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 مجعية الدول األطراف
 

 عاشرةال الدورة
 ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  

  خطة العمل الرامية إىل حتقيق عامليةعن  كتباملتقرير 
  وتنفيذه تنفيذاً كامالً اجلنائية الدولية للمحكمةنظام روما األساسي 

  مذكرة من األمانة

، ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٠املؤرخ ، ICC-ASP/9/Res.3 القرار  من٤٧ عمال بأحكام الفقرة
ظام روما ن خطة العمل الرامية إىل حتقيق عامليةحول  تقريرال طيه الدول األطراف مجعية يقدم مكتب
 يعكس هذا التقريرو .هتنظر فيكي لجمعية لل وتنفيذه تنفيذاً كامالًة الدولية للمحكمة اجلنائياألساسي 
 .نيويوركاملشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف نتائج 

  مقدمة -أوال

خطة العمل الرامية ، باإلمجاع، )اجلمعية(، اعتمدت مجعية الدول األطراف اخلامسةيف دورا    -١
ويشار إهلا فيما  (وتنفيذه تنفيذاً كامالًللمحكمة اجلنائية الدولية نظام روما األساسي  إىل حتقيق عاملية

  ١")خطة العمل"يلي بعبارة 

واعتمدت التوصيات  ٢بتقرير املكتب عن خطة العمل، ا التاسع، رحبت اجلمعية،ويف اجتماعه  -٢
ير ذا الشأن إىل اجلمعية يف اخلطة وتقدمي تقرالواردة فيه، وطلبت إىل املكتب مواصلة رصد تنفيذ 

 ٣.دورا العاشرة

عين مكتب اجلمعية السيدة أوآنا فلوريشكو ، ٢٠١١مارس /آذار١اخلامس، يف يف اجتماعه   -٣
  .ميسرة خلطة العمل) رومانا(

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

  ، واملرفق األول٢الفقرة ) ICC-ASP/Res.3(، اجلزء الثالث، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١-نوفمرب /الثاين

)٢ (ICC-ASP//9/21 

) ICC-ASP/Res.3 الد األول، اجلزء الثالث،، )ICC-ASP//9/20 (،٢٠١٠... الدورة التاسعة  ... الوثائق الرمسية)  ٣(
  .١٦ الفقرة
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 نظام روما األساسيإضفاء الطابع العاملي على الدول األطراف  تشجيع ىلإ العمل تدعو خطة  -٤
من  عن طريق أمور الثنائية واإلقليمية من خالل العالقاتوتنفيذه تنفيذا كامال،  يو استباقعلى حن

، وتوفري حول احملكمةغريها من األحداث، ونشر املعلومات احللقات الدراسية و ودعم عقد ،تهامجل
مات ، وتوفري املعلونظام روما األساسي أن تصبح طرفا يف الراغبة يفاملالية للدول املساعدة التقنية و

 العمل تدعو خطة عالوة على ذلك،و .مع احملكمةتعاون ال، و)"األمانة"(الدول األطراف  ألمانة مجعية
من التنفيذ الكامل للنظام األساسي والطابع العاملي  تعزيز يف جهودها الرامية إىل األمانة لدعم الدول

 عن طريق مجع، مبا يف ذلك يف حدود املوارد املتاحةتبادل املعلومات، اتصال ل كنقطة خالل العمل
خطة  حلفاظ علىا مكتبها، اجلمعية، عن طريقإىل  تطلبت اكما أ .مثل هذه املعلومات نشر وضمان
  .قيد االستعراض العمل

 باإلضافة إىل ذلك،. نيويورك ملكتب العامل اجلديد من جانب الفريق خطة العملمتّ النظر يف    -٥
 املدين، وأعضاء اتمع احملكمة وموظفي لمندوبنيستجدات للتقدمي امل يف الهاي أجريت مشاورات
 العمل خطة يف املناقشات حول التقدم حىت اآلن على يف هولندا األخرى القائمة واألطراف املعنية

  .التوصياتوالتعليقات و اقتراحام وتلقي

   املشاورات غري الرمسية-ثانيا

 .نيويورك  يفنيمفتوح اجتماعني امليسر عقد ،٢٠١١ أغسطس/آب ٣و يونيو/ حزيران٧يف   -٦
مانة، واملنظمات األ، ويف نظام روما األساسي األطراف الدول غري ممثلوو الدول األطراف، دعي ممثلوو

اجلهات  العديد من مشاركةوتساهم  .يف املناقشات ىل املشاركةإاملدين اتمع واحملكمة والدولية 
الشمولية  :خطة العمل أهداف كل من يف حتقيق يف نيويورك خطة العمل يف املداوالت بشأن املهتمة

 العديد من مشاورات غري رمسية مع ة أيضاًامليسروأجرت . التنفيذ الكامل لنظام روما األساسيو
 .يف خمتلف احملافل اجلهات الفاعلة

 يذوتنف حالة التصديقوعلى  ،ةامليسربرنامج عمل والية و املشاورات غري الرمسية علىركزت    -٧
إىل أن  ةامليسر وأشارت .اخلطة منذ اعتمادالتقدم احملرز العمل و خطة، ومضمون نظام روما األساسي

 على الرغم من أن .العمل خبطة فيما يتعلق لتبادل املعلومات كنقطة اتصالقد عينت  جلمعيةاأمانة 
اإلجراءات  ت عنتقدمي معلوما من الدولفيها طلب ت ٤السنوية مذكرا الشفوية األمانة أرسلت

 .اًمنخفض االستجابة معدل كانفقد نظام روما األساسي، والتنفيذ الكامل لتشجيع التصديق املتخذة ل
مل  ٢٠٠٧عام  ومنذ ٥،تانإقليميتان منظمو من الدول األطراف ١٣ مل يستجب سوى ٢٠١١يف عام 
املعلومات تلك  تقدم اليت مل مجيع الدول األطراف شجعتو. األطراف  دولة من الدول٥٨ترد إال 
  . تقوم بذلكبعد أناملطلوبة 

                                                

)٤(  ICC-ASP/10/PA07 ، ٢٠١١فرباير /شباط ٧بتاريخ. 

 األورويب واالحتادي، وأمانة الكومنولث، واجلمهورية التشيكية ، وبوليفيا، وبوتسوانا، وشيلاستراليا  )٥(
 .والسويدمجهورية صربيا، وسورينام ، واملكسيك وموريشيوس ومدغشقر واليونان وفنلندا و
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ممثلي الدول  مع العديد من مشاورات ثنائية ةيسرامل ت، عقداجللسات املفتوحة باإلضافة إىل   -٨
  .األمانة العامةواملنظمات الدولية وأعضاء اتمع املدين و

  .العمل احلالية أحكام خطة أي تعديالت علىمل تقترح و   -٩

  أنشطة الدول األطراف علىاليت أُدخلت تحديثات لا -لثاًثا

 تنظيم اجتماع شاركت يف، وترينيداد وتوباغو قد سلوفاكياكالّ من أن  السابق امليسر وأشار   -١٠
توباغو ترينيداد و ممثل وأشار .للجمعية خالل الدورة التاسعة الكاريبيةالدائمة التابعة للجماعة  للبعثات
حصانات و بشأن امتيازاتاألساسي لالتفاق روما  نظام لتصديق علىلرويج تبال قد تعهدت أن دولته
حتقيقا و .لجماعة الكاريبيةل التابعة  الدول األطرافيف تنفيذ التشريعات اعتمادوبوكذلك احملكمة، 
، مايو/أيار ١٧و١٦يوم  يف تنظيمأمانة الكمنولث  وتوباغو ترينيداد فقد شاركت، هلذه الغاية
ترينيداد يف اسبني،  يف بورت أوف الكارييب إقليمية ملنطقة حلقة دراسية جلمعية،ا أمانةومبساعدة 

 ميناءاحللقة الدراسية املعقودة يف يف  يف نظام روما األساسي غرينادا انضمامعن  علنكما أُ. توباغوو
 .اسبني يف بورت أوف ندوة

اجلهود املبذولة و .العامليطابع بال فيما يتعلق عدة دول أخرى تعهدات االنتباه إىل واسترعي   -١١
 دول حلقة دراسية معستشمل أيضا ماليزيا، و  عمل يفحلقة دعماجلهود املبذولة  مشلتهلذا الغرض و

. التنفيذ الكامل لنظام روما األساسيالتصديق و لتشجيع أمريكان لشعوب التحالف البوليفاري
، واحمليط اهلادئ منطقة آسيا يف العاملي املتعلقة بالطابع لاعماألبأيضا  األطراف الدولواضطلعت 
خرباء  للااجتماع  نظمتاليت  األفريقية-املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  اجتماعىل وأشارت إ
جزر  انضماموب .٢٠١١ يوليو/يف متوز ماليزيا بوتراجايا، نظام روما األساسي يف حولالقانونيني 
 للدول األطراف العدد اإلمجايل ارتفع ،٢٠١١ سبتمرب/ايلول ٢١يف   نظام روما األساسيإىل املالديف

  .١٧إىل  واحمليط اهلادئ من منطقة آسيا

  احملكمةأنشطة  علىاليت أُدخلت تحديثات ال -اًرابع

مع الدول  التفاعل ككل يف احملكمة ميثل الرئيس ٦،"محكمةاخلارجي لل الوجه" بوصفه  -١٢
حتديد  بغية املدين العاملياإلقليمية واتمع ات الدولية وواملنظمالدول غري األطراف األطراف و
 .ذات الصلة العاملياملتعلقة بالطابع  اجلهودتعزيز فعالية األولويات و

النظر  يف املنطقة إىل حث الدول دف آسيا جنوب شرق كمةاحملرئيس  زار ٢٠١١يف عام    -١٣
، صك التصديق  علىمتّ التوقيعقد  الرئيس أنهبلغ ، أيف الفلبنيو .نظام روما األساسي يف االنضمام إىل

نظام  التصديق على الفلبنييف  جملس الشيوخ وأيد.  عليهللموافقة ىل جملس الشيوخسوف يرسل إو
  .األمم املتحدة التصديق لدى صكالفلبني  أودعتأغسطس، مثّ /يف آباألساسي  روما
كبار  مع حيث عقد اجتماعات وماليزيا، دار السالم برونايالسيد سونغ  الرئيس كما زار   -١٤

                                                
 ICC-ASP/9/34. املرفق بالوثيقة   ) ٦ (
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نظام روما  بشأن االنضمام إىل باإلمجاع قرارا املاليزي جملس الوزراء اعتمد بعد ذلك، .املسؤولني
أثناء  ،٢٠١١ مارس/آذار ٩يوم ويف  .االنضمام صك اآلنمل تودع حىت ماليزيا ، ولكن األساسي
 آسيا واحمليطأثناء املشاورات الربملانية يف لمة هامة ك السيد سونغالرئيس لقى ، أكواالملبور وجوده يف
من أجل العمل ين والربملاناملاليزي و  الربملانانظمهيت ال نظام روما األساسي، عاملية حول اهلادئ
يف هذا بوحي من املناقشات اليت جرت أم ، املالديفجزر  من من احلزبني وفد أعلنو. العاملي
  .يف بالدهمإجراءات االنضمام ق من جديد يف االنطالسيعملون على  احلدث،

 جامعةباملشاركة مع  احملكمة، الندوة اإلقليمية حولاحملكمة نظمت ، ٢٠١١مايو /شهر أياريف    -١٥
اجلمعية  رئيسدعا  الندوة، يف هذه. ، قطرالدوحة وحمكمةدولة قطر ، وتنظيميف الدول العربية 
إذ إنه ليس هناك إال  .نظام روما األساسي أن تصبح أطرافا يف الدول العربية إىلكمة املسؤولون يف احمل
 ميكن للدول أنه وأشري أيضا إىل .األطراف الدولمن ضمن  العربية جامعة الدول ثالثة من أعضاء

العرب  للمحامني نداءووجهت املسجلة  .التصديق قبلالتعاون معها احملكمة و يف عمل املشاركة
 .أمام احملكمةمهنتهم  املرخص هلم مبزاولة قائمة احملامني نضمام إىلباال

 وخصوصا( كبار مع ممثلني لقاءات ثنائية سونغ عقد الرئيس ،٢٠١١ يونيو/متوزشهر يف    -١٦
 معظمهم من - الدول غري األطرافدول من  أكثر من عشرةمن ) العدل أو وزراء ني العاماملدعني

 وزراء اجتماع على هامش -يكا الالتينية والكارييب أمرأفريقيا و لكن أيضا واحمليط اهلادئ منطقة آسيا
املنظمة باملشاركة مع  احملكمة رئيسواستضاف  .استراليا سيدين، يف العدل يف دول الكومنولث
 نظام روما األساسي يف حولخرباء القانونيني  للااجتماع ماليزيا وحكومةاالستشارية القانونية اآلسيوية 

أغسطس /آبيف  موزامبيق سونغ الرئيس زارو .٢٠١١يوليو /متوز ٢٠ و ١٩ يومي ماليزيا بوتراجايا،
غتنم ، وااألفريقي  للجنوباإلمنائيةاجلماعة يف احملامني رابطة السنوي ل جتماعاال للمشاركة يف ٢٠١١
 .نظام روما األساسي على التصديق على موزامبيق لتشجيعالفرصة 

تايالند  ، ديارا دميبيلي فاتوماتا ةالقاضي,كول  بيتر هانز القاضياحملكمة،   رئيسائبان زار  -١٧
 حولعقد يف مؤمتر يا كلمة مهمة وألق كبار املسؤولني مع حيث التقيا على التوايل،الكامريون، و

على  ،٢٠١١يونيو /حزيرانيف  ويناير/كانون الثاينياوندي يف بانكوك، و احملكمة اجلنائية الدولية يف
  .التوايل

  امليسرأنشطة  علىاليت أُدخلت ثات تحديال -اًخامس

 عمل لتحقيقال خطة حول امليسردور يتمثل ، نيالسابق امليسرينت العادة فيما خيص جر كما  -١٨
مع اجلهات الفاعلة  بالتعاون الدول،  تشجيعيفالتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي الشمولية و
عمل والية و بشأن الوعي والفهم تعزيز إىل املناسبات اليت دفيف الندوات وتنظيم على ، األخرى
 . فيهاواملشاركة احملكمة

 سلسلة من الندواتتنظيم اليت تتمثل يف نيويورك، و، اليت أطلقت يف  املمارسةةامليسراصل تو   -١٩
  أنشطتهاتركز الصدد، يف هذاو .نظام روما األساسي اليت تركز علىالفعاليات وحلقات النقاش و
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مأدبة  نظمت، حتقيقا هلذه الغايةو .آسيا الوسطى ي، وهاملمثلة يف اجلمعية املناطق من أقلمنطقة على 
وطاجيكستان  وأوزبكستان من كازاخستان ممثلون احضره الوسطى، يف آسيا عمل للدول غداء
، املتعلقة باحملكمة آخر التطورات األمحر الدولية للصليب ممثل اللجنة مبشاركة ناقشتو. تركمانستانو
الدويل  بالقانون وعالقتها ،هوتنفيذ األساسيروما نظام على التصديق اعب اليت تقف يف طريق صوامل

  .اإلنساين
 .اجلنوبية الشرقية الدول اآلسيوية مع ممثلي من االجتماعات الثنائية عقدت عددا كانت قدو   -٢٠
، مؤسسة عاملية احملكمة تصبح أن يف ضمان عامليالطابع ال أمهية ،اليت نوقشت من بني القضاياو

نظام روما  التصديق على الوطنية من أجل التشريعات يف تعديل هذه الدول تواجهها والصعوبات اليت
 اآلسيوية بعض الدولوأثارت  .عملية التصديق اليت تعوق التحديات السياسية فضال عن األساسي،

 نظام روما األساسيعلى صديق تبالاألنشطة املتصلة املوارد و املعلومات الكافية عن عدم توافر مسألة
  .هوتنفيذ

 مع أعضاء اتمع ثنائية عديدة اجتماعاتامليسرة ، عقدت هذه االجتماعات باإلضافة إىل   -٢١
  .واألمانة األمحر للصليب، واللجنة الدولية الدولية واألوساط األكادميية املدين واملنظمات

  تحديات ال - اًسادس

  :مزيد من االهتمام على أا حباجة إىل سية التاليةالرئي ااالت وفودالحددت   -٢٢
 التصديق على الوطنية من أجل التشريعات  تعديلاليت تواجه والصعوباتاملساعدة التقنية ) أ(

 نظام روما األساسي؛

  ؛عملية التصديق اليت تعوق السياسيةالتحديات ) ب(

نظام روما  تصديق وتنفيذب األنشطة املتصلةاملوارد و معلومات كافية عن فراعدم تو) ج(
  .األساسي

يف حدود  - املوارد املتاحةتقوم بتجميع ، اليت سوف األمانة العامةأنشطة تعد ، يف هذا الصدد
موقع احملكمة على  هذه املعلومات علىآخر وضع احملتملة، و واجلهات املاحنة - املوارد املتاحة

  .الصعوبتني األخريتني يف معاجلة جوهرية مسألة من قبل الدول، ليسهل الوصول إليها اإلنترنت

   النتائج -اًسابع

 ة امليسرت، شجعأغسطس/ وآبيونيو/ يف املشاورات غري الرمسية اليت عقدت يف حزيران  -٢٣
.  كامالًه تنفيذا املشاركة بنشاط يف تعزيز النظام األساسي، وعامليته وتنفيذعلى الدول األطراف 

ءات يف هذا الصدد يف مجيع احملافل الدولية، وكذلك يف عالقاا  على أمهية متابعة اإلجراتوشدد
 .الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف

صانات يف كل من االجتماعات غري الرمسية احلمتيازات واال وأثريت مسألة االتفاق بشأن   -٢٤
صديق واقترح أنه ولوحظ اخنفاض عدد وثائق الت. للفريق العامل اجلديد يف نيويورك على خطة العمل
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خطة العمل وتتناول .  التصديق على النظام األساسيانبميكن تعزيز التصديق على هذا الصك إىل ج
 وضع ترتيبات متزامنة األساسي، وبالتايل ميكن تصور روما التنفيذ الكامل لنظام الطابع العاملي و

أقل بكثري من األطراف يف ق االتفايف على الرغم من أن عدد األطراف و. للتصديق على كال الصكني
 يف الواقع أسهل من التصديق على النظام يكونأن الترويج للتصديق عليه قد أشري إىل النظام األساسي، 

  .األساسي
تفاق بشأن امتيازات اال إىل إدراج إشارة حولمناقشات ثنائية ة أيضا امليسر وأجرت   -٢٥

قدمت و. ألطراف قد استجابت هلذا االقتراحوحصانات احملكمة يف خطة العمل، وذكرت أن الدول ا
ويتمثل أحد هذه اخليارات يف . االتفاق عدة خيارات لتشمل توصية بشأن تعزيز التصديق على ةيسرامل

 التوصيات الواردة إحدى كتوصية يف تقرير املكتب عن خطة عمل أو، كخيار آخر، إدراج هاإدراج
اليت  كفقرة مستقلة أو يف الفقرة األخري، ميكن إدراجه اخليار اويف حالة اختيار هذا. يف خطة العمل

مناقشة وأُجريت .  إىل األمانة بشأاتقريرعلى تقدمي شجع الدول األطراف املواضيع اليت تتشمل 
 بعض الدول األطراف أن اخليار األول قد يكون أكثر مالءمة واقترحتموجزة حول هذه اخليارات، 

 .يف الوقت الراهن

أغسطس، تقرر أن تقرير املكتب عن خطة /آب ٥ب املناقشات اليت دارت يف اجتماع  يف أعقا  -٢٦
تفاق بشأن امتيازات االىل أمهية التصديق على إالعمل ينبغي أن يوصي، يف املستقبل، إدراج إشارة 

 .وحصانات احملكمة يف خطة العمل

أكتوبر / األولتشرين ١٠ روما األساسي يف نظاممؤخرا على الرأس األخضر تصديق ب   -٢٧
 ٢٠١٢يناير /كانون الثاين ١ابتداًء من يف نظام روما األساسي سيصل عدد الدول األطراف ، ٢٠١١
  . دولة١١٩

  التوصيات -اًثامن

   الدول األطرافإىل مجعية -ألف

  .العمل عن كثب تنفيذ خطة مواصلة رصد -١

     إىل الدول األطراف-باء

 واإلقليمية الثنائية يف العالقاتيذ الكامل لنظام روما األساسي والتنفالطابع العاملي تعزيز  مواصلة  -٢
 ؛قدر اإلمكان، املتعددة األطرافو

من  مبا يف ذلك الوطين والدويل، على الصعيد املعلومات املتعلقة باحملكمة لنشر مواصلة جهودها   -٣
  احملكمة؛ عملب الوعي زيداليت ت وغريها من املبادرات والدورات والندوات والنشرات خالل الفعاليات

التنفيذ الكامل لنظام العاملية وب ذات الصلة مبعلومات مستكملة تزويد األمانة العامة مواصلة   -٤
  االتصال الوطنية؛ جهاتعلى  االتصال احلالية مبا يف ذلك معلوماتروما األساسي، 
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 وأحكام  احملكمةعمل املعلومات حولنشر يف خمتلف املناطق وحلقات دراسية  مواصلة تنظيم   -٥
 ،مع أصحاب املصلحة اآلخرينبالتعاون نظام روما األساسي 

إىل النظام األساسي و أن تصبح طرفا يف للدول الراغبة يف املساعدة التقنية واملالية مواصلة تقدمي   -٦
  ، ، حيثما أمكن ذلكالوطنية يف تشريعاا النظام األساسي تطبيق أولئك الذين يرغبون يف

  .وفقا لذلك أداء مهامها حىت تتمكن من مع احملكمة ة التعاونمواصل   -٧

   الدول األطرافمجعية إىل أمانة -جيم

التنفيذ الكامل للنظام األساسي والطابع العاملي  تعزيز يف جهودها الرامية إىل دعم الدولمواصلة   -٨
ة ذا الشأن، مبا يف ذلك وبتوفري املعلومات املُحدثتبادل املعلومات، اتصال ل كنقطة من خالل العمل

  بوضع تلك املعلومات على موقع احملكمة على اإلنترنت؛ 

ليسهل  اإلنترنتموقع احملكمة على ها على وضعاحملتملة، و واجلهات املاحنة املوارد املتاحةجتميع   -٩
  ؛من قبل الدول الوصول إليها

تقدمي اخلاصني ب واملاحنني احملتملنياملستفيدين  بني تعزيز تبادل املعلومات غرضل مصفوفة إعداد  -١٠
  .التقنية املساعدة

____________  


