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عشرةرابعة الدورة ال

٢٠١٥نوفمرب/تشرين الثاين٢٦-١٨، الهاي

تقرير المكتب عن خطة العمل الرامية إلى تحقيق العالمية والتنفيذ

كامل لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةال

ّ  مقد مة-ّ ً أو ال  

ا اخلامسة، قد اعتمدت بتوافق اآلراء خطة العمل -١ للجمعية كانت مجعية الدول األطراف، يف دور
فيما ُ          الرامية إىل حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (ي شار إليها 

.)١(يلي بـ"خطة العمل")

ا الثا-٢ عشرة، بالتقرير لثة ُ                                            ورحبت مجعية الدول األطراف (ي شار إليها فيما يلي بـ"اجلمعية")، يف دور
السنوي للمكتب عن تنفيذ خطة العمل، واعتمدت التوصيات الواردة فيه، وطلبت إىل املكتب مواصلة 

ا الرصد تنفيذ اخلطة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجل .)٢(عشرةرابعةمعية يف دور

على ، وتدعو خطة العمل الدول األطراف إىل استخدام الوسائل السياسية واملالية والفنية املتاحة هلا-٣
للتشجيع على حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي، عن طريق العالقات ،حنو استباقي

ك، تدعو خطة العمل األمانة إىل دعم الدول يف جهودها الرامية إىل ً      وفضال  عن ذل. الثنائية واإلقليمية
العمل كجهة تتوىل تنسيق تبادل املعلومات، يفبتعزيز حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي 

مجع هذه املعلومات وضمان نشرها. كما تتطلب خطة العمل من حدود املوارد املتاحة، بوسائل من بينها
مكتبها، بإبقاء خطة العمل قيد االستعراض.عن طريقمعية القيام، اجل

- تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي، الوثائق) ١(
، املرفق األول.ICC-ASP/Res.3) ، اجلزء الثالث، الوثيقة ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب ١
لد األول، اجلزء الثالث، الوثيقة (ICC-ASP/13/20(٢٠١٤عشرة ........ثالثةالالدورة......الوثائق الرمسية ) ٣( -ICC)، ا

ASP/13/Res.5( ١، واملرفق األول، الفقرة ٥، الفقرة.
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، وتعيني ٢٠١٥شباط/فرباير ١٨قرر مكتب مجعية الدول األطراف إعادة تعيني مجهورية قربص يف -٤
ص صةتنسيق مشرتكتنيجهيت ا م، بوصفه٢٠١٥مارس آذار/٢مملكة الدامنرك يوم  ّ   خم  للبلدان من أجل ُ

.عملتسهيل تنفيذ خطة ال
٢٨، املؤرخ ICC-ASP/13/36املشمولة بالتقرير الفرتة الالحقة العتماد التقرير السابق (ّ  د ة املتشملو -٥

. وأثناء هذه الفرتة، عقد البلدان ٢٠١٥) لغاية شهر تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 
تمع ّ                                                    امليس ران مشاورات وجلسات إحاطة إعالمية من أجل إبقاء املندوبني ومسؤويل احملكمة وأعضاء ا

خبصوص التقدم احملرز يف املناقشات ّ ستجد  اّ             املدين واألطراف املهتمة األخرى على اط الع على كل ما 
مّ املتعلقة خبطة العمل، ومن أجل تلق   م وتوصيا م وتعليقا ُ    . ومل ت قرتح وزيادة أوجه التعاضدي اقرتاحا

ي تعديالت لتفاصيل خطة العمل احلالية.أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير أ

مستجدات الجهود الرامية إلى تحقيق العالمية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي- ثانيا

األنشطة التي قامت بها المحكمة-ألف
ي والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسعاملية احملكمة مسامهة فعالة يف اجلهود الرامية إىل تعزيز السامهت -٦

طة العمل، املعنية خبجهات التنسيق يف تعاون وثيق مع جهات فاعلة أخرى، مبا يف ذلك رئيس اجلمعية، و 
تمع املدين .والدول األطراف، واملنظمات احلكومية الدولية وا

تدارس حلقة النرويج وهولندا، من نظمت احملكمة، بدعم مايل من املفوضية األوروبية وكذلك -٧
تنفيذ جدول أعمال الندوةرد يف َ و  َ و  . ٢٠١٥يوليو متوز/١٠-٩خوسه، كوستاريكا، يف لتعاون يف سانل

لس وشامل. َ باعتباره عامال هاما يف متكني التعاون على حنو س  -الوطين صعيد نظام روما األساسي على ال
املتعلقة بالتنفيذ حبث القضايا اهلامة أيضا ّ مت  فقدالتعاون، على ً أساسا  لندوة خالل االرتكيز ّ مت  يف حني و 

احملكمة اجلنائية الدولية بني الدول غري بلوعي ً        كانت فرصة  إلذكاء اكما  الكامل لنظام روما األساسي.  
يف تفكري التفاعل مع احملكمة وكذلك مع الدول األطراف، وتشجيع هذه الدول على الب، األطراف

االنضمام إىل نظام روما األساسي.

منفصل مع برملانيني من  اجتماعيف سان خوسه، شارك رئيس احملكمة يف حلقة التدارس وعلى هامش -٨
ً ا  تنفيذتنفيذه و لسلفادور) بالنسبة ل(االنضمام إىل نظام روما األساسي حول،كوستاريكا والسلفادور

برملانيونمنظمة يف تنظيمه تالتشريعي لكوستاريكا وشاركلس خالل اللقاء، الذي استضافه او . ً كامال  
استعدادهم ملواصلة العمل على االنضمام إىل عن يونالربملانيون السلفادور أعرب ،ل العمل العامليمن أج

حقيقة واقعة يف املستقبل القريب.ُ    لكي ي صبح نظام روما األساسي 

احملكمة عاملية حتقيق أمهية أبرز السلك الدبلوماسي يف مناسبتني يف جنيف، و ّ العام  املدعي وخاطب -٩
ل على استخدام عملية االستعراض الدوري الشامل على حنو أكثر فعالية لتحقيق هذاوتشجيع الدو 

ب واملشاركة يف العديد َ ط  ُ خ  بإلقاءالرتويج ألهداف خطة العمل أيضا باحملكمة وقام املسؤولون يف اهلدف. 
من املؤمترات والندوات األخرى.
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تـ ل ف ني يف احملكمة كبار املسؤولّ  استغل   خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، -١٠ أثناء زيارات ، رصُ الف  ُ َ َ   خم 
،رمسيةّ يف مهام  مسؤويل احملكمةأصحاب املصلحة اخلارجيني إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وأثناء سفر 

غري من الدول عددللتواصل مع املسؤولني احلكوميني والربملانيني وغريهم من أصحاب املصلحة من
، مبا يف ذلك أرمينيا، الكامريون، العراق، جامايكا، كازاخستان، لبنان، األطراف يف نظام روما األساسي

خالل هذه و الواليات املتحدة األمريكية. ، ند، توغو، أوكرانياغرب، نيبال، عمان، باكستان، تايلماليزيا، امل
و أنظام روما األساسي االنضمام إىل بطريقة مستنرية يف ع مسؤولو احملكمة النظر ّ املناقشات، شج  

نظام روما األساسي يف اجلهود العاملية من أجل الذي يكتسيه ، مما يؤكد الدور اهلام عليهالتصديق
األطرافدور الدول بفضال عن توضيح العديد من القضايا القانونية والتقنية املتصلة باحملكمة و ،املساءلة
.اوالتزاما

الوعي وتوفري املعلومات يف جمال إذكاء ة ّ داة هام  أ، بوصفها األنشطة اإلعالمية العامةاحملكمةتواصل -١١
احملكمة تقوم . و ً تنفيذا كامال  وتنفيذ نظام روما األساسيطابع العاملي تعزيز المن أجل ،األمهيةةبالغال

للمعلومات اليت من االهتمام ً ا  املوقع اجلديد مزيديويل تنقيح موقعها على االنرتنت، وسوف بحاليا 
تمع املدين.أصحاب املصحيتاجها لحة مثل املسؤولني احلكوميني ونشطاء ا

وأمانة الجمعيةجمعية الدول األطراف ُ األنشطة التي قام بها رئيس  -باء
سعادة رئيس مجعية الدول األطراف، َ د  َّ حد  إضافة إىل األنشطة األخرى املذكورة يف هذا التقرير، -١٢

إحدىا باعتبارمهً  تنفيذا كامال ، م روما األساسي تنفيذ نظاالطابع العاملي، و صديقي كابا، السفري
األنشطة، وأثار يف العديد من اجلمعية شارك رئيس ، األولويات الرئيسية لفرتة واليته. هلذا الغرض

.رفيعة املستوىاليف العديد من االتصاالت الثنائية هذه املسألة

يناير كانون الثاين/٧ألساسي يف انضمام دولة فلسطني إىل نظام روما ابرحب الرئيس -ّ مكر ر١٢
، وشارك يف مراسم ٢٠١٥/أبريلنيسان١وعند بدء نفاذ النظام األساسي لدولة فلسطني يف ٢٠١٥،٣

٤روما النظام األساسي.يف ١٢٣طرفالدولة الالرتحيب بصفتها 

-مكرَّراً ثانياً 

١إىلسبتمرب أيلول/٢٦من ّ  املمتد ة ة مبا يف ذلك العديد من االجتماعات اليت عقدت يف نيويورك يف الفرت 
على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة، واليت مشلت لقاءات ثنائية على ،٢٠١٥أكتوبر  تشرين األول/

تعزيز عاملية نظام روما لاملستوى الوزاري مع الدول األطراف والدول غري األطراف، يف مجلة أمور، 
ا أن تعزز مبدأ التكامل والتعاون مع احملكمة. وعالوة األساسي واعتماد تنفيذ التشريعات اليت من شأ

يوليو، مؤمترا متوز/٢١و٢٠على ذلك، إلحياء ذكرى يوم العدالة اجلنائية الدولية عقد الرئيس، يومي 
املغرب من وزراء العدل فيهشارك، الدولية اجلنائية"ةلا"سيادة الدول والعدحولإقليميا يف داكار 

تمع املدين من الدول غري األطراف يف املنطقة األفريقية.،نو ، وكذلك صحفيوموريتانيا ومنظمات ا

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1082_2.aspxاُنظر  ٣
٤http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1103.aspx
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، العقود للجمعية العامة لألمم املتحدةمن الدورة  السبعنياجلزء الرفيع املستوى على هامش -مكرَّراً ثانياً 
ة اجتماعات مع الدول عقد الرئيس عد، ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ١أيلول/سبتمرب و٢٦يف الفرتة بني 

وتنفيذ ، واعتماد تعزيز عاملية نظام روما األساسياألطراف وغري األطراف من أجل، يف مجلة أمور، 
ا تعزيز مبدأ التكامل والتعاون مع احملكمة. التشريعات اليت من شأ

ّ د استخدام حق  تقييحول فيع املستوى االجتماع الر يف سياق ، ٢٠١٥سبتمرب أيلول/٣٠يف -مكرَّراً ثالثاً 
َ   الذي ع ق د ه حالة الفظائع اجلماعية، الفيتو يف  َ خارجية فرنسا واملكسيك، ّ          كل  من وزيري يف األمم املتحدةَ

أحد الوسائل لتعزيز ، بوصفه أمهية التصديق العاملي على النظام األساسيحول الرئيس كابا خطاب ألقى
حوارات ثنائية اثناءيف هذا السياق، و على ذلك، من تقاعس جملس األمن. وعالوةّ اإلرادة السياسية للحد  

باستمرار مجيع األعضاء الدائمني يف جملس يدعو الرئيس كابا كان الصحافة،  لدى يف أفريقيا، و أقامها
األمن التابع لألمم املتحدة على التصديق على نظام روما األساسي.

الرئيس يف عقد م العدالة اجلنائية الدولية، إحياء ذكرى يو مبناسبة عالوة على ذلك، -مكّررًا رابعاً ١٢
، مؤمترا إقليميا حول "سيادة الدول والعدالة اجلنائية ٢٠١٥يوليو متوز/٢١و ٢٠داكار، السنغال، يومي 

.وغريها من اجلهاتالدولية" مبشاركة، الدول األطراف و الدول غري األطراف

نالمشتركاالتنسيقمركزااألنشطة التي قام بها -جيم

، ٢٠١٥آذار/أبريل ٢١يف ،لفريق العامل يف الهاياليت أجراها ااملشاورات غري الرمسية األوىل أثناء -١٣
ن، يف مجلة أمور، زيادة الرتكيز على اجلهود اليت تبذهلا الدول ّ برنامج عمل تضم  التنسيقمركزام ّ قد  

ج أكثر تركيزا ااألطراف نفسه وتعزيز التنسيق بني خمتلف راف، ّ             فيما خيص  الدول غري األط، واتباع 
اجلهات املعنية وزيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم االجتماعية يف تعزيز 

َ   ج ر ت مشاورات مسبقة يف أعقابالربنامج هذا دم ُ . وق  ً كامال  ً ا  تنفيذوتنفيذه نظام روما األساسيعاملية  َ
من القضايا مثل ٌ ثري عدد  ُ . خالل هذه املشاورات أ  نيويوركو هاي الالعاملني يف الفريقني على مستوى 

يف اهلادئةج ُ ه  ُّ ، وإمكانية تطبيق النـ  من الدول غري األطرافالتحديات السياسية اليت تواجه كل دولة 
وظفيها على ملاجلغرايف وزيع تشجيع الدول على النظر يف التصديق أو االنضمام، وأثر أداء احملكمة والت

يف خمتلف النظم القانونية مراعاة ، ودور املنظمات اإلقليمية، وال سيما االحتاد األفريقي، وأمهية عامليتها
حسبعاملية والتنفيذ الكامل. وذكر أيضا أن املتطلبات التشريعية لتحقيق التنفيذ الكامل ختتلف المعاجلة 

ستدعي إجراء مزيد من املناقشات يالدول األطراف وفقا لنظامها القانوين، وأن مفهوم التنفيذ الكامل قد 
يف املستقبل. وباإلضافة إىل ذلك متت مناقشة احلساسيات يف التفاعل مع الربملانات.

ّ                                                               ات باع املمارسة املتمثلة يف إجراء مشاورات غري رمسية مع العديد من اجلهات التنسيقمركزاواصل-١٤
عدة جوالت بالفريق العامل يف الهاي قامو .ّ   قد ماهالعمل الذي بناء على برنامج الفاعلة يف حمافل خمتلفة، 
على اجلهود املبذولة والدروس املستفادة من الدول األطراف يف تعزيز ّ       ، رك ز فيها من املشاورات غري الرمسية

الدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية عنوالتنفيذ الكامل. وتلقى الفريق العامل أيضا إحاطة من عاملية ال
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ا االحتاد األورويب يف هذا الصدد، مبا يف ذلك جهود مشرتكة مع الدول يظمة اليت اجلهود املنت قوم 
ناقشة هذه القضايا.ملفرصةكانت األطراف األخرى، و 

التعاون، نظمته هولندا مبشاركة السنغال يوم كامل حولملدة يومقد معتكفُ ع  إضافة إىل ذلك، -١٥
ىل احلاجة إرئيس اجلمعية ّ تطر قعاملية حيث بالً متعلقا  ً جزءا  هذه احللقة تضمنت و ، ٢٠١٥أيار/مايو ١١
ُ   ً ىل امل ضي  ق د ما  إة ّ امللح    ُ  ّ كمة احملرئيس كما تناولَ ُ                  تل ته  مناقشة مفتوحة.  عاملية والتنفيذ الكامل، الحنو حتقيق ُ 
َ  أثناء امل عتك فاملوضوع خالل مداخلتههذا    ُ.

مشاورات فردية وثنائية مشرتكة مع ممثلي تنسيقالمركزاى وإضافة إىل اللقاءات املفتوحة، أجر -١٦
تمع املدين واملنظمات الدولية واألمانة، على مجيع املستويات، مبا يف ذلك مستوى وزراء  الدول وأعضاء ا

َ       وحيثما أمك ن  ذلك، خارجيتها. على أساس ثنائي يف ،عاملية على املستوى السياسيمسألة الأثريت َ
إىل لدول األطراف ً  مؤخرا  االتنسيقمركزاىَ ع  َ د  وعلى نفس املنوال،عواصم الدول غري األطراف.

،للجمعية العامة لألمم املتحدةمن الدورة  السبعنيتيحها اجلزء الرفيع املستوى ياالستفادة من الفرص اليت 
ن عتماعياالجط التواصل من وسائّ    الص حيحةالستفادة إىل اأيضا اهَ َ د ع تو ،والتنفيذ الكاملالعامليةلتعزيز 

أنشطة دعم احملكمة.

اجتماع تنسيق غري رمسي من ممثلني عن احملكمة ومجعية الدول التنسيقمركزاويف الهاي، نظم-١٧
تمع املدين. وكان اهلدف من هذه االجتماعات تعزيز  ل ُ ب  ُ التنسيق وحتديد س  عمليات األطراف وا

.غري الرمسيةاتذه اآلليثل هَ ُّ           التع م ق يف تطوير ماستكشاف أوجه التآزر، وميكن 

أكثر مشوال لتعزيز ،منتدى على شبكة اإلنرتنتصياغة يفألمانة اأيضاالتنسيقمركزاوشارك-١٨
االنتهاء من املشروع، ينبغي أن تستمر هذه اجلهود، ّ مل يتم  وإن لنظام األساسي. عاملية والتنفيذ الكامل لال

االجتماعي.التواصل مبا يف ذلك استكشاف إمكانيات استخدام وسائل 

منرك يف امجهورية قربص ومملكة الديت سفار ّ    استضاف كل  من ، ٢٠١٥سبتمرب أيلول/١٦ويف -١٩
: "من التصديق إىل العمل: أمهية بعنوانحلقة عمل لعدالة العاملية، من أجل اومعهد الهاي ،الهاي

ائية الدولية، القاضي سيلفيا أليخاندرا رئيس احملكمة اجلنفيها ألقى و األساسي". روماالتنفيذ الكامل لنظام 
فرنانديز دي غورميندي اخلطاب الرئيسي.

ّ قدم كل  حيث ، شط يف جنيف يف إطار االستعراض الدوري الشاملَ ن  بدور التنسيقمركزااضطلع -٢٠
بنشاط اا شاركماالنضمام إىل نظام روما األساسي. كما أحولتوصيات إىل الدول غري األطراف منهما 

تقوم بدور ملمثلية الدائمة جلمهورية قربص وكانت احملكمة اجلنائية الدولية يف جنيف، اجمموعة أصدقاء يف
.٢٠١٥أبريل شهر آذار/اعتبارا من التنسيق،
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رفيع املستوى يف لقاءلانمنرك ختططامجهورية قربص ومملكة الدكانت هذا التقرير،  صياغةويف وقت -٢١
الثالثة ألساسي، املساءلة ومحاية حقوق اإلنسان"، سيعقد خالل الدورة جنيف بعنوان "نظام روما ا

خالل الدورة ً أيضا  لقاءات التنسيقمركزاظم نيأن توقع من املالستعراض الدوري الشامل. و والعشرين ل
نوفمرب./تشرين الثايناملقبلة للجمعية يف الهاي يف 

زراء خارجية و نب ا، إىل جمنركاربص ومملكة الدخارجية مجهورية ققام وزيرا وباإلضافة إىل ذلك، -٢٢
وكوستاريكا وفنلندا أيسلندا، ليختنشتاين، لوكسمربغ ، يةمهورية التشيكاجلاسرتاليا والنمسا وبوتسوانا و 

"احملكمة اجلنائية الدولية تستحق أفضل" نشرته ً      ً  مقاال  معنونا  النرويج، بولندا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، 
٢٠١٥.٥يوليو متوز/١٧الدولية مبناسبة يوم العدالة اجلنائية الدولية يف وسائل اإلعالم

ألمانة الدول تقدمي معلومات عن فيها االيت تطلب ٦ةالشفوية السنوياملذكرة بالتنسيقمركزاّ ذك ر-٢٣
د وأكدت أن عد،ً كامال  ً ا  تنفيذتنفيذه و نظام روما األساسيعلى اإلجراءات املتخذة لتشجيع التصديق 

على عت مجيع الدول األطرافّ ج  ُ ش  التنسيقمركزااها أجر خالل املشاورات اليت و . ً   ّ ً قليال  جد ا  الردود كان
تقدمي املعلومات املطلوبة، إن مل تكن قد قامت بذلك بعد. 

األنشطة التي قامت بها منظمات دولية ومنظمات أخرى -دال

اتقودهعملية يلالستعراض الدوري الشامل، وهعشرينوالثانية والوالعشريناحلاديةنيأثناء الدورت-٢٤
توصيات ،موضوع االستعراض،ت الدولّ الدول برعاية جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، تلق  

اصة بالتصديق على نظام روما األساسي، وبالتنفيذ احمللي لألحكام ختتصل باحملكمة اجلنائية الدولية، و 
ألحكام املتعلقة بالتعاون، وبالتصديق او ّ       ينص  عليها ملبادئ العامة اليت اشأن اجلرائم و الواردة يف هذا النظام ب

شجع رئيس اجلمعية االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة.و ،ُ  َّ                على ما ي سم ى بـتعديالت كمباال
َ     ع ر ض علالنضمام إىل نظام روما األساسي، و على اقيد االستعراض يف هذه الفرتة ّ  الدو ل  جلمعية يها دعم اَ

َ   امل ق د م ة يف تنفيذ التوصيات   ّ ، أرمينياوكانت الدول غري األطراف موضع الرتكيز يف هذا الصدد هي: .اهلَُ 
، ، الكويت، قريغيزستان، ليبيا، مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةسغينيا بيساو، جامايكا، كرييبابيالروس، 

مجيع هذه الدول توصيات بالتصديق على نظام روما األساسي ّ  تلق ت و . الواليات املتحدة األمريكية،تركيا
ً                                                            بلدا  توصيات بشأن هذه املسألة أثناء االستعراض الدوري الشامل املتعلق أربعني وبتنفيذه. وقدم أكثر من 

جامايكاّ    كل  من قبلت  و من الدول املذكورة غري األطراف يف نظام روما األساسي. زيد واحدة أو أدولة ب
وإضافة إىل ذلك، قبلت عدة دول أطراف أن . تصديق على نظام روما األساسيالتوصيات بغينيا بيساوو 

ّ                                                                               تنف ذ بالكامل نظام روما األساسي و/أو تصدق على االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة 

٥

ر:ظأُن
better_b_7813960.html-deserves-court-criminal-nationalinter-frick/the-aurelia-http://www.huffingtonpost.com/dr ُا.

.٢٠١٥متوز/يوليو ٢٩املؤّرخة ،ICC-ASP/14/PA/45وثيقةال٦
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ر بلغاريا، غينيا، هندوراس، ليسوتو، ليبرييا، جزر املالديف، جز وتعديالت كمباال، وهذه الدول هي: 
.ماَ ن  َ مارشال، منغوليا، بـ  

والتشجيع على إجياد فهم ،وواصل االحتاد األورويب التزامه بشأن حتقيق العاملية لنظام روما األساسي-٢٥
وبواسطة احلمالت ، ً بلدا  ٤٠وخاصة أثناء حواراته بشأن حقوق اإلنسان مع زهاء ،أفضل لوالية احملكمة

ق تنظيم حلقات تدارس حملية أو إقليمية مكرسة هلذا املوضوع، وعن طرياملنهجية يف مجيع أحناء العامل، 
، وتقدمي الدعم ، على حنو منهجيً           بتضمني االتفاقات املعقودة مع البلدان الثالثة حكما  بشأن احملكمةو 

تمع املدين اليت تدعو إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي. االحتاد ّ  وقد أك د املايل إىل منظمات ا
من ، ٢٠١٥اليت اعتمدها يف متوز/يوليو ٧،حبقوق اإلنسان والدميقراطيةّ   املتعل قة عمل الطة خباألورويب 

الرئيسية هو تعزيز الدعم العاملي لنظام أن أحد أهدافه شاملة يف دعم احملكمة، و الاتهسياسبالتزامه جديد 
مة نظام روما ممكن، واحلفاظ على سالنطاق أوسع املشاركة على روما األساسي عن طريق تشجيع

.األساسي
وخالل  الفرتة ملشمولة بالتقرير، واصلت املنظمة الدولية للفرانكفونية الرتويج لتحقيق عاملية نظام -٢٦

ا، على أساس مذكرة التفاهم املربمة  مع احملكمة يف ِ                                    روما األساسي لدى الدول األعضاء والدول املراق بة 
دول أعضاء يف لً أيضا  مفتوحة، قامت املنظمة برعاية حلقات تدارس ٢٠١٥ويف . ٢٠١٢أيلول/سبتمرب 

تدريبية اإلقليمية الاحملكمةتنظيم حلقة ، وهي اآلن بصدد يف نظام روما األساسيأطرافغرياملنظمة 
تمع املدين يف ،العدل والشؤون اخلارجيةوزارايتل جنوب يفالناطقة بالفرنسية دول الونقابات احملامني وا

.آسيا، اليت ستعقد يف بنوم بنه، كمبوديايشرق
وقام بصياغة ً                                                     وواصل الكومنولث أيضا  دعم حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي. -٢٧

تنظيم برامج لبناء بظام روما األساسي للدول األعضاء، و نتنفيذ لجمموعة أدوات تشريعات منوذجية و 
ً     بناءا  على املتعلقة بتنفيذ نظام روما األساسيّ                    وهو يقد م هذا الدعم للمسائل القدرات وزيادة الوعي. 

طلب اجلهات املعنية.
وواصلت منظمة الدول األمريكية دعم احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك دعمها عن طريق تنفيذ -٢٨

َّ                   ولية" املوق ع عليه يف مقر منظمة "تبادل الرسائل من أجل إبرام اتفاق تعاون إطاري مع احملكمة اجلنائية الد
َ                  وقرار منظمة الدول األمريكية امل عت م د يف حزيران/يونيه ٢٠١١،٨نيسان/أبريل١٨دول األمريكية يف ال  َ ُ

ّ   ، الذي ي عز ز ٢٠١٤ ّ                         التصديق على نظام روما األساسي واالنضمام إليه، ويذك ر بأمهية تنفيذ هذا النظام ُ 
جلسة عمل حول احملكمة اجلنائية "عقدمنظمة الدول األمريكية َ   عت زم َ وت  ٩.يف إطار التشريعات الوطنية

املقبل.٢٠١٦املقبلة، يف شهر كانون الثاين/يناير "الدولية

.INIT/en/pdf-2015-10897-lium.europa.eu/doc/document/SThttp://data.consiّ                 ميكن االط الع عليها يف املوقع:٧

.http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acuerdos_bilaterales_41-2011.pdfأُنظر املوقع: ٨

.AG/RESالوثيقة٩ 2852 (XLIV-O/14)،:بعنوان "تعزيز القانون الدويل"، ميكن االطالع عليها يف املوقع
http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/AG-RES_2852_XLIV-O-14.pdf.
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أصدر احتاد دول أمريكا اجلنوبية ،٢٠١٥يوليو متوز/١٧يوم العدالة اجلنائية الدولية،إحياء مبناسبة -٢٩
وقامت ١٠ىل التصديق على نظام روما األساسي.إل غري األطراف الدو فيه ، يف مجلة أمور،دعو ً  ا  يإعالن

عاملية نظام روما األساسي بالرتويج لً أيضا  لبلدان املخروط اجلنويب لسوق املشرتكة جلنة التجارة التابعة ل
.خالل الفرتة املشمولة بالتقرير

تمع املدين دورا  حامس-٣٠ زيادة عمليات التصديق على يف إذكاء الوعي بشأن احملكمة، و ً ا  ً    ويؤدي ا
تنفيذ، ومبدأ التكامل، وتعاون الدول األطراف للوطنيةنظام روما األساسي، والرتويج العتماد تشريعات

جها اإلقليمي والق   طري بشأن تعزيز حتقيق العاملية ْ                ُ مع احملكمة. وواصلت املنظمات غري احلكومية 
. غري األطراف وعقد حلقات تدارس يف تلك الدول، مبا يف ذلك إيفاد البعثات إىل الدول للمحكمة

برملانيون من أجل العمل ’ومنظمة ‘ االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية’كذلك فإن و 
وفريق أصدقاء احملكمة يف جنيف قد واصلوا القيام بأنشطتهم اجلديرة بالثناء يف هذا امليدان واليت ‘ العاملي

ا أيضا  جهيت التنسي ق.ً           أبلغوا 

اإلجراءات األخرىو االجتماعاتّ        حلقات الت دارس، و -هاء
ا ّ                                                  توف ر خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي-٣١ األمم املمثليات لدىّ   ، اليت أعد 

وأيلول/سبتمرب ٢٠١٥الطابع العاملي يف الفرتة ما بني شهري تشرين األول/أكتوبر الرتكيز على املتحدة، 
٢٠١٦.

مبشاركة ،ليختنشتاين لدى األمم املتحدةلةالدائميةاملمثلقامت ، ٢٠١٥سبتمرب عام أيلول/١يف -٣٢
تعديالت كمباال وجرمية العدوان مبناسبة هامش تنظيم لقاء على ب،برملانيون من أجل العمل العامليمنظمة 

، مثل اجلزائر وإندونيسيا األطرافغريالدول شاركة أعضاء من مبرؤساء الربملانات، الرابع لاملؤمتر العاملي
ومنغوليا، وممثلني عن العديد من الدول األطراف اليت صدقت على تعديالت كمباال.

مشاورات منتظمة مع أصحاب املصلحة املعنيني لتعزيز جنيفاحملكمة يف أصدقاء واصلت جمموعة -٣٣
عاملية نظام روما األساسي.

حتالف احملكمة اجلنائية الدولية و ، رملانيون من أجل العمل العامليبومنظمة احملكمة، ّ    وشارك كل  من -٣٤
التنفيذ الكامل لنظام روما األساسي برملانية تقنية حول مائدة مستديرة يف ومنظمة العفو الدولية

برملانيون من أجل العمل العامليومنظمة إكوادور اشارك يف تنظيمه،والتصديق على تعديالت كمباال
.٢٠١٥فرباير شباط/١٣و١٢يومي 

برملانيون من منظمة من نب أعضاء اإىل جاحملكمة، مكتب املدعي العام وقلم موظفون من شارك-٣٥
على عمل برملانية بشأن التصديق حلقة يف حتالف احملكمة و ،ومنظمة العفو الدولية، أجل العمل العاملي

١١و١٠يف ، وسطى ومنطقة البحر الكارييبألمريكا المها،وتنفيذنظام روما األساسي وتعديالت كمباال
.برملانيون من أجل العمل العامليومنظمة ية مهورية الدومينيكاجلبرملان ّ    نظ مها ،٢٠١٥مارس آذار/

.http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Events/ICJDay/2015/UNASUR-17July2015-1024-AX-ENG.pdfأُنظر املوقع: ١٠
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رمية العدوان يف جامعة ّ    املتعل قة جبوعقد اجتماع اسرتاتيجي على تصديق وتفعيل تعديالت كمباال -٣٦
مبشاركة ممثلي الدولة الطرف و بدعوة من ليختنشتاين، ٢٠١٥يونيو حزيران/٣٠و٢٩برينستون يف 

تمع املدين.ةاألكادميياألوساط و  وممثلي ا
، ٢٠١٥سبتمرب أيلول/٣٠يف نيويورك يف الشبكة غري الرمسية للوزراء من أجل احملكمةاجتمعت -٣٧

، مبا يف ذلك سعادة ً يرا  ز و ٣٤ليختنشتاين. وتتألف الشبكة من لبناء على دعوة من وزير الشؤون اخلارجية 
.التحالف من أجل احملكمةوكذلكالسيد صديقي كابا، مجعية الدول األطراف، رئيس
وسامهت بعض الدول األطراف يف الصندوق االستئماين ألقل البلدان منوا والدول النامية األخرى، -٣٨

املشاركة باألطراف مثلي الدول غري مل، الذي مسح ICC-ASP/2/RES.6ُ                ذي أ نشئ مبوجب القرار ال
يف دورات اجلمعية.

التقدم المحرز في تحقيق التنفيذ الكامل لنظام روما األساسي-واو
لس اعتمد-٣٩ ، ٢٠١٥يونيو عام حزيران/٢يوم ،الوطين جلمهورية الكونغو الدميقراطية باإلمجاعا

. وعالوة على ذلك، وخالل الفرتة روما األساسي للمحكمة يف القانون احمللينظام ن ّ م  َ ض  ُ مشروع قانون ي  
لس الوطين التقرير، اعتمدشملها اليت ي القانون اجلنائي وقانون لكوت ديفوار مشروع قانونني بتعديل ا

على القانون تتنفيذ نظام روما األساسي. واعتمدت النمسا تعديالاإلجراءات اجلنائية من أجل 
مستقال  ً ا  وقانون، يف التشريعات الوطنيةنظام روما األساسياليت ينص عليها اجلرائم اأدرجت ،اجلنائي

بشأن التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية.

االستنتاجات والتحديات- ً ثالثا  
بانضمام دولة،١٢٣أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، بلغ عدد األعضاء يف احملكمة اجلنائية الدولية -٤٠

.٢٠١٥يف شهر كانون الثاين/يناير األساسينظام روما فلسطني إىل دولة 
يلزم انضمامها لكي يتحقق التمثيل اليت من الدول القليل َ    مل يبق  إال ، من منظور التمثيل اإلقليمي-٤١

،ً وما زالت منطقة آسيا واحمليط اهلادي املنطقة األقل متثيال  . الكامل ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب
أما فيما خيص بلدان أوروبا .ً هي إحدى أكثر املناطق متثيال  ‘ الغربية ودول أخرىدول أوروبا ’وجمموعة 

اختصاص احملكمة على األفعال املرتكبة ،٢٠١٥سبتمرب أيلول/٨يف ،الشرقية، فإن أوكرانيا قد قبلت
ا السابق. ، ٢٠١٤شباط/فرباير ٢٠ها منذ على أراضي هي ومازالت املنطقة األفريقية ً                  إضافة  إىل إعال

.أكرب جمموعة إقليمية يف عضوية نظام روما األساسي

أثناء الفرتة وقد قام بالتصديق على التعديالت على نظام روما األساسي، املعتمدة يف كمباال-٤٢
وعالوة على ذلك، اعتمد  اجلمهورية التشيكية ومالطة وسويسرا.و كوستاريكا، ّ      كل  من:  املشمولة بالتقرير  

كانون نوفمرب و شهري تشرين الثاين/يف التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان ورجيا ّ                 كل  من سان مارينو وج
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تقد صدقت، كان٢٠١٥أكتوبر شهر تشرين األول/من ً اعتبارا  و ، على التوايل. ٢٠١٤ديسمرب األول/
١١دولة.٨٢٥تعديالت املادة ، وعلى دولة٢٤العدوان املتعلقة جبرمية على التعديالت 

االتفاق بشأن امتيازات ّ       كانت قد صد قت على ،  ٢٠١٥أكتوبر شهر تشرين األول/ن مً اعتبارا  و -٤٣
ليست حىت اآلن اليت هيأوكرانياضمنها دولة، من٧٤ّ     ("االت فاق")وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية

.٢٠١٥/يناير يف كانون الثاين٢يف إىل االتفاق انضمت دولة فلسطني و طرفا يف نظام روما األساسي. 
ا الثالثة عشرة قررت مجعية الدول األطراف  اخلامسة عشرة االتعهد خالل دورتنظيم مراسيم ويف دور

نظام روما عشرين لالدول إىل التصديق عليه قبل الذكرى السنوية التدعو فيها االتفاقالتصديق على ب
١٢).٢٠١٨يوليو متوز/األساسي (

التحديات الرئيسية اليت تواجه ُ  تكم ن رتة املشمولة بالتقرير، وبناء على املعلومات املقدمة خالل الف-٤٤
قانونية يف تعديل الدستور أو التشريعات الوطنية الصعوبات يف ال،عاملي والتنفيذ الكاملالطابع الحتقيق 

من أجل التصديق على نظام روما األساسي، والتحديات السياسية اليت تعيق عملية التصديق، وعدم 
توافر املساعدة عدم املعلومات عن سري العمل يف نظام روما األساسي، و ّ قل ةو املوارد املالية، ّ  شح ة اخلربة و 
على قد يرتتب الذي اجلهود املبذولة لتحقيق العامليةيف تأثري ً       أيضا  على البعض الدول تدّ أك  و التقنية. 

الرغم من أنه مت التوصل إىل ، وال سيما بالنسبة للبلدان اليت تواجه النزاع املسلح، على ١٢٤حذف املادة 
التعديالت.بتوافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة يف الفريق العامل املعين 

يف اجهودهكثيف تللجهات صاحبة املصلحة وباإلضافة إىل تعزيز اإلرادة السياسية، ميكن -٤٥
اخلربات واملمارسات ُ بتقاس ممساعدة الدول األطراف احلالية أو يف املستقبل مع أنظمة قانونية مماثلة 

ة لحملتماستعداد الدول األطراف احتديد بشأنالدول األطراف ِّ   تقد مه مبا ُ              وأ عرب عن الرتحيب القانونية. 
ذلت جهود يف هذا الصدد على املستوى الثنائي من قبلُ قد ب  ف، ً آنفا  كما ذكرو . اشراكات معهإقامة و 

تمع املدين، لكن املنظمات اإلّ    يتعاون على هذه املسألة كل  من و ،الدول هناك حاجة ما تزال قليمية وا
إىل مزيد من األنشطة.

على أنه ينبغي للدول األطراف أن تسعى ّ         مت  التشديد خطة العمل، اليت ترمي إليها ونظرا لألهداف -٤٦
املعلومات ذات الصلة على نطاق واسع، مبا يف ذلك تزويد األمانة مبعلومات عن األنشطة إتاحةإىل

ا يف تعزيز املضط .والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسيالعامليةلع 

التوصيات-ً رابعا  

والتنفيذ الكامل لنظام روما عاملية هناك حاجة ملزيد من اجلهود املتواصلة يف تعزيز ال،بشكل عام-٤٧
سني استكشاف نطاق حتمواصلة ، وينبغي ةستمر املالعديد من األنشطة ببالفعل ُ  ََ   ي ضط ل ع األساسي. و 

تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائل وميكن لالتنسيق وحتديد أوجه التآزر احملتملة. 

.https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=enاُنظر: ١١
مبا و ICC-ASP/12/59هذه التوصيات مبا يتماشى مع االستعراض اجلاري ألساليب عمل اجلمعية من قبل املكتب على النحو الوارد يف ذ نفّ تُ ١٢

.٤١الفقرةICC ASP/12/20أقرته اجلمعية العامة يف قرارها 
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عندما يتعلق األمر بالوصول إىلدورا هاما يف هذا الصدد، وال سيما يكتسي أن االجتماعيالتواصل
:التاليةالتوصيات ً               وبناء  على ذلك، صيغت . َ  ل بةّ الط  إىل ملؤسسات األكادميية و ا

:إىل مجعية الدول األطراف)أ(

ً     ً  مواصلة رصد تنفيذ خطة العمل رصدا  دقيقا .-١

:إىل الدول األطراف(ب)

مواصلة الرتويج قدر اإلمكان لتحقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي وذلك يف -١
ا الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف، مبا يف ذل ك زيادة التعاون بني املنظمات إطار عالقا

الدولية واإلقليمية واحملكمة؛
ُ                  مواصلة جهودها الرامية إىل نشر املعلومات املتعلقة باحملكمة على الص ع د الوطين واإلقليمي -٢ ُّ

والدويل، بوسائل منها تنظيم الفعاليات وحلقات التدارس واملنشورات والدورات وغريها من 
يد الوعي بأعمال احملكمة؛املبادرات اليت ميكن أن تز 

َّ                                                            مواصلة تزويد األمانة باملعلومات احملد ثة املتصلة بتحقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي، - ٣
ذلك معلومات االتصال احلالية اخلاصة باجلهات اليت تتوىل التنسيق على املستوى الوطين؛مبا يف 

، بالتعاون قدر اإلمكان، ة والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسيتحقيق العامليالرتويج لمواصلة -٤
تمع املدين واألوساط األكادميية واملنظمات الدولية والرابطات املهنية؛مع  ا

تمع املدين واألوساط األكادميية واملنظمات الدولية والرابطات املهنية، تنظيم حلقات -٥ مبشاركة ا
ّ                                            رباء وفعاليات ترك ز على النهوض بتحقيق العاملية والتنفيذ الكامل تدارس وحلقات نقاش للخ

لنظام روما األساسي، وذلك يف نيويورك والهاي ويف املناطق املختلفة، وبنشر املعلومات عن 
أعمال احملكمة وأحكام نظام روما األساسي؛

ً   ل الراغبة يف أن تصبح أطرافا  يف مواصلة تقدمي املساعدة الفنية واملالية، كلما أمكن ذلك، إىل الدو -٦
ا الوطنية؛  النظام األساسي وإىل الدول الراغبة يف تطبيق هذا النظام األساسي يف إطار تشريعا

تمع املدين واألوساط -٧ تقدمي الدعم املايل وأوجه الدعم األخرى، كلما أمكن ذلك، إىل منظمات ا
ّ                   هنية اليت تقدم املساعدة الفنية بغية التغل ب على التحديات اليت األكادميية واملنظمات الدولية والرابطات امل

َ  املوض ح ةتواجه عملية التصديق والتنفيذ  يف هذا التقرير؛ّ
ً                         مواصلة املسامهة يف الصندوق االستئماين لصاحل أقل البلدان منوا  من أجل تشجيع حضور الدول -٨

غري األطراف يف دورات مجعية الدول األطراف؛
ً      ة التعاون مع احملكمة حىت تتمكن من أداء مهامها تبعا  لذلك.مواصل-٩
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)١٣(إلى أمانة جمعية الدول األطراف(ج)

لعمل  با) مواصلة دعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي ١(
ذبكجهة تنسيق تبادل املعلومات، و  ا الشأن، بوسائل منها وضع هذه ُ  َّ     توفري املعلومات امل حد ثة 

للمحكمة؛ نرتنت املعلومات على موقع اإل
نرتنت جتميع املعلومات عن مجيع املوارد املتاحة واجلهات املاحنة احملتملة، ووضعها على موقع اإل)٢(

للمحكمة بغية تيسري وصول الدول إليها؛
املستفيدين احملتملني من إعداد جدول يف شكل صفيفة لغرض حتسني تبادل املعلومات بني)٣(

املساعدة الفنية واجلهات املاحنة هلذه املساعدة.

حالياً املكتب ألساليب عمل مجعية الدول األطراف، على النحو الوارد يف ) يتعني تنفيذ هذه التوصيات مبا يتمشى مع االستعراض الذي جيريه١٦(
.٤١، الفقرة ASP/12/20وعلى النحو الذي أقرته اجلمعية يف القرار ICC-ASP/12/59الوثيقة 

.
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المرفق
القرار الجامعّ         ّ            ع النص  الذي يتعي ن إدراجه فيمشرو 

الطابع العالمي لنظام روما األساسي
طرفا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ الدورة أصبحت الدولة اليت بترحب[-١
نظام روما األساسي للمحكمة إىل االنضمام إىل الدول غري األطراف دعوتو لثالثة عشرة للجمعية] ا

ىل تكثيف جهودها إ، يف أقرب وقت ممكن، وتدعو مجيع الدول األطراف ّ  بصيغته املعد لةاجلنائية الدولية، 
ته؛لتعزيز عاملي

تمع ادعووت-٢ هود الرامية إىل تعزيز اجلملدين إىل تكثيف مجيع املنظمات الدولية واإلقليمية وكذلك ا
؛عامليةال
التطورات يف جمال تنفيذ التشريعات، يف ُ  أن ترص د أن تبقي حالة التصديقات قيد االستعراض، و تقررو -٣

دف تيسري تقدمي املساعدة التقنية إىل  الدول األطراف يف نظام روما األساسي، أو قد تطلبهامجلة أمور 
االت ذات الصلة؛، من الدول األطراف أو املؤسسفيهيف أن تصبح أطرافا الدول الراغبة  ات األخرى يف ا

ّ    ت ذك ر ب-٤ أن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يقابله التنفيذ الوطين لاللتزامات املنبثقة عنه، ال ُ 
اجلنائية والتعاون الدويل يف جماالت القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات ّ  خاص ة تنفيذ التشريعات، و بسيما 

اليت مل ، الدول األطراف يف نظام روما األساسيحتثويف هذا الصدد، .واملساعدة القضائية مع احملكمة
اعتماد األحكام تشجعو ؛ولويةاألعلى وجه بعد، أن تفعل ذلك تعتمد هذه التشريعات املتعلقة بالتنفيذ 

الضحايا، حسب االقتضاء؛باملتعلقة 
والتنفيذ الكامل لنظام العاملية حتقيق الرامية إىل عمل القرير املكتب فيما يتعلق بتنفيذ خطة بترحبت-٥

جهود رئيس احملكمة، ومكتب املدعي العام ورئيس مجعية الدول تالحظ مع التقديرو روما األساسي، 
تمع املدين و األطراف،  ية اجلهود املتصلة تعزيز فعالمن أجل مجعية الدول األطراف والدول األطراف، وا

عاملية وتشجيع الدول على أن تصبح أطرافا يف نظام روما األساسي، بصيغته املعدلة، واالتفاق بشأن بال
ذت يف إطار االستعراض الدوري الشامل ُّ صانات، وكذلك عن اجلهود ذات الصلة اليت اخت  احلمتيازات و اال

.لس حقوق اإلنسان

 ------------


