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 متهيد
 

 املشاركة العاملية يف نظام روما األساسي جوهري لضمان أال يسود اإلفالت من حتقيقإن مفهوم حماولة 
  .أجزاء العاملمن لعقاب يف أي جزء ا

وهلذا السبب اعتمدت مجعية الدول األطراف خطة عمل تتضمن سلسلة من التدابري اليت جيب أن يتخذها 
ولئن كان معدل تصديق النظام األساسي واالنضمام إليه . خمتلف أصحاب املصاحل على الصعيدين الوطين والدويل

، فإن هذا التوجه مستمر بانضمام ١٩٩٨يت تلت مؤمتر روما الدبلوماسي لسنة تباطأ إىل حد ما مقارنة بالسنوات ال
  . دول جديدة إىل األطراف يف كل عام

جزء من خطة عمل اجلمعية، لتتيح تبادل اآلراء بشأن ، ك٢٠٠٩واستهلت سلسلة من الندوات يف سنة 
  . االنضمام/ة حاالت التصديق درب زيادللمضي يفالتحديات املختلفة املطروحة أمام املساعي املبذولة 

 للسفري ميلوش كوترييتس، املمثل الدائم لسلوفاكيا لدى امتناينوبالنيابة عن اجلمعية، أود أن أعرب عن 
تنظيم ندوة يف الوقت املناسب  وتحديالرة خطة العمل، على مواجهة األمم املتحدة والسيدة إيفا سوركوفا، ميس

سلوفاكيا، ل وزير الشؤون اخلارجية ومنهم، حيضرها جمموعة من أبرز املتحدثني، أثناء اإلعداد للمؤمتر االستعراضي
  .السيد مريوسالف اليتشاك

شاركته يف هذه مل مون –وتعرب اجلمعية كذلك عن امتناا لألمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي 
  .نعقاد هذه الندوةاللمكان واملرافق لتوفريها مرة أخرى لالندوة، وألمانة األمم املتحدة 

 للدول اليت ال تزال تنظر يف موعد االنضمام إىل دفعة إضافيةيعطي سوأنا أثق يف أن توزيع هذا املنشور 
  .أسرة نظام روما األساسي

  
  السفري

  كريستيان ويناويسري 
  .رئيس مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي

 ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

______________________________________ 
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  (*)صاحب السعادة السيد ميلوش كوترييتس
  

  : الضيوف التالينييشرفين أن أرحب بضيوفنا املوقرين، وأخص بالذكر

تتاح  مون، األمني العام لألمم املتحدة الذي تكرم بقبول دعوتنا الف–صاحب السعادة السيد بان كي  -
  هذه الندوة، 

 وصاحب السعادة السيد مريوسالف اليتشاك، وزير الشؤون اخلارجية لسلوفاكيا،  -

 .وصاحب السعادة القاضي سانغ هيون سونغ، رئيس احملكمة اجلنائية الدولية -
 : نشكرأننا كما 

 صاحب السعادة السيد كريستيان ويناويسر، رئيس مجعية الدول األعضاء يف نظام روما األساسي -
 للمحكمة اجلنائية الدولية، 

 وصاحب السعادة السيد سيغفريدو ريس، نائب رئيس برملان السلفادور،  -

 ، وكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون القانونية، أوبراينعادة السيدة باتريسيا سوصاحبة ال -

 والسيد ديفيد تولربت، رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية، -

  .منظم االجتماعات لدى التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةم بيس، والسيد ويليا -
املؤمتر " دواعي سعاديت البالغة أن أرحب بكم يف ندوة اليوم حول احملكمة اجلنائية الدولية املعنونة ومن
لشيلي واليابان تشارك يف تنظيمها البعثات الدائمة و" التحديات الرئيسية للعدالة اجلنائية الدولية: االستعراضي

  . وترينيداد وتوباغو لدى األمم املتحدةوإسبانيا ونيوزيلندا وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا 

بعض اجلرائم األكثر ترويعاً اليت عادة ما جنح يف القرن العشرين شهد اتمع الدويل من ومنذ اجلزء األول 
وقد أجنزت مرحلة تارخيية يف مكافحة .  ااملتأثرةمقاضاة مرتكبيها ويف إرساء أسس السالم والعدالة يف اتمعات 
 دولة نظام روما ١٢٠ عندما اعتمدت ١٩٩٨اإلفالت من العقاب ويف حتقيق العدالة اجلنائية الدولية يف سنة 

 وهي احملكمة –أول حمكمة دولية كربى يف القرن احلادي والعشرين إلنشاء األساسي الذي يرمي األساس القانوين 
 ومنذ ذلك احلني ٢٠٠٢يوليه /ودخل هذا النظام األساسي حيز النفاذ يف متوز. لدولية املستقلة والدائمةاجلنائية ا

اليت تثري قلق اتمع الدويل، وهي اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد متارس هذه احملكمة اختصاصها على أخطر اجلرائم 
  .اإلنسانية وجرائم احلرب

وض بالعدالة اجلنائية الدولية وعلى مقاضاة مرتكيب تلك اجلرائم اخلطرية وسلوفاكيا عاقدة العزم على النه
هزت ضمري "وهذه الفظائع اليت . أو غري راغبة فيه القيام بذلكعلى جداً عندما تكون دولة من الدول غري قادرة 

 جهازاً قضائياً وحسب ويف هذا الصدد، فإن احملكمة ليست". دد السلم واألمن والرفاه يف العامل" "اإلنسانية بقوة
بل إا تضطلع أيضاً بدور كبري يف النهوض بسيادة القانون والقانون الدويل عموماً عن طريق تعزيز السالم الدويل 

  . العدالةالنهوض بو

                                                 
  .املمثل الدائم لسلوفاكيا لدى األمم املتحدة  (*)
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ويعكس نظام روما األساسي توافقاً دولياً مذهالً يف اآلراء بشأن ضرورة وجود جهاز عاملي دائم يعهد إليه 
 لكن هذا النظامواليوم، أضحت دول عديدة أطرافاً يف .  أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويلاالختصاص على

والبعثة الدائمة لسلوفاكيا لدى األمم .  من االنضمام إليه ألسباب خمتلفةاًيزال عدد كبري من الدول متوجس ال
وتنفيذه الدولية للمحكمة اجلنائية  ام روما األساسيالرامية إىل حتقيق عاملية نظر خلطة العمل املتحدة إذ تعمل كميس

فتيسري مواصلة تصديق هذا النظام . على أمهية مواصلة تصديق نظام روما األساسي وتنفيذه، فإا تشدد تنفيذاً كامالً
  .مؤسسة عاملية قوية وحيويةإىل  احملكمة  من حتويلاألساسي هو جزء مهم

واآلن، .  احملكمة على عاتقها مسؤولية االضطالع بدورها اهلام جداً منذ أن أخذتية أعوام مثانمرتولقد 
ية الوحيدة  ستكون احملكمة املنظمة العامل، مهامها، وعليهءاملخصصة واخلاصة آخذة يف إاالقائمة فإن مجيع احملاكم 

تارخيية من املزمع أن ينعقد وحنن اآلن على بعد شهر من حلظة .  أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويلتكافحاليت 
وسيتيح هذا املؤمتر فرصة فريدة للوقوف على إجنازات . فيها أول مؤمتر استعراضي للمحكمة يف كمباال بأوغندا

اجلنائية الدولية، وكذلك إلعادة تأكيد التزام الدول مبكافحة أخطر اجلرائم اليت احملكمة يف ظل نظام تقييم العدالة 
وحنن . ون هذا املؤمتر مناسبة غري عادية قد تغتنمها الدول األطراف لتعديل النظام األساسيوسيك. يعرفها اإلنسان

  .كبرياًة اجلنائية الدولية تعزيزاً نتطلع إىل أن حيقق هذا املؤمتر نتائج بناءة تعزز مهمة احملكم

____________________________ 
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  (*) مون–حب السعادة السيد بان كي صا
  

أشكر سلوفاكيا على مشاركتها الفعالة يف أعمال احملكمة اجلنائية الدولية وعلى اجلهود اليت تبذهلا من 
  .خالل بعثتها الدائمة يف نيويورك لضمان جناح املؤمتر االستعراضي الذي سينعقد الشهر املقبل يف كمباال

وأنا أويل أمهية .  الذي نعمل فيهأهم جزء يف نظام العدالة اجلنائية الدوليةواحملكمة اجلنائية الدولية هي 
ضمان عدم إفالت مرتكيب جرائم احلرب واجلرائم سعياً إىل كربى ملا تضطلع به من عمل وإىل قيادتنا املشتركة هلا 

  . من العقاباجلماعية اإلبادة جرائم ضد اإلنسانية و

 لن وحقيقة،.  الدعم الكامل من اتمع الدويلينال أن ن الضرورييكلل هذا النظام بالنجاح، مولكي 
تصدق كل عندما اجلرائم ضد القيم األساسية لإلنسان ملجأ آمناً ينعمون به، أبشع جيد املسؤولون عن ارتكاب 

  .الدول نظام روما األساسي وتتخذ مجيع التدابري الضرورية لتيسر إنفاذه على الصعيد الدويل

  .يطرح أحد التحديات الرئيسية أمام احملكمةعلى الصعيد العاملي نظام روما األساسي  تصديقوعليه، فإن 

ر خلطة العمل الرامية إىل وأنا أثين يف هذا الصدد على الدور الذي ما فتئت سلوفاكيا تضطلع به كميس
  .وتنفيذه تنفيذاً كامالًالدولية للمحكمة اجلنائية  حتقيق عاملية نظام روما األساسي

اجلمعية العامة لألمم املتحدة لكل دولة بأن تضحى طرفاً يف نظام روما مناشدة وسأكرر يف كمباال 
  .األساسي

كله، فإن هذا اهود يؤيت اآلن أُ. أثين كذلك على محلة التوعية اليت قام ا رئيس احملكمة، القاضي سونغو
قت بنغالديش نظام روما األساسي الشهر املاضيإذ صد .  

  .تيح املؤمتر االستعراضي الفرصة لتقييم إجنازات احملكمة وللتفكري يف مستقبلهاوسي

تعزيز روح نظام روما من أجل حملكمة، لدعم اكذلك الدول على قطع التزامات ملموسة وأشجع 
  .املساعيوسيوضح الرئيس سونغ هذه املسألة املهمة، وأنا أدعمه دعماً كامالً يف هذه . األساسي وغاياته

أخرى مصلحة يف عديدة هات جل ومع ذلك فإنونا نتذكر أن هذا املؤمتر االستعراضي معقود للدول، ودع
  .ذلك آلرائها وجيب االستماع ك،هذه العملية، ومنها املنظمات الدولية وغري احلكومية

                                                 
  . األمني العام لألمم املتحدة  (*)
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اخلروج بنتائج ملموسة من املؤمتر على للمساعدة استطاعيت وأنا من ناحييت سأبذل كل ما يف 
اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة لتعزيز السلم وتطوير حقوق اإلنسان ارتباطاً وثيقاً بعمل وترتبط . راضياالستع

وشراكتنا آخذة يف االتساع، . ما نسعى إليهوذلك هو احملكمة جناحاً يف عملها حتقق احملكمة، وحنن يف حاجة إىل أن 
وأنا عازم على املضي قدماً يف سعينا . ت على سبيل املثالنزاعااخلارجة من العدالة يف اتمعات من أجل حتقيق 

  .املشترك ملكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز املساءلة

  .وأتطلع إىل مالقاتكم يف كمباال. وأشكر مجيع املشاركني على دعمهم

____________________________ 
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  (*)صاحب السعادة السيد مريوسالف اليتشاك
  

 مون، أن أتاح لنا –ل حديثي باإلعراب عن بالغ تقديرنا لألمني العام، السيد بان كي امسحوا يل أن أسته
وأود كذلك أن أشكر رئيس احملكمة، السيد . فنا حبضورهالفرصة لعقد هذا االجتماع يف مقر األمم املتحدة وأن شر

قيقة أن أكون موجوداً هنا وسط ويشرفين يف احل. سانغ هيون سونغ أن صاحبنا إىل نيويورك يف هذه املناسبة اخلاصة
جمموعة كبرية من األفراد املوقرين امللتزمني مجيعاً بالقضية اليت قادتنا إىل االجتماع هنا وهي مكافحة اإلفالت من 

  .العقاب

زريعاً وعلى مدى أكثر من نصف قرن مضى منذ انعقاد حماكميت نورنربغ وطوكيو فشلت الدول فشالً 
وبالتايل عندما . برمته إىل العدالةني عن ارتكاب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل لألسف يف تقدمي املسؤول

عدم العودة "أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية بدأ العامل يف الوفاء بالوعد الذي قطعه بعد احلرب العاملية الثانية وهو 
ضائية دولية دائمة وقائمة على معاهدة قادرة على تقدمي تزال احملكمة اجلنائية الدولية هي أول هيئة ق وال". إليها

لضحايا عندما تكون الدول غري قادرة على القيام بذلك إىل امرتكيب تلك اجلرائم إىل العدالة وعلى تقدمي تعويضات 
 وتضطلع احملكمة بدور خاص يف مواجهة جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد. أو غري راغبة فيه

وإنشاء هذه احملكمة هو مبثابة خطوة جتاه حتقيق العدالة اجلنائية . اإلنسانية، وبالتايل النهوض بالسلم واألمن الدوليني
  .الدولية

وأنا أذكر ذلك ألشدد . حتويل احملكمة إىل هيئة عاملية حقيقةأساس يزال دعم تصديق النظام األساسي  وال
ر خلطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما كمة يف إطار دورها كميس بأعمال احملالصارمعلى التزام سلوفاكيا 

وندوة اليوم هي جزء من سلسلة اجتماعات تنظمها البعثة الدائمة لسلوفاكيا لتحقيق . األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً
  . اه احملكمة منذ إنشائهاوأنا أود أن أربط هذه األنشطة بالنهج الداعم الذي تتبعه سلوفاكيا جت .ذلك الغرض

حملكمة، إىل اوغرض اجتماع اليوم هو مساعدة اتمع الدويل يف مساعيه الرامية إىل تعزيز الدعم املقدم 
وذلك للتشديد على أمهية إنشائها وعملها وإلتاحة احليز إلجراء مناقشات مفتوحة بشأن خمتلف جوانب العدالة 

وتدخل هذه املبادرة حتت مظلة حتقيق عاملية نظام روما .  االستعراضي املقبلاجلنائية الدولية قبل انعقاد املؤمتر
  . األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً

                                                 
  . وزير الشؤون اخلارجية يف سلوفاكيا (*)
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 مبكافحة اإلفالت من العقاب على أخطر اجلرائم الدولية وبتقدمي مرتكيب صارماًوسلوفاكيا ملتزمة التزاماً 
ينا أن نسعى جاهدين إىل حتقيق القبول العاملي لنظام روما لذلك عل. تلك اجلرائم إىل العدالة من دون أية استثناءات

والواقع حد لإلفالت من العقاب، وضع األساسي، مما يسمح لنا برأب أي صدع قد يفصل بني ما ننشده، أي 
ومع ذلك ال ميكننا أن نغفل إجنازات . السياسي الراهن، وإال قد تعترب العدالة غري فعالة أو ظاملة يف بعض األحيان

لضحايا والسعي إىل حتقيق العدالة هلم فإن احملكمة ماضية يف تعزيز إىل اوباإلضافة إىل تقدمي الدعم . حملكمة إىل اآلنا
وعلينا مجيعاً أن نبذل اجلهود لتعزيز السالم . احترام سيادة القانون عموماً والقانون الدويل على وجه اخلصوص

  . م املتحدةمع ميثاق األممبا يتماشى والعدالة الدوليني 

تحقيق عاملية النظام األساسي، فإننا نرى أن التوزيع اإلقليمي للدول األطراف فيه البالغ عددها ل ووفقاً
بعد إىل غري منضم عديد من البلدان اليزال  وال. يزال متفاوتاً ويشوبه نقص يف التمثيل يف أقاليم خمتلفة  بلداً ال١١١

  .نظام روما األساسي

 ضمان تنفيذ النظام األساسي تنفيذاً مناسباً فضالً عن تصديقه على الصعيد الوطين، هلو وعلى النقيض، فإن
وينبغي للدول أن تدرج اجلرائم يف نظمها اجلنائية الوطنية، وذلك حتديداً لكي يكون مبدأ التكامل . أمر أساسي

  .فعاالً

 لنا بالتايل أن نواصل أنشطتنا وينبغي. ومع ذلك، مثة صعوبات سياسية وتقنية عديدة مطروحة يف الواقع
 تنفيذ هذا النظام تنفيذاً فعاالً على لالرامية إىل حتديد العوائق اليت تعرقل انضمام العامل كله إىل النظام األساسي وتعرق

حتقيق عاملية نظام روما إن وخالصة القول . إىل حتديد السبل املناسبة لتخطي تلك العوائقالرامية الصعيد الوطين، و
  . ساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً فضالً عن التعاون مع احملكمة واحترام قراراا ال تزال أموراً أساسيةاأل

معلماً برازاً للمحكمة، ويشكل املؤمتر االستعراضي األول الذي سيعقد يف أوغندا بعد قرابة شهر من اليوم 
وعموماً سيتيح هذا املؤمتر فرصة . اب أخرىبسبب احتمال اعتماد التعديالت على نظام روما األساسي، بل وألسب

فريدة للدول للتفكري يف إجنازات احملكمة وإلعادة تأكيد التزاماا مبكافحة اإلفالت من العقاب على أخطر الفظائع، 
عاد النظر فيهما يف يوس. ولتحقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالً دور ال غىن عنه يف هذا الصدد

وتعترب سلوفاكيا املؤمتر االستعراضي مناسبة إلبراز وحدتنا والتزامنا امللموس بنظام . طار تقييم العدالة اجلنائية الدوليةإ
  .روما األساسي وذلك مثالً عن طريق قطع التعهدات

ي ويف اخلتام، امسحوا يل أن أعرب عما حيدونا من أمل يف أن تساهم ندوة اليوم يف توسيع نطاق الدعم الذ
يقدمه اتمع الدويل إىل احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي الذي تعمل به، بل وأن تسهم كذلك يف 

  .التصدي إىل بعض أهم قضايا العدالة اجلنائية الدولية عموماً

واثق يف أن يؤيت هذا االجتماع مثاره على أفضل وجه مبشاركة هذه اموعة املوقرة من أعضاء وأنا 
  .قات املناقشة ومبشاركة احلضور املفحم بالنشاطحل

____________________________ 
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  (*)القاضي سانغ هيون سونغ
  

 على كوترييتسكما أشكر السفري . يسرين أن أكون هنا اليوم وأشكر بعثة سلوفاكيا على عقد هذه الندوة
 األمني العام والوزير اليتشاك الضوء على أمهية هذا االجتماع، شأا يف ذلك وتسلط مالحظات. مقدمته الرائعة

  . املوقرينالنقاشحلقة شأن مشاركة أعضاء 

وهذه الندوة هي آخر جتمع دبلوماسي بارز يتناول العدالة اجلنائية الدولية قبل افتتاح أعمال املؤمتر 
ما حققناه يف ويتيح هذا املؤمتر فرصة هائلة لتقييم . عد شهراالستعراضي لنظام روما األساسي يف كمباال بأوغندا ب

وإن كانت الدول مستعدة ألن تقطع تعهدات طموحة يف . لتخطيط ملستقبلهااتطوير العدالة اجلنائية الدولية و
ا أن تدفع عجلة حتقيق مهلذه وميكن. ل نظام روما األساسي وأهدافه الذي اكتسب زمخاً بناًءثُكمباال، فإن بإمكا 

الندوة أن تساعد على حفز قطع االلتزامات الطموحة الضرورية لتوسيع نطاق العدالة املوثوقة ليشمل املزيد من 
  .ضحايا أبشع اجلرائم

وبالطبع يشمل أحد العناصر األساسية اليت يتناوهلا املؤمتر االستعراضي التعديالت القانونية األساسية 
واحملكمة ال تأخذ موقفاً بشأن تلك . د النظام األساسي، مثل جرمية العدواناملوضوعية املقترحة لتدخل على بنوو

  . وستقتصر مالحظايت هنا على عملية التقييم. ناقشات اليت ستجريالقضايا ولن تتدخل يف امل

نظام، هذا الوتقع احملكمة نفسها يف صميم . برمتهوسيتناول التقييم النظام الوارد يف نظام روما األساسي 
  .جيدر استطالع ما وصل إليه عملها إىل اآلن بإجيازلذا 

باشر املدعي العام مخسة حتقيقات، وهي كما تعلمون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا فقد 
وقد أحالت احلكومات نفسها ثالثاً . ومجهورية أفريقيا الوسطى ودارفور بالسودان، واخلامسة يف مستهلها يف كينيا

االت إىل احملكمة، أما احلالة الرابعة فأحاهلا جملس األمن التابع لألمم املتحدة، وقد حصل املدعي العام من تلك احل
  . مؤخراً على املوافقة على عقد دائرة متهيدية ليستهل مببادرة منه التحقيقات يف حالة كينيا

يف احلجز،  يف الوقت الراهن حمتجزين أربعةويقبع .  أمراً بالقبض١٣وإمجاالً أصدرت دوائرنا التمهيدية 
للسيد –وبدأت احملاكمة األوىل .  يف حقه مشبوه فيه طوعاً أمام احملكمة استجابة ألمر حضور صدر عنهاثلَوم 

وبدأت حماكمة . يناير املاضي وهي على وشك االنتهاء يف هذا العام/ يف شهر كانون الثاين– توماس لوبانغا دييلو
  . نوفمرب املاضي/ شهر تشرين الثاينيف جريمان كاتانغاوالسيد   تشويماثيو نغوجولوثانية للسيد 

ومن املزمع اآلن .  باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاوتتعلق احملاكمة األخرية وحماكمة السيد لوبانغ
نه متهم بارتكاب  هو أيضاً مواطن كونغويل، لك بيمباريبي – جونوالسيد . يوليه/استهالل حماكمة ثالثة يف شهر متوز
  .جرائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى

                                                 
  . رئيس احملكمة اجلنائية الدولية (*)



 القاضي سانغ هيون سونغ

 

10 

وتعكف احملكمة على النحو املتوخى لتحقق أعلى مستويات العدالة يف احلاالت اليت تنظر فيها يف الوقت 
وعلى القدر نفسه من األمهية كعمل احملكمة،  لكن جزءاً واحداً فقط من نظام روما األساسي األوسع نطاقاً، .الراهن

  . قيد التطويريزال ال

: وستتناول عملية التقييم اليت ستجرى يف املؤمتر االستعراضي أربعة جوانب خمتلفة يف هذا النظام، وهي
. التعاون، والتكامل، وتأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة، والسالم والعدالة

التقييم، يسرين للغاية أا كانت منفتحة أمام أفكار احملكمة وأن مسؤويل ويف حني تتوىل الدول اإلعداد إلجراء 
  .احملكمة سيشاركون بفعالية يف املؤمتر االستعراضي

وأنا . واصلة تطوير نظام العدالة اجلنائية الدولية برمتهملوميكن للدول أن تقطع تعهدات ملموسة يف كمباال 
 هولندا وبريو، منسقتا التعهدات اخلاصة باملؤمتر االستعراضي، على الدول  اليت عممتها بعثتاباملذكرة الشفويةأرحب 

  . منذ أسبوعني

ووضع معايري التزامات معينة قطع تعهدات ببتقدمي وتناشد هذه املذكرة الدول، فرادى ويف جمموعات، 
يف كل  اجات امللحةاحل من أجل تلبيةفرص كثرية أمام الدول وتسنح . مايو/ أيار١٤مرجعية حمددة مبوعد أقصاه 

  .جمال من جماالت التقييم

ومل تبخل الدول . التعاون يكتسي أمهية بالغة بالنسبة إىل سري احملكمة وفعاليتها القضائيةجمال يزال  وال
وحددت احملكمة احتياجاا مسلطة الضوء على أولويات إلقاء القبض على املشتبه . لتعاون يف هذا الصدداب عموماً

 استطالع على املساعدة ميتقدمسؤولية  اآلن  الدولوتتوىل. حكامت إعادة توطني الشهود وإنفاذ األافيهم واتفاق
وميكن .  يف هذا الصددد اإلجراءات اليت جيب اختاذهايحتدواملساعدة، تقدمي  التعاون ويفالتحديات اليت تواجهها 

لقاء القبض على املشتبه فيهم وإبرام اتفاقات للدول قطع تعهدات ملموسة يف كمباال لزيادة دعم اجلهود املبذولة إل
مساعدة مع احملكمة، كما ميكنها أن حتدد أهدافاً العتماد التشريعات التنفيذية اليت من شأا أن تيسر التعاون مع 

  .احملكمة

واحملكمة اجلنائية الدولية هي حمكمة املالذ األخري، . ويقع مبدأ التكامل يف صميم نظام روما األساسي
  .برتاهة مبوجب النظام األساسي يف اجلرائم واملقاضاة عليها التحقيق املسؤولية األولية عناحملاكم الوطنية تتوىل و

اعتمد  وقد. يف القانون الوطيناملذكورة آنفاً وأوىل اخلطوات الالزمة لتحقيق التكامل هي إدراج اجلرائم 
  .الكثري مما ينبغي القيام بهبقى لكن ييذياً، تشريعاً تنف األطرافما يقل عن نصف الدول 

ولقد شاهدت أحد األمثلة على االحتياجات أثناء رحليت إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية يف شهر كانون 
ويف مجلة االجتماعات اليت أجريتها يف شرقي الكونغو، اجتمعت مع املدعي العام العسكري . ديسمرب املاضي/األول
مون العسكريون، مبوجب القانون الكونغويل احلايل، باختصاص على جرائم احلرب ويتمتع املدعون العا. احمللي

 علمت أن احملكمة العسكرية يف مدينة بونيا ولقد دهشت عندما. واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية
  .ت بالفعلملت أربع حاالاألساسي تطبيقاً مباشراً، وقد أكتطبق نظام روما 
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لضمان إجراء الالزمة ي العام العسكري أقر بصراحة بأنه يفتقر هو وفريقه إىل اخلربة لكن هذا املدع
والسوابق القضائية الصادرة عن لقانون اجلنائي الدويل لفهم يفتقرون إىل النصوص األساسية . حماكمات مناسبة

  .احملكمة اجلنائية الدولية

ونظراً إىل . دعي العام العسكريىل مكتب املبعض النصوص القانونية إويف أعقاب ذلك االجتماع أرسلت 
حجم التحديات اليت تواجهها مجهورية الكونغو الدميقراطية، كما ميكنكم أن تتخيلوا، فإن ذلك ميثل مسامهة 

ن نظام يف أرأيهم وأعرب مسؤولو احلكومة فضالً عن جهات من خارجها عموماً عن . متواضعة للغاية يف الواقع
وتشري . كما يعرب بعض املراقبني عن قلقه إزاء التدخل السياسي يف النظام القضائي. اًالسجون يستلزم إصالح

  .جهات أخرى إىل أن احلكومة يلزمها أن متنح املزيد من احلماية للشهود ومسؤويل احملكمة يف حد ذام

 الدول من بني العديدلطاملا عاىن من نزاعات و الوضع األمين هش يف املنطقة وفضالً عن ذلك فإن
  . والفصائل

واحملكمة راغبة يف أن تبذَل املزيد من اجلهود الستنهاض رغبة النظم احمللية يف التحقيق يف جرائم احلرب 
، غري أن احملكمة رفع كفاءا يف ذلكلو ،واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية واملقاضاة عليها بشكل نزيه

دور واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية كون للدوليوجيب أن . التضطلع بدور ضئيل جداً يف هذا ا 
  .خيارات عديدة أمام الدول لقطع تعهدات يف هذا الصدد يف كمباال وتتاح.  يف هذا الصددبارز

وتتراوح احتياجات العديد من البلدان ما . وميكن للدول أن تتعهد مبساعدة احملاكم الوطنية على بناء قدرا
. النظام اجلنائي إصالح واحلاجة إىلني احلاجة إىل اخلربة يف جمال القانون اجلنائي الدويل، وإدارة قاعات احملاكمة ب

وعادة ما تقع تلك البنود يف نطاق وضع برامج سيادة القانون الراهنة، لكن ال تتاح املعلومات ذات الصلة دائماً، 
 يف هذا نائية الدولية تناوالً كامالً، وهناك عدد قليل من آليات التعاونوقد ال تتناول بعض الربامج قضايا العدالة اجل

  .اال

. وسيتناول احملور الثالث من حماور التقييم تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة
تمعات املعرضة خلطر ارتكاب جرائم يفتوينبغي أن يكون الضحايا وااملستقبل أول املستفيدين معات املتأثرة وا 

  .من عمل احملكمة والنظام الوارد يف نظام روما األساسي برمته

يشارك الضحايا يف إجراءات احملاكمتني اجلاريتني يف احملكمة، وهم إذ . وأنا سعيد مبا أحرزناه من تقدم
يف تعميق حامسةن نائية، مبهمة وتضطلع وحدة التواصل يف احملكمة، اليت تعمل عادة يف أماك. ون روايتهم عليهايقص 

ويف الوقت ذاته، يقدم . ، لكنها ال حتظى بالتقدير الكايف على ذلكفهم الشعوب املتأثرة لتلك اإلجراءات املعقدة
ضحايا جرائم معينة وإىل اتمع برمته يف مشايل أوغندا ويف مجهورية إىل الصندوق االستئماين للضحايا املساعدة 

  .يةالكونغو الدميقراط

إليها يف املؤمتر االستعراضي، ينصت وحيدوين األمل يف أن جتد أصوات الضحايا واتمعات املتأثرة من 
إىل ت جديدة وميكن للدول أن تتعهد بأن تقدم تربعا. ماحتياجاال تلىب  تقييم ما قد أجنز إىل اآلن، وعندما أثناء

هود اجلديدة املبذولة لكي تفهم اتمعات املتأثرة ما تضطلع جلبدعم ا أو ميكنها أن تتعهد هذا الصندوق االستئماين
  .به احملكمة من عمل
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، من االلتزام باملشاركة يف  من خالل جلنة التقييم املعنية بالسالم والعدالة،وأخرياً أمتىن أن تتمكن الدول
  .بني السالم والعدالةالعملي التفكري يف أفضل أشكال التكامل 

 تتعهد باملساعدة على وصول نظام روما األساسي إىل العامل بأسره، على الرغم وميكن للدول كذلك أن
مضيفتنا، بعثة من يف هذا الصدد املقدمة وأود أن أقر باملسامهة الكبرية . من أن ذلك ليس جزءاً رمسياً من التقييم

وقد . وتنفيذه تنفيذاً كامالًسلوفاكيا، اليت أخذت تعمل جاهدة بوصفها منسقاً لتحقيق عاملية نظام روما األساسي 
. سافرت مؤخراً إىل نيبال وبنغالديش والوسو. سيا واحمليط اهلادئآركزت جهودي يف املقام األول على إقليم 

 اجلهود يف توحيد علىعكف كل من األمم املتحدة واالحتاد األورويب وفرادى الدول واتمع املدين مع احملكمة و
. النوع من التعاون وحده، حنن نوسع نطاق وعد نظام روما األساسي بتحقيق العدالةومن خالل هذا . تلك البلدان

وميكن للدول أن تقطع تعهدات طموحة يف كمباال مبواصلة الشراكات القائمة واالستفادة من عالقتها اخلاصة مع 
  . بغية توسيع نطاق النظام األساسيالدول من غري األطراف

 عن قيمة يتساءلوقد . ننا بالفعل توقع أن يحدث هذا املؤمتر اختالفاًوقد يتساءل البعض عما إذا أمك
، عندما اجتمع ممثلون من ١٩٩٨ر بأن العديد طرح أسئلة مشاة سنة وينبغي أن نذكّ. حماولة التحلي بالطموح

 ا وقالوع،جتما االستطغى علىوقال املتوجسون إن املصاحل الضيقة .  دولة يف روما بطلب من اجلمعية العامة١٦٠
  .إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمةإن الدول لن تتمكن أبداً من املوافقة على 

ولكن عندما فرغ الدبلوماسيون من مفاوضام، مل ينشئوا حمكمة دائمة وحسب، بل إم رموا األسس 
  .اجلنائية الدوليةللعدالة وشامل أيضاً لوضع نظام كامل 

ينعش حركة اعتماد وميكن للمؤمتر االستعراضي أن . لقيام باملزيد فيلزم اومل يكن ذلك سوى البداية،
.  يف روماحتلت ا باجلرأة ذاا اليت تتحلى االلتزام ذاته وأن  على نفسهالكن على الدول أن تقطع. النظام األساسي

زيادة جهود يف ة  األمل يف أن يتمكن اتمع الدويل مرة أخرى من استنهاض رغبته اجلماعيعلىوندوة اليوم تبعث 
  .مكافحة اإلفالت من العقاب

____________________________ 
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  (*)كريستيان ويناويسرصاحب السعادة السيد 
  

  .أعتقد أن العاملية حتمل معنينيا وأن.  النطاق واسع"العاملية"عنوان تنعقد هذه الندوة حتت 

واليوم . ف أساسي وجيب أن يبقى كذلكاألول هو االنضمام إىل نظام روما األساسي، وهو هدفمعناها 
إىل حد كبري على رغبة جملس األمن، وكذلك جيب أال عملها تعمل احملكمة بالفعل على نطاق واسع، ويتوقف 

 ١١١وقد بلغ عدد الدول األطراف اآلن .  هلذا السالقرارات السياسيةيتوقف نطاق العدالة العاملية بالطبع على 
وبذل اجلهود لتقريب أسرة نظام روما األساسي من . ديش نظام روما األساسي مؤخراًدولة بعد أن صدقت بنغال

والدول هي قوة مهمة .  وهو األمر الذي ينعكس يف تشكيل ندوة اليوم–العاملية هو التزام يقع على عاتق اجلميع 
قليمية، وبتقاسم خرباا اخلاصة يف املنظمات اإلقليمية ودون اإلع قرنائها، مبا فيها باالشتراك موتقود حتقيق العاملية، 

واتمع املدين هو أحد أقوى اجلهات . تصديق النظام األساسي، ميكنها أن تضطلع بدور أساسي يف مشروع العاملية
قدمها يضطلع به واملساعدة التقنية اليت ي املتواصلة للجمهور والعمل التثقيفي الذي خماطبتهو –اليت تقود حتقيق العاملية 

ارسه على املستويات السياسية متيز عمل كل من التحالف وفرادى املنظمات غري احلكومية اليت ميغط الذي والض
نشطة أبذاا احملكمة وتضطلع . برملانيون من أجل العمل العامليتركز تركيزاً خاصاً على العاملية، ومنها منظمة 

سيما يف آسيا، ملساعدة املزيد من البلدان على وقد زار الرئيس سونغ العديد من األماكن، وال. ملخاطبة الدول
سي فخور لقبول دعوات من احلكومات اليت تعقد العزم على النظر جبدية يف أنا نفوبالطبع . تصديق النظام األساسي
 أن بإمكاننا االعتماد مع ذلك، ،ومن أهم األمور.  ومنها السلفادور اليت زرا منذ أسبوعني–نظام روما األساس 

اللتزامه توضيح وحضوره هنا اليوم هو خري . ق العامليةيدعم األمني العام يف جهودنا املشتركة الرامية إىل حتقعلى 
 العدالة عن بني بيانات عامة قاطعة ماأوجه التعبري عن هذا االلتزام وتتراوح . جمرد التزام رمزيبطبيعته الذي ال يعترب 

الدولية وتصديق نظام روما األساسي للمحكمة يف املذكرات الشفوية اجلنائية الدولية، وذكر احملكمة اجلنائية 
  . مون–واحملكمة تدين بالكثري لألمني العام السيد بان كي . لالجتماعات الثنائية

واالتفاق على مكافحة اإلفالت من العقاب ال يتبني . والبعد الثاين هو عاملية مكافحة اإلفالت من العقاب
إنه ينفذ أيضاً، وعلى القدر نفسه من األمهية، عندما تفي ما األساسي وحسب، بل يف حاالت تصديق نظام رو

وهذا . الدول بالتزاماا بالتحقيق يف أخطر اجلرائم واملقاضاة عليها دولياً مبوجب القانون الدويل يف حماكمها الوطنية
ة الدولية بوصفها حمكمة املالذ األخري،  احملكمة اجلنائينشأت مبوجبههو املفهوم األساسي لنظام روما األساسي الذي 

ومن  –وقد أحرزت تطورات إجيابية ومهمة يف هذا الصدد . وجيب أن يكون ذلك أساس تصدينا لتلك اجلرائم
 أن نشري إىل هذا االلتزام الواقع على عاتق احملاكم الوطنية يف عملنا الدائم ملكافحة اإلفالت من العقاب، الضروري

مكافحة اإلفالت من العقاب وال تدخل .  على امتثال اهليئات السياسية يف األمم املتحدة لذلكروخاصة أيضاً أن نص
مسؤولية مشتركة تقع على عاتق مجيع الدول سواء ايف سلطة الدول األطراف يف نظام روما األساسي، بل إ 

  .أكانت أطرافاً يف النظام األساسي أم ال

                                                 
  . األمم املتحدةلدى ليختنشتاينلاملمثل الدائم  رئيس مجعية الدول األطراف و (*)
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وأنا . يف مناقشاتنا يف املؤمتر االستعراضي يف كمباالبدور بارز ن  موضوعا التكامل والتعاوحيظىولذلك 
  .مؤمن بالتايل بأن هذا املؤمتر سيسهم إسهاماً كبرياً يف املضي قدماً بعاملية العدالة اجلنائية بأكثر من طريقة

____________________________ 
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  (*)سيغفريدو ريسد صاحب السعادة السي
  

 عضواً يف الربملان ومتحدثاً بالنيابة عن اجلمعية التشريعية يف بصفيتيشرفين أن أشارك يف هذه احللقة 
  .السلفادور

 مشرع ١ ٣٠٠ من أجل العمل العاملي، وهي شبكة تضم ما يزيد على نيبرملاني ويسعدين أن أمثل منظمة
 السياسية، وتعزز احلشد السياسي لصاحل حتقيق سيادة القانون على تولوجيااأليديمن شىت أرجاء العامل ميثلون مجيع 

جهات اتمع املدين اليت تبذل اجلهود على الصعيد العاملي للدعوة إىل أن تتمتع طليعة الصعيد الدويل، وكانت يف 
  . احملكمة باالستقالل والكفاءة

 الفرصة متاحة أمام بلدي يف الوقت الراهن والسلفادور مل تنضم بعد إىل نظام روما األساسي، غري أن
وبعد أن تعرض بلدنا إىل حرب أهلية مدمرة . السالم والعدالة، وذلك باالنضمام إىل احملكمةلتمضي قدماً بقضية 

.  من انتهاكات حلقوق اإلنسان، فقد وضعناه على طريق الدميقراطيةهاجنمت عنها الكثري من اجلرائم الدامية وغري
ن هذا املنظور بأن االنضمام إىل نظام روما األساسي هو أداة غاية يف األمهية لضمان محاية حقوق وحنن نؤمن م

  .اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب

وعلى .  يف طريق االنضمام إىل النظام األساسي قدماًوحنن نؤمن بأن برملاننا يضطلع بدور حاسم يف املضي
فإننا حق توقيع املعاهدات الدولية، د من الدساتري األخرى، خيول الرئيس الرغم من أن دستورنا، شأنه شأن العدي

نؤمن بأن الربملان ميكنه أن يؤدي دوراً يف يئة بيئة سياسية مواتية لتمهيد الطريق لتصديق نظام روما األساسي، 
. اته احملددة على البلدلذلك حنن نعمد إىل تسليط الضوء على أمهية النظام األساسي وتعميم حمتواه وتوضيح تداعي

ناقش يف الوقت الراهن مبادرة لتوجيه نداء برملاين إىل احلكومة التنفيذية لتشجيعها على أن ترسل إىل الربملان، يف ون
يف الوقت أنا مؤمن إمياناً شبه تام و. أسرع وقت ممكن، مشروع قانون االنضمام إىل نظام روما األساسي لتصديقه

انضمام  بعد إجراء احلوار السياسي الالزم، للتصويت لصاحل ،ملان سيكونون مستعدينبأن أعضاء الربالراهن 
  .١١٢لكي تصبح الدولة الطرف رقم   إىل احملكمة اجلنائية الدوليةالسلفادور

 قمنا مع املؤسسات األكادميية ومنظمات حقوق اإلنسان بالنهوض حبوار واسع ةويف الشهور األخري
وقد عمدنا سوياً إىل إذكاء الوعي بأمهية احملكمة .  خمتلف قطاعات اتمع يف السلفادورالنطاق بشأن احملكمة، يف

بالنسبة إىل البلد وإىل العامل، كما اضطلعت وزارة الشؤون اخلارجية باجلزء اخلاص ا عن طريق عقد مؤمترين 
ري يف هذه املسألة إىل رئيس مجعية وحنن ندين بالكث. دوليني لتحسني إعالم اتمع يف السلفادور بطبيعة احملكمة

 وسائر املمثلني يف احملكمة واملنظمات الدولية ذات الصلة، لتعاوم يف تقدمي ، السفري ويناويسر،الدول األطراف
  .خمتلف القضايا احلامسة املتعلقة بنظام روما األساسيعن املزيد من املعلومات إىل الشعب يف السلفادور 

                                                 
  . نائب رئيس الربملان يف السلفادور (*)
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واآلن يفهم .  دون استثناء بلدي منها،مجيع البلدانيف  األساسي شيئاً من اخللط النظاممن جوانب وتثري 
باجلرائم اجلميع يف السلفادور بوضوح أن اختصاص احملكمة ال يطبق بشكل رجعي وأنه لن يسري إال فيما يتعلق 

أهداف املصاحلة الوطنية يف ويف الواقع يتماشى هذا املبدأ األساسي يف احملكمة مع مجيع . اليت قد ترتكب بعد تصديقه
  . السلفادور

ومن ناحية أخرى، شددنا مراراً على الطبيعة التكاملية للمحكمة، اليت ترد كمبدأ أساسي يف نظام روما 
 .األساسي

هيئة خارجة عن كل دولة، بل كامتداد للذراع القضائي يف كل دولة كويف الواقع ال ينبغي اعتبار احملكمة 
عن اتمع الدويل حينما تكون الدولة املعنية غري قادرة على ممارسة اختصاصها أو غري راغبة يف طرف، يعمل بالنيابة 

ذلك، ويعمل فقط يف سياق اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األساسي وهي جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد 
  .اًاإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية العدوان عندما تعرف تعريفاً مناسب

وقد اتفقنا يف السلفادور مع رجال قانون موقرين على أن أنشطة احملكمة ستكون مالئمة إن كان نظام 
العدالة فيها غري قادر على السري بالشكل املناسب يف احلاالت اليت ينص عليها نظام روما األساسي، ناهيك عن أن 

ر ناقوس يدق ليذكّ ينبغي أن يثري اجلدل، نظراً ألنه التكامل ضروري قطعاً للحيلولة دون ارتكاب أخطر اجلرائم، وال
ومتاشياً مع ذلك، فإن لنا، كما لغرينا، . كل دولة بالتزامها بضمان أال يفلت مرتكيب تلك اجلرائم من العقاب

  .من خيطط الرتكااأو رائم من هذه الطبيعة اجل مرتكيبمصلحة راسخة يف أال تكون أرضنا عرضة الستغالل 

 احملكمة اجلنائية الدولية يف الواقع امتداداً لسلطات اختصاصنا بوصفنا دولة صاحبة سيادة، وملا كانت
وتضمن مقاضاة األفراد على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي، فإننا نقر بعدم وجود تعارض بني أحكام 

  .هنفساألساسي دستورنا والنظام 

 ١٨ومؤخراً وبعد مرور . زمها بأن تضحى طرفاً يف احملكمةوأنا أعتقد شخصياً أن ماضي السلفادور يل
وأقر بأن موظفي . عاماً على اية الرتاع األهلي املسلح، التمس الرئيس رمسياً العفو بالنيابة عن دولة السلفادور

 خطرية الدولة، مبن فيهم القوات املسلحة وقوات األمن العام واموعات الربملانية األخرى، ارتكبوا انتهاكات
املذابح وأحكام : الرئيس اجلرائم التاليةذكر ومن بني تلك اجلرائم اخلطرية . حلقوق اإلنسان وأساءوا استغالل السلطة

اإلعدام التعسفية واالختطاف القسري والتعذيب واالعتداءات اجلنسية واالحتجاز التعسفي وغري ذلك من أعمال 
  .نيني غري مسلحني يف أغلب األحيانوقد ارتكبت كل تلك االنتهاكات ضد مد. القمع

، فإن قرار االنضمام إىل نظام روما األساسي يعين تقدمي جرب معنوي كبري احلديثوعليه، ويف ضوء تارخينا 
لألبرياء الذين وقعوا ضحايا للرتاع السلفادوري السالف، مما سيسهم يف احليلولة دون إعادة ارتكاب تلك األعمال 

  .ضد اإلنسانية
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مع ضحايا تضامين بتصديق نظام روما األساسي يصب بوضوح يف مصلحة بلدنا وهو أيضاً عمل وقرارنا 
اجلرائم الدولية يف احلاالت اليت ختضع يف الوقت الراهن الختصاص احملكمة، وهو تصويت الكتساب الثقة يف التدابري 

راطية وأوغندا ورواندا ودارفور بالسودان اليت يتخذها اتمع الدويل لتحقيق العدالة لشعوب مجهورية الكونغو الدميق
وتبني تلك العمليات ما أحرز من تقدم كبري يف املقاضاة على اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وتضرب . وكينيا

  . املثل على فعالية احملكمة

 لألسف  عمالً تضامنياً مع ضحايا الرتاعات اليت خترجذلك أيضاًسيكون فالنظام األساسي وعندما يصدق 
  .عن اختصاص احملكمة، كما هي احلالة يف العراق وأفغانستان وفلسطني وغريها من البلدان

وسينعم العامل مبزيد من السالم واألمن واالستقرار إىل مدى اختيار مجيع بلدان العامل لسيادة القانون ال 
 من أجل العمل العاملي من مفهوم نييبرملانمنظمة ويف هذا الصدد أود أن أسلط الضوء على موقف . الستخدام القوة

  .، وهو موضوع رئيسي سيناقشه املؤمتر االستعراضي املقبل"جرمية العدوان"

 من النظام األساسي بوصفها أخطر ٥ويف احلقيقة هذه اجلرمية هي إحدى اجلرائم األربع الواردة يف املادة 
 أكثر أو أقل أمهية أو خطورة من اجلرائم الثالث وجرمية العدوان ليست. اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل

  .واجلرائم األربع هي أعمال يرتكبها األفراد وليست اهليئات املعنوية، وهي دد السلم واألمن الدوليني. األخرى

 يف مؤمتر روما الذي أجل الذي أجنزومهمة املؤمتر االستعراضي هي وضع اللمسات األخرية على العمل 
  .ن تعريف جرمية العدوان وشروط ممارسة احملكمة الختصاصهااختاذ قرار بشأ

ووافق الفريق العامل املعين جبرمية العدوان الذي يرأسه السفري ويناويسر حبنكة بالغة على إدراج تعريف 
وعلى الرغم من أن هذا التعريف قد يكون غري كامل، فإنه تعريف عملي جيب إدراجه يف . ٨هلذه اجلرمية يف املادة 

اجلهود الرامية إىل وضع عرقلة وعلى النقيض، فإن التشبث بالكمال القانوين يعين . ام روما األساسي، يف كمباالنظ
  .حد جلرائم العدوان

اختصاصها على هذه ا  من االختالف بشأن الشروط اليت تفرضوا على احملكمة لتمارس يءويسود ش
وبالتايل، ال جيوز فرض أي قرار . ستقالل القضائي للمحكمةأي قرار يتخذ االأن حيترم ومع ذلك جيب . اجلرمية

صادر عن حكومة أو عن جملس األمن على احملكمة اليت جيب أن تكون قادرة على حتديد ما إذا ارتكب أي فرد 
  .جرمية عدوان

ساسي  يف النظام األ٥ من املادة ٢وفضالً عن ذلك، ترى منظمة برملانيون من أجل العمل العاملي أن الفقرة 
اليت تنص على أن تعريف جرمية العدوان واالختصاص عليها جيب أن يكونا متسقني مع ميثاق األمم املتحدة، 

  . وتولد الروابط الرئيسية بني احملكمة واألمم املتحدة،أساسية بالنسبة إىل نظام روما األساسي
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بادئ احملكمة وغاياته، وهي متهد  من نظام روما األساسي حمورية بالنسبة إىل م١٢، تعترب املادة وختاماً
وتعكس هذه املادة كذلك . الطريق أمام األثر الوقائي للنظام األساسي، حمفزة بذلك الدول على محاية أراضيها

يرتكبون جرائم من مواطين دولة طرف الذين حملكمة االختصاص على األفراد االوضع الراهن للقانون الدويل ماحنة 
وينبغي الختصاص احملكمة على جرمية العدوان أن  .رتكبوا جرائم على أراضي دولة طرفأو األفراد الذي ادولية 

دولة اليت يكون الوالقول بأن احملكمة قد تضطر إىل احلصول على موافقة الدولة صاحبة اإلقليم و. خيضع لتلك املبادئ
ع تتفاوض فيه على سيادا على الشخص املتهم باجلرمية أحد رعاياها لكي متارس اختصاصها، سيضع احملكمة يف وض

  .حساب اإلنسانية والقدرة على محاية عدد كبري من الضحايا احملتملني

وتتطلع السلفادور إىل إدراج هذا املبدأ، وهو مبدأ اإلنسانية، يف جمتمع الدول صاحبة السيادة البالغ عددها 
، حلماية مواطنيها واإلنسانية من أخطر اجلرائم  دولة اليت قررت بالفعل العمل يف صف التعاون الدويل، ال القوة١١١
  .رة آنفاًواملذك

وأعيد تأكيد التزامي، احلضور الكرام، بأن تكلل جهود مجهورية السلفادور لتصديق نظام روما األساسي 
ادمة وحنن نتطلع إىل املستقبل حاملني على عاتقنا املسؤولية، وحيدونا أمل كبري يف أن نضمن لألجيال الق. بالنجاح

تزال تؤرق اإلنسانية واملعاقبة عليها   على اجلرائم النكراء اليت كانت والحمكمة باملقاضاةاليقني القانوين بأن تقوم 
 أن تتكاتف مجيع بلدان العامل يف هذا املسعى الضروري جداً لتحقيق السالم وأنا أرغب يف. بشكل مستقل وفعال

  .والعدالة ووضع حد لإلفالت من العقاب

    ____________________________ 
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  (*)السيدة باتريسيا أوبراين
  

ذكّر األمني العام من قبل بأن املؤمتر االستعراضي الذي سيعقد يف كمباال سيكون عالمة بارزة يف تاريخ 
 على ويف هذه اللحظة التارخيية ستقف األمم املتحدة مرة أخرى إىل جانب احملكمة، وستكون. العدالة اجلنائية الدولية

مايو ليفتتح املؤمتر /لذلك سيسافر األمني العام إىل كمباال يف أيار.  استطاعتهاقدرأهبة االستعداد لدعمها 
ويف الوقت ذاته، كلّف العديد من كبار املسؤولني يف املنظمة باملشاركة بفاعلية يف . االستعراضي بصفته منظمه

وتأمل األمم املتحدة بذلك أن . ملنظمة كجزء من عملية التقييماملناقشات املقبلة بصفتهم أعضاء يف حلقات النقاش ا
الثرية يف جمال العدالة اجلنائية الدولية مع سائر أصحاب املصاحل وأن تساهم يف جهودهم الرامية إىل اتقتسم خرب 
  . وسيشرفين أن أشارك يف حلقة النقاش اليت ستتناول مسألة التعاون. تعزيز احملكمة

  .أركز على مسألة دعم األمم املتحدة للمحكمةواليوم أود أن 

ومع ذلك فإا تعتمد يف الوفاء مبهمتها بكفاءة على التعاون مع الدول . واحملكمة هي منظمة دولية مستقلة
األطراف يف نظام روما األساسي وغري األطراف فيه على حد سواء، ومع املنظمات الدولية واملنظمات غري 

  ".اترتبط احملكمة مستقلة عن سائر اجلهات ولكنها "قبل فإن وكما قيل من . احلكومية

. وكلنا يعلم أن املسؤولية األوىل عن التعاون مع احملكمة مبا يلزمها لتفي مبهمتها تقع على عاتق الدول
ليست قدراا وهي على قيوداً األخرى املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل األمم املتحدة إضافة وتعاين 

  .سوى مصدر ثانوي للتعاون ميكن للمحكمة أن تعتمد عليه

وكانت األمم املتحدة، وخاصة مكتيب، من كبار الدعاة إىل إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة، وقد 
وتقدمه للمحكمة ومنذ ذلك احلني، مل تفتأ منظمتنا تعرب عن الدعم . اضطلعنا بدور بارز يف إنشاء هذه احملكمة

  . أن تنضم إىل نظام روما األساسيت مجيع البلدان على، وحثإليها

وإىل جانب الدعم الذي أعربت عنه األمم املتحدة على الصعيد الدويل، فإا طورت على مر السنني 
 املساعدة القانونية واخلدمات اللوجستية واإلدارية اليت تلزم ،مقابللقاء  ،تقدمبأن هلا تسمح شراكة مع احملكمة 

 اإلطار ٢٠٠٤وشكل اتفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية لسنة .  تضطلع بعملهااحملكمة لكي
ويقوم . الذي يرمي األسس هلذا التعاون، مع ضمان االحترام الكامل الستقالل املنظمتني ومهمة كل واحدة منهما

دة، فيما يعنيها، مع احملكمة سواء يف اال اإلداري أو هذا االتفاق على املبدأ األساسي القائل بأن تتعاون األمم املتح
اللوجسيت أو القانوين حينما وأينما كان ذلك ممكناً، مع أخذ مسؤوليات املنظمة وكفاءا مبوجب امليثاق بعني 

عاون خيضع وينم ذلك عن أن الت. االعتبار على النحو الواجب ورهناً بقواعد املنظمة املعرفة يف القانون الدويل املطبق
  .كذلك إىل املمارسات الراسخة يف األمم املتحدة

                                                 
  .وكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون القانونية (*)
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وأنشأت األمم املتحدة، على أساس اتفاق العالقة املذكور، عالقة عمل مع احملكمة أخذت تطور منذ 
واآلن ميكن لألمم املتحدة أن تتناول أغلب الطلبات اليت . منت بشكل أكرب على مر السننيإنشائها، وأعتقد أا 

ومل يتثن ذلك إال بفضل التفاين والثقة . ن احملكمة للحصول على التعاون واملساعدة على أا إجراء عاديتتلقاها م
  .اليت أبداها كال الطرفني يف العمل سوياً للتغلب على العديد من التحديات اليت يواجهاا على الدوام

مة وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية وخري مثال على جناح هذه العالقة هو إصدار مذكرة التفاهم بني احملك
 حتدد إجراءات وشروط تقدمي اخلدمات مثل النقل اجلوي والربي، والنفاذ إىل مرافق  اليتالكونغو الدميقراطية،

تكنولوجيا املعلومات واملساعدة اهلندسية واملعمارية وصيانة املركبات وتوفري مساكن للمبيت وحىت تقدمي الدعم 
 مسامهة كبرية بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مذكرة التفاهم املذكورة ووقد سامهت. العسكري
ومن األمثلة على هذا .  يف عمل احملكمة يف املقاطعات الشرقية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية٢٠٠٥منذ سنة 

 األمم املتحدة بعثة يف ؤون محاية األطفال لشاًمستشار ميثل أمام احملكمة كان  على اإلطالق شاهد أولالنجاح هو أن
  . املذكورة

أنين لن أستطيع أن أناقش تفاصيل احلاالت املعينة اليت قدمت فيها األمم املتحدة الدعم أو تفهمون وسوف 
 هي سالمة موظفي األمم املتحدة وأمنهم وسالمة األشخاص اليت تتوىل –حملكمة لعدة أسباب إىل ااملساعدة القانونية 

 وعليه، فإنين أتطلع إىل اغتنام أية . وضرورة تاليف إحلاق أي ضرر بتسيري عملياتنا وأمنهممم املتحدة محايتهماأل
فرصة تتاح لتقاسم اخلربات اليت اكتسبتها األمم املتحدة، وخاصة مكتيب، على مدى سنني من التفاعل مع احملكمة 

  .ومع احملاكم املخصصة واملختلطة

____________________________ 
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  (*)السيد ويليام بيس
  

يشرفين أن أمثل التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وشركائنا من املنظمات غري احلكومية البالغ 
  .  بلدا١٥٠ً منظمة يف ٢ ٥٠٠عددها 

 وجيدر التذكري بأن اعتماد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية هو أحد أعظم اإلجنازات اليت
أحرزت يف القانون الدويل على اإلطالق، وحنن نعمل جاهدين على ضمان حتقيق اآلمال العظيمة املعلقة يف هذه 

وما كان لنظام روما األساسي أن يوضع دون االلتزام ببذل اجلهود . العملية التارخيية ويف املؤسسة الدولية اجلديدة
 مجلة أحكام مبدأ التكامل واستبعاد إبداء يفادية، مبا فيها من جانب الدول اليت وافقت على تضمينه أحكاماً غري ع

أية حتفظات عليه وعدم االعتداد بالصفة الرمسية وحقوق الضحايا واجلرائم اجلنسية واستقالل املدعي العام والقدرة 
  . دويلعلى مباشرة التحقيقات تلقائياً والتجرمي على ارتكاب جرائم احلرب عندما ترتكب أثناء نزاع مسلح غري

واملؤمتر االستعراضي هو أبرز اجتماع رفيع املستوى يعقد فيما يتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية منذ مؤمتر 
أعضاء التحالف مشاركة كبرية يف القضايا قيد نظر املؤمتر وسيكون هلم من دون شك ويشارك . ١٩٩٨روما لسنة 

 على نفاذ مثانية أعواموقات تطور العدالة الدولية، وبعد مرور  يف وقت مهم من أ الذي ينعقدأثر مهم يف وقائع املؤمتر
. وقد شهدنا خالل تلك الفترة حتديات كبرية تعرض هلا نظام السلم واألمن والزلنا نشهدها. النظام األساسي

ة  مهامها، ويسود قلق كبري إزاء كيفيءوينعقد املؤمتر كذلك يف وقت توشك فيه مجيع احملاكم املخصصة على إا
  .محاية تركاا وكيفية الوفاء مبا يتبقى من مهامها

دخلت فيه أقوى حكومة يف العامل بعد سنوات من املعارضة  يف وقت كذلكوينعقد املؤمتر االستعراضي 
 يتالقانونية والسياسية والتشريعية والدبلوماسية للمحكمة، يف فترة إلعادة التقييم والعودة إىل املشاركة البناءة ال

وجتدر اإلشارة . كمباالإىل وسوف ترسل إدارة الواليات املتحدة احلالية يف هذا السياق وفداً رفيع املستوى . انأمله
خاصة إىل أن الفضل يعود جزئياً إىل التعديالت اليت يقترحها املؤمتر االستعراضي يف أن مجيع القوى الكربى اليت 

) املتحدة األمريكية واالحتاد الروسي والصني واهلند وغريهاالواليات (تزال خارج منظومة نظام روما األساسي  ال
  .تقييمالعادة إلترى املؤمتر االستعراضي والسنتني التاليتني له كفترة 

 دولة نظام روما األساسي أو ١١١ويف اية املطاف، ينعقد املؤمتر االستعراضي يف وقت صدقت فيه 
صغرية ومتوسطة القوة ودميقراطيات ناشئة أبرزت استقالالً غري وغالبية تلك الدول هي دميقراطيات . انضمت إليه

  .  أثناء عملية نظام روما األساسياألكربعادي عن القوى 

اجلغرافية السياسية، وبالتايل، ميكننا القول بأن املؤمتر االستعراضي ينعقد يف وقت مهم بالنسبة إىل الشؤون 
 ١٢ ذمنالذي عقد أحد املبادئ التنظيمية األولية ملؤمتر روما بوم وهو وقت جيد لتذكري احلكومات احلاضرة هنا الي

 العتماد معاهدة وإنشاء حمكمة -مهم  حكومة متشاة التفكري على اتباع ج ٧٠ عندما وافقت حوايل –عاماً 

                                                 
  .منظم االجتماعات لدى منظمة التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية غري احلكومية  (*)



 ويليام بيس السيد

 

23 

د التقليدية وميكنها أن تضطلع بعملها باستقالل وبفعالية، عوضاً عن اختيار عملية االعتما" تكون جديرة باالحترام"
  .ملعاهدة ضعيفة تقبل ا مجيع احلكومات لكنها نادراً ما تكون قادرة على العمل حقاً

 ، وهيتنظر فيها هذه الندوةيل أن أتناول قضايا معينة امسحوا واآلن وقد قدمت تلك التعليقات االفتتاحية، 
  : القضايا التالية

مباال هي، كما تعلمون، إدراج جرمية العدوان يف إن أحد املواضيع الرئيسية املعروضة للمناقشة يف ك
غري أن . اختصاص احملكمة وحتديد أركان اجلرائم وشروط ممارسة احملكمة الختصاصها على اجلرمية املذكورة

وعلى الرغم من أن . املفاوضات اليت دارت بشأن جرمية العدوان تناولت قضايا أساسية تتعلق بامليثاق والدستور
 نظراً ألن – احملكمة اجلنائية الدولية مل يتخذ موقفاً من اعتماد أحكام معينة بشأن جرمية العدوان التحالف من أجل

 يؤمن إمياناً راسخاً بأنه ينبغي ه فإن–أعضاءه اختذوا مواقف خمتلفة من املناقشات املعقدة اليت دارت بشأن هذه اجلرمية 
جاً للنظر يف املقترحات املقدمة بشأن جرمية العدوان حبسب للدول األعضاء أن تتبع، أثناء املؤمتر االستعراضي، 

وعالوة على ذلك يؤمن التحالف بأنه إن مت التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن . استحقاقاا وبطريقة بناءة وتعاونية
 اعتمادها يفتعريف جرمية العدوان وعناصر اجلرمية وشروط ممارسة احملكمة الختصاصها على جرمية العدوان، فينبغي 

ضوء جمموعة من املبادئ األساسية اليت تتضمن مراعاة استقالل احملكمة مراعاة تامة؛ واحترام سالمة نظام روما 
األساسي؛ واحلفاظ على سالمة احملكمة؛ وضمان حتقيق أعلى املعايري الدولية للمحاكمات العادلة واألصول 

  .ه احملكمةاإلجرائية؛ واحترام الدور التكاملي الذي تضطلع ب

وسيكون أحد أهم عناصر املناقشات اليت ستدور يف كمباال هو عملية التقييم وكل موضوع من املواضيع 
التكامل والتعاون والسالم والعدالة وتأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا : األربعة احملددة وهي
يم كجزء ال يتجزأ من نظام روما األساسي، ألنه سيسمح بإجراء نقاش وينبغي تناول عملية التقي. واتمعات املتأثرة

  .نظام والنجاحات اليت حققهاهذا المستفيض عن التحديات اليت واجهها 

املاضية  االثين عشراألعوام والتكامل هو بالطبع أساس اجلهود اليت يبذهلا التحالف، وقد عكفنا على مدى 
 وجلنة الصليب األمحر الدولية وغريها من اجلهات الفاعلة للترويج  والربملانينيةمع احلكومات واملنظمات غري احلكومي

يتناول تنفيذ ما ورد بشأن اجلرائم يف نظام (لتصديق نظام روما األساسي بل وأيضاً العتماد تشريع حمكم للمحكمة 
 من حمتوى هذا التشريع وال يتخذ التحالف موقفاً). روما األساسي وما ورد من أحكام عن التعاون مع احملكمة

حلكومات عن النهج إىل اوحنن نقدم املعلومات .  بسن هذا التشريعاًمبفرده بل إنه يدعو الدول إىل أن تقطع التزام
إىل  ميكنهم أن يقدموا تعليقات وحتليالت ناليت تتبعها سائر الدول، كما أننا نصل بينها وبني خرباء اتمع املدين الذي

  .حلكوماتا

لتعزيز عاملية نظام روما  خطة العملا يتعلق بتصديق نظام روما األساسي وتنفيذه، فقد رحبنا باعتماد وفيم
املكسيك والربازيل ( يف هذا الصدد مع امليسرين السابقني جاهدين، وقد عكفنا ٢٠٠٦ يف سنة ة الصادراألساسي
ولقد أصدرنا مؤخراً خطة العمل . ذه اخلطةونعكف اآلن مع سلوفاكيا، للمضي قدماً يف حتقيق أهداف ه) وسلوفينيا

استراتيجياتنا وأنشطتنا اليت نأمل أن يضطلع ا أعضاؤنا توضح  اليت أعضاءنا يف العاملاخلاصة بنا اليت تستهدف 



 ويليام بيس السيد

 

24 

وسيكون اهلدف من هذه األنشطة هو زيادة االلتزام بنظام روما األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية . وشركاؤنا
  . إجنازات ملموسة وطويلة األجل يف املؤمتر االستعراضيوضمان حتقيق

وأثناء التحضري للمؤمتر االستعراضي، حنن نواصل مناشدة الدول باإلعراب عن دعمها للمحكمة واختاذ 
واتفاق امتيازات احملكمة وحصاناا وتنفيذمها، وقد شجعنا الدول خطوات ملموسة لتصديق نظام روما األساسي 

أبريل / نيسان١ رفيعة املستوى إىل املؤمتر االستعراضي وتصديق نظام روما األساسي مبوعد أقصاه على إرسال وفود
يونيو يف املؤمتر / حزيران١حق التصويت يف عن طريق احلصول على  عاملة متاماً اًلكي تصبح دوالً أطراف

 ١١١ا يضمن أن جتتمع  مم٢٠١٠مارس / آذار٢٣وصدقت بنغالديش بعد ذلك النظام األساسي يف . االستعراضي
  .دولة طرفاً يف املؤمتر االستعراضي

وحنن نشجع كذلك الدول األطراف وغري األطراف على حد سواء على زيادة التقدم احملرز يف تنفيذ 
 والفلبني وسبوركينا فات ديسمرب، سن/ومنذ كانون األول. التشريع الوارد يف اتفاق امتيازات احملكمة وحصاناا

وال . ، وصدقت جورجيا االتفاق املذكور وقدمت الربازيل أوراق تصديق هذا االتفاق إىل الربملانفيذيةتشريعات تن
 تنفيذ النظام األساسيوميكن أن يكون لعملية . ااالت املهمةهذه تزال دول أخرى، منها أوغندا، حترز تقدماً يف 

نشيط حتديث القوانني اجلنائية وقوانني اإلجراءات اجلنائية يف ، ألا تتيح فرصة لتأثر إجيايب يف النظم القانونية الوطنية
بلدان العامل، مما يؤدي إىل سن قوانني وطنية أفضل وتتضمن معايري أعلى للعدالة واختصاصاً أكمل على اجلرائم 

 مبا فيها –ة وفور ما تدخل تلك القوانني حيز النفاذ، ميكن بالتايل تطبيقها على طائفة من احلاالت الوطني. اخلطرية
تنفيذ النظام األساسي أثر أكرب وأهداف تتخطى لويكون بذلك للعمل املنجز . احلاالت اليت خترج عن والية احملكمة

  .احملكمة اجلنائية الدولية

 دولة تشريعاً تنفيذياً جزئياً أو كامالً بشأن التعاون والتكامل مع احملكمة، ٦٠وحىت اآلن اعتمدت حوايل 
أخرى مشاريع تشريعات معممة، وستعد دول أخرى على األرجح مشاريع تشريعات يف  دولة ٣٥وقدمت 

مد للقوانني ويربز استعراض مقارن اعت. وتطرح تلك العمليات بالطبع العديد من التحديات. املستقبل القريب
م ئويف بعض احلاالت ال تندرج مجيع اجلرا. يف اجلودةالتنفيذية املختلفة اخلاصة باحملكمة أن تلك القوانني ال تتساوى 
بعض جرائم احلرب بعض القوانني تتضمن أن أي (الفرعية الواردة يف نظام روما األساسي يف التشريعات احمللية 

ا ال تتضمن اجلرائم اجلنسية وغريها من أ من النظام األساس، و٨لكنها ال تتضمن اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
وتعاقب قوانني أخرى على اجلرائم بشكل مناسب لكنها تستبعد تنفيذ مبادئ القانون اجلنائي الدويل على . )اجلرائم

غري أن حملة عاملية عامة تبني أن مثة توجه بطئ لكن مطرد حنو تعزيز النظم . النحو املبني يف نظام روما األساسي
  . اسيالقانونية الوطنية عن طريق التقدم الذي حيدده النظام األس

مع املنظمات اإلقليمية وسائر أصحاب املصاحل للترويج العتماد تشريع وقد عكف التحالف عن كثب 
منوذجي ميكن أن يكون أداة أساسية لتحسني جتهيز الدول اليت ال متلك القدرات أو املوارد للتركيز على تنفيذ النظام 

دول األمريكية العتماد سلسلة من املبادئ التوجيهية فعمل التحالف مثالً مع منظمة ال. األساسي يف الوقت الراهن
  . الدول األعضاء يف هذه املنظمة مجيععن التعاون مع احملكمة وزعت على
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مبا يؤكد أن إجراءات التعاون الفعال . وسينصب تركيز عملية التقييم كذلك على التعاون مع احملكمة
أو اختاذ /فاقات إطارية مع احملكمة عن إنفاذ األحكام ووتتضمن تلك اإلجراءات إبرام ات. حامسة لنجاح احملكمة

أو اإلفراج بصفة مؤقتة عن املتهمني؛ وتعيني منسقني وطنيني للمحكمة؛ واعتماد /تدابري حلماية الشهود والضحايا و
ت القبض حملكمة؛ ومواصلة التعاون مع احملكمة باملسامهة يف عملياإىل اإدراج الدعم املقدم سياسات وطنية ترمي إىل 

وتنفيذ أوامر القبض؛ والنهوض بإبرام اتفاقات العالقة أو مذكرات التفاهم بني املنظمات الدولية واإلقليمية واحملكمة؛ 
  .باإلضافة إىل أمور أخرى

 عن إمياننا الراسخ تلك التطلعاتوتنشأ . ويتطلع التحالف إىل إجراء حوار مثمر بشأن السالم والعدالة
تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به احملكمة يف جيب وعليه . الم دائم من دون عدالةبعدم إمكانية وجود س

 الدور الذي تضطلع به، مع مراعاة التحديات واملسائل املطروحة بشأن ضمان سالم دائم بل وأيضاً تقيمه تقييماً بناًء
وخري . السالم من خالل أنشطتها الرادعة على املسامهة يف إرساء وبشأن قدرا ،السالملبناء يف املساعي اجلارية 

دليل على ذلك هو أن احملكمة، أو النظام الوارد يف نظام روما األساسي على وجه التحديد، قد أضحت طرفاً فاعالً 
  . من إنشائهاأول عقديف رئيسياً يف إرساء السالم يف العامل وحل الرتاعات 

ة يف صميم مهمة التحالف والدور الذي تؤديه احملكمة واجلانب الرابع يف مسألة التقييم هو أيضاً مسأل
وستتيح عملية التقييم . نفسها، وهو تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة

فرصة حامسة أمام الضحايا لكي يربزوا ما يشغلهم من قلق وما اكتسبوه من خربات ميدانية من العكوف على 
متعلقة ذا اجلانب، األمر الذي من شأنه أن يقرب نظام روما األساسي من الضحايا ومن يعكفون وقضايا حاالت 

مباشرة على تلك املسائل، وأن يسمح هلم باملشاركة واملقارنة بني األفكار واملنظورات، وإبراز أصوام يف كمباال 
  .قبل أي شيء

 الطرق امللموسة لضمان أن تقطع الدول احلاضرة يف أن يشدد على أن أحد، يف النهاية، يود التحالفو
كمباال التزامات ملموسة بشأن احملكمة اجلنائية الدولية هو حثها على قطع التعهدات اليت تتيح الفرصة هلا لكي تعيد 

أو /تأكيد التزامها باحملكمة عن طريق الوعد بتصديق نظام روما األساسي واتفاق امتيازات احملكمة وحصانتها و
 ومواصلةمع سائر الدول اليت حتتاج إىل املساعدة التقنية، والترويج للقبول باحملكمة يف العامل، والعمل تنفيذمها، 

  .دعم السياسي والدبلوماسي الكاملنيالالدفاع عن سالمة النظام األساسي وروحه، ومنح احملكمة 

 التقدير للجمعية واملؤمتر االستعراضي ميكنين أن أشدد مبا يكفي على أن من أشكالوختاماً ملالحظايت، ال 
واحملكمة، مشاركة مئات املنظمات غري احلكومية من أوغندا وأفريقيا والعامل بأسره يف املؤمتر االستعراضي يف 

وحيدونا األمل يف أن تسمح تلك املفاوضات للبلدان واتمع املدين بالعودة لاللتزام ذه الشراكة العاملية . كمباال
  .ةية لتحقيق السالم والعدالة الدوليالتارخي

____________________________ 
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  (*)صاحب السعادة السيد إدواردو غالفيز
  

ومل توضع الشروط . أخذت اجلهود تبذل طويالً على الساحة الدولية إلنشاء حمفل يتمتع باختصاص دويل
 عندما اضطلعت والسيماشاء حمكمة جنائية دولية دائمة حىت اية احلرب الباردة، املوضوعية إلحراز تقدم كبري يف إن

  .األمم املتحدة بدور جديد، من خالل جملس األمن، يف حفظ السلم واألمن الدوليني

وكان إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا بقرار من جملس األمن التابع لألمم 
وكلنا يعلم أن هاتني احملكمتني كانتا أساساً حمكمتني انتقاليتني ومؤقتتني وكانتا تتمتعان . تحدة حدثاً مهماًامل

 فيها وبنطاق صغري الستحداث سوابق قضائية جنائية دولية تنطبق حقاً نباختصاص حمدود يف األقاليم اليت تعمال
  .على الصعيد العاملي

اتمع الدويل رمى فيها األسس الرئيسية إن قطة حتول ميكن القول نوكان اعتماد نظام روما األساسي 
لتحقيق عدالة دولية شاملة ودائمة تكون مصممة جلملة أمور منها وضع حد لإلفالت من العقاب على أخطر 

 ونظام روما األساسي هو فضالً عن ذلك أداة مهمة لتعزيز.  السلم واألمن الدولينيحفظاجلرائم الدولية وتعزيز 
  .احترام القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان

وترى شيلي أن الدول إذ قررت طوعاً للمرة األوىل أن تنشئ حمكمة دولية مثل احملكمة اجلنائية الدولية 
لعدالة، فإن ذلك يعد تطوراً كبرياً يف القانون الدويل وخطوة ا  إىلبسماا لتقدمي املسؤولني عن أخطر اجلرائم الدولية

، وهو ما يتماشى كذلك مع هدف يسعى اتمع الدويل إىل حتقيقه على نطاق مة جتاه حتقيق العدالة الدوليةمه
  .واسع

وينبغي تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب النظام الوارد يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
األول عن العقاب على اجلرائم اليت تدخل يف الدولية، وهو الدور الواقع على عاتق الدول املسؤولة يف املقام 

  .اختصاص احملكمة، لكي يكون لدى احملكمة اختصاصاً تكميلياً لالختصاص األويل الذي متارسه الدول

ومنذ أن أنشئت احملكمة فقد أثبتت كفاءا وحنن نأمل يف أن تكون رادعاً مهماً عن ارتكاب اجلرائم يف 
  .بعض احلاالت

 عن ذلك، أن تصديق نظام روما األساسي على الصعيد العاملي هو وحده الذي وتعتقد شيلي، فضالً
ولذلك، أصبحت شيلي طرفاً يف . سيسمح للمحكمة بأن تكون أداة مفيدة وفعالة ملكافحة اإلفالت من العقاب

 اعتماد وكما قلنا، فإن هذا الصك هو مثرة رغبة اتمع الدويل بأسره وفكره، ويظهر ذلك يف. النظام األساسي
بسرعة العدد الالزم من حاالت تصديق النظام األساسي وقد انعكس ذلك أيضاً يف بلوغ . الغالبية الكربى هلذا النص
  .ومل حيقق العديد من املعاهدات متعددة األطراف نتائج مشاة يف فترة زمنية وجيزة نسبياً. لكي يدخل حيز النفاذ

                                                 
  .  املمثل الدائم لشيلي لدى األمم املتحدة(*)
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اً، ويتبني ذلك يف أن الدول اليت أصبحت يام روما األساسي تدرجيوميكن القول بأن العامل آخذ يف قبول نظ
 – أوروبا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، وغريها من األقاليم –أطرافاً فيه متثل مجيع أقاليم العامل وأن بعض األقاليم 

جماالً للشك هو بلوغ تسجل عدداً كبرياً من حاالت االنضمام إىل النظام األساسي، وما يربهن على ذلك مبا ال يدع 
  . دولة١١١عدد الدول األطراف يف النظام األساسي 

وحيدونا األمل يف أن تواصل مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي اتباع ج مصمم لبلوغ أكرب 
ا وكلم. وبذلك ميكن حتقيق هدف العدالة الشاملة. عدد ممكن من حاالت تصديق النظام األساسي واالنضمام إليه

  .، زاد اإلقرار بالعمل الذي تضطلع به احملكمةالنظام األساسي كأطراف فيه  إىلاملنضمةزاد عدد دول اتمع الدويل 

وميكن للمجتمع املدين أن .  هذه الندوة اجلهود اليت ينبغي جلميع الدول األطراف أن تضطلع اوتوضح
  . يساهم بدرايته العلمية يف هذا الصدد

أهنئ سلوفاكيا على تنظيم هذه الندوة الرائعة وعلى العمل الدؤوب الذي أجنزته لتحقيق وختاماً، أود أن 
  .قبول النظام األساسي عاملياً

____________________________ 
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  (*)صاحب السعادة السيد نوريهريو أوكودا    
  

 السيد وسفريهاتشاك  السيد مريوسالف اليخارجية سلوفاكياامسحوا يل أوالً أن أعرب عن امتناين لوزير 
وبالنيابة عن أحد البلدان املشاركة يف متويل هذا االجتماع، فإين أود أن . على عقد هذه الندوةميلوش كوترييتس 

م اليت أنصتإليها باهتمام بالغأشكر املتحدثني املوقرين على مسامها .  

ابان ترى أن احملكمة تواجه يف والي. بعض القضايا اليت نناقشها اليومعن وأود أن أضيف بعض الكلمات 
  .الوقت الراهن ثالثة حتديات رئيسية، وهي التكامل واالستدامة والعاملية

وكما ورد يف نظام روما األساسي بوضوح، يقوم عمل احملكمة على مبدأ التكامل، وذلك ما شددنا عليه 
واحملكمة اجلنائية .  املذكورة واملعاقبة عليهاوتضطلع احملاكم الوطنية بالدور األويل يف املقاضاة على اجلرائم. من قبل

وهذا املبدأ ال يفهم دائماً فهماً صحيحاً، ويف بعض األحيان يفهم منه عن خطأ أن . الدولية هي حمكمة املالذ األخري
تكمل االختصاص اجلنائي وقد وضع هيكل احملكمة بعناية ل. احملكمة تتدخل يف مسائل ختضع لالختصاصات الوطنية

  .تسليط الضوء على مبدأ التكامل األساسي املذكوريف اعتقادي،  ،دروطين، وجيال

وبالتايل، من الضروري . وثانياً، من الضروري تطوير احملكمة باطراد وبعناية يف حدود مواردها احملدودة
اءات احملكمة ينبغي أن وأعتقد، من هذا املنطلق، أن إجر. دائماً أال يغيب عن أذهاننا استدامة احملكمة استدامة منتظمة

 .تكون أكثر فعالية وفعلية وأن تكون أكثر قابلية للمساءلة وأال يثقل عاتقها باألعباء

 مون –، كما شدد على ذلك األمني العام السيد بان كي أمر مهموثالثاً، فإن حتقيق العاملية للمحكمة 
بان على وجه اخلصوص بأا ملتزمة باملساعدة وتشعر اليا. ووزير اخلارجية السيد اليتشاك وغريمها من الشخصيات

.  دولة هي من آسيا١١١من أصل  فقط  طرفاً دولة١٥أن علماً بعلى زيادة عدد الدول األطراف يف إقليم آسيا، 
هذا اإلقليم يف جمال العدالة اجلنائية آراء  إبرازالراهن، فال ميكن لسوء احلظ اآلسيوي ونظراً ملستوى التمثيل اجلغرايف 

  .بد للمحكمة أن تصبح مؤسسة أكثر عامليةوال . لدولية من خالل احملكمةا

واليابان إذ تدرك متاماً دورها يف هذا اإلقليم، فقد بذلت اجلهود يف هذا الصدد من خالل اتصاالا الثنائية 
ونية االستشارية ملنظمة القانواشتركت حكومة اليابان مؤخراً مع حكومة ماليزيا وا. ومن خالل احملافل اإلقليمية

 يف متويل عقد اجتماع مائدة مستديرة يف ماليزيا للخرباء القانونيني عن املؤمتر االستعراضي  األفريقية–اآلسيوية 
وضحنا بفعالية أمهية االنضمام إىل نظام روما األساسي، متقامسني جتربتنا وخربتنا أوقد . القادم لنظام روما األساسي
 .ميف عملية تصديق هذا النظا

                                                 
  .لدائم لليابان لدى األمم املتحدة  نائب املمثل ا(*)
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املشاركة أرفع مستويات بضمان وختاماً لكلميت، أود أن أكرر مناشدة من سبقين باحلديث جلميع الدول 
يف الرمسي، فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر أعماله ويتيح املؤمتر االستعراضي، باإلضافة إىل جدول . يف كمباال

  .قضايا احملكمة والعدالة اجلنائية الدولية املهمة

____________________________ 
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  (*)صاحب السعادة السيد جيم مكالي    
  

كما أشكر ضيوف . وأشكر سلوفاكيا على املبادرة بتنظيم هذه الندوة سأشكر السفري السيد كوترييت
لندا هي داعم قوي للمحكمة اجلنائية الدولية ولنظام روما األساسي؛ وحنن نرحب يونيوز. الشرف على خطابام

.  احلوارات يف نيويورك لتعميق الفهم باحملكمة والتحديات املطروحة أمام العدالة اجلنائية الدوليةذا النوع من
  .ويكتسي ذلك األمر أمهية خاصة نظراً ألننا حنضر النعقاد املؤمتر االستعراضي يف كمباال الشهر املقبل

يف إقليم جنوب احمليط وقد طلب أحدهم مين أن أقدم عرضاً موجزاً ألحدث التطورات بشأن احملكمة 
التركيز على املشاركة يف نظام روما انصب وكما تعلمون مل جتر أية أنشطة يف التحقيقات يف إقليمنا؛ بل . اهلادئ

  .وبلوغ هذا اهلدف هو حتد رئيسي أمام العدالة اجلنائية الدولية. األساسي وتنفيذه على الصعيد العاملي

 دول ٧فيبلغ عدد الدول األطراف من هذا اإلقليم . ل جيد يف احملكمةوإقليم احمليط اهلادئ ليس ممثالً بشك
أستراليا وجزر كوك وفيجي وجزر مارشال وناورو وساموا :  دولة، وهذه الدول هي١١١فقط من أصل 

  .وقد وقعت جزر سليمان نظام روما األساسي وأعربت بابوا غينيا اجلديدة عن اهتمامها بتصديقه. لندايونيوز

 بالضرورة إىل قلة االهتمام بالنظام األساسي، بل إنه يشري إىل يشري عدد األعضاء املتدين ومع ذلك ال
ويصعب على البلدان يف إقليمنا، خاصة، أن تلىب طلبات تغيري التشريعات وتطويرها . االفتقار إىل القدرات

ملتنافسة على الصعيدين احمللي الضروريان وتكاليفهما؛ وتواجه وزارتا العدل واخلارجية العديد من األولويات ا
  .والدويل، مبا فيها مسايرة املتطلبات املتعلقة باإلرهاب وغسيل األموال وريب املخدرات

وقد استضافت أستراليا ندوة رفيعة املستوى يف . وجيري العمل على قدم وساق للتغلب على تلك العقبات
، وكان ٢٠٠٨أغسطس /ة حلقة عمل إقليمية يف آب؛ واستضافت ساموا وجلنة الصليب األمحر الدولي٢٠٠٧سنة 

معرفة إقليم احمليط اهلادئ باحملكمة اجلنائية الدولية؛ وحث األطراف على  هو زيادة هذين النشاطنياهلدف من 
ويف سنة . تصديق النظام األساسي؛ ومساعدة الدول اليت ترغب يف ذلك على اعتماد تشريع تنفيذي مناسب

 وهي شبكة من كبار مسؤويل القانون –املسؤولني القانونيني يف جزر احمليط اهلادئ ، مجع أمني شبكة ٢٠٠٨
وأتاحه لألعضاء يف هذه الشبكة الذين ترغب دوهلم يف تنفيذ النظام األساسي  دليالً للمساعدة على –العامني 

  .االنضمام إىل نظام روما األساسي

إىل  االستعراضي عموماً هي مواصلة تقدمي الدعم ومع ذلك ستكون أولوية إقليمنا يف اإلعداد للمؤمتر
وحنن نؤمن أن زيادة عدد حاالت تصديق . حملكمة والعمل على تصديق النظام األساسي وتنفيذه على الصعيد العامليا

  .ينعم ا مرتكبو اجلرائم الفظيعةآمنة النظام األساسي ميكنها أن حتسن األمن يف اإلقليم وأن حتول دون يئة جنة 

____________________________ 

  

                                                 
  .  املمثل الدائم لنيوزيلندا لدى األمم املتحدة(*)
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  (*) السيدة مارينا فالرييصاحبة السعادة    
  

 مجهورية ترينيداد ةدعوبيشرفين أن أعرب عن امتنان حكوميت للبعثة الدائمة لسلوفاكيا على املبادرة 
: املؤمتر االستعراضي"ة وتوباغو لتشارك يف متويل هذه الندوة املهمة، يف نظرنا، عن احملكمة اجلنائية الدولية، واملعنون

 ويأيت انعقادها يف أنسب وقت، نظراً ألن الدول األعضاء وغريها من ،"التحديات الرئيسية للعدالة اجلنائية الدولية
  .الدول آخذة يف االستعداد النعقاد املؤمتر االستعراضي يف كمباال بأوغندا الشهر املقبل

فكري ملياً يف التحديات املطروحة يف الوقت الراهن أمام العدالة واملؤمتر االستعراضي هو يف الواقع مناسبة للت
واآلن لدينا حمكمة عاملة . ١٩٩٨اجلنائية الدولية منذ اعتماد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف سنة 

املتهمني همة املوكلة إليها مبوجب نظام روما األساسي، أال وهي مقاضاة املوتراعي أكثر من أي وقت مضى 
بارتكاب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل؛ وهي جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد 

ولكن ما مدى رضانا عن الوترية اليت تفي ا احملكمة مبهمتها؟ . وضع تعريف هلاياإلنسانية وجرائم العدوان عندما 
يئات املعنية تعاوناً مناسباً مع احملكمة على النحو املنصوص عليه يف النظام وهل تتعاون الدول األطراف وغريها من اهل

  األساسي؟

وشهدنا بدء . خطت احملكمة خطوات هائلة منذ أن انتخبت أول هيئة قضاة وأصبحت عاملة متاماًلقد 
 د أثرت تلك األحكاموق. استناداً إىل األحكام السابقةصدرت  يتالة القضائيالسوابق احملاكمات وبدأنا نستفيد من 

وحنن ننتظر يف . احملاكم اجلنائية الدولية املتخصصة على مر السننيلصادرة عن  اة الدوليةاجلنائيالسوابق يف  املبكرة
البشعة املهمة لتحقيق العدالة لضحايا اجلرائم وغريها من القضايا  دييلو الوبانغقضية السيد اية املطاف نتيجة 

لمحكمة كآلية فعالة وفعلية موجهة حنو مساعدة اتمع الدويل على تعزيز لقيق املصداقية وملواصلة اإلسهام يف حت
  .السالم والعدالة الدوليني وحفظهما

بعض الدول األطراف وغريها ل اإلحجام اجلليتزال الشواغل تساور ترينيداد وتوباغو إزاء  الومع ذلك 
. وفاء بااللتزامات الواقعة عليها مبوجب النظام األساسيق العن طريعن التعاون بشكل تام مع احملكمة من الدول 

وعدم القبض على األفراد الذين صدرت يف حقهم أوامر قبض وعدم تسليمهم إىل احملكمة هو خرق لاللتزامات اليت 
  . العدالة اجلنائية الدولية حتقيقتفرضها املعاهدة، بل وإنه يعوق أيضاً

تشريعات حملية تتضمن األحكام ل عدد كبري من الدول األطراف ويساورنا القلق كذلك إزاء عدم سن
وهي . تفاق امتيازات احملكمة وحصانتهاال وإزاء عدم تصديق عدد كبري من الدولالواردة يف نظام روما األساس، 

  . جيب التصدي هلا عندما نبدأ رحلتنا إىل كمباالحتديات أخرىحتديات مطروحة، ضمن 

                                                 
  .  املمثلة الدائمة لترينيداد وتوباغو لدى األمم املتحدة(*)
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ي فرصة للمشاركني فيه لتقييم وضع العدالة اجلنائية الدولية منذ مؤمتر سنة ويتيح املؤمتر االستعراض
وترينيداد وتوباغو مرتاحة ألن املناقشات ستتناول قضايا تتعلق حبقوق الضحايا والتكامل وعاملية النظام . ١٩٩٨
حيلولة دون اإلفالت من وهي أيضاً عناصر لتحقيق العدالة ملن عاىن جراء أفعال ارمني الدوليني، ولل. األساسي
  .العقاب

وبغض النظر عن سائر البنود الواردة يف جدول أعمال املؤمتر، فإن ترينيداد وتوباغو ترى أن على املؤمتر 
أن االستعراضي أن يعتمد تعريفاً جلرمية العدوان وحكماً بشأن ممارسة احملكمة لالختصاص على هذه اجلرمية، على 

وإن مل حنقق هذا الغرض يف كمباال، .  هيئة أخرىةخيضعها إىل اختصاص أيوال كمة استقالل احملهذا احلكم حيفظ 
وحنن بصفتنا مدافعني عن احملكمة علينا أن نسعى إىل . فإن ذلك سيكون تراجعاً يف النهوض بالعدالة اجلنائية الدولية

  . ألسباب ال مربر هلا،ر موضوعيإزالة تلك العراقيل اليت تعوق اعتماد تعريف جلرمية العدوان باستخدام أي معيا

الدرب من روما عاقداً األمل على حتقيق على سار واصلة العمل مع كل من ملوترينيداد وتوباغو مستعدة 
  .املزيد من النجاحات يف كمباال

____________________________ 
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  (*)صاحب السعادة السيد باسو سانغكو    
  

اجلنائية الدولية إجنازاً تارخيياً يعكس وفاء اتمع الدويل بالسعي شكل اعتماد النظام األساسي للمحكمة 
بإنشاء حماكم نورنربغ يف أعقاب احلرب وذلك بدءاً إىل إنشاء مؤسسة دولية دائمة ملكافحة اإلفالت من العقاب 

  .العاملية الثانية

 أخرى لكتابة التاريخ عن  على نفاذ النظام األساسي، تسنح أمامنا فرصةمثانية أعوامقد انقضت و ،واآلن
مما جيعلنا منيل بالتايل إىل وصف املؤمتر االستعراضي على أنه فرصة أكثر منه . طريق استعراض هذا النظام األساسي

 –  فال شك يف وجودهاوليس املقصود هو عدم وجود حتديات،. حتدياً على النحو املقترح يف عنوان هذه الندوة
  .ر االستعراضي الفرصة للتصدي هلايتيح املؤمت حيثما تطرح تلك التحديات نلك

، وهي جرمية العدوان واستعراض البند االنتقايل الوارد يف املسائلوسيتناول املؤمتر االستعراضي العديد من 
إنفاذ األحكام، وبالتأكيد عملية التقييم بشأن  واملقترح النروجيي ٨ واملقترح البلجيكي بتعديل املادة ١٢٤املادة 
وسألقي كلمات .  والضحايا واتمعات املتأثرة، والتعاون، والسالم والعدالة،التكامل: عها األربعة، وهيمبواضي

  .وجيزة بشأن بعض تلك املسائل

وتتيح مسألة جرمية العدوان، وهي املسألة الرئيسية اليت ستخضع للنظر، فرصة أمامنا الستكمال ما مل يتم 
ها من ممارسة ذلك اكمة االختصاص على جرمية العدوان؛ ولكننا منعناحملحيث عهدنا إىل  ،من عمل يف روما

ويف حني . االختصاص إىل حني أن نتوصل إىل تعريف هلا وأن نتفق على الشروط اليت جتيز ممارسة ذلك االختصاص
النظام تساءل العديد عما إذا كان الوقت قد حان العتماد جرمية العدوان، فإننا ال زلنا نرى أنه ال ميكن وضع 

ولكي ال ننسى، فإن جرمية العدوان قد تكون . األساسي يف صيغته النهائية قبل االتفاق على تعريف جرمية العدوان
  .الدافع وراء ارتكاب سائر اجلرائم الواردة يف النظام األساسي

س رغبة جملإىل وحنن لسنا مرتاحني إىل موقف أقلية بأن خيضع اختصاص احملكمة على جرمية العدوان 
لتحديد " والية حصرية"ولقد أُخربنا بأن ذلك األمر يتماشى مع ميثاق األمم املتحدة الذي مينح هذا الس . األمن

 بشأن" مبدئية"غري أن إذا قرأ أحدهم امليثاق يكتشف أن جملس األمن تقع على عاتقه مسؤولية . ما إذا وقع عدوان
 من ١٤ إىل ١٠املواد من هي   لسلطات السللغايةأويل احملدود يعزز هذا التما و". حصرية"العدوان وليست والية 

  . اليت حتدد سلطات اجلمعية العامة، وهي تتضمن والية النظر يف مسائل السلم واألمن الدولينيامليثاق 

                                                 
  .  املمثل الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة(*)
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ر وحنن نرى كذلك أن عملية التقييم مهمة للغاية بالنسبة إىل املؤمتر االستعراضي ألا تتيح فرصة لتقييم األث
النهوض بالعدالة اجلنائية الدولية ومكافحة اإلفالت من يف الذي خلفه النظام األساسي والذي ميكن أن خيلفه 

 ولقد ، هو مسألة السالم والعدالة تقريباًوأحد التحديات اليت واجهتها احملكمة على مدى العامني املاضيني. العقاب
 نظمتها البعثة الدائمة لسلوفاكيا يف الوقت نفسه تقريباً من العام  يف عدة مرات، مبا فيها ندوةاوضحنا آراءنا بشأأ

ويتيح املؤمتر االستعراضي فرصة أمام الدول األطراف . املاضي عندما كان ممثلنا الدائم عضواً يف حلقة النقاش
 . أن السالم والعدالة ال يتحققان سوى بالتكاتف عنلإلعالن بصوت واحد

ؤمتر االستعراضي الفرصة للمضي قدماً مبفهوم التكامل اإلجيايب، واملقصود به هو  يتيح امل،وعلى النسق ذاته
اختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز قدرة النظم القانونية الوطنية على التصدي بفعالية للجرائم الدولية اليت تثري قلق اتمع 

  .الدويل

وال ينبغي .  النظام اجلنائي الدويل لن تفوتأن الفرصة اليت يتيحها املؤمتر االستعراضي لتعزيزنثق يف وحنن 
  .الفرص املتاحة، بل ينبغي أن تكون مسوغاً لتعزيز إصرارنالتفويت اختاذ التحديات اليت تطرح كمسوغ 

____________________________ 
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  (*)السيد بيتر شفايغر
 

  مقدمة
دت نظام روما األساسي، منشئة إىل األمام عندما اعتممهمة  دولة خطوة ١٣٨، اختذت ١٩٩٨يف سنة 

بذلك ألول مرة يف التاريخ حمكمة دولية دائمة لضمان حماسبة مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية 
وبعد مرور ما ال يزيد على أربعة أعوام صدقت الدولة الستون نظام روما األساسي، يف . وجرائم احلرب

 واملقاضاة ٢٠٠٢يوليه / متوز١كمة واختصت بالتحقيق يف اجلرائم املرتكبة بعد ، وأنشئت احمل٢٠٠٢أبريل /نيسان
  .عليها

وتقع املسؤولية األساسية على تقدمي . حملكمة تعمل اآلن بطاقة كاملة، لكنها حمكمة للمالذ األخرياوهذه 
 مثالياً ملا جلأنا إىل هذه ولو كان العامل.  نفسها على عاتق الدول، حيث ينبغي أن تكون، أي إىل العدالةارمني

  .احملكمة أبداً، لكن يف احلقيقة تأيت أوقات ال حتقق فيها فرادى الدول يف اجلرائم وال تقاضي عليها

ق يف الواقع يف احلاالت املعروضة على حماكمها الوطنية واملقاضاة يتحقعلى اللدول اهذه احملكمة وستحفز 
 أية جرائم ترتكب يف املستقبل ألن األشخاص لن يتمكنوا جمدداً من وسيكون حتقيق العدالة رادعاً عن. عليها

، النسيانبني صفحات وعوضاً عن أن يضيع الضحايا . التخطيط للجرائم وارتكاا ويكونوا يف مأمن من احملاسبة
إعادة بناء  التعويضات الكاملة لتساعدهم على وسيمنحونتحقق يف اجلرائم اليت عانوا منها تفإم سريون العدالة 

  .حيام

احملكمة دعماً صارماً بوصفها آلية ضرورية يف إنشاء وكانت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب تدعم 
لعدالة الدولية مصمم ليضع حداً لإلفالت من العقاب الذي شهد يف اآلونة األخرية تعرض املاليني إىل لنظام جديد 

وقد أثر تاريخ أوروبا وذكريات . حفنة من املسؤولني عنها إىل العدالةى عل لكن قدم ما ال يزيد ،اجلرائم املذكورة
  .االستعمار واحملرقة يف رؤيتها لضرورة هذا النظام

ويعترب االحتاد األورويب أن فعالية احملكمة أداة ضرورية يكافح ا اتمع الدويل اإلفالت من العقاب ويعزز 
  .وضع نظام دويل قائم على قواعد

ودائماً ما رأى . األعوام على مدى ريسة االحتاد األورويب جتاه احملكمة اجلنائية الدولية دون تغيوظلت سيا
  .الدويلالصعيد أن إنشاء احملكمة هو تطور حاسم من أجل السالم والعدالة الدوليني ومن أجل سيادة القانون على 

ول األعضاء بشأن السياسة ملزمة للد وهي وثيقة – وثيقة موقف مشترك االحتاد األورويب وأصدر
 وافق فيها أعضاؤنا على دعم احملكمة سياسياً ومالياً، أضف إىل ذلك خطة العمل اليت تفصل –اخلارجية لالحتاد 

  :وتشمل األدوات السياسية ما يلي. كيفية تنفيذ املوقف املشترك

                                                 
  .  نائب رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة(*)
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  احملكمة على املستوى الرفيع يف االجتماعات الثنائية؛مناقشة شؤون   ) أ (

 إنشاء شبكة من منسقي احملكمة يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ومؤسساته؛و  ) ب(

  وااللتزام بتقدمي املساعدة التقنية إىل الدول اليت تنفذ نظام روما األساسي حينما تطلبها؛  ) ج(

والتفاوض بشأن وضع بند عن احملكمة يف مجيع االتفاقات الثنائية مع املنظمات اإلقليمية والبلدان   ) د(
  .رى يؤكد ضرورة املعاقبة على أخطر اجلرائم الدوليةاألخ

وقدمت املفوضية األوروبية كذلك التمويل إىل منظمات اتمع املدين اليت تعكف على الترويج العتماد 
  .نظام روما األساسي

  الدعم السياسي املقدم من االحتاد األورويب إىل احملكمة 

 بلد ١٠٠ إجراء يستهدف أكثر من ٣٢٠يب ما يزيد على  اختذت رئاسات االحتاد األورو٢٠٠٢منذ سنة 
آخر ومنظمة دولية للتشجيع على تصديق نظام روما األساسي وتنفيذه، وتصديق اتفاق امتيازات احملكمة 

االتفاقات الثنائية املتعلقة بعدم وحصاناا، وتسليط الضوء على املبادئ التوجيهية اليت وضعها االحتاد األورويب بشأن 
  .ليمالتس

مع البلدان األخرى يف االجتماعات ومؤمترات القمة اليت يدور  احلديث  أطرافاالحتاد كذلكويتبادل 
  .عن أمهية دعم احملكمة، على النحو املناسبفيها احلوار السياسي 

، على سبيل املثال، أثناء مؤمتر القمة املنعقد بني االحتاد األورويب وجنوب أفريقيا، اتفق ٢٠٠٨ويف سنة 
 ١٧مدينة كيبيك، (ال الشريكني على وضع حد لإلفالت من العقاب يف دارفور عن طريق احملكمة اجلنائية الدولية ك

ويف مؤمتر القمة املنعقد بني االحتاد األورويب ومجهورية كوريا، شدد القادة على ). ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
سيول، (ضمان املساءلة على أخطر اجلرائم الدولية دعمهم الكامل للمحكمة وللدور الرئيسي الذي تضطلع به يف 

  ).٢٠٠٩مايو / أيار٢٣

البارزة اواعتاد االحتاد األورويب يف بياناته وإعالناته على دعم عمل احملكمة أو اإلشارة إىل إجنازا.  

اد وسلط اإلعالن الصادر عن االحتاد األورويب يف الذكرى العاشرة لتأسيس احملكمة الضوء على دعم االحت
ادة القانون، وعلى التزامه بتعزيز عاملية النظام يالكامل هلا يف مكافحة اإلفالت من العقاب، سعياً إىل حتقيق س

 ميويف أعقاب قيام املدعي العام حبدث مهم وهو تقد). ٢٠٠٨يوليه / متوز١٦بروكسل، (األساسي ومحاية سالمته 
ر  املتمردين ملقاضام، أصدر االحتاد األورويب بيانات ذكّطلبات الستصدار أمر بالقبض على رئيس السودان وقادة

 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٤يوليه و/ متوز١٥(فيها بأن احملكمة تضطلع بدور أساسي يف تعزيز العدالة الدولية 
قراطية، بشأن الوضع يف مجهورية الكونغو الدميوناشد االحتاد األورويب يف إعالنه ). ٢٠٠٩مارس / آذار٦وجمدداً يف 

ورحب االحتاد كذلك بتصديق شيلي ). ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠(مجيع أصحاب املصاحل بالتعاون مع احملكمة 
  .وبنغالديش لنظام روما األساسي

وال يصدر االحتاد األورويب جمرد بيانات وإعالنات عامة، بل إنه يتخذ مبادرات سياسية لبلوغ األهداف 
  .الواردة يف وثيقة املوقف املشترك
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  التعاون مع سائر الشركاء

يف إطار العالقات الثنائية اليت جتمع االحتاد األورويب واليابان والربازيل وكندا وأستراليا، واليت تظهر يف 
، والبيان املشترك بني االحتاد ٢٠٠١خطة العمل بشأن التعاون بني االحتاد األورويب واليابان لسنة (الصكوك املختلفة 

، وإطار الشراكة بني االحتاد األورويب وأستراليا ٢٠٠٢ادر يف ختام أعمال مؤمتر القمة لسنة األورويب وكندا الص
، يسعى االحتاد األورويب إىل )٢٠٠٨، وخطة العمل املشتركة بني االحتاد األورويب والربازيل لسنة ٢٠٠٨لسنة 

ويف الدورة األخرية جلمعية الدول . اسيمة لعاملية نظام روما األساعنشطة الداألالتعاون مع هؤالء الشركاء لتعزيز 
األطراف يف نظام روما األساسي، وافق االحتاد األورويب وهؤالء الشركاء على تعزيز حتقيق عاملية نظام روما 

  .األساسي وتنفيذه من خالل زيادة التعاون

  دور املمثلني اخلاصني لالحتاد األورويب

لالحتاد األورويب يف خمتلف أقاليم العامل، وهم يسعون إىل يعمل يف الوقت الراهن أحد عشر ممثالً خاصاً 
وهم يضطلعون بدور فعال يف اجلهود املضطربة والبلدان تعزيز سياسات االحتاد األورويب ومصاحله يف األقاليم 

  .واالستقرار وسيادة القانونالسالم املبذولة لتعزيز 

ة، ومنهم املمثل اخلاص لالحتاد األورويب ويضطلع بعض هؤالء املمثلني مبهمة واضحة تتعلق باحملكم
الذي عليه أن يتابع الوضع وأن يبقى على اتصال منتظم مع عدة جهات منها مكتب املدعي العام  )١(للسودان،
 لالحتاد األورويب كذلك بدور مهم يف التعاون مع احملكمة والترويج هلا يف ممثالن خاصان آخرانويضطلع . للمحكمة

 املمثل اخلاص لالحتاد األورويب للبحريات العظمى واملمثل اخلاص لالحتاد األورويب ا، ومههافيالن يعماملناطق اليت 
  .ملولدوفا

  البنود اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية

 فضالً عن ذلك، وكجزء من خطة عمله، إىل إدراج بنود خاصة باحملكمة بانتظام،يسعى االحتاد األورويب 
  .فاقاته مع بلدان أخرىيف واليات التفاوض وات

وحىت اآلن، اتفق على بند واحد خبصوص احملكمة يف اتفاقات الشراكة والتعاون واتفاقات التعاون والتنمية 
يف امليدان التجاري واتفاقات االنتساب املربمة مع إندونيسيا وكوريا اجلنوبية وجنوب أفريقيا وجمتمع األنديز 

اوض بشأن البنود اخلاصة باحملكمة يف اتفاقات الشراكة والتعاون واتفاقات وجيري اآلن التف. وأوكرانيا والعراق
االنتساب مع سنغافورة وتايلند وماليزيا والفلبني وبروين دار السالم وفييت نام والصني وليبيا واالحتاد الروسي 

  .وأمريكا الوسطى

كمة يف خطط العمل مع البلدان  جيري إدراج البنود اخلاصة باحمل)٢(،ويف إطار سياسة اجلوار األوروبية
  .أرمينيا وأذربيجان ومصر وجورجيا واألردن ولبنان ومولدوفا وأوكرانيا: التالية

                                                 
 والذي يوسع نطاق والية املمثل ٢٠٠٧فرباير / شباط١٥ الصادر يف CFSP/2007/108 من اإلجراء املشترك للمجلس) و (٣دة املا  )١(

  .٢٠٠٧فرباير / شباط١٦يف الصادرة  JO L 46 ، انظر اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويباخلاص لالحتاد األورويب للسودان
  . http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm: انظر املوقع التايل  )٢(
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  حملكمة اجلنائية الدولية يف حمافل األمم املتحدة إىل االدعم املقدم

الرابع ويف أعقاب عرض التقرير . يعرب االحتاد األورويب عن دعمه للمحكمة كذلك يف إطار األمم املتحدة
، أيدت مجيع ٢٠٠٨أكتوبر /الصادر عن احملكمة على اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أواخر شهر تشرين األول

ذلك يف ب بياناً ت وأصدر،القرار السنوي الصادر لدعم احملكمة دولة ٢٧البالغ عددها الدول األعضاء يف االحتاد 
لع االحتاد األورويب بدور فعال يف اعتماد قرار جملس األمن واضط). ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠(تلك املناسبة 

  . إىل احملكمةماوضع  بإحالة – ألول مرة –الذي يصرح لس األمن ) ٢٠٠٥لسنة  (١٥٩٣رقم 

  املساعدة التقنية واملالية املقدمة من االحتاد األورويب إىل احملكمة

لدول املهتمة يف خطة عمل االحتاد إىل التقنية ألحكام اخلاصة بتقدمي املساعدة ابايرد اإلطار املعين 
  .دمني منهااويرد تصوراً ألشكال خمتلفة من املساعدة وأكثرها موجه إىل نشر الدول األعضاء للخرباء الق. األورويب

وقد يكلف خرباء االحتاد األورويب . لبلدانإىل التقدمي املساعدة التقنية  )٣(وأعد االحتاد كذلك قائمة باخلرباء
  :تقدمي املساعدة التقنية بالنيابة عن االحتاد، مبا يف ذلك القيام باملهام التاليةب

أية مسألة تقنية تتعلق باالنضمام إىل نظام روما يف التعاون مع الدول األخرى اليت تطلب التعاون   ) أ (
  ؛والقيام بأي شكل من أشكال التعاون مع احملكمة. األساسي وصكوكه وتنفيذها

ركة يف الندوات أو احللقات أو املؤمترات أو أي اجتماع وطين أو دويل آخر يتسم بطابع املشاو  )ب(
أكادميي أو رمسي، واملشاركة كذلك يف اجتماعات اتمع الدويل ذات الصلة، مبا قد يكون ضرورياً لنشر قيم النظام 

وقف املشترك ولتعاون االحتاد  على أوسع نطاق، ولتنفيذ املا وأحكامهااألساسي والصكوك ذات الصلة ومبادئه
  .األورويب مع احملكمة

، مولت املفوضية األوروبية منظمات اتمع املدين اليت تعكف على اعتماد نظام روما ١٩٩٥ سنةومنذ 
ومنذ سنة .  اإلنساناملبادرة األوروبية من أجل الدميقراطية وحقوقاألساسي ودخوله بالتايل حيز النفاذ، من خالل 

 مليون يورو من أجل احلمالت العاملية اليت تطلقها منظمات ٢٩املفوضية متويالً إضافياً تبلغ قيمته  قدمت ٢٠٠٠
وكانت املفوضية األوروبية الداعم املايل األساسي للعديد من تلك . اتمع املدين لتصديق نظام روما األساسي

روما األساسي وإذكاء الوعي بوالية املنظمات اليت أخذت تعكف طيلة الوقت على زيادة معدل تصديق نظام 
  .احملكمة

الزمالة والزائرين الفنيني التابعة ، دعمت املفوضية األوروبية مباشرة كذلك برامج ٢٠٠٤ومنذ سنة 
 إىل اآلن، وستواصل املفوضية تقدمي تلك املنح يف )٤( ماليني يورو٥ بأن قدمت هلا منحاً بلغت يف اإلمجايل للمحكمة
بوالية احملكمة املوظفني الرئيسيني يف الوزارات الوطنية واألوساط القانونية وعي د ذلك من زاوقد . املستقبل

وأبلغت احملكمة أن عدداً من املشاركني يف الربامج السابقة قد ساهم . وإجراءاا، وعزز التنفيذ العملي ملبدأ التكامل
  .بالفعل مسامهة كبرية يف حتفيز عمليات التصديق يف بلدام

                                                 
)٣(

  .يرجى التوجه إىل منسق االحتاد األورويب للحصول على املزيد من املعلومات يف هذا الصدد  
)٤(

  . مليون يورو٢٩ والبالغ ر إليه آنفاًشامشمولة يف املبلغ امل  
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  شأن التعاون واملساعدةباق االحتاد األورويب واحملكمة اجلنائية الدولية اتف

كان االحتاد األورويب أول منظمة إقليمية توقع اتفاقاً مع احملكمة اجلنائية الدولية بشأن التعاون واملساعدة يف 
الحتاد األورويب واحملكمة، ويفرض هذا االتفاق التزاماً عاماً بالتعاون واملساعدة بني ا )٥(.٢٠٠٦أبريل / نيسان١٠

وال ينص االتفاق على أن تطلب احملكمة . وينص على مجلة أمور منها تبادل املعلومات والوثائق اليت م الطرفني
املعلومات من فرادى الدول األعضاء، وهو أمر تنظمه االتفاقات الثنائية وال يؤثر يف اختصاص اجلماعة األوروبية يف 

  .من خالل اختاذ تدابري منفصلةحتقيق غايات االتفاق 

ووضع االحتاد األورويب مع احملكمة ترتيبات التنفيذ املتعلقة بتبادل املعلومات املصنفة يف صيغتها النهائية يف 
وسيؤدي هذا االتفاق من دون شك إىل تعميق التعاون بني االحتاد األورويب واحملكمة بشكل . ٢٠٠٨أبريل /نيسان
  )٦(.أكرب

  املناسباتاعد االحتاد األورويب مكتب املدعي العام يف العديد من املناسبات، ومنهاومع ذلك فقد س
  :التالية

الدعم املقدم من وفد املفوضية األوروبية، واملمثل اخلاص لالحتاد : مجهورية الكونغو الدميقراطية  ) أ (
طة التابعة لالحتاد األورويب وقوة االحتاد األورويب للبحريات العظمى، وبعثة االحتاد األورويب االنتخابية، وبعثة الشر

وقد دعم االحتاد األورويب املنظمات غري احلكومية العاكفة على مكافحة .  اإلبالغ واالتصال حملياًرياألورويب يف تيس
  .اإلفالت من العقاب واإلدارة الرشيدة والعدالة

 والدول األعضاء يف االحتاد املساعدة املقدمة من املمثل اخلاص لالحتاد األورويب: دارفور  )ب(
كتب املدعي العام عدداً من املنتجات عن ماملركز الفرعي التابع لالحتاد األورويب إىل وقدم . واملراقبني العسكريني

  .مواضع االهتمام، مبا فيها الصور وتقارير احملللني

طة الدبلوماسية يف  املؤسسات األوروبية اجتماعات اإلحات استضاف،ومن بني جماالت التعاون األخرى
 اجتماعات اإلحاطة اليت نظمتها احملكمة للهيئات ة منواستضاف الس التابع لالحتاد األورويب أربع. بروكسل

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٦الدبلوماسية بني سنيت 

  . االتصال املتعلقة باملسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانيةجهاتشبكة 

 الدول األعضاء يف املوقف املشترك الصادر توأعرب. ظم القانون اجلنائي الوطنيةنل تزال احملكمة تكمال 
 )٧(عن الس بشأن احملكمة، عن اعتزامها على العمل سوياً ملكافحة بعض أشكال اجلرائم؛ لذلك اعتمد الس قراراً

ادة اجلماعية واجلرائم ضد  االتصال اخلاصة باملسؤولني عن جرائم اإلبجلهات ينشئ شبكة أوروبية ٢٠٠٢يف سنة 
والغرض من هذا القرار هو زيادة فعالية التعاون بني الدول األعضاء على مكافحة جرائم . اإلنسانية وجرائم احلرب

                                                 
)٥(

  .٥٦ إىل ٤٩، الصفحات من ٢٠٠٦أبريل /ان نيس٢٨ الصادرة يف JO L 115انظر اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب   
  .8410/08 وREV 1 8349/1/08 نيانظر الوثيقت  )٦(
)٧(

 ٢٦ يف OJ L 167، واملنشور يف اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣ الصادر يف JHA/2002/494القرار   
  .٢٠٠٢نيه وي/حزيران
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 جهات اتصال معنية جبرائم احلرب يف نظم الشرطة والعدالة يف كل وتعينياإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد البشرية 
  .دولة عضو

لة عضو جهة اتصال وطنية للتحقيق يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد البشرية وقد عينت كل دو
 وال يزال .وستقدم جهات االتصال املذكورة املعلومات على حسب الطلب أو من تلقاء نفسها. وجرائم احلرب

  .لسلطات الوطنيةالتحقيق يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد البشرية وجرائم احلرب تدخل يف مسؤولية ا

 يف ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ و٢٣ االجتماع السادس يف يومي دوانعق. واجتمعت الشبكة ست مرات
  .ويشارك ممثلو احملكمة يف تلك االجتماعات. الهاي

  االحتاد األورويب واملؤمتر االستعراضي يف كمباال

  . كمباالاآلن على انعقاد املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي يفنوشك حنن 

 تعديالت نظام روما األساسي يف  بشأنلن يتفاوضإنه واالحتاد األورويب، إذ إنه ليس عضواً يف احملكمة، ف
بل إن املؤمتر االستعراضي سيكون أكثر من نقاش بشأن تلك التعديالت، فسيتيح فرصة لتقييم التطورات . كمباال

واالحتاد األورويب، بوصفه صديقاً للمحكمة ومراقباً يف . اضيةاحملرزة يف العدالة الدولية خالل السنوات العشر امل
وسوف ننظر كذلك يف السبل اليت ميكننا من خالهلا املسامهة يف تنفيذ . رأيه يف هذه العمليةسيبدي املؤمتر، 

  .االلتزامات املقطوعة والقرارات الصادرة يف كمباال واملسامهة يف مواصلة تطوير نظام احملكمة

____________________________ 
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  (*)  أبريكوإبينيزيرالسيد     
  

 التدخل يف شؤون الدول األخرى،استغالله يف غية النضمام إىل نظام روما األساسي بحنن ال نسعى إىل ا
كافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز وماً بالتزامها مبمدعاألساسي نظام هذا ال جاء قرار غانا بأن تصبح طرفاً يف بل

  .حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل وسيادة القانوناحترام 

 نظام روما األساسي لكي ال توجد جنان آمنة للجرائم اليت لتحقيق عامليةوأنا أشدد على الضرورة امللحة 
على عاتق وأوجه االنتباه إىل أمهية املسؤولية اليت يلقيها النظام األساسي . يرمي النظام األساسي إىل الردع عنها

األمني العام بالتعاون مع احملكمة، وهو يضطلع ذه املسؤولية باسم املنظمة اليت تضم دوالً أعضاء منها دول أطراف 
التعاون بني األمم زيادة ودور األمني العام يف . يف نظام روما األساسي وأخرى غري أطراف فيه على حد سواء

غي أن تدفعنا إىل السعي إىل حتقيق عاملية النظام األساسي اليت تظل اهلدف املتحدة واحملكمة هو أحد األسباب اليت ينب
  .النهائي لواضعي احلقوق يف النظام األساسي منذ البداية عندما صممت فكرة إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة

____________________________ 

                                                 
  .مم املتحدة  نائب املمثل الدائم لغانا لدى األ(*)
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  (*)ة إليز كيبلرالسيد    
  

لة احلديث بشأن مسألة التعهدات اليت أثارها بعض أعضاء حلقة تود منظمة هيومن رايتس ووتش مواص
وترى املنظمة أن عملية قطع التعهدات هي طريقة مهمة لضمان اخلروج بنتائج ملموسة من املؤمتر . النقاش

  . االستعراضي يف كمباال، ولضمان استمرار الدول يف إحراز التقدم الذي يسمح للمحكمة بالوفاء بواليتها

ا يف أن نسلط الضوء يف هذا البيان على بعض املسائل اليت تتعلق بالتعهدات واليت نعتقد أا تعزز وقد رغبن
  .إمكانية قطعها

وميكن ضرب مثال .  بالفعلفيمكن، أوالً، قطع التعهدات فيما يتعلق باخلطط اليت قد تكون قيد نظر الدول
وقد تسمح عملية التصديق يف . قليمها للنظام األساسيعلى ذلك بدولة تبذل اجلهود لتعزيز تصديق سائر الدول يف إ

  .الوقت ذاته للدول باملضي قدماً يف وضع املزيد من اخلطط امللموسة اخلاضعة للنظر

 مثل تعيني منسق –وثانياً، ميكن للتعهدات أن تكون طائفة من املبادرات اليت ال تتعلق بااللتزامات املالية 
، ال يلزمها أن تقتصر على دول يف وضع يسمح هلا بتخصيص املزيد من املوارد  وبالتايل–للمحكمة يف احلكومة 

 – الصندوق االستئماين للضحايا مثل التعهد باملسامهة يف –غري أن التعهدات اليت تتضمن التزامات مالية . للمحكمة
  .هي أيضاً حمل ترحيب

وقد تساءلت بعض .  فيما يتعلق باحملكمةوثالثاً، ميكن للتعهدات أن تتعلق بالواجبات اإلجبارية والطوعية
.  يف احملكمةاًالدول عن سبب كون التعهد مناسباً فيما يتعلق بواجبات ملزمة مفروضة عليها من قبل لكوا أطراف

وبذلك، ميكن .  والتواريخ لتنفيذ تلك الواجباتاملرجعيةالعالمات ومع ذلك ميكن للتعهدات أن تساعد على حتديد 
  .ساعد على تقدم الدول يف الوفاء بواجباا دون نفي طبيعتها امللزمةللتعهدات أن ت

واملنظمات ومنها هيومن رايتس ووتش والتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية مستعدة ملساعدة الدول 
ة ويرحب كذلك باحلصول على معلومات إضافية من رئيس مجعي. مايو/ أيار١٤على حتديد تعهداا مبوعد أقصاه 

بشأن استطاعة اجلمعية واحملكمة مساعدة الدول فيما يتعلق الدول األطراف ورئيس احملكمة اجلنائية الدولية 
  .بالتعهدات

وقبل أن أختتم كلميت، تود منظمة هيومن رايتس ووتش أن تأخذ حلظة لتسلط الضوء أيضاً على أمهية 
 مبا –ريق إجراء مناقشات بني الوزراء يف العواصم إعداد الدول لضمان جناح مؤمتر كمباال، ومنها اإلعداد عن ط

  .مسؤولني رفيعي املستوى للمشاركة يف املؤمتروتعيني  –فيها مناقشة التعهدات ومواضيع التقييم 

____________________________ 

                                                 
  .هيومن رايتس ووتشكبرية املستشارين يف برنامج العدل الدويل لدى منظمة   (*)
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  (*)صاحب السعادة السيد سيلستينو ميغليوري    
  

ية فرصة أمام الدول لتقييم التقدم احملرز والتحديات يتيح املؤمتر االستعراضي للمحكمة اجلنائية الدول
املطروحة أمام إرساء أسس جمتمع أكثر عدالً يضع حقوق اإلنسان وكرامته يف صميم سياساته الرامية إىل تعزيز 

  .املساءلة واالستقرار والسالم الدائم

يعرقل تنفيذ العدالة  اليوم، اليت نوقش عدد كبري منها ،يظل عدد من العقبات العملية واإلجرائيةويف حني 
فكما قال البابا ". العدالة" توجد يف صميم هذا التنفيذ ضرورة فهم معىن احلديث عن ،اجلنائية الدولية بشكل أكرب

، "العدالة"ومع ذلك تشمل ".  إلحقاق العدالة، فليعملمن يريد السالم"بولس السادس منذ حوايل أربعني عاماً، 
 أكثر من املقاضاة اجلنائية ووضع حد لإلفالت من العقاب أو السعي إىل املساءلة اجلنائية، مبفهومها الصحيح، ما هو

وهي كلها جزء من العدالة، بل إا تشمل أيضاً طائفة عريضة من االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والقضائية 
، وتنشئ جمتمعاً باملطالبة حبقوقهمايا والسياسية والشخصية اليت متكن من مساءلة الناس على اجلرائم، وتسمح للضح

وعليه، ال ينبغي . إعادة تأهيل الناجني واتمعات والدول وحىت مرتكيب اجلرائمويسعى إىل حيترم حقوق اإلنسان 
  .كضدين لبعضهما بل كمكملني لبعضهما" العدالة"و" السالم"اعتبار 

ومن خالل إقراره بأن بعض . عدالة العامليةواعتماد نظام روما األساسي كان تطوراً مهماً يف تعزيز ال
أصر اتمع الدويل على أن حقوق انتهاكات حقوق اإلنسان فظيعة لدرجة أا تعترب انتهاكات لإلنسانية نفسها، 

اإلنسان ال تقتصر على الوضع الوطين أو السياسي أو االقتصادي، بل إا عاملية حقاً، وعليه، ميكن للمحكمة أن 
  .القضائية الوطنية اليت ال ميكنها أن تتخذ إجراءات أو ترفض اختاذهاتكمل النظم 

 الثقة بني الدول لضمان أال تصبح أدوات ريولتحقيق هذه العدالة على الصعيد الدويل، من الضروري توف
ذا كانت وعود وبالتايل، يتيح املؤمتر االستعراضي الفرصة لتقييم ما إ. تنفيذ العدالة اجلنائية أسلحة للسيادة والقصاص

نظام روما األساسي حتقق تلك األهداف من خالل نقاش مفتوح وشفاف وصادق عن احتياجات نظم العدالة 
  .اجلنائية الدولية والقيود املفروضة عليها

____________________________ 

                                                 
  . األمم املتحدة لدى  املراقب الدائم للكرسي الرسويل(*)
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  (*)السيد زينون موكونغو    
 

  : يلي، وأنا أقتبسمنذ عدة أشهر عندما حتدثنا أمام اجلمعية العامة، قلنا ما 

يف أوقات مثل هذه، ويف بعض أرجاء العامل، عادة ما يعتد برأي خرباء القانون اجلنائي الدويل ومبا كتب "
ويف .  حملاولة تعريف وفهم جسامة جرائم احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم اإلبادة اجلماعيةالفقهيف 

ج من نزاع حيث نشبت ما مساه البعض أول حرب عاملية أفريقية، ميكن مجهورية الكونغو الدميقراطية، وهي بلد خار
لكل فرد متعلم كان أم ال أن يعرف هذه اجلرائم الفظيعة من منظوره كضحية أو شاهد أو مرتكب هلا، وأن حيدد ما 

ا لعمل احملكمة اجلنائية وهنا أي االقتباس الذي يعكس األمهية اليت نوليه". إذا تأثر ا تأثرياً مباشراً أو غري مباشر
   .الدولية واملبادئ اليت حتكمها، ومنها التعاون والتكامل والسالم والعدالة والعاملية وحمنة الضحايا

  أمهية التعاون

كانت مجهورية الكونغو الدميقراطية أول دولة طرف تتعاون مع احملكمة تعاوناً ملموساً، ويعد هذا التعاون 
  :ة التالي العديدةاً يعتد به، وتربهن على ذلك الصكوك القانونيةبينها وبني احملكمة منوذج

مل تنتظر مجهورية الكونغو الدميقراطية حىت يدخل نظام روما األساسي حيز النفاذ لتصدقه، بل   ) أ (
  ، أي ثالثة أشهر قبل دخوله حيز النفاذ؛٢٠٠٢مارس / آذار٣٠إا صدقته يف 

. ٢٠٠٤مارس / آذار٢إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف  وضعهابادرت اجلمهورية بإحالة و  )ب(
وأبرمت اتفاقاً للمساعدة القضائية . ٢٠٠٤أكتوبر /األول تشرين ٦ووقعت اتفاقاً للتعاون القضائي مع احملكمة يف 

   ؛مع بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومع احملكمة

جراءات أمام احملكمة، يف أكثر من ثالث مرات أوامر قبض فيما يتعلق باإل ،نفذت اجلمهوريةو )ج(
  .صدرت من احملكمة ضد مواطنيها

  التعاون وتنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

ساسي مل خيف الرئيس سونغ مفاجأته إذ اكتشف أن احملكمة العسكرية يف مدينة بونيا تطبق النظام األ
وينبغي أن أوضح أن نطاق االنتهاكات اجلنسية اليت ابتليت ا بعض أجزاء . ة تطبيقاً مباشراًيللمحكمة اجلنائية الدول

تزال ترتكب يف أجزاء أخرى منها وتكررها وخطورا، أدت إىل اختاذ العديد من املبادرات  الاجلمهورية واليت 
ز القضائي احمللي، للحيلولة دون ارتكاب جرائم تتعلق باالنتهاك اجلنسي حملياً، وذلك، على الرغم من ايار اجلها

وقد . لضحايا الذين سلبت منهم كرامتهم أو سالمتهم اجلسدية والنفسية أو حىت حيامإىل اولضمان تقدمي الدعم 
  . بشأن العنف اجلنسي٢٠٠٦أغسطس / آب١ الصادر يف ١٥جنم عن ذلك اعتماد القانون رقم 

                                                 
  . األمم املتحدةلدى  مستشار قانوين يف البعثة الدائمة جلمهورية الكونغو الدميقراطية (*)
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قواعد القانون اإلنساين  تضمينها عن طريق ااجلنائي الكونغويل ويكمله مدونة القانون ا القانونل هذويعد
 وقعوا نيراعي محاية أضعف الفئات ومنها النساء واألطفال والرجال الذي ووهالدويل املتعلقة جبرائم العنف اجلنسي، 

  .ضحايا لتلك األفعال

وأقوى مثال على انتباه النظام . م جديد للنظر يف هذه القضيةومل تتوان احملاكم من ناحيتها عن إعطاء زخ
 جلنديني ٢٠٠٦يونيو / حزيران٣ هلذه املسألة هو إدانة احملكمة العسكرية يف مدينة كانانغا يف يلوالقضائي الكونغ
 ٢١ عاماً، واحلكم الصادر يف مدينة مبانداكا يف ١٣الغتصاما فتيات يف سن  عاماً ١٧ و١٨بالسجن ملدة 

  : وجتدر اإلشارة إىل ما يلي.  على مثانية جنود بالسجن مدى احلياة إلدانتهم باالغتصاب٢٠٠٦يونيو /حزيران

اليت حكم فيها على جنود بالسجن ) ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٢املستأنفة يف  (سونغو مبويوقضية   ) أ (
د اإلنسانية، مبوجب النظام األساسي اغتصاب مجاعي وجرائم ض جرائممع األشغال الشاقة مدى احلياة، الرتكام 

  للمحكمة اجلنائية الدولية؛

احلكم الصادر عن حمكمة ثكنة مدينة بونيا على قائد القوات املسلحة جلمهورية الكونغو و  )ب(
، بالسجن مدى احلياة، مبوجب نظام روما األساسي، الرتكابه جرائم حرب وب بليز بوجنيماساباالدميقراطية، 

  ؛)٢٠٠٦مارس / آذار٢٧ الصادر يف RP 018/2006حلكم انظر ا(وقتل 

، عندما حكم على اجلنود مدينة بايف يف قضية ٢٠٠٧فرباير / شباط١٩احلكم الصادر يف و  )ج(
املتورطني يف قضية املراقبني العسكريني التابعني لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بالسجن مدى 

  .رائم حرب واردة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةاحلياة الرتكام ج

  املؤمتر االستعراضي يف كمباال

تدرك مجهورية الكونغو الدميقراطية جيداً الشواغل اليت تساور من يعتقدون أن جناح املؤمتر االستعراضي ال 
 املكان الذي جيب أن تدقق فيه هذه ومع ذلك فإا تعتقد أن كمباال هي. ينبغي أن يرتبط مبسألة جرمية العدوان

والقيام بغري ذلك من شأنه أن ميثل انتهاكاً .  من نظام روما األساسي١٢٣ و٥املسألة باعتناء متاشياً مع املادتني 
الطاقة وإىل تقليص دور املؤمتر  واسترتافصارخاً هلذا النظام األساسي، بل إنه سيؤدي أيضاً إىل ضياع الوقت 

 كما لو كنا يف حاجة حقيقية إىل الذهاب إىل كمباال –جمرد عملية تقييم للعدالة اجلنائية الدولية االستعراضي إىل 
أن مؤمتر كمباال ينبغي أن ب بالتأكيدوحنن نؤمن . وحشد كل هذه األموال والطاقة لتقييم العدالة اجلنائية الدولية

تعراضي املهم عن غرضه األساسي، وهو تعريف ل هذا املؤمتر االسولن نسمح بأن حيو. خيلص إىل نتائج ملموسة
  .جرمية العدوان وحتديد شروط ممارسة احملكمة لالختصاص عليها، ليصبح جمرد مؤمتر تقييمي

____________________________  
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  الربنامج    
  األمم املتحدة

   مساًء١:٠٠ – صباحاً ١٠:٠٠

  :مالحظات افتتاحية

  سعادة السيد ميلوش كوترييتس، املمثل الدائم لسلوفاكيا لدى األمم املتحدةصاحب ال -

  :ضيفا الشرف املتحدثان

   مون، األمني العام لألمم املتحدة–صاحب السعادة السيد بان كي   -  
  صاحب السعادة السيد مريوسالف اليتشاك، وزير الشؤون اخلارجية لسلوفاكيا  -  

  :خطابان يلقيهما

  ة القاضي سانغ هيون سونغ، رئيس احملكمة اجلنائية الدوليةصاحب السعاد  -  
صاحب السعادة السيد كريستيان ويناويسر، رئيس مجعية الدول األطراف، واملمثل الدائم   -

  لليختنشتاين لدى األمم املتحدة

  :حلقة النقاش

ة لألسئلة واألجوبة، يديرها ، تعقبها جلس"التحديات الرئيسية للعدالة اجلنائية الدولية: املؤمتر االستعراضي"  
  .السيد ديفيد تولربت، رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية

  :أعضاء حلقة النقاش

  صاحب السعادة السيد سيغفريدو ريس، نائب رئيس الربملان يف السلفادور  -  
  السيدة باتريسيا أوبراين، وكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون القانونية  -  

منظم اجتماعات لدى منظمة التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية غري سيد ويليام بيس، ال  -
  احلكومية

  :البيانات

  صاحب السعادة السيد إدوارد غالفيز، املمثل الدائم لشيلي لدى األمم املتحدة  -  
  تحدة، نائب املمثل الدائم لليابان لدى األمم املنوريهريو أوكوداصاحب السعادة السيد   -  
  صاحب السعادة السيد جيم مكالي، املمثل الدائم لنيوزيلندا لدى األمم املتحدة  -  
  لدى األمم املتحدةصاحبة السعادة السيدة مارينا فالريي، املمثلة الدائمة لترينيداد وتوباغو   -  
  صاحب السعادة السيد باسو سانغكو، املمثل الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم التحدة  -  
  السيد بيتر شفايغر، نائب رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة  -  
   أبريكو، نائب املمثل الدائم لغانا لدى األمم املتحدةإبينيزيرالسيد   -  
  كبرية املستشارين يف برنامج العدل الدويل لدى منظمة هيومن رايتس ووتشالسيدة إليز كيبلر،   -  
  و ميغليوري، املراقب الدائم للكرسي الرسويل لدى األمم املتحدةصاحب السعادة السيد سيلستين  -  

مستشار قانوين يف البعثة الدائمة جلمهورية الكونغو الدميقراطية لدى السيد زينون موكونغو،   -
  األمم املتحدة
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 خطّة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي

  (*)اجلنائية وتنفيذه تنفيذاً كامالً للمحكمة 

  إىل مجعية الدول األطراف

 .أن تواصل الرصد الوثيق لتنفيذ خطة العمل -١

 إىل الدول األطراف

 كامالً يف عالقاا الثنائية أن تواصل، قدر اإلمكان، تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً  -٢
  األطراف؛واإلقليمية واملتعددة 

علومات املتعلّقة باحملكمة على املستويني الوطين والدويل بطرق منها أن تواصل جهودها الرامية إىل نشر امل  -٣
ة وإعداد املنشورات والدورات الدراسية وغري ذلك من يتنظيم األحداث واألنشطة واحللقات الدراس

 املبادرات املمكن أن تساعد على شحذ الوعي بالعمل الذي تضطلع به احملكمة؛

، مبا يف  كامالًت حمدثة ذات صلة بعاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاًأن تواصل تزويد األمانة مبعلوما  -٤
 ذلك املعلومات املتعلقة باالتصاالت اجلارية على صعيد جهات التنسيق الوطنية؛

أن تنظم حلقات دراسية يف مناطق خمتلفة وأن تنشر معلومات عن أعمال احملكمة واألحكام الواردة يف   -٥
 سي؛نظام روما األسا

 يف النظام ، تقدمي املساعدة التقنية واملالية إىل الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافاًاإلمكانأن تواصل، قدر   -٦
 األساسي وإىل الدول الراغبة يف تنفيذ النظام األساسي يف سياق تشريعاا الوطنية؛ 

٧-   اأن تواصل التعاون مع احملكمة حىت تساعدها على أداء املهام املنوطة. 

  إىل أمانة مجعية الدول األطراف

  كامالًأن تواصل تقدمي الدعم للجهود اليت تبذهلا الدول لتعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً  -٨
ا يف ذلك عن طريق بأن تعمل كمركز تنسيق لتبادل املعلومات، وتوفر معلومات حمدثة يف هذا الشأن، مب

  )١(نترنت؛اإلموقع احملكمة على 

نترنت مع املعلومات من مجيع املوارد املتاحة واملاحنني احملتملني وأن تعرضها على موقع احملكمة باإلأن جت  -٩
  لسهولة نفاذ الدول إليها؛ 

واجلهات املاحنة للمساعدة  لتخدم غرض تعزيز تبادل املعلومات بني املستفيدين احملتملني أن تعد مصفوفة  -١٠
  . التقنيةمقدمي املساعدةو التقنية

____________________________  

                                                 
  . الصادر عن الدورة الثامنةICC-ASP/8/Res.3 من القرار ٧الفقرة   توصيات اعتمدا اجلمعية يف (*)
  .http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Plan+of+Action: انظر املوقع التايل)  ١(


