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في  البيان الذي أدلى به رئيس جمعية الدول األطراف، السيد صديق كابا،
تشرين  61 بتاريخ الدورة الخامسة عشرة لجمعية الدول األطراف،

 6161الثاني/نوفمبر 

 سيدايت وساديت،
 تاريخ املخاض الطويل واألليم للعدالة الدولية. منحلظتني تارخييتني  أن أستذكرأود  -1

 رغ إلى رومامن نوريمبي -ألف

أقامت فيها البشرية يف جرن املعمودية أول حمكمة املدينة اخلالدة، أي املدينة اليت هي هذه   -2
رائم اليت يهت  اها الممر فيهم أهنم ارتكبوا اجلدولية دائمة مكلفة مبحاكمة كبار املسؤولني الذين يُفرتض 

وذلك  ة وجرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم العدوان.العاملي، أي جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنساني
أماًل غر عادي يف حلول العدل والسالم  قد بعث ،1991متوز/يوليه  11يوم وهو اليوم الذي بدا عادياً، 

 جلميع أفراد البشر وجلميع شعوب العامل.

 من نيويورك إلى الهاي -باء

ا معك مسو األمر زيد يف قاعة اجمللس وأما اللحظة التارخيية األخرى فهي اليت عشُتها أن -3
االجتماع الذي أُعلن فيه عن بلوغ عتبة ذلك االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة حيث ترأَّست مسوك 
الذي ال يُنَسى من شهر ذلك اليوم  فقد كانالستني تصديقًا المرورية لبدء نفاذ نظام روما األساسي. 

هدًا على مشاعر هائلة سيطرت على قاعة االجتماع يف ظل شا 2002نيسان/أبريل املشِمس من عام 
عاصفة من التصفيق. ففي ذلك اليوم، أصبح احللم اجلميل حقيقة واقعة ملموسة وحية سيكون من 

يف أن هذه احملكمة إذًا العالقات الدولية. فما السبب مسرة الربط بينها وبني  الواجب من اآلن فصاعداً 
مبحكمة ال تتيح سوى عدالة متحي ة  اليت تشبِّههاأنواع النقد ضراوة  قد أصبحت فجأة هدفًا ألشد

 وانتقائية ومتيي ية، بل وعنصرية وجائرة؟
إىل  مواطين القارّةبالظلم عرب القارة األفريقية حيث ينظر كثر من  ويوجد اليوم شعور قوي -4

األفريقيني. وقد أثارت هذه  قادهتممعاقبة  احملكمة اجلنائية الدولية على أهنا تعبر عن إمربيالية قمائية تريد
النظرة يف السنوات األخرة توترًا شبه دائم يف العالقات بني أفريقيا واحملكمة. واختذ هذا التوتر شكل أزمة 

 جيب تطويقها بسرعة بالنظر إىل انسحاب ثالث دول، هي: بوروندي وجنوب أفريقيا وغامبيا.
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تعبر ا االنسحاب، ولكن جيب أيمًا النظر إليه على أنه وجيب اإلعراب عن األسف إزاء هذ -5
عمل سيادي من جانب هذه الدول اليت انممت حبرية إىل نظام روما األساسي واليت تتمتع باحلق عن 

لكل من فادرو احملكمة. غال توإنين أتوجه إليها بنداء رمسي، هو: السيادي يف االنسحاب من احملكمة. 
ويتمثل يف: منع وقوع اجلرائم  ية الدول األطراف إسهام هام ميكنها أن تقّدمهمجع يف إطارهذه البلدان 

 .اجلماعية ومنع تكرارها
وأود أن أقول اها إن صوهتا قد مُسع، هو وصوت الدول اليت بقيت يف احملكمة وتطالب هي  -6

القوية، أو بني بني الدول المعيفة والدول  األخرى بعدالة قانونية من أجل اجلميع دون أي متيي  كان
 وهذا يعين أنه جيب علينا أن نوّجه جهودنا يف مخسة اجتاهات، هي: الدول الغنية والدول الفقرة. 

 لكي تصبحللعاملية  وضعية نظريةالعمل على حتقيق عاملية احملكمة لكي تنتقل من  )أ( 
جذوة االنتقام  يف عدل يُطِفئ لقماء عاملي يتيح جلميع المحايا يف العامل، أيًا كانوا، األمل واقعةحقيقة 
 املدمِّرة.

عن طريق نظم  موقع احلدثيف تع ي  التكامل القمائي لكي ميكن حتقيق العدالة  )ب( 
مرة أخرى نكرر ينبغي أن  ولذلكاملعاير والممانات الدولية.  ترتك  علىقمائية فعالة وتتسم بالكفاءة، 

فإذا قامت كل  الوطنية. تكمِّل احملاكمستئناف هنائي حمكمة ا ليست سوىاحملكمة اجلنائية الدولية أن 
دولة يف بلدها باحملاكمة على اجلرائم املتعلقة مبجاالت اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية املنصوص عليها 

ستكون احملكمة أكثر فائدة ولكن  يف نظام روما األساسي فسيكون لدى احملكمة قدر أقل من العمل.
يف كثر  واهذا املطلب املشروع لدى المحايا الذين جيري وضرورة إذا استجابت للحاجة إىل إقامة العدل

 صرهم املأساوي.مل هم وتركهممن األحيان التخلي عن
ينبغي إصالح نظام اإلدارة العاملي الناشئ عن "يالطا" الذي مينح حق النقض خلمس  )ج( 

تستطيع أن متارسه وفقًا ملصاحلها االسرتاتيجية اجلغرافية )اجليواسرتاتيجية(، فتقيم العدل وفقاً دول كربى 
ملعاير متباينة. وجيب أال يكون حق النقض امتيازاً يف هذا الصدد. بل جيب أن يكون مسؤولية ثقيلة. كما 

، شأهنم يف ذلك يف هذا الصدد جيب حصر هذا احلق عندما يتعلق األمر جبرائم مجاعية، وإال فإن األفارقة
شأن مجيع شعوب العامل األخرى، لن يفهموا السبب يف إعفاء مواطين أو قادة دول معينة من كل مالحقة 

وهذا هو منبع الشعور  قمائية يف الوقت الذي جتري فيه مالحقة آخرين قمائيًا بشكل علين صريح.
بالنظر إىل اعتباره  ء الدويل وهو أمر جيب تصحيحهبازدواجية املعاير وبالكيل مبكيالني من جانب القما

 ظلماً تارخيياً. بل إن احملكمة اجلنائية الدولية هي نفسها ضحية اهذا الوضع.
جيب تع ي  املوارد املالية والبشرية واللوِجستية ملكتب املدعي العام لكي ميكن اهذا  )د( 

ذا، لن يكون األفارقة وحدهم هم َمن ميثلون املكتب أن جُيري حتقيقات يف مجيع مسارح الن اعات. وهك
أمام احملكمة. فوجود قمايا تنطوي على مواطين البلدان األخرى سين ع الشرعية عن االنتقادات املوجَّهة 

 والقائلة بأهنا تعمل ضد أفريقيا.إىل احملكمة 
جيب إقامة نظام اتصال مبتكر عن طريق شبكات التواصل االجتماعي من أجل  )ه( 

ريف باحملكمة على حنو أفمل وتقاسم قيمها ومبادئها اليت هتدف إىل إجياد عامل يسوده السالم ويتيح التع
لكل فرد الفرص اليت متّكنه من أن يعيش حياة أفمل تقوم على احرتام احلقوق الفردية واجلماعية. وللقيام 

امني واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم بذلك، ينبغي إشراك أجه ة احملكمة وقلم احملكمة واألمانة والدفاع واحمل
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والصحافة وأعماء الربملانات واملنظمات غر احلكومية... ومجيع اجلهات الفاعلة يف جماالت احلياة 
احلرية ’ أفكاراليت تعادل ‘ العدالة للجميع’االجتماعية واالقتصادية والثقافية. وينبغي تقاسم فكرة 

 ‘.السالم للجميع’و ‘الكرامة املتساوية للجميع’و ‘للجميع
والطقس سيء هذا اليوم. وقياساً على ذلك، فال بد من القول إن احملكمة متر بوقت سيء. وال  -1 

أن الوقت عصيب. ولكنين أؤمن بفمائل احلوار. وجبب العمل على بدء هذا احلوار البناء يف  إنكارميكن 
ام أولئك الذين يُبدون نقدًا مشروعاً إطار هذه اجلمعية لكي حنصل على توافق دينامي يقوم على احرت 

أن علينا واجب الدفاع عن استقاللية ون اهة احملكمة أال ننسى أبدًا  وينبغيوعلى اإلصغاء إليهم بانتباه. 
اللتني ترتك  عليهما مصداقيتها. وحتتاج احملكمة إىل دعم سياسي ودبلوماسي مع َّزين. ففي عامل يشهد 

والمروري د هتديدات جديدة غر حمددة املعامل وخطرة، يكون من امللّح تطرّفًا متسمًا بالعنف، ويشه
الدفاع عن املثل األعلى املتعلق بتحقيق العدالة للجميع بال تفرقة وبدون أي متيي  من أي  بأقصى درجة

كينونتنا اإلنسانية على ظهر كوكبنا   يف ظالل احلرية والسالمنوع كان لكي يصبح بوسعنا أن نعيش 
 ك.املشرت 

 وأشكركم على حسن انتباهكم.

___________________ 


