
٢٠١٤ديسمربكانون األول/١٩نيويورك،: صحفيبيان

عشرةالثالثةتختتم دورتهااألطرافالدولجمعية
ICC-ASP-20141219-PR1078

ا دور ") اجلمعية("الدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولمجعيةتعقد
الدولاجلمعيةَ نيويورك. وحضريف املتحدةاألممقرمب٢٠١٤يسمربكانون األول/د١٧إىل ٨من عشرة الثالثة

تمععنممثل٥٠٠منوأكثرواإلقليميةالدوليةوالدول املدعوة، واملنظماتاملراقبة،والدول،األطراف .املدينا
إنتلمانتيناةالسفري ،اجلمعية املنتهية واليتهاةرئيسوافتتحت 

السنغايل، العدلوزيرانتخاباالجتماع، وترأست أيضا ) إستونيا(
السادسةإىلةعشر دورات الثالثة للرئيسا،كاباصديقيالسيد معايل 
السفرينفسها لفرتةلأيضااجلمعيةُ انتخبتو . )٢٠١٧-٢٠١٤(عشرة

نينائبوالسفري سباستيانو كاردي (إيطاليا) ) أوروغوايمورزنغر (لفاروأ
اآلخرين األعضاء و ) مقررة، ر (سلوفينااكرمز ا، والسيدة باربر للرئيس

التشيك،مجهوريةو إيطاليا،و أوغندا،و أملانيا،: املكتبالتاليني يف 
السويد،و سلوفينيا،و ساموا،و رومانيا،و أفريقيا،جنوبو كوريا،مجهوريةو 
ر،و كولومبيا،و كوستاريكا،و غانا،و شيلي،و  لربيطانيااملتحدةاململكةو ا

واليابان.هولندا،و نيجرييا،، و الشماليةوأيرلنداالعظمى
امتنانه لرئيس مجهورية السنغال، فخامة السيد ماكي سال على عنكلمته يفكاباالرئيسأعرب و 

،الدول األفريقية األطرافلدثن من حظي به للدعم الذي تقديرهذا الرتشيح، وعن هلترشيحه إياه وتروجيه 
ذا املنصب وشكر اجلمعية على  اهلام.تكليفه 

ه، اليت سلفِ إنتلمان،ةالسفري كابا أيضا بعمل وزير  وأشاد ال
يوم مونكيبانالسيداملتحدةلألممالعاماألمنيمع حضر معها لقاءً 

.٢٠١٤/ديسمرب األولكانون٥
سنواتاللفرتةاألولوياتأنإىل أيضاكابامعايل السيد  وأشار

مباالعامل،مناطقمجيعو احملكمةبنيالتوفيقستكونرئاستهمنالثالث
التكامل؛تعزيزو والدول؛احملكمةبنيالتعاونتطويرو أفريقيا؛ذلكيف

التحديات،هذهواجهةومل. األساسيرومانظامعامليةحتقيقعلىوالعمل
إىل الدولمن،املعنيةاجلهاتإىل دعم والتزام كل كاباالرئيسدعا 

تمع املدين.منظماتإىل احملكمةأجهزةمن و ،الدوليةاملنظمات ا



2

إلطفاءتربوية فضيلةاأضفيت عليهإذا للسالمقوياعامال كونتأنميكنالعدالة"أنعلىوشدد
."والصعبةاملثريةاملهمةهلذهنفسه ر نذِ سي"بأنهاحلاضرين طمأنةبيانه بواختتم،"قاد شعلة األمليإو العنفجذوة

فخامة الوسطى،أفريقيامجهوريةةرئيسة هي رئيسية متحدثجلمعية أمام اأيضا بكلمةأدلتو 
اخلارجيةالشؤونوزيررفيعي املستوى من بينهم آخرينني ثِ إىل جانب متحدِّ بانزا،- سامباكاثرينالسيدة  
ماكيالسيدفخامة السنغال،مجهوريةرئيسعننيابةحتدثالذيندياي،مانكيورالسيدسعادة ،السنغايل

حتدثالذيسواريس،سريباديميغيلالسيدالقانونية،للشؤونالعام لألمم املتحدة األمنيوكيلو سال،
.املتحدةلألممالعامألمنيممثال ل

،بنسودةفاتوالسيدة،ةالعامةاملدعيو سونغ،هيون - سانغالقاضياحملكمة،رئيسكل من قدم أيضا  و 
.لجمعيةالسنوية لتقاريرهم نوغوشي،موتوسيدالللضحايا،االستئماينالصندوقإدارةجملسورئيس

توشغلسنواتثالثدة ملواملاليةامليزانيةجلنةيف أعضاءستةاجلمعيةانتخبتذلك،علىوعالوة
.عضواستقالةبسببنشأا شاغر با صمن

ا لجددقضاةستةاجلمعيةانتخبتالثانية،العامةاجللسةوخالل هم:سنواتتسعوالية مد
هو-تشانغ،نغتشو 

ذكر،ألفقائمةال،)كوريامجهورية(اهلادئواحمليطآسيادولجمموعة
بيوتر،هوفمانسكي

ذكر،ألفقائمةال،)بولندا(الشرقيةأوروبادولجمموعة
بيرت،كوفاتش
ذكرباء،القائمة،)هنغاريا(الشرقيةأوروبادولجمموعة
ميب-سيايكأنطوان،مندوا

رذكباء،القائمة،)الدميقراطيةالكونغومجهورية(ريقيةاألفالدولجمموعة
بيريمارك،بريشامبوبيرين دي 

ذكرباء،القائمة،)فرنسا(دول أخرىو األوروبيةالغربيةالدولجمموعة
بريترام،شميت
ذكر،ألفقائمةال،)أملانيا(دول أخرىو األوروبيةالغربيةالدولجمموعة

وعقدت جلسة عامة ملناقشة ،املشاركة الوزارية الرفيعة املستوىغلَّةمستعامة تها اليف مناقشاجلمعيةشرعت و 
بشكلالتعاونوعلى" اجلنسوالقائمة على نوع اجلنسيةاجلرائمجماليفالتعاون: "موضوعنيعلىركزتالتعاون

تمع املدين.ترتيب ن منها مومت أيضا خالل الدورة تنظيم فعاليات جانبية عديدة، مبا يف ذلك بعضٌ .عام ا
،٢٠١٥احملكمة لعام ميزانية: تتعلق مبا يلياآلراءبتوافققراراتمخسةعلى اجلمعيةوصادقت 

تمعاتالضحايا، و التعاون، و الدائمةاملباينو  ."اجلامعالقرار "و، املتضررةوا
مليون يورو.١٣٠,٦٧بلغت داتاعتماب٢٠١٥عام برسم اللمحكمة الربناجمية ليزانيةاملاجلمعيةواعتمدت 

مللء منصب شاغر يف ٢٠١٥وقررت اجلمعية عقد دورة ثالثة عشرة مستأنفة يف الربع الثاين من عام 
.هولنداالهاي،يف٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦إىل ١٨للجمعية من عشرةالرابعةةدور احملكمة. وسُتعقد ال

.للجمعيةاملوقع اإللكرتوينعلىطالعاالميكنالدورةعناملعلوماتمنزيدمل
: اإللكرتوينالربيدعربلوتريانوفاإستريابالسيدةاالتصاليرجىإضافية،معلوماتعلىوللحصول

.esterluteran@gmail.com
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