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  الديباجة

 دخوللذي تزامن مع الذكرى اخلامسة لاو  نظام روما األساسي، قرارة الذكرى السنوية العاشرة إلمبناسب
   ٌ جزء فيه  و الذي جرى، يف مقر األمم املتحدة اتمع املدين الدول األطراف وت احتشد ، حيز النفاذالنظام األساسي

 ملساعدة احملكمة ائللتفكري يف وسل و لالحتفال بالفوز التارخيي ، من املفاوضات بشأن مشروع النظام األساسي   كبري 
  . فيذ واليتهاعلى تن

 ، مما أدى إىل  متوقعملا كان سابق وقت حيز النفاذ يفالنظام األساسي  دخلإقراره،  منذ  ًا  عقدخاللو 
 اللوجستية و  القانونية وعقبات بعد التغلب على ال و.       جديدة   سة ظهور العديد من التحديات املالزمة إلنشاء مؤس

، فضال اتالتحقيق تعامل مع العديد من احلاالت وأصبحت تو  عماهلا،أ احملكمةباشرت   مرحلة البداية، يف اإلدارية
  لإلحاالت من الدول، وكذلك من قبل جملس األمن          ًكانت نتيجة الفعالة أنشطة احملكمة  إن. عن اإلجراءات القضائية

  .  لألمم املتحدةالتابع

 اتمع الدويل من قبل دعمها  أنإالاحملاكمة،  أن احملكمة مل تكمل دورة كاملة من التحقيق ومن رغم على ال
، مما جعل العدد ٢٠٠٨ ةيولي/ إضافيتني يف متوزدولتنيم  انضما خاللمنذلك كما يتضح و ، بالتعزيزاستمر  قد

  . ١٠٨اإلمجايل للدول األطراف 

كمة التحالف من أجل احمل  و، البعثة الدائمة لليختنشتاين لدى األمم املتحدة ومنظمي هذه االحتفالية،يأمل 
  . الوعي وتقدمي الدعم للمحكمة يف زيادةاملطبوعنشر هذا  همايسأن  جلنائية الدولية،

  

  سعادة السفري
   السيد كريستيان ويناويسري

   لدى األمم املتحدة ليختنشتايناملمثل الدائم ل
٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
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 صاحب السعادة السيد برونو ستاغنيو أوغاريت

 

 3 

  ∗∗∗∗رونو ستاغنيو أوغاريتبصاحب  السعادة السيد 

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

بغي مواجهتها يف  التحديات اليت ينحينماو  هذا احلدث مع التطورات املهمة اليت حتدث يف احملكمة يتزامن
  معيف مواجهةاآلن حنن  و       ً   وخصوصا ، .برمته للمجتمع الدويل بلاملستقبل القريب تبدو شاقة، ليس فقط للمحكمة، 

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

وما  أطراف يف نظام ر   ٍدول  كحنن نقف ملصلحة العدالة، و و. حرب يف دارفور، هو تطور هام يف هذا الصدد
ودان أو يف أي ، سواء كان يف السبل 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 اتمعةاألطراف  ١٠٧إن الدول 
 طاملا استخدمهو الذي "            ًلن حيدث جمددا  " بأنه من خالل التذرع أن ال تسعى إىل احلل، ومضت عن أحداث لومال

  .خذ جمراهن يألشر أباللسماح اتمع الدويل 

 يتصور  كما من أسوأ أشكال الدمار والوحشية والقسوةالقصاص إىل ساعونحنن 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 

  . السيادة  عنالل كل شيء للدفاع عن اإلنسانية، قب  نقف أوال وحنن. وتكاملها، و وعدها بالعاملية، احياديته

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

  .الفرعية التابعة للجمعية

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

   .دج أن توالدوليةائية محكمة اجلنكانت للما 

سوف تاريخ العدالة اجلنائية الدولية   إنو.  يشكل نقطة حتول يف نظام العدالة اجلنائية الدولية١٩٩٨عام إن 
 .     ٌ      حقيقة  دائمةو ،  حقيقة ملكنحلم رافائيلأصبح بعد عقود من االنتظار، و . بعد إنشاء احملكمة  قبل والفترةإىل شري ي

على  و –ن اللذين ال يعرفون الكلل و املؤمنني بقضية العدالة الدولية ي اآلخرنياملتطلعد من العديو 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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فرصة  من كانت له  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 تتاح يل الفرصة، مل 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 مجاعيةلسوء حظه قد شاهد جرمية ، امسحوا يل أن أقتبس من شخص امضيوفنا الكر  تقدميقبل
اإلبادة حدوث دراسة كيفية إىل  حباجة أننا "ه، وهو حيذرنا من أن"مصافحة الشيطان"اجلنرال روميو دالري يف : مباشرة

 منظور بأن كيف لنا أن نأخذ  لكن من–لكثري ميكن الدوران حوله  اهناك – من منظور توجيه اللومليس اجلماعية 
 مقدرات احترام املوتى بالشكل الصحيح و إكرامو من أجل . ملنع هذا األمر من احلدوث مرة أخرىخطوات 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 األساسيقرارلالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة إل

 ألسوأ واجهة الشر وضمان مستقبل من دون اإلفالت من العقابقتضت الضرورة، ملااإلنسانية، مىت ما و أين ما 
   . عرفها اإلنساناليت اجلرائم 

________________________ 
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 *مون- صاحب السعادة السيد بان كي

يشرفين أن أرحب بكم هنا يف مقر األمم املتحدة إلحياء الذكرى العاشرة لنظام روما األساسي   
  .للمحكمة اجلنائية الدولية

لدولية هو ال ذلك أن إنشاء احملكمة اجلنائية ا. وهذا احلدث مناسبة لالحتفال كما هو فرصة للتأمل  
بيد أن هذه احملكمة اليافعة تظل عمال جاريا؛ وجزءا . شك من أكرب إجنازات القانون الدويل يف القرن املاضي

  .هشا من جهد حاسم متواصل من أجل ترسيخ القانون والعدالة الدوليني

يتني لقد بدأت مكافحة اإلفالت من العقاب بشكل جدي لدى إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدول  
فقد كانت هاتان احملكمتان رائدتني يف ظهور نظام العدالة اجلنائية الدولية وتعزيز . ليوغوسالفيا السابقة ورواندا

  .القانون اإلنساين الدويل

فاستفادت احملاكم . وأدى عملهما اخلارق إىل إنشاء حمافل أخرى ملكافحة اإلفالت من العقاب  
  .ربة احملكمتني األصليتني وأبانت عن املد املتزايد للقانون اجلنائي الدويلاملختلطة يف سرياليون وكمبوديا من جت

وأثبت جناح هذه احملاكم اخلاصة عزم اتمع الدويل على التصدي للجرائم الدولية ومهد السبيل   
  . أال وهي احملكمة اجلنائية الدولية- إلنشاء منتدى دائم للتحقيق بشأن هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها 

فقد قدمت منظمتنا املساعدة والدعم احلامسني . وتعتز األمم املتحدة بعالقتها باحملكمة اجلنائية الدولية  
ومنذ ذلك احلني، والتعاون بني األمم املتحدة . إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت أنشأت هذه احملكمة

سستانا املستقلتان اآلن تكمل إحدامها عمل األخرى واحملكمة اجلنائية الدولية يف توسع مطرد إىل أن أضحت مؤ
  .    ًمتاما 

                                                                                    ً     واليوم، يعتمد عمل األمم املتحدة من أجل تعزيز السالم والتنمية وحقوق اإلنسان اعتمادا شديدا  على   
  .جهود احملكمة اجلنائية الدولية من أجل النهوض بالعدالة وترسيخ حكم القانون

لى مدى السنوات العشر املاضية، أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأمل يف ومبا أننا كنا الشركاء املفضلني ع  
وسيكون التصدي هلذه التحديات أمرا حامسا للمضي قدما يف كفاحنا . بعض التحديات اليت تواجهها احملكمة

  .املشترك ضد اإلفالت من العقاب

وتدعو هذه .  قدر أكرب من العامليةأوال، ستتعزز احملكمة اجلنائية الدولية خبطوات إضافية يف اجتاه حتقيق  
ومن . العاملية املتزايدة بطبيعتها إىل تنوع جغرايف يف التحقيقات وغريها من األنشطة اليت تضطلع ا احملكمة

  .شأن هذه اخلطوات أن تدحض أي تصور للخصوصية، حىت وإن فرضته الظروف

                                                 
  .األمني العام لألمم املتحدة *  
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يف عملية تعاونية للتعلم بعزم ومحاس ثانيا، على مجيع األطراف ذات املصلحة يف احملكمة أن متضي   
  :وجيب أن تسري هذه املبادرة وفق خطوط متعددة، امسحوا يل بسرد بعض منها. وإبداع وصرب

فلن يتم التسامح . علينا السعي إىل املوازنة الصحيحة بني واجب العدالة والسعي إىل حتقيق السالم −
. مرتكيب اجلرائم الدولية أمر غري مقبولمع اإلفالت من العقاب على اجلرائم أبدا؛ والعفو عن 

                                                           ً                       وعندما تواجهنا هذه املعضالت، جيب علينا أن ال نضحي بالعدالة قطعا ؛ فمن احلاسم أن ال يتأثر 
هذا أمر . البحث عن املوازنة بني العدالة والسالم بتهديد ومركز من يسعى إىل اهلروب من العدالة

  .رئيسي

ن تواصل إظهار طابعها القضائي احملض، إضافة إىل عالوة على ذلك، جيب على احملكمة أ −
وعلى اتمع الدويل قاطبة أن . وال شك لدي يف أن األمر سيكون كذلك. استقالليتها التامة

وعلى أي سيتضرر نظامنا الدويل . يتعلم بدوره أيضا احترام احملكمة اجلنائية الدولية وقراراا
  .كامها بالشكل الصحيحبكامله إذا مل تنفذ قرارات احملكمة وأح

وختاما، لنعمل من أجل االستمرار يف حتسني التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة بسبل تراعي  −
واألمم املتحدة مستعدة الختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة، مع . املصاحل املشروعة لكال الشريكني

  .بيلة للمحكمةاحترامها كما جيب للقواعد املعمول ا، من أجل تيسري املهمة الن

وحيول ضيق الوقت دون التعمق يف جوانب أخرى على القدر نفسه من األمهية وتستحق أيضا اهتمامنا   
                                                                                ومن ذلك احلاجة إىل االهتمام الكامل والصحيح بالضحايا، وقدرة الدول على مالحقة من ي زعم . وجهودنا

  .تصال إلبراز دور احملكمة وعملهاارتكابه جلرائم دولية وعلى حماكمته وضرورة وضع استراتيجية لال

بدال من ذلك، سأذكر دور اتمع املدين بوصفه اجلانب الثالث من التطور املتواصل للمحكمة اجلنائية   
فقد قامت املنظمات غري احلكومية بدور حاسم يف إنشاء احملكمة، واملساعدة يف نفخ عدد الدول . الدولية

وال يزال دورها اليوم مهما كما كان منذ عشر . ي على الصعيد الوطيناألطراف ويف تنفيذ نظام روما األساس
وحنتاج إىل التزامها املتواصل مبساعدة احملكمة على التطور والتقدم، وإىل ما تقدمه من دعم . سنوات خلت

  .لضمان جناح احملكمة

            َ وح رم العدالة  . وظل أبشع ارمني طلقاء.                                               كم مرة  يف املاضي ظل مرتكبو أفظع اجلرائم بدون عقاب  
لكن العقد األول للمحكمة اجلنائية الدولية يشري إىل وقوع قطيعة مع هذا املاضي . ضحايا كانوا أشد املظلومني

                                                                                  َّ وحذار ملن ي حتمل أن يكونوا من جمرمي احلرب ومرتكيب اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية أال  . التعيس
م سيتهمون، وسيعتقلون، وسي سألونحيسنب أنفسهم من العقاب فالتني؛ وأ                              .  
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ولنلتزم أيضا . لنحتفل ذا احلدث اليوم وبالتقدم الكبري الذي أحرزناه يف وقت قصري  

                                                                                           بأهداف وم ثل احملكمة اجلنائية الدولية، وبإاء اإلفالت من العقاب واملضي قدما يف ترسيخ حكم القانون يف 
  .كل جزء من العامل

________________________ 
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  *السيد فيليب كريش 

وأود أيضا أن أشكر األمم املتحدة على مساحها . أود أن أشكر اجلمعية على تنظيمها هلذه االحتفاالت  
لنا باستخدام أماكنها اليوم؛ هذا املبىن ذاته الذي اقترحت فيه مجهورية ترينيداد وتوباغو بإيعاز من أرثر 

ومنذئذ ومؤسستانا يف تعاون وثيق جيسده وجودنا . نائية دوليةروبنسون، على اجلمعية العامة إنشاء حمكمة ج
  .اليوم يف مقر األمم املتحدة لالحتفاء بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية

فبالنسبة لألمم . ولنا مجيعا كل احلق يف نئة أنفسنا ذه الذكرى العاشرة العتماد نظام روما األساسي  
أما بالنسبة .  عاما من اجلهود الرامية إىل إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة٥٠املتحدة، ميثل هذا التاريخ تتويج 

وبالنسبة للمنظمات غري احلكومية اليت خاضت . للدول، جيسد هذا التاريخ إجنازا رائعا للدبلوماسية الدولية
بئة القوى السياسية محلة من أجل إنشاء هذه احملكمة، يعد هذا التاريخ شاهدا على قدرة اتمع املدين على تع

وبالنسبة لنا مجيعا، . وبالنسبة لضحايا أبشع اجلرائم، جيسد هذا التاريخ حقهم يف العدالة. على أعلى مستوى
يشكل هذا التاريخ منعطفا يف الكفاح ضد اإلفالت من العقاب على أبشع اجلرائم املرتكبة يف مجيع أحناء اتمع 

  .الدويل

ذلك أن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية كان ضمن . األساسي حلظة تارخييةلقد كان اعتماد نظام روما   
ومع .  سنة بسبب احلرب الباردة٥٠غري أن إنشاءها استغرق . جدول أعمال األمم املتحدة منذ األربعينيات

أحناء ولقد أثبتت لنا األحداث اليت وقعت يف مجيع . ذلك، كانت احملكمة يف تلك احلقبة ضرورة كما هي اليوم
العامل يف مناسبات عديدة العواقب الوخيمة اليت خيلفها اإلفالت من العقاب على ارتكاب جرائم اإلبادة 

  .اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

فبدون آلية فعالة تتيح حماكمة مرتكيب هذه اجلرائم ومعاقبتهم، أمعن هؤالء يف جرمهم دومنا خوف   
فتزعزع االستقرار يف مناطق بكاملها والقت جمتمعات خارجة لتوها من . العدالة هلم                   وح رم الضحايا إنصاف 

  .الرتاع صعوبات يف حتقيق املصاحلة

وأمام عدم كفاية املؤسسات السياسية القائمة من أجل حل هذه املشاكل، تعني إنشاء مؤسسة خمتلفة   
فترض أن تكون هذه املؤسسة عاملية النطاق،   وي .                                                    ليمثل أمامها مرتكبو أبشع اجلرائم لي سألوا عما ارتكبوه

                                                   وأهم من ذلك، ي فترض يف أي عمل من أعمال هذه املؤسسة أن . وتستفيد من الدعم الكبري للمجتمع الدويل
  .جيسد التقيد الصارم بأولوية القانون

صلت إذ وا: ورغم العقبات السياسية لتلك احلقبة، مل ييأس اتمع الدويل وال كف عن بذل جهوده  
وقد مت هلم ذلك باعتماد . الدول واألمم املتحدة إىل جانب اتمع املدين العمل على إنشاء حمكمة جنائية دولية

  .١٩٩٨يوليه / متوز١٧نظام روما األساسي يف 
                                                 

  .رئيس احملكمة اجلنائية الدولية  *
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وبانضمام . وبعد عشر سنني على روما، أصبحت احملكمة اجلنائية الدولية واقعا وتعمل بكامل طاقتها  
وأحيلت أربع قضايا إىل .  دول قد صدقت على نظام روما األساسي أو انضمت إليه١٠٧سورينام، تكون 

وأصدر القضاة اثين عشر . واملدعي العام بصدد إجراء حتقيقات وقد بدأ يف القضايا حسب كل حالة. احملكمة
بدأ الصندوق و. ويشارك الضحايا يف اإلجراءات. وسلمت الدول أربعة مشتبه م إىل احملكمة.     ً         أمرا  بالتوقيف

  .االستئماين للضحايا، الذي تديره مخس شخصيات بارزة وترأسه السيدة سيمون فيل، يف متويل مشاريعه األوىل

إذ مل نبدأ إال يف إدراك إمكانات احملكمة اجلنائية . ورغم ذلك، ما زلنا يف البداية من نواح عديدة  
ومهما كان املستقبل، .  وكامل نظام روما األساسيوستشهد السنوات القادمة استمرار تطور احملكمة. الدولية

وتتمثل واليتها الدائمة يف إجراء حتقيقات وإجراءات قضائية عادلة .                    ً                يظل دور احملكمة دائما  كما احملكمة نفسها
ومع الوقت، ستنشئ احملكمة هيئة فقهية، حلل مجيع . ومستقلة ونزيهة يف تقيد صارم بنظام روما األساسي

وستواصل إعمال حقوق .  تركها نظام روما األساسي مفتوحة وبالتايل زيادة فعالية اإلجراءاتاملسائل اليت
  .الضحايا فيما خيص املشاركة يف اإلجراءات

وستحمي . وستحترم مبدأ التكامل. وستعاجل احملكمة يف الوقت احملدد املسائل املتعلقة جبرب الضحايا  
ة احلال ستواصل دائما العمل على احترام حقوق املتهمني على وبطبيع. الضحايا والشهود يف حاالت الرتاع

  .أكمل وجه

غري أن جناحها يتوقف يف اية املطاف على . واحملكمة عازمة على القيام ذه املهام على أعلى مستوى  
  .من أنشأها وحدد واليتها ووضع حدودا لعملها

ديق على نظام روما األساسي حىت تكون أوال، ينبغي القيام مبزيد من العمل لتحقيق عاملية التص  
  .للمحكمة التغطية العاملية احلقيقية اليت تصورها مؤسسوها

ثانيا، سيصبح التعاون العملي بني الدول واملنظمات الدولية أكثر أمهية، ال سيما فيما خيص اعتقال   
لبات احملكمة، لكن بإمكان مجيع فالدول األطراف ملزمة بامتثال ط. املشتبه م، ومحاية الشهود وإنفاذ األحكام
ويف هذا السياق، أشكر األمني العام على التزامه الشخصي إزاء . الدول واملنظمات املساعدة يف عمل احملكمة

                                                               وأود أيضا أن أعرب عن تقديري ملسؤولي ن سيغادران منصبهما ومها السيد . احملكمة وعلى دعم األمم املتحدة
ماري غيهينو، وكيل األمني العام حلفظ - ام للشؤون القانونية، والسيد جاننيكوال ميشيل، وكيل األمني الع

  .السالم، على إسهامها طيلة فترة واليتهما

 سواء أصدر - فكل بيان دعم للمحكمة . ثالثا، ستزداد احلاجة إىل الدعم الدبلوماسي والتأييد العام  
 يساعد يف تعزيز التعاون مع - م جملس األمن عن الدول، أم املنظمات غري احلكومية، أم اجلمعية العامة، أ

  .وبقدر ما كانت الظروف أصعب، كان الدعم أهم. احملكمة وامتثال قراراا القضائية
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                                                                                        رابعا، وهو األهم، جيب على الدول واملنظمات الدولية واتمع املدين مواصـلة احتـرام                

                                                ك أن فعالية احملكمة اجلنائية الدولية تتوقف على       ذل  .                                                          الوالية القضائية املستقلة للمحكمة ودعمها والدفاع عنها      
    وأي   .                                                وأي جهود الستغالل احملكمة ألغراض سياسية جيـب نبـذها    .                                  مصداقيتها بصفتها مؤسسة غري سياسية 

                          هناك حمكمة جنائية دولية      .                                                                            حماولة إلخضاع تطبيق نظام روما األساسي العتبارات غري قضائية جيب مقاومتها          
   .                                                    ايضة مصداقيتها ألسباب انتهازية سياسية دون حتمل العواقب         وال ميكن مق  .          واحدة فقط

                                               فهو جتسيد ملبادئ أساسية تنص على أن أبشع اجلرائم ال   .                                      ليس نظام روما األساسي جمرد معاهدة دولية  
    هذه   .                                                                                                         ميكن أن متر بدون عقاب، وأن من حق الضحايا اللجوء إىل القانون وأن السالم واألمن يتطلبان العدالة                

         ما هـو     .                                                                        إذ ميكن الرجوع إىل جذورها يف أهداف األمم املتحدة ومقاصدها ومبادئها            .           ارا جديدة          ليست أفك 
                                                                                                          جديد هو وجود مؤسسة دولية دائمة لتحقيق هذه األهداف أال وهي معاقبة األفراد على جرائمهم، وإمسـاع                 

   .                                                    صوت الضحايا، وإقامة العدل بطريقة منصفة نزيهة ومستقلة

  .                                                       مل يكن هناك قط أي يقني بأن احملكمة اجلنائية الدولية ستنشأ    ١٩٩٨      عام                      يف السنوات اليت أفضت إىل  
                              وإذ يتراجع مؤمتر رومـا إىل        .                                                                             وتطلب إخراج نظام روما األساسي إىل النور جهودا حثيثة وتفانيا من اآلالف           
          ن كدوا من                  ذلك دين يف عنقنا مل  .                                                                 داخل الذاكرة، جيب علينا أن حنافظ على الزخم الذي أدى إىل إنشاء احملكمة

          ذلك دين يف   .                                                               ذلك دين يف عنقنا ملن بعث اعتماد النظام األساسي آماهلم يف العدالة     .                        أجل نظام روما األساسي   
   .                                                    عنقنا لألجيال احلاضر واملستقبل اليت أنشئت من أجلها احملكمة

________________________ 



 

 



أوكامبو-السيد لويس مورينو  

 15 

  *أوكامبو- السيد لويس مورينو

فيليب كريش، يف تقدمي الشكر إىل مجعية الدول األطراف، والسفري أود أن أنضم إىل رئيس احملكمة،   
   .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 "دد وزير العدل يف جنوب أفريقيا على أن إنشاء احملكمة وش

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

  ".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 

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

ى فرضية أن حتقيق العدالة يشكل وقد أصبح مفهوم العدالة اجلنائية الدولية، وهو مفهوم يقوم عل. السلمية 
  ".للسالم الدائم، عامال حمددا لعمل املنظمة دعامة متينة 

بل . فالقانون ليس لقاعة احملكمة وكفى. وكما قال األمني العام، على األمم أن تعمل وفقا للقانون  
 ١٠فقبل . لعامليعما هو صواب وعما هو خطأ بالنسبة للمجتمع، ويف هذه احلالة للمجتمع ا 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  ة، والفظائع اليت ارتكبها اخلمري احلمر، واإلبادة اجلماعية يف رواندا، كما فبعد احملرق. 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  
                                           وعلى الرؤساء والوزراء أن ي بينوا عن القيادة .  قاعة احملكمة وتوترات يف امليدانوهناك توترات يف . 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  أكثر عدال، ألن مرتكيب . كانا أكثر عدال وأكثر أمانا وسالماقد جعلنا من العامل م

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

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  

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

 يف احلاالت، 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. علي تطبيق القانون. اية املطاف، عملية مباشرة

  .فعله

علينا أن نفعل ذلك أثناء الصراعات . وحنن حنقق بشأن أول املسؤولني من الناس عن أخطر اجلرائم  
الضحايا واجلناة   حنول جرائم مجاعية بآالف من علينا أن. 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  

عات بأكملها حنن بصدد حماكمة جوزيف كوين وغريه من زعماء جيش الرب للمقاومة لقتلهم جمتم  
  .واغتصام األطفال وخطفهم وحتويلهم إىل رقيق جنسي وقتلة 

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

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

امهما بأعمال قتل واغتصاب وتعذيب مجاعي حنن بصدد حماكمة أمحد هارون وعلي كشيب لقي  
  .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 م التكامل أن يطبق يف املمارسة يف بلدان خمتلفة، وال سيما ونبني أيضا كيف ميكن لنظا  

   . 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   −

ق يف عرض آرائهم وشواغلهم خالل اإلجراءات؛ ويف أساسا لفتح حتقيق، وهلم احل ليشكل ذلك 
. قررت غرفة االستئناف أن بإمكام أيضا تقدمي األدلة يف بعض احلاالت املعينة األسبوع املاضي، 

   . للتعويضات وسيستفيدون من نظام شامل 

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

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

علومات حلماية أمن وجيري تنسيق اإلجراءات اليت تنص على احترام السرية اليت يطلبها مقدمو امل  −
   .الكشف للدفاع عن مجيع املعلومات ذات الصلة واملربئة بطبيعتها موظفيهم وإجراءات 

نيكوال ميشيل، ملا  ويف هذا الصدد، فإننا نشعر بغاية االمتنان لألمم املتحدة وخباصة املستشار القانوين   
املاضي، أحال مكتيب إىل الدائرة  يوم اجلمعة و. 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 . مهما حيدث، تدل قضية لوبانغا على تشبث احملكمة مببدأ احملاكمة العادلةولكن   
   . 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 . يف قاعة احملكمة وخارجها. شئ يف روما يف حتركالنظام الذي أن  
. ينبغي هلم فعله ليس القانون للقضاة فقط، فالقانون يوضح للناس ما . صواب وعما هو خطأ بالنسبة للمجتمع

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

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

   .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  ل االدعاء، مبا فيها التركيز على أول املسؤولني فقد أعلنت عن استراتيجييت يف جما. التنبؤ

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

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.   ً                                اال  من شأا أن تقع ضمن اختصاص احملكمةأعم ارتكاب أفرادها 
   . يفرق بني اجلندي واإلرهايب، وبني الشرطي وارم

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

فكوين يستغل الوقت وموارد حمادثات جوبا . وز لنا فعلهإن قضية جوزيف كوين مثال عما ال جي  
. 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 
د؟ إننا حباجة إىل استراتيجية خمتلفة تشمل وقف شبكات اإلمداد باملال والسالح وتشجيع واهلجوم من جدي

  .عمليات االنشقاق عن جيش الرب للمقاومة

          َ                                                                                 علينا أن حن دث وننسق استراتيجياتنا إلدارة الرتاعات القدمية باستخدام اإلطار اجلديد الذي أنشأه نظام   
العدالة الوطنية والبحث عن احلقيقة ومفاوضات السالم عوامل ذلك أن العدالة الدولية و. 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  
وعندما يصدر القضاة أمرا بالتوقيف، ال تصبح املسألة متعلقة مبا إذا . 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  
 مليون شخص، منهم جزء كبري من الفئات اإلثنية للفور واملساليت ٢,٥يوم األدلة اليت لدينا، يتعرض ال

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

. بل على العكس من ذلك يعرقل رجاله املساعدة اإلنسانية ويشجعون على زعزعة االستقرار يف املخيمات
  .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 .  هو أن ينفذ السودان نفسه قرارات احملكمةطليب  
. لقد زرت بلدانا أفريقية وعربية يف األشهر األخرية موضحا جوهر التحقيق الذي أجريته. كبرية إلجياد احللول

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

ليس يف احملكمة حكومات ومتمردون، ليس يف احملكمة . والية قضائية، حنقق ونالحق، مطبقني املقاييس ذاا
  .هناك قانون واحد، يسري على اجلميع. ء وأعداءمنتصرون ومدحورون، ليس فيها أصدقا

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 

  اذا عساي أن أفعله؟م: 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   
  . منطقيت وعامليحيي، مدينيت، بلدي،

  .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

وكيو، يف داكار، أن يقرأوا فعال هذا وسيقرر الوزراء، يوما ما، يف كوبنهاغن، يف سان خوسيه، يف ط  
  .جمرد تذكرة إىل حماوريهم بأن العامل ال يغض الطرف. البند املضاف

  .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 ميت األساسية يف احلياة هي وضع قانون يسرمه: "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

  مون ما الذي حصل؟أتعل  

  .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

________________________ 
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  *السيدة سيمون فيل

                                                            ً                       بعد عشر سنوات من اعتماد نظام روما األساسي، يظل هذا النظام أمال  ملئات اآلالف من الضحايا،   
  .      ً       وديدا  جلالديهم

قد يستغرب البعض لبطء اإلجراءات القضائية، وقد يتساءلون عن صعوبات تفسري نظام روما   
بيد أنه جيدر التذكري وال شك يف هذا الصدد بالبعد احلقيقي لنظام . واعد اإلثباتاألساسي والنظام الداخلي وق

فهو مل ينشئ والية قضائية جنائية دولية دائمة وذات طابع عاملي فحسب؛ ومل يضع نظاما : روما األساسي
 - ذا هو األهم  وه- عامليا للعدالة اجلنائية الدولية يشمل مجيع النظم القضائية الوطنية فحسب، ولكنه أعطى 

فعمل نظام . للضحايا املكانة اليت يستحقوا يف احملاكمة وخارجها، بفضل تدخل الصندوق االستئماين للضحايا
  .ذا الطموح سيتطلب وقتا، وتعديالت، وحماوالت ال بد منها

يف ففي إطار احترام حق كل فرد :      ُ                                               لقد أ جنز الكثري أصال، لكن األصعب ما يزال ينبغي القيام به  
حماكمة عادلة، يتعني على احملكمة حماكمة الذين تالحقهم بدون هوادة، ولكن علينا أيضا أن نليب احتياجات 

  .ضحايا أبشع اجلرائم، وإال ظلت العدالة ناقصة

. وأود أن أذكر بشهادة مؤثرة إلحدى هؤالء الضحايا العديدين، وهي شهادة السيدة إستري موجاوايو  
.          ً                                                            املؤثر جدا ، وكلماا اليت أدانت ا بشكل خاص جتاهل العدالة الدولية للضحاياما زلت أتذكر لقاءنا، 

                                                               ُ                             حتدثت عن الظلم الشديد الذي حاق بالنساء الناجيات اللوايت اغتصنب، وأ صنب بعد ذلك باإليدز، لكن مل يكن 
ز االحتجاز التابع لألمم هلن سبيل إىل الرعاية، بينما يستفيد املعتدون عليهن من العالج الطيب يف زنزانات مرك

سوى احلق يف . بينما  ال حق لضحاياهم الذين جاؤوا للشهادة يف احملكمة. يعاجلهم اتمع الدويل: "املتحدة
  ".أي عدالة هاته؟. املوت

لقد عرفت البلدان املؤسسة لنظام روما األساسي كيف تستخلص الدروس من أخطاء املاضي، ويشهد   
  .عم الذي يتلقاه منكم صندوق الضحاياعلى ذلك بشكل ملموس الد

إنه . أود أن أذكر بالدور الرئيسي واالبتكاري الذي يتعني أن يقوم به الصندوق االستئماين للضحايا  
                                                                    ً                           جزء ال يتجزأ من نظام روما األساسي، ومصريه مرتبط مبصري احملكمة ارتباطا وثيقا ، وبالتايل فإن مهمته متميزة 

تيسري عملية دفع التعويضات اليت حتكم ا احملكمة لفائدة الضحايا فقط، ولكنه ميكن فهو ال يرمي إىل : للغاية
أيضا من تنفيذ مشاريع لفائدة ضحايا اجلرائم املعترف ا ضمن اختصاص احملكمة، دون أن يكون هؤالء 

  .الضحايا طرفا بالضرورة يف إحدى اإلجراءات املعروضة على احملكمة

                                                 
  .بيان تاله السيد أندريه البرييري، باسم السيدة سيمون فيل، رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا *
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علق بتلبية احتياجات الضحايا، اليت ال ميكن تلبيتها مبجرد إصدار األحكام عن هذا إجناز كبري فيما يت  
  .احملكمة ضد املسؤولني عن أبشع اجلرائم

من الواضح أن الصندوق لن يستطيع دفع التعويض الكامل ملئات اآلالف من ضحايا هذه اجلرائم   
دة فئات الضحايا األشد تضررا، ولكن من خالل إجراءات ملموسة لفائ. وتعويضهم شخصيا عن معانام

                                                                                 ً             ومدهم باملساعدة املادية ووسائل إعادة التكيف البدين وكذا منحهم عند االقتضاء دعما نفسيا ، أو مساعدم 
على إعادة االندماج يف جمتمعهم األصلي، يقدم الصندوق إىل الضحايا الدليل على أن نظام روما األساسي مل 

وإدانتهم فحسب وإمنا هدفه أيضا تقدمي املساعدة املادية إىل الضحايا من أجل حيصر هدفه يف مالحقة ارمني 
  .إعادة بناء حيام

 مشروعا يف مجهورية الكونغو ١٦ مشروعا يف أوغندا وعلى ١٨وحىت اليوم، وافق قضاة احملكمة على   
 طي النسيان، كما الدميقراطية، وهي مشاريع ستفيد مئات اآلالف من الضحايا الذين لوال ذلك لظلوا يف

ويف الوقت الذي ألقي فيه هذه الكلمات، وبفضل أعمال الصندوق يف . الحظنا ذلك مرات ومرات يف املاضي
امليدان، استعاد عدد متزايد من الضحايا الذين أعطبوا وأهينوا وأذلوا حيام العادية، وقدرة بدنية ونفسية على 

                          ُ                                   ومن استرجاع الكرامة اليت أ ريد حرمام إياها عرب اجلرائم البشعة العمل مكنتهم من استعادة مكام يف اتمع
  .                 اليت ارت كبت يف حقهم

هذه بداية ملحوظة، وستتخذ مجيع التدابري حىت يتسىن للصندوق االستئماين لفائدة الضحايا أن يطور   
  .أكثر وأكثر وأحسن فأحسن مهمته احلساسة طاملا كان هناك ضحايا هلذه االنتهاكات

إذ ليس له من خالل : متطلبات قانونية: أرى من املفيد أن أؤكد أن الصندوق خيضع لعدة متطلباتو  
إذ ليس له أن : اإلجراءات اليت يتخذها أن يتدخل يف العمل القضائي للمحكمة؛ ومتطلبات متعلقة بالعدل

دارة سليمة لألموال اليت                           إذ عليه أن ي بني أمامكم عن إ: يفضل فئة من الضحايا على أخرى؛ ومتطلبات إدارية
                                     ً                      وكما تعلمون، تقوم موارد الصندوق أساسا  على تربعات الدول، اليت . تفضلتم باستئمانه عليها لفائدة الضحايا

  .لوالها ملا أمكن فعل شيء

ويف هذا الصدد، امسحوا يل أن أغتنم هذه املناسبة ألدعوكم إىل االستمرار يف االلتزام لفائدة   
تزام  الذي نئ عليه الذين دعمونا حىت اآلن، كما نئ، مسبقا، الذين يعتزمون دعمنا يف الصندوق، وهو االل

  .املستقبل

وال . وأود أيضا أن أشكر موظفي األمانة العامة على تفانيهم، وأن أشكر املسجل على تقريره اإلداري  
  .ا التقين ودفاعها عن الضحايايسعين أن أنسى الدور اهلام الذي قامت به املنظمات غري احلكومية عرب دعمه
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     ً                          ً                                           وأخريا ، أغتنم هذا اليوم اخلاص جدا  لكي أهنئ صاحب السعادة السيد آرثر روبنسون،   

الذي يشرفنا أن يكون من بني أعضاء جملس اإلدارة يف صندوق الضحايا، على التزامه املطلق إزاء حقوق 
  .االعترافوال شك أنه اليوم أهل هلذا . اإلنسان، والعدالة، والضحايا

على الصندوق االستئماين للضحايا، الذي أتشرف برئاسته، أن يستخلص كل العرب من املهمة اليت   
  .أوكلت إليه

                                                             ً                      وبفضل دعمكم، نعتزم فعل كل شيء ملواصلة مساعدة أشد الضحايا تضررا ، بتنسيق مبادراتنا مع   
  .أال وهي حتقيق عدالة كاملة شاملة: قرارات احملكمة، وفقا ألحكام نظام روما األساسي، وتطلعات واضعيه

________________________ 
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  *السيدة روث وجيدنبوش

يشرفين غاية الشرف أن أتلقى دعوة ملخاطبة هذا اجلمهور املتميز باسم اجلمعية الوطنية جلمهورية سورينام   
  .ع مناطق العامل     ً       بلدا  من مجي١٢٣وشبكة الربملانيني من أجل عمل عاملي، وهي شبكة من برملانيي 

يوليه يشكل يوم احتفال ملنظمتنا، ولكن أن أقف أمامكم، ألول مرة بصفيت / متوز١٧، ويوم ١٩٩٨منذ   
  .                          ً                          عضوا يف برملان ميثل دولة طرفا  فذاك مبعث سعادة بالغة لدي

 حيث أعطيت أولوية قصوى للعمل مع أعضاء آخرين يف الربملان من أجل ١٩٨٧دخلت ميدان السياسة يف   
  .ستعادة حكم القانون والدميقراطية يف بلدي بعد سنوات عصيبة من الدكتاتورية العسكريةا

                                                                           ، عينين رئيس مجهورية سورينام م نظمة الجتماعات قضايا حقوق اإلنسان، حيث أقوم بدور ١٩٩٢ويف   
  .الوسيط بني الرئيس وأسرة املدنيني الذين اغتيلوا يف أثناء احلكم الدكتاتوري

 وبصفيت ناشطة يف جمال حقوق اإلنسان، دعمت كل جهد من أجل التحقيق بشأن اجلرائم ضد وبتلك الصفة  
  .                     ًغري أن ذلك مل يكن كافيا . اإلنسانية اليت وقعت يف تلك الفترة وتقدمي مرتكبيها أمام العدالة

  .                              ً                                                 ما زلنا نواجه بشكل يومي تقريبا  أبشع اجلرائم اليت دد السالم، واألمن والرفاه يف العامل  

إن سورينام وبقية العامل يف أشد احلاجة إىل حمكمة مستقلة دائمة غري سياسية حبجم احملكمة اجلنائية الدولية   
  .من أجل محاية األفراد واجلماعات إذا مل تكن للنظم القضائية الوطنية قدرة أو رغبة يف هذا الصدد

من أجل عمل عاملي لكي تصدق سورينام على يف أثناء السنوات العشر من محليت مبساعدة شبكة الربملانيني   
" عقوبات" تفرض ٢٠٠٢نظام روما األساسي، واجهتنا قوانني وسياسات اعتمدا الواليات املتحدة األمريكية عام 

على البلدان اليت تنضم إىل نظام روما األساسي دون أن تدخل مع الواليات املتحدة يف اتفاقات ثنائية بشأن عدم 
 حنن، أعضاء الربملان من املعارضة واحلكومة، إىل جانب زمالئنا من ترينيداد وتوباغو، وبربادوس، وقمنا. التسليم

وبوليفيا، والربازيل، وكوستاريكا، وإكوادور، واملكسيك، وباراغواي، وبريو، وأوروغواي، وكينيا، ومايل، والنيجر، 
على أساس أنه سينال من هدف مكافحة اإلفالت من وجنوب أفريقيا، وترتانيا، وساموا مبقاومة فعلية هلذا االتفاق 

  .العقاب ومن مبدأ مساواة اجلميع أمام القانون وهو مبدأ قامت عليه احملكمة اجلنائية الدولية

وعليه أنا مرتاحة جدا لكون موقفنا املبدئي املناصر حلماية وحدة نظام روما األساسي، من بني عوامل   
ه االحتاد األورويب للمحكمة اجلنائية الدولية، قد شكل مسامهة حامسة يف قرار أخرى، مثل الدعم القوي الذي قدم

جملس الكونغرس واإلدارة بالواليات املتحدة والقاضي بإجراء تغيري كبري على قوانني الواليات املتحدة وسياساا فيما 
  .يتعلق بقرار شركائها املشاركة يف نظم احملكمة اجلنائية الدولية

                                                 
  .و برملان سورينام، شبكة الربملانيني من أجل عمل عامليعض  *  
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إنه يوم احتفال للمجتمع العاملي .  يف نظام روما األساسي١٠٧احتفال لبلدي ألننا الدولة الطرف اليوم يوم   
ألن لديه مؤسسة مثل احملكمة اجلنائية الدولية تطبق مبادئ قد تبين، على الصعيدين احمللي والدويل، تفاعالت بني 

  .األفراد واملؤسسات واألمم على أساس حكم القانون

. وألنين برملانية أنا مع احلوار الصريح. اك العديد من التحديات أمام احملكمة اجلنائية الدوليةحنن ندرك أن هن  
  .نعلم أن البعض يرى أن أوامر التوقيف اليت أصدرها املدعي العام قد تنال أو تضر بنتيجة عملية السالم

 دولية مستقلة بواجبات حمددة، ولكن ليكن من الواضح أننا، حنن الدول األطراف قد التزمنا مبحكمة جنائية  
وعلينا اآلن أن مننح املدعي العام كامل الدعم من أجل القيام بأي شيء ضروري من الناحية القانونية إلنصاف 

  .الضحايا الذين وضعوا حيام يف أيدينا

املسؤولية مضر بالسالم وأن تأكيد مفهوم " تأجيل العدالة" أن ميلوزوفيتش وتشارلز تايلورلقد بينت قضيتا   
وانطالقا من فهمنا . اجلنائية الفردية حيقق السالم الدائم على أساس حقوق اإلنسان العاملية، مبا فيها احلق يف العدالة

                                                                    ً                               للقانون املعمول به واملنصوص عليه يف نظام روما األساسي، يكون الوقت مناسبا  إلصدار أمر بالتوقيف كلما توفرت 
  .قيقة وإعداد حماكمة عادلةاألدلة للمالحقة، والبحث عن احل

ويف قضية واحدة هي قضية .  من البلدان وعلى رعاياها١٠٧ينطبق النظام األساسي اليوم على   
                                ً                                                           السودان، يعد النظام األساسي ملزما  لدولة غري طرف، نتيجة قرار اختذه جملس األمن التابع لألمم املتحدة /دارفور

للسالم الدويل، مما يتيح للمجلس استخدام سلطاته املنصوص عليها يف ويقضي بأن احلالة يف دارفور تشكل ديدا 
ويف حالة أخرى، كوت ديفوار، وبفضل تعبئة الربملانيني، قبلت . الفصل السابع لبدء االختصاص القضائي للمحكمة

 الداخلي يف دولة غري طرف االختصاص القضائي للمحكمة بالنسبة للجرائم املدعى ارتكاا يف أثناء الرتاع املسلح
  .٢٠٠٧-٢٠٠٢الفترة 

ومن ناحية أخرى، سبق للمحكمة أن كان هلا أثر هام يف ردع ارتكاب الفظائع من خالل تغيري سلوك الذين   
يتخذون القرارات، كما تسىن لنا حنن يف شبكة الربملانيني من أجل عمل عاملي معرفته عرب الرسائل الواردة من واضعي 

ن، استعرضت السلطات املدنية والعسكرية قواعد االشتباك للقوات املسلحة من أجل ويف بعض البلدا. السياسات
                 ُ                                                  ويف بلدان عديدة، ف همت بشكل جيد الرسالة املتعلقة بوجود حمكمة دائمة اآلن . امتثال معايري نظام روما األساسي

رسالة من التخفيف من باختصاص قضائي على أخطر القضايا اليت تشكل مصدر قلق على الصعيد الدويل وساعدت ال
 ويف كوت ديفوار يف منتصف تشرين ٢٠٠٨يناير /حدة أعمال العنف، كما حدث يف كينيا يف كانون الثاين

  .٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

ولكن من أجل متكني احملكمة من كامل طاقاا للوفاء بواليتها، أناشد الدول األعضاء يف األمم املتحدة ال   
املوقعة على نظام روما األساسي، اليت مل تنضم بعد أن تفعل ذلك، من أجل تعزيز عاملية ، ومنها الدول األربعون ٨٥

  .وفعالية النظام اجلديد للعدالة اجلنائية الدولية
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إن شبكة الربملانيني من أجل عمل عاملي مدينة للغاية ألحد رجال الدولة يف املنطقة، منطقة البحر   

 منذ أول يوم أصبح فيه إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة أولوية سياسية يف الكارييب، أكثر من أي أحد من أعضائها
روبنسون من ترينيداد وتوباغو، عضو جملس شبكة . ر. هذا الرجل هو السيد آرثر ن. جدول أعمال شبكتنا العاملية

وق اإلنسان ومحلة احملكمة الربملانيني من أجل عمل عاملي يف أواخر الثمانينيات الذي أنشأ برنامج القانون الدويل وحق
  .١٩٨٩اجلنائية الدولية لفائدة شبكتنا عام 

السيد روبنسون، أهلمتمونا مجيعا بالتزامكم وعزمكم، وها حنن هنا نواصل قضية حقوق اإلنسان والعدالة   
  .اليت أعطيتموها بعدا برملانيا دوليا وبعدا حكوميا دوليا واليت ال تزال جتمعنا اليوم

يونيه يف أثناء احللقة الدراسية الربملانية اإلقليمية لباراماريبو / حزيران٦عرضي الذي قدمته يف كما ذكرت يف   
بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، قلت لزمالئي يف شبكة الربملانيني من أجل عمل عاملي من منطقة األمريكتني والبحر 

  :الكارييب

 العاشرة لنظام روما األساسي، سيكون بوسعكم أن يوليه بالذكرى/ متوز١٧عندما ستحتفي سورينام يف "  
  ! يف نظام روما األساسي١٠٧كنت يف الدولة الطرف : تقولوا لناخبيكم، وأصدقائكم وأسرتكم

 نظام روما األساسي يف ٢٠٠٨، ولكن يف ١٩٩٨مل تكن سورينام يف روما عام : اليوم، صدق الوعد  
  .سورينام، بكامل قوة القانون

________________________ 
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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

 من املتكلمني الرئيسيني؛ غري أن احتفاالت أخرى جتري يف إيران، وبنن، وإندونيسيا، بنسودا، والقس ديسموند توتو
وأعتقد أن معظمنا من الذين . وغواتيماال، ومولدوفا، واهلند، وأوكرانيا، ونيجرييا؛ يف األسبوع املاضي بقصر السالم

تحدة العتماد معاهدة إنشاء احملكمة  حلضور مؤمتر األمم امل١٩٩٨يوليه / 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 . ت العشر املاضية عكر صفو هذه القناعةال شيء يف السنوا  
فالتطورات . والواقع أن ذلك يبدو أقرب إىل املعجزة اآلن مما كان من قبل. ذلك اليوم املشهود احلافل بالتوترات

لكثري الكثري، ولكنها تعين أيضا أنه لو أن اجلغرافية السياسية املخيفة اليت حصلت يف السنوات الثماين املاضية تعين ا
  .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 . ات الدولية واتمع املدينمن احلكومات، واملنظم

  .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 . ع املدين واحلمالت يف العاملأجنح شبكات اتم
 منظمة يف مجيع أحناء العامل، ومع احلكومات واملنظمات الدولية ٢٥٠٠ منظمة وتعدادها اآلن ٨٠٠فيه وكانوا آنذاك 

يني ووسائط اإلعالم يف كل مرحلة من عملية وضع واإلقليمية الشبيهة يف توجهها، ومنظومة األمم املتحدة، والربملان
  .املعاهدة وإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية

ويف بياين الشفوي والكتايب، يف ختام احتفال هذا الصباح، سأعلق على اإلجنازات الباهرة اليت ميثلها نظام   
ميت املوجزة سوى عن بضعة قضايا وال يسعين أن أحتدث يف كل. 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 

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

                                                 
  

  .منظم اجتماعات حتالف املنظمات غري احلكومية للمحكمة اجلنائية الدولية *
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فعلى غرار . 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’ادرات مب

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

والرؤية هي وضع قوانني جديدة هلا فرصة للنجاح، مث . من السلطة واملوارد ما تواجه به التحديات العاملية املتجذرة
وإن نظام روما . 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 –ملتوقع مبا ال يقل عن عقد من الزمن  قبل املوعد ا– 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
، أي ملا افتراض أنه لوال اعتماد املعاهدة والتصديق عليها ملا مت ذلك، ال أحد تقريبا يعتقد أننا كنا سنجتمع هنا اليوم

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 

  . مكتملأن سنتني من العمل إىل أربع ظلت عمال غري

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

 توصية من ٣١طراف األخرية، مثة جديد إىل أنه حسب التقرير املمتاز املتعلق بالتعاون الذي اعتمدته مجعية الدول األ
 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
. هود على صعيد مجعية الدول األطراف، واألمم املتحدة، وعلى الصعيد الثنائي واملتعدد األطرافاملفاوضات واجل

  !سنوات

 ُ                                                                                     أ فرط يف قصر احملكمة اجلنائية الدولية على املكاتب القانونية لوزارات الشؤون اخلارجية وجيب دجمها . الدمج  
ادل املعلومات واملعرفة وتولد القدرة على لذا من املهم إقامة شبكات تسمح بتب. 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 ‘ فرقة العمل’                               ً   وقد وصفت احلكومة البلجيكية مؤخرا  ج. األولويات واملصاحلمن تضارب 

وعلى غرار ذلك، فإن دمج نظام . ويسمح باالستجابة السريعة ألمر بالتوقيف صدر مؤخرا عن احملكمة اجلنائية الدولية
اإلقليمية والدولية سيحسن بشكل هائل روما األساسي ضمن األهداف السياسية للدول األطراف لعملها يف املنظمات 

  .من الدعم املقدم إىل نظام روما األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية

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

مرتكبيها واجب، يف املقام األول، على مجيع الدول عرب نظمها القانونية الوطنية، وإن ختلفت عن ذلك، أو عجزت، 
هه نظام ويعد التنفيذ الكامل هلذا املبدأ أهم حتد يواج. 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

 ٢٠٠٥ع رؤساء احلكومات يف مؤمتر قمة األمم املتحدة اإلصالحي لعام اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية، اتفق مجي
  .                                                                            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 . سؤولية عن اجلرائم املرتكبة يف حالة ماأشد امل

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

؛ فتنفيذ مبدأ التكامل مهمة طموحة وعالوة على ذلك، ال تقع املسؤولية على اجلهاز القضائي الوطين فحسب  
                          ً 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 
  .ابة العدالة، وقضاء عاملي، وما إىل ذلكاستج

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     ً          باهرا ، إذ صدقت سجل التصديق 
لكن الكثري ال يزال ينبغي القيام به من أجل تعزيز عاملية انضمام الدول األطراف إىل نظام روما األساسي وتنفيذها له 

ام روما األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية، الطاحنة اليت شنتها قوة كربى على نظ" 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 
  .هود الدول واحملكمة اجلنائية الدوليةتنسيق ج

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 . السالم والعدالة، الذي وصفه األمينان العامان األخريان وغريمها بدقة على أنه قطيعة مغلوطةبني صنع 
وقعت تطورات وحتسنات كربى يف جمال حفظ السالم، وإنفاذ السالم، واملساعي احلميدة، والدبلوماسية اهلادئة، 

بادرات السالم اليت تتخذها املنظمات اإلقليمية وصنع السالم، وفيما خيص جزاءات أكثر إنسانية وفعالية، ويف م
وكما قد . وقدرا يف جمال السالم، ويف بناء السالم، يف العديد العديد من ااالت، منها بطبيعة احلال العدالة اجلنائية
ن منع  م-تظنون، أعتقد أن العدالة الدولية إجناز بارز حيث مينح سببا جذريا لتخفيف كامل طيف السالم واألمن 

  .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

عكس ما ينبغي ملسؤويل احلكومات إن مواجهة خمتلف أدوات السالم لبعضها البعض هو بالتحديد   
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 ) ويل األمم املتحدةالعديد من مسؤ

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

  . 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 . د عمليات التصدي هلذه التحدياتالعديد من هذه القضايا واعتما

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

كن مواجهتها، ولعل فرصة جيدة للقيام بذلك هي املؤمتر هناك سبيل للمضي قدما؛ ومجيع هذه التحديات مي  
  .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  
تعلقة بالتعديالت اليت حتظى بتأييد واسع واملقترح إجراؤها على النظام األساسي، وبالتايل باإلضافة إىل املناقشات امل

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

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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 املستوى ميكن أن حيدد مسار ويف هذا الصدد، ينبغي أن يتضمن املؤمتر االستعراضي جزءا رفيع  

  .املؤمتر من خالل إجراء نقاش سياسي بشأن أثر نظام روما األساسي

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

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 . دول األطراف دميقراطيات ذات قوة صغرية ومتوسطةثانيا، تتحكم يف مجعية ال  
األورويب، واالحتاد األفريقي، وجمموعة بلدان استراليا وكندا ونيوزيلندا، وعمليات جنوب أمريكا وغريها من العمليات 

!                                    ً      طية ويف القانون وتعزيزها هلما إمكانية  هائلةاملشاة، تعد إمكانية تأثري هذه األمم يف اإلدارة الشاملة اإلقليمية والدميقرا
  !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 "املتشاة يف التوجه"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 . وبآينشتاين وغاندي الذين ال ينبغي التقليل من تطلعام بالنسبة للبشرية وعامل خال من احلر

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

 غري أن هناك .تكاد العوملة حتدد دائما يف إطار االقتصاد واملال واإلعالم: 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 . ٢٠٠٥من، والتنمية، وحقوق اإلنسان يف مؤمتر القمة لعام قائمة على ثالث دعائم هي السالم واأل

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

  .الكربى يف تاريخ القانون والسالم الدوليني

زمالئي، أصحاب السعادة، هذه القاعة، جملس الوصاية، هي القاعة الصحيحة هلذا السيد األمني العام،   
                ُ                                                  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

  اية العامل،من اليوم إىل 

                        ما من أحد سوانا سي ذكر؛

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

________________________ 

  

                                                 
 .مقتبس من مسرحية هنرى اخلامس لشيكسبري )٢(  
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  الربنامج

       ً  ظهرا  ١:٠٠      ً            صباحا  إىل الساعة ١١:١٥من الساعة 

  قاعة جملس الوصاية 
 )جلسة عامة(جتماع غري الرمسي للدول األطراف يف نظام روما األساسي اال

  اخلطاب االفتتاحي 

 . صاحب السعادة السيد برونو ستاغنيو أوغاريت، رئيس مجعية الدول األطراف •

  خطابات ألقاها

 . صاحب السعادة السيد بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة •

 . اجلنائية الدوليةالسيد فيليب كريش، رئيس احملكمة  •

 . أوكامبو، املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية-السيد لويس مورينو •

 . السيد أندريه البرييري املدير التنفيذي ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا •

 .عضو برملان سورينام، شبكة الربملانيني من أجل عمل عامليالسيدة روث وايدنبوش،  •

 . اجتماعات حتالف املنظمات غري احلكومية للمحكمة اجلنائية الدوليةمنظم السيد بيل بيس،  •

روبنسون ، الرئيس السابق جلمهورية . ر. ن السيد آرثر صاحب الفخامة للفعالة تقديرا للمسامهة الكرمييحفل ت
  . القى اخلطاب التكرميي السيد بن فرينسز. توباغو، من أجل قضية العدالة الدولية ترينيداد و

        ً  مساءا  ٥:٠٠     ً            عصرا  إىل الساعة ٣:٠٠ساعة من ال

  قاعة جملس الوصاية 

  )جلسة عامة(حلقة نقاش 

  " التوقعات للعقد القادم–العدالة اجلنائية الدولية عشرة سنوات بعد روما "

  عرض

   أوكامبو، املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية-السيد لويس مورينو •

و .  السيد كريستيان ويناويسري، الرئيس املنتخب جلمعية الدول األطرافستدار املناقشة من قبل صاحب السعادة
  : سيشارك يف املناقشة

  ). وكيل األمني العام للشؤون القانونية(السيد نيكوالس ميشيل  •
مدير و أستاذ  نظام روما األساسي ولكبري مفاوضي الواليات املتحدة (سعادة السفري ديفيد شيفر  •

  ).  ويستجامعة نورث، نسان يف كلية احلقوقاملركز الدويل حلقوق اإل
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  ). منظمة رصد حقوق اإلنسان(السيد ريتشارد ديكر  •
 ).حتالف إنقاذ دارفور(السيدة نعيمات أمحدي  •

        ً  مساءا  ٦:٠٠      ً     مساءا  إىل ٥:٠٠ من الساعة 

   Dag Hammarskjöldمسرح 

  ”The Reckoning“)  دقيقة٣٠ملدة (عرض فلم 

حملكمة اجلنائية الدولية من خالل عارضة للصور و يتلو ذلك جزء السؤال و اجلواب مع مقاطع من فلم وثائقي عن ا
مقدمة من قبل سعادة السفري فرانك . السيد باكو دي أونيس، و السيدة باميال ياتس، و السيد بيتر كينوي: املنتجني
  ). املمثل الدائم هلولندا لدى األمم املتحدة(مايور 

____________________  
  

 
 


