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 إنتلمان تينا السفرية ،")اجلمعية ("األساسي روما نظام يف األطراف الدول مجعية رئيسة رحبت
 روما نظام على أدخلت اليت التعديالت على التصديق صك يف ليختنشتاين بوديعة ،)إستونيا (من

 اليت التعديالت على تصدق طرف دولة أول ليختنشتاين وأصبحت. العدوان جرمية بشأن األساسي
 .كمباال يف داملنعق األساسي روما لنظام ٢٠١٠ لعام االستعراضي املؤمتر يف تارخيي بإمجاع اعتمدت

 جمرد تكمل ال العدوان جرمية على أُدخلت اليت التعديالت إن "إنتلمان السفرية وصرحت
 منذ اإلنسانية تنشده هدفاٌ حتقق ولكنها روما، يف ١٩٩٨ عام مفاوضات مع بدأ الذي التارخيي التعهد
 ميكن التنفيذ، حيز تعديالتال دخول ومبجرد. عاماً ٦٧ منذ انتهت واليت الثانية، العاملية احلرب اندالع

 حماكمات يف حدث كما العدوان أعمال عن اجلنائية املسؤولية األفراد حتمل أن الدولية للمحاكم جمدداً
 يف احلاسم الدور هذا لعبت واليت ليختنشتاين، تكون أن املالئم من وخاصةً. وطوكيو نورمربغ
 أن على األخرى األطراف الدول شجعوأ. عليها صدق من أول هي التعديالت، هذه بشأن التفاوض

 ".ممكن وقت أقرب يف التنفيذ حيز التعديالت تدخل أن آمل كما حذوها حتذو

 ،)ليختنشتاين (ويناويسر كريستيان السفري ا قام اليت باألعمال إنتلمان الرئيسة أشادت كما
 املعين للجمعية خلاصا العامل الفريق يف التعديالت هذه بشأن أجريت اليت املفاوضات ترأس والذي
 ٢٠٠٨ عام من اجلمعية رئيس منصب شغل كما ،)٢٠٠٩ عام إىل ٢٠٠٣ عام من (العدوان جبرمية

 .االستعراضي املؤمتر أيضاً ترأس هذه، وبصفته. ٢٠١١ عام إىل

 تعريفها أُرجئ قد ولكن ،١٩٩٨ عام األساسي روما نظام يف العدوان جرمية أُدرجت وقد
 يف أوجها بلغت واليت الحقة مفاوضات إىل باجلرمية يتعلق فيما اختصاصها احملكمة ممارسة وشروط

 وتبعاً الشروط؛ تلك وحددت العدوان جلرمية تعريفاً ٢٠١٠ تعديالت ووضعت. االستعراضي املؤمتر
 ".اجلرائم أركان "مسمى حتت اإلضافية املعايري حتديث أيضاً مت لذلك،

 على دولة ٣٠ تصديق مبجرد العدوان ميةجر على اختصاصها ممارسة للمحكمة وجيوز
 .اجلمعية من لقرار وختضع التعديالت،

 العدوان جرمية على أدخلت اليت التعديالت رابط

 الصحفي ليختنشتاين بيان رابط
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