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جمعية الدول األطراف

ة عشرةالثانيالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨-٢٠،الهاي

:ُمعتكفلموجز غير رسمي 
ص التحديات والفر : المحكمة الجنائية الدولية

في ضوء جمعية الدول األطراف المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر

حلقة دراسية
ةيكمة اجلنائية الدولية حلقة دراستشرين األول/أكتوبر احتضنت هولندا وسويسرا إىل جانب احمل١٦بتاريخ 

ن الثاين،نوفمرب". املقبلة يف تشريمجعية الدول األطرافبعنوان: "احملكمة اجلنائية: التحديات والفرص يف ضوء 
ومتت دعوة كل السفراء الذين ميثلون البلدان اليت تعد دوال أطرافا يف نظام روما األساسي ويقيمون يف الهاي 

لة كل جمموعات املناطق اليت تشكل يف املعتكف ممثِّ لة دولة طرفا ممثَّ ٥٠
الذي كان وقتذاك كبري مديري برنامج القانون الدويل "د دونات كاتنيديفي"اجلمعية. وأدار اجللسة األستاذ 

ممثلي عدا كف حتت "قاعدة شلتام هاوس". و قد املعتَ وحقوق اإلنسان يف "برملانيون من أجل عمل عاملي". وعُ 
األسالك الدبلوماسية، شارك رؤساء أجهزة احملكمة الثالثة يف املناقشات.

كف:شاركني يف املعتَ سئلة على املومت طرح ثالثة أ

كيف ميكن احملافظة على الدعم وحشده يف املنطقة األفريقية؟-١

ما الذي ينبغي أن تكون عليه احملكمة يف مخس سنوات؟-٢

ن تتواصل بصورة فعالة أكثر؟كيف ميكن للمحكمة أ-٣

ول.خالل اليوم. وركزت أغلبية التدخالت على السؤال األتدخال ٢٥هناك 
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تقرير

ة. وكان هناك توافق آراء واسع بأن هناك حاجة يعربَّ كل املشاركني عن الدعم الراسخ للمحكمة اجلنائية الدول
اء بشأن احملكمة والعالقة مع الدول األعضاء يف االحتاد اإلفريقي خالل اجلمعية املقبلة. حوار بنَّ إجراء إىل 
مت . ودعَّ ه ينبغي أخذ شواغل االحتاد اإلفريقي على حممل اجلدعديد من البلدان عن رأي مفاده أنت الوعربَّ 

ما أن تتخذ قرارا بشأن تعديل نظام رو نه ال ميكن للجمعية املقبلة بعض البلدا
األساسي.

ض والحظ بعإوقالت العديد من البلدان 
احملكمة مؤسسة قضائية مستقلة ينبغي هلا أن تتبع قواعد نظام روما األساسي. ووفقا هلؤالء أن املتحدثني 

ت العديد من املتحدثني فإن األمر مرتوك للدول األطراف للدخول يف مباحثات سياسية بشأن احملكمة. وعربَّ 
أدلة اجلرائم الدولية املتاحة، بغض وعليها أن تتصرف على أساس،البلدان عن الرأي بأن احملكمة تتصرف

أن احلوار بني إىل النظر عن االعتبارات اإلقليمية أو السياسية. وباإلضافة إىل ذلك أشار العديد من املتحدثني 
احملكمة واالحتاد األفريقي أو الدول األعضاء يف االحتاد اإلفريقي ينبغي أن جيري يف اجلمعية وليس احملكمة.

أن يراعوا ينبغي لقضاة احملكمة وقالت دولة إنه 
ن هذا املتحدث أيضا عن رأي مفاده أوعّرب يف أفريقيا.أخذ يتقلص ن الدعم الشعيب للمحكمة الرأي فإ

مستعجل األسئلة واملالحظات اليت طرحها قادة االحتاد وحنجملس األمن واجلمعية ينبغي أن يعاجلا على
بصورة كبرية يف متحدث آخر على هذا التدخل قائال اإلفريقي. وردَّ 

مة ن احملكمة. وعّربت دولة أخرى عن الرأي بأأفريقيا ولكن القادة األفارقة أصبحوا مؤخرا أقل دعما للمحك
مشاركا آخر قال إن موقف دولته/دولتها حتدده دوافع اقتصادية بصورة كبرية. لى إفريقيا. غري أنتركز حصرا ع

أقرب يف االحتاد اإلفريقي يف أديس أبابا يف ةمكتب اتصال للمحكملصاحل فتح العديد من املمثلني رافع و 
ن هذا هو الطريقة املثلى و ث عدد من البلدان لصاحل تعزيز عاملية نظام روما األساسي. وسيكوقت. وحتدَّ 

مزعوم من احملكمة. وعارض العديد من املمثلني فتح نقاش بشأن حصانة رئيس للتصدي لتحّيز إقليمي
الدولة.

شدد على أن لكل دولة احلق يف إجراء نقاش هولكن،نظام روما األساسيأحد املشاركني عن الدعم لوعربَّ 
) ١واقرتح هذا املشارك العديد من اخليارات لتعزيز احملكمة: وطين عن االنسحاب من نظام روما األساسي. 

ينبغي حتسني و ) ٢؛ ٢٦يتعلق أيضا باملادة يكون هناك حوار بشأن نظام روما األساسي وينبغي أن ينبغي أن
ء. تواصل احملكمة مع البلدان اإلفريقية؛ وينبغي النظر بصورة حامسة يف استخدام مكتب املدعي العام للوسطا

ل القضاة يؤكدون التهم من كل اجلوانب، ومن مث فإن احملكمة ال تدخُ بأن مشارك آخر على هذا التدخلوردَّ 
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. وشدد هذا الشخص على أنه ليس هناك حتيز للمحكمة ضد إفريقيا؛ فالعديد من احلاالت يف إجراءات عبثية
أحالتها البلدان اإلفريقية نفسها.

ت إحدى الدول عن  أجل حشد الدعم للمحكمة يف املنطقة اإلفريقية ينبغي للدول منه أنبرأي الوعربَّ

ولكنها انتقدت مستوى بريوقراطية الفرق العاملة التابعة للجمعية. ،احملكمة. وعّربت دولة عن الدعم للمحكمة
دوقال الع

لعملها وإزالة سوء التفاهم.

ى االضطالع بواليتها وقال العديد من املتحدثني إنه ينبغي تزويد احملكمة بوسائل مالية كافية لتكون قادرة عل
ف  يف احملكمة احلالية تكلِّ ن العدالة بعض املتحدثني عن رأي مفاده أوعربَّ على حنو تام خالل اجلمعية املقبلة.

كثريا وأنه ينبغي للمحكمة أن تعمل بكفاءة أكثر.

لمها املسبق طراف صادقت على نظام روما األساسي مع عِ ل األن كل الدو بعض املشاركني عن الرأي بأوعربَّ 
اليوم عن الدعم للمحكمة. وأضاف ممثل تعربِّ طراف بالتايل أن بغي لكل الدول األبنتائج هذا التصرف، وأنه ين

على عى إىل إتساحملكمة وسيلة نآخر أ
.على حده

____________


