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 مكتب الشؤون القانونية

 محكمة العدل الدولية

 آلية التحقيق املستقلة مليانمار

لية الدولية املحايدة املستقلة املعنية بالجمهورية   ا

العربية السورية

نائية يف محاكم كمبوديا ست  الدوائر ا

يف األعمال املتبقية لسرياليون  املحكمة الخاصة لت

يف األعمال املتبقية للمحكمت  لية الدولية لت  ا

الجنائيت
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األول:  العاملي  املتكام  البحر  للتقييم  التقني  ص  املل الف  ورة 
يف  مستداما  داما  است دامه  واست البحر  البيولوجي  التنو  ف 

املناطق الواقعة خار نطاق الوالية الوطنية
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وعية األو للمؤتمر الحكومي  201 الدورة املو ُعقدت يف عام 

ية األمم املتحدة  انوناً يف إطار اتفا ع صك دو ملزم  الدو لو

لقانون البحار بشأن حف التنو البيولوجي البحري يف املناطق 

ية الوطنية واستغالله ع نحو مستدام.  اق الو ار ن عة  الوا

يف  الرئيسة  من  بمساهمة  فيها  استُع  التي  ت،  املداو وشكّلت 

ع  ات  واملفاو املركزة  شات  املنا لتيسري  أُعّدت  ات  املفاو

عمال املقبلة للمؤتمر. ، أساساً جيداً ل أسا الن

مم  ل التابع  التحقيق  فريق  أنش  األمن،  مجل  طلب  ع  وبناء 

/ داع جانب  من  املرتكبة  الجرائم  عن  املساءلة  لتعزيز  املتحدة 

سالمية يف العراق والشام، الذي يشّكل آلية فريدة  تنظيم الدولة ا

القانوني  الفريق  وساعد  الدولية.  املساءلة  آليات  من  نوعها  من 

التي  التحقيق  فريق  تصاصات  ا إعداد  يف  املتحدة  مم  ل التابع 

فريق  وسيدعم   .201 اير  /ف شبا يف  املجل  عليها  وافق 

سالمية  التحقيق الجهود املحلية الرامية إ مساءلة تنظيم الدولة ا

ما  ع  األدلة  وتخزين  وحف  جمع  طريق  عن  والشام  العراق  يف 

من جرائم  د تُصنّف  أعمال  العراق من  التنظيم يف  ارتكبه هذا 

بادة الجماعية. نسانية أو جرائم ا د ا الحرب أو الجرائم 

آلية  نشاء  ب  201 عام  يف  نسان  ا حقوق  مجل  رار  وعقب 

ر  بأ املتعلقة  األدلة  وتحليل  وحف  وتوحيد  لجمع  مستقلة 

جانب  من  املرتبكة  الدو  القانون  وانتهاكات  الدولية  الجرائم 

دعت  الذي   2 / لقرارها  العامة  الجمعية  واتخاذ  ميانمار، 

ة القانونية التابعة  لية، ساعدت األفر فيه إ التعجيل ببدء عمل ا

الل  من  ذلك  يف  بما  وتفعيلها،  لية  ا إنشاء  ع  املتحدة  مم  ل

اني/ ال كانون  الجمعية يف  ع  عت  ُو التي  تصاصات  ا إعداد 

يناير 2019.

يف  الدولية  العدل  محكمة  ونظرت 

عام  يف  ة  البار ايا  الق من  العديد 

الجمعية  من  طلب  فيها  بما   ،201

ار  ا بشأن  فتو  إصدار  العامة 

و  شا بيل  أر لفصل  القانونية 

ويف   .19 عام  يف  موريشيو  عن 

أصدرت   ،2019 اير  /ف شبا  2

لصت فيها إ  املحكمة فتواها التي 

إنهاء  عملية  أن  منها  أمور،  جملة 

د  تكن  لم  موريشيو  استعمار 

انونية عندما حصل  اكتملت بصورة 

عام  يف  ستقالل  ا ع  البلد  هذا 

. و بيل شا 19، بعد فصل أر

، أصدرت  اني/نوفم ويف ترشين ال

كمبوديا  محاكم  يف  نائية  ست ا للدوائر  التابعة  بتدائية  ا الدائرة 

سامفان  يو  و تشيا  نون  فأدانت   ،02/002 ية  الق يف  حكمها 

بادة  ا بتهمة   ، السابق الحمر  الخمري  ادة  كبار  من  وهما 

رية  وانتهاكات  نسانية  ا د  جرائم  وبارتكاب  الجماعية 

الجرائم  أشنع  مرتكبي  أن  ع  الحكم  ويدّل  جنيف.  يات  تفا

يامهم بذلك. يمكن مساءلتهم، حت بعد مرور عقود ع 

يعة  ة دولية  يف بي
التغرّي، نسع يومياً إ تنفيذ 

ياتنا التقليدية بشكل  و
ل.  أف

، وكيل األم  ميغيل دي سريبا سواري
العام للشؤون القانونية واملستشار 

مم املتحدة القانوني ل

املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

Ri
ck

 B
ajo

rn
as

ة/
حد

ملت
م ا

ألم
ر ا

صو
ن 

م

https://undocs.org/ar/A/RES/73/264
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