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 مجعية الدول األطراف
 

 لدورة التاسعةا
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

 

 تقرير املكتب عن خطّة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي
  جلنائية وتنفيذه تنفيذاً كامالًللمحكمة ا

  مقدمة    -أوال

العمل اليت وضعتها  خطّة عتمدت مجعية الدول األطراف يف دورا اخلامسة، بتوافق اآلراء،ا   -١
  اجلمعية والرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذاً كامالً

  .)١(")العملخطة "املسماة فيما بعد (

، وأيدت )٢(بت اجلمعية بتقرير املكتب املتعلق بتنفيذ خطة العمل، رحثامنةويف دورا ال   -٢
التوصيات الواردة يف التقرير، وطلبت إىل املكتب أن يواصل رصد تنفيذ هذه اخلطة وأن يقدم تقريراً 

  .)٣(تاسعةعن ذلك إىل اجلمعية أثناء دورا ال

ة ، السيد٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٣ املعقود يف  عشر،اجتماعه الرابعوعين املكتب، يف    -٣
  . خلطة العملةًميسر ) سلوفاكيا(وفا كإيفا سور

ستباقي على تعزيز عاملية نظام روما اوتقتضي خطة العمل من الدول األطراف أن تعمل بشكل    -٤
إلقليمية مبا يف ذلك عقد ودعم احللقات األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً من خالل العالقات الثنائية وا

الدراسية وغريها من األنشطة، ونشر املعلومات عن احملكمة، وتوفري املساعدة التقنية واملالية للدول 
الراغبة يف أن تصبح أطرفاً يف نظام روما األساسي، وتوفري املعلومات ألمانة مجعية الدول األطراف 

 دعموفر ال وعالوة على ذلك، تقتضي خطّة العمل من األمانة أن ت.، والتعاون مع احملكمة")األمانة("
لدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز عاملية النظام األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً من خالل القيام الالزم ل

بدور جهة التنسيق على صعيد تبادل املعلومات وذلك يف إطار املوارد املتاحة وعن طريق مجع وتأمني 

_________________________ 
 -ربنوفم/  تشرين الثاين٢٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، الدورة اخلامسة، الهاي،  ) ١(

  . واملرفق األول٢الفقرة ، ICC/ASP/5/Res.3 اجلزء الثالث، القرار، )ICC/ASP/5/32 (٢٠٠٦ديسمرب /  كانون األول١
)٢( ICC-ASP/8/23.  
، ICC/ASP/8/Res.3  القرارلثاين،الد األول، اجلزء ا، )ICC/ASP/8/20( ٢٠٠٩... ثامنة الدورة ال...الوثائق الرمسية ) ٣(

  .٧الفقرة 
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ستعراض املتواصل الكما أا تقتضي من اجلمعية أن تبقي خطّة العمل قيد ا. ثل تلك املعلوماتنشر م
  . وذلك من خالل مكتبها

 ونظراً للترابط بني .وكانت خطّة العمل حملّ نظر الفريق العامل التابع للمكتب يف نيويورك   -٥
 خبطة العمل، ة املعنية امليسرت، فقد أجرخطّة العمل واملناقشة املتعلّقة بقضية التعاون من بعض الوجوه

ماري ويالن  ةبرعاية الفريق العامل يف الهاي، مشاورات مع جهة التنسيق املعنية بالتعاون، السفري
  .، حول أفضل السبل للمضي قُدما ذه املسألة)يرلنداا(

   أنشطة امليسرة    -ثانيا

    املشاورات غري الرمسية    -ألف

 ٢٠ويف . وعةمشاورات غري رمسية مع جهات فاعلة متعددة يف حمافل متن ة امليسرتأجر   -٦
وسعياً وراء .  اجتماعني مفتوحني يف نيويوركرة امليست عقد،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣أبريل و/نيسان

إشراك أكرب عدد ممكن من اجلهات الفاعلة املهتمة باألمر، دعي ممثلو الدول األطراف والدول غري 
م روما األساسي واألمانة واملنظمات الدولية واحملكمة واتمع املدين إىل املشاركة يف األطراف يف نظا

 عاملية نظام روما األساسي :يف حتقيق هديف خطّة العمل ومهاواسعة وتساهم هذه املشاركة ال. املداوالت
  . وتنفيذه تنفيذاً كامالً

، وحالة ا وبرنامج عملهةوالية امليسرزت املشاورات غري الرمسية على عرض خطّة العمل، ووركّ -٧
 ة امليسرتواسترع. التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه، والتقدم احملرز منذ اعتماد خطّة العمل

اليت أيدت فيها الوفود التوصيات الواردة يف تقرير  ICC/ASP/8/Res.3 من القرار ٣االنتباه إىل الفقرة 
وطلبت إىل املكتب أن يواصل رصد تنفيذ هذه اخلطة وتقدمي تقرير  )٤(ملاملكتب املتعلق بتنفيذ خطة الع

عدة مذكرات  إىل أن األمانة أرسلت ة امليسرتوأشار.  ذلك إىل اجلمعية أثناء دورا التاسعةعن
التدابري اليت اختذت لتعزيز التصديق على نظام روما  شفوية إىل الدول تطلب فيها معلومات بشأن

الشبكي وقع املذه تنفيذاً كامالً وأن الردود اليت وردت من الدول معروضة اآلن على األساسي وتنفي
إن ( املندوبني إىل تقدمي املزيد من املعلومات عن األنشطة اليت اختذت ة امليسرتودع .)٥(لمحكمةل

تعزيز التصديق على نظام روما  على األصعدة الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية من أجل) وجدت
  .ألساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالًا

 . تقدم اقتراحات لتعديل أحكام خطة العملومل -٨

  سلسلة احللقات الدراسية     -باء

إىل قيام ، )٦(دورا الثامنةيف ر السابق خلطة العمل، أقرته اجلمعية اقتراح مقدم من امليسدعا   -٩
 بواليةتعزيز الوعي والفهم لراسية م حلقات ديتنظب ،جهات فاعلة أخرىبانتظام، باالشتراك مع  الدول

 بنجاح سلسلة احللقات الدراسيةمشروع ر السابق استهل امليسو. املشاركة فيهاإىل و،  وعملهااحملكمة
  . يف نيويورك٢٠٠٩مايو /أيار ١٩يف  دراسية رائدة حلقةتنظيم ب

_________________________ 
)٤ (  

ICC-ASP/8/23.  
)٥( 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Plan+of+Action..
 

)٦( ICC-ASP/8/Res.3.  
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االستعراضي لنظام يف إطار األعمال التحضريية للمؤمتر ولقة الدراسية األوىل حل أعقاب ايفو  -١٠
حلقة دراسية عن  ٢٠١٠أبريل /نيسان ٣٠يف رة امليس، نظمت )٢٠١٠أوغندا، (روما األساسي 

اجلنائية الرئيسية اليت تواجه العدالة تحديات ال: املؤمتر االستعراضي"حملكمة اجلنائية الدولية بعنوان ا
، األمني العام لألمم املتحدةالدراسية  ، وشارك يف هذه احللقةبنيويوركيف مقر األمم املتحدة  "الدولية

رئيس احملكمة، ورئيس اجلمعية، وزير خارجية سلوفاكيا، ووكيل األمني العام للشؤون القانونية، وو
هذا يف رعاية   مجيع اموعات اإلقليميةخمتلفة مندول أطراف شاركت و.  الدول واتمع املدينووممثل

  .اللقاء

  اللقاءات األخرى    -جيم

١١-  وبالتعاون معها أخرىساعدة دول ومنظمات دولية ومنظمات غري حكومية رة مبنظمت امليس 
عاملية االستباقي لتعزيز المثل االجتماعات وحلقات النقاش اليت تركز على أنواعاً خمتلفة من اللقاءات 

رة يف مرفق هذا اليت قامت ا امليسوترد قائمة األنشطة .  وتنفيذه تنفيذاً كامالًنظام روما األساسي
  ).انظر املرفق(التقرير 

 االجتماعات الثنائية    -دال

ثنائية مع ممثلي الدول اجتماعات عالوة على االجتماعات املفتوحة، عدة عقدت امليسرة،   -١٢
 .واألمانةواألوساط األكادميية وجلنة الصليب األمحر الدولية واتمع املدين واملنظمات الدولية 

  وغريها من اجلهات املعنية  الدول ت حمدثة عن أنشطةمعلوما    -ثالثا

داخل على أمهية تعزيز عاملية نظام روما األساسي  أثناء املشاورات غري الرمسية أكد أحد الوفود  -١٣
لحلقة ل اًموجزالوفد رض عو. )٧(ايةمنخفضة للغيف هذه املنطقة املشاركة ال تزال املنطقة اآلسيوية حيث 

  اليابانيتحكومو األفريقية -املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية   باالشتراك مععقدتاليت دراسية ال
 ت هذه احللقة الدراسيةحضرو ٢٠١٠مارس /آذار ٣١ و٣٠يف يومي ) ماليزيا(بوتراجايا يف وماليزيا 

حللقة يف انظر املشاركون و. فيها فتتاحيةالمة وألقت كمن احملكمة ) اليابان(كونيكو أوزاكي  ةالقاضي
يف التقدم احملرز يف العدالة اجلنائية الدولية ويف التعديالت املقترحة لنظام روما األساسي اليت الدراسية 

  .ستعرض على املؤمتر االستعراضي

يف منطقة البلقان الغربية بشأن احملكمة وأشار أحد الوفود إىل تنظيم حلقة دراسية إقليمية   -١٤
أكتوبر / تشرين األول٢٢ و٢١وستعقد احللقة الدراسية يف يومي . باالشتراك مع بلدان جماورة أخرى

املتعلقة بالتعاون والقضايا املتصلة باحملكمة  يف بلغراد، يف إطار املؤمترات اإلقليمية السنوية ٢٠١٠
وسيحضر احللقة الدراسية ممثلون من احملكمة اجلنائية . جرائم احلرب وتنفيذ نظام روما األساسيو

  .املقاضاة عن جرائم احلربجمال اء حمليون يف الدولية وخرب

_________________________ 
   .دولة ١٥ عدد الدول اآلسيوية األطراف يف احملكمة ، أصبح٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٧ يف) ٧(
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وأشار أحد الوفود واألمانة إىل زيارتني قام ما رئيس اجلمعية واملدعي العام ومدير األمانة إىل   -١٥
 اخلارجية يري ووزتنيالدولئيسي وإىل اللقاءات اليت عقدوها مع ر) ٨(طرافاألدول غري دولتني من ال

وكانت الزيارتان ناجحتان للغاية وسامهتا يف الترويج . دعم عملية التصديقوكبار املسؤولني احملليني ل
  .اتني الدولتنيالسياسات الرئيسيني واجلمهور يف هصانعي للمحكمة بني 

، لترويج االستباقي للمحكمةنظمت ليف معرض اإلبالغ عن األنشطة اليت أكدت الوفود، و  -١٦
وأشار أحد الوفود إىل . اء الربملان احملليني يف هذه األنشطةعلى أمهية مشاركة الربملانات الوطنية وأعض

على عاملية من آثار اختصاص احملكمة نطاق املؤمتر االستعراضي ودخول جرمية العدوان يف ما قد يرتبه 
  .وشجعت الدول بالتايل على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لدعم احملكمة. نظام روما األساسي

١٧-   ويف هذا الصدد، قدم الربملانيون من أجل العمل . تمع املدين أيضا معلوماتوقدم ممثلو ا
 والتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية معلومات عن األنشطة اليت تقوم ا كل منظمة من العاملي

ويؤدي اتمع املدين دوراً حامساً يف إذكاء الوعي باحملكمة، وزيادة عدد الدول . هاتني املنظمتني
املصدقة على نظام روما األساسي، واعتماد التشريعات التنفيذية الوطنية، وتعزيز مبدأ التكامل ومبدأ 

  .التعاون بني احملكمة والدول األطراف

منولث بدور وفتقوم أمانة الك. إىل األنشطة اليت تقوم ا املنظمات الدوليةأيضاً يلزم اإلشارة و  -١٨
منولث قانونا منوذجيا لتنفيذ نظام روما األساسي يف الدول وانة الكواعتمدت أم. نشيط يف دعم احملكمة

للمقاضاة عن اجلرائم اخلاضعة لنظام روما منولث كما اعتمدت دليال عمليا واألعضاء يف الك
 تشرين ٧ إىل ٥منولث يف الفترة من وا أمانة الكوكانت احللقة الدراسية اليت عقد. )٩(األساسي

 علىوال يزال االحتاد األورويب يثري مسألة التصديق . لندن موضعا للترحيب يف ٢٠١٠أكتوبر /األول
واللقاءات الثنائية اخلطية تلفة منها املساعي احلميدة والرسائل خمطرق ب وتنفيذه نظام روما األساسي
ورويب التمويل الالزم أليقدم االحتاد او. يبوروكبار املسؤولني باالحتاد األمع واملتعددة األطراف 

أنشأ مركزاً للتنسيق بني أمانة االحتاد األورويب كما منظمات اتمع املدين لألنشطة اليت تقوم ا 
تعميم مراعاة خطوة إىل األمام يف األوروبية املعنية باألعمال اخلارجية دائرة الوسيكون إنشاء . واحملكمة

  .احملكمة يف السياسات اخلارجية لالحتاد األورويب

  اتالتعهد   -رابعاً

ثناء املشاورات غري الرمسية أمهية التعهدات اليت تقدمها الدول األطراف واملنظمات أبرزت أُ  -١٩  
 ولعاملية نظام روما لتأكيد دعمها للمحكمة بوجه عامللدول  وتوفر التعهدات فرصة ساحنة. الدولية

ختاذ اب من التعهدات ويتعلق العديد. األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال والتعاون مع احملكمة بوجه خاص
لى صعيد التشريعات الوطنية والتصديق على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية اإلجراءات الالزمة ع

  .)١٠(الدولية وحصانتها

_________________________ 
، ٢٠١٠أغسطس / آب٢٠ و١٩ي  ويوم٢٠١٠أبريل / نيسان١٤ و١٣ متت زيارة السلفادور وغواتيماال يف يومي )٨(

ويف أعقاب الزيارة اليت متت لسان سلفادور، قام سبعة من أعضاء الربملان يف . على التوايل، بناء على دعوة من احلكومتني
  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٦السلفادور بزيارة احملكمة يف 

)٩(   
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools . 

 

 .ينظر املكتب يف كيفية متابعة التعهدات اليت اتخذت يف كمباال) ١٠(
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  التحديات  -خامسا

  : الرئيسية التاليةالتحدياتددت الوفود بناء على املعلومات الواردة، ح  -٢٠  

  ؛لتصديق على نظام روما األساسيانية من أجل التشريعات الوطالصعوبات يف تعديل     )أ(

  ؛ التحديات السياسية اليت تعوق عملية التصديق  )ب(

  النقص يف املوارد البشرية واملالية؛  )ج(

نظام روما على تصديق بال عن املوارد واألنشطة املتصلة كافيةفر معلومات اعدم تو   )د(
  . وتنفيذهاألساسي

 املتاحة  املواردجلميعوائم بوضع ق تاحةاألمانة، يف حدود املوارد امل قيامعترب يويف هذا الصدد،   - ٢١
 إليهاالدول وصول لسهولة لمحكمة الشبكي لوقع املعلى وائم رض هذه القع واملاحنة احملتملة واجلهات

  . للتصدي للتحديني األخرييناًأساسي

  األعمال األخرى  - سادسا

  أخرىبلدان نامية  ودان منواًأقل البل شاركةملستئماين الصندوق الا    -ألف

تشجيع الدول اليت مل وهي طريقة أخرى لتعزيز عاملية نظام روما األساسي ة رامليساقترحت   - ٢٢
. حملكمة اجلنائية الدوليةبا املتصلةيف االجتماعات على املشاركة األساسي  نظاماليف بعد  تصبح طرفاً

 أقل البلدان منواًلصاحل على املسامهة يف الصندوق االستئماين واملنظمات الدولية  الدول توناشد
 وفداً من أقل ١٥ومسح هذا الصندوق باشتراك . املنشأ لتحقيق هذا الغرضوالدول النامية األخرى 

 وفداً يف املؤمتر االستعراضي ٢٥البلدان منواً وبلدان نامية أخرى يف الدورة الثامنة للجمعية، عالوة على 
  .يف أوغنداالذي عقد 

  احللقات الدراسية    -باء

، بتنظيم حلقات جهات فاعلة أخرى بانتظام، باالشتراك مع الدولأن تقوم  ةر امليستاقترح -٢٣
.  وإىل املشاركة فيها، وعملها احملكمةبواليةتعزيز الوعي والفهم دراسية وحلقات نقاش ولقاءات ل

ات املختلفة اليت تركز على احملكمة يف كل من وأكدت على أمهية سلسلة احللقات الدراسية واللقاء
  . واليت ميكن تنظيمها أيضاً على املستويني اإلقليمي والوطين،نيويورك والهاي

  لنتائجا   -سابعا

عاملية نظام روما األساسي على تعزيز يف املشاورات غري الرمسية شجعت الدول األطراف   -٢٤
دولية، مبا يف ذلك يف عالقاا الثنائية واإلقليمية واملتعددة  يف كافة احملافل الوتنفيذه تنفيذا كامالً

وقد تشمل اجلهود املبذولة لتعزيز نظام روما األساسي اإلشارة إىل عمل احملكمة يف البيانات . األطراف
الرمسية وجداول األعمال والوثائق كما تشمل عقد دورات استثنائية وأنشطة أخرى حول املوضوع 

  . أيضاً
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 بالنسبة لتحقيق عاملية نظام اوأنشطتها أمراً أساسية احملكمة نشر املعلومات املتعلّقة بواليرب يعتو  -٢٥
  . روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً

لتصديق على نظام روما األساسي ل الترويجمعلومات عن  دولة بتقدمي ٤٢قيام وعلى الرغم من   -٢٦
وقد . قم بذلك حىت اآلنتمل فإن الدول األخرى ، ىل األمانة إنضمام إليه وتنفيذه تنفيذاً كامالًالوا

الشبكي وقع املعلى  طلبت األمانة هذه املعلومات يف مذكّرات شفوية وتتاح الردود اليت وردت
وبالنظر إىل األهداف املتوخاة يف خطّة العمل، ينبغي أن تسعى الدول األطراف إىل . )١١( للمحكمة

وينبغي أن تسعى األمانة إىل تيسري الوصول إىل هذه . ع نطاق ممكنإتاحة هذه املعلومات على أوس
  .محكمةالشبكي للوقع املاملعلومات على 

فقد مت التشديد على أن هناك جهات ، تشريعات على التصديق وتنفيذ الوفيما يتعلّق بالتعاون  -٢٧
واملنظمات غري احلكومية فاعلة خمتلفة تقدم املساعدة، مبا فيها الدول األطراف واملنظمات الدولية 
  .وغريها من الكيانات ذات العالقة باملوضوع مثل جلنة الصليب األمحر الدولية

 ١اعتبارا من مع تصديق سانت لوسيا وسيشيل مؤخراً على نظام روما األساسي، سيصبح و  -٢٨
ح عدد وسيصب دولة، ١١٣  عدد الدول األطراف يف نظام روما األساسي ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

، بعد دخول نظام روما األساسي حيز النفاذ يف مجهورية ٢٠١١يناير / كانون الثاين١هذه الدول يف 
  . )١٢( دولة١١٤مولدوفا، 

  التوصيات    -ثامنا

  الدول األطرافمجعية إىل     -ألف

 .تنفيذ خطة العملالوثيق لرصد الأن تواصل  -١

 إىل الدول األطراف  -باء

 يف عالقاا الثنائية زيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامالًتع، قدر اإلمكان، أن تواصل -٢
  واإلقليمية واملتعددة األطراف؛

أن تواصل جهودها الرامية إىل نشر املعلومات املتعلّقة باحملكمة على املستويني الوطين والدويل    -٣
نشورات والدورات الدراسية وغري بطرق منها تنظيم األحداث واألنشطة واحللقات الدراسة وإعداد امل

 ذلك من املبادرات املمكن أن تساعد على شحذ الوعي بالعمل الذي تضطلع به احملكمة؛

أن تواصل تزويد األمانة مبعلومات حمدثة ذات صلة بعاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا    -٤
 لى صعيد جهات التنسيق الوطنية؛صاالت اجلارية عا يف ذلك املعلومات املتعلقة باالتكامال، مب

_________________________ 
بولندا، بلجيكا، بلغاريا، الربتغال، بربادوس، الربازيل، ي، باراغواايرلندا، ألبانيا، استونيا، أسبانيا، استراليا،   )١١(

الدامنرك، جورجيا، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، ترينيداد وتوباغو، 
ولومبيا، خلتنشتاين، ككوستاريكا، كندا، كرواتيا، قربص، فرنسا، فنلندا،  صربيا،سلوفينيا، السويد، سلوفاكيا، زامبيا، 

  .اليابانهندوراس، هولندا، نيوزيلندا، النمسا،   النرويج،موريشيوس،اململكة املتحدة ،املكسيك، لكسمربغ، 
اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا  ترد قائمة الدول األطراف يف نظام روما األساسي املوقعة على )١٢(

  ..http://treaties.un.orgعلى املوقع الشبكي 
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، باالشتراك مع اتمع املدين واألوساط األكادميية واملنظمات الدولية والرابطات أن تنظم   -٥
تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه  وحلقات مناقشة ولقاءات تركز على حلقات دراسيةاملهنية، 

 وأن تنشر معلومات عن أعمال احملكمة واألحكام ،ةمناطق خمتلفتنفيذاً كامالً يف نيويورك والهاي و
 الواردة يف نظام روما األساسي؛

أن تواصل، قدر املمكن، تقدمي املساعدة التقنية واملالية إىل الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافا يف    -٦
 ؛النظام األساسي وإىل الدول الراغبة يف تنفيذ النظام األساسي يف سياق تشريعاا الوطنية

 .أن تواصل التعاون مع احملكمة حتى تساعدها على أداء املهام املنوطة ا   -٧

   الدول األطرافإىل أمانة مجعية  -جيم

أن تواصل تقدمي الدعم للجهود اليت تبذهلا الدول لتعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه    -٨
فر معلومات حمدثة يف هذا الشأن، مبا يف تنفيذا كامال بأن تعمل كمركز تنسيق لتبادل املعلومات، وتو

  لمحكمة؛الشبكي لوقع املك عن طريق لذ

الشبكي وقع املمن مجيع املوارد املتاحة واملاحنني احملتملني وأن تعرضها على مع املعلومات أن جت   -٩
  لسهولة نفاذ الدول إليها؛ لمحكمةل

واجلهات املاحنة ملستفيدين احملتملني لومات بني ا لتخدم غرض تعزيز تبادل املعأن تعد مصفوفة  -١٠
  .مقدمي املساعدة التقنيةو للمساعدة التقنية
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 املرفق

 حتقيق عاملية نظام روما األساسيأنشطة امليسرة املعنية خبطة العمل الرامية إىل 

   ٢٠١٠يف عام للمحكمة اجلنائية وتنفيذه تنفيذاً كامالً 

    املشاورات غري الرمسية

  اجلولة األوىل من املشاورات غري الرمسية بشأن خطة العمل  أبريل/ نيسان٢٠
  اجلولة الثانية من املشاورات غري الرمسية بشأن خطة العمل   سبتمرب/ أيلول٣

    سلسلة احللقات الدراسية

: املؤمتر االستعراضي "-حلقة دراسية بشأن احملكمة اجلنائية الدولية  أبريل/ نيسان٣٠
  .)١(" اجلنائية الدوليةالتحديات الرئيسية للعدالة

    لقاءات أخرى

غذاء عمل للممثلني الدائمني لبلدان جمموعة أوروبا الشرقية مع   يناير/ كانون الثاين٢٢
 ،رئيس مجعية الدول األطراف، السيد كريستيان ويناويسري

املمثل الدائم لسلوفاكيا لدى األمم املتحدة، السيد باالشتراك مع 
  .كوتريتش

حلقة نقاش بشأن حتديد العقبات الرئيسية اليت تعوق التصديق على   مارس/ آذار٢٢
باالشتراك (نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه 

أمانة مجعية الدول األطراف والبعثة الدائمة لسلوفاكيا لدى مع 
  .)٢()األمم املتحدة

" اجلنائية الدوليةالصراع من أجل احملكمة : االعتراف"عرض فيلم   مارس/ آذار٢٣
  .)جامعة نيويورك والبعثة الدائمة لسلوفاكياباالشتراك مع (

" الواليات املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية"حلقة نقاش بشأن   مارس/ آذار٢٤
  .)٣() جامعة نيويورك والبعثة الدائمة لسلوفاكيامعاالشتراك ب(

_________________________ 
. السيد بوكيل األمني العام للشؤون القانونية،  مون، و-األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي:  املشاركون)١(

 السيد الجياك، واملمثل الدائم لسلوفاكيا لدى األمم املتحدة، السيد كوترييتش،زير خارجية سلوفاكيا، ووأوبريان، 
 الدول األطراف، السيد كريستيان ويناويسري، ونائب رئيس برملان ورئيس مجعية سونغ،. ه. سالسيدرئيس احملكمة، و

التحالف من أجل املسؤول عن وتولربت، . السلفادور، السيد ريسيس، ورئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية، السيد د
 .يباتش. واحملكمة اجلنائية الدولية، السيد 

التحلف من أجل وجلنة الصليب األمحر الدولية، ومانة الكمنولث، وأرويب، االحتاد األو: املشاركون) ٢(
  .مجهورية الكونغو الدميقراطيةوالربملانيون من أجل العمل العاملي، واحملكمة اجلنائية الدولية، 

 

يكية،  وممثلو الواليات املتحدة األمرطراف، السيد كريستيان ويناويسري، الدول األعيةرئيس مج:  املشاركون)٣(
والتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، والتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية يف الواليات املتحدة األمريكية، 

  .وجامعة نيويورك
 وجلنة الصليب األمحر الدولية، والربملانيون من أجل سونغ،. ه. سالسيدرئيس احملكمة اجلنائية الدولية، : املشاركون) ٤(

  .عاملي، وأمانة الكمنولثالعمل ال
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 األساسي للمحكمة غذاء عمل بشأن التصديق على نظام روما  مارس/ آذار٢٤
وتنفيذه تنفيذا كامال للممثلني الدائمني لبلدان اجلنائية الدولية 

 البعثات الدائمة الستراليا ونيوزيلندا عباالشتراك م (ياحمليط اهلاد
  . )٤()وسلوفاكيا

    اللقاءات املقبلة 

ة نيويورك باالشتراك مع جامع(التحديات ومستقبل العدالة الدولية   أكتوبر / تشرين األول٢٧
  . )٥()والبعثة الدائمة لسلوفاكيا

اجتماع إقليمي بشأن خطة العمل للممثلني الدائمني لبلدان منطقة   ديسمرب/كانون األول
باالشتراك مع البعثتني الدائمتني لترينيداد (الكارييب يف نيويورك 

  . )٦()وتوباغو وسلوفاكيا

    االجتماعات الثنائية

ة مع الدول، وأعضاء اتمع املدين، واملنظمات اجتماعات ثنائي  ٢٠١٠-٢٠٠٩
الدولية، واألوساط األكادميية، وجلنة الصليب األمحر الدولية، 

  .وأمانة مجعية الدول األطراف

______________  

                                                                                                                                                    
            ونائب رئيس حمكمة العدل الدولية، سونغ،. ه. سالسيدرئيس احملكمة اجلنائية الدولية، :  املشاركون)٥(

  .حقوق اإلنسان، وجامعة نيويوركنظمة رصد تومكا، وم. السيد ب
 .املنظمات الدولية واتمع املدين وآخرين:  املشاركون)٦(

 
 

 


