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الدورة السابعة عشرة

الهاي 12-5 ،كانون األول/ديسمرب 2018

طلب من دولة فلسطين إلدراج بند في جدول
األعمال المؤقت للدورة السابعة عشرة للجمعية
عمل باملادة  11من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ،1تلقت األمانة طلبا من دولة
.1
فلسطني إلدراج بند يف جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة عشرة للجمعية:
”التصدي للتهديدات الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية ،وقضاتها والدول األطراف
(أ)
المتعاونة مع المحكمة“.
وترد مذكرة إيضاحية بشأن بند جدول األعمال اليت قدمت عمل باملادة  18من النظام
.2
2
الداخلي جلمعية الدول األطراف يف املرفق.

 1املادة " :11وضع جدول األعمال املؤقت .2 .يتضمن جدول األعمال املؤقت مجلة أمور منها ما يلي( :ي) أي بند تقرتحه أي دولة طرف".
2

املادة " :18املذكرة اإليضاحية .يشفع كل بند يقرتح إدراجه يف جـدول األعمـال مبذكـرة إيضاحيـة ،كمـا يشـفع ،إن أمكن ،بوثائق أساسية أو

مبشروع قرار".
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المرفق
الطلب المقدم من دولة فلسطين إلدراج بند في جدول أعمال الدورة السابعة
عشرة للجمعية بعنوان ”التصدي للتهديدات الموجهة للمحكمة الجنائية
الدولية ،وقضاتها والدول األطراف المتعاونة مع المحكمة“.
الدوافع
أكدت الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية جمددا ،خلل دورهتا السادسة عشرة اليت
.1
عقدت يف نيويورك يف كانون األول/ديسمرب  ،2017بتوافق اآلراء ،أمهية تعاون الدول األطراف مع
احملكمة اجلنائية الدولية للوفاء بواليتها ،وأعربت عن قلقها الشديد إزاء حماوالت الرتهي الرامية ملنع
التعاون .وذكرت أيضا بأمهية دعم مجيع الذين يتعاونون مع احملكمة ،مبا يف ذلك الدول ،لضمان قدرة
احملكمة على الوفاء بواليتها األساسية املتمثلة يف حماسبة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل
وحتقيق العدالة للضحايا.
وتواجه احملكمة اجلنائية الدولية اليوم اعتداء شنيعا ومل يسبق له مثيل منذ إنشائها قبل عشرين
.2
عاما .وتتطل هذه التهديدات املوجهة للمحكمة واإلجراءات العقابية ضد الدول األطراف يف احملكمة
اجلنائية الدولية اختاذ موقف قوي وموحد من قبل مجيع الدول األطراف ،ويتعني تناوهلا خلل الدورة
السابعة عشرة املقبلة جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية.
وجي أن تكون احملكمة اجلنائية الدولية قادرة على الوفاء بواليتها من أجل إقامة العدل والسلم
.3
واألمن يف العامل مبوج نظام روما األساسي ،الذي مت وضعه وسنه لضمان النجاح يف متابعة املهمة
الصعبة واليت ال مناص منها إلهناء جرائم احلرب ،واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية وجرمية
العدوان .وجي أن تتحمل الدول األطراف مسؤولياهتا القانونية للحفاظ على احملكمة واستقلليتها ،وتعزيز
التعاون معها.
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