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الدورة الخامسة عشرة

الهاي 42-61 ،تشرين الثاين/نوفمرب 4161

موجز غير رسمي من الرئيس عن "العالقة بين أفريقيا
والمحكمة الجنائية الدولية"
أولا-

مقدمة
 -6اقرتح رئيس مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") ،السيد صديقي كابا (السنغال) ،ختصيص جزء
من الدورة اخلامسة عشرة للجمعية إلتاحة فرصة للدخول يف حوار بناء حول العالقة بني أفريقيا واحملكمة
اجلنائية الدولية .وأكد الرئيس كابا أن اجلمعية هي احملفل املناسب ملواجهة التحديات يف هذه العالقة
والسعي إىل إجياد حلول ديناميكية.
 -4ووافق مكتب مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية مبادرة الرئيس واتفق على عقد
اجتماع مفتوح للمكتب يف  61تشرين الثاين/نوفمرب .4161
 -3وعقد االجتماع املفتوح العضوية ،الذي أداره الرئيس كابا ،من الساعة  61/11إىل الساعة
 61/31يوم  61تشرين الثاين/نوفمرب  .4161وقدم العضوان يف الفريق سعادة السيد ج .توين أيدو،
سفري غانا لدى هولندا ،والسيد جنوجنو موي ،اخلبري يف العدالة االنتقالية والعضو يف منظمة الكينيني من
أجل السالم مع احلقيقة والعدالة ،كلمات متهيدية ،يف حني قدم السيد أديوايل إيياندي من مفوضية
االحتاد األفريقي بعض وجهات النظر بالنيابة عن اللجنة الوزارية املفتوحة العضوية املعنية باحملكمة اجلنائية
الدولية لالحتاد األفريقي.
 -2وعالوة على ذلك ،ألقت  21دولة من الدول األطراف من مجيع اجملموعات اإلقليمية واثنان من
أعضاء اجملتمع املدين كلمات أثناء االجتماع.

ثانيا-

المناقشة
 -1أكدت املناقشة أمهية الدول األطراف األفريقية لنجاح احملكمة اجلنائية الدولية .وشددت على
التزام الدول األطراف واجملتمع الدويل ككل مبكافحة اإلفالت من العقا ..وعلى الرغم من اعرتاف بعض
الدول األطراف بأن االنسحا .من املعاهدات قرار سيادي للدولة ،أعربت هذه الدول عن قلقها العميق
إزاء انسحا .بوروندي وغامبيا وجنو .أفريقيا وللرسالة اليت قد ينقلها هذا اإلجراء .وأعر .عدد من
الدول عن أمله يف أن تعيد الدول الثالث النظر يف قرارها.
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 -1وأبرزت دول كثرية أمهية هذه املناقشة لفهم شواغل الدول األطراف األفريقية بوجه أفضل ورحبت
بالفرصة اليت تتيحها مبادرة الرئيس للجمعية للقيام بتبادل مفتوح لآلراء .وأشارت بعض الدول إىل أنه ال
ينبغي أن يتوقف العمل رغم صعوبته .وهكذا ،ينبغي للطبيعة التعاونية للجهود ،مثل الفريق العامل التابع
للمكتب واملعين بتنفيذ املادة  19من نظام روما األساسي ،أن تستمر.
 -9ومن ناحية أخرى ،رأت بعض الدول األطراف أن هذا الوضع يتيح الفرصة للمحكمة ملواصلة
جهودها الرامية إىل حتسني شفافية أنشطتها وشجعت مثل هذه املبادرات .يف الوقت نفسه ،شددت على
أن أي تقدم بشأن هذه املسألة يتوقف على املشاركة النشطة جلميع الدول األطراف.
 -1ووجد اتفاق واسع النطاق على أن اجلمعية هي أفضل مكان ملناقشة الشواغل اليت أعربت عنها
بعض الدول األطراف والقيام بأعمال هامة لتشجيع وتعزيز عاملية نظام روما األساسي .ومت التشديد على
أن السالم والعدالة يكمل كل منهما اآلخر.
 -1ووجد ارتياح كبري لبدء عملية مفتوحة للحوار من أجل معاجلة شواغل الدول األفريقية .واتفق على
أن هذا احلوار ينبغي أن يستمر وأن يتطور ،مع الرتكيز أيضا على التدابري العملية املمكنة ملستقبل النظام
املنصوص عليه يف نظام روما األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية.
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