ألقى ما جمموعه  49دولة (منها  43من الدول األطراف وست دول بصفة مراقب) كلمات
أمام مجعية الدول األعضاء يف اجلزء رفيع املستوى من دورهتا الثامنة .وقد تركزت الكلمات ،من بني مجلة
أمور ،على مسائل جيب التعامل معها يف املؤمتر االستعراضي وعلى تعاون الدول واملنظمات اإلقليمية مع
احملكمة ،مبا يف ذلك على احلاجة إىل تعزيز النظم القضائية احمللية لضمان حتقيق ذلك التعاون .وأشري كذلك
إىل املضي قدمًا بالنظام األساسي حنو العاملية ودعم مشاركة الضحايا يف اإلجراءات ،فض ً
ال عن العمل الذي
يضطلع به الصندوق االستئماين لصاحل الضحايا.
وللمرة األويل ،شارك وفد من
الواليات املتحدة يف اجلمعية كمراقب .وسلط
السيد ستيفن راب ،السفري املتنقل املعين بقضايا
جرائم احلرب ،الضوء يف كلمته أمام اجلمعية
على التزام إدارة الرئيس أوباما بسريان القانون
ومببدأ احملاسبة الذي يتماشى مع تقاليد الواليات
املتحدة بدعم العدالة اجلنائية الدولية.
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قامت مجعية الدول األطراف («اجلمعية») يف دورهتا الثامنة ،املعقودة يف الفترة من  18إىل 26
تشرين الثاين/نوفمرب  2009يف الهاي ،جبملة أمور منها ملء وظيفتني قضائيتني شاغرتني وانتخاب مخسة
أعضاء جمللس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا واعتماد قرارات بشأن القضايا العديدة املوضحة أدناه.
وفض ً
ال عن ذلك ،نظمت الدول األطراف وأمانة اجلمعية واحملكمة واملنظمات غري احلكومية عدة لقاءات
جانبية .وميكن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن الدورة ،مبا يف ذلك على الوثائق املتاحة والكلمات
امللقاة أثناء اجلزء اخلاص باملناقشة العامة ،على موقع احملكمة (.)http://www.icc-cpi.int/menus/asp

نشرة خاصة مجعية الدول األطراف رقم 3

الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف

/www.icc-cpi.int/menus/ASP

Newsletter ASP 3-ARA.indd 1

نتائج االنتخابات مللء شاغرين قضائيني \ نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا

نتائج االنتخابات مللء شاغرين قضائيني
السيدة سيلفيا فرنانديس دي غورمندي (األرجنتني،
القائمة ألف) هي من احلقوقيني والدبلوماسيني املشهورين
بشكل واسع .وشاركت بنشاط يف عملية تأسيس احملكمة
اجلنائية الدولية وذلك عن طريق مجلة أمور منها رئاسة عملية
وضع اإلجراءات اجلنائية املنصوص عليها يف النظام األساسي،
وصياغة مشروع القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،بعد مؤمتر
روما .ويف الفترة من عام  2003إىل عام  ،2006عملت كمدير لشعبة االختصاص والتكامل
والتعاون يف مكتب املدعي العام .وهي جتمع بني اخلربة يف القانون اجلنائي الدويل وإجراءاته
والكفاءة الراسخة يف القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان .وقد
شغلت منصب املدير العام املعين حبقوق اإلنسان يف وزارة الشؤون اخلارجية لألرجنتني ،كما
شغلت منصب نائب املدير العام املعين حبقوق اإلنسان ونائب املستشار القانوين بالوزارة.
وعملت كأستاذة للقانون اجلنائي الدويل يف جامعيت بالريمو وبوينس آيرس.

السيدة كونيكو أوزاكي (اليابان ،القائمة باء) هلا
مسار وظيفي طويل وناجح كموظفة قديرة بالسلك
الدبلوماسي وخبرية يف القانون الدويل والقانون اإلنساين
وقانون حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك الشؤون املتعلقة
باحملكمة اجلنائية الدولية ،وكمتخصصة يف القانون
اجلنائي وقانون الالجئني يف وزارة العدل يف اليابان.
وقد شغلت كذلك منصب مدير شعبة شؤون املعاهدات مبكتب األمم املتحدة
املعين باملخدرات واجلرمية من عام  2006إىل عام  .2009وفض ً
ال عن ذلك ،فإن
األستاذة أوزاكي تتمتع خبربة واسعة يف األوساط األكادميية ،واضطلعت ببحوث،
كما قامت بتدريس القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان
يف خمتلف اجلامعات واملعاهد .ولديها الكثري من املؤلفات واملنشورات يف اجملاالت
ذات الصلة.

نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا
السيد بولغا ألتنغرل (منغوليا) أعادت اجلمعية انتخابه ليعمل
يف جملس اإلدارة لفترة ثانية .وقد متتع مبسار وظيفي طويل
وناجح يف وزارة الشؤون اخلارجية ،مبا يف بذلك يف منصب
مدير اإلدارة القانونية يف الوزارة .وقد عمل السيد ألتنغرل،
لكونه دبلوماسيًا قديرًا يف وظيفته وذا خربة يف القانون الدويل،
سفريًا يف بلغاريا وأيسلندا وأيرلندا ولبنان ورومانيا وجنوب أفريقيا وتركيا واململكة
املتحدة وأوزبكستان .ولكونه أستاذًا يف القانون ،فهو على اتصال باجلامعة الوطنية
املنغولية.
السيدة بيتي كآري مورونغي (كينيا) لديها ما يزيد على
 23سنة من اخلربة يف ممارسة القانون على املستوى القومي
واإلقليمي والدويل ،وما يزيد على عشر سنوات من اخلربة
يف إدارة وتسيري املنظمات غري احلكومية واملنظمات اليت ال
تستهدف الربح ،وقامت بإدارة العملية التأسيسية لصندوق
األنشطة الطارئة الذي يرمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان املتعلقة
باملرأة والبنات على الصعيد العاملي مع التركيز أساسًا على املناطق اليت تعاين من
النزاع املسلح أو من تصاعد العنف .ولديها خلفية واسعة عن حقوق اإلنسان
الدولية يف سياق النزاعات العنيفة وخربة بالعدالة اجلنائية الدولية وآليات املساءلة مثل
احملكمة اخلاصة لسرياليون واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
السيد إدواردو بيزارو ليونغوميز (كولومبيا) يتمتع خبربة
واسعة ومعترف هبا على الصعيد الوطين والدويل كأكادميي
وخبري بالقضايا املتعلقة ،يف مجلة أمور ،بالعنف والسالم وضحايا
اجلرائم الشنيعة .واللتزامه بقضية الضحايا يف كولومبيا ،فقد
عمل السيد بيزارو رئيسًا للجنة الوطنية الكولومبية للتعويضات
واملصاحلة وكعضو جملس إدارة مؤسسة «املنتدى الوطين لكولومبيا» .وقد عني

كذلك أستاذًا مبعهد الدراسات السياسية والعالقات الدولية باجلامعة الوطنية يف
كولومبيا .ونشر العديد من املقاالت عن قضايا متعلقة بالقانون الدويل واإلدارة.
السيدة إليزابيث ريهن (فنلندا) هلا مسار وظيفي طويل كنائبة
يف الربملان الفنلندي ووزيرة للدفاع ووزيرة لشؤون املساواة
وعضو يف الربملان األورويب .وعملت على الصعيد الدويل
كمقررة خاصة حلقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة وكممثلة
خاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف مجهورية يوغوسالفيا
السابقة .والسيدة ريهن هي خبرية دولية مشهود هلا يف قضايا
تتعلق بأخطر اجلرائم ،إذ إهنا شهدت بنفسها هذه اجلرائم وأبلغت عنها وعن آثارها
على الضحايا يف غرب البلقان وأفريقيا .ولديها أيضًا معرفة جيدة بالتحديات
القانونية اليت تواجه ضحايا اجلرائم اخلطرية من خالل جتارهبا يف اإلدالء بالشهادة
لدى احملكمة اجلنائية الدولية جلمهورية يوغوسالفيا السابقة.
السيدة فايرة فايك  -فرايبرغا (التفيا) عملت رئيسة
جلمهورية التفيا يف الفترة من عام  1999إىل عام .2007
وكان هلا دور هام يف انضمام بلدها إىل االحتاد األورويب
ومنظمة حلف مشال األطلسي .وكان هلا دور نشيط يف السياسة
الدولية وعينت مبعوثة خاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف
عملية إصالح األمم املتحدة وكانت مرشحة رمسية ملنصب
األمني العام لألمم املتحدة يف عام  .2006ومنذ انتهاء رئاستها يف متوز/يوليو
 ،2007دعيت الدكتورة فريا فايك  -فرايربغا إىل إلقاء كلمات يف جمموعة واسعة
من احملافل الدولية .وهي عضو مؤسس لنادي مدريد ،وكذلك عضو يف اجمللس
األورويب للعالقات اخلارجية وراعية شرفية لعدة مؤسسات .وفض ً
ال عن ذلك ،فهي
أستاذة وعاملة متعددة التخصصات ،ونشرت العديد من الكتب واملقاالت.

صورة :السيدة سيلفيا فرنانديس دي غورمندي  ،والسيدة كونيكو أوزاكي ،والسيد بولغا ألتنغرل ،والسيد إدواردو بيزارو ليونغوميز ،والسيدة إليزابيث ريهن © التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية.
صورة :السيدة بييت كآري مورونغيCardozoJCR © ،
صورة :السيدة فايرة فايك – فرايربغا © VVF Consulting
2

2/22/10 5:19:17 PM

Newsletter ASP 3-ARA.indd 2

فاحص األصوات الوطني  :مقابلة مع السيدة غلينا كابيلو دي دابوين

فاحص األصوات الوطني  :مقابلة مع السيدة غلينا كابيلو دي دابوين
مثل هذا الوضع يف املستقبل عن طريق تقليل عدد املرشحني
املتقدمني؟

مستشارة في البعثة الدائمة جلمهورية فنزويال البوليفارية
لدى األمم املتحدة
هذه هي املرة الثانية اليت تشاركني فيها يف انتخاب القضاة
كفاحصة وطنية لألصوات ،فكيف تقارنني هذه االنتخابات
األخرية بسابقتها حني انتخب ستة قضاة؟
على الرغم من انتخاب قاضيتني فقط يف هذه
املناسبة ،فإن العملية كانت طويلة وكانت النتائج منتظرة
بشغف ،مثل ما حدث يف االنتخابات األخرية يف نيويورك.
هذه هي املرة األوىل اليت تنظم فيها االنتخابات يف الهاي،
فهل ترين أي فارق يف هذه االنتخابات من حيث املضمون
أو الشكل مقارنة بتلك اليت عقدت يف املقر الرئيسي لألمم
املتحدة؟
إمجاالً مل أحلظ أية فوارق من حيث مضمون
االنتخابات أو شكلها؛ فكالمها قد نظم وفقًا للمبادئ
اإلرشادية السارية ومل يشكك أحد يف النتائج.
انتهى االقتراع على الوظيفة الشاغرة املمنوحة جملموعة بلدان
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بتوزيع األصوات بني
املرشحني األربعة عن املنطقة .فهل تعتقدين أنه ميكن جتنب

يتوقف ذلك على كيفية رؤيتك للوضع .فيمكن
قطعًا القول بأن من األفضل اختيار عدد أقل من املرشحني يف
احلاالت اليت جترى فيها االنتخابات الختيار قاض واحد عن
املنطقة ،وذلك حىت ال يشكك أحد يف تكامل املنطقة .وحلسن
احلظ ،مل حيدث ذلك ،ويف مجيع األحوال ،عندما يتضح بشكل
كاف من هو الشخص الذي من املرجح أن يفوز فإن املوازين
متيل يف جانبه .غري أنه يف الوقت ذاته ،أعتقد أن تلك هي رؤية
املنطقة لألمر ،فعدد املرشحني يعكس التزام الدول األطراف يف
جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب باحملكمة
اجلنائية الدولية وبنظام روما األساسي اهتمامها بتمثيل املنطقة،
وأرى أن هذا الوضع مرض.
ما رأيك يف أن تكون غالبية القضاة من النساء؟
دون أن أختذ موقفًا مناصرًا للمرأة يف هذا الشأن،
فأنا سعيدة بأن تبدأ النساء يف تقلد مثل هذه املناصب العليا
واملهمة .وأمتىن أن حيالفهن النجاح الوافر يف االضطالع
بواجباهتن .ويف بعض البلدان تدخل املساواة اجلنسانية يف
سياسة الدولة؛ ويف العديد من البلدان تتقلد النساء مناصب
حكومية ،مبا يف ذلك رئاسة اجلمهورية.
هل املوفدات الاليت يتابعن قضايا احملكمة من األمم املتحدة
حساسات بشكل خاص للقضايا اجلنسانية؟
يف الواقع ،أنا ال أعتقد أن املوفدات يولني اهتمامًا
أكثر للقضايا اجلنسانية ،لكن ميكنين أن أؤكد لك أن كل
واحدة من املوفدات الاليت يتابعن احملكمة اجلنائية الدولية من
األمم املتحدة تقوم بذلك باعتزاز وتصميم ،ألننا ندرك ونفهم
أمهية احملكمة للسالم والعدل الدوليني.

عمومًا ما هي درجة تعقيد املشاركة يف االجتماعات
واللقاءات املوازية يف دورات اجلمعية اليت تعقد يف الهاي،
باملقارنة بالدورات اليت تعقد يف نيويورك؟
مل تكن الدورة يف الهاي معقدة ،لكنها كانت
متعبة .وتقع االختالفات بني الدورتني دون شك يف عدد
االجتماعات واللقاءات املوازية مما جيعل دورة الهاي جمزية
بشكل أكرب .وأمتىن أن نتمتع مجيعًا بالدينامية ذاهتا يف العام
القادم يف الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف اليت ستعقد
يف نيويورك.
يف الهاي ،متارس اجلمعية أعماهلا يوم السبت ،فهل كان
بوسعك زيارة املدينة وهولندا؟
نعم ،استطعت الذهاب إىل أمستردام يوم األحد،
وزرت متحف فان غوخ واستمتعت مبعرض هذا الرسام
العظيم .وفوجئت مفاجئة سارة بسبب تنظيم معرض ألعمال
الرسام البلجيكي ألفريد ستيفنس وهو من الرسامني املفضلني
يل .واستطعت كذلك القيام برحلة يف مركب يف القنوات اليت
ليست مليئة باملناظر الساحرة فحسب بل ويفوح منها عبق
التاريخ.
هل لديك أية قصة ترغبني يف احلديث عنها؟
لو دامت اجلمعية بضعة أيام أخرى الستطعت
املشاركة يف أية مسابقة لتخطي احلواجز ،فوفدي كان جيلس
يف وسط الصف وللخروج من القاعة دون إزعاج الوفود
األخرى كان جيب القفز من فوق املقاعد .ويف البداية كان
الرجال فقط يقومون بذلك ،لكن انتهى األمر بقيام النساء
بذلك أيضًا.

فاحصو األصوات الوطنيون
  جيري انتخاب القضاة عن طريق االقتراع السري ،حتت
مسؤولية رئيس اجلمعية ومبساعدة مخسة من فاحصي األصوات
الوطنيني (انظر النشرة اإلخبارية جلمعية الدول األطراف رقم .)1

من اليسار :
السيد دراغانكو أبوستولوفسكي
(مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة)
السيدة غليندا كابيلو دي دابوين
(مجهورية فنزويال البوليفارية)
السيد هريمان بنيامني فان هريدن (جنوب أفريقيا)
السيد فابيو روسي (هولندا)
السيد أكرم حراحشه (األردن)،
فاحصو األصوات الوطنيون ،والسيدة غابرييال فيليبوفيتش ،فاحصة
األصوات التابعة لألمانة.
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القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة بإيجاز

القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة بإيجاز
آلية الرقابة املستقلة (القرار )ICC-ASP/8/Res.1
أنشأت اجلمعية ،مبوجب الفقرة  4من املادة  112من نظام روما األساسي ،آلية رقابة مستقلة وكلفتها مبهمة أولية هي توفري قدرة حتقيقية للمحكمة
ملواجهة ما يزعم من سوء سلوك املسؤولني واملوظفني املنتخبني .ومن املتوقع أن تنظر اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة يف مزيد من عناصر الرقابة الواردة
يف نظام روما األساسي ،مبا يف ذلك يف التفتيش والتقييم.
امليسر :السيد أكرب خان (اململكة املتحدة)

التعاون (القرار )ICC-ASP/8/Res.2
طلبت اجلمعية إىل املكتب أن يعني ميسرًا ،وأوصت احملكمة واملنظمات غري احلكومية بأن تنظر ،بالتشاور الوثيق مع الدول األطراف ،يف القضايا احملددة
يف القرار ،مبا يف ذلك يف الطرق املتاحة ملواصلة تعزيز الدعم العام والدبلوماسي للمحكمة باعتبارها من املسائل ذات األولوية.
املنسق :السفري إيف هايسندونك (بلجيكا)

تعزيز احملكمة واجلمعية (القرار )ICC-ASP/8/Res.3
تنطوي أحكام هذا القرار «اجلامع» على خطوات لتعزيز خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذًا كام ً
ال وملواصلة عمل
اجلمعية بشأن التمثيل اجلغرايف املتكافئ والتوازن اجلنساين يف تعيني املوظفني وبشأن الدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشتراكاهتا .وأنشأت اجلمعية
كذلك مكتب اتصال يف املقر الرئيسي لالحتاد األفريقي يف أديس أبابا.
امليسر :السيد إميانويل بيشيه (سويسرا)

املساعدة القانونية (القرار )ICC-ASP/8/Res.3
دعت اجلمعية احملكمة ،فيما يتعلق بتقييم العوز ،إىل أن تقدم إليها يف دورهتا التاسعة تقريرًا بشأن استصواب
وضع عتبات مطلقة للممتلكات اليت ال جيوز تقدمي مساعدة قانونية يف حالة جتاوزها.
امليسر املعين باملساعدة القانونية للضحايا (على اليسار) :السيدة يولندا دواريكا (جنوب أفريقيا)
امليسر املعين باملساعدة القانونية للدفاع (على اليمني) :السيدة ماري – شارلوت ماكينا (أستراليا)

الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين (القرار )ICC-ASP/8/Res.4
قررت اجلمعية أنه جيوز للمحكمة أن تقدم على أساس مؤقت وإىل حني إنشاء نظام طوعي لتمويل الزيارات األسرية الدعم بشكل جزئي أو كامل
للزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين يف حدود مبلغ حتدده اجلمعية يف سياق املوافقة على امليزانية الربناجمية.
امليسر :السيدة ميا أرو  -سانشيز (فنلندا)

املباني الدائمة للمحكمة (القرار )ICC-ASP/8/Res.5
أحاطت اجلمعية علمًا بقرار جلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة الذي يدعو إىل منح عقد التصميم املعماري لشركة
 ،Schmidt Hammer Lassen Architectsرهنًا بتوصل املفاوضات مع فريق التصميم املختار بشـأن أحكام وشروط العقد إىل نتيجة
مرضية.
الرئيس :السفري لني باركر (اململكة املتحدة)
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املؤمتر االستعراضي

من اليسار:
صاحب السمو امللكي األمير زيد
رعد زيد احلسني ،رئيس وفد األردن،
الذي أدار املناقشات بشأن جرمية
العدوان ،والسيد رينان فيالسيس،
مدير أمانة اجلمعية.
املنسقون:
السيدة ستيال ك .أورينا (كنيا)
والسيد مارسيلو بولكيه (البرازيل)

املؤمتر االستعراضي (القرار )ICC-ASP/8/Res.6
قررت اجلمعية أن يعقد املؤمتر االستعراضي يف كمباال ،أوغندا ،يف الفترة من  31أيار/مايو إىل  11حزيران/يونيو  ،2010ملدة
عشرة أيام من العمل ،للنظر يف بندين أساسيني:
(أ) التعديالت املقترحة لنظام روما األساسي
 إمكانية حذف املادة  124من النظام األساسي ،اليت جيوز مبوجبها ألية دولة طرف جديدة أن تعلن عدم قبوهلا اختصاصاحملكمة فيما يتعلق جبرائم احلرب اليت يزعم أهنا ارتكبت على يد مواطنيها أو داخل أراضيها ملدة سبع سنوات؛
 تعريف جرمية العدوان ،وشروط ممارسة احملكمة الختصاصها بشأهنا ،ومشروع النص املتعلق بأركاهنا؛ إضافة استخدام بعض األسلحة السامة والطلقات املتمددة إىل جرائم احلرب املبينة يف املادة  8من النظام األساسي.(ب) تقييم العدالة اجلنائية الدولية عن طريق التركيز على أربعة مواضيع وهي:
 التكامل (الدامنرك وجنوب أفريقيا)؛ التعاون (أيرلندا وكوستاريكا)؛ أثر نظام روما األساسي على الضحايا واجملتمعات املتأثرة (شيلي وفنلندا)؛ السالم والعدالة (األرجنتني ومجهورية الكنغو الدميقراطية وسويسرا).وقررت اجلمعية كذلك إنشاء فريق عامل لينظر ،اعتبارًا من دورهتا التاسعة ،يف مجلة أمور منها سائر التعديالت اليت اقترحت يف
الدورة الثامنة إلدخاهلا على نظام روما األساسي .

نائب الرئيس زاكاري د .موباري – مويتا (كنيا) ،الذي أدار
جلسة من جلسات الدورة الثامنة.

وفض ً
ال عن ذلك ،طلبت اجلمعية إىل املكتب أن ينظر يف قضية تعزيز إنفاذ القرارات الصادرة عن احملكمة وأن يقدم قرار مقترحًا
لينظر فيه املؤمتر االستعراضي.

مسألة تنفيذ أحكام السجن التي سينظر فيها املؤمتر االستعراضي

التعديالت املقترحة للمادة  8من نظام
روما األساسي ،التي سينظر فيها املؤمتر
االستعراضي

أن يتخذ املؤمتر االستعراضي قرارًا بشأن ما يلي

بلجيكا
أن يضاف إىل الفقرة ( 2ﻫ) من املادة  8ما يلي:

أن ينفذ احلكم أيضًا يف مرافق االحتجاز اليت توفرها الدولة املعيّنة من قبل احملكمة أو إحدى املنظمات أو
الترتيبات أو الوكاالت ،الدولية أو اإلقليمية

’ ‘17استخدام السموم واألسلحة املسممة؛

النرويج

لتحقيق هذا الغرض ،ينبغي للدول أن تسعى بنشاط ،مباشرة أو من خالل املنظمات الدولية املعنية ،إىل تعزيز
التعاون الدويل على مجيع األصعدة ،خاصة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي
ويطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يبلغ مجيع األعضاء يف األمم املتحدة هبذا القرار ،وذلك لضمان أن
تؤخذ األهداف املذكورة أعاله يف احلسبان أثناء إعداد وتنفيذ برامج املساعدة يف البنك الدويل واملصارف
اإلقليمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومجيع الوكاالت الوطنية ومتعددة األطراف ذات الصلة

’ ‘18استخدام الغازات اخلانقة أو األسلحة السامة أو
غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من السوائل ،أو
من املواد أو األجهزة؛
’ ‘19استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة
داخل اجلسم البشري ،مثل الرصاصات ذات األغلفة
الصلبة اليت ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات
احملززة الغالف
55

2/22/10 5:19:28 PM

Newsletter ASP 3-ARA.indd 5

التعديالت التي ينبغي النظر فيها أثناء الدورة التاسعة للجمعية
دول االحتاد األفريقي األطراف يف نظام روما األساسي
تعديل املادة  16من نظام روما األساسي ليجوز للدول املختصة حبالة من احلاالت املعروضة على احملكمة أن تطلب إىل جملس األمن التابع
لألمم املتحدة تأجيل املسألة قيد البحث طبقًا ملا تنص عليه هذه املادة .وإذا مل يبت جملس األمن يف الطلب املقدم من الدولة املعنية خالل
ستة أشهر من تاريخ استالم الطلب ،جيوز للطرف الذي قدم الطلب أن يطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن تضطلع مبسؤولية جملس
األمن مبوجب املادة  16مبا يتماشى مع القرار ( 377د  )5 -الصادر عن اجلمعية العامة («متحدون من أجل السالم»).
بلجيكا
أن يضاف إىل قائمة جرائم احلرب الواردة يف الفقرتني ( 2ب) و(ﻫ) من املادة  8استخدام العوامل والتكسينات واألسلحة واملعدات
ووسائل اإليصال كما تعرفها اتفاقية األسلحة البيولوجية؛ واألسلحة الكيميائية كما تعرفها اتفاقية األسلحة الكيميائية؛
واأللغام املضادة لألفراد كما تعرفها اتفاقية حظر األلغام؛ واألسلحة كما يعرفها الربوتوكوالن األول واخلامس من االتفاقية املتعلقة بأسلحة
تقليدية معينة.

السفري بيتر غوسن (جنوب أفريقيا) الذي
عرض التعديالت اليت اقترحتها دول االحتاد
األفريقي األطراف يف نظام روما األساسي.

املكسيك
تعديل الفقرة ( 2ب) من املادة  8لتشمل استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها كجرمية حرب.
هولندا
تعديل املادة  5لتشمل جرمية اإلرهاب.
ترينيداد وتوباغو وبليز
تعديل املادة  5لتشمل جرمية االجتار الدويل باملخدرات.

املشاورات غير الرسمية التي عقدت بشأن الورقة التي ستساهم بها اليابان في املؤمتر االستعراضي
استضافت حكومة اليابان يف  20تشرين الثاين/نوفمرب  2009اجتماعًا بشأن الورقة اليت ستساهم
هبا اليابان يف املؤمتر االستعراضي واملتعلقة بقائمة البنود الرامية إىل تعزيز العاملية والفعالية واالستدامة
لألنشطة املقبلة للمحكمة.
ووفرت املشاورات غري الرمسية ،اليت اجتذبت ما يزيد على  100ممثل عن الدول واملنظمات
الدولية واجملتمع املدين ممن شاركوا يف الدورة الثامنة ،الفرصة لتحديد القضايا اليت جيب تناوهلا يف
املؤمتر االستعراضي ،من أجل حتقيق وتعزيز العاملية لنظام روما األساسي ومبدأ التكامل ،وإضفاء
املزيد من الكفاءة والفعالية على اإلجراءات واألعمال اليت تقوم هبا احملكمة والقابلية للمساءلة عنها
من خالل مجلة أمور منها تسريع اإلجراءات املتعلقة باحملاكمات وإحاطة الدوائر علمًا باآلثار املالية
للقرارات القضائية وحتسني تنظيم وإدارة احملكمة.
وميكن استغالل الفترة السابقة ملؤمتر «كمباال» إلجراء املزيد من املشاورات والتركيز على قضايا
التقييم من خالل أعمال الفريقني العاملني يف نيويورك والهاي.

السيد ماساتاكا أوكانو (إىل اليسار)
مدير شعبة الشؤون القانونية الدولية ،مكتب الشؤون
القانونية الدولية يف وزارة الشؤون اخلارجية لليابان،
وقد رأس املشاورات غري الرمسية
إىل اليمني
السيد شوتوكو هابوكاوا ،والسيد جان هاسييب
والسيد يوشيكي أوغاوا من الوفد الياباين
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موافقة اجلمعية على امليزانية البرنامجية لعام 2010

موافقة اجلمعية على امليزانية البرنامجية لعام 2010
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ =  1000ﻳﻮﺭﻭ

امليزانية البرنامجية املقترحة لعام 2010
(القرار )ICC-ASP/8/Res.7

27500

0

أقرت اجلمعية ميزانية تبلغ حنو  103 600 000يورو لعام  ،2010كما
اعتمدت مالكًا للموظفني قوامه  768موظفًا ( 395منهم من الفئة الفنية
و 373من فئة اخلدمات العامة) .وحددت اجلمعية عتبة صندوق الطوارئ عند
 7ماليني يورو ،وستنظر يف جتديد موارد الصندوق إذا قل رصيده عن ذلك
احلد.

55000

110000

82500

102,980.1
102,681.6
103,623.3

املنسق :السفري فرانسيسكو خوزيه أغيالر
أوربينا (كوستاريكا)
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ MP- I -

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٠

ﻣﻘﺘﺮح ﳉﻨﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٠

اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪول ٢٠١٠

10,501.1

10,462.7

10,743.7

27,087.6

26,828.3

26,828.3

ﻗﻠﻢ اﶈﻜﻤﺔ MP- III -

60,222.6

59,467.8

59,631.1

أﻣﺎﻧﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف MP- IV -

3,150.2

4,121.1

4,272.8

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ MP- VI -

1,432.3

1,217.5

1,221.6

586.3

584.2

584.2

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم

MP- II -

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺸﺮوع اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺋﻤﺔ MP- VII.1 -
 -اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ MP- VII.5 -

اﳌﺠﻤﻮع

وال يشمل هذا اجلدول
 صندوق رأس املال العامل( 7 406.0يورو)
الربنامج الرئيسي الرابع – تشمل
امليزانية ،اليت اعتمدهتا مجعية
الدول األطراف لعام ،2010
ما يلي:
 ميزانية املؤمتر االستعراضي( 1 100.0يورو)

341.6
102,980.1

102,681.6

(الوحدة =  1000يورو)

103,623.3

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ =  1 000ﻳﻮﺭﻭ

0

 1 000ﻳﻮﺭﻭ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ = 0
112,500

MP- I

93,750

MP- II

75,000

17500

35000

52500

70000

MP- III

56,250

MP- IV
37,500

MP- VI

18,750

MP- VII.1

0

۲۰۰۳

۲۰۰٤

۲۰۰٥

۲۰۰٦

MP- VII.5
۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٠
۲۰۱۰

ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٠
ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٠
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خطة عمل جمعية الدول األطراف

خطة العمل :أرقام

خطة عمل جمعية الدول األطراف

عدد الدل األطراف اليت أجابت على ما يلي

يف عام  ،2006اعتمدت اجلمعية خطة عمل من أجل حتقيق العاملية لنظام روما األساسي
وتنفيذه تنفيذًا كام ً
ال (القرار  ،ICC-ASP/5/Res.3املرفق األول) .واخلطة اليت
تبني التدابري اليت ينبغي أن تتخذها الدول األطراف وأمانة اجلمعية واحملكمة ،يقوم الفريق
العامل يف نيويورك بتحديثها سنويًا .وخطة العمل تركز أساسًا على مجلة أمور منها:

 -طلب أمانة مجعية الدول األطراف بتوفري املعلومات من عام  2007إىل عام 2009

50

 -مباشرة على طلب أمانة مجعية الدول األطراف بتوفري املعلومات يف عام 2009

27

 -استبيان مجعية الدول األطراف لعام 2009

13

عدد الدول اليت قدمت معلومات بشأن
 -التنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد الوطين

29

 -النص الكامل أو اجلزئي للتشريع التنفيذي لنظام روما األساسي

4

 -اخلطط الرامية إىل تعزيز العاملية واملساعدتني الفنية واملالية

24

عدد الدول اليت قدمت معلومات بشأن

 عاملية نظام روما األساسي؛ تنفيذ أحكام النظام األساسي ذات الصلة يف التشريعات الوطنية املعنية؛ التعاون الكامل مع احملكمة؛ التصديق على االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا وتنفيذه؛ احملكمة من خالل املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛وتدعو اخلطة كذلك إىل عقد مؤمترات وحلقات دراسية بشأن هذه املواضيع ودعمها،
وإىل حتديد نقاط اتصال وطنية هلذه األغراض.

 -تأجيل تنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد الوطين

15

 -التصديق على االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا

10

 -االتفاقات الثنائية مع احملكمة بشأن إنفاذ أحكام السجن

6

الفريق املعني بخطة العمل

 -االتفاقات الثنائية مع احملكمة بشأن إعادة توطني الشهود

5

تناول الفريق املعين خبطة العمل الذي أنشأته أمانة اجلمعية يف الدورة الثامنة جتربة التصديق
على نظام روما األساسي الناجحة يف شيلي؛ وما تقدمه أمانة الكمنولث من مساعدة
فنية وتعزيز للقدرات؛ مبا فيها واضعو مشاريع التشريعات؛ ومشروع القانون التنفيذي
الذي استخدم على نطاق واسع يف دول الكمنولث؛ واملساعدة اليت ميكن أن تقدمها
جلنة الصليب األمحر الدولية بشأن تعريف اجلرائم على الصعيد الوطين وتنفيذ االلتزامات
الدولية فيما يتعلق بالقانون اإلنساين الدويل .وقدم ممثلو املنظمات غري احلكومية يف الفريق
توصيات بشأن عمليات التنفيذ الوطنية ،مبا يف ذلك بشأن حذف التفرقة بني النزاعات
املسلحة الدولية وغري الدولية؛ وأمهية إدراج املسؤولية اجلنائية الفردية بغض النظر عن
الصفة الرمسية؛ عالوة على ضرورة املتابعة يف هذه البلدان حيث يوجد دافع سياسي قوي
العتماد التشريعات التنفيذية.

من اليسار:
السفري كلوديو ترونكوسو ،مدير الشؤون القانونية ،وزارة الشؤون
اخلارجية لشيلي؛ والسيد أكرب خان ،مدير شعبة الشؤون القانونية
والتشريعية ،أمانة الكمنولث؛ ومدير احللقة ،السيدة إيفا سوركوفا،
امليسرة املعنية خبطة العمل ،واملستشارة القانونية للبعثة الدائمة
لسلوفاكيا لدى األمم املتحدة.

التغذية املرتدة

يرجى إرسال تعليقاتكم وآرائكم بشأن النشرة
اإلخبارية على عنوان الربيد اإللكتروين التايل:
asp@icc-cpi.int

من اليسار:
السيدة إيفا سوركوفا ،مديرة احللقة ،والسيدة آن ال روزا ،املستشارة القانونية ،جلنة الصليب األمحر الدولية؛
السيد جوناثان أو دونوهو ،املستشار القانوين بشأن العدالة الدولية ،منظمة العفو الدولية؛ والسيد ديفيد دونات كاتني،
مدير برنامج القانون الدويل وحقوق اإلنسان ،وبرملانيون من أجل عمل عاملي.
8
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مقابلة مع صاحب السعادة السيد كريستيان ويناويسير ،رئيس جمعية الدول األطراف

مقابلة مع صاحب السعادة السيد كريستيان ويناويسير ،رئيس جمعية الدول األطراف
والعدالة .وحيتاج التعاون إىل دفعة إىل األمام ،فهناك الكثري
من أوامر القبض اليت مل تنفذ حىت اآلن ،وبعضها معلق منذ
عدة سنوات .ويف اخلتام ،هناك التحدي اخلاص بالعاملية،
وهو هدف طموح للغاية وجيب أن يبقى نصب أعيننا.
بصفتك أحد املشاركني يف وضع نظام روما األساسي يف
عام  ،1998ما رأيك يف تطور احملكمة؟
مثة عدد من التطورات غري املتوقعة فيما يتعلق
بالتطبيق العملي للمعاهدة .وأبرز مثال على ذلك هو
ممارسة «اإلحاالت الذاتية» اليت مل نأخذها يف احلسبان عند
التفاوض بشأن النظام األساسي .بيد أن أهم ما يذكر هو
أن النظام األساسي يقدم إطارًا قويًا جدًا ،وهو معاهدة
جيدة للغاية .وهذا ينعكس يف قلة التعديالت املقترح تقدميها
لدورة كمباال .وقد نشهد يف املستقبل بعض التعديالت على
اإلجراءات القضائية وعلى مسائل االنتخابات ،إخل ،لكن
ما يدعو إىل االرتياح هو مستوى الثقة يف النظام األساسي
وتطبيقه العملي.

السفير كريستيان ويناويسير ،رئيس
جمعية الدول األطراف من عام  2008إلى
عام  ،2010واملمثل الدائم لليختنشتاين
لدى األمم املتحدة ،والرئيس السابق للفريق
بنظرة إىل الوراء ،ما الذي كان ميكن يف رأيك القيام به
العامل اخلاص املعني بجرمية العدوان (من
بشكل خمتلف يف روما عام  1998من أجل حتسني عمل
عام  2003إلى عام .)2008
احملكمة ومجعيتها؟
كيف ترى نتيجة الدورة الثامنة للجمعية ومساهتا البارزة؟
هذه هي النتيجة املرجوة واليت عكفنا على
حتقيقها .وأنا سعيد خاصة الختاذ مجيع القرارات الالزمة
للمؤمتر االستعراضي ،وأعتقد أهنا قرارات جيدة .وقد اختذنا
كذلك قرارات هامة بشأن املباين الدائمة ،ومكتب االتصال
يف أديس أبابا ،وبشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة .وكانت
هذه الدورة متخمة باملواد وأنا راض عنها متامًا .وميكن
دائمًا إدخال حتسينات على سري العمل ،فيمكن على سبيل
املثال حتسني املناقشات بشأن امليزانية.
ما هي التحديات الرئيسية اليت يواجهها نظام روما على
الصعيدين اخلارجي والداخلي؟
إن احملكمة تعمل بشكل كامل اآلن ،لكننا
كدول أعضاء ال نزال نكافح من أجل التوصل إىل أفضل
السبل لدجمها يف عمل سائر املنظمات واهليئات الدولية.
وعلينا أن خنلق فهمًا أعمق عن توافق اآلراء بشأن مكافحة
اإلفالت من العقاب  -وهذا التوافق موجود حىت بني الدول
اليت مل توقع على نظام روما األساسي بعد  -وعن كون
احملكمة الركن األساسي هلذا اجملهود املشترك .ويتيح املؤمتر
االستعراضي فرصة كبرية للمضي قدمًا بفكرنا وأنشطتنا
بشأن بعض التحديات األساسية مثل التكامل والسالم

كان من املمكن النص مبزيد من الوضوح على
بعض األحكام اليت تنظم العالقة بني األجهزة ،وكان سيؤدي
ذلك إىل تاليف ،أو على األقل ختفيض ،بعض املناقشات
بشأن التنظيم وبالتايل إىل ادخار الوقت واملوارد والطاقة.
وتنظم أعمال اجلمعية عمومًا القرارات املتخذة بعد اعتماد
النظام األساسي ،وأنا ال أرى لزومًا إلدخال تعديالت على
أحكام النظام األساسي يف حد ذاهتا.
ما الذي ميكن القيام به للمضي قدمًا يف طريق العاملية؟
األمر األهم هو وجود حمكمة تتحدث جودهتا
عن نفسها ،وذلك عن طريق الوفاء بأعلى معايري االستقالل
واالجتهاد القضائيني ،وكذلك بأعلى معايري اإلدارة .وعالوة
على ذلك ،فإن التعريف باحملكمة أمر أساسي .وينبغي أن
نواجه سوء الفهم القائم بشأن احملكمة وأن نوضح املقصود
من نظام روما األساسي  -ونبني للدول أن االنضمام إىل
نظام روما األساسي هو يف مصلحتها حقًا .فكل دولة يف
العامل هي طرف بالفعل يف هذا املشروع املشترك الرامي
إىل وضع حد لإلفالت من العقاب ،إذ إن احملكمة اجلنائية
الدولية تستمد اختصاصها من نظام روما األساسي ومن
ميثاق األمم املتحدة على حد سواء .بيد أن الدول األطراف
فقط هي املشمولة حبماية احملكمة .وأخريًا ،ميكننا أن نوضح
سبل التعامل مع بعض املشاكل األكثر صعوبة اليت تواجهها

الدول يف التصديق على النظام األساسي (مثل احلصانات).
كيف ترى عودة الواليات املتحدة للمشاركة يف أعمال
اجلمعية ،وقد وضح ذلك يف مشاركتها كمراقب بعد مرور
مثاين سنوات من الغياب عن االجتماعات املتعلقة باحملكمة
اجلنائية الدولية؟
مشاركة الواليات املتحدة ،يف تقديري ،هي
بالتأكيد تطور إجيايب رحبت به مجيع الدول األطراف .ومع
ذلك ،من املهم عدم خلق توقعات غري واقعية ،فإن مثاين
سنوات من الغياب هي فترة طويلة واملناقشات الداخلية يف
الواليات املتحدة مل تبدأ بعد.
ما هي االتصاالت اليت دارت بينك وبني إدارة أوباما من
أجل دعم هذه العملية؟
لقد قمت باتصاالت منتظمة مع ممثلني عن
اإلدارتني األمريكيتني احلالية والسابقة على حد سواء،
وقد دعيت إللقاء كلمة أمام فريق العمل التابع للجمعية
األمريكية للقانون الدويل ،الذي أنشئ لتقدمي املشورة
لإلدارة اجلديدة بشأن سياستها املتعلقة باحملكمة اجلنائية
الدولية .وقد سافرت إىل واشنطن العاصمة يف العديد من
املناسبات وسأواصل القيام بذلك .ويف أثناء مجعية الدول
األطراف السابقة قمت بالعديد من االجتماعات الثنائية مع
وفد الواليات املتحدة.
هل الدول األطراف راضية عن طريقة تطبيق األجهزة الثالثة
ملبدأ «احملكمة الواحدة»؟
إن الدول األطراف واألجهزة ذاهتا تؤيد مبدأ
«احملكمة الواحدة» تأييدًا كامالً ،وبذلك فإن لدينا توافقًا
يف اآلراء يف هذا الصدد .ومثة حيز إلدخال حتسينات على
تطبيقه عمليًا.
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بعد مرور سبع سنوات ونصف السنة على دخول النظام
األساسي حيز النفاذ ،هل ال تزال احملكمة مؤسسة «حديثة
العهد» متر مبرحلة التكوين؟
يتوقف األمر على اجلوانب اليت نتحدث عنها.
ففيما يتعلق باإلجراءات الداخلية واآلليات وأساليب العمل
فإن مرحلة طفولة احملكمة ينبغي أن تكون قد انتهت وأن
تكون كل تلك األمور قد استقرت متامًا .أما خبصوص
العمل القضائي للمحكمة ،فإننا يف الواقع مل منر بدورة
قضائية كاملة بعد ،فلم نشهد اختتام حماكمة ،ناهيك عن
عمليات االستئناف .وهبذا املعىن فإن احملكمة يف الواقع ال
تزال مؤسسة شابة.
ما هو تقييمك للعالقة بني اجلمعية واحملكمة ،مبا يف ذلك
للعالقة مع الفريقني العاملني التابعني للمكتب؟
تتحلى العالقة عمومًا باحلكمة والدينامية
واإلجيابية .وجتري بيننا اتصاالت غري رمسية متكررة جدًا
والتعاون بيننا جيد للغاية .وكان هناك بالطبع عدد من
نقاط االختالف والنزاع ،خاصة فيما يتعلق مبواضيع معينة
(مثل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين وآلية الرقابة
املستقلة) ،ولكن هذا األمر كان متوقعًا .ومن املرجح أن
تصبح مهام اجلمعية الرقابية أكثر أمهية يف املستقبل وحنن يف
حاجة إىل هذه العالقة املمتازة يف العمل من أجل املضي قدمًا
لتحقيق فهم مشترك .وجيب أن يظل االستقالل القضائي
للمحكمة مقدسًا دائمًا.
هناك بعض اجملاالت اليت أمهلت فيها احملكمة على ما يبدو
دور اجلمعية يف صنع السياسات والتشريعات  -مثل مسألة
قرار الرئيس املؤرخ  10آذار/مارس  2009بشأن متويل
الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين .وبالنظر إىل املادة
 112من نظام روما األساسي اليت حتدد االختصاص الرقايب
للمحكمة ،هل هناك حاجة إىل مزيد من التوضيح للدور
الذي ينبغي أن تقوم به أجهزة احملكمة من أجل تسليط
الضوء على التسلسل اهلرمي الواجب للقواعد اليت ينبغي أن
تسود ،فيكون النظام األساسي على قمة هرم كلسن ،تليه
قرارات اجلمعية ،مبا فيها للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،
مث تأيت يف املستوى الثالث القواعد اليت تضعها احملكمة؟

مل ينظم النظام األساسي كل شيء بالتفصيل
 وذلك أمر جيد  -ولذلك على اجلمعية واحملكمة التوصلإىل فهم مشترك ملهام الرقابة ،وذلك أمر جوهري وهو أحد
مهامنا الرئيسية لألشهر القادمة .وسيكون هناك اختالف يف
الرأي ،لكنين واثق بأننا سنتوصل إىل تفاهم سيوفر عالقة
حكيمة ومتوازنة بيننا.
كيف ميكن للجمعية أن تساعد احملكمة على حتسني هياكلها
التنظيمية وفاعليتها؟
تتوقع الدول األطراف وجود هيكل تنظيمي
واضح وقادر على العمل ،وذلك من أجل الصورة العامة
للمحكمة واالستخدام األمثل ملواردها .وقد نَقَلتُ ذلك
بوضوح إىل رؤساء األجهزة ،وأوضحت ذلك أيضًا ألجهزة
احملكمة املعنية هبذه العملية .وميكنين ،أنا  -أو اجلمعية  -أن
نقدم املساعدة عند الطلب ،لكننا نتفق مجيعًا على أن احملكمة
نفسها مسؤولة عن هياكلها التنظيمية ،وذلك بالطبع استنادًا
إىل األحكام الواردة يف نظام روما األساسي.
ما هو الدور الذي يضطلع به املكتب يف هيكل مجعية الدول
األطراف وما قدر ديناميته مقارنة بالفريقني العاملني التابعني
له؟
يضطلع املكتب بدور هام بني دورات مجعية
الدول األطراف ،وذلك يف اإلعداد للدورات ،وبصفته آلية
للفحص ،يف إطالع الدول األطراف بالتطورات ومشاركتها
فيها .وبالتايل فإن دوره خيتلف اختالفًا كبريًا عن دور
الفريقني العاملني اللذين يركزان على مواضيع جوهرية
معينة ،يف حني يعمل املكتب كلجنة توجيهية.
هل تُخَصَصُ أدوار معينة ألعضاء املكتب؟
لقد توىل العديد من أعضاء املكتب أدوارًا
معينة كمنسقني وميسرين ،السيما يف إطار الفريق العامل
يف نيويورك.
كيف َ
يُنظر إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف املقر الرئيسي
لألمم املتحدة؟

مقابلة مع السيد روجر ميراندا غوميز ،األمني التنفيذي ،ورئيس
منتدى رؤساء األجهزة التشريعية لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة
البحر الكاريبي ،والسيد سانتياغو ريفاس لوكلير ،املستشار
برئاسة املجلس الوطني لنيكاراغوا (نيسان/أبريل )2009
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تتمتع احملكمة بدعم كبري ،واألهم هو أن مثة التزام قوي
من جانب األمني العام بان كي مون جتاه احملكمة وجتاه
قضية العدالة اجلنائية الدولية .وتضطلع احملكمة اجلنائية
الدولية كذلك بدور حاسم يف املناقشات بني الدول ،على
األقل بشأن األوضاع يف أي بلد خمتار .غري أننا نواجه أيضًا
حتديات جدية .فإن الفهم للمحكمة ولعملها غري كاف وهو
حمدود للغاية أحيانًا يف أماكن غري متوقعة .وهلذا السبب،
وألسباب أخرى ،فإن احملكمة غري موجودة بشكل دائم
يف املناقشات احلكومية الدولية ،وينبغي أن تعمل احملكمة
على وجود مكان ودور للعدالة يف إطار األولويات األخرى
اليت نسعى إليها يف األمم املتحدة .وعوضًا عن ذلك ،ميكن
استخدام املصطلح الدارج وهو «تعميم» احملكمة اجلنائية
الدولية الذي يعد أحد التحديات الرئيسية يف املستقبل.
ما هي توقعاتك للمؤمتر االستعراضي؟
حيدوين األمل يف أن تُجرى مناقشات سياسية
إجيابية وأن تكون املشاركة على مستوى رفيع .وينبغي أن
يكون للمؤمتر االستعراضي دور حمفز وأن ميضي باخلطاب
السياسي بشأن العدالة اجلنائية الدولية إىل املستوى التايل،
وبالتايل املضي قدمًا يف مكافحة اإلفالت من العقاب ،وهذا
هو اهلدف األهم للمؤمتر ،وبالتأكيد أنا آمل يف حتقيق نتيجة
إجيابية بشأن التعديالت.

الرئيس ويناويسري (يف الوسط) يرأس
اجتماعًا من اجتماعات املكتب.
إىل اليسار:
السيدة إزابيل فروميلت والسيد ستيفان
باريغا ،من وفد ليختنشتاين .
إىل اليمني:
السيد رينان فيالسيس والسيدة سيين
ليند ،من األمانة.
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مبا أنك رأست فريق العمل اخلاص املعين جبرمية العدوان
لعدة سنوات ،ما درجة تفاؤلك بشأن التوصل إىل اتفاق يف
كمباال بشأن التعريف وشروط ممارسة احملكمة الختصاصها
يف اجلرمية؟
لقد أحرزنا تقدمًا على مدى السنوات املاضية،
واعتقد القليلون أنه ممكن عندما شرعنا يف عملنا .وهناك
تأييد كبري ملشروع التعريف ونعمل بالتايل على قاعدة
راسخة .أما املسألة املتبقية فهي األصعب بالتأكيد وتتطلب
إرادة سياسية من الدول األطراف .وأنا أعتقد أن لدنيا فرصة
جيدة ،لكن علينا أن نعمل بإصرار على استغالهلا.
من املعروف عنك أنك نشط يف تعزيز احملكمة عن طريق

القنوات الرمسية وغري الرمسية على حد سواء ،فكيف تُنَسَق
جهودك ورحالتك مع جهود ورحالت أجهزة احملكمة
الثالث؟
أنا على اتصال منتظم مع أجهزة احملكمة اجلنائية
الدولية  -لتنسيق أنشطتنا والرحالت اليت نقوم هبا أيضًا.
ففي حني أن مجيع تلك األنشطة ختدم بالتأكيد غرض تعزيز
احملكمة ،فإن مهامنا وأنواع األنشطة اليت نضطلع هبا يف
مسارنا ختتلف اختالفًا كبريًا.
تضم البعثة الدائمة لليختنشتاين عددًا قلي ً
ال من املوظفني،
إال أهنا نشطة بشكل غري معقول يف الكثري من املسائل ،فهل
هناك توضيحات خاصة هلذه الفاعلية؟

أشكرك على هذه اجملاملة .فنحن لدنيا جمموعة
واضحة وحمددة من األولويات املترابطة فيما بينها ،واألهم
من ذلك هو أنه على الرغم من أن لدينا عددًا قلي ً
ال من
املوظفني ،فإهنم على درجة عالية من الكفاءة والتفاين
واجلدية يف العمل.

املالمح الشخصية:
الفترات الرئيسية من اليوم العادي:
البدء مبكرًا هو أمر جوهري.
وإن أمكن ،القيام ببعض األنشطة البدنية.
وسائل التسلية املفضلة:
السفر والقراءة والرياضة.
األفالم احلديثة اليت يوصي مبشاهدهتا:
( White Ribbonمل أشاهده ،لكنه رائع قطعًا ملا
أمسعه عنه) ،و.Up
الكتاب الذي يقرأه يف الوقت الراهن:
Roberto Bolaño, Savage Detectives؛
Vali Nasr, Forces of Fortune؛
,David Foster Wallace
.Consider the Lobster

لقاء مع الشيخ علي بن صاحل الصاحل ،املتحدث باسم جملس شورى الربملان البحريين (آذار/مارس .PGA © )2009

املطاعم املفضلة يف نيويورك:
،Gramercy Tavern
.Blue Ribbon Sushi
التوقعات لفرق كرة القدم اليت ستتأهل إىل ربع هنائي
كأس العامل يف جنوب أفريقيا يف عام :2010
أتوقع أن تتأهل جنوب أفريقيا وأملانيا والربازيل وأسبانيا
وإيطاليا ،وأمتىن أن تتأهل الكامريون والدامنرك وبعض
الفرق الصغرية املثرية.

املباراة الدبلوماسية لعام 2009

© Harper Willat

نظمت «مباراة دبلوماسية» يف نيويورك يف نيسان/أبريل  2009لدعم منظمة «اللعب  »31وهي
منظمة غري حكومية تستخدم قوة التوحيد يف كرة القدم للتقريب بني األشخاص الذين فرقت بينهم
النزاعات املسلحة .وقد قاد فريقي سفراء األمم املتحدة الرئيس ويناويسري والسفري هريالدو مونيوز،
املمثل الدائم لشيلي لدى األمم املتحدة .واستهلت املباراة املمثلة اخلاصة التابعة لألمم املتحدة املعنية
باألطفال يف الصراع املسلح ،السيدة راديكا كوماراسوامي .وشارك األمني العام لألمم املتحدة
السيد بان كي موون يف أعمال كل من الفريقني)http://www.play31.org( .
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مقابلة مع صاحب السعادة السفير خورخي لوموناكو ،نائب رئيس جمعية الدول األطراف

مقابلة مع صاحب السعادة السفير خورخي لوموناكو ،نائب رئيس جمعية الدول األطراف
وحنن نطمح كذلك إىل حتسني جودة احلوار بني احملكمة
وأعضاء الفريق العامل ،مبا يعود بالنفع على كل منهما.
وفض ً
ال عن ذلك ،ميكن للفريق أن يعكف مع احملكمة على
حتسني احلوار فيما بني األجهزة.

أعتقد أن هذه القضية ال وجود هلا ،وهي تعرض
عادة كمعضلة تصنف األمور حقًا أو باطالً ،وتفوز فيها
اجلمعية بكل ما ختسره احملكمة .غري أن ،هناك جمال لتحسني
احلوار والفعالية يف احملكمة من دون التأثري بأي شكل كان
على االستقالل القضائي ألجهزهتا .وتستطيع اجلمعية ،بل
وعليها يف رأيي ،أن تضطلع بدور هام يف املسامهة بشكل
بناء يف حتسني عمل احملكمة.

أظهرت السنوات القليلة املاضية أن امليزة
اهليكلية لإلبقاء على االتصال املستمر واملنتظم مع مسؤويل
احملكمة أدت إىل زيادة عدد املواضيع اليت ييسرها الفريق
العامل يف الهاي ،كما أصبحت الوفود قادرة بشكل متزايد
على ختصيص املزيد من الوقت ،من حيث الكم واجلودة،
لعمل احملكمة ،مبا يؤدي إىل وجود شعور «بامللكية»
وااللتزام الشخصي بني الوفود .وعالوة على ذلك ،هناك
خطر أقل من أن «تشوب» قضايا املنظمات األخرى عمل
الوفود اخلاص باحملكمة .وقد تُمكِن تلك العوامل اهليكلية
الفريق العامل يف الهاي ،مع مرور الزمن ،من تناول عدد
من القضايا اليت مافتئت تزداد أمهية واليت ال تضم القضايا
األكثر وضوحًا فحسب ،بل إهنا آخذة كذلك يف ضم
القضايا األكثر استراتيجية واألعم واليت تتسم بوزن سياسي
هائل واليت أنيطت بنا هنا يف الهاي واليت تناوهلا الفريق ،يف
رأيي ،بطريقة فنية للغاية ،مسامهًا بذلك يف عمل اجلمعية.

كان هناك تفاعل قليل على ما يبدو مع جملس إدارة الصندوق
االستئماين للضحايا ،خبالف التقرير السنوي الذي يقدمه
اجمللس إىل اجلمعية .كيف ميكن حتسني ذلك ،مع األخذ يف
احلسبان أن الدول األطراف هي اجلهة األساسية املسامهة يف
الصندوق االستئماين؟

كيف ساهم الفريق العامل يف الهاي يف تيسري عمل
اجلمعية؟

السفير خورخي لوموناكو ،نائب رئيس
جمعية الدول األطراف من عام  2008إلى
عام  ،2010ومنسق الفريق العامل التابع
للمكتب في الهاي ،وسفير املكسيك لدى
هولندا.
بصفتك نائبًا لرئيس اجلمعية ،وكذلك منسقًا للفريق العامل
يف الهاي الذي كان مشغوالً للغاية طوال العام يف تناول
العديد من املواضيع املختلفة .ما الذي ترغب يف حتقيقه
خالل السنتني املتبقيتني من واليتك؟
سيتعني على الفريق العامل يف الهاي أن يكيف
عمله مع األعمال املتعلقة باملؤمتر االستعراضي ،وهو حقًا
كم هائل من العمل ،وأن يقسم عمله إىل جزأين أوهلما يسبق
املؤمتر والثاين يليه .وهذا ينطبق على بعض املواضيع املعهود
هبا إىل امليسرين ،والسيما على املواضيع اخلاصة بأعمال
التقييم اليت قد تؤدي إىل استنتاجات يف بعض اجملاالت،
وتؤدي إىل القيام بعمليات متوسطة وطويلة األجل يف
جماالت أخرى .فإذا حققت أعمال التقييم اليت ستجري يف
كمباال نتائج ملموسة ،ليس بالضرورة يف شكل استنتاجات،
فيمكن أن يناط بكال الفريقني العاملني يف الهاي ونيويورك
واليات جديدة يف الدورة القادمة للجمعية ،وبالتأكيد يف
دورة اجلمعية لعام  ،2011وكنتيجة لذلك سيكون على
كل فريق أن يعدل عمله وختطيطه.
وفيما يتعلق بتنظيم الفريق العامل ،أنا بصدد وضع شكل
جديد له استنادًا إىل جتربة هذا العام ،فأمنح امليسرين املزيد
من االستقاللية وأبتعد عن مجود االجتماعات اليت يدير فيها
امليسر املناقشة ،ويبقى املنسق مهمشًا إىل حد ما ،فأنا أعتقد
أن التغيريات ضرورية إلضفاء املزيد من الكفاءة والفعالية
يف العمل.

لديك العديد من االتصاالت مع كبار مسؤويل احملكمة،
ورمبا حىت على أساس أسبوعي .هل تعتقد أن هناك ضرورة
لزيادة احلوار بشأن خمتلف املواضيع بني احملكمة واألجهزة
الفرعية التابعة للجمعية أو امليسر؟
أعتقد ،كما ذكرت من قبل ،أنه على الرغم من
أن جودة وكثافة احلوار بني احملكمة واألجهزة الفرعية التابعة
للجمعية عالية ،فإنه ال يزال هناك حيز إلدخال حتسينات،
فيمكن زيادة كثافة احلوار .وقد أخذت اجلمعية تزيد من
مشاركتها االستراتيجية يف عدد متزايد من اجملاالت اخلاصة
باألنشطة اليومية للمحكمة ،ووجود حوار مفتوح وصادق
هو أمر جوهري هلا لكي تضطلع بعملها بشكل مالئم .ولن
يتمكن امليسرون مث ً
ال من إحراز تقدم ،إذا مل تسهم احملكمة
بوجه مناسب يف هذا احلوار .وإلحراز تقدم ال بد أوالً
من تبادل األفكار ،وبالتايل ،جيب تعديل التوقعات طبقًا
للواقع.
هل تعتقد أن احملكمة قادرة على أن ترى هذا اجلانب من
عمل اجلمعية وفريقي العمل التابعني هلا على أنه يؤثر يف
استقالهلا القضائي؟

اليد الواحدة ال تصفق ،كما يقول املثل.
وبالتايل ،فإنه من املهم بالنسبة إىل اجلمعية أن تشارك
بشكل أكرب يف عمل الصندوق .ويف العام املاضي اضطلع
الفريق العامل يف الهاي بالعمل حبذر ودقة واحترام وسرية،
وبذلك تكون اجلمعية قد اضطلعت بدورها ،عن طريق
انتخاب أعضاء جملس اإلدارة ،على سبيل املثال ،ويف عملية
تعيني املديرين التنفيذيني يف أمانة الصندوق يف املستقبل.
وهناك أربعة أعضاء جدد يف جملس اإلدارة من أصل مخسة
أعضاء ،وهي فرصة ساحنة لتوثيق الصلة بني الصندوق
واجلمعية .وعلى اجلمعية أن تضطلع بدور حاسم وبنّاء يف
عام  ،2010وذلك بالتعاون مع اجمللس ومع املدير التنفيذي
اجلديد املعين بالربامج املوضوعة لصاحل الضحايا من خالل
تفاعل غري مسبوق حىت اآلن مع الصندوق.
بصفتك مهندسًا ورئيسًا للجنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة
يف عام  ،2008ما رأيك يف نتائج املنافسة على التصميم
املعماري اليت أعلنت على اجلمعية يف  26تشرين الثاين/
نوفمرب 2009؟
هي نتائج عملية طويلة ومعقدة للغاية فحصت
خالهلا جلنة املراقبة مبسؤولية وكفاءة كبريتني مجيع التفاصيل
الفنية ملقترحات كل من املهندسني الثالثة املختارين،
وذلك لكي ال تتخذ جمرد قرار بريوقراطي ،بل لتتخذ قرارًا
استراتيجيًا بشأن أي من املشاريع الثالثة سيكون األنسب
للمحكمة ،باملعىن األمشل للكلمة .والغرض من االختيار
كان اإلبقاء على املشروع األكثر اتساقًا مع األهداف
املعمارية الفنية مثل التخطيط وامليزانية ومعايري أخرى جمردة
مثل اجلودة املعمارية ومكانة احملكمة.
وتطلبت هذه العملية املعقدة للغاية أنواعًا خمتلفة من
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االعتبارات .فإجراءات االختيار اليت اكتملت يف  26تشرين
الثاين/نوفمرب قد تناولت ولبت بشكل مرض االحتياجات
العملية واحتياجات أخرى للمحكمة واجلمعية على حد
سواء.
هل ميكنك أن توضح رأيك قلي ً
ال بشأن الصورة اليت
ستعكسها احملكمة يف املستقبل؟
منذ البداية كان اهلدف من املشروع هو
االستجابة ملا يعرف باملواصفات الفنية ،أي القواعد املعينة
اخلاصة بعدد املكاتب واستخدام املساحة واللوائح احمللية
والصيانة وقضايا الترخيص .وكان مثة هدف إضايف وهو
حتويل املبىن إىل منوذج حتذو مدينة الهاي حذوه ليس من
ناحية اجلودة املعمارية فحسب ،بل وأيضًا يعكس مكانة
احملكمة ،على غرار قصر العدالة تقريبًا الذي يربط الناس
مباشرة بينه وبني حمكمة العدل الدولية والذي يعد مقصدًا
أساسيًا للسائحني الذين يزورون الهاي .واهلدف كذلك
من املبىن اجلديد للمحكمة هو أن يصبح مقصدًا للسائحني
ليس فقط جلودته املعمارية ،بل وأيضًا ملا متثله احملكمة
للبشرية يف مكافحة اإلفالت من العقاب.
وجيب أن تتماشى املباين اجلديدة كذلك مع املتطلبات
الفريدة األخرى لألمن والشفافية .ومن الضروري بالنسبة
إىل احملكمة أن تتحلى بالشفافية يف عملية صنع القرار،
وذلك ال يعين بالضرورة وجود مبىن زجاجي .فنحن نريد
أن يصبح هذا املبىن احلضاري الفريد رمزًا يعكس الكرامة
والعدالة من خالل استخدام احلجم واملساحة .وهذه مهمة
تطرح حتديات قد ال يكون مجيع املهندسني على مستواها.
لقد شاركت يف مناسبات خمتلفة بالفعل يف دورات اجلمعية
وغريها من االجتماعات املتعلقة باحملكمة يف نيويورك .فما
هو يف رأيك صدى األعمال اليت تقوم هبا الدول األطراف
يف «الهاي» حيث تتناول البعثات الدائمة طائفة متنوعة
من املواضيع؟
أعتقد أن عمل الوفود يف الهاي جيد صدى
متزايدًا يف مداوالت اجلمعية نظرًا إىل جودة وكمية العمل
املنجز خالل السنة بغض النظر عن مكان انعقاد اجلمعية.
وحنن نعلم مجيعًا يف النهاية أن هناك وفودًا جيدة للغاية يف
الهاي ونيويورك على حد سواء ،كما نعلم أن املوفدين إىل
نيويورك ميكن تعيينهم يف الهاي والعكس صحيح ،وبالتايل،
ال أعتقد أن مثة مغزى من إجراء مقارنة بينهم .وسيكون
من شأن القرار املمتاز الذي اختذه الرئيس ويناويسري بتعيني
نائبني له يف الهاي ونيويورك يعمالن كمنسقني للفريقني
العاملني التابعني للمكتب ،أن يضمن يف هناية املطاف
تقارب اجلانبني املكملني لبعضهما يف اجلمعية .ويف أثناء
الدورة الثامنة للجمعية كان هناك تقارب واضح يف مواقف
الوفود يف الهاي ونيويورك ،بغض النظر عن عدد قليل
للغاية من االستثناءات.

إىل أي مدى يساعدك كون املكسيك أحد املسامهني العشرة
األساسيني يف ميزانية احملكمة وعضوًا يف جملس األمن يف
االضطالع بعملك؟
أعتقد أن املنصب األخري أهم من األول .وال
ينبغي أن يؤدي كون املكسيك أحد املسامهني األساسيني
إىل قدر أكرب أو أقل من املسؤولية أو قدر أكرب أو أقل
من احلقوق وااللتزامات ،وينبغي تطبيق مبدأ «لكل دولة
صوت واحد» املعمول به يف األمم املتحدة .وأعتقد أنه من
اجلوهري تطبيقه بشكل متسق.
واالنتماء إىل جملس األمن هو امتياز ومسؤولية أمام اجملتمع
الدويل .وهناك بالتـأكيد صلة بني العمل يف احملكمة وسائر
اهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة والعمل يف جملس
األمن ،فيمكن لعضو جملس األمن بالتايل املسامهة يف احلوار
بشأن هذه القضايا .ولكون املكسيك عضوًا يف اجمللس تقع
على عاتقها مسؤولية كبرية يف املسامهة يف دوره يف حفظ
السلم واألمن الدوليني.
ما الذي ميكن للجمعية وللمحكمة القيام به يف رأيك لزيادة
عدد الدول األطراف من منطقة أمريكا الوسطى ،حيث ال
تزال ثالث دول من املراقبني؟
إن مواجهة التحدي اخلاص ببلوغ العاملية بنظام
روما األساسي هو مسؤولية تقع على عاتق اجلمعية واحملكمة
على حد سواء .وأنا متردد يف التشديد على منطقة معينة
أكثر من أخرى ،لكن مبا أننا نتحدث عن هذه القضية،
فاألمر الذي يقلقين هو النقص يف متثيل بلدان أسيا باملقارنة
باملناطق األخرى يف العامل .غري أننا يساورنا القلق بالطبع
لكون ثالث من الدول اجملاورة للمكسيك ليست طرفًا يف
النظام األساسي.
ويف حالة أمريكا الوسطى ،اليت رمبا تنطبق على مناطق
أخرى ،فإن أحد أهم التحديات املطروحة هو التصدي
لنقص املعلومات وقضية املعلومات املضللة والفهم اخلاطئ
للمحكمة وما ميكنها وال ميكنها القيام به .وتستطيع املكسيك
بكل تواضع املساعدة يف اإلجراءات الوطنية لكل دولة على
التوايل ،كما فعلت على سبيل املثال يف حالة شيلي ،حيث
قوبل استعدادها لتبادل التجارب حبفاوة .وميكن للمكسيك
أن تتبادل اخلربات بشأن إجراءات التصديق مع بلدان
أمريكا الوسطى ،حيث تسبب فيها العديد من التحفظات
والشواغل املشتركة يف قدر كبري من سوء الفهم .ومن املهم
إعادة التأكيد من جديد للشخصيات البارزة يف البلدان اليت
ليست طرفًا يف نظام روما األساسي أن هذا النظام ال يطبق
بأثر رجعي .فهذا األمر قد يكون غري واضح لكل الدول
وخاصة لبعض السياسيني فيها.

ال شك يف أن الطاقة والطموحات السياسية
ستتركز على إحراز تقدم ملموس بشأن جرمية العدوان
وبشأن إدراجها يف اختصاص احملكمة .وأصبح من األيسر
قياس التقدم احملرز بشأن جرمية العدوان ،عن طريق مث ً
ال
اعتماد تعريف للجرمية .وسيكون من األصعب قياس نتائج
عملية التقييم .ولذلك السبب شددت املكسيك يف دورة
اجلمعية على أمهية حتقيق نتائج جيدة وملموسة وجوهرية.
واهلدف يف بعض اجملاالت هو حتديد املشاكل املعينة وطرق
التصدي هلا يف املستقبل عوضًا عن إلقاء خطابات سياسية
ال حتقق أية نتائج ملموسة.
ال يدخل مقترح املكسيك بإضافة استخدام األسلحة النووية
أو التهديد باستخدامها إىل النظام األساسي ضمن املقترحات
اليت سينظر فيها يف كمباال ،لكنها ستدرج يف جدول أعمال
الدورة التاسعة للجمعية اليت ستعقد يف تشرين الثاين/نوفمرب
 .2010ما الذي تعتزم املكسيك القيام به لتيسري املناقشات
بشـأن هذا املقترح؟
كنا نود مناقشة هذا املقترح يف املؤمتر
االستعراضي .غري أن املكسيك ،مع غريها من البلدان
اليت قدمت مقترحات بالتعديل ،أدركت أمهية إرسال
املقترحات اليت حظيت بتوافق يف اآلراء أو بقبول عام فقط
إىل كمباال.
وقد أدركنا كذلك أن هناك فرصة مفيدة ستتاح قريبًا يف
شكل فريق عامل تابع للجمعية يعىن بالتعديالت املقترحة.
ويف عام  ،2009تبادلت املكسيك مقترحها مع الدول
األطراف أوالً يف نيويورك مث يف الهاي أثناء اجلمعية .وقد
واجهت بعض الوفود صعوبات يف بناء مواقفها على امليزات
املعينة ملقترح املكسيك أو على أسباب رفضها هلا أو التعبري
بالشكل املناسب عن ما يساورها من قلق بشـأن املقترح
يف حد ذاته عوضًا عن الظروف اليت ميكن أن جترى فيها
املناقشات بشأن التعديالت أثناء املؤمتر االستعراضي الذي
سينعقد يف كمباال.
وإذا أمثر شهر كانون األول/ديسمرب القادم يف اجلمعية عن

ما اجملاالت اليت تعتقد أن املؤمتر االستعراضي قد حيرز تقدمًا
جوهريًا فيها؟
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نتائج ،فنحن نرى أنه من الضروري إطالع الدول على
املقترح املكسيكي وشرح نطاقه وأهدافه وذلك بغية إجراء
حوار جوهري لصاحل أو ضد املقترح عندما تبدأ املداوالت
يف اجلمعية؛ ومل جتر مثل هذه املداوالت يف نيويورك أو يف
الهاي .وحتاول املكسيك إشراك الدول األطراف يف هذا
احلوار بشأن املقترح املقدم .وال ميكن الدفاع عن قضية
ليست مفهومة بصورة جيدة .وهذا األمر من شأنه أن
يسمح بإجراء حوار بشأن مضمون املقترح املكسيكي أو
التعديالت األخرى املقترحة عوضًا عن اجلوانب اإلجرائية.
يف حلقة دراسية عقدت يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب
املاضي ،ذكرت ضرورة النظر يف العالقات بني اجلمعية
واحملكمة .وبالنظر إىل ما حدث يف قضية الزيارات األسرية
للمحتجزين املعوزين وإىل املناقشات بشأن التعاون ،كيف
ميكن يف رأيك إحراز تقدم يف هذه القضية؟
لقد وقفت الدول األطراف إىل جانب احملكمة
طوال السنوات السبع تقريبًا اليت مضت منذ إنشائها وعند
منوها واشتداد أزرها .ولقد شاهدنا التطور اإلجيايب عمومًا
للمحكمة على الصعيد املؤسسي .وعلى الصعيد القضائي
كان هذا التطور بالتأكيد قويًا للغاية ،لكنه مل يكن بنفس
قدر التطور على الصعيد املؤسسي.
وهذا بالضبط ما يقدمه ذلك األمر ،أي أنه يتيح فرصة
للتوقف والنظر إىل اخللف لالستفادة من األخطاء والنتائج
اإلجيابية ،لكن فوق كل شيء عن طريق النظر إىل املستقبل.
وقد آن األوان يف رأيي للتفكري يف العمل اإلجيايب املنجز،
باإلضافة إىل ما مل ينجز بشكل جيد .وأنا أشري إشارة كاملة
إىل اجلانب املؤسسي من احملكمة ،وال أشري إىل اإلجراءات
القضائية اليت يوفر هلا النظام األساسي االستقالل القضائي.
وميكن هلذه العملية من التفكري واالستعراض املوجهة حنو
املستقبل أن تتيح الفرص أمام اجلمعية من أجل حتسني فاعلية
احملكمة واملسامهة يف ثباهتا املؤسسي وتعزيز «مبدأ احملكمة
الواحدة» ،وذلك من خالل حوار صادق وبناء ومفتوح.

هل ترى أن هناك جماالً معينًا ميكن أن تركز عليه عمليات
التقييم؟
أوضح اجملاالت وأكثرها منطقية هي امليزانية
اليت اضطلعت فيها الدول األطراف واجلمعية بدور حاسم
منذ البداية ،كما ينص على ذلك النظام األساسي .وخالل
السنوات املاضية وصلنا إىل استنتاج أن هناك جماالت
أخرى ميكن للجمعية بل وعليها أن تضطلع بدور هام
فيها .وهذا األمر ينطبق بالتأكيد على املباين الدائمة حيث
يفرق بوضوح بني احملكمة كمنتفع باملبىن والدول األطراف
كمالك له؛ وميكن متديد مفهوم امللكية هذا إىل جماالت
أخرى من أعمال احملكمة بوصفها مؤسسة.
ورمبا يكون موضوع الزيارات األسرية هو املميز للخط
الرفيع الفاصل بني اجملاالت اليت ميكن للدول األطراف بل
وعليها أن تشارك فيها واجملاالت اليت متثل امليدان احلصري
لعمل األجهزة املستقلة التابعة للمحكمة .وقد رأينا أن هناك
حيزًا للمناورة ،لكننا رأينا أيضًا أن اخلط املذكور رفيع
للغاية لكي نتخطاه.
وقد خلقت احملكمة مناذج جديدة يف جماالت عديدة .ففي
اجملال القضائي جيب مراعاة بعض القضايا املبدئية األساسية
مثل عدم التدخل وسيادة الدول .وكدول أطراف ،حنن
ننشئ توازنًا مع احملكمة يف هذه اجملاالت.
وهلذا السبب فأنا أعتقد أن من املهم أن منضي قدمًا سويًا.
فقد ختتلف اآلراء يف بعض األوقات وقد تنشأ بعض
التوترات .إال أنه إذا كان اجلميع يوافق بوضوح على هدف
جناح احملكمة الذي يضع حدًا لإلفالت من العقاب وحيول
دون وقوع جرائم جديدة ضد اإلنسانية وغريها من األفعال
اخلطرية ،ففي هناية املطاف سوف نسري مجيعًا ،كأجهزة
تابعة للمحكمة وكدول أطراف ،يف نفس االجتاه.
ما هي املواضيع األساسية املدرجة يف جدول أعمالك

اليومي؟
بصفيت سفريًا للمكسيك يف الهاي ،أنا
مسؤول عن جمالني هامني ومها الشؤون الثنائية والشؤون
متعددة األطراف .فعلى الصعيد الثنائي ،تتسم العالقات
السياسية مع هولندا بالود والسالسة ،وميكنها أن تصبح
أكثر استراتيجية ،ولذلك علينا أن نتكاتف لنتناول القضايا
وأوجه القلق والطموحات؛ كما أن عالقاتنا االقتصادية
جوهرية ،لكون هولندا هي ثالث أهم مستثمر يف املكسيك.
وكذلك فإن األنشطة الثقافية املكثفة اليت تضطلع هبا السفارة
آخذة يف النمو.
أما على الصعيد متعدد األطراف ،ينقسم وقيت بني احملكمة
اجلنائية الدولية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية ومتابعة
اإلجراءات يف حماكم أخرى ،خاصة حمكمة العدل الدولية.
من هو املهندس املفضل لديك؟
يعج التاريخ باملهندسني البارزين؛ لكن يلزم
مضي فترة كافية من الزمن ،ما يكفي من الوقت لتكون
الصدأ على املعادن ،ملعرفة ما إذا أصبح املهندس أو عمله
كالسيكيًا من عدمه .وقد تؤثر عوامل تتعلق بالطراز السائد
يف اجملتمع يف وقت معني ،لكن الطابع املعماري السائد
سيكون عاكسًا لزمانه وتعكس لغته صورة اجملتمع الذي
يتطور فيه .لذلك فإنين أمتنع عن احلديث عن املهندسني
املعاصرين.
ولكل هذه األسباب أعتقد أن املهندس الذي يترك أثرًا
كبريًا والذي أفضله هو املهندس اجملهول يف أية قرية يف
أمريكا الالتينية أو يف أفريقيا أو آسيا أو أوروبا والذي
يستخدم املواد احمللية يف البناء ،وفقًا ملا يقتضيه املناخ واملنظر
العام ،إخل ،أي املهندس احمللي .وحلسن احلظ ،فإن العامل
مليء مبثل هؤالء املهندسني اجملهولني من جبال األنديز إىل
الصحراء .وهم على خالف حاد مع اهلندسة املعمارية

السفري لوموناكو ،متحدثًا بالنيابة عن وفده ،بشأن
التعديالت املقترحة للمكسيك
إىل اليسار:
السيد غيوم ميشيل ،من البعثة املكسيكية.
إىل اليمني:
السيد مارسيلو بولكيه والسيدة ستيال أورينا
(املنسقان)
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مقابلة مع السيد سانتياغو وينز ،رئيس جلنة امليزانية واملالية

احلضرية السلبية اليت حتاول أن تبدو على غري حقيقتها،
جبلب الزجاج واحلديد وفرضه لتخلف انطباعًا سيئًا عن
احلداثة املعمارية.

مقابلة مع السيد سانتياغو وينز ،رئيس جلنة امليزانية واملالية
كيف تصف العالقة بني أجهزة احملكمة الثالثة واللجنة؟

هل لديك أية قصة طريفة ترغب يف احلديث عنها؟
لقيب يسهل نطقه وهجاءه .إال أنه غري شائع،
حىت يف إيطاليا الذي جاء منها .ورمبا يكون ذلك هو السبب
يف أنه كان دائمًا من الصعب تذكره أو نطقه ،وبالتايل أدى
ذلك إىل بعض االختالف .وأحدث مثال على ذلك وقع
أثناء اجلمعية األخرية عندما ذكر امسي بطرق خمتلفة ،مما
دفع بعض املوفدين إىل التساؤل عن السبب يف اإلشارة إ ّ
يل
بوصفي «سفريًا ملوناكو» يف حني أنين «سفري املكسيك».
ومما زاد الطني بلة ،هو ما قيل على سبيل املزاح بشأن لقيب
الثاين وهو توندا من أنه يوحي بأنين لست «سفريًا ملوناكو
فحسب ،بل وأيضًا سفريًا لتونغا».

املالمح الشخصية:
اهلوايات:
بالترتيب السفر والتصوير.
املكان املفضل:
بعد املكسيك ،اهلند.
البلدان اليت قام بزيارهتا:
ما يزيد على  90بلدًا وهي أعضاء يف األمم املتحدة.
وما يزيد على  100مكان إذا حسبت البلدان األخرى
واألماكن األخرى اليت تنتمي رمسيًا إىل دول لكنها تتمتع
باحلكم الذايت مثل بورتوريكو أو كوراساو.
األشياء اجملمعة:
أشياء تتعلق بأسفاري ،مثل املنتجات الفنية واألعمال
اليدوية والتذاكر والعمالت املعدنية وأدلة السفر والصور
الفوتوغرافية.
املطعم املفضل يف الهاي:
خبالف أي مطعم مكسيكي جيد ،مطعم
.San Telmo
الوجبة املفضلة:
وجبتا  Tacoأو  Cevicheجيدتني (وهي وجبات من
املكسيك وإكوادور وبريو) أو قطعة جيدة من اللحم مع
كأس بارد من البرية أو النبيذ األمحر وهذا يتوقف على
موقع املطعم واملناخ والظروف.
فريق كرة القدم املفضل:
أفضل فريق  Cruz Azulوخاصة ألن اللون األزرق
هو أحد األلوان املفضلة بالنسبة إ ّ
يل وكانوا أبطاالً دوري
كرة القدم يف املكسيك عندما كنت شابًا.
الفرق اليت يتوقع أن تتأهل إىل نصف هنائي كأس العامل يف
عام :2010
املكسيك والربازيل وإيطاليا وهولندا.

العالقة القائمة بينهم ممتازة ،فهناك ثقة كبرية يف
عمل اللجنة .وبصفيت رئيسها ،يتصل يب املسؤولون باحملكمة
عندما تنشأ أوضاع غري متوقعة بشأن مسائل خمتلفة تتعلق
باإلدارة وامليزانية .وأنا أعتقد كذلك أن احملكمة تعودت أن
ترى اللجنة كحليف هام يف إعداد وإدارة ميزانيتها.

ما رأيك عمومًا يف نتائج الدورة الثامنة للجمعية فيما يتعلق
بالقرار الصادر بشأن امليزانية لعام  2010واملناقشة اليت
دارت بشأهنا؟
النتيجة إجيابية للغاية ألهنا تبني أن احملكمة
أدركت الرسالة اليت أردنا أن نوافيها هبا وهي أن مرحلة
اإلنشاء قد انتهت وأن عليها أن تبدأ يف العمل باإلمكانيات
احلالية .وأصبح كذلك من املمكن التنبؤ بوجه أفضل
بامليزانية كما أصبحت أنشطة احملكمة أكثر اتساقًا مع
افتراضات امليزانية.
وأيدت الدول األعضاء توصيات جلنة امليزانية واملالية
وسلمت جبودة تقريرنا العالية ،وذلك أمر مشجع جلميع
أعضاء اللجنة الذين يبذلون جهدًا كبريًا يف كل دورة.
وكان الدعم املقدم من منسق امليزانية والفريق العامل يف
الهاي وخمتلف املنسقني املواضيعيني من األمهية مبكان
لتحقيق هذه النتيجة اإلجيابية املفيدة للمحكمة.
واألمر األهم هو أن الدول األعضاء ملتزمة بدعم العدالة
الدولية عن طريق إنشاء مؤسسة حديثة ومرنة وغري
بريوقراطية.
بعد مرور سبع سنوات ،ما هي التحديات األساسية اليت
تواجهها احملكمة يف جمايل امليزانية واإلدارة؟
لقد أحرزت احملكمة منذ إنشائها تقدمًا هائ ً
ال
يف جمايل امليزانية واإلدارة .غري أنه من الطبيعي أن يكون يف
امليزانية اليت زادت بسرعة لتتخطى  100مليون يورو حيز
لترشيد استخدام املوارد .وال تزال احملكمة يف حاجة إىل
حتسني مربرات احلصول على موارد جديدة ،كما أهنا يف
حاجة إىل حتديد جماالت ملموسة ألوجه الفاعلية ،وذلك
بأن تضع هنجًا أكثر مرونة وأن تكون خالقة يف إعادة توزيع
املوارد املوجودة اليت مل يعد هناك حاجة إليها قبل طلب
موارد جديدة .وكذلك ال بد من أن تقوم على سبيل املثال
مبتابعة تنفيذ قرارات مجعية الدول األطراف عن كثب.

هل يوجد توتر كامن بني احملكمة بوصفها مؤسسة تقدم
ميزانية مقترحة واللجنة بوصفها جهازًا فنيًا للرقابة تقترح
عادة تعديالت خلفض االعتمادات املطلوبة أو تشكك يف
أسس بعض املقترحات؟
هذه ليست احلالة اليوم .ورمبا يف بداية إنشاء
احملكمة كان هناك بعض التوتر نظرًا لالفتقار إىل التجربة
وعدم فهم املعلومات اليت تطلبها جلنة امليزانية واملالية .وحنن
نشعر اليوم بأن احملكمة منفتحة للغاية وشفافة يف اإلجراءات
اليت تتخذها لتوفري املعلومات املطلوبة من اللجنة .وكأعضاء
يف جلنة امليزانية واملالية ،حنن صادقون يف آرائنا ،نظرًا
الستقاللنا .ونبدي رأينا ملوظفي احملكمة من خالل تبادل
مفتوح لآلراء من دون أن يؤثر ذلك يف اجلو الودي السائد
بيننا.
ودعين فقط أن أوضح نقطة ،فإهنا ليست قاعدة أن نقترح
تعديالت باخلفض على امليزانية ،إذ إننا أشرنا يف املاضي
كذلك يف بعض األحيان إىل أنه ينبغي ختصيص موارد
إضافية ألنشطة معينة .وجيب أن تكون هذه املؤسسة
متوازنة ،شأهنا يف ذلك شأن سائر املؤسسات ،لكي تعمل
بفاعلية .وتقدم خمتلف األجهزة طلباهتا املتعلقة بامليزانية لكن
يف بعض األحيان ال تكون تلك الطلبات متوازنة ألن عملية
إعداد امليزانية بأكملها معقدة .وتتبع جلنة امليزانية واملالية
هنجًا شام ً
ال وتوصي بإدخال تعديالت من أجل تعزيز «مبدأ
احملكمة الواحدة».
هل هناك جمال لتحسني االتصال بني اللجنة وأجهزة احملكمة
الثالثة؟
هناك دائمًا جمال للتحسني .وأعتقد أننا أحرزنا
تقدمًا كبريًا يف هذا الصدد ،فعلى سبيل املثال ،أنشأنا منذ
العام املاضي ،يف جتربة رائدة أفرقة عاملة فرعية غري رمسية يف
جلنة امليزانية واملالية ملتابعة مسائل معينة ،وذلك باالستعانة
باخللفية املختلفة لكل عضو ،وأعتقد أن ذلك قد حسن
االتصال مع احملكمة ،وأتاح أيضًا الفرصة جلميع أعضاء
اللجنة للمشاركة يف بعض البنود املعينة (مثل املنظمات غري
احلكومية أو االستثمارات أو الفريق العامل يف الهاي أو
اإلحاطات اإلعالمية للهيئات الدبلوماسية أو مجعية الدول
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األطراف) .وضغط العمل يف اللجنة هائل ودعم مجيع
الزمالء أمر جوهري .وأنا أتشرف بالعمل يف اللجنة مع
زمالء ممتازين ومتفانني يف عملهم.
على خالف السنوات األوىل للمحكمة حني كانت جلنة
امليزانية واملالية هي اجلهاز الفرعي الوحيد يف اجلمعية ،هناك
اآلن فريقان عامالن تابعان للمكتب يف الهاي ونيويورك،
وهناك كذلك جلنة الرقابة على املباين الدائمة اليت كلفت
يف بعض احلاالت مبواضيع جيب على جلنة امليزانية واملالية
أن تنظر فيها .فهل هناك أي تعقيد بسبب أي تعارض قد
حيدث يف املهام؟
من الطبيعي مع منو احملكمة وبدء نشاطها أن
يكون هناك املزيد من املسائل اليت جيب التعامل معها.
ويتطلب بعضها متابعة دائمة تقريبًا ،مثل مسألة املباين
الدائمة .ويتعذر تغطية كل شيء يف الدورات اليت نعقدها
ملدة أسبوعني كل عام .وأعتقد أن للمسامهة اليت يقوم هبا
الفريقان العامالن قيمة كبرية بالنسبة إىل جلنة امليزانية واملالية
وإىل مجعية الدول األطراف .غري أن أعضاء اللجنة يتمتعون
باالستقالل يف اختاذ اآلراء التقنية يف إطار والية اللجنة.
كيف جيري االتصال أو تبادل اآلراء بني جلنة امليزانية واملالية
واجلمعية وأجهزهتا الفرعية؟
تقدم جلنة امليزانية واملالية دائمًا تقارير إىل مكتب
اجلمعية من خالل رئيس املكتب السفري ويناويسري الذي
أبدى انفتاحًا كبريًا ألن يقدم لنا التوجيه واإلرشاد بشأن
بعض املسائل احلساسة .وكذلك أتصل شخصيًا ومباشرة
مع منسقني معنيني ببنود معينة وأتبادل الربيد اإللكتروين
معهم ،وأقوم بعروض أمام الفريق العامل يف الهاي ،وقد
قمت باتصال مجاعي مع ممثلي الدول لتبادل اآلراء معهم
بشكل مباشر.
كيف جيري االتصال بني جلنة امليزانية واملالية واملنظمات غري
احلكومية وموظفي احملكمة؟
علقت اللجنة دائمًا أمهية واعترافًا كبريين
لعمل التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية الذي
دائمًا ما يعرض آرائه وتوقعاته يف بداية كل دورة .وأنا
شخصيًا أكن تقديرًا كبريًا اللتزامه باحملكمة وأستمتع كثريًا
باالستماع إليه ،وذلك ألنه يعمل دائمًا على دعم احملكمة.
وقد طور التحالف فهمًا أفضل للجوانب املتعلقة بامليزانية
وهو يقدم لنا املعلومات األساسية أيضًا .وهذا التبادل مفيد
جدًا .ولدينا عضو يف جلنة امليزانية واملالية متاح طيلة العام
لالجتماع مبمثلي املنظمات غري احلكومية.
بالنظر إىل أحد املخاطر املوضحة يف تقرير اخلبري االستشاري
للمحكمة ،أشارت جلنة امليزانية واملالية إىل احتمال احلاجة
إىل استعراض اهليكل اإلداري للمحكمة (الفقرات من 25

إىل  27من تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا املعقودة يف
أب/أغسطس  .)2009هل هناك من دور قد تضطلع به
اجلمعية واللجنة يف هذا العمل ،مع األخذ يف احلسبان أن
أجهزة احملكمة الثالثة عاجزة على ما يبدو عن التقدم سريعًا
يف هذا الشأن؟
أنا ال أريد أن أخرج هذه التوصية عن سياقها.
وكما قلت ،هناك دائمًا جمال للتحسني .فالغرض من هذه
التوصية هو املضي قدمًا يف هذا االجتاه .ومن الطبيعي أن
حتتاج أية مؤسسة جديدة إىل بعض الوقت لكي تعمل
ككيان واحد .ويف بعض األحيان تكون القواعد غري
واضحة بالقدر الكايف أو خيتلف تفسرينا هلا .وتقع املشكلة
عندما يؤثر ذلك على عملنا .وجيب أن أقول إهنا ليست
باملهمة السهلة ،وأعرف أن الرئيس سونغ ملتزم التزامًا
كام ً
ال حبل هذه املسألة وهو يقوم بعمل حاسم .وكذلك
فإن هذا الوقت مناسب للتفكري فيما ميكن حتسينه ،نظرًا
النعقاد املؤمتر االستعراضي .وهذه فرصة للنقد البناء الذي
ميكن أن يساهم يف التحسني.
بصفتك أحد األعضاء املؤسسني للجنة امليزانية واملالية ،وقد
شاركت يف عام  2003يف جهود إنشاء مؤسسة جديدة،
كانت وال تزال مستوحاة ،إىل حد كبري ،من األمم املتحدة،
على الرغم من أهنا مستقلة عنها ،خاصة فيما يتعلق بالنظام
املايل والقواعد املالية واملوارد البشرية وتقرير االشتراكات،
إخل .ومبا أنك مثلت أوروغواي يف اللجنة اخلامسة التابعة
لألمم املتحدة وتتابع يف الوقت الراهن قضايا اليونسكو عن
طريق تقدمك ملنصب نائب املمثل الدائم ألوروغواي لدى
اليونسكو يف باريس .هل ميكنك عرض رأيك العام عن
مزايا وعيوب الدورة الدراسية املستوحاة من األمم املتحدة
واليت وضعتها اجلمعية؟
لكل مؤسسة طابع فريد ووالية خمتلفة .غري أنه
ال شك يف أن لألمم املتحدة ،على الرغم من ملينا كخرباء
يف مسائل امليزانية إىل نقد العديد من اجلوانب اإلدارية فيها،
ما يزيد على  60عامًا من التجربة اليت تعطي الكثري من
الدروس املستفادة اجليدة يف جمال اإلدارة والتنظيم واجلوانب
املتعلقة بامليزانية .والتحدي املطروح هو االستفادة من
العديد من اجلوانب اإلجيابية يف منظومة األمم املتحدة
وكذلك اجلرأة على النظر يف وضع أساليب جديدة للتعامل
مع بعض املسائل اليت مل تنجح األمم املتحدة جناحًا تامًا يف
التعامل معها.

وأود أن أذكر مثاالً هامًا على ذلك ،ففي البداية نقلت مجعية
الدول األطراف عن احملاكم الدولية األخرى املعايري اخلاصة
باملعاشات التقاعدية للقضاة الباهظة للغاية .وقد قررت جلنة
امليزانية واملالية إعادة النظر يف هذا البند واقترحت على مجعية
الدول األطراف نظامًا أكثر فاعلية بشأن املعاشات التقاعدية
للقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية دون املساس مبا يتوقعه
القضاة بطبيعة احلال .وقد اعتمدت مجعية الدول األطراف
هذا النظام املعدل ،وتعتربه الدول األعضاء مثاالً جيدًا يف
الوقت الراهن على إمكانية أن تكون أية مؤسسة جديدة
مبتكرة وأن تسهم يف حتديث املعايري الدولية للمنظمات
األخرى ومطابقتها للواقع العاملي.
وميكن أن أذكر وضعًا آخر خبصوص املوظفني امليدانيني.
فقد اكتسبت األمم املتحدة خربة هائلة من خالل املهام اليت
تقوم هبا يف حفظ السالم ،خاصة منذ التسعينيات .ومبا أنين
كنت مسؤوالً عن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف
وزارة الشؤون اخلارجية يف أوروغواي (ويعد بلدي مسامهًا
مهمًا يف قواهتا) فقد حظيت بفرصة لرؤية الواقع يف امليدان،
وأدركت أمهية منح األولوية للموظفني امليدانيني وإعطائهم
الدوافع والدعم لكي يقوموا بواجباهتم .ويف هذه احلالة،
معايري األمم املتحدة هي األحدث عهدًا وهي تساهم يف
بلوغ هذا اهلدف ،لكننا من جديد نفضل القواعد املوضوعة
حسب الطلب ،وليست قواعد األمم املتحدة ،كمبدأ عام،
هي أفضل خيار تلقائي جلميع املؤسسات.
لقد استندت احملكمة ،يف بعض اجملاالت كاملوارد البشرية،
إىل إطار األمم املتحدة املعياري ،فهل عاد ذلك بالنفع على
احملكمة؟
اتبعت احملكمة يف بعض اجملاالت ،مثل شروط
التعيني ،هنجًا مبتكرًا .فيمكنك أن تتقدم إىل منصب رفيع
املستوى دون أن يكون لديك  15عامًا من التجربة إذا
كانت مؤهالتك كافية .وذلك األمر يتيح أمام احملكمة هنجًا
جديدًا وديناميًا ،إذ ميكن أن يكون لدينا موظفون مهنيون
شباب ومؤهلون يف مناصب اختاذ القرار ،كما حيدث ذلك
يف القطاع اخلاص.
ولدنيا آراء خمتلفة يف جماالت أخرى ،فعلى سبيل املثال
كنا أكثر كرمًا يف حتديد درجات الوظائف يف احملكمة عن
املؤسسات األخرى ،مثل احملاكم الدولية .واهلدف من ذلك

وهذا األمر يصعب كثريًا على املوظفني ،ألن الغالبية اعتادت
على النظر إىل معايري األمم املتحدة كقواعد عامة ،لكن
علينا أن نبقي نصب أعيننا أن األمم املتحدة ختضع لعملية
إصالح تطرح العديد من التحديات ،وذلك ألن الوقت قد
تغري ومثة حاجة إىل التغيري لكي ال تتأثر مصداقية املؤسسات
املمثلة واملنظومة متعددة األطراف يف حد ذاهتا.
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مكتب اجلمعية

كان الجتذاب املرشحني املؤهلني ،لكنين الزلت لست
متأكدًا إن كان هناك ضرورة حقيقية لذلك ،مبا أن ظروف
العمل جيدة بالفعل.
مع األخذ يف احلسبان أن ميزانية احملكمة بدأت يف الثبات
عند حد يناهز  100مليون يورو يف السنة ،هل ترى أن
هناك فرصة لالنتقال إىل وضع ميزانيات لفترة سنتني؟
أعتقد أن الوقت ال يزال مبكرًا للقيام بذلك،
ومن األفضل النظر يف هذه اإلمكانية عندما ختتتم احملكمة
دورة قضائية كاملة.
يف تشرين الثاين/نوفمرب قررت اجلمعية وضع  7ماليني يورو
كحد لصندوق الطوارئ .كيف ترى جلنة امليزانية واملالية
الطريقة اليت تناولت هبا احملكمة إمكانية استخدام الصندوق
يف عام 2009؟ وهل الدور الذي تضطلع به اللجنة هو
اإلحاطة علمًا بطلب احملكمة أو التصريح هلا باستخدام
الصندوق؟
هذا املبلغ ليس حدًا ،يف الواقع ،لكنه عتبة
وضعت من أجل جتديد موارده .وكانت احملكمة حريصة
على إمكان استخدام صندوق الطوارئ مع مراعاة مستوى
النشاط القضائي.
أما خبصوص دور جلنة امليزانية واملالية ،فعم ً
ال بالقاعدة املالية
 7-6اليت تنص على أنه قبل االرتباط مبثل هذه االلتزامات،
يقدم املسجل إشعارًا إضافيًا مقتضبًا بامليزانية إىل جلنة امليزانية
واملالية ،ويراعي أي تعليقات مالية تبديها اللجنة .وبالتايل،

مكتب اجلمعية

فإن املسجل عليه ،من الناحية الفنية ،أن يقدم اإلشعار قبل
استخدام الصندوق وأن يأخذ تعليقاتنا يف احلسبان .وهذا
التصريح ليس إجباريًا ،ولكن يظل املسجل يف الواقع وطبقًا
للقواعد املالية مسؤوالً وخاضعًا للمسائلة الشخصية واملالية
عن عواقب أية خمالفات ،شأنه يف ذلك شأن أي موظف
من موظفي احملكمة.
ولقد تلقينا يف عام  2009فقط تسعة بالغات عن احتمال
استخدام صندوق الطوارئ جملرد إمكان ذلك وألن املسجلة
رأت أن من واجبها أن تقدم اإلشعار للجنة امليزانية واملالية
وأرادت أن تعرف تعليقاتنا على ذلك.
ويتوقف األمر برمته على قدر السيطرة أو املرونة الذي تريد
مجعية الدول األعضاء منحه للمحكمة .وأنا شخصيًا أعتقد
أن الوقت مبكر إلعادة النظر يف هذه الصناديق وينبغي أن
نكتسب املزيد من اخلربة وأن ننجز عملية كاملة .وحىت
اآلن تتمتع احملكمة بقدر ال بأس به من السيولة.
هل ستمثل جلنة امليزانية واملالية يف املؤمتر االستعراضي يف
كمباال؟
نعم ،لقد وافقنا على أن تكون اللجنة حاضرة
أثناء املؤمتر االستعراضي ،ألننا نعتقد أهنا حلظة تارخيية وينبغي
أن تكون مفيدة جدًا لتبادل اآلراء مع الدول األطراف.
وهذا األمر مهم للجنة نظرًا ألننا اجلهاز الوحيد الذي
ليست لديه فرص كافية لاللتقاء بالدول األعضاء من أجل
تبادل اآلراء وشرحها .وأرى يف كل عام موظفي احملكمة
يسافرون كثريًا إىل نيويورك وإىل بروكسل ،إخل ،لعرض

وفقًا للوالية املعهود هبا إىل اجلمعية ،قام املكتب بتوزيع املواضيع بني فريقيه

امليزانية على الدول األعضاء وشرحها هلا .أما جلنة امليزانية
واملالية فليست لديها هذه الفرصة ،ويف بعض األحيان قد
يؤثر هذا االفتقار إىل فرص االتصال على فهم توصياتنا.
وبالطبع سنكون مثاالً لذلك عن طريق استخدام مواردنا
بكفاءة ،لكنين أعتقد أن وجود أعضاء املكتب مرغوب فيه
للغاية.

املالمح الشخصية:
اهلوايات:
أحب التصوير والفن املعاصر عمومًا ،والعدو واليوغا.
املؤلفون املفضلون أو الكتب اليت قرأها مؤخرًا:
كتايب املفضل هو “ ”Motivos de Proteoالذي
ألفه  .Jose Enrique Rodoومن بني املؤلفني
يف أوروغواي الذين أستمتع مبؤلفاهتم Eduardo
 Galeanoو Mario Benedettiالذي فارق احلياة
لألسف يف العام املاضي .وأحب كذلك
 Garcia Marquezو Paulo CoelhoوIrving
 .Wallaceوأقرأ يف الوقت الراهن كتاب Invictus
الذي ألفه .John Carlin
الشاطئ املفضل:
 Punta del Diabloوهو شاطئ يقع على احمليط
األطلسي يف أوروغواي وبالطبع الشاطئ املعروف دوليًا
 Punta del Esteوهو بالتأكيد أفضل مكان يزوره
املرء يف شهر كانون الثاين/يناير.
فريق قرة القدم املفضل يف أوروغواي:
هو فريق  Defensorاجملاور يل يف
 Punta Carretasيف مونتيفيديو.

الدول املئة و عشرة
األطراف في نظام روما األساسي

العاملني وبتعيني ميسرين لكل موضوع.

الفريق العامل يف نيويورك

الفريق العامل يف الهاي

الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاهتا
السيد يوكيهورو وادا (اليابان)

التعاون
السفرية ماري ويالن (أيرلندا)

التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني
السيد إيدن شارل (ترينيداد وتوباغو)

آلية الرقابة املستقلة
السيد فالدميري سفيتكوفيتش (صربيا)

خطة العمل من أجل حتقيق عاملية نظام روما األساسي
وتنفيذه تنفيذًا كام ً
ال
السيدة إيفا سوركوفا (سلوفاكيا)

اخلطة االستراتيجية للمحكمة
السفري جون مارك هوشيت (لكسمربغ)

املؤمتر االستعراضي
السيد ماسيلو بولكيه (الربازيل) و
السيدة ستيال أورينا (كنيا)

الصندوق االستئماين للضحايا
السيد مارتني سترب (سويسرا)
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مقابلة مع السفيرة كريسنت بيرنغ عن التكامل اإليجابي
الربامج .واألمر ذاته يسري على عدد من أنشطة املنظمات
الدولية.
وتضطلع احملكمة بدور حاسم يف ضمان االحترام الدائم
للقانون اجلنائي الدويل وتقدمي مجيع املسؤولني عن ارتكاب
أشد اجلرائم خطورة للمحاكمة .غري أنه من املهم أيضًا أن
حتذو الدول األطراف حذو احملكمة لتاليف ثغرات اإلفالت
من العقاب وللحفاظ على سالمة نظام روما األساسي للعدالة
اجلنائية بأكمله.
ما هو اهلدف الرئيسي من التركيز على التكامل اإلجيايب؟

صاحبة السعادة السيدة كريسنت بيرنغ،
سفيرة الدامنرك لدى هولندا
قبل أن ندخل يف تفاصيل التكامل اإلجيايب ،نذكر أوالً
القليل من املالحظات العامة .فقد اختريت جنوب
أفريقيا والدامنرك كدولتني منسقتني للتكامل فيما يتعلق
بعملية التقييم يف املؤمتر االستعراضي .ومادام التكامل
اإلجيايب مستمرًا ،فإن العمل ال يزال جاريًا يف هذا
اجملال .أما دقة تعريفنا للمفهوم ،أو حىت تسميتنا له يف
هناية املطاف ،فذلك يتوقف على املناقشة اليت سنجريها
يف األشهر القادمة.
هل ميكنك توضيح مفهوم التكامل اإلجيايب؟
للتكامل اإلجيايب جوانب عديدة خمتلفة .فاملقصود
أساسًا هو ضمان أن متلك احملاكم الوطنية مجيع األدوات
الالزمة للتحقيق يف اجلرائم الواردة يف نظام روما األساسي
ومالحقتها .فبموجب النظام األساسي ،قطعت مجيع الدول
األطراف على نفسها االلتزام بالقيام بذلك وتعهدت حبماية
شعوهبا من القتل اجلماعي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
وجرائم احلرب.

سيساهم التكامل اإلجيايب يف سد ثغرات اإلفالت
من العقاب وسيمكن احملاكم الوطنية من التعامل مع أخطر
اجلرائم .وينبغي هلذا األمر أن يعزز بدوره األثر الوقائي لنظام
روما األساسي.
ولو أردنا النجاح يف مكافحة اإلفالت من العقاب ،فإن هذه
املكافحة ينبغي أن جترى على مجيع املستويات ،وأن تكون ضد
مجيع مرتكيب اجلرائم .وال ميكن أن نترك للمحكمة وحدها
ضمان النجاح هلذه العملية .فاملسؤولية األساسية عن جناحها
تقع على عاتق الدول األطراف.
والتوصل إىل اتفاق سياسي بشأن تعزيز نشاط احملكمة يف
إطار التكامل اإلجيايب سيكون مبثابة طريقة فعالة إلرسال إشارة
دعم قوية للمحكمة – ولنظام روما األساسي للعدالة اجلنائية
الدولية .وال ينبغي للمؤمتر االستعراضي أن ميعن يف النظر يف
أوجه التطور يف القانون اجلنائي الدويل فحسب ،بل ينبغي عليه
أيضًا أن ينظر إىل املستقبل ويتناول الطرق اليت ميكن أن نتبعها
لالضطالع بالعمل بشكل أفضل.
ما هو الدور الذي ميكن للمحكمة أن تضطلع به يف ظل
التكامل اإلجيايب؟
أعتقد أن القيود املالية والقضائية حتدد دور
احملكمة إىل حد ما .فاحملكمة ،أوالً وقبل كل شيء ،هي
مؤسسة قضائية وليست وكالة للتعاون اإلمنائي.

وميكن للعديد من البلدان أن تواجه ،ألسباب خمتلفة ،صعوبات
يف الوفاء هبذه االلتزامات والتعهدات .ومن الضروري أن ننظر
يف الطرق اليت ميكن أن نساعد هبا بعضنا بإنشاء نظم إدارية
وطنية تأخذ على عاتقها هذه التعهدات .وميكن أن يتم ذلك
عن طريق تبادل أفضل املمارسات وتقدمي املساعدة واخلربة
الفنية يف جماالت خمتلفة ،مبا فيها يف سن التشريعات ومحاية
الشهود والطب الشرعي وإنفاذ األحكام وتدريب القضاة.

غري أنه ميكن للمحكمة أن تساهم بطرق خمتلفة ومهمة ،مع
األخذ يف احلسبان ضرورة ضمان استقالل القضاء واالدعاء
فيها.

وبعض الدول تقدم بالفعل جزءًا من هذه املساعدة من خالل
برامج تطوير سيادة القانون .وهناك املزيد مما ميكن القيام به
يف جمال استكشاف أوجه للتآزر بني النظام األساسي وهذه

ويف حالة البلدان اليت قامت فيها احملكمة بالتحقيقات
واملالحقات ،ميكن للمحكمة أن تساعد السلطات الوطنية يف
مالحقة مرتكيب اجلرائم األقل خطورة وأن تساهم يف عمليات

الصلح وتوثيق البيانات عن طريق تبادل األدلة اجملمعة .وفض ً
ال
عن ذلك ،ميكن أيضًا لتبادل اخلربات واإلرشاد أن يساعد
السلطات الوطنية.
ويف السياق األوسع نطاقًا ،اكتسبت احملكمة طوال فترة وجودها
القصرية نسبيًا كمًّا هائ ً
ال من اخلربة واملعرفة والتجربة اليت
ميكن استخدامها بطرق خمتلفة وبالتعاون مع املنظمات الدولية
واجلهات املاحنة يف تعزيز قدرة احملاكم الوطنية يف مجيع الدول
األطراف .وأريد أن تعمل احملكمة كميسر أو وسيط للتعاون
فيما بني الدول األطراف وبني الدول األطراف واملنظمات
الدولية للمضي قدمًا يف مكافحة اإلفالت من العقاب.
كيف ميكن للدول األطراف يف نظام روما األساسي املسامهة
يف إضفاء الفعالية على التكامل اإلجيايب؟
ستضطلع الدول األطراف واملنظمات الدولية
ذات الصلة واجملتمع املدين وسائر الشركاء يف عملية اإلنفاذ
باجلزء األكرب من العمل.
واهلدف عمومًا هو تعزيز قدرة احملاكم احمللية .ومن بني
األدوات اليت ميكن استخدامها برامج التعاون اإلمنائي وصور
أخرى من املساعدة اإلمنائية .وتدير العديد من الدول بالفعل
برامج شاملة بشأن سيادة القانون .ويتجاوز تطاق العمل
التعهدات املقطوعة مبوجب نظام روما األساسي ،ولكن ميكن
أن تؤخذ هذه التعهدات بانتظام يف احلسبان بشكل كما ميكن
استكشاف أوجه للتآزر.
وميكن كذلك لطائفة من املنظمات الدولية النشطة يف
جماالت القانون والعدالة الدوليني و/أو التعاون اإلمنائي يف
القطاع القضائي فض ً
ال عن اجملتمع الدويل ،أن تقدم املزيد
من املسامهة.
وفض ً
ال عن ذلك ،غالبًا ما يكون لدى الدول خربة خاصة يف
بعض اجملاالت اليت قد تكون مفيدة لغريها من الدول مثل محاية
الشهود والطب الشرعي .ولدى الدامنرك على سبيل املثال
مدع عام خمصص لشؤون اجلرائم الدولية قد تكون جتاربه
مفيدة للبلدان األخرى .وميكن تبادل هذه اخلربة الفنية أيضًا
مع دائرة أوسع من الدول املهتمة.
والعناصر الالزمة لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب من
خالل التكامل اإلجيايب موجودة إىل حد كبري بالفعل ،لكن
املطلوب هو إذكاء الوعي بنظام روما األساسي ،وهو ما ميكن
عمله ملساعدة األنشطة القائمة ومن مث تكييفها واتساقها .فإن
أمكن وضع كل هذه القطع سويًا ،أعتقد أنه ميكننا القيام
بأمور كثرية جيدة للعادلة اجلنائية الدولية وملكافحة اإلفالت
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من العقاب وللمحكمة اجلنائية الدولية ذاهتا.
كيف يتماشى التكامل اإلجيايب مع نظام روما األساسي؟
إن احملكمة هي مبوجب نظام روما األساسي
حمكمة للمالذ األخري .فهي تتدخل فقط عندما تكون الدول
نفسها غري راغبة يف االضطالع بالتحقيق واملقاضاة أو غري
قادرة حقًا عليهما .وهكذا يويل النظام األساسي األولوية إىل
اإلجراءات الوطنية احلقيقية ،وبصورة ضمنية إىل قدرة احملاكم
الوطنية على القيام بذلك.
وال ينطوي النظام األساسي على أحكام صرحية تنص على
التكامل اإلجيايب ،لكن هناك إشارة يف الديباجة إىل ضرورة
اختاذ تدابري إضافية ملكافحة اإلفالت من العقاب على الصعيد
الوطين.
وقد شددت الدول يف مناسبات عديدة ويف حمافل خمتلفة مثل
مؤمتر القمة العاملي الذي عقدته األمم املتحدة يف عام ،2005
على ضرورة محاية املدنيني من القتل اجلماعي وجرائم احلرب
والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وأعربت عن
التزامها هبا ،وذلك ليس يف حماكمها فحسب ،بل وأيضًا عن
طريق تبادل املساعدة فيما بينها لتحمل أعباء هذه احلماية ،مبا
يف ذلك التحقيق واملقاضاة عندما ترتكب هذه اجلرائم.

ما هي التحديات والتعقيدات اليت قد يواجهها إدراج التكامل
اإلجيايب؟
إن التكامل اإلجيايب ،كما حاولت أن أعرّفه هنا،
ليس حقًا فكرة جديدة .والتحدي الذي سنواجهه هو زيادة
القيمة دون تكرار اهلياكل واألنشطة القائمة ،ويف الوقت ذاته
احلفاظ على استقالل ونزاهة القضاء واالدعاء يف احملكمة.
وجترى بالفعل العديد من األنشطة يف جمال التكامل اإلجيايب،
ولكن حتت مسميات خمتلفة .واملهم هو استغالل اهلياكل
القائمة وزيادة «الناتج» على أفضل وجه.
وقد يكون ذلك صعبًا ،لكن ال ينبغي أن مينعنا عن حماولة سد
ثغرات اإلفالت من العقاب باستخدام اإلمكانيات املتاحة.
هل إلدراج التكامل اإلجيايب أية تداعيات على امليزانية
الربناجمية؟

ونظام روما األساسي هو منظومة تقوم على ركيزتني تكمل
فيها الدول األعضاء واحملكمة كل منهما األخرى .وتلتزم مجيع
الدول األطراف بالتعاون مع احملكمة ،لكن ينبغي لنا كذلك
أن ننظر يف طرق مكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق
التعاون فيما بيننا.

سيكون على الدول األطراف اختاذ القرار يف هذا
األمر ،وهو يتوقف كذلك على النهج الذي قد يتبع .وال
ضرورة أن يكون هناك تداعيات كبرية على امليزانية .فيمكنك
أن تتخيل تكليف وحدة صغري خمصصة أو شخص ما يف
داخل احملكمة بالعكوف على هذا املوضوع والعمل كميسر أو
وسيط.
فليس هناك يف رأيي أنشطة جديدة من املمكن أن تضطلع
هبا احملكمة خالف ما تضطلع به بالفعل .فاملهمة األساسية
اآلن هي تشجيع الدول األطراف واملنظمات الدولية واجملتمع
الدويل على العمل معًا.
ما هي اخلطوات اليت ستتخذ يف املستقبل للمضي قدمًا
باملناقشة بشأن التكامل اإلجيايب يف الفترة السابقة لعملية التقييم
اليت ستجرى أثناء املؤمتر االستعراضي؟
حنن نعكف اآلن مع جنوب أفريقيا على إعداد
وثائق تتضمن معلومات أساسية عن هذا املوضوع وعن النتائج
احملتملة للمؤمتر االستعراضي من حيث التقييم والتكامل.
وسوف نقدم هذه املقترحات ،يف أسرع وقت ممكن ،لينظر
فيها الفريقان العامالن التابعان للمكتب .وحنن نأمل ،استنادًا
إىل ما أحرزه الفريقان العامالن من تقدم ،أن نتمكن من
املوافقة على تلك القضايا يف الدورة املستأنفة للجمعية اليت
ستعقد يف آذار/مارس ،مع األخذ يف احلسبان ضمان حتقيق
نتائج ناجحة فيما يتعلق هبذه املواضيع يف املؤمتر االستعراضي.

الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف :أرقام
عدد الوثائق الرمسية

69

عدد الصفحات

عدد الوفود /املمثلني

املشاركة
الدول األطراف

100

الدول األطراف

438

لكل منهما

الدول املراقبة

29

الدول املراقبة

98

لكل منهما

الدول املدعوة

2

الدول املدعوة

7

العربية /االنكليزية /الفرنسية /اإلسبانية 1055
الصينية /الروسية

242

أجهزة االستقبال املفقودة

47

أجهزة االستماع املفقودة

41

عدد اللقاءات اجلانبية

23

جمموع الدول املشاركة

131

املنظمات الدولية

19

املنظمات غري احلكومية

املنظمات غري احلكومية

33

جمموع عدد املشاركني

جمموع وفود الدول

543

املنظمات الدولية

25
166
734

19
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اجتماعات جمعية الدول األطراف وجدولها الزمني

اجلدول الزمني جلمعية الدول األطراف

جتاه املؤمتر االستعراضي

2010

صاحب السعادة السيد فريدريك روهندي ،نائب احملامي العام،والوزير يف
أوغندا ،يلقي كلمته اليت يدعو فيها مجيع الدول إىل املؤمتر االستعراضي يف
كمباال.

جمعية الدول األطراف
الدورة الثامنة املستأنفة
نيويورك
من  22إىل  25آذار/مارس
الدورة التاسعة
نيويورك
من  6إىل  10كانون األول/ديسمرب

املقترحات بشأن مسألة تنفيذ األحكام الصادرة
بالسجن

املؤمتر االستعراضي

صاحب السعادة السفري رولف فيف ،يعرض املقترح النروجيي بشأن مسألة
تنفيذ أحكام السجن.

كمباال ،أوغندا
من  31أيار/مايو إىل  11حزيران/يونيو

جلنة امليزانية واملالية

جتاه خدمة مؤمترات أكثر مراعاة للبيئة

الدورة الرابعة عشرة
الهاي – من  19إىل  23نيسان/أبريل

السيد رينان فيالسيس ،مدير أمانة اجلمعية ،والسيد لويس نينيو ،مدير إدارة املؤمترات واالجتماعات يف منظمة الدول
األمريكية ،أثناء زيارة إىل واشنطن العاصمة ملناقشة التعاون يف جمال خدمة املؤمترات واإلجراءات املتعلقة بإعداد الوثائق ،مبا
يف ذلك أسلوب “الشرائح الضوئية” ونظام التسجيل الرقمي املعمول به يف منظمة الدول األمريكية.

الدورة خامسة عشرة
الهاي – من  23إىل  31آب/أغسطس

مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا
نيويورك – من  22إىل  25آذار/مارس

يف الفترة من عام  2003إىل عام 2009
عكف الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية
العدوان الذي شكلته اجلمعية على مسألة
تعريف جرمية العدوان .وتوىل الفريق
كذلك مهمة حتديد الشروط اليت مبوجبها
ينبغي للمحكمة اجلنائية الدولية أن تسمح
باملقاضاة عن هذه اجلرمية ،السيما يف
ضوء مسؤولية جملس األمن التابع لألمم
املتحدة عن حفظ السلم واألمن .والفريق،
الذي كان مفتوحًا أمام ممثلي احلكومات
من مجيع الدول ،أحرز جل تقدمه يف
االجتماعات غري الرمسية اليت استضافها
معهد ليختنشتاين لتقرير املصري يف جامعة
برينستون .وينطوي هذا الكتاب على
التقارير الكاملة ،وعلى حتليل قانوين
لعملية التفاوض.

املنشورات *
عملية برينستون بشأن جرمية العدوان

اجتماع املائدة مستديرة مع املنظمات
غير احلكومية

* باالنكليزية فقط

شارة الناشر
أمانة جمعية الدول األطراف،
احملكمة اجلنائية الدولية

P. O. Box 19519, 2500 CM. The Hague, The Netherlands

هذه الرسالة ليست وثيقة رمسية .بل القصد من ورائها هو اإلعالم اجلماهريي ال غري.
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السيد رينان فيالسيس ،مدير أمانة اجلمعية،
يف البيان اإلعالمي املقدم ملمثلي املنظمات
غري احلكومية بشأن األعمال التحضريية
للمؤمتر االستعراضي كجزء من االجتماعات
اليت تعقد كل سنتني بني املسؤولني باحملكمة
واجملتمع املدين.
العنوان الربيدي asp@icc-cpi.int :
املوقع الشبكي www.icc-cpi.int/Menus/ASP :

حقوق الطبع حمفوظة للمحكمة اجلنائية الدولية  -مجيع احلقوق حمفوظة
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