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٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢بيان صحفي: نيويورك، يف 

اجتماع وزير العدل في السنغال سعادة السيد صديقي كابا، المؤَيد لمنصب رئيس 
الجمعية، مع الدول األطراف في نيويورك

ICC-ASP-20141002-PR1047

، ٢٠١٤أكتوبر عام /تشرين األول١يف 
العدل يف التقى سعادة السيد صديقي كابا، وزير 

السنغال، املؤيد ملنصب رئيس مجعية الدول 
األطراف للسنوات الثالثة املقبلة، مع الدول 

.األطراف يف اجتماع يف نيويورك

قدم الوزير كابا للدول األطراف رؤية رئاسته 
تتمكن العدالة "للجمعية والعمل مع الدول األطراف حىتعن شعوره بالشرف ليخدم مبثابة رئيساً وعّرب 

وحتريرن املسامهة من خالل عملها يف أمور الوقاية والردع والعقاب واإلصالح واستعادة كرامة الضحايام
."الناس من الذنب اجلماعي

العالقات بني أفريقيا واحملكمة :وسرتكز خطة عمل الوزير كابا على أربعة حماور أساسية وهي
ويف معاجلة الرتتيبات العملية .ية نظام روما األساسياجلنائية الدولية، التعاون مع احملكمة، التكامل، وعامل

لواليته يف منصبه، كرر الوزير كابا تواجده الكامل ملمارسة مهامه وأكد على الدعم الذي سيتلقاه من وزارة 
.الشؤون اخلارجية يف السنغال

جمعية العامة، الدورة الثالثة عشرة إىل الدورة السادسة عشرة للسوف تستمر والية الوزير كابا من
أنه سيخلف السفرية تينا إنتلمان اليت شغلت هذا .٢٠١٤ديسمرب/كانون األول٨وذلك بداية من

.٢٠١١ديسمرب عام /املنصب منذ كانون األول

إنه حمامي الذي  .٢٠١٣لقد مت تعيني السيد صديقي كابا مبنصب وزير العدل يف السنغال يف عام
ية حقوق اإلنسان، ال سيما يف القضايا املتعلقة حبرية الصحافة وحقوق املرأة كرس حياته املهنية لتعزيز ومحا

، وقام بعد ذلك ١٩٩٨لقد شارك يف املفاوضات بشأن نظام روما األساسي يف عام .واحلقوق السياسية
بعمل محالت عديدة لدعم التصديق على النظام األساسي من قبل السنغال والعديد من الدول األفريقية 

، أصبح أول أفريقي منتخب ملنصب رئيس االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، وهي ٢٠٠١ويف عام .األخرى
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إنه مؤسس للعديد من .املنظمة اليت كان قد مثلها سابقا أمام اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
.املنظمات القانونية ومنظمات الثمثيل

كأحد حمامي الدفاع يف نية على نطاق واسع، حيث خدمالوزير كابا األعمال القانو لقد مارس
إنه عضو يف نقابة احملامني يف.القضايا البارزة يف السنغال ويف العديد من الدول األفريقية األخرى

السنغال، وقد حاضر يف كلية أكى لوبا يف أبيدجان، الكوت ديفوار، ويف معهد حقوق اإلنسان والسالم 
.سنغال، ويف جامعة إيفري فال داسون، فرنساالتابع جلامعة داكار، ال

األسد الوطين للسنغال برتبة فارستكرميات أخرى، لقد  ُمنح الوزير كابا وساممن ضمن
إنه .(٢٠١١)، ووسام فارس الوطين يف مايل (٢٠٠٢)ووسام ضابط جوقة الشرف لفرنسا (٢٠٠١)

ليت منحها له املرصد األفريقي للدميقراطية يف توغو يف ا)حائز على جائزة لتعزيز ثقافة الدميقراطية يف أفريقيا 
.(٢٠٠٤)، كما أنه مواطن فخري لكيتو، اإلكوادور (٢٠٠٣عام 

حيمل الوزير كابا درجة يف كل من القانون والفلسفة واللغة الفرنسية، ودرجة ماجستري يف القانون 
ية الدولية وحقوق اإلنسان يف السنغال لقد نشر العديد من الكتب، مبا يف ذلك العدالة اجلنائ.التجاري
.وأفريقيا

، لتصبح أول دولة ١٩٩٩فرباير/شباط2لقد صّدقت السنغال على نظام روما األساسي يف 
، اعتمدت السنغال تعديالت على القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية اليت ٢٠٠٧ويف عام .طرف

ا أن تدمج يف التشريعات احمللية ا جلرائم اليت حيددها نظام روما األساسي واألحكام املتعلقة من شأ
25كما صّدقت السنغال على اتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة يف.بالتعاون مع احملكمة

.٢٠١٤سبتمرب /أيلول

٢٠١٤سبتمرب /أيلول٣٠بيان الوزير كابا يف االجتماع مع مكتب اجلمعية،:أنظر أيضا
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