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  2022كانون األول / ديسمبر  13الهاي، بيان صحفي: 

 اختتام الدورة الواحدة والعشرين لجمعية الدول األطراف

ICC-CPI-20221213-PR1694 

 

  

عقدت جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

الهاي، في  من مدينة 9إلى  5)"الجمعية"( دورتها الواحدة والعشرين في الفترة من 

الدول . وحضرت الجمعية الهاي مدينةفي  ميالمؤتمرات التابع للمنتدى العالمركز 

 . يالمجتمع المدن، وممثلو واإلقليميةطراف، والدول المراقبة، والمنظمات الدولية ألا

وترأست الدورة رئيسة الجمعية، سعادة السيدة سيلفيا فرنانديز دي غورمندي. 

في  ، "إنني على ثقة أننا سنتمّكن من المضي قدًماوذكرت الرئيسة في ختام الجلسة

وأّود أن أتقدّم بخالص الشكر إلى . اليوم اعتمدناهاالواردة في القرارات التي ت الواليا

على ، وطبعًا المحكمة جميع الدول األطراف، وأعضاء المجتمع المدني، والدول المراقبة

 . ح"نجاب تتم عملنا اليومخأن نا استطعنا فبدون هذا الدعم والتعاون لمدعمهم وتعاونهم 

خمسة وتبدأ والية . والماليةسبعة أعضاء في لجنة الميزانية وانتخبت الجمعية 

السيد : وهمولفترة ثالث سنوات  2023في األول من كانون الثاني/يناير منهم أعضاء 

السيد كالوس شتاين والسيد دانيال ماكدونيل )المملكة المتحدة(؛ و؛ أورميت لي )إستونيا(

باتريسيا فياللوبوس السيد باسكوال توماس هيرنانديز )إسبانيا(؛ والسيدة أنّا و)ألمانيا(؛ 

جازلين شاونا شيرمبو )ماالوي( والسيد ساهر دة أرييتا )كوستا ريكا(. كما وانتُخبت السي

، يخدُم كّل منهما لتقاسم المقعد المخصص للمجموعة األفريقية( سيراليونالحاي جوزو )

كما واعتمدت الجمعية قراًرا بشأن توزيع المقاعد في والية مدّتها السنة ونصف السنة. 
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حضور بعض الوزراء والمنظمات راها ثوعقدت الجمعية مناقشتها العامة، التي أ

عامتين موضوعيتين دورتين عية جموعقدت الالدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية. 

كما بشأن التعاون واستعراض نظام المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي. 

 وأُجريت أثناء الدورة فعاليات جانبية متعددة. 

 الميزانية البرنامجيةبشأن:  ءاآلراواعتمدت الجمعية خمسة قرارات بتوافق 

، والتعاون، واستعراض نظام المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما 2023المقترحة لعام 

 تعديالتالووتعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف، األساسي، 

 عتمدت الجمعيةمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. كما وا 140الُمدخلة على المادة 

الذين سينتخبون ، والتي ُرفعت إلى القضاة كمةحالمرئيس قلم نتخاب ان بشأتوصيات 

 . فيها للنظر 2023رئيس قلم المحكمة في الثٌلث األول من العام 

والتي بلغ مجموعها  2023للعام للمحكمة واعتمدت الجمعية الميزانية البرنامجية 

 موظفًا.  970ه ألف يورو كما اعمدت مالك الموظفين الذي بلغ مجموع169،649.2

عن بالغ الختامية وبالنيابة عن الجمعية، وعبّرت رئيسة الجمعية في الجلسة 

المميزة لنظام روما األساسي، لرئيس قلم المحكمة السيد بيتر لويس عن مساهمته تقديرها 

 السنوات الخمس التي شغل فيها المنصب. خالل توجيهه النموذجي لقلم المحكمة وعن 

وتُعقد الدورة الثانية والعشرون للجمعية في مقر األمم المتحدة في مدينة نيويورك 

 . 2022كانون األول / ديسمبر  14إلى  4في الفترة من 

 . الجمعيةموقع حول الجلسة على ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات 

 

 
*** 
 

 
 ممثلينللمحكمة، وهي تتألف من  دارية الرقابية والتشريعيةإلطراف هي الهيئة اجمعية الدول األإن 

السيدة سيلفيا فرنانديز دي . وقد تم انتخاب أو انضمت إليه األساسي للدول التي صادقت نظام روما
 ثالث سنوات. لوالية مدتها  2021فبراير /رئيسًة للجمعية في شباط غورمندي

 

 

https://asp.icc-cpi.int/sessions/documentation/20th-session
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