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 مقرر
 بشأن التقرير المرحمي لممفوضية عن تنفيذ المقررات

 المتعمقة بالمحكمة الجنائية الدولية،
 ASSEMBLY/AU/13 (XXII)الوثيقة 

 
 :إن المؤتمر

بالتقرير المرحمي لممفوضية عف تنفيذ المقررات الصادرة عف المؤتمر بشأف  يحيط عمًما .1
  ؛التوصيات الواردة فيو ويجيز حكمة الجنائية الدوليةالم

بمكافحة اإلفبلت مف العقاب ودولو األعضاء  بلتحاد األفريقيل الراسخ تزاـلاال ريكرّ  .2
وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانوف والحكـ الرشيد في جميع أرجاء القارة بما يتفؽ مع 

 القانوف التأسيسي لبلتحاد األفريقي؛
األطراؼ في نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية عمى ؿ األعضاء بالدو يشيد  .3

وحدة العمؿ التي أظيروىا خبلؿ مؤتمر الدوؿ األطراؼ المنعقد مؤخرا في الىاي في 
 ؛2013نوفمبر 

الدوؿ األعضاء في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة التي دعمت طمب كينيا واالتحاد يشكر  .4
المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس ونائب اتخذتيا التي  راءاتاإلجإرجاء شأف األفريقي ب

 ؛األساسي لممحكمة الجنائية الدولية مف نظاـ روما 16رئيس جميورية كينيا طبقا لممادة 
أعضاء فريؽ االتصاؿ والمجموعة األفريقية في نيويورؾ عمى عمميا دعما يشكر أيضا  .5

 لمطمب األفريقي؛
طمب الذي قدمتو كينيا إلى مجمس األمف لؤلمـ المتحدة في أف ال يعرب عن خيبة أممو .6

وأيده االتحاد األفريقي إلرجاء اإلجراءات التي ُاتخذت ضد رئيس ونائب رئيس جميورية 
مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المتعمقة بتأجيؿ  16كينيا وفقا لممادة 

 تـ البت فيو حتى اآلف؛قضايا مف قبؿ مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ، لـ ي
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عف عميؽ خيبة أممو في أف الطمب الذي قدمو االتحاد األفريقي إلى مجمس  يعرب أيضا .7
األمف لؤلمـ المتحدة إلرجاء اإلجراءات التي ُاتخذت ضد رئيس جميورية السوداف وفًقا 

ف مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المتعمقة بتأجيؿ قضايا م 16لممادة 
 قبؿ مجمس األمف لؤلمـ المتحدة لـ يتـ البت فييا حتى اآلف؛

 عمى مبلئـ وفي الوقت المناسب بردمجمس األمف لؤلمـ المتحدة  قياـعمى ضرورة يؤكد  .8
مف نظاـ روما  16لطمبات المقدمة مف االتحاد األفريقي بشأف التأجيؿ وفًقا لممادة ا

ة تجنبا لمشعور بعدـ االىتماـ بالقارة مف ميثاؽ األمـ المتحد 7األساسي بموجب الفصؿ 
 برمتيا؛

االتحاد األفريقي والدوؿ األعضاء فيو، وخاصة الدوؿ األفريقية األطراؼ في يقرر أن  .9
نظاـ روما األساسي تحتفظ بالحؽ في اتخاذ المزيد مف القرارات أو االجراءات التي قد 

كرامة وسيادة القارة  تكوف ضرورية لحفظ وصوف السمـ واألمف واالستقرار، فضبل عف
 وسبلمة أراضييا؛

بنتائج الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدوؿ األطراؼ في نظاـ روما األساسي  يحيط عمًما .10
خاص حوؿ "توجيو التيمة ضد جزء بإدراج ويرحب المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، 

مـ واالستقرار رؤساء دوؿ وحكومات حالييف وما يترتب عمى ذلؾ مف عواقب عمى الس
مف قواعد  134مادة والمصالحة" في جدوؿ أعمالو وكذلؾ التعديبلت التي أدخمت عمى ال

 اإلجراءات وحجة المحكمة الجنائية الدولية في ىذا الشأف؛
بالمقرر الصادر عف الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدوؿ األطراؼ الذي يحيط عمما أيًضا  .11

ت إلى مواصمة بحثو لمتعديبلت عمى نظاـ روما يدعو فريؽ عممو المعني بالتعديبل
األساسي المقدمة قبؿ مؤتمر االستعراض وتمؾ التي قدمت عقب مقرر القمة االستثنائية 

الدوؿ األفريقية األطراؼ  جميعويدعو  2013أكتوبر  12لبلتحاد األفريقي المنعقدة في 
 روما األساسي؛مف نظاـ  27و 16إلى تأييد التعديبلت المقترحة عمى المادتيف 

 يقرر ما يمي: .12
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ضرورة امتثاؿ الدوؿ األفريقية لمقررات االتحاد األفريقي بشأف المحكمة الجنائية  (1)
يتـ بحث المقترحات األفريقية الخاصة حتى الدولية ومواصمة التحدث بصوت واحد 

مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية  27و 16تعديبلت عمى المادتيف البإدخاؿ 
ة مف قبؿ فريؽ عمؿ مؤتمر الدوؿ األطراؼ المعني بالتعديبلت وكذلؾ مف قبؿ الدولي

 الدورات القادمة لمؤتمر الدوؿ األطراؼ في نظاـ روما األساسي؛
الدوؿ األعضاء لضماف التزاميا بالمواقؼ المتفؽ قياـ جميع ىناؾ حاجة ماسة ل (2)

 اد األفريقي؛ عمييا عموما وفقا اللتزاماتيا بموجب القانوف التأسيسي لبلتح
ضرورة قياـ مجموعة الدوؿ األفريقية األطراؼ في نيو يورؾ واألعضاء األفريقية في  (3)

ىيئة مكتب مؤتمر الدوؿ األطراؼ بمتابعة تنفيذ مختمؼ المقررات الصادرة عف 
المؤتمر بشأف المحكمة الجنائية بالتعاوف مع المفوضية و ضماف بحث ومعالجة 

ريقية بشكؿ صحيح مف قبؿ مؤتمر الدوؿ األطراؼ المقترحات واالىتمامات األف
 عف اإلجراءات المتخذة إلى المؤتمر مف خبلؿ المفوضية؛ منتظمة ريراوتقديـ تق

ف توسيع الوالية القضائية لممحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب مقرره بشأيستحضر  .13
بالتعاوف مع جميع مف المفوضية ، يطمب لممحاكمة عمى الجرائـ الدولية في القارة؛ و

، التعجيؿ بالعممية بغية رفع تقرير بيذا الشأف إلى المؤتمر في يونيو أصحاب المصمحة
 ؛ 2014

مف المفوضية تقديـ تقرير عف آخر التطورات في المسألة التي تكتسي أىمية يطمب أيضا  .14
دىا في بالنسبة ألفريقيا إلى المؤتمر، خبلؿ دورتو العادية الرابعة والعشريف المقرر عق

 .2015يناير 
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