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  كمباال
 ٢٠١٠ هيوني/ حزيران١١ –مايو / أيار٣١

 

  
  

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية
  التكامل
  منوذج

  شكل املناقشة -١

 سد فجوة اإلفالت من العقاب: أن تقييم مبدأ التكاملحلقة مناقشة بش

 : ات املناقشومديرياملناقشة، ات حلقيف عضاء األاألمساء املؤقتة للمتحدثني الرئيسيني، و -٢

   املنسقون: مالحظات افتتاحية

 األستاذ ويليم شاباس: مدير املناقشة

  األعضاء يف حلقة املناقشة

  .دة نافانيثيم بياليالسي: نسانمفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإل

  .السيد سريج برامريتز: ا السابقةاملدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفي

 فرازير جريالدين السيدةمدير فريق احلكم الدميقراطي يف مكتب السياسات اإلمنائية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
  .مولكييت –

  .عقيد مونتازيين موكيمابا توسانتم، كينشاسا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، النائب مراجع احلسابات العا

  .القاضي أكييكي كييزا، رئيس الشعبة اخلاصة جلرائم احلرب يف حمكمة أوغندا العليا

 .كوفاندا كارل السيدنائب املدير العام للعالقات اخلارجية يف املفوضية األوروبية، 
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 برنامج العمل املؤقت  -٣

 ٢٠١٠يونيو / حزيران٣ميس اخل

  ، مع إمكانية عرض وثائق موجزة عن التكاملمالحظات افتتاحية من املنسق  ١٥/١٠ – ٠٠/١٠

  حلقة املناقشة   ٣٠/١١ – ١٥/١٠

  شرح مبدأ التكامل  •

  التطبيق العملي للتكامل والنظام الوارد يف نظام روما األساسي  •

  ؟كامل اإلجيايب، ما هو وما ضرورتهالتمفهوم  •

  متكني االختصاصات الوطنية/التنفيذ العملي للتكامل اإلجيايبإمكانية  •

  افتتاح املناقشة   ٤٥/١٢ – ٣٠/١١

 سونغ هيون - سانغأفكار يطرحها رئيس احملكمة اجلنائية الدولية القاضي  •

 أوكامبو مورينو لويسأفكار يطرحها املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية السيد  •

 جلسة تفاعلية  •

  امهات من املنظمات غري احلكوميةمس •

 تلخيص ومالحظات ختامية   ٠٠/١٣ – ٤٥/١٢

 النتيجة املتوقعة  -٤

 )مرفق ذه الوثيقة (قرار

 مواد املعلومات األساسية -٥

مرفق ذه " (سد فجوة اإلفالت من العقاب: تقييم مبدأ التكامل" التقرير الصادر عن املكتب عن التكامل بعنوان 
  ).الوثيقة

الذي أعده املنسقون لنماذج املشاريع الرامية إىل تعزيز االختصاصات احمللية لتتعامل مع اجلرائم املذكورة يف التجميع 
 .نظام روما األساسي

 معلومات إضافية -٦

  لقاءات جانبية بشأن التطبيق العملي للتكامل  -

  املشاركة يف األنشطة اإلعالنية  -
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 املرفق األول
 

  ملالتكا: تقرير املكتب عن التقييم
  :تقييم مبدأ التكامل

 )١(سد فجوة اإلفالت من العقاب
 

 املرفق الثاين
 

 )٢(مشروع قرار بشأن التكامل
 

  

                                                
  . ICC-ASP/8/51الوثيقة   )١(  
، )املستأنفة(الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة   )٢(  

-ICC، القرار )ICC-ASP/8/20/Add.1منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠١٠مارس / آذار٢٥-٢٢نيويورك، 
ASP/8/Res.9املرفق السابع ،.  


