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   U N I T E D   N A T I O N S                                   N A T I O N S   U N I E S 
 

 األمني العام لألمم املتحدة
 

  مالحظات أبداها أمام الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف

  يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 ١٠٢٠ديسمرب / كانون األول٦نيويورك، 
 

 

  ، رئيس كولومبيا،‘كالديرونسانتوس خوان مانويل ’فخامة السيد 
  رئيس مجعية الدول األطراف،، ‘كريستيان فينافيسر’سعادة السفري 
  رئيس احملكمة،، ‘هيون سونغ-سانغ’سيادة القاضي 

  ،‘لويس مورينو أوكامبو’/سيادة املدعي العام، السيد
  ،‘سيلفانا آربيا’السيدة املسجلة، السيدة 

  ،‘إليزابيث رين’السيدة رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، السيدة 
  السادة القضاة،

  أصحاب السعادة،
  الضيوف املوقرون،

  سيدايت وساديت،

يسرين أن أرحب بكم يف الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة 
  .اجلنائية الدولية

فقد أوفيتم بالوعد املقطوع يف روما . تاريخ يف اجتماعكم األخري املعقود يف كمباال الصنعتملقد 
... موافقتكم على تعريف جرمية العدوان عن طريق وأكملتم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

وهذان مها إجنازان . كما وافقتم على الشروط اليت متارس احملكمة يف ظلها واليتها فيما يتعلق ذه اجلرمية
  .مرموقان

وإنين أشجع مجيع الدول األطراف على التصديق . وقد حان الوقت اآلن للبناء على هذه اإلجنازات
  .على تعديالت كمباال على نظام روما األساسي
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 ساحق الفكرة القائلة بأننا قد دخلنا عصر املساءلة وأنه ال ميكن إطالقاً بتأييدوقد تبىن اتمع الدويل 
  .وجود أي حصانة يف حالة ارتكاب جرائم دولية

 حنافظ  أن يف مكافحة اإلفالت من العقاب، جيب عليناالنصرفلتحقيق : ولكن فلنكن واضحني متاماً
 للهجوم يف أماكن كثرية، جيب علينا أن الدوليةففي الوقت الذي تتعرض فيه العدالة . على الروح اهلجومية
ي صفحة اإلفالت من العقاب وضمان القيام يف هذه احلقبة اجلديدة مبحاسبة اجلناة حقاً على نقوي عزمنا على ط

  .جرائمهم

 مجيع األوامر إنفاذوأود التأكيد يف هذا الصدد على األمهية احلامسة المتثال الدول ملسؤولياا عن 
  .الصادرة بإلقاء القبض اليت مل تنفذ بعد

. ية حتديات يف ترسيخ أقدامها كجزء ال يتجزأ من مجاعة املنظمات الدوليةوتواجه احملكمة اجلنائية الدول
  .وتوجد أوجه سوء تفاهم بشأن مىت ينبغي أن تتحرك وأين وكيف. وال تتمتع احملكمة حىت اآلن بالدعم العاملي

كان فهذا هو امل. وجيب أن جيري يف قاعة احملكمة اجلنائية الدولية كسب معركة إجياد الثقة باحملكمة
 ودون مراعاة ية باستقاللية وحياد–الذي ينبغي الربهنة للعامل فيه على أن احملكمة ميكن أن تنفذ واليتها السامية 

  .االعتبارات السياسية

وجرى إلقاء القبض على أشخاص مشتبه فيهم ... وقد أُصدرت أوامر إلقاء قبض واستدعاءات 
  .واإلجراءات القضائية جارية. إىل احملكمة من تلقاء نفسهبل إن بعضهم قد وصل ... وإحضارهم إىل احملكمة 

ولكن ينبغي االنتهاء من احملاكمات على وجه السرعة، بطريقة تبين الثقة يف احملكمة ويف قدرا على 
  .للعامل بأسره أن يراه ميكن على حنوحتقيق العدالة بوضوح وشفافية 

فإذا كنا جادين يف . ظامنا املتعلق بالعدالة اجلنائية الدولية نمركز الدائرة يفواحملكمة اجلنائية الدولية هي 
  .مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز املساءلة، فإن علينا أن ندعم أعماهلا

  .البشعةوتوجد لدى جيلنا الفرصة للدفع إىل األمام بقضية العدالة ومنع املعاناة 

  .نسانيةوإننا إذا مل نلب نداء كمباال، نكون بذلك قد خذلنا اإل

وإذ أضع ذلك يف االعتبار، أرجو لكم يا أصحاب السعادة واملندوبون املوقرون النجاح يف مداوالتكم 
  .اهلامة

  .وشكراً جزيالً لكم

_______  


