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 رئيسة الجمعية تزور أديس أبابا
ICC-ASP-20120926- PR838 

 ٢٤إىل  ٢٢يف الفرتة من  أديس أباباتينا إنتلمان  السفريةزارت رئيسة مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") 
األطراف الجتماعها السنوي املقبل الذي سيعقد وتيت  زيارتا يف وقت تستعد فيه الدول . ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر 

 يف الهاي. ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢إىل  ١٤من 

. األفريقيوانتهزت الرئيسة فرصة وجودها يف أديس أبابا لاللتقاء مبمثلي الدول األطراف ومبسؤويل جلنة االحتاد 
ت من العقاب وناقشت السبل األخرى للتفاعل وأاارت يف اجتماعاتا إىل التزام االحتاد بكامله مبكافحة اإلفال

املشرت.. واستللت اجتماعاتا الستكشاف سبل تقدمي الدعم اإلقليمي الشامل لضمان املساءلة على اجلرائم الدولية 
تنمت الرئيسة الفرصة أيضاً لتتعرف أكثر وأكثر على غنظام روما األساسي يف أديس أبابا. وا أفضل لعملولتعميق فهم 

الرئيسة إنتلمان وأطلعت يف احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") من منظور االحتاد األفريقي والدول األعضاء فيه.  اآلراء
 أنشطة اجلمعية، وخاصة يف جماالت بناء القدرات احمللية وحتقيق عاملية نظام روما األساسي.على أنشطتها و احلضور 

اهتمام التمع الدويل املتواصل باحملكمة، إىل  جلسة دبلوماسيةوأاارت السفرية إنتلمان يف معرض حديثها يف 
تشرين األول/أكتوبر أول نقاش مفتوح على اإلطالق حول السالم  ١٧جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف  أجرىوقد 

 والعدالة مع الرتكيز على احملكمة.

ل النقاش املفتوح للتشديد جمددًا على وأعربت الرئيسة عن تقديرها جلميع الدول األطراف اليت حتدثت خال
دعمها للمحكمة والتزامها مبكافحة اإلفالت من العقاب على أخطر اجلرائم مبوجب القانون الدويل. وأاارت الرئيسة 

األمن واحملكمة، مبينة سبل إضفاء املزيد من الفعالية حتدث عن العالقة بني جملس إىل أن العديد من الدول األطراف 
على هذا العالقة ومطالبة اللس باالستمرار يف املتابعة. وحتدثت الرئيسة أيضًا عن أوجه سوء الفهم السائدة بشيتن 

 احملكمة وعن أمهية استمرار الدول األطراف يف تقدمي الدعم السياسي.

ظيم ثاين ندوة تقنية مشرتكة بني االحتاد األفريقي واحملكمة يف أديس وجاءت زيارة الرئيسة إنتلمان عقب تن
. وتوجهت الرئيسة بالشكر إىل صاحب السعادة السفري ليبري ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ١٨و ١٧أبابا يف يومي 

يت قدمتها املنظمة أثناء لدى االحتاد األفريقي على املساعدة ال لمنظمة الدولية للفرانكوفونيةبارارونرييتس املمثل الدائم ل
 التحضري هلذا الندوة وعلى دعمها املتواصل للمحكمة.
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http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=58199b2a-2e91-4cee-a9c0-19caf646bb9f&lan=en-GB
http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=72f8263d-1f12-481d-9ebb-d02d83f3fb3b&lan=en-GB
http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=40b1a983-81c6-4536-89f1-f77ef9009b59&lan=en-GB
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Statement/PASP-2012-10-17-SC-OpenDebate-ICC-ENG.pdf
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10793.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SGSM14589.doc.htm
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