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 األخيرة التطورات: الدولية الجنائية المحكمة

 مقدمةأوالا. 

 يدتمه. أ
 

 المحكمة على القائمة ةدائمالاألولى  المعاهدة هي ،1"األساسي روما نظام" حكمهاي التي ،(ICC) الدولية الجنائية المحكمة. 5

 الجماعية اإلبادة جرائم: دوليا قلقا تثير التي الجرائم أخطر لمرتكبي العقاب من اإلفالت إلنهاء تأأنش التي الدولية الجنائية

 الجرائممثل هذه  على القضائية واليتها تمارس أن للمحكمة يجوز .2العدوان وجرائم الحرب وجرائم انيةاإلنس ضد والجرائم

 إلىقضية  إحالة تمت إذا تنطبق ال الشروط هذه لكن. فقط مواطنيها أحد قبل من أو طرف دولة إقليم في ارتكبت إذا الدولية

 العام للمدعي يمكن. لمحكمةالسلطة القضائية ل بقبول الدولةعلنت أ إذا وأ المتحدة، األمم في األمن مجلس قبل من العام المدعي

 التحقيقات بدأي أن أيضا يمكن ذلك، إلى باإلضافة. طرف دولة من أو األمن مجلس من إحالة أساس على التحقيق في الشروع

 .منظمات أو فرادأ من ةواردال المحكمة، اختصاص في تدخل بجرائم متعلقة معلومات أساس علىباقتراح خاص 

 01 فيوقعت  كما. 2112 تموز/ يوليو  5 في النفاذ حيز ودخل 5991 تموز/ يوليو  51 في األساسي روما نظام اعتمد. 2

 من دولة عيله. 525، وصدقت 3األساسي روما نظامل األطراف الدول من دولة 501 ،2150 عام كانون الثاني/ يناير 

 هيئة هي الدولية الجنائية المحكمة .5الهادئ المحيطمنطقة  – آسيويا بلدا 56 و 4ريقيةأف هامن 02كان  البلدانمجموع هذه 

                                                           
1
 51فيرباوكس في -بروسس قبل من وتصحيحه ،5991/ يوليو  تموز 51 ةالمؤرخ A/CONF.183/9 الوثيقة في األساسي روما نظام نص تعميم  

 و 2115 ينايرانون الثاني / ك 51 ،2111 مايوأيار /  1 ،5999 نوفمبرتشرين الثاني /  01 ،5999 يوليوتموز/  52 ،5991 نوفمبرتشرين الثاني / 

 .2112/ يناير  الثاني كانون 56
2
 عن األساسي روما نظام في الجريمة بتلك يتعلق فيما اختصاصها المحكمة تمارس أن يمكن بموجبها التي الشروطو العدوان جريمة تعريف أدرج  

 ذلك، ومع. 2151 يونيوحزيران /  55 و مايوأيار/  05 بين الفترة في عقد الذي األساسي، النظام من األول االستعراضي المؤتمر في تعديلها طريق

 يتم ذلك وبعد ،2151 عام يناير 5 حتى الجريمة على واليتها ممارسة عن تمتنع المحكمة أن على تنص كمباال في قررت التي نفاذال لبدء الظروف فإن

 .اختصاص لتفعيل األطراف الدول قبل من  قرار اتخاذ
3
 :على متوفرة وهي األساسي، روما نظام على الدخول المتحدة، األمم داتمعاه مجموعة  

8&lang=en10&chapter=1-http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII  

 .1011 أبريل 1 في غواتيماال المعاهدة على صدقت التي دولة آخر كانت. 1010 يناير/  كانون الثاني 00متاح من 
4
آب /  56 مالي، ،5999 ديسمبركانون األول /  21 غانا، ؛5999 فبرايرشباط /  2 السنغال، ،5991 نوفمبرتشرين الثاني /  01 فاسو، بوركينا  

أيلول /  21 غابون، ،2111 سبتمبرأيلول /  51 سيراليون، ،2111 سبتمبرأيلول /  1 بوتسوانا، ،2111 سبتمبرأيلول /  6 يسوتو،ل ،2111 أغسطس

تشرين األول /  0 الوسطى، افريقيا جمهورية ؛2115 سبتمبرأيلول /  21 نيجيريا، ،2111 نوفمبرتشرين الثاني /  21 أفريقيا، جنوب ؛2111 سبتمبر

 أبريلنيسان /  55 الديمقراطية، الكونغو جمهورية ؛2112 مارسآذار /  1 موريشيوس، ،2112 ينايركانون الثاني /  22 بنين، ؛2115 أكتوبر

/ يونيو  حزيران 21 غامبيا، ،2112 يونيوحزيران /  21 ناميبيا، ؛2112 يونيوحزيران /  51 ، أوغندا ؛2112 أبريلنيسان /  55 النيجر، ،2112

 زامبيا، ،2112 نوفمبرتشرين الثاني /  1 جيبوتي، ،2112 سبتمبرأيلول /  9 مالوي، ،2112 أغسطسآب /  21 المتحدة، تنزانيا يةوجمهور ،2112

 22 ليبيريا، ،2111 سبتمبرأيلول /  25 بوروندي، ،2111 مايوأيار/  0 الكونغو، ؛2110 يوليوتموز /  51 غينيا، ،2112 نوفمبرتشرين الثاني /  50

 51 ومدغشقر، ،2111 ينايركانون الثاني /  5 تشاد، ؛2116 أغسطسآب /  51 القمر، جزر ،2111 مارسآذار /  51 كينيا، ،2111 سبتمبر أيلول /

 2151 أغسطسآب /  51 سيشيل، ،2111 مارسآذار / 
5
 قبرص، ،2115 نوفمبرتشرين الثاني /  52 ناورو، ،2111 ديسمبركانون األول /  1 مارشال، وجزر ،5999 نوفمبرتشرين الثاني /  29 فيجي،    

أيار  1 طاجيكستان، ،2112 أبريلنيسان /  55 األردن، ،2112 أبريلنيسان /  55 منغوليا، ،2112 أبريلنيسان /  55 كمبوديا، ،2112 مارسآذار / 

 ،2112 نوفمبرتشرين الثاني /  50 وريا،ك جمهورية ،2112 سبتمبرأيلول/  56 ساموا، ،2112 سبتمبرأيلول/  6 ليشتي، ل تيمور ؛2112 مايو/ 

 ،2151 مارسآذار/  20 بنغالديش، 2111 يوليوتموز /  51 كوك، جزيرة 2111 يوليوتموز /  51 اليابان، ،2110 فبرايرشباط /  51 أفغانستان،

 2155 سبتمبرأيلول /  25 في المالديف وجزر

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
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 قبل من األول المقام في المحكمة نفقات تمويل يتم من أنه الرغم على. المتحدة األمم منظمات من جزءا وليست مستقلة قضائية

/  يناير 01 في. األخرى والكيانات والشركات واألفراد الدولية والمنظمات الحكومات من تبرعات تلقىت كما األطراف، الدول

 الجنائية المحكمة وحصانات امتيازات اتفاق على دولة 62وقعت  دولة 12 انضمت /صدقت ،2150 عام كانون الثاني

 .6الدولية

 على المحكمة تعمل. الجرائم في والمقاضاة التحقيق أجل من الدول على األول المقام في المسؤولية األساسي النظام يضع. 0

 المحورية النقطة هي المحكمة. الدولية الجرائم في القضائية والمالحقة التحقيق في الدول تبذلها التي الجهود في التكامل مبدأ

معا  الدولية والعناصر وطنيةال محاكمو الدولية والمحاكم الوطنية المحاكم يضم الذي الدولية الجنائية للعدالة ناشئ لنظام

 لنظام األوسع الجوانب على إيجابية آثار أيضا لديه الداخلية القانونية النظم في األساسي روما نظام تنفيذ(. المختلطة مالمحاك)

يمكن . للمتهمين القانونية اإلجراءات من أعلى معايير ووضع للجميع، العدالةتحقيق  من أكبر قدر توفير مثل الوطنية، العدالة

 .القادمة األجيال وكرامة حقوق حمايةب متزايد نحو على األساسي لنظامل قويال رادعال تأثير أن يساعد

أحالت أربعة الدول  .الدولية الجنائية المحكمةأمام  أوضاع 1 في قضية 51عرض  تمفبراير/ شباط  21حتى التاريخ . 1

، األوضاع ومالي الوسطى أفريقيا وجمهورية ،الديمقراطية الكونغو وجمهورية ،أوغندا –االطراف في النظام األساسي 

وحالة في  السودانو  دارفور في الوضع األمن مجلس أحال فقد ذلك، إلى باإلضافة الحالية الواقعة في أراضيها إلى المحكمة.

 05 في. أعاله المذكورة الحاالت من حالة كل في تحقيقات جريالعام وي المدعي فتح. كالهما من الدول غير األطراف – ليبيا

 0كينيا. في  في الوضع فيباقتراح خاص  تحقيقات فتحب العامة لنيابةل اإذن التمهيديةالمحكمة  منحت ،2151 سمارآذار/ 

 .ديفوار كوت في الوضع باقتراح خاص في تحقيقات بفتح العامة للنيابة إذنا المحكمة التمهيدية منحت، 2155أكتوبر 

للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية إلقاء الضوء  12ة الـ. يطلب تقرير األمانة الذي تم اعدادها للدورة السنوي1

 .للمنظمة 15على التطورات التي وقعت بعد الدورة السنوية الـ

 برنامج العمل للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية حول المحكمة الجنائية الدولية -ثانيا

 لمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية، أبوجا، نيجريال والخمسون الحادية ةالسنوي الدورة فيالنظر في البند أ. 

، معالي النائب العام ووزير العدل، نيجيريا SAN ،CFRفي افتتاح المناقشة السنوية، أشار سعادة السيد/ محمد بيلو أدوكي، . 6

 .ة الجنائية الدولية، هي من القارات األفريقية واآلسيويةأن عددا كبيرا من الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكم

دولة األطراف، ومع ذلك فقد كانت العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واإلتحاد  00وذكر أن القارة األفريقية وحدها لديها 

بناءة في الجهد العالمي إلنهاء  أقل من مرضية ومن الضرورة أن المحكمة الجنائية الدولية أن تقوم بإشراك أفريقيااألفريقي 

 اإلفالت من العقاب.

المحكمة الجنائية الدولية وانتدابها إلقامة العدل دون تقويض  ءقائال عن الظروف التي تحيط إنشا األمين العامف وأضا. 1

من الدائرة اإلبتدائية  الحكم األولعند مالحظته الواقع العملي للمحكمة الجنائية الدولية ذكر األمين العام  عمليات السالم.

جند األمين العام القضايا للتداول في عالوة على ذلك،  األولى، وفيه وجد ثوماس لوبانغو ديلو مذنبا إلرتكاب جرائم الحرب.

ثم خاطب الدور الهام للمحكمة الجنائية الدولية في نظام العدالة الجنائية الدولية من خالل الدورة السنوية الحادية الخمسين. 

وتحدث األمين العام أوال عن الوالية اإلقليمية التوسعية الموضوعية للمحكمة  ناقشة الميزات األساسية التي تعزز إنجازاتها.م

وميزة أخرى للمحكمة الجنائية الدولية التي نوقشت،  الجنائية الدولية، انطالقا من مبدأ التكامل بموجب نظام روما األساسي.

 خالل من تدريجيا تتطور، 2111متحدة والمحكمة الجنائية الدولية التي صاغتها اتفاقية بشأن العالقة كانت العالقة بين األمم ال

                                                           
6
 :على متاحة ،.الدولية الجنائية المحكمة وحصانات يازاتامت اتفاق على والدخول المتحدة األمم معاهدات مجموعة  

-http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII<

>13&chapter=18&lang=en 2150يناير / كانون الثاني  01متاح من. 
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 ذلك في بما الدولية، الجنائية المحكمة بها تقوم التي الضحية التوعية جهود عن أيضا األمين العام وتحدث .التعاون طلبات

 .ضحايا عدةلمسا االستئماني الصندوق وإنشاء للضحايا تعويضات طلب

وذكر األمين العام كيف تمارس المحكمة الجنائية الدولية مبدأ المسؤولية الفردية من أجل تحييد الالعبين الرئيسيين في . 1

وذكر أيضاً أنها بعيداً عن كونها عقبة في طريق السالم، أن المحكمة الجنائية الدولية تخلق الظروف  ارتكاب الجرائم الخطيرة.

ات المصالحة والتفاوض عن طريق تركيز االهتمام الدولي تجاه هذه الجرائم المروعة وذلك للمساعدة في جلب المساعدة لعملي

األطراف المتحاربة على طاولة المفاوضات وللمساعدة لتهميش أولئك الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن الجرائم الخطيرة 

 وإقصائهم عن إطار التفاوض.

 اعتماد يطلب المحكمة إلى الحقيقي وااللتزام كافيا يكن لم األساسي روما نظام على التصديق مجرد أن ذكر األمين العام. 9

 الدولية الجنائية المحكمة أن ذهب قائال. التعزيز من مزيد إلى يحتاج التكامل مبدأ أن أيضا وذكر. الالزمة تنفيذيةال تشريعاتال

 .يةاآلسيو الدول من قلاأل مشاركةال سفلأل تأثار قد

ومضى األمين العام أخيراً أن يناقش القضايا المتعلقة بالعالقة بين الدول غير األطراف ونظام روما األساسي، تنقسم إلى . 51

 حصاناتاألطراف حول  غير الدول أثارتها التي المخاوف بعضاألسئلة من والية المحكمة والتعاون مع المحكمة. كان 

 التحديات أن SG قال. الدولية الجنائية المحكمة إلى العضوية تستلزم تكلفة وكذلك عاهال كان إذا وخاصة الدول رؤساء

 أجل منواختتم كلمته قائال أنه  .والتكامل واالستدامة عالمية،ال اً يأساس هي الدولية الجنائية المحكمة أمام األخرى الرئيسية

 الدول استيعاب وبالتالي األساسي، روما نظام التي تحيط اطئةالخ المفاهيم لتسوية مستدامةال جهودال بذل ينبغي عالمية،ال تحقيق

 .نظامال في األطراف غير

ان اكتمال النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد تعريف جريمة العدوان في نهاية  دولة الكويتقال رئيس وفد . 55

أمام مسؤولياتها وحثها على توحيد اإلدانة  ، يدعو وضع هذه المحكمة الدولية2151أنشطة مؤتمر كمباال االستعراضي 

 في أمله عن المندوب وأعرب الدولية، الجنائية للمحكمة العام المدعي منصب تقلد على بنسودا فاتو / السيدة تهنئة واالعتقال.

 التوازن مع لقانونا خلط عن بعيدا كاملة،ال الدولية العدالة وتحقيق الدولية الجنائية المحكمة سياسات تغيير يسبب عن هذا أن

 .الدولي السياسي

 بوصفها التزاماتها كوريا جمهورية أوفت قد الدولية، الجنائية المحكمة إنشاء منذ أنه كوريا جمهورية من وفد رئيسقال . 52

 وليةالد الجنائية للمحكمة الفعال لألداء كوريا جمهورية حكومة ساهمت وأكد على أن. خاصال هتماماالو صدقال مع طرفا دولة

. للمحكمة رئيسا سونغ هيون سانغ القاضي السيد/  سعادة من ستباقيةاال قيادةخالل ال من وأيضا التبرعات، توفير خالل من

 من اإلفالت ثقافة على القضاء أجل من المحكمة لدعم ممكنها الجهد كل بذل في ستمرت وسوف له، وفقا كوريا، جمهوريةو

 .الدولية ائيةالجن العدالة تحقيق طريق عن العقاب

أن بالده تدعم إنشاء محكمة مستقلة ونزيهة وفعالة والمحكمة الجنائية الدولية  جمهورية الصين الشعبيةوذكر ممثل . 50

تحيز واالرتباك السياسي، لكسب ودعا كذلك إلى المحكمة للتخلص من ال المعترفة عالمياً لمعاقبة أخطر الجرائم الدولية فعالياً.

 اف من البلدان النامية.ثقة الدول األطر

 نظامب النضمامعلى ا القانونية اآلسيوية األفريقية ستشاريةاإل المنظمة في األعضاء الدول اليمنية الجمهورية وفد وحث. 51

 الماضي، في أن إلى وأشار. سنتين عن تزيد ال الوقت من محدودةال فترةال خاللذلك و الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما

 استخدام أو دعمال تقديم طريقعن  األساسي روما نظامب لالنضمام اليمن لتشجيع كافية تدابير تتخذ لم الدولي المجتمع فإن

 للحكومة الالزمة الحوافز وفرت اليوم القانونية اآلسيوية األفريقية ستشاريةاإل المنظمة أن المستحسن من كان وأنه الضغط،

 .ممكن وقت أسرع وقت أقرب في التصديق إجراء يتم لكي الدعم ديمتق خالل من األخرى والسلطات اليمنية
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 به تلعب الذي الهام بالدور وتعترف األساسي روما نظام من قويا عضوا تنزانيا تبقى تنزانيا يمثل الذي مندوبال وذكر. 51

 التطورات اعون أيضاً منأنهم و ذلك، ومع أيضا، وذكر. الدولية العدل إقامة هعن فضال واألمن السالم تعزيزل المحكمة

 اتخاذها ينبغي التي الجهود أن بقوة شدوون. الختبارا تحت المحكمة أهمية جلبت التي المزدوجة المعايير مشاعر مثل األخيرة

 .مهمةال المحكمة هذه حالة لتصحيح

 في كتلة أكبر قية،األفري مجموعةال من جزءا تناك اهبأن فخرت كانت أفريقيا جنوب أن أفريقيا جنوب ممثل وذكر. 56

 اإلفالت آفة بأن راسخا ااعتقاد تعتقد أفريقيا جنوب أن وذكر. األساسي روما نظام اعتماد بقوة دعمت التي روما، مفاوضات

 الكامل التأثير يعطي مما الدولية، الجرائم عن الفردية الجنائية للمسؤولية فعال نظام طريق عن أيضا تعالج أن يجب العقاب من

 في الزاوية حجر يشكل التكامل أن نتذكر أن الصدد، هذا في أيضا وذكر . المتحدة األمم ميثاق في العدوانية بالحر لحظر

ال  الوطنية الجنائية القضائية الوالية أن الواضح منحالما  تتدخل سوف الدولية الجنائية المحكمة وأن األساسي، روما نظام

 المنظمة في األعضاء الدول لجميع التحدي وهذا يبدأ، حيث العقاب من فالتاإل مكافحة أجل من أن إلى وأشير. تمضي قدماً 

 هذه ومحاكمة تحقيق إلى الوطنية القضائية السلطات لتعزيز البعض بعضها لمساعدة القانونية اآلسيوية األفريقية ستشاريةاإل

 القانونية اآلسيوية األفريقية االستشارية ةالمنظم في األعضاء الدول جميعل دعوته أيضا الوفد وأكد .على نحو فعال الجرائم

 على العالمي التصديق لم تنجح إال عندما يتم اتخاذ العقاب من اإلفالت ضد والمعركة األساسي روما نظام على التصديق على

سيوية القانونية اآل االستشارية المنظمة في األعضاء الدول جميع على الوفد دعا ذلك، على عالوة. األساسي روما نظام

 وكذلك الدولية الجنائية المحكمة في العليا للمناصب ينواآلسيوي يناألفريقي المرشحين انتخابفي  هادعمتقديم ل األفريقية

 .الدولية الجنائية المحكمة مع المشاركة لمواصلة

 نظام روما األساسي في  األطراف الدول جمعية. ثالثا

 تشريعيةو إدارية رقابة هيئة وهي ،(ASP) األطراف الدول جمعية على األساسي روما نظام من 55 الجزء نصي. 51

 طرف دولة كل ليمث. األساسي روما نظام إلى وانضمت صادقت التي الدول عن ممثلين ضموت. الدولية الجنائية للمحكمة

 واحد، صوت رفط دولة لكل. الخارجية الشؤون وزير أو الحكومة، الدولة رئيس عن التفويض وثائق لجنة على يقترح ممثل

 للدول يجوز. فقط ذلك غياب في األصوات أخذ ويتم اآلراء، بتوافق القرارات إلى للتوصل ممكن جهد كل ؤخذي أن يجب لكن

 في الجلوس الدبلوماسي، روما لمؤتمر الختامية الوثيقة على وقعت أو األساسي النظامعلى  وقعت سواء والتي األخرى،

 عضوا 51 و الرئيس ونائبي رئيس من تتكون التي األطراف الدول جمعية مكتب أعضاء بانتخا يتم. مراقب بصفة الجمعية

 القانونية للنظم المناسب والتمثيل العادل الجغرافي التوزيع مبادئ أساس على االنتخابات تستند. سنوات ثالث لمدة الجمعية من

 ونائب العام والمدعي القضاة وانتخاب والميزانية ريةالمعيا النصوص اعتماد عن المسؤولة هي الجمعية. العالم في الرئيسية

 .السنة في األقل على مرة اللجنة تجتمع. العام المدعي

 (ASP XI) األطراف الدول لجمعية عشرة حاديةال الدورة. أ

 ،فمبرنو/ تشرين الثاني  22-51 من الفترة في الهاي، هولندا، في  ASP األطراف الدول لجمعية 55الـ الدورة عقدت .51

 502 المادةالقواعد اإلجرائية واالثبات من طريق إضافة  تعديلووضع الميزانية،  :قرارات 1 العامة الجمعية اعتمدت. 2152

، وآلية الرقابة المستقلة، والتعاون، والتكامل، الضحايا والتعويضات الدائمة المبانيو )على تعيين قاض إلعداد المحاكمة(، 

وقدمت أيضاً جمعية الدول األطراف توصية تتعلق بانتخاب مسجل  الدولية وجمعية الدول األطراف. وتعزيز المحكمة الجنائية

. وشارك 2152تشرين الثاني/ نوفمبر  51. وعقدت المناقشة العامة لجمعية الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية

ة والمنظمات غير الحكومية في المناقشة العامة. وشاركت الدول األطراف، والدول المراقبة، والمنظمات الدولي عنالممثلون 

دولة كالدول األطراف في نظام  55دولة األعضاء في المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية أيضاً في المناقشة ) 52

بصفتها المناقشة  يية أيضاً فوشاركت المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريق (.روما األسياسي وواحد كدولة مراقبة

 المنظمة الدولية. وقدم األمين العام للمنظمة اإلستشارية القانوينة اآلسيوية األفريقية آراء المنظمة في المناقشة العامة.
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 ب. بيانات الدول األعضاء في المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية

 

 بوتسوانا،آراءها في المناقشة العامة:  نظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقيةقدمت الدول اآلتية األعضاء في الم. 59

 الصين ممثل دم. وأوغندا أفريقيا، وجنوب وسيراليون، كوريا، وجمهورية ونيجيريا، وكينيا، واليابان، وغانا، وبنغالديش،

 .مراقبة دولة بصفتها دولته، نظر وجهات أيضا

أن يتم  السالمألجل  المهم من أن على التأكيد وجرى. األساسي روما نظام ومبادئ بمقاصد التزامها شبنغالدي ممثل وأكد. 21

 أو الجريمة مرتكب كم عظيم النظر بغضذلك و اإلنسانية، ضد المرتكبة الجرائم قضايا جميع في العدالةأمام  المجرمينمثول 

 وأشير. الجريمة يجب أن يتم مالحظة أو العقوبة منالحصانة  يف أحد تكون ال أن يجب المكان الذي ارتكبت الجريمة فيها

 قصوى مساهمة تكمن هذا فيو اإلنسانية، ضد المرتكبة الجرائم هذه مثل تمنع أن فقط مكنمتينة ت دولية آليةأن  إلى أيضا

 األشخاص وأن العالمي متزايدال االعتراف تكتسب الدولية الجنائية المحكمة أن إلى المندوب وأشار .الدولية الجنائية للمحكمة

ومعترفاً بأن  .الوجود في اآلن هي البشعة الجرائم مرتكبيستقدم  دائمة دولية محكمة أن مرارا اآلن همتذكيرسيتم  السلطة في

 األعضاء الدول مسؤولية مندوبال وحيث شدد،في العالقة مع المحكمة الجنائية الدولية وتكرارا مراراالقيود المالية قد حالت 

مزيد  أن العام المدعي بيان لىإ شارةباإل. الميزانيةحول  اكثر طموحا الوعي بسبب عانيت ال العمل على المحكمة قدرة لضمان

 لمحكمةل الحقيقي الغرضسيضرر  نفسه األمر أن إلى المندوب وأشار المحكمة، عمل على خطيرا تأثيرا ؤثرسي من التقشف

 يتوقع والتي هامةال واليةال حملت على عاتقها التي والمؤسسة لدعما مسؤولية لديها ضاءاألع الدول وأن فقط الدولية الجنائية

 .الحصانة عصر إنهاء في مفيدا ليكون الكثير الدولي المجتمعمنها 

 نفسها وضعتو العقاب من اإلفالت ضد قوية قوة إلى تطورت قد الدولية الجنائية المحكمة أن إلى بوتسوانا ممثل وأشار. 25

 قائمة في العدوان ادراج مندوبميز ال. اإلنسان لحقوق خطيرا وانتهاكا اإلنسانية ضد الجرائم لضحايا ملجأ توفير من دابعي

 السالم وحماية العقاب من اإلفالت مكافحة في األطراف الدول التزام على كمؤشر ،عليها الوالية لمحكمةتمتلك ا التي الجرائم

 به يسمح الذي التكامل، كان األساسي للنظام المؤسس األساسي مبدأال أن إلى وأشير .لدوليةا المواطنة وحماية الدولي واألمن

 على الحفاظ أهمية علىالمندوب  وأكد. المحاكمة على قادرةال غير أو راغبةال غير الدولعندما كانت  تتدخل أن لمحكمةا

 في ةالذاتيكانت اإلحالة  أن إلى وأشير .الشريكة المؤسساتو الوضع والبلدان ،األطراف والدول ،المحكمة بين المتبادلة العالقة

 من اإليجابية الصورة هذه زراعة تستمر أن يجب المحكمة أن من الالزم كان وأنه المحكمة انتباه جذبت التي معظم القضايا

 إلى وأشير .وللتعاون اسياألس النظام تدجين من والتشجيع التصديق من مزيدو الثقة، اثارة العالمي، القبول على الحصول أجل

 .هاتسليم يتم المحكمة والية أن لضمان معالجةال تحتاج الناتجة التكلفة عوامل وحيث ازداد، قد للمحكمة القضائي العمل أن

إلى  لسبلل متوازنال نهجال استكشاف جانب إلى ولكن المتاحة، محدودةال للموارد حكيمة إدارة تم تقديم الغاية، لهذه وتحقيقا

 المالي الوضع هذا تصحيح إلى الرامية التدابير أن إلى أيضا وأشير. ان ال تترك العدالة لتحقيق الرئيسية المكونات حيث اماألم

 .المحكمة استقالل على الحفاظ ضرورة االعتبار في تأخذ أن أيضا يجب

 عملية في البلد أن إلى المندوب روأشا. عليه يفرضها التي وااللتزامات األساسي روما نظامب التزامه غانا ممثل أكد. 22

 مختلف ألداء الدولة دعم أيضا وكرر. االستعراضيكمباال  مؤتمر في أدخلت التي لتعديالتاب تداولتو معاهدةال استيعاب

 بناء تجاه أيضا المندوب وأشار .ديفوار كوت في األوضاع في الجارية التحقيقات إلى الخصوص وجه وعلى المحكمة فروع

. المحكمة أجرتها التي التدريب برامج في الفعالة المشاركةب غانا من العامة النيابة أعضاءتقوم و التكامل، مبدأدم لتق القدرة

 إنهاءعلى  مندوب كذلك كدأو. وأنشطتها المحكمة إزاء المواطنين وتوعية لتثقيف اتخاذها يتم التي التدابير أن إلى أيضا وأشير

 المهم من أنه كذلك وذكر. المسؤولية معظم يتحملون الذين األشخاص معاقبة الدولي الجنائي نالقانو اختار العقاب؛ من اإلفالت

 العنصري أو اإلقليمي التوازن بعض تحقيق أجل من فقط المزعومين الجناة ومتابعة بتحديد تقم ال الدولية الجنائية المحكمة أن

 ومطالب قضيةال كل ميزة على بناءا فقط القضائية المالحقات ستجرى .السياسية النتهازيةل أو المقاضات أو محاكماتال في

 أن أيضا المهم ومن .واإلنصاف واالستقالل ،الموضوعيةاإلجراءات القانونية الواجبة، والنزاهة، وو القانون، وسيادة العدالة،
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 الجنائية المحكمة أن أمولالم من كان الغاية هذه تحقيق أن أيضا وذكر. والضحية المتهم من كل مصالح االعتبار في خذؤت

 الممثل وأشار .تأخير أي دون المناطق جميع في االقتضاء حسب في القريب اإلقليمية االتصال مكاتب تقوم بإنشاء الدولية

 في الحق لهم يكون ال قد الدول رؤساء أن إلى تشير التي المعاهدة أحكام في النظر إعادة أو توضيح إلى الحاجة إلى أيضا

 لمحكمة األخيرة القرارات ضوء في سيما وال ،المقررة الدولي القانون قواعد احترام تتطلب التي الحالية ألحكاموا الحصانة

 الجارية الجهود تسهيل شأنه من هذا أن ممثل أكد العالمي، التصديق تحقيق أهمية على التأكيد. القضية هذه بشأن الدولية العدل

 ومختلف المحكمة بين بناءةال عالقةال وتعزيز األمن، مجلس دور مثل المحكمة هااجهتو التي فعالية أكثر لتحدياتا لمعالجة

 .والمحكمة المتحدة األمم بين والتعاون اإلقليمية المنظمات

 أشد الجرائم على العقاب من اإلفالت إلنهاء طريقها في كانت الدولية الجنائية المحكمة أن إلى اليابان ممثل وأشار. 20

 المحكمة أن أيضا الممثل وأشار. المسار هذا نحو فارقة عالمة كان لوبانغا قضية في جداً  حكمها وأول الدوليللقلق  خطورةً 

 اً هدف كان عالميةالدرجة ال تحقيق أن إلى وأشير. األساسي النظامب تنضم الدول من مزيد مع الدولي، االستقبال زيادة تكتسب

 بالده من قبل القانونية المساعدةتقديم  ممثل أكد. الهادئ والمحيط آسيا منطقة يف سيما وال هذا، نحو اليابان دعم وجدد اً مهم

 تكتسب تزال ال التي الرئيسية التحديات أحد أن إلى الممثل وأشار .المحكمة إلى االنضمام في ترغب التي أخرى، دولة ألي

 أساسي أمر التعاون هذا مثل على الحصول أن إلى وأشير. للمحاكمات األدلة وجمع التوقيف مذكرات لتنفيذ الدول تعاون

 بالغ أمر والمحكمة المتحدة األمم بين التعاون أن إلى وأشير. مصداقيتها على لحفاظاو القيام باإليفاء المحكمة والية أن لضمان

تحدي اآلخر الذي الو. األمن مجلس قبل من المحكمة إلى طرفال غير دولةال يتم إحالتها من التي الحاالت في سيما وال األهمية

 أن يمكن ال األمر هذا أن إلى أشير حاسما، كان االستقاللأن  رغم .المحكمة كفاءة تحسين إلى الحاجة تم اإلشارة إليه كان هو

 تكلفة" معالجة الضروري فمن االستدامة لضمان. هاوحكم إدارتها في الفحص خارج يوضع أن يجب المحكمة أن يعني

 جنائيةال عمليةال تسريع أو تبسيط أن على التأكيد وتم. المحدودة مواردها إطار في مدى الطويلللمحكمة على ال "السائقين

 وأشير الغاية هذه لتحقيق لمحكمةل" المستفادة الدروس" تم ترحيب مبادرة .واحدة لعملة جانبان المالية األمور ومعالجة للمحكمة

 المندوب وأشار .هاوحكم إدارتها تقييم إعادة خالل منو الجنائية، لةالعدا لنظام شامل استعراض ستجري المبادرة هذه أن إلى

 بشأن طريق خارطةتحقيق  تم الذي الحكم فيمجموعة الدراسة  عمل على فاحصة نظرة اتخاذ في عملية كانت حكومته أن إلى

 إلى أيضا االنتباه ولفت. نيةالميزا عملية من التنبؤ على والقدرة الشفافية وتعزيز للمحكمة الجنائية اإلجراءات استعراض

 الوالية لممارسة ممكنال دوجهال كل تبذل أن األطراف الدول على يجب أن إلى وأشير. التكامل مبدأ أثارها التي التحديات

 بسبب فقط وذلك الدولية الجنائية المحكمة علىوضع " إغراق" من بدال الدولية الجنائية للمحكمة الجرائم على الوطنية القضائية

 الدول أنب االساسي من كان المحكمة استدامة ضمان أن على كذلك التأكيد وتم .مراأل مع التعامل في الداخلية الصعوبات

 محاكمتها يتم  قد التي تلك أو للجدل مثيرة سياسيةال هي التي اإلضافية الجرائم من كبير عدد مع المحكمة تثقل ال األطراف

للنظام " قانونيةال وحدةال" أن إلى أيضا أشيرف كمباال، مؤتمر في جاءت التي التعديالت دعم .الوطنية الوالية قبل من ومعاقبتها

 األطراف مختلف بين هادئ حوار لجميع بالده دعم ممثلال قدم. الزم القانوني الغموض على القضاء وأن ضرورة األساسي

 .الغاية هذه لتحقيق

 ممثلال دعا. األساسي روما ونظام لمحكمةل االتزامه وكرر المحكمة دور على كبيرة أهمية لديها بلده إن كينيا ممثل وذكر. 21

 لألمم التابع األمن مجلس داخل توجد التي الدول تلك وخاصة األساسي، روما نظام في أطرافا ليست التي الدول اآلخرى جميع

 أهداف لتحقيق ضروري شرط هو كاملالت مبدأ تطبيق أن إلى وأشير. ممكن وقت أقرب في المحكمة إلى لالنضمام المتحدة

 الجنائية العدالة مع للتعامل وطنية آليات توفير في سيما ال الغاية، هذه لتحقيق األعضاء الدول أن تفعله يزال ال وأنه المحكمة

 .تعزيزهاو تطويرها يتم  أن إلى حتاجت الخطيرة الجرائم معاقبة مع للتعامل وطنيةال لياتاآل أن إلى وأشير. السياق هذا في

 دعمتقديم ب ممثلال تعهدو المحكمة، مع بالتعاون عملت والتي كينيا هاطورت التي الشهود حماية المقدمة وكالةال الى شارةوباال

 إلى أيضا الممثل وأشار. المنطقة في تظهر قد التي األخرى الحاالت إلى أيضا ولكن كينيا داخل فقط ليس الحاالت إلى وكالةال

 المحكمة بها تقوم التي التوعية برامج وتنفيذ لتطوير ممثلال دعا. والمحكمة كينيا بين المعتمدة التعاون من ىخراإلجراءات األ

الزم  أمر الكافية المالية الموارد أن إلى أيضا وأشير. والمحكمة المتأثرة األطرافو المصلحة، أصحاب بين التفاعل لتيسير

 .المحكمة في العمل لتيسير لمحكمةل الالزمة المالية تزويد إلى األعضاء الدول جميع ودع المحكمة، لعمل
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 من خاليةالو مستقلةال محكمةال بقىت أن المهم من إنه نيجيريا ممثل أكد األساسي، روما نظامب التزامها جديد من تأكيداً و. 21

 من وخالية القضائي، طابعها ضعر في تستمر أن يجب المحكمة أن إلى وأشير. واليتها تنفيذ في التدخل أو السياسية الضغوط

 العقاب، من إلفالتا نهايةل قوية عالمية رسالة أرسل قد وعملها المحكمة إنشاء أن إلى مشيرا. نوع أي من السياسية الميول

 من وغيرها التحقيقات لتنويع الحاجة على الضوء وسلط األعضاء الدول عدد في التوسع إزاء سروره عن الوفد وأعرب

 واحد جانب النيابة أن إلى وأشير .المزدوجة المعايير التصورات لمقاومة كوسيلة أيضا العالم من أخرى ناطقم في األنشطة

 لهذه وتحقيقا. المتضررة والمجتمعات والناجين الضحايا محنة إلى االنتباه مع تستكمل أن يجب وهذا للضحايا، العدالة من

 المحكمة تدعم التي االستراتيجية الشراكات وبناء للمحكمة اإلعالمية طةواألنش التوعية وتعزيز تحسين إلى الحاجة الغاية،

 .لمحكمةل األنشطة وتعزيز تحسين إلى تهدف التي المختلفة الميزانية لمقترحاتل تأييده الوفدوقدم . يرأشوكما 

الحاجة إلى و صغيرة،أنها  يبدو المحكمة بها تشغل التي القضايا عدد أن الرغم على أن إلى كوريا جمهورية ممثل وأشار. 26

 تجنيد - موضوعه في بالنظر سيما وال كبيرة، أهمية لوبانغا حكم ديوأش. تأثيرهبل ب رقامباأل المحكمة عملأن ال يتم تقييم 

 انطباقبل  ، التصديقات بعدد يتعلق فقط وليس األساسي، لنظامل عالميةال تحقيق أن إلى ذلك بعد الوفد وأشار. األطفال الجنود

 إلى أيضا وأشير .المحكمة مستقبل تأمين في أساسي أمر األطراف جميع جانب من الكامل التعاون خالل من األساسي لنظاما

 كان لبنان و سيراليون في والمحاكم الخاصة المحاكم إلى المساعدة تقديم مثل التدابير خالل من ةالنوعي عالميةال تحقيق أن

 الدول أن ا،ضروريكان  المحكمة عمل من كاملال قدرال تحقيق أجل من أن إلى ضاأي وأشير. من التدابير المرحبة أيضا

إلى أن وأشير. تحت العمل يزال ال الذي اإلجراء وهو - لتنفيذه ليةاآل إنشاءتقوم بو األساسي روما نظام تستوعب األطراف

 تصبح قد األطراف الدول غير بأن النطباعا إنشاء يتم قد وإال المحكمة، والية لتحقيق مهم أيضا األطراف غير من التعاون

 الداخلي التدريب وبرامج الضحايا عن االستئماني البحث مثل لتدابير الكامل دعمه أيضا الوفد قدم. لمرتكبي الجرائم آمنا مالذا

 .التكامل من مزيد إلى تهدف التي

 مع التعاون هافي بما عليه، تفرضها التي توااللتزاما األساسي روما نظامب الواليات التزام سيراليون مندوب وأكد. 21

 وأنه كبيرال تحديال مسألةأن تكون  يزال ال األخرى الدولية المحاكم مع التعاون أن إلى وأشير. الجارية الحاالت في التحقيقات

 بين التعاون ةأهمي وراء الدولية الجنائية المحكمة على تنطبق أن يمكن التي المحددة المستفادة الدروس نرى أن الصعب من

 التعاون هذا تحقيق وذلك القضائية، المالحقة من تهديدها في يكمن المحاكم ردع أن إلى وأشير .األخرى والمؤسسات الدول

 الحكومات دور وأن اواحد احاسم كان التكامل دور أن إلى أيضا وأشير. أساسيا أمراً  كان األعضاء والدول المحكمة بين

ال و لسالمل  حاسم عنصر الواقع في العدالة أن إلى وأشير. للقلق الدولي الذي كان حاسماً  الخطيرة الجرائمنيابة  في الوطنية

 .العدالة تعزيز تحقيق السالم بدون يمكن

يجب أن  المالية االلتزامات أن إلى وأشار للمحكمة، الدائمة المباني لبناء عقود على التوقيع أفريقيا جنوب ممثل ورحب. 21

 من VII الفصل إحاالت تنفيذ في القضائية المالحقات المحكمة أجرت عندما يعتقد أنه الوفد وذكر. المحكمة يةوال مع تتواصل

. الحاالت لهذه المتحدة األمم تمويل إمكانية الستكشاف حاجة هناك وأن الدولي، المجتمع عن نيابة يتصرف كان األمن، مجلس

 إلى أيضا وأشير .األمن ومجلس الدولية الجنائية المحكمة بين العالقة مسألة نبشأ األطراف بين التواصل من لمزيد الوفد ودعا

 وأشير. الدولية الجنائية المحكمة على سلبا تؤثر قد قراراتهف ديمقراطي،وال تمثيليال غير األمن مجلس هيكل يزال ال طالما أن

 جاكوب الرئيس تصريحات إلى الوفد وأشار. إلصالحل المتحدة األمم عمليات دعم مسؤولية لديها األعضاء الدول أن إلى كذلك

 .النقطة هذه حول العامة للجمعية 61 الدورة في القانون سيادة بشأن المستوى رفيع االجتماع خالل زوما

 

 األركان من واحدا كان التكامل مبدأ أن وذكر. األساسي روما نظام أحكام استيعاب عملية في أنه أوغندا ممثل وذكر. 29

 األساسي روما نظام هاتوخا التي نظامال لتعزيز الطرق احدى أن راسخا اعتقادا يعتقد وأنه األساسي، روما نظام في يةاألساس

 التدابير أيضا وذكر. الغاية هذه لتحقيق أوغندا اتخذتها التي التدابير ممثلال أوجز ثم .الوطنية النظم في دمجها طريق عن كان
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 اعرب كما. األخرى الدول مع بالتعاون أوغندا، قبل من اإلحالة في المتورطين المتهمين على القبض إلقاء أجل من المتخذة

 .المحكمة عمل سير على يساعدوا أن يمكن الذين الخبراء قائمة من للنظام تأييده عن الوفد

 في الدولي المجتمع هايبذل التي الجهود يؤيد أنه الصين ممثل وذكر. المناقشة في أيضا مراقب بلد بصفتها الصين شاركت. 01

 على يجب ذلك، ومع أن، إلى وأشير. الغرض لهذا ونزيهة مستقلة محكمة وإنشاء الدولي للقلق خطورةً  أشد الجرائم معاقبة

 مجلس اختصاص تقوض لن وأنها فيها، المدونة عالميا بها المعترف القانون ومبادئ المتحدة األمم بميثاق أن تلتزم المحكمة

 أن إلى أيضا وأشير .العدوان أعمال من عمال أو للسالم خرقا ، لسالمالذي يهدد ا شرطيوجد ال كان إذا ما لتحديدل األمن

 هذه لمعاقبة األساسية المسؤولية تتحمل التي السيادة ذات الدولة هي وأن التكاملية مبدأ إطار في بدقة تعمل أن لمحكمةا

 مع التعاون أن إلى أيضا وأشير. الوطنية القضائية السلطات ستبدالوال ال دعملل للمندوب، وفقا المحكمة،وتم تصميم . الجرائم

 أيضا التأكيد تم. الدولي للقانون وفقا تحترم أن ينبغي األطراف غير الدول حقوقو متأنية بطريقة التعامل إلى تحتاج التي الدول

 بالجهود المساس دونب حكيمة، بطريقة صهااختصا لمحكمةتمارس او السالم حساب على تتحقق أن يمكن ال العدالة أن على

 .للصراع سياسية تسوية لتحقيق الدولي المجتمع يبذلها التي

 األمين العام للمنظمة اإلستشاية االقانونية اآلسيوية االفريقية. بيانات ج

لقانونية اآلسيوية استعراضا عن تاريخ نظام روما األساسي ودور المحكمة، تحدث األمين العام للمنظمة اإلستشارية ا. 05

وأشار األمين العام إلى  األفريقية عن األنشطة المختلفة للمنظمة حول القانون الجنائي الدولي وترويج نظام روما األساسي.

عديد من العمليات التشاورية التي قدمها المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية وقيل أن القضايا اآلتية وجدت ان 

مبدا التكامل في ضوء ( ii( العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس األمن لألمم المتحدة )iق الدول األعضاء : )تكون قل

( لماذا كانت الدول ivاتفاقيات الحصانة الثنائية )( iiiالتطورات ما بعد المؤتمر االستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية )

( من المهم بالنسبة للدول األطراف viحصانة رؤساء الدول )( vظام روما األساسي )اآلسيوية مترددة في التصديق على ن

تدجين أحكام نظام روما األساسي في ( viiوالدول غير األطراف في نظام روما األساسي تعزيز المؤسسات القانونية المحلية )

التدريب المناسب لوكالء النيابة والقضاة حول أحكام ( توفير ix( سلطات المدعي العام من تلقاء نفسه )viiiالتشريعات المحلية )

 نظام روما األساسي.

 المتاحة المحدودة لمواردونظراً ل ،جديدةال تحدياتال تنشأف المحكمة، إلى المتزايد الحاالت عددأن يتم إحالة  إلى وأشير. 02

 المحكمة أن من الرغم إلى أيضا أشيرو. المحكمة مستقبل عن بعناية ان تتفكر األطراف الدول جميععلى  تصرفها، تحت

أيضاً  وأشير. هاوحكم تهاإلدارحاسمة  دراسة من كاملة حصانة يتطلب ال األمر هذاف مستقلة، قضائية هيئة هي الدولية الجنائية

 المسألة أن إلى أيضا وأشير. المتحدة واألمم المحكمة بين العالقة على الرسمي الطابع وإضفاء مزيدال تعزيزال إلى حاجةإلى ال

 قبل من اإلحالة على األطراف غير الدول في األوضاع تحقيقفي  الدولية الجنائية للمحكمة القانوني ألساسان ا ظلت كما 

 .األمن مجلس

 هميةاأل ذات لحظة الواقع في كان الدولية الجنائية لمحكمةا جرائم إلى العدوان جريمة اعتماد أن العام األمين ذكر ثم. 00

 .الجريمة تعريف إزاء الخطير قلقالو غموضال تتبقى يزال ال ذلك، ومع ،تاريخيةال

 غير" التعبير وكان - أساسياً  والتكاملية واالستدامة العالمية، هي الدولية الجنائية المحكمة أمام التحديات أن إلى وأشير. 01

 العالم، في السائدة هي والقانوني السياسي مالنظا من متنوعة أن إلى مشيرا. الغموض من يخلو ال حتى" راغبة غير أو قادرة

 .التحديات من العديد الحقيقة في يشكل الداخلي القانون في لمعاهدةا واستيعاب عالميةال تحقيق وكذلك

تشريحاً دور وأداء المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية، كرر األمين العام للمنظمة اإلستشارية القانونية . 01

سيوية األفريقية تقديم دعم المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية ألي دولة تحتاج المساعدة القانونية المتعلقة بأي اآل

 مسألة قانونية تتعلق بنظام روما األساسي.
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 (ASP XI) األطراف الدول جمعيةالقرارات التي تم اعتمادها في  د.

القواعد اإلجرائية واالثبات من  تعديلوضع الميزانية، و :حول قرارات 1 العامة جمعيةلل 55الدورة السنوية الـ اعتمدت. 06

، وآلية الرقابة المستقلة، والتعاون، والتكامل، الدائمة المبانيو )على تعيين قاض إلعداد المحاكمة(،  502 المادةطريق إضافة 

 لدول األطراف.الضحايا والتعويضات وتعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية ا

 وتعزيز األساسي روما لنظام الفعال المحلي التنفيذ وتعزيز مواصلة علىقررت جمعية الدول األطراف و التكامل، علىو. 01

 قدرة تعزيز في الدولي المجتمع مشاركةترحيباً و. دوليا قلقا تثير التي الجرائم أخطر لمحاكمة الوطنية القضائية الهيئات قدرات

جمعية  شدد الغاية، هذه لتحقيق القدرات بناء أنشطة تعميم تواصل أن المتحدة األمم هيئات والتزام المحلية، ئيةالقضا السلطات

 1و 1، 6الذي ينطوي على ان الدول تدرج الجرائم المنصوصة في المادة رقم  التكامل لمبدأ السليم األداء أن الدولة األطراف

 بشأن المكتب تقريرباإلضافة إلى ذلك خالل ترحيب و .الوطنية قوانينهابموجب  كالجرائم التي تعاقبلنظام روما األساسي 

 تبقى أن ، طلبت جمعية الدول األطراف من المكتب التكامل بشأن االستعراضي المؤتمر قرار تنفيذ في المحرز والتقدم التكامل

 الدول ت جمعية الدول األطرافشجع .اآلخرين المصلحة وأصحاب المحكمة مع الحوار ومواصلة نظره قيد المسألة هذه

 .7المتعلقة بالتكامل األنشطة بشأن األمانة إلى معلوماتال تقديم على المدني والمجتمع واإلقليمية الدولية والمنظمات

 الدول من والفعال المناسب الوقت في والمساعدة التعاون أهمية على ت جمعية الدول األطرافأكد التعاون، علىو. 01

 مجلس قرار أو األساسي روما نظام من 9 الباب حسب  المحكمة مع التعاون على شجعت أو ملزمة األخرى الدولو األطراف

 المحكمة كفاءة على يؤثر قضائيةال جراءاتاإل سياق في التعاون هذا ريتوف عدم أن إلى وأشير. المتحدة لألمم التابع األمن

من  جمعية الدول األطراف طلبتو. واليتها تنفيذ على المحكمة قدرة في يكون المحكمة طلبات تنفيذ عدم أن يمكن والتي

 أجهزة قبل من عليها الحصول تم التي المزيدة اآلراء ضوء في للنظر،" ،اله التابعة العمل مجموعات خالل من المكتب،

 لدورتها مبكر وقت في العامة الجمعية إلى ذلك عن تقرير وتقديم الضرورية، غير االتصاالت قضيةو ،ذات الصلة المحكمة

 يةاتفاق في أطرافا تصبح أنحتى اآلن إلى  ذلكتقم ب لم التي األطراف غير والدول األطراف الدول دعت كما ". عشرة الثانية

.  االقتضاء حسب الوطنية، تشريعاتها في ادراجهو األولوية سبيل على الدولية الجنائية المحكمة وحصانات امتيازاتحول 

 أو المحكمة مع ترتيباتال أو تفاقاتاال إبراممن خالل " المحكمة مع تعاونها تعزيز في النظرإلى  األطراف دولال ودعي أيضاً 

 بسبب للخطر يتعرضون ممن وغيرهم وأسرهم الشهود لحماية تدابيرال اتخاذب أمور، جملة في ،متعلقة أخرى وسيلة أي

 تيسير بغية التعاون رصد تواصل األطراف الدول جمعية أن أن أيضارر وق".  األحكام وتنفيذ الشهود، بها يدلي التي الشهادات

 أن أيضا قرر فقد الغاية لهذه وتحقيقا التعاون، لتعزيز خرىاأل مبادراتال في والنظر الخبرات تبادل في األطراف الدول

 .8عشرة الثانية ادورتهل أعمال جدول على التعاون بشأن محددال البند ستشمل الجمعية

 مواصلة وقررت السابقة القراراته وفقا نفسه أهمية جمعية الدول األطراف اعترفت ،ةمستقلال رصدال آليات ولح. 09

 .9المستقلة الرقابة آلية حول المناقشات

 ،التاريخ حتى اكملت التي اإلجراءات تورحب المقرر النقدي التدفق معية الدول األطرافج وافقت الدائمة، المباني حول. 11

 من وأعضاء األطراف الدول إلى الدعوةت جمعية الدول األطراف أيضاً كرر. التقديرية التكاليففي  إكمال ىإل تودع

 .الدائمة المباني لمشروع األموال لجمع المحكمة واليةل االلتزام من ثابت سجل مع المدني المجتمع

 المساعدة تقديم تيسير بهدف حالةال على لحفاظل" قرر ،وجمعية الدول األطراف الدولية الجنائية المحكمة تعزيز بشأن. 15

 من تطلب أن في ترغب قد فيها، أطرافا تصبح أن في الراغبة الدول أو األساسي، روما نظام في األطراف الدول إلى التقنية

                                                           
7
 ICC-ASP/11/20القرار    

8
 ICC-ASP/11/Res.5القرار   

9
 ICC-ASP/11/Res.4القرار   
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 ياسيالس الدعم من مزيد. ودعت جمعة الدول األطراف تقديم "المختصة المجاالت في المؤسسات أو األخرى األطراف الدول

 أيضا األطراف الدول ودعيت. الصراعاتبخصوص األوضاع التي تجري فيها  سيما ال المحكمة، لعمل والدبلوماسي

اتفاقية  أيضا القرارات تطرقت. االستعراضيكمباال  مؤتمر فيأخذت  التياإلعالنات و لتصريحاتحول ا ملموسةال لتزاماتل

 والضحايا ،والحكم ،المستشار على المتحدة األمم مع العالقةو ضيفة،الم الدولة مع والعالقة حصانات،الو متيازاتاال

 .10الدولية الجنائية المحكمة تعزيزمزيد من  إلى الرامية التدابير وحول للضحايا االستئماني والصندوق

تعرضت  التي المستمرة التراكمات على المحكمة من الواردة التقارير قلقالب تالحظ ،والتعويضاتو الضحايا حيال. 12

 ؤثرت حالة أن يكون هذا تقييمقامت بو اإلجراءات في لمشاركةل الذين يسعون الضحايا من المقدمة الطلبات معالجة في المحكمة

 عن لضحايال النظام في تعديل إلى ودعت. األساسي روما نظام بموجب الضحايا ومصالح حقوقل الفعالة والحماية التنفيذ على

 األطراف الدول جمعية دعت كذلك. النظام وكفاءة فعاليةالو ستدامةاال ضمان أجل من اإلجراءات في لالشتراك طلبال تقديم

 .الغاية هذه لتحقيق اتخاذها التي تلزم المناسبة التدابير أي حول عشرة الثانية دورتها في الجمعية إلى تقريرالمكتب أن يقدم ال

 للمحكمة الحاجةدعت جمعية الدول االطراف إلى  لوبانغا، قضية في المحكمة وضعتها التيإحاطة مبادئ التعويضات و

 دورتها في الجمعية إلى تقريرال ميقدلت المحكمة وطلبت وضعتالتي  بالتعويضات المتعلقة متماسكةال مبادئال تلك لضمان

 المدان، للشخص لفرديةا الجنائية المسؤولية علىتماما يستند تعويضاتال عن مسؤوليةال تلك أن إلى أيضا وأشير. عشرة الثانية

 األطراف، لدولل المقررة االشتراكات ذلك في بما ،االستفادة من الملكية الممتلكات الدول ؤمرت ال الظروف أي تحت ولذلك

ت جمعية الدول وشدد. رسمي منصب أي ،حمل أو الفرد، يحمل التي الحاالت فيفيها بما تعويضات،ال جوائز تمويلل

 والمنظمات الدول تدع كما .لتعويضاتل كاألساسي المدان الشخصممتلكات  أي وتحديد تجميد ضرورة علىأيضاً  األطراف

 .11للضحايا االستئماني للصندوق التبرع إلى األخرى والكيانات والشركات واألفراد الدولية الحكومية والمنظمات الدولية

. اإلثباتو اإلجرائية القواعد من 502رقم اعدة الق بعد مكررا 502رقم  القاعدة إضافةقررت جمعية الدول األطراف و. 10

 أكثر أو واحد عينت أن اله يجوزغرفة المحاكمة  أن القاعدةوتنص . المحاكمة إلعداد قاض تعيين مع الجديدة القاعدة تتعامل

 ترسي. عادلةلاو سريعةال المحاكمة وتسهيل لضمان التدابير هذه التخاذ المعين والقاضي المحاكمة إعداد لضمان أعضائها من

 .12الغرض لهذا عرضية المعين القاضيقدرات  أيضا القاعدة

 .2102، العامة للجمعية والستين السابعة الدورة في البند في النظر. رابعا

 آب / أغسطس 01: العامة للجمعية والستين السابعة الدورة في الدولية الجنائية المحكمة رئيس تقرير. أ

2102. 

 

/  تموز 05 إلى 2155 أغسطسآب/  5 الفترة في نظمالذي  الدولية الجنائية للمحكمة الثامن السنوي رالتقريتم تقديم . 11

 الدولية الجنائية المحكمة بين العالقة اتفاق من 6 للمادة وفقا ،2152آب/ أغسطس  51في  المتحدة األمم إلى 2152يوليو 

 المحكمة بين والعالقة الصلة ذات األخرى والتطورات المحكمة وأنشطة الرئيسية التطورات التقرير يغطي. 13المتحدة واألمم

 األخير التقرير منذ المتحدة واألمم

                                                           
10

 ICC-ASP/11/Res.8القرار   
11

 ICC-ASP/11/Res.7القرار   
12

 ICC-ASP/11/Res.2القرار   
13
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 األساسي روما لنظام وفقا المدني والمجتمع الدولية والمنظمات الدول تعاون على المحكمة تعتمدخالل أداء مهامها، . 11

 والتحقيقات تحليلال الدول جانب من التعاون المحكمة فيهاتطلب  التي المجاالت تشمل. المحكمة أبرمتها التي الدولية واالتفاقات

 وتنفيذ مؤقت،ال سراحال وإطالق والشهود، الضحايا وحماية وتجميدها األصول ومالحقة المتهمين، على والقبض وتسليم

 .وأوامرها المحكمة قرارات وتنفيذ األحكام

 المتحدة واألمم المحكمة بين العالقة. المتحدة مممع األ والتنفيذية قانونيةال ية،تاريخال العالقات الديه ولكن مستقلة، المحكمة. 16

 .األخرى الفرعية واالتفاقات العالقة يةواتفاق األساسي روما نظاممن  المختصة ألحكاما هاحكمتالتي 

 القضائية اإلجراءات. ب

 في والعقوبة حكمها أول إصدار هافي بما بالتقرير، المشمولة الفترة خالل القضائية أعمالها في كبيراً  تقدماً  المحكمة تقدمت. 11

 مرحلة في جديدتين قضيتين التهم،اثبات مرحلة  في جديدة قضية هناك كانت ذلك، إلى وباإلضافة. لوبانغا توماس قضية

 .جديدةال عتقالاال أوامر وأربعة المحاكمة

 السيد على وحكم. 2152 مارس 51 في ،دييلو لوبانغا استوم العام المدعي قضية في حكمها، أول المحكمة أصدرت. 11

 قضيتها في محاكمة أيضا المحكمة أكملت. االستئناف في لتأكيد تخضع والعقوبة الحكمو ،سنوات 51 لمدة بالسجن لوبانغا

 الحكم أن كما تمداوال في اآلن والغرفة. 2152 مايو 20 في شوي،ت نغودجولو وماثيو كاتانغا جيرمان العام المدعي الثانية،

 .يتم اصداره أن إلى يحتاج

 ودارفور ،الوسطى أفريقيا جمهورية: أوضاع ستة في تحقيقاتها المحكمة واصلت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل. 19

 قتالو في المحكمة أمام التحقيق قيد حاالت سبع هناك. وأوغندا وليبيا ا،وكيني ،الديمقراطية الكونغو وجمهورية ،(السودان)

 مكتب أجراها التي األولية الفحوص من عدد يرفع مما مالي، في الوضع العام المدعي وأحيل ،2152 تموز 51 في. الحاضر

 الوطنية السلطة الذي قدمه عالناإل أن 2152 أبريل 0 في العام المدعي خلص فلسطين،ب يتعلق وفيما. ثمانية إلى العام المدعي

 كوت في التحقيق لبدء العام المدعي الثالثة التمهيدية الدائرة أذن ،2155 أكتوبر 0 في. نونيةالقا الشروط ستوفي لم الفلسطينية

 من جزءا كانت الجارية ارتكابها جرائمالب يتعلق فيما وأيضا 2151 نوفمبر 21 منذ ارتكبت التي بالجرائم يتعلق فيما ديفوار

 التي المزعومة الجرائم شملب هاإذن ةالثالث التمهيدية لدائرةا وسعت ،2152 فبراير 22 في. البالد في الجاري الوضع سياق

 .2151 نوفمبر 21 و 2112 سبتمبر 59خالل الفترة  ارتكبت

 الديمقراطية الكونغو جمهورية في الوضع

 جيرمان حالة فيو. عاما 51 لمدة عليهالحكم و دانةقامت باإل لوبانغا، توماس قضية في حكمها أول المحكمة وأصدرت. 11

 التمهيدية الدائرة رفضت مباروشيمانا، كاليكست حالة في. تحت االنتظار والحكم المحاكمة انتهت قد نغودجولو، وماتيو اتانغاك

 من ثان أمر صدرو نتاغاندا، بوسكو حالة في. هذاالحقاً وفقاً ل المتهم الشخص أفرجو. رفض الطلب أيضاً ضدهو التهم تأكيد

 سيلفستر قضية في. حربال جرائم بارتكاب تهم ةوأربع اإلنسانية ضد جرائمال بارتكاب تهم ةلثالث التمهيدية الدائرة قبل

 .حربال جرائم بارتكاب تهم ةلتسع أمراً  الثانية التمهيدية الدائرة أصدرت ،2152 يوليو 50 في موداكومورا،

 الوسطى افريقيا جمهورية في الوضع

/ آب 51 في الدفاع جانب من األدلة تقديم مع غومبو ، مباسب بيير نيج قضية في تستمر اإلجراءات أن المقرر ومن. 15

ت وجد الذي وتشاد، مالوي حول قرارين األولى التمهيدية الدائرة أصدرت ،2155 ديسمبر 50 و 52 وفي. 2152  اغسطس

 إلى البشير أحمد حسن عمر وتسليم اعتقال في لفشلها نظرا المحكمة مع التعاون في فشلت األطراف الدول من اثنتين أن فيه

 الدولة رئيس لحصانة استثناء يخلق العرفي الدولي القانون" أن وجدتو أراضيها على موجوداً  كان انه حين في المحكمة
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 اعتقالب ملزمة األطراف الدول أن الدائرة وكرر ،"دولية جرائم ارتكاب عن الدولة رئيس اعتقال الدولية المحاكم تسعى عندما

 .المتحدة لألمم التابع األمن مجلس إلىوتم إبالغ القرارين . أراضيها على كان إذا المحكمة إلى بشيرال السيد وتسليم

 السودان دارفور، في الوضع

 واألدلة، كالحقائق األطراف بين ابرامها تم الذي يةاالتفاق أن اتباع الرابعة االبتدائية الدائرة قررت ،2155 سبتمبر 21 في. 12

 األولى التمهيدية الدائرة أصدرت ،2152 مارس 5 في. عليها المتنازع القضايا من أساس على إال اقدم ستمضي ومحاكمة

 ضد وجرائم حربال جرائم ارتكاب بتهمة السودان في حاليا الوطني الدفاع وزير حسين محمد الرحيم عبد السيد ضد مذكرة

 .2111 و 2110 عامي خالل دارفور في ارتكبت أنها المزعمة اإلنسانية

 كينيا في الوضع

 التمهيدية الدائرة قرار ضد كينيا حكومة استئناف باألغلبية، االستئناف، دائرة رفضت ،2155 / اغسطسآب 01 في. 10

 يناير 20 وفي. 2155 سبتمبر 1 -5  خالل الفترة التهم اعتماد جلسة وعقدت. الدعوى مقبولية على 2155 مايو 01لـ الثانية

 رتكابال سانغ أراب وجوشوا روتو ساموي وليام الموجهة التهم مؤكدة قرارها الثانية تمهيديةال الدائرة أصدرت ،2152

 سبتمبر 25 خالل الفترة  التهم اعتماد جلسة وعقدت. هنفس ضد استئنافاالستئناف  غرفة ترفض كما. اإلنسانية ضد جرائمال

 إلى الموجهة التهم تؤكد التي القرارات الثانية هيديةالتم الدائرة أصدرت ،2152 يناير 20 وفي. 2155 أكتوبر 1 إلى 2155

 واالغتصاب القسري،لسكان ا ونقل اإلنسانية، قتل ضد الجرائم عن كينياتا مويغاي واوهورو موثاورا كريمي فرانسيس

 حسين حمدم ضد التهم تأكيد عن توامتنع ،2111 يناير في كينيا في ارتكبت التي األخرى الالإنسانية واألفعال واالضطهاد

 .علي

 ليبيا في الوضع

 القذافي منيار أبو محمد معمر ضد إجراءات إنهاء األولى التمهيدية الدائرة قررت ،2155 / نوفمبرالثاني تشرين 22 في. 11

 عن األولى التمهيدية الدائرة أبلغت ،2155 نوفمبرتشرين الثاني/  20 وفي. الليبية السلطات من وفاةال شهادة استالم عند

 على للحصول األولى التمهيدية الدائرة قررت ،2155 / ديسمبراألول كانون 6 في. ليبيا في القذافي اإلسالم سيف قالاعت

 القانوني والتمثيل القذافي، اإلسالم سيف وتسليم اعتقالها في بما القضايا، من عدد حول الليبية السلطات من عاجالً  معلوماتال

 بين زيارة تسهيلترغب في  كانت أنها إلى الليبية السلطات أشارت ،2152 ينايرلثاني/ كانون ا 20 وفي. الصحية وحالته له

 أقرب في الالزمة الترتيبات اتخاذب المحكمة قلم الدائرة أمرت ،2152 فبرايرشباط/  0 في. المحكمة وقلم القذافي اإلسالم سيف

 سيف من الدعوى مقبولية حول تحديا ليبيا قدمت ،2152 مايو 5 وفي. القذافي والسيد المحاكم موظفي بين للزيارة ممكن وقت

 استسالمب يتعلق طلب تنفيذ تأجيل ليبيا طلبت ذلك، إلى وباإلضافة األولى التمهيدية الدائرة أمام معلق التحديو. القذافي اإلسالم

 .2152 يونيو 5 في منحه تم التي القذافي اإلسالم سيف

 ديفوار كوت في وضعال

 بارتكاب في التهم غباغبو تلوران ضد امراً  ةالثالث التمهيدية الدائرة أصدرت ،2155 نوفمبرالثاني/  تشرين 20 في. 11

 امام ظهوره أول وقع ،2155 / نوفمبرالثاني تشرين 01 في المحكمة إلى غباغبو تلوران استسلم وقد. اإلنسانية ضد جرائمال

 النظام تطبيق تشجيع الثالثة التمهيدية الدائرة قررت ،2152 أبريل/ نيسان 1 في. 2155 ديسمبركانون األول/  1في  المحكمة

 .المشاركة نظام وتعزيز التطبيقات إدارة في اإلسراع أجل من اإلجراءات في المشاركة في الراغبين ضحايالل الجماعي

 االعتقال المعلقة أوامر
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 معلقة هي المحكمة أصدرتها اعتقال ألوامر ينالخاضع األشخاص وتسليم اعتقال طلبات التقرير، هذا تقديم وقت وفي. 16

 :فردا 52 ضد

 ؛م2111 عام منذ أونغوين، دومينيك والسيد أوكوت، أوديامبو والسيد أوتي، فنسنت والسيد كوني، جوزيف السيد: أوغندا)أ( 

 والسيد ؛م2152و م2116 عام منذ معلقاناثنين أوامر االعتقال،  نتاغاندا، بوسكو السيد: الديمقراطية الكونغو جمهورية( ب)

 ؛م2152 عام منذ والمعلق موداكومورا، سيلفستر

 وهما البشير، عمر السيد حالة وفي ،2111 عام منذ معلق قشيب، علي والسيد هارون أحمد السيد: السودان دارفور،( ج)

 م؛2152والسيد/ عبد الرحيم محمد حسين، معلق منذ عام  ؛م2151 وعام م2119 عام منذ معلقان انمرأ

 م2155عام  منذ معلق ، يالسنوس هللا وعبد القذافي االسالم سيف السيد/ :ليبيا( د)

 األولية التحقيقاتج. 

 روما نظام في عليها المنصوص القانونية المعايير تتلبى الحالة كانت إذا ما تحديد عن مسؤول العام المدعي مكتب. 11

 على اانتباهه جذبت التي الحاالت جميعل أولية تحقيقات المكتب يجري الغرض، لهذا. التحقيقالمحكمة  تتطلب بأن األساسي

 واصلت مالي، في للوضع أولي تحقيق مكتب بدأ بالتقرير، المشمولة الفترة خالل. المتاحة والمعلومات القانونية المعايير أساس

 التحقيق وخلصت ونيجيريا، كوريا، يةوجمهور هندوراس،و غينيا،و جورجيا،و كولومبيا،و أفغانستان، في األولية التحقيقات

 ضمن تفشل التي الجرائم ارتكابب تتهم المصادر مختلف من الواردة المعلومات تحليل مكتب واصل. فلسطين لوضع األولي

 المتعلقة االتصاالت 211 المكتب تلقى ،2152 / يونيوحزيران 01 حتى 2155 / آبأغسطس 5 من. المحكمة اختصاص

 من مزيد إلى تحتاج 21 ؛ بوضوح المحكمة اختصاص خارج كانت 516 منها األساسي، روما نظام من 51 رقم بالمادة

 .القضائية المالحقة أو التحقيقب ارتبطت 11 و التحليل؛ قيدالذي في  الوضعب 01 ربط تم التحليل؛

 يةاآلسيوية األفريق االستشارية القانونية للمنظمة العامة األمانة ومالحظات تعليقات خامسا.

 تم التي المؤسسة نجاح مدى لتقييم المناسب الوقت هو اعمله من العاشرة السنة في الدولية الجنائية المحكمة في إدانة أول. 11

 في اإلدانة حكم. اآلن حتى أجريت التي العالم أنحاء جميع في اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم لمواجهة تصميمها

 عالمة هو 51 ال سن دون األطفال لتجنيد لوبانغا، توماس الكونغو، للمتمردين الحرب مراءال الديمقراطية الكونغو جمهورية

 أو اإلرادة إلى تفتقر الحكومات تكان لو حتى اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات عن العدالة إلى ألفرادل جلبها يمكن ترحيب

 محاكمتهم. على القدرة

 القيادة سلسلة في وهبوطا صعودا األفراد ومالحقة الوحشية االعمال في للتحقيق ضتفوي الدولية الجنائية المحكمة لدى. 19

 المالحقة حاالت جميع أن إال العالمية، واليتها من الرغم على. األساسي روما نظام على صدقت التي بلدا 521الـ  في الرسمية

 ليبيا كينيا، الوسطى، افريقيا جمهورية السودان،دارفور،  أوغندا،: أفريقيا من يأتون اتاريخهأعوام من  51 في القضائية

 في الجسيمة االنتهاكات بعض هناك. توضيح لىإ الدول األطراف بعض أراضي على المحكمة صمت يحتاج. ديفوار وكوت

 بقصف ااصابته بعد ،2119 / ينايرالثاني كانون في. الدولية الجنائية المحكمة تجاهلت أن اختارت التي األخرى األراضي

 بموجب الدولية الجنائية لمحكمةل إعالنا الفلسطينية الوطنية السلطةقدمت  غزة، قطاع في المدنية المناطق في عنيف اسرائيلي

 موقف اتخاذ العام المدعي اختار ذلك، ومع. القضائية واليتها لقبول طواعية للدول السماحب للمحكمة األساسي النظام من حكم

 تحدث الذي المتحدة لالمم وتقرير المدنيين من القتلى مئات من الرغم وعلى. األساسي روما نظام أحكامال يوافق ب اإلعالن أن

 الحرب جرائم عن المتحدة المما تقرير تحدث المدنيين، القتلى مئات سقوط من الرغم على. اإلسرائيلية الحرب جرائم عن

 السلطة قبل من محاولة الدولية الجنائية للمحكمة مالعا المدعي أوقف ،2152 / ابريلنيسان 1 في لألسف،. اإلسرائيلية
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 القانوني الوضع لديها ليس فلسطين ألن 2111 عام من غزة حرب خالل إسرائيل سلوك في تحقيق إجراءب الفلسطينية

 في منوية أيضا والنتيجة االخرى المناطق فيو أفغانستان في الجارية التحقيقات. دوليا بها معترف مستقلة لدولة المطلوب

 األعضاء الدول منواحد  بيان في الشعور هذا ردد وقد. سياسيةو محايدة مؤسسةنفسها ك إبراز على قادرة المحكمة أن ضمان

 رأي بناء أن يبدو أن إلى أشار عندما 15الـ السنوية الدورة في األقل على القانونية السيوية االفريقية االستشارية المنظمة في

 .تدخلال اريختا طريقة في حتى ليست وليةالد الجنائية المحكمة أن

 القانون تطبيق لفرض الدولي المجتمع يبذلها التي للجهود تتويجا الدولية الجنائية المحكمة إنشاءجاء  ذلك، قيل وقد أما. 61

 .عالمي نطاق على القانون وسيادة العدالة بقضية والنهوض اإلنساني، الدولي

 المحكمة أن بحيث التكامل مفهوم حول والوضوح المداوالت من مزيد على إلى األمام العمل هذاينطوي أخذ  ذلك، ومع. 65

 وعالوة. اليوم عليه هو كما العام الدولي القانون واحترام الوطني المستوى على القدرات وبناء ،ال تثقل بعباء العمل الكثير

 .السالم حساب على العدالة من المزيد وليس مالسال تعزز بحيث الدولية الجنائية المحكمة عمل يكون أن يجب ذلك، على

 يقوم فيها التي الحاالت وفي ألطرافا غير لدولال األساسي النظام انطباق مالمح رسم هو للقلق المثيرة األخرى المسألة. 62

 أعقاب في رتظه أن يجب التي المالية االلتزامات هي هذهمرتبطة ب أخرى مسألةو. السابع الفصل بموجب بإحالة األمن مجلس

 .اإلحاالت من النوع هذا

 ألوامر االمتثال حالة فيخاصة  اإلجراءات، مع التعاونعن تقديم  العمل نطاقحول  الوضوح من مزيد إلى حاجة هناك. 60

 .المحكمة والية تحقيق في منوي هو وتنفيذها أوامر تكريمذلك يحتاج و االعتقال

 ال الدولية، الجنائية لمحكمةل الجرائم قائمة إلى العدوان إلضافة كانت راضية كمباال في األعضاء الدول أن من الرغمب. 61

 إذا منه مفر ال أمر هذا على واالتفاق المشاورات من مزيد إجراء. جريمة تعريف على والخالف الشكوك خروج هناك يزال

 .اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب االلتزامات مع تنسجم بطريقة العدوان أعمال في الحقيقة يتم معاقبة
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 الملحق. سادسا
 

  العامة األمانةمشروع 
AALCO/RES/DFT/52/S 9 

12SEPTEMBER 2013 

 

 األخيرة التطورات: الدولية الجنائية المحكمة

 (غير المتداولة)

 والخمسين، الثانية دورتها في األفريقية اآلسيوية القانونية االستشارية المنظمة

 ؛AALCO/52/HEADQUARTERS )NEW DELHI)/2013/S 9 رقم نةاألما وثيقة في النظر

 ؛(ICC) الدولية الجنائية المحكمة أمام المعروضة القضايا في التقدمإحاطة 

 للمحكمة األساسي روما نظام في األطراف الدول لجمعية الحادية الدورة عن الصادرة والقرارات المداوالت إحاطة أيضا

 ؛(ICC) الدولية الجنائية

 التكامل؛ مبدأ الخصوص، وجه وعلى الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما لنظام العالمي القبول ألهمية كاإدرا

 على وبناء األساسي، روما نظام إلى االنضمام/  التصديق في لنظرل حتى اآلن طرفا تصبح لم التي األعضاء الدول عيتشج. 5

 .ريعات الالزمةتنفيذ التش اعتماد في النظر االنضمام/  التصديق

 امتيازات بشأن االتفاق في طرفا تصبح أن في للنظر األساسي روما نظام على صدقت التي األعضاء الدول عيتشج. 2

 .الدولية الجنائية لمحكمةا وحصانات

 ومتابعة ،واجتماعاتها األطراف الدول لجمعية المقبلة عشرة الثانية الدورة في المداوالت لمتابعة العامة األمانة هيتوج. 0

 ن.والخمسي الثالثة ةالسنوي الدورة في تقرير وتقديم الدولية، الجنائية المحكمة قبل من تناولهاتم  التي الحاالتفي  التطورات

 في األعضاء الدول إحدى في الدولية، الجنائية المحكمة مع بالتعاون عمل ورشة عقد إمكانية الستكشاف العام األمين طلب. 1

 االستشارية المنظمة في األعضاء الدول من والقضاة العامين المدعين عن ،القانونية اآلسيوية األفريقية ريةاالستشا المنظمة

 و الدولية، الجنائية المحكمة عملب وتعريفهم القدرات بناء إلى تهدف التي ، القانونية اآلسيوية األفريقية

 .نوالخمسي الثالثة ةالسنوي لدورةل المؤقت األعمال جدول في البند هذا جادرال قرراتخاذ ال. 1


