
٢٠١٣نوفمبر تشرین الثاني/٢٥بیان صحفي: الھاي، 

ھااألسبوع األول من اجتماعاتتنھيجمعیة الدول األطراف

ICC-ASP-20131125-PR963 ARA

تشرين الثاين/نوفمرب انتخبت مجعية الدول األطراف (اجلمعية) السيد جيفري ألف هندرسون (ترينيداد وتوباغو) ٢٣يف 
.٢٠٢١آذار/مارس ١٠ة تستمر حىت ضي يف احملكمة اجلنائية الدولية، لفرت قاملنصب 

جوهاين ليميك: السيد وهمستة خرباء من جلنة امليزانية واملاليةباإلمجاعويف اجللسة نفسها انتخبت اجلمعية أيضا 
(املكسيك)، والسيد جيل وأوباز (بوروندي)، والسيدة كارولينا ماريا فرنانديز بانيانكا(إستونيا)، والسيد ديفيد 

يفعضاء األستبدأ فرتة(أملانيا) والسيدة هيلني لويز وارن (اململكة املتحدة). ساويبين (فرنسا)، والسيد جريد انكلستيف
.٢٠١٤ابريل نيسان/٢١منصبهم هذا بتاريخ 

دول من ال١٢٢مثةاآلنن هناكأإىل (إستونيا) إنتلمانتينا ةاجلمعية، السفري ةرئيستيف كلمتها االفتتاحية، أشار 
لمحكمة ليدل علىمماكوت ديفوار خالل العام املاضي، البانضمام، لنظام رما األساسياألطراف

أنه يتعني على اجلمعية أن تتصدى علىإنتلمانةالسفري تلعدالة اجلنائية الدولية. وشددلحجر الزاوية 
والتعاون والقيود احملكمةعامليةباملتعلقة تلكخاصةاروما األساسي بأمجلهومنظومةها احملكمةلتحديات اليت تواجهل

املالية.

ألمم املتحدة للشؤون القانونية اوكيل شدد نيابة عن األمني العام لألمم املتحدة، كلمته ويفاالفتتاحيةاجللسة ويف
أننا نعيش يف عصر املساءلة حيث "أصبحت العدالة اجلنائية علىس، واملستشار القانوين، السيد ميغيل دي سريبا سواري
تأكيد بالرسالة واستمرت هذه". حمورهاتشلواحملكمة اجلنائية الدولية ؛الدولية جزءا ال يتجزأ من بنية العالقات الدولية

،لمحكمة، وللجمعية العامةولولية، روما األساسي للعدالة اجلنائية الدمبنظومةه"التزامعلى األمني العام لألمم املتحدة 
يف مكافحة اإلفالت من العقاب".وألعماهلا القّيمة
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امن دوهل٧٤من أصل ٥٤، السيد عبدو ضيوف، أن البلدان الناطقة بالفرنسيةملنظمةاألمني العام ذّكرمن جانبه، 
لمحكمة اجلنائية الدولية ل،البلدان الناطقة بالفرنسيةمنظمةأطرافا يف نظام روما األساسي، وأن دعم أصبحوااألعضاء 

احلوار واملناقشات مع تدريبية رفيعة املستوى ندواتمن خاللتقدميه يتم ، يف مجلة أمور أخرى
استخالصن طريق يف الكفاءة اليت ميكن حتقيقها ععلى الزيادة احرتام الثقافات القانونية و وحث على االحتاد األفريقي. 
.املختلفةالقانونيةالنظماإلهلام من أفضل 

"حتقيق التصديق العاملي أنلألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، السيدة نايف بيالي، يف ةالساميةاملفوضتوأبرز 
والتيقن، عاملية حقاً ةحمكمإىلها احملكمة اجلنائية الدولية، وحتويلمدى نطاقضروري لتوسيع أمرهوعلى معاهدة روما 

ضحايا انتهاكات حقوق لرت اجلمعية أيضا أن "الفشل يف ضمان املساءلة مساءلة للجميع". وذكّ مثةمن أن هناك
.أيضا للمجتمع ككل"بلليس فقط للضحايا، احلرجضرر يلحق بالاإلنسان واجلرائم الدولية األخرى 

ن اجلمعية هي احملفل املناسب جلميع أصحاب املصلحة للنظر يف رئيس احملكمة، القاضي سانغ هيون سونغ، أوالحظ 
ونشطة يف تنفيذ ميزانيتها كفئةوأفاد أيضا أن احملكمة كانت  . العدالة اجلنائية الدوليةمنظومةواجهها تالتحديات اليت 

ة احلد األدىن املناسب من املوارد وفر للمحكمتأن ااملتعلقة باملواملالية وأشار إىل أن توصيات جلنة امليزانية
األساسية.ةالقضائيواألعمالاالدعاء بأعمالالالزمة لتنفيذ واليتها يف العام املقبل دون املساس

لعمل ا"يفستمريأن مكتبها سوف تأكيدها على،أخرى، يف مجلة أمورالسيدة فاتو بنسوداةالعامةاملدعيوكررت
إطار نظام روما األساسي، مع حساسية ملصاحل الضحايا ضمنفقطاستنادًا 
جتاه اواحرتام التزامات احملكمة املتهمني"األشخاصحنووالعدالة،والشهود

أن الصندوق االستئماين قد وسعإىل،وأشار رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، السيد موتو نوغوتشي
كال مشلتوأن معظم املشاريع قد ١١٠،٠٠٠إىل أكثر من ٨٠،٠٠٠ساعدة من املوالية مبوجباملستفيدين عدد 

لنساء واألطفال.لدى ااخلاصالضعفلدعمحتديداً األطفالاخلاصة بخالت ادواملاجلنسني 

واملنظمات غري احلكومية،نظمة الدول األمريكية، وجملس أوروبادولة فضال عن م٦٥قامت،العامةاتخالل املناقش
كما جلرائم نظام روما األساسي.  احملليالتنفيذ التقدم امللموس احملرز يف إىلمن الدول اعددوأشار.اجلمعيةمبخاطبة
رةو خطألكثر ااأيضا على مسؤولياألطراف بشكل موسعالدولشددت

نظام يفةالواردجرائم للكافحة اإلفالت من العقاب ملهاعلى التزاماألطراف الدولأكدت مبوجب القانون الدويل. كما 
أمهية التعاون مع احملكمة، ومحاية الشهود، وتنفيذ مذكرات أبرزت و النظام األساسي، نزاهةروما األساسي، ومحاية 

سبل املضي قدماً والسعي إىللمناقشة لقيق عاملية نظام روما األساسي وحاجة اجلمعية االعتقال املعلقة، واحلاجة إىل حت
للصندوق يورومليون ٥،٩ما يزيد علىتعهدات . وبلغ جمموع الأعضاء االحتاد األفريقيعنها اليت عرببشأن اهلواجس

من أملانيا.يورو٠٠٠٩٠٠، ومن هولندايورومليونو من السويد، يورومليون٤االستئماين للضحايا: 



3

جزء"هعنوانببندنظرت اجلمعية ،ونصفاتمخسة ساعاستمرت ملدة خالل جلسة ، /نوفمربتشرين الثاين٢١يف 
على السالم واالستقرار وعواقبهااحلالينيرؤساء الدول واحلكومات"إدانةاالحتاد األفريقي: منطلبوفقًا لخاص 

صاحب السمو امللكي األمري زيد بن رعد احلسني ،ولاألجلمعيةاأداره رئيس ذيالاجلزء اخلاص،يف و . ""واملصاحلة
ةاملستشار ديارا، دجينيبا من قبل السفري رولف اينار فايف (النرويج)، السيدةعروض تقدميية مت تقدمي، (األردن)
ينيا، الربوفيسور شريف بسيوين، رئيس مويغاي، النائب العام يف كالسيد جيتوفضيلةاالحتاد األفريقي، ة للجنة القانوني

ساعد املروالربوفسو احملكمة اجلنائية الدولية، نشأأالذي ١٩٩٨جلنة الصياغة ملؤمتر روما الدبلوماسي لألمم املتحدة عام 
.جالو، اخلبري األكادميي يف قضايا احملكمة اجلنائية الدولية وأفريقياسي.تشارلز 

، جلسة عامة ٢٠١٠عام يف عقدت اجلمعية أيضا للمرة األوىل منذ املؤمتر االستعراضي نوفمرب،تشرين الثاين/٢٢يفو 
التعاون، ناقشت بشأنأخرىيف جلسة عامة و واالتصاالت. األضرارخمصصة للضحايا، مع الرتكيز على املشاركة وجرب

ماية الشهود.حلسيلة لتعزيز دعم الدول و اجلمعية 

.٢٠١٣/نوفمربتشرين الثاين٢٨إىل ٢٠جمعية العامة يف الهاي، هولندا، يف الفرتة من تنعقد الدورة الثانية عشرة لل

أو عن +٤٦٤٤٨٧٣١٦٣١على الرقم: هيلغ ي تشسيك، يرجى االتصال بالسيدة كريستيناعلوماتللمزيد من امل
.kristinacsikihelg@gmail.com:العنوانعلىطريق الربيد اإللكرتوين 
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