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  ثامنةالدورة ال
  الهاي
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ – ١٨

 

  العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي  ّ خط ةتقرير املكتب عن 

        ً كامال               ًوتنفيذه تنفيذا مة اجلنائية  للمحك

    ّ            مذك رة من األمانة

      يقد م  ،٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٢١، املؤرخ يف ICC-ASP/7/Res.3 من القرار ٣عمال بالفقرة   
                ً وتنفيذه تنفيذا                 ّ                                              طي ه تقريره عن خط ة 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 اجلمعية     ًكامال 
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤ عشرة املعقودة يف ة الثامنةت املكتب يف جلسبه هايف نيويورك طبقا للوالية اليت أناط
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       مقد مة  -ألف

اجلمعية العمل اليت وضعتها    ّ خط ة دورا اخلامسة، بتوافق اآلراء،عتمدت مجعية الدول األطراف يف ا  -١
املسماة فيما بعد (       ً كامال                ً وتنفيذه تنفيذا والرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  .)١(")خطة العمل"

، وأيدت التوصيات الواردة )٢(طة العملبتقرير املكتب املتعلق بتنفيذ خرحبت اجلمعية ويف دورا السابعة،   -٢
                                                                     ً                              يف التقرير، وطلبت إىل املكتب أن يواصل رصد تنفيذ هذه اخلطة وأن يقدم تقريرا  عن ذلك إىل اجلمعية أثناء دورا 

  .)٣(الثامنة

) سلوفينيا(ماركو راكوفتش       السي د ، ٢٠٠٩فرباير / شباط٩ يف  الرابع املعقوداجتماعه يف ،املكتب    عي ن و  -٣
  .  ً          را  خلطة العملميس

 على تعزيز عاملية نظام روما األساسي ول األطراف أن تعمل بشكل إستباقي العمل من الدوتقتضي خطة  -٤
 من خالل العالقات الثنائية واإلقليمية مبا يف ذلك عقد ودعم احللقات الدراسية وغريها من      ً كامال               ًوتنفيذه تنفيذا 

 يف نظام  ًا فري املساعدة التقنية واملالية للدول الراغبة يف أن تصبح أطر، وتوفاحملكمةاألنشطة، ونشر املعلومات عن 
عالوة على و.  والتعاون مع احملكمة،")األمانة("روما األساسي، وتوفري املعلومات ألمانة مجعية الدول األطراف 

نظام األساسي وتنفيذه ال  ّ                                                                خط ة العمل من األمانة أن تدعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز عاملية  تقتضيذلك، 
 وعن  املتاحةالقيام بدور جهة التنسيق على صعيد تبادل املعلومات وذلك يف إطار املوارد  من خالل      ً كامال       ًتنفيذا 

                            ّ                     ا تقتضي من اجلمعية أن ت بقي خط ة العمل قيد اإلستعراض أكما . طريق مجع وتأمني نشر مثل تلك املعلومات
  . املتواصل وذلك من خالل مكتبها

ولكن جرت كذلك مشاورات يف يف نيويورك نظر الفريق العامل التابع للمكتب        ّ          ّانت خط ة العمل حمل كو  -٥
 إحاطة الوفود واملسؤولني يف احملكمة وأفراد اتمع املدين وغريهم من األطراف املهتمة املوجودة يف من أجلالهاي 
من إقتراحات    ّ                     تلق ي ما هلذه اجلهات مجيعها من أجل  ّ         ط ة العمل و خب     ّ  املتعل قةرز يف املناقشات       قد م احملتال    ً  علما  بهولندا 

أجرى فقد    ّ                      ّ                                 خط ة العمل واملناقشة املتعل قة بقضية التعاون من بعض الوجوه،     ً           نظرا  للترابط بنيو. وتعليقات وتوصيات
، السفري إيف تعاونجهة التنسيق املعنية بال، برعاية الفريق العامل يف الهاي، مشاورات مع  العملاملعين خبطة      امليس ر 

  .                       ُ              حول أفضل السبل للمضي  ق دما ذه املسألة ،)بلجيكا( هايسندونك

                                                           
 كانون ١ -نوفمرب/  تشرين الثاين٢٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، الدورة اخلامسة، الهاي،    )١(  

 ٢، الفقرة ICC/ASP/5/Res.3، اجلزء الثالث، القرار )ICC/ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٦ديسمرب / األول
  .واملرفق األول

  )٢(   ICC-ASP/7/19.  

 ٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٦-١٨، نيويورك، سابعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، الدورة ال ) ٣(  
  .٣، الفقرة ICC/ASP/7/Res.3، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC/ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية (  
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    املشاورات غري الرمسية  -باء

 ١٥مارس و / آذار٢٦ويف .                                                              أجرى امليس ر مشاورات غري رمسية مع جهات فاعلة متعد دة يف حمافل متنوعة  -٦
 وراء إشراك أكرب عدد ممكن من اجلهات      ًوسعيا . نيويوركجتماعني مفتوحني يف ار         عقد امليس ، ٢٠٠٩يونيه /حزيران

ات دول غري األطراف يف نظام روما األساسي واألمانة واملنظمل األطراف والو                                  الفاعلة املهتمة باألمر، د عي ممثلو الد
 حتقيق هديف  يفهذه املشاركة العريضة القاعدةتساهم و. احملكمة واتمع املدين إىل املشاركة يف املداوالتوالدولية 

  .      ً كامال   ّ                                                 ًخط ة العمل ومها عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا 

 التصديق وحالة ،ر وبرنامج عمله س ي                             ّ                 املشاورات غري الرمسية على عرض خط ة العمل، ووالية املركزت و  -٧ 
 من ٣ر االنتباه إىل الفقرة  س واسترعى املي.                            ّ        والتقد م احملرز منذ اعتماد خط ة العمل،على نظام روما األساسي وتنفيذه

) ٤(اليت أيدت فيها الوفود التوصيات الواردة يف تقرير املكتب املتعلق بتنفيذ خطة العمل ICC/ASP/7/Res.3القرار 

وأشار .  إىل املكتب أن يواصل رصد تنفيذ هذه اخلطة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية أثناء دورا الثامنةتوطلب
 معلومات بشأنتطلب فيها إىل الدول  مذكرة شفوية ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ يف أرسلتاألمانة ر إىل أن     امليس 

الدول اليت وردت من ردود أن الو                                                  ً     ًتعزيز التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا  كامال التدابري اليت اختذت ل
مل تقدم بعد املعلومات املطلوبة على موافاة ر الدول اليت          وشجع امليس .  باالنترنتكمة على موقع احمل اآلنمعروضة

) إن وجدت (تر املندوبني إىل تقدمي املزيد من املعلومات عن األنشطة اليت اختذ         ودعا امليس . احملكمة بتلك املعلومات
                                                 ً تعزيز التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا   على األصعدة الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية من أجل

  .   ًمال كا

 .تعديل أحكام خطة العمل احلاليةدم اقتراحات لمل تقو -٨

مع ت مشاورات ثنائية مع ممثلي الدول وأعضاء ا عدة         عقد امليس رعالوة على االجتماعات املفتوحة، و -٩
 .ةاملدين واملنظمات الدولية واألمان

  معلومات حمدثة عن األنشطة  -جيم

ال تزال داخل املنطقة اآلسيوية حيث  نظام روما األساسي  أمهية تعزيز عامليةلى أحد الوفود عكدأ  -١٠
 -املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية عقدا مشتركة دم موجز حللقة دراسية   ُوق . املشاركة منخفضة للغاية

) انالياب( فوميكو سايغا ةالقاضي وشاركت فيها ٢٠٠٩مارس /آذار ١٨ يف اهلند يوممع احلكومة اليابانية األفريقية 
 الدول واجههاالصعوبات اليت ت عضبيف احللقة الدراسية إىل حدثون أشار املتو. بوصفها املتحدث الرئيسي للمحكمة

 سيادة الدولة، مناحملكمة نتقص تأن من  شية اخل ومن بينها وتنفيذه نظام روما األساسيعلىتصديق اليف 
 من ٢الفقرة بظام روما األساسي، واملخاوف املتعلقة نتلبية احتياجات لوطنية التشريعات الديل  تعات يفصعوبلاو
   . من النظام األساسي٩٨ملادة ا

                                                           
  )٤(   ICC-ASP/7/19.    
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قاليمي ألمعهد األمم املتحدة ا به احلكومة اإليطالية باالشتراك مع اضطلعتوأشار أحد الوفود إىل مشروع   -١١
 وإىل صدور هذا الدليل يف  السابقةحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيااألعمال  لوضع دليل لبحوث اجلرمية والعدالة

  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٨

مسألة التصديق على نظام روما األساسي يثري بصورة مستمرة االحتاد األورويب أن بعض الوفود ذكرت و  -١٢
انيني  بتمويل األنشطة اليت تقوم ا رابطة الربمل     ً أيضا ويقوم االحتاد األورويب. الثنائية مع الدول هتوتنفيذه يف اجتماعا

           ً       وأشارت أيضا  إىل أن . ٢٠١٠-٢٠٠٧برنامج متفق عليه للفترة  يف إطار من أجل عمل عاملي املتصلة باحملكمة
تنسيق األنشطة الرامية من أجل تنسيق يف مكتب األمني العام لالحتاد األورويب الراكز          ً  وضع نظاما  ملاد األورويب حتاال

  .إىل تعزيز عاملية نظام روما األساسي

ترينداد (يف بورت أوف سبني عقدت لقة تدريبية مدا يومني االجتماع بأن ح أحد الوفود بلغوأ  -١٣
   ).  وتوباغو

  التحديات  -دال

  :حتتاج إىل مزيد من االهتمامليت اوحددت الوفود ااالت الرئيسية التالية   -١٤

  . األساسيالتصديق على نظام روما  من أجل ةوطنيال اتالتشريعتعديل  يف اتصعوبال  )أ(

  . التحديات السياسية اليت تعوق عملية التصديق  )ب(

 نظام روما األساسيعلى تصديق بال عن املوارد واألنشطة املتصلة كافيةفر معلومات اعدم تو  )  ج(
وضع قائمة بويف حدود املوارد املتاحة، عند اإلمكان  تقوم األمانة، قدم اقتراح بأنو. وتنفيذه

على موقع احملكمة أن تعرض هذه القائمة  واملاحنة احملتملة واجلهات تاحة امل املواردميعجل
 نسخ إعداد األمانة إمكانية بحثأن ت    ً  أيضا  باقتراح قدم و. إليهاالدول وصول سهولة اإلنترنت لب

 أشار أحد الوفود إىل أنهو.  على الدولالغيت العمل يف احملكمة وتوزيعهبذه املعلومات هلمطبوعة 
على موقع احملكمة          ً عرضه أيضا  ميكن أنه وية التصديق على نظام روما األساسي أعد دليال لعمل

  .اإلنترنتب

  األعمال األخرى  -هاء

  داخل األمانةوحدة   -١

لتشجيع التصديق تكون مكرسة األمانة باالجتماع إمكانية إنشاء وحدة صغرية يبحث ر أن     امليس اقترح   -١٥
 على النتائج اليت توصل إليها امليسر السابق بشأن عتمدن اقتراحه ير أ   مليس اأوضح و.  وتنفيذه روما األساسيعلى نظام
  :وأشار بوجه خاص إىل ما يلي. ICC-ASP/7/19  والواردة يف الوثيقةهذه املسألة
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  ص على أنه ينبغي بذل املزيد من اجلهود لتشجيع التصديقات اجلديدة؛تن اليت ١٢ الفقرة   )أ (

                                            لزيادة حتسني التنسيق وتبادل املعلومات بني شت ى تهناك جماال ى أن اليت تنص عل١٩ الفقرة   )ب(
  .اجلهات الفاعلة

اليت قد إنشاء مثل هذه الوحدة يف ضوء اآلثار املالية احلاجة إىل يف عن شكها أعربت             ً      بيد أن وفودا  كثرية   -١٦
. منظمات اتمع املدين           ً تقوم به فعال  تعزيز عاملية نظام روما األساسي املتعلق بوأن معظم العمل تترتب على إنشائها 

عن رأي     ً أيضا  عرب   ُوأ .  حالة إنشائها، مؤقتة هذه الوحدة ميكن أن تكون، يفأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنو
أن ميكنها و تعزيز عاملية نظام روما األساسيميكنها أن تبذل املزيد من اجلهود من أجل مفاده أن الدول األطراف 

اليت تقوم ا أنشطة التوعية اجلمع بني إمكانية          ً    وأشري أيضا  إىل . الغايةهذه  مع اتمع املدين لتحقيق عمل بالتوازيت
  زيد من املشاورات بشأن هذه املسألة، السيما مع األمانة، وخلصاملر     امليس وعقد  .لعامليةعزيز ا التأنشطةواحملكمة 

مركز تنسيق لتيسري    ً  فعال  ك األمانة تعمل ألن ذه املرحلةكون سابقا ألوانه يف هإىل أن إنشاء وحدة صغرية سي
ر إعداد مصفوفة لتخدم غرض تعزيز تبادل املعلومات بني املستفيدين احملتملني ومقدمي     امليس واقترح . املساعدة التقنية
   . املساعدة التقنية

  أخرىبلدان نامية  و               ًأقل البلدان منوا  شاركةملستئماين الصندوق اال  -٢

بعد                             ًتشجيع الدول اليت مل تصبح طرفا وهي طريقة أخرى لتعزيز عاملية نظام روما األساسي  ر    امليس رح اقت  -١٧
وناشد الدول على املسامهة يف . حملكمة اجلنائية الدوليةبا صلةاملتيف االجتماعات على املشاركة األساسي  نظاماليف 

                                                 ًية األخرى من أجل تسهيل مشاركة الدول اليت ليست طرفا  والدول النام               ًأقل البلدان منوا لصاحل الصندوق االستئماين 
  .٢٠١٠ يف املؤمتر االستعراضي الذي سيعقد يف عام بوجه خاص يف هذه االجتماعات، ويف النظام األساسي

  دراسيةاللقات احل  -٣

حداث واألدراسية اللقات احل مع جهات فاعلة أخرى، الشتراك با بانتظام، الدولعقدر أن ت          اقترح امليس   -١٨
 . هذه احللقات الدراسية واألحداث، وأن تشارك يفهاوعملاحملكمة والية بوالفهم تعزيز الوعي اليت دف إىل 

سلسلة من لعقد التابع للمحكمة كتب االتصال مببعض الدول األطراف وبعلى اتصال  إىل أنه يف هذا الصدد أشارو
حلقات  وإا ستليها  يف نيويوركعلى نظام روما األساسيتركز اليت األحداث حلقات النقاش ولقات الدراسية واحل

 انظر املرفق( الفريق العامل رأيوالتمس يف هذا الشأن مشروع ورقة مفاهيمية وعمم . يف مناطق خمتلفةدراسية مماثلة 
ق ذا علاملت كأساس للعمل يةورقة املفاهيمت باللفكرة ورحبن تأييدها هلذه اأعربت عدة وفود عو). هلذا التقرير
  أهداف حمددةوضعمثل أنه ميكن إدخال حتسينات على الورقة املفاهيمية، بعض رأى الو. يف املستقبلاملوضوع 

ر     امليس ورحب .  هلذه احللقات، على أساس احتياجات كل منطقة أو بلد، وحتديد مصادر التمويلللحلقات الدراسية
موعة  جموجودلكل حلقة دراسية حمتملة يف مرحلة الحقة عند حملددة الطرائق ا نظر يفيسقال إنه  واالقتراحاتذه 

الدول واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري ر   يس ودعا امل. من الدول املهتمة الراغبة يف املشاركة يف هذا املشروع
  .املشاركة يف هذا املشروعإىل إخطاره يف حالة اهتمامها باملهتمة احلكومية 
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، عقدت حلقة دراسية ملوضوع القضاء اجلنائي الدويل ودور احملكمة اجلنائية ٢٠٠٩مايو / أيار١٩ويف   -١٩
الدولية يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة وشارك فيها رئيس احملكمة ورئيس ونواب رئيس اجلمعية وكبار املسؤولني 

 ومن املأمول فيه أن تكون بداية لسلسلة من احللقات     ًكبريا    ً احا  هذه احللقة الدراسية جنحققت و. باألمم املتحدة
 على األعضاءع يشجت ب٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠وأوصى املكتب يف اجتماعه التاسع املعقود يف . الدراسية املماثلة

  .    ناطق شىت املتنظيم حلقات دراسية مماثلة يف

  النتائج  -واو

             ، ش جعت الدول ٢٠٠٩يونيه /حزيران١٥مارس و/ذار آ٢٦يف املشاورات غري الرمسية اليت أجريت يف   -٢٠
 يف كافة احملافل الدولية، مبا يف ذلك يف عالقاا                                           ًعاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال األطراف على تعزيز 

 عمل  إىلةشاراإلتعزيز نظام روما األساسي ل تشمل اجلهود املبذولة قدو. الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف
ستثنائية وأنشطة أخرى حول اعقد دورات  كما تشمل وثائقالعمال واألرمسية وجداول البيانات الاحملكمة يف 
                     ّ         ذها اإلحتاد األورويب ومنظ مة الدول ملبادرات اليت اختأشري إىل ا                         ويف امليدان املتعد د األطراف، .     ًأيضا املوضوع 

  .ليةاألمريكية واحتاد البلدان الناطقة باللغة الربتغا

  فإنالدوليةريها من احملاكم مثل حمكمة العدل غ مقارنة ب                             ًاحملكمة مؤسسة حديثة العهد نسبيا ملا كانت و  -٢١
               ًوتنفيذه تنفيذا   بالنسبة لتحقيق عاملية نظام روما األساسي       ٌ أساسيا     ًأمرا يعترب                   ّ                    نشر املعلومات املتعل قة بواليتها وأنشطتها 

 املبذولة يف سبيل األمانة أن تواصل جهودهاإىل أنه ينبغي للدول األطراف و رةاإلشا عالوة على ذلك ت  ّومت .     ًكامال 
اء بنن أ         ً لوحظ أيضا  و.                   ّ                                                          نشر املعلومات املتعل قة بنظام روما األساسي، مبا يف ذلك بنية احملكمة وواليتها القضائية

 بصورة كاملةوالسلك القضائي  املسؤولني احلكوميني وأعضاء الربملانات توعية لضمان       ًأساسيا     ًمرا أالقدرات يظل 
  .بعمل احملكمة

روما األساسي  التصديق على نظام عن تعزيزمانة معلومات  األإىل                                وعلى الرغم من أن بعض الدول قد مت   -٢٢
 وقد طلبت األمانة هذه. قم بذلك حىت اآلني مل اآلخربعض ل أن ا ّال ، إ     ً كامال               ًوتنفيذه تنفيذا واإلنضمام إليه 

 وبالنظر إىل األهداف .اإلنترنتبعلى موقع احملكمة  )٥(وتتاح الردود اليت وردت. ة شفوياتر              ّاملعلومات يف مذك 
بغي نوي.  هذه املعلومات على أوسع نطاق ممكنإتاحةإىل طراف لدول األأن تسعى اينبغي ،             ّ       املتوخاة يف خط ة العمل
  . باإلنترنت تيسري الوصول إىل هذه املعلومات على موقع احملكمةأن تسعى األمانة إىل 

 مبا فيها الدول ،                                    هناك جهات فاعلة خمتلفة تقد م املساعدةأنالتشديد على           ّ                  وفيما يتعل ق بالتعاون، فقد مت   -٢٣
 من الكيانات ذات العالقة باملوضوع مثل جلنة الصليب ااألطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريه

  .شارية التابعة هلا املعنية بالقانون اإلنساين الدويلاألمحر الدولية عن طريق الدائرة اإلست

                                                           
  أوروغواي، باراغواي، الربتغال، بوركينا فاسو، بولندا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، جورجيا، سلوفاكيا، )٥(  

  .صربيا،كرواتيا، ليتوانيا، مالطة، املكسيك، النمسا، هولندا، اليونان، واالحتاد األورويب
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بشأن التصديق على نظام روما قد تكون حامسة للقرارات املقبلة ستعراضي النتائج املؤمتر اولوحظ أن   -٢٤
ة     ّ                                                            ّ  فإن  من األمهية مبكان توفري ما يلزم ملشاركة مجيع الدول يف املداوالت املتعل قولذلك. نضمام إليهالا وأ األساسي

                ًأقل البلدان منوا الشتراك صندوق االستئماين وينبغي تقدمي التربعات لل. باألعمال التحضريية للمؤمتر االستعراضي
يف املؤمتر االستعراضي              ً                               اليت ليست طرفا  يف نظام روما األساسي، بوجه خاص، الدول لتمكني أخرى بلدان نامية و

   .٢٠١٠الذي سيعقد يف عام 

  التوصيات  - زاي

  الدول األطرافة مجعيإىل 

 .تنفيذ خطة العملالوثيق لرصد الأن تواصل  -١

 إىل الدول األطراف

 يف عالقاا الثنائية                                                 ًتعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال ، قدر اإلمكان، أن تواصل  -٢
  .واإلقليمية واملتعددة األطراف؛

قة باحملكمة على املستويني الوطين والدويل بطرق منها                                              ّأن تواصل جهودها الرامية إىل نشر املعلومات املتعل   -٣
تنظيم األحداث واألنشطة واحللقات الدراسة وإعداد املنشورات والدورات الدراسية وغري ذلك من 

 املبادرات املمكن أن تساعد على شحذ الوعي بالعمل الذي تضطلع به احملكمة؛

ا يف لة بعاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال، مب                                        أن تواصل تزويد األمانة مبعلومات حمد ثة ذات ص  -٤
 صاالت اجلارية على صعيد جهات التنسيق الوطنية؛ذلك املعلومات املتعلقة باالت

أن تنظم حلقات دراسية يف مناطق خمتلفة وأن تنشر معلومات عن أعمال احملكمة واألحكام الواردة يف   -٥
 ؛)ذا التقريرأنظر املرفق (نظام روما األساسي 

أن تواصل، قدر املمكن، تقدمي املساعدة التقنية واملالية إىل الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافا يف النظام   -٦
 األساسي وإىل الدول الراغبة يف تنفيذ النظام األساسي يف سياق تشريعاا الوطنية؛ 

 . املنوطة ا                                                    أن تواصل التعاون مع احملكمة حت ى تساعدها على أداء املهام  -٧

   الدول األطرافمجعية إىل أمانة

أن تواصل تقدمي الدعم للجهود اليت تبذهلا الدول لتعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال   -٨
ك عن طريق لبأن تعمل كمركز تنسيق لتبادل املعلومات، وتوفر معلومات حمدثة يف هذا الشأن، مبا يف ذ

  ؛ترنت باالنموقع احملكمة
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من مجيع املوارد املتاحة واملاحنني احملتملني وأن تعرضها على موقع احملكمة باالنترنت مع املعلومات أن جت  -٩
  لسهولة نفاذ الدول إليها؛ 

واجلهات املاحنة للمساعدة لومات بني املستفيدين احملتملني  لتخدم غرض تعزيز تبادل املعأن تعد مصفوفة  -١٠
  . دة التقنيةمقدمي املساعو التقنية
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 املرفق 

  –عملية التعاون الشامل ملكافحة اإلفالت من العقاب 

  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذهامليةعصوب  

   ة املقترحةالدراسي احللقات سلسلة

  فاهد املقدمة واأل-ألف

 يد إذا كنا نرة حتميد العاملي ضرورة على الصعينظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةيعد تنفيذ    -١
االهتمام الدويل من العقاب، واإلسهام يف منع وقوع موضع و خطورة  اجلرائمشدفالت مرتكيب أوضع حد إل

 خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما     وتنص . هذه اجلرائم، وكفالة االحترام الدائم للعدالة اجلنائية وإنفاذها
بشكل كامل من الوسائل السياسية، واملالية االستفادة    ً                      امال ، على أنه ينبغي للدول                      ً  األساسي وتنفيذه تنفيذا  ك

وتطلب خطة العمل إىل الدول .  من أجل حتقيق هذه األهدافاوالتقنية املتاحة لديها ملواصلة وتعزيز جهوده
ليمية أو املنظمات اموعات اإلق األطراف إقامة عالقات سياسية وغري سياسية مباشرة مع الدول املعنية، أو

              ًتنفيذه تنفيذا اإلقليمية بغرض تعزيز العزمية والدعم السياسيني من أجل التصديق على نظام روما األساسي و
  .    ًكامال 

ؤمترات وغري ذلك من اللقاءات املدراسية واللقات ودعم احل ينبغي أن تشمل جهود الدول األطراف عقد   -٢
 الدعم له وتنفيذه مية إىل تعزيز التصديق على نظام روما األساسي وتقدميالوطنية أو اإلقليمية أو الدولية الرا

دعوة ممثلني للمحكمة التفكري يف نشر معلومات على نطاق واسع عن احملكمة ودورها، ووينبغي . تنفيذا كامال
  .أو أمانة مجعية الدول األطراف إللقاء كلمات يف اللقاءات الوطنية واإلقليمية والدولية

 إقامة نقاش ، تزداد أمهية جتري احملكمة اجلنائية الدولية أوىل حماكماا وتوسع نطاق حتقيقاا، وإذ   -٣
حنن يف حاجة إىل تعاون على الصعيد العاملي لتعزيز املساءلة اجلنائية ووضع حد . مفتوح وشفاف بشأن عملها

تصورات اخلاطئة للمحكمة، وألجل هناك العديد من ال. لنظام إفالت مرتكيب أشد اجلرائم جسامة من العقاب
إجراءاا، وصالحياا بشأن العمل الذي اضطلعت إجراء نقاش متعمق حول تعزيز احملكمة وعمل احملكمة، علينا 

                                                                               تحقيق ذلك، ي قترح الشروع يف تنظيم سلسلة من احللقات الدراسية يف خمتلف األقاليم، لتوفري ول. به حىت اآلن
  .  احليوية هذه املسألةمنتدى ملناقشة
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   تنظيم العملية-باء

   عامةمعلومات -١

        احللقات الدراسية اإلقليمية ودون إقليمية يف خمتلف األقاليم، حتت عنوان                  سوف ت نظم سلسلة من     -٤
 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية امليةعصوب  –مسرية التعاون العاملي ملكافحة اإلفالت من العقاب "

وينبغي حتديد الدول القائدة .  أخرى خالل األشهر التاليةحلقات دراسية     ّ  ف ت نظ م ووس . "ذهالدولية وتنفي
 .لتنظيم هذه احللقات الدراسية

   املسائل اليت يتعني معاجلتها-٢

  :املسائل العامة التالية باملناقشةتتصل    -٥

بق، والدائرة االختصاص، مقبولية القضايا والقانون املط(أحكام نظام روما األساسي   ) أ(
اإلجراءات ، وإجراءات االستداللوالتمهيدية، واملبادئ العامة للقانون اجلنائي الدويل، 

  ؛)، وما على ذلكالواجبة

  احلاالت والقضايا؛  )ب(

  ؛)حماكمة لوبنغا، محاية الشهود، مشاركة الضحايا، إىل آخره(إجراءات احملاكمة   ) ج(

تنفيذ أوامر القبض (عمليات التحقيق وإنفاذ القرارات ضرورة مشاركة الدول ومساعدا يف   ) د(
  ).إىل آخره

  :ما يساء فهمها                                               ً ينبغي إيالء اهتمام خاص على جوانب احملكمة اليت غالبا     -٦

  ؛)عدم املساءلة مقابل االستقاللية(السلطة املمنوحة للمدعي العام للتصرف من تلقاء نفسه   ) أ(

  ؛)ملالحقات ذات الدوافع السياسيةا ضد الضمانات الالزمة(مبدأ التكامل   )ب(

  السلم والعدالة بوصفهما عنصران يعزز كل منهما اآلخر؛  ) ج(

  العالقة القائمة بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة؛  ) د(

 .املوارد  ) ه(
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   التوقيت-٣

ليم يف اجلزء األول من عام ، وتتبعها احللقات الدراسية يف خمتلف األقا٢٠٠٩تبدأ العملية يف نيويورك يف  -٧
وتستمر ). عملية قصرية األجل(، خالل الفترة ما قبل املؤمتر االستعراضي للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٠

احللقات الدراسية اإلقليمية  -عملية طويلة األجل (احللقات الدراسية يف أقاليم أخرى بعد املؤمتر االستعراضي 
  .         ً                   يت أساسا  على املوارد املمنوحة     ّ       ويتوق ف التوق). قليميةاإلودون 

  املشاركة    -٤

عادة .   املشاركني يف عمليات اختاذ القرار يف الدولصينبغي أن يتمثل اجلمهور املستهدف يف األشخا   -٨
ينطوي االنضمام إىل املعاهدات الدولية على التعاون الوثيق بني الفروع الثالثة ككل اليت تقتسم السلطة يف 

بالتايل ينبغي بذل اجلهود لدعوة املسؤولني من مجيع الفروع الثالثة اليت تقتسم السلطة يف . وافقتهاالدولة وعلى م
  :كل دولة

  مسؤول من وزارة الشؤون اخلارجية ومسؤول من وزارة العدل؛ –الفرع التنفيذي   ) أ(

   حسب االنطباق، متحدث من غرفيت الربملان؛–الفرع التشريعي   )ب(

  . احملكمة العليا أو  احملكمة الدستورية رئيس–ي الفرع القضائ  ) ج(

ينبغي تشجيع املشاركة على نطاق واسع لكي تشكل وسائط اإلعالم، والسياسيني وعامة اجلمهور،    -٩
  .على جانب رجال القانون، واألكادمييني، واتمع املدين

          املتحد ثون   -٥

املنظمات غري احلكومية (كمة ومن اتمع املدين سيكون هناك متحدثون من الدولة املنظمة، ومن احمل   -١٠
                                                                         ينبغي التأكيد على إجياد متحد ثني من اإلقليم ميكنهم احلديث عن انشغاالت واحتياجات ). واجلامعات

  .املشاركني من ذلك اإلقليم، واملشاركة يف تبادل اخلربات

   التمويل-٦

                       وسوف ي طلب إىل مجيع الدول . احللقات الدراسيةسيكون التمويل املناسب أساسيا بالنسبة لتنظيم هذه    -١١
                                وعلى املدى الطويل، سوف يتم  إنشاء . األطراف وإىل اتمع املدين تقدمي مسامهات من أجل متويل هذه العملية

بقرار من ( احملكمة اجلنائية الدولية، من طرف الدول األطراف عامليةصندوق استئماين طوعي من أجل تعزيز 
  .جل متويل هذه األنشطةمن أ) اجلمعية
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