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  ، بتوقيت غرينيتش٢٠١٠مايو / أيار٣١يحظر النشر حظراً صارماً حىت الساعة العاشرة من صباح يوم 

  

   أمام املؤمتر االستعراضي جلمعيةخطاب سعادة السيد كويف أنان

  األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدول

  ٢٠١٠مايو / أيار٣١املعقود يف كمباال، بأوغندا، يف 

مون، الرئيس -األمني العام بان كي ،‘كريستيان فينافيسر ’رئيس مجعية الدول األطرافالسادة   -١
  ، أصحاب السعادة، سيدايت وساديت،‘سونغ’، الرئيس ‘موسيفيين’

 جلمعية الدول األطراف األولإنه لشرف عظيم يل أن أن أكون معكم اليوم يف هذا املؤمتر االستعراضي   -١
  .ألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةيف نظام روما ا

ويشكل هذا املؤمتر معلماً هاماً آخر من معامل الرحلة الطويلة حنو إاء اإلفالت من العقاب عند   -٢
  .ارتكاب أشد اجلرائم خطورة

  .وكنت أنا جزءاً من هذه الرحلة، إىل جانب كثريين آخرين  -٣

  .ف من النشطاء والقانونيني حول العاملك يف ذلك اآلالوكان يل الشرف العظيم أن أُشرِ  -٤

وأن أُشرك فيه أيضاً زمالئي املتفانني يف األمم املتحدة واحملاكم املخصصة الغرض اليت سبقت هذه   -٥
  .احملكمة

 اخلطوة العظيمة املتمثلة يف إنشاء اختذواوأن أُشرك فيه كذلك بطبيعة احلال ممثلي احلكومات الذين   -٦
  .احملكمة

  .د ماليني أخرى من األشخاص كانوا معنا يف كل خطوة قطعناها على الطريقولكن توج  -٧

مت  حيث ١٩٩٨وعندما قمت، بصفيت األمني العام لألمم املتحدة، بافتتاح املؤمتر يف روما يف عام   -٨
أعني ضحايا " على النظام األساسي للمحكمة، ناشدت املندوبني أن ميضوا يف عملهم كما لو كانت االتفاق

  ." والضحايا احملتملني للجرائم اليت ترتكب يف املستقبل، حمدقةً إلينا بثبات،جلرائم املرتكبة يف املاضيا

  .وجيب أن تكون صرختهم املطالبة بالعدالة هي احملرك لنا حنو وجهتنا النهائية  -٩

ا اإلفالت من تضع حداً لثقافة عاملية قوامه"وهدفنا، كما قلت أيضاً يف روما، هو إجياد حمكمة   -١٠
  ".العقاب

١١-  ومل نصل إىل ذلك اهلدف بعد، ولكن جيب أن نتذكر ما حلنا على العمل يف هذا الصددم.  
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وقد بدأت الرحلة يف القرى احملترقة يف رواندا ويف طرقاا وحقوهلا بل وحىت يف كنائسها، واليت تناثرت   -١٢
  .فيها اجلثث

اليت ‘ سريربينيتشا’ى ضحية القصف بالقنابل يف البوسنة، ويف فظائع مث كانت، يف العام التايل، يف القر  -١٣
  .مثانية آالف من الرجال واألوالد العزل وطُرحت جثثهم يف حفرأكثر من أُطلقت فيها النريان على 

يف القيام بعمل حاسم قوي بغية مزرياً  فشالًويف كلتا احلالتني، فشلت األمم املتحدة واتمع الدويل   -١٤
  .ية املدنينيمحا

 وهو –تقدمي اجلناة إىل العدالة من أجل بيد أننا قمنا جبهد متأخر، عن طريق احملكمتني املخصصتني،   -١٥
  .جهد لقي تأييداً إمجاعياً تقريباً من جانب الدول األعضاء

 عاقبت وطوكيو حيث احملاكم اليت‘ نورميبريغ’ولكننا ميكن أن نعود إىل الوراء مسافة أكرب إىل فترة   -١٦
  .الثانية العاملية احلرب فترة منجمرمي احلرب 

 كان إنشاء حمكمة جنائية دولية أمراً متوخى يف أحكام اتفاقية ،١٩٤٨وبعد ذلك بفترة وجيزة، يف عام   -١٧
  .اإلبادة اجلماعية

  .فقد بدأت احلرب الباردة، ويف غمارها فُقد الزخم. ولكن ذلك مل حيدث  -١٨

اليني الضحايا الذين فنوا يف كفاح التحرر يف أفريقيا وآسيا، ويف احلروب اليت وقد دفع مثن ذلك م  -١٩
  .اندلعت يف أمريكا الوسطى وكمبوديا

  .حرموا من العدالة؛ واألسوأ من ذلك أن غياب العدالة قد أعطى مضطهديهم اجلرأةوقد   -٢٠

  .وليس بوسعنا أن نتعثر مرة أخرى  -٢١

أعمالكم املمتلئ واملناقشات الصعبة اليت تنتظركم، فيجب أال يغيب ولذلك، فعلى الرغم من جدول   -٢٢
 أشد أنّ"...أنظاركم التعهد الرمسي الذي قطعتموه على أنفسكم عند إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية أال وهو عن 

  ".اجلرائم خطورة جيب أال متر دون عقاب

 -نيتشا، وتيمور ليشيت، وأفغانستان، والعراق رواندا، وسريربي–فإذا تكلمت عن أحداث أقرب عهداً   -٢٣ 
شكل عرب بل هو اقتناع راسخ ت. فإن ذلك أيضاً لتذكريكم بأنين أرى أن البحث عن العدالة ليس فكرة جمردة

  .صنع السالمجهود سنوات من الدبلوماسية اإلنسانية و

قام أكثر من ثلثي الدول وقد . ولدى الدول األطراف يف نظام روما األساسي الكثري مما تفخر به  -٢٤
  .أو بالتصديق عليه نظام روما األساسيعلى األعضاء يف األمم املتحدة بالتوقيع 
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، وهلذا السبب فإننا قد رجحنا كفة امليزان لصاحل دائمةوحنن اآلن وقبل كل شيء لدينا حمكمة جنائية   -٢٥
  .العدالة

وجرائم اإلبادة اجلماعية، فإن املوقف االفتراضي وإزاء جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية   -٢٦
  .للمجتمع الدويل هو اآلن املساءلة وليس اإلفالت من العقاب

وعند تقدمي ادعاءات ذات مصداقية بارتكاب جرائم من هذا القبيل، يكون على من ينكرون احلاجة إىل   -٢٧
  .نوين وافالعدالة الدولية أن يسوقوا حججهم وأن يربهنوا على أن ردهم القا

 اشتدأطراف الرتاعات اليت ورمبا جاز يل أن أضيف أن هذا شيء ينبغي القيام به عن اقتناع من جانب   -٢٨
  .يف غزة وسري النكا يف العام األخريأوراها 

وحتقيق هذا التقدم قد تطلب منكم التغلب على العراقيل اليت وضعتها بعض احلكومات القوية اليت   -٢٩
  .ى احملكمة اجلنائية الدولية علبإصراراعترضت 

 وال سيما ما حيدث يف أفريقيا من –وتبدو يف األفق حتديات جديدة، من بينها ما يدور من مناقشات   -٣٠
  . بشأن العالقة بني السالم والعدالة–مناقشات حية 

 فكفة امليزان .ولكن بينما حنتفل مبا جرى إجنازه حىت اآلن، فإننا ال نستطيع أن نشعر بالرضا عن الذات  -٣١
  .قد متيل مرة أخرى يف االجتاه اآلخر

ويتطلب حتقيق املزيد . والنجاح الباهر املتمثل يف إنشاء احملكمة قد جاء نتيجة لإلرادة السياسية القوية  -٣٢
  . بل ويتطلب الشجاعةباهلدف قوي إحساسمن التقدم وجود رؤية و

اد األفريقي يف العام األخري الدول األعضاء فيه، وقد دعا االحت. لقد حتدثت عن التحديات اجلديدة  -٣٣
 الئحة االاميشجعه يف ذلك قلة من القادة األفارقة، إىل عدم التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف إنفاذ 

  .البشري الصادرة ضد الرئيس السوداين

يع مشارب احلياة، فإم  بأفارقة من مجألتقيفعندما . هي املعادية للمحكمة" أفريقيا"ولكن ليست   -٣٤
  .من حماكمهم ما أمكن، أو من احملاكم الدولية يف حالة عدم وجود بديل جدير بالثقة: يطالبون بالعدالة

بل هي باألحرى حمكمة املالذ األخري وختضع . فاحملكمة اجلنائية الدولية ال حتل حمل سلطة احملاكم الوطنية  -٣٥
  . ملبدأ التكاملية

  .وإنين بوصفي أفريقياً أشعر بالفخر إلسهام قارتنا يف جناح هذا املسعى العظيم  -٣٦

  .فقد قامت البلدان األفريقية وجمتمعها املدين بدور نشط وتقدمي يف إنشاء احملكمة  -٣٧
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أطرافاً يف نظام روما يف أفريقيا وأصبح ثالثون بلداً من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكربى   -٣٨
  .مت إىل احملكمةنض وهي أكرب كتلة إقليمية منفردة ا– األساسي

وأشعر أيضاً بالفخر لكون القادة األفارقة قد قاموا، يف أربع من القضايا اخلمس املتعلقة بأفريقيا   -٣٩
  .على حنو نشط واملعروضة حالياً على احملكمة، إما بإحالة هذه القضايا إىل احملكمة أو بالتعاون مع التحقيقات

هم يلتمسون بفعلهم هذا احلصول على الدعم من آلية قضائية دولية إزاء القدرات القضائية احملدودة و  -٤٠
  .لديهم

 املسندة إليه هوويف حالة كينيا على وجه التحديد، اليت استخدم فيها املدعي العام ألول مرة سلطته   -٤١
  .كينيةلبدء التحقيق، اضطلع هذا األخري بأعماله بالتعاون مع احلكومة ال

  .ويف مجيع هذه القضايا، فإن املستهدف هو اإلفالت من العقاب وليس البلدان األفريقية  -٤٢

  .وأخرياً، فإنين أشعر االعتزاز لكون هذا املؤمتر االستعراضي األول يعقد هذا اليوم يف قلب أفريقيا  -٤٣

  .فريقيا تدعم هذه احملكمةوينبغي أن تظل أ. فأفريقيا تريد احملكمة، وأفريقيا حتتاج احملكمة  -٤٤

 لديهم قلق حقيقي من – ويف أماكن أخرى –بيد أنه جيب علينا االعتراف بأن بعض الناس يف أفريقيا   -٤٥
  .أن حبثنا عن العدالة قد يعرقل البحث عن السالم

  كيف نقنع زعماء األطراف املتحاربة بإحالل السالم إذا كان السجن يف انتظارهم؟: "م يسألونهف  -٤٦

ويدعي البعض أن العمل الذي قام به املدعي العام يف أوغندا ودارفور قد أخر اجلهود الرامية إىل إحالل   -٤٧
  .السالم أو أعاقها

هي وحاالت أخرى قد علمتين أن القضاء والعدالة ... ولكن رواندا والبوسنة وكوسوفو وتيمور ليشيت   -٤٨
  .مها شريك وليسا عقبة أمام إحالل السالم

  .وقد تعلمت أيضاً أن اإلفالت من العقاب ميكن أن يسهم يف جتدد الصراع، كما حدث يف سرياليون  -٤٩

بأن ) وأنا أقتبس من ديباجة نظام روما األساسي(وقد تأسست احملكمة اجلنائية نفسها على املبدأ القائل   -٥٠
  ".دد السلم واألمن والرفاه يف العامل"هذه أخطر اجلرائم 

إىل طرح حتديات فعالً، ولكن هذه التحديات يؤدي إىل حتقيق العدالة والسالم جنباً إىل جنب والسعي   -٥١
  .ميكن مواجهتها
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. فالسلطة التقديرية اليت يتمتع ا املدعي العام فيما يتعلق بالتوقيت تتسم باألمهية، إذا استخدمت حبكمة  -٥٢
إزاء االلتزامات القانونية الناشئة عن نظام ساسية من حمن يتوسطون يف الرتاعات يكون لدى وينطبق ذلك على 

  .روما األساسي

إذ جيب علينا أن نكون طموحني مبا فيه الكفاية . ومل يعد االختيار بني العدالة والسالم خياراً مطروحاً  -٥٣
احترامها  لالعتراف باستقاللية القضاء وفيه الكفايةللسعي إىل حتقيق االثنني معاً، وأن نكون من احلكمة ميا 

  .ومحايتها

 تأخذ العدالة حتسنت إمكانية أنفكلما صغر حجم اإلسهام السياسي يف عمل القضاء، وبعبارة أخرى،   -٥٤
   .جمراها

. هو مستقبل القضاء اجلنائي الدويلللمحكمة اجلنائية الدولية سيدايت وساديت، إن نظام روما األساسي   -٥٥
  .فال ينبغي وجود أي شك يف ذلك

و اكتساب حنتواصل مسريته : يتوقف استمرار تقدم وجناح هذا الصك املَعلم على عدة عوامل، هيوس  -٥٦
 مبوجب نظام روما دول على ممارسة مسؤوليتها األوىلمزيد من العاملية؛ وفعالية قرارات احملكمة؛ وقدرة ال

القوية من جانب الزعماء السياسيني األساسي عن التحقيق واملقاضاة واملعاقبة؛ فضالً عن توافر اإلرادة السياسية 
  .واتمع املدين

  العضويةالدائمةاخلمس  ثالث من الدول األعضاء توستظل األسئلة املتعلقة باملصداقية مطروحة ما دام  -٥٧
 خطوة االنضمام إىل اختذوا بشجاعةيف جملس األمن ترفض إعادة النظر يف موقفها واالنضمام إىل أولئك الذين 

  .ويصدق هذا الشيء نفسه على البلدان اليت تطمح إىل العضوية الدائمة .ساسي ليصبحوا أطرافاً فيهالنظام األ

فستة من البلدان األعضاء يف جمموعة العشرين مل تصدق . واملشكلة حقاً ال تقتصر على جملس األمن  -٥٨
  .على نظام روما األساسي

ما هو نوع : "ساسي التارخيي أن تطرح سؤاالً هوولذلك جيب على الدول األطراف يف هذا النظام األ  -٥٩
   هذا الذي يعفي األقوياء من االلتزام بالقواعد اليت تنطبق على الضعفاء؟القيادة

 على والدول األطراف يف نظام روما األساسي هي .والقيادة املتلكئة ال تصلح عذراً يف هذا الصدد  -٦٠
  .فأنتم األغلبية.  التاريخمن الصحيح اجلانب

. وتوجد بينكم هنا بلدان من جمموعة العشرين وأخرى من جمموعة األعضاء اخلمسة الدائمني  -٦١
  .وتستطيعون أن تطالبوا بأن يقبل من يدعون محل لواء القيادة العاملية واجب تعزيز القيم العاملية
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 وجرمية اإلبادة فما من أحد ينكر أن املعاقبة على جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية  -٦٢
  .اجلماعية تشكل إحدى هذه القيم

  .وختاماً أعود إىل حيث بدأت، أي إىل أصوات الضحايا  -٦٣

، ضحايا الرق واالستعمار الشنيعني يف املاضي، ويف وقت أحدث أصوات الضحايا هنا يف أفريقيا  -٦٤
  . ال نستطيع أن نتجاهلهاإننا. ضحايا احلروب األهلية والعنف فيما بني األعراق واالغتصاب اجلماعي

  .جيب أال نعود إىل الوراء وأال نتباطأ يف رحلتنا  -٦٥

 لكيال دعونا نفي به. فإاء اإلفالت من العقاب هو التعهد الرمسي الذي قطعناه على أنفسنا  -٦٦
 يولد تطارد أحفادنا عندما يعودون بذاكرم إىل الوراء أصوات الضحايا اجلدد من ساحات التقتيل اليت مل

  .امسها بعد

 عنا إننا قد ارتفعنا إىل مستوى التحدي وبنينا حمكمة جنائية دولية ذات قوة وفعالية يقولوا دعوهم  -٦٧
  .وعاملية وإن هذه احملكمة قد محت األبرياء عن طريق ردعها حىت ألعىت الطغاة

ح يف مداوالتكم سيدايت وساديت، دعوين أعرب لكم عن متنيايت لكم مجيعاً بتحقيق أفضل جنا  -٦٨
  .اهلامة

  .وشكراً لكم  -٦٩

_______  


