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جريمة العدوان بشأن نظام روما األساسي  أدخلث علىجعديالت  على إسحونيا جصدق

 8والمادة 

ICC-ASP-20130328-PR893 

بإيداع  )"اجلمعية"(، السفرية تينا إنتلمان، لنظام روما األساسي رئيسة مجعية الدول األطرافرحبت 
إستونيا،  صك التصديق على التعديالت اليت أدخلت على نظام روما األساسي بشأن جرمية العدوان من قبل

بلد منشأها. وبذلك أصبحت إستونيا الدولة الطرف اخلامسة اليت صادقت على تعديالت جرمية العدوان اليت 
يف كمباال، أوغندا. كما  8101ألساسي يف عام مت اعتمادها بتوافق تارخيي يف ادلؤمتر االستعراضي لنظام روما ا

 بشأن جرائم احلرب اليت أُعتمدت يف ادلؤمتر نفسه.  2صدقت إستونيا أيضاً على التعديالت ادلتعلقة بادلادة 

إستونيا أصبحت على تصديقها على تعديالت كمباال. ومن اجلدير بالثناء جداً هو أن إستونيا "أهنئ 
 صدقت على هذ  التعديالت التارخيية. واما أن ي قمت أنا بنفسي ضحضور ادلؤمتر أوائل الدول اليت واحدة من

االستعراضي كممثلة دائمة إلستونيا لدى األمم ادلتحدة يف ذلك الوقت، فإن االحتفال اليوم هبذا التصديق 
ا األساسي يشكل حلظة خاصة جداً وذات مغزي يل. إننا نتوقع ادلزيد من التصديقات على تعديالت نظام روم

من قبل الدول األطراف خالل األشهر القادمة، ونتطلع إىل الرتحيب بانضمام دول جديدة إىل نظام روما 
 األساسي بصيغته ادلعدلة" كما قالت الرئيسة إنتلمان يف كلمتها يف نيويورك. 

صديق وقال وقام السفري مارجوس كولغا، ادلمثل الدائم الستونيا لدى األمم ادلتحدة، بإيداع صك الت
 أن هذا يشكل دليالً واضحاً للدعم القوي الذي أثبتته إستونيا جتا  احملكمة اجلنائية الدولية. 

وبذلك أصبحت الدولة  8118كانون الثاين/يناير   21صادقت إستونيا على نظام روما األساسي يف 
اف السفرية تينا إنتلمان ، انتخبت مجعية الدول األطر 8100كانون األول/ديسمرب   08الطرف اخلمسني. ويف 

 دلنصب رئيسة اجلمعية دلدة ثالثة سنوات. 

يف حني أنه مت إرجاء تعريفها وتنفيذها  0992أُدرجت جرمية العدوان يف نظام روما األساسي يف عام 
بتعريف جرمية العدوان وتنص على الشروط  8101إىل ادلؤمتر االستعراضي. وتقوم التعديالت ادلعتمدة يف عام 

زمة دلمارسة االختصاص القضائي على هذ  اجلرمية. جيوز للمحكمة ممارسة اختصاصها القضائي على الال
  0جرمية العدوان بعد تصديق ثالثني دولة من الدول األطراف على التعديالت رهنًا بقرار سيتم اختاذ  بعد 

 من قبل الدول األطراف.  8102كانون الثاين/يناير 



 تعديالت جرمية العدوان
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