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الخامسة عشرةالدورة 
٢٠١٦نوفمرب /تشرين الثاين٢٤- ١٦،الهاي

التكاملالمكتب بشأنتقرير

الخلفية-أوالً 
إجراء بوتسوانا والسويد، مبوجب ٢٠١٦شباط/فرباير ٢٤بتاريخاألول عنيَّ املكتب يف اجتماعه -١

يف إطار فريق مها جهتا التنسيق. وعليه فإن بوتسوانا والسويد يتوليان التنسيقبلدين، بصفة املوافقة بالصمت
.عيةنيويورك العامل يف الفرتة املفضية إىل انعقاد الدورة اخلامسة عشرة للجمفريقيف إطار الهاي العامل و 

ويف الدورة الرابعة عشرة للجمعية، عقدت الدول األطراف العزم على مواصلة تعزيز تنفيذ نظام روما -٢
ية الوطنية على زيادة قدرة اهليئات القضائمن أجل على الصعيد الوطينيف احملافل املناسبة على حنو فعالاألساسي 

تمع الدويل اهليئات الفرعية للجمعية وأجهزة احملكمة فإن. وبالتايل)١(مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
باملهام التالية البيان: طُِلب إىل املكتب "أن يُبقي مسألة التكامل قيد االستعراض وأن يواصل احلوار أساساً ُكلِّفت 

املصلحة اآلخرين بشأن التكامل، مبا يف ذلك التكامل املتصل بأنشطة بناء القدرات اليت مع احملكمة وأصحاب 
تمع الدويل ملساعدة السلطات القضائية الوطنية عند القيام بتنفيذ اسرتاتيجية إجناز أعمال احملكمة  ا ا يضطلع 

أيضاً خرى يف هذا الصدد، مبا يف ذلك نة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األيف حالة معيَّ 
وُكلِّفت أمانة مجعية الدول ."[اجلنسانية املنطلق]يف قضايا مثل محاية الشهود واجلرائم اجلنسية واجلرائم املساعدة 

بأن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة، بذل اجلهود لتسهيل تبادل املعلومات بني احملكمة ") األمانةاألطراف ("
تمع املدين،  اهليئاتتعزيز بغيةوالدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية وا

ا اخل ُشجعت . و )٢(تقدم احملرز يف هذا الصددامسة عشرة عن الالقضائية احمللية، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور

الثاين/نوفمربتشرين٢٦-١٨عشرة، الهاي، الرابعةالدورةاألطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،جلمعية الدولالرمسيةالوثائق)١(
٢٠١٥)ICC-ASP/14/20(، لَّد .٨٦، الفقرة ICC-ASP/14/Res.4الوثيقة،األولا

. ١٣املرجع السابق الذكر، املرفق األول، الفقرة )٢(
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ا يف جمال تعزيز  القضائية الوطنية، على أن تواصل جهودها يف اهليئاتاحملكمة، مع التذكري بالدور احملدود املنوط 
.)٣(تبادل املعلومات بني احملكمة وسائر اجلهات املعنيةمن خالل جمال التكامل، مبا يف ذلك العملُ 

االستنتاجات العامة- ثانياً 
ينشئ نظام روما األساسي منظومة عدالة جنائية يراد هلا أن تضمن انعدام اإلفالت من العقاب على -٣

تمع الدويل بأ ا ه بسبب سر أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا التحقيق يف هذه اجلرائم ومقاضاة يفعدم رغبة الدول ذا
ا على ذلك. وتقوم هذه املنظومة على مبدأ التكامل املكنون يف النظام األساسي، الذي  مرتكبيها أو عدم قدر

إجراء التحقيق يف هذه اجلرائم أو املقاضاة عليها يف يعين أن احملكمة ال تتدخل إال عندما ال ترغب الدول 
تعجز حقاً عن إجرائهما.أو

أن التعاون الدويل، وال سّيما من املصلحة بوجه عام تعلم الدول األطراف واحملكمة وسائر أصحاب و -٤
خالل برامج تنمية سيادة القانون الرامية إىل متكني اهليئات القضائية الوطنية من تناول جرائم احلرب واجلرائم ضد 

ت من العقاب على هذه اجلرائم. وقد ُوِصف هذا اإلنسانية واإلبادة اجلماعية، ميكن أن يسهم يف مكافحة اإلفال
ذه األنشطة باعتبارها مسؤولية وطنية أمر أساسي فالتعاون على أنه "تكامل إجيايب" أو أنشطة تكاملية.  االهتمام 

جناحها.من متطلبات االخنراط فيها وضمان ومتطلب 

تمع وتُ -٥ أمرًا كبري األمهية فيما خيص النهوض املدينعترب املسامهات املالية يف الربامج التنموية ويف ا
وقد خصصت بلدان عديدة موارد للتعاون اإلمنائي بغية الرتويج لتعزيز القدرة القضائية الوطنية على بالتكامل. 

صوص عليها يف نظام روما األساسي.تناول اجلرائم املن

مبسألة التكامل فيما يتعلق باجلرائم عقد عدد من الفعاليات واملؤمترات املعنية ٢٠١٦وقد شهد عام -٦
املعنيني، مبن فيهم الدول وأجهزة احملكمة، ومع ممثلي املصلحة اجلنسانية املنطلق مع أصحاب اجلرائم اجلنسية و 

تمع املدين. ا

لتقدمي برنامج قان املتشاركان جولة املشاورات غري الرمسية األوىل عقد املنسِّ ٢٠١٦أيار/مايو ٢٥ويف -٧
ا يف تقان املبشأن التكامل. وقد عرض املنسِّ العمل  شاركان بإجياز أهداف األنشطة املعتزم االضطالع 

يف ة ألن معظمها مل ُخيطَّط إلجرائه. وأعربت بعض الوفود عن اهتمامها باملشاركة يف هذه األنشط٢٠١٦عام
مواصلة إشراك أصحاب تفتعينالهاي. وقد أحرزت دول كثرية تقدمًا كبريًا يف األنشطة املتصلة بالتكامل 

األمر. وشدَّدت وفود أخرى من جديد على ضرورة أن يكون هناك منظور أوسع إىل اجلرائم الوطنيني يف املصلحة 
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي.

سالفيا السابقة التابعة لألمم املتحدة ومعهد الهاي ت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغنظمويف الهاي -٨
، فعالية استهالل ٢٠١٦أيار/مايو ٣١يف للعدالة الدولية، بدعم من سفارات السويد وأسرتاليا واململكة املتحدة، 

كتاب "املقاضاة على العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة" ترويج  
الذي صدر يف جملد حرَّره املدَّعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، السيد سريج برامريتز 

.٩٤الفقرةالسابق الذكر، املرجع)٣(
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)Serge Brammertz(سالفيا السابقة، السيدة ميشيل م للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغ، ونائبة املدَّعي العا
عت به احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ). إن العمل الريادي الذي اضطلMichelle Jarvisجارفيس (

أثبت أن من املمكن التوصل إىل صدور أحكام باإلدانة على جرائم العنف اجلنسي أو اجلنساين املنطََلق املتصل 
لة أيضًا يف تناول العنف اجلنسي واجلنساين املنطََلق باعتباره مسأبالنزاعات باعتبارها جرائم دولية خطرية، وأسهم 

من مسائل السلم واألمن الدوليني.

السيد وزير العدل السنغايل ورئيس مجعية الدول األطراف، معايل نظم ٢٠١٦متوز/يوليو ١٦ويف -٩
مبناسبة يوم العدالة اجلنائية الدولية، مؤمتراً رفيع املستوى بشأن ،العدل يف مجهورية السنغالوزارة مع صّديقي كابا، 

يف داكار بالسنغال. وقد مت تنظيم هذه الفعالية املنطََلق"اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية الدولية و "العدالة اجلنائية 
تناول هذا املؤمتر أمورًا منها املبادرات الوطنية والدولية يا وهولندا والسويد وسويسرا. و بدعم من حكومات إيطال

طََلق واملقاضاة عليها والعرب املستخلصة من هذه املبادرات، والدور املناجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية للتحقيق يف 
يف استبانة اجلرائم الفظيعة وكشفها وقمعها واملعاقبة عليها، الوطنية الكبري الذي تؤديه منظومات العدالة اجلنائية 

اجلرائم اجلنسية على يف مكافحة اإلفالت من العقابالوطنية والتحديات اليت تواجهها منظومات العدالة اجلنائية 
.املنطََلقواجلرائم اجلنسانية 

نظمت وزارة الشؤون اخلارجية السويدية يف ستوكهومل بالسويد ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٤و٣ويف -١٠
النهوض بتمتع املرأة حبقوق اإلنسان وإصالح القوانني واملمارسات الوطنية اليت تنطوي على حلقة عمل بشأن "

ن يف هذه احللقة، ومنهم وزيرة الشؤون اخلارجية السويدية السيدة مارغوت و . وناقش املشاركمتييز حبق املرأة"
السيدة فاطو بنسودا، وممارسو املهن واملدَّعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،)Margot Wallströmولسرتوم (

اجلرائم الفظيعة يف حق تأثرييةمن نظم قانونية وطنية متنوعة، أمورًا منها كيفاملدينذات الصلة وممثلون للمجتمع 
املرأة املشاركون اسرتاتيجيات تعزيز متتعالنساء والبنات واألعمال اليت تضر بتمكينهن على نواهلن العدل. وتناول 

يادة متثيل النساء ومواردهن. حبقوقها وز 

يف رتّبا جلهودمها الرامية إىل تعزيز القدرة الوطنية على املستوى الوطين، ، مواصلةً نياملتشاركَ نياملنسقَ إن -١١
العمل حبلقةأوغندا، مناقشة مائدة مستديرة بغية املتابعة فيما يتعلق ب، يف كمباال ٢٠١٦األول/أكتوبر تشرين١٢

لقانون التنمية . وقد مجعت سفارة السويد يف كمباال، مع املنظمة الدولية٢٠١٥قدت يف آب/أغسطس اليت عُ 
مبن فيهم وزير العدل، والنيابة العامة، والوحدة املعنية ، ذات الصلةوالنيابة العامة األوغندية، عدداً من ممارسي املهن

جبرائم احلرب يف احملكمة العليا، وقطاع العدل والقانون والنظام، واملرفق اإلقليمي للتدريب على الوقاية من العنف 
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني و ملنطََلق وقمعه يف منطقة البحريات الكربى، اجلنسي واجلنساين ا

.املرأة

ا الرابعة عشرة، رُكِّز يف -١٢ ا علمًا يف دور املائدة مناقشة وعلى أساس التوصيات اليت أحاطت اجلمعية 
واملقاضاة اجلنسانية املنطََلقواجلرائم ائم اجلنسية ر املستديرة على ثالثة جوانب رئيسية، هي: حتسني التحقيق يف اجل

ين عليهم؛  ين عليهم. وكان قطاع العدل والقانون و عليها؛ ووضع معايري للعناية الطبية با زيادة املوارد اخلاصة با
اجلرائم اجلنسية واجلرائم ، فرقة عمل من أجل مكافحة ٢٠١٥قد يف عام قد أنشأ، منذ االجتماع الذي عُ والنظام 

ين واسرتاتيجي. وقد ُأحرز تقدم على هذا الصعيد لكن ظل يتعنيَّ تناول مسائل من املنطََلق على حنو كّال اجلنسانية 
عمل اجلهات الفاعلة القضائية، وعدم تنفيذ وإنفاذ احملاكم يف النظر يف القضايا، وتدين درجة جودة تأخرقبيل 

متثل حتدياً.والعاررية، واالفتقار إىل املوارد. كما ظلت املسائل الثقافية من قبيل الوصم اللوائح التنظيمية السا
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ل إىل استنتاج عام صِّ وُ حلقات التدارس وحلقات العمل على املستوى الوطين، تُـ عدد من وبعد إجراء -١٣
تمع الوطنيالعدالة الفاعلة احمللية يف نظم تمفاده أنه يتعّني تعزيز التعاون بني اجلها ين املدينة، وا ، ومنظمات ا

الدويل، بغية إعمال مبدأ اإلمنائيبالتعاون، واألوساط املعنية عليهم، واجلهات الفاعلة على صعيد العدالة الدولية
بأمجعها ووضع اسرتاتيجيات عمل منظومة نظام روما األساسي وجناعة التكامل الذي من شأنه أن يزيد فعالية 

غواتيماال وأوغندا، اخنرطت السويد يف فيما خيص بناء القدرات يف جمال سيادة القانون. ويف مثاَيل لألمد الطويل 
قائمة بالفعل وميكن املصلحة شبكة من أصحاب ذلك آتىأنشطة بناء القدرات على مدى سنوات عديدة. وقد 

للمنسَقْني املتشارَكْني املضي يف تطويرها. 

، بتنظيمهما حلقات عمل على املستوى الوطين، أن يعتمدا على اجلهود ْني لقد تسىن للمنسَقْني املتشارك-١٤
الوطنية لإلتيان بتدابري ملموسة بشأن سبل التغلب على ظاهرة اإلفالت من العقاب على اجلرائم الفظيعة الشاملة. 

ا املنظمة الدولية لقانون التنمية  مثاًال ملموسًا على ٢٠١٥م يف عااملتشاركان قان واملنسِّ ومتثل التوصيات اليت أعد
هذه التدابري.

قان املتشاركان خالل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية فعالية جانبية لعرض وإجناز عملهما وسينظم املنسِّ -١٥
املتعلقة التوصيات بشأن التكامل، مبا يف ذلك التقريران املرحليان اللذان قدمتهما غواتيماال وأوغندا بشأن تنفيذ 

ين عليهم على املستوى الوطين.بالعمل  االسرتاتيجي للتكفل بنوال العدل ومتكني ا

وأعربت الدول األطراف واحملكمة عن رأي مفاده أن دور احملكمة نفسها يف البناء الفعلي للقدرات على -١٦
لك يعود ذفالتحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة عليها "يف امليدان" حمدود. 

تمع املدين. واأخرىباألحرى للدول واألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ذات الصلة ومنظمات دولية وإقليمية
وأن تساعد هذه اهليئات، وذلك خالل أن تتبادل املعلومات مع اهليئات القضائية الوطنية بيد أن بوسع احملكمة

، بناء على طلب من منه٩٣من املادة ١٠سّيما الفقرة مهامها ضمن إطار نظام روما األساسي، والتنفيذ 
تمع الدويل ميكن جلمعية الدول األطراف كما اهليئات املعنية.   أن تؤدي دوراً هاماً يف مواصلة احلوار بشأن جهود ا

ت على صعيد تعزيز اهليئات القضائية الوطنية من خالل أنشطة يف جمال التكامل، وحتسني مكافحة ظاهرة اإلفال
.عن هذا الطريقمن العقاب 

من نظام ١٧ومن املهم التذكري بأن املسائل الناشئة عن مقبولية القضايا أمام احملكمة مبوجب املادة -١٧
الرامية إىل تعزيز األطراف الدول فمبادرات جيب أن يتناوله قضاة احملكمة. روما األساسي تظل مجيعها شأناً قضائياً 

تمع الدويل واملقاضاة أخطريف فعالً اهليئات القضائية الوطنية بغية متكينها من التحقيق  اجلرائم اليت تثري قلق ا
على هذه اجلرائم ينبغي دائمًا أن تصون سالمة نظام روما األساسي وعمل املؤسسات القائمة مبوجبه عمًال فعاًال 

ومستقًال.

عية الدول األطراف، واألمانةرئيس جم- ثالثاً 
نظام روما األساسي. ولئن كان للجمعية منظومة إن مجعية الدول األطراف هي اجلهة املؤمتنة على -١٨

الدولية اخلطرية واملقاضاة نفسها دور حمدود جدًا يف تعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على التحقيق يف اجلرائم 
ا تُ عليها ابفمكافحة ظاهرة اإلفالت من العق.ةالدوليةاجلنائيالعدالة عترب حمفًال رئيسيًا فيما خيص شؤون فإ

تمع الدويل بأ هي هدف ه سر على املستوى الوطين وعلى املستوى الدويل على أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
رئيسي من أهداف النظام األساسي.



ICC-ASP/15/22

5 22-A-101116

رئيس اجلمعية، لسعادة نية للدول واحدة من األوليات األربع ميثل النهوض بالتكامل والقدرات الوطو -١٩
ويف هذا الصدد نظم الرئيس ووزارة العدل يف مجهورية السنغال يف .)Sidiki Kaba(السيد صّديقي كابا

اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية مؤمترًا رفيع املستوى بشأن "العدالة اجلنائية الدولية و ٢٠١٦متوز/يوليو ١٦
حتديداً يف هذا املؤمتر األكثرَ املناقشاتِ تكار بالسنغال. وقد سبقا ليوم العدالة اجلنائية الدولية يف داملنطََلق" إحياءً 

دولية ووطنية قانونية نقاش متهيدية شارك فيها ممثلون حكوميون وممثلون رفيعو املستوى من مؤسسات حلقةُ 
السيد أندريا أورلندو وزير العدل اإليطايل ني نذكر سعادة ومنظمات غري حكومية. ومن املتحدثني املرموق

)Andrea Orlando() والسيد مندياي اْندياي ،Mandiaye Ndiaye( القاضي السابق يف احملكمة اجلنائية
اجلنائية الدولية، والسيد سريج برامريتز للمحكمة املدَّعية العامة فاطو بنسوداةاصة برواندا، والسيدالدولية اخل

)Serge Brammertz(سالفيا السابقة ولـ"اآللية الدولية لتصريف م للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغاملدَّعي العا
شيك ساكو السيدوزير العدل يف مجهورية غينيا )، ومعايل MICTاألعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني" (

)Cheick Sako( اْمباتا فالفيان السيد وزير العدل يف مجهورية أفريقيا الوسطى ، ومعايل
)Flavien Mbata( ،وسعادة) السفرية تينا إْنتلمانTiina Intelmann( ،الرئيسة السابقة جلمعية الدول األطراف

).Ciré Aly Baالقاضي سريي أيل با (مدير الدوائر األفريقية االستثنائية وسعادة

الرئيس، إذ يعترب أن من األساسي للتمكني من تطبيق مبدأ التكامل اعتماد تشريعات تنفيذ إن كما -٢٠
، الوطينالتحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة عليها على املستوى للدول تتيح 

لس حقوق اإلنسان التابع األطراف اليت قبلت، يف إطار االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه جمالدول شجع 
ين، وقدم إىل هذه الدول املساعدة.تنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد الوطلألمم املتحدة، 

همتها يف جمال التوعية وتبادل املعلومات والتيسري. وملا كانت واصلت أمانة اجلمعية االضطالع مبو -٢١
ما ميكن حتقيقه يف إطارها. وتواظب املتوفرة، فثمة حدود لِ حدثت ضمن حدود املوارد وظيفة األمانة هذه قد استُ 

ا الدول األطراف األمانة على حتديث بوابة اإلنرتنت اخلاصة بالتكامل  استنادًا إىل ما تتلقاه من ردود على دعو
ن إىل تبادل املعلومات بشأن أنشطتهم املتصلة بالتكامل. فقد تلقت األمانة ردودًا ماملصلحة وسائر أصحاب 

املصلحة ر تبادل املعلومات بني الدول وأصحاب دول ومنظمة غري حكومية واحدة. وستظل األمانة تيسِّ سبعة
املعنيني عرب بوابتها اخلاصة بالتكامل العاملة على اإلنرتنت.

المحكمة-رابعاً 
ت كما سبقأخطر اجلرائم الدولية حمدود،على إن دور احملكمة يف بناء القدرات الوطنية على املقاضاة -٢٢

د يتصل مبقبولية الدعاوى أمام احملكمة. ويظل ذلك مسألة معىن حمدَّ اإلشارة إليه. فللتكامل من الناحية القضائية
قضائية صرفة.

بيد أن للمحكمة جتربة وخربة طائلتني يف جمال التحقيق واملقاضاة. ويضاف إىل ذلك، فيما خيص -٢٣
صل مجع املعارف وتنمية اخلربات فيما يتعلق بالنظم القضائية الوطنية بلدان احلاالت، أن مكتب املدَّعي العام يوا

، عند الطلبتقوملكيإن ذلك، مبجموعه، يهيئ فرصًا للمحكمة وأجرى حتقيقات وافية فيما وقع من جرائم. 
قضائية تبادل املعلومات مع اهليئات البمنه، ٩٣من املادة ١٠ضمن إطار نظام روما األساسي، وال سّيما الفقرة 

وبطبيعة احلال جيب أن جيري ذلك مع مراعاة مقتضيات النظام األساسي وسائر مساعدة هذه اهليئات. الوطنية و 
العوامل ذات الصلة من قبيل ضرورة محاية الشهود وصون سالمة األدلة اليت يتم مجعها. وعلى نفس السبيل، 
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، أن تستفيد من جتارب الدول اليت حققت القرار اجلامعداً يف طُلب إىل احملكمة، كما أكدته الدول األطراف جمدَّ 
ا استخلصته هذه الدول ساسي وقاضت على هذه اجلرائم وممبنفسها يف جرائم منصوص عليها يف نظام روما األ

ال. من عرب يف هذا ا

الجهود األوسع نطاقاً التي يبذلها المجتمع الدولي-خامساً 
مات واألعمال التيسريية ضمن إطار اجلمعية ومن جانب احملكمة، إضافة إىل املناقشات وتبادل املعلو -٢٤

تنظم جهات فاعلة شىت عددًا كبريًا من األنشطة املتصلة بالتكامل وبناء القدرات من أجل مكافحة ظاهرة 
تمع الدويل بأاإلفالت من العقاب ه. وقد تلقت الدول األطراف حتيينات سر على أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

على بوابة األمانة اخلاصة بالتكامل العاملة على موقعها أمشلمعلومات وستتاح شأن بعض هذه األنشطة، ب
الشبكي. 

ا يف األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات فمبعزل عن األنشطة العامة املضطَ -٢٥ لع 
ّمجة يف جمال بناء القدرات يف مجيع أحناء العامل ليس أقلها ما يُنفَّذ يف البلدان اليت ملموسة اإلقليمية، تُنفَّذ مشاريع 

ذه األنشطة دول ومنظمات دولية ومنظمات إقليمية  تشهد نزاعات أو اليت خترج من مرحلة النزاعات. وتضطلع 
تمع املدين. وا

، ٢٠١٦حزيران/يونيو ١أيار/مايو و٣٠يف،)AFLAبرنامج املعونة القانونية األفريقي (لقد نظَّم-٢٦
ا حلقوق اإلنسان، الكينية) واملنظمة FIBGARار غارزون (تاز بالتعاون مع املؤسسة الدولية بال حلقة تدارس عنوا

كار بالسنغال. وقد توافق موعد عقد حلقة ا التكامل، وحماكمة هربي، وتطور القضاء ذي الطابع العاملي" يف د"
احلكم و عد صدور احلكم ذي األمهية التارخيية يف قضية حسني هربي، رئيس تشاد األسبق، التدارس هذه مع مو 

والقضاء بأنه مذنب على هربي بالسجن مدى احلياة يف جرائم تعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، 
ملهن ذات صلة وممارسون شخصيًا يف جرمية اغتصاب. وقد اجتمع يف حلقة التدارس هذه ممثلون رفيعو املستوى 

من مؤسسات قانونية دولية وأخرى وطنية ومنظمات غري حكومية للتباحث يف جمموعة من املسائل، منها التكامل 
والقضاء العاملي الطابع واحلصانة.

، استهل املركز الدويل للعدالة ٢٠١٦متوز/يوليو ١٧ومبناسبة يوم العدالة اجلنائية الدولية املوافق لـ-٢٧
يج لدليل بشأن التكامل عنوانه "توطئة إىل دور احملاكم الوطنية واحملكمة اجلنائية الدولية يف املقاضاة االنتقالية الرتو 

رمى من ويُ ). Paul Seilsعلى اجلرائم الدولية"، بقلم نائب رئيس املركز الدويل للعدالة اجلنائية، السيد بول سيلس (
شرحاً بسيطاً وشامًال.، الوطنيةبالنظم القانونية ما عالقته إىل شرح القانون اجلنائي الدويل، وال سيّ الدليلهذا 

يف ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٩يف) نظمت REDRESSمث إن "منظمة جرب ضرر ضحايا التعذيب" (-٢٨
ين عليهم وحماسبة الهاي  ممارسي التعذيب: اسرتاتيجية العمل ماضياً وحاضراً ومستقبًال". مؤمتراً بشأن "إنصاف ا

إطار هذا املؤمتر عدد من ممارسي املهن ذات الصلة البارزين من مؤسسات قانونية دولية وأخرى وقد اجتمع يف 
ين عليهم ،وطنية ومنظمات غري حكومية ني وحماسبة املسؤولوتباحثوا يف طائفة من النهوج املتبعة يف إحقاق حق ا

وأمهية بناء ،)Thomas Kwoyeloلو (يالرتكيز على حماكمة توماس كويعن أعمال التعذيب، مبا يف ذلك
القضاء الوطين على التحقيق يف اجلرائم الدولية واملقاضاة عليها.قدرة القدرات الوطنية بغية تعزيز 

تمع املدين على تعميم -٢٩ وتشجَّع األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية والدول وا
اهليئات القضائية الوطنية على التحقيق يف اجلرائم املنصوص قدرةزيز الرامية إىل تعاالهتمام بأنشطة بناء القدرات 
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اجلديدة، يف ميادين و منها عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة عليها وبرامج وأدوات املساعدة التقنية القائمة 
حمافل من هذا ر على بذل هذه اجلهود يف إطار والتنمية، وسيادة القانون. وجيب أن يُثابَ من قبيل حقوق اإلنسان، 

ن يعود هلما دور حمدود فيما خيص هذا الغرض.االلتاحملكمة أو مجعية الدول األطرافالقبيل، ال أن تبذهلا

الخالصة-سادساً 
على أمهية استمرار بذل اجلهود، يف احملافل املناسبة، على صعيد تعزيز القدرات م الضوءَ ما تقدَّ يسلِّط -٣٠

مع مراعاة الوطنية على التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة على هذه اجلرائم، 
ا. فالسهر على قدرة حمدودية املسامهات اليت ميكن أن تقدمها يف هذا الصدد اجلمعية وأمانتها واحملكمة ذ ا

تمع الدويل يعترب أمرًا حيويًا لعمل  املنظومات القضائية الوطنية على التعامل مع أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
اء ظاهرة اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم، واحليلولة دون تكرر وقوعها. منظومة نظام روما األساسي، وإ

ذا يف املرفقألحكام املتعلقة بالتكامل الواردعتمد اجلمعية مشروع اويف هذا السياق يوصى بأن ت-٣١ الثاين 
الواجب مث إنه يوصى أيضًا بأن تنظر اجلمعية كذلك يف جعل التكامل بندًا من بنود جدول األعمال التقرير. 

ا املقبلة.خاللالبحث فيها  دورا
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األولالمرفق

ُعقدت في  ٢٠١٥يتعلق بتنفيذ توصيات عاممناقشة مائدة مستديرة للمتابعة فيما 
لتناول الجرائم الجنسية ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٢كمباال بأوغندا في 

والجرائم الجنسانية المنطلق على المستوى الوطني والسبيل الذي آتته للسير قدمًا 
بغية مواجهة التحديات الماثلة على هذا الصعيد

ما االفتتاحية إىل اهلدف األوغندي يف دير النيابة العامة أشار سفري السويد يف كمباال وم-١ مالحظا
الرئيسي من مناقشة املائدة املستديرة أال وهو تقييم احلال الراهنة فيما يتعلق بالعمل االسرتاتيجي ملكافحة ظاهرة 

طين.املنطََلق على املستوى الو اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية من العقاب وتناول اإلفالت
املعنية باعتبارها مبادرة الفعاليةسفارة بوتسوانا يف بروكسل ممثل وقدم ممثل السفارة السويدية يف الهاي و -٢

أنشطة بناء مبا يف ذلكالتكامل، املصلحة بشأن أصحاب للمتابعة من أجل مواصلة احلوار مع احملكمة وغريها من
حلقةيف التشارك يف تنظيم القدرات املتصلة بالتكامل. وأشار ممثل املنظمة الدولية لقانون التنمية إىل اخنراطها 

) ٢٠١٥عام حلقة عمليف أوغندا (٢٠١٥يف عام ُعقدتاملعنية بالعنف اجلنسي واجلنساين املنطََلق اليت العمل
ة، واخنراطها يف إعداد جمموعة من التوصيات الشاملة الرامية إىل تناول الستبانة أوجه القصور والتحديات املاثل

ظاهرة االنفالت من العقاب على العنف اجلنسي واجلنساين املنطََلق يف إطار النزاعات تناوًال فعاًال، مبثابة نتيجة 
ومبادرات مماثلة تدعمها احلكومة السويدية.٢٠١٥حللقة عمل 

منذ انعقاد حلقة تقدم حرز من عما أُ دل والقانون والنظام حملة عامة شاملة وقدم ممثل لقطاع منظمة الع-٣
ا: ٢٠١٥عمل عام  اجلرائم اجلنسية حتسني التحقيق يف )١، متناوًال ثالث توصيات رئيسية ومبادرات متصلة 

ين )٢املنطََلق واملقاضاة عليها؛ واجلرائم اجلنسانية  زيادة املوارد اخلاصة )٣عليهم؛ وضع معايري للعناية الطبية با
ين عليهم. با

ثل منظمة العدل والقانون والنظام، حبث ممارسو مهن ذات صلة ميثلون وبعد العرض الذي قدمه مم-٤
رئيسيني، منهم الشرطة والنيابة العامة واألجهزة القضائية، باقي التحديات والسبل املمكن مصلحة أصحاب 

معاجلة تأخر احملاكم يف النظر يف القضايا: عن طريق )١املشاركون على احلاجة إىل باعها للتغلب عليها. واتفقاتّ 
على حنو كالين، ومعاجلة وجوه القصور املؤسسية وال سّيما جودة عمليات اجلنائية إعادة تصميم منظومة العدالة 

االعرتاف بالذنب مع ضمانات  واالستعانة باملقايضة مقابليف مجع األدلة، املواعيدبالتحقيق سهرًا على التقيد 
التدريب التخصصي، الذي جيب لة وعن طريق ءزيادة جودة اجلهات الفاعلة القضائية: بتعزيز املسا)٢كافية؛ 

ما قد يفضي إىل إقامة وحدات متخصصة/مالك من املوظفني ،استدامتهإضفاء الطابع املؤسسي عليه بغية ضمان 
على نطاق املنشورات النصوص التشريعية و نشر تعزيز اإلنفاذ والتنفيذ بصورة عامة: من خالل )٣املتخصصني؛ 

تنسيقها وحتليلها تعميق مجع البيانات/األعمال اإلحصائية و )٤والتدريب على تطبيقها على صعيد الواقع؛ واسع 
ا يف عمليات اإلصالح املقبلة؛ بغية  ين عليهم )٥استبانة االجتاهات اليت ينبغي أن ُيسرتشد  تعزيز محاية ا

م: عن طريق شح الوعي، بتوسيع نطاق املالجئ، وزيادة استدامتها من خالل املشاركة احلكومية، ذومساند
اص قضاة اهليئات القضائية اجلنائية تبعاً توسيع نطاق اختص)٦وحتسني األطر القانونية واملؤسسية ذات الصلة؛ 

زيادة املوارد اإلمجالية املخصصة، وال سّيما املوارد املخصصة للشرطة )٧كينيا)؛ ألفضل املمارسات اإلقليمية (
باملعايري الدولية حلقوق بتقيدهاوالنهوض ةغري الرمسيالعدالة حتليل عمل آليات )٨(دائرة التحقيقات اجلنائية)؛ 

اإلنسان جلعلها أكثر مراعاة لقضايا املرأة/الطفل.
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الثانيالمرفق

درج ضمن القرار الجامعنص مشروع قرار يُ 
بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعزمها على وجوب أن ال يفلت التزامها إذ تؤكدو 

تمع الدويل من العقاب،  الدول يف التحقيق فعًال يف رغبة على أمهية وتؤكدمرتكبو أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
ا على هذا التحقيق واملقاضاة، هذه اجلرائم واملقاضاة عليها وقدر

احملكمة من جهود وما حققته من منجزات يف جعل من يتحملون أكرب املسؤولية ذلتهبمبا وإذ ترحب
لون أمام القضاء وإسهامها بالتايل يف الوقاية من هذه عن اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ميثُ 

لمحكمة بشأن مسألة التكامل،لإىل السوابق القضائية وتنوِّهاجلرائم، 
من نظام روما األساسي فيما يتعلق مبقبولية الدعاوى أمام ١٩و١٧بأن تطبيق املادتني وإذ تذكر

عترب شأناً قضائياً يتعّني أن يبّت فيه قضاة احملكمة،احملكمة يُ 
ا احملكمة أنشطتها يف بلدان وإذ تذكر كذلك بأنه ينبغي إيالء املزيد من االعتبار للسبل اليت ستنجز 

ا باعها إلجناز هذه األنشطة رتاتيجيات املمكن اتّ احلاالت وأن االس ميكن أن توفر إرشادات عن السبل اليت ميكن 
؛ةاملعنيةناملعيَّ احلالةمساعدة بلدان احلاالت يف تنفيذ إجراءات وطنية عندما تنجز احملكمة أنشطتها يف 

بأن املسؤولية عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل واملقاضاة عليها تقع يف املقام تذكر-١
اعتماد التدابري املناسبة على املستوى الوطين، ويتعني تعزيز األول على عاتق الدول وأنه يتعني، من أجل ذلك، 

التحقيق يف هذه اجلرائم يف الوطنية لنظم القانونيةاالتعاون الدويل والتعاضد القضائي، بغية التكفل بالرغبة ضمن 
واملقاضاة عليها حقاً وبالقدرة على هذا التحقيق واملقاضاة؛

زيز تنفيذه ضمن احملافل مواصلة تنفيذ نظام روما األساسي تنفيذًا فعليًا على املستوى الوطين وتعتقرِّرو -٢
مقاضاة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل وفقاً املناسبة، لتحسني قدرة اهليئات القضائية الوطنية على 

ا دولياً، عمالً مببدأ التكامل؛ ملعايري احملاكمة العادلة املعرتف 
تمع الدويل يف تعزيز قدرة اهليئات القضائية وترحب-٣ الوطنية والتعاون فيما بني الدول لتمكني باخنراط ا

املنصوص عليها يف نظام روما األساسي؛الدول من املقاضاة حقاً على اجلرائم 
تمع وترحب أيضاً -٤ باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية والدول وا

قدرة اهليئات القضائية الوطنية على التحقيق يف تعزيز لاملدين يف تعميم االهتمام بأنشطة بناء القدرات الرامية 
عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة على هذه اجلرائم ضمن برامج وأدوات املساعدة القانونية اجلرائم املنصوص

تمع املدين ع قويَّ وتشجِّ القائمة واجلديدة،  التشجيع بذل سائر املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية والدول وا
جهوداً إضافية يف هذا الصدد؛

وتعرب عن تقديرها للعمل اهلام )٤(٢٠٣٠ة التنمية املستدامة لعام باعتماد خطيف هذا الصدد وترحب-٥
املضطلع به فيما يتعلق بالنهوض بسيادة القانون على املستويني الوطين والدويل والتكفل بنوال اجلميع العدل على 

قدم املساواة؛

لألمم املتحدة.الصادر عن اجلمعية العامة ٧٠/١القرار )٤(
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على أن إعمال مبدأ التكامل على حنو سليم يستتبع إدراج الدول اجلرائم املنصوص عليها يف وتشدِّد-٦
استحداث باعتبارها أفعاًال جرمية تعاقب عليها القوانني الوطنية، بغية من نظام روما األساسي ٨و٧و٦املواد 

الدول على القيام وحتثّ ياً، اختصاص قضائي فيما خيص هذه اجلرائم وأن تسهر على إنفاذ هذه القوانني فعل
بذلك؛

قيد نظره وأن يواصل هذه املسألة إىل املكتب أن يبقي وتطلببتقرير املكتب عن التكامل، وترحب-٧
مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات املتصلة املعنيني بالتكامل، املصلحة احلوار مع احملكمة وغريها من أصحاب 

تمع  ا ا ة، واالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تتبعها اهليئات القضائية الوطنيملساعدة الدويلبالتكامل اليت يضطلع 
احملكمة إلجناز أنشطتها يف احلاالت حبسب كل قضية على وجه التحديد ودور الشراكات مع السلطات الوطنية 

الشهود بيل محاية وسائر اجلهات الفاعلة يف هذا الصدد؛ ومبا يف ذلك أيضًا املساعدة فيما يتعلق مبسائل من ق
ين عليهم و و  املنطََلق؛اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية ا
احملرز يف تنفيذ املهام باملعلومات اليت تقدمها أمانة مجعية الدول األطراف بشأن التقدم أيضاً وترحب -٨

ا لتيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر أصحاب  مبن فيهم املنظمات ،املصلحةاملنوطة 
تمع املدين، بغية تعزيز اهليئات القضائية الوطنية؛  كذلك بالعمل الذي اضطلعت به بالفعل وترحبالدولية وا

من األمانة أن تواصل، ضمن حدود املوارد املتوفرة، زيادة جهودها على صعيد وتطلباألمانة ورئيس اجلمعية، 
، مبن فيهم املنظمات الدولية املصلحةتيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر أصحاب 

تمع املدين، بغية تعزيز اهليئات القضائية الوطنية،  ا السادوا سة عشرة بتقرير عن والعودة إىل اجلمعية يف دور
التقدم اإلضايف احملرز يف هذا الصدد؛

تمع الدويل والسلطات الوطنية، مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات وترحب كذلك-٩ باجلهود اليت يبذهلا ا
ثل واملقاضاة على هذه اجلرائم اليت ميكن أن متاملنطََلق اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية الوطنية على التحقيق يف 

جرائم مشمولة بنظام روما األساسي، وال سّيما اجلهود املستمرة املتعلقة بالتدابري االسرتاتيجية الرامية إىل التكفل 
ين عليهم على املستوى الوطين، مذكِّرة بالتوصيات اليت قدمتها املنظمة الدولية لقانون العدلبنوال  وتعزيز متكني ا
للجمعية؛عشرة خالل الدورة الرابعة )٥(التنمية

يف جمال التكامل، مبا يف ذلك جهودها املبذولة من خالل على أن تواصل جهودها ع احملكمةَ وتشجِّ -١٠
يف الوقت نفسه مبحدودية دور احملكمة مذكِّرةغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، ها وبنيتبادل املعلومات بين

أيضًا على استمرار التعاون بني الدول، مبا يف ذلك التعاون فيما يتعلق وتشجعيف تعزيز قدرة اهليئات القضائية، 
تمع املدين، يف تبادل املعلومات واملمارسات بإشراك  اجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية يف قطاع العدل وا

وطنية على التحقيق يف اجلرائم إىل تعزيز القدرة الةاملتعلقة باجلهود ذات الطابع االسرتاتيجي واملستدام الرامي
ين عليهم يف هذه اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة على هذه اجلرائم لتعزيز نوال  ا

املساعدة اإلمنائية الدولية.، بوسائل منها العدل

مية يف تشرين الورقة املعنونة "التكامل فيما خيص اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق الفظيعة" اليت قدمتها املنظمة الدولية لقانون التن)٥(
.٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
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الثالثالمرفق

الجامعف بها ضمن القرارمشروع نص يدرج في المرفق المتعلق بالمهام المكلَّ 

التكاملفيما خيص 
مع احملكمة وغريها من أصحاب إىل املكتب أن يبقي هذه املسألة قيد نظره وأن يواصل احلوار تطلب)أ(

تمع الدويل يف ذلك التكامل، مبا املصلحة بشأن  ا ا أنشطة بناء القدرات املتصلة بالتكامل اليت يضطلع 
بعها احملكمة إلجناز أنشطتها فيما االسرتاتيجيات اليت ميكن أن تتّ ملساعدة اهليئات القضائية الوطنية، بشأن 

كل حالة من احلاالت على وجه التحديد ودور الشراكات مع السلطات الوطنية وسائر اجلهات خيص  
ين عليهم الفاعلة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك أيضًا املساعدة فيما يتعلق مبسائل من قبيل مح اية الشهود وا

املنطََلق؛م اجلنسية واجلرائم اجلنسانية اجلرائو 
من األمانة أن تواصل، ضمن حدود املوارد املتوفرة، تنمية جهودها على صعيد تيسري تبادل طلبت)ب(

تمع ، مبن فيهم املنظمات الدولية وااملصلحةاملعلومات بني احملكمة والدول األطراف وغريها من أصحاب 
ا السادسة عشرة بتقرير اهليئات ةقدر املدين، الرامية إىل تعزيز  القضائية الوطنية، والعودة إىل اجلمعية يف دور

عن التقدم اإلضايف احملرز يف هذا الصدد؛

____________


