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 املؤمتر الصحفي الذي عقده رئيس مجعية الدول األعضاء يف قانون روما التشريعي للمحكمة اجلنائية الدولية*
 

كم احملكمة اجلنائية الدولية لالحتجاج على اام الرئيس حي ذي اليلتشريعا  القانونلدول األفريقية من يف انسحاب امل يكن هناك أي ديد
رئيس اجلمعية العامة للدول بعد ظهر هذا اليوم  صرحما ب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، كالسوداين عمر حسن البشري بتهمة ارتكا

  .القانون التشريعياملوقعة على 
  

ما قال ك" شأنذا الن اي شخص م مؤشرات وليس لدي اي تامتني يةد مة و جا املوضوع مع زمالئي األفارقة بشأن هذلقد عملت"
السفراء  وقد رفض  .عقد يف املقر رئيس مجعية الدول األعضاء يف قانون روما االتشريعي يف مؤمتر صحفي) ليختنشتاين(كريستيان فينافيزر 

 االفريقية  من الدولنظرياا اىل ساعيامل عضاء آخر من الدول األارسل عددو االحتمال حسب الشائعات ذلكاالفارقة لدى األمم املتحدة 
  .االنسحاببقد دد ا أب  يعتقديتال
  

 االثنني والثالثاء سوف ي من ان اعضاء االحتاد االفريقي الذين اجتمعوا يف مقر املنظمة االقليمية ىف اديس ابابا يوممبالغ ا هناك خماوف
فرباير قد قرر / االحتاد األفريقي يف شباط  اجتماعا لرؤساء دول بيد أن. ضوية األفريقية أمر أساسيمؤكدا على أن الع، حملكمةينسحبون من ا

  . عضو دولة٣٠ ب  واملمثلةمتثيالاألكرب   املنطقةافريقيا هي.  تأخذ هذه اخلطوة بنظر االعتبارأن  األطراف القارةأن على الدولب
  

رئيسا للجمعية العامة يف دورا يف وقت سابق من اليوم الذي كان قد انتخب ) ليبيا( علي عبد السالم تريكي وردا على سؤال ملراسل حول
 مع األخذ بنظر االعتبار انتقادات احلكومة الليبية حملاكمة احملكمة للسيد البشري بوصفه شكال من أشكال االستعمار الغريب، ،ة والستنيالرابع

  .لجمعيةلرئيس كدوره  ليقتصر على من نشاطه تريكيالسيد  حيدر عن أمله بان زواعرب السيد فينافي
  

قال  كما "فيما عدا العالقة احلالية بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية   اي دور فيما يتعلق باحملكمة اجلنائية الدوليةلسيد تريكيليس ل"
  ".مهأتوقع منه أن يعترف ذا وحيتر"السيد فينافيسر 

  

 اام يف انتقاد صالحياتهالرئيس احلايل للجمعية العامة  قد جتاوز حدود ) نيكاراغوا(ميغيل ديسكوتو بروكمان وعندما سئل عما اذا كان 
 قبل قد شاهدها من نيكون أو مل يكليت قد ا رسالة مفتوحةه  لوانا ايضا ارسل اعتقد ذلك  بالتاكيدانانعم، : "رز فينافيقال السيد احملكمة

   . وباا غري صحيحة اىل حد كبريةقال بان تعليقات السيد ديسكوتو غري بناءو  "ذا اخلصوص
  

هذا  بان يسمرب، قال السيد فينافيزرد/لائيلي يف قطاع غزة يف كانون األووبشأن طلب السلطة الفلسطينية بان حتقق احملكمة يف التوغل  االسر
 احملكمة تدرس الطلب على اسسه  و بان للمحكمةلتشريعي روما ا أو دولة ليست طرف يف قانونمن قبل كيان  مسبقاالطلب قد مت تقدميه

  .من ضمن صالحياادخل يد ما إذا كان  ان حتداولحت و املوضوعية
  

 األمري زيد رعد  ترأسهذيال كما اخرب السيد فينافيسر املراسلني أن مجعية الدول األعضاء ويف اجتماع ما بني الدورات بشأن جرمية العدوان
 لعقد مؤمتر يف كمباال يف  ايضاتعد  مجعية الدول االعضاءوان يونيو يف نيويورك/ حزيران  ١٠ إىل ٨زيد احلسني من األردن يف الفترة من 

  . الدول قبل اقترحت من كانت قد عليه  والنظر يف أي تعديالت١٩٩٨عام ل لتشريعي روما اقانون  الستعراض٢٠١٠عام 
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.عضاءانة العامة جلمعية الدول األ األمبواسطةترمجة ال*   


