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  *أوكامبو- السيد لويس مورينو

دول األطراف، والسفري أود أن أنضم إىل رئيس احملكمة، فيليب كريش، يف تقدمي الشكر إىل مجعية ال  
   .العاشرة فينافيزر، على تنظيم هذا احلدث، وكذا إىل األمم املتحدة على استضافة هذا االحتفال بالذكرى  

. الدوليني ، قدمت البلدان التزامها بالعدالة مسامهة منها يف تعزيز السلم واألمن ١٩٩٨يف روما عام   
". حتقيق السالم الدويل                     ً   من شأنه أن يسهم أخريا  يف "شاء احملكمة وشدد وزير العدل يف جنوب أفريقيا على أن إن

بارزة يف تطور القانون اجلنائي الدويل  إنشاء حمكمة جنائية دولية ال ميثل عالمة "وأوضح املمثل الربازيلي أن 
ذه علينا أن ال نفوت ه جيب "وأضاف قائال " فحسب، وإمنا يشكل أيضا أداة قوية للدبلوماسية الوقائية

  ".الفرصة

                                       ً                                                لقد شكلت معاهدة روما عنصرا مستقال ودائما  لتحقيق العدالة يف إطار اجلهود العاملية الرامية إىل   
إن سيادة "،٢٠٠٧وكما ذكر األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون يف عام . الدوليني حتقيق السالم واألمن 

زال هدف األمم املتحدة متمثال يف إقامة جمتمع من األمم وال ي. أساسي قامت عليه األمم املتحدة القانون مبدأ 
وفقا للقواعد اليت تعزز حقوق اإلنسان، وكرامة اإلنسان وتسوية الرتاعات الدولية بالوسائل  اليت تعمل 

وقد أصبح مفهوم العدالة اجلنائية الدولية، وهو مفهوم يقوم على فرضية أن حتقيق العدالة يشكل . السلمية 
  ".للسالم الدائم، عامال حمددا لعمل املنظمة نة دعامة متي

بل . فالقانون ليس لقاعة احملكمة وكفى. وكما قال األمني العام، على األمم أن تعمل وفقا للقانون  
 ١٠فقبل . عما هو صواب وعما هو خطأ بالنسبة للمجتمع، ويف هذه احلالة للمجتمع العاملي القانون يعرب 

 ٣وقبل .  دولة أن إاء اإلفالت من العقاب هو الرد الصحيح ملنع أفظع اجلرائم١٠٠سنوات قررت أكثر من  
 واألمن بشكل  سنوات أكد جملس األمن التابع لألمم املتحدة أن العدالة واملساءلة أمر حاسم لتحقيق السالم 

  .دائم يف دارفور

قال  واإلبادة اجلماعية يف رواندا، كما فبعد احملرقة، والفظائع اليت ارتكبها اخلمري احلمر، . البشرية تتعلم  
   .األمني العام، ها حنن نساهم يف إقامة جمتمع عاملي على أساس احترام القانون

فهناك توترات عندما نفتح التحقيقات، وعندما نطلب إصدار أوامر . هل من السهل ذلك؟ ال  
                                        الرؤساء والوزراء أن ي بينوا عن القيادة وعلى. وهناك توترات يف قاعة احملكمة وتوترات يف امليدان . التوقيف

  .ليس األمر سهال. والتكيف مع إطار قانوين جديد 

  .ولكنه ضروري  

                                                 
 .املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية  *  
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إذا متكنا من االتفاق على إنشاء حمكمة دائمة فعالة حقا فسنكون "يف روما، قال ممثل االحتاد األورويب   
الفظائع لن يفلتوا من   عدال، ألن مرتكيب أكثر. قد جعلنا من العامل مكانا أكثر عدال وأكثر أمانا وسالما

عقاب؛ وأكثر                                                                                  العقاب؛ أكثر أمانا، ألنه سريدع كل من تسول له نفسه أن يتصرف ظنا منه أنه سي ترك بدون 
سالما، ألن العلم بتحقق العدالة قد يساعد الضحايا على طي صفحة املاضي وتشجيع مجيع األطراف على 

فلنغتنم اآلن الفرصة اليت منحنا التاريخ إياها، ... إجناز تارخيي  حنن على مشارف ...املشاركة يف عملية املصاحلة
  ".ولنجعل احملكمة أمرا واقعا

  .فلنغتنم هذه الفرصة اجلديدة. إن احملكمة أمر واقع اآلن: يف نيويورك، اليوم، ميكننا أن نقول  

عاتقي مسؤولية جسيمة الختيار وعلى . يشرفين أن أكون املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية  
وقد اخترت بشكل .                                         وقد ع د ذلك يف روما من أكثر القضايا حساسية. اليت ستتدخل فيها احملكمة احلاالت 

احلاالت، يف  واختيار . مستقل أخطر احلاالت مبوجب واليتنا القضائية، حيث مل يكن هناك أي إجراءات وطنية 
هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل . وال أقل. ال أكثر من ذلك. يق القانونعلي تطب. اية املطاف، عملية مباشرة

  .فعله

علينا أن نفعل ذلك أثناء الصراعات . وحنن حنقق بشأن أول املسؤولني من الناس عن أخطر اجلرائم  
جلناة الضحايا وا علينا أن حنول جرائم مجاعية بآالف من . اجلارية، عندما ال ميكن ألي حمكمة وطنية أن حتقق

  .إىل جانب محاية الشهود، واالحترام الكامل حلقوق املتهمني. إىل حاالت واضحة

  .حنن بصدد حماكمة توماس لوبانغا لتجنيده األطفال وحتويلهم إىل قتلة  

حنن بصدد حماكمة جوزيف كوين وغريه من زعماء جيش الرب للمقاومة لقتلهم جمتمعات بأكملها   
  .حتويلهم إىل رقيق جنسي وقتلةواغتصام األطفال وخطفهم و 

  . لقتلهما مدنيني واغتصاما هلم نغودجولو حنن بصدد حماكمة جريمان كاتانغا وماثيو   

  .حنن بصدد حماكمة جان بيري بيمبا، لشنه محلة من عمليات اغتصاب وب  

حنن بصدد حماكمة أمحد هارون وعلي كشيب لقيامهما بأعمال قتل واغتصاب وتعذيب مجاعي   
  .للمدنيني يف القرى 

وطلبنا إصدار مذكرة توقيف حبق عمر البشري بتهمة ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم ضد   
  .وندعي أنه بصدد ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية عن طريق االسترتاف. اإلنسانية وجرائم حرب

   . يف كولومبيا خمتلفة، وال سيما ونبني أيضا كيف ميكن لنظام التكامل أن يطبق يف املمارسة يف بلدان   

   . احملكمة بصدد بناء أسس نظام جنائي دويل للعامل أمجع، وللقرون املقبلة  
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يشارك الضحايا يف مجيع املراحل، هلم احلق يف إرسال املعلومات إىل املدعي العام ليشكل ذلك   −
ت؛ ويف األسبوع أساسا لفتح حتقيق، وهلم احلق يف عرض آرائهم وشواغلهم خالل اإلجراءا 

. قررت غرفة االستئناف أن بإمكام أيضا تقدمي األدلة يف بعض احلاالت املعينة املاضي، 
   . للتعويضات وسيستفيدون من نظام شامل 

احملاكمة  وجتري محاية الشهود والضحايا وفقا للمتطلبات القانونية؛ فهي جزء أساسي من مفهوم   −
وعلى مدى السنوات األربع املاضية، مل يصب أي .  تواجهناالعادلة؛ وأحد أخطر التحديات اليت

وجيب أن يظل احلال .                                                      ُ    من الشهود أو املوظفني يف احملكمة اجلنائية الدولية جبروح وال ق تلوا 
   .كذلك

وجيري تنسيق اإلجراءات اليت تنص على احترام السرية اليت يطلبها مقدمو املعلومات حلماية أمن   −
   .كشف للدفاع عن مجيع املعلومات ذات الصلة واملربئة بطبيعتهاال موظفيهم وإجراءات 

نيكوال ميشيل، ملا  ويف هذا الصدد، فإننا نشعر بغاية االمتنان لألمم املتحدة وخباصة املستشار القانوين   
ئرة املاضي، أحال مكتيب إىل الدا ويوم اجلمعة . بذاله من جهود إلجياد حلول للحالة اخلاصة مبحاكمة لوبانغا

اليت طلبها القضاة من أجل املضي قدما يف  االبتدائية رسالة من األمم املتحدة تبني أا تستويف مجيع الشروط 
   .                                               أنه بعد تقييم صحيح للوثائق سي نصف ضحايا لوبانغا وحيدوين األمل يف . والقرار اآلن بيد القضاة. احملاكمة

فاحملاكمات العادلة . كمة مببدأ احملاكمة العادلةولكن مهما حيدث، تدل قضية لوبانغا على تشبث احمل  
   . وليس هناك ما هو أهم من ذلك بالنسبة حملكمة للعدل. ركن شرعيتنا هي 

   .وكما أوضح ذلك رئيس احملكمة، حنن بصدد حتويل نظام روما األساسي من وثيقة إىل نظام حي  

هو  وكما قلت يعرب القانون عما . رجهايف قاعة احملكمة وخا. النظام الذي أنشئ يف روما يف حترك  
. ينبغي هلم فعله ليس القانون للقضاة فقط، فالقانون يوضح للناس ما . صواب وعما هو خطأ بالنسبة للمجتمع

من الدول ولدى املواطنني يف   ١٠٦وهناك حكم للمحكمة اجلنائية الدولية سيتردد صداه لدى ما ال يقل عن 
الذين يعملون على إجياد حلول  نظام روما األساسي أيضا على القادة السياسيني وينطبق . مجيع أحناء العامل

وبصفيت . فعلى هؤالء التكيف. واملفاوضني للرتاعات الدولية، وعلى اجلهات الفاعلة العسكرية، والدبلوماسيني، 
سأطبق القانون دون . لةاألسس املوضوعية هلذه األد املدعي العام من واجيب تقدمي أدلة إىل القضاة وسيبتون يف 

   .السياسية اعتبارات سياسية وال ينبغي يل أن أتكيف مع االعتبارات 

على  ولتيسري تكيف اجلهات الفاعلة األخرى مع اإلطار القانوين، أقدم ما أمكن من الوضوح والقدرة   
وعدد القضايا  سؤولني فقد أعلنت عن استراتيجييت يف جمال االدعاء، مبا فيها التركيز على أول امل. التنبؤ

وعلى . التالية يف إحاطات لس األمن يف حالة دارفور أعلنت عن خطوايت . والتحقيقات اليت توقعها مكتيب
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الس بشأن إعداد القضية الثانية والتركيز عليها وهي   أبلغت ٢٠٠٧ديسمرب / سبيل املثال، يف كانون األول 
   . ثة أيام فقطالقضية اليت عرضتها على القضاة قبل ثال

فجيوش . هناك اجنازات كبرية يف جمال تنفيذ نظام روما األساسي من جانب خمتلف اجلهات الفاعلة  
                                                                          ً              العامل، حىت جيوش البلدان غري املوقعة، بصدد تكييف لوائحها مع ما هو صحيح، متجنبة  بذلك إمكانية  

فالقانون . هذه هي الطريقة لوقف اجلرائم.      ً                                أعماال  من شأا أن تقع ضمن اختصاص احملكمة ارتكاب أفرادها 
   . يفرق بني اجلندي واإلرهايب، وبني الشرطي وارم

فقد نفذت مجهورية .                                                 ً        ً        لقد كانت قدرة الدول األطراف على توقيف األفراد أمرا  مسترعيا  لالنتباه  
 األساسي يف مرحلة                                                       وبلجيكا أمر التوقيف الصادر عن القضاة، م ظهرتني نظام روما الكونغو الدميقراطية 

   . التطبيق

وال ميكن . بإمكاننا عمل املزيد من أجل توقيف األفراد املتمتعني باحلماية العسكرية أو السياسية  
  .للصعوبات أن تؤدي بنا إىل تغيري جوهر القانون والتزامنا بتنفيذه

حمادثات جوبا فكوين يستغل الوقت وموارد . إن قضية جوزيف كوين مثال عما ال جيوز لنا فعله  
. وهو اآلن يلحق األذى جبيل جديد من الضحايا ويهدد استقرار جنوب السودان. للترويج ألهدافه اإلجرامية

فإىل مىت سيستغل كوين، املتهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، املفاوضات الستعادة السلطة 
ل وقف شبكات اإلمداد باملال والسالح وتشجيع واهلجوم من جديد؟ إننا حباجة إىل استراتيجية خمتلفة تشم

  .عمليات االنشقاق عن جيش الرب للمقاومة

          َ                                                                                 علينا أن حن دث وننسق استراتيجياتنا إلدارة الرتاعات القدمية باستخدام اإلطار اجلديد الذي أنشأه نظام   
ضات السالم عوامل ذلك أن العدالة الدولية والعدالة الوطنية والبحث عن احلقيقة ومفاو. روما األساسي

  .بإمكاا بل من واجبها العمل سوية؛ فهي ال تستثين بعضها بعضا؛ وجيب دجمها

ال أحد من . على مديري الرتاعات احترام اإلطار القانوين اجلديد؛ إذ ال ميكن جتاهل قرارات القضاة  
تصبح املسألة متعلقة مبا إذا وعندما يصدر القضاة أمرا بالتوقيف، ال . املفاوضني جيور له نقض قرارات القضاة

  .إمنا األمر يتعلق بكيفية التوقيف وتوقيته. كان ينبغي توقيف املتهمني أم ال

وحسب . ففي دارفور، طلبت إصدار أمر بالتوقيف ضد الرئيس البشري. ال تزال أكرب التحديات قادمة  
ئات اإلثنية للفور واملساليت  مليون شخص، منهم جزء كبري من الف٢,٥األدلة اليت لدينا، يتعرض اليوم 

إم يصارعون من أجل البقاء ألن .                                            ُ                 ًوالزغاوة، ألشد األذى البدين والنفسي وإىل ظروف ق درت لتدمريهم بدنيا 
                                    وال يقدم البشري إليهم أي مساعدة ت ذكر؛ . األمم املتحدة وغريها من املنظمات اإلنسانية تقدم إليهم املساعدة

.  رجاله املساعدة اإلنسانية ويشجعون على زعزعة االستقرار يف املخيماتبل على العكس من ذلك يعرقل
  .قوات البشري تغتصب البنات والنساء كل يوم يف املخيمات وحواليها
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  .للبشري كل احلقوق يف تقدمي مالحظاته القانونية إىل احملكمة و  

  .القرار بيد القضاة و  

وإذا رفض، فعلى عاتق املنظمات اإلقليمية مسؤولية . طليب هو أن ينفذ السودان نفسه قرارات احملكمة  
. لقد زرت بلدانا أفريقية وعربية يف األشهر األخرية موضحا جوهر التحقيق الذي أجريته. كبرية إلجياد احللول

ولقد تعبوا من ازدواجية املقاييس؛ ألعدائي العدالة؛ وألصدقائي احلماية؛ للضعيف العدالة؛ وللقوي اإلفالت 
فعندما تكون لدينا . وقد يكون ذلك إسهامنا. هذه فرصة لوضع مقاييس لعدالة واحدة، للجميع. قابمن الع

ليس يف احملكمة حكومات ومتمردون، ليس يف احملكمة . والية قضائية، حنقق ونالحق، مطبقني املقاييس ذاا
  .ميعهناك قانون واحد، يسري على اجل. منتصرون ومدحورون، ليس فيها أصدقاء وأعداء

وكما قال وزير . حلماية كل مواطن يف العامل. احملكمة اجلنائية الدولية فرصة فريدة للعامل لكي يلتئم  
  ."للمسامهة يف حتقيق السالم الدويل"العدل يف جنوب أفريقيا 

  ماذا عساي أن أفعله؟: أو هناك من يقول. ويقول هذا مستحيل. أعلم أن هناك من يشكك  

فلن يكفي القضاة واملدعون العامون، والدول واملنظمات الدولية؛ حنتاج إىل . لكل منا دور يقوم به  
  .مواطنني عامليني إلنشاء جمتمع عاملي

يف القرن احلادي والعشرين جمتمعي هو ". جمتمع"حنتاج إىل مواطنني يدركون املعىن املعاصر لكلمة   
  .حيي، مدينيت، بلدي، منطقيت وعاملي

  .وسيغري األفراد الوضع  

  .سيتجرأ املدافعون عن حقوق اإلنسان والضحايا على الكالم  

اليت يقدموا إىل الوزراء الجتماعام " نقاط احلديث"سيضيف الدبلوماسيون الشباب بندا إضافيا إىل   
  .الثنائية

وسيقرر الوزراء، يوما ما، يف كوبنهاغن، يف سان خوسيه، يف طوكيو، يف داكار، أن يقرأوا فعال هذا   
  .جمرد تذكرة إىل حماوريهم بأن العامل ال يغض الطرف. د املضافالبن

  .لقد كان األفراد دائما للوضع مغريين  

مواطن قرر أن . كان جمرد مواطن. رافاييل ليمكني: ودعوين أختم باإلشارة إىل قوة أحد املواطنني  
  .يفعل شيئا

ي على األمم حيمي الفئات مهميت األساسية يف احلياة هي وضع قانون يسر: "وضع لنفسه مهمة  
. عمل بدون كلل من أجل الترويج ملعاهدة حتظر جرمية اإلبادة اجلماعية". القومية، والعرقية والدينية من الدمار
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تعلمت أن أحب العقبات بأن أجعل منها : "قال فيها وهذا نصه. أرسل آالفا من الرسائل اخلطية إىل السفراء
  ."اختبارا لقويت األخالقية

  أتعلمون ما الذي حصل؟  

  .جنح ليمكني  

  .جنح ليمكني. ١٩٤٨وقعت اتفاقية حظر اإلبادة اجلماعية عام   

بعد .  معاهدة روما، املنشئة حملكمة دائمة ملالحقة مرتكيب جرمية اإلبادة اجلماعية١٩٩٨واعتمدت يف   
  .بإمكان البشرية أن تتعلم. جنح ليمكني. ذلك بعشر سنني صارت احملكمة تعمل

________________________ 

  


