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 جمعية الدول األطراف

 

 ة السابعة عشرةالدور  

 2018انون األول/ديسمرب ك  12-5، الهاي

 دولة فلسطين إلدراج بند في جدولطلب من 
 عة عشرة للجمعيةسابلدورة الل المؤقت عمالاأل

، تلقت األمانة طلبا من دولة 1من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف 11باملادة       عمل   .1
  :األعمال املؤقت للدورة السابعة عشرة للجمعية إلدراج بند يف جدولفلسطني 

، وقضاتها والدول األطراف الموجهة للمحكمة الجنائية الدوليةلتهديدات ل التصدي ” )أ(
 “ المتعاونة مع المحكمة.

من النظام  18باملادة       عمل   ت      ق دميتبشأن بند جدول األعمال ال حيةإيضامذكرة وترد  .2
 يف املرفق. 2الداخلي جلمعية الدول األطراف

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1

 )ي( أي بند تقرتحه أي دولة طرف." :يتضمن جدول األعمال املؤقت مجلة أمور منها ما يلي. 2: "وضع جدول األعمال املؤقت. 11املادة  
                                                                                                                     : "املذكرة اإليضاحية. ي شفع كل بند يقرتح إدراجه يف جـدول األعمـال مبذكـرة إيضاحيـة، كمـا ي شـفع، إن أمكن، بوثائق أساسية أو 18املادة   2

 ."مبشروع قرار
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 مرفقال

بند في جدول أعمال الدورة السابعة الطلب المقدم من دولة فلسطين إلدراج 
لتهديدات الموجهة للمحكمة الجنائية ل التصدي ”عشرة للجمعية بعنوان

 “ الدولية، وقضاتها والدول األطراف المتعاونة مع المحكمة.

 افعو الد
السادسة عشرة اليت  هتاخلل دور أكدت الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية جمددا،  .1

أمهية تعاون الدول األطراف مع ، بتوافق اآلراء، 2017                                   ع قدت يف نيويورك يف كانون األول/ديسمرب 
 نعمل هي  الراميةاوالت الرت حم إزاءقلقها الشديد أعربت عن ، و احملكمة اجلنائية الدولية للوفاء بواليتها

ضمان قدرة لمع احملكمة، مبا يف ذلك الدول،  يتعاونونالذين أمهية دعم مجيع بأيضا  رت    ذك  و . التعاون
اجملتمع الدويل  ثري قلقمرتكيب أخطر اجلرائم اليت ت حماسبةاحملكمة على الوفاء بواليتها األساسية املتمثلة يف 

 لضحايا.لوحتقيق العدالة 
إنشائها قبل عشرين مل يسبق له مثيل منذ يعا و شنوتواجه احملكمة اجلنائية الدولية اليوم اعتداء  .2

العقابية ضد الدول األطراف يف احملكمة  جراءاتوتتطل  هذه التهديدات املوجهة للمحكمة واإل عاما.
وموحد من قبل مجيع الدول األطراف، ويتعني تناوهلا خلل الدورة  قويموقف اختاذ اجلنائية الدولية 
 نائية الدولية.املقبلة جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلالسابعة عشرة 

وجي  أن تكون احملكمة اجلنائية الدولية قادرة على الوفاء بواليتها من أجل إقامة العدل والسلم  .3
لضمان النجاح يف متابعة املهمة                                     نظام روما األساسي، الذي مت وضعه وسن ه  مبوج العامل يف واألمن 

د اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية وجرمية ، واجلرائم ضنها إلهناء جرائم احلربم مناصالصعبة واليت ال 
العدوان. وجي  أن تتحمل الدول األطراف مسؤولياهتا القانونية للحفاظ على احملكمة واستقلليتها، وتعزيز 

 التعاون معها.
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