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كمة   للمح العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسيخطّةتقرير املكتب عن 

وتنفيذه تنفيذا كامال  اجلنائية   
 

 
 مذكّرة من األمانة

 يقدم  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤، املؤرخ يف ICC-ASP/6/Res.2 من القرار ٣عمال بالفقرة   
 وتنفيذه تنفيذا طيه تقريره عن خطّة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسيمكتب مجعية الدول األطراف 

وميثل هذا التقرير حصيلة املناقشات اليت أجراها الفريق العامل التابع للمكتب .  وذلك لكي تنظر فيه اجلمعيةامال ك
ديسمرب / كانون األول١٤ة الثامنة عشرة املعقودة يف ت املكتب يف جلسبه هايف نيويورك طبقا للوالية اليت أناط

٢٠٠٧.  
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رامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية تقرير املكتب عن خطّة العمل ال

   وتنفيذه تنفيذا كامالالدولية

  
  مقدمة

  
اجلمعية العمل اليت وضعتها  خطّة إعتمدت مجعية الدول األطراف، يف دورا اخلامسة، بتوافق اآلراء،  -١

يشار إليها ( )١( وتنفيذه تنفيذا كامالنائية الدوليةاملذكورة والرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجل
  ").خطّة العمل"يف مابعد ب

  
وأيدت التوصيات الواردة فيه وطلبت إىل املكتب أن  )٢(ورحبت اجلمعية، يف دورا السادسة، بالتقرير  -٢

  .)٣(بعةيواصل رصد عملية التنفيذ وأن يقدم تقريرا يف هذا الشأن إىل اجلمعية أثناء دورا السا
  
 السيد مرتشالو بولكي ٢٠٠٨ابريل / نيسان٢٩وعين املكتب التابع للجمعية يف جلسته الرابعة املعقودة يف   -٣
  . را خلطّة العملميس) الربازيل(
  
وتقتضي خطّة العمل من الدول األطراف أن تعمل بشكل إستباقي، على تعزيز عاملية نظام روما األساسي   -٤

ال من خالل العالقات الثنائية واإلقليمية مبا يف ذلك عقد ودعم احللقات الدراسية وغريها من وتنفيذه تنفيذا كام
، وتوفري املساعدة التقنية واملالية للدول الراغبة يف أن تصبح أطرافًا يف نظام احملكمةاألنشطة، ونشر املعلومات عن 

وتقتضي خطّة . والتعاون مع احملكمة") األمانة"(روما األساسي، وتوفري املعلومات ألمانة مجعية الدول األطراف 
العمل، عالوة على ذلك، من األمانة أن تدعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز عاملية نظام روما األساسي 

 املتاحة القيام بدور جهة التنسيق على صعيد تبادل املعلومات وذلك يف إطار املوارد وتنفيذه تنفيذا كامال من خالل 
كما إنها تقتضي من اجلمعية أن تبقي خطّة العمل قيد . ا وعن طريق مجع وتأمني نشر مثل تلك املعلوماتحالي

  . اإلستعراض املتواصل وذلك من خالل مكتبها
  
نظر الفريق العامل التابع للمكتب ولكن جرت كذلك مشاورات يف الهاي  وقد كانت خطّة العمل حملّ  -٥

 يف احملكمة وأفراد اتمع املدين وغريهم من األطراف املهتمة باألمر املوجودة يف بغية إحاطة الوفود واملسؤولني
من  خبطّة العمل ومن أجل تلقّي ما هلذه اجلهات مجيعها املتعلّقةقدم الذي حيرز يف املناقشات تهولندا على بينة من ال

                                                           
 ٢٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،  )١(

اجلزء الثالث،  ، )ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية، (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١-نوفمرب/تشرين الثاين
  . واملرفق األول٢، الفقرة ICC-ASP/5/Res.3 القرار

)٢( ICC-ASP/6/23.  
الدورة السادسة، نيويورك، . الوثائق الرمسسة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )٣(

، الد )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠
  . واملرفق األول٣، الفقرة ICC-ASP/6/Res.2األول، اجلزء الثالث، القرار 
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 بقضية التعاون عنصران مترابطان من بعض ومبا أن خطّة العمل واملناقشة املتعلّقة. إقتراحات وتعليقات وتوصيات
الوجوه، أجرى امليسر خلطّة العمل وجهة التنسيق املعنية بالتعاون برعاية من الفريق العامل يف الهاي مشاورات حول 

  . أفضل السبل للمضي قُدما ذه املسألة
  

   املشاورات غري الرمسية 
  
لة متعددة يف حمافل متنوعة وأثناء الفترة الفاصلة ما بني أجرى امليسر مشاورات غري رمسية مع جهات فاع  -٦

 ٣مايو و / آيار٢١ر إجتماعني مفتوحني اثنني يف نيويورك يومي ، عقد امليس٢٠٠٨سبتمرب /مايو وأيلول/آيار
وسعيا وراء إشراك أكرب عدد ممكن من اجلهات . يولية/زو مت٣٠يونية واجتماعا واحدا يف الهاي يوم /حزيران
احملكمة واتمع ول األطراف والدول غري األطراف واألمانة واملنظّمات الدولية ولة املهتمة باألمر، دعي ممثلو الدالفاع

وهذه املشاركة العريضة القاعدة تسهم يف حتقيق هديف خطّة العمل ومها عاملية . املدين إىل املشاركة يف املداوالت
  . نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال

   
ر سيمايو ركّزت على عرض خطّة العمل، ووالية امل/ آيار٢١واملشاورات غري الرمسية اليت أجريت يف   -٧

قد و.  التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه والتقدم احملرز منذ اعتماد خطّة العملوحالة وبرنامج عمله 
  .ية املضي قدما فيما يتعلّق بكيفوفود فرصة التعبري عن وجهات نظرهاأُتيحت لل

  
ابان الدورة السادسة املستأنفة للجمعية، يونية، / حزيران٣وخالل املشاورات غري الرمسية اليت عقدت يف  -٨

 أجل كفالة عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا نمتثّل املوضوع الرئيسي الذي كان حملّ نظر يف التعاون م
ظمات غري احلكومية من أجل انشاء حمكمة جنائية دولية ورئاسة اإلحتاد وقام ممثلو األمانة وائتالف املن. كامال

دات التابع لألمم املتحدة بإبداء التعليقات حول ما قامت به هذه هااألورويب وجلنة الصليب األمحر الدولية وقسم املع
تها يف هذا وقدمت وفود بعض الدول األطراف معلومات عن أنشط. اجلهات مجيعها من عمل يف سبيل التعاون

 . أما جهات التنسيق املعنية بالتعاون فقد شاركت هي األخرى يف هذا النقاش. امليدان

  
بني الوفود يف أن التفاعل ي وعلى الرغم من أنّ خطّة العمل قد نظر فيها الفريق العامل يف نيويورك رئ  -٩

وأطلع أثناء هذه يولية /زو مت٣٠ّمة يوم ر مشاورات غري رمسية مبقر احملكوأجرى امليس. الهاي ضروري هو اآلخر
أسفرت مشاركة املسجل وجهة . املشاورات املشاركني على العمل الذي أجنز يف نيويورك بصدد خطّة العمل

  . اإلتصال املعنية بالتعاون والوفود عن تبادل مثمر لوجهات النظر ولألفكار
  

١٠-  العديد من املشاورات الثنائية يف نيويورك والهاي على افة إىل اإلجتماعات املفتوحة،ضر، باإلوعقد امليس 
  :ر هي اآلتيةة اليت توخاها امليسيوكانت األهداف الرئيس. حد سواء
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مجع املعلومات حول مصلحة الدول يف التصديق على نظام روما األساسي أو اإلنضمام إليه   ) أ(
ما واجهتها وحول ما آل إليه تنفيذ النظام األساسي على الصعيد الوطين وأية صعوبات رب

 األطراف يف مساعيها تلك؛ 

  
حماولة جتسري الفجوة الفاصلة بني اجلهات الفاعلة اليت بوسعها توفري مساعدة تقنية ومالية   ) ب(

 واجلهات الفاعلة اليت هي حباجة لتلك املساعدة؛

 
سي وتنفيذه تنفيذا مواصلة مناقشة أفضل النهج املمكن إتباعها يف حتقيق عاملية نظام روما األسا  )ج(

  . كامال وتعزيز هذه العاملية وذلك التنفيذ
  

١١-  ير مبمثلواجتمع امليسمانةمع املدين واملنظمات الدولية واألت الدول وأعضاء ا.ر أثناء  وحضي امليس
فكارا جوهرية أاإلتصاالت الثنائية اليت أجراها مبساعدة قيمة من ممثل كوستاريكا الذي إتصل بعدد من الوفود وقدم 

 املساعدة املُقدمة من جهة اإلتصال اإلقليمية أنها مساعدة أثبتتوقد .  املمكن ا تنفيذ خطّة العملحول الكيفية
  . مفيدة للجهود املبذولة فيما يتصل خبطّة العمل وميكن اإلقتداء ا يف جهات أخرى

  

  النتائج

  

يولية يف الهاي، لُوحظ أنّ عدد الدول األطراف / متوز٣٠خالل املشاورات غري الرمسية اليت أُجريت يف   -١٢
 ١٨ و ١٥ سورينام وجزر كوكس يف نضمامإل دولة عضوا نتيجة ١٠٨يف نظام روما األساسي قد إرتفع إىل 

وعلى حني أنّ انضمام هاتني الدولتني يمثّل مسامهة قيمة يف عاملية النظام األساسي .  على التوايل٢٠٠٨يولية /زومت
  .  ما يزال يلزم بذهلا لكفالة تزايد عدد الدول األطرافإضافيةالتعبري عن وجهة النظر القائلة بأن جهودا جرى 

  
طراف على تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال يف كافة احملافل وقد متّ تشجيع الدول األ  -١٣

وميكن أن تشمل  اجلهود املبذولة يف . طرافيمية واملتعددة األالدولية مبا يف ذلك على صعيد العالقات الثنائية واإلقل
 عقد سبيل تعزيز نظام روما األساسي إشارات إىل عمل احملكمة يف بيانات رمسية وجداول أعمال ووثائق  إىل جانب

 التعرض للمبادرات اليت  متّ،امليدان املتعدد األطراف يف و. دورات إستثنائية وأنشطة أخرى حول املوضوع نفسه
  . الربتغاليةباللغةة واحتاد البلدان الناطقة ي األورويب ومنظّمة الدول األمريك اإلحتاداإتخذه

  
الدولية  مثل حمكمة العدل ىريها من احملاكم األخرغومبا أنّ احملكمة مؤسسة حديثة العهد نسبيا مقارنة ب -١٤

وتنفيذه تنفيذا  شطتها أمرا أساسيا بالنسبة لتحقيق عاملية نظام روما األساسييعترب نشر املعلومات املتعلّقة بواليتها وأن
 املبذولة يف ا ذلك، إىل أنه ينبغي للدول األطراف ولألمانة أن تواصل جهودهإىل باإلضافة  اإلشارة، تومتّ. كامال

ومتت اإلشارة إىل . اليتها القضائيةسبيل نشر املعلومات املتعلّقة بنظام روما األساسي، مبا  يف ذلك بنية احملكمة و و
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 لضمان توعية املسؤولني احلكوميني وأعضاء الربملانات والسلك أساسيامرا أن موضوع بناء القدرات  يظل أ
  .القضائي توعية تامة بعمل احملكمة

  
اسي روما األس التصديق على نظام عن تعزيزمانة معلومات  األإىلوعلى الرغم من أن بعض الدول قدمت   -١٥

 املعلومات وقد طلبت األمانة هذه. قم بذلك حىت اآلني مل اآلخربعض ال أنّ الّوتنفيذه تنفيذا كامال، إواإلنضمام إليه 
 ٢٠٠٧يولية / متوز٢٥املؤرختني ICC-ASP/7/S/PA/21 و ICC-ASP/7/S/PA/20يف املذكّرتني الشفوتني 

 ٦ من خطّة العمل والفقرتني ٧والفقرة ) ح (٦بالفقرة  على التوايل، واملوجهتني عمال ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥و 
وأشارت بعض الوفود إىل أنّ على   ICC-ASP/7/6/Res.2 من التوصيات اليت يتضمنها املرفق األول بالقرار ٧و
تبارها مانة أن جتمع املعلومات يف وثيقة واحدة وأن تنظر يف إمكانية تعميم نصها جبميع لغاا الرمسية، واضعة يف إعاأل

وبالنظر إىل .  )٤(وتتاح على موقع احملكمة على اإلنترنت الردود الواردة.  على املوارد القائمةالقيود املفروضة حاليا
  .  هذه املعلومات على أوسع نطاق ممكنإلتاحةطراف أن تسعى األهداف املتوخاة يف خطّة العمل ينبغي للدول األ

  
معلومات عن العقبات اليت واجهتها الدول يف جمال التصديق : انة ما يليوتشمل املعلومات اليت طلبتها األم  -١٦

زيز ستراجتيات أو خطط العمل الوطنية او اإلقليمية الرامية إىل تععلى النظام األساسي أو تنفيذه تنفيذا كامل؛ واإل
 اإلحتياجات الالزمة أو تنفيذه تنفيذا كامال؛ واإلحتياجات التقنية وغريها من/التصديق على النظام األساسي و

إلجناز الربامج؛ واألحداث واألنشطة املقرر اإلضطالع ا؛ وأمثلة عن تنفيذ التشريعات؛ واتفاقات التعاون الثنائية 
للقضايا الدستورية الناشئة عن التصديق؛ وجهات اإلتصال  بني احملكمة والدول األطراف؛ واحللول اليت متّ الظفر ا

  . الصلة بتعزيز التصديق على النظام األساسي وتنفيذه تنفيذا كامالالوطنية للمسائل ذات 
  

١٧-   ووصفت بعض الوفود املصاعب اليت نشأت يف جمال تطويع التشريع الوطين من أجل حتقيق إمتثاله التام
 هذا يف وإعترفت بعض الدول بأا حباجة إىل مساعدة مالية وتقنية. لإللتزامات املقررة يف نظام روما األساسي

ن عنصرا مهما حيث أا وولوحظ أنّ التعاون مع الدول اليت تشترك يف النظم القانونية نفسها ميكن أن يك. الصدد
  .ن تتبادل اخلربات وأن تضع التشريعات التنفيذيةأبوسعها 

  
ةن مبا فيها الدول أما فيما يتعلّق بالتعاون، فقد متّ التشديد على انّ هناك جهات فاعلة خمتلفة تقدم املساعد  -١٨

 من الكيانات ذات العالقة باملوضوع مثل جلنة الصليب ااألطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريه
  .األمحر الدولية عن طريق الدائرة اإلستشارية التابعة هلا املعنية بالقانون اإلنساين الدويل

  
 مبادرات عاملية عديدة دف إىل كفالة عاملية نظام روما رتتوفّوأُثريت النقطة القائلة أنه على حني   -١٩

. األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال، إالّ أنّ هناك جماال لزيادة حتسني التنسيق وتبادل املعلومات بني شتى اجلهات الفاعلة
 أنّ هناك كيانات أخرى  األمانة متثل فقط جانبا من التدابري املتخذة يف هذا الصدد حيثإىلوإنّ املعلومات املقدمة 

  . تعمل من جانبها صوب حتقيق اهلدف نفسه
                                                           

)٤(<http://www.icc-cpi.int> under “Assembly of States Parties”  
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 املؤمتر ا أنّ بعض الدول قد تكون يف حالة إنتظار النتائج اليت سيتمخض عنهإىلومتّت اإلشارة   -٢٠

ا هو مذكور يف تقرير مواإلنضمام إليه وك اإلستعراضي حتى تتخذ قرارها بشأن التصديق على نظام روما األساسي
 فإنّ من األمهية مبكان توفري ما يلزم ملشاركة مجيع الدول يف ) ٥( الصادر عن املكتب بشأن خطّة العمل٢٠٠٧ام ع

  . دة من أهم القضايا اليت سيناقشها املؤمتر اإلستعراضيحن تكون واأاملداوالت املتعلّقة جبرمية العدوان اليت يرجح 
  

ن يعاد فيها النظر يف املستقبل أة بأن خطّة العمل ينبغي وعبرت بعض الوفود عن وجهة نظرها القائل  -٢١
القريب دف تطويعها وفق ما متليه التحديات املطروحة وأكدت وفود أخرى أنّ خطّة العمل تبقى هي السبيل 

ت ن تتخذ خطواأفضل ملعاجلة عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال وأنه يتعني على الدول األطراف األ
  . فعالة يف سبيل تنفيذ التوصيات اليت تتضمنها خطّة العمل هذه

  
  إىل اجلهات التالية توصيات 

  

  الدول االطراف 

  

أن تواصل، قدر املمكن، تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال يف عالقاا  -١
  طراف؛الثنائية واإلقليمية واملتعددة األ

  
 باحملكمة على املستويني الوطين والدويل املتعلّقةية إىل نشر املعلومات  الراماأن تواصل جهوده -٢

حداث واألنشطة واحللقات الدراسة وإعداد املنشورات والدورات الدراسية بطرق منها تنظيم األ
 الوعي بالعمل الذي تضطلع به احملكمة؛ذ وغري ذلك من املبادرات املمكن أن تساعد على شح

  
ت صلة بعاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا اانة مبعلومات حمدثة ذأن تواصل تزويد األم -٣

 كامال، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باإلتصاالت اجلارية على صعيد جهات التنسيق الوطنية؛

  
 تصبح أطرافا يف أنأن تواصل، قدر املمكن، تقدمي املساعدة التقنية واملالية إىل الدول الراغبة يف  -٤

 م األساسي وإىل الدول الراغبة يف تنفيذ النظام األساسي يف سياق تشريعاا الوطنية؛ النظا

  
 .أن تواصل التعاون مع احملكمة حتى تساعدها على أداء املهام املنوطة ا -٥

 
 
  

                                                           
)٥( ICC-ASP/6/23.  
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  أمانة مجعية الدول األطراف 

  

ما األساسي أن تواصل تقدمي الدعم إىل الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز عاملية نظام رو -٦
وتنفيذه تنفيذا كامال من خالل القيام بدور جهة التنسيق بالنسبة لتبادل املعلومات وعن طريق 

 هذه املعلومات على موقع احملكمة على إتاحةإتاحة املعلومات احملدثة عن هذه املسألة مبا يف ذلك 
  . اإلنترنت

  
  مجعية الدول األطراف 

  

  .  العمل عن كثب، رصد تنفيذ خطّة،ن تواصلأ -٧
  
  

- - - 0 - - - 

  


