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 صباحا   8/25 الساعة ،2018ديسمرب كانون/ 12يف  صحفي: الهاي،بالغ 

 تختتم جمعية الدول األطراف دورتها السابعة عشرة
ICC-CPI-20181212-PR1426 

 

للمحكمة اجلنائية الدولية )"اجلمعية"( عقدت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 
يف مركز املؤمترات التابع  ،2018كانون األول/ديسمرب   12إىل  5دورهتا السابعة عشرة يف الفرتة من 

والدول املراقبة والدول املدعوة واملنظمات  األطراف   الدول   للمنتدى العاملي يف الهاي. وحضرت اجلمعية  
 تمع املدي.الدولية واإلقليمية وممثلي اجمل

السفري،  رئيس اجلمعية، سعادة الدورةترأس و 
السيد أو غون كوون. ويف كلمته االفتتاحية، ذّكر 
الرئيس كوون بأن الذكرى العشرين لنظام روما 
األساسي متثل مناسبة بالغة األمهية بالنسبة للجمعية. 

إصدار تتخّطى أن  أنه جيب على الدولوشدد على 
بيانات طموحة ورائعة يف املنتديات الدولية مثل هذه 
إجراءات ملموسة بدرجة أكرب. وأشار أيضا اختاذ اجلمعية، مبا يتجاوز اعتماد القرارات واإلعالنات، إىل 

 إال بدعم من أسرة روما األساسية هذه.تتوّفق يف ذلك إىل أن احملكمة متضي قدما، لكنها لن 

السفري جينس أوتو هورسلند )الدامنرك( نائبا  للرئيس، ومخسة أعضاء يف  انتخبت اجلمعية سعادة
جملس إدارة الصندوق االستئماي للضحايا: الشيخ حممد بالل )بنغالديش(، والسيدة ماما كويت دومبيا 

هيلي  ين )أوروغواي( والسيدة أرمينكال)مايل(، والسيد غوشا لوردكيبانيدزه )جورجيا(، والسيد فيلييب ميشي
 )اململكة املتحدة(.
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كما انتخبت اجلمعية مثانية أعضاء يف اللجنة االستشارية بشأن ترشيحات القضاة: السيد أمحد  
)فرنسا(،  ، والسيد برونو كوت)دولة فلسطني(، والسيد كورنيليو بريسان )رومانيا( ن حامدحممد براك ب

والسيدة ساجني  ،ي موثوي كامبوىن )كينيا(والسيدة لوس ،والسيد أدريان فولفورد )اململكة املتحدة(
والسيدة سيلفيا هيلينا  ،والسيد إنريك إدواردو رودريغيس فيلتزي )بوليفيا( ،مامسينو موناغينغ )بوتسوانا(

 دي فيغرييدو شتاينر )الربازيل(.

 عدد من الوزراء واملنظمات الدوليةثراها حضور وعقدت اجلمعية العامة مناقشتها العامة اليت أ
 وممثلي اجملتمع املدي.

وعقدت اجلمعية ثالث جلسات عامة مواضيعية عن: تعاون الدول والذكرى العشرين لنظام روما 
 األساسي ومشاركة الضحايا والتمثيل القانوي.

 .2018ديسمرب كانون األول/  7 بتاريخ، مع سلوفينياأ قيمت مراسم التوقيع على إنفاذ األحكام و 

مت خالل اجللسة عقد العديد من األحداث اجلانبية، مبا يف ذلك العديد من األحداث اليت  كما
 نظمها اجملتمع املدي.

قضاة احملكمة اجلنائية الدولية،  جورأبتوافق اآلراء بشأن:  مخسة قراراتواعتمدت اجلمعية 
ة الربناجمية املقرتحة لعام من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، والتعاون، وامليزاني 26وتعديالت املادة 

 ، وتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف.2019

 135 100اليت بلغ جمموعها  2019للمحكمة لعام  واعتمدت اجلمعية أيضا امليزانية الربناجمية
 .973ومستوى التوظيف البالغ  ،يورو 148

كانون   31سيختار مكتب اجلمعية مواعيد ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجمعية حبلول 
 .2019الثاي/يناير 

 عية.ميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول اجللسة على املوقع اإللكرتوي للجمو 

: غيستريا لوتريانوفا على عنوان الربيد للحصول على معلومات إضافية يرجى االتصال بالسيدةو 
 .esterluteran@gmail.comفي  Estera Luteranova اإللكرتوي التايل:

____________ 

https://asp.icc-cpi.int/EN_Menus/asp/resolutions/sessions/pages/2018-17th-session.aspx

