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 معلومات أساسية -أوال
من أسرتاليا ورومانيا ليكونا  تعينَي كل 2102شباط/فرباير  7يف  عقدهاملكتب يف اجتماع  أعاد -0

. وعليه فإن أسرتاليا ورومانيا مها جهتا التنسيق سواء يف موضوع التكامل البلدين اللذين يتوليان تنسيق
عشرة  الثامنةإطار الفريق العامل يف الهاي أو يف إطار الفريق العامل يف نيويورك يف الفرتة املؤدية إىل الدورة 

 للجمعية.

وتعزيز  –عشرة للجمعية، عقدت الدول األطراف العزم على مواصلة تنفيذ  السابعةويف الدورة  -2
نظام روما األساسي على حنو فعال يف احملافل املناسبة على الصعيد الوطين من أجل زيادة قدرة  -تنفيذ 

وبناء على . (1)يلقلق الدو الرتك ي أخطر اجلرائ  ال ي تثر القضائية ملالققة املاهليئات القضائية الوطنية على 
باملهام التالية: طُِلب والية القيام أساساا  قد ُمنحتفإن اهليئات الفرعية للجمعية وأجهزة احملكمة  ذلك،

أن يُبقي مسألة التكامل قيد االستعراض وأن يواصل احلوار مع احملكمة وأصحاب املصلحة  "إىل املكتب 
أنشطة بناء القدرات ال ي يضطلع هبا اجملتمع من التكامل ما يتصل باآلخرين بشأن التكامل، مبا يف ذلك 

املتعلقة إجناز أعمال احملكمة  اتاسرتاتيجي ، وبشأن تنفيذالدويل ملساعدة السلطات القضائية الوطنية
، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا الصدد، مبا يف حباالت حمددة

  .(2) "واجلرائ  اجلنسية واجلنسانيةوالضحايا مثل محاية الشهود  مسائل بشأن ذلك أيضاا املساعدة

( بأن تواصل، يف قدود املوارد املتاقة، بذل "األمانة"وُكلِّفت أمانة مجعية الدول األطراف ) -3
تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك  جهودها لتيسر

تعزيز اهليئات القضائية احمللية، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورهتا  هبدفظمات الدولية واجملتمع املدين، املن
. وُشجعت احملكمة، مع التذكر بالدور (3)يف هذا الصدداخلطوات العملية املتخذة عشرة عن  الثامنة

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

 االستنتاجات العامة -ثانيا  
ضمن انعدام اإلفالت من العقاب يعدالة جنائية يراد له أن  نظامينشئ نظام روما األساسي  -1

يف التحقيق يف هذه  أنفسهاعلى أخطر اجلرائ  ال ي تثر قلق اجملتمع الدويل بأسره بسبب عدم رغبة الدول 
على مبدأ التكامل  ويقوم هذا النظامعدم قدرهتا على ذلك. بسبب اجلرائ  ومقاضاة مرتكبيها أو 

أن احملكمة ال تتدخل إال عندما ال ترغب الدول يف إجراء الذي يعين و يف النظام األساسي، املنصوص عليه 
 عندما تكون غر قادرة على ذلك. أو بشأهناالتحقيق يف هذه اجلرائ  أو املقاضاة 

املصلحة أن  واجلهات األخرى صاقبةالدول األطراف واحملكمة  لدى بوجه عاممن املفهوم و  -5
إىل متكني اهليئات القضائية  اهلادفةبرامج تنمية سيادة القانون عن طريق  وخاصة ما جيريالتعاون الدويل، 

الوطنية من تناول جرائ  احلرب واجلرائ  ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية، ميكن أن يسه  يف مكافحة 
أو أنشطة تكاملية.  "تكامل إجيايب"أنه باإلفالت من العقاب على هذه اجلرائ . وقد ُوِصف هذا التعاون 

                                                           

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة،   (1)
-األول، اجلزء الثالث، القرار د (، اجمللَّدICC-ASP/17/20)الوثيقة  2102كانون األول/ديسمرب   02-5الهاي، 

07/5 (ICC-ASP/17/Res.5 الفقرة ،)023. 
 )أ(. 01واملرفق األول، الفقرة  022املرجع نفسه، الفقرة  (2)
 )ب(. 01واملرفق األول، الفقرة  022املرجع نفسه، الفقرة  (3)
 .030، الفقرة ICC-ASP/17/Res.5)الوثيقة  07/5-القرار د (4)
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ن استيفاء االشرتاط املتمثل يف األخذ بزمام األمور على الصعيد الوطين من أجل االخنراط يف هذه والبد م
 .األنشطة وضمان جناقها

النهوض  يف أن تؤّدي دوراا هاماا ويف اجملتمع املدين  التنميةلمسامهات املالية يف برامج ل وميكن -6
القضائية  اتتعزيز القدر النهوض ببغية  بالتكامل. وقد خصصت بلدان عديدة موارد للتعاون اإلمنائي

 الوطنية على تناول اجلرائ  املنصوص عليها يف نظام روما األساسي.

، ُعقد عدد من االجتماعات واملشاورات بشأن مسألة التكامل مع أصحاب 2102ويف عام  -7
واملنظمات الدولية. ممثلي اجملتمع املدين وكذلك مع أجهزة احملكمة، و املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك الدول 
لدول أمام ا داخل الفريق العامل يف الهاي مفتوقة أيضاا ال ي ُأجريت وكانت مجيع املشاورات غر الرمسية 

، كما ترد يف والدول غر األطراف ومنظمات اجملتمع املدين. ويرد أدناه موجز هلذه املشاورات ةباملراقِ 
 .نظر املرفق الثالث(موجزات املشاورات يف املوقع الشبكي للجمعية )ا

، وضع املنسقان 2102شباط/فرباير  22ويف االجتماع األول بشأن التكامل، املعقود يف  -2
. 2102شباط/فرباير  01جرى تعميمه يف  2102اخلطوط العريضة ملشروع برنامج عمل لعام  املتشاركان

من نظام  07املادة موضوع "  ويف تلك اجللسة، ترأس املنّسقان املتشاركان جلسة إعالمية غر رمسية بشأن
" روما األساسي واملسائل املتعلقة باملقبولية مبا يف ذلك حملة عامة عن السوابق القضائية واحلاالت األخرة

ويف معرض اإلشارة إىل السوابق القضائية من دائرة االستئناف،  ملكتب املدعي العام. نممثال املوضوع قدمو 
، الذي يقتضي حتديد ما إذا كانت 07مبوجب املادة ‘ التقصي املكون من خطوتني’جرت مناقشة إجراء 

السلطات الوطنية تتناول القضية ذاهتا، والنظر، إذا كان األمر كذلك، فيما إذا كان هذا النشاط باطال 
وجرت مناقشة للنهج الذي يتبعه مكتب املدعي العام يف تقيي  التكامل يف املمارسة،  .هلعدم الصدق في

 ولوقظ أن هذا النهج عملية دينامية قد تتطور مع الزمن.

اسرتاتيجيات اإلجناز قلقة دراسية بشأن موضوع " املنسقان، نظ  2102نيسان/أبريل  1يف و  -2
واهليئات ممثلون عن احملاك  اجلنائية  عروض ألقاها الهلاخ تدم"، قُ احملكمة اجلنائية الدولية أنشطةيف 

 مبفهومه اإلجناز معىن الضوء على أن ُسلطخالل احللقة الدراسية، و الدولية واجملتمع املدين.  القضائية
يف العدالة على املدى الطويل. ولوقظ أنه على الرغ  من  احملكمة فعالةا تكون مسامهة أن  هوالواسع 

املخصصة واحملكمة )بالنظر إىل الطبيعة الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية(، فإن التحدي  اختالف احملاك 
ىل السلطات الوطنية ال ي لديها إنقل املسؤولية  النجاح مع مرور الوقت يف الرئيسي أمام احملكمة يتمثل يف

مسألة سامهة احملكمة يف جزءاا مهماا من م األمرهذا قد شكل احلاالت. و البت يف على  والقدرةستعداد اال
املعروضة قالُته على بلد المؤقتة يف تها طبيع، فمؤسسة دائمة احملكمة ه رغ  كونالتكامل. ولوقظ أيضاا أن

قالة ميكن فيها حتقيق هتيئة احملكمة أن تركز على حتقيق العدالة و  ، ذُكر أن علىيف هذا السياقو . احملكمة
لإلعالم والشفافية أمهية قامسة يف بناء ، الطويل. ويف هذا الصدد العدالة على املستوى الوطين على املدى

االقرتام لعمل احملكمة داخل اجملتمع احمللي. وأشر إىل أن الضغط املايل ال ينبغي أن يكون القوة الرئيسية 
 ج فعالة من قيث التكلفة.يساعد يف حتديد األولويات ووضع هنُ قد هود احملكمة ولكن جل املوجهة

ممثلو مكتب املدعي  ، قدم2102أكتوبر /تشرين األول 30املعقودة يف ، لسة الثانيةويف اجل -01
قدم ممثل مكتب املدعي العام حملة و لدول. إقاطات لالعام ومكتب املستشار القانوين العام للدفاع واألمانة 

الدور احملدود  وأشار إىل، ملصطلح التكامل املتالزمني نياجلانبفالقظ املمثل عامة عن أنشطة التكامل. 
أن تفاعل مكتب املدعي العام مع والقظ اإلجراءات الوطنية  ودع للمحكمة يف اجلهود املبذولة لتشجيع 

املتاقة فرص الالواليات القضائية الوطنية جانب رئيسي ميّكنه من حتديد أولويات عمله: عن طريق حتديد 
إىل تدخل  قىت ال تدعو احلاجةمعينة  /قضاياتإلجراءات الوطنية فيما يتعلق حباالإلقالة القضايا إىل ا

ذكَّر فإىل العالقة بني التكامل ومفهوم اسرتاتيجيات "اإلجناز".  أيضاا  أشارو احملكمة اجلنائية الدولية. 
 إزاءهنج مكتب املدعي العام  تُبنّي باخلطة االسرتاتيجية األخرة ملكتب املدعي العام وااللتزام بتقدمي ورقة 

 بشأن قضايا اإلجناز. يةوضع ورقة سياساتضافة إىل ، باإلالتكامل
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العام للدفاع وجهات نظر الدفاع بشأن  القانوين وعرض املستشار الرئيسي ملكتب املستشار -00
، ومكتب املستشار القانوين العام للضحايامكتب املستشار القانوين العام للدفاع  التكامل. وأشار إىل أن

، اجلنائية الدولية لدى احملكمة احملامني نقابةإىل جانب ، قدما، كمةوكالمها مكتبان مستقالن داخل احمل
 اجلانبني.كال متوازنة لدور  رؤية من أجل ، االدعاءو  لدفاعتنسيق ل جهة بتعينيتوصية إىل الدول األطراف 

 ICC-ASP/17/Res.5قدمت األمانة معلومات حمدثة عن تنفيذ الوالية الواردة يف القرار و  -02
(5 ،)

وأبلغت الفريق العامل أن األمانة على اتصال ، فيها إىل أهنا قد تلقت طلبات من أربع دول أطرافأشارت 
مع املنظمات الدولية واإلقليمية والدول األطراف واجملتمع املدين فيما يتعلق بطلبات املساعدة التقنية قبل 

 .(6)وهذه اجلهاتالدول املعنية  بني صالربط االت
مبا يف ذلك يف ضوء املناقشات ال ي ، إىل مناقشة سبل املضي قدماا ركان ى املنسقان املتشاسعو  -03

أشارا إىل أن ف. (7)دارت قول "املصفوفة املتعلقة باجملاالت املمكنة لتعزيز احملكمة ونظام روما األساسي"
وأن مشروع اختصاصات ، نةمواضيع معيّ  النقاش بشأنمنتدى على أنه  املصفوفةتيسر التكامل ُقدد يف 

، األولية الفحوص) 3دد القضايا ال ي سينظر فيها اخلرباء يف اجملموعة حي نياخلرباء املستقل استعراض
 املتعلق باستعراضقدد مشروع نص القرار ، عالوة على ذلكو (. املالققات القضائيةو  ،التحقيقاتو 

"العالقة بني السلطات القضائية الوطنية ، يُبت فيه وقت كتابة التقريرومل  قيد املناقشة كانالذي  ، احملكمة
ال ي ميكن  املواضيعالدول إىل النظر يف ا املنسقان املتشاركان . ودع2121أولوية لعام بوصفها واحملكمة" 

يف القرار  ينبغي إدراجهاأي عناصر يف و ، 2121ولوية لعام من باب األتيسر التكامل إطار معاجلتها يف 
 اسعة عشرة.للدورة التبالنسبة اجلامع 

، املتكامل ويف قدود واليتهموضوع اتنسيق  البلَدين اللذين يتوليانأسرتاليا ورومانيا  وبوصف -01
اجملتمع املدين أو املؤسسات مؤسسات على مدار العام  تهايف قلقات دراسية نظمشارك البلدان أيضا 

بشأن التعاون بني احملكمة اجلنائية احللقة الدراسية التقنية السادسة "، على سبيل املثالمن ذلك الدولية: 
قلقة و  ،احملكمة اجلنائية الدولية(، يناير/كانون الثاين  21")الدولية والبلدان املعروضة قالتها على احملكمة

 02) "تعزيز القدرة احمللية على مقاضاة مرتك ي اجلرائ  الدولية وعرب الوطنية يف أفريقيا"درسية بعنوان 
 ي(.ز ومبادرة كاسي ك. آسرت. م.  معهد، مارسآذار/

، باالشرتاك مع شبكة اإلبادة اجلماعية يف االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية، نظمت رومانياو  -05
يوم االحتاد األورويب ملناهضة اإلفالت من العقاب على اإلبادة النسخة الرابعة من مؤمتراا لالقتفال ب

وقدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب، مقر  يف) اجلماعية واجلرائ  ضد اإلنسانية وجرائ  احلرب
 ألبشعالوطنية  واملالققات القضائيةأمهية التحقيقات  تأكيدهبدف ، (2102مايو أيار/ 23يوروجست، 

لدول األعضاء يف االحتاد األورويب واالحتاد األورويب يف ال ي تبذهلا اواالعرتاف باجلهود املشرتكة ، اجلرائ 
يف اإلجراءات هذه اجلهات  إقياء ذكرى ضحايا هذه الفظائع وتأكيد دور، و نون اجلنائي الدويلإنفاذ القا
 بالكفاح املتواصل الفعال ضداالنتباه إىل التزام االحتاد األورويب على نطاق واسع ، واسرتعاء اجلنائية

أثناء تويل الرئاسة ، لاألو  السداسيخالل و . ، وتعزيز هذا االلتزاماإلفالت من العقاب على هذه اجلرائ 
 جدول أعمال االحتاد األورويب ذي الصلة مسألةَ  رأسأبقت رومانيا على ، الدورية جمللس االحتاد األورويب

حملكمة يف ادع  مراعاة يف إطار اجلهود الشاملة لزيادة ، بني املؤسستني وارتكثيف احلالتكامل وقفزت 
 سياسات االحتاد األورويب.

                                                           

(5)
 )ب(. 01واملرفق األول، الفقرة  022الفقرة  

 من هذا التقرير لالطالع على كامل التفاصيل. 26-21انظر الفقرات  (6)
(7)

قزيران/يونيه والذي ركز على موضوع  03من إعداد رئاسة اجلمعية عقب املعتكف الذي نظمه املكتب يف  
 ‘‘.مواجهة حتديات اليوم من أجل حمكمة أقوى غداا ’’
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دعمت كل من أسرتاليا ورومانيا ، السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف الدورة، وأخراا  -06
كالا من قدث جان ي استضافه املركز الدويل للعدالة االنتقالية ورابطة احملامني   املنسقني املتشاركنيبصفتهما 

نظام  يف وال سيما تأثرها اإلجيايب، املتخصصة والدوائركز على دور وتأثر احملاك  املختلطة ، ر الدولية
دعمت أسرتاليا أيضاا قدثاا جانبياا استضافته منظمة املعونة القانونية و العدالة احمللية يف دول ما بعد الصراع. 

 ".التكامل يف العمل: تقدمي حيىي جامع إىل العدالة يف غاناألفريقيا بعنوان "

 رئيس جمعية الدول األطراف وأمانتها -ثالثا  
ويف قني أن دور اجلهة املؤمتنة على منظومة نظام روما األساسي.  إن مجعية الدول األطراف هي -07
جلمعية نفسها حمدود جداا يف تعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على التحقيق يف اجلرائ  الدولية اخلطرة ا

الت فيما خيص شؤون العدالة اجلنائية الدولية. فمكافحة ظاهرة اإلف حمفل رئيسيفإهنا  بشأهناواملقاضاة 
أخطر اجلرائ  ال ي تثر قلق اجملتمع  على السواء فيما خيص الدويلو الوطين  الصعيدينعلى ، من العقاب
 األساسي. روما رئيسي لنظامالدف اهلهي  ،الدويل بأسره

غون كوون، على تسليط الضوء على -السيد أوسعادة  مجعية الدول األطراف،رئيس وقد دأب  -02
بشأن  2102أيلول/سبتمرب  21 االفتتاقي الذي ُعقد يففي املؤمتر فاحملافل.  شىتأمهية مبدأ التكامل يف 

 أشار الرئيس إىل  ،‘‘قوكمة احملاك  واهليئات القضائية اجلنائية: ضمان االستقاللية واملساءلة يف القضاء’’
بع قلقات ، قيث عقد املؤمتر أر 2101عملية تقيي  احلصيلة ال ي جرت أثناء املؤمتر االستعراضي لعام 

نقاش عامة بشأن قضايا رئيسية تتطلب اهتمام الدول األطراف، منها قلقة نقاش عامة ُكرست ملوضوع 
 .‘‘تقيي  قصيلة مبدأ التكامل: جسر فجوة اإلفالت من العقاب’’

، مجهورية كوريا، يف سيول الذي ُعقدوحتدث الرئيس يف املؤمتر السنوي لرابطة احملامني الدولية،  -02
، لنظاماأساس الذي هو أشار إىل أن مبدأ التكامل، ف. 2102سبتمرب أيلول/ 27إىل  22يف الفرتة من 

روما األساسي يف أيدي الواليات  املنصوص عليها يف نظام رائ اجليرتك املسؤولية الرئيسية عن معاجلة 
دولة  022الغ عددها األطراف الب فقط من الدول القضائية الوطنية. بيد أنه أشار إىل أن نصف الدول

على التحقيق يف هذه اجلرائ  وحماكمة  هتاوطنية الالزمة لضمان قدر ية التنفيذالتشريعات الاعتمدت 
 رائ اجليتعني على الدول أن تدمج ، . وشدد الرئيس على أنه لكي يكون التكامل فعاالا داخلياا  مرتكبيها

 ضمنئ العامة األخرى للقانون اجلنائي الدويل املباد وغرها مننظام روما األساسي  املنصوص عليها يف
 .املعمول هبا لديهاقوانني العقوبات الوطنية 

، على مستوى السفراء بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، يف سيولنُظمت يف مأدبة غداء عمل و  -21
ه ال وأشار إىل أن، شدد الرئيس على مبدأ التكامل، 2102أكتوبر /تشرين األول 22يف ، مجهورية كوريا

وتالقق اجلناة حتقق يف القضايا ال ينبغي تفسر التصديق على أنه تنازل عن السيادة. وذكَّر بأن احملكمة 
من بني الركائز األساسية لنظام و بصدق. يه أو غر قادرة عل يف ذلك ندما تكون الدول غر راغبةإال ع

 الفظيعةرائ  اجللتحقيق يف خيص افيما روما األساسي أنه يعرتف باالختصاص القضائي األساسي للدول 
هي حمكمة املالذ  اجلنائية الدولية ومقاضاة مرتكبيها. وذكر كذلك أنه من امله  اإلشارة إىل أن احملكمة

 ةاملتواضعه القضية هذو . ال احللول حملها الغرض منها هو تكميل السلطات القضائية الوطنيةف -األخر 
الرئيسية ونقاط القوة يف نظام روما األساسي: قيث ميكن للدول  العوامل املؤثرةأقد هي  ةقويال ولكن

 .وستكافحهاإلفالت من العقاب  ، أن تكافحبالتعاون مع احملكمة، األطراف
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التحديات والفرص بشأن "، الدورة السابعة عشرة للجمعية جرت يف ةجانبي أقداثيف ، وباملثل -20
ات وأفضل املمارسات املصممة خصيصاا ملنطقة آسيا املتعلقة بعاملية نظام روما األساسي: االسرتاتيجي

التصديق على أنه تنازل عن السيادة. أن يُفسَّر أكد الرئيس من جديد أنه ال ينبغي ، (2)"واحمليط اهلادئ
 ا.هتكملَ أن  القصد بل، أنظمة العدالة اجلنائية احمللية حملاحملكمة حتل  مبدأ التكامل أنفليس القصد من 

تقع على  ،أنه مبقتضى مبدأ التكاملعلى باملثل الضوء الرئيس  سلط ،ة أخرىدولي أقداثويف  -22
لتحقيق يف اجلرائ  ال ي تندرج ضمن اختصاص احملكمة أو املسؤولية عن اعاتق الدولة ذات االختصاص 

 ل.مكمِّ دور دور احملكمة هو  وأن املقاضاة بشأهنا،

الرئيس تعزيز مبدأ التكامل وزيادة الوعي به. وميكن أن يؤدي اإلدراك الكامل للطابع  وواصل -23
حتقيق التكميلي الختصاص احملكمة إىل زيادة تقّبل احملكمة وزيادة عدد الدول األطراف، ما يؤدي إىل 

 العاملية.
هام التيسر. وواصلت أمانة اجلمعية االضطالع مبهامها يف جمال التوعية وتقاس  املعلومات وم -21

ومتشياا مع املمارسة املتَّبعة يف املاضي، قامت األمانة، عند االقتضاء، بالتنسيق مع جه ي التنسيق 
 22اجلمعية إىل األمانة، يف ال ي أسندهتا والية العمالا بو املتشاركتني يف االضطالع هبذه األنشطة. 

، إىل الدول األطراف ICC-ASP/18/S/09(2) شفويةالذكرة املعرب ، ، نقلت األمانة2102مارس آذار/
لمساعدة ل الطالبةدف إىل تسهيل الروابط بني الدول األطراف هت، (01)تكامل للمساعدة التقنية" خطة"

التقنية واجلهات الفاعلة القادرة على مساعدة اهليئات القضائية الوطنية يف جهودها لتعزيز القدرة على 
دعت األمانة الدول و . مالققة مرتكبيهانظام روما األساسي أو  املنصوص عليها يف رائ اجلالتحقيق يف 

مبجرد أن و التكامل.  خطة إجنازاألطراف إىل بيان اقتياجاهتا من املساعدة القانونية التقنية من خالل 
 بناء القدرات. يف جمال دماتاخل اجلهات احملتملة لتقدميمع تنسق تتلقى األمانة طلباا، 

مانة طلبات من أربع دول أطراف تتعلق مبجموعة واسعة من تلقت األ، 2102يف عام و  -25
الضحايا والشهود )احلماية والتدريب واملشورة، مبا يف ذلك الدع  النفسي وإنشاء  منها ما خيصاجملاالت، 

 التقنيةالقدرة ؛ و التشريعاتوتنفيذ تعزيز التمثيل القانوين؛ و  ؛الدع  األمينو  ؛وقدة متخصصة(/هيئة
تقوم و وحتديث العدالة اإلدارية. ؛ مجع وتوثيق األدلة؛ و البنية التحتية القضائيةو ني واملوظفني؛ للمدعني العام
الدول واجملتمع املدين فيما يتعلق مع و  ،مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بالتواصلاألمانة قاليا 

خطوة مهمة يف عملية التكامل ال ي  اخلطةشجعت األمانة الدول األطراف على اعتبار و بالطلبات الواردة. 
والرد على ، اقتياجاهتا من بناء القدرات على املستوى الوطين، عند االقتضاءأن تقّي ، و ، تقودها الدولة

 ميكن حتقيق أهداف، من جانب عدد أكرب من الدول فقط نشطةالشاركة فبامل. اخلطةاالستبيان الوارد يف 
 .واخلطةالتيسر  عملية

قدود ملا ميكن حتقيقه.  فثمةأن هذه املهّمة أنشئت يف قدود املوارد املتاقة،  بالنظر إىلو  -26
وستواصل األمانة تيسر تبادل املعلومات بني الدول املعنية واجلهات صاقبة املصلحة عن طريق االتصال 

 املباشر هبا وعن طريق بوابة التكامل املوجودة على اإلنرتنت.

                                                           

 استضافتها كل من قكوم ي هولندا ومجهورية كوريا وشبكة برملانيون من أجل التحرك العاملي.شارك يف  (2)
(9)

 -https://asp.icc

entarity/Documents/ICC%20complementarity.Note%20Verbale.ENG.pdfcpi.int/en_menus/asp/complem. 
(01) -https://asp.icc

ocuments/ICC%20complementarity%20template%20platform%2cpi.int/en_menus/asp/complementarity/D

0EN.pdf. 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity.Note%20Verbale.ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity.Note%20Verbale.ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity.Note%20Verbale.ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity%20template%20platform%20EN.pdf
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity%20template%20platform%20EN.pdf
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity%20template%20platform%20EN.pdf
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity%20template%20platform%20EN.pdf
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/ICC%20complementarity%20template%20platform%20EN.pdf
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 المحكمة -رابعا  
 فرع "رابعاا"ملعلومات واآلراء املدرجة يف هذا القدمت احملكمة ا

احمللية على التحقيق يف أخطر اجلرائ  الدولية  ةبناء القدر عملية ال تشرتك احملكمة مباشرة يف  -27
يتعلق مبقبولية القضايا املعروضة  ومقاضاة مرتكبيها. فمن وجهة نظر قضائية، حيمل التكامل معىن حمدداا 

على وجه  ذات طابع قضائيمن النظام األساسي. وتظل هذه املسألة  07باملادة  على احملكمة عمالا 
ملبادرات ال ي تتخذها الدول األطراف من أجل تعزيز اهليئات القضائية الوطنية لتمكينها من أّما ااحلصر. 
ن حترتم أفينبغي اجملتمع الدويل ككل ومقاضاة مرتكبيها  تثر قلقيف أخطر اجلرائ  ال ي  بصدقالتحقيق 

 .(00)مبقبولية القضايا احملددة املعروضة عليها يتصللمحكمة فيما القضائية واالدعائية ل يةستقاللاال

فعالية  زيادةيف أنشطة قد تسه  يف  ومع ذلك، فإن احملكمة وأجهزهتا املختلفة تشارك قالياا  -22
يئة أدوار خمتلفة تؤديها يف الوطنية على مقاضاة مرتك ي أخطر اجلرائ . فلكل هالقضائية قدرة اهليئات 

على احملكمة يف اإلمجايل الواقع العبء  خفضأن تسه  هذه اجلهود يف  قاالت خمتلفة. وميكن أيضاا 
أن تعزيز القدرات الوطنية ميكن أن بالنظر إىل ، من الناقية املالية ومن ناقية القدرات األجل الطويل

 .(02)كمةعلى عبء القضايا املعروضة على احمل تأثريكون له 

يف جمال التحقيق واملالققة  تنيواسعودراية فنية وعلى وجه اخلصوص، تتمتع احملكمة خبربة  -22
املبذولة يف أنشطتها وجتمعتا لديها عن طريق جوانب اإلجراءات القضائية  استمدهتما من شىت القضائية
ها بشأن ئ آراميتقديف احملكمة  واستمرتقاالت قيد الفحص األويل.  01قيد التحقيق و قالة 00إطار 

اجلهات املتحاورة اخلربات وأفضل املمارسات مع  تقاس  هذهتبادل يف نظام روما األساسي، و  متطلبات
ومن شأن إصدار مكتب املدعي العام لورقات  بني شبكات املمارسني ذات الصلة.فيما ، وكذلك معها

ذات الصلة جبهود التحقيق واملالققة  سياسات خمتلفة أن يساه  أيضا يف تقدمي التوجيه بشأن القضايا
يف بعض املناسبات وعلى أساس حمايد من قيث قامت احملكمة أيضاا، و  القضائية على الصعيد احمللي.

رائ  اجلتركز على تناول  بااللتحاق بالتدريبات ال يحمددة  خربة فنيةموظفني ذوي  بتكليفالتكلفة، 
للمحكمة، يف  ميكنذلك،  وفضالا عنلوطين أو الدويل. ا الصعيدنظام روما األساسي على املشمولة ب

املعلومات مع اهليئات القضائية  تتقاس ، أن 23من املادة  01الفقرة  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 طراف يف القرار اجلامع، دُ الدول األ أكدته من جديد
هي لقانون اجلنائي الدويل ال ي قامت ألخرى املعنية باؤسسات اواملال ي اكتسبتها الدول  املستخلصة

 قاضاة مرتكبيها.مبنظام روما األساسي و مشمولة ببالتحقيق يف جرائ   أنفسها

 اقا  المبذولة من جانب المجتمع الدولي الجهود األوسع نط -خامسا  
تقريراا شامال عن مشاوراهتا مع اجلهات الفاعلة يف  منظمة المعونة القانونية األفريقية أصدرت -31

االجتاهات الناشئة خبصوص التكامل "بشأن جمال العدالة يف البلدان اخلارجة من النزاع والبلدان املعرضة له 
الدروس املستفادة من قضية غباغبو وبلي غودي ’’". وعقدت املنظمة أيضاا ندوة بشأن يف أفريقيا

قيث نوقشت مسألة فجوة التكامل يف كوت ديفوار، من  الهاي يف‘‘ واستعراض احملكمة اجلنائية الدولية

                                                           

(00)
، ICC-ASP/8/51، )الوثيقة تقرير املكتب عن عملية التقيي : تقيي  مبدأ التكامل: سد فجوة اإلفالت من العقاب 

 (.7و 6و 3الفقرات 
(01)

 .13، الفقرة نفسهاملرجع  
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 ول األطرافأثناء الدورة الثامنة عشرة جلمعية الدجانبياا  هذه املنظمة قدثاا  وستنظّ . مجلة قضايا أخرى
 ".غامبيا: املساءلة عن اجلرائ  ضد اإلنسانية مبا يف ذلك العنف اجلنسي يف ققبة حيىي جامعبعنوان: "

 تعزز فه دع  أنشطة و بتنظي   التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية قام ،2102ويف  -30
وتسعى إىل حتقيقه. ويف هذا الصدد، استضاف التحالف اجتماعا اسرتاتيجيا  مبدأ التكامل بشكل قوي

من لضمان أن حيظى هذا الركن األساسي إقليميا ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف كواال المبور، ماليزيا، 
باالهتمام والدع . وباإلضافة إىل ذلك، نظ  التحالف ثالث قلقات عمل مع نظام روما األساسي أركان 

منظمات اجملتمع املدين يف فنزويال، يف نيسان/أبريل، وأيار/مايو، وتشرين األول/أكتوبر، من أجل مناقشة 
 طائفة من القضايا املتعلقة بالعدالة الدولية والفحص األويل، مبا يف ذلك آفاق التنفيذ يف املستقبل.

يف جلسة استماع يف  يةالتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولويف منطقة األمريكتني، شارك  -32
 انكب على دراسةالتصديق على تعديالت كمباال و مسألة ملناقشة ، الربملان اإلكوادوري يف شباط / فرباير

عمل نظمتها اللجنة الدولية للصليب األمحر  قلقةباإلضافة إىل ذلك يف  وشارك التحالف. حملياا تنفيذها 
احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما  بشأنتدريباا  نظ قيث  ،البوليفية يف سوكري، بوليفيا ءوأكادميية القضا

يف العملية البوليفية لتنفيذ نظام روما  التحالف مبادئ توجيهية بشأن مسامهاتوقدم األساسي، 
 األساسي.

يف أوكرانيا، يف  العاملةوبعض املنظمات األعضاء فيه التحالف  يف منطقة أوروبا، أرسلو  -33
 تطلب إىلفولودمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا،  سعادةصاقب الالة إىل ، رس2102سبتمرب أيلول/

 رقبوي. ودجمه يف التشريعات احمللية احلكومة األوكرانية التصديق الفوري على نظام روما األساسي
اآلن بشكل  قيث تشر الواليةبتوسيع والية املمثل اخلاص لالحتاد األورويب حلقوق اإلنسان،  التحالف
قرار االحتاد األورويب بشأن احملكمة اجلنائية الدولية الذي يهدف إىل تعزيز الدع  العاملي لنظام  إىل أوضح

 روما األساسي.
آذار/مارس  22إىل  02ي وأكادميية نورمربغ، يف الفرتة من ز معهد آسر ومبادرة كاسي وقام -31

احمللية على حماكمة مرتك ي  تعزيز القدرات”احللقة الدراسية الرفيعة املستوى املعنونة بتنظي  ، 2102
 هذه احللقة الدراسية هي عبارة عن متابعة لدورة عقدت يفو “. اجلرائ  الدولية وعرب الوطنية يف أفريقيا

األوىل، مما يزيد من تعزيز قطاع  الدورةواملهارات املكتسبة خالل  املعارفوتستند إىل  2102فرباير شباط/
احللقة  وكانتإقامة العدل.  جمال ة بالفرنسية ال ي تواجه حتديات يفالعدالة يف البلدان األفريقية الناطق

بلدان خاضعة للتحقيق من قبل احملكمة اجلنائية املنتمني إىل القضاة واملدعني العامني  موجهةا إىل الدراسية
 ،ومايل ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وكوت ديفوار ،الدولية أو بلدان جماورة، مبا يف ذلك بوركينا فاسو

التدريب يف جماالت القانون اجلنائي الدويل، من لقانون الدويل و لاستفاد املشاركون من حماضرات و والنيجر. 
 انتشكل احللقتو والقانون اجلنائي عرب الوطين والقانون الدويل اإلنساين، باإلضافة إىل جلسات عملية. 

بإنشاء مدرسة تدريب دائمة هتدف إىل  جزءاا من املشروع املتعلق 2102و  2102لعامي  تانالدراسي
الدويل  اجلنائي وأفضل املمارسات وتعزيز قدرة القضاة الوطنيني على تنفيذ القانون املعارفتسهيل تبادل 

 والقانون الدويل اإلنساين وتنفيذ إجراءات عادلة امتثاالا للقانون الدويل.

وهي منتدى للسلطات  ،جماعيةاإلبادة الالمعنية بجرائم التحاد األوروبي اشبكة ونظمت  -35
وقدة التعاون القضائي التابعة جلستني عامتني يف  ،لجرائ  الدولية األساسيةلتصدي لالوطنية املختصة با

الصكوك  ، املعقود يف أيار/مايو، ملوضوعاالجتماع األول وُكرس .يف الهاي )يوروَجست( لالحتاد األورويب
 جلرائ  الدولية األساسيةيف االتحقيق  القدرة الوطنية يف جمالاملالية لالحتاد األورويب من أجل حتسني 

االجتماع  واملقاضاة بشأهنا، ولتقدمي الشبكة املعنية باالستبعاد التابعة للمكتب األورويب لدع  اللجوء. أما
عية، مقاضاة املقاتلني األجانب بته  جرائ  احلرب، واجلرائ  ضد اإلنسانية واإلبادة اجلما علىفركز الثاين 

والشبكة املعنية لالحتاد األورويب  الرومانيةالرئاسة نظمت  ،ذلك وفضالا عن. واجلرائ  املرتبطة باإلرهاب
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يوم االحتاد " واملفوضية األوروبية وقدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويبو  اإلبادة اجلماعية جبرائ 
هبدف تعزيز التحقيقات واملالققات أيار/مايو  23يف  "ملناهضة اإلفالت من العقاب الرابعاألورويب 
 .إىل ذلك صناع القرار واجلمهور العاموجذب اهتمام أبشع اجلرائ  بشأن  الوطنيةالقضائية 

 اا واقد اا يوماستغرقت عمل للممارسني  قلقة يوروجستاستضافت شبكة االحتاد األورويب و و  -36
منظمة و  ،األورويب حلقوق الدستورية وققوق اإلنسانبالتعاون مع االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، واملركز 

". الوصول إىل العدالة لضحايا اجلرائ  الدولية يف أوروباسبل حتسني " بشأن (REDRESSريدريس )
لتدريب القضائي ووكالة االحتاد األورويب للتدريب ل األوروبية شبكةالتتعاون شبكة اإلبادة اجلماعية مع و 

ة للممارسني الوطنيني املشاركني يف يختصص يةتطوير وتيسر تنفيذ برامج تدريب جمال على إنفاذ القانون يف
برنامج  ُقدمسبتمرب يف أكادميية مبادئ نورمربغ الدولية، أيلول/يف شهر و مكافحة اإلفالت من العقاب. 

بية للتدريب األورو  شبكةالتدري ي للقضاة واملدعني العامني من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب مع 
وتأثر  ومالققة مرتكبيها ، وركز على التحقيق يف اجلرائ  الدولية األساسية يف االحتاد األورويبالقضائي

وكالة  معباالشرتاك القانون  بشأن إنفاذندوة عرب اإلنرتنت  ُقدمتديسمرب، كانون األول/يف  و الالجئني. 
 .االحتاد األورويب للتدريب على إنفاذ القانون

بالنسبة الضغط من أجل املالققة القضائية احمللية  هيومن رايتس ووتشمنظمة ت واصلو   -37
، وإثارة املخاوف بشأن التدابر ال ي ميكن أن 2112للجرائ  املرتكبة خالل مذحبة استاد غينيا عام 

عن قلقها إزاء أوجه القصور يف نظام  أيضاا  أعربت املنظمةو تقوض الوالية اخلاصة للسالم يف كولومبيا. 
يف احملكمة اجلنائية اخلاصة  احملرز التقدم تشجعو العدالة العسكرية جلمهورية الكونغو الدميقراطية؛ 

 بشأن 2102أبريل احللقة الدراسية ال ي جرت يف نيسان/يف  تجلمهورية أفريقيا الوسطى؛ وشارك
اسرتاتيجيات التعجيل بوضع دعت املنظمة إىل و نائية الدولية. احملكمة اجل اإلجناز املتبعة يفاسرتاتيجيات 

ال ي هي االسرتاتيجيات احملكمة اجلنائية الدولية و  املوجودة قيد التحقيق يف حلاالتفيما خيص ااإلجناز 
حتدد اجملاالت ال ي ميكن فيها للسلطات القضائية الوطنية واحملكمة والشركاء اآلخرين بناء القدرات احمللية 

 .اجلرائ  الدوليةمرتك ي اكمة حمل

 رابطة المحامين الدوليةوعقد "برنامج احملكمة اجلنائية الدولية والقانون اجلنائي الدويل" التابع لـ -32
العديد من االجتماعات واملشاورات من أجل تبادل اآلراء واملستجدات والطرق االسرتاتيجية للمضي إىل 

 املساواة يف وسائل الدفاع يف السياقات الدولية واحمللية، وشارك األمام بشأن تنظي  حماكمات عادلة وتوفر
رئيس اجلمعية أو غون كوون ورئيس  ألقى، 2102سبتمرب أيلول/ يفو . يف هذه االجتماعات واملشاورات

يف الرابطة عضو  5111أكثر من  كلمة يف غهيون سون غاحملكمة اجلنائية الدولية السابق القاضي سان
الضوء على الدور اهلام للدول واألنظمة  قيث سلطايف سيول،  للرابطةاملؤمتر السنوي  خالل الدولية

 ملساءلة عن اجلرائ  اخلطرة.إىل االقانونية احمللية يف السعي 
احملكمة اجلنائية الدولية والقانون اجلنائي الدويل  ، عقد برنامج2102 أكتوبرتشرين األول/ يفو  -32

واجملتمع  واحملامنيدبلوماسيني ومسؤويل احملكمة ال مجع بنيمستديرة للخرباء  طاولةاجتماع التابع للرابطة 
املائدة  وتناولت: قضايا طويلة األجل يف العدالة الدولية". إىل النهايةالعدالة  حتقيقاملدين قول موضوع "

ققوق اإلنسان  لتشريعات احمللية أمهية خاصة لضمان محايةتكتسي فيها امن اجملاالت ال ي  اا املستديرة عدد
ورقة مناقشة بعنوان "اإلفراج املؤقت  أيضاا  الربنامج صدرأو لألشخاص املتهمني يف احملكمة اجلنائية الدولية. 

الدولية".  واهليئات القضائية واإلفراج يف مراقل متقدمة من اإلجراءات واإلفراج النهائي يف احملاك  اجلنائية
أمهية تطبيق معاير احملكمة اجلنائية الدولية وممارساهتا على ، رىمن بني موضوعات أخ، يناقش هذا التقريرو 

 .رائ  دولية، بعد موافقة حمكمة دوليةخاصة جبحماكمات  فيها املؤسسات ال ي جتري

، كجزء من مهمته الرامية إىل تعزيز التكامل فيما يتعلق المركز الدولي للعدالة االنتقاليةوقام  -11
الوصول إىل  سبل زيادة واملقاضاة بشأهنا، بتقدمي خربته الفنية للمساعدة يفبالتحقيق يف اجلرائ  الدولية 
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العدالة من خالل مشاركة الضحايا يف العمليات واحللول بعد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف 
اإلجراءات أمام قس  اجلرائ  يف كوت ديفوار، وتعويض الضحايا يف كولومبيا، و   منهاعدد من البلدان، 

عمل املركز  ويتعني أن يرتكزالدولية يف أوغندا، والقضايا ال ي نظرت فيها جلنة احلقيقة والكرامة يف تونس. 
 اللتني دوليتنيالليتني اآل علىالدويل للعدالة االنتقالية من أجل النهوض باملساءلة اجلنائية يف سوريا 

باإلضافة إىل و . وسيستمر يف ذلك دلة وتوثيق انتهاكات ققوق اإلنسانأنشأهتما األم  املتحدة جلمع األ
باملساواة  يلتزماملركز الدويل للعدالة االنتقالية ائتالفاا من الدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين  أقام ذلك،

ريق العامل املعين تحقيق السالم والتنمية املستدامني من خالل إنشاء الفبيف الوصول إىل العدالة للجميع و 
لتحديد مسامهة العدالة االنتقالية يف إرساء سيادة القانون،  وغايات أخرى 06اهلدف بالعدالة االنتقالية و 
كيفية دمج العدالة   بشأنالسياسات  لواضعيوالتنمية هبدف تقدمي املشورة ، والوقاية، والوصول إىل العدالة

 اآلونة األخرة، وضع املركز الدويل للعدالة االنتقالية يفو االنتقالية بشكل أفضل يف اسرتاتيجياهت . 
وكيف  باملالققة القضائيةاملبادئ التوجيهية والسياسات املتعلقة  بشأناللمسات األخرة على تقرير شامل 

 وسيناَقشالتأثر أو الضغط أو التدخل غر املربر.  منملدعني العامني يقي اميكن أن تكون هذه مبثابة درع 
" خالل توجيه املدعني العامني ومحايته : نظرة عامة مقارنة للسياسات التوجيهية لقرارات االدعاء" تقرير

، يف الهاي، بالشراكة مع األكادميية الدولية ملبادئ 2102قدث جان ي يف مجعية الدول األطراف لعام 
 .نورمربغ

بالتعاون مع آلية فأنشطتها يف جمال بناء القدرات.  األكاديمية الدولية لمبادئ نورمبرغكثفت و  -10
األم  املتحدة الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني، نظمت األكادميية قلقة دراسية 

عقدت أكادميية صيفية مدهتا و قاضياا من البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية يف أبيدجان.  26فائدة لـ
ليزية والفرنسية يف نورمربغ يف ك الشباب من بلدان األزمات والصراعات باللغتني اإلنأسبوعان للمهنيني

، نظمت وايامو بالتعاون مع مؤسسةو غطت األكادميية مجيع تكاليف املشاركني. و أغسطس. آب/
ا  وجمموعة من احملققني العسكريني واملدنيني يف أبوج مدعيا عاماالعمل السابعة لعشرين  قلقةاألكادميية 

 "تعزيز العدالة واملساءلة يف نيجريا". املعنونة عملقلقات الكجزء من سلسلة 
تطبيق بُغية توفر أدوات عملية للدول  لعدالةفي مجال ا االستجابة السريعة مبادرة وواصلت -12

عن كثب مع السلطات احمللية، قيث زودهت  خبربة متخصصة للغاية لتعزيز املبادرة  عملتو مبدأ التكامل. 
مّكن التوجيه القائ  ، يف السياقات التاليةو . ة مرتكبيهاهت  على التحقيق يف اجلرائ  الدولية ومالقققدر 

يف و . يف جمال بناء القدرات لسلطات احملليةلدع  مصم  خصيصاا  تقدميمن املبادرة  على احلاالت خرباء
التوجيه  تقدمئ  الدولية، قيث عن كثب مع مجيع اجلهات الفاعلة داخل شعبة اجلرااملبادرة تعمل ، أوغندا

املبادرة  بدأتو ومحاية الشهود والدع  النفسي االجتماعي.  ،بشأن التحقيق يف العنف اجلنسي واجلنساين
لسالم يف كولومبيا، قيث قدمت الدع  التوجيهي ة من أجل ااخلاص الوالية القضائيةأيضاا يف التعاون مع 

مع جلنة احلقيقة واملصاحلة يف املبادرة عملت و مشاركة الضحايا والعدالة التصاحلية. بشأن مبا يف ذلك 
 اجلنائية. األدلة خربة تقدميغامبيا لتعزيز قدرهتا على التحقيق، مبا يف ذلك من خالل 

ثالث قلقات دراسية إقليمية رفيعة املستوى  البرلمانيين من أجل عمل عالمي ت شبكةنظمو  -13
: الفريق العامل ألمريكا وهي دع  التعاون مع احملكمة وتعزيز قدرة آليات املساءلة احملليةلتعزيز التنفيذ و 

فانواتو( والفريق العامل املستديرة جلزر احمليط اهلادئ ) ، والطاولةالالتينية املعين بالعدالة الدولية )أوروغواي(
برملانياا باختاذ  021أكثر من  ، التزملذلكاملعين مبكافحة اإلفالت من العقاب يف أفريقيا )غامبيا(. ونتيجة 

قيث تقوم ثالث دول أمريكية دولة،  31التكامل يف  هبدف حتقيقإجراءات مشرتكة وقطرية حمددة 
بعثات ميدانية لتعزيز  أوفدت الشبكةالتينية ودولتان إفريقيتان قالياا مبراجعة تشريعات التكامل. كما 

ساعدة املوقدمت ، وعقدت اجتماعات ثنائية، أوكرانيا واملغرب تشريعات تنفيذ نظام روما األساسي يف
مبا يف ذلك قزمة تنفيذ منوذجية معززة تشمل أقكاماا للتعاون يف التحقيقات املالية ، قانونيةالتقنية و ال

 وجتميد ومصادرة األصول.
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 دينالعمل مع اجملتمع امل المبادرات النسائية من أجل العدالة بين الجنسينمنظمة واصلت و  -11
" دليل عملي بشأن اجلرائ  اجلنسية واجلنسانيةضع "وُ ، في جنوب كيفوفيف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 

مكتب املدعي العام " الصادرة عن ورقة السياسة العامة بشأن اجلرائ  اجلنسية واجلنسانيةاستناداا إىل "
 النسائية معبادرات منظمة املرت ااستشو النيابة العامة املدنية والعسكرية.  لتوجيهلمحكمة اجلنائية الدولية ل

القانون اجلنائي  خبراا يف 31أكثر من مع دولة و  21من العنف اجلنسي من  ناجياا وناجيةا  511أكثر من 
 "إعالن اجملتمع املدين بشأن قصد اإلسهام يفقول ما جيعل العنف جنسياا وكانت االستشارة الدويل 

دليل للممارسني قول كيفية تفسر جرمية ، 2102سبتمرب أيلول/يف  اعُتمدالذي ، العنف اجلنسي"
 روما األساسي. منصوص عليها يف نظام وهي جرمية، "أشكال أخرى من العنف اجلنسي"

 الخالصة -سادسا  
تعزيز القدرات  بشأنيسلِّط ما تقدَّم الضوَء على أمهية استمرار بذل اجلهود، يف احملافل املناسبة،  -15

، مع مراعاة بشأهناالوطنية على التحقيق يف اجلرائ  املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة 
فضالا عن وأمانتها  مجعية الدول األطرافال ي ميكن أن تقدمها يف هذا الصدد  اإلسهاماتحمدودية 

مل مع أخطر اجلرائ  ال ي تثر قلق اجملتمع القضائية الوطنية على التعا النظ قدرة  فضماناحملكمة ذاهتا. 
هناء ظاهرة اإلفالت من العقاب على إلمنظومة نظام روما األساسي، و  هو أمر قيوي لتحقيق جناحالدويل 

 ر وقوعها.اهذه اجلرائ ، واحليلولة دون تكر 

ى بأن تعتمد اجلمعية مشروع األقكام املتعلقة بالتكامل الوارد يف ويف هذا السياق يوصَ  -16
بأن تنظر اجلمعية كذلك يف جعل التكامل بنداا من بنود جدول  ويُوصى أخراا ذا التقرير. هل األول املرفق

 دوراهتا املقبلة. يف مناقشتهااألعمال الواجب 
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 األول المرفق

 نص مشروع قرار يُدرج ضمن القرار الجامع
التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعزمها على أال يفلت  تعيد تأكيدإذ  

 توافر الرغبة لدىعلى أمهية  تؤكدإذ و من العقاب، ككل مرتكبو أخطر اجلرائ  ال ي تثر قلق اجملتمع الدويل  
هبذه ذا التحقيق و القيام هبعلى  وتوافر القدرة لديهاالدول يف التحقيق فعالا يف هذه اجلرائ  واملقاضاة عليها 

 املقاضاة،
من يتحملون أكرب  تقدميمبا بذلته احملكمة من جهود وما قققته من منجزات يف  وإذ ترحب 

 منع قدوثوإسهامها بالتايل يف  العدالة إىلاجلرائ  املنصوص عليها يف نظام روما األساسي  مسؤولية عن
 للمحكمة بشأن مسألة التكامل، الفقه القضائيإىل  وإذ تشيرهذه اجلرائ ، 
من نظام روما األساسي فيما يتعلق مبقبولية  02و  02 و 07 املواد بأن تطبيق روإذ تذك   

 قضاة احملكمة، يبّت فيهايتعنّي أن  هو مسألة قضائيةالدعاوى أمام احملكمة 
أي ال ي ستنجز هبا احملكمة أنشطتها يف  مواالة النظر يف الكيفيةبأنه ينبغي  ر كذلكوإذ تذك   
بلدان احلاالت وأن االسرتاتيجيات املمكن اتّباعها إلجناز هذه األنشطة ميكن أن توفر إرشادات بلد من 

من احملكمة  تنتهيهبا مساعدة بلدان احلاالت يف تنفيذ إجراءات وطنية عندما ال ي ميكن  بشأن الكيفية
 أنشطتها يف احلالة املعيَّنة املعنية؛

بأن املسؤولية عن التحقيق يف أخطر اجلرائ  ال ي تثر القلق الدويل واملقاضاة عليها تقع يف  رتذك   -0
الوطين،  الصعيداملقام األول على عاتق الدول وأنه يتعني، من أجل ذلك، اعتماد التدابر املناسبة على 

النظ  القانونية الوطنية دى توافر الرغبة ل من أجل ضمانويتعني تعزيز التعاون الدويل والتعاضد القضائي، 
هذه هذا التحقيق و لديها على إجراء القدرة ضمان توافر و  بصدقلتحقيق يف هذه اجلرائ  واملقاضاة عليها ل

 املقاضاة؛

يف  هذا التنفيذالوطين وتعزيز  فعاالا على الصعيدمواصلة تنفيذ نظام روما األساسي تنفيذاا  تقرِّر -2
حتسني قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مقاضاة مرتك ي أخطر اجلرائ  من أجل احملافل املناسبة،  إطار

 ال ي تثر القلق الدويل وفقاا ملعاير احملاكمة العادلة املعرتف هبا دولياا، عمالا مببدأ التكامل؛

اجملتمع الدويل يف تعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية والتعاون فيما بني الدول  مبشاركة ترحب -3
 كني الدول من املقاضاة ققاا على اجلرائ  املنصوص عليها يف نظام روما األساسي؛لتم

باجلهود ال ي تبذهلا األم  املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية والدول  ترحب أيضا   -1
ية الوطنية تعزيز قدرة اهليئات القضائاهلادفة إىل واجملتمع املدين يف تعمي  االهتمام بأنشطة بناء القدرات 

على التحقيق يف اجلرائ  املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واملقاضاة على هذه اجلرائ  ضمن برامج 
سائر املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية  وتشجِّع بقوةوأدوات املساعدة القانونية القائمة واجلديدة، 

 صدد؛والدول واجملتمع املدين على بذل جهود إضافية يف هذا ال
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لعمل اهلام وتنّوه با ( 0)2131يف هذا الصدد باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  بترح   -5
وصول اجلميع  وضمانالوطين والدويل  الصعيديناملضطلع به فيما يتعلق بالنهوض بسيادة القانون على 

 على قدم املساواة؛ إىل العدالة

الدول اجلرائ  املنصوص أن ُتدرج ستتبع على أن إعمال مبدأ التكامل على حنو سلي  ي تشدِّد -6
القوانني مبوجب ب عليها عاقَ يُ من نظام روما األساسي باعتبارها أفعاالا جرمية  2و 7و 6عليها يف املواد 

بشكل إنفاذ هذه القوانني  تكفلفيما خيص هذه اجلرائ  وأن  وأن تستحدث اختصاصاا قضائياا الوطنية، 
 الدول على القيام بذلك؛ وتحث  ، فعال

إىل املكتب أن يبقي هذه املسألة قيد نظره وأن  وتطلببتقرير املكتب عن التكامل،  بترح   -7
التكامل، مبا يف ذلك أنشطة بناء بشأن املصلحة  اجلهات صاقبةيواصل احلوار مع احملكمة وغرها من 

بشأن مساعدة اهليئات القضائية الوطنية، و  بغيةالقدرات املتصلة بالتكامل ال ي يضطلع هبا اجملتمع الدويل 
ودور  احلالة احملددة،احلاالت حبسب ب املتعلقةاالسرتاتيجيات ال ي ميكن أن تتبعها احملكمة إلجناز أنشطتها 

املساعدة فيما  يف هذا الصدد؛ مبا يف ذلكاألخرى اجلهات الفاعلة و الشراكات مع السلطات الوطنية 
 واجلرائ  اجلنسية واجلنسانية؛ والضحاياشهود محاية ال مثليتعلق مبسائل 

أمانة مجعية الدول األطراف بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ  املقدَّمة منأيضاا باملعلومات  بترح   -2
املصلحة،  واجلهات األخرى صاقبةتيسر تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف ب واليتها املتعلقة

كذلك بالعمل   وترحبتعزيز اهليئات القضائية الوطنية؛  هبدفاملنظمات الدولية واجملتمع املدين،  افيه مبا
قدود املوارد  يفمن األمانة أن تواصل،  وتطلبالذي اضطلعت به بالفعل األمانة ورئيس اجلمعية، 

واجلهات األخرى ف تيسر تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطرا يف جمالجهودها  تنمية، املوجودة
تعزيز اهليئات القضائية الوطنية، وأن  هبدفاملنظمات الدولية واجملتمع املدين،  افيه مبااملصلحة،  صاقبة

تنظر فيها الدول وغرها من كي اقتياجاهتا من قيث القدرات ل عنتدعو الدول إىل تقدمي معلومات 
عن تقريراا عشرة  التاسعةإىل اجلمعية يف دورهتا تقدم هات الفاعلة القادرة على تقدمي املساعدة، وأن اجل

 اخلطوات العملية املتخذة يف هذا الصدد؛

 أن تقّدم إىل األمانةالدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين على ع تشج   -2
نية، مبا يف اجملتمع الدويل والسلطات الوط جبهود وترحب كذلكأنشطتها املتعلقة بالتكامل،  عنمعلومات 

التحقيق يف اجلرائ  اجلنسية واجلنسانية واملقاضاة على هذه ب املتعلقةذلك أنشطة بناء القدرات الوطنية 
اجلهود املستمرة  وخاصةشمولة بنظام روما األساسي، املرائ  اجل ترقى إىل مستوىاجلرائ  ال ي ميكن أن 

الصعيد على  الضحايامتكني  وزيادة إىل العدالةضمان الوصول االسرتاتيجية الرامية إىل  بشأن اإلجراءات
 الدورة الرابعة عشرة للجمعية؛ أثناء (2)الوطين، مذكِّرة بالتوصيات ال ي قدمتها املنظمة الدولية لقانون التنمية

تبادل عن طريق احملكمَة على أن تواصل جهودها يف جمال التكامل، مبا يف ذلك  تشجِّع -01
يف الوقت نفسه مبحدودية دور احملكمة  وتذك رذات الصلة، األخرى املعلومات بينها وبني اجلهات الفاعلة 

بني الدول، مبا يف ذلك فيما التعاون  مواصلةأيضاا على  وتشجعاهليئات القضائية،  اتيف تعزيز قدر 
إشراك  العدالة، فضالا عنيف قطاع لعاملة اإشراك اجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية بشأن التعاون 

الرامية إىل تعزيز  ةواملستدام ةاجملتمع املدين، يف تبادل املعلومات واملمارسات املتعلقة باجلهود االسرتاتيجي

                                                           

(0)
 .71/0قرار اجلمعية العامة لألم  املتحدة  

املقدَّمة من املنظمة الدولية لقانون التنمية يف ‘‘ التكامل فيما خيص اجلرائ  الفظيعة اجلنسية واجلنسانية’’الورقة املعنونة  (1)
 .2105تشرين الثاين/نوفمرب 
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تعزيز و نظام روما األساسي واملقاضاة على هذه اجلرائ  ب املشمولةالقدرة الوطنية على التحقيق يف اجلرائ  
 ، بوسائل منها املساعدة اإلمنائية الدولية.إىل العدالةه اجلرائ  هذ وصول ضحايا

الصادرة ، بـ "املصفوفة املتعلقة باجملاالت احملتملة لتعزيز احملكمة ونظام روما األساسي" حتيط علما -00
وباختصاصات استعراض اخلرباء ، وال ي أعدهتا رئاسة اجلمعية، 2102تشرين األول / أكتوبر  00بتاريخ 

 .، من مجلة أمور أخرىامسائل التكامل احملددة فيهأن املكتب قد ينظر يف  وتالقظاملستقلني، 
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 الثاني المرفق

 القرار الجامعفي  بالوالياتدرج في المرفق المتعلق مشروع نص يُ 
 التكاملفيما خيص 
بقي هذه املسألة قيد نظره وأن يواصل احلوار مع احملكمة إىل املكتب أن يُ  تطلب )أ( 

املصلحة بشأن التكامل، مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات املتصلة بالتكامل  واجلهات األخرى صاقبة
االسرتاتيجيات ال ي  مساعدة اهليئات القضائية الوطنية، بشأنبغية ال ي يضطلع هبا اجملتمع الدويل 

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

  واجلرائ  اجلنسية واجلنسانية؛ والضحايامحاية الشهود  مثل

 يف جمالجهودها  تنمية، املوجودةقدود املوارد  يفأن تواصل،  من األمانة تطلب )ب(
 افيه مبااملصلحة،  واجلهات األخرى صاقبةتيسر تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف 

تعزيز اهليئات القضائية الوطنية، وأن تدعو الدول إىل تقدمي  هبدفاملنظمات الدولية واجملتمع املدين، 
هات الفاعلة تنظر فيها الدول وغرها من اجلكي ث القدرات لاقتياجاهتا من قي عنمعلومات 

عن اخلطوات تقريراا عشرة  التاسعةإىل اجلمعية يف دورهتا تقدم القادرة على تقدمي املساعدة، وأن 
  العملية املتخذة يف هذا الصدد؛
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 المرفق الثالث
 9102موجزات االجتماعات المعقودة في عام 

  الرسمية بشأن التكاملالمشاورات غير  -ألف

 9102شباط/فبراير  99 –الجلسة اإلعالمية غير الرسمية  -0

من نظام روما األساسي وقضايا املقبولية مبا يف ذلك حملة عامة عن الفقه واملواقف  07املادة املوضوع: 
 .احلديثة

-https://asp.icc

cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/HWG.complementarity1.summary.11A

pr19.2000.cln.pdf 
 9102نيسان/أبريل  4 -اسية الحلقة الدر  -9

 .اسرتاتيجيات اإلجناز على صعيد أنشطة احملكمة اجلنائية الدوليةاملوضوع: 
-asp.icchttps://

cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/4April%20Seminar%20Completion%20

Strategies%20Summary%2016May2019%201803.pdf 
 9102تشرين األول/أكتوبر  30 -اجتماع التيسير  -3

 مستجدات بشأن أنشطة التكاملاملوضوع: 
-https://asp.icc

cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Documents/Compl2.summary.25Nov2019.pdf 
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