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 جمعية الدول األطراف

 

 عشرونالدورة ال 

 2021كانون األول/ديسمبر  11-6، الهاي

 

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

 مقدمة  -أولا 

اعتمدت جمعية الدول األطراف في دورتها الخامسة بتوافق اآلراء خطة عملها الرامية إلى تحقيق       -1
 .)1(("خطة العمل"جنائية الدولية وتنفيذه الكامل )فيما يلي عالمية نظام روما األساسي للمحكمة ال

بالتقرير السنوي لتاسعة عشرة ( في دورتها ا"الجمعية"رحبت جمعية الدول األطراف )فيما يلي و -2
المكتب مواصلة رصد تنفيذ  إلىالذي قدمه المكتب بشأن خطة العمل وأيدت التوصيات الواردة فيه، وطلبت 

 .)2(نيالعشرالخطة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية في دورتها 

المتاحة لها لتقوم  والتقنيةوتدعو خطة العمل الدول األطراف إلى استخدام الوسائل السياسية والمالية  -3
استباقي بتعزيز عالمية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل من خالل العالقات الثنائية واإلقليمية  بشكل

والمتعددة األطراف. كما تدعو خطة العمل أمانة جمعية الدول األطراف إلى دعم الدول في جهودها الرامية 
ق لتبادل المعلومات، في حدود الموارد إلى تعزيز عالمية النظام األساسي وتنفيذه الكامل بأداء دور جهة التنسي

الجمعية،  إلىنشرها. وتطلب الخطة أيضا  والتيقن منالمتاحة، بما في ذلك عن طريق جمع تلك المعلومات 
 خطة العمل قيد االستعراض. إبقاءمكتبها، عن طريق 

منسقين مكتب الجمعية تعيين هولندا وجمهورية كوريا بلدين أعاد ، 2021نيسان/أبريل  6وفي  -4
 لتيسير تنفيذ خطة العمل.

في تشرين  ICC-ASP/19/30)وتغطي الفترة المشمولة بالتقرير الفترة بين اعتماد التقرير السابق ) -5
. وخالل هذه الفترة، أجرى البلدان المنسقان مشاورات 2021وتشرين الثاني/نوفمبر  2020الثاني/نوفمبر 

بين الدول، وكبار المسؤولين بالمحكمة، وأعضاء المجتمع وجلسات إعالمية من أجل تبادل المعلومات 
 المدني، وغيرهم من األطراف المعنية.

 

ا   مستجدات الجهود الرامية إلى تعزيز عالمية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل -ثانيا

 أنشطة المحكمة    -ألف

                                                           
تشرين  23الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الخامسة، الهاي،  )1(  

 ، المرفق األول.ICC-ASP/5/Res.3 الجزء الثالث،(، ICC-ASP/5/32) 2006كانون األول/ديسمبر  1الثاني/نوفمبر إلى 
 .1، والمرفق األول، الفقرة 9، الفقرة 2020 كانون األول/ديسمبر 16   المؤرخ ،6Res./9ASP/1-ICC القرار   )2( 
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 وتنفيذه األساسي روما نظام عالمية تعزيز إلى الرامية الجهود في بنشاط اإلسهام المحكمة اصلتو   -6
 المشتركة التنسيق وجهات ،الجمعية ذلك في بما األخرى، الفاعلة الجهات مع والتنسيق بالتعاونالكامل 
 والمجتمع ،الدولية الحكوميةالمنظمات و ،اإلقليميةالمنظمات و ،األطراف والدول ،العمل بخطة المعنية

 العمل أجل من نيالبرلماني، ورابطة الدولية الجنائية المحكمة أجل منبوجه خاص االئتالف و المدني،
 لها المخطط األنشطة من العديد تأجيل أو إلغاءإلى  19-كوفيد بجائحة المتعلقة القيودأدت  حين فيو. العالمي

 األطراف غير الدول مع المستوى رفيعةال االتصاالت وكذلك المستوى رفيعة اإلقليمية الندوات ذلك في بما-
، المحكمة استخدمت. وبالتقرير المشمولة الفترة خالل الهامة األنشطة من العديد تنفيذ تم- األساسي النظام في

 بات محظورا. الذي الشخصي التصالل بديلة أساليبعند اإلمكان، 

 التعاون أحكام تطبيق في اتخبر من لديه ما وتبادل المناقشات في للمشاركة مستعدا المحكمة قلم ويظل   -7
 مفيداذلك  عتبري وعندماما يطلب منه ذلك عند األطراف الدول مع األساسي النظامالمنصوص عليها في 

   .على الصعيد الوطني األساسي روما نظام بتنفيذ لنهوضل

 وقنوات ،للمحكمة اإللكتروني الموقع خالل من السيما للمحكمة، اإلعالمية األنشطة استمرتو -8
 حاسمة أداةالتي تشكل  المتحدة األمم مثلالجهات المؤثرة  ومنصاتمتعددة اللغات، ال االجتماعي التواصل

وتنفيذه  األساسي روما نظام عالمية لتعزيزلالزمة ا المعلومات إلى الوصولالتمكين من و الوعي لزيادة
 للتصديق الترويجمما أتاح  المتحدة لألمم التابعة االتصالقنوات  مع وثيق بشكل المحكمة تنسقو. تنفيذا كامال

 المستدامة، التنميةمن أهداف  16 هدفال لدعم كوسيلة المتحدة األمم منصات على األساسي روما نظام على
وطنيين محاضرة باللغة اإلسبانية للممارسين ال 15، تم تصوير وباإلضافة إلى ذلك. والعدالة السالموهو 

، وبلغت لتي نظمتها اللجنة األوروبيةالدراسية االفتراضية ا ، بدعم من الدورةوالقضاة والمدعين العامين
ة ؛ ومن المتوقع إصدار نسختين باللغتين الفرنسيختاميتين بشأن التعاون والعالميةذروتها في المحاضرتين ال

 المحكمة الجنائية الدولية، وستعرض جميع النسخ باللغات الثالث على موقع واإلنكليزية في األشهر المقبلة
 ى اإلنترنت.عل

 ،"همهو م لماذا- الدولية الجنائية المحكمة إلى االنضمام" المعنون الكتيب نشر المحكمة واصلتو -9
 مطبوعة نسخ توفير ويمكن ،)4(والفرنسية )3(يزيةاإلنكل باللغتين لمحكمةااللكتروني ل موقعال على متاحوالكتيب 

 نظام بشأن الشائعة والمخاوف الخاطئة المفاهيم لمعالجة خاص بشكل الكتيب صمموقد . الطلب عند منه
 المعنية للدولة األساسي النظام إلى االنضمام يوفرها التي الفوائدويركز أيضا على  والمحكمة، األساسي روما

 أصحاب جهود دعم إلى أمور، جملة في الكتيب، يسعى ،وعلى هذا النحو. ككل الدولي للمجتمع وكذلك
 . بلدانهم في األساسي النظام على التصديق إلى يدعون الذين الوطنيين المصلحة

عند تبادل االجتماعات وفي  والمسجل مناسبات مختلفة ةالعام ةوالمدعيالمحكمة رئيس خدم استو -10
فضال عن لتوجيه االنتباه إلى الحاجة إلى زيادة العضوية في نظام روما األساسي، اآلراء والكلمات العامة 

 أو إدراج الجرائم ،توفير اإلجراءات الوطنية للتعاونسواء عن طريق تنفيذه في التشريعات الوطنية، 
 في نظام روما األساسي في القانون الوطني.المنصوص عليها 

 المحكمةبزيارة  ،األطراف غير الدولمن  وكذلك األطراف الدول من شخص، 1500 حواليوقام    –11
صحاب أل إعالمية إحاطات تنظيمويشمل ذلك  .الحالية وأنشطتها وواليتها المحكمة عن عروضا وتلقوا

 من المبتدئين الدبلوماسيينو المحامين والقضاة وأعضاء البرلمان والصحفيين مثل ،نالرئيسيالمصلحة 
م ، توباإلضافة إلى ذلك .األساسي النظام في األطراف غير الدول يممثل ذلك في بما المناطق، مختلف
 جائحةفي المحكمة شخصيا أثناء استمرار  بشكل آمنأعضاء الوفود الرفيعة المستوى من  120 استقبال

الفاعلة في المجتمع المدني في . وشارك ممثلو المحاكم أيضا في األحداث التي نظمتها الجهات 19-كوفيد
سياق وطني. واستمرت األحداث القضائية وجلسات االستماع مع انخفاض المشاركة الخارجية )حوالي 

بدعم مالي من ، . وأخيرا وليس آخرا، استحدثت المحكمة19-ذات الصلة بكوفيدفرد( بسبب القيود  505
، من أجل تعزيز عالمية ها على اإلنترنت باللغة العربيةع، حيزا للزيارة اإللكترونية لموقالمفوضية األوروبية

الزيارات نظام روما األساسي عن طريق زيادة الوعي بالمحكمة وواليتها وعمليتها القانونية. وقد أُنجزت 
 اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية في الفترة السابقة.اإللكترونية لموقع المحكمة ب

 إتاحة إلى المحكمة تسعى األوروبية، المفوضية تموله الذي لقانونيينا المهنيين برنامج إطار فيو -12
 لتعزيز النامية والمناطق البلدان من المهنية حياتهم منتصف في الشباب من القانونيين للمهنيين الفرصة

 البرنامج أهداف أحد يتمثلو. المحكمة في العمل خالل من الدولي الجنائي القانون مجال في المهنية مهاراتهم
 إلى المعززة ومهاراتهم معارفهم سيعيدون الذين الوطنية القضائية السلطات من نيالمشاركفي استفادة 

                                                           
 )3( cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/Universality_Eng.pdf-https://www.icc 

 )4(  cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/Universality_fra.pdf-https://www.icc 
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 أربعة بين ما أشخاص ستة أمضى بالتقرير، المشمولة الفترة خاللوإلى بلدانهم.  عودتهم عند المحلي نظامهم
 .القانونيين المهنيين برنامج بموجب المحكمة أجهزة مختلف في العمل في أشهر وستة

 المحكمة تدعمها التي ،)5(اإلنترنت على المجانية للمحكمة القانونية األدوات بيانات قاعدة ظلتو -13
 من مامه رادووتؤدي قاعدة البيانات . مصدرا رائدا للقانون الدولي األوروبية، المفوضية من مالية بمساعدة

 كبير طلب يوجد التي الدولي، الجنائي للقانون القانونية المصادر إلى المجاني العالمي الوصول توفير خالل
قاعدة  ساعدت النحو، هذا علىو. األساسي النظام في األطراف غير الدول في ذلك في بما ،لمياعا عليها

 نظام إلى تنضم قد التي القضائية الواليات في القضائية واجتهاداتها بالمحكمة الوعي تعزيز يالبيانات ف
 يعزز مما المجال، هذا في رائدة كمؤسسة المحكمة مكانة تعزيز عن فضالا  المستقبل، في األساسي روما

وبدعم من  .رئيسية مصلحة أصحاب مجموعة باعتبارها القانونية المجتمعات بين اإليجابية التصورات
بلغات  القانونية األدوات بيانات قاعدةالوصلة البينية ل، تعكف المحكمة على تطوير المفوضية األوروبية

 اللغة اإلنكليزية.بالتي هي بإضافية للنسخة الحالية 

 رئيس الجمعية واألمانةأنشطة     -باء

 من س      لس      لة ،س      يلفيا فرناندز دي غورمندي ةالس      يد األطراف، الدول جمعية ةرئيس       تعقد -14
 روما نظام في أطرافا تص    ب  أن على الدول تش    جع حيث بالتقرير، المش    مولة الفترة طوال االجتماعات
 أن أهمية على توش    دد ،هاالدولية وحص    انات الجنائية المحكمة بامتيازات المتعلق االتفاق وفي األس    اس    ي

وشددت في تلك االجتماعات على أن عالمية نظام . الوطني الصعيد على تنفيذية تشريعات الدول لدى يكون
سبروما األ شرعية المحكمة فح سي لن تعزز  ضا سا سع أي ستو صها بالنظر إلى أنه ال ، بل  صا نطاق اخت

يمكن للمحكمة أن تعزز نطاقها إال من خالل التص    ديق على النظام األس    اس    ي في غياب إحالة من مجلس 
 األمن التابع لألمم المتحدة.

الجمعية ومنس  ق فريقها العامل في  ة، نائب رئيس  مع س  عادة الس  يد بوب راي ةالرئيس   توقد نس  ق -15
صديق على نظام  صمها بهدف الت شاور مع عوا شجعها على الت صال بالدول غير األطراف و نيويورك لالت

مام المنظمات اإلقليمية أ األس   اس   ي روما نظام روما األس   اس   ي. وتناولت أيض   ا األهمية الحاس   مة لعالمية
، فض      ال عن المجموعات اإلقليمية للدول لدول األمريكيةاألوروبي ومنظمة ا، بما فيها االتحاد الرئيس      ية

 ، ودعت إلى اتخاذ إجراءات لزيادة تعزيز العالمية.ت الجمعية العامة واألمم المتحدةاألطراف في سياقا

 المحكمة أجل من االئتالف ذلك في بما المدني، المجتمع منظمات مع وثيق بش  كل ةالرئيس   تعملو -16
 ومبادرة اإلنس      ان، حقوق رص      د ومنظمة العالمي، العمل أجل من نيالبرلمانيرابطة و الدولية، الجنائية

 ورابطة األمريكية، المحامين لرابطة التابع الدولية الجنائية المحكمة ومشروع المفتوح، المجتمع في العدالة
 المحلية الحكومية غير بمنظماتها يتص  ل فيما وكذلك الدولي، للقانون األمريكية والجمعية الدولية، المحامين

 .األساسي روما نظام نطاق توسيع إلى تفضي التي البيئة لتعزيز التنسيق، ومراكز

 األساسي روما نظام عالمية تعزيزالمتعلقة ب المعلومات جمعها لدعم ،جانبها من ،األمانة واصلتو -17
ستة ردود على االستبيان المتعلق ، تلقت األمانة العامة تشرين الثاني/نوفمبر 19وحتى . وتنفيذه تنفيذا كامال

 ذات المعلومات على االطالع ويمكن بخطة العمل لتحقيق عالمية نظام روما األس      اس      ي وتنفيذه بالكامل.
 )6(.اإلنترنت على الجمعية موقع على الدولية والمنظمات الدول من المقدمة الصلة

 

 أنشطة جهات التنسيق   -جيم

، واصلت ظيم أحداث مقررة لتعزيز العالميةدون تن 19-بجائحة كوفيدبينما حالت القيود ذات الصلة  -18
وتنفيذه عالمية نظام روما األساسي الرامية إلى تعزيز  جهات التنسيق المشاركة اإلسهام بنشاط في الجهود

نائية/المتعددة األطراف ، بما في ذلك من خالل االتص      االت الثالكامل في مناس      بات عديدة، قدر اإلمكان
واالرتباطات الرفيعة المس   توى مع الدول غير األطراف في النظام األس   اس   ي. وواص   لت جهات التنس   يق 

شاط  صال بن صم كل منها مع الدول األطراف والدول الثالثةاالت صاالت من عوا ، بما في ذلك من خالل االت
مس  تمرا مع ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع أيض  ا حوارا ت جهات التنس  يق وبعثاتها الدبلوماس  ية. وأجر

المدني من أجل بناء الدعم لمزيد من االنض    مام إلى نظام روما األس    اس    ي وإلى الص    كوك األخرى ذات 
 الصلة.

                                                           
 )5( /tools.org-http://www.legal 

 cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/plan%20of%20action.aspx-https://asp.icc.انظر:  )6( 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/plan%20of%20action.aspx
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 المنظمات الدولية والمنظمات األخرىأنشطة    -دال

ية  -19  عات افتراض       ما عدة اجت عالمي  مل ال مانيين من أجل الع طة البرل مت راب عة المس      توى نظ رفي
للنهوض بالتصديق العالمي على نظام روما األساسي وتنفيذه بالكامل: جمعية استشارية عالمية للبرلمانيين 

، وثالث مناس    بات إقليمية: اجتماع برلمانيا 85ادة القانون بمش    اركة بش    أن المحكمة الجنائية الدولية وس    ي
طين ا مع برلمانيين من العراق واألردن وفلس   فريق عامل برلماني معني بالش   رق األوس   ط وش   مال أفريقي

، اس      تض       افها البرلمان ن العقاب على الفظائع الجماعيةحلقة عمل بش       أن مكافحة اإلفالت مو؛ واليمن
؛ وحلقة دراس  ية إقليمية بش  أن يردي وغينيا بيس  او وغامبيا وتوغوالنيجيري بمش  اركة برلمانيين من كابو ف

كا الالتينية ، بما في ذلك إكوادور وش    يلي وكولومبيا. وعملت المنظمة العدالة الدولية للمش    رعين من أمري
، مع تش  جيع التص  ديق النهائية العتماد التش  ريع المنفذأيض  ا مع أعض  ائها في أوكرانيا على وض  ع الص  يغة 

إلى أعض  ائها  رابطة البرلمانيين من أجل العمل العالمي، قدمت نظام األس  اس  ي. وباإلض  افة إلى ذلكعلى ال
عدة بلدان أخرى المس   اعدة التقنية بش   أن التنفيذ الكامل للنظام األس   اس   ي واعتماد جميع التعديالت على في 

أيضا زيارة للبرلمانيين من غانا إلى  الرابطة، نظمت ة النهوض بعملية التنفيذ المحليةالنظام األساسي. وبغي
  المحكمة الجنائية الدولية.

دولة بنقاط عمل خاص      ة بكل بلد من أجل تحقيق  40برلمانيا في  80، التزم أكثر من ونتيجة لذلك -20 
ا على تبني 1( وأوروبا )1( وأفريقيا )4العالمية والتنفيذ الكامل. وتعمل بلدان في أميركا الالتينية ) ( حاليا

 تشريع التنفيذ الكامل.

 المتعلق  ة األنش      ط  ة بتعزيز ال  دولي  ة الجن  ائي  ة المحكم  ة أج  ل من االئتالف ق  ام ،2021 ع  ام وفي -21 
. العالمي الص    عيد على وتنفيذه الدولية الجنائية للمحكمة األس    اس    ي روما نظام على بالتص    ديق بالنهوض

صل ضاء والمنظمات ،االئتالف ووا ضاء ،أوكرانيافي  هفي األع سلطات دعوة الدوليين، واألع  األوكرانية ال
والمواءمة التامة بين التش   ريعات  الدولية الجنائية للمحكمة األس   اس   ي روما نظام على للتص   ديق والبرلمان

، رحب المجتمع المدني 2021س    اني الدولي. وفي أيار/مايو الوطنية والقانون الجنائي الدولي والقانون اإلن
قانون  لدولي وال نائي ا قانون الج قانون المحلي وال لذي يوائم بين ال مان للتش      ريع األوكراني ا ماد البرل باعت

 الدولية الجنائية المحكمة أجل من االئتالف، حث أعض     اء 2021الدولي. وفي أيلول/س     بتمبر ي اإلنس     ان
 )7(.تأخيرالرئيس األوكراني على التوقيع على القانون وإصداره دون 

ا   التوصيات -ثالثا
هناك حاجة مس      تمرة إلى بذل مزيد من الجهود المتواص      لة لتعزيز عالمية نظام روما عموما،  -22 

واتفاق امتيازات المحكمة وحص  اناتها وتنفيذهما تنفيذا كامال. ويجري بالفعل االض  طالع بالعديد األس  اس  ي 
سيق وتحديد أوجه التآزر  سين التن شاف إمكانية تح ستك صلة ا ستمر، وينبغي موا ساس م شطة على أ من األن

ام تكنولوجيا الممكنة، فض    ال عن متابعة المبادرات بص    ورة أكثر منهجية. ويمكن أن يؤدي تعزيز اس    تخد
ا في هذا الصدد، ال سيما عند التواصل مع  المعلومات واالتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي دوراا هاما
األوس   اط األكاديمية والطالب، باالس   تفادة من المبادرات القائمة. وفي ض   وء هذه الخلفية، تقدم التوص   يات 

 التالية:

 

 إلى جمعية الدول األطراف -ألف

 رصد تنفيذ خطة العمل عن كثب.مواصلة     -1

 إلى الدول األطراف -باء

، عالمية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل في عالقاتها الثنائية قدر اإلمكانبمواصلة تعزيز،      -2
 المحكمة؛بين واإلقليمية والمتعددة األطراف، بما في ذلك تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية واإلقليمية و

مواصلة جهودهم لنشر المعلومات عن المحكمة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، بما في     -3
التي قد ترفع الوعي والمنشورات والدورات والمبادرات األخرى  حلقات الدراسيةذلك من خالل الفعاليات وال

 ؛المحكمة بشأن عمل

                                                           
 )7(  .law-crimes-international-sign-president-ukraine-urges-society-civil/20211006https://www.coalitionfortheicc.org/news/ 

 

https://www.coalitionfortheicc.org/news/20211006/civil-society-urges-ukraine-president-sign-international-crimes-law
https://www.coalitionfortheicc.org/news/20211006/civil-society-urges-ukraine-president-sign-international-crimes-law
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مية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي، بما مواصلة تزويد األمانة بمعلومات محدثة ذات صلة بالعال    -4
 الوطنية؛ لجهات التنسيق الراهنةفي ذلك معلومات االتصال 

بالتعاون مع المحكمة ، عالمية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل قدر اإلمكانبمواصلة تعزيز،    -5
 ؛المهنيةنظمات الدولية والمنظمات والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والم

المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والمنظمات الدولية والجمعيات  معبالتعاون مع المحكمة، ، تنظيمال   -6
الكامل  هعلى تعزيز عالمية نظام روما األساسي وتنفيذ للتركيزالمهنية والندوات وحلقات النقاش واألحداث 

نشر المعلومات حول عمل المحكمة وأحكام للفة مختالمناطق غيرهما من الالهاي وفي في في نيويورك و
 نظام روما األساسي؛

، حيثما أمكن ذلك، إلى الدول التي ترغب في االنضمام إلى والمالية التقنيةتقديم المساعدة مواصلة     -7
 النظام األساسي وإلى الدول التي ترغب في تنفيذ النظام األساسي في تشريعاتها الوطنية؛

الدعم المالي و/أو دعم آخر، حيثما أمكن ذلك، إلى المجتمع المدني واألوساط األكاديمية تقديم     -8
للتغلب على التحديات التي تواجه التصديق  تقنيةوالمنظمات الدولية والجمعيات المهنية التي تقدم المساعدة ال

 في هذا التقرير؛ الواردةوالتنفيذ 

نمواا والدول النامية األخرى لتعزيز حضور  األقل لبلدانلاني مواصلة اإلسهام في الصندوق االستئم    -9
 الدول غير األطراف في دورات الجمعية؛

ا مواصلة التعاون مع المحكمة حتى تتمكن من أداء مهامها وفق    -10  لذلك. ا

 إلى أمانة جمعية الدول األطراف -جيم

من خالل  بشكل كاملعالمية نظام روما األساسي وتنفيذه صلة دعم الدول في جهودها لتعزيز موا     -11
العمل كجهة تنسيق لتبادل المعلومات وإتاحة المعلومات المحدثة بشأن هذه المسألة، بما في ذلك على موقع 

 ؛على اإلنترنت لمحكمةا

محكمة المانحين المحتملين ونشرها على موقع العن المعلومات عن جميع الموارد المتاحة و جمع    -12
 على شبكة اإلنترنت ليسهل على الدول الوصول إليها؛

الجهات المانحة بين المحتملين و المرسل إليهمإعداد مصفوفة لغرض تعزيز تبادل المعلومات بين     -13
 .التقنية اتللمساعد

 المرفق األول

 مشروع نص مقدم إلدراجه في القرار الجامع

 عالمية نظام روما األساسي   -ألف

 تدعوومنذ الدورة الثامنة عشرة للجمعية  ا في نظام روما األساسيفطرأصبحت التي بالدولة رحب ت -1
الدول التي لم تصب  بعد أطرافا في نظام روما األساسي إلى أن تصب  أطرافا في نظام روما األساسي، 

جميع الدول األطراف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز  وتدعوبصيغته المعدلة، في أقرب وقت ممكن، 
 عالميته؛

 127المادة  من 1الفقرة  اإلخطار باالنسحاب المقدم من دولة طرف بموجب مع بالغ األسف تالحظ -2
 29انضمامها من قبل دولة أخرى في  صكوكذلك سحب ، 2018 آذار/مارس 17من النظام األساسي في 

 )8(؛الدول إلى إعادة النظر في هذه االنسحابات هذه دعوتو، 2019أبريل نيسان/

لحوار بشأن "العالقة بين أفريقيا والمحكمة الجنائية في امع التقدير أيضا باستمرار رئيس الجمعية ترحب   -3
المكتب إلى أن يواصل  الدولية" الذي بدأه المكتب أثناء الدورة الخامسة عشرة لجمعية الدول األطراف، وتدعو

 توسيع نطاق هذا الحوار وتعميقه حسب االقتضاء مع جميع الدول األطراف المعنية؛

                                                           
 اُنظر الموقع: ، C.N.138.2018.TREATIES XVIII.10خطار الوديع  إ )8( 

 https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2 018/CN.138.2018-Eng.pdf . 
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 )9(تموز/يوليه بوصفه يوم العدالة الجنائية الدولية 17بالمبادرات المتخذة لالحتفال بيوم  ترحب  -4
على ، يوتوص، وبالمبادرات األخرى الرامية إلى االحتفاء بالذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسي

مواصلة ، المحكمة سوية مع، صل جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلةيوا أن ،أساس الدروس المستفادة
تحقيقا لهذه الغاية من خالل أمانة إعداد األنشطة المناسبة وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة اآلخرين 

 ، وبخالف ذلك؛)10(وغيرها الجمعية

منظمات المجتمع المدني، إلى تكثيف جهودها الرامية  وكذلكجميع المنظمات الدولية واإلقليمية،  تدعو   -5
 إلى تعزيز العالمية؛

إبقاء حالة التصديقات قيد االستعراض، ورصد التطورات في مجال تشريعات التنفيذ، في جملة  تقرر -6
التي قد تود الدول األطراف في نظام روما األساسي أو الدول  الفنية، بهدف تيسير تقديم المساعدة أخرى أمور

التي ترغب في أن تصب  أطرافا فيه أن تطلبها من الدول األطراف أو المؤسسات األخرى في المجاالت ذات 
ا بما يستجد من معلومات تتعلق باألعمال  وتناشد الصلة؛ الدول موافاة أمانة جمعية الدول األطراف سنويا

ا لما جاء في خطة العمل )الفقرة واألنشطة   ؛ )11(((ح)6التي تقوم بدعم العدالة الدولية، طبقا

بأن التصديق على نظام روما األساسي يجب أن يقابله التنفيذ الوطني لاللتزامات المنبثقة عنه،  تذّكر -7
جنائية والمساعدة وتحديدا بوضع تشريعات التنفيذ، خاصة في مجاالت القانون الجنائي وقانون اإلجراءات ال

بالدول األطراف في نظام روما األساسي  تهيبالقضائية والتعاون الدولي مع المحكمة، وفي هذا الصدد، 
على اعتماد  وتشجعها األولوية، إعطاء هذه المسألة مرتبةالتي لم تعتمد بعد تشريعات التنفيذ المذكورة 

 لضحايا حسب االقتضاء؛المتعلقة باحكام األ

 )12(1بتقرير المكتب بشأن تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما األساسي ترحب -8
جهود كل من رئيس المحكمة، ومكتب المدعية العامة، ورئيس جمعية  وتالحظ مع التقدير وتنفيذه الكامل،

يز فعالية الدول األطراف، وجمعية الدول األطراف، والدول األطراف، والمجتمع المدني من أجل تعز
الجهود المتعلقة بتحقيق العالمية والرامية إلى تشجيع الدول على أن تصب  أطرافا في نظام روما األساسي، 

اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها، فضال عن الجهود ذات الصلة المبذولة في إطار  وفيبصيغته المعدلة، 
 االستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق اإلنسان؛ 

 18 في قرار المكتب المؤرخ وتؤيدمن النظام الداخلي لجمعية الدول األطراف،  42إلى المادة  تشير    -9
اعتمد بموجبه تفاهم بشأن مشاركة الدول المراقبة في اجتماعات جمعية  الذي 2017تشرين األول/أكتوبر 

 أهمية تعزيز عالمية نظام روما األساسي وتعزيز انفتاح الجمعية وشفافيتها؛ وتؤكد، )13(الدول األطراف

 وليات جمعية الدول األطراف خالل الفترة ما بين الدورتين   -باء

التوصيات الواردة في تقرير المكتب عن خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية نظام  تؤيد )أ(
 الكامل؛   روما األساسي وتنفيذه 

إلى المكتب أن يواصل رصد تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما  تطلبو )ب(
الحادية  العشرينها األساسي وتنفيذه الكامل وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية في دورت

 والعشرين.

 

_____________ 
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