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جمعية الدول األطراف

مجعية الدول األطراف للمحكمة هي اهليئة التشريعية للرقابة اإلدارية
وتتكون من ممثلني للدول اليت صدقت أو إنضمت إىل نظام روما
األساسي.

 ،فضال عن عدد من القضايا الراهنة  ،مثل املباين الدائمة للمحكمة
ومؤمتر املراجعة املقرر عقده يف مايو  /يونيو  .2010باإلضافة إىل
ذلك  ،تنظر اجلمعية العامة يف تقارير عن أنشطة املكتب  ،احملكمة
و جملس إدارة الصندوق اإلستئماين للضحايا.

إبتداء من شهر أكتوبر ، 2009أصبح عدد الدول األطراف يف نظام
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .110

تقوم اجلمعية كذلك مبهمة إنتخاب القضاة واملدعي العام ونائب
املدعي العام .املسؤولني املنتخبني يقدموا تعهدا رمسيا مبمارسة
وظائفهم بنزاهة وأمانة قبل تويل مهام وظائفهم  ،ويدار من قبل
الرئيس أو نائب رئيس اجلمعية العامة .اجلمعية العامة قد تقرر أيضا
بواسطةاإلقتراع السري  ،إقالة قاضي ،املدعي العام ونائب املدعي
العام.

الدول األطراف

ووفقا للمادة  112من نظام روما األساسي  ،جتتمع مجعية الدول
األطراف يف مقر احملكمة يف الهاي أو يف مقر األمم املتحدة يف
نيويورك مرة واحدة يف السنة  ،وعندما تقتضي الظروف رمبا تعقد
دورات استثنائية.
لكل دولة طرف ممثل واحد يف اجلمعية جيوز أن يرافقه مناوبون
ومستشارون .وينص النظام األساسي أيضا على أن كل دولة
طرف هلا صوت واحد  ،مع األخذ باإلعتبار يف بذل كل اجلهود
للتوصل إىل القرارات بتوافق اآلراء .الدول اليت ليست طرفا يف نظام
روما األساسي قد تشارك يف أعمال اجلمعية العامة بصفة مراقب
 ،دون أن يكون هلا حق التصويت .رئيس احملكمة  ،املدعي العام
واملسجل أو ممثليهم يستطيعون أن يشاركوا  ،حسب االقتضاء ،
يف إجتماعات اجلمعية.
وفقا للمادة  112من نظام روما األساسي  ،اجلمعية مكلفة بتوفري
الرقابة اإلدارية على هيئة الرئاسة واملدعي العام واملسجل فيما يتعلق
بإدارة احملكمة .باإلضافة إىل ذلك  ،اجلمعية تعتمد القواعد اإلجرائية
وقواعد اإلثبات وأركان اجلرائم.
يف دوراهتا السنوية  ،اجلمعية العامة تنظر يف عدد من القضايا  ،مبا يف
ذلك ميزانية احملكمة  ،حالة اإلشتراكات وتقارير مراجعة احلسابات
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منذ عام  ، 2002قضية جرمية العدوان متواجدة على جدول
أعمال اجلمعية .املادة  5من نظام روما األساسي تنص على أن
احملكمة اجلنائية الدولية متارس االختصاص على جرمية العدوان
مىت مت إعتماد تعريف جرمية العدوان ووضع الشروط اليت مبوجبها
ستمارس احملكمة إختصاصها فيما يتعلق هبذه اجلرمية .يف دورة
اجلمعية العامة األوىل  ،أنشأت اجلمعية فريق عمل خاص معين
جبرمية العدوان ،هذا الفريق مفتوح على قدم املساواة جلميع الدول
 ،لغرض صياغة مقترحات لوضع تعريف بشأن العدوان .وقررت
اجلمعية كذلك أن هذه املقترحات سيتم النظر فيها خالل مؤمتر
مراجعة  ،هبدف التوصل إىل أحكام مقبولة بشأن جرمية العدوان
من أجل إدراجه يف النظام األساسي.
برئاسة السيد كريستيان ويناويسر  ،الرئيس احلايل للجمعية ،
إجتمع فريق العمل اخلاص خالل الدورات العادية للجمعية العامة
وكذلك عقد إجتماعات غري رمسية بني الدورات  ،اليت إستضافها
معهد ليختنشتاين لتقرير املصري يف جامعة برينستون .يف شباط
 /فرباير  ، 2009أهنى الفريق العامل اخلاص عمله مع تقدمي
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مقترحات لوضع حكم بشأن العدوان .وقد نقلت اجلمعية العامة مجموعات العمل للمكتب

هذه املقترحات مع املسودة التمهيدية ملشروع عناصر اجلرمية إىل
مؤمتراملراجعة للنظر فيها.

مكتب اجلمعية

مجعية الدول األطراف لديها مكتب يتألف من رئيس  ،نائبني
للرئيس و  18عضوا تنتخبهم اجلمعية العامة ملدة ثالث سنوات.

املكتب لديه صفة متثيلية  ،آخذا يف اإلعتبار  ،على وجه اخلصوص
 ،التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل املناسب للنظم القانونية الرئيسية
يف العامل .جيتمع املكتب كلما كان ذلك ضروريا  ،مع جلسته
العادية اليت جتري يف أول يوم ثالثاء من كل شهر  ،وعادة يف
مقر األمم املتحدة .يقوم املكتب مبساعدة اجلمعية يف االضطالع
مبسؤولياهتا .ميكن احلصول على معلومات إضافية عن املكتب من
خالل اإلطالع يف املادة  112من نظام روما األساسي واملادة 29
من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف .قرارات املكتب ميكن
االطالع على موقع احملكمة على االنترنت.
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Bureau

أعضاء املكتب

الرئيس:
السيد كريستيان ويناويسر (ليختنشتاين)
نائب الرئيس:
السيد يورغ لوموناكو ( املكسيك) و السيد زاكاري دي.
موبوري موويتا ( كينيا)
املقرر:
السيدة سيمونا درينيك ( سلوفينيا)
أعضاء آخرون يف املكتب :استراليا  ،الربازيل  ،بوركينا فاسو ،
واستونيا  ،والغابون  ،وجورجيا  ،اليابان  ،األردن  ،نيجرييا ،
النرويج  ،رومانيا  ،ساموا  ،جنوب افريقيا  ،اسبانيا  ،ترينيداد
وتوباغو  ،اململكة املتحدة  ،وفنزويال (اجلمهورية البوليفارية).
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ىف كانون األول  /ديسمرب عام  ، 2004أنشأ املكتب فريقي عمل
 ،مها على قدم املساواة  ،فريق مقره يف الهاي وآخر يف نيويورك.
نائيب رئيس اجلمعية يعمالن مبثابة املنسقني .جيوز جلميع الدول
املشاركة يف جمموعات عمل املكتب.

جلنة امليزانية واملالية

جلنة امليزانية واملالية  ،تتألف من  12عضوا تنتخبهم اجلمعية العامة
 ،اللجنة مسؤولة عن الفحص الفين يف أي وثيقة تقدم إىل اجلمعية
العامة اليت هلا آثار مالية أو متعلقة بامليزانية أو أي مسألة أخرى ذات
طابع مايل  ،أو إداري يف امليزانية  ،ما قد أن يعهد إليها من قبل
مجعية الدول األطراف .أعضاء اللجنة هم من اخلرباء املشهود هلم
بالكفاءة واخلربة يف املسائل املالية على املستوى الدويل من الدول
األطراف.

جلنة املراقبة للمقر الدائم

جلنة الرقابة ألماكن العمل الدائمة تتكون من عشر دول من دول
األطراف و هي هيئة فرعية تابعة للجمعية .اللجنة تراقب وتوفر
الرقابة االستراتيجية هلذا املشروع يف أماكن العمل من أجل ضمان
أن يتم حتقيق أهداف املشروع يف حدود امليزانية والوقت  ،وعلى ان
يتم حتديد املخاطر وإدارهتا .جلنة الرقابة أيضا تقوم بإعداد املعلومات
والتوصيات الختاذ قرار من قبل اجلمعية  ،و يف حدود السلطة
املخولة من قبل اجلمعية تتخذ قرارات إستراتيجية رئيسية.

آلية الرقابة املستقلة

يف عام  ، 2009أنشأت اجلمعية العامة  ،وفقا للمادة ، 112
الفقرة  ، 4من نظام روما األساسي  ،آلية إشراف مستقلة مع والية
أولية لتوفري القدرة للمحكمة على التحقيق للتصدي لسوء السلوك
املزعوم من املوظفني واملسؤولني املنتخبني .وآلية الرقابة املستقلة من
شأهنا أن تقدم تقارير سنوية عن أنشطتها إىل اجلمعية العامة ،و اليت
هي خاضعة للمساءلة هلا.
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مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا

أنشأت اجلمعية العامة يف دورهتا األوىل جملس إدارة الصندوق
اإلستئماين للضحايا .األعضاء اخلمسة يف اجمللس يتم إنتخاهبم
من قبل اجلمعية العامة ملدة ثالث سنوات .جملس اإلدارة حيدد
ويوجه أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين وختصيص املمتلكات
واألموال املتاحة .اجمللس يقدم تقريرا سنويا اىل اجلمعية العامة عن
أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين.

لمحات
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األمانة العامة جلمعية الدول األطراف

األمانة العامة للجمعية الدول األطراف  ،وتقع يف الهاي  ،وتعمل
حتت السلطة الكاملة للجمعية  ،وتقدم تقاريرها مباشرة إىل اجلمعية
العامة بشأن املسائل املتعلقة بأنشطتها .وظائف األمانة هي تزويد
اجلمعية ومكتبها  ،وكذلك أي هيئة فرعية تنشئها اجلمعية ،
خبدمات فنية مستقلة وكذلك املساعدة اإلدارية والتقنية لالضطالع
مبسؤولياهتا مبوجب نظام روما األساسي .على هذا النحو  ،تقوم
األمانة العامة بتقدمي خدمات املؤمترات وخدمات قانونية ومالية
وإدارية إىل اجلمعية ،املكتب  ،فريق العمل يف الهاي و فريق العمل
يف نيويورك ،و إىل جلنة امليزانية واملالية وجلنة الرقابة ألماكن العمل
الدائمة  .وثائق اجلمعية متوفرة باللغات العربية ،الصينية ،االجنليزية،
الفرنسية ،الروسية واالسبانية.

السفير كريستيان ويناويسر
رئيس جمعية الدول األطراف

السيد زاكاري دي .موبوري موويتا ( كينيا)
نائب رئيس جمعية الدول األطراف

إنتخبت اجلمعية يف دورهتا السادسة السفري كريستيان
ويناويسر  ،املمثل الدائم لليختنشتاين لدى األمم املتحدة ،
رئيس للجمعية العامة يف دوراهتا من السابعة إىل التاسعة.
بوصفه عضوا يف وفد ليختنشتاين لدى األمم املتحدة منذ
عام  ، 1992شارك السفري ويناويسر يف املفاوضات اليت
أدت إىل اعتماد نظام روما األساسي يف عام  .1998من
أيلول  /سبتمرب  2003وحىت  ، 2009شغل السفري ويناويسر حبكم منصبه كرئيس
اجلمعية العامة منصب رئيس فريق العمل اخلاص املعين جبرمية العدوان .وظائف أخرى
شغلها السفري تتضمن :نائب رئيس الدورة  61للجمعية العامة لألمم املتحدة ،و
نائب رئيس فريق العمل املفتوح املعين بإصالح جملس األمن .السفري ويناويسر درس
األدب واللغات والتاريخ والفلسفة يف جامعة زيوريخ والدبلوماسية يف املعهد اجلامعي
للدراسات الدولية العليا يف جنيف.

السفري زاكاري دي .موبوري موويتا ،انتخب من قبل
اجلمعية كنائب رئيس للدورات من السابعة إىل التاسعة.
وهو يعمل كمنسق للفريق العامل يف نيويورك .يف عام
 ، 2006مت تعيينه املمثل الدائم لكينيا لدى األمم املتحدة.
قبل تعيينه يف هذا املنصب  ،عمل السفري دي .موبوري
موويتا  ،املفوض السامي الكيين جلمهورية تنزانيا املتحدة.
ومن الوظائف االخرى اليت شغلها :يف حني أن غريها من الوظائف السابقة اليت
شغلتها  :املستشار الرئيسي يف سفارة كينيا يف إسرائيل ورئيس قسم الشرق األوسط
يف وزارة الشؤون اخلارجية .يف الفترة من  1992إىل  ، 1997كان سكرتري أول يف
سفارة كينيا يف هولندا .السفري دي .موبوري موويتا تلقى تعليمه يف جامعة نريويب ،
وجامعة اخلرطوم وجامعة أوكسفورد.

السيد يورغ لوموناكو ( املكسيك)
نائب رئيس جمعية الدول األطراف

السيد رينان فيالسيس ،
مدير األمانة العامة للجمعية الدول األطراف

السيد يورغ لوموناكو  ،سفري املكسيك يف هولندا  ،انتخب
من قبل اجلمعية كنائب رئيس للدورات من السابعة إىل
التاسعة .السفري لوموناكو يشغل أيضا منصب منسق الفريق
العامل الهاي و هو الرئيس احلايل للمجلس التنفيذي ملنظمة
حظر األسلحة الكيميائية  ،يف عام  2008شغل منصب
رئيس جلنة الرقابة ألماكن العمل الدائمة .قبل منصبه يف
هولندا  ،السفري لوموناكو كان القنصل العام يف ميامي بعد أن خدم يف مناصب عالية
يف وزارة الشؤون اخلارجية يف املكسيك  ،وعني ممثال للمكسيك  ،على سبيل املثال
يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية .واملنظمة البحرية الدولية واللجنة
الدولية للحيتان.

السيد رينان فيالسيس هو مدير األمانة العامة للجمعية
الدول األطراف .وهو حمام درس احلقوق يف جامعة
كوينكا يف إكوادور  ،ودرس العالقات الدولية يف كلية
الدراسات الدولية املتقدمة جبامعة جونز هوبكنز يف واشنطن
العاصمة .وقبل انضمامه إىل األمانة العامة للجمعية  ،فقد
عمل بوصفه عضوا يف السلك الدبلوماسي لإلكوادور ومن
مث موظف للشؤون القانونية يف شعبة التدوين التابعة ملكتب
الشؤون القانونية يف األمانة العامة لألمم املتحدة يف نيويورك.
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هيكل جمعية الدول األطراف
 110من الدول صدقت على
نظام روما األساسي.

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف
ﻣﻜﺘﺐ اﳉﻤﻌﻴﺔ
 ٢١ﻋﻀﻮ ًا

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي

أﻣﺎﻧﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول

ﳉﻨﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ
 ١٢ﻋﻀﻮ ًا

ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺋﻤﺔ

 62من الدول صدقت على
االتفاق بشأن امتيازات
وحصانات.

 ١٠أﻋﻀﺎء

ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺸﺮوع
اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ
 ٥ﺃﻋﻀﺎﺀ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ

ﻧﺸﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺭﻗﻢ ٣

رﺳﺎﻟﺔ إﺧﺒﺎرﻳﺔ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٠

الحلقة الدراسية
بالعدالة الجنائية الدولية

رﺳﺎﻟﺔ إﺧﺒﺎرﻳﺔ

P.O. Box 19519, 2500 CM, The Hague, The Netherlands
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ﺍﻟﺘﺘﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ١٥
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ﰲ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﺃﻭﺩﻋﺖ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺻﻜﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻊ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﱃ .١١٠

ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﻭﻳﻨﺎﻭﻳﺴﺮ )ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ( ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .٢٠١١ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ
 ١٠١ ٢٢٩ ٩٠٠ﻳﻮﺭﻭ ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻣﻼﻛﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻗﻮﺍﻣﻪ  ٧٤٤ﻣﻮﻇﻔﺎ ﹰ ) ٣٧٩ﻣﻮﻇﻔﺎ ﹰ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ٣٦٥ﻣﻮﻇﻔﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ( .ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﺮﺽ
ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ  ٢٠٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﹸﺴﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ ﲟﻌﺪﻝ ﻓﺎﺋﺪﺓ
ﻗﺪﺭﻩ  ٢٫٥ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻣﺒﺎﻻ
ﺑﺄﻭﻏﻨﺪﺍ ﺧﻼﻝ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٠ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺪﺓ  ٥ﺇﻟﻰ  ١٠ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ.

ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ٢٣-١٩ ،ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ،٢٠٠٩
ﻣﻘﺮ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ*
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ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﺃﻭﺩﻋﺖ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﺸﻴﻠﻲ ﺻﻜﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻼﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.

ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﻴﻠﻔﺎﻧﺎ ﺃﺭﺑﻴﺎ
ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻮﺭﻳﻨﻮ – ﺃﻭﻛﺎﻣﺒﻮ
ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻛﻴﺮﺵ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﻭﻳﻨﺎﻭﻳﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﻳﻨﺎﻥ ﻓﻴﻼﺳﻴﺲ
ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﻴﻤﻮﻥ ﻓﻴﻞ
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ

 ٢٠٠٩ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ

E

ﻭﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﱄ ،ﺷﺎﺭﻙ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻛﻤﺮﺍﻗﺐ .ﻭﺳﻠﻂ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺭﺍﺏ ،ﺍﻟﺴﻔﲑ ﺍﳌﺘﻨﻘﻞ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ ،ﺍﻟﻀﻮﺀ ﰲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﺴﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﲟﺒﺪﺃ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

اﻟﺪول اﳌﺌﺔ و ﻋﺸﺮة
اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﺗﺸﻴﻠﻴﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻱ
ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻛﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﺍﳌﺸﺠﻊ.

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ

ﺍﺑﺮﺯ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ١٤ ،ﺇﻟﻰ  ٢٢ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،٢٠٠٨ﻻﻫﺎﻱ

ﻧﺸﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺭﻗﻢ ١

C

I

S

R

P

S
C

اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺃﻟﻘﻰ ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ  ٤٩ﺩﻭﻟﺔ )ﻣﻨﻬﺎ  ٤٣ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺳﺖ ﺩﻭﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ( ﻛﻠﻤﺎﺕ
ﺃﻣﺎﻡ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻬﺗﺎ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻣﻦ ﺑﲔ ﲨﻠﺔ
ﺃﻣﻮﺭ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ .ﻭﺃﺷﲑ ﻛﺬﻟﻚ
ﺇﱃ ﺍﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻓﻀ ﹰ
ﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
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اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف

ﻗﺎﻣﺖ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ )»ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ«( ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗﺎ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ١٨ﺇﱃ ٢٦
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٢٠٠٩ﰲ ﻻﻫﺎﻱ ،ﲜﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻞﺀ ﻭﻇﻴﻔﺘﲔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺘﲔ ﺷﺎﻏﺮﺗﲔ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﲬﺴﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻭﻓﻀ ﹰ
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ .ﻭﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﳌﻠﻘﺎﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﶈﻜﻤﺔ

اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﺗﺸﻴﻠﻲ و اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﳉﺪد

ﺑﺘﺎﻳﺦ  ٢٦ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﺯﺍﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺷﻴﻠﻲ ،ﻣﻌﺎﱄ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﺎﺷﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﻼﻭﺩﻳﻮ ﻏﺮﻭﲰﺎﻥ ﻭ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ ﻣﻴﺪﻳﻨﺎ.
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ASSEMBLY OF STATES PARTIES TO
THE ROME STATUTE OF THE
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

��������S������� B���� D
��� �� �������
����I������������ C������� C

��� �� ������T�� R��� S
����I������������ C������� C
������������T���� A���������� C

������A������� �� S����� P
������ ��� R��� S������ �� ��� I������������ C������� C

ICC-ASP-NL-01/09-2-Ar

منشورات جمعية الدول األطراف (متوفرة باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية واالسبانية)

ﺍﻧﺘﺨﺒﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺳﺘﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﺪﺓ ﺗﺴﻊ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺳﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ.

ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ١٣-٩ ،ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ،٢٠٠٩ﻣﻘﺮ ﺍﻷﱈ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺃﻧﻬﻰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺠﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٣ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﻭﻳﻨﺎﻭﻳﺴﺮ ،ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﻟﺪﻯ
ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺷﺮﻭﻁ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١١٢ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٢
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