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  املستأنفة الثامنة الدورة ختتتم األطراف الدول مجعية
 

 ICC-ASP-20100329-PR510- ARA ٢٠١٠ مارس ٢٨ ، نيويورك

 

 عقدت "اجلمعية " الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الثامنة املستأنفة الدورة

  .نيويورك يف املتحدة األمم مقر يف ٢٠١٠ عام مارس ٢٥ حيت ٢٢ من الفترة يف

 على جمددا أكدت حيث اجلمعية إىل االفتتاح كلمة القت ميجريو روز آشا السيدة ، املتحدة لألمم العام األمني نائبة

لتايل ليس فقط  و با.الدولية اجلنائية للعدالة نظامنا حمور هي الدولية اجلنائية احملكمة إن : "فيه جاء املراجعة إذ مؤمتر انعقاد أمهية

    . الدولية اجلنائية لعدالةا  سيتم مراجعته بل مستقبلياساس احملمكة اجلنائية الدولية الذ

 : مسألتني معاجلة خالل من سيما وال ، العدوان جرمية بشأن املناقشات اجلمعية واصلت ، املستأنفة الثامنة لدورة  ايف

 األمنجملس  كان إذا ما وثانيا ، اجلرمية يف النظر يف احملكمة اختصاص تقبل أن ةماملزعو ةاملعتدي الدولة  على كان إذا ما ، أوال

  أوال و قبل أن متارس احملكمة اجلنائية واليتها القضائيةالعدوان أعمال من عمل وجود حتديد له سيكون املتحدة األمم يف

 ذههل احملكمة  متابعةقبل وذلك ، الس قبل من رارالق هذا مثل غياب ظل يف تطبيقها ميكن اليت احملتملة القضائية القنواتو

  .املسألة

 يونيو ١١ - مايو ٣١ من الفترة يف كمباال يف سيعقد والذي مؤمتر املراجعة، بشأن قرارا العامة اجلمعية اعتمدت

  :التقييم  عملية إطار يف التالية املواضيع على املؤمتر يف لوحات تنظيم على ينص القرار ٢٠١٠
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 ؛ املتأثرة واتمعات الضحايا على األساسي روما نظام على املترتبة ثاراآل )أ

 ؛ والعدالة للسالم )ب

 و ، التعاون )ج

  التكامل )د

 العمل ألماكن واحدة دفعة بتقدمي املهتمة الدول اىل النهائي املوعد متديد على ينص قرارا اجلمعية اعتمدت كما

  .للمحكمة الدائمة

  .املؤمتر فيها لينظر األحكام إنفاذ تعزيز بشأن قرار مشروع إحالة مت فقد ، ذلك على وعالوة

 واملراقبني األطراف للدول التحضري وكذلك ، اجلمعية مكتب قبل من املستوى رفيع وزاري إعالن إعداد سيتم كما

 روما نظام على قالتصدي على تعهدات ،أمور مجلة يف ، تشمل اليت املسائل من واسعة جمموعة بشأن تعهدات تقدمي إىل

 وتوفري ، التنفيذ تشريعات واعتماد ، الدولية اجلنائية باحملكمة اخلاصة واحلصانات االمتيازات بشأن االتفاق أو األساسي

 االستئماين الصندوق يف واملسامهات ، الشهود محاية يف واملساعدة ، االتفاقات أحكام تنفيذ طريق عن للمحكمة التعاون

  .اخل ، للضحايا

 األساسي روما نظام أثر خبصوص واحد املؤمتر، جانب من ما للنظر قرارين مشروع إعداد مت ، ذلك إىل إلضافةوبا

  .ضررة، و اآلخر خبصوص التكاملت الضحايا و اتمعات احمللية امل على

 للدول يالكل  العددمارس ٢٣ يوم يف االساسي روما نظام على التصديق لوثيقة بنغالديش دولة إيداع ضوء ويف

  .، و تعترب بنغالديش اول دولة جنوب آسيوية تصبح طرفا يف النظام األساسي١١١ سيكون ٢٠١٠ يونيو ١يف  األطراف

 . األطراف الدول إطارمجعية يفيف  يتوفر االستعراضي املؤمتر انعقاد عن باالضافة ، املستأنفة الثامنة الدورة عن وثائق

http://www.icc-cpi.int. 

 

إىل  إلكتروين بريد إرسال ،  الرجاء األطراف الدول جلمعية املستأنفة الثامنة الدورة عن املعلومات من ملزيد
asp@icc-cpi.int. 


