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  املؤتمر االستعرايض
     كمباال ، يوغندا

31 آيار/مايو وحيت 11 حزيران/يونيو 2010  

الطريق ايل كمباال
ادلورة اثلامنة املستأنفة جلمعية ادلول األطراف

اجلنائية  للمحكمة  األسايس  روما  نظام  يف  األطراف  ادلول  جلمعية  املستأنفة  اثلامنة  ادلورة 
ادلويلة  »اجلمعية« عقدت يف الفرتة من 22 حىت 25 مارس اعم 2010 يف مقر األمم املتحدة يف 

نيويورك.

أمام  افتتاحية  مالحظات  ميجريو  روز  آشا  السيدة  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  نائبة  وألقت 
املحكمة  »إن   : وقالت  االستعرايض  املؤتمر  انعقاد  أهمية  ىلع  جمدداً  أكدت  حيث  اجلمعية 
اجلنائية ادلويلة يه حمور نظامنا للعدالة اجلنائية ادلويلة. وباتلايل ليس فقط أساس املحكمة 

اجلنائية ادلويلة هو اذلي سيتم مراجعته بل مستقبل العدالة اجلنائية ادلويلة.«

ويف ادلورة اثلامنة املستأنفة، واصلت اجلمعية املناقشات بشأن جريمة العدوان، وال سيما من 
اختصاص  تقبل  أن  املزعومة  املعتدية  ادلولة   إذا اكن ىلع  ما  أواًل،   : مسأتلني  معاجلة  خالل 
املتحدة  األمم  يف  األمن  جملس  ىلع  جيب  اكن   إذا  ما  وثانياً  اجلريمة،  يف  انلظر  يف  املحكمة 
حتديد وجود عمل من أعمال العدوان أواًل و قبل أن تمارس املحكمة اجلنائية واليتها القضائية 
قبل  من  القرار  هذا  مثل  غياب  ظل  يف  تطبيقها  يمكن  اليت  املحتملة  القضائية  والقنوات 

املجلس،  وذلك قبل متابعة املحكمة هلذه املسألة.
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تلخيص  :  ادلورة اثلامنة املستأنفة جلمعية ادلول األطراف

االستعرايض،  املؤتمر  بشأن  قراراً  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
يونيو   11  - مايو   31 الفرتة من  واذلي سيعقد يف كمباال يف 

. 2010

كما اعتمدت اجلمعية قراراً ينص ىلع تمديد املوعد انلهايئ 
العمل  ألماكن  واحدة  دفعة  بتقديم  املهتمة  ادلول  اىل 

ادلائمة للمحكمة.

قبل  من  املستوى  رفيع  وزاري  إعالن  إعداد  سيتم  كما 
األط��راف  ل��دول  اتلحضري  وكذلك  اجلمعية،  مكتب 
واملراقبني من أجل تقديم تعهدات بشأن جمموعة واسعة من 
اتلصديق  ىلع  تعهدات  أمور،  مجلة  يف  تشمل،  اليت  املسائل 
االمتيازات  بشأن  االتفاق  أو  األسايس  روما  نظام  ىلع 
واعتماد  ادلويلة،  اجلنائية  باملحكمة  اخلاصة  واحلصانات 
طريق  عن  للمحكمة  اتلعاون  وتوفري  اتلنفيذ،  ترشيعات 

الشهود  محاية  يف  واملساعدة  االتفاقات  أحاكم  تنفيذ 
واملساهمات يف الصندوق االستئماين للضحايا، إىل آخره.

وباإلضافة إىل ذلك، تم إعداد مرشوع قرارين للنظر فيهما 
من جانب املؤتمر، واحد خبصوص أثر نظام روما األسايس 
اآلخر  و  املترضرة،  املحلية  املجتمعات  و  الضحايا  ىلع 

خبصوص اتلاكمل.

ويف ضوء إيداع دولة بنغالديش لوثيقة اتلصديق ىلع نظام 
لدول  اليلك  العدد  سيبلغ  مارس   23 يوم  يف  األسايس  روما 
األطراف يف 1 يونيو 2010،  111 دولة، و تعترب بنغالديش أول 

دولة جنوب آسيوية تصبح طرفاً يف انلظام األسايس.

جريمة العدوان
احلسني  زيد  رعد  زيد  األمري  املليك  السمو  صاحب 

)األردن( يرأس املشاورات بشأن جريمة العدوان

خطة العمل: الردود 
عدد ادلول األطراف اليت أرسلت ردوداً

عدد ادلول اليت قدمت معلومات عن

عدد ادلول اليت قدمت معلومات عن

*)أسبانيا وأسرتايلا وإستونيا وأبلانيا وأيرنلدا وباراغواي والربازيل وبربادوس وبلجياك وبلغاريا والربتغال وبونلدا واجلمهورية التشيكية واجلمهورية ادلومينيكية ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا 
وجورجيا وادلانمرك وسلوفينيا والسويد ورصبيا وفرنسا وفنلندا وكرواتيا وكوستاريكا وكولومبيا ويلختنشتاين واملكسيك واململكة املتحدة والرنويج وانلمسا ونيوزيلندا وهونلدا وايلابان(.

51 ىلع طلب األمانة )أمانة مجعية ادلول األطراف( بإرسال معلومات عن الفرتة 2007 - 2010

مبارشة ىلع طلب أمانة مجعية ادلول األطراف بإرسال معلومات 2009            28       

34*  ادلورة اثلامنة املستأنفة جلمعية ادلول األطراف: أرقامىلع استبيان أمانة مجعية ادلول األطراف عن الفرتة 2009 - 2010

حممد  السيد  بنغالديش،  خارجية  وزير 
ادلورة  يف  خطاباً  يليق  قويس،  ميجارول 
وبإيداع  للجمعية.  املستأنفة  اثلامنة 
آذار/  23 يف  اتلصديق  لصك  بنغالديش 
ادلول  ع��دد  إمج��ايل  سيبلغ  م��ارس، 

األطراف 111 دولة يف 1 حزيران/يونيو.

30 تنفيذ نظام روما األسايس ىلع الصعيد الوطين

انلص الاكمل أو اجلزيئ لالحئة اتلنفيذية نلظام روما األسايس            5       

24 خطط تعزيز العاملية واملساعدة اتلقنية/املايلة

15 اتلنفيذ املعلق نلظام روما األسايس ىلع الصعيد الوطين

اتلصديق ىلع اتفاق امتيازات املحكمة اجلنائية ادلويلة وحصاناتها          10       

6 االتفاقات اثلنائية مع املحكمة بشأن إنفاذ األحاكم

5 االتفاقات اثلنائية مع املحكمة بشأن إاعدة توطني الشهود

12 عدد الوثائق الرسمية

       113          
عدد الصفحات باللغات العربية/
اإلنكلزيية/الفرنسية/اإلسبانية

33 عدد الصفحات باللغتني الصينية/الروسية 

10 عدد اللقاءات اجلانبية

املشاركة
100 ادلول األطراف

ادلول املراقبة          30       

0 ادلول املدعوة

130 جمموع ادلول املشاركة

5 املنظمات ادلويلة

ادلول اليت قدمت تعهدات حىت 19 أيار/مايو 2010

ادلول األطراف يف نظام روما 
األسايس ابلالغ عددها 111 دولة

األرجنتني 
بلغاريا

بوركينا فاسو
شييل

كوستاريكا
كرواتيا

فنلندا
فرنسا 

جورجيا 
املانيا

ايطايلا
املكسيك

هونلدا
الرنويج
بونلدا
تزنانيا

أوغندا
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القضايا اليت سينظر فيها يف مؤتمر املراجعة

مناسبات جانبية يف إطار ادلورة اثلامنة املستأنفة
خطة العمل

نظمت ابلعثة ادلائمة لسلوفاكيا واألمانة العامة للجمعية » فريق اخلرباء املعين بتحديد العقبات الرئيسية 
أمام اتلصديق واتلنفيذ الاكمل  نلظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية ادلويلة«. فريق خرباء مؤلف من 
هرناندز،  إسكوبار  كونسبسيون  والسيدة  اعليم؛  عمل  أجل  من  الربملانيون  اكتن،  دونات  دافيد  السيد   :
أكرب  والسيد  األورويب؛  االحتاد  عن  بانليابة  إلسبانيا  واتلعاون  اخلارجية  وزارة  دلى  القانونية  املستشارة 
من  ماسيا،  والسيدةلويزا  للكومنولث؛   العامة  األمانة  وادلستورية،  القانونية  الشؤون  إدارة  مدير  خان، 
إئتالف من أجل إنشاء املحكمة اجلنائية ادلويلة؛ والسيد زينون موكونغو نغاي، املستشار القانوين بابلعثة 
القانوين دلى  يونغ، املستشار  املتحدة؛ والسيد روبرت  الكونغو ادليمقراطية دلى األمم  ادلائمة جلمهورية 
اللجنة ادلويلة للصليب األمحر. وتم اإلشارة إىل أن املسائل ادلستورية واتلقنية والسياسية، فضاًل عن نهج 
اتلنفيذ االنتقائية تشلك عقبات أمام عمليات اتلنفيذ الوطنية. ويف هذا الصدد، لٌُوحظ أن املشاورات بني 

ادلول وتبادل أفضل املمارسات وإذاكء الويع واتلوعية يه من الوسائل ملواجهة هذه العقبات.

خطة العمل – دول املحيط اهلادئ
بشأن  اهلادئ  املحيط  دول  مع  عمل  غذاء   « وسلوفاكيا   ونيوزيلندا  ألسرتايلا  ادلائمة  ابلعثات  عقدت 
األمانة  من  خان  أكرب  السيد  من  الفريق  يتكون  واكن  األسايس«.  روما  نلظام  الاكمل  واتلنفيذ  اتلصديق 
األمحر  للصليب  ادلويلة  اللجنة  دلى  القانوين  املستشار  الروزا  ماري  آن  والسيدة  للكومنولث  العامة 
والقايض السيد سانغ-هيون سونغ، رئيس املحكمة اجلنائية ادلويلة والسيد ستيفن تشوبيا عضو يف الربملان 

األوغندي.
روما  نلظام  لالنضمام  مرشحة  دول  يه  اهلادئ   املحيط  دول  مجيع  أن  إىل  سونغ  السيد  القايض  وأشار 
األسايس وأنه يشجع قرارات االنضمام حيث أن زيادة عدد ادلول املوقعة سيكون مؤرشاً ىلع اتساع نطاق 

سيادة القانون عرب أحناء العالم.

خطة العمل
املتحدة  الواليات   « بشأن  نيويورك  وجامعة  لسلوفاكيا  ادلائمة  ابلعثة  طرف  من  املنظم  اخلرباء  فريق 
اليسار:السيد جون واشربن، اإلئتالف من أجل إنشاء املحكمة اجلنائية  واملحكمة اجلنائية ادلويلة«. إىل 
ادلويلة والسيد ستيفن ج. راب، السفري األمريكي املتجول املعين بقضايا جرائم احلرب والسيدة جنيفر 
تراهان، األستاذة املساعدة للشؤون العاملية بنيويورك والسيد كريستيان ويناويرس رئيس اجلمعية والسيد 

ويليام باس من االئتالف من أجل إنشاء املحكمة اجلنائية ادلويلة.

وأشار السيد راب إىل أن مؤسسة مثل املحكمة اجلنائية ادلويلة تقوم بدور حاسم من أجل مساءلة اجلرائم 
واملسؤولني  العام  باملديع  اللقاء  يف   ترغب  أوباما  ألرئيس  إدارة  وأن  املحكمة  الختصاص  ختضع  اليت 
املتحدة  الواليات  اليت تمكن  السبل  ادلويلة من أجل مواصلة ابلحث يف  اجلنائية  املحكمة  اآلخرين يف 
من دعم جهود املحكمة اجلنائية ادلويلة اليت بدأت بالفعل. وأكد السيد راب بشلك بارز ىلع أن الواليات 
املتحدة تعمل بنشاط يف جمال بناء القدرات وبرامج املساعدة يف جمال سيادة القانون يف مجيع أحناء العالم 
، وأنه يوجد اهتمام قوي من أجل ضمان أن هذه اجلهود تكمل األنشطة اليت تضطلع بها ادلول األطراف 

واملحكمة اجلنائية ادلويلة نفسها.

املؤتمر االستعرايض
واستضافت ابلعثة ادلائمة ألملانيا فريق خرباء بشأن املؤتمر االستعرايض. إىل اليسار: السيد ريشارد ديكر 
من منظمة رصد حقوق اإلنسان والسيد ستيفن ج. راب، السفري االمريكي املتجول املعين بقضايا جرائم 
احلرب والسيد كريستيان ويناويرس، رئيس اجلمعية والسيدة سوزان وسوم رايرن، نائب املستشار القانوين 

لوزارة اخلارجية االملانية والسيد زاكري د. موبري- مويتا، نائب رئيس اجلمعية.

© ابلعثة ادلائمة ألملانيا دلى األمم املتحدة
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تقرر أن املناقشات اليت ستدور حول تأثري نظام روما األسايس ىلع الضحايا واملجتمعات املترضرة جيب ان تتم يف شلك جلنة يلعقبها اجتماع 
مائدة مستديرة.

املحكمة  عمل  وتصورات  وجتارب  ادلويلة  العدالة  ونظام  باملحكمة  يتعلق  ما  يف  الضحايا  توقعات  فقط  املناقشات  تتناول  أن  جيب  وال 
فيما بينهم، ولكن أيضاً حتديد املجاالت من خالل احلوار اليت اكن هلا  األثر اإلجيايب نلظام روما األسايس والطريقة اليت اعشوا بها هذه 

اتلجربة و كيفية تعزيزها.

ومن املتوقع أن انلتائج ستكون اكتلايل:  
إعالن رفيع املستوى وربما كجزء من إعالن موسع بشأن املؤتمر االستعرايض؛  أ(  

مرشوع قرار بشأن اآلثار املرتتبة ىلع نظام روما األسايس ىلع الضحايا واملجتمعات املحلية املترضرة؛ ب(  
اتلرباعت وتنفيذ اتلدابري والترشيعات الوطنية ذات الصلة للضحايا والشهود ؛ ج( 

زيادة ادلعم املايل للصندوق االستئماين للضحايا؛ و د(  
اتلقرير انلهايئ مع جمموعة من االستنتاجات و املساهمات و الوثائق ذات الصلة. ه(  

القضايا اليت سينظر فيها يف مؤتمر املراجعة

القضايا اليت سينظر فيها يف مؤتمر املراجعة
سيعقد املؤتمر االستعرايض يف كمباال، بأوغندا، من 31 أيار/مايو اىل 11 حزيران/يونيو 2010، ملدة عرشة أيام. ووافقت اجلمعية العامة ىلع انلظر يف ابلنود اتلايلة يف املؤتمر:

أ( إدخال تعديالت ىلع نظام روما األسايس
طرف  دلولة  تسمح  واليت   ، األسايس  انلظام  من   124 املادة  حذف  إماكنية    • 
أنها  يزعم  حرب  جبرائم  للنظر  املحكمة  اختصاص  استبعاد  اختيار  جديدة    

ارتكبت من جانب مواطنيها أو ىلع أراضيها و ملدة سبع سنوات .  

تعريف جريمة العدوان ، والرشوط الالزمة ملمارسة املحكمة اختصاصها ،    • 
وكذلك مرشوع العنارص ادلاخلة يف اجلريمة ؛  

جرائم  تعريف  يف  املطايط  والرصاص  معينة  سامة  أسلحة  استخدام  إدراج  	• 
احلرب يف املادة 8 من انلظام األسايس، فضاًل عن صوغ مرشوع العنارص   

ادلاخلة يف اجلرائم.  

ب( تقييم العدالة اجلنائية ادلويلة مع الرتكزي ىلع أربعة مواضيع:
املحلية  واملجتمعات  الضحايا  ىلع  األسايس  روما  نظام  من  املرتتبة  اآلثار   • 

املترضرة   
السالم والعدالة.    •

اتلاكمل 	•
اتلعاون 		•

ج( مرشوع قرار بشأن تعزيز تنفيذ األحاكم.

 املناقشات يف هذا املوضوع خالل املؤتمر االستعرايض سوف جترى يف شلك نقاش بني جمموعة من اخلرباء.

وسيتم تقسيم انلقاش اىل أربعة مواضيع فرعية ، و قد وجهت ادلعوة إىل خمتلف اخلرباء لكتابة ورقة خلفية حمددة كما ييل:

الفرتة  السالم و  العدالة ادلويلة يف تسهيل عمليات  به آيلات  تقوم  أنت  السالم: ادلور اذلي يمكن  تأمني  العدل يف  أهمية   أ( 
االنتقايلة.  

إدارة حتديات دمج جهود العدالة وعمليات السالم : الطرق اليت يمكن احلصول من خالهلا ىلع   اتلاكمل بني املساءلة وجهود   ب( 
السالم واتلحديات اليت قد تشمل ذلك.   

يعمل ىلع  واملصاحلة حبيث  احلقيقة  قول  يؤديه  أن  ادلور اذلي يمكن  اجلنائية:  للعدالة  املكملة  واملصاحلة  احلقيقة  عمليات   ج( 
استكمال اآليلات الرسمية للعدالة اجلنائية  واملساعدة ىلع تأمني السالم.  

محاية مصالح الضحايا : اتلحديات اليت ينطوي عليها محاية مصالح الضحايا يف أي حالة من حاالت ما بعد انتهاء الرصاع.  د( 
واتفق ىلع أن نتائج انلقاش ستتخذ شلك موجز سيقدمه رئيس جلسة انلقاش. ومن املتوقع نرش ورقات املعلومات األساسية    

اليت أعدها اخلرباء وتقديم العروض من املتحدثني الرئيسيني وأعضاء الفريق أيضاً.  

روما  نظام  يف  الوارد  انلظام  تأثري 
واملجتمعات  الضحايا  ىلع  األسايس 

املترضرة
املرفق   ،ICC-ASP/8/Res.9 الوثيقة 

األول
املنسقتان: 

السيدة ميا أرو سانشزي )فنلندا(
والسيدة إيلنا بوماند )شييل(

السالم والعدالة
املرفق   ،ICC-ASP/8/Res.9 الوثيقة 

اثلاين
املنسقون:

)مجهورية  نغاي  موكونغو  زينون  السيد 
الكونغو ادليمقراطية(

والسيد إمانويل بيشيه )سويرسا(
والسيدة فرناندا ملياكي )األرجنتني(

مجيع الوثائق ذات الصلة موجودة ىلع شبكة اإلنرتنت ىلع العنوان اتلايل :تقييم للعدالة اجلنائية ادلويلة
http: www.icc-cpi.int/menus/ASP/ReviewConference/Stocktaking/
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حلقة نقاش بعنوان » تقييم مبدأ اتلاكمل: سد فجوة اإلفالت من العقاب«، املزمع عقدها، يف مجلة أمور، ما ييل:

درس تفاصيل مبدأ اتلاكمل   أ - 

ب -  انلظر يف اتلطبيق العميل للتاكمل ونظام روما األسايس؛

حتديد معىن و إنشاء رضورة »اتلاكمل اإلجيايب«؛ و  ج- 

استكشاف اتلنفيذ العميل للتاكمل اإلجيايب وتمكني السلطات القضائية الوطنية.   د-  

وقد أحيل مرشوع قرار بشأن هذا املوضوع إىل املؤتمر االستعرايض.

مرشوع قرار بشأن تعزيز تنفيذ االحاكم

إن املؤتمر االستعرايض

01 إذ يهيب بادلول أن تبني للمحكمة استعدادها لقبول األشخاص املحكوم عليهم وفقا للنظام األسايس

2. إذ يؤكد  أن عقوبة السجن يمكن أن تقىض يف مرافق السجن املتاحة يف ادلولة املعينة عن طريق منظمة دويلة أو إقليمية 

أو عن طريق آيلة أو واكلة.

3. وإذ حتث ادلول األطراف وادلول اليت أبدت استعدادها لقبول األشخاص املحكوم عليهم مبارشة أو عن طريق املنظمات 

ادلويلة املختصة تلعزيز اتلعاون ادلويل بنشاط ىلع مجيع املستويات  وال سيما ىلع الصعيدين اإلقلييم ودون اإلقلييم.

4. يطلب من األمني العام لألمم املتحدة بأن يلفت انتباه مجيع ادلول األعضاء يف األمم املتحدة إىل هذا القرار، وذلك بهدف 

اإلقليمية  وابلنوك  ادلويل  للبنك  الصلة  ذات  املساعدة  وبرامج  االقتضاء،  حسب  أعاله،  املذكورة  األهداف  مرااعة  تشجيع 

وبرنامج األمم املتحدة اإلنمايئ وغريها من الواكالت املتعددة األطراف والواكالت الوطنية.

اليت أدخلت  اتلعديالت  يتعني انلظر يف 
األسايس  روما  نظام  من   8 املادة  ىلع 

خالل املؤتمر االستعرايض.

يضاف ما ييل اىل املادة 8 ، الفقرة 2 ) إي( :( 

13( توظيف السم أو األسلحة املسممة. 
أو  السامة  أو  اخلانقة  الغازات  استخدام   )14
من  حكمها  يف  ما  ومجيع  الغازات  من  غريها 

السوائل أو املواد أو األجهزة .
15( استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تنترش 
الرصاصات  مثل  البرشي،  اجلسم  يف  بسهولة 
بالاكمل  تغطي  ال  اليت  الصلبة  األغلفة  ذات 

األساس أو مثقوبة مع شقوق.

خالل املؤتمر االستعرايض، ستعقد مناقشات يف مائدتني مستديرتني للنظر يف مسألة اتلعاون، وخاصة منها العنارص اتلايلة:

ترشيعات اتلنفيذ: قضايا حمددة واجهتها ادلول األطراف واملمارسات اجليدة يف هذا املجال.  أ(  

االتفاقات والرتتيبات اتلكميلية وغريها من أشاكل اتلعاون واملساعدة : اتلجارب يف ما يتعلق باملحكمة وغريها من اهليئات   ب(  
القضائية ادلويلة -- انلظر يف اتلحديات وكيف يمكن اتلغلب عليها.   

اتلحديات اليت واجهتها ادلول األطراف فيما يتعلق بطلبات للتعاون : كيف يمكن اتلغلب عليها.  ج(  

اتلعاون مع األمم املتحدة واهليئات احلكومية ادلويلة األخرى، بما يف ذلك اهليئات اإلقليمية: انلظر يف الوضع الراهن والسبل   د( 
اليت بواسطتها يمكن تطويرها.  

تعزيز املعرفة والويع وادلعم للمحكمة. ه( 

وسوف يتم ذكر نتائج مناقشات املائدة املستديرة، بما يف ذلك االستنتاجات الرئيسية، يف ملخص أو تقرير.

اتلاكمل
املرفق   ،ICC-ASP/8/Res.9 الوثيقة 

السادس 
املنسقان: 

ادلانمرك وجنوب أفريقيا
السفرية كريسنت بريينغ )ادلانمرك( 

اتلعاون
املرفق   ،ICC-ASP/8/Res.9 الوثيقة 

اثلالث
املنسقان: 

كوستاريكا وأيرنلدا 
السفرية ماري والن )أيرنلدا(
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كمباال و مونيونيو 

موقع املؤتمر االستعرايض
وسط  من  كيلومرتا   12 بعد  ىلع  مونيونيو  منتجع  يقع 
مدينة كمباال وىلع بعد 30 كيلومرتا من مطار عنتييب.

حقائق رسيعة
العاليم  باتلوقيت   / جرينتش  بتوقيت   الوقت :  

زائد ثالث سااعت  
 ،  220V  ،BS  1363 الربيطاين  انلظام   الكهرباء :  

50Hz  
شلن أوغندا )شلن أوغندي( العملة:  

أسعار الرصف: X UG100  207.000 دوالر امريكي 
  275.865X UG 100 يورو = 

رضيبة القيمة املضافة : 20 ٪

املناخ 
مداري؛ ممطر بصفة اعمة مع موسمني جافني )ديسمرب- 

فرباير، يونيو- أغسطس(

معلومات حول التسجيل يف املؤتمر االستعرايض

ادلول
وثائق اتلفويض لدلول األطراف  

يف حالة ادلول، املواد 13 و 17 و 71 من انلظام ادلاخيل للمؤتمر االستعرايض    
قابلة للتطبيق.  

 
إشعارات من ادلول املراقبة  

اإلخطار  بشأن  االستعرايض،  للمؤتمر  ادلاخيل  انلظام  من   17 باملادة  عماًل    

بمشاركة ممثلني من ادلول املراقبة، جيب تقديم أسماء املمثلني املعينني من   
ادلول املراقبة واملناوبني واملستشارين املرافقني هلم إىل األمانة العامة.  

ادلول اليت ليست دليها صفة املراقب
عماًل باملادة 71 من انلظام ادلاخيل للمؤتمر االستعرايض، يف بداية املؤتمر،   
جيوز للرئيس دعوة دولة معينة ليست طرفا يف نظام روما األسايس وليس   

دليها صفة مراقب وذلك رهناً بموافقة املؤتمر تلعيني ممثل عنها حلضور   
أعمال اجلمعية العامة.  

املنظمات احلكومية ادلويلة
مع  األخرى  والفئات  ادلويلة  احلكومية  املنظمات  )اإلقليمية(   ، الفئات    
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يتمتعون بدعوة دائمة ، كذلك اهليئات ادلويلة    
اللجنة اتلحضريية أو املدعوة  ، و املعتمدة دلى  اليت دعيت إىل مؤتمر روما    

من قبل اجلمعية ، يمكنهم مجيعا املشاركة بصفة مراقبني ، دون أن يكون   
هلم حق اتلصويت. انظر انلظام ادلاخيل ملؤتمر املراجعة ، املادة 69  

املنظمات غري احلكومية
تستطيع االستعرايض،   للمؤتمر  ادلاخيل  انلظام  مرشوع  من   70 للمادة  وفقا    
املنظمات غري احلكومية املشاركة يف املؤتمر االستعرايض إذا ما استوفت ىلع   

األقل واحد من الرشوط اتلايلة:  

أ( تلقت دعوة حلضور مؤتمر روما ؛  
ب( تم تسجيلها دلى اللجنة اتلحضريية للمحكمة اجلنائية ادلويلة ؛  

وأنشطتها  واالجتمايع  االقتصادي  املجلس  مع  استشاري  مركز  دليها  ج(    
ذات صلة بأنشطة املحكمة، و  

د( تلقت ادلعوة للمشاركة يف املؤتمر االستعرايض من قبل اجلمعية العامة   
لدول األطراف.  

منظمات و فئات أو أشخاص آخرين يرغبون يف حضور املؤتمر االستعرايض
فقط  يسمح  سوف  املؤتمر،  به  سيعقد  اذلي  املاكن  قدرة  ملحدودية  نظرا    
من  وغريهم  املراقبني  من  فئات  ضمن  تندرج  اليت  واهليئات  للمنظمات    
للمؤتمر  ادلاخيل  انلظام  مرشوع  من   70 و   69 للقواعد  وفقاً  املشاركني،    

االستعرايض، حبضور املؤتمر االستعرايض. أما األشخاص أو املؤسسات اذلين    
املناسبات حبضور  ذلك،   رغم  يرغبون،  و  القواعد  هذه  حتت  يندرجون  ال    

ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  إنشاء  أجل  من  واالئتالف  ادلول  تنظمها  اليت    
وأعضاء من املنظمات غري احلكومية خبصوص تقييم خمتلف القضايا وأمور   
اتلعديل واليت ستعقد ىلع هامش املؤتمر يف منطقة  »ماكن انلاس« يمكنهم   

أيضاً متابعة املناقشات العامة من خالل الشاشات يف الغرف املختلفة.  

ويمكن االطالع ىلع مزيد من املعلومات حول التسجيل ىلع العنوان اتلايل:
http://www.iccuganda2010.ug/index.php?page=registration •

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference/pdf •

وزارة الشؤون اخلارجية

Plot 2/AB Apollo Kaggwa Road, Kampala

مفتوح ابتداًء من 21 أيار/مايو



7

منتجع مونيونيو كومنولث
اهلاتف: +256 )0(41 7 716000 / )0(41 7 716200

الفاكس: +256 )0(41 7 716350 / )0(41 7 716351

info@munyonyocommonwealth.com :الربيد اإليلكرتوين

www.munyonyocommonwealth.com :املوقع ىلع اإلنرتنت

مرافئ املؤتمر
توجد  حيث  بولسايد،  سبييك  منتجع  مؤتمرات  مركز   – A 

القاعة الرئيسية للمؤتمر.  

أغلب  توجد  حيث  سبييك،  منتجع  مؤتمرات  مركز   – B 
ً املاكتب وقااعت اجتمااعت أصغر حجما  

مركز مؤتمرات مونيونيو كومنولث  – C

لألنشطة  خيمتان  ستقام  حيث  املفتوحة«،  »املساحة   – D 

غري  املنظمات  أساساً  تنظمها  اليت  املختلفة  واللقاءات    

احلكومية ويه مفتوحة للمجتمع املدين.  

الفنادق يف وسط كمباال
 A B Kampala Sheraton Hotel

6 591 344 41)0( +256  Ternan Ave

 C Speke Hotel

4 221 259 41)0( +256   Nakasero

 D Kampala Serena Hotel

000 309 41)0( +256  Shimoni Road

 E Grand Imperial Hotel

1048 431 41)0( +256   Nakasero

 F Holiday Express Hotel

7 262858 312)0( +256  Luwum Street

 G Hotel Equatoria

8 250781 41)0( +256   Nakasero

 H City Square Hotel

 257 256 41)0( +256  Kampala Road 42

 I Imperial Royal Hotel

001 111 47)0( +256  Plot 7 Kintu Road
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مقابلة مع معايل السيد بان كب مون األمني العام لألمم املتحدة

يف  اتلارخيية  اتلطورات  يف  املتحدة  األمم  مساهمة  يه  ما 
جمال العدالة اجلنائية ادلويلة ىلع مدى العقدين املاضيني؟

لك  يف  حاسمة  أهمية  ذات  املتحدة  األمم  مساهمة  اكنت 
يف  ادلويلة  اجلنائية  العدالة  جمال  يف  الرئيسية  اتلطورات 
خمصصة  حماكم  األمن  جملس  وأنشأ  احلديث.  اتلاريخ 
مسؤولة عن مالحقة ومعاقبة املسؤولني عن جرائم اإلبادة 
اجلسيمة  واالنتهااكت  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية 
واملستمرة حلقوق اإلنسان يف يوغوسالفيا السابقة ورواندا. 
وينبيغ أن نضع يف اعتبارنا أن كال املحكمتني، من خالل 
احلديثة  األسس  وضعتا  بهما،  اخلاصة  القضائية  السوابق 
للقانون اجلنايئ ادلويل منذ بدايتهما. لكن األمم املتحدة 
سريايلون  مثل  حدة،  ىلع  دولة  لك  مع  أيضاً  تعاونت  قد 
املساءلة،  آيلات  من  اثلاين  اجليل  إلنشاء  وبلنان  وكمبوديا 
أي ما يسىم باملحاكم املختلطة ملحاكمة اجلرائم اخلطرية 
اليت ارتكبت يف تلك ابلدان. وتتكون هذه املحاكم من 
قضاة وطنيني و دويلني ىلع حد سواء. وأخرياً، فقد قامت 
اجلنائية  املحكمة  إنشاء  يف  أسايس  بدور  املتحدة  األمم 
وجود  لفكرة  قوية  داعية  املتحدة  األمم  واكنت  ادلويلة. 
هيئة قضائية جنائية دويلة دائمة حىت قبل إنشاء حماكم 
خمصصة من قبل جملس األمن و أيدت بقوة مؤتمر روما يف 
اعم 1998. ومنذ أن دخل نظام روما األسايس حزي انلفاذ، 
واملحكمة  املتحدة  االمم  بني  العالقة  اتفاق  إىل  واستناداً 
دعمها  يف  ثابتة  املتحدة  األمم  زالت  ال   ، ادلويلة  اجلنائية 

لعمليات املحكمة اجلنائية ادلويلة.

اجلنائية  املحكمة  خبصوص  املتحدة  األمم  سياسة  يه  ما 
اجلنائية  املحكمة  أن  االعتبار  يف  األخذ  مع  ادلويلة، 
ادلويلة مستقلة عن األمم املتحدة، وهذه حقيقة يف بعض 

األحيان غري مفهومة جيًدا؟

يف الواقع أن األمم املتحدة واملحكمة اجلنائية ادلويلة ىلع 
عن  منهما  لك  استقاليلة  وحيرتمان  يعرتفان  سواء  حد 

االمم  بني  العالقة  اتفاق  يف  مكرس  املبدأ  وهذا  االخرى. 
اجلمعية  وقرارات  ادلويلة  اجلنائية  واملحكمة  املتحدة 
اخلاصة  األطراف  ادلول  ومجعية  الصلة  ذات  العامة 
باملحكمة اجلنائية ادلويلة. ومع أخذ ذلك يف االعتبار، فإن 
ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  دعم  ىلع  اعزمة  املتحدة  األمم 
واتلعاون معها عند االقتضاء يف إطار واليتها وقدراتها،ما 
األمم  موظيف  أمن  أو  سالمة  للخطر  يعرض  ال  ذلك  دام 
املتحدة أو أطراف ثاثلة أو يمس بقدرة املنظمة ىلع تنفيذ 

عملياتها أو أنشطتها.

لرؤساء  شخصية  دعوة  بارسال  قمت   2009 أغسطس  يف 
ادلول تدعوهم فيها حلضور املؤتمر االستعرايض يف أوغندا. 
وحنن نعلم بأنك سوف تكون موجوداً يف كمباال، جنًبا إىل 
جنب مع العديد من كبار مسؤويل األمم املتحدة. ما يه 
األمم  توقعات  املؤتمر، وما يه  املتحدة يف  األمم  مساهمة 

املتحدة؟

كما تعلمون فإن نظام روما األسايس يقوم بتعييين كمنظم 
الصفة، سوف يكون  ملؤتمرها االستعرايض األول. وبهذه 
يل رشف افتتاح املؤتمر االستعرايض يف كمباال يف 31 أيار/
كبار  من  عدد  يرافقين  فسوف  حبق  أرشتم  كما  و  مايو. 
العديد  يف  وسيشاركون  كمباال  إىل  املنظمة  يف  املسؤولني 
اتلقييم.  اليت نظمت يف سياق عملية  انلقاش  من حلقات 
كما ذكرت سابقاً، لقد مجعت األمم املتحدة عرب تارخيها، 
جتربة غنية جدا من خالل تعاملها مع املحاكم اجلنائية 
احلفاظ  يف  اخلربة  من  اعما   65 حنو  دلينا  أن  كما  ادلويلة. 
ىلع السلم واألمن ادلويلني -- واليت يه من أهم و أروع 
مهامنا -- من خالل الوساطة واتلوصية واتلفاوض و- نعم 
- وأيضاً من خالل إجراءات إنفاذ القوانني. والغرض من 
يف  املساهمة  هو  كمباال  مؤتمر  ىف  املتحدة  األمم  مشاركة 
من  وذلك  ادلويلة  اجلنائية  العدالة  و  دوراملحكمة  تعزيز 
القيمة تلكون يف متناول  خالل تقديمنا لك هذه اخلربات 

مجيع أصحاب املصلحة اذلين سيشاركون يف املؤتمر.

أكرب  زيارة  من  جزًءا  ألوغندا  زيارتك  ستكون  هل 
ألفريقيا؟

 من املحتمل أن تكون الزيارة اىل أوغندا جزءاً من جولة 
أكرب يف املنطقة.

حد  وضع  يف  باملساهمة  الشخيص  الزتامك  ينبع  أين  من 
لإلفالت من العقاب؟ 

قمت  كوريا،  مجهورية  بالدي،  خارجية  وزير  باعتباري 
بزيارة راوندا و انلصب اتلذاكري للمجزرة. هذه اتلجربة 
اقتناع بأن  صدمتين بعمق، صعقت بما رأيت. وكنت ىلع 
املجتمع ادلويل حباجة للقيام بكل ما هو رضوري ملنع أي 
كتبت  لقد  أخرى.  مرة  حيدث  بان  القبيل  هذا  من  يشء 
أي تكرار هلذه  هناك  لن يكون  أنه  الضيوف  كتاب  يف 
تكرار  ملنع  األوىل  اخلطوة  بأن  مقتنع  وإنين  اجلرائم. 
اذلين  أوئلك  وحماكمة  مالحقة  يه  البشعة  اجلرائم  هذه 
اجلرائم.  هذه  الرتكاب  خططوا  أو  حرضوا  أو  ارتكبوا 

ويعد إنهاء اإلفالت من العقاب هو الرادع رقم واحد.

هل يمكنكم أن تشاركونا أفاكركم حول جتربة حياتكم 
ىلع  اتلجربة  هذه  تؤثر  قد  كيف  و  املسلح،  الزناع  مع 

مفاهيم الفرد بشان السالم والعدالة؟

حني كنت طفال، كنت من بني أوئلك اذلين اعنوا من آثار 
الرصاع يف بدي. وأستطيع أن أفهم  أن هم ضحايا احلرب 
وال سيما ضحايا اجلرائم البشعة هو املطابلة أواًل وقبل لك 
قلت  وكما  معاناتهم.ولكن،  –إلنهاء  القتال  بوقف  يشء 
من قبل، أنا ىلع اقتناع تام بأن أفضل طريقة ملنع تكرار 
فإن  نفسه،  الوقت  ويف  املسؤولني.  حماسبة  هو  الفظائع 
الضحايا هلم احلق يف اتلعويض واستعادة كرامتهم. وذللك،  
العدالة حيتاج اىل أن يؤخذ  أعتقد أن عنرصاً من عنارص 
يف االعتبار يف لك عملية سالم. وجيب ىلع السالم والعدالة 
ان يسريان جنباً إىل جنب تلحقيق بيئة يمكن ان حيدث 

فيها حتقيق املصاحلة الوطنية.

مقابلة مع معايل السيد بان يك مون األمني العام لألمم املتحدة



9

املؤتمر االستعرايض: اتلوقعات

املؤتمر االستعرايض: اتلوقعات

السيدة نايف بيالي، 
املفوضة السامية لألمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان

صاحب السمو املليك 
األمري زيد رعد احلسني 

)األردن(، رئيس املناقشات 
بشأن جريمة العدوان

سعادة السيد كريستيان 
ويناويرس، رئيس مجعية 

ادلول األطراف

القايض السيد سانغ-
هيون سونغ، رئيس 

املحكمة اجلنائية ادلويلة

Previous interviews are available
http: www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Press+Release/Newsletter/

سياسية  مناقشة  أجل  من  أميل  عن  أعرب  إنين 
أن  وينبيغ  املستوى.  رفيعة  ومشاركة  إجيابية 
ونقل  حمفز  أثر  االستعرايض  للمؤتمر  يكون 
ادلويلة  اجلنائية  العدالة  بشأن  السيايس  اخلطاب 
ماكفحة  تعزيز  وباتلايل  اتلايل  املستوى  إىل 
اإلفالت من العقاب. وهذا هو أهم هدف للمؤتمر 
- وبالطبع فأنا ىلع أمل اتلوصل إىل نتيجة إجيابية 

بشأن اتلعديالت.

املعين  اخلاص  العامل  للفريق  ترأسكم  حبكم 
جبريمة العدوان لعدة سنوات ، ما مدى تفاؤلكم 
اتلعريف  يف  كمباال  يف  اتفاق  إىل  اتلوصل  بشأن 
الختصاصها  املحكمة  ملمارسة  الالزمة  والرشوط 

ىلع اجلريمة؟
املاضية اعتربه  السنوات  لقد حققنا تقدماً خالل 
عملنا.  بدأنا  عندما  ممكناً  أمراً  انلاس  من  قليل 
وحنن  مرشوع  تلعريف  جدا  قوي  دعم  وهناك 

واملسألة  متني.  أساس  ىلع  ذلك  أجل  من  نعمل 
املسائل  أصعب  إحدى  بالطبع  يه  املتبقية 
وتتطلب إرادة سياسية من ادلول. وأعتقد أن دلينا 
ان نكون مصممني  علينا  فرصة جيدة، ولكن 

ىلع انتهاز هذه الفرصة.

وخاصة  بكامباال  االستعرايض  املؤتمر  يعد 
األسايس  انلظام  ىلع  إدخاهلا  املقرتح  اتلعديالت 
ومع  أهمية.   ذات  مسائل  هناك   ستناقش  واليت 
اهتماما  املحكمة  تشاطر  احلال،  فبطبيعة  ذلك، 
وحيدوين  االستعرايض.  املؤتمر  جناح  بشأن  كبرياً 
معلماً  االستعرايض  املؤتمر  يكون  أن  يف  األمل 
اجلنائية  العدالة  تطوير  ضمن  أخر  رئيسياً  
ادلويلة.  وسيجري مناقشة قضايا مهمة من بينها 
أيضاً  سيجري  أنه  متأكد  وإنين  العدوان  جريمة 
جيدة  فرصة  املؤتمر  ويتيح  تقنية.  قضايا  مناقشة 
املحكمة.  أعمال  وفعايلة   كفاءة  الستعراض 
ىلع  سيتم  هذا  أن  أشجع  أن  أرغب  ولكن 
أيضاً مجعية  أشجع  أن  وأود  أوسع.  نطاق  مستوى 
بشأن  خالق  بشلك  للتفكري  األطراف  ادلول 

اابلدان  – من مجيع  املترضرة  املجتمعات  إرشاك 
أن  وحيث  املحكمة.  أعمال  مناقشة  أجل  من   –
سماع  فينبيغ  الضحايا  خلدمة  وجدت  املحكمة 
بكامباال  اتلحضريية  األعمال  خالل  أصواتهم 

وخالل املؤتمر االستعرايض نفسه.

وفيما خيص بند اتلفييم، ما يه املجاالت الرئيسية 
اليت جيب الرتكزي عليها؟

روما  نظام  يف  ستنظر  اتلقييم  عملية  أن  يرسين 
أن  ينبيغ  ذلك،  من  األهم  و  بأكمله.  األسايس 
واتلاكمل  اكتلعاون  خمتلفة  قضايا  ذلك  يشمل 
لم  ملاذا  معرفة  ىلع  حريص  وأنا  ادلولة.  ودعم 
اتلنفيذ.  ترشيعات  ادلول  من  املزيد  تعتمد 

اخلامسة  بادلورة  املكتب  اعرتاف  بعد  وحىت 
ادلول   39 سوى  تقم  لم  األطراف،  ادلول  جلمعية 
تدعم  أن  لدول  يمكن  كيف  بذلك.  األطراف 
بعضها ابلعض ىلع حنو أفضل يف تطوير القدرات 
اجلرائم وحماكمة مرتكبيها  للتحقيق يف  الوطنية 
من  بعض  سوى  ليست  وهذه  ؟  بمصداقية 
يكيف  ما  ومع  معاجلتها.  يمكن  اليت  القضايا 
للمحكمة  يمكن  االقتضاء،  وعند  اإلشعار،  من 
أن تتعاون يف تبادل األفاكر وتنقيح املقرتحات يف 

هذه املجاالت.

حول جريمة العدوان.

مجيعاً،  نعلم  كما  واذلي  اجلمعية،  رئيس  جلبنا 
إىل  اخلاص،  العامل  الفريق  أعمال  برباعة  ترأس 
ختامية  نتائج  إىل  ننتيه  أن  ينبيغ  حيث  نقطة 

مهمة وناجحة بكامباال.

ال أحد يقلل من حجم الصعوبات اليت سنواجهها 

حاًل  هلا  الجند  وقد  مكرر.   15 املادة  خبصوص 
للمؤتمر  للغاية  املاضية  القليلة  اللحظات  حىت 
وحنن  الساعة  عقارب  توقف  مع  االستعرايض، 
للحصول  يائسة  ورغبة  ذعر  بني  نتأرجح  مجيعاً 
ىلع قسط من انلوم يف نهاية املطاف. ومن ناحية 
وقت  أي  يف  كنا  مما  أقرب  اآلن  وحنن  أخرى،  
املدهش  اجلهد  بسبب  وذلك  انلتيجة،  من  مىض 
ومستشاره  ويناويرس  السفري  السيد  جانب   من 

القانوين السيد ستيفان باريغا.

تلعزيز  هامة  فرصة  املؤتمر  هذا  يكون  وسوف 
املحكمة من حيث االختصاص وأسلوب عملها. 
ادلول  أن  لضمان  الالزم  الزخم  توفر  وسوف 
األسايس  روما  نظام  يف  أطرافاً  ستصبح  الرئيسية 
اتلقدم  مناقشة  وستكون  املحكمة.  مع  واتلعاون 
املحرز فيما يتعلق بتعزيز االختصاص املوضويع 
تم  اليت  اإلضافية  اجلرائم  حيث  من  للمحكمة 
ويف  نفسه،  األسايس  انلظام  يف  بالفعل  حتديدها 
من  ادلبلومايس  روما  ملؤتمر  اخلتامية  الوثيقة 

فريدة  فرصة  أيضا  يشلك  وهذا  املثرية.  األمور 
وملء  للمحكمة  اتلنفيذية  األعمال  الستعراض 

أي ثغرات يف انلظام األسايس اليت تم حتديدها.
األسايس  روما  نظام  أحاكم  بعض  هناك  هل 
وأصحاب  ادلول  أن  ت  هل  املكملة  والقواعد 
أو  فيها  انلظر  إاعدة  يف  ترغب  قد  املصلحة 
املحكمة،  عمليات  تعزيز  أجل  من  توضيحها 

وربما كجزء من عملية »اتلقييم«؟

وباإلضافة إىل القضايا املذكورة من قبل، طرحت 
يف  املحكمة  أمام  كبرية  حتديات  القضايا  بعض 
وجه  ىلع  وأعتقد  عملها.  من  األوىل  السنوات 
مسألة  حيث  من  اتلوقعات  إدارة  اخلصوص 
من  أيضا  وأعتقد  اتلعويض.  يف  الضحايا  حقوق 
مسألة  هناك  ذلك  ىلع  وعالوة  اتلوعية.  حيث 
وحقوق  املتهم  حقوق  عن  فضاًل  الفعال،  ادلفاع 
فرصة  االستعرايض  املؤتمر  وسيتيح  الضحايا. 

هامة من أجل »تقييم« مثل هذه القضايا.
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مقابلة مع سعادة السيد مريوسالف الجاك، وزير خارجية سلوفاكيا

ما يه أهم اتلطورات يف جمال العدالة اجلنائية ادلويلة ىلع 
مدى العقدين املاضيني وما هو دور نظام روما األسايس 

يف ذلك؟

اجلنائية  املحكمة  إنشاء  يف  يتمثل  الرئييس  اتلطور  اكن 
إنشاء  توجت  اليت  املفاوضات  أن  من  الرغم  ادلويلة. وىلع 
نظام روما األسايس يف 1998 اكنت إىل حد كبري قائمة ىلع 
أساس جتارب املحكمتني املخصصتني واللتني تم إنشائهما 
من قبل جملس األمن لألمم املتحدة يف اجلزء األول من اعم 
1990  فهناك ابتاكرات عديدة يف نظام روما األسايس، واليت 
شهدت  عملية  ضمن  نسيانه  يمكن  ال  انعاكساً  تشلك 
مشاركة لم يسبق هلا مثيل جلميع ادلول، مما يعطي موافقة 
االلزتام  أدى  كما  حقاً.  نوعها  من  فريدة  الرشعية يه  من 
العقاب  من  اإلفالت  بماكفحة  ادلويل  املجتمع  جانب  من 
واليت  خمتلطة  حماكم  أو  أخرى  دويلة  حماكم  إنشاء  يف 
بدورها تساهم يف تعزيز سيادة القانون، وهو هدف ال غىن 
األسايس،  روما  نظام  ويعد  بأرسه عليه.  العالم  يوافق  عنه 
املركزي  العنرص  للتاكمل،  اتلوجييه  املبدأ  مع  ذلك،  رغم 

ادلويل ومرجعية ثابتة للمحاكم األخرى.

ملاذا يعد هدف حتقيق العاملية يف االنضمام إىل نظام روما 
؟ 

ً
األسايس أمراً أساسيا

أن  خطر  دائماً  هناك  اعليم  الزتام  وجود  عدم  حالة  يف 
من  كبرية  فجوة  العالم  من  ما  ماكن  يف  هناك  تكون 
ظاهرة اإلفالت من العقاب، حيث قد يتناىس املرتكبون 
املزعومون للجرائم البشعة انلداءات اليت تدعو إىل إجراء 
الشعور  ويعد  اجلرائم.  هذه  مثل  يف  املناسبة  اتلحقيقات 
بالنسبة  مقبول  غري  فقط  ليس  شيئاً  امللتهب  بالظلم 
خطرية  تداعيات  هل  يكون  أن  يمكن  ولكن  للضحايا 

ىلع املستوى الوطين واإلقلييم يف بعض األحيان.

ما يه الفوائد املرتتبة ىلع ادلولة يف أن تصبح دولة طرف 
بنظام روما األسايس؟

أواًل وقبل لك يشء، هناك محاية الساكن من طرف ادلولة 
اذلي  املستقبيل  السلوك  بتجريم  ملزمة  تصبح  ادلولة  ألن 
ىلع  وعالوة  عقاب.  دون  أخرى  بطريقة  يمر  أن  يمكن 
ذلك، فمن خالل اتلعاون اذلي وضعه نظام روما األسايس، 
أن  شأنه  من  وهذا  األخرى  ادلول  تعاون  ادلولة  تضمن 
جينب ادلولة من أن تصبح نقطة جتمع ممكنة أو ماكن جلوء 
وجرائم  اجلماعية  اإلبادة  جرائم  يرتكبون  اذلين  لألفراد 

ضد اإلنسانية وجرائم احلرب....

أن  الطرف  ادلولة  ىلع  اليت  الرئيسية  االلزتامات  يه  ما 
تلزتم بها؟

اجلرائم  تدرج  أن  الطرف  ادلولة  ىلع  جيب  باختصار، 
املحددة يف نظام روما األسايس يف ترشيعاتها الوطنية، فضاًل 
املحاكمات،  يف  و  حتقيقاتها  يف  املحكمة  مع  اتلعاون  عن 
ىلع انلحو املنصوص عليه يف ابلاب 9 من انلظام األسايس. 
ومن ناحية املزيانية، هناك أيضاً الزتام باملساهمة يف مزيانية 
لألمم  صيغة  ىلع  يعتمد  املساهمة  ومقدار  املحكمة، 
منخفضة  املساهمة  تكون  أن  يمكن  ولكن  املتحدة  
مثاًل حىت تبلغ 1600 يورو سنوياً بالنسبة للبدان اليت دليها 

اخنفاض يف انلاتج املحيل اإلمجايل.

تواجه  اليت  الرئيسية  العقبات  عن  احلديث  يمكنك  هل 
 يف نظام روما األسايس؟

ً
ادلول يف أن تصبح طرفا

وسياسية.  وتقنية  قانونية  عقبات  يه  الرئيسية  العقبات 
مواءمة  أجل  من  القانونية،  باتلعقيدات  يتعلق  وفيما 
الترشيعات الوطنية مع االلزتامات انلاشئة عن اتلحول إىل 
دولة طرف، جيب ىلع بعض ابلدان إدخال تعديالت ىلع 
القوانني القائمة، مثل قانون العقوبات  وقوانني اإلجراءات 
وقد  دستورها.  تعديل  ربما  احلاالت  بعض  ويف  اجلنائية، 
تستغرق هذه اخلطوات وقتاً طوياًل نظراً ألنها تنطوي ىلع 
دراسة متأنية من قبل اللجان الربملانية املعنية واملحاكم 
بني  وخاصة  اتلقين،  الصعيد  وىلع  ادلوائر.  أو  ادلستورية 
اخلارجية  وزارات  تفتقر  االحيان،  بعض  انلامية،يف  ادلول 
املعرفة  دليها  اليت  البرشية  املوارد  إىل  العدل  وزارات  أو 
والوقت إلعداد هذه اتلعديالت ضمن ترشيعاتها الوطنية. 
احلكومات  دلى  تكون  ربما  السيايس،  اجلانب  وىلع 
معها،  للتعامل  إحلاحاً  أكرث  أولويات  الربملانات  أو  املعنية 
مما يؤدى إىل تأجيل أمور املحكمة اجلنائية ادلويلة و ذلك 
يمكن أن يستغرق سنوات. ويف بعض األحيان هناك أيضاً 
اكن  إذا  ما  مثل  القضايا  بعض  بشأن  السياسية  املخاوف 
بأثر رجيع، وليس هذا هو  نلظام روما األسايس صالحية 
احلال، أو كيفية اتلعامل مع احلصانات اليت منحها ادلستور 
أنه سيكون  تصور  أو  ادلولة  لرئيس  الوطنية   القوانني  أو 

هناك تعدي ىلع  السيادة الوطنية.

معاجلة  املساعدة ىلع  للجمعية يف  تراه  اذلي  ادلور  هو  ما 
املخاوف والشكوك اليت توجد بني صناع القرار يف ادلول 
روما  نظام  إىل  ستنضم  اكنت  إذا  ما  تدرس  تزال  ال  اليت 

األسايس؟

اجلمعية حباجة إىل مواصلة معاجلة هذه األمور عن طريق 
تبديد سوء الفهم، ىلع سبيل املثال، فيما يتعلق بمسألة األثر 
الضوء ىلع  وتسليط  اتلاكمل   مبدأ  والتشديد ىلع  الرجيع 
ادلول األخرى اليت تغلبت ىلع خماوف مماثلة  والعمل ىلع 
خلق اتصال بني اجلهات اليت تطلب املساعدة اتلقنية مع 
ادلول واملنظمات اليت يمكن أن توفر مثل هذه املساعدة. 
وتتوقع خطة عمل اجلمعية وسائل عدة للمساعدة يف هذا 
ومواضيعية  إقليمية  دراسية  حلقات  عقد  مثل  الصدد، 
املتحدة و يف  الرئيسيني يف مقر األمم  ألصحاب املصلحة 
خمتلف املناطق والعواصم. ويقوم رئيس اجلمعية بزيارات 
تقوم  اليت  انلظام األسايس. وتكمل هذه األعمال  تلعزيز 
بها اجلمعية أنشطة املحكمة واملجتمع املدين. وهناك حاجة 
واضحة إىل بذل جهود إضافية تلوسيع املعرفة بما هو نظام 
لوزارات  املنطقة اتلقليدية  روما األسايس، وخاصة خارج 

اخلارجية.

خاصة  فرصة  القادم  االستعرايض  املؤتمر  سيتيح  هل 
مبدأ  بشأن  اجلمعية  عمل  خطة  ىلع  الضوء  لتسليط 

العاملية؟  

املراقبة  وادلول  األطراف  ادلول  من  للك  يمكن  نعم 
اغتنام هذه الفرصة الفريدة من نوعها حني تتحول أنظار 
العالم حنو كمباال و أن تؤكد من جديد الزتامها لوضع حد 
وتقديم  فظاعة   األكرث  اجلرائم  العقاب ىلع  من  لإلفالت 
املراقبة،  ادلول  تعلن  أن  ويمكن  ملموسة.  تعهدات 
روما  نظام  ىلع  للتصديق  وثائق  تقديم  املثال،  سبيل  ىلع 
الغري  ادلول  حىت  تتخذ  وقد  برملاناتها.  أمام  األسايس  
تدابري  األسايس  روما  نظام  إىل  لالنضمام  بعد  املستعدة 
املنصوص عليها  الوطنية ىلع اجلرائم  تعاقب يف ترشيعاتها 
اتفاقية  إىل  االنضمام  عملية  وبدء  األسايس،  انلظام  يف 
املحكمة بشأن االمتيازات واحلصانات وتقدم اىل املحكمة 
ملساعدة  تدابري  واختاذ  الشهود  محاية  يف  اتلقنية  املساعدة 
االستئماين  الصندوق  إىل  مايلة  ترباعت  وتقديم  الضحايا 
للضحايا، وما إىل ذلك. ويف نهاية املطاف،  تتقاسم ادلول 
األطراف وادلول املراقبة اهلدف املشرتك املتمثل يف ضمان 
أن معظم هؤالء األفراد املسؤولني عن ارتكاب مثل هذه 
الزاوية  باالستهانة  حبجر  اتلبايه  يف  يستمرون  ال  اجلرائم 

األسايس ملجتمعاتنا مجيعاً : العدالة.

مقابلة مع سعادة السيد مريوسالف الجاك ، وزير خارجية سلوفاكيا
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خطة عمل احللقة ادلراسية

 رئيس مجعية ادلول األطراف يزورالسلفادور 

 “خطة عمل احللقة ادلراسية : “املؤتمراالستعرايض : اتلحديات الرئيسية للعدالة اجلنائية ادلويلة

 بناء ىلع دعوة من حكومة السلفادور، من خالل وزارة الشؤون اخلارجية،  زار لك من رئيس اجلمعية العامة، السفري. كريستيان 
ويناويرس، ومدير األمانة العامة للجمعية، السيد رينان فيالسيس ، سان سلفادور يف 13 و 14 نيسان / أبريل. 

واكن الغرض الرئييس من الزيارة هو تقديم معلومات عن املحكمة اجلنائية ادلويلة، بما يف ذلك توضيحات حول ادلور اذلي 
تضطلع به املحكمة والطريقة اليت جيوز هلا أن تمارس واليتها القضائية ىلع اجلرائم املنصوص عليها يف انلظام األسايس، فضاًل 
عن اإلشارة إىل اتلحديات الرئيسية اليت تواجهها العديد من ادلول يف عملية اتلصديق ىلع انلظام األسايس وإعطاء فكرة عن 

وجهات انلظر بشأن املؤتمر االستعرايض. 

يف30نيسان/أبريل 2010، نظمت ابلعثة ادلائمة لسلوفاكيا حلقة دراسية يف مقر األمم املتحدة

أىلع ايلمني : 

اجتمع سعادة السيد ويناويرس مع سعادة السيد هوغو 
مارتينزي بونيال، وزير الشؤون اخلارجية 

من ايلمني : 

وزير ادلفاع ، السيد ديفيد مونغيا بايس 

أسفل ايلمني: 

السيد خوسيه بالرمينو خاييم، رئيس قضاة املحكمة 
العليا 

إىل ايلمني : 
أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية يف اجلمعية الترشيعية 

من اليسار: 
السيد رييس سغفريدو، نائب رئيس اجلمعية الترشيعية للسلفادور، والقايض سانغ هيون سونغ، رئيس املحكمة 

اجلنائية ادلويلة والسيد دافيد طولربت، رئيس املركز ادلويل للعدالة اإلنتقايلة

تم إجراء مقابلة مع السيد فيالسيس والسيد رئيس اجلمعية ويناويرس من طرف “ناتشو” اكستيلو ىلع القناة 33 وهو برنامج حواري تلفزيوين سيايس “أوتشو أون بونتو”. 

من اليسار: 
معايل السيد بان يك مون، األمني العام لألمم املتحدة ، وسعادة السيد مريوسالف الجاك، وزير خارجية سلوفاكيا والرئيس 

ويناويرس 

رئيس مجعية ادلول االطراف يزور السلفادور
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الزيارة اليت قام بها رئيس اجلمعية إيل أوغندا

السيد  ادلويلة، سعادة  اجلنائية  للمحكمة  األسايس  روما  نظام  األطراف يف  ادلول  رئيس مجعية 
ملناقشة   2010 يناير   27 حيت   24 من  الفرتة  يف  أوغندا  زار  )يلختنشتاين(،  ويناويرس  كريستيان 

اتلحضريات اىل مؤتمر املراجعة.

خالل زيارته، اتلىق الرئيس ويناويرس السيد يوري اكغوتا موسيفين رئيس أوغندا وكذلك سعادة 
ادلولة  وزير  أوريم  أوكيلو  السيد  وسعادة  العام/وزير،  املديع  نائب  روهندي   فريدريك  السيد 
للشؤون اخلارجية، فضاًل عن غريهم من كبار املسؤولني يف وزارة العدل والشؤون ادلستورية و 
وزارة الشؤون اخلارجية. كما عقد الرئيس يناويرس  لقاء مع السلك ادلبلومايس، وألىق حمارضة 
أمام مجعية القانون يف أوغندا، واجتمع مع موظيف املكتب امليداين للمحكمة اجلنائية ادلويلة يف 

كمباال.

سالم  “ال  احلكومية  غري  املنظمة  نظمته  اذلي  الربنامج  يف  الرئيس  شارك  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
بدون عدالة” وشبكة حقوق اإلنسان يف أوغندا، وهذا الربنامج يهدف اىل اعطاء املندوبني اذلين 
سيحرضون املؤتمر االستعرايض فرصة مقابلة الضحايا يف شمال أوغندا وتلقييم تأثري املحكمة 
ىلع تلك املنطقة.  وباإلضافة اىل االجتماع مع املسؤولني املحليني، اتلىق مع انلاجني من األلغام 
األرضية يف مستشىف اإلحالة اإلقلييم يف جولو  ومركز إاعدة تأهيل املعاقني وكذلك مع الضحايا، 
واتلىق بالقادة اتلقليديني وادلينيني وقادة املجتمع املدين يف اكوىل إن، و بعد ذلك إتلىق بالضحايا 

و املجتمع املدين يف شبه حمافظة بوبو.

ونظمت املنظمة غري احلكومية “ال سالم بدون عدالة” زيارتني إضافيتني، من 11 إىل17 شباط/ 
فرباير 2010 ومن 29 آذار/مارس إىل 2نيسان/أبريل 2010 ومن 4 إىل 7أيار/مايو 2010.

الزيارة اليت قام بها رئيس اجلمعية إىل أوغندا

زيارة شهر أذار/مارسزيارة شهر أيار/مايو

زيارة شهر اكنون اثلاين/يناير املندوبون رفقة موظيف املكتب امليداين للمحكمة اجلنائية ادلويلة بكامباال، شباط/فرباير

بالك  مريام  السفري  حبرضة  اجلمعية  رئيس  ويناويرس  بالسفري  يرحب  موسيفيين  اكغوتا  يوري  الرئيس  السيد  سعادة 
)أوغندا(

الرئيس ويناويرس يزور املجتمع املحيل بشبه حمافظة بابو
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مقابلة مع السيدة: الزابيث رين، رئيسة جملس إدارة صندوق اإلستئمان للضحايا

جملس  رئيسة  وظيفة  لشغل  اتلقدم  وراء  دوافعك  يه  ما 
ادارة صندوق اإلستئمان للضحايا ؟

باحلروب،  أمور خاصة  مع  أتعامل  أن  قدري  أنه من  يبدو 
الزنااعت واألمن.

االحتاد   ،  1944-1939 يف  حروب  من  ذكريات  دلي 
السوفيايت / فنلندا، و كطفلة صغرية عشت جتربة قوية من 
عدم االحساس باألمان و اخلوف، حيث اكن وادلي بعيدا 
يف  و   ، طبيب(  )اكن  اجلرىح  اجلنود  مع  يعمل  ابليت  عن 
للحصول ىلع األخبار  القديم  الراديو  إىل  اإلستماع  املساء 
من اخلطوط األمامية. بعد سنوات أصبحت وزيرة لدفاع 
ابلوسنة  يف  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلاصة  واملمثلة 
املتحدة  للألمم  تقرير  كتابة  واهلرسك. عندما شاركت يف 
جونسون  إلني  الرئيس  مع  السالم«  حرب  »املرأة  بعنوان 
سريال، ضحايا احلرب أصبحوا قريبون مين. و عندما ُطلب 
االستئمان  إدارة صندوق  بالرتشح ملجلس  أتقدم  بأن  مين 

للضحايا، شعرت أنه من الصحيح مواصلة عميل. 

طت 
ّ
سل قد  كنت  سابقا،  شغرتيها  اليت  الوظائف  خالل 

الضوء ىلع أهمية محاية ومساعدة النساء واألطفال. كيف 
يمكن حتقيق هذا انلهج وال سيما يف صندوق اإلستئمان؟

من  اعنت  اليت  تقريبا  املناطق  مجيع  يف  جتربيت  أن  آمل 
خاص  إهتمام  جتلب  أن  شأنها  من  املعارصة  الرصااعت 

للنساء واألطفال ذلين هم ضحايا حروب ايلوم الرهيبة.

عقدت  و  اسبوع،  ملدة  أوغندا  بزيارة  قمت  فرباير  يف 
اجتمااعت مع املسؤولني احلكوميني، الربملانيني، الزعماء 
والضحايا.  احلكومية  غري  املنظمات   ، وادلينيون  املدنيون 
ما يه انطبااعتكم عن اتلصور الشامل بني اعمة الساكن 
عن دور املحكمة اجلنائية ادلويلة فيما يتعلق بالضحايا؟ 

يف  احلكومية  غري  واملنظمات  املسؤولني  مع  لقاءايت  من 
أن  عليها  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  بأن  شعرت  أوغندا، 

ناحية  من  الضحايا.  مع  بعملها  للتعريف  املزيد  تفعل 
من  بمعىن   ، نلظهر  املزيد  دلينا  يكون  أن  جيب  أخرى، 

خالل اتلمويل األقوى و إعطائنا املوارد تلقديم ادلعم.

خالل زيارتك لغولو ولريا ىف شماىل أوغندا ، هل اكن دليك 
اليت يضطلع  املشاريع  املستفيدين من بعض  للقاء  فرصة 
بها صندوق اإلستئمان للضحايا. ما هو تأثري هذه املشاريع 
املحتمل ىلع الضحايا وما يه الطلبات اليت تلقيتها منهم؟

الزناع.  ضحايا  من  املئات  مع  إتلقيت   ، أوغندا  شمال  يف 
ودلي إنطبااع جيدا من املشاريع اليت زرتها. بطبيعة احلال 
من السهل تقييم إجراء عملية بالستيكية بعد التشويه أو 
معاجلة حرق اجلد وإزالة الرصاص وغريها ، مقارنة بتقييم 
نتائج اتلغلب ىلع الصدمات انلفسية. اإلعتمادات وادلعم 
للرشاكت الصغرية ، وزراعة الفلفل احلار وانلباتات وغريها 
تعطى  أن  بالطبع  هو  الرئييس  الطلب  مهمة.  دائما  يه   ،
األموال مبارشة للضحايا ، إلستخدامها ىلع األغلب تلعليم 
األطفال. العديد من الضحايا إشتكوا من أن اتلعليم ليس 
جماين، واحلاجة لرشاء الزي املدريس ودفع الرسوم املختلفة 
ذلك جعل من املستحيل ىلع األم الوحيدة بدون زوج دفع 

تكايلف اتلعليم ، ىلع األقل ليس للفتيات.

اكنت النساء من بني ضحايا الرصاع يف أوغندا و قد اعنني 
األكرث. ما هو انطباعك عن ادلور اذلي قومن به، وما هو 

ادلور اذلي عليهن أن يقومن به بعد مرحلة احلرب؟

تلتغيري  الرصاع،  هذا  خالل  اعنني  من  اكرث  هن  النساء   
وضعهن ذلك يتطلب ما يتجاوز عمل صندوق اإلستئمان 
لضحايا.  هناك احلاجة ملوقف خمتلف من حكومة أوغندا 
يف  احلقييق  احلق  للمرأة  يكون  أن  جيب  املرأة.  لوضع 
عن  بالقوة  إستبعادها  وليس   ، األرض  ملكية   ، امللكية 
ديارها ىلع أيدي األقارب اذلكور لزوجها اذلي اكن قد قتل. 

و مرة أخرى ، جيب أن حتصل الفتيات ىلع اتلعليم. فعىل 
سبيل املثال هناك امراة من املختطفات السابقات قالت : 
» من السهل السيطرة ىلع انلاس الغري متعلمني ،و لكن 

ذلك اكرث صعوبة اذا تم تعليمهم.«

السالم يف جوبا  النساء يف حمادثات  بعض  هناك  لقد اكن 
اكن  اخللفية.  يف  ولكن  املحادثات  طاولة  ىلع  ليس   ،
اليت  املحادثات  ولكن   ، االتفاق  ىلع  اتلأثري  بعض  هلن  
سابق  وقت  يف  نريويب  يف  عقد  اجتماع  يف  معهن  أجريتها 
، ذكرت النساء انهن شاركن كطرف باملحادثات، و باتلايل 
الفتيات كما  النساء و  لم يطرحن تساؤالت خاصة بوضع 
جيب. يف املستقبل خالل حمادثات السالم ، إن وجدت، من 
وجه  ىلع  النساء  من  الضحايا  مسألة  تثار  أن  للغاية  املهم 
اخلصوص ، وجيب أن جتلس النساء ىلع طاولة املفاوضات. 
احلرب  امراء  يقبل  ادلويل  املجتمع  أن  جدا  العجيب  فمن 
أوئلك  يقبل  ال  ولكن   ، الضعيفة  احلكومات  وأعضاء 

اذلين لم يقاتلوا واذلين يتوقون حقا للسالم.

ما هو انطباعك من اتلحديات و ال سيما تلك اليت تواجه 
ما  الاليت  األمهات  تواجه  اليت  اتلحديات  وخاصة  النساء، 

زلن قارصات و اوالدهن؟

االمهات القارصات الاليت تم اختطافهن ربما كن يبلغن 
حاتلهن  االختطاف،  تم  حني  فقط  سنوات   10 العمر  من 
السابقة،  يعودن اىل ديارهن  ان  بائسة. فليس مرحب بهن 
و ما هو أسوأ بكثري، ان اطفاهلن ال يقبل بهم املجتمع و 
االطفال االخرون يرفضون اللعب معهم و تركوا وحدهم. 
انا لن انىس ابداطفلة عمرها ست سنوات مجيلة و لكن 
لم تبتسم ملرة واحدة، عيونها حزينة و اكنها شخص عمره 
االطفال  هؤالء  سيكون   « االمهات:  احد  قالت  اعم.   100

متمردو الغد اذا ما تركوا دون اي اهتمام.« 

مقابلة مع السيدة: الزيابيث رين
رئيسة جملس إدارة صندوق اإلستئمان للضحايا

الضحايا  ىلع  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  أثر  و’تقييم‘  ادلويلة  اجلنائية  للمحكمة  االستعرايض  “املؤتمر  بشأن  العمل  حلقة  يف  املشاركني  مع  واملندوبون  ريهن  السيدة 
واملجتمعات املتأثرة”، املنظمة يف لريا يف شباط/فرباير باالشرتاك مع املؤسسة املعنية بتعويض ضحايا اتلعذيب واملؤسسة املعنية بالضحايا يف أوغندا.
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هل اكن دليك فرصة لالستماع من املنظمات النسائية أو 
من النساء بصورة فردية أثناء زيارتك؟

 من احد خيبات األمل الرئيسية اليت ملستها مع الضحايا 
اجلناة  يكون  ان  يمكن  كيف   : هو  بهم  اتلقينا  اذلين 
 ، حنن  حني  يف   ، العفو  منحوا  ان  بعد  احرارا  يتجولون 

الضحايا ، وليس دلينا يشء؟

جامعة  يف  بالطالب  مليئة  قاعة  يف  حمارضة  ألقيت   
ماكرييري ، كثري منهم اكنوا من النساء. يف تصورك ما هو 

ادلور اذلي يمثله هؤالء الشباب يف بناء مستقبل أوغندا؟
اإلناث  الطالبات  من  الكثري  تواجد  جدا  رسرت  لقد 
من  واحدة  تعترب   ( ماكرييري  جامعة  يف  القانون  لكية  يف 
جامعات  بعض  بعد  افريقيا  يف  املراتب  العايلة  اجلامعات 
بعد  الطابلات  بعض  جائتين  ومرصية(.  أفريقية  جنوب 
حيتذى  كنموذج  يل  وأشاروا  حضوري  شكرن   ، املحارضة 
النساء  ان  العالم  من  أخرى  أجزاء  من  أعلم  وأنا  به. 
من  به  حيتذين  نموذج  هلن  يكون  أن  يريدن  الصغريات 

أجل انلهوض بأوضاعهن.

للضحايا   االستئماين  الصندوق  من  املستفيدين  عدد 
يف  باذلات  القضية  هذه  ضحايا  بعدد  مقارنة  جدا  حمدود 
أوغندا. كيف يمكن لصندوق  إلستئمان معاجلة الفجوة 
مئات  من  اتلوقعات  بني  عليها  اتلغلب  يصعب  اليت 
اآلالف من الضحايا ، وحمدودية اتلمويل املتاح، مع االخذ 
تمول  للضحايا  اإلستئمان  صندوق  مشاريع  ان  باالعتبار 

عن طريق اتلرباعت؟

وينبيغ  للغاية  حمدودة  األموال   ، قبل  من  ذكرت  كما 
ملاذا  للغاية:  صعب  بموقف  تضعنا  احلقيقة  هذه  زيادتها، 
احلقيقة  يف  اتلوقعات  املساعدة؟  من  املزيد  نقدم  ال  حنن 
اعيلة جدا، وأنا شخصيا شعرت بعدم الراحة بسبب عدم 

تمكين من تلبية الطلبات.

كيف املنظمات غري احلكومية املحلية واملنظمات األخرى 
تشارك يف مشاريع صندوق االستئمان وما هو دورها؟

اختيار املنظمات غري احلكومية اليت تستحق اثلقة تلنفيذ 
مشاريعنا مهم جدا و االسلوب اذلي اتبعناه يعمل بصورة 

اجيابية. و بطبيعة احلال هذا يعين أن الكثري من اتلحضريات 
األساسية تستغرق وقتا طويال و باتلايل اخلطوات الرسيعة 
تكاد تكون مستحيلة. قواعد املحكمة اجلنائية ادلويلة 

تتطلب االعداد بوضح و شفافية.

مع  جمتمعة  الشفافية  طلب  يه  و  واحدة  مشلكة  هناك 
احرتام محاية وأمن الضحايا ليس من السهل مجعهما معا.

ما مدى أهمية دور املجتمع املدين بصفة اعمة ، ويف حالة 
أوغندا ىلع وجه اخلصوص؟

تم  ما  إذا  يلعب دورا حاسما  املدين  املجتمع  يف لك رصاع 
اماكنيات  دليها  أوغندا  الصحيحة.  بالطريقة  استخدامه 
أنين  ، غري  املرأة  لصالح  متحزية   أبدو  أن  أريد  ال   ، قوية 
املناصب  يف  للمرأة  بكثري  أقوى  دور  إىل  أدعو  أن  جيب 
القيادية، وقد تم إجناز هذا بالفعل يف بدان أفريقية أخرى.
 لقد شعرت باحلزن الشديد عند اإلستماع إىل امرأة بارزة 
، اليت جعلت من الواضح أنه من األفضل للمرأة أن تكون 
»السيدة«، وأنه ال يهم إذا اكن زوجها يرضبها أو اكن ثمال 
معظم الوقت، مادام أنه يتيح هلا بأن تكون السيدة. املرأة 
األوغندية جيب أن حتصل ىلع مزيد من احلقوق و أكرث من 

جمرد زوج سكري.

هل اكن هناك لقاء أو حلظة خاصة أثرت بك كثريا خالل 
زيارتك؟

جراحة  عملية  تلقت  مشّوهة  كريمة  بسيدة  االجتماع 
للضحايا،  االستئمان  صندوق  مساعدة  خالل  من  جتميل 
روت نلا قصتها: 19 آخرين قتلوا بعد ان سحقت رؤوسهم، 
بما يف ذلك زوجها، حيث تركوا جثته جبانبها. رجال جيش 
الرب للمقاومة قرروا ان يرتكوها ىلع قيد احلياة، كديلل ىلع 
انفها.   و  شفتيها  اذنيها،  بتقطيع  رشعوا  ولكنهم  سلطتهم، 
جعل  من  تمكنا  للضحايا  االستئمان  صندوق  بمساعدة 
عملية االلك و اتلنفس اسهل، لقداكنت بمنتىه االمتنان. 
و لكن صمتها و أسلوبها الكريم اكن مفجع. لقد اكن من 
املجرمون.  هؤالء  اجتاه  بالكراهية  اشعر  أال  عيل  الصعب 
بالرغم حايلا من الواجب عيل ان اتعلم بان الكراهية يه 
ليس الشعور الصحيح من أجل اإلجتاه بالسالم اىل األمام. 

مشاركتها  يمكنك  الرحلة  هذه  حول  خاصة  حاكية  أي 
معنا ؟

ولريا  جولو  يف  إقامتنا  خالل  الرتف  حياة  نعيش  لم  حنن   
وأحيانا كنت أعرب عن إفتقادي للمياه والرصف الصيح 
املرحاض. وخصوصا فوجئت  بما يف ذلك   ، ىلع حنو أفضل 
حيوان  احلمام  جدار  ىلع  رأيت  و  احلمام  يف  كنت  عندما 
لقد  شفاف،  وأصفر  برتقايل  اكن  لونه  الغموض،  كثري 
حقائيب  اىل  يتسلل  أن  خائفة  كنت  لكين  و  يؤنسين  اكن 

ويرافقين اىل فنلندا.

الفنلندي.  الريف  إيل مزنيل يف  العقاب عند عوديت  نالين 
، مع كميات هائلة من  40 اعما  اكن أشد فصل شتاء منذ 
املياه  ضخ  أنابيب  وأصبحت  فنلندا.  جنوب  يف  اثللوج 
إذابة  أحاول  ماء، كنت  يومني من دون  ، وقضيت  جممدة 
مرة أخرى  أبدا  لن أحتدث  أنا  املرحاض!  اجلليد تلنظيف 

عن الراحة املفقودة يف أفريقيا. 

اكن دليك مهنة األكرث إثارة لإلهتمام ىلع حد سواء سياسيا 
وكموظفة مدنية دويلة عملت يف ظروف تبدو مستعصية 
ىلع احلل ، مثل منطقة ابللقان. مىت يمكن أن نتوقع نرش 

مذكراتك اخلاصة بك؟

باالتصال يب  انلارشين  قام عدد من  لقد  األمر  يف حقيقة 
املشلكة  مذكرايت.  لنرش  أحدهم  مع  العقد  بتوقيع  قمت  و 
يعين  ما  وهو  الوقت  طوال  حتدث  اجلديدة  األشياء  أن  يه 
أنين قد كتبت حوايل تسعة فصول فقط. وقد أرصيت ىلع 
أنا  انلص.  حترير  يف  يدققون  آخرين  مع  بنفيس  الكتابة 
املؤلف  من  كتابتها  يتم  ال  اليت  املذكرات  تلك  أحب  ال 
يف  منصيب  و  طويل  وقت  تأخذ  الكتابة  لكن  املفرتض. 

صندوق االستئمان سيأخذ وقت الكتابة.

ما يه الرسالة اليت تقدمها لضحايا الزنااعت يف مجيع أحناء 
العالم؟

رساليت للضحايا ال ختتبئوا ، أخربوا قصتكم بقوة وطابلوا 
أقوياء  كونوا   ، اآلخرين  الضحايا  مع  تعاونوا  حبقوقكم، 
هائال  قدرا  تعطوا  ال  اإلحرتام،  لك  ومع  الكفاية.  فيه  بما 
أن  لدفاع عن حقوقكم، جيب  السياسيني  اىل  اثلقة  من 
يكون دليكم اتلمثيل اخلاص بكم. بالفعل خالل األيام 

 أمام
ً
 السيدة ريهن تليق خطابا

الطالب يف جامعة ماكرييري
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الكثري من  القليلة اليت قضيتها يف شمال أوغندا، اتلقيت 
وينبيغ  املمكن  من  الاليت  النساء  نعم   ، القويات  النساء 
لو اكن  فقط  القرارات،  يتخذن  و  للمناصب،  أن يرتشحن 

هناك شخص ما يدفعهن لألمام.

ما يه اتلوقعات اخلاصة  يف مسألة الضحايا، واليت سينظر 
فيها يف إطار بند اتلقييم يف مؤتمر املراجعة وماذا سيكون 

دور املجلس يف ذلك؟

نلا  يقدم  أن  املراجعة  مؤتمر  يف  اتلقييم  جدا  املهم  من 
مؤرشات واضحة بما يتوقعه الضحايا أنفسهم من املحكمة 
اجلنائية ادلويلة و من صندوق اإلستئمان للضحايا. وآمل 
تعلمت  لقد  املجلس سيتمكنون من احلضور،  أن أعضاء 
من خالل جتربيت الطويلة يف احلياة أننا نفهم انلاس أكرث 
عند مقابلتهم شخصيا، وليس من جمرد اجللوس يف ماكن 
ما بعيدا و إختاذ القرارات. واكن ذلك السبب يف أنين أخذت 

وقتا للمشاركة يف بعثة ميدانية إىل أوغندا يف فرباير.

ما يه اتلحديات الرئيسية اليت تواجه صندوق اإلستئمان؟
 اتلحديات الرئيسية بطبيعة احلال يه ذات صلة باتلمويل 
وتقديم رسائل واضحة للضحايا حول ما يمكننا القيام به 
و توضيح  ما ال يقع  حتت إختصاصنا... وهذا أمر صعب 

للغاية توضيحه.

هل هناك أي حتديات إدارية خاصة جيب معاجلتها؟
ىلع املجلس أن يقوم بتعيني مدير تنفيذي جديد، و معه 
علينا إنشاء نظام يف إطار قواعد املحكمة اجلنائية ادلويلة، 
يلمكننا من اتلقليص نواع ما من اإلجراءات ابلريوقراطية 
اخلاصة  الوثائق  مجيع  مراجعة  الصعب  من  اثلقيلة. 
بإجتماع، و بنفس الوقت ال بد من املحاولة تلغطية مجيع 

اتلفاصيل.

 كيف يمكن للمجلس ، اذلي جيتمع مرة واحدة يف السنة 
و ملدة ثالثة أيام ، أن يقوم بالرصد  املناسب للعمل اذلي 
ومجهورية  أوغندا  )شمال  بدلين  يف  الصندوق  به  يقوم 
تنفيذ  أن  باإلعتبار  األخذ  مع   ، ادليمقراطية(  الكونغو 

عمليات الصندوق تتم من الهاي؟

بضعة  خالل  فعاال  يكون  أن  املجلس  ىلع  الصعب  من 
أيام من اإلجتمااعت، ويه مسألة ستناقش يف أول إجتماع 
غري  املنظمات  تقدمت  إنتخايب  تم  عندما   للمجلس. 
فماذا   ، الشفافية  بطلب احلصول ىلع مزيد من  احلكومية 

يمكننا أن نعمل لضمان ذلك؟

عنوان عنوان عنوان

عدد األبناء واألحفاد وأبناء األحفاد:

من   13 وإبنتني،   ودلين  دلي   ، سنوات   5 منذ  أرملة  أنا 
األحفاد و إثنان من أبناء األحفاد.

التسلية:

أنا أحب كرة القدم، و زويج اكن حيب كرة القدم ، يف فرتة 
ما اكن رئيس إحتاد كرة القدم الفنلندية ، حىت أنه أجربين 
أن أصبح قائدة فريق كرة القدم النسايئ يف بديت!. وسوف 
أتابع بطولة كأس العالم يف جنوب أفريقيا بشلك مكثف، 
يمكننا  القدم  كرة  خالل  من  احلديث  أن  تعلمت  لقد 
السياسيني  الزعماء  مع  للتفاهم  سهلة  وسيلة  جند  أن  من 

وادلينيني اذلين يتسمون بالصعوبة. 

احليوانات األيلفة:

اكن دلي قطط حني كنت طفلة، و لكن حيب احلقييق هو 
لكالب نيوفاوندالند، اللكب األول اكن لونه أسود، و من 
ثم أخوين، أسود و بين إسمهما الكو و شوكو. حايلا أنا فقط 

جليسة لكالب إبنيت، إنهم حيوانات صغرية.

كتب قرأتها مؤخرا:

و  فنلندا،  من  اثلقيلة  اتلارخيية  الكتب  بعض  قرأت  لقد 
اليت  الرائعة  الكتب  بقراءة  إستمتعت  أخرى  مرة  لكن 

كتبها الكسندر ماكول عن السيدات الاليت عملن ألول 

ىلع  حتتوي  واليت   ، بوتسوانا  يف  املباحث  مكتب  يف  مرة 
الكثري من احلكمة عن املرأة األفريقية.

أفالم تويص بمشاهدتها:

هناك الكثري من الألفالم القّيمة ، ولكن عندما أجلس 
الطويلة،  الطرين  رحالت  أحبذ  ال  أنا  و  طائرة   منت  ىلع 
فرصة  ىلع  واحلصول   ، مّيا«  »ماما  فيلم  مثل  شيئ  أشاهد 

للضحك مرة أخرى ، وهو أمر يتعني علينا مجيعا.

الطبق املفضل:

اىل  يؤدي  ذلك  ألن  مفضل،  طبق  دلي  يكن  لم  لو  أتمىن 
زيادة الوزن، و لكن سمك الفيليه األبيض اذلي أطبخه 
الفنلندي خارج مزنيل،  اخلليج  من  إصطياده  يتم  اذلي  و 
يضاف  و  بالزبده،  مشوي  و  مقرمش  يكون  طبخه  عند 
بنفيس  أقطفه  اذلي  بالشانتريليس  كريمية  صلصة  إيله 
الطازجة اجلديدة. أويص  الغابة، باإلضافة إىل ابلطاطا  من 

بتذوق هذا الطبق الشيه.

املاكن املفضل لقضاء إجازة:

الريف  يف  بييت  هو  اجازة  لقضاء  عندي  ماكن  أفضل 
هناك   . الصيف  و  الشتاء  يف  سواء  حد  ىلع  الفنلندي، 
و  الربية  األرانب  و  اثلعالب  الغزالن،  األيائل،  الصمت، 

مساحات واسعة من حويل.

فريق كرة القدم املفضل:

أحب أن أقول الفريق الوطين الفنلندي هو املفضل دلي ، 
ولكن لألسف أبدا هم ليسوا بالكفاءة الاكفية للمشاركة 

بكأس العالم و كأس أوروبا!

أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا اخلمسة حيرضون حفل استقبال استضافه الرئيس ويناويسري. 
ويف الصف األمايم من اليسار: السيد بولغا أنلتغرال )منغويلا(، والرئيس ويناويسري، والسيدة فايرا فييك فريبرياغ )التفيا(، والسيدة بييت اكري مورونيج )كنيا(، والسيدة 

إلزيابيث ريهن )فنلندا( والسيد إدواردو بزيارو يلونغومزي )كولومبيا( خلف السيدة ريهن. 
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ادلويلة  اجلنائية  للمحكمة  السابق  العام  املديع 
لرواندا  ادلويلة  اجلنائية  واملحكمة  السابقة  يلوغوسالفيا 

.)1996 -1994 (

إذا أخذنا يف االعتبار أنه اكن دليك الزتامات أخرى وكنت 
نعلم  حنن  ادلويل،  اجلنايئ  القانون  يف  خربة  بال   

ً
تقريبا

تكون  بأن  املتحدة  األمم  عرض  رفضت  ابلداية  يف  أنك 
يلوغوسالفيا  ادلويلة  اجلنائية  للمحكمة  اعم  مديع  أول 

السابقة. فكيف إذن قبلت هذا املنصب بعد ذلك؟

عندما تلقيت ادلعوة من رئيس املحكمة، القايض أنطونيو 
املنصب.  نية ألخذ  أي  لم يكن دلي  الواقع  يف  اكسييس، 
ادلعوة،  ىلع  الرد  من  أتمكن  أن  قبل  حىت  ذلك،  ومع 
أبلغين  اذلي  مانديال  نيلسون  الرئيس  من  ماكملة  تلقيت 
أنه بالرغم من وشك تعييين يف املحكمة ادلستورية اجلديدة 
يف جنوب أافريقيا، إال أنه يتمىن جدياً قبويل عرض األمم 
ملساعدة  بالكثري  تدين  أفريقيا  جنوب  إن  وقال  املتحدة. 
األمم املتحدة يف إنهاء الفصل العنرصي، وأنه أكد لألمني 
أن  أيضاً  وأبلغين  املنصب.  سأقبل  بأين  اغيل  بطرس  العام 
وأنين  انتظاري،  ادلستورية سيبىق يف  املحكمة  مقعدي يف 
بالرغبة  أشعر  فلم  الهاي.  يف  اعمني  بعد  إيله  أعود  سوف 

برفض طلب مثل هذا. 

ما يه اتلحديات الرئيسية اليت اكن عليك اتلغلب عليها 
ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  إنشاء  يف  الرائد  عملك  خالل 

يلوغوسالفيا السابقة ؟

احلاجة  يه  أوال،ً   واجهتها  اليت  الرئيسية  اتلحديات  إن   
اإلنساين  القانون  وقواعد  بمبادئ  املتعمقة  املعرفة  إىل 
وتاريخ يوغوسالفيا السابقة. ومن اجلانب املؤسيس اتلغلب 
العديد من القصور اذلايت يف األمم املتحدة حيث إن  ىلع 
ابلعض لم يكونوا راضني عن حاجتنا اىل مساعدتهم من 

اجل إنشاء أول حمكمة جنائية يف تاريخ املنظمة.

اجلنائية  املحكمة  بتغطية  تكليفك  تم   
ً
أيضا  ، الحقا 

يف  إجنازاتكم  أهم  يه  ما  نظركم  يف  لرواندا،  ادلويلة 
املحكمتني املخصصتني؟

 أعترب أن من أهم اإلجنازات يف تلك السنوات املبكرة يه 
يوغوسالفيا  ملحكمة  العام  للمديع  مناسبة  ماكتب  إنشاء 

القواعد  ووضع  سواء،  حد  ىلع  رواندا  وحمكمة  السابقة 
املناسبة للمكتب، وقبل لك يشء، اختاذ خطوات  واملعايري 

لضمان حماكمات نزيهة واعدلة أمام املحكمتني.

العقد  يف  كبرياً   
ً
تقدما ادلويلة  اجلنائية  العدالة  حققت 

املحكمة  إنشاء  أهمية  مدى  فما  املاضيني.  وانلصف 
اجلنائية ادلويلة يف ظل هذا اتلطور؟

العدالة اجلنائية ادلويلة منذ اعم 1994  إن اتلطوراملثري يف 
لم يكن يلحدث لوال انلجاحات اليت حققتها املحكمتني 
مهمتهما  يف  املحكمتني  هاتني  فشلت  ولو  املخصصتني. 

لاكن ذلك إيذاناً بموت هذا اتلطور.

ما يه وجهة نظركم بمواقف ابلعض اليت ترى أن املحكمة 
اجلنائية ادلويلة تركز ىلع منطقة واحدة معينة من العالم؟

يف احلقيقة، إن كون املحكمة اجلنائية ادلويلة تركز عملها 
يف أفريقيا هذا أمر واقع. ولكن ليس من العدل أن ينتقد 
لك من املديع العام أو املحكمة من جراء ذلك. فاحلاالت 
أحيلت  منها  املحكمة حايلاً، ثالثة  أمام  املعروضة  األربع 
جملس  جانب  من  الرابعة  احلالة  و  احلكومات  قبل  من 

األمن.

روما  نظام  من  طرف  دولة  انسحاب  إىل  تنظرون  كيف 
األسايس؟

بأنها  طرف  دولة  قبل  من  تهديد  بأي  علم  ىلع  لست  أنا 
ما حدث  إذا  و طبعاً  األسايس.  روما  نظام  ستنسحب من 
للمحكمة  خطرية  نكسة  بمثابة  سيكون  فإنه  ذلك 

اجلنائية ادلويلة.

املحتملة  اإلقليمية  اجلنائية  املحاكم  فكرة  تشلك  هل 
وسيلة إضافية ملاكفحة اإلفالت من العقاب؟

املحاكم  فكرة  ملعارضة  سبب  أي  أجد  أن  يمكنين  ال 
ملاكفحة  إضافية  وسيلة  باعتبارها  اإلقليمية  اجلنائية 
اإلفالت من العقاب. ومن الواضح أنها ال تتعارض مع دور 
ادلول  تتعارض مع مصالح  و ال  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة 
فإنه  نظام روما األسايس. وىلع األخص،  اليت صدقت ىلع 
االنتقاص من  بأي شلك من األشاكل  الرضوري  ليس من 

اختصاص املحكمة اجلنائية ادلويلة.

املاكن  يف  املحاكمات  إجراء  يف   واملساوئ   املزايا  يه  ما 
اذلي شهد اجلريمة مقابل اجرائها يف ماكن آخر يف املنطقة 

املعنية أو يف قارة أخرى؟

تتحقق  أن  يمكن  طريقة  أفضل  أن  يف  شك  يساورين  ال 
يف  حماكمات  ىلع  احلصول  طريق  عن  يه  فيها  العدالة 
منه.  ممكن  ماكن  بأقرب  أو  اجلريمة  شهد  اذلي  املاكن 
مشاركتهم  بزيادة   الضحايا  يشعر  حيث  مهم  أمر  وهذا  
وبالرغم  االجراءات.  من  يتجزأ  ال  جزء  وأنهم  الشخصية 
تنفيذ  املستحيل  من  األحيان  من  كثري  فيف  هنا،  أقوهل  مما 

اجلنائية  املحكمة  انشاء  نلا  يتسن  لم  وحيث  اليشء.  هذا 
السياسة  جعلت  حيث   – السابقة  يوغوسالفيا  يف  ادلويلة 
يتعلق  فيما  وكذلك  مستحيال،  ذلك  واألموراألمنية 
تكن  لم   – برواندا  اخلاصة  ادلويلة  اجلنائية  باملحكمة 
السنوات  يف  مضمونة  واملحامني  والشهود  القضاة  سالمة 

اتلايلة مبارشة بعد عمليات اإلبادة اجلماعية.

أنت تميل إىل تذكري اجلماهري اليت تتحدث إيلها  بالسياق 
السيايس و حمدودية  ما يمكن ان يقوم به املديع العام. 
وكيف  األحيان،  بعض  يف  للهمم  مثبط  أمر  ذلك  فهل 

حاولت اتلغلب ىلع هذه العقبات؟

من الرضوري فهم سياسة العدالة ادلويلة، و أن ندرك أنه 
بدون السياسة لن يكون هناك حماكم جنائية دويلة وأنه 
نظري،  وجهة  ومن  تنجح.  أن  يمكنها  ال  السياسة  بسبب 
فإنه جيب ىلع املدعني العامني القيام بعملهم – يف القيام 
باتلحقيقات واملحاكمات - وأن يتقبلوا بأن األمر مرتوك 
للجهات الفاعلة السياسية لضمان احرتام أوامر املحاكم 
أمر  هو  بل   – للهمم  املثبط  باألمر  ليس  وهذا  وتنفيذها. 

ال مفر منه.

واخلطرية  العديدة  اتلداعيات  تدرك  أنك  من  الرغم  ىلع 
احلكوميني،  املسؤولني  كبار  ضد  االتهام  الحئة  إلصدار 
 يف مهمتك يف مناسبات خمتلفة. فهل 

ً
إال انك مضيت قدما

مسار  اختاذ  عدم  ىلع  باألسف  مىض  وقت  أي  يف  شعرت 
خمتلف للعمل أو عدم تأجيل لوائح االتهام؟

ال أشعر بأي ندم  خبصوص لوائح االتهامات اليت أصدرتها 
و  مناسباً  قراراً  لقد اكن  مناصب اعيلة.  يف  أشخاص  حبق 
يوغوسالفيا  يف  املدافع  إساكت  يف  ساعد  فقد  الواقع،  يف 
ونفس  سواء،  حد  ىلع  للضحايا  العدالة  وحتقيق  السابقة، 

االجناز حتقق يف رواندا.

كيف يتعامل املديع العام مع االتهامات اليت ال مفر منها  
يف  املسؤولني  كبار  ىلع  القبض  إلقاء  طلبه  عند  باتلحزي 

احلكومة؟

إنه من الصعب دحض اداعءات اتلحزي ألن أوئلك اذلين 
إىل  مستعدين  اعدة  يكونون  ال  االداعء  هذا  يتخذون 
االقتناع. وإن مثل هذه االداعءات ال يمكن دحضها اال 
جممواعت  وباستثناء  احلافل.  العام   املديع  سجل  بواسطة 
االستقاليلة  عدم  اتهامات  أن  أعتقد  ال  فإنين  هامشية، 
واتلحزي تنطبق ىلع أي من املدعني العامني ادلويلني اذلين 

قاموا بمهامهم حىت اآلن.

جنوب  يف  العنرصي  الفصل  نظام  مع  خلربتكم  نظرا 
أن  عليك  اكن  اليت  السياسية  العوامل  وبعض  أفريقيا 
يف  رأيك  هو  فما  ادلويلة،  اجلنائية  املحكمة  يف  تواجهها 

معضلة ما يسىم السالم مقابل العدالة؟

ويف  العدالة«.  مقابل  »السالم  معضلة  هناك  بأن  أسلم  أنا 
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إطار جتربيت اكن لك من العدل والسالم يكمالن بعضهما 
ابلعض.

 
ً
اعئقا اجلنائية  اتلحقيقات  تشلك  هل  من خالل جتربتك، 

أمام املفاوضات اليت قد تسمح باتلوصل إىل تسوية سياسية 
للرصاع؟

القضائية  واملالحقات  اجلنائية  اتلحقيقات  بأن  أسلم  أنا 
اتلوصل  إىل  تؤدي  قد  ملفاوضات  مثبطاً  اعماًل  تشلك  قد 
إىل تسوية للزنااعت. ومع ذلك، لم تكن خربيت حىت اآلن 
كذلك،  بل اكن العكس. ولكن، إذا اكن املوقف يف بعض 
القضايا كذلك، فهذا هو اثلمن اذلي جيب أن يدفع لسحب 

احلصانة من جمريم احلرب.

يف  بنجاح  املختلفة  االنتقايلة  العدالة  آيلات  طبقت 
إىل  وبانلظر  اثلمانينات.  منذ  وأفريقيا  الالتينية  أمريكا 
عمل جلنة احلقيقة و املصاحلة يف جنوب أفريقيا، هل ترى 
دوراً هلذه اآليلات يف اتلصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب 
هويات  استبعاد  طريق  عن  العدالة  حتقيق  تعوق  أنها  أو 

مرتكيب اجلرائم/ العفو ، وما إىل ذلك؟

مهم  بدور  واملصاحلة  احلقيقة  تقوم جلان  معينة  يف ظروف 
ال  خالفات  يبدو  ما  بني  اتلوفيق  ىلع  انلاس  مساعدة  يف 
وقد  ذلك.  ىلع  مثااًل  أفريقيا  جنوب  وتعد  حلها.  يمكن 
تلك  بني  اتلوفيق  احلاالت  بعض  يف  الصعب  من  يكون 
أنه  أعتقد  ذلك،  مع  و  ادلويلة.  العدالة  ودور  اإلجراءات 
يف عدد كبري جداً من احلاالت يمكن الوصول إىل تسوية، 
أضيف  أن  وأريد  العدالة.  مصلحة  يف  ذلك  يصب  حيث 
املحلية  االجراءات  تكون  حني  فقط  سيتم  هذا  أن  هنا 
اكملة  ومفتوحة  وديمقراطية ونزيهة، وليس الغرض منها 

استباق أو جتنب اختصاص املحكمة اجلنائية ادلويلة.

بها  تقوم  اليت  األعمال  بني  يساوي  أن  للمرء  يمكن  هل 
القوات املسلحة / األمنية دلولة ما مع تلك اليت ترتكب 
غري  املسلحة  اجلمااعت   / امليليشيات   / املتمردين  من 
املرتبطة حبكومة ما، أو ينبيغ أن تكون القوات املسلحة 
لقوة  نظراً  اتلدقيق  من  ملزيد  خاضعة  ما  دلولة  األمنية   /
وىلع  الوطين  الصعيد  ىلع  القانونية  والزتاماتها  ادلولة 

الصعيد ادلويل؟

والقانون  اإلنساين  القانون  ومعايري  قواعد  تنطبق  رأيي  يف 
غري  و  احلكومية  القوات  ىلع  اإلنسان  حلقوق  ادلويل 
احلكومية ىلع حد سواء . وتعد محاية املدنيني األبرياء أمراً 
بالغ األهمية. وربما من الواضح أن األمر أسهل ىلع ادلولة 
بعض  ويف  واملعايري  القواعد  تللك  االمتثال  حيث  من 
قامت  اليت  االنتهااكت  حتديد  السهل  من  يعد  احلاالت،  

بها أي دولة طرف.

يتوقع تقرير األمم املتحدة بشأن غزة اذلي أعدته اللجنة 
لم  إذا  ادلويلة  اجلنائية  للمحكمة  حمتمالً  دوراً  برئاستك 
إجراء  حول  معلومات  ىلع  ادلويل  األمن  جملس  حيصل 
حرب  جرائم  ارتكاب  مزاعم  يف  صحيحة  حتقيقات 
أن  ورغم  الطرفان.  إرتكبها  اليت  االنسانية  ضد  وجرائم 

األويل  الواجب  يقع  اتلاكمل، حيث  مبدأ  يتماىش مع  هذا 
ادلول،  اعتق  ىلع  اجلرائم  هذه  مثل  ومالحقة  للتحقيق 
إىل  احاتله  سيتم  الوضع  اكن  إذا  ما  قرار  يتخذ  حيث  و 
وهو  األمن،  جملس  طرف  من  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة 
العنارص  من  اتلخلص  يمكن  فكيف  سياسية.  هيئة 

السياسية من أجل أن يتم اتلطبيق الصارم للقانون؟

إن أي إشارة إىل املحكمة اجلنائية ادلويلة من قبل جملس 
يعين  السيايس ولكن هذا ال  العنرص  بطابع  تتسم  األمن 
ينبيغ أن تكون سياسية. ويف احلاالت  ذاتها  املرجعية  أن 
اليت ترصف فيها جملس األمن يف املايض، اختذت اخلطوات 
أجل ضمان  اخلرباء( من  تعيني جلان  )من خالل  املناسبة 
ارتكبت ىلع مستوى يربر  قد  أنها  يبدو  اليت  اجلرائم  أن 
اجلنائية  املحكمة  إىل  إحاتلها  أو  خاصة  حمكمة  إنشاء 

ادلويلة. وإنين ىلع ثقة بأن هذا املوقف سيستمر.

ادلوائر  تشكيل  حول  متباينة  آراء  هناك  اكنت  ألنه  نظراً 
 
ً
إذا اكن ممكنا ما  من حيث  ادلويلة،  اجلنائية  املحكمة  يف 

إاعدة تعيني قضاة من أقسام ادلائرة اتلمهيدية واالبتدائية 
 
ً
يف شعبة االستئناف –  فهذا أمر قد كنت قد اختذت موقفا

وعملية  قانونية  صعوبات  هناك  أن  إىل  باإلشارة  بشأنه 
أن  ترى  فهل  اتلعيني-  إاعدة  قبيل  من  ذلك  ىلع  ترتتب 
هناك حاجة تلدخل من جانب مجعية ادلول األطراف من 
انلظام  تعديل  طريق  عن  ربما  املسألة،  هذه  توضيح  أجل 

األسايس؟

اجلنائية ادلويلة  املحكمة  أن قضاة  أنا أشري بكل احرتام 
خالل  من  األسايس  روما  نظام  ونص  روح  بانتهاك  قاموا 
أن  درجة  إىل  االستئناف  دائرة  إىل  املحاكمة  قضاة  تعيني 
مجعية  تقوم  أن  وينبيغ  املسألة،   هذه  بشأن   

ً
شاك هناك 

ادلول األطراف بتعديل انلظام األسايس لوضع حد اىل هذه 
املسألة.

اخلاصة  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  عملت كمديع اعم يف 
عرب  الرشوط  وختتلف  فقط.  سنتني  ملدة  بيوغوسالفيا 
املختلطة  واملحاكم  املتخصصة  املحاكم  خمتلف 
واملحكمة اجلنائية ادلويلة. ونظراً لرضورة حتقيق اتلوازن 
من  املوسع  لإلرشاف  السليب  اتلأثري  و  االستمرارية  بني 
طرف املديع العام ىلع مكتبه، فما يه احلدود املعقولة من 

وجهة نظرك ملدة اتلعيني هلذا املنصب؟ 

املدعني  عمل  مدة  طول  حول  راسخة  آراء  دلي  ليس 
مع  سنوات  مخس  أو  أربع  أن  وأعتقد  ادلويلني.  العامني 

إماكنية جتديد  مدة واحدة يه الفرتة املثىل.
كيف يمكن للمرء حماولة فهم السياق الفردي واملجتميع 
اليت  البشعة  اجلرائم  ارتكاب  إىل  الشخص  يدفع  اذلي 
ارتكاب  يمكن  ال  ادلويلة؟  اجلنائية  املحاكم  تعاجلها 
من  قليل  عدد  أو  فقط  واحد  فرد  قبل  من  اجلرائم  هذه 

أفراد املجتمع.

يف  انلاس  من  كثري  يشارك  كيف  نفهم  أن  الصعب  من   
ارتكاب اجلرائم البشعة. وما جيعل ذلك ممكناً هو تشويه 
به  تشعر  اذلي  اخلوف  ذلك  منه،  واخلوف  العدو  صورة 

مجاعة أو أمة  مما يهدد بقائهم من قبل هذا العدو.

ماذا يدور بعقلك عند مواجهة مثل هؤالء الرجال يف قاعة 
املحكمة؟

أنا  النساء يف قاعة املحكمة  أو  الرجال  عندما أرى هؤالء 
أدرك مراراً وتكراراً أن هؤالء هم اعدة ناس اعديون اكن 
 . ذلك  خالف  ىلع  طبيعية  حياة  يعيشوا  ان  املمكن  من 
وهناك أشخاص مؤهلون أفضل مين يسعون اىل رشح مثل 

هذا السلوك.

جلميع  ذروة  باعتبارها  العدوان  جريمة  ان  يرى  ابلعض 
هيئة  قبل  من  حمتمل  دور  عن  انلظر  وبغض  اجلرائم. 
املتحدة يف حفز ممارسة  سياسية مثل جملس األمن لألمم 
ارتكاب  جتاه  الختصاصها  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة 
هذه  مثل  أن  من  هناك خطراً  أن  ترى  فهل  اجلريمة،  هذه 
االتهامات باتلحزي السيايس اليت ال مفر منها قد يؤثر ىلع 
مصداقية املحكمة أو يرصف اهتمام املحكمة عن اجلرائم 

األخرى اليت تقع يف إطار واليتها؟

دلي مشاعر خمتلطة بشأن إدراج جريمة العدوان. وبصفيت 
مديع اعم دويل سابق، سأفضل أن أركز ىلع جرائم احلرب 
السيايس  العالم  أدخل  أن  عوض  جيد  بشلك  بها  املعرتف 
العدوان.  جلريمة  اتلصدي  خالل  من  اتلعقيد  شديد 
االستعرايض  املؤتمر  يف  مواجهتها  سيتم  اليت  فاملشالك 
فيما يتعلق بآيلة حتريك ادلعوى يه مؤرش جيد ىلع نوع 

املشالك اليت أشري إيلها.

كمباال  يف  االستعرايض  املؤتمر  أعمال  جدول  يشمل 
ما  نظركم،  وجهة  فمن  ادلويلة.  اجلنائية  العدالة  تقييم 
العدالة  فشل  عالمات  يه  ما  و  الرئيسية  اإلجنازات  يه 

عنوان عنوان

أكرث شخص معجب به : 
نيلسون مانديال

كتاب قرأته مؤخراً وتوىص بقراءته :  
سيادة القانون  املؤلف بينغهام توم

املجلة املفضلة : 
نيويورك ريفيو أوف بوكس

 الفريق املوسييق املفضل : 
األوركسرتا امللكية، أمسرتدام

احللوى املفضلة : 
ليس دلي لسان حيب احللويات - أحب املثلجات!

نهائيات  نصف  إىل  تصل  أن  تتوقع  اليت  الفرق  يه  ما 
كأس العالم : 

أن حترز  آمل  و طبعا  وإسبانيا.  وأملانيا  واجنلرتا  الربازيل 
جنوب أفريقيا تقدماً جيداً يف املنافسة.
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63 ادلول األطراف يف االتفاق بشأن امتيازات 
املحكمة اجلنائية ادلويلة وحصاناتها

2010، بلغ  10 مارس  مع إيداع صك اتلصديق من جانب جورجيا يف 
اجلنائية  املحكمة  امتيازات  بشأن  االتفاق  يف  األطراف  ادلول  عدد 

ادلويلة وحصاناتها 63 دولة.

مقابلة مع القايض ريتشارد. ج غودلستون

اجلنائية ادلويلة ىلع مدى السنوات اخلمسة عرش املاضية؟
هناك جناحات رئيسية للعدالة ادلويلة ىلع مدى السنوات 
ال 15 املاضية وتشمل االنتشار الرسيع للمحاكم اجلنائية 
ادلويلة و أثبتت هذه املجاكم من خالل مسرية عملها أنه 
اعدلة  بطريقة  ادلويلة  املحاكمات  تعقد  أن  املمكن  من 
وحمايدة، ويرتتب ىلع ذلك تطوير القانون ادلويل اإلنساين.

املحاكم  وإنشاء  وجود  أسباب  بني  من  الضحايا  يعد 
اخلصوص.  وجه  ىلع  ادلويلة  اجلنائية  واملحكمة  ادلويلة 
حاجتهم  يف  اتلوازن  تلحقيق  يكيف  بما  القيام  تم  فهل 
اىل  اتلوصل  يمكن  كيف  واتلعويض؟  واجلرب  لالعرتاف 
اإلجراءات  يف   

ً
اكفيا دوراً  الضحايا  ملنح  املناسب  اتلوازن 

اجلنائية  مع ضمان أن هذا ال يؤثر ىلع حقوق ادلفاع؟

وهاماً  جديداً  تطوراً  ادلويلة  العدالة  الضحايا يف  دور  يعد 
للغاية. وحنن ال زنلا يف عملية اتلعلم والعديد من القضايا 

واملشالك يه قيد انلظر يف املحكمة اجلنائية ادلويلة.
عمل  طبيعة  يعرف  ال  اجلمهور  اكن  إذا  أنه  قلتم  أنتم 
عن  إيقافها  األفضل  من  فسيكون  ادلويلة،   املحاكم 
العمل. ما هو تقييمكم يف هذا الصدد، للمحكمة ادلويلة 
ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  و   / بيوغوسالفيا  اخلاصة  
بها  توصون  اليت  اتلوصيات  يه  وما  برواندا  اخلاصة 
املحكمة اجلنائية ادلويلة  مع األخذ يف االعتبار اتلاكيلف 
املادية املرتتبة الاكمنة يف حماولة القيام باتلوعية للمجتمع 
امام  قضية  دليها  اليت  ابلدلان  ساكن  وإىل  بأرسه  ادلويل 
املحكمة  بهذا احلجم الكبري اكذلي تتعامل معه املحكمة 

اجلنائية ادلويلة ؟

ادلويلة.  بالعدالة  االهتمام  من  اعيلة  درجة  هناك  ايلوم 
اىل  اإلعالم  وسائل  إشارة  دون  من  يوم  يمر  يكاد  وال 
قضايا ذات صلة يف باملحاكم اجلنائية ادلويلة واآلن يتم 
إضافة  قضايا العدالة ادلويلة بانتظام اىل املناهج ادلراسية 
برنامج  أن  املؤكد  ومن  اجليدة.  القانون  مدارس  معظم  يف 
مقارنة  حتسن  قد  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  يف  اتلوعية 
باذلين  سبقوها وليس هناك من شك يف أنه ما زال هناك 
الكثري اذلي يتعني القيام به ال سيما يف ابلدان اليت دليها 

حاالت معروضة ىلع املحكمة.

هناك سلسلة من »القضايا املتبقية« اليت يتعني معاجلتها 
املتخصصة  املحاكم  طرف  من  املناسب  الوقت  يف 
تلك  وإحدى  اقفاهلا.  قبل  لسريايلون  اخلاصة  واملحكمة 
تلك  حمفوظات  ىلع  للحفاظ  واملاكن  امللكية  يه  القضايا 
الرقمية.  النسخ  توافر  ضمان  عن  انلظر  بغض  املحاكم، 
ومتطلبات  أمنية  هناك خماوف  االعتبارأن  أخذنا يف  وإذا 
املحفوظات،  يمكن  املناسب  ىلع  احلفاظ  لضمان  تقنية 
يف  للمحفوظات  دائم  أرشيف  وضع  اخليارات   تشمل  أن 
املحكمة  أنشئت  اليت  املنطقة   / ابلدل  يف  وأرشيف  الهاي 
املعنية خبصوص قضية خاصة بها مع وضع صيغة خمتلفة 
تتمثل يف اتلخزين املؤقت يف الهاي. فهل من املمكن ان 

تشارك معنا وجهة نظركم يف هذا الشأن؟

ال تزال مسألة حمفوظات املحكمة اجلنائية ادلويلة اخلاصة 
اخلاصة  واملحكمة  لرواندا  ادلويلة  واملحكمة  بيوغوسالفيا 
لسريايلون قيد انلظر من طرف فرقة العمل املعنية بالقضايا 
املتبقية و اليت انشأها جملس األمن. وهناك بعض القضايا 
ال  املعنية حىت  املحاكم  أرشيف  يف  إبقائهم  مثل  املعقدة 
وهذا   – الستخدامهم  القضائية  احلاجة  من  املزيد  يوجد 
يشء ما زال حيتاج املزيد من السنني يف املستقبل. ثم هناك 
مسألة هامة من حيث محاية حقوق اخلصوصية لألشخاص  
وثائق  أسمائهم يف  تظهر  اليت  والضحايا  املزعومني  واجلناة 
أن  أود  انلهاية  املحاكم. وهناك قضايا أخرى كثرية. ويف 
و يكون  املتحدة  األمم  قبل  من  أرشيف  ينشأ  أن  أقرتح 
دول  أي  ترضراً،  أكرث  يه  اليت  ادلول  ترصف  رهن  متاحاً 

الضحايا.

اعم  يف  العالم  كأس  نهائيات  أفريقيا  جنوب  ستستضيف 
االستعرايض.  املؤتمر  انتهاء  بعد  مبارشة  وذلك   ،2010
وتعمل كرة القدم ىلع حتفزي قطااعت املجتمعات اليت يه 
يف الواقع جزر معزولة. فهل تعتقد أن مثل هذه املنافسات 

الرياضية تعمل ىلع اتلقريب بني دول العالم ؟

أن جنوب أفريقيا ستستضيف قريباً كأس  أنا فخور جداً 
األفريقية  القارة  فيها  حتظى  مرة   أول  وهذه   -- العالم 
أن  يف  شك  أي  دلي  وليس  املهمة.  اتلظاهرة  هذه  بتنظيم 
العالقات  أوارص  تقريب  ىلع  تساعد  الرياضية  املنافسات 

يف العالم.

يف  واملايلة،  املزيانية  جلنة  رئيس  وينس،  سانتياغو  السيد 
نتائج ادلورة  إحاطة إعالمية أمام مسؤويل املحكمة بشأن 

الرابعة عرش للجنة.

إىل اليسار: انلائب األول لرئيس املحكمة، السيدة فطوماتا 
السفرية روسيت نيريينكيندي كتونيج،  ديارا. إىل ايلمني: 
وينس  السيد  وأشار  واملايلة.  املزيانية  جلنة  رئيس  نائبة 
أيضاً إىل أن بعض أعضاء جلنة املزيانية واملايلة سيحرضون 

املؤتمر االستعرايض بكامباال.

جلنة املزيانية واملايلة ختتتم دورتها الرابعة عرش

األمريكية  للجمعية  السنوي  باالجتماع  املنعقد  االستعرايض  املؤتمر  فريق  أمام  ويناويزر  السيد  سعادة 
للقانون ادلويل بواشنطن العاصمة يف 27 أذار/مارس 2010.

االجتماع السنوي للجمعية األمريكية للقانون ادلويل 

مناسبات مجعية ادلول األطراف



19

القضاة

اتلعهد الرسيم لقاضيني
يشهد  لوماناكو،  خوريخ  السفري  اجلمعية،  رئيس  نائب 
اكنون   20 يف  أوزايك  كونيكو  للسيدة  الرسيم  اتلعهد 

اثلاين/يناير 2010.

تعهد  تشهد  املحكمة  مسجلة  أربيا،  سيلفانا  السيدة 
السيدة سيلفيا فرناندس دو غرمندي.

رئيس  نايئ  برفقة  املحكمة  قضاة 
)يف  لوماناكو  خوريخ  السفري  اجلمعية، 

الوسط(.

املحكمة،  مسجل  نائب  اليسار:  إىل 
السيدة  املسجلة،  و  بريرا  ديدي  السيد 

سيلفانا أربيا؛
لويس  السيد  العام،  املديع  ايلمني:  إىل 
العام،  املديع  ونائبة  أواكمبو  مورينو 

السيدة فاتو بنسودة.

القضاة
يف جلسة اعمة مغلقة عقدت يف 20 اكنون اثلاين /يناير 2010 ، قرر قضاة املحكمة اجلنائية 
يف  االستئناف  وشعب  االبتدائية  وادلائرة  اتلمهيدية  ادلائرة  إىل  انتدابهم  بشأن  ادلويلة 

املحكمة ، وفقاً للمادة 4 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

تكوين قضاة هذه الشعب هو كما ييل:

الشعبة اتلمهيدية

- السيد هانس-بيرت كول )أملانيا، القائمة باء، انلائب اثلاين لرئيس املحكمة(
- السيدة سيلفيا ستايرن )الرب ازيل، القائمة ألف(

- السيدة إاكطرينا ترندافيلوفا )بلغاريا، القائمة ألف(
- السيدة سانيج ماسنونو موناغنغ )بوتسوانا، القائمة باء(

- السيد كونو ترفورس )إيطايلا، القائمة ألف(
- السيدة سيلفيا فرناندز دوغورماندي )األرجنتني، القائمة ألف(

الشعبة االبتدائية

- السيدة فاتوماتا دمبل ديارا )مايل، القائمة ألف، انلائب األول لرئيس املحكمة(
- السيدة إلزيابيث أوديو بنيطو )كوستاريكا، القائمة ألف(

- السيد روين بالطمان* )بويلفيا، القائمة باء(
- السيد أدريان فولفورد )اململكة املتحدة، القائمة ألف(

- السيد برونو كوت )فرنسا، القائمة ألف(
- السيدة جويس أيلووش )كينيا، القائمة الف(

- السيدة كريستني فان دن وينغايرت )بلجياك، القائمة ألف(
- السيدة كونيكو أوزايك )ايلابان، القائمة باء(

شعبة االستئناف

- السيد سانغ- هيون سونغ )مجهورية كوريا، القائمة ألف، رئيس املحكمة(
- السيدة أكووا كونهيا )اغنا، القائمة باء(

- السيد إريك كوروال )فنلندا، القائمة باء(
- السيدة أنيطا أوشااك )التفيا، القائمة باء(

- السيد دانيال دافيد نتاندا نرسيكو )أوغندا، القائمة ألف(

قضاة القائمة ألف يتمتعون بكفاءة معرتف بها يف جمال القانون واإلجراءات اجلنائية ودليهم اخلربة املناسبة والالزمة سواء بصفتهم قضاة أو مدعني اعمني أو حمامني أو بصفة مماثلة أخرى، يف ادلاعوى اجلنائية، بينما يتمتع 
قضاة القائمة باء بكفاءة معرتف بها يف املجاالت ذات الصلة بالقانون ادلويل اكلقانون اإلنساين ادلويل وقانون حقوق اإلنسان  وخربة واسعة يف جمال األهلية الفانونية املهنية واليت يه ذات صلة بالعمل القضايئ للمحكمة.

*السيد روين بالطمان )بويلفيا( اذلي حني انتخابه يف شباط/فرباير 2003 تم اختياره بالقرعة للعمل ملدة ست سنوات، سوف يستمر يف منصبه إلتمام حماكمة طوماس لوبانغا دييلو أمام ادلائرة اإلبتدائية األوىل، وفقاً للفقرة 10 
من املادة 36 من نظام روما األسايس.
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مقابلة مع السيد بيارين هامر، رشيك مؤسس يف الرشكة املعمارية للهندسة شميدت هامر السني

به  قمت  اذلي  اتلصميم  اختيار  تم  ملاذا  رأيك  حسب 
ألماكن العمل ادلائمة للمحكمة اجلنائية ادلويلة؟

املعمارية  رشكتنا  اختيار  تم  بأنه  جداً  سعداء  حنن  أواًل 
للقيام ببناء مباين املحكمة اجلنائية ادلويلة. ومع ذلك، فإن 
سيكون  به،   قمنا  اذلي  اتلصميم  اختيار  تم  ملاذا  السؤال 
ادلويلة  اتلحكيم  قبل جلنة  من  اإلجابة عليه  األفضل  من 

ملسابقة اتلصميم املعماري.

 هل يمكن رشح اخلصائص الرئيسية للتصميم والرسالة 
اليت ينقلها؟

حاونلا أن جنعل اتلصميم  يدعم ويؤكد ىلع قيم املحكمة 
وحاونلا  نوعها.  من  فريدة  يه  واليت  ادلويلة،  اجلنائية 
الشفافية  مبدأ  يتخذ  املبىن  أن  يعين  مما  املادية،  نهج  اتباع 
الطبيعية  املناظر  يف  معلماً  يكون  أن  وىلع  واإلنفتاح 
لالتصاالت،  خلفية  بمثابة  يعترب  فإنه  وباتلايل  املحيطة. 

وهو أمر مهم بالنسبة للمحكمة.

املحكمة مؤسسة  أن  اتلأكيد ىلع  للتصميم  يمكن  كيف 
عن  املسؤولني  للعدالة  تلقدم  مصممة  دائمة،  قضائية 

أخطر اجلرائم اليت تثري قلق املجتمع ادلويل بأرسه؟

 

املبىن  إعطاء  حاونلا  فقد  تفسريه.  يصعب  هذا  باألحرى 
املبىن  واجهة  ليست  املثال،  سبيل  فعىل  جمرداً.  موقفاً 
وتعطي  نوعها  من  فريدة  ستكون  أنها  أمل  ىلع  تقليدية، 
ماكن  أي  يف  كمؤسسة.  هوية  ادلويلة  اجلنائية  للمحكمة 
باملحكمة  انلاس  املبىن  صورة  تذكر  أن  ينبيغ  العالم،   يف 
اجلنائية ادلويلة. ومن املهم أن ينقلوا إىل العالم وإىل ضحايا 
حيث  العالم  يف  واحداً   ماكناً  هناك  أن  وأرسهم  اجلرائم 
يوجد اإليمان والعدالة وهما يوجدان يف املحكمة اجلنائية 

ادلويلة.

بالعامة  اخلاصة  املنطقة  تقع  بكم،  اخلاص  اتلصميم  يف 
باملوظفني يف املستوى  الطابق األريض واملنطقة اخلاصة  يف 

األول. ماذا ستكون آيلة عمل لك من هاتني املنطقتني؟
ألسباب تتعلق باألمن، تم فصل الطابق األريض عن الطابق 
األول. وسيتألف الطابق األريض من ابلهو الرئييس ومركز 
للمؤتمرات ومركز صحافة ومطعم للزوار. ووظيفة الطابق 
إىل  املوظفني  بمرور  يسمح  للمشاة  جرس  بمثابة  يه  األول 
خمتلف اإلدارات. وباإلضافة إىل ذلك، سيتم جتهزيه بأجهزة 
هيلك  ىلع  ينص  اتلصميم  فإن  وعموماً،  االجتماع.  قااعت 

تنظييم واضح.

الطبيعية  املناظر  و  اتلصميم  بني  اتلاكمل  تصف  كيف 
حيث أن سمة اتلصميم الرئيسية يه الكثبان؟

وإنها  املدينة.  إىل  الكثبان  من  أجزاء  تقديم  نيتنا  يف  اكن 
والكثبان  الهاي  مدينة  أطراف  بني  تقع  رائعة  منطقة 
املوقع   يف  احلايلة  فاملباين  الشمال.  حبر  تواجه  اليت  الرملية 
حتتل ما يقرب 60 يف املائة من املساحة اللكية وسوف يشغل 
تصميمنا 40 يف املائة فقط. ومن خالل ذلك سوف نعيد إىل 
مدينة الهاي جزءاً من املوقع. ويمكن وصف املباين بأنها 

»تطفو فوق الكثبان«.

واليت  احلديقة،  ويه  املوقع  يف  ممزية  أخرى  سمة  وهناك   
املبىن. وىلع  أحناء  من مجيع  بوضوح  رؤيتها  يمكن  سوف 

مر اتلاريخ ويف هذه األيام، تقوم احلدائق بدور هام يف مجيع 
وسوف  موحداً  رمزاً  احلديقة  واألديان. وستكون  اثلقافات 
األطراف  ادلول  مجيع  من  وزهور  نباتات  احلديقة  حتتوي 
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احلجم  املرونة من حيث  إىل  احلاجة  اتلصميم  يليب  كيف 
و القدرات ؟

مرونة  لضمان  العمالء  مجيع  دلى  كبري  إهتمام  هناك  اكن 
ادلائمة،  باملباين  يتعلق  وفيما  املستقبل.  يف  واتلوسع  انلمو 
حجم  صغر  بسبب  أواًل  باإلعتبار،  أخذا  أمران  هناك 
مبىن  بناء  املستقبل  يف  املمكن  من  سيكون  اتلصميم 
إضايف يف املوقع، و ثانياً يمكن زيادة إرتفاع لك برج من 

أبراج املاكتب اخلمسة بلناء طابق إضايف.

كيف استطعت أن جتمع بني »مبدأ املحكمة الواحدة« مع 
رضورة الفصل بني األجهزة؟

الواحدة«  املحكمة  »مبدأ  تقديم  حماولة  اكنت  احلقيقة،  يف 
بدقة و الفصل بني األجهزة أحد أبرز اتلحديات يف عملية 
املهم  فمن  األجهزة،  بني  بالفصل  يتعلق  وفيما  اتلصميم. 
مثل  واخلدمات  املشرتكة  املرافق  استخدام  نلا  بالنسبة 
من  املزيد  احلايل  اتلصميم  ويتطلب  درجة.  ألقىص  األمن 

اتلطوير يف األشهر القادمة.

مراحل  يف  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  موظفو  شارك  كيف 
اتلصميم و تعديله؟

للمسابقة  الفنية  املذكرة  وضعت  فقد  علمنا،  حد  ىلع 
بالتشاور مع موظيف املحكمة. ويف األشهر املقبلة سيضطلع 
خالل  ومن  أهمية.  أكرث  بدور  املستخدم  املحكمة  فريق 
حوار مكثف،  سيساهم موظفو املحكمة بنشاط يف مرحلة 

اتلصميم.

بصورة  استخدامه  إماكنية  بسبب  اثلناء  تصميمك  تلىق 
أن  يمكن  فهل  املتاكملة.  األمنية  اتلدابري  وبسبب  دائمة 
تفرس بعض اتلدابري الرئيسية اليت اختذت يف هذا الصدد؟

وأدرجنا  األمن.  أن حيتوي أىلع درجات  اكن ىلع اتلصميم 
تأمني  شأنها  من  اليت  اتلدابري  من  جمموعة  اتلصميم  يف 
ىلع  يعمل  مريئ  حاجز  خلق  دون  من  لكن  و  املحكمة، 
و  املجاورة.  املنطقة  و  اخلاريج  العالم  عن  املحكمة  فصل 
خالل  من  للمبىن  االستدامة  مستويات  أىلع  حققنا  لقد 
ممر  توفري  خالل  من  وذلك  الطاقة  إستهالك  من  اتلقليل 

مقابلة مع السيد بيارين هامر،
رشيك مؤسس يف الرشكة املعمارية للهندسة شميدت هامر السني

يف جلسة املقابالت

 السيد جبايم هامر والسيدة بينيت دامغارد،
كبريا املسؤولني اتلنفيذيني
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اجتاه  مسؤويلة  دلينا  وحنن  خرضاء.  مباين  وأسطح  أخرض 
العالم يلكون بيئة مستدامة.

األطراف  وادلول  للمرشوع،  مزيانية صارمة  تم وضع  لقد 
يمكنك  فكيف  اتللكفة.  جتاوز  إحتمال  من  حذرة 
حدود  يف  املرشوع  إبقاء  يف  املساهمة  معماري  كمهندس 
املزيانية ؟ وهل مشاريعك السابقة بقيت يف حدود املزيانية؟

يف  ولكن  املزيانية.  حدود  يف  السابقة  مشاريعنا  ظلت 
أخرى  بدائل  استكشاف  هذا  يتطلب  األحيان،  بعض 
اعتق  ىلع  يقع  انلهاية  ويف  اتللكفة.  حيث  من  فعايلة  أكرث 
يتعلق  وفيما  العميل.  رغبات  ينفذ  أن  املعماري  املهندس 
بمرشوع املباين ادلائمة فإننا واثقون من أن املزيانية معقولة 

وال نتوقع أي مشالك.

هل سيعرتف حمرتفو املهنة بهذا اتلصميم اخلاص بإعتباره 
هذا  حيمل  هل  ؟  السني  هامر  شميت  تصاميم  من  نموذج 

اتلصميم توقيعك؟

املعمارية  الرشكة  دوماً  ادليمقراطية  قيم  أهلمت  لقد 

ينعكس ذلك يف  ان  للهندسة شميدت هامر آسني. ونأمل 
تصميم املباين ادلائمة. فبداًل من خلق حاجز بني املحكمة 
باالنفتاح  ادليمقراطية  تنادي  بها،   املحيطة  واملناطق 
هذه  يف  جيري  ما  يتابعوا  أن  للغرباء  تسمح  ليك  والشفافية 

املؤسسة. 

دلى الرشكة املعمارية للهندسة شميدت هام السني ماكتب 
يف آرهوس وكوبنهاغن و نلدن و أوسلو وشنغهاي، ولكن 
اتلأكد من  ليس دلينا مكتب يف هونلدا. فكيف يمكنك 
 يف األنشطة ايلومية للمرشوع و عندما 

ً
مشاركتكم حايلا
يبدأ ابلناء الفعيل؟

ابلعض!  يظن  قد  كما  الهاي  عن  بعيدة  ليست  ادلنمارك 
وتليسري  املوقع  يف  تواجدنا  ضمان  أجل  ومن  ذلك،  ومع 
وجمموعة  والعميل  املعماريني  املهندسني  بني  احلوار 
شميدت  للهندسة  املعمارية  الرشكة  ستفتح  املستخدمني، 

هامر السني مكتباً يف الهاي.

هل يمكنك أن تتذكر مرشوع من أبرز املشاريع اخلاصة 

بك حىت اآلن؟
هذا السؤال من الصعب جداً اإلجابة عليه، وكأنك تطلب 
من الوادلين من حيبون األكرث من أبنائهم. فجميع املشاريع 
املباين خمتلفة. ومع  والعمالء خمتلفون؛ وأغراض  ؛  خمتلفة 
وذا  فريداً  جتعله  اليت  العنارص  بعض  مرشوع  للك  ذلك، 

أهمية كبرية.

يف  العمارة  فن  من  معينة  قطعة  تسيم  أن  يمكنك  هل 
العالم اكن هلا أثر كبري عليك؟

فعىل سبيل  وابليئات.  اثلقافات  منجذب حنو  أنا شخصياً   
أمر  هو  بيئتهم  يف  اخلشبية  املباين  وضع  سويرسا،  يف  املثال 
واألهرام،  املايا  ثقافة  هناك  املكسيك   يف  وباملثل،  رائع. 
بكل ثقلهم و مضمونهم، يقدمون مزجياً من االنطبااعت 

املختلفة.

هل هناك مهندس خاص أهلمك؟

املهندس املعماري الرنوييج سفريي فيان.

يقع يف منتصف تصميم شميدت هامر السني برج املحكمة ، اذلي يعترب أطول مبىن 
ابلعض  بعضها  فوق  املحكمة  قااعت  وتقع  فيه،  متماثلة  قااعت  بناء ثالث  و سيتم 
الشفاف  املحكمة  برج  وسيحاط  األريض.  الطابق  يف  اعمة  منطقة  إىل  باإلضافة 
للماكتب وغرف  األبراج من مساحات  وتتألف  ذات أحجام خمتلفة  أبراج  خبمسة 
وقلم  العام  املديع  ومكتب  القضائية  السلطة  إليواء  ماكتب  وكذلك  االجتمااعت 
املحكمة.  وستتمتع مجيع مساحات العمل بضوء انلهار الطبييع وباملناظر الطبيعية. 
وسيكون جزء من املساحة املتبقية بمثابة حديقة اعمة تتألف من انلباتات واألشجار 

من مجيع أحناء العالم تتخللها برك مياه اعكسة.

ومن خالل تصميم مبىن مندمج وهل تأثري قليل ىلع ابليئة،  تشلك الكثبان والسماء 
دعم  إىل  نفسها  املحيطة  الطبيعة  وتهدف  املعماري.  اتلكوين  من  يتجزأ  ال  جزءاً 
مع  املحكمة  وتواصل  برؤية  املساس  دون  للمحكمة،  العايلة  األمنية  االحتياجات 

العالم اخلاريج. 

تصميم شميدت هامرالسني
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مقابلة مع السيد مارتن شرتوب )سويرسا( رئيس جلنة الرقابة ىلع املباين ادلائمة

اخلاصة  الرقابة  جلنة   2007 اعم  يف  اجلمعية  أنشأت  ملاذا 
بأماكن العمل دائمة؟

اإلرشاف  تلوفري  اجلمعية  قبل  من  الرقابة  جلنة  أنشئت 
رصد  يشمل  وهذا  ادلائمة.  املباين  ملرشوع  االسرتاتييج 
املرشوع لضمان حتقيق أهداف املرشوع يف حدود املزيانية، 
هيئة  وبوصفها  وإدارتها.  املخاطر  حتديد  يتم  أن  وضمان 
هلا،  املخولة  السلطة  حدود  ويف  للجمعية،  تابعة  فرعية 
الرئيسية  االسرتاتيجية  القرارات  اختاذ  للجنة  يمكن 

خالل السنة اليت يه رضورية لدفع باملرشوع قدماً.

وبصفتك العضو السويرسي يف اللجنة منذ إنشائها يف اعم 
 هلا منذ بداية اعم 2010، هل من املمكن أن 

ً
2007، ورئيسا

ختربنا عن اإلجنازات الرئيسية للجنة؟

اإلجنازات.  من  عدداً  حققنا  املاضيني،  العامني  خالل 
اليت  األطراف  بني  من  اللجنة  اكنت  املثال،  سبيل  فعىل 
قامت باتلحضري وإطالق مسابقة اتلصميم املعماري، كما 
اختذت اللجنة القرار انلهايئ يف اختيار املهندس املعماري، 
املرشوع  مدير  وتعيني  للمرشوع  اتلمويل  خطة  ووضعت 
للجمعية. ويف مجيع احلاالت، أثبتت املساعدة املقدمة من 
العامة  األمانة  من  املقدم  وادلعم  املرشوع  إدارة  جملس 

للجمعية أنها أمور حيوية.

وهناك إجناز رئييس آخر هو روح اتلعاون القائم يف اللجنة. 
يناير  يف  عقدت  اليت  للجنة،  األوىل  اجللسة  من  فاعتباراً 
2008، أظهر األعضاء محاسهم والزتامهم بهذا املرشوع من 
خالل املشاركة بنشاط يف املناقشات وحبضور االجتمااعت 
املتكررة. وجيب أن أذكر هنا أن جزء من هذا اإلجناز يعود 
خوريخ  السيد  سعادة  للجنة،  األولني  الرؤساء  قيادة  إىل 
)اململكة  باركر  لني  السيد  ومعايل  )املكسيك(   لوموناكو 

وتعزيز  إنشاء  يف  املتحدة(. وقد عمل كالهما عماًل ممتازاً 
جو عمل ممتع.

 ما يه اتلحديات الرئيسية هلذا املرشوع؟

فإن  احلجم،  هذا  من  مرشوع   أي  يف  احلال  هو  كما 
املحدد  الوقت  يف  املرشوع  إنهاء  يه  الرئيسية  اتلحديات 

ويف حدود املزيانية. وستسهر اللجنة الجناز ذلك.

يف  املرشوع  مدير  مع  وثيق  بشلك   
ً
معا اللجنة  تعمل 

تصف  كيف  املضيفة.  وادلولة  واملحكمة  العامة  اجلمعية 
هذه العالقة؟

معاً  وباجتماعهم  به.  يقوم  حمدد  دور  هل  اثلالثة  من  لك 
اهليلك  يشلك  اذلي  املجلس  مرشوع  يسىم  ما  يتكون 
ويعد  للمرشوع.  العامة  لإلدارة  واالستشاري  اتلعاوين 
بني  اتلآزر  ألوجه  األفضل  واالستخدام  اجليد  اتلعاون 
خمتلف اجلهات الفاعلة أمراً بالغ األهمية نلجاح املرشوع.

بقرار   
ً
علما اجلمعية  أحيطت  اثلاين/نوفمرب،  ترشين  ويف 

بوضع  املرشوع  إدارة  جملس  من  للطلب  الرقابة  جلنة 
أحاكم  ذلك  يف  بما  املفاوضات،  ىلع  األخرية  اللمسات 
شميدت  املعمارية  اهلندسية  الرشكة  مع  العقد  ورشوط 
8أذار/ يف  العقد  توقيع  عن  االعالن  وجاء  السني.  هامر 

وماذا  العملية  يف  اتلايلة  اخلطوات  يه  ما   .2010 مارس 
سيكون دور جلنة الرقابة؟

اتلصميم  مرحلة  يف  دخلنا  العقد،  ىلع  اتلوقيع  مع 
املهندس  بني  وثيق  تفاعل  إىل  يدعو  اذلي  للمرشوع، 
إىل  الرقابة  جلنة  وستعود  املستخدمة.  واملجموعة  املعماري 
ICC-ASP/6/     مسؤويلاتها العادية، الواردة يف القرار

 .Res.1

بشلك خاص ىلع  اللجنة  تركز  املقبلة، سوف  األشهر  و يف 
وكذلك  املزيانية  ومراقبة  املخاطر  وإدارة  احلكم  قضايا 
تلك  ولكن  باملرشوع  املتعلقة  األخرى  اتلاكيلف  حتديد 
إىل  وباإلضافة  بابلناء.  مبارشة  تتصل  ال  اليت  اتلاكيلف 
ذلك، تعزتم اللجنة العمل ىلع ارشاك ادلول األطراف اليت 

يه ليست أعضاء يف اللجنة يف أنشطتها.

 
ً
أيضا العامة  اجلمعية  الحظت  اثلاين/نوفمرب،  ترشين  ويف 
أنه قد تم تأجيل تاريخ ابلدء يف املرشوع حىت اعم 2015. 
يمكن  وكيف  اتلأخري،  هذا  عن  املرتتبة  انلتائج  يه  فما 

ختفيف أثره؟

أي تأخري سيكون هل عواقب مايلة. ولكن بما أن املرشوع 
ال يزال يف مرحلة مبكرة، فإن االحتمال قائم الستكشاف 
السبل الكفيلة باإلرساع يف املرشوع واحليلولة دون مزيد 
بالعراقيل  تتنبأ  نشطة  إدارة  ذلك  ويتطلب  اتلأخري.  من 
املحتملة. وكما هو احلال يف أي منظمة،  فإن حتسني رسعة 
هذا  أهداف  حتقيق  يف  يساهم  أن  يمكن  القرار  اختاذ 
املرشوع يف إطار زمين حمدد. وستشارك اللجنة بنشاط يف 

وضع اسرتاتيجيات للك ذلك ورصد فعايلتها.

وتقدر اتلاكيلف اإلمجايلة ملرشوع املباين ادلائمة بما يبلغ 
190مليون يورو. كيف يتم تمويل املرشوع؟

موايت  فائدة  معدل  مع  قرض  املضيفة  ادلولة  منحت 
استخدامها  يتوقع  اليت  األرايض  تأجري  إىل  وباإلضافة 
للمشاركة  خيارين  األطراف  دليادلول  فإن  مقابل،   بدون 
يف تمويل املرشوع : اخليار األول ادلفع مرة واحدة، مما يعين 
الرصف ىلع حنو اكمل للحصة املقررة ىلع دفعة واحدة أو 
ىلع ثالثة أقساط. وهذا اخليار يقلل من احلاجة إىل سحب 
اخليار  أما  املضيفة.  ادلولة  من  املقدم  القرض  من   أموال 

مقابلة مع السيد مارتن شرتوب )سويرسا(
رئيس جلنة الرقابة ىلع املباين ادلائمة
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املضيفة  ادلولة  من  املقدم  القرض  استخدام  فهو  اثلاين 
من  االنتهاء  بعد  سنة   30 غضون  يف  تسديده  جيب  واذلي 
 16 اآلن  حىت  هناك  إن  أقول  أن  جداً  ويرسين  املرشوع. 
دفعة  بتقديم  بااللزتام  تعهدت  األطراف  ادلول  من  دولة 
ملرة واحدة. وتمثل القيمة اإلمجايلة هلذه ادلفعات املدفوعة 
بصورة اكملة بدفعة واحدة  قرابة 30 مليون يورو، وهو ما 

يقرب من 16 يف املائة من إمجايل تكايلف التشييد.

تأثري ىلع  هلا  العاملية سيكون  املايلة  األزمة  أن  تتوقع  هل 
املرشوع؟

طويل  مرشوع  هو  وتمويلها  ادلائمة  املباين  مرشوع  إن 
فإن  احلقيقة،  ويف  باألزمة.  يتأثر  ال  أن  وينبيغ  األجل، 
العالم  أحناء  مجيع  من  األطراف  ادلول  من  عدد  اختيار 
باألزمة  يتأثر  لم  املرشوع  أن  إىل  يشري  واحدة  مرة  ادلفع 

العاملية.

األمور  يف   
ً
باراع خبرياً  يعتربونك  اآلخرين  أن  سمعنا 

املايلة؟

أن ينظر يل كخبري »مايل« للجنة، ىلع الرغم  لسبب غريباً 
ىلع  وأنا  فقط،  القانون  جمال  يف  العليم  تكويين  أن  من 

يقني أن أعضاء آخرين دليهم معرفة أكرث بكثري مين بهذا 
املوضوع. ويف أحد األيام ذكر يف اللجنة أنين ممثل سويرسا 
اليت تشتهر بنظامها املرصيف األمر اذلي ساهم يف اعتباري 

خبرياً مايلاً! 

اجلوانب الشخصية املفضلة 

اهلوايات: 
أمكن(  إن  السويرسية  األلب  جبال  يف  )تُمارس  خمتلفة  رياضات 

والطيه والسفر.

ملعب اتلنس املفضل:
كالي

عبت ىلع اإلطالق:
ُ
أطول مباراة تنس ل

أتذكر املباراة األقرص بشلك أفضل...

طراز ادلراجة وعدد الكيلومرتات املقطوعة لك أسبوع:

ودراجة  يونيون؛  املدينة:  دراجة  أسبوع.  للك  كيلومرت   100 حوايل 
السباق: مونديا؛ ودراجة اجلبل: أرو.

الوجبة املفضلة: 
سيبيش وأبفلشرتودل

 :
ً
الكتب اليت تُقرأ حايلا

قياس العالم )Measuring the world( للاكتب دانيل كيلمان. 

اجلهاز املفضل: 
آي فون

مواقع اإلنرتنت األكرث زيارة: 
www.weer.nl ،املوقع اهلونلدي

طريقة االسرتخاء: 
بابلقاء ىلع الشاطئ ومشاهدة غروب الشمس

وقائع وأرقام 

املساحة 
000 46 مرت مربع 

عدد املباين 
6

عدد قااعت املحكمة
3

عدد حمطات العمل 
1200

مزيانية التشييد اإلمجايلة 
190 مليون يورو )بمستوى أسعار اعم 2014( 

الرشكتان اهلندسيتان
 Royal Hoskoning رشكة

 Esbensen Consulting رشكة 
 Engineers

اتلصميم والفن ادلاخليان 
مع  باتلعاون    Bosch & Fjord رشكة 
 Schmidt Hammer Lassen رشكة 

Architects
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برنامج العمل املؤقت للمؤتمر االستعرايض

اجلدول الزمين جلمعية ادلول األطراف

2010
مجعية ادلول األطراف

اتلاسعة ادلورة 
نيويورك

6 – 10 اكنون األول/دسمرب
واملايلة املزيانية  جلنة 
ادلورة اخلامسة عرش

الهاي – 23 – 31 آب/أغسطس

املغادرات

األمانة موظيف  عضوة  واهب،  فاطمة  السيدة   اتلحقت 
واملؤتمرات العامة  اجلمعية  شؤون  بإدارة   2007  منذ 

.لألمانة العامة لألمم املتحدة بنيويورك

القانونيني  للخرباء  املستديرة  املائدة  اجتماع 
بشأن املؤتمر االستعرايض املقبل

المبور بكواال  حمارضة  أوزايك  كونيكو  السيد  القايض   ألىق 
ادلويلة: اجلنائية  العدالة  نظام  تعميم   “ بعنوان   2010  26أذار/مارس 
املنظمة عقدته  اذلي  باالجتماع  ادلويلة”  اجلنائية  املحكمة   دور 

.االستشارية القانونية اآلسيوية – األفريقية

برنامج العمل املؤقت للمؤتمر االستعرايض

31آيار/مايو )اإلثنني(

13:00 – 10:00
جلسة العامة
افتتاح املؤتمر

دقيقة صمت للصالة واتلأمل
اعتماد انلظام ادلاخيل

اعتماد جدول األعمال
تعيني جلنة وثائق اتلفويض

تعيني جلنة الصياغة
تنظيم األعمال

دول عليها متأخرات
مناقشة اعمة

18:00 - 15:00
جلسة العامة
مناقشة اعمة

1حزيران/يونيه )اثلالثاء(

13:00 – 10:00
مناقشة اعمة

17:00 – 15:00
مناقشة اعمة

18:00 – 17:00
فريق عمل: جريمة العدوان

2حزيران/يونيه )األربعاء(

	 •13:00 – 10:00
• جلسة العامة	
• تقييم	
• .أثر نظام روما األسايس ىلع الضحايا واملجتمعات املترضرة	
• 	18:00 – 15:00
• جلسة العامة	
• تقييم	
• .السالم والعدالة	

3حزيران/يونيه )اخلميس(

	 •13:00 – 10:00
• جلسة اعمة	
• تقييم	
• .اتلاكمل	
• 	18:00 – 15:00
• جلسة العامة	
• تقييم	
• .اتلعاون	

4حزيران/يونيه )اجلمعة(

13:00 – 10:00
فريق عمل: جريمة العدوان

 18:00 – 15:00
فريق عمل: مقرتح بشأن املادة 8

7 حزيران/يونيه )اإلثنني(

13:00 – 10:00 
فريق عمل: جريمة عدوان

18:00 – 15:00 
فريق عمل: جريمة العدوان

)8حزيران/يونيه )اثلالثاء

11:00 – 10:00
جلسة العامة
13:00 – 11:00

فريق عمل: جريمة العدوان
16:30 – 15:00

تعزيز تنفيذ األحاكم
18:00 – 16:30

مفرد لغرض خاص

9حزيران/يونيه )األربعاء(

10:30 – 10:00
جلسة اعمة

13:00 – 10:30
فريق عمل: املادة 124

18:00 – 15:00
جلنة الصياغة

10 حزيران/يونيه )اخلميس(

10:30 – 10:00
جلنة وثائق اتلفويض

13:00 – 10:30
مفرد لغرض خاص

18:00 – 15:00
مفرد لغرض خاص

11 حزيران/يونيه )اجلمعة(

	 •13:00 – 10:00
• مفرد لغرض خاص	
• 	18:00 – 15:00
• جلسة اعمة	
• .تقرير جلنة وثائق اتلفويض	
• .مسائل أخرى	
• .انلظر يف تقارير أفرقة العمل	
• .تقرير شفوي للمقرر	
• .اعتماد تقرير املؤتمر	
• .اختتام أعمال املؤتمر	

خاضعة للتعديل

هذه الرسالة ليست وثيقة رسمية. بل القصد من ورائها هو اإلعالم اجلماهريي ال غري.

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

 - ادلويلة  اجلنائية  للمحكمة  حمفوظة  الطبع  حقوق 
مجيع احلقوق حمفوظة

شارة انلارش
أمانة مجعية ادلول األطراف،

املحكمة اجلنائية ادلويلة
 P. O. Box 19519, 2500 CM. The Hague. The

Netherlands


