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جمعية الدول األطراف

ة عشرةالثانيالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨-٢٠،الهاي

عن خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالميةالمكتب تقرير 
الكاملوتنفيذه كمة الجنائية الدولية للمحنظام روما األساسي 

مقدمة-أوال
خطة العمل الرامية إىل بتوافق اآلراءاعتمدت قد ،،مجعية الدول األطرافكانت -١

.)١(")خطة العمل("كاملالوتنفيذه للمحكمة اجلنائية الدولية نظام روما األساسي حتقيق عاملية

عن السنوي بتقرير املكتب ،ادية عشرةيف راف ("اجلمعية")،مجعية الدول األطرحبت و -٢
، واعتمدت التوصيات الواردة فيه، وطلبت إىل املكتب مواصلة رصد تنفيذ اخلطة وتقدمي )٢(خطة العملتنفيذ 
.)٣(ية عشرةالثانعن ذلكتقرير 

نظام روما عامليةحتقيق تشجيع اقي بم على حنو استبالقياإىل تدعو خطة العمل الدول األطراف و -٣
ات لقحعقد ودعم تنظيمهاأمور منعن طريق العالقات الثنائية واإلقليمية بواسطة، الكاملاألساسي وتنفيذه 

لدول الراغبة يف أن إىل اواملالية الفنيةاملساعدة وتقدمياحملكمة، عن، ونشر املعلومات وأحداث أخرىتدارس

تشرين الثاين/٢٣ق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي، الوثائ) ١(
، واملرفق األول.٢الفقرة ،ICC-ASP/Res.3) ، اجلزء الثالث، ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب ١- نوفمرب 

.ICC-ASP/11/26) الوثيقة ٢(
-ICC-ASP/11/20)ICC(٢٠١٢عشرة ........ ادية احلالدورة......الوثائق الرمسية )٣(

ASP/10/Res.8(
.٤الفقرة 
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أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، والتعاون إىل املعلومات وتقدمييف نظام روما األساسي، رافاً أطتصبح 
عاملية دعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز إىل ذلك، تدعو خطة العمل األمانة وفضًال عنمع احملكمة. 

تبادل املعلومات، يف تتوىل تنسيقجهةمبثابة األمانة عمل عن طريق نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل
خطة العمل من يف طلب كما يُ . هاوضمان نشر مجع هذه املعلوماتبوسائل منهاحدود املوارد املتاحة، 

.خطة العملمراجعة علىمكتبها، عن طريق، أن تستمراجلمعية

وقرر مكتب مجعية .التابع للمكتبالعامل نيويوركخطة العمل فريقُ ُدرج على أن يَنظر يفوقد -٤
ضمن يتوىل التنسيقابلدا تعيني روماني،٢٠١٣شباط/فرباير ١٢يف اجتماعه األول بتاريخ ،الدول األطراف

ق الهاي فريبالتيسري لاملكتب وعالوة على ذلك، قام .)٤(لتيسري تنفيذ خطة العملفريق نيويورك العامل
يف الهاي مشاركا يف تويل التنسيقيني اململكة املتحدة بلدا وقرر تع،الفريقمن هذا إىل توصيةاستنادا العامل 
قرر املكتب تعيني قربص واليابان٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٧. وبتاريخ )٥(٢٠١٣آذار/مارس٢٠بتاريخ 

هذا لكة املتحدة. وتبعا لقرار املكتب املمبدال منفريق الهاي العامل ضمنمشارَكني يف تويل التنسيقين بلدَ 
وخريطِة طريٍق لتوليها ع ومناقشة منهجيةٍ على االجتما املتشاركة يف تويل التنسيقالثالثة البلدان ممثلوقاتف

أثناء الدورة الثانية عشرة للجمعية. معالتيسري ا

الهاي ونيويورك من أجل إبقاء كل من مشاورات وإحاطات يف  ُعقدت ، ٢٠١٣خالل عام و -٥
ستجديكل ما على  الع اطّ على األخرى املهتمةواألطراف وأعاملندوبني ومسؤويل احملكمة 

مل و .من أجل و ،طة العملخباملتعلقةيف املناقشات احملرز التقدم خبصوص
أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير.بنود خطة العمل احلاليةلتعديالت ةأيتُقرتح 

كاملالنظام روما األساسي وتنفيذه تحقيق عالميةالجهود الرامية إلى ستجدات م- ثانيا
المشاورات غير الرسميةستجدات م-ألف

باع املمارسة املتمثلة يف إجراء مشاورات غري رمسية مع اتّ البلدان املتشاركة يف تويل التنسيقواصلت -٦
على هيئة (يف نيويوركتنيغري رمسيتانمفتوححاطتانإقدت عُ و العديد من اجلهات الفاعلة يف حمافل خمتلفة. 

١الهاي بتاريخ ، ويف ٢٠١٣شباط/فرباير ٥بتاريخ "أصدقاء احملكمة اجلنائية الدولية" نسقته أملانيا)لـلقاء
املتشاركة يف للجهاتعامةإحاطة ٢٠١٣حزيران/يونيو ٤بتاريخ وُعقدت . ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

http://www.icc-، جدول األعمال والقرارات: ٢٠١٣شباط/فرباير ١٢مكتب مجعية الدول األطراف، االجتماع األول، ) ٤(

22013.pdf-02-12-01-Bureau-2013-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC.
http://www.icc-، جدول األعمال والقرارات: ٢٠١٣آذار/مارس ٢٠مكتب مجعية الدول األطراف، االجتماع الثاين، ) ٥(

20.pdf-03-02-Bureau-2013-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC
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ودول غري ممثلون لدول أطراف إىل املشاركة يف املداوالتُدعيوقد يف إطار خطة العمل. تويل التنسيق
إشراك بغيةأطراف إل جانب أعضاء 

يف حتقيق اهلدفني ة النطاقالواسعالفاعلة املهتمة باألمر. وُتسهم هذه املشاركة األطرافأكرب عدد ممكن من 
الكامل.م روما األساسي وتنفيذه نظااملنشودين من خطة العمل: حتقيق عاملية الرئيسيني 

املتشاركني يف البلدين باملهام املنوطةعلى ٢٠١٣يف غري الرمسية واإلحاطات زت املشاورات ركّ وقد -٧
نظام روما األساسيعلى التصديق وعلى حال،هماوبرنامج عمل، رومانيا واململكة املتحدة، تويل التيسري

وقامت اجلهات املتشاركة يف تويل التنسيق، ، ومضمون خطة العمل والتقدم احملرز منذ اعتماد اخلطة.هوتنفيذ
التصديق على حالإىلاالنتباه بلفت السابق املتعلق خبطة العمل،االستنتاجات الواردة يف التقريرعلى ضوء

الدول، وبصورة خاصة ت هذه اجلهاتوشجَّع"بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدوليةاالتفاق املتعلق"
، على اختاذ خطوات للتصديق عليه. وُأشري أيضًا إىل آخر التطورات األطراف يف نظام روما األساسيالدول 

ت املُدَخلة على نظام واجلهود املبذولة والتعهدات املقطوعة من جانب الدول يف جمال التصديق على التعديال
اليت ن األمانة عالصادرة)٦(الشفوية السنويةاملذكرة باجلهات املتشاركة يف تويل التنسيق وذكَّرتروما األساسي.

نظام روما األساسيعلى تقدمي معلومات عن اإلجراءات املتخذة لتشجيع التصديق إىل الدول تطلب فيها 
ذا الطلبهلستجب يمل ٢٠١٣في عام فكان منخفضاً. االستجابةت على أن معدلفشدَّد،الكاملوتنفيذه

مجيع اجلهات املتشاركة يف تويل التنسيقتشجَّعو .واالحتاد األورويب)٧(من الدول األطرافدول١٠إال
ذلك.تفعل أن على م املعلومات املطلوبة تقدِّ الدول األطراف اليت لـّما

فردية وثنائية مشاورات اجلهات املتشاركة يف تويل التنسيقتر أج،ةاملفتوحاللقاءاتباإلضافة إىل و -٨
قدت املشاورات يف نيويورك وعُ مشرتكة 

مع وزراء الشؤون اخلارجية.املشاورات والهاي ويف العواصم على مجيع املستويات، مبا يف ذلك 

الرسميةوالمساعي االجتماعات دات مستج-باء
مارسة امل، واصلت رئيسة اجلمعية، السفرية تينا إنتلمان، ورئيس احملكمة، القاضي سونغ-٩

الرفيعيمثلني املالرمسية مع القاءاالسنوات األخرية املتمثلة يف تشجيع عاملية نظام روما األساسي يف 
ستوى.امل

مة أربع دول غري أطراف يف نظام روما األساسي، هي الواليات املتحدة والصني وزار رئيس احملك-١٠
من بتيسريٍ ٢٠١٣ندونيسيا وماليزيا يف كانون األول/ديسمرب إلزيارة جراءإويزمع . واالحتاد الروسيوتركيا 

.٢٠١٣شباط/١٣املؤرخة يف ، ICC-ASP/12/S/008) الوثيقة ٦(
وأملانيا، والتفيا، واملكسيك، والربتغال، ورومانيا، والسنغال.،، وفنلندا، وجورجياةميقراطي) بوليفيا، ومجهورية الكونغو الد٧(
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ياحمليط اهلادو يا آسمنطقة ال سيما يف ،وإذ يواصل رئيس احملكمة الرتويج لعاملية نظام روما األساسيهولندا.
املنطقة هذهمن املصلحة أصحابات من الدول األطراف، فقد خاطب جمموعيف ِعدادمتثيالاألقلَّ باعتبارها 

يف عدة مناسبات.

وانتهزت رئيسة مجعية الدول األطراف الفرص اليت أتاحها األسبوع الوزاري للجمعية العامة لألمم -١١
ي، هم الدول غري األطراف للنهوض بقضية التصديق العاملمن كبار مندويببعدد املتحدة لتلتقي يف نيويورك 

رئيسة معإىل لقاءممثل اليابان ودعاواليمن ونائب رئيس وزراء توفالو. هاماجزر البخارجية أرمينيا و وزراء
ه . ويف هذطرافواحمليط اهلادي منها بعض الدول غري األمن منطقة آسيالدول ممثلون اجلمعية حضره

. ا إىل التصديق عليهاملناسبات شرحت رئيسة اجلمعية كيفية عمل نظام روما األساس

سؤولني امليس احملكمة رسائل إىل رؤساء الدول واحلكومات و ئوبعثت كل من رئيسة اجلمعية ور -١٢
ظام روما األساسي. ر يف االنضمام إىل نعلى النظفيها ولمن الدخرين املعنيني اآل

)، وتونغا (شباط/فرباير ٢٠١٢البلدان اآلتية: ماليزيا (كانون األول/ديسمرب مع ة اجلمعية رئيستوتواصل
).٢٠١٣، واليمن (حزيران/يونيه )٢٠١٣

التدارسحلقات سلسلة -جيم
نظيم فعاليات العمل على ت،واململكة املتحدةاروماني،البلدان املتشاركان يف تويل التنسيقواصل -١٣

.٢٠١٣للرتويج لعاملية نظام روما األساسي يف نيويورك والهاي وبوخارست يف عام

نظام روما األساسي: التحديات اليت بدء نفاذعلى "أحد عشر عاما مت تنظيم مائدة مستديرة بعنوان -١٤
يف نيويورك وذلك ،ورومانيافونيةكناللفر ، باالشرتاك بني املنظمة الدولية العدالة اجلنائية الدولية"ت تعزيزواجه

فرصة إيتاءإىل منه مي رُ فونية و الفرانكلدان بالمن أجلاحلدث لقد ُنظم هذا. ٢٠١٣متوز/يوليه ٣بتاريخ 
فونية. وحضر الفعالية ممثلو البلدان الفرانكجانب يق عليه من للحوار بشأن تنفيذ نظام روما األساسي والتصد

اد احلضور ف. واستيتيوهاوموريتانيامصرتوغو ورواندا و روما األساسي، هي مخس دول غري أطراف يف نظام
مني العام لألمم املتحدة واملستشار اخلاص لألمني العام ارزين، هم أماد ديانغ، مساعد األبين حماضر وجود من 

العام املدعي لدى السيد أمادي با، مسؤول مكتب التعاون الدويلو لألمم املتحدة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية، 
والقانون لتنفيذية لربنامج القانون الدويلللمحكمة اجلنائية الدولية، والسيدة أسرتيد رايزنغر كوراتشيين، املديرة ا

اإلنساين وحقوق اإلنسان يف جامعة سالزبورغ، والسيد دافيد دونات كاتني، كبري مديري برنامج القانون الدويل 
وروسان، مديرة ، والسيدة ألينا أالعمل العاملي""برملانيون من أجلاحلكومية وحقوق اإلنسان يف املنظمة غري

ومن بني املسائل اليت طرحت خالل هذه دائرة القانون الدويل واملعاهدات يف وزارة الشؤون اخلارجية الرومانية. 
الرغبة يف علىالدولية تسييس احملكمة اجلنائية تأثريعن كيفية لتصور غري املتوازن وقع اة التفاعلية ساجلل

التعاون كيفية تعزيزه العزوف عن التصديق عليهأو  لتصديق على نظام روما األساسيا
تفكر يف فتح مكتب كمة حقيقات اجلارية؛ وما إذا كانت احملن التأطراف بشمع الدول األطراف وغري األ
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فونية غري األطراف إىل النقاش عن حاجة البلدان الفرانكوكشفاالحتاد اإلفريقي يف أديس أبابا. لدىاتصال 
اهتمامها بذلك.عن و ،احملكمة ونظام روما األساسيبشأنمزيد من احلوار 

للدول األطراف ٢٠١٣متوز/يوليه ٩يف الهاي بتاريخ ندوة مائدة مستديرةنظمت اململكة املتحدة و -١٥
وُسعي بذلك. ية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية"وغري األطراف من منطقة آسيا بعنوان "عامل

روما األساسي لتلتقي نظاممنظومة نطقة األقل متثيال يف املهذه طراف من األإىل توفري حمفل للدول غري 
يف النظام األساسي؛ الطرفالدولة وتناقش العوائق السياسة والفنية اخلاصة 

ا يف الوقت نفسهمتيح
من رئيسيتألففريق مناظرينمع. وترأس احلدث القاضي هوارد هاريسون، قبل 

، فرياشاي بالساي، احملكمة، القاضي سونغ، ورئيسة اجلمعية، السيدة تينا إنتلمان، وسعادة سفري تايالند
"قاعدة وفقدولة ممثلة يف االجتماع الذي عقد ١٧وكانت هناك .وسعادة السفري الربيطاين، بول أركرايات

دار تشاتام".

بني وزارة الشؤون بالشراكة ز على تشجيع عاملية نظام روما األساسي مت تنظيم مؤمتر إقليمي ركَّ -١٦
. ٢٠١٣توبر تشرين األول/أك١٧بتاريخ ، يف بوخارستة بوخارستعاموكلية احلقوق جباخلارجية الرومانية 

ضور حبوحظيحملكمة: العاملية والتصديق على تعديالت كمباال والتعاون.وتناول احلدث ثالثة جماالت
ية بلدان أوروبا الشرقلوممثلاجلمهور املستهدف ومن. اللذين ألقيا كلمة رئيسيةرئيس احملكمة ورئيسة اجلمعية 

يف نظام روما األساسي، طرافأهم ممثلون لدول غري بينوآسيا الوسطى وأعضاء السلك الدبلوماسي، 
. ةاألكادمييواألوساطالربملان الروماين يف ء التعاون مع احملكمة، وأعضاجمال يف يعملون ن و ن رومانيو ومسؤول

لدعم ما تبذله الدول مستمرةد أمانة الكومنولث بذل جهو ساموا و اسرتاليا ونيوزيلندا و تواصلو -١٧
بإعداد من جهود لتحقيق التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه وذلك يالصغرية يف احمليط اهلاداجلزرية 

شباط/فرباير ١٦ين يف سيدقدت يف اليت عُ نطقة احمليط اهلادياخلاصة مبالتوعوية املستديرة ائدة املمتابعة لندوة
هذا االجتماع متاح على املوقع الشبكي للمحكمة اجلنائية الدولية املكرس حبصيلةالتقرير املتعلق و . ٢٠١٢

للذكرى السنوية العاشرة لنظام روما األساسي. وسيُتَبع هذا احلدث باجتماع مائدة مستديرة يُعقد يف نيويورك
.٢٠١٤يف عام 

كمباال تعديالت  لى للرتويج للتصديق ع٢٠١٣خاصة يف عام فعاليات عدة تنشتاين خلقامت أو -١٨
الذي ُعقد يف سياق اجلانيباحلدث اختذ. و فيذهانوتنظام روما األساسي ل

مية جبر املتعلقة عمل فنية تستكشف تعديالت كمباال حلقةشكل ،٢٠١٣آذار/مارس ٢٦أوروبا، بتاريخ 
عمل لكل حلقةيفاحلدث البارز الثاين متثل أوروبا. و جملسلكل أعضاءوفُتح باب املشاركة فيه،العدوان

تنشتاين ، بصورة مشرتكة بني خل٢٠١٣سان/أبريل ني١٦و١٥يف غابورون يومي تقدالدول اإلفريقية عُ 
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اليت شارك فيها الرئيس ووزير اخلارجية ووزير الدفاع ووزير العدل يف احللقة،هذه زت ركَّ وحكومة بوتسوانا. و 
ألحداث عديدة قادمة:حاليا تنشتاين وختطط خلكمباال. تتعديالجمموعيت على هم،وغري بوتسوانا

، ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢مجعية الدول األطراف يف الهاي يوم جانيب يُعقد يف سياق حدث -
كمباال؛تعديالتمبكرا على الدول اليت صدَّقت ز على جتارب يركِّ 

تشارك يف كمباال، تعديالتسيتناول العاملية و ٢٠١٤يف عام قد يُعيحدث يف منطقة احمليط اهلاد-
نيوزلندا؛تنظيمه

٢٠١٤يف عام يُزمع عقدهدول أوروبا الشرقية األطراف من أجلكمباال تعديالتحدث عن -
مع سلوفينيا.باالشرتاك

بتنظيم نقاش بشأن ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٠قامت بعثة االحتاد األورويب يف جنيف بتاريخ -١٩
وتناول الكلمة يف هذا النقاش بصفة متحدث رئيسي كل من. "احملكمة اجلنائية الدولية بعد مخس عشرة سنة"

يس احملكمة اجلنائية اإلنسان، والقاضي سونغ، رئقوق حلمم املتحدة لألة الساميةالسيدة نايف بيالي، املفوض
النقاش الدولية، وتالمها يف تناول الكلمة ممثال غواتيماال واللجنة الدولية للصليب األمحر. وقد أدارت هذا 

نسان. وتركزت النقاشات حول ويل اإلنساين وحقوق اإلدانون القجنيف للدميية كاستاذة باوال غايتا، من أاأل
نظام روما األساسي.ية مبا يف ذلك مسألة حتقيق عامل،اليومالدولية ة التحديات اليت تواجهها احملكمة اجلنائي

دورة اجلمعية املقبلة يف الهاي ضمن سياقاملتحدة واليابان أن تعقد واململكةوتزمع رومانيا وقربص -٢٠
حدثاَ جانبياً بشأن عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل. 

التعهدات والمساعدة والتعاون-دال
واصل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة تقدمي توصيات تتصل باحملكمة اجلنائية الدولية، -٢١

امتيازات احملكمة بشأن االتفاق و وخاصة بشأن التصديق على كل من نظام روما األساسي وتعديالت كمباال 
رُكِّز يف و .٢٠١٣عام اليت ُعقدت الستعراض الدوري الشاملدورات ا، وذلك أثناء ااجلنائية الدولية

لها وقد تلّقت ككستان وتوفالو. زبنستان وأو هاما وتركمجزر البتونغا و أطراف هي ذلك على دول غري 
وإستونيا سرتالياأتية: األرجنتني و البلدان اآلساسي وتنفيذه مناألم روماالتصديق على نظخالصة باتوصيات 

.التفياو وفرنساا وسلوفينيا وسويسرا ورومانيوتونس وبلجيكاواألوروغواي 

٢٢-
ومبدأ التعاون بني احملكمة والدول وطنية ومبدأ التكاملتشريعات التنفيذ الاعتماد والتشجيع على األساسي، 

حملكمة. وقام اعاملية قليمي والقطري للرتويج لتحقيق جها اإلواصلت ااألطراف. وقد
بتقدمي معلومات "العامليالعملأجلمنبرملانيون"ومنظمة "االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية"

.التنسيقاملتشاركة يف تويل لجهات لشاملة عن أنشطتهما
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جتدوباإلضافة إىل ذلك، -٢٣

االحتاد األورويب يدرج ضمن حواره السياسي مع الدول غري األطراف مسألة حتقيق عاملية ما زالو -٢٤
الرامية إىل متابعة ٢٠١١احملكمة اجلنائية الدولية. ويقوم االحتاد األورويب حالياً بتنفيذ خطة العمل املنقَّحة لعام 

تدابري ملموسة لدعم عاملية وسالمة نظام روما األساسي يتضمَّنالذي )٨(املتعلق باحملكمة اجلنائية الدوليةر رَّ قامل
األنشطة دائرة فيما خيص احملكمة ضمن لدى االحتاد األورويب تتوىل التنسيقجهةاستحداثواهلادف إىل

تعلقة باحملكمة يف االتفاقات املربمة مع البلدان الثالثة؛ ة؛ واملتابعة املستمرة لتنفيذ األحكام املاألوروبياخلارجية
والقيام مبساٍع ثنائية منتظمة بغية تشجيع التصديق على نظام روما األساسي أو تشجيع االنضمام إليه هو وما 

؛ واإلسهام بوسائل اامتيازات احملكمة اجلنائية الدوليةن بشأاالتفاق يتصل به من صكوك وخاصة 
ومالية عن طريق حشد اخلربة الفنية، مبا يف ذلك حشدها من الدول األعضاء واملنظمات غري فنيةارد ومو 

تبادل اخلرباء، واملشاورات انتداب و احلكومية. وميكن تقدمي املساعدة الفنية عن طريق قنوات خمتلفة مثل: برامج 
الفنية بني االحتاد األورويب والبلدان املستهدفة، وبرامج التنمي

املموَّلة من االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه.

قع مع احملكمة يف ونية تنفيذ الصك املو فباشرت املنظمة الدولية للفرانكوأثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، -٢٥
يف جمال النهوض تنميته و تعزيز التعاون مي إىلمشرتكة يف نيويورك وأديس أبابا تر فعاليات ، ونظمت ٢٠١٢

.)٩(املراقببصفةلديها املتمتعةبالقانون اجلنائي الدويل لدى الدول األعضاء فيها والدول 

االستنتاجات والتحديات- ثالثا
ت  دولة، إذ صدق١٢٢يف احملكمة اجلنائية الدولية بلغ عدد األعضاءأثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، -٢٦

.٢٠١٣شهر شباط/فرباير على نظام روما األساسي يف ديفوار كوت

وتوجد عدة ،احملكمة اجلنائية الدوليةِعداد الدول األعضاء يفيف اإلقليميتمثيل يُركَّز على الزال وما-٢٧
نطقة يل الكامل مللكي يتحقق التمثيلزم انضمامها دول القلة منإاليبقَ تطورات بارزة تستحق الذكر. فلم 

علنت تعهدات اليت أُ التتخذ أي خطوات بارزة يف الفرتة املشمولة بالتقرير رغم أمريكا الوسطى، غري أنه مل
ين والدويل الذي جرى يف نيويورك طبشأن سيادة القانون على الصعيدين الو رفيع املستوى المبناسبة النقاش 

، وقد زيدت متثيالاألقل نطقة املهي يط اهلادحمليواوما زالت منطقة آسيا. ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٢٤بتاريخ

.٢٠١١متوز/يوليه ١٢الصادر يف EU Council Decision 2011/168/CFSPمقرر االحتاد األورويب: )٨(

املنظمة لدىاملراقب املتمتعة بصفةوالدول دولة من الدول األعضاء ٧٥دولة من بني ٥١، كانت ٢٠١٢يف تشرين األول/أكتوبر )٩(

الدولية للفرانكفونية أطرافاً يف نظام روما األساسي، وكانت فانواتو هي أحدث دولة تنضم.
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اجلهود املبذولة من جانب دول أطراف ومنظمات دولية ومنظمات جمتمع مدين من أجل إجياد وعي وفهم 
طيبة اتوقد جاءت إشار أفضل لنظام روما األساسي ومواجهة التحديات املتعلقة بالتصديق عليه وتنفيذه.

قرار اختاذن البالد يف طريقها إىل ىل ألالستعراض الدوري العاملي إ٢٠١٣ناء جولة ممثلوها أثنوَّهتونغا اليت من 
ملواصلة إشراك تونغا من خالل اجيدمنطلقان يكون هذا ألتوقيع نظام روما األساسي. وميكن سياسايت

على دولة موقِّعةبلدان أوروبا الشرقية، فإن أوكرانيافيما خيص االنضمام إىل احملكمة. أما على طريقية ملالع
. وما زال العائق الرئيسي لتصديق أوكرانيا يتمثل يف اإلطار هتصبح طرفًا فينظام روما األساسي لكنها لـّما

وبتصديق  .الوطنيةاتالتشريعيفأحكام نظام روما األساسي تتيح إدراجالدستوري الذي حيتاج إىل تعديالت 
) يف ٣٤/١٢٢فريقية متثيلها (ألحدث عهدا، عززت املنطقة األعلى هذا النظام، وهو التصديق اكوت ديفوار 
.احملكمةِعداد أعضاء

كل أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير  التصديق على التعديالت على نظام روما األساسي عمليةَ أمتت و -٢٨
، وقربص، ولوكسمبورغوترينيداد وتوباغو، وسلوفينيا،وبوتسوانا، واألوروغواي، أندورا، إستونيا، وأملانيا، و من 

، مبا يف يف عملية التصديق على التعديالتتنشتاين جهودا ملساعدة البلدانبذلت خلو .)١٠(النرويجو وجزئيا 
موردين أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير هلا وأعدت خلتنشتاين وشركاء . ذلك 

، مهاالفرنسيةليزية و كاإلنباإلسبانية و شكل مطبوعويف ١١نرتنتإلكرتونيا على شبكة اإلنيمتاح،رئيسيني
Handbook on the ratification and implementation of(وتنفيذها كمباال على تعديالت  التصديق دليل 

the Kampala Amendments ( ةتعديالت كمباال املتعلقعلى التصديق عن حالتقرير للوالصيغة الثامنة
Status Report on the Ratification and Implementation of the(فيذ هذه التعديالتوتنجبرمية العدوان

Kampala Amendments on the Crime of Aggression(.

لـّما تصبح٧٢قت دَّ وص-٢٩
قد و ،ق خالل الفرتة املشمولة بالتقريراالتفاهذا دول على ةتصّدق أيم روما األساسي. وملايف نظاطرف
كبرية أمهية  من لهما بالنظر إىل عليه مبادرات من أجل التصديق التنسيقاملتشاركة يف تويل هات اجلتعشجَّ 

١٨عة (الذي أيده املكتب يف دورته التاس،األخريباقرتاح بلجيكاعلما هات هذه اجلتلعمل احملكمة. وأخذ
للتعهد بالتصديق على االتفاق يف جدول أعمال الدورة تنظيم مراسم)، أن يتم إدراج ٢٠١٣أيلول/سبتمرب 

.٢٠١٤الثالثة عشرة للجمعة عام

.٨املادة تعديل مل تصدِّق إال على )١٠(

)١١(
www.crimeofaggression.info.
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إىل املعلومات املقدمة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، فإن التحديات الرئيسية اليت تواجه حتقيق واستناداً -٣٠
تعديل الدستور أو التشريع الوطين من أجل باملتعلقةزال يتعني مواجهتها هي: الصعوبات القانونية العاملية واليت ما 

التصديق على نظام روما األساسي، والتحديات السياسية اليت تعوق عملية التصديق، واالفتقار إىل اخلربة الفنية 
ملتعلقة بالتصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه.واملوارد املالية، وعدم كفاية املعلومات بشأن املوارد واألنشطة ا

الرامية إىل مجهودهمنوازيدياملصلحة أن ألصحابالسياسية، ميكن املشيئةوإىل جانب دعم -٣١
عن وذلك اليت لديها نظم قانونية مماثلة اليت ستغدو أطرافا يف املستقبلمساعدة الدول األطراف حاليًا أو 

الدول األطراف هالذي تتّبعباملنحى االستباقيوقد ُرحِّبانونية واملمارسة العملية معها. طريق تقاسم اخلربة الق
يف 

كة من جانب منظمات إقليمية كما بُذلت بصورة مشرت البلدان  يف هذا االجتاه بُذلت بصورة ثنائية من جانب 
ومنظمات جمتمع مدين، لكن يلزم القيام مبزيد من األنشطة يف هذا الصدد. وُسلطت األضواء أيضًا على 

أن جيري معها تبادل النتائج ضمن اجلهات املشاركة يف األنشطة املتوّقعة أو إىلثالثة احلاجة إىل إشراك أطراف 
.املقبلةمام بعمليات التصديق زيادة الوعي واالهتبغيةقة قَّ احمل

إتاحةوبالنظر إىل أهداف خطة العمل، جرى التأكيد على أن الدول األطراف ينبغي أن تسعى إىل -٣٢
تزويد األمانة باملعلومات ذات الصلة عن األنبوسائل منهااملعلومات على نطاق واسع، 

لكامل.فيذه اللنهوض بتحقيق عاملية نظام روما األساسي وتن

التوصيات-رابعاً 
إلى جمعية الدول األطراف-ألف

.رصداً دقيقاً مواصلة رصد تنفيذ خطة العمل -١

إلى الدول األطراف-باء
إطار يف وذلك عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامللقدر اإلمكان بالرتويجمواصلة -٢

راف؛الثنائية واإلقليمية واملتعددة األط

اإلقليمي الصعيد و الوطين الصعيدنشر املعلومات املتعلقة باحملكمة على الرامية إىل مواصلة جهودها -٣
والدورات وغريها من واملنشوراتتنظيم األحداث واحللقات الدراسيةبوسائل منهاالدويل، الصعيد و 

احملكمة؛بأعمالتزيد الوعي ميكن أن املبادرات اليت 

، ه الكاملتنفيذو نظام روما األساسي ةعامليبتحقيق ذات الصلة احملدَّثةعلومات املاألمانة بمواصلة تزويد-٤
؛الوطينباجلهات اليت تتوىل التنسيق على املستوىاخلاصةمبا يف ذلك معلومات االتصال احلالية 
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-الرابطات املهنية –القيام -٥
نظام روما ةعامليرّكز على النهوض بتحقيق للخرباء وأحداث تتدارس وحلقات نقاشتنظيم حلقات ب

عن أعمالنشر املعلومات بو ، يف نيويورك والهاي ويف املناطق املختلفة،ه الكاملتنفيذاألساسي و 
؛احملكمة وأحكام نظام روما األساسي

يف أطرافاً لدول الراغبة يف أن تصبح اأمكن ذلك، إىلكلما،  واملاليةفنيةالمواصلة تقدمي املساعدة -٦
؛ضمن إطارالنظام األساسي هذا يف تطبيق الراغبةالدولالنظام األساسي وإىل 

لذلك.تبعاً مواصلة التعاون مع احملكمة حىت تتمكن من أداء مهامها -٧

ألطرافإلى أمانة جمعية الدول ا-جيم
عن عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكاملدعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز مواصلة -٨

توفري املعلومات املُحدَّ عن طريق تبادل املعلومات، و تتوىل تنسيق جهة مبثابة العمل طريق
؛ لشبكي للمحكمةوقع ااملاملعلومات على هذهوضع بوسائل منها الشأن، 

شبكي وقع الاملاملوارد املتاحة واجلهات املاحنة احملتملة، ووضعها على املعلومات عن مجيع جتميع -٩
؛لتيسري وصول الدول إليهامحكمة لل

واجلهات املاحنة تبادل املعلومات بني املستفيدين احملتملني حتسنييتيحمصفويفولجدإعداد -١٠
.الفنيةمساعدة لل

____________


