
 

  22-A-221220 

 

?K الدولية اجلنائية احملكمة ICC-ASP/19/22 

 

 األطراف الدول مجعية
Distr.: General 

8 December 2020 

ARABIC 

Original: English 

 التاسعة عشرة الدورة
 2020 ديسمرب/األول انونك  17 -7نيويورك، 

 

 

 التكامل عنتقرير املكتب 

 2................................  ................ معلومات أساسية والوالايت -أوال
 4..............................................................   تنظيم العمل -اثنيا
 5..................   بشأن التكامل ......... االجتماعات واملشاورات غري الرمسية -اثلثا
 10................................  ....................... االستنتاجات العامة -رابعا

 11......................................................   اخلالصة والتوصيات -خامسا

 13.............    اإلسهامات املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني ابلتكامل  املرفق األول: 
 21..................................   جلامعمشروع قرار إلدراجه يف القرار ا املرفق الثاين:  

 24..........   ملرفق الثالث:  مشروع نص إلدراجه يف املرفق املتعلق ابلوالايت يف القرار اجلامعا

 
 



ICC-ASP/19/22 

22-A-221220 2 

 

 والوالايت معلومات أساسية -أوال
ومانيا تعيني أسرتاليا ور  ،2020كانون الثاين/يناير   24يف  ه املعقوديف اجتماع ،أعاد املكتب -1

فريق كل من الل املنسقني املشاركنيأسرتاليا ورومانيا بذلك، كانت التكامل. و ملوضوع   قطرينيمنسقني 
 عشرة للجمعية.الدورة التاسعة انعقاد ليت سبقت يف الفرتة االعامل يف الهاي والفريق العامل يف نيويورك 

 الوالايت العامة

الرتويج يف  وتعزيز على مواصلةالدول األطراف العزم عشرة للجمعية، عقدت ثامنة ويف الدورة ال -2
تعزيز قدرة بصورة فعالة من أجل  تنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد احملليلاحملافل ذات الصلة 

 .(1)اهليئات القضائية الوطنية على مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل
فيما التالية الوالايت العامة وأجهزة احملكمة أساسًا فرعية التابعة هلا اجلمعية للهيئات الحددت و  -3
 التكامل. سألةتعلق مبي

احلوار مع احملكمة وأن يواصل  ،أن ي بقي مسألة التكامل قيد االستعراض"املكتب إىل  لبط  و  -4
لة ابلتكامل أنشطة بناء القدرات املتصمبا يف ذلك بشأن التكامل، بشأن وغريها من أصحاب املصلحة 
احملتملة للمحكمة إلجناز االقضائية الوطنية، واسرتاتيجيات يئات ساعدة اهلملاليت يضطلع هبا اجملتمع الدويل 

ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا  ،االت معينةفيما يتعلق حب
واجلرائم اجلنسية واجلرائم  ،هود والضحااياملساعدة يف قضااي مثل محاية الشمبا يف ذلك أيضا الصدد، 
  . (2)"اجلنسانية

أمانة مجعية الدول األطراف )"األمانة"( أن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة،  طلبت اجلمعية إىلو  -5
تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة  الرامية إىل تيسريبذل جهودها 

 تودعتعزيز اهليئات القضائية احمللية، من أجل ك املنظمات الدولية واجملتمع املدين، اآلخرين، مبا يف ذل
فيها الدول واجلهات الفاعلة األخرى كي تنظر الدول إىل تقدمي معلومات عن احتياجاهتا من القدرات ل

إىل الدورة وأن تقدم تقريرا عن اخلطوات العملية املتخذة يف هذا الصدد القادرة على تقدمي املساعدة، 
 .(3)الثامنة عشرة للجمعية

إىل دورها احملدود يف تعزيز الوالايت القضائية الوطنية، على مواصلة ش جعت احملكمة، مع اإلشارة و   -6
جهودها يف جمال التكامل، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات بني احملكمة واجلهات الفاعلة األخرى 

 .(4)ذات الصلة

                                                           

عشرة، الهاي، ثامنة لدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الالواثئق الرمسية جلمعية ا  (1)
 ، الفقرةICC-ASP/18/Res.6القرار  األول، اجلزء الثالث، اجمللد(، ICC-ASP/18/20) 2019كانون األول/ديسمرب   2-7

127. 
(2)  6Res./8ASP/1-ICC أ(. 41، واملرفق األول، الفقرة 132، الفقرة(  
(3)  6Res./8ASP/1-ICC ب(. 14، واملرفق األول، الفقرة 313، الفقرة( 
(4)  6Res./8ASP/1-ICC 135، الفقرة. 
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واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين على أن تقدم معلومات  جعت الدولوش    -7
 .(5)إىل األمانة عن أنشطتها املتصلة ابلتكامل

مجعية الدول األطراف واألمانة واحملكمة واجملتمع رئيس اسهامات  املرفق األول هلذا التقرير بنيوي -8
املنسقني عمل خرى من التقرير األاألجزاء  لتكامل. وتعكساباملتعلقة ألنشطة يف ا الدويل على نطاق أوسع

 وضوع التكامل.فيما يتعلق مبني ركااملش

 استعراض احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف

، طلب 2020الدول األطراف يف عام بدأهتا يف سياق عملية االستعراض األوسع نطاقًا اليت و  -9
املشاورات الشروع يف ني اركاملشاملنسقني إىل  الدورة الثامنة عشرة للجمعية الصادر يف (6)قرار االستعراض

تقرير إىل اجلمعية بشأن مسألة "التكامل والعالقة بني السلطات القضائية وتقدمي سبيل األولوية،  على
 .(7)الوطنية واحملكمة"

بشأن عنونة "مصفوفة فيما يتعلق هبذه املسألة ذات األولوية، حددت وثيقة عمل املكتب املو  -10
اهلدف التايل: "تعزيز احلوار اجلاري  (8)لتعزيز احملكمة ونظام روما األساسي" )"املصفوفة"( مكنةاجملاالت امل

 على التنبؤ، مع احرتام استقالل بشأن تنفيذ وتطبيق مبدأ التكامل، وتوفري مزيد من الوضوح والقدرة
توضيح وتعزيز  سبلحتديد ‘ 1’: يف املصفوفة املدرجة االدعاء والقضاء". ومشلت اإلجراءات املمكنة

النظر يف األطر املمكنة ‘ 2’و ،القضائية الوطنية يف تنفيذ مبدأ التكامليئات التفاعل بني احملكمة واهل
للتعاون العملي بني احملكمة/ مكتب املدعية العامة والسلطات الوطنية يف التحقيق واملقاضاة على املستوى 

العام وتنفيذها"  ةل "األدوات اليت ميكن النظر فيها" "احلوار حول اسرتاتيجية مكتب املدعيالوطين. وتشم
 .(9)ول األطرافعية الدمن مجوقرار 

وجتدر اإلشارة إىل أن اجملموعة الثالثة من فريق اخلرباء املستقلني )"الفحوصات األولية والتحقيقات  -11
يف حمددتني ام خاص يف استعراض اخلرباء املستقلني  ملسألتني فت إبيالء اهتمواملالحقات القضائية"( ك ل  

-2: الفحوصات األولية )املنسقان املشاركانريها جيصلة ابملناقشات اليت ابعتبارمها وثيقيت ال "املصفوفة"
رئيس فريق اخلرباء املستقلني إىل  وج هيف جزء من عملية املراجعة، و (. 6-2واسرتاتيجيات اإلجناز ) ،(1

صلة ابلفحوصات ذلك ذا التكامل "بقدر ما يكون  ينظرون يفرباء اخل لإلشارة إىل أنرسالة اجلمعية رئيس 
  .(10)"اإلجناز، واسرتاتيجيات ، واإلدعاءاألولية

                                                           

(5)  6Res./8ASP/1-ICC 134، الفقرة. 
اي، عشرة، الهثامنة الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال  (6)

 .ICC-ASP/18/Res.7(، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/18/20) 2019كانون األول/ديسمرب   2-7
(7)  7.sRe/8ASP/1-ICC 18، الفقرة. 
من قرار املراجعة إىل أن املصفوفة هي "نقطة انطالق حلوار  2تشري الفقرة و . 2019نوفمرب تشرين الثاين/ 27املؤرخ   (8)

 ل مراجعة احملكمة ووضعها كوثيقة حية".شامل حو 

 ( من املصفوفة.2-2) انظر  (9)
إىل رائسة اجلمعية من رئيس استعراض اخلرباء املستقلني، السيد ريتشارد  2020آذار/ مارس  8رسالة مؤرخة   ( 10)

 .2020أاير/ مايو  29غولدستون ، مت إرساهلا ابلربيد اإللكرتوين إىل الدول األطراف يف 
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منعا من التآزر ... حتقيق أن اخلرباء "سيسعون إىل جتنب التداخل و إىل قرار االستعراض  أشارو  -12
  .(11)سياسي"ابع ... وبعضها ذو طحاليا  تقوم هبا الدول األطراف ألنشطة اليتمع ام توصياهتتداخل 

"دراسة أي مسائل متبقية يتعني معاجلتها، بغية حتديد تدابري ملموسة ب  نااملشاركاملنسقان  وك لف -13
إبقاء االستعراض الشامل قيد "فريقيه العاملني يتعني اختاذها"، مع مالحظة أنه ط لب إىل املكتب و 

الالزمة لكي تنظر اجلمعية يف ألعمال التحضريية والقيام، ابلتنسيق الوثيق مع احملكمة، جبميع ا ضااالستعر 
 حسب اإلجراءات من مزيد اختاذ هبدفاستعراض اخلرباء املستقلني يف دورهتا التاسعة عشرة، توصيات 
يف إطار الوالية  ياتالتوص تلك يف النظر عن أيضا مسؤولة ستكون احملكمة أن إىل اإلشارة مع االقتضاء،

 .(12)"القانونية للمحكمة

 اجلرائم اجلنسية واجلنسانية 

"أمهية حتقيق املساءلة عن مجيع اجلرائم ب وسل مت الدول األطراف يف الدورة الثامنة عشرة للجمعية  -14
شجعت و  ،"تسلسل هرمي بينهاوجد ياملنصوص عليها يف نظام روما األساسي، مع التذكري أبنه ال 

 سبل لتحديد الصلة ذات األخرى الفاعلة واجلهاتالتواصل مع الدول األطراف املهتمة "تب على املك
 اجلرائم مستوى إىل ترقى اليت واجلنسانية اجلنسية ابجلرائم يتعلق فيما الصدد هذا يف احملكمة جهود دعم

اسعة عشرة إىل الدورة التعن ذلك تقدمي تقرير ، هبدف يف نظام روما األساسياملنصوص عليها 
 .(13)"للجمعية

 صفهماو ، أسند املكتب هذه الوالية إىل أسرتاليا ورومانيا ب2020تشرين األول/اكتوبر  9ويف  -15
واليتهما أيضا إىل املساعدة "يف قضااي مثل ... امتداد ملوضوع التكامل على أساس ن ااملشاركاملنسقان 

 اجلرائم اجلنسية واجلنسانية".

 العمل تنظيم  - اثنيا
 املصلحة أصحاب من اوغريمه - ناركااملشاملنسقان  كان  ،2020 عام يفائحة الكوروان جل نظراً  -16

 ابلقدر االستعراض، بعملية يتعلق فيما سيما ال ا،موالايهت تنفيذ على امقدرهت يف ابلضرورةمقيدان  -
 صلة ذات قضااي إىل تطرقوالذي ياء املستقلون اخلرب به  قومي الذي اجلاري عمليتطلب أيضا الو . طلوبامل

 .التآزر وحتقيق التداخل جتنب أجل من املشاورات يف مرحلي هنج اتباع يضاً أ التكامل مبوضوع مباشرة
 نسقان املشاركاناملا دع ،2020 عام يف االستعراض مشاورات بدء قبل ،2019 عام أواخر ويف -17 

 بني والعالقة التكامل،" مبوضوع الصلة ذات للمناقشة األولوية ذات املواضيع بشأن تعليقات إبداء إىل
 11 يفعمم املنسقان املشاركان  املشاورات، هذه على . وبناء(14)"واحملكمة الوطنية القضائية اهليئات
 مرت أنه على للمشاورات، انطالق كنقطة  الضوء، تسلطاسية أس معلومات ورقة 2020 يونيه/حزيران

                                                           

(11)  7.Res/8ASP/1-ICC 5، الفقرة.         
(12)  7.Res/8ASP/1-ICC20 ، الفقرة. 
(13)  6Res./8ASP/1-ICC 57، الفقرة. 
 .13الفقرة ، ASP/18/25-ICC"تقرير املكتب عن التكامل"،  ( 14)
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  إىل الورقة وأشارت .(15)التكامل بدأمل عملية كمبااليف   ياضستعر اال ؤمترامل أجرى أن منذ سنوات عشر
اجلمعية  تخذت أن إىل البعض ةدعو عن الفض املوضوع، هذا حول املتعارضة والتفسريات النقاش كثرة

لفريق اخلرباء املستقلني  واجلاري الصلة وذ العملاركان املشوالحظ املنسقان . التكامل بشأن واضحاً  موقفاً 
 ابملوضوع الصلة ذات املسائل من جمموعة بشأن تعليقات على احلصول اوطلبت الصلة، ذات لاملسائ بشأن

 قبل ذلك وكان. املمكنة التوافق وجماالت الرئيسية القضااي حتديد بغية ،للمنسقني املشاركني األولوية وذ
 وضع ريتيس هبدف ذلك ومت ،2020 يونيه/حزيران 24 يف األولوية ذي املوضوع بشأنعقد  اجتماع
 ،2021 عام هناية يف)معية الدول األطراف جلالدورة العشرين  يف ملموسة إجراءات الختاذ طريق خارطة

  .("املصفوفة"يف قرتح املوعد امل وهو
 أدانه، يوجزها يونيه،/حزيران 24 يف األولوية ذي املوضوع بشأن واجتماع نقاش حلقة وعقب -18

 .اخلرباء فريق تقرير صدور األخرى املوضوعية املشاورات تنتظر أن غيينب أنه إىل اركان املشخلص املنسقان 
 يردو  ،2020 نوفمرب/الثاين تشرين 6 يف قدماً  املضي سبل ملناقشة وهنائي آخر اجتماع وع قد -19

 . أدانههلذا االجتماع  موجز
 2020 نوفمرب/الثاين تشرين 5 يف اجتماعااملنسقان املشاركان  عقد منفصل، حنو وعلى -20

 . أدانههلذا االجتماع  موجز يردو  واجلنسانية، اجلنسية ابجلرائم املتعلقة املكتب بوالية لالضطالع

 التكامل بشأن الرمسية غري واملشاورات االجتماعات - اثلثا
 مع التكامل مسألة بشأن الرمسية غري واملشاورات االجتماعات من عدد ع قد ،2020 عام يف -21

 املدين اجملتمع ممثلي عن فضال احملكمة، أجهزة ومجيع الدول ذلك يف مبا يني،املعن املصلحة أصحاب
 مفتوحة الهايالعامل يف  فريقال داخل جرت اليت الرمسية غري املشاورات مجيع وكانت. الدولية واملنظمات

 .املدين اجملتمع ومنظمات األطراف غري والدول املراقبة، للدول أيضا

 "واحملكمة الوطنية القضائية اهليئات بني والعالقة التكامل": األول االجتماع

 يونيه/حزيران 24 يفاملنسقني املشاركني الذي عقد  الجتماعمشوال  أكثر موجزاً  األمانة نشرت -22
 .(16)اإلنرتنت على متاح وهو ولوية،ابألالذي يتسم االستعراض موضوع  بشأن 2020

 ،(17)اريدف هماريك لدكتورةيضم كل من ا خلرباءا من فريق الرمسية غرياملشاورت وشارك يف   -23
 ريتشارد السيد أيضا االجتماع وحضر.  (19)راستان رود والدكتور ،(18)ستان كارسنت  والربوفيسور

                                                           

 . 1ASP/8/5-ICC"تقرير املكتب عن عملية التقييم: التكامل"،  ( 15)

 .cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Pages/Resources.aspx-https://asp.iccمتاح على:   ( 16)

ريدا حمامية هولندية متخصصة يف حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل وسيادة القانون والعدالة ف هدكتورة ماريكال  ( 17)
 بصفتها الشخصية.   فريدا الدكتورة وحضرت القانون يف وزارة اخلارجية اهلولندية. سيادة نسقة لحاليا متعمل وهي االنتقالية. 

يدن للقانون اليدن وحمرر جملة الكارسنت ستان أستاذ القانون اجلنائي الدويل والعدالة العاملية جبامعة   الربوفيسور   ( 18)
 مدير برانمج مركز غروتيوس للدراسات الدولية يف الهاي. ضاالدويل. وهو أي

 ية.للمحكمة اجلنائية الدول ةالعام ةكتب املدعيمب نياقانو  اشار مستحاليا  يعمل الدكتور رود راستان ( 19)
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 موضوع بشأن للمشاورات نطالقا وكنقطة. من فريق اخلرباء املستقلني الثالثة لمجموعةل الممث غولدستون
 بعد التكامل مبدأ تطور يةكيف  يف التفكري ن اهلدف من املشاورات هوكا  ألولوية،الذي يتسم اب االستعراض

  ينجح.ملما جنح عمليا و  ما ذلك يف مبا ،2010 لعام االستعراضي كمباال  مؤمتر من سنوات عشر
"  اإلجيايب التكامل" أبرز 2010 لعام االستعراضي كمباال  مؤمتر أن إىل ريداف ةالدكتور  توأشار  -24

وعرضت إبجياز . الصدد هذا يف وراً جلمعية الدول األطراف د عطىذا اهلدف أوأن ه ،أساسي كهدف
ولكن تتعلق ابألحرى ابلتفسري،  إصالح، إىل ابلضرورة حتتاج ال اليتاملتصورة،  التكامل" عيوب" من عددا
 اسياألس روما نظام ستيعاباب أيضا التكاملتعلق ي أن ريداة فالدكتور  تواقرتح. تعقيدات أدت إىل واليت 
 لتحفيز" اإلجيايب التكامل" مفهوم إطار يفمن العمل  ابملزيد القيام ميكنرأت أنه و  احمللي، املستوى على

 حيثما متكينها من العملو  الدولية اجلنائية احملكمة من العبء بعض حتمل على الوطنية القضائية يئاتاهل
 استباقية أكثر هنج اتباع علىألطراف مجعية الدول ا ريداف ةالدكتور  توشجع. ها أعظم شأانأتثري يكون 

 .التقنية املساعدة أن تقدم ميكنها اليت ابملنظمات الوطنية السلطات لربط
يئات اهل على  التكامل تطبيق عن احلديث عند أنه إىل عرضه يف ستان كارسنت  سوريالربوف وأشار -25

 مفهومو  األساسي، النظام من 19 و 18 و 17 املواد يفتقين قانوين  مفهومهناك  احمللية، القضائية
املفهوم يتعلق و . الدولية اجلنائية احملكمة أبهداف يتصل األساسي، النظام ديباجة يف للتكاملنظامي 

 وأشار. احمللية القضائيةهليئات وا الدولية اجلنائية احملكمة بني والتعاون والتنسيق العمل تقسيم سائلمب األخري
 على الرتكيز من بدال" الدولية اجلنائية احملكمة على تركيزاً " أكثر أصبح لالتكام أن إىل ستان الربوفيسور

 ستان الربوفيسور واقرتح. والعملية احلوارلرتكيز على ا من البد والنتائج التهم على الرتكيز خالل من الدولة،
 يف فكريوالت" السلوك نفس الشخص، نفس" اختبار عن التخلي ‘1’: املشكلة ملعاجلة ممكنة هنج ثالثة
 ،األساسي النظام من 17 للمادة سياقية أكثر هنج على االعتماد ‘2’الدولة، أو سلوك" مصداقية" معىن

 املقبولية، حتديد يف احمللية القضائيةيئات اهل مراعاة زايدة أجل من" املشروط اإلذعان" مبدأ تطبيق ‘3’ أو
 طريقة أفضل أن إىل ستان الربوفيسور روأشا. ابحملكمة التالعب إمكانية من نفسه الوقت يف احلد مع

 مثل اجلمعية، داخل تنظيما أكثر منتدى إنشاء واقرتح والتشاور، احلوار خالل من هي التكامل لتعزيز
 طابع ذا دعما تقدم األمانة أن إىل وأشار ".ابلتكامل معنيةاتبعة جلمعية الدول األطراف و  عمل فرقة"

 .معاجلتها يلزمو  للتكامل النظامي ابلبعد تتعلق نطاقا أوسع سياسية مسائل هناك ولكن تقين،
تقييم " عن 2010لعام  املكتب تقرير إىل االنتباه( ةالعام ةاملدعي مكتب) راستان الدكتور واسرتعى -26

والذي ال يزال صاحلا حىت  - نطاقا األوسع التقييم عملية من جزءك  كمباال  عرض يف الذي ،(20)"التكامل
للسلطات  الرئيسية املسؤولية ومها التقرير ذلك يف الواردين التكامل بعدي إىل راستان تورالدك وأشار.  نآلا

من جهة  القائم لنظاماملكملة ل احملكمةو  جهة، من مرتكبيها ومالحقة اجلرائم يف التحقيق عنالوطنية 
 اإلفالت كافحةمل مجاعي جهد أنه على إليه ي نظر الذي -التكامل أن إىل راستان الدكتور وأشار. أخرى

 والسلطات ةالعام املدعية مكتب بني واحلوار التعاون نظام فكرة علىاملعىن  هبذا يقوم، -العقاب من
 مع للتشاور واسع جمال هناك اخلصوص، وجه على احملكمة، فيها تبت اليت ابملسائل يتعلق وفيما. الوطنية

                                                           

  .)1ASP/8/5-ICC( تقييم مبدأ التكامل يف سد فجوة اإلفالت من العقاب -تقرير املكتب عن عملية التقييم: التكامل ( 20)
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 ابختيار يتعلق فيما الدولية اجلنائية للمحكمة ةالعام ةللمدعي الكبرية التقديرية لسلطةل نظراً  الوطنية يئاتاهل
يف   جرتاليت  تقييملعملية ال العاشرة السنوية الذكرى أمهية على الضوء راستان الدكتور لطوس. القضااي

 خمتلف عرب األخرية، السنوات يف حدثت اليت التطورات وتقييم استنتاجاهتا يف النظر إعادة وأمهيةكمباال، 
 .الدوليني الشركاء جانب من وكذلك ،الوطنية ائيةالقضيئات اهل

 معلومات ورقة املصلحة أصحاب إىلاملنسقان املشاركان أرسل  أعاله، الثاين اجلزء يفذكر  كماو  -27
. اعماالجت قبل فيها للنظراألولوية  ذي االستعراض موضوع بشأن األسئلة من عدد مع قصرية أساسية

 من مزيد إجراء ضرورة إىل األخرى واملشاورات االجتماع، يف املداخالتو  كتابة،  الواردة الردود وأشارت
 سيما ال التكامل، مبدأ وتطبيق تفسري يف التنبؤ على والقدرة الوضوح من أكرب قدر حتقيق هبدف احلوار
 .كمةاحملو  الوطنية القضائيةاهليئات  بني ابلعالقة يتعلق فيما
 خالل من) التكامل بشأننطاقا  أوسع" تقييم" ليةعمشروع يف لا األطراف الدول بعض وأيدت -28

 بدأمبفيما يتعلق  األطراف الدول موقف بشأن حمتمل قرار أو بيان صياغة هبدف ،(ذلك غري أو استبيان
 تفسرياملتعلقة ب اآلراء على الرمسي الطابع إضفاء إىل السعي من املصلحة أصحاب بعض وحذر. التكامل

 هذه يف الشروع قبلاء املستقلني اخلرب  استنتاجات أمهية إىل آخرون أشار حني يف التكامل، مبدأ
 .املناقشات

 من مزيدا القانونية الشؤون مكتب أواملنسقان املشاركان  تيحي أن األطراف الدول بعض واقرتحت -29
 راحلوا تيسري عن فضال التكامل، مسائل بشأن ةالعام ةواملدعي األطراف الدول بني املباشرة املشاركة
 تنشئ أن دون الوطنية، القضائيةيئات اهل لتعزيز األخرى واملنظمات املدين واجملتمع الدول بني والتعاون
 .معيةاجل ألمانة املالية املوارد من تزيد أو وسيطة هيئة ابلضرورة

 خطته يف مبني هو كما  ،ةالعام ةاملدعي مكتب أن االجتماع يف ةالعام ةاملدعي مكتب والحظ -30
 - قادمتني ورقتني بشأن اآلخرين املصلحة وأصحاب األطراف الدول مع سيتشاور األخرية، يجيةاالسرتات
 .اإلجناز اسرتاتيجيات بشأن واألخرى التكامل إزاء ةالعام ةاملدعي مكتب هنج عن إحدامها

 " واجلنسانية اجلنسية اجلرائم بشأنمجعية الدول األطراف  والية تنفيذ": الثاين الجتماعا

 املشاركني الرئيسني مع ابلتعاون ،قام املنسقان املشاركان ،2020 نوفمرب/الثاين تشرين 5 ويف -31
منظمة و  الهاي يف شبكة الدولية ألنصار املساواة بني اجلنسنيللالتأثري التابع )كندا والسويد( لفريق 

اليت تبذهلا  هوداجل مدع سبل لتحديد نقاش حلقة بتيسريبني اجلنسني  العدالة أجل من النسائية املبادرات
ملنصوص ا اجلرائم مستوى إىل ترقى اليت واجلنسانية اجلنسية اجلرائم عن املساءلة بتحقيق يتعلق فيما احملكمة

 عليها يف نظام روما األساسي.
 من مزيد إىل احلاجة عن ،يةالعامل لحقوقل االمتثال منظمة من ورداش،ج واينالسيد  وحتدث -32

 واالجتهادات الدويل اجلنائي القانون سياق يف" جنسية طبيعة ذات أفعاالً " يشكل ما بشأن الوضوح
 إضافية، توجيهات تقدم ال الدولية اجلنائية للمحكمة تابعةال اجلرائم أركان أن إىل وأشار. الدولية القضائية

القانون و  احمللي القانون بشأن عاملية حلقوق االمتثال حبث على الضوء وسلط. شائعةات تعريففقط  تقدمو 
 اجلنائي، القانون مسائل من مسألة ابعتبارها" يةاجلنسبيعة الط ذات األفعال" تعريف كيفية  لتحديد الدويل

 .الوطنية التجربة إىل اإلشارة مع أفضل تعريفاً  األفعال هذه فتعر   أن للجنة ميكنملعرفة كيف 
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عن صياغة احملررات القانونية  ةسؤولمامية عامة حم يوهنغورا، ابانفع سيسوهو  ةالسيد أوضحتو  -33
املساءلة عن  يف الوطنية لتجاربكيف ميكن االستفادة من ابدوائر املدعي العام ووزارة العدل يف غامبيا  

 السياق على القائم النهج فوائد وأبرزت. الوطنية القضائية املالحقات يف هبااجلرائم اجلنسية واجلنسانية 
 اإلعالم وسائط خالل من ذلك يف مبا الوطنية، القضائيةيئات اهل عمجي يف القدرات بناء إىل واحلاجة

 .احمللية
الضوء  ،ةالعام ةاملدعيمبكتب  والطفل اجلنسانية الشؤون وحدة من هايز، هنيامالسيدة  سلطتو  -34

 جهود كانت  إذا أنه من وحذرت. القضائيةت ايئاهل خمتلف يف يا"جنسا عنف" يشكل ما فهم أمهيةعلى 
 املختلفة القضائية الوالايت فإن ، الناجني على يركز بنهج مدفوعة جنسية أهنا على فعالاأل تصنيف
 أمهية هايز السيدة وأبرزت. لناجنيابني تفاق العدم االحتمال  - واسع نطاق على متنوع هنج هلا سيكون

 القضائيةت يئااهل يف متاحة بتكاراتالاف -تصفيته وتوقعالدويل  اجلنائي القانون يف هنج وضع عدم
 تتيح" حاشية" ابعتبارها (21)لعنف اجلنسياملتعلقة اب الهاي مبادئ أمهية على هذا أكد وقد .الوطنية

 الدور على الضوء هايز السيدة وسلطت. القضية هذه بشأن الوطنية ابالبتكارات االستشهاد للممارسني
 التعقيدات إىل وأشارت ،عامة ريمعاي توفري أجل من القضية هذهبشأن  منطقهم توضيح يف للقضاة املهم
 هذه بشأن تنسيقهاالدول األطراف على  مجعية وشكرت أركان اجلرائم. تعديل حماولة من تنشأ قد اليت

 فيها. قدما واملضي املسألة
نتجت عن جائحة  اليت والتأخريات والتحدايت املناقشات هذه أبمهيةويف معرض االعرتاف  -35

 عام يف املشاوراتألن يواصل املكتب  أتييدها عنت بعض الوفود أعرب ،2020 عام يفالكوروان 
 واجلنسانية اجلنسية اجلرائم عن املساءلة بتحقيق يتعلق فيما احملكمة جهود دعم سبل حتديد بغية ،2021

 أيضاً  األطراف الدول هذه وأعربت. األساسي روماصوص عليها يف نظام نامل اجلرائم مستوى إىل ترقى اليت
( التعديالت بعض مع رمبا)اجلامع  النص املقدم للقرار جمددا مجعية الدول األطرافدرج ألن ت هاأتييد عن

 .2021 عام يف املشاورات هذه مواصلة على املكتب لتشجيع

  "األمام إىل الطريق": الثالث الجتماعا

 اليت وراتاملشابني  معاجل إىلاركان املشاملنسقان  ىسع ،2020 نوفمرب/الثاين تشرين 6 يف  -36
مؤخرا، الذي صدر  ستقلنياملاالستعراض النهائي للخرباء  تقريرمراعاة مع  ،2020 عام يف عقدت

 . وكان ذلك 2021 عام يف لتكاملاملعنيني اباملشاركني ني للمنسق املستقبلي االجتاه بشأنآراء  والتماس
 عمل املكتب وفريقيهبشأن عشرة  خالل أبي قرار تتخذه مجعية الدول األطراف يف دورهتا التاسعةإلدون ا

  وتوصياته. ستقلنياملاالستعراض النهائي للخرباء  لنظر يف تنفيذاب يتعلق فيما 2021العاملني يف عام 
إىل للتقدم  املمكن السبيل حتدد أساسية معلومات ورقة املنسقان املشاركان عمم االجتماع، قبلو  -37

 األمام.

                                                           

  بني اجلنسني: العدالة أجل من النسائية ترد "مبادئ الهاي املتعلقة ابلعنف اجلنسي ابملوقع الشبكي ملنظمة املبادرات ( 21)
/https://4genderjustice.org.  
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 الفحوصات بشأن املستقلني اخلرباء فريق وتوصيات نتائج إىل االنتباهاركان املشواسرتعى املنسقان  -38
 التكاملدأي مب يف متفاوتة بدرجات تنظر اليت - اإلجناز واسرتاتيجيات االدعاء واسرتاتيجيات األولية

 .التكامل املتصلة ابملشاورات اليت جيرايهنا بشأنو  -" اإلجيايب التكامل"و
 املتعلقة والتوصيات النتائج من العديد أن مفادها عامة مالحظة وأبدى املنسقان املشاركان -39

فحوص ال بشأن ةالعام ةاملدعي مكتب بسياسة صلة ذاتاخلرباء املستقلني  تقرير يف الواردةو  ابلتكامل
 بني العمل تقسيمعلى نطاق أوسع بيتصل بعضها  بينما هام، وبعضها. اإلجناز واسرتاتيجيات األولية
 مجعية الدول األطراف.و  ةلعاما ةاملدعي مكتب

أصحاب املصلحة املعنيني سيحتاجون إىل وقت  أنيدركان  امأهن إىلاملنسقان املشاركان  أشارو  -40
تقرير الواردة يف ستنتاجات الا مناقشةاخلرباء املستقلني وأعلنا أهنما ال يعتزمان فريق  تقرير الستيعابطويل 
 املناقشات إىلوأشار املنسقان املشاركان أيضا . ابلتكامل صلتها حيث من جوهري بشكلخلرباء افريق 
 عام يف االستعراض أعمال يفللتقدم  آلية علىاتفاق مجعية الدول األطراف  بكيفية يتعلق فيما اجلارية

2021. 
فريق اخلرباء  وتقريراليت جرت حىت اآلن  التيسري مناقشات إىل استنادا -املنسقان املشاركان  رىيو  -41
 نياملعني نيكار املشللمنسقني من املمكن  عملواسعة لل مسارات أربعةعلى ما يبدو  هناك أن -قلني املست

 أجل املضي قدما:من  متزامن بشكل عليها يركزاأن  ابلتكامل
 املقبلة( اتالسياس) ورقات بشأن ةالعام ةاملدعي ومكتب ةالعام ةاملدعي مع احلوار مواصلة (1)

الورقات  ذلك يف مبا احلالية، اتالسياس ورقاتتعديالت ل وأي ،ازجنواإل املتعلقة ابلتكامل
 القضاء استقالل احلوار هذا حيرتم أن وينبغي. االقتضاء حسب ألولية،حوص اابلفاملتعلقة 
 منصبه مهام سيتوىل اجلديد العام املدعي أن حقيقة عن فضال ،ةلطة التقديريوالس واالدعاء

 .2021 عام خالل
 يف الشروعفريق اخلرباء املستقلني،  توصيات تنفيذ بشأن عامة مقررات أي مراعاة مع (2)

فريق اخلرباء  عمل من لالستفادة التكامل، مببدأ يتعلق فيمانطاقا  أوسع" تقييم" عملية
يف  مجعية الدول األطرفمن  التكامل بشأن حمتمل قرار أو بيانهبدف إصدار املستقلني 

 .دورهتا العشرين
 بشكل الرتكيز مع ، ومجعية الدول األطراف احملكمة بني العمل تقسيم يف كريالتف واصلةم (3) 

 بشأن والتعاون للحوار كمنتدى  األطراف الدول جلمعية اهليكلي الدور تطوير على خاص
 ،املدين اجملتمعو  األطراف، غري ، والدولاألطراف والدول احملكمة بني التكامل قضااي

 وفصلوالية مميزة، و  ،تشغيلية سرية ألي الواجب تباراالع إيالء مع األخرى واملنظمات
 .األساسي روما نظام مبوجب السلطات

 لتكاملاملتعلقة اب املناقشات يف اقدم للمضياالقتضاء،  حسب إضافية،عمل  مسارات (4)
 التكامل تيسرياآلليات املعنية ب يف سواءفريق اخلرباء املستقلني،  تقرير يف الواردة والتوصيات

 .األطرافمجعية الدول  قررهت الذي النحو على أخرى حمافل يف أو
 على التكامل بشأن املقبلة املشاورات تنظيم إىل الداعي ابالقرتاح األطراف الدول من عدد رحبو  -42

 إىل ابلنظر سيما ال نطاقاً، أوسع تقييم عمليةإىل القيام ب األطراف الدول بعضأعاله. ودعت  املبني النحو
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 أن ولوحظ بحث.وال التحليل من زيداخلرباء املستقلني اليت صدرت مؤخرا واليت تستوجب امل فريق توصيات
 ."اإلجيايب التكامل"و تعلق ابلتكاملت سائلمل تطرقيفريق اخلرباء املستقلني  توصيات بعض
 العمل ومسارات تقييمال عملية بني التفاعل عن التفاصيل من مزيدا األطراف الدول بعضوطلبت  -43

 وأ شري. املنشورات بعض بشأن ةالعام ةاملدعي مكتب عمل يشمل الذي األول املسار سيما وال ألخرى،ا
 جهة ابعتبارها – أسرتاليا ردت وقد. منسقة تكون أنينبغي  بل مزدوجة تكون نأ ينبغيال  اجلهود أن إىل

 .معاً  حتماً  ستتدفق األربعة العمل مسارات أبن – مشاركة تنسيق
  املسارات، مجيع يف للمشاركة ةالعام ةاملدعي مكتب استعداد إىل ةالعام ةاملدعي مكتب ثلمم وأشار -44
 السياسات ورقات أن إىل املمثل وأشار. املوضوع هذا بشأن ةالعام ةاملدعي مكتب يف العادة جرت كما
 الدول مع ةامالع ةاملدعي مكتب يتشاور، وسالتطور من متقدمة مراحل يف امةالع ةاملدعي مكتب قدمها اليت

املمثل  وأعرب. اواستقالليته ةالعام ةاملدعي لتقدير الواجب االعتبار إيالء مع املناسب، الوقت يف األطراف
املتعلقة  ق اخلرباء املستقلنيفري توصيات بشأن األطراف الدول آبراء ةالعام ةاملدعي مكتبعن اهتمام 

 املفيد من سيكونة، و العام ةاملدعي مبكتب فقط تعلقي ال التيسري أن كذلك  املمثل والحظ. أيضاً  لتكاملاب
 والدول األطراف الدول مجعية بدور يتعلق فيما املثال سبيل على ابلتوازي، أخرى جوانب يف التفكري

 .احمللية القضائية اهليئات تعزيز يف األطراف

 خرىاأل نشطةاأل

أسرتاليا قدمت ، 2019عقودة يف عام الدورة الثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف املوأخريا، يف  -45
كان احلدث . و ذوي صلة دثني جانبينيالدعم حلمعنيني ابلتكامل، منسقني مشاركني هما تورومانيا، بصف
املتعلقة الهاي  ادئ"مباملبادرة النسائية من أجل العدالة بني اجلنسني، بعنوان  هاستضافتاألول، الذي 

استفادة على كيفية هذا احلدث وركز . جل مساءلة أفضل"فهم العنف اجلنسي من أ :لعنف اجلنسياب
وأدى . ، من مبادئ الهاياحملكمة اجلنائية الدوليةاملمارسني يف ممارسي القانون الدويل، مبا يف ذلك 

 ، إىلبادئ نورمربغالدولية ملكادميية األاحلدث الثاين، الذي استضافه املركز الدويل للعدالة االنتقالية و 
  .الحقة القضائيةاملتعلقة بقرار املحول السياسات الوطنية  مناقشة مثمرة

 االستنتاجات العامة -رابعا
ينشئ نظام روما األساسي نظام عدالة جنائية يراد له أن يضمن انعدام اإلفالت من العقاب على  -46

يق يف هذه أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل أبسره بسبب عدم رغبة الدول أنفسها يف التحق
اجلرائم ومقاضاة مرتكبيها أو بسبب عدم قدرهتا على ذلك. ويقوم هذا النظام على مبدأ التكامل 
املنصوص عليه يف النظام األساسي، والذي يعين أن احملكمة ال تتدخل إال عندما ال ترغب الدول يف إجراء 

 رة على ذلك.عندما تكون غري قاد التحقيق يف هذه اجلرائم أو املقاضاة بشأهنا أو
ومن املفهوم بوجه عام لدى الدول األطراف واحملكمة واجلهات األخرى صاحبة املصلحة أن  -47

التعاون الدويل، وخاصة ما جيري عن طريق برامج تنمية سيادة القانون اهلادفة إىل متكني اهليئات القضائية 
جلماعية، ميكن أن يسهم يف مكافحة الوطنية من تناول جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلابدة ا

اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم. وقد و ِصف هذا التعاون أبنه "تكامل إجيايب" أو أنشطة تكاملية. 
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والبد من استيفاء االشرتاط املتمثل يف األخذ بزمام األمور على الصعيد الوطين من أجل االخنراط يف هذه 
 األنشطة وضمان جناحها.

للمسامهات املالية يف برامج التنمية ويف اجملتمع املدين أن تؤد ي دورًا هامًا يف النهوض وميكن  -48
ابلتكامل. وقد خصصت بلدان عديدة موارد للتعاون اإلمنائي بغية النهوض بتعزيز القدرات القضائية 

 الوطنية على تناول اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي.
 الذي صدر املتعلق ابستعراض اخلرباء املستقلني تقريروال العام، هذا جرت اليت اتاملشاور  وءويف ض -49

 الوقت أناملنسقان املشاركان  رىي كمباال،يف  اليت جرت  تقييمال عمليةعلى عشر سنوات مضي و  مؤخراً،
 هذه من اهلدف يكون أن وينبغي. التكامل مبدأ بشأن تنظيماً  أكثر مناقشات يف للدخول حان قد
 فيما سيما ال التكامل، مبدأ وتطبيق تفسري يف التنبؤ وإمكانية الوضوحاملزيد من  حتقيق هو ناقشاتامل

مجعية الدول  دور يف النظر إعادة أيضاً  املهمومن . واحملكمة الوطنية القضائيةيئات اهل بني ابلعالقة يتعلق
 األطراف.

 أو بيان وضع أجل من للعمل أتييده عن أعرب الوفود من عدداً  أناملنسقان املشاركان  الحظيو  -50
 على يصاغ التكامل، بدأأو الدول األطراف فيما يتعلق مب األطراف الدولمجعية  موقف بشأن حمتمل قرار

 العام هذا ابلفعل جرت اليت املناقشات بني جتمع أن العملية هلذه وميكن. نطاقاً  أوسع تقييم عملية أساس
 اجلوانب حول حوار يف للدخول اآلخرين املصلحة وأصحاب واحملكمة األطراف للدول الفرصة إاتحة مع

 البعض، أشار وكما. االقتضاء عنداستعراض اخلرباء املستقلني،  تقرير يف الواردة الصلة ذات والتوصيات
اء املستقلني رب استعراض اخل بتقرير قدماً  متضي اليت اآلليات من آلية أي مع وتنسيق مشاورات إجراء سيلزم
 .العملية هلذه واضحة ابرامرتات يدلتحد
 األطراف الدول بني احلوار مبواصلة األطراف الدول ابهتمامويسلم املنسقان املشاركان أيضا   -51

 واملسائل التكامل بشأن املقبلة الورقات سيما وال لتكامل،املتعلقة اب سائلامل بشأن ةالعام ةاملدعي ومكتب
 .التقديرية والسلطة واالدعاء القضاء استقالل ناقشاتامل هذه حترتم أن وينبغي. الصلة ذات
اجلنسانية اليت ترقى إىل مرتبة اجلرائم املنصوص عليها يف نظام اجلنسية و فيما يتعلق مبسألة اجلرائم و  -52

 إجراء جدوى عن كشفت  العام هذا أجريت اليت املشاورات أناملنسقان املشاركان  يرىروما األساسي، 
 الصلة ذات األخرى الفاعلة واجلهات املهتمة األطراف الدول إلشراك املوضوع بشأن اتاملشاور  من مزيد

 .الصدد هذا يف احملكمة جهود دعم سبل حتديد يف
 التآزر أوجه أبرزت  العام هذا جرت اليت املناقشات أن أيضاً يالحظ املنسقان املشاركان  وأخرياً، -53

 إنويرى امليسران املشاركان . والعاملية لتعاوناملعنية اب يسريالتآلية التيسري هذه وآليات  بني املمكنة
اآلليات  مجيع ألهداف ابلنسبة خاص بشكل مهم أمر احمللي املستوى على األساسي روما نظام استيعاب

 الثالث للتيسري.

 والتوصياتالصة اخل - خامسا
 املرفق يفابلتكامل والواردة قة تعلملا األخرى املعنية إسهامات اجلهات عن فضال سلف، ما يربز -54

 رائماجل يف لتحقيقل الوطنية اتالقدر  تعزيزمن أجل احملافل املناسبة،  إطار يف اجلهود، مواصلة أمهية األول،
 أن ميكن اليت احملدودةاإلسهامات  مراعاة مع قضائيا، ومالحقتها األساسي روما نظاماملنصوص عليها يف 
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 الوطنية القضائية النظم قدرة ضمانو . الصدد هذا يف نفسها احملكمة وكذلك وأمانتها، اجلمعية تقدمها
ووضع حد  األساسي، روما نظاملنجاح  حيوي أمر الدويل اجملتمع هتم اليت اجلرائم أخطر مع التعامل على

  .حدوثها تكرار ومنع اجلرائم هذه على العقاب من إلفالتل
 األربعة العململسارات  النطاق واسع أتييد ناكه اآلن، حىت أجريت اليت املشاوراتوبناء على  -55

 .أعاله 41 الفقرة يف املبني النحو علىاملنسقني املشاركني،  قبل من املقرتحة
 تقريريف النظر يف  قدما ملضيينص على اوضع قرار بشأن  اجلارية ابملناقشات اعرتافا أنه بيد -56

 مشروع يف ابلتكامل املتعلقة األحكام املشاركان أنيرى املنسقان  استعراض اخلرباء املستقلني وتوصياته،
 طبيعة أو التكامل بشأن املكتب بوالية يتعلق فيماوجيه الت يف مفرطةال تكون أ ينبغي اجلامع القرار

  .2021 عام يف التكامل بشأن املشاورات
 ذات األخرى الفاعلة واجلهات املعنية األطراف الدول إشراك ملواصلة للمكتب دعم أيضاً  وهناك -57

 رائماجل مرتبة إىل ترقى اليتاجلنسية واجلنسانية  ابجلرائم يتعلق فيما احملكمة جهود دعم سبل حتديد يف الصلة
 أفضل هي ابلتكامل املعنية املشرتكة التنسيق مراكز كانت  وسواء. األساسي روما نظاماملنصوص عليها يف 

 أن ميكن القرار هذا فإن ،(مكرسة تكون رمبا) أخرى اتصال نقطة أو العمل هبذا قدماً  للمضي موقع
اخلرباء  تقرير استعراض يف قدماً  للمضي تنشأ آلية أي مع ابلتشاور 2021 عام يف املكتب يتخذه

 املستقلني.
 املرفق يف الوارد ابلتكامل املتعلقة األحكامروع مش اجلمعية تعتمد أبن يوصى السياق، هذاويف  -58

 .التقرير هلذا الثاين
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 ملرفق األولا

 لتكاملاملعنيني ابأصحاب املصلحة من املقدمة اإلسهمات  

  رئيس مجعية الدول األطراف -أوال

نيابة عن رئيس اجلمعية، هذا اجلزء األول  يفاملبينة  أمانة مجعية الدول األطراف املعلومات واآلراء تقدم
 غون كوون. -سعادة السيد أو 

ة الوديعة لنظام روما األساسي. ويف حني أن اجلمعية نفسها هلا مجعية الدول األطراف هي اجله -1
القضائية احمللية على التحقيق يف اجلرائم الدولية اخلطرية سلطات دور حمدود جدا يف تعزيز قدرة ال

للنظام األساسي رئيسي اهلدف الو . ومالحقتها قضائيا، فإهنا حمفل رئيسي ملسائل العدالة اجلنائية الدولية
حة اإلفالت من العقاب على الصعيدين الوطين والدويل على السواء ابلنسبة ألخطر اجلرائم اليت هو مكاف

 .هتم اجملتمع الدويل ككل
غون كوون، ابستمرار على أمهية مبدأ التكامل يف  - أوالسيد وقد شدد رئيس اجلمعية، سعادة  -2

ا عن نزاهة احملكمة من خالل التأكيد على خمتلف احملافل، مبا يف ذلك يف بياانته الصحفية اليت دافع فيه
صارم أبحكام نظام روما األساسي، التزام إللأن احملكمة هيئة مستقلة ومؤسسة قضائية نزيهة تعمل يف ظل ا

القضائية الوطنية وتعرتف ابلوالية القضائية األساسية سلطات أبن احملكمة اجلنائية الدولية مكملة لل وذك ر
 .(1)للدول نفسها

على أنه مبوجب مبدأ التكامل، يعود للدولة احملكمة ابملثل  يف أحداث دولية أخرى، شدد رئيسو  - 3
هو مقاضاة مرتكبيها، وأن دور احملكمة  املختصة أن حتقق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة أو

 .دور تكميلي
 ليةيالتكم للطبيعة الكامل تقديرال يؤدي أن وميكنواصل الرئيس الرتويج والتوعية مببدأ التكامل. و   -4

 .العاملية إىل يؤدي مما األطراف، الدول عدد وزايدة احملكمة قبول زايدة إىل احملكمة الختصاص

 أمانة مجعية الدول األطراف  -اثنيا

 .على النحو املبني أدانه ثاينال اجلزء  هذايفاملبينة  أمانة مجعية الدول األطراف املعلومات واآلراء تقدم

على الرغم من الصعوابت غري املتوقعة هلذا العام وزايدة عبء العمل على أمانة اجلمعية بسبب  -٥
متشياً و والتيسري.  ،وتبادل املعلومات ،يف جمال التوعيةهامها واصلت األمانة االضطالع مبجائحة الكوروان، 

                                                           

(1)  -ASP-PR1527 (11 June 2020), ICC-20200611-ASP-PR1521 (25 March 2020), ICC -20200325-ASP-ICC

20200902-PR1534 (2 September 2020).  . 
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تنفيذ هذه األنشطة لرتكة املش التنسيقمع املمارسات السابقة وعند االقتضاء، نسقت األمانة مع جهات 
بط بني الدول األطراف اليت ر الاليت هتدف إىل تسهيل  (2)"منصة التكامل للمساعدة التقنية"من خالل 

 ميكنها مساعدة السلطات القضائية الوطنية يف جهودهااليت تطلب املساعدة التقنية واجلهات الفاعلة 
نظام روما األساسي أو مقاضاة املنصوص عليها يف رائم اجلتعزيز القدرة على التحقيق يف الرامية إىل 

إلشارة إىل احتياجاهتا من املساعدة القانونية من الدول األطراف ا وقد صممت املنصة لتمكني  مرتكبيها.
 تقوم ابلتنسيق مع مقدمي بناء القدرات احملتملني.طلبا، مبجرد أن تتلقى األمانة و التقنية. 

من  2019املصلحة املعنيني الطلبات املعلقة اليت وردت يف عام األمانة إىل أصحاب وأحالت   -6
لضحااي الطلبات املتعلقة ابأربع دول أطراف فيما يتعلق مبجموعة واسعة من اجملاالت، مبا يف ذلك 

دعم وال ،(والشهود )احلماية والتدريب واملشورة، مبا يف ذلك الدعم النفسي وإنشاء هيئة/وحدة متخصصة
البنية ، و للمدعني العامني واملوظفنيتقنية القدرات ال، والتشريعات التنفيذية، و التمثيل القانوينتعزيز و  ،ميناأل

مل ترد طلبات للمساعدة التقنية من و وحتديث العدالة اإلدارية.  ،مجع وتوثيق األدلةو  ،التحتية القضائية
 .2020الدول األطراف يف عام 

خطوة مهمة يف عملية التكامل اليت تقودها نصة ر املتشجع األمانة الدول األطراف على اعتباو  -7
تقييم احتياجات بناء القدرات على املستوى الوطين، والرد على على الدول، وحيثما يكون ذلك مناسباً، 

مشاركة نشطة من جانب عدد  صة بدونال ميكن حتقيق أهداف التيسري واملنو . صةاالستبيان الوارد يف املن
 أكرب من الدول.

ستواصل و ، هناك حدود ملا ميكن حتقيقه. تاحةهذه الوظيفة يف حدود املوارد امللنظر إىل إنشاء واب -8
ن وم ة بينهمامباشر ربط العن طريق األمانة تيسري تبادل املعلومات بني الدول املعنية وأصحاب املصلحة 

 .لتابعة هلاالتكامل امنصة خالل 

 احملكمة -اثلثا

 .على النحو املبني أدانه الثالث اجلزء اهذ يف املبينة  راءقدمت احملكمة املعلومات واآل
يف اجلرائم املقاضاة ال تشارك احملكمة نفسها بشكل مباشر يف بناء القدرات احمللية للتحقيق و  -9

من وجهة نظر قضائية، للتكامل معىن حمدد فيما يتعلق مبقبولية القضااي املعروضة و الدولية األكثر خطورة. 
. وينبغي ةحبت ةقضائيالعملية مسألة هذا وتبقى من النظام األساسي.  17على احملكمة عمال ابملادة 

حقيق يف متكينها من التمن أجل للمبادرات اليت تتخذها الدول األطراف لتعزيز الوالايت القضائية الوطنية 
اجلرائم األكثر خطورة اليت هتم اجملتمع الدويل ككل ومقاضاة مرتكبيها بفعالية أن حترتم استقالل القضاء 

 .(3)عليها عروضةامل ددةاحمل قضاايال مبقبولية يتعلق فيماواالدعاء 
 اهليئات قدرة تعزيز يف تسهم قد أبنشطة تضطلع املختلفة وأجهزهتا احملكمة فإن ذلك، ومع -10

 املواقف يف خمتلف دور منها ولكل. بصورة فعالة اخلطرية اجلرائم على املقاضاة على الوطنية القضائية
                                                           

 (2)   
pi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity%20template%20c-https://asp.icc 

platform%20EN.pdf  
 (.7-6و 3، الفقرات ASP/8/51-ICC( اإلفالت من العقابسد فجوة  /مبدأ التكاملتقييم قييم، الن تقرير املكتب ع  (3)

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity%20template%20platform%20EN.pdf
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عاتق  علىامللقى  القدرة وعبء اإلمجايل املايل العبء خفض يف اجلهود هذه تسهم أن وميكن. املختلفة
م القضااي املعروضة على حج على الوطنية القدرات تعزيزيؤثر  أنحيث ميكن  الطويل، األجل يف احملكمة
 .(4)احملكمة

وعلى وجه اخلصوص، تتمتع احملكمة خبربة واسعة يف جمال التحقيق واالدعاء، وخربة من خمتلف  -11
جوانب اإلجراءات القضائية اليت مجعتها من خالل أنشطتها يف احلاالت قيد التحقيق والفحوص األولية. 

نظام روما األساسي، وتبادل هذه اخلربات وأفضل وواصلت احملكمة تقدمي آرائها حول متطلبات 
 ةاملمارسات مع حماوريها، وكذلك بني شبكات املمارسني ذات الصلة. وقد يسهم إصدار مكتب املدعي

ملختلف ورقات السياسة العامة أيضا يف توفري التوجيه بشأن القضااي ذات الصلة جبهود التحقيق  ةالعام
يف بعض املناسبات، وعلى أساس حمايد من حيث التكلفة، كلفت احملكمة واالدعاء على املستوى احمللي. و 

أيضا موظفني ذوي خربة حمددة ابالنضمام إىل التدريب الذي يركز على التصدي للجرائم املنصوص عليها 
يف نظام روما األساسي على الصعيد الوطين أو الدويل. وعالوة على ذلك، جيوز للمحكمة يف إطار نظام 

، أن تتبادل املعلومات مع السلطات القضائية الوطنية 93من املادة  10اسي، وال سيما الفقرة روما األس
وأن تساعدها يف التحقيقات ذات الصلة. والعكس ابلعكس كما أكدت الدول األطراف يف القرار 

سات اجلامع، فقد د عيت احملكمة لالستفادة من اخلربات والدروس املستفادة من الدول وغريها من مؤس
القانون اجلنائي الدويل اليت قامت هي نفسها ابلتحقيق يف جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي 
ومقاضاة مرتكبيها. وقد أاتحت احللقة الدراسية القضائية السنوية للمحكمة فرصا قي مة لتبادل اآلراء 

 واخلربات بني قضاة احملكمة وقضاة السلطات القضائية الوطنية.

 اجلهود األوسع نطاقا  للمجتمع الدويل -رابعا
 .قد مت املعلومات واآلراء املبينة يف هذا اجلزء الرابع منظمات فردية للمجتمع املدين على النحو املبني أدانه

الضحااي حقوق هنجها الذي يركز على ، يف إطار األفريقية القانونية املعونة منظمة قامت -12
دين الذي املضحااي العنف اجلنسي يف النزاع النساء من مع مايل لتمكني واملساءلة، بتوسيع نطاق تواصلها 

تبلغ خربة تبادلت املنظمة، مبا لديها من حقوقهن وتعزيز املساءلة. و احلصول على من  2012عام وقع يف 
مع يقيا يف أفر بشأن تعميم العدالة اجلنائية الدولية املعلومات يف جمال العدالة اجلنائية الدولية، عدة سنوات 

هذا املشروع وجاء . عمليةأصحاب املصلحة اآلسيويني، وأعدت دراسة أساسية شاملة لتيسري هذه ال
 يف طوكيويف لقاء عقد نظام روما األساسي املعنيني بأصحاب املصلحة اآلسيويني نظمة و املشاركة نتيجة مل
لذكرى السنوية العشرين لنظام لالحتفال اب ،وهولندابناء على دعوة من حكوميت الياابن ، 2018يف عام 

 .روما األساسي
 ومالحقات قضائية حقيقية جراء حتقيقاتإلالضغط  املركز األسرتايل للعدالة الدوليةواصل و  -13

 من عامابرتكاب القوات اخلاصة األسرتالية جرائم حرب يف أفغانستان يف الفرتة املتعلقة  الدعاءاتلوفعالة 
إىل منظور موجه حنو الضحااي من  نيالعاموالتثقيف  دعوةاليف ركز شارك املو . 2016عام  إىل 2005

                                                           

  .43املرجع نفسه، الفقرة   (4)
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نظام روما األساسي للعدالة الحقات القضائية احمللية يف اإلطار األوسع نطاقا لضع التحقيقات واملو 
األفغانية واألسرتالية والدولية حلقوق القانونية واملنظمات لمنظمات لحتالفًا واسعًا  املركز قالدولية. ونس  

جيريه مكتب املفتش العام لقوات الدفاع الذي رائم احلرب املتعلق جبداري اإلتقرير النشر للمطالبة باإلنسان 
وفر  السلطات أن تالقضااي اليت ينبغي الضغط على السلطات األسرتالية لتحديد ركز واصل املياألسرتالية. و 

لية، وزايدة وصول ضحااي اجلرائم الدولية إىل قاضاة مرتكيب اجلرائم الدو مل بشأهنا حملية قدراتاألسرتالية 
 .القانونية العدالة من خالل املشاركة يف اإلجراءات واحللول

، وهي منظمة كندية الشراكة الكندية من أجل العدالة الدوليةنشرت ، 2020ويف متوز/يوليه  -14
ة يف تعزيز وصول ضحااي ملسامهيدعون إىل اغري حكوميني نشطاء أكادمييني كنديني ابرزين و مشرتكة تضم 

لخرباء على قضية احلسن. وحتلل هذه الدراسة بعض أبرز جوانب هذه لاجلرائم الدولية إىل العدالة، تعليقًا 
ضد أفراد آخرين اليت قد يتعني اختاذها القضية اهلامة، مبا يف ذلك أمهية هذه احملاكمة يف سياق اإلجراءات 

 مايل عمال مببدأ التكامل.أمام حماكم 
وبعض املنظمات  من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةاالئتالف ، أرسل املنطقة األوروبيةيف و  -15

تدعوهم إىل  2020األعضاء فيه الناشطة يف أوكرانيا رسالة إىل أعضاء برملان أوكرانيا يف أيلول/سبتمرب 
يل والقانون اإلنساين الدويل. القانون اجلنائي الدو كل من حتقيق االتساق التام بني التشريعات األوكرانية و 

"بشأن  2689، متت املوافقة يف القراءة األوىل على مشروع القانون 2020أيلول/سبتمرب  17ويف 
القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين كل من التعديالت على بعض القوانني التشريعية املتعلقة إبنفاذ  

. كما دعا أعضاء 2020تتم القراءة الثانية حبلول هناية عام صوات. ومن املتوقع أن  271الدويل" أبغلبية 
يف أوكرانيا إىل تعزيز قدرات السلطات الوطنية على التحقيق الفعال يف اجلرائم الدولية ومالحقتها االئتالف 

تخصصة لإلشراف على اإلجراءات اجلنائية للجرائم املرتكبة يف النزاعات املدارة اإل"من خالل قضائيًا 
 .2019 أكتوبر/يف تشرين األولاليت أنشئت حة" املسل
األعضاء فيه  واملنظماتمن أجل احملكمة اجلنائية الدولية االئتالف األمريكتني، شارك ويف منطقة  -16

مع وزارة العدل يف بريو لتقدمي مدخالت  2020جتماعات عقدت يف شباط/فرباير االعاملة يف بريو يف 
 -يف أاير/مايواالئتالف روما األساسي. وابإلضافة إىل ذلك، نظم بشأن مشروع قانون لتنفيذ نظام 

حلقيت عمل مع منظمات اجملتمع املدين  تشرين الثاين/نوفمرب -حزيران/يونيه وتشرين األول/أكتوبر 
على اإلنرتنت ملناقشة طائفة من املسائل املتعلقة ابلعدالة الدولية والدراسة األولية للحالة يف  الفنزويلية

 .يال، مبا يف ذلك اآلفاق املستقبلية للتنفيذفنزو 

واملعهد ، بادئ نورمربغالدولية ملكادميية األو  ،يز ومبادرة أنطونيو كاسي ،سرآمعهد واشرتك  -17
 اجلرائموالفصل يف  قاضاةامل شأنب واحد أسبوع مدهتا دراسية حلقة تنظيم يف األفريقي للقانون الدويل

وحضر هذه . تنزانيا روشا،أ يف 2020 فرباير/شباط 28 إىل 24 من ةالفرت ، يف الوطنية وعرب الدولية
 احللقة الدراسية الرفيعة املستوى مدعون عامون وقضاة من البلدان األفريقية الناطقة ابلفرنسية، وعقدت

ومبادرة  آسر،  عهدملالربانمج التدرييب  نت احللقة الدراسية جزءا منااحللقة الدراسية ابللغة الفرنسية. وك
 .بادئ نورمربغ بشأن القانون اجلنائي الدويل والقانون اجلنائي عرب الوطينالدولية ملألكادميية وا ،كاسيسي

وبلدان ، ةأو ضعيف ةعدالة هش اتلبلدان اليت لديها قطاعلدعم توفري الالربانمج هو هذا  دف منواهل
اجه حتدايت يف مقاضاة اجلرائم الدولية حملكمة اجلنائية الدولية، والبلدان اليت تو احلاالت اليت تنظر فيها ا

مساعدة القضاة واملدعني العامني من  يف ربانمج التدرييبمن الدف ابختصار، يتمثل اهلوعرب الوطنية. و 
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على محاية  متعزيز قدرهتو  ،عرب الوطنيةاجلرائم اجلرائم الدولية و  يفاكمة املقاضاة واحملأجل تعزيز قدرهتم على 
اجلنائية يئات القضائية التعاون الفعال مع احملكمة اجلنائية الدولية وغريها من اهلضمان ، و حقوق اإلنسان

 .وزايدة التعاون بني اهليئات القضائية الوطنية ،الدولية
، وهي منتدى للسلطات الوطنية إلابدة اجلماعيةاسألة املعنية مبشبكة االحتاد األورويب نظمت و  -18

 شكل مؤمتر ابلفيديو. يف اجتماعا عامالية األساسية ومالحقتها قضائيا، املختصة ابلتحقيق يف اجلرائم الدو 
اتصاهلا ابجلرائم اجلرائم املرتكبة يف ليبيا و ملالحقة  (5)وخصص االجتماع الذي عقد يف نوفمرب/تشرين الثاين

واقعة لنظام املخالفات الاإلرهاب، واهلجرة غري الشرعية، واالجتار ابلبشر، والتعذيب، و  -األخرى اجلنائية 
 من العقاب مايو االحتفال بيوم االحتاد األورويب اخلامس ملناهضة اإلفالتأاير/ 23مت يف و  العقوابت.

شبكة االحتاد و لرائسة الكرواتية لالحتاد األورويب، شاركت يف تنظيم هذا االحتفال او بشكل الكرتوين، 
 األورويب للتعاون يف جمال العدالة اجلنائية وكالة االحتادو ، إلابدة اجلماعيةاملعنية مبسألة ااألورويب 

لمقاتلني اإلرهابيني التعددية لاكمات احملى هذا احلدث علوركز . األوروبية واملفوضية)يوروجست(، 
شبكة االحتاد األورويب وقدمت . (6)األجانب على اجلرائم الدولية األساسية واجلرائم املتصلة ابإلرهاب

 .حقوق الضحااي حسنيتلاجملتمع املدين اليت يبذهلا مساعي أيضا الدعم للاعية إلابدة اجلماملعنية مبسألة ا
 مع ابلتعاونعمله،  حقوق اإلنسانرابطات االحتاد الدويل ل، واصل 2020عام وخالل  -19

ضمان الوصول إىل العدالة يف و  ،دعم ضحااي اجلرائم الدولية، لالدوليةواحملكمة اجلنائية األعضاء يف االحتاد 
 كان التحدي،ومايل. ويف كوت ديفوار ومايل ،كوانكري-وغينيا ،وكوت ديفوار ،ورية أفريقيا الوسطىمجه
لفتح حماكمة عادلة  ةالدعوة الوطني ئهأعضامع كوانكري، واصل االحتاد -قوانني العفو. ويف غينياهو 

الوالية ءات أمام ه عن كثب اإلجراائأعضمع اتبع االحتاد و . 2009أيلول/سبتمرب  28وفعالة يف مذحبة 
ملية العدالة النقاط اليت مل تتناوهلا علسالم يف كولومبيا ونشر مذكرة عن القضائية اخلاصة من أجل ا

االحتاد مع  ووجهاحملكمة اجلنائية الدولية.  اليت تدخل يف نطاق اختصاصرائم فيما يتعلق ابجل االنتقالية
زعوم ىل احملكمة اجلنائية الدولية بشأن اجلرائم الدولية املإ 15ضائه وشركائه الوطنيني رسالة مبوجب املادة أع

اجلرائم الدولية  راجواصل الدعوة إىل إدو ، 2020سجناء يف شرق أوكرانيا يف أيلول/سبتمرب الارتكاهبا ضد 
 يف القانون احمللي.

ت يف اليت ارتكبللجرائم الدولية قاضاة الوطنية من أجل امل منظمة رصد حقوق اإلنسانضغطت و  -20
يف اليت ارتكبت ، واجلرائم اليت ارتكبتها القوات الربيطانية يف العراق، واجلرائم 2009مذحبة غينيا يف عام 

لسالم يف كولومبيا، من أجل ااملنظمة الوالية القضائية اخلاصة رصدت و مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
ة أفريقيا الوسطى، ودعت أوكرانيا إىل إدراج احملكمة اجلنائية اخلاصة جلمهوريالتقدم الذي أحرزته وشجعت 

كدت املنظمة فيما يتعلق ابستعراض أحكام تتعلق مبحاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية يف القانون احمللي. وأ
ابجلهود املوجهة حنو بناء القدرات  تهاوصللإلجناز يف احملكمة، احلاجة إىل اسرتاتيجيات اخلرباء املستقلني 

                                                           

cooperation/practitioner-https://www.eurojust.europa.eu/judicial- :انظر االجتماع،نتائج  ىلالطالع عل (5)

 network-networks/genocide 
البياانت اليت أبديت يف االجتماع الذي عقد ابلفيديو، انظر:   ىعللالطالع   (6)

https://www.youtube.com/watch?v=Ttj2ahVEY3c&list=PLeNV0ACOoBu_7MR_TysTHsgjTTxHmlcrD  

https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/genocide-network
https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/genocide-network
https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/genocide-network
https://www.youtube.com/watch?v=Ttj2ahVEY3c&list=PLeNV0ACOoBu_7MR_TysTHsgjTTxHmlcrD
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بعض اإلجراءات احمللية يف الهلا حتفيز خمن  ةالعام ةكتب املدعيملوالطرق اليت ميكن  ،احمللية للمساءلة
 الفحوص األولية.

للتشريعات شروع التجرييب امل ،، من خالل مكتبها يف الهايرابطة احملامني الدوليةأطلقت و  -21
تعاون يف بلدان لتشجيع على سن تشريعات فعالة ووضع اتفاقات ل، 2020يف شباط/فرباير التنفيذية 

 ،مستهدفة خمتارة اسرتاتيجياً، وضمان وفاء السلطات الوطنية ابلتزامها ابلتحقيق يف اإلابدة اجلماعية
 :ومقاضاة مرتكبيها، والتعاون الكامل مع احملكمة. ومشلت األنشطة وجرائم احلرب ،واجلرائم ضد اإلنسانية

ووضع إطار عمل ألنشطة التشاور مع أعضاء  ،التعاون واتفاقاتتنفيذية الحتديد احلالة الراهنة للتشريعات 
 األطراف للدول توصياتب تقرير صياغة، و رابطة احملامني الدولية وتوفري املعلومات واملساعدة التقنية هلم

  ،2020 نوفمرب/الثاين تشرين يفو . (2021 يف عام مرتقب) والتعاون احمللية التشريعات تعزيز بشأن
الرابطة املعنون  مؤمتر يف البارزين املتحدثني من بنسودة فاتو الدولية اجلنائية لمحكمةل العامة املدعية كانت

 بلدا. 166 منآالف عضو مسجل  10حضره  الذي"معا عمليا" 
يف  التتنفيذ التكامل من خالل توفري التحليعلى   املركز الدويل للعدالة االنتقاليةيشجع و  -22

يف و ودعم السلطات القضائية الوطنية.  ،هوض ابملناقشات العامليةمساحات للن وهتيئةالوقت املناسب، 
أوغندا، واصل املركز الدويل للعدالة االنتقالية جهوده لتثقيف الضحااي حول اإلجراءات أمام احملكمة 

مجتمع املدين حداث للمع احملكمة ونظم أيضا ابالشرتاك جلرائم الدولية يف أوغندا، شعبة ااجلنائية الدولية و 
للسلطة ما جوهراي قدم املركز الدويل للعدالة االنتقالية دع ،يف كولومبياو مجاعات الضحااي يف غولو. و 

لضمان فعالية عن املفقودين ووحدة البحث تقصي احلقائق، وجلنة  ،القضائية اخلاصة من أجل السالم
عدالة االنتقالية املشورة عملياهتا والتصدي للتحدايت الوطنية. يف السياق السوري، قدم املركز الدويل لل
حقوق احملتجزين افع عن للمعارضة الرمسية لدعم مطالب العدالة للمنظمات السورية ومجاعات الضحااي، ود

 .إطالق سراحهمدعا إىل و 
 األفريقية للبلدان القدرات بناء جمال يف أنشطتها نورمربغ بادئالدولية مل كادمييةاأل صلتووا -23

 آسر، معهد مع ابالشرتاك) أروشا يف والقضاة العامني للمدعنيحلقة دراسية  دتوعق ابلفرنسية، الناطقة
 سلسلةل الثامنة عملأيضا حلقة ال األكادميية نظمتو (. األفريقي للقانون الدويل واملعهد ، يز كاسي  ومبادرة

 أطلقتو . (واايمو مؤسسة مع ابالشرتاك" )نيجرياي يف واملساءلة العدالة تعزيز"املعنونة  العملحلقات 
. ةكبري درجة  ب الفرنسية للغةالقانون اجلنائي الدويل اب ردموا لزايدة النطاق واسع ترمجة مشروع األكادميية

 االلكرتوين.  Lexsitusابجملان عن طريق موقع   اإلنرتنتن طريق عإىل املعلومات  الوصول يتاح سو 

للغاية آلليات املساءلة الوطنية  ةمليعول حلتقدمي   االستجابة السريعة للعدالةمبادرة وواصلت  -24
بشكل وثيق مع لت املبادرة عمو لتلبية احتياجات القدرات مع احلفاظ على امللكية احمللية القوية للعملية. 

ة على التحقيق يف اجلرائم الدولية ومالحق اخبربة عالية التخصص لتعزيز قدرهت االسلطات احمللية لتزويده
للدول االستفادة من دعم بناء املبادرة لقائم على احلاالت الذي يقدمه خرباء أاتح التوجيه او . مرتكبيها

العنف اجلنسي ، و يف اجلرائم الدوليةواملالحقة التحقيق  من بينهالشخصية يف جماالت خمتلفة، االقدرات 
ثيل ومتمشاركة ، و االجتماعيو النفسي الدعم ومحاية الشهود، و يف التنوع اجلنسي، واخلربة  ،اجلنساينو 

املبادرة  وسعتاخلاضعة للفحص األويل حاليا أو بلدان احلاالت، بلدان ويف الوالتحليل اجلنائي.  ،الضحااي
متثيل على لضحااي العام ل امياحملمكتب ابلعمل مع اجلرائم الدولية يف أوغندا شعبة لدعمها اجلاري 

والية القضائية اخلاصة من عاوهنا مع التاملبادرة أيضا  كثفتو واملشاركة يف قضية توماس كوويلو.  ،الضحااي



ICC-ASP/19/22 

19 22-A-221220 

العنف العنف اجلنسي و رائم تحقيقات املتعلقة جبللأجل السالم يف كولومبيا، حيث قدمت الدعم التوجيهي 
ومحاية الشهود، والدعم لتصاحلية، جلرائم املرتكبة ضد األطفال، والعدالة ا، والتحقيقات املتعلقة اباجلنساين

اليت  يلاألو   فحصاحلالية أيضا الدعم احملتمل لعمليات الناقشات كشف املوتستالنفسي واالجتماعي. 
 احلاالت األخرى. بلدان أوتقوم هبا احملكمة 

العمل مع اجملتمع املدين يف كولومبيا ومايل لدعم  كندايف  منظمة حمامون بال حدود وواصلت  -25
يف  منظمة حمامون بال حدود نظمت خرى، بني إجنازات أمن ، يلمايف هم. و ومتكين ضحااي اجلرائم الدولية

"القطب من اإلدالء بشهادهتم أمام قاضي التحقيق يف لتمكينهم نقل الضحااي والشهود إىل العاصمة  كندا
يف . ابإلضافة إىل ذلك، يف مايل املسؤولة عن التحقيق يف اجلرائم الدوليةوهو اهليئة  -القضائي املتخصص"

متابعة تمكينهم من بعض الضحااي إىل ابماكو لرت املنظمة نقل يس  عشية افتتاح حماكمة احلسن، 
على مع شركائها من منظمات اجملتمع املدين نظمة ويف كولومبيا، عملت امل. اإلجراءات اجلارية يف الهاي

 ت. وأعطاكولومبييف  وتوثيق وحتليل قضااي حقوق اإلنسان الناشئة عن النزاع املسلح الداخلي رصد 
من  على نطاق أوسعمبدأ التكامل تعزيز تطبيق اجلرائم اخلطرية كاسرتاتيجية لمنط ة لتحديد األولوينظمة امل

 . تفاق السالماجليد ال تنفيذالخالل 
يف الدول الشريكة العمل مع اجملتمع املدين احمللي وبعض  مبادرة عدالة اجملتمع املفتوحاصلت وو  -26

إلجراء قضااي املالحقة القضائية الوطنية والدعوة طوير تأمريكا الوسطى وأورواب الشرقية وآسيا من أجل 
واحملاكمات احمللية احلقيقية ممكنة. وقامت املبادرة، ابلتعاون مع الحقات اإلصالحات الالزمة جلعل امل

شركاء سوريني، ببناء قضااي للمالحقة القضائية يف الدول األوروبية، ودعت إىل أشكال أكثر مشواًل من 
واستكشفت مزااي حمكمة حمتملة ذات اختصاص ئية عن الفظائع السورية على املدى الطويل، املساءلة اجلنا

لجرائم اخلطرية يف غواتيماال، ل بادرة رصد احملاكمات احملليةاملواصلت و  مشرتك على أساس معاهدة لسوراي.
الشرطة.  من جانبضد املرأة وإطالق النار املرتكبة رائم العنف جلكينيا اكمات اجلارية يف  وكذلك احمل

ونشرت املبادرة ابالشرتاك مع الرابطة السويسرية ملكافحة اإلفالت من العقاب على الصعيد الدويل ورقات 
إحاطة بشأن قانون وممارسة االختصاص العاملي يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي يف 

ات تدوينالت. وتتضمن التقارير مقارنة بني للمحاكماالوطنية  مثانية بلدان، من أجل تعزيز فهم النظم
نظام روما األساسي. وعالوة على ذلك، ساعدت املبادرة أصحاب ونصها يف ذه اجلرائم هل الوطنية 

غامبيا ثل التصميم املقرتح آلليات مساءلة جديدة حمتملة يف بلدان ميف املصلحة احملليني على التفكري 
"خيارات العدالة: دليل لتصميم آليات املساءلة عن اجلرائم  املعنونلها دليابالستناد إىل  واليمن وأوكرانيا

 .اخلطرية"

ثالثة أحداث إقليمية رفيعة املستوى للنهوض  رابطة الربملانيني من أجل العمل العامليونظمت  -27
توى يف برااي املنتدى السنوي الرفيع املس : بتنفيذ نظام روما األساسي وتعزيز قدرات آليات املساءلة احمللية

 ،مشاورات بشأن احملكمة اجلنائية الدولية وحتسني التشريعات احمللية )جنوب أفريقيا(و  ،)الرأس األخضر(
ملناقشة  ،وجمموعة العمل الربملانية الثامنة للشرق األوسط ومشال أفريقيا حول مكافحة اإلفالت من العقاب

مائدة مستديرة رفيعة املستوى عقدت الرابطة أيضا و تطبيق نظام روما األساسي يف لبنان واملغرب وتونس. 
، القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل )أوكرانيا(كل من احمللي مع  اجلنائي قانون البشأن مواءمة 

 خمتلفة افرتاضية اجتماعاتالرابطة  عقدتو . 2689 رقم القانون ملشروع انجحة أوىل قراءة إىل أدى مما
 قانون مشروع ذلك يف مبا والقانونية، التقنية املساعدة وقدمت وأفريقيا الالتينية أمريكا يف أعضائها مع
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 ونتيجة. األساسي روما نظام على التعديالت ميعجلو  والتعاون للتكامل أحكاما يتضمن حمسن يتنفيذ
يقوم حاليا دولة، و  40 يفللتكامل  وحمددة مشرتكة إجراءات بتنفيذ برملانيا 80 من أكثر تعهد ، لذلك

 .ثالثة بلدان من أمريكا الالتينية وثالثة بلدان أفريقية وبلد أورويب واحد ابستعراض تشريعات التكامل
الدائرة مع والتشاور التعاون  لقانون األوكراينل ةاالستشارياجملموعة ت واصل، 2020ويف عام  -28

املسائل املتعلقة ابلتحقيقات واملالحقات بشأن  اأوكرانييف رائم احلرب يف مكتب املدعي العام املعنية جب
القضائية يف جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املزعومة املرتكبة أثناء النزاع املسلح يف إقليم أوكرانيا. ويف 

أعقبه و " ا"مبدأ التكامل والعدالة الدولية يف أوكرانيبعنوان  احتليلي اتقرير موعة اجمل، قدمت 2020متوز/يوليه 
 ،سائل تتصل ابلتطبيق العملي ملبدأ التكامل يف حالة أوكرانياموعة م. ويف التقرير، أبرزت اجمللخرباءلنقاش 

والنهج  ،لنظام القانوين احمللي وقدرته على كفالة املساءلة عن اجلرائم الدولية اخلطريةمن االعامة غاية وال
دعى ارتكاهبا، لقانوين للجرائم اليت ي  التصنيف ا‘ 1’: احلالية للتحقيقات السابقة للمحاكمة اليت تشمل

، إلشراف على التحقيقاتالقواعد املتعلقة ابنفاذ القانون واختصاصها، و املعنية إبسلطات والية ال ‘2’و
ج احملاكم احمللية للنظر يف قضااي اجلرائم اخلطرية املزعومة. وخالل املناقشة، الحظ خرباء دوليون ‘ 3’و هن 

 .ة وانقشوا سبل حلهاوحمليون التحدايت القائم
مبادئ الهاي وتنفيذ طرح على  وركزت منظمة املبادرات النسائية من أجل العدل بني اجلنسني -29

، وهي جمموعة من الواثئق اليت تقدم التوجيه للذين يشاركون يف التصدي للعنف لعنف اجلنسياملتعلقة اب
( ()ب2) 8( )ز( و 1) 7اتن اد)امل "أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسياجلنسي، وال سيما "

نظام روما األساسي(. ون شر يف كولومبيا مشروع الستكمال املبادرات احمللية حملاكمة مرتكيب من ‘ 22’
العنف اجلنسي عن طريق تعزيز فهم أوسع جلميع أشكال العنف اجلنسي يف أوساط اجملتمع املدين، مبا يف 

املتعلقة  مبادئ الهايئية اخلاصة للسالم. واست خدمت والوالية القضا ةالعام ةذلك من مكتب املدعي
 .يف دورات تدريبية للممارسني القانونيني يف جورجيا وغامبيا لعنف اجلنسياب
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 املرفق الثاين

 مشروع قرار إلدراجه يف القرار اجلامع
القرار اجلامع املنصوص عليها يف  ابجلرائم اجلنسية واجلنسانية  املتعلقةعناصر ال]مالحظة: أ درجت هنا 

ملنسقني املشاركني لوالية إىل اهذه اإسناد قرر املكتب للدورة الثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف حيث 
 ابلتكامل[املعنيني 
أتكيد التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعزمها على أال يفلت  إذ تعيد 

على أمهية توافر الرغبة لدى  وإذ تؤكدتمع الدويل ككل من العقاب، مرتكبو أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجمل
الدول يف التحقيق فعاًل يف هذه اجلرائم واملقاضاة عليها وتوافر القدرة لديها على القيام هبذا التحقيق وهبذه 

 املقاضاة،
 مبا بذلته احملكمة من جهود وما حققته من منجزات يف تقدمي من يتحملون أكرب وإذ ترحب 

مسؤولية عن اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي إىل العدالة وإسهامها ابلتايل يف منع حدوث 
 إىل الفقه القضائي للمحكمة بشأن مسألة التكامل، وإذ تشريهذه اجلرائم، 

 ابجلرائم يتعلق فيما احملكمة من املقدمة الصلة ذاتابإلسهامات  الصدد هذا يف أيضاً  ترحب إذو  
 اجلنسية اجلرائم بشأن ةالعام ةاملدعي مكتب عن الصادرةالعامة  السياسة ورقة مثل ،نسانيةواجل نسيةاجل

 الصلة، ذات األخرى الفاعلة واجلهات األطراف الدول من املقدمةاإلسهامات  عن فضالً  ،(7)نسانيةواجل
 تكون أن ينبغي املبادرات هذه أبن منها واقتناعا اجلرائم، هلذه والفهم املعرفة لتعزيز املبادرات ذلك يف مبا

 اإلفالت مكافحة يف الوطنية واحملاكم احملكمة لتعزيز االسرتاتيجية واإلجراءات احلوارات من يتجزأ ال جزءا
 ،القضائي االستقالهل الكامل االحرتام مع العقاب، من

مبقبولية من نظام روما األساسي فيما يتعلق  19و  18و  17أبن تطبيق املواد  وإذ تذك ر 
 الدعاوى أمام احملكمة هو مسألة قضائية يتعني  أن يبت  فيها قضاة احملكمة،

كذلك أبنه ينبغي مواالة النظر يف الكيفية اليت ستنجز هبا احملكمة أنشطتها يف أي بلد   وإذ تذك ر 
رشادات بشأن من بلدان احلاالت وأن االسرتاتيجيات املمكن ات باعها إلجناز هذه األنشطة ميكن أن توفر إ

الكيفية اليت ميكن هبا مساعدة بلدان احلاالت يف تنفيذ إجراءات وطنية عندما تنتهي احملكمة من أنشطتها 
 ،يف احلالة املعنية

الدويل واملقاضاة عليها تقع  اجملتمع أبن املسؤولية عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق تذك ر -1
ل وأنه يتعني، من أجل ذلك، اعتماد التدابري املناسبة على الصعيد الوطين، يف املقام األول على عاتق الدو 

ويتعني تعزيز التعاون الدويل والتعاضد القضائي، من أجل ضمان توافر الرغبة لدى النظم القانونية الوطنية 

                                                           

(7)   
2014.pdf-June--Crimes-Based-Gender-and-Sexual-on-Paper-Policy-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-https://www.icc. 
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قيق وهذه للتحقيق يف هذه اجلرائم واملقاضاة عليها بصدق وضمان توافر القدرة لديها على إجراء هذا التح
 املقاضاة؛

مواصلة تنفيذ نظام روما األساسي تنفيذًا فعااًل على الصعيد الوطين وتعزيز هذا التنفيذ يف  تقرِ ر -2
إطار احملافل املناسبة، من أجل حتسني قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مقاضاة مرتكيب أخطر اجلرائم 

 حملاكمة العادلة املعرتف هبا دولياً، عمالً مببدأ التكامل؛الدويل وفقاً ملعايري ا اجملتمع اليت تثري قلق
مبشاركة اجملتمع الدويل يف تعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية والتعاون فيما بني الدول  ترحب -3

 لتمكني الدول من املقاضاة حقاً على اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي؛
تبذهلا األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية والدول ابجلهود اليت ترحب أيضًا  -4

واجملتمع املدين يف تعميم االهتمام أبنشطة بناء القدرات اهلادفة إىل تعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية 
برامج على التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة على هذه اجلرائم ضمن 

ع بقوةالقائمة واجلديدة،  تقنيةوأدوات املساعدة ال سائر املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية  وتشج ِ
 والدول واجملتمع املدين على بذل جهود إضافية يف هذا الصدد؛

ابلعمل اهلام املضطلع  وتنو ه (8)2030يف هذا الصدد ابعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  ترح ب -5
فيما يتعلق ابلنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل وضمان وصول اجلميع إىل العدالة به 

 على قدم املساواة؛
على أن إعمال مبدأ التكامل على حنو سليم يستتبع أن ت درج الدول اجلرائم املنصوص عليها تشدِ د  -6

اًل جرمية ي عاَقب عليها مبوجب القوانني الوطنية، من نظام روما األساسي ابعتبارها أفعا 8و 7و 6يف املواد 
وأن تستحدث اختصاصًا قضائيًا فيما خيص هذه اجلرائم وأن تكفل إنفاذ هذه القوانني بشكل فعال، 

 الدول على القيام بذلك؛ وحتث  
 واآلليات واحملاكم والوطنية الدولية املنظمات ممارسات أبفضل علما اإلحاطة على احملكمة تشجع -7

 يف والتدريب، واملقاضاة ابلتحقيق املتعلقة املمارسات ذلك يف مبا ،نسانيةواجل اجلنسية ابجلرائم الصلة ذات
 اجلنسية اجلرائم ذلك يف مبا األساسي، روما نظاماملنصوص عليها يف  ابجلرائم املتعلقة التحدايت حل

 ؛احملكمة الستقالل احرتامها على جمددا التأكيد مع واجلنسانية،
 اإلشارة مع األساسي روما نظام يف عليها املنصوص اجلرائم مجيع عن املساءلة حتقيق أبمهية تسلم -8

 واجلهات املهتمة األطراف الدول مع التواصل على املكتب وتشجع بينها، هرمي تسلسل وجود عدم إىل
ية اجلنس جلرائماب  يتعلق فيما الصدد هذا يف احملكمة جهود دعم سبل لتحديد الصلة ذات األخرى الفاعلة

 إىل عنها تقرير تقدمي هبدف األساسي، روما نظام يف عليها املنصوص اجلرائم مرتبة إىل ترقى اليت واجلنسانية
 ة؛للجمعي العشرين  عشرة التاسعة الدورة

 املقبلة املشاورات بشأن املقدمة ابلتوصيات علما وحتيطبتقرير املكتب عن التكامل،  ترح ب -9
 بتقرير يتعلق فيما املقبلة العمليات بشأن اجلمعية تتخذه قرار أبي اإلخالل ودون ،فيه الواردة

                                                           

 .70/1قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   ( 8)
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إىل املكتب أن يبقي هذه املسألة قيد نظره وأن يواصل احلوار مع  تطلبو ،املستقلني اخلرباء استعراض
تصلة احملكمة وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن التكامل، مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات امل

ابلتكامل اليت يضطلع هبا اجملتمع الدويل بغية مساعدة اهليئات القضائية الوطنية، وبشأن االسرتاتيجيات 
اليت ميكن أن تتبعها احملكمة إلجناز أنشطتها املتعلقة ابحلاالت حبسب احلالة احملددة، ودور الشراكات مع 

ا يف ذلك املساعدة فيما يتعلق مبسائل مثل مب ،السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا الصدد
 محاية الشهود والضحااي واجلرائم اجلنسية واجلنسانية؛

ابملعلومات املقدَّمة من أمانة مجعية الدول األطراف بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ  ترح ب أيضاً  -10
هات األخرى صاحبة املصلحة، واليتها املتعلقة بتيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف واجل

ابلعمل  وترحب كذلكمبا فيها املنظمات الدولية واجملتمع املدين، هبدف تعزيز اهليئات القضائية الوطنية؛ 
من األمانة أن تواصل، يف حدود املوارد  وتطلبالذي اضطلعت به ابلفعل األمانة ورئيس اجلمعية، 

ملعلومات بني احملكمة والدول األطراف واجلهات األخرى املوجودة، تنمية جهودها يف جمال تيسري تبادل ا
صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولية واجملتمع املدين، هبدف تعزيز اهليئات القضائية الوطنية، وأن 
تدعو الدول إىل تقدمي معلومات عن احتياجاهتا من حيث القدرات لكي تنظر فيها الدول وغريها من 

 العشرين التاسعة عشرةادرة على تقدمي املساعدة، وأن تقدم إىل اجلمعية يف دورهتا اجلهات الفاعلة الق
 تقريراً عن اخلطوات العملية املتخذة يف هذا الصدد؛

الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين على أن تقد م إىل األمانة  تشج ع -11
جبهود اجملتمع الدويل والسلطات الوطنية، مبا يف  وترحب كذلك معلومات عن أنشطتها املتعلقة ابلتكامل،

ذلك أنشطة بناء القدرات الوطنية املتعلقة ابلتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلنسانية واملقاضاة على هذه 
اجلرائم اليت ميكن أن ترقى إىل مستوى اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي، وخاصة اجلهود املستمرة 

إلجراءات االسرتاتيجية الرامية إىل ضمان الوصول إىل العدالة وزايدة متكني الضحااي على الصعيد بشأن ا
 أثناء الدورة الرابعة عشرة للجمعية؛  (9)الوطين، مذكِ رة ابلتوصيات اليت قدمتها املنظمة الدولية لقانون التنمية

ع -12 ا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات احملكمَة على أن تواصل جهودها يف جمال التكامل، مب تشج ِ
يف الوقت نفسه مبحدودية دور احملكمة يف تعزيز  وتذك ربينها وبني اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، 

على مواصلة التعاون فيما بني الدول، مبا يف ذلك التعاون بشأن  وتشجع أيضاً قدرات اهليئات القضائية، 
قليمية والوطنية العاملة يف قطاع العدالة، فضاًل عن إشراك اجملتمع املدين، إشراك اجلهات الفاعلة الدولية واإل

يف تبادل املعلومات واملمارسات املتعلقة ابجلهود االسرتاتيجية واملستدامة الرامية إىل تعزيز القدرة الوطنية 
عزيز وصول ضحااي على التحقيق يف اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي واملقاضاة على هذه اجلرائم وت

 هذه اجلرائم إىل العدالة، بوسائل منها املساعدة اإلمنائية الدولية.
بـ "املصفوفة املتعلقة ابجملاالت احملتملة لتعزيز احملكمة ونظام روما األساسي"، الصادرة  حتيط علما -31

استعراض اخلرباء ، واليت أعدهتا رائسة اجلمعية، وابختصاصات 2019تشرين األول / أكتوبر  11بتاريخ 
 أن املكتب قد ينظر يف مسائل التكامل احملددة فيها، من مجلة أمور أخرى.وتالحظ املستقلني، 

                                                           

الورقة املعنونة "التكامل فيما خيص اجلرائم اجلنسية واجلنسانية البشعة" املقدمة من املنظمة الدولية لقانون التنمية يف   ( 9)
 .2015تشرين الثاين/نوفمرب 
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 املرفق الثالث

 مشروع نص إلدراجه يف املرفق املتعلق ابلوالايت يف القرار اجلامع
 التكاملفيما خيص 

ل احلوار مع احملكمة واجلهات األخرى إىل املكتب أن ي بقي هذه املسألة قيد نظره وأن يواص تطلب )أ(
صاحبة املصلحة بشأن التكامل، مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات املتصلة ابلتكامل اليت يضطلع هبا 
اجملتمع الدويل بغية مساعدة اهليئات القضائية الوطنية، بشأن االسرتاتيجيات اليت ميكن أن تتبعها احملكمة 

ت حبسب احلالة احملددة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات إلجناز أنشطتها املتعلقة ابحلاال
الفاعلة األخرى يف هذا الصدد؛ مبا يف ذلك املساعدة فيما يتعلق مبسائل مثل محاية الشهود والضحااي 

 واجلرائم اجلنسية واجلنسانية؛ 
يف جمال تيسري تبادل  أن تواصل، يف حدود املوارد املوجودة، تنمية جهودها إىل األمانة تطلب )ب(

املعلومات بني احملكمة والدول األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولية 
واجملتمع املدين، هبدف تعزيز اهليئات القضائية الوطنية، وأن تدعو الدول إىل تقدمي معلومات عن 

من اجلهات الفاعلة القادرة على تقدمي  احتياجاهتا من حيث القدرات لكي تنظر فيها الدول وغريها
تقريرًا عن اخلطوات العملية املتخذة يف  العشرين التاسعة عشرةاملساعدة، وأن تقدم إىل اجلمعية يف دورهتا 

 هذا الصدد؛
 ،إجراءات احملكمةفيما خيص 

صلة املكتب على التعامل مع الدول األطراف املهتمة واجلهات الفاعلة األخرى ذات ال تشجع )ج(
لتحديد سبل دعم جهود احملكمة يف هذا الصدد فيما يتعلق ابجلرائم اجلنسية واجلنسانية اليت ترقى إىل مرتبة 

  التاسعة عشرةاجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، وذلك هبدف اإلبالغ عنها إىل الدورة 
 .للجمعية العشرين
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