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الهاي 02-02 ،تشرين الثاين/نوفمرب 0202

تقرير األمانة عن التكامل
مذكرة من األمانة
عمالً بالفقرة  9من القرار  RC/1الذي اختذه املؤمتر االستعراضي ،والفقرة  74من القرار
 ،ICC-ASP/9/Res.3والفقرة  10من القرار  ،ICC-ASP/10/Res.5والفقرتني  2و 9من القرار
 ICC-ASP/11/Res.6املؤرخة  2حزيران/يونيه  ،0202و 02كانون األول/ديسمرب  ،0202و 00كانون
األول/ديسمرب  ،0200و 00تشرين الثاين/نوفمرب  ،0200على التوايل ،تق ّدم أمانة مجعية الدول األطراف
مبوجب هذا تقريرها بشأن التكامل لكي تنظر فيه اجلمعية .ويعكس هذا التقرير األنشطة اليت اضطلعت هبا
األمانة تنفيذاً للوالية املنوطة هبا واملتمثلة يف تيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر اجلاهات
املعنية مبا يف ذلك املنظمات الدولية واجملتمع املدين سعياً وراء تعزيز الواليات القضائية احمللية.
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أولا -مقدمة
مبقتضى القرار
-0
األطراف ("األمانة") املاهمة التالية،

RC/Res.1

املعنون "التكامل" ،أسند املؤمتر االستعراضي إىل أمانة مجعية الدول

" ...طبقاً للقرار  ICC-ASP/2/Res.5تقوم األمانة ،يف إطار املوارد املتاحة ،بتيسري تبادل املعلومات بني
احملكمة والدول األطراف وسائر اجلاهات املعنية ،مبا يف ذلك املنظمات الدولية واجملتمع الدويل سعياً وراء تعزيز
الواليات القضائية وتطلب إىل أمانة مجعية الدول األطراف أن تقدم تقريراً إىل الدورة العاشرة للجمعية بشأن
التقدم احملرز يف هذا الشأن".
-0

ومبقتضى القرار  ،ICC-ASP/11/Res.6أعادت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") تأكيد هذه الوالية.

ثانيا -األنشطة فيما يتعلق بالجهات الفاعلة في ميدان التكامل
واصلت األمانة تنفيذ هذه الوالية بتوخي هنج ذي مسارين قام بتحديده مركزا التنسيق التابعان
-2
للجمعية ومها الدامنرك وجنوب أفريقيا .وواصلت األمانة االتصاالت اليت جترياها وعملت على تطوير عالقات
العمل اليت تربطاها باجلاهات الفاعلة يف ميدان التكامل ،وذلك بغية دعم الدول يف جاهودها الرامية إىل تعزيز
القدرة على التحقيق يف اجلرائم اليت ينص علياها نظام روما األساسي ومالحقة مرتكيب هذه اجلرائم .وعلى وجه
اخلصوص ،يسرت األمانة تنظيم حلقة دراسية رفيعة املستوى بشأن محاية الشاهود يف داكار يف حزيران/يونيه
 ،0202مبعرفة امليسر املعين بالتعاون ورعاية كل من النرويج وهولندا واستونيا .ومجعت احللقة الدراسية مسؤولني
رفيعي املستوى من تسع دول أطراف أفريقية ناطقة بالفرنسية ،وكان اهلدف من احللقة الدراسية هو تعزيز
القدرات الوطنية يف جمال محاية الشاهود وتشجيع تبادل أفضل املمارسات واخلربات مع احملكمة يف هذا اجملال
احملدد .وحدد املشاركون العديد من اجملاالت الرئيسية اليت ينبغي تعزيز قدرات اجلاهات الفاعلة الوطنية فياها من
أجل السماح بتنفيذ التكامل بصورة فعالة واجيابية ،من بيناها تدريب اجلاهات القضائية والشرطة املشاركة يف
محاية الشاهود وإعادة توطيناهم ،وضرورة وجود إطار قانوين سليم لتلبية طلبات التعاون احملددة املقدمة من
احملكمة .ومن املقرر أن يعقد امليسر املعين بالتعاون حلقة دراسية مماثلة يف هناية تشرين األول/أكتوبر ،0202
يف أروشا ،للدول األفريقية األعضاء الناطقة باإلجنليزية ،وستشارك األمانة يف هذه احللقة الدراسية.
كذلك ،وبناء على الطلبات املقدمة من بعض منظمات اجملتمع املدين للحصول على املساعدة يف
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عقد حلقات دراسية معنية ببناء القدرات ،عملت األمانة كحلقة اتصال مع املنظمات املاحنة احملتملة .وتالحظ
األمانة أن بعض اجلاهات املاحنة تقوم على حنو متزايد بتعميم العدالة الدولية يف براجماها للمساعدة اإلمنائية.
وتواصل رئيسة اجلمعية ،السفرية تينا إنتلمان (إستونيا) ،تعليق أمهية كبرية على موضوع التكامل وتركز
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بشكل خاص على التكامل يف مجيع البيانات اليت تديل هبا يف احملافل املختلفة ،مبا يف ذلك يف االجتماعات
احلكومية الدولية ،واملؤمترات اإلقليمية ،واملناسبات العامة .وشددت على أمهية بناء القدرات احمللية للتحقيق يف
اجلرائم اليت تدخل يف نطاق نظام روما األساسي ومقاضاة مرتكبياها يف سياق أوسع النطاق لسيادة القانون.
وأبرزت رئيسة اجلمعية أيضا الدور اهلام الذي تضطلع به املنظمات اإلقليمية واألمم املتحدة يف تقدمي املساعدة
2
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يف هذا الصدد .واهلدف من األنشطة اليت تقوم هبا رئيسة اجلمعية هو إعطاء أمهية للعمل الذي يتم االضطالع
به يف جمال التكامل وتوليد التآزر مع خمتلف اجلاهات الفاعلة اليت تعمل يف هذا اجملال.
وأثارت رئيسة اجلمعية أيضا أمهية اختاذ الدول إجراءات استباقية لتعزيز قدرهتا على حتقيق املساءلة
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عن اجلرائم املدرجة يف نظام روما األساسي يف لقاءاهتا الثنائية .وتشمل هذه اللقاءات االجتماعات الثنائية
خالل الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة ،ولقاءاهتا مع ممثلني رفيعي املستوى للدائرة األوروبية
للشؤون اخلارجية ،وأعضاء يف الربملان األورويب ،وممثلني ملفوضية االحتاد األفريقي.
وتضطلع األمانة بواليتاها عن طريق التشاور الوثيق مع مراكز التنسيق التابعة جلمعية الدول األطراف
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ورئيسة اجلمعية  ،وعلى وجه اخلصوص عن طريق مناقشة طرائق تنفيذ الوالية.

ثالثا -الطلبات التي نقلتها إلى الدول والجهات المعنية األخرى
عمال بالوالية املنصوص علياها يف الفقرة  2من القرار  ، ICC-ASP/11/Res.6اليت طلبت فياها
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اجلمعية إىل األمانة أن "تواصل ،يف حدود املوارد املتاحة ،تعزيز جاهودها الرامية إىل تساهيل تبادل املعلومات يف
هذا الصدد ،بوسائل مناها الطلب إىل الدول أن حتدد احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات وأن تقدم تقريرا عن
اخلطوات العملية اليت اختذهتا يف هذا الشأن إىل الدورة الثانية عشرة للجمعية" ،دعت األمانة ،يف مذكرهتا
الشفوية  ICC-ASP/12/S/012املؤرخة  00نيسان /أبريل  ،0202الدول إىل تقدمي معلومات عن االحتياجات
اليت حددهتا يف جمال بناء القدرات .وتلقت األمانة ،حىت اآلن ،ردودا من ثالث دول ،ونشرت هذه املعلومات
على املوقع اخلاص بالتكامل ،حسب االقتضاء .وتشمل اجملاالت اليت مت حتديدها الحتياجات بناء القدرات،
يف مجلة أمور ،تدريب العاملني على تقنيات التحقيق واملالحقة القضائية ،مبا يف ذلك على املسائل املتصلة
ب الطب الشرعي ومحاية الشاهود ،والتدريب على استخدام قواعد البيانات القانونية ،والوصول إىل السوابق
القضائية للمحاكم اجلنائية الدولية .وجتري األمانة اتصاالت مع الدول الطالبة من أجل مساعدهتا على حتديد
اجلاهات الفاعلة القادرة على تقدمي املساعدة املطلوبة.
وباإلضافة إىل ذلك ،حددت األمانة عددا من الدول اليت أعربت يف احافل أخرى عن احتياجات
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احددة لبناء القدرات يف جماالت خمتلفة ،مثل مجع األدلة ومحاية الشاهود ،وتعتزم متابعة االتصال هبذه الدول
والتنسيق مع اجلاهات الفاعلة لتقدمي املساعدة يف هذه اجملاالت.
 -02ومبوجب مذكرة شفوية  ICC-ASP/12/S/013مؤرخة  00نيسان /أبريل  ،0202شجعت األمانة،
عمال بالفقرة  9من القرار أعاله ،الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع املدين على موافاهتا مبعلومات
عن أنشطتاها ذات الصلة بالتكامل .وتلقت األمانة ثالثة ردود من الدول ،ونشرت هذه الردود على املوقع
اخلاص بالتكامل ،حسب االقتضاء.
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رابعا -األنشطة فيما يتعلق بالمحكمة
 -00وفقاً للوالية املنوطة باملؤمتر االستعراضي فيما يتعلق باحملكمة ،واصلت األمانة مناقشاهتا مع أجاهزة
احملكمة فيما يتعلق بتقاسم املعلومات وبكيفية التعاون معاها.
 -00وتعاونت األمانة بشكل وثيق مع احملكمة يف تنظيم وحتديد املشاركني يف احللقة الدراسية اليت عقدت
يف داكار بشأن محاية الشاهود ،اليت محت بإجراء حوار بناء بني الدول املشاركة واحملكمة ،مبا يف ذلك بتحديد
املناطق اليت ستكون هناك حاجة إىل بناء القدرات أو املساعدة التقنية .وستواصل األمانة حتسني التعاون مع
األجاهزة التابعة للمحكمة.

خامس ا -التكامل فيما يتعلق بالموقع اللكتروني
 -02تواصل األمانة تأكيد رأياها بأن األداة اليت يوفرها املوقع االلكرتوين اخلاص للتكامل من شأهنا أن
تيسر االتصال وتبادل املعلومات مبزيد من السرعة بني جمموعة عريضة من اجلاهات الفاعلة من أجل تلبية
احتياجات بناء القدرات القائمة يف جمال العدالة اجلنائية الدولية.
 -07ولتيسري الوصول إىل البيانات الواردة سابقا على شبكة اإلكسرتانت اخلاصة للتكامل وإضفاء املزيد من
الساهولة على استعماهلا ،نقلت األمانة ،يف شباط/فرباير  ،0202هذه البيانات إىل موقع مجعية الدول األطراف
على شبكة اإلنرتنت( .)0ياهدف هذا املوقع إىل توفري قاعدة معلومات عن األحداث املتعلقة بالتكامل ،وحتديد
اجلاهات الفاعلة الرئيسية وأنشطتاها ،وتيسري االتصاالت بني الدول املاحنة واملنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع
املدين واملستفيدين ،من أجل حتقيق هدف تعزيز القدرات الوطنية يف التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم األشد خطورة
اليت تثري قلق اجملتمع الدويل .واملوقع اإللكرتوين املخصص منتدى احايد ميكن لكل من اجلاهات املاحنة
واملسستفيدين استخدامه .وتواصل األمانة نشر املعلومات الواردة عن االحتياجات من املساعدة التقنية ،وكذلك
عن املشاريع املتعلقة ببناء القدرات على املوقع .وشرعت األمانة أيضا ،مبساعدة من مكتب رئيسة اجلمعية ،يف
إعداد قائمة غري حصرية للجاهات الفاعلة الرئيسية املعنية بالتكامل متاهيدا لنشرها على املوقع مع وصف موجز
لواليتاها وعملاها وروابط كل مناها على االنرتنت .وهذا من شأنه أن يعزز املوارد املتاحة على موقع اجلمعية
واجلاهات األخرى املعنية من أجل تطوير القدرات احمللية لتحقيق املساءلة عن اجلرائم الدولية اخلطرية.

سادسا -الخالصة
 -05تواصل األمانة حتقيق تقدم يف تنفيذ واليتاها ،يف حدود املوارد املتاحة .وقد استفادت قدرة األمانة منذ
أيار/مايو  0202من العمل الذي يقوم به خبري استشاري يف جمال التكامل يف مكتب رئيسة اجلمعية ،بتمويل
من موارد من خارج امليزانية ،وستواصل األمانة الناهوض بعملاها بالتعاون مع اخلبري االستشاري.
 -01وفيما يتعلق بوالية تيسري تبادل املعلومات ،تالحظ األمانة أهنا تلقت عددا احدودا جدا من الردود
على مذكراهتا الشفوية ،مما زاد من صعوبة إعداد بيان شامل سواء لالحتياجات من املساعدة التقنية أو
()0
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لألنشطة املتصلة بالتكامل اليت تقوم هبا الدول أو اجلاهات األخرى املعنية .وتدعو األمانة الدول القادرة على
تقدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات إىل إحاطتاها علما بذلك .وعالوة على ذلك ،تكرر األمانة احلاجة إىل
إدارة التوقعات ،مع االستمرار يف تطوير وتنفيذ هذه الوالية.
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