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الدورة السادسة عشرة لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية

ديسمبر كانون األول/٤صديقي كابا، نيويورك، الجمعية السيدبيان رئيس
٢٠١٧

ألمم املتحدة،نظمة االسيد األمني العام مل
رئيسة احملكمة اجلنائية الدولية،السيدة 
امة للمحكمة اجلنائية الدولية،املدعية العالسيدة 

املسجل،السيد
،مانةاألالسيد مدير 

املنظمات الدولية،ووممثلالسفراء أصحاب السعادة، السيدات والسادة 
ثلو املنظمات غري احلكومية،ة ممسادالسيدات و ال
تمع املدين،ةسادالسيدات و ال أعضاء ا

،السيدات والسادة
املندوبون املوقرون،

السيد ماكي سال، رئيس صاحب الفخامة ار بترحييب احلكلميت عن يف بداية  أن أعرب ا يل امسحو -١
قارات أخرى.والرؤساء من األفارقةنظرائه الرؤساء لدى ترشيحي وأيد وعزز الذي اقرتح ،مجهورية السنغال

امته فخوخالل السنوات الثالث اليت قضيتها بصفيت رئيسا جلمعية الدول األطراف، مل يدخر -٢
جهدا لنجاح هذه الوالية على مجيع املستويات.

أول دولة يف الذي كان لسنغال، مسح لقليب أن أشكره على دعمه املستمر الذي أعماق وأود من -٣
.عالياالعدالة اجلنائية الدوليةبرفع راية التصديق على نظام روما األساسي، يف العامل 

يقية األعضاء يف نظام روما األساسي ومجيع الدول اليت وأود أيضا أن أشكر مجيع الدول األفر -٤
يف هذا املنصب ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨باإلمجاع يف ينتشكل هذه اجلمعية املوقرة اليت انتخبت

اهلام.
أنطونيو مانويل دي أوليفريا غوترييس، على السيد ألمم املتحدة، نظمة اوأشكر األمني العام مل-٥

.بالغة األمهيةقوية و رسالةلتوجيه صباح اليومراحلضو موافقته على 
تنظيم تيسري مبا يف ذلك على للمحكمة ستمر وأود أيضا أن أشكر األمم املتحدة على دعمها امل-٦

.صرح اجلميلأعمالنا يف هذا ال
التقارب التام ؤكدون تلدعويتتكم استجاببأن أقول لكم، سيدي األمني العام، إنكمينبغي هل و -٧

مبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة.و قيم ومثل نظام روما األساسي بني
العمل على ،سيلفيا فرنانديز دي غورميندي، السيدةوأتوجه بالشكر أيضا إىل رئيسة احملكمة-٨

يفعلى التزامها احلازم ومهنيتهاا، فاتو بنسودسيدةدعية العامة، الاملو ،به بروح من االستقاللالذي تقوم 
الصعبة.امهامهأداء 
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وفريقه.واألمر باملثل للمسجل -٩
كما،  مدير األمانة، السيد رينان فيالسيس، ملساعدته الدؤوبة واملخلصةإىل كذلك الشكرأتوجه بو -١٠

حسن سري العمل يف مجعية الدول ون يوميا على يعملنالذياألمانةمجيع موظفيإىل أتوجه بالشكر 
األطراف.

ما كر نائيب الرئيس، السفري سيباستيانو كاردي والسفري سريجيو أوغالدي لتعاووأود أيضا أن أش-١١
ما وجبميع نكران الذاتو بصورة فعالة تنسيق السهامهم وجهات ال،وامليسرين،املكتبأعضاء ، وأشيد 

الفعال يف أعمال اجلمعية.
تمع املدين الىال أستطيع أن أنسو -١٢ تعرض له من أخطار على يت تواصل، رغم ما تمنظمات ا
احملكمة ومجعية الدول األطراف.ألعمال ها الرائع، دعمةرية واحليااحل

التحالف العاملي من أجل احملكمة الذي يقوم به دور البوأغتنم يف هذا املقام الفرصة لإلشادة -١٣
هذا التحالف وكذلك بالدور الذي يقوم به رئيسغري حكومية ة منظم٢٥٠٠الذي يضم اجلنائية الدولية 

احملكمة على إرساء دعائم ١٩٩٥منذ عام ذي يعمل دون كلل ، الر. بيسوليام السيد صديقنا 
اكتساب استقالهلا.و 

احلفاظ من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لدىأيضا بالدور اهلام الذي تؤديه نقابة احملامنيشيد وأ-١٤
.على حقوق الدفاع
،السيدات والسادة

الذي  القمة اخلامس لالحتاد األفريقي واالحتاد األورويبمؤمتر من أبيدجان حيث عقدن اآلأعود -١٥
كان موضوعه الرئيسي "االستثمار يف الشباب من أجل مستقبل مستدام".

ص إىل إجراء حتقيق مستقل يف اوجه خملؤمتر بادعا الة املهاجرين يف ليبيا. و حببشدة ندد املؤمتر و -١٦
ضد اإلنسانية حتت إشراف مفوضية االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب وحماكمة اجلناة اجلرائم املرتكبة 

املزعومني.
الطويلة واملؤملة لألفارقة احملنة إىل عود بنا هو يو وغري مقبول. حقري شيء االجتار بالبشر والواقع أن -١٧

اليت متيزت بسبعة قرون من العبودية واالستعمار.
لضمري العاملي.وصمة يف جبني اأمام أعيننا م رين األفارقة يف ليبيا الذي يتإن بيع املهاج-١٨
تمع الدويل و -١٩ وضع حد هلذا العار يف لتتطلب هذه املمارسة اإلجرامية ردا عاجال وحازما من ا

بداية القرن احلادي والعشرين.
هذه املأساة.إزاءالكاملةتهاسؤوليضطلع مبغري أنه جيب على الدول األفريقية أن ت-٢٠
من .و براثن مهريب املهاجرينأن تنتزعهم من إىل وطنهم و ا أطفاهلأن تعيد اومن مسؤوليته-٢١

اجليد،والتدريب،أفضل من خالل تزويدهم بالتعليم اجليدالمستقبا شباأن توفر لأيضا اتهمسؤولي
والعمل الالئق.

نع الشباب من املوت يف الرمال احلارة يف أن متو وجيب عليها أن تشرع يف التنمية املستدامة -٢٢
الصحراء أو يف البحر األبيض املتوسط، الذي أصبح مقربة حبرية.

وإنين أدعو مجيع الدول إىل التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب -٢٣
ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها تشرين الثاين/نوفمرب ١٥املؤرخ ٥٥/٢٥الوطنية، اليت اعتمد

٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب ١٥باألشخاص املؤرخ الربوتوكول اإلضايف املتعلق باالجتارعلى ، و ٢٠٠٠
، وإىل تنفيذمها. ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب٢٥الذي دخل حيز النفاذ يف 
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اليت كافحة هذه اآلفة الرهيبة مبرتك مثل هذا القرار إشارة قوية للتعبري عن التزامنا املشوسيكون -٢٤
شكل جرمية ضد اإلنسانية.قد تاليت كرامة اإلنسان و سمت

،السيدات والسادة
القيم بلنهوض باعودة االجتار بالبشر والعبودية يف عامل اليوم التزامنا اجلماعي ينبغي أن تعزز -٢٥

مم أليثاق ايف ميف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و املنصوص عليها القانونية واألخالقية 
.والدفاع عنهااملتحدة

قضي دون متييز على اربة التطرف العنيف الذي يدية حملاجلماعية و اجلهود اجلأيضا تعبئة وينبغي -٢٦
نتهاكات أيضا غالبا ما يؤدي إىل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان. وقد تشكل هذه االاألبرياء و أرواح 

اختصاص نظام روما األساسي.وتدخل يف جرائم ضد اإلنسانية 
وأدعو مجيع الدول إىل العمل من أجل حتقيق عاملية احملكمة. ويشمل ذلك التصديق العاملي على -٢٧

اج معايريه يف النظم القانونية الوطنية.ر نظام روما األساسي وإد
كانون ٢لسلفادور على نظام روما األساسي يف دولة فلسطني واتصديق ويسرين بالفعل -٢٨

على التوايل.، ٢٠١٦مارس /آذار٣و ٢٠١٥الثاين/يناير 
ومما ال شك فيه أن تصديقات أخرى ستتحقق قريبا.-٢٩
وجيب أيضا تعزيز تعاون الدول مع احملكمة لضمان فعاليتها ومصداقيتها واستقالهلا.-٣٠
ليسف. لعمللالذي ال ميلك القدرة الالزمة زيل كاملارد اهلكمة  وبدون هذا التعاون، ستكون احمل-٣١

وال جيش.، قوات لألمنوال ، شرطةللمحكمة 
تطوير التكامل. دعونا ال ننسى أبدا أن احملكمة اجلنائية الدولية ليست سوى حمكمة املالذ وينبغي -٣٢

األخري. والعدالة وطنية قبل أن تكون دولية.
.الأو يادة القضائية يف السياق الوطينممارسة السجيب و -٣٣
م من يدعى ارتككم حتا على الدول بالتايل أن و -٣٤ .ا باملوقعأخطر اجلرائم املرتكبة على أراضيها
عدم الرغبة أو عدم القدرة بوضوح على احملاكمة.وال تتدخل احملكمة إال عند-٣٥
هات الفاعلة يف النظم القضائية، أي اجلاتويتطلب التكامل أن نسعى جاهدين إىل تعزيز قدر -٣٦

وقوات األمن، وباختصار، مجيع الذين يسهمون ضريناملدعني العامني والقضاة واحملامني وكتبة احملاكم واحمل
يف حسن سري العدالة.

وجيب أن تكون احملاكم الوطنية قادرة على ضمان حماكمة عادلة ومنصفة جلميع املتهمني.-٣٧
للوفاء باملعايري الدولية.تامة لغاية، جيب احرتام حقوق الدفاع مراعاة وحتقيقا هلذه ا-٣٨
م.لعادل ومنصف جربوجيب أيضا ضمان حصول الضحايا على -٣٩ ألضرار اليت حلقت 
لمحكمة اجلنائية الدولية التابع للضحايا لويف هذا السياق، جيب دعم الصندوق االستئماين -٤٠

دعم الصندوق.إىل رمسيا مجيع الدول دعو ضطالع بأنشطته بفعالية. وأبتزويده باملوارد الكافية لال
، اليت يندد ةفريقياألدول مع الوجيب أن نواصل حتسني عالقات احملكمة مع مجيع الدول، والسيما -٤١

بعضها بالعدالة االنتقائية واإلمربيالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية.
ا. نظر يف مدى صحة أن نستمع إىل أفريقيا وأن نينبغي ولكن ثري بكوالواقع أكثر تعقيدا -٤٢ انتقادا

بأن . وحنن حباجة إىل معاجلة االنتقاد املتكرر احملكمةدولة طرفا يف٣٣تضم إذ هي أكرب جمموعة إقليمية ف
ياء على حساب الضعفاء.ميارس لصاحل األقو وأنه سرعة مزدوجة اذهاقضاء
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(املالية والبشرية إلمكانات الالزمةميع اجبةالعامةمكتب املدعيتزويد ينبغي ه الغاية،ذهتحقيق ول-٤٣
ينبغي بوجه خاص متكينه من مالحقة رعايا مجيع بلدان و . التحقيق يف كل مكانتمكينه من لواللوجستية) 

م  .املنصوص عليها يف نظام روما األساسيأشد اجلرائم خطورة العامل املدعى ارتكا
مة. ولن تشعر أفريقيا بعد اآلن ؤكد أن هذا الوضع اجلديد سيغري النظرة السلبية للمحكومن امل-٤٤

ا اب هلدف الوحيد للمحكمة.أ
،السيدات والسادة

مخس دول هي شيلي صدقت رمية العدوان حيث جلنقطة حتول بالنسبة ٢٠١٦كان عام لقد  -٤٥
على جرمية العدوان.اليت أدخلت ت والسلفادور وأيسلندا وهولندا ودولة فلسطني على التعديال

حتقق احلد األدىن من دولة فلسطني هي الدولة الثالثني اليت صدقت عليها، فقد كانت ا  ملو -٤٦
طلوبة لتفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان.املتتصديقاال

لذلك، يتعني على مجعية الدول األطراف أن تتخذ قرارا يف هذا الصدد.و -٤٧
احملكمة على جرمية اختصاص تفعيل على كمةحبلعمل دون حتفظ و للدعوتكم مجيعا األوان وآن -٤٨

بتوافق اآلراء.العدوان
،السيدات والسادة

غون كوون، أود أن أهنئه على انتخابه الوشيك، وأمتىن له -لقاضي أو يف معرض تسليم مهامي ل-٤٩
ع به على مدى السنوات الثالث املقبلة.حظا سعيدا يف إجناز العمل الصعب واملثري الذي سيضطل

املكتب اجلديد.باستعدادي الشخصي ملساعدة وأود أيضا أن أبلغه -٥٠
وأود أيضا أن أؤكد من جديد التزام بلدي بقيم العدالة وحقوق اإلنسان وسيادة القانون. -٥١

تكرار أخطر اجلرائم مثل وستواصل السنغال العمل مع مجيع الدول ملكافحة اإلفالت من العقاب بغية منع 
اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.

يئة الظروف الالزمة لعامل يسوده إىل جهوده أيضا بلدي وسيضم -٥٢ تمع الدويل الرامية إىل  جهود ا
السالم واالستقرار واألمن الدويل.

ة أمل ألنين متفائل.برسالكلميت ي  وعالوة على ذلك، أود أن أ-٥٣
سار حنالبسبب اايتدرجينشاطها التقليل من حجم وهيينبغي أن نكلف احملكمة مبهمة جديدة-٥٤

جلرائم اجلماعية يف مجيع أحناء العامل.يف ااهلائل
:دث اخليايلهذا احلوقعإذا و -٥٥

.لشرازدهار اد تغلبنا على قعندئذسنكون(أ) 
فعالة.العاملية العدالة للنصرلاقد مهدنا طريق سنكون (ب)
أعلنا فجر أمل جديد للبشرية.سنكون قد (ج)

وأشكركم على حسن استماعكم. 

_____________


