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  هيون سونغ-القاضي سانغ

  رئيس احملكمة اجلنائية الدولية

  

  أدىل ا يف املؤمتر االستعراضياليت فتتاحية االالحظات امل

  

  

  كمباال، أوغندا

  ٢٠١٠مايو / أيار٣١ 
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  األمني العام،السيد 

  السيد رئيس أوغندا،

  السيد رئيس مجعية الدول األطراف،

   األمني العام السابقالسيد

  أصحاب السعادة،

  املندوبون املوقرون،

إنه لشرف عظيم يل أن أمثّل احملكمة اجلنائية الدولية يف هذا املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي 
  .الذي يعقد ألول مرة

  .وتطور احملكمة اجلنائية الدولية قد فاق التوقعات

، توقع أكثر املراقبني تفاؤالً أنه سيلزم مرور عقود من ١٩٩٨عام فعندما اعتمد نظام روما األساسي يف 
ن أكثر من ستني دولة قد صدقت على النظام األساسي يف أقل إومع ذلك، ف. الزمن لكي يبدأ نفاذ هذا النظام

وغداً، ستصبح بنغالديش هي الدولة الطرف احلادية عشرة بعد . من أربع سنوات مما جعله يدخل حيز النفاذ
  .وإنين أهنئ بنغالديش على هذا اإلجناز. ائة يف النظام األساسيامل

وكان من املتوقع يف روما أنه سيلزم حىت مرور عدد أكرب من السنني قبل أن تعمل احملكمة بكامل 
. ومع ذلك، فإن لدى احملكمة اليوم حتقيقات تجرى يف مخس حاالت، ثالث منها أحالتها دول أطراف. طاقتها

وميكن رؤية نظام روما األساسي وهو يعمل . يوليه/ مبحاكمتني اثنتني، وستبدأ حماكمة ثالثة يف متوزوجيري القيام
ليس فقط يف قاعات احملكمة ويف املكاتب يف الهاي بل أيضاً فيما نقوم به من أنشطة توعية وأنشطة أخرى يف 

لعامل بالنظر إىل أن اجلناة احملتملني يعلمون وبدأت آثار احملكمة تشاهد حول ا. امليدان، مبا يف ذلك هنا يف أوغندا
حمل ثقافة قوامها بصورة بطيئة احلديث عن املساءلة بدأ حيل أن اآلن أم قد يحاكَمون أمام احملكمة وبالنظر إىل 

  .اإلفالت من العقاب

لناحية كما أا، من ا. فهذه، من ناحية، هي عالمات على أن العامل يتوق إىل العدالة ويدعم احملكمة
ة أو ء كانت وطنياألخرى، مؤشرات على احلاجة الكبرية القائمة حىت اآلن إىل وجود آليات للمساءلة، سوا

  .دولية
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وكان من املتوخى يف روما أن يركز املؤمتر االستعراضي على التعديالت املتصلة باالختصاص املوضوعي 
ولكن . زال ذلك يشكل جزءاً من جدول األعمال، وال تتخذ احملكمة موقفاً من هذه التعديالتوما . للمحكمة

  .فقد أدت إىل إدراج عنصر هام يتعلق بتقييم الوضع. سرعة التطورات قد غريت من طابع هذا املؤمتر

إذ . ألساسيوإنين أتطلع يف األيام القادمة إىل أن حتتفل مجعية الدول األطراف بإجنازات نظام روما ا
وقد حان اآلن . فقد قطعنا شوطاً طويالً منذ مؤمتر روما يف فترة قصرية جداً. يوجد الكثري مما ينبغي االعتزاز به

  .وقت االحتفال بالنجاح

ولكن هذا املؤمتر هو أيضاً الوقت املناسب للتفكري يف العمل الكبري املاثل أمامنا بغية حتقيق غايات نظام 
  .روما األساسي

ولكن احملكمة .  وم مجعية الدول األطراف كل عام بإلقاء نظرة على احملكمة وكيف تؤدي مهامهاوتق
  .ليست سوى جزء صغري من هذا النظام

بدون التعاون، لن حتدث عمليات إلقاء قبض ولن جتري محاية الضحايا والشهود ولن يكون من ف
  .املمكن سري اإلجراءات القضائية

  .لية عادلة وذات مصداقية، سيزداد حجم فجوة اإلفالت من العقابوبدون إجراءات قضائية حم

  .، فلن تتحقق إمكانات العدالةإشراكاً وافياًوإذا مل جير إشراك الضحايا واتمعات املتأثرة 

  .، فإننا خناطر بفقدان االثنني معاً"جنباً إىل جنب"وإذا مل جير السعي إىل حتقيق السالم والعدالة 

طريق الأن يفيد هذا املؤمتر ليس فقط يف بعث وجتديد روح روما بل أيضاً يف رسم الص وإنين آلمل بإخ
وأتطلع إىل اخلروج بنتائج حمددة والتزامات ملموسة فيما يتصل بكل حدث من أحداث التقييم . إىل املستقبل

كمة، بإبرام اتفاقني مع وأرحب بالتعهدات اليت ستقدَم، وأشعر بالسرور ألنين سأقوم غداً، باسم احمل. األربعة
  .اثنتني من الدول بشأن إنفاذ األحكام

وستشارك يف املؤمتر احملكمة واملنظمات الدولية واتمع املدين مجيعاً إىل جانب الدول األطراف والدول 
 فأنتم الذين. فهذا هو نظامكم األساسي. خاص دور لديهاولكن الدول األطراف هي اليت . غري األطراف

وتوجد وراءكم قوة . وستؤثر قراراتكم تأثرياً كبرياً على مدى جناحه. صدقتم عليهأنتم الذين  و.موهاستحدثت
  .دافعة، وأشجعكم على مواصلة السري قُدما

  .وشكراً لكم

_______  


