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 مجعية الدول األطراف
 

 عاشرةال الدورة
 ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  التكاملعن  كتباملتقرير 

  مذكرة من األمانة

ديسمرب /كانون األول ١٠املؤرخ ، ICC-ASP/9/Res.3 القرار  من٤٧ عمال بأحكام الفقرة
 .هتنظر فيكي لجمعية لل التكاملحول  تقريرال طيه الدول األطراف مجعية مكتبقدم ي، ٢٠١٠

املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب مع  يعكس هذا التقريرو
اصلة تنفيذ القرار الصادر عن املؤمتر وسألة التكامل وماحملكمة ومع أصحاب املصاحل اآلخرين بشأن م

 RC/1.االستعراضي 

   معلومات أساسية-أوال

  :القرار التايل فيما خيص التكامل) اجلمعية(يف دورا التاسعة، اعتمدت مجعية الدول األطراف    -١

 وتطلبستعراضي، ترحب بتقرير املكتب بشأن التكامل والتقدم احملرز يف تنفيذ قرار املؤمتر اال"
إىل املكتب مواصلة احلوار مع احملكمة وغريها من أصحاب املصلحة بشأن مسألة التكامل 
ومواصلة تنفيذ قرار املؤمتر االستعراضي على حنو ما هو مبني يف تقرير املكتب بشأن التكامل، 

كتب وتدعو فضال عن التقرير املرحلي للم" سد فجوة اإلفالت من العقاب: تقييم مبدأ التكامل"
احملكمة وأمانة مجعية الدول األطراف إىل تقدمي تقرير إىل دورة اجلمعية حول هذه املسألة وفقا 

 )١( ".RC/Res.1للقرار 

 .التكامل قرارا بشأن الدول األطراف جلمعية املؤمتر االستعراضي، اعتمد وعالوة على ذلك  -٢
  :ما يلي  القرار من منطوق عناصروتتضمن 

                                                
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة التاسعة، نيويورك، ) ١(
ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠-٦

  . ٤٧، الفقرة  ICC-ASP/9/Res.3 الد األول،)  
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ة، والدول األطراف، وسائر األطراف صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات  احملكميشجع"
الدولية، واتمع املدين، وأصحاب املصلحة اآلخرين على مواصلة استكشاف السبل اليت ميكن 
ا تعزيز قدرة السلطات القضائية الوطنية للتحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل 

ا على النحو املبني يف تقرير املكتب  بشأن التكامل، مبا يف ذلك يف التوصيات واملقاضاة عليه
  الواردة ا؛

 ويف نطاق املوارد ICC-ASP/2/Res.3 إىل أمانة مجعية الدول األطراف، وفقاً للقرار يطلب
املوجودة، تيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر األطراف صاحبة 

 مبا فيها املنظمات الدولية واتمع املدين، من أجل تعزيز السلطات القضائية الوطنية، املصلحة،
ويطلب إىل أمانة مجعية الدول األطراف أن تقدم إىل اجلمعية يف دورا العاشرة تقريراً يف هذا 

 الشأن؛

ة  إىل املكتب مواصلة احلوار مع احملكمة وسائر اجلهات صاحبة املصلحة بشأن مسأليطلب
التكامل اإلجيايب ويدعو احملكمة، ويدعو احملكمة إىل أن تقدم، حسب االقتضاء، إىل اجلمعية يف 

  "٢.دورا العاشرة تقريراً يف هذا الشأن

مع  مسألة التكاملالتابع للمكتب  يف الهايالفريق العامل  وونامليسر ، تناولعلى هذا األساس  -٣
املكتب يف  اليت قدمهاوالية وفقا لل صلحة اآلخرين،أصحاب امل وكذلك جلمعيةأمانة ااحملكمة و
، للفريق العامل عدد من االجتماعات وقد مت عقد .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٧ يوم اجتماعه

واجلهات الفاعلة أصحاب املصلحة مع مع األمانة و بشكل وثيق نوامليسرإىل ذلك عمل وباإلضافة 
  .للقرارات وريالتنفيذ الف لتعزيز خارج اجلمعية األخرى

  نتائج عامة  -ثانياً 

املسؤولية  التكاملمبدأ  يضع، لنظام روما األساسيأحد األركان األساسية قانوين، و كمبدأ   -٤
احملاكم  يف وحماكمة مرتكبيها نظام روما األساسياملنصوص عليها يف  اجلرائم عن التحقيق يف األولية
دف ، على املستوى الوطين تدابري طوعيةواتخذت . سوى كمالذ أخري احملكمةوال تتدخل  .الوطنية

 ومن مث يعزز هذه اجلرائم، اليت ارتكبت فيها معاجلة احلاالتمن  السلطات القضائية احمللية إىل متكني
  ".جيايبإلالتكامل "باسم  كان معروفا وهو املفهوم الذي روما األساسي، الشامل لنظام التنفيذ

احملكمة  دور ، يحداحمللية إىل السلطات القضائية مثل هذا الدعم دميقبت هعام بأن هناك فهم   -٥
اجلهات الفاعلة  مع إشراك، دولالثنائي بني ال التعاونحتفيز و احملاكمات احمللية تشجيعيقتصر على و

                                                
 ١١ -مايو/ أيار٣١ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، كمباال، الوثائق الرمسية للمؤمتر االستعراضي لنظام روما األ )٢ (

RC/11 (٢٠١٠يونيو /حزيران
  .١٠-٨الفقرات ، RC/Res.1 ألف،.اجلزء الثاين)  
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تيسري ب تهاأمان جلمعيةا تكلف هلذا الغرض .املدين واتمع واإلقليمية مثل املنظمات الدولية األخرى
  .السلطات القضائية الوطنية تعزيز املعلومات اليت دف إىل ادلتب

 رائماجل وحماكمةملنع يتمثل يف وضع تدابري  دور األمانة  أنترىاألطراف  الدول وكانت  -٦
 سيادةو التعاون من أجل التنميةوجودة يف جمال الربامج امل نظام روما األساسي يفاملنصوص عليها يف 
السلطات  دف متكني مع اجلهات الفاعلة األخرى الدول وكذلك بني التعاون زحتفي القانون من خالل
مبا  .ومقاضاة مرتكبيهانظام روما األساسي املنصوص عليها يف اجلرائم  لتحقيق يفمن ا القضائية الوطنية

ل تباد يف تسهيليكمن  دور األمانة، فإن داخل اتمع الدويل بالفعل يف هذا اال أنشطة  هناكأن
يف جمال  بناء القدراتيتناول  برنامج  أيحموراً يف واجلرائم روما األساسي نظام واحلفاظ على املعلومات

  .اإلصالح القضائي قطاعاتالقانون و سيادة

 اجلهود على نوامليسر كثّف ،أوساط التنمية يفطرف من هذا املفهوم الدعم  ولكي يكسب  -٧
 منظومة األمم، على سبيل املثال الدولية واإلقليمية املنظماتداخل  اإلجيايب التكامل رةمباد" تعميم"

دراج يف الترويج إل يساعد  أنذاه من شأنو .األورويب مثل االحتاد املنظمات اإلقليمية، املتحدة وكذلك
 إدماج ويعد .األورويبداخل االحتاد املتحدة و منظومة األمم املخطط هلا يف يف الربامج "اإلجيايبالتكامل "
ا  مهماًأمر القضائيبرامج اإلصالح القانون و سيادة يف نظام روما األساسي املنصوص عليها يف جلرائما

  .هذا الصدد اجلهود املبذولة يفتتواصل و ،"اإلجيايب التكامل" مبادرات لتعزيز

 التحقيق يفاكمة الوطنية حمل قدرات اهليئات القضائية سهم يف تعزيزت أن احملكمة ومن املفهوم  -٨
، وبالتايل .تنفيذ واليتها يف سياق، وحماكمة مرتكبيها نظام روما األساسياملنصوص عليها يف  اجلرائم

 يف الوقت نفسه وحتاكم ارمني، فهي  القضائيالختصاصهااخلاضعة  اجلرائمبينما حتقق احملكمة يف 
  .ككل روما األساسي تعزيز نظام تساهم يف

  ونيةاملقاييس القان –التكامل   -اً لثثا

 ال ترتبط "جيايباإل التكامل" أنشطة، على أن املناقشات املراحل األولية من يف، التأكيدومتّ    -٩
 اإلجراءات يف إطار القضاة،إال  يقررها ال ميكن أن، اليت املقبوليةاملتعلق ب قضائيالقرار ال سألةمب

 احملاكمات الوطنيةب تعلقفيما ي دعم للسلطات الوطنيةأي و أي تعاون يمنحو. القضائية للمحكمة
 فيما يتعلق قضاة احملكمةقد يتخذه  قرار املساس بأي دون اخلطرية عن اجلرائم الدولية احملتملة أو الفعلية

  . ذلك يفتهاعدم رغبب أو وطنية حقيقية القيام بإجراءاتالدولة عن عجز ب

يف  التكامل انوين لنظامالق بشأن اإلطار مكتب املدعي العام  مناًعرض الدول األطراف تلقت  -١٠
 غتبلكما أُ .نظام روما األساسي  من١٩ و١٧ تنيفيما يتعلق باملادخاصة ، نظام روما األساسي

معيار التكامل و يف ما يتعلق داخل احملكمة الفقهية بالتطورات التقدم احملرز فيما يتعلقب الدول األطراف
احملكمة اجلنائية  أمام الدعوى مقبولة ا إذا كانتم عند اختاذ قرار الدوائر اليت تستخدمهااملقبولية 
  .الدولية
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  دور اجلمعية وأمانتها   - اً رابع

بتكليف من  تبادل املعلومات وظيفة مانة من أجل تطويراأل اجتماعات عديدة مع امليسرون عقد  -١١
ألطراف الدول ابني احملكمة و تبادل املعلومات تسهيل وهذا يشمل .التكامل فيما يتعلق اجلمعية

قدرات اهليئات هدف إىل تعزيز ياملدين، و الدولية واتمع مثل املنظماتوأصحاب املصلحة اآلخرين، 
  .الوطنية القضائية

على  ناقشالدول األطراف و دور أمانة مجعية مناقشات حول الهاييف  الفريق العامل أجرىو   -١٢
 ج تدرجيي على اعتماد الدول األطراف تفقتاو .الوالية هذه تنفيذ تم ايالكيفية اليت  وجه اخلصوص

 .ضوء اخلربة املكتسبة يف وحتسينهباستمرار  النهج املتبعتكييف  حىت يتسىن  الواليةبتنفيذ فيما يتعلق
  .ليةهذه اآلتطوير إنشاء ووذه الصورة سوف يحرز تقدم يف 

على  بوابة إنشاء يتمثل أحدمها يف. نيا ذا شقج اختذت، يف تنفيذ واليتها ،اأ أبلغت األمانة   -١٣
اجلهات املعنية بني األمانة و ًءانتقاكثر األاملباشرة واالتصاالت والثاين يف لتكامل، شبكة اإلنترنت ل

 لتسهيل األمانة أنشأااليت  البوابة اإللكترونيةيف جمال احملرز  بالتقدم األطراف ورحبت الدول. األخرى
 ميلأما حت. تكاملاملتصلة بالاملبادرات  للوصول إىل واحدة بوابة دوجو دف، وتبادل املعلومات

 تم حتميلهاياملعلومات اليت  مجيعسوف حتتاج و تدابري أمنية، بطبيعة احلالفيتطلب املوقع،  البيانات إىل
الدول غري األطراف و مجيع الدول وشجعت .الستخداماملتعلقة باتوجيهية المبادئ للوفقا إىل تصفية 

 املعلوماتتقاسم لوظيفة  إطارا تنفيذيا األمانة أيضا وقد حددت .املوقع إىلتقدمي بيانات  إىلاف األطر
 بالتقدم احملرز يف الدول األطراف ورحب .األخرى ذات الصلة مع اجلهاتعالقتها األمانة واملتصلة ب
  .اجلديدة اخلارجية مع األطراف، وخصوصا بناء القدرات يف فعال االتصاالت تيسري

 املمارسات،حتديد أفضل يف مجع و اال، ال سيما عملها يف هذا مواصلة األمانة على تعجشو  -١٤
حلفاظ ا ميكن هنوأشري إىل أ .أصحاب املصلحة املعنيني بني أكثر إجيابية تعاونية عالقات إقامة فضال عن

 بسيادة ذات الصلة تمعات احملليةواالتعاون يف جمال التنمية الدويل و اتمع القانوين احلوار بني على
 زيادة الوعي تيسري، ميكن لألمانة تقاسم املعلومات هذا النوع من من خاللو .هواملسامهة فيالقانون 

القانون  سيادةقطاع تنمية يف إطار  "اإلجيايبالتكامل "، وظام روما األساسياملنصوص عليها يف ن رائمباجل
بدأ من ن أال، من املهم يف هذا الصددو .حمليا هذه اجلرائم لتعامل معل بناء القدرات تعميمتدافع عن أن و

برامج بناء  يف  املنصوص عليها يف نظام روما األساسيرائماجل التركيز على ، أن نضمن إدراجالصفر
  .التأكيد عليها، واملوجودة القدرات

  دور احملكمة  -اً خامس

، يف بالفعلتضطلع  احملكمة خمتلف أجهزةلكن  .يةلتنمل ليست وكالة احملكمة التأكيد على أن مت  -١٥
 .السلطات القضائية الوطنية تعزيز تأثري إجيايب على هلا مشاريع معينةتنفيذ باألساسية،  تها سياق أنشط

 املعلومات ذات الصلة من متلك، فإن احملكمة هذا اال احملكمة يف دور يف الواقع يقتصر يف حنيو
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مكتب يتضمن على سبيل املثال، الدول األطراف، و وغريها من تاحلاال نسلطات بلدا اتصاالا مع
  .التكاملتحليل  لاًقسم املدعي العام

الفرص املتاحة  االستفادة من املنوطة ا، يف تنفيذ األنشطة لمحكمة،ه ميكن لأن ولوحظ أيضا   -١٦
التكاليف  على احلد من تأثري هلا أن هذه األنشطةعالوة على ذلك، و "اإلجيايبالتكامل "تعزيز ل

، يف هذا الصددو. إذ أن القضايا سوف تحاكم يف نطاق االختصاصات الوطنية للمحكمة، اإلمجالية
 احملكمة اضطالع بشأن كيفية زيد من االهتمام املينبغي اآلن "على أن  واملالية جلنة امليزانيةذكرت 

 تساعد استراتيجيات اخلروج وسوف. بالدغادرة السيكون مطلوبا مل ما بلدان احلاالت ويف أنشطتهاب
كيفية  التوجيهات عن املوارد املتاحة، وتقدمي إعادة توزيع كيفية للجمعية بشأن  املعلوماتعلى توفري 
  ٣".معينة حالة أنشطتها يف من عندما تنتهي احملكمة على القيام باإلجراءات الوطنية احلالة بلد مساعدة

 إقامة عالقة ينبغي املعلومات،وظيفة األمانة املتعلقة بتقاسم   منجزء ه كمت االتفاق على أن   -١٧
يف  على أفضل وجه ممكن املعلومات لتدفق للسماحاألجهزة التابعة للمحكمة األمانة و عمل جيدة بني
  .كال االجتاهني

مل التكا"و التكاملب فيما يتعلق ببعض األنشطةتضطلع فعالً  أجهزة احملكمة فإنأما عدا ذلك،    -١٨
 اهليئات رؤساء الروتينية اليت جيريها املستوى رفيعةالاالتصاالت  يف سياق على سبيل املثال،ف ".اإلجيايب

 يف هذهو .وبناء القدرات اإلجراءات احمللية لتعزيز وتشجيعالفرص تتاح ، واجلهات الفاعلة األخرى
يها إىل عل مت االتفاق د يكوناليت ق وااللتزامات مثل هذه االتصاالت يتم مترير احلاالت، ينبغي أن

 طارإيف  أو احملققني محاية الشهود مكاتب مت نشر، إذا وباملثل .املتابعة على مستوىعمل األمانة لل
يف نفس احلني الذي يكون فيه  مع السلطات احمللية للتفاعل يكون هناك جمال، قد اجلاري التحقيق
 الصندوق لالستفادة من أيضا جمالهناك فهود، الشأما فيما خيص  .الضحايا الشهود أو بنيالتفاعل 

يف  األنشطة هذه مواصلة استكشافميكن و .بناء القدرات ألغراضعادة توطني الشهود االستئماين إل
  .الوالية األساسية االنتقاص من، من دون ينبغي القيام بهوما  ميكن ما ملعرفة مع احملكمة حوار

  لدويل على نطاق أوسعاجلهود اليت يبذهلا اتمع ا  -اً خامس

 واليت نظام روما األساسي خارج خمتلف اجلهات الفاعلة التحديثات من األطراف تلقت الدول  -١٩
هذه  لتعامل معا يفاألمانة  شرعت، أفضلروابط تآزر و إنشاءمن أجل و .التكامل يف جمال نشطت

بذل املزيد ينبغي ناطق، ولكن امليف خمتلف البلدان وتبذل  الكثري من اجلهود من الواضح أنو. اجلهات
، خارج اجلمعية تتم األنشطة يف حني أن هذه. التماسكو النتائج لتحقيق أقصى قدر مند ومن اجله

  .اجلهات الفاعلة األخرىاجلمعية و العالقة بني احلفاظ علىميكن لألمانة 

ن ويسرأقام امل، نيةاملع داخل األوساط "اإلجيايب التكامل" إدماج مواصلة من أجل ضمان وميكن   -٢٠
 واصلة النقاشمل) املركز الدويل( للعدالة االنتقالية واملركز الدويل اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة  مع شراكة
النطاق   ضمن،نظام روما األساسي  املنصوص عليها يفلجرائمل أفضل طريقة إدراج التصديحول 

                                                
)٣(
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 اليت هذه االجتماعات آخر نتائجسوف تعرض و. التنميةاملتعلقة بهود اجلسيادة القانون ول وسعاأل
األمانة مزيدا  تاحأن ت، ملموسة أخرى نتائج إىل جانب اجلمعية ونأمل،، نيويورك، رينتريعقدت يف غ
  .دورهاتطوير من الفرص ل

 تطويرها على اليت يتم األدوات األورويب بشأن من االحتاد عرضا  أيضاًالدول األطرافتلقت   -٢١
 التكامل"فهوم اهتماماً كبريا مب األورويب  االحتادبدىأو .اجلهود اجلاريةعن مثال ك، "جيايباإل التكامل"

األطراف إىل  الدول ودعيت .الصدد ملموسة يف هذا تدابريواختذ وأعرب عن دعمه له،  ،"اإلجيايب
ميكن و ف،الدول األطرا، يتم إبالغ األدواتوضع هذه   االنتهاء منوبعد .هذه العملية املسامهة يف
  .األورويب مع االحتاد اجلهات الفاعلة األخرى أدوات من ميكن أن تستفيد السبل اليتمناقشة 

بذل  من أجل هذه اجلهات الفاعلة يف التعامل مع ستمرتأن  ألمانةه ينبغي لعلى أن ومت االتفاق   -٢٢
 يف خمتلف روما األساسينظام اليت ينص عليها اجلرائم إدراج التأكيد على أمهية اجلهود و زيد منامل

  . بناء القدراتاتمبادر
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  املرفق األول

  قرار اجلامعدراجه يف المشروع القرار إلصياغة 

  )ح، إلدراجه حتت عنوان فرعي موحدمشروع النص املقتر(

من أجل النهوض ، هوتعزيزعلى املستوى احمللي  تنفيذ الفعال للنظام األساسيالمواصلة  قرري
معايري وفقا لل اليت تثري قلقا دوليا أخطر اجلرائم مرتكيب حملاكمة الوطنية ئيةقدرات اهليئات القضاب

   التكامل؛ ملبدأ، وفقا للمحاكمة العادلة املعترف ا دوليا

اجلرائم املنصوص  إدراجعلى  ،ساسياألمبدأ التكامل  يف ضوء ، وال سيماالدول تشجعي
 مبوجب قوانينها جرائم يعاقب عليهاصفها بو نظام روما األساسي  من٨ و٧و ٦ واديف امل عليها

   ؛تلك القوانني إنفاذ فعالية، وضمان  هذه اجلرائموإنشاء قوانني بشأنالوطنية، 

 االستعراضي بشأن قرار املؤمتر احملرز يف تنفيذ والتقدم التكامل املكتب عن  بتقريرترحب 
اجلهات املعنية احملكمة و احلوار مع لةومواص هذه املسألة قيد نظره تبقى إىل املكتب أن تطلبوالتكامل 
 يف تقريرن ، كما هو مبي التكاملنع االستعراضي قرار املؤمترمواصلة تنفيذ و على التكاملاألخرى 

  ؛"سد فجوة اإلفالت من العقاب: تقييم مبدأ التكامل"" التكامل، املكتب عن

، يف حدود واليتها يف إنفاذ زالتقدم احملر الدول األطراف بشأن من أمانة مجعية  بتقريريرحب 
مبا يف ، واجلهات املعنية األخرى والدول األطراف بني احملكمة تبادل املعلومات، وتسهيل املوارد املتاحة
  األمانةإىل ويطلب السلطات القضائية احمللية، إىل تعزيزدف املدين، و الدولية واتمع ذلك املنظمات
  ؛هذا الصدد ن التقدم يفعللجمعية العامة  شرةالدورة احلادية ع تقدمي تقرير إىل

، السلطات القضائية الوطنية يف تعزيز دورها حمدودية إىل ويشري،  التكاملنع احملكمة  بتقريررحبي
السلطات  قدرة واستعداد إجيايب على  تأثرياقد يكون هل القضائية تنفيذ واليتها احملكمة يف أن الحظيو

، وميكن ومقاضاة مرتكبيهانظام روما األساسي املنصوص عليها يف اجلرائم  للتحقيق يف القضائية احمللية
 مواصلة التعاون  احملكمةإىل طلبيو روما األساسي، نظام سري العمل يف إجيايب على  تأثريايكون هلأن 

   .اجلمعية املقبلةدورة يف  األمانة إىل وتقدمي تقرير هذه املسألة مع األمانة بشأن

_____________  


