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  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٧: نشرة صحفية

  جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي تفتتح دورتها التاسعة
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ا التاسعة") اجلمعية("افتتحت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   من املمتدة ،دور
  .  يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة،٢٠١٠ديسمرب /ول كانون األ١٠ إىل ٦

 السيد ، السفري كريستيان ويناويسر، واألمني العام لألمم املتحدة،رئيس اجلمعيةكل من  باملالحظات االفتتاحية وأدىل
  . مالحظات كبار مسؤويل احملكمةا  السيد خوان مانويل سانتوس، وأعقبته، مون، ورئيس كولومبيا–بان كي 

 مون باملؤمتر االستعراضي التارخيي الذي عقد يف كمباال وباإلجنازات -ر األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كيّوذك
 فيما يتعلق بتعريف جرمية العدوان واألحكام اليت ستمارس احملكمة مبوجبها اختصاصها على هذه اجلرمية، وحث أحرزهااهلائلة اليت 

بأن احملكمة هي ركيزة نظام العدالة ، عالوة على ذلك،  مون– بان كي ر السيدّذكو. ديالت التع هذهمجيع الدول على تصديق
ا يف . اجلنائية الدولية   .إنفاذ مجيع أوامر القبض البارزةكما شدد على األمهية البالغة لوفاء الدول مبسؤوليا

ر بأن ّوذك.  من العقاب على الصعيد الدويلوأكد الرئيس خوان مانويل سانتوس التزام كولومبيا الصارم مبكافحة اإلفالت
ر بأنه ينبغي للمحكمة أال تتدخل سوى عندما تكون ّ الرئيسي يف مكافحة اجلرائم، كما ذكرالدوالدول  ّخيولنظام روما األساسي 

ذ قدمي أشكال وشدد الرئيس سانتوس على التزام إدارته بت. أو غري قادرة على ذلكا الدور الدول غري راغبة يف االضطالع 
  . لصندوق االستئماين للضحاياإىل ا احمللي بل وتعهد بتقدمي تربعات املصاحلة واجلرب إىل ضحايا العنف على الصعيد

ا احملكمة، ومنها زيادة  –وأشار رئيس احملكمة اجلنائية الدولية القاضي سانغ  هيون سونغ إىل اإلجنازات اليت أحرز
ك، ناشد الدول باالستمرار يف تقدمي املسامهات املالية إىل احملكمة لكي تتمكن من الوفاء ًوفضال عن ذل. الفعالية القضائية

ا . بواليتها ويف اخلتام، شدد على أمهية متابعة الزخم الذي أمثر عنه املؤمتر االستعراضي مبا يضمن مواصلة الدول للوفاء بتعهدا
  .وزيادة التعاون مع احملكمة واإلبقاء على مبدأ التكامل
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 أوكامبو اجلمعية على التحقيقات وإجراءات الفحص األولية التسعة اجلارية، –وأطلع املدعي العام السيد لويس مورينو 
 اليت سرتاقب ما آلية الرقابة املستقلةورحب السيد أوكامبو بتنفيذ . مبا فيها االدعاءات بارتكاب جرائم حرب يف إقليم مجهورية كوريا

 احملكمة وموظفيها، لكنه شدد جمددا على ضرورة إجراء املزيد من املناقشات لتاليف أي أثر سليب هلا يزعم من سوء تصرف مسؤويل
  .على سالمة نظام روما األساسي

 رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، إىل تزايد انشغال احملكمة بشؤون إليزابيث رين،وأشارت السيدة 
ات التعليم واملصاحلة وإعادة التأهيل واجلرب اليت اختذها الصندوق االستئماين الذي ينتفع به ما يزيد الضحايا، وهو ما متثل يف مبادر

  .انتفاعا مباشرا  مستفيد٧٠  ٠٠٠على 

 دولة طرفا مشددة على التزامها بنظام روما األساسي والعدالة اجلنائية ٣٤ويف أثناء اليوم األول من النقاش العام حتدثت 
 يورو ٢٠٠ ٠٠٠ يورو للصندوق االستئماين للضحايا، و٤٠٠ ٠٠٠دت بعض الدول األطراف بالتربع مببلغ وتعه. الدولية

ّ يورو للصندوق االستئماين اجلديد الذي سيمول زيارات األسر ٨٥ ٠٠٠للصندوق االستئماين اخلاص إلعادة التوطني و
  .للمحتجزين املعوزين

  .انية واملاليةوانتخبت اجلمعية كذلك ستة أعضاء للجنة امليز

وستقوم اجلمعية يف الدورة التاسعة جبملة أمور منها متابعة عملية التقييم اليت أجريت يف املؤمتر االستعراضي والنظر يف 
  . ٢٠١١التعديالت املقرتحة على نظام روما األساسي اليت نظر فيها املؤمتر االستعراضي، كما ستنظر يف ميزانية احملكمة لسنة 

ا على املوقع التايلوميكن االطال  :ع على البيانات املدىل 
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Documentation/9th+Session/Ninth+session+of+the+Ass
embly+of+States+Parties.htm 
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