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  الدورة احلادية عشرة
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤الهاي، 

 

 

  املكتب عن التكاملتقرير 

  مذكرة أعدا األمانة

/  كانون األول  ٢١ املؤرخ   ICC-ASP/10/Res.5ر   من القرا  ٦٠عمالً بالفقرة     
، يقدم مكتب مجعية الدول األطراف إىل اجلمعيـة التقريـر املتعلـق       ٢٠١١ديسمرب  

وهذا التقرير هو مثرة استشارات أجراها الفريق العامـل يف          . بالتكامل لكي تنظر فيه   
  .الهاي التابع للمكتب مع احملكمة ومع جهات معنية أخرى
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  ومات أساسيةمعل  -أوالً  
يف االجتماع احلادي عشر ملكتب مجعية الدول األطراف التابعة للمحكمـة             -١

 من الـدامنرك    ال، عين املكتب ك   ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨اجلنائية الدولية، املعقود يف     
وعلى هذا األساس فإن الـدامنرك وجنـوب        . وجنوب أفريقيا مركزاً تنسيقياً قطرياً    

لى صعيد الفريق العامل يف الهاي والفريـق العامـل يف           أفريقيا مركزان تنسيقيان ع   
  .احلادية عشرةالدورة نيويورك على حد سواء وذلك طيلة الفترة املمتدة حىت انعقاد 

وأثناء الدورة العاشرة للجمعية، عقدت الدول األطراف العزم على مواصلة            -٢
وتعزيز قدرة الواليات   وتعزيز التنفيذ الفعال لنظام روما األساسي على املستوى احمللي          

القضائية الوطنية على مالحقة اجلناة املسؤولني عن اقتراف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق             
 وتبعاً لذلك أسندت إىل أجهزة اجلمعية واحملكمة أساساً الواليـات           )١(اتمع الدويل 
 مواصلة تنفيذ قـرار كمبـاال املتعلـق بالتكامـل           املكتبطُلب من   : التايل ذكرها 

وكلفـت  . ستمرار يف احلوار مع احملكمة ومع سائر اجلهات املعنية بشأن التكامل          واال
بالوالية املتمثلة يف تيسري تبادل املعلومـات،       ") األمانة(" مجعية الدول األطراف     أمانة

ضمن املوارد املتاحة، بني احملكمة والدول األطراف وسائر اجلهات املعنية مبا يف ذلك             
  تمع الدويل بغرض تعزيز الواليات احمللية وتقدمي تقرير عن ذلك          املنظمات الدولية وا

، مع استذكار دورها احملدود يف تعزيـز        احملكمةوطُلب من   . إىل الدورة احلادية عشرة   
الواليات الوطنية، مضاعفة تعاوا مع األمانة يف ميدان التكامل وتقدمي تقرير عن ذلك    

  .إىل الدورة احلادية عشرة

لغاية املؤمتر االستعراضي األول لنظام رومـا األساسـي     ترة املمتدة   وأثناء الف   -٣
 اقترح إدراج مسألة التكامل يف املمارسة التقييميـة الـيت           ٢٠١٠الذي عقد يف عام     

وكانت الدورة الثامنة للجمعية هي اليت      . كانت ستجري يف كمباال كجزء من املؤمتر      
بإعداد قرار مشفوع بتقرير عـن  ويف وقت الحق قام مكتب اجلمعية     . )٢(قررت ذلك 

  .)٤(واعتمد املؤمتر االستعراضي القرار بتوافق اآلراء، )٣(التكامل

وقد . ومنذ ذلك الوقت قام املكتب مبعية األمانة بتنفيذ القرار بصورة نشطة            -٤
اجلهات التنسيقية إىل اجلمعيـة، إىل جانـب        /قدمت تقارير مرحلية من قبل امليسرين     

 املقـدم  لثاثكمة ذاا ومن األمانة وهذا التقرير يشكّل التقرير التقارير مقدمة من احمل   
  .إىل اجلمعية عن التكامل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الـدورة                )١(
  الثالث،  اجلزء األول،، الد   (ICC-ACP/10/20) ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢١-١٢العاشرة، نيويورك،   

ICC-ASP/10/Res.5 ٥٨ ، الفقرة.  
الد األول، اجلـزء الثـاين،       ،   (ICC-ACP/8/20) ٢٠٠٩... الدورة الثامنة   ... مسية  الوثائق الر   )٢(

ICC-ASP/10/Res.5املرفق الرابع ،.  
  .(ICC-ASP/8/51) " سد فجوة اإلفالت من العقاب-تقييم مبدأ التكامل : "تقرير املكتب عن التكامل  )٣(
  .RC/Res.1القرار   )٤(
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  استنتاجات عامة  -ثانياً  
ينشئ نظام روما األساسي نظاماً من العدالة اجلنائية مصمماً ملنع اإلفالت من              -٥

 إىل عدم رغبة    الراجعوالعقاب جزاء أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل ككل           
وهذا النظام قائم على    . الدول يف التحقيق بنفسها يف هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها        

أساس مبدأ التكامل املكرس يف النظام األساسي والذي ميكن مبقتضاه للمحكمـة أن             
تتدخل فقط حني تكون الدول غري راغبة أو غري قادرة حبق على االضطالع بالتحقيق              

  . مالحقة مرتكبيهايف هذه اجلرائم أو

والفهم السائد عموماً لدى الدول األطراف واحملكمة وغريمها مـن اجلهـات              -٦
املعنية هو أن التعاون الدويل، وال سيما من خالل برامج تطوير سيادة القانون ـدف               
متكني اجلهات املختصة احمللية من معاجلة جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم            

ماعية، يساهم يف مكافحة اإلفالت من العقاب على تلك اجلرائم وتفعيل نظام            اإلبادة اجل 
  .أو أنشطة التكامل" التكامل اإلجيايب"ومثل هذا التعاون وصف بأنه . روما األساسي

ويويل اتمع الدويل أمهية كربى لسيادة القانون كما يوجه يف هذا الـسياق          -٧
فالت من العقاب جزاًء للجرائم اليت ينص عليها        اهتمامه املتزايد بضرورة مكافحة اإل    

وهناك العديد من األنشطة امللموسة اجلارية يف عدة أماكن من          . نظام روما األساسي  
العامل وهدفها تعزيز الواليات القضائية احمللية يف جمال التصدي للجرائم املشمولة بنظام            

إلفالت مـن العقـاب     روما األساسي وهي تساهم على هذا النحو يف سد فجوات ا          
وقد تلقى الفريق العامل يف الهاي      . وحتقيق اهلدف والغرض من نظام روما األساسي      

والفريق العامل يف نيويورك معلومات حمدثة عن البعض من هذه األنشطة ذات الصلة             
وقام رئيس مجعية الدول األطراف بالتعاون مع مبادرة العدالـة يف جمتمـع            . بالتكامل

 التنسيقيني يف جنوب أفريقيا ويف الدامنرك بتنظيم حلقة نقـاش يف            مفتوح واملركزين 
ووفرت الـدول   " وضع التكامل موضع التطبيق   " يف نيويورك بشأن     ٢٠١٢مايو  /أيار

 تلقـى الفريـق     ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز . أفكارا تتعلق بتجارا الوطنية يف هذا الشأن      
 الدول األطـراف واملركـز      العامل يف نيويورك إحاطة إعالمية من قبل رئيس مجعية        

الدويل للعدالة االنتقالية ووحدة سيادة القانون التابعة لألمم املتحدة وبرنامج األمـم            
املتحدة اإلمنائي واملركز التنسيقي يف جنوب أفريقيا واملركز التنسيقي يف الدامنرك حول       

نـة  عالوة على ذلك، واصلت األما    . تطورات وممارسات التكامل منذ مؤمتر كمباال     
  .وتلقى هذه األنشطة باستمرار الترحيب والتشجيع. نشر املعلومات يف هذا الصدد

اجلهود الدولية املتزايدة اهلادفة إىل دعم الواليـات        وسعياً وراء تشجيع وتعزيز       -٨
 عملت املراكز التنسيقية هي واألمانة مع الدول        -" التكامل اإلجيايب  "-القضائية الوطنية   

واتمع املدين على إدماج أنشطة التكامـل يف اخلطـاب املتعلـق            واملنظمات الدولية   
وما بدر من اهتمام ودعم من قبـل        . القانون ويف الربامج ذات الصلة    بسيادة  بالنهوض  

وحدة سيادة القانون التابعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ومفوضـية             
 وعـدد   -سبيل ذكر البعض من اجلهات       على   -األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      

  .من الدول فضالً عن منظمات اتمع املدين واملنظمات اإلقليمية حمل تقدير كبري
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وقد أعربت الدول األطراف واحملكمة عن الرأي القائل بأن دور احملكمة ذاا              -٩
يهـا  حمدود فيما خيص البناء الفعلي للقدرات يف جمال التحقيق يف اجلرائم املنصوص عل          

فهـذه مـسألة منوطـة      ". يف امليدان "يف نظام روما األساسي ومالحقة هذه اجلرائم        
باألحرى بالدول وباألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ذات الشأن وغريهـا مـن            

وبوسع احملكمـة أن تقـدم يف معـرض         . املنظمات الدولية واإلقليمية واتمع املدين    
ه املساعدة للواليات القضائية الوطنية مسهمة      االضطالع بواليتها األساسية بعض أوج    

وجلمعيـة الـدول    . بذلك يف تفعيل النظام املنصوص عليه يف نظام روما األساسـي          
األطراف دور مهم تؤديه يف استدامة ومؤازرة جهود اتمع الدويل يف مضمار تعزيز             

إلفـالت  الواليات القضائية الوطنية عن طريق أنشطة التكامل فتعزز بذلك مكافحة ا          
  .من العقاب

وتطبيق مبدأ التكامل على الصعيد العملي ال يؤدي إىل نشوء وضع يستوجب              -١٠
القيام إما باملالحقة الوطنية وإما باملالحقة الدولية حني تشارك احملكمة مشاركة نـشطة             

ففي احلاالت اليت تقوم فيها احملكمة مبالحقة من يتحملون أكرب قـسط            . بعينهايف حالة   
سؤولية سيلزم يف الكثري من األحيان اللجوء إىل اإلجراءات الوطنية حبـق سـائر              من امل 
ورمبا أشكال أخرى من آليات العدالة االنتقالية بالنسبة للمتورطني على مـستوى          اجلناة  

وجيب على الدولة يف هذه احلاالت أن تتفادى        . أدىن وغريهم من املشاركني يف اجلرائم     
 والواليات القضائية الوطنية والدولية     )٥(فالت من العقاب  نشوء فجوة عمودية قوامها اإل    

  .ميكن أن تكمل إحدامها األخرى يف حاالت كهذه

ومن األمهية مبكان اإلشارة، فيما خيص القضايا الناشئة عن مقبولية القـضايا              -١١
مجيعهـا   من نظام روما األساسي تبقـى        ١٧على احملكمة مبقتضى املادة     اليت تعرض   

واملبادرات اليت تبـذهلا الـدول      . ة جيب أن تعاجل من قبل قضاة احملكمة       قضائيمسائل  
األطراف يف سبيل تعزيز الواليات القضائية الوطنية لتمكينها من التحري حبق أخطـر             
اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل ومالحقة مرتكيب هذه اجلرائم ككـل ينبغـي أن               

  .ري مؤسساته بشكل فعال ومستقلتحافظ على سالمة نظام روما األساسي وس

  مجعية الدول األطراف وأمانتها  -ثالثاً  
مجعية الدول األطراف هي الراعية للنظام املنصوص عليه يف نظـام رومـا                -١٢

حمدود جداً يف جمال تعزيز قـدرة الواليـات         دور  لجمعية يف حد ذاا     لو. األساسي
اجلمعيـة  ولية ومالحقة مرتكبيها بل ية على التحقيق يف أخطر اجلرائم الد  القضائية احملل 

ومكافحة اإلفالت من العقاب . هي منتدى رئيسي يعاجل مسائل العدالة اجلنائية الدولية
على الصعيدين الوطين والدويل بالنسبة ألخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمـع الـدويل              

  .ككل هي اهلدف األساسي من نظام روما األساسي

لصدد دور مهم يتمثل يف تشجيع وتعزيز بناء القـدرات          وللجمعية يف هذا ا     -١٣
على املستوى الوطين ومن مث تعزيز الركن املتمثل يف النظام الذي ينص عليه نظام روما      

ومساعدة الدول يف جمال حتملـها      . األساسي وهو ركن تعتمد عليه الدول األطراف      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥(  ICC-ASP/8/51.  
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 تعزيز جانب التكامل على     ملسؤولياا األولية املتمثلة يف التحقيق واملالحقة من خالل       
صعيد الربامج القائمة املتعلقة بسيادة القانون وسائر األنشطة ذات العالقـة تـشكل             

  .مقوماً مهماً من مقومات مكافحة اإلفالت من العقاب

وظيفتـها املتمثلـة يف تقاسـم    أما فيما خيص األمانة فقد واصلت تطـوير     -١٤
واعتباراً لكون هذه الوظيفـة      )٦(التنسيقيةاملعلومات وتيسريها باالشتراك مع املراكز      

بيد أن تقدماً حتقـق     . حتددت على ضوء املوارد املتاحة فهناك حدود ملا ميكن إجنازه         
 ومتتني العالقات مـع سـائر       )٧(بوابة اإلنترنت املكرسة للتكامل   : على كال املسارين  

د االهتمام بتقـدمي    وقد متيزت اآلونة األخرية بتزاي    .الدول واجلهات الفاعلة يف امليدان    
وفيما يتعلق بإنشاء عالقات بني خمتلف اجلهات الفاعلة        . املعلومات والنفاذ إىل البوابة   

 قامت األمانة يف بعض احلاالت      يالعاملة يف سبيل وضع التكامل موضع التطبيق العمل       
  .من هو قادر على تقدميهابني بتقدمي املساعدة على اجلمع بني من يلتمس املساعدة و

وخصت األمانة بالتشجيع يف سبيل مواصلة اجلهود اليت تبذهلا ومجيع اجلهات             -١٥
املعنية تشجع على تقدمي املعلومات إىل األمانة لنشرها على صفحات البوابة باستخدام            

  .استمارات األمانة لتقدمي املعلومات وهي متاحة على موقعها الشبكي

  احملكمة  -رابعاً  
 احملكمة يف بناء القدرة احمللية على مالحقة مقتريف أخطر          يعترب دور مثلما تبني     -١٦

 ومن وجهة نظر قضائية حبتة للتكامل معىن حمدد لـه           )٨(اجلرائم الدولية قدرة حمدودة   
  .وهذا أمر يظل قضية قضائية صرفة.قبولية القضايا املعروضة على احملكمةمبصلة 

تقوم فيها احملكمة بتنفيـذ     من ناحية أخرى، وفيما يتعلق حتديداً بالدول اليت           -١٧
واليتها األساسية، أي إما أا تحلل حالة بعينها أو أا حتقق فيها بصورة نـشطة أو                
تالحق الضالعني فيها جيوز للمحكمة أن تتفاعل مع السلطات الوطنية أو تـشارك يف              

ولني باإلضافة إىل ذلك يتفاعل املسؤولون يف احملكمة بانتظام مع املسؤ         . العملي باملوقع 
وعلى هذا النحو، ميكن للمحكمة     . رفيعي املستوى من الدول ومن املنظمات الدولية      
مسؤوليات جديدة  أن تعـزز      حتمل  يف معرض اضطالعها بوظائفها األساسية ودومنا       

من ) ١٠(٣٣باإلضافة إىل ذلك، وطبقاً للمادة  . وتؤيد وتحفز عمليات املالحقة احمللية    
كمة، بناء على الطلب، أن تتعاون مع دولة طرف أو تقدم           النظام األساسي، بوسع احمل   

املساعدة هلا يف اضطالع هذه الدولة بالتحقيقات الوطنية يف اجلرائم مبوجب الواليات            
القضائية املنوطة باحملكمة أو تالحق مقتريف هذه اجلرائم أو املسؤولني عـن سـلوك              

  .ةقانون الوطين للدولة الطالبوجب اليشكّل يف غري ذلك من احلاالت جرمية خطرية مب

ولئن مل تكن احملكمة وكالة إمنائية، إال أا متلك خربات يف جمال التحقيـق                -١٨
وجتربـة  " على أرض الواقع  "واملالحقة واسعة النطاق ومعرفة باحلاالت واالحتياجات       

مباشرة يف التصدي للتحديات اليت تطرحها التحقيقات وعمليات املالحقة اليت جتري           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ICC-ACP/11/25)ألمانة عن التكامل تقرير ا  )٦(
)٧(  http://extranet_icc-cpi.net/icc/complementarity/default.aspx.  
  .(ICC-ACP/11/39)تقرير األمانة عن التكامل   )٨(
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ويف سياق املـسامهات   . أن أخطر اجلرائم الدولية وكيفية التصدي لتلك التحديات       بش
الطوعية، يعترب مشروع األدوات القانونية للمحكمة الذي متوله التربعات منرباً مهمـاً     
يتيح املعلومات القانونية بشأن قانون اجلرائم الدولية وقد تساعد هذه املعلومات تطوير          

  . القدرة الوطنية

مـا يلـزم مـن       ويوفر تقرير احملكمة املقدم إىل الدورة احلادية عشرة للجمعية          -١٩
املعلومات املفصلة املتعلقة بفعاليات سيادة القانون املمكن الرجوع إليها عنـد النظـر يف              

ثلما بينت احملكمة يف تقريرهـا فـإن تبـادل          وم. األنشطة ذات العالقة احملددة بالتكامل    
االحترام التام لالستقالل القضائي    لّّ  سيادة القانون واحملكمة ويف ظ    املعلومات بني فعاليات    

للمحكمة يكون مفيداً جداً عندما جيري النظر يف األنشطة ذات الصلة بالتكامل بالنـسبة              
واملفروض أن ال خيلق هذا مهاماً إضافية أو أعبـاء          . للبلدان اليت تكون فيها احملكمة نشطة     

  . يف نطاق الوالية القضائية األساسيةمالية بالنسبة للمحكمة ويبقى

جلنة امليزانية واملالية يف تقريرها عن دورا السابعة عشرة أن مـن            الحظت  و  -٢٠
الواجب إيالء النظر لوضع استراتيجيات للخروج بالنسبة للحاالت اليت أمتت فيهـا            

  وميكن أن تشمل مثل هذه االسـتراتيجيات تقييمـات         )٩(احملكمة أنشطتها القضائية  
لطبيعة املساعدة الالزمة لتمكني النظام القضائي للبلد املعين من أن يتصدى ألي قضية             

واحملكمـة  . متبقية من قبيل محاية الشهود وأي حتقيقات متبقية أو عمليات مالحقـة           
بصدد حبث هذه القضية وسيتيسر هلا مستقبالً أن تناقشها بتفصيل خاصة حينما تكون    

مـن ناحيـة    . احدة أو أكثر من احلاالت قد استكملت      األنشطة القضائية يف حالة و    
أخرى ميكن الستراتيجيات اخلروج هذه يف املستقبل أن تشمل عنصر تكامل وتسهم            

باإلضافة إىل ذلك ميكـن     . يف التصدي للفجوات املتبقية املتعلقة باإلفالت من العقاب       
مـن قبيـل    حملكمة  يف القضايا ذات العالقة اليت تورث عن ا       يف الوقت املناسب    النظر  

حفظ وتطوير األثر الذي خلفته احملكمة على النظام القضائي الوطين، حيثما يكـون             
أخذاً بعني االعتبار الدروس املستخلصة من االختـصاصات القـضائية          ،  ذلك مناسباً 

  .)١٠(الدولية األخرى يف حوار مع اجلمعية

  اجلهود األعم اليت يبذهلا اتمع الدويل  -خامساً 
عملية التيسري اليت   ضافة إىل املناقشات وتقاسم املعلومات داخل اجلمعية و       باإل  -٢١

احملكمة، تقوم جهات فاعلة متنوعة بتنظيم عدد كبري مـن األنـشطة ذات             تقوم ا   
العالقة بالتكامل وببناء القدرات ملكافحة اإلفالت من العقاب جزاء أخطر اجلـرائم            

تلقت الدول األطراف تقارير مستكملة عـن       وقد  . اليت تثري قلق اتمع الدويل ككل     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الـدورة                )٩(
، ٢-، الد الثاين، اجلزء باء    (ICC-ACP/10/20) ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢١-١٢رك،  العاشرة، نيويو 

  .١٩الفقر 
تقرير الرئيس بشأن املؤمتر املعين بتقييم تركة احملكمة اجلنائيـة الدوليـة            : "انظر على سبيل املثال     )١٠(

 تتناول القضايا الـيت     ، للوقوف على نظرة عامة    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧املؤرخ  " ليوغوسالفيا السابقة 
  تنطوي عليها تركة احملكمة املذكورة 

(http://icty.org/x/file/Press/Events/100427_legacycomference_pdt_report.pdf).  
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البعض من هذه األنشطة وسيتاح املزيد من املعلومات الشاملة على البوابة الـشبكية             
  .التابعة لألمانة بشأن التكامل

ويف . أولوية عليا بالنسبة للمجتمع الدويل    وتبقى سيادة القانون مسألة ذات        -٢٢
هذا السياق، فإن احلاجة إىل كفالة قدرة نظم العدالة الدولية على التصدي ألخطـر              

 أمر مسلّم بـه  - خاصة أثناء الرتاع أو بعده سعياً وراء إقرار السلم           -اجلرائم الدولية   
إىل جانب آليات العدالة   بشكل متزايد باعتباره مسامهة رئيسية يف إقرار سيادة القانون          

: إقامـة العـدل   "وتقرير األمني العام لألمم املتحدة الذي عنوانه        . االنتقالية األخرى 
 مـن   اًيربز عـدد  " برنامج عمل لتقوية سيادة القانون على املستويني الوطين والدويل        

 أمـا   )١١(القضايا يف هذا الصدد ويتقدم بتوصيات إىل أصحاب املصلحة ذوي الشأن          
تعزيز وتنسيق أنشطة األمـم املتحـدة   "األمني العام لألمم املتحدة الذي عنوانه       تقرير  

فهو يعرض دور التكامل املنـوط بالواليـات القـضائية           )١٢("املتعلقة بسيادة القانون  
  . الوطنية والدولية يف جمال احملاسبة عن أخطر اجلرائم الدويل

ت من العقاب على جرميـة      كما أن اتمع الدويل ملتزم بتأمني عدم اإلفال         -٢٣
اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وسائر انتـهاكات القـانون            
اإلنساين الدويل واالنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان واتمع الدويل ملتـزم           
أيضاً بالتحقيق على النحو الواجب يف مثل هذه اجلرائم وإنزال العقوبـة مبقترفيهـا              

 وأعيد تأكيد هذا االلتزام يف      )١٣(ع تعزيز النظم القضائية الوطنية يف هذا الصدد       وتشجي
اإلعالن الذي أصدره االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القـانون           

 يف نيويـورك    ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٤على املستويني الوطين والدويل الذي التأم يف        
وقام عدد من الدول األطراف يف نظام روما األساسي         . أثناء الدورة السابعة والستني   

  .)١٤(بتقدمي تعهدات حمددة يف هذا الصدد

وفضالً عن هذه األنشطة العامة إلضفاء النجاعـة علـى التكامـل هنـاك         -٢٤
 جيري تنفيذها يف عدة أماكن من العـامل         جمموعات متنوعة من مشاريع بناء القدرات     

وهذه األنشطة تضطلع ا الدول واملنظمـات       . نزاعمنها البلدان اخلارجية لتوها من      
  .)١٥(الدولية واإلقليمية واتمع الدويل على حد سواء

وتقوم األمم املتحدة يف الظرف احلايل بتوفري مساعدة يف جمال سيادة القانون              -٢٥
وهذه األنشطة جارية يف مجيع السياقات مبا فيها التنمية         . اً دولة عضو  ١٥٠ألكثر من   

 عملية حفظ سلم هلا واليـات يف        ١٧شة والصراعات وبناء السلم مبا يف ذلك        واهلشا
جمال سيادة القانون وهناك كيانات ثالثة تابعة لألمم املتحدة منخرطة يف أنشطة تتعلق             

 بلداً جبانب مخسة كيانات أو أكثر فيما يزيد على    ٧٠بسيادة القانون فيما ال يقل عن       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)١١(  A/66/749 ٤٠-٣٥ والفقرات ٢٥-٢٤، وبوجه خاص الفقرتان.  
)١٢(  A/67/290.  
)١٣(  A/67/L.1*.  
، لالطالع على   org.unrol.wwwتحدة فيما خيص سيادة القانون،      انظر املوقع الشبكي يف األمم امل       )١٤(

  .التعهدات الفردية
التجميع الذي قامت به املراكز التنسيقية لألمثلة على املشاريع اهلادفة إىل تعزيز الواليات القضائية   )١٥(

  .(RC/ST/CM/INF.2)ها نظام روما األساسي احمللة يف جمال التصدي للجرائم اليت ينص علي
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 جيـري فيهـا التحليـل       اً بلدان حاالت أو بلـدان     وهذه البلدان قد تكون   .  بلداً ٢٥
 وأسرة األمم املتحدة توفر جمموعة عريضة       .التمهيدي الذي جيريه مكتب املدعي العام     

من املهارات يف جمال التكامل لدعم تعزيز القدرة الوطنية على التحقيـق يف اجلـرائم               
تمتع مفوضية األمـم    وت. ومالحقة مرتكبيها يف ظل الوالية القضائية املنوطة باحملكمة       

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بوالية دعم الدول يف جمال اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل              
وينشط برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الربامج اإلمنائيـة املتعلقـة           . العدالة االنتقالية 

هـات   بلد وتنطوي هذه الربامج على بناء قدرة اجل        ١٠٠بسيادة القانون يف أكثر من      
. الفاعلة الوطنية لكفالة احملاسبة على أخطر اجلرائم الدولية يف السياقات ذات الـصلة            

جهة أساسية يف جمال تعزيز سلـسلة العدالـة اجلنائيـة           وإدارة عمليات حفظ السلم     
وملكتب األمم املتحـدة ملكافحـة      . لوالية جملس األمن  بأسرها يف البلدان اليت ختضع      
 تضاهيها خربة يف جمال تعزيز نظم العدالة اجلنائية بـشكل       املخدرات واجلرمية خربة ال   

أعم مبا يف ذلك تقدمي املساعدة التقنية العامة واخلربة احملـددة ذات الـصلة باجلرميـة       
وتساعد منظمة نساء األمم املتحدة على تـأمني أن         . املنظمة والفساد ومنع اإلرهاب   

يشتمل على احتياجات املرأة من     يكون لعمل األمم املتحدة منظور جنساين قوي وأن         
وتقدم منظمة األمم املتحدة للطفولة ومفوضية      . العدالة مبا يف ذلك حقها يف التعويض      

لتعزيز ومحاية  عمل األمم املتحدة    األمم املتحدة لشؤون الالجئني مساعدة تؤمن مشول        
وجهود األمم  . حقوق األطفال وكذلك حقوق الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية       

تحدة املتكاتفة تشكّل شريكاً رئيسياً يساعد الدول يف اضطالعها مبسؤولياا األولية           امل
  .)١٦(عن تأمني املساءلة عن أخطر اجلرائم

باإلضافة إىل ذلك، يواصل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملركـز الـدويل              -٢٦
ملركز التنـسيقي يف     باالشتراك مع املركز التنسيقي يف الدامنرك وا       -للعدالة االنتقالية   

 اليت تركّز على كيفية تنفيذ التكامل على الـصعيد          GreenTreeجنوب أفريقيا عملية    
وسـيتاح  . العملي وإدماج التكامل يف جمال التعاون اإلمنائي وبرامج سيادة القـانون          

وتلقت الدول أيضاً معلومـات     . التقرير املتعلق بآخر اجتماع جلمعية الدول األطراف      
 والتقرير املتعلق بآخر التطورات اليت شهدها النـصف         GreenTree عملية   مستكملة عن 
ويف هذا السياق دعت حكومة السويد ومعها املركـز الـدويل للعدالـة     . األول من السنة  

مـايو  /االنتقالية عدداً من ممثلي الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية واتمع املدين يف أيار           
وهذه العمليات مفتوحة   .  بالسويد إلجراء مناقشات إضافية     لالجتماع يف استكهومل   ٢٠١٢

  .لكافة األطراف

  خامتة  -سادساً 
إن ما تقدم يربز ويؤكد من جديد األدوار املنوطة بالدول األطراف وباألمانة              -٢٧

ويوجز ما تقدم البعض من األحداث واألنشطة       . وباحملكمة يف النهوض بعملية التكامل    
 خارج اجلمعية نفسها ولكن هلا      تلتئمومعظم هذه األنشطة    . ٢٠١٢اليت شهدها عام    

ومن . بالتأكيد أثر مباشر وإجيايب يف سري النظام املنصوص عليه يف نظام روما األساسي        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

املعلومات اليت وفرا وحدة سيادة القانون التابعة لألمم املتحدة بالتشاور مـع املنظمـات ذات           )١٦(
  .الشأن التابعة لألمم املتحدة
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منظور روما األساسي ومجعية الدول األطراف فإن مجيع تلك األحداث واألنـشطة            
ثل يف مكافحة اإلفالت من تسهم يف حتقيق اهلدف الذي يتوخاه النظام األساسي واملتم       

العقاب على أخطر اجلرائم الدولية اليت تثري قلق اتمع الدويل ككل واملفـروض يف              
  .اجلمعية أن ترحب بذلك وتفكر فيه

وهلذا الغرض يوصى بأن تعتمد اجلمعية مشروع القرار الوارد يف املرفق األول              -٢٨
  .يرد وصفها يف املرفق الثاينيف أعقاب اجللسة العامة اليت تكرس للتكامل واليت 

حتذف الفقـرات ذات الـصلة مـن        باإلضافة إىل ذلك يوصى بأن تحذف         -٢٩
املنطوق املتعلقة بالتكامل من مشروع القرار اجلامع للدورة احلادية عشرة للجمعيـة            

 على أن تستبقى الفقرة الديباجيـة       )ICC-ASP/10/Res.5 من القرار    ٦٣-٥٨الفقرات  (
  ). من ذلك القرار٧رة الفق(ذات الصلة 
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  املرفق األول
  مشروع قرار بشأن التكامل  

  الدول األطراف،إن مجعية   

ليـة   التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو     إذ تؤكد من جديد     
وتصميمها على مكافحة اإلفالت من العقاب على أخطر اجلرائم الدولية اليت تثري قلق             

للتحقيق الصادق يف هذه اجلرائم      على أمهية استعداد الدول      اتمع الدويل، وإذ تؤكد   
  وقدرا على القيام بذلك،ومالحقة مرتكبيها 

 جبهود وإجنازات احملكمة يف سبيل تقدمي املسؤولني عـن هـذه            وإذ ترحب   
   السوابق املتطورة للمحكمة بشأن قضية التكامل،وإذ تالحظاجلرائم إىل العدالة 

ية األولية امللقاة على عاتق الدول يف التحقيق يف أخطر           إىل املسؤول  وإذ تشري   
أن تدابري إىل اجلرائم الدولية اليت تثري قلق اتمع الدويل ومالحقة مقتريف هذه اجلرائم و       

مالئمة، حتقيقاً هلذا الغرض، يلزم أن تتخذ على املستوى الوطين مثلما يلزم أن يوطـد     
ة كفالة قدرة النظم القانونية الوطنيـة علـى         التعاون الدويل واملساعدة القضائية بغي    

  املالحقة احلقة هلذه اجلرائم،

 من نظام رومـا األساسـي       ١٩ و ١٧ بأن تطبيق املادتني     وإذ تذكر كذلك    
  املتعلقني مبقبولية القضايا أمام احملكمة هي مسألة قضائية يبت فيها قضاة احملكمة،

 إىل الكيفية اليت ستقوم ا      ر إىل وجوب إيالء املزيد من النظ      وإذ تشري كذلك    
احملكمة باستكمال أنشطتها يف بلد حالة من احلاالت وأن استراتيجيات اخلروج هذه            
ميكن أن توفر التوجيه حول كيفية مساعدة بلد حالة علـى االضـطالع بإجراءاتـه       

  القضائية الوطنية عندما تستكمل احملكمة أنشطتها يف حالة بعينها،

ز التنفيذ احمللي الفعال لنظام روما األساسي، وتعزيز قدرة          مواصلة وتعزي  تقرر  -١
الواليات القضائية الوطنية على مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمـع             

  الدويل وفقاً ملعايري احملاكمة العادلة املسلم ا دولياً وطبقاً ملبدأ التكامل؛

ة الواليات القضائية احمللية لتمكني  باخنراط اتمع الدويل يف تعزيز قدرترحب  -٢
  الدول من املالحقة احلقة ملرتكيب اجلرائم اليت ينص عليها نظام روما األساسي؛

 بالتزام هيئات األمم املتحدة مبواصلة إدمـاج أنـشطة بنـاء            ترحب كذلك   -٣
القدرات اهلادفة إىل تعزيز الواليات القضائية الوطنية فيما خيص التحقيق يف اجلـرائم             

ملنصوص عليها يف نظام روما األساسي ومالحقة مرتكبيها ضـمن بـرامج وأدوات             ا
 املنظمات الدولية واإلقليمية والـدول      تشجع بقوة املساعدة التقنية القائمة واجلديدة و    

  واتمع املدين على بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛
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يف إطـار الـدورة      باإلعالن الذي اعتمده االجتماع الرفيع املستوى        ترحب  -٤
السابعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن سيادة القانون على املـستويني            

  الوطين والدويل؛

مقام خمصص حلصيلة مناقشات اجللسات العامة مبا يف ذلـك االلتزامـات            [  -٥
  ]وغريها من النتائج امللموسة

 الـدول أن تـدرج      التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يرتب على     أن   على   تشدد    -٦
 من نظام روما األساسي بوصفها جـرائم       ٨ و ٧ و ٦اجلرائم املنصوص عليها يف املواد      

تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن تنشئ والية قضائية خمتصة ذه اجلرائم 
   الدول إىل القيام بذلك؛وتدعوالتنفيذ الفعال هلذه القوانني تكفل و

التكامل والتقدم احملرز يف تنفيـذ قـرار املـؤمتر           بتقرير املكتب عن     ترحب  -٧
االستعراضي بشأن التكامل وتطلب إىل املكتب أن يبقي هذه القـضية قيـد نظـره               
ويواصل احلوار مع احملكمة وغريها من اجلهات املعنية بشأن التكامل طبقـاً للقـرار              

RC/Res.1          دأ التكامل  تقييم مب : " وعلى حنو ما هو حمدد يف تقرير املكتب عن التكامل
مبا يف ذلك ما يتعلق بأنشطة بناء القـدرات         " )١(سري فجوة اإلفالت من العقاب     جت -

ذات الصلة بالتكامل اليت ينجزها اتمع الدويل ملـساعدة التخصـصات الوطنيـة             
  .واستراتيجيات اخلروج املمكنة اليت تضعها احملكمة والقضايا ذات الصلة

 األطراف بشأن تقدم عملية تنفيذ واليتـها         بتقرير أمانة مجعية الدول    ترحب  -٨
املتمثلة يف تسهيل تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر اجلهات املعنية            
 )٢(مبا يف ذلك املنظمات الدولية واتمع الدويل دف تعزيز الواليات القضائية احمللية           

تواصل، يف حدود املـوارد   بالعمل الذي أجنزته األمانة وترجو منها أن         ترحب كذلك 
املتاحة، تعزيز جهودها الرامية إىل تسهيل تبادل املعلومات يف هذا الصدد، بوسـائل             
منها الطلب إىل الدول أن تحدد احتياجاا يف جمال بناء القدرات وتقدم تقريراً عـن               

  ؛اخلطوات العملية اليت اختذت يف هذا الشأن تقدمه إىل الدورة الثانية عشرة للجمعية

 الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية واتمع املدين على موافاة األمانة          تشجع  -٩
باملعلومات املتعلقة بأنشطتها ذات الصلة بالتكامل وتطلب إىل األمانة تقدمي تقرير إىل            

  الدورة الثانية عشرة للجمعية يف هذا الصدد؛

 حمدود يف تعزيز    ةكم بتقرير احملكمة عن التكامل وتذكر بأن دور احمل        ترحب  -١٠
الواليات القضائية الوطنية ومبسامهتها يف جهود اتمع الدويل يف هذا الصدد مبـا يف              
ذلك مشروع األدوات القانونية التابع للمحكمة وتطلب إىل احملكمة أن تواصـل، يف             
نطاق واليتها القائمة، التعاون مع األمانة بشأن التكامل وتقـدمي تقريـر، حـسب              

  .إىل الدورة الثانية عشرة للجمعيةاالقتضاء، 

  
  ـــــــــــــ

)١(  (ICC-ACP/8/51).  
  .(ICC-ACP/11/25)تقرير األمانة عن التكامل،   )٢(
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  املرفق الثاين
  مشروع برنامج للجزء من اجلمعية املتعلق بالتكامل  
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٩الثنني ا

 مجعيـة الـدول األطـراف       مالحظات افتتاحية تلقيهـا رئيـسة       :١٠/١٠-٠٠/١٠
  .جنوب أفريقيا/والدامنرك

  .اخلطاب الرئيسي الذي تلقيه السيدة هيلني كالرك  :٣٠/١٠-١٠/١٠

  .اتعرض قضايا ملموسة يقوم به ممثلو احلكوم  :١٥/١١-٣٠/١٠

نقاش يف جلسة عامة حول التكامل، مبا يف ذلك الفرص املتاحة للدول   :٤٥/١٢-١٥/١١
ولية واإلقليمية اليت تتمتع مبركـز املراقـب        ولغريها من املنظمات الد   

لتوفري معلومات بشأن األنشطة واملبادرات وااللتزامـات يف جمـال          
  .التكامل

تأمالت واملالحظات اخلتامية اليت تلقيها السيدة هـيلني كـالرك،            :٠٠/١٣-٤٥/١٢
جنـوب أفريقيـا    /الرئيس واملدعي العام التابع للمحكمة، الدامنرك     

  .دول األطراف مجعية الةورئيس

  ـــــــــ


