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الدورة الحادية عشرة لجمعية الدول األطراف
ICC-ASP-20121119-P852

سبق افتتاَح الدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف حفٌل لتخليد الذكرى السنوية العاشرة 
حبضور صاحبة اجلاللة امللكة بياتريس، عاهلة لدخول نظام روما األساسي حيز النفاذ، أقيم يف قاعة الفارس 

هولندا. واستمع احلاضرون إىل كلمات ألقاها كل من معايل السيد فرانس تيمرمانس، وزير الشؤون اخلارجية 
هيون سونغ، رئيس-اهلولندي، وفخامة السيدة تينا إنتلمان، رئيسة اجلمعية، وسعادة القاضي السيد سانغ

، والسيد كون كيالي، وهو من األطفال اجلنود السابقني.احملكمة اجلنائية الدولية
تشرين الثاين/نوفمرب، مت االستماع إىل كلمات ١٤وأثناء دورة اجلمعية، اليت انطلقت أشغاهلا يوم 

ألقاها كل من فخامة السيد ماكي سال، رئيس مجهورية السنغال، وهي أول دولة صادقت على نظام روما 
يا أوبراين، وكيلة األمني العام لألمم املتحدة املعنية بالشؤون القانونية، وكبار مسؤويل األساسي، والسيدة باتريش

احملكمة.
رت ، وذكّ اليت رعته

الرئيسة كذلك إىل أنه بالنجاحات احملققة والتحديات اليت واجهتها احملكمة خالل السنة املاضية. وأشارت 
من الضروري وجود فهم مشرتك بأن الدول األطراف متمسكة بالتزامها باالستثمار سياسيا وماليا يف مكافحة 

ظاهرة اإلفالت من العقاب، مع اعتبار اخلضوع إىل املساءلة جناحا يتحقق يف األجل الطويل.

لة واضحة من خالل احملكمة لإلعراب أن يبعث رسا
عن عزمه على القيام بواجبه حنو الذاكرة، والعقاب، 
وجرب أضرار الضحايا عندما تتقاعس الدولة أو تعجز 

على طي صفحة إصراره عن اختاذ اإلجراءات، و 
اإلفالت من العقاب بكفالة أن اجلميع يتحمل 
مسؤوليات جرائمه، وذلك وفقا لقواعد احملاكمة 

دلة.العا
وإذ حتدَثت باسم األمني العام لألمم املتحدة، أثنت وكيلة األمني العام للشؤون القانونية، السيدة 



2

وذّكرت السيدة أوبراين كذلك بأن بذل احلكومات كل ما يلزم من أجل متكني احملكمة من القيام بعملها.
إىل منظمة األمم املتحدة تواصل دعمها ألعمال احملكمة، وأشارت 

وانتخبت اجلمعية السيد دجيمس ستيوات (كندا) نائبا للمدعي 
سنوات. وعالوة على ذلك، انتخبت اجلمعية األعضاء اخلمسة يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 

بوال (مجهورية الكونغو الدميقراطية)، -
لسيدة إيليزابيث ريهن (فنلندا)، والسيد دنيس توسكانو أموريس والسيد موتو نوغوشي (اليابان)، وا

نت اجلمعية األعضاء التسعة يف اللجنة االستشارية فرايربغا (التفيا). كما عيّ (إكوادور)، والسيدة فايرا فيك
املعنية برتشيحات القضاة، وهم: السيد ليوناردو منر كالديرا برانت (الربازيل)، والسيد هريوشي فوكودا 
(اليابان)، والسيد فيليب كريش (كندا)، والسيذ دانييل ديفيد نتاندا نسرييكو (أوغندا)، والسيد إرنست 
بيرتيتش (سلوفينيا)، والسيدة مونيكا بينتو (األرجنتني)، والسيد أرباد براندلر (هنغاريا)، والسيد برونو سيما 

(أملانيا)، والسيد راميوند كالوديوس سوك (غامبيا).
٤٩شرين الثاين/نوفمرب، شرعت اجلمعية يف املناقشة العامة، فاستمعت إىل بيانات من ت١٥ويف 

تشرين الثاين/نوفمرب، أجرت ١٦دولة طرفا، وثالث دول هلا مركز مراقب، وثالث منظمات دولية. ويف 
ئية الدولية واستمعت إىل كلمة رئيسية ألقاها رئيس احملكمة اجلنا،حول موضوع التعاونةعامةقشانماجلمعية 

للحصول على مزيد من املعلومات عن الدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف، املرجو االتصال بالسيد بيريلوجيي بريالنيت على الرقم
.pierluigi.brillante@gmail.comى الربيد اإللكرتوين  + أو عل٢٦٦٤٤٠٣٦٤٣١


