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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
 

 ”عصر املساءلة“

  خطاب ألقاه أمام املؤمتر االستعراضي

  املعين باحملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠١٠مايو / أيار٣١كمباال، 
 

  ألطراف،السيد رئيس مجعية الدول ا
  السيد رئيس احملكمة،

  السيد رئيس مجهورية أوغندا،
  أصحاب السعادة،
  الضيوف املوقرون،

 اللقاءدعوين أبدأ خطايب بتوجيه الشكر إىل الرئيس موسيفيين وإىل شعب أوغندا على تنظيمه هلذا 
  .التارخيي

ندما أقول إننا شعرنا أحتدث باسم اجلميع ع وأنا واثق من أنين. وأشكركم أيضاً على ترحيبكم احلار
  .بأنفسنا وسط أصدقاء مبجرد أن هبطنا يف عنتييب

  سيدايت وساديت،

  .منذ اثين عشر عاماً، اجتمع قادة العامل يف روما من أجل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية

يعتقدون عندئذ أن هذه احملكمة ستدب فيها احلياة مبثل هذه كانوا وكان قليلون هم الذين 
 بشأن جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد - واحملاكمات-وجتري التحقيقات .. فتعمل بكامل طاقتها...القوة

  .من البلدانمتسعة اإلنسانية على امتداد مساحة جغرافية 

 من أجل السالم الجلةونادراً ما حدث منذ تأسيس األمم املتحدة نفسها أن دوت مثل هذه الصيحة 
  .والعدالة وحقوق اإلنسان

  .واليوم، فإننا نلتقي معاً من أجل هذا املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي
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  .وإا فرصة قد سنحت ليس فقط لتقييم مدى ما أحرزناه من تقدم ولكن أيضاً للبناء من أجل املستقبل

نسانية ال ميكن وعالوة على ذلك، فإا مناسبة لتعزيز تصميمنا اجلماعي على أن اجلرائم املرتكبة ضد اإل
  . فاألفضل هو ردعها ملنع حدوثها يف املستقبل–أن متر دون عقاب 

  .وإنين أعترب ذلك عالمة فارقة يف تاريخ القضاء اجلنائي الدويل

، ببطء ولكن بصورة اوحنن اآلن نشهد مكا.  اإلفالت من العقابحقبة، ة القدمياحلقبة تفقد مض
  .ساءلةعصر جديد، هو عصر املأكيدة، ميالد 

  .وقد بدأ هذا العصر منذ عقود طويلة مبحاكم نورميبريغ وطوكيو

 وكذلك ما يسمى...لرواندا ويوغوسالفيا السابقةواكتسب قوة بإنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني 
  .يف سرياليون وكمبوديا ولبنان" املختلطة"احملاكم 

  .ة طويلة على حنو متزايد من أذرع العدالةواآلن لدينا احملكمة اجلنائية الدولية وهي ذراع قوي

  .وال عودة إىل الوراء

  .البشرستجري حماسبة من يرتكبون أسوأ اجلرائم املوجهة ضد ففي عصر املساءلة اجلديد هذا، 

 صغاروسواء تعلق مبوظفني مدنيني ...  وسواء تعلق األمر باجلنود العاديني أو بالقادة العسكريني
  . حماسبتهمفستجري...  عماء سياسيني كبارويتبعون األوامر أو بز

  : قائمة أمساء من أُحيلوا فعالً إىل العدالةفلنستمع إىل

  ؛‘آنيت غوتوفينا’اجلنرال 
  ؛إحدى املدن، رئيس بلدية ‘بول أكاييسو-جان’
’الزعيمان السياسيان البارزان؛‘رادوفان كاراديتش’و‘ يا نواؤونتش ،  
  ، رئيس وزراء؛‘جان كامباندا’
  ؛ن من رؤساء الدول، رئيسا‘تشارلز تيلور’و‘ وبودان ميلوسوفيتشسل’

  .ومل يكن ذلك من املتصور أن حيدث حىت وقت ليس ببعيد

  .أما اليوم، فإن ذلك هو طريق املستقبل

  سيدايت وساديت،
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وللمساعدة على بناء هذه احملكمة لكي تصبح ... إننا موجودون هنا يف كمباال للبناء على هذا النجاح 
  . أن تكون عليهجيبكل ما ميكن أن تكون عليه وكل ما كمة احمل

  .دعونا نفعل ذلك بالتسليم حبقائق معينة

وإذا كان هلا أن تصبح ... أوالً، إذا كان للمحكمة أن تتمتع مبدى السلطان الذي ينبغي أن يكون هلا 
  .على نطاق العامل فإا جيب أن حتظي بالدعم... رادعاً فعاالً وكذلك سبيالً من سبل العدالة 

  .فعندئذ فقط لن جيد اجلناة مكاناً خيتبئون فيه

وإنين أهنئ بنغالديش على التصديق على نظام روما األساسي لتصبح الدولة الطرف احلادية عشرة بعد 
  .املائة

وإنين أحث مرة أخرى مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف نظام روما األساسي على أن تفعل 
  .ذلك

  .هذه احملكمة كسباً جديداً بشأن حقوق الضحايا، مبا يف ذلك احلق يف التعويضحتقق انياً، ث

  . ذات طبيعة إصالحية وهي تؤكد عن حق أن العدالة ليست فقط ذات طبيعة عقابية بل أيضاً

 ومتقفهي ال متارس اختصاصها إال عندما ال . ثالثاً، تظل احملكمة اجلنائية الدولية حمكمة مالذ أخري
  ).أو ال تستطيع القيام به(بعملها احملاكم الوطنية 

فحيثما ال يكون لدى الدولة االستعداد للتحقيق ومقاضاة اجلناة بصدق، فإنه ميكن : وهذا أمر هام
  .للمحكمة اجلنائية الدولية أن تباشر دورها

م دولية أن نظام قضائي متواطئ بشأن ارتكاب جرائأي ومل يعد باستطاعة أي حكومة متواطئة أو 
  . حيول دون تطبيق العدالة على اجلناةدرعا كوني

  سيدايت وساديت،

  .إن مناقشاتكم خالل األسبوع القادم يحتمل أن تكون واسعة املدى ومكثفة

  .فالقضايا صعبة وكثرياً ما تكون مثرية للجدل؛ وال توجد إال قلة من اإلجابات السهلة

  .كم إثارةً للخالفات هو التوازن بني السالم والعدالةورمبا يكون أكثر التحديات املطروحة علي

  .ومع ذلك، فإنين اعتربه بصراحة اختياراً زائفاً

  .، يكون املدنيون هم الضحايا الرئيسيونيف الوقت احلاضرففي الصراعات اليت حتدث 
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االغتصاب وتقوم اجليوش أو امليليشيات مبمارسة . إذ جيري عمداً استهداف النساء واألطفال واملسنني
 وكل ذلك كاستراتيجية من –وبتر األعضاء والقتل وتدمري البلدات والقرى واحملاصيل واملاشية ومصادر املياه 

  .وكلما ازدادت بشاعة اجلرمية، زادت فعاليتها كسالح. استراتيجيات احلرب

صانة ملن منح احل إىل وقف هذه الفظائع، حىت لو كان مثن ذلك هو اياتوق أي ضحيومن املفهوم أن 
  .ظلموهم

فهو هدنة حتت ديد السالح، دون أي كرامة أو عدالة أو أمل يف مستقبل .  سالم زائفهذا هوولكن 
  .أفضل

ثين األطراف تاملساءلة اجلنائية يف الوقت اخلطأ ميكن أن ب املطالبةإن : نعم قد يكون من الصحيح القول
  .املتحاربة عن اجللوس على طاولة املفاوضات

  .ن ذلك ميكن حىت أن يطيل أمد سفك الدماءنعم، إ

فقد وىل الزمن الذي كان ميكن فيه أن نتكلم عن السالم مقابل : وحىت مع ذلك يبقى شيء واضح
  .العدالة أو أن نفكر فيهما كما لو كان كل منهما يتعارض مع اآلخر

  .املصاحلة والعفو ورتق النسيج االجتماعي: وبني احلرب والسالم، جيب أوالً أن يأيت شيء آخر هو

  .العدالةو السالم :هذان مها الصنوان

  .وما من خيار لدينا سوى السعي إىل حتقيقهما معاً جنباً إىل جنب

  سيدايت وساديت،

صفه صوتاً قوياً ضد وباء العنف املرتكب لقد برز يف السنوات األخرية نظام القضاء اجلنائي الدويل بو
  .ضد املرأة

، وألول مرة يف تاريخ القانون اجلنائي الدويل، قدمت لنا احملكمة املعنية برواندا تعريفاً ١٩٩٨ففي عام 
  .لالغتصاب يصفه بأنه جرمية من اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

 الرتكاب االسترقاق اجلبهة املتحدة الثورية ثالثة أعضاء يف احملكمة اخلاصة لسرياليونوقد أدانت 
  .اجلنسي

واآلن فإن أشخاصاً ادعي ارتكام االغتصاب واالسترقاق اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
  .يواجهون يف احملكمة اجلنائية الدولية اامات بارتكاب جرائم حرب
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يكم أنتم ضمان أن تظل هذه الرسالة ملء وعل. وهذه الوالية القضائية ترسل رسالةً قويةً وضرورية
  .األمساع

  .لزيادة وترية العملوقد آن األوان حقاً 

مارغوت ’قمت مؤخراً بتعيني السيدة فإنين وتنفيذاً للوالية املمنوحة يل من جانب جملس األمن، 
  . يف حاالت الرتاعممثلة خاصة يل تعىن بالعنف اجلنسي‘ السترومف

  . الصدد، وإنين أعول عليها الستخدام إمكانات منصبها إىل أكرب حدوهي مناصرة قوية يف هذا

  .وإنين أحث احملكمة على مواصلة تناول هذه املسألة باعتبارها إحدى أعلى أولوياا

  سيدايت وساديت،

وأن عملها يركز بصورة " ... انتقائية"وهو أا : لقد مسعنا مجيعاً نقداً واحداً على األقل هلذه احملكمة
  .غفل جرائم خطرية يف أماكن أخرى يصوأن هذا التمحي... اصة على البلدان األفريقية يف معظم األحيان خ

  . واحدبيد أن هذه االنتقادات، كما أراها، غري منصفة وغري دقيقة يف آن

فجميع القضايا احلالية املعروضة على احملكمة تتصل . فمن باب الدقة الوقائعية، فإن اإلجابة هي نعم
  .أفريقياب

ومن .  فإن احلكومات املعنية هي اليت أحالت معظم هذه القضايا إىل املدعي العاما وقد قيل ذلك،أم
  .الصحيح أن هذه احلكومات تعترب احملكمة عوناً هلا وليس ديداً هلا

  .ورمبا أضيف أن اإلحالة، يف قضية دارفور، كانت بقرار من جملس األمن

نيا وحدها، اختذ املدعي العام فعالً املبادرة بطلب إذن من احملكمة بغية إجراء وفيما يتعلق باحلالة يف كي
  .التحقيق رمسياً

راد من احملكمة أن تسري إذ ي. واألساس املوضوعي ألي قضية ال يسوغ اختاذ إجراء أقل من املطلوب
  .حسب األدلة

اليت تعرض ستأخذ احملكمة بعيداً  من أن األدلة – حىت وإن كان يحزنين أن أقول ذلك –وإنين متأكد 
  .عن أفريقيا عاجالً وليس آجالً

أن اتمع األفريقي يشعر باالبتهاج فيما يتعلق جبميع هذه :  وتوجد كذلك نقطة أوسع نطاقاً هي
  .القضايا
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أي الوقوف بثبات يف جانب ... فاحملكمة، من وجهة نظرهم، تقف حيث ينبغي مجيعاً أن نكون 
  .الضحايا

 هنا اليوم هو تعبري واضح عن دعم  هذا العدد اجلم من املنظمات غري احلكومية األفريقيةووجود
  .لمحكمة اجلنائية الدوليةالشعوب واتمع املدين يف أفريقيا ل

  سيدايت وساديت،

  .دعوين أختتم خطايب بكلمة ثناء رفيع

  .اتمع املدينفإننا موجودون هنا اليوم إىل حد كبري بسبب اإلسهام اهلائل من جانب 

وقد كانت منظمات العمل املدين هذه، ذات العقلية العاملية، من بني املصادر األصلية اليت صدرت عنها 
  .ذات الفكرة املتمثلة يف إنشاء حمكمة جنائية دولية

ائتالف املنظمات غري احلكومية من أجل إنشاء حمكمة  – الكثري منها معاً يف قضية مشتركة ائتلفوقد 
  . وشنت محلة واسعة يف كل مكان يف املرحلة املؤدية إىل مؤمتر روما– ة دوليةجنائي

  .ومنذ ذلك احلني، فإا ظلت أداة مفيدة يف الترويج للمحكمة ودفع قادة العامل حنو قبوهلا

 ومثابرا وتصميمها وإحساسها ووجود هذه احملكمة يف حد ذاته إمنا يشهد على رؤية هذه املنظمات
  .اإلنسانيةبالعدالة و

  .ويوجد كثريون هنا اليوم، وقد أتوا إىل كمباال من مجيع أركان العامل

  .فلم يكن ليوجد أحد منا هنا دون وجودكم. شكراً لكم: وهلم أقول

  أصحاب السعادة،
  املندوبون املوقرون،

 ظلم حيثما يوجد... إن القرارات اليت تتخذوا هذا األسبوع سيجري اإلحساس ا حول العامل 
  .وحيثما يعيش الناس يف خوف

  .وساحات التقتيل يف كمبوديا ورواندا... وأيتام سرياليون ... ولنتذكر أمهات سريرينيتشا 

  .كثرة كثرية من األمساء املُرعبة، وكثرة كثرية من األماكن املوحشة

  ."لن يتكرر ذلك أبداً: "لقد قلنا منذ زمن طويل
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وهو السبب يف أننا مجيعاً قد . وهذا هو السبب يف وجودنا هنا. مةوهذا هو السبب يف وجود هذه احملك
  .عملنا جاهدين على حتقيق ذلك

أي غريزة السعي إىل حتقيق السالم ... وميثل نظام روما األساسي أفضل ما فينا، وأنبل غريزة لدينا 
  .العدالةو

  .نشاء احملكمة كثرياً وبقوة من أجل إما تكلم بهوإننا نشيد بسلفي، كويف أنان، على 

وحنن نثين على مجيع من وقعوا على نظام روما األساسي، ونرحب مبن مل يفعلوا ذلك حىت اآلن 
  .ولكنهم موجودون معنا اليوم

ويف هذا الصدد، دعوين أرحب خصيصاً بالواليات املتحدة وبروح إعادة االلتزام اجلديدة يف ظل 
  .الرئيس باراك أوباما

  .وما مثالً يعين العدالة اجلنائية الدولية، جعلنا من ر١٩٩٨ويف عام 

  . الالمعيالتارخيالسجل فلندرج كمباال اآلن كذلك يف هذا 

بإغالق باب ... وقد اجتمع هنا يف وفاق ...  الذي قام فيه اتمع الدويل فلنجعلها معروفةً بأا املكان
  .إىل عصر املساءلة اجلديد... يف ظل العمل يف وفاق ... حقبة اإلفالت من العقاب وكذلك بالولوج 

  .شكراً لكم

_______  


