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  *السيدة روث وجيدنبوش

يشرفين غاية الشرف أن أتلقى دعوة ملخاطبة هذا اجلمهور املتميز باسم اجلمعية الوطنية جلمهورية سورينام   
  .ن مجيع مناطق العامل     ً   بلدا  م١٢٣وشبكة الربملانيني من أجل عمل عاملي، وهي شبكة من برملانيي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
  .عضو برملان سورينام، شبكة الربملانيني من أجل عمل عاملي  *  
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إنه يوم احتفال للمجتمع العاملي .  يف نظام روما األساسي١٠٧ يوم احتفال لبلدي ألننا الدولة الطرف اليوم  
ألن لديه مؤسسة مثل احملكمة اجلنائية الدولية تطبق مبادئ قد تبين، على الصعيدين احمللي والدويل، تفاعالت بني 

  .األفراد واملؤسسات واألمم على أساس حكم القانون

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

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

  .الضحايا الذين وضعوا حيام يف أيدينا

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

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

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

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

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

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

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

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

  .٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

ولكن من أجل متكني احملكمة من كامل طاقاا للوفاء بواليتها، أناشد الدول األعضاء يف األمم املتحدة ال   
بعون املوقعة على نظام روما األساسي، اليت مل تنضم بعد أن تفعل ذلك، من أجل تعزيز عاملية ، ومنها الدول األر٨٥

  .وفعالية النظام اجلديد للعدالة اجلنائية الدولية
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إن شبكة الربملانيني من أجل عمل عاملي مدينة للغاية ألحد رجال الدولة يف املنطقة، منطقة البحر الكارييب،   
ضائها منذ أول يوم أصبح فيه إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة أولوية سياسية يف جدول أكثر من أي أحد من أع

روبنسون من ترينيداد وتوباغو، عضو جملس شبكة الربملانيني . ر. هذا الرجل هو السيد آرثر ن. أعمال شبكتنا العاملية
 وحقوق اإلنسان ومحلة احملكمة اجلنائية من أجل عمل عاملي يف أواخر الثمانينيات الذي أنشأ برنامج القانون الدويل

  .١٩٨٩الدولية لفائدة شبكتنا عام 

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

يونيه يف أثناء احللقة الدراسية الربملانية اإلقليمية لباراماريبو / حزيران٦ت يف عرضي الذي قدمته يف كما ذكر  
بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، قلت لزمالئي يف شبكة الربملانيني من أجل عمل عاملي من منطقة األمريكتني والبحر 

  :الكارييب

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

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

________________________ 

  


