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 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨، ليختنشتاين، يسنربغاتر: بيان صحفي

  مستقبل احملكمة اجلنائية الدوليةبشأن معتكف 

ICC-ASP-20111018-PR732 

 ستة وثالثون من كبار ، شارك٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨ إىل ١٦يف الفترة من 
يسنربغ بدعم من معهد ااين يف تر حكومة ليختنشت نظمتهات يف معتكفساملسؤولني عن وضع السيا
  .بشأن مستقبل احملكمة اجلنائية الدولية امعة برينستونالتابع جلليختنشتاين لتقرير املصري 

لتحديات السياسية ا لقواعد دار تشاتام،  املشاركون يف املعتكف، الذي عقد وفقاًتناولو
جمعية؛ للالتحديات الرئيسية : القادمة اليت ستواجه احملكمة ومجعية الدول األطراف يف السنوات كربىال

نظام الدويل؛ لوتنفيذ نظام روما األساسي والتعاون يف االستجابة لطلبات احملكمة؛ ودور احملكمة يف ا
   .وتعزيز عاملية نظام روما األساسي

 باملشاركنييف الكلمة اليت رحب فيها ليختنشتاين ويل عهد ألمري ألويس اصاحب السمو أكد و
 من ضوحيتبني بوعلى النحو الذي ،  بدون كللالتزام اإلمارة بدعم نظام روما األساسي ار استمرعلى

مهية األ إىل أيضاً؛ وأشار  املاضيةسنوات الطوالالذي قام به السفري كريستيان ويناويسري ام الدور اهل
 احملكمة أن وإىلعلى سيادة القانون، لدول الصغرية والدول اليت ال متلك قوات مسلحة االيت تعلقها 

  .اتحقيقهلركناً أساسياً تشكل 
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انب التحديات والحظت وزيرة خارجية ليختنشتاين، معايل السيدة أوريليا فريك، أن هناك جب
.  مثالزيادة عدد الدول األطرافل ساحنة، مثل الربيع العريب، توفر فرصاً وقعت مؤخراًتطورات 

دعم نظام روما األساسي بصورة مطردة، مبا يف ذلك على الصعيد ة إىل جالسيدة فريك احلاأبرزت و
  .لمحكمةلدعم توفري الل ةوزاريشبكة ي؛ ودعت يف هذا الصدد إىل إنشاء السياس

ن ومسؤولجمعية، ومندوبون، وللوسابقون حاليون وكان من بني املشاركني يف املعتكف ممثلون  
  .مم املتحدة واألوساط األكادميية واتمع املديننظومة األن ملباحملكمة، وممثلون ون ومعينومنتخب

حول  التبادل غري الرمسي لآلراء قيمة ،وأبرز رئيس اجلمعية، السفري كريستيان ويناويسري
التغريات الديناميكية يف من دخوله يف فترة ل نتيجة تؤثر بشدة على نظام روما األساسي سالقضايا اليت

عند اختتام اإلجراءات املتعلقة بالقضايا األوىل  ة جديد وستة قضانتخاب مدع عامامع  السنة القادمة
 . حملكمةاملعروضة على ا

يف املوجز غري الرمسي الذي سيتاح على املوقع األلكتروين للمحكمة نتيجة املعتكف رد وست
(http://www.icc-cpi.int) يف القسم املخصص للجمعية. 
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