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جمعية الدول األطراف

عشرةثانية الدورة ال
٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين٢٨–٢٠، الهاي

المناقشة الخاصة بناًء على طلب االتحاد األفريقي:
"توجيه االتهام إلى رؤساء الدول والحكومات الجارية واليتهم وأثره على السلم 

واالستقرار والمصالحة"

ملخص غير رسمي أعده المشرف على المناقشة
المقدِّمة-أوًال 

قرر مكتب مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٣يف األول من تشرين الثاين/نوفمرب .١
١٣أن يوصي اجلمعية، عمًال باملادة 

توجيه خاصة بناًء على طلب االحتاد األفريقي:"مناقشة بعنوان 
الوثيقة يف هذا الصدد فهياجلمعية هاتلقتأما الوثائق اليت . واليتهم وأثره على السلم واالستقرار واملصاحلة"

ICC-ASP/12/1/Add.2اإليضاحية اليت تتضمنهاواملذكرة.
الهاي ويف نيويورك متخضت عن وقد أجريت مشاورات غري رمسية بني الوفود وأعضاء املكتب يف .٢

. وباالستناد إىل هذه املشاورات غري الرمسية املعنية
إجراء هذه املناقشة على شكل حلقة تباحث يليها نقاش حواري ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٨قرر املكتب يف 

اجتماعه ذاته ممثل األردن الدائم لدى األمم املتحدة، الرئيس األول جلمعية الدول غري رمسي. وعنيَّ املكتب يف
األطراف، صاحب السمو امللكي األمري زيد رعد زيد احلسني، مشرفاً على املناقشة.

وحتديد املواضيع اليت سُتبحث إىل املشرف على حلقة التباحث، املناظرينوقد ُعِهد بتشكيل فريق .٣
وذلك مع العلم بأن تشكيل الفريق سيتم بالتشاور الوثيق مع الدول األطراف األفريقية ورئيسة اجلمعية. كما أشري 

حكام نظام روما من بني أبرز اخلرباء الذين متيزوا على مر السنني، ممن حييطون إحاطة شاملة بأناظريناملإىل اختيار 
األساسي، وبتاريخ التفاوض عند اإلمكان.

روما ظرين من الربوفيسور شريف بسيوين، رئيس جلنة الصياغة يف مؤمتر ال فريق املنشكِّ لذلك  نتيجةً و .٤
، الذي اقرتحته الدول األطراف األفريقية )Charles Jalloh(، والربوفيسور شارلز جلوح١٩٩٨عام قد الذي عُ 

، اليت بالوكالة، املستشارة القانونية لالحتاد األفريقي )Djenaba Diarra(جينابا دياراوالسيدة األعضاء يف املكتب، 
، املدير العام )Rolf Einar Fife(يهاقرتحتها أيضًا الدول األطراف األفريقية. وقد أعد السفري رولف إينار فيف
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، مسامهة ١٩٩٨قد عام الذي عُ روما قني يف مؤمتر إلدارة الشؤون القانونية يف النرويج، الذي كان أحد املنسِّ 
باقرتاحتشرين الثاين/نوفمرب ٢١فيديوية مسبقة التسجيل. ويضاف إىل ذلك أنه مت إعالم املكتب يف 

عام يف كينيا، يف عداد ، املدَّعي ال)Githu Muigai(يأن يكون الربوفيسور جيتو مويغا،بتوافق اآلراء،األفريقية
اظرين.نفريق امل

إىل الساعة ١٥:٠٠من الساعة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢١وقد جرت املناقشة اخلاصة يف .٥
دولة طرفًا ودولة تتمتع بصفة املراقب. كما إن ٢٩، تناولت الكلمة التمهيدية. وبعد كلمات املناظرين٢٠:٣٠
.١ظمات غري حكومية شاركت يف النقاش احلواريعدة من

النقاش-ثانيًا 

لالحتاد ةالقانونيةاملستشار تقدمأدىل الربوفيسور بسيوين والربوفيسور جلوح ببيانني افتتاحيني. و .٦
يف ذلك املدَّعي العام يف كينيا.اآراء هذا االحتاد، ودعمهبالوكالة األفريقي 

نقاش بشأن مسألة توجيهمث جرى .٧
د حرصَ أكَّ السلم واالستقرار واملصاحلة

اجلرائم اليت تبعث على القلق.
من غري املرجَّح أن يتم يف املستقبل القريب إدخال أي تعديل جوهري يبدو النقاش أنه واسُتِشفَّ من.٨

إجراء التعديل املنصوص عليه يف النظام األساسي ذاته.  يف ضوء على نظام روما األساسي، وذلك على األخص 
اإلطار يف إمكانية دراسة حلول عملية تتوافق معكما إنه اتُّفق اتفاقًا واسع النطاق على وجوب أن تنظر اجلمعية 

تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات سهراً على توفري الدرجة الالزمة من املرونة عند التعامل مع ظروف خاصة  
األساسي.عند اعتماد النظامكان يتعذر توقعها 

وجرى أيضًا نقاش فيما يتعلق بإقامة التوازن الدقيق الالزم لتحقيق األهداف املتمثلة يف مكافحة .٩
اإلفالت من العقاب من جهة، والسالم واالستقرار من جهة أخرى. وأقِّر بأن ذلك ميثل مهمة جسيمة يف ممارسة 

بالبيانات مسألة جيب أخذها باالعتبار فيما يتعلقاملالحقة. ومتثل العتبة املناسبة على صعيدالسلطة التقديرية 
مسألة صعبة ميثل وآتيًا يف حينههذا السياق. وشُ يف

يواجهها املدَّعون العامون أمام أي جهاز من أجهزة القضاء اجلنائي.
ط الضوء بصورة عامة خالل النقاش على عنصر آخر هو أمهية مبدأ التكامل وكون احملكمة اجلنائية وسلِّ .١٠

املساءلة جيب أن جتري يف املقام األول واألهم على املستوى الوطين؛ فاألخري. يف املقامالدولية حمكمة يُلجأ إليها 
حمورياً ميكن أن ُيسِهم فيه كل املسامهني.ل مساعدة الدول يف تعزيز جهازها القضائي عمًال متثِّ يف حني 

يف سريورة مفتوحة للتحاور بغية تناول شواغل الدول األفريقية واسع النطاق بأنه شرُعوسجِّل رضا.١١
النحو الذي جرى وفقه تنظيم املناقشة اخلاصة وإجراؤها. واتُّفق على أنه ينبغي مواصلة هذا احلوار واملضي يف وب

أيضاً على التدابري العملية املمكن اختاذها لتناول املسائل اليت أثريت خالهلا.تطويره، مع الرتكيز 
____________

كينيون من أجل السالم؛ احلقيقة والعدالة؛ اللجنة الكينية حلقوق ؛تناولت الكلمة املنظمات غري احلكومية التالية: هيومن رايتس ووتش١
ثل أيضًا مماإلنسان (العضو يف االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان)؛ القسم الكيين للجنة الدولية للحقوقيني؛ نادي أصدقاء القانون يف الكونغو. وتدخل 

قانوين للمجين عليهم.


