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 متهيد

                        ومن هـذا املنطلـق       . ة                       حمكمة ذات مشاركة عاملي                  األساسي إنشاء                                           كان يف تصور واضعي مسودة نظام روما        
                                                                                  عمل تنطوي على تدابري تؤخذ على املستويات الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف                                    عية الدول األطراف خطة          تبنت مج 
   .       العاملية         حتقيق هذه        من أجل 

       مـايو   /         أيـار    ١٩                              حللقة الدراسية اليت عقدت يف       ا   يف                        كلمات اليت ألقي ا                                        وهذا الكتيب ما هو إال حصيلة ال      
                                                 ً                    ندوبني من كل من الدول األطراف والدول غري األطراف، فضالً عن ممثلني                         ً      ً           اليت مجعت مجهوراً عريضاً من امل      و      ٢٠٠٩

   .                                             للمنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وأكادمييني

                                                                            هو إجراء حوار مفتوح ومعمق حول األوجه املختلفة للعدالـة اجلنائيـة                           حللقة الدراسية                  وكان اهلدف من ا   
                                                                       ركيز بشكل خاص على احملكمة اجلنائية الدولية باعتبارها أول مؤسـسة                                                           الدولية من خالل تقييم املرحلة احلالية مع الت       

   .                  اليت م اتمع الدويل                         للنظر يف أشد اجلرائم خطورة             دولية دائمة 

                                                                                                                وبالنيابة عن اجلمعية، أود أن أعرب عن تقديري لصاحبة السعادة السفرية سانيا ستيليتش، املمثلـة الدائمـة                 
       لقـة                                       جلهودمها احلثيثة يف تنظيم هـذه احل        ،                                       سيد ماركو راكوفيتش، ميسر خطة العمل                                نيا لدى األمم املتحدة وال     ي     لسلوف

                                                                                                              اليت شاركت يف رعايتها البعثات الدائمة لكل من ترينيداد وتوباغو، وغواتيمـاال، وكينيـا، ونيوزيالنـدا،                          الدراسية  
                                      كان والتسهيالت الالزمة لنجـاح هـذا                                                                            كما تعرب اجلمعية عن تقديرها لألمانة العامة لألمم املتحدة لتوفري امل            .         واليابان
   .    احلدث

   .                       مبادرات مماثلة يف املستقبل         على اختاذ        الكتيب     هذا         توزيع    شجع          وأرجو أن ي

  
       السفري

                   كريستيان ويناويسري
                                          املمثل الدائم لليختنشتاين لدى األمم املتحدة

     ٢٠٠٩      سبتمرب  /     أيلول
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  ∗ستيليتشصاحبة السعادة السيدة سانيا 

    دور   :                         العدالة  اجلنائية الدولية "               املعقودة بعنوان                احللقة الدراسية   يف       اليوم             ن أرحب بكم أ                   إنه ملن دواعي سروري 
        ينيـا،   ك                                                                                        اليت تشارك يف رعايتها البعثات الدائمة لكل من ترينيداد وتوبـاغو، وغواتيمـاال، و               "                        احملكمة اجلنائية الدولية  

          هيـون   -                                                               وإنه لشرف عظيم أن أرحب بضيفنا الكبري سعادة السيد سـانغ            .      ملتحدة               لدى األمم ا                        ونيوزيالندا، واليابان 
                                                                      ً                                                  سونغ، رئيس احملكمة اجلنائية الدولية، الذي سيلقي ألول مرة منذ انتخابه رئيساً للمحكمة اجلنائية الدولية كلمة على                 

                   يان، وكيـل األمـني    ا            اتريشيا أوبر                                         كما أود أن أعرب عن تقديرنا لسعادة السيدة ب  .                                جمتمع األمم املتحدة هنا يف نيويورك 
  .                                                    متحدثني الكرام اآلخرين الذين تفضلوا بتلبيـة دعوتنـا       ، ولل                                                       العام للشؤون القانونية واملستشار القانوين لألمم املتحدة    

                                                                        موبوري مويتا، املمثل الدائم لكينيا لدى األمم املتحدة ونائب رئـيس            .                                            كما يسعدين أن أشكر سعادة السيد زكاري د       
                                                                                                          األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية الذي تكرم بقبول دعوتنا إلدارة مناقشات هذا اليوم ولتقدمي األعضاء                            مجعية الدول   

   .                     املشاركني يف حلقة النقاش

                                                                         اليوم هو تقدمي نقاش مفتوح ومعمق حول األوجه املختلفـة للعدالـة                                                واهلدف من احللقة الدراسية املعقودة    
             لنظر يف أشد                                                                          ص على احملكمة اجلنائية الدولية باعتبارها أول مؤسسة دولية دائمة ل                                                 اجلنائية الدولية مع التركيز بشكل خا     

                                ً        وعلينا أن نتذكر أننا أمضينا وقتـاً         .                                                                مثل جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب                       اجلرائم خطورة   
               ويف مؤمتر روما     .               هذه اجلرائم            عن ارتكاب          املسؤولني             األشخاص               ختصة مبساءلة     ً                                  طويالً يف إنشاء هذه املؤسسة اهلامة امل      

   :                                                قال األمني العام السابق لألمم املتحدة السيد كويف عنان  ،     ١٩٩٨      يوليه  /              الذي عقد يف متوز

                                                                                         وأخريا اآلن، بفضل اجلهد الشاق للدول اليت شاركت يف مؤمتر األمم املتحـدة علـى مـدى                  "
                                سيكون لدينا حمكمة دائمة تنظر                                                                  األسابيع اخلمسة املاضية بل على مدى شهور كثرية قبل ذلك،           

                           جرائم اإلبـادة اجلماعيـة          وهي           بأكمله،             تمع الدويل                      اليت تثري اهتمام ا                     اجلرائم خطورة      شد    يف أ 
                                                        إن إنشاء هذه احملكمة هو مبعث أمل لألجيال القادمـة            .                                    واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب    

                        إنه إجناز مل يكن أحد ليظن   .          ة القانون                                                 وخطوة هائلة يف مسريتنا حنو حقوق اإلنسان العاملية وسياد
    ".                          أنه ممكن حىت سنوات قليلة خلت

                                   مون إىل هذه احملكمـة املميـزة        -                                                                       وبعد عشر سنوات أشار األمني العام لألمم املتحدة احلايل السيد بان كي           
   :              بالكلمات اآلتية

تمع الدويل أحد أكرب املنجزات اليت حققها ااحملكمة اجلنائية الدولية بال شك يشكل تأسيس "
 جزء هش من اإ. القرن املاضي ولكن ستظل هذه احملكمة الفتية من األعمال القابلة للتطوريف 

  ".جهد حاسم ومتواصل لترسيخ القانون الدويل والعدالة

                                                 
∗

  .املمثلة الدائمة لسلوفينيا لدى األمم املتحدة  
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                                                                                                       إن هذه الكلمات تشري بوضوح إىل أمهية إنشاء هذه املؤسسة وتذكرنا اليوم، بعد مضي عشر سنوات علـى                
                                                            وبالعكس علينا أن نواصل جهودنا السابقة وأن نبين عليها           .                                          ا األساسي، بأن عملنا مل يصل إىل ايته                        اعتماد نظام روم  

                                                                                                                        من أجل التوصل إىل حمكمة دولية عاملية تتمتع بدعم كل الدول وقادرة على توفري العدالة للضحايا حـول العـامل يف                     
   .          للمحاكمة م               مرتكيب هذه اجلرائ     تقدمي                                 احلاالت اليت تعجز احلكومات وحدها عن 

                                                                                                                    ولذلك فإن نقاشنا اليوم يتيح فرصة ممتازة للتصدي هلذه القضايا اهلامة ولتقييم املرحلة احلالية مـن العدالـة                  
         أود أن  ،     وعليه  .                                                                        إننا مقتنعون بأننا قادرون على التصدي هلذه املشاكل من خالل حوار مفتوح وشفاف  .                اجلنائية الدولية

                                                                          ليت ستجرى بعد االستماع إىل الكلمات اليت ستلقى يف هذه احللقـة وعلـى                                                  أشجعكم على املشاركة يف املناقشات ا     
                                                                  أن نقاشنا اليوم سيؤدي إىل مزيد من الوضوح والفهم للعدالـة               من                وإنين متيقنة     .                                    اإلعراب عن آرائكم يف هذه القضايا     

   .        وعملها                                           اجلنائية الدولية ولدور احملكمة اجلنائية الدولية

__________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الكلمات
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  ∗هيون سونغ-القاضي سانغ

                   ً     ً     فقد قطعت احملكمة شوطا  طويال  منذ . يف وقت رائع للمحكمة اجلنائية الدوليةهذه احللقة الدراسية تأيت 
. وبدأ املدعي العام أربعة حتقيقات. دول من ال١٠٨ حىت اآلنوصدقت أو انضمت إىل نظامها األساسي . إنشائها

.          ً                                                                     عشر أمرا  بالقبض وقدموا تفسريات واضحة لبعض األجزاء الرئيسية من نظام روما األساسيوأصدر القضاة ثالثة
رئيسية بالبدء يف أول يناير هذا العام، جتاوزنا مرحلة /ويف كانون الثاين. وسلمت الدول أربعة من املشتبه م للمحكمة

. ٢٠٠٩سبتمرب /  أيلول٢٤احملاكمة الثانية يف ومن املقرر أن تبدأ . للسيد توماس لوبانغا دييلو وهي -حماكمة لنا
وسيقدم عندئذ متهمان آخران مها السيد جريمان كاتانغا والسيد ماثيو نغودجولو شوي من مجهورية الكونغو 

وقد حياكم السيد جان بيري مببا قبل اية العام إذا . وال تزال قضية أخرى أمام الدائرة التمهيدية. الدميقراطية للمحاكمة
     ً                                وأخريا ، باألمس، استجاب السيد أبو قردة، . تت التهم اليت يزعم اإلدعاء أنه ارتكبها يف مجهورية أفريقيا الوسطىثب

ويتهم املدعي العام السيد أبو قردة . زعيم إحدى فصائل املتمردين يف دارفور، لألمر الصادر مبثوله أمام احملكمة
اد حفظة السالم التابعني لالحتضد   اليت ارتكبتقتليات اللضلوعهم يف عمل وشخصني آخرين بارتكاب جرائم حرب

  .األفريقي يف السودان

فالقضاة . كل هذا يعين أن احملكمة بعد ست سنوات فقط من بدايتها مؤسسة قضائية تعمل بكامل طاقتها
دفاع يدافعون وحمامو ال. واإلدعاء يقدم أدلته. قدمون رواياموالشهود والضحايا ي. يستمعون إىل أقوال الشهود
وهناك دالئل قوية على أن . وعاتهتنفيذ مشريف الصندوق اإلستئتماين للضحايا شرع و. بضراوة عن حقوق املتهمني

ويف اية املطاف، املفتاح على ما يبدو هو . احملكمة ميكنها أن تؤثر بشكل رادع على اجلناة احملتملني للجرائم الدولية
  .نتهاكات للمحاكمة، سنمنع وقوع الفظائع يف املستقبلأننا إذا قدمنا مرتكيب أسوأ اال

وتسعى . فهم أعمالنا ت أن األمور اجليدة ومن . ومع زيادة النشاط القضائي، زاد االهتمام بأعمال احملكمة
. الدبلوماسية واحلمالت اإلعالمية وأنشطة التوعية يف بلدان احلاالت إىل ضمان هذا الفهماللقاءات احملكمة من خالل 

ذ اقادرة على اختلعدالة  المجتمعات املتأثرة أنل نبنيأن فإننا ينبغي سامهة يف املصاحلة، إذا كان اهلدف من عملنا هو املو
 دور و                    ً                                                            ولكي تؤدي احملكمة دورا  يف ردع األعمال الوحشية، ينبغي أن يفهم اتمع الدويل بأكمله ما ه. جمراها

  .هو ليس بدورهاوما  –احملكمة

الهتمام املتزايد بعمل احملكمة بفهم خاطئ لواليتها وعملها، ستكون أهداف احملكمة واألهداف وإذا اقترن ا
فقد يؤدي الوصول إىل .                        ً      وقد يتخذ هذا اخلطر أشكاال  خمتلفة.            ً                              األوسع نطاقا  لنظام روما األساسي معرضة للخطر

 أن احملكمة ميكنها أن تعاجل مجيع القضايا الناساعتقد وإذا . احملكمةجانب مرحلة احملاكمة مثال إىل توقع املزيد من 
  .                                                                          ً          املتعلقة باإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، فإم سيصابون حتما  خبيبة األمل

                                                 
 .رئيس احملكمة اجلنائية الدولية ∗
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وبالطبع، ليس للمحكمة القدرة على معاجلة مجيع القضايا املتعلقة باإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية 
وبناء على مبدأ التكامل، .                                                 ً            اقع أنه مل يكن يف ني ة واضعي نظام روما األساسي مطلقا  أن تفعل ذلكوالو. وجرائم احلرب

 يف تلك اجلرائم وتقدمي  بطريقة موثوقةعندما تكون الدول غري راغبة أو غري قادرة على التحقيقفقط تتدخل احملكمة 
والواقع أن احملكمة . ا تتعامل مع تلك اجلرائموال حاجة لتدخل احملكمة إذا أكدت الدول أ. مرتكبيها للمحاكمة

وبصرف النظر عن القضايا احملالة من جملس األمن، ختتص احملكمة فقط باجلرائم اليت . تكون غري خمتصة يف هذه احلالة
                                                                                 ً              ترتكب على أراضي الدول األطراف أو من قبل مواطنني للدول األطراف، اليت انضمت مجيعها طوعيا  إىل نظام روما 

وباالعتماد على هذين الركنني التقليديني لالختصاص، يؤكد نظام روما األساسي من جديد على املبادئ . ساسياأل
وحىت عندما يكون للمحكمة الوالية على إقليم معني، فإن هذه الوالية تكون على أشد . األساسية لسيادة الدول

 ١ بعد دخول نظام روما األساسي يف حيز النفاذ يف وتقتصر الوالية على اجلرائم اليت ارتكبت. اجلرائم جسامة فقط
  .٢٠٠٢يوليو /متوز

ومن األمهية مبكان عندما . ذا املبدأحريصة على االمتثال هلمببدأ التكامل، فإا مقيدة وما دامت والية احملكمة 
 حتاكم األشخاص يف أشد اجلرائم جسامة، وعلى أنبشكل موثوق تكون النظم القضائية الوطنية قادرة على أن حتقق 

فاحملاكمات احمللية تؤدي إىل اقتراب العدالة من الضحايا . ، أن تفعل ذلك بصورة عادلةاملتهمني بارتكاب هذه اجلرائم
هذه القدرات على تعزيز التأثري الرادع ومبرور الوقت، قد تساعد . وتساعد على بناء القدرات القضائية الوطنية

  .الحقات القضائيةللم

وليست احملكمة اجلنائية .  بالذكر أن احملاكمات احمللية متوقعة يف نظام روما األساسي نفسهومن اجلدير
ويف األماكن اليت ال تكون .  ًا  حامس     ًجانبا ولكنها ،                 ً      ً                                    ًالدولية إال جانبا  واحدا  فقط من نظام روما األساسي األوسع نطاقا 

لقاء نفسها، يستحق ضحايا أسوأ اجلرائم اليت عرفتها فيها احلكومات قادرة أو راغبة على إجراء تلك احملاكمات من ت
وقد يساعد جمرد وجود احملكمة اجلنائية الدولية وإمكانية حتقيق العدالة يف أصعب احلاالت على . البشرية اإلنصاف

وفري الدول على تإىل تشجيع احتمال أن ينعقد االختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية ؤدي وقد ي. تعزيز اجلهود احمللية
  .بدائل جدية للمحاكمة يف الهايالالزمني إلقامة اإلرادة والقدرة 

واحلقائق املذكورة عن احملكمة ليست جديدة على األشخاص املوجودين يف هذه القاعة ولكنها ليست 
واحلقيقة هي أننا مؤسسة قضائية تعمل يف عامل . نطاقالسع االدبلوماسي الولوسط             ً             مفهومة دائما  بشكل كاف يف ا

 الذي نعتمد عليه –لكننا ندرك أن العامل من حولنا و                                   ً               ً  واحملكمة اجلنائية الدولية حمايدة سياسيا  ومستقلة قضائيا ، . سياسي
  . ال يفهم ذلك دائما- لتوفري الدعم والتعاون

وهذا ما .  احلق يف إحالة حاالت إىل احملكمة- جملس األمن-                                     وقد خو ل نظام روما األساسي هليئة سياسية 
وعندما حتال قضية إىل احملكمة، ينبغي أن تدرك الدول أن .  بالنسبة للحالة يف دارفور٢٠٠٥مارس / يف آذارحدث 

واجلهود املبذولة إللقاء اللوم على . القضاة ال يأخذون، وال جيوز هلم أن يأخذوا، االعتبارات السياسية يف االعتبار
وإذا انطوت إحدى القضايا على .  حبكم تعريفها، يف غري حملهاقراراا،لكافية السياسية الساسية احلاحملكمة لعدم 
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. إرجاء التحقيق أو املقاضاة  وهو١٦ يف املادة ا    ً  خمرجا  هلجيد  نظام روما األساسي فإنخطورة للسالم واألمن الدوليني، 
  .إنه ليس من شأن احملكمة. جملس األمن: وهذا خيار سياسي يف أيدي هيئة سياسية

ويف مؤمتر روما، . يع األعمال اليت جرت لضمان أن تعمل احملكمة بدون تأثري سياسيتذكرون مجتإنكم 
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا ينطبق بصفة خاصة على الدول . لمحكمةلستقالل الضمان اسعت الدول بنجاح إىل 

لطة على احملكمة يف أيدي فنتيجة لتجارا مع االستعمار، أعربت الدول األفريقية عن ختوفها من تركيز الس. األفريقية
 اويف جمموعة املبادئ اليت اعتمد. خلضوع احملكمة لس األمناملقدمة قترحات املفضت   ور . عدد قليل من البلدان

أن احملكمة ينبغي أن تكون مستقلة وأن املدعي ، أعلنت اجلماعة ١٩٩٧يف عام اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي 
رقابة قضائية     ً  رهنا  بدون تأثري من قبل الدول أو جملس األمن، ب"رائم يف اجل   ً             درا  على التحقيق العام ينبغي أن يكون قا

 استقاللال ينبغي اإلخالل ب "ه وعالوة على ذلك، أكدت اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي على أن."مالئمة
                     ً            عتمدت هذه املبادئ الحقا  من قبل دول ، وا" السياسيةبغري مقتض باالعتباراتالقضائية  هاووظائفاحملكمة وعمليات 

وجنحت املبادرة، وأدرجت هذه املبادئ اهلامة يف نظام . أفريقية أخرى، وتبنتها دول كثرية يف أحناء أخرى من العامل
  .روما األساسي

يت ال اهتمام العامل بالنشاط القضائي للمحكمة، يلزم مرة أخرى التماس التوجيه من املبادئ املؤثرةزيادة ومع 
                                             ً فاحملكمة مؤسسة قضائية فقط وال ينبغي أن تكون طرفا  . ١٩٩٧اعتمدا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف عام 

ولكننا نعتمد على الدول اليت أنشأتنا . وميكننا أن ننشر حقائق بسيطة عن واليتنا وعملنا. يف املناقشات السياسية
بإذكاء الوعي يف الوسط الدبلوماسي قوم بذلك أن ت    ً متاما  طراف ميكنها والدول األ. حلمايتنا من التيارات السياسية

  . ذه احلقائق األساسية عن نظام روما األساسيالواسع النطاق 

وانتقل نظام روما األساسي من قطعة من الورق إىل نظام .                                     ً     ًلقد حقق املشروع الذي بدأ يف روما تقدما  هائال 
.  املؤسسة القضائية باعتبارها املالذ األخري للفظائع اليت جيب عدم جتاهلهاوستواصل احملكمة تطوير. قضائي عامل

ويعتمد النجاح يف تنفيذ واليتها على دعم الدول املستمر للمبادئ النبيلة اليت . ولكن ال ميكن أن تنجح وحدها
  .وجدت يف روما صدى هلا

__________________________ 
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 ∗ناوبرايأسيدة باتريشيا ال

                             ً                                                      لضيق الوقت الذي نعاين منه مجيعا ، من الصعب أن أحكم على ما يقرب من مخس سنوات من التعاون     ً نظرا  
العالقة بني األمم املتحدة مت بناء على اتفاق  الذي، وهو التعاون املكثف بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية

نظر يف للاملخصص يل  الوقت أنين قادرة على استخدام                                          ً    وأجرؤ على القول بأن هذا التعاون يعمل جيدا  حيث. واحملكمة
 اتطرق إليهاليت و                                  ً                                                     مسألة التكامل اهلامة اليت تثار كثريا  يف سياق التعاون بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية

الضوء سلط أن أ، على الرغم من وضوحهماوقبل الدخول يف املوضوع، ال بد من اإلشارة إىل أمرين ينبغي، . الرئيس
  .عليهما

      ً                                       وثانيا ، أنه ليس يف نييت، عند التطرق ألحكام نظام .    ً                                        أوال ، أنين سأقدم املالحظات التالية بصفيت الشخصية
                      ً                             فاألمم املتحدة ليست طرفا  يف نظام روما األساسي، وليس من . روما األساسي، أن أقدم تفسريات هلذه األحكام

 مالحظايتتقدمي سأشري إىل أحكام نظام روما األساسي يف معرض ومع ذلك، . دورنا بالطبع أن نفسر أحكامه
  .بالتفصيل

ويف هذا الصدد، أقترح أن نتناول مفهوم التكامل كوسيلة أو أداة للتوصل إىل حل ملشكلة السالم والعدالة 
  .يف بيئات ما بعد الصراع

إىل  أن ننظرقترح عليكم اليوم أو. مفهوم التكامل يف سياق معضلة السالم والعدالةمعاجلة وأرى أنه يلزم 
  .ل هذا اللغزحلهام عنصر التكامل ك

إرجاء التحقيق أو إمكانية أن يشكل  وأثري مسألة أخرىويف هذا السياق، سوف أجرؤ على التقدم خطوة 
 والذي يصدر من جملس األمن مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ١٦ املنصوص عليه يف املادة املقاضاة

نشاء ، عندما تسمح الظروف بذلك، الوقت الكايف إل"إلرجاءا"فقد يوفر .    ً       ً                            امال  إضافيا  يف معادلة السالم والعدالة هذهع
  . وتشغيلهبديل وطين موثوق للمحاكمة أمام احملكمة اجلنائية الدولية

  السالم والعدالة
 يف تيسري التفاوض بشأن اتفاقيات  سواء-مع املشاركة املتزايدة لألمم املتحدة يف جمتمعات ما بعد الصراع 

     ً                                          كثريا  ما يطلب من املنظمة التعبري عن موقفها بشأن -السالم أو يف إنشاء آليات املساءلة القضائية وغري القضائية 
  .العالقة بني السالم والعدالة

                                                 
  

  األمني العام لألمم املتحدة للشؤون القانونيةوكيل  ∗
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  : مون يف عدة مناسبات-وكما قال األمني العام بان كي

أن املبدأ األساسي بيد . بني السالم والعدالةة والقانونية خالقيللموازنة األسهلة ال توجد إجابة "
ني ب وأالسالم والعدالة، تناقض بني يوجد  وال . عدالةغريال وجود للسالم الدائم ب: واضح

  ."اآلخر يكمل  منهمابالعكس، كلف.  املساءلة واملصاحلة

ق سالم، فإن أسس هذا السالم إذا جتاهلنا ببساطة مطلب العدالة من أجل التوصل إىل اتفاومن ناحية، 
  .سوف تكون هشة ومن املمكن أن تكون غري قابلة لالستمرار

إذا صممنا يف مجيع األوقات على السعي احلثيث إىل العدالة فإن السالم اهلش والضعيف من ناحية أخرى، و
هاكات اخلطرية حلقوق                 ً                                      وإذا صممنا دائما  ويف كل مكان على معاقبة املسؤولني عن االنت.  يكون قابال للبقاءلن

وقد نضطر يف . اإلنسان، قد يكون من الصعب بل ومن املستحيل وقف إراقة الدماء وإنقاذ أرواح املدنيني األبرياء
  . بعض األحيان إىل تأجيل اليوم الذي ميكن فيه تقدمي املذنبني إىل احملاكمة

ازن الصحيح يف كل احلاالت اليت تنشأ فيها                                         ً                  وبينما نؤيد هذه املبادئ، فإن التحدي دائما  هو التوصل إىل التو
 الواحدة واألخرى، واملشكلة ليست يف االختيار بني السالم والعدالة، ولكن يف أفضل وسيلة للربط بني. هذه املسألة

                         ً      ً            والواقع أنين أعتقد اعتقادا  راسخا  بأنه ينبغي .                    ً                    ، بدون التضحية أبدا  بواحدة من أجل األخرىيف ضوء ظروف معينة
  .التوازيي إىل السالم والعدالة بالسع

  التكامل
مبوجب نظام روما األساسي يقوم على أساس " التكامل" إذن كيف يندرج التكامل يف هذا اإلطار؟ مفهوم 

يف التحقيق " غري راغبة أو غري قادرة"أن القضية املعروضة على احملكمة تكون مقبولة فقط عندما تكون احملاكم الوطنية 
  .وهذا ما تناوله الرئيس سونغ بشئ من التفصيل. يف النظام األساسي جرائم معينة أو احملاكمة يف

املدعي " أو املتهمفقد يثري :                                                            ً           وهناك العديد من الطرق اليت ميكن ا أن تؤدي مسألة التكامل دورا  أمام احملكمة
تصاص القضائي هذه املسألة للطعن هذه املسألة من أجل الطعن يف مقبولية الدعوى؛ وقد تثري الدولة صاحبة االخ" عليه

  .من تلقاء نفسها" التكامل"                        ً                                           يف مقبولية الدعوى؛ وثالثا ، قد تنظر احملكمة يف مقبولية الدعوى وتثري قضية 

 سواء من قبل الدولة -ويف هذا البيان املوجز، أود التركيز على احلاالت اليت حتال فيها الدعوى إىل احملكمة 
 واليت تشري فيها الدولة اإلقليمية إىل رغبتها يف التحقيق واملقاضاة حسب نظامها -مننفسها أو من قبل جملس األ

  .الوطين
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احلالة يف " أوغندا"، أحالت ٢٠٠٣ففي أواخر عام . تتبادر إىل الذهن" أوغندا"ويف هذا الصدد، فإن حالة 
                          ً     ً دما اكتسبت عملية السالم زمخا  كبريا  ، عن٢٠٠٧ويف عام . حملكمة اجلنائية الدوليةإىل ا لداألجزاء الشمالية من الب

ضع إطار لالتفاق ينص       ً                رئيسيا  يف طريق السالم، و " حجر عثرة"واعتربت مذكرات اعتقال احملكمة اجلنائية الدولية 
ومع ذلك .                                  ً      ً                                    باحملكمة األوغندية العليا ليكون بديال  وطنيا  للمقاضاة أمام احملكمة اجلنائية الدولية" قسم خاص"على إقامة 

           ً                                       املتوخى أبدا ، ومل يتجسد هذا املشروع بشكل كامل، وباءت " اتفاق السالم النهائي" مل يوقع -              ً كما نعلم مجيعا –
  .عملية السالم يف هذه احلالة بالفشل

الوالية على هذه احلالة " تستعيد"وال جيوز للدولة اليت أحالت إحدى احلاالت إىل احملكمة اجلنائية الدولية أن 
من النظام األساسي، دليال على أا أصبحت اآلن  ١٩ و١٧لمحكمة اجلنائية الدولية، مبوجب املادتني إال إذا قدمت ل

                 ً                                     وهذا هو احلال أيضا  عندما حتال احلالة إىل احملكمة من قبل جملس . على التحقيق واملقاضاة"                  ًمستعدة وقادرة حقا "
  .األمن

. دوائر احملكمة اجلنائية الدولية يف مقبولية الدعوىوعلى تلك الدولة، إذا أرادت االستعادة، أن تطعن أمام 
  . ولن تتنازل احملكمة عن الدعوى أو تتخذ إجراءات مماثلة ألسباب سياسية أو دبلوماسية

. للتحقيق أو املقاضاة"                  ًمستعدة وقادرة حقا "وأري أن االعتبار الرئيسي يف هذه احلالة هو تفسري عبارة 
فالتفسري الرمسي .                                               ً     ً    ليس يف نييت عند قراءيت هلذه العبارة أن أقدم تفسريا  رمسيا  هلاوأرجو، مرة أخرى، أن يالحظ أنين

  .                                                                             ً     ًلنظام روما األساسي من شأن احملكمة والدول األطراف يف هذا النظام، وأحترم ذلك احتراما  كامال 

لى اختبار وعليه، فإن قراءيت هلذه النصوص على ضوء قرارات احملكمة الصادرة حىت اآلن تفيد، بناء ع
التكامل، أن على الدولة أن تثبت أن التحقيقات أو احملاكمات اجلارية يف ذات الوقت الذي تنظر فيه احملكمة يف 
مقبولية الدعوى ختص نفس األفراد املعروضني على احملكمة اجلنائية الدولية ونفس اجلرائم الدولية املنسوبة إليهم أمام 

                                                    ً     ً            ب التعبري عنه بطريقة ملموسة فقط، ولكن جيب أن يكون أصيال  أيضا ، مبعىن أنه ال وهذا االستعداد ال جي. هذه احملكمة
  .ودوائر احملكمة فقط هي اليت تتخذ القرار بشأن املقبولة". حسن نية"ببد من تنفيذه 

 من ٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٩                                   ً                              وعندما نأخذ الوضع يف مشال أوغندا مثاال  على ذلك، فإن القرار الصادر يف 
الوضع فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات "ة التمهيدية الثانية للمحكمة اجلنائية الدولية بطلب معلومات من أوغندا بشأن الدائر

 أوغندا -نظر إليه كتطور إجيايب وحماولة من جانب احملكمة اجلنائية الدولية إلشراك البلد ينبغي أن ن" االعتقال الثالث
  .ألة التكاملبشأن مس" حوار قضائي" يف -يف هذه احلالة 

أن متلك أو تنشئ الدولة املعنية آلية موثوقة للمساءلة الوطنية ميكنها " التكاملالطعن ب"ولذلك، يلزم لنجاح 
وهناك، بالطبع، شروط . التحقيق مع األفراد الذين تتهمهم احملكمة اجلنائية الدولية بارتكاب جرائم دولية وحماكمتهم

  . الرئيسيأخرى، ولكن هذا هو املطلب
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للتحقيق وحماكمة تلك اجلرائم " آلية للمساءلة اخلاصة"إن جمرد النوايا السياسية أو حىت سن تشريع ينشئ 
  .                                  ًالدولية على املستوى الوطين ليس كافيا 

                              ً        ً                                                      ومثة عنصر آخر ميكن أن يعترب واضحا  وبديهيا  وهو أن احملكمة اجلنائية الدولية وحدها هي اليت حتدد ما إذا 
الدعوى مستوفاة، وما إذا كانت عملية املساءلة الوطنية املوضوعة بديال " مقبولية"وبة للطعن يف كانت الشروط املطل

  .    ً        قابال  للتطبيقو     ً        جديرا  بالثقة 

 اليت جتيز للدولة أن تؤجل تنفيذ طلب التعاون ٩٥                ً                        ً       وإذا وضعنا جانبا  الظروف اخلاصة، ومنها مثال  املادة 
إىل حني صدور قرار احملكمة :  باملقبولية، فان الوضع يكون على النحو التايلبانتظار قرار احملكمة يف الطعن املتعلق

قرار جملس األمن، يستمر مبوجب اجلنائية الدولية بشأن املقبولية، ونتيجة لتصديق الدولة على نظام روما األساسي و
وقد ميتد هذا االلتزام من . ألمنالتزام الدولة بالتعاون بطريقة تتفق مع روح نظام روما األساسي وتطبيق قرار جملس ا

                                                                        ً                           مرحلة املراقبة أو التحقيق إىل مرحلة القبض على األفراد وتسليمهم للمحكمة وفقا  ملذكرات االعتقال الصادرة من 
  .احملكمة اجلنائية الدولية

  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لس األمن مبوجب الفصل السابع أن١٦ومبوجب املادة 
  .لشروط ذااباالطلب جيوز للمجلس جتديد هذا و.  ملدة سنة واحدةاملقاضاةتحقيق أو إرجاء اليطلب من احملكمة 

ويقدم هذا احلق فرصة مثينة . وأرى أنه جيوز لس األمن يف هذه احلالة أن يفرض الشروط اليت يراها للتجديد
  .إليهسعى لس األمن لتوجيه الوضع إىل االجتاه الذي ي

تدبري مؤقت فقط وأنه ال يؤدي إىل " التأجيل"ومن املهم أن يؤخذ يف االعتبار عند النظر يف هذه املسألة أن 
  .فقط" جتميدها"اإلجراءات القضائية ولكن إىل " إلغاء"

ويف هذا السيناريو، . والتأجيل الصادر من جملس األمن" حتدي التكامل"وميكن القول بأنه ميكن اجلمع بني 
 لس األمن أن يعطي الدولة املستهدفة الوقت الالزم إلنشاء آلية قابلة للبقاء وموثوقة للمساءلة الوطنية وتنظيمها ميكن

  ".حتدي التكامل"وتشغيلها، وذلك حىت تزيد فرص جناح 

  التعاون بني األمم املتحدة و احملكمة اجلنائية الدولية
 االتفاق مبوجب بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية امسحوا يل يف النهاية بالعودة إىل التعاون القائم

، سوف حنتفل بالذكرى ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٤                       ً   في اخلريف القادم، وحتديدا  يف ف.  بينناالذي ينظم العالقة
تعامل و. لتدريجوحنن سعداء للغاية لذلك ولتقدمي الدعم للمحكمة اليت تطورت وتوسعت با. اخلامسة هلذا التعاون

وجنحنا يف التوصل إىل حلول للتحديات بنجاح، مثل مسألة املعلومات . اآلن طلبات كثرية للتعاون بطريقة تلقائية
  .اليت حظيت بتغطية إعالمية واسعة" لوبانغا"السرية املتعلقة بقضية 
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ه الطرفان من تفان وثقة اويرجع الفضل يف جناح التعاون بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية إىل ما أبد
أا يف وهذا التفاين دليل واضح على أن األمم املتحدة تريد النجاح للمحكمة اجلنائية الدولية وعلى . يف هذا الصدد

  .ة املعهود ا إليناواليال                                                         ً هذا النجاح، وعلى أن احملكمة اجلنائية الدولية تقدر وحتترم متاما  حاجة إىل 

. لكل أمر خيص التعاون" نقطة عبور"مم املتحدة واحملكمة، يعمل مكتيب بوصفه ومنذ بداية التعاون بني األ
وامسحوا يل أن أقول أنين فخورة بالشكل الذي اختذه هذا التعاون وباملساعدة املقدمة للتعاون مع كيانات األمم املتحدة 

  . بأكملهالضمان وجود ج موحد يف منظومة األمم املتحدة

__________________________ 
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 ∗ويناويسريسعادة السيد كريستيان 

 عقد على األحكام نص أحد األساسي، نظام روما ماد اعتفلدى. يؤمتر االستعراضاملعلى  تعليقايتستتركز 
 من هذا ه يولي/ متوز١هو هذا التاريخ و.  دخول النظام األساسي حيز النفاذبعد سبع سنوات مناملؤمتر االستعراضي 

 يف كمباال، أسبوعنيملدة أقصاها  ٢٠١٠ يونيو/ مطلع حزيران-مايو /ؤمتر االستعراضي يف اية أياريعقد املس، والعام
  .                          ًضبط املواعيد يف وقت قريب جدا سنقوم بو. أوغندا

                              ً               مسألتان علينا أن نتناوهلما نظرا  لكوما مسألتني ؟ هناك  يف املؤمتر االستعراضيعملهفما الذي سنقوم ب
 للدول تتيح وهي املادة اليتمن نظام روما األساسي،  ١٢٤  املادةإحدامها هي. م روما األساسيإلزاميتني مبوجب نظا

عضوية من خالل السنوات السبع األوىل  النظر يف جرائم احلرب الختصاصاحملكمة  إصدار إعالن بعدم امتالكفرصة 
هذا املمكنة للتعامل مع  ت بالفعل اخلياراتقد نوقشو. حباجة إىل أن يعاد النظر فيه حكم وهو. تلك الدولة يف احملكمة

 . للمزيد من املناقشات ستخضعها ولكناحلكم

، ١٩٩٨ عام فيف . العدوانأنتم على دراية به، وأعين جرمية       رب ما يتأحد املواضيع الاملوضوع الثاين هو و
 :  هيأربع جرائمب يتعلق الدولية أن اختصاص احملكمة اجلنائية  قرر املؤمتر الدبلوماسياألساسي، اعتماد النظام تاريخ
           ً            املؤمتر أيضا  أنه ال ميكن كما قرر.  وجرمية العدوان، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية،اجلماعية اإلبادة

األحكام املتعلقة بتعريف جرمية العدوان  يفالدول األطراف قرر ممارسة هذا االختصاص إال بعد أن تللمحكمة 
أن نشرع يف معاجلة هذا  وعلينا يؤمتر االستعراضامل و ذلك هجنازممكن إل موعدأول و. صوشروط ممارسة االختصا

  .يف كمباالاملوضوع 

 هذا املوضوع ، وهو اجلهة اليت تناولتكان يل شرف رئاسة الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوانوقد 
 للغاية بشأن هذا املوضوع،  مهماأحرزنا تقدما أننابن اإلنصاف القول إنه ملو.  فرباير من هذا العام/ شهر شباطحىت

املتعلقة  يزال هناك اختالف يف الرأي من حيث الشروط ال تعريف جرمية العدوان، يف حني السيما فيما يتعلق مبسألة
  األمر على هذا أشدد وأناالدول، مجيعمفتوحة أمام  وهي عملية. جاريةهذه العملية وال تزال .  االختصاصمبمارسة

وهي  فالدول غري األطرا ومناألطراف   من الدولالعديد أن أرى  يسرين ألنه، على وجه اخلصوصيف هذا املكان
، وسريأسها يونيو/حزيران ١٠ إىل ٨ العدوان يف الفترة من بشأن موضوعستمر املناقشات تسوف و. يف القاعةحاضرة

 للغاية مع احملكمة اجلنائية الدولية حافل تاريخ تأكيد،لبا والذي له،السفري األمري زيد بن رعد احلسني من األردن، 
  .رئيس للجمعية  أول              ًوالذي كان أيضا 

لدينا حىت اآلن و. الدول األطراف أخرى تتقدم ا تعديالت مقترحة      ً أيضا املؤمتر االستعراضي وسيتناول
روما   من نظام٨دت يف املادة  توسيع قائمة األسلحة احملظورة اليت وربلجيكا وهي مسألة واحدة اقترحتهامسألة 

                                                 
 .رئيس مجعية الدول األطراف واملمثل الدائم لليختنشتاين لدى األمم املتحدة *
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أذكر عند هذه املرحلة أن املؤمتر االستعراضي ال أود أن ين ، ولكن                                ي طرح املزيد من املسائل يف املستقبلقدو. األساسي
  .ميثل بطبيعة احلال الفرصة األخرية لوضع تعديالت على نظام روما األساسي، بل هو باألحرى أول فرصة للقيام بذلك

 حتت  بإدراجهأحيانا  نقوم مايهف اليت تكتسي أمهية بالغة للغاية،لثانية للمؤمتر االستعراضي  اوظيفةالأما 
 عمل احملكمة اجلنائية  سريلنا مجيعا فرصة لتحليل كيفية تيح ي إىل أناملؤمتر االستعراضيويهدف ". التقييم"مصطلح 

 ة متين معاهدة قانونية أن نظام روما األساسي هوا مفاده عاماهناك رأيبأن اإلنصاف القول  وأعتقد أنه من. الدولية
ما يف هذا النظام قد بلغ غاية  ولكن هذا ال يعين بالضرورة أن كل ، مل يسبق هلا مثيلبعناية مت التفاوض عليها قدللغاية 

.     ًطاقا  نوسعأسياسي  ياقس حمادثات حول سري عمل احملكمة اجلنائية الدولية يف بإجراءكمباال   يفنقومسو. الكمال
املؤمتر االستعراضي اهتماما يلقى عامة، وآمل كثريا أن   نتحدث عن دور العدالة اجلنائية الدولية بصورةأنحنن نريد و

 ربزإجيابيا ي  حدثا وأنه سيكوناألطراف، بل أيضا بني الدول غري األطراف،فقط فيما بني الدول  قويا للغاية ليس
  .يف النظام الدويل  الدولية العدالة اجلنائيةتضطلع بهالدور الذي 

املؤمتر  روما األساسي قبل  إىل نظاميف رؤية املزيد من الدول وهي تنضمبشدة وبالطبع فأنا أرغب 
 هو نلتقي يف روما، كل واحد منا عندما األساسي وهدف  نظام رومايهدف واضعوإن .  وأثناءه وبعدهاالستعراضي

املؤمتر االستعراضي  وأنا على ثقة من أن.  يف اعتبارناه علينا أن نضعوهذا هو اهلدف الذي جيب  عاملي، نظامإجياد
 النظام إىل  احتمال انضمام أعضاء جددودينامية إجيابية بشأن        ً إضافيا     ً زمخا يولدأن ه من شأن  إجيابيا حدثاسيكون

  .األساسي

لدول لدى اشكل خاص اليت تثري القلق بوهي املسألة ،  التعاون مسألة أن أعاجل بسرعةوامسحوا يل أيضا
  يف علينا أن ننظره يتعنيوأعتقد أن.  تعهدت به طواعيةذيمبوجب نظام روما األساسي ال األطراف اليت عليها التزامات

 مبسألة فيما له عالقةولكن بصفة خاصة  جوانب، بعدة علق يت إطارعلينا أن ننظر إىل التعاون يفو. تلك االلتزامات
  .الصدد  اعتمادا كامال على تعاون الدول يف هذاتعلمون، كما تعتمد بالطبع،جلنائية الدولية احملكمة األن  االعتقاالت،

يؤثر علينا مجيعا ،  من شأن هذا األمر أنأعتقد أن فأنا ، فغري أطرا            ً       ً     ًوبصفتنا دوال  أطرافا  ودوال وأخريا ، 
 حدثونالسالم والعدالة اليت ذكرها املتمسألة   وجدية حني نتناولمفتوحة وذكية وبناءةمناقشات  نا لتتاح أنوجيب 

 األمني العام والذي اختذهأي املبداملوقف  يان، وأعتقد أناباتريشيا أوبرإىل مرة أخرى مع تولقد سرين أن أس. السابقون
ن،  أن السالم والعدالة متكامالمبعىن ، يف غاية األمهية حسب اعتقادي هلو موقف السنواتة عدخالل  ذا الشأن
بل جملس األمن،   ، يف بعض األحيان وخاصة يف، حنن الدولعليناجيب ، إال أنه فكل منهما ال يستبعد اآلخركيد بالتأو

يعلم ، و    ًصعبا   ًا  يشكل حتدي األمر أن هذاومجيعنا يعلم.  يف املمارسة العملية  ًيا هذه العالقة فعل تنشيط ،            ًوخارجه أيضا 
  .رضهناك حلول مصنوعة خصيصا هلذا الغأنه ال توجد 

__________________________ 
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  ∗ لوموناكويورغصاحب السعادة السيد 

.            ً                                                ، أقوم أيضا  بأعمال املنسق للفريق العامل التابع للمكتب يف الهايمعية يف الهاياجل لرئيس       ً نائبا بصفيت
  .كلميت بتقدمي بيان موجز ألعمال الفريق العاملبدأ أولذلك أود أن 

ستة اجتماعات حىت اآلن عقدنا و. للغايةحافل  ولذلك فإن برناجمنا انية مهام مثإلينا أسندت ،ما تعلمونوك
لرئاسة متوجها إىل الهاي سأستقل الطائرة بعد ظهر اليوم فإنين                           ً      ً        وسيعقد االجتماع السابع غدا  صباحا  ولذلك رمسية

 يف لناخارطة طريق  ليكون اعتمدنا برنامج عمل ، النشاط هذادعم إىل حاجةيف ألننا وكذلك، . هذا االجتماع
          ً     ً           معد إعدادا  جيدا  ويركز على نهج بزويدنا، بأكرب قدر ممكن من الكفاءة،  تهو    ً أيضا   من هذا الربنامج واهلدف. الهاي
  . املقبلنوفمرب/لموسة إىل اجلمعية يف تشرين الثايناملنتائج بعض المن تقدمي  لتمكيننا ،النتائج

إىل األمور والسيما  ،ديات أا متثل حترىاألمور اليت أ إىلاختصار  بأود أن أشري ،فيما خيص املهام املختلفةو
 واجلدول الزمين ، ديناميتهاإىل ذلك يرجع و،من غريهابوجه أسرع  املهام تتحركبعض و .الوقت احلايليف  كثر أمهيةاأل

  .احملكمةاملسؤولني بو      يس رين التفاعالت املختلفة بني املو ،ألنشطة احملكمة

 أعلق إنينببساطة سأقول  ولكن ،لن أتطرق إليه بعمقولذلك ، موضوع التعاون هاسندونكسفري اليتناول سو
االستعراضي ؤمتر ملتعترب مناسبة بالنظر إىل االتعاون والتنفيذ ثل  املواضيع معتقد أنوأ. ع املوضوعلى هذاكبرية أمهية 
  .املقبل

هنا يف للجمعية اليت عقدت  إىل الدورة املستأنفة )١(                    قد منا تقريرا أوليا،لية الرقابة املستقلةآلبالنسبة و
بالفعل  وأصدرت اللجنة .تقدمي تقرير إىل جلنة امليزانية واملاليةبوصدرت تعليمات من قبل اجلمعية املاضي فرباير /شباط
رقابة  ةإنشاء آليبالطبع إىل ة الطريق طراختتطلع و. راالتوصيات اليت ستناقش يف الهاي بغية التوصل إىل قر بعض

  .لجمعيةالدورة القادمة ليف  مستقلة

  التحديات يفوتشمل.  جدول أعمالنا    ً                    أيضا  من املواضيع املدرجة يفوالدفاع للضحايا املساعدة القانونية و
هذان مها العنصران األساسيان اللذان حيركان و. التمثيل القانوين املشترك وحتديد العوزكال من  الضحايا حالة

 مراعاة مبا يف ذلك ،لة تقييم العوز واآلثار املالية املترتبة عليهأ مس          ً هناك أيضا ،فيما يتعلق بالدفاعو. هاياملناقشات يف ال
  .حتديد هذا العوزيف  أموال املعالني

مارس / آذار١٠قرار الذي اختذته احملكمة يف البعد دينامية املناقشات تغريت  ،فيما خيص الزيارات العائليةو
بعض الوفود أعربت عن أن مبا تعلمون ور. للزيارات العائليةالالزمة الية امل ةساعداملتقدمي جل ببالتزام املس ٢٠٠٩

                                                 
∗
  .ول األطراف وسفري املكسيك لدى هولندارئيس مجعية الدنائب       
التقرير املؤقت ملكتب مجعية الدول األطراف من قبل امليسر حول موضوع إنشاء آلية رقابة مستقلة للمحكمة اجلنائية الدولية )  ١(
)ICC-ASP/7/INF.2.( 
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 وللنتائج اليت قد يف هذا الشأنسابقة هذا القرار  أن يشكلمكانية إل القرار ولى هذاتترتب ع  قدآلثار املالية اليتلقلقها 
  .تترتب عليها

ثل جلمعية الدول األطراف يف جلنة أن يوجد مم فقد تقرر ،حايالصندوق االستئماين للضافيما خيص أمانة و
أضفنا بعض ، وجملس اإلدارةيف تسمية أعضاء إىل ننا بصدد دعوة الدول األطراف أاختيار املدير التنفيذي اجلديد كما 

  .فرها لدى أعضاء السنعتقد أنه ينبغي توااملعايري املهمة اليت 

 اجلارية وموضوع امليزانية املقترحة املزمع يا كعملية التخطيط االستراتيجلدينا قضايا أخرى للتعامل معهو
سوف يكون بإمكاننا مناقشة هذا املوضوع املعقد، ليس فقط بسبب وعندئذ مناقشته حاملا تعلن احملكمة اقتراحها، 

  .كونه مهم وإمنا بسبب الوضع املايل الذي نواجهه

يف م ك أود أن أشارك،مل يف الهايافريق العالمن قبل بحث  الاآلن وقد استعرضنا القضايا األساسية قيد
  .يف املستقبلآلثار احملتملة هلذا الوضع امحكمة والقضايا املتعلقة بالوضع احلايل للبعض لمنظوري الشخصي 

 حنن بالطبع مسعنا اليوم ويف مناسبات أخرى عن التحديات القانونية والسياسية اليت تواجهها احملكمة واليت هي
أمهية حشد الدعم من اتمع الدويل، وأنا أي .  احملكمةمكانةين أود أن أضيف حتد آخر وهو نولك. ذات حجم كبري

. بصورة عامة، وتصور اجلمهور واتمع املدين للمحكمةمهور ال أشري فقط إىل السلك الدبلوماسي وإمنا إىل اجل
راك يف ن"وقد تعين عبارة . ا ميكن أو ال ميكن للمحكمة أن تفعلهمباحملكمة وباملعرفة التحدي الذي متثله قلة بدأ بأسو

ال يكون و.  أو احملكمة اجلنائية الدولية، احملكمة الدائمة للتحكيمأو ،حمكمة العدل الدولية                 ً اليت نسمعها أحيانا  " الهاي 
  ىل بعض سوء الفهم وقد أدى ذلك إ. تعامل مع موضوع معنياليت ميكنها الكمة بشأن احملأحيانا           ً األمر واضحا  

ن تنشر معلومات عن لذلك يتعني على احملكمة أو. ميكن فهمهه ال ميكن تأييد ما ال  اعتقد أنيننإ. التصورات اخلاطئةو
  .  وما هي أمهيتهاهماهيتها وما ميكنها أن تفعل

 غري احملكمة والدول األطراف واملنظمات: إن مجيع أصحاب املصلحة لديهم دور ملواجهة هذا التحدي
  .حنن حباجة إىل تعاون دول أخرى ومجيع املنظمات الدولية أيضا. احلكومية

عتقد أيضا أن دور املنظمات غري احلكومية أمر حاسم يف هذه املرحلة لتبليغ رسالة احملكمة اجلنائية الدولية أو
ننا حباجة إىل أن نتعلم من وألن تبني للمجتمع الدويل خطورة اجلرائم و نشر معاناة الضحايا وهو أمر أساسي، كما إ

هذه العملية الزالت مستمرة وستستمر يف رأيي لبعض الوقت كما . جتربتنا الذاتية أثناء تقدمنا وتطويرنا لبنية احملكمة
  .إننا حباجة ألن نتعلم من احملاكم الدولية األخرى

هي احملكمة وكيف تعمل عالوة على ذلك، جيب على الدول األطراف أن تكون ثابتة إلبالغ الرسالة عن ما 
ن على املنظمات غري احلكومية أن حتفز اتمع املدين ورمبا بطريقة أكثر جرأة خللق إويف نفس الوقت ف. وما هو موقفها

 من العقاب ومنع اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وإنقاذ فالتإلافعله حملاربة أن توعي عام حول ما ميكن للمحكمة 
  .الل ذلك اإلجراء االحترازياألرواح البشرية من خ
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ما              ً ذات الصلة حقا  الدول غري من اجلهات الفاعلة  مجيع ووسائط اإلعالممن أجل أن يقدر اتمع املدين وو
 أصحاب املصلحة املعنيني ونفس احملكمة، ينبغي أن نعمل وأن نعلن يف و الدولية لألجيال القادمةئيةكمة اجلنااحملمتثله 

  .نؤيد تنفيذها بصورة فعالةواحملكمة والية نؤيد  وهي أننا الرسالة القوية نفس ،ةمناسب ويف كل ،كل يوم

__________________________  
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 ∗لصاحب السعادة السيد غريت روزنتا

أوهلما إن مهنيت ليست احملاماة وال خربة يل يف : إن مشاركيت يف هذا احلدث تنطوي على أمرين غري عاديني
، على األقل حىت هذه اللحظة، نظام روما األساسيوثانيهما إنين أنتمي إىل دولة مل توقع على . وليةالقضايا القانونية الد

ومن أجل تلك األسباب حتديدا . وبالتايل هي ليست عضوا فيه بالرغم من مشاركتها الناشطة يف املفاوضات بشأنه
لدى األمم املتحدة للمشاركة يف استضافة هذا نيا ياستدعتين زميليت السيدة سانيا شتيليتش، املمثلة الدائمة لسلوف

ورغم . ورغم أنين لست حماميا فإنين حريص على حكم القانون على الصعيدين الوطين والدويل. احلدث واملشاركة فيه
  .لكمرويها أن دوليت ليست عضوا يف امليثاق إال إا تتطلع لتصبح كذلك، وحول ذلك هناك قصة أود أن أ

 عندما ١٩٩٨في عام ف. لو من الطرفخت ال ة شخصيةطريقبحملكمة اجلنائية الدولية تأسيس افقد علمت ب
 طلبت مين حكوميت أن ، بعد أن خدمت يف األمانة العامة لألمم املتحدة،عدت إىل غواتيماال من سانتياغو، شيلي

إىل غواتيماال ضمن زيارة "نني"أساعد يف تنظيم زيارة رمسية لألمني العام لألمم املتحدة، السيد كويف عنان وزوجته 
 خالهلا تلقى األمني العام خرب هيولي/متوزمت اإلعداد للزيارة اليت وافقت السادس والسابع عشر من . ألمريكا الالتينية

وللوهلة األوىل بدا يل أن زيارة األمني العام لغواتيماال قد أحبطت مما . توقيع ميثاق روما األمر الذي استدعى حضوره
يعود إىل وإال أن األمني العام مدد زيارته يوما إضافيا وطار إىل روما ليحضر احتفال التوقيع . ستيائناتسبب يف ا

  .غواتيماال حيث كانت زوجته يف انتظاره الستكمال زيارته الرمسية

 عندما كنت أشغل منصب املمثل الدائم لغواتيماال لدى األمم املتحدة ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األولويف 
 ٣١قبل إىل نظام روما األساسي بلدي إنضمام  الرئيس ألفونسو بورتيلو ب،أو باألحرى ظننتين قد أقنعت ،أقنعت

حيث وعدنا وزير الالزمة اإلجراءات الختاذ ديسمرب، وما كان علينا إال أن ننتظر التوجيهات املكتوبة /كانون األول
والسبب وراء ذلك يقودين إىل اجلزء . د بعدم االنضماموبدال من ذلك تلقينا توجيهات مكتوبة تفي. اخلارجية بإرساهلا

  .اصةاخلظروف الاملتصل بوهو اجلزء القصة من اجلوهري 

إن الرأي السائد الذي يفسر عزوف دول كثرية عن االنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية هو خشية تأثري 
حيث جعلت بعض " مسؤولية احلماية"يط مببدأ وبنفس الروح هنالك خشية حت. نشاطات احملكمة على السيادة الوطنية

الدول تتردد يف اخلضوع لقرارات وأحكام دولية اليت ميكن تفسريها بأا تدخل يف شؤوا الداخلية بالرغم من مبدأ 
  . األساسيرومانظام التكامل الذي ينطوي علية 

                                                 
 املمثل الدائم لغواتيماال لدى األمم املتحدة   ∗    
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سجم مع توجهات سياستنا اخلارجية، وبالنسبة النضمام غواتيماال إىل احملكمة اجلنائية الدولية فإن ذلك ين
ويف الواقع، منذ أن وقعت غواتيماال على . كما أن معظم كبار موظفي وزارة اخلارجية هم من مؤيدي تلك اخلطوة

 اليت أت نزاعا داخليا استمر أربعني سنة، أصبحت املبادئ اليت شكلت أساس هذه ١٩٩٦اتفاقيات السالم لعام 
ثنية والثقافية والتقدم االقتصادي املصحوب إلقراطية واحترام حقوق اإلنسان والتعددية ادعم الدمي: االتفاقات وهي

  . أصبحت هذه املبادئ جزءا ال يتجزأ من سياستنا اخلارجية–بعدالة اجتماعية 

، األوىل قضائية بالدرجة األوىل: قبتنيإذن ملاذا مل ننضم إىل احملكمة اجلنائية الدولية؟ كان ال بد من جتاوز ع
الذي ذكرته من " االعتقاد السائد"ما يتعلق باملسألة األوىل ومتاشيا مع وفي. والثانية ذات طبيعة سياسية إىل حد كبري

ويف هذا الصدد كانت حجة احملامني . قبل، هناك مقاومة عنيفة يف غواتيماال لفكرة إخضاع القضاء احمللي لقانون دويل
مع التشريعات الداخلية فحسب بل تنقصها الدستورية أيضا ذلك ألن مواطين أن احملكمة اجلنائية الدولية ال تنسجم 

  .غواتيماال ال جتوز حماكمتهم إال يف حماكم غواتيمالية

 طلب الفرع التنفيذي من احملكمة الدستورية إبداء رأي استشاري حول ٢٠٠٢وعلى أية حال، يف عام 
ال يوجد أي عين أنه ن رد احملكمة باإلجياب، األمر الذي يمع دستور غواتيماال وقد كاتساق نظام روما األساسي ا

  .عوائق دستورية حتول دون انضمام غواتيماال إىل احملكمة

أما املسألة الثانية، أال وهي املعارضة السياسية، إمنا كان مردها إىل أن أمني عام احلزب السياسي احلاكم 
نرال إفران ريوس مونت املتهم من قبل العديد من املنظمات غري ، كان اجل"جبهة اجلمهوريني الغواتيمالني"آنذاك وهو 

بالتغاضي عن تعسفات كبرية يف جمال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك اإلبادة " جلنة احلقيقة الغواتيمالية"احلكومية ومن 
 معني، ومع أن حمامي احلزب، على صعيد. ١٩٨٣ و ١٩٨٢اجلماعية وذلك خالل رئاسته حبكم األمر الواقع ما بني 

 غري أم على صعيد آخر كانوا ٢٠٠٢متوز /تفهموا أنه لن يكون للمحكمة سلطة على اجلرائم اليت ارتكبت قبل يوليو
مقاعد املعارضة يشغل وهكذا نشأت ثقافة معارضة االنضمام للمحكمة داخل احلزب، وهو احلزب الذي . مترددين

  .ريه يتهاوىاليوم وما زال قادرا على التأثري بالرغم من أن تأث

 -) حىت اآلن٢٠٠٨(، وألفارو كولوم )٢٠٠٨–٢٠٠٤( أوسكار برغر –ومن خالل احلكومات املتوالية 
فإن السلطة التنفيذية قامت بنشاط كبري بالدعوة لالنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية، ولكنها ما زالت تواجه 

عض حلفائهم يف الكونغرس فضال عن العناصر األكثر حمافظة وب" جبهة اجلمهوريني الغوامتاليني"املعارضة الشديدة من 
 بدعوة رئيس احملكمة اجلنائية ٢٠٠٧يف الواقع قامت حكومة أوسكار برغر عام . يف مؤسسة غواتيماال التشريعية

نضمام، وقد زيارة غواتيماال ساعيا إلقناع الفئات املتعنتة بأنه ال داعي خلشية اال ىلإفيليب كريش السيد الدولية السابق 
قام الرئيس كريش مبهمة تثري اإلعجاب بالتواصل معهم موضحا مدى سلطة احملكمة ومبينا الضوابط اليت جتنب احملكمة 

، ولكن جهوده مل يكتب نظام روما األساسيالقيام بإجراءات ذات أثر رجعي واليت تنطوي على اجلرائم املتصورة يف 
  .هلا النجاح امللموس الذي كنا نتمناه
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 إن حكومة غواتيماال مستمرة بالتزامها الثابت لالنضمام إىل احملكمة كخطوة تنسجم متاما ؟ين نقف اليومأ
أما االئتالف الذي يعارض هذا . مع موقفها من دعم حقوق اإلنسان والدفاع عنها ومكافحة اإلفالت من العقاب

 الكونغرس مع أن قراءم لألحداث األخرية قد تناقص عدده يفف" جبهة اجلمهوريني الغواتيماليني"التحرك وخباصة 
أهلبت من جديد خماوفهم ورمبا زادت من ، املتصلة مبذكرة القبض على الرئيس عمر حسن البشري، رئيس السودان

ومن الصعب التنبؤ مبا ستنتهي إليه جهود احلكومة يف هذا . تصميمهم على مقاومة املصادقة على االنضمام للمحكمة
  .الصدد

لك، سنواصل على الصعيد الدويل متابعة أعمال احملكمة واملشاركة بصفة مراقب يف اجتماعات وخالل ذ
ويف نفس الوقت وعلى الصعيد احمللي سنتابع جهودنا للحصول على موافقة الكونغرس على . طرافمجعية الدول األ

ستعراضي القادم الذي سيجمع األطراف ويف هذا السياق، أعتقد أن املؤمتر اال. االنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية
  .نشاطات احملكمةالسترعاء نظر الرأي العام إىل وغري األطراف يف نظام روما األساسي ميثل فرصة جديدة 

__________________________  
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  ∗و سانغكسصاحب السعادة السيد با

 واحملكمة اجلنائية األساسي،نظام روما إن  لنا،ى أنه بالنسبة املقتضب بالتأكيد عل نابيانأن نبدأ ناسب امل من
  النظامهذاو. هم يف نظام جديد للقانون الدويلم عنصر  باألحرى بل هوفراغ، ال تعمل يف أنشأها،الدولية اليت 

وقد . ة املشتركةنفعلملأولوية مينح  والسيادة، ملبدأ ابقى وفيي يف حني التضامن،احلديث هو نظام يتسم بقدر أكرب من 
مقاصد األمم ، بطبيعة احلال، يف ميثاق األمم املتحدة، والسيما  الدويل هذا النظام احلديث للقانونأسسوردت 

وفقا " والتوصل إىل حلول سلمية للصراع " احلفاظ على السلم واألمن الدوليني "وبالتحديد قضية، املتحدة ومبادئها
 ."ملبادئ العدل والقانون الدويل

حتقيق السالم من خالل مكافحة اإلفالت  إىل على السعيينبين  هو عليه اليوم القانون اجلنائي الدويل كماف
 حتقيقأحكام القانون الدويل، وإنفاذ ميكن  بأنه ال حمكمة نورمربغاعترفت ، ١٩٤٦بالفعل يف عام  و.من العقاب

يف موجودة  والعدالة العالقة بني السالمومن مث ينبغي أن تكون .  من خالل مكافحة اإلفالت من العقاب إالالسالم
واضعي نظام بوضوح ل دالةهذه العالقة بني السالم والع جتلتو. تطوير القانون الدويل احلديثمن أجل كل مكان 

 .روما األساسي

 من العقاب، والعدالة ومكافحة اإلفالت من جهة، من الدوليني،فكرة أن السالم واألمن بوحنن ملتزمون متاما 
 هي أساس النظام احلديث  أاىنؤكد عل واليت -هذه القيم أن جند و. جنبا إىل جنب اسريي جيب أن أخرى،جهة 

 النظام ومينح.  ينبغي أن تتجسد يف نظام روما األساسي إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية-  من خاللهالذي نتفاعل
  من أجل" اتمع الدويل ككلأخطر اجلرائم اليت تثري قلق "يف  اختصاص البتاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 كما نعلم مجيعا، جرمية اإلبادة ،هذه اجلرائموتشمل . تعزيز العدالة الدولية وحماولة مكافحة اإلفالت من العقاب
ويتم دعم األمهية .  وجرمية العدوان، رغم أن هذه األخرية مل حتدد بعداإلنسانيةاجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد 

 أنه مبوجب النظام األساسي، ال يستطيع من خالل حقيقةادئ العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب مباملعلقة على 
  . احلصاناتمن خالل اختصاص احملكمة وذلك بصفته الرمسية أومنهرب تأحد أن ي

ل كيف   املوجودة أن العالقة بني السالم والعدالةأي أعاله،من املهم أن نتذكر ما قلناه ف هذا،بعد أن قلت 
فإن ولذلك، .  نظام روما األساسيا موجودة يف فإعلى حنو مماثل واحلديث، نا يف أساس نظامينبغي أن تكونمكان 
حنن اآلن مجيعا على دراية مبضمون املادة و.  معينةوضعية فرصة لالزدهار يف أية تتاح لهجيب أن و مهم أيضا مالسال

 الفصل السابع من قبل  مبوجبراعتماد قراملدة عام بعد قاضاة ت وامل التحقيقا يفيه ال جيوز املض اليت تنص على أن١٦
 يف النظام األساسي على وجه التحديد لضمان وجود عالقة تكاملية بني السعي إىل ١٦املادة وقد وردت . جملس األمن

لى وجه التحديد يف النظام األساسي عوقد وردت هذه املادة .  وحتقيق السالم من جهة أخرىجهة، من العدالة،حتقيق 
  . فرصة لالزدهار تتاح للسالم العدالة جيب أنتباعإ بينما جيريلضمان أنه 

                                                 
  .يا لدى األمم املتحدة املمثل الدائم جلنوب أفريق   ∗
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نشعر بالقلق إزاء إصدار أوامر قد تعرقل والعدالة، السالم منشغلني بتحقيق  الدويل،كأعضاء يف اتمع وإننا 
 يف ١٦ قرار مبوجب املادة عتمادلس األمن الهلذا السبب أيدنا الدعوة اليت وجهها االحتاد األفريقي و. عملية السالم

 ماحململ بقي  النظام اجلديد يفة قائمي، كما هةلا بني السالم والعد القائمةلعالقة إىل افإن ذلك يعود. سياق السودان
ئة  للمحكمة اجلنائية الدولية كهي دعم جنوب أفريقيا املتواصل بني يف إطارهقانون الدويل، واليت ال نرى أي تناقضال

العدالة، من جهة، وسعينا لتحقيق السالم يف السودان من خالل الوسائل السياسية، مبا يف ذلك بإقامة قضائية مكلفة 
 تأمني إىلالعملية السياسية اليت دف  وتشمل . من النظام األساسي١٦عملية املنصوص عليها يف املادة المن خالل 

كلف بتقدمي توصيات إىل االحتاد مى، يرأسه الرئيس السابق مبيكي، فيع املستورفريق إنشاء السالم لشعب السودان 
قضايا املساءلة، ومكافحة اإلفالت من العقاب، من جهة،  ملعاجلة  أفضل الطرقبشأناألفريقي للسالم وجملس األمن 

حتاد األفريقي  اال قرارات بعنايةإذا قرأ املرءيف الواقع، و. ، بصورة شاملةمن جهة أخرىواملصاحلة وتضميد اجلراح 
 خبصوص إرجاء التحقيق،١٦ املادة  تطبيق إىلسعياأنه واضحا  سيكون السودان،األمن بشأن قضية جملس للسالم و

 وقد دعا . اختاذ خطوات فورية لتحقيق السالم واألمن واالستقرار والعدالةإىل  السلطات باستمرار السقد دعاف
 قضايا اإلفالت من العقاب واملساءلة معاجلةضمان "ألطراف السودانية إىل  ااملثال، على سبيل ،جملس السالم واألمن

اختاذ  "إىل الس السودان قد دعا، فعلى حنو مماثلو". واملصاحلة وتضميد اجلراح بشكل مناسب من خالل املفاوضات
والية الفريق ويف معرض حديثه عن ". خطوات فورية وملموسة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف دارفور

  :مارس من هذا العام/مبيكي يف آذارإ، قال الرئيس ةلاالرفيع املستوى، والتعبري عن الصلة بني السالم والعد

على أيضا بل و،  فقطإاء احلروب والصراعات العنيفة يف أفريقيا على القارةال جيب أن تعمل "
 جرائم أناألطراف املتحاربة  مجيع جيب أن تعرفأي حال، باحلرب  عحالة اندالضمان أنه يف 

ثقافة ل ه لن يسمح، وأنصرامةعاقب بتاحلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وغريها من التجاوزات س
  ". تترسخ وتكرس نفسهاب أناإلفالت من العقا

 دون النظر إىل أحدمهاال ميكننا مواصلة و.  جنبإىلالسالم والعدالة جنبا جيب أن يسري بالنسبة لنا، فلذلك و
وبينما تواصل احملكمة . ومها وجهان لنفس العملة.  على حساب األخرأحدمها إتباع نا وحنن بالتأكيد ال ميكنر،اآلخ

 لالحتاد  التابعواألمن، مبا يف ذلك جملس السالم اه أنشأن الذياألجهزة السياسية للنظامجيب على حتقيق العدالة، 
  .ماوصو م واألمنائل املتاحة هلا لضمان حتقيق السالاستخدام كل الوس ، األمم املتحدةنأم وجملس األفريقي

 نظام روما ستعراض سوف تلتقي الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية يف أوغندا ال،٢٠١٠يف عام و
وهم جيتمعون املندوبني أن وحيدونا األمل يف أن التحضريات هلذا احلدث البالغ األمهية تسري على ما يرام و. األساسي

 مقاصد م يف اعتبارهونضعيتفكري يف تعريف جرمية العدوان وغريها من التعديالت على النظام األساسي، سوف لل
  . يعيش فيهملنلسالم والعدالة للجميع يف العامل وامم لضمان    ص ظل نظاموجود احملكمة اجلنائية الدولية يف 

__________________________ 
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  ∗ت فالريصاحبة السعادة السيدة مارينا أني

الفرصة للتحدث إليكم عن قضية حتتل أمهية خاصة بالنسبة لترينيداد وتوباغو وهي تتاح يل أن لشرف يل إنه 
إن ترينيداد . القضية اليت تشكل حمور أعمال هذا الصباح أال وهو العدالة اجلنائية الدولية ودور احملكمة اجلنائية الدولية

ذ تبين نظام روما األساسي والشروع يف تنفيذه وانتخاب هيئة القضاة والبدء وتوباغو تعتز مبنجزات هذه احملكمة من
موضعا النتقادات كثرية من يف الفترة اليت مضت منذ تأسيسها احملكمة كانت إننا مجيعا مدركون بأن . بأول حماكمة

ويل قد جعل من احملكمة إن ترينيداد وتوباغو ستظل مقتنعة بأن اتمع الد. لدول وهيئات أخرى مماثلةاألفراد وا
إن املتهمني بارتكاب أخطر اجلرائم . اجلنائية الدولية آلية دائمة وعاملية مستقلة حقا يف مكافحتها اإلفالت من العقاب

اليت م اتمع الدويل يقرون بأنه ال يوجد مالذ آمن وال حامية للمراتب العليا وال حصانة سيادية يف حماولتهم التهرب 
  .وباملقابل فإن ضحايا هذه اجلرائم الدولية يرون يف هذه احملكمة حصن العدالة، وإىل حد بعيد، منارة أمل. من العدالة

ومع ذلك ال بد أن نتذكر أن احملكمة اجلنائية الدولية ليست أداة مفروضة من دول الشمال على دول 
شرق كما حياول بعض معارضيها أن جيعلونا اجلنوب، أو من الدول املتقدمة على الدول النامية، أو من الغرب على ال

روبنسون الرئيس األسبق لترينيداد وتوباغو ورئيس وزرائها املبادرة . ر. حني اختذ سيادة القاضي آرثر ن. نعتقد
السياسية إلعادة التأكيد لألمم املتحدة بضرورة تأسيس حمكمة دولية دائمة فهو مل يتصور، كما فعل السيد بنجامني 

عي العام السابق يف حماكمات نورنربغ وغريه، حمكمة حمدودة على إقليم معني أو شعب معني أو ثقافة أو فرينر املد
وسنظل مقتنعني بأن احملكمة اجلنائية الدولية ستبقى . لقد رأوا فيها حمكمة خلدمة اإلنسانية مجعاء.  حضارة معينة

  .ملتزمة باملهام املنوطة ا مبوجب نظام روما األساسي

إن احملكمة اجلنائية الدولية هي نتاج ما هو خري بالنسبة للمجتمع الدويل ومثال بارز على النجاح الناجم حقا 
  .عن اجلهود املتعددة األطراف

كمة احملقد أسهموا يف تشكيل  جلماعة الكاريبيةأما من املنظور اإلقليمي فإن ترينيداد وتوباغو وأندادها من ا
لجماعة للقد روجنا وما زلنا نروج للمحكمة اجلنائية الدولية يف إقليمنا الفرعي التابع . خريالعقد األئية الدولية يف اجلنا

. حول احملكمة اجلنائية الدولية لتنمية الوعي ضمن جمتمعناحلقات عمل وقمنا باستضافة حلقات نقاش و الكاريبية
توصلت إليه حتت تصرف الكثريين من وحني قامت ترينيداد وتوباغو بسن التشريع الالزم للتنفيذ فقد وضعت ما 

نظام جرياا الذين كانوا يبحثون عن تشريع خاص م من أجل أن يكيفوا قوانينهم احمللية بشكل يتوافق مع أحكام 
وفضال عن ذلك فقد تعاونا مع أعضاء جمموعة املنظمات غري احلكومية، وبشكل خاص ائتالف . روما األساسي

 جلماعة الكاريبية إقناع الوفود واحلكومات اإلقليمية كي يدرجوا يف جداول أعمال ااحملكمة اجلنائية الدولية يف
بل إن كال منا لعب دورا وسيظل يلعب دورا يف . والتجمعات األخرى األمور اليت تتصل باحملكمة اجلنائية الدولية

التوقيع على أي اتفاقات  ريبيةجلماعة الكاومن أهم األمور، كان رفض عدد من دول ا. الدفاع عن نزاهة ميثاق روما

                                                 
.    املمثلة الدائمة لترينيداد وتوباغو لدى األمم املتحدة ∗  
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. لقانون املعاهداتاتفاقية فيينا عدم االنصياع الثنائية اليت ختالف اهلدف من نظام روما األساسي والتزاماتنا مبوجب 
كذلك، فقد قمنا بتزويد احملكمة بالقضاة كما يعمل عدد من مواطنينا يف أقسام خمتلفة من أمانة مجعية الدول 

  .األطراف

مع الدويل مبا تواجهه من مشاكل متعددة حتتاج إىل احملكمة اجلنائية الدولية وخباصة يف سعينا للتغلب إن ات
إن من أخطر هذه اإلخفاقات عدم احترام حقوق اإلنسان لضحايا اإلبادة . على الكثري من إخفاقات القرن العشرين

 املختلفة لتفعيل القانون الدويل حلقوق اإلنسان الضعفاء وضحايا اجلرائم الفظيعة األخرى بالرغم من توفر األدوات
نظام روما إن ترينيداد وتوباغو تدعو كل أعضاء األمم املتحدة الذين مل ينضموا بعد إىل . الدويلاإلنساين والقانون 
لئك وجبهودنا املشتركة نستطيع أن نواصل بناء احملكمة اجلنائية الدولية كحصن ملواجهة أو. أن يفعلوا ذلك األساسي

  .الذين يوظفون مراكز القوة لديهم إليقاع البؤس على الضعفاء منا

__________________________ 
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  ∗صاحبة السعادة السيدة روزماري بانكس

هذا النوع من احلوار اجلاري يف نيويورك ألجل تدرك أمهية حملكمة اجلنائية الدولية وبقوة الندا ينيوزتؤيد 
  .فهم للمحكمةالذا مهم خاصة يف زمن يسوده نوع من سوء  وه.تعميق فهم طبيعة احملكمة

فيما يتصل باحملكمة اجلنائية الدولية يف منطقة جنوب معلومات حمدثة  آخر وا        إقليمي   ر امنظوود أن أقدم أو
كما تعرفون مل يكن مثة أي نشاط حتقيق يف منطقتنا وانصب التركيز بدال من ذلك على هدف و. اهلادئالبحر 

  . األساسيلعاملية تنفيذ نظام رومااملشاركة ا

 من ٦ إالشكل حىت اليوم ال ت بتمثيل جيد يف احملكمة اجلنائية الدولية فاهلادئى منطقة جنوب البحر ظحت ال
 ، وناورو، وجزر مارشال، وفيجي،كو وجزر ك،وهذه الدول األطراف السبعة هي أستراليا.  دولة طرف١٠٨أصل 

 اهعن اهتمام بابوا غينيا اجلديدةأعربت  األساسي ونظام روماعلى ووقعت جزر سليمان .  ونيوزيلندا،اوسامو
 انعدام االهتمام وإمنا تدل على وجود صعوبة لىتدل بالضرورة ع اليف العضوية ة ضنسبة املنخفالإن . بالتصديق عليه

  .يف حتديد األولويات

ديق يصعب على بلدان منطقتنا مواجهة طلبات وتكاليف التغيري هناك عقبات يتعني التغلب عليها ألجل التص
والتطوير التشريعي املطلوب وهناك أيضا أولويات متنافسة مبا يف ذلك ضغوط اتمع الدويل قصد االمتثال للمتطلبات 

  .املتعلقة باإلرهاب وغسل األموال وريب املخدرات

عقدت عدة حلقات دراسية وحلقات عمل يف منطقة مثة عمل جار دف التغلب على هذه العقبات، فقد 
ال، احللقة الدراسية رفيعة املستوى اليت استضافتها ثعلى سبيل املو . خالل السنوات األخريةاهلادئجنوب احمليط 

ودف هذه . ٢٠٠٨أغسطس /آب وحلقة العمل اإلقليمية اليت استضافتها ساموا يف شهر ٢٠٠٧استراليا يف عام 
 ،وتشجيع األطراف على التصديق. ،اهلادئادة املعرفة باحملكمة اجلنائية الدولية يف منظمة جنوب البحر األنشطة إىل زي

 اليت نظمت يف ساموا وقد مشلت حلقة العمل. الالزمةتنفيذية  التشريعاتإصدار ال ىلذلك عاعدة الدول اليت تريد سوم
  .مدخال إىل قانون الكمنويلث النموذجي لتنفيذ نظام روما

تقوية األطر الرئيسية الرامية إىل الوفاء بااللتزامات املرتبطة ل طقتنادمت املساعدات الثنائية األطراف يف منقو
سيما ني، الالربملانيكما إن . باحملكمة اجلنائية الدولية والتعاون الدويل مبا يف ذلك املساعدة املتبادلة يف اال اجلنائي

لمسائل املرتبطة باحملكمة ل إقليمنايف روجون ي، واملنظمات غري احلكومية أيضا “برملانيون من أجل عمل عاملي”منظمة 
  .اجلنائية الدولية

                                                 
.املمثلة الدائمة لنيوزيلندا لدى األمم املتحدة*           
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على نظام روما األساسي تصديق على الإن أولويتنا اإلقليمية تتمثل يف مواصلة دعم احملكمة والعمل بإجياز، فو
 حرمان علىا حتسني األمن يف املنطقة واملساعدة ونعتقد أن زيادة عدد التصديقات ميكنه. وتنفيذه على النطاق العاملي

  .ظيعة من احلصول على مالذ آمنفمرتكيب اجلرائم ال

لنقاش الدائر حاليا، إننا بالنسبة لو.  للمحكمة اجلنائية الدوليةنيوزيلندايف اخلتام، أود أن أؤكد جمددا دعم 
إننا منيز هذا عن العمليات السياسية من قبيل دور . ونيةالل احملكمة وحيادها يف االضطالع بواليتها القانقبقوة استؤيد ن

  .١٦ملادة فيما يتعلق بنظام روما األساسي،واجملس األمن 

__________________________  
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صاحب السعادة السيد إيف هاسندونك*  

عترب دوري                                            كي أعب ر ببعض الكلمات عن مسألة التعاون ألنين أاملتاحة يل للفرصة ود أن أعرب عن امتناين لأ
وأنا ممنت لكل الفرص اليت أتيحت إلطالع الزمالء، .                                                         كجهة اتصال أو كميس ر يف جمال التعاون، يهم التوعية أو الدعوة

  .واملنظمات غري احلكومية على األنشطة اليت يتم االضطالع ا يف هذا الشأن

ن بني املنظمات الدولية واحملكمة، يشمل التعاون، التعاون بني الدول واحملكمة اجلنائية الدولية، والتعاوو
داء السليم للمحكمة، ولنجاحها والتعاون أيضا مع املنظمات غري احلكومية، وهو بالتايل يف غاية األمهية فيما خيص األ

  .يف املستقبل

، اعتمدت مجعية الدول األطراف التوصيات الواردة يف تقرير ٢٠٠٧  عامدة يفويف دورا السادسة املعقو
 توصية بشأن التعاون، وعملنا بشأن هذه ٦٦كانت هناك ). ICC-ASP/6/21 تقرير املكتب املعين بالتعاون(املكتب 

وذه التوصيات، تكون اجلمعية قد قدمت توجيها بشأن الكيفية اليت ميكن .  شهرا املاضية١٨التوصيات على مدى 
  .اعدة يف العمل املتعلق بالتعاونوقررت اجلمعية أيضا تعيني منسق للمس. ا للدول أن تدعم احملكمة

وقد كان . وكما ورد يف تقرير املكتب، تعد مسألة التعاون مسألة دينامية وتتوقف على حجم أعمال احملكمة
وقد تصبح توصيات أخرى عاجلة أيضا، حسب تطور أنشطة . بعض توصيات احملكمة ذا طبيعة أعجل من أخرى

داية بتعاون وثيق مع احملكمة، ومع املنظمات غري احلكومية والدول أيضا، هو لذا فإن ما حاولنا عمله يف الب. احملكمة
وقد عملنا بشأن هذه املسألة على مدى األشهر الثمانية عشر املاضية وقمنا بذلك . حماولة حتديد األولويات وتنفيذها

  .بشكل ملموس وعملي

بيل قانون التنفيذ، وجتميد املمتلكات، فهناك قضايا تقنية، من ق. وليست هذه األولويات أبرزها بالضرورة
ليست هذه أشهر القضايا، مثل االعتقال . وتعقب األصول، ومحاية الضحايا والشهود والعالقات مع املنظمات الدولية

  .والتسليم، أو الدعم الدبلوماسي، ولكنها يف الواقع حامسة بالنسبة لسري العمل يف احملكمة

 احملددة ورمبا ميكننا أن نبدأ يف النظر يف قضايا جديدة مثل االتصال، وهو وقد أحرز تقدم مهم بشأن القضايا
ويف األسابيع . وأظن أن االتصال ودبلوماسية احملكمة عامالن مهمان للغاية بالنسبة للتعاون. ما أثاره السفري لوموناكو

. ايا املتعلقة بدبلوماسية احملكمة واتصاهلاالقالئل املقبلة، أود العمل مع الزمالء يف احملكمة ويف البعثات بشأن هذه القض
فبعد قانون . وأظن أيضا أن هناك قضية واحدة قد تستحق مزيدا من االهتمام وهي أفضل املمارسات املتعلقة بالتعاون

التنفيذ، ما هي أفضل املمارسات اليت وضعها بعض الدول اليت هلا جتربة يف جمال التعاون من أجل االستجابة حقا 
  . التعاون املقدمة من احملكمةلطلبات

                                                 
  . املمثل الدائم لبلجيكا لدى املنظمات الدولية يف الهاي          ∗
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نوفمرب، كما قال لنا الرئيس ويناويسري، حيث /مث علينا أن نتطلع إىل الدورة الثامنة للجمعية يف تشرين الثاين
جراء مناقشات بشأن التعاون، وأن نتطلع أيضا إىل املؤمتر االستعراضي، الذي سيتضمن إلفرصة اللنا تتاح آمل أن 

  .كون لنا رمبا مناقشات بشأن التعاون أيضاجتربة تقييمية وحيث ست

__________________________  
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  ∗نوريهريو أوكوداصاحب السعادة 

  .       ّ                                                              سوف أرك ز يف هذا العرض على عاملية نظام روما األساسي ووجهات النظر اإلقليمية

، يف مجلة     ّ   ، عل قنا٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١حملكمة اجلنائية الدولية يف إىل ا                       ً منذ انضمام اليابان رمسيا  
خاصة باملساعدة على زيادة عدد بالتزامها وتشعر اليابان . نظام روما األساسيلعاملية ال أمهية كبرية على حتقيق أمور،

 بني الدول األطراف يف احملكمة البالغ منوية فقط  دولة آسي١٤لوجود الدول األطراف يف املنطقة اآلسيوية، نظرا 
            ً                               ً                                      ؤسف أنه نظرا  هلذا التمثيل اجلغرايف احلايل، غالبا  ما ي نظر إىل احملكمة اجلنائية الدولية، أو من املو.  دولة١٠٨عددها 

ينبغي معاجلة التوازن اجلغرايف حىت تكون احملكمة مؤسسة و. ، بأا مؤسسة حتت هيمنة مناطق معينةيساء فهمها رمبا
                  ً                             املنطقة، ببذل جهودا  يف هذا الصدد من خالل اتصاالتنا                     ً          ً          قامت اليابان، إدراكا  منها متاما  بدورها يف . أكثر عاملية

مل نوضح بنشاط أمهية و. فريقيةأل ا- الثنائية، وكذلك يف احملافل اإلقليمية مثل املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية
  .ملتحمسني للفكرة مع اهارات يف عملية التصديقاملربات وقمنا بتبادل اخلاالنضمام فحسب، وإمنا 

، نظمت حكومة ٢٠٠٩آذار / مارس١٨في ف.                                   ً            ود أن أعرض اجلهود اليت بذلناها مؤخرا  يف هذا الصددأو
القضايا الناشئة وحتديات : احملكمة اجلنائية الدولية"اليابان باالشتراك مع  املنظمة حلقة دراسية ملدة يوم واحد بعنوان 

لسلك الدبلوماسي الدويل القائمني يف اهلند،        ً            مشاركا  من أعضاء ا٩٢استقطب احلدث . يف نيودهلي "املستقبل
  .املنظمات الدولية، ووزارة الشؤون اخلارجية اهلندية، واألكادميية اهلندية للقانون الدويل، وجامعات هندية

يف كل من اجللسات الصباحية وبعد الظهر، اخنرط املشاركون يف مناقشات بناءة لطائفة من املشاكل تتعلق و
 الدولية، مثل العالقة بني جملس األمن التابع لألمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية، وكيفية تشجيع باحملكمة اجلنائية

        ُ    أود أن أ سلط .  لنظام روما األساسي يف أوغندا٢٠١٠انضمام الدول اآلسيوية إىل احملكمة، واملؤمتر االستعراضي لعام 
  .)١(سية، واليت قد تكون مهمة                             ُ                 الضوء على بعض التعليقات اليت ق دمت يف احللقة الدرا

القاضية الراحلة فوميكو سايغا، يف كلمتها اهلامة، على أمهية احملكمة اجلنائية الدولية وشرحت وشددت 
اإلطار القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية، مثل مبدأ التكامل، واإلجراءات القانونية يف إطار إجراءات احملكمة 

كانت فرصة مثينة للمشاركني لالستماع إىل . تنادا إىل جتربتها امللموسة كقاضيةواالختصاص احملدد للمحكمة، اس
  .                                                                                          ًالقاضية املعي نة كيف تعمل احملكمة اجلنائية الدولية يف الواقع على أساس اإلطار القانوين املذكور سابقا 

                                                 
  .نائب املمثل الدائم لليابان لدى األمم املتحدة  ∗

 

  .اليت عقدا املنظمةلخص للحلقة الدراسية رفق طيه مم  )١(
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تب الشؤون القانونية                                                                 ً        سعادة السيد إيتشريو كوماتسو، سفري اليابان يف سويسرا، الذي كان مديرا  عاما  ملكو
واجه اليابان تالتحديات اليت وأشار إىل الدولية يف وزارة اخلارجية اليابانية يف الوقت الذي انضم فيه اليابان للمحكمة، 

العالقة بني اجلرائم اخلطرية يف نظام روما ) ١(أشار إىل ثالث مسائل، هيو. يف التوصل إىل نظام روما األساسي 
. مسائل مالية) ٣(اإلجراءات التشريعية الالزمة للتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية، و) ٢(و وطين،األساسي والقانون ال

  .              ً                                   املشاركني، خصوصا  بالنسبة للذين يشاركون نفس التحدياتو عمقت هذه املناقشات فهم 

ة الدولية من بني أنه كان هناك عدد قليل من الدول األطراف يف احملكمة اجلنائي لمنظمةلذكر األمني العام و
مشاعر القلق اليت أعربت عنها وكانت .  يف آسيا١٤الدول األعضاء يف املنظمة، السيما وانه مل يكن هناك سوى 

 وأنه ،الوالية القضائية احملليةاحتمال أن تقيد احملكمة اجلنائية الدولية الدول اليت مل تنضم إىل احملكمة اجلنائية الدولية هي 
 واملشاكل النامجة عن ،ظر يف القوانني الوطنية كشرط مسبق لالنضمام للمحكمة اجلنائية الدوليةعادة النقد يلزم إ

أشار األمني العام إىل ضرورة قيام و.                        ُ                                                    االتفاقات الثنائية اليت أ برمت لغرض منع تسليم مواطنيها للمحكمة اجلنائية الدولية
  .ن االنضمام كوسيلة للتغلب على هذه االعتراضاتبتنفيذ برنامج تدرييب يهدف إىل نشر املعلومات ع املنظمة

                                                          ً                                 حنن نعتقد أن هذا النوع من احللقات الدراسية اإلقليمية مفيد جدا  يف تبادل االهتمامات واخلربات بصراحة و
                                                                  ً سيواصل اليابان بذل قصارى اجلهود لتحقيق عاملية نظام روما األساسي خصوصا  . بني الذين لديهم مسات مشتركة

  .دة عدد أعضائه يف املنطقة اآلسيويةعن طريق زيا
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  املرفق

  :احملكمة اجلنائية الدولية
  القضايا الناشئة وحتديات املستقبل

  وحكومة اليابان فريقيةألستشارية القانونية اآلسيوية اال                    ن ظمت من قبل املنظمة ا
  )موجز للنتائج(

يف فندق موريا  اواحد مدا يوما حلقة دراسيةابان عقدت املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية وحكومة الي
 ."القضايا الناشئة وحتديات املستقبل: احملكمة اجلنائية الدولية"بعنوان .٢٠٠٩آذار / مارس١٨شرياتون يف نيودهلي يف 

وزارة واملنظمات الدولية، و       ً                                                    مشاركا  من أعضاء السلك الدبلوماسي الدويل املتمركزين يف اهلند، ٩٢ستقطب احلدث وا
 قدمها  اليتسامهاتاملهامة عن ات كلموألقيت األكادميية اهلندية للقانون الدويل، وجامعات هندية، واخلارجية اهلندية، 

                          كما كانت هناك مناقشات حي ة . اليابان للمحكمة اجلنائية الدولية وخربته يف عملية االنضمام إىل نظام روما األساسي
ويرد موجز نتائج . اجلنائية الدولية ومستقبل التعاون بني املنظمة واحملكمة اجلنائية الدوليةبشأن املسائل املتعلقة باحملكمة 

  .احللقة الدراسية أدناه

  املراقبة الشاملة -١
كلمة االفتتاح اليت ألقتها يف اجللسة االفتتاحية السيدة فوميكو سايغا احملترمة، قاضية احملكمة اجلنائية   )أ(

     ً    ً                                                       عرضا  حيا  ألنشطة احملكمة اجلنائية الدولية، وقد لقيت موافقة حارة من الدولية من اليابان، كانت
 .احلاضرين

                                                                            اخلطاب اهلام يف اجللسة االفتتاحية، قصد مساعدة احلاضرين لتفه م أفضل للمحكمة اجلنائية   )ب(
يف سويسرا، السيد إيتشريو كوماتسو، الذي كان مديرا عاما ملكتب                           الدولية، قد مه سفري اليابان

إىل لشؤون القانونية الدويل يف وزارة اخلارجية اليابانية يف الوقت الذي انضمت فيه اليابان ا
وصف السفري كوماتسو مسامهات اليابان للمحكمة اجلنائية الدولية وخربا يف االنضمام . حملكمةا

  .إليها

ائفة من املشاكل يف كل من اجللسات الصباحية وبعد الظهر، اخنرط املشاركون يف مناقشات بناءة لط  ) ج(
تتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية، مثل العالقة بني جملس األمن التابع لألمم املتحدة واحملكمة، كيفية 

الذي إىل احملكمة، واملؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي على االنضمام اآلسيوية الدول تشجيع 
  .٢٠١٠ يف عام يف أوغنداسيعقد 
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  ملخص املناقشات -٢
  "التطور التدرجيي لفقه القانون اجلنائي الدويل ونظرة عامة: "سة الصباحيةاجلل  )أ(

أحد ممثلي حكومة اهلند إن بالده كانت تساهم بفعالية يف تطوير احملكمة منذ اعتماد نظام روما قال   ‘١’ُُ  
          ً                                                            وأوضح أيضا  سبب عدم توقيع اهلند على نظام روما األساسي يف مؤمتر األمم املتحدة . األساسي

االستعراضي لنظام التأكيد على أن اهلند سوف حتضر املؤمتر  ، مع١٩٩٨دبلوماسي يف روما عام ال
  . من أجل التعبري عن مواقفها األساسية٢٠١٠روما األساسي الذي سيعقد يف أوغندا يف عام 

خيية إلنشاء                                                             ً                باحث مرموق من اهلند تطرق إىل تاريخ احملاكم اجلنائية الدولية، مشريا  إىل اخللفية التار  ‘٢’
احملاكم يف التسعينيات من القرن املاضي مثل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  مثل هذه
كما وصف املشاكل اليت قد تنشأ يف احملاكم اجلنائية الدولية يف . اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة

  . تثري قلق اتمع الدويلاليتخطورة اجلرائم شد أيرتكبون سياق حماكمة األشخاص الذين 

جنوب آسيا قدم صورة شاملة للكيفية للجنة الصليب األمحر الدولية يف املستشار القانوين اإلقليمي   ‘٣’
حترام املبادئ األساسية للقانون الدويل حلقوق يف اا جلنة الصليب األمحر الدولية اليت سامهت 

كما وصف . وص عليها يف نظام روما األساسياإلنسان و القانون اإلنساين الدويل، وهي املنص
  . اللجنة للمحكمة اجلنائية الدوليةاالتعاون الوثيق الذي تقدمه

  "التطورات الراهنة والتحديات املعاصرة: احملكمة اجلنائية الدولية: "جلسة بعد الظهر  ) أ(

ة اجلنائية الدولية ذكر األمني العام للمنظمة أنه كان هناك عدد قليل من الدول األطراف يف احملكم  ‘١’
مشاعر القلق .  يف آسيا١٤، السيما وأنه مل يكن هناك سوى املنظمةمن بني الدول األعضاء يف 

احتمال أن تقيد احملكمة اجلنائية الدولية الوالية  ىل احملكمة هيإأعربت عنها الدول اليت مل تنضم 
نية كشرط مسبق لالنضمام للمحكمة القضائية احمللية، وأنه قد يلزم إعادة النظر يف القوانني الوط

      ُ                                 اليت أ برمت مع الواليات املتحدة لغرض منع اجلنائية الدولية، واملشاكل النامجة عن االتفاقات الثنائية
برنامج تدرييب  بتنفيذاملنظمة ىل قيام إأشار األمني العام . تسليم املواطنني األمريكيني للمحكمة

  .كوسيلة للتغلب على هذه االعتراضاتيهدف إىل نشر املعلومات عن االنضمام 

                                               ً                                    مدير اللجنة الوطنية اهلندية حلقوق اإلنسان قدم شرحا  للتحديات اليت تواجه املؤمتر االستعراضي   ‘٢’
  . مبا يف ذلك تعريف جرمية العدوان،٢٠١٠ الذي سيعقد يف أوغندا يف عام لنظام روما األساسي

نظام روما األساسي التعديالت الالزمة لحاليا بدراسة قوم أعلن ممثلو احلكومة اهلندية أن اهلند ت   ‘٣’
  .٢٠١٠لمؤمتر االستعراضي لعام استعدادا لوتعريف جرمية العدوان 

__________________________ 
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  ∗شونغتالسيدة كريستني 

عد  الدول بلدى أمهية كبرية  ذايكون  ينبغي أنامن وجهة نظري من خارج السلك الدبلوماسي، اخترت موضوع
 لدى انشغال كبري  هناككانو.  التكامل يف املمارسةأال وهو موضوعاألساسي   التفاوض على نظام رومامنعشر سنوات 

. رفض اإلفالت من العقابي ،أخرى جهة سيادة الدول، ومن  من جهةترمحيإلنشاء نظام للعدالة الدولية،  لدول يف روماا
) ٢ مناسب؛ حترام لسيادة الدولة ترى أنهاال قدر من) ١ :إلجيادقت واجلهد الو  الدول يف روما قدرا كبريا منوممثلوكرس 
 . على حد سواء عملي وفعالاملختار مبدأ التكاملاألساسي الذي يضمن أن  نظام روما صياغةأفضل الطرق لوإجياد 

 من نظام روما  جدااناجحا  جزءتعدالتكامل   بشأنحكاماألعشر سنوات، هناك سبب يدعو إىل االعتقاد بأن وبعد 
لعل  رأيي، وحسب .ميثل نصا قانونيا متينا فكرة أن نظام روما األساسي إىلمداخلته   يفسرييويناووأشار السفري . األساسي

   .التفكرياملزيد من  انوهناك جانبان يستحق .كثر جناحااأل  األجزاء من بني تعد التكاملاليت تتناول مبدأأجزاء النظام األساسي 

 ة اإلجراءات احمللياحترام: لتكامللقوي النفاذ اإل

 اليت التحقيقات والقضايا فتحعند  بقوة مبدأ التكامل  ستنفذاحملكمة حملكمة اجلنائية الدولية، أنا ممارسةأوال، أظهرت 
 .ديةاجلالدولية يف غاية  وطنية من جانب احملكمة اجلنائيةالإلجراءات ااحترام وكان . احملكمة اجلنائية الدوليةتبت فيها 

 عملية إعادة التحقيق وبعد  أنه أثناء دارفور يفيف تدخل ةغفليتمثل أحد اجلوانب املورمبا . املثال األول هو دارفورو
ألمم  األمن التابع ل إىل كل من جملس-للمحكمة اجلنائية الدولية على نطاق واسع  القضايا، أبلغ املدعي العام تقدمي ذلك

ومل يصدر . حملية لتحقيق املساءلة يف السودان  عن وجود وطبيعة أي مبادرات--اجلنائية الدولية املتحدة وإىل قضاة احملكمة 
 حىت يشكك يف" ظاهرسبب  " أيقضاة الدائرة التمهيدية للمحكمة أنه ال يوجدأن حدد  الرئيس عمر البشري إال بعد إدانة رأم

وهي   يف وقت سابق احملكمة اجلنائية الدوليةاصدرأأوامر ب نتائج مماثلة فيما يتعلقواستخلصت . قبول الدعوى ضد الرئيس
 .محد هارون وعلي كوشيبأ أوامر إدانة ضد

، ويرجع ذلك ال زالت األوامر تنفذ من قبل جزء كبري من اتمع الدويلفي حالة دارفور، فوعالوة على ذلك ، 
واجلرائم اليت يتعرض هلا ضحايا   عن االنتهاكاتليويض احمل لتقدمي التع مل تبذل أي جهد جادجزئيا إىل أن احلكومة السودانية

 حقيق اختاذ خطوات ملموسة لت نفسها يفاالرتقاء إىل مستوى الوعود اليت قطعتها على فشلت احلكومة السودانية يف و.دارفور

معة الدول العربية، إىل اختاذ االحتاد األفريقي وجا ، مبا يف ذلكومل تعر انتباها إىل الدعوات امللحة من قبل الدول. العدالة
 .لتوفري املساءلة عن اجلرائم املرتكبة يف دارفور خطوات حقيقية وفورية

 إىل تقدمي  احملكمة اجلنائية الدولية بالفعلحيث دفعت حماكماتالوضع هناك خمتلف متاما، ف. واملثال الثاين هو أوغندا
بشأن األفراد الذين يتحملون أكرب احملاكمات احمللية   ذلك مبا يفإجراءات حملية،لقيام بجادة وملموسة ومفصلة ل قترحاتم

كمة  من قبل احملبدأ التكاملبيد أن مسألة االحترام الشديد مل. أوغندا  عن اجلرائم اليت ارتكبت يف مشالقسط من املسؤولية
حكمة اجلنائية الدولية النظر فيما إذا كانت لملالدائرة التمهيدية أعادت  العام،مؤخرا يف ربيع هذا و. مل يتغرياجلنائية الدولية 

                                                 
مكتب املدعي  مركز شيل حلقوق اإلنسان الدولية، معهد ييل للقانون؛ وحمامية ادعاء سابقة لدى احملكمة اجلنائية الدولية، يف باحثة   ∗

  .العام وأستاذة حماضرة سابقة يف معهد ييل للقانون
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وخلصت احملكمة إىل  .قضاياال  استمرار حيوية هذهأيللشك يف قبول قضايا احملكمة اجلنائية الدولية   يدعوسببااملبادرات احمللية 
 احملكمة ولكن. حىت اآلن  وطنيةإجراءات           ومل تت خ ذ أي . احملكمة اجلنائية الدولية  تدخللتجاهل     ٍ داع يس هناك، حىت اآلن، لهأن

 . حقيقية حمليةأي إجراءات  احترامة بشأن تنفيذ أا ملتزمة بأن تكون متيقظ    ًأيضا  أوضحت

  بعد التحقيق أو املقاضاةيف احملكمة اجلنائية الدولية ولو مل تشرع حىت احمللية،تعزيز املساءلة 

وبعبارة . تعزيز املساءلة احمللية  جمال يف مبدأ التكاملحنجال مؤشرات مبكرة  تظهر من خاللهاال الثاين الذيويتمثل 
ميكن للمرء والدولية،   احملكمة اجلنائيةقضايا بدأااحملكمة اجلنائية الدولية، فضال عن   اليت مل حتقق من قبلقضايا يف الأخرى،

 .مبدأ التكامل أن يرى اآلثار اإلجيابية لنظام روما األساسي واعتماد

احملكمة اجلنائية الدولية شجع املبادرات   وجود نظام أنكيفن مثال عكأوغندا أيضا  الوضعية يف إىلوميكن النظر 
  . اجلرائم الدولية احمللية لتقدمي التعويض لضحايا

 لمحكمة اجلنائية الدولية الوضع لاملدعي العاموضع  ،٢٠٠٤منذ عام ف.  كولومبيا وكينياا، مهومثة مثاالن إضافيان
البلد مرتني، وذلك يف  هذا زار بل يف كولومبيا، وضعيةوقد رصد ال. تحليلالدراسة أو اليسميه ما قبل  ت ما حتيف كولومبيا

وجود احملكمة وأدى . ، وحتقيق املساءلة عن االنتهاكات السابقةهناكحماولة لتعزيز وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان 
متنح احلكومة الكولومبية لن العسكرية،   عملية جتريد القوات شبهنه ضمنأ ضمان يف، على سبيل املثال، دورا ةاجلنائية الدولي

املدين يف كولومبيا، وداخل   عناصر من اتمع من قوةاحتمال تدخل احملكمة اجلنائية الدولية وزاد. احلصانة مقابل إلقاء السالح
  .م والتجاوزات اليت ارتكبت يف هذا البلد اجلرائضد لولقدر ممكن من احل يبحثون عن أكربالذين احلكومة الكولومبية، 

أعقبت االنتخابات العامة بإنشاء حمكمة   اليتعنفال جلنة للتحقيق يف أعمال ، أوصتهناكف. حدث مثالكينيا أوتعد 
  بأمساء أكثر قائمة بوضع اللجنة أيضا وقامت.اجلرائم اليت ارتكبت يف أعقاب االنتخابات الوطنية  املساءلة عنحقيقخاصة لت

ن إقامة م احلكومة الكينية تمكنتمل ذا إ  للمحكمة اجلنائية الدوليةالعام  مسؤولية، وسيتم تسليمهم إىل املدعيمرتكيب العنف
 العملية نتائج وتظل. ه ومت متديديف املرة األوىلاملوعد النهائي إلنشاء احملكمة اخلاصة  وقد فات.  املوصى ااصةاخلكمة احمل

 كامل كينيا استكشافيف وجد بأنه ي مبدأ التكامل، إنفاذو ،ي نظام روما األساسيكفلمع ذلك، و. ةاحمللية غري مؤكد
 . أي تدخل للمحكمة اجلنائية الدولية التوصل إىلاإلقليمية قبل  احمللية أوللمساءلة

اهلدف و. تهاوليمحاية سيادة الدولة وتعزيز مسؤ :لى النحو الذي أقر يف روما إىل حتقيق هدفني عمبدأ التكاملويرمي 
مراعاة مببدأ  االلتزامجدية حملكمة اجلنائية الدولية ا بديمصداقية احملكمة، من الضروري أن ت أي أنه من أجل وهراجلاألول هو 

 لفعالية النظام العاملي لنظام جوهريأكثر طموحا وذلك أمر  ففهو هدأما اهلدف الثاين و.  حقيقيةحملية راءاتواحترام إج
 ذلك،ومع . موضوع مراجعة مستمرةو يف بداياته احملكمة بشأنكل شيء ويبقى . ةلي نظم املساءلة احملتعزيز  أياألساسيروما 

  .من النجاح ا، ورمبا بدرجة مدهشةم الوفاء ريمبدأ املوضوعية جييف على أن هد لتدفإن ممارسة احملكمة حىت اآلن 

__________________________ 
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  ∗السيد وليام بيس

  .ن أقدم نبذة خمتصرة عن املسائل احمليطة بالعاملية والتكامل و التعاونأود أ

  العاملية
، بلغ عدد ١٩٩٨بعد مضي أكثر من عشر سنوات على االعتماد التارخيي لنظام روما األساسي يف عام   

ؤسسة جديدة ورغم ذلك، ينبغي أن نتذكر أن احملكمة م.  دولة١٠٨                         ً       ً     الدول األطراف يف احملكمة رقما  ملحوظا  وهو 
                                   ً ويف هذا السياق، ال تزال العاملية عنصرا  .  ويف حاجة إىل تعاون الدول لكي تنجح وتؤدي عملها بصورة فعالة-

      ً                                                                                         أساسيا  لضمان أن تصبح احملكمة حبق مؤسسة عاملية قادرة على توصيل العدالة إىل املتهمني بارتكاب أشد اجلرائم 
اسي من جانب القوى الرئيسية غري األطراف يف احملكمة وضمان ويشكل حشد الدعم السي. خطورة ضد اإلنسانية

التمثيل الواسع النطاق جلميع أقاليم العامل يف احملكمة هدفني ومعيارين رئيسيني لتعريف مبدأ العاملية يف التحالف من 
  .أجل احملكمة اجلنائية الدولية

لتدوين اليت قامت ا األمم املتحدة وبأن     ّ                                                   ويذك رين جلوسنا هنا بأن نظام روما األساسي هو نتاج عمليات ا  
التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية أكد طوال السنوات األربع عشرة املاضية بأن نظام روما األساسي واحملكمة 

ولذلك يرحب التحالف ذه . اجلنائية الدولية ال ميكنهما النجاح بدون وجود عالقة قوية وبناءة مع األمم املتحدة
 املناسبة من حيث التوقيت واملعقودة يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة بشأن العدالة الدولية ودور احملكمة لقة الدراسيةاحل

واإلجراء اجلمعية العامة واللجنة السادسة، الذي تقوم به غىن عنه الذي ال دور ال ومن املهم أن نتذكر .اجلنائية الدولية
محل هذه اللجنة  عندما ١٩٩٤نوفمرب /تشرين الثاينلسفري المبيت من غانا يف اخلطري الذي اختذه رئيس اللجنة ا

نة القانون  بشأن النظر يف مشروع النظام األساسي الذي وضعته جل٥-على املوافقة على القرار فاء" املوقفاملتماثلة يف "
  .كمة جنائية دولية مستقلة إلنشاء حم    ًقويا        ً أفريقيا       ًدعما منذ البداية هذه املبادرة تلقت وهكذا، . الدويل

 وأن احللقة الدراسيةزمالئي، امسحوا يل أن أعلق أوال على البيانات واملسائل األخرى اليت أثريت يف هذه   
أقول صراحة أن التكامل ال ميكن أن ميارس إال إذا وجدت يف الدول األطراف والدول غري األطراف قوانني وطنية 

نظام روما األساسي يف جرائم اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، وجرائم أخرى ضد                            ً  تسمح بالتحقيق واملقاضاة وفقا  ل
وبالنظر إىل عدم اعتماد هذه القوانني الوطنية حىت اآلن فإن نظام روما األساسي يبقى غري كامل بدرجة . اإلنسانية

  .                ً                          خطرية ويعتمد كثريا  على احملكمة اجلنائية الدولية

                                                 
.جل احملكمة اجلنائية الدوليةت غري احلكومية من ألتحالف املنظما  منظم االجتماعات ∗ 
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وسيقاوم بشدة أي جهود للسيطرة السياسية . جود حمكمة عادلة ومستقلةوسيكافح االئتالف من أجل و  
وترفض . أفريقيا" يستهدفان"وال أساس من الصحة للقول بأن املدعي العام واحملكمة . على احملكمة وإساءة استعماهلا

وبالعكس، . الدعاء منظمة يف أفريقيا هذا ا٦٠٠املنظمات غري احلكومية األعضاء يف التحالف اليت يزيد عددها على 
أفريقيا هي القارة اليت لديها العدد األكرب من التصديقات وحكوماا هي اليت طلبت من احملكمة اجلنائية الدولية أن 

  .تساعدها يف التحقيق واملقاضاة يف أشد اجلرائم خطورة اليت وقعت يف أراضيها

زن يف نظام روما األساسي إىل الثغرات الكبرية يف وعالوة على االفتقار إىل تدابري التكامل، يعزى اختالل التوا  
يت السابق وأمريكا ييف آسيا ومشال أفريقيا والشرق األوسط، ومن جانب احلكومات يف االحتاد السوفيعليه التصديق 
                                                         ً       ً                    وأفضل طريق ملعاجلة االختالالت والتصورات اخلاطئة هو أن حنقق تقدما  ملحوظا  يف العاملية والتكامل . الوسطى

  .لتعاونوا

ويواصل التحالف الرصد الوثيق لعمليات التصديق والتنفيذ ويشجعها على املستوى العاملي ويعمل مع خمتلف   
اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك مع املسؤولني احلكوميني، واملنظمات غري احلكومية، ووسائط اإلعالم، والربملانيني، 

  .وطنيةواألكادمييني من أجل إحراز تقدم يف اإلجراءات ال

) املكسيك والربازيل وسلوفينيا(                                                                   ويف هذا السياق، نشيد بالعمل الذي قام به امليس ر احلايل وامليس رين السابقني   
ويتسم االستمرار يف وضع قائمة .                                                                     ً     ًيف خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا  كامال 

مة بأمهية خاصة ونشجع الدول على التعاون مع امليسرين بتقدمي معلومات حمدثة يف ألجهزة التنسيق الوطنية مع احملك
كذلك، نرحب بالردود اليت وردت من الدول األطراف على االستبيان الذي أجرته احملكمة واليت يزيد . هذا الصدد

. يف أقرب وقت ممكنم بذلك إىل القيا اآلن رد على االستبيان حىت    ً                          ردا ، وندعو مجيع الدول اليت مل ت٢٥عددها على 
ونرجو من اجلمعية أن تصدر وثيقة موجزة هلذه الردود حبسب الفئات الستخدامها يف املقارنة بني التجارب املختلفة 

  .للدول يف هذا الشأن

                                                                                         وإضافة إىل ذلك، من املفيد للغاية أن ت نشأ يف أمانة اجلمعية وظيفة جديدة لتشجيع الدول على تبادل   
  .لكي تعمل كجهة تنسيق لطلبات املساعدة التقنيةاملعلومات و

                          ً                                                                  ويوفر املؤمتر االستعراضي أيضا  فرصة هامة لتعزيز التصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه على النطاق   
وملا كان اهلدف األساسي من املؤمتر االستعراضي هو تقييم املوقف، ينبغي أن تنظر الدول يف ختصيص بعض . العاملي

ألموال ، يلزم توفري قدر كاف من امؤمتر االستعراضيللنجاح الضمان ول. ل املؤمتر لتقييم تنفيذ خطة العملالوقت خال
أقل االستئماين لصاحل صندوق      ً                       ونظرا  لعدم كفاية األموال يف ال. املؤمترمشاركة يف للللمراقبني ومجيع الدول األطراف 

مشاركة أقصى قدر لضمان ر الكايف من األموال هلذا الصندوق االهتمام بتوفري القدبوجه خاص ، يلزم            ًالبلدان منوا 
 علىمباشر تأثري املؤمتر االستعراضي الدول بقوة يف اركة ستكون ملشو. املؤمتر االستعراضيممكن من احلكومات يف 

  .عامليةالتعزيز 
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وحنثكم على . لوحيدونا األمل يف أن تكرس الدول األطراف االهتمام والطاقة الكافيني لتنفيذ خطة العم 
استغالل عضويتكم يف املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية لضمان أن تكون احملكمة الدولية يف جدول أعماهلا، سواء 

 يف                                 ً                                ً                            من خالل القرارات، أو بوصفها موضوعا  للمناقشة يف االجتماعات، أو موضوعا  ينبغي أن تقدم الدول األعضاء 
وندرك تأثري الدعم الذي تقدمه الدول لروح ونص النظام األساسي . رز بشأنه                  ً             تلك املنظمات تقريرا  عن التقدم احمل

وندعو الدول األخرى إىل العمل على ترمجة هذه التجربة االجيابية إىل إجراءات .                              ًوللمحكمة اجلنائية الدولية أيضا 
  .ملموسة من جانب الشبكات واملنظمات اإلقليمية األخرى

  التكامل
ويقر نظام روما األساسي بالتايل باحلاجة إىل . روري حلسن سري العمل يف احملكمةالتعاون الدويل مهم وض  

واحملكمة مؤسسة مكملة للمحاكم . اختاذ قرارات على الصعيد الوطين للتأكد من تقدمي أشد اجلرائم جسامة للعدالة
لصعيد الوطين وتعزيز التعاون الدويل وتقر ديباجة نظام روما األساسي باحلاجة إىل اختاذ تدابري على ا. اجلنائية الوطنية
وتشري القواعد . اجلزء التاسع من النظام األساسي األسس التوجيهية للتعاون الدويل واملساعدة القضائيةبينما يتضمن 

  .اإلجرائية وقواعد اإلثبات وكذلك شىت القواعد اليت تنظم عمل احملكمة إىل التعاون بطرق املختلفة

          ً                       دولة طرفا  أصدرت تشريعات لتنفيذ ٤٠تبني من إحصاءات التحالف أن أكثر من ، ٢٠٠٩مارس /ويف آذار 
                                  ً             دولة أو أكثر تشريعات متضمنة نصوصا  عن التكامل ٢٥ومن بني هذه الدول، أصدرت . نظام روما األساسي

 دولة ١٥٠ك وتبقى بعد ذل. والتعاون بينما أصدرت الدول األخرى تشريعات تشري إما إىل التكامل وإما إىل التعاون
  ! كما كانت يف البداية

لذلك، وعلى الرغم من التقدم الكبري احملرز يف إصدار التشريعات املتعلقة بالتكامل والتعاون، الزال العديد   
وقد تشكل هذه العملية . واصلة اإلجراءات التنفيذية الواجبة لتنفيذ النظام األساسيمن الدول األطراف يف حاجة إىل م

وعملت بلدان كثرية تعاين من هذه احلالة باالشتراك . لدان ذات املوارد البشرية واملالية والتقنية احملدودة    ً        عبءا  على الب
مع منظمات اتمع املدين أو تعاقدت مع خرباء استشاريني إلعداد مسودات التشريعات التنفيذية للمحكمة اجلنائية 

 بالتعاون مع بعض أعضاء التحالف الدوليني واحملليني ويقوم التحالف بدور الوسيط يف هذه العمليات. الدولية
ولذلك نشجع مجيع الدول اليت حتتاج إىل مساعدة يف هذا الشأن على االتصال بنا لكي نتمكن من تقدمي . الرئيسيني

وانني واغتنم العديد من الدول فرصة إعداد التشريعات التنفيذية لتحديث قوانينها اجلنائية وق .الدعم الالزم جلهودها
وستعكس النظم القانونية هلذه الدول التطورات يف القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل . اإلجراءات اجلنائية

  .املعتمدين وفقا للمعاهدات الدولية

وقبل أسابيع فقط اعتمد الكونغرس . يةرحلة التنفيذاملوال يزال العديد من الدول يف خمتلف أحناء العامل يف   
.     ً                                                                                  نونا  يتضمن اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي وهو مطلب أساسي للمضي يف عملية التصديقالشيلي قا

   ً                  فصال  لإلبادة اجلماعية و ن                          ً   على قانون جديد يتضمن قسما  م٢٠٠٩مارس /يف آذارليشيت وباملثل، وافقت تيمور 
  .اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب
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قضايا مثل بعض الملحة الستفادة الدول من املؤمتر االستعراضي القادم لتقييم وعالوة على ذلك، هناك حاجة   
ينبغي أن تركز عملية  ويف هذا الصدد،. التكامل، والتكامل االجيايب، وفجوة اإلفالت من العقاب يف بلدان احلاالت

املستفادة، والتجارب، والطريق التقييم الناجحة يف املؤمتر االستعراضي على القضايا ذات الصلة بالتحديات، والدروس 
  .جلمعيةاأداء وكذلك على يف التعامل مع نظام روما األساسي على الصعيد الوطين ، إىل األمام للدول األطراف 

  التعاون
تناول أعضاء التحالف موضوع التعاون باستفاضة يف السنوات املاضية يف عملهم باحملاكم الوطنية والدولية   

  .نظام روما األساسي، ومناقشام ومشاورام املستمرة مع احلكومات واملسؤولني باحملكمةاألخرى، وجتارم مع 

              ً                                                                        ً          والتعاون أساسا  عالقة ثنائية بني احملكمة والدولة، أو بني الدولة ومنظمة دولية، ولكنه ميتد أيضا  إىل الدعم   
وعلى هذا األساس، تقوم أمانة . ةوالتعاون، بصرف النظر عن طرائقه، مسألة حيوي. السياسي املتعدد األطراف

  :التحالف واملنظمات األعضاء يف التحالف مبا يلي

  .                                 تواصل الدعم اإلجيايب والبن اء للجمعية -

تدعو على الصعيدين الدويل واملتعدد األطراف إىل التعاون الفعلي، مبا يف ذلك إىل عقد اتفاقات بني  -
 .احملكمة واملنظمات اإلقليمية

إلقليمية على تعزيز الدعم املؤسسي للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما تعمل مع املنظمات ا -
 .األساسي

 .تدعو إىل التصديق على االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة -

 .تراقب التطورات القضائية و النظامية وحتدد التحديات -

 .لة األساسية األخرىتسدي املشورة وتتبادل اخلربات مع احملكمة واحلكومات واجلهات الفاع -

 .تراقب التطورات يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى -

.  من مجيع الدول األطرافبدعم سياسيينبغي أن يقترن التعاون، ،  التقنية والقانونيةهاإلضافة إىل مكوناتبو
للتأكد من أن احملكمة قادرة على العمل    ً سيا       ً                                 ً                        ونظرا  لعمل احملكمة بطاقتها الكاملة حاليا ، فإن هذا الدعم يعترب أسا

  .وقادرة على القيام بدورها كأداة قوية للردعمكافحة اإلفالت من العقاب صورة فعالة يف جمال ب

وينبغي أن تواصل الدول تدريب موظفيها لكي يفهموا اختصاص احملكمة وخصائصها وواليتها ولكي 
لراسخ بأن احملكمة اجلنائية الدولية امتداد للقضاء الوطين للدول ألطراف  القائم على فهمهم ا-يدركوا أمهية التعاون 

ولكن مجيع . وبأا تشكل بالتايل سلطة خمتصة حيق هلا احلصول على التعاون يف خمتلف ااالت املتعلقة بتفويضها
  .ذلك الدول غري األطرافاجلهات الفاعلة حباجة ألن تفهم الدور الذي تؤديه احملكمة على الساحة الدولية، مبا يف 
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، اعتمدت اجلمعية ما يعتقد أعضاء التحالف أنه تقرير رئيسي عن التعاون ٢٠٠٧نوفمرب /ويف تشرين الثاين
وانبثقت هذه التوصيات من املشاورات مع املسؤولني يف احملكمة و الدول األطراف واجلهات .  توصية٦٦يتضمن 

ومع ذلك فان املوافقة على . ذه املبادرة باعتبارها خطوة أوىل هامةوأشاد التحالف . الفاعلة األخرى ذات الصلة
اتيجية لفعل ذلك ليس إسترالتوصيات الواردة يف التقرير من دون التزام من اجلمعية لتنفيذ هذه التوصيات ووضع 

  .     ًكافيا 

ي قام به يف الفترة      ً                        ميس را  للتعاون ويؤيد العمل الذ) بلجيكا (هاسندونكويرحب التحالف بتعيني السفري إيف 
  . يف جمال حتديد التحديات والطرق املمكنة لتعزيز التعاون٢٠٠٩-٢٠٠٨

.                                                                                           ومع ذلك نعتقد أن مسألة التعاون تتطلب إنشاء هيكل أكثر قوة الستكمال العمل الذي يقوم به امليس ر
ت اجلمعية الستكمال العمل الذي                                 ً     ً      ً                             ولذلك ينبغي أن تنشئ اجلمعية فريقا  عامال  معنيا  بالتعاون خالل كل دورة من دورا

                                                                                                    يقوم به امليس ر، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املكتب، والبحث عن طرق عملية ميكن بواسطتها إقامة 
  .شبكة تعاون دولية

ويلزم خاصة أن تضع اجلمعية إجراءات مناسبة للنظر يف أي مسألة تتعلق بعدم تعاون الدول األطراف مع 
ويرى التحالف أنه يلزم الفراغ من وضع . ١١٢من املادة ) و (٢ والفقرة ٨٧ من املادة ٧ و ٥  ً         قا  للفقرتني احملكمة وف

  .هذه اإلجراءات قبل ظهور مسائل من هذا القبيل لتجنب اختاذ قرارات مبنية على األسس السياسية الناشئة

 عنه لنجاح احملكمة ولكنه ال يزال ويرى التحالف أن التعاون والدعم من جانب الدول األطراف أمر ال غىن
ولذلك حنث الدول األطراف على االستفادة من مجيع الفرص املتاحة لتأكيد التزامها بالعدالة؛ واإلصرار . غري كاف

  على ضرورة احترام نظام روما األساسي واحملافظة على سالمته؛ والتعهد باستعدادها للتعاون الكامل مع احملكمة، مبا 

 يتعلق بالتنفيذ العاجل ملذكرات االعتقال املعلقة؛ وحتديد الطرق اليت متكنت بواسطتها من اختاذ خطوات يف ذلك فيما
 .للتعاون مع احملكمة

. و يف اخلتام، ال ينبغي أن تنال التحديات الصعبة اليت تواجه النظم اجلديدة للعدالة الدولية من عزميتنا 
ولكن، .  من إنشاء احملكمة، رمبا حبكمة، عن استعراض النظام األساسيوامتنعت اجلمعية يف السنوات اخلمس األوىل

كما جاء يف نظام روما األساسي، ال ينبغي أن تقوم اجلمعية يف السنة أو السنتني القادمتني بعملية استعراض رئيسية 
ية، وتتكون يف الغالب وهذه اهليئة غري عاد. فحسب ولكن ينبغي أن تضع إستراتيجية للسنوات العشر املقبلة من عملها

                                                ً       ً وأنشأت هذه القوى منظمة دولية رئيسية جديدة، نظاما  تارخييا  . من قوى عاملية دميقراطية صغرية ومتوسطة احلجم
ويدعي الكثري من . والتحديات اليت ستواجهها ستكون هائلة.      ً      ً                                      جديدا  وقويا  للقانون اإلنساين الدويل والعدالة الدولية

           ً          ويدعون أيضا  أن السلم .                                                          ً      ة أن احملكمة اجلنائية الدولية خطوة أبعد من الالزم وسابقة كثريا  ألوااالقادة األقوياء والطغا
  .وينبغي أن نثبت هلم أم خمطئون يف إدعاءام. والعدالة ال يتفقان

__________________________  
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  ∗نالسيد جيمس غولدستو

 القوية اليت ترتعج منها، فإن احملكمة اجلنائية الدولية ذا كان مقياس النجاح ملشروع جديد هو عدد املصاحلإ
  .ففي عمرها القصري، أثارت احملكمة اجلدل من واشنطن إىل أديس أبابا إىل بيجني.          ًحتلق عاليا 

مارس، عندما أصدرت احملكمة مذكرة اعتقال حبق الرئيس السوداين عمر البشري نظري جرمية /آذار ٤ومنذ 
ورد البشري بطرد عمال املعونة اإلنسانية . م أخرى خطرية يف دارفور، وصلت األمور إىل الذروةاإلبادة اجلماعية وجرائ

ووصف رئيس . وطلبت عدة دول من جملس األمن أن يوقف اإلجراءات. وبالقضاء على املدافعني عن حقوق اإلنسان
ديد القتال، ليس يف دارفور فحسب، وهدد آخرون بتج". اإلرهاب العاملي األول"واحد على األقل قرار االام بأنه 

  .                        ًولكن يف جنوب السودان أيضا 

ولو .                              ً                                               وألول مرة، ظهرت على السطح جديا  إمكانية أن تنسحب بعض الدول من نظام روما األساسي
                                            ً                 كيف وصلنا إىل هذه املرحلة بعد مضي أحد عشر عاما  فقط على التوقيع . حدث هذا، سيكون ضربة قاسية للمحكمة

  ا األساسي وست سنوات على بداية العمل باحملكمة؟على نظام روم

امسحوا يل أن أقتصر، يف الوقت القصري املتاح هنا، على ثالثة . هذه مسألة معقدة وذات جوانب متعددة
الفجوة يف التصورات ) ٢(املصاحل السياسية ألولئك الذين يعترضون على مهمة احملكمة اجلنائية الدولية؛ و) ١: (أسباب

  .                                        اخلالفات اليت مل ت حل بعد حول دور املدعي العام) ٣(مة اجلنائية الدولية والعديد من مؤيديها؛ وبني احملك

  االعتراض على مهمة احملكمة 
 عدم تقبل بعض اجلهات السياسية –                                                          ً من التحديات اليت تواجه احملكمة واليت من املمكن أن نتنبأ ا متاما  

  .ة هي ضمان املساءلة القانونية عن اجلرائم اجلماعيةالفاعلة للفكرة القائلة بأن مهمة احملكم

وأدى اام أحد رؤساء الدول إىل . وقد سلط توجيه االام إىل الرئيس البشري الضوء بشدة على هذه املشكلة
         ّ                            وينبغي أال  يفاجأ أحد باإلحباط الذي نتج . اضطراب بالغ، على الرغم من جواز ذلك صراحة يف نظام روما األساسي

صدار مذكرة االعتقال، ليس للزعماء السياسيني اآلخرين الذين ال حيبذون السابقة فحسب، ولكن جلميع الذين عن إ
                                                                            ً               خيشون العواقب اليت قد تترتب على إدخال عنصر جديد ومستقل يف الديناميات املعقدة أصال  ملفاوضات السالم 

  .وتسوية الرتاع

                                                 
    ً    ً وكيال  أوال   للمالحقات القضائية و      ً منسقا ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٧عمل يف الفترة من و .املدير التنفيذي ملبادرة عدالة اتمع املفتوح   ∗

  .كتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليةللمدعي العام مب
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                  وات هم املدعي العام . مات الشخصية يف االرتفاعومع احتدام النقاش حول قضية دارفور، أخذت اهلج
باالفتقار إىل الذوق و أوكامبو، بالسماح للسياسة بالتأثري على قراراته، من ناحية، -للمحكمة، السيد لويس مورينو

 والتحرك ،السياسي، وحب الدعاية، وعدم بذل جهود كافية لتعزيز عمل احملكمة، والبطء الشديد يف معاجلة القضايا
غري أن حمور املوضوع ليس هو شخصية املدعي العام . ، من ناحية أخرىرعة لتوجيه االام إىل أحد رؤساء الدولبس

  .أو القضاة ولكن اجلرائم اليت ارتكبها رئيس دولة

فقد أدى توجيه االام إىل الرئيس اليوغوساليف سلوبودان ميلوسيفتش يف .  وقد سلكنا هذا الطريق من قبل
الدولية إىل ديدات وحتديات بزعزعة االستقرار ولكن، بعد عامني، انتهت جانب إحدى احملاكم من ١٩٩٩عام 

، عندما وجهت احملكمة ٢٠٠٣ويف عام . احلرب يف كوسوفو وكان ميلوسيفتش يف الهاي، حيث تويف أثناء احملاكمة
السابق تشارلز تايلور، توقع كثريون الفوضى اخلاصة لسرياليون املدعومة من األمم املتحدة اامات إىل الرئيس الليبريي 

  .ويف غضون ثالث سنوات، كان تايلور يف السجن، ولدى ليبرييا اليوم حكومة مساملة ودميقراطية. يف غرب أفريقيا

ويقوم الرئيس .                                   ً                                            وال نعرف كم سيطول الوقت، لو طال فعال ، قبل أن تنال احملكمة اجلنائية الدولية من رجلها
ولكن هناك نقطة واحدة . يف وسعه للسخرية من احملكمة، مبا يف ذلك السفر حبرية إىل الدول ااورةالبشري بكل ما 

فلم يكن التحقيق . ال ميكن من حيث املبدأ أن نترك احملكمة اجلنائية الدولية وحدها للرد على هذا التحدي: واضحة
ة، وتطبيق القانون إال وفاء للمهمة املوكولة إليهم من الذي قام به املسؤولون باحملكمة للحالة يف دارفور، ومجع األدل

  .                                     ً                                   وجيب على الس واتمع الدويل األوسع نطاقا  أن يعمل اآلن على توفري الدعم للمحكمة. جملس األمن

  الفجوة يف التصورات
 مثة مصدر ثان للجدل هو أنه وجدت يف السنوات اليت أعقبت التوقيع على نظام روما األساسي فجوة يف

التصورات بني احملكمة وأولئك الذين أيدوا من قبل إنشاء احملكمة، مبا يف ذلك العديد من املنظمات غري احلكومية 
وألسباب مفهومة، مل تكن بعض املنظمات غري احلكومية والدول األطراف اليت دافعت يف . وبعض الدول األطراف

وجيد بعض دعاة العدالة الدولية صعوبة يف . فعال عند وجودهروما بشدة عن استقالل املدعي العام مستعدة الستقالله 
التمييز بني تقدمي الدعم للمهمة الواسعة للمحكمة اجلنائية الدولية، من جهة، واملوافقة على كل قرار تتخذه أجهزة 

ية املدعي العام                     ً                                               وينبغي أن نتقبل مجيعا ، يف معرض تأييدنا للمساءلة عن اجلرائم اجلماعية، حر. احملكمة، من جهة أخرى
  .والقضاة واجلهات الفاعلة األخرى يف اختاذ القرارات اليت يروا

ويف نفس الوقت، يبدو أن بعض املسؤولني باحملكمة جيدون صعوبة مماثلة يف االعتراف بأن املدافعني عن 
من ، قد ختدم جمموعة ويف املدى الطويل.                 ً                             كمة ميكنهم أحيانا  عدم املوافقة على بعض القراراتمحالغرض الرئيسي لل

  . أعمال احملكمة مصاحل احملكمة بوجه أفضل من جمموعة من املتملقنيونراقبالذين ي ني اخلارجينيستقلالنقاد امل
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كذلك، قد ال يهتم املسؤولون باحملكمة بقدر كاف حبجم أو أمهية التطورات اخلارجية، أو باملدى الذي مل 
وقد يقلل البعض منهم نتيجة لذلك من احلاجة إىل زيارة بلدان احلاالت، .             ً                   ت فهم به جيدا  عمليات وحدود احملكمة

  .واالجتماع مع جهات فاعلة خارجية، وتوضيح ما ميكن أو ال ميكن للمحكمة أن تقوم به

          ً       ً                   كنت موظفا  رئيسيا  مبكتب املدعي العام ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ففي الفترة . ويف هذا، سأبدي لكم جتربة شخصية
بدء التحقيق : وقت، احتفل الكثري منا داخل املكتب مبا اعتقدنا أنه عدد من اإلجنازات اهلامةويف ذلك ال. باحملكمة

    ً                                                                                                  رمسيا  يف اجلرائم املرتكبة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والقبض على جان بيري مببا لدوره يف تلك اجلرائم، وترحيل اثنني 
تكبة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وتقدمي طلب إىل من ساسة احلرب إىل الهاي لدورمها يف اجلرائم اخلطرية املر

 . الدائرة التمهيدية للحصول على مذكرة توقيف حبق الرئيس السوداين عن جرائم ارتكبت يف دارفور

                                                      ً          ، عندما تركت احملكمة وعدت إىل العامل اخلارجي، اكتشفت مندهشا  إىل حد ما ٢٠٠٨ويف خريف عام 
وعلى العكس، كان موقف . معنا، على مدار العام، لكل إجراء من هذه اإلجراءات                         ً عدم تصفيق كل من كان واقفا  

واستغرق مين األمر .                                                                              ً       العديد من أصدقائي السابقني وأصدقائي بعد ذلك يف جمتمع املنظمات غري احلكومية انتقاديا  للغاية
بأن العالقة بني احملكمة واجلهات وأعتقد أنه ميكن القول . بعض الوقت لإلطالع على جانيب املعادلة من منظور جديد

املعنية اخلارجية ستنضج مع مرور الزمن وسيزداد تقدير مجيع األطراف للحاجة إىل االحترام املتبادل دون املطالبة 
  .بالوالء بدون متحيص

  دور املدعي العام 
املدعي قوم به الذي يدور الثالث للجدل الذي يدور بشأن احملكمة هو عدم االتفاق على طبيعة الوالسبب 

العوامل اليت ينبغي للمدعي العام أن يأخذها يف االعتبار عند ممارسته لسلطته على على وجه اخلصوص و ،العام
التقديرية يف توجيه االام، وحتديد الزمان واملكان واألشخاص املشمولني بذلك؟ وأدت االختالفات حول هذه املسائل 

ويبدو أن هناك عوامل خارجة عن هذه املناقشات ولذلك . روضة على احملكمةإىل مناقشات حامية بشأن احلاالت املع
يركز حتقيقاته وجهوده اليت يبذهلا على أولئك الذين يتحملون القسط األكرب من "ذكر مكتب املدعي العام أنه سوف 

  ."                                                                      املسؤولية، مثل قادة الدول أو املنظمات اليت ي زعم أم مسؤولون عن تلك اجلرائم

." من أهم املعايري الختيار احلاالت والقضايا"نب السياسة العامة، أشار املدعي العام إىل أن اجلسامة ومن جا
 ولذلك، قال املدعي العام يف شرحه لتركيز حتقيقاته يف أوغندا على اجلرائم اليت ارتكبت من قبل جيش الرب للمقاومة

كذلك، ".  اليت ارتكبتها قوات الدفاع الشعبية األوغندية         ً                         أكثر عددا  وجسامة من اجلرائم املزعومة"إن هذه اجلرائم 
  .أو محاية الضحايا والشهود يف االعتبار/ النسبية جلمع أدلة واتيصعب اجلدل يف القرار املتعلق بأخذ الصعوب
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فعلى سبيل املثال، ذكر مكتب املدعي . ولكن هناك عوامل أخرى ليست سوداء بالكامل أو بيضاء بالكامل
             ً                                                                                     لبداية توضيحا  لقراره بتوجيه االام إىل السيد توماس لوبانغا، املشتبه به األول يف احلالة يف مجهورية الكونغو العام يف ا

.  مما يوحي بأن ضمان احتجاز املتهم كان االعتبار األول-من السجن " على وشك اإلفراج عنه"الدميقراطية، أنه 
ن طاقته، حىت ولو أدى ذلك إىل القول بأن القضية األوىل للمحكمة ورأى البعض أنه ال جيب حتميل هذا املعيار أكثر م

 اليت، وإن كانت - جتنيد اجلنود األطفال واستخدامهم–اجلنائية الدولية ركزت على فئة واحدة فقط من اجلرائم 
  .تستحق العقاب، ال تعكس النطاق الكامل للجرائم اليت وقعت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

مينعه من أن يأخذ يف االعتبار، " واجب االستقالل"ائق الرمسية، أشار مكتب املدعي العام إىل أن ويف الوث
مكتب ." (أمهية التعاون من أي طرف أو نوعية التعاون املقدم"كعامل من عوامل البت يف القضايا اليت سينظر فيها، 

املعلقني عما إذا كان هذا املوقف يتفق بوجه وتساءل العديد من ). ٣، الصفحة ٢٠٠٦يونيو /املدعي العام، حزيران
مالئم مع حقيقة أن املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يعتمد بشكل جوهري على تعاون الدول أكثر من نظرائه 

 يف وهم بذلك يتساءلون عما إذا كان.                                        ً                               يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا  واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
وسع املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي يعتمد على الدول للعمل بصورة فعالة، أن يتغاضي عن ذلك عند 
تقرير ما إذا كان سيوجه االام، ومىت سيتم ذلك، ومن سيكون مشموال بذلك؟ هناك يف الواقع أكثر من شخص 

                                 ًً                  ا اجلرائم إلجراء حتقيقاته ليس ضروريا   فحسب ولكنه مرغوب يرى أن اعتماد املدعي العام على الدولة اليت وقعت فيه
  .        ً               ً                                         فيه أيضا  ألنه يضفي حتديدا  املزيد من احلساسية لآلثار السياسية لقراراته

     ً                                                                                              وأخريا ، ماذا عن اجلهود املبذولة لتفنيد االام بالتحي ز؟ كيف ينبغي أن يراعي املدعي العام، عند االقتضاء، أن 
سياق الصراع الدائر سينظر إليه كل جانب من اجلانبني املتنازعني أوال من زاوية أنه حيقق أو ال أي إجراء سيتخذه يف 

حيقق مصاحله؟ ومبزيد من الوضوح، هل جيوز للمدعي العام، بعد استيفاء األدلة القضائية والشروط املطلوبة، وبعد 
 قضايا متتالية، أن يوجه االام إىل اجلهات الفاعلة توجيه االام إىل قادة مجاعات متمردة غري حكومية يف بلد معني يف

  احلكومية للرد على التصور بأنه متحيز جلانب واحد؟

تطبيق القانون، "وقد يلزم حللها أن نتجاوز القول الشائع بأن دور املدعي العام هو . هذه األسئلة ليست سهلة
  ".ال أكثر، وال أقل

ولكي . ومع ذلك، ال تزال التحديات اليت تواجهها كبرية. ية الكثريوباختصار، حققت احملكمة اجلنائية الدول
        ً                                                                                            متضي قدما ، ينبغي أن تسعى الدول األطراف واهليئات اإلقليمية إىل تعزيز الدعم املقدم هلا، بصرف النظر عن األعمال 

  .ين                                             ً        ً       ً            اليت تقوم ا لتوطيد عالقتها مع جمموعة أكثر تنوعا  واستقالال  ونفوذا  يف اتمع املد

__________________________  



 صاحب السعادة السيد فرناندو فاليرتويال

 

46 

الصاحب السعادة السيد فرناندو فاليرتوي∗ 

.  روما األساسيعلى نظامالواسع النطاق التصديق  احملكمة اجلنائية الدولية وبتعزيزاالحتاد األورويب يلتزم 
 واعتمد بعد ذلك ،٢٠٠٣ام                             ً      ً                               ذلك، اختذ االحتاد األورويب موقفا  موحدا  جتاه احملكمة اجلنائية الدولية يف عيسريولت

االحتاد األورويب؛ أنشطة تنسيق ) ١: (وخطة العمل هذه مقسمة إىل ثالثة مبادئ. ٢٠٠٤مباشرة خطة عمل يف عام 
وسأتناول بالتفصيل الدعم . استقالل احملكمة وعملها بصورة فعالة) ٣(عاملية ونزاهة نظام روما األساسي؛ و) ٢(و

  .لمحكمة اجلنائية الدولية من خالل املبادئ الثالثة خلطة العملالذي يقدمه االحتاد األورويب ل

تعزيز على مجيع مؤسسات االحتاد األورويب جمتمعة تعمل االحتاد األورويب، أنشطة تنسيق يتعلق بوفيما 
دويل القائم على وتؤكد إستراتيجية األمن األورويب على التزام االحتاد األورويب بتعزيز النظام ال. احملكمة اجلنائية الدولية
 املفوضية األوروبية بنشاط املناسبات ذات الطابع األكادميي أو الرمسي تؤيد، اليوموكما تبني . العدل وتأييد احملكمة

  .لنشر قيم ومبادئ نظام روما األساسي على أوسع نطاق ممكن

استفادة على " الربملان األورويبأصدقاء احملكمة اجلنائية الدولية يف  "عملوي.                            ًوللربملان األورويب دور هام أيضا 
  . أعضاء الربملان األورويب من أي فرص سياسية لتعزيز احملكمة

الدعم للمحكمة اجلنائية الدولية يف حمافل األمم ، عالوة على املؤسسات التابعة له، يقدم االحتاد األورويبو
الذي تتخذه السنوي القرار تقدمي يف      ً دائما  تشارك الدول األعضاء يف االحتاد األورويب على وجه اخلصوص، و .املتحدة

  .اجلمعية العامة بشأن تعزيز احملكمة

وفيما يتعلق باملبدأ الثاين خلطة العمل، وهو عاملية ونزاهة نظام روما األساسي، فان االحتاد األورويب يدعو إىل 
  .دواتالعديد من األعلى نظام روما األساسي مستخدما الواسع النطاق التصديق 

وكانت . مل مبادرات االحتاد األورويب احلوار السياسي واملساعي واالتفاقات الثنائية مع دول ثالثةوتش
وأثريت .  مع دول ثالثة٢احملكمة اجلنائية الدولية على جدول أعمال معظم مؤمترات القمة الرئيسية واملؤمترات الوزارية

  .٢٠٠٨ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٧ هيولي/ متوز مسعى منفصل يف الفترة من٣١احملكمة اجلنائية الدولية يف 

ويسعى االحتاد األورويب بانتظام إىل إدراج بند بشأن احملكمة اجلنائية الدولية يف وثائق التفويض اخلاصة 
وبناء على مبادرة من املفوضية، يتضمن اتفاق كوتونو مع البلدان األعضاء يف جمموعة دول .  ثالثةدولباملناقشات مع 

ويف إطار سياسة اجلوار .     ً      ً                           بندا  ملزما  بشأن احملكمة اجلنائية الدولية) ٢٠٠٥(قيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ أفري
مفاوضات إلدراج بند بشأن احملكمة اجلنائية الدولية يف العديد من خطط العمل ذات     ً أيضا  األورويب، أجرت املفوضية 

  .الصلة

                                                 
  . املتحدةاألممة لدى بياألورورئيس وفد املفوضية * 

 
  



 صاحب السعادة السيد فرناندو فاليرتويال

47 

م بيانات وتصرحيات لدعم عمل احملكمة اجلنائية الدولية، وحثت وتصدر رئاسة االحتاد األورويب بانتظا
ويشارك االحتاد األورويب . مارس هذا العام/             ً                                                  السودان مؤخرا  على االمتثال ملذكرة االعتقال الصادرة حبق البشري يف آذار

 هيولي/ء احملكمة يف متوزيف املناسبات اهلامة للمحكمة اجلنائية الدولية مثل االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة إلنشا
٢٠٠٨.  

ويراعي االحتاد األورويب احملكمة اجلنائية الدولية يف سياساته الداخلية واخلارجية اليت تستهدف املناطق اليت 
ويلتزم االحتاد األورويب بتعزيز .      ً                                          ناقصا  مثل القارة اآلسيوية ووسط آسيا والشرق األوسطفيها يكون متثيل احملكمة 

                   ً     الذي دعت إليه مؤخرا  دول ) وبالتايل نزاهة احملكمة اجلنائية الدولية(              ً              ة احمللية تأكيدا  ملبدأ التكامل القدرات القضائي
  .أعضاء كثرية يف االحتاد األفريقي

ويؤدي اجلمع على هذا النحو بني الترويج الداخلي واخلارجي لقيم نظام روما األساسي إىل تعزيز نزاهة 
  .وعاملية احملكمة

  .أمهية بالغة لالحتاد األورويببملبدأ الثالث وهو استقالل احملكمة وعملها بصورة فعالة  ايتسم     ً  وأخريا ، 

 وأصبح ٢٠٠٦أبريل /   ّ                                                                        ووق ع االحتاد األورويب واحملكمة اجلنائية الدولية على اتفاق للتعاون واملساعدة يف نيسان
فاق حضور االجتماعات، وتبادل املعلومات، ويشمل االت. لطرفنيبالنسبة ل                               ً     ً التعاون مبوجب هذا االتفاق التزاما  عاما  

  .وإدالء موظفي االحتاد األورويب بشهادم، والتعاون بني االحتاد األورويب واملدعي العام

ويأمل . وأبدى االحتاد األورويب تعاونه بالفعل يف احلالتني املتعلقتني جبمهورية الكونغو الدميقراطية والسودان
وتعزز املؤسسات .  تبادل املعلومات السرية مع احملكمة إىل تعزيز العالقة بني الطرفنياالحتاد األورويب يف أن يؤدي

باستضافة اجللسات اإلعالمية اليت تنظمها احملكمة اجلنائية الدولية     ً أيضا  التابعة لالحتاد األورويب هذا التعاون 
  .للدبلوماسيني يف بروكسل

للمحكمة اجلنائية الدولية بدون الدعم اإلضايف الذي يقدمه ولن يكتمل الدعم الذي يقدمه االحتاد األورويب 
بصفتها الفردية الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بعض وتقدم . العديد من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

كام وعقدت بعض الدول األعضاء اتفاقات مع احملكمة اجلنائية الدولية بشأن تنفيذ األح. مالية للمحكمةة مساعد
  .ومحاية الشهود

  .وحيافظ االحتاد األورويب بذلك على نزاهة احملكمة وواليتها

وتوفر املفوضية .                            ً               ً       ً                              وتؤدي املفوضية األوروبية وفقا  خلطة العمل دورا  رئيسيا  يف جمال املساعدة التقنية واملالية
  .ظام روما األساسيالتمويل الالزم ملنظمات اتمع املدين اليت تدعو إىل املشاركة العاملية يف ن
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 مليون يورو يف إطار املبادرة األوروبية للدميقراطية ٢٨ ما يزيد على ١٩٩٤وقدمت املفوضية منذ عام 
     ً                منحا  يبلغ قدرها حنو ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠تلقى التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية بني عامي و. وحقوق اإلنسان

ال "وتلقت املنظمة غري احلكومية . لعمل الدويل ما يزيد على مليوين يورووتلقى الربملانيون من أجل ا.  مليار يورو٣,٧
  . مليون يورو٣,٥ حنو  خالل نفس الفترة"سالم بدون عدالة

. باحملكمة ويف معرض التضامن، تقدم املفوضية التمويل الالزم لربنامج التدريب الداخلي وزيارة املهنيني
وهذا الربنامج طريقة ممتازة لتعزيز .  ً                           ا  أخرى يبلغ قدرها مليوين يورو منح٢٠١٠-٢٠٠٨وقدمت املفوضية يف الفترة 

    .مكانة احملكمة ورفع مستوى الوعي بوالياا وأعماهلا

التصديق على نظام روما األساسي عملية  وضع االحتاد األورويب قائمة بأمساء اخلرباء لتسهيل إضافة إىل ذلك،
  .ثالثةالدول اليف 

الدعم السياسي واملايل يف االحتاد األورويب  املفوضية األوروبية والدول األعضاء تقدم   ً         فضال  عن ذلك، و
رواندا ويوغوسالفيا السابقة كم اجلنائية الدولية اخلاصة لااألخرى ذات الصلة مثل احملللمحاكم اجلنائية الدولية 

  .ة للبنانحملكمة اخلاصا        ً وقريبا ، والدائرة اخلاصة للخمري احلمر يف كمبوديا،وسرياليون

 به االحتاد األورويب لتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية وعاملية ونزاهة نظام روما قامإننا نعتقد أن العمل الذي 
ز العالقة يفوضية واملشاركة النشطة للدول األطراف فيها تعزاليت توفرها امل املوارد تواصلو.         ًمؤثر فعال كان األساسي 
  .مع احملكمة

ال يبلغ الكتلة احلرجة عدد ال بأس به ولكنه الوهذا .     ً                     ديقا  على نظام روما األساسي تص١٠٨ويوجد حاليا 
  .     ًحيويا يبقى العمل املتواصل لكل من االحتاد األورويب واتمع الدويل فإن ولذلك . لتحقيق العامليةالالزمة 

__________________________  
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  الربنامج

  قاعة جملس الوصاية
 ١٥/١٠ - ٠٠/١٠عة السا

  :مالحظات افتتاحية

  صاحبة السعادة السيدة سانيا ستيليتش، املمثلة الدائمة لسلوفينيا لدى األمم املتحدة  •
 ٤٥/١٠ - ١٥/١٠الساعة 

  :كلمتان من إلقاء

   سونغ، رئيس احملكمة اجلنائية الدوليةهيون -سانغ قاضيصاحب السعادة ال       •
  املتحدةاملستشار القانوين لألمم  يا أوبرايان،شدة باتريصاحبة السعادة السي       •

 ٠٠/١٣ - ٤٥/١٠الساعة 

املنظورات (، تعقبها جلسة أسئلة وأجوبة " آفاق احملكمة وحتدياا-عشر سنوات من نظام روما األساسي "حلقة نقاش بعنوان 
مم املتحدة؛ العاملية والتنفيذ؛ التعاون؛ املؤمتر  احملكمة اجلنائية الدولية واأل؛التارخيية واحلاالت املعروضة على احملكمة

موبوري مويتا، املمثل الدائم لكينيا لدى األمم . ؛ تنسيق صاحب السعادة السيد زكاري د)االستعراضي؛ املنظورات اإلقليمية
  .املتحدة، نائب رئيس مجعية الدول األطراف

   حلقة النقاشاملشاركون يف

لليختنشتاين لدى  واملمثل الدائم رئيس مجعية الدول األطراف ويناويسري، صاحب السعادة السيد كريستيان  •
  األمم املتحدة

  صاحب السعادة السيد يورغ لوموناكو، سفري املكسيك لدى هولندا، نائب رئيس مجعية الدول األطراف  •
اجلنائية الدولية،  مبكتب املدعي العام للمحكمة  السابقوكيل أول املدعي العامتشونغ، . هالسيدة كريستني   •

  ييلبكلية احلقوق جبامعة  ةوحماضرة زائرة سابق
  بيس، منسق حتالف املنظمات غري احلكومية من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةوليام السيد   •
 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧غولدستون، املدير التنفيذي ملبادرة عدالة اتمع املفتوح، عمل يف الفترة . السيد جيمس أ  •

  كتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليةوكيل أول للمدعي العام مب وءإلدعامنسقا ل
  ، املمثل الدائم لبلجيكا لدى املنظمات الدولية يف الهايهاسندونكصاحب السعادة السيد إيف   •
  صاحبة السعادة السيدة روزماري بانكس، املمثلة الدائمة لنيوزيلندا لدى األمم املتحدة  •
  املمثل الدائم لغواتيماال لدى األمم املتحدة  غريت روزنتال،ريفدة السصاحب السعا      •
  سعادة السيدة مارينا أنيت فالري، املمثلة الدائمة لترينيداد وتوباغو لدى األمم املتحدةصاحبة ال      •
  .صاحب السعادة السيد نوريهريو أوكودا، نائب املمثل الدائم لليابان لدى األمم املتحدة  •

__________________________ 


