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دورهتا  )"اجلمعية"( اجلنائية الدولية عقدت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة
يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. ونظراً  2021شباط/ فرباير  12التاسعة عشرة املستأنفة الثانية بتاريخ 

تقليل خطر تعرض ل وقائية تدابري اعُتِمدت، فقد (COVID 19) كوروان املستجد  فريوسجلائحة 
 املشاركني للفريوس.

( اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) السيد كرمي خانية الدول األطراف انتخبت مجع
 .2021يونيو  /حزيران 16، والذي سيتوىل منصبه يف مدعًيا عاًما

كيث  روبرت السيدانئيب الرئيس لدوراهتا العشرين إىل الثانية والعشرين ومها:  أيضاً  وانتخبت اجلمعية
 )مجهورية التشيك(. سيكوينسوفا ريناكات  السيدة)كندا(، و  راي

لقد كان " أبنهالسيد أو غون كوون فرتة واليته مشرياً يف بيان مسجل مسبقاً رئيس اجلمعية اختتم و 
سنوات الثالث األخرية، لقد واجهنا بعض األوقات املثرية لالهتمام خالل تلك رئيساً للشرفاً كبرياً أن أعمل 

ستقبل احملكمة واجلمعية، وخالل العام ململسائل اهلامة حول اجدول أعمال مكثف  اليت تضمنتالفرتة، و 
 لدعم مجيع واختتم بيانه بتكرار "خالص امتنانه ،"ائحة الوابء العاملياملتعلقة جباملاضي، التحدايت اإلضافية 

 خالل فرتة رائسته للجمعية". األطراف املعنية
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حىت هناية مجعية الدول و  2021شباط/ فرباير  13سيتوىل املكتب اجلديد منصبه اعتباراً من اتريخ و 
ا فراننديز دي يفلالسيدة سيللجمعية  ةاجلديد ةأشارت الرئيسو  .2023األطراف يف كانون األول/ ديسمرب 

املشرتكة مبوجب نظام روما األساسي قيمنا والتزاماتنا لقد مت اختبار " هيف بيان مسجل مسبقاً إىل أن غورمندي
قبل عقدين من  قمنا إبنشائهاعف والقوة للمؤسسة اليت نقاط الض دراكمل حيدث من قبل، وتوصلنا إل كما

" وأبهنا ،ومتابعته ميثالن أولوية قصوى هلذه اجلمعية ري املستقلالزمن." وأضافت "إن النظر يف استعراض اخلب
 "."ملتزمة بتعزيز هذه املتابعة وتقدمي كل الدعم الالزم للقائمني على هذا املسعى

يف  2021كانون األول/ ديسمرب   11إىل  6للجمعية يف الفرتة من سيتم عقد الدورة العشرين 
 الهاي.

 .اإللكرتوين معيةاجل عموقميكن العثور على مزيد من املعلومات حول الدورة على 
____________ 
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