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جمعية الدول األطراف

عشرةالثالثةالدورة 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧-٨،نيويورك

تنفيذالو عالميةالعن خطة العمل الرامية إلى تحقيق المكتب تقرير 
للمحكمة الجنائية الدوليةروما األساسي نظامالكامل ل

مذكرة مقدمة من األمانة

تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧املؤرخ ICC-ASP/12/Res.8من قرار مجعية الدول األطراف٤عمًال بالفقرة 
ذ والتنفيعاملية الالتقرير املتعلق خبطة العمل الرامية إىل حتقيق مكتب مجعية الدول األطرافهنا ، يقدم ٢٠١٣

. ويعكس هذا التقرير نتائج ، لكي تنظر فيه اجلمعيةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالكامل ل
املشاورات غري الرمسية اليت ُعقدت بشأن هذا املوضوع مع احملكمة واجلهات األخرى صاحبة املصلحة.
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مقدمة-أوالً 
ا اخلامسة،مجعية الدول األطرافكانت -١ خطة العمل الرامية إىل بتوافق اآلراءاعتمدت قد،يف دور

خطة "ُيشار إليها فيما يلي بـ(العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةحتقيق 
.)١(")العمل

ا يف "اجلمعية")،يُشار إليها فيما يلي بـمجعية الدول األطراف (رحبت و -٢ ر تقريالب،عشرةالثانيةدور
، وطلبت إىل املكتب مواصلة )٢(خطة العمل، واعتمدت التوصيات الواردة فيهتنفيذ عن لمكتب لالسنوي 

ا عن ذلكرصد تنفيذ اخلطة وتقدمي تقرير  .)٣(عشرةالثالثةإىل اجلمعية يف دور

ملالية باستخدام الوسائل السياسية وااقيالقيام على حنو استبإىل تدعو خطة العمل الدول األطراف و -٣
العالقات عن طريق، حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسيعلىتشجيع للاملتاحة هلا والفنية

، و(ب) بذل املباشرة واالتصاالت األخرى: (أ) االتصاالت السياسية من بينهاأمور بواسطةالثنائية واإلقليمية 
التصديق على ة يف أي اتصاالت سياسية، و(ج)جهود من أجل إدراج بند يف جدول األعمال عن احملكم

وتنفيذه بالكامل وتشجيع غريها على القيام احملكمة اجلنائية الدوليةبامتيازات وحصاناتاالتفاق املتعلق 
نظام روما األساسي، أن تصبح أطرافًا يفبذلك، و(د) تقدمي املساعدة الفنية واملالية إىل الدول الراغبة يف 

أخرى يف هذا الصدد، و(و) نشر املعلومات عن احملكمة فعالياتو حلقات تدارس،عقدودعم ،و(ه) عقد
جهة اتصال وطنية بشأن حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه، و(ح) على نطاق واسع، و(ز) حتديد 

ُيشار طراف (تقدمي املعلومات عن مسألة حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه إىل أمانة مجيعة الدول األ
تنفيذ نظام روما األساسي تنفيذًا كامًال وفعاالً، مبا يف ذلك النهوض "األمانة")، و(ط)إليها فيما يلي بـ

ا  بواجب التعاون الكامل مع احملكمة، و(ي) املشاركة بنشاط يف اجتماعات مجعية الدول األطراف وهيئا
األمانة إىل دعم الدول يف جهودها الرامية إىل ودعم هذه االجتماعات. وفضًال عن ذلك، تدعو خطة العمل

تبادل تتوىل تنسيقالعمل كجهةعن طريق حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسيتعزيز 
كما تتطلب خطة . هاوضمان نشر مجع هذه املعلوماتبوسائل من بينهااملعلومات، يف حدود املوارد املتاحة، 

.خطة العمل قيد االستعراضبإبقاء مكتبها، عن طريق، امالقياجلمعيةالعمل من 

، فإن بالنظر يف خطة العملالتابع للمكتبالعامل نيويوركفريق قيام على درج العملقد رغم أنه و -٤
ُ    أن تكون الوالية املتعلقة خبطة العمل هي مهمة تيسري خمصصة ت سند ،٢٠١٣، منذ عام قررقد هذا املكتب

تشرين الثاين/٢٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي، ) ١(
ألول.، واملرفق ا٢، الفقرة ICC-ASP/Res.3الوثيقة) ، اجلزء الثالث،ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب ١- نوفمرب 

.٤، الفقرة ICC-ASP/12/20) الوثیقة ٢(
)، المجلد األول، الجزء الثالث،ICC-ASP/12/20(٢٠١٣عشرة ........ الثانیةالدورة......الوثائق الرسمیة ) ٣(

.١لفقرة المرفق األول، اا، )ICC-ASP/12/20(الوثیقة
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١٨، املعقود يف ٢٠١٤وقرر مكتب مجعية الدول األطراف يف اجتماعه األول لعام )٤(ان.إىل بلد من البلد
، تعيني مجهورية قربص واليابان بلدين يعمالن كجهة تنسيق ترمي إىل تيسري تنفيذ خطة ٢٠١٤شباط/فرباير 

)٥(العمل.

، املؤرخ ICC-ASP/12/26ق (العتماد التقرير السابالالحقةوالفرتة املشمولة بالتقرير تشمل الفرتة -٥
وأثناء هذه الفرتة، عقد البلدان .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب شهر ) لغاية ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٥

إبقاء املندوبني ومسؤويل ّ                                                             امليس ران مشاورات وجلسات إحاطة إعالمية يف كل من الهاي ونيويورك من أجل 
تمع املدين  التقدم خبصوصّ                  على اط الع على كل ما يستجداألخرى هتمةاملواألطراف احملكمة وأعضاء ا

م من أجل و ،طة العملخباملتعلقةيف املناقشات احملرز  متلقي اقرتاحا م وتوصيا ُ          ومل ت قرتح أثناء .وتعليقا
أي تعديالت لتفاصيل خطة العمل احلالية.الفرتة املشمولة بالتقرير

نظام روما األساسيلكاملالتنفيذ الو عالميةالقيق تحالجهود الرامية إلى ستجدات م- ثانيا

المشاورات غير الرسميةستجدات م-ألف

باع املمارسة املتمثلة يف إجراء مشاورات غري رمسية مع اتّ يف تويل التنسيقانلدان املتشاركالبَ واصل-٦
إعالمية أثناء عام مشاورات غري رمسية وإحاطاتقدتعُ و العديد من اجلهات الفاعلة يف حمافل خمتلفة. 

رّكزت على والية وبرنامج عمل البلدين املتشاركني يف عملية التيسري ومها مجهورية قربص واليابان، ٢٠١٤
وعلى حالة التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه، ومضمون خطة العمل، والتقدم احملرز منذ اعتماد 

رير السابق  املتعلق خبطة العمل، وجهت جهتا التقخطة العمل. وعقب االستنتاجات اليت خلص إليها 
("اتفاق االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدوليةالتنسيق االنتباه إىل حالة التصديق على

اختاذ علىاالمتيازات واحلصانات") وشجعتا الدول، وخاصة الدول األطراف يف نظام روما األساسي، 
وأُشري أيضًا إىل آخر التطورات واجلهود املبذولة والتعهدات على هذا االتفاق.خطوات من أجل التصديق

املقطوعة من جانب الدول يف جمال التصديق على التعديالت املدَخلة على نظام روما األساسي.

ية فردية وثنائمشاورات يف تويل التنسيقاجلهتان املتشاركتانتر أج، ةاملفتوحاللقاءاتباإلضافة إىل و -٧
تمع املدين واملنظمات الدولية واألمانةمشرتكة  ، على مجيع املستويات، مبا يف ذلك مع ممثلي الدول وأعضاء ا

.نيويوركالهاي و قدت املشاورات يف ُ وع  .مستوى وزراء خارجيتها

، انظر ، جدول األعمال والقرارات٢٠١٣رایر شباط/فب١٢مكتب جمعیة الدول األطراف، االجتماع األول، ) ٤(
.pdf-02-12-01-Bureau-2013-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-http://www.icc.22013: الرابط

، انظر ، جدول األعمال والقرارات٢٠١٤شباط/فبرایر ١٨، األولول األطراف، االجتماع مكتب جمعیة الد) ٥(
.cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2014-Bureau-01-Add-18-02-2014.pdf: الرابط
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رئيسة جمعية الدول األطراف ورئيس المحكمةالتي قامت بها نشطة األ-باء

واصلت رئيسة اجلمعية السفرية تينا إنتلمان، ورئيس احملكمة القاضي بالتقرير، أثناء الفرتة املشمولة -٨
ا مارسة امل، سونغهيون - سانغ عاملية نظام روما حتقيق املتمثلة يف تشجيع و السنوات األخرية اليت شهد

ستوى.املالرفيعيمثلني املالرمسية مع املقاءايف وذلك األساسي 

رئيسة جمعية الدول األطرافالتي قامت بهانشطة األ- ١

، اجتمعت ٢٠١٤أثناء األسبوع الوزاري للجمعية العامة لألمم املتحدة الذي ُنظم يف أيلول/سبتمرب -٩
السفرية إنتلمان مع وزيري خارجية جامايكا وأوكرانيا وشجعتهما على التصديق رئيسة مجعية الدول األطراف 

على نظام روما األساسي.

حلضور جلسة ٢٠١٤اجلمعية كذلك إىل مدينة واشنطن العاصمة يف حزيران/يونيه وسافرت رئيسة-١٠
حيث حتدثت أيضاً عن التطورات القضائية األخرية الواليات املتحدةالتابع لكونغرس نواب الإحاطة يف جملس 

ة ، قدمت السفرية إنتلمان إحاط٢٠١٤والعمل املضطلع به يف مجعية الدول األطراف. ويف آذار/مارس 
متع املدين، مشجعًة على  إعالمية إىل موظفي السفارات العاملني يف مدينة واشنطن العاصمة وإىل منظمات ا

، حاضرت السفرية إنتلمان ٢٠١٤تصديق الواليات املتحدة األمريكية على نظام روما األساسي. وطوال عام 
كلمة أمام أعضاء رابطة احملامني يف يف عدة جامعات، من بينها جامعة نيويورك وجامعة كولومبيا، وألقت  

للمحامني من أجل تعزيز الوعي بشأن احملكمة لدى عامة اجلمهور يف الدول غري واالحتاد الدويلنيويورك
األطراف.

وسافرت أيضًا رئيسة اجلمعية السفرية إنتلمان إىل كييف حيث التقت مبمثلي مجيع فروع حكومة -١١
ل احملكمة ومجعية الدول األطراف، ألقت رئيسة اجلمعية أيضًا حماضرات يف عدة أوكرانيا. ولزيادة الوعي بأعما

تمع املدين. جامعات ومؤسسات أكادميية ودخلت يف تفاعالت مع ا

رفيعة املستوى للرتويج لعاملية نظام روما فعالياتوشاركت أيضًا رئيسة اجلمعية السفرية إنتلمان يف -١٢
مع برملانيني ". ويف هذا السياق، التقت السفرية إنتلمان انيون من أجل العمل العامليمنظمة "برملّ     نظ متها األساسي 

واليمن. وشاركت الرئيسة أيضًا يف من تركيا، وتوغو، والصومال، والعراق، وفلسطني، والكامريون، واملغرب،
ق على نظام روما بشأن تعديالت كمباال ُعقدت يف بردو بسلوفينيا حيث أثارت مسألة التصديحلقة تدارس

األساسي مع سلطات أرمينيا.

وقامت رئيسة اجلمعية أيضاً، بالتعاون مع احملكمة، بشن محلة وسائل التواصل االجتماعي الرامية إىل -١٣
. وقد هدفت هذه احلملة إىل إذكاء الوعي بنظام JusticeMatters#االحتفال بيوم العدالة اجلنائية الدولية: 

امة اجلمهور واملسؤولني احلكوميني على السواء، مبن فيهم مسؤولون من الدول غري روما األساسي لدى ع
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األطراف. كما شارك عدد من الدول األطراف، من بينها مجهورية قربص، مشاركة نشطة يف محلة وسائل 
)٦(التواصل االجتماعي  وذلك بالقيام بأنشطة شىت.

ل األطراف على علٍم بأنشطته الرامية إىل حتقيق عاملية وأبقت رئيسة اجلمعية السفرية إنتلمان الدو -١٤
الصحفية والتقارير األسبوعية الصادرة عن احملكمة وعن طريق البياناتنظام روما األساسي وذلك عن طريق 

ا وأنشطتها على حنو منتظم. وسائل التواصل االجتماعي. وجيري إبالغ مكتب مجعية الدول األطراف بزيارا

المحكمةرئيس لتي قام بها انشطة األ- ١

أسهمت احملكمة، بقيادة رئاستها، إسهامًا نشطًا يف اجلهود املتصلة بتحقيق العاملية وذلك بالتعاون -١٥
الوثيق مع جهات فاعلة أخرى، من بينها رئيسة مجعية الدول األطراف، وجهيت االتصال بشأن خطة العمل، 

تمع املدين، واملنظم ات اإلقليمية. وبناء على دعوة من اجلمعية الوطنية للسلفادور، والدول األطراف، وا
بشأن النظر "منظمة "برملانيون من أجل العمل العامليشاركت احملكمة يف اجتماعي خرباء شاركت يف تنظيمهما 

يف االنضمام إىل نظام روما األساسي وقدمت احملكمة إيضاحات فيما يتصل بعدد كبري من املسائل التفصيلية 
ا. وواصل رئيس احملكمة جهوده الدؤوبة من أجل توعية الرأي ا ملتعلقة باإلطار القانوين للمحكمة وعمليا

العام يف الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي، مثالً بإلقاء حماضرات عامة يف الواليات املتحدة.

نظر بشكل فعال يف االنضمام إىل وزار رئيس احملكمة أيضًا إندونيسيا وماليزيا حيث حّثهما على ال-١٦
احملكمة اجلنائية الدولية وذلك يف لقاءات عقدها مع عدد من الوزراء وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني. 
وأثناء هذه املناقشات، سلط رئيس احملكمة األضواء على فوائد العضوية يف النظام القائم على نظام روما 

قانونية، واألثر الردعي، والتضامن العاملي مع ضحايا أخطر اجلرائم، مبا يف ذلك احلماية ال–األساسي 
ل الشواغل واملعلومات غري الصحيحة حول احملكمة اجلنائية وتناوَ –واإلسهام يف تطوير القانون اجلنائي الدويل 

احملكمة ومن اها رئيسقالدولية. وبرزت هذه املواضيع بقوة يف عدد كبري من اخلطابات الرفيعة املستوى اليت أل
حاالت ظهوره يف وسائط اإلعالم.

ا مسؤولون حكوميون وبرملانيون وأصحاب مصلحة آخرون -١٧ وتلّقت احملكمة زيارات يف مقرها قام 
من عدد كبري من الدول غري األطراف، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر: 

،وتركيا،وتايلند،وباكستان،وإيران،وأوكرانيا،وأنغوال،نيسياوإندو ،واإلمارات العربية املتحدة،وإسرائيل، أذربيجان
،وسنغافورة،والسلفادور،وسان تومي وبرينسييب،وزمبابوي،ورواندا، وجنوب السودان، واجلزائر،وجامايكا

: دیوجد على الرابط التالي استعراض لمشاركة الدول األطراف والمجتمع المدني وجھات أخرى في ھذا الصد) ٦(
day-justice-criminal-international-https://storify.com/TIntelmann/17july-http://www.icc.
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عربية واململكة ال،واملغرب،ومصر،وماليزيا،وليبيا،ولبنان،وعمان،والعراق،والصني،والصومال،والسودان
.واليمن،والواليات املتحدة األمريكية،واهلند،وميامنار،السعودية

السوق ، وّقع رئيس احملكمة على تبادل للرسائل بني احملكمة وبرملان ٢٠١٤آب/أغسطس ٤ويف -١٨
شر (مريكوسور). والقصد من تبادل الرسائل هذا هو التعاون من أجل تعزيز وناملشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب

القانون اجلنائي الدويل، وتقدمي الدعم العام والدعم السياسي إىل احملكمة، وقيام برملان السوق املشرتكة لبدان 
بغية التشجيع على التنفيذ ‘ مريكوسور’لدى برملانات الدول األعضاء يف جبهود تروجييةاملخروط اجلنويب 

الكامل لنظام روما األساسي.

أخرىاتوفعاليس التدار حلقات -جيم

ي تولي التنسيقدان المتشاركان فلَ التي نظمها البَـ والفعالياتحلقات التدارس - ١

تنظيم فعاليات بالقيام،ومها مجهورية قربص واليابان،البلدان املتشاركان يف تويل التنسيقواصل -١٩
.ة بالتقريرونيويورك أثناء الفرتة املشموليف الهاي وذلك للرتويج لعاملية نظام روما األساسي 

وأثناء الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف يف الهاي، قامت مجهورية قربص واليابان ورومانيا -٢٠
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢يف واململكة املتحدة وأمانة اجلمعية، على حنو مشرتك، بتنظيم فعالية جانبية

وما األساسي: التقّدم احملرز والتحديات املاثلة". وقد أدار هذه بعنوان "حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام ر 
الفعالية اجلانبية الربوفيسور كالوس كريس، واستفاد احلضور فيها من العرض الذي قدمه املتكلمون البارزون 

تيينا ’ة بوزارة خارجية رومانيا؛ وسعادة السفري وزير الدولة،‘بودغان آوريسكو’سعادة الدكتور التالية أمساؤهم: 
، رئيسة الدائرة ‘سيلفيا فرينانديس دي غورميندي’، رئيسة مجعية الدول األطراف؛ وسعادة القاضية ‘إنتلمان

، عضوة جملس اللوردات باململكة املتحدة؛ والدكتور ‘فيفيني سترين’التمهيدية األوىل للمحكمة؛ والبارونة 
وأدىل أيضاً ‘. العامليالعملأجلمنبرملانيون’نظمة ، األمني العام املسمَّى حينئذ مل‘كاتني- دافيد دونات’

، الذي يعمل كجهة تنسيق لالحتاد األورويب بشأن احملكمة اجلنائية ‘كريستيان بريمان’مبداخالت: الدكتور 
الئتالف من أجل احملكمة ا’، املنسِّقة اإلقليمية ألوروبا لدى ‘كريستني مريشايريت دوتشينز’؛ والسيدة الدولية

حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما هدفوتناول املتكلمون التقدم احملرز يف اجتاه ‘. ائية الدوليةاجلن
األساسي، والفوائد الرئيسية للنظام القائم على نظام روما األساسي والتحديات الرئيسية اليت يطرحها.

دة املستديرة غري الرمسي املتعلق بتحقيق وُعقد اجتماع مائدة مستديرة غري رمسي بعنوان "اجتماع املائ-٢١
"، احمليط اهلادئ واحملكمة-العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي: حوار فيما بني دول أفريقيا وآسيا

متوز/يوليه ١٤نظمته بصورة مشرتكة مجهورية قربص واليابان، بدعم كرمي من بنغالديش، وذلك يف الهاي يف 
رئيس احملكمة اجلنائية ‘ هيون سونغ-سانغ’اع املائدة املستديرة هذا سعادة القاضي . وتكلم يف اجتم٢٠١٤
ا بشأن التصديق على ‘الدولية ، كما قدمت ثالث دول أطراف ودولة واحدة غري طرف عروضًا عن خربا
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هذا على القانونية أو السياسية اليت تعوق التصديق العقباتنظام روما األساسي وتنفيذه بالكامل أو بشأن 
، بينما شارك يف املناقشة ممثلون عن دول أطراف ودول غري أطراف يف نظام روما األساسي من املنطقة نظامال

احمليط اهلادئ. وتبادل املشاركون اآلراء بشأن العقبات القانونية والسياسية والفنية -األفريقية ومن منطقة آسيا
تشجيع الساسي وتنفيذه بالكامل وبشأن أمهية القيام مبزيد من القائمة فيما يتصل بالتصديق على نظام روما األ

أنه من أجل الرتويج للتصديق على نظام روما األساسي، لدول غري األطراف على التصديق عليه. وُأشري إىل ل
جيب تذليل العقبات القانونية (أو الفنية) والسياسية القائمة يف الدول غري األطراف. وجرى التذكري بأن 

ات القانونية أو الفنية تشمل جترمي اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي على مستوى النظام العقب
رمني  القانوين الوطين، وإدخال تعديالت على القوانني الوطنية ذات الصلة (مثًال القوانني املتعلقة بتسليم ا

لعقبات السياسية تشمل عدم كفاية النشر عن وباملساعدة القضائية الدولية يف املسائل اجلنائية)، كما أن ا
التواصل الرامية إىل نقل معلومات دقيقة عن أنشطة أو الدعوة أو التوعيةأنشطة احملكمة واحلاجة إىل أنشطة 

تمع الدويل مازالت خارج نطاق  احملكمة. وأّكد بعض املشاركني على أن بعض اجلهات الفاعلة الرئيسية يف ا
نظام روما األساسي. وأُثريت أيضًا مسألة احلاجة إىل إجراء حتليل دقيق لألسباب الكامنة النظام القائم على

وراء تباطؤ وترية التصديق على نظام روما األساسي يف السنوات األخرية.

دول أطرافها تالتي نظموالفعالياتحلقات التدارس - ٢

واملعهد العاملي ملنع العدوان بتنظيم ، قامت نيوزيلندا وليختنشتاين ٢٠١٤آذار/مارس ٧و٦يف -٢٢
حتقيق العاملية لنظام روما ’من أجل دول منطقة احمليط اهلادئ ُعقدت يف أوكالند بنيوزيلندا بشأن حلقة عمل

وشهدت هذه الفعالية حضورًا جيدًا من ممثلي دول ‘. األساسي وتعديالت كمباال املتعلقة جبرمية العدوان
مبا فيها دول غري أطراف يف نظام روما األساسي.احمليط اهلادئ،-منطقة آسيا

، نّظمت سلوفينيا وليختنشتاين واملعهد العاملي ملنع العدوان حلقة ٢٠١٤آيار/مايو ١٦و١٥ويف -٢٣
التصديق على تعديالت كمباال على نظام روما ’تدارس يف بردو بسلوفينيا من أجل دول أوروبا الشرقية بشأن 

ان: "حتويل تعديالت كمباال إىل حقيقة واقعة". وكان اهلدف منها هو إذكاء  الوعي األساسي وتنفيذها بعنو 
بتعديالت كمباال وتشجيع دول منطقة أوروبا الشرقية على التصديق عليها وتنفيذها.

، نظمت احملكمة العليا جلمهورية كوريا ندوة قضائية بعنوان "التعاون ٢٠١٤متوز/يوليه ٨ويف -٢٤
من أجل سيادة القانون وحقوق اإلنسان". وُعقدت هذه الندوة يف مقر احملكمة العليا يف القضائي الدويل

سيول وكان اهلدف منها هو الرتويج لتعزيز سيادة القانون وقانون حقوق اإلنسان يف آسيا. ونوقشت يف هذه 
سيوية هي موضع الرتكيز. الندوة مسألة ضرورة التعاون القضائي الدويل والبعثات املتعلقة به وكانت املنطقة اآل

هيون سونغ يف كلمته الرئيسية أمهية التعاون الدويل يف هذا - وتناول رئيس احملكمة اجلنائية الدولية القاضي سانغ
الصدد وشّجع على قيام املزيد من الدول اآلسيوية بالتصديق على نظام روما األساسي.
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باعتبارالدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة، ، ويف إطار أنشطة البعثة٢٠١٤متوز/يوليه ١٧ويف -٢٥
إيطاليا رئيس االحتاد األورويب، نظّمت هذه البعثة فعالية رفيعة املستوى بعنوان "األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية 

ليةالدولية: شريكان لديهما قيم مشرتكة" يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك احتفاًال بيوم العدالة اجلنائية الدو 
). وقد ٢٠١٤-٢٠٠٤إلبرام اتفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة (وإحياًء للذكرى السنوية العاشرة

(املمثل الدائم إليطاليا لدى األمم املتحدة) الذي ‘ سيباستيانو كاردي’استضاف هذه الفعالية سعادة السفري 
ام الذي تلتزم يف حدوده احملكمة واألمم املتحدة أشار إىل أن مسألة حتقيق العاملية هي اليت حتدد اإلطار الع

- على السواء بالبقاء شريكني هلما قيم مشرتكة. وألقى األمني العام لألمم املتحدة، سعادة السيد بان كي
رئيس احملكمة اجلنائية الدولية القاضي سونغ، ورئيسة مجعية قاميف الفعالية، كما االفتتاحيمون، اخلطاب 
السفرية تيينا إنتلمان، ووكيل األمني العام للشؤون القانونية السيد ميغيل دي سريبا سواريسالدول األطراف 

ن بعصر باملشاركة يف حلقة نقاش أّكدت على عاملية نظام روما األساسي بوصفه التحدي املشرتك الذي يُؤذِ 
)٧(املساءلة.

والصليب األمحر الروماين يف ،نساين الدويلرومانيا واللجنة الوطنية للقانون اإل،وقامت وزارة خارجية-٢٦
إىل الرتويج ألنشطة احملكمة هدفتبتنظيم فعالية لالحتفال بيوم العدالة اجلنائية الدولية ٢٠١٤متوز/يوليه ٢١

َ                        املدعية  العامة للمحكمة اجلنائية وشاركت يف هذه الفعالية لتصديق على تعديالت كمباال.لاجلنائية الدولية و 
، كما شارك فيها ممثلون للسلك الدبلوماسي معتمدون لدى بوخارست وممثلون لسيدة فاتو بنسودةالدولية ا

تمع األكادميي  للوزارات الرومانية املشاركة يف التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية وقضاة وطنيون ومشاركون من ا
وطالب ومشتغلون بالقانون.

لية ومنظمات أخرى األنشطة التي قامت بها منظمات دو -دال

أثناء الدورات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين لالستعراض الدوري الشامل، وهو عملية حمورها -٢٧
الدول جتري برعاية جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، تلقت الدول موضوع االستعراض توصيات 

ق على نظام روما األساسي، وبالتنفيذ احمللي لألحكام تتصل باحملكمة اجلنائية الدولية، وتتصل خاصة بالتصدي
لمبادئ العامة اليت يتضمنها ولألحكام املتعلقة بالتعاون، وبالتصديق لنظام بشأن اجلرائم و هذا الالواردة يف 

االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة. وكانت الدول غري األطراف و على ما ُيسمَّى بـتعديالت كمباال 
ومجهورية كوريا ،وبوتان،وبروين دار السالم،وإيران،وأنغوال،وإريرتيا،إثيوبياالرتكيز يف هذا الصدد هي: موضع

،ونيكاراغوا،ومصر،وكازاخستان،وقطر،وفييت نام،وغينيا االستوائية،والعراق،والسلفادور،الشعبية الدميقراطية
ة بالتصديق على نظام روما األساسي وبتنفيذه. وقدم مجيع هذه الدول توصيات صرحيتلّقت. فقد واليمن

:، انظر الرابطالبیان الصحفيلالطالع على ) ٧(
http://icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR1031.aspx.
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أكثر من مخسة وثالثني بلدًا توصيات بشأن هذه املسألة أثناء االستعراض الدوري الشامل املتعلق بواحدة أو 
غري األطراف يف نظام روما األساسي. ووردت إشارات إجيابية من اليمن أكثر من الدول املذكورة آنفاً 

قبلت اليمن التوصيات الداعية إىل التصديق على نظام روما األساسي، بينما قبلت والسلفادور: فقد 
السلفادور توصية بالتعجيل جبهودها الرامية إىل التصديق، يف مجلة أمور، على نظام روما األساسي. وباإلضافة 

فاق املتعلق إىل ذلك، قبلت عدة دول أطراف أن تنّفذ بالكامل نظام روما األساسي و/أو تصدق على االت
، وبوليفيا،والربتغال،وألبانيا،أفغانستانبامتيازات وحصانات احملكمة وتعديالت كمباال، وهذه الدول هي: 

وكوت ،وفانواتو،وشيلي،وسان مارينو،ً ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية
ة السفرية إنتلمان قد شّجعت مراراً الدول األطراف على مواصلة . كذلك فإن رئيسة اجلمعيوكوستاريكا،ديفوار

إصدار توصيات تتصل بتحقيق العاملية، وهي توصيات جيري تيسري تنسيقها عن طريق فريق أصدقاء احملكمة 
يف جنيف الذي ترأسه استونيا. وشّجعت الرئيسة، السفرية إنتلمان، الدول غري األطراف اليت قبلت التوصية 

على تنفيذ هذه التوصية، وشّجعت الدول األخرىعلى إىل التصديق على نظام روما األساسي الداعية
مواصلة النظر يف قبول مثل هذه التوصية. وكتبت أيضًا الرئيسة، السفرية إنتلمان، إىل الدول األطراف اليت 

يات عن طريق وسائل هذه التوصتسليط األضواء علىأصدرت توصيات تتصل باحملكمة اجلنائية الدولية إىل 
التواصل االجتماعي.

واصل االحتاد األورويب تقدمي الدعم إىل احملكمة بنشاط، مبا يف ذلك تقدميه عن طريق األنشطة و -٢٨
السياسة القوية اليت يتبعها الرامية إىل الرتويج ملسألة حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي. و 

االحتاد األورويب من حيث دعم احملكمة تقوم على أساس مؤسسي متني يتجلي يف قرار تفصيلي صادر عن 
. وعلى هذا األساس، ٢٠١١ويف خطة عمل بشأن تنفيذه ُوضعت يف عام ٢٠١١جملس االحتاد يف عام 

إجياد فهم أفضل لوالية على تشجيع الم روما األساسي و واصل االحتاد األورويب التزامه بشأن حتقيق العاملية لنظا
دف إىل جعل نظام روما  احملكمة. ودعم االحتاد األورويب احملكمة، على سبيل املثال، عن طريق بذل مساٍع 

حبث الدول الثالثة، عندما تصدق  على هذا النظام، -عند الضرورة –األساسي عاملياً حقاً وعن طريق القيام 
ا مبوجب هذا النظام. وواصل االحتاد األورويب أيضًا بذل كل جهد على الوف ا القانونية املتعهد  اء بالتزاما

إضايف بغية تعزيز هذه العملية مع الدول واملنظمات األخرى، وخاصة أثناء حواراته املنتظمة بشأن حقوق 
حلقات تدارس حملية أو عن طريق تنظيمبلداً وجامعة الدول العربية واالحتاد األفريقي؛ و ٤٠اإلنسان مع زهاء 

إقليمية مكرسة هلذا املوضوع، وعن طريق قيامه على حنو منهجي بتضمني االتفاقات املعقودة مع البلدان الثالثة 
تمع املدين اليت تدعو إىل حتقيق العاملية  حكمًا بشأن احملكمة، وعن طريق تقدمي الدعم املايل إىل منظمات ا

، أي بعد بدء نفاذ نظام روما األساسي، قدم االحتاد األورويب أيضاً ٢٠٠٣سي. ومنذ عام لنظام روما األسا
مليون يورو للحمالت العاملية الرامية إىل التصديق على هذا النظام واليت تنظمها ٣٠متويًال بلغ أكثر من 

تمع املدين وكذلك ملشاريع احملكمة. وعلى أساس اتفاق عام  د بني احملكمة واالحتاد املعقو ٢٠٠٥منظمات ا
األورويب بشأن التعاون واملساعدة، أُنشئ للمرة األوىل مشروع اجتماع مائدة مستديرة مشرتكة لضمان إجراء 
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مشاورات منتظمة وتبادل لآلراء بشأن املسائل موضع االهتمام املشرتك، مبا يف ذلك الرتويج لتحقيق العاملية 
لنظام روما األساسي.

متوز/يوليه ١٧لربملان األورويب أيضًا مببادرات تتصل بالرتويج خلطة العمل. ففي وقد اضطلع ا-٢٩
٢٠١٤/٢٧٢٤، وبناء على مبادرة من مخس جمموعات سياسية خمتلفة، اعتمد الربملان األورويب القرار ٢٠١٤

يف مجلة أمور، املتعلق جبرمية العدوان، والذي شجع الربملان األورويب عن طريقه الدول األعضاء على القيام،
)٨(املتعلقة جبرمية العدوان.٢٠١٠بالتصديق على تعديالت كمباال لعام 

الرتويج لتحقيق العاملية لنظام وخالل  الفرتة ملشمولة بالتقرير، واصلت املنظمة الدولية للفرانكفونية-٣٠
هم املربمة مع احملكمة يف ا، على أساس مذكرة التفاروما األساسي لدى الدول األعضاء والدول املراِقبة

دف ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ا مؤمتر  القمة الرابع عشر للمنظمة يف كينشاسا، وهي املذكرة اليت  واليت رحب 
إىل تعزيز وتطوير التعاون بني املنظمتني. وقد ألقى األمني العام للمنظمة، السيد عبده ضيوف، كلمة يف 

٢٠١٣جلمعية الدول األطراف يف الهاي يف تشرين الثاين/نوفمرب اجللسة االفتتاحية للدورة الثانية عشرة
باعتباره ضيفًا خاصاً. وقد شّدد السيد عبده ضيوف على أن الدعم املستمر للمحكمة من جانب املنظمة 
الدولية للفرانكفونية قد ُقدم، يف مجلة أمور، عن طريق حلقات التدارس التدريبية الرفيعة املستوى وحوار املنظمة

ا أيضًا دول أعضاء يف ٢٠١٤مع االحتاد األفريقي. ويف عام  ، قامت املنظمة برعاية حلقات تدارس حضر
املنظمة ليست أطرافاً يف نظام روما األساسي.

وواصل الكومنولث أيضًا دعم حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي. فأثناء اجتماع -٣١
، اعتمد ٢٠١٤آيار/مايو ٨إىل ٥املعقود يف غابوروين ببوتسوانا يف الفرتة من وزراء القانون بالكومنولث

أن تواصل األمانة نشر املعلومات ذات الصلة وتقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء تدعو إىلالوزراء توصيات 
ل بنظام روما يف الكومنولث، بناء على طلبها، فيما يتعلق بعملية تنفيذ وصياغة تشريعات وطنية فيما يتص

األساسي. ومازالت أمانة الكومنولث ملتزمة بوضع برامج ترمي إىل تيسري فهم األساسات اليت تقوم عليها 
ومسألة حتقيق العاملية لنظام روما األساسي.احملكمة وتطّور هذه احملكمة

عن طريق تنفيذ وواصلت منظمة الدول األمريكية دعم احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك دعمها-٣٢
"تبادل الرسائل من أجل إبرام اتفاق تعاون إطاري مع احملكمة اجلنائية الدولية" املوقَّع عليه يف مقر منظمة 

هيون سونغ واألمني العام -حبضور رئيس احملكمة القاضي سانغ٢٠١١نيسان/أبريل ١٨الدول األمريكية يف 
قامت اجلمعية العامة ،٢٠١٤ويف حزيران/يونيه )٩(سولسا.ملنظمة الدول األمريكية السيد خوسيه ميغيل إين

:انظر الرابط) ٨(
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-

0013+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
.http://www.oas.org/dil/esp/corte_penal_internacional.htm:انظر الرابط) ٩(
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ملنظمة الدول األمريكية، أثناء اجتماعها يف أسونسيون بباراغواي، باعتماد قرار بعنوان "تعزيز القانون الدويل"، 
، اليت تؤكد من جديد، يف مجلة أمور، دعم املنظمة للمحكمة اجلنائية الدولية (XLIV-O/14) 2852الوثيقة 

املنظمة إىل النظر يف التصديق على نظام روما األساسي أو يف االنضمام إليه، يف وتدعو الدول األعضاء 
لس الدائم أن يعقد، قبل الدورة التشريعات الوطنيةإطار وتذّكر بأمهية تنفيذ هذا النظام يف  ، وتطلب إىل ا

ن إدارة القانون الدويل ينبغي أن يشمل العادية السادسة واألربعني للجمعية العامة، اجتماع عمل بدعم م
جلسة حوار رفيع املستوى فيما بني املمثلني الدائمني جلميع الدول األعضاء من أجل مناقشة مجلة مسائل من 
بينها التدابري اليت ميكن أن تعزز التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية. كذلك أنشأت األمانة العامة ملنظمة 

دوقًا خاصًا يرمي إىل "تعزيز تعاون الدول األعضاء مع احملكمة اجلنائية الدولية بشأن الدول األمريكية صن
واهلدف من هذا الصندوق هو اإلسهام يف اعتماد قوانني حملية ونشر أعمال اللجنة املسائل  التشريعية."

ب فيها من هذه اللجنة أن القانونية للبلدان األمريكية، عمًال بالوالية الصادرة عن اجلمعية العامة واليت ُيطل
تدعم تقدمي التدريب يف الدول األعضاء من أجل املوظفني اإلداريني والقضائيني واألشخاص األكادمييني.
وكجزء من تعاون منظمة الدول األمريكية مع احملكمة، دعت املنظمة أيضاً رئيس احملكمة ورئيسة مجعية الدول 

يف الدورة الدراسية احلادية واألربعني املتعلقة بالقانون الدويل، املعقودة األطراف إىل إلقاء البيانني االفتتاحيني
اللجنة القانونية للبلدان فإن. وفضًال عن ذلك، ٢٠١٤يف ريو دي جانريو بالربازيل يف آب/أغسطس 

قد ،، وهي اهليئة االستشارية املعنية باملسائل القانونية مبوجب ميثاق منظمة الدول األمريكيةاألمريكية
ا ال-استقبلت رئيس احملكمة السيد سانغ ادية اخلامسة عهيون سونغ يف مقرها يف ريو دي جانريو أثناء دور

والثمانني. وينشر املوقع الشبكي إلدارة القانون الدويل معلومات تفصيلية عن املبادرات واإلجراءات املتخذة 
)١٠(فيما يتصل باملسائل املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية.

تمع املدين دورًا حاسم األمهية يف إذكاء الوعي بشأن احملكمة، وزيادة عمليات التصديق -٣٣ ويؤدي ا
على نظام روما األساسي، والرتويج العتماد تشريعات تنفيذ وطنية، ومبدأ التكامل، وتعاون الدول األطراف 

ْجها اإلقليمي وامع احملكمة. وواصلت املنظمات غري احل تعزيز حتقيق العاملية للمحكمة.  لقطري بشأنكومية 
وفريق ‘ العامليالعملأجلمنبرملانيون’ومنظمة ‘ االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية’كذلك فإن 

ا أيضاً  أصدقاء احملكمة يف جنيف قد واصلوا القيام بأنشطتهم اجلديرة بالثناء يف هذا امليدان واليت أبلغوا 
ركتني يف تويل التنسيق.اجلهتني املتشا

المرجع نفسھ.) ١٠(
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االتصاالت والمبادرات الثنائية-هاء

املوجهة من األمانة واليت )١١(ذّكرت اجلهتان املتشاركتان يف تويل التنسيق باملذكرة الشفوية السنوية-٣٤
ا  لتحقيق التصديق على نظام روما األساسي تطلب فيها إىل الدول تقدمي معلومات عن اإلجراءات اليت اختذ

تشرين الثاين/نوفمرب ١٢تنفيذه بالكامل، وأكّدتا على أن عدد الرودود الواردة كان منخفضًا جداً. فبتاريخ و 
قد ردت على املذكرة الشفوية املوجهة من األمانة. وأثناء )١٢(، مل تكن سوى ست دول أطراف٢٠١٤

الدول األطراف على تقدمي املشاورات اليت أُجريت، شجعت اجلهتان املتشاركتان يف تويل التنسيق مجيع 
املعلومات املطلوبة إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد.

أقل البلدان النامية، الذي أُنشئ صاحل وقد أسهمت بعض الدول األطراف يف الصندوق االستئماين ل-٣٥
، والذي مّكن مندوبني من دول غري أطراف من املشاركة يف دورات مجعية ICC-ASP/2/Res.6مبوجب القرار 

لدول األطراف.ا

وقدمت استونيا وليختنشتاين دعمًا ماليًا من أجل احلمالت الداعية إىل التصديق على نظام ورما -٣٦
تمع املدين أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير. وشاركت ليختنشتاين يف  ا منظمات ا األساسي اليت قامت 

ا اجلمعية التشريعية للسلفادور يف اجللسات املتعلقة بالتصديق على نظام روما األساسي واليت عقد
)١٣(.٢٠١٤حزيران/يونيه 

التنفيذ الكامل لنظام روما األساسيفي مجال المحرز التقّدم و التطّورات -واو

التعاون القضائي الدويل باملتعلق ١٠٤/٢١٣بدأ نفاذ "القانون رقم ، ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١يف -٣٧
ال اجلنائي املتعلق مبجموعة قوانني اجلمهورية التشيكية"، مما يسمح ١٠٥/٢٠١٣نون رقم و"القا"يف ا

بتعاون اجلمهورية التشيكية مع احملكمة اجلنائية الدولية.

القانون السويدي املتعلق باملسؤولية اجلنائية عن اإلبادة اجلماعية ’، بدأ نفاذ ٢٠١٤متوز/يوليه ١ويف -٣٨
، األمر الذي يُدمج هذه اجلرائم متاماً، كما هي معرَّفة يف نظام ‘وجرائم احلربواجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

روما األساسي، يف النظام القانوين الداخلي السويدي. فقد رُئي أن من الضروري إجراء تنقيح للتشريع 
ُأجري حبث الداخلي  السويدي املتعلق باجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي وذلك بالنظر إىل أن نتائج 

للتشريعات ذات الصلة قد أظهرت أن نظام روما األساسي ال يُنفَّذ بصورة كاملة يف القانون السويدي. وقد 

.٢٠١٤متوز/يوليه٧، المؤرخة ICC-ASP/13/PA/45الوثیقة ) ١١(

ھي: ألمانیا، وإیطالیا، وجمھوریة قبرص، وسلوفینیا، ولیختنشتاین، والیابان.) ١٢(
شارك في الجلسات أیضاً عضو من برلمان الجمھوریة الدومینیكیة.) ١٣(
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قانون املسؤولية اجلنائية عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ’نفاذ ٢٠١٤متوز/يوليه ١بدأ يف 
فضًال عن متطلبات القانون الدويل العريف ذي ا األساسيوهو ما يفي مبتطلبات نظام روم‘ وجرائم احلرب

الصلة.

ج هذا القانون يف ، بدأ نفاذ القانون اجلنائي املتكامل إلكوادور. ويُدِر ٢٠١٤آب/أغسطس ١٠ويف -٣٩
صلب التشريع الداخلي اجلرائم  األربع الواردة يف نظام روما األساسي.

االستنتاجات والتحديات- ثالثا

ومل حيدث دولة، ١٢٢يف احملكمة اجلنائية الدولية بلغ عدد األعضاءء الفرتة املشمولة بالتقرير، أثنا-٤٠
.على نظام روما األساسيأي تصديق جديد

العضوية يف احملكمة اجلنائية الدولية من منظور التمثيل اإلقليمي، وتوجد مازال الرتكيز منصبًا على و -٤١
فلم يبَق إال قلة من الدول يلزم انضمامها لكي يتحقق التمثيل الكامل عدة تطورات بارزة تستحق الذكر.

). وقد أحرزت السلفادور تقدماً مهماً يف اجتاه التصديق على نظام ٢٧/٣٣الالتينية والكارييب (ملنطقة أمريكا 
لذي يقوم روما األساسي وذلك بتقدمي مشروع قانون من أجل التصديق على نظام روما األساسي إىل الربملان ا

، وقد زيدت )١٨/٥٤(متثيالً األقل نطقة املهي يحمليط اهلادواوما زالت منطقة آسياحالياً بالنظر يف املسألة. 
اجلهود املبذولة من جانب دول أطراف ومنظمات دولية ومنظمات جمتمع مدين من أجل إجياد وعي وفهم 

، ٢٠١٣ويف متوز/يوليه صديق عليه وتنفيذه.أفضل لنظام روما األساسي ومواجهة التحديات املتعلقة بالت
أيلول/سبتمرب ١أحال جملس وزراء اليمن مسألة التصديق على نظام روما األساسي إىل جملس النواب. ويف 

دول أوروبا ’وجمموعة ، كانت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية التابعة للمجلس تنظر يف هذه املسألة. ٢٠١٤
إحدى أكثر املناطق متثيًال ومل يبق سوى عدد صغري من الدول مل ينضم بعد إىل هي ‘ الغربية ودول أخرى

قد قبلت يف ، فإن أوكرانيا)١٨/٢٣(بلدان أوروبا الشرقيةفيما خيص أما ). ٢٥/٢٩احملكمة من هذه املنطقة (
٢١ما بني اختصاص احملكمة على األفعال املرتكبة على أراضي أوكرانيا يف الفرتة ٢٠١٤نيسان/أبريل ١٧

ولكنها مازالت موقعًة فقط على نظام روما األساسي.٢٠١٤شباط/فرباير ٢٢و٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 
وعقب إعالن رئيس قلم احملكمة عن إيداع اإلعالن املخصص املعين، أصدرت رئيسة مجعية الدول األطراف 

إىل التصديق على نظام روما بيانًا صحفيًا أحاطت فيه علمًا باإلعالن املخصص ودعت أوكرانيا 
. وما زال العائق الرئيسي لتصديق أوكرانيا يتمثل يف اإلطار الدستوري الذي حيتاج إىل تعديالت )١٤(األساسي.

ومازالت املنطقة األفريقية هي أكرب جمموعة إقليمية يف عضوية احملكمة وإن  .االعرتاف باختصاص احملكمةتتيح 
).٣٤/٥٤أطراف يف نظام روما األساسي (مازالت غريعديدة دول توجدكانت 

.http://icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR998.aspxانظر الرابط: ) ١٤(
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أثناء الفرتة ، املعتمدة يف كمباال،جنز عمليَة التصديق على التعديالت على نظام روما األساسيوقد أَ -٤٢
١٢وحبلول املشمولة بالتقرير كل من: إسبانيا، وبلجيكا، وبولندا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، والتفيا، والنمسا.

١٨، كانت التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان قد حظيت بالتصديق من جانب ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب
دولة. وقادت ليختنشتاين ٢١قد حظيت بالتصديق من جانب ٨دولة، والتعديالت املدَخلة على املادة 

ا على املستوى الفين، يف عملية التصديق عل ى اجلهود املبذولة ملساعدة البلدان، مبا يف ذلك مساعد
من هذا التقرير. وشهدت رئيسة مجعية الدول األطراف إيداع ٢٣-٢١ح ذلك الفقرات وضِّ التعديالت، كما تُ 

صكوك التصديق أو االنضمام، كلما كان ذلك ممكناً، وسلطت األضواء على هذه اإلجراءات من جانب 
يف مشاريع قوانني من وعالوة على ذلك، جيري النظر)١٥(الدول األطراف عن طريق إصدار بيانات صحفية.

أجل التصديق على تعديالت كمباال وذلك يف برملانات: باراغواي، والسلفادور، وشيلي، وكوستاريكا، 
وهولندا.

دولة قد صّدقت على االتفاق املتعلق ٧٣كانت ،  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ١٢وحبلول-٤٣
ا ح بعد طرفاً يف نظام روما األساسي. وصّدقت السنغال منها أوكرانيا اليت مل تصب،بامتيازات احملكمة وحصانا

وقد شجَّعت اجلهتان املتشاركتان يف تويل التنسيق مبادرات .٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٢٥على هذا االتفاق يف 
ترمي إىل التصديق عليه بالنظر إىل ما له من أمهية كبرية ألداء احملكمة ملهامها.

ة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، فإن التحديات الرئيسية اليت تواجه حتقيق إىل املعلومات املقدمواستناداً -٤٤
تعديل باملتعلقةاإلرادة السياسية املطلوبة ملواجهة الصعوبات القانونيةالعاملية واليت ما زال يتعني مواجهتها هي:

السياسية اليت تعوق عملية الدستور أو التشريع الوطين من أجل التصديق على نظام روما األساسي، والتحديات
التصديق، واالفتقار إىل اخلربة الفنية واملوارد املالية، وعدم كفاية املعلومات بشأن املوارد واألنشطة املتعلقة 

بالتصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه.

امية إىل الر اجهودهمنتزيداملصلحة أن للجهات صاحبةالسياسية، ميكن اإلرادةوإىل جانب دعم -٤٥
عن طريق تقاسم اخلربة وذلك اليت لديها نظم قانونية مماثلة مستقبالً مساعدة الدول األطراف حاليًا أو 

حتديد الدول الدول األطراف يف هالذي تتّبعباملنحى االستباقيوقد ُرحِّبالقانونية واملمارسة العملية معها. 
ا يف هذا االجتاه اليت ميكن أن تصبح أطرافاً وبناء شراكات معها. وك قد ما ذُكر سابقاً، فإن اجلهود املضطلع 

كما بُذلت بصورة مشرتكة من جانب منظمات إقليمية ومنظمات البلدان  بُذلت بصورة ثنائية من جانب 

انظر الرابط:في حالة كرواتیا: ) ١٥(
http://icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr976.aspx ،وفي حالة سلوفاكیا ،

، وفي http://icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR1000.aspxانظر  الرابط: 
-http://iccحالة النمسا، انظر الرابط: 

cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR1029.aspx ندا وفي حاالت التفیا وبول؛
وإسبانیا، انظر الرابط:

http://icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR1044.aspx.
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لكن يلزم القيام مبزيد من األنشطة يف هذا الصدد. وُسلطت األضواء أيضًا على احلاجة إىل و جمتمع مدين، 
إطالع هذه األطراف الثالثة علىضمن اجلهات املشاركة يف األنشطة املتوقّعة أو إىللثة ثاإشراك أطراف 

.مستقبالً زيادة الوعي واالهتمام بعمليات التصديق بغيةقة قَّ النتائج احمل

إتاحةوبالنظر إىل أهداف خطة العمل، جرى التأكيد على أن الدول األطراف ينبغي أن تسعى إىل -٤٦
ا تزويد األمانة باملعلومات ذات الصلة عن األنبوسائل منهانطاق واسع، املعلومات على شطة املضطلع 

.نظام روما األساسيوالتنفيذ الكامل لعاملية الللنهوض بتحقيق 

التوصيات-رابعاً 

إلى جمعية الدول األطراف-ألف

.ً      ً رصدا  دقيقا  مواصلة رصد تنفيذ خطة العمل -١

إلى الدول األطراف-باء

إطار يف وذلك نظام روما األساسي والتنفيذ الكامل لعاملية تحقيق اللقدر اإلمكان بالرتويجمواصلة -٢
ا ، مبا يف ذلك زيادة التعاون بني املنظمات الدولية الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطرافعالقا

؛واإلقليمية واحملكمة

ُ  الص ع دتعلقة باحملكمة على نشر املعلومات املالرامية إىل مواصلة جهودها -٣ الدويل، و واإلقليمي الوطين ُّ
والدورات وغريها من املبادرات اليت واملنشوراتوحلقات التدارسالفعالياتتنظيم بوسائل منها

احملكمة؛بأعمالتزيد الوعي ميكن أن 

، مبا لنظام روما األساسيلكاملالعاملية والتنفيذ ابتحقيق املتصلةَّ  احملد ثةعلومات املمواصلة تزويد األمانة ب-٤
؛الوطينباجلهات اليت تتوىل التنسيق على املستوىاخلاصةيف ذلك معلومات االتصال احلالية 

تمع املدين واألوساط األكادميية واملنظمات الدولية –قدر اإلمكانالقيام مواصلة -٥ باالشرتاك مع ا
تنفيذ الكامل لنظام روما األساسي؛بتعزيز حتقيق العاملية وال–والرابطات املهنية 

تمع املدين واألوساط األكادميية واملنظمات الدولية والرابطات املهنية -القيام -٦ –باالشرتاك مع ا
العاملية والتنفيذ ّ                    رك ز على النهوض بتحقيق توفعالياتللخرباء تدارس وحلقات نقاشتنظيم حلقات ب

عن نشر املعلومات بو يويورك والهاي ويف املناطق املختلفة،يف نوذلك ، لنظام روما األساسيالكامل
؛احملكمة وأحكام نظام روما األساسيأعمال
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يف ً أطرافا  لدول الراغبة يف أن تصبح اأمكن ذلك، إىلكلما،  واملاليةالفنيةمواصلة تقدمي املساعدة -٧
ا الوطنيةإطاريفالنظام األساسي هذا يف تطبيق الراغبةالدولالنظام األساسي وإىل  ؛تشريعا

تمع املدين واألوساط منظمات تقدمي الدعم املايل وأوجه الدعم األخرى، كلما أمكن ذلك، إىل -٨ ا
ّ                   األكادميية واملنظمات الدولية والرابطات املهنية اليت تقدم املساعدة الفنية بغية التغل ب على التحديات اليت 

جرى إيضاحها يف هذا التقرير؛تواجه عملية التصديق والتنفيذ واليت

ً                            مواصلة املسامهة يف الصندوق االستئماين لصاحل أقل البلدان منوا  من أجل تشجيع حضور الدول غري -٩
األطراف يف دورات مجعية الدول األطراف؛

لذلك.ً تبعا  مواصلة التعاون مع احملكمة حىت تتمكن من أداء مهامها -١٠

)١٦(ألطرافإلى أمانة جمعية الدول ا-جيم

عن نظام روما األساسي والتنفيذ الكامل لعاملية الدعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز مواصلة -١١
ذا الشأن، توفري املعلومات املُحدَّ عن طريق تبادل املعلومات، و تتوىل تنسيق جهة كالعمل  طريق ثة 

؛ لشبكي للمحكمةوقع ااملاملعلومات على هذهوضع بوسائل منها 

شبكي وقع الاملاملوارد املتاحة واجلهات املاحنة احملتملة، ووضعها على املعلومات عن مجيع جتميع -١٢
؛تيسري وصول الدول إليهابغية محكمة لل

من املساعدة تبادل املعلومات بني املستفيدين احملتملني حتسنيلغرضيف شكل صفيفةولجدإعداد -١٣
ساعدة.ملذه اواجلهات املاحنة هلالفنية 

____________

مع االستعراض الذي یجریھ حالیاً المكتب ألسالیب عمل جمعیة الدول یتعین تنفیذ ھذه التوصیات بما یتمشى) ١٦(
، ASP/12/20وعلى النحو الذي أقرتھ الجمعیة في القرار ICC-ASP/12/59األطراف، على النحو الوارد في الوثیقة 

.٤١الفقرة 
.


