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 جمعية الدول األطراف

 

 عشرة الثامنةالدورة  

 2019كانون األول/ديسمبر  7 – 2 ،الهاي

 تقرير المكتب عن خطة عمل جمعية الدول األطراف

 للمحكمة الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما األساسي

 الجنائية الدولية وتنفيذه الكامل

 مقدمة   -أولا 

اعتمدت جمعية الدول األطراف في دورتها الخامسة بتوافق اآلراء خطةة عمههةا   -1

الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما األساسي لهمحكمةة النااييةة الدوليةة وتاهيةلك الكامة  

  (1)("خطة العم ")فيما يهي 

لسةابعة عرةر  ( في دورتها ا"النمعية"رحبت جمعية الدول األطراف )فيما يهي  -2

رير الساوي الةلي ددمةا المكتةش برةطن خطةة العمة  وليةدت التووةيات الةوارد  فيةا، بالتق

المكتش مواوهة رود تاهيل الخطة وتقةدي  تقريةر عةن  لةى إلةى النمعيةة فةي  منوطهبت 

 .(2)عرر الثاماة دورتها 

 والهايةوتدعو خطة العم  الدول األطراف إلى استخدام الوساي  السياسية والمالية  -3

اسةتبادي بتعييةي عالميةة نظةام رومةا األساسةي وتاهيةلك الكامة  مةن  برةك المتاحة لها لتقوم 

خالل العالدات الثاايية واإلدهيمية والمتعدد  األطراف. كما تدعو خطة العمة  لمانةة جمعيةة 

الدول األطراف إلى دعة  الةدول فةي جهودهةا الراميةة إلةى تعييةي عالميةة الاظةام األساسةي 

م  بطداء دور جهة التاسيق لتبادل المعهومةات، فةي حةدود المةوارد المتاحةة، بمةا وتاهيلك الكا

 مةةننرةرها. وتطهةش الخطةة لي ةا  والتةيقن مةنفةي  لةى عةن طريةق جمة  تهةى المعهومةات 

 خطة العم  ديد االستعراض. إبقاءمكتبها، عن طريق النمعية، 

                                                           
ية، الدور  الوثايق الرسمية لنمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي لهمحكمة الناايية الدول (1)

(، النيء ICC-ASP/5/32) 2006كانون األول/ديسمبر  1تررين الثاني/نوفمبر إلى  23الخامسة، الهاي، 

 .، المرفق األول.ICC-ASP/5/Res.3 الثالث،

، والمرفق األول، 9، الهقر  8201 كانون األول/ديسمبر 12 في المؤرخ ،5Res./17ASP/-ICC القرار  (2)

 .1الهقر  
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، عةةي ن مكتةةش النمعيةةة هولاةةدا وجمهوريةةة كوريةةا 2019آ ار/مةةار   4فةةي  -4

 تسيير تاهيل خطة العم .لهقيام ببهدين ماسقتين ك

 ICC-ASP/17/32 ،22فتر  هلا التقرير المد  بعد اعتماد التقريةر السةابق )تغطي  -5

الهتةةر ،  هةةلك خةةالل. 2019( إلةةى ترةةرين الثةةاني/نوفمبر 2018ترةةرين الثةةاني/نوفمبر 

تبةادل المعهومةات بةين  تهةدف إلةى إينةاااتا تتين مراورات ودةدملجرت البهدين الماسق

مةن األطةراف   المسؤولين في المحكمة، ولع اء المنتم  المدني وغيةرهبين الدول و

 .المعاية

ا  مستجدات الجهود الرامية إلى تعزيز عالمية نظاام روماا األساساي  -ثانيا

 وتنفيذه الكامل

 أنشطة المحكمة   -ألف

يةار  عمة  بي لوسوجي-إيبوي، دام الرييس 2019لكتوبر األول/تررين  15في  -6

بح ةةور ريةةيس  رييسةةيةمةةة ، غانةةا حيةةث للقةةى محا ةةر  عالمةةد  يةةوم واحةةد إلةةى لكةةرا

دريبةاً ترةريعات  بةالدكي تعهد عهااً بطن تعتمد للنانا لكوفو لدو، ا جمهورية غانا، سعاد 

ووايةر  ق ةا ال كبيةرتاهيليةة. كمةا عقةد ريةيس المحكمةة النااييةة الدوليةة محادثةات مة  

 الخارجية.

كمةة النااييةة ، سةافر ريةيس المح2019سةبتمبر ليهول/ 20إلى  19في الهتر  من      -7

لههيئةة ريش عهةى القةانون الناةايي الةدولي ، روانةدا لهمرةاركة فةي التةدالدولية إلى كيغالي

مةن دبة  ماظمةة دةانون التاميةة الدوليةة،  اهلا التدريش يت  تاظيمةإن رواندا.  الق ايية في

 ، وبدع  من ممهكة هولادا.تعاون م  المحكمة العهيا لرواندابال

، وايةر العةدل بوسةياني جونسةتونالسةيد لي ةاً ب لوسةوجي-إيبةويالقا ةي  إجتم     -8

. لكةةد ق ةةا كبيةةر ال، والبروفسةةور روجينةةيم، العةةا الاايةةش، بوسةةياني جونسةةتونوالسةةيد 

مراركة رواندا في دةي  المحكمةة النااييةة الدوليةة ولكةد وايةر العةدل عهةى  مندداً الحوار 

، بمةةا يتمرةةى مةة  مبةةدل تعييةةي الواليةةات الق ةةايية الوطايةةةلهميةةة اسةةتثمار النهةةود فةةي 

 التكام .

، ح ةر ريةيس المحكمةة النااييةة 2019سةبتمبر ليهول/ 27إلى  24في الهتر  من     -9

الرابعة والسبعون لهنمعية العامة لألم  المتحد  في مقر األم  المتحةد  فةي الدور  الدولية 

عقد الرييس عةد  اجتماعةات ثااييةة مة  عةدد مةن رلسةاء الةدول والحكومةات ونيويورك. 

غيةةر األطةةراف فةةي نظةةام رومةةا الةةدول  وكةةللىوكبةةار الرخاةةيات مةةن الةةدول األطةةراف 

جمهوريةةة مةةاكي سةةال، ريةةيس مةة  سةةعاد   لوسةةوجي-إيبةةويالقا ةةي  واجتمةة ألساسةةي. ا

، وايةر ناليةدي بانةدور ، وسةعاد مرسون ماانغاجوا، رييس ايمبابويإيوسعاد   الساغال.

سةةعاد  دياةةيس موسةةى، وايةةر خارجيةةة تريايةةداد و، لعالدةةات الدوليةةة فةةي جاةةوا إفريقيةةاا

سةةعاد  جيهةةري لونيامةةا، و، خارجيةةة فةةانواتوسةةعاد  رالةةج رينياهةةانو، وايةةر و، وتوبةةاغو

سةعاد  و، ، ريةيس كرواتيةاكيتةاروفي -كولياةدا غرابةارسةعاد  و، واير خارجيةة نينيريةا

 ريرياج، رييس واراء بوتان.تبول كاجامي، رييس رواندا وسعاد  الدكتور لوتاي 

ة الوااريةة ، للقى رييس لناة التاسيق الدولية كهمةة لمةام الرةبكباإل افة إلى  لى    -10

وايةراً لهخارجيةة  30لكثر من  ترم غير الرسمية لهمحكمة الناايية الدولية، وهي شبكة 
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المنموعات اإلدهيمية حيث  كافةيمثهون الدول األطراف في المحكمة الناايية الدولية من 

 تحدث عن لهمية التاديق العالمي عهى نظام روما األساسي.

الةةدور  العاديةةة الخامسةةة والخمسةةين لهيئةةة رلسةةاء دول للقةةى الةةرييس خطابةةا فةةي     -11

حيث ، 2019يونيو حييران/ 29قيا في وحكومات النماعة االدتاادية لدول غرا لفري

ة ببع ةها السالم والتاميةة وسةياد  القةانون والعدالةة مترابطة ك  من سهط ال وء عهى لن

النماعةةة  فةي ع ةاءالةةدول األمةن دبة  عمة  المحكمةةة ل الارةط دع الةةإلةى  ودعةا، الةبع 

. كما لجرى الرييس العديةد مةن المهةام األخةرى وتواوة  قيااالدتاادية لدول غرا لفري

مةة  دةةاد  الحكومةةات فةةي الةةدول األطةةراف وكةةللى الةةدول غيةةر األطةةراف فةةي نظةةام رومةةا 

 األساسي بهدف حرد الدع  لوالية المحكمة ولنرطتها.

م  االتحةاد األوروبةي، فةي مختهةج  لهتواو ية واوهت المحكمة جهودها المتهان    -12

تةي ، بمةا فةي  لةى الهناةة السياسةية واألمايةة فةي االتحةاد األوروبةي، الالماتديات والماابر

الهريةق العامة  المعاةي بالقةانون الةدولي ومة  ، 2019يوليو تموا/ 4اارت المحكمة في 

تحةاد األوروبةي لال مة  الممثة  الخةا و، العام المكهَّج برؤون المحكمة الناايية الدوليةة

 ، السيد إيمون غيهمور.لحقوق اإلنسان

نظمت المحكمة لي ا معتكههةا الثالةث مة  الةدول األفريقيةة األطةراف فةي نظةام و    -13

، لترةني  الحةوار 2019يونيةو حييران/ 12، فةي ، إثيوبيةاروما األساسي في لديس لبابا

 ت منبين الدول األفريقية األطراف في نظام روما األساسي والمحكمة الناايية الدولية. 

ون مادوب، والر  نن ي، الدكتور  نمالتحاد األفريقيمحامية ا، مراركة ألول مر  المعتكج

، و الماظمةةةة الدوليةةةة لههرانكوفونيةةةة، وكةةةللى ممثهةةةدولةةةة لفريقيةةةة 22الحكوميةةةون مةةةن 

 ، حيةةةث تبةةةادلواالاةةةادوق االسةةةتئماني له ةةةحاياولو المحكمةةةة النااييةةةة الدوليةةةة ومسةةؤو

، بما في  لى في إطار مبدل التكامة  سب  لخرى لهمراركة والتعاون ونظروا فيالخبرات 

 المااو  عهيا في نظام روما األساسي.

ورك -سةه مة  سةعاد   لوسةوجي-إيبةوي، اجتمة  الةرييس المعتكجعهى هامش و    -14

، األمياةةة التاهيليةةة لهناةةة األمةة  المتحةةد  فيةةرا سةةونغوي، رييسةةة إثيوبيةةا والسةةيد  اويةةد

 ألفريقيا.

دهة  المحكمةة بعثةات فايةة إلةى سةاغافور   لوفةد، 2018لكتةوبر ترةرين األول/في     -15

وماليييةا وإندونيسةيا فةي سةياق عمة  المحكمةة لتعييةي عالميةة نظةام رومةا األساسةي فةي 

 2019لبري  نيسةان/ت  إيهاد بعثة متابعة إلةى ماليييةا فةي ولهادئ. ماطقة آسيا والمحيط ا

سعت إلى تعييي فه  المحكمة الناايية الدوليةة ونظةام رومةا األساسةي بةين مختهةج حيث 

والمنتمة   القةانونيين والمختاةون، بما في  لى الحكومة في ماليييا المعايةنموعات مال

نةادش واليييةا مةن نظةام رومةا األساسةي. المدني والمنتم  الدبهوماسي، عقش انسةحاا م

ً وفد المحكمة الناايية الدولية لي ة اتهاديةات التعةاون مة  ممثهةي الحكومةات وشةارك فةي  ا

االجتمةةاا االسةةتراتيني اإلدهيمةةي آلسةةيا والمحةةيط الهةةادئ لهتحةةالج مةةن لجةة  المحكمةةة 

ً مرارك 40لكثر من  شم ، اللي 2019لبري  نيسان/ 11الناايية الدولية في  من ماطقة  ا

، است افت المحكمة 2019يوليو تموا/ 12آسيا والمحيط الهادئ. عالو  عهى  لى، في 

النااييةة الدوليةة ومرةةروا الهةاي لهسةةالم والعدالةة الحةةدث الثةاني لماتةةدى آسةيا والمحةةيط 

مراركة ماطقةة آسةيا والمحةيط الهةادئ مة   برطنحوار الالهادئ الهاي. سه   هلا الحدث 

ة الدوليةةة ومسةةاهمتها فيهةةا، مةة  التركيةةي عهةةى وجهةةات نظةةر ال ةةحايا العدالةةة النااييةة

 ه  بالعدالة.تومطالب
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 رئيس الجمعية واألمانةأنشطة    -باء

، سهسةةةهة مةةةن غةةةون كةةةون-لوعقةةةد ريةةةيس جمعيةةةة الةةةدول األطةةةراف ، السةةةيد      -16

ً لطراف ليابحواالعام حيث شن  الدول  عهى مداراالجتماعات  في نظام روما األساسةي  ا

لهميةة لن يكةون لةدى  عهةى ، ولكدحكمة الناايية الدولية وحااناتهاامتيااات الم يةواتهاد

الةةدول ترةةريعات تاهيةةل عهةةى المسةةتوى الةةوطاي. دةةام الةةرييس بالتاسةةيق مةة  سةةعاد  السةةيد 

، نايةش ريةيس النمعيةة وماسةق فريقهةا العامة  فةي نيويةورك لهتواوة  مة  مينال مهياار

ه  عهى التراور م  عواومه  بهدف التاديق عهةى نظةام يرنعتاألطراف وغير ل الدو

 روما األساسي.

، عم  الرييس عن كثش مة  ماظمةات المنتمة  المةدني، بمةا فةي  لةى طوال العام    -17

 ،برلمةةانيون مةةن لجةة  العمةة  العةةالميالو ،التحةةالج مةةن لجةة  المحكمةةة النااييةةة الدوليةةة

ومرةةةروا  ،ومبةةةادر  العدالةةة فةةةي المنتمةةة  المهتةةةو  ،انوماظمةةة مرادبةةةة حقةةةوق اإلنسةةة

غيةر  ه اظمةاتبمالمحكمة الناايية الدولية لرابطة المحامين األمريكية، وكللى فيما يتعهق 

لتعييةي البيئةة المواتيةة لتوسةي  عالميةة نظةام و لةى ومراكي التاسةيق،  ،الحكومية المحهية

 روما األساسي.

فةي لدسةام هةلا التقريةر.  الوارد شارك رييس النمعية في العديد من االجتماعات     -18

 باإل افة إلى  لى، شارك رييس النمعية في االجتماعات التالية:

ً ، عقد الرييس اجتماع2019مار  آ ار/ 18في     -19 م  السيد محمد السحيمي لحمد  ا

األم  المتحةد  لماادرةة خطةته  لهتاةديق تاج الدين، القاي  باألعمال بالبعثة المالييية لدى 

 عهى نظام روما األساسي.

المايةد   اجتمةاا ، شةارك الةرييس كمتحةدث رييسةي فةي2019مةايو ليار/ 31في     -20

المسةةتدير  لنةةير المحةةيط الهةةادئ برةةطن التاةةديق عهةةى نظةةام رومةةا األساسةةي لهمحكمةةة 

الةرييس مة   تكهة في خطابا الرييسةي، و، فانواتو. الماعقد في بورت فيالالناايية الدولية 

رليتا وتركييك األساسي خالل فتر  واليتا لتعييي عالمية عن لع اء المايد  المستدير  

نظام روما األساسي. كما لكد الرييس عهى حماية وتعييي سياد  القةانون باعتبارهمةا مةن 

 ةالمتبادلة بالهايةد ود فوايد نظام روما األساسي لهمحكمة الناايية الدولية، والدور اللي يعة

عهةةى بهةةدان المحةةيط الهةةادئ فةةي نظةةام المحكمةةة النااييةةة الدوليةةة، ال سةةيما لتعييةةي سةةياد  

المرةةاركة فةةي الاظةةام المتعةةدد و، ليةةة والحمايةةة مةةن النةةراي  الدوليةةةالقةةانون والعدالةةة الدو

 .وبااء القدرات األخرىم  الدول  األطراف وتطوير القانون الدولي، وفر  التواو 

عهةى مسةتوى ، دُعي الرييس إلةى مطدبةة غةداء عمة  2019يونيا /حييران 7في     -21

فةةي  التةةي شةةاركتالمحكمةةة النااييةةة الدوليةةة وماطقةةة المحةةيط الهةةادئ  حةةول السةةهراء 

تاظيمها البعثة الدايمة لنمهورية كوريا لدى األم  المتحد  والبعثة الدايمة ألسةتراليا لةدى 

التةةي لثارتهةةا وفةةود بهةةدان جةةير المحةةيط  الرةةواغ ش الةةرييس األمةة  المتحةةد  ، حيةةث نةةاد

 الهادئ.

، شارك الرييس كمتحدث رييسي فةي المةؤتمر 2019سبتمبر ليهول/ 21-20في     -22

:  ةةمان االسةةتقالل الق ةةايي الخاوةةة االفتتةةاحي، "حوكمةةة المحةةاك  الدوليةةة والمحةةاك 

الهوايةد المحتمهةة لالن ةمام إلةى يةدن، هولاةدا. لو ةل الةرييس والمساءلة" الماعقةد فةي ال

المحكمة الناايية الدولية وشن  المنتمعات المدنية عهى بلل النهةود برةطن عالميةة نظةام 

ً روما األساسي. كما عقةد الةرييس اجتماعة يس، مةاظ  االجتماعةات السةابق امة  ويهيةام بة ا



ICC-ASP/18/24 

24A201119 5 

جمعية الدول  لهتحالج من لج  المحكمة الناايية الدولية، ونادش استراتينية التعاون بين

 منتمعين. التحالج من لج  المحكمة الناايية الدوليةواألطراف 

جمعيةةة  ، شةةارك الةةرييس فةةي "محادثةةة مةة  ريةةيس2019سةةبتمبر ليهول/ 25فةةي     -23

 لرابطةةةالمةةدير التاهيةةلي و، مةةارك إلةةيس تحةةت إشةةراف" غةةون كةةون-لو الةةدول األطةةراف

  المتحةد  المعاةي بالمسةاي  المتعهقةة ريةيس الهريةق االسترةاري لألمةو ،المحامين الدوليةة

خةالل المةؤتمر السةاوي لرابطةة و لةى ، آلية المحاك  الناايية الدوليةة لدىالدفاا  بمحامي

عقد في سيول، كوريا الناوبية. لو ل الةرييس لهمرةاركين دور انالمحامين الدولية اللي 

المحكمة الناايية الدولية والهوايد المحتمهة لالن مام إلى المحكمةة النااييةة الدوليةة، إلةى 

 القانون الناايي الدولي الحالية. ولو اا مساي جانش 

داء عمة  ، تمت دعو  الرييس إلةى مطدبةة غة2019لكتوبر تررين األول/ 29في     -24

حةةول المحكمةةة النااييةةة الدوليةةة وماطقةةة آسةةيا والمحةةيط الهةةادئ  عهةةى مسةةتوى السةةهراء 

، حيةث دةام الةرييس والةرييس السةابق الرؤون الخارجية لنمهورية كوريا نظمتها واار 

المحكمةة النااييةة الدوليةة السةيد ريةيس دهة  سةونغ و-لهمحكمة الناايية الدولية سانغ هيون

سةهراء ثمانيةة عرةر دولةة فةي الماطقةة عهةى االن ةمام إلةى المحكمةة بترني  بيتر لويس 

 الناايية الدولية وتبادل وجهات الاظر معه .

، دعمها لنم  المعهومات عن تعييي العالمية والتاهيل ، من جانبهاواوهت األمانة    -25

، تهقت األمانةة ثالثةة ردود لكتوبرتررين األول/ 24الكام  لاظام روما األساسي. وحتى 

عهةةى االسةةةتبيان المتعهةةةق بخطةةةة العمةةة  لتحقيةةق العالميةةةة والتاهيةةةل الكامةةة  لاظةةةام رومةةةا 

عهةةى المعهومةةات  ات الاةةهة المقدمةةة مةةن الةةدول والماظمةةات  اإلطةةالااألساسةةي. يمكةةن 

 (3)الدولية عهى مود  النمعية.

 أنشطة جهات التنسيق   -جيم

ت مبادرات جهات التاسيق ، ركيلتقريرهلا االتي يغطيها طوال الهتر      -26

، مراكي التاسيق السابقة، برك  رييسي عهى فئتين: لوالً ل المستمرعم  الو، المرتركة

لعالمية وتاهيل اترويج ب المعايين عهى ت افر النهود بين مختهج لوحاا الماهحة

غير األطراف في نظام توجيا النهود إلى الدول  عهى، ؛ وثانيانظام روما األساسي

. الهئتين ينمن األنرطة من لج  إحراا تقدم في هل عددالقيام بت   حيث روما األساسي

 له  األنرطة مو حة لدناك.

كمة الناايية ، والمححكومة فانواتو ك  من دامت، 2019مايو ليار/ 31في     -27

في بالمراركة  كورياجمهورية و لحد جهات التاسيق،والدولية، واالتحاد األوروبي، 

نظام  وتاهيل تاظي  اجتماا المايد  المستدير  لنير المحيط الهادئ برطن التاديق عهى

 فيا نواتو. شاركفي بورت فيال، فا انعقد ياللالناايية الدولية  لهمحكمةروما األساسي 

هيون  -، وللقى رييس المحكمة الناايية الدولية السابق سانغالرييس كمتحدث رييسي

شن  فيها جير المحيط الهادئ عهى االن مام إلى نظام  حيثختامية الكهمة النغ سو

 روما األساسي.

لحد مراكي  دام ،، وبااًء عهى ادترا  الرييس2019يونيو حييران/ 7في     -28

تاظي  ، بيمة ألستراليا لدى األم  المتحد م  البعثة الداسوية جمهورية كوريا و التاسيق

المحكمة الناايية الدولية وماطقة المحيط  برطنمطدبة غداء عم  عهى مستوى السهراء 

                                                           
 Action.aspx-of-Plan-2019action/Pages/%20of%20cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan-https://asp.icc  لنظر (  3)

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/2019-Plan-of-Action.aspx
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التي  رواغ الوسئهة األعهى  ولجااالهادئ، حيث شارك الرييس كمتحدث رييسي 

 لثارتها وفود بهدان جير المحيط الهادئ.

ً جتماع، عقدت جهات التاسيق المرتركة ا2019ر لكتوبتررين األول/ 24في     -29  ا

م  سهير لوكرانيا في هولادا لماادرة مختهج الرواغ  المتعهقة باالن مام إلى نظام 

 روما األساسي.

، دعت جهات التاسيق المرتركة السهراء 2019ر لكتوبتررين األول/ 29في     -30

 برطنعهى مستوى السهراء من دول آسيا والمحيط الهادئ إلى مطدبة غداء عم  

 المحكمة الناايية الدولية وماطقة المحيط الهادئ في سيول، كوريا. شن  رييس

 ورييس ده  سونغهيون -والرييس السابق لهمحكمة الناايية الدولية سانج المحكمة

المحكمة الناايية الدولية السيد بيتر لويس سهراء ماطقة المحيط الهادئ عهى االن مام 

 تبادل وجهات الاظر م  الوفود.ام بدإلى المحكمة الناايية الدولية و

 المنظمات الدولية والمنظمات األخرىأنشطة    -دال

 مةةن لجةة  المحكمةةة النااييةةة الدوليةةة، شةةن  التحةةالج 2019فةةي عةةام     -31

نظةةام رومةةا األساسةةي لهمحكمةةة  عالميةةةتاةةديق  بترةةني األنرةةطة المتعهقةةة 

 الناايية الدولية.

، است ةاف التحةالج 2019لبري  نيسةان/ 12إلةى  10 الهتر  من في    -32

ً مةةن لجةة  المحكمةةة النااييةةة الدوليةةة اجتماعةة ً اسةةتراتيني ا ً إدهيميةة ا لماطقةةة آسةةيا  ا

االجتمةاا جهسةة إسةتراتينية  شةم والمحيط الهادئ في كوااللمبور، ماليييةا. 

 20المراركون من المنتم  المدني من لكثر مةن  تعهدهعالمية حيث مكرسة ل

سةيا والمحةيط الهةادئ بتكثيةج الحمةالت الوطايةة واإلدهيميةة دولة في ماطقةة آ

مةةةن لجةةة  التاةةةديق عهةةةى نظةةةام رومةةةا األساسةةةي وتاهيةةةلك. شةةةارك مسةةةؤولو 

 المحكمة من ده  المحكمة في االجتماا.

، نظةة  2019لكتةةوبر ترةةرين األول/مةةايو وليار/لبري  ونيسةةان/فةةي      -33

، حيةةث المةةدني الهايويهيةةةاظمةةات المنتمةة  مةة  م عمةة  ورش ةالتحةةالج ثالثةة

مةن  عةدداً من ممثهي ماظمةات المنتمة  المةدني الهايويهيةة  20إلى  15نادش 

 احتمةاالت، بمةا فةي  لةى ةاألولية اتوالتحقيقالعدالة الدولية المتعهقة ب المساي 

الخبةرات مةن جمية  لنحةاء الماطقةة فيمةا  مرةاركة تتمو. في المستقب التاهيل 

 بين المراركين.فيما الوطاية المحهية  يتعهق بالتاهيل والمحاكمات

لمانة التحالج م  ع و  الكونغر   اجتمعت، 2019لغسطس في آا/    -34

ً  البيروفي ، لماادرة التطورات لناة العدل وحقوق اإلنسان  ، ع وإنديرا هويهكا سابقا

 تهاع بعد و .المحهيدانون بيرو   منالمتعهقة بعمهية تاهيل نظام روما األساسي 

 قانونالالتحالج م  الهريق العام   من السهطة التاهيلية المكههة باياغة مرروا 

 ةالاايب تشاركو. الماارمة، وهي عمهية ساه  فيها التحالج خالل الساوات األخير

لبرلمانيون دام بها افي هلك العمهية خاوة دب  ورشة عم  إدهيمية  برك  ناشطهويهكا 

في مونتيهيديو، لوروغواي، في التي انعقدت المسطلة  برطن من لج  التحرك العالمي

ً حيث شارك التحالج لي   2019مايو ليار/ تودهت العمهية لقد خبراء مدعوين. باهة  ا

 .2019لكتوبر تررين األول/اآلن بعد ح  الكونغر  في لواي  
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، لرس  التحالج من لج  المحكمة الناايية 2019سبتمبر ليهول/ 23في     -35

الدولية، وماظماتا األع اء في لوكرانيا واألع اء الدوليين، رسالة إلى سعاد  

من الحكومة األوكرانية التاديق يطهش فيها ، ، رييس لوكرانيافولوديمير ايهياسكي

. دام لمحهيودمنا بالقانون ا عهى نظام روما األساسي لهمحكمة الناايية الدولية فوراً 

لع اء التحالج في لوكرانيا بتاظي  العديد من األحداث واالجتماعات م  المسؤولين 

 الحكوميين والاواا والمنتم  الدبهوماسي.

 األخرى واألنشطةالندوات والفعاليات    -هاء

 30، اارت بعثة مؤلهة من 2019يونيو حييران/ 28إلى  24في الهتر  من     -36

البرااي  المحكمة الناايية الدولية لهمراركة في حهقة دراسية لبااء  دا يا فيدراليا من

القانون الناايي الدولي، بقياد  دا ية المحكمة الناايية ب تتعهق القدرات حول موا ي 

المحكمة، القا ي  م  رييس اجتماعاتالبرنامج  شم الدولية السابقة سيههيا شتايار. 

، بيتر ورييس ده  المحكمةفاتو باسود ؛  ةالعام ةالمدعيوتريهي إيبوي لوسوجي؛ 

 لويس.

ا   التوصيات -ثالثا

 لترويج المتواوهة، هااك حاجة مستمر  لبلل مييد من النهود برك  عام    -37

امتيااات المحكمة وحااناتها وتاهيلها بالكام .  يةعالمية نظام روما األساسي واتهاد

يابغي مواوهة استكراف نطاق كما ، مستمر برك بالهع  تاهيل العديد من األنرطة  يت 

 ماهنية لهمبادراتالمتابعة الالتاسيق األف   وتحديد لوجا التآار المحتمهة وكللى 

. يمكن لن يؤدي االستخدام المعيا لتكاولوجيا المعهومات واالتااالت بقدر لكبر

ً مهم اً والوسايط االجتماعية دور وساط   م  األعاد التواو خاوةفي هلا الادد،  ا

، يت  تقدي  هلك الخههية استااداً إلىبادرات الحالية. عهى الم لهبااء، األكاديمية والطالا

 التوويات التالية:

 إلى جمعية الدول األطراف -ألف

 مواوهة رود تاهيل خطة العم  عن كثش.    -1

 إلى الدول األطراف -باء

األساسي وتاهيلك الكام  في ، عالمية نظام روما قدر اإلمكانبمواوهة تعييي،      -2

عالداتها الثاايية واإلدهيمية والمتعدد  األطراف، بما في  لى تعييي التعاون بين 

 المحكمة؛بين الماظمات الدولية واإلدهيمية و

مواوهة جهوده  لارر المعهومات عن المحكمة عهى المستوى الوطاي     -3

ت والادوات والمارورات والدورات واإلدهيمي والدولي، بما في  لى من خالل الهعاليا

 ؛المحكمة برطن عم التي دد ترف  الوعي والمبادرات األخرى 

مواوهة تيويد األمانة بمعهومات محدثة  ات وهة بالعالمية والتاهيل الكام      -4

 الوطاية؛ لنهات التاسيق الراهاةلاظام روما األساسي، بما في  لى معهومات االتاال 
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، عالمية نظام روما األساسي وتاهيلك الكام  قدر اإلمكانبمواوهة تعييي،     -5

اظمات الدولية بالتعاون م  المحكمة والمنتم  المدني واألوساط األكاديمية والم

 ؛والماظمات المهاية

المنتم  المدني واألوساط األكاديمية  م بالتعاون م  المحكمة، ، تاظي ال    -6

 لهتركييوالماظمات الدولية والنمعيات المهاية والادوات وحهقات الاقاش واألحداث 

الهاي في عهى تعييي عالمية نظام روما األساسي والتاهيل الكام  لا، في نيويورك و

نظام ارر المعهومات حول عم  المحكمة ولحكام لمختههة المااطق غيرها من الوفي 

 روما األساسي؛

، حيثما لمكن  لى، إلى الدول التي ترغش والمالية الهايةتقدي  المساعد  مواوهة     -7

في االن مام إلى الاظام األساسي وإلى الدول التي ترغش في تاهيل الاظام األساسي في 

 ترريعاتها الوطاية؛

المنتم  المدني  تقدي  الدع  المالي و/لو دع  آخر، حيثما لمكن  لى، إلى    -8

واألوساط األكاديمية والماظمات الدولية والنمعيات المهاية التي تقدم المساعد  الهاية 

 في هلا التقرير؛ الوارد لهتغهش عهى التحديات التي تواجا التاديق والتاهيل 

نمواً والدول الاامية  األد  هبهدانلمواوهة اإلسهام في الاادوق االستئماني     -9

 األخرى لتعييي ح ور الدول غير األطراف في دورات النمعية؛

ً مواوهة التعاون م  المحكمة حتى تتمكن من لداء مهامها وفق    -10  لللى. ا

 إلى أمانة جمعية الدول األطراف -جيم

 عالمية نظام روما األساسي وتاهيلكوهة دع  الدول في جهودها لتعييي موا     -11

من خالل العم  كنهة تاسيق لتبادل المعهومات وإتاحة المعهومات المحدثة  برك  كام 

 ؛عهى اإلنترنت لمحكمةابرطن هلك المسطلة، بما في  لى عهى مود  

المانحين المحتمهين ونررها عن المعهومات عن جمي  الموارد المتاحة و جم     -12

 عهى الدول الووول إليها؛عهى مود  المحكمة عهى شبكة اإلنترنت ليسه  

المحتمهين  المرس  إليه إعداد ماهوفة لغرض تعييي تبادل المعهومات بين     -13

 .الهاية اتالنهات المانحة لهمساعدبين و
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 المرفق األول

 في القرار الجامع امسودة الصيغة المقترح إدراجه

 عالمية نظام روما األساسي   -ألف

الدول التي ل  تابل بعةد لطرافةا فةي نظةام رومةا األساسةي إلةى لن تاةبل  تدعو -1

لطرافا في نظام روما األساسي، بايغتا المعدلة، في لدرا ودت ممكن، وتدعو جمية  

 الدول األطراف إلى تكثيج جهودها الرامية إلى تعييي عالميتا؛

 بموجةش اإلخطةار باالنسةحاا المقةدم مةن دولةة طةرف م  بةالغ األسةج تالحظو -2

وكةةللى ، 2018 آ ار/مةةار  17مةةن الاظةةام األساسةةي فةةي  127المةةاد   مةةن 1الهقةةر  

 هةلك دعوتةو، 2019لبري  نيسةان/ 29ان ةمامها مةن دبة  دولةة لخةرى فةي  لدا سحش 

 ؛(4)الدول إلى إعاد  الاظر في هلك االنسحابات

"العالدةة بةين لحةوار برةطن في اترحش م  التقدير لي ا باستمرار رييس النمعية و    -3

لفريقيا والمحكمة الناايية الدولية" اللي بدلك المكتش لثااء الدور  الخامسة عرةر  لنمعيةة 

توسي  نطاق هلا الحوار وتعميقا حسةش المكتش إلى لن يواو   الدول األطراف، وتدعو

 االدت اء م  جمي  الدول األطراف المعاية؛

تموا/يوليا بووها يوم العدالة  17بالمبادرات المتخل  لالحتهال بيوم  ترحشو    -4

وبالمبادرات األخرى الرامية إلى االحتهاء باللكرى الساوية  (5)الناايية الدولية

يواو   لن ،عهى لسا  الدرو  المستهاد ، وتووي، العررين لاظام روما األساسي

إعداد األنرطة مواوهة ، المحكمة سوية م جمي  لوحاا الماهحة  وي الاهة ، 

تحقيقا لهلك الغاية من خالل المااسبة وتبادل المعهومات م  لوحاا الماهحة اآلخرين 

 ، وبخالف  لى؛(6)وغيرها لمانة النمعية

ماظمةةات المنتمة  المةةدني،  وكةللىجمية  الماظمةةات الدوليةة واإلدهيميةةة،  تةدعوو     -5

 إلى تكثيج جهودها الرامية إلى تعييي العالمية؛

إبقةةاء حالةةة التاةةديقات ديةةد االسةةتعراض، وروةةد التطةةورات فةةي منةةال  تقةةرر -6

التي دد تود  الهاية، بهدف تيسير تقدي  المساعد  لخرى ترريعات التاهيل، في جمهة لمور

دول التي ترغش في لن تابل لطرافا فيا الدول األطراف في نظام روما األساسي لو ال

 لن تطهبهةةا مةةن الةةدول األطةةراف لو المؤسسةةات األخةةرى فةةي المنةةاالت  ات الاةةهة؛

الدول موافا  لمانة جمعية الدول األطراف ساوياً بما يستند من معهومات تتعهق  وتااشد

العمةة  لعدالةةة الدوليةةة، طبقةةاً لمةةا جةةاء فةةي خطةةة ا تقةةوم بةةدع واألنرةةطة التةةي  باألعمةةال

 ؛(7))ج((6)الهقر  

                                                           
  ، اُنظر المود :.TREATIES XVIII.138.2018C.N.10  الودي إخطار   (4)

: https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2 018/CN.138.2018-Eng.pdf 
باء، إعالن كمباال  –النيء الثاني  )/11RC( 2010المؤتمر االستعرا ي ...  ..... الوثايق الرسمية (5)

(RC/Decl.1)  12، الهقر. 
 لمانة جمعية الدول األطراف عهى المود : -المحكمة الناايية الدولية  نظرا (6)

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx. 
(7) 3Res./5ASP/-ICCالمرفق األول ،. 
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بةةطن التاةةديق عهةةى نظةةام رومةةا األساسةةي ينةةش لن يقابهةةا التاهيةةل الةةوطاي  تةةلك ر -7

لاللتيامات المابثقة عاا، وتحديدا بو   ترريعات التاهيل، خاوة في مناالت القةانون 

الناايي ودانون اإلجراءات الناايية والمساعد  الق ايية والتعاون الدولي م  المحكمة، 

بالةدول األطةراف فةي نظةام رومةا األساسةي التةي لة  تعتمةد بعةد  تهيشوفي هلا الادد، 

عهةى اعتمةاد  وترةنعها األولويةة، مرتبةةإعطاء هلك المسطلة ترريعات التاهيل الملكور  

 يا حسش االدت اء؛ل حاالمتعهقة باحكام األ

بتقرير المكتش برطن تاهيل خطةة العمة  الراميةة إلةى تحقيةق عالميةة نظةام  ترحش -8

جهةود كة  مةن ريةيس المحكمةة،  وتالحظ م  التقةدير ،(8)روما األساسي وتاهيلك الكام 

ومكتش المدعيةة العامةة، وريةيس جمعيةة الةدول األطةراف، وجمعيةة الةدول األطةراف، 

والةدول األطةراف، والمنتمة  المةدني مةن لجةة  تعييةي فعاليةة النهةود المتعهقةة بتحقيةةق 

العالمية والرامية إلى ترني  الةدول عهةى لن تاةبل لطرافةا فةي نظةام رومةا األساسةي، 

اتهةاق امتيةااات المحكمةة وحاةاناتها، ف ةال عةن النهةود  ات  وفةيمعدلة، بايغتا ال

الاةةهة المبلولةةة فةةي إطةةار االسةةتعراض الةةدوري الرةةام  الةةلي ينريةةا منهةةس حقةةوق 

 اإلنسان؛ 

وتؤيةد دةرار  9من الاظةام الةداخهي لنمعيةة الةدول األطةراف، 42إلى الماد   ترير    -9

اللي اعتمةد بموجبةا تهةاه  برةطن  2017تررين األول/لكتوبر  18 في المكتش المؤرخ

لهميةة تعييةي  وتؤكةدمراركة الدول المرادبةة فةي اجتماعةات جمعيةة الةدول األطةراف، 

 عالمية نظام روما األساسي وتعييي انهتا  النمعية وشهافيتها؛

 وليات جمعية الدول األطراف خالل الفترة ما بين الدورتين   -باء

التوويات الوارد  فةي تقريةر المكتةش عةن خطةة العمة  الراميةة إلةى  ؤيدت )ل(

 تحقيق عالمية نظام روما األساسي وتاهيلك الكام ؛

إلى المكتش لن يواو  رود تاهيل خطة العم  الرامية إلى تحقيق  تطهشو )ا(

عالمية نظام روما األساسي وتاهيةلك الكامة  وتقةدي  تقريةر عةن  لةى إلةى النمعيةة فةي 

 عرر ؛التاسعة دورتها 

____________ 

                                                           
(8)   17/32ASP/-ICC. 
 انظر: جدول لعمال ودرارات االجتماا الساد  لهمكتش، المرفق الثاني، التليي :    (9)
 ..pdf06-Bureau-2017-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-https://asp.icc 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2017-Bureau-06.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2017-Bureau-06.pdf

