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 مجعية الدول األطراف
 

 عاشرةلدورة الا
 ٢٠١١ديسمرب /ولاأل كانون ٢١ – ١٢ ،نيويورك

  التكاملعن األمانة تقرير 

  مذكرة من األمانة

  من٤٧ والفقرةاالستعراضي  ؤمتراملالصادر عن    RC/1 القرار  من٩ عمال بأحكام الفقرة
على   ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٠ و ٢٠١٠ يونيو/ حزيران٨املؤرخ ، ICC-ASP/9/Res.3 القرار
هذا يعكس و .هتنظر فيكي للجمعية ل التكاملحول  تقريرها طيه الدول األطراف مجعيةأمانة تقدم ، التوايل
 والدول األطراف بني احملكمة تبادل املعلومات لتيسري تنفيذ واليتها األمانة يف اليت تضطلع ا األنشطة التقرير

السلطات القضائية دف إىل تعزيز املدين، و الدولية واتمع مبا يف ذلك املنظمات، واجلهات املعنية األخرى
  .احمللية

  مقدمة  -أوال

 الدول األطراف مجعيةأمانة الستعراضي ، كلّف املؤمتر ا"التكامل"   املعنون   RC/1 القرارمبوجب   -١
  ،")األمانة("

 ويف نطاق املوارد املوجودة، ICC-ASP/2/Res.3 إىل أمانة مجعية الدول األطراف، وفقاً للقرار يطلب "...
تيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر األطراف صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات 

 إىل أمانة مجعية الدول ويطلبمع املدين، من أجل تعزيز السلطات القضائية الوطنية، الدولية وات
ا العاشرة تقريراً يف هذا الشأناألطراف أن تقدم إىل اجلمعية يف دور." 

-ICC موجب القرارالتأكيد على هذه الوالية ") اجلمعية(" مجعية الدول األطراف توقد جدد  -٢
ASP/9/Res.3.  نلتقدمي  موظف كما قام بتعيني ، داخل األمانة التكاملجهة اتصال حول  جلمعيةا رئيسوعي

  .هلذه املهمة يف نيويورك الدعم

مع   اتصاالتتأجر الصدد ،، ويف هذا واليتها لتنفيذ ذي شقني اًجاألمانة العامة  وقد اعتمدت  -٣
 .كامل االتصال اخلارجية بشأن التشبكةأنشأت  وكذلك التكامل، يف جمال من اجلهات الفاعلة جمموعة واسعة
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  التكامل جمال اجلهات الفاعلة يفاملتعلقة ب األنشطة  -ثانيا

، من بني أمور أخرى التكامل، وتشمل، يف جمال مصفوفة باجلهات الفاعلة الرئيسية األمانة وضعت  -٤
 التحالف من أجل احملكمة مثل املدن ، ومنظمات اتمع املتحدة، ، واألممالدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية

االنتقالية،  الدويل للعدالةركز املو، منظمة رصد حقوق اإلنسانو مصفوفات القضايا،وشبكة ، اجلنائية الدولية
اليت  اجلهات الفاعلة وقد أعربت. من أجل العمل العامليالربملانيني و ومبادرة حتقيق العدالة يف اتمعات املفتوحة

 األمانة حريصة كما إن .تنفيذ واليتها األمانة يف العمل مععن اهتمام قوي ب شاتاألمانة مناق معهاأجرت 
لديها إن  أو للدول، واملهارات الفنية نقل املعرفةعلى  إما ةقادرإذ إا  ذه اجلهاته مع على العمل كذلك

قدرا  يف بناء دولةاليد تفأن  ،يف اية املطاف ،اليت من شأاواملهارات،  هذه القدرات نقل تنظيم القدرة على
 اجلهات بعضوتقوم  .، وحماكمة مرتكبيهانظام روما األساسياليت تدخل يف نطاق  رائميف اجل التحقيق على
  .للمساعدة اإلمنائية يف براجمها على حنو متزايد العدالة الدوليةتعميم ب

٥-  اجلديدة  الدول األطراف ت بنياملعلوما األمانة تبادل تقد يسر للوالية، التنفيذ العملي فيما خيص
  :ات القضايامصفوف، وشبكة الفاعلالتكامل و

قدمت املعنية، و رئيس الدولة مكتب نممثل م  معاجتماعاتاألمانة ، عقدت يف املقام األول  )أ(    
 هاعتربت أن ااالت اليت تلك الدولة يف منطلبت معلومات ذلك، و قترح تنفيذ توكيف واليتهامعلومات عن 

اليت تدخل يف نطاق  فيما يتعلق باجلرائم تنفيذ التزاماا  التقنية من أجلقدراتال بناء تكون هناك حاجة إىل قد
بشأن ، وتنفيذ اتفاق الوطنية القائمة مراجعة التشريعات ااالت اليت مت حتديدها وتشمل .روما األساسينظام 

 املساعدة القانونيةنظام ، وتعزيز الفرعية األخرى واالتفاقات اجلنائية الدولية وحصانات احملكمة امتيازات
   الشهود؛، ومحاية تسليم املتهمني أنفسهم أيضا توسعت لتشمل قد تكون رمبا، واليت املتبادلة

املخصصة  كمةاحمل ومسجل بعض القضاة من اجتمعت األمانة مع وفد زائر  الثانية،املرحلةيف   )ب(    
هذه  عززتو .املقترحة األمانة وأعماهلا واليةب وأبلغهم،  املعنية الدولة الطرفشأااليت أنللجرائم الدولية 

  .نقل املعرفة تسهيلقامت ب، وكذلك الفاعل التكامل أنشطة واملالحظات التدخالت

العمل و، مناقشاتمعها  أجرت اليت التكامليف جمال   اجلهات الفاعلةاالستناد إىلستواصل األمانة    -٦
كانون يف  يف نيويورك غرينتريمعتكف  املشاركة يف األمانة العامة، فإن وعالوة على ذلك. الدول عمها، ومع

العمل  زيد منامل دف، التكاملب ذات الصلة مع اجلهات اتصاالا تعزيز، حيث سيتم ٢٠١١ديسمرب /األول
  .يف هذا اال الفعلي

  ية واإلقليميةاملتعلقة باحملكمة، وباملنظمات الدول األنشطة  -ثالثا

الكيفية  أجهزة احملكمة األمانة مع، ناقشت بشأن احملكمةاالستعراضي  ؤمتراملالصادر عن  للواليةوفقا   -٧
 تاالاحل اليت مت حتديدها يف فيما يتعلق باالحتياجات، على سبيل املثال امعه لتعاونباواليتها  تنفذ اليت ميكن أن

بلدان  التكامل يف أنشطة التعاون يف إمكانية املدعي العام ع مكتبم األمانة وناقشت. البلدان ذلك من وغري
  .غينياديفوار و كوت مثل، احلالة

ألمم وحدة سيادة القانون التابعة ل مناقشات أولية مع  األمانةأجرت ،املتحدة باألمم فيما يتعلق   -٨
 يف جمال بناء احملددة املعنية اجلهاتمع  بالتعاون االضطالع بواليتها الكيفية اليت ميكن مناقشة، بغية املتحدة
  .القدرات
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التعاون من أجل  التكامل يف عنصر إدماج األمانة مع املفوضية األوروبية ناقشت عالوة على ذلك،   -٩
 .إقامة سيادة القانون

  شبكة االتصال اخلارجية اخلاصة بالتكامل  - رابعا

 .التكاملاخلاصة ب اخلارجيةاالتصال شبكة  شاءإن يفوالية األمانة  تنفيذ انب الثاين منيتمثل اجل   -١٠
، شبكة اتصال خارجية خاصة بالتكاملل هيكالاألمانة  وضعت، التكاملامليسرين يف جمال  بالتشاور معو

ذات  وأنشطتها اجلهات الفاعلة الرئيسية، وحتدد بالتكامل األحداث املتعلقة تقدم معلومات عن سوف واليت
يتم االتصال مبجموعة سوف  ذا األسلوباألمانة أن وترى  .واملتلقني  املاحننيبنيتسهل االتصال الصلة، و

تعزيز  الدول من أجل احتياجات على املتلقية اجلهاتاجلهات املاحنة وإطالع ، واألطراف الفاعلةواسعة من 
 ضال عنف ،هاحماكمة مرتكبيونظام روما األساسي اليت تدخل يف نطاق رائم اجلالتحقيق يف  قدرا على

  .املتاحة ذات الصلة املساعدة التقنية

. أعلنت فيه عن إنشاء الشبكة اخلارجية )١(األمانة بيانا صحفيا أصدرت ،٢٠١١ أغسطس/آب ٢يف     -١١ 
  علىاتعليقاطلبت منها إبداء آرائها وتقدمي و التكامل، مع اجلهات الفاعلة يف األمانة، تشاورت ذات احلنييف و

 يف املستقبل الشبكة اخلارجيةبدء تشغيل  ومن املتوقع .يكلاهل يف تنقيحد كان ذلك مفيدا وق، اهليكل املقترح
  .لنشرهاتوجيهية لتقدمي املعلومات ال بادئملا مبا يف ذلك القريب،

___________  

                                                
 .٢٠١١أغسطس / آب٢  املؤرخ ICC-ASP-20110802-PR707  البيان الصحفي)١(


