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السيد صاحب السعادة السيد ألفا كوندي، رئيس مجهورية غينيا مع صاحب السعادة
صدقي كابا رئيس اجلمعية

مع صاحب السعادة السيد شيخ ساكو، وزير العدل يف غينياالرئيس كابا

، سافر رئيس مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي ("اجلمعية") ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٤و٣يف يومي 
السيد صدقي كابا، إىل كوناكري حيث استقبله صاحب السعادة السيد صاحب السعادةللمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")، 

ألفا كوندي، رئيس مجهورية غينيا.

وخالل االجتماع رحب الرئيس كابا بالتعاون املمتاز بني السلطات الغينية واحملكمة. وشجع غينيا أيضًا على اعتماد 
يف إطار نظام روما األساسي، مشددًا يف الوقت ذاته على ضرورة تشريع وطين بشأن التعاون مع احملكمة واملعاقبة على اجلرائم 

ا.٢٠٠٩أيلول/سبتمرب ٢٨توسيع نطاق التحقيقات يف اجلرائم املرتكبة يف البلد يف  وتسريع وتري

العالقات بني أفريقيا واحملكمة، فضًال عن بشكل عام وناقش الرئيس كابا وصاحب السعادة السيد كوندي أيضًا 
اتني النقطتني على ضرورة حتسني احلوار بني الطرفني من أجل حتسني التحديات  اليت يواجهها التكامل. واتفقا فيما يتعلق 

على النحو الواجب مكافحة اإلفالت من العقاب، وعلى أمهية تعزيز الواليات القضائية الوطنية من أجل متكني الدول من الوفاء 
ا  م على مع ابالتحقيق يف الرئيسيةبالتزاما ملسؤولني عن جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ومقاضا

بطريقة عادلة وحمايدة.يناملستوى الوط

إقامته يف غينيا بصاحب الساعدة السيد شيخ ساكو، وزير العدل، ومع السيد مندجور أثناءوالتقى الرئيس كابا أيضًا 
٢٨االستئناف يف كوناكري، ومع فريق قضاة التحقيق يف القضايا املتعلقة بأحداث شريف، املدعي العام لدى حمكمة 

تمع املدين، مبا فيها املنظمة الغينية حلقوق ضحاياوأصدقاءأمورأولياءرابطة، ومع ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ، ومع منظمات ا
اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجتّمع احملامني.



٢

كوناكرييفاالستئنافحمكمةلدىالرئيس كابا مع السيد مندجور شريف، املدعي العام 
ومع فريق قضاة التحقيق يف القضايا

عنللدفاعالغينيةاملنظمةو ضحاياالوأصدقاءأمورأولياءرابطةرئيس اجلمعية مع أعضاء 
احملامنيوجتّمعاإلنسانحلقوقالدويلواالحتاداإلنسانحقوق

وعند اختتام الزيارة قال الرئيس كابا:

التعهد الذي قطعه على نفسه بضمان التعاون الكامل بني غينيا واحملكمة، وعلى مشاركته الرئيس كوندي علىي"أحيّ 
لعدالة ضمان الطموحنا املشرتكحتقيق املساعي الرامية إىلالفعالة يف مجعية الدول األطراف. وعليه ستظل غينيا شريكًا رئيسيًا يف 

لضحايا أشد اجلرائم خطورة".

ا  أفريقيا من أجل تعزيز العالقات بني القارة واحملكمة إىلوتأيت زيارة الرئيس كابا يف إطار سفريات العمل اليت يقوم 
اجلنائية الدولية وتعزيز مشاركة الدول األطراف من أفريقيا يف أنشطة اجلمعية.

:معلومات أساسية

تشرين ١٤يف نظام روما األساسي. ويف ٩٠، أضحت مجهورية غينيا الدولة الطرف رقم ٢٠٠٣متوز/يوليو ١٤يف 
١٥النظر مبدئيًا يف وضع غينيا، على أساس رسائل عدة أرسلت مبوجب املادة العام، أعلن مكتب املدعي٢٠٠٩األول/أكتوبر

.٢٠٠٩بتمرب أيلول/س٢٨من نظام روما األساسي وفيما يتعلق باألحداث اليت وقعت يف 
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