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 مجعية الدول األطراف
 

 لدورة التاسعةا
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

  بشأن التكاملاملكتب تقرير 

  مذكرة أعدا األمانة

، يقدم مكتب مجعية ٢٠١٠يونيه / حزيران٨ املؤرخ RC/Res.1 من القرار ٨ بالفقرة عمال
ويعكس هذا التقرير حصيلة املشاورات . الدول األطراف طيه التقرير بشأن التكامل لتنظر فيه اجلمعية

  .غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب مع احملكمة
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  خلفية  -أوال

  اليت جيريهاتقييمال ممارسة شمليف دورا الثامنة، أن ت") جلمعيةا("قررت مجعية الدول األطراف   -١
وأتاحت هذه املمارسة الفرصة للتفكري يف جناحات وحتديات النظام . املؤمتر االستعراضي مسألة التكامل

املنصوص عليه يف نظام روما األساسي فيما يتصل مببدأ التكامل الذي هو حجر األساس يف النظام 
 .آنفااملشار إليه 

 ٣١من امهت التحضريات املتعلقة باملؤمتر االستعراضي الذي انعقد يف كمباال يف الفترة سو  -٢
بالتكامل وتطورات على ذات صلة  يف حدوث تطورات مهمة ٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل /أيار

 أجريت مشاورات وحتضريا للمؤمتر االستعراضي،. )١("التكامل اإلجيايب"صعيد املناقشة املتعلقة مبفهوم 
كل من الدامنرك وجنوب أفريقيا ومع ممثلي الدول األطراف وأجهزة يف كثيفة مع املراكز التنسيقية 

  .احملكمة واملنظمات الدولية والدول غري األطراف واملنظمات غري احلكومية

الثامنة ونتيجة هلذه املشاورات واستعدادا للمؤمتر االستعراضي اعتمدت اجلمعية أثناء الدورة   -٣
  .ومشروع قرار" سد فجوة اإلفالت مع العقاب: تقييم مبدأ التكامل"املستأنفة تقرير املكتب املعنون 

  حصيلة املؤمتر االستعراضي  -ثانيا

 ويف جلسته العامة التاسعة، اعتمد املؤمتر االستعراضي قرارا بشأن ٢٠١٠يونيه / حزيران٨يف   -٤
 .)٢(٢٠١٠يونيه / حزيران٣معين بالتكامل التأم يوم التكامل يف أعقاب مناقشة أجراها فريق 

 بدور الدول يف تفعيل عترافالوتوج املؤمتر االستعراضي بالنجاح حيث حتقق تقدما يف جمال ا  -٥
الوطنية ملكافحة اإلفالت من السلطات القضائية النظام املنصوص عليه يف نظام روما األساسي وتعزيز 

ستعراضي املتعلق بالتكامل باحلاجة إىل اختاذ تدابري إضافية على املستوى وسلم قرار املؤمتر اال. العقاب
. الوطين ملكافحة اإلفالت من العقاب وسلم باستصواب مساعدة الدول بعضها لبعض يف هذا الصدد

  :وردد هذا القرار صدى الفقرة الديباجية الرابعة لنظام روما األساسي حيث أورد ما يلي

ن أشد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اتمع الدويل بأسره ال أوإذ يؤكد من جديد  "  
ينبغي أن متر دون عقاب وأن املقاضاة على حنو فعال على ارتكاا ينبغي كفالتها من خالل 

  ".تدابري تتخذ على الصعيد الوطين وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل

_________________________ 
سد : تقييم مبدأ التكامل"يف تقرير املكتب بشأن إليه ، كما هو مشار "التكامل اإلجيايب"ألغراض هذه الورقة يعين  )١(

والتدابري اليت يتم بواسطتها تعزيز الواليات الوطنية /كافة األنشطة) ICC-ASP/8/51" (فجوة اإلفالت من العقاب
 .راء حتقيقات وطنية حقيقية وحماكمات للجرائم املشمولة بنظام روما األساسيوالسماح بإج

)٢ ( RC/Res.1.
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ستعراضي، مت تناول مواضيع التعاون وأثر النظام  شهدها املؤمتر االيتوأثناء ممارسة التقييم ال  -٦
املنصوص عليه يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة على جانب ضرورة تعزيز 

وتبني بوضوح أن هذه املسائل مترابطة وتسهم يف نظرة شاملة بشأن الطرق . الواليات القضائية الوطنية
  .املستوى الوطين فيما يتصل بنظام روما األساسياليت ميكن ا تعزيز القدرة على 

بشأن التكامل على ثالثة عناصر يف املنطوق واردة يف وينطوي قرار املؤمتر االستعراضي   -٧
 من املنطوق، تشجع الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي ٨فقرة الففي . ١٠ و٩ و٨الفقرات 

املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولية، واتمع املدين احملكمة والدول األطراف وسائر األطراف صاحبة "
وأصحاب املصلحة اآلخرين على مواصلة استكشاف السبل اليت ميكن ا تعزيز قدرة السلطات 
القضائية الوطنية للتحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل واملقاضاة عليها على النحو 

  ".التكامل، مبا يف ذلك التوصيات الواردة بهاملبني يف تقرير املكتب بشأن 

ومنذ املؤمتر االستعراضي أثار موضوع التكامل ومناقشة مفهوم التكامل اإلجيايب اهتماما كبريا   -٨
استكشاف " وتبعا لذلك، بدأ بالفعل .لدى الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية فضال عن اتمع املدين

وقد ختللت االجتماعات األخرية اليت " رة السلطات القضائية الوطنيةالسبل اليت ميكن ا تعزيز قد
وخالل شهر تشرين .  القضائية الوطنية السلطاتعقدا أمانة الكومنولث مناقشات بشأن تعزيز قدرة

، استضاف املركز الدويل للعدالة االنتقالية معتكفا عايل املستوى غرضه اجلمع بني ٢٠١٠أكتوبر /األول
ات اليت هلا دور تؤديه يف سبيل استكشاف نواحي التآزر بني الدول واتمع املدين خمتلف اجله

وينبغي . واملنظمات الدولية يف جمال بناء القدرة ملواجهة اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي
بناء قدرة املشاركني يف تلك املناقشات بأن احملكمة ليست وكالة إمنائية وأن رب عن أذهان غأن ال ي

السلطات القضائية الوطنية متروكة للجهات الفاعلة األخرى عن النحو املبني يف تقرير املكتب بشأن 
  .التكامل

هناك أيضا وعي متزايد بأن بناء القدرة الوطنية فيما خيص اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما   -٩
وبالتايل هناك حاجة لضمان . يف هذا االاألساسي حتتاج إىل ج حمدد اهلدف يوفر اخلربات الالزمة 

 الصلة ذوية املتمثلة يف التحقيق واملقاضاة ددالحتياجات احملليادة القانون سمراعاة الربامج املتعلقة ب
بعد مرور الوقت سيتيسر، باإلضافة إىل ذلك، . بتلك اجلرائم والعمل على التصدي للقضايا املطروحة

 حتديد أفضل املمارسات فيما يتعلق بعمليات التحقيق واملقاضاة على يد من اخلربةزومع اكتساب امل
مساعدة بعضها البعض من أجل  اليت ميكن للدول أن تتوخاها ليسباملستوى الدويل واالهتداء إىل ال

  .على بناء قدرات يف هذا اال

دل املعلومات بني تيسري تبا"وطلبت الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي إىل أمانة اجلمعية   -١٠
احملكمة والدول األطراف وسائر األطراف صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولية واتمع املدين من 

أمانة مجعية الدول األطراف أن تقدم إىل اجلمعية "ورجت من " أجل تعزيز السلطات القضائية الوطنية
راكز التنسيقية وأمانة اجلمعية مناقشات أولية يف وقد أجرت امل". يف دورا العاشرة تقريرا يف هذا الشأن

  .احلصول على معلومات من اجلهات الفاعلة املعنيةهذا الشأن وتقوم األمانة حاليا بتوجيه طلبات 
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وسوف تزود األمانة باملزيد من اإلرشادات لضمان التماس معلومات وإذكاء الوعي فضال عن   -١١
نظام روما بسات يف بناء القدرات يف جمال اجلرائم املشمولة ضمان قيام عملية لترشيح أفضل املمار

وسيتعني بذل املزيد من اجلهود يف تعيني وتقصي أوجه التآزر مع املنظمات املشاركة فعال يف . األساسي
وقد أجرت املراكز التنسيقية مشاورات مع أمانة اجلمعية وطلبت احلصول . بناء القدرات يف هذا اال

. ستخدم أساسا إلجراء مناقشات خالل الفترة الفاصلة ما بني الدورتنيية من األمانة تعلى ورقة أولو
ومن الضروري مبكان قيام تعاون بني الدول واحملكمة واجلمعية من النهوض بدور األمانة على حنو 

  .مفيد

ية لّف املكتب مبهمة مواصلة احلوار مع احملكمة ومع غريها من أصحاب املصلحة حول قضوكُ  -١٢
ا العاشرة، حسب التكامل وقد دعت الدول األطراف احملكمة إىل أن تقدم إىل اجلمعية يف دور

 عملية متواصلة ميكن االضطالع ا سواء نعبارة عوهذا احلوار . االقتضاء، تقريرا ذا اخلصوص
  . من احملافل املعنيةداخل اجلمعية باالستناد إىل أنشطة األمانة أو ضمن املراكز التنسيقية فضال عن غريها

منائي وعليه سيكون الدور الذي إلومن الواضح أن احملكمة واجلمعية ليستا وكالتني للتعاون ا  -١٣
ومع ذلك فإن الدول . ادتقومان به يف اجلوانب العملية لتعزيز الواليات القضائية الوطنية حمدودا ج

الوارد يف نظام روما األساسي ومبدأ األطراف حتتل موقعا فريدا من أجل النهوض بتفاهم النظام 
 لوتوفري فهم أفضباستمرار  مهم اجلهات القضائية احمللية حشدالتكامل، ولكن أيضا من أجل 

القضائية احمللية يف هذا الشأن على حنو ما هو وارد وصفه يف تقرير املكتب بشأن سلطات الحتياجات ال
 خمتلف األجهزة التابعة للمحكمة وطلبت إعداد وقد أجرت املراكز التنسيقية مشاورات مع. التكامل

ورقات أولية من احملكمة لتكون أساسا ترتكز عليه املناقشات أثناء الفترة املقبلة الفاصلة ما بني 
  .الدورتني

 سلطاتتعزيز المن أجل تنفيذ القرار بشأن التكامل من ناحية ولباإلضافة إىل ذلك، وسعيا   -١٤
مل شوميكن هلذه اجلهات أن ت. تشارك يف هذه العملية جهات فاعلة أخرىالقضائية احمللية يلزم أن 

منظمات تابعة لألمم املتحدة ومنظمات إقليمية والوكاالت الوطنية املاحنة واتمع املدين واملؤسسات 
 منسق ومشويل جوجيب إقرار توازن خيول لكل منظمة اإلبقاء يف نطاق الوالية مع ضمان . األكادميية

منها املنتدى الشامل هذا القبيل من بأنشطة وقد مت بالفعل االضطالع . يف معاجلة موضوع التكامل
 مبشاركة ٢٠١٠أكتوبر /نيويورك يف شهر تشرين األولالذي نظمه املركز الدويل للعدالة االنتقالية يف 

ألمم املتحدة على حنو ما هو وارد احملكمة وممثلي اجلمعية والدول األطراف ومؤسسات تابعة ملنظومة ا
  ).ينتظر تقدمي تقرير املركز الدويل للعدالة االنتقالية(ذكره أعاله 

 يف إدراج تلك األحداث ضمن وميكن تصور إسناد دور لكل من األمانة وللمراكز التنسيقية  -١٥
  .دالة تقاسم املعلومات وتقدمي تقارير إىل اجلمعية
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  لتكاملالتعهدات املتعلقة با  -ثالثا

 إىل املؤمتر، هناك  اليت أجراها املؤمتر االستعراضي وأثناء التعهدات اليت قدمت العامةأثناء املناقشة  -١٦
أشارت إشارات حمددة للخطوات اليت أطراف ودول غري أطراف وجهات أخرى صاحبة مصلحة دول 

هد يتعلق باحترام التكامل  ويف حالة من احلاالت، قدم تع.اختذت أو اخلطوات املزمعة خبصوص التكامل
وهناك تعهدات أخرى مشلت التزامات تعىن بالتشريع اخلاص بالتطبيق ودعم املبادرات الرامية . اإلجيايب

ذوي الصلة باجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي إىل تعزيز القدرات الوطنية على التحقيق واملقاضاة 
  .لقدراتوغري ذلك من أشكال اجلهود اليت تبذل لبناء ا

  العمل املقبل املتعلق بالتكامل  -رابعا

حيدد قرار املؤمتر االستعراضي بشأن التكامل جماال موضوعيا للعمل املقبل بشأن التكامل كما   -١٧
. األمانة أن تقدما تقارير إىل اجلمعية يف دورا العاشرةوطلب كذلك إىل احملكمة وإىل . هو مبني أعاله

هناك قضايا و.  يف السنة املقبلةRC/Res.1 تناول القضايا احملددة يف القرار وتقترح املراكز التنسيقية
  .ثالث ناشئة عن القرار بشأن التكامل اعتمدت يف كمباال وتتطلب املزيد من النظر فيها

  احلوار بني أصحاب املصلحة  -ألف

ول تعزيز قدرة إن الطرائق املتعلقة بإقامة حوار معزز بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ح  -١٨
السلطات القضائية الوطنية خبصوص اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي حباجة إىل املزيد من 

لتعزيز السلطات القضائية الوطنية وكيفية وضع ن هذا احلوار خطوات عملية وينبغي أن يتضم. التقصي
  .أولويات خبصوصها

مربرات التكامل اليت تقوم ا املنظمات ويتعني كذلك القيام مبزيد من العمل فيما خيص   -١٩
  .األخرى واجلهات املاحنة واملؤسسات األكادميية وكيفية تقصي نواحي التآزر يف هذا الصدد

وهناك جهات فاعلة متعددة تشمل املاحنني واملنظمات الدولية واملؤسسات األكادميية بذلت   -٢٠
س املستخلصة واملعارف املتراكمة نتيجة لكل بالفعل جهودا فيما يتصل بالتكامل واعتماد على الدرو

هذا من شأنه أن خيفف إىل حد بعيد من العبء امللقى على عاتق األمانة ويفضي على العمل املوجز 
والبعض من هذه األنشطة سلطت عليها أضواء يف الورقة اجلامعة اليت عممت على املراكز . قيمة كربى

  .ت أثناء شىت األحداث اليت نظّمت خالل املؤمتر االستعراضيأو عرض/التنسيقية قبيل انعقاد كمباال و

وجتدر اإلشارة إىل أن هناك حمافل أخرى تعىن بقضايا من قبيل القرصنة واالجتار غري املشروع   -٢١
اتبعت ) مثل جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة ومديريتها التنفيذية(باملخدرات واإلرهاب 

بناء قدرة الوطنية من شأا أن توفر دروسا قيمة بالنسبة للنظام املنصوص عليه يف ممارسة دف إىل 
  .نظام روما األساسي
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وميكن أن تشكل قضية التصدي للتحدي املتمثل يف اإلرادة السياسية موضوعا إضافيا للحوار   -٢٢
 .باألمربني أصحاب املصلحة املعنيني 

  أنشطة احملكمة  -باء

ة على اختالفها تقوم يف معرض تنفيذ أنشطتها األساسية بالبعض من إن أجهزة احملكم  -٢٣
مبني يف تقرير هو تبعا لذلك، ومع أن دور احملكمة حمدود حقا كما و". املبادرات ذات الصلة بالتكامل"

املكتب، إال أن احملكمة متلك بالفعل معلومات هلا صلة باملوضوع من خالل االتصال بسلطات بلدان 
باعتباره " التكامل اإلجيايب"وقد بني مكتب املدعي العام مفهوم . ها من الدول األطرافاحلاالت وغري

 أجهزة احملكمة فقد ةأما بقي. )٣(اإلدعاء إستراتيجية يها اليت تقوم علةمبدأ من املبادئ الرئيسية األربع
تعزيز السلطات أبلغت أا تضطلع بالفعل ببعض األنشطة يف إطار الوالية املسندة لكل منها تتصل ب

وهناك أمثلة على مثل هذه . القضائية الوطنية لتمكينها من إجراء حتقيقات ومالحقات وحماكمات حقة
األنشطة ملخصة يف جتميع املراكز التنسيقية اخلاص بأمثلة املشاريع اهلادفة إىل تعزيز السلطات القضائية 

 حوار مع احملكمة يف هذا نظموسي. )٤(األساسيالوطنية لتمكينها من تناول اجلرائم املشمولة بنظام روما 
  . الشأن يف حبر السنة املقبلة

 عالقة عمل جيدة بني إقامةوكجانب من جوانب الوظيفة املتعلقة بتقاسم املعلومات، ينبغي   -٢٤
األمانة وبني أجهزة احملكمة ليتسىن حتقيق التدفق األفضل املمكن للمعلومات يف كال االجتاهني حول 

  .وضوعهذا امل

  دور األمانة  -جيم

 تكليف  من منطوق قرار املؤمتر االستعراضي بشأن التكامل٩الفقرة يرد يف مثلما تقدم بيانه،   -٢٥
يشمل  مبهمة تيسري تقاسم املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة مبا لألمانة

واهلدف الشامل . لسلطات القضائية الوطنيةاملنظمات الدولية واتمع املدين وذلك دف بناء قدرات ا
هلذا التبادل يتمثل يف دعم السلطات القضائية الوطنية فيما يتعلق باجلرائم املشمولة بنظام روما 

ومن النهوج املفيدة يف هذا الصدد ما يتمثل يف مجع املعلومات ذات الصلة وحتليلها ونشرها . األساسي
 املعنيني ةري وتشجيع العالقات التعاونية بني أصحاب املصلح عن تيسالوحتديد أفضل املمارسات فض

  .حسب االقتضاء

_________________________ 
للموقع ٢٠١٢ - ٢٠٠٩ للفترة اإلدعاء إستراتيجية :انظر )٣(

 http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/66A8DCDC-3650-4514-AA62-D229D1128F65/281506/OTPProsecutorialSt

rategy20092013.pdf.  
)٤( RC/ST/CM/INF/2. 
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 يف احملافظة على احلوار الدائر ، بدعم من املراكز التنسيقية،وبوسع األمانة أيضا أن تلعب دورا  -٢٦
 وذلك إلبقاء األضواء ، واجلهات الفاعلة يف ميادين التعاون اإلمنائي ذات الصلةةمع أصحاب املصلح

  .سلطة على اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسيم

وهناك وظيفة تشغيلية خاصة بتقاسم املعلومات تؤديها األمانة وعالقتها باجلهات الفاعلة املعنية   -٢٧
األخرى هي حباجة إىل التطوير مبا يف ذلك إمكانية وجدوى توفري الدعم الطوعي من خمتلف أصحاب 

  .يفةاملصلحة كسبيل لتعزيز هذه الوظ

 أن تظلّ، ينبغي RC/Res.1وفقا للقرار  وواضح أن مثل هذه األنشطة اليت تضطلع ا األمانة  -٢٨
 .ICC-ASP/2/Res.3املتاحة ومبا يتفق مع القرار يف حدود املوارد 

  عرض على الدورة التاسعة للجمعيةيمقترح   -خامسا

  .لشاملينطوي املرفق على مشروع صيغة مقترح إدراجها يف القرار ا  -٢٩

  املرفق

  إن مجعية الدول األطراف،

بتقرير املكتب بشأن التكامل وبالتقدم احملرز يف تنفيذ قرار املؤمتر االستعراضي بشأن ترحب    
 إىل املكتب مواصلة احلوار مع احملكمة وسائر اجلهات صاحبة املصلحة بشأن مسألة تطلبوالتكامل، 

شأن التكامل على حنو ما هو وارد يف تقرير املكتب بشأن التكامل وتنفيذ قرار املؤمتر االستعراضي ب
فضال عن التقرير املرحلي " سد فجوة اإلفالت من العقاب: تقييم مبدأ التكامل"التكامل املعنون 

 احملكمة وأمانة مجعية الدول األطراف إىل تقدمي تقرير إىل الدورة املقبلة للجمعية حول تدعوللمكتب و
 .RC/Res.1رار هذه املسألة طبقا للق

__________________  


