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 *مون- صاحب السعادة السيد بان كي

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

ذلك أن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية هو ال . وهذا احلدث مناسبة لالحتفال كما هو فرصة للتأمل  
بيد أن هذه احملكمة اليافعة تظل عمال جاريا؛ وجزءا . قانون الدويل يف القرن املاضيشك من أكرب إجنازات ال

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

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

  .القانون اإلنساين الدويل

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

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

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

ا عمل األخرى واحملكمة اجلنائية الدولية يف توسع مطرد إىل أن أضحت مؤسستانا املستقلتان اآلن تكمل إحدامه
  .    ًمتاما 

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

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

  .املشترك ضد اإلفالت من العقاب

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

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

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

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

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

  .رئيسي

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

وعلى أي سيتضرر نظامنا الدويل . يتعلم بدوره أيضا احترام احملكمة اجلنائية الدولية وقراراا
  .بكامله إذا مل تنفذ قرارات احملكمة وأحكامها بالشكل الصحيح

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

  .احترامها كما جيب للقواعد املعمول ا، من أجل تيسري املهمة النبيلة للمحكمة

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

  .ارتكابه جلرائم دولية وعلى حماكمته وضرورة وضع استراتيجية لالتصال إلبراز دور احملكمة وعملها

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

وال يزال دورها اليوم مهما كما كان منذ عشر . األطراف ويف تنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد الوطين
مة على التطور والتقدم، وإىل ما تقدمه من دعم وحنتاج إىل التزامها املتواصل مبساعدة احملك. سنوات خلت

  .لضمان جناح احملكمة

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

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

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

________________________ 


