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  :تقرير املكتب عن عملية التقييم يف املؤمتر االستعراضي

  :مبدأ التكاملتقييم 

  اإلفالت من العقاب فجوةسد 

 ه جيب ضمان متر دون عقاب وأنال أجيببأسره اتمع الدويل  قلق اليت تثري اجلرائمخطر ؤكد أن أ تإذ"  
تعزيز التعاون وكذلك من خالل على الصعيد الوطين تتخذ من خالل تدابري على حنو فعال مرتكبيها مقاضاة 
  .)١(نظام روما األساسي ،"الدويل

، اليت واجلنساينالعنف اجلنسي يها ، مبا فاجلسيمةالفظائع وت من العقاب على اجلرائم اإلفالمن شأن "  
 لتهديدات جهود بناء السالم خالل هذه املرحلة املبكرةيعرض  أن ه، وبعدوخالله قبل الرتاع ارتكبتكون قد ت

  .)٢(، األمني العام لألمم املتحدة"خطرية

قتضاء، مبساعدة الدول يف بناء القدرة على محاية سكاا من ، حسب الضرورة واالااللتزامتزم أيضا نع"  
اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، ومساعدة الدول اليت تشهد 

  .)٣( لألمم املتحدة، اجلمعية العامة"فيها أزمات وصراعاتتنشب توترات قبل أن 

                                           
  
  .٤ة نظام روما األساسي، الفقرة ديباج)  ١(
  
  .S/2009/304، النـزاع تقرير األمني العام عن بناء السالم يف املرحلة اليت تعقب مباشرة انتهاء  )٢(
  
)٣(
  .A/RES/60/1، ٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام  
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  مقدمة  -ألف

احملكمة ونشأت . منذ اعتماد نظام روما األساسي ات ملحوظة يف القانون اجلنائي الدويلتطوروقعت   -١
وينظر القضاة اآلن يف القضايا . تعمل بكامل طاقتهاتشغيلية حمكمة  وأصبحت اكتملتو") احملكمة("اجلنائية الدولية 

  أشخاص يتحملون املسؤوليةدم وقُ. السوابق القضائية للمحكمة بسرعةتطورت و. األوىل املعروضة على احملكمة
  .ثقافة اإلفالت من العقاب وتراجعت. إىل العدالةأخطر اجلرائم الكربى عن 

ن يأومناقشة   العقد املاضيطوالجلنائية الدولية أمل وتقييم التطور يف العدالة هذه التطورات على التوتبعث   -٢
  .كفاح ضد اإلفالت من العقاببذل املزيد من اجلهد ملواصلة الأن يميكن للمجتمع الدويل 

عتمد بشكل يلعدالة اجلنائية الدولية لنظام روما األساسي ولذلك فإن . احملكمة هي حمكمة املالذ األخريو  -٣
ال تتدخل احملكمة نظام روما األساسي، ووفقا ل. على املستوى الوطيناليت يتم اختاذها كبري على األعمال واألنشطة 

.  الضخمة اجلماعيةى الفظائععلالوطنية غري قادرة أو غري راغبة يف التحقيق واملقاضاة السلطات تكون إال عندما 
مجعية ووافقت .  على املدى الطويلتهومبدأ التكامل هو جزء ال يتجزأ من سري العمل يف نظام روما األساسي وفعالي

مواصلة الكفاح ضد لضرورة راضي على التركيز على مسألة التكامل يف املؤمتر االستع) اجلمعية(الدول األطراف 
نفس يف و. إلفالت من العقابيف ا فجواتي أسد الوطين لضمان واإلفالت من العقاب على الصعيدين الدويل 

أي وعلى أن قضاة احملكمة هم الذين يفصلون يف حملكمة يف اإلدعاء استقالل القضاء واينبغي التأكيد على الوقت 
  .دعوىالقبولية مسائل متعلقة مب

 . يف املؤمتر االستعراضيبالتكامل  املتعلقةلمناقشات لواهلدف من هذه الورقة هو توفري معلومات أساسية   -٤
نظام روما تعزيز ا بعد ذلك يف السبل اليت ميكن ستنظر جربة مع مبدأ التكامل حىت اآلن، والت الالورقة أووستتناول 
 والية ومهمة هيواملهمة األساسية للمحكمة حظ أن الوالية ومن املهم يف هذا السياق أن نال. در أكربقاألساسي ب
 من  اقتراحأيوليس املقصود بأي حال من األحوال من . للتنميةأن احملكمة ليست وكالة أن نؤكد قضائية و

ا تفاعل تحملكمة أو إجراء تغيري أساسي يف الطريقة اليت إىل اجديدة االقتراحات الواردة يف هذه الورقة إضافة مهام 
 يف هذه الورقة ينبغي أن ةإىل تعزيز السلطات القضائية الوطنية املبينرامية األنشطة الو. مع السلطات القضائية احمللية

والتآزر  وصلنقاط الاستكشاف يف معرض الدول نفسها، مع املنظمات الدولية واإلقليمية واتمع املدين، قوم ا ت
ديد هذا التآزر املناقشات بشأن كيفية حتفتح اال ملزيد من ذه الورقة إىل ذلك، تسعي هلو. مع نظام روما األساسي

تعزيز استعداد أن يؤدي بالتايل س من املتوقع ليو.  القائمةاملعنية بالتنميةلتعاون اووكاالت هياكل يف إطار واستغالله 
  . أي آثار على ميزانية احملكمةإىل السلطات القضائية الوطنية 

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

ف إىل تعزيز نظام روما األساسي وعالوة على ذلك، فإن مجيع األنشطة اليت د. على مبادرات التكاملمتوقفاً 
  .إىل إشراك الدول يف املساعدة الطوعية ولكنها تسعى باألحرى ليست إلزامية
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  تقييم التكامل واحملكمة  -باء

  مبدأ التكامل  -١

 على أن ١٧ديباجة النظام األساسي وكذلك املادة وتنص . نظام روما األساسي على مبدأ التكامليقوم   -٦
حمكمة هي راءات وطنية واإلجولذلك فإن احملكمة ال حتل حمل . يات القضائية اجلنائية الوطنيةاحملكمة مكملة للوال

  .املالذ األخري

 يف وضع يسمح هلا بالعمل حملكمة تكون اوال .  قضائيتقييمبعد القيام بالدعوى يف مقبولية  احملكمة وتفصل  -٧
لذلك، و. اليت هلا والية عليها اجلرائم علىلتحقيق واملقاضاة  يف اإال عندما تكون الدول غري قادرة أو غري راغبة حقاً

يف اختاذ  الدولة املعنية  شرعتإذاال تكون الدعوى مقبولة أمام احملكمة جرائم دولية خطرية، ارتكاب حىت يف حالة 
  .)٤( فقطكمةاحمل قضاة منيف اية املطاف رار املقبولية يصدر ق ولكن .حقيقيةحملية إجراءات 

  تكامل يف املمارسة العمليةال  -٢

 ،فريقيا الوسطىأ ومجهورية ،مهورية الكونغو الدميقراطية تتعلق جبأربع حاالتيف احملكمة حاليا تنظر   -٨
يف وتأكدت اإلحالة الذاتية نظام بربع احلاالت األمن حاالت ثالث تلقت احملكمة و. السودان/ ودارفور،وأوغندا

  . بشأاأخرى ت إجراءا اختاذمن عدم مجيع احلاالت 

ومما .  على القيام بذلكدم القدرةعب ترتبط قد حقيقية وات حملية إجراءاختاذ لعدم  أسباب  عدةهناكو  -٩
أو عدم فعالية تصلة بعدم وجود املالقدرات املسائل املتعلقة بالتقنية أو سائل امليف هذه احلالة خاصة يتسم بأمهية 

وعدم إعطاء األولوية للحاالت التجربة يف جمال التحقيقات، اخلربة وودية حمدللتنفيذ، والالزم تشريعي اإلطار ال
املدعني لقضاة واسالمة ل وأماية الشهود برنامج وطين فعال حلطرية، وقلة املوارد يف النظام القضائي، وعدم وجود اخل

  . والوسائلاتعام يف القدرالنقص الو ، نفاذ األحكام أو إلالعامني

اء اإلفالت من العقاب ولكنها تفتقر إلذه التحديات الدول اليت لديها اإلرادة والنية شعر خاصة قد تو  -١٠
  . جيدة ومستقليعمل بصورة ات الالزمة، فضال عن نظام قضائي القدرات وإىل املوارد واخلرب

دخل هذا الوضع بسبب التوقد حيدث . إجراءات وطنية حقيقيةاختاذ  يف عدم الرغبةومثة حتد خاص هو   -١١
القبض عدم الرغبة يف قد يتمثل يف احلكومة يف ارتكاب اجلرائم، و مشاركة وأ ،السياسي يف شؤون السلطة القضائية

 يؤخذمن املهم أن فإن يف هذه الورقة، بالتفصيل عدم الرغبة وعلى الرغم من عدم تناول موضوع . املشتبه معلى 
  .مجيع املسائل املتعلقة باإلفالت من العقابنهما حل ميك الا يف االعتبار أن املساعدة والتعاون وحدمه

 مجيع املسؤولني عن اجلرائم اخلاضعة لواليتها يف من مقاضاة بأي حال من األحوالولن تتمكن احملكمة   -١٢
 تركز على ةاملدعي العام سياس انتهجالنظام األساسي، يف وجود نص إلزامي وعلى الرغم من عدم . حالة معينة

                                           
  
.٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ املؤرخ ICC-01/04/01/07 OA 8جتدر اإلشارة إىل ج اخلطوتني املستخدم يف القرار   )٤(
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على أساس أيضاً املدعي العام  ددحيو.  فقطاجلرائمخطر أخاص الذين يتحملون املسؤولية الكربى عن مقاضاة األش
اجلناة بيد أن هذا ال يعين أن عدداً أقل من . عليها املتعلقة باحلاالت اليت ينبغي التركيز واملعايري اتمستمر االستراتيجي

يف وكما جاء . عقابمن الطورة اخليت ال تستويف عتبة اجلرائم الال ينبغي أن تفلت  ذلك،ك. من العقابسيفلت 
الدول نفسها يتحقق فعالً من خالل حتمل نظام روما األساسي، فإن اهلدف النهائي لعدم اإلفالت من العقاب 

 فإن ،لذلكو.  اآلخرينأصحاب املصلحةواحملكمة باالشتراك مع املسؤولية والسيطرة على العملية قدر اإلمكان، 
دور ميكنهم القيام بلدولية واإلقليمية، فضال عن اتمع املدين، ، وبوجه خاص الدول واملنظمات الحةأصحاب املص

اجلرائم قاضاة احمللية ألخطر التحقيقات وامل املضي قدماً يفويف استباقي يف تعزيز السلطات القضائية الوطنية واحمللية 
قلق  اليت تثري خطر اجلرائمؤكد أن أتة نظام روما األساسي أن ديباجمن اجلدير بالذكر و. دويلالقلق الاليت تثري 

ه جيب ضمان مقاضاة مرتكبيها على حنو فعال من خالل تدابري  متر دون عقاب وأنبأسره جيب أالاتمع الدويل 
  .تعزيز التعاون الدويلوكذلك من خالل على الصعيد الوطين تتخذ 

   اإلفالت من العقابفجوة  -٣

وليس .  اجلرائم اجلماعيةعلى التحقيق واملقاضاة يفاملسؤولية األساسية الدول تتحمل ، هأعالذكر كما   -١٣
 يف التحقيق تكون الدول غري قادرة أو غري راغبة حقاً، وستعمل فقط عندما ةوطنيالنظم السبقية على األلمحكمة ل

وضع املدعي العام سياسة لتركيز  على ذلك، وعالوة.  احملكمةطبقاً لقراراليت هلا والية عليها،  اجلرائم علىواملقاضاة 
األشخاص الذين يتحملون املسؤولية املقاضاة، يف حالة عدم  اختاذ إجراء بسبب عدم القدرة أو عدم الرغبة، على 

، كما كذلك. وبالتايل، فإن احملكمة ال حتل حمل القضاء الوطين يف مالحقة اجلناة اآلخرين. اجلرائم خطرأالكربى عن 
املسؤولني عن هذه اجلرائم اخلطرية الرغبة يف مقاضاة يف عدد من احلاالت القدرة أو ليس للدول ه،  أعالذكر

  .ألسباب متنوعة

 ًأفقيامن العقاب يف املقام األول اإلفالت قد تنشأ فجوة لنتائج املترتبة على هذه املشاكل متعددة، ولكن وا  -١٤
 بني األشخاص رأسياً، أو قانونية وقضائيةألسباب ال حتقق فيها اليت بني احلاالت اليت حتقق فيها احملكمة واحلاالت 

  .)٥(اجلرائم اآلخرين الذين ال يعرضون عليهااحملكمة ومرتكيب الكربى الذين يعرضون على الذين يتحملون املسؤولية 

 من وانطالقاً، اإلمكانيات املتاحة للمحكمةدودية املوارد ونظراً حملعلى أنه ضاً يأما ينبغي التأكيد ك  -١٥
.  فقطالذين يتحملون املسؤولية الكربىاألشخاص حملكمة يف الوقت الراهن على ، تركز استراتيجية املدعي العامإ
مجيع مرتكيب جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية تقدمي لضمان تدابري الدول األطراف تتخذ أن ينبغي ، لذلكو

إحراز وميكن . من العقابطورة اخلاجلرائم اليت ال تستويف عتبة مرتكيب عدم إفالت ، وللمحاكمةواإلبادة اجلماعية 
من خالل اجلهود احمللية وتبادل  يف السلطات القضائية الوطنية مكافحة اإلفالت من العقاباملزيد من التقدم يف 

   .املساعدة الدولية على أساس طوعي

                                           
شخص  ٢٠ ٠٠٠ و ١٥ ٠٠٠ يتراوح بني  يف البوسنة وحدها ة  ترى بعض املصادر أن عدد مرتكيب اجلرائم مباشر)٥(

وهذه .  بأكملهاالسابقةاالحتادية  فقط يف مجهورية يوغوسالفيا  شخصا١٦١ًالسابقة  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا دانتبينما أ
  .هلاألرقام غري متاحة للحاالت املعروضة على احملكمة ولكن يبدو أا موازية ا
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  تكامل اإلجيايبتعزيز استعداد السلطات القضائية الوطنية من خالل ال  -جيم

  التكامل االجيايب  -١

األعمال اليت /إىل مجيع األنشطة  ألغراض هذه الورقة،كثرية فإنه يشري،التكامل اإلجيايب أشكاال بينما يتخذ   -١٦
وطنية حقيقية ملرتكيب وحماكمات إجراء حتقيقات متكينها من اإلجراءات القضائية الوطنية وبواسطتها تعزيز  ميكن

 بناء القدرات والدعم املايل واملساعدة التقنية،ل ة احملكمتدخل مندون بجة يف نظام روما األساسي، اجلرائم املدر
على أساس اآلخر  البعض ابعضهاليت ميكن أن تساعد للدول، ذلك بدال من رك هذه األعمال واألنشطة تولكن مع 
  .طوعي

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

  : إىل ثالث فئات 

ى مناسب واملساعدة يف التغلب علقانوين إطار وضع تضمن اليت ت، قانونيةاملساعدة الأوال،   )أ(
اعدة ميكن تقدمي املساإلضافة إىل ذلك، وب. قانونهذا الاليت تعترض إصدار العقبات الداخلية 
 من الصكوك القانونية املتعلقة بالتحقيق تفاق االمتيازات واحلصانات وغريهللتصديق على ا

  .ذه املساعدةألف مثاالً هلاملرفق ويرد يف . أخطر اجلرائم على قاضاةوامل

وتشمل هذه . لنظم القضائية احملليةفيما يتعلق با اعدة التقنية وبناء القدراتاملس،  ثانيا  )ب(
وبناء القدرات ، املدعني العامنيتدريب الشرطة واحملققني وعلى سبيل املثال ال احلصر، املساعدة، 

احملامني، واخلربة يف الطب الشرعي، وتدريب القضاة و ،فيما يتعلق حبماية الشهود والضحايا
املدعني القضاة وبتزويد ال املساعدة شكل وقد تتخذ هذه . ألمان واالستقالل للموظفنيوتوفري ا
اليت تقدم للدوائر احمللية من أشكال الدعم أشكاال أخرى ملساعدة احملاكم الوطنية أو  العامني

تقدمي وعالوة على ذلك، ميكن . رائم احلرب واحملاكم املختلطة، حسب االقتضاءاخلاصة املعنية جب
ملساعدة لبناء القدرات فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، لتعزيز التعاون ا

لمساعدة التقنية وبناء القدرات يف ل باء إىل دال أمثلة اتاملرفقوترد يف . الفعليةاكمات يف احمل
  .سياق نظام روما األساسي

املستدام هلذه التشغيل ، مثل احملاكم والسجون، وية املاديةاملساعدة يف بناء اهلياكل األساسثالثا،   )ج(
وفقاً هذه املؤسسات يف عمل الناء القدرات لضمان سري ومع ذلك، قد يلزم ب. املؤسسات

. املؤسسات مفيداًهذه تشغيل قد يكون التزويد بعنصر للتدريب على  و، لمعايري املقبولة دولياًل
  .ذا النوع من املساعدةهلن المثااملرفقني هاء وواو ويرد يف 

يراعي الدورة القضائية الكاملة من لتعزيز القدرات الوطنية، متكامل تباع ج إالتجربة أمهية تبني وعموماً،   -١٨
املقدمة املساعدة حتقق  عن العمل، لنجزء واحد من القطاع القضائي توقف إذا و.  األحكامإنفاذبداية التحقيق إىل 

مثل توفري الكهرباء واللوازم املكتبية أو  اللوازم املعتادةوينبغي أن تراعى أيضاً . نتيجة املرجوةخرى الاألجزاء إىل األ
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 يفملساعدة ا من جماالت كثريةجماالت وعالوة على ذلك، تدخل . االستمراريةالطعام يف حالة السجون، لضمان 
  .القدرات على حد سواءوبناء مساعدة تشريعية  مثال محاية الشهودفقد تتطلب  ،الفئات الثالث

  السيناريوهات  -٢

لحاالت ل تبعاًًخمتلفة يتم بنهج بني أصحاب املصلحة يف اتمع الدويل أشكاال خمتلفة وقد يتخذ التعاون   -١٩
 إىل حد ما، وتقع املسؤولية يف معظم حمدوداحملكمة يف هذا الشأن  أعاله، دور ذكركما و. عنيةواملناطق امل

وميكن توخي احلاالت . األنشطة الرئيسية على الدول واملنظمات الدولية واتمع املدينلقة بالسيناريوهات املتع
  :التالية

  .فيها جرائم داخلة يف اختصاص احملكمةترتكب  ملاحلاالت اليت   )أ(

 ةالتحقيق واملقاضاوال تنتقص هذه احلالة من االلتزام ب. معظم الدول األطرافه هي احلالة السائدة يف هذ  -٢٠
  .السكان املدنيني من مثل هذه اجلرائمحبماية  ومقبلة أي جرائم على

يكون هناك جمال كبري للتعاون الثنائي بني الدول و عموماً حمدود جداًة هذه احلالودور احملكمة يف   -٢١
ثر األواالستعداد من أجل تعزيز األطراف نفسها وبني الدول األطراف واملنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة 

حبت لضمان وقائي سيكون هذا املسعى و .املذكورة أعالهاملختلفة ااالت للسلطة القضائية الداخلية يف وقائي ال
. رائم يف املستقبلمثل هذه اجلرتكاب  يف وقت الحق، وسيكون رادعا الإلفالت من العقابعدم وجود فجوات ل

أراضيها يف تقع مكافحة األنشطة غري القانونية اليت القدرة على لدولة املعنية لمثل هذه املساعدة توفر ومع ذلك، قد 
التآزر مع الربامج وميكن استكشاف أوجه . ارتكاب أخطر اجلرائم يف اخلارجواملتصلة برعاياها اليت يرتكبها أو 

  . القانونال سيادة السيما يف جم-القائمة للتعاون اإلمنائي 

   اختصاص احملكمة تدخل يفقدجرائم اليت ارتكبت فيها احلاالت   )ب(

يف الدول اليت تعاين من ، اليت غالباً ما تكون احملكمة قد شرعت يف دراستها األولية، هذه احلاالتتقع   -٢٢
فتح باب قرار ببعد  تخذيمل و. آخر من أشكال العنفشكال شهد تاليت  أو اخلارجة من صراع، أو ،صراع دائر
  .التحقيق فيها

، وتتطلب من اتمع الدويل احملليةيف وقت مبكر لتحفيز اإلجراءات كثرياً الفرصة هذه احلاالت توفر و  -٢٣
احليلولة دون اإلفالت من العقاب عن طريق تكتسي و. التعاون مع الدولة املعنية واحملكمةبختاذ إجراءات فورية ا

وقعت ة اجلماعية واجلرائم اليت التعامل مع جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادمن النظام القضائي متكني 
لنظام اينبغي أن يركز التعاون على تعزيز قدرة و. بناء السالماملبذولة لهود اجل يف دعم ةحيويأمهية أثناء الرتاع 

. املقبوليةبشأن بعد ذلك صدر يقرار جلرائم، بغض النظر عن أي أخطر امع مباشرة لتعامل على االقضائي الوطين 
  .نعاش املبكرإلاوحتقيق واالستقرار بناء السالم جهود جارية لجزء من أي ذلك كم بالقياوميكن بل جيب 
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   داخلة يف اختصاصهاالتحقيق واملقاضاة يف جرائم بفيها احملكمة تقوم احلاالت اليت   )ج(

ألول  ت فيها أن احملكمة قررباستثناء ) ب(لفقرة الفرعية للحاالت املنصوص عليها يف اهذه احلاالت مماثلة   -٢٤
هذه احلاالت تشمل احلاالت اليت و. رائم قد ارتكبتاجلأن أيضاً ، وبالتايل ة فيهاداخلالبولية القضايا مقوهلة 

لعدم من وجهة نظر التكامل وامر بالقبض سواء نفذت أو مل تنفذ، ولذلك فهي أكثر تعقيداً احملكمة أأصدرت فيها 
  اجلنائية الدوليةفرص لتقاسم األعباء بني احملكمة كن هناكول. كمة احملبقراراتلتكامل اجواز أن ختل مبادرة 

    .واحملاكم الوطنية

تحملون املسؤولية الكربى بالتحقيق ومبقاضاة األشخاص الذين ياحملكمة اليت تقوم فيها يف هذه احلاالت، و  -٢٥
لسلطات القضائية الوطنية لتمكينها من التعامل مع اجلناة والضحايا لم يلزم توفري الدع، ارتكاب أخطر اجلرائمعن 

محاكم لل الدعم أيضا وفريالقضائي احمللي، ودراسة اخليارات املتاحة لتالنظام اآلخرين من خالل تعزيز قدرة 
 . ذلك مناسباًون عند االقتضاء وحيث يك وجلان احلقيقة واملصاحلة، فضال عن األشكال التقليدية للعدالة، ،املختلطة

القضاء واإلدعاء يف احلفاظ على استقالل يلزم بوجه خاص أن تؤخذ يف االعتبار يف مجيع احلاالت احلاجة إىل و
،  ذلكوعالوة على. العدالةللتهرب من يف إطار التكامل اإلجيايب املتخذة اإلجراءات وال ينبغي استعمال . حملكمةا

مرة أخرى وينبغي .  دائم للمحكمةتراثترك حلاجة إىل ا اع الضطيتم االألنشطة اليت تراعي اينبغي أن 
  .نعاش املبكرإلا من أجلاالستقرار وبناء السالم باجلهود اجلارية لاستكشاف أوجه التآزر فيما يتعلق 

 مقاضاة األشخاص الذين يتحملون املسؤولية  ومناليت انتهت فيها احملكمة من التحقيق احلاالت   )د(
  الكربى 

وقُدم األشخاص . تكون يف سبيلها إىل ذلكواملقاضاة، أو رمبا نتهت احملكمة يف هذه احلالة من التحقيق ا  -٢٦
 آلخرين ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة للتعامل مع مرتكيب اجلرائم ا.الذين يتحملون املسؤولية الكربى للمحاكمة

أن تقوم به احملكمة واتمع الدويل فيما ينبغي دور هناك و. املقبلةاجلرائم تناول قضائي على النظام قدرة الوضمان 
 من جهود  جزءاًذلكيكون قد األوضاع،  تستقر وعندما. ومنع اجلرائم يف املستقبلارية يتعلق باإلجراءات اجل

يق تحقاجلهود املبذولة ل أو غري ذلك من الدعم املقدم ألنشطة العدالة االنتقالية و،التعاون يف جمال التنمية العادية
  .االستقرار 

  اجلهات الفاعلة   -٣

قد تباشر أنشطتها ختلفة، واملاالت احلأدوار خمتلفة يف ب واحملكمة واتمع الدويل واتمع املدين الدولتقوم   -٢٧
    .من خالل آليات خمتلفة

  دور الدول  )أ(

 أييداإلجراءات الوطنية وتاحملكمة بشكل كبري يف تعزيز قوم ا  تقداألنشطة اليت على الرغم من مسامهة   -٢٨
أن للمجتمع الدويل يف هذا السياق، هناك الكثري مما ميكن و. واضحةال من القيود اًناك عددهفإن سيادة القانون، 

  .حسب االقتضاء احملكمة الذي ميكن أن تشارك فيه، الدولفيما بني التعاون  خالل من فعلهي
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ديباجة نظام روما بيد أن . كمة مبوجب نظام روما األساسيعلى الدول األطراف التزام بالتعاون مع احملو  -٢٩
ه جيب ضمان  متر دون عقاب وأنبأسره جيب أالاتمع الدويل قلق  اليت تثري خطر اجلرائم أن أؤكدتاألساسي 

زيادة التعاون بني الدول نفسها و. على الصعيد الوطينمقاضاة مرتكبيها على حنو فعال من خالل تدابري تتخذ 
  .مرغوب فيهأمر قيق هذه الغاية لتح

 منظمات وتنفذ. التعاون مع الشركاءبمن األنشطة املذكورة تقوم الدول املاحنة بالفعل بعدد ال بأس به و  -٣٠
  وهذهالتآزر بني نظام روما األساسيينبغي استكشاف أوجه لقانون، واسيادة برامج واسعة للتعاون والتنمية كثرية ل
قضايا سيادة القانون والعدالة اجلنائية على الصعيدين الدويل ن تعميم م الوة على ذلكعيستفاد وقد . األنشطة
  . يف مجيع القطاعات احلكومية، وكذلك يف عمل املنظمات األخرى ذات الصلةواحمللي

 ضمان أن ال تسود ظاهرة اإلفالت يلزم ات،ارجة من صراعخاحلاالت اليت تكون فيها الدول كذلك، يف   -٣١
من تمكني النظام القضائي الوطين جهوداً لاجلهود الرامية إىل بناء السالم واالستقرار وقد تشمل . ابمن العق

  .نعاش الدولة املعنيةإ على ياًؤثر سلبت قد يتفجوة اإلفالت من العقاب الجتنب من أجل طر اجلرائم التصدي ألخ

إىل زيادة بذولة لتطوير التعاون واملساعدة يف اجلهود املنظام روما األساسي إدماج قد يؤدي بصفة عامة، و  -٣٢
اجلهات الفاعلة التعارض بني أهداف جتنب حاالت وقد يؤدي ذلك أيضاً إىل . حملكمةواالنظام األساسي تأثري 

  .يف العمل امليدايناملختلفة 

ذلك،  ومع . سيناريو وظروف أخرىالعلى نوع بناء من دولة إىل أخرى وستختلف احلاجة إىل املساعدة   -٣٣
الدول املاحنة وينبغي أن تويل . االتاحلخمتلف يف إىل األنشطة املذكورة أعاله   يف أغلب األحيانتكون هناك حاجةس

أن حتاول وكذلك الدول الشريكة االهتمام الواجب لالحتياجات احملددة للنظام القضائي الناجم عن حالة معينة و
  .االستجابة هلا

املبذولة اجلهود و.  نطاقهبعض الدول وميكن توسيعيف متاح بالفعل التنفيذية لتشريعات لالالزم الدعم و  -٣٤
حلماية الشهود والدول اليت لديها القدرة على توفري اليت ترغب يف اختاذ إجراءات عالقات ثالثية بني الدول إلنشاء 

املقدم وانب أخرى من الدعم فيما يتعلق جبلبحث عن عالقات مماثلة اوميكن .  فعالجاريةالالزم لذلك الدعم املايل 
  .الالزماتفاقات للحصول على التعاون إبرام لسلطات القضائية الوطنية، وتسعى احملكمة إىل ل

االت اليت حتديد  بغيةها اإلمنائية شطتها وبراجمخالل مراجعة أنأن حتقق الكثري من للدول ، ميكن عموماًو  -٣٥
نفس القول وينطبق . عزيز نظام روما األساسيد إضافية من أجل توبذل جهوالبحث عن سبل للتعاون فيها ميكن 

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

أمانة  وظيفة يفجلمعية أن تنشئ اينبغي ، املساعدة الطوعيةهذه تقدمي ، حسب االقتضاء، يف للمضي قدماًو  -٣٦
تسهيل تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف والدول يناط ا مهمة ") األمانة("ألطراف عية الدول امج

.  تعزيز السلطات القضائية احملليةمن أجلاملوقعة واملنظمات الدولية واتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين 
ل  لن ختوظيفةأن هذه المن اجلدير بالذكر و.  وسيكون دورها حمدوديف حدود املوارد املتاحةوظيفة هذه ال كونستو
 ،الوظيفةهذه عمل طرائق وينبغي مناقشة . أو بناء القدراتلمساعدة باجلهود املبذولة حالياً لحال من األحوال أي ب

رة  عن التقدم احملرز يف هذا الصدد إىل الدوألمانة تقريراًوينبغي أن تقدم ا. ، مبزيد من التفصيلاملوافقة عليهايف حال 
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زيد من املناقشات يف اجلمعية املهذه اجلوانب من التكامل تستحق عموما، و. العاشرة جلمعية الدول األطراف
  .وهيئاا الفرعية على أساس مستمر

  املنظمات الدولية واتمع املدين  )ب(

. ت من العقابتقدم يف مكافحة اإلفالاتمع الدويل بأسره إلحراز  ه ال بد من تعاونأظهرت التجربة أن  -٣٧
يف امليدان أو عدم وجود ما وجودها عدم  ثل مالدولقوم به لدور الذي ميكن أن تدود الواقعية لهناك بعض احلو

اإلدارة والبريوقراطية املبدأ الذي تسترشد به دول كثرية هو التقليل من و. يكفي من القدرات العملية لتنفيذ األنشطة
  .اخلربةاملهارة وخمتلفة من جماالت لدول املختلفة لوباإلضافة إىل ذلك، . إىل أدىن حد

الشراكات وتنفيذ التكامل اإلجيايب من خالل املنظمات الدولية كذلك، ويف ضوء هذه اخللفية، أثبتت  -٣٨
الالزمة املنظمات اخلربة التقنية ومتلك هذه . واملنظمات غري احلكومية جدواها يف مكافحة اإلفالت من العقاب

  . التنفيذوالقدرة على 

وميلك . القانوناملتعلقة بسيادة ألنشطة امن متنوعة جمموعة كثرية منظمات دولية وإقليمية متخصصة وتنفذ   -٣٩
امج أو نبرالذي يستند إىل على التمويل الطوعي بينما يعتمد البعض اآلخر مستقل هلذه األنشطة متويل بعضها 

ا مواصلة تعزيز  السبل اليت ميكن -دول جنب مع ال إىل جنباً-أن تستكشفوميكن للمنظمات . معنيروع مش
  .القيام بذلكلكيفية إمكان إىل واو أمثلة وترد يف املرفقات ألف . نظام روما األساسي من خالل التكامل اإلجيايب

خربة واسعة نتيجة لوجودمها يف امليدان اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية وعالوة على ذلك، ميلك   -٤٠
هما مشاريع يف جمموعة من القطاعات وميكنكل منهما فعال ينفذ و. احملليةالسلطات القضائية حتياجات هم الهموف

  .دور حيوي يف سد فجوة اإلفالت من العقاب من خالل التكامل اإلجيايبالقيام ب

الدول غري  مع  حيوياًاملنظمات غري احلكومية دوراًتؤدي العاملية، بوعالوة على ذلك، وفيما يتعلق   -٤١
  . عليهالتصديقوتدعو إىل  الوعي بفوائد نظام روما األساسي إذكاءاألطراف عن طريق 

  دور احملكمة  )ج(

موارد إضافية إىل األنشطة املوصوفة هنا تؤدي أن وخى ليس من املتو. حمدوددور جهزة احملكمة أل  -٤٢
للمساعدة املباشرة احملكمة مبثابة حمفز و. فيذيةوكالة تن أو إمنائية وال ينبغي للمحكمة أن تصبح منظمة ،للمحكمة

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

متكينها من والوطنية عزيز فعالية السلطات القضائية ت يف أنشطة احملكمة وأجهزا املختلفة حالياًوتشارك   -٤٣
وأصبحت االستجابة . ختلفةاملاالت احلدوار خمتلفة يف جهاز أكل ويؤدي . ةري مرتكيب اجلرائم اخلطمقاضاة

هذه اجلهود أيضا يف وميكن أن تساهم . ملدعي العامستراتيجية اإ من  جزءاًباطرادلسلطات الوطنية والتعاون معها ل
لسلطات ل حيث ميكن أن تؤثر املساعدة املقدمة على احملكمة يف األجل الطويلالعبء املايل واملكاين الواقع ض يفخت

  .احملكمةعلى حجم القضايا املعروضة على القضائية الوطنية 
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القضائية تها واليحمدودة ببشكل مناسب احملكمة  هان تقدميف حني أن أنواع املساعدة العملية اليت ميكن أو  -٤٤
بناء القدرات يف حدود املوارد املتعلقة بلمشاركة يف بعض األنشطة ل ملكتب املدعي العام الًهناك جمافإن األساسية، 

رباء  من اخلأكرب قدر ممكنمكتب املدعي العام مشاركة ستراتيجية وتقتضي إ. بواليته القضائيةاإلخالل املتاحة ودون 
هناك جمال لتبادل املعلومات مع السلطات الوطنية و. ة اليت يقوم ا املكتبنشطاألنفاذ القانون يف  املعنيني بإوطنينيال
ألنشطة ، ومع االشهود والضحاياذلك مع أمن ض راتععدم  أصحاب املصلحة املعنيني لضمان معجهود يلزم بذل و

سلطات القضائية  لتعزيز الفرصاًعند اإلمكان، املوقع، بجراءات قد توفر اإلذلك، باإلضافة إىل و .اجلارية يف احملكمة
قلم احملكمة وميكن أن يساعد . اكمات الوطنيةيف جمال التحقيقات واحملوتشجيعها على االهتمام بالتكامل الوطنية 

وال ينبغي أن تؤثر هذه . قضائية احملليةألنشطتها الرامية إىل تعزيز النظم الاحملتملة الدول األطراف على حتديد ااالت 
  . أيضاًستقلة للمحكمةاملقضائية الوالية العلى اجلهود 

حافز للحصول على مساعدة كحملكمة، يف حدود والياا، بااألجهزة ذات الصلة وميكن أيضاً أن تعمل   -٤٥
ميكن أن يؤدي نظام العدالة املتوخى يف ، وذه الطريقة. الشريكة احملتملة اجلهات املاحنة والبلدان وسد الفجوة بني

  .مبدأ التكامل تفعيلإىل  -شارك فيه الدول األطراف واحملكمةت الذي -نظام روما األساسي

   العاملية وسيادة القانون-اآلثار األوسع نطاقاً  -دال

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

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

تعزيز السلطات القضائية أيضاً احتمال  يؤدي وقد .النظام األساسينامجة عن لتحمل املسؤوليات وااللتزامات ال
  .حوافز إضافية للتصديقإىل احمللية 

 الوطنية يف مكافحة اإلفالت من العقاب مساعدة السلطات القضائيةجتربة من تبني باإلضافة إىل ذلك، و  -٤٨
كبرية  جانبيةقد ترتب آثاراً  واإلبادة اجلماعية أن هذه املساعدة ، واجلرائم ضد اإلنسانية،على جرائم احلرب

ر اجلرائم طكذلك، قد يؤدي التعاون الدويل يف مكافحة أخ. وجوهرية على النظام القضائي للدولة املتلقية للمساعدة
  .التعاون يف أشكال أخرى من النشاط اإلجرامي العابر للحدودالدولية إىل 

   االستنتاجات  -هاء

وأن بشكل مستدام  نظام روما األساسي املتكامل الذي وضعهعدالة النظام النهوض بمن األمهية مبكان   -٤٩
  .العقابملكافحة اإلفالت من املبذولة لجهود املشتركة لدعم التشجيع والاحملكمة والدول األطراف  دمقت

 .ثرية ومتنوعةاإلجيايب كواإلمكانيات املتاحة لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب من خالل التكامل   -٥٠
 أن يبدوو. التدابري على الصعيد الوطيناختاذ املزيد من يباجة نظام روما األساسي  يف دجاءويشمل ذلك كما 
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شحذ هذه األداة على سد فجوة اإلفالت من أن يساعد وميكن . التكامل اإلجيايب أداة الختاذ مثل هذه التدابري
  .اجلرائم يف املستقبلمثل هذه تكاب على الردع وتثبيط العزم على ارالعقاب، و

فجوة اإلفالت من العقاب من خالل يستحق القضاء على ذه املسألة، إىل اجلوانب املتعددة هلالنظر وب  -٥١
من ذلك خلق أدوار جديدة  اهلدفليس و.  اجلمعيةيفلدول األطراف واملناقشات بني ااملزيد من التكامل اإلجيايب 

اهلدف ف. غري مالية مالية أو ،هياكل جديدة للمساعدة أو التزامات إضافية للدول األطرافإنشاء  وال هو ،للمحكمة
 ،أفضلجه بورمبا ، يف حوار مع احملكمةأن تساعد بعضها البعض، للدول األطراف ا هو حتديد السبل اليت ميكن 

إجراء متكينها من يف تعزيز السلطات القضائية الوطنية من أجل زيد من الفعالية، مب و،أكثر استهدافاًوبطريقة 
  .الوطين قاضاة على الصعيدالتحقيقات وامل

 األنشطة احلالية للدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقليمية وموجود بالفعل، وهالالزم لذلك ساس واأل  -٥٢
بوجه وعي اجلهات املاحنة، والتنسيق بإذكاء وسيكون اهلدف هو تعزيز السلطات القضائية الوطنية . تمع املدينوا

ينبغي ولتحقيق ذلك، . نظام روما األساسيإيالء االعتبار الواجب للعدالة اجلنائية الدولية باملفهوم الوارد يف أفضل، و
 ، واملنظمات الدولية، والدول املوقعة، والدول األطراف، احملكمةتبادل املعلومات بنيأن يعهد إىل األمانة بتيسري 

من اجلدير بالذكر أنه ليس و. تعزيز السلطات القضائية احملليةمن أجل  وأصحاب املصلحة اآلخرين ،واتمع املدين
  .نفيذ األنشطةرئيسي فيما يتعلق بالتنسيق وتمن املستصوب وال من املناسب أن تأخذ األمانة على عاتقها أي دور 

بيد أن . بطريقة روتينيةهذه الورقة وجيري بالفعل االضطالع ببعض األنشطة اليت وردت بالتفصيل يف   -٥٣
اختاذ تدابري عن طريق نظام روما األساسي  تأثري سيزيد منتعزيز التكامل اإلجيايب على النحو املبني يف هذه الورقة 

 التدابري ميكن أن تسهم يف سد فجوة اإلفالت من العقاب، وتعزيز وهذه. فعالة على الصعيدين الوطين والدويل
  .اآلثار اإلجيابية احملتملة للسلم واألمن الدولينيعالوة على  ،، وتعزيز سيادة القانونالوقاية من اجلرائم

  التوصيات  -واو

ن خالل التكامل اإلجيايب التوصيات التالية لتعزيز مبدأ التكامل مام ستخدااستنادا إىل ما ورد أعاله، ميكن   -٥٤
  :على الصعيد الوطين

التأكيد على أن السلطات القضائية الوطنية تتحمل املسؤولية أن تعيد ينبغي للدول األطراف   ) أ (
عترف بأن مكافحة اإلفالت من أن ترائم وخطر اجل على أقاضاةاألساسية عن التحقيق وامل

  . بأسرهتوقف على التزام اتمع الدويلتالعقاب 

واحملكمة واجلهات الفاعلة األخرى مبدأ التكامل من خالل تشجيع  الدولينبغي أن تعزز   )ب(
استقالل مراعاة اإلفالت من العقاب، مع لسد فجوة وسيلة كاإلجراءات الوطنية ذات الصلة 

  .االدعاء والقضاء يف احملكمة
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كافحة ملتدابري على الصعيد الوطين احلاجة إىل اختاذ مزيد من الأن تنظر يف غي للدول األطراف ينب  )ج(
ا دراسة الطرق اليت ميكن ببالتعاون مع احملكمة، أن تقوم عند االقتضاء، اإلفالت من العقاب و

ينبغي بداية أن تكون و. اجلرائمأخطر لسلطات القضائية احمللية من مواصلة التعامل مع متكني ا
لتعاون اإلمنائي وغريها من أشكال املساعدة حتت  من األنشطة اجلارية يف جمال اجزءاًهذه التدابري 

  .عنوان التكامل اإلجيايب

قدم هذا التقرير إىل مجعية الدول أن ت عن التكامل اإلجيايب وتقريراًعد لمحكمة أن تلينبغي   )د(
  .األطراف

تاحة، مانة مجعية الدول األطراف، يف حدود املوارد امل أوظيفة معينة يفاجلمعية  نشئتأن ينبغي    )ه(
 واملنظمات ، والدول املوقعة، والدول األطراف،تبادل املعلومات بني احملكمةتيسري يناط ا مهمة 

. تعزيز السلطات القضائية احملليةمن أجل  وأصحاب املصلحة اآلخرين ، واتمع املدين،الدولية
  . مجعية الدول األطرافينبغي أن تقدم األمانة تقريراً حمدثاً عن التقدم احملرز يف هذا الصدد إىلو

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

  .الصعيد الوطين من خالل التكامل اإلجيايب
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