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   مؤمتر صحايف  
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  نيويورك • قسم األخبار ووسائل اإلعالم •إدارة شؤون اإلعالم 
  

  ∗ الدوليةاجلنائيةمحكمة ل لاألساسيروما  على تبين نظام اور أحد عشر عاممؤمتر صحايف مبناسبة مر
  

               احملكمة اجلنائية     مع        التعاون       توثيق        األساسي          نظام روما      يف      األعضاء                بأنه على  الدول         األطراف                           أعرب اليوم رئيس مجعية الدول 
   .                         من أجل املثول أمام العدالة                  جرائم ضد اإلنسانية                  متهمني جبرائم حرب و                  فارين من العدالة و              مثانية أشخاص            القبض على يف        الدولية 

  
      على  ا                          ومبناسية مرور أحد عشر عام       الدويل ة ل ا        يوم العد               للإلحتفال بذكرى                              انعقد يف املقر الرئيسي للمحكمة             مؤمتر صحايف   ويف

     هناك    : "          الدولية            مة اجلنائية     لمحك ل                     مجعية الدول األطراف           ، رئيس    )          ليختنشتاين   (           ن فينافيسر   يا                 قال السيد كريست                      نظام روما األساسي       تبين  
      ".                                                                         عدد من املتهمني املطلق سراحهم منذ عدة سنني بالرغم من صدور مذكرات بالقبض عليهم

  
                                    مثل جوزيف كوين قائد جيش الرب                            تسليم هؤالء ارمني     حنو            بواجبهم          لإللتزام     ١٠٩       ال       وقعة  امل     دول                         دعا السيد فينافسر ال   

                              وأضاف بأن تشيلي صادقت على  .    آذار /                      مذكرة قبض يف شهر مارس  قه            الذي صدر حب  شري                     ورئيس السودان عمر الب  ) LRA   (         للمقاومة 
     ١١٠                                     متوز مما جيعل جمموع الدول املوقعـة         /        يوليو   ٢١                                                         منذ أسبوعني وأن مجهورية التشيك سوف تقوم بذلك يف                             نظام روما األساسي  

   .    دولة
  

            خالل شـهري           أوغندة   /                           املزمع انعقاده يف كمباال        ساسي              نظام روما األ                                                           وأفاد أيضا بأن من القضايا اليت تتصدر مؤمتر مراجعة          
        جـرائم     ى   ل                                  اليت تعفي الدول من السلطة ع                        نظام روما األساسي         من      ١٢٤                                           حزيران املقبلني هو جرمية العدوان واملادة        /            أيار ويونيو  /    مايو

                     إطالة قائمة األسلحة                                                                                    هذا وقد قامت كل من حكوميت بلجيكا واملكسيك بنشر عروض غري رمسية حول                 .               ملدة سبع سنوات         احلروب  
                                                 أيلول، تقدمي عروض رمسية للنظر فيها من قبـل          /        ة سبتمرب  ي                                 وكان على الدول األعضاء، حىت ا        .                    نظام روما األساسي              احملظورة حتت   

   .     املؤمتر
  

                                                                                      رئيس أوغندة يويري موسيفيين بأنه لن يتم اعتقال الرئيس عمر البشري إذا ما حضر                             دعاء أدىل به   ا                           ويف الرد على أسئلة حول      
                                                                                                                  سر بأنه ينبغي على أوغندة، كدولة عضو، أن تتعاون مع احملكمة األمر الذي أكده املمثل الدائم ألوغندة مؤكدا                   ي                 قال السيد فيناف       ؤمتر    امل

   .                           بأن حكومته ستفي ذا االلتزام
  

        سر إذا   ي                 سأل السيد فيناف          فقد    ،                  القائد السوداين        مقاضاة             متوز بتأجيل    /        يوليو  ٣                      ه اإلحتاد األفريقي يف                                وبشأن الطلب الذي تقدم ب    
       لمحكمة                           وال يشكل، حبد ذاته، حتديا ل                نظام روما األساسي                                                             كان هذا الطلب يشكل حتديا للمحكمة وأجاب أن هذا األمر يقع يف إطار 

   .         الدولية       اجلنائية
  

                                   واليت كان قد سلمها األمـني العـام       ٢٠٠٨ /    ٢٠٠٧                                       يف أعمال العنف اليت تلت انتخابات كينيا                                 وبالنسبة لقائمة املشتبه م     
                                                                سر ان  احملكمة ال تنظر يف قضية إال إذا تقدمت ا دولة عضو أو جملس األمن  ي                                                  ق لألمم املتحدة السيد كويف أنان، قال السيد فيناف          الساب

   .                                    أو مببادرة خاصة من قبل مدعي عام احملكمة
  

                فقد وضح بـأن      "         االستئناف      غرفة   "       إىل    "                  ما قبل احملاكمة       غرفة "                                                      اجلدل القائم حول قرار احملكمة بترقية قاضيني من                  وأما عن 
        وقـائع          طهم يف    ا    خنـر  إل      نظرا      "               غرفة االستئناف  "                                                                    توجست بأن القاضيني لن يتمكنا من العمل يف قضايا اسندت إىل                 طراف         الدول األ 
        قـد           األطـراف               وكانت الدول       ".                                                     ليس بالضرورة هو االستخدام األمثل للموارد املتاحة       "                عليه فإن ذلك     و   .                    ما قبل احملاكمة        جلسات

   .                                                        طلبت من احملكمة أن تعيد النظر يف قرارها إال ان األخرية متسكت به
  

        بـشأن           فعل مشابه   يف                                                                                      سؤال فيما لو كانت الواليات املتحدة اليت انضمت مؤخرا إىل جملس حقوق اإلنسان تنظر                    وردا على 
       علمـا                                                  على الواليات املتحدة أن تشارك يف مجعية الدول األطراف           ينبغي أوال        إذ انه           ملعرفة ذلك                              قال انه ال يزال الوقت مبكرا      ،     احملكمة
   .             إزاء هذا األمر                       يف صدد مراجعة سياستها     بأا
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