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أولا-

المعلومات األساسية والمهام المكلَّف بها
عقد في 6
-1
عيَّن مكتب جمعية الدول األطراف ("المكتب") ،في اجتماعه الذي ُ
نيسان/أبريل  ،2020أستراليا وأوغندا منسقين قطريين معنيين بموضوع التكامل
(وتلكم مهمة معتبَر أيضا ا أنها "مهمة تؤدى بموجب تكليف من جمعية الدول
األطراف") .ومن هذا الباب اضطلعت أستراليا وأوغندا بدور المنسقين في إطار كل
من فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل في فترة التحضير النعقاد الدورة
العشرين لجمعية الدول األطراف ("الجمعية").

المهام العا ّمة المك َّلف بها
لقد قررت الدول األطراف في الدورة التاسعة عشرة للجمعية مواصلةَ تنفيذ
-2
َّ
وحث الترويج له في المحافل
نظام روما األساسي على الصعيد الوطني بصورة فعلية،
المناسبة من أجل تعزيز قدرة الهيئات القضائية الوطنية على مقاضاة مرتكبي أخطر
المعترف بها،
الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وفقا ا لمعايير المحاكمة العادلة
َ
عمالا بمبدأ التكامل(.)1
عهد إلى الهيئات الفرعية التابعة للجمعية وإلى أجهزة المحكمة ضمن إطار
-3
و ُ
والياتها بالمهام األساسية العامة التالية البيان فيما يتعلق بمسألة التكامل.
فقد ُ
طلب إلى المكتب "أن يُبقي هذه المسألة قيد نظره ،وأن يواصل الحوار مع
-4
المحكمة [وغيرها من أصحاب الشأن فيما يتعلق بالتكامل] ،بما في ذلك [الحوار]
بشأن أنشطة بناء القدرات المتصلة بالتكامل التي يضطلع بها المجتمع الدولي لمساعدة
[الهيئات] القضائية الوطنية ،و[االستراتيجيات الممكن أن تتبعها المحكمة إلنجاز
تناول حاالت معيَّنة] ،ودور الشراكات مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة األخرى
في هذا الصدد[ ،وبما في ذلك أيضا ا المساعدة ُ بشأن مسائل مثل حماية الشهود والمجني
عليهم ،والجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق]"(.)2
و ُكلفت أمانة جمعية الدول األطراف ("األمانة") بأن تواصل ،في حدود
-5
الموارد المتاحة ،زيادة جهودها في مجال تيسير تبادل المعلومات بين المحكمة والدول
األطراف وسائر أصحاب الشأن ،بما في ذلك المنظمات الدولية والمجتمع المدني ،من
أجل تعزيز الهيئات القضائية الوطنية ،وأن تدعو الدو َل إلى تقديم معلومات عن
وغيرها من الجهات الفاعلة
احتياجاتها إلى تعزيز القدرات لكي تنظر فيها الدول
ُ
القادرة على تقديم المساعدة ،وبأن تقدم تقريرا ا عن الخطوات العملية المتخذة في هذا
الصدد إلى الجمعية في دورتها العشرين(.)3
و ُ
شجعت المحكمةُ ،مع التذكير بمحدودية دورها في تعزيز الهيئات القضائية
-6
الوطنية ،على مواصلة جهودها في مجال التكامل ،بوسائل منها تبادل المعلومات بين
المحكمة وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة(.)4
و ُ
شجعت الدول والمنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني على
-7
( )5
تقديم معلومات إلى األمانة عن أنشطتها المتصلة بالتكامل .
( )1الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،الدورة
الهاي،
عشرة،
التاسعة
 16-14كانون األول/ديسمبر  ،)ICC-ASP/19/20( 2020المجلد األول ،الجزء الثالث ،القرار ICC-
 ،ASP/19/Res.6الفقرة .128
( )2القرار  ،ICC-ASP/19/Res.6الفقرة  ،133والمرفق األول ،الفقرة ( 14أ).
( )3القرار  ،ICC-ASP/19/Res.6الفقرة  ،134والمرفق األول ،الفقرة ( 14ب).
( )4القرار  ،ICC-ASP/19/Res.6الفقرة .136
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ويرد في المرفق األول بهذا التقرير عرض لما قدمته رئيسة جمعية الدول
-8
األطراف واألمانة والمحكمة والمجتمع الدولي على نطاق أوسع من مساهمات في
األنشطة المتصلة بالتكامل .وتجسد األجزاء الالحقة من هذا التقرير عم َل المنسقَين
المعنيين بموضوع التكامل.

مراجعة عمل المحكمة الجنائية الدولية ومنظومة نظام روما األساسي
في سياق عملية المراجعة األوسع التي تقودها الدول األطراف والتي بدأت في
-9
ُ
عام  ،2019أحيط في القرار المتعلق بالمراجعة الذي اعتمدته الجمعية في عام 2020
في دورتها التاسعة عشرة علما ا "بأن بعض المسائل التي حددها فريق الخبراء
المستقلين هي بالفعل قيد النظر الفعلي من جانب المحكمة أو [األفرقة العاملة التابعة
للمكتب] ،و[في إطار عمليات التيسير وغيرها من المحافل] ،وبأنه ينبغي مواصلة هذا
العمل وتنسيقه مع [عملية المراجعة األوسع] بغية تجنب االزدواجية واالستفادة من
[التآزر]"( .)6وفي هذا الصدد ،أشارت الجمعية أيضا ا إلى أنه يجب استمرار العمل
بشأن الموضوع ذي األولوية "التكامل والعالقة بين الهيئات القضائية الوطنية
المحرز على هذا الصعيد
والمحكمة" وأنه ينبغي تقديم تقرير إلى الجمعية عن التقدم
َ
( )7
قبل انعقاد دورتها العشرين .
 -10وترد في "تقرير المكتب عن التكامل" ،الذي ر َّحبت به الجمعية في دورتها
التاسعة عشرة ( ،) 8معلومات أساسية إضافية عن هذا الموضوع ذي األولوية من
المواضيع المشمولة بالمراجعة ،بما في ذلك تداخله مع المهام واألعمال المكلَّف بها في
إطار المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون .كما أحاطت الجمعية علما ا بالتوصيات
الواردة في ذلك التقرير بخصوص المشاورات المقبلة بشأن موضوع التكامل (انظر
( )9
فيما يلي الفقرة . )16
 -11وقد ُ
طلب في الفقرة  7من القرار المتعلق بالمراجعة ( )ICC-ASP/19/Res.7من
الجهات التي عيَّنتها الجمعية باعتبارها مسؤولة عن االضطالع في إطار والياتها
بمهمة "تقييم التوصيات ذات الصلة [التي قُدَّمت في إطار المراجعة التي أجراها
خبراء مستقلون] واتخاذ [التدابير اإلضافية الممكنة] بشأنها" أن تقدم إلى المكتب نتائج
دراستها ومقترحاتها بشأن الخطوات التالية بحلول  1تشرين الثاني/نوفمبر .2021
 -12وفي "خطة العمل الشاملة" الخاصة بآلية المراجعة( ،)10أُسند إلى المنسقَين
المعنيين بالتكامل العمل بمثابة "منصة لتقييم" التوصيات  226حتى  267من
التوصيات التي قُدمت في إطار المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون ،مع "إسناد"
جميع التوصيات المعنية إلى مكتب المدعي العام رسميا ا باعتباره معنيا ا بالمتابعة فيما
عهد بأمر المتابعة
يخصها عدا التوصية  ‘2’247والتوصيات  262حتى ( 265التي ُ
فيما يخصها إلى مكتب المدعي العام والمنسقين المعنيين بالتكامل).

( )5القرار  ،ICC-ASP/19/Res.6الفقرة .135

( )6الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،الدورة
الهاي،
عشرة،
التاسعة
 16-14كانون األول/ديسمبر  ،)ICC-ASP/19/20( 2019المجلَّد األول ،الجزء الثالث ،القرار ICC-
.ASP/19/Res.7
( )7
القرار  ،ICC-ASP/19/Res.7الفقرة ( 9ب) (المحال فيها إلى الفقرتين  18و 19من القرار ICC-
.)ASP/18/Res.7
( )8القرار  ،ICC-ASP/19/Res.6الفقرة  ،133المستشهد فيها بتقرير المكتب عن التكامل .ICC-ASP/19/22
( )9القرار  ،ICC-ASP/19/Res.6الفقرة  ،133المستشهد فيها بتقرير المكتب عن التكامل .ICC-ASP/19/22
()10
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 -13وبالتالي قدَّم المنسقان المعنيان بالتكامل في  1تشرين الثاني/نوفمبر 2021
إلى المكتب تقريرا ا قصيرا ا عن األنشطة التي اضطلعا بها في عام  2021فيما يتعلق
بعملية المراجعة ،وعمالا بالفقرة  7من القرار المتعلق بالمراجعة (.)ICC-ASP/19/Res.7
وبُشر في ذلك التقرير بأن هذا "التقرير المقدَّم إلى المكتب بشأن التكامل" سينطوي
على مل َّخص أكثر تفصيالا عن جميع األنشطة المتعلقة بالتكامل التي اض ُ
طلع بها في
هذا العام (أي المتعلقة أيضا ا بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق) ،إلى جانب
االستنتاجات العامة ،ومشروع النص المراد إدراجه ضمن القرار الجامع .وبُشر في
مقترح أن يتر َّكز عليه ما
ذلك التقرير أيضا ا بأن هذا التقرير سيأتي بتبيان لمحور
َ
سيجري في المستقبل من أعمال ومشاورات بشأن التكامل ،وال سيما في سياق عملية
المراجعة.

الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنط َلق
 -14اعترفت الجمعية في دورتها التاسعة عشرة ب "أهمية تحقيق المساءلة عن
جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام روما األساسي ،مع التذكير بأنه ال يوجد
تسلسل هرمي بينها" ،وش َّجعت المكتب على "التواصل مع الدول األطراف المهتمة
والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة لتحديد سبل دعم جهود المحكمة في هذا الصدد
فيما يتعلق بالجرائم الجنسية [والجرائم الجنسانية المنطلَق] التي ترقى إلى [جرائم
منصوص] عليها في نظام روما األساسي ،بهدف تقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة
العشرين للجمعية"(.)11
 -15وفي  6نيسان/أبريل  ،2021أسند المكتب هذه المهمة إلى أستراليا وأوغندا
بصفة منسقين معنيين بموضوع التكامل على أساس توسيع نطاق واليتهما العامة
ليشمل أيضا ا المساعدة "في قضايا مثل ...الجرائم الجنسية [والجرائم الجنسانية
المنطلَق]" ،كما فعل في عام .2020
ثانيا ا -

تنظيم العمل
 -16كما لوحظ أعاله ،قدَّم المنسقان (أستراليا ورومانيا سابقا ا) ،في "تقرير المكتب
عن التكامل" الذي رفعاه إلى الجمعية في دورتها التاسعة عشرة ،اقتراحا ا مفاده أن ثمة
كما يبدو بوجه عام أربعة مسارات عمل يمكن للمنسقَين التركيز عليها في آن معا ا عام
:)12(2021
( )1مواصلة الحوار مع المدعية العامة ومكتب المدعي العام بشأن
الوثائق (المتعلقة بالسياسات) المقبلة الخاصة بالتكامل وإنجاز تناول الحاالت،
وأي تعديالت لوثائق السياسات النافذة ،بما فيها الوثائق المتعلقة بعمليات
التدارس األولي ،بحسب االقتضاء .وسيتعيَّن في هذا الحوار احترام استقالل
القضاء والمقاضاة والسلطة التقديرية ،والحقيقة المتمثلة في تولي ُمدَّع عام
جديد مهام منصبه خالل عام .2021
( )2الشروع ،رهنا ا بأي قرارات عامة قد تُتخذ بشأن تنفيذ التوصيات التي
قُدمت ضمن إطار المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون ،في عملية "جرد"
أوسع نطاقا ا فيما يتعلق بمبدأ التكامل ،لالستفادة من العمل الذي اض ُ
طلع به
ضمن إطار المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون إلعداد بيان أو قرار بشأن
التكامل يمكن أن تصدرهما الجمعية في دورتها العشرين.

( )11القرار  ،ICC-ASP/19/Res.6الفقرة  ،60والمرفق األول ،الفقرة (10د).
( )12التقرير  ،ICC-ASP/19/22الفقرة .41
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( )3مواصلة التفكير في تقسيم العمل بين المحكمة والجمعية ،مع التركيز
بصورة خاصة على تطوير الدور البنيوي الذي تؤديه الجمعية بمثابة محفل
للتحاور والتعاون بشأن مسائل التكامل بين المحكمة والدول األطراف،
والدول غير األطراف ،والمجتمع المدني ،والمنظمات األخرى ،مع إيالء
االعتبار الواجب لكل ما قد يكون هناك من المقتضيات المتعلقة بسرية العمل
وبتمايز الواليات وبفصل السلطات بموجب نظام روما األساسي.
( )4األخذ بمسارات عمل إضافية ،بحسب اللزوم ،للدفع قُدُما ا بالمناقشات
المتعلقة بالتكامل والتوصيات التي قُدمت ضمن إطار المراجعة التي أجراها
خبراء مستقلون ،وذلك في إطار عملية التيسير بشأن التكامل وفي محافل
أخرى على النحو الذي تقرره الجمعية.
 -17إن المنسقَين ،نظرا ا إلى عدم رغبتهما في استباق أي قرار قد تتخذه آلية
المراجعة بشأن القيام خالل النصف األول من عام  2021بتصنيف التوصيات التي
قُدمت ضمن إطار المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون وبإسناد مهمة المتابعة فيما
يخص هذه التوصيات ،ر َّكزا في اجتماعيهما األوليين على مسارات العمل التي ليس
لها صلة مباشرة بهذه التوصيات .وشمل ذلك مشاورات أولية غير رسمية مع مكتب
المدعي العام بشأن مشروع سياسته الخاصة بإنجاز تناول الحاالت (بالتماشي مع
مسار العمل األول) واجتماعا ا غير رسمي بشأن مساندة المحكمة في إعداد وثيقة عن
السوابق القضائية فيما يخص الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق.
 -18وقدَّم المنسقان في اجتماعهما الثالث برنامج عمل للفترة المتبقية من السنة،
يهدف إلى الدفع قُدُما ا بالمناقشات بشأن بعض ما يتصل بالتكامل من التوصيات ذات
األولوية الواردة في التقرير عن المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون ،وطلبا
التعقيب على هذا البرنامج.
سر المنسقان في اجتماعهما الرابع واألخير المناقشات األولية مع مكتب
 -19وي َّ
المدعي العام وغيره من أصحاب الشأن فيما يتعلق على وجه التحديد بالتوصيات
 227و 262حتى  ،265التي ُميزت من بين التوصيات المعنية باعتبارها توصيات
ذات أولوية لمناقشتها في النصف الثاني من عام .2021
 -20ومن المؤسف أنه أرجئ حتى عام  ،2022بسبب مسائل متعلقة بالمواعيد،
َّ
مخطط لعقده بشأن التكامل والتعاون ،ير َّكز فيه على تقسيم
اجتماع مشترك خامس
العمل بين الجمعية والمحكمة (المرتبط بالنظر في التوصية .)‘2’247
ثالثا ا -

مل َّخص عن الجتماعات والمشاورات غير الرسمية ذات الصلة
 -21كما بُين أعاله ،عقد المنسقان في عام  2021أربعة اجتماعات ومشاورات
غير رسمية بشأن مسألة التكامل مع أصحاب الشأن المعنيين ،بما فيهم الدول وجميع
أجهزة المحكمة وممثلو المجتمع المدني والمنظمات الدولية .كما كانت جميع
المشاورات غير الرسمية التي جرت ضمن إطار فريق الهاي العامل مفتوحة للدول
المتمتعة بصفة المراقب والدول غير األطراف ومنظمات المجتمع المدني .ويرد فيما
يلي ملَّخص لمداوالت هذه االجتماعات.

الجتماع األول :السياسة التي يتّبعها مكتب المدّعي العام فيما يخص إنجاز تناول
الحالت
عقد في  30نيسان/أبريل  2021لمناقشة
 -22تولى المنسقان التيسير الجتماع أول ُ
مشروع وثيقة سياسة مكتب المدعي العام (آنئذ) الخاصة بإنجاز تناول الحاالت،
بالنظر على الخصوص إلى التوصيات ذات الصلة الواردة في التقرير عن المراجعة
التي أجراها خبراء مستقلون.
 -23لقد قدَّم مكتب المدعي العام في ذلك االجتماع ثالث نقاط استهاللية .فبيَّن أوالا
أن وثيقة سياسته الخاصة بإنجاز تناول الحاالت تمثل جانبا ا من إرث المدعية العامة
22-A-130122
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السابقة فاطو بنسودا ،التي حاولت استخالص العبر من التجربة لصوغ سياسة بشأن
إنجاز تناول الحاالت يمكن اتباعها اآلن وفي المستقبل .وأشار إلى أن الوثيقة المعنية
ُهيئت استكماالا لثالثية من وثائق السياسات ،تضم أيضا ا وثيقة السياسة الخاصة
بعمليات التدارس األولي ووثيقة السياسة الخاصة بانتقاء القضايا وتحديد درجات
أولويتها .وبيَّن ثانيا ا أنه يؤخذ بنهج مرن من حيث قابلية السياسة المعنية للتطبيق على
صعيد الممارسة العملية ،حتى ال ت ُقَيَّد يدا المدعي العام المنت َخب .وبيَّن ثالثا ا أن مشروع
وثيقة السياسة المعنية هو وثيقة قانونية تقنية تهيئ إطارا ا عاما ا يُ َ
طبق ضمنه
استراتيجيات إنجاز تناول الحاالت ،مكيفا ا إياها مع ظروف الحاالت المعيَّنة الخاضعة
للتحقيق.
 -24وشدَّد مكتب المدعي العام على أنه أُخذ بالفعل في مشروع وثيقة السياسة
بتوصيات كثيرة من التوصيات ذات الصلة الواردة في التقرير عن المراجعة التي
أجراها خبراء مستقلون (مثل التوصية ( 244جزئياا) والتوصية  245والتوصية 247
(جزئيا ا)) ،بينما قد تندرج توصيات أخرى منها على نحو أفضل في بروتوكول أوسع
يشمل بنطاقه المحكمة جمعاء (مثل التوصية ( 247جزئيا ا)) ،ولـما تزل عدة توصيات
أخرى منها تُناقَش داخليا ا ( التوصيات  243و 244و 249و ،250على الخصوص)
لتبيُّن إمكان وكيفية أخذ مكتب المدعي العام بها على نحو أفضل ضمن وثيقة السياسة.
 -25ور َّحبت الدول األطراف بالعرض [الذي قدَّمه مكتب المدعي العام] ،وبفرصة
المشاركة وطرح األسئلة بشأن مشروع وثيقة السياسة المعنية .وأبدى بعض الدول
األطراف وغيرها من أصحاب الشأن اهتماما ا كبيرا ا بعقد اجتماعات إضافية في
المستقبل لمناقشة هذه السياسة ،بما في ذلك مناقشتها مع المدعي العام المنت َخب عندما
تبدأ فترة واليته.
 -26وقد نُشرت صيغة منقحة نهائية من وثيقة السياسة المعنية الحقا ا في 15
حزيران/يونيو .2021
 -27وثمة محضر أشمل عن أعمال هذا االجتماع متاح في صفحة موارد التكامل
()13
.
على الموقع الشبكي للجمعية

الجتماع الثاني" :وضع وثيقة عن السوابق القضائية فيما يخص الجرائم الجنسية
والجرائم الجنسانية المنط َلق"
 -28في  16تموز/يوليو  2021تولى المنسقان ،بالتعاون مع "المبادرات النسائية
للعدل الجنساني" ) ، (WIGJالتيسير لحلقة نقاش معنية باستبانة سبل دعم المحكمة
الجنائية الدولية في إعداد وثيقة عن السوابق القضائية في الجرائم الجنسية والجرائم
الجنسانية المنطلَق .واشتمل ذلك على مناقشة بشأن سبل دعم التطوير المهني للسلك
القضائي.
 -29وأوضحت َ
غبرييل ماكنتاير ( ،)Gabrielle McIntyreرئيسة مجلس "المبادرات
النسائية للعدل الجنساني" ) ، (WIGJكيف تقع على عاتق المدعي العام مسؤولية مساعدة
الدوائر في فهم توصيف الوقائع توصيفا ا قانونيا ا سليما ا وكيف يتحمل عب َء إقناع القضاة
على نحو ال يدع مجاالا للشك المعقول بأنه تم إثبات الوقائع المدعى بها .والحظت
السيدة ماكنتاير أن القضاة كائنات ذاتية وأنه لـما تزل هناك جوانب سوء فهم بشأن
العنف الجنسي .وأوضحت أنه تتقيض لقضاة المحكمة الجنائية الدولية فرصة لوضع
معايير من خالل إصدارهم أحكاما ا وقرارات تدحض ما عفا عليه الزمن من أفهام
الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق .وأشارت إلى أن من األهمية بمكان أن

( )13متاح على:
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يدرك القضاة جوانب التحيز الضمني الذي يقعون فيه حتى تتاح لهم فرصة التصحيح
الذاتي .ورأت في التدريب أنسب سبيل إلى معالجة التحيز الضمني.
 -30وشدَّدت روزماري اغراي ( ،)Rosemary Greyالمحاضرة في كلية الحقوق في
سدني والمديرة المشاركة لمركز سدني للقانون الدولي ،على أهمية مراعاة حساسية
الجانب الجنساني في الدوائر .وشرحت وجوه أهمية التحليل الجنساني .ومن ذلك مثالا
أهميته عند تفسير القانون ،وعند الخلوص إلى االستنتاجات انطالقا ا من الوقائع ،وعند
تطبيق القواعد اإلجرائية ،وعند التفاعل مع المجني عليهم .ورأت الدكتورة اغراي أنه
يمكن للقضاة االستعانة بالتحليل الجنساني عند تطبيقهم مبدأ التكامل .كما أشارت إلى
إمكان أن تؤدي الجمعية دورا ا أكبر في توفير الموارد للتدريب على المسائل الجنسانية،
وأنه ينبغي لها المزيد من التركيز على الخبرة في المجال الجنساني ضمن سياق
انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
 -31وأدلت سعادة قاضية المحكمة الجنائية الدولية سوكورو فلوريس لييرا
( )Socorro Flores Lieraبمالحظات بصفتها الشخصية .فشدَّدت على أهمية مراعاة
حساسية الجانب الجنساني عند إصدار الحكم ،وأعربت عن تقديرها إلناطة دور
بموضوع الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق في سيرورة التيسير المتعلق
بالتكامل .ور َّكزت القاضية فلوريس على أن التمييز البنيوي ضد المرأة يؤثر على
طريقة إقامة العدل واقترحت أن تقوم المؤسسات القضائية بوضع نهوج لمراعاة
نوهت إلى أن ثمة أشكاالا متأصلة
حساسية الجانب الجنساني عند إصدار األحكام .كما َّ
من التحيز ضمن المنظومات القضائية وأن االهتمام بالجرائم الجنسية والجرائم
ُ
حديث العهد نسبيا ا .واختتمت القاضية فلوريس
الجنسانية المنطلَق على النطاق الدولي
مداخلتها باإلشارة إلى القوة التغييرية لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وبتبيان كيف
يمكن للقضاة أن يسهموا في زيادة المساءلة عن الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية
المنطلَق من خالل األسلوب الذي يتبعونه في محاكمتهم المنطقية.
 -32إن التركيز على هذا الموضوع استجابةا للتكليف ذي الصلة الصادر عن
المكتب حظي بتقدير أصحاب الشأن .وقد أدلت بعض الدول األطراف بمعلومات عن
خبراتها ومبادراتها الوطنية على صعيد التعامل مع الجرائم الجنسية والجرائم
الجنسانية المنطلَق من الناحيتين التشريعية والتطبيقية .وتحدثت إحدى الدول األطراف
عن تأثير األنماط االجتماعية والثقافية التمييزية والقوالب النمطية الجنسانية السلبية
على إقامة العدل .وأشارت إحدى منظمات المجتمع المدني إلى أنها أقامت مشروعا ا
بعنوان "نهج يراعي حساسية الجانب الجنساني لتدريب قضاة المحكمة الجنائية الدولية
وقضاة المحاكم والهيئات القضائية الدولية األخرى".
 -33واختتم المنسقان االجتماع بتسليط الضوء على أن من الواضح أنه تنبغي
المثابرة على االستعانة بعملية التيسير فيما يتعلق بالتكامل بمثابة منصة للدفع قُدُما ا
بالمناقشات بشأن هذه المسألة.

الجتماع الثالث :النظر في مشروع برنامج العمل
 -34في  19تموز/يوليو  2021قدَّم المنسقان برنامج عملهما للفترة المتبقية من عام
 ،2021بعد أن انتظرا قيام آلية المراجعة بنشر "خطة العمل الشاملة" الخاصة بها.
ُتطرق في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر إلى طائفة من
والحظ المنسقان أنه ي َّ
متناولة في التوصيات  226حتى  267من التوصيات
،
المسائل المتعلقة بالتكامل
َ
الواردة في التقرير عن المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون .وقد أَسنَدت "خطةُ
العمل الشاملة" مهمةَ االهتمام بجميع هذه التوصيات تقريبا ا إلى مكتب المدعي العام
باعتباره الكيان الرسمي المسؤول عن ذلكُ ،مدرجةا سيرورة َ التيسير فيما يتعلق
بالتكامل باعتبارها "منصة التقييم" .وأُسندت مهمةَ االهتمام بالتوصيات المتعلقة
بـ"التكامل والتكامل اإليجابي" ( )265-262إلى مكتب المدعي العام وإلى المنسقَين
المعنيين بالتكامل بصفة كيان مسؤول عن ذلك .كما أُسندت مهمةَ االهتمام بالتوصية
( ‘2’247إنشاء فريق عامل تابع للجمعية يُعنى بوضع إجراءات للعدالة على المستوى
22-A-130122

7

ICC-ASP/20/22

الوطني) إلى المنسقَين المعنيين بالتكامل ،لكن مع العلم بأن الدفع بذلك قُدُما ا سيجري
بالتشارك مع الميسرين المعنيين بالتعاون.
 -35واقترح المنسقان تيسير المناقشات في النصف الثاني من عام  2021بشأن ما
يرد في التقرير عن المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون من توصيات ميَّزتها
المحكمة( )14وآلية المراجعة باعتبارها تتطلب حوارا ا مع الجمعية للدفع قُدُما ا بتقييمها
وتنفيذها .وسينصب التركيز أيضا ا على التوصيات ذات األولوية ،التي ميَّزها الخبراء
وآلية المراجعة .وعلى هذا األساس ،تقرر أن ير َّكز في االجتماعات اإلضافية التي
ستُعقد في عام  2021على التوصية ( 227عتبة الخطورة) ،والتوصيات  262حتى
( 265التكامل والتكامل اإليجابي) ،والتوصية ( ‘2’247تقسيم العمل بين الجمعية
والمحكمة ،بما في ذلك إمكان إنشاء فريق عامل تابع للجمعية يُعنى بوضع إجراءات
للعدالة على المستوى الوطني).
 -36وأشار المنسقان أيضا ا إلى استعدادهما لتيسير االجتماعات مع مكتب المدعي
العام كلما كان بوسعه تقديم تحديثات أو أراد التماس آراء بشأن تطوير سياساته
استجابةا للتوصيات الواردة في التقرير عن المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون.
فعلى سبيل المثال ،اقتُرح في بعض هذه التوصيات إجراء تحديثات لوثيقة السياسة
الخاصة بعمليات التدارس األولي (مثل التوصية  226المتعلقة بالبالغات التي تقد َّم
بموجب المادة  15من نظام روما األساسي) واقت ُرح في بعضها وضع سياسات جديدة
(مثل التوصية  248بشأن استراتيجية "دورة الحياة" النخراط مكتب المدعي العام في
الحاالت أو التوصية  243بشأن تناول الحاالت بحسب درجات أولويتها) .وأشار
المنسقان إلى أنه سبق لمكتب المدعي العام أن ب َّ
شر بوضع وثيقة عن السياسة المتعلقة
بفهمه للتكامل وممارسته على صعيده وأنه سيكون من المفيد أن يعكف على ذلك.
ونوه مكتب المدعي العام إلى أن المدعي العام الجديد ما زال يبلور رؤيته
-37
َّ
بشأن المسائل ذات الصلة بالتكامل وأن استقالل المقاضاة ال يمنع التفاعل مع الدول
األطراف بشأن هذه األمور .وارتُئي أنه يمكن األخذ بالنهج المقترح فيما يخص خطة
العمل ،شريطة خضوع أي مناقشات قد تجري بشأن إمكان وضع وثيقة عن التكامل
لرؤية المدعي العام الجديد.
 -38وتدخلت بعض الدول األطراف لدعم برنامج العمل المقترح وأهمية الحوار
الجاري مع مكتب المدعي العام بشأن هذه المسائل .وسلَّطت دول أطراف أخرى
الضوء على ضرورة احترام استقالل مكتب المدعي العام في هذا الحوار ،وال سيما
عندما يتعلق األمر بتنفيذ ما ُوجه إليه من التوصيات الواردة في التقرير عن المراجعة
التي أجراها خبراء مستقلون .وأبرزت إحدى الدول األطراف االهتمام بالحوار المقبل
بشأن التوصية ( 226وضع معايير لسياسة مكتب المدعي العام بشأن عمليات التدارس
األولي على أساس البالغات التي تقدَّم بموجب المادة  15من نظام روما األساسي)
والتوصيات  243حتى ( 246وضع سياسة لمكتب المدعي العام بشأن تعليق تناول
الحاالت وتخفيض درجات أولويتها).

( )14انظر كذلك الفقرات  410حتى  413و 501من الرد العام للمحكمة الجنائية الدولية على "مراجعة عمل
المحكمة الجنائية الدولية ومنظومة نظام روما األساسي التي أجرها خبراء مستقلون  -التقرير النهائي"،
المؤرخ بـ  14نيسان/أبريل .2021
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الجتماع الرابع" :التكامل ،بما فيه مفهوم التكامل اإليجابي (التوصيات  262حتى
 265من توصيات الخبراء المستقلين) وعتبة الخطورة (التوصية  227من توصيات
الخبراء المستقلين)"
عقد في  1تشرين األول/أكتوبر  2021بشأن
سر المنسقان اجتماعا ا ُ
َ -39ي َّ
التوصيات المتعلقة بالتكامل الواردة في التقرير عن المراجعة التي أجراها خبراء
مستقلون ،بما في ذلك مفهوم "التكامل اإليجابي" (التوصيات  262حتى )265
و"عتبة الخطورة" (التوصية  .)227فجرت بهذا الشأن مناقشة مثمرة لكنها أولية.
 -40والحظ نائب المدعي العام أن مكتب المدعي العام منخرط في عملية انتقالية
النظر في السياسات والممارسات ،وأن
كبيرة ،يعيد المدعي العام ضمن إطارها
َ
المدعي العام يحتاج إلى مزيد من الوقت إلنجاز هذه العملية .وضمن هذا السياق ُركز
في المناقشة على وضع تعريف أساسي لمفهوم "الخطورة" ومفهوم "التكامل والتكامل
اإليجابي".
 -41وفيما يتعلق بمسألة عتبة الخطورة (التوصية  ،)227ذ َّكر مكتب المدعي العام
بالفرق بين الخطورة المعتبَر أن درجتها تمثل عتبة قانونية (بموجب المادة ()1(17د)
من نظام روما األساسي واالجتهاد القضائي النافذ) والخطورة التي ت ُ َحدَّد درجتها تبعا ا
لسلطة المدعي العام التقديرية في مسائل انتقاء القضايا وتناولها بحسب األولوية،
وش ََر َح هذا الفرق .وفي هذا الصدد لوحظ أن التركيز على إعمال السلطة التقديرية
للمدعي العام قد يتيح لمكتب المدعي العام النظر في أفضل السبل لتنفيذ التوصية 227
سلط الضوء
تبعا ا لتحديد درجات أولوية القضايا المنتقاة للتحقيق و/أو المقاضاة فيها .و ُ
على أن التوصية  227تبدو منصبةا على سياسة مكتب المدعي العام وممارسته في
مرحلة التصفية األولية قبل مباشرة عمليات التدارس األولي ،ال على اتخاذ القرارات
بشأن مباشرة عمليات التحقيق ،التي تخضع الختبار يقضي به النظام األساسي.
 -42ووافق مكتب المدعي العام على المفهوم الوارد في التقرير عن المراجعة التي
عمر الحالة المعنية ("دورة
أجراها خبراء مستقلون القائل بأن التكامل يُعتبر جانبا ا من ُ
حياتها" الكاملة) .وأشار مكتب المدعي العام إلى التباين بين نهجه األضيق نطاقا ا فيما
يخص التكامل ،باعتباره جانبا ا من تقييم المقبولية ،والدور األوسع نطاقا ا الذي تؤديه
الدول األطراف في توفير تكوين القدرات والمساعدة التقنية ،ما ال يستطيع مكتب
المدعي العام القيام به من الناحية العملية.
 -43وتحدث اكرستيان نيغَرد نيسن ( ،)Christian Nygård Nissenالمستشار بالسفارة
عقد في
الدن َمركية الملكية لدى مملكة هولندا ،فتأ َّمل في مؤتمر االستعراض الذي ُ
كمباال عام  2010ذاهبا ا إلى أن أهم فكرة نشأت عن عملية الجرد التي جرت في كمباال
هي النظر إلى المحكمة والدول بمثابة مكونات لمنظومة نظام روما األساسي األوسع
ال بمثابة أجزاء فردية منفصلة .وقال إنه ال يوجد تعريف لمصطلح "التكامل اإليجابي"
متفَّق عليه عالميا ا ،لكن الدول األطراف تفهمه فهما ا مختلفا ا قليالا عن منحى مكتب
المدعي العام في استعماله .ورأى السيد نيسن أنه ينبغي للدول ،بدالا من التركيز على
العالقة بين المحكمة والدول األطراف في الحاالت التي ارت ُكبت فيها جرائم ،أن
تتعاون في دعم عمليات التحقيق في الجرائم المعنية وأعمال مقاضاة مرتكبيها على
المستوى الوطني ،وال سيما عندما تكون الدولة المعنية غير قادرة على القيام بذلك.
وذهب السيد نيسن إلى أنه يتعيَّن إجراء مزيد من المناقشات لتذليل التوتر بين مكتب
المدعي العام والدول األطراف فيما يتعلق بتعريف "التكامل اإليجابي".
 -44وقالت إليزابيث إيفنسون ( ،)Elizabeth Evensonمن مرصد حقوق اإلنسان
( ،)Human Rights Watchبأن التوصيات المتعلقة بالتكامل والتكامل اإليجابي الواردة في
التقرير عن المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون مو َّجهة إلى مكتب المدعي العام،
وبالتالي ينبغي أن يظل مكتب المدعي العام هو الجهة التي تتخذ القرارات عندما يتعلق
بعض الدول األطراف) .وسلَّطت السيدة
األمر بتقييم هذه التوصيات (وأيد رأ َيها هذا
ُ
إيفنسون الضوء على أن المحكمة ليست وكالة إنمائية ،لكن مسؤولي المحكمة يظلون
موارد رئيسية في تعزيز التكامل اإليجابي .وشدَّدت على أنه ينبغي أن تستهدف
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َّ
البت في الوقت المناسب فيما إذا كانت
عمليات التدارس األولي في المقام األول
صها وعلى أن نهوج التكامل اإليجابي قد ال تكون قابلة
المحكمة ستُعمل اختصا َ
للتطبيق إال في بعض عمليات التدارس األولي .وأضافت أنه ينبغي مع ذلك أن يمثل
سعي مكتب المدعي العام إلى تشجيع الجهود التي تبذلها الهيئات القضائية الوطنية
هدفا ا هاما ا من أهداف السياسة يأتي في المقام الثاني.
 -45وأُعرب عن تأييد ما يرد في تقرير المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون من
توصيات تتناول التكامل اإليجابي .وأشار أحد الوفود إلى أنه ينبغي أن يقتصر الهدف
المنشود من إجراء عمليات التدارس األولي على النظر فيما إذا كان ينبغي المضي إلى
شرة َ عمليات التحقيق .وأُعرب
التحقيق وأن التكامل اإليجابي ينبغي أن ال يؤخر مبا َ
عن دعم المضي قُدُما ا في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير عن المراجعة التي
أجراها خبراء مستقلون .كما أُبدي االهتمام باستئناف المناقشات بشأن إنجاز تناول
الحاالت ،التي بدأت في وقت أسبق من السنة الجارية.
 -46ورأى أحد الوفود أن نهج مكتب المدعي العام فيما يخص التكامل اإليجابي
يتعيَّن تناوله في إطار عملية المراجعة بغية المزيد من التركيز على مقاضاة األفراد
ال من الضغط على الدول لتحسين مؤسساتها الوطنية .واقت ُرح نقل أنشطة التكامل
بد ا
اإليجابي إلى قلم المحكمة بغية تيسير التعاون .ورأت إحدى الدول األطراف أنه يتعيَّن
المزيد من تركيز مكتب المدعي العام على المعايير المرجعية واألطر الزمنية.
 -47وفي الختام شدَّد مكتب المدعي العام على أن "التكامل اإليجابي" قد اكتسب
معنى مختلفا ا لديه ولدى الدول األطراف ،وأيدت قوله بذلك بعض الوفود األخرى.
أكثر
واتفق البعض على أن "التكامل اإليجابي" هو عند جمعية الدول األطراف
ُ
انصبابا ا على تعزيز القدرات الوطنية من خالل التعاون الدولي ،بينما يطبق مكتب
المدعي العام "التكامل اإليجابي" بتفاديه التسرع في البت بشأن عدم رغبة الدولة
المعنية في التحقيق والمقاضاة أو عدم قدرتها عليهما ،مفضالا التشجيع العملي على
تنفيذ إجراءات وطنية حقيقية.
 -48وثمة محضر أشمل عن أعمال هذا االجتماع متاح في صفحة موارد التكامل
في الموقع الشبكي للجمعية(.)15

األنشطة األخرى
 -49يشار أخيرا ا إلى أن أستراليا شاركت ،خالل دورة الجمعية التاسعة عشرة التي
عقدت عام  ،2020بصفتها منسقا ا معنيا ا بالتكامل آنئذ ،في رعاية فعاليتين جانبيتين
ُ
عقدتا بوسائل التواصل االفتراضي عن بعد في األسبوع الذي سبق انعقاد
ذواتي صلةُ ،
دورة الجمعية تلك .إن هاتين الفعاليتين أتيتا بفائدة تمثَّلت في إبراز أهمية مبدأ التكامل
على صعيد الممارسة العملية.
 -50لقد استضاف المركز الدولي للعدالة االنتقالية ( )ICTJأولى هاتين الفعاليتين
عقدت بعنوان "المسؤولية المشتركة عن المساءلة الجنائية :الدعاوى
الجانبيتين التي ُ
المستنَد فيها إلى الوالية القضائية العالمية فيما يخص الجرائم الدولية ومعنى المساءلة
سلط الضوء في هذه الفعالية على السبل التي
فيما يخص المجني عليهم في سوريا" .و ُ
ا
يمكن بها لوكالء االدعاء الوطنيين والدوليين ،والمجتمع المدني ،العمل معا لتعزيز
التعاون دعما ا لمختلف مبادرات المساءلة الجارية بالفعل ،بما في ذلك الدعاوى المستنَد
فيها إلى الوالية القضائية العالمية.
 -51واستُه َّل في الفعالية الجانبية الثانية إشهار صدور كتاب عنوانه ملتقيات
القانون والثقافة في المحكمة الجنائية الدولية .وفيما يتعلق بالتكاملُ ،
شدد على أن
( )15متاح
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الكتاب ينطوي على شرح واستكشاف وافيين للمصاعب الجمة التي تكتنف المقاضاة
في الدعاوى الجنائية على المستوى الدولي وللسهولة النسبية التي تجري بها المقاضاة
في الدعاوى على المستوى الوطني من منظور ثقافي ،في المقابل .وارتُئي بالتالي أنه
تمكن االستعانة بهذا الكتاب لدعم الموقف القائل بأن المقاضاة على المستوى الوطني
هي األفضل حقا ا ،وبأن ال تُجرى المقاضاة على المستوى الدولي إال بمثابة مالذ أخير.
رابعا ا-

الستنتاجات العامة
 -52ينشئ نظام روما األساسي منظومة عدالة جنائية مهيَّأة لضمان عدم اإلفالت
من العقاب على أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره بسبب عدم رغبة
الدول في أن تُجري بنفسها التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها أو بسبب عدم
قدرتها على ذلك .وتقوم هذه المنظومة على مبدأ التكامل المنصوص عليه في النظام
األساسي ،ما يعني أن المحكمة ال تتدخل إال عندما ال ترغب الدول في إجراء التحقيق
في هذه الجرائم أو المقاضاة بشأنها فعالا أو عندما تكون غير قادرة على ذلك.
 -53ومن المفهوم بوجه عام لدى الدول األطراف والمحكمة وغيرهما من أصحاب
الشأن أن التعاون الدولي ،بوسائل منها على الخصوص برامج تنمية سيادة القانون
الهادفة إلى تمكين الهيئات القضائية الوطنية من تناول جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية واإلبادة الجماعية ،يمكن أن يسهم في مكافحة اإلفالت من العقاب على هذه
الجرائم .وقد ُوصف هذا التعاون بأنه "تكامل إيجابي" أو أنشطة تكاملية .إن األخذ
بزمام األمور في هذا الشأن على الصعيد الوطني يتسم بأهمية أساسية ويمثل متطلبا ا
لالنخراط في هذه األنشطة وضمان نجاحها.
 -54ويمكن أن تؤدي المساهمات المالية في برامج التنمية وفي [أنشطة] المجتمع
المدني دورا ا هاما ا في النهوض بالتكامل .وقد خصصت بلدان عديدة موارد للتعاون
اإلنمائي بغية النهوض بتعزيز القدرات القضائية الوطنية على تناول الجرائم
المنصوص عليها في نظام روما األساسي.
 -55وقد أ َّكد ما جرى في عام  2021من المشاورات واالجتماعات غير الرسمية
سير الحوار بين الجمعية والمحكمة بشأن
بشأن التكامل أنه يظل من األهمية بمكان تي ُ
ُ
مسائل التكامل ،بما فيه "التكامل اإليجابي" .وقد أعرب عن دعم واسع لتحقيق المزيد
من الوضوح ومن إمكان التنبؤ في تفسير وتطبيق مبدأ التكامل ،وال سيما فيما يخص
العالقة بين الهيئات القضائية الوطنية والمحكمة .وقد كشفت المناقشات األولية بشأن
"التكامل اإليجابي"  -وما يتصل به من التوصيات الواردة في التقرير عن المراجعة
التي أجراها خبراء مستقلون  -أنه يمكن القيام بالمزيد للتوصل إلى فهم مشترك لهذا
المصطلح وكل ما قد يكون هناك من اختالفات في التعاريف التي اعتمدتها الجمعية
والمحكمة.
 -56وفي سياق عملية المراجعة ،أقر المنسقان باهتمام الدول األطراف المستمر
َّ
والمنظم بين الدول األطراف والمدعي العام
بإجراء حوار أكثر اتساما ا بالطابع المباشر
ومكتبه بشأن التكامل والتوصيات ذات الصلة الواردة في التقرير عن المراجعة التي
أجراها خبراء مستقلون (التوصيات  226حتى  ،)267وال سيما إذ يدفع المدعي العام
قُدُما ا بمراجعته المعلَنة لسياسات وممارسات مكتبه ذات الصلة المتعلقة بالتكامل في
أوائل عام  .2022ومن اإليجابي أن مكتب المدعي العام قد ر َّحب بهذه المناقشات،
منوها ا إلى أنه يتعين أن يُستمر فيها على احترام استقالل القضاء والمقاضاة والسلطة
التقديرية ،وال سيما فيما يتعلق بأي تقييم وتنفيذ لهذه التوصيات.
وأتت المناقشات األولية بشأن رفع "عتبة الخطورة" (التوصية (22
-57
و"التكامل والتكامل اإليجابي "(التوصيات  262حتى  )265بفائدة تمثَّلت في التوصل
إلى إحاطة أساسية بالمفاهيم وبآراء مكتب المدعي العام األولى بشأن التوصيات ذات
الصلة .وكذلك ن َّمت المناقشات بشأن سياسة مكتب المدعي العام الخاصة بإنجاز تناول
الحاالت ،وبشأن التوصيات ذات الصلة الواردة في التقرير عن المراجعة التي أجراها
خبراء مستقلون (التوصيات  243حتى  ،)250عن اهتمام الدول األطراف بمواصلة
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التحاور بشأن تفاصيل هذه السياسة .بيد أنه لـما يجر التحاور بين مكتب المدعي العام
والدول األطراف وسائر أصحاب الشأن فيما يخص العديد مما يرد في التقرير عن
المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون من التوصيات المكلَّف باالهتمام بها في إطار
عملية التيسير المتعلق بالتكامل بمثابة "منصة للنقاش" ،بما فيها بعض التوصيات التي
ينبغي تقييمها بحلول النصف الثاني من عام .2021
 -58وللحفاظ على الزخم المتأتي عن عملية المراجعة ،ال تفتأ بعض الدول
األطراف وغيرها من أصحاب الشأن يبدون اهتماما ا بأن َي ُردَّ مكتب المدعي العام في
أوائل عام  2022ردا ا أوفى يتيح اإلحاطة على نحو أفضل بنهجه المقترح فيما يخص
التوصيات المتعلقة بالتكامل الواردة في التقرير عن المراجعة التي أجراها خبراء
مستقلون (التوصيات  226حتى  .)267وقد أُحيط علما ا بأن أي مناقشة قد تجري بشأن
الوثيقة الخاصة بالتكامل الممكن أن يعدها مكتب المدعي العام (التي بُشر بها في عهد
المدعية العامة السابقة) تخضع لرؤية المدعي العام الجديد .ويرى المنسقان (وبعض
الدول األطراف) ،أن من شأن وضع ورقة أو وثيقة تبين رؤية مكتب المدعي العام
فيما يخص التكامل  -بما في ذلك التوصيات ذات الصلة الواردة في التقرير عن
المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون  -أن يساعد في إشراك الدول األطراف بصورة
أكثر فعالية في هذا الموضوع ،وبخاصة بغية التفاهم على المفاهيم والمصطلحات
والممارسات األساسية.
 -59كما أ َّكدت المناقشات بشأن "التكامل اإليجابي" ودور الدول األطراف أهمية
صص للنظر في العالقة بين الجمعية والمحكمة ،مع التركيز بصورة
عقد اجتماع مخ َّ
خاصة على التوصية ( ‘2’247إمكان إنشاء فريق عامل تابع للجمعية يُعنى بوضع
إجراءات للعدالة على المستوى الوطني) .ولئن تعذر عقد مثل هذا االجتماع في عام
 ،2021فيجب العمل لعقده على سبيل األولوية في أوائل عام .2022
 -60ثم إنه ،فيما يتعلق بمسألة الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق التي
ترقى إلى جرائم منصوص عليها في نظام روما األساسي ،يرى المنسقان أن
المشاورات التي أجريت هذا العام كشفت عن جدوى مواصلة المشاورات بشأن هذا
الموضوع في عام  2022إلشراك الدول األطراف المهتمة باألمر وغيرها من
الجهات الفاعلة ذات الصلة في استبانة سبل دعم الجهود التي تبذلها المحكمة على هذا
الصعيد.
خامسا ا  -الخالصة والتوصيات
 -61ت َب ُرز مما تقدَّم ،ومما قدَّمه أصحاب شأن معنيون آخرون من مساهمات بشأن
التكامل مبيَّنة في المرفق األول ،أهمية مواصلة الجهود ،في إطار المحافل المناسبة،
من أجل تعزيز القدرات الوطنية على التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام
روما األساسي ومقاضاة مرتكبيها ،مع مراعاة محدودية ما يمكن أن تسهم به على هذا
الصعيد الجمعيةُ وأمانتُها والمحكمةُ نفسها .فضمان قدرة المنظومات القضائية الوطنية
على التعامل مع أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي أمر حيوي لعمل
منظومة نظام روما األساسي ،ولوضع حد لإلفالت من العقاب على هذه الجرائم
تكررها.
وللحيلولة دون ُّ
 -62وفي عملية المراجعة ،يبدو أن مسارات العمل  -المبيَّنة فيما تقدم ضمن الفقرة
 - 16تظل مالئمة على العموم لتوجيه المناقشات بشأن التكامل في عام ( 2022مع
مالحظة أن الدول األطراف لم تشر إلى ضرورة "جرد" أو اشتمال المسائل المتصلة
بالتكامل التي لم يتم تمييزها في إطار عملية المراجعة في الوقت الحاضر) .ويال َحظ
أن جميع التوصيات المتعلقة بالتكامل (التوصيات  262حتى ُ )267مد َرجة بمثابة
توصيات يتعيَّن تقييمها بحلول النصف األول من عام ( 2022ويتعيَّن تقييم بعضها
بحلول النصف الثاني من عام  .)2021وفي هذا السياق سيكون من المهم تيسير
التحاور بين مكتب المدعي العام والدول األطراف في أقرب وقت ممكن في عام
 2022لضمان التقيد بهذه اآلجال .إن من شأن أي مادة يعدها مكتب المدعي العام
(تأخذ شكل الورقة الخاصة بالسياسة أو شكالا آخر) ،عن نهجه فيما يخص التكامل
12

22-A-130122

ICC-ASP/20/22

و"التكامل اإليجابي" والتوصيات ذات الصلة الواردة في التقرير عن المراجعة التي
أجراها خبراء مستقلون ،أن تساعد في تيسير هذا التواصل كما نُوه إليه أعاله.
 -63وهناك أيضا ا دعم لمواصلة المكتب إشراك الدول األطراف المعنية وغيرها
من الجهات الفاعلة ذات الصلة في استبانة سبل مساندة الجهود التي تبذلها المحكمة
فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق التي ترقى إلى جرائم
منصوص عليها في نظام روما األساسي .أما ما إذا كانت الجهة التي بوسعها
االضطالع على أفضل وجه بالمضي قدما ا بهذا العمل هي المنسقان المعنيان بالتكامل
صص لذلك) ،فهذا أمر يمكن أن تتواصل مناقشته في عام
أم منسق آخر (يمكن أن يُخ َّ
 2022بالتشاور مع آلية المراجعة.
 -64وفي هذا السياق ،يوصى بأن تعتمد الجمعية مشروع األحكام المتعلقة بالتكامل
الوارد في المرفق الثاني بهذا التقرير.
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المرفق األول
مساهمات أصحاب الشأن المعنيين بالتكامل
أولا-

رئيسة جمعية الدول األطراف

ترد أدناه في هذا الجزء األول معلومات وآراء قدمتها أمانة جمعية الدول األطراف
نياب اة عن رئيسة الجمعية ،السيدة سلفيا فرنَنديز دي ُ
غرمندي ( Silvia Fernandez de
.)Gurmendi
إن جمعية الدول األطراف هي الجهة المؤتمنة على منظومة نظام روما
-1
األساسي .ولئن كان الدور الذي يمكن أن تؤديه الجمعية بنفسها في تعزيز قدرة الهيئات
القضائية الوطنية على التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها دورا ا
محدودا ا جدا ا ،فإنها محفل رئيسي فيما يخص مسائل العدالة الجنائية الدولية .فمكافحة
إفالت مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره من العقاب على
الصعيدين الوطني والدولي هي الهدف الرئيسي المنشود من النظام األساسي.
وقد دأبت رئيسة الجمعية ،السيدة سلفيا فرنَنديز دي ُ
غرمندي ،على إبراز
-2
أهمية مبدأ التكامل في مختلف المحافل الدولية ،بما في ذلك إبرازها أهميته في الكلمات
التي ألقتها في االجتماع السنوي للشبكة الوزارية غير الرسمية للمحكمة الجنائية
عقد خالل أسبوع الفعاليات الرفيعة المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة
الدولية الذي ُ
واجتماعات المجموعات اإلقليمية ،واجتماعات األفرقة الفرعية لالتحاد األوروبي
ومنظمة الدول األمريكية.
وفي السياق الثنائي ،التقت الرئيسة برئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة
-3
وغيره من مسؤولي األمم المتحدة ،ووزراء الخارجية ،ورؤساء البعثات ،وممثلي
منظمات المجتمع المدني ،ونقابات المحامين ،والمؤسسات األكاديمية ،ووسائل
اإلعالم ،وتبادلت اآلراء معهم ،مسلطةا الضوء كذلك على كون عمل المحكمة متكامالا
مع عمل الهيئات القضائية الوطنية في إطار من التقيد الصارم بالمبادئ والقيم المكنونة
في نظام روما األساسي.
وواصلت الرئيسة الترويج لمبدأ التكامل والتوعية به .إن اإلحاطة التامة
-4
بالطابع التكاملي الختصاص المحكمة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من قبول المحكمة
وإلى زيادة عدد الدول األطراف في نظام روما األساسي ،مفضيةا إلى تحقيق عالميته.
ثانيا ا-

أمانة جمعية الدول األطراف

يرد أدناه في هذا الجزء الثاني ما قدمته أمانة جمعية الدول األطراف من المعلومات
واآلراء ذات الصلة.
على الرغم من المصاعب المستمرة التي يشهدها هذا العام وزيادة عبء
-5
العمل الواقع على عاتق أمانة الجمعية بسبب جائحة كوفيد ،19-واصلت األمانة
االضطالع بمهامها في مجال التوعية وتبادل المعلومات والتيسير .وتماشيا ا مع
سقت األمانة عند االقتضاء مع المنسقَين لالضطالع بهذه
الممارسات السابقة ،ن َّ
األنشطة من خالل "منصة التكامل للمساعدة التقنية"( ،)1التي يُرمى منها إلى تسهيل
الترابط بين الدول األطراف التي تطلب المساعدة التقنية والجهات الفاعلة التي بوسعها
مساعدة الهيئات القضائية الوطنية في جهودها الرامية إلى تعزيز القدرة على التحقيق
في الجرائم المنصوص عليها في نظام روما األساسي أو مقاضاة مرتكبيها .لقد
( )1

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity%20template%20
platform%20EN.pdf
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صممت هذه المنصة لتمكين الدول األطراف من تبيان احتياجاتها إلى المساعدة
ُ
القانونية التقنية .إن األمانة تقوم فور تلقيها الطلب بالتنسيق مع الجهات التي يمكن أن
تتولى توفير تكوين القدرات المنشود.
وعقب مشاورات مع الدول األطراف وممثلين للمحكمة والمجتمع المدني ،في
-6
 2تموز/يوليو  ،2021بعثت األمانة بمذكرة شفوية إلى الدول األطراف( )2بغية تيسير
الترابط بين الدول األطراف التي تطلب المساعدة التقنية والجهات الفاعلة التي قد
تكون قادرة على مساعدة الهيئات القضائية الوطنية في الجهود المبذولة للتحقيق في
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما األساسي أو مقاضاة مرتكبيها .ودعت األمانة
الدول األطراف إلى تحديد احتياجاتها إلى المساعدة القانونية التقنية من خالل ملء
االستمارة ذات الصلة على منصة التكامل .وستنسق األمانة عند تلقيها طلب المساعدة
مع الدولة الطالبة ،لتقوم مثالا بإتاحة المعلومات ذات الصلة للجهات الفاعلة التي قد
تكون قادرة على تقديم المساعدة المنشودة .هذا ولم ترد من الدول األطراف في عام
 2021أي طلبات للمساعدة التقنية.
إن األمانة تشجع الدول األطراف على أن تنظر إلى المنصة المعنية باعتبارها
-7
خطوة مهمة في سيرورة التكامل التي تقودها الدول ،وعلى أن تقيم عند االقتضاء
احتياجاتها إلى تكوين القدرات على المستوى الوطني ،وعلى أن ترد على االستبيان
المتاح على المنصة .فاألهداف المنشودة من التيسير ومن المنصة ال يمكن تحقيقها إال
بمشاركة المزيد من الدول مشاركة نشطة .وتشجع األمانة الدول المهتمة باألمر على
ملء االستمارة ذات الصلة على منصة التكامل وإرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى:
.)3(ASPcomplementarity@icc-cpi.int
وبالنظر إلى أن الوظيفة المعنية أُنشئت في حدود الموارد المتاحة ،فثمة حدود
-8
لما يمكن تحقيقه بها .وستواصل األمانة تيسير تبادل المعلومات بين الدول المعنية
وأصحاب الشأن المعنيين عن طريق االتصال المباشر بهم ومن خالل منصة التكامل
التابعة لها.
ثالثا ا-

المحكمة

يرد أدناه في هذا الجزء الثالث ما قدمته المحكمة من المعلومات واآلراء ذات الصلة.
ال تنخرط المحكمة انخراطا ا مباشرا ا في تكوين القدرات الوطنية على التحقيق
-9
في أخطر الجرائم الدولية وعلى مقاضاة مرتكبيها .وللتكامل من وجهة النظر القضائية
معنى محدَّد فيما يتعلق بمقبولية الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة عمالا بالمادة  17من
النظام األساسي .ويبقى ذلك مسألة قضائية بحتة .فينبغي للدول األطراف ،في ما تتخذه
من مبادرات لتعزيز قدرة الهيئات القضائية الوطنية على القيام حقا ا بالتحقيق في أخطر
الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره ومقاضاة مرتكبيها ،أن تحترم استقالل
المحكمة على صعيد القضاء والمقاضاة فيما يتعلق بمقبولية الدعاوى المحدَّدة
المرفوعة إليها.
 -10بيد أن المحكمة وأجهزتها المختلفة تسعى إلى المساهمة ،بحسب االقتضاء ،في
السيرورات واألنشطة التي قد تساعد على تعزيز فعالية الهيئات القضائية الوطنية
للقيام حقا ا بالتحقيق في الجرائم الخطيرة وبمقاضاة مرتكبيها ،على نخو يتماشى مع
أهداف التكامل المنصوص عليها في ديباجة النظام األساسي .وينيط مكتب المدعي
العام ،على وجه الخصوص ،أهمية كبيرة بتعزيز الشراكات مع بلدان الحاالت،
وغيرها من الدول المعنية ،وسائر أصحاب الشأن المعنيين بحسب االقتضاء ،للدفع
( )2

الوثيقة ICC-ASP/20/SP/41

( )3لالستزادة من المعلومات المتعلقة بمنصة التكامل ،انظر:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Platform/Pages/default.aspx
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رابعا ا-

قُدُما ا بالجهود المبذولة على صعيد التعاون والتكامل دعما ا لإلجراءات الوطنية حيثما
أمكن ذلك .إن بعض هذه الجهود يتأتى عن عمل مكتب المدعي العام الستبانة ما إذا
كانت القضايا المحتمل عرضها على المحكمة أو االفتراضات المتعلقة بالقضايا التي
يُنظر في التحقيق فيها مقبولة ،ألن مثل أعمال التحقيق هذه يمكن أن يستدعي في
قيام هيئات المقاضاة الوطنية بأنشطة على الصعيد الوطني .ويمكن أن
بعض األحيان َ
تسهم هذه الجهود في تخفيض العبء المالي اإلجمالي والعبء المتعلق بالتج ُّهز بمالك
العاملين الالزم الواقعَين على عاتق المحكمة في األمد الطويل ،ألن تعزيز القدرات
الوطنية يمكن أن يؤثر على العبء الذي تنهض به المحكمة فيما يخص القضايا
المعنية ،وأن يسهم في االستراتيجيات العامة إلنجاز تناول حاالت معيَّنة تنظر فيها
المحكمة.
 -11إن للمحكمة خبرة ودراية واسعتين في مجال التحقيق وفي مجال المقاضاة،
من مختلف نواحي اإلجراءات القضائية ،اكتسبتهما طيلة ما أجرته من أنشطة في
الحاالت الخاضعة للتحقيق والتدارس األولي .وهي قد دأبت على تبادل المعلومات
بشأن الممارسات الفضلى والعبر المستخلَصة ،وعلى تقديم مساهماتها عند الطلب
بشأن مقتضيات نظام روما األساسي ،مع محاوريها ،وبين شبكات المهنيين ذات
الصلة .كما أتاحت المحكمة في بعض المناسبات لموظفين ذوي خبرة معيَّنة أن
يشاركوا ،بناء على دعوة ،مشاركة ال تترتب عليها أية تكاليف ،في أنشطة تدريبية
ير َّكز فيها على االهتمام بالجرائم المنصوص عليها في نظام روما األساسي على
الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي .وعالوة على ذلك قامت المحكمة عند الطلب ،في
إطار نظام روما األساسي ،وال سيما الفقرة  10من المادة  93منه ،بتبادل المعلومات
مع الهيئات القضائية الوطنية وبمساعدتها في ما تجريه من عمليات التحقيق ذات
الصلة .وبالمقابل دُعيت المحكمة ،كما أعادت الدول األطراف تأكيده في القرار
الجامع ،إلى االستفادة من خبرات الدول وسائر مؤسسات القانون الجنائي الدولي التي
قامت ب نفسها بالتحقيق في جرائم منصوص عليها في نظام روما األساسي وبمقاضاة
مرتكبيها ،ومن العبر التي استخلصتها من ذلك .وقد أتاحت الحلقة الدراسية القضائية
السنوية التي نظمتها المحكمة فرصا ا قيمة لتبادل اآلراء والخبرات بين قضاة المحكمة
وقضاة الهيئات القضائية الوطنية.
الجهود األوسع نطاقا ا التي يبذلها المجتمع الدولي

يرد أدناه في هذا الجزء الرابع ما قدمته ُفرادى منظمات المجتمع المدني من
المعلومات واآلراء ذات الصلة على النحو المبيَّن فيما يخص ك ا
ال من المنظمات
المعنية.
 -12واصلت منظمة المعونة القانونية األفريقية ) (AFLAما تبذله من جهود لدعم
المجني عليهم بالجرائم الخطيرة ،وال سيما المجني عليهن بالعنف الجنسي والعنف
الجنساني المنطلَق ،بغية ضمان مشاركتهم المجدية في سيرورة العدالة في مالي
وجنوب أفريقيا وغامبيا .فمن خالل المناصرة ،وتكوين القدرات ،وإصدار
المنشورات ،تثابر منظمة المعونة القانونية األفريقية على ممارسة الضغط من أجل
المقاضاة على ما ارتُكب في غامبيا خالل حكم يحيى جامح الذي دام  22عاما ا من
جرائم خطيرة تثير القلق على النطاق الدولي .إن هذه المنظمة واصلت تدريبها لقضاة
المحكمة الجنائية الدولية وقضاة المحاكم والهيئات القضائية الدولية األخرى على
القضاء المراعي للجانب الجنساني.
 -13وضمن رابطة المحامين األمريكيةُ ،ووصل في إطار مشاريع المبادرة
الخاصة بالجرائم الفظيعة (وهي مبادرة مشتركة بين المركز المعني بحقوق اإلنسان
وقسم العدالة الجنائية التابعين لرابطة المحامين األمريكية) العمل على تعزيز الوقاية
َّ
ونظم الفريق العامل
من الجرائم الفظيعة والمساءلة عنها من خالل القانون والسياسة.
المعني بالجرائم ضد اإلنسانية عدة مناقشات بين الخبراء القانونيين والمجتمع المدني
لتدارس ما يعتري القانون الوطني من
وسائر أصحاب الشأن في الواليات المتحدة
ُ
ثغرات فيما يخص المساءلة عن الجرائم ضد اإلنسانية .واستمرت في إطار مشروع
16
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المعايير الدولية للعدالة الجنائية الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات التي يواجهها
المهنيون الذين يمارسون شتى األدوار على مختلف مستويات منظومة العدالة الجنائية
الدولية ،فعُقد في إطار هذا المشروع العديد من المناقشات االفتراضية وأُحرز تقدم
على صعيد وضع دليل عملي في مجال إعداد نصوص األحكام في قضايا الجرائم
الدولية.
 -14وفي األسبوع الذي بدأ في  8آذار/مارس  ،2021نُظمت دورة تدريب جديدة
(عبر اإلنترنت) بشأن القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي عبر الوطني ،بصورة
مشتركة بين معهد توبيا مايكل كاريل آسر ( )T. M. C. Asserومبادرة أنطونيو كاسيزي
( )Antonio Casseseوأكاديمية مبادئ نورمبرغ الدولية .وقد ُرمي من هذه الدورة
التدريبية الرفيعة المستوى الخاصة بالقضاة ووكالء االدعاء الوطنيين إلى تعزيز
القدرات القانونية الوطنية في البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية ،ومنها النيجر
وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ،التي تواجه مصاعب في إقامة
العدل.
 -15وواصل المركز األسترالي للعدالة الدولية ) (ACIJالعمل فيما يتعلق برد
أستراليا على االدعاءات بارتكاب القوات األسترالية جرائم حرب في أفغانستان بين
عام  2005وعام  .2016وقد ُركز في مرافعة هذا المركز العلنية ومرافعته الخاصة
على االلتزامات القانونية ألستراليا وأفضل الممارسات الدولية للتحقيق الوطني في
الجرائم الدولية .وسلَّط هذا المركز الضوء على سبل تحسين مشاركة المجني عليهم
ضمن إطار القانون الجنائي النافذ .ور َّحب هذا المركز بإنشاء مكتب المحقق الخاص
للتحقيق في الجرائم المدعى بارتكابها في أفغانستان ،لكنه يظل يدعو إلى إنشاء وحدة
مستقلة دائمة معنية بجرائم الحرب لتحسين قدرة أستراليا على التحقيق في الجرائم
الدولية ومقاضاة مرتكبيها.
 -16وواصل التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية ( )CICCالدعوة إلى
مواءمة التشريعات األُكرانية مع القانون الجنائي الدولي والقانون اإلنساني الدولي
مواءمةا كاملة .وفي أيار/مايو ،ر َّحب المجتمع المدني باعتماد البرلمان األُكراني
القانون األُكراني الذي يوا َءم به القانون الوطني مع القانون الجنائي الدولي والقانون
اإلنساني الدولي .وفي أيلول/سبتمبر ،حث أعضاء التحالف من أجل المحكمة الجنائية
الدولية الرئيس األ ُكراني على توقيع القانون المعني وإصداره دون تأخير .كما واصل
أعضاء هذا التحالف في أ ُكرانيا دعوتهم إياها إلى المسارعة إلى التصديق على نظام
روما األساسي ،وتعزيز قدرات السلطات الوطنية على القيام فعالا بالتحقيق في الجرائم
المنصوص عليها في نظام روما األساسي وبمقاضاة مرتكبيها.
 -17وفي حزيران/يونيو قدمت اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان
والنهوض به) (CMDPDHبالغا ا إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،
ألنها ترى أن ثمة أساسا ا معقوالا لالعتقاد بأنه ارتُكبت في المكسيك بين عام 2007
وعام  2017جرائم تندرج في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .ويفاد في
البالغ المعني عن السياسة التي اتبعتها القوات االتحادية المكسيكية فيما يحص جرائم
القتل التي ارتكبتها وعن أنماط هذه الجرائم ،وعن افتقار المكسيك إلى الرغبة في
التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإلى القدرة على هذا التحقيق وهذه المقاضاة .وقد
استند البالغ المقد َّم إلى دراسة  64حالة تشير إلى ما مجموعه  173مجنيا ا عليهم بالقتل
المباشر ،بحسب ما ينص عليه النظام األساسي.
 -18قامت منظمة الدفاع عن فنزويال ،من خالل مرصد الجرائم ضد اإلنسانية
( ،)CAHOبتوثيق وشجب  21حادثة تنطوي على أعمال ثمثل جرائم تعذيب واضطهاد
وأفعاالا الإنسانية أخرى بموجب المادة  15من نظام روما األساسي فيما يتعلق بعملية
التدارس األولي األولى للحالة في فنزويال .وقد ُحلل في البالغات ذات الصلة مبدأ
عرضت فيها بالتفصيل اإلجراءات الداخلية التي كان ينبغي أن تُتَّبع في
التكامل ،و ُ
ُ
الدعاوى المعنية ،وأتي فيها باألدلة على تقاعس الدولة المطلق عن إجراء عمليات
تحقيق فعلي .وقامت منظمة الدفاع عن فنزويال أيضا ا بتدريب أكثر من  300شخص
من المجتمع المدني على ما يخص تأثير المجتمع في تحليل التكامل الحالي.
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 -19نظمت شبكة التحاد األوروبي المعنية باإلبادة الجماعية (وهي منتدى
للسلطات الوطنية المختصة بالتحقيق في أهم الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها)
جلستين عامتين بوسائل االئتمار الفديوي عن بعد وبنسق مختلَط افتراضي وحضوري.
وقد ُركز في اجتماع آذار/مارس على الخطوات التي تستهدف المساءلة عن الجرائم
المرتكبة في سوريا ،ومنها على وجه التحديد استعمال األسلحة الكيماوية .و ُخصص
اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر لتعاون السلطات الوطنية مع المحكمة الجنائية الدولية
ُ
ي يوم االتحاد األوروبي السادس لمناهضة
وآليات التحقيق التابعة لألمم المتحدة .وأحي َ
اإلفالت من العقاب على اإلنترنت في  23أيار/مايو وقُدم خالله عرض عن الجهود
التي يبذلها االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه من أجل المساءلة عن الجرائم التي
ارتُكبت في سوريا منذ عام  .2011وقد دعمت الشبكة خالل السنة أنشطة لتدريب
وكالء االدعاء والمحققين ،نُظمت بصورة مشتركة مع مختلف الشركاء ،لتحسين
اإلحاطة بدقائق التحقيق في أهم الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها .وعالوة على ذلك،
صدر في نهاية السنة تقرير تخصصي جديد ير َّكز فيه على الروابط بين انتهاكات
الحظر أو التدابير التقييدية والتواطؤ في ارتكاب أهم الجرائم الدولية.
ضغَ َ
ط مرصد حقوق اإلنسان ( )Human Rights Watchعلى الحكومة الجديدة
 -20و َ
في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل اعتماد استراتيجية للمساءلة عن الجرائم
التقدم الذي أحرزته المحكمة الجنائية الخاصة لتعزيز المساءلة في
الخطيرة ،وتتَّبع
َ
جمهورية أفريقيا الوسطى .وواصل مرصد حقوق اإلنسان الضغط من أجل المحاكمة
أمام هيئات القضاء الوطنية في الجرائم التي ارت ُـكبت خالل مذبحة الملعب في غينيا
رئيس
أكثر غموضا ا بعد انقالب أيلول/سبتمبر .ودعا المرصد
عام  ،2009في ظروف َ
َ
أ ُكرانيا إلى التوقيع على قانون إلدماج مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية ضمن
التشريعات الوطنية ،وأعرب عن قلقه إلمكان أن تترتب على إغالق عمليات التدارس
األولي التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في كولومبيا والمملكة المتحدة/العراق
تبعات مضرة بتقد َّم العدالة على الصعيد الوطني.
 -21وواصل مكتب الهاي لرابطة المحامين الدولية مشروعه المتعلق بالتشريعات
الخاصة بتنفيذ نظام روما األساسي فأصدر دليالا عنوانه "تعزيز المحكمة الجنائية
صلة
الدولية ونظام روما األساسي :دليل للدول األطراف" ،ينطوي على توصيات مف َّ
للدول األطراف من أجل إنشاء أطر وطنية شاملة وفعالة ودعم المقاضاة أمام المحاكم
الوطنية ،وفقا ا لمبدأ التكامل .وقد استُه َّل إشهار صدور هذا المورد المتاح على شبكة
اإلنترنت في تشرين األول/أكتوبر  2021بمشاركة رئيسة جمعية الدول األطراف
ورئيس المحكمة الجنائية الدولية ورئيس قلمها .وفي حزيران/يونيو  ،2021انعقدت
الجلسات التي تنظمها رابطة المحامين الدولية لمحاكاة المحكمة الجنائية الدولية،
فشارك فيها  493طالبا ا من  46بلدا ا لتعزيز درايتهم بالمحكمة الجنائية الدولية ونظام
روما األساسي والقانون الجنائي الدولي.
 -22ويعمل المركز الدولي للعدالة النتقالية ( )ICTJعلى تعزيز التكامل من خالل
تقديم التحليالت في الوقت المناسب ،واستحداث فضاءات للدفع بالمناقشات العالمية
قُدُما ا ،ودعم الهيئات القضائية الوطنية .وفي أوغنداَّ ،
عزز هذا المركز مشاركة المجني
عليهم ،سادا ا الفجوة بين المحكمة الجنائية الدولية ،بما فيها قسم مشاركة المجني عليهم
وجبر أضرارهم ،والجماعات المتضررة ،بوسائل منها البرام ُج اإلذاعية ،والعمل
بصفة متدخل صديق فيما يخص التوصيات المتعلقة بجبر األضرار .ويقوم المركز
حاليا ا بتنجيز دليل اإلجراءات القضائية المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي أمام الشعبة
المعنية بالجرائم الدولية في المحكمة العليا األوغندية .وفي كولومبيا ،عمل المركز
سهرا ا على اإلعمال الفعلي لحقوق المجني عليهم عند مشاركتهم في جلسات المحكمة
َّ
وعزز القدرات التقنيةَ ألصحاب الشأن الرئيسيين على المستوى
وتوثيقهم االنتهاكات،
الوطني في اإلجراءات ضمن المنظومة الشاملة .وفي السياق السوري ،واصل المركز
مساندته للمعارضة الرسمية دعما ا لمطالب المنظمات السورية وجماعات المجني
عليهم المتعلقة بالعدالة وإسهاما ا في الدفع قُدُما ا بعمليات التحقيق في جرائم الحرب
وبالوالية القضائية العالمية .وفي أُكرانيا ،قدَّم المركز مساعدة أساسية إلى الحكومة
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والمجتمع المدني لتناول االنتهاكات على نحو متوازن ،يُهتم به بشواغل األقليات،
ويُسهم في تهيئة ظروف السالم المستدام.
 -23وواصلت أكاديمية مبادئ نورمبرغ الدولية أنشطتها المتعلقة بتكوين القدرات
عقدت الجلسات األكاديمية
على الرغم من المصاعب المتأتية عن جائحة كوفيد .19-و ُ
الصيفية للمهنيين الشباب باللغتين الفرنسية واإلنكليزية على منصة رقمية .ونُظمت
دورة لتدريب قضاة كوت ديفوار في عين المكان بشأن أهم الجرائم الدولية (باالشتراك
مع مرصد حقوق اإلنسان في كوت ديفوار) في أبيجان .ونُظمت في كنشاسا بجمهورية
الكونغو الديمقراطية دورة تدريب مكثَّف بشأن حقوق اإلنسان والقانون الجنائي الدولي
والعدالة االنتقالية بصورة مشتركة مع نادي أصدقاء الكونغو .إن أكاديمية مبادئ
نورمبرغ الدولية دعمت المشاركين الصينيين في جلسات محاكاة المحكمة الجنائية
الدولية بمحاضرة ،وواصلت عملها إلعداد الصيغة الفرنسية للمنصة القانونية المسماة
.Lexsitus
 -24وواصلت منظمة الستجابة السريعة في مجال العدالة ) (JRRالعمل بتعاون
وثيق مع الجهات الفاعلة المعنية بالمساءلة على المستوى الوطني متيحةا لها خدمات
خبراء عالي التخصص مدر َجين في قائمتها من أجل تعزيز قدرتها على التحقيق في
الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها .وقد م َّكن التوجيه الـ ُمسدى بحسب القضية ،المقترن
بالتركيز الشديد على إبقاء زمام األمور في أيد محلية ،الدو َل من االستفادة من الدعم
المكيَّف لتعزيز القدرات في طائفة من المجاالت ،مثل التحقيق في الجرائم الدولية
ومقاضاة مرتكبيها ،والعنف الجنسي والعنف الجنساني المنطلَق ،وحماية الشهود،
والدعم النفسي االجتماعي ،ومشاركة المجني عليهم ،وتحليل الجرائم .وفيما يخص
البلدان التي ت ُجري المحكمة الجنائية الدولية تدارسا ا أوليا ا للحالة فيها ،يشار إلى أن
منظمة االستجابة السريعة في مجال العدالة كث َّفت تعاونها مع الهيئة القضائية الخاصة
العاملة من أجل السالم في كولومبيا ،فقدَّمت إليها دعما ا توجيهيا ا بشأن التحقيق في
العنف الجنسي والعنف الجنساني المنطلَق ،بما في ذلك االضطهاد بسبب نوع الجنس،
والجرائم الماسة باألطفال ،وتحليل الجرائم .وفي سياق هذا التعاون ،استضافت منظمة
االستجابة السريعة في مجال العدالة أول عملية تدعمها لتبادل العبر المستخلَصة
والمعلومات عن الممارسات الفضلى بين وكالء االدعاء والمحققين والمحللين التابعين
للهيئة القضائية الخاصة العاملة من أجل السالم في كولومبيا ونظرائهم في بلدان
أخرى .كما بدأت منظمة االستجابة السريعة في مجال العدالة العمل مع اإلدارة
المتخصصة المعنية بالجرائم الدولية في مكتب المدعي العام األ ُكراني.
 -25وواصلت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ( )OSJIالعمل مع المجتمع المدني
المحلي من أجل إعداد ملفات للمقاضاة أمام الهيئات القضائية الوطنية والترويج
لإلصالحات الالزمة للتمكين من المقاضاة والمحاكمة أمام هذه الهيئات حقا ا .وقامت
مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ،بالتعاون مع شركاء سوريين ،بإعداد ملفات للمقاضاة
في الدول األوروبية بموجب االختصاص القضائي العالمي ،وتعاونت مع الوحدات
الوطنية المعنية بجرائم الحرب ،ودعت إلى األخذ في األمد األطول بأشكال أشمل
المقترفة في سوريا ،واستطلعت مزايا إمكان إنشاء
للمساءلة الجنائية عن الفظائع
َ
محكمة خاصة لسوريا ذات اختصاص مشترك على أساس معاهدة .وواصلت مبادرة
عدالة المجتمع المفتوح دعم التقاضي الجاري في كينيا فيما يتعلق بجرائم جنسية
وجرائم جنسانية المنطلَق وحاالت إطالق نار من جانب الشرطة .ونشرت المبادرة
باالشتراك مع الرابطة السويسرية لمكافحة اإلفالت من العقاب ()TRIAL International
إحاطات عن الجوانب القانونية والعملية لممارسة االختصاص العالمي في الجرائم
المنصوص عليها في نظام روما األساسي في أحد عشر بلدا ا ،من أجل تعزيز اإلحاطة
بنظم المقاضاة الوطنية .وتتضمن التقارير المعنية مقارنة بين النص على هذه الجرائم
في القوانين الوطنية والنص عليها في نظام روما األساسي .وعالوة على ذلك،
ساعدت المبادرة أصحاب الشأن المحليين على التأمل في التصميم المقترح لما يمكن
استحداثه من آليات المساءلة الجديدة في شتى البلدان باالستناد إلى دليلها المعنون
"خيارات من أجل العدالة :دليل لتصميم آليات المساءلة عن الجرائم الخطيرة".
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 -26ونظمت شبكة "برلمانيون من أجل العمل العالمي" عدة اجتماعات افتراضية
رفيعة المستوى لتعزيز قدرة السلطات الوطنية على محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية
من خالل تنفيذ نظام روما األساسي :جمعيةا استشارية عالمية للبرلمانيين بشأن
َ
وثالث فعاليات
المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون شارك فيها  85برلمانيا ا،
عني
إقليمية :اجتماعا ا للفريق العامل البرلماني لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ُ
بأمور منها الدفع قُدُما ا بتنفيذ النظام األساسي في األردن وفلسطين؛ وحلقةَ عمل بشأن
مكافحة إفالت مرتكبي الفظائع الجماعية من العقاب ،استضافها البرلمان النيجيري
ونوقش فيها أيضا ا تنفيذ أحكام النظام األساسي المتعلقة بالتكامل في كابو فيردي
وغامبيا؛ وحلقةا دراسيةا إقليمية بشأن العدالة الدولية خاصة بمشرعين من أمريكا
الالتينية ،منهم مشرعون من تشيلي وكولومبيا واإلكوادور .كما نظمت شبكة
"برلمانيون من أجل العمل العالمي" زيارة برلمانيين من غانا للمحكمة الجنائية الدولية
بغية الدفع قُدُما ا بسيرورة اعتماد القانون الغاني الخاص بتنفيذ نظام روما األساسي،
وساعدت الشبكة أعضا َءها في أ ُكرانيا على تنجيز اعتماد القانون األ ُكراني الخاص
بتنفيذه .وكذلك قدمت الشبكة إلى أعضائها المساعدة التقنية بشأن مشاريع قوانين ينفَّذ
بها النظام األساسي تنفيذا ا فعليا ا ،بينما تعمل بلدان من أمريكا الالتينية ( )4وأفريقيا ()1
وأوروبا ( )1بالفعل من أجل اعتماد قوانينها الخاصة بتنفيذه.
وفي  7تشرين األول/أكتوبر  ،2021قد َّمت مؤسسة سيسما موخير ( Sisma
-27
 ،)Mujerومؤسسة "كولومبيا المتنوعة" ( ،)Colombia Diversaولجنة الحقوقيين
الكولومبية ،و"مؤسسة إنسانيات" ( ،)Corporación Humanasوالمركز األوروبي
للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ( )ECCHRأمام مكتب المدعي العام "مالحظاتها
على التقرير عن المشاورات المرجعية" .إنها أقرت في هذه الوثيقة بأهمية التدارس
األولي لتطوير التكامل اإليجابي في كولومبيا .وعبَّرت على الخصوص عن مساهمتها
في التصدي للتحديات الكبيرة التي تعترض التحقيقَ والمقاضاة َ في بعض الجرائم،
اللذين إما يشهدان تقدُّما ا ناشئا ا  -في جرائم قتل مدنيين  -أو ال يشهدان أي تقدُّم على
اإلطالق ،في جرائم من قبيل جرائم العنف الجنسي أو الجرائم التي ترتكبها مجموعات
شبه عسكرية .إن عملية التدارس األولي قد أُغلقت على الرغم من هذه المعالم التي
أبرزها المجتمع المدني.
وقدمت الرابطة السويسرية لمكافحة اإلفالت من العقاب ( TRIAL
-28
 ،)Internationalبصورة مشتركة مع منظمة "شاهد" ( ،)WITNESSالدعم لمحامي
المدعين بالحق المدني العاملين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء التحقيق مع
شانس ُمهونيا ( )Chance Muhonyaومقاضاته بموجب مبدأ التكامل .ففي عام ،2019
َّ
متنزه كاهوزي بيغا الوطني ،فاستغلت موارده
انتقلت ميليشيا شانس ُمهونيا إلى
ا
الطبيعية المحمية استغالالا غير قانوني وباعتها لشراء أسلحة استعملتها الحقا الرتكاب
عدُّها .لقد خلصت المحكمة الوطنية إلى أن شانس ُمهونيا مذنب في
جرائم دولية يتعذَّر َ
جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،وأمرت بجبر أضرار المجني عليهم بهذه الجرائم.
كما خلصت المحكمة الوطنية إلى أن شانس ُمهونيا مذنب في جرائم ماسة بالبيئة
واعترفت بخطورة هذه الجرائم :ما يمثل سابقة مهمة في جمهورية الكونغو
الديمقراطية.
 -29وفي  11كانون األول/ديسمبر َّ ،2020
نظم الفريق الستشاري القانوني
األ أكراني ( )ULAGفعالية جانبية على هامش الدورة التاسعة عشرة لجمعية الدول
األطراف عنوانها "مستقبل العدالة الدولية :آلية المساءلة عن الجرائم الخطيرة في
أُكرانيا" .وقد ناقش المناظرون خالل هذه الفعالية الخيارات المتاحةَ لزيادة قدرة
أُكرانيا على الدفع قُدُما ا بمبدأ التكامل وضمان المساءلة عن الجرائم الخطيرة ،كما
ناقشوا سبل استيالد اإلرادة السياسية بمثابة عنصر أساسي هام من عناصر
السيرورات المتصلة بالعدالة الفعالة .وفي تموز/يوليو َّ ،2021
نظم الفريق االستشاري
القانوني األُكراني مناقشة تخصصية دولية أخرى عنوانها "دور العدالة في بناء
السالم :انتقاء نموذج فعال أل ُكرانيا" عكف خاللها المناظرون ،وهم خبراء أُكرانيون
ودوليون بارزون في مجال القانون الدولي ،على العدالة والمساءلة عن الجرائم
الخطيرة باعتبارهما عنصرا ا تتاميا ا من عناصر حل النزاع وتحقيق السالم المستدام في
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أُكرانيا؛ ونظروا في النماذج الحالية آلليات المساءلة ودور المجتمع الدولي في إنشاء
نموذج فعال أل ُكرانيا.
 -30وواصلت "المبادرات النسوية من أجل العدل بين الجنسين" ( )WIGJالعمل
في كولومبيا لتحسين اإلحاطة بالعقبات التي تحول دون مقاضاة مرتكبي العنف
الجنسي بجميع أشكاله .فأُجريت مشاورات لالسترشاد في وضع مبادئ توجيهية وطنية
تشرح الظروف التي يمكن أن ترقى في ظلها أفعال "العنف الجنسي ذي األشكال
األخرى" ،بما فيها أفعاله التي يبين ماهيت َها الناجون ،إلى جرائم مشمولة بصالحية
مكتب النائب العام وصالحية الهيئة القضائية الخاصة العاملة من أجل السالم في
كولومبيا ،فتترتب عليها مسؤولية جنائية فردية .وبالتعاون مع االتحاد الدولي لحقوق
اإلنسان ،أصدرت "المبادرات النسوية من أجل العدل بين الجنسين" وثيقة يُستعرض
فيها عمل مكتب المدعي العام بشأن التحقيق والمقاضاة في أفعال العنف الجنسي
والعنف الجنساني المنطلَق من عام  2012إلى عام  2021ويُميَّز أهم التوصيات فيما
يخص العمل في المستقبل.
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المرفق الثاني
نص مشروع قرار يأدرج ضمن القرار الجامع
[مالحظة :أُدرجت هنا عناصر متعلقة بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق
واردة في القرار الجامع الصادر عن الجمعية في دورتها التاسعة عشرة نظرا ا إلى أن
المكتب قرر أن تظل المهمة المتصلة بهذه الجرائم مسنَدة ا إلى المنسقَين المشاركين
المعنيين بالتكامل]
إذ تعيد تأكيد التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعزمها
على أال يفلت مرتكبو أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره من العقاب،
وإذ تشدد على أهمية توافر الرغبة لدى الدول في التحقيق فعالا في هذه الجرائم
والمقاضاة عليها وتوافر القدرة لديها على القيام بهذا التحقيق وبهذه المقاضاة،
وإذ ترحب بما بذلته المحكمة من جهود وما حققته من من َجزات في تقديم من
يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما األساسي إلى
العدالة وإسهامها بذلك في الوقاية من هذه الجرائم ،وإذ تشير إلى االجتهاد القضائي
للمحكمة بشأن مسألة التكامل،
وإذ ترحب أيضاا في هذا الصدد بالمساهمات ذات الصلة التي قدمتها المحكمة
فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق ،مثل وثيقة السياسة الصادرة
عن مكتب المدعي العام بشأن الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق (،) 1
وبالمساهمات التي قدمتها الدول األطراف والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة ،بما
في ذلك المبادرات الرامية إلى الدفع قُدُما ا بالمعرفة واإلحاطة بهذه الجرائم،
وإذ تحدوها القناعة بأن هذه المبادرات ينبغي أن تندمج ضمن إطار الحوارات
والتدابير االستراتيجية الرامية إلى تعزيز المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية
في مكافحة اإلفالت من العقاب ،مع احترام استقاللها القضائي احتراما ا كامالا،
وإذ تذكر بأن تطبيق المواد  17و 18و 19من نظام روما األساسي فيما يتعلق
بمقبولية الدعاوى أمام المحكمة هو مسألة قضائية يتعيَّن أن يبت فيها قضاة المحكمة،
وإذ تذكر كذلك بأنه ينبغي إيالء المزيد من االعتبار للسبل التي ستنجز بها
المحكمة أنشطتها في بلدان الحاالت وإلمكان أن توفر االستراتيجيات الممكن اتباعها
إلنجاز هذه األنشطة إرشادات بشأن سبل مساعدة بلدان الحاالت في تنفيذ إجراءات
وطنية عندما تنجز المحكمة أنشطتها في الحالة المعنية،
تذكر بأن المسؤولية عن التحقيق في أخطر الجرائم التي تثير القلق على
-1
النطاق الدولي وعن المقاضاة عليها تقع في المقام األول على عاتق الدول وأنه يتعيَّن
ُ
تعزيز التعاون الدولي
من أجل ذلك اعتمادُ تدابير مناسبة على الصعيد الوطني ،و
والتعاضد القضائي ،لضمان توافر الرغبة لدى المنظومات القانونية الوطنية في القيام
حقا ا بالتحقيق في هذه الجرائم وبالمقاضاة عليها وتوافر القدرة لديها على إجراء هذا
التحقيق وهذه المقاضاة؛
تقرر مواصلة تنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد الوطني تنفيذا ا فعليا ا
-2
وتعزيز الترويج لهذا التنفيذ في المحافل المناسبة ،من أجل تحسين قدرة الهيئات
القضائية الوطنية على مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير القلق على النطاق
الدولي وفقا ا لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دولياا ،عمالا بمبدأ التكامل؛

( )1

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June2014.pdf
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ترحب بمشاركة المجتمع الدولي في تعزيز قدرة الهيئات القضائية الوطنية
-3
والتعاون فيما بين الدول لتمكين الدول من المقاضاة على الجرائم المنصوص عليها في
نظام روما األساسي؛
ترحب أيضاا بالجهود التي تبذلها األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات
-4
اإلقليمية والدول والمجتمع المدني في تعميم االهتمام بأنشطة تكوين القدرات الهادفة
إلى تعزيز قدرة الهيئات القضائية الوطنية على التحقيق في الجرائم المنصوص عليها
في نظام روما األساسي والمقاضاة على هذه الجرائم ضمن برامج وأدوات المساعدة
ي التشجيع سائر المنظمات الدولية والمنظمات
التقنية القائمة والجديدة ،وتشجع قو َّ
اإلقليمية والدول والمجتمع المدني على بذل جهود إضافية في هذا الصدد؛
ترحب في هذا الشأن باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  )2(2030وتنوه
-5
بالعمل الهام المض َ
طلع به فيما يتعلق بالنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني
والدولي وضمان نوال جميع الناس العدالةَ على قدم المساواة؛
تشددُ على أن العمل بمبدأ التكامل على نحو سليم يستتبع أن تُدر َج الدول
-6
الجرائم المنصوص عليها في المواد  6و 7و 8من نظام روما األساسي باعتبارها
َ
تستحدث هيئة قضائية يشمل
أفعاالا جرمية يُعاقَب عليها بموجب القوانين الوطنية ،وأن
ُّ
وتحث الدو َل على
اختصاصها هذه الجرائم وأن تكف َل إنفاذ القوانين المعنية الفعال،
القيام بذلك؛
تش َّجع المحكمةَ على اإلحاطة علما ا بأفضل ممارسات المنظمات الدولية
-7
والمنظمات الوطنية والمحاكم واآلليات ذات الصلة بالجرائم الجنسية والجرائم
الجنسانية المنطلَق ،بما فيها الممارسات المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة والتدريب ،في
تذليل التحديات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في نظام روما األساسي ،بما فيها
الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق ،معيدة ا تأكيد احترامها استقالل المحكمة؛
تسلم بأهمية تحقيق المساءلة عن جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام
-8
روما األساسي مذكرة بعدم وجود تراتب هرمي بينها ،وتشجع المكتب على التواصل
مع الدول األطراف المهتمة وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة الستبانة سبل دعم
جهود المحكمة في هذا الصدد فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق
التي ترقى إلى جرائم منصوص عليها في نظام روما األساسي ،بغية تقديم تقرير عنها
إلى الجمعية في دورتها العشرين الحادية والعشرين؛
ترحب بتقرير المكتب عن التكامل وبما يرد فيه من التوصيات المتعلقة
-9
بالمشاورات المقبلة ،وتحيط علما بالتوصيات المقدمة بشأن المشاورات المقبلة
الواردة فيه ،ودون اإلخالل بأي قرار تتخذه الجمعية بشأن العمليات المقبلة فيما يتعلق
بتقرير استعراض الخبراء المستقلين ،وتطلب إلى المكتب أن يبقي هذه المسألة قيد
نظره وأن يواصل الحوار مع المحكمة وغيرها من أصحاب الشأن فيما يخص
التكامل ،بما فيه الحوار بشأن أنشطة تكوين القدرات المتصلة بالتكامل التي يضطلع
بها المجتمع الدولي بغية مساعدة الهيئات القضائية الوطنية ،وبشأن االستراتيجيات
الممكن أن تتبعها المحكمة إلنجاز تناولها حاالت معيَّنة ،ودور الشراكات مع السلطات
الوطنية والجهات الفاعلة األخرى في هذا الصدد ،وبما في ذلك المساعدة فيما يتعلق
بمسائل مثل حماية الشهود والمجني عليهم والجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية
المنطلَق؛
 -10ترحب أيضاا بالمعلومات التي تقدمها أمانة جمعية الدول األطراف بشأن التقدم
المحرز في تنفيذ مهمتها المتمثلة في تيسير تبادل المعلومات بين المحكمة والدول
َ
األطراف وسائر أصحاب الشأن ،بما فيهم المنظمات الدولية والمجتمع المدني ،بغية

( )2قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة .1/70
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تعزيز الهيئات القضائية الوطنية؛ وترحب كذلك بالعمل الذي اضطلعت به بالفعل
األمانة ورئيسة الجمعية ،وتطلب من األمانة أن تواصل ،في حدود الموارد المتاحة،
زيادة ما تبذله من الجهود في مجال تيسير تبادل المعلومات بين المحكمة والدول
األطراف وسائر أصحاب الشأن ،بما فيهم المنظمات الدولية والمجتمع المدني ،بغية
تعزيز الهيئات القضائية الوطنية ،وأن تدعو الدو َل إلى تقديم معلومات عن احتياجاتها
إلى تكوين القدرات لكي تنظر فيها الدول وغيرها من الجهات الفاعلة القادرة على
تقديم المساعدة ،وأن تقدم إلى الجمعية في دورتها العشرين الحادية والعشرين تقريرا ا
عن الخطوات العملية المتخذة في هذا الصدد؛
 -11تشجع الدو َل والمنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني على
أن تقدم إلى األمانة معلومات عن أنشطتها المتعلقة بالتكامل ،كما ترحب بجهود
المجتمع الدولي والسلطات الوطنية ،بما في ذلك أنشطة تكوين القدرات الوطنية على
التحقيق في الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق التي يمكن أن ترقى إلى
جرائم منصوص عليها في نظام روما األساسي وعلى مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم،
وال سيما الجهود المستمرة المتعلقة بالتدابير االستراتيجية الرامية إلى ضمان نوال
العدالة للمجني عليهم وزيادة تمكينهم على الصعيد الوطني ،مذكرة ا بالتوصيات التي
قدمتها المنظمة الدولية لقانون التنمية ( )3أثناء الدورة الرابعة عشرة للجمعية؛
 -12تشجع المحكمةَ على أن تواصل ما تبذله من جهود في مجال التكامل ،بوسائل
منها تبادلُها المعلومات مع الجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة ،مذكرةا بمحدودية دور
المحكمة في تعزيز قدرات الهيئات القضائية الوطنية ،وتشجع أيضاا على مواصلة
التعاون فيما بين الدول ،بما فيه التعاون بشأن إشراك الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية
والوطنية العاملة في قطاع العدالة ،وإشراك المجتمع المدني ،في تبادل المعلومات
والممارسات المتعلقة بالجهود االستراتيجية والمستدامة الرامية إلى تعزيز القدرة
الوطنية على التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام روما األساسي والمقاضاة
على هذه الجرائم وتعزيز نوال المجني عليهم بهذه الجرائم العدالة ،بوسائل منها
المساعدة اإلنمائية الدولية؛
 -13تحيط علما ا بمراجعة المدعي العام المستمرة لمختلف سياسات مكتب المدعي
العام ذات الصلة بمبدأ التكامل ،ول سيما في ضوء التوصيات الواردة في التقرير عن
المراجعة التي أجراها خبراء مستقلون ،وتش ّجع ،على سبيل األولوية ،المدعي العام
صالا يواكب
على المثابرة على التواصل مع الجمعية وغيرها من أصحاب الشأن توا أ
مراجعةَ هذه السياسات ،وتعديلَها عند اللزوم ،واضعا ا في العتبار اآلجال المبيَّنة في
خطة العمل الشاملة ،معيدةا تأكيد احترامها الكامل لستقالل القضاء والمقاضاة على
النحو المح َّدد في نظام روما األساسي.

( )3الورقة المعنونة "التكامل فيما يخص الجرائم الشنيعة الجنسية والجنسانية المنطلَق" التي قدَّمتها المنظمة
الدولية لقانون التنمية في تشرين الثاني/نوفمبر .2015
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المرفق الثالث
مشروع نص يأدرج في المرفق المتعلق بالوليات ضمن القرار الجامع
فيما يخص التكامل
تطلب إلى المكتب أن يُبقي هذه المسألة قيد اهتمامه وأن يواصل الحوار مع
(أ)
المحكمة وغيرها من أصحاب الشأن فيما يخص التكامل ،بما فيه الحوار بشأن ما
يضطلع به المجتمع الدولي من أنشطة تكوين القدرات المتصلة بالتكامل من أجل
مساعدة الهيئات القضائية الوطنية ،وبشأن االستراتيجيات التي يمكن أن تتبعها
المحكمة إلنجاز تناولها حاالت معيَّنة من الحاالت المرفوعة إليها ،ودور الشراكات مع
السلطات الوطنية وغيرها من الجهات الفاعلة في هذا الصدد؛ ومن ذلك أيضا ا
المساعدة فيما يتعلق بمسائل مثل حماية الشهود والمجني عليهم والجرائم الجنسية
والجرائم الجنسانية المنطلَق؛
(ب) تشجع المكتب على التواصل مع الدول األطراف المهتمة باألمر وسائر
الجهات الفاعلة ذات الصلة الستبانة سبل دعم الجهود التي تبذلها المحكمة في هذا
الصدد فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق التي ترقى إلى جرائم
منصوص عليها في نظام روما األساسي ،بغية تقديم تقرير عنها إلى الجمعية في
دورتها العشرين الحادية والعشرين؛
(ج) تطلب إلى األمانة أن تثابر ،في حدود الموارد المتاحة ،على زيادة الجهود
التي تبذلها في مجال تيسير تبادل المعلومات بين المحكمة والدول األطراف وسائر
أصحاب الشأن ،بما فيهم المنظمات الدولية والمجتمع المدني ،بغية تعزيز الهيئات
القضائية الوطنية ،وأن تدعو الدو َل إلى تقديم معلومات عن احتياجاتها إلى تكوين
القدرات لكي تنظر فيها الدول وغيرها من الجهات الفاعلة القادرة على تقديم
المساعدة ،وأن تقدم إلى الجمعية في دورتها العشرين الحادية والعشرين تقريرا ا عن
الخطوات العملية المتخذة في هذا الصدد؛
فيما يخص إجراءات المحكمة،
تشجع المكتب على التواصل مع الدول األطراف المهتمة باألمر وسائر
(د)
الجهات الفاعلة ذات الصلة الستبانة سبل دعم الجهود التي تبذلها المحكمة في هذا
الصدد فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق التي ترقى إلى جرائم
منصوص عليها في نظام روما األساسي ،بغية تقديم تقرير عنها إلى الجمعية في
دورتها العشرين الحادية والعشرين.
____________
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