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 الذكرى السنوية العاشرة للمحكمة مبناسبةبيان : رئيسة مجعية الدول األطراف
  اجلنائية الدولية

ICC-ASP-20120702-PR819 

يوجد للمحكمة وملؤيديها . أتقدم بتهنئة احملكمة اجلنائية الدولية يف الذكرى السنوية العاشرة إلنشائها
لقد أصبحت .  احملكمةاألول من تواجدواليت متت على مدار العقد  تطلع إليهالإلعادة ال النجاحات العديد من

ويف . أسوأ اجلرائم مبوجب القانون الدويلاحملكمة حمور اجلهود اليت يبذهلا اتمع الدويل لتحقيق العدالة لضحايا 
 بصفتها احملكمة اجلنائية أكثر أمهية  دور احملكمة، سيصبحمأعماهل قيام احملاكم اخلاصة واحملاكم اهلجينة بإاء

  .  الوحيدة الدائمةالدولية

مارس من هذا / يف آذاراملدعي العام ضد توماس لوبانغا ديلويف قضية الذي صدر لقد أظهر احلكم 
احملاكمة  ستقوم مرحلة التعويضات املقبلة من هذهو. أعماهلا القضائية األساسية على حتقيق  مقدرة احملكمة،العام

 القضائية االحقام واومن خالل حتقيقا.  الواقع العملي حيز لنظام روما األساسي يفهاماً اًابتكاربوضع 
الت من فإلإلاء اخلمسة عشر قضية يف سبعة حاالت، فقد بدأت احملكمة بالوفاء بوعد نظام روما األساسي 

وضع اهتمام اتمع الدويل وبالتايل املسامهة يف منع شكل ماألمر الذي يملرتكيب أشد اجلرائم خطورة العقاب 
  . مثل هذه اجلرائم

ستمر صفوف الدول األطراف يف نظام رزما األساسي بالتزايد من تلقد مت االعتراف ذا النجاح، و
لقد أحال جملس . يف يومنا هذا دولة ١٢١ دولة يف تاريخ دخول نظام روما األساسي يف حيز التنفيذ إىل ٦٦
 يدل على التوافق إن هذا .بالتوافقاليت متت ليبيا قضية خرية ملرة األ احملكمة مرتني وكانت اإىلمن حاالت األ

  جمدية أخرىأنه ال يوجد بدائليث  حب،هذا االعتراف حىت بني الدول اليت ليست طرفاً يف نظام روما األساسي
  . للمحكمة

ون من املستحيل سردهم مجيعاً ما هي اليوم وسيك جلعل احملكمة على األشخاصلقد عمل الكثري من 
لذلك، أتقدم بشكري وتقديري إىل مجيع الذين كرسوا وقتهم وجهودهم من أجل إحراز تقدم أعمال . هنا

وأود بصفة خاصة بأن أشكر موظفي احملكمة على عملهم الدؤوب يف قيامهم بتنفيذ عمليات احملكمة . احملكمة
واحملكمة اليوم لن تكون على ما هي عليه بدون عملهم . يف أشد احلاالت تعقيداًحىت  على مدار العقد املاضي

  .يونيو/ حزيران٧ين يف ليبيا منذ وإنين اليوم أرحب باإلفراج اليوم عن املوظفني األربعة الذين كانوا حمتجز. هذا

تخر حبق وبقيامنا باستعراض السنوات العشرة األوىل من وجود احملكمة، فإن الدول األطراف تف
ولكن فإننا نتطلع إىل املستقبل أيضاً ونرى بأنه يوجد املزيد من العمل الذي يلزم القيام . باملؤسسة اليت كونوها

يتعني علينا والقضائية؛ كفاءة اإلجراءات حتقيق املزيد من  علينا أن نعمل سوية مع احملكمة للتيقن من يتعني. به
يتعني علينا أن و بني احملكمة ودوهلا األطراف، ال سيما يف أفريقيا؛ بذل املزيد من اجلهود لتحسني العالقات

 التحقيق وحماكمة اجلرائم الواردة  إجراءنساعد بعضنا البعض لتعزيز االختصاصات القضائية احمللية لتمكينهم من
 االستعراضي  يف املؤمتر الصادرةقراراتنايتعني علينا متابعة و؛ وما األساسي على املستوى احمللييف نظام ر

كما يتعني ليت أدخلت إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من خالل التصديق على التعديالت ا
لقد وصلنا هنا بعد مسار طويل، ولكن يف . واليتها  بتنفيذ بتزويد احملكمة باملوارد الالزمة لتقومنستمرعلينا أن 

لعقاب ألشد اجلرائم خطورة واليت تشكل موضع اهتمام اتمع  اإلفالت من اإلاءقيامنا بالسعي جاهدين 
  . الدويل، فال تزال الطريق أمامنا طويلة

___________  


