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 احلادية عشرةالدورة   
 ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢-١٤ ،الهاي

  عن خطة العمل الرامية إىل حتقيق عامليةاملكتب تقرير 
               ً     ًوتنفيذه تنفيذا  كامال ة اجلنائية الدولية للمحكمنظام روما األساسي 

  األمانة مقدمة منمذكرة 

يقدم مكتب  ،٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢١املؤرخ  ICC-APS/10/Res.5من القرار  ٤   ً         عمال  بالفقرة 
للمحكمة اجلنائية نظام روما األساسي  الرامية إىل حتقيق عاملية مجعية الدول األطراف هنا التقرير املتعلق خبطة العمل

املشاورات غري الرمسية اليت عقدها  نتائجويعكس هذا التقرير . ، لكي تنظر فيه اجلمعية              ً     ًوتنفيذه تنفيذا  كامال الدولية 
  .الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب
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  مقدمة  -أوال
خطة العمل الرامية إىل حتقيق  بتوافق اآلراءاعتمدت قد  ،يف دورا اخلامسة ،مجعية الدول األطرافكانت    -١

  ١")خطة العمل"ها فيما يلي بعبارة يويشار إل(               ً     ًوتنفيذه تنفيذا  كامال للمحكمة اجلنائية الدولية نظام روما األساسي  عاملية

بتقرير املكتب عن  دورا العاشرة،يف  ،")اجلمعية"                         ي شار إليها فيما يلي باسم (مجعية الدول األطراف رحبت و  -٢
عن واعتمدت التوصيات الواردة فيه، وطلبت إىل املكتب مواصلة رصد تنفيذ اخلطة وتقدمي تقرير  ٢خطة العمل،تنفيذ 

  ٣.احلادية عشرةإىل اجلمعية يف دورا  كذل

 ‘كريستينا ميزدريا’السيدة بتعيني ، ٢٠١٢أبريل /نيسان ١٠، يف العاشريف اجتماعه ، مكتب اجلمعية وقام  -٣
  .ة خلطة العمل    ميس ر) ايرومان(

روما األساسي نظام ل حتقيق العامليةتشجيع القيام على حنو استبقاقي بإىل تدعو خطة العمل الدول األطراف و  -٤
ات دراسية لقحعقد ودعم  تنظيم بينهاأمور من عن طريق العالقات الثنائية واإلقليمية  بواسطة،     ْكامال               ْتنفيذه تنفيذا بو

يف        ًأطرافا لدول الراغبة يف أن تصبح إىل اواملالية  الفنيةاملساعدة  وتقدمياحملكمة،  عن، ونشر املعلومات وأحداث أخرى
، والتعاون ")األمانة"                         ي شار إليها فيما يلي باسم (أمانة مجعية الدول األطراف إىل املعلومات  تقدميونظام روما األساسي، 

دعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز الطابع العاملي إىل ذلك، تدعو خطة العمل األمانة      ً   وفضال  عن. مع احملكمة
لتبادل املعلومات، يف حدود املوارد املتاحة،  وصل كجهةاألمانة عمل عن طريق األساسي روما والتنفيذ الكامل لنظام 

مكتبها،  عن طريق اجلمعية،               ً    خطة العمل أيضا  من تتطلب و. هاوضمان نشر مجع هذه املعلوماتعن طريق مبا يف ذلك 
  .قيد االستعراض خطة العملإبقاء 

من أجل إبقاء  لمكتبالتابع ل نيويورك يفمن جانب الفريق العامل موضع حبث خطة العمل  وقد ظلت  -٥
       ٍ        على علم  بكل ما يف هولندا  املوجودةاألخرى  املهتمةملندوبني وموظفي احملكمة وأعضاء اتمع املدين واألطراف ا

  .قام وتوصياموتعليتلقي اقتراحام من أجل طة العمل وخب املتعلقةيف املناقشات احملرز التقدم  خبصوص استجد

نظام روما األساسي وتنفيذه  حتقيق عامليةما استجد من معلومات بشأن اجلهود الرامية إىل  - ثانيا
        ً     ًتنفيذا  كامال 

  ما استجد من معلومات بشأن املشاورات غري الرمسية -ألف

                                                           

تشرين  ٢٣اف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطر) ١(
  .، واملرفق األول٢الفقرة   ،ICC-ASP/Res.3، اجلزء الثالث، ) ICC-ASP/5/32( ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١ -نوفمرب /الثاين

 .ICC-ASP//9/21 الوثيقة) ٢(

 .٤الفقرة ) ICC-ASP/10/Res.5  الد األول، اجلزء الثالث،، )ICC-ASP//10/20 (٢٠١١ ___العاشرة ، الدورة___الوثائق الرمسية )  ٣(
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اجلهات الفاعلة يف حمافل                                                                         واصلت امليس رة اتباع املمارسة املتمثلة يف إجراء مشاورات غري رمسية مع العديد من  -٦
         وقد و جهت .          ً       ً                 ة اجتماعا  مفتوحا  غري رمسي يف نيويورك   يس ر، عقدت امل٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ٥ففي . خمتلفة

الدعوة إىل ممثلي الدول األطراف والدول غري األطراف يف نظام روما األساسي وكذلك إىل أعضاء أمانة مجعية الدول 
ة واحملكمة واتمع املدين من أجل املشاركة يف املداوالت بقصد إشراك أكرب عدد ممكن من األطراف واملنظمات الدولي

أي حتقيق :                                                             وت سهم هذه املشاركة العريضة يف حتقيق كال اهلدفني املنشودين خلطة العمل. اجلهات الفاعلة املهتمة باألمر
  . العاملية لنظام روما األساسي وتنفيذه بالكامل

نظام روما على ة، وعلى حالة التصديق    يس رملشاورات غري الرمسية على والية وبرنامج عمل املزت ا  ّرك وقد    -٧
وعقب ظهور االستنتاجات الواردة يف التقرير  .، ومضمون خطة العمل والتقدم احملرز منذ اعتماد اخلطةهوتنفيذ األساسي

االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة ’تصديق على حالة ال إىلاالنتباه ة    يس رامل السابق املتعلق خبطة العمل، وجهت
  ُ       ً    وأ شري أيضا  إىل . ة، على اختاذ خطوات للتصديق عليهع                                   ِّوشج عت الدول، وبصورة خاصة الدول املوق  ‘اجلنائية الدولية

 ُ         مل دخ لة على آخر التطورات واجلهود املبذولة والتعهدات املقطوعة من جانب الدول يف جمال التصديق على التعديالت ا
إىل الدول تطلب فيها املوجهة من األمانة واليت  ٤الشفوية السنويةة إىل املذكرة    يس روأشارت امل .نظام روما األساسي

وأكدت على أن  ،بالكامل وتنفيذه نظام روما األساسيعلى تقدمي معلومات عن اإلجراءات املتخذة لتشجيع التصديق 
 ت   شج عو ٥.من الدول األطرافدولة  ١٨سوى لذلك مل يستجب  ٢٠١٢عام  فيف.           ًكان منخفضا  معدل االستجابة

  .ذلكتفعل أن على املعلومات املطلوبة بعد مجيع الدول األطراف اليت مل تقدم  ة   يس رامل

ة مشاورات ثنائية مع ممثلي الدول وأعضاء اتمع    يس رامل أجرت، االجتماع املفتوح غري الرمسيباإلضافة إىل و  -٨
  . واملنظمات الدولية واألمانةاملدين

  .أي تعديالت على أحكام خطة العمل احلاليةأثناء الفترة املشمولة بالتقرير          ومل ت قترح   -٩

  ما استجد من معلومات بشأن االجتماعات الرمسية   -باء

راسالت، األطراف، عن طريق اجتماعات رفيعة املستوى ومالدول غري ل رئيس احملكمة مع العشرات من     تواص   -١٠
هذه األطراف على النظر جبدية يف مسألة العضوية يف نظام روما األساسي عن طريق زيادة الوعي بالفوائد     شج عو

  .واالعتبارات العملية املرتبطة باالنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية وتوضيح التصورات اخلاطئة

مجعية الدول  ةود املتعلقة بتحقيق العاملية مع رئيس    ً                                        وفضال  عن ذلك، قام رئيس احملكمة بزيادة تنسيق اجله  -١١
على إجراء تبادل فعال للمعلومات     شج عاملنظمات اإلقليمية ومنظمات اتمع املدين والدول األطراف، ومع األطراف و

وذه . وأحال االستفسارات وطلبات املساعدة إىل اجلهات الفاعلة اليت تتمتع بأفضل وضع ميكنها من االستجابة هلا

                                                           

 .٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٦ املؤرخة، ICC-ASP/11/SP/PA/12 الوثيقة  )٤(

 وكرواتيا، وكولومبيا، وفرنسا،وسورينام ، وساموا،  وزامبيا، وتشاد، ،وبوركينا فاسو انيا، وإيطاليا،وإكوادور، وألبانيا، وأمل استراليا، ) ٥(
 .واليونان ونيوزيلندا، ،وموريشيوس ومالطة، وليتوانيا،
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شارك كبار مسؤويل احملكمة يف اجتماع مائدة مستديرة مع الروح، وبدعم من استراليا ونيوزيلندا وأمانة الكومنولث، 
  .دول جزر احمليط اهلادئ ملناقشة التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه يف املنطقة

والرباط  )مصر(ية القيام بزيارة إىل القاهرة الرامية إىل حتقيق العامل ة مجعية الدول األطرافومشلت جهود رئيس  -١٢
، حيث اجتمعت مع برملانيني قياديني ومسؤولني حكوميني ومسؤولني من جامعة الدول العربية وجهات فاعلة )املغرب(

 من نبرملانيو’ومنظمة يف مشاورات برملانية نظمها الربملان املغريب  اجلمعية ةرئيسويف الرباط، شاركت . من اتمع املدين
  .       ً                         مجعت معا  برملانيني من املنطقة بأسرها‘ العاملي العمل أجل

الدول األطراف األسبوع الوزاري للجمعية العامة لألمم املتحدة من أجل عقد رئيسة مجعية  توقد كرس  -١٣
 اجتماعات بشأن حتقيق العاملية مع وزراء خارجية جزر البهاما، وكوت ديفوار، وواليات ميكرونيزيا املوحدة،
وجامايكا، وموناكو، وموزامبيق، وبابوا غينيا اجلديدة، والصومال، وجنوب السودان، ونائب وزير خارجية مصر، 

  .ووزير العدل يف أوكرانيا

  سلسلة احللقات الدراسية  -جيم

اء                                                                                             أوضح املنس ق السابق أن رومانيا وأمانة مجعية الدول األطراف قد نظمتا بصورة مشتركة حلقة نقاشية للخرب  -١٤
 "التطورات واملوارد: خطة العمل املتعلقة بتحقيق العاملية لنظام روما األساسي والتشريعات التنفيذية"بشأن موضوع 

وممثلو ترينيداد وتوباغو وأمانة الكومنولث واللجنة الدولية  رئيس احملكمة  وقام. وذلك أثناء الدورة العاشرة للجمعية
                                                   بالتحد ث عن التحديات املرتبطة بالتصديق على نظام روما ‘ أجل العمل العاملي برملانيون من’للصليب األمحر ومنظمة 

فيما يتعلق                                                                                             ًاألساسي وتنفيذه على نطاق العامل مع التركيز على تأثري القانون النموذجي الذي مت االنتهاء منه مؤخرا 
طلبات الدنيا لتنظيم مبدأي التكاملية وأكد هؤالء على أن القانون النموذجي يصاحبه دليل باملت. ببلدان القانون العام

أوضح عدة و.                                                                 ً                           والتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ميكن أن تقوم الدول بتكييفه تبعا  الحتياجات التشريعات الوطنية
هو احلاجة إىل تعزيز القدرة املؤسسية للدول، وخباصة التدريب املهين  ما زالمتكلمني أن أحد التحديات الرئيسية 

وأشار بعض املتكلمني إىل مواصلة اجلهود التنسيقية الرامية إىل الترويج لتحقيق . وموظفني حكوميني آخرين للقضاة
  .                                                                                             ً        ًعاملية نظام روما األساسي وللعمليات األخرى املتصلة بسيادة القانون، وطالبوا بتنفيذ خطة العمل تنفيذا  ديناميا 

الصغرية يف اجلزرية لدعم ما تبذله الدول  مستمرةبذل جهود وواصلت استراليا ونيوزيلندا وأمانة الكومنولث   -١٥
املستديرة ائدة املاجتماع ’احمليط اهلادئ من جهود لتحقيق التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه وذلك باستضافة 

عام ومسجل واملدعي الرئيس احملكمة  وأدىل. ٢٠١٢فرباير /شباط ١٦ين يف يف سيد‘ اإلعالمية ملنطقة احمليط اهلادئ
. بصورة جوهرية الدول األطراف، برسائل رئيسية يف االجتماع وشاركوا يف املناقشاترئيسة مجعية           ً    احملكمة، فضال  عن 

مشاركتها يف هذه احللقة الدراسية بسلسلة من االجتماعات مع ممثلي دول احمليط اهلادئ يف  اجلمعية ةرئيس       وأتب ع ت 
                     َ                                          املنظمون، حضر هذا احلدث  ممثلون عن الدول األطراف والدول غري األطراف يف      ً                   ووفقا  للتقرير الذي أعده . نيويورك

مما أتاح الفرصة لتقدمي معلومات من أجل مساعدة دول احمليط اهلادئ يف  نظام روما األساسي من منطقة احمليط اهلادئ
آراء دول احمليط ملزيد عن ملعرفة اأو مسألة وضع واعتماد تشريعات تنفيذية، وكذلك /نظرها يف مسألة االنضمام و

التحديات اليت تواجهها هذه الدول يف النظر يف وكذلك عن اهلادئ بشأن النظام املنشأ مبوجب نظام روما األساسي 
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وكان اهلدف الذي توخاه مستضيفا اجتماع املائدة املستديرة هو معرفة ما هي . مسألة االنضمام إىل نظام روما وتنفيذه
 ميكن القيام ا بغية تناول وضع منطقة احمليط اهلادئ باعتبارها إحدى أكرب املناطق الناقصة التمثيل األشياء اإلضافية اليت

هذا االجتماع متاح على املوقع الشبكي للمحكمة اجلنائية الدولية  والتقرير املتعلق حبصيلة. يف إطار نظام روما األساسي
  .                                                    وسي تب ع هذا احلدث باجتماع مائدة مستديرة ي عقد يف نيويورك. ياملكرس للذكرى السنوية العاشرة لنظام روما األساس

، لزيادة الوعي وإجياد فهم أفضل لتعديالت نظام روما ٢٠١٢     ُ                              وقد ك رست عدة أحداث، ن ظمت أثناء عام   -١٦
لعملية التصديق على ود ريادية للترويج واضطلعت ليختنشتاين جبه. ٢٠١٠األساسي اليت ووفق عليها يف كمباال يف عام 

وتنفيذها عن طريق تنظيم حلقات عمل وحلقات نقاشية حظيت باملشاركة من جانب جمموعة واسعة من  التعديالت
وأوضحت املناقشات التزام الدول األطراف بالتصديق على تعديالت كمباال، وجرى . اجلهات صاحبة املصلحة

                                   ً وشاركت بلجيكا بنشاط يف هذا اال أيضا   .عدة دول عن هذا الصدد يفصدرت الترحيب بتعهدات ملموسة 
   ُ         ً               ، ك رست أساسا  ألول تعديلني من "من روما إىل كمباال"بعنوان دولية ، حلقة عمل ٢٠١٢يونيه /ونظمت، يف حزيران
  .األساسي املعتمدة يف كمباال، ولعملية التصديق عليهما من جانب الدول األطراف تعديالت نظام روما

 فرنسا وأملانيا و إسبانياويف سياق االحتفال هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لنظام روما األساسي، قامت   -١٧
واملسارات املاثلة أمام  ودول أخرى باستضافة أحداث إلحياء هذه الذكرى وملناقشة التحدياتوهولندا واململكة املتحدة 

وقد .                                 ً                                                        احملكمة اجلنائية الدولية انطوت أيضا  على مشاركة دول غري أطراف وأوساط أكادميية ومنظمات جمتمع مدين
                                                                                                ن شرت التفاصيل اخلاصة بكل حدث من هذه األحداث على املوقع الشبكي للمحكمة اجلنائية الدولية املكرس للذكرى 

  .ألساسيالسنوية العاشرة لنظام روما ا

 التعهدات واملساعدة والتعاون  -دال

                                                                                   ِّ         مبناسبة االجتماع الرفيع املستوى املعين بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، الذي ن ظ م برعاية   -١٨
واالحتاد  ٦، قدمت أربع عشرة دولة من الدول األطراف٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٤اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف 

  ُ                     وك رست التعهدات امللموسة . أو خطية بدعم احملكمة اجلنائية الدولية وحتقيق عامليتها/يب تعهدات شفوية واألورو
عملية التصديق على نظام روما األساسي وتعديالت كمباال وتنفيذمها، وللنهوض مببدأ التكاملية، ودعم أنشطة لتشجيع 

إىل الدول، مبا يف ذلك  تمع املدين، ولعرض تقدمي املساعدةالتوعية، مبا يف ذلك دعمها يف إطار مشاريع مشتركة مع ا
  .اخلربة الفنية القانونية

قد تعهد رئيس وزراء هاييت أثناء احلدث نفسه بالتصديق على نظام روما األساسي والعديد من االتفاقيات و  -١٩
اف واالحتاد األورويب، مبا يف ذلك أثناء وقد رحب ذا اإلعالن العديد من الدول األطر. الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان

  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٧املناقشة املفتوحة اليت عقدها جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف 

                                                           

وجورجيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وكوستاريكا، ولوكسمبورغ، وليختنشتاين،  هي األرجنتني، وإستونيا، وأملانيا،) ٦(
  .مسا، ونيجرييا، وهولنداوالن
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وواصل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة تقدمي توصيات تتصل باحملكمة اجلنائية الدولية، وخاصة   -٢٠
االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة ’وام روما األساسي وتعديالت كمباال بشأن التصديق على كل من نظ

 يونيه/وحزيران مايو/                                                                ، وذلك أثناء الدورة األخرية لالستعراض الدوري الشامل اليت ع قدت يف أيار‘اجلنائية الدولية
ويركز . واجلزائر واملغرب واهلند واليت كانت الدول غري األطراف موضع التركيز فيها هي إندونيسيا والبحرين ٢٠١٢

: على ثالث دول غري أطراف هي) ٢٠١٢نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/تشرين األول(االستعراض الدوري القادم 
وقد تعهدت دول كثرية بالتصديق على االتفاقيات الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان بل . أوكرانيا وباكستان وسري النكا

 االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقية                                  ً     من بينها موريتانيا، بالتصديق مؤخرا  على ، وذلك بعضها      وأت بع
مع هذه                       ً     ً                وهذا ميكن أن يكون أساسا  جيدا  ملواصلة التفاعل  .والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب القسري

  .من أجل التصديق على نظام روما األساسي الدول

                     ً                                                                         ويؤدي اتمع املدين دورا  حاسم األمهية يف عملية التوعية باحملكمة، وزيادة التصديق على نظام روما األساسي،   -٢١
وقد . التشريعات التنفيذية الوطنية ومبدأ التكاملية ومبدأ التعاون بني احملكمة والدول األطرافاعتماد والتشجيع على 

االئتالف من أجل ’وقام . مي والقطري للترويج لتحقيق العاملية للمحكمة                          ْ         واصلت املنظمات غري احلكومية  جها اإلقلي
  .بتقدمي معلومات شاملة عن أنشطتهما ‘العاملي العمل أجل من برملانيون’ومنظمة ‘ احملكمة اجلنائية الدولية

  .وباإلضافة إىل ذلك، فإن أنشطة املنظمات الدولية وتعاوا يستحقان التنويه  -٢٢

فبعد اعتماد القانون . أمانة الكومنولث دورها النشط يف دعم احملكمة عن طريق أعضائهاوقد واصلت   -٢٣
النموذجي اهلادف إىل تنفيذ نظام روما األساسي داخل دول الكومنولث والدليل العملي للمقاضاة على اجلرائم املشمولة 

  .من منطقيت الكارييب واحمليط اهلادئيف بلدان  باشرت األمانة أنشطتها يف جمال التوعية ٧بنظام روما األساسي،

االحتاد األورويب يدرج ضمن حواره السياسي مع الدول غري األطراف مسألة حتقيق عاملية احملكمة  ما زالو  -٢٤
وقد تناولت البيانات اليت أدىل ا املمثل السامي لالحتاد األورويب يف مناسبات شىت أثناء الفترة املشمولة . اجلنائية الدولية

                        ً                      َّ        ويقوم االحتاد األورويب حاليا  بتنفيذ خطة العمل املنق حة لعام . التقرير مسألة التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذهب
الذي حيتوي على تدابري ملموسة لدعم عاملية وسالمة  ٨‘القرار املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية’الرامية إىل متابعة  ٢٠١١

دائرة العمل اخلارجي ’إنشاء جهة الوصل لالحتاد األورويب املعنية باحملكمة داخل : إىل نظام روما األساسي واهلادف
                                                                                                 ٍ        ؛ واملتابعة املستمرة لتنفيذ األحكام املتعلقة باحملكمة يف االتفاقات املربمة مع البلدان الثالثة؛ والقيام مبساع  ثنائية ‘ةاألوروبي

أو تشجيع االنضمام إليه هو وما يتصل به من صكوك وخاصة  منتظمة بغية تشجيع التصديق على نظام روما األساسي
ومالية عن طريق حشد  فنية؛ واإلسهام بوسائل وموارد ‘االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية’

الفنية عن طريق وميكن تقدمي املساعدة . اخلربة الفنية، مبا يف ذلك حشدها من الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية

                                                           

  .cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools-http://www.icc املوقع الشبكي   )٧(

  .٢٠١١يوليه /متوز ١٢الصادر يف  EU Council Decision 2011/168/CFSP: مقرر االحتاد األورويب ) ٨(
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االنتداب وبرامج تبادل اخلرباء، واملشاورات الفنية بني االحتاد األورويب والبلدان املستهدفة، وبرامج : قنوات خمتلفة مثل
  .                                                                                        التنمية التابعة لالحتاد األورويب، وأنشطة اتمع املدين املمو لة من االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه

صكي ومكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية  رئيس احملكمة  رمشمولة بالتقرير، أبوأثناء الفترة امل  -٢٥
املنظمة الدولية وتشارك  .، على التوايلفونية وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانوتعاون مع املنظمة الدولية للفرانك

يف تعزيز وتنمية التعاون يف جمال النهوض بالقانون اجلنائي الدويل لدى الدول األعضاء فيها والدول اليت  فونيةوللفرانك
فهو ينص على تبادل  وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانأما االتفاق املعقود بني احملكمة  ٩.ها وضع املراقب فيهالدي

                                                                         ّ                         املعلومات بشأن املقررات والقرارات واألحكام الصادرة والتقارير والوثائق اليت متك ن كلتا املنظمتني من الوفاء 
  .بواليتيهما

  تاالستنتاجات والتحديا   - ثالثا

دولة، إذ صدقت غواتيماال  ١٢١أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، وصلت العضوية يف احملكمة اجلنائية الدولية إىل   -٢٦
وكانت هذه اخلطوة موضع ترحيب وثناء من جانب كثري من . ٢٠١٢مارس /آذار ٢على نظام روما األساسي يف 

لنظام روما األساسي ومبناسبة املناقشة املتصلة باحملكمة اليت اجلهات صاحبة املصلحة يف سياق الذكرى السنوية العاشرة 
  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٧غواتيماال يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف  أثارا

وتوجد عدة تطورات  ،احملكمة اجلنائية الدولية يشكل أحد مواطن التركيزعضوية يف  متثيل املناطقزال  وما  -٢٧
ويف . دول لكي يتحقق التمثيل الكامل ملنطقة أمريكا الوسطىال قلة منفلم يعد يبقى سوى . تحق الذكرتسهنا بارزة 

بتكثيف نداءاا من أجل التصديق على نظام روما األساسي ولكن مل تتخذ شىت السلفادور، قامت جهات فاعلة 
سبتمرب /أيلول ٢٤رئيس الوزراء يف  وقد جاءت إشارة طيبة من هاييت حيث تعهد. السلطات خطوات بارزة حىت اآلن

ورغم أن اموعة األفريقية هي . بالتصديق على نظام روما األساسي وعلى عدة اتفاقيات تتعلق حبقوق اإلنسان ٢٠١٢
دولة موقعة على نظام روما  ١٢                  ً           دولة مل تصبح أطرافا ، من بينها  ٢١فما زالت توجد  ١٠                ً         أكثر املناطق متثيال  يف احملكمة،

ن تدور فيهما كليهما مناقشات جارية بشأن التصديق على هذا ا                 ّ                  ومن بني الدول املوق عة مصر واملغرب اللت. األساسي
، وهي دولة موقعة، على مشروعي حكومة كوت ديفوار    ً أيضا  ، وافقت ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٦ويف . النظام األساسي

.              ً                           معروضان حاليا  على الربملان من أجل اعتمادها                  ّ                                       قانون من أجل التمك ن من التصديق على نظام روما األساسي، ومها 
 منطقة ناقصة التمثيل، وقد زيدت اجلهود املبذولة من جانب دول أطراف رباحمليط اهلادئ هي أك-وما زالت منطقة آسيا

ومنظمات دولية ومنظمات جمتمع مدين من أجل إجياد وعي وفهم أفضل لنظام روما األساسي ومواجهة التحديات 
                                                  ِّ                               أما بلدان أوروبا الشرقية، فإن أوكرانيا هي دولة موق عة على نظام روما األساسي ولكنها  .بالتصديق عليه وتنفيذهاملتعلقة 

الدول األطراف يف حوار مع مسؤولني رفيعي رئيسة مجعية ورئيس احملكمة         ً                      عد طرفا  يف هذا النظام، وقد دخلمل تصبح ب
                                                           

دولة من الدول األعضاء والدول اليت هلا وضع املراقب يف املنظمةالدولية  ٧٥دولة من بني  ٥١كانت  ،٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول يف ) ٩(
  .                   ً                                                    للفرانكفونية أطرافا  يف نظام روما األساسي، وكانت فانواتو هي أجدث دولة تنضم

 .         ًدولة طرفا  ١٢١ من بني ٣٣) ١٠(
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وما زال العائق الرئيسي لتصديق أوكرانيا يتمثل . لتوايل يف هذا الصددونيويورك على ا املستوى من أوكرانيا يف الهاي
  .يف اإلطار الدستوري الذي حيتاج إىل تعديالت بغية السماح بدمج أحكام نظام روما األساسي يف التشريع الدخلي

ملية التصديق ع) ٨فقط فيما يتعلق بتعديل املادة ( أجنزت ليختنشتاين وساموا وسان مارينو، ٢٠١٢يف عام و  -٢٨
ووردت من بلدان شىت أثناء محالت وأحداث التوعية اليت قادا . على تعديالت نظام روما األساسي املعتمدة يف كمباال
 ٥                                           ويف املشاورات غري الرمسية اليت ع قدت يف نيويورك يف . ٢٠١٧ليختنشتاين تعهدات إجيابية وفعالة بالتصديق قبل عام 

                                                    ً         مسألة تشجيع ودعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف مستقبال  للتصديق  ة   يس رامل تثار، أ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول
بصورة مشتركة على نظام روما األساسي وتعديالت كمباال كجزء من اجلهود الرامية إىل النهوض بتحقيق العاملية لنظام 

  .روما األساسي جبملته

االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات ’على  ٢٠١٢ وقد صدقت البوسنة واهلرسك هي وسويسرا يف عام  -٢٩
الدول األخرى،  ت   شج ععلى هاتني الدولتني و ة   يس رامل توأثناء املشاورات غري الرمسية، أثن. ‘احملكمة اجلنائية الدولية
  .     ً      ًا أداء  فعاال على التصديق على هذا االتفاق بالنظر إىل أمهيته البالغة ألداء احملكمة ملهامه ١١                ّ   وخاصة الدول املوق عة،

                                                                       ً      ً      ً               ويتيح االحتفال هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لنظام روما األساسي سياقا  ممتازا  وفرصا  إلجراء مناقشات   -٣٠
مثمرة من جانب ممثلي الدول واألوساط األكادميية واتمع املدين بشأن تطور احملكمة اجلنائية الدولية والطريق املاثلة 

جهات كثرية من اجلهات صاحبة املصلحة القيام برعاية أنشطة وأحداث دف إىل التوعية وتبادل وقد واصلت . أمامها
  .التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه:                                                          اآلراء واخلربة الفنية املرتبطة بالبعدي ن الرئيسيي ن للعاملية ومها

ير، فإن التحديات الرئيسية اليت تواجه حتقيق العاملية إىل املعلومات املقدمة أثناء الفترة املشمولة بالتقر         ًواستنادا   -٣١
تعديل الدستور أو التشريع الوطين من أجل التصديق على ب املتعلقةالصعوبات القانونية : واليت ما زال يتعني مواجهتها هي

املوارد املالية، وعدم نظام روما األساسي، والتحديات السياسية اليت تعوق عملية التصديق، واالفتقار إىل اخلربة الفنية و
  .كفاية املعلومات بشأن املوارد واألنشطة املتعلقة بالتصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه

جهودها الرامية إىل مساعدة  تزيد منوإىل جانب دعم اإلرادة السياسية، ميكن للجهات صاحبة املصلحة أن   -٣٢
قانونية مماثلة عن طريق تقاسم اخلربة الفنية القانونية واملمارسة العملية                   ً          ً               الدول األطراف حاليا  أو مستقبال  اليت لديها نظم 

                                 ً       حتديد الدول اليت ميكن أن تصبح أطرافا  وبناء وجرى الترحيب بالنزعة االستباقية من جانب الدول األطراف يف . معها
بصورة ثنائية من جانب دول كما       ُ        ً                                          وكما ذ كر سابقا ، فإن اجلهود املضطلع ا يف هذا االجتاه قد ب ذلت . شراكات معها

                                                                                                 ب ذلت بصورة مشتركة من جانب منظمات إقليمية ومنظمات جمتمع مدين، ولكن يلزم القيام مبزيد من األنشطة يف هذا 
                                                                                            ً واقترح أحد الوفود استحداث شبكة غري رمسية من املستشارين القانونيني يقومون بالتواصل يف املناطق تكملة  . الصدد

                 ً           وس لطت األضواء أيضا  على احلاجة . ن جانب اتمع املدين يف جمال حتقيق العاملية لنظام روما األساسيللجهود املبذولة م

                                                           

: ٢٠١٢أكتوبر /حىت تشرين األول ‘االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية’                     ّ       دولة هي من الدول املوق عة على  ١٣) ١١(
 .ااألردن، وبريو، وتنزانيا، وجامايكا، وجزر البهاما، والسنغال، وسرياليون، وغانا، وغينيا، وفنزويال، ومدغشقر، ومنغولي
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                                                         ّ                                           إىل إشراك الدول غري األطراف ضمن اجلهات املشاركة يف األنشطة املتوق عة أو إىل أن جيري معها تبادل النتائج املتحققة 
  .تقبليةبقصد زيادة الوعي واالهتمام بعمليات التصديق املس

املعلومات  إتاحةوبالنظر إىل أهداف خطة العمل، جرى التأكيد على أن الدول األطراف ينبغي أن تسعى إىل   -٣٣
على نطاق واسع، مبا يف ذلك عن طريق تزويد األمانة باملعلومات ذات الصلة عن األنشطة املضطلع ا للنهوض بتحقيق 

  .ملالعاملية لنظام روما األساسي ولتنفيذه بالكا

  التوصيات -     ًرابعا 

  إىل مجعية الدول األطراف  -ألف

  .    ً      ًرصدا  دقيقا مواصلة رصد تنفيذ خطة العمل   -١

    إىل الدول األطراف   -باء

الثنائية  عالقااتعزيز الطابع العاملي والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي يف ب ،، قدر اإلمكانالقياممواصلة   -٢
 ف؛واإلقليمية واملتعددة األطرا

والدويل، مبا يف ذلك واإلقليمي الوطين       الص ع دنشر املعلومات املتعلقة باحملكمة على الرامية إىل مواصلة جهودها   -٣
تزيد ميكن أن والدورات وغريها من املبادرات اليت  واملنشورات تنظيم األحداث واحللقات الدراسية عن طريق

  احملكمة؛ بأعمالالوعي 

والتنفيذ الكامل لنظام روما  بتحقيق الطابع العامليذات الصلة       احملد ثةعلومات املة بمواصلة تزويد األمان  -٤
  الوطنية؛ الوصلهات جب اخلاصةاألساسي، مبا يف ذلك معلومات االتصال احلالية 

يم تنظب -باالشتراك مع اتمع املدين واألوساط األكادميية واملنظمات الدولية والرابطات املهنية  –القيام   -٥
                               ّ                                                  وحلقات نقاشية للخرباء وأحداث ترك ز على النهوض بتحقيق الطابع العاملي والتنفيذ الكامل  حلقات دراسية

احملكمة وأحكام  عن أعمالنشر املعلومات بو لنظام روما األساسي، يف نيويورك والهاي ويف املناطق املختلفة،
 ؛نظام روما األساسي

يف النظام        ًأطرافا لدول الراغبة يف أن تصبح ا ، مىت أمكن ذلك، إىلليةواملا الفنيةمواصلة تقدمي املساعدة   -٦
   ؛النظام األساسي يف تشريعاا الوطنيةهذا يف تطبيق  تلك الراغبةاألساسي وإىل 

  .لذلك     ًتبعا من أداء مهامها األخرية مواصلة التعاون مع احملكمة حىت تتمكن   -٧

  إىل أمانة مجعية الدول األطراف   -جيم
 عن طريقاألساسي روما دعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز الطابع العاملي والتنفيذ الكامل لنظام واصلة م  -٨

املعلومات  هذهثة ذا الشأن، مبا يف ذلك بوضع                                    ُ  لتبادل املعلومات، وبتوفري املعلومات امل حد  كجهة وصلالعمل 
  ؛ لشبكي للمحكمةوقع ااملعلى 
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محكمة شبكي للوقع الاملاملوارد املتاحة واجلهات املاحنة احملتملة، ووضعها على مجيع املعلومات عن جتميع   -٩
  ؛لتيسري وصول الدول إليها

  .الفنيةمساعدة واجلهات املاحنة للتبادل املعلومات بني املستفيدين احملتملني  حتسنيإعداد مصفوفة لغرض   -١٠

 ــــــــــ




