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 عشرةالتاسعة الدورة  

 2020كانون األول/ديسمبر  17 -7  نيويورك،

 

الرامية إلى  تقرير المكتب عن خطة عمل جمعية الدول األطراف
الجنائية الدولية  للمحكمة م روما األساسيتحقيق عالمية نظا

 وتنفيذه الكامل

 مقدمة   -أولا 

اعتمدت جمعية الدول األطراف في دورتها الخامسة بتوافق اآلراء خطة عملها   -1
الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه الكامل 

 .(1)("خطة العمل")فيما يلي 

عشرة  ثامنةل( في دورتها ا"الجمعية"رحبت جمعية الدول األطراف )فيما يلي و -2
بالتقرير السنوي الذي قدمه المكتب بشأن خطة العمل وأيدت التوصيات الواردة فيه، 

المكتب مواصلة رصد تنفيذ الخطة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية في  إلىوطلبت 
 .(2)عشرة تاسعةالدورتها 

ة العمل الدول األطراف إلى استخدام الوسائل السياسية والمالية وتدعو خط -3
استباقي بتعزيز عالمية نظام روما األساسي وتنفيذه  بشكلالمتاحة لها لتقوم  والتقنية

الكامل من خالل العالقات الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف. كما تدعو خطة العمل 
الدول في جهودها الرامية إلى تعزيز عالمية أمانة جمعية الدول األطراف إلى دعم 

النظام األساسي وتنفيذه الكامل بأداء دور جهة التنسيق لتبادل المعلومات، في حدود 
نشرها. وتطلب  والتيقن منالموارد المتاحة، بما في ذلك عن طريق جمع تلك المعلومات 

 االستعراض. خطة العمل قيد إبقاءمكتبها، عن طريق الجمعية،  إلىالخطة أيضا 

، عيّن مكتب الجمعية هولندا وجمهورية كوريا 2019آذار/مارس  4في و -4
 سير تنفيذ خطة العمل.يتلبلدين منسقين 

وتغطي الفترة المشمولة بالتقرير الفترة بين اعتماد التقرير السابق  -5
((ICC-ASP/18/24  2020وتشرين الثاني/نوفمبر  2019تشرين الثاني/نوفمبر  20في .
خالل هذه الفترة، أجرى البلدان المنسقان مشاورات وجلسات إعالمية من أجل تبادل و

المعلومات بين الدول، وكبار المسؤولين بالمحكمة، وأعضاء المجتمع المدني، 
 وغيرهم من األطراف المعنية.

                                                           
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة   (1)

الجزء (، ICC-ASP/5/32) 2006كانون األول/ديسمبر  1تشرين الثاني/نوفمبر إلى  23الخامسة، الهاي، 
 ، المرفق األول.ICC-ASP/5/Res.3 الثالث،

 .1، والمرفق األول، الفقرة 9، الفقرة 1920 كانون األول/ديسمبر  6المؤرخ  ،6Res./8ASP/1-ICC القرار  (2)
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ا  مستجدات الجهود الرامية إلى تعزيز عالمية نظاام روماا األساساي  -ثانيا
 وتنفيذه الكامل

 أنشطة المحكمة    -ألف

 نظام عالمية تعزيز إلى الرامية الجهود في بنشاط اإلسهام المحكمة واصلت -6
 في بما األخرى، الفاعلة الجهات مع والتنسيق بالتعاون الكامل وتنفيذه األساسي روما
 ،األطراف والدول ،العمل بخطة المعنية المشتركة التنسيق وجهات ،الجمعية ذلك
 بوجه خاصو المدني، والمجتمع ،الدولية الحكوميةالمنظمات و ،يميةاإلقلالمنظمات و

 العمل أجل من نيالبرلماني ، ورابطة الدولية الجنائية المحكمة أجل مناالئتالف 
 من العديد تأجيل أو إلغاءالكورونا إلى  بجائحة المتعلقة القيودأدت  حين فيو. العالمي
 وكذلك المستوى رفيعة اإلقليمية تالندوا ذلك في بما - لها المخطط األنشطة

 تنفيذ تم - األساسي النظام في األطراف غير الدول مع المستوى رفيعةال االتصاالت
، عند المحكمة استخدمت. وبالتقرير المشمولة الفترة خالل الهامة األنشطة من العديد

 بات محظورا. الذي الشخصي التصالل بديلة أساليباإلمكان، 

 روما نظام بتنفيذ المتعلقةقوانين ال مشاريع على تقنية تعليقات كمةالمح قلم وقدم -7
 التعليقاتقدمت المحكمة  ،لحالتينا كلتا وفي. دولتين فيعلى الصعيد الوطني  األساسي

. الدولة لتلك التقنية المساعدة تقدم منظمة من طلب أو المعنية الدولة طلب على بناء
 في اتخبر من لديه ما وتبادل المناقشات يف للمشاركة مستعدا المحكمة قلم ويظل
ما عند األطراف الدول مع األساسي النظامالمنصوص عليها في  التعاون أحكام تطبيق

على  األساسي روما نظام بتنفيذ لنهوضل مفيداذلك  عتبري وعندمايطلب منه ذلك 
 .الصعيد الوطني

 اإللكتروني موقعال خالل من السيما للمحكمة، اإلعالمية األنشطة استمرتو -8
الجهات المؤثرة  ومنصاتمتعددة اللغات، ال االجتماعي التواصل وقنوات ،للمحكمة

 إلى الوصولالتمكين من و الوعي لزيادة حاسمة أداةالتي تشكل   المتحدة األمم مثل
 تنسقو. وتنفيذه تنفيذا كامال األساسي روما نظام عالمية لتعزيزلالزمة ا المعلومات
 الترويجمما أتاح  المتحدة لألمم التابعة االتصالقنوات  مع وثيق بشكل المحكمة
 هدفال لدعم كوسيلة المتحدة األمم منصات على األساسي روما نظام على للتصديق

 أكتوبرألول/ا. وفي تشرين والعدالة السالموهو  المستدامة، التنميةمن أهداف  16
 الدولية الجنائية المحكمة عن مقااًل  المتحدة النشرة اإلعالمية لألمم عرضت ،2020
 روما نظام إلى االنضمام إلى الدول جميعفي هذه النشرة  المحكمة رئيس اودع

 دورة وبنما كوستاريكا في القضائية السلطات مع لتعاونوتعد حاليا با. األساسي
 والمدعين للقضاة محاضرة 13 من تتكون الدولية الجنائية لمحكمةعن ا افتراضية
 سيتم والعالمية، التعاونختامية عن  محاضرةهذه الدورة ب تتوجسو نيين،الوط العامين
 االلكتروني للمحكمة. موقعال على عرضها

 الدولية الجنائية المحكمة إلى االنضمام" المعنون الكتيب نشر المحكمة واصلتو -9
 (3)يةيزاإلنكل باللغتين لمحكمةااللكتروني ل موقعال على متاحوالكتيب  ،"همهو م لماذا -

 بشكل الكتيب صمموقد . الطلب عند منه مطبوعة نسخ توفير ويمكن ،(4)والفرنسية
 األساسي روما نظام بشأن الشائعة والمخاوف الخاطئة المفاهيم لمعالجة خاص

 للدولة األساسي النظام إلى االنضمام يوفرها التي الفوائدأيضا على ويركز  والمحكمة،
 أمور، جملة في الكتيب، يسعى ،وعلى هذا النحو. ككل الدولي للمجتمع وكذلك المعنية
 النظام على التصديق إلى يدعون الذين الوطنيين المصلحة أصحاب جهود دعم إلى

 بشكل تستهدف الكتيب، من موسعة نسخة أيضا المحكمةوأعدت . بلدانهم في األساسي
 أجل من ،(5)الهادئ والمحيط آسيا منطقة في والجماهير المصلحة أصحاب خاص
الواقعة في هذه المنطقة، التي  الدول من المزيد جتذابال المبذولة الجهود ودعم تشجيع

 .األساسي روما نظام إلى النضمامتعتبر بحق أقل المناطق تمثيال في المحكمة، إلى ا

                                                           
(3)  

cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/Universality_Eng.pdf-https://www.icc. 
(4)  .

ions/Universality_fra.pdfcpi.int/iccdocs/PIDS/publicat-https://www.icc . 
(5)  

cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/Universality_Eng.pdf-https://www.icc. 
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في  والمسجل مناسبات مختلفة ةالعام ةوالمدعيالمحكمة رئيس خدم استو -10
لتوجيه االنتباه إلى الحاجة إلى زيادة والكلمات العامة  عند تبادل اآلراءاالجتماعات و

سواء عن تنفيذه في التشريعات الوطنية، فضال عن العضوية في نظام روما األساسي، 
في المنصوص عليها  أو إدراج الجرائم ،توفير اإلجراءات الوطنية للتعاونطريق 

 نظام روما األساسي في القانون الوطني.

 3كمة، أثناء اجتماعه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان في طلب رئيس المحو -11
الكرسي الرسولي الدول على التصديق على نظام أن يشجع ، 2020أيلول/سبتمبر 
 .العدالة للبشريةتوفير على تحقيق هدف السالم من خالل للمساعدة روما األساسي 

 ليست ارةمخت دول حكومات أو دول رؤساء إلى رسائل المحكمة رئيسووجه  -12
 بينوتبادل اآلراء السابقين  الجتماعاتفي أعقاب ا األساسي روما نظام في أطرافا
 المستقبل في األساسي روما نظام إلى االنضماملتشجيعهم على  الدول وهذه المحكمة
 في شطيناالن الرئيسيين الشركاء مع بالتنسيق االتصاالت هذه تمت وقد. المنظور
 أو الشخصية الزيارات من بدالً و. األساسي روما نظام ىعل العالمي التصديق تعزيز

 المحكمة خبراء بين افتراضية اجتماعات أن تعقد  المحكمة اقترحت االجتماعات،
 نظام إلى لالنضمام التقنية الجوانب مناقشةمن أجل  الدول هذهب الحكوميين والمسؤولين

 االنضمام بشأن موجودة تكون قد شواغل أي وإزالة معالجة عن فضال األساسي، روما
 . .الدولية الجنائية المحكمة نظام إلى

 غير الدولمن  وكذلك األطراف الدول من شخص، 7500 حواليوقام  -13
. الحالية وأنشطتها وواليتها المحكمة عن عروضا وتلقوا المحكمةبزيارة  ،األطراف

ارا من اعتب كبير بشكل الشخصية الزيارات تخفيض تمالكورونا،  جائحة بسببو
 من مالي بدعم حاليا، المحكمةأنشأت  القيود، هذه ضوء في، و2020 مارسآذار/

 في وذلك اإلنترنت، على لموقعها االفتراضية للزيارة احيز األوروبية، المفوضية
 بالمحكمة الوعي زيادة خالل من األساسي روما نظام عالمية لتعزيز أمور جملة

 اإلنترنت على إعالمية إحاطات نُظمت نفسه، لوقتا وفي .القانونية لهااعمأو وواليتها
 بما ، المناطق مختلف من المبتدئين الدبلوماسيين مثل الرئيسية، المجموعات من لعدد
 أيضا ةالمحكم ممثلو وشارك .األساسي النظام في األطراف غير الدول يممثل ذلك في
 على التصديق على للتشجيع المدني المجتمع في الفاعلة الجهات نظمتها مناسبات في

 .وطني سياق في األساسي روما نظام

 تسعى ، األوروبية المفوضية تموله الذي القانونيين المهنيين برنامج إطار فيو  -14
 المهنية حياتهم منتصف في الشباب من القانونيين للمهنيين الفرصة إتاحة إلى المحكمة

 الدولي الجنائي القانون مجال في ةالمهني مهاراتهم لتعزيز النامية والمناطق البلدان من
 من نيالمشارك في استفادة  البرنامج أهداف أحد يتمثلو. المحكمة في العمل خالل من

 نظامهم إلى المعززة ومهاراتهم معارفهم سيعيدون الذين الوطنية القضائية السلطات
 ةست أمضى بالتقرير، المشمولة الفترة خاللوإلى بلدانهم.  عودتهم عند المحلي
 بموجب المحكمة أجهزة مختلف في العمل في أشهر وستة أربعة بين ما أشخاص
 .القانونيين المهنيين برنامج

 ،(6)اإلنترنت على المجانية للمحكمة القانونية األدوات بيانات قاعدةوزودت  -15
 جديدة تقنية بنسخة األوروبية، المفوضية من مالية بمساعدة المحكمة تدعمها التي

 خالل من مامه رادوتؤدي قاعدة البيانات و. بالتقرير المشمولة الفترة لخال ومحسنة
 التي الدولي، الجنائي للقانون القانونية المصادر إلى المجاني العالمي الوصول توفير
 النظام في األطراف غير الدول في ذلك في بما ،لمياعا عليها كبير طلب يوجد

 بالمحكمة الوعي تعزيز يالبيانات فقاعدة  ساعدت ، النحو هذا علىو. األساسي
 في األساسي روما نظام إلى تنضم قد التي القضائية الواليات في القضائية واجتهاداتها
 يعزز مما المجال، هذا في رائدة كمؤسسة المحكمة مكانة تعزيز عن فضالً  المستقبل،
 صلحةم أصحاب مجموعة باعتبارها القانونية المجتمعات بين اإليجابية التصورات

 .رئيسية

 رئيس الجمعية واألمانةأنشطة     -باء

                                                           
(6)  ./tools.org-http://www.legal . 

http://www.legal-tools.org/
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 مددن سلسددلة كددوون، غددون - أو السدديد األطددراف، الدددول جمعيددة رئدديس عقددد     -16
 أطرافدا تصدب  أن علدى الدول شجع حيث بالتقرير، المشمولة الفترة طوال االجتماعات

الدوليددة  ئيددةالجنا المحكمددة بامتيددازات المتعلددق االتفدداق وفددي األساسددي رومددا نظددام فددي
 الصدعيد علدى تنفيذيدة تشدريعات الددول لددى يكدون أن أهميدة علدى وشددد ، هاوحصانات
 ومنسق الجمعية رئيس نائب ميلينار، ميشال السيد سعادة مع الرئيس نسق وقد. الوطني
 علددى عهايشددجتو األطددراف غيددر الدددول مددع للتواصددل نيويددورك، فددي العامددل فريقهددا
 .األساسي روما نظام على صديقالت بهدف عواصمها مع التشاور

 االئدتالف ذلدك فدي بمدا المدني، المجتمع منظمات مع وثيق بشكل الرئيس عملو -17
 العددالمي، العمددل أجددل مددن نيالبرلمددانيرابطددة و الدوليددة، الجنائيددة المحكمددة أجددل مددن

 ومشددرو  المفتددوح، المجتمددع فددي العدالددة ومبددادرة اإلنسددان، حقددوق رصددد ومنظمددة
 الدوليدة، المحامين ورابطة األمريكية، المحامين لرابطة التابع الدولية يةالجنائ المحكمة
 الحكوميددة غيددر بمنظماتهددا يتصددل فيمددا وكددذلك الدددولي، للقددانون األمريكيددة والجمعيددة
 رومددا نظددام نطدداق توسدديع إلددى تفضددي التددي البيئددة لتعزيددز التنسدديق، ومراكددز المحليددة
 .األساسي

 وجمهوريددة هولندددا مددن كددل استضددافته حددد  يفدد رئيسددية كلمددة الددرئيس ألقددىو -18
 أثنداء 2019 ديسدمبر/  األول كدانون 4 فدي العدالمي العمدل أجدل من وبرلمانيون كوريا
 األساسدي رومدا نظدام عالميدة تحقيدق إلى السعي"عنوان ب للجمعية عشرة الثامنة الدورة

 ،"لتكيدفا واسدتراتيجيات الجديددة واألبعداد المستمرة للتحديات عرضم دولي سياق في
 نظام على العالمي التصديق تواجه التي والناشئة الحالية التحديات هذه الكلمة في حددو

 رومددا نظددام إلددى انضددمامها صددك كيريبدداس وأودعددت. لهددا بدددائل وقدددم األساسددي رومددا
 نوفمبر/الثداني تشدرين 26 في األساسي روما نظام أسرة إلى أخيراً  وانضمت األساسي
 .123 الـ الطرف الدولة بوصفها 2020 فبراير/اطشب 1 من اعتباراً  ،2019

 والممارسدة القدانون فدي تدأمالت"عندوان ب الدرئيسالتي أجراهدا  مقابلةونشرت ال -19
 األساسدي رومدا نظدام عالميدة علدىأكدد فيهدا  التدي ،"واإلنسدانية والدبلوماسية والسياسة
 فددي القائمددة، الدددولي انياإلنسدد القددانون آلليددة الدددول المتثددال قويددة تمكينيددة أداة باعتبداره
 فدي الهادئ والمحيط آسيا نظر وجهات"المعنون  كتابال في 2020 يناير/الثاني كانون
 (".كامبريدج جامعة مطبعة) الدولي اإلنساني القانون

 غيددر الوزاريددة الشددبكة اجتمددا  فددي الخارجيددة وزراء أمددام كلمددة الددرئيس ألقددىو -20
 المتحددة األمدم لددى ليختنشتاين إمارة استضافته يالذ الدولية الجنائية للمحكمة الرسمية

 والسبعين الخامسة للدورة المستوى الرفيع األسبو  خالل 2020 سبتمبر/أيلول 23 في
 التدي النبيلدة العالميدة األهدداف لتحقيدق الوحدة أهميةوأكد  المتحدة لألمم العامة للجمعية

 .لمحكمةتتعرض لها ا التي يةالخارج التحديات مواجهة في األساسي روما نظامقدمها ي

 للمحكمددة األساسدي رومددا نظدام"كتداب  مددن ةالرابعدكتابيددا الطبعدة  الدرئيسوقددم   -21
 مدارسآذار/ فدي سيصدر الذي(" للنشر هارتدار ) مادةب مادة تعليقال: الدولية الجنائية
 .أوسع نطاق على وتطبيقهاوفهمها  التشريعية القوانين نشر والذي يهدف إلى 2021

 عشدرة الحاديدة االستشدارية الجمعية"لقاء نظمته  في رئيسية كلمة الرئيس ألقىو -22
تشددددرين  19 فددددي" القددددانون وسدددديادة الدوليددددة الجنائيددددة المحكمددددة بشددددأن للبرلمددددانيين

 مجموعدةالو العدالمي العمدل أجدل مدن نيبرلمدانيباالشدتراك مدع رابطدة النوفمبر الثاني/
فدي  الخارجيدة للشدؤون الدائمدة اللجندة مدع التعداونب الوطنية الهولندية التابعدة للرابطدة،

 جائحدةخدالل  العالميدة تعزيدزالتدي تواجده  تحددياتال عدن تحدد حيدث  هولنددا، برلمان
 رومدا نظدام عالميدة هددف دعدم على العالم أنحاء جميع من البرلمانيين وشجعالكورونا 
 .األساسي

 عالميددة تعزيدزلمتعلقددة با المعلومدات جمددعهدا لدعم  ،جانبهددا مدن ،األمانددة واصدلت -23
 الصدلة ذات المعلومدات علدى االطال  ويمكن. وتنفيذه تنفيذا كامال األساسي روما نظام

 .(7)اإلنترنت على الجمعية موقع على الدولية والمنظمات الدول من المقدمة

 أنشطة جهات التنسيق   -جيم

                                                           
  نظرا  (7)

cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/plan%20of%20action.aspx-https://asp.icc . 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/plan%20of%20action.aspx
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 مواصلة إلى المشتركة التنسيق جهات سعت بالتقرير، المشمولة الفترة طوال -24
 جهود تضافر ،األول :جانبين على أساسا وركزت السابقة، السنوات فيالذي تم  العمل
 ثاني،الو وتنفيذه؛ األساسي روما نظام عالمية تعزيز في المصلحة أصحاب مختلف
 األنشطة أن غير. األساسي روما نظام في األطراف غير الدول إلى الجهود توجيه
 تم ذلك، ومع. األنشطة تقليص إلى والحاجةالكورونا  جائحة بسبب بشدة محدودة كانت

 االتصاالت جانب إلى األنشطة، أهم أدناه وترد. تقدممن أجل ال بأنشطة االضطال 
 .الدول مع الثنائية

 مع باالشتراك المشتركة، التنسيق جهات استضافت مارس،/آذار 10 وفي -25
 من البرلمان أعضاء من وفد مع ماعااجت العالمي، العمل أجل من البرلمانيينرابطة 
 .األساسي روما نظام إلى زمبابوي انضمام واحتمال المحكمة عمل لمناقشة زمبابوي

 المنظمات الدولية والمنظمات األخرىأنشطة    -دال

 لتعزيز المستوى رفيعي حدثين العالمي العمل أجل من البرلمانيينت رابطة نظم -26
 السدنوي المنتددى :المحليدة المسداءلة آليدات قدرات عزيزوت األساسي روما نظام عالمية
 الثامنددة البرلمانيددة العمددل ومجموعددة ،(األخضددر الددرأس) برايددا فددي المسددتوى الرفيددع
 التصدديق لمناقشدة ،العقداب من اإلفالت بمكافحة ةالمعني إفريقيا وشمال األوسط للشرق
دفع عملية ل ميدانيةبعثة الرابطة  أوفدتو. والمغرب لبنان في األساسي روما نظام على

 نييبرلمان نياجتماعوعقدت بعد  ذلك  أوكرانيا، في األساسي روما نظام على التصديق
 االنضدمام كوكالرابطدة بصد احتفلدت ،2019 عدام نهاية وفي. لهذا الغرض نيافتراضي

 وزير آنذاك، عضوهاوجهها  حازمة دعوةبعد  االنضمام جاءو. كيريباس أودعتها التي
 رفيدع اسدتراتيجي إقليمدي مسدتديرة مائددة اجتمدا للقيدام بدذلك فدي  ،سكيريبدا فدي العدل

 واالتحداد الدوليدة الجنائيدة المحكمدة مدع بالتعداونالرابطدة فدي فدانواتو  نظمتده المستوى
باالنسدحاب  أفريقيدا جندوبتهديدد  وقدفلو .2019 عدام فدي الجنوبيدة وكوريا األوروبي

 فدي الدوليدة الجنائية المحكمة بشأن شاوراتمالرابطة  نظمت األساسي، روما نظاممن 
 وعالوة. المعارضة وأحزاب الحكومة وممثلي العدل وزير نائب معوالتقت  تاون كيب
 فدي برلمدانوفدين من اعضاء ال زيارة 2020 عام أوائل في الرابطة يسرت ذلك، على

 لددىإ زمبددابوي، وجمهوريددة المغربيددة المملكددة همددا مددن الدددول غيددر األطددراف، دولتددين
. األساسي روما نظام على التصديق عملية دفع بهدف الدولية الجنائية والمحكمة الهاي
ً  80 من أكثرالرابطة  حشدت لذلك، ونتيجة اصدة وخ مشدتركة إجراءات التخاذ برلمانيا

 .األساسي روما نظام عالمية تحقيق من أجل محددة بلدان في

 بتعزيددز الدوليددة الجنائيددة المحكمددة أجددل مددن االئددتالف قددام ،2020 عددام وفددي -27
 الجنائيددة للمحكمددة األساسددي رومددا نظددام علددى بالتصددديق بددالنهوض المتعلقددة األنشددطة
فدي  هفيد األعضاء والمنظمات ،االئتالف وواصل. العالمي الصعيد على وتنفيذه الدولية
 رومدا نظدام علدى للتصدديق األوكرانيدة الحكومدة دعدوة الددوليين، واألعضاء ،أوكرانيا
 نظددمو. المحلددي المسددتوى علددى تطبيقدده وضددمان الدوليددة الجنائيددة للمحكمددة األساسددي
 المسدددؤولين مددع واالجتماعددات األحددددا  مددن العديددد أوكرانيدددا فددي االئددتالف أعضدداء

وجدده االئددتالف  ،2020 سددبتمبر/أيلول وفددي. الدبلوماسددي والسددلك والنددواب الحكددوميين
 البرلمددان أعضدداء إلددى لةرسددا أوكرانيددا فددي الناشددطة فيدده األعضدداء المنظمددات وبعددض

 الددولي الجندائي القدانون مدع أوكرانيدا لتشدريعات الكاملة المواءمة إلى تدعو األوكراني
 مشدرو  علدى الموافقة تمت ،2020 سبتمبر/أيلول 17 فيو. الدولي اإلنساني والقانون
 الجندائي القدانون بإنفداذ المتعلقدة التشدريعية القوانين بعض تعديل بشأن" 2689 القانون
ً  271 بأغلبيددة األولددى القددراءة فددي" الدددولي اإلنسدداني والقددانون الدددولي وجدداري  .صددوتا

 التصديق عليه في القراءة الثانية.

 فيده األعضداء والمنظمدات الدوليدة الجنائيدة المحكمدة أجدل من االئتالفوواصل  -28
 القدانون فدي األساسدي رومدا نظدام إدراج لتعزيدز الددعوة مجدال فدي امدجهوده بيرو في

 فيدده األعضدداء المنظمددات وبعددض االئددتالف شددارك ،2020 فبرايرشددباط/ فددي. المحلددي
 قدانون مشدرو  بشدأن مددخالت لتقدديم بيرو في العدل وزارة مع اجتماعات في النشطة
 - مددايوأيار/ فددي االئددتالف نظددم ذلددك، إلددى باإلضددافةو. األساسددي رومددا نظددام لتنفيددذ

حلقتددين افتراضدديتين  نوفمبرالثدداتي/تشددرين  -أكتددوبر، وتشددرين األول/يونيددوحزيران/
 المتعلقدة القضدايا مدن مجموعدة لمناقشدة الفنزويليدة المددني المجتمع منظمات مع عمللل

 .المستقبل في  التنفيذ آفاق ذلك في بما التمهيدي، والفحص الدولية بالعدالة
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ا   التوصيات -ثالثا
 نظدام عالميدة تعزيدزل المتواصلة الجهود من مزيد بذل إلى مستمرة حاجة هناك    -29
 ويجدري. كدامال تنفيدذا اموتنفيدذه وحصداناتها المحكمة امتيازات واتفاق األساسي روما
 استكشداف مواصلة وينبغي مستمر، أساس على األنشطة من بالعديد االضطال  بالفعل
 المبددادرات متابعددة عددن فضددال الممكنددة، التددرزر أوجدده وتحديددد التنسدديق تحسددين إمكانيددة
 المعلومدددات تكنولوجيدددا اسدددتخدام تعزيدددز يدددؤدي أن ويمكدددن. هجيدددةمن أكثدددر بصدددورة

ً  دوراً  االجتمدداعي التواصددل ووسددائل واالتصدداالت  عنددد سدديما ال الصدددد، هددذا فددي هامددا
 وفددي. القائمددة المبددادرات مددن باالسددتفادة والطددالب، األكاديميددة األوسدداط مددع التواصددل

 :التالية التوصيات تقدم الخلفية، هذه ضوء

 ية الدول األطرافإلى جمع -ألف

 مواصلة رصد تنفيذ خطة العمل عن كثب.    -1

 إلى الدول األطراف -باء

، عالمية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل في قدر اإلمكانبمواصلة تعزيز،      -2
عالقاتها الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف، بما في ذلك تعزيز التعاون بين 

 المحكمة؛بين قليمية والمنظمات الدولية واإل

مواصلة جهودهم لنشر المعلومات عن المحكمة على المستوى الوطني     -3
واإلقليمي والدولي، بما في ذلك من خالل الفعاليات والندوات والمنشورات والدورات 

 ؛المحكمة بشأن عملالتي قد ترفع الوعي والمبادرات األخرى 

حدثة ذات صلة بالعالمية والتنفيذ الكامل مواصلة تزويد األمانة بمعلومات م    -4
 الوطنية؛ لجهات التنسيق الراهنةلنظام روما األساسي، بما في ذلك معلومات االتصال 

، عالمية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل قدر اإلمكانبمواصلة تعزيز،    -5
الدولية نظمات بالتعاون مع المحكمة والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والم

 ؛والمنظمات المهنية

المجتمع المدني واألوساط األكاديمية  معبالتعاون مع المحكمة، ، تنظيمال   -6
 للتركيزوالمنظمات الدولية والجمعيات المهنية والندوات وحلقات النقاش واألحدا  

الهاي وفي في الكامل في نيويورك و هعلى تعزيز عالمية نظام روما األساسي وتنفيذ
نشر المعلومات حول عمل المحكمة وأحكام نظام روما لمختلفة المناطق ا من المغيره

 األساسي؛

، حيثما أمكن ذلك، إلى الدول التي ترغب والمالية التقنيةتقديم المساعدة مواصلة     -7
في االنضمام إلى النظام األساسي وإلى الدول التي ترغب في تنفيذ النظام األساسي في 

 ة؛تشريعاتها الوطني

تقديم الدعم المالي و/أو دعم آخر، حيثما أمكن ذلك، إلى المجتمع المدني     -8
 تقنيةواألوساط األكاديمية والمنظمات الدولية والجمعيات المهنية التي تقدم المساعدة ال

 في هذا التقرير؛ الواردةللتغلب على التحديات التي تواجه التصديق والتنفيذ 

نمواً والدول النامية  األقل لبلدانلالصندوق االستئماني مواصلة اإلسهام في     -9
 األخرى لتعزيز حضور الدول غير األطراف في دورات الجمعية؛

ً مواصلة التعاون مع المحكمة حتى تتمكن من أداء مهامها وفق    -10  لذلك. ا

 إلى أمانة جمعية الدول األطراف -جيم

عالمية نظام روما األساسي وتنفيذه صلة دعم الدول في جهودها لتعزيز موا     -11
من خالل العمل كجهة تنسيق لتبادل المعلومات وإتاحة المعلومات المحدثة  بشكل كامل

 ؛على اإلنترنت لمحكمةابشأن هذه المسألة، بما في ذلك على موقع 

المانحين المحتملين ونشرها عن المعلومات عن جميع الموارد المتاحة و جمع    -12
 محكمة على شبكة اإلنترنت ليسهل على الدول الوصول إليها؛على موقع ال
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المحتملين  المرسل إليهمإعداد مصفوفة لغرض تعزيز تبادل المعلومات بين     -13
 .التقنية اتالجهات المانحة للمساعدبين و
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 المرفق األول

 في القرار الجامعمشروع نص مقدم إلدراجه 

 عالمية نظام روما األساسي   -ألف

منذ الدورة الثامنة  ا في نظام روما األساسيفطرأصبحت التي بالدولة رحب ت -1
الدول التي لم تصب  بعد أطرافا في نظام روما األساسي إلى  تدعوعشرة للجمعية و

أن تصب  أطرافا في نظام روما األساسي، بصيغته المعدلة، في أقرب وقت ممكن، 
 لرامية إلى تعزيز عالميته؛جميع الدول األطراف إلى تكثيف جهودها ا وتدعو

 اإلخطار باالنسحاب المقدم من دولة طرف بموجب مع بالغ األسف تالحظ -2
وكذلك ، 2018 آذار/مارس 17من النظام األساسي في  127المادة  من 1الفقرة 
 هذه دعوتو، 2019أبريل نيسان/ 29انضمامها من قبل دولة أخرى في  أداةسحب 

 ؛(8)ذه االنسحاباتالدول إلى إعادة النظر في ه

لحوار بشأن "العالقة بين في امع التقدير أيضا باستمرار رئيس الجمعية ترحب   -3
أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية" الذي بدأه المكتب أثناء الدورة الخامسة عشرة لجمعية 

توسيع نطاق هذا الحوار وتعميقه حسب المكتب إلى أن يواصل  الدول األطراف، وتدعو
 قتضاء مع جميع الدول األطراف المعنية؛اال

تموز/يوليه بوصفه يوم العدالة  17بالمبادرات المتخذة لالحتفال بيوم  ترحب  -4
وبالمبادرات األخرى الرامية إلى االحتفاء بالذكرى السنوية  (9)الجنائية الدولية

ل يواص أن ،على أساس الدروس المستفادة، وتوصي، العشرين لنظام روما األساسي
إعداد األنشطة مواصلة ، المحكمة سوية معجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ، 

تحقيقا لهذه الغاية من خالل المناسبة وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة اآلخرين 
 ، وبخالف ذلك؛(10)وغيرها أمانة الجمعية

ي، إلى منظمات المجتمع المدن وكذلكجميع المنظمات الدولية واإلقليمية،  تدعو   -5
 تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز العالمية؛

إبقاء حالة التصديقات قيد االستعراض، ورصد التطورات في مجال  تقرر -6
التي قد تود  الفنية، بهدف تيسير تقديم المساعدة أخرى تشريعات التنفيذ، في جملة أمور

صب  أطرافا فيه الدول األطراف في نظام روما األساسي أو الدول التي ترغب في أن ت
 أن تطلبها من الدول األطراف أو المؤسسات األخرى في المجاالت ذات الصلة؛

الدول موافاة أمانة جمعية الدول األطراف سنوياً بما يستجد من معلومات تتعلق  وتناشد
ً لما جاء في خطة العمل ا تقوم بدعمواألنشطة التي  باألعمال لعدالة الدولية، طبقا
 ؛(11))ج((6)الفقرة 

بأن التصديق على نظام روما األساسي يجب أن يقابله التنفيذ الوطني  تذّكر -7
لاللتزامات المنبثقة عنه، وتحديدا بوضع تشريعات التنفيذ، خاصة في مجاالت القانون 
الجنائي وقانون اإلجراءات الجنائية والمساعدة القضائية والتعاون الدولي مع المحكمة، 

لدول األطراف في نظام روما األساسي التي لم تعتمد بعد با تهيبوفي هذا الصدد، 
على اعتماد  وتشجعها األولوية، مرتبةإعطاء هذه المسألة تشريعات التنفيذ المذكورة 

 لضحايا حسب االقتضاء؛المتعلقة باحكام األ

بتقرير المكتب بشأن تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية نظام  ترحب -8
جهود كل من رئيس المحكمة،  وتالحظ مع التقدير ،(12)وتنفيذه الكاملروما األساسي 

                                                           
 اُنظر الموقع: ، C.N.138.2018.TREATIES XVIII.10  الوديعإخطار   (8)

 https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2 018/CN.138.2018-Eng.pdf . 
باء، إعالن كمباال  –الجزء الثاني  )RC/11( 2010المؤتمر االستعراضي ..  الوثائق الرسمية .. (9)

(RC/Decl.1)،  12الفقرة. 
 أمانة جمعية الدول األطراف على الموقع: -المحكمة الجنائية الدولية  نظرا (10)

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx. 
(11) ASP/5/Res.3-ICCالمرفق األول ،. 
(12)   

03/9ASP/1-ICC. 
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ومكتب المدعية العامة، ورئيس جمعية الدول األطراف، وجمعية الدول األطراف، 
والدول األطراف، والمجتمع المدني من أجل تعزيز فعالية الجهود المتعلقة بتحقيق 

رافا في نظام روما األساسي، العالمية والرامية إلى تشجيع الدول على أن تصب  أط
اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها، فضال عن الجهود ذات  وفيبصيغته المعدلة، 

الصلة المبذولة في إطار االستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق 
 اإلنسان؛ 

قرار  وتؤيدمن النظام الداخلي لجمعية الدول األطراف،  42إلى المادة  تشير    -9
الذي اعتمد بموجبه تفاهم بشأن  2017تشرين األول/أكتوبر  18 في مكتب المؤرخال

أهمية تعزيز  وتؤكد، (13)مشاركة الدول المراقبة في اجتماعات جمعية الدول األطراف
 عالمية نظام روما األساسي وتعزيز انفتاح الجمعية وشفافيتها؛

 ن الدورتينوليات جمعية الدول األطراف خالل الفترة ما بي   -باء

التوصيات الواردة في تقرير المكتب عن خطة العمل الرامية إلى  تؤيد )أ( 
 تحقيق عالمية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل؛

إلى المكتب أن يواصل رصد تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحقيق  تطلبو )ب( 
لى الجمعية في عالمية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل وتقديم تقرير عن ذلك إ

 .العشرين عشرةالتاسعة دورتها 

 

_____________ 

                                                           
 انظر: جدول أعمال وقرارات االجتما  السادس للمكتب، المرفق الثاني، التذييل:    (13)
 .06.pdf-Bureau-2017-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-https://asp.icc 
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