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تقرير مرحمي لممفوضية حول تنفيذ مقررات
المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية
أوالً :مقدمة:

 -1بحثت الدورة العادية السابعة عشرة لمؤتمر االتحاد المنعقدة في مالبو ،غينيا
االستوائية من  30يونيو إلى  1يوليو التقرير المرحمي لممفوضية عن تنفيذ
مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية وتوصيات المجمس.
 -2عقب البحث الالزم لتوصيات المجمس التنفيذي ،اعتمد المؤتمر المقرر رقم
) ASSEMBLY/AU/DEC. 366 (XVIIوقرر -من جممة أمور أخرى -ما
يمي:
" .3يشدد عمى الحاجة إلى مواصمة كافة الجيود واستكشاف الطرق والوسائل
الكفيمة بضمان الموافقة عمى الطمب المقدم من قبل االتحاد األفريقي إلى
مجمس األمن لألمم المتحدة لتأجيل اإلجراءات القضائية المتخذة ضد
الرئيس السوداني البشير وفقاً لممادة  16من نظام روما األساسي المتعمقة
بتأجيل القضايا من قبل مجمس األمن لألمم المتحدة .في ىذا الصدد

يؤكد مجدداً طمبو من مجمس األمن لألمم المتحدة ويطمب من األفريقيين
األعضاء في مجمس األمن لألمم المتحدة إدراج المسألة في جدول أعمال

المجمس.
 .4يشدد أيضاً عمى الحاجة إلى مواصمة كافة الجيود الكفيمة بضمان الموافقة
عمى الطمب المقدم من قبل االتحاد األفريقي إلى مجمس األمن لألمم

المتحدة لتأجيل التحقيقات واإلجراءات القضائية ذات الصمة بالعنف بعد
انتخابات  2008بموجب المادة  16من نظام روما األساسي لمسماح
بإنشاء ألية وطنية لمتحقيق والمحاكمة بشأن ىذه القضية وفقا لنظام
قضائي يتم إصالحو كما ينص عمى ذلك الدستور الجديد وفقا لمبدأ
التكامل؛
 .5يؤكد مجدداً أنو عند استقبال الرئيس البشير من قبل جميورية تشاد ،كينيا
وجيبوتي  .كانت ىذه البمدان تؤدي واجباتيا بمقتضى المادة  23من
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القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والمادة  98من نظام روما األساسي
فضالً عن سعييا إلى إحالل السمم واالستقرار في إقميميا؛

 .6يعرب عن بالغ القمق بشأن الطريقة التي عالج بيا المدعي العام لممحكمة
الجنائية الدولية األوضاع في ليبيا والتي أحاليا مجمس األمن لألمم
المتحدة لممحكمة الجنائية الدولية من خالل القرار .)2011( 1970
ويحيط المؤتمر عمماً بمذكرة التوقيف الخاصة بالعقيد القذافي والصادرة

عن المحكمة االبتدائية ،مما يعقد بشكل كبير الجيود الرامية إلى إيجاد

حل سياسي عن طريق التفاوض لألزمة في ليبيا ،والتي ستتناول أيضاً،

بطريقة تقوم عمى التعاضد ،مسائل متعمقة باإلفالت من العقاب

والمصالحة .وفي ىذا الصدد ،يقرر المؤتمر بأن الدول األعضاء لن

تتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف ،ويطمب من مجمس األمن لألمم المتحدة
تفعيل أحكام المادة  16من نظام روما األساسي بغية تأجيل الدعوى
القضائية لممحكمة الجنائية الدولية ضد ليبيا لمصمحة العدل والسالم في
الدولة؛
 .7يطمب من مجموعة البمدان األفريقية األطراف في نيويورك وفي الىي
وكذلك األعضاء األفريقيين في مجمس األمن لألمم المتحدة متابعة تنفيذ
مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية عن كثب؛
 .8يطمب من المفوضية أيضاً ،بالتعاون مع لجنة الممثمين الدائمين ،التفكير
في أفضل كيفية يمكن من خالليا الدفاع بشكل كامل عن مصالح أفريقيا

وحمايتيا في النظام القضائي الدولي ،والمتابعة الفاعمة لتنفيذ مقررات
المؤتمر بشأن المحكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان لتمكينيا من
المحاكمة عمى الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة عمى األراضي األفريقية؛
 .9يطمب من المفوضية متابعة ىذا الموضوع مع رفع تقارير منتظمة عن
تنفيذ مقررات المؤتمر المتعددة بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

 -3تم إعداد التقرير المرحمي الحالي بيدف إحاطة المؤتمر بالمستجدات التي حدثت
منذ الفترة التي يشمميا التقرير األخير.
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ثانياً :بحث طمب تأجيل اإلجراءات القضائية المتخذة ضد الرئيس السوداني البشير:

 -4بموجب القرار  )2005( 1593المعتمد في  31مارس  ،2005في إطار الفصل
السابع من م يثاق األمم المتحدة ،أحال مجمس األمن الوضع في دارفور منذ أول
يوليو  2002إلى المدعي العام لممحكمة الجنائية الدولية.
 -5في  4مارس  ،2009أصدرت المحكمة االبتدائية األولى لممحكمة الجنائية الدولية
مذكرة توقيف في حق عمر حسن أحمد البشير ،رئيس جميورية السودان،
الرتكابو جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية .إضافة إلى ذلك ،في  12يوليو
 ،2010أصدرت المحكمة االبتدائية األولى مذكرة توقيف ثانية ضد الرئيس
البشير عمى أساس أن ثمة أسباباً معقولة تدعو إلى االعتقاد بأنو كان مسؤوالً عن
ثالثة تيم تتعمق باإلبادة الجماعية المرتكبة ضد ثالث جماعات عرقية في

دارفور.
 -6عقب التماس اإلدانة ضد الرئيس السوداني البشير وصدور مذكرتي التوقيف،
اعتمد مؤتمر االتحاد ومجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي مقررات مختمفة
يطمبان فييا تأجيل اإلجراءات القضائية المتخذة ضد الرئيس السوداني البشير
لمدة سنة ،بموجب المادة  16من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية.
 -7تم تقديم مقرر المؤتمر إلى مجمس األمن لألمم المتحدة في سبتمبر  2010من
قبل بعثة المراقبة الدائمة لالتحاد األفريقي لدى األمم المتحدة والمجموعة األفريقية
في نيويورك ،ومع ذلك ،وحتى حينو ،لم يقم األعضاء األفريقيون في مجمس
األمن بإدراج المسألة رسمياً في جدول األعمال .ونعتقد أن األعضاء األفريقيون

في مجمس األمن لألمم المتحدة استصوبوا إدراج المسألة رسمياً في جدول
األعمال بعد تقديم مذكرة حول اإلجراءات التي ستتخذىا حكومة جميورية السودان

خالل فترة السنة في حالة منح التأجيل.
ثالثاً :طمب المحكمة الجنائية الدولية إصدار الئحة اتهام في حق ستة ( )6مسؤولين
كينيين في إطار العنف بعد االنتخابات في :7007

 -8في  31مارس  ،2010أصدرت المحكمة االبتدائية الثانية لممحكمة الجنائية
الدولية ،باألغمبية ،ق ار ار يخول المدعي العام بدء تحقيق في الوضع في جميورية
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كينيا في إطار الوالية القضائية لممحكمة فيما يتعمق بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
بين أول يونيو  2005و 26نوفمبر  2009عقب االنتخابات .وفي  15نوفمبر
 ،2010قدم المدعي العام ،بعد إجراء تحقيقات إلى المحكمة االبتدائية الثانية
التماسين بموجب المادة  58من نظام روما األساسي يطمب فييما إصدار أمري
استدعاء في حق وليام ساموي روتو ،ىنري كيبرونو كوسجي ،جوشوىا آراب
سانج (القضية األولى) ،وفرانسيس كيريمي موثاورا ،أوىورو مويجاي كينياتا
ومحمد حسين عمي (القضية الثانية) لمسؤوليتيم المزعومة عن ارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية.
 -9مثُل المشتبو فييم الستة طوعاً أمام المحكمة االبتدائية الثانية في جمستي إقرار
التيم من  8 - 1سبتمبر  2011ومن  21سبتمبر إلى  5أكتوبر  ،2011عمى

التوالي ،ومن المقرر أن يصدر في يناير 2012قرار بشأن ما إذا كان ينبغي
إثبات التيم بناء عمى ما إذا كان ىناك دليل دامغ عمى وجود أسباب جوىرية
تدعو لالعتقاد بأن كالً من المشتبو فييم ارتكب كال من الجرائم المحددة في

التيم .واذا ما ثبتت التيم ،تُمزم المحكمة االبتدائية الشخص الذي سيحاكم أمام
المحكمة االبتدائية التي ستتولى قيادة المرحمة الالحقة من اإلجراءات القضائية:
المحاكمة.
 -10بموجب المقرر المؤرخ في  26أكتوبر  ،2011اعتبرت المحكمة االبتدائية الثانية
أن قرار ثبوت أو عدم ثبوت التيم أو تأجيل الجمسة سيتم تقديمو في غضون
ستين يوماً من  24أكتوبر  ،2011وىو تاريخ تقديم آخر مالحظات الدفاع كتابياً
حول جمسة االستماع في القضية األولى .وقد كان من المقرر أن يتم ذلك في

 20يناير .2012
أ) طمب تأجيل التحقيقات واإلجراءات القضائية لممحكمة الجنائية الدولية ذات الصمة
العنف بعد انتخابات  7008في كينيا:

 -11عقب تقديم ىذا االلتماس ،دعم المؤتمر وأجاز من خالل المقرر 
 ASSEMBLY/AU/DEC.334(XVI)طمب كينيا تأجيل التحقيقات واإلجراءات
القضائية ذات الصمة بالعنف بعد انتخابات  2008بموجب المادة  16من نظام
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روما األساسي لتمكين آلية وطنية من التحقيق في القضايا واقامة الدعوى فييا في
إطار نظام قضائي يتم إصالحو وفقاً لما نص عميو الترتيب الدستوري الجديد،

وتمشياً مع مبدأ التكامل .وفي نفس المقرر ،طمب المؤتمر من مجمس األمن

الموافقة عمى ىذا الطمب دعما لعمميتي إحالل بناء السالم والمصالحة الوطنية
الجاريتين بغية منع استئناف النزاع والعنف؛ وطمب من األعضاء األفريقيين في

مجمس األمن لألمم المتحدة إدراج المسألة في جدول أعمال المجمس.
 -12كما ورد في تقرير يونيو  ،2011قدم طمب التأجيل إلى مجمس األمن لألمم
المتحدة من قبل الممثل الدائم لجميورية كينيا لدى األمم المتحدة .وعقب تقديم
الطمب ،نظم مجمس األمن لألمم المتحدة تحت رئاسة الصين ،لشير مارس،
وكولومبيا بما أنيا الرئيس لشير أبريل  -2011حوا اًر غير رسمي في مجمس

األمن في  18مارس  2011ومشاورات غير رسمية في  8أبريل  2011عمى

التوالي ،بغية بحث المسألة .وقد مثمت المفوضيةَ في الحوار غير الرسمي الذي

جرى في  18مارس  2011مفوضة الشؤون االجتماعية المحامية بيانس جواناس

التي ألقت كممة باسم االتحاد األفريقي .كما حضرت الحوار غير الرسمي المذكور
بعثة المراقبة الدائمة لالتحاد األفريقي.
 -13في نياية المشاورات المذكورة ،أبمغ رئيس مجمس األمن ،بموجب رسالة مؤرخة
 12أبريل  2011بعثة المراقبة الدائمة لالتحاد األفريقي لدى األمم المتحدة بأنو،
بعد البحث الكامل ،لم يتفق أعضاء مجمس األمن عمى المسألة.
 -14بالنسبة لمقرر المؤتمر ) ASSEMBLY/AU/DEC.366 (XVIIالمعتمد في يوليو
 ، 2011كرر المؤتمر طمبو إلى مجمس األمن لألمم المتحدة لتأجيل التحقيقات
واإلجراءات القضائية ذات الصمة بالعنف بعد االنتخابات لعام  2008بموجب
المادة  16من نظام روما األساسي .إنيا رؤية مفوضية االتحاد األفريقي في
تفويض األعضاء األفريقيين في مجمس األمن لألمم المتحدة بإدراج ىذا الموضوع
رسمياً في جدول أعمال مجمس األمن لألمم المتحدة ولكن لم يتم ذلك .وحتى

وقت االنتياء من ىذا التقرير ،لم يبحث مجمس األمن لألمم المتحدة الطمب

الجديد بتأجيل اإلجراءات القضائية.
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(ب) دعوى حكومة كينيا لمطعن في الوالية القضائية لممحكمة الجنائية الدولية وفقا
لممادة  99من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية:
 -15تجدر اإلشارة إلى أنو وفقا ألحكام المادة  19من نظام روما األساسي لممحكمة
الجنائية الدولية حول التكامل ،طعنت كينيا-باعتبارىا دولة طرفاً في نظام روما
األساسي لممحكمة التي تدخل ليا الوالية القضائية األساسية عمى التحقيقات
واإلجراءات القضائية المتعمقة بجرائم ضد اإلنسانية المزعومة ذات الصمة بالعنف
ما بعد االنتخابات لعام  -2008في الوالية القضائية لممحكمة الجنائية الدولية.
 -16غير أن المحكمة االبتدائية الثانية رفضت ،في  30مايو  ،2011طعون الحكومة
الكينية في مقبولية القضيتين المرفوعتين إلى المحكمة في سياق الوضع في كينيا.
وفي ىذا الصدد ،اعتبرت المحكمة االبتدائية الثانية أن حكومة كينيا لم تزود
الغرفة ب أي دليل ممموس يفيد بأن ىناك إجراءات يجري اتخاذىا من قبل قضاة
وطنيين ،ضد نفس األشخاص المشتبو في ارتكابيم جرائم تدخل في نطاق الوالية
القضائية لممحكمة الجنائية الدولية .كما اعتبرت المحكمة االبتدائية الثانية أن
حكومة كينيا لم تزود الغرفة بأي معمومات تتعمق بالمجريات والجرائم والحوادث
التي من أجميا يتم التحقيق مع المشتبو فييم أو استجوابيم عمى الصعيد المحمي.
 -17رفعت حكومة كينيا دعوى استئناف ضد قرار المحكمة االبتدائية الثانية .غير أنو
في  30أغسطس  ،2011أكدت محاكم االستئناف التابعة لممحكمة الجنائية
الدولية بأن المحكمة االبتدائية الثانية

قررت في  30مايو  2011مقبولية

القضيتين ورفضت الطعون المقدمة من قبل الحكومة الكينية .وتجدر اإلشارة إلى
أن األحكام الصادرة تم اعتمادىا من قبل األغمبية مع الرفض من قبل قاض
واحد.
رابعاً :التقرير السابق لممادة  96الصادر عن مجمس األمن لألمم المتحدة:

 -18تنص المادة  16عمى أنو ال يجوز البدء في التحقيق أو المالحقة القضائية أو
مواصمتيما لفترة اثنى عشر شي اًر بعد اعتماد مجمس األمن ،بموجب المادة  7من

ميثاق األمم المتحدة ،ق ار اًر يطمب من المحكمة القيام بذلك .كما تنص أيضاً عمى
جواز تجديد الطمب من قبل المجمس في نفس الظروف.
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 -19استخدم مجمس األمن لألمم المتحدة ىذه المادة مرتين فقط في ظروف اُعتبرت
مثيرة لمجدل لمغاية ،وتتسم بالميل إلى ازدواجية المعايير .فبموجب القرار 1422

الصادر في  12يوليو  ،2002المعتمد في إطار الفصل السابع قبل بضعة
أسابيع من بدء نفاذ نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ،وقبل أن تبمغ
المحكمة طور التفعيل في الىاي ،منح مجمس األمن لألمم المتحدة حصانة
شاممة لمدول المساىمة بقوات والتي ليست أطرافاً في نظاما روما األساسي فيما

يتعمق بقوات األمم المتحدة في البوسنة واليرسك .وقد دفعت الواليات المتحدة

باتجاه اعتماد القرار الذي تم تجديده لسنة أخرى في  12يونيو  ،2003خالل
االجتماع الـ 4772لمجمس األمن لألمم المتحدة ،بموجب القرار  .1487وقد
تعرض ىذان الق ارران النتقادات كثيرة من البمدان والدراسين ومجموعات البمدان
باعتبار أنيما يميزان بين قوات حفظ السالم التي تساىم بيا دول أطراف في نظام
روما األساسي ودول من غير األطراف وألن ذلك ينتيك نظام روما األساسي
الذي ينص فقط عمى أن التأجيالت – يتم البت في كل منيا عمى حدة – إال لفترة
محدودة من الزمن؛ وذلك فقط عندما يثبت المجمس وجود تيديد لمسمم واألمن أو
اإلخالل بيما ،وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.
خامساً :مقررات المحكمة االبتدائية األولى لممحكمة الجنائية الدولية بشأن زيارتي الرئيس
السوداني عمر البشير لكل من تشاد ومالوي:

 -20أصدرت المحكمة االبتدائية األولى لممحكمة الجنائية الدولية المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر
 ICC-02/05-01/09في  18أغسطس  2011والمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر رقم:
 ICC-02/05-01/09/137في  19أكتوبر  2011لطمب مالحظات من

حكومتي تشاد ومالوي تباعاً حول زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى ىاتين
الدولتين.

 -21إن المحكمة االبتدائية ،إذ تعتبر أن الرئيس البشير مطموب بموجب مذكرتي
توقيف لجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب واإلبادة الجماعية أصدرتيما المحكمة
الجنائية الدولية في  4مارس  2009و 12يوليو  2010عمى التوالي ،تشير إلى
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أن لكل من جميورية تشاد وجميورية مالوي التزاماً واضحاً بالتعاون مع المحكمة

الجنائية الدولية فيما يتعمق بتنفيذ مذكرتي التوقيف المذكورتين ،وىو التزام بموجب

القرار  )2005( 1593الصادر عن مجمس األمن لألمم المتحدة وبموجب المادة
 87من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر تشاد ومالوي
دولتين طرفين فيو.
 -22كما ورد في مقرراتيا ،دعت المحكمة االبتدائية السمطات المختصة في جميورية
تشاد وجميورية مالوي إلى تقديم أي مالحظات وخاصة فيما يتصل بفشل الدعوى
في االمتثال لطمبات التعاون الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية .وفي ىذا
الصدد ،عممت المفوضية أن حكومة تشاد وحكومة مالوي أحالتا مالحظاتيما إلى
المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر ونوفمبر  .2011ففي المالحظات المذكورة،
أشارت تشاد ومالي ،من بين أمور أخرى ،إلى فيميما أن المادة  27من النظام
األساسي التي تتنازل عن حصانات رؤساء الدول والحكومات ال تسري عمى
الدول غير األطراف في نظام روما األساسي مثل السودان .كما أكدتا التزاميما
بالتقيد بمقررات وسياسات االتحاد.
 -23عمى الرغم من البراىين الصحيحة التي أقامتيا تشاد ومالوي أصدرت المحكمة
االبتدائية ،وفقا لممادة  )7(87من نظام روما األساسي ،الق اررين 05/02
و 09/01بتاريخ  12و 13ديسمبر  2011عمى التوالي ،يتيمان مالوي وتشاد
بعدم التزام بطمبي التعاون المذين أصدرتيما المحكمة فيما يتعمق بتوقيف وتسميم
رئيس جميورية السودان عمر البشير .في نفس السياق ،أحالت المحكمة االبتدائية
المسألة إلى مجمس األمن لألمم المتحدة ومؤتمر الدول األطراف.
 -24في ىذا الصدد ،من الجدير بالذكر بناءاً عمى المقررات السابقة الصادرة عن
المحكمة االبتدائية األولى لممحكمة الجنائية الدولية بشأن زيارة الرئيس البشير لكل

من تشاد وكينيا وجيبوتي ،قرر مؤتمر االتحاد األفريقي ،في مقرره
 ،ASSEMBLY/AU/DEC.334 (XVI)أن جميورية تشاد ،جميورية كينيا،
وجميورية جيبوتي عند استقباليا لمرئيس البشير ،كانت تتخذ مقررات مختمفة
صادرة عن مؤتمر االتحاد األفريقي بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرتيا المحكمة
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في حق الرئيس البشير ،فضال عن أنيا كانت تتصرف سعياً إلى تحقيق السمم

واالستقرار في إقميمييا .أصدرت المفوضية كذلك بيانا صحفيا يؤكد أن قرار

المحكمة الجنائية الدولية خاطئ قانونا وبحكم الواقع .وعميو ،قد يرغب المؤتمر-
بناء عمى توصية المجمس التنفيذي -في تبني نفس النيج الذي أعربت عنو
ً
الدولتان.
سادسا :مذكرتا التوقيف المتان أصدرتهما المحكمة العميا في كينيا ضد الرئيس السوداني
البشير:
بناء عمى طمب من
 -25أصدرت المحكمة العميا في كينيا في  28نوفمبر ً ،2011
فرع محمي لمنظمة غير حكومية دولية ،مذكرتي توقيف ضد الرئيس السوداني
البشير ،استنادا إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
قضت المحكمة العميا بأن عمى المدعي العام ووزير األمن الداخمي أن يقوم
بتوقيف الرئيس بشير إذا قام بزيارة لكينيا .غير أنو تناىى إلى عمم المفوضية أن
حكومة كينيا طعنت في قرار المحكمة العميا أمام محكمة االستئناف .وحتى
استكمال ىذا التقرير ،لم تكن جمسة االستماع أمام محكمة االستئناف قد انعقدت
بعد .وليس لدى المفوضية أية معمومات حول اإلجراءات التي اتخذتيا حكومة
كينيا في ىذا الصدد.
سابعاً :التحقيقات والدعاوى القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا:

 -26منذ إنشائيا ،فتحت المحكمة الجنائية الدولية التحقيقات في سبعة حاالت ،وقد
نشأت جميع ىذه الحاالت من بمدان أفريقية .وتتعمق الحاالت السبعة بجرائم
مرتكبة أو يدعى ارتكابيا في جميورية الكونغو الديمقراطية ،أوغندا ،جميورية
أفريقيا الوسطى ،السودان (دارفور) ،كينيا ،ليبيا وكوت ديفوار .ومن الجدير
بالذكر أنو في حالة جميورية أفريقيا الوسطى ،جميورية الكونغو الديمقراطية،
وأوغندا مارست المحكمة الجنائية الدولية الوالية القضائية بناءاً عمى اإلحالة من

قبل الدولة الطرف التي ارتكبت الجرائم عمى أراضييا .وعمى عكس الحاالت
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الثالثة المشار إلييا أعاله وكذلك الحالة في كينيا ،يتعمق الوضع في دارفور وليبيا
بدولتين ليستا طرفاً في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية .وقد تمت إحالة

الوضع في دارفور وليبيا إلى المدعي العام لممحكمة الجنائية الدولية من قبل
مجمس األمن لألمم المتحدة بموجب قراره رقم  )2005( 1593وقراره 1970
( )2011عمى التوالي.
 -27بالنسبة لموضع في كوت ديفوار ،من الجدير بالذكر قبول كوت ديفوار -وىي
ليست طرفاً في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية -الوالية القضائية

لممحكمة الجنائية الدولية في  18أبريل  .2003ومؤخ اًر في  14ديسمبر 2010

و 3مايو  ،2011أكد رئيس جميورية كوت ديفوار مجدداً قبول الدولة لتمك الوالية
القضائية .وعميو ،أحيل رئيس كوت ديفوار السابق ،السيد لوران باجبو ،المتيم

بج رائم ضد اإلنسانية يشتبو في ارتكابو ليا في سياق العنف الذي أعقب
االنتخابات في كوت ديفوار بين  16ديسمبر  2010و 12أبريل  ،2011إلى
المحكمة الجنائية الدولية في الىاي (ىولندا) في  30نوفمبر  2011عقب مذكرة
التوقيف التي أصدرتيا المحكمة في  23نوفمبر  .2011وقد مثٌل السيد جباجبو

ألول مرة أمام المحكمة في  5ديسمبر  2011بينما تقرر أن تبدأ جمسة إثبات
التيم في  18يونيو .2012
 -28وفيما يتعمق بعمل المحكمة الجنائية الدولية ،تجدر اإلشارة إلى أنو ،في كممة
رئيسية موجية إلى االجتماع نصف السنوي ومنتدى البحث لمجمعية األمريكية
لمقانون الدولي المنعقد في لوس أنجموس في  4نوفمبر  ،2011اعترف السيد
لويس مورينو -أوكامبو ،المدعي العام لممحكمة المنتيية واليتو ،أن ثمة ازدواجية

في المعايير لدى المحكمة .في ىذا الصدد ،أشار إلى ثمة "معيا ار واحدا لـ119

دولة عضوا ومعيا ار آخر لكل دولة أخرى" .وعند التطرق إلى إحالة الوضع في
ليبيا إلى المحكمة من قبل مجمس األمن لألمم المتحدة دون الوضع في سوريا،

أوضح أن الفرق الوحيد يتمثل في الموقع الجغرافي السياسي لمبمدين .وعميو،
يتناغم االستنتاج الذي ال مفر منو مع استنتاجات أجيزة صنع السياسة لالتحاد
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األفريقي أن المحكمة ال جنائية الدولية أصبحت وسيمة في يد مجمس األمن لألمم
المتحدة لمعاقبة البمدان التي يعتبرونيا "غير سميمة السموك سياسيا".
ثامنا :نتائج الدورة العاشرة لمؤتمر الدول األطراف في نظام روما األساسي لممحكمة
الجنائية الدولية:
 -29عقدت الدورة العاشرة لمؤتمر الدول األط ارف في نظام روما األساسي لممحكمة
الجنائية الدولية في المقر الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك ،الواليات المتحدة
من  21 - 12ديسمبر  .2011بناء عمى دعوة األمانة لمؤتمر الدول األطراف،
وفي سياق تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية ،شارك وفد من
مفوضية االتحاد األفريقي في الدورة المشار إلييا ،لمعمل مع مجموعة الدول
األفريقية األطراف لمتأكيد عمى مناقشة انشغاالت االتحاد األفريقي والدول
األعضاء فيو عمى النحو المناسب ،مع إحاطة الدورة الحالية لممؤتمر من خالل
المجمس التنفيذي.
 -30بحثت الدورة العاشرة لمؤتمر الدول األطراف ،من بين جممة موضوعات أخرى،
بنود جدول األعمال التالية :انتخاب المدعي العام الجديد لممحكمة الجنائية
الدولية ،انتخاب ستة قضاة ،وميزانية  2012المقترحة لممحكمة الجنائية الدولية:
أ) انتخاب المدعي العام الجديد لممحكمة الجنائية الدولية
 -31أوصت لجنة البحث لمؤتمر الدول األطراف-التي أسست من قبل مؤتمر الدول
األطراف في دورتو التاسعة في ديسمبر  2010والمكونة من خمسة أعضاء
يمثمون كل واحده من المجموعات اإلقميمية -باألشخاص األربعة التالية أسماؤىم
الختيارىم من قبل مؤتمر الدول األطراف كقائمة مرشحين مختصرة لمتعيين في
منصب المدعي العام القادم لممحكمة الجنائية الدولية:
 )9فاتو ب .بن سودا ،حالياً نائبة المدعي العام -المحكمة الجنائية الدولية؛

 )7أندرو ت .كايمي ،حالياً مدعي عام دولي مشارك -المحاكم االستثنائية في
محاكم كمبوديا
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 )3محمد شاند عثمان ،حالياً كبير قضاة تنزانيا

 )4روبرت بيتيت ،حالياً مستشار ،قسم الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحروب،
إدارة العدل ،كندا

 -32في ىذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى أنو بموجب المقرر )EX.CL/DEC.664(XIX

الصادر في مالبو ،غينيا االستوائية في يونيو  ،2011صادق المجمس عمى
ترشيح السيدة /فاتو بوم بن سودا من جامبيا بوصفيا المرشح األفريقي الوحيد في
االنتخاب لمنصب المدعي العام لممحكمة الجنائية الدولية.
 -33عقب المشاورات التي جرت في سياق ىيئة مكتب مؤتمر الدول األطراف
وانسحاب بقية المرشحين ،انتخب مؤتمر الدول األطراف برفع األيدي السيدة فاتو
بن بوم بن سودا من جميورية جامبيا مدعية عامة جديدة لممحكمة الجنائية الدولية
لفترة تسع ( )9سنوات ابتداء من  16يونيو .2012
ب) انتخاب القضاة الجدد لممحكمة الجنائية الدولية:

 -34في يناير ويونيو  ،2011أجاز المجمس التنفيذي مرشحين اثنين من نيجيريا
وموريشيوس عمى التوالي النتخابيما كقاضيين .وعمى الرغم من ىذه اإلجازة ،كان
ثمة خمسة مرشحين آخرين من الدول األفريقية األطراف التالية :بوركينا فاسو،
جميورية أفريقيا الوسطى ،جميورية الكونغو الديمقراطية ،النيجر وسيراليون .وقد
أثر عدم احترام إجازات االتحاد األفريقي سمبا عمى نتائج االنتخابات حيث أن
مؤتمر الدول األطراف لم يتمكن من انتخاب قاضيين جديدين عمى األقل من
الدول األفريقية األطراف ،ليحال محل القاضيين المنتيية واليتيما من مالي وأوغندا
عمى التوالي .وانتخب مؤتمر الدول األطراف فقط السيد تشيمي إيبوي-أوسوجي
من جميورية نيجيريا االتحادية قاضيا.
 -35تود المفوضية أن تقدم التوصيات التالية إلى المؤتمر من خالل المجمس التنفيذي:
 )1ثمة حاجة إلى استكشاف الطرق والوسائل الكفيمة بضمان االلتزام بطمب
االتحاد األفريقي إلى مجمس األمن لألمم المتحدة لتأجيل اإلجراءات القضائية
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التي تم بدؤىا ضد الرئيس السوداني البشير وفقا لممادة  16من نظام روما
األساسي لممحكمة الجنائية الدولية حول تأجيل القضايا من قبل مجمس األمن
لألمم المتحدة؛
 )2ينبغي أن تتابع مجموعة الدول األفريقية األطراف في نيويورك والىاي ،وكذلك
األعضاء األفريقية في مجمس األمن لألمم المتحدة تنفيذ مقررات المؤتمر
بشأن المحكمة الجنائية الدولية ،بالتعاون مع المفوضية ،بغية ضمان بحث
االقتراحات واالىتمامات األفريقية عمى نحو مالئم من قبل مجمس األمن
لألمن المتحدة ومؤتمر الدول األطراف في نظام روما األساسي؛
 )3ينبغي أن تؤكد أجيزة صنع السياسة مجددا فيم االتحاد األفريقي أنو ليس
بإمكان نظام روما األساسي المؤسس لممحكمة الجنائية الدولية ومجمس األمن
لألمم المتحدة أن يزيال الحصانات التي يمنحيا القانون الدولي لكبار مسؤولي
الدول مثل رئيس دولة أو حكومة في السمطة لبمدان ليست أطرافا في نظام
روما األساسي.
 )4ينبغي أن تقرر أجيزة صنع السياسة أنو ،من خالل استقبال الرئيس بشير،
كانت جميورية مالوي ،مثل جيبوتي وتشاد وكينيا قبميا ،تنفذ مختمف مقررات
مؤتمر االتحاد األفريقي بشأن مذكرات التوقيف التي أصدرتيا المحكمة
الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير؛
 )5ينبغي أن تشدد أجيزة صنع السياسة عمى حاجة جميع الدول األعضاء إلى
االلتزام بمقررات المؤتمر بشأن مذكرات التوقيف التي أصدرتيا المحكمة
الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني البشير وفقا لممادة  )2( 23من القانون
األساسي والمادة  98من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية.
-
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