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الزيارة التي قام بها رئيس تشيلي و اثنني من الدول األطراف اجلدد
أيار/مايو زار احملكمة رئيس مجهورية شيلي، معايل ميشيل باشليه  بتايخ 26   
يرافقه وفد من الربملانيني من كل من االئتالف احلاكم واملعارضة، وكذلك مع رئيس جلنة 
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب السيد كالوديو غرومسان و رئيسة حمكمة البلدان األمريكية 

حلقوق اإلنسان السيدة سيسيليا ميدينا.

اي  هنالك  تكون  مثاليا عندما ال  الوضع سيكون  أن  باتشيليت  الرئيس  أكد   
قضية تؤخذ للمحاكمة يف احملكمة، كشهادة على فعاليته و الوصول اىل تأثريه املشجع.

بعد بضعة اسابيع، أودعت مجهورية تشيلي صكها للتصديق عند االمني العام   
لالمم املتحدة.

يف متوز/يوليو، أودعت مجهورية التشيك أيضا صكها للتصديق، وبذلك ارتفع   
عدد الدول األطراف إىل 110.

التتمة يف الصفحة 15
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الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية تشيلي
من اليسار:

ميشيل  الرئيسة  العام،  املدعي  أوكامبو،  مورينو  لويس  السيد   
باشليه والقاضي سانغ هيون سونغ، ورئيس احملكمة.
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إيداع صك التصديق جلمهورية التشيك في األمم املتحدة

من اليسار: 
فخامة السيد كريستيان فينافيزر، رئيس مجعية الدول األطراف، 
وسعادة السيد مارتن بالوس، املمثل الدائم للجمهورية التشيكية 
املمثل   ، ليندن  أندرز  السيد  وسعادة  املتحدة،  األمم  لدى 
املنظم  بيس،  بيل  السيد  املتحدة،  األمم  لدى  للسويد  الدائم 
لبورصة البحر املتوسط، والسيدة انيبيث روزنبوم، رئيسة قسم 

املعاهدات لألمم املتحدة.
حقوق النسخ حمفوظة، صورة خاصة باالمم املتحدة

الدول املئة و عشرة
 األطراف في نظام روما األساسي
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فريق عمل الهاي
تقرير عن آلية رقابة مستقلة )ICC-ASP/8/2/Add.3(؛

تقرير املكتب عن اخليارات املتاحة لتجديد موارد صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال املتداول )ICC-ASP/8/37(؛
تقرير حول تقدمي املساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحايا احملكمة اجلنائية الدولية، )ASP/8/38(؛

تقرير بشأن املساعدة القانونية )الدفاع(: طرق بديلة لتقييم العوز )ICC-ASP/8/39(؛
.)ICC-ASP/8/42( تقرير عن الزيارات العائلية للمحتجزين

تقرير عن التعاون )ICC-ASP/8/44(؛ و
.)ICC-ASP/8/46( تقرير عن عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة اجلنائية الدولية

فريق عمل نيويورك
تقرير عن متأخرات الدول األطراف )ICC-ASP/8/41(؛
تقرير عن مؤمتر املراجعة )ICC-ASP/8/43 و Add.1(؛

تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف تعيني كادر احملكمة اجلنائية الدولية
)ICC-ASP/8/47( 

.)Add.1 و ICC-ASP/8/34( كما نقل املكتب تقرير جلنة الرقابة على أماكن العمل الدائمة

22

مكتب اجلمعية   /    التعديالت املقترحة على نظام روما األساسي   

2

من اليسار: السيد مارسيلو بولكا )الربازيل( واملنظم ملؤمتر املراجعة، وسعادة السيد كريستيان فينافيزر، رئيس اجلمعية، والسيد رينان 
فيالسيس، مدير األمانة العامة للجمعية يف اجتماع 12 تشرين الثاين/اكتوبر لفريق عمل نيويورك.

   
جدول أعمال املؤمتر االستعراضي

املقرر  و  األساسي،  روما  لنظام  االستعراضي  املؤمتر  يف 
الدول  ايار/مايو عام 2010، ستنظر  يبدأ يوم 31  أن 
روما  نظام  عن  املنبثقة  التوصيات  و  القضايا  بعض  يف 
األساسي والوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدبلوماسي يف روما 

عام 1998:

النظام  من   124 املادة  يف  النظر  إعادة   -  
األساسي؛

- جرمية العدوان )املادة 5، الفقرة 2، من النظام   
األساسي ؛ القرار واو من الوثيقة اخلتامية(؛

وفقا للقرار هاء من الوثيقة اخلتامية ، فإن املؤمتر سينظر 
أيضا يف جرائم اإلرهاب وجرائم املخدرات.

من  غريها  يف  املؤمتر  ينظر  سوف  ذلك،  على  عالوة 
احملتملة على نظام روما األساسي، وكذلك  التعديالت 

سيقوم بإجراء تقييم للعدالة اجلنائية الدولية.

مكتب اجلمعية
قدم املكتب التقارير التالية اليت أعدها فريقيها العاملني للنظر فيها من قبل اجلمعية.

نشرة عام 2009: عدد اجللسات
18مكتب

27فريق عمل الهاي
9فريق عمل نيويورك

20جلنة الرقابة

التعديالت املقترحة على نظام روما األساسي
كما يف 30 ايلول/سبتمرب 2009 ، قدمت املقترحات التالية للنظر فيها من قبل الدول األطراف:

بلجيكا

التعديل رقم 1: تضاف يف قائمة املادة 8، الفقرة 2 هاء، استخدام ثالثة انواع من 
االسلحة )االسلحة السامة و املسممة والغازات اخلانقة و السامة أو غريها من الغازات 
وكل مثيالهتا من السوائل أو املواد أو األجهزة والرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح 

بسهولة يف اجلسم البشري(.

التعديالت رقم 2 ورقم 3  : تضاف مباشرة إىل قائمة جرائم احلرب يف حاالت 
األسلحة  استخدام  الدويل  غري  املسلح  النزاع  حاالت  يف  و  الدويل  املسلح  النزاع 
البيولوجية والكيماوية واأللغام املضادة لألفراد وبعض األسلحة اليت تندرج يف إطار 

االتفاقية يف خصوص أسلحة تقليدية معينة.

املكسيك

األسلحة  باستخدام  التهديد  أو  استخدام  لتشمل  )ب(،   2 الفقرة   ،8 املادة  تعديل 
النووية باعتبارها جرمية حرب.

هولندا

تعديل املادة 5 لتشمل جرمية اإلرهاب.

النرويج

تعديل املادة 103، الفقرة 1، لتأسيس آلية لدور حمتمل ملنظمة دولية أو إقليمية يف 
تنفيذ األحكام

ترينيداد وتوباغو وبليز

تعديل املادة 5 لتشمل جرمية االجتار الدويل يف املخدرات.

جدول أعمال املؤمتر االستعراضي
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انعقد اجتماع غري رمسي يتخلل الدورات بشأن جرمية العدوان مبعهد ليشتنستاين لتقرير املصري، مدرسة وودرو ويلسون، جامعة 
برينستون، بنادي برينستون بنيويورك، من 8 إىل 10 حزيران/يونيو 2009.

وركز االجتماع، الذي ترأسه صاحب السمو امللكي، األمري  زيد رعد زيد احلسني )األردن( و الذي كان مفتوحا أمام مجيع 
الدول وممثلي اجملتمع املدين، على أركان جرمية العدوان وشروط ممارسة سلطة القضاء.

أركان اجلرائم
جرى إعداد الورقة غري الرمسية بشأن أركان اجلرائم على أساس مقترحات األحكام بشأن العدوان اليت وضعها   

الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان يف شهر شباط/ فرباير 2009.

والغرض من أركان اجلرمية هو مساعدة احملكمة يف تفسري وتطبيق تعريفات اجلرائم املتضمنة يف نظام روما األساسي.   
وتتعلق أركان اجلرائم املوجودة، واليت جرى اعتمادها يف أيلول/سبتمرب 2002، باملواد 6 و7 و8 من نظام روما األساسي واليت 

سيجري تعديلها لتشمل أيضًا أركان جرمية العدوان.

ويلتزم مشروع تعديل أركان اجلرائم املقترح، والذي هو موضوع دراسة إضافية من طرف اجلمعية، مبنطق  املادة   
30 من نظام روما األساسي  من خالل وضع قائمة األركان املادية واملعنوية اليت ينبغي أن يثبتها املدعي العام فيما خيص أية 

حالة.  وميكن تصنيف األركان املادية كالسلوك والنتيجة والظروف وترافقها األركان املعنوية املطابقة كالقصد أو العلم.

شروط ممارسة االختصاص 
وركزت الورقة غري الرمسية املتعلقة بشروط ممارسة االختصاص على املسائل املعلقة، وخاصة مشروع املادة 15   
مكرر، الفقرة 4 من مقترحات األحكام بشأن العدوان واليت تتناول األدوار املمكنة اليت ميكن أن يضطلع هبا جملس أمن منظمة 
األمم املتحدة والدائرة اإلبتدائية للمحكمة واجلمعية العامة لألمم املتحدة أو حمكمة العدل الدولية من أجل حتريك اختصاص 

احملكمة. وترتبط مسألة )الفقرة 4 أو5( مباشرة هبذه القضية.
والحظ الرئيس أن الورقة غري الرمسية كانت قائمة على اإلفتراضات الرئيسية التالية واليت هي مستمدة من العمل   

السابق للفريق:

كل آليات التحريك الثالث تنطبق على جرمية العدوان؛  -
يف حالة اإلحالة إىل جملس األمن، جيوز أن متارس احملكمة اإلختصاص على جرمية العدوان بصرف النظر عن موافقة الدولة   -

املعنية و
يف حالة إحالة دولة أو إجراء حتقيق  بطريقة تلقائية، سينطبق شرط اإلقليمية أو اجلنسية مبوجب املادة 12 الفقرة 2 من   -

النظام االساسي. 

33

ندوة حول العدالة اجلنائية الدولية
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ندوة حول العدالة اجلنائية الدولية

الفريق  عقد   2009 أيار/مايو   19     بتاريخ 
بعنوان  دراسية  حلقة  للمكتب  التابع  نيويورك  يف  العامل 
الدولية«.  اجلنائية  احملكمة  دور  الدولية:  اجلنائية  »العدالة 
لسلوفينيا  الدائمة  البعثة  قبل  من  احلدث  هذا  نظيم  وقد 
الدائمة  البعثات  من  مشتركة  وبرعاية  املتحدة  األمم  لدى 
لغواتيماال، اليابان، كينيا، نيوزيالندا و ترينيداد و توباغو. 
وكانت احللقة الدراسية هتدف إىل اشراك املنظمات املعنية 
يف حوار حول اجلوانب املختلفة للعدالة اجلنائية الدولية من 
خالل تقييم مرحلته احلالية مع التركيز بشكل خاص على 
ماركو  السيد  تصور  احملكمة.  حسب  وعمل  والية  دور 
من  فان  اجلمعية  عمل  خلطة  امليسر  )سلوفينيا(  راكوفيتش 
شأن هذا احلدث  أن يكون األول يف سلسلة من احللقات 
خمتلف  يف  تنظيمها  ميكن  اليت  القبيل  هذا  من  الدراسية 
املناطق وعلى خمتلف املواضيع ذات الصلة لتحقيق الشمولية 

والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي. 

منشورات أمانة جمعية الدول األطراف*
احللقة الدراسية املعنية بالعدالة اجلنائية الدولية: دور 

احملكمة اجلنائية الدولية

 * عريب، انكليزي، فرنسي و اسباين

اإلجتماع الذي يتخلل الدورات املعني بجرمية العدوان 

اإلجتماع الذي يتخلل الدورات املعين جبرمية العدوان 

من اليسار: السيد وولفغانغ دانسبكغروبر، مدير معهد ليختنشتاين لتقرير املصري، فخامة السيد كرستيان فينافيسر، رئيس اجلمعية، صاحب السمو امللكي 
االمري زيد رعد زيد احلسني، الرئيس، و السيد رينان فيالسيس، مدير األمانة العامة للجمعية. 
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جلنة امليزانية واملالية 

جلنة امليزانية واملالية 
االعتبار،  بنظر  »اللجنة«(   ( واملالية  امليزانية  جلنة  اخذت  عشرة  الثالثة  دورهتا  يف   
املساعدة  مستقلة،  رقابة  آلية  إنشاء   ،2010 لعام  املقترحة  احملكمة  ميزانية  أمور،  مجلة  يف 
الزيارات  لغرض  احملكمة  قبل  من  امكانيةالتمويل  للضحايا،  القانوين  التمثيل  و  للدفاع  القانونية 
العائلية للمحتجزين املعوزين، مستوى و جتديد موارد صندوق الطوارئ )حاليا ب 10 ماليني 
الوثيقة يف  الواردة  اللجنة  توصيات  أبابا.  أديس  يف  ارتباط  مكتب  إنشاء  عن  فضال   يورو(، 

 ICC-ASP/8/15 و ملحقها، إذا ما اعتمدت من قبل اجلمعية من شأهنا أن تؤدي إىل توفري 
حوايل 298 الف يورو أو 0.3 باملئة ختفيض من امليزانية املقترحة املقدمة من قبل احملكمة.

اعضاء جلنة امليزانية و املالية  
من اليسار:

السيد ديفد بانيانكا )بوروندي(
السيد يوهاني ليميك )استونيا(

السيد فوزي غرايبة )االردن(
السيد جيل فنكلشتاين )فرنسا(

السيدة كاروالينا ماريا فرناندز اوبازا )املكسيك(
السيدة ايلينا سوبكوفا )سلوفاكيا(

السيد شينيشي ايدا )اليابان(
السيد سانتياغو وينز )االوروغواي(

السيد مسعود حسني )كندا(
السيدة روزيت نيرينكندي كاتونكيه )اوغندا(

السيد يوغو سسي )ايطاليا( و 
السيد غيرد ساوبا )املانيا(

017500350005250070000
017500350005250070000

MP- I

MP- II

MP- III

MP- IV

MP- VI

MP- VII

نفقات  ٢٠٠٨ امليزانية املعتمدة لعام ٢٠٠٩
امليزانية املقترحة لعام ٢٠١٠ مقترح جلنة امليزانية و املالية ٢٠١٠

الوحدة = 1000 يورو

الوحدة = 1000 يورو
0275005500082500110000

يورو الوحدة = 1000
0275005500082500110000

ميزانية جلنة امليزانية و املالية املقترحة لعام ٢٠١٠   102,682 يورو

ميزانية جمعية الدول االطراف املعتمدة لعام ٢٠٠٩   101,230 يورو
 اجمالي نفقات احملكمة اجلنائية الدولية لعام ٢٠٠٨   83,712 يورو 

امليزانية املقترحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام ٢٠١٠   102,980 يورو

نشرة العام 2009: املساهمات في امليزانية من قبل الدول 
األطراف، كما في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

63%

37%37%

مساهمات مسددة بالكامل
مساهمات غير مسددة

98%

2%

مبلغ مسدد
مبلغ غير مسدد

دولة 69
€ 94,569,094 

€ 2,000,216 

    
41

 

 دولة 

مقترح جلنة امليزانية و املالية ٢٠١٠ امليزانية املقترحة لعام ٢٠١٠ امليزانية املعتمدة لعام ٢٠٠٩ نفقات ٢٠٠٨ البرنامج الرئيسي
 10,462.7  10,501.1  10,332.1  9,573.9 MP- I - الهيئة القضائية
 26,828.3  27,087.6  25,528.9  21,263.9 MP- II -  مكتب املدعي العام
 59,467.8  60,222.6  60,222.7  48,804.6 MP- III - قلم احملكمة
 4,121.1  3,150.2  3,342.8  3,006.7 MP- IV - أمانة جمعية الدول األطراف
 1,217.5  1,432.3  1,301.4  979.1 MP- VI - أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
 584.2  586.3  502.0  83.8 MP- VII - مكتب مشروع املباني الدائمة
 102,681.6  102,980.1  101,229.9  83,712.0 املجموع

مالحظة: )الوحدة = 1000 يورو(
هذا اجلدول ال يشمل:

- الية االشراف              )393.6 يورو(
- صندوق رأس املال العامل )7406.0 يورو(

جلنة امليزانية و املاليةMP-IV   املقترح لعام 2010 
يتضمن:

- ميزانية املؤمتر االستعراضي  )1100.0 يورو(
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السفير زاكاري د. موبوري-مويتا، نائب رئيس جمعية 
الدول االطراف، منسق فريق عمل نيويورك للمكتب الدائم 

و املمثل الدائم لكينيا لدى االمم املتحدة.  

لقد عينتم نائبا لرئيس اجلمعية يف تشرين الثاين/نوفمرب 2008.فهل 
غريت هذه املسؤولية نظرتكم إىل الدور الذي تؤديه اجلمعية؟

الدول  مجعية  تؤديه  الذي  الدور  إىل  نظريت  إن  نعم.   
األطراف يف نظام روما األساسي اليت كانت يف األصل نظرة جهة 
خارجية ليست هي النظرة نفسها اليوم. ومن موقعي كجهة داخلية 
أقول إن اجلمعية هلا دور أكرب بكثري تؤديه اآلن بالنظر إىل أن احملكمة 

عاملة اآلن بشكل كامل.

هل منصبكم كسفري أيضا لدى الهاي منذ سنني قليلة خلت له أثره 
بالدور  بوجه خاص  يتعلق  فيما  املتحدة  باألمم  احلالية  مهامكم  يف 

الذي يؤديه القانون الدويل؟

وقد كانت  للعامل.  القانونية  العاصمة  إن الهاي هي   
بالنسبة إيل جتربة حسنة خاصة فيما يتعلق بالقضايا القانونية حيث 
يل  أتيحت  حني  ولذلك  القانونية  باملسائل  اهتمامي  يّف  أيقضت 
الفرصة كانت مبثابة التطور املرحب به وأنا سعيد على الدوام بأن 
أدي دورا ما مهما كان حمدودا من أجل النهوض بالعدالة اجلنائية 

الدولية.

الظرف  تواجه احملكمة يف  تروهنا قضايا حامسة  اليت  القضايا  ما هي 
الراهن؟

حىت  تأسيسها  منذ  كبريا  شوطا  احملكمة  قطعت  لقد   
تارخينا هذا. فهي تؤدي عملها بشكل جيّد. وقد دخلت يف أهم 
والتعاون  املوارد  بكافة  دعمها  وينبغي  تطورها  مراحل  من  مرحلة 
معها من جانب الدول. ومن سوء احلظ أن كان هناك سوء فهم من 
ليس  فاألمر  بعينها.  مناطق  تستهدف  احملكمة  بأن  األوساط  بعض 
كذلك يف الواقع وهذه النظرة املخطئة ال أساس هلا. والنبأ السار هو 
دائمة  احملكمة. فهي حمكمة  ثقتها يف  تواصل وضع  الدول  أن هذه 
دولة طرفا  أصبحت شيلي  وقد  معها.  التعاون  إىل  مدعوة  والدول 
لتخفيف  األساسي  روما  نظام  تبين  على  الدول  أشجع  وأنا  فيها. 
من  العامل  ختليص  من  ولتمكينها  احملكمة  عاتق  على  الواقع  العبء 

ظاهرة اإلفالت من العقاب.

قدمت البلدان األفريقية مسامهة مهمة يف وضع نظام روما األساسي.
املترددة على  املنطقة  ترونه يشجع دول هذه  الذي  السبيل  فما هو 

االنضمام لتصبح دوال أطرافا؟

أنتم على حق. أفريقيا ال تقف موقف املعارض لسيادة   
القانون والواقع هو أن الدول األفريقية من بني أقوى املؤيدين لسيادة 
األساسي  روما  نظام  إىل  تنضم  اليت  األطراف  والدول غري  القانون 
القانونية  باملعايري  تأخذ  واحملكمة  اإلجيابية.  الصورة  هذه  ستعكس 
الثابتة اليت نألفها يف قضائنا الوطين. وهي جمرد جهة مكملة وهذا يعين 
الوطنية  احملاكم  إال حينما تكون  يتم  اختصاصها ال  إىل  اللجوء  أن 
عاجزة أو غري راغبة لسبب من األسباب يف املالحقة اليت تدخل يف 

نطاق اختصاصها.

هناك تصورات خاطئة واضحة لدى بعض اجلهات يف اجملتمع الدويل 
من  االنسحاب  بإمكان  الشائعات  حىت  وهناك  احملكمة  فيما خيص 
قيام  على  فعل  كرد  الدول  بعض  جانب  من  األساسي  روما  نظام 
فهل  منصبه.  يشغل  دولة  رئيس  على  بالقبض  أمر  بإصدار  احملكمة 

متكنتم، بوصفكم نائبا للرئيس، من هتدئة اخلواطر؟

بشكل  ضخمته  وقد  دعاية  هو  تسمع  ما  معظم  إن   
رئيس  على  بالقبض  أمر  إصدار  وقضية  اإلعالم.  فيه وسائط  مبالغ 
املعروضة  أفريقية وقع تضخيمه يف معظم األحيان. واحلاالت  دولة 
على احملكمة هي إحاالت ذاتية صادرة عن الدول املعنية. والقضية 
وفقا  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  احملكمة  إىل  أحاهلا  الرابعة 
مليثاق األمم املتحدة ولنظام روما األساسي. وال شئ يف هذا السياق 
عرض  على  دولة  ألي  جرب  هناك  فليس  باالعتباطي.  وصفه  ميكن 

مسائل على احملكمة.

وتلتزم  القانون  تعرف  وهي  املسائل  هذه  تفهم  األفريقية  والدول 
مع  للتعاون  تدابري  اختاذ  بصدد  هي  أفريقيا  يف  بلدان  وهناك  به. 
احملكمة بطرق شىت. فهناك إذن أشياء كثرية حتدث يف أفريقيا فيما 
األساسي  روما  نظام  مبقتضى  الدول  والتزامات  باحملكمة.  يتعلق 
مجاعي  قرار  أي  تتخذ  مل  والدول  باألساس.  فردية  التزامات  هي 
باالنضمام إىل احملكمة وأما فيما يتعلق بالكيفية اليت تؤدي هبا هذه 

الدول التزاماهتا فذلك قرار يتخذه كل واحد مبفرده.

نيويورك ما هي  للمكتب يف  التابع  العامل  للفريق  بوصفكم منسقا 
خطتكم بالنسبة لألشهر االثىن عشر املقبلة؟

مواصلة حشد الدعم للمحكمة؛ )أ( 
لدى  لالتصال  مكتب  إنشاء  على  العمل  ومواصلة  )ب( 
االحتاد األفريقي تابع للمحكمة اجلنائية الدولية من أجل تعزيز 
الفهم والتعاون بني كلتا املؤسستني. وهذا مهم جدا يف تضييق 

الفجوات يف التصورات املتعلقة بأنشطة احملكمة؛
يل  املشارك  الرئيس  نائب  ومع  الرئيس  مع  والتنسيق  )ج( 
ومع املكتب يف سبيل تنظيم املؤمتر االستعراضي املقبل تنظيما 

حمكما.

ما هي اجلوانب من الدور الذي تضطلعون به اليت تعتربوهنا مبعثا على 
االرتياح الكبري واجلوانب اليت تطرح أكرب التحديات؟

جبسامة  يشعرين  اجلمعية  لرئيس  كنائب  دوري  أن   
املهمة امللقاة على عاتقي من حيث أنين منحت الفرصة ألصبح جزءا 
من عملية مكافحة اإلفالت من العقوبة على الصعيد العاملي بأسره 
وتعزيز سيادة القانون يف مجيع أرجاء املعمورة وهذا الدور يف حدّ 
ذاته يطرح حتديا من حيث ضخامته ويتطلب بذل جهود متواصلة 

حفاظا على ما يتحقق من زخم، وبالنظر إىل مناء احملكمة باستمرار 
واحلاجة إىل التنظيم الدائم بالتعاون مع رئيس اجلمعية واملكتب يف 

سبيل اختاذ القرارات الرامية إىل النهوض بأهداف احملكمة.

هل لكم أن تعطونا فكرة عن التقدم احملرز على صعيد الفريق العامل 
يف نيويورك خبصوص التحضريات املتعلقة باملؤمتر االستعراضي؟

إن املادة 5 من النظام األساسي أدرجت بالفعل جرمية   
النظام األساسي ويبقى تعريف اجلرمية وشروط ممارسة  العدوان يف 

االختصاص.

مث إن الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان الذي يرأسه رئيس 
حزيران/يونيه،  ويف   .2009 شباط/فرباير  يف  واليته  أهنى  اجلمعية 
التأم اجتماع فيما بني الدورتني ملواصلة العمل يف هذا الصدد برئاسة 
األمري زيد من األردن الذي سيترأس اآلن املفاوضات املتعلقة جبرمية 
العدوان. وقد حتقق املزيد من التقدم ويتضح اآلن أن جرمية العدوان 
ستعرف وسوف تدرج يف النظام األساسي وهذا سيضاعف العمل 

امللقى على عاتق احملكمة كما قلت.

النظام  بتنقيح  مبقترحات  تقدمت  األطراف  الدول  بعض  أن  كما 
أمور  إليه. وهذه  املوادّ  إضافة بعض  األساسي ويف بعض احلاالت 
عضوان  ويقوم  نيويورك  يف  العامل  الفريق  نطاق  يف  تدارسها  يتم 
)الربازيل(  بولكي  مارتشيلو  السيد  مها  األمور  بتسهيل  املكتب  من 
والسيدة أجنيال نوورغو )نيجرييا(. وسيجري النظر يف املقترحات يف 

الدورة الثامنة للجمعية يف الهاي يف تشرين الثاين/نوفمرب 2009.
 ورهنا باختاذ اجلمعية لقرار ميكن أن تعتمد املقترحات أثناء املؤمتر 

االستعراضي الذي سيعقد يف أوغندا يف عام 2010.

بوصفكم املمثل الدائم لكينيا لدى األمم املتحدة تتاح لكم الفرصة 
للتعامل مع الزمالء مبن فيهم الزمالء يف جملس األمن. كيف متكنتم 
من ممارسة ما لكم من نفوذ، خاصة يف الظروف السياسية الراهنة 

اليت تواجهها احملكمة؟

هذا سؤال ليس بالسهل ولكنين سأحاول اإلجابة عليه   
ببعض الردود. أنا أتعامل مع أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
على جبهات متعددة. وأنا مدرك أيضا أن البعض من التحديات اليت 
تواجه احملكمة ميكن أن تكون هلا صلة باجمللس بطريقة أو بأخرى. 
مقدار  كان  أيا  سواه  دون  اجمللس  فيها  يبت  املسائل  هذه  ومثل 
الضغط الذي جيوز أن يُمارَس. وأنا رغبيت، من جهة أخرى، أن ال 

يزج باحملكمة يف السياسة.

ما هي توقعاتكم بالنسبة للمحكمة يف السنوات املقبلة؟

أكون سعيدا يف املستقبل أن أجلس وأرى كيف أن   
أكثر  عامل  إىل  العامل  حتويل  إىل  الرامية  اجلهود  يف  سامهت  احملكمة 

عدالة وأمنًا وعامل تساند فيه حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
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لقاء صحفي مع رئيسة مكتب ارتباط 
نيويورك، السيدة كارين موزوتي

هل لك أن تعطينا فكرة عامة عن عمل املكتب وعن منجزاته؟

الرابعة،  دورهتا  يف  األطراف،  الدول  مجعية  أنشأت   
أعدها  توليفية  ورقة  إىل  باالستناد  نيويورك  يف  االتصال  مكتب 
أيلول/سبتمرب 2006  عملياته يف  املكتب  وبدأ   . اجلمعية  مكتب 

وقد عينت لرئاسة هذا املكتب يف تشرين األول/أكتوبر 2007.

توفري  هو  نيويورك  يف  االتصال  مكتب  إنشاء  من  الغرض  وكان 
امليدانية واملهام  اليت تقوم هبا احملكمة ولعملياهتا  للتحقيقات  الدعم 
العامة اليت تضطلع هبا من خالل تسهيل التفاعل بني احملكمة وأمانة 
ووكاالهتا  املتحدة  األمم  وبني  ناحية  من  األطراف  الدول  مجعية 
التنفيذ  على  املساعدة  أيضا  منه  القصد  وكان  أخرى.  ناحية  من 
اجلنائية  احملكمة  بني   2004 عام  يف  املربم  العالقة  التفاق  الناجح 
بني  املطلوب  التشغيلي  التعاون  ولكفالة  املتحدة  واألمم  الدولية 

اهليئتني كلتيهما.

ما  على  تقتصر  ال  ولكن  تنطوي  املكتب  أنشطة  فإن  وعمليا، 
لألمم  العامة  واألمانة  احملكمة  بني  املعلومات  تبادل  تسهيل  يلي: 
املتحدة من خالل نقل املعلومات ذات الصلة من األمم املتحدة إىل 
احملكمة والعكس بالعكس؛ وإشاعة الوعي بدور احملكمة بني الدول 
باملمثلني  الرمسي  غري  التفاعل  عمليات  طريق  عن  األطراف  غري 
اإلداري  العملي  الدعم  وتوفري  الدول؛  لتلك  الدائمة  البعثات  يف 
واللوجسيت والتشغيلي لألنشطة اليت تضطلع هبا احملكمة من خالل 
تنظيم وتيسري الزيارات واالجتماعات اليت تعقد بني ممثلي احملكمة 
الدائمة  البعثات  من  واملمثلني  املتحدة  لألمم  التابعني  واملسؤولني 
يف نيويورك، وتوفري الدعم اللوجسيت واخلدمات لالجتماعات اليت 
تعقدها مجعية الدول األطراف وهيئتاها الفرعيتان اللتان تتخذان من 
نيويورك؛  العامل يف  والفريق  املكتب  أي  هلما –  قاعدة  نيويورك 
املتحدة  األمم  يف  تعقد  اليت  االجتماعات  يف  املناقشات  ورصد 
وتكون ذات صلة بعمل املكتب مبا يف ذلك اجتماعات جملس األمن 
وشىت اللجان التابعة للجمعية العامة، فضال عن سائر االجتماعات 
العدل  مسألة  حول  تعقد  اليت  األخرى  الرمسية  غري  واملناقشات 
واملواضيع ذات الصلة باحملكمة اجلنائية الدولية وتوفري حتليل منتظم 
للمحكمة؛ ونشر املعلومات ذات الصلة بني األمم املتحدة والبعثات 
بالتطورات  دائم  علم  على  إلبقائها  نيويورك  يف  املوجودة  الدائمة 
من  )بالتشاور  مسامهة  وتوفري  احملكمة؛  صعيد  على  تستجد  اليت 
خمتلف أجهزة احملكمة( بشأن القضايا ذات الصلة باحملكمة اجلنائية 
الدولية يف اجتماعات األمم املتحدة من ذلك مثال توفري النصوص 
باحملكمة  صلة  هلا  بقضايا  املتعلقة  القرارات  يف  إدراجها  يراد  اليت 
به خمتلف  الذي تضطلع  العمل  وتوفري مسامهة يف  الدولية  اجلنائية 
إدارات األمم املتحدة لدى إعداد التقارير/البيانات املتعلقة مبواضيع 
إىل  احملكمة  من  الطلبات  ونقل  الدولية؛  اجلنائية  باحملكمة  هلا صلة 
األمم املتحدة والعكس بالعكس وتويل أمر املتابعة الالزمة لضمان 

التنفيذ.

هل يف اإلمكان أن تبيين لنا املناسبات اليت تقومني فيها أيضا بتوفري 
الدعم للمحكمة خارج نيويورك؟

التابع  إنين بصفيت عضوا يف فريق االتصال اخلارجي   
للمحكمة، وعضوا خمصصا يف فريق إستراتيجية أفريقيا، أشارك يف 
أنشطة احملكمة اليت تعىن بالعالقات اخلارجية. وأعمل عن كثب يف 
املوجودين يف الهاي وُأسهم يف تصميم  الزمالء  املضمار مع  هذا 
بني  التعاون  تعزيز  إىل  الرامية  واإلستراتيجيات  السياسات  وتنفيذ 
يف  وجودي  مبيزة  بأفريقيا،  يتصل  فيما  وأمتتع،  والدول.  احملكمة 
من  تقريبا  األفريقية  الدول  جلميع  متثيل  فيها  يوجد  اليت  نيويورك 
املتاحة يل  الفرصة  اغتنمت  املتحدة وقد  األمم  بعثاهتا لدى  خالل 
نيويورك  يف  األفارقة  بالدبلوماسيني  وثيقة  عمل  عالقات  إلرساء 
أن  ذلك  على  بناء  وميكنين  باحملكمة  الصلة  ذات  القضايا  بشأن 
الدول  بني  السائد  بالتفكري  احملكمة  بتبصري  مبكر  وقت  يف  أقوم 
يف نيويورك. وخالل هذه السنة أمكنين أن أنضم يف مناسبتني إىل 
يف  األفريقي  االحتاد  اجتماعات  إىل  احملكمة  توفدها  اليت  البعثات 
أديس أبابا للتشجيع على تقدمي الدعم لعمل احملكمة والستكشاف 
إمكانية تأسيس مكتب اتصال يف أديس أبابا. باإلضافة إىل ذلك، 
أشارك أيضا يف دورات مجعية الدول األطراف اليت تعقد يف الهاي 
إىل  كذلك  وأتطلع  احملكمة.  طلب  على  بناء  الدعم  بتوفري  وأقوم 
املشاركة يف املؤمتر االستعراضي الذي سيعقد يف كامباال يف السنة 

املقبلة.

كيف سهل اتفاق العالقة لعام 2004 التفاعل مع األمم املتحدة؟
احملكمة  أن  البداية  منذ  أدركوا  األساسي  روما  نظام  واضعي  إن 
التابعة  السياسية  الدوائر  عن  القضائي  استقالهلا  صيانة  إىل  حتتاج 
وثيقة  عالقة  إقامة  الضروري  من  فإن  ذلك  ومع  املتحدة،  لألمم 
باألمم املتحدة لنجاح احملكمة؛ ومن مث مت إدراج املادة 2 يف نظام 
اتفاق  التفاوض حول  مهمة  باحملكمة  أناطت  اليت  األساسي  روما 
عالقة وإبرام هذا االتفاق مع األمم املتحدة يف تشرين األول/أكتوبر 

.2004

األمم  وبني  احملكمة  بني  للتعاون  عريضا  إطارا  االتفاق  ويضع 
املتحدة. وهو ميكنين وميكن غريي من ممثلي احملكمة من املشاركة 
يف اجتماعات األمم املتحدة سواء منها اجتماعات اجلمعية العامة 
األمم  اطالع  من  كذلك  وميّكنين  مراقبة  بصفيت  األمن  جملس  أو 
املتحدة على التطورات اليت تشهدها احملكمة. كما أن هذا االتفاق 
يسهل التفاعل السلس بني احملكمة وبني املسؤولني العاملني يف األمم 
املتحدة ألغراض تبادل املعلومات واستكشاف سبل تعزيز التعاون 
القانوين  األساس  يوفر  أنه  ذلك  من  واألهم  املؤسستني.  كلتا  بني 
جينّب  مث  ومن  املؤسستني  كلتا  بني  املعلومات  ولتبادل  للتفاعل 
احملكمة االنتقادات اليت يوجهها إليها منتقدوها الذين من شأهنم أن 
يوجهوا اللوم، يف غري ذلك من احلاالت، إىل األمم املتحدة إن هي 

أشركت احملكمة يف املعلومات.

ما هي أهم التحديات اليت يواجهها املكتب؟

إن الوالية املنوطة مبركز االتصال يف نيويورك والية   
عريضة جدا. فهي تنطوي على توفري الدعم لكافة األجهزة التابعة 
للمحكمة مبا يف ذلك مجعية الدول األطراف وعليه يلزم االتصال 
أن  املكتب  على  يتعني  ذلك،  إىل  باإلضافة  األجهزة.  هبذه  الدائم 
يقيم روابط وأن حيافظ عليها بينه وبني األمانة العامة لألمم املتحدة 
واملنظمات  الدولية  احلكومية  واملنظمات  هلا  التابعة  والوكاالت 

االتصال  عن  فضال  املتحدة؛  األمم  لدى  املعتمدة  احلكومية  غري 
بالبعثات الدائمة. ويعمل باملكتب موظفان اثنان مها رئيس املكتب 
ومساعد إداري. وبينما يقوم املساعد اإلداري بتوفري الدعم القيم 
املكتب  رئيس  يعىن  واللوجستية،  اإلدارية  باملسائل  يتعلق  فيما 
اليت  باجلهات  املباشرة  االتصاالت  تشمل  اليت  املوضوعية  بالقضايا 
صعيد  على  والتقارير  االجتماعات  تعدد  إن  مّث  املكتب.  خياطبها 
خمتلف األجهزة التابعة لألمم املتحدة وكرب عدد البعثات واملنظمات 
املعتمدة لدى األمم املتحدة كل ذلك جيعل من الشاق جدا على 
رئيس املكتب رصد مجيع التطورات ذات العالقة باملوضوع وتقدمي 
تقرير عن ذلك إىل احملكمة يف الوقت الذي يقوم بالرد يف الوقت 
التابعة  يتلقاها من شىت األجهزة  اليت  الطلبات  املناسب على كافة 

للمحكمة مع تويل خدمة املكتب والفريق العامل يف نيويورك.

وباإلضافة إىل التحديات اإلدارية، يطرح املناخ السياسي السائد يف 
اآلونة األخرية، جتلت من خالل  املتحدة حتديا كبريا. ففي  األمم 
النقاش الدائر حول السلم والعدل مدرسة فكرية تنتقد انتقادا شديدا 
دور احملكمة بصورة خاصة يف احلاالت اليت تكون فيها مفاوضات 
والبعض  بالنسبة ألوغندا ودارفور.  الشأن  سلمية جارية كما هو 
من االنتقاد قائم على أساس تصورات خاطئة، بينما البعض اآلخر 
يقصد التظليل العمدي )على سبيل املثال التأكيدات اليت مفادها أن 
املناخ  القارة األفريقية دون سواها(. وإزاء هذا  احملكمة تستهدف 
السياسي، يتعني على املكتب أن يقوم باستمرار حبملة توعية يشرح 
مؤسسة  باعتبارها  احملكمة  به  تضطلع  الذي  الدور  ملخاطبيه  فيها 
حول  حتوم  اليت  األساطري  بعض  ويبدد  وحمايدة؛  مستقلة  قضائية 

احملكمة.

هل إن خربتك السابقة باعتبارك مندوبة لكينيا لدى األمم املتحدة 
سهلت لك مهمتك؟

اجلنائية  احملكمة  إىل  االنضمام  فقبل  وبالتأكيد.  نعم   
الدولية، عملت مستشارة قانونية للبعثة الكينية اىل األمم املتحدة يف 
نيويورك ملدة أربع سنوات. وهذه اخلربة أفادتين إىل حد كبري يف 
عملي مبكتب االتصال حيث إهنا مكنتين من الفهم اجليد ملنظومة 
األمم املتحدة ولطرائق عملها. باإلضافة إىل ذلك، استطعت أن أقيم 
شبكة من االتصاالت مع األمانة العامة لألمم املتحدة ومع املندوبني 
احلكوميني الذين أعتمد عليهم يف كثري من األحيان ألداء مسؤوليايت 

احلالية.

رئاسة  هيئة  إىل  مباشرة  تقاريره  يرفع  املكتب  أن  من  الرغم  على 
احملكمة  ولقلم  العام  املدعي  ملكتب  الدعم  يوفر  أنه  إال  احملكمة 
فما  نيويورك.  العامل يف  الدول األطراف والفريق  ومكتب مجعية 
هي النسبة املئوية من الوقت الذي يكرسه املكتب سنويا لكل جهة 

من هذه اجلهات املستفيدة من خدماته؟

هل تسعى حلملي على ممارسة شيء من األثرة؟ ذلك   
فخ لن أقع فيه!

الوجهة  من  املكتب  خيضع  املكتب  بإنشاء  القاضي  للقرار  وفقا 
اإلدارية إلمرة هيئة الرئاسة ولكن يسهر على خدمة كافة أجهزة 
يتلقى  املوضوعية  باملسائل  يتعلق  وفيما  اجلمعية.  وأمانة  احملكمة 
املكتب توجيهاته من اجلهاز املسؤول عن إصدار هذه التوجيهات 
أو من مجعية الدول األطراف ويرفع تقاريره بصورة مباشرة إليهما، 
اإلجراءات  من  يلزم  ما  باختاذ  يقوم  فيما  احلال،  مقتضى  حبسب 
منها.  سرية كل  على  واحلفاظ  احملكمة  أجهزة  استقاللية  الحترام 
وباختصار يتوىل العاملون يف مكتب نيويورك وظائف أربع ويتحمل 
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لقاء صحفي مع رئيسة مجلس إدارة 
صندوق االئتمان لصالح الضحايا،

 سعادة السيدة سيمون فيل

الرئيس املنتخب ملجلس ادارة صندوق االئتمان 
ملدة ثالث سنوات ملرتني، كان قد خدم سابقا مع 

احلكومة الفرنسية و البرملان االوروبي. 

بصفتك عضوا يف جملس اإلدارة منذ إنشائها قبل ست سنوات، 
ما الذي  ميكن أن تعتربيه أهم إجنازات صندوق االئتمان؟

منذ  اإلستئماين  للصندوق  الرئيسية  اإلجنازات   
إنشاءه 

اإلدارة  جملس  أعضاء  مهمة  متثلت  األوىل،  ت  السنوا  خالل 
بشكل ريئسي يف اعتماد النظام األساسي للصندوق اإلستئماين 
وما  األعضاء  والدول  املستفيدة  واجلهات  عمله  سري  وحتديد 
يستعني  أن  اإلدارة  جملس  اختار  ذلك،  وقصد   ... ذلك  إىل 
يف أداء مهامه بأمانة عامة  على رأسها مدير تنفيذي. وخيضع 
الصندوق  أنشطة  فيما خيص  اإلدارة  هذا األخري لسلطة جملس 
اإلستئماين ولسلطة كاتب احملكمة فيما يتعلق باألمور اإلدارية 

واملوظفني.

تسيري  يف  احملكمة  كاتب  يل  قدمها  اليت  اآلراء  أعانتين  وقد 
للصندوق  كرئيسة  والييت  طوال  للصندوق  اليومية  الشؤون 
احملكمة  كاتب  بني  املوجودة  الثقة  عالقة  وتعد  اإلستئماين. 
العمل اجليد  وجملس اإلدارة مصدر قوة إضايف من أجل  سري 

ألعمال الصندوق.

بشكل  منخرطني  اإلدارة  جملس  أعضاء  أصبح  عامني  ومنذ 
كانت  فقد  الواقع،   ويف  الصندوق.  أعمال  سري  يف  أقل 
تقرر  حرب  حالة  يف  البلدان  يف  اجلارية  واألنشطة  العمليات 
جيري  وكان  العامة  لألمانة  التنفيذي  املدير  طرف  من  وتسري 
إبالغنا بالتطورات ومن مث كنا منخرطني بشكل أقل يف أنشطة 

الصندوق االستئماين.
هل بامكانك تسليط الضوء على بعض املشاريع الرئيسية املنجزة 

من قبل صندوق االئتمان؟

التنفيذي يف احلصول على منح من ما يقارب  املدير  لقد جنح 
تعريفه  خالل  من  مهمًا  ميدانيًا  عماًل  وأجنز  خمتلفًا  بلدًا   30
بوجود الصندوق االستئماين ومن خالل متويله برامج ملساعدة 
ضحايا احلرب وبشكل خاص يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
وأوغندا. وحىت اآلن لقي العديد من الضحايا املكان الذي يليق 

هبم يف اجملتمع بفضل العمل الذي يقوم به الصندوق.

وبفضل الشراكات اليت أقامها الصندوق انضمت إلينا العديد من 
املنظمات من أجل تقدمي  دعمهم وخربهتم ومسامهات أخرى 
واإلجتماعي  واملايل  والنفسي  البدين  التأهيل  إعادة  من  متكن 

للضحايا.

الدول  سفارات  إىل  إرساهلا  جرى  اليت  الرسائل  ولقيت   
من  وباخلصوص  طيبًا  صدى  األموال  مجع  أجل  من  األعضاء 
طرف مجهورية أفريقيا الوسطى يف عام 2008 . وهكذا ساهم 
ضحايا  رئيسي  وبشكل  ضحية  مليون  مساعدة  يف  الصندوق 
العنف اجلنسي )مساعدة مالية ونفسية وطبية، ...(. ويف الواقع 
اإلغتصاب.  ضحايا  ملساعدة  واسع  برنامج  وضع  جرى  فقد 
ويتمثل عمل الصندوق االستئماين لصاحل الضحايا يف مساعدهتم 
على استعادة كرامتهم وأن تكون هلم الشجاعة إلعادة بناء حياة 

عادية ضمن أسرهم وجمتمعهم.

وتعمل برامج املساعدة اليت وضعها الصندوق مع األفراد الناجني 
من اجملتمعات ضحايا احلرب هبدف مساعدهتم على إعادة بناء 

حياهنم يف بلداهنم.

الصندوق أكثر من 3 ماليني يورو ملساعدة  امجاال، فقد مجع 
وإعادة تأهيل الضحايا.

وتعد حصيلة هاتني السنتني، حسب رأيي، إجيابية ومشجعة.

ماهي التحديات األساسية اليت سيواجهها جملس اإلدارة الذي 
سينتخب يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب؟

ألهنم  اإلدارة  جملس  أعضاء  انتخاب  جرى   ،2002 عام  يف 
من  أنه  غري  بلداهنم.  يف  الرمزية  الشخصيات  من  يعتربون 
املؤسف أنه نظرًا النشغاالتنا يف بلداننا يف أنشطة خمتلفة، فلم 
نكن متفرغني كل الوقت، دون أن ننسى مشكلة السن والبعد 

اجلغرايف.

وبعد ترأسي جمللس إدارة الصندوق اإلستئماين لصاحل الضحايا 
خالل ست سنوات، أعتقد أنه سيكون من املستحب أن تكون 
ولديها  األعضاء  البلدان  لتعدد  ممثلة  تشكله  اليت  الشخصيات 
احتياجات  أن  وأعتقد  اإلدارة.  جمللس  تكرسه  أكثر  وقت 
الصندوق اإلستئماين قد تطورت وينبغي أن يتألف جملس اإلدارة 
نفسها   األماكن  وزيارة  للتنقل  مستعدة  نشطة  من شخصيات 
اليت جتري فيها أنشطة الصندوق ومن أجل أن تقيم مباشرة أثار 

هذه األنشطة على السكان املعنيني.

أن  باستقالهلم،  املساس  ودون  أيضًا،  املستحب  من  وسيكون 
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أو  هبذا  االتصال  يف  واملتمثلة  عليها  حيسد  ال  اليت  الدقيقة  املهمة 
وقلم  واالدعاء  الرئاسة  هيئة  وهو  أال  األربعة  األطراف  من  ذاك 
احملكمة ومجعية الدول األطراف وأحيانا ما يتعامل مع أربعتها يف 

وقت واحد!

وفيما خيص العمل املوضوعي، فأنا ال أكرس مبلغا حمددا من الوقت 
وأتصدى  األطراف.  الدول  أو جبمعية  بكل جهاز  اخلاص  للعمل 
العمل  حجم  وأما   – وروده  عند  جهة  أية  من  يرد  طلب  ألي 
املكرس لكل جهاز فهو خيتلف من سنة ألخرى باختالف الفترات 
أو  بعينها  جهة  أي  إيثار  عدم  اإلمكان  جهد  وأحاول  الزمنية. 
اخلاصة  األعمال  من  نظرا ألن كل عمل  األطراف  الدول  مجعية 
باألجهزة يتساوى مع غريه من األعمال. ولكن يف احلاالت اليت 
حيدث فيها تداخل، أضطر يف بعض األحيان إىل أن ألتمس من هذا 
اجلهاز أو ذاك أو من مجعية الدول األطراف اختاذ ترتيبات بديلة 
للتصدي للمسائل اليت ختصه حيث أن ذلك ميكن إجنازه عن طرق 
إيفاد مسؤولني من الهاي لتغطية البعض من املسائل اليت تعاجل يف 
نيويورك. ومع ذلك ويف معظم األحيان أنا أسعى للتصدي لكل 
هذه القضايا لكن يعين هذا، بطبيعة احلال أن تأخرا قد حيدث يف 

االستجابة للطلبات املوجهة من بعض األجهزة.

يف  سيشهده  نيويورك  مكتب  أن  تعتقدين  الذي  التطور  هو  ما 
مستقبل األيام؟

بالنظر إىل أن عمل األمم املتحدة هو مكمل لعمل   
سيكون  نيويورك  يف  االتصال  مكتب  أن  أرى  فأنا  احملكمة، 
ما  القائمة  املستمرة  التعاونية  العالقة  على  احلفاظ  مهما يف  العبا 
ووكاالهتا  املتحدة  لألمم  العامة  واألمانة  ناحية  من  احملكمة  بني 
والدول األعضاء املمثلة يف األمم املتحدة من ناحية أخرى واملوقع 
االستراتيجي الذي حيتله املكتب يوفر كذلك فرصة للمحكمة كي 
تكون حاضرة داخل الواليات املتحدة وكي تتفاعل مع املنظمات 
ومنظمات  األكادميية  والدوائر  احلكومية  وغري  الدولية  احلكومية 
اجملتمع املدين املعنية بسيادة القانون وقضايا العدل اليت هتم احملكمة 

داخل الواليات املتحدة والسيما يف نيويورك.

ال  باملكتب  حاليا  العاملني  املوظفني  عدد  فإن  أخرى  ناحية  من 
يسمح باالستخدام األقصى للموقع االستراتيجي الذي حتتله احملكمة 
يف نيويورك. وبوجود موظفني اثنني أحدمها من الفئة الفنية واآلخر 
باملكتب  املنوطة  املوضوعية  األعمال  مجيع  فإّن  اإلدارية  الفئة  من 
العملي واللوجسيت ينجز من قبل رئيس  ما عدا اجلانب اإلداري 
املكتب؛ وهذا حيد بشكل كبري من عدد األنشطة املمكن أن يطلع 
هبا املكتب. ولعّل مجعية الدول األطراف تفكر مستقبال يف إنشاء 
وظيفة فنية إضافية ملساعدة رئيس املكتب يف أداء الوالية الشاملة 
تكليف  من  املكتب  رئيس  أن ميكن  ذلك  ومن شأن  به.  املنوطة 
هذا املساعد بالبعض من الوظائف املوضوعية الروتينية مثل إعداد 
التقارير لالجتماعات؛  املعلومات وإعداد  الوثائق األساسية ومجع 
وبذلك ينفق رئيس املكتب جزء أكرب من وقته يف سبيل االجتماع 
بأهم اجلهات اليت يتخاطب معها، وشىت املنظمات املعتمدة لدى 
من  كثري  يف  ويشارك  احلكومية  غري  واملنظمات  املتحدة  األمم 
الرامية إىل  األنشطة على مستوى رفيع وينظم مثل هذه األنشطة 

تعزيز الفهم األفضل للعمل الذي تضطلع به احملكمة.

لقاء صحفي مع رئيسة جملس إدارة صندوق االئتمان لصاحل الضحايا، سعادة السيدة سيمون فيل
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يقوم أعضاء جملس اإلدارة بلقاء ممثلي احملكمة وذلك من أجل 
تيسري أنشطة املؤسستني وهبدف السري اجليد ألنشطة الصندوق 

اإلستئماين لصاحل الضحايا.

وفضاًل عن ذلك، يبدو يل أنه من املهم أن يتوفر األعضاء اجلدد 
املنظمات  أعمال  الدولية وسري  بالسياسة  على خربة  املنتخبون 

الدولية كاحملكمة اجلنائية الدولية.

بالنظر إىل أن معظم التربعات لصندوق االئتمان قد قدمت من 
جانب احلكومات كيف ميكن مضاعفة مجع األموال من مصادر 
الكيانات  و  الشركات  االفراد،  الدولية،  كاملنظمات  بديلة 

االخرى؟

الدول  طرف  من  اإلئتمان  صندوق  متويل  يتميز   
ألن  األموال  تدفق  سالمة  تأمني  من  ميكن  أنه  مبيزة  األعضاء 

املدفوعات ال تتوقف على عوامل حمتملة خارجية.

وفيما خيص زيادة مبلغ املدفوعات املالية من طرف جهات ماحنة 
على  مشهورة  رمزية  عن شخصية  البحث  ينبغي  رمبا  أخرى، 
الصعيد الدويل تقوم جبمع التربعات املالية العمومية من خالل 
محالت إعالنية هادفة مثل احلمالت اإلعالنية اليت تقوم هبا بعض 
املنظمات غري احلكومية من خالل توظيف بعض اجلهات الفاعلة 

أو الشخصيات املشهورة.

وهناك خيار أخر ميكن اختاذه وهو إعفاء التربعات من الضرائب. 
ففي فرنسا، على سبيل املثال، ميكن لدافع الضرائب، سواء أكان 
فردًا أو شركة أعمال، أن يصرح بالتربعات املدفوعة للجمعيات 
اإلنسانية او املنظمات وهذا املبلغ املايل سيجري خصمه من مبلغ 
الضرائب الواجب دفعها. فلو كانت هذه اإلمكانية موجودة يف 
التربعات  املعنية ألقدمت الشركات واألفراد على منح  البلدان 

للصندوق اإلستئماين.

هل ترين جماال لزيادة التفاعل املباشر بني اجمللس واجلمعية، الذي 
يبدو حاليا أن يكون حمددا يف التقرير السنوي للمجلس؟ 

 

طبعًا إنه من املهم أن ال يشعر أعضاء جملس اإلدارة اجلدد بأهنم 
» معزولون « عن املنظمة يف الهاي. و ينبغي هلم أن يقوموا 
على  ذلك  يؤثر  أن  دون  منتظم،  بشكل  احملكمة  ممثلي  بلقاء 

استقالهلم.

وهذه نقطة أساسية بسبب أن خصوصية الصندون اإلستئماين 
هي كونه جهازًا مستقاًل  داخل منظومة احملكمة اجلنائية الدولية 
نفسها وهي احملكمة اجلنائية اليت ال ميكن رفع القضايا إليها إال 
من طرف الدول األعضاء ومتارس اختصاصها فقط على اجلرائم  

املرتكبة بعد بدء نفاذ نظام روما األساسي يف عام 2002.

الضحايا  ومساعدة  الدفاع  الصندوق  مهمة  ان   
الختصاص  اخلاضعة  اجلرائم  من  واملتضررين  ضعفًا  األكثر 
احملكمة اجلنائية الدولية؛ ومن مث فيجب على البلدان املشاركة 

بشكل كامل يف اإلجراءات القضائية.

اليت هي يف حالة  البلدان  امليدان أي يف  األساسي يف  وإنه من 
حرب أن جيري التمييز بشكل واضح لدى الضحايا بني مهمة 
الصندوق اإلستئماين اليت تتمثل يف إغاثة ومساعدة وإعادة تأهيل 
ضحايا اجلرائم ومهمة احملكمة اجلنائية الدولية املتمثلة يف احلكم 

على اجملرمني وإدانتهم.

وإن العالقة املوجودة اليوم بني جملس اإلدارة واحملكمة تتم بواسطة 
العالقات  على  للحفاظ  أساسيًا  دوره  ويعد  احملكمة.  كاتب 
الصندوق.  ألعمال  اجليد  والسري  اجلهازين  هذين  بني  اجليدة 
وفيما خيص تبادل العالقات املباشرة مع محعية الدول األطراف 
وهي اهليئة اإلدارية الرئيسية واجلهاز التشريعي للمحكمة، فيبدو 

يل أن الوضعية متوازنة كما هي اآلن.

كم هو تواتر تبادل وجهات النظر بني اجمللس و احملكمة؟ 

اجتمع جملس إدارة الصندوق اإلستئماين باحملكمة   
عدة مرات خالل السنوات األوىل عندما كان يقوم مبساعدة من 

مجعية الدول األطراف بوضع قوانني الصندوق.

 اصبحت اللقاءات أصبحت نادرًة يف الوقت احلاضر.
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- النمسا
- البوسنا و الهرتزك

- البرازيل
- فرنسا

- الغابون
- اليابان

- املكسيك
- نايجيريا

- اوغندا
- اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية

رئيس االساقفة اميرييتوس دمسوند توتو و السيدة سيمون فيل

الصف اخللفي من اليسار:
السيد بولغا التاجنريي، رئيس 

االساقفة اميرييتوس دمسوند توتو، 
السيدة سيمون فيل و السيد 

تاديوز مازويكي

الصف االمامي 
السيد ارثر روبنسون
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 رئيس احملكمة اجلنائية الدولية

القضاة  باجماع  للمحكمة  رئيسا  انتخب 
بتاريخ 11 اذار/مارس، بعد ان كان قد خدم  

ملدة ستة اعوام  في قسم االستئناف.

ما هي يف نظركم أهم املسائل احلامسة اليت تواجه احملكمة على 
املدى القصري واملتوسط ؟

مؤسسة  زالت  ما  الدولية  اجلنائية  احملكمة  إن   
شابة وحديثة العهد. وجيري طرح العديد من املسائل القانونية 
املتعلقة باإلجراءات القضائية واليت تتطلب أواًل تأويالت قانونية 
للجوانب املختلفة لنظام روما األساسي. ويوجد القضاة حتت 
القانون.  لسيادة  صحيحة  صيغة  وضع  أجل  من  كبري  ضغط 
وميكنين أن أقول لكم أنه يف إطار عملي ضمن شعبة اإلستئناف 
فإننا نشعر هبذا الضغط بشدة. فعندما نصدر حكمًا فذلك هو 
وعما  أيضا،  تتحسن  القضائية  اإلجراءات  وترية  وإن  القانون. 

قريب ستقوم احملكمة بقيادة حماكمات موازية ألول مرة. 

القصري  املدى  فعلى  القضائية،  اإلجراءات  عن  النظر  وبصرف 
واملتوسط، ال زالت احملكمة تواجه حتديات بسبب نقص املعرفة 
على نطاق واسع بواليتها وسري عملها، وهذا من شأنه أن يؤدي 
إىل معارضة تستند إىل سوء فهم ملهمة احملكمة اجلنائية الدولية. 
أن  عامل سياسي وميكن  إطار  تعمل يف  قضائية  فنحن مؤسسة 
أولئك  طرف  من  احملكمة  بشأن  اخلاطئة  املفاهيم  هذه  تستغل 
علينا  وجيب  احملكمة.  عمل  أساس  تقويض  إىل  يسعون  الذين 
أن نفعل كل ما بوسعنا للتأكد من أن احلقائق األساسية حول 
احملكمة مفهومة. ولكن لدينا موارد حمدودة جدًا للقيام بذلك، 
ونعتمد على الدول األطراف واملنظمات غري احلكومية، وغريها 
من الشركاء ملساعدتنا على إبالغ واضعي السياسات واجلمهور 

بوجه عام عن طبيعة مهمتنا وعملنا.

 ويف جوانب أخرى خمتلفة من التعاون، أيضا، جيب على احملكمة 
جماالت  يف  الدول  على  نعتمد  وحنن  الدول.  على  تعتمد  أن 
مثل اعتقال ونقل املشتبه فيهم، ونقل الشهود، وإنفاذ األحكام، 

واعتماد تشريعات التنفيذ جلعل خمتلف أشكال التعاون ممكنة يف 
املقام األول. ويشكل تأمني التعاون يف هذه اجملاالت حتديًا كبريًا 

للمحكمة على املدى القصري واملتوسط. 

رئيسًا  واليتكم  من  سنوات  الثالث  لفترة  خططك  هي  ما 
خارجيا  تراثك،  تشكل  أن  تتوقع  اليت  الرئيسية  واإلجنازات 

وداخليا؟ 

على الصعيد اخلارجي، خالل فترة والييت كرئيس،   
فقد ركزت على تشجيع وتوسيع وتعميق نظام روما األساسي. 
ويضم نظام العدالة اجلنائية الدولية العديد من اجلهات الفاعلة 
واسع.  نطاق  على  متضاربة  وأحيانا  متباينة  واليات  هلا  اليت 
ولو  وحىت  حمدود  بدور  الدولية  اجلنائية  احملكمة  وستضطلع 
بذلت قصارى جهودها. فالكثري من االعمال الوحشية العنيفة 
تقع خارج نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية. وعلى أي 
حال، فسيكون لدى احملكمة فقط املوارد للتركيز على احلاالت 
رغم  احملكمة  وتستطيع  اختصاصها.  نطاق  يف  خطورة  األكثر 
املالذ األخري؛  دورها احملدود إجناز وظائف أساسية كمحكمة 
أجل  من  كحافز  احملكمة  تعمل  أن  ميكن  املواقف  بعض  ويف 
إجراء حتقيقات ومالحقات قضائية حملية ذات مصداقية وميكن 

أن تعمل كنموذج للعدالة املنفذة بإنصاف.

وأرى أن هناك ثالث احتياجات رئيسية من أجل التوصل إىل 
احلرب  جرائم  على  فعل  رد  العاملية يف  املساءلة  من  أكرب  قدر 
احملكمة  يف  سواء  اجلماعية،  واإلبادة  اإلنسانية  ضد  واجلرائم 
ميكن  فأواًل،  أخرى.  قضائية  واليات  يف  أو  الدولية،  اجلنائية 
أطراف  دول  إضافة  خالل  من  األساسي  روما  نظام  توسيع 
اجلغرايف  النطاق  توسيع  فقط يف  ليس  جديدة. وهذا سيساهم 
لنظام روما األساسي، بل سيعزز أيضًا التصورات بشأن شرعية 
نظام روما األساسي. وثانيًا، ميكن تقوية نظام روما األساسي 
الدول  التعاون بني  أن يصبح  التعاون وينبغي  تعزيز  من خالل 
مسألة عادية روتينية وليس جمرد ممارسة إرادة سياسية استثنائية. 
مل  اليت  الدول  على  وأيضًا  األطراف  الدول  على  هذا  وينطبق 
تصبح طرفًا بعد. فليس لدى احملكمة اجلنائية الدولية األدوات 
إلنفاذ قراراهتا اخلاصة. فهذا األمر يتعلق بالدول اليت أصدرت 
هذه القرارات ومناصريها من أجل ضمان إنفاذ هذه القرارات. 
وأخريًا، ميكن ترسيخ نظام روما األساسي من خالل تعزيز قدرة 
الرئيسية  الوطنية. وتتحمل الدول املسؤولية  القضائية  الواليات 
يف التحقيق ومالحقة مرتكيب اجلرائم. وميكن أن تلعب احملكمة 
واجلزء  حمفز،  كعامل  مهمًا  دورًا  تلعب  ولكن  حمدودًا  دورًا 
األكرب من العمل على تطوير القدرات الوطنية يقع على الدول 

واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املتعددة األطراف.

وعلى الصعيد الداخلي، فإنين أركز على حتقيق جوانب مهمة 
أن  ضمان  وبالتحديد،  ـ  للمحكمة  اإلستراتيجية  اخلطة  من 
العمومية.  لإلدارة  منوذجًا  الدولية  اجلنائية  احملكمة  تكون 
وباإلضافة إىل حتمل مسؤولية جممل إدارة احملكمة وبصرف النظر 
عن أعمال مكتب املدعي العام، فإنين أقوم بدعم جهود مكتب 

التسجيل لتحديد الكفاءات يف اإلدارة. ويف الوقت نفسه، فإننا 
وجود  ضمان  أجل  من  العام  املدعي  مكتب  مع  مجيعًا  نعمل 
بيئة رعاية ملوظفينا. فلدينا بشكل كبري موظفون ذوو مهارات 
يف احملكمة والذين يبذلون تفانيًا عميقًا إلجناز واليتها. وجيب 
أمر  ذلك  أن  بسبب  فقط  ليس  هلم،  إجيابية  أجواء  خلق  علينا 
فعال ـ فاملوظفون الذين يشعرون بالسعادة هم أيضا موظفون 
الذي  الصحيح  الشيء  أنه  بسبب  أيضًا  ولكن  ـ  متحفزون 

يتعني القيام به.

بعد ستة أشهر على رئاستكم، ما هي اجلوانب اليت تبعث الرضا 
واليت تطرح حتديًا  أمام مهمة مكتبكم؟

يوم  كل  العمل  إىل  آيت  أن  يل  شرفًا  كان  لقد   
فقد  احملكمة.  يف  عالية  كفاءات  ذوي  موظفني  مع  وأتفاعل 
العامل سعيًا  إىل حتقيق مهمة مشتركة.  جاؤوا من مجيع أحناء 
وقد استلهمت القوة من تفانيهم يف عملهم. وباملثل، فقد كان 
واملنظمات  الدبلوماسي  السلك  أعضاء  مع  التعاون  شرف  يل 
غري احلكومية واجملتمعات احمللية اليت اشتركت بعمق مع احملكمة 

والتزمت بالتنفيذ الفعال لنظام روما األساسي. 

أن حتديًا واحدًا ال  التحديات، غري  العديد من  وبالطبع هناك 
زال قائمًا. فقد قال سلفي فيليب كريشر، بأن اجلهل هو أكرب 
عدو أمام احملكمة.  وبعد ستة أشهر من عملي كرئيس، ميكنين 
أن أجزم أن ذلك صحيح متامًا. فحيثما تكون والية احملكمة غري 
مفهومة فإنه ينجم عن ذلك خيبة أمل وخوف بل غضب. وعلى 
مفهوم، جرى  غري  التكامل  مبدأ  كان  كلما  اخلصوص،  وجه 
رأيت  وقد  الوطنية.  للسيادة  كتهديد  احملكمة  دور  إىل  النظر 
أنه عندما جيري توضيح والية احملكمة سرعان ما يتبدد االنتقاد 
السياسي. وينبغي أن يظل نشر معلومات دقيقة حول احملكمة 
وأنشطتها موضع تركيز مهم من طرفنا وآمل أن نفس الشيء 

يكون كذلك بالنسبة للدول األطراف أيضًا.

املوظفني  مع  تفاعلك  من  تزيد  أن  تتوقع  أن  ميكنك  كيف 
واإلستماع إىل انشغاالهتم؟ 

منذ البداية التزمت بالتفاعل والتعامل مع املوظفني.   
الرئاسة اجلديدة بعد وقت  لتقدمي  فقد خاطبت مجيع املوظفني 
قصري من تويل منصيب ، ومرة أخرى يف متوز / يوليو لالحتفال 
بيوم العدالة الدولية. وكان من دواعي سروري أيضا أن أحتدث 
دعا  ومؤخرًا،  اجلدد.  بزمالئنا  للترحيب  املوظفني  من  بإيعاز 
جملس التنسيق جملس املوظفني للقيام بتقدمي عرض وإنين أتطلع 
ممثليهم  املوظفني من خالل  مع  املستقبل  التفاعل يف  تعزيز  إىل 
وإنين  مباشرة.  االتصال يب  للموظفني  أنه ميكن  املنتخبني. غري 
التحدث  حرية  له  موظف  فأي  املفتوح.  الباب  سياسة  أعتمد 
معي يف الكافيتريا أو ممرات احملكمة أو حتديد موعد للقاء يب يف 

مكتيب.
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هناك بعض االنتقادات الناجتة عن املقارنات بني الوقت الالزم 
املعروضة  والقضايا  وإهنائها يف حماكم أخرى  احملاكمات،  لبدء 

على احملكمة. كيف ميكن للمحكمة الرد على تلك اآلراء؟ 

ما زلنا يف األيام األوىل، واملقارنات سابقة ألواهنا.   
وهناك التزام واسع النطاق بالفعالية. وتكرس شعبة االستئناف 
اليت أعمل فيها، على سبيل املثال، جهودها إلعطاء األولوية إىل 
الطعون التمهيدية اليت يتوقف عليها استمرار إجراءات احملاكمة 
أو اإلجراءات التمهيدية. وإننا نتوجه أيضا إىل البت يف الطعون 

يف الوقت املناسب.

وكما جتدر اإلشارة إىل أن احملكمة اجلنائية الدولية هي خمتلفة 
بوالية  تتمتع  فاحملكمة  مهمة.  جوانب  من  سابقاهتا  عن  متامًا 
أثر رجعي.  ذات  والية  هلا  وليس  مستقبلي  نفاذ  ذات  قضائية 
تعاجل احملكمة أخر  العمليات، كانت  بداية  أنه عند  وهذا يعين 
األوضاع الراهنة. فاجلرائم املزعومة اليت جرى ارتكاهبا مؤخرًا 
كانت  ـ   2002 1متوز/يوليو  بعد  املرتكبة  اجلرائم  كل  ـ 
املدعي  حتقيقات  مباشرة  وجرت  فيها  التحقيق  إىل  حاجة  يف 
العام خالل النزاعات. يف حني أنه يف احملاكم األخرى، باستثناء 
جترى  كانت  السابقة،  ليوغسالفيا  الدولية  اجلنائية  احملكمة 
إجراءات التحقيق ضمن بيئات أكثر استقرارًا ما بعد الصراع.

وبوصفها أول حمكمة جنائية دولية دائمة يف العامل، فإن احملكمة 
اجلنائية الدولية تواجه حتديات فريدة من نوعها. فنحن ال نركز 
على نزاع أو منطقة وحيدة، بل علينا معاجلة عدة قضايا يف آن 
تنوعًا يف  احملكمة  أمام  املعروضة  احلاالت  تنوع  وخيلق  واحد. 
التحديات يف عدة جماالت، مبا يف ذلك استعمال اللغات يف قاعة 
وعلى  ونقلهم.  الشهود  حلماية  اللوجستيكية  والتدابري  احملكمة 
خالف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا و احملكمة اجلنائية الدولية 
ليوغسالفيا السابقة واحملكمة اخلاصة لسرياليون، ينص نظام روما 
األساسي أيضا على مشاركة الضحية يف اإلجراءات. وقد خلق 
ينبغي  ولوجيستيكية  قانونية  ذات طبيعة  االبتكار حتديات  هذا 

للمحكمة أن تعاجلها خالل إجراءاهتا القضائية األوىل.

هل تفكر احملكمة يف وضع وسائل من أجل تسريع اإلجراءات 
القضائية وهل هناك آلية لتقييمها الدوري؟

ولكن  األوىل،  القضائية  دورتنا  من  بعد  ننته  مل   
وترشيد  تبسيط  بغية  تعديالت  بوضع  قامت  قد  احملكمة 
استجابة  احملكمة  قلم  قام  املثال،  سبيل  فعلى  اإلجراءات. 
احملاكمات  يف  املشاركني  الضحايا  على  بالتيسري  الغرف  لقرار 
وهناك  الفردي.  التمثيل  بدل  مجاعي  متثيل  لديهم  يكون  بأن 
التزام  وهناك  القضائي  اجلهاز  كفاءة  بشأن  مستمرة  مناقشات 
قوي بأهم أهداف اخلطة اإلستراتيجية أال وهو إجراء حماكمات 
عادلة وسريعة. وميكن يل أن أؤكد لكم بأن القضاة ملتزمون 
بإجراء حماكمات سريعة، أوال وقبل كل شيء، ألن هذا حق 
من احلقوق األساسية للمتهم. غري أنه يف بعض احلاالت تتعارض 
السرعة مع العدالة. ومن مث فإن الواجب املقدس للقضاة حيتم 

عليهم تفضيل هذه األخرية.

يف  احملكمة  بدأت  والذي  احملكمة،  قدرة  منوذج  وضع  هو  ما 
تطويره ملساعدهتا يف التخطيط إلجراءاهتا القضائية؟

تستعمل احملكمة هذا النموذج يف ختطيطها غري أنه حيتاج إىل أن 
جيرى تعديله يف ضوء اخلربة املكتسبة من خالل إجراء احملاكمات. 
الكاملة  القضائية  دورهتا  تنه  مل  فاحملكمة  سابقا،  أشرت  وكما 
بعد. وحاملا جيري إهناء بعض احملاكمات، ستغذي بيانات أكثر 

دقة النموذج مما جيعله أداة ختطيط أكثر فائدة بكثري.

يف هناية أيلول/سبتمرب، هل جرى استدعاء 16 قاضيًا إىل مقر 
احملكمة؟

بينهم  قاضيًا   17 اآلن  هناك  الواقع،  ويف  نعم،   
أن  رغم  لوبانغا  حماكمة  ملدة  سيبقى  والذي  بالطمان  القاضي 
مدة واليته كانت ستنتهي يف وقت سابق هذا العام. وحنن ننتظر 

بشغف قدوم اثنني من الزمالء اجلدد بعد اإلنتخابات املقبلة.

كيف يتفاعل القضاة فيما بينهم؟ 

إن القضاة يعملون بنشاط متميز إلجناز املهمة اليت   
أوكلت إليهم. وبالطبع، عند توليهم مهام واليتهم، كل قاض 
أنه حىت  األمر على أساس مهين، غري  أول  يتفاعل مع زمالءه 
خالل هذه املرحلة، فإهنم يتشاركون يف تكريس جهودهم بتفان 
للمحكمة ومهمتها. ومع مرور الوقت يطور القضاة عالقاهتم 
ميكنين  أنه  وأعتقد  كبري.  بشكل  الشخصية  والوشائج  املهنية 
زمالء  مع  العمل  أن  أقول  عندما  القضاة  كل  باسم  التحدث 
من خلفيات وطنية وقانونية خمتلفة هو أمر حمفز بشكل متبادل 
وشيء رائع ببساطة. وبصرف النظر عن الثالث اجللسات العامة 
لتبادل وجهات  اجتماعات غري رمسية  القضاة  يعقد  كل سنة، 
إىل واحدة  الرئاسة  هيئة  أعضاء  وينتمي كل عضو من  النظر. 
من الشعب الثالث ويساعد هذا يف تيسري التواصل بني الشُعب 

واإلجتماعات بني القضاة.

القضاة  مع  لإلتصال  والتلفون  الفيديو  املؤمترات عرب  تعقد  هل 
الذين قد ال يوجدون يف الهاي؟ 

حمكمة  هي  بالهاي  الدولية  اجلنائية  احملكمة  إن   
مهمة  قضائية  قرارات  اختاذ  جيب  األحيان  بعض  ويف  جنائية 
احملكمة  قضاة  يبقى  ما  دائمًا  وعمومًا،  ساعات.  غضون  يف 
رهن إشارهتا لإلتصال هبم، حىت عندما يكونون يف إجازة بغية 
االستجابة بسرعة للتطورات غري املتوقعة والعاجلة. وتعد وسائل 
أن  وميكنين  الصدد.  هذا  مفيدة يف  أدوات  اإلعالم  تكنولوجيا 

االستئناف.  شعبة  خيص  فيما  احلال  هو  هذا  أن  طبعًا  أؤكد 
ويعترب رئيس احملكمة عضوًا حبكم املنصب يف شعبة االستئناف 
رئيسًا  بوصفي  اخلارجية  العالقات  واجبات  أداء  خالل  ومن 
الرئاسات  وخالل  كثريًا.  أسافر  أن  علي  يتعني  للمحكمة، 
املاضية واحلالية، جرى عقد عدة مؤمترات عرب اهلاتف من أجل 
الرئيس أو الزمالء األخرين، ميكن  ضمان أنه حىت عند غياب 

استمرار مداوالت االستئناف ضمن املسار الصحيح.

هل توجد منتديات حيث ميكن للقضاة تبادل وجهات النظر مع 
القضاة السابقني أو زمالء من حماكم أخرى؟

لالهاي  القضائي  للنادي  دورية  اجتماعات  هناك   
العدل  وحمكمة  الدولية  اجلنائية  احملكمة  لقضاة  يسمح  الذي 
واحملكمة  السابقة  ليوغسالفيا  الدولية  اجلنائية  واحملكمة  الدولية 
ويتم  اخلربات.  وتبادل  النظر  وجهات  بتبادل  اهلولندية  العليا 
عقد هذا املنتدى بالتناوب بني احملاكم. وهناك أيضًا عدة فرص 
احملاضرات  خالل  من  بالهاي  رمسي  غري  بشكل  لالجتماع 
تبادل  كذلك  ميكن  حيث  أخرى  ومناسبات  الكتب  وتوقيع 

األفكار.

انتخاب القضاة

قمتم مؤخرا بالطلب من املكتب باإلسراع إىل عقد انتخابات 
هبدف ملء الشواغر القضائية ومن أجل ختفيف عبء العمل عن 
هيئة احملكمة احلالية. ومنذ 2007، حدثت مخس شواغر قضائية 
أي  احملكمة  لدى  هل  القضاة.  أحد  لوفاة  نتيجة  أحدها  كان 
اقتراح تنظر فية اجلمعية العامة هبدف تقليل إمكانية حدوث مثل 

هذه الشواغر، وعند الضرورة، االسراع مبلء هذه الشواغر؟

متروك  أمر  هذا  احلال،  بطبيعة  املطاف،  هناية  يف   
للجمعية أن تقرر يف شأنه وحدها. وإنه من املهم أن يوجد قضاة 
رهن تصرف احملكمة يعملون فورًا بعد تأديتهم لليمني.  ولكن 
العالية  الكفاءات  ذوي  املهنيني  من  هم  انتخبوا  الذين  أولئك 
انتخاهبم.  وقت  التزامات  عدة  مفهوم  بشكل  لديهم  والذين 
والسبيل الوحيد ملواجهة هذا التحدي ميكن أن يكون ببساطة 
أكثر  وقتا  سيفسح  األمر  وهذا  االنتخابات.  يف  قدما  املضي 
تأدية  قبل  املعلقة  املهنية  التزاماهتم  كل  إلهناء  املنتخبني  للقضاة 
اليمني وسيجعل من املرجح بشكل كبري أهنم سيتولون مهامهم 
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يف احملكمة اجلنائية الدولية فورًا.

وهناك فكرة أخرى ممكنة ميكن أن ترغب الدول يف النظر فيها 
القضاة  أولئك  غري  املنتخبني  القضاة  بأمساء  قائمة  وضع  وهي 
املطلوبني لبداية مهامهم فورًا. وإذا ما كان ذلك ممكنًا فهذا يعين 
أنه كلما طرأت شواغر غري متوقعة، اقترحت عروض عمل على 
القضاة املندرجني يف أعلى القائمة دون حاجة إىل عقد انتخابات 
الكبرية  التكاليف  الدول  يوفرعلى  أن  جديدة. وهذا من شأنه 
لعقد انتخابات غري مقررة. وسيساعد هذا أيضًا احملكمة على 
ينشأ عندما تكون هناك شواغر  الذي  الكفاءات  ختفيض عدم 

ممتدة لوقت طويل.

إذا أخذنا يف اإلعتبار أن نظام روما األساسي ينص على تويل 
القضاة ملنصبهم ملدة تسع سنوات، فهل هناك نطاق حمدد ممكن 
حلقوق  األوروبية  للمحكمة  بالنسبة  الشأن  هو  كما  للسن 

اإلنسان وبعض األنظمة الوطنية؟ 

بغض النظر عن السن، فإنه من األمهية مبكان أن   
يكون القضاة الئقني للقيام بعمل يتميز بعبء عمل جسيم.

ينص نظام روما األساسي، بقدر ما يتعلق األمر خبلفياهتم، على 
تعيني فئتني من القضاة: القائمة أ والقائمة ب. كيف سامهت كل 

فئة من القضاة داخل احملكمة خالل الست سنوات املاضية؟
إنه من الضروري أن تتوفر احملكمة على قضاة هلم دراية بالقانون 
اإلجرائي والقانون املوضوعي. وبشكل مماثل، حنتاج إىل زمالء 
هلم خربة بالقانون الدويل العام وهم على مستوى عايل يف تطوير 
فقه القضاء حيث تضيف وجهات نظرهم تبصرا يثري بشكل 

أكرب قراراتنا.

االدارة

إن الفقرة3 )أ( من املادة38 لنظام روما األساسي تعهد للرئيس 
املدعي  مكتب  باستثناء  للمحكمة،  السليمة  اإلدارة  مبسؤولية 
العام، يف حني تدعو الفقرة 4 إىل التنسيق مع املدعي العام بشأن 
املسائل ذات االهتمام املشترك. ويشري أخر تقرير للجنة امليزانية 
واملالية إىل بعض املخاطر النامجة عن اهليكل اإلداري للمحكمة. 
ومدى  احملكمة  تنسيق  جملس  عن  حتدثونا  أن  لكم  ميكن  هل 

فعاليته يف معاجلة هذه املسائل؟

العام  واملدعي  الرئيس  من  التنسيق،  جملس  يتألف   
حتضرها  دورات  يف  الشهر  يف  مرة  وجيتمع  احملكمة،  وكاتب 
األمانة العامة جلمعية الدول األطراف ملناقشة قضايا ذات اهتمام 
وحيضر  اإلستراتيجية.  واخلطة  وامليزانية  التوظيف  مثل  مشترك 
اإلجتماع عدة أعضاء موظفني ملعاجلة قضايا ضمن خرباهتم هي 
التنسيق هيئة مفيدة من أجل  املناقشة احلالية. ويعد جملس  قيد 
اجملاالت.  من  العديد  يف  اإلجراءات  وتنسيق  املعلومات  تبادل 
أن ختتلف األجهزة بشأن قضايا حمددة. وهذا  وبالطبع، ميكن 
أمر متأصل ضمن اهليكل اإلداري للمحكمة وهو نتيجة حتمية 
حدد  وقد  العام.  املدعي  وسلطة  القضائية  السلطة  الستقالل 
الوعي  ينبغي  كشيء   2006 سنة  اخلطر  هذا  التنسيق  جملس 
به والتصدي له. ويف البداية أشار البعض إىل أن مكتب املدعي 

العام جيب أن تكون له إدارة منفصلة متامًا وبالتحديد لتجنب 
النزاعات. ومع ذلك، وتوخيا للفعالية، أعترب أن مكتب املدعي 
احملكمة.  لقلم  املشتركة  اخلدمات  على  يعتمد  أن  ينبغي  العام 
ويستلزم هذا تنسيقًا وثيقًا وتواصاًل منفتحًا وصرحيًا. فاألدوار 
واملهمات ليست واضحة دائمًا غري أن األجهزة املختلفة تعمل 
كمجلس  دورنا  وإن  العملية.  املمارسة  يف  جيد  بشكل  معًا 
للتنسيق هو ضمان وضع اإلطار وفهمه من طرف املوظفني من 
أجل القيام بعملهم. وقد طلبت جلنة امليزانية واملالية من الرئاسة 
بشأن  الوضوح  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  حول  تقرير  صياغة 
وسأواصل  بينها.  فيما  املشترك  والتفاهم  األجهزة  مسؤوليات 

اجلهود يف هذا اجملال وأقدم تقريرًا يف نيسان/أبريل.

دور الرئاسة

ككل  للمحكمة  هبا  ميكن  اليت  الوسائل  توضيح  ميكنكم  هل 
بلوغ  يف  واملسامهة  التنسيق  اخلصوص  وجه  على  والرئاسة 
للقيام بدورهم على  القضاة  تعيني بعض  األهداف؟ هل جيري 

أساس اللغة واملنطقة والتخصص؟

إنين أرى أن االتصال بالبلدان عنصر أساسي من   
عمل احملكمة. فإذا كانت العدالة ال ينظر إليها على أهنا تتم يف 
تفقد  جهودنا  فإن  القضائية،  بأنشطتنا  تأثرًا  األكثر  اجملتمعات 
إذن الكثري من مغزاها. ويضطلع قسم اإلعالم والوثائق مبسؤولية 
املكاتب  خالل  من  والوثائق  اإلعالم  قسم  ويعمل  االتصال.  
لالتصال  طريقتني  على  للحفاظ  الهاي  يف  واملوظفني  امليدانية 
بأية  للمساعدة  دائما  استعداد  على  وأنا  املتأثرة.  باجملتمعات 
طريقة ممكنة. فعلى سبيل املثال، مؤخرًا أجبت عرب الفيديو على 
أسئلة طرحها مشاركون يف حدث للتوعية جبمهورية الكونغو 
الدميقراطية. والحقًا مت عرض شريط الفيديو مع أجوبيت وهي 
جزء من برنامج توعية ضمن سلسلة »اسأل احملكمة« يف هذه 

اجملتمعات نفسها.

وأحيانًا، يتم فهم مصطلح »التوعية« يف معناه الواسع كوصف 
إلذكاء  احملكمة  مسؤولو  هبا  يقوم  اليت  التفاعل  أشكال  لكل 

الدولية وأنشطتها. وهبذا  الوعي والفهم بوالية احملكمة اجلنائية 
ونائبا  أنا  وسافرتُ  بقوة.  منشغلة  الرئاسة  كانت  فقد  املعىن، 
الرئيس السيد ديارا والسيد كول إىل عدة بلدان والتقينا مع كبار 
باستجوابات  باإلدالء  وقمنا  املناسبات  يف  وحتدثنا  املسؤولني 
صحفية. ومع ذلك، تلقت الرئاسة العديد من الدعوات أكثر مما 
قد تستجيب هلا. ومت مترير بعض هذه الدعوات إىل قضاة أخرين 
القضائي.  جدوهلم  يسمح  عندما  احملكمة  متثيل  بالتايل  ميكنهم 
وميكن أن متلي لغة البلد أو حدث خاص من هو القاضي الذي 

سيطلب منه احلضور.

إىل  به  قمتم  الذي  السفر  عن  املترتبة  الرئيسية  النتائج  هي  ما 
أفريقيا يف وقت سابق من هذا العام؟

اجلمهورية  إىل  يونيو  حزيران/  شهر  يف  سافرت   
ويف  وبتسوانا.  وليسوتو  أفريقيا  وجنوب  لتنزانيا  املتحدة 
اجلمهورية املتحدة لتنزانيا وليسوتو وبتسوانا كانت يل لقاءات 
ووزراء  الدولة/احلكومة  رؤساء  فيهم  مبن  املسؤولني  كبار  مع 
وكانت  العامني.  املدعني  و  العدل  ووزراء  اخلارجية  الشؤون 
زياريت لكل بلد موضع تقدير وحظيت باستقبال حار مع كل 

عبارات اجملاملة.

وأتاحت هذه االجتماعات فرص مثينة لنعرب عن شكرنا للدول 
كما  نظرهم.  لوجهات  واستمعنا  للمحكمة  دعمها  بسبب 
أتاحت يل فرصة لتقدمي معلومات مستكملة عن أنشطة احملكمة. 
للمحكمة  القضائي  الطابع  وخالل االجتماعات، أكدت على 
السياسية. وكذلك شجعت  الرياح  وعلى ضرورة محايتها من 
األمر  وهو  دوهلم.  يف  تنفيذي  تشريع  اعتماد  على  حماوريَ 
الذي خيلق أساسًا قانونيًا حمليًا للتعاون مع احملكمة واملضي مببدأ 
التكامل إىل األمام من خالل خلق أساس قانوين حملاكمة اجلرائم 
أقيمت  اليت  الروابط  وستكون  احمللي.  املستوى  على  الوحشية 
خالل هذه الرحلة مفيدة للمضي قدمًا وستساعد احملكمة على 

احلفاظ على حوار مستمر مع دول جمموعتنا اإلقليمية.

الدول لتصبح  املزيد من  القيام به لتشجيع  ماذا تعتقدون جيب 
دواًل أطرافًا يف نظام روما األساسي يف مناطق مثل آسيا، مع 
وجود استثناءات رئيسية قليلة ولكن جديرة بالذكر، حيث مل 

الرئيس سونغ يقدم تقرير احملكمة اجلنائية الدولية اىل اجلمعية العامة لالمم املتحدة بتاريخ 29 تشرين االول/اكتوبر 2009
حقوق النشر حمفوظة صورة خاصة باالمم املتحدة / ايفان شنايدر
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حتظى احملكمة بقبول كبري؟

ضمن  رهيب  بشكل  ناقصًا  متثياًل  ممثلة  آسيا  إن   
أسيوي  رئيس  أول  وبوصفي  األطراف.  للدول  العامة  اجلمعية 
للمحكمة، فإنين ملتزم شخصيًا مبعاجلة هذه املشكلة. وكانت 
أول رحلة قمت هبا كرئيس للمحكمة إىل تايالند وأندونيسيا، 
روما  نظام  على  التصديق  يف  تفكران  اللتان  الدولتان  ومها 
بشأن  السيادي  قراره  باختاذ  بلد  كل  وسيقوم  األساسي. 
ذلك  ومع  األساسي.  روما  نظام  إىل  االنضمام  أو  التصديق 
اخلاطئة بشأن والية احملكمة وسري  التصورات  ما تشكل  غالبًا 
عملها أساس املناقشات الوطنية. فالسفر ميكن من التحاور مع 
واملنظمات غري  احملامني  ونقابات  واألكادمييني  املسؤولني  كبار 
احلكومية والصحفيني وميكن أن يعزز بشكل كبري تفهم وإدراك 
مهمة احملكمة. وإنين متشوق إىل زيارة آسيا من جديد والسفر 
طريقة  بأي  للمساعدة  ناقصًا  متثياًل  ممثلة  أخرى  مناطق  إىل 

ممكنة.

ويف هناية اليوم، مع ذلك، متتلك الدول وشبكات املنظمات غري 
أن  وأود  اجلهود.  أكرب ميكنها تسخريها هلذه  موارد  احلكومية 
أرحب ببذل جهود جديدة من جانب مجعية الدول األطراف 
إعالم  يف  نشط  بدور  لتقوم  فردي  بشكل  األطراف  والدول 
غري  الدول  يف  األساسي  روما  نظام  بشأن  الوطنية  املناقشات 
تنسيق جهود  يتم  ويعد هذا جمااًل حيث  العامل.  األطراف عرب 
الدول واملنظمات غري احلكومية ضمنه بشكل وثيق مع جهود 

احملكمة.

اجلمعية

كيف وما هي نسبة تكرر تواصل الرئاسة وتواصلكم مباشرة مع 
اجلمعية وهيئاهتا الفرعية؟

لدي ولدى املوظفني التابعني يل اتصاالت مكثفة   
وثيقة مع  بعالقات عمل  ونتمتع  الفرعية.  اجلمعية وهيئاهتا  مع 
الرئيس ويناويزر الذي هو دائمًا رهن إشارتنا. وإننا أيضًا نقيم 
التعاون املنتظم القائم مع األمانة العامة هنا يف الهاي. وعندما 
أسافر إىل نيويورك، فإنين ألتقي دائمًا مع مجعية املمثلني. فقط 

املكتب.  مع  احلديث  شرف  يل  كان  املاضي  الشهر  خالل 
وبشكل مماثل، حتدثت خالل هذا العام أمام اجللسة االفتتاحية 
واجللسة اخلتامية الجتماع جلنة امليزانية واملالية، وحضر موظفو 
على  اتصاالت  عدة  مهمة  وتسند  اجللسات.  خالل  الرئاسة 
العمل خصوصًا مع أفرقة عمل نيويورك والهاي إىل  مستوى 
الفريق  مع  مكثفة  باتصاالت  احملكمة  قلم  ويقوم  احملكمة.  قلم 
عن  احملكمة  وتعرب  اخلصوص.  وجه  على  بالهاي  العامل 
وإننا  امليسرة؛  اجلهات  خمتلف  تبذله  اليت  اجلاد  للعمل  تقديرها 
نعرب حبق عن امتناننا لتوفرنا على مثل هذا الفريق من السفراء 
الذين يبذلون جهود متفانية وهم رهن تصرفنا. وتلتزم احملكمة 
باالستجابة للدول وإن املشاركة يف كل هذه املنتديات  يعد أمرًا 

مهمًا هلذه الغاية.

هل هناك وسائل لتحسني عالقات تبادل من هذا القبيل؟ 

جيد.  بشكل  االتصاالت  هذه  حتسنت  لقد   
وهيئاهتا  اجلمعية  مع  ومنفتح  مبواصلة حوار كامل  ملتزم  وإنين 

الفرعية.

ماهو حجم الدعم الذي تشعر احملكمة اهنا حتصل عليه من طرف 
الدول األطراف؟

املؤسسة،  هذه  األطراف  الدول  أنشأت  لقد   
للحفاظ  األطراف  الدول  على  اعتمادها  احملكمة  وتواصل 
للتعاون الذي أجنز يف  على وجودها. وإننا نعرب عن تقديرنا 
عدة جماالت، مبا يف ذلك اعتقال وتسليم املشتبه فيهم وإجراء 
التحقيقات ونقل الشهود وإنفاذ األحكام والدعم الدبلوماسي. 
وبالطبع، هناك دائمًا جماالت ميكن حتسينها. وباخلصوص، أود 
أن أشجع كافة الدول األطراف على اعتماد تشريعات التنفيذ 
 39 سوى  اآلن  حىت  علمنا،  وحسب  أولوية.  ذات  كمسألة 
القضائي  النشاط  من 110 دولة طرف قد فعلت ذلك. ومع 
نقل  بشأن  الدعم  من  ملزيد  ماسة  حاجة  أيضًا  هناك  اجلاري، 
تفعل  مل  اليت  الدول  أحث  أن  وأود  األحكام.  وإنفاذ  الشهود 
اتفاقات  بشأن  احملكمة  أن تدخل يف مفاوضات مع  بعد  ذلك 
ممكن،  غري  ذلك  كان  وحيثما  األحكام.  وإنفاذ  الشهود  نقل 
وهكذا  ثالثية.  اتفاقات  إبرام  يف  للنظر  الدول  أشجع  أن  أود 
الشهود  اتفاقات بشأن نقل  اليت ال ميكنها أن تربم  الدول  فإن 

وإنفاذ األحكام، ميكنها مساعدة الدول األطراف األخرى اليت 
تريد أن تربم هذه االتفاقات ولكنها تفتقر إىل الوسائل. وهناك 
جمال أخر ضمنه أحرص على زيادة التعاون بني الدول األطراف 
وهو تنسيق اجلهود لتشجيع عمليات تصديق جديدة وانضمام 
إىل نظام روما األساسي. وميكننا العمل معًا على إجناز مزيد من 
التقدم يف توسيع نطاق النظام القانوين الذي لنا مجيعًا يف إطاره 

رهانات كبرية.

السياسة-القرارات

السياسة  قرارات  بشأن  خماوف  هناك  اجلمعية،  منظور  من 
االستباقية من طرف احملكمة اليت هي قيد النظر من قبل الدول 
الرئاسة  قرار  الذهن  إىل  يتبادر  الصدد،  هذا  ويف  األطراف. 
احملكمة  متويل  خيص  فيما   2009 10أذار/مارس  يف  السابقة 
للزيارات األسرية املتعلقة باحملتجزين املعوزين. هل القضاة ككل 
وكيف  املخاوف  هلذه  مدركون  خصوصًا،  احملكمة  ورئاسة 

يرون سبل املضي قدمًا يف النهج العام؟

أنا على وعي باملخاوف اليت تبديها بعض الدول   
يف هذا اجملال. وكان هذا قرارًا قضائيًا، وميكن أن تعرض نفس 
قضائيًا  ملراجعتها  احملكمة  رئاسة  أمام  شبيهة  مسألة  أو  املسألة 
فإنه ال  يف املستقبل. وتفاديًا لإلضرار مبداوالت مقبلة حمتملة، 

ميكنين معاجلة جوهر القرار بشأن الزيارات األسرية.

ورغم ذلك، وكما عربت عن ذلك مؤخرًا أمام مكتب مجعية 
الدول األطراف، وكمسألة إجراء، فإنين قلق جدًا بشأن مشروع 
القرار الذي جيري تداوله حاليًا من طرف الفريق العامل بالهاي 
إللغاء  حماولة  أي  وإن  القرار.  إلغاء  إىل  فعاًل  سيسعى  والذي 
قرار قضائي من طرف مجعية الدول األطراف يثري خماوف خلق 
سابقة قضائية وتغيري التصور. ومن مث ميكن للمراقبني التساؤل، 
إذا كان ممكنًا إلغاء قرار هيئة الرئاسة من طرف هيئة سياسية، 
ملا ال جيري إلغاء قرار غرفة االستئناف؟ يف وقت اهتم فيه البعض 
احملكمة بأهنا عرضة للنفوذ السياسي، أود أن أحث على اختاذ 
كل تدبري يؤكد وحيترم استقالهلا القضائي. وآمل أن أي عمل 

يعزم القيام به جيب دراسته بعناية يف هذا السياق.

1212

مراسيم الترحيب لتشيلي
من اليسار: السيدة ماريا سيسيليا بورغغونو دي مارتابيت و صاحب السعادة السيد خوان مارتابيت، الرئيس سونغ، السيدة سيلفانا اربيا، مدير التسجيل، صاحب السعادة 

السيد جورغ لوموناكو، السيد فاتوماتا دميبيلي ديارا، النائب االول لرئيس احملكمة و السيد لويس مورينو اوكامبو، املدعي العام
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السيناريوهات  كل  تصور  ميكنه  ال  األساسي  روما  نظام  إن 
وبالتايل تركت بعض  تواجهها احملكمة،  أن  اليت ميكن  املمكنة 
اجملاالت غامضة ومن أجل اختاذ قرارات مقبلة بشأهنا من طرف 
احملكمة ومن طرف القضاة بصفة خاصة. واآلن حيث مضت 
عدة سنوات على عمل احملكمة، هل ميكن أن يكون للجمعية 
دور يف تقدمي التوجيه بشأن الثغرات القانونية أومسائل أخرى 
قضاة  قبل  من  متباينة  تأويالت  خلطر  عرضة  تكون  أن  ميكن 

احملكمة؟ 

والقواعد  األساسي  روما  نظام  تعديل  ميكن   
املتغرية  الظروف  مع  تتكيف  لكي  االثبات  وقواعد  اإلجرائية 
أو على ضوء الدروس املستفادة. وهذه مسألة بالنسبة للدول، 
ألنين أود أن أحث على أن أي تغيري جيب أن يستند إىل رؤى 
سياسية عريضة وليس كرد فعل على قرارات معينة ـ وخاصة 
قرارات قضائية. صحيح أنه مل يكن يف اإلمكان توقع عدة أشياء 
سنة 1998، غري أنين أعتقد أنه من املهم األخذ يف اإلعتبار أنه 
ال ميكن التنبؤ بعدة تطورات مقبلة. ويف هناية األمر، فإن احملكمة 
مل تنه بعد دورهتا القضائية األوىل. وهلذا السبب، أيضاً، أود أن 
أوصي بأن إجراء أي تعديالت يُعزم القيام هبا جيب أن تكون 

بغية اآلثار احملتملة على األمد الطويل.

عمل  دعم  يف  أفضل  بشكل  تساهم  أن  للجمعية  ميكن  كيف 
احملكمة؟

متعددة.  بطرق  احملكمة  دعم  يف  اجلمعية  تساهم   
يتمتع  اجملال  هذا  ويف  املايل  الدعم  إىل  باإلشارة  أبدأ  أن  وأود 
ملستحقاهتم.  الفوري  للسداد  ممتاز  بسجل  اجلمعية  أعضاء 
تضطلع  اليت  الرقابة  وظيفة  أن  أجد  اإلدارية،  املسائل  وبشأن 
هبا اجلمعية تكون أكثر فعالية عندما تركز على توجيه السياسة 
العامة وتسمح ملرونة احملكمة بالعمل على وضع التفاصيل وفق 
أفضل هنج مناسب. وميكن أن تقوم احملكمة أيضًا بدور رئيسي 
للتنسيق بني الدول بشأن قضايا التعاون بدءًا  بالدعم اجلماهريي 

والدبلوماسي إىل اعتماد تشريعات التنفيذ.

التعاون

كيف تقيمون التعاون بني احملكمة ومنظمة األمم املتحدة؟

املتحدة  األمم  منظمة  مع  احملكمة  تعاون  كان   
ممتازًا يف جماالت خمتلفة مثل اللوجيستيك والدعم الدبلوماسي. 
االتفاقات  وكانت  للتعاون.  متينًا  إطارًا  العالقة  اتفاق  ووضع 
مجهورية  يف  املتحدة  األمم  بعثة  مع  التفاهم  كمذكرة  الفرعية 
الكونغو الدميقراطية أيضا قيمة للغاية. وحظينا بدعم ثابت من 
تقديري  عن  خاص  بشكل  أعرب  وإنين  العام.  األمني  طرف 
التنسيق  مركز  يعد  الذي  القانوين  املستشار  مكتب  الستجابة 
لتعاون احملكمة اجلنائية الدولية مع منظمة األمم املتحدة. وخالل 
شهر متوز/يوليو، استضافت احملكمة ملدة يومني اجتماع مائدة 
مستديرة مع منظمة األمم املتحدة )واحد يف سلسلة اجتماعات 
مفصل  بتبادل  للسماح  والهاي(  نيويورك  بني  بالتناوب  تعقد 
ولضمان  العمل  مستوى  على  النظر  ووجهات  للمعلومات 
الطرف  قبل  من  االعتبار  بعني  تأخذ  املنظمتني  اهتمامات  أن 

األخر.

كيف تقيمون التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية االقليمية 
وكيف ميكن حتسني التعاون؟

ولدى  فيه.  العمل  تنشيط  إىل  حيتاج  جمال  إنه   
احملكمة عالقات مكثفة مع بعض املنظمات كاالحتاد األورويب 
وال تزال تسعى إىل إقامة عالقات رمسية مع املنظمات األخرى، 
على سبيل املثال، االحتاد اإلفريقي. و على مدى األشهر العديدة 
حكومية  ومنظمات  أخرى  إقليمية  مبنظمات  اتصلنا  املاضية، 
ممثاًل  كوينهيا  القاضي  كان  آيار/مايو،  شهر  وخالل  دولية. 
برملان  أمام  كلمة  ألقى  حيث  نيجرييا  إىل  سفر  يف  للمحكمة 
اجلماعة االقتصادية لدول غرب افريقيا. وطلبت من موظفيَ أن 
يتصلوا مبنظمات خمتلفة مبا يف ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة 
حلف  ومنظمة  األمريكية  الدول  ومنظمة  اإلسالمي  املؤمتر 
االتصال  من  ملزيد  اخليارات  استكشاف  بغية  األطلسي  مشال 

والتعاون. 

املؤمتر اإلستعراضي

هل ستشاطرون بعض وجهات نظر احملكمة بشأن بعض القضايا 
حزيران/يونيو  شهر  يف  اإلستعراضي  املؤمتر  أثناء  ستعاجل  اليت 

2010؟

وخاصة  كامباال  يف  اإلستعراضي  املؤمتر  إن   
ينبغي  اليت  األساسي  روما  نظام  على  املقترحة  التعديالت 
احلال،  بطبيعة  ولكن  الدول.  هتم  مسائل  هي  هناك  مناقشتها 
املؤمتر  بنجاح  الكبري  االهتمام  الدول  تشارك  احملكمة  فإن 
اإلستعراضي. وحيدوين األمل يف أن املؤمتر االستعراضي ميكن أن 
يكون معلمًا رئيسيًا آخر يف تطوير العدالة اجلنائية الدولية. وقد 
أنه  العدوان وأنا متأكد  تناقش قضايا كبرية مبا يف ذلك قضية 
ستناقش أيضًا قضايا فنية. ويتيح املؤمتر فرصة إلستعراض كفاءة 
وفعالية احملكمة. ولكنين سأشجع أن يتم إدراج كل هذه القضايا 
ضمن سياق أوسع. وأود أن أشجع أيضًا مجعية الدول األطراف 
أن تفكر بشكل خالق بشأن إشراك اجملتمعات احمللية املتأثرة ـ 
من مجيع البلدان ـ يف مناقشات عمل احملكمة. وبقدر ما توجد 
احملكمة خلدمة الضحايا فينبغي أن تكون أصواهتم مسموعة أثناء 

األعمال التحضريية بكامباال وخالل املؤمتر اإلستعراضي.

ينبغي  اليت  الرئيسية  اجملاالت  هي  ما  التقييم،  بند  خيص  وفيما 
التركيز عليها؟

يسرين أن عملية التقييم سوف تنظر يف نظام روما   
التقييم  يشمل  أن  ينبغي  بارز،  حنو  وعلى  بأكمله.  األساسي 
وأنا  الدولة.  ودعم  التكامل  ومبدأ  كالتعاون  خمتلفة  قضايا 
حريص على معرفة ملاذا مل تعتمد دول أكثر تشريعات التنفيذ. 
جلمعية  اخلامسة  الدورة  إىل  املقدم  املكتب  التماس  بعد  وحىت 
فعلت ذلك.  األطراف  الدول  األطراف، فقط 39 من  الدول 
تطوير  أجل  من  البعض  بعضها  تدعم  أن  للدول  ميكن  كيف 
القدرات الوطنية للتحقيق مبصداقية ومقاضاة اجلرائم املعروضة 
اليت  القضايا  بعض  سوى  وهذه  الدولية؟  اجلنائية  احملكمة  أمام 
اإلقتضاء، ميكن  وعند  اإلعالم  من  يكفي  ومبا  معاجلتها.  ميكن 

أن تتعاون احملكمة يف تبادل األفكار وحتسني املقترحات يف هذه 
اجملاالت.

ما هي توقعات احملكمة فيما خيص نتائج املؤمتر اإلستعراضي؟ 

قانونية  مقترحات  مناقشة  نتائج  نطاق  وراء   
موضوعية واليت ال أستطيع أن أعقب عليها، فإنه حيدوين األمل 
التطور  رسم  فعااًل يف  يكون  أن  ميكن  اإلستعراضي  املؤمتر  أن 
أرى  أن  وأود  الدولية.  اجلنائية  للعدالة  الكامل  للنظام  املقبل 
نظام  وترسيخ  لتوسيع  رامية  استراتيجيات  بتطوير  يقوم  املؤمتر 
روما األساسي. ويشمل هذا األمر جلب دول أطراف جديدة 
تطوير  لزيادة  طرق  واستكشاف  احملكمة  دور  تعزيز  وكذلك 

القدرات الوطنية.

اجلنائية  للمحكمة  رئيسًا  بوصفكم  النموذجي  يومك  هو  ما 
الدولية؟

النموذجي حافل باألشغال حيث أجيء  اليوم  إن   
إىل العمل مبكرا جدًا وال ميكن أبدًا أن أتأكد بشأن ما ينتظرين 
من األعمال. ولدي جمموعة واسعة من املسؤوليات. فأنا قاضي 
وكعضو  هناك.  مهمة  عمل  أعباء  ولدي  االستئناف  شعبة  يف 
يف هيئة الرئاسة، فإنين منخرط بشكل قوي يف القيام باملراجعة 
وبالطبع، كرئيس  احملكمة.  اإلدارية لسجل  للقرارات  القضائية 
وأسافر  اخلارجية.  العالقات  قضايا  مع  كبرية  انشغاالت  لدي 
وأحتدث كثريًا يف االجتماعات لتمثيل احملكمة وأستقبل السفراء 
وكبار الشخصيات هنا يف الهاي، ويف املساء أحاول حضور 
عمل  أعباء  فإهنا  وبالفعل،  املدينة.  يف  الدبلوماسية  املناسبات 
ما  غالبًا  لكوين  لألسف  يتيسر  احلياة  أسلوب  أن  غري  كبرية 
أكون بعيدًا جغرافيًا عن أسريت! وعندما تستطيع زوجيت زياريت 

فإنين أحاول التفرغ بعض الوقت.

هوايتكم  الغولف  لعبة  للعب  الوقت  بعض  لديكم  يبقى  هل 
املفضلة؟

ليس لدي إال القليل من الوقت للغولف هذه األيام   
ومل ألعب الغولف إال مرتني منذ أصبحت رئيسًا للمحكمة.

ما هي األنشطة األخرى اليت تتسلون هبا يف أوقات فراغكم؟

أحب القراءة والكتابة عندما يسمح الوقت.  

13131313

Newsletter ASP 2n-ARA.indd   13 1/13/10   9:13:02 AM



14

بالنسبة  األساسي  روما  نظام  على  التصديق  أمهية  مدى  ما 
لشيلي وما هي توقعاتكم بالنسبة للمحكمة؟

مأخذ  شيلي  تأخذها  األمهية  بالغة  خطوة  هذه   
بالغ اجلد وعلى وعي تام بأمهيتها التارخيية، يف أعقاب عملية 
حوارية اشتركت فيها قطاعات سياسية شىت يف اجملتمع. وقد 
الدولية،  اجلنائية  احملكمة  إىل  انضمت  أن  منذ  شيلي،  أجنزت 
مستوى عاليا من التنفيذ بعد أن قامت فعال بتعديل تشريعاهتا 
الوطنية وأدرجت فيها اجلرائم املوصوفة يف النظام األساسي. 
واآلن نودّ أن نشارك مشاركة حثيثة ما أمكن كبلد يف كل ما 

هو ضروري للمسامهة يف احملكمة اجلنائية الدولية.

إن هذا التصديق جيعل من أمريكا اجلنوبية القارة الوحيدة اليت 
انضمت مجيع الدول فيها أطرافا يف نظام روما األساسي ما هي 
العقبات السياسية والقانونية اليت كان البد من التغلب عليها يف 

سبيل التصديق على النظام األساسي؟

عديدة  سنوات  شيلي  يف  العملية  استغرقت   
احتاجتها بعض القطاعات للتفكري يف سبل التغلب على بعض 
دميقراطي  حوار  قيام  إىل  أفضت  العملية  وهذه  التحفظات. 
أفضى إىل نتائج باهرة. وكان هناك يف البداية قلق بشأن تطبيق 
اجته  وأخريا  الدستور  تعديل  من  بد  التكامل مث كان ال  مبدأ 
االهتمام إىل إدراج اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي يف 

التشريعات الوطنية لكفالة تطبيقها على الوجه الكامل.

ما هو الدور الذي لعبه اجملتمع املدين التشيلي يف هذه العملية 
وكيف جتاوب مع عملية التصديق؟

خالل  من  احلوار  هذا  يف  املدين  اجملتمع  شارك   
تنظيماته وكذلك عن طريق منظمات غري حكومية هلا أمهيتها، 
باإلضافة إىل ذلك جرت مناقشة املسألة على أعلى مستوى. 
وقد أبدت حكومة الرئيسة ميشال باشيليه اهتماما كبريا جبمع 

من  دوما  لكن  القطاعات  مجيع  هبا  تقدمت  اليت  املقترحات 
أجل املضي قدما يف عملية التصديق حيث ال يسع تشيلي أن 
تبقى على اهلامش بالنسبة هلذا التطور املهم يف القانون الدويل 

والقضاء العاملي.

إنزال  يف  تشيلي  مضت  األخرى،  الدول  من  للعديد  خالفا 
العقوبة مبرتكيب اجلرائم اليت ينصّ عليها النظام األساسي قبل 
التصديق على هذا النظام مما ميثل خطوة مهمة فيما يتعلق مببدأ 
والذي  األساسي  نظام  األساس يف  احلجر  هو  الذي  التكامل 
مقتضاه أن املسؤولية ملقاة على عاتق الدولة الطرف يف التحقيق 
يف اجلرائم. واحملكمة ال تتدخل إال عندما تكون الدولية غري 
الدور  فما هو  للمقاضاة.  أو  للتحقيق  أو غري مستعدة  قادرة 

الذي لعبه هذا التجرمي املسبق على عملية التصديق؟

النظام  إحياء  املذكور  التجرمي  من  الغرض  كان   
األساسي حىت يعترف به يف اجملال القضائي احمللي. وقد أرادت 
األساسي  النظام  تطبيق  العراقيل يف  مواجهة  تتالىف  أن  شيلي 
القانون  أصبح  وقد  واآلن  الوقت.  عندما حيني  تطبيقا كامال 
املتعلق باملعاقبة على اجلرائم جزءا من التشريع الوطين، أدرجت 
جمهزة  اآلن  وهي  الوطين  املستوى  على  التعاريف  شيلي 
باألدوات القانونية الضرورية لألخذ باجلرائم املوصوفة يف إطار 

املادة 5 من النظام األساسي وفقا ملبدأ التكامل.

االمتيازات واحلصانات  بشأن  االتفاق  يقدم  أن  تتوقعون  مىت 
إىل الربملان لينظر فيه باعتبار أن التصديق عليه يشكل خطوة 
أساسية لتسهيل عمل احملكمة وما مدى ما يستغرقه التصديق 

عليه من وقت؟

مل حيدد حىت اآلن تاريخ للنظر يف االتفاق ولكن   
اليت  اخلطوات  من  غريها  عن  فضال  األمام  إىل  اخلطوة  هذه 
الدولية  التعاون مع احملكمة اجلنائية  تغطي جماالت مهمة مثل 
هي اآلن رهن البحث من قبل السلطات القانونية ذات الشأن 

يف بلدي.

ما رأيكم يف األحكام اإلبتكارية اليت يتضمنها النظام األساسي 
واليت تسمح للضحايا باملشاركة يف اإلجراءات القضائية أمام 
جرب  على  احلصول  أجل  من  هلم  املتاحة  واإلمكانية  احملكمة 

للضرر من الصندوق االستئماين للضحايا؟

لقد خربنا يف تشيلي عملية مطولة قوامها مراحل   
جلان  خالل  من  بالضحايا  حلقت  اليت  األضرار  جلرب  متتابعة 
السياسي  بالسجن  املعنية  الوطنية  واللجنة  واملصاحلة  احلقيقة 
على  أمور،  مجلة  يف  انطوى،  الذي  املهم  والعمل  والتعذيب 
حقوق  انتهاكات  بضحايا  واالعتراف  بيانات  على  احلصول 
اإلنسان اليت اقترفت يف ظل النظام العسكري. ولذا نرى أن 

هذا اجلانب من نظام روما األساسي يتسم بأمهية بالغة وهو 
يُعىن باملبادئ اليت يعترف ويهتم هبا اجملتمع يف بلدي. إذ ال بد 
للمجتمعات من أن تتطور ولتحقيق هذه الغاية ال بد هلا من 
الضرر  الضحايا وعلى جرب  على مشاركة  ينص  قانوين  نظام 
بطبيعة احلال. والنظام األساسي من هذا املنظور ميثل منوذجا 

للعدالة العاملية.

إن التعويضات اليت تؤدى للضحايا ميكن أن تكون تعويضات 
السارية.  الوطنية  بالقوانني  رهنا  مجاعية  تكون  وقد  فردية 
واستنادا إىل اخلربة اليت اكتسبتها تشيلي ما هو السبيل االمثل 

لتقدمي بعض التعويضات للضحايا؟

أن  على  بدء،  ذي  بادئ  الشديد،  من  بد  ال   
التعويض االقتصادي أو أي شكل آخر من أشكال التعويض 
التعذيب؛  فيه  يتسبب  الذي  الضرر  املوتى ولن جيرب  لن حييي 
فهذه حقيقة تؤخذ يف احلسبان يف إطار نظام التعويض القائم. 
فردية  التعويضات  فإن  تشيلي  عاشتها  اليت  التجربة  وحبسب 
باألساس بالنظر إىل طبيعة اجلرائم اليت اقترفت حبق الضحايا و 
هم أفراد. ومل تشهد حاالت من الضحايا اجلماعية اليت يتسبب 
فيها التطهري االثين و/أو العرقي، كما حدث يف أجزاء أخرى 
من العامل يف نطاق سياقات بالغة االختالف؛ حيث حنن شهدنا 
االضطهاد السياسي الطابع. ومن األمهية مبكان التشديد على 
أن التعويضات اليت اقترحتها و/أو دفعتها الدولة كانت متنوعة 
شكل  التعويضات  هذه  اختذت  وقد  األسر.  أفراد  ومشلت 
واهلبات  والتربوية  الطبية  واملساعدات  التقاعدية  املعاشات 
من  عانوا  ممن  البلد  إىل  للعائدين  مزايا  وتوفري  الذمة  وتربئة 
املنفى؛ واهلدف من ذلك هو توسيع نطاق التعويضات املقدمة 

قدر املمكن.

فيما يتعلق مبوضوع العدالة االنتقالية، كانت جلنة احلقيقة يف 
العمليات  من  للعديد  بالنسبة  وقدوة  لإلهلام  مصدرا  تشيلي 
املماثلة يف بلدان شىت من أمريكا الالتينية ويف غريها من بلدان 
القارات األخرى كجنوب أفريقيا. وبالرجوع إىل املاضي ما 
هي التغيريات اليت تراها ضرورية لتكون األهداف املتوخاة من 

جلنة احلقيقة أهدافا أكثر فعالية؟

إن العمل الذي أجنزته جلنة احلقيقة يستحق التنويه   
به. فقد عملت هذه اللجنة باالستناد إىل التعاون الطوعي بني 
شىت األطراف. وأمكنها أن تتحسن مبضي الوقت وكان عليها 
أجنزته  ما  برغم كل  ولكن  اجلديدة  الظروف  مع  تتكيف  أن 
أخرى  ناحية  من  التحسن.  لزيادة  سبيل  الدوام  على  هناك 
كانت هذه اللجنة حافزا مهما وقويا على املضي قدما وطي 
لغرينا من  املاضي وحنن فخورون ألننا خلقنا منوذجا  صفحة 
املنظور،  هذا  ومن  مماثلة.  أوضاع  من  عانت  اليت  اجملتمعات 
والذي  املؤسسة  هذه  مثل  عززته  الذي  بالتقدم  التسليم  يلزم 
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لقاء صحفي خع صاحب السعادة خوان مارتابيت سفير شيلي لدى هولندا

لقاء صحفي خع صاحب السعادة خوان مارتابيت سفير شيلي لدى هولندا
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احتفالية للدول االطراف اجلدد

احتفالية للدول االطراف اجلدد

مشل هدف املصاحلة الوطنية املتوخاة. وحنن نعلم أن جراحات 
املاضي ال ميكن أن مّتحي آثارها ولكن ميكننا بالتأكيد أن نعمل 

معا من أجل مستقبل أفضل لبلدنا ولألجيال املقبلة.

على ضوء ما حدث يف أمريكا الالتينية وبوجه خاص يف تشيلي 
أثناء العقود املاضية من القرن العشرين هل بوسعكم أن تبينوا 

لنا رأيكم يف معضلة السلم والعدل املزعومة؟

زمن  الالتينية  أمريكا  شهدته  الذي  الوضع  إن   
الدكتاتوريات يف النصف الثاين من القرن العشرين كان مؤملا 
للغاية. بيد أننا تعلمنا منه أشياء. واآلن وكما هو الشأن بالنسبة 
ملعظم اجملتمعات اليت عاشت تلك األوضاع الصعبة حنن حنترم 
احلق يف  أمهية  ونفهم  وقت مضى.  أي  من  أكثر  الدميقراطية 
االختالف واحلق يف حرية التعبري واحلق يف العدالة ومجيع ذلك 
بغرض حتقيق تعايش سلمي متزايد. وأودّ أن أشدد على أن 
ما هو أهم هو ما تعلمناه من تارخينا. العدالة ضرورية يف مجيع 
اجملتمعات من أجل املضي قدما ويف سبيل حتقيق السلم وهذا 
قد  بأسرها  اجلنوبية  أمريكا  بأن  أننا فخورون  السبب يف  هو 
صدقت على نظام روما األساسي وتشارك مشاركة حثيثة يف 

أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية.

العاملية  املشاركة  املبتغى واملتمثل يف  ما هو رأيكم يف اهلدف 
النطاق يف نظام روما األساسي؟

ذلك  أن  قطعا  أعتقد      
سيمثل خطوة إىل األمام على مجيع اجلبهات واجنازا ال سابق له 
حيظى بتأييد الدول األطراف يف نظام روما األساسي ال 110 
زارت  باشيليه حني  السيدة  دولتنا  رئيسة  قالت  دول. وكما 

الهاي يف السنة املاضية وأنا أقر كل كلمة قالتها: »الغاية املثلى 
اجلنائية  احملكمة  تالحقه  أي شخص  هناك  يكون  ال  أن  هي 
أية قضية حيث أن  الدولية وأن ال تعرض على هذه احملكمة 
ذلك يعين أهنا حققت الغرض منها باعتبارها أداة للردع. وأنا 
على قناعة تامة من أننا نريد مجيعا من العدالة العاملية أن يكون 
األعمال  من  وغريها  اجلماعية  اإلبادة  جلرائم  الرادع  أثر  هلا 
الوحشية حىت ال تكون هناك حاجة يف املستقبل ألن تالحق 
احملكمة أي شخص بسبب أعمال وحشية اقترفها كائن بشري 

ضد غريه من الكائنات البشرية«.

تتمة الصفحة االولى

اجلدد  األطراف  للدول  احتفالية  احملكمة  اقامت   
يف الهاي يف التواريخ عندما دخل النظام األساسي حيز التنفيذ 

بالنسبة لتلك الدول.

القانونية  التحديات  إىل  اشري  األطراف،  الدول   
والسياسية والتقنية اليت يتعني التغلب عليها من أجل التصديق 
الصحيح  الفهم  ابالغ  أمهية  ان  األساسي.  روما  نظام  على 
تشكل  األساسي،  النظام  يف  عليها  املنصوص  التكامل،  ملبدأ 
اآلراء  توافق يف  إىل  للتوصل  أساسية يف عملية مضنية  دعامة 
يبدد  ان  ذلك  شأن  من  أن  اىل  نظرا   الوطين،  الصعيد  على 
الشكوك حول تنازل ممكن من السلطة القضائية هليئة قضائية 
تتجاوز احلدود الوطنية. يف هذا الصدد، أعربت كل من تشيلي 
ومجهورية التشيك عن تقديرهم للمحكمة، اللتان كانتا دائما 
منفتحتني ملخاطبة السياسيني واحلقوقيني، سواء يف الهاي أو 
سلطةاحملكمة  فهم  تيسري  املساعدة يف  أجل  من  العواصم،  يف 

القضائية.

خوان  معايل  هولندا،  لدى  تشيلي  سفري  اكد   
انطونيو مارتابيت، بأنه على الرغم من ان التصديق على النظام 
األساسي كان نتيجة جلهود العديد من القطاعات داخل بالده، 
و كان األهم من كل ذلك بسبب املصاحل الشخصية للرئيسة 
وأعاد  حلكومتها؛  رئيسيا  هدفا  جعلته  الليت  باشليه  ميشيل 
ضحية  أيضا  كانت  نفسها  باشليه  الرئيسة  بأن  االذهان  اىل 
العودة اىل  اليت سبقت  التسلط  فترة  لتجاوزات عانتها خالل 

الدميوقراطية.

لدى  التشيك  مجهورية  سفري  فان  جانبه،  من    
اجملتمع  حتديات  اىل  اشارة  يف  ماريس  بيتر  سعادة  هولندا، 
الدويل فيما يتعلق بالعدالة اجلنائية، ونوه عن صلة أفكار السيدة 
حناأرندت باملوضوع اليت كانت قد كتبت منذ أكثر من 40 
دولية  حمكمة  أمام  أخيمان  حياكم   أن  ينبغي  كان  بأنه  عاما 
الشعب  اجسام  على  البشرية  ضد  ارتكبت  اليت  اجلرائم  عن 
اليهودي وليس من أجل ارتكاب جرائم ضد الشعب اليهودي 
كما فعلت حمكمة القدس. و قد أكدت أيضا على أن الغرض 
أنبل  العدالة، وال شيء سواها، حىت  حتقيق  هو  احملاكمة  من 

املقاصد اخلفية.

 

 

      

  

لو  جورج  السفري  اجلمعية،  رئيس  نائب  وشدد   
موناكو )املكسيك(، على أن اضافة اثنني من الدول األطراف 
اجلديدة يشكل اجنازا هاما للمجتمع الدويل ككل، يف املضي 
قدما حنو حتقيق اهلدف املنشود املتمثل يف العاملية، خاصة وأن 
قد  بذلك  تكونا  األورويب  واالحتاد  اجلنوبية  أمريكا  من  كل 

احتضنتا بالكامل نظام قانون روما األساسي.

القانون،  فوق  أحد  »...ال 
من  التهرب  يستطيع  أحد  ال 
املسؤولية عن أي جرائم اتفقت 
خطرا  اعتبارها  على  الدول 
الدوليني.  واألمن  السلم  على 
لن  الدوليني  واألمن  السلم 
ينجحا أبدا، إذا كنا ال نتحمل تبعات تلك املسؤولية. 
كل فرد مسؤول عن جرائمه ضد االنسانية، جرائم 
احلرب أو جرائم االبادة اجلماعية. كل دولة مسؤولة 
عن معاقبة مثل هذه اجلرائم. احملكمة اجلنائية الدولية 
جلعلهم  ولكن  الدول،  ملسؤولية  بديال  ليست  هنا 

يتحملوا مسؤولياهتم بأنفسهم.«
 السفري بيتر ماريس.

جنوبيا،  أمريكيا  مليون   396 جمموعه  ما   ...«
جزر  من  هورن،  كيب  اىل  الكارييب  الساحل  من 
هم  ريسيف،  اىل  غاالباغوس 
حتت رعاية النظام املعياري الذي 
انشأته الدول ذات السيادة قبل 
11 عاما. مثلما أنشأت أمريكا 
الالتينية  أول »منطقة خالية من 
مظلة  حتت  النووية«  االسلحة 
السنوات  غضون  يف  لنأمل،  تالتيلولكو،  معاهدة 
القليلة القادمة، أن تتبعها مناطق أخرى، و ميكن ان 
حنتفل تدرجييا بإنشاء »مناطق نظام روما األساسي« 

يف مجيع أحناء العامل.«
 نائب الرئيس جورج لو موناكو.
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إيداع وثيقة تصديق تشيلي لدى األمم املتحدة

asp@icc-cpi.int  : العنوان الربيدي
www.icc-cpi.int/Menus/ASP   : املوقع الشبكي

حقوق الطبع حمفوظة للمحكمة اجلنائية الدولية - مجيع احلقوق حمفوظة

شارة الناشر
أمانة جمعية الدول األطراف،

احملكمة اجلنائية الدولية
P. O. Box 19519, 2500 CM. The Hague. The Netherlands

اجلدول الزمني جلمعية الدول األطراف
2010

جمعية الدول األطراف

استأنفت الدورة الثامنة
نيويورك

للفترة من 22 – 25 اذار/مارس

الدورة التاسعة
نيويورك

منتصف كانون االول/ديسمرب

املؤمتر االستعراضي

كامباال، اوغندا
31 ايار/مايو اىل 11 حزيران/يونيو 2010

جلنة امليزانية و املالية

الدورة الرابعة عشر
الهاي 19 – 23 نيسان/ابريل

 
الدورة اخلامسة عشر

الهاي 23 – 31 اب/اغسطس

املغادرون

الهاي
فخامة لني باركر )اململكة املتحدة( ترك منصبه كسفري لدى هولندا وعاد إىل وزارة اخلارجية والكومنولث يف لندن؛ 
السيد اكرب خان )اململكة املتحدة( اصبح مديرا لقسم الشؤون القانونية والدستورية  التابع ألمانة الكومنولث؛ السيد 
مسعود حسني )كندا( توىل مهامه اجلديدة يف نيويورك؛ السيد إرامسو الرا )املكسيك( قد مت نقله اىل فيينا؛ السيدة 

ميشيل دوبروكار )فرنسا( اختتمت تعيينها.

نيويورك
السيد توموهريو  فيينا،  نقلها اىل  ايوانو )قربص( قد مت  السيدة بويل  تعيينه؛  السيد ماركو راكوفتش )سلوفينيا( اهنى 
ميكانغي )اليابان( توىل مهامه اجلديدة يف بيجينغ، بينما باشرت السيدة اجنيال نوورغو العمل يف مكتب رئيس اجلمعية 

العامة لالمم املتحدة.

من اليسار:
الشؤون  مدير  ترونكوسو،  كالوديو  السفري 
القانونية، وزارة اخلارجية، عضو اهليئة التشريعية 
غابرييل اسينسيو، فخامة السفري هريالدو مونيوز 
، املمثل الدائم لدى األمم املتحدة، السيد خوسيه 
أنطونيو فيريا - جالو ، األمني العام لرئاسة تشيلي 
السيد خوسيه أنطونيو فيريا - جالو ، األمني العام 
لرئاسة تشيلي و السيدة انابيث روزنبوم، رئيسة 

قسم املعاهدات يف األمم املتحدة.
باالمم  خاصة  صورة  حمفوظة  النسخ  حقوق 

املتحدة

الرئيس يلتقي بأعضاء املجلس
من اليسار:

السيد سيبو موتريي )النائب الثاين للرئيس(، السيدة مورييل 
الرئيس كريستيان ويناويسر، و  مرييك )أمينة الصندوق(، 

السيدة رومانا ماومبو )النائبة االوىل للرئيس(

جلنة الرقابة على األماكن الدائمة

من اليسار:
معايل السفري لني باركر )اململكة املتحدة(، رئيس 
السيدة  و  الدائمية،  األماكن  على  الرقابة  جلنة 
األمانة  يف  املعاونة  القانونية  املوظفة  هامل،  استري 

العامة للجمعية.

االتفاقية بشأن االمتيازات و احلصانات: مالوي

 7 يف  مالوي  جانب  من  التصديق  صك  إيداع  مع 
تشرين األول/اكتوبر 2009، ما جمموعه 62 دولة هي 
اآلن أطراف يف األتفاقية بشان امتيازات و حصانات 

احملكمة.
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