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أوال -معلومات أساسية والوالايت
 -1أعاد املكتب ،يف اجتماعه املعقود يف  24كانون الثاين/يناير  ،2020تعيني أسرتاليا ورومانيا
منسقني قطريني ملوضوع التكامل .وبذلك ،كانت أسرتاليا ورومانيا املنسقني املشاركني لكل من الفريق
العامل يف الهاي والفريق العامل يف نيويورك يف الفرتة اليت سبقت انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجمعية.

الوالايت العامة
 -2ويف الدورة الثامنة عشرة للجمعية ،عقدت الدول األطراف العزم على مواصلة وتعزيز الرتويج يف
احملافل ذات الصلة لتنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد احمللي بصورة فعالة من أجل تعزيز قدرة
اهليئات القضائية الوطنية على مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل(.)1
 -3وحددت اجلمعية للهيئات الفرعية التابعة هلا وأجهزة احملكمة أساساً الوالايت العامة التالية فيما
يتعلق مبسألة التكامل.
 -4وطلب إىل املكتب "أن يبقي مسألة التكامل قيد االستعراض ،وأن يواصل احلوار مع احملكمة
وغريها من أصحاب املصلحة بشأن التكامل ،مبا يف ذلك بشأن أنشطة بناء القدرات املتصلة ابلتكامل
اليت يضطلع هبا اجملتمع الدويل ملساعدة اهليئات القضائية الوطنية ،واسرتاتيجيات اإلجناز احملتملة للمحكمة
فيما يتعلق حباالت معينة ،ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا
الصدد ،مبا يف ذلك أيضا املساعدة يف قضااي مثل محاية الشهود والضحااي ،واجلرائم اجلنسية واجلرائم
اجلنسانية"(.)2
 -5وطلبت اجلمعية إىل أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") أن تواصل ،يف حدود املوارد املتاحة،
بذل جهودها الرامية إىل تيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة
اآلخرين ،مبا يف ذلك املنظمات الدولية واجملتمع املدين ،من أجل تعزيز اهليئات القضائية احمللية ،ودعت
الدول إىل تقدمي معلومات عن احتياجاهتا من القدرات لكي تنظر فيها الدول واجلهات الفاعلة األخرى
القادرة على تقدمي املساعدة ،وأن تقدم تقريرا عن اخلطوات العملية املتخذة يف هذا الصدد إىل الدورة
الثامنة عشرة للجمعية(.)3
 -6وشجعت احملكمة ،مع اإلشارة إىل دورها احملدود يف تعزيز الوالايت القضائية الوطنية ،على مواصلة
جهودها يف جمال التكامل ،مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات بني احملكمة واجلهات الفاعلة األخرى
ذات الصلة(.)4

( )1الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة الثامنة عشرة ،الهاي،
 7-2كانون األول/ديسمرب  ،)ICC-ASP/18/20( 2019اجمللد األول ،اجلزء الثالث ،القرار  ،ICC-ASP/18/Res.6الفقرة
.127
() 2
() 3
() 4
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 ،ICC-ASP/18/Res.6الفقرة  ،132واملرفق األول ،الفقرة ( 14أ).
 ،ICC-ASP/18/Res.6الفقرة  ،133واملرفق األول ،الفقرة ( 14ب).
 ،ICC-ASP/18/Res.6الفقرة .135
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 -7وشجعت الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين على أن تقدم معلومات
إىل األمانة عن أنشطتها املتصلة ابلتكامل(.)5
 -8ويبني املرفق األول هلذا التقرير اسهامات رئيس مجعية الدول األطراف واألمانة واحملكمة واجملتمع
الدويل على نطاق أوسع يف األنشطة املتعلقة ابلتكامل .وتعكس األجزاء األخرى من التقرير عمل املنسقني
املشاركني فيما يتعلق مبوضوع التكامل.

استعراض احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف
 -9ويف سياق عملية االستعراض األوسع نطاقاً اليت بدأهتا الدول األطراف يف عام  ،2020طلب
قرار االستعراض( )6الصادر يف الدورة الثامنة عشرة للجمعية إىل املنسقني املشاركني الشروع يف املشاورات
على سبيل األولوية ،وتقدمي تقرير إىل اجلمعية بشأن مسألة "التكامل والعالقة بني السلطات القضائية
الوطنية واحملكمة"(.)7
 -10وفيما يتعلق هبذه املسألة ذات األولوية ،حددت وثيقة عمل املكتب املعنونة "مصفوفة بشأن
اجملاالت املمكنة لتعزيز احملكمة ونظام روما األساسي" ("املصفوفة")( )8اهلدف التايل" :تعزيز احلوار اجلاري
بشأن تنفيذ وتطبيق مبدأ التكامل ،وتوفري مزيد من الوضوح والقدرة على التنبؤ ،مع احرتام استقالل
االدعاء والقضاء" .ومشلت اإلجراءات املمكنة املدرجة يف املصفوفة ‘1’ :حتديد سبل توضيح وتعزيز
التفاعل بني احملكمة واهليئات القضائية الوطنية يف تنفيذ مبدأ التكامل ،و’ ‘2النظر يف األطر املمكنة
للتعاون العملي بني احملكمة /مكتب املدعية العامة والسلطات الوطنية يف التحقيق واملقاضاة على املستوى
الوطين .وتشمل "األدوات اليت ميكن النظر فيها" "احلوار حول اسرتاتيجية مكتب املدعية العام وتنفيذها"
وقرار من مجعية الدول األطراف(.)9
 -11وجتدر اإلشارة إىل أن اجملموعة الثالثة من فريق اخلرباء املستقلني ("الفحوصات األولية والتحقيقات
واملالحقات القضائية") كلفت إبيالء اهتمام خاص يف استعراض اخلرباء املستقلني ملسألتني حمددتني يف
"املصفوفة" ابعتبارمها وثيقيت الصلة ابملناقشات اليت جيريها املنسقان املشاركان :الفحوصات األولية (-2
 ،)1واسرتاتيجيات اإلجناز ( .)6-2ويف جزء من عملية املراجعة ،وجه رئيس فريق اخلرباء املستقلني إىل
رئيس اجلمعية رسالة لإلشارة إىل أن اخلرباء ينظرون يف التكامل "بقدر ما يكون ذلك ذا صلة ابلفحوصات
األولية ،واإلدعاء ،واسرتاتيجيات اإلجناز"(.)10
() 5

 ،ICC-ASP/18/Res.6الفقرة .134

( )6الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة الثامنة عشرة ،الهاي،
 7-2كانون األول/ديسمرب  ،)ICC-ASP/18/20( 2019اجمللَّد األول ،اجلزء الثالث ،القرار .ICC-ASP/18/Res.7

( ،ICC-ASP/18/Res.7 )7الفقرة .18
( )8املؤرخ  27تشرين الثاين/نوفمرب  .2019وتشري الفقرة  2من قرار املراجعة إىل أن املصفوفة هي "نقطة انطالق حلوار
شامل حول مراجعة احملكمة ووضعها كوثيقة حية".
( )9انظر ( )2-2من املصفوفة.
( )10رسالة مؤرخة  8آذار /مارس  2020إىل رائسة اجلمعية من رئيس استعراض اخلرباء املستقلني ،السيد ريتشارد
غولدستون  ،مت إرساهلا ابلربيد اإللكرتوين إىل الدول األطراف يف  29أاير /مايو .2020
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 -12وأشار قرار االستعراض إىل أن اخلرباء "سيسعون إىل جتنب التداخل وحتقيق التآزر  ...منعا من
تداخل توصياهتم مع األنشطة اليت تقوم هبا الدول األطراف حاليا  ...وبعضها ذو طابع سياسي"(.)11
 -13وكلف املنسقان املشاركان ب "دراسة أي مسائل متبقية يتعني معاجلتها ،بغية حتديد تدابري ملموسة
يتعني اختاذها" ،مع مالحظة أنه طلب إىل املكتب وفريقيه العاملني "إبقاء االستعراض الشامل قيد
االستعراض والقيام ،ابلتنسيق الوثيق مع احملكمة ،جبميع األعمال التحضريية الالزمة لكي تنظر اجلمعية يف
توصيات استعراض اخلرباء املستقلني يف دورهتا التاسعة عشرة ،هبدف اختاذ مزيد من اإلجراءات حسب
االقتضاء ،مع اإلشارة إىل أن احملكمة ستكون مسؤولة أيضا عن النظر يف تلك التوصيات يف إطار الوالية
القانونية للمحكمة"(.)12

اجلرائم اجلنسية واجلنسانية
 -14وسلمت الدول األطراف يف الدورة الثامنة عشرة للجمعية ب "أمهية حتقيق املساءلة عن مجيع اجلرائم
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ،مع التذكري أبنه ال يوجد تسلسل هرمي بينها" ،وشجعت
املكتب على "التواصل مع الدول األطراف املهتمة واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة لتحديد سبل
دعم جهود احملكمة يف هذا الصدد فيما يتعلق ابجلرائم اجلنسية واجلنسانية اليت ترقى إىل مستوى اجلرائم
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ،هبدف تقدمي تقرير عن ذلك إىل الدورة التاسعة عشرة
للجمعية"(.)13
 -15ويف  9تشرين األول/اكتوبر  ،2020أسند املكتب هذه الوالية إىل أسرتاليا ورومانيا بوصفهما
املنسقان املشاركان ملوضوع التكامل على أساس امتداد واليتهما أيضا إىل املساعدة "يف قضااي مثل ...
اجلرائم اجلنسية واجلنسانية".

اثنيا  -تنظيم العمل
 -16نظراً جلائحة الكوروان يف عام  ،2020كان املنسقان املشاركان  -وغريمها من أصحاب املصلحة
 مقيدان ابلضرورة يف قدرهتما على تنفيذ والايهتما ،ال سيما فيما يتعلق بعملية االستعراض ،ابلقدراملطلوب .ويتطلب أيضا العمل اجلاري الذي يقوم به اخلرباء املستقلون والذي يتطرق إىل قضااي ذات صلة
مباشرة مبوضوع التكامل أيضاً اتباع هنج مرحلي يف املشاورات من أجل جتنب التداخل وحتقيق التآزر.
 -17ويف أواخر عام  ،2019قبل بدء مشاورات االستعراض يف عام  ،2020دعا املنسقان املشاركان
إىل إبداء تعليقات بشأن املواضيع ذات األولوية للمناقشة ذات الصلة مبوضوع "التكامل ،والعالقة بني
اهليئات القضائية الوطنية واحملكمة"( .)14وبناء على هذه املشاورات ،عمم املنسقان املشاركان يف 11
حزيران/يونيه  2020ورقة معلومات أساسية تسلط الضوء ،كنقطة انطالق للمشاورات ،على أنه مرت
()11
()12
()13
()14
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 ،ICC-ASP/18/Res.7الفقرة .5
 ،ICC-ASP/18/Res.7الفقرة .20
 ،ICC-ASP/18/Res.6الفقرة .57
"تقرير املكتب عن التكامل" ،ICC-ASP/18/25 ،الفقرة .13
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عشر سنوات منذ أن أجرى املؤمتر االستعراضي يف كمباال عملية ملبدأ التكامل( .)15وأشارت الورقة إىل
كثرة النقاش والتفسريات املتعارضة حول هذا املوضوع ،فضال عن دعوة البعض إىل أن تتخذ اجلمعية
موقفاً واضحاً بشأن التكامل .والحظ املنسقان املشاركان العمل ذو الصلة واجلاري لفريق اخلرباء املستقلني
بشأن املسائل ذات الصلة ،وطلبتا احلصول على تعليقات بشأن جمموعة من املسائل ذات الصلة ابملوضوع
ذو األولوية للمنسقني املشاركني ،بغية حتديد القضااي الرئيسية وجماالت التوافق املمكنة .وكان ذلك قبل
اجتماع عقد بشأن املوضوع ذي األولوية يف  24حزيران/يونيه  ،2020ومت ذلك هبدف تيسري وضع
خارطة طريق الختاذ إجراءات ملموسة يف الدورة العشرين جلمعية الدول األطراف (يف هناية عام ،2021
وهو املوعد املقرتح يف "املصفوفة").
 -18وعقب حلقة نقاش واجتماع بشأن املوضوع ذي األولوية يف  24حزيران/يونيه ،يوجزها أدانه،
خلص املنسقان املشاركان إىل أنه ينبغي أن تنتظر املشاورات املوضوعية األخرى صدور تقرير فريق اخلرباء.
 -19وعقد اجتماع آخر وهنائي ملناقشة سبل املضي قدماً يف  6تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020ويرد
موجز هلذا االجتماع أدانه.
 -20وعلى حنو منفصل ،عقد املنسقان املشاركان اجتماعا يف  5تشرين الثاين/نوفمرب 2020
لالضطالع بوالية املكتب املتعلقة ابجلرائم اجلنسية واجلنسانية ،ويرد موجز هلذا االجتماع أدانه.

اثلثا  -االجتماعات واملشاورات غري الرمسية بشأن التكامل
 -21يف عام  ،2020عقد عدد من االجتماعات واملشاورات غري الرمسية بشأن مسألة التكامل مع
أصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك الدول ومجيع أجهزة احملكمة ،فضال عن ممثلي اجملتمع املدين
واملنظمات الدولية .وكانت مجيع املشاورات غري الرمسية اليت جرت داخل الفريق العامل يف الهاي مفتوحة
أيضا للدول املراقبة ،والدول غري األطراف ومنظمات اجملتمع املدين.

االجتماع األول" :التكامل والعالقة بني اهليئات القضائية الوطنية واحملكمة"
 -22نشرت األمانة موجزاً أكثر مشوال الجتماع املنسقني املشاركني الذي عقد يف  24حزيران/يونيه
 2020بشأن موضوع االستعراض الذي يتسم ابألولوية ،وهو متاح على اإلنرتنت(.)16
 -23وشارك يف املشاورت غري الرمسية فريق من اخلرباء يضم كل من الدكتورة ماريكه فريدا(،)17
والربوفيسور كارسنت ستان( ،)18والدكتور رود راستان( .)19وحضر االجتماع أيضا السيد ريتشارد
(" )15تقرير املكتب عن عملية التقييم :التكامل". ICC-ASP/8/51 ،
( )16متاح على.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Pages/Resources.aspx :
( )17الدكتورة ماريكه ف ريدا حمامية هولندية متخصصة يف حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل وسيادة القانون والعدالة
االنتقالية .وهي تعمل حاليا منسقة لسيادة القانون يف وزارة اخلارجية اهلولندية .وحضرت الدكتورة فريدا بصفتها الشخصية.
( )18الربوفيسور كارسنت ستان أستاذ القانون اجلنائي الدويل والعدالة العاملية جبامعة اليدن وحمرر جملة اليدن للقانون
الدويل .وهو أيضا مدير برانمج مركز غروتيوس للدراسات الدولية يف الهاي.
( )19يعمل الدكتور رود راستان حاليا مستشارا قانونيا مبكتب املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية.
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غولدستون ممثال للمجموعة الثالثة من فريق اخلرباء املستقلني .وكنقطة انطالق للمشاورات بشأن موضوع
االستعراض الذي يتسم ابألولوية ،كان اهلدف من املشاورات هو التفكري يف كيفية تطور مبدأ التكامل بعد
عشر سنوات من مؤمتر كمباال االستعراضي لعام  ،2010مبا يف ذلك ما جنح عمليا وما مل ينجح.
 -24وأشارت الدكتورة فريدا إىل أن مؤمتر كمباال االستعراضي لعام  2010أبرز "التكامل اإلجيايب"
كهدف أساسي ،وأن هذا اهلدف أعطى جلمعية الدول األطراف دوراً يف هذا الصدد .وعرضت إبجياز
عددا من "عيوب" التكامل املتصورة ،اليت ال حتتاج ابلضرورة إىل إصالح ،ولكن تتعلق ابألحرى ابلتفسري،
واليت أدت إىل تعقيدات .واقرتحت الدكتورة فريدا أن يتعلق التكامل أيضا ابستيعاب نظام روما األساسي
على املستوى احمللي ،ورأت أنه ميكن القيام ابملزيد من العمل يف إطار مفهوم "التكامل اإلجيايب" لتحفيز
اهليئات القضائية الوطنية على حتمل بعض العبء من احملكمة اجلنائية الدولية ومتكينها من العمل حيثما
يكون أتثريها أعظم شأان .وشجعت الدكتورة فريدا مجعية الدول األطراف على اتباع هنج أكثر استباقية
لربط السلطات الوطنية ابملنظمات اليت ميكنها أن تقدم املساعدة التقنية.
 -25وأشار الربوفيسور كارسنت ستان يف عرضه إىل أنه عند احلديث عن تطبيق التكامل على اهليئات
القضائية احمللية ،هناك مفهوم قانوين تقين يف املواد  17و  18و  19من النظام األساسي ،ومفهوم
نظامي للتكامل يف ديباجة النظام األساسي ،يتصل أبهداف احملكمة اجلنائية الدولية .ويتعلق املفهوم
األخري مبسائل تقسيم العمل والتنسيق والتعاون بني احملكمة اجلنائية الدولية واهليئات القضائية احمللية .وأشار
الربوفيسور ستان إىل أن التكامل أصبح أكثر "تركيزاً على احملكمة اجلنائية الدولية" بدال من الرتكيز على
الدولة ،من خالل الرتكيز على التهم والنتائج بدال من الرتكيز على احلوار والعملية .واقرتح الربوفيسور ستان
ثالثة هنج ممكنة ملعاجلة املشكلة ‘1’ :التخلي عن اختبار "نفس الشخص ،نفس السلوك" والتفكري يف
معىن "مصداقية" سلوك الدولة ،أو’ ‘2االعتماد على هنج أكثر سياقية للمادة  17من النظام األساسي،
أو ’ ‘3تطبيق مبدأ "اإلذعان املشروط" من أجل زايدة مراعاة اهليئات القضائية احمللية يف حتديد املقبولية،
مع احلد يف الوقت نفسه من إمكانية التالعب ابحملكمة .وأشار الربوفيسور ستان إىل أن أفضل طريقة
لتعزيز التكامل هي من خالل احلوار والتشاور ،واقرتح إنشاء منتدى أكثر تنظيما داخل اجلمعية ،مثل
"فرقة عمل اتبعة جلمعية الدول األطراف ومعنية ابلتكامل" .وأشار إىل أن األمانة تقدم دعما ذا طابع
تقين ،ولكن هناك مسائل سياسية أوسع نطاقا تتعلق ابلبعد النظامي للتكامل ويلزم معاجلتها.
 -26واسرتعى الدكتور راستان (مكتب املدعية العامة) االنتباه إىل تقرير املكتب لعام  2010عن "تقييم
التكامل"( ،)20الذي عرض يف كمباال كجزء من عملية التقييم األوسع نطاقا  -والذي ال يزال صاحلا حىت
اآلن .وأشار الدكتور راستان إىل بعدي التكامل الواردين يف ذلك التقرير ومها املسؤولية الرئيسية للسلطات
الوطنية عن التحقيق يف اجلرائم ومالحقة مرتكبيها من جهة ،واحملكمة املكملة للنظام القائم من جهة
أخرى .وأشار الدكتور راستان إىل أن التكامل -الذي ينظر إليه على أنه جهد مجاعي ملكافحة اإلفالت
من العقاب -يقوم ،هبذا املعىن على فكرة نظام التعاون واحلوار بني مكتب املدعية العامة والسلطات
الوطنية .وفيما يتعلق ابملسائل اليت تبت فيها احملكمة ،على وجه اخلصوص ،هناك جمال واسع للتشاور مع
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اهليئات الوطنية نظراً للسلطة التقديرية الكبرية للمدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق ابختيار
القضااي .وسلط الدكتور راستان الضوء على أمهية الذكرى السنوية العاشرة لعملية التقييم اليت جرت يف
كمباال ،وأمهية إعادة النظر يف استنتاجاهتا وتقييم التطورات اليت حدثت يف السنوات األخرية ،عرب خمتلف
اهليئات القضائية الوطنية ،وكذلك من جانب الشركاء الدوليني.
 -27وكما ذكر يف اجلزء الثاين أعاله ،أرسل املنسقان املشاركان إىل أصحاب املصلحة ورقة معلومات
أساسية قصرية مع عدد من األسئلة بشأن موضوع االستعراض ذي األولوية للنظر فيها قبل االجتماع.
وأشارت الردود الواردة كتابة ،واملداخالت يف االجتماع ،واملشاورات األخرى إىل ضرورة إجراء مزيد من
احلوار هبدف حتقيق قدر أكرب من الوضوح والقدرة على التنبؤ يف تفسري وتطبيق مبدأ التكامل ،ال سيما
فيما يتعلق ابلعالقة بني اهليئات القضائية الوطنية واحملكمة.
 -28وأيدت بعض الدول األطراف الشروع يف عملية "تقييم" أوسع نطاقا بشأن التكامل (من خالل
استبيان أو غري ذلك) ،هبدف صياغة بيان أو قرار حمتمل بشأن موقف الدول األطراف فيما يتعلق مببدأ
التكامل .وحذر بعض أصحاب املصلحة من السعي إىل إضفاء الطابع الرمسي على اآلراء املتعلقة بتفسري
مبدأ التكامل ،يف حني أشار آخرون إىل أمهية استنتاجات اخلرباء املستقلني قبل الشروع يف هذه
املناقشات.
 -29واقرتحت بعض الدول األطراف أن يتيح املنسقان املشاركان أو مكتب الشؤون القانونية مزيدا من
املشاركة املباشرة بني الدول األطراف واملدعية العامة بشأن مسائل التكامل ،فضال عن تيسري احلوار
والتعاون بني الدول واجملتمع املدين واملنظمات األخرى لتعزيز اهليئات القضائية الوطنية ،دون أن تنشئ
ابلضرورة هيئة وسيطة أو تزيد من املوارد املالية ألمانة اجلمعية.
 -30والحظ مكتب املدعية العامة يف االجتماع أن مكتب املدعية العامة ،كما هو مبني يف خطته
االسرتاتيجية األخرية ،سيتشاور مع الدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن ورقتني قادمتني -
إحدامها عن هنج مكتب املدعية العامة إزاء التكامل واألخرى بشأن اسرتاتيجيات اإلجناز.

االجتماع الثاين" :تنفيذ والية مجعية الدول األطراف بشأن اجلرائم اجلنسية واجلنسانية"
 -31ويف  5تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020قام املنسقان املشاركان ،ابلتعاون مع الرئيسني املشاركني
(كندا والسويد) لفريق التأثري التابع للشبكة الدولية ألنصار املساواة بني اجلنسني يف الهاي ومنظمة
املبادرات النسائية من أجل العدالة بني اجلنسني بتيسري حلقة نقاش لتحديد سبل دعم اجلهود اليت تبذهلا
احملكمة فيما يتعلق بتحقيق املساءلة عن اجلرائم اجلنسية واجلنسانية اليت ترقى إىل مستوى اجلرائم املنصوص
عليها يف نظام روما األساسي.
 -32وحتدث السيد واين جورداش ،من منظمة االمتثال للحقوق العاملية ،عن احلاجة إىل مزيد من
الوضوح بشأن ما يشكل "أفعاالً ذات طبيعة جنسية" يف سياق القانون اجلنائي الدويل واالجتهادات
القضائية الدولية .وأشار إىل أن أركان اجلرائم التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ال تقدم توجيهات إضافية،
وتقدم فقط تعريفات شائعة .وسلط الضوء على حبث االمتثال حلقوق عاملية بشأن القانون احمللي والقانون
الدويل لتحديد كيفية تعريف "األفعال ذات الطبيعة اجلنسية" ابعتبارها مسألة من مسائل القانون اجلنائي،
ملعرفة كيف ميكن للجنة أن تعرف هذه األفعال تعريفاً أفضل مع اإلشارة إىل التجربة الوطنية.
22-A-221220
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 -33وأوضحت السيدة انفع سيسوهو ابنغورا ،وهي حمامية عامة مسؤولة عن صياغة احملررات القانونية
بدوائر املدعي العام ووزارة العدل يف غامبيا كيف ميكن االستفادة من التجارب الوطنية يف املساءلة عن
اجلرائم اجلنسية واجلنسانية هبا يف املالحقات القضائية الوطنية .وأبرزت فوائد النهج القائم على السياق
واحلاجة إىل بناء القدرات يف مجيع اهليئات القضائية الوطنية ،مبا يف ذلك من خالل وسائط اإلعالم
احمللية.
 -34وسلطت السيدة نيامه هايز ،من وحدة الشؤون اجلنسانية والطفل مبكتب املدعية العامة ،الضوء
على أمهية فهم ما يشكل "عنفا جنسيا" يف خمتلف اهليئات القضائية .وحذرت من أنه إذا كانت جهود
تصنيف األفعال على أهنا جنسية مدفوعة بنهج يركز على الناجني  ،فإن الوالايت القضائية املختلفة
سيكون هلا هنج متنوع على نطاق واسع  -الحتمال عدم االتفاق بني الناجني .وأبرزت السيدة هايز أمهية
عدم وضع هنج يف القانون اجلنائي الدويل وتوقع تصفيته -فاالبتكارات متاحة يف اهليئات القضائية
الوطنية .وقد أكد هذا على أمهية مبادئ الهاي املتعلقة ابلعنف اجلنسي( )21ابعتبارها "حاشية" تتيح
للممارسني االستشهاد ابالبتكارات الوطنية بشأن هذه القضية .وسلطت السيدة هايز الضوء على الدور
املهم للقضاة يف توضيح منطقهم بشأن هذه القضية من أجل توفري معايري عامة ،وأشارت إىل التعقيدات
اليت قد تنشأ من حماولة تعديل أركان اجلرائم .وشكرت مجعية الدول األطراف على تنسيقها بشأن هذه
املسألة واملضي قدما فيها.
 -35ويف معرض االعرتاف أبمهية هذه املناقشات والتحدايت والتأخريات اليت نتجت عن جائحة
الكوروان يف عام  ،2020أعربت بعض الوفود عن أتييدها ألن يواصل املكتب املشاورات يف عام
 ،2021بغية حتديد سبل دعم جهود احملكمة فيما يتعلق بتحقيق املساءلة عن اجلرائم اجلنسية واجلنسانية
اليت ترقى إىل مستوى اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي .وأعربت هذه الدول األطراف أيضاً
عن أتييدها ألن تدرج مجعية الدول األطراف جمددا النص املقدم للقرار اجلامع (رمبا مع بعض التعديالت)
لتشجيع املكتب على مواصلة هذه املشاورات يف عام .2021

االجتماع الثالث" :الطريق إىل األمام"
 -36يف  6تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020سعى املنسقان املشاركان إىل اجلمع بني املشاورات اليت
عقدت يف عام  ،2020مع مراعاة تقرير االستعراض النهائي للخرباء املستقلني الذي صدر مؤخرا،
والتماس آراء بشأن االجتاه املستقبلي للمنسقني املشاركني املعنيني ابلتكامل يف عام  .2021وكان ذلك
دون اإلخالل أبي قرار تتخذه مجعية الدول األطراف يف دورهتا التاسعة عشرة بشأن عمل املكتب وفريقيه
العاملني يف عام  2021فيما يتعلق ابلنظر يف تنفيذ االستعراض النهائي للخرباء املستقلني وتوصياته.
 -37وقبل االجتماع ،عمم املنسقان املشاركان ورقة معلومات أساسية حتدد السبيل املمكن للتقدم إىل
األمام.

()21

ترد "مبادئ الهاي املتعلقة ابلعنف اجلنسي ابملوقع الشبكي ملنظمة املبادرات النسائية من أجل العدالة بني اجلنسني:

.https://4genderjustice.org/

8

22-A-221220

ICC-ASP/19/22

 -38واسرتعى املنسقان املشاركان االنتباه إىل نتائج وتوصيات فريق اخلرباء املستقلني بشأن الفحوصات
األولية واسرتاتيجيات االدعاء واسرتاتيجيات اإلجناز  -اليت تنظر بدرجات متفاوتة يف مبدأي التكامل
و"التكامل اإلجيايب"  -واملتصلة ابملشاورات اليت جيرايهنا بشأن التكامل.
 -39وأبدى املنسقان املشاركان مالحظة عامة مفادها أن العديد من النتائج والتوصيات املتعلقة
ابلتكامل والواردة يف تقرير اخلرباء املستقلني ذات صلة بسياسة مكتب املدعية العامة بشأن الفحوص
األولية واسرتاتيجيات اإلجناز .وبعضها هام ،بينما يتصل بعضها على نطاق أوسع بتقسيم العمل بني
مكتب املدعية العامة ومجعية الدول األطراف.
 -40وأشار املنسقان املشاركان إىل أهنما يدركان أن أصحاب املصلحة املعنيني سيحتاجون إىل وقت
طويل الستيعاب تقرير فريق اخلرباء املستقلني وأعلنا أهنما ال يعتزمان مناقشة االستنتاجات الواردة يف تقرير
فريق اخلرباء بشكل جوهري من حيث صلتها ابلتكامل .وأشار املنسقان املشاركان أيضا إىل املناقشات
اجلارية فيما يتعلق بكيفية اتفاق مجعية الدول األطراف على آلية للتقدم يف أعمال االستعراض يف عام
.2021
 -41ويرى املنسقان املشاركان  -استنادا إىل مناقشات التيسري اليت جرت حىت اآلن وتقرير فريق اخلرباء
املستقلني  -أن هناك على ما يبدو أربعة مسارات واسعة للعمل من املمكن للمنسقني املشاركني املعنيني
ابلتكامل أن يركزا عليها بشكل متزامن من أجل املضي قدما:
( )1مواصلة احلوار مع املدعية العامة ومكتب املدعية العامة بشأن ورقات (السياسات) املقبلة
املتعلقة ابلتكامل واإلجناز ،وأي تعديالت لورقات السياسات احلالية ،مبا يف ذلك الورقات
املتعلقة ابلفحوص األولية ،حسب االقتضاء .وينبغي أن حيرتم هذا احلوار استقالل القضاء
واالدعاء والسلطة التقديرية ،فضال عن حقيقة أن املدعي العام اجلديد سيتوىل مهام منصبه
خالل عام .2021
( )2مع مراعاة أي مقررات عامة بشأن تنفيذ توصيات فريق اخلرباء املستقلني ،الشروع يف
عملية "تقييم" أوسع نطاقا فيما يتعلق مببدأ التكامل ،لالستفادة من عمل فريق اخلرباء
املستقلني هبدف إصدار بيان أو قرار حمتمل بشأن التكامل من مجعية الدول األطرف يف
دورهتا العشرين.
( )3مواصلة التفكري يف تقسيم العمل بني احملكمة ومجعية الدول األطراف  ،مع الرتكيز بشكل
خاص على تطوير الدور اهليكلي جلمعية الدول األطراف كمنتدى للحوار والتعاون بشأن
قضااي التكامل بني احملكمة والدول األطراف ،والدول غري األطراف ،واجملتمع املدين،
واملنظمات األخرى مع إيالء االعتبار الواجب ألي سرية تشغيلية ،ووالية مميزة ،وفصل
السلطات مبوجب نظام روما األساسي.
( )4مسارات عمل إضافية ،حسب االقتضاء ،للمضي قدما يف املناقشات املتعلقة ابلتكامل
والتوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء املستقلني ،سواء يف اآلليات املعنية بتيسري التكامل
أو يف حمافل أخرى على النحو الذي تقرره مجعية الدول األطراف.
 -42ورحب عدد من الدول األطراف ابالقرتاح الداعي إىل تنظيم املشاورات املقبلة بشأن التكامل على
النحو املبني أعاله .ودعت بعض الدول األطراف إىل القيام بعملية تقييم أوسع نطاقاً ،ال سيما ابلنظر إىل
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توصيات فريق اخلرباء املستقلني اليت صدرت مؤخرا واليت تستوجب املزيد من التحليل والبحث .ولوحظ أن
بعض توصيات فريق اخلرباء املستقلني يتطرق ملسائل تتعلق ابلتكامل و"التكامل اإلجيايب".
 -43وطلبت بعض الدول األطراف مزيدا من التفاصيل عن التفاعل بني عملية التقييم ومسارات العمل
األخرى ،وال سيما املسار األول الذي يشمل عمل مكتب املدعية العامة بشأن بعض املنشورات .وأشري
إىل أن اجلهود ال ينبغي أن تكون مزدوجة بل ينبغي أن تكون منسقة .وقد ردت أسرتاليا – ابعتبارها جهة
تنسيق مشاركة – أبن مسارات العمل األربعة ستتدفق حتماً معاً.
 -44وأشار ممثل مكتب املدعية العامة إىل استعداد مكتب املدعية العامة للمشاركة يف مجيع املسارات،
كما جرت العادة يف مكتب املدعية العامة بشأن هذا املوضوع .وأشار املمثل إىل أن ورقات السياسات
اليت قدمها مكتب املدعية العامة يف مراحل متقدمة من التطور ،وسيتشاور مكتب املدعية العامة مع الدول
األطراف يف الوقت املناسب ،مع إيالء االعتبار الواجب لتقدير املدعية العامة واستقالليتها .وأعرب املمثل
عن اهتمام مكتب املدعية العامة آبراء الدول األطراف بشأن توصيات فريق اخلرباء املستقلني املتعلقة
ابلتكامل أيضاً .والحظ املمثل كذلك أن التيسري ال يتعلق فقط مبكتب املدعية العامة ،وسيكون من املفيد
التفكري يف جوانب أخرى ابلتوازي ،على سبيل املثال فيما يتعلق بدور مجعية الدول األطراف والدول
األطراف يف تعزيز اهليئات القضائية احمللية.

األنشطة األخرى
 -45وأخريا ،يف الدورة الثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف املعقودة يف عام  ،2019قدمت أسرتاليا
ورومانيا ،بصفتهما منسقني مشاركني معنيني ابلتكامل ،الدعم حلدثني جانبيني ذوي صلة .وكان احلدث
األول ،الذي استضافته املبادرة النسائية من أجل العدالة بني اجلنسني ،بعنوان "مبادئ الهاي املتعلقة
ابلعنف اجلنسي :فهم العنف اجلنسي من أجل مساءلة أفضل" .وركز هذا احلدث على كيفية استفادة
ممارسي القانون الدويل ،مبا يف ذلك املمارسني يف احملكمة اجلنائية الدولية ،من مبادئ الهاي .وأدى
احلدث الثاين ،الذي استضافه املركز الدويل للعدالة االنتقالية واألكادميية الدولية ملبادئ نورمربغ ،إىل
مناقشة مثمرة حول السياسات الوطنية املتعلقة بقرار املالحقة القضائية.

رابعا -االستنتاجات العامة
 -46ينشئ نظام روما األساسي نظام عدالة جنائية يراد له أن يضمن انعدام اإلفالت من العقاب على
أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل أبسره بسبب عدم رغبة الدول أنفسها يف التحقيق يف هذه
اجلرائم ومقاضاة مرتكبيها أو بسبب عدم قدرهتا على ذلك .ويقوم هذا النظام على مبدأ التكامل
املنصوص عليه يف النظام األساسي ،والذي يعين أن احملكمة ال تتدخل إال عندما ال ترغب الدول يف إجراء
التحقيق يف هذه اجلرائم أو املقاضاة بشأهنا أو عندما تكون غري قادرة على ذلك.
 -47ومن املفهوم بوجه عام لدى الدول األطراف واحملكمة واجلهات األخرى صاحبة املصلحة أن
التعاون الدويل ،وخاصة ما جيري عن طريق برامج تنمية سيادة القانون اهلادفة إىل متكني اهليئات القضائية
الوطنية من تناول جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلابدة اجلماعية ،ميكن أن يسهم يف مكافحة
اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم .وقد و ِصف هذا التعاون أبنه "تكامل إجيايب" أو أنشطة تكاملية.
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والبد من استيفاء االشرتاط املتمثل يف األخذ بزمام األمور على الصعيد الوطين من أجل االخنراط يف هذه
األنشطة وضمان جناحها.
 -48وميكن للمسامهات املالية يف برامج التنمية ويف اجملتمع املدين أن تؤدي دوراً هاماً يف النهوض
ابلتكامل .وقد خصصت بلدان عديدة موارد للتعاون اإلمنائي بغية النهوض بتعزيز القدرات القضائية
الوطنية على تناول اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي.
 -49ويف ضوء املشاورات اليت جرت هذا العام ،والتقرير املتعلق ابستعراض اخلرباء املستقلني الذي صدر
مؤخراً ،ومضي عشر سنوات على عملية التقييم اليت جرت يف كمباال ،يرى املنسقان املشاركان أن الوقت
قد حان للدخول يف مناقشات أكثر تنظيماً بشأن مبدأ التكامل .وينبغي أن يكون اهلدف من هذه
املناقشات هو حتقيق املزيد من الوضوح وإمكانية التنبؤ يف تفسري وتطبيق مبدأ التكامل ،ال سيما فيما
يتعلق ابلعالقة بني اهليئات القضائية الوطنية واحملكمة .ومن املهم أيضاً إعادة النظر يف دور مجعية الدول
األطراف.
 -50ويالحظ املنسقان املشاركان أن عدداً من الوفود أعرب عن أتييده للعمل من أجل وضع بيان أو
قرار حمتمل بشأن موقف مجعية الدول األطراف أو الدول األطراف فيما يتعلق مببدأ التكامل ،يصاغ على
أساس عملية تقييم أوسع نطاقاً .وميكن هلذه العملية أن جتمع بني املناقشات اليت جرت ابلفعل هذا العام
مع إاتحة الفرصة للدول األطراف واحملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين للدخول يف حوار حول اجلوانب
والتوصيات ذات الصلة الواردة يف تقرير استعراض اخلرباء املستقلني ،عند االقتضاء .وكما أشار البعض،
سيلزم إجراء مشاورات وتنسيق مع أي آلية من اآلليات اليت متضي قدماً بتقرير استعراض اخلرباء املستقلني
لتحديد ابرامرتات واضحة هلذه العملية.
 -51ويسلم املنسقان املشاركان أيضا ابهتمام الدول األطراف مبواصلة احلوار بني الدول األطراف
ومكتب املدعية العامة بشأن املسائل املتعلقة ابلتكامل ،وال سيما الورقات املقبلة بشأن التكامل واملسائل
ذات الصلة .وينبغي أن حترتم هذه املناقشات استقالل القضاء واالدعاء والسلطة التقديرية.
 -52وفيما يتعلق مبسألة اجلرائم اجلنسية واجلنسانية اليت ترقى إىل مرتبة اجلرائم املنصوص عليها يف نظام
روما األساسي ،يرى املنسقان املشاركان أن املشاورات اليت أجريت هذا العام كشفت عن جدوى إجراء
مزيد من املشاورات بشأن املوضوع إلشراك الدول األطراف املهتمة واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة
يف حتديد سبل دعم جهود احملكمة يف هذا الصدد.
 -53وأخرياً ،يالحظ املنسقان املشاركان أيضاً أن املناقشات اليت جرت هذا العام أبرزت أوجه التآزر
املمكنة بني آلية التيسري هذه وآليات التيسري املعنية ابلتعاون والعاملية .ويرى امليسران املشاركان إن
استيعاب نظام روما األساسي على املستوى احمللي أمر مهم بشكل خاص ابلنسبة ألهداف مجيع اآلليات
الثالث للتيسري.

خامسا  -اخلالصة والتوصيات
 -54يربز ما سلف ،فضال عن إسهامات اجلهات املعنية األخرى املتعلقة ابلتكامل والواردة يف املرفق
األول ،أمهية مواصلة اجلهود ،يف إطار احملافل املناسبة ،من أجل تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق يف اجلرائم
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ومالحقتها قضائيا ،مع مراعاة اإلسهامات احملدودة اليت ميكن أن
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تقدمها اجلمعية وأمانتها ،وكذلك احملكمة نفسها يف هذا الصدد .وضمان قدرة النظم القضائية الوطنية
على التعامل مع أخطر اجلرائم اليت هتم اجملتمع الدويل أمر حيوي لنجاح نظام روما األساسي ،ووضع حد
لإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم ومنع تكرار حدوثها.
 -55وبناء على املشاورات اليت أجريت حىت اآلن ،هناك أتييد واسع النطاق ملسارات العمل األربعة
املقرتحة من قبل املنسقني املشاركني ،على النحو املبني يف الفقرة  41أعاله.
 -56بيد أنه اعرتافا ابملناقشات اجلارية بشأن وضع قرار ينص على املضي قدما يف النظر يف تقرير
استعراض اخلرباء املستقلني وتوصياته ،يرى املنسقان املشاركان أن األحكام املتعلقة ابلتكامل يف مشروع
القرار اجلامع ينبغي أال تكون مفرطة يف التوجيه فيما يتعلق بوالية املكتب بشأن التكامل أو طبيعة
املشاورات بشأن التكامل يف عام .2021
 -57وهناك أيضاً دعم للمكتب ملواصلة إشراك الدول األطراف املعنية واجلهات الفاعلة األخرى ذات
الصلة يف حتديد سبل دعم جهود احملكمة فيما يتعلق ابجلرائم اجلنسية واجلنسانية اليت ترقى إىل مرتبة اجلرائم
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي .وسواء كانت مراكز التنسيق املشرتكة املعنية ابلتكامل هي أفضل
موقع للمضي قدماً هبذا العمل أو نقطة اتصال أخرى (رمبا تكون مكرسة) ،فإن هذا القرار ميكن أن
يتخذه املكتب يف عام  2021ابلتشاور مع أي آلية تنشأ للمضي قدماً يف استعراض تقرير اخلرباء
املستقلني.
 -58ويف هذا السياق ،يوصى أبن تعتمد اجلمعية مشروع األحكام املتعلقة ابلتكامل الوارد يف املرفق
الثاين هلذا التقرير.
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املرفق األول
اإلسهمات املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني ابلتكامل
أوال-

رئيس مجعية الدول األطراف
قدمت أمانة مجعية الدول األطراف املعلومات واآلراء املبينة يف هذا اجلزء األول نيابة عن رئيس اجلمعية،
سعادة السيد أو  -غون كوون.
 -1مجعية الدول األطراف هي اجلهة الوديعة لنظام روما األساسي .ويف حني أن اجلمعية نفسها هلا
دور حمدود جدا يف تعزيز قدرة السلطات القضائية احمللية على التحقيق يف اجلرائم الدولية اخلطرية
ومالحقتها قضائيا ،فإهنا حمفل رئيسي ملسائل العدالة اجلنائية الدولية .واهلدف الرئيسي للنظام األساسي
هو مكافحة اإلفالت من العقاب على الصعيدين الوطين والدويل على السواء ابلنسبة ألخطر اجلرائم اليت
هتم اجملتمع الدويل ككل.
 -2وقد شدد رئيس اجلمعية ،سعادة السيد أو  -غون كوون ،ابستمرار على أمهية مبدأ التكامل يف
خمتلف احملافل ،مبا يف ذلك يف بياانته الصحفية اليت دافع فيها عن نزاهة احملكمة من خالل التأكيد على
أن احملكمة هيئة مستقلة ومؤسسة قضائية نزيهة تعمل يف ظل اإللتزام الصارم أبحكام نظام روما األساسي،
وذكر أبن احملكمة اجلنائية الدولية مكملة للسلطات القضائية الوطنية وتعرتف ابلوالية القضائية األساسية
للدول نفسها(.)1
 - 3ويف أحداث دولية أخرى ،شدد رئيس احملكمة ابملثل على أنه مبوجب مبدأ التكامل ،يعود للدولة
املختصة أن حتقق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة أو مقاضاة مرتكبيها ،وأن دور احملكمة هو
دور تكميلي.
 -4وواصل الرئيس الرتويج والتوعية مببدأ التكامل .وميكن أن يؤدي التقدير الكامل للطبيعة التكميلية
الختصاص احملكمة إىل زايدة قبول احملكمة وزايدة عدد الدول األطراف ،مما يؤدي إىل العاملية.

اثنيا-

أمانة مجعية الدول األطراف
قدمت أمانة مجعية الدول األطراف املعلومات واآلراء املبينة يف هذا اجلزء الثاين على النحو املبني أدانه.
 -٥على الرغم من الصعوابت غري املتوقعة هلذا العام وزايدة عبء العمل على أمانة اجلمعية بسبب
جائحة الكوروان ،واصلت األمانة االضطالع مبهامها يف جمال التوعية ،وتبادل املعلومات ،والتيسري .ومتشياً
( ICC-ASP-20200325- PR1521 (25 March 2020), ICC-ASP-20200611-PR1527 (11 June 2020), ICC-ASP- )1

. 20200902-PR1534 (2 September 2020).
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مع املمارسات السابقة وعند االقتضاء ،نسقت األمانة مع جهات التنسيق املشرتكة لتنفيذ هذه األنشطة
من خالل "منصة التكامل للمساعدة التقنية"( )2اليت هتدف إىل تسهيل الربط بني الدول األطراف اليت
تطلب املساعدة التقنية واجلهات الفاعلة اليت ميكنها مساعدة السلطات القضائية الوطنية يف جهودها
الرامية إىل تعزيز القدرة على التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي أو مقاضاة
مرتكبيها .وقد صممت املنصة لتمكني الدول األطراف من اإلشارة إىل احتياجاهتا من املساعدة القانونية
التقنية .ومبجرد أن تتلقى األمانة طلبا ،تقوم ابلتنسيق مع مقدمي بناء القدرات احملتملني.
 -6وأحالت األمانة إىل أصحاب املصلحة املعنيني الطلبات املعلقة اليت وردت يف عام  2019من
أربع دول أطراف فيما يتعلق مبجموعة واسعة من اجملاالت ،مبا يف ذلك الطلبات املتعلقة ابلضحااي
والشهود (احلماية والتدريب واملشورة ،مبا يف ذلك الدعم النفسي وإنشاء هيئة/وحدة متخصصة) ،والدعم
األمين ،وتعزيز التمثيل القانوين ،والتشريعات التنفيذية ،والقدرات التقنية للمدعني العامني واملوظفني ،والبنية
التحتية القضائية ،ومجع وتوثيق األدلة ،وحتديث العدالة اإلدارية .ومل ترد طلبات للمساعدة التقنية من
الدول األطراف يف عام .2020
 -7وتشجع األمانة الدول األطراف على اعتبار املنصة خطوة مهمة يف عملية التكامل اليت تقودها
الدول ،وحيثما يكون ذلك مناسباً ،على تقييم احتياجات بناء القدرات على املستوى الوطين ،والرد على
االستبيان الوارد يف املنصة .وال ميكن حتقيق أهداف التيسري واملنصة بدون مشاركة نشطة من جانب عدد
أكرب من الدول.
 -8وابلنظر إىل إنشاء هذه الوظيفة يف حدود املوارد املتاحة ،هناك حدود ملا ميكن حتقيقه .وستواصل
األمانة تيسري تبادل املعلومات بني الدول املعنية وأصحاب املصلحة عن طريق الربط مباشرة بينهما ومن
خالل منصة التكامل التابعة هلا.

اثلثا-

احملكمة
قدمت احملكمة املعلومات واآلراء املبينة يف هذا اجلزء الثالث على النحو املبني أدانه.
 -9ال تشارك احملكمة نفسها بشكل مباشر يف بناء القدرات احمللية للتحقيق واملقاضاة يف اجلرائم
الدولية األكثر خطورة .ومن وجهة نظر قضائية ،للتكامل معىن حمدد فيما يتعلق مبقبولية القضااي املعروضة
على احملكمة عمال ابملادة  17من النظام األساسي .وتبقى هذا العملية مسألة قضائية حبتة .وينبغي
للمبادرات اليت تتخذها الدول األطراف لتعزيز الوالايت القضائية الوطنية من أجل متكينها من التحقيق يف
اجلرائم األكثر خطورة اليت هتم اجملتمع الدويل ككل ومقاضاة مرتكبيها بفعالية أن حترتم استقالل القضاء
واالدعاء فيما يتعلق مبقبولية القضااي احملددة املعروضة عليها(.)3
 -10ومع ذلك ،فإن احملكمة وأجهزهتا املختلفة تضطلع أبنشطة قد تسهم يف تعزيز قدرة اهليئات
القضائية الوطنية على املقاضاة على اجلرائم اخلطرية بصورة فعالة .ولكل منها دور خمتلف يف املواقف
(https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity%20template%20 )2
platform%20EN.pdf
( )3تقرير املكتب عن القييم ،تقييم مبدأ التكامل /سد فجوة اإلفالت من العقاب ) ، ICC-ASP/8/51الفقرات 3و.)7-6
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املختلفة .وميكن أن تسهم هذه اجلهود يف خفض العبء املايل اإلمجايل وعبء القدرة امللقى على عاتق
احملكمة يف األجل الطويل ،حيث ميكن أن يؤثر تعزيز القدرات الوطنية على حجم القضااي املعروضة على
احملكمة(.)4
 -11وعلى وجه اخلصوص ،تتمتع احملكمة خبربة واسعة يف جمال التحقيق واالدعاء ،وخربة من خمتلف
جوانب اإلجراءات القضائية اليت مجعتها من خالل أنشطتها يف احلاالت قيد التحقيق والفحوص األولية.
وواصلت احملكمة تقدمي آرائها حول متطلبات نظام روما األساسي ،وتبادل هذه اخلربات وأفضل
املمارسات مع حماوريها ،وكذلك بني شبكات املمارسني ذات الصلة .وقد يسهم إصدار مكتب املدعية
العامة ملختلف ورقات السياسة العامة أيضا يف توفري التوجيه بشأن القضااي ذات الصلة جبهود التحقيق
واالدعاء على املستوى احمللي .ويف بعض املناسبات ،وعلى أساس حمايد من حيث التكلفة ،كلفت احملكمة
أيضا موظفني ذوي خربة حمددة ابالنضمام إىل التدريب الذي يركز على التصدي للجرائم املنصوص عليها
يف نظام روما األساسي على الصعيد الوطين أو الدويل .وعالوة على ذلك ،جيوز للمحكمة يف إطار نظام
روما األساسي ،وال سيما الفقرة  10من املادة  ،93أن تتبادل املعلومات مع السلطات القضائية الوطنية
وأن تساعدها يف التحقيقات ذات الصلة .والعكس ابلعكس كما أكدت الدول األطراف يف القرار
اجلامع ،فقد دعيت احملكمة لالستفادة من اخلربات والدروس املستفادة من الدول وغريها من مؤسسات
القانون اجلنائي الدويل اليت قامت هي نفسها ابلتحقيق يف جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي
ومقاضاة مرتكبيها .وقد أاتحت احللقة الدراسية القضائية السنوية للمحكمة فرصا قيمة لتبادل اآلراء
واخلربات بني قضاة احملكمة وقضاة السلطات القضائية الوطنية.

رابعا -اجلهود األوسع نطاقا للمجتمع الدويل
قدمت املعلومات واآلراء املبينة يف هذا اجلزء الرابع منظمات فردية للمجتمع املدين على النحو املبني أدانه.
 -12قامت منظمة املعونة القانونية األفريقية ،يف إطار هنجها الذي يركز على حقوق الضحااي
واملساءلة ،بتوسيع نطاق تواصلها مع مايل لتمكني النساء من ضحااي العنف اجلنسي يف النزاع املدين الذي
وقع يف عام  2012من احلصول على حقوقهن وتعزيز املساءلة .وتبادلت املنظمة ،مبا لديها من خربة تبلغ
عدة سنوات يف جمال العدالة اجلنائية الدولية ،املعلومات بشأن تعميم العدالة اجلنائية الدولية يف أفريقيا مع
أصحاب املصلحة اآلسيويني ،وأعدت دراسة أساسية شاملة لتيسري هذه العملية .وجاء هذا املشروع
نتيجة ملشاركة املنظمة وأصحاب املصلحة اآلسيويني املعنيني بنظام روما األساسي يف لقاء عقد يف طوكيو
يف عام  ،2018بناء على دعوة من حكوميت الياابن وهولندا ،لالحتفال ابلذكرى السنوية العشرين لنظام
روما األساسي.
 -13وواصل املركز األسرتايل للعدالة الدولية الضغط إلجراء حتقيقات ومالحقات قضائية حقيقية
وفعالة لالدعاءات املتعلقة ابرتكاب القوات اخلاصة األسرتالية جرائم حرب يف أفغانستان يف الفرتة من عام
 2005إىل عام  .2016وشارك املركز يف الدعوة والتثقيف العامني من منظور موجه حنو الضحااي إىل
()4
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وضع التحقيقات واملالحقات القضائية احمللية يف اإلطار األوسع نطاقا لنظام روما األساسي للعدالة
الدولية .ونسق املركز حتالفاً واسعاً للمنظمات القانونية واملنظمات األفغانية واألسرتالية والدولية حلقوق
اإلنسان للمطالبة بنشر التقرير اإلداري املتعلق جبرائم احلرب الذي جيريه مكتب املفتش العام لقوات الدفاع
األسرتالية .ويواصل املركز الضغط على السلطات األسرتالية لتحديد القضااي اليت ينبغي أن توفر السلطات
األسرتالية قدرات حملية بشأهنا ملقاضاة مرتكيب اجلرائم الدولية ،وزايدة وصول ضحااي اجلرائم الدولية إىل
العدالة من خالل املشاركة يف اإلجراءات واحللول القانونية.
 -14ويف متوز/يوليه  ،2020نشرت الشراكة الكندية من أجل العدالة الدولية ،وهي منظمة كندية
مشرتكة تضم أكادمييني كنديني ابرزين ونشطاء غري حكوميني يدعون إىل املسامهة يف تعزيز وصول ضحااي
اجلرائم الدولية إىل العدالة ،تعليقاً للخرباء على قضية احلسن .وحتلل هذه الدراسة بعض أبرز جوانب هذه
القضية اهلامة ،مبا يف ذلك أمهية هذه احملاكمة يف سياق اإلجراءات اليت قد يتعني اختاذها ضد أفراد آخرين
أمام حماكم مايل عمال مببدأ التكامل.
 -15ويف املنطقة األوروبية ،أرسل االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وبعض املنظمات
األعضاء فيه الناشطة يف أوكرانيا رسالة إىل أعضاء برملان أوكرانيا يف أيلول/سبتمرب  2020تدعوهم إىل
حتقيق االتساق التام بني التشريعات األوكرانية وكل من القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل.
ويف  17أيلول/سبتمرب  ،2020متت املوافقة يف القراءة األوىل على مشروع القانون " 2689بشأن
التعديالت على بعض القوانني التشريعية املتعلقة إبنفاذ كل من القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين
الدويل" أبغلبية  271صوات .ومن املتوقع أن تتم القراءة الثانية حبلول هناية عام  .2020كما دعا أعضاء
االئتالف يف أوكرانيا إىل تعزيز قدرات السلطات الوطنية على التحقيق الفعال يف اجلرائم الدولية ومالحقتها
قضائياً من خالل "اإلدارة املتخصصة لإلشراف على اإلجراءات اجلنائية للجرائم املرتكبة يف النزاعات
املسلحة" اليت أنشئت يف تشرين األول/أكتوبر .2019
 -16ويف منطقة األمريكتني ،شارك االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية واملنظمات األعضاء فيه
العاملة يف بريو يف اجتماعات عقدت يف شباط/فرباير  2020مع وزارة العدل يف بريو لتقدمي مدخالت
بشأن مشروع قانون لتنفيذ نظام روما األساسي .وابإلضافة إىل ذلك ،نظم االئتالف يف أاير/مايو-
حزيران/يونيه وتشرين األول/أكتوبر  -تشرين الثاين/نوفمرب حلقيت عمل مع منظمات اجملتمع املدين
الفنزويلية على اإلنرتنت ملناقشة طائفة من املسائل املتعلقة ابلعدالة الدولية والدراسة األولية للحالة يف
فنزويال ،مبا يف ذلك اآلفاق املستقبلية للتنفيذ.
 -17واشرتك معهد آسر ،ومبادرة أنطونيو كاسيزي ،واألكادميية الدولية ملبادئ نورمربغ ،واملعهد
األفريقي للقانون الدويل يف تنظيم حلقة دراسية مدهتا أسبوع واحد بشأن املقاضاة والفصل يف اجلرائم
الدولية وعرب الوطنية ،يف الفرتة من  24إىل  28شباط/فرباير  2020يف أروشا ،تنزانيا .وحضر هذه
احللقة الدراسية الرفيعة املستوى مدعون عامون وقضاة من البلدان األفريقية الناطقة ابلفرنسية ،وعقدت
احللقة الدراسية ابللغة الفرنسية .وكانت احللقة الدراسية جزءا من الربانمج التدرييب ملعهد آسر ،ومبادرة
كاسيسي ،واألكادميية الدولية ملبادئ نورمربغ بشأن القانون اجلنائي الدويل والقانون اجلنائي عرب الوطين.
واهلدف من هذا الربانمج هو توفري الدعم للبلدان اليت لديها قطاعات عدالة هشة أو ضعيفة ،وبلدان
احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة اجلنائية الدولية ،والبلدان اليت تواجه حتدايت يف مقاضاة اجلرائم الدولية
وعرب الوطنية .وابختصار ،يتمثل اهلدف من الربانمج التدرييب يف مساعدة القضاة واملدعني العامني من
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أجل تعزيز قدرهتم على املقاضاة واحملاكمة يف اجلرائم الدولية واجلرائم عرب الوطنية ،وتعزيز قدرهتم على محاية
حقوق اإلنسان ،وضمان التعاون الفعال مع احملكمة اجلنائية الدولية وغريها من اهليئات القضائية اجلنائية
الدولية ،وزايدة التعاون بني اهليئات القضائية الوطنية.
 -18ونظمت شبكة االحتاد األورويب املعنية مبسألة اإلابدة اجلماعية ،وهي منتدى للسلطات الوطنية
املختصة ابلتحقيق يف اجلرائم الدولية األساسية ومالحقتها قضائيا ،اجتماعا عاما يف شكل مؤمتر ابلفيديو.
وخصص االجتماع الذي عقد يف نوفمرب/تشرين الثاين( )5ملالحقة اجلرائم املرتكبة يف ليبيا واتصاهلا ابجلرائم
اجلنائية األخرى  -اإلرهاب ،واهلجرة غري الشرعية ،واالجتار ابلبشر ،والتعذيب ،واملخالفات الواقعة لنظام
العقوابت .ومت يف  23أاير/مايو االحتفال بيوم االحتاد األورويب اخلامس ملناهضة اإلفالت من العقاب
بشكل الكرتوين ،وشاركت يف تنظيم هذا االحتفال الرائسة الكرواتية لالحتاد األورويب ،وشبكة االحتاد
األورويب املعنية مبسألة اإلابدة اجلماعية ،ووكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال العدالة اجلنائية
(يوروجست) ،واملفوضية األوروبية .وركز هذا احلدث على احملاكمات التعددية للمقاتلني اإلرهابيني
األجانب على اجلرائم الدولية األساسية واجلرائم املتصلة ابإلرهاب( .)6وقدمت شبكة االحتاد األورويب
املعنية مبسألة اإلابدة اجلماعية أيضا الدعم للمساعي اليت يبذهلا اجملتمع املدين لتحسني حقوق الضحااي.
 -19وخالل عام  ،2020واصل االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان عمله ،ابلتعاون مع
األعضاء يف االحتاد واحملكمة اجلنائية الدولية ،لدعم ضحااي اجلرائم الدولية ،وضمان الوصول إىل العدالة يف
مجهورية أفريقيا الوسطى ،وكوت ديفوار ،وغينيا-كوانكري ،ومايل .ويف كوت ديفوار ومايل،كان التحدي
هو قوانني العفو .ويف غينيا-كوانكري ،واصل االحتاد مع أعضائه الدعوة الوطنية لفتح حماكمة عادلة
وفعالة يف مذحبة  28أيلول/سبتمرب  .2009واتبع االحتاد مع أعضائه عن كثب اإلجراءات أمام الوالية
القضائية اخلاصة من أجل السالم يف كولومبيا ونشر مذكرة عن النقاط اليت مل تتناوهلا عملية العدالة
االنتقالية فيما يتعلق ابجلرائم اليت تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية .ووجه االحتاد مع
أعضائه وشركائه الوطنيني رسالة مبوجب املادة  15إىل احملكمة اجلنائية الدولية بشأن اجلرائم الدولية املزعوم
ارتكاهبا ضد السجناء يف شرق أوكرانيا يف أيلول/سبتمرب  ،2020وواصل الدعوة إىل إدراج اجلرائم الدولية
يف القانون احمللي.
 -20وضغطت منظمة رصد حقوق اإلنسان من أجل املقاضاة الوطنية للجرائم الدولية اليت ارتكبت يف
مذحبة غينيا يف عام  ،2009واجلرائم اليت ارتكبتها القوات الربيطانية يف العراق ،واجلرائم اليت ارتكبت يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية .ورصدت املنظمة الوالية القضائية اخلاصة من أجل السالم يف كولومبيا،
وشجعت التقدم الذي أحرزته احملكمة اجلنائية اخلاصة جلمهورية أفريقيا الوسطى ،ودعت أوكرانيا إىل إدراج
أحكام تتعلق مبحاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية يف القانون احمللي .وأكدت املنظمة فيما يتعلق ابستعراض
اخلرباء املستقلني احلاجة إىل اسرتاتيجيات لإلجناز يف احملكمة ،وصلتها ابجلهود املوجهة حنو بناء القدرات

( )5

لالطالع على نتائج االجتماع ،انظر:

https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-

networks/genocide-network
() 6

لالطالع على البياانت اليت أبديت يف االجتماع الذي عقد ابلفيديو ،انظر:

https://www.youtube.com/watch?v=Ttj2ahVEY3c&list=PLeNV0ACOoBu_7MR_TysTHsgjTTxHmlcrD
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احمللية للمساءلة ،والطرق اليت ميكن ملكتب املدعية العامة من خالهلا حتفيز اإلجراءات احمللية يف بعض
الفحوص األولية.
 -21وأطلقت رابطة احملامني الدولية ،من خالل مكتبها يف الهاي ،املشروع التجرييب للتشريعات
التنفيذية يف شباط/فرباير  ،2020للتشجيع على سن تشريعات فعالة ووضع اتفاقات تعاون يف بلدان
مستهدفة خمتارة اسرتاتيجياً ،وضمان وفاء السلطات الوطنية ابلتزامها ابلتحقيق يف اإلابدة اجلماعية،
واجلرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم احلرب ومقاضاة مرتكبيها ،والتعاون الكامل مع احملكمة .ومشلت األنشطة:
حتديد احلالة الراهنة للتشريعات التنفيذية واتفاقات التعاون ،ووضع إطار عمل ألنشطة التشاور مع أعضاء
رابطة احملامني الدولية وتوفري املعلومات واملساعدة التقنية هلم ،وصياغة تقرير بتوصيات للدول األطراف
بشأن تعزيز التشريعات احمللية والتعاون (مرتقب يف عام  .)2021ويف تشرين الثاين/نوفمرب ،2020
كانت املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية فاتو بنسودة من املتحدثني البارزين يف مؤمتر الرابطة املعنون
"معا عمليا" الذي حضره  10آالف عضو مسجل من  166بلدا.
 -22ويشجع املركز الدويل للعدالة االنتقالية على تنفيذ التكامل من خالل توفري التحليالت يف
الوقت املناسب ،وهتيئة مساحات للنهوض ابملناقشات العاملية ،ودعم السلطات القضائية الوطنية .ويف
أوغندا ،واصل املركز الدويل للعدالة االنتقالية جهوده لتثقيف الضحااي حول اإلجراءات أمام احملكمة
اجلنائية الدولية وشعبة اجلرائم الدولية يف أوغندا ،ونظم أيضا ابالشرتاك مع احملكمة حداث للمجتمع املدين
ومجاعات الضحااي يف غولو .ويف كولومبيا ،قدم املركز الدويل للعدالة االنتقالية دعما جوهراي للسلطة
القضائية اخلاصة من أجل السالم ،وجلنة تقصي احلقائق ،ووحدة البحث عن املفقودين لضمان فعالية
عملياهتا والتصدي للتحدايت الوطنية .يف السياق السوري ،قدم املركز الدويل للعدالة االنتقالية املشورة
للمعارضة الرمسية لدعم مطالب العدالة للمنظمات السورية ومجاعات الضحااي ،ودافع عن حقوق احملتجزين
ودعا إىل إطالق سراحهم.
 -23وواصلت األكادميية الدولية ملبادئ نورمربغ أنشطتها يف جمال بناء القدرات للبلدان األفريقية
الناطقة ابلفرنسية ،وعقدت حلقة دراسية للمدعني العامني والقضاة يف أروشا (ابالشرتاك مع معهد آسر،
ومبادرة كاسيزي  ،واملعهد األفريقي للقانون الدويل) .ونظمت األكادميية أيضا حلقة العمل الثامنة لسلسلة
حلقات العمل املعنونة "تعزيز العدالة واملساءلة يف نيجرياي" (ابالشرتاك مع مؤسسة واايمو) .وأطلقت
األكادميية مشروع ترمجة واسع النطاق لزايدة موارد القانون اجلنائي الدويل ابللغة الفرنسية بدرجة كبرية.
وسيتاح الوصول إىل املعلومات عن طريق اإلنرتنت ابجملان عن طريق موقع  Lexsitusااللكرتوين.
 -24وواصلت مبادرة االستجابة السريعة للعدالة تقدمي حلول عملية للغاية آلليات املساءلة الوطنية
لتلبية احتياجات القدرات مع احلفاظ على امللكية احمللية القوية للعملية .وعملت املبادرة بشكل وثيق مع
السلطات احمللية لتزويدها خبربة عالية التخصص لتعزيز قدرهتا على التحقيق يف اجلرائم الدولية ومالحقة
مرتكبيها .وأاتح التوجيه القائم على احلاالت الذي يقدمه خرباء املبادرة للدول االستفادة من دعم بناء
القدرات الشخصية يف جماالت خمتلفة ،من بينها التحقيق واملالحقة يف اجلرائم الدولية ،والعنف اجلنسي
واجلنساين ،واخلربة يف التنوع اجلنسي ،ومحاية الشهود ،والدعم النفسي واالجتماعي ،ومشاركة ومتثيل
الضحااي ،والتحليل اجلنائي .ويف البلدان اخلاضعة للفحص األويل حاليا أو بلدان احلاالت ،وسعت املبادرة
دعمها اجلاري لشعبة اجلرائم الدولية يف أوغندا ابلعمل مع مكتب احملامي العام للضحااي على متثيل
الضحااي ،واملشاركة يف قضية توماس كوويلو .وكثفت املبادرة أيضا تعاوهنا مع الوالية القضائية اخلاصة من
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أجل السالم يف كولومبيا ،حيث قدمت الدعم التوجيهي للتحقيقات املتعلقة جبرائم العنف اجلنسي والعنف
اجلنساين ،والتحقيقات املتعلقة ابجلرائم املرتكبة ضد األطفال ،والعدالة التصاحلية ،ومحاية الشهود ،والدعم
النفسي واالجتماعي .وتستكشف املناقشات احلالية أيضا الدعم احملتمل لعمليات الفحص األويل اليت
تقوم هبا احملكمة أو بلدان احلاالت األخرى.
 -25وواصلت منظمة حمامون بال حدود يف كندا العمل مع اجملتمع املدين يف كولومبيا ومايل لدعم
ضحااي اجلرائم الدولية ومتكينهم .ويف مايل ،من بني إجنازات أخرى ،نظمت منظمة حمامون بال حدود يف
كندا نقل الضحااي والشهود إىل العاصمة لتمكينهم من اإلدالء بشهادهتم أمام قاضي التحقيق يف "القطب
القضائي املتخصص" -وهو اهليئة املسؤولة عن التحقيق يف اجلرائم الدولية يف مايل .ابإلضافة إىل ذلك ،يف
عشية افتتاح حماكمة احلسن ،يسرت املنظمة نقل بعض الضحااي إىل ابماكو لتمكينهم من متابعة
اإلجراءات اجلارية يف الهاي .ويف كولومبيا ،عملت املنظمة مع شركائها من منظمات اجملتمع املدين على
رصد وتوثيق وحتليل قضااي حقوق اإلنسان الناشئة عن النزاع املسلح الداخلي يف كولومبيا .وأعطت
املنظمة األولوية لتحديد منط اجلرائم اخلطرية كاسرتاتيجية لتعزيز تطبيق مبدأ التكامل على نطاق أوسع من
خالل التنفيذ اجليد التفاق السالم .
 -26وواصلت مبادرة عدالة اجملتمع املفتوح العمل مع اجملتمع املدين احمللي وبعض الدول الشريكة يف
أمريكا الوسطى وأورواب الشرقية وآسيا من أجل تطوير قضااي املالحقة القضائية الوطنية والدعوة إلجراء
اإلصالحات الالزمة جلعل املالحقات واحملاكمات احمللية احلقيقية ممكنة .وقامت املبادرة ،ابلتعاون مع
شركاء سوريني ،ببناء قضااي للمالحقة القضائية يف الدول األوروبية ،ودعت إىل أشكال أكثر مشوالً من
املساءلة اجلنائية عن الفظائع السورية على املدى الطويل ،واستكشفت مزااي حمكمة حمتملة ذات اختصاص
مشرتك على أساس معاهدة لسوراي .وواصلت املبادرة رصد احملاكمات احمللية للجرائم اخلطرية يف غواتيماال،
وكذلك احملاكمات اجلارية يف كينيا جلرائم العنف املرتكبة ضد املرأة وإطالق النار من جانب الشرطة.
ونشرت املبادرة ابالشرتاك مع الرابطة السويسرية ملكافحة اإلفالت من العقاب على الصعيد الدويل ورقات
إحاطة بشأن قانون وممارسة االختصاص العاملي يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي يف
مثانية بلدان ،من أجل تعزيز فهم النظم الوطنية للمحاكمات .وتتضمن التقارير مقارنة بني التدوينات
الوطنية هلذه اجلرائم ونصها يف نظام روما األساسي .وعالوة على ذلك ،ساعدت املبادرة أصحاب
املصلحة احملليني على التفكري يف التصميم املقرتح آلليات مساءلة جديدة حمتملة يف بلدان مثل غامبيا
واليمن وأوكرانيا ابالستناد إىل دليلها املعنون "خيارات العدالة :دليل لتصميم آليات املساءلة عن اجلرائم
اخلطرية".
 -27ونظمت رابطة الربملانيني من أجل العمل العاملي ثالثة أحداث إقليمية رفيعة املستوى للنهوض
بتنفيذ نظام روما األساسي وتعزيز قدرات آليات املساءلة احمللية :املنتدى السنوي الرفيع املستوى يف برااي
(الرأس األخضر) ،ومشاورات بشأن احملكمة اجلنائية الدولية وحتسني التشريعات احمللية (جنوب أفريقيا)،
وجمموعة العمل الربملانية الثامنة للشرق األوسط ومشال أفريقيا حول مكافحة اإلفالت من العقاب ،ملناقشة
تطبيق نظام روما األساسي يف لبنان واملغرب وتونس .وعقدت الرابطة أيضا مائدة مستديرة رفيعة املستوى
بشأن مواءمة القانون اجلنائي احمللي مع كل من القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل (أوكرانيا)،
مما أدى إىل قراءة أوىل انجحة ملشروع القانون رقم  .2689وعقدت الرابطة اجتماعات افرتاضية خمتلفة
مع أعضائها يف أمريكا الالتينية وأفريقيا وقدمت املساعدة التقنية والقانونية ،مبا يف ذلك مشروع قانون
22-A-221220
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تنفيذي حمسن يتضمن أحكاما للتكامل والتعاون وجلميع التعديالت على نظام روما األساسي .ونتيجة
لذلك  ،تعهد أكثر من  80برملانيا بتنفيذ إجراءات مشرتكة وحمددة للتكامل يف  40دولة ،ويقوم حاليا
ثالثة بلدان من أمريكا الالتينية وثالثة بلدان أفريقية وبلد أورويب واحد ابستعراض تشريعات التكامل.
 -28ويف عام  ،2020واصلت اجملموعة االستشارية للقانون األوكراين التعاون والتشاور مع الدائرة
املعنية جبرائم احلرب يف مكتب املدعي العام يف أوكرانيا بشأن املسائل املتعلقة ابلتحقيقات واملالحقات
القضائية يف جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املزعومة املرتكبة أثناء النزاع املسلح يف إقليم أوكرانيا .ويف
متوز/يوليه  ،2020قدمت اجملموعة تقريرا حتليليا بعنوان "مبدأ التكامل والعدالة الدولية يف أوكرانيا" وأعقبه
نقاش للخرباء .ويف التقرير ،أبرزت اجملموعة مسائل تتصل ابلتطبيق العملي ملبدأ التكامل يف حالة أوكرانيا،
والغاية العامة من النظام القانوين احمللي وقدرته على كفالة املساءلة عن اجلرائم الدولية اخلطرية ،والنهج
احلالية للتحقيقات السابقة للمحاكمة اليت تشمل ‘1’ :التصنيف القانوين للجرائم اليت يدعى ارتكاهبا،
و’ ‘2والية السلطات املعنية إبنفاذ القانون واختصاصها ،والقواعد املتعلقة ابإلشراف على التحقيقات،
و’ ‘3هنج احملاكم احمللية للنظر يف قضااي اجلرائم اخلطرية املزعومة .وخالل املناقشة ،الحظ خرباء دوليون
وحمليون التحدايت القائمة وانقشوا سبل حلها.

 -29وركزت منظمة املبادرات النسائية من أجل العدل بني اجلنسني على طرح وتنفيذ مبادئ الهاي
املتعلقة ابلعنف اجلنسي ،وهي جمموعة من الواثئق اليت تقدم التوجيه للذين يشاركون يف التصدي للعنف

اجلنسي ،وال سيما "أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي" (املاداتن ( )1( 7ز) و ()2( 8ب)
’ ‘22من نظام روما األساسي) .ونشر يف كولومبيا مشروع الستكمال املبادرات احمللية حملاكمة مرتكيب
العنف اجلنسي عن طريق تعزيز فهم أوسع جلميع أشكال العنف اجلنسي يف أوساط اجملتمع املدين ،مبا يف
ذلك من مكتب املدعية العامة والوالية القضائية اخلاصة للسالم .واستخدمت مبادئ الهاي املتعلقة
ابلعنف اجلنسي يف دورات تدريبية للممارسني القانونيني يف جورجيا وغامبيا.
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املرفق الثاين
مشروع قرار إلدراجه يف القرار اجلامع
[مالحظة :أدرجت هنا العناصر املتعلقة ابجلرائم اجلنسية واجلنسانية املنصوص عليها يف القرار اجلامع
للدورة الثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف حيث قرر املكتب إسناد هذه الوالية إىل املنسقني املشاركني
املعنيني ابلتكامل]
إذ تعيد أتكيد التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعزمها على أال يفلت
مرتكبو أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل ككل من العقاب ،وإذ تؤكد على أمهية توافر الرغبة لدى
الدول يف التحقيق فعالً يف هذه اجلرائم واملقاضاة عليها وتوافر القدرة لديها على القيام هبذا التحقيق وهبذه
املقاضاة،
وإذ ترحب مبا بذلته احملكمة من جهود وما حققته من منجزات يف تقدمي من يتحملون أكرب
مسؤولية عن اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي إىل العدالة وإسهامها ابلتايل يف منع حدوث
هذه اجلرائم ،وإذ تشري إىل الفقه القضائي للمحكمة بشأن مسألة التكامل،
وإذ ترحب أيضاً يف هذا الصدد ابإلسهامات ذات الصلة املقدمة من احملكمة فيما يتعلق ابجلرائم
اجلنسية واجلنسانية ،مثل ورقة السياسة العامة الصادرة عن مكتب املدعية العامة بشأن اجلرائم اجلنسية
واجلنسانية( ،)7فضالً عن اإلسهامات املقدمة من الدول األطراف واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة،
مبا يف ذلك املبادرات لتعزيز املعرفة والفهم هلذه اجلرائم ،واقتناعا منها أبن هذه املبادرات ينبغي أن تكون
جزءا ال يتجزأ من احلوارات واإلجراءات االسرتاتيجية لتعزيز احملكمة واحملاكم الوطنية يف مكافحة اإلفالت
من العقاب ،مع االحرتام الكامل الستقالهلا القضائي،
وإذ تذكر أبن تطبيق املواد  17و  18و  19من نظام روما األساسي فيما يتعلق مبقبولية
الدعاوى أمام احملكمة هو مسألة قضائية يتعني أن يبت فيها قضاة احملكمة،
وإذ تذكر كذلك أبنه ينبغي مواالة النظر يف الكيفية اليت ستنجز هبا احملكمة أنشطتها يف أي بلد
من بلدان احلاالت وأن االسرتاتيجيات املمكن اتباعها إلجناز هذه األنشطة ميكن أن توفر إرشادات بشأن
الكيفية اليت ميكن هبا مساعدة بلدان احلاالت يف تنفيذ إجراءات وطنية عندما تنتهي احملكمة من أنشطتها
يف احلالة املعنية،
 -1تذكر أبن املسؤولية عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل واملقاضاة عليها تقع
يف املقام األول على عاتق الدول وأنه يتعني ،من أجل ذلك ،اعتماد التدابري املناسبة على الصعيد الوطين،
ويتعني تعزيز التعاون الدويل والتعاضد القضائي ،من أجل ضمان توافر الرغبة لدى النظم القانونية الوطنية

() 7
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للتحقيق يف هذه اجلرائم واملقاضاة عليها بصدق وضمان توافر القدرة لديها على إجراء هذا التحقيق وهذه
املقاضاة؛

ِ
تقرر مواصلة تنفيذ نظام روما األساسي تنفيذاً فعاالً على الصعيد الوطين وتعزيز هذا التنفيذ يف
-2
إطار احملافل املناسبة ،من أجل حتسني قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مقاضاة مرتكيب أخطر اجلرائم
اليت تثري قلق اجملتمع الدويل وفقاً ملعايري احملاكمة العادلة املعرتف هبا دولياً ،عمالً مببدأ التكامل؛
 -3ترحب مبشاركة اجملتمع الدويل يف تعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية والتعاون فيما بني الدول
لتمكني الدول من املقاضاة حقاً على اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي؛
 -4ترحب أيضاً ابجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية والدول
واجملتمع املدين يف تعميم االهتمام أبنشطة بناء القدرات اهلادفة إىل تعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية
على التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة على هذه اجلرائم ضمن برامج
وأدوات املساعدة التقنية القائمة واجلديدةِ ،
وتشجع بقوة سائر املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية
والدول واجملتمع املدين على بذل جهود إضافية يف هذا الصدد؛
 -5ترحب يف هذا الصدد ابعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  )8(2030وتنوه ابلعمل اهلام املضطلع
به فيما يتعلق ابلنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل وضمان وصول اجلميع إىل العدالة
على قدم املساواة؛

ِ
تشدد على أن إعمال مبدأ التكامل على حنو سليم يستتبع أن تدرج الدول اجلرائم املنصوص عليها
-6
يف املواد  6و 7و 8من نظام روما األساسي ابعتبارها أفعاالً جرمية يعاقَب عليها مبوجب القوانني الوطنية،
وأن تستحدث اختصاصاً قضائياً فيما خيص هذه اجلرائم وأن تكفل إنفاذ هذه القوانني بشكل فعال،
وحتث الدول على القيام بذلك؛
 -7تشجع احملكمة على اإلحاطة علما أبفضل ممارسات املنظمات الدولية والوطنية واحملاكم واآلليات
ذات الصلة ابجلرائم اجلنسية واجلنسانية ،مبا يف ذلك املمارسات املتعلقة ابلتحقيق واملقاضاة والتدريب ،يف
حل التحدايت املتعلقة ابجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ،مبا يف ذلك اجلرائم اجلنسية
واجلنسانية ،مع التأكيد جمددا على احرتامها الستقالل احملكمة؛

 -8تسلم أبمهية حتقيق املساءلة عن مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي مع اإلشارة
إىل عدم وجود تسلسل هرمي بينها ،وتشجع املكتب على التواصل مع الدول األطراف املهتمة واجلهات
الفاعلة األخرى ذات الصلة لتحديد سبل دعم جهود احملكمة يف هذا الصدد فيما يتعلق ابجلرائم اجلنسية
واجلنسانية اليت ترقى إىل مرتبة اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ،هبدف تقدمي تقرير عنها إىل
الدورة التاسعة عشرة العشرين للجمعية؛
 -9ترحب بتقرير املكتب عن التكامل ،وحتيط علما ابلتوصيات املقدمة بشأن املشاورات املقبلة
الواردة فيه ،ودون اإلخالل أبي قرار تتخذه اجلمعية بشأن العمليات املقبلة فيما يتعلق بتقرير
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استعراض اخلرباء املستقلني ،وتطلب إىل املكتب أن يبقي هذه املسألة قيد نظره وأن يواصل احلوار مع
احملكمة وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن التكامل ،مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات املتصلة
ابلتكامل اليت يضطلع هبا اجملتمع الدويل بغية مساعدة اهليئات القضائية الوطنية ،وبشأن االسرتاتيجيات
اليت ميكن أن تتبعها احملكمة إلجناز أنشطتها املتعلقة ابحلاالت حبسب احلالة احملددة ،ودور الشراكات مع
السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك املساعدة فيما يتعلق مبسائل مثل
محاية الشهود والضحااي واجلرائم اجلنسية واجلنسانية؛
 -10ترحب أيضاً ابملعلومات املقدَّمة من أمانة مجعية الدول األطراف بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ
واليتها املتعلقة بتيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة،
مبا فيها املنظمات الدولية واجملتمع املدين ،هبدف تعزيز اهليئات القضائية الوطنية؛ وترحب كذلك ابلعمل
الذي اضطلعت به ابلفعل األمانة ورئيس اجلمعية ،وتطلب من األمانة أن تواصل ،يف حدود املوارد
املوجودة ،تنمية جهودها يف جمال تيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف واجلهات األخرى
صاحبة املصلحة ،مبا فيها املنظمات الدولية واجملتمع املدين ،هبدف تعزيز اهليئات القضائية الوطنية ،وأن
تدعو الدول إىل تقدمي معلومات عن احتياجاهتا من حيث القدرات لكي تنظر فيها الدول وغريها من
اجلهات الفاعلة القادرة على تقدمي املساعدة ،وأن تقدم إىل اجلمعية يف دورهتا التاسعة عشرة العشرين
تقريراً عن اخلطوات العملية املتخذة يف هذا الصدد؛
 -11تشجع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين على أن تقدم إىل األمانة
معلومات عن أنشطتها املتعلقة ابلتكامل ،وترحب كذلك جبهود اجملتمع الدويل والسلطات الوطنية ،مبا يف
ذلك أنشطة بناء القدرات الوطنية املتعلقة ابلتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلنسانية واملقاضاة على هذه
اجلرائم اليت ميكن أن ترقى إىل مستوى اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي ،وخاصة اجلهود املستمرة
بشأن اإلجراءات االسرتاتيجية الرامية إىل ضمان الوصول إىل العدالة وزايدة متكني الضحااي على الصعيد
الوطين ،مذكِرة ابلتوصيات اليت قدمتها املنظمة الدولية لقانون التنمية( )9أثناء الدورة الرابعة عشرة للجمعية؛

ِ -12
تشجع احملكمةَ على أن تواصل جهودها يف جمال التكامل ،مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات
بينها وبني اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة ،وتذكر يف الوقت نفسه مبحدودية دور احملكمة يف تعزيز
قدرات اهليئات القضائية ،وتشجع أيضاً على مواصلة التعاون فيما بني الدول ،مبا يف ذلك التعاون بشأن
إشراك اجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف قطاع العدالة ،فضالً عن إشراك اجملتمع املدين،
يف تبادل املعلومات واملمارسات املتعلقة ابجلهود االسرتاتيجية واملستدامة الرامية إىل تعزيز القدرة الوطنية
على التحقيق يف اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي واملقاضاة على هذه اجلرائم وتعزيز وصول ضحااي
هذه اجلرائم إىل العدالة ،بوسائل منها املساعدة اإلمنائية الدولية.

 -13حتيط علما بـ "املصفوفة املتعلقة ابجملاالت احملتملة لتعزيز احملكمة ونظام روما األساسي" ،الصادرة
بتاريخ  11تشرين األول  /أكتوبر  ،2019واليت أعدهتا رائسة اجلمعية ،وابختصاصات استعراض اخلرباء
املستقلني ،وتالحظ أن املكتب قد ينظر يف مسائل التكامل احملددة فيها ،من مجلة أمور أخرى.
( ) 9الورقة املعنونة "التكامل فيما خيص اجلرائم اجلنسية واجلنسانية البشعة" املقدمة من املنظمة الدولية لقانون التنمية يف
تشرين الثاين/نوفمرب .2015
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املرفق الثالث
مشروع نص إلدراجه يف املرفق املتعلق ابلوالايت يف القرار اجلامع
فيما خيص التكامل
(أ) تطلب إىل املكتب أن يبقي هذه املسألة قيد نظره وأن يواصل احلوار مع احملكمة واجلهات األخرى
صاحبة املصلحة بشأن التكامل ،مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات املتصلة ابلتكامل اليت يضطلع هبا
اجملتمع الدويل بغية مساعدة اهليئات القضائية الوطنية ،بشأن االسرتاتيجيات اليت ميكن أن تتبعها احملكمة
إلجناز أنشطتها املتعلقة ابحلاالت حبسب احلالة احملددة ،ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات
الفاعلة األخرى يف هذا الصدد؛ مبا يف ذلك املساعدة فيما يتعلق مبسائل مثل محاية الشهود والضحااي
واجلرائم اجلنسية واجلنسانية؛
(ب) تطلب إىل األمانة أن تواصل ،يف حدود املوارد املوجودة ،تنمية جهودها يف جمال تيسري تبادل
املعلومات بني احملكمة والدول األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة ،مبا فيها املنظمات الدولية
واجملتمع املدين ،هبدف تعزيز اهليئات القضائية الوطنية ،وأن تدعو الدول إىل تقدمي معلومات عن
احتياجاهتا من حيث القدرات لكي تنظر فيها الدول وغريها من اجلهات الفاعلة القادرة على تقدمي
املساعدة ،وأن تقدم إىل اجلمعية يف دورهتا التاسعة عشرة العشرين تقريراً عن اخلطوات العملية املتخذة يف
هذا الصدد؛
فيما خيص إجراءات احملكمة،
(ج) تشجع املكتب على التعامل مع الدول األطراف املهتمة واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة
لتحديد سبل دعم جهود احملكمة يف هذا الصدد فيما يتعلق ابجلرائم اجلنسية واجلنسانية اليت ترقى إىل مرتبة
اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ،وذلك هبدف اإلبالغ عنها إىل الدورة التاسعة عشرة
العشرين للجمعية.
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