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  ∗∗∗∗برونو ستاغنيو أوغاريتصاحب  السعادة السيد 

 فإنه لشرف كبري أن أرحب بكم يف هذا احلفل الدولية،لدول األطراف للمحكمة اجلنائية  عن مجعية ا     ًنيابة 
  .  نظام روما األساسيقرار الذكرى السنوية العاشرة إلإلحياء

 التحديات اليت ينبغي مواجهتها يف حينماو  هذا احلدث مع التطورات املهمة اليت حتدث يف احملكمة يتزامن
  معيف مواجهةاآلن حنن  و       ً   وخصوصا ، .برمته للمجتمع الدويل بلقة، ليس فقط للمحكمة، املستقبل القريب تبدو شا

يوم  أوكامبو -لويس مورينوالسيد القرار الذي أعلنه املدعي العام  إن .ضرورات السالم والعدالةبمسائل هامة متعلقة 
جرائم ضد اإلنسانية وجرائم   مجاعية و عمر حسن امحد البشري جلرائم إبادة،االثنني لتقدمي قضية ضد رئيس السودان

وما  أطراف يف نظام ر   ٍدول  كحنن نقف ملصلحة العدالة، و و. حرب يف دارفور، هو تطور هام يف هذا الصدد
، سواء كان يف السودان أو يف أي بل بسبب االقتتال، ليس فقط بسبب القتال، ، يستوجب األمر منا القلقاألساسي

 .مكان آخر

 إلقاء  يفو أن ال تشترك ، تهويل على ال     ًعتادة متلتزم بأن ال تكون  هنا اليوم اتمعةطراف األ ١٠٧إن الدول 
 طاملا استخدمهو الذي "            ًلن حيدث جمددا  " بأنه من خالل التذرع أن ال تسعى إىل احلل، ومضت عن أحداث لومال

  .خذ جمراهلشر أن يأباللسماح اتمع الدويل 

 يتصور  كما من أسوأ أشكال الدمار والوحشية والقسوةالقصاص إىل ساعون حنن يف مواجهة الشر،  كماو
               ً                      جيب أن نقف جنبا  إىل جنب مع حمكمتنا، و .رك ش يف اليقع  من أن قضيتنايف لحق لالبعض، جيب أال نسمح 

  . يادةالس  عنالقبل كل شيء للدفاع عن اإلنسانية،   نقف أوال وحنن. وتكاملها، و وعدها بالعاملية، احياديته

، الدول والوفود الذين تفاوضوا  يف إنشاء احملكمة سامهواع الذينوامسحوا يل، يف هذا اليوم، أن نشيد جبمي
، و املندوبني أو اخلرباء الذين تولوا األدوار يف املكتب وغريها من اهليئات وما األساسي والقواعد املكملة لهعلى نظام ر

  .الفرعية التابعة للجمعية

البد  و.  املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية طوال هذه العمليةلعبتهالدور احليوي الذي عترف بكما ن
 ،ما دو،ببساطةن و ذيلالتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، ال يل أن أذكر على وجه اخلصوص األمم املتحدة و

   .دج أن توالدوليةمحكمة اجلنائية كانت للما 

سوف تاريخ العدالة اجلنائية الدولية   إنو.  نقطة حتول يف نظام العدالة اجلنائية الدولية يشكل١٩٩٨عام إن 
 .     ٌ      حقيقة  دائمةو ،  حقيقة ملكنحلم رافائيلأصبح بعد عقود من االنتظار، و . بعد إنشاء احملكمة  قبل والفترةإىل شري ي

على  و – الكلل و املؤمنني بقضية العدالة الدولية ن اللذين ال يعرفوني اآلخرنياملتطلعالعديد من و قد اتبع خطواته 
  . روبنسون والسيد بنجامني فرينيزن ر أن أنوه بوجود بيننا السيد آرثر وجه اخلصوص أود 

                                                 
   

 .٢٠٠٨-٢٠٠٥ رئيس مجعية الدول األطراف   ∗
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 من كانت له فرصة  إال بالشكل الصحيح       ً     ً                                         إن شيئا  خاصا  قد حدث يف روما، و هذا الشيء ال يستطيع وصفه
 ى الوفود وصف كيف طغت عل       ً  ست مؤهال  لأنا يف احلقيقة لفلذلك ح يل الفرصة، تتامل أنا . املشاركة يف مؤمتر روما

تقاسم يالذي ترأس مفاوضات نظام روما األساسي، ميكن أن و ، الرئيس فيليب كريشرمبا .  رومايةروح املشاركة
  .  رومايةمعنا كيف جاءت روح

       ً  مشاهدة  إبادة مجاعيةقد شاهد جرمية لسوء حظه ، امسحوا يل أن أقتبس من شخص ضيوفنا الكرام  تقدميقبل
اإلبادة حدوث دراسة كيفية إىل  حباجة أننا "ه، وهو حيذرنا من أن"مصافحة الشيطان"اجلنرال روميو دالري يف : مباشرة

 لكن من منظور بأن كيف لنا أن نأخذ –لكثري ميكن الدوران حوله  اهناك – من منظور توجيه اللومليس اجلماعية 
 مقدرات احترام املوتى بالشكل الصحيح و إكرامو من أجل . نع هذا األمر من احلدوث مرة أخرىملخطوات صلبة 

  ." اللوم توجيهاألحياء حنتاج إىل توجيه املساءلة و ليس

حنن جنتمع  و.  أطراف   ٍدول كوهذا هو بالضبط اهلدف من احملكمة اجلنائية الدولية، وهذا هو التزامنا 
، فإن علينا ضمان اإلبقاء على روحية روما ما بقيت  نظام روما األساسيقرارالعاشرة إللالحتفال بالذكرى السنوية 
 ألسوأ واجهة الشر وضمان مستقبل من دون اإلفالت من العقابقتضت الضرورة، ملااإلنسانية، مىت ما و أين ما 

   . عرفها اإلنساناليت اجلرائم 

________________________ 


