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احية وقد ألقى املالحظات االفتت. افتتح يف كمباال، أوغندا، املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 هيون -  رئيس مجعية الدول األطراف، واألمني العام لألمم املتحدة بان كي مون، والقاضي سانغستيان ويناويزر،يالسفري كر

 - وألقى ببيانات أيضاً كل من املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، لويس مورينو. سونغ رئيس احملكمة اجلنائية الدولية
  .لسابق لألمم املتحدة، كويف أنان، ويوركي كاغوتا موسيفيي رئيس أوغنداأوكامبو، واألمني العام ا

 ممثل للدول، واملنظمات ٢٠٠٠ مقر املؤمتر حنو إىلوقد حضر 
  .غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية

 لبحث إدخال تعديالت على  األوىلفرصةالميثل هذا املؤمتر و
ة للمحكمة اجلنائية ئش وهو املعاهدة املن- نظام روما األساسي

 ولتقييم تنفيذها وتأثريها منذ دخوهلا حيز السريان يف - الدولية
  .٢٠٠٢ عام

ويزر رئيس اجلمعية أن احملكمة اجلنائية الدولية هي اليوم مؤسسة قضائية عاملة تتاحي أبرز السفري كريستيان ويناويف بيانه االف
 اجلادأن تواصل العمل "وأضاف أن الدول عليها .  نظام روما األساسيعلى" ال توجد حاجة إلدخال تغيريات جسيمة "هوأن

وهو جرمية ستعراض اال قيديضاف إىل ذلك أنه فيما يتعلق باملوضوع الرئيسي ".  عاملية عضوية احملكمة حتقيقمن أجل
اإلرادة للتوصل  يف جو من اد حلنا تتألف من إجيعلى عاتقإن املهمة الرئيسية الكبرية امللقاة "قال السفري ويناويزر االعتداء، 

املناقشات بعقل "وناشد الدول على تناول "  أكرب قدر ممكن من احلشد السياسي املمكنيستقطبإىل حلول توفيقية، 
  ".مفتوح
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م دن كي مون، األمني العام لألمم املتحدة، فإن مؤمتر كمباال االستعراضي هو فرصة مهمة ليس فقط لتقييم التقاوبالنسبة لب
وشدد . ذي أحرزته احملكمة، ولكن أيضاً لتعزيز التصميم اجلماعي على عدم السماح بإفالت اجلرائم الدولية من العقابال

  ". نشهد مولد عهد جديد للمحاسبةأننا ومضى،عهد اإلفالت من العقاب قد "على أن 

 ، حاالت قبض على ارمنيتتمر تعاون فلن إذا مل يتواف" يون سونغ رئيس احملكمة اجلنائية الدولية على أنه - شدد سانغو
نه أوقال رئيس احملكمة اجلنائية الدولية ". ن اإلجراءات القضائية لن تكون ممكنةإبل ولن ميكن محاية الضحايا والشهود، 

ن وأعرب عن أمله يف أن يكو" بدون وجود إجراءات قضائية حملية عادلة وموثوق ا سوف تزداد هوة اإلفالت من العقاب
  ". لرسم الطريق للمستقبلوكذلك ،فرصة لتجديد وإنعاش روح روما"هذا املؤمتر 

وأشار كويف أنان األمني العام السابق لألمم املتحدة إىل أنه بالرغم من أن االحتاد األفريقي كان قد دعا دوله األعضاء إىل عدم 
ومضى قائالً إنه عندما يلتقي بأفريقيني من مجيع " ادي احملكمةفإا ليست أفريقيا اليت تع"التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية 

الدولية إذا مل يتوافر لذلك بديل اخلاصة م إذا أمكن ذلك، ومن احملاكم  من حماكمهم :فإم يطالبون بالعدالة"مناحي احلياة 
وأضاف أنه كأفريقي يشعر بالفخار إزاء مسامهة هذه القارة يف احملكمة اجلنائية الدولية، وهو ما يتمثل يف حقيقة " موثوق به

وقال إن أفريقيا تريد، وحتتاج إىل بل وينبغي أن .  بلداً يف أفريقيا جنويب الصحراء أطراف يف نظام روما األساسي٣٠ نأ
  .تواصل تقدمي الدعم إىل احملكمة اجلنائية الدولية

ال العاملي يونيه فرصة استثنائية أمام احلكومات للمساعدة يف دفع النض/ حزيران١١ويقدم املؤمتر الذي سوف يستمر حىت 
  .نظام العدالة اجلنائية الدوليةإىل  ةقدماً ضد اإلفالت من العقاب وإلعادة القو

ميكن احلصول على املزيد من املعلومات بشأن املؤمتر االستعراضي على املوقع الشبكي للمحكمة الدولية اجلنائية على العنوان و
  :التايل

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference/Review+Conference.htm.  
 


