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اليت تبلغ ثالث ") اجلمعية"(رئيس مجعية الدول األطراف  بالنظر إىل قرب انتهاء فترة والية
بزيارة ، اويسريريستيان وين السفري ك رئيس اجلمعية،قام ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٢ يف سنوات

نائب رئيس  ومعهعقد الرئيس ويناويسري، و. أكتوبر/ تشرين األول٢١ إىل ١٩الهاي يف الفترة من 
اجلمعية ورئيس الفريق العامل يف الهاي، السفري خورخي لوموناكو، ورئيس الفريق الدراسي املعين 

اضياً من قضاة احملكمة ق ١٥حضره  اجتماعا غري رمسي ، لومهاننيباحلوكمة، السفري بيتر سافورن
وعقد .  وبوجه خاص العمل الذي يضطلع به الفريق الدراسي�ملناقشة املسائل ذات األمهية املشتركة

حضر اجتماعا وتمع الدبلوماسي، أعضاء اوكبار املسؤولني باحملكمة مع اجتماعاً  الرئيس أيضاً
دور  "شأنحماضرة بالرئيس وألقى . وظفنيمفتوحا لألسئلة واألجوبة مع موظفي احملكمة نظمته رابطة امل

على فريق أصدقاء  قى كلمة أيضاًكما ألآسر، . ك. م. تيف معهد " رئيس مجعية الدول األطراف
 حيث ناقش التحديات الرئيسية اليت تواجه اجلمعية يف دورا ،احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي

  . دورات التالية هلاالالعاشرة و

 نظمته سفارة اململكة املتحدة بشأن  حواراًك، حضر رئيس اجلمعيةوعالوة على ذل
وكان ". مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدوليةيف طار احلوكمة إلاالستعراض املؤسسي "
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روما الوارد يف نظام لنظام لتفكري يف البنية املؤسسية من الالدول األطراف متكني اهلدف من احلوار هو 
 وركزت جلسات احلوار، اليت .دور الدول األطراف يف احلوكمة واإلدارةيف سيما األساسي، وال

 اجلمعية، والفريق العامل التابع للمكتب يف أساليب العمل يفعقدت وفقا لقواعد دار شاتام، على 
  .الهاي، وجلنة امليزانية واملالية

بياناً رئيس اجلمعية ويف حديث صحفي، قدم 
اخلاصة مبنصب جلنة البحث لإلجراءات اليت اختذا موجزاً 

 ٢٥وضع التقرير الذي ستقدمه يف من أجل  املدعي العام
أكتوبر والذي سيتضمن قائمة موجزة /تشرين األول

شار يف هذا أو. ملكتب واجلمعيةلكي ينظر فيها اللمرشحني 
إىل يف املرحلة التالية أن الدول األطراف ستسعى إىل الصدد 
 إىل توافق لآلراء يشأن املرشح الذي ستنتخبه التوصل

ديسمرب والذي سيتوىل مهام منصبه /كانون األولاجلمعية يف 
ستة ات اليت ستجرى قريباً النتخاب شار الرئيس أيضاً إىل االنتخابأو. ٢٠١٢يونيه / حزيران١٦يف 

يت اختذها بشأن الزيارة ، واإلجراءات ال٢٠١٢تعلقة مبيزانية عام املناقشات املللمحكمة، وقضاة جدد 
أكتوبر إىل إقليم دولة طرف كان /اليت قام ا أحد األشخاص املطلوب القبض عليهم يف تشرين األول

  .قبض الصادر يف حقهلمن الواجب عليها أن تنفذ أمر ا

تنفيذ يف مفهومه احملكمة ستواصل  إىل أنالرئيس  بوجه عام، أشار وفيما يتعلق باحلالة يف ليبيا
وأن من ، )٢٠١١ (١٩٧٠التابع لألمم املتحدة تها على النحو املنصوص عليه يف قرار جملس األمن والي

  .مع احملكمة وفقاً هلذا القرارتعاونا كامال املتوقع أن تتعاون السلطات الليبية 

الرئيس ويناويسري أيضاً أنه كان من األفضل من وجهة نظر سيادة القانون أن يتم قال و
حبق السيد سيف وفيما يتعلق بأوامر القبض الصادرة . ميهم للمحاكمةقدتتهمني والقبض على امل

تصرف تأن من السلطات الليبية يتوقع واليت مل تنفذ بعد فإنه وسي ناإلسالم القذايف والسيد عبد اهللا الس
ن طريق ععماهلم أعن شخاص املعنيني األمساءلة من أجل  وفقا هلدفها املعلن وهو احترام سيادة القانون

   .التحقيق معهم وحماكمتهم حسب األصول
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