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 افتتاح الدورة الثامنة لجمعية الدول االطراف

 في نظام روما االساسي

  ٢٠٠٩نوفمبر /الثاني  تشرين١٨الهاي في 

ICC-ASP-20091118-PR475 

  تشرين١٦افتتحت الدورة الثامنة لجمعية الدول االطراف في نظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية يوم 

و قد افتتح الدورة حضرة السفير كريستيان . بالهاي" سنتروورلد فوروم كونفينشين "ات نوفمبر بمركز المؤتمر/الثاني

 ٢٦الدورة ستستمر حتى يوم . وناونير و هوالممثل الدائم لدولة ليختنشتلين لدى االمم المتحدة بصفته رئيس الجمعية

  ٢٠٠٩ نوفمبر/الثاني تشرين

انضمت دولتان الى نظام روما االساسي و هما تشيلي و تشيك  ٢٠٠٩ومنذ استئناف الدورة الثامنة في في فبراير 

   .١١٠ريبابليك و يبلغ بالتالي عدد الدول االطراف 

وتعالج الجمعية في هذه الدورة . ولقد اعتمدت الجمعية في اول جلسة لها عمل الدورة و اتفقت على طريقة تنظيم العمل

لتغييرات المقترحة لنظام روما اذلك يتضمن ,  نظام روما االساسيمتابعة النقاش حول مؤتمر مراجعة: المسائل التالية

  .٢٠١٠ والتشاور حول المباني الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية و اعتماد الميزانية لسنة االساسي

 ٨ المادة في الحرب جرائم تعريف في معينة أسلحة استخدام  إدراج:التغييرات المقترحة لنظام روما االساسي تتضمن

 ٨ المادة في الحرب جرائم تعريف الى النووية األسلحة باستخدام التهديد أو النووية األسلحة استخدام  واضافة, )بلجيكا(

 تنفيذ لتشمل ١٠٣ المادة تعديل,  )هولندا (٥ المادة في المحكمة اختصاص ضمن اإلرهاب جريمة إدراج, )المكسيك(
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 النحو على ، وكالة أو ترتيبال,إقليمية أو دولية منظمة جانب من للدولة متاح في سجن أو وطني مرفق في األحكام

فريق  (مكرر ٨ المادة في العدوان جريمة إدراج, )النرويج (اإلثبات وقواعد اإلجرائية القواعد في عليه المنصوص

 في كمةالمح اختصاص ضمن المخدرات في الدولي االتجار جريمة و إدراج) العدوان بجريمة المعني الخاص العمل 

   ).وبليز وتوباغو ترينيداد (٥ المادة

و المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس ,  هون سونج-وقد القى كلمة كل من رئيس المحكمة القاضي سانج

بالنيابة عن ادارة الصندوق ) مانغوليا(جيريل السيد بولجا التانلمحكمة السيدة سيلفانا آربا و   مقررة ا,مورينو اوكامبو

  .االستئماني للمجني عليهم

: االعضاء هم.  لمدة ثالث سنواتفي الجلسة العامة االولى تم انتخاب اعضاء ادارة الصندوق االستئماني للمجني عليهم

, )كولومبيا(دو بيزارو لونغوميز السيد ادوار, )كينيا( السيدة بيتي كاري مورونغي , )غوليامان(السيد بولجا التانجيريل 

  ).التفيا( فريبيرغ -و السيدة فيرا فيك) فينالندا(السيدة اليزابيث ريين 

 السيدة سيلفيا ت وظيفتين قضائيتين بإنتخاب الجمعية مأل,بعد ستة دورات من اإلقتراع, في الجلسة العامة الثانية

  . ٢٠١٨ مارس هي فيلمدة ستنت, )اليابان ( و السيدة كونيكو أوزاكي)البرازيل(فريناندز غورميندي 

و . و تضطلع جمعية دول االطراف بمهمة مراقبة ادارة المحكمة الجنائية الدولية و هي الهيئة المقررة في المحكمة

تتكون من ممثلي الدول التي صادقت على نظام روما االساسي أو التي انضمت اليه ويشمل مكتب الجمعية الجديد 

, حضرة السفير خورخي لوماناكو: ونائبا الرئيس هما.  سنوات٣ عضوا تم انتخابهم لمدة ١٨الرئيس و رئيسا و نائبي 

  .السيد زكاري موبوري مويتا, كينياسفير دولة المكسيك  حضرة سفير 

  المكتب

  .كينيا و نيجيريا.غابون, بوركينافاسو, جنوب افريقيا: الدول االفريقية

  . و الساموااليابان االردن: الدول االسيوية

  .رومانيا و سلوفانيا, جورجيا, استونيا: دول اوروبا الشرقية

  ). بوليفارية–جمهورية (  المكسيك ترينيداد و توباغو فنزويال لالبرازي: دول امريكا الالتينية و البحر الكاريبي

و ايرلندا لمتحدة البريطانية العظمى النرويج و اللمكة ا, ليختينشتاين, اسبانيا, استراليا: دول اوروبا الغربية و دول اخرى

  .الشمالية

  

       تصال بالسيدة سوزان خان علىالرجاء اال, للمزيد من االرشادات حول الدورة الثامنة لجمعية الدول االطراف
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