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 ICC-ASP/8/Res.9القرار 

 ، بتوافق اآلراء٢٠١٠مارس / آذار٢٥اعتمد يف اجللسة العامة العاشرة، املعقودة يف 

ICC-ASP/8/Res.9   

 املؤمتر االستعراضي

 إن مجعية الدول األطراف،

  )١( بتقرير الفريق العامل املعين باملؤمتر االستعراضي،إذ ترحب  

وكذلك  )٢(،ICC-ASP/8/Res.6سابقة املتعلقة باملؤمتر االستعراضي والسيما القرار  إىل قراراا وتقاريرها الوإذ تشري  
 وهي التعديالت املتعلقة املرفقات من األول إىل الرابع املنطوية على بنود جدول األعمال اليت سينظر فيها املؤمتر االستعراضي،

   ومواضيع التقييم، ٨، وجرمية العدوان، واملادة ١٢٤باملادة 

 إىل طلبها املقدم إىل املكتب للنظر يف مسألة تعزيز تنفيذ األحكام الصادرة وتقدمي مقترح بقرار لينظر فيه  تشريوإذ  
  )٣(املؤمتر االستعراضي،

الذي قررت مبوجبه اجلمعية إحالة أربعة مواضيع إىل  ICC-ASP/8/Res.6 من القرار ٥ إىل الفقرة وإذ تشري كذلك  
فيها يف سياق تقييم العدالة اجلنائية أال وهي التعاون والتكامل وتأثري نظام روما األساسي على املؤمتر االستعراضي لينظر 

، آخذاً بعني االعتبار ضرورة مراعاة جوانب تتعلق بالعاملية والتنفيذ والدروس والسالم والعدالة ،املتأثرة واتمعاتالضحايا 
  املستخلصة وذلك بغية تعزيز عمل احملكمة،

حول املواضيع الواجب النظر  املناقشات الدائرة يف الفريق العامل يف نيويورك والفريق العامل يف الهايحظ وإذ تال  
  )٤(م،فيها يف سياق عملية التقييم ونتائج تلك املناقشات اليت ترد يف تقارير املكتب بشأن التقيي

يونيه / حزيران٣ و٢ املقرر أن جتري يومي  أن املناقشات املتعلقة بكل موضوع من مواضيع عملية التقييموإذ تالحظ  
  ربة يف اال حمل املناقشة،اخلذوو  حلقات املناقشة، سيجريها أعضاء ٢٠١٠

                                                      
ية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة املستأنفة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمع   )١(

  .الثاين، املرفق )ICC-ASP/8/20/Add.1منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠١٠مارس / آذار٢٥- ٢٢
 ٢٦-١٨مة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحك  )٢(

  .، الد األول، اجلزء الثاين)ICC-ASP/8/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
  . ٧، الفقرة ICC-ASP/8/Res.6املرجع نفسه، القرار   )٣(  
  
)٤(

تقرير و؛ (ICC-ASP/8/49)اسي على الضحايا وعلى اتمعات املتأثرة تأثري نظام روما األس: تقرير املكتب بشأن التقييم  
: تقرير املكتب بشأن التقييمو؛ (ICC-ASP/8/50) ورقة معلومات أساسية ومقترحات تتعلق بالنتائج –التعاون : "املكتب بشأن التقييم

 السالم والعدالة: تقرير املكتب بشأن التقييم؛ و(ICC-ASP/8/51) اإلفالت من العقاب فجوة سد:  تقييم مبدأ التكامل–التكامل 
(ICC-ASP/8/52).  
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 إىل طلبها من أمانة اجلمعية أن تقوم، يف مجلة أمور، بتقدمي تقرير إىل املكتب عن حالة املناقشات وإذ تشري كذلك  
تطبيق أحكام االتفاق بشأن امتيازات   احملكمة، بني حكومة أوغندا واألمانة تكفلبغية اإلسراع بإبرام مذكرة تفاهم، عن طريق

  ، مع ما يلزم من تعديل،على املؤمتر االستعراضي وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية

لدول  باملقترح الداعي إىل عقد جزء رفيع املستوى أثناء املؤمتر االستعراضي تتاح خالله للدول األطراف واوإذ ترحب  
  عادة تأكيد التزامها مبكافحة اإلفالت من العقاب،إل الفرصةاليت حتظى مبركز املراقب وغريها من الدول 

 الدعوة إىل عقد جزء رفيع املستوى أثناء املؤمتر االستعراضي من أجل إتاحة فرصة للدول لتأكيد التزامها جتاه تقرر  -١
  تعهدات؛ال  من خاللاحملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك

  إىل املكتب إعداد مشروع إعالن رفيع املستوى لينظر فيه املؤمتر االستعراضي؛تطلب   -٢

  املرفقات النماذج املشمولة يف التقييم كما هي واردة يفبشأن كل موضوع من مواضيع حلقات مناقشة تنظيم تقرر  -٣
  ؛من األول إىل الرابع

 به يف اإلعداد لعملية التقييم بغية حتديد الشكل النهائي للجوانب العالقة  إىل املكتب مواصلة الدور الذي يقومتطلب  -٤
  من املؤمتر االستعراضي؛

، حلقات املناقشة نفقات السفر الالزمة ألعضاء وأن تغطي إىل أمانة اجلمعية أن تساعد املكتب يف هذا املسعى تطلب  -٥
  حيث ال تتوفر مصادر أخرى للتمويل وبالتشاور مع املكتب؛

قبل  وأن تعمم) ICC-ASP/8/S/PA/19املذكرة الشفوية (إصدار االستبيان  أن تعيد إىل أمانة اجلمعية تطلب  -٦
 الدول األطراف على توفري معلومات لألمانة يف وتشجيع ، للتعليقات اليت تقدمها الدول األطرافاًجتميعاملؤمتر االستعراضي 

  هذا الصدد؛

 قرار يتعلق بتعزيز تنفيذ األحكام الوارد يف املرفق اخلامس وتبليغه إىل املؤمتر بقرار املكتب اعتماد مشروعترحب   -٧
  االستعراضي؛

" التكامل" و"املتأثرة اتمعاتتأثري نظام روما األساسي على الضحايا وعلى " مبشروعي القرارين املعنونني حتيط علماً  -٨
   إحالتهما إىل املؤمتر االستعراضي للنظر فيهما؛رروتقيف املرفقني السادس والسابع على التوايل، ين الواردو

  ؛ إحالة مشاريع أركان اجلرمية الواردة يف املرفق الثامن إىل املؤمتر االستعراضي للنظر فيهاتقرر  -٩

 . على املسارعة بإبرام مذكرة تفاهم بني احملكمة وبني حكومة أوغنداحتث  -١٠
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 املرفق األول

  يةتقييم العدالة اجلنائية الدول

  تأثري النظام الورد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة

  )١(منوذج

 شكل املناقشة -١
دور االتصال : حلقة مناقشة بشأن تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة

 . إنشاء تأثريومشاركة الضحايا والتعويضات والصندوق االستئماين للضحايا يف
 

 الرئيسيني ومدير املناقشة الرئيسي حلقات املناقشةأمساء كل من املتحدث الرئيسي وأعضاء  -٢
السيدة راديكا كوماراسوامي، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراعات املسلحة : املتحدث الرئيسي

 ) مل تؤكد بعد(
توفر، مدير مركز حقوق اإلنسان يف جامعة بريكلي، ومؤلف العديد من الكتب السيد إريك س: مدير املناقشة واملقرر

  عن جرائم احلرب والعدالة اجلنائية الدولية
  حلقات املناقشةأعضاء 

السيدة جاستني مازيكا بيهامبا، الشريكة يف تأسيس منظمة تآزر النساء من أجل ضحايا العنف اجلنسي، وهي منظمة 
  .  احملليةجتمع العديد من املبادرات

  السيدة إليزابيث ريهن، رئيسة جملس الصندوق االستئماين للضحايا 
السيدة كالرا فريستمان، رئيسة منظمة ريدريس، وهي منظمة دولية معنية حبقوق اإلنسان تتوىل تقدمي املساعدة 

  . لضحايا التعذيب وما يتعلق به من جرائم دولية على احلصول على العدالة
  ت، رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقاليةالسيد ديفيد تولرب

  )مل تؤكد بعد(السيدة بينتا مانساري، مسجلة احملكمة اخلاصة لسرياليون 
  )مل تؤكد بعد(السيدة سونيا روبال، رئيسة قسم الوثائق واملعلومات العامة، احملكمة اجلنائية الدولية 

 
  برنامج العمل املؤقت  -٣

 ٢٠١٠يونيو / حزيران٢األربعاء 
   مقدمة يف شكل فيلم قصري ١٠:٠٥ – ١٠:٠٠
   اخلطاب الرئيسي١٠:٢٠ – ١٠:٠٥

                                                      
 :ميكن العثور على نسخة حمدثة من هذا النموذج على املوقع التايل  )١(

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference  
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   حلقة مناقشة ١٢:٠٠ – ١٠:٢٠
  حوار مع احلضور ١٢:٤٥ – ١٢:٠٠
   استنتاجات ١٣:٠٠ – ١٢:٤٥
 لقاء جانيب عن الصندوق االستئماين للضحايا يعقب حلقة املناقشة اليت ترعاها شيلي وفنلندا ١٥:٠٠ – ١٣:٠٠

  )صندوق االستئماين للضحاياينظمه ال(
 

 النتيجة املتوقعة  -٤
 )جزء من اإلعالن األعم بشأن املؤمتر االستعراضي(إعالن 
  قرار 

  ) الشهود/تنفيذ التدابري والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالضحايا(تعهدات 
  زيادة الدعم املايل املقدم للصندوق االستئماين للضحايا 

 واملسامهات والوثائق ذات الصلة، ويغطي كذلك قدر اإلمكان اللقاءات اجلانبية ذات تقرير ائي جيمع االستنتاجات
   .الصلة اليت تعقد أثناء املؤمتر االستعراضي

 
 مواد املعلومات األساسية -٥

 ) يشار إىل احملتوى الرئيسي يف املرفق (٢٠١٠مارس / آذار٥تقرير الفريق العامل يف الهاي الصادر يف 
   )تعد بعد املؤمتر االستعراضي( أساسية ورقة حتوي معلومات

 
 قائمة باللقاءات واألنشطة واملنشورات اجلانبية: معلومات إضافية -٦

اليت أعلموا وألغراض الشمولية، يود املنسقون املشاركة يف اللقاءات واألنشطة واملنشورات ذات الصلة بعملية التقييم 
اللقاءات لكنهم سيحاولون أن جيمعوا يف التقرير النهائي أية ولن يكون للمنسقني أي دور تنظيمي يف هذه . بشأا

 .استنتاجات قد جتلبها هذه اللقاءات إىل عملية التقييم
  

 اللقاءات املنظمة أثناء املؤمتر االستعراضي
  اللقاءات اليت من املزمع تنظيمها يف مبىن املؤمتر

  حلقة االتصال : مبادرة اتمع املفتوح -
تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على : اتمع املدين يقيم: كمة اجلنائية الدوليةالتحالف من أجل احمل -

  الضحايا واتمعات املتأثرة؛ 
نغو وتقييم تأثري احملكمة اجلنائية الدولية يف كنيا، وأوغندا، ومجهورية الك: املركز الدويل للعدالة االنتقالية -

 ا؛ الدميقراطية، والسودان، وكولومبي
شبكة املعلومات املتعلقة حبقوق /منظمة ال سالم بدون عدل/االئتالف األوغندي من أجل حملكمة اجلنائية الدولية -

 إحاطة بشأن البعثات السابقة للمؤمتر إىل أوغندا؛ : اإلنسان
 لقاءات الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا بشأن مشاركة الضحايا؛  -
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 . ز بشأن الوسطاءحلقة املعهد الدويل لبحوث األر -
 : ومن املزمع تنظيم اللقاءات يف الساحة العامة، ندوة للمجتمع املدين يف مكان انعقاد املؤمتر االستعراضي

  لقاء إلحياء الذكرى قبل انطالق أعمال املؤمتر االستعراضي؛ : الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا -
   بشأن الصدمات النفسية اهلائلة؛لقاء خرباء: الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا -
للنساء الناشطات يف جمال حقوق املرأة " حمكمة املرأة"لقاء جانيب : املبادرة النسائية من أجل العدل بني اجلنسني -

  .والسالم من البلدان اليت تنتمي إليها احلاالت
 

 األنشطة السابقة للمؤمتر االستعراضي
 حبقوق الضحايا كجزء من مبادرات االتصال والتوعية املقدمة للمؤمتر الرد على استبيان الفريق العامل املعين  

 ومنظمات نسائية يف شرق ؛)٢(اإلنساناالستعراضي منقبل املؤسسة املعينة بالضحايا يف أوغندا، ورابطة السالم وحقوق 
ل أوغندا، بني املؤسسة املعنية فرباير يف مدينة لريا، مشا/مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ وعقدت حلقة عمل مشتركة يف شباط

 مقاطعة يف من مقاطعات الشمال ملناقشة مجلة ١٤بالضحايا يف أوغندا واملؤسسة املعنية بتعويض ضحايا التعذيب لألعضاء يف 
  ؛ )نغو الدميقراطيةومبشاركة منظمات غري حكومية من مجهورية الك(أمور منها االستبيان 

 ال سالم بدون اجلنائية الدولية ومنظمةاالئتالف األوغندي من أجل احملكمة /نسانشبكة املعلومات املتعلقة حبقوق اإل
عدالة، زيارات ملندويب الدول األطراف إىل أوغندا إلجراء مقابالت مع الضحايا، واتمعات املتأثرة، وأصحاب مصلحة 

  آخرين معنيني؛ 
حواراً "أبريل /ون مع مبادرة نوبل النسائية يف نيسانوستعقد املبادرات النسائية من أجل العدل بني اجلنسني، بالتعا

 من اخلرباء يف الفوارق بني اجلنسني، وممارسني قانونيني نظريني وعمليني ٩٠ و٨٠يشارك فيه ما بني " دولياً للعدل بني اجلنسني
وسيحدد . لة رئيسية أخرىمعنيني بالشؤون النسائية، ووسطاء السالم، واحلقوقيني، واملدافعني عن حقوق املرأة، وجهات فاع

 بالعدل بني اجلنسني عن طريق تنفيذ واستخدام نظام روما األساسي املشاركون االجتاهات اإلستراتيجية الالزمة للمضي قدماً
  واحملكمة استعداداً للمؤمتر االستعراضي؛

نائية الدولية يف األسبوع االئتالف األوغندي من أجل احملكمة اجل/وستعقد شبكة املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان
تمع املدين واألفرقة العاملة املعنية بكل موضوع من للمؤمتر جيمع بني ا" سابقاً"السابق النعقاد املؤمتر االستعراضي لقاء 

  .مواضيع التقييم
  

 ورقات املعلومات األساسية /اإلسهامات اخلطية
  تقرير أنشطة الصندوق االستئماين من أجل الضحايا؛   
  اسة ممتدة بشأن الدروس املستفادة عن تأثري الصندوق االستئماين من أجل الضحايا؛ درو  
فرباير بشأن / شباط١٧ إىل ١٥تقرير املؤسسة املعنية بالضحايا يف أوغندا بعد حلقة العمل اليت عقدت يف الفترة من و  

  تأثري احملكمة على الضحايا واتمعات املتأثرة؛ 

                                                      
  
)٢(

  منظمة غري حكومية يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية وإتوري ومشايل كيفو  
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مة من الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا عن تأثري احملكمة على الضحايا واتمعات املتأثرة، الورقة الرئيسية املقدو  
  إثر نتائج االستبيان؛ 

املؤسسة املعنية بالضحايا يف أوغندا عن تأثري /الورقة النهائية املقدمة من املؤسسة املعنية بتعويض ضحايا التعذيبو  
  ا والتشريعات املتعلقة بذلك، مثل مشروع قانون اجلرائم الدولية، ومشروع قانون الصلح؛ احملكمة على عملية السالم يف أوغند

ورقة رابطة السالم وحقوق اإلنسان عن تأثري احملكمة على الضحايا واتمعات املتأثرة يف شرق مجهورية /تقريرو  
  .نغو الدميقراطيةوالك

ومنظمة ال سالم ألوغندي من أجل احملكمة اجلنائية الدولية االئتالف ا/شبكة املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسانو
  عن زيارات وفود الدول ألوغندا؛تقرير : بدون عدالة

 سنوات ٧: نغو الدميقراطية والنظام الوارد يف نظام روما األساسيومجهورية الك: وتقرير منظمة حمامون بال حدود
ذين سعوا إىل املشاركة يف التحقيقات أمام احملاكم الوطنية واحملكمة نغوليني الوتوقعات وتصورات الضحايا الك: بعد التصديق

  اجلنائية الدولية؛ 
وورقة اإلحاطة الصادرة عن املركز الدويل للعدالة االنتقالية عن الدراسات اإلفرادية بشأن تأثري احملكمة اجلنائية 

ان، وكولومبيا، ورمبا ورقات إحاطة عن التعويضات نغو الدميقراطية، والسودونيا، وأوغندا، ومجهورية الكيالدولية على ك
 . واحملكمة اجلنائية الدولية
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 املرفق الثاين

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية

  السالم والعدالة

  )١(منوذج

  شكل املناقشة -١
 حلقة مناقشة 

 
 ) خاضع للتغيري وفقاً الستعدادهم للمشاركة(املشاركون  -٢

 )ملدير التنفيذي ملنظمة مراقبة حقوق اإلنسانا(مدير املناقشة، السيد كنيث روث 
  ) األمني العام السابق لألمم املتحدة وحائز على جائزة نوبل للسالم(املتحدث الرئيسي، السيد كويف عنان 

  
   املناقشة اتاألعضاء يف حلق

  ) رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية(السيد ديفيد تولربت  -
لومبيا اخلاص السابق لألمني العام لألمم املتحدة؛ وشارك يف العمليات مستشار كو(السيد جيمس لومني  -

  ) يف إيرلندا الشمالية والسلفادور وغواتيماال وكولومبيا وهاييت ويوغسالفيا السابقة
عضو يف جلان احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا وسرياليون؛ وحمامية ومستشارة (السيدة يامسني سوكا  -

 )لفة مثل عمليات ليربيا وأفغانستانلعمليات سالم خمت
مدير مركز التوثيق يف كمبوديا الذي كان يف طليعة املنظمات غري احلكومية اليت قامت (السيد شاهانغ يوك  -

 ) بتوثيق اجلرائم اليت ارتكبها اخلمري احلمر
 

  برنامج العمل املؤقت  -٣
 ) دقيقة١٥(اخلطاب الرئيسي 

  ) واحدةساعة( املناقشة اتمداخالت أعضاء حلق
ومن املتوقع أن يكرس هذا ). ساعة ونصف الساعة(وتعليقات بني احلضور وأعضاء حلقة املناقشة وأجوبة أسئلة 

وستخصص .  املناقشة واملشاركني، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي تعليقات موجزةاتاجلزء للتفاعل بني أعضاء حلق
  . رافالدقائق اخلمس واألربعني األويل للتفاعل مع الدول األط

 ) دقيقة١٥(ملخص يقدمه مدير املناقشة 

                                                      
: العثور على نسخة حمدثة من هذا النموذج على املوقع التايلميكن   )١(

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference .  
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 النتيجة املتوقعة  -٤
 ملخص يقدمه مدير املناقشة 

 
 مواد املعلومات األساسية -٥

املؤلفون خاضعون للتغيري وفقاً  (٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠أوراق املعلومات األساسية اليت جيب أن تصدر حبلول 
 ) الستعدادهم للمناقشة

السيد خوان مانديز الرئيس السابق للمركز الدويل للعدالة االنتقالية؛ وهو (لسالم أمهية العدالة يف تأمني ا -
  ) أستاذ زائر يف اجلامعة األمريكية املسماة كلية واشنطن للحقوق

 الرئيس السابق -السيد ماريت أهتيساري (إدارة التحديات وإدماج اجلهود املبذولة للعدالة وعمليات السالم  -
  )  جائزة نوبل للسالملفنلندا واحلائز على

 املستشار القانوين لكبري الوسطاء يف -السيد بارين أفاكو(عمليات احلقيقة واملصاحلة املكملة للعدالة اجلنائية  -
 )املفاوضات األوغندية لعملية السالم

 املدير التنفيذي ملؤسسة األصول القانونية -السيدة كاتيا ساالزار لوزوال(احلفاظ على مصاحل الضحايا  -
 )الواجبة

. وسيكون تبادل اخلربات والدروس املستفادة يف جمال السالم والعدالة مع الدول والكيانات األخرى موضعاً للترحيب
السيد كارلوس كاستريسانا، رئيس اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال،  يلقيومن املتوقع أن 

 .كلمة يف هذا الشأن
 

  معلومات إضافية -٦
 ديد املوضوعحت

اجلرائم اخلطرية دد الـسلم     "تسلم ديباجة نظام روما األساسي بالصلة بني السالم والعدالة وتشري إىل أن               -
عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب هـذه         "وتؤكد أن الدول األطراف     " واألمن والرفاه يف العامل   

  ". ائماجلرائم من العقاب وعلى اإلسهام بالتايل يف منع هذه اجلر

سبتمرب /ويف أيلول. ومنذ اعتماد النظام األساسي، تزايد االعتراف ذه الصلة املهمة بني السالم والعدالة -
املناقشة مل تعد بني السالم والعدالة، "، أقر األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي مون، بأن ٢٠٠٩

السالم والعدالة " العام أيضاً يف مناسبات كثرية وقال األمني". ولكن بني السالم ونوعية العدالة املطلوبة
والواقع أن العفو، الذي كان ينظر إليه بأنه الثمن الضروري للسالم مل يعد مقبوالً ". يسريان جنباً إىل جنب

  .فيما يتعلق بأخطر اجلرائم الدولية
وعلى الرغم من أما . ولكن ينطوي أيضاً السعي إىل حتقيق السالم والعدالة، يف وقت واحد، على حتديات -

يكمل كل منهما اآلخر يف املدى الطويل، فإنه نشأت يف األجل القصري توترات بني اجلهود املبذولة لتأمني 
ويلزم إدارة هذه التطورات بعناية، باالعتماد . السالم واجلهود املبذولة لضمان املساءلة عن اجلرائم الدولية

 .على التجارب السابقة
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راد املشتبه يف ضلوعهم يف اجلرائم الدولية أحياناً بدور ال ميكن االستغناء عنه يف مفاوضات وقد يضطلع األف -
وقد يصعب يف بعض احلاالت احلصول على موافقتهم على إاء الرتاع . السالم ويف سياقات بناء القدرات

 وجهت إليهم اامات إذا كانوا يواجهون اامات جنائية، بينما يتيسر يف حاالت أخرى إاء الرتاع إذا
 يف - وأي أنواع أخرى من املساءلة تكون مناسبة-ويثار التساؤل عن مىت تكون املساءلة مناسبة. جنائية

وقد يصعب التوفيق بني اجلهود اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة السياسية والقضائية املستقلة . احلاالت املختلفة
 .الم وقوات حفظ السالم الدوليةوبني مصاحل الضحايا واستراتيجيات صانعي الس

ونأمل يف أن تستخلص يف اللقاء املخصص . وال توجد إجابة بسيطة أو صيغة معينة ملواجهة هذه التحديات -
لتقييم السالم والعدالة الدروس املستفادة من التجارب السابقة ملا ميكن عمله ملعاجلة التوترات اليت قد تنشأ 

 .كاملنيبني هذين اهلدفني اهلامني واملت
  املواضيع الفرعية 

الدور الذي ميكن أن تضطلع به آليات العدالة الدولية يف تيسري العمليات : أمهية العدالة يف تأمني السالم -
  . والتحوالت

الطرق اليت ميكن أن تدرج ا املساءلة وجهود : إدارة حتديات إدراج جهود العدالة وعمليات السالم -
  . السالم، والتحديات املطروحة

الدور الذي ميكن لإلخبار باحلقيقة ولعمليات املصاحلة : عمليات احلقيقة واملصاحلة املكملة للعدالة اجلنائية -
 . االضطالع به يف تكميل اآلليات الرمسية للعدالة اجلنائية ويف املساعدة على تأمني السالم

 الضحايا يف أية حالة تالية التحديات املطروحة يف جمال احلفاظ على مصاحل: احلفاظ على مصاحل الضحايا -
 .لرتاع

 املتابعة   
من املنتظر أن تنشر أوراق للمعلومات األساسية، وأن جيري املتحدث الرئيسي وأعضاء حلقات املناقشة  -

  . عروضاً وأن يلقي مدير املناقشة ملخصاً هلا
راضي لترك الباب مفتوحاً ملزيد وينبغي اإلشارة إىل وقائع هذا اللقاء يف التقرير الذي سيعتمده املؤمتر االستع -

  .من املناقشة حول هذا املوضوع يف احملافل املعنية
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 املرفق الثالث

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية

  التعاون

  )١(منوذج

  شكل املناقشة  -١
 ).  أدناه٦انظر رقم (مناقشات يف مائدتني مستديرتني متتاليتني بشأن اموعتني املقترحتني 

  . وختصص عشر دقائق لكل متحدث. رئيسيان كل جمموعةويقدم متحدثان 
  . وينبغي للشكل أن يتضمن مناقشة تفاعلية بني مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية

  . وهناك اقتراح بأن يتوىل مدير واحد اجللسة املعنية بالتعاون بأكملها
  . ة يف املشاركة يف مناقشة املائدة املستديرةوتفتح األمانة قائمة املتحدثني للوفود واجلهات صاحبة املصلحة الراغب

 
 لمتحدثني الرئيسيني واألعضاء يف حلقات املناقشة ومديري املناقشات األمساء املؤقتة ل -٢

القاضي املخصص : صاحب السعادة السيد فيليب كريش، الرئيس السابق للمحكمة اجلنائية الدولية: مدير املناقشة
 )د بعدمل يؤك(يف حمكمة العدل الدولية 

  املتحدثون الرئيسيون 
السيد برونو ستاغنو أوغاريت، الرئيس السابق جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، وزير خارجية 

  )مل يؤكد بعد(كوستاريكا 
  تحدةوالسيد أداما ديينغ، مساعد األمني العام، ورئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا التابعة لألمم امل

  . هيئة دولية/ومتحدثان آخران يضمان ممثالً رفيعاً عن إحدى الدول األطراف ومنظمة
 

 برنامج العمل املؤقت  -٣

 يقدم مدير املناقشة 

   دقيقة ٩٠: اموعة األوىل
   دقيقة ٨٠: اموعة الثانية

  يقدم مدير املناقشة عرضاً موجزاً هلا 
 

 النتائج املتوقعة  -٤

 ات حيدد املواضيع الرئيسية واالستنتاجات ملخص عن املناقش/تقرير

                                                      
: ميكن العثور على نسخة حمدثة من هذا النموذج على املوقع التايل  )١(

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference .  
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أو /أو التعهدات و/ يف اإلعالن وICC-ASP/8/50 من الوثيقة ٢٢وميكن أن تدرج العناصر املقترحة يف الفقرة 
  . النتيجة املنفصلة املقترحة

 
   األساسيةمواد املعلومات -٥

 ؛ICC-ASP/6/21 والوارد يف الوثيقة ٢٠٠٧تقرير املكتب عن التعاون الصادر عام   ) أ (

. ICC-ASP/8/44 والوارد يف املرفق األول للوثيقة ٢٠٠٩تقرير احملكمة عن التعاون الصادر يف عام   )ب(
طلب إىل احملكمة أن تقدم تقريراً حمدثاً للمكتب؛ وسيكون هذا ت اليت  ICC-ASP/8/Res.2القرار من ١٧الفقرة و

  ؛ ٢٠١٠أبريل /متاحاً يف نيسان
 ؛ ICC-ASP/8/50الوثيقة   )ج(

 ليصدر مرة أخرى للدول اليت مل ترد – ICC-ASP/8/S/PA/19استبيان كما ورد يف املذكرة الشفوية   )د(
 . بعد
 

  معلومات إضافية -٦
 اموعة األوىل 

ميكن النظر يف هذا الصدد يف قضايا معينة واجهت فرادى الدول األطراف : التشريعات التنفيذية  ) أ (
  .ال اواملمارسات اجليدة يف هذا

التجارب املتصلة باحملكمة واهليئات : االتفاقات والترتيبات التكميلية وغريها من أشكال التعاون واملساعدة  )ب(
  . النظر يف التحديات وكيف ميكن التغلب عليها-القضائية الدولية األخرى 

 التغلب على هذه كيف ميكن: التحديات اليت تواجهها الدول األطراف فيما يتعلق بطلبات التعاون  )ج(
 .التحديات

 اموعة الثانية

النظر يف : التعاون مع األمم املتحدة وغريها من اهليئات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك اهليئات اإلقليمية  )د(
 .ا تطوير هذا الوضعالوضع الراهن والطرق اليت ميكن 

ل تعميم وحشد الدعم العام للمحكمة من خالمبا يف ذلك : تعزيز املعرفة والوعي والدعم للمحكمة  )ه(
 .والتعاون معها يف الدول، مبا يف ذلك لتنفيذ قرارات احملكمة وأوامر القبض
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 املرفق الرابع

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية

  التكامل

  )١(منوذج

  شكل املناقشة -١
 سد فجوة اإلفالت من العقاب: حلقة مناقشة بشأن تقييم مبدأ التكامل

 
 : اتاملناقش ومديرياملناقشة، ات حلقيف عضاء األقتة للمتحدثني الرئيسيني، واألمساء املؤ -٢

 جهات التنسيق : مالحظات افتتاحية
  األعضاء يف حلقة املناقشة

  )مل يؤكد بعد(السيدة نافانيثيم بيالي : مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
   مورينو أوكامبوالسيد لويس: املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية

  . السيد سريج برامريتز: املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
  . والبقية سوف تقرر فيما بعد

 
 برنامج العمل املؤقت  -٣

 ٢٠١٠يونيو / حزيران٣اخلميس 
   مالحظات افتتاحية من املنسق ١٥:١٥ - ١٥:٠٠
   حلقة املناقشة ١٦:٤٥ - ١٥:١٥

  تكامل شرح مبدأ ال
  التطبيق العملي للتكامل والنظام الوارد يف نظام روما األساسي 

  التكامل اإلجيايب، ما هو وما ضرورته 
  متكني االختصاصات الوطنية/التنفيذ العملي للتكامل اإلجيايب

   افتتاح املناقشة ١٧:٤٥ - ١٦:٤٥
   تلخيص ومالحظات ختامية ١٨:٠٠ - ١٧:٤٥

 

                                                      
 :من هذا النموذج على املوقع التايلميكن العثور على نسخة حمدثة   )١(

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference  
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 النتيجة املتوقعة  -٤
 )٢(قرار

 
 مواد املعلومات األساسية -٥

انظر " (سد فجوة اإلفالت من العقاب: تقييم مبدأ التكامل" التقرير الصادر عن املكتب عن التكامل بعنوان 
 ).التذييل

  
 معلومات إضافية -٦

 لقاءات جانبية بشأن التطبيق العملي للتكامل 
 املشاركة يف األنشطة اإلعالنية 

                                                      
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة املستأنفة، نيويورك،   )٢(

، املرفق ICC-ASP/8/Res.9 ، القرار)ICC-ASP/8/20/Add.1لية منشور احملكمة اجلنائية الدو (٢٠١٠مارس / آذار٢٥- ٢٢
  . السابع
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  التذييل

  :قييم يف املؤمتر االستعراضيتقرير املكتب عن عملية الت

  :تقييم مبدأ التكامل

  سد فجوة اإلفالت من العقاب

ه جيب ضمان مقاضاة  متر دون عقاب وأنبأسره جيب أالاتمع الدويل قلق  اليت تثري خطر اجلرائمؤكد أن أ تإذ"  
نظام روما  ،" التعاون الدويلتعزيزوكذلك من خالل على الصعيد الوطين مرتكبيها على حنو فعال من خالل تدابري تتخذ 

  .)١(األساسي

كون قد ت، اليت واجلنساينالعنف اجلنسي يها ، مبا فاجلسيمةالفظائع واإلفالت من العقاب على اجلرائم من شأن "  
، األمني العام " لتهديدات خطريةجهود بناء السالم خالل هذه املرحلة املبكرةيعرض  أن ه، وبعدوخالله قبل الرتاع ارتكبت

  .)٢(املتحدةألمم ل

، حسب الضرورة واالقتضاء، مبساعدة الدول يف بناء القدرة على محاية سكاا من اإلبادة االلتزامتزم أيضا نع"  
تنشب اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، ومساعدة الدول اليت تشهد توترات قبل أن 

  ..)٣(املتحدةمعية العامة لألمم ، اجل"فيها أزمات وصراعات

  مقدمة  -ألف

احملكمة اجلنائية الدولية ونشأت . منذ اعتماد نظام روما األساسي تطورات ملحوظة يف القانون اجلنائي الدويلوقعت   -١
 على وينظر القضاة اآلن يف القضايا األوىل املعروضة. تعمل بكامل طاقتهاتشغيلية حمكمة واكتملت وأصبحت ") احملكمة("

إىل أخطر اجلرائم أشخاص يتحملون املسؤولية الكربى عن وقُدم . السوابق القضائية للمحكمة بسرعةتطورت تو. احملكمة
  .ثقافة اإلفالت من العقابوتراجعت . العدالة

ميكن  أينومناقشة   العقد املاضيطوالجلنائية الدولية أمل وتقييم التطور يف العدالة هذه التطورات على التوتبعث   -٢
  .بذل املزيد من اجلهد ملواصلة الكفاح ضد اإلفالت من العقابأن يللمجتمع الدويل 

عتمد بشكل كبري على يلعدالة اجلنائية الدولية لنظام روما األساسي ولذلك فإن . احملكمة هي حمكمة املالذ األخريو  -٣
تكون إال عندما ال تتدخل احملكمة م روما األساسي، نظا لووفقاً. على املستوى الوطيناليت يتم اختاذها األعمال واألنشطة 

                                                      
  
)١(

  .٤ديباجة نظام روما األساسي، الفقرة   
  
)٢(

  .S/2009/304، النـزاع املرحلة اليت تعقب مباشرة انتهاءتقرير األمني العام عن بناء السالم يف   
  
)٣(

  .A/RES/60/1، ٢٠٠٥ عام نتائج مؤمتر القمة العاملي الذي عقدته األمم املتحدة  
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هو جزء ال  ومبدأ التكامل.  واملقاضاة عليها الفظائع اجلماعية الضخمةيفالسلطات الوطنية غري قادرة أو غري راغبة يف التحقيق 
على ) اجلمعية(راف مجعية الدول األطووافقت .  على املدى الطويلتهيتجزأ من سري العمل يف نظام روما األساسي وفعالي
مواصلة الكفاح ضد اإلفالت من العقاب على الصعيدين الدويل لضرورة التركيز على مسألة التكامل يف املؤمتر االستعراضي 

إلدعاء يف استقالل القضاء واينبغي التأكيد على الوقت نفس يف و. إلفالت من العقابيف ا ي فجواتأسد الوطين لضمان و
  .الدعوىقبولية احملكمة هم الذين يفصلون يف أي مسائل متعلقة مبوعلى أن قضاة حملكمة ا

وستتناول  .يف املؤمتر االستعراضياملتعلقة بالتكامل لمناقشات لواهلدف من هذه الورقة هو توفري معلومات أساسية   -٤
در قنظام روما األساسي بيز ا تعزبعد ذلك يف السبل اليت ميكن ستنظر جربة مع مبدأ التكامل حىت اآلن، والت الًالورقة أو

أن أن نؤكد قضائية و والية ومهمة هيواملهمة األساسية للمحكمة ومن املهم يف هذا السياق أن نالحظ أن الوالية . أكرب
 من االقتراحات الواردة يف هذه الورقة  اقتراحأيوليس املقصود بأي حال من األحوال من . للتنميةاحملكمة ليست وكالة 

رامية األنشطة الو. تفاعل ا مع السلطات القضائية احملليةتحملكمة أو إجراء تغيري أساسي يف الطريقة اليت ديدة إىل اجإضافة مهام 
الدول نفسها، مع املنظمات الدولية واإلقليمية قوم ا  يف هذه الورقة ينبغي أن تةإىل تعزيز السلطات القضائية الوطنية املبين

 هذه الورقة إىل فتح اال ىولذلك، تسع. والتآزر مع نظام روما األساسينقاط الوصل ستكشاف ايف معرض واتمع املدين، 
وليس . ووكاالت التعاون املعنية بالتنمية القائمةهياكل يف إطار واستغالله ديد هذا التآزر املناقشات بشأن كيفية حتملزيد من 

  . أي آثار على ميزانية احملكمةإىل ضائية الوطنية تعزيز استعداد السلطات القمن املتوقع بالتايل أن يؤدي 

رأي أو أي وال ينتقص . الوفاء بالتزاماا مبوجب نظام روما األساسيعن ينبغي التأكيد على أن كل دولة مسؤولة و  -٥
لى مبادرات عمتوقفاً  الوفاء بااللتزامات مبوجب نظام روما األساسي جيعلاقتراح يف هذه الورقة من هذه االلتزامات، وال 

 ولكنها تسعى وعالوة على ذلك، فإن مجيع األنشطة اليت دف إىل تعزيز نظام روما األساسي ليست إلزامية. التكامل
  .إىل إشراك الدول يف املساعدة الطوعيةباألحرى 

  تقييم التكامل واحملكمة  -باء

  مبدأ التكامل  -١

 على أن احملكمة ١٧باجة النظام األساسي وكذلك املادة ديوتنص . نظام روما األساسي على مبدأ التكامليقوم   -٦
  .حمكمة املالذ األخريهي راءات وطنية واإلجولذلك فإن احملكمة ال حتل حمل . مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية

إال عندما بالعمل وال تكون احملكمة يف وضع يسمح هلا .  قضائيتقييمبعد القيام بالدعوى يف مقبولية  احملكمة وتفصل  -٧
حىت يف حالة لذلك، و. اليت هلا والية عليها اجلرائم على يف التحقيق واملقاضاة تكون الدول غري قادرة أو غري راغبة حقاً

 .يف اختاذ إجراءات حملية حقيقية الدولة املعنية  شرعتإذاال تكون الدعوى مقبولة أمام احملكمة جرائم دولية خطرية،  ارتكاب
  .)٤(فقط كمةاحمل قضاة منيف اية املطاف قرار املقبولية يصدر ولكن 

  

                                                      
  . ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ املؤرخ ICC-01/04/01/07 OA 8جتدر اإلشراة إىل ج اخلطوتني املستخدم يف القرار   )٤(  
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  التكامل يف املمارسة العملية  -٢

 ، وأوغندا،فريقيا الوسطىأ ومجهورية ،مهورية الكونغو الدميقراطية تتعلق جبأربع حاالتيف  احملكمة حالياًتنظر   -٨
من عدم يف مجيع احلاالت ظام اإلحالة الذاتية وتأكدت بنربع احلاالت األمن حاالت ثالث وتلقت احملكمة . السودان/ودارفور
  . أخرى بشأاإجراءات اختاذ 

ومما يتسم بأمهية .  على القيام بذلكدم القدرةعبقد ترتبط حقيقية وات حملية إجراء لعدم اختاذ أسبابوهناك عدة   -٩
 بعدم وجود أو عدم فعالية اإلطار التشريعي الالزم املتصلةالقدرات املسائل املتعلقة بالتقنية أو يف هذه احلالة املسائل خاصة 

طرية، وقلة املوارد يف النظام اخلوعدم إعطاء األولوية للحاالت حمدودية اخلربة والتجربة يف جمال التحقيقات، للتنفيذ، و
نقص الو ، ألحكامنفاذ ااملدعني العامني أو إللقضاة واسالمة  لوأماية الشهود برنامج وطين فعال حلالقضائي، وعدم وجود 

  . والوسائلاتعام يف القدرال

اء اإلفالت من العقاب ولكنها تفتقر إىل إلالدول اليت لديها اإلرادة والنية عدد من ذه التحديات شعر خاصة يقد و  -١٠
  .  عن نظام قضائي يعمل بصورة جيدة ومستقلات الالزمة، فضالًالقدرات واملوارد واخلرب

هذا الوضع بسبب التدخل السياسي وقد حيدث . إجراءات وطنية حقيقيةاختاذ  يف عدم الرغبة هووومثة حتد خاص   -١١
. املشتبه مالقبض على عدم الرغبة يف قد يتمثل يف احلكومة يف ارتكاب اجلرائم، و مشاركة وأ ،يف شؤون السلطة القضائية

 يف االعتبار أن املساعدة يؤخذمن املهم أن فإن ة، يف هذه الورقبالتفصيل عدم الرغبة وعلى الرغم من عدم تناول موضوع 
  .مجيع املسائل املتعلقة باإلفالت من العقابميكنهما حل  الا والتعاون وحدمه

.  مجيع املسؤولني عن اجلرائم اخلاضعة لواليتها يف حالة معينةولن تتمكن احملكمة بأي حال من األحوال من مقاضاة  -١٢
 تركز على مقاضاة األشخاص الذين ةاملدعي العام سياسانتهج النظام األساسي، لزامي يف وعلى الرغم من عدم وجود نص إ
املتعلقة  واملعايري اتعلى أساس مستمر االستراتيجيأيضاً املدعي العام حيدد و. اجلرائمأخطر يتحملون املسؤولية الكربى عن 
ال ينبغي أن تفلت  كذلك،. من العقابسيفلت اجلناة  أقل من بيد أن هذا ال يعين أن عدداً. باحلاالت اليت ينبغي التركيز عليها

يف نظام روما األساسي، فإن اهلدف النهائي لعدم اإلفالت من وكما جاء . عقابمن الطورة اخلاجلرائم اليت ال تستويف عتبة 
احملكمة باالشتراك مع الدول نفسها املسؤولية والسيطرة على العملية قدر اإلمكان، يتحقق فعالً من خالل حتمل العقاب 

 عن لدولية واإلقليمية، فضالً، وبوجه خاص الدول واملنظمات اأصحاب املصلحة فإن ،وبالتايل.  اآلخرينأصحاب املصلحةو
قاضاة التحقيقات واملويف املضي قدماً يف دور استباقي يف تعزيز السلطات القضائية الوطنية واحمللية ميكنهم القيام باتمع املدين، 

 اليت تثري خطر اجلرائمؤكد أن أتأن ديباجة نظام روما األساسي ومن اجلدير بالذكر . دويلالقلق الاجلرائم اليت تثري لية ألخطر احمل
ه جيب ضمان مقاضاة مرتكبيها على حنو فعال من خالل تدابري تتخذ  متر دون عقاب وأنبأسره جيب أالاتمع الدويل قلق 

  .تعزيز التعاون الدويل خالل وكذلك منعلى الصعيد الوطين 

  فجوة اإلفالت من العقاب  -٣

لمحكمة وليس ل.  واملقاضاة عليها اجلرائم اجلماعيةيف التحقيق يفاملسؤولية األساسية الدول تتحمل ذكر أعاله، كما   -١٣
اليت هلا اجلرائم يف قيق  يف التح، وستعمل فقط عندما تكون الدول غري قادرة أو غري راغبة حقاًةوطنيالنظم السبقية على األ
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وضع املدعي العام سياسة لتركيز املقاضاة، يف حالة عدم وعالوة على ذلك، .  احملكمة، طبقاً لقرار واملقاضاة عليهاوالية عليها
وبالتايل، . اجلرائمأخطر األشخاص الذين يتحملون املسؤولية الكربى عن اختاذ إجراء بسبب عدم القدرة أو عدم الرغبة، على 

يف عدد من احلاالت ليس للدول  أعاله، ذكر، كما كذلك. إن احملكمة ال حتل حمل القضاء الوطين يف مالحقة اجلناة اآلخرينف
  .املسؤولني عن هذه اجلرائم اخلطرية ألسباب متنوعةالرغبة يف مقاضاة القدرة أو 

 بني أفقياًمن العقاب يف املقام األول ت اإلفالقد تنشأ فجوة لنتائج املترتبة على هذه املشاكل متعددة، ولكن وا  -١٤
 بني األشخاص الذين يتحملون رأسياً، أو قانونية وقضائيةألسباب ال حتقق فيها احلاالت اليت حتقق فيها احملكمة واحلاالت اليت 

  .)٥(عليهااجلرائم اآلخرين الذين ال يعرضون احملكمة ومرتكيب الكربى الذين يعرضون على املسؤولية 

ستراتيجية املدعي ا من وانطالقاًاإلمكانيات املتاحة للمحكمة، دودية املوارد ونظراً حملعلى أنه أيضاً  ينبغي التأكيد ماك  -١٥
الدول تتخذ أن ينبغي ، لذلكو.  فقطالذين يتحملون املسؤولية الكربىاألشخاص حملكمة يف الوقت الراهن على ، تركز االعام

عدم إفالت ، وللمحاكمةرتكيب جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية مجيع متقدمي لضمان تدابري األطراف 
 يف مكافحة اإلفالت من العقابوميكن إحراز املزيد من التقدم يف . من العقابطورة اخل عتبة ال تستويفاجلرائم اليت مرتكيب 

  .  الدولية على أساس طوعيمن خالل اجلهود احمللية وتبادل املساعدةالسلطات القضائية الوطنية 

  تعزيز استعداد السلطات القضائية الوطنية من خالل التكامل اإلجيايب  -جيم

  التكامل االجيايب  -١

 األعمال اليت ميكن/إىل مجيع األنشطة  ألغراض هذه الورقة،كثرية فإنه يشري، التكامل اإلجيايب أشكاالًبينما يتخذ   -١٦
وطنية حقيقية ملرتكيب اجلرائم املدرجة يف وحماكمات إجراء حتقيقات متكينها من ية الوطنية واإلجراءات القضائبواسطتها تعزيز 

رك هذه األعمال  ولكن مع تبناء القدرات والدعم املايل واملساعدة التقنية،ل ة احملكمتدخل مندون بنظام روما األساسي، 
  . على أساس طوعيبعضاً ابعضهاليت ميكن أن تساعد للدول،  من ذلك بدالًواألنشطة 

تقدمي املساعدة الفعلية بقدر اإلمكان من خالل برامج تعاونية بني الدول نفسها، وكذلك من خالل بالتايل وينبغي   -١٧
  :  إىل ثالث فئات عموماًاملساعدة املقدمة يف إطار التكامل اإلجيايبميكن تقسيم و. الدولية واتمع املديناإلقليمية املنظمات 

مناسب واملساعدة يف التغلب على العقبات قانوين إطار وضع تضمن اليت ت، قانونيةاملساعدة ال، أوالً  ) أ (
اعدة للتصديق على اتفاق ميكن تقدمي املساإلضافة إىل ذلك، وب. قانونهذا الاليت تعترض إصدار الداخلية 

.  واملقاضاة عليهااجلرائمأخطر  يفمتيازات واحلصانات وغريه من الصكوك القانونية املتعلقة بالتحقيق لال
  .هذه املساعدةعلى ألف مثاالً املرفق ويرد يف 

                                                      
  
)٥(

بينما شخص  ٢٠ ٠٠٠ و ١٥ ٠٠٠ يتراوح بني  يف البوسنة وحدها ةترى بعض املصادر أن عدد مرتكيب اجلرائم مباشر  
وهذه . السابقةاالحتادية  مجهورية يوغوسالفيا  مجيع دول فقط يف شخصا١٦١ًالسابقة الدولية ليوغوسالفيا  احملكمة اجلنائية دانتأ

  هلااألرقام غري متاحة للحاالت املعروضة على احملكمة ولكن يبدو أا موازية 
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على وتشمل هذه املساعدة، . لنظم القضائية احملليةفيما يتعلق با املساعدة التقنية وبناء القدرات،  ثانياً  )ب(
تعلق حبماية الشهود وبناء القدرات فيما ياملدعني العامني، تدريب الشرطة واحملققني وسبيل املثال ال احلصر، 

. احملامني، وتوفري األمان واالستقالل للموظفني واخلربة يف الطب الشرعي، وتدريب القضاة و،والضحايا
 أخرى أشكاالًملساعدة احملاكم الوطنية أو املدعني العامني القضاة وبتزويد ال املساعدة شكل وقد تتخذ هذه

. رائم احلرب واحملاكم املختلطة، حسب االقتضاءاصة املعنية جباليت تقدم للدوائر احمللية اخلمن أشكال الدعم 
املساعدة لبناء القدرات فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل تقدمي وعالوة على ذلك، ميكن 

ة التقنية ملساعدعلى اباء إىل دال أمثلة من  اتاملرفقوترد يف . الفعليةاكمات اجلنائية، لتعزيز التعاون يف احمل
  .وبناء القدرات يف سياق نظام روما األساسي

املستدام هلذه التشغيل ، مثل احملاكم والسجون، واهلياكل األساسية املادية، املساعدة يف بناء ثالثاً  )ج(
لمعايري املقبولة وفقاً لهذه املؤسسات يف عمل الناء القدرات لضمان سري ومع ذلك، قد يلزم ب. املؤسسات

املرفقني هاء وواو ويرد يف . املؤسسات مفيداًهذه تشغيل د يكون التزويد بعنصر للتدريب على ق و،دولياً
  .هذا النوع من املساعدة على مثاالن

يراعي الدورة القضائية الكاملة من بداية لتعزيز القدرات الوطنية، متكامل تباع ج االتجربة أمهية وعموماً، تبني   -١٨
جزاء املقدمة إىل األاملساعدة حتقق  عن العمل، لنجزء واحد من القطاع القضائي توقف إذا و. مالتحقيق إىل إنفاذ األحكا

مثل توفري الكهرباء واللوازم املكتبية أو الطعام يف حالة وينبغي أن تراعى أيضاً اللوازم املعتادة . خرى النتيجة املرجوةاأل
فقد تتطلب  ، الفئات الثالثيفملساعدة كثرية من جماالت اجماالت وعالوة على ذلك، تدخل . االستدامةالسجون، لضمان 

  .وبناء القدرات على حد سواءتشريعية الساعدة امل  مثالًمحاية الشهود

  السيناريوهات  -٢

 وجماالتلحاالت ل تبعاًخمتلفة يتم بنهج  خمتلفة وبني أصحاب املصلحة يف اتمع الدويل أشكاالًقد يتخذ التعاون   -١٩
 يف هذا الشأن، وتقع املسؤولية يف معظم السيناريوهات املتعلقة  إىل حد ماحمدود ، كما ذكر أعاله،احملكمةدور و. ياجاالحت

  :وميكن توخي احلاالت التالية. األنشطة الرئيسية على الدول واملنظمات الدولية واتمع املدينب

  .حملكمةفيها جرائم داخلة يف اختصاص اترتكب  ملاحلاالت اليت   ) أ (

 أي  علىالتحقيق واملقاضاةوال تنتقص هذه احلالة من االلتزام ب. معظم الدول األطرافه هي احلالة السائدة يف هذ  -٢٠
  .السكان املدنيني من مثل هذه اجلرائمحبماية  ومقبلةجرائم 

 الثنائي بني الدول األطراف هناك جمال كبري للتعاون ولكن قد يكونة عموماً حمدود جداً هذه احلالودور احملكمة يف   -٢١
للسلطة القضائية وقائي الثر األاالستعداد ومن أجل تعزيز نفسها وبني الدول األطراف واملنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة 

 لعقابإلفالت من اعدم وجود فجوات ل لضمان اًحبت اًوقائيسيكون هذا املسعى و. املذكورة أعالهاملختلفة ااالت الداخلية يف 
لدولة املعنية لمثل هذه املساعدة توفر ومع ذلك، قد . رائم يف املستقبلمثل هذه اجلرتكاب  اليف وقت الحق، وسيكون رادعاً
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ارتكاب أخطر اجلرائم يف واملتصلة برعاياها اليت يرتكبها أراضيها أو تقع يف مكافحة األنشطة غري القانونية اليت القدرة على 
  . القانونال سيادة السيما يف جم-التآزر مع الربامج القائمة للتعاون اإلمنائي ف أوجه وميكن استكشا. اخلارج

   اختصاص احملكمةتدخل يفجرائم ارتكبت فيها قد تكون اليت احلاالت   )ب(

 أو ،ريف الدول اليت تعاين من صراع دائ، اليت غالباً ما تكون احملكمة قد شرعت يف دراستها األولية، هذه احلاالتتقع   -٢٢
  .يتخذ بعد قرار بفتح باب التحقيق فيهامل و. آخر من أشكال العنف شكالًشهد اليت تاخلارجة من صراع، أو 

ختاذ ، وتتطلب من اتمع الدويل ايف وقت مبكر لتحفيز اإلجراءات احملليةالفرصة هذه احلاالت  كثرياً ما تتيحو  -٢٣
النظام وتكتسي احليلولة دون اإلفالت من العقاب عن طريق متكني . كمةالتعاون مع الدولة املعنية واحملبإجراءات فورية 

 يف ةحيويأمهية أثناء الرتاع وقعت التعامل مع جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية واجلرائم اليت من القضائي 
مع مباشرة لتعامل على النظام القضائي الوطين اة ينبغي أن يركز التعاون على تعزيز قدرو. بناء السالماملبذولة لهود اجلدعم 

جهود جزء من أي ذلك كالقيام بوميكن بل جيب . املقبوليةقرار يصدر بعد ذلك بشأن جلرائم، بغض النظر عن أي أخطر ا
  .نعاش املبكرإلاواالستقرار وحتقيق بناء السالم جارية ل

  واملقاضاة عليها داخلة يف اختصاصها جرائميف التحقيق بفيها احملكمة تقوم احلاالت اليت   )ج(

 ألول وهلة ت فيهاأن احملكمة قررباستثناء ) ب(لفقرة الفرعية حلاالت املنصوص عليها يف ااهذه احلاالت تشبه   -٢٤
 احملكمةأصدرت فيها هذه احلاالت تشمل احلاالت اليت و. رائم قد ارتكبتاجلأن أيضاً ، وبالتايل ة فيهاداخلالبولية القضايا مق
لعدم جواز أن ختل مبادرة التكامل من وجهة نظر التكامل وامر بالقبض سواء نفذت أو مل تنفذ، ولذلك فهي أكثر تعقيداً أ

  . واحملاكم الوطنية اجلنائية الدولية لتقاسم األعباء بني احملكمةاًفرص ولكن هناك. بقرارات احملكمة

تحملون املسؤولية الكربى عن يق ومبقاضاة األشخاص الذين يبالتحقاحملكمة اليت تقوم فيها يف هذه احلاالت، و  -٢٥
لسلطات القضائية الوطنية لتمكينها من التعامل مع اجلناة والضحايا اآلخرين من لم يلزم توفري الدع، ارتكاب أخطر اجلرائم
 وجلان احلقيقة ، املختلطةمحاكملل  الدعم أيضاًوفريالقضائي احمللي، ودراسة اخليارات املتاحة لتالنظام خالل تعزيز قدرة 
يلزم بوجه خاص أن تؤخذ يف  و.عند االقتضاء وحيث يكون ذلك مناسباً عن األشكال التقليدية للعدالة، واملصاحلة، فضالً

املتخذة اإلجراءات وال ينبغي استعمال . حملكمةدعاء يف االقضاء واالاحلفاظ على استقالل االعتبار يف مجيع احلاالت احلاجة إىل 
حلاجة إىل اا ع الضطيتم االألنشطة اليت تراعي ا، ينبغي أن وعالوة على ذلك. العدالةللتهرب من إطار التكامل اإلجيايب يف 
من االستقرار وبناء السالم باجلهود اجلارية لمرة أخرى استكشاف أوجه التآزر فيما يتعلق وينبغي .  دائم للمحكمةتراثترك 
  .نعاش املبكرإلاأجل 

 األشخاص الذين يتحملون املسؤولية الكربى معاليت انتهت فيها احملكمة من التحقيق ت  احلاال  )د(
  ومقاضام

وقُدم األشخاص الذين . تكون يف سبيلها إىل ذلكواملقاضاة، أو رمبا انتهت احملكمة يف هذه احلالة من التحقيق   -٢٦
قدرة  وضمان آلخرينلتعامل مع مرتكيب اجلرائم ا اىلإة  ومع ذلك، ال تزال هناك حاج.يتحملون املسؤولية الكربى للمحاكمة
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ارية أن تقوم به احملكمة واتمع الدويل فيما يتعلق باإلجراءات اجلينبغي هناك دور و. املقبلةاجلرائم تناول قضائي على النظام ال
 أو غري ،يف جمال التنمية العادية من جهود التعاون  جزءاًذلكيكون وعندما تستقر األوضاع، قد . ومنع اجلرائم يف املستقبل

  .تحقيق االستقراراجلهود املبذولة لذلك من الدعم املقدم ألنشطة العدالة االنتقالية و

  اجلهات الفاعلة   -٣

من خالل قد تباشر أنشطتها ختلفة، واملاالت احلأدوار خمتلفة يف بالدول واحملكمة واتمع الدويل واتمع املدين تقوم   -٢٧
  .تلفةآليات خم

  دور الدول  ) أ (

 سيادة أييداحملكمة بشكل كبري يف تعزيز اإلجراءات الوطنية وتقوم ا  تقداألنشطة اليت على الرغم من مسامهة   -٢٨
 من خالل فعلهأن يللمجتمع الدويل يف هذا السياق، هناك الكثري مما ميكن و. واضحةال من القيود اًناك عددفإن هالقانون، 

  .حسب االقتضاءالذي ميكن أن تشارك فيه احملكمة ، الدولني التعاون فيما ب

ديباجة نظام روما األساسي بيد أن . تزام بالتعاون مع احملكمة مبوجب نظام روما األساسيلعلى الدول األطراف االو  -٢٩
قاضاة مرتكبيها على حنو ه جيب ضمان م متر دون عقاب وأنبأسره جيب أالاتمع الدويل قلق  اليت تثري خطر اجلرائمؤكد أن أت

  .مرغوب فيهأمر زيادة التعاون بني الدول نفسها لتحقيق هذه الغاية و. على الصعيد الوطينفعال من خالل تدابري تتخذ 

كثرية  منظمات وتنفذ. التعاون مع الشركاءبمن األنشطة املذكورة وتقوم الدول املاحنة بالفعل بعدد ال بأس به   -٣٠
وقد .  األنشطة وهذهالتآزر بني نظام روما األساسيينبغي استكشاف أوجه لقانون، واسيادة امج واسعة لبرلتعاون والتنمية ل

 يف مجيع القطاعات قضايا سيادة القانون والعدالة اجلنائية على الصعيدين الدويل واحمللين تعميم معالوة على ذلك يستفاد 
  .احلكومية، وكذلك يف عمل املنظمات األخرى ذات الصلة

. من العقاب ضمان أال تسود ظاهرة اإلفالتيلزم  ات،ارجة من صراعخاحلاالت اليت تكون فيها الدول كذلك، يف   -٣١
من طر اجلرائم من التصدي ألختمكني النظام القضائي الوطين جهوداً لاجلهود الرامية إىل بناء السالم واالستقرار وقد تشمل 
  .نعاش الدولة املعنيةإ على اًًيسلبتأثرياً ؤثر ت  قديتفجوة اإلفالت من العقاب الأجل جتنب 

النظام يف اجلهود املبذولة لتطوير التعاون واملساعدة إىل زيادة تأثري نظام روما األساسي قد يؤدي إدماج بصفة عامة، و  -٣٢
  .يف العمل امليداين املختلفةاجلهات الفاعلة التعارض بني أهداف جتنب حاالت وقد يؤدي ذلك أيضاً إىل . حملكمةوااألساسي 

تكون سومع ذلك، . سيناريو وظروف أخرىالعلى نوع بناء من دولة إىل أخرى وستختلف احلاجة إىل املساعدة   -٣٣
الدول املاحنة وكذلك الدول وينبغي أن تويل . االتخمتلف احليف إىل األنشطة املذكورة أعاله   يف أغلب األحيانهناك حاجة

  .أن حتاول االستجابة هلا و عن حالة معينةةالنامجوللنظام القضائي الحتياجات احملددة الشريكة االهتمام الواجب ل

إلنشاء  وتبذل جهود بالفعل.  نطاقهبعض الدول وميكن توسيعيف متاح بالفعل التنفيذية لتشريعات الالزم لالدعم و  -٣٤
الالزم دول اليت لديها القدرة على توفري الدعم املايل حلماية الشهود والاليت ترغب يف اختاذ إجراءات عالقات ثالثية بني الدول 
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لسلطات القضائية الوطنية، وتسعى املقدم لفيما يتعلق جبوانب أخرى من الدعم البحث عن عالقات مماثلة وميكن . لذلك
  .الالزماتفاقات للحصول على التعاون إبرام احملكمة إىل 

االت اليت ميكن احتديد  ها اإلمنائية بغيةشطتها وبراجمل مراجعة أنخالأن حتقق الكثري من للدول ، ميكن عموماًو  -٣٥
على الشراكات نفس القول وينطبق . عزيز نظام روما األساسيالبحث عن سبل للتعاون فيها وبذل جهود إضافية من أجل ت

  .القائمة بني الدول من جهة واملنظمات الدولية واتمع املدين من جهة أخرى

عية مجأمانة وظيفة يف جلمعية أن تنشئ اينبغي ، املساعدة الطوعيةهذه تقدمي ، حسب االقتضاء، يف ماًللمضي قدو  -٣٦
تسهيل تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف والدول املوقعة واملنظمات يناط ا مهمة ") األمانة("الدول األطراف 

يف حدود وظيفة هذه الستكون و.  تعزيز السلطات القضائية احمللية أجلمنالدولية واتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين 
حال من األحوال باجلهود املبذولة أي ل ب لن ختوظيفةأن هذه الومن اجلدير بالذكر . اً وسيكون دورها حمدوداملوارد املتاحة

وينبغي . ملوافقة عليها، مبزيد من التفصيلا يف حال وينبغي مناقشة طرائق عمل هذه الوظيفة،. أو بناء القدراتلمساعدة حالياً ل
هذه تستحق ، عموماًو.  عن التقدم احملرز يف هذا الصدد إىل الدورة العاشرة جلمعية الدول األطرافألمانة تقريراًأن تقدم ا

  .زيد من املناقشات يف اجلمعية وهيئاا الفرعية على أساس مستمراملاجلوانب من التكامل 

  ة واتمع املديناملنظمات الدولي  )ب(

هناك بعض و. تقدم يف مكافحة اإلفالت من العقاباتمع الدويل بأسره إلحراز  ه ال بد من تعاونأظهرت التجربة أن  -٣٧
يف امليدان أو عدم وجود ما يكفي من القدرات العملية وجودها عدم  مثل الدولقوم به لدور الذي ميكن أن تدود الواقعية لاحل

وباإلضافة إىل ذلك، . إىل أدىن حداإلدارة والبريوقراطية املبدأ الذي تسترشد به دول كثرية هو التقليل من  و.لتنفيذ األنشطة
  .اخلربةاملهارة وخمتلفة من جماالت  لدى الدولب باختالفها

نظمات غري الشراكات وتنفيذ التكامل اإلجيايب من خالل املنظمات الدولية واملكذلك، ويف ضوء هذه اخللفية، أثبتت  -٣٨
  . والقدرة على التنفيذالالزمة املنظمات اخلربة التقنية ومتلك هذه . احلكومية جدواها يف مكافحة اإلفالت من العقاب

بعضها وميلك . القانوناملتعلقة بسيادة ألنشطة امن متنوعة جمموعة كثرية منظمات دولية وإقليمية متخصصة وتنفذ   -٣٩
وميكن . روع معنيامج أو مشنبرالذي يستند إىل على التمويل الطوعي ينما يعتمد البعض اآلخر ب هلذه األنشطة مستقالً متويالً

نظام روما األساسي من خالل ا مواصلة تعزيز  السبل اليت ميكن -دول إىل جنب مع ال جنباً-أن تستكشفللمنظمات 
  .القيام بذلككان كيفية إم علىإىل واو أمثلة ألف من وترد يف املرفقات . التكامل اإلجيايب

ا هوفهمخربة واسعة نتيجة لوجودها يف امليدان اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية وعالوة على ذلك، ميلك   -٤٠
دور حيوي يف ها القيام بمشاريع يف جمموعة من القطاعات وميكن وينفذ كل منها فعالً. احملليةالسلطات القضائية حتياجات ال

  .لعقاب من خالل التكامل اإلجيايبسد فجوة اإلفالت من ا

الدول غري األطراف عن مع   حيوياًاملنظمات غري احلكومية دوراًتؤدي العاملية، بوعالوة على ذلك، وفيما يتعلق   -٤١
  . عليهالتصديقإىل  والدعوة الوعي بفوائد نظام روما األساسي إذكاءطريق 
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  دور احملكمة  )ج(

موارد إضافية توفري إىل األنشطة املوصوفة هنا تؤدي أن وخى ليس من املتو. دحمدودور بجهزة احملكمة أتضطلع   -٤٢
للمساعدة املباشرة فيما بني  اًاحملكمة حمفزتعترب و. وكالة تنفيذية أو إمنائية وال ينبغي للمحكمة أن تصبح منظمة ،للمحكمة

الصلة واتمع املدين، دف تعزيز السلطات باشرة من خالل املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الدول واملساعدة غري امل
  .احلايلوقت املرفق حاء بعض األنشطة اليت تضطلع ا احملكمة يف الوترد يف . القضائية الوطنية

 ومتكينها من مقاضاةالوطنية تعزيز فعالية السلطات القضائية  يف أنشطة احملكمة وأجهزا املختلفة حالياًوتشارك   -٤٣
لسلطات الوطنية والتعاون االستجابة ل وأخذت. ختلفةاملاالت احل خمتلفة يف اًدوارجهاز أكل ويؤدي . ةرياخلطمرتكيب اجلرائم 

العبء املايل واملكاين الواقع ض يفخت يف هذه اجلهود أيضاًوميكن أن تساهم . ستراتيجية املدعي العاما من جزءاًيف أن تكون معها 
 أن تؤثر املساعدة املقدمة للسلطات القضائية الوطنية على حجم القضايا املعروضة  حيث ميكنعلى احملكمة يف األجل الطويل

  .على احملكمة

القضائية األساسية، تها واليحمدودة ببشكل مناسب احملكمة  هايف حني أن أنواع املساعدة العملية اليت ميكن أن تقدمو  -٤٤
اإلخالل بناء القدرات يف حدود املوارد املتاحة ودون املتعلقة بشطة لمشاركة يف بعض األنل ملكتب املدعي العام الًهناك جمافإن 

نفاذ القانون  املعنيني بإوطنينيالرباء مشاركة اخلأكرب قدر ممكن من مكتب املدعي العام ستراتيجية اوتقتضي . بواليته القضائية
 أصحاب املصلحة معجهود يلزم بذل لوطنية وهناك جمال لتبادل املعلومات مع السلطات او. ة اليت يقوم ا املكتبنشطاأليف 

 تتيحقد باإلضافة إىل ذلك،  و.ألنشطة اجلارية يف احملكمة، ومع االشهود والضحاياض ذلك مع أمن راتععدم املعنيني لضمان 
ال يف جموتشجيعها على االهتمام بالتكامل الوطنية سلطات القضائية  لتعزيز الفرصاًعند اإلمكان، ، املوقعبجراءات اإل

ألنشطتها الرامية احملتملة قلم احملكمة الدول األطراف على حتديد ااالت وميكن أن يساعد . اكمات الوطنيةالتحقيقات واحمل
  . أيضاًستقلة للمحكمةاملقضائية الوالية العلى وال ينبغي أن تؤثر هذه اجلهود . إىل تعزيز النظم القضائية احمللية

وسد الفجوة ساعدة املحافز للحصول على كحملكمة، يف حدود والياا، باهزة ذات الصلة األجوميكن أيضاً أن تعمل   -٤٥
 -ميكن أن يؤدي نظام العدالة املتوخى يف نظام روما األساسيوذه الطريقة، .  اجلهات املاحنة والبلدان الشريكة احملتملةبني

  .لمبدأ التكام إىل تفعيل -الذي تشارك فيه الدول األطراف واحملكمة

   العاملية وسيادة القانون-اآلثار األوسع نطاقاً  -دال

اجلرائم اليت أخطر الذين يتحملون املسؤولية الكربى عن عدم إفالت األشخاص م روما األساسي لضمان وضع نظا  -٤٦
   .ولن حيقق هذا النظام طاقته الكاملة بدون االنضمام إليه على نطاق عاملي. عقابمن الاإلنسانية تثري قلق 

ومع . والتصديق عليهعلى النظام األساسي أو عدم التوقيع قرار التوقيع والدول ذات السيادة وحدها هي اليت متلك   -٤٧
الدول لتحمل املسؤوليات املعرب عنه بشأن استعداد القلق من التكامل اإلجيايب يف إطار احتمال املساعدة قد خيفف ذلك، 

  .حوافز إضافية للتصديقإىل تعزيز السلطات القضائية احمللية  وقد يؤدي أيضاً احتمال .النظام األساسينامجة عن وااللتزامات ال
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مساعدة السلطات القضائية الوطنية يف مكافحة اإلفالت من العقاب على جرائم تبني جتربة باإلضافة إىل ذلك، و  -٤٨
آثاراً جانبية كبرية وجوهرية على النظام القضائي قد ترتب  واإلبادة اجلماعية أن هذه املساعدة ، واجلرائم ضد اإلنسانية،احلرب

كذلك، قد يؤدي التعاون الدويل يف مكافحة أخطر اجلرائم الدولية إىل التعاون يف أشكال أخرى من . للدولة املتلقية للمساعدة
  .النشاط اإلجرامي العابر للحدود

   االستنتاجات  -هاء

احملكمة تقدم وأن تكامل الذي وضعه نظام روما األساسي بشكل مستدام املعدالة النظام النهوض بمن األمهية مبكان   -٤٩
  .ملكافحة اإلفالت من العقاباملبذولة لجهود املشتركة التشجيع والدعم لوالدول األطراف 

 ويشمل ذلك .ثرية ومتنوعةاإلجيايب كواإلمكانيات املتاحة لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب من خالل التكامل   -٥٠
ويبدو أن التكامل اإلجيايب أداة الختاذ مثل . التدابري على الصعيد الوطيناختاذ املزيد من يباجة نظام روما األساسي اء يف دكما ج

تكاب على الردع وتثبيط العزم على ارشحذ هذه األداة على سد فجوة اإلفالت من العقاب، ووميكن أن يساعد . هذه التدابري
  .اجلرائم يف املستقبلمثل هذه 

فجوة اإلفالت من العقاب من خالل التكامل اإلجيايب يستحق القضاء على ذه املسألة، إىل اجلوانب املتعددة هلالنظر وب  -٥١
إنشاء  أو ،خلق أدوار جديدة للمحكمةهو من ذلك  اهلدفليس و.  اجلمعيةيفاملناقشات بني الدول األطراف واملزيد من 

ا اهلدف هو حتديد السبل اليت ميكن ف. للدول األطراف ،غري ماليةمالية أو  ،ةهياكل جديدة للمساعدة أو التزامات إضافي
، ومبزيد من الفعالية، أكثر استهدافاً، وبطريقة أفضلبوجه رمبا ، يف حوار مع احملكمةأن تساعد بعضها البعض، للدول األطراف 

  .قاضاة على الصعيد الوطينت واملإجراء التحقيقامتكينها من يف تعزيز السلطات القضائية الوطنية من أجل 

 األنشطة احلالية للدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقليمية واتمع وموجود بالفعل، وهالالزم لذلك ساس واأل  -٥٢
بوجه أفضل، وإيالء وعي اجلهات املاحنة، والتنسيق بإذكاء وسيكون اهلدف هو تعزيز السلطات القضائية الوطنية . املدين
أن يعهد إىل األمانة ينبغي ولتحقيق ذلك، . نظام روما األساسيار الواجب للعدالة اجلنائية الدولية باملفهوم الوارد يف االعتب
 وأصحاب املصلحة ، واتمع املدين، واملنظمات الدولية، والدول املوقعة، والدول األطراف،تبادل املعلومات بني احملكمةبتيسري 

من اجلدير بالذكر أنه ليس من املستصوب وال من املناسب أن تأخذ األمانة و. طات القضائية احملليةتعزيز السلمن أجل اآلخرين 
  .رئيسي فيما يتعلق بالتنسيق وتنفيذ األنشطةعلى عاتقها أي دور 

امل بيد أن تعزيز التك. بطريقة روتينيةهذه الورقة وجيري بالفعل االضطالع ببعض األنشطة اليت وردت بالتفصيل يف   -٥٣
اختاذ تدابري فعالة على الصعيدين الوطين عن طريق نظام روما األساسي اإلجيايب على النحو املبني يف هذه الورقة سيزيد من تأثري 

 ،وهذه التدابري ميكن أن تسهم يف سد فجوة اإلفالت من العقاب، وتعزيز الوقاية من اجلرائم، وتعزيز سيادة القانون. والدويل
  .اإلجيابية احملتملة للسلم واألمن الدولينياآلثار عالوة على 

  التوصيات  -واو
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التوصيات التالية لتعزيز مبدأ التكامل من خالل التكامل اإلجيايب على ام ستخدا إىل ما ورد أعاله، ميكن استناداً  -٥٤
  :الصعيد الوطين

تحمل املسؤولية األساسية عن التأكيد على أن السلطات القضائية الوطنية تأن تعيد ينبغي للدول األطراف   ) أ (
توقف على التزام تعترف بأن مكافحة اإلفالت من العقاب أن توواملقاضاة عليها رائم خطر اجل أيفالتحقيق 

  . بأسرهاتمع الدويل

واحملكمة واجلهات الفاعلة األخرى مبدأ التكامل من خالل تشجيع اإلجراءات  الدولينبغي أن تعزز   )ب(
االدعاء والقضاء يف استقالل مراعاة اإلفالت من العقاب، مع لسد فجوة وسيلة كالوطنية ذات الصلة 

  .احملكمة

كافحة اإلفالت ملزيد من التدابري على الصعيد الوطين املاحلاجة إىل اختاذ أن تنظر يف غي للدول األطراف ينب  )ج(
لسلطات ا متكني ا ميكن دراسة الطرق اليتببالتعاون مع احملكمة، أن تقوم عند االقتضاء، من العقاب و

 من األنشطة جزءاًينبغي بداية أن تكون هذه التدابري و. اجلرائمأخطر القضائية احمللية من مواصلة التعامل مع 
  .اجلارية يف جمال التعاون اإلمنائي وغريها من أشكال املساعدة حتت عنوان التكامل اإلجيايب

  . إىل مجعية الدول األطرافوتقدمهل اإلجيايب  عن التكامتقريراًعد لمحكمة أن تلينبغي   )د(

يناط ا مانة مجعية الدول األطراف، يف حدود املوارد املتاحة، وظيفة معينة يف أاجلمعية تنشئ أن ينبغي   )ه(
 واتمع ، واملنظمات الدولية، والدول املوقعة، والدول األطراف،تبادل املعلومات بني احملكمةمهمة تيسري 

ينبغي أن تقدم األمانة تقريراً و. تعزيز السلطات القضائية احملليةمن أجل حاب املصلحة اآلخرين  وأص،املدين
  .حمدثاً عن التقدم احملرز يف هذا الصدد إىل مجعية الدول األطراف

 ، واملنظمات الدولية،، والدول األطرافينبغي أن تواصل اجلمعية ومكتب اجلمعية احلوار مع احملكمة  )و(
مكافحة اإلفالت من العقاب على الصعيد الوطين من يف  املدين حول أفضل السبل للمضي قدماًواتمع 

  .خالل التكامل اإلجيايب
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 املرفق اخلامس 

  مشروع قرار بشأن تعزيز تنفيذ األحكام

  إن املؤمتر االستعراضي،

  ،إذ يشري إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ،تنفيذ أحكام السجنيسي الذي تقوم به الدول يف  الدور الرئوإذ يدرك

اليت توفرها الدول اليت تبدي استعدادها لقبول األشخاص احملكوم عليهم مرافق السجون  بأن أحكام السجن تنفّذ يف وإذ يذكر
  ، ملا ينص عليه النظام األساسيوفقاً

املناطق  يف مجيع ام من أجل جعل هذا التنفيذ ممكناً ضرورة توسيع نطاق مشاركة الدول يف تنفيذ األحكوإذ يضع يف اعتباره
  ، بالرأي الذي أمجعت عليه الدول األطراف ذا الشأن علماًوإذ حييطاإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية، 

 إىل داً ضرورة تعزيز التعاون الدويل دف متكني املزيد من الدول من أن تقبل طوعياً األشخاص احملكوم عليهم، استناوإذ يؤكد
  ،املعايري السارية على معاملة السجناء واملقررة مبعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع

   الدول إىل اإلعراب للمحكمة عن رغبتها يف قبول األشخاص احملكوم عليهم؛ يدعو -١

  إقليمية؛ أنه جيوز تنفيذ أحكام السجن يف سجن تتيحه للدولة املعنية منظمة، أو آلية أو وكالة، دولية أويؤكد -٢

 الدول األطراف والدول اليت أعربت عن استعدادها لقبول األشخاص احملكوم عليهم، مباشرة أو من خالل حيث -٣
 منظمة دولية خمتصة، على تعزيز التعاون الدويل بفاعلية على كافة املستويات، وخاصة على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ 

تحدة أن يوجه انتباه مجيع أعضاء األمم املتحدة إىل هذا القرار، من أجل تشجيع  إىل األمني العام لألمم امليطلب  -٤
مراعاة األهداف الواردة أعاله يف إعداد وتنفيذ برامج املساعدة ذات الصلة اليت يقدمها كل من البنك الدويل، واملصارف 

 .ة ومتعددة األطراف، ذات الصلةاإلقليمية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وغري ذلك من الوكاالت الوطني
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 املرفق السادس 

  مشروع قرار بشأن تأثري نظام روما األساسي

   على الضحايا واتمعات املتأثرة

   املؤمتر االستعراضي، إن

إىل ديباجة نظام روما األساسي اليت وضعت يف اعتبارها أن ماليني األطفال والنساء والرجال وقعوا ضحايا إذ يشري 
  ، ميكن تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوةلفظائع ال

على ما لنظام روما األساسي من أمهية بالنسبة للضحايا واتمعات املتأثرة حيث عقد العزم على وإذ يؤكد من جديد 
 وضع حد إلفالت مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب من العقاب، وعلى اإلسهام بالتايل

  ،يف منع هذه اجلرائم

 بشأن املرأة والسالم ١٨٨٩ و١٨٨٨ و ١٨٢٠ و ١٣٢٥ لألمم املتحدة  التابعإىل قرارات جملس األمنوإذ يشري 
ؤكد، يف هذا السياق، ضرورة االستجابة ، وية املسلحالصراعات بشأن األطفال يف ١٨٨٢ و١٦١٢القرارين واألمن و

  ع، عن وضع حد لإلفالت من العقاب على العنف اجلنسي يف حاالت الرتاالًلالحتياجات احملددة للنساء واألطفال فض

إعالن " بعنوان ١٩٨٥ الصادر يف عام ٤٠/٣٤ إىل مجلة أمور منها قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدةوإذ يشري أيضاً
 ٦٠/١٤٧ية العامة لألمم املتحدة ، وقرار اجلمع"مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا " بعنوان ٢٠٠٥الصادر يف عام 
  ،"االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

يا يف الوصول بشكل متكافئ وفعال إىل العدالة، واحلماية، والدعم املناسب، واجلرب الفوري عن  حبق الضحاوإذ يسلم
الضرر الذي حلق م، وبأن الوصول إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات اجلرب من املكونات األساسية 

  ،للعدالة

 من أجل تنفيذ الوالية الفريدة للمحكمة اجلنائية الدولية لصاحل أمهية توعية الضحايا واتمعات املتأثرةوإذ يؤكد 
  ،الضحايا

الشهود، حيثما تنطبق، من /الدول األعضاء على النظر يف تنفيذ أحكام نظام روما األساسي املتعلقة بالضحايا يشجع  -١
  ؛خالل التشريع الوطين أو التدابري املناسبة

 مع الضحايا واتمعات املتأثرة، على مواصلة العمل على وصول عملية احملكمة أيضاً، عن طريق احلواريشجع   -٢
 عن وجودها ستراتيجية احملكمة املتعلقة بالضحايا، فضالًاالتخطيط االستراتيجي للمحكمة إىل املستوى األمثل، مبا يف ذلك 

أثرة، مع االهتمام بوجه خاص بامليدان من أجل ضمان حتسني الطرق اليت تتصدى ا لشواغل الضحايا واتمعات املت
  باحتياجات النساء واألطفال؛
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احلاجة إىل مواصلة تنفيذ أنشطة التوعية على خري وجه وتكييفها، يف ضوء املراحل املختلفة للدورة القضائية، يؤكد   -٣
ة عن احملكمة وواليتها  مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان وصول الضحايا واتمعات املتأثرة إىل معلومات دقيقوالتشجيع على

وأنشطتها، وكذلك عن حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي، مبا يف ذلك حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية 
  واملطالبة بالتعويض؛

ية ، على الصعيدين الوطين واحمللي، يف توعفعاالً احلكومات واتمعات واملنظمات املدنية على أن تؤدي دوراً يشجع  -٤
اتمعات حبقوق الضحايا بوجه عام وفقاً لنظام روما األساسي وضحايا العنف اجلنسي بوجه خاص؛ وعلى منع ميشهم 
ووصمهم ملساعدم يف عملية إعادة االندماج االجتماعي، ومشاركتهم يف املشاورات ومكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب 

  على هذه اجلرائم؛

  ؛إدارة الصندوق االستئماين للضحايا على مواصلة االلتزام بالتخفيف من معاناة الضحايا لس هيعرب عن تقدير  -٥

يشدد على أمهية احلوار الدائر بني األمانة والصندوق االستئماين للضحايا، واحملكمة والدول األطراف، من أجل   -٦
لصدد على أمهية التبادالت املنتظمة مع اتمع ضمان الشفافية يف إدارة الصندوق االستئماين وأمانته، ويشدد كذلك يف هذا ا

الدويل، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة واتمع املدين، من أجل تعزيز األنشطة اليت يضطلع ا الصندوق االستئماين واملسامهة يف 
  ؛التعريف به

 على التربع للصندوق الدول األطراف، واملنظمات الدولية، واألفراد، والشركات وغريها من الكياناتيناشد   -٧
االستئماين للضحايا لضمان تقدمي املساعدة والتعويضات املالئمة للضحايا يف الوقت املناسب وفقاً لنظام روما األساسي، 

  . ملن قام بذلكويعرب عن امتنانه 
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 املرفق السابع

 مشروع قرار بشأن التكامل

  إن املؤمتر االستعراضي،

  روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، التزامه بنظام إذ يؤكد من جديد   

على مكافحة اإلفالت من العقاب على أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل، وإذ يؤكد من جديد تصميمه   
  كما يشار هلا يف نظام روما األساسي، 

غي أن متر دون عقاب وأن اتمع الدويل بأسره ال ينب قلقأن أشد اجلرائم خطورة اليت تثري وإذ يؤكد من جديد   
املقاضاة على حنو فعال على ارتكاا ينبغي كفالتها من خالل تدابري تتخذ على الصعيد الوطين وكذلك من خالل تعزيز 

  التعاون الدويل،

 باجلهود اليت تبذهلا احملكمة للتحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل ومقاضاة املسؤولني عن وإذ يرحب
  ارتكاا،

بأن املساعدة ويسلم  على ضرورة حتقيق العاملية للنظام األساسي كوسيلة لوضع حد لإلفالت من العقاب وإذ يشدد
  على تعزيز القدرات احمللية قد تؤدي إىل آثار إجيابية يف هذا الصدد،

 لدويل ومقاضاا؛ باملسؤولية األساسية للدول يف التحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق ايسلم -١

 على التزامات الدول األطراف املترتبة ويشدد مبدأ التكامل على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي يؤكد -٢
 على نظام روما األساسي؛

ىل تعزيز املساعدة الدولية ملقاضاة مرتكيب إ باحلاجة إىل تدابري إضافية على الصعيد الوطين كما يقتضي األمر، ويسلم -٣
  اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اتمع الدويل على حنو فعال؛أشد

  بأمهية اختاذ الدول األطراف تدابري حملية فعالة من أجل تنفيذ نظام روما األساسي؛حييط علماً  –٤

 على تعزيز القدرات احمللية إلمكان التحقيق يف أشد اجلرائم بعضاً باستصواب مساعدة الدول بعضها يسلم أيضاً  -٥
  ورة اليت تثري القلق الدويل واملقاضاة عليها على الصعيد الوطين؛خط

بتقرير املكتب بشأن التكامل وبالتوصيات الواردة فيه كورقة معلومات أساسية للمناقشة يف املؤمتر حييط علماً   -٦
 االستعراضي؛

 تعراضي؛يرحب أيضاً باملناقشات املثمرة اليت جرت حول قضية التكامل أثناء املؤمتر االس  -٧
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 احملكمة، والدول األطراف، وسائر األطراف صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولية، واتمع املدين، يشجع  -٨
وأصحاب املصلحة اآلخرين على مواصلة استكشاف السبل اليت ميكن ا تعزيز قدرة السلطات القضائية الوطنية للتحقيق يف 

 الدويل واملقاضاة عليها على النحو املبني يف تقرير املكتب  بشأن التكامل، مبا يف ذلك يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق
  التوصيات الواردة ا؛

 ويف نطاق املوارد املوجودة، تيسري تبادل ICC-ASP/2/Res.3 إىل أمانة مجعية الدول األطراف، وفقاً للقرار يطلب  -٩
ئر األطراف صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولية واتمع املدين، من أجل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسا

تعزيز السلطات القضائية الوطنية، ويطلب إىل أمانة مجعية الدول األطراف أن تقدم إىل اجلمعية يف دورا العاشرة تقريراً يف هذا 
 الشأن؛

جلهات صاحبة املصلحة بشأن مسألة التكامل اإلجيايب ويدعو  إىل املكتب مواصلة احلوار مع احملكمة وسائر ايطلب  -١٠
  .احملكمة، ويدعو احملكمة إىل أن تقدم، حسب االقتضاء، إىل اجلمعية يف دورا العاشرة تقريراً يف هذا الشأن
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 املرفق الثامن 

 أركان اجلرائم املقابلة للتعديل املقترح يف املرفق الثالث 

  ICC-ASP/8/Res.6لقرار ل
 

رح بلجيكا، من أجل إضفاء املزيد من الدقة على تعاريف اجلرائم، أن تقدم إىل املؤمتر االستعراضي، لالعتماد، أركان تقت
اجلرائم املقابلة ملشاريع التعديالت املقترحة بشأن جرائم احلرب اليت قدمتها اجلمعية بالفعل إىل املؤمتر أثناء دورا الثامنة، 

  ). ، املرفق الثالث٢٦/١١/٢٠٠٩ املعتمد يف ICC-ASP/8/Res.6القرار  (٢٠٠٩وفمرب ن/املعقودة يف تشرين الثاين
وتتضمن هذه األركان بالضبط نفس األركان املتفق عليها جلرائم احلرب املقابلة هلا يف حالة نشوب نزاع دويل مسلح، وهي 

أن تعديالً أدخل منطقياً على هذه األركان غري . ‘١٩’، و‘١٨’، و‘١٧’) ب (٢ الفقرة ٨أركان اجلرائم الواردة يف املادة 
" الرتاع الدويل املسلح"عن مصطلح  وبالتايل، يستعاض. مسلح غري ذي طابع دويللتراعي أن اجلرمية مرتكبة يف حالة نزاع 

ده يف أركان اجلرائم الوارد يف األركان الثالثة جلرمييت احلرب األوليني ويف الركن الرابع جلرمية احلرب الثالثة املقترحة، والذي جن
 ". نزاع مسلح غري ذي طابع دويل"املقابلة يف حالة الرتاع الدويل املسلح، مبصطلح 

 
 :  اقتراح التعديالت املقدم إىل املؤمتر االستعراضي ليعتمدها–للتذكري 

 :، النقاط التالية)ه (٢ الفقرة ٨يضاف إىل املادة 

  
  استخدام السموم أو األسلحة املسممة؛ ‘ ١٣’"
استخدام الغازات اخلانقة أو األسلحة السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من السوائل ‘ ١٤’

  أو املواد أو األجهزة؛
استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري، مثل الرصاصات ذات ‘ ١٥’

 ."ات احملززة الغالفاألغلفة الصلبة اليت ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاص

  
  املقترح

  : أركان اجلرائم
  

  : يضاف إىل أركان اجلرائم األركان التالية
  

  ‘١٣’) ه) (٢ (٨املادة 
 جرمية احلرب اليت ترتكب باستخدام السموم أو األسلحة املسممة 

  األركان 
 .ملادةأن يستخدم مرتكب اجلرمية مادة سامة أو يستخدم سالحاً يؤدي استخدامه إىل نفث هذه ا -١

أن تكون املادة من النوع الذي يسبب املوت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة يف األحوال العادية من جراء  -٢
  .خصائصها املسممة
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 . أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح غري ذي طابع دويل ويكون مقترناً به -٣

 . سلحأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع م -٤
 

  ‘١٤’) ه (٢ الفقرة ٨املادة 
  جرمية احلرب اليت ترتكب باستخدام الغازات أو السوائل أو املواد أو األجهزة احملظورة

  
  األركان 

 . أن يستخدم مرتكب اجلرمية غازاً أو مادة مماثلة أو جهازاً آخر مماثالً -١

يلحق ضرراً جسيماً بالصحة يف األحوال العادية، أن يكون الغاز أو املادة أو اجلهاز من النوع الذي يسبب املوت أو  -٢
  .)١(من جراء خصائصه اخلانقة أو املسممة

 . أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح غري ذي طابع دويل ويكون مقترناً به -٣

 . أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح -٤
 

  ‘١٥’) ه (٢ الفقرة ٨املادة 
   الرصاص احملظوررمية احلرب اليت ترتكب باستخدام ج
  

  األركان 
 .أن يستخدم مرتكب اجلرمية رصاصاً معيناً -١

أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدويل للمنازعات املسلحة ألنه يتمدد أو يتسطح  -٢
 .بسهولة يف اجلسم البشري

 هذا الرصاص جتعل استخدامه يضاعف األمل أو اجلرح الناجم عنه أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بأن طبيعة -٣
 .بدون جدوى

 .أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح غري ذي طابع دويل ويكون مقترناً به -٤

  .أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح -٥

____________________  

                                                      
)١(

وير األسلحة الكيميائية وإنتاجها ال ينبغي أن تفسر هذه األركان على أا حتدد أو تضر قواعد القانون الدويل املتعلق بتط  
  .وختزينها واستخدامها


