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السيد صديقي كابا، رئيس مجعية الدول عقد صاحب السعادة يف ذكرى يوم العدالة اجلنائية الدولية، 
فرص الحول "التحديات و  ،السنغالبملستوى يف داكار، مؤمترا رفيع ا ،٢٠١٧يوليو متوز/ ١٧، يف رئيس")الاألطراف ("

تنظيم هذا احلدث بدعم مايل مت لنظام روما األساسي". و عشرين عشية الذكرى اليف للمحكمة اجلنائية الدولية املتاحة 
 من االحتاد األورويب ومملكة هولندا.

 جيبويت وغينيا بيساويف العدل لوزارات ن و غامبيا وغينيا وتوغو، وممثليف وزراء العدل وقد شارك يف هذا املؤمتر 
النائبني أحد و للمحكمة اجلنائية الدولية،  ةالعام ةاملدعي، و للمحكمة اجلنائية الدولية نيالسابقؤساء الر أحد زامبيا، و و 

الدولية  ةواآللي ، واملدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةمعية")مجعية الدول األطراف ("اجل لرئيس
واملدير التنفيذي  ،للمحكمة اجلنائية الدوليةالتابع عن مكتب الدفاع  ، وممثللتصريف األعمال املتبقية للمحكمة

من اهليئات القضائية واألكادميية، وممثلون للسلك أعضاء ، و نو حمامأيضا للصندوق االستئماين للضحايا. وشارك 
 جهات أخرى. ومن أفريقيامن والتمع املدين الدبلوماسي 

، ركزت يف املستقبل لمحكمة اجلنائية الدوليةاملتاحة لحول التحديات والفرص اليت جرت املناقشات إطار يف و 
املناقشات على أربعة حماور رئيسية هي: العالقة بني أفريقيا واحملكمة اجلنائية الدولية، والتعاون مع احملكمة اجلنائية 

 األساسي.روما نظام عاملية و  ،والتكامل ،الدولية

 



2 
 

كمة سري العمل يف احمل وحتسنيسائدة مكافحة األفكار الإىل غينيا، يف وزير العدل  ،شيخ ساكوودعا السيد 
السيد فيليب  أشار التعاون، مبسألة من أجل تعزيز العالقة بني أفريقيا واحملكمة اجلنائية الدولية يف املستقبل. وفيما يتعلق 

تعاون بدون العلى حنو فعال  اواليتهال ميكنها تنفيذ أن احملكمة ، إىل اجلنائية الدولية كريش، الرئيس السابق للمحكمة
 مجيع اجلهات املعنية ومتويل مناسب.من 

 بلده فيما يتعلق بالتكامل. وأكدت السيدةجتربة إىل غامبيا، يف  بكر تامبادو، وزير العدل السيد أبووأشار 
من جانبها، أن الدور الذي تقوم به احملكمة ليس احتياطيا اجلنائية الدولية، املدعية العامة للمحكمة ، اسود و بنتفا

جتديد على القضائية الوطنية واإلقليمية، وحثت مجيع الدول األطراف ولكن تكميليا للدور الذي تقوم به اهليئات 
 .باحملكمة اوالتزامه ادعمه

 العوامل اليت أدت إىل بطء التقدمإىل ري أوغالدي، نائب رئيس اجلمعية، السفأشار عاملية، بالوفيما يتعلق 
أو  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ىق عليتصدإىل الاألطراف الدول غري  االتصديق ودع جمال يف احملرز

ستئماين للضحايا، الدول إىل االلصندوق ل، املدير التنفيذي دي بانبيرت  االنضمام إليه. ويف الوقت نفسه، دعا السيد
 تربعات للصندوق من أجل تقدمي الدعم للضحايا.المن  تقدمي املزيد

املناقشات وشجع مجيع بالتبادل املثمر لألفكار الذي جرى أثناء احلوار و برحب الرئيس كابا يف ختام املؤمتر، و 
العديدة احلالية واملقبلة اليت تواجهها. التحديات م أمااألطراف املعنية على العمل معا لتمكني احملكمة من ممارسة واليتها 

العدالة إىل حتقيق لحاجة العاملية نشأت نتيجة لاجلنائية الدولية دعونا نتذكر أن احملكمة "واختتم الرئيس كابا كلمته بقوله 
 ، ال تزال مستمرا رائملضحايا اجلرائم اليت تز ضمري اإلنسانية، وأنه يف عامل ال يزال اإلفالت من العقاب على هذه اجل

 ، ويف حاجة بالتايل إىل الدعم من الكافة".من أي وقت مضى أمهية كثر، أاحملكمة
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• Photo gallery 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Events/ICJDay/2017/DICJ2017-17July-DAKAR-Programme-ENG.pdf
https://www.flickr.com/photos/78610644@N02/sets/72157684035152901
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