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  *السيد بيل بيس

يف مجيع أحناء العامل يستضيف التحالف واحلكومات احتفاالت بالذكرى العاشرة لنظام روما األساسي   
ويف بداية هذا اليوم، يف جنوب أفريقيا، كان القاضي نايف بيالي، ونائب املدعي العام فاتو . للمحكمة اجلنائية الدولية
 توتو من املتكلمني الرئيسيني؛ غري أن احتفاالت أخرى جتري يف إيران، وبنن، وإندونيسيا، بنسودا، والقس ديسموند

وأعتقد أن معظمنا من الذين . وغواتيماال، ومولدوفا، واهلند، وأوكرانيا، ونيجرييا؛ يف األسبوع املاضي بقصر السالم
مم املتحدة العتماد معاهدة إنشاء احملكمة  حلضور مؤمتر األ١٩٩٨يوليه / متوز١٧كانوا يف روما مساء يوم اجلمعة 

         ً                                     مل أر أبدا  مثل هذه املشاعر اجلياشة واالحتفال يف أي .                              ً                          اجلنائية الدولية، لن يعيش أبدا  حلظة أخرى مثل هذه يف حياتنا
  .أدركنا حلظة اعتماد املعاهدة أننا كنا بصدد صنع التاريخ وحتديه يف آن واحد. مؤمتر حكومي دويل

وأعتقد أن اليوم هو إجناز هام وتارخيي كما كان . لسنوات العشر املاضية عكر صفو هذه القناعةال شيء يف ا  
فالتطورات . والواقع أن ذلك يبدو أقرب إىل املعجزة اآلن مما كان من قبل. ذلك اليوم املشهود احلافل بالتوترات

عين الكثري الكثري، ولكنها تعين أيضا أنه لو أن اجلغرافية السياسية املخيفة اليت حصلت يف السنوات الثماين املاضية ت
  .النظام األساسي مل يعتمد يف روما، ملا كانت هناك معاهدة، وملا كانت هناك حمكمة جنائية دولية

 -وأعتقد أن التاريخ سيحتفي كثريا بة السالم اليت أنعم ا هذا اجلمع العظيم من واضعي القوانني يف العامل   
أو من " أجنكور"فقد عادلت هذه اهلبة عشرة آالف من نصر . ملنظمات الدولية واتمع املدينمن احلكومات، وا

  .أو املسؤولية... وجيب أال خنجل من هذا اإلجناز" كؤوس العامل"

يشرفين أن أتكلم باسم حتالف املنظمات غري احلكومية من أجل احملكمة اجلنائية الدولية الذي أثبت أنه من   
فقد عمل التحالف بشكل وثيق عرب املنظمات غري احلكومية األعضاء . تمع املدين واحلمالت يف العاملأجنح شبكات ا

 منظمة يف مجيع أحناء العامل، ومع احلكومات واملنظمات الدولية ٢٥٠٠ منظمة وتعدادها اآلن ٨٠٠فيه وكانوا آنذاك 
ملانيني ووسائط اإلعالم يف كل مرحلة من عملية وضع واإلقليمية الشبيهة يف توجهها، ومنظومة األمم املتحدة، والرب

  .املعاهدة وإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية

ويف بياين الشفوي والكتايب، يف ختام احتفال هذا الصباح، سأعلق على اإلجنازات الباهرة اليت ميثلها نظام   
يف كلميت املوجزة سوى عن بضعة قضايا وال يسعين أن أحتدث . روما األساسي، وعلى القضايا والتحديات املقبلة

فقط، ولذلك أود أن أذكر العمل الكبري واحلاسم الذي مل تكمله مجعية الدول األطراف، وأمهها، يف نظري، التكامل 
والتعاون، مع ذكر خاص لقضايا التعاون بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة؛ وأيضا استمرار ضرورة الضغط 

                                                   ً                                       يق العاملية يف التصديق وقوانني التنفيذ الوطنية؛ وختاما  أود أن أشري إىل ترابط نظام روما األساسي، من أجل حتق
  .واحملكمة اجلنائية الدولية وغري ذلك من أدوات ومبادرات السالم

                                                 
  

  .منظم اجتماعات حتالف املنظمات غري احلكومية للمحكمة اجلنائية الدولية *
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ار فعلى غر. نظام روما األساسي، األمن البشري، الدميقراطية الدولية ، املبادرة احلكومية الدولية الفريدة  
                                                                ً        األخرى اليت اختذت منذ اية احلرب الباردة، شكل نظام روما األساسي إجنازا  لظاهرة ‘ األمن البشري’مبادرات 

 أال وهي عمل دميقراطيات ذات سلطة صغرية ومتوسطة من مجيع املناطق والنظم القانونية -جيوسياسية جديدة قوية 
جلنوب والشمال من أجل وضع قوانني ومنظمات دولية جديدة هلا يف شراكة غري رمسية مع منظمات اتمع املدين من ا

والرؤية هي وضع قوانني جديدة هلا فرصة للنجاح، مث . من السلطة واملوارد ما تواجه به التحديات العاملية املتجذرة
روما وإن نظام . إقناع القوى الكربى، واحلكومات املتسلطة وغريها من احلكومات املعارضة من أجل االنضمام

  .األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية مثال بارز على هذا النهج اجلديد األكثر دميقراطية إزاء اإلدارة العاملية

أدى النجاح املذهل العتماد نظام روما األساسي يف ختام مؤمتر األسابيع اخلمسة لعام . عمل غري مكتمل  
 إىل دخول –وعد املتوقع مبا ال يقل عن عقد من الزمن  قبل امل– تصديقا يف أقل من أربع سنوات ٦٠ وضمان ١٩٩٨

ينبغي فهمه يف سياق " التقصري"بيد أن هذا . نظام روما األساسي حيز النفاذ وملا تكمل احلكومات أعماهلا التحضريية
اليوم، أي ملا افتراض أنه لوال اعتماد املعاهدة والتصديق عليها ملا مت ذلك، ال أحد تقريبا يعتقد أننا كنا سنجتمع هنا 

لألسف، قلصت مجعية الدول األطراف اجلديدة فترة األسابيع الستة أو . كانت هناك معاهدة أو حمكمة جنائية دولية
غري أنين أعتقد .  وتبلغ اآلن أسبوعني– ٢٠٠٣الثمانية من االجتماعات التحضريية إىل أسبوع واحد اعتبارا من عام 

  . غري مكتملأن سنتني من العمل إىل أربع ظلت عمال

         ً                                                طويلة جدا  هي قائمة األعمال غري املكتملة جلمعية الدول األطراف، . التعاون، الدمج، التكامل، تعزيز العاملية  
التعاون، والتعميم، والتكامل، وتعزيز : غري أنين أود أن أؤكد أربعة جوانب بوصفها حتديات حامسة يف املستقبل وهي

  .العاملية

ومبا أن . كمة اجلنائية الدولية أن تنجح بدون تعاون حاسم للدول واملنظمات الدوليةال ميكن للمح. التعاون  
فريقا سابقا، فيه زميلي ريتشارد ديكر من منظمة رصد حقوق اإلنسان، قد تناول هذه املسألة، فسأكتفي باإلشارة من 

 توصية من ٣١ل األطراف األخرية، مثة جديد إىل أنه حسب التقرير املمتاز املتعلق بالتعاون الذي اعتمدته مجعية الدو
 توصية متعلقة بالتعاون بني احملكمة اجلنائية الدولية ٣٥سبعة جمموعات متعلقة بالتعاون بني الدول األطراف واحملكمة، و

وستتطلب هذه التوصيات سنوات من . )١(واألمم املتحدة والدول األطراف يف سياق األمم املتحدة يتعني تنفيذها
.  واجلهود على صعيد مجعية الدول األطراف، واألمم املتحدة، وعلى الصعيد الثنائي واملتعدد األطرافاملفاوضات

  !سنوات

 ُ                                                                                     أ فرط يف قصر احملكمة اجلنائية الدولية على املكاتب القانونية لوزارات الشؤون اخلارجية وجيب دجمها . الدمج  
ح بتبادل املعلومات واملعرفة وتولد القدرة على لذا من املهم إقامة شبكات تسم. يف مجيع وزارات احلكومات

ويف هذا الصدد، أوصت مجعية الدول األطراف بأن تنشئ . االستجابة الحتياجات ملموسة، مثل طلبات التعاون
                                                                                                       الدول األطراف نوعا من اهليكل التنسيقي الذي ي عهد إليه حبل الرتاعات القائمة بني خمتلف الكيانات الوطنية والنامجة 

                                                 
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٩، بتاريخ )ICC-ASP/6/21(تقرير املكتب بشأن التعاون،   )١(  
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الذي أخذت به ويسمح ‘ فرقة العمل’                               ً   وقد وصفت احلكومة البلجيكية مؤخرا  ج. ضارب األولويات واملصاحلمن ت
وعلى غرار ذلك، فإن دمج نظام روما . باالستجابة السريعة ألمر بالتوقيف صدر مؤخرا عن احملكمة اجلنائية الدولية

ظمات اإلقليمية والدولية سيحسن بشكل هائل من األساسي ضمن األهداف السياسية للدول األطراف لعملها يف املن
  .الدعم املقدم إىل نظام روما األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية

ويقوم هذا . التكامل أساس النظام اجلديد للعدالة اجلنائية الدولية الذي أطلقه نظام روما األساسي. التكامل  
 متر بدون عقاب وأن التحقيق بشأن هذه اجلرائم ومقاضاة النظام على مبدأ ينص على وجوب عدم ترك أبشع اجلرائم

مرتكبيها واجب، يف املقام األول، على مجيع الدول عرب نظمها القانونية الوطنية، وإن ختلفت عن ذلك، أو عجزت، 
 يواجهه نظام ويعد التنفيذ الكامل هلذا املبدأ أهم حتد. فعلى اتمع الدويل واحملكمة اجلنائية الدولية حتمل املسؤولية

وال يزال على احلكومات وغريها القيام بالكثري الكثري من العمل من أجل تعريف التكامل وتفعيله . روما األساسي
               ً                                                                          ويف تطور مهم جدا ، وبينما ينص نظام روما األساسي على املسؤولية الفردية عن جرائم احلرب، واإلبادة . بشكل تام

 ٢٠٠٥ق مجيع رؤساء احلكومات يف مؤمتر قمة األمم املتحدة اإلصالحي لعام اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية، اتف
  .                                                                            على مذهب جديد ملسؤولية الدول واتمع الدويل عن اجلرائم ذاا، د عيت مسؤولية احلماية

وحىت يف احلاالت اليت تعمل فيها احملكمة، ال تستهدف يف حتقيقاا ومالحقاا سوى األفراد الذين يتحملون   
وبالتايل، إذا مل تتخذ النظم القضائية الوطنية ما جيب من إجراءات، فلن . شد املسؤولية عن اجلرائم املرتكبة يف حالة ماأ

  .                                                                        ت غلق فجوة كربى يف جمال اإلفالت من العقاب وتشمل اجلناة يف املراتب املتوسطة والدنيا

 فحسب؛ فتنفيذ مبدأ التكامل مهمة طموحة وعالوة على ذلك، ال تقع املسؤولية على اجلهاز القضائي الوطين  
                          ً لذا يواجه اتمع الدويل حتديا  . تتطلب موارد وآليات كثريا ما ال تكون متاحة للدول اليت تعاين احلروب والرتاعات

     ً                                                                                                 كبريا  يف العمل على بذل اجلهود املتعلقة بتكملة نظام روما األساسي من حماكمات، وآليات للعدالة االنتقالية، وسرعة
  .استجابة العدالة، وقضاء عاملي، وما إىل ذلك

أدركت مجعية الدول األطراف أن عاملية التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة . العاملية والتنفيذ  
ولقد كان . اجلنائية الدولية وتنفيذه بالكامل أمر مهم إذا أردنا حتقيق العدالة والنجاح يف مكافحة اإلفالت من العقاب

 دولة أخرى إليه يف سبع سنني، ٤٠ دولة على نظام روما األساسي وانضمت ١٠٠          ً          صديق باهرا ، إذ صدقت سجل الت
لكن الكثري ال يزال ينبغي القيام به من أجل تعزيز عاملية انضمام الدول األطراف إىل نظام روما األساسي وتنفيذها له 

لى نظام روما األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية، الطاحنة اليت شنتها قوة كربى ع" احلرب"ولقد فشلت . بالكامل
بيد أن التوصل إىل .                       ً                                                         وتبدو اآلفاق إجيابية جدا  لوقوع حتول رمسي وبناء يف سياسة تلك احلكومة يف السنتني القادمتني

التصديق من خالل مقاومة القوى الكربى والعديد من احلكومات غري الدميقراطية والقمعية سيتطلب سنوات من 
  .سيق جهود الدول واحملكمة اجلنائية الدوليةتن

مثة حتد آخر أريد أن أثريه ويتعلق بترابط ما يدعى جمموعة أدوات السالم، ال سيما تلك . ترابط أدوات السالم
                   ُ                                ففي السنتني األخريتني ك تب وقيل الكثري عن التنازع املزعوم . التطورات الكربى اليت وقعت منذ انتهاء احلرب الباردة
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، ١٩٩١فمنذ .  صنع السالم والعدالة، الذي وصفه األمينان العامان األخريان وغريمها بدقة على أنه قطيعة مغلوطةبني
وقعت تطورات وحتسنات كربى يف جمال حفظ السالم، وإنفاذ السالم، واملساعي احلميدة، والدبلوماسية اهلادئة، 

ويف مبادرات السالم اليت تتخذها املنظمات اإلقليمية وصنع السالم، وفيما خيص جزاءات أكثر إنسانية وفعالية، 
وكما قد . وقدرا يف جمال السالم، ويف بناء السالم، يف العديد العديد من ااالت، منها بطبيعة احلال العدالة اجلنائية

 من منع -ن تظنون، أعتقد أن العدالة الدولية إجناز بارز حيث مينح سببا جذريا لتخفيف كامل طيف السالم واألم
  .وردع، ووقف للرتاع، وبناء للسالم ومصاحلة

وبشكل عرضي، أبانت كوستاريكا، منذ ثالثة أسابيع، عن جانب حاسم آخر من اإلصالحات يف تطبيق   
  .نظام روما األساسي، ويف هذه احلالة، يف تطوير أساليب عمل جملس األمن

حديد عكس ما ينبغي ملسؤويل احلكومات إن مواجهة خمتلف أدوات السالم لبعضها البعض هو بالت  
وكما هو الشأن يف طيف التعاون فيما خيص نظام روما األساسي، سيتطلب األمر سنني لتعلم . واملنظمات الدولية فعله

كما يعتقد (وأيضا، أن نفترض . كيفية التنسيق والترتيب على أفضل وجه لتطبيق هذه األدوات املعززة املتعلقة بالسالم
أن معارضي خمتلف األدوات، مثل احملكمة اجلنائية الدولية، ال يدركون السياق ) ن مسؤويل األمم املتحدةالعديد م

اليت جيب أن تنسق، وإمنا جملس األمن، واألمانة العامة " األدوات"ليست . الكامل هو أمر غري دقيق وافتراض مهني
هل ستحصل أخطاء يف التنسيق والتطبيق؟ .  األدواتوغريمها من اجلهات الفاعلة املعنية هي من جيب عليه أن ينسق

  . عاما فقط٢٠                                 ً                  طبعا؛ ولكننا اليوم يف عامل خمتلف جدا  عما كان عليه منذ 

  :وألختم بنقاط ثالث  

 هو اإلطار الذي ينبغي فيه أثارة ٢٠١٠أوال، إن املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي املقرر عقده يف   
وإن التقدم يف املفاوضات املتعلقة بتعريف جرمية . اعتماد عمليات التصدي هلذه التحدياتالعديد من هذه القضايا و

العدوان وحتديد االختصاص القضائي بشأا، إن مل نقل االنتهاء من هذه املفاوضات، دليل على جدية إطار نظام روما 
  .األساسي وهذا املؤمتر املقبل

ات ميكن مواجهتها، ولعل فرصة جيدة للقيام بذلك هي املؤمتر هناك سبيل للمضي قدما؛ ومجيع هذه التحدي  
  .٢٠١٠االستعراضي لنظام روما األساسي املقرر أن يعقد يف النصف األول من عام 

. ينبغي للمؤمتر االستعراضي أن يشكل فرصة للتأكيد من جديد على املبادئ الراسخة يف نظام روما األساسي  
ت املتعلقة بالتعديالت اليت حتظى بتأييد واسع واملقترح إجراؤها على النظام األساسي، وبالتايل باإلضافة إىل املناقشا

. ينبغي للمؤمتر االستعراضي أن يسمح بالتأمل بشأن أداء النظام حىت اآلن على حنو ما نص عليه نظام روما األساسي
ب بل جتعل منه فرصة لتقييم كيفية وينبغي للدول األطراف أن ال جتعل من املؤمتر فرصة لتقييم عمل احملكمة فحس

أو /تنفيذ الدول األطراف، والدول األخرى، واملنظمات الدولية وجهات فاعلة أخرى، عند االقتضاء، لواجباا و
  .التزاماا إزاء النظام األساسي وإجياد حلول لتحسني نظام روما األساسي
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 رفيع املستوى ميكن أن حيدد مسار املؤمتر من ويف هذا الصدد، ينبغي أن يتضمن املؤمتر االستعراضي جزءا  
  .خالل إجراء نقاش سياسي بشأن أثر نظام روما األساسي

وعالوة على ذلك، ينبغي إنشاء آليات مالئمة للتقييم والقياس يف املؤمتر االستعراضي حىت تتمكن الدول   
. وانني، والتكامل وفجوة اإلفالت من العقاباألطراف من املناقشة وااللتزام بشأن قضايا من قبيل التعاون وتنفيذ الق

وأيضا، ميكن النظر يف األثر الذي خلفته العدالة اجلنائية الدولية يف املالحقات الوطنية واتمعات املتضررة، مبا يف ذلك 
  .، من بني جماالت أخرى)من حيث التصور، واألثر الرادع(عمليات السالم وبناء السالم 

وكما يدل على ذلك االحتاد . ية الدول األطراف دميقراطيات ذات قوة صغرية ومتوسطةثانيا، تتحكم يف مجع  
األورويب، واالحتاد األفريقي، وجمموعة بلدان استراليا وكندا ونيوزيلندا، وعمليات جنوب أمريكا وغريها من العمليات 

!                                        ً      ميقراطية ويف القانون وتعزيزها هلما إمكانية  هائلةاملشاة، تعد إمكانية تأثري هذه األمم يف اإلدارة الشاملة اإلقليمية والد
  !سبتمرب/ أيلول١١السنوات السبع أو الثماين بسبب " توقف"جيب أن ينتهي 

أساسا، عمر نظام روما األساسي عشر سنوات، لكن عمر احملكمة ست سنوات فقط بل أربع سنوات يف   
على مواصلة تشكيل هذا النظام اجلديد التارخيي للعدالة اجلنائية " توجهاملتشاة يف ال"وقدرة البلدان الدميقراطية . احلقيقة

إنه املضي يف حتقيق حلم، أومن به حقا، راود أتباع .                                              ٌ          الدولية، هذا النظام القانوين الدويل اجلديد، قدرة  غري مسبوقة
إن نظام روما األساسي .  احلروبآينشتاين وغاندي الذين ال ينبغي التقليل من تطلعام بالنسبة للبشرية وعامل خال من

واحملكمة اجلنائية الدولية ألكرب اخلطوات اليت اختذا احلكومات من أجل حتقيق اهلدف األول من ديباجة ميثاق األمم 
  .١٩٤٥املتحدة منذ عام 

غري أن هناك . عالمتكاد العوملة حتدد دائما يف إطار االقتصاد واملال واإل: ثالثا، احملكمة اجلنائية الدولية والعوملة  
وأود أن أقول إن هذه . يف احلقيقة عوملة للدميقراطية، وحقوق اإلنسان، وحكم القانون، والعدالة يف القرن األخري

اجلوانب من العوملة تشكل أيضا أسسا لألشكال األخرى وأن رؤساء احلكومات أيدوا بتوافق اآلراء مبدأ أمم متحدة 
وقد شدد السيد . ٢٠٠٥ واألمن، والتنمية، وحقوق اإلنسان يف مؤمتر القمة لعام قائمة على ثالث دعائم هي السالم

بان، يف كلمته اليت أثىن فيها على كويف عنان، على العرى الوثيقة اليت جتمع بني األمن والتنمية وحقوق اإلنسان 
  .بوصفها الدعامات الثالث لألمم املتحدة، بدوا لن يتحقق السالم يف العامل

فقد بددت القوى الكربى وغريها من . ، قدر السالم والعدالة وحقوق اإلنسان ليس مكتوبا يف النجومقدرنا  
 هو أحد التواريخ ١٩٩٨يوليه / متوز١٧غري أن . احلكومات معظم اإلمكانات الكبرية اليت أتاحها انتهاء احلرب الباردة

  .الكربى يف تاريخ القانون والسالم الدوليني

عام، زمالئي، أصحاب السعادة، هذه القاعة، جملس الوصاية، هي القاعة الصحيحة هلذا السيد األمني ال  
                ُ                                                  على الوعد الذي ق طع يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة ويف نظام روما األساسي " أوصياء" حنن مجيعا -االجتماع 

  !علينا أن ننجح. للمحكمة اجلنائية الدولية
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  :لينشد بعض شعراء املستقبل

   إىل اية العامل،من اليوم

                        ما من أحد سوانا سي ذكر؛

  )٢(.املشرعني... حنن الثلة، حنن الثلة السعيدة، حنن عصبة 

________________________ 

  

                                                 
 .مقتبس من مسرحية هنرى اخلامس لشيكسبري )٢(  


