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جمعية الدول األطراف

إن جمعية الدول األطراف هي الهيئة اإلدارية الرقابية والتشريعية
للمحكمة ،وهي تتألف من ممثلني للدول التي صادقت نظام روما
األساسي أو انضمت إليه.
وابتداء من  1أيار/مايو  2013أصبح عدد الدول األطراف في
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  122بلداً.
ووفق ًا للمادة  112من نظام روما األساسي ،تعقد اجلمعية
اجتماعاتها في مقر احملكمة أو في مقر األمم املتحدة مرة في السنة،
وتعقد دورات استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك.
ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في اجلمعية ويجوز أن يرافقه
مناوبون ومستشارون .وينص نظام روما األساسي كذلك على أن
يكون لكل دولة طرف صوت واحد .ويبذل كل جهد للتوصل
إلى القرارات بتوافق اآلراء .ويجوز للدول غير األطراف في نظام
روما األساسي املشاركة في أعمال اجلمعية باعتبارها مراقبة ،دون
أن يكون لها حق التصويت .ويجوز لرئيس احملكمة أو املدعي
العام أو املسجل أو ممثليهم أن يشاركوا كذلك ،حسبما يكون
مناسباً ،في اجتماعات اجلمعية.
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ووفق ًا للمادة  112من نظام روما األساسي ،تتولى اجلمعية توفير
الرقابة اإلدارية على هيئة الرئاسة واملدعي العام واملسجل فيما
يتعلق بإدارة احملكمة .وفض ً
ال عن ذلك تعتمد اجلمعية القواعد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات وأركان اجلرائم.
وتنظر اجلمعية في دوراتها السنوية في عدد من القضايا ،منها
ميزانية احملكمة وحالة االشتراكات وتقارير الرقابة ،كما تنظر في
عدد من القضايا الراهنة ،مثل املباني الدائمة للمحكمة ،ناهيك
عن أنها تنظر في التقارير اخلاصة بأنشطة املكتب واحملكمة
ومجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا.
وتتولى اجلمعية كذلك ،من جملة أمور أخرى ،انتخاب القضاة
واملدعي العام ونواب املدعي العام .وقبل أن يتولى املسؤولني
املنتخبني مهام مناصبهم ،يقوم كل منهم بقطع تعهد رسمي،
يديره رئيس اجلمعية أو نائبه ،مبمارسة كل منهم ملهامه بنزاهة
وأمانة .ويجوز للجمعية كذلك أن تقرر ،عن طريق االقتراع
السري ،إقالة قاض من القضاة أو املدعي العام أو نوابه.
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مكتب اجلمعية

جلمعية الدول األطراف مكتب يتألف من رئيس ونائبني له و18
عضواً تنتخبهم اجلمعية ملدة ثالث سنوات.
ويتمتع هذا املكتب بصفة متثيلية ،على أن يراعي بصفة خاصة
التوزيع اجلغرافي العادل والتمثيل املناسب للنظم القانونية
الرئيسية في العالم .ويجتمع املكتب كلما كان ذلك ضرورياً،
وتعقد اجتماعاته في الثالثاء األول من كل شهر وعادة ما يكون
ذلك في املقر الرئيسي لألمم املتحدة .ويقوم املكتب مبساعدة
اجلمعية في االضطالع مبسؤولياتها .وميكن االطالع على املزيد
من املعلومات عن املكتب في املادة  112من نظام روما األساسي
والقاعدة  29من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف .وميكن
االطالع على قرارات املكتب على موقع احملكمة التالي:
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Bureau

الفريقان العامالن التابعان للمكتب

في كانون األول/ديسمبر  2004أنشأ املكتب فريقني عاملني
متساويني في املنزلة ،أحدهما مقره في الهاي والثاني في
نيويورك .ويعمل نائبا الرئيس منسقني لهذين الفريقني .ويجوز
جلميع الدول املشاركة فيهما.

جلنة امليزانية واملالية

تتألف جلنة امليزانية واملالية من  12عضواً تنتخبهم اجلمعية،
وتتولى الدراسة التقنية ألية وثيقة تقدم إلى اجلمعية تترتب عليها
آثار مالية أو آثار تتعلق بامليزانية أو أية مسألة أخرى لها طبيعة
مالية أو تتعلق بامليزانية أو اإلدارة ،حسبما تعهد إليها به جمعية
الدول األطراف .وأعضاء اللجنة هم خبراء من الدول األطراف
لهم مكانة وخبرة مشهود بهما في الشؤون املالية على املستوى
الدولي.

أعضاء املكتب ()2013-2011

الرئيس:
السيدة تينا إنتلمان (إستونيا)
نائب الرئيس:
السيد كني كاندا (غانا)
نائب الرئيس:
السيد ماركوس بورلن (سويسرا)
املقرر:
السيدة أليجاندرا كويزادا (تشيلي)

جلنة املراقبة بشأن املباني الدائمة

تتألف جلنة املراقبة بشأن املباني الدائمة من عشر دول أطراف وهي
هيئة فرعية تابعة للجمعية .وتقوم هذه اللجنة بالرصد واملراقبة
االستراتيجية على مشروع املباني لكي تضمن حتقيق غايات
املشروع في إطار امليزانية واملهلة املخصصتني له ،ولكي تضمن
حتديد املخاطر وإدارتها .وتعد جلنة املراقبة كذلك معلومات
وتوصيات تتخذ اجلمعية قراراً بشأنها ،كما تتخذ اللجنة قرارات
استراتيجية رئيسية في إطار السلطة املخولة لها من اجلمعية.

أعضاء آخرون في املكتب:
األرجنتني
كندا
فنلندا
نيجيريا
ساموا
ترينيداد وتبواغو
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بلجيكا
اجلمهورية التشيكية
هنغاريا
البرتغال
سلوفاكيا
أوغندا

البرازيل
الغابون
اليابان
جمهورية كوريا
جنوب أفريقيا

آلية الرقابة املستقلة

في سنة  2009أنشأت اجلمعية وفق ًا للفقرة  4من املادة  112من
نظام روما األساسي آلية رقابة مستقلة بوالية مبدئية هي توفير
قدرة حتقيق للمحكمة لكي تتصدى فيما يدعى بأنه سوء سلوك
من املوظفني واملسؤولني املنتخبني .وتقدم جلنة الرقابة املستقلة
تقارير سنوية عن أنشطتها للجمعية وهي مسؤولة أمامها.
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الجوانب
ا لشخص

موقع توي

ntelmann

موقع فاي

ok.com/
ntelmann

مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا

في عام  2002أنشأت اجلمعية في دورتها األولى مجلس إدارة
الصندوق االستئماني للضحايا .وتنتخب اجلمعية أعضاء هذا
املجلس اخلمسة ملدة ثالث سنوات .ويعد مجلس اإلدارة ويدير
أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماني وتخصيص األمالك
واألموال املتاحة .ويرفع املجلس تقارير سنوية إلى اجلمعية عن
أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماني.

الجوانب
ا لشخصية
موقع تويتر:
@TIntelmann

موقع فايسبوك :
www.facebook.com/
TIntelmann

األمانة العامة جلمعية الدول األطراف

تعمل أمانة جمعية الدول األطراف في الهاي حتت السلطة
الكاملة للجمعية وهي مسؤولة مباشرة أمامها عن مسائل تتعلق
بأنشطتها .وتقوم األمانة بتقدمي خدمات موضوعية مستقلة إلى
اجلمعية ومكتبها وأية هيئة فرعية تنشئها اجلمعية ،كما تساعدها
مساعدة إدارية وتقنية في االضطالع مبسؤولياتها مبوجب نظام
روما األساسي .وبذلك تقدم األمانة خدمات املؤمترات ،وتضطلع
مبهام قانونية ومالية وإدارية للجمعية واملكتب والفريق العامل في
الهاي والفريق العامل في نيويورك وجلنة امليزانية واملالية وجلنة
املراقبة بشأن املباني الدائمة .وتعد وثائق اجلمعية باللغات العربية
والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية.

السفيرة تينا إنتلمان (إستونيا)
رئيسة جمعية الدول األطراف

تتحلى السفيرة إنتلمان بخبرة مهنية واسعة في
املسائل والعالقات الدولية كما أنها شغلت سابق ًا
منصب املمثل الدائم إلستونيا لدى األمم املتحدة
وكذلك لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا.
وشغلت سابق ًا منصب وكيل الشؤون السياسية
والعالقات مع الصحافة لدى وزارة الشؤون
اخلارجية في إستونيا .لقد عملت السفيرة إنتلمان في قضايا تتعلق
باألمم املتحدة ملدة تزيد عن عشرة سنوات ،وانت األخيرة منها مشاركتها
الناجحة في تسهيل املفاوضات بشأن إصالح الترابط على نطاق املنظومة
التي أسست كيان األمم املتحدة املعني باملرأة .كما أنها قامت في السابق
أيض ًا بقيادة املفاوضات في األمم املتحدة املتعلقة بالشؤون اإلنسانية .لدى
السفيرة إنتلمان ماجيستير الفنون في اللغة واآلداب اإليطالية من جامعة
لينينغراد في سانت بطرسبرغ في اإلحتاد الروسي.

السفير ماركوس بورلن (سويسرا)
نائب رئيس جمعية الدول األطراف

قبل تعيينه في عام  2011في هولندا ،كان السفير
بورلن رئيس القسم السياسي في وزارة الشؤون
اخلارجية في سويسرا حيث كان يتعامل بشؤون
احلماية القنصلية وإدارة األزمات .وعمل أيض ًا
في برن بصفة رئيس قسم األزمات اخلاصة التابع
للوزارة ،وضابط الوحدة املعنية بأميركا الالتينية
وعضواً في القسم الدولي للشؤون الثقافية واليونسكو .لقد خدم في
اخلارج في ستوكهولم ونيروبي وأوتاوا .قبل أن يلتحق بوزارة اخلارجية،
كان السفير بورلن بروفسور مساعد في القانون اجلزائي في جامعة بازل،
وكذلك بصفة املسجل في احملاكم اإلدارية واإلقليمية.
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السفير كني كاندا (غانا)
نائب رئيس جمعية الدول األطراف
قبل أن يصبح املمثل الدائم لغانا لدى األمم
املتحدة ،كان السفير كاندا يشغل منصب مدير
قسم مراسم الدولة .لقد شغل عدة مناصب
بصفته عضواً في هيئة الشؤون اخلارجية
في غانا ،مبا في ذلك مدير مكتب الشؤون
االقتصادية والتجارة واالستثمار لدى وزارة
اخلارجية ،ورئيس قسم املراسم ومساعد خاص لوزير اخلارجية ،كما
أنه خدم في عدة مناصب في قسم تخطيط السياسات والبحوث
وفي القسم املعني بأفريقيا والقسم املتعددة األطراف والعالقات
االقتصادية وقسم املنظمات الدولية واملؤمترات وقسم املراسم .لقد
أخذته جوالت واجباته إلى برلني وهراري وكوبنهاجن وبون.

السيد رينان فيالسيس
مدير أمانة جمعية الدول األطراف

درس السيد رينان فيالسيس القانون في جامعة
كوينسا في إكوادور ،ودرس العالقات الدولية
في مدرسة الدراسات الدولية املتقدمة في جامعة
جونس هوبكينز في واشنطن العاصمة .وقبل أن
يلتحق بأمانة اجلمعية ،عمل عضواً في مصلحة
اخلارجية في إكوادور ،ثم عمل مسؤو ًال قانوني ًا في
شعبة التدوين التابعة ملكتب الشؤون القانونية في أمانة األمم املتحدة في
نيويورك.
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وقائع أساسية

هيكل جمعية الدول األطراف

المحكمة الجنائية الدولية
• هي محكمة جنائية دولية دائمة أنشئت في سنة  1998بعد أعوام من المفاوضات
شاركت فيها جميع الدول

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف
ﻣﻜﺘﺐ اﳉﻤﻌﻴﺔ

• تحكمها معاهدة تعرف باسم نظام روما األساسي دخلت حيز النفاذ في  1تموز/
يوليه 2002

 ٢١ﻋﻀﻮ ًا

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي

ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
 ١٠أﻋﻀﺎء

ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺸﺮوع

• ال تقاضي الدول أو الهيئات القانونية
•

ليس لها اختصاص سوى على الجرائم الفردية المرتكبة بعد  1تموز/يوليه 2002

•

تحقق في وتقاضي على الجرائم المرتكبة:

•

في إقليم دولة طرف

◊

أو من قبل مواطن من مواطني دولة طرف

اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ

◊

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ
 ٥ﺃﻋﻀﺎﺀ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ

يمكنها كذلك القيام بالتحقيق والمقاضاة
◊

آﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

 ١٢ﻋﻀﻮ ًا

تعتزم مقاضاة األفراد الذين يتحملون أكبر جزء من المسؤولية

◊

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول

ﳉﻨﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ

• لها اختصاص على فرد يرتكب جريمة أو يأمر بارتكاب جريمة (المسؤولية
الجنائية الفردية)
•

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول

• لها اختصاص على أربع جرائم هي :اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم
الحرب وجريمة العدوان

أﻣﺎﻧﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف

عندما تقبل دولة ليست طرف ًا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

الـ  122دولة التي صادقت على
نظام روما األساسي

أو عندما يحيل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حالة إلى المحكمة الجنائية
الدولية

الـ  72دولة التي صادقت على اتفاقية
االمتيازات والحصانات

• ال تقوم بالتحقيق والمقاضاة إال عندما ال تقوم الدول بالتحقيق أو المقاضاة أو تكون
ال على القيام بذلك.
غير راغبة أو غير قادرة فع ً

•

حجر األساس في النظام الوارد في نظام روما األساسي هو مبدأ التكامل الذي تتولى
بموجبه كل دولة واجب التحقيق في الجرائم والمقاضاة عليها

•

في المؤتمر االستعراضي لنظام روما األساسي الذي عقد في حزيران/يونيه
 ،2010اعتمد تعديالن على المادة  8وجريمة العدوان لم يدخال حيز النفاذ بعد

منشورات جمعية الدول األطراف (متاحة بالعربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية)
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رسالة إخبارية



السبت املوافق  12حزيران /يونيو  01: 20صباح ًا

كانون األول/ديسمبر 2011
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نشرة خاصة بجمعية الدول األطراف رقم 7
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●
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إلى أين الطريق؟
معتكف ليختنشتاين حول مستقبل احملكمة اجلنائية الدولية
نظرا ألن النظام الوارد في نظام روما األساسي سيجتاز مرحلة من التغييرات الدينامية في
مدع عام جديد وستة قضاة مع اختتام أولى احملاكمات التي تنظرها
سنة  2012بانتخاب ٍ
احملكمة ،فضال عن انتخاب مكتب جديد ورئيس جديد للجمعية لفترة ثالث سنوات،
نظمت حكومة ليختنشتاين بدعم من معهد ليختنشتاين لتقرير املصير في جامعة برنستون
معتكفا عن مستقبل احملكمة اجلنائية الدولية مبشاركة قرابة  36راسم سياسات رفيع.
وتدارس املعتكف الذي عقد في مدينة تريسنبرغ من  16إلى  18تشرين األول/أكتوبر
 2011وفقا لقواعد قصر تشاتام .أبرز حتديات السياسة العامة التي ستواجهها احملكمة
وجمعية الدول األطراف في السنوات املقبلة .وتشمل التحديات الرئيسية املطروحة أمام
اجلمعية ما يلي :تنفيذ نظام روما األساسي والتعاون مع احملكمة بناء على طلبات منها؛
ودور احملكمة في النظام الدولي؛ والترويج لعاملية نظام روما األساسي.
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January 2012 - 50
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صاحب السمو األمير ألويس فون أوند زو
ولي عهد ليختنشتاين

وفي اخلطاب الترحيبي الذي أدلى به صاحب
السمو األمير ألويس فون أوند زو ولي عهد
ليختنشتاين شدد على التزام اإلم��ارة بدعم
النظام ال��وارد في نظام روم��ا األساسي ،وهو
�الل ال��دور األس��اس��ي الذي
ما يتضح من خ��ال
اضطلع به الرئيس كريستيان ويناويسر على
مدى عدة سنوات ،مؤكدا أن هذا االلتزام
ل��ن ي��ت��زع��زع؛ وذك���ر أي��ض��ا بأهمية اعتماد
ال���دول الصغيرة وال���دول ال��ت��ي ليس لديها
قوات مسلحة على سيادة القانون الذي تعد
احملكمة عنصرا حاسما فيه.

ترد التدابير املتخذة في املعتكف في الوثيقة
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المؤتمر
حول
ندوة
للمحكمة
االستعراضي
الجنائية الدولية :التحديات
الرئيسية للعدالة الجنائية
الدولية

اجتماع الكومنولث حول
المحكمة الجنائية الدولية

وثائق أساسية مختارة ذات
صلة بالمحكمة الجنائية
الدولية

أمانة جمعية الدول األطراف  -المحكمة الجنائية الدولية
P.O. Box 19519, 2500 CM, The Hague, The Netherlands
موقع جمعية الدول األطراف على اإلنترنت:
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP
البريد اإللكتروني asp@icc-cpi.int :
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الوثائق الرسمية لجمعية
الدول األطراف (المجلد
األول والثاني)
المؤتمر االستعراضي

رسالة إخبارية  -جمعية الدول األطراف
 – 2009رقم  1و 2
 – 2010رقم  3و  4و 5
 – 2011رقم  6و 7

متوفرة أيضا على االنترنيت
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