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األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الثامنة الدورة  

العامة مناقشاا تبدأ  

٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين  ١٩يف  الهاي  
ICC-ASP-20091119-PR476 

 

 

 دولة من الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٣٨, يف اليوم االول من املناقشة العامة

 كلمة إىل اجلمعية العامة بشأمنختلف القضايا مب يف ذلك بوجه خاص القضايا اليت يتعني تناوهلا يف الدولية وجهو

على العدالة اجلنائية مؤمتر املراجعة مثل إدراج جرمية العدوان يف نظام روما األساسي و هو عملية التقييم 

  .الدولية، و غريها من التعديالت املترحة على نظام روما ااألساسي

د شددت الوفود على أمهية تعاون الدول و النظمات اإلقليمية إلستمرار عمل احملكمة، فضال على تعزيز وق

كما كان هناك إشارة إال املضي قدما حنو عوملة النظام . النظم القضائية احمللية وذلك لضمان مثل هذا التعاون

  .لع ا الصندوق اإلستئماين للضحايااألساسي، و دعم مشاركة الضحايا يف اإلجراءات و األعمال اليت يضط

 و اإلطار املؤسسي للمحكمة، ٢٠١٠ضمت مناقشات حول امليزانية املقترحة لعام قضايا أخرى مت مناقشتها 

  . من نظان روما األساسي٤، الفقرة ١١٢مب يف ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة وفقا للمادة 
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رية يف أغندا، السيد فريديريك روهيندي ، بصفة البلد وكيل النائب العام ووزير العدل و الشؤون الدستو

، أبلغ اجلمعية أن أوغندا تعمل بنشاط ٢٠١٠ مايو عام ٣١املضيف للمؤمتر املراجعة، املقرر أن يبدأ يوم 

ن يستخدم كمنتدى للتفاعل بني مكاكاملة يف املؤمتر الذي سيضم  لضمان مشاركة اتمع املدين مشاركة

  .اتمع املدين و أصحاب املصاحل األخرى

، أشار إىل "الدولة املضيفة للمحكمة اجلنائية الدولية"أتش هريش بالني ، .إم. وزير العدل اهلولندي دكتور إي

 هولندا إلتزام هولندا بتسهيل عمل احملكمة على حنو فعال كما شدد أيضا على الدعم املستمر الذي تقدمه

  .للمحكمة

وفود من الدول غري األطراف، وممثلني من املنظمات الدولية و انظمات غري احلكومية أيضا ألقوا كلمة أمام 

  .اجلمعية

للمرة االوىل يشارك وفد من الواليات املتحدة االمريكية كمراقب، حيث وجه السفري املتجول لقضايا حرب 

ية مسلطا الضوء على التزام ادارة أوباما بسيادة القانون و مبدأ راب كلمة للجمع. اجلرائم السيد ستيفن ج

  .املساءلة و احملاسبة متشيا مع سياسة الواليات املتحدة االمريكية يف دعم القانون اجلنائي الدويل
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