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  ٢٠١٠مايو / أيار٣٠

  

  حملكمة اجلنائية الدوليةا

  املؤمتر االستعراضي

   الكلمة املدىل ا نصمع هذا النص مطابقة يرجى

  

  ‘كريستيان فينافيزر’الدول األطراف، السفري  املالحظات االفتتاحية اليت أدىل ا رئيس مجعية

  

وإنين، باسم مجيع الدول . روما األساسيإنه لشرف عظيم يل أن أفتتح املؤمتر االستعراضي األول لنظام 
ويشكل حضوره أمسى آيات التعبري عن . مون حلضوره بيننا اليوم -أعرب عن امتناين لألمني العام بان كي األطراف،

 عقد من دعا إىلكذلك فإن حضور .  بقضية العدالة اجلنائية الدولية وبإاء اإلفالت من العقابمنذ أمد طويلالتزامه 
هو شهادة على التاريخ الطويل للتعاون بني األمم املتحدة ما، أي األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف أنان، مؤمتر رو
  .وهذا التعاون من جانب األمم املتحدة هو أمر ال بد منه من الناحيتني السياسية والعملية. واحملكمة

فاألنشطة اليت شهدتها واملناقشات اليت . ؤمتروإنين أشعر باالمتنان حلكومة أوغندا على استضافتها هذا امل
أن مناقشة شؤون احملكمة اجلنائية : شيئاً واحداً هوبدرجة كبرية توضح شاركت فيها شخصياً قبل بداية هذا املؤمتر 

ة املباشرة من الدولية هنا، يف القارة األفريقية ويف بلد تقوم فيه احملكمة بإجراء حتقيقات نشطة ويتيح فرصاً فريدةً للمشارك
  .جانب الضحايا واتمعات املتأثرة، إمنا تشكل يف حد ذاا إسهاماً  هائالً يف اخلروج بنتيجة ناجحة من املؤمتر

  .وأرحب ترحيباً خاصاً باتمع املدين الذي سيؤدي دوراً ال بد منه يف حتقيق النجاح هلذا املؤمتر

وكان من . ر ليكون هو الفرصة األوىل للنظر يف تعديالتوقد صمم واضعو نظام روما األساسي هذا املؤمت
رأيهم أن سبع سنوات من عمليات احملكمة ينبغي أن متكّن الدول من اختاذ قرارات مستنرية بشأن ما إذا كان يلزم أم ال 

ي حيز واليوم، وبعد مرور قرابة مثاين سنوات على دخول النظام األساس. إدخال تغيريات على نظام روما األساسي
فنظام روما األساسي هو معاهدة متينة جداً : النفاذ، ويف حلظة البداية يف هذا املؤمتر، فإننا قد أجبنا فعالً على هذا السؤال

 . على املعاهدةهامةويتيح للمحكمة مجيع األدوات الالزمة لالضطالع بوالياا، وال توجد حاجة إىل إدخال تغيريات 
على املسائل اليت تستمد الوالية املتعلقة ا من ستركّز يالت على مدى األسبوعني القادمني واملناقشات املتعلقة بالتعد

تتمتع األسس اجلوهرية للنظام األساسي كما أن ومل تطرح مقترحات بشأن إجراء تغيريات مؤسسية، . مؤمتر وما نفسه
  .بالدعم األكيد

سة قضائية تؤدي مهامها ظللنا نبحث عنها طوال وهكذا نستطيع القول بكل اعتزاز أننا نشهد أمامنا مؤس
ويف .  أول حمكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات اختصاص على أخطر اجلرائم يف القانون الدويليوه: عقود من الزمن
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وهو ما يصدق على احملكمة نفسها : أن حنقق ما هو أفضل من ذلكالوقت نفسه، فإنه ميكن لنا مجيعاً وجيب علينا مجيعاً 
ولذلك فإننا أضفنا بعداً آخر إىل هذا املؤمتر وسنقوم بتقييم اإلجنازات اليت . علينا حنن الدول األطرافكما يصدق 

 املتمثلة يف الضحايا واتمعات املتأثرة، –واألبعاد األربعة . حتققت حىت هذا اليوم فضالً عن التحديات املاثلة أمامنا
  . تدخل يف صميم نظام روما األساسي ذاته–سالم والعدالة، والتكاملية، والتعاون وال

بل إا باألحرى ستعطي زمخاً جديداً ملكافحة . ولن تكون مناقشاتنا هنا يف كمباال هي نقطة النهاية يف العملية
فمستقبل العدالة اجلنائية الدولية هو .  دداإلفالت من العقاب، مع إيالء احملكمة اجلنائية الدولية دوراً حمورياً يف هذا الص

وجيب علينا .  مشترك بني الدول األطراف يف احملكمة والدول اليت مل تقرر بعد االنضمام إىل نظام روما األساسيمسعى
وينبغي أيضاً ملؤمتر كمباال أن يكون خطوة حامسة يف جهودنا . مواصلة السعي إىل حتقيق العاملية يف عضوية احملكمة

علينا يف مجيع  وحنن كدول. فردية واجلماعية الرامية إىل تعزيز إرادة الدول وقدرا على إجراء حتقيقات وحماكماتال
ننا، كدول أطراف، قد التزمنا بإعطاء احملكمة كل الدعم الذي حتتاج إليه لكي فإ. الظروف االلتزام األول بالقيام بذلك

. على الطرق اليت ميكن أن حتسن التعاون بني الدول األطراف واحملكمةولذلك فإننا نلقي نظرة نقدية . تكون فعالة
  .وسنتلقى تعهدات ملموسة من جانب الدول يف هذا الصدد

هو جرمية  واملوضوع احملوري يف عملية استعراض النظام األساسي، حسب الوالية املمنوحة من مؤمتر روما،
م روما األساسي ولذلك فإننا قد اعترفنا بأا تشكل إحدى أخطر وقد ورد ذكر هذه اجلرمية بالفعل يف نظا. العدوان

 للمناقشات اليت تجرى هنا يف كمباال بشأن عناية، باإلعدادبكل ما أمكننا من  قمنا،وقد . اجلرائم يف القانون الدويل
ختصاصها بشأن هذه االدراج احملتمل ألحكام يف نظام روما األساسي تعرف جرمية العدوان وتسمح للمحكمة مبمارسة ا

إجياد حل حيظى بأكرب قدر  والعمل األساسي القانوين موجود فعالً، واملهمة الكبرية املطروحة أمامنا تتمثل يف .اجلرمية
وإنين أناشدكم أن تقبلوا على هذه . حبلول توفيقية، يف ظل االستعداد من جانبكم مجيعاً لألخذ ممكن من التأييد السياسي

  .متفتحة وبإدراك املهمة التارخيية امللقاة على عاتقكماملناقشات بعقلية 

  .وشكراً لكم

_______  


