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  تقييم العدالة اجلنائية الدولية

  
  العقاب من اإلفالت فجوة سد:  التكاملتقييم مبدأ

  
   املقدم من جهيت التنسيقاملوجز غري الرمسي] مشروع[

  مقدمة  -ألف

، بإجراء عملية تقييم ملسألة ٢٠١٠يونيه / حزيران٣قام املؤمتر االستعراضي، يف جلسته العامة السابعة املعقودة يف   -١
، وإىل نسخته ١ول األطراف قد اعتمدته يف دورا الثامنة املستأنفةالتكامل باالستناد إىل النموذج الذي كانت مجعية الد

، وجتميع جهيت التنسيق للمشاريع اهلادفة إىل تعزيز قدرة احملاكم احمللية على ٣التكامل: ، وإىل تقرير املكتب عن التقييم٢احملدثة
  ٤.التعامل مع اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي

، يف مالحظاما االفتتاحية، إىل أن احملكمة تكمل احملاكم ٦ وجنوب أفريقيا٥ا التنسيق، أال ومها الدامنركوأشارت جهت  -٢
الوطنية ولن تعمل إال عندما ال يكون يف مقدور الدولة القيام بعمليات التحقيق واملقاضاة أو ال يكون لديها االستعداد للقيام 

التحدي العاملي املاثل هو أن تساعد الدول بعضها بعضاً ملكافحة اإلفالت من وأبدت اجلهتان مالحظة مفادها أن . بذلك
وعلى الرغم من أن الدول لديها االختصاص الرئيسي للتحقيق واملقاضاة بشأن . العقاب حيث يبدأ، أي على الصعيد الوطين

ام بذلك مما يؤدي إىل نشوء فجوة من اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة، فإن بعض الدول ليس لديها القدرة على القي
وأشارتا إىل أن الدور الذي ميكن للمحكمة أن تؤديه يف جمال التكامل اإلجيايب حمدود حبكم طبيعة . جيث اإلفالت من العقاب

                                                 
 ٢٥-٢٣راف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة املستأنفة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األط     1

  .، املرفق الرابعICC-ASP/8/Res.9، اجلزء الثاين، القرار )ICC-ASP/8/20/Add.1منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠١٠مارس /آذار

  .RC/ST/CM/INF.1 الوثيقة  2
  .ICC-ASP/8/51 لوثيقة  3
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أندرايس ‘، كما تكلم باسم جنوب أفريقيا سعادة السيد وكيل الوزارة للشؤون القانونية’ توماس وينكلر‘ تكلم باسم الدامنرك السفري  5
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زاء وينبغي القيام بكل جهد من أجل سد الفجوة املتعلقة باإلفالت من العقاب مع مراعاة احلساسية إ. هذه املؤسسة ومواردها
  .القائمنيالسياق البيئة و

وفضالً عن ذلك، فقد أعربتا عن رأي مفاده أن املدعي العام قد توخى احلكمة يف اختيار مقاضاة أشد اجلهات   -٣
وهكذا فإن من األمهية القصوى قيام الدول واملنظمات بالعمل معاً بغية سد الفجوة املتعلقة باإلفالت من العقاب . مسؤولية

ومن األمور الرئيسية .  النظم الوطنية على استعداد للتعامل مع اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمةوضمان أن تكون
  .تزويد احملاكم الوطنية باألدوات الالزمة للتعامل مع هذه اجلرائم

هذا وأعرب عن رأي مفاده أن . ال يرد يف نظام روما األساسي" التكامل"وأشار مدير املناقشة إىل أن مصطلح   -٤
بيد أنه ما إن دخل نظام روما األساسي حيز النفاذ حىت ظهر . املصطلح حيمل فكرة وجود عالقة خصومة بني احملكمة والدول

مث ظهر مفهوم التكامل اإلجيايب، وذلك يف استراتيجية املدعي العام ويف . ج جديد نظر يف إطاره إىل التكامل نظرةً أكثر إجيابية
  .ورأى، فضالً عن ذلك، أن التكامل اإلجيايب ال ميكن أن يوجد دون وجود التكامل السليب.  املؤمترالوثائق املعروضة على

  املناقشةمناقشات حلقة   -باء

مديراً ’ شاباس. وليام أ‘وقد عمل األستاذ اجلامعي . دعي ستة من اخلرباء إىل التحدث إىل املؤمتر يف حلقات مناقشة  -٥
  .للمناقشة

  تحدة السامية حلقوق اإلنسانمفوضة األمم امل  -١

إىل أن احملاكم املخصصة اليت ينشئها ’ نافانيثيم بيالي‘/أشارت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة  -٦
 .جملس األمن التابع لألمم املتحدة هلا األسبقية على احملاكم الوطنية، حسب الفهم التقليدي للتسلسل اهلرمي للمحاكم الدولية

 بالتسلسل اهلرمي وهي ترى أن من األمور اإلجيابية أن الدول هلا املسؤولية ال يتسموقالت إن النهج اجلديد املتعلق بالتكامل 
  .الرئيسية عن القيام بعمليات التحقيق واملقاضاة بشأن اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة

حلقوق اإلنسان، هو ضمان عدم وجود فجوات يف املقاضاة وأضافت أن مهها الرئيسي، بوصفها املفوضة السامية   -٧
وأشارت إىل أن املسؤولية الرئيسية عن التحقيق واملقاضاة بشأن انتهاكات قانون حقوق . بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان

اليت ال يكون فيها ويف احلاالت . اإلنسان اليت ترقى إىل درجة انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويل إمنا تقع على عاتق الدول
مبقدور الدول أن تفعل ذلك بسبب االفتقار إىل القدرات، فإن املفوضية السامية تقف على أهبة االستعداد ملساعدة هذه الدول 

ويعرض التعاون الدويل على الدول من منظومة األمم املتحدة عن طريق الوالية اليت . على بناء هذه القدرات يف قطاع العدالة
وأوضحت أن املفوضية هي صوت للضحايا وستواصل الدفاع عنهم لضمان احملاسبة على الفظائع . مفوضيتهاتنهض ا 

  .املرتكبة

ويف احلاالت اليت تعمد فيها الدول إىل اختاذ قرار بعدم التحقيق أو بعدم املقاضاة بسبب عدم الرغبة، فإا تتوسط   -٨
وإذا مل يتحقق ذلك، فإا تعرب عن القلق بشأن الوضع وتواصل جهودها . ةمباشرة لتشجيعها على النهوض مبسؤولياا الدولي

  .يف هذا الصدد

مل يعرف يف نظام روما األساسي، فإن هذا النظام ال يشري مع ذلك إىل أنه ال جيوز " التكامل"ويف حني أن مصطلح   -٩
وأشارت . ن تفعل ذلك أو غري قادرة على أن تفعلهللمحكمة أبداً أن متارس االختصاص ما مل يثبت أن الدولة غري مستعدة أل

أيضاً إىل الفقه القضائي لدائرة االستئناف التابعة للمحكمة ومفاده أنه يف احلاالت اليت ال تتخذ فيها الدولة أي إجراء فال يوجد 
  .ما مينع املدعي العام من البدء يف إجراء حتقيق
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ة أن تساعد الدول يف الوفاء بالتزاماا يف إطار مبدأ التكامل، أن وأضافت، خبصوص كيف ميكن للمفوضية السامي  -١٠
املفوضية قد التزمت ببناء القدرات القضائية يف الدول، وساعدت يف رصد االنتهاكات، ويسرت عمل جلان التحقيق يف 

ظ بصورة واضحة عن مسألة كما أن املفوضية قد أنشأت مشروعاً لتحديد معامل االنتهاكات مكّنها من االحتفا. االتنهاكات
  .وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان وأمناطها ووتريا

مل تظهر إال يف اآلونة األخرية وهي تعود يف " األشد مسؤولية"وأشارت أيضاً إىل أن السياسة املتمثلة يف حتديد األفراد   -١١
قد اعتمدها كجزء من استراتيجية ) احملكمة(لدولية منشئها إىل احملكمة اخلاصة لسرياليون وأن املدعي العام للمحكمة اجلنائية ا

  .اإلدعاء العام

  ، املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة’سريج برامريتس‘/السيد  -٢

از على عن العالقة بني احملاكم الدولية واحملاكم الوطنية وعن التأثري احملتمل الستراتيجية اإلجن’ برامريتس‘/تكلم السيد  -١٢
  .الكيفية اليت ينظر ا إىل احملكمة على الصعيدين الوطين والدويل

وأشار إىل أنه على الرغم من كون احملكمة حمكمة دائمة، فإنه سيكون من الضروري إجياد استراتيجية إجناز لكل   -١٣
راتيجية اإلجناز بسرعة كان ذلك فأحد الدروس املستفادة من احملاكم املخصصة هو أنه كلما وضعت است. حالة من احلاالت

  .أفضل

، مل تكن هي موضع التركيز  اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةوأوضح أن استراتيجية اإلجناز، حسب خربة احملكمة  -١٤
. عوبةالرئيسي عند البداية، ويف الواقع فبعد أن وضعت حرب البلقان أوزارها اتسم التعاون مع اجلهات القضائية الوطنية بالص

ومل تبدأ تلك احملكمة يف التركيز على التكامل إال بعد اعتماد ما يتصل باملوضوع من قرارات جملس األمن املتعلقة باستراتيجية 
" ناجتاً ثانوياً"وأشار إىل أن التكامل كان يف بداية عمل احملاكم املخصصة . مث أُحيلت قضايا إىل حماكم وطنية يف املنطقة. اإلجناز

  .بح اليوم يشكل إحدى األولويات الرئيسيةبينما أص

 واستحدثت آليات ذات حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةوقد جرى إجياد حوافز لتشجيع التعاون مع ا  -١٥
ة قاعدة وأُتيحت للمدعني العامني احملليني يف املنطق. صلة، مثل فريق انتقايل عمل كواجهة للعمل مع املدعني العامني احملليني

 بدمج أحد املدعني العامني من املنطقة لغرض االتصال بغية ٢٠٠٩بيانات واسعة النطاق، كما قامت تلك احملكمة يف عام 
  .تقدمي املساعدة إىل احملكمة ومنها

ات وأوضح أن أفضل حمكمة للتعامل مع اجلرائم هي حماكم املكان الذي ارتكبت فيه هذه اجلرائم، قريباً من اتمع  -١٦
وقال إنه لذلك ينظر بإجيابية إىل استعداد السلطات القضائية احمللية للتعامل مع اجلرائم ولضمان . املتأثرة وباستخدام اللغة احمللية

  .إجياد تدابري للقيام بذلك

ضد  ستواصل تناول القضايا املرفوعة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةوقد أوضح جملس األمن أن   -١٧
وقال إنه يعترب ذلك طريقة فعالة للتعامل . املرتكبني الرئيسيني وإحالة املرتكبني من املستويني األوسط واألدىن إىل احملاكم الوطنية

  .مع احملاكم الوطنية يف حني أنه ينطوي على احترام احملاكم الدولية

يص احملاكم الدولية ألشد األفراد مسؤولية ال وتساءل مدير املناقشة عما إذا كان هذا األسلوب املتمثل يف ختص  -١٨
ينطوي على مزالق، مثالً كونه يرسل رسالة إىل األشخاص املعنيني مفادها ما مل يكونوا من املستوى القيادي فال حاجة إىل أن 

  .يشعروا بالقلق من احملاكم الدولية
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 احملاكم الدولية ال تستطيع أن تتناول مجيع إىل أن هذا املفهوم يرتكز على حقيقة أن’ برامريتس‘/وأشار السيد  -١٩
  .بيد أن هذا املفهوم آخذ يف التغير وجيري النظر فيه تبعاً لكل حالة على حدة. القضايا

وأعرب مدير املناقشة عن رأي مؤداه أن عملية إحالة قضايا إىل احملاكم الوطنية مرة أخرى، كما أُشري إىل ذلك يف   -٢٠
  ".التكامل العكسي" للمحكمتني، هي أمر ميكن تسميته لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتا مكرراً من ١١القاعدة 

  العليا ألوغندا احملكمة يف احلرب جلرائم اخلاصة الشعبة رئيس ،’كييزا أكييكي‘ القاضي  -٣

ة إنشاء الشعبة تكلم القاضي كييزا عن التجربة املرتبطة بالعالقة مع احملكمة من منظور املستوى الوطين، وخباص  -٢١
  .اخلاصة جلرائم احلرب يف احملكمة العليا ألوغندا

. وأشار إىل أن حكومة أوغندا هي اليت أحالت احلالة يف أوغندا إىل احملكمة، متحملةً بذلك مسؤوليتها الدولية  -٢٢
 بأن ذلك قد محل جيش وخبصوص إصدار أوامر إلقاء القبض من جانب احملكمة ضد املتهمني اخلمسة، أشار إىل الرأي القائل

ولذلك فإن اإلحالة إىل احملكمة قد عادت على أوغندا بنتائج إجيابية بالنظر إىل أن . الرب للمقاومة على بدء حمادثات السالم
  .٢٠٠٦السالم قد ظل قائماً منذ عام 

شعبة ‘ة العليا، هي وأُنشئت شعبة خاصة باحملكم. وقد اشتملت حمادثات السالم جبوبا على اتفاق بشأن املساءلة  -٢٣
 ’شعبة جرائم احلرب‘وقد عملت . واليت تتألف من أربعة قضاة، بغية حماكمة األفراد املشتبه يف ارتكام فظائع’ جرائم احلرب

  .يف إطار شراكة مع احملكمة

الوحدة ‘ابة يف وناشد احملكمة واهليئات الدولية أن تقدم املساعدة يف جمال بناء القدرات، مثالً تدريب وكالء الني  -٢٤
، فضالً عن تقدمي املساعدة من الدول األطراف أو احملكمة أو ’شعبة جرائم احلرب‘داخل ’ اخلاصة لعمليات التحقيق واملقاضاة

  .املنظمات الدولية يف جمال بناء القدرات

لقيام بذلك والقدرة والحظ أن احملاكم الوطنية مستعدة ألن حتاكم أي شخص يعرض عليها وأا لديها الرغبة يف ا  -٢٥
وهي مل تنظر بعد يف قضايا . على أن حتاكم أي فرد، مبن يف ذلك األشخاص املتهمون املعروضون على احملكمة اجلنائية الدولية

من هذا القبيل ولكنها ميكن أن تفعل ذلك خبصوص ضباط عسكريني وأفراد عسكريني آخرين مل جتر إدانتهم بعد يف احملكمة 
  .يةاجلنائية الدول

 ومع القيام مؤخراً باعتماد تشريعات التنفيذ، فضالً عن القانون املوجود املتعلق باتفاقيات جنيف، توجد اآلن   -٢٦
اإلمكانية والقدرة الالزمتان لكي يقاضى على الصعيد احمللي األشخاص املتهمون بارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص 

  .احملكمة اجلنائية الدولية

هي األوىل من نوعها يف أفريقيا وأوصى بقيام الدول األطراف اليت مل ’ شعبة جرائم احلرب‘إىل أن وأشار كذلك   -٢٧
تنشئ بعد حماكم وطنية من هذا القبيل بإنشاء هذه احملاكم، بالنظر إىل أن هذا من شأنه أن يساعدها يف الوفاء مبسؤولياا 

  .خبصوص والية احملكمة

منح ندا ميكن أن تستفيد من احملكمة ومن احملاكم املخصصة واحللقات الدراسية ووخبصوص التدريب، أوضح أن أوغ  -٢٨
  . بغية متكني العاملني من اكتساب خربة أكربالتدريب الداخلي
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  الدميقراطية الكونغو مجهورية كينشاسا، العام، احلسابات مراجع نائب، ’توسان مونتازيين موكيمابا‘العقيد   -٤

وذكر أن .  اخلربة املتعلقة بالتكامل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية’ن مونتازيين موكيماباتوسا‘العقيد تناول   -٢٩
  . قد أحالت ثالثة من رعاياها إىل احملكمة وهي تشكل منوذجاً للتعاون مع احملكمةمجهورية الكونغو الدميقراطية

قاضاة األشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطرية  ترتيبات ملمجهورية الكونغو الدميقراطيةوعلى الصعيد الوطين، وضعت   -٣٠
، فإا أنشأت حمكمة ٢٠٠٢وبعد قيامها بالتصديق على نظام روما األساسي يف عام . مذكورة يف نظام روما األساسي

وقد صدر أول .  هلا اختصاص بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي٢٠٠٢نوفمرب /عسكرية يف تشرين الثاين
 وكان ذلك هو املرة األوىل اليت تقوم فيها حمكمة وطنية بإدانة الدولة الكونغولية خبصوص ٢٠٠٦فرباير /ضائي يف شباطحكم ق

  .مسؤوليتها املدنية عن العنف اجلنسي

 بالنظر إىل عدم ٢٠٠٢وأشار إىل وجود فجوة هامة تتعلق باإلفالت من العقاب خبصوص اجلرائم املرتكبة قبل عام   -٣١
، اتبعت استراتيجيتان ٢٠٠٢وبعد عام .  رجعي لوالية احملكمة وال لقانون العقوبات يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةوجود أثر

 مجهورية الكونغو الدميقراطيةالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية على أساس طلب أُرسل إىل احملكمة بشأن احلالة القائمة يف : مها
  .حملاكم العسكرية احمللية خبصوص املسائل اجلنائية؛ وا٢٠٠٢يوليه / متوز١منذ 

:  ما يليمجهورية الكونغو الدميقراطيةوأوضح أنه كان من بني التحديات الرئيسية اليت واجهت مبدأ التكامل يف   -٣٢
تعلق بكل من محاية االفقار إىل تشريعات تنفيذ؛ واالفتقار إىل املوارد البشرية والتدريب؛ واالفتقار إىل الدراية الفنية فيما ي

الضحايا والعنف اجلنسي واجلرائم اخلطرية واستخراج اجلثث؛ واالفتقار إىل البنية األساسية مثل مرافق السجون، وإىل القدرة 
 كانت قد خرجت حديثاً من احلرب؛ مجهورية الكونغو الدميقراطيةالتشغيلية أي عدم توافر الوسائل الالزمة بالنظر إىل أن 

 وعلى من يستطيعون القيام إضفاء الطابع احمللي على اجليشوإعادة هيكلة اجليش؛ وتدريب األفراد العسكريني؛ واحلاجة إىل 
بالتحقيق؛ وحتديد هوية املشتبه فيهم بالنظر إىل أن معظم األفراد العسكريني حيملون أمساء منتحلة مما جيعل التحقيق مع الشخص 

  .ول إىل السكان املتضررين؛ والبنية األساسية، مثل األمن والطرق السيئةصاحب االسم املستعار أمراً صعباً؛ والوص

وأضاف أن االستراتيجية املوضوعة لسد هذه الفجوة املتعلقة باإلفالت من العقاب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   -٣٣
بعثة منظمة األمم املتحدة يف يف ون قد مشلت التدريب، مثالً بناء القدرات بالتعاون مع شعبيت حقوق اإلنسان وسيادة القان

  .، فضالً عن التعاون الثنائي، مثالً مع املنظمات غري احلكوميةمجهورية الكونغو الدميقراطية

كانت هي املرة األوىل اليت تبت فيها الدائرة التمهيدية يف مسألة مدى ’ لوبانغا‘وأشار مدير املناقشة إىل أن قضية   -٣٤
مجهورية الكونغو ، أي أن النظام املعمول به يف ’انعدام النشاط‘وقد استحدث القضاة مبدأ . ١٧دة  يف ضوء املاقبول الدعوى

 يبدو أنه قادر على املقاضاة ولكن بالنظر إىل أنه مل يكن يعمل بسبب عدم إمكانية القيام يف ذلك الوقت باملقاضاة الدميقراطية
مجهورية وأشار كذلك إىل أن . ، فإن احملكمة يكون هلا االختصاصبشأن حاالت جتنيد األطفال اجلنود على الصعيد الوطين

  . تثبت حالياً أا قادرة على إجراء حماكمات بشأن مجيع القضاياالكونغو الدميقراطية

 قد أُحيلت إىل احملكمة مجهورية الكونغو الدميقراطيةيف هذا الصدد أن احلالة يف ’ مونتازيين موكيمابا‘وأوضح العقيد   -٣٥
مجهورية الكونغو و. ففي ذلك الوقت، مل يكن القضاء يف وضع ميكّنه من إجراء التحقيقات. ى أساس إجراء اختذته الدولةعل

وأضاف أن إحالة احلالة إىل احملكمة ال يعين أن الدولة قد .  مستعدة للتعاون مع احملكمة خبصوص عمليات املقاضاةالدميقراطية
سية ولكن انعدام النشاط كان بسبب أن جرمية جتنيد األطفال للعمل كجنود مل تكن قصرت يف النهوض مبسؤوليتها الرئي

  .منصوصاً عليها يف قانون العقوبات
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 ربنامجل التابع اإلمنائية السياسات مكتب يف الدميقراطي احلكم فريقة  مدير’مولكييت –ريزفر جريالدين‘ السيدة  -٥
  اإلمنائي املتحدة األمم

 الدور الذي تؤديه املساعدة اإلمنائية املقدمة من برنامج األمم املتحدة ’مولكييت –ريزفر ريالدينج‘  السيدةتناولت  -٣٦
  .اإلمنائي

وأوضحت أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوصفه ذراع التنمية يف األمم املتحدة، ينظر يف كثري من التحديات اليت   -٣٧
ويبين الربنامج تدخالته على أساس االتفاق مع . تربة خصبة للتنمية البشريةيلزم مواجهتها من أجل احلد من الفقر ويئة 

 بلداً قد تضررت من ٣٠ بلداً تقريباً منها ٩٠ويشارك الربنامج يف برامج لتحقيق سيادة القانون وذلك يف . احلكومات املعنية
السيطرة ع عمليات التدخل على مبدأ نزاعات استخدم فيها العنف أو خرجت حديثاً من هذه الرتاعات، كما ترتكز مجي

وال يشارك الربنامج يف وضع أُطر معيارية أو يف رصد حالة حقوق اإلنسان ولكنه يكفل أن ترتكز . الوطنية على زمام األمور
يادة التركيز الرئيسي يف براجمه املتعلقة بس ينصب و. اجلهود اإلمنائية على مبدأ الشمول واملشاركة واملساواة وعدم التمييز

  .القانون على جمال تنمية القدرات باعتباره أحد الشروط املسبقة للسيطرة الوطنية على زمام األمور

وقد لوحظ أن . وقد اعتمد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي جاً متكامالً بشأن العدالة االنتقالية وسيادة القانون  -٣٨
نتقالية اليكون هلا إال تأثري حمدود إذا مل تؤخذ يف احلسبان اجلهود األوسع املساعدة الدولية املقدمة من أجل آليات العدالة اال

ومن بني األعمال اليت ميكن للربنامج أن يقوم ا إعالم القضاء . نطاقاً الواجب بذهلا فيما يتعلق بسيادة القانون وبناء السالم
ملساعدة على وضع تشريعات وتنفيذ برامج حلماية الشهود؛ جبوانب القانون الدويل والترويج الستعماله يف التطبيق احمللي؛ وا

وأشارت إىل أن . ووضع استراتيجيات اتصال مع اجلمهور فيما يتعلق حباالت العنف املرتكز على نوع اجلنس واجلرمية املنظمة
اكم، وبناء برامج التوعية وسنها، وزيادة عدد حاالت تنفيذ قرارات احمل بناء القدرات يف  قطاع العدالة، مثل صياغة التشريعات

والوعي القانوين، وإجياد برامج املساعدة القانونية اانية العريضة القاعدة، ميكن أن يزيد على حنو متبادل من فعالية تناول قضايا 
  .اجلرائم اخلطرية

لصراعات كما تتناول وأوضحت أن أعمال برنامج األمم املتجدة اإلمنائي تتناول أيضاً عمليات املقاضاة املتصلة با  -٣٩
اجلهود الرامية إىل ترسيح وجود آليات املساءلة الوطنية، مثلما حدث يف كولومبيا حيث بدأ الربنامج يف تيسري عملية حكومية 
دولية يتمثل هدفها يف تعزيز القدرة على املقاضاة وبرامج التعويضات اليت تركز على كل من اآلليات الوطنية واملبادرات 

  . مستوى اتمع احمللياملتخذة على

وباإلضافة إىل ذلك، فإن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي قد قام، على امتداد املناطق، بتقدمي الدعم املوجه من أجل   -٤٠
سنة العدالة اجلنائية يف قضايا اجلرائم اليت حتظى باهتمام دويل، مثل تطوير قدرات دائرة جرائم احلرب التابعة حملكمة الدولة بالبو

كما قام . واهلرسك  وقدرات حماكم املستوى احمللي، فضالً عن تطوير االستراتيجية الوطنية للمقاضاة بشأن جرائم احلرب
ليشيت وكجزء من مساعدة موجهة على نطاق القطاع بأسره من أجل اإلصالح القضائي، بتقدمي الدعم -الربنامج، يف تيمور

ممثليها احملليني /عدة جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة عن طريق تدريب مفوضيهامن أجل بناء القدرة على املقاضاة ومبسا
  .ومساعدا يف اجلهود الرامية إىل توعية احملتمع احمللي

  ير العام للعالقات اخلارجية، باملفوضية األوروبية، نائب املد’كاريل كوفاندا‘/السيد  -٦

ة الدولية يف التعاون الدويل وركز يف هذا الصدد على التدابري اليت يضطلع دور اجلهات املاحن’ كوفاندا‘/تناول السيد  -٤١
  .ا االحتاد األورويب
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وأشار إىل ااالت الرئيسية اليت يقدم فيها االحتاد األورويب املساعدة، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة املباشرة إىل احملكمة   -٤٢
وتقدم املساعدة أيضاً إىل املنظمات غري . طريق برامج التنمية الواسعة النطاقوإىل اتمع املدين وإىل مؤسسات الدولة عن 

ويقدم الدعم أيضاً إىل بعض البلدان اليت جتري . احلكومية يف بعض بلدان احلاالت، مثالً يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا
وفضالً عن ذلك، فإن الدعم . لدعم إىل برنامج العدالة االنتقالية افيها حتقيقات أولية، مثالً أفغانستان، مبا يف ذلك تقدمي هذا ا

  .متاح أيضاً لدور الرصد الذي تقوم به منظمات اتمع املدين وكذلك إىل آليات العدالة التقليدية يف رواندا

 حماكم أخرى، مبا يف ذلك  الدعم إىلأيضاًوأضاف أن االحتاد األورويب، باإلضافة إىل تقدمي الدعم إىل احملكمة، يقدم   -٤٣
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة اخلاصة لسرياليون، والدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا، والدائرة 

ولكن واجلهود اليت تبذهلا هذه احملاكم األخرى بأنواعها ال تغطي اجلرائم اليت تدخل ضمن والية احملكمة . اخلاصة يف كوسوفو
  .هذه احملاكم هي آليات قضائية ال غىن عنها من أجل سد فجوة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة يف املاضي

أن االستعداد للمقاضاة له أمهيته بالنظر إىل أن االفتقار إىل اإلرادة : والحظ أن الدروس الرئيسية املستفادة هي  -٤٤
لى احلكم من وضعهم هذا ميكن أن يعرقل برامج اإلصالح؛ والطبيعة الطوعية للمساعدة؛ السياسية إلخراج من يسيطرون ع

وأمهية حتديد األولويات، أي وجوب أن تكون احلصانة  يف صدارة برنامج عمل الدولة املتأثرة وإن كانت حكومة البلد الذي 
عطاء اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما خرج تواً من الصراع ميكن أن تواجه قضايا اقتصادية؛ ومع ذلك فإنه جيب إ

األساسي األسبقية على اهلموم األخرى؛ وفهم تأثري احلصانة، أي أنه بدون توافق آراء عريض على أن اإلفالت من العقاب 
  .يؤدي إىل إدامة العنف، فسيكون من الصعب اجلدال مع أولئك الذين حيبذون اتباع نهج غري املساءلة

ق بالعمل مستقبالً، أشار إىل أنه قد يكون من املفيد ترمجة التفاهم املشترك بشأن ما يشمله التكامل إىل وفيما يتعل  -٤٥
للتكامل تدمج املساءلة ضمن مشاريع املساعدة والتعاون؛ ومبادئ توجيهية؛ ودروس مستفادة؛ وما ينبغي ’ جمموعة أدوات‘

رة مشتركة مع الدول ومع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات بصو’ جمموعة األدوات‘وميكن وضع . جتنبه يف املستقبل
واجلرمية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وأمانة الكومنولث، واحملكمة اجلنائية الدولية، ومنظمات اتمع  

امج سيادة القانون، وما يعد الصراع، أن تيسر عمل من يعملون يف بر’ جمموعة األدوات‘ومن شأن . املدين، واالحتاد األورويب
  .وما إىل ذلك

. وأوضح أن تقرير املكتب قد أشار إىل التكامل األفقي والتكامل الرأسي ولكنه مل يسهب يف تناول التكامل األخري  -٤٦
ء جيش الرب وأعرب عن رأي مفاده أن التكامل الرأسي ميتد ليشمل ضمان أن تكون الدول ااورة جمهزة للتعامل مع أعضا

  .للمقاومة إذا أُسروا يف أراضيها

 فضالً عن ٧التكامل،: وأشار إىل أنه ينبغي البحث عن أكثر الوسائل فائدةً لتنفيذ توصيات تقرير املكتب عن التقييم  -٤٧
  ٨.التوصيات املعروضة يف جتميع مشاريع جهات التنسيق

- - - 0 - - -  
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