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  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣

  مؤمتر صحفي
  األمم املتحدة

   نيويورك* شعبة األخبار ووسائط اإلعالم *إدارة شؤون اإلعالم 
  

  ∗∗∗∗مؤمتر صحفي بشأن الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

  

 الدول جلمعية التابع ، الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوانوضعمخس سنوات،  مداوالت دامت بعد
 احملكمةلتمكني تعديالت لنظام روما األساسي مشاريع األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

ل تنازع االختصاص مع من ح الدول األطراف مكن شريطة أن تت-رمية العدوانجب  فيما يتعلقختصاصالامن ممارسة 
  .رمية بعد التوصل إىل اتفاق بشأن تعريف اجل،جملس األمن

أوضح السيد يف املؤمتر الصحفي الذي عقد بعد ظهر اليوم يف املقر الرئيسي،  املسألةتناول هذه عند و
ضد دولة دولة تقوم به ي عمل عسكر تتعلق بكريستيان ويناويسري، رئيس مجعية الدول األطراف، أن جرمية العدوان

جرمية العدوان يف قائمة اجلرائم املنصوص عليها د وبينما تر. شخص قيادي وأن الذي يرتكب هذه اجلرمية هو أخرى
األطراف  لعدم اتفاق الدول ميةفإن احملكمة ال جيوز هلا أن متارس االختصاص على هذه اجلر، يف نظام روما األساسي

  .هذا االختصاصحملكمة  اعلى الشروط اليت جيوز مبقتضاها أن متارس                ً عدم اتفاقها أيضا  ، وهاعلى تعريف

اجلمعية يف دورا السابعة املستأنفة املعقودة أقرا                                  ً      تراحات اليت متت املوافقة عليها مؤخرا  واليت االقغري أن 
      ً                 تعريفا  اتفق األعضاء على على حد قول السيد ويناويسري،  ،فرباير تتضمن/ شباط١٣ إىل ٩يف نيويورك يف الفترة من 

   يفة مقترحة الختصاص احملكمة بالنسبة هلذه اجلرمية يف هذا التعريف ويف صيغنظر   وسي .  للمناقشة ًا أساسأن يكون 
     .يف كامباال، أوغندا، يف السنة القادمة يعقدس مؤمتر استعراضي لنظام روما األساسي

، أو أي احتالل ابغزو دولة أخرى أو اهلجوم عليهما قيام دولة أن وأوضح نص عممه السيد ويناويسري 
وتشمل جرائم العدوان األخرى قيام دولة . لعدواناجرائم جرمية من شكل ي، ولو كان مؤقتا،  لدولة أخرىعسكري

ولة أخرى بارتكاب عمل عدواين ضد دولة لدسماح ، أو اليهاما بقصف دولة أخرى بالقنابل، أو ضرب حصار عل
  .ضد دول أخرىتكون على درجة من اخلطورة مسلحة الرتكاب أعمال إرسال عصابات  ، أوثالثة

اجلهات  قوم ان التعريف املقترح يف هذه الوثيقة ال يشمل األعمال اإلرهابية اليت توقال للصحفيني إ
  . القاعدةقياداتغري الدول، مثل الفاعلة من 

                                                      
  .مجعية الدول األطرافمانة أترمجة   ∗
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                   ً    اخلالف ال يزال قائما  بنيإن                                                                  ً  وقال السيد ويناويسري، املمثل الدائم لليختنشتاين لدى األمم املتحدة أيضا ، 
 أن يبت يف املسائل املتعلقة ميثاق األمم املتحدةله مبوجب ن، الذي جيوز  دور جملس األمبشأن األطراف ولالد
  .يةعمال العدوانباأل

 ، وفرنسا، والصني، االحتاد الروسي–ألعضاء الدائمني يف جملس األمن      ً     موضحا  أن ا وقال السيد ويناويسري
وقوع عمل البت يف             ً   املختص حصريا  بلس هوا                 ً      كان موقفهم دائما  هو أن – والواليات املتحدة ،واململكة املتحدة

                      ً     ً       ً                                                  إن هذا املوضوع ميثل حتديا  كبريا  ومعقدا  للغاية من الناحية القانونية كما أنه شديد احلساسية " العدوان من أعمال 
    ".من الناحية السياسية

ىل أن يطلب إ من نظام روما األساسي جتيز لس األمن ١٦        ً                          وأكد ردا  على أحد املراسلني أن املادة 
 من دفواهل.            ًثين عشر شهرا ا يف التحقيق أو املقاضاة ملدة ضي عدم امل، بقرار يصدر مبوجب الفصل السابع،احملكمة

  . م للخطرالللسارية              تعر ض اجلهود اجل قد  منع املدعي العام من التصرف بطرقوهذه القاعدة ه

ال و"كما قال ". دور جملس األمنرائهم بشأن آددون يف يتشإن األعضاء الدائمني يف جملس األمن "وقال 
     ".يف هذه املرحلة       ً          تضاربا  يف اآلراء م سيثريون مشاكل، ولكن هناكإأريد أن أقول 

ومن املتوقع أن يرأس مسو األمري زيد، املمثل الدائم السابق لألردن لدى األمم املتحدة وسفري األردن احلايل 
أن ناويسري ويالسيد وأكد .  مدة طويلةالقائمة منذاالختالفات ل هذه لدى الواليات املتحدة احملادثات اليت ستتم حل

  . املقبليونيه/ نيويورك يف حزيرانبالقرب من اجتماع يعقدمن املقرر أن 

بشأن العالقة بني احملكمة اجلنائية املطروحة سئلة األ املؤمتر الصحفي، أجاب السيد ويناويسري على يفو
                                 ً                                                ضوء التقارير اليت تفيد بأن بلدانا  أفريقية كثرية ستعيد تقييم موقفها من احملكمة لعدم الدولية واالحتاد األفريقي، يف

ما    ً     ردا  على الحظ و. توجيه االام إىل رئيس مجهورية السودان، السيد عمر البشريها املتعلق بموافقتها على اقتراح
               ً                   القارة كان قويا  يف املاضي، وأن معظم هذه  الدعم الذي قدمتهالتأييد األفريقي للمحكمة أن ذكر بشأن تضاؤل 

    .احلاالت املعروضة على احملكمة قد أحيلت إليها من بلدان أفريقية

نظام روما ل يف إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية وما كان أساسيقامت بدور إن الدول األفريقية "وقال 
 يظل هذاومن املهم للغاية أن "        ً قال أيضا  و". من الدول األفريقيةاملقدم لدعم السياسي ا بدونوجود  األساسي

     ".يف املستقبل وإنين لواثق من إمكان ذلك     ً قائما  ] الدعم[

 يف االنتخابات املتعلقة بالقضاة اليت أجرا احملكمة يف بلدان أفريقيةعدد املرشحني القادمني من وأضاف أن 
  .            ًثين عشر مرشحا احنو يناير بلغ /كانون الثاين
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 أن ، أكد السيد ويناويسري الدول لقرار احملكمةيف حالة عدم امتثالماذا سيحدث ل بشأن سؤا   ً     ردا  على و 
ال حصانة لرئيس إنه على سبيل املثال وقال . نظام روما األساسيالدفاع عن مجيع الدول األطراف مسؤولة عن 

من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا إذا ثبتت إدانته يف جرمية  من هذه الوثيقة ٢٧بناء على املادة الدولة أو احلكومة 
  . النظام

  فيهتبوأت جبامعة ييل يوم اجلمعة املاضي ي                               ً                        وأجاب السيد ويناويسري اليوم أيضا  على أسئلة بشأن لقاء أجر
املناقشات اليت جرت بشأن الطرق املتاحة لتحقيق السالم يف حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة مكانة بارزة ا

  .الة يف السودانوالعد

كما ". هذه املسألةعاجلة  سحرية ملأن املوضوع معقد وال أعتقد أن لدينا وصفةعلمون يإن الناس "وقال 
صعوبة يف نجد ، ساآلن يف دارفورلدينا  القائمةاحلالة على وقمنا بتطبيقها يوغوسالفيا احلالة يف خذنا أذا إو"قال 

  ".القيام بذلك

  ً                                                              قا  على جوانب أخرى من أعمال اجلمعية إن حكومة بلجيكا تسعى إىل توسيع وقال السيد ويناويسري تعلي
  . واأللغام األرضية العنقوديةوما األساسي لتشمل الذخائررالقائمة املتعلقة باألسلحة احملظورة يف نظام نطاق 

  

*****  

__________________________  

   ليست وثيقة رمسية*معلومات لوسائط اإلعالم 


