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: الهاي،  ي
 2021كانون األول/ ديسمبر   12بيان صحف 

ين لجمعية الدول ال   رافطاختتام الدورة العشر

ICC-CPI-20211210-PR1636 

 

ي نظام روما األساسي 
 
ي عقدت جمعية الدول األطراف ف

 
ين ف للمحكمة الجنائية الدولية )"الجمعية"( دورتها العشر

ة من  ت 2021كانون األول/ديسمبر   10إىل  6الفبر ي مدينة الهاي. وحض 
 
ي مركز المؤتمرات التابع للمنتدى العالمي ف

 
، ف

ي 
 .الجمعية الدول األطراف، والدول المراقبة، والمنظمات الدولية واإلقليمية، وممثلو المجتمع المدن 

ي ختام  و 
 
ترأست الدورة رئيسة الجمعية، سعادة السيدة سيلفيا فرنانديز دي غورمندي. وذكرت الرئيسة ف

ي هذا اليوم الواقع فيه 
 
ي أعمال هذه الدورة المثمرة للغاية ف

 
ا أن نختتم اجتماعنا األخبر ف

ً
الجلسة، "أنه من المناسب حق

ي قض شايو من العام العاشر من كانون األول / ديسمبر وهو يوم يحتفل فيه ال
 
حيث  1948عالم باليوم المشهود ف

ي هذا  123اعتمدت الجمعية العمومية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. وأعادت 
 
ي نظام روما األساسي ف

 
دولة طرف ف
امها مرة أخرى بالدفاع عن حقوق اإلنسان عينها من االنتهاكات الجسيمة."   اليوم تأكيد البر 

( وانتخبت الجمعية نا ي ئبير  للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهما: السيدة نزهات شامير  خان )فيجر

.  )والسيد مامي ماندياي نيانغ )السنغال ي يوم تعهدهم الرسمي
 
 لوالية مدتها تسع سنوات تبدأ ف

شيح القضاة لوالية مدتها ث ي اللجنة االستشارية المعنية ببر
 
ا تسعة أعضاء ف

ً
الث سنوات وانتخبت الجمعية أيض

ي )كينيا(، 
ي كامبون 

ي )غانا(، والسيد جوليان فرنانديز )فرنسا(، والسيدة لوسي موثون  وهم: السيد دينيس دومينيك أدجر
ي ماسينونو موناجينغ  –والسيدة ميليتشا كوالكوفيتش  بويوفيتش )رصبيا(، والسيد إيركي كوروال )فنلندا(، والسيدة سانجر

ي 
ي )بوليفيا( والسيد سونغ سانغ)بوتسوانا(، والسيد ماورو بوليتر هيون  - )إيطاليا(، والسيد إدواردو رودريغبر  فيلبر 

 )جمهورية كوريا(. 
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ا 
ً
ي وانتخبت الجمعية أيض

 
ي للضحايا لوالية مدتها ثالث سنوات خمسة أعضاء ف

مجلس إدارة الصندوق االستئمان 

 كيلي )إيرلندا)وهم: السيد بالل شيخ محمد )بنغالديش
(، والسيد أندريس ابرماس )أستونيا(، والسيدة ، والسيد كيفير 

اليون ابال )الجمهورية الدومينيكية( والسيد إبراهيم سوري يال )سبر فا جوزيفينا )مينو( تافاريز مبر  . )مينبر

ي أثريت بحضور بعض الوزراء، والمنظمات الدولية، وممثلي المجتمع 
وعقدت الجمعية مناقشتها العامة، التر

. وعقدت الج ي
معية دورتير  عامتير  موضوعيتير  بشأن التعاون واستعراض نظام المحكمة الجنائية الدولية ونظام المدن 

ي بتنظيمها. 
اضية، منها فعاليات قام المجتمع المدن  . وأجريت أثناء الدورة أحداث جانبية عديدة افبر  روما األساسي

حة لعام واعتمدت  نامجية المقبر انية البر ، والتعاون، 2022الجمعية خمسة قرارات بتوافق اآلراء بشأن: المبر 
ي بالحوكمة بشأن 

، ونتائج عمل الفريق العامل المعت  واستعراض نظام المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي
، وتعزيز المحكمة الجنائية الدولية و  ير 

ّ
اء المستقل ا توصيات الخبر

ً
جمعية الدول األطراف. واعتمدت الجمعية أيض

نامجية للمحكمة لعام  انية البر ي بلغ مجموعها 2022المبر 
يورو كما اعتمدت مالك الموظفير  الذي بلغ   154,855,000التر

ا.  976مجموعه 
ً
 موظف

ة من  ي الفبر
 
ون للجمعية ف ي  2022كانون األول/ديسمبر   10إىل  5وتعقد الدورة الحادية والعشر

 
 مدينة الهاي. ف

 الجمعية.  موقعويمكن االطالع عل مزيد من المعلومات حول الجلسة عل 

: للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد وونغ كيو سونغ عل عنوان ا ي
ون  يد االلكبر لبر

woongkyu.sung@gmail.com/  cpi.int-WoongKyu.Sung@icc . 
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