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معلومات أساسية-أوال
املوافقة إجراء ، مبوجب كال  من أسرتاليا ورومانيا٢٠١٨يف عام أول اجتماع لهَّ         عني  املكتب يف -١

أسرتاليا . وعليه فإن ٢٠١٨آذار/مارس ٦، وذلك يف يتوليان التنسيقاللذين بلدينالليكونا، بالصمت
يف الفريق العامل يف نيويوركيف إطار وأهايالفريق العامل يف اليف إطار سواء مها جهتا التنسيقورومانيا 

.عيةعشرة للجمالسابعةإىل انعقاد الدورة املؤديةالفرتة 
وتعزيز –عشرة للجمعية، عقدت الدول األطراف العزم على مواصلة تنفيذ السادسةويف الدورة -٢

زيادة قدرة من أجل الوطينعلى الصعيد يف احملافل املناسبة على حنو فعالنظام روما األساسي -تنفيذ 
وبناء على . )١(قلق الدويلالرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري القضائية ملالحقة املاهليئات القضائية الوطنية على 

ُِ   باملهام التالية: ط ل ب والية القيام ً أساسا  ُ   قد م نحتاهليئات الفرعية للجمعية وأجهزة احملكمة فإنذلك،
ُ                                                                      أن ي بقي مسألة التكامل قيد االستعراض وأن يواصل احلوار مع احملكمة وأصحاب املصلحة "إىل املكتب 

تمع من التكامل ما يتصل باآلخرين بشأن التكامل، مبا يف ذلك  ا ا أنشطة بناء القدرات اليت يضطلع 
املتعلقة كمة إجناز أعمال احملاتاسرتاتيجي، وبشأن تنفيذالدويل ملساعدة السلطات القضائية الوطنية

، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا الصدد، مبا يف حباالت حمددة
)٢(."اجلنسانيةو واجلرائم اجلنسية والضحايا مثل محاية الشهود مسائلبشأناملساعدة ً أيضا  ذلك 

بأن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة، بذل ) "األمانة"ُ ِّ                            وك ل فت أمانة مجعية الدول األطراف (-٣
تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك جهودها لتيسري

تمع املدين،  ا اهليئات تعزيز دفاملنظمات الدولية وا القضائية احمللية، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور
ُ                            ش جعت احملكمة، مع التذكري بالدور . و )٣(يف هذا الصددطوات العملية املتخذة اخلعشرة عن السابعة

ا يف جمال تعزيز  القضائية الوطنية، على أن تواصل جهودها يف جمال التكامل، مبا اهليئات احملدود املنوط 
.)٤(واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلةتبادل املعلومات بني احملكمة عن طريقيف ذلك 

االستنتاجات العامة- ً ثانيا  
ضمن انعدام اإلفالت من العقاب يعدالة جنائية يراد له أن نظامينشئ نظام روما األساسي -٤

تمع الدويل بأ التحقيق يف هذه يفأنفسهاعدم رغبة الدول ه بسبب سر على أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
ا على ذلبسبب اجلرائم ومقاضاة مرتكبيها أو  على مبدأ التكامل ويقوم هذا النظامك. عدم قدر

إجراء يف الذي يعين أن احملكمة ال تتدخل إال عندما ال ترغب الدول و يف النظام األساسي، املنصوص عليه 
االتحقيق يف هذه اجلرائم أو املقاضاة  عندما تكون غري قادرة على ذلك.أوبشأ

أن املصلحة واجلهات األخرى صاحبةالدول األطراف واحملكمة لدىبوجه عاممن املفهوم و -٥
إىل متكني اهليئات القضائية اهلادفةبرامج تنمية سيادة القانون عن طريقجيريوخاصة ما التعاون الدويل، 

الوطنية من تناول جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية، ميكن أن يسهم يف مكافحة 
ِ               م. وقد و ص ف هذا التعاون اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائ أو أنشطة تكاملية. "تكامل إجيايب"أنه بُ

عشرة، السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة )١(
ل د األول،ICC-ASP/16/20الوثيقة (٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤-٤، نيويورك -اجلزء الثالث، القرار دَّ       )، ا

١٦/٦)ICC-ASP/16/Res.6( ١٠٩، الفقرة.
.(أ)١٤املرجع نفسه، املرفق، الفقرة )٢(
.(ب)١٤املرجع نفسه، املرفق، الفقرة )٣(
.١١٧، الفقرة ICC-ASP/16/Res.6(الوثيقة ١٦/٦-القرار د)٤(
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االخنراط يف هذه األخذ بزمام األمور على الصعيد الوطين من أجل املتمثل يف االشرتاطوالبد من استيفاء 
.األنشطة وضمان جناحها

تمع التنميةلمسامهات املالية يف برامج لوميكن-٦ النهوض يفً هاما  ّ      ً أن تؤد ي دورا  املدينويف ا
القضائية اتتعزيز القدر بالنهوضوقد خصصت بلدان عديدة موارد للتعاون اإلمنائي بغية بالتكامل. 

صوص عليها يف نظام روما األساسي.الوطنية على تناول اجلرائم املن
قد عدد من االجتماعات واملشاورات بشأن مسألة التكامل مع أصحاب ُ ، ع  ٢٠١٨ويف عام -٧

تمع املدين واملنظمات الدولية. وكذلك مع أجهزة احملكمة، و املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك الدول  ممثلي ا
لدولأمام اً داخل الفريق العامل يف الهاي مفتوحة أيضا  ُ     اليت أ جريت وكانت مجيع املشاورات غري الرمسية 

تمع املدين. ويرد أدناه موجز هلذه املشاوراتةبِ املراق   ، كما ترد يف املرفق والدول غري األطراف ومنظمات ا
.َّ                    ً الثالث املوجزات املوز عة على املشاركني سابقا  

شروع برنامج عمل اخلطوط العريضة ملاملتشاركاناملنسقان وضع، ٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٣ويف -٨
أول مشاورة غري رمسية بشأن التكامل يف إطار الفريق وعقدا ٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٣جرى تعميمه يف 

بشأن موضوع "كيف جتري عملية التكامل من حيث القانون العامل يف الهاي، وترأسا حلقة نقاش 
. وناقش االجتماع  املدعية العامةكتب املراحل املختلفة ألنشطة احملكمة" قدم هلا ممثل من مواملمارسة أثناء 

كيف حتتفظ الدول باملسؤولية الرئيسية عن ممارسة واليتها اجلنائية على اجلرائم احملددة يف نظام روما 
أشار املتحدث أيضا إىل أن ً        وفضال  عن ذلك،ً                 ِّ               األساسي، مؤكدا  أن دور احملكمة مكم ل لذلك الواجب. 

هي أمر يتعلق بكل حالة على حدة، وأن هذا يتطلب حبث ما إذا  أن قرارات قبول القضايااحملكمة قضت
كانت اإلجراءات الوطنية تشمل نفس األشخاص فيما خيص نفس السلوك الذي يشكل موضوع احلالة 

املعروضة على احملكمة.
ّ    ، ترأس املنس قان وعقب إبداء مزيد من االهتمام من جانب الوفودأيلول/سبتمرب، ١٨ويف -٩

جلسة إعالمية غري رمسية يف إطار الفريق العامل يف الهاي بشأن موضوع "فهم كيف تعمل املتشاركان 
التأجيالتاملقبولية) مبا يف ذلك باملتعلقةاألحكام التمهيدية من نظام روما األساسي (١٨املادة 

لقة متعمسائل ومىت وكيف ميكن للدول أن تثري ١٨إىل الدول مبوجب املادة َّ   املوج هة واإلخطارات 
اإلجراءات املنصوص حملة عامة عن ِ        عار ض املوضوعقدم و . املدعي العامقدمها ممثل ملكتب "قبوليةبامل

والسوابق القضائية حىت حمدودية نطاق املمارساتاإلشارة يف الوقت نفسه إىلمع ١٨املادة عليها يف
الدولة للتأجيل جيب تقدميه يف غضون شهر املقد م من طلب الأن إىل املتكلم وأشاراآلن بشأن تطبيقها. 

وذكر فوري. أثر تعليقيلطلب ولبأن التحقيق سيبدأ يف حالة ما. املدعي العامواحد من تلقي إخطار من 
يقع علىحىت اآلن من شأنه أن يوحي بأن عبء إثبات املطالبة املتكلم أن استقراء االجتهاد القضائي 

، مع اإلشارة إىل أن عبء اإلثبات ٥٣كما يتجلى ذلك يف القاعدة ،ليةلطعن يف املقبو لِّ  املقد مةالدولة 
ترب بعد٢(١٨مبوجب املادة  . وفيما يتعلق مبسألة تقييمات املقبولية يف املرحلة اليت تسبق فتح ُ      ) مل خي 

أن تنشأ عن ميكناحملتملة اليت القضايامطالب بتحديد املدعي العامإن ِ        عار ض املوضوعقال ،التحقيقات
م متورطون وأنواع هو ما و ،احلالةالتحقيق يف  يشمل األشخاص أو جمموعات األشخاص الذين يبدو أ

.َّ   املد عاةالسلوك 
تمع مع بعد مشاورات مع الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية و و -١٠ ممثلني عن احملكمة وا

إىل الدول األعضاء يف احملكمة ،مذكرة شفويةبواسطة،نقلت األمانة،سبتمربأيلول/٢٤يف ،املدين
الدول الروابط بني تيسرييهدف إىل الذي للمساعدة التقنية" منصة التكاملمنوذج اجلنائية الدولية "

اجلهات الفاعلة اليت قد تكون قادرة على مساعدة و ،التقنيةاليت تطلب املساعدة ،احملكمةيف األطراف 
إىل نظام روما األساسي أو باجلرائم املشمولةتحقيق يف الرامية إىل الالسلطات القضائية الوطنية يف جهودها 

ا ا من املساعدة التقنية احملكمةدعت األمانة الدول األطراف يف و . املقاضاة بشأ إىل توضيح احتياجا
ا تنسق مع ،ً طلبا  . ومبجرد أن تتلقى األمانة منوذج منصة التكاململء بياناتريق عن طالقانونية  فإ
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حنن نشجع و املعلومات مع اجلهات الفاعلة اليت قد تكون قادرة على املساعدة. تقاسممثل ،الدولة الطالبة
: نوانالعوإرساله عرب الربيد اإللكرتوين إىلملء بيانات منوذج املنصةالدول املهتمة على 

ASPcomplementarity@icc-cpi.int املرفق الرابع.بوصفهمنوذج منصة التكامل. ويرد
غري رمسية إعالمية جلسة تانالتنسيق املتشاركجهتاترأست ،أكتوبر/تشرين األول٣٠يف و -١١

مبا يف ذلك ،احلقوق والتحدياتو : "التكامل: االلتزامات بشأن موضوعإحدامها نقاش يتحلقتضمنت
املدعية مكتب منمستشار قانوينوهو ،السيد رود راستانضمتو لدول غري األطراف" إىل ابالنسبة 

خرى بشأن واألكارسنت ستان من جامعة ليدن اجلامعي  يف احملكمة اجلنائية الدولية واألستاذ العامة
من ائية احمللية واإلقليمية والدولية املمارسة: اجلهود اليت تبذهلا السلطات القضجمال "التكامل يف موضوع
اروما األساسي أو اجلرائم املشمولة بنظاملتحقيق يف أجل ا زافييه جان  جالسيد ضمتو " املقاضاة بشأ

إيفلني السيدةو ،مكتب احملامي العام للدفاع يف احملكمة اجلنائية الدوليةٍ         وهو حمام  رئيسي من،كيتا
الدكتورة مارتا بو من معهد آسر ومبادرة و ،األفريقيةملعونة القانونية مة انظاملديرة التنفيذية مل،أنكوماه

ا احملكمة اجلنائية الدولية على وأشارت حلقة النقاش األوىل إىلأنطونيو كاسيز.  أن اإلجراءات اليت اختذ
وبوروندي وأوكرانيا أثرت بشكل متزايد على الدول غري األطراف مثل أفغانستان قد مدى العقد املاضي 
املادة ، مها:لدول غري األطرافليوجد سبيالن إجرائيان رئيسيان متاحان وأضافت أنه وجورجيا وفلسطني. 

إذا اختارت و املقبولية. للطعن يفً بال  ُ س  اليت تتيح ١٩املادة و تسمح للدول بتقدمي طلبات تأجيل اليت ١٨
ج ،مع احملكمةالتفاعلدولة عدم ال عملي وتقييم املعلومات من مصادر أخرى ميكن للمحكمة اختاذ 

غياب  يف حالة وجوداملتكلم أنه ومن رأي. وأصدقاء احملكمة،واملدعى عليه،والضحايا،الدفوعمثل 
الفحص األويلوميكن أن ترتك ،معينةاستدالالتأن ختلص إىلميكن للمحكمة ،كامل للمعلومات

اإلجراءات الوطنية.حيدث تقدم يفً       مفتوحا  إىل أن 
ودور احملكمة وواليتها يف التأكيد على رصد الفحوص األوليةأسئلة فيما يتعلق بطول ُ   وط رحت-١٢

ما  فسر عما إذا كانت الدول قادرة على توضيح ُ احلاالت وتقييمات التكامل املتغرية املستمرة. كما است  
قيد قضائية املتعلقة بالتكامل ال تزال يف نظام روما األساسي بالنظر إىل أن السوابق الً كان مقصودا  

الفحوص إذا كان باإلمكان حتسني ما خبصوصعلى ذلك بأنه يوجد سؤال مشروع. ورد متكلم ّ التطو ر
وما إذا كان لدى احملكمة اجلنائية الدولية الوالية أو املوارد للمشاركة يف الرصد ،وأطرها الزمنيةاألولية
املمكن فرض جداول زمنية بطريقة مصطنعة ألن لكل حالة خصائصها من ، وأضاف أن من غري لَّ املفص  

.حيث الوقائع
صاحل حتدث السيد كيتا عن فوائد ضمان اجلهود الوطنية ل، لقة النقاش الثانيةحبوفيما يتعلق-١٣

مجيع ُ           أن ت تاح للمتهمنيأنه ينبغيملتهمني وال سيما حتسني حقوق املدعى عليهم. كما كرر التأكيد على ا
ا و احلقوق املنصوص عليها يف نظام روما األساسي.  وصفت السيدة أنكوما احملكمة اجلنائية الدولية بأ

سلطة قضائية. وأضافت اجلهات اليت لديهاآخر صفاالحتياطي"، وينبغي أن تكون يف الكهرباء د ِّ "مول  
أقرب ما تكون ً                ل دائما  أن تكون العدالةَّ ض  ُ وي فً     ً            دورا  هاما  يف املساءلة. تؤديأن اآلليات اهلجينة واإلقليمية 

فإن امتالك زمام األمور على فريقيا، أيف ً     ً دورا  مهما  احملكمة اجلنائية الدولية ّ تؤد ي، وبينما املوطنمن 
ً قاضيا  ٢٥مة إىل َّ بادرات التدريب املقد  ً  وصفا  مل‘بو’الدكتور وقدمللشرعية. ً الصعيد احمللي مهم أيضا  

م على بغية من البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية ووكيل نيابة اجلرائم بشأن اكمة احملقاضاة و املزيادة قدر
م على محاية بغية الدولية وعرب الوطنية، و  يف الصكوك الدولية.َّ احلق يف حماكمة عادلة املكر ستعزيز قدر

ز القدرات الوطنية على نظرا لكون تعزيوقد تشبت أحد الوفود طوال السنة بالرأي القائل أن -١٤
ً التحقيق واملقاضاة بشأن اجلرائم الدولية نتيجة ملبدأ التكامل املكرس يف نظام روما األساسي، وليس جزءا  

وأعربت الدول األطراف ُ                         منه، فإن ميزانية احملكمة ونظامها ينبغي أال ي ستخدما لتحقيق ذلك الغرض. 
البناء الفعلي للقدرات ما خيصفيحمدود عن رأي مفاده أن دور احملكمة نفسها ً أيضا  يف املاضي واحملكمة 

فهذا . "يف امليدان"التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة عليها باملتعلقة
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إقليميةلدول واألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ذات الصلة ومنظمات دولية و إىل ايعود باألحرى أمر
تمع املدين. واأخرى

١٠الفقرة وخاصة تنفيذ مهامها ضمن إطار نظام روما األساسي، أثناء، بوسع احملكمةهبيد أن-١٥
بناء على وأن تساعد هذه اهليئاتاملعلومات مع اهليئات القضائية الوطنية تتقاسمأن ، منه٩٣من املادة 

تمع جلمعية الدول األطراف أنكما . منهاطلب  ً    ً                                 أن تؤدي دورا  هاما  يف مواصلة احلوار بشأن جهود ا
مكافحة ّ األمر الذي حيس نأنشطة التكامل، عن طريق تعزيز اهليئات القضائية الوطنية باملتعلقةالدويل 

.ظاهرة اإلفالت من العقاب
١٧املادة املسائل الناشئة عن مقبولية القضايا أمام احملكمة مبوجب مجيع ومن املهم التذكري بأن -١٦

األطراف الدول فمبادرات قضاة احملكمة. اجيب أن يتناوهلمسألة قضائيةمن نظام روما األساسي تظل 
اجلرائم اليت أخطريف بشكل صادقالرامية إىل تعزيز اهليئات القضائية الوطنية بغية متكينها من التحقيق 

تمع الدويل   سالمة نظام روما حتفظً    املقاضاة على هذه اجلرائم ينبغي دائما  أن من و ككل تثري قلق ا
.يةعالية واستقاللعلى أداء مهامها بفهمؤسساتأن تصون قدرة األساسي و 

تهارئيس جمعية الدول األطراف وأمان- ً ثالثا  
ويف حني أن دور نظام روما األساسي. منظومة إن مجعية الدول األطراف هي اجلهة املؤمتنة على -١٧

الدولية اخلطرية ً                                                           جلمعية نفسها حمدود جدا  يف تعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على التحقيق يف اجلرائم ا
اواملقاضاة  ا بشأ فمكافحة ظاهرة اإلفالت .ةالدوليةاجلنائيالعدالة فيما خيص شؤون حمفل رئيسيفإ

تمع فيما خيصعلى السواءالدويلو الوطين الصعيدينعلى ، ابمن العق أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
األساسي.رومارئيسي لنظامالدف اهلهي ،هسر الدويل بأ

غون كوون، على تسليط الضوء على -السيد أوسعادة ،مجعية الدول األطرافرئيس وقد دأب -١٨
يف سيول يف املعقودفي املؤمتر اخلامس عشر ملعهد القانون اآلسيوي، فاحملافل. شىتأمهية مبدأ التكامل يف 

أشار الرئيس إىل أن التعاون والتكامل مها من التحديات الرئيسية. وفيما ،٢٠١٨مايو أيار/١١-١٠
إال عندما تكون اختصاصهاذكر أن احملكمة هي حمكمة مالذ أخري ال ميكن إطالق ،يتعلق بالتكامل

يقع و . ذلكأو غري راغبة يففيها لقائمةاالتعامل مع احلاالت على السلطات القضائية احمللية غري قادرة 
ا ُ اليت ت  البشعةالتحقيق يف اجلرائم قوامهما ومسؤولية التزامعلى عاتق فرادى البلدان املعنية  رتكب يف واليا

اقاضاة املالقضائية و  .بشأ
تقع على ،أنه مبقتضى مبدأ التكاملعلى باملثل الضوء الرئيس سلط،دولية أخرىفعالياتويف -١٩

لتحقيق يف اجلرائم اليت تندرج ضمن اختصاص احملكمة أو املسؤولية عن اعاتق الدولة ذات االختصاص 
ا ذه ل. وقد ِّ مكم  دور دور احملكمة هو وأن،املقاضاة بشأ من يف مجلة من الفعالياتالتصرحياتأدىل 

ذي نظمه التحالف من أجل احملكمة ال،االحتفال بالذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسيبينها
: "أمريكا اجلنوبية املعنوناحلوار الرفيع املستوىو ؛ ٢٠١٨شباط/فرباير ١٥يف،الهاييف ،اجلنائية الدولية

التجارب الوطنية واإلقليمية يف جمال -من نظام روما األساسي ً عاما  ٢٠واحملكمة اجلنائية الدولية: 
لس األمن التابع اجتماع و ؛ ٢٠١٨حزيران/يونيه ٧،كيتو،اجلرمية"مكافحة اإلفالت من العقاب ومنع 

: اإلجنازات واحملكمة اجلنائية الدوليةبشأن العالقات بني جملس األمن ً            وفقا  لصيغة آريا ُ   ع قد لألمم املتحدة 
يف،بليداملعقود يف ،منتدى بليد االسرتاتيجيو ؛٢٠١٨يوليه /متوز٦،نيويورك،والتحديات وأوجه التآزر

املؤمتر اإلقليمي املعين بالقانون اإلنساين الدويل يف آسيا واحمليط اهلادئ: و ؛ ٢٠١٨سبتمرب أيلول/١١-١٠
؛ والدورة السنوية السابعة واخلمسون للمنظمة ٢٠١٨سبتمرب أيلول/٢٦،جاكرتا،ً املضي قدما  ،تقييم

.٢٠١٨األول/أكتوبر تشرين ١١،األفريقية، طوكيو-االستشارية القانونية اآلسيوية
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ً                                     ، أصدر الرئيس بيانا  أكد فيه من جديد أن أحد أركان منظومة ٢٠١٨أيلول/سبتمرب ١١ويف -١٩
يف التحقيق بشأن اجلرائم البشعة ويف يف املقام األول لدول انظام روما األساسي هو أنه يعرتف باختصاص 

ا.  على الصعيد ل االختصاص القضائي ِّ يكم  فهو إمنااالختصاص القضائي للمحكمة أما املقاضاة بشأ
".الوطين

الدفاع عن يف وزيادة الوعي به، و التكاملتعزيز مبدأ زمام األمور يف الرئيس ّ توىل  وبصورة أعم، -٢٠
احملكمة إىل زيادة الختصاصالتكميليالكامل للطابع اإلدراكاحملكمة عند االقتضاء. وميكن أن يؤدي 

العاملية.حتقيق الدول األطراف، ما يؤدي إىل احملكمة وزيادة عدد ّ تقب ل
. ومهام التيسرياملعلومات وتقاسموواصلت أمانة اجلمعية االضطالع مبهامها يف جمال التوعية -٢١

جهيت التنسيق املتشاركتنيبالتنسيقعند االقتضاء، فامت األمانة، ، َّ           املت بعة يف املاضيمع املمارسة ً ومتشيا  
فإنه توجدأنشئت يف حدود املوارد املتاحة، ّ    املهم ة قدذه األنشطة. وبالنظر إىل أن هذه االضطالعيف 

واجلهات صاحبةحدود ملا ميكن حتقيقه. وستواصل األمانة تيسري تبادل املعلومات بني الدول املعنية 
ا وعن طريق بوابة عن طريق املصلحة  .اإلنرتنتالتكامل املوجودة على االتصال املباشر 

المحكمة-ً رابعا  
ً فرع "رابعا "الاملعلومات واآلراء املدرجة يف هذا قدمت احملكمة

احمللية على التحقيق يف أخطر اجلرائم الدولية ةبناء القدر عملية ال تشرتك احملكمة مباشرة يف -٢٢
يتعلق مبقبولية القضايا املعروضة ً ومقاضاة مرتكبيها. فمن وجهة نظر قضائية، حيمل التكامل معىن حمددا  

على وجه ذات طابع قضائيمن النظام األساسي. وتظل هذه املسألة ١٧باملادة ً على احملكمة عمال  
ملبادرات اليت تتخذها الدول األطراف من أجل تعزيز اهليئات القضائية الوطنية لتمكينها من ّ   أم ا ااحلصر. 
تمع الدويل ككل ومقاضاة مرتكبيها قلقتثرييف أخطر اجلرائم اليت بصدقالتحقيق  أن حترتم فينبغي ا

.)٥(مبقبولية القضايا احملددة املعروضة عليهايتصللمحكمة فيما القضائية واالدعائية ليةستقاللاال
ا املختلفة تشارك حاليا  -٢٣ فعالية زيادةيف أنشطة قد تسهم يف ً ومع ذلك، فإن احملكمة وأجهز

الوطنية على مقاضاة مرتكيب أخطر اجلرائم. فلكل هيئة أدوار خمتلفة تؤديها يف القضائية قدرة اهليئات 
على احملكمة يف اإلمجايل الواقع العبء خفضأن تسهم هذه اجلهود يف ً أيضا  حاالت خمتلفة. وميكن 

ة ميكن أن أن تعزيز القدرات الوطنيبالنظر إىل ، من الناحية املالية ومن ناحية القدراتاألجل الطويل
.)٦(على عبء القضايا املعروضة على احملكمةتأثرييكون له 

يف جمال التحقيق واملالحقة تنيواسعودراية فنية وعلى وجه اخلصوص، تتمتع احملكمة خبربة -٢٤
ما من شىتالقضائية املبذولة يف أنشطتها عن طريق وجتمعتا لديها جوانب اإلجراءات القضائية استمد

ها بشأن ئآراميتقديف احملكمة واستمرتحاالت قيد الفحص األويل. ١٠قيد التحقيق وحالة١١إطار 
اجلهات املتحاورة اخلربات وأفضل املمارسات مع تقاسم هذهتبادل يف نظام روما األساسي، و متطلبات

استه (وال سيما سيبإصدار ورقات سياسات خمتلفة مكتب املدعي العام قيامعن طريق ً مثال  ، وذلك معها
فيما ، وسياسته املتعلقة باألطفال) وكذلك (القائمة على نوع اجلنس)انيةاملتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلنس

يف بعض املناسبات وعلى أساس حمايد من ً  قامت احملكمة أيضا ، بني شبكات املمارسني ذات الصلة. و 
رائم اجلتركز على تناول يبات اليتبالتدر بااللتحاقحمددة خربة فنيةموظفني ذوي بتكليفحيث التكلفة، 

، ICC-ASP/8/51(الوثيقة ، سد فجوة اإلفالت من العقابتقرير املكتب عن عملية التقييم: تقييم مبدأ التكامل: )٥(
.)٧و٦و٣الفقرات 

.٤٣املرجع نفسه، الفقرة )٦(
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للمحكمة، يف ميكنذلك، ً   وفضال  عنالوطين أو الدويل. الصعيدنظام روما األساسي على املشمولة ب
املعلومات مع اهليئات القضائية تتقاسم، أن ٩٣من املادة ١٠الفقرة وخاصةإطار نظام روما األساسي، 

، وعلى حنو ما وعلى العكس من ذلكالوطنية بناء على طلبها وأن تساعدها يف التحقيقات ذات الصلة. 
عيت احملكمة إىل االستفادة من اخلربات والدروس ُ الدول األطراف يف القرار اجلامع، د  أكدته من جديد

هي لقانون اجلنائي الدويل اليت قامت خرى املعنية باألؤسسات اواملاليت اكتسبتها الدول املستخلصة
.قاضاة مرتكبيهامبنظام روما األساسي و مشمولة ببالتحقيق يف جرائم أنفسها

المجتمع الدوليً                  األوسع نطاقا  المبذولة من جانب جهود ال-ً خامسا  
خبصوصاالجتاهات الناشئة "بشأن تشاوريةمؤمترات منظمة المعونة القانونية األفريقيةعقدت -٢٥

الدروستوتقامس،من وسط وشرق وغرب أفريقيااجلهات اإلقليمية صاحبة املصلحةمع "التكامل
اآلسيوية التشاور القانوينمنظمة أثناء اجتماعاجلهات اآلسيوية صاحبة املصلحةمن أفريقيا مع املستفادة

ملنظمة املعونة اخلربة الفنيةالهاي من الفريق العامل يفً أيضا  يف طوكيو. واستفاد ُ  الذي ع قداألفريقية -
ً جانبيا  ً هذه املنظمة حدثا  ّ وستنظ م. جرى تقدميهاملوضوع يف شكل عرض بشأن هذا القانونية األفريقية

حيىي جامه تقدمي: جمال التطبيقبعنوان: "التكامل يف أثناء الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف
ة يف غامبيا".إىل العدال

التحالف من أجل المحكمة قام،العشرين لنظام روما األساسيالسنوية خالل عام الذكرى و -٢٦
مبا يف ذلك ،أو دعم أنشطة تسعى إىل حتقيق مبدأ التكامل بشكل قوي/وبتنظيم الجنائية الدولية

تمع املدين جهود التحالفاألساسي. كما حشد روما الدعوة إىل تشجيع التنفيذ الكامل والفعال لنظام  ا
نظام روما من أركان هذا الركن األساسي حيظى وضع اسرتاتيجية بشكل مجاعي لضمان أن من أجل 

يف اجتماع اإلسرتاتيجية اإلقليمية يف ومل يكن أقل هذا احلشد–ا حيتاج إليه من اهتمام ودعم األساسي مب
االحتاد الدويل حلقوق و ل احملكمة اجلنائية الدوليةمن التحالف من أجً أن كال  منطقة األمريكتني. كما 

تمع املفتوح يف امبادرة العدالة و ال سالم بدون عدالة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمةاإلنسان
معهد السياسة العاملية -العاملية االحتاديةمن أجل العدالة بني اجلنسني واحلركة ومنظمة املبادرات النسائية

بغية لقانون الدويل اإلنساين والعدالة الدولية شؤون اً    ً   يعني ممثال  خاصا  لاالحتاد األورويب إىل أنقد دعوا 
روما املشمولة بنظام رائم اجلتعزيز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين والسعي إىل حتقيق العدالة لضحايا 

التكامل."حتقيق جهود يفساعدةاملوبالتايل ،األساسي
بشأنً تدريبا  معهد آسر ومبادرة أنطونيو كاسيس/قانون الدولي واألوروبيمركز النظم و -٢٧

. وكان املشاركون ٢٠١٨شباط/فرباير ٩إىل ٥القانون اجلنائي الدويل وعرب الوطين يف الهاي يف الفرتة من 
مبا يف ذلك بوركينا فاسو وكوت ديفوار ،األفريقية الناطقة بالفرنسيةالبلدانمن ً            قاضيا  ووكيل نيابة٢٥

القيام مبهام االدعاء واحملاكمة القضاة على هؤالء هو زيادة قدرة َّ  املتوخ ى ومايل والنيجر. وكان اهلدف 
م على محاية ،اجلرائم الدولية وعرب الوطنيةبشأن يف الصكوك َّ احلق يف حماكمة عادلة املكر سوتعزيز قدر

احملاكمات احمللية التحديات اليت تواجه–مة باللغة الفرنسية َّ املقد  -دات التدريب وحتناولتالدولية. وقد 
والتعاون مع احملكمة اجلنائية ،حاكمة عادلةاملتعلقة مبقوق احلو ،ومبدأ التكامل،جلرائم الدوليةبشأن ا

تنظيم جلسة جرى،املشاركنيالتغذية املرتدة منً   واستنادا  إىل،٢٠١٨يف وقت الحق من عام و الدولية. 
إنشاء مدرسة هو،من املرحلة األوىل من مشروع أكربً ويشكل التدريب جزءا  لتعلم اإللكرتوين. لمتابعة 

الشركاء يف هذا املشروع و من البلدان اليت تواجه حتديات يف إقامة العدل. ووكالء النيابةلقضاة اتدريب ل
الدويل.غ واملعهد األفريقي للقانون ري مبِ أكادميية نور  :هم
وهي منتدى للسلطات ،اإلبادة الجماعيةالمعنية بجرائم التحاد األوروبي اشبكة ونظمت -٢٨

وحدة التعاون " (ستَ يوروج  "جلستني عامتني يف ،لجرائم الدولية األساسيةلتصدي لالوطنية املختصة با
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املعلومات املفتوحة تناول االجتماع األول احلفاظ على و .يف الهاي)القضائي التابعة لالحتاد األورويب
واملقاضاة جلرائم الدولية األساسيةيف ااملصدر املتاحة على وسائل التواصل االجتماعي ألغراض التحقيق

ا لممارسني لحدوث االضطراب الثانوي التايل للصدمة ركز االجتماع الثاين على تدابري منع ، بينمابشأ
اإلبادة اجلماعيةوالشبكة املعنية جبرائمالرئاسة البلغارية لالحتاد األورويب فإن ،ذلكً   وفضال  عن. احملليني

ّ  قد نظ متواحملكمة اجلنائية الدولية واملفوضية األوروبيةوحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويبو 
زيز التحقيقات دف تعأيار/مايو ٢٣يف "يوم االحتاد األورويب الثالث ملناهضة اإلفالت من العقاب"

.  إىل ذلكصناع القرار واجلمهور العاموجذب اهتمام أبشع اجلرائم بشأن الوطنيةواملالحقات القضائية 
التعاون بني السلطات بشأنعمل حلقةشبكة االحتاد األورويب املعنية جبرائم اإلبادة اجلماعيةكما نظمت 

الوطنية وآلية األمم املتحدة الدولية احليادية واملستقلة بشأن سوريا، بدعم من وزارة اخلارجية يف هولندا.
ً                                          تقريرا  يوصي خبطوات ميكن ملكتب املدعي العام والشركاء هيومن رايتس ووتشمنظمة ونشرت -٢٩

ص األولية. وأعربت املنظمة عن قلقها إزاء االفتقار الوطنية أثناء الفحو املقاضاةالدوليني اختاذها لتشجيع 
مبا يف ذلك فيما يتعلق بقرار جديد مبنح عفو ملئات األشخاص. ،إىل املساءلة احمللية يف كوت ديفوار

بشأن التدابري اليت ميكن أن تقوض فعالية الوالية القضائية اخلاصة من أوجه القلقإثارة املنظمة وواصلت 
َّ   املد عى لومبيا. وضغطت املنظمة من أجل إحراز تقدم يف احلالة احمللية للجرائم اخلطرية أجل السالم يف كو 

ا وشجعت على إحراز تقدم من جانب احملكمة ،٢٠٠٩يف غينيا يف عام رياضي إستادكبت يف ُ ارت  أ
اجلنائية اخلاصة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

رابطة المحامين الدوليةوالقانون اجلنائي الدويل" التابع لـ"برنامج احملكمة اجلنائية الدولية وعقد -٣٠
لمضي إىل االسرتاتيجية لوالطرقجداتواملستالعديد من االجتماعات واملشاورات من أجل تبادل اآلراء 

، وشارك يف السياقات الدولية واحملليةتنظيم حماكمات عادلة وتوفري املساواة يف وسائل الدفاع ألمام بشأن ا
،مراقبة احملاكمات يف بوغوتاعلىالتدريب تنظيم الربنامج يف وأسهم. االجتماعات واملشاوراتيف هذه

معايري احملاكمة العادلة يف احملاكم اجلنائية الدولية تقدمي عرض عنمع ،٢٠١٨أيار/مايو كولومبيا يف ب
املدعية العامة قامت ،٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر يف و يف كولومبيا. َّ    املخط ط هلاوصلتها باإلجراءات 

املؤمتر السنوي لرابطة احملامني الدولية يفأثناءيف حدث رئيسي ،للمحكمة اجلنائية الدولية فاتو بنسودا
،التزامات الدول مبوجب نظام روما األساسي مع املدير التنفيذي للرابطة الدكتور مارك إليسمبناقشة،روما

يف روما لـ "برنامج احملكمة اجلنائية الدولية والقانون اجلنائي الدويل" بع رفيع املستوى التاالوجاء فريق النقاش
تمع املدين بشأن التقدم والتحديات يف من الدبلوماسيني واحملكمة اجلنائية الدولية واحملامنيَّ   مقد مة آراء ب وا

"التمثيل ً    تقريرا  عن ق الربنامج ِ سيطل  ،جلمعية الدول األطراف١٧ويف الدورة األساسي. نظام روماتنفيذ 
جهيتبدعم من ،املتخصصة"والدوائروالوصول إىل العدالة يف احملاكم املختلطة واإلنصافالقانوين 
احملكمة اجلنائية الدولية عايري ما مليناقش هذا التقرير و التكامل. مبوضوعتنياملعنينياملتشاركتالتنسيق 

ا  اجلرائم الدولية.بشأن حماكمات تعقدللمؤسسات اليت لتمثيل القانوين املسألةمن أمهية وممارسا
، كجزء من مهمته الرامية إىل تعزيز التكامل فيما يتعلق المركز الدولي للعدالة االنتقاليةوقام -٣١

ا، بتقدمي خربته الفنية للمساعدة يف تصميم استجابات القضاء  بالتحقيق يف اجلرائم الدولية واملقاضاة بشأ
الدوائر و ،الوالية القضائية اخلاصة من أجل السالم يف كولومبيااجلنائي يف عدد من البلدان، مبا يف ذلك 

ً                                                                  (عمال  بقانون العدالة االنتقالية التونسي) وخلية التحقيق اخلاصة داخل وزارة ئية املتخصصة يف تونس اجلنا
اجلرائم الدولية يف ُ   ش عبةمع التفاعلالعدل يف كوت ديفوار. كما استمر املركز الدويل للعدالة االنتقالية يف 

ركز الدويل للعدالة االنتقالية اللمسات األخرية وضع امل،ً أوغندا وبدأ أنشطته يف أرمينيا وسري النكا. وأخريا  
على سيجري تقدميه وإصدارهخبمس حماكم هجينة يتصلعلى تقرير شامل حيلل قضايا حمددة فيما 

احملامني الدولية.رابطةمع باالشرتاك،يف الهاي،٢٠١٨عام مجعية الدول األطراف لهامش اجتماع 
مجهورية أفريقيا الوسطى إىلً بعدة بعثات (مثال  عالمين من أجل عمل يبرلمانيالشبكة تقامو -٣٢

اجتماعات بعقد و ،الوطين هلندوراس)الربملان [الكونغرس]حلقة دراسية دون إقليمية (بتنظيم و ،وأوكرانيا)
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بغية حشد الربملانيني من أجل ،الذكرى السنوية العشرين نظام روما األساسيإحياء مبا يف ذلك ،ومؤمترات
ليات املساءلة احمللية وتوقيع اتفاقات وإعطاء األولوية آل،إىل األمامنظام روما األساسيذعملية تنفيدفع

يف  ، متت املوافقة جلهود هذه الشبكةنتيجة و ،٢٠١٨يف عام و تعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية. 
وقعت و ؛اجلنائية الدوليةعلى مشروع قانون التعاون مع احملكمة يةمهورية الدومينيكاجلكوستاريكا و 

ِ  وأ حر ز،اتفاقي التعاون الثالث والرابع مع احملكمة اجلنائية الدوليةعلى جنتنياألر  تقدم تشريعي بشأن ُ 
اجلمعية االستشارية اجتماع عن طريقوتسارعت وترية ذلك ،يف العديد من البلدانالتشريعات التنفيذية

١٠٠حنوحضره الذي ،أوكرانياب،الدولية وسيادة القانون يف كييفاحملكمة اجلنائية باملعنينيللربملانيني 
.٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ١٧و١٦العامل يف من مجيع أحناءّ  مشر ع 

تمع املدين من أجل العدالة بين الجنسينالمبادرات النسائيةمنظمة وواصلت -٣٣ العمل مع ا
ميقراطية من أجل تعزيز القدرات يف جمال العدالة يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدوالشركاء احلكوميني

املسؤولني عحلقة عمل ماملنظمةعقدت ،مهورية الكونغو الدميقراطيةجب،كيفو اجلنوبيةفي  فالدولية. 
باإلضافة و جرمية دولية. باعتباره العنف اجلنسي قضايا القضائيني لتبادل اخلربات واملعارف بشأن الفصل يف 

م من ثالثة أقاليماملسؤولني القضائينيتفاعل هؤالء إىل  م تبادلوا،مع أقرا وجهات النظر مع اثنني من فإ
لوكالء النيابةيبتدر ُ  ن ظمالفيديو. كما بالتداولعن طريقاحملكمة اجلنائية الدولية املوظفني القضائيني ب

جرمية باعتباره العنف اجلنسي على قاضاة املخبصوصتعزيز القدرات اجلنوبية بشأن من ستة أقاليم يف كيفو 
ُ                                                                            ع قدت حلقة عمل مع النساء املتأثرات بالنزاع بشأن اآلليات الدولية والوطنية املعنية ،دولية. ويف أوغندا

تمعمع شريك من تنظيم تدريبً    فضال  عن ،بالعدالة وحقوق اإلنسان املدين لزيادة املعرفة بعمليات ا
.القضاء الدويل

خالصةال-ً سادسا  
تعزيز القدرات بشأنعلى أمهية استمرار بذل اجلهود، يف احملافل املناسبة، َ م الضوء  َّ ما تقد  ط ِّ يسل  -٣٤

االوطنية على التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة  مع مراعاة ، بشأ
ً    فضال  عن وأمانتها مجعية الدول األطرافاليت ميكن أن تقدمها يف هذا الصدد اإلسهاماتحمدودية 

ا.  تمع النظمقدرة فضماناحملكمة ذا القضائية الوطنية على التعامل مع أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
اء ظاهرة اإلفالت من العقاب على إلمنظومة نظام روما األساسي، و هو أمر حيوي لتحقيق جناحالدويل 

ر وقوعها.اهذه اجلرائم، واحليلولة دون تكر 
يف ألحكام املتعلقة بالتكامل الواردى بأن تعتمد اجلمعية مشروع اَ هذا السياق يوص  ويف -٣٥

ً              بأن تنظر اجلمعية كذلك يف جعل التكامل بندا  من بنود جدول ُ        ً وي وصى أخريا  ذا التقرير. هلاألولاملرفق
ا املقبلة.يفمناقشتهاالواجب األعمال  دورا
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األولالمرفق
درج ضمن القرار الجامعُ نص مشروع قرار ي  

يفلت أالبنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعزمها على التزامها تعيد تأكيدإذ 
تمع الدويل   توافر الرغبة لدىعلى أمهية تؤكدإذ و من العقاب، ككل مرتكبو أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

ذه ذا التحقيق و القيام على وتوافر القدرة لديهاً                             الدول يف التحقيق فعال  يف هذه اجلرائم واملقاضاة عليها 
املقاضاة،

من يتحملون أكرب تقدمياحملكمة من جهود وما حققته من منجزات يف بذلتهمبا وإذ ترحب
منع حدوثوإسهامها بالتايل يف العدالةإىلمسؤولية عن اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي 

لمحكمة بشأن مسألة التكامل،لالفقه القضائيإىل وإذ تشيرهذه اجلرائم، 
من نظام روما األساسي فيما يتعلق مبقبولية ١٩و ١٨و١٧املوادبأن تطبيقرّ وإذ تذك  

قضاة احملكمة،ّ     يبت  فيهاّ    يتعني  أن هو مسألة قضائيةالدعاوى أمام احملكمة 
ا احملكمة أنشطتها يف مواالة النظر يف الكيفيةبأنه ينبغي ر كذلكّ وإذ تذك   أي اليت ستنجز 

ميكن أن توفر إرشادات باعها إلجناز هذه األنشطة ّ ات  بلدان احلاالت وأن االسرتاتيجيات املمكن بلد من 
ا مساعدة بلدان احلاالت يف تنفيذ إجراءات وطنية عندما بشأن الكيفية من احملكمة تنتهياليت ميكن 
؛ةاملعنيةنَّ املعي  احلالةأنشطتها يف 

بأن املسؤولية عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل واملقاضاة عليها تقع يف رّ تذك  -١
الوطين، الصعيداعتماد التدابري املناسبة على املقام األول على عاتق الدول وأنه يتعني، من أجل ذلك، 

الوطنية النظم القانونيةدى توافر الرغبة لمن أجل ضمانويتعني تعزيز التعاون الدويل والتعاضد القضائي، 
هذه هذا التحقيق و لديها على إجراء القدرة ضمان توافر و بصدقلتحقيق يف هذه اجلرائم واملقاضاة عليها ل

املقاضاة؛
يف هذا التنفيذزيز الوطين وتعً           فعاال  على الصعيدً مواصلة تنفيذ نظام روما األساسي تنفيذا  ِّ تقر ر-٢

حتسني قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مقاضاة مرتكيب أخطر اجلرائم من أجل احملافل املناسبة، إطار
ا دوليا ، عمال  مببدأ التكامل؛ ً               اليت تثري القلق الدويل وفقا  ملعايري احملاكمة العادلة املعرتف       ً                                   ً

تمع الدويل يف تعزيز قدرة اهليئات القضائية مبشاركةترحب-٣ الوطنية والتعاون فيما بني الدول ا
ً                                            كني الدول من املقاضاة حقا  على اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي؛لتم
باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية والدول ً ترحب أيضا  -٤

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

سائر املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية بقوةع ِّ وتشج  وأدوات املساعدة القانونية القائمة واجلديدة، 
تمع املدين  جهود إضافية يف هذا الصدد؛على بذل والدول وا

لعمل اهلام ّ    وتنو ه با)١(٢٠٣٠باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام يف هذا الصدد بّ ترح  -٥
وصول اجلميع وضمانالوطين والدويل الصعيديناملضطلع به فيما يتعلق بالنهوض بسيادة القانون على 

على قدم املساواة؛إىل العدالة

.٧٠/١قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )١(
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الدول اجلرائم املنصوص ُ    أن ت درج على أن إعمال مبدأ التكامل على حنو سليم يستتبع ِّ تشد د-٦
القوانني مبوجب ب عليها َ عاق  ُ ي  ً       باعتبارها أفعاال  جرمية من نظام روما األساسي ٨و٧و٦عليها يف املواد 

بشكل وانني إنفاذ هذه القتكفلفيما خيص هذه اجلرائم وأن ً       ً وأن تستحدث اختصاصا  قضائيا  الوطنية، 
الدول على القيام بذلك؛ّ وتحث  ، فعال

قيد نظره وأن هذه املسألة إىل املكتب أن يبقي وتطلببتقرير املكتب عن التكامل، بّ ترح  -٧
مبا يف ذلك أنشطة بناء التكامل، بشأن املصلحة اجلهات صاحبةيواصل احلوار مع احملكمة وغريها من 

تمع  ا ا بشأن ة، و اهليئات القضائية الوطنيمساعدة بغية الدويلالقدرات املتصلة بالتكامل اليت يضطلع 
ودور احملددة،احلالةاحلاالت حبسب باملتعلقةاالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تتبعها احملكمة إلجناز أنشطتها 

املساعدة فيما يف هذا الصدد؛ مبا يف ذلكاألخرى اجلهات الفاعلة و الشراكات مع السلطات الوطنية 
؛اجلرائم اجلنسية واجلنسانيةو والضحاياالشهود محاية مثليتعلق مبسائل 

احملرز يف تنفيذ أمانة مجعية الدول األطراف بشأن التقدم َّ     املقد مة منً           أيضا  باملعلومات بّ ترح  -٨
، املصلحةواجلهات األخرى صاحبةتيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف بواليتها املتعلقة

تمع املدين، افيهمبا كذلك بالعمل وترحبتعزيز اهليئات القضائية الوطنية؛ دفاملنظمات الدولية وا
حدود املوارد يفمن األمانة أن تواصل، وتطلبالذي اضطلعت به بالفعل األمانة ورئيس اجلمعية، 

واجلهات األخرى تيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف يف جمالجهودها تنمية، املوجودة
تمع املدين، افيهمبا، املصلحةصاحبة وأن تعزيز اهليئات القضائية الوطنية،دفاملنظمات الدولية وا

ا من حيعنتدعو الدول إىل تقدمي معلومات  تنظر فيها الدول وغريها من كي ث القدرات لاحتياجا
ا تقدم أن و احلهات الفاعلة القادرة على تقدمي املساعدة، عن ً تقريرا  عشرة الثامنةإىل اجلمعية يف دور

يف هذا الصدد؛اخلطوات العملية املتخذة
تمع املدين على ع ّ تشج  -٩ األمانةّ    أن تقد م إىلالدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات ا

تمع الدويل والسلطات الوطنية، مبا يف جبهودوترحب كذلكأنشطتها املتعلقة بالتكامل، عنمعلومات  ا
واملقاضاة على هذه اجلرائم اجلنسية واجلنسانية التحقيق يف باملتعلقةذلك أنشطة بناء القدرات الوطنية 

اجلهود املستمرة وخاصةشمولة بنظام روما األساسي، املرائم اجلترقى إىل مستوىاجلرائم اليت ميكن أن 
الصعيد على الضحايامتكني وزيادةضمان الوصول إىل العدالةاالسرتاتيجية الرامية إىل بشأن اإلجراءات

للجمعية؛الدورة الرابعة عشرة أثناء)٢(ِّ                                                     الوطين، مذك رة بالتوصيات اليت قدمتها املنظمة الدولية لقانون التنمية
تبادل عن طريق يف جمال التكامل، مبا يف ذلك على أن تواصل جهودها َ احملكمة  عِّ تشج  -١٠

يف الوقت نفسه مبحدودية دور احملكمة ّ وتذك رذات الصلة، األخرى اجلهات الفاعلة ها وبنياملعلومات بين
بني الدول، مبا يف ذلك فيما التعاون مواصلةً     أيضا  على وتشجعاهليئات القضائية، اتيف تعزيز قدر 

إشراك ً   ، فضال  عنالعدالةيف قطاع العاملة اجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية إشراك بشأن التعاون 
تمع املدين، يف تبادل املعلومات واملمارسات املتعلقة باجلهود االسرتاتيجي إىل تعزيز ةالراميةواملستدامةا

تعزيز و نظام روما األساسي واملقاضاة على هذه اجلرائم باملشمولةيف اجلرائم القدرة الوطنية على التحقيق 
املساعدة اإلمنائية الدولية.، بوسائل منها إىل العدالةهذه اجلرائم وصول ضحايا

املنظمة الدولية لقانون التنمية يف َّ     املقد مة من‘‘ اجلنسية واجلنسانيةالفظيعة التكامل فيما خيص اجلرائم ’’الورقة املعنونة )٢(
.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 
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الثانيالمرفق
القرار الجامعفي بالوالياتدرج في المرفق المتعلق ُ مشروع نص ي  

التكاملفيما خيص 
مع احملكمة بقي هذه املسألة قيد نظره وأن يواصل احلوار ُ إىل املكتب أن ي  تطلب(أ)

أنشطة بناء القدرات املتصلة بالتكامل يف ذلك التكامل، مبا املصلحة بشأن واجلهات األخرى صاحبة
تمع الدويل  ا ا االسرتاتيجيات اليت مساعدة اهليئات القضائية الوطنية، بشأنبغية اليت يضطلع 

ودور الشراكات مع احلالة احملددة،احلاالت حبسب باملتعلقةميكن أن تتبعها احملكمة إلجناز أنشطتها 
املساعدة فيما يتعلق مبسائل يف هذا الصدد؛ مبا يف ذلكاألخرى اجلهات الفاعلة و السلطات الوطنية 

ة؛واجلرائم اجلنسية واجلنسانيوالضحايامحاية الشهود مثل
يف جمالجهودها تنمية، املوجودةحدود املوارد يفأن تواصل، من األمانةطلبت(ب)

افيهمبااملصلحة، واجلهات األخرى صاحبةتيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف 
تمع املدين،  تعزيز اهليئات القضائية الوطنية، وأن تدعو الدول إىل تقدمي دفاملنظمات الدولية وا

ا من حيث القدرات لعنمعلومات  هات الفاعلة تنظر فيها الدول وغريها من اجلكي احتياجا
ا تقدم القادرة على تقدمي املساعدة، وأن  عن اخلطوات ً تقريرا  عشرة الثامنةإىل اجلمعية يف دور

الصدد؛العملية املتخذة يف هذا 
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المرفق الثالث
٢٠١٨موجزات االجتماعات المعقودة في عام 

٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٣-المشاورات غير الرسمية بشأن التكامل-ألف
املوضوع: كيف تعمل إجراءات التكامل من الناحية القانونية ويف الواقع العملي أثناء املراحل املختلفة 

ألنشطة احملكمة؟
السفرية بريت ماسون (أسرتاليا) و السفري املمثالن املشاركان جلهات التنسيق، ترأس االجتماع-١

تزويد الدول مبعلومات عن التكامل هو ، وكان اهلدف من االجتماعإيوانا بريدسكو (رومانيا)-بريندوسا 
إىل ١٧ملنصوص عليه يف املواد من حيكم املقبولية يف بعض القضايا، على النحو ااقانونيبوصفه نظاما

من النظام األساسي.١٩
وفقا لنظام روما ه، إىل أنةالعامةكتب املدعيمبأشار السيد رود راستان، املستشار القانوين و - ٢

القضائية اجلنائية على اجلرائم املنصوص تهاممارسة واليعن األساسي، حتتفظ الدول باملسؤولية الرئيسية
على النحو الذي ذا الواجب، مكمال هلاجلنائية الدولية يكون دور احملكمة و ،عليها يف النظام األساسي

بأن من واجب كل دولة أن متارس واليتها القضائية وإذ تذكر "تؤكده الديباجة اليت تنص على ما يلي: 
ة أن احملكمة اجلنائية الدولية املنشأإذ تؤكد"و" اجلنائية على أولئك املسؤولني عن ارتكاب جرائم دولية

ويف الوقت نفسه، . )٣("مبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية
عندما يكون هناك تنازعائل املتعلقة باالختصاص ساملنظام األساسي للمحكمة سلطة البت يف منح ال
.)٤(املختصة بالنظر يف قضية معينةاحملكمة حول 

على الدول فيما يتعلق االناحية التقنية التزامال يفرض من النظام األساسي لوحظ أنو - ٣
للمدعى عليهم) وأجازت لدول (وكذلك لقوق بعض احل١٩إىل ١٧منادو املوقد أنشأت بالتكامل: 

القضائية اجلنائية على هذه تهاواليعند تنفيذ مسؤوليتها األولية املتعلقة مبمارسة - هلا أن ختتار ممارستها 
عدم تزويد احملكمة أجازت للدول أن ختتار . وباملثل، قضايا معينةالطعن يف مقبولية ند وع- اجلرائم 

تقييم البذلك على هاعدم قيامولكن قد يؤثر اإلجراءات الوطنية، املتعلقة بباملعلومات ذات الصلة 
.مقبوليةالذي تقوم به احملكمة لل

، )٥(اليت تطعن بعدم املقبوليةوأشري يف هذا الصدد إىل أن عبء اإلثبات يقع على عاتق الدول -٤
والقيمة تحديد درجة كافية من ال"أدلة على ميتقدء يتطلب ذا العبرأت أن الوفاء أن دوائر احملكمةو 
توضيحا ئناف دائرة االستأشارت . ويف هذا السياق، )٦(إلثبات وجود إجراءات ذات صلة"دالليةال

ا السابق ملنطقها إىل  من املبادئ األساسية لسيادة القانون أن تستند القرارات الذي ذكرت فيه أن "بيا

، النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.١٠و٦الديباجة، الفقرتان )٣(
) من النظام األساسي،١(١٩، قرار بشأن مقبولية الدعوى مبوجب املادة ضد جوزيف كوين وآخريناملدعية العامة)٤(

ICC-02 / 04-01 / .٥١و٤٥، الفقرتان ٢٠٠٩آذار/ مارس ١٠، 05-377
وهورو وأورا، اموتكريميي املدعية العامة ضد فرانسيس  ؛ من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ١(٥٨انظر القاعدة )٥(

بتاريخ مجهورية كينيا ضد قرار الدائرة التمهيدية الثانية املرفوع من ، احلكم يف االستئناف وحممد حسني علي،مويغاي كينياتا
)(ب) من ٢(١٩ادة يف مقبولية القضية عمال باملاملقدم من حكومة كينيا قرار بشأن الطعن بعنوان "٢٠١١مايو أيار/٣٠

.٦١، الفقرة ٢٠١١آب/أغسطس ٣٠، ICC-01 / 09-02 / 11-274النظام األساسي"؛ 
.٢الفقرة ملرجع نفسه، ا)٦(
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احملاكم حيث ال تبين إلجراءات القضائيةمسة مميزة لقدمي األدلة وقائع مؤيدة باألدلة، وأن تالقضائية إىل 
ا على  .)٧("لعواطف أو الوجدانارد أو على جموالتخمني ظنوالالشعور قرارا

، )٨(حبكم تعريفها مسألة ختتلف باختالف كل قضيةيةإىل أن املقبولأيضا أشار السيد راستان و -٥
الذي يشكل سلوك ونفس التشمل نفس الشخص وطنية إذا كانت اإلجراءات الما النظر فيوتتطلب 
تكون الدعوى غري مقبولة ألن: "املعروضة على احملكمة. وكما ذكرت دائرة االستئنافدعوى موضوع ال

وإىل ية نفس الشخص طنو ينبغي أن تشمل التحقيقات المن النظام األساسي، )(أ)١(١٧مبوجب املادة 
املقصود من ستان االسيد ر ناقش . و )٩(احملكمة"زعوم يف الدعوى املعروضة على نفس السلوك املحد كبري 

القذايفييت دائرة االستئناف يف قض"إىل حد كبري نفس السلوك" باالستناد إىل األسباب اليت قدمتها عبارة
املتعلقة عوامل كيفية تأثري الاحملتمل. وركزت املناقشة أيضا على  نطقي أساسها امل، و )١٠(مؤخراالسنوسيو
كما ناقشت ،  ١٨واملادة ١٥ليت املادة املدعية العامة والدائرة يف مرحعلى التقييم الذي تقوم به املقبولية ب

من النظام األساسي.) ١٠(١٩طلب إعادة النظر يف قرار عدم القبول مبوجب املادة إمكانية 
تنظيم دورات إعالمية يف املستقبل بشأن اجلوانب املمثالن املشاركان جلهات التنسيق يعتزم و -٦

القانونية للتكامل.

الضحايا يف املتعلقة مبشاركة املقدمة من الدفاع يف القرارات التاليةالطعوناليت تشري إىل(٦١املرجع نفسه، الفقرة )٧(
،a/0089/06إىلa/0084/06، وa/0082/06و،a/0081/06و،a/0070/06إىلa/0064/06و،a/0010/06:اإلجراءات

إىلa/0113/06و،a/0111/06و،a/0104/06إىل a/0102/06و،a/0100/06و،a/0099/06و،a/0097/06إىلa/0091/06و
a/0117/06،وa/0120/06،وa/0121/06،وa/0123/06إىلa/0127/06".احلالة يف أوغندا(ICC-02/04-179 OA, ICC-

02/04-01/05-371 OA2)، ،٣٦، الفقرة ٢٠٠٩شباط/فرباير ٢٣دائرة االستئناف.(
-ICC-01 / 09-02 / 11"؛ قضايا حمددةمن النظام األساسي مبقبولية ١٩كما ذكرت دائرة االستئناف، "تتعلق املادة )٨(

.٣٩فقرة ال، 274
)٩(

ICC-01 / 09-02 / 11-274 بد للحكم بعدم قبول الدعوى الناشئة . انظر أيضا الدائرة التمهيدية األوىل: "ال١، الفقرة
أمام املعروضة اإلجراءات الوطنية كال من الشخص والسلوك موضوع الدعوى عن التحقيق يف حالة معينة من أن تشمل 

القرار (٥٨مادة وفقا للبالقبضالصادر مر تنفيذ األقرار بشأن طلب املدعية العامة ال، وبانغالاملدعية العامة ضد احملكمة". 
.٣١، الفقرة ٢٠٠٦فرباير شباط/٢٤- .ICC-01 / 04-01 / 06-8-US-Corr، )٥٨مبوجب املادة 

، القرار بشأن مقبولية القضية ضد سيف اإلسالم املدعية العامة ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي)١٠(
املدعية العامة ؛ ٢٠١٣مايو أيار/٣١دائرة االستئناف، )، ICC-01 / 11-01 / 11-344-Redالقذايف، والقذايف والسنوسي (

، احلكم يف الطعن املقدم من السيد عبد اهللا السنوسي ضد قرار الدائرة ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي
السنوسي"، حتت عنوان "قرار بشأن مقبولية القضية ضد عبد اهللا٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر ١١التمهيدية األوىل بتاريخ 

.٢٠١٤متوز/يوليه ٢٤) ، دائرة االستئناف ، ICC-01 / 11-01 / 11-565 OA6القذايف والسنوسي (
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٢٠١٨أيلول/سبتمبر ١٨-بشأن التكاملالمشاورات غير الرسمية -باء
، السيدة كريستينا هي إنغوين (اسرتاليا) والسيدة رالوكا  املمثلتان املشاركتان جلهات التنسيق القطريةتترأس

كاراسي (رومانيا) االجتماع

الجلسة اإلعالمية غير الرسمية- ١

يةللتكامل على موضوع "فهم كيفوانب القضائية ركزت اجللسة اإلعالمية غري الرمسية بشأن اجل-١
اإلحاالت، من نظام روما األساسي (القرارات األولية املتعلقة باملقبولية) مبا يف ذلك١٨عمل املادة 

املتعلقة سائل املومىت وكيف ميكن للدول أن تثري ،١٨مبوجب املادة واإلشعارات املوجهة إىل الدول 
يف البحث أعربت عنه الوفود االهتمام الذي و للتعليقات الواردة استجابة املوضوع مت اختيار . و باملقبولية"

وح يف هذا الشأن.مزيد من املعلومات والوضعن 
اتحملة عامة عن اإلجراءة،العامةكتب املدعيمبقدم السيد رود راستان، املستشار القانوين و -٢

اآلن. املتعلقة بتطبيقه حمدودة حىتن املمارسة والسوابق القضائية أوالحظ،١٨يف املادة ااملنصوص عليه
بانتظام بإشعار الدول األطراف والدول املعنية بالتحقيقات اجلارية عمال باملادة مكتب املدعية العامة قوم يو 

ةالعامة) وهو مطالبة املدعي٢(١٨مل تتخذ أي دولة حىت اآلن اإلجراء املنصوص عليه يف املادة و ). ١(١٨
.عن التحقيقبالتنازل هلا 

احلصول على حكم أويل بشأن املقبولية يف أقرب مرحلة هو١٨املادة اهلدف منوأشري إىل أن-٣
على ١٨املادة اإلشعار املنصوص عليه يف ينطبق و التحقيق. الشروع يف من إجراءات احملكمة عند ممكنة 

املادة اإلذن املنصوص عليه يف دولة طرف أو مبوجب من إحالة بناء على الشروع فيهاالتحقيقات اليت يتم 
وال ينطبق على احلاالت احملالة من جملس األمن.-١٥
ت الدوائر أيضا أن كد، أ١٥وفيما يتعلق بالتوقيت مبوجب اإلجراء املنصوص عليه يف املادة -٤

.)١١(الطلبتقدمي بعد أن تأذن الدائرة التمهيدية بالتحقيق، وليس عند نطبق ت١٨املادة 
ُ                            مجيع الدول األطراف والدول اليت ي رى يف ضوء املعلومات املتاحة أن سال اإلشعار إىل "وجيب إر -٥

ا أن متارس واليتها على اجلرائم موضع النظر" يف حني  جيوز للدولة) على أنه "٢(١٨تنص املادة من عاد
شأنه شأن ، ١٨ة هذا أن اإلجراء املنصوص عليه يف املاديعين أن تبلغ احملكمة ... "(التأكيد مضاف). و 

لدول األطراف والدول غري األطراف على كل من ا، متاح ل١٩و١٧املادتني اإلجراء املنصوص عليه يف 
حد سواء.

أن تبلغ احملكمة يف غضون شهر واحد من تلقي للدولة املعنية )، جيوز ٢(١٨ومبوجب املادة -٦
ا أجرت حتقيقا مع رعاياها أو "اإلشعار  ري أو بأ ا جت  مع غريهم يف حدود واليتها القضائية فيما يتعلق ُ                                    بأ

وتكون متصلة باملعلومات املقدمة ٥باألفعال اجلنائية اليت قد تشكل جرائم من تلك املشار إليها يف املادة 
".يف اإلشعار املوجه إىل الدول

ة قبل الشروع أشري إىل أن تقييم املقبولي، ةالعامةاملدعيطلوب مناملدقة وفيما يتعلق مبستوى ال-٧
التحقيق يف منأن تنشأ من املرجح احملتملة" اليت قضايا"الة أن حتددالعامةاملدعييف التحقيق يتطلب من 

شخاص أو جمموعات األشخاص الذين يبدو تورطهم وأنواع السلوك وأن يشمل هذا التحديد األاحلالة

من نظام روما ١٥، "القرار املتعلق باإلذن بالتحقيق يف احلالة يف مجهورية كينيا عمال باملادة احلالة يف مجهورية كينيا)١١(
.٥١، الفقرة ICC-01/09-19-Corr، ٢٠١٠آذار/مارس ٣١)، ١٥األساسي" (القرار املتعلق بكينيا عمال باملادة 
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أشارت الدائرة إىل كينيا، انية لإلذن بالتحقيق يف  الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الثقرار ال. ويف )١٢(املزعومة
املادة اإلجراء املنصوص عليه يف على انطبق أيضميكن أن ي١٥املادة يف مرحلة احملتملة قضايا اليارأن مع

بني احملكمة والدولة أو الدول املعنيةاملشرتك أن "هذا من شأنه تسهيل التفاهم والحظت الدائرة  ، ١٨
.)١٣(من النظام األساسي"١٨من املادة ٥إىل ٢الفقرات من الذي متليهنطاق تقييم التكامل حول 

١٨من املادة ٢فوفقا للفقرة ويوقف الطلب املقدم من الدولة لإلحالة على الفور التحقيق.-٨
" (أضيف املدعية العامة هلا عن التحقيق مع هؤالء األشخاص ...تنازلتالدولة،تلك بناء على طلب و "

على هامبواصلة حتقيقإىل الدائرة التمهيدية أن تأذن هلا طلب تأن ةالعامةمدعيجيوز للالتأكيد). ومع ذلك
، اإلذنةالعامة"... ما مل تقرر الدائرة التمهيدية، بناء على طلب املدعياإلحالةالرغم من طلب 

املعنية (درجة قضايا الالتشابه بنيتوى ، على سبيل املثال، تقييم مسقرارهذا الشمل . وقد يبالتحقيق"
املكون من خطوتني تقصيمن صحة اإلجراءات الوطنية ذات الصلة، مبا يتماشى مع الالتأكد ) أو شابهالت

.)١٤(١٧املادة املنصوص عليها يف املقبولية املتعلقة بالقراراتالذي حيكم
شخاص" ألء االهؤالدولة مع"حتقيق عبارة توحي، املقدم للتنازلطلبالوفيما يتعلق بنطاق -٩
البالغ الذي ترسله الدولة إىل احملكمة هو الذي حيدد احلاالت اليت تدخل يف نطاق عدم املقبولية.أن ب

يف أي وقت أثناء العملية املنصوص عليها يف ةالعامة) على أنه جيوز للمدعي٦(١٨وتنص املادة -١٠
أن -ةالعامةاملقبولية أو بعد تنازل املدعيية قرار بشأنريثما يصدر عن الدائرة التمهيد-١٨املادة 

من الدائرة التمهيدية "سلطة إجراء التحقيقات الالزمة حلفظ األدلة إذا سنحت فرصة فريدة لتمست
للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبري بعدم إمكان احلصول على هذه األدلة يف وقت 

الحق".
بشكل معقول أن تبنيأن ةالعامةلمدعيه ينبغي لبعبء اإلثبات، أشري إىل أنوفيما يتعلق -١١

ر عند النظر اأن تستويف الدائرة التمهيدية نفس املعيوينبغي . )١٥(تكون مقبولةسالقضايا احملددة أو احملتملة 
.)١٦(من النظام األساسي١٥مبوجب املادة ةالعامةيف طلب املدعي

عبء اإلثبات يف املراحل املختلفة األسئلة على اجلهة اليت يقع عليها يف فرتة املناقشات ركزت و -١١
ااإلجراءات اليت ميكن أيضا على نوعية املناقشات ركزت . و ١٨إلجراءات املادة  إبالغ احملكمة 

للواليات "احملكمة مكملة أنمن النظام األساسي إىل١املادة يف الديباجة و بالنظر إىل اإلشارة يف 
إىل أن الدائرة أشري ،بورونديوعلى وجه اخلصوص، يف حالة . )١٧("اجلنائية الوطنيةالقضائية 

التحقيق الوطنية) جلان التمهيدية نظرت يف أمهية إجراء تقييم ملقبولية بعض التحقيقات غري اجلنائية (
.)١٨(به من صالحيات للتحقيقتمتع يف حدود ما ت

) من النظام الداخلي للمحكمة. ٢(٤٩قاعدة . انظر أيضا ال٥٨، الفقرة ١٥القرار املتعلق بكينيا عمال باملادة )١٢(
.٥١، الفقرة ١٥القرار املتعلق بكينيا عمال باملادة )١٣(
.٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٣انظر موجز اجللسة اإلعالمية املعقودة يف )١٤(
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ٤٨)(ب) من النظام األساسي، والقاعدة ١(٥٣املادة )١٥(
.٢١الفقرة ، ١٥عمال باملادة كينيا لقرار املتعلق با)  ١٦(
، النسخة املنقحة العامة من "القرار املتعلق باإلذن بالتحقيق يف احلالة يف مجهورية بورونديمجهوريةاحلالة يفانظر مثال )  ١٧(

-ICC-01/17-X-9-US)، ١٥من نظام روما األساسي" (القرار املتعلق ببوروندي عمال باملادة ١٥بوروندي عمال باملادة 

Exp, 25 ،٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٢٥ ،ICC-01/17-9-Red ،١٥٢و١٥١، الفقرتان ٢٠١٧نوفمرب تشرين الثاين/٩.
احلالة يف مجهورية أفغانستان أيضا انظر . ١٥٣-١٥١الفقرات ،١٥انظر القرار املتعلق ببوروندي عمال باملادة)  ١٨(

،٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠، "١٥عمال باملادة اإلذن بالتحقيقطلب النسخة املنقحة العامة من "، اإلسالمية
ICC-02/17-7-Conf-Exp  ،ICC-02/17-7-Red ،٢٦٧، الفقرة ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠.
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المسائل األخرى- ٢

هاجالوفود بأن دورات التشاور بشأن منأبلغت املمثلتان املشاركتان جلهات التنسيق القطرية -١٣
جلميع الدول امتاحهاج سيكون وأن املناحملكمة قد انتهت وضع باالشرتاك مع أمانة ذي التكامل ال
املنهاج. ، وأعربتا عن ترحيبهما بأي مشاركة من الدول يف هذا عن طريق مذكرة شفويةقريبا األطراف 
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٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر ٣٠-المشاورات غير الرسمية بشأن التكامل-جيم
والسفري إيوانا بريدسكو (رومانيا)-بريندوسا السفرية ، املمثالن املشاركان جلهات التنسيق القطريةترأس 

(اسرتاليا) االجتماعماثيو أك نيوهاوس 

الجلسة اإلعالمية غير الرسمية- ١

احلقوق و التكامل: االلتزامات : "نيالتاليوعنينقاش بشأن املوضحلقتني للاالجتماع توخى -١
،ن من جامعة ليدنهكارسنت ستابإدارة األستاذ"،دول غري األطرافنسبة لللبا، مبا يف ذلكطعونوال

"التكامل يف الواقع الدولية، واملدعية العامة باحملكمة اجلنائية مبكتب راستان، املستشار القانوين د والسيد رو 
ة يف ئيقضاالحقة الالعملي: اجلهود اليت تبذهلا السلطات القضائية احمللية واإلقليمية والدولية للتحقيق أو امل

السيد كزافييه جان كيتا، احملامي الرئيسي مبكتب احملامي العام بإدارة ،اجلرائم املدرجة بنظام روما األساسي"
، القانونية األفريقيةاملعونةملنظمة ةالتنفيذيةنائية الدولية، والسيدة إيفلني أنكوماه، املدير للدفاع باحملكمة اجل

والدكتورة مارتا بو من معهد آسر ومبادرة أنطونيو كاسيزي.

مبا يف ذلك بالنسبة للدول غري األطرافطعون، التكامل: االلتزامات واحلقوق وال(أ)

فينظر إليه، من ُ             ن التكامل له ب عدين رئيسيني. إستاهنألستاذ ايف حلقة النقاش األوىل، قال -٢
االختصاص بني احملكمة اجلنائية نازع تل التقين الضيق، أي كأداة حلالقانوين من خالل املعىن ناحية، 

للعدالة كمبدأ هيكلي ،رىأخ، وينظر إليه، من ناحية ١٧ادة القضائية احمللية يف إطار املاكم الدولية واحمل
تنفيذ نظام روما ، و احملليةمحاكم للاألولية املسؤولية املتعلقة مثال بمسائل لليف نظام روما األساسي (أي 

، و"بناء التوعية، و تعاون احملكمة اجلنائية الدولية مع السلطات القضائية احملليةبصورة فعالة، و األساسي
).القدرات"

أنالحظ األستاذ ستاهن قبولية، وهو البعد املتعلق باملفيما يتعلق بالبعد األول للتكامل و -٣
أربعوأجرت الدول غري األطرافرعايا على بشكل متزايد التأثري إىل العقد املاضي احملكمة كانت متيل يف 

)، ٢٠١٩مارس آذار/ا يف انسحانفاذ ورمبا الفلبني بعد ،وأوكرانيا،وفلسطني،أولية (أفغانستاندراسات 
أوليتني (مجهورية كوريا والسفن أجنزت من قبل دراستني أنه والحظ أيضا حتقيقني (بوروندي وجورجيا). و 

آثار قانون روما األساسي على إىل أن ستاهن وأشار األستاذ املسجلة يف جزر القمر واليونان وكمبوديا). 
الدول األطراف على إنشائهاصر عمل احملكمة منذ يقتمفلالدول غري األطراف مل تكن غري متوقعة. 

من الدول غري األطراف. ويف هذا الصدد، ذكر أن هناك جمال جديد اكبري اددعأيضا تضمن ، ولكن فقط
للممارسة يتمحور حول مسارين إجرائيني رئيسيني لتعاون الدول غري األطراف مع احملكمة. فمن ناحية، 

على أنه جيوز للدول ١٩، ومن ناحية أخرى، تنص املادة لإلحالةلبات للدول بتقدمي ط١٨تسمح املادة 
بشأن ١٩املادة مبوجب قضية روتو (كينيا) أشار إىل أن الطعن املرفوع يف املقبولية. و الطعن يف قرارات 

حتليل التكامل. وأضاف أن هناك نقاش يف عبء اإلثبات الدول هي اليت تتحمل أن يؤكد ملقبولية ا
للدول غري تقدمي املزيد من التنازالت أو هامشا أكرب من السلطة التقديرية ل ما إذا كان ينبغي حو أكادميي 
.، ويف رأيه أنه يلزم قضايا أخرى لتوضيح هذه املسألة.األطراف

السنوسي (ليبيا) وأشار األستاذ ستاهن أيضا إىل أن دائرة االستئناف أكدت يف قضييت القذايف و -٤
نفس . فيلزم باإلضافة إىل "معيار ىللطعن أمام احملكمة بعدم قبول الدعو دولة الطلوبة منالشروط امل
ائم العادية" يف ر اجلعلى "أن تكون املقاضاة ‘ ١’التالية: توافر املؤشرات الثالثة نفس السلوك"و الشخص 

ا إىل حد بعيد، وأن يكون السلوك قيد التحقيق ‘ ٢’الدولة املقدمة للطعن ممكنة، و أن تكون  ‘ ٣’متشا
املدعية العامة والدولة، عند املقارنة بينهما، واحدة. من قبل كل مناألحداث األساسية قيد التحقيق 
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وأشار إىل أن دينامية التكامل وتطوره املستمر من العوامل اليت تؤدي إىل صعوبة تطبيق التكامل من 
الناحية العملية.

للعدالة يدل على وجود يكلي اهلبدأ وهو بعد املامل هن إن البعد الثاين للتكاستاالستاذ وقال -٥
اخلاصة باحلاالت األولية أو اسرتاتيجية اإلجناز الدراسات كان إغالق و دينامية جديدة مثرية لالهتمام. 

ألولية اليت تنطوي على دراسات االتجربة أن الثبتت. وفيما يتعلق بالتوقيت، أملناقشة مستفيضةاموضع
ومثري لالهتمام مع تفاعل متزايد ً                       هي األكثر تعقيد ا. وعالوة على ذلك، هناك مسائل تتعلق باملقبولية 

ارك فيها دول غري أطراف مثل اآللية الدولية احملايدة اليت تشاجلديدة واآلليات اإلقليمية منتديات املساءلة 
وبروتوكول ماالبو.،م املختلطةآلية التحقيق يف ميامنار، واحملاكو ، املستقلة املعنية بسوريا، 

ديفيد ، السيد السفري السابق للواليات املتحدةقدمه اقرتاح إىل ستاهنستاذ أشار األويف اخلتام، -٦
آلية إلنشاء ) ٢٠١٨أكتوبر تشرين األول/٢٠-١٩شيفر، يف منتدى عقد مؤخرا يف أكادميية نورمربغ (

مع الدول غري األطراف. وشدد على أن وجود قنوات بناء اجلسور من أجل ومنرب للحوار غري رمسية 
.ا يف املستقبليكون مفيدسإضافية للحوار

أشار إىل طعون. وفيما يتعلق بااللتزامات، على االلتزامات واحلقوق والركز السيد رود راستان-٧
القضائية تهامارسة واليمبالتزامات على الدول ألن الدول غري ملزمةئ ال ينشحبصر املعىن أن التكامل 

ا غري ١٧املادة فيما يتعلق بالوطنية  مطالبة بتقدمي أدلة أو معلومات إىل احملكمة فيما يتعلق ، كما أ
ا الوطنية، باستثناء  وتولد األحكام التكميلية األدلة واملعلومات اليت تقدمها دعما للطعون.بإجراءا

. ومع ذلك، هناك فرض التزامات عليهاتبعض احلقوق للدول ولكنها ال ١٧املنصوص عليها يف املادة 
من أجل إشعار احملكمة ١٧مبوجب املادة تدعو الدول إىل التعامل مع احملكمة بالطبع أسباب ضمنية 

إبالغ احملكمة يف من أجل و ص بينهما قد تؤدي إىل تنازع االختصاوجود إجراءات وطنية ذات صلة ب
وازية بشأن نفس القضية. وهذا يتفق تاملإلجراءات لتجنب االزدواجية واذه اإلجراءات أقرب وقت ممكن 

موازية أمام احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم أيضا مع حق املدعى عليهم يف عدم اخلضوع إلجراءات 
التكامل. وفيما يتعلق باحلقوق، أشار املتعلقة بالنظام األساسي من أحكام، وهم يستفيدون أيضا الوطنية

متاح ١٧التكامل املنصوص عليها يف املادة باألحكام املتعلقة املعنية يف االحتجاج بإىل أن "حق" الدول
تنطبق دون متييز على ١٩إىل ١٧املواد الدول غري األطراف على حد سواء ما دامت للدول األطراف و 

.ذات واليةأي دولة 
ومستوى ، ١٨عبء اإلثبات يف مرحلة املادة السيد راستان ناقش طعون، وفيما يتعلق بال-٨

يف ضوء السوابق القضائية يف مرحلة الطعن أو احلكم التكامل الختاذ قرار بشأن الالزمة الدقةالتفاصيل/
راغبة فيه أو غريالتعاون على غري قادرة اجلمود احملتمل عندما تكون الدولة حل ية وكيف، للمحكمة

ا ال .ةوطنيوترفض تزويد احملكمة مبعلومات تفصيلية عن إجراءا

األسئلة واألجوبةجلسة

التأكيد لمحكمة في اطرحت أسئلة بشأن طول املدة اليت تستغرقها الدراسات األولية، ودور -٩
ميكن التساؤل حبق عن أنه والحظ األستاذ ستاهن . وتقييم األحوال املتغرية للتكاملت لحاالاصد رعلى 

احملكمة اجلنائية الدولية املوارد كان لدى وعما إذاحدودها الزمنية، األولية و إمكانية حتسني الدراسات 
ائية مصطنعة فرض ال ميكن أنه يف نفس الوقت ، مع مالحظة برصد تفصيليالالزمة للقيام  مواعيد 

الة خصائص خمتلفة.للدراسات األولية ألن لكل ح
ه يف املتحدثون أنالحظبني احملكمة وغريها من اآلليات/املنتديات، ة وفيما يتعلق مبسألة العالق-١٠

ة، فأن الداخليات واملالحقات القضائية مثل تعزيز التحقيقأهداف حمددةذه اآلليات واملنتديات هلحني أن 
مع مكتب املدعية العامة يف جماالت مثل التحقيق واحلفاظ على التنسيق بعضها ميلك القدرة على إتاحة 
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يف احملكمة لإلجناز اسرتاتيجية على تقاسم عبء اإلثبات وتنفيذ ميامنار)، أو يف التحقيق آلية(مثل األدلة 
يف أو املساعدة الوسطى اليت أنشئت مؤخرا)، يف مجهورية أفريقيا عينة (مثل احملكمة اخلاصة الت محا

(مثل سوريا أو اجلرائم ال ختضع لوالية احملكمة حاليا االت اليت احليف بة للمساءلة مستقبال االستجا
أن تساعد هذه اآلليات واملنتديات على أي حال، ميكنو تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق). زعومة لامل

.يف العمل، مع جتنب االزدواجيةعلى وضع منهجيات مفتوحة وحتقيق التآزر املتبادل

"التكامل يف الواقع العملي: اجلهود اليت تبذهلا السلطات القضائية احمللية واإلقليمية والدولية للتحقيق أو (ب)
ة يف اجلرائم املدرجة بنظام روما األساسي"ئيقضاالحقة الامل

حسب الدول فيس مسألة تتعلق بأن التكامل لالسيد كيتاحلقة النقاش الثانية، أكد ويف-١١
أن التكامل الحظالدفاع. و من بينها األطراف يف اإلجراءات أمام احملكمة، اليت تتعلق أيضا بولكنها 

عن فوائد أيضا حتدث السيد كيتا و الديباجة. يف النظام األساسي، باستثناءهذكر مل يرد مصطلح معقد 
أيضا ضرورة رركو حتسني حقوقهم. للجهود الرامية إىل ، السيما جين عليهماجلهود الوطنية للمضمان 

ين عليهم على قدم املساواة بينهم.إتاحة مجيع احلقوق املنصوص عليها يف نظام روما األساسي جلميع ا
ال تكون الدول راغبة يف املالحقة القضائية أو عندما يبدأ ً            والحظ السيد كيتا أيضا  أن التكامل -١٢

ترغب يف املقاضاة ولكنها ال تكون قادرة على ا كثريةغري أنه أشار إىل أن بلدانال تكون قادرة على ذلك. 
ا على  ينبغي تشجيع تطبيق املعايري العالية لنظام روما األساسي. ويف هذه احلالة ذلك بسبب عدم قدر

..احملكمةدعم منوفر التدريب هلذه الدول بالذي ي"التكامل اإلجيايب" 
عندما األخري املالذ اجلنائية الدولية هي أن التكامل يعين أن احملكمة الحظت السيدة أنكوماه -١٣

ال ترغب حماكم أخرى يف الوفاء عندما ناك حاجة إليها ، وهأخرى للمالحقة القضائيةحمكمة ال توجد 
ا أو ال تكون قادرة على ذلك،  ا "املول  مبسؤوليا ذي د االحتياطي" الّ ووصفت احملكمة اجلنائية الدولية بأ

. وأشارت مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية غري قادرة على توفريهاعندما تكون امه إال ستخدال يلزم ا
و/ أو أقرب ما ميكن يف املنزلةلاتم العدتأن من األفضل السيدة أنكوماه إىل أن التكامل يعكس فكرة أن

وأن ذلك هو سبب من العقاب يف أفريقيا لألسف فلت ي. وأكدت أن العديد من اجلرائم املنزلمن
البدائل األفريقية عزيزومع ذلك، ينبغي تيف أفريقيا.إىل احملكمة اجلنائية الدولية كمولد احتياطياالحتياج 

للعدالة اجلنائية.
بالتكامل، يبدو أن نظام روما األساسي األمر يتعلق عندما نه إىل أالسيدة أنكوماه أشارت و -١٤

اليت تقليدية للدولكم اجلنائية الا ، أي احملفقطلوطنية احملكمة اجلنائية الدولية نفسها واحملاكم ايهتم ب
احملاكم أراضيها. والحظت أنه ال توجد إشارة إىل العديد من احملاكم املختلطة أو علىكبت اجلرائم ُ ارت  

على املستوى الوطين أو اإلقليمي فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة يف من املقرر إنشاؤها اخلاصة اليت أنشئت أو 
أو مجهورية أفريقيا الوسطى. ،مبودياأو ك، يف عهد حسني حربيتشاد أو مثل جنوب السودان، بلدان

احملكمة اجلنائية ؤدي ً    ً                         دورا  هاما  يف املساءلة، وأنه بينما تؤديواإلقليمية تختلطة وأضافت أن اآلليات امل
لجهود لً                              أيضا  للوالية القضائية. وقدمت أمثلة دورا هاما امللكية احمللية تؤدي ً    ً             الدولية دورا  هاما  يف أفريقيا، 

يف و يف غانا. عواجلهود املبذولة حملاكمة حيىي جام،حماكمة حسني حربي يف سرياليونومن بينها اإلقليمية
.شرعيةقد تتمتع بقدر أكرب من الو ،بكثريقل تكلفة احملاكم اخلاصة أا أن رأيه
أن الدول هي تالزاوية يف نظام روما األساسي. وأكدحجر ميثل التكامل قالت إن الدكتورة بو-١٥
يكون نتيجة لذلك حامسا يف تعزيز قطاع العدالة الوطين وأن الرئيسي عن مالحقة اجلرائم الدولية ؤول املس

من األفارقة قاضيا ووكيال للنيابة ٢٥تدريب اليت اختذت لمبادراتللاوصفقدمت حتقيق التكامل. و 
م على مالناطقني بالفرنسية من م الحقة أجل زيادة قدر وحماكمة اجلرائم الدولية وعرب الوطنية وتعزيز قدر

القانون املتعلق بكرس يف الصكوك الدولية. والحظت أن التدريب امليف حماكمة عادلة على محاية احلق
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املعارف واملهارات والقانون اإلنساين الدويل يهدف إىل زيادةعرب الوطين، والقانون اجلنائي ،اجلنائي الدويل
املطلوبة للقضاة واملدعني العامني. وأكدت أن التدريب يوفر بيئة آمنة وموثوقة لتبادل أفضل املمارسات 

بني فيما، وكذلك تعزيز التعاونقدرات االدعاء العام احملليةالقضائية و اتواخلربات من أجل تعزيز القدر 
واجهها احملاكم تاملشكالت الرئيسية اليت أيضا وصفت و الوطنية ومع احملكمة اجلنائية الدولية. اكم احمل

اختبار التكامل ("القانون الدويل العريف على الصعيد الوطين، و الوطنية. وتشمل هذه التحديات: تنفيذ 
إلرهاب والقانون ا، ومكافحة تصنيف النزاعات املسلحة، و اجلرائم الدولية، وأركان ")هانفسالقضية 

، املعقدةقضايا وكتابة األحكام يف الاحملاكمات إدارة ، و ارسة الوالية القضائية العاملية، ومماإلنساين الدويل
، واألدلة أدلة الطب الشرعيرتباط، و ومسائل اال،مسؤولية القادة، و محاية الشهودللتحقيق، و تخطيط وال
املصدر.ةفتوحامل

األسئلة واألجوبةجلسة

فيما يتعلق بسؤال يتعلق بالتكامل واإلجراءات الوطنية، قال السيد كيتا إن من املهم للغاية -١٦
وجود مجيع األحكام املنصوص عليها يف نظام روما األساسي أمام احملاكم تأكد منبالنسبة للمحكمة أن ت

احملاكم اإلقليمية، أشارت الوطنية، على سبيل املثال مسألة عقوبة اإلعدام يف ليبيا. وردا على سؤال حول 
السيدة أنكوماه إىل أن مسألة حصانة احملكمة األفريقية ال ينبغي أن تكون، رغم عدم التوفيق فيها، سببا 
لرفض بروتوكول ماالبو بأكمله. وأضافت أن الربوتوكول يوسع نطاق اجلرائم لتشمل اجلرائم البيئية واجلرائم 

.ية الدولية هي املالذ األخري للدفاعاالقتصادية، وأكدت أن احملكمة اجلنائ
ن من اهناك نوعإىل أن بو دكتورةالأشارت . و يةالتدريبالدورات سؤال حول نتائج وطرح -١٧

تغيري مفهوم اخلرباء الوطنيني جتاه احملكمة بكيفية عمل التكامل معناها . فمن ناحية، زيادة املعرفة نتائجال
بعض النتائج أن التدريب يولد قنوات اتصال غري رمسية ميكن أن من ناحية أخرى، تبني اجلنائية الدولية. و 

رمني واملساعدة القانونية املتبادلة. وأضافت أن من الضروري  زيادة تكون مفيدة يف مسائل مثل تسليم ا
يف الذي ال وجود له ، املستقبليف الربنامج األكادميي لقضاةالدويل الدعم إلدخال القانون (اجلنائي) 

القضايا.هذا النوع من أهيلهم بشكل أفضل ملواجهة مثل بعض البلدان املستهدفة، لت
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لمرفق الرابعا

المحكمة الجنائية الدولية و التكامل 
المساعدة التقنيةمنهاج تقديم طلبات 

مذكرة توجيهية

أستراليا ورومانيا وأمانة جمعية الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية يدعون ˗
الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية التي تلتمس المساعدة التقنية للتحقيق أو 

(اإلبادة المالحقة القضائية في الجرائم المنصوص عليها في نظام روما األساسي 
الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان) إلى تحديد 

احتياجاتها من المساعدة التقنية في المنهاج التالي.
ستعمل األمانة مع الدولة الطالبة اليت تلتمس املساعدة على تيسري االتصال باجلهات الفاعلة ˗

ن خالل املوقع الشبكي احلايل لألمانة املتعلق اليت تكون يف وضع يسمح هلا باملساعدة م
يعرض الطلب باملوقع بدون موافقة الدولة.ولن. )١(بالتكامل

يرجى اختيار جمال واحد أو أكثر من -يرجى استيفاء جميع الخانات. وبالنسبة للعمود جيم˗
االت املواضيعية التالية، حيثما يكون ذلك مناسبا: ا

التنفيذية والقانون اجلنائي إصالح القوانني -
وقانون اإلجراءات اجلنائية؛

تعزيز التمثيل القانوين؛-

إدارة احملكمة؛-التدريب واملشورة؛-
الدعم األمين؛-محاية الشهود والضحايا؛-
جماالت أخرى.-اهليكل القضائي؛-
يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان الطلب جديدا أم موجودا من قبل. -بالنسبة للعمود هاء˗

ا  وإذا كان موجودا من قبل، نرجو اإلشارة إىل املنظمة اليت تلقته أصال. وسنسعى إىل االتصال 
للتنسيق ومنع االزدواجية. 

)١(
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/List-of-Actors/Pages/default.aspx.
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تمع األوسع نط-بالنسبة للعمود كاف˗ اقا قد تتبادل األمانة هذه املعلومات مع دول أخرى وا
للجهات املاحنة. يرجى إبالغنا بأي توجيهات لتناول هذه املعلومات، مبا يف ذلك بأي 

مقتضيات حمددة للسرية.
Gaile A. Ramoutar, Legal: أي أسئلة؟ يرجى االتصال على العنوان التالي˗
-ASPcomplementarity@iccOfficer and Secretariat focal point for complementarity:

cpi.int

املمثالن املشاركان جلهات التنسيق، اسرتاليا ورومانيا، وفقا لوالية كل وضعت هذه الوثيقة مبعرفة أمانة اجلمعية و
.)٢(منهم

خلامسة عشرة، الهاي لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اا)٢(
١٤- ٤، نيويوركوالدورة السادسة عشرة،،ICC-ASP/15/Res.5، (ICC-ASP/15/20)٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب٢٤- ١٦

.ICC-ASP/16/Res.6و، (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧كانون األول/ديسمرب 
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