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عشرةالسادسةالدورة 
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤- ٤،نيويورك

التكاملالمكتب بشأنتقرير

معلومات أساسية-أوال
من أسرتاليا ورومانيا٢٠١٧أول اجتماع عقده يف عام عنيَّ املكتب يف -١ إجراء ، مبوجب كال

أسرتاليا . وعليه فإن شباط/فرباير١٦، وذلك يف يتوليان التنسيقبلدينتهما، بصفاملوافقة بالصمت
نيويورك يف العامل يففريقاليف إطار وأالهاي امل يف عالفريقاليف إطار سواء مها جهتا التنسيقورومانيا 

.عيةعشرة للجمالسادسة الفرتة املفضية إىل انعقاد الدورة 

عشرة للجمعية، عقدت الدول األطراف العزم على مواصلة تعزيز تنفيذ نظام اخلامسة ويف الدورة -٢
زيادة قدرة اهليئات القضائية من أجل على الصعيد الوطينيف احملافل املناسبة على حنو فعالروما األساسي 

تمع الدويل اهليئات الفرعية فإن. وبالتايل)١(الوطنية على مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
ن يُبقي مسألة التكامل أ[...] ’’باملهام التالية: طُِلب إىل املكتب ُكلِّفت أساساً للجمعية وأجهزة احملكمة  

قيد االستعراض وأن يواصل احلوار مع احملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن التكامل، مبا يف ذلك 
تمع الدويل ملساعدة السلطات القضائية الوطنية  ا ا التكامل املتصل بأنشطة بناء القدرات اليت يضطلع 

نة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية مة يف حالة معيَّ عند القيام بتنفيذ اسرتاتيجية إجناز أعمال احملك
يف قضايا مثل محاية الشهود واجلرائم املساعدة أيضاً واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا الصدد، مبا يف ذلك 

.‘‘اجلنسانيةو اجلنسية 

بأن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة، بذل ) ‘‘األمانة’’وُكلِّفت أمانة مجعية الدول األطراف (-٣
اجلهود لتسهيل تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك 

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، )١(
لَّد األول، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤- ١٦ .١٠٠، الفقرة ICC-ASP/15/Res.5)، ا
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تمع املدين،  ا اهليئات تعزيز بغيةاملنظمات الدولية وا القضائية احمللية، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور
ُشجعت احملكمة، مع التذكري بالدور احملدود املنوط . و )٢(التقدم احملرز يف هذا الصددعشرة عن السادسة 

القضائية الوطنية، على أن تواصل جهودها يف جمال التكامل، مبا يف ذلك العملُ اهليئات ا يف جمال تعزيز 
.)٣(تبادل املعلومات بني احملكمة وسائر اجلهات املعنيةمن خالل 

االستنتاجات العامة- ثانياً 
ينشئ نظام روما األساسي منظومة عدالة جنائية يراد هلا أن تضمن انعدام اإلفالت من العقاب -٤

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

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

وخاصة أن التعاون الدويل، املصلحة تعلم الدول األطراف واحملكمة وسائر أصحاب ،بوجه عامو -٥
من خالل برامج تنمية سيادة القانون الرامية إىل متكني اهليئات القضائية الوطنية من تناول جرائم ما يتم

احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية، ميكن أن يسهم يف مكافحة اإلفالت من العقاب على 
والبد من استيفاء أو أنشطة تكاملية. ‘‘تكامل إجيايب’’نه هذه اجلرائم. وقد ُوِصف هذا التعاون على أ

االخنراط يف هذه األنشطة األخذ بزمام األمور على الصعيد الوطين من أجل الشرط اجلوهري املتمثل يف 
.وضمان جناحها

تمع وتُ -٦ أمرًا كبري األمهية فيما خيص املدينعترب املسامهات املالية يف الربامج التنموية ويف ا
اتتعزيز القدر املضي يف وقد خصصت بلدان عديدة موارد للتعاون اإلمنائي بغية النهوض بالتكامل. 

صوص عليها يف نظام روما األساسي.القضائية الوطنية على تناول اجلرائم املن

مع أصحاب قد عدد من االجتماعات واملشاورات بشأن مسألة التكامل ، عُ ٢٠١٧ويف عام -٧
تمع املدين واملنظمات  املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك الدول ومجيع أجهزة احملكمة، فضال عن ممثلي ا
الدولية. وكانت مجيع املشاورات غري الرمسية داخل الفريق العامل يف الهاي مفتوحة أيضا للدول ذات مركز 

تمع املدين. ويرد أدناه موجز هلذه املشاورات.املراقب والدول غري األطراف ومنظمات ا

، عقد املنسقان أول مشاورة غري رمسية بشأن التكامل يف إطار ٢٠١٧حزيران/يونيه ٦ويف -٨
ما معىن التكامل؟ أحدث التطورات ’’الفريق العامل يف الهاي، وترأسا حلقة نقاش كان موضوعها هو 

لعامة، وقلم احملكمة، ومنظمة ، وتضمنت عروضا قدمها ممثلون عن مكتب املدعية ا‘‘ووجهات النظر
Africa Legal Aid متت مناقشة مسألة التكامل ،االجتماعذلك (املساعدة القانونية يف أفريقيا). وخالل

.١٥املرجع نفسه، املرفق األول، الفقرة )٢(
.١٠٨املرجع نفسه، الفقرة )٣(
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اية املطاف دوائر احملكمة؛  من جانبيها: اجلانب القانوين من حيث صلته مبقبولية القضايا اليت حتددها يف 
القانوين الذي يشمل أنشطة بناء القدرات ذات الصلة بالتكامل اليت تضطلع واجلانب األوسع نطاقا وغري 

.ا جهات فاعلة أخرى

،٢٠١٧ويف االجتماع نفسه، قدم املنسقان كذلك اخلطوط العريضة ملشروع برنامج عمل عام -٩
مات . وأعربت بعض الوفود عن تأييدها وطلبت مزيدا من املعلو ٢٠١٧أيار/مايو ١٩الذي مت تعميمه يف 

ا للمناقشات أن حتدد طرقا ملموسة وعملية وقائمة على االحتياجات لتعزيز  عن الكيفية اليت ميكن 
قدرات اهليئات القضائية الوطنية على التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي أو 

تلفة من نظام روما األساسي مقاضاة مرتكبيها. وأضافت الوفود أن احملكمة والدول األطراف متثل أجزاء خم
وأن أدوارها متكاملة. واقرتح بعض املمثلني أيضا إجراء مزيد من املناقشات بشأن اسرتاتيجيات إجناز 

هي األفضل عموما. وجدد أحد الوفود التأكيد أيضا على أنه ال ‘‘ العدالة يف الوطن’’القضايا وذكروا أن 
ى امليزانية اإلمجالية للمحكمة، وأشار إىل أن والية التيسري ينبغي أن يكون لعملية التيسري أي تأثري عل

.تقتصر على توفري حمفل للحوار وتبادل املعلومات

صصت حزيران/يونيه يف بروكسل، ترأس املنسقان املشاورة غري الرمسية الثانية اليت خُ ٢٧ويف -١٠
هذه احللقة الدراسية للدول للدول األطراف يف نظام روما األساسي غري املمثلة يف الهاي. وُقدمت يف 

األطراف، وال سيما الدول غري املمثلة يف الهاي، معلومات عن أحدث التطورات املتعلقة مبختلف 
تمع املدين معلومات عن األنشطة املتعلقة بالتكامل اليت قاموا  جوانب مسألة التكامل، كما تبادل ممثلو ا

أمانة مجعية الدول األطراف، والدامنرك، والشبكة املعنية ممثلو. وكان من بني املتكلمنييف اآلونة األخريةا 
، والدائرة )EUROJUSTيوروجست (جبرمية اإلبادة اجلماعية التابعة لوحدة التعاون القضائي األورويب

،ةاألوروبية لإلجراءات اخلارجية باالشرتاك مع املديرية العامة للتنمية والتعاون الدويل باملفوضية األوروبي
.واملركز الدويل للعدالة االنتقالية، ومكتب املدعية العامة، وقلم احملكمة، وأوغندا

أيلول/سبتمرب، وإثر االهتمام املتزايد الذي أبدته الوفود، ترأس املنسقان جلسة إعالمية ١٢ويف -١١
روما األساسي. غري رمسية يف إطار الفريق العامل يف الهاي بشأن اجلوانب القضائية للتكامل مبوجب نظام 

وأبرز املنسقان أيضا أن املسائل الناشئة عن مقبولية القضايا املعروضة على احملكمة مسألة قضائية يتناوهلا 
حملة عامة عن احملكمةقضاة احملكمة بشكل حصري. وقدم ممثلو مكتب املدعية العامة وهيئة رئاسة

. االجتهاد القضائي املتعلق مبسائل املقبولية

لول/سبتمرب، قدم املنسقان إحاطة غري رمسية بشأن تيسري التكامل يف احللقة الدراسية أي١٤ويف -١٢
قدت يف مقر احملكمة. اليت عُ و ،بشأن التعاون مع جهات التنسيق الوطنيةحملكمةاليت نظمتها ااخلامسة 

ا على جمموعة من االحتياجات التقنية والتشغيلية الالزمة لتعزيزنيوأحالت عدة وفود إىل املنسق قدرا
.نظام روما األساسي أو مقاضاة مرتكبيهايف التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها 

املنسقان واألمانة العامة،  يشرتكوبناء على التعليقات الواردة يف هذه االجتماعات واملشاورات، -١٣
مزيد من املشاورات مع الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية يف إجراء كل مبا يتماشى مع واليته، 

واجلهات املعنية الرئيسية األخرى. واهلدف هذه االجتماعات هو تبادل اآلراء بشأن سبل تنظيم طلبات 
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ا الوطنية على التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف  الدول اليت تلتمس املساعدة التقنية يف تعزيز قدرا
ام روما األساسي أو مقاضاة مرتكبيها. وقد يساعد ذلك األمانة عندئذ يف جهودها احلالية لتيسري نظ

الروابط بني هذه الدول واجلهات الفاعلة ذات الصلة اليت قد تكون قادرة على االستجابة لتلك الطلبات 
.بالتنسيق التام مع الدول

نظرا ألن تعزيز القدرات الوطنية على وطيلة السنة، شدد أحد الوفود على الرأي القائل أنه-١٤
التحقيق يف اجلرائم الدولية أو مالحقة مرتكبيها قضائيا هو نتيجة ملبدأ التكامل املكرس يف نظام روما 

ستخدما لذلك الغرض. ومن مث، رأى األساسي، وليس جزءا منه، فإن ميزانية احملكمة ونظامها ينبغي أال يُ 
امج املساعدة التقنية الرامية إىل هذا التعزيز يقع خارج نطاق والية املكتب هذا الوفد أن النهوض الفعلي برب 

ا ينبغي أن تقتصر على احلوار وتبادل املعلومات. وشدد الوفد كذلك على  املتعلقة بالتكامل، اليت قال إ
ا حاليا أمانة مج عية الدول رأي آخر مفاده أن بعض األنشطة اليت اقرتحها املنسقان تكرر أنشطة تضطلع 

األطراف، وهي أنشطة تطابق واليتها بالفعل. وأشار الوفد إىل أن هناك منتديات أخرى تناسب تعزيز 
أنشطة املساعدة التقنية، ومنها برامج األمم املتحدة لسيادة القانون، على سبيل املثال. وأكد املنسقان 

ة أيضا، ومفادها أن عملية التيسري وبعض الوفود من جديد وجهات نظرهم، اليت تشاطرها األمانة العام
ا تكليف من اجلمعية واملكتبنُ  . فذت ضمن الوالية الصادر 

عن رأي مفاده أن دور احملكمة نفسها يف يف السابق أيضا وأعربت الدول األطراف واحملكمة -١٥
اضاة عليها التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقالبناء الفعلي للقدرات على 

ذلك يعود باألحرى للدول واألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ذات الصلة فحمدود. ‘‘يف امليدان’’
أن تتبادل املعلومات مع اهليئات تمع املدين. بيد أن بوسع احملكمةواأخرىومنظمات دولية وإقليمية

مهامها ضمن إطار نظام روما األساسي، وأن تساعد هذه اهليئات، وذلك خالل تنفيذ القضائية الوطنية 
ميكن جلمعية الدول كما ، بناء على طلب من اهليئات املعنية.  ٩٣من املادة ١٠الفقرة وخاصة منه
تمع الدويل على صعيد تعزيز اهليئات األطراف  أن تؤدي دورًا هامًا يف مواصلة احلوار بشأن جهود ا

عن التكامل، وحتسني مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب القضائية الوطنية من خالل أنشطة يف جمال 
.هذا الطريق

١٧املسائل الناشئة عن مقبولية القضايا أمام احملكمة مبوجب املادة مجيع ومن املهم التذكري بأن -١٦
األطراف الدول فمبادرات قضاة احملكمة. اجيب أن يتناوهلمسألة قضائيةمن نظام روما األساسي تظل 

اجلرائم اليت تثري قلق أخطريف فعالً الرامية إىل تعزيز اهليئات القضائية الوطنية بغية متكينها من التحقيق 
تمع الدويل واملقاضاة على هذه اجلرائم ينبغي دائمًا أن  أن تصون سالمة نظام روما األساسي و حتفظا

.عالية واستقاللعلى أداء مهامها بفهمؤسساتقدرة 

تهاس جمعية الدول األطراف وأمانرئي- ثالثاً 
نظام روما األساسي. ولئن كان منظومة إن مجعية الدول األطراف هي اجلهة املؤمتنة على -١٧

الدولية للجمعية نفسها دور حمدود جدًا يف تعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على التحقيق يف اجلرائم 
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ا تُ اخلطرية واملقاضاة عليها فمكافحة ظاهرة .ةالدوليةاجلنائيالعدالة عترب حمفًال رئيسياً فيما خيص شؤون فإ
تمع ،الدويلأوعلى املستوى الوطين ، سواءاباإلفالت من العق على أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

األساسي.رومارئيسي لنظامالدف اهلهي ه سر الدويل بأ

ويشكل تعزيز التكامل والقدرات الوطنية للدول إحدى األولويات األربع اليت حددها رئيس -١٨
أيار/مايو يف ندوة ٢٣اجلمعية، معايل السيد صديقي كابا. ويف هذا الصدد، شاركت أسرتاليا ورومانيا يف 

بفعالية التعاون بناء القدرات فيما يتعلق بالنظم القضائية األفريقية من خالل التكامل و ’’حول موضوع 
يف داكار، السنغال، برئاسة السيد صديقي كابا. ومتت خالل هذه ‘‘ مع احملكمة اجلنائية الدوليةونشاط

الندوة مناقشة ثالثة جماالت عريضة هي: مبدأ التكامل الذي أنشأه نظام روما األساسي؛ وبناء قدرات 
يف مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم النظم القضائية األفريقية؛ والتقدم الذي أحرزته السنغال 

الدولية اخلطرية. وأهاب الرئيس كابا أيضا بالدول األطراف أن تعمل معا من أجل تعزيز احملكمة وحتسني 
فعاليتها وإجياد حلول تكفل إقامة العدل جلميع الضحايا. وناقش متكلمون آخرون أيضا توقعات بناء 

احمللية، وهو أمر يتجاوز والية احملكمة، واقرتحوا أن تكون مجعية القدرات يف صفوف اجلهات الفاعلة 
ما  الدول األطراف حمفال قيما الستكشاف خمتلف اإلمكانيات. وأبلغت أسرتاليا ورومانيا أيضا بأ

.منفتحتان على أية أفكار يف دورمها التنسيقي

ة يف داكار حول موضوع متوز/يوليه، متحور االحتفال بيوم العدالة اجلنائية الدولي١٧ويف -١٩
التحديات املاثلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية والفرص املتاحة هلا عشية الذكرى السنوية العشرين لنظام ’’

، وركزت املناقشات على أربعة مواضيع رئيسية هي: العالقة بني أفريقيا واحملكمة‘‘. روما األساسي
م روما األساسي. وأشار مكتب املدعية العامة أيضا إىل أن ، والتكامل وعاملية نظاوالتعاون مع احملكمة

احملكمة ال تقوم بدور هيئة فرعية للواليات القضائية الوطنية واإلقليمية، بل هي والية تكميلية، وحث 
.املكتُب مجيع الدول األطراف على جتديد دعمها للمحكمة والتزامها حنوها

، عقد الرئيس كابا اجتماعات على هامش ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٢إىل ١٩ويف الفرتة من -٢٠
الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة على املستوى الوزاري مع بعض الدول األطراف 
والدول غري األطراف بشأن عاملية نظام روما األساسي، والتشريعات التنفيذية الوطنية الرامية إىل تدعيم 

.عزيز احلوار بني أفريقيا واحملكمةمبدأ التكامل والتعاون، وت

كما إن الرئيس كابا، إذ يعترب أن من األساسي للتمكني من تطبيق مبدأ التكامل اعتمادُ -٢١
مالحقة تتيح للدول التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي و يةتشريعات تنفيذ
على املستوى الوطين، شجع الدول األطراف اليت قبلت، يف إطار االستعراض الدوري مرتكبيها قضائيا

الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، تنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد 
.إىل هذه الدولاملساعدة الوطين، وقدم 

ل التوعية وتبادل املعلومات وتيسريوواصلت أمانة اجلمعية العامة االضطالع مبهامها يف جما-٢٢
يف تنفيذ نيمع املنسقعن كثباألمانةعملتاالتصاالت. ومتشيا مع املمارسة السابقة، وعند االقتضاء، 

هذه األنشطة. وبالنظر إىل أن هذه الوظيفة أنشئت يف حدود املوارد املتاحة، فهناك حدود ملا ميكن 
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املعلومات بني الدول املعنية وأصحاب املصلحة من خالل االتصال حتقيقه. وستواصل األمانة تيسري تبادل 
ا وعن طريق بوابة اإلنرتنت اليت خصصتها للتكامل. املباشر 

المحكمة-رابعاً 
.)وردت املعلومات واآلراء املدرجة يف هذا اجلزء من احملكمة(

أخطر اجلرائم الدولية ال تشرتك احملكمة مباشرة يف بناء القدرات احمللية على التحقيق يف -٢٣
ومقاضاة مرتكبيها. فمن وجهة نظر قضائية، حيمل التكامل معىن حمددا يتعلق مبقبولية القضايا املعروضة 

من النظام األساسي. وتظل هذه املسألة تكتسي طابعا قضائيا على وجه ١٧على احملكمة عمال باملادة 
من أجل تعزيز اهليئات القضائية الوطنية لتمكينها احلصر. وينبغي للمبادرات اليت تتخذها الدول األطراف

تمع الدويل ككل ومقاضاة مرتكبيها أن حترتم استقالل  م ا من التحقيق الفعلي يف أخطر اجلرائم اليت 
.)٤(احملكمة قضائياً ومن حيث واليتها يف االدعاء فيما يتعلق مبقبولية القضايا احملددة املعروضة عليها

ا املختلفة تشارك حاليا يف أنشطة قد تسهم يف تعزيز فعالية ومع ذلك، فإن ا-٢٤ حملكمة وأجهز
قدرة اهليئات الوطنية على مقاضاة مرتكيب أخطر اجلرائم. فلكل هيئة أدوار خمتلفة تؤديها يف حاالت 
خمتلفة. وميكن أن تسهم هذه اجلهود أيضا يف تقليص العبء املايل اإلمجايل وعبء القدرات اللذين يقعان
على عاتق احملكمة يف األجل الطويل، ألن تعزيز القدرات الوطنية ميكن أن يكون له أثر على عبء 

.)٥(القضايا املعروضة على احملكمة

وعلى وجه اخلصوص، تتمتع احملكمة خبربة واسعة يف جمال التحقيق واملالحقة القضائية، وباخلربة -٢٥
حاالت قيد ١٠راكمتها من خالل أنشطتها يف الفنية يف خمتلف جوانب اإلجراءات القضائية اليت 

ها بشأن أحكام نظام روما ءحاالت قيد الفحص األويل. وما فتئت احملكمة تقدم آرا١٠التحقيق و 
األساسي، وتتبادل هذه اخلربات وأفضل املمارسات مع حماوريها، وذلك على سبيل املثال من خالل 

عية العامة (وال سيما سياسته املتعلقة باجلرائم اجلنسية خمتلف ورقات السياسات اليت يصدرها مكتب املد
، وسياسته املتعلقة باألطفال) وكذلك بني شبكات املمارسني ذات الصلة. ويف بعض انيةواجلنس

املناسبات، وعلى أساس حمايد من حيث التكلفة، عينت احملكمة أيضا موظفني من ذوي خربات حمددة 
لالنضمام إىل دورات تدريبية تركز على تناول جرائم نظام روما األساسي على املستوى الوطين أو الدويل.

، ٩٣من املادة ١٠وعالوة على ذلك، جيوز للمحكمة، يف إطار نظام روما األساسي، وال سيما الفقرة 
أن تتبادل املعلومات مع اهليئات القضائية الوطنية بناء على طلبها وأن تساعدها يف التحقيقات ذات 

عيت احملكمة إىل الصلة. ويف مقابل ذلك، وعلى حنو ما كررته الدول األطراف يف القرار اجلامع، د

-ICC(، تقرير املكتب عن عملية التقييم يف املؤمتر االستعراضي : تقييم مبدأ التكامل : سد فجوة اإلفالت من العقاب)٤(

ASP/8/51 ٧و ٦و ٣، الفقرات(.
.٤٣املرجع نفسه، الفقرة )٥(
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اليت اكتسبتها الدول وغريها من مؤسسات القانون اجلنائي املستخلصةاالستفادة من اخلربات والدروس 
.الدويل اليت قامت بنفسها بالتحقيق يف جرائم نظام روما األساسي ومقاضاة مرتكبيها

على النطاق األوسعجهود المجتمع الدولي-خامساً 
، إطار اجلمعيةيفلمعلومات وأعمال تيسريية لمناقشات وتبادل ما أجرته احملكمة من إضافة إىل -٢٦

من األنشطة املتصلة بالتكامل وبناء القدرات من أجل مكافحة ظاهرة تنظم جهات فاعلة شىت عددا كبريا
تمع الدويل بأاإلفالت من العقاب ه. وقد تلقت الدول األطراف سر على أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
الشبكية اليت بوابةالعلى أمشلمعلومات وستتاح بشأن بعض هذه األنشطة، معلومات مستكملة

التكامل. ملسألة األمانة خصصتها

وجيري تنفيذ العديد من املشاريع امللموسة لبناء القدرات يف مجيع أحناء العامل، وليس أقلها يف -٢٧
ذه األنشطة الدول واملنظمات الدولية الالبلدان اليت تدور فيها  نزاعات أو البلدان اخلارجة منها. وتضطلع 

تمع املدين. وقد زودت عدة منظمات املنسق مبعلومات عن نيواإلقليمية، مبا فيها األمم املتحدة وا
.، على النحو الوارد بإجياز أدناه٢٠١٧أنشطتها يف عام 

AFLA(القانونيةأفريقيا للمساعدة منظمة عقدت -٢٨ - Africa Legal Aid( بالتعاون مع وزارة
إدماج ابتكارات الدوائر األفريقية االستثنائية يف العدالة ’’اخلارجية اهلولندية ندوة يف الهاي حول موضوع 

تمع املدين يف حماكمة حسني ‘‘اجلنائية الدولية . وتناول املشاركون يف االجتماع دور الضحايا ومسامهة ا
ي، فضال عن الدروس اليت ميكن للمحكمة أن تستخلصها من ابتكارات احملاكمة، ومت ختصيص العدد هرب 

لة الفصلية هلا. وقدمت  إمكانية الوصول إىل العدالة ’’أيضا عرضا حول موضوع هذه املنظمة التايل من ا
داكار بالسنغال، ترأسها ، وذلك يف ندوة حول بناء القدرات والتكامل يف ‘‘وتوافر املعلومات القانونية

السيد صديقي كابا، رئيس مجعية الدول األطراف، كما نظمت الرابطة مناسبة على هامش قمة االحتاد 
املضي قدما بابتكارات الدوائر األفريقية االستثنائية يف حماكمة ’’األفريقي التاسعة والعشرين حول موضوع 

.‘‘هربي: حل أفريقي ملشكلة أفريقية

اجتماعات للدعوة مع أعضاء بارزين يف ف من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةاالئتالوعقد -٢٩
دورة تدريبية مع القوات املسلحة والوكاالت احلكومية أجرىبرملانات ومسؤولني حكوميني آخرين، و 

األخرى بشأن تطبيق نظام روما األساسي على أرض الواقع. وعلى سبيل املثال، اشرتك االئتالف مع 
دولية للصليب األمحر يف عقد دورات دراسية يف القانون الدويل اإلنساين يف بوليفيا يف تشرين اللجنة ال

، وعدة دورات تدريبية لضباط من مجيع أحناء ٢٠١٧ويف بريو يف أيار/مايو ،٢٠١٦الثاين/نوفمرب، 
ع منظمات شريكة األمريكتني يف مقر القيادة املشرتكة للقوات املسلحة يف بريو. واشرتك االئتالف أيضا م

يف العمل على تعزيز تنفيذ نظام روما األساسي يف كوت ديفوار والسلفادور واملكسيك ومايل ونيجرييا 
.وأوكرانيا وأوغندا، وتوىل إنتاج مواد لتعزيز التنفيذ

إىل زيادة املعارف القانونية وتعزيز التعاون مع احملكمة ٢٠٠٠منذ عام االحتاد األورويبيسعى و -٣٠
بالغة يف متثيل الضحايا، الااجلنائية الدولية. وقد أثبتت الندوات والدورات التدريبية املقدمة للمحامني فائد
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التعرف على إجراءات وتطوير اخلربة القانونية يف جمال القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل، و 
، ٢٠١٦مبادرة الصك األورويب للدميقراطية وحقوق اإلنسان لعام فإناحملكمة. وعالوة على ذلك، 

على مشاريع مكافحة اإلفالت من تركز ،ماليني يورو٥الداعية إىل تقدمي مقرتحات مبيزانية تقديرية تبلغ 
سامهتها يف جهود االحتاد األورويب الرامية إىل يف مبذلك العقاب ودعم آليات العدالة االنتقالية، وتزيد 

.دعم التكامل

جلستني عامتني يف مقر وحدة شبكة االحتاد األورويب املعنية بأعمال اإلبادة اجلماعيةونظمت -٣١
على ،على التوايل،مت الرتكيز خالهلماالتعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب (يوروجست) يف الهاي، 

تعريف األفراد إجراءات من ااملهاجرين وما يرتتب عليهاتت االحتاد األورويب لتدفقاستجابات وكاال
، وعلى التعاون الفعال بني املنظمات غري الرئيسيةمرتكبني للجرائم الدولية وأشهود وأباعتبارهم ضحايا 

وشبكة االحتاد األورويب ،مالطةمجهورية احلكومية والسلطات الوطنية. وعالوة على ذلك، اشرتكت رئاسة 
واملفوضية ،ووحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب (يوروجست)،املعنية بأعمال اإلبادة اجلماعية

دف إذكاء ٢٣األوروبية يف تنظيم يوم االحتاد األورويب الثاين ملكافحة اإلفالت من العقاب يف  أيار/مايو 
الضحايا ومشاركتهم يف أوضاعحقيقات واحملاكمات الوطنية، ومعاجلة الوعي بأبشع اجلرائم، وتعزيز الت

دم برنامج يف األكادميية الدولية ملبادئ نورمربغ، قُ ٢٠١٧اإلجراءات اجلنائية. ويف تشرين الثاين/نوفمرب 
تدرييب لقضاة ومدعني عامني من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بالتعاون مع الشبكة األوروبية 

.دريب القضائيللت

اإلجراءات احمللية املتعلقة باجلرائم اخلطرية يف كوت رصد هيومن رايتس ووتشوواصلت منظمة -٣٢
ديفوار، مبا فيها حماكمة السيدة األوىل سيمون غباغبو وتربئتها يف اآلونة األخرية. وواصلت املنظمة أيضا 

اايف اجلرائم واإلساءات املبلغ عن ارتكة اجلاريةاحمللياتممارسة الضغط من أجل إحراز تقدم يف التحقيق
، وشجعت على تفعيل اآللية املختلطة اجلديدة للمساءلة املتمثلة يف ٢٠٠٩يف غينيا يف أيلول/سبتمرب 

.احملكمة اجلنائية اخلاصة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

شعار ندوة حتتللرابطة الدولية للمحامني، نظم مكتب الهاي ٢٠١٧متوز/يوليه ٦ويف -٣٣
احملاكمات العادلة والتكامل: مناقشة مائدة مستديرة للخرباء تتناول املمارسة والتحديات وآفاق ’’

وحضر هذا احلدث القضاة وكبار املسؤولني وموظفو احملاكم اجلنائية واهليئات القضائية الدولية ‘‘. املستقبل
تمع املدين واألوساط األكادميية. وا شرتك يف افتتاح اجتماع املائدة املستديرة والدبلوماسيون وأفراد ا

الدكتور مارك إليس، املدير التنفيذي للرابطة الدولية للمحامني، والسيدة فاتو بنسودة، املدعية العامة 
قاضي دائرة االستئناف ،هوارد موريسونالسيد للمحكمة اجلنائية الدولية، وتلت ذلك كلمة رئيسية ألقاها 

ا مكتب املدعية العامة للمحكمة اجلنائية التكامل اليت كُ ن من اخلرباء واليةَ باحملكمة. مث ناقش فريقا لف 
لتأثري على نظم يف اعمل املكتب؛ وإمكانات احملاكم واهليئات القضائية اجلنائية الدولية الدولية وأساليبَ 

ال؛ وتفسريات التكامل، مبا يف ذلك اعتبارات اإلنصاف،  العدالة الوطنية والقيود اليت تواجهها يف هذا ا
يف اإلطار القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية؛ واملسائل احملددة اليت أثارها املثال اللييب. وميكن االطالع 

.للرابطةوقع الشبكياملاحلدث على ذا هعلى تقرير الرابطة الدولية للمحامني عن 
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وكجزء من مهمته الرامية إىل تعزيز التكامل يف جمال التحقيق يف اجلرائم الدولية ومقاضاة -٣٤
خرباته للمساعدة يف تصميم استجابات العدالة اجلنائية يف املركز الدويل للعدالة االنتقاليةمرتكبيها، أتاح 

عدد من البلدان، ويشمل ذلك الوالية القضائية اخلاصة من أجل السالم يف كولومبيا، والدوائر اخلاصة 
انتهاكات حقوق اإلنسان يف تونس. كما عرض خرباء املركز على املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املعنية ب

من احلكومات رؤاهم بشأن إنشاء آلية دولية حمايدة ومستقلة معنية باجلرائم الدولية اليت وعلى العديد 
ارتكبت يف سوريا. ويف أوغندا، عمل املركز على تعزيز قدرات شعبة اجلرائم الدولية على التحقيق يف 

رية الكونغو اجلرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها وتعزيز مشاركة الضحايا يف تلك اإلجراءات. ويف مجهو 
الدميقراطية، قدم املركز الدعم جلهود هيئات االدعاء احمللية يف غوما، حيث ساعد املدعي العام العسكري 
تمع  على حتديد القضايا ذات األولوية، وذلك من خالل صياغة املواد التدريبية وتيسري التعاون بني ا

املركز الدعم التقين ألعضاء السلطة القضائية املدين واملدعني العامني والقضاة. ويف كوت ديفوار، قدم
وخللية التحقيق اخلاصة التابعة لوزارة العدل.

يف تنفيذ أنشطتها ) Justice Rapid Responseمنظمة االستجابة السريعة للعدالة (واستمرت -٣٥
ل من أج٢٠١٤يف إطار برنامج التكامل يف مايل، حيث بدأت التعاون مع السلطات القضائية يف عام 

توسيع نطاق الدعم التوجيهي املقدم للجنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة. وظلت املنظمة أيضا تعمل يف 
، ونشرت خرباء من قائمة مرشحيها املؤهلني لتقدمي ٢٠١٥يف عام أنشطتها غواتيماال، حيث بدأت 

أوثق مع مكتب ، عملت املنظمة أيضا على حنو ٢٠١٧الدعم التوجيهي ملكتب املدعي العام. ويف عام 
هي تعتزمو ،، انطالقا من مجهورية الكونغو الدميقراطية٩رقماملدَّعية العامة يف إطار هدفه االسرتاتيجي

ليشمل بلدان احلاالت األخرى يف املستقبل عند االقتضاء.هاتوسيع نطاق عمل

)Parliamentarians for Global Actionبرملانيون من أجل العمل العاملي (وأوفدت منظمة -٣٦
عدة بعثات وعقدت عدة اجتماعات ترمي إىل السري قدما بعمليات التنفيذ الفعال لنظام روما األساسي 

اإلرادة السياسية، وتعبئة الربملانيني للنهوض بالعملية، فضال عن حتديد العقبات حشد بسبل منها 
يف ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب قدت يفالسياسية أو القانونية وتوفري املساعدة التقنية للتغلب عليها. وعُ 

السنغال إحدى أهم املناسبات، وهي اجلمعية االستشارية التاسعة للربملانيني بشأن احملكمة اجلنائية الدولية 
وسيادة القانون. وتعهد أعضاء الربملانات بإطالق أو تكثيف اجلهود إلضفاء الطابع احمللي على أحكام 

عدة بعثات برملانيون من أجل العمل العاملي منظمة طنية. كما أوفدت نظام روما األساسي يف قوانينهم الو 
دف إىل إحراز التقدم يف عملية تنفيذ نظام روما األساسي يف بلدان منها  ونظمت موائد مستديرة 
األرجنتني وشيلي وإكوادور والنيجر وسرياليون وأوكرانيا ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بشأن خمتلف 

ا، مبا يف ذلك إعطاء األولوية آلليات املساءلة احمللية والدولية عن اجلرائم الدولية، ومواءمة القوانني القضاي
احمللية مع نظام روما األساسي بشأن التكامل والتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية، واالتفاقات الطوعية 

بشأن التعاون مع احملكمة على إنفاذ األحكام.

باالشرتاك مع منظمات ،املعنية بإنصاف الناجني من التعذيبREDRESSوعقدت منظمة -٣٧
أخرى، حلقات عمل بشأن مواضيع ذات صلة ببناء القدرات يف جمال العدالة الدولية. ومشل ذلك عقد 
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اجتماع مائدة مستديرة مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف شعبة اجلرائم الدولية األوغندية يف كانون 
واملركز الدويل للعدالة ،بالتعاون مع مركز حقوق اإلنسان يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي،الثاين/يناير

االنتقالية، مت خالله تقييم أفضل سبل تعزيز الشعبة بالدروس املستفادة فيما يتعلق مبشاركة الضحايا يف 
وق الضحايا يف احملكمة احملكمة اجلنائية الدولية وغريها من الواليات القضائية املماثلة، وحقإجراءات 

اجلنائية الدولية، والتنفيذ احمللي حلقوق الضحايا يف الواليات املتحدة وكينيا. ويف متوز/يوليه، نظم االحتاد 
دورة تدريبية للمحامني وأعضاء منظمات الضحايا ‘‘حمامون بال حدود’’الدويل حلقوق اإلنسان ومنظمة 

قوق الضحايا وسبل جرب أضرارهم أمام احملكمة اجلنائية اخلاصة يف مجهورية أفريقيا الوسطى بشأن تعزيز ح
يف يف حتقيق املساءلة هموحماميميف مجهورية أفريقيا الوسطى. ومشلت جماالت الرتكيز دور الضحايا ورابطا

مبدأ التكامل.إطار

تمع املفتوح (وواصلت -٣٨ عملها مع )Open Society Justice Initiativeمبادرة عدالة ا
تمع املدين احمللية وبعض الشركاء احلكوميني يف أمريكا الوسطى وأوروبا الشرقية من أجل  مؤسسات ا
إعداد قضايا لتنظر فيها اهليئات الوطنية والدعوة إىل إجراء اإلصالحات الالزمة للتمكني من القيام 

تماعا للخرباء يف نيويورك مبالحقات قضائية حملية وحماكمات حقيقية. ويف أيار/مايو، عقدت املبادرة اج
لتقدمي املشورة إىل املدعي العام اجلديد للمحكمة اجلنائية اخلاصة جلمهورية أفريقيا الوسطى. ويف كانون 
األول/ديسمرب، أصدرت املبادرة كتيبا عن تصميم آليات جديدة للعدالة الدولية يستخلص الدروس من 

منوذجا سابقا.٣٠أكثر من 

لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيالتابع ملي لسيادة القانون وحقوق اإلنسانالربنامج العاويقدم -٣٩
من البيئات املتضررة من النزاع، ويشمل ذلك دعم تنمية ٣٥حوافز الدعم التقين واملايل يف أكثر من 

قدرات املؤسسات احمللية املعنية بالعدالة واألمن، فضال عن دعم عمليات العدالة االنتقالية. ويشارك
الربنامج اإلمنائي أيضا يف رئاسة مركز التنسيق العاملي للشرطة والعدالة واإلصالحيات التابع إلدارة عمليات 
حفظ السالم، والذي جيمع بني قدرات مجيع أجزاء منظومة األمم املتحدة (مبا يف ذلك مفوضية األمم 

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، املتحدة حلقوق اإلنسان، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومكتب األمم 
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني) من أجل االشرتاك يف تقييم برامج سيادة القانون والتخطيط هلا 

لمساءلة والتصدي لإلفالت من العقاب. اخلضوع لوتنفيذها، عالوة على تعزيز القدرات احمللية لتحسني 
الدعم إلنشاء حماكم خاصة حملية، وتنمية القدرات الوطنية ويشمل ذلك، على سبيل املثال، تقدمي

للمقاضاة والتحقيق يف اجلرائم الدولية، وإنشاء برامج ومكاتب وطنية للضحايا والشهود، وتيسري عقد 
جلان احلقيقة واملصاحلة، وتقدمي الدعم لوضع وتنفيذ برامج جرب عمليات جلسات االستماع العامة و 

األضرار.

تعزيز أنشطة ’’الوفود الضوء أيضا على تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن وقد سلط أحد-٤٠
ا برامج األمم ، )٦(‘‘األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون وتنسيقها الذي يصف األنشطة اليت تضطلع 

)٦(
A/72/268.



ICC-ASP/16/33

11 33-A-221117

على املتحدة يف جمال سيادة القانون من أجل تعزيز جوانب منها اخلضوع للمساءلة عن اجلرائم الدولية
الصعيد الوطين. وقد مت التشديد بوجه خاص على مدى مالءمة أنشطة األمم املتحدة يف جمال سيادة 

القانون من أجل هذا التعزيز.

تمع املدين على -٤١ وتشجَّع األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية والدول وا
تعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على التحقيق يف تعميم االهتمام بأنشطة بناء القدرات الرامية إىل 

اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة عليها وبرامج وأدوات املساعدة التقنية القائمة 
منها واجلديدة، يف ميادين من قبيل حقوق اإلنسان، والتنمية، وسيادة القانون. وجيب أن يُثابَر على بذل 

يف إطار حمافل من هذا القبيل، ال أن تبذهلا احملكمة أو مجعية الدول األطراف اللتان يعود هلما هذه اجلهود
دور حمدود فيما خيص هذا الغرض.

خالصة-سادساً 
على أمهية استمرار بذل اجلهود، يف احملافل املناسبة، على صعيد تعزيز م الضوءَ ما تقدَّ يسلِّط -٤٢

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

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

اجلرائم، واحليلولة دون تكرر وقوعها.

يف ألحكام املتعلقة بالتكامل الواردويف هذا السياق يوصى بأن تعتمد اجلمعية مشروع ا-٤٣
ذا التقرير. املرفق مث إنه يوصى أيضًا بأن تنظر اجلمعية كذلك يف جعل التكامل بندًا من بنود الثاين 

ا املقبلة.خاللالواجب البحث فيها جدول األعمال  دورا
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األولالمرفق

درج ضمن القرار الجامعمشروع قرار يُ نص
بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعزمها على وجوب أن ال التزامها إذ تؤكد

تمع الدويل من العقاب،  الدول يف رغبة على أمهية وتؤكديفلت مرتكبو أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
ا على هذا التحقيق واملقاضاة،التحقيق فعالً يف هذه اجلرائم واملقاضاة عل يها وقدر

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

لمحكمة بشأن مسألة التكامل،لإىل السوابق القضائية وتنوِّهالوقاية من هذه اجلرائم، 
من نظام روما األساسي فيما يتعلق مبقبولية ١٩و١٨و ١٧املوادبأن تطبيق وإذ تذكر

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

ميكن أن توفر إرشادات عن باعها إلجناز هذه األنشطة بلدان احلاالت وأن االسرتاتيجيات املمكن اتّ 
ا مساعدة بلدان احلاالت يف تنفيذ إجراءات وطنية عندما تنجز احملكمة أنشطت ها يف السبل اليت ميكن 

؛ةاملعنيةناملعيَّ احلالة
بأن املسؤولية عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل واملقاضاة عليها تقع يف تذكر-١

اعتماد التدابري املناسبة على املستوى الوطين، املقام األول على عاتق الدول وأنه يتعني، من أجل ذلك، 
يف الوطنية النظم القانونيةويتعني تعزيز التعاون الدويل والتعاضد القضائي، بغية التكفل بالرغبة ضمن 

التحقيق يف هذه اجلرائم واملقاضاة عليها حقاً وبالقدرة على هذا التحقيق واملقاضاة؛
زيز تنفيذه ضمن اسي تنفيذًا فعليًا على املستوى الوطين وتعمواصلة تنفيذ نظام روما األستقرِّر-٢

احملافل املناسبة، لتحسني قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مقاضاة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري القلق 
ا دولياً، عمالً مببدأ التكامل؛ الدويل وفقاً ملعايري احملاكمة العادلة املعرتف 

تمترحب-٣ الوطنية والتعاون فيما بني الدول ع الدويل يف تعزيز قدرة اهليئات القضائية باخنراط ا
لتمكني الدول من املقاضاة حقاً على اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي؛

باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية والدول ترحب أيضاً -٤
تمع املدين يف تعميم االهتمام بأنشطة بناء القدرات الرامية  قدرة اهليئات القضائية الوطنية على تعزيز لوا

جلرائم ضمن برامج التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة على هذه ا
سائر املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية بقوةع وتشجِّ وأدوات املساعدة القانونية القائمة واجلديدة، 

تمع املدين  جهود إضافية يف هذا الصدد؛على بذل والدول وا
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وتعرب عن تقديرها )١(٢٠٣٠باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام يف هذا الصدد ترحب-٥
اهلام املضطلع به فيما يتعلق بالنهوض بسيادة القانون على املستويني الوطين والدويل والتكفل بنوال للعمل

اجلميع العدل على قدم املساواة؛
على أن إعمال مبدأ التكامل على حنو سليم يستتبع إدراج الدول اجلرائم املنصوص عليها تشدِّد-٦

باعتبارها أفعاًال جرمية تعاقب عليها القوانني الوطنية، بغية من نظام روما األساسي ٨و٧و٦يف املواد 
وتحثّ استحداث اختصاص قضائي فيما خيص هذه اجلرائم وأن تسهر على إنفاذ هذه القوانني فعلياً، 

الدول على القيام بذلك؛
قيد نظره وأن هذه املسألة إىل املكتب أن يبقي وتطلببتقرير املكتب عن التكامل، ترحب-٧

مبا يف ذلك أنشطة بناء املعنيني بالتكامل، املصلحة يواصل احلوار مع احملكمة وغريها من أصحاب 
تمع  ا ا ة، اهليئات القضائية الوطنيملساعدة الدويلالقدرات املتصلة بالتكامل اليت يضطلع 

احلاالت حبسب كل قضية على وجه واالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تتبعها احملكمة إلجناز أنشطتها يف 
التحديد ودور الشراكات مع السلطات الوطنية وسائر اجلهات الفاعلة يف هذا الصدد؛ مبا يف ذلك

؛اجلرائم اجلنسية واجلنسانيةو والضحاياالشهود املساعدة فيما يتعلق مبسائل من قبيل محاية 
احملرز يف تنفيذ طراف بشأن التقدم أيضًا باملعلومات اليت تقدمها أمانة مجعية الدول األترحب-٨

ا لتيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر أصحاب  ، مبن فيهم املصلحةاملهام املنوطة 
تمع املدين، بغية تعزيز اهليئات القضائية الوطنية؛  كذلك بالعمل الذي وترحباملنظمات الدولية وا

من األمانة أن تواصل، ضمن حدود املوارد املتوفرة، وتطلباضطلعت به بالفعل األمانة ورئيس اجلمعية، 
، املصلحةزيادة جهودها على صعيد تيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر أصحاب 

تمع املدين، بغية تعزي وأن تدعو الدول إىل ز اهليئات القضائية الوطنية،مبن فيهم املنظمات الدولية وا
ا من حيث القدرات لتنظر فيها الدول وغريها من احلهات الفاعلة القادرة  تقدمي معلومات حول احتياجا

ا الساأن تعودو على تقدمي املساعدة، اخلطوات العملية املتخذةة عشرة بتقرير عن بعإىل اجلمعية يف دور
يف هذا الصدد؛

تمع املدين على تقدمي معلومات بشأن ع تشج-٩ الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات ا
تمع الدويل والسلطات الوطنية، مبا يف وترحب كذلكأنشطتها املتعلقة بالتكامل،  باجلهود اليت يبذهلا ا

واملقاضاة على هذه اجلرائم اجلرائم اجلنسية واجلنسانية ذلك أنشطة بناء القدرات الوطنية على التحقيق يف 
اليت ميكن أن متثل جرائم مشمولة بنظام روما األساسي، وال سّيما اجلهود املستمرة املتعلقة بالتدابري 

ين عليهم على املستوى الوطين، مذكِّرة العدلاالسرتاتيجية الرامية إىل التكفل بنوال  وتعزيز متكني ا
للجمعية؛خالل الدورة الرابعة عشرة )٢(ة لقانون التنميةبالتوصيات اليت قدمتها املنظمة الدولي

.٧٠/١قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )١(
اليت قدمتها املنظمة الدولية لقانون التنمية يف ‘‘ اجلرائم اجلنسية واجلنسانيةأفظع التكامل فيما خيص ’’الورقة املعنونة )٢(

.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 
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يف جمال التكامل، مبا يف ذلك جهودها املبذولة من على أن تواصل جهودها احملكمةَ عتشجِّ -١٠
يف الوقت نفسه وتذّكرغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، ها وبنيخالل تبادل املعلومات بين

أيضاً على استمرار التعاون بني الدول، مبا وتشجعمبحدودية دور احملكمة يف تعزيز قدرة اهليئات القضائية، 
تمع يف ذلك التعاون فيما يتعلق بإشراك  اجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية يف قطاع العدل وا

إىل ةلقة باجلهود ذات الطابع االسرتاتيجي واملستدام الرامياملدين، يف تبادل املعلومات واملمارسات املتع
تعزيز القدرة الوطنية على التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة على هذه 

ين عليهم يف هذه اجلرائم اجلرائم لتعزيز نوال  املساعدة اإلمنائية الدولية.، بوسائل منها العدلا
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الثانيالمرفق

ضمن القرار الجامعبالوالياتمشروع نص يدرج في المرفق المتعلق 

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

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

كل حالة من احلاالت على وجه التحديد ودور الشراكات مع السلطات إلجناز أنشطتها فيما خيص  
اية مسائل من قبيل محالوطنية وسائر اجلهات الفاعلة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك املساعدة يف

؛اجلرائم اجلنسية واجلنسانيةو الضحايا الشهود و 
من األمانة أن تواصل، ضمن حدود املوارد املتوفرة، تنمية جهودها على صعيد تيسري طلبت)ب(

، مبن فيهم املنظمات املصلحةتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وغريها من أصحاب 
وأن تدعو الدول إىل تقدمي القضائية الوطنية،اهليئات ةقدر تمع املدين، الرامية إىل تعزيز الدولية وا

ا من حيث القدرات لتنظر فيها الدول واجلهات الفاعلة األخرى القادرة على معلومات عن احتياجا
ا الساتقدمي املساعدة،  العملية املتخذة يفاخلطوات ة عشرة بتقرير عن بعوالعودة إىل اجلمعية يف دور

هذا الصدد؛

____________


