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السفرية سبتمرب، رحبت / أيلول٢٥ يف
رئيسة مجعية الدول ) إستونيا (تينا إنتلمان

") اجلمعية(" نظام روما األساسي ف يفاألطرا
ى تعديالت نظام روما بإيداع وثيقة التصديق عل

من قبل رئيس  ،األساسي املتعلقة جبرمية العدوان
لقد أصبحت ساموا الدولة الثانية . وزراء ساموا

دول األطراف اليت صدقت على التعديالت المن 
اليت مت اعتمادها بإمجاع تارخيي يف املؤمتر 

كما صدقت ساموا على . االيف كمب") احملكمة(" للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٠لعام ضي ااالستعر
  .  من نظام روما األساسي اليت مت اعتمادها يف املؤمتر نفسه٨التعديالت املتعلقة باملادة 

يسرين أن أهنئ  "إنتلمانويف كلمة ألقتها يف مناسبة معاهدات األمم املتحدة، أفادت السفرية   
أصبحت حيث  ، الشؤون اخلارجيةمعايل السيد توياليبا سايليلي مالييليغاوي، رئيس الوزراء ووزير

إن أمهيه .  العدوانجبرميةساموا الدولة الثانية من دول األطراف اليت صدقت على التعديالت املتعلقة 
هذه التعديالت ال ميكن املبالغة ا إذ أا ال تقم بإغالق الثغرة املتبقية األخرية يف نظام روما األساسي 

 طويل ملنح السلطة إىل حمكمة دائمة لتتمكن أمدتمع الدويل منذ حتقق أيضاً رغبة اوحسب، بل أا 
تتقدم الدول األطراف بامتناا .  العدوانجرمية  ارتكاببتفويضمن مسائلة األفراد جنائياً لقيامهم 

  ". إلخالص ساموا املستمر لنظام روما األساسي ودعمها الثابت للمحكمة اجلنائية الدوليةالعميق 

، أصبحت ساموا واحدة من الدول األوىل اليت وقعت على نظام روما األساسي ١٩٩٨عام يف    
 املفاوضات يف روما ويف  يفاختذت ساموا دوراً قيادياًلقد . ٢٠٠٢سبتمرب /وصدقت عليه يف أيلول

لقد عمل املواطن السامووي . املفاوضات الالحقة اليت أدت إىل اعتماد التعديالت على جرمية العدوان
، كما أن ساموا كانت ٢٠٠٦  عام إىل٢٠٠٣ يف احملكمة من عام  نريوين ساليد كقاضتويلوما

  . ٢٠٠٥مشاركة ناشطة يف أعمال مجعية الدول األطراف وخدمت يف املكتب بشكل مستمر منذ عام 

 مت تأجيل تعريفها يف حني ١٩٩٨لقد مت إدراج جرمية العدوان يف نظام روما األساسي يف عام   
تعريف جرمية تقوم ب ٢٠١٠التعديالت اليت مت اعتمادها يف عام و. إىل مؤمتر استعراضيها وتنفيذ

  .  العدوان وتوفر الظروف املالئمة ملمارسة الوالية القضائية على هذه اجلرمية

جيوز للمحكمة بأن متارس اختصاصها على جرمية العدوان بعد تصديق ثالثني دولة على   
 . من قبل الدول األطراف ٢٠١٧يناير / كانون الثاين١ار سيتم اختاذه بعد  إىل قرعاًضوخالتعديالت، 
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