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ــة والقانون الدويل تعزيز العدال  - واو 

الجئو الروهينغيا، أعضاء مجلس األمن يزورون مخيم الجئي الروهينغيا يف بنغالديش
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أسهمت املساعدة التي تقّدمها األمم املتحدة 
يف مجال سيادة القانون يف البلدان الخارجة 

من النزاع يف حماية املدنيني وبسط سلطة 
الدولة ومكافحة اإلفالت من العقاب واستدامة 

السالم. وتشمل هذه الجهود ضمان املساءلة 
عن الجرائم الخطرية التي تؤجج النزاعات 

وتديمها.

كما زاد ترتيب جهة التنسيق العاملية يف 
مجاالت الرشطة والعدالة والسجون من 

تشجيع تقديم األمم املتحدة للمساعدة يف 
مجال سيادة القانون يف حاالت النزاع وما بعد 

انتهاء النزاع عىل نحو منسق ومتسق ومشرتك، 
استناداً إىل قوة أعضائها الفريدة واملتميزة، 

والجمع بني التدخالت التنفيذية والتحليل 
السيايس والتكامل بني مختلف الركائز.

وبُغية تحقيق أفضل النتائج، ال بّد من العمل 
البنّاء للدول األعضاء مع األمانة العامة قبل 

أن تتخذ الهيئات الحكومية الدولية القرارات 
بشأن إنشاء آليات مساءلة جديدة أو دعمها 

من أجل كفالة املراعاة الواجبة لسياسات األمم 
املتحدة وأفضل ممارساتها.

تقديم الدعم إىل السلطات القضائية 
املحلية

قّدمت جهة التنسيق العاملية الدعَم الشامل 
يف الوقت املناسب إىل 18 بلداً يف الفرتة 
2018/2017، بما يف ذلك تقديمه يف 

السياقات االنتقالية لكفالة استدامة مؤسسات 
األمن والعدالة الشاملة والخاضعة للمساءلة 

بعد انسحاب عمليات السالم.

ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، دعمت األمم 
املتحدة بدء التشغيل الفعيل للمحكمة الجنائية 

الخاصة، بما يف ذلك القبض عىل املجرمني 
املزعومني واألعضاء البارزين يف الجماعات 
املسلحة وتسليمهم واحتجازهم اآلمن. ويف 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، أسهم تقديم 
الدعم إىل نظام القضاء العسكري املحيل 
يف إدانات تاريخية يف عام 2017 بجرائم 
االغتصاب واالسرتقاق الجنيس والهجمات 

ضد املدنيني. ويف مايل، زاد عدد حاالت 
التوقيف واملحاكمات بفضل تقديم املساعدة 

إىل وحدة التحقيقات املتخصصة املعنية 
باإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية. ويف 

أفغانستان، جّدد مكتب املحاكم املتخصصة 
وممثيل االدعاء املتخصصني الذي تدعمه األمم 

املتحدة التزامهم بمكافحة الفساد؛ ويف دارفور، 

استفادت املحاكم الريفية من الدعم يف حّل 
املنازعات القبلية عىل األرايض التي تؤجج 

النزاعات. 

املحاكم الدولية

قّدمت األمانة العامة ملفاً من الوثائق إىل 
محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بطلب فتوى 
بشأن اآلثار القانونية لفصل أرخبيل شاغوس 

عن موريشيوس يف عام 1965. ويف كانون 
الثاني/يناير 2018، اخرتُت تلك املحكمة 
باعتبارها الوسيلة التي ينبغي استخدامها 

لتسوية النزاع عىل الحدود بني غيانا 
 وجمهورية فنزويال البوليفارية. 

وما زالت مساعّي الحميدة متاحة للدولتني 
لتكملة اإلجراءات القضائية. 

وأُغلقت املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
يف كانون األول/ديسمرب 2017، بعد أن حوكم 

أمامها جميع األشخاص الـ 161 املدانني 
بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب 

أو جرائم ضد اإلنسانية. وأصدرت اآللية 
الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني 

الجنائيتني أول حكم استئناف يف فرعها يف 
الهاي يف قضية شيشييل يف نيسان/أبريل 

2018. ويف حزيران/يونيه 2018، أحالت 
اآللية قضية انتهاك حرمة املحكمة إىل رصبيا 

للمحاكمة فيها، وهي أول إحالة من هذا النوع 
تنفذها اآللية.

ويف عام 2017، أحرزنا تقّدماً كبرياً يف تقديم 
املساعدة التقنية إىل مفوضية االتحاد األفريقي 

وإىل حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية يف 
جنوب السودان من أجل إنشاء املحكمة 

املختلطة لجنوب السودان. 

وقّدمت اآللية الدولية املحايدة واملستقلة 
للمساعدة يف التحقيق بشأن األشخاص 

املسؤولني عن الجرائم األشد خطورة بموجب 
القانون الدويل املرتكبة يف الجمهورية العربية 
السورية منذ آذار/مارس 2011 ومالحقتهم 

قضائياً أول تقرير لها إىل الجمعية العامة، 

وهو يتضمن تحليالً للخطوات املتخذة لكي 
تؤّدي هذه اآللية وظائفها بشكل كامل.

وبناء عىل طلب من مجلس األمن، اتخذُت 
تدابري إلنشاء فريق تحقيق يتوىل دعم الجهود 

املحلية الرامية إىل مساءلة تنظيم الدولة 
اإلسالمية عن طريق جمع وحفظ وتخزين 
األدلة عىل ما ارتكبه هذا التنظيم يف العراق 

من أعمال قد ترقى إىل مستوى جرائم الحرب 
والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة 

الجماعية. 

ونواصل التعاون مع املحكمة الجنائية الدولية 
عن طريق تقديم الدعم عمالً باتفاق العالقة، 
بوسائل منها تبادل املعلومات واألدلة وتوفري 

الخدمات واملرافق والدعم العميل بأشكاله 
املختلفة.

تعزيز القانون الدويل

نُظمت ثالث دورات دراسية إقليمية يف مجال 
القانون الدويل يف ثالث قارات وُسجلت 

52 محارضة ملكتبة األمم املتحدة السمعية 
البرصية للقانون الدويل. ويف 2018، احتفلت 

لجنة القانون الدويل بذكراها السنوية السبعني 
واعتمدت صكني مهمني من صكوك القانون 

الدويل.

وتكتيس نفس القدر من األهمية العمليُة 
الجارية العتماد صك دويل ملزم قانوناً بشأن 

حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق 

الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله 
عىل نحو مستدام. وستعقد الجمعية العامة 

مؤتمراً حكومياً دولياً للنظر يف نّص هذا 
الصك. ويمثل الضجيج تحت املاء الناجم عن 

األنشطة البرشية موضوعاً آخر يحظى باهتمام 
متزايد، وقد ركز عليه اجتماع عملية األمم 

املتحدة التشاورية غري الرسمية املفتوحة باب 
العضوية املتعلقة باملحيطات وقانون البحار 

الذي عقد يف حزيران/يونيه 2018.

 قّدم مركز التنسيق العاملي دعماً شامالً يف حينه
إىل 18 بلداً.
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العدالة والقانون الدويل: اآلثار البارزة

 أُغلقت املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة بعد أن حوكم أمامها جميع 
األشخاص الـ

161
املدانني بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية

184
من ضحايا العنف الجنيس يف جمهورية الكونغو الديمقراطية وغواتيماال ومايل 

واملكسيك استفادوا من املساعدة القانونية للحصول عىل التعويض والجرب

  أكثـر مـن

320 
مسؤوالً من 135 دولة استفادوا من برنامج بناء القدرات لهيئات املعاهدات، مما 

يزيد أيضاً من مستوى تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات عىل الصعيد الوطني




