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عشرةدسةاسالدورة ال
٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ١٤- ٤، نيويورك

تقرير المكتب عن خطة عمل جمعية الدول األطراف
الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه الكامل

مقدمة-أوال
ا - ١ بتوافق اآلراء خطة عملها الرامية إىل حتقيق امسة اخلاعتمدت مجعية الدول األطراف يف دور

١‘‘).خطة العمل’’للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه الكامل (فيما يلي عاملية نظام روما األساسي 

ا اخل‘‘) اجلمعية’’ورحبت مجعية الدول األطراف (فيما يلي - ٢ عشرة بالتقرير السنوي امسةيف دور
ت التوصيات الواردة فيه، وطلبت إىل املكتب مواصلة رصد يداملكتب بشأن خطة العمل وأالذي قدمه 
ا اخلامسة عشرة.تنفيذ اخلط ٢ة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

وتدعو خطة العمل الدول األطراف إىل استخدام الوسائل السياسية واملالية والتقنية املتاحة هلا - ٣
تنفيذه الكامل من خالل العالقات الثنائية و لتقوم على حنو استباقي بتعزيز عاملية نظام روما األساسي 

مجعية الدول األطراف (فيما يلي ، تدعو خطة العمل أمانةكماواملتعددة األطراف.  واإلقليمية
إىل دعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز عاملية النظام األساسي وتنفيذه الكامل بأداء ‘‘)األمانة’’

تلك لتبادل املعلومات، يف حدود املوارد املتاحة، مبا يف ذلك عن طريق مجع التنسيقدور جهة 
خطة أن تُبقياجلمعية، من خالل مكتبها، إىل املعلومات واحلرص على نشرها. وتطلب اخلطة أيضا 

العمل قيد االستعراض.

جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الوثائق الرمسية١)(
-ICC)، اجلزء الثالث، ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب ١تشرين الثاين/نوفمرب إىل ٢٣الهاي، 

ASP/5/Res.3.املرفق األول ،
.١، واملرفق األول، الفقرة ٥، الفقرة ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤املؤرخ ،ICC-ASP/15/Res.5القرار )٢(
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ةمنسقةجه٢٠١٧شباط/فرباير ١٦الدامنرك يف وقرر مكتب مجعية الدول األطراف إعادة تعيني - ٤
لتيسري تنفيذ خطة العمل.ةطريقُ 
١٠املؤرخ ICC-ASP/15/19الفرتة املنقضية بعد اعتماد التقرير السابق (التقرير هذا ويشمل - ٥

ةتاجله. وخالل الفرتة املذكورة، عقد٢٠١٧نوفمرب ) إىل غاية تشرين الثاين/٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 
تمع املدين واألطراف املعنية ة املنسق مشاورات وجلسات إحاطة إلبالغ الدول ومسؤويل احملكمة وا

.األخرى
الكاملهوتنفيذمستجدات الجهود الرامية إلى تعزيز عالمية نظام روما األساسي-ثانيا
أنشطة المحكمة -ألف

تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه بنشاط يف اجلهود الرامية إىل مسامهتها احملكمة واصلت - ٦
، والدامنرك بوصفه اجلهة بتعاون وثيق مع اجلهات الفاعلة األخرى، مبا يف ذلك رئيس اجلمعيةالكامل

تمع املدين. ة املعنيقة املنسّ  ونظمت خبطة العمل والدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية وا
ال أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، مرّكزة باألساحملكمة  اس على املناطق اليت مل عّدة أنشطة يف هذا ا

ا حلقات دراسية من قبل.تكن قد ُعقدت فيه
يف بورت ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١١و١٠قدت حلقات دراسية للتعاون اإلقليمي يف وعُ - ٧

نيسان/أبريل يف سيول، مجهورية  ٥و٤ملنطقة البحر الكارييب، ويف ،ترينيداد وتوباغو،أوف سبني
نظام روما عاملية بشأن االجتماعينيف برامج كال كوريا، للدول اآلسيوية. وعقدت جلسات خمصصة 

احملكمة ةرئيست. وفيما يتعلق باحللقة الدراسية يف سيول، قامالوطينعلى الصعيد والتنفيذ األساسي 
زيا لتعزيز النظر يف االنضمام إىل نظام روما األساسي. وعقدت حلقة دراسية للتعاون بزيارة إىل مالي

إىل ٢٤يف الفرتة من ،يف نيامي بالنيجر،اإلقليمي لدول غرب أفريقيا ووسط أفريقيا الناطقة بالفرنسية
على الصعيد تشرين األول/أكتوبر، مع الرتكيز بوجه خاص على تنفيذ نظام روما األساسي٢٦

.الوطين
، عقدت احملكمة حلقة عمل بشأن احملكمة اجلنائية الدولية بعنوان ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٨ويف - ٨

" على هامش اجتماع قادة منتدى جزر احمليط اهلادئ ؟ملاذا وكيف-"العضوية يف نظام روما األساسي 
منفصلة. وكان رؤساء الدول واحلكومات يف جلسةإىل احملكمة أيضا ةرئيسحتّدثت، حيث ٤٨ال 

تركيز بعثة احملكمة يف منتدى جزر احمليط اهلادئ على تشجيع الدول الثماين غري األطراف يف املنطقة 
مع عدة دول.جتري متابعة االّتصال على النظر يف االنضمام إىل نظام روما األساسي. و 

تنسيق الوطنية للبلدان أربعة أيام بشأن التعاون مع مراكز الدامت وعقدت احملكمة حلقة دراسية -٩
، مما ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥- ١٢يف الفرتة وعدد من الدول األخرى يف الهاي،،املعنية باحلاالت

وتبادل اخلربات بشأن مسائل التعاون العملي.،أتاح إجراء مناقشات متعمقة
ة األطراف ، نظمت احملكمة معتكفا مع الدول األفريقي٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٧و٦ويف -١٠

املواضيع اليت من مبشاركة مكتب املستشار القانوين التابع ألمانة االحتاد األفريقي. و ،يف أديس أبابا
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٢٣و٢٢تعزيز العاملية. ومن املقرر عقد معتكف مماثل يف أديس أبابا يومي أيضًا و نوقشت التكامل 
.٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب 

٢٥يف احملكمة يف واحملكمة وعقدت املائدة املستديرة الثالثة للجنة التنسيق بني االحتاد األورويب - ١١
التعاون يف تشجيع التصديق على نظام عن ، مما أتاح إجراء مناقشات متعمقة ٢٠١٧نيسان/أبريل 

.من بني مواضيع أخرى، روما األساسي وتنفيذه على الصعيد الوطين
السالفة االجتماعاتة إىل املساعدة املقدمة من املفوضية األوروبية، استفادت بعض وباإلضاف-١٢

وحكوميت مملكة املنظمة الدولية للفرنكوفونيةالذكر اليت نظمتها احملكمة أيضا من الدعم املايل املقدم من 
هولندا ومملكة النرويج.

على مستوى رئيس الدولة ،رافاحملكمة حمادثات ثنائية مع مخس دول غري أطةرئيستوعقد- ١٣
دف حمدد هو تعزيز االنضمام إىل نظام روما األساسي. ،أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية

أيضا على أمهية التوصل إىل تصديق عاملي على نظام روما األساسي يف مالحظات ةالرئيستوشدد
فدت املدعية العامة بعثة إىل جنيف، عامة عديدة، مبا يف ذلك يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وأو 

مبا يف ذلك جمموعة أصدقاء احملكمة اجلنائية ،إىل السلك الدبلوماسيإعالمية حيث قدمت إحاطة 
به يف ّمت االضطالع التطورات األخرية يف احملكمة، وأبرزت أمهية العاملية والعمل اهلام الذي ، عن الدولية

اجتماعأيضا يف ةالعاميةاملدعتاالستعراض الدوري الشامل. وشاركجنيف يف هذا الصدد، يف سياق 
للعدالة اجلنائية الدولية، استضافه رئيس اجلمعية، ومتوز/يولي١٧السنغال،  مبناسبة يوم بداكارقد يف عُ 

، يف مجلة أمور، على أمهية حتقيق العاملية. وعلى نطاق أوسع، عزز جتماعذا االأبرز هو سيديكي كابا.
طب واملشاركة يف العديد من املؤمترات واحللقات اخلُ بواسطةاحملكمة أهداف خطة العمل ؤويلمس

.ةاحملاور اجلهات الدراسية األخرى، فضال عن عقد اجتماعات مع خمتلف 
سواء أثناء السفر - كبار موظفي احملكمة فرصا خمتلفة غّل   وطوال الفرتة املشمولة بالتقرير، است- ١٤

يف االجتماعات للمشاركة - ب املصلحة اخلارجيني إىل احملكمةزيارات أصحاأثناء اخلارج أو الرمسي إىل 
مع املسؤولني احلكوميني والربملانيني وغريهم من أصحاب املصلحة من عدد كبري من الدول غري 

النظر املستنريعلى ع مسؤولو احملكمة نظام روما األساسي. وخالل هذه املناقشات، شجّ يفاألطراف 
الدور اهلام لنظام روما األساسي يف وأّكدوا ، التصديق عليهيف االنضمام إىل نظام روما األساسي/

اجلهود العاملية من أجل املساءلة، فضال عن توضيح العديد من املسائل القانونية والتقنية املتصلة 
ا حفالت. باحملكمة ودور الدول والتزاما

إىل تعزيز التصديق على نظام روما األساسي، أصدرت ولدعم اجلهود املشرتكة الرامية- ٤١.١٥
" بفضل الدعم املايل املقدم ما هي أمهّيته–با بعنوان "االنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية احملكمة كتيّ 

ع على نطاق واسع وهو متاح على املوقع الشبكي للمحكمة باللغتني زّ من املفوضية األوروبية، وُ 
وبصورة ٥.طلبالمطبوعة بناء على سخاً وميكن للمحكمة أن تقدم نُ ٤والفرنسية.٣اإلنكليزية

.https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/Universality_Eng.pdfاُنظر)٣(
.https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/Universality_Fra.pdfاُنظر )٤(
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ا احملكمة مبثابة أداة هامة لزيادة الوعي وتوفري املعلومات أعمّ  ، ال تزال أنشطة اإلعالم اليت تضطلع 
زائر من ألف١٩. وزار أكثر من تنفيذًا كامالً الضرورية لتعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه 

الدول األطراف وكذلك من غري الدول األطراف احملكمة اجلنائية الدولية، وتلقوا عروضا عن احملكمة،
وتواصل احملكمة أيضا دعم مسابقات احملكمة صاصها وعن أنشطتها احلالية. توعن اخ

٧والروسية٦مبختلف اللغات، مبا فيها الصينيةالصورية

أنشطة األمانة ورئيس الجمعية -باء
عقد رئيس مجعية الدول األطراف، السيد صديقي كابا، سلسلة من االجتماعات على مدار -١٦

اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية إىل نظام روما األساسي و االنضمام إىلالسنة، شجع فيها الدول على 
ا،  تنفيذ على الصعيد الوطين.وضع تشريعات للد على أمهية قيام الدول بشدّ و الدولية وحصانا

، شارك الرئيس يف مشاورة إقليمية بشأن بروتوكول ماالبو يف داكار. ٢٠١٧أيار/مايو ٢ويف -١٧
وشارك أيضا يف الدورة الثالثة والثالثني للجمعية الربملانية املشرتكة بني دول أفريقيا والكارييب واحمليط 

وحزيران/يوني٢١إىل ١٩عقدت يف سان جيلجان، مالطة، يف الفرتة من اهلادئ واالحتاد األورويب اليت
، وحتدث خالهلا عن موضوع "اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية".٢٠١٧

، نظم الرئيس مؤمترا رفيع املستوى يف داكار بشأن "تعزيز النظم ٢٠١٧أيار/مايو ٢٣ويف - ١٨
القضائية الوطنية األفريقية من خالل التكامل والتعاون الفعال والديناميكي مع احملكمة اجلنائية الدولية" 

. وعقد الرئيس أيضاً افاألطر غري مبشاركة عدد من وزراء العدل يف الدول األطراف األفريقية والدول 
يف داكار حول موضوع "حتديات وفرص احملكمة اجلنائية الدولية عشية ٢٠١٧يوليومتوز/١٧مؤمترا يف 

٨الذكرى العشرين لنظام روما األساسي" يف اليوم الدويل للعدالة اجلنائية.

ي يف نيويورك يف وباإلضافة إىل ذلك، عقد الرئيس سلسلة من االجتماعات على املستوى الوزار - ١٩
على هامش الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٢إىل ١٩الفرتة من 

دف هذه االجتماعات مع الدول األطراف والدول غري األطراف إىل تعزيز عاملية نظام  املتحدة. و
ل والتعاون مع احملكمة، وتعزيز احلوار روما األساسي، واعتماد تشريعات تنفيذية وطنية تعزز مبدأ التكام

بني أفريقيا واحملكمة اجلنائية الدولية.
وأخريا، شارك الرئيس يف مؤمتر حول "احملكمة اجلنائية الدولية والتعاون الدويل: حتديات اسرتداد -٢٠

ين بصفتهما ميسرَ ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٢٠األصول" نظمته فرنسا والسنغال يف باريس يف 
مشرتكني بشأن التعاون.

طلبات إىل وحدة العالقات اخلارجية ووحدة تعاون الدول التابعة لقلم احملكمة، اهلاتف: الميكن تقدمي )(٥
٣١)  ٠(٨٥١٥٥١٥+

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1312اُنظر )٦(

.https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=moot_court_2016_rusاُنظر )٧(

.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/press%20releases/Pages/PR1322.aspx) اُنظر ٨(
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وواصلت األمانة، من جانبها، دعم مجع املعلومات عن تعزيز عاملية نظام روما -٤٢.٢١
، تلقت األمانة سبعة ردود على االستبيان نوفمرب/الثاينتشرين ٨األساسي والتنفيذ الكامل له. وحىت 

الع على األساسي. وميكن االطّ املتعلق خبطة العمل لتحقيق العاملية والتنفيذ الكامل لنظام روما 
٩املعلومات ذات الصلة املقدمة من الدول واملنظمات الدولية على املوقع الشبكي للجمعية.

ةالمنسقةأنشطة الجه-جيم
على إطالق محلة وسائط اإلعالم االجتماعية ٢٠١٧التنسيق يف عام جهة أنشطة ترّكزت –٢٢

ويتمثل حمور ات وسائط التواصل االجتماعي األخرى.على فيسبوك وتويرت ومنصّ JOIN#لتحق) (اِ 
رئيس اجلمعية ووزراء خارجية األرجنتني وقربص واجلمهورية يضمّ ،احلملة يف شريط فيديو قصري

اجتماع يف مسبقاً هذا الفيديو شريط التشيكية والدامنرك. وقام وزير املالية يف الدامنرك بفحص 
عي إىل حتقيق عاملية نظام روما : السّ ٢٠١٧العدالة الدولية عنوان "يوم حتت قد يف نيويورك عُ 

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وجترمي احلرب العدوانية"، استضافته ليختنشتاين، وإيطاليا، 
الهاي أثناء اجتماع يفقت احلملة نفسها طلِ . وأُ ٢٠١٧ومتوز/يولي١٧وغامبيا، والدمنارك يف 

قربص والدامنرك. وقد استفادت احلملة كثريا من الدعم املقدم من استضافتهويوليمتوز/٢١يف 
.العامليتحّرك االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية والربملانيني من أجل ال

يع أصحاب املصلحة على جع جهة االتصال مجنشطة وتشّ JOIN#(التحق) محلةال تزال - ٢٣
بنشاط يف احلملة على املوقع تقامسه ومشاهدة الفيديو و ،الفيسبوكزيارة صفحة

www.facebook.com/universality حلقات الفيديو متاح لالستخدام يف إن ، ذلك. وإضافة إىل
العاملية.بالعمل والندوات ذات الصلة 

ومشرتكة ثنائية مع ممثلي الدول فردية، أجرى مركز التنسيق مشاورات هذاإىل جانب - ٢٤
تمع املدين و  املنظمات الدولية واألمانة العامة. وجرى الرتكيز بوجه خاص على تنظيم وأعضاء ا

غري رمسية للدول ذات الصلة على هامش مؤمترات القمة اإلقليمية وغريها من اجتماعات
ا رؤساء احملكمة، كوسيلة لتحقيق أقصى قدر من تأثري  االجتماعات و/أو الزيارات اليت يقوم 

.كبار املسؤولنيحضورهذه األنشطة واالستفادة من 
ممارسة تبادل املعلومات بصورة غري رمسية مع ممثلي ت جهة االتصال ويف الهاي، واصل- ٢٥

تمع املدين. واهلدف من ذلك هو تعزيز التنسيق وحتديد سبل  احملكمة ومجعية الدول األطراف وا
استكشاف أوجه التآزر، وميكن زيادة تطوير هذه اآللية غري الرمسية.

-https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/2017---Plan-of-Action)  اُنظر ٩(

(ASP16).aspx.
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وباإلضافة إىل ذلك، دعمت جهات التنسيق املشرتكة آنذاك اجلمعية العامة يف تنظيم - ٢٦
يف البلدان األفريقية الناطقة ،للفريق العامل املعين مبكافحة اإلفالت من العقاب،اجتماع ثانٍ 

. واستهدف ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦إىل ١٥بالفرنسية يف لومي، بتوغو، يف الفرتة من 
تعزيز عاملية ونظام روما األساسي، وتأمني الدعم السياسي للمحكمة يف املنطقة، جتماعاالهذا 

وشارك فيه عدد كبري من الربملانيني من البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية.
أنشطة المنظمات الدولية وغيرها من المنظمات -دال

وهي ١٠والعشرين لالستعراض الدوري الشامل،خالل الدورتني السادسة والعشرين والسابعة - ٢٧
ت الدول املستعرضة تلقّ رعاية جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،ب،عملية تقودها الدول

توصيات تتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية، ال سيما بشأن التصديق على نظام روما األساسي، 
كمباال واالتفاق املتعلق بامتيازات احملكمة والتنفيذ احمللي والتصديق على ما يسمى بتعديالت

ا. وقدم ما جمموعه  موعات اإلقليمية توصيات. والدول غري دولة٣١وحصانا من مجيع ا
األطراف يف نظام روما األساسي قيد االستعراض هي: إندونيسيا واجلزائر ومجهورية تنزانيا املتحدة 

توصية ذات ٨٠ند واملغرب واهلند. وقدم ما جمموعه وجنوب السودان وزامبيا واجلزائر وهاييت واهل
صلة باحملكمة اجلنائية الدولية.

يف حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتعزيز فهم اجلاريةواصل االحتاد األورويب مشاركته - ٢٨
ع أفضل لوالية احملكمة اجلنائية الدولية، وال سيما أثناء حواراته املنتظمة بشأن حقوق اإلنسان م

دولة، من خالل احلمالت املنظمة املنتظمة يف مجيع أحناء العامل، من احللقات الدراسية ٤٠حنو 
احمللية أو اإلقليمية املكرسة، وإدراج بند من أحكام احملكمة اجلنائية الدولية بصورة منهجية يف 

من خالل بعثاته اتفاقات مع دول ثالثة. وساعد االحتاد األورويب احملكمة اجلنائية الدولية أيضا 
ل عمل ، مما يسهّ االحتاد األورويب)بعثات (وعملياته املتعلقة بالسياسة األمنية والدفاع املشرتك

، وتوفر التدريب على قضايا احملكمة اجلنائية بعثاتهذه الاحملكمة يف البلدان اليت توجد فيها 
املستشارين القانونيني وحقوق اإلنسان للبعثة. وواصل االحتاد األورويب دعم بواسطةالدولية 

تمع املدين الداعية إىل  احملكمة اجلنائية الدولية ماليا، إما بصورة مباشرة أو من خالل منظمات ا
عاملية نظام روما األساسي. كما عزز االحتاد األورويب دعمه لتطوير النظم القضائية الوطنية يف 

يع أحناء العامل، من أجل وضع مبدأ التكامل موضع التنفيذ.مج
وواصلت املنظمة الدولية للفرانكفونية تعزيز الطابع العاملي لنظام روما األساسي فيما بني - ٢٩

، استنادا إىل مذكرة التفاهم املوقعة مع احملكمة اجلنائية الدولية راقبةوالدول املالدول األعضاء فيها
. ومشلت األنشطة تقدمي الدعم للمحكمة اجلنائية الدولية لتمويل حلقة ٢٠١٢رب يف أيلول/سبتم

)( : لالّطالع على املزيد من املعلومات، اُنظر١٠
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session34/Pages/ListReports.aspx

.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Pages/ListReports.aspxو
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، والندوة ٢٠١٧احملكمة يف أيلول/سبتمرب قدت يف الهاي يف مقرّ عُ ،االتصالدراسيةجلهات
٢٦- ٢٤اإلقليمية الرفيعة املستوى بشأن التعاون والتكامل بني الدول واحملكمة اجلنائية الدولية (

الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي، مع نيامي، النيجر) يف ، ٢٠١٧/أكتوبر تشرين األول
.٢٠١٧نظام روما األساسي، يف أديس أبابا يف تشرين الثاين/نوفمرب يف طراف األ

الكمنولث أيضا دعم عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل. ووضع واصل يو - ٣٠
قوم ي، كما نظام روما األساسي للدول األعضاءجمموعة تشريعات منوذجية وتنفيذية بشأن 

دعمه للقضايا املتعلقة بتنفيذ نظام روماف يتوقّ و بتنظيم برامج لزيادة القدرات والتوعية. 
على الطلب.بناءً األساسي

وواصلت منظمة الدول األمريكية دعم احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك من - ٤٣.٣١
ع يف وقّ املُ ،إلنشاء اتفاق تعاون إطاري مع احملكمة اجلنائية الدولية"خالل تنفيذ "تبادل رسائل 

حق ملنظمة الدول والقرار الالّ ٢٠١١،١١نيسان/أبريل ١٨منظمة الدول األمريكية يف مقرّ 
الذي يشجع على التصديق على نظام روما األساسي ٢٠١٤و،حزيران/يوني٤األمريكية املؤرخ 

ا املعقودة و ١٢.وتنفيذهواالنضمام إليه اعتمدت اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية، يف دور
، قرارا، بصرف النظر عن تعزيز العاملية وتنفيذها يتضمن واليات حمددة ٢٠١٧ويونييف حزيران/

بشأن اجلهود املبذولة لالحتفال بالذكرى العشرين العتماد نظام روما األساسي وتدابري لتعزيز 
١٣اجلنائية الدولية.التعاون مع احملكمة

تمع املدين بدور حاسم يف زيادة الوعي باحملكمة، وتشجيع زيادة التصديق - ٣٢ ويضطلع ا
ا،  على نظام روما األساسي، واالتفاق املتعلق بامتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

مع احملکمة. وواصلت واعتماد تشريعات تنفيذية وطنية، والتکامل والتعاون بني الدول األطراف 
جها اإلقليمي والقطري يف تعزيز عاملية احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف  املنظمات غري احلكومية 

قدت يف غري الدول األطراف. وواصلت جلنة التنسيق ذلك بعثات وحلقات دراسية عُ 
ال، ا الواسعة النطاق والضمأنشطته"ك العامليبرملانيون من أجل التحرّ وشبكة " رورية يف هذا ا
شاورات متكررة مع مجيع أصحاب املصلحة.ت كّل منهما محيث أجر 

الحلقات الدراسية والمناسبات واإلجراءات األخرى -هاء
عنوانه "فهم اً رار ق، اعتمد مكتب مجعية الدول األطراف ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٨يف -٣٣

وهذا القرار، الذي اقرتحت كولومبيا مشاركة الدول املراقبة يف اجتماعات مجعية الدول األطراف".
راعي . ويُ الهايو نيويورك الفريقان العاملني يفتيسريه، جاء نتيجة مناقشات مستفيضة أجراها 

)١١(.2011.pdf-ilaterales_41http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acuerdos_b

.http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/AG-RES_2852_XLIV-O-14.pdfاُنظر )١٢(

)١٣ (http://scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_17/AG07456E11.doc.
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املشاركة ويؤّكد أن ع العاملي دعوة اجلمعية العامة إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز الطابالقرار 
تعزيز عاملية نظام األقل أمهية يف خمتلف اجتماعات مجعية الدول األطراف "ينبغي أن تفضي إىل 

هذا القرار بتوافق اآلراء.املكتبوقد اعتمد ١٤.روما األساسي"
ة التاسعة مت اجلمعية العامّ ، نظّ ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٠و٩يويف يوم- ٣٤

يني يف احملكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون يف داكار بالسنغال. وحضر اجلمعية أكثر للربملان
بلدا من مجيع مناطق العامل، باإلضافة إىل ممثلي احلكومات، واحملكمة ٥١برملاين من ١٠٠من 

خطة عمل داكار "اجلنائية الدولية، واألوساط األكادميية. واختتمت اجلمعية العامة باعتماد 
. ويف "شأن منع الفظائع اجلماعية وتعزيز سيادة القانون وتقدمي الدعم للمحكمة اجلنائية الدوليةب

نظام روما عاملية أيضا الدورة السابعة للفريق العامل املعين بالشبكةإطار اجلمعية، نظمت 
األساسي يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.

يوم العدالة اجلنائية الدولية، أطلق ، مبناسبة٢٠١٧يوليومتوز/١٧يف و 
تسعى إىل ،"WarAfterWar"#(حرب تلو األخرى)محلة بعنوانحتالف احملكمة اجلنائية الدولية

حبملة خمصصة تحالف ال، اضطلع ٢٠١٧ويف آب/أغسطس ١٥.بناء دعم عاملي للمحكمة
١٦.لتشجيع التصديق على االتفاقية من جانب مجيع الدول

اجات والتحدياتاالستنت-ثالثا
اية الفرتة املشمولة بالتقرير، بلغ عدد أعضاء نظام روما األساسي - ٣٥ انسحاب بعضوا ١٢٣ويف 

ب،سحالوقد قدمت جنوب أفريقيا وغامبيا أيضا إخطارات ب١٧بوروندي من نظام روما األساسي.
قبل سريان مفعوهلا.نـُّفذت 

التمثيل الكامل ملنطقة أمريكا من ومن املنظور اإلقليمي، ومع انضمام السلفادور، ال تنقص -٣٦
الالتينية والبحر الكارييب إال مخس دول. وال تزال املنطقة األفريقية هي املنطقة اليت ينتمي إليها أكرب 

موعة دول جمحني أن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ هي األقل متثيال، يفعدد من الدول األطراف. وتظلّ 
أوروبا الغربية ودول أخرى من أكثر املناطق متثيال. ويف منطقة أوروبا الشرقية، هناك بضع دول مل تصبح 

أطرافا بعد.
على التعديالت اليت ١٨دولة٣٤، صدقت ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٩واعتبارا من -٣٧

اليت اعتمدت يف كمباال. ٨وتعديالت املادة ،دخلت على نظام روما األساسي بشأن جرمية العدوانأُ 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/bureau/decisions/2017/Pages/index.aspx.ر املوقع:انظ)١٤(

.day-justice-http://www.coalitionfortheicc.org/international-2017) اُنظر ١٥(

١٦ .http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170801/states-join-icc-cooperation-treaty-apic) اُنظر (

)١٧(
اُنظر

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=

en and https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.805.2016-Eng.pdf.
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فقد اسُتويف الربتغال على كال التعديلني.وبالتايل، و األرجنتنيقت وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، صدّ 
شرطني لتفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان، أي عدد التصديقات أو القبول على الأحد 

مما يسمح بتفعيل اختصاص احملكمة على اجلرمية املذكورة ،)٢(مكررا١٥يف املادة النحو املبّني 
٢٠١٧.١٩كانون الثاين/يناير ١مبوجب قرار تتخذه مجعية الدول األطراف بعد 

دول أطراف على تعديل املادة ، صدقت ستُّ ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر ١٩واعتبارا من -٣٨
أو قبلته. وخالل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف ١٢٤

قت النمسا وهولندا والربتغال وسلوفاكيا على التعديل أو قبلته.الفرتة املشمولة بالتقرير، صدّ 
لة على اتفاق امتيازات دو ٧٧قت ، صدّ ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٩واعتبارا من -٣٩

ليست بعد طرفا يف نظام روما األساسي. اليت وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية، منها (أوكرانيا) 
أيار/مايو ١٧و ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١٧يف ربَمانضمت بريو ومجهورية مولدوفا إىل االتفاق املُ و 

، على التوايل.٢٠١٧
التحديات الرئيسية اليت تتمّثل قدمة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، واستنادا إىل املعلومات امل-٤٠

قانونية يف تعديل الدستور أو التشريع الوطين من الصعوبات الفيتواجه حتقيق العاملية والتنفيذ الكامل
أجل التصديق على نظام روما األساسي، والتحديات السياسية اليت تعرقل عملية التصديق، واملوارد 
املالية، وعدم كفاية املعلومات عن أداء نظام روما األساسي، ومدى توافر املساعدة التقنية. ولوحظ أن 
إعداد الوثائق الرمسية واملواد األخرى ذات الصلة املتاحة جبميع اللغات الرمسية ذات الصلة باإلضافة إىل 

أو االنضمام من جانب الدول غري لغيت العمل، وبالتايل تعزيز أنشطة التوعية، ميكن أن ييسر التصديق
األطراف. ولوحظ أيضا أنه ال يوجد تعريف واضح ملفهومي "التنفيذ الكامل" و"التشريعات التنفيذية"، 

لنظمها وتقاليدها القانونية. وميكن أن اليت ميكن أن تنطوي على أشياء خمتلفة لدول خمتلفة تبعاً 
تستحق هذه املسائل مزيدا من املناقشة.

إىل جانب تعزيز اإلرادة السياسية اليت ال تزال تشكل أولوية أساسية، ميكن ألصحاب املصلحة - ٤١
تقاسم بأن يعززوا جهودهم يف مساعدة الدول األطراف احلالية أو املقبلة ذات النظم القانونية املماثلة 

بذل على الصعيد كر آنفا، فإن اجلهود يف هذا الصدد تُ اخلربات واملمارسة القانونية معهم. وكما ُذ 
تمع املدين، لكن هناك حاجة إىل مزيد  الثنائي من جانب الدول وتشرتك فيها املنظمات اإلقليمية وا

من األنشطة.
ا لَ د األمانة مبعلومات عن األنشطة املضطَ وجتدر اإلشارة إىل أنه ينبغي للدول األطراف أن تزوّ -٤٢ ع 

ه الكامل.لتعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذ

التوصيات-رابعا

)١٨(
b&chapter=18&l-10-c=TREATY&mtdsg_no=XVIIIhttps://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?sr

.ang=en

.) من نظام روما األساسي٣مكررا (١٥انظر املادة )١٩(
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، هناك حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود احلثيثة لتعزيز عاملية نظام روما األساسي بشكل عامّ -٤٣
او  االضطالع بالعديد من األنشطة على فعالً . وجيري وتنفيذه الكاملاتفاق امتيازات احملكمة وحصانا

أساس مستمر، وينبغي أن يتواصل استكشاف جماالت حتسني التنسيق وحتديد أوجه التآزر املمكنة. 
االجتماعي أن يؤدي صلومن شأن تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائط التوا

هذه استنادًا إىلالطالب. و باط اجلامعية و يف هذا الصدد، ال سيما يف االتصال باألوسدورا هاما
م التوصيات التالية: قدَّ اخللفية، تُ 

إلى جمعية الدول األطراف-ألف
مواصلة رصد تنفيذ خطة العمل عن كثب. - ١

إلى الدول األطراف-باء
ا الثنائية من خالل،قدر املستطاع،مواصلة تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل- ٢ عالقا

واإلقليمية واملتعددة األطراف، مبا يف ذلك تعزيز التعاون بني املنظمات الدولية واإلقليمية واحملكمة؛
د الوطين واإلقليمي عُ صُّ مواصلة بذل جهودها الرامية إىل نشر املعلومات عن احملكمة على ال- ٣

سية واملنشورات والدورات التعليمية وغري ذلك والدويل، مبا يف ذلك من خالل املناسبات واحللقات الدرا
ا أن ترفع مستوى الوعي بعمل احملكمة؛ من املبادرات اليت من شأ

مواصلة تزويد األمانة باملعلومات املستكملة ذات الصلة بعاملية نظام روما األساسي وتنفيذه - ٤
قة الوطنية؛املنسِّ عن كيفية االتصال باجلهات املستجدة علومات املالكامل، مبا يف ذلك 

احملكمة، مواصلة تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل قدر املستطاع بالتعاون مع - ٥
تمع املدين واألوساط اجلامعية واملنظمات الدولية واملنظمات املهنيةو  مع مراعاة الفرصة املناسبة ، ا

؛٢٠١٨لالحتفال بالذكرى العشرين لنظام روما األساسي يف عام
تمع املدين واألوساط اجلامعية واملنظمات الدولية واجلمعيات املهنية على تنظيم - ٦ التعاون مع ا

يف نيويورك والهاي ويف خمتلف املناطق، يتم الرتكيز فيها واجتماعاتنقاشحلقات دراسية وحلقات 
عمل احملكمة وأحكام على تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل، ونشر معلومات حول

نظام روما األساسي؛
نظام االنضمام إىل لدول اليت ترغب يف امواصلة تقدمي كل ما ميكن من املساعدة التقنية واملالية إىل - ٧

ا الوطنية؛ إدراج روما األساسي، وإىل الدول اليت ترغب يف  تنفيذ النظام األساسي يف تشريعا
تمع املدين واألوساط اجلامعية /أو وتقدمي ما ميكن من الدعم املايل- ٨ غريه من أشكال الدعم إىل ا

اليت تواجه العقبات واملنظمات الدولية واجلمعيات املهنية اليت تقدم املساعدة التقنية للتغلب على 
؛التصديق والتنفيذ احملددة يف هذا التقرير

وغريها من الدول النامية لتعزيز حضور مواصلة املسامهة يف الصندوق االستئماين ألقل البلدان منوا - ٩
الدول غري األطراف يف دورات اجلمعية؛ 

مواصلة التعاون مع احملكمة لتمكينها من أداء وظائفها وفقا لذلك.-١٠
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إلى أمانة جمعية الدول األطراف-جيم
اسي وتنفيذه مواصلة تقدمي الدعم إىل الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز عاملية نظام روما األس-١١

وبإتاحة معلومات مستكملة يف هذا الشأن، مبا ،القيام بدور جهة التنسيق لتبادل املعلوماتبالكامل 
يف ذلك على املوقع الشبكي للمحكمة؛

الشبكي جتميع معلومات عن مجيع املوارد املتاحة واجلهات املاحنة احملتملة وإتاحتها على املوقع -١٢
االطالع عليها؛للمحكمة ليسهل على الدول 

إعداد مصفوفة ألغراض تعزيز سبل تبادل املعلومات بني املستفيدين احملتملني واجلهات املاحنة -١٣
اليت تقدم املساعدة التقنية.
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المرفق 
مشروع النص المقترح إدراجه في القرار الجامع 

عالمية نظام روما األساسي 
إىل أن تصبح أطرافا يف نظام روما نظام روما األساسي الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف تدعو- ١

مجيع الدول األطراف إىل تكثيف جهودها وتدعوبصيغته املعدلة، يف أقرب وقت ممكن، ،األساسي
؛ تهالرامية إىل تعزيز عاملي

بدء نفاذ اإلخطار باالنسحاب املقدم من دولة طرف مبوجب املادة تالحظ مع بالغ األسف-٢
، وتدعو الدولة إىل إعادة النظر ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٢٧) من النظام األساسي يف ١(١٢٧

ا؛ ١يف انسحا

ما املقدمة مبوجب املادة مع التقديرترحب-٣ ٢)؛١(١٢٧بسحب دولتني طرفني إخطارا

أيضا باستمرار رئيس اجلمعية واملكتب للحوار بشأن "العالقة بني أفريقيا ترحب مع التقدير- ٤
واحملكمة اجلنائية الدولية" الذي بدأه املكتب أثناء الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف، 

توسيع نطاق هذا احلوار وتعميقه حسب االقتضاء مع مجيع الدول األطراف املعنية؛إىل مواصلة ووتدع
لعدالة اجلنائية الدولية، ايوم وبوصفه يوليمتوز/١٧يوم بترحب باملبادرات املتخذة لالحتفال -٥

ستفادة، الدروس املاستنادًا إىلواصل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مع احملكمة، يوتوصي بأن 
املشاركة يف إعداد األنشطة املناسبة وتبادل املعلومات مع أصحاب املصلحة اآلخرين حتقيقا هلذه الغاية 

وغريها؛٣من خالل أمانة اجلمعية
تمع املدينتدعو- ٦ إىل تكثيف جهودها ،مجيع املنظمات الدولية واإلقليمية، فضال عن منظمات ا

الرامية إىل تعزيز العاملية؛ 
إبقاء حالة التصديقات قيد االستعراض، ورصد التطورات يف جمال تشريعات التنفيذ، يف مجلة تقرر- ٧

دف تيسري تقدمي املساعدة التقنية اليت قد تود الدول األطراف يف نظام روما األساسي أو  أمور، 
األخرى يف الدول اليت ترغب يف أن تصبح أطرافا فيه أن تطلبها من الدول األطراف أو املؤسسات

االت ذات الصلة؛  ا

، اُنظر املوقع:C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10إخطار الوديع) ١(
https://treaties.un.org/doc/publication/cn/2016/cn.805.2016-eng.pdf.

، C.N.121.2017.TREATIES-XVIII.1إخطار الوديع) ٢(
https://treaties.un.org/doc/publication/CN/2017/CN.121.2017-Eng.pdf,

على املوقع:، C.N.62.2017.TREATIES-XVIII.10وإخطار الوديع
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2017/CN.62.2017-Eng.pdf.

، على أمانة مجعية الدول األطراف يف مجعية الدول األطرافانظر )٣(
.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspxاملوقع:
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أن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يقابله التنفيذ الوطين لاللتزامات املنبثقة عنه، برذكّ ت- ٨
وحتديدا بوضع تشريعات التنفيذ، وخاصة يف جماالت القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية 

بالدول األطراف يف نظام روما يبكمة، ويف هذا الصدد، واملساعدة القضائية والتعاون الدويل مع احمل
وتشجعها،األساسي اليت مل تعتمد بعد تشريعات التنفيذ املذكورة أن تقوم بذلك على سبيل األولوية

على اعتماد أحكام بشأن الضحايا حسب االقتضاء؛ 
بتقرير املكتب بشأن تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه ترحب- ٩

جهود كل من رئيسة احملكمة، ومكتب املدعية العامة، ورئيس مجعية وتالحظ مع التقدير٤الكامل،
تمع املدين من أجل تعزيز ف عالية الدول األطراف، ومجعية الدول األطراف، والدول األطراف، وا

العاملية والرامية إىل تشجيع الدول على أن تصبح أطرافا يف نظام روما األساسي، تحقيق اجلهود املتعلقة ب
ا، فضال عن اجلهود ذات الصلة املبذولة يف إطار  بصيغته املعدلة، ويف اتفاق امتيازات احملكمة وحصانا

االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان؛ 
أن الذكرى العشرين العتماد نظام روما األساسي تتيح فرصة فريدة لالعرتاف باإلجنازات، عتربت[-١٠

وإعادة تنشيط االلتزام باملعاهدة، وزيادة اجلهود الرامية إىل التصدي للتحديات اليت تواجهها احملكمة من 
أجل التنفيذ الفعال لواليتها]؛

تمع املدين الذي أتاحته املناقشة العامة باحلوار بني الدول األطراف ترحب[-١١ واحملكمة وأعضاء ا
بشأن الذكرى العشرين العتماد نظام روما األساسي ...]

تمع املدين على االحتفال تشجع[-١٢ احملكمة والدول األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة وا
عقد مؤمترات وإبرام ب، مبا يف ذلك ٢٠١٨بالذكرى العشرين العتماد نظام روما األساسي يف عام 

اتفاقات تعاون مع احملكمة، واعتماد تشريعات وطنية عند االقتضاء، واجلهود الرامية إىل تشجيع 
لتصديقات اجلديدة على النظام األساسي أو االنضمام إليه، وأن تتقاسم، عن طريق أمانة اجلمعية ا

العامة وغريها، معلومات عن األحداث التذكارية املزمعة]؛
فترة ما بين الدورتينخاللواليات جمعية الدول األطراف 

إىل حتقيق عاملية نظام روما عمل الراميةالالتوصيات الواردة يف تقرير املكتب عن خطة تؤيد(أ) 
األساسي وتنفيذه الكامل؛ 

(ب) تطلب إىل املكتب أن يواصل رصد تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما 
ا السا عشرة؛بعةاألساسي وتنفيذه الكامل وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

العشرين يف جدول أعمال الدورة السابعة عشرة للجمعية؛(ج) تقرر إدراج بند حمدد يف الذكرى 

____________

)٤(ICC-ASP/16/18


