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الدورة الخامسة عشرة
٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤- ١٦،الهاي

تقرير المكتب عن خطة عمل جمعية الدول األطراف
الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه الكامل

مقدمة-أوال
ا اخلامسة بتوافق اآلراء خطة عملها الرامية إىل حتقيق اعتمدت- ١ مجعية الدول األطراف يف دور

١‘‘).خطة العمل’’عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه الكامل (فيما يلي 

ا الرابعة عشرة بالتقري‘‘) اجلمعية’’ورحبت مجعية الدول األطراف (فيما يلي - ٢ ر السنوي يف دور
ت التوصيات الواردة فيه، وطلبت إىل املكتب مواصلة رصد يداملكتب بشأن خطة العمل وأالذي قدمه 

ا اخلامسة عشرة. ٢تنفيذ اخلطة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

ا وتدعو خطة العمل الدول األطراف إىل استخدام الوسائل السياسية واملالية والتقنية املتاحة هل- ٣
تنفيذه الكامل من خالل العالقات الثنائية و لتقوم على حنو استباقي بتعزيز عاملية نظام روما األساسي 

مجعية الدول األطراف (فيما واإلقليمية واملتعددة األطراف. وعالوة على ذلك، تدعو خطة العمل أمانة
النظام األساسي وتنفيذه الكامل إىل دعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز عاملية‘‘)األمانة’’يلي 

لتبادل املعلومات، يف حدود املوارد املتاحة، مبا يف ذلك عن طريق مجع تلك التنسيقبأداء دور جهة 
خطة أن تُبقياجلمعية، من خالل مكتبها، إىل املعلومات واحلرص على نشرها. وتطلب اخلطة أيضا 

العمل قيد االستعراض.
٢٤األطراف إعادة تعيني مجهورية قربص ومملكة الدامنرك يف وقرر مكتب مجعية الدول - ٤

طريتني لتيسري تنفيذ خطة العمل.جهتني منسقتني قُ ٢٠١٦شباط/فرباير 

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ١
)، ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب ١تشرين الثاين/نوفمرب إىل ٢٣اخلامسة، الهاي، 

، املرفق األول.ICC-ASP/5/Res.3اجلزء الثالث، 
.١، واملرفق األول، الفقرة ٥، الفقرة ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦املؤرخ ،ICC-ASP/14/Res.4القرار ٢
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تشرين ٥املؤرخ ICC-ASP/14/31التقرير الفرتة املنقضية بعد اعتماد التقرير السابق (هذا ويشمل - ٥
اجلهتان ت. وخالل الفرتة املذكورة، عقد٢٠١٦توبر ) إىل غاية تشرين الثاين/أك٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

تمع املدين واألطراف املعنية املنسقتان  مشاورات وجلسات إحاطة إلبالغ الدول ومسؤويل احملكمة وا
م االستماع إىلو ،األخرى مبستجدات التقدم احملرز يف املناقشات املتعلقة خبطة العمل اقرتاحا

م وزيادة م وتوصيا قرتح إدخال أي تعديالت على بنود خطة العمل احلالية أوجه التآزر. ومل يُ وتعليقا
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.

ــا هوتنفيــذمســتجدات الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز عالميــة نظــام رومــا األساســي-ثاني
الكامل

أنشطة المحكمة -ألف
عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكاملتعزيز سامهت احملكمة بنشاط يف اجلهود الرامية إىل - ٦

بتعاون وثيق مع اجلهات الفاعلة األخرى، مبا يف ذلك رئيس اجلمعية واجلهتان املنسقتان املعنيتان خبطة 
تمع املدين.  العمل والدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية وا

تشرين ٣٠و ٢٩، بوتسوانا، يومي ونظمت احملكمة حلقتني دراسيتني عن التعاون يف غابورون- ٧
وضمت .٢٠١٦آذار/مارس ٢٢و ٢١، ويف بوخارست، رومانيا، يومي ٢٠١٥األول/أكتوبر 

دولة طرفا وأربع دول غري أطراف. وكان تنفيذ نظام روما ٢٤احللقتان ممثلني حكوميني من ما جمموعه 
لتيهما. ويف احللقة الدراسية اسيتني كِ األساسي على الصعيد الوطين بندا يف جدول أعمال احللقتني الدر 

حلقة عمل كاملة لعاملية نظام روما األساسي والتشريعات الوطنية تصصاملعقودة يف بوخارست، خُ 
وعي الدول غري األطراف باحملكمة رفع مستوى الدراسيتان أيضا من ناتنت احللقاملتعلقة بتنفيذه. ومكّ 

وتشجيع تلك الدول على التفكري ،كمة ومع الدول األطرافاجلنائية الدولية من خالل التفاعل مع احمل
يف االنضمام إىل نظام روما األساسي. وتلقت احللقتان الدراسيتان الدعم املايل من املفوضية األوروبية. 

قدت يف غابورون.وباإلضافة إىل ذلك، تولت هولندا والنرويج رعاية احللقة الدراسية اليت عُ 
نسقيها العاملني يف بلدان ملأسبوع حول موضوع التعاون اة دراسية مدوعقدت احملكمة حلق- ٨

ن من إجراء مناقشات ، مما مكَّ ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٦إىل ٢احلاالت يف الهاي يف الفرتة من 
متعمقة وتبادل اخلربات بشأن املسائل العملية املتعلقة بالتعاون. وحظيت هذه احللقة الدراسية بدعم 

ية األوروبية وهولندا وفنلندا.املفوض
٢٣قدت الندوة املشرتكة الرابعة بني االحتاد األفريقي واحملكمة اجلنائية الدولية يف أديس أبابا يف وعُ - ٩

بدعم من املنظمة الدولية للفرنكوفونية واملفوضية األوروبية، وركزت على ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 
قدت املائدة املستديرة الثانية بني احملكمة والتفاهم املتبادل. وعُ التكامل وتشجيع املزيد من املشاركة
. وأجرى وفد احملكمة بقيادة رئيس القلم ٢٠١٦متوز/يوليه ٦واالحتاد األورويب يف بروكسل يف 

مناقشات مع ممثلي الدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية واملفوضية األوروبية حول سبل تشجيع التصديق 
ا األساسي وتنفيذه على الصعيد الوطين، وخاصة يف سياق االسرتاتيجية العاملية املتعلقة على نظام روم

بالسياسات اخلارجية واألمنية لالحتاد األورويب. 
وشددت رئيسة احملكمة على أمهية التوصل إىل التصديق العاملي على نظام روما األساسي يف -١٠

ا العامة، مبا يف ذلك  مشاركتها يف املناسبة اليت نظمتها البعثة الدائمة إليطاليا ناء أثالعديد من تصرحيا
، ‘‘العدالة اجلنائية الدولية يف األمم املتحدة وأمهية تويل زمامها على الصعيد الوطين’’حول موضوع 
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ومنظمة األمن ،وجملس أوروبا،وكذلك يف اخلطب اليت ألقتها أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة
والتعاون يف أوروبا. 

وقامت املدعية العامة برحلتني إىل جنيف، حيث أطلعت أعضاء السلك الدبلوماسي، مبا فيه -١١
وسلطت الضوء على ،جمموعة أصدقاء احملكمة اجلنائية الدولية، على أحدث التطورات يف احملكمة

لعاملية، وذلك يف سياق االستعراض الدوري جنزت يف جنيف يف جمال حتقيق ااألعمال اهلامة الذي أُ 
١٧ظمت يف داكار، السنغال، احتفاال بيوم الشامل. وشاركت املدعية العامة أيضا يف مناسبة نُ 

متوز/يوليه باعتباره يوما للعدالة اجلنائية الدولية، واستضافها رئيس اجلمعية، الوزير صديقي كابا. وقد 
منها أمهية حتقيق العاملية.سلطت تلك املناسبة الضوء على أمور 

وعلى نطاق أوسع، دعا كبار مسؤويل احملكمة إىل النهوض بأهداف خطة العمل يف خطبهم -١٢
ومن خالل مشاركتهم يف العديد من املؤمترات واحللقات الدراسية األخرى واالجتماعات اليت عقدوها 

مع خمتلف احملاورين.
سواء خالل -تنم كبار مسؤويل احملكمة العديد من الفرص وطيلة الفرتة املشمولة بالتقرير، اغ-١٣

-املسؤولني يف مهام رمسية أولئك زيارات أصحاب املصلحة اخلارجيني إىل احملكمة أو أثناء سفر 
للتواصل مع املسؤولني احلكوميني والربملانيني وغريهم من أصحاب املصلحة يف عدد كبري من الدول غري 

ساسي، ومنها على سبيل املثال ال احلصر، اجلزائر وأنغوال وأرمينيا وأذربيجان األطراف يف نظام روما األ
ومصر وإندونيسيا وإيران والعراق وكازاخستان وكرييباس والكويت واملغرب وموزامبيق ونيبال واالحتاد 

تحدة الروسي واململكة العربية السعودية وتركيا وأوكرانيا واإلمارات العربية املتحدة والواليات امل
األمريكية. وخالل تلك املناقشات، شجع مسؤولو احملكمة على التفكري يف االنضمام إىل نظام روما 
األساسي أو التصديق عليه، مؤكدين على الدور اهلام الذي يؤديه النظام يف اجلهود املبذولة على 

نية ذات الصلة باحملكمة الصعيد العاملي من أجل املساءلة، وموضحني العديد من املسائل القانونية والتق
ا.  وأدوار الدول األطراف والتزاما

ا احملكمة لفائدة اجلمهور، واليت تشمل على وجه كما إن -١٤ أنشطة اإلعالم العام اليت تقوم 
١٧ن، واالحتفاالت بذكرى يوم العدالة اجلنائية الدولية (اخلصوص موقع احملكمة اجلديد واحملسّ 

لدعم املقدم ملسابقات احملاكمات الصورية مبختلف اللغات، مبا فيها اللغتان متوز/يوليه)، فضال عن ا
وتكتسي أمهية بالغة يف التشجيع على ،مبثابة أداة قيِّمة للتوعية وتوفري املعلوماتتظل الصينية والروسية، 

زائر من ٠٠٠٩حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي. وقد زار احملكمة ما يقرب من 
دمت هلم عروض إعالمية عن احملكمة وواليتها وأنشطتها احلالية.وقُ ،الدول األطراف وغري األطراف

أنشطة األمانة ورئيس الجمعية -باء
عقد رئيس مجعية الدول األطراف، السيد صديقي كابا، سلسلة من االجتماعات على مدار -١٥

اتفاق امتيازات احملكمة يف نظام روما األساسي و السنة، شجع فيها الدول على أن تصبح أطرافا يف
ا، كما شدد على أمهية قيام الدول ب تنفيذ على الصعيد وضع تشريعات للاجلنائية الدولية وحصانا

الوطين.
سلفادور الكلمة يف حفل أقامته احملكمة للرتحيب ب٢٠١٦حزيران/يونيه ٢وألقى الرئيس يف -١٦

بعة والعشرين بعد املائة. وشارك الرئيس كابا يف حلقة دراسية نظمها يف باعتبارها الدولة الطرف الرا
لجرائم اجلنسية لالعدالة اجلنائية الدولية تصدِّي ’’حول موضوع ٢٠١٦متوز/يوليه ١٦داكار يوم 

حضرها عدد من وزراء العدل وغريهم من اخلرباء مبناسبة يوم العدالة ،‘‘والقائمة على نوع اجلنس
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يف إطار ٢٠١٦دولية. كما زار الرئيس املسؤولني احلكوميني يف توغو يف آب/أغسطس اجلنائية ال
التشجيع على حتقيق عاملية نظام روما األساسي.

٢٢إىل ١٩وعالوة على ذلك، عقد الرئيس سلسلة من االجتماعات يف نيويورك يف الفرتة من -١٧
لجمعية العامة لألمم املتحدة، تضمنت على هامش الدورة احلادية والسبعني ل٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

لقاءات ثنائية على املستوى الوزاري مع الدول األطراف وغري األطراف للتشجيع على حتقيق عاملية 
ا أن تدعم مبدأ التكامل والتعاون  نظام روما األساسي، واعتماد تشريعات التنفيذ الوطنية اليت من شأ

واحملكمة.مع احملكمة، وتعزيز احلوار بني أفريقيا
١٧وألقى الرئيس كابا كلمة يف حلقة دراسية نظمها معهد دراسات السالم يف أديس أبابا يف -١٨

حول مستقبل العدالة اجلنائية الدولية يف أفريقيا. وعقد الرئيس أيضا يف ٢٠١٦آذار/مارس 
ولية للعدالة اجتماعا للقضاة األفارقة حول موضوع التدريب على املعايري الد٢٠١٦نيسان/أبريل 

اجلنائية وتطبيقها. كما نظم الرئيس ندوة للصحفيني لعرض معجم عن العدالة وزيادة فهمهم لنظام 
روما األساسي وسري عمل احملكمة.

عاملية نظام روما األساسيتعزيزوواصلت أمانة اجلمعية تقدمي دعمها جلمع املعلومات عن -١٩
املعلومات اليت قدمتها الدول واملنظمات الدولية على املوقع . وميكن االطالع على الكاملهوتنفيذ

الشبكي للجمعية.
أنشطة الجهتين المنسقتين-جيم

، ٢٠١٦أيار/مايو ٩خالل املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي يف -٢٠
ز على اجلهود اليت تبذهلا قدمت اجلهتان املنسقتان برنامج عمل يتضمن، يف مجلة أمور، زيادة الرتكي

ج أكثر تركيزا جتاه الدول غري األطراف، وتعزيز التنسيق بني خمتلف  ا، واتباع  الدول األطراف ذا
أصحاب املصلحة، وزيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائط التواصل االجتماعي يف 

لت املسائل اليت أثريت أثناء تلك املشاورات أمهية . ومشتعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل
ج هادئ يف تشجيع الدول على التفكري يف التصديق أو االنضمام، وأمهية عدم إمهال الطرق  اتباع 

مع الرتكيز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائط التواصل ،التقليدية يف توزيع املعلومات
قليمية، وأمهية مراعاة النظم القانونية املختلفة عند تناول الطابع العاملي االجتماعي، ودور املنظمات اإل

طريون إجراء مشاورات غري رمسية مع والتنفيذ الكامل. وبناء على برنامج العمل، واصل املنسقون القُ 
العديد من اجلهات الفاعلة يف بيئات خمتلفة. 

تان املنسقتان مشاورات ثنائية مشرتكة وعلى وباإلضافة إىل االجتماعات املفتوحة، عقدت اجله-٢١
تمع املدين واملنظمات الدولية واألمانة على مجيع املستويات، مبا يف  انفراد مع ممثلي الدول وأعضاء ا
ذلك على مستوى وزراء الشؤون اخلارجية. وحيثما أمكن، أثريت مسألة الطابع العاملي على املستوى 

السياسي على أساس ثنائي. 
ويف الهاي، واصلت اجلهتان املنسقتان تنظيم اجتماعات تنسيقية غري رمسية مع ممثلي احملكمة -٢٢

تمع املدين. ويتمثل اهلدف من هذه االجتماعات يف تعزيز التنسيق وحتديد  ومجعية الدول األطراف وا
سبل استكشاف أوجه التآزر، وكيفية املضي يف تطوير هذه اآللية غري الرمسية. 

لتعزيز أكثر مشوال شبكي أجرت اجلهتان املنسقتان أيضا حوارا مع األمانة بشأن تطوير موقع و -٢٣
قومان بالتحضري حلملة على وسائط التواصل مها تنظام روما األساسي وتنفيذه الكامل، و ةعاملي

ررة اليت االجتماعي مبشاركة وزراء الشؤون اخلارجية من مجيع املناطق اجلغرافية لتناول الشواغل املتك
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تعرب عنها الدول غري األطراف بشأن احملكمة. ومن املقرر أن تنطلق هذه احلملة رمسيا يف بداية شهر 
. ومن املتوقع أن يتواصل تطوير هذه املبادرة خالل السنوات املقبلة، مبا يف ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

اليت تعتزم األمانة إنشاءها. ية نظام روما األساسذلك من خالل الصفحة الشبكية املخصصة لعاملي
الدائمتان لكل من مجهورية قربص املمثليتان، نظمت ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١١ويف -٢٤

نظام روما ’’ومملكة الدامنرك لدى األمم املتحدة يف جنيف مناسبة رفيعة املستوى حول موضوع 
املتحدثني أبرز األمم. وكان من قصر ، وذلك يف مقر‘‘األساسي واملساءلة ومحاية حقوق اإلنسان

مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، سعادة السيد زيد رعد احلسني، ورئيسة احملكمة اجلنائية 
الدولية، سعادة القاضية سيلفيا أليخاندرا فرنانديز دي غورميندي، ورئيس جلنة األمم املتحدة ملناهضة 

رملانيون من أجل العمل العاملي، السيد بمني العام ملنظمة التعذيب، األستاذ كالوديو غرومسان، واأل
ديفيد دونات كاتني، واملمثل الدائم ألوغندا يف جنيف، السفري كريستوفر أونيانغا آبار، واملمثلة الدائمة 
لكوستاريكا يف جنيف، السفرية إيلني وايت غوميز. وتناول املتحدثون مواضيع منها كيف ميكن لنظام 

لة الدولية األوسع نطاقا عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق ءهم يف ترسيخ املسااأن يسروما األساسي
اإلنسان، وما إذا كان االنضمام إىل نظام روما األساسي يعزز املساءلة القضائية الوطنية، وقدرة الدول 
على منع انتهاكات حقوق اإلنسان، ومعضلة التعارض بني املساءلة وعمليات حتقيق السالم يف 

حاالت النزاع. 
، أثناء الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥ويف -٢٥

روما األساسي، نظمت سفارة كل من مجهورية قربص ومملكة الدامنرك يف الهاي مناسبة جانبية حول 
نظام روما األساسي يق عاملية حتقحنو السريتبديد املفاهيم اخلاطئة ومواجهة التحديات: ’’موضوع 

املتحدثني يف تلك املناسبة القاضي ساجني ماسينونو موناغينغ من أبرز . وكان من ‘‘وتنفيذه الكامل
احملكمة اجلنائية الدولية، والسيدة ماري بيري أوليفيي من شعبة سيادة القانون بأمانة الكومنولث، والسيد 

املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية، والسيدة كريستني رود راستان، املستشار القانوين لدى مكتب
مريشهارت، مديرة الربامج لدى االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية. وشدد املتحدثون على 
أمهية تبديد املفاهيم اخلاطئة حول نظام روما األساسي ومواصلة احلوار مع الدول غري األطراف وتعزيز 

كمة يف تلك الدول. التثقيف بشأن احمل
ويف نيويورك، ومبناسبة يوم العدالة اجلنائية الدولية، نظمت البعثات الدائمة لكل من مجهورية -٢٦

جتربة ’’مناسبة حول موضوع ٢٠١٦متوز/يوليه ١٨قربص ومملكة الدامنرك وإمارة ليختنشتاين يف 
تفعيل السلفادور يف التصديق على نظام روما األساسي، مبا فيه تعديالت كمباال، والتطلع اىل

وكان املتحدث الرئيسي يف تلك املناسبة ‘‘. اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان
سعادة السيد هوغو مارتينيز، وزير الشؤون اخلارجية يف مجهورية السلفادور، الذي حتدث عن التجربة 

نظام روما األساسي بأثر رجعي الوطنية يف بلده، مؤكدا يف مجلة أمور على أمهية دور معيار عدم سريان 
يف قرار االنضمام إليه. 

حيثوقامت اجلهتان املنسقتان أيضا بأنشطة يف جنيف يف سياق االستعراض الدوري الشامل،-٢٧
ت ا توصيات للدول غري األطراف لتشجيعها على االنضمام إىل نظام روما األساسي. وشاركتقدم

جمموعة أصدقاء احملكمة اجلنائية الدولية يف جنيف، يف حني أعمال كذلك بنشاط يف اجلهتان املنسقتان
. ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠بدورها التنسيقي إىل غاية هاواصلت املمثلية الدائمة جلمهورية قربص قيام

وباإلضافة إىل ذلك، تقدم اجلهتان املنسقتان دعمهما إىل منظمة برملانيون من أجل العمل -٢٨
لفريق العامل املعين مبكافحة اإلفالت من العقاب يف البلدان األفريقية الناطقة ااجتماع العاملي يف تنظيم 
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دف هذه املناسبة إىل تعزيز ٢٠١٦بالفرنسية يف لومي، توغو، املقرر عقده يف تشرين الثاين/نوفمرب  . و
ا من الدعم السياسي للمحكمة يف املنطقة، وستضم عددا كبري حشد نظام روما األساسي و ةعاملي

ناطقة بالفرنسية.الفريقية األبلدان الالربملانيني من 
أن وأشارت اجلهتان املنسقتان إىل املذكرة الشفوية السنوية اليت طلبت فيها األمانة إىل الدول -٢٩

معلومات عن اإلجراءات املتخذة لتشجيع التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل، تقدم 
قدت، شجعت اجلهتان ود ال يزال منخفضا جدا. وخالل املشاورات اليت عُ وأكدتا أن عدد الرد

املنسقتان مجيع الدول األطراف اليت مل تقدم بعد املعلومات املطلوبة على القيام بذلك.
أنشطة المنظمات الدولية وغيرها من المنظمات -دال

عة والعشرين واخلامسة والعشرين، خالل دورات االستعراض الدوري الشامل الثالثة والعشرين والراب-٣٠
وهي عملية تقودها الدول برعاية جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، تلقت الدول قيد 

وتنفيذ ،االستعراض توصيات بشأن احملكمة، وال سيما بشأن التصديق على نظام روما األساسي
ا تعديالت كمباال والتصديق عليهما. وكانت يد احملليعلى الصعواتفاق امتيازات احملكمة وحصانا

الدول غري األطراف اليت مت الرتكيز عليها هي لبنان، وموريتانيا، وواليات ميكرونيزيا املوحدة، وموزامبيق، 
وميامنار، ونيبال، وُعمان، وباالو، ورواندا، وسان تومي وبرينسييب، وسنغافورة، وجزر سليمان، 

هذه الدول توصيات تدعوها إىل التصديق دمت لكلايالند. وقُ وت،والصومال، والسودان، وسوازيالند
موعات اإلقليمية يف األمم قَ كما على نظام روما األساسي.   دمت أكثر من أربعني دولة من مجيع ا

املتحدة توصيات تدعو إىل التصديق على نظام روما األساسي أثناء استعراض واحدة أو أكثر من 
فيه. وقد أيدت واليات ميكرونيزيا املوحدة وساو تومي وبرينسييب الدول املذكورة غري األطراف

التوصيات الداعية إىل التصديق على نظام روما األساسي. وباإلضافة إىل ذلك، وافقت عدة دول 
أطراف على توصيات تدعو إىل التنفيذ الكامل لنظام روما األساسي و/أو التصديق على اتفاق 

ا  وعلى تعديالت كمباال، وهي هنغاريا والنيجر وباراغواي وسانت لوسيا امتيازات احملكمة وحصانا
وسورينام. 

وواصل االحتاد األورويب جهوده احلالية الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتعزيز فهم -٣١
ولة، د٤٠مع حنو االحتاد والية احملكمة، ال سيما أثناء احلوارات بشأن حقوق اإلنسان اليت جيريها 

وذلك بواسطة القيام حبمالت منهجية من املساعي الدبلوماسية يف مجيع أحناء العامل، أو تنظيم حلقات 
احملكمة يف االتفاقات اليت يربمها ختص دراسية خمصصة حملية أو إقليمية، أو اإلدراج املنهجي ألحكام 

تمع املدين اليت تقوم بالدعوة إىل  نظام ةعامليحتقيق مع دول ثالثة، أو تقدمي الدعم املايل ملنظمات ا
روما األساسي. ويف االسرتاتيجية العاملية اجلديدة لسياسات االحتاد األورويب يف جمال الشؤون اخلارجية 

، يرد ‘‘رؤية مشرتكة، عمل مشرتك: أوروبا أقوى’’بعنوان ٢٠١٦/يونيه واألمن، اليت صدرت يف حزيران
االحتاد االورويب سيدعو إىل نظام عاملي قائم على القواعد. فلدينا مصلحة يف تعزيز القواعد املتفق ’’أن 

عليها خدمة للصاحل العام العاملي وإسهاما يف عامل مستدام يسوده السالم. وسيدعو االحتاد األورويب 
ىل تعزيز نظام عاملي قائم على القواعد، تكون فيه التعددية مبدأ أساسيا واألمم املتحدة عنصرا إ

جوهريا. وسيسعى االحتاد األورويب إىل تعزيز القانون اجلنائي الدويل وسيشجع على توسيع نطاق إقرار 
‘‘.اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

ةلت املنظمة الدولية للفرنكوفونية الدعوة إىل تعزيز عامليوخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، واص-٣٢
، وذلك استنادا إىل مذكرة فيهانحت مركز املراقبنظام روما األساسي يف دوهلا األعضاء والدول اليت مُ 

. وستقدم املنظمة الدولية للفرانكفونية دعمها ٢٠١٢التفاهم املوقعة مع احملكمة يف أيلول/سبتمرب 
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، فضال ٢٠١٦اسية إقليمية حول احملكمة يف جنامينا، تشاد، يف تشرين األول/أكتوبر لتنظيم حلقة در 
اية عام  عن احللقة الدراسية املشرتكة بني احملكمة واالحتاد األفريقي املقرر عقدها يف أديس أبابا يف 

الناطقني . وعالوة على ذلك، سيوقع مكتب املدعية العامة مع الرابطة الدولية للمدعني العامني٢٠١٦
بالفرنسية اتفاقية للتعاون يف األشهر املقبلة. 

نظام روما األساسي وتنفيذه ةوواصلت رابطة الكومنولث أيضا تقدمي الدعم لتحقيق عاملي-٣٣
لفائدة الدول األعضاء فيها تشريعات منوذجية وجمموعات من أدوات الرابطةالكامل. وقد وضعت

ساسي، وما فتئت تنظم برامج لبناء القدرات وزيادة الوعي. وتقدم الرابطة التنفيذ املتعلقة بنظام روما األ
دعمها يف املسائل املتعلقة بتنفيذ نظام روما األساسي حسب الطلب. 

وواصلت منظمة الدول األمريكية تقدمي دعمها للمحكمة، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ وثيقة -٣٤
قعت يف مقر ، اليت وُ ‘‘لتعاون مع احملكمة اجلنائية الدوليةتبادل الرسائل بشأن إنشاء اتفاق إطاري ل’’

٤والقرار الذي اختذته املنظمة الحقا يف ٢٠١١،٣نيسان/أبريل ١٨منظمة الدول األمريكية يف 
، والذي يدعو إىل التصديق على نظام روما األساسي واالنضمام إليه، ويشري إىل ٢٠١٤حزيران/يونيه 

عمل بشأن جلسة تقد، عُ ٢٠١٦شباط/فرباير ١٠ويف ٤تشريعات احمللية.تنفيذه يف الإدراج أمهية 
احملكمة اجلنائية الدولية يف مقر منظمة الدول األمريكية يف واشنطن العاصمة مبشاركة الدول األعضاء 
يف املنظمة اليت ليست أطرافا يف نظام روما األساسي. وشدد العديد من الوفود واملتحدثني على أمهية 

حملكمة اجلنائية الدولية. اعامليةتعزيز مواصلة
تمع املدين بدور بالغ األمهية يف رفع مستوى الوعي باحملكمة، وزيادة التصديق على -٣٥ ويقوم ا

ا، والتشجيع على اعتماد تشريعات التنفيذ  نظام روما األساسي واتفاق امتيازات احملكمة وحصانا
الدول األطراف واحملكمة. وواصلت املنظمات غري احلكومية الوطنية، ومبدأ التكامل والتعاون بني

حملكمة بسبل منها إيفاد بعثات إىل الدول غري األطراف اةجها اإلقليمي والقطري يف تعزيز عاملي
صل كل من االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ومنظمة اوعقد حلقات دراسية فيها. وو 

ال، حيث عقدا العديد برملانيون من أجل العمل العا ملي أنشطتهما اهلامة والواسعة النطاق يف هذا ا
شاورات مع مجيع أصحاب املصلحة.املمن 

الحلقات الدراسية والمناسبات واإلجراءات األخرى -هاء
ُعقدت حلقة دراسية للدول األطراف يف نظام روما األساسي بشأن تفعيل اختصاص احملكمة -٣٦

بدعوة من األرجنتني ٢٠١٦حزيران/يونيه ١٨و ١٧يف جامعة برينستون يومي جرمية العدوانشأن ب
وأسرتاليا والربازيل وليختنشتاين وسلوفينيا وتونس، واملعهد العاملي ملنع العدوان، ومعهد ليختنشتاين 

مناسبة جانبية حول ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٣لتقرير املصري. كما أقامت األمم املتحدة يف مقرها يف 
جرمية شأن تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ب-روع للقوة جترمي االستخدام غري املش’’موضوع 

‘‘. ٢٠١٧العدوان يف عام 
٢٢واجتمعت الشبكة الوزارية غري الرمسية من أجل احملكمة اجلنائية الدولية يف نيويورك يف -٣٧

حتقيقبدعوة من وزير خارجية ليختنشتاين. وتركز الشبكة بشكل خاص على ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

.http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acuerdos_bilaterales_41-2011.pdfانظر ٣
.AG/RESانظر الوثيقة ٤ 2852 (XLIV-O/14) “Promotion of International Law” وهي متاحة على ،

.http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/AG-RES_2852_XLIV-O-14.pdfاملوقع 
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وزيرا منهم سعادة رئيس اجلمعية، السيد ٣٤عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل، وهي تضم 
صديقي كابا، وكذلك االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية. 

االستنتاجات والتحديات-ثالثا
دولة بانضمام ١٢٤خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، بلغت العضوية يف نظام روما األساسي -٣٨

السلفادور إىل النظام. 
التمثيل الكامل ملنطقة أمريكا من ومن املنظور اإلقليمي، ومع انضمام السلفادور، ال تنقص -٣٩

فريقية هي املنطقة اليت ينتمي إليها أكرب الالتينية والبحر الكارييب إال مخس دول. وال تزال املنطقة األ
موعة دول جمعدد من الدول األطراف. وتظل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ هي األقل متثيال، يف حني أن 

أوروبا الغربية ودول أخرى من أكثر املناطق متثيال. ويف منطقة أوروبا الشرقية، هناك بضع دول مل تصبح 
أطرافا بعد.

، بلغ عدد الدول اليت صدقت على تعديالت نظام روما ٢٠١٦ين األول/أكتوبر وإىل غاية تشر -٤٠
واليت اعتمدت يف كمباال ٨األساسي املتعلقة جبرمية العدوان وعلى التعديالت اليت أدخلت على املادة 

دولة. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، صدقت على جمموعيت التعديالت املذكورتني كل من شيلي ٣٢
لفادور وفنلندا وليتوانيا وهولندا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. وعالوة على ذلك، والس

، وصدقت أيسلندا ودولة ٢٠١٥يف تشرين الثاين/نوفمرب ٨صدقت جورجيا على تعديالت املادة 
٢٠١٦.٥فلسطني على التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان يف حزيران/يونيه 

، بلغ عدد الدول اليت صدقت على اتفاق امتيازات ٢٠١٦ين األول/أكتوبر وإىل غاية تشر -٤١
ا  دولة من بينها أوكرانيا، اليت مل تصبح بعد طرفا يف نظام روما ٧٥احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

.٢٠١٦نيسان/أبريل ٨األساسي. وقد انضمت ساموا إىل االتفاق يف 
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، تتمثل التحديات الرئيسية اليت تواجه مة وبناء على املعلومات املقدَّ -٤٢

الكامل يف صعوبات قانونية يف تعديل الدستور أو التشريعات هوتنفيذنظام روما األساسيحتقيق عاملية
الوطنية من أجل التصديق على نظام روما األساسي، والتحديات السياسية اليت تعرقل عملية التصديق، 

عدم أداء نظام روما األساسي لوظائفه، و كيفية تقار إىل اخلربة واملوارد املالية، وقلة املعلومات عن  واالف
توافر املساعدة التقنية. 

وإىل جانب تعزيز اإلرادة السياسية، جيدر بأصحاب املصلحة أن يضاعفوا جهودهم يف تقدمي -٤٣
يت هلا أنظمة قانونية مماثلة عن طريق تبادل اخلربات املساعدة إىل الدول األطراف احلالية أو املستقبلية ال

واملمارسات القانونية معها. وقد مت الرتحيب باستباقية الدول األطراف يف التعرف على الدول اليت 
حيتمل أن تصبح أطرافا وإقامة شراكات معها. وكما سبق الذكر، بذلت الدول جهودا يف هذا الصدد 

تمع املدين، ولكن هناك حاجة إىل مزيد من على الصعيد الثنائي وباالشرتا ك مع املنظمات اإلقليمية وا
األنشطة. 

وبالنظر إىل أهداف خطة العمل، مت التأكيد على أن الدول األطراف ينبغي أن تسعى إىل توفري -٤٤
املعلومات ذات الصلة على نطاق واسع، مبا يف ذلك من خالل تزويد األمانة مبعلومات عن األنشطة 

ا يف جمال تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل.ا ملضطلع 

-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10:انظر٥

b&chapter=18&lang=en..
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التوصيات -رابعا
بشكل عام، هناك حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود احلثيثة لتعزيز عاملية نظام روما األساسي -٤٥

وتنفيذه الكامل. وجيري بالفعل االضطالع بالعديد من األنشطة على أساس مستمر، وينبغي أن 
اصل استكشاف جماالت حتسني التنسيق وحتديد أوجه التآزر املمكنة. ومن شأن تعزيز استخدام يتو 

االجتماعي أن يؤدي دورا هاما يف هذا الصدد، ال صلتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائط التوا
لية: م التوصيات التاسيما يف االتصال باألوساط اجلامعية والطالب. وإزاء هذه اخللفية، تقدَّ 

إلى جمعية الدول األطراف-ألف
مواصلة رصد تنفيذ خطة العمل عن كثب. - ١

إلى الدول األطراف-باء
ا الثنائية من خاللمواصلة تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل قدر املستطاع - ٢ عالقا

واإلقليمية واملتعددة األطراف، مبا يف ذلك تعزيز التعاون بني املنظمات الدولية واإلقليمية واحملكمة؛
مواصلة بذل جهودها الرامية إىل نشر املعلومات عن احملكمة على الصعد الوطين واإلقليمي - ٣

واملنشورات والدورات التعليمية وغري ذلك والدويل، مبا يف ذلك من خالل املناسبات واحللقات الدراسية
ا أن ترفع مستوى الوعي بعمل احملكمة؛ من املبادرات اليت من شأ

مواصلة تزويد األمانة باملعلومات املستكملة ذات الصلة بعاملية نظام روما األساسي وتنفيذه - ٤
قة الوطنية؛نسِّ عن كيفية االتصال باجلهات املاملستجدة علومات املالكامل، مبا يف ذلك 

تمع املدين - ٥ مواصلة تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل قدر املستطاع بالتعاون مع ا
؛واألوساط اجلامعية واملنظمات الدولية واملنظمات املهنية

تمع املدين واألوساط اجلامعية واملنظمات الدولية واجلمعيات املهنية على تن- ٦ ظيم التعاون مع ا
حلقات دراسية وحلقات نقاش ومناسبات يف نيويورك والهاي ويف خمتلف املناطق، يتم الرتكيز فيها 
على تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل، ونشر معلومات حول عمل احملكمة وأحكام 

نظام روما األساسي؛
للدول اليت ترغب يف أن تصبح أطرافا مواصلة تقدمي كل ما ميكن من املساعدة التقنية واملالية إىل- ٧

ا الوطنية؛ إدراج يف نظام روما األساسي، وإىل الدول اليت ترغب يف  تنفيذ النظام األساسي يف تشريعا
تمع املدين واألوساط اجلامعية - ٨ تقدمي ما ميكن من الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم إىل ا

اليت تواجه العقبات ية اليت تقدم املساعدة التقنية للتغلب على واملنظمات الدولية واجلمعيات املهن
؛التصديق والتنفيذ احملددة يف هذا التقرير

مواصلة املسامهة يف الصندوق االستئماين ألقل البلدان منوا وغريها من الدول النامية لتعزيز حضور - ٩
الدول غري األطراف يف دورات اجلمعية؛ 

احملكمة لتمكينها من أداء وظائفها وفقا لذلك.مواصلة التعاون مع -١٠
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إلى أمانة جمعية الدول األطراف-جيم
مواصلة تقدمي الدعم إىل الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه -١١

وبإتاحة معلومات مستكملة يف هذا ،الكامل عن طريق القيام بدور جهة التنسيق لتبادل املعلومات
الشأن، مبا يف ذلك على املوقع الشبكي للمحكمة؛

الشبكي جتميع معلومات عن مجيع املوارد املتاحة واجلهات املاحنة احملتملة وإتاحتها على املوقع -١٢
للمحكمة ليسهل على الدول االطالع عليها؛

مات بني املستفيدين احملتملني واجلهات املاحنة إعداد مصفوفة ألغراض تعزيز سبل تبادل املعلو -١٣
اليت تقدم املساعدة التقنية.
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المرفق األول
مشروع النص المقترح إدراجه في القرار الجامع 

عالمية نظام روما األساسي 
بالدولة اليت أصبحت طرفا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ الدورة ترحب- ١

إىل أن تصبح أطرافا يف نظام روما هالرابعة عشرة للجمعية، وتدعو الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا في
مجيع الدول األطراف إىل تكثيف جهودها وتدعوبصيغته املعدلة، يف أقرب وقت ممكن، ،ساسياأل

؛ تهالرامية إىل تعزيز عاملي
تمع املدينتدعو- ٢ إىل تكثيف جهودها ،مجيع املنظمات الدولية واإلقليمية، فضال عن منظمات ا

الرامية إىل تعزيز العاملية؛ 
ت قيد االستعراض، ورصد التطورات يف جمال تشريعات التنفيذ، يف مجلة إبقاء حالة التصديقاتقرر- ٣

دف تيسري تقدمي املساعدة التقنية اليت قد تود الدول األطراف يف نظام روما األساسي أو  أمور، 
الدول اليت ترغب يف أن تصبح أطرافا فيه أن تطلبها من الدول األطراف أو املؤسسات األخرى يف 

االت ذات ال صلة؛ ا
أن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يقابله التنفيذ الوطين لاللتزامات املنبثقة إىل تشري- ٤

عنه، وحتديدا بوضع تشريعات التنفيذ، وخاصة يف جماالت القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية 
بالدول األطراف يف نظام روما يبواملساعدة القضائية والتعاون الدويل مع احملكمة، ويف هذا الصدد، 

وتشجعها،األساسي اليت مل تعتمد بعد تشريعات التنفيذ املذكورة أن تقوم بذلك على سبيل األولوية
على اعتماد أحكام بشأن الضحايا حسب االقتضاء؛ 

بتقرير املكتب بشأن تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه ترحب- ٥
جهود كل من رئيسة احملكمة، ومكتب املدعية العامة، ورئيس مجعية وتالحظ مع التقدير١الكامل،

تمع املدين من أجل تعزيز  فعالية الدول األطراف، ومجعية الدول األطراف، والدول األطراف، وا
العاملية والرامية إىل تشجيع الدول على أن تصبح أطرافا يف نظام روما األساسي، تحقيق اجلهود املتعلقة ب

ا، فضال عن اجلهود ذات الصلة املبذولة يف إطار  بصيغته املعدلة، ويف اتفاق امتيازات احملكمة وحصانا
االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان؛ 

المرفق األول
فترة ما بين الدورتينخالل واليات جمعية الدول األطراف 

فيما يتعلق بعاملية نظام روما األساسي، (أ) تؤيد التوصيات الواردة يف تقرير املكتب عن خطة - ١
عمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل؛ و (ب) تطلب إىل املكتب أن ال

تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل وتقدمي يواصل رصد 
ا السادسة عشرة؛ تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

_________

١ICC-ASP/15/19.


