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قائمة البنود التكميلية المطلوب إدراجها
في جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية
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عمال باملادة  74من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ،تلقت األمانة طلبني إلدراج بنود تكميلية يف

جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية 7.ومت عرض بنود جدول األعمال التكميلية املقرتحة لينظر فيها املكتب:
(أ)

طلب من كينيا إلدراج بند تكميلي يف جدول األعمال بعنوان "جلسة خاصة لمناقشة سلوك المحكمة

ومكتب المدعي العام".
(ب) طلب من احملكمة إلدراج البند التكميلي "إمكانية تطبيق نظام املعاشات السابق على القاضيني كوت
وانسرييكو".
-4

وقد مت إدراج املكذكرتني اإليضاحيتني للبنود التكميلية جلدول األعمال ،اللتني قدمتا عمال باملادة  78من

النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ،يف املرفقني األول والثاين.

" 7جيوز ألي دولة طرف أو للمحكمة أو للمكتب أن يطلب ،قبل التاريخ احملدد الفتتاح الدورة العادية مبا ال يقل عن ثالثني يوما،
إدراج بنود تكميلية يف جدول األعمال .وتوضح تلك البنود يف قائمة تكميلية تبلغ إىل الدول األطراف ،وإىل الدول اليت هلا مركز املراقب
وإىل احملكمة وإىل األمم املتحدة قبل افتتاح الدورة مبا ال يقل عن عشرين يوما".
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المرفق األول
مذكرة إيضاحية لبند جدول األعمال التكميلي :1
أوال -مذكرة شفوية من كينيا رقم  ،411/11مؤرخة في  11تشرين األول/أكتوبر  ،4111موجهة إلى رئيسة الجمعية،
السفيرة تينا إنتلمان
-7

4

تتقدم البعثة الدائمة جلمهورية كينيا لدى األمم املتحدة بتحياهتا إىل رئيسة مجعية الدول األطراف يف نظام روما

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإعالمكم بأن مجهورية كينيا تطلب إدراج بند تكميلي يف جدول أعمال الدورة
الثالثة عشرة للجمعية املقرر عقدها يف  71-8كانون األول/ديسمرب  4172يف نيويورك.
-4

وتبلغ البعثة الدائمة لكينيا لدى األمم املتحدة ككذلك أن كينيا تعتزم إثارة الشواغل بشأن سري احملكمة فيما يتعلق

باحلالة يف كينيا والبنود املتعلقة باإلشراف اإلداري الكذي متارس اجلمعية على رئاسة احملكمة واملدعي العام بشأن إدارة احملكمة.
أما تفاصيل هكذه الشواغل اليت تكشف عن انتهاك/انتهاكات صارخة لنص نظام روما األساسي وروح فستعرض يف الوقت
املناسب .وتقرتح مجهورية كينيا أن تقوم اجلمعية مبناقشة هكذا البند الكذي يكتسي طابعا هاما واستعجاليا هبدف اقرتاح حلول
عالجية فورية.
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وتنتهز البعثة الدائمة جلمهورية كينيا لدى األمم املتحدة هكذه الفرصة لتعرب لرئيسة مجعية الدول األطراف يف نظام

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عن أمسى آيات التقدير.
ثانيا  -مذكرة شفوية من كينيا رقم  ،411/11مؤرخة في  3تشرين الثاني/نوفمبر  ،4111موجهة إلى رئيسة الجمعية،
السفيرة تينا إنتلمان
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تكذكر البعثة الدائمة لكينيا لدى األمم املتحدة مبكذكرتنا اليت محمل الرقم املرجعي  472/72يف  71تشرين األول

 4172بشأن إضافة بند تكميلي يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف املقرر عقدها يف
الفرتة من  8اىل  71كانون األول/ديسمرب  4172يف نيويورك .وبند جدول األعمال املقرتح" ،جلسة خاصة لمناقشة سلوك
المحكمة ومكتب المدعي العام" ،يغكذي القلق العميق الكذي يساور كينيا بشأن سلوك احملكمة ومكتب املدعي العام إزاء
احلالة يف كينيا .وعلى وج اخلصوص ،إن كينيا تشعر بالقلق من األمور التالية-:
 4أرسلت نسخة من هكذه املكذكرة الشفوية إىل سعادة الدكتور نكوسازانا دالميين زوما ،رئيسة مفوضية االمحاد األفريقي وإىل سعادة السيد صديقي كابا،
رئيس مجعية الدول األطراف املعني.
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أ-

سلوك االدعا
-4

فيما يتعلق باحلالة يف كينيا ،ال يزال مكتب االدعاء يبدي عدم االلتزام الصارم باسرتاتيجية االدعاء العام ،واخلطة

االسرتاتيجية ملكتب املدعي للفرتة  4174-4174اليت تنص من بني أمور أخرى ،كأهداف وغايات اسرتاتيجية ذات صلة
بكذلك ،على إجراء محقيقات وحماكمات مركزة  ،ومحسني نوعية وكفاءة املالحقات ،وإجراء الفحوص األولية والتحقيقات
واملالحقات تتسم باحلياد واالستقاللية واجلوة العالية ،والكفاءة واألمان .وهكذا األمر يغكذي ما يلي- :
(أ)

املالحقة املستمرة يف قضية (أو قضايا) ال تليب تتوفر فيها األدلة املطلوبة يف احملاكمة .فقد صرح مكتب املدعي العام يف

عدة مناسبات ،أن األدلة املتوفرة يف القضية املرفوعة ضد أوهورو كينياتا ليست كافية إلثبات املسؤولية اجلنائية املزعومة مبا ال
يدع جماال للشك.
(ب)

مزاعم ارتكاب الشهود احلنث باليمني بعلم مسؤويل احملكمة واحملققني أو الوسطاء و/أو بتواطئهم حيث وعد الشهود

باحلصول على مكاسب مالية أو مادية مبا يف ذلك النقل إىل بلدان ثالثة يف حالة إدالئهم بشهاداهتم ،إذا ما أدلوا بشهادة
ترضي االدعاء.
(ج) اخللط بني الشخصيات القانونية للرئيس والنائب ،وبني شخصية املدعى علي كفرد (اإلشارة إىل تعديل املادة 27
أعاله) ،واستمرار عدم متييز مكتب املدعي العام بني شخصية املدعى علي /املدعى عليهم الفردية وبني شخصية الدولة،
وبالتايل تقويض حقوق املتهمني املكرسة يف نظام روما األساسي .ويف عدة مناسبات صرح كل من املدعي العام ،والدفاع،
واحملكمة بأن مجهورية كينيا ال محاكم أمام احملكمة ،مضيفني أن الكينيني املدعى عليهم يقفون أمام احملكمة بصفتهم الفردية
وليس بصفتهم رئيس اجلمهورية ونائب الرئيس .لقد كان مكتب املدعي العام متناقضا يف احرتام هكذا املبدأ.
با – التكامل
 -3ليس اهلدف أن محل احملكمة اجلنائية الدولية حمل احملاكم الوطنية ،ويعرب مبدأ التكامل عن إرادة الدول األطراف يف إنشاء
مؤسسة ذات نطاق عاملي مع االعرتاف باملسؤولية الرئيسية للدول .ويتوقع أن تكون للمحكمة أعلى معايري املمارسات
القانونية وااللتزام باإلجراءات مقارنة بتلك املوجودة يف الواليات القضائية الوطنية .لكن كينيا جتد نفسها ،اليوم ،تنوءتتحمل
عبء حمكمة ما تتوفر علي من يف األدلة وامارسات ومعايري يف جمال االدعاء أقل اما لدى احملاكم الوطنية يف كينيا .وبالتايل فإن
هكذا األمر حيتاج إىل معاجلة يف نظام أساسي منقَّح.
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جيم -االلتزام بالمعايير الدولية
 -2وعالوة على ذلك ،فإن مكتب املدعي العام ال يليب املعايري الدولية أو ال يلتزم هبا على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية
بشأن دور أعضاء االدعاء اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن بشأن منع اجلرمية ومعاملة اجملرمني الكذ ي عقد يف هافانا،
كوبا ،من  41آب/أغسطس إىل  1أيلول/سبتمرب  .7111وقد صيغت هكذه املبادئ التوجيهية ملساعدة الدول األعضاء يف
مهامها املتمثلة يف ضمان وتعزيز فعالية ونزاهة وعدالة املدعي العام يف الدعوى اجلنائية ،وتظل مبادئ ذات صلة حىت فيما
يتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية ومكتب املدعي العام ،فهي تنص على أن يتصرف املدعون العامون وفقا للقانون أثناء أداء
واجباهتم يف اتساق وسرعة ،مع احرتام حقوق اإلنسان واإلجراءات القانونية السليمة ،وتدعو من بني أمور أخرى أعضاء
االدعاء العام إىل عدم مباشرة املالحقات القضائية أو مواصلتها عندما ال يكون هناك أساس للتهمة.
دال -استقاللية مكتب المدعي العام
 -4لقد غدت استقاللية مكتب املدعي العام حمل شك وحنن نرى استمرار التدخل التفضيلي لبعض الدول ومنظمات اجملتمع
املدين ومدى تأثريهم على امارسة احملكمة واليتها .وقد لوحظ هكذا التأثري أيضا يف جماالت عملية أخرى مثل تعيني املوظفني،
وخاصة املوظفني الفنيني ،وهي مييل بشدة لصاح فئة بعينها من الدول هي أعضاء يف مجعية الدول األطراف بدال من التوازن
اجلغرايف واإلقليمي ليعكس وج مجيع الدول األطراف.
ها  -تسييس وظائف القضا واالدعا العام
-1

تالحظ كينيا أن هناك زيادة يف تفاعالت (املؤمترات حلقات العمل ،وجلسات اإلحاطة ،والتعامل مع وسائل

اإلعالم) املدعي العام مع حماورين آخرين ،من بينهم اجملتمع املدين والدول غري األطراف ،حيث تتم مناقشة جوانب من
القضايا املتعلقة باحلالة يف كينيا و/أو شرعية تصرفات حكومة كينيا وت َّ
قدم صورة يلبية عنها.
 -1وعلى سبيل املثال فقد عقد مؤخرا اجتماع يف شهر تشرين األول/أكتوبر  4172حيث أطلع املدعي العام ،بناء على
طلب من الكيانات غري احلكومية ،أعضاء جملس الشيوخ األمريكي (مع التكذكري بأن الواليات املتحدة ليست دولة طرفا يف
احملكمة اجلنائية ،وقد ضغطت على كينيا حىت ال تنضم للمحكمة) .وخالل هكذا االجتماع وج املدعي اهتامات بعدم تعاون
احلكومة الكينية ،وبالتخويف املستمر للشهود والعبث باألدلة ،والكم الكبري من األدلة اجلنائية موجود فعال لدى احملكمة.
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(زاي) -تفسير نظام روما األساسي وتنفيذه
-8

تالحظ كينيا أن عندما تعرض حالة على احملكمة ،وكانت اجلمعية يف الدورة الثانية عشرة قد منحت توجيهات

تشريعية حمددة بتعديل القاعدة  732من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،فإهنا جتاهلت و/أو مل تعرتف هبكذه التعديالت يف
أحكامها األخرية ،ال سيما القاعدة  732مكرر ومكرر رابعا ،لكذلط فإننا نسأل ملاذا ينبغي لنا ،حنن الكذراع التشريعية لنظام
روما األساسي ،االستمرار يف إعطاء التوجيهات اليت تتجاهلها الكذراع القضائية واالدعاء العام لنظام روما األساسي؟
-1

إننا نطلب أيضا تعديل املادة  11املتعلقة باألفعال اجلرمية ضد إقامة العدل عن طريق إدراج اجلملة التالية يف الفقرة

األوىل" :تكون للمحكمة الوالية على األفعال اجلرمية التالية املخلة مبهمتها يف إقامة العدل ،عندما ترتكب عمدا من قبل أي
شخص":
 -71وتقرتح مجهورية كينيا أن تقوم اجلمعية بتناول هكذه البنود املكذكوره أعاله (أ إىل ز) ،دون املساس حبق مناقشة بنود أخرى
مستقبال ،باعتبارها تكتسي طابعا هاما واستعجاليا ،وذلك يف إطار اإلشراف اإلداري الكذي متارس اجلمعية على الرئاسة
واملدعي العام فيما يتعلق بإدارة احملكمة ،هبدف اقرتاح حلول عالجية فورية مبا في ذلك توجي التحكذير املناسب إىل احملكمة
ومكتب املدعي العام.
 -77وتغتنم البعثة الدائمة جلمهورية كينيا لدى األمم املتحدة هكذه الفرصة لتعرب لرئيسة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عن أمسى آيات التقدير.
ثالثا – رسالة من مديري المحكمة ،مؤرخة في  7تشرين الثاني/نوفمبر  4111موجهة إلى رئيسة الجمعية ،السفيرة تينا
إنتلمان ،فيما يتعلق بمذكرة شفوية من كينيا رقم 11/411
-7

يتشرف مديرو احملكمة مبخاطبكم فيما يتعلق باملكذكرة الشفوية رقم  417/72املؤرخة يف  3تشرين الثاين/نوفمرب

 ،4172اليت أرسلت إليكم من البعثة الدائمة جلمهورية كينيا لدى األمم املتحدة بشأن مقرتح كينيا إدراج بند تكميلي محت
عنوان "جلسة خاصة ملناقشة سلوك احملكمة ومكتب املدعي العام" ،يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة جلمعية
الدول األطراف (اجلمعية) املقررة يف شهر كانون األول/يف ديسمرب .4172
-4

تالحظ احملكمة بقلق أن العديد من القضايا املقرتحة لتناقشها اجلمعية تأيت يف سياق اجللسة االستثنائية املشار اليها

تتعلق مبسائل تقع ضمن االختصاص احملكمة قضاءً وادعاءً ،وبالتايل حيكمها استقالل القضاء واالدعاء ،ومها شرطان أساسيان

من شروط نظام روما األساسي (املادتان  )7( 21و  .)24أما التعامل مع أي شكاوى بشأن سلوك مسؤويل احملكمة
املنتخبني فإن نظام النظم األساسي يورد ما خاصا ومنفصال.
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وتالحظ احملكمة أيضا أن العديد من القضايا اليت أثريت يف املكذكرة الشفوية  417/72تتعلق على ما يبدو باملسائل

القضائية اليت سبق أن فصلت فيها حسب األصول الدوائر ذات الصلة أو املعروضة حاليا أمام القضاء ،أو قضايا ينبغي،
مبدئيا وإجرائيا ،أن تتناوهلا الدائرة املختصة وفقا لإلطار القانوين الكذي حيكم اإلجراءات القضائية.
-2

إن احملكمة محرتم متاما حقيقة أن اجلمعية يقع عليها واجب امارسة اإلشراف اإلداري على هيئة الرئاسة واملدعي العام

واملسجل فيما يتعلق بإدارة احملكمة ،وفقا للمادة ( 7-774ب) من نظام روما األساسي .إال أن نطاق هكذا اإلشراف جيب
أال يتدخل يف استقالل القضاء أو مكتب املدعي العام يف أداء مهام كل منها.
-2

ولضمان سالمة نظام روما األساسي ،من األمهية مبكان عدم النظر إىل اجلمعية على أهنا تتدخل يف املسائل القضائية

اليت تعود إىل احملكمة فقط  .يف الواقع ،جيب على الدول األطراف أن تكون يقظة بشأن دعم القيم األساسية الواردة يف نظام
روما األساسي ،وتعمل مبثابة حامية ألهداف املعاهدة والغرض منها.
-4

ويف هكذا السياق حيث مديرو احملكمة بشدة املكتب بأال يدرج يف جدول أعمال اجلمعية سوى العناصر اليت تدخل يف

اختصاص اجلمعية وال تقوض بشكل واضح استقالل احملكمة قضاء وادعاء.

[توقيع

(توقيع) [توقيع]

[توقيع]

سانج هاون سينج

فاتو بنسودا

فريمان فون هيبل

الرئيس

املدعي العام

املسجل

رابعا  -مذكرة شفوية من كينيا رقم  ،114/11مؤرخة في  11تشرين الثاني/نوفمبر  ،4111موجهة إلى رئيسة الجمعية،
السفيرة تينا إنتلمان
-7

3

تتقدم البعثة الدائمة جلمهورية كينيا لدى األمم املتحدة بتحياهتا إىل رئيسة مجعية الدول األطراف يف نظام روما

األساسي ،وتتشرف بإعالمكم بأن البعثة على علم بالرسالة املؤرخة يف  1تشرين الثاين/نوفمرب  4172اليت وقعها مديرو
(ككذا) احملكمة يقولون فيها إن املسائل املثارة يف مكذكرتنا الشفوية اليت محمل الرقم الرجعي  417/72ومؤرخة يف  3تشرين
الثاين/نوفمرب  ،4172تقع ضمن والية القضاء واالدعاء العام وأن مل يتم البت فيها بعد ،وبالتايل ينبغي أال تنظر فيها اجلمعية.

 3أرسلت نسخة من املكذكرة الشفوية إىل سعادة السيد صديقي كابا ،رئيس مجعية الدول األطراف املعني.
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وتود البعثة الدائمة لكينيا أن تبلغكم باعتبارها الدولة الطرف املعنية ،بأن هكذا املوقف الكذي اختكذت احملكمة مؤسف

حقا ،ووفقا لتقديراتنا أن موقف خاطئ .لقد كانت كينيا تتوقع أن مثل هكذا التصريح بشأن اقرتاح إضافة بند يف جدول
األعمال املعروض على اجلمعية ،وهي يف الواقع اهليئة التشريعية الرئيسية لنظام روما األساسي ،كان ينبغي أن تعرب عن اجلمعية
أو إحدى هيئاهتا الفرعية ،وأن تتحدد مدى مالءمت للمناقشة يف مجعية الدول األطراف يف ضوء تأويل الدول األطراف لنظام
روما األساسي والنظام الداخلي للجمعية نفسها .لكذا يأيت هكذا اإلعالن مبثابة مفاجأة ،حيث إن موظفي احملكمة سعوا إىل
اإلعراب عن رأيهم يف مسألة معروضة على املكتب ،حىت قبل أن يصدر املكتب نفس قراره هبكذا الشأن .إن دور اجلمعية
حيال احملكمة هو أكثر من جمرد "اإلشراف اإلداري" .إهنا اهليئة اليت تتمتع بالسلطة التشريعية واإلشراف على احملكمة .وبالتايل
فإن ال يصح أن تقرر احملكمة و/أو ختتار البنود املقرتحة على جدول أعمال اجلمعية .وال شك أن اخلطر القانوين واألخالقي
يف هكذه احلالة باد للعيان.
-3

وتود البعثة الدائمة لكينيا أيضا أن تنهي إىل علمكم بأهنا ال تسعى إىل مناقشة املسائل املتصلة باألدلة وال األمور اليت

تعد هامة ألية قضية أمام احملكمة مثلما جاء بوضوح يف مكذكرتنا .إن الشواغل الواردة يف املكذكرة الشفوية هي ذات عالقة
بالنهج والسلوك وتبجيل اجلمعية ،ال سيما ومحديدا من حيث صلة هكذه الشواغل بتفسري نظام روما األساسي وتنفيكذه .وبالتايل
فإن هكذه القضايا ،تقع بداهة ،ويف حبكم تعريفها ،وخارج نطاق إجراءاتنا القضائية يف حد ذاهتا ،و/أو أي قضايا أخرى مل
يفصل فيها بعد .وجمرد اإلشارة إىل إجراحبكم تعرءات احملكمة إلثبات احلاالت الشاذة للسلوك والنهج ال يشكل تدخال يف
استقاللية احملكمة وال يف القضايا املعروضة أمامها .مرة أخرى إننا نرى أذرع احملكمة الثالث تعمل معا من أجل إصابة انشغال
مشروع لدولة طرف يف اجلمعية باإلحباط.
-2

وباإلضافة إىل ذلك ،تود البعثة الدائمة لكينيا لدى األمم املتحدة أن تكذكر أيضا أن ينبغي أال يغيب عن بالنا أن

سبب تقدمي الدولة الطرف (كينيا) هكذا البند اخلاص إلضافت إىل جدول أعمال اجلمعية يعود إىل سعي مكتب املدعي العام يف
احملكمة اجلنائية الدولية إىل حل التحديات اليت تواجههم باقرتاح إحالة كينيا إىل اجلمعية بدعوى عدم التعاون .ولكذلك فنحن
ال منلك فقط احلق يف أن نتوقع أن هكذا قد حيدث بالفعل ،ولكن من واجبنا أيضا أن نتأكد من أننا ،واألعضاء ،على استعداد
للتعامل مع هكذه املسألة إذا ما مت طرحها.
-4

وهلكذا تؤكد البعثة الدائمة لكينيا لدى األمم املتحدة أن موضوع البند التكميلي املقرتح إلضافت إىل جدول األعمال ،ال

يقع يف دائرة اختصاص احملكمة قضاءً وادعاء ،وال هو أمر مل يتم الفصل ب بعد ،وتؤكد أيضا أمهية النظر يف هكذا البند والبت

في على وج السرعة وبدون تردد ،بأسلوب يعكس روح اإلنصاف والعدل وااللتزام بالنظام الداخلي للجمعية.

 -1وتغتنم البعثة الدائمة جلمهورية كينيا لدى األمم املتحدة هكذه الفرصة لتعرب لرئيسة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عن أمسى آيات التقدير.
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خامسا مذكرة شفوية من كينيا رقم  ،11/131مؤرخة في  1كانون األول/ديسمبر  ،4111موجهة إلى أعضا جمعية الدول
األطراف
-7

تتقدم البعثة الدائمة جلمهورية كينيا لدى األمم املتحدة بتحياهتا إىل أعضاء مجعية الدول اإلطراف (اجلمعية) يف نظام

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وتتشرف باإلشارة إىل املكذكرة السابقة اليت محمل الرقم املرجعي  472/72بشأن
إدراج بند تكميلي يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة للجمعة املقررة يف  71-8كانون األول/ديسمرب  4172يف
نيويورك.
-4

وحنن على بعد ثالثة أيام من انطالق اجلمعية ال تزال كينيا تشعر باإلحباط مبا أن طلبها إدراج بند تكميلي يف جدول

األعمال جيري ختريب بشكل امنهج وقاطع على يد زمرة رهيبة من الدول األطراف احملافظة وغري اإلصالحية اليت ترى يف التغيري
والفحص املؤسسي الكذايت أمرا في هتديد وال ميكن اخلوض في .
-3

ويف القيام بكذلك ،تعمل هكذه الدول األطراف يف اجلمعية على نشر معلومات مضللة بأن طلب كينيا إدراج بند

تكميلي يف جدول األعمال هو طلب كيين يف جوهره وغرابت .
-2

والبلدان اليت تعمل على مقاومة وختريب طلب كينيا إدراج بند تكميلي يف جدول األعمال ،التحقت هبا تدعمها

منظمات جمتمع مدين متنافرة مشكوك يف تركيبتها ومهمتها ،أما برناجمها فيتعلق بتغكذية استياء امولي أكثر من تعزيز مبادئ
نظام روما األساسي أو حقوق اإلنسان.
-4

وتود البعثة الدائمة لكينيا لدى األمم املتحدة أن تكذكر بأن طلب إدراج البند تكميلي يف جدول األعمال ليس كينيا

أساسا وال خاصا بالقضايا الكينية املعروضة أمام احملكمة.
-1

لقد أصبحت احملكمة اجلنائية الدولية بعد  71سنوات مؤسسة كبرية مبا يكفي وقوية مبا يكفي لتلقي االنتقادات والرد

عليها واإلفادة بشأن أدائها .إنا كبرية مبا يكفي إلحداث تغيري وإصالح يف السبل اليت ميكن أن تكون أقوى ،وأكثر انسجاما،
وبالتايل أكثر صالحا للغرض .وميكن أيضا ضبط انسجام املؤسسة لتكون أكثر استجابة الحتياجات العدد الكبري من
أعضائها ولوعد نظام روما األساسي.
-1

إن الوضع الراهن يف احملكمة اجلنائية الدولية مثلما قالت كينيا والدول األعضاء األخرى مرات عديدة ،ومثلما قال

معلقون أيضا ،دون املستوى أحسن األحوال وهو يف أسوأ األحوال حمرج بل ول نتائج عكسية على السعي إىل محقيق العدالة
والسالم واألمن يف العامل.
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ال توجد مؤسسة ميكنها أن تعمل بدون محسني .جيب على اجلمعية االرتقاء إىل مستوى التحدي للقيام بكل ما يلزم

جلعل هكذه املؤسسة اليت متس احلاجة إليها ،وهي فعال مؤسسة تارخيية ،مؤسسة صاحلة للغرض وأفضل انسجاما مع توقعات
احلقوق السياسية وحقوق اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين.
-1

إن ما طرحناه من مقرتحات للتعديالت ،من بني أخرى ،مبا يف ذلك تلك اليت اقرتحها االمحاد األفريقي ،هي البدايات

املتواضعة ملثل هكذا العمل.
 -71إن كينيا تناشد مرة أخرى أعضاء اجلمعية لتيسري التناول السريع للطلب الكذي تقدمت ب للنظر يف البند التكميلي
جلدول األعمال الوارد يف املكذكرة ذات الرقم املرجعي  472/72املؤرخة يف  71تشرين األول/أكتوبر  .4172وليس هناك
منرب مشروع آخر غري اجلمعية ملناقشة هكذه البنود احلامسة يف جدول األعمال.
 -77وتغتنم البعثة الدائمة جلمهورية كينيا لدى األمم املتحدة هكذه الفرصة لتعرب لرئيسة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أمسى آيات التقدير.
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المرفق الثاني
مذكرة إيضاحية للبند التكميلي  4في جدول األعمال
-7

ت َّ
قدم هكذه املكذكرة اإليضاحية وتكذييالهتا الثالثة على مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") عمال باملادة  78من النظام

الداخلي جلمعية الدول األطراف.2
ألف – معلومات أساسية واقعية
-4

جرت مناقشة الئحة نظام املعاشات التقاعدية لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") اليت اعتمدت يف الدورة

الثالثة للجمعية يف  71أيلول/سبتمرب  4،4112خالل الدورة السادسة للجمعية واعتمد نظام َّ
معدل يوم  72كانون
األول/ديسمرب  14171حيث خفض بشكل كبري يف استحقاقات املعاشات التقاعدية للقضاة الكذين يسري عليهم.
-3

وانتخب القاضيان كوت ونسرييكو يف  31تشرين الثاين/نوفمرب و 3كانون األول/ديسمرب  4111على التوايل خالل

االجتماع الثاين للدورة السادسة للجمعية ،وذلك مللء مقعدين قضائيني شاغرين .وخالل اجللسة نفسها يف  31تشرين
الثاين/نوفمرب " 4111قررت اجلمعية ،بناء على توصية من املكتب ،أن يتوىل القضاة املنتخبون خالل هكذه الدورة للجمعية
وظائفهم اليت ختضع لشروط وأحكام الوالية اليت سيتم اعتمادها خالل الدورة السادسة" 1.ويف  72كانون األول/ديسمرب
 ،4111اعتمدت اجلمعية يف اجتماعها السابع من الدورة نفسها ،بتوافق اآلراء ،القرار  ، ICC-ASP/6/RES.6الكذي قررت
مبقتضاه تعديل الئحة نظام املعاشات التقاعدية لقضاة احملكمة ،مع بدء النفاذ اعتبارا من الدورة السادسة للجمعية ،مع
التحديد مرة أخرى أن "هكذه التعديالت تنطبق على القضاة املنتخبني يف الدورة السادسة".

8

 -2ويف شباط/فرباير  ،4171أنشأ قضاة احملكمة جلنة املعاشات التقاعدية لدراسة اآلثار املرتتبة عن تعديالت  4111لنظام
املعاشات التقاعدية للقضاة .ووضعوا مكذكرة خلصت إىل أن املعاشات التقاعدية للقاضيني كوت ونسرييكو ينبغي أن محكمها
الالئحة األصلية لنظام التقاعد لعام  4112بدال من تلك املعدلة .ويف  4تشرين األول/أكتوبر  ،4171أرسلت الرئاسة
 ICC-ASP/1/3 2ص "(741النظام الداخلي للجمعية").
 4القرار  ،ICC-ASP/3/Res.3املرفق.
 1القرار ICC-ASP/6/Res.6.
 1الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة السادسة ،نيويورك 31 ،تشرين الثاين/نوفمرب  72 -كانو
األول/ديسمرب  ،)ICC-ASP / 6/20( 4111اجمللد .األول ،اجلزء األول ،الفقرة.33 .
 8الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة السادسة ،نيويورك 31 ،تشرين الثاين/نوفمرب  72 -كانو
األول/ديسمرب  ،)ICC-ASP / 6/20( 4111اجمللد .األول ،اجلزء الثاين ،الفقرة .71 .انظر أيضا الوثائق الرمسية للجمعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة السادسة ،نيويورك 31 ،تشرين الثاين/نوفمرب  72 -كانو األول/ديسمرب ،)ICC-ASP / 6/20( 4111
اجمللد .األول ،اجلزء األول ،الفقرة .22
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نسخة من هكذه املكذكرة إىل أمانة اجلمعية ،وطلبت إليها أن تضع هكذه املسألة على جدول أعمال الدورة التاسعة للجمعية من
أجل إعادة النظر .ويتم إرفاق املكذكرة (إىل جانب مكذكرة الرئاسة املؤرخة يف  4تشرين األول/أكتوبر  )4171بالتكذييل األول.
-4

وقررت اجلمعية يف دورهتا التاسعة إحالة قضية النظام الكذي ينبغي أن ينطبق على اثنني من القضاة املنتخبني يف الدورة

السادسة للجمعية إىل جلنة امليزانية واملالية الستطالع رأيها 1.وأسست اللجنة نظرها يف املسألة ،يف دورهتا السادسة عشرة،
على "تقرير احملكمة بشأن إمكانية تطبيق نظام املعاشات السابق على القاضيني كوت ونسرييكو"( 71مرفق بالتكذييل الثاين هلكذا
الغرض) .وأشارت اللجنة إىل أن التقرير حيدد جمموعة من املبادئ القانونية للقضية وذكرت يف هكذا الصدد بأن واليتها تتعلق
باملسائل اإلدارية واملالية فقط .وخلصت إىل أهنا ليست يف وضع ميكنها من تقدمي أي وجهة نظر بشأن األساس القانوين
للحجة اليت قدمتها الرئاسة.
-1

77

ومل يتم تناول املسألة يف الدورة العاشرة للجمعية العامة يف كانون األول/ديسمرب  ،4177وال يف أي من الدورات

الالحقة ،وظلت حىت اآلن دون حل .ويف غضون ذلك ،أهنى القاضيان والية كل منها يف احملكمة.
-1

ويف  74آذار/مارس  4174رفع كل من القاضيني كوت ونسرييكو شكواه إىل احملكمة اإلدارية منظمة العمل الدولية

(احملكمة اإلدارية) على ما اعترباه قرارا ضمنيا من اجلمعية يف دورهتا العاشرة بعدم استكمال إعادة النظر يف مسألة ما إذا كان
ينبغي أن ينطبق نظام املعاشات التفاعدية األصلي أم املعدل.
-8

74

وبتاريخ  1متوز/يوليو  4172أصدرت احملكمة اإلدارية علنيا حكمها رقم  ،3341الكذي قررت في أن "حيق"

للقاضيني كوت ونسرييكو "أن تقوم اجلمعية باستكمال إعادة النظر" يف قرارها تطبيق الئحة نظام املعاشات التقاعدية املعدل
عليهما .وهلكذا الغرض ،قالت إن على احملكمة أن" :تتخكذ مثل هكذه اخلطوات ألهنا ضرورية إلعادة عرض مكذكرة الرئاسة املؤرخة
يف  4تشرين األول/أكتوبر  4171على اجلمعية 73".وقد أرفق احلكم هبكذا العرض كتكذييل ثالث.

 1الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة التاسعة ،نيويورك 71-11 ،ديسمرب 4171
 ،)ASP / 9/20اجمللد .األول ،اجلزء الثاين ،الفقرة.34 .
 73 ،ICC-ASP/10/17 71حزيران/يونيو  ،4177صدر سابقا بعنوان .CBF/16/11
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اآلثار املالية:
-1

تنص الدة  14من النظام الداخلي للجمعية على أن قبل أن تتخكذ اجلمعية قرارا بوجود آثار مالية تتعلق باحملكمة،

وجب عليها أن تتلقى تقريرا عن هكذه اآلثار وتنظر في .
 -71يف التقرير الكذي قدمت احملكمة إىل اجلمعية عام  4177أبلغت هكذه األخرية أن إذا كان ال بد من قبول قرار جلنة
املعاشات التقاعدية يف هكذه املسألة ،فإن التكلفة اإلمجالية لتحويل القاضيني كوت ونسرييكو إىل نظام املعاشات التقاعدية
السابق على الالئحة املعدلة ستبلغ  844.213دوالر عند حزيران/يونيو  72.4117ومنكذ ذلك احلني ال بد أن هناك تكاليف
إضافية تكبدهتا احملكمة تطبيقا لنظام املعاشات التقاعدية على القاضيني كوت ونسرييكو .ومن أجل محديد املبلغ بالضبط
الكذي مت تكبده ،طلبت احملكمة من شركة التأمني أليانز وضع تقديرات جديدة بأرقام حميَّنة .ووفقا لتقدير التكاليف الواردة من
شركة التأمني ،فإن التكاليف اإلمجالية تقدر حاليا حبوايل  1.77مليون يورو.
 -77وفقا لتقديرات شركة التأمني ،ميكن تقسيم املبلغ اإلمجايل على النحو التايل:
(أ)

التفصيل حسب كل قاض ،التكاليف التقديرية للقاضي كوت ( 1سنوات من اخلدمة بدوام كامل) هي:

قسط واحد:

 147.814يورو

جتديد القسط:

 11.142يورو

الفائدة املتأتية من املدفوعات:

74

 8.431يورو

التعويض عن اخنفاض مدفوعات املعاشات التقاعدية يف املاضي:

 78.141يورو

الفائدة على التعويض:

 731يورو

التكلفة اإلجمالية:

 1.114.444يورو

(ب)

بالنسبة إىل القاضي نسرييكو ( 3سنوات و  1.33أشهر خدمة بدوام كامل) التكاليف التقديرية هي:

قسط واحد:

 114.741يورو

الفائدة املتأتية على دفعات:

 4.117يورو

التعويض عن اخنفاض مدفوعات املعاشات التقاعدية يف املاضي:

 41.441يورو

الفائدة على التعويض:

 3.714يورو

التكلفة اإلجمالية:

 741.111يورو

 73 ،ICC-ASP/10/17 72حزيران/يونيو  ،4177الفقرة .37
 74على أساس األسعار القياسية طبقا للقانون اهلولندي ملعامالت املستهلكني.
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3  إىل7 التكذييالت
[see ICC-ASP/13/34/Add.1]
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