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  األمانة بشأن التكاملتقرير 

  مذكرة من األمانة

 من ٤٧ الذي اختذه املؤمتر االستعراضي، والفقرة   RC/1 من القرار    ٩عمالً بالفقرة     
 ٨ املؤرخـة    ICC-ASP/10/Res.5 مـن القـرار      ٦١، والفقرة   ICC-ASP/9/Res.3القرار  
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢١ و ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠ و ٢٠١٠يونيه  /حزيران
رها بشأن التكامل   ، على التوايل، تقدم أمانة مجعية الدول األطراف مبوجب هذا تقري          ٢٠١١

ويعكس هذا التقرير األنشطة اليت اضطلعت ا األمانة تنفيـذاً للواليـة        . لتنظر فيه اجلمعية  
املنوطة ا واملتمثلة يف تيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر اجلهات             

  .الواليات القضائية احملليةز املعنية مبا يف ذلك املنظمات الدولية واتمع املدين سعياً وراء تعزي
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  مقدمة  -أوالً  

أسند املؤمتر االستعراضي إىل أمانـة      " التكامل" املعنون   RC/Res.1مبقتضى القرار     -١
  املهمة التالية،") األمانة("مجعية الدول األطراف 

 تقوم األمانة، يف إطار املوارد املتاحة، بتيسري تبـادل          ICC-ASP/2/Res.5طبقاً للقرار   "... 
املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر اجلهات املعنية، مبا يف ذلك املنظمات الدولية      

إىل أمانة مجعية الدول األطراف     تطلب  واتمع الدويل سعياً وراء تعزيز الواليات القضائية و       
  ".يف هذا الشأنأن تقدم تقريراً إىل الدورة العاشرة للجمعية بشأن التقدم احملرز 

، أعادت مجعيـة    ICC-ASP/10/Res.5 و ICC-ASP/9/Res.3قتضى القرارين   ومب  -٢
  .تأكيد هذه الوالية") اجلمعية("الدول األطراف 

  األنشطة فيما يتعلق باجلهات الفاعلة يف ميدان التكامل  -ثانياًُ  

واصل مركز التنسيق املعين بالتكامل داخل األمانة تنفيذ هذه الوالية بتوخي ـج      -٣
.  التنسيق التابعان للجمعية ومها الدامنرك وجنوب أفريقيـا        ا قام بتحديده مركز   ذي مسارين 

وواصلت األمانة االتصاالت اليت جتريها وعملت على تطوير عالقات العمل اليت تربطهـا             
وذلك بغية دعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيـز          باجلهات الفاعلة يف ميدان التكامل،      

جلرائم اليت ينص عليها نظام روما األساسي ومالحقة مرتكيب هذه          القدرة على التحقيق يف ا    
وتشري األمانة إىل أن هذه اجلهات الفاعلة هي إما قادرة على نقل معارفها ومهاراا . اجلرائم

الفنية إىل الدول وإما هلا القدرة على تنظيم نقل مثل هذه القدرة واملهارات، األمر الذي يفيد 
لة يف بناء قدرا على التحقيق يف اجلرائم اليت ينص عليها نظام رومـا              يف اية املطاف الدو   

ويقوم البعض من اجلهات الفاعلة بشكل متزايـد بإدمـاج          . األساسي ومالحقة مرتكبيها  
  .مضامني العدالة الدولية يف برامج املساعدة اإلمنائية اليت تقدمها

ني للجمعية ومع رئيس مجعيـة      وناقش مركز التنسيق أيضاً مع مركزي التنسيق التابع         -٤
الدول األطراف طرائق تنفيذ الوالية حيث مت التشديد على وجوب تسليط األضواء على اجلهود              
اليت تبذهلا الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية واتمع الدويل يف جمال بناء القـدرة الوطنيـة يف    

ومن شأن املزيـد مـن      .  األنشطة قطاع العدالة اجلنائية، وعلى ضرورة تشجيع املزيد من هذه        
أن يشكّل أداة مهمة يف جمال حتقيـق        ) إكسترانت(استخدام وتطوير شبكات اإلنترنت اخلاصة      

باقية فيمـا   وسعى الرئيس للتوعية يف نيويورك إىل ضرورة اختاذ الدول تدابري است          . هذه األغراض 
  .يتعلق بتعزيز قدرا فيما يتصل مبعاجلة اجلرائم اليت ينص عليها نظام روما األساسي

  األنشطة فيما يتعلق باحملكمة  -ثالثاًً  

 فيما يتعلق باحملكمة، واصـلت األمانـة        يوفقاً للوالية املنوطة باملؤمتر االستعراض      -٥
وقد أسفر  . علومات وبكيفية التعاون معها   مناقشاا مع أجهزة احملكمة فيما يتعلق بتقاسم امل       

هذا التعاون عن تيسري األمانة تبادل املعلومات فيما يتعلق مبشروع التدريب القضائي مـع              
دولة طرف وجهة فاعلة يف جمال التكامل والنظر يف التدابري املمكن أن تتخذها األمانة فيما               
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بشكل مالئم وستواصـل األمانـة      ويسري التعاون مع احملكمة     . يتصل بالبلدان ذات الشأن   
  حتسني التعاون مع األجهزة التابعة للمحكمة

  اإلكسترانتفيما يتعلق بالتكامل   -رابعاً  

ـ فيما يتعلق بشبكة اإلنترنت اخلا      -٦ الـيت أُنـشئت يف     ) إكـسترانت (ة للتكامـل    ص
  ترى األمانة أن هذه األداة من شأا أن تيسر الوصـول إىل جمموعـة              )١(٢٠٠١أغسطس  /آب

عريضة من اجلهات الفاعلة ومتكّن اجلهات املاحنة واجلهات املتلقية على التـوايل مـن اإلملـام                
باحتياجات الدول املتعلقة ببناء القدرات يف جمال اجلرائم الدولية فضالً عن املساعدة التقنية ذات              

  .الصلة املتاحة

ـ   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٧أغسطس و / آب ٣وعمدت األمانة، يف      -٧ دار ، إىل إص
بالغات تدعو فيها الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية واتمع الدويل إىل تقدمي معلومات            
عن األنشطة ذات العالقة بالتكامل اليت تضطلع ا ودعت اجلهـات املتلقيـة إىل بيـان                

وأشارت األمانـة إىل أن شـبكة       . احتياجاا يف جمال بناء القدرات اليت مت الوقوف عليها        
يراد ا توفري قاعدة معلومات بشأن األحداث ذات الـصلة          ) إكسترانت( اخلاصة   اإلنترنت

بالتكامل وحتديد اجلهات الفاعلة الرئيسية وأنشطتها، وتيسري االتصال فيما بني الدول املاحنة            
واملنظمات الدولية واإلقليمية واتمع الدويل واجلهات املتلقية بغية النهوض باهلدف املتمثل           

ز القدرة الوطنية على التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل ومالحقة          يف تعزي 
تشكل منرباً حيادياً ميكن أن تـستخدمه       ) إكسترانت( وشبكة اإلنترنت اخلاصة     .مرتكبيها

  .اجلهات املاحنة فضالً عن اجلهات املتلقية

خراً تزايد االهتمام من    وقد تلقت األمانة معلومات حمدودة حداً ولكن لوحظ مؤ          -٨
واإلكسترانت عمل متواصل ستـستمر فيـه       . جانب اجلهات الفاعلة املنخرطة يف التكامل     

ومن شأن تواصل االهتمام الذي تبديه    . األمانة قصد تعزيز مكوناته وجعله أيسر لالستعمال      
  .اجلهات الفاعلة املعنية بالتكامل أن ميكّن األمانة من حتسني هذا املوقع الشبكي

  اخلالصة  -خامساًً 

وبـالنظر إىل حقيقـة أن   . لقد حققت األمانة تقدماً إجيابياً يف جمال تنفيذ واليتها      -٩
األمانة تعمل يف حدود املوارد املتاحة هلا من الضرورة مبكان، من ناحية أخرى، االستجابة              

ل األطراف وللدو. قدر املمكن للتوقعات على أن األمانة ستواصل تطوير وتنفيذ هذه الوالية
  .أن تنظر يف السبل املمكن ا تقدمي أوجه الدعم يف هذا الصدد

____________  

  

                                                      
  .٢٠١١أغسطس / آب٢، املؤرخة ICC-ASP-20110802-PR707انظر النشرة الصحفية   )١(


