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جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي تنتخب رئيسا جديدا وستة قضاة
ICC-ASP-20171207-PR1348

افتتحت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ("اجلمعية")
دورهتا السادسة عشرة ،املعوودة يف الفرتة من  4إىل  14كانون األول /ديسمرب  ،2017يف مور األمم
املتحدة بنيويورك.
ودعا رئيس اجلمعية ،السيد صديوي كابا (السنغال) ،يف كلمته االفتتاحية ،مجيع الدول إىل
العمل من أجل التصديق العاملي على نظام روما األساسي وإدراج قواعده يف النظم الوانونية الوطنية.
وشدد على الصلة بني تعاون الدول وفعالية احملكمة ومصداقيتها واستوالهلا .واختتم الرئيس كابا كلمته
بالوول بأنه إذا أدى تراجع اجلرائم اجلماعية إىل توقف نشاط احملكمة بالتدريج" ،سنكون قد أعلنا عندئذ
فجر أمل جديد للبشرية".
وألوى األمني العام لألمم املتحدة ،صاحب السعادة السيد أنطونيو غوترييس ،كلمة رئيسية
أشار فيها إىل أن "اعتماد نظام روما األساسي كان حلظة تارخيية مفعمة باألمل قرب هناية قرن متيز بفظائع
ووحشية يعجز اللسان عن وصفهما .بيد أن االنتهاكات اخلطرية للوانون الدويل مستمرة وما زالت هناك
ثغرات كبرية يف املساءلة .والتحدي املستمر الذي يواجهنا هو حتويق اإلمكانات الكاملة للمحكمة اجلنائية
الدولية لوضع حد لإلفالت من العواب وبناء عامل عادل وأكثر سالما".
وأشار رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ،السيد موتو نوغوشي ،إىل أمهية أول
عملية جلرب أضرار الضحايا اليت أمرت هبا احملكمة واليت قام الصندوق االستئماين للضحايا بتنفيذها.
وألوت كل من رئيسة احملكمة اجلنائية الدولية واملدعية العامة بيانًا افتتاحيًا ،وميكن اإلطالع
عليهما يف البيان الصحفي الصادر عن احملكمة واملتوفر على موقعها الشبكي.

وانتخبت اجلمعية الواضي أو -غون كوون (مجهورية كوريا)
رئيسا للجمعية لوالية مدهتا ثالث سنوات اعتبارا من  15كانون
األول /ديسمرب  .2017وانتخبت اجلمعية أيضا ،ولنفس املدة،
أعضاء املكتب اآلخرين :اسرتاليا ،واستونيا ،وأوغندا ،والدامنرك،
ودولة فلسطني ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،والسنغال ،وصربيا،
وغامبيا ،وغانا ،وفرنسا ،وكوت ديفوار ،والنمسا ،وهولندا،
واليابان .وأرجأت اجلمعية انتخاب نائيب الرئيس وأعضاء املكتب
من جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطوة البحر الكارييب.
-

وانتخبت اجلمعية أيضا ستة قضاة لفرتة والية تبلغ تسع سنوات:
أيتاال ،روزاريو سالفاتوري
جمموعة بلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى (إيطاليا) ،الوائمة ألف ،ذكر
أكاين ،توموكو
جمموعة بلدان آسيا واحمليط اهلادئ (اليابان) ،الوائمة ألف ،أنثى
أالبيين -غانسو ،رين أداليد صويف
جمموعة البلدان األفريوية (بنن) ،الوائمة باء ،أنثى
بوسا ،سولومي بالونغي
جمموعة البلدان األفريوية (أوغندا) ،الوائمة ألف ،أنثى
إيبانييز كارانزا ،لوز دل كاومن
جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (بريو) ،الوائمة ألف ،أنثى
بروست ،كيمربيل
جمموعة بلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى (كندا) ،الوائمة ألف ،أنثى

وتتعلق الوائمة ألف بالوضاة الذين لديهم كفاءة ثابتة يف الوانون اجلنائي يف حني تتعلق الوائمة
باء بالوضاة الذين لديهم كفاءة ثابتة يف جماالت الوانون الدويل ذات الصلة مثل الوانون الدويل اإلنساين
وكذلك قانون حووق اإلنسان.
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن االنتخابات على املوقع الشبكي للجمعية.
وانتخبت اجلمعية أيضا ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية لفرتة والية تبلغ ثالث سنوات.
وستنظر اجلمعية أيضا ،يف مجلة أمور ،يف مورتحات لتعديل نظام روما األساسي ،وستناقش
تفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان ،فضال عن استعراض ميزانية احملكمة لعام .2018
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن الدورة على املوقع الشبكي للجمعية.
وملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بالسيدة ليا سيفرت على الرقم
عن طريق الربيد اإللكرتوين على العنوان التايل.lea.siffert@icc-cpi.int :
بيان رئيس مجعية الدول األطراف
بيان األمني العام لألمم املتحدة
بيان رئيسة احملكمة اجلنائية الدولية
بيان املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية
بيان رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
بيان الرئيس اجلديد املنتخب جلمعية الدول األطراف
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