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ول األطراف الداعتمدت كمباال، نظام روما األساسي يف االستعراضي ل الرابعة للمؤمتر يف اجللسة العامة ،2010يونيو /حزيران 1يف  

 التعاون متجددة من بروح ومسترشدة. تنفيذه تنفيذا كامالنظام روما األساسي وب  التزامهاجمدداً  بهأكدت يذال توافق إعالن كمباالالب

  .الدولية للعدالة اجلنائية كيوم يوليو/متوز 17  بـالحتفالا أخرى،  كثرية، من بني أمورالدول األطراف قررت

  

كما و .نظام روما األساسي هاعتمادب اً تارخيياًمعلم إىل  اتمع الدويلتوصلعندما  ،1998 يوليو/متوز 17ليلة  ذكرىحيي  تاريخهذا الإن 

موضع اليت تشكل خطورة  أشد اجلرائم ملرتكيب اإلفالت من العقاب حنو إاء اًهامة جد خطوةكان  اعتماد النظام األساسي، فإن نعلم مجيعا

 .يف العامل يةوالرفاه السالم واألمن دد  واليت-  والعدوان ضد اإلنسانية ،اجلرائم وجرائم احلرب و بادة اجلماعيةاإل -  االهتمام الدويل

  

 17  لوضعهو هذا العام لالحتفال اهلدف الرئيسي .الدولية العدالة اجلنائية يوم، املناسبة العظيمة هذه إلحياء فرصةأول   هو2011عام 

  .مكاتبها امليدانيةيف هاي واحملكمة يف ال األنشطة اليت تنظمهاالعاملي من خالل اجلماهري على املستوى و ضمن العموم يوليو/متوز

  

مثل  األخرى،اجلهات الفاعلة  نمنتوقع  فإننا الدولية، العدالة اجلنائية يومببكوا املبادرة االحتفاالت،   هذهاحملكمة ستقود على الرغم من أن

والتعهدات  املستوى،بيانات رفيعة  من خالل  األطراف الدولمشاركة التزامإن  .يف هذه املبادرة شاركت بأن، اخلاصةاحملاكم و املتحدة األمم

اتمعات  استهدافب احملكمة اجلنائية الدولية  تقومهو أن نفس القدر من األمهيةبو. جداًضروري  واملؤمترات، مثل الندوات رمزيةأحداث و

املعلومات  يف نشر ليس فقط بغاية األمهية هذه العناصر الفاعلة تبقى. اتمع املديناملنظمات غري احلكومية و ال عنواألكادميية فض احلقوقية

اليوم  حول هذا يف رفع مستوى الوعي اًدورا حامس لعبتس، وبالتايل "ريناضم "بشكل يف العمل، ولكن أيضا  وحسبوأنشطتها عن احملكمة

  .املتميز

  

، مولدوفا، مجهورية غرينادا: وهي يف نظام روما األساسي اً من الدول أطرافةمخس، أصبحت 2010يف عام  ير االستعراضؤمتاملمنذ انعقاد 

 اًالتزام عدد ال يثبت هذاإن . لعدالة الدوليةلو للمحكمة  أخرى فترة ناجحةاملنصرم العام شهد قدللذلك  .وتونس سانت لوسيا، سيشيل

 للتيقن من أن يتمجهوده  واصلة تعزيزملالدويل  للمجتمع رسالة قوية أيضا يرسل لكنه  وحسب،روما األساسي نظامب  من البلداناًمتزايد

  .العدالة وإقامة أبشع اجلرائمالتحقيق يف 

  

 حملكمةا قررت لقد الدولية، اجلنائية احملكمة نظام جونض لواضح كمؤشرو .  أيضاًللتفكري مناسبة فرصا األحيان بعض يف حتفاالتاال تكون

 لقد. القضائية احملكمة يةالستقالل الكامل االحترام مع ، الرشيدحلكما مراجعة عملية يف سوية واملشاركة على تضافر اجلهود األطراف والدول

 والتوقعات املخاوف مناقشة ميكن حيث األطراف، والدول احملكمة بني للحوار ةاستثنائي  الرشيد منصةاحلكم بشأن الدراسة فريق أصبح

 وزيادة االعتماد على قويةال شخصياتال على االعتماد لتخفيض اتملؤسسا بناء عملية تعميقوذلك خالل قيامنا ب اءة،بن معقولة بطريقة

 نقاط من لعديدأيضا ل ، بلوحسب بأكمله النظام عمليات لتحسني لتحدياتل ليس أفضل اًفهم العملية هذه حققت قدل .ت أقوىمؤسسا



 2 

 رؤيةاإلشادة ب إال يسعين ال السياق، هذا يف. ا العملهذ من متشككني البداية يف كانوا الذين أولئك حىت حتويلمن  نتمتك بالتايلو قوا،

 . سونغ الرئيس

  

 مةاحملك إلنشاء العاشرة السنوية بالذكرى االحتفال إىل تفضي عملية أيضا فإننا نبدأ الصباح هذا الدولية اجلنائية عدالةال يوموبقيامنا بإطالق 

 عام، الدولية بوجه اجلنائية احملكمة وجمتمع ،املصاحل أصحاب مجيع حثأل الفرصة هذه أغتنم أن وأود.  2012 معا يف الدولية اجلنائية

  .اخلاصة املناسبة هذه يف لالحتفال التحضري يف بشكل ناشط لمشاركةل

  

 من اإلفالت كافحةمب مااللتزا أنب إلثباتل املتنامية الدولية اجلنائية كمةاحملبأسرة  لالحتفال مثالية مناسبة هو الدولية اجلنائية العدالة يومإن 

 مناألول  اليومب الحتفالا إلطالقاملميز اليوم و االحتفال هذا تحتففإنين أفتخر وأتشرف بأن أ ولذلك. مضى وقت أي من أقوى هو العقاب

 .2011 يوليو/متوز 17 يف الدولية اجلنائية العدالة

  

 .2011 يوليو/متوز  7الهاي، 
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