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  ،الرئيسان املوقران

  أصحاب السعادة،

  سيدايت وساديت،
  

الجتماع هنا يف إىل أود أن أوجه شكري إىل فخامة الرئيس موسيفيين رئيس أوغندا على دعوته لنا 
  .وأشعر باالبتهاج ألن أرى فخامة الرئيس كيكوييت رئيس ترتانيا قد انضم إلينا. أفريقيا

بيد أن أفريقيا قد عانت .  أفريقيا طوال قرون تعاين من التدخل العنيف من جانب بلدان أجنبيةظلت
 فقد جتاهل العامل .وقد خذل اتمع الدويل أفريقيا بتقاعسه عن العمل. خالل التسعينات من مشكلة خمتلفة

تمع الدويل شيئاً ملنع حدوث اإلبادة ومل يفعل ا. ماليني الضحايا األفارقة؛ ومل ينظر إليهم على أم أولوية
  .الفوضى هاويةسقط يف ياجلماعية يف رواندا، وجتاهل حروب الكونغو، وترك الصومال 

. ، قادت الدول األفريقية ودول أخرى املناقشات بشأن النظام األساسي١٩٩٨ويف روما، يف عام 
اليت اعتقدنا املرة تلو األخرى أا لن حتدث وكان اهلدف املتوخى هو إاء اإلفالت من العقاب خبصوص اجلرائم 

وقد رئي يف نظام روما األساسي أن هذه اجلرائم تؤثر على . مرة أخرى أبداً لنفاجأ بأا حتدث مراراً وتكراراً
من وعد أخالقي للضحايا إىل "  لن حتدث مرة أخرى أبداً"عبارة هذا النظام السلم واألمن يف العامل وحول 

فللضحايا . وحدد نظام روما األساسي الضحايا على أم أطراف فاعلون يف العدالة الدولية. واجب قانوين
  .حقوق، وحقوقهم ستحترم

جري تقييماً ونتأكد من أن الدول األطراف تكفل احترام  لكي ن٢٠١٠وحنن جنتمع يف كمباال يف عام 
ية أفريقيا الوسطى ودارفور وكينيا وأماكن حقوق الضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا ومجهور

فهذا هو وقت العمل لتبيان كيف جيري تنفيذ .  جتاهل ضحايا الفظائع املرتكبةدث مرة أخرى أبداًولن حي. أخرى
  .القانون

إن الدول : "ئيس مجعية الدول األطراف معىن نظام روما األساسي والقصد منه بقولهوقد خلص ر
وقد اختارت هذه الدول القانون ". اية نظام قانوين اعتمد يف نظام روما األساسياألطراف ومواطنيها حتت مح
  .أي مفهوم أن سيادة القانون هي احلماية: وهذا هو املفهوم الرئيسي. حلماية مواطنيها وأرضهم

إن حقبة : وكما قال األمني العام لألمم املتحدة تواً. وتنفيذ القرار القضائي يؤكد وجود القانون
.  مبنأى عن الوصول إليهفالت من العقاب قد ولت؛ فلن يكون أي قائد عسكري أو زعيم سياسي كبرياإل

بل  دولة طرفاً على األقل ١١١وتحقق احملكمة اجلنائية الدولية أثراً متزايداً؛ فكل قرار من قراراا سيؤثر على 
يادية بدعوته لنا مجيعاً إىل بذل جهد وهي حقبة جديدة، وقد أظهر األمني العام قدرته الق.  من ذلكوأبعد
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ولضمان أن يعمل السالم والعدالة جنباً إىل حلماية الضحايا؛ وإلاء اجلرائم القائمة على نوع اجلنس؛ : مجاعي
  .جنب

، فإن احملكمة جزء صغري من النظام يتوقف تأثريه وحجم اآلثار ‘سونغ’/وكما قال رئيس احملكمة السيد
فية اليت يقوم ا نظام قضائي يرتكز على شبكة عاملية بالدمج بني األجزاء املكونة له اليت حيدثها على الكي

وعند إجراء . ٢٠١٠وهذا هو التحدي اهلائل املطروح علينا يف عام . وبتنسيق الواليات املختلفة هلذه األجزاء
متسقة من أجل مجيع اجلهات التقييم املعين يف هذا املؤمتر االستعراضي، فإن لدينا الفرصة لوضع استراتيجية 

 بغية إعمال حقوق - أي الدول واملنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية  واتمع املدين–الفاعلة املختلفة 
  .الضحايا

 من ناتج الفشل بل هي نواتج من ناجتاًوالتحديات الراهنة اليت يواجهها نظام روما األساسي ليست 
تعمل احملكمة اليوم بكامل طاقتها، فهي تنفذ واليتها رئيس احملكمة، ‘ سونغ’ي وكما شرح القاض. نواتج النجاح

  .القضائية وتتجاوز التوقعات بكثري

وجيري  .مبوجب اختصاصاا وقد بدأت احملكمة إجراء حتقيقات يف أخطر احلاالت املسموح بتناوهلا
مارس /ويف آذار.  يف مقبولية القضايا يف احملكمة؛ فال تقوم أي دولة بالطعن احتراماً دقيقاًاحترام مبدأ التكاملية

أحد يستطيع التنبؤ بسرعة ومل يكن . ، أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة يف دارفور إىل احملكمة٢٠٠٥
  .هذا التكامل بني النظام الدويل للسلم واألمن والنظام الدائم اجلديد للعدالة الدولية

ذنت الدائرة التمهيدية بفتح حتقيق يف كينيا، وهو أول حتقيق يطلبه مكتب مارس األخري، أ/ويف آذار
ومل يتحقق أي من املخاوف اليت سبق اإلعراب عنها خبصوص استخدام سلطات . املدعي العام من تلقاء نفسه

  .املدعي العام يف إجراء التحقيق من تلقاء نفسه

 صراعاتوالدول غري األطراف، جبمع أدلة بشأن وإننا نقوم حالياً، بتأييد من عشرات الدول األطراف 
 أمراً من أوامر ١٣وقد أصدرت احملكمة . جارية وبالتحقيق مع أكثر الناس مسؤولية عن أحداث بالغة اخلطورة

 صدر كل منها ضد كبار قادة اجلماعات اليت يدعى أا ارتكبت اجلرائم ، للمثولإلقاء القبض واستدعاء واحداً
، وتعتمد على شبكة من اجلهات  ومتتد آثار احملكمة إىل ما وراء الدول األطراف، احملاكمات قدماًوتسري. املعنية

 والرصد البسيط من جانب مكتيب للجرائم املدعاة يف مرحلة . دول غري أطرافمبا يف ذلكالفاعلة حول العامل، 
وبصرف النظر عن أي قرار ائي يف . قيق العدالةالتحقيق األويل اليت يقوم ا يعزز اجلهود الوطنية الرامية إىل حت

 جندي من اجلنود ٣٠٠٠، فإن امليليشيات يف نيبال وهي دولة غري طرف قد أطلقوا سراح ‘لوبانغا’قضية 
العامل مجيع أرجاء اجلرائم، تقوم اجليوش يف ارتكاب كذلك، وهو أمر يف غاية األمهية من حيث منع . األطفال
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وهذا هو طريق مكافحة . ات والتدريب وقواعد االشتباك لديها تبعاً لنظام روما األساسيبتعديل معايري العملي
  .العنف؛ فالقانون هو الذي مييز بني اجلندي واإلرهايب

وأصبحت  .التحديات الناشئة عن وجود مؤسسة جادة حمل املخاوف من قيام حمكمة تافهة قد حلت و
فبعض األفراد الذين تبحث عنهم احملكمة يتمتعون حبماية . عملية إلقاء القبض هي أكرب اختبار للدول األطراف

وما زال هؤالء . والبعض اآلخر هم أعضاء يف حكومات حترص على محايتهم من العدالة. ميليشيام اخلاصة م
يدعون إىل هم نتظار أن جيري إنقاذهم؛ وفهم يف ا. وليس لدى الضحايا وقت. يرتكبون جرائم واسعة النطاق

  . والقتل اآلنوقف عمليات االغتصاب

وإنين أشعر ببالغ السرور لكون الوضع يف مشايل أوغندا قد تغري بصورة جذرية منذ أن أجربت أوامر 
رية على مغادرة مالذه اآلمن يف السودان واالنتقال إىل مجهو‘ جوزيف كوين’إلقاء القبض الصادرة عن احملكمة 

وال حيتاج املاليني من ضحايا جيش الرب للمقاومة يف مشايل أوغندا إىل انتظار احملاكمة كي . الكونغو الدميقراطية
وينبغي للدول أن تناقش كيفية الدمج بني اجلهود . جتري مساعدم؛ فهم حيتاجون إىل التعويض واملساعدة اآلن

وقد قام . ‘جوزيف كوين’لوية دائماً هي إلقاء القبض على اإلمنائية وعمل احملكمة، ولكن ينبغي أن تظل األو
 شخص يف جنويب السودان ٢٠٠٠ بقتل حنو جيش الرب للمقاومة خالل فترة العام ونصف العام األخرية

وهذه هي .  شخص٣٠٠ ٠٠٠ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وبتشريد أكثر من 
فعدد األشخاص املشردين هو عشرة أمثال عدد ضحايا عمليات التشريد القسري يف . تكلفة اإلفالت من العقاب

  .٢٠٠٥يوليه / فإننا حنتاج إىل تنفيذ أوامر إلقاء القبض اليت مل تفّذ منذ متوزلضحاياتم باوإذا كنا . جورجيا

ذ صدر ضد إذ يوجد أمر بإلقاء القبض مل ينفّ. وتوجد حالة أخرى تظهر تكلفة اإلفالت من العقاب
ويدعى أن امليليشيات . ‘إيتوري’يف ‘ توماس لوبانغا’خبصوص اجلرائم املدعى ارتكابه هلا مع ‘ بوسكو نتاغاندا’

 مسؤولة عن أسوأ اجلرائم القائمة على نوع اجلنس املرتكبة يف كيفوس ‘بوسكو نتاغاندا’احلالية اليت ختضع لقيادة 
يت بذلتها سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية يف املاضي إللقاء القبض الوحنن نقدر اجلهود . ٢٠٠٨أثناء عام 

عنهم ولتسليمهم، وحنن مستعدون ملساعدة السلطات يف أي جهد يرمي احملكمة على األشخاص الذين تبحث 
  .‘بوسكو نتاغاندا’إىل تنفيذ أمر القبض الصادر ضد 

اهل هؤالء الضحايا اجلدد جليش الرب للمقاومة وال ميكن يف املناقشات املتعلقة بالضحايا والتعاون جت
  .‘بوسكو نتاغاندا’ولـ

فقد حرص من صاغوا نظام روما األساسي حرصاً . دعوين أختتم كلميت بالتحدث عن السالم والعدالة
فال املدعي العام وال للقضاة ميكن أن يضعوا . كبرياً على استبعاد االعتبارات السياسية من أعمال احملكمة

وقد كان ذلك قراراً اتخذ عن وعي بغية إجبار اجلهات . بارات السياسية يف احلسبان ولن يفعلوا ذلكاالعت
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" لن ندع مرة أخرى"فنحن ال نستطيع االدعاء بأننا . الفاعلة السياسية على التكيف مع القيود القانونية اجلديدة
كما لو أن شيئاً جديداً مل "لني بذلك العمل ، مواص ارمنياسترضاءالفظائع حتدث ويف الوقت نفسه نستمر يف 

  ".حيدث

بأمهية الضحايا، ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وبعد ذلك بعامني اثنني فقط، سلّم جملس األمن أيضاً، يف قراره 
  .وخباصة النساء، يف حل الصراعات وعمليات السالم

ئ توجيهية حىت مون أقوى مباد-، أصدر األمني العام لألمم املتحدة بان كي٢٠٠٩أبريل /ويف نيسان
وقامت املنظمات اإلقليمية أيضاً . اآلن، يبلغ فيها مجيع الوسطاء بأنه يتعني دائماً احترام نظام روما األساسي

 وقد وضعت هذه االستراتيجيات موضع .أكثر تطوراً  للقيام حبل الصراعاتوبوضع استراتيجيات جديدة 
 ميثلون االحتاد األفريقي ورئيس مجهورية جنوب  املستوى عدة ممثلني رفيعيمالتطبيق من جانب أطراف من بينه

واألمني العام السابق لألمم املتحدة كويف أنان؛ وقد شدد كالمها على احلاجة إىل ‘ ثابو مبيكي’أفريقيا السابق 
  .املتكررضمان العدالة يف أعماهلما يف دارفور وكينيا بغية إاء العنف 

الوساطة لوقف العنف عن طريق  فاالتفاق السياسي الذي أُبرم .ذى بهوينبغي أن تكون كينيا مثاالً يحت
قد مشل منذ البداية اشتراط التحقيق واملقاضاة بشأن اجلرائم املرتكبة؛ مث واصل الفريق أعماله يف كينيا، ضامناً 

التصدي للمشاكل مهمة التنفيذ الفعلي لالتفاق املتوصل إليه؛ وأخرياً فإن الزعماء الوطنيني قد تولوا بأنفسهم 
وميكن للتدخل املتسم بالكفاءة من . متناولني يف آن واحد احلاجة إىل املساءلة واحلاجة إىل إجراء تغيريات هيكلية

وحنن حنتاج إىل هذا النوع .  فالعدالة والسالم ميكن أن يعمالً جنباً إىل جنب.جانب احملكمة أن يدعم هذه اجلهود
  .من القيادة السياسية

وإنين ". على ضمان االحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية"الدول يف روما التصميم وقد أبدت 
  :أشجعكم على تأكيد هذا التصميم وعلى إضافة النقاط الرئيسية التالية إىل تعهداتكم يف كمباال

  تقدمي الدعم العام والدبلوماسي إىل عملية تنفيذ أوامر إلقاء القبض اليت تصدرها احملكمة؛  )أ(

قطع االتصاالت غري األساسية مع األشخاص املشمولني بأمر من أوامر القبض الصادرة عن   )ب(
  احملكمة؛

  قطع مجيع شبكات التوريد إىل هؤالء األشخاص؛  )ج(

  .تقدمي الدعم امللموس إىل عمليات إلقاء القبض  )د(
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 من أن التيقّن كما أن . تتطلب خطة دقيقةالواسعة النطاقفاجلرائم . وتوجد حاجة إىل حتقيق االتساق
وكبح ارتكاب اجلرائم  حسابات ارمني سيؤدي إىل تعديلاجلرائم سيجري التحقيق فيها واملقاضاة بشأا 

  .ومحاية الضحايا

وقد تكون احملكمة هي واجهة النظام ولكن قوا تكمن يف التزام .  وقد حان الوقت للعمل من جانبكم
  .الدول

  .وشكراً لكم  
_______  


