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  مؤمتر صحفي بشأن عمل احملكمة اجلنائية الدولية
  
  

مقربون من احملكمة يف مقر عقد فيه مؤمتر صحفي اليوم أن جلنـة حبـث               صرح مسؤولون   
  سوف تكـون عمليـة   ي العام املقبل للمحكمة اجلنائية الدوليةللمدعأُرسيت للبدء يف عملية اختيار 

  ".مل يسبق هلا مثيل"و" دقيقة للغاية"
  

لصحافة عقب أول توافق يف اآلراء توصل إليه جملس          يف حديث هلم ل    املندوبونوأشار هؤالء   
  داميـة بـني  املواجهات وهي حالة ليبيا، حيث    –لة إىل احملكمة اجلنائية الدولية      األمن بشأن إحالة حا   

شأن لعلو إىل ما التمسوه من أشاروا  – والقوات املوالية للقائد معمر القذايف ة للحكومةالقوات املناهض
  .احملكمة وإىل ما اعتربوه فترة حرجة يف اختيار مدع عام جديد على رأسها

  

 بوصفه وقال السيد كريستيان ويناوسر املمثل الدائم لليختنشتاين لدى األمم املتحدة، متحدثا
 جملس األمن شكل إسراعو. " جد قديبدو يل أن حتوال كبريا "رئيسا جلمعية الدول األطراف يف احملكمة

يصرح " تلك أول مرة     سابقة إذ كانت   )٢٠١١(١٩٧٠ القرار    باإلمجاع باعتمادهليلة السبت املاضي    
 البيـان اإلعالمـي     انظـر " (ذه السرعة بأنكم إن فعلتم كذا فإنكم ستعاقبون       ] جملس األمن [فيها  

SC/10187(.  
  

 وانضم إىل السيد ويناوسر السيد زيد رعد احلسني ممثل األردن الدائم لدى األمم املتحـدة              
 وقال إن والية املدعي     .لمحكمةل عام   مدع املعنية باختيار الذي حتدث بوصفه منسقا يف جلنة البحث        

 أُنشئت  ، وإن جلنة البحث   ٢٠١٢يران  حز/العام احلايل لويس مورينو أوكامبو ستنقضي يف شهر يونيو        
  .يف عملية انتقاء أفضل مرشح خلفا له" لن تأل جهدا"و
  

مشريا إىل أن أولئك الذين سيشرفون علـى        "  السمعة كل ما يهمنا هو   "سني  وقال السيد احل  
ـ  بالرد على بيانات التعبري عن االهتمام        اليت مل يسبق هلا مثيل لن يكتفوا      عملية البحث     يقـدمها  يتال

. املرشحني الذين يتمتعون خبربة مستفيضة ومسعة مهنيـة مـشهود ـا   إىل الطالبون، بل إا ستسعى   
 -جدل قد يكون أثاره املرشحونيف أي  و–رشحني  امل سرية بأم سينظرون يف سجالتوأردف قائال

نيرابطات احملامني الوطنيمون لقاءات بزمالئهم السابقني وخبرباء دوليني من قبيل نظّوسي.  
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وستنطوي العملية علـى حتقيـق      "مث أضاف   " سنكون جد صارمني يف هذه العملية     "وقال  
  ."مستفيض وحبث واسع النطاق

  

يـا   من جنـوب أفريق    –وصرح بأن جلنة البحث ستضم أعضاء ثالثة منهم ممثلون دائمون           
ر فضال عن   وعب. ملكة املتحدة واملكسيك  امل من نو وطني نو قانوني نو ومستشار –وسلوفاكيا واألردن   

  .ذلك عن أمل جلنة البحث الكبري يف أن حيظى من يقع عليه اختيارها باإلمجاع
 السيدان ويناوسر واحلسني أنه بغض النظر عن التوقيت الذي جاءت فيه عملية البحث عقـب                وأدىل

أ مبكرا حىت يتسىن للمرشح الـذي       قرار جملس األمن بشأن ليبيا فإن البحث عن املدعي العام املقبل بد           
وأضاف الـسيد   .  يلتقي باملدعي العام احلايل لضمان استمرارية عمل احملكمة       سيقع عليه االختيار أن     

  .٢٠١١احلسني أن اللجنة تأمل يف أن تعد قائمة خمتصرة باملرشحني مع اية صيف 
  

 أضاف أا قد تكـون      مث" إا آلية جديدة  "وصرح السيد ويناوسر يف وصفه لعملية البحث        
  .سابقة لعمليات التعيني املستقبلية

  

 الصحفيني حضروا جلسة أسئلة وأجوبة عن التحوالت احملتملة         املراسلنيوتسائل العديد من    
  . وجهات النظر على املستويني الوطين واإلقليمي كذلك بشأن احملكمة اجلنائية الدوليةيف
  

رح عن عالقة احملكمة بالعامل العريب إن جملـس         وقال السيد احلسني ردا على سؤال حمدد ط       
ذا طـابع   " ويعترب هذا حتـوال      -األمن متكن، عن طريق احملكمة، من االستجابة ملطالب الشعب اللييب         

  ." شأن احملكمة يف هذا الصدد قد عال علوا كبرياال شك يف أن"مث أضاف أنه ". خاص
  

 " تـداعيات كـبرية   جريء وسريعرارإن الختاذ ق"وذاك ما أكده السيد ويناوسر مث أضاف       
  .طاملا انتقدت احملكمةلبالنسبة ألفريقيا، وهي منطقة 

  

 نظام رومـا األساسـي،   يف املنصوص عليهووجه املراسلون كذلك أسئلة بشأن بند اإلعفاء 
 مـواطين   - قرار جملس األمن   من   ٦ الوارد يف الفقرة     -ويستبعد هذا البند  . معاهدة احملكمة التأسيسية  

وأشار املراسـلون إىل أن ليبيـا   . ل غري األطراف يف نظام روما األساسي من نطاق والية احملكمة        الدو
  . وتساءلوا عما إذا كان جيوز للمحكمة حماكمة مواطنيهاليست دولة طرفا يف نظام روما األساسي

  

ال حتمي إال مواطن دولة غـري طـرف          ٦ السيد ويناوسر على ذلك قائال بأن الفقرة         ورد 
" املرتزقة" وأردف قائال بأن .سالم أذن ا جملس األمنالفظ حلب جرمية يف إطار مشاركته يف بعثة ارتك

بيد أن هذا التفسري كـان تفـسريا    ضمن هذا البند، لذلك الذين ارتكبوا جرائم يف ليبيا ال يندرجون
  ".ضيقا للغاية"
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