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 :مقدمة –أوال 
ئية لمؤتمر االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيكبيا، في انعقدت الجمسة االستثنا -1

لبحث عالقة أفريقيا مع المحكمة الجنائية الدكلية. كفي كقت الحؽ،  2013أكتكبر  12
، EXT/ASSEMBLY/AU/DEC.1 (Oct.2013)اعتمد المؤتمر، مف بيف أمكر أخرل، المقرر

 عمى النحك التالي:
 
 يقرر اآلن: -10"
ـ الدستكرم ككحدة الدكؿ األعضاء، ال يجكز رفع أك مكاصمة أم لمحفاظ عمى النظا (1)

في  تيـ أماـ أم محكمة أك ىيئة قضائية دكلية ضد أم رئيس دكلة أك حككمة
 السمطة أك أم شخص يتصرؼ أك يحؽ لو التصرؼ بيذه الصفة خالؿ مدة كاليتو؛

   
لياـ سامكم الرئيس ك الرئيس أكىكرك كينياتا كنائب ينبغي تعميؽ محاكمة كؿ مف  (2)

ركتك، المذيف يتكلياف القيادة حاليا في جميكرية كينيا، كذلؾ حتى يُكمالف مدة 
 كاليتيما؛

 
تشكيؿ مجمكعة اتصاؿ تابع لممجمس التنفيذم يرأسيا رئيس المجمس كتتككف مف  (3)

( أعضاء )كاحد مف كؿ إقميـ( إلجراء المشاكرات مع أعضاء مجمس األمف 5خمسة )
( بغية التفاعؿ مع مجمس األمف 5أعضائو الدائميف الخمسة )لألمـ المتحدة كخاصة 

حكؿ جميع انشغاالت االتحاد األفريقي بشأف عالقتو مع المحكمة الجنائية الدكلية، 
بما فييا إحالة قضيتي كينيا كالسكداف لمحصكؿ عمى آرائيـ قبؿ بداية المحاكمة في 

 ؛ 2013نكفمبر  12
 

كمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب اإلسراع بعممية تكسيع اختصاص المح (4)
 الجرائـ الدكلية مثؿ اإلبادة الجماعية، الجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب؛ لمقاضاة
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يطمب مف المفكضية اإلسراع بعممية تكسيع اختصاص المحكمة األفريقية لحقكؽ  (5)

زة صنع اإلنساف كالشعكب لمتعامؿ مع الجرائـ الدكلية كفقان لممقرر ذم الصمة ألجي
 السياسة، كيدعك الدكؿ األعضاء إلى دعـ ىذه العممية؛

 
تقترح الدكؿ األفريقية األطراؼ في نظاـ ركما األساسي إدخاؿ التعديالت ذات  (6)

 ؛مف النظاـ 121الصمة عمى نظاـ ركما األساسي كفقا لممادة 
 

يطمب مف الدكؿ األفريقية األطراؼ في نظاـ ركما األساسي كخاصة األعضاء  (7)
يئة مكتب مؤتمر الدكؿ األطراؼ أف تدرج في برنامج عمؿ الدكرات القادمة في ى

لمؤتمر الدكؿ األطراؼ مسألة إصدار المحكمة الجنائية الدكلية لكائح االتياـ بحؽ 
رؤساء دكؿ أفريقييف في السمطة كعكاقبو عمى السمـ كاالستقرار كالمصالحة في الدكؿ 

 األعضاء في االتحاد األفريقي؛
 

ألم دكلة عضك في االتحاد األفريقي ترغب في إحالة قضية إلى المحكمة ينبغي  (8)
 الجنائية الدكلية، إبالغ االتحاد األفريقي بذلؾ كطمب المشكرة منو؛

 
ينبغي أف تكجو كينيا رسالة إلى مجمس األمف لألمـ المتحدة تطمب فييا تأجيؿ  (9)

مف نظاـ ركما  16كفقا لممادة  اإلجراءات القضائية ضد رئيس كنائب رئيس كينيا
 ؛كتجيزىا جميع الدكؿ األفريقية األطراؼ األساسي،

 
كفقا ليذا المقرر، أف يُطمب مف المحكمة الجنائية الدكلية تأجيؿ محاكمة الرئيس  (10)

كتعميؽ اإلجراءات ضد نائب  2013نكفمبر  12في  أف تتـ أكىكرك كينياتا، المقرر
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لألمـ المتحدة طمب كينيا،  الرئيس كلياـ سامكم ركتك، لحيف بحث مجمس األمف
 المدعـك مف االتحاد األفريقي لمتأجيؿ؛

 
أف الرئيس أكىكرك كينياتا لف يمثُؿ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية حتى يقكـ    (11)

مجمس األمف كالمحكمة الجنائية الدكلية بمعالجة المسائؿ التي أثارىا االتحاد األفريقي 
 كأعضاؤه ؛"

 
، الستعراض التقدـ المحرز في تنفيذ 2013ياية نكفمبر عقد قمة استثنائية نحك ن (12)

 (Ext/Assembly/AU/Dec.1(Oct.2013))ىذا المقرر الصادر عف المؤتمر 
 

مف المفكضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدكرة العادية يطمب  ،أخيراو  -11
 2014القادمة لممؤتمر في يناير 

 
ؤتمر المذككر أعاله، بيدؼ إطالع أجيزة تـ إعداد ىذا التقرير بمكجب مقرر الم -2

كضع السياسة لالتحاد األفريقي عمى التطكرات المستجدة التي طرأت منذ اعتماد المقرر 
 المذككر.

 
االتصال لالتحاد األفريقي المعنية بالمحكمة الجنائية  مجموعةنتائج التفاعل بين  –ثانيا 

 الدولية وأعضاء مجمس األمن لألمم المتحدة
معنية اتصاؿ لممجمس التنفيذم  مجمكعةتـ إنشاء ر أعاله، ك لممقرر المذك تنفيذا -3

معالي الدكتكر  امثؿ كؿ إقميـ مف أقاليـ أفريقيا كيترأسيتالمحكمة الجنائية الدكلية، ب
، كزير خارجية جميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية، كسيكسار بجركس آدىانـك دتي
 :مف التالية اسماؤىـتككف تك 
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 أكرييـ، كزير الدكلة األكغندم لمشؤكف الخارجية )إقميـ  أككيمكالي ىنرم مع
 الشرؽ(؛

 شماؿ(الم، كزير خارجية مكريتانيا )إقميـ ديكالسيد أحمد تي 
  معالي الدكتكر ألبيرت ككانا، عضك البرلماف، كزير الشؤكف الرئاسية كالمدعي

 العاـ في ناميبيا )إقميـ الجنكب(
  غرب(؛إقميـ الزير خارجية السنغاؿ )، ك نداييالسيد مانككر 
  يشيمي، القائمة بأعماؿ بركندم لدل األمـ المتحدة )إقميـ نداالسيدة أنيسي

 الكسط(.
 

االتصاؿ كسعادة السيدة آمنة سي. محمد، ككيمة كزارة خارجية  مجمكعة تقام -4
، لمتكاصؿ مع مجمس 2013أكتكبر  31إلى  27كينيا، بميمة رسمية إلى نيكيكرؾ مف 

مشاكرات الاالتصاؿ  مجمكعة كما أجرت مف لألمـ المتحدة كفقا لمتفكيض المسند إليو.األ
مع األميف العاـ لألمـ المتحدة كرئيس الجمعية العامة لألـ المتحدة  كرئيس مؤتمر الدكؿ 

 األطراؼ في نظاـ ركما األساسي كالمجمكعة األفريقية في نيكيكرؾ.
   

 تمجمس األمف لألمـ المتحدة، حضر  ثنائية مع أعضاءالمشاكرات العقب  -5
أكتكبر  31االتصاؿ حكارا تفاعميا مع مجمس األمف في مقر األمـ المتحدة في  مجمكعة
 االتصاؿ إلى ما يمي: مجمكعة. خالؿ ىذا الحكار، أشار أعضاء 2013

 
اإلفالت مف العقاب بؿ ىي ممتزمة بمكافحتو كفقا  فال تغض أفريقيا الطرؼ ع (1

لالتحاد األفريقي الذم ينص عمى حؽ االتحاد في التدخؿ في  لمقانكف التأسيسي
 جرائـ ضد اإلنسانية؛ الحرب ك الحاالت الجرائـ الدكلية مثؿ اإلبادة الجماعية، جرائـ 
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ـ كاالستقرار في شرؽ أفريقيا باستثناء عنؼ ما بعد اللمس اكانت كينيا منار  (2
الستقرار أمرا ميما ؛ كيعتبر تعزيز ا2008 – 2007االنتخابات المؤسؼ في 

 بالنسبة لمبمد ؛
 

إصالح السمـ كالمصالحة، بما يشمؿ  إلحالؿاتخذت كينيا اإلجراءات الالزمة  (3
 سمطتيا القضائية كأجيزة شرطتيا، كغيرىما مف مؤسسات الحكـ؛

 
تعكيضات إلى جميع الضحايا كأعيد تكطيف جميع النازحيف داخميا، كقد التـ دفع  (4

نيا دكرا ىاما في تصحيح اآلثار السمبية التي ترتبت عمى لعب رئيس كنائب رئيس كي
 ؛2008 – 2007عنؼ ما بعد االنتخابات في 

 
احتراـ قرار شعب كينيا بانتخاب الرئيس كنائب الرئيس كيحتاج ىذا األخير  ينبغي (5

إلى أف يتمكف مف أداء مسؤكلياتو الدستكرية بفعالية ككفاءة، خصكصا عمى ضكء 
تنظيـ /بىابية كالخطر الكاضح الذم تشكمو جماعة الشباىجمات كيستجايت اإلر 

عقب   القاعدة في اإلقميـ، كما اعترؼ بذلؾ مجمس األمف لألمـ المتحدة في بيانو
أكد فيو أف اإلرىاب بجميع أشكالو كمظاىره يشكؿ تيديدا الذم مأساة كيستجايت 

 لمسمـ كاألمف الدكلييف.
 

 ماضي في القضايا الكينية غير مرضالتعاكف المحكمة الجنائية الدكلية في  (6
 

إف قمؽ أفريقيا، في حالة زعزعة االستقرار في كينيا، حقيقي، كمف الميـ أف يثؽ  (7
تفادم أية أزمة جديدة في إقميـ متقمب عالكة عمى المجتمع الدكلي بأفريقيا، 

في  ليس مف السيؿ تحديد الفرؽ بيف حالة السمـ كحالة الالسمـعمما أف األكضاع، 
 .اإلقميـىذا 
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 ، كما أفال يمكف تصكر مكقؼ االتحاد األفريقي بأنو ال يستند إلى أية مبررات  (8

مف  16بمكجب المادة  اختصاصاتوالكضع في كينيا يبرر ممارسة مجمس األمف 
الفصؿ السابع مف ميثاؽ ب مقركنةظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ن

 ضي قدما كمعالجة التحديات التي تكاجييا.لتمكيف كينيا مف الماألمـ المتحدة 
 

كمجمس األمف أف يكفا عف تجاىؿ  ةالدكلي ةآف األكاف لكؿ مف المحكمة الجنائي (9
صكت أفريقيا كأف يقدما جكابا مرضيا لطمب تأجيؿ اإلجراءات القضائية ضد رئيس 

 مف نظاـ ركما األساسي. 16كنائب رئيس كينيا كفقا لممادة 
 

كؿ عضك مف أعضاء مجمس األمف عف كجية نظره حكؿ طمب ردا عمى ذلؾ، أعرب  -6
مف نظاـ ركما  16تأجيؿ اإلجراءات القضائية ضد رئيس كنائب رئيس كينيا كفقا لممادة 

، كما فعمكا خالؿ المشاكرات الثنائية. كقد اختمفت آراء ةاألساسي لممحكمة الجنائية الدكلي
بياف كؿ كاحد منيـ لصالح أك  أعضاء مجمس األمف حكؿ المسألة كما يتجمى ذلؾ في

  ضد طمب التأجيؿ.
المغرب، رواندا، توجو، ( المؤيدكف لمتأجيؿ، تحديدا 7يقكؿ األعضاء السبعة ) -7

 في بياناتيـ ما يمي: أذربيجان، الصين، روسيا وباكستان، 
 

إف مكاصمة اإلجراءات القضائية ضد رئيس كنائب رئيس كينيا في ظؿ انعداـ  (1
مع الحاجة العامة إلى ضماف األمف كاالستقرار في كينيا كفي  ىيتنافاألمف الراىف 

 اإلقميـ؛
   

مف الميـ أف تستمر كينيا في االضطالع بالدكر الذم يؤكؿ إلييا مع أداء قادتيا  (2
 المنتخبيف ديمقراطيا كاجباتيـ الدستكرية بكفاءة كفعالية؛
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ينية كترّحب بأية ف القضايا الكالمنبثقة ععفا الزمف  عف الحكار حكؿ المسائؿ  (3

 مناقشات تجرم حكؿ مسألة ذات اىتماـ بالغ لمقارة األفريقية؛
 

لإلفالت مف العقاب أك إضعاؼ نظاـ العدالة  تركيجاال بشكؿ طمب التأجيؿ  (4
 16الدكلية حيث إنو يتـ ضمف اإلطار القانكني لنظاـ ركما األساسي ككفقا لممادة 

لدكلية، بؿ يتـ فقط لتمكيف قادة كينيا مف مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية ا
 معالجة المسائؿ األمنية الممحة في البمد كفي اإلقميـ؛

 
بدء ال يعتبر القرار الذم صدر مؤخرا عف المحكمة الجنائية الدكلية بتأجيؿ  (5

محاكمة رئيس كينيا كاقتراحات أعضاء مجمس األمف بالنظر في مسارات أخرل أمرا 
، كتشكؿ عمى كجو الخصكص أدلة عمى التسييس، كقد ثبت في ىذه المرحمة مناسبا

 عدـ استقاللية المحكمة مف خالؿ انعداـ المركنة في الطمبات الماضية مف كينيا.
 

كاالستقرار، فمف الالـز أف يمنح مجمس األمف ـ الما داـ ُيعتبر اإلرىاب تيديدا لمس (6
ـ ركما األساسي مف نظا 16( شيرا كفقا لممادة 12تأجيال يستغرؽ اثني عشر )

لتمكيف كينيا مف معالجة جميع مسائميا مع  مؤتمر الدكؿ األطراؼ في المحكمة 
الجنائية الدكلية، كمكاصمة جيكدىا في مكافحة اإلرىاب كغيرىا مف المسائؿ األمنية 

 األكسع ، بما فييا الصكماؿ؛
 

ا في بمد زيد الكضع تعقيدت فمف شأف اإلجراءات القضائية ضد القيادة في كينيا أ (7
 ؛تيديدات كاالستقرار ـلسالفيو ا يكاجو
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أثبت اعتماد دستكر جديد يعزز ىيكؿ الحكـ في كينيا كما تبع ذلؾ مف انتخابات  (8
معالجة أسباب عنؼ ما بعد  فيسممية كديمقراطية تصميـ كينيا عمى المضي قدما 

 ؛2008 – 2007االنتخابات في 
 

مع كما زاؿ يبديو رئيس كنائب رئيس كينيا بالتعاكف الكامؿ الذم أبداه يب رحتـ الت (9
 ؛الدكلية المحكمة الجنائية

 
يمثؿ مفيكـ التكامؿ حجر األساس لمعدالة الجنائية الدكلية كقد أصبحت كينيا قادرة  (10

عمى معالجة مسائميا بنفسيا، كعميو، ينبغي أف تأخذ المحكمة الجنائية الدكلية ىذا 
 األمر في االعتبار؛

 
 16بمكجب المادة  اختصاصاتورس مجمس األمف لألمـ المتحدة مف الميـ أف يما  (11

قضيتي رئيس كنائب  يؤجؿ فكأمف نظاـ ركما األساسي  لممحكمة الجنائية الدكلية 
رئيس كينيا حيث إف البمد دخؿ مرحمة جديدة في ظؿ نصكص دستكرية جديدة، 

عمى  كيستمر في االضطالع بدكر حاسـ في مكافحة اإلرىاب، بما ذلؾ اليجمات
، أكغندا، كأديس أبابا، في كؿ مف كمباالالتي كقعت كيستجايت، كمحاكالت االعتداء 

كجكد تيديد لمسمـ كاالستقرار ليس في البمد فحسب كلكف  يثبت ألمر الذمإثيكبيا، ا
  في اإلقميـ.

 
تيامات في الىام حيث إف الال ينبغي أف يجيب رئيس كنائب رئيس كينيا عمى ا  (12

ؤثر عمى قدرتيما عمى أداء كاجباتيما الدستكرية، كينبغي أف تنص مف شأف ذلؾ أف ي
 لمقادة المنتخبيف؛ الحصانةالمعايير القانكنية الدكلية عمى 
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( المرفكعة إلى المحكمة الجنائية الدكلية بأفريقيا، 8تتعمؽ جميع القضايا الثماني )  (13
جدكؿ % مف 70ب كمف ثَـّ نشأ شعكر بأف المحكمة تستيدؼ أفريقيا فقط؛ كما يقار 

مجمس األمف يتصؿ بأفريقيا، كعميو، فمف األىمية بمكاف معاممة االتحاد أعماؿ 
 األفريقي كشريؾ في حؿ مشاكؿ أفريقيا؛

 
يمتمؾ مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كاضحة ك  16إف المادة   (14

يدىا، كما ( شيرا، كتجد12تأجيؿ القضية لمدة اثني عشر )مجمس األمف صالحية 
ىك الحاؿ بالنسبة لكينيا حيث إنو يمكف إيراد متطمبات السمـ كاالستقرار كبراىيف، 

النظر في طمب االستئناؼ يقـك بك كعميو، ينبغي أف يناقش مجمس األمف ىذا الخيار 
 المخمص الذم قدمو االتحاد األفريقي؛

 
المحكمة الجنائية  الطريقة التي تتعامؿ بيامف يساكر االتحاد األفريقي قمؽ بالغ   (15

يبرر طمب تأجيؿ اإلجراءات القضائية ضد رئيس مما مع قضايا كينيا،  ةالدكلي
 مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية؛ 16كنائب رئيس كينيا كفقا لممادة 

 
 ةالمنظمات اإلقميميمكقؼ مف الميـ أف يحتـر مجمس األمف مكقؼ البمد، ككذلؾ   (16

 الحالة، كينيا كاالتحاد األفريقي عمى التكالي؛ المعنية، كفي ىذه
 

حاجة األجيزة القضائية الدكلية إلى احتراـ سيادة البمداف كالقادة الكطنييف المنتخبيف  (17
ديمقراطيا، خصكصا كأف الكالية القضائية لممحكمة الجنائية الدكلية محدكدة بمبدإ 

 التكامؿ؛
 

 كأف تعالجنداء البمداف األفريقية ى إلينبغي أف تصغي المحكمة الجنائية الدكلية  (18
 لكف في أسرع كقت ممكف؛ كحصافةالمسألة بجدية 
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مف الميـ أف يحتـر المجتمع الدكلي إرادة الشعب الكيني في انتخاب رئيسو كنائب  (19

 رئيسو؛
 

تأكيد عمى األىمية لمأف يرل االتحاد األفريقي ضركرة إرساؿ كفد رفيع المستكل   (20
نما لالتحاد األفريقي أيضا؛ ككاف التي تكتسييا المسألة  ليس فحسب بالنسبة لكينيا كا 

مف المشركع أف يتكقع االتحاد األفريقي مف مجمس األمف نتائج مممكسة تمكف كينيا 
 مف التعامؿ مع التيديد الذم يحدؽ بأمنيا الكطني كبأمف اإلقميـ؛

 
أرجنتين،  لمتأجيؿ، تحديدا، ( المعارضكف8) ةالثمانيمجمس األمف أشار أعضاء  -8

ماال، لوكسمبورغ، جمهورية كوريا، المممكة المتحدة والواليات يأستراليا، فرنسا، غوات
 في بياناتيا، إلى ما يمي، مف بيف أمكر أخرل:  المتحدة األمريكية، 

 
القانكف، سيادة إف كينيا ىي دكلة طرؼ في المحكمة الجنائية الدكلية كقد احترمت  (1

طار القانكني لممحكمة، لكف مف الميـ التكفيؽ بيف يفسر طمب التأجيؿ في اإلمما 
 مجمس األمف  كاختصاصالمحكمة  اختصاص

   
تمعب كينيا دكرا رئيسا في اإلقميـ كمف الميـ بالنسبة لرئيس كينيا أف يقكد البمد  (2

بفعالية كيبدك أف القرار الذم صدر مؤخرا عف دائرة االستئنافات نظر في جميع 
ماح بإدخاؿ حاالت المركنة في محاكمة كؿ مف رئيس كنائب اإلجراءات الممكنة لمس

  رئيس كينيا، بما في ذلؾ التأجيؿ المؤقت لمحاكمة الرئيس؛
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تعتبر العدالة أمرا ضركريا بالنسبة لممصالحة الكطنية؛ كالجيكد التي بذلتيا كينيا  (3
 2008 – 2007لتعزيز المصالحة الكطنية عقب عنؼ ما بعد االنتخابات في 

 بيامرحب 
 

كينيا العبة رئيسية في القرف األفريقي، خصكصا في الصكماؿ، كيتطمب  إف (4
الدستكرية لتجنب  اف عمى أداء كاجباتيميْ كضعيا أف يككف الرئيس كنائب الرئيس قادر  

 أية آثار سمبية عمى البمد؛
 

ثمة خيارات أخرل ممكنة ضمف اإلطار القانكني لنظاـ ركما األساسي لممحكمة  (5
كتتعمؽ  تسكانا كاألردف،ك لختنشتايف كبدكلية، بما فييا اقتراحات قدمتيا الجنائية ال

مف شأنيا أف يككف مف قكاعد اإلجراء كاألدلة  134ة المادبإدخاؿ تعديالت عمى 
مؤتمرات بالفيديك؛ كستتـ مناقشتيا خالؿ دكرة مؤتمر المحاكمة عف طريؽ عقد  تتيح

 .2013الدكؿ األطراؼ المقرر عقدىا في نكفمبر 
 

مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة أمر ضركرم  16ال يبدك أف استعماؿ المادة  (6
حيث أف الكضع في كينيا ال يستكفي معيار الفصؿ السابع، تحديدا تيديد السمـ 

 كاالستقرار الدكلييف؛
 

تـ تسجيؿ انشغاالت كينيا كاالتحاد األفريقي إزاء اإلجراءات القضائية المفتكحة  (7
س كينيا أماـ المحكمة الجنائية الدكلية، كمف الميـ أف يكاصؿ ضد رئيس كنائب رئي

االتحاد األفريقي كمجمس األمف التحاكر بغية إحراز التقدـ في المسائؿ البالغة 
التي أثارتيا كينيا كاالتحاد األفريقي إزاء التيديد المحدؽ بالسمـ كاالستقرار ك  الخطكرة

قميـ البحيرات الك  برل؛في إقميـ شرؽ أفريقيا كا 
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حاجة المحكمة إلى تكخي المركنة لتمكيف قادتي كينيا مف أداء كاجباتيما  (8
الدستكرية؛ غير أنو مف األىمية بنفس القدر أف تقاـ العدالة حيث تعتبر ذلؾ عنصرا 

 حاسما لمسالـ الدائـ؛
 

ينبغي أف تكاصؿ كينيا العمؿ مع عمميات المحاكمة الجارية في المحكمة الجنائية  (9
اإلطار القانكني لنظاـ ركما األساسي لممحكمة  عبرأية مسألة  ف تعالجكأالدكلية 

 خالؿ مؤتمر الدكؿ األطراؼ؛الجنائية الدكلية عمى كجو الخصكص، 
 

 ينبغي أف تستمر كينيا في تنفيذ دستكرىا الجديد كفي دعـ احتراـ حقكؽ اإلنساف؛ (10
 

لمجمس األمف مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة عمى دكر حاسـ  16تنص المادة  (11
في التعامؿ مع األكضاع التي تككف فييا متطمبات السمـ كالعدالة متنافية، لكف ال 

 يبدك أف ذلؾ ىك الحاؿ في قضايا كينيا؛
 

ال ينبغي أف يتدخؿ مجمس األمف في ىذه المرحمة لضماف عدـ اإلضرار  (12
المدعية أف إلى كتبدك المحكمة مرنة حيث أف ثمة دالئؿ تشير  ؛باستقاللية المحكمة

 ؛2014العامة ال تعترض عمى تأجيؿ محاكمة رئيس كينيا حتى فبراير 
 

خصكصا في مكافحة اإلرىاب بالغة يكتسي الدكر الكيني في اإلقميمي أىمية   (13
التحديات التي تكاجو خطكرة الشنيعة عمى كبستجايت  اتالعالمي؛ كقد أظيرت اليجم
 العالـ في مكافحة اإلرىاب؛
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مع االنشغاالت التي تثيرىا كينيا كاالتحاد األفريقي مف خالؿ  ال ينبغي التعاطي  (14
مف نظاـ ركما األساسي، لكف مف خالؿ المحكمة الجنائية الدكلية كمؤتمر  16المادة 

 الدكؿ األطراب؛
 

كفي ىذا ثمة خيارات مختمفة يتعيف تباحثيا. أكال مع المحكمة الجنائية الدكلية،   (15
ئناؼ الذم يعطي لرئيس كنائب رئيس كينيا إمكانية الصدد، يعتبر قرار دائرة االست

الغياب كتأجيؿ محاكمة الرئيس أمرا مشجعا. ثانيا، ينبغي أف يككف التعاكف مع 
المحكمة الجنائية الدكلية متبكعا بمناقشات خالؿ مؤتمر الدكؿ األطراؼ، بما فييا 

ت تكفيرقتراحات لتعديؿ قكاعد اإلجراء كاألدلة بغية اال احة إجراء أمكر مثؿ المركنة كا 
 عقد المؤتمرات عف طريؽ الفيديك؛

 
تطكرا إيجابيا  2014يعتبر قرار المحكمة تأجيؿ محاكمة رئيس كينيا حتى فبراير  (16

كمف شأنو أف يتيح فرصة لمنظر في جميع تفاصيؿ االنشغاالت التي تثيرىا كينيا 
مف شير نكفمبر  كاالتحاد األفريقي قبؿ انعقاد مؤتمر الدكؿ األطراؼ في كقت الحؽ

 ؛2013
 

ر أعضائو حكؿ ك منظ تفاكتيلـ يتمكف مجمس األمف مف التكصؿ إلى اتفاؽ حيث  (17
غير أف ذلؾ ينبغي أف يشكؿ  .العالقة بيف المحكمة الجنائية الدكلية كمجمس األمف

 بيف االتحاد األفريقي كمجمس األمف. ةفقط بداية حكار أكثر جدي
 

 مجمس األمنبحث طمب التأجيل من قبل  –ثالثا 
 

كما ىك مطمكب بمكجب مقرر المؤتمر المذككر أعاله، قدمت كينيا طمب تأجيؿ  -9
اإلجراءات القضائية المفتكحة ضد رئيس كنائب رئيس كينيا. في نفس المكضكع، سمـ 
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رئيس فريؽ االتصاؿ إلى رئيس مجمس األمف باسـ االتحاد األفريقي؛ في شير أكتكبر 
( دكلة عضكا في االتحاد األفريقي مؤيدة 45عكف )، رسالة كقعتيا خمس كأرب2013

 لطمب التأجيؿ
   
عقب التفاعؿ بيف مجمكعة االتصاؿ كمجمس األمف لألمـ المتحدة في نيكيكرؾ  -10

كتقديـ كينيا رسميا طمب التأجيؿ إلى مجمس األمف بدعـ مف االتحاد األفريقي، أدرج 
أعد ك عماؿ المجمس. األعضاء األفريقيكف في مجمس األمف المسألة في جدكؿ أ

تضمف مساىمات مف مشركع قرار بتنسيؽ مف ركاندا  األعضاء األفريقيكف في المجمس
دكؿ أخرل في المجمس كمف مفكضية االتحاد األفريقي كدعـ مف المجمكعة األفريقية في 

   نيكيكرؾ.
 
، بحث مشركع 2013نكفمبر  15في  تتناكلت جمسة رسمية لمجمس األمف، عقد -11
المحكمة، كطرحتو لمتصكيت في كقت الحؽ مف مف قبؿ محاكمة التأجيؿ  لقرار بشأفا

( أعضاء، تحديدا، المغرب، 7نفس اليكـ. في ىذا الصدد، صكت لصالح القرار سبعة )
بينما امتنع عف التصكيت بقية ، ركاندا، تكجك، أذربيجاف، الصيف، باكستاف كركسيا

ليا، فرنسا، جميكرية ككريا، لككسمبكرغ، (، كتحديدا، أرجنتيف، أسترا8األعضاء الثمانية )
غكاتيماال، المممكة المتحدة كالكاليات المتحدة األمريكية. كعميو، لـ يتمؽ الطمب المذككر 

( أصكات المطمكبة لصالحيا ليمكف اعتماده مف قبؿ المجمس في حالة 9أغمبية تسعة )
 عدـ كجكد حؽ النقض مف قبؿ األعضاء الدائميف.

 
 ءات المتخذة فيما يتعمق بالمحكمة الجنائية الدوليةاإلجرا -رابعا 

تنفيذا لممقرر المذككر أعاله، أبمغت رئيسة مفكضية االتحاد األفريقي رئيس  -12
، بنتائج القمة 2013أكتكبر  12المحكمة الجنائية الدكلية، مف خالؿ رسالة مؤرخة 

 :لممقرر المذككرأبرزت رئيسة المفكضية الفقرات التالية االستثنائية. في رسالتيا، 
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"10 ............ 
 

المحكمة الجنائية الدكلية محاكمة تأجيؿ كفقا ليذا المقرر بشأف طمب  -10 
كتعميؽ  2013نكفمبر  12في أف تتـ  الرئيس أكىكرك كينياتا، المقررة

اإلجراءات ضد نائب الرئيس كلياـ سامكم ركتك، لحيف بحث مجمس 
 مدعكـ مف االتحاد األفريقي لمتأجيؿ؛األمف لألمـ المتحدة طمب كينيا، ال

 
أماـ المحكمة الجنائية الدكلية حتى لف يمثُؿ الرئيس أكىكرك كينياتا أف   -11 

المسائؿ التي أثارىا ببحث  يقكـ مجمس األمف كالمحكمة الجنائية الدكلية
 ؛"االتحاد األفريقي كأعضاؤه 

  
لجنائية الدكلية، ، أكضح رئيس المحكمة ا2013أكتكبر  17في رده المؤرخ  -13

 القاضي سكنج، ما يمي، مف بيف أمكر أخرل:
 
فيما يتعمؽ مسؤكليات محددة بالرئاسة  تضطمعأنو، بمكجب نظاـ ركما األساسي،    (1)

سناد القضايا إلييا. غير أنو ب بعض المياـ اإلدارية القضائية مثؿ تركيب الدكائر كا 
كحسب مرحمة اإلجراءات  –ليس لمرئاسة أم دكر لمبت في جكىر القضايا الخاصة 

لمدائرة المسؤكلية الكاممة نطاؽ ، تدخؿ ىذه المسائؿ في ذات الصمةالقضائية 
 التمييدية كالدائرة االبتدائية كدائرة االستئناؼ.

   
أف المسألة المتعمقة ببرمجة جمسات االستماع بما فييا التأجيالت الممكنة لمحاكمة  (2)

خؿ في اختصاص الدكائر المسؤكلة عف كؿ الرئيس كينياتا كنائب الرئيس ركتك تد
 قضية.
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لمؤتمر الدول األطراف في نظام روما األساسي لممحكمة  ةنتائج الدورة الثانية عشر  –

 الجنائية الدولية
 

إلى  20انعقدت الدكرة الثانية عشرة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ في الىام، ىكلندا، مف  -14
مف قبؿ ممثميف عف مكتب  الدكرةىذه ككانت المفكضية ممثمة في . 2013نكفمبر  28

 رئيسة االتحاد كمكتب المستشار القانكني.
خالؿ المناقشات العامة، تال نائب المدعي العاـ ككزير العدؿ األكغندم بيانا باسـ  -15

 االتحاد األفريقي.
لدكرة الثانية عشرة لمؤتمر الدكؿ مف ا الجزء الخاصسيركز ىذا التقرير عمى نتائج  -16

 كاألدلة. اتعديالت عمى نظاـ ركما االساسي ك قكاعد اإلجراءاألطراؼ، كالت
 مؤتمر الدول األطراف الخاص منالجزء  - أ

   
حسبما طمب المؤتمر، كأكصت بو ىيئة مكتب مؤتمر الدكؿ ك إضافة إلى ذلؾ،  -17

 ان درج في جدكؿ أعماؿ الدكرة الثانية عشرة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ بنداألطراؼ، أُ 
رؤساء الدكؿ كالحككمات في السمطة كعكاقبيا عمى تياـ بحؽ إصدار لكائح اال حكؿ "

  السمـ كاألمف".
 

تـ تنظيمو في شكؿ الذم مف مؤتمر الدكؿ األطراؼ  اخاص ابحث ىذا البند  جزء -18
التي ليا صفة حمقة نقاش، تبعتيا مناقشة تفاعمية بمشاركة ممثمي الدكؿ األطراؼ كالدكؿ 

دعيت المستشارة القانكنية باإلنابة لالتحاد  مراقب كالمنظمات غير الحككمية. كقد
األفريقي إلى الحضكر. كما كاف مف بيف الحاضريف كؿ مف المدعي العاـ لكينيا، 

مؤتمر األمـ ، صياغة البركفيسكر شريؼ بسيكني، أستاذ القانكف الدكلي كرئيس لجنة 
تشارلز شيرنكر  المتحدة الدبمكماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدكلية، كالسيد



ASSEMBLY/AU/13 (XXII) 

Page 17 

رغ كمية القانكف، كالية بنسمفانيا )الكاليات المتحدة يجالك، أستاذ مساعد في جامعة بيتسب
الممثؿ الدائـ لألردف  األمير زيد رعد زيد الحسيف، كقد تكلى تنسيؽ الجزءاألمريكية(. 

 مؤتمر الدكؿ األطراؼ. األكؿ لرئيس اللدل األمـ المتحدة ك 
 

كؿ منيما، خالؿ الجزء الخاص، أكد ممثؿ كؿ مف في العرض الذم قدميا  -19
 إصدار لكائح االتياـ بحؽمف االتحاد األفريقي ككينيا مجددا مكاقؼ االتحاد األفريقي 

رئيس دكلة كحككمة في السمطة كآثارىا السمبية عمى السمـ كالمصالحة في الدكؿ 
كلت الكممة خالؿ التي تنااألطراؼ  الدكؿ األفريقيةبعض المعنية. كقد أيدت المكقؼ 

 ىذا الجزء الخاص.
 

 مف بيف اآلراء التي أعرب عنيا خالؿ المناقشة، تـ إيضاح جممة أمكر كمنيا: -20
مف نظاـ ركما األساسي  27كانت ىناؾ مقاكمة قكية ضد إدخاؿ تعديؿ عمى المادة  ( أ

حصانة رؤساء الدكؿ كالحككمات كغيرىـ مف كبار المسؤكليف  مالءمةالمتعمقة بعدـ 
 حككمييف؛ال
 كاألدلة سبال لممزيد مف المركنة؛ اتكفر نظاـ ركما األساسي كقكاعد اإلجراء  ( ب
كاألدلة لمسماح لممتيـ بالحضكر في  اتيجكز تعديؿ القكانيف ذات الصمة باإلجراء ( ج

قاعة المحكمة مف خالؿ استخداـ تقنية الفيديك خالؿ جزء أك أجزاء مف 
 محاكمتو أك محاكمتيا؛

بيف السالـ كالعدالة عمى الرغـ مف أف تكترات بينيما ال اآلف ة عالقة إيجابي ثمة ( د
 تزاؿ مكجكدة كينبغي االعتراؼ بيا كمعالجتيا؛

 مكاصمة الحكار بيف مختمؼ أصحاب المصمحة.ى لإثمة حاجة ق( 
 

بأف عمى مؤتمر الدكؿ األطراؼ النظر في  كاسع النطاؽ  . ككخالصة، حصؿ اتفاؽ 21
نشغاالت التي اال معالجة كتكفؿ ب ؽ مع اإلطار القانكني القائـ، البحث عف حمكؿ عممية تتف
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لتحقيؽ أىداؼ مكافحة  متكازفدقيؽ قانكف أشير أيضا إلى ك أعرب عنيا االتحاد األفريقي. 
اإلفالت مف العقاب مف جية، كالسالـ كاالستقرار مف جية أخرل، كالتحديات المطركحة في 

عامة. كما تـ إبراز عنصر آخر بشكؿ عاـ كيتعمؽ بأىمية ممارسة السمطة التقديرية لمنيابة ال
مفتكح قد انطمقت مف أجؿ الالتكامؿ. كأخيرا ، كاف ىنالؾ ارتياح عاـ ألف عممية الحكار  إمبد

طكر تمعالجة انشغاالت الدكؿ األفريقية، كتـ االتفاؽ عمى أف ىذا الحكار يجب أف يستمر كي
 أكثر.

 كاألدلة اتى نظاـ ركما األساسي كقكاعد اإلجراءبحث  التعديالت المقترحة عم  -ب
 اتاإلجراء. تـ تقديـ عدد مف مقترحات التعديالت عمى نظاـ ركما األساسي كقكاعد 22

 كاألدلة، مف قبؿ الدكؿ األطراؼ، كمجمكعات الدكؿ األطراؼ كالمحكمة نفسيا.
 ( التعديالت المقترحة عمى نظام روما االساسي1)

قامت المفكضية بصياغة تعديالت اقترحت  ،دكرة االستثنائية لممؤتمرتطبيقا لمقرر ال. 23
إدخاليا عمى نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى ضكء االنشغاالت التي أثارىا 
المؤتمر بخصكص اإلجراءات القضائية التي بدأتيا المحكمة ضد رؤساء دكؿ كحككمات 

ي تالك القكانيف الكطنية كالقانكف العرفي الدكلي المحددة في في انتياؾ لممبادئ  حالييفأفريقييف 
كاليتيـ. كقد كاف االقتراح الرئيسي يتمثؿ في  فترةخالؿ  ةحصانال ابمكجبيرؤساء الدكؿ يمنح 

( مف نظاـ ركما األساسي مف خالؿ إدراج فقرة عدـ االعتداد بالصفة الرسمية) 27تعديؿ المادة 
 جديدة عمى النحك التالي:

 
مف ىذه المادة، ال يجكز بدء أك مكاصمة أية إجراءات  2ك 1دكف اإلخالؿ بالفقرتيف  -3"

 .جنائية ضد رئيس دكلة أك حككمة في السمطة خالؿ مدة كاليتو
مف نظاـ ركما األساسي إلى المؤتمر الثاني عشر  27تـ تقديـ ىذا االقتراح بتعديؿ المادة . 24

يابة عف الدكؿ األفريقية األطراؼ في أعقاب القرار الذم لمدكؿ األطراؼ مف قبؿ جنكب أفريقيا ن
 12اتخذتو الدكرة االستثنائية لمؤتمر االتحاد األفريقي التي عقدت في أديس أبابا، إثيكبيا، في 

المؤتمر الثاني عشر  . كمع ذلؾ، لـ يتـ بحث التعديؿ المقترح أعاله مف قبؿ2013أكتكبر 
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فريؽ عمؿ مؤتمر الدكؿ االطراؼ ........... إحالتو إلى لمدكؿ األطراؼ، الذم قرر.........
 .لبحثوالمعني بالتعديالت 

 واألدلة اتالتعديالت المقترحة عمى قواعد اإلجراء( 2)
تـ تقديـ مقترحات مف قبؿ دكؿ أطراؼ اك مجمكعات الدكؿ األطراؼ إلجراء تعديالت . 25

 76 القاعدة)تجريـ الشاىد لنفسو(،  74 القاعدة)الشيادة المسجمة سمفا(،  68 القاعدةعمى 
 كالقاعدة)مكاف عقد اإلجراءات(  100 القاعدة)الكشؼ السابؽ لممحاكمة بشأف شيكد اإلثبات(، 

 .)الطمبات المتصمة بإجراءات المحاكمة( 134
فريؽ عمؿ كاألدلة أعاله، بحث  اتعمى قكاعد اإلجراء إدخاليا مف بيف التعديالت المقترح. 26

ك  100ك  68مقترحات التعديالت عمى القكاعد االطراؼ المعني بالتعديالت مؤتمر الدكؿ 
 .، مف بيف جممة أمكر أخرل134

 
  68تعديل القاعدة 

 
الغرض مف التعديؿ المقترح ىك الحد مف طكؿ إجراءات المحكمة الجنائية الدكلية كتبسيط . 27

ألطراؼ اعتماد تعديؿ عرض األدلة. كفي مرحمة أكلى، عارضت مجمكعة الدكؿ األفريقية ا
كذلؾ ألف األدلة التي يمكف أف تككف حاسمة كأساسية في الحكـ النيائي لمغرفة  68 القاعدة

 . شيكد الدكف الضمانة اليامة المتمثمة في استجكاب  اسيتـ القبكؿ بي
نشغاالت التي اال كفي نياية المفاكضات، تـ التكصؿ إلى نص تكافقي يأخذ في االعتبار. 28

كيستند التكافؽ الذل تـ التكصؿ إليو عمى ما يمي: أ( ال يجكز  ا الدكؿ األفريقية األطراؼ.أثارتي
بصيغتيا  القاعدةال تمس كاألدلة بأثر رجعي؛ ب(  اتقكاعد اإلجراء تطبيؽ التعديالت عمى

 .مشاركتيـ في اإلجراءاتب حقكؽ المتيميف، كالضحايا كالشيكد كال ب المعدلة 
مف قبؿ المؤتمر الثاني عشر لمدكؿ األطراؼ عمى النحك  68قاعدة عتمد تعديؿ الاُ . 29

 .فريؽ العمؿ المعني بالتعديالتالمكصى بو مف قبؿ 
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  100تعديل القاعدة 
ىك السماح لممحكمة، ضمف  100كاف المقصكد مف مقترحات التعديالت عمى القاعدة . 30

 حيث ترلمضيفة في قضية معينة، جممة أمكر، بأف تقرر االنعقاد في دكلة أخرل غير الدكلة ال
 . المحكمة أف ذلؾ سيككف في مصمحة العدالة

مف قبؿ المؤتمر الثاني عشر لمدكؿ  100اعتمدت التعديالت المقترحة عمى القاعدة . 31
 .فريؽ العمؿ المعني بالتعديالتاألطراؼ عمى النحك المكصى بو مف قبؿ 

 
  134تعديل القاعدة 

 
ىك معالجة مسألة حضكر متيـ تـ  134تعديؿ القاعدة  . كاف القصد مف مقترحات32

عفاء مف الحضكر اإل ك ،لمحضكر كذلؾ مف خالؿ استخداـ تكنكلكجيا الفيديك ؤه استدعا
ككذلؾ اإلعفاء مف الحضكر لممحاكمة بسبب الكاجبات العامة اإلستثنائية. كىذه  ،لممحاكمة

لقكاعد المطبقة ال تتناكؿ استخداـ ف اإ حيث  كاألدلة اتقكاعد اإلجراء عناصر جديدة عمى
تكنكلكجيا االجتماع عف طريؽ الفيديك كاإلعفاء مف حضكر المحاكمة، التي كانت في الحسباف 

 .عندما اعتمد نظاـ ركما األساسي
مؤتمر الدكؿ األطراؼ حكؿ  . بعد مفاكضات طكيمة كشاقة عمى مستكل فريؽ عمؿ33

قبؿ المؤتمر الثاني عشر  مف 134 القاعدةأدناه لتعديؿ  التعديالت، تـ اعتماد المقترحات الكاردة
 .النحك الذم أكصى بو فريؽ العمؿ المذككر لمدكؿ األطراؼ عمى

 
 ةمكرر  134القاعدة 

 الحضكر مف خالؿ استخداـ تقنية الفيديك "
ستدعاء لممثكؿ أف يتقدـ بطمب كتابي إلى الدائرة االبتدائية االيمكف لممتيـ مكضكع  .1

حضكر مف خالؿ استخداـ تقنية الفيديك خالؿ جزء أك أجزاء مف محاكمتو أك ليسمح لو ال
 .محاكمتيا



ASSEMBLY/AU/13 (XXII) 

Page 21 

تفصؿ الدائرة االبتدائية في طمب كؿ حالة عمى حدة، مع المراعاة الكاجبة لمكضكع  .2
 جمسات االستماع في قضية معينة."

  ثالثا 134القاعدة 
 اإلعفاء مف حضكر المحاكمة "

لممثكؿ أف يتقدـ بطمب كتابي إلى الدائرة االبتدائية  ستدعاءااليمكف لممتيـ مكضكع  .1
مف الحضكر كليمثمو محاـ فقط خالؿ جزء أك أجزاء مف محاكمتو أك  ئو إلعفا

 .محاكمتيا
 : كتمبي الدائرة االبتدائية الطمب فقط إذا اقتنعت بأف .2

 استثنائية لتبرير مثؿ ىذا الغياب؛ اثمة ظركف ( أ
ذلؾ تغييرات عمى الجدكؿ الزمني لممحاكمة أك  التدابير البديمة، بما فيلف تككف  ( ب

 كافية؛ ،تأجيؿ قصير لممحاكمة
 صراحة عف حقو أك حقيا في أف يككف حاضرا أثناء المحاكمة، تنازؿ المتيـ ( ج

 حقكؽ المتيـ ستضمف بشكؿ كامؿ في غيابو".أف ك  د(
كع تفصؿ الدائرة االبتدائية في طمب كؿ حالة عمى حدة، مع المراعاة الكاجبة لمكض .3

. كيجب أف يقتصر الغياب عمى حاالت الضركرة جمسات االستماع في قضية معينة
 ." القصكل كال يجب أف يصبح القاعدة

 
 رابعا 134القاعدة 

 اإلعفاء مف الحضكر لممحاكمة بسبب الكاجبات العامة اإلستثنائية "
مية ستدعاء لممثكؿ، كالذم يتحمؿ مسؤكلية أداء مياـ عمك االيمكف لممتيـ مكضكع  .1

استثنائية عمى أعمى المستكيات الكطنية، أف يتقدـ بطمب كتابي إلى الدائرة االبتدائية 
مف الحضكر كأف يمثمو محاـ فقط، كيجب أف يحدد الطمب بكضكح أف المتيـ  ئو إلعفا

 .يتنازؿ عف الحؽ في الحضكر أثناء المحاكمة
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ذا ما كانت .2 التدابير البديمة غير  تنظر الدائرة االبتدائية في الطمب بشكؿ عاجؿ، كا 
أف تككف حقكؽ  شريطة ،كافية، تكافؽ عمى الطمب حيث تحدد أنو في مصمحة العدالة

المتيـ مضمكنة بالكامؿ. كيتخذ القرار مع إيالء االعتبار الكاجب لمكضكع جمسات 
 االستماع المحددة، كىك قابؿ لممراجعة في أم كقت."

 ج( مالحظات
 

كاقؼ حيث لـ تكف م لمؤتمر الدكؿ األطراؼف الدكرات السابقة عمى النقيض م، لكحظ انو . 34
بشأف  مؤتمر االتحادقررات تمتـز بممجمكعة الدكؿ األفريقية األطراؼ في نظاـ ركما األساسي 

المؤتمر الثاني عشر لمدكؿ األطراؼ ركح  المحكمة الجنائية الدكلية، أظيرت المجمكعة خالؿ
 . تعامؿ مع القضايا المذككرة أعالهفي ال ىائمةجبية  تشكمك قكية كحدة 
تعزيز التكاصؿ كتبادؿ المعمكمات بيف مختمؼ أصحاب المصمحة ف المستحسف م غير أنو. 35

 لبحثكمفكضية االتحاد األفريقي( تحسبا  ،ككينيا ،نيكيكرؾب)مجمكعة الدكؿ األفريقية األطراؼ 
نظاـ  مف 27تعديؿ المادة تعديالت عمى مقترحات إدخاؿ  مؤتمر الدكؿ األطراؼ  فريؽ عمؿ

 . ركما األساسي
 

مف نظاـ ركما  27لممادة  يفالمقترح يفمكاءمة التعديم ، في السياؽ نفسو،مف المستحسفك . 36
الدكؿ  مؤتمر  إلى فريؽ عمؿيـ اقتراح كاحد نيابة عف الدكؿ األفريقية األطراؼ قدتاألساسي، ك 
 قبؿذه الميمة، في أقرب كقت ممكف، مف التعديالت. كينبغي االضطالع بيب المعنياألطراؼ 

 .نيكيكرؾ بالتعاكف مع مفكضية االتحاد األفريقيبمجمكعة الدكؿ األفريقية األطراؼ 
 

األطراؼ ألفريقية لمدكؿ امرضية المؤتمر الثاني عشر لمدكؿ األطراؼ  يمكف اعتبار نتائج. 37
االتحاد  بعض انشغاالتيمكف أف تعالج  134المادة  التعديالت التي أدخمت عمىبما أف 

كنائبو جميكرية كينيا الجنائية الدكلية ضد رئيس األفريقي بشأف اإلجراءات التي بدأتيا المحكمة 
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الجديدة بطريقة مرنة مف قبؿ قضاة الدائرة االبتدائية ذات الصمة  134تـ تطبيؽ المادة ما إذا 
 . كؿ حالة عمى حدة بشأف كف سيقرر  فالذي
 

مكاصمة الضغط مف أجؿ تعديؿ األطراؼ لدكؿ األفريقية ، يجب عمى اذاتوكفي الكقت . 38
اإلجراءات بفيما يتعمؽ  المؤتمر م أثارهذضكء القمؽ ال عمىمف نظاـ ركما األساسي " 27المادة 

في انتياؾ حالييف  يف أفريقيؤساء دكؿ كحككمات ر التي بدأتيا المحكمة الجنائية الدكلية ضد 
التي يتـ مف خالليا منح رؤساء ك انيف الكطنية كالقانكف الدكلي العرفي ممبادئ المستمدة مف القك ل

 ."أثناء فترة كاليتيـ ةالحصان الحالييف الدكؿ
 

 الرئيس الكيني ونائبه قضيتي  بشأناألخير   قرار المحكمة 
ائية )ب( لممحكمة الجن 5الدائرة االبتدائية  رتمرئيس كينياتا، قر لدفاع الريؽ فطمب ل كفقا. 39
 5تأجيؿ بدء المحاكمة في القضية ضد الرئيس كينياتا حتى  2013أكتكبر  31لدكلية في ا

 .نيكيكرؾلفريؽ االتصاؿ لالتحاد األفريقي  ، كذلؾ أثناء زيارة2013فبراير 
الذم كجيو المدعي في الطعف دائرة االستئناؼ  فصمت. خالؿ الفترة المشمكلة بالتقرير، 40

 إعفاءا، كالذم منح 2013يكنيك  18الصادر يـك )أ(  5تدائية باإل الدائرةالعاـ ضد قرار 
المتيـ مصرة أف إعفاء  محاكمتولالمستمر  مف الحضكر ركتكسامكيؿ لكلياـ  امشركط
 دائرة االستئناؼقامت ك صبح القاعدة، لممحاكمة ال ينبغي أف يفعمي ال الحضكرمف 

 .2013 اكتكبر 25المذككر أعاله باإلجماع في القرار بعكس 
 

ممحاكمة، لفعمي ال الحضكرمف إعفاءا قبؿ منح المتيـ ، ودائرة االستئناؼ أن اعتبرت.  41
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، يجب النظر في إمكانية اتخاذ تدابير بديمة، بما في ذلؾ 

ا. كعالكة عمى ذلؾ، ينبغي مؤقت تأجيمياتغييرات عمى الجدكؿ الزمني لممحاكمة أك إجراء 
يجب ضماف حقكؽ أخيرا ، ك . ةضركر العمى أف يقتصر حدة ك غياب عمى النظر في كؿ 

 . ، ال سيما مف خالؿ التمثيؿ مف قبؿ محاـأك غيابيا في غيابو ةكاممالمتيـ 
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النظر في قرارىا السابؽ ب( ) 5الدائرة االبتدائية  ب قرار دائرة االستئناؼ، أعادت. عق 42

ضكء  عمىممحاكمة، لالمستمر  لحضكراإعفاء الرئيس اكىكرك مكيغام كينياتا مف ب
يا دائرة االستئناؼ في حكميا المذككر أعاله بشأف ىذه تالتكضيحات القانكنية التي قدم

 المسألة.  
تعميؽ محاكمة  2013نكفمبر  22)أ( في  5إضافة إلى ذلؾ، قررت الدائرة االبتدائية . 43

 .اإلثباتنتيجة لغياب شيكد   2014يناير  13نائب الرئيس ركتك حتى 
 2013 ديسمبر 19في  مقضاةل طمبالممحكمة الجنائية الدكلية  ةالعام ةالمدعي ت. قدم 44

ممحاكمة في قضية المدعي العاـ ضد اكىكرك مكيغام المؤقت ل مكعدالفيو تأجيؿ  تمتمس
كقائع محددة  إلى ، استند ىذا القرار تقديـ الطمببعد  بيانيافي  كاردكما ىك ك كينياتا. 
 اعتبارات دخيمة. أم فع بغض النظر القضيةبيذه متعمقة 

في العامة منيابة مف الشيكد الرئيسييف ل كاحد صرحفي الشيريف الماضييف، ف، كبالفعؿ.  45
ة كنفي اآلك الدالء بشيادتو. ل مستعداأنو لـ يعد ضية المرفكعة ضد الرئيس كينياتا الق

أدلة كاذبة  وتقديمبي القضية فثاف رئيسي ، اعترؼ شاىد 2013 ديسمبر 4األخيرة، في 
بشأف حدث حاسـ في قضية االدعاء. كقد تـ اآلف سحب ىذا الشاىد مف قائمة النيابة 

ما يمي: بلممحكمة الجنائية الدكلية  ةالعام ةالمدعي تختاـ بيانيا، صرحكفي مشيكد. ل
ت نتج، استاإلثنيفتأثير انسحاب في ك  ،بدقة في األدلة التي بحكزتينظر ال بعد إمعاف"

معايير اإلثبات العالية المطمكبة في الكقت الراىف مبي تال ، القضية ضد السيد كينياتاأف 
لحصكؿ عمى أدلة مف أجؿ الكقت الستكماؿ الجيكد إلى  افي المحاكمة. كلذلؾ أحتاج 
لمحد األدنى  ةكاممالتمبية مف المكف مكتبي تس دلةاأل هىذ تإضافية كالنظر في ما إذا كان

 ت المطمكب في المحاكمة".اإلثبا مف
 .إلى حد الصياغة النيائية ليذا التقرير الطمب في لـ تفصؿ المحكمة ما زالت  .  46
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، ةنتائج دورة استثارة األفكار حول المجاالت العريضة لنظام العدالة الجنائية الدولي –سابعا 
لية في أفريقيا وطرق المحكمة الجنائية الدو  إجراءات/أثرالسمم، العدالة والمصالحة، وكذلك 

 التحديات والمشاكل األفريقيةلمعالجة  تعزيز اآلليات األفريقية 
 

بشأف الكالية القضائية  ASSEMBLY/AU/DEC.482 (XXI). كفقا لمقرر المؤتمر 47
، 2013الدكلية كالعدؿ كالمحكمة الجنائية الدكلية الذم اعتمده مؤتمر االتحاد األفريقي في مايك 

ستثارة األفكار حكؿ المجاالت العريضة لنظاـ العدالة الجنائية الدكلية كالسالـ تـ عقد دكرة ال
كالعدالة كالمصالحة ككذلؾ أثر/إجراءات المحكمة الجنائية الدكلية في أفريقيا كسبؿ تعزيز 

 17ك 16اآلليات األفريقية لمعالجة التحديات كالمشاكؿ األفريقية ،في أديس أبابا، إثيكبيا يكمي 
 .2013 ديسمبر

 . شمؿ الحضكر ما يمي: 48
: الجزائر أنجكال، بكتسكانا، بكركينا فاسك، بكركندم، جزر القمر، الككنغك، غينيا الدول األعضاء

االستكائية، إرتريا، إثيكبيا، جامبيا، الغابكف، غانا، غينيا، كينيا، ليسكتك، ليبيريا، ليبيا، 
ندا، الجميكرية العربية الصحراكية مالي، مكريشيكس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، ركا

الديمقراطية، السنغاؿ، سيشؿ، سيراليكف، جنكب أفريقيا، جنكب السكداف، تكنس، 
 السكداف، تكجك، أكغندا كزامبيا

: المحكمة األفريقية لحقكؽ االنساف  أجهزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية.
لمقانكف الدكلي، البرلماف األفريقي، مفكضية االتحاد كالشعكب، لجنة االتحاد األفريقي 

 األفريقي كالككميسا. حضر االجتماع أيضا خبيراف مستقالف.
 

السياسة  صنعتـ اعتماد التكصيات المرفقة كممحؽ كأكصت دكرة استثارة األفكار أجيزة  .49
 لالتحاد ببحثيا.
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 التوصيات–ثامنا 
ـ بحثيا مف قبؿ المؤتمر مف خالؿ المجمس تكد المفكضية اقتراح التكصيات التالية ليت .50

 التنفيذم: 
 األعضاء  دكؿالينبغي  لممؤتمر أف يؤكد مجددا االلتزاـ الراسخ لالتحاد األفريقي ك  .1

 .كفقا لمقانكف التأسيسيبمكافحة اإلفالت مف العقاب  فيو
المحكمة  ة بشأفعتمدمالسابقة ال  تجديد التأكيد عمى مقرراتو لممؤتمرينبغي  .2

 ئية الدكلية؛الجنا
قبؿ ينبغي لممؤتمر أف يعرب عف خيبة أممو البالغة ألف الطمب المقدـ مف  .3

جميكرية كينيا بدعـ مف االتحاد األفريقي إلى مجمس األمف لألمـ المتحدة بخصكص 
مف  16تأجيؿ اإلجراءات المتخذة ضد رئيس كنائب رئيس جميكرية كينيا كفقا لممادة 

لجنائية الدكلية بشأف تأجيؿ القضايا مف قبؿ مجمس نظاـ ركما األساسي لممحكمة ا
 األمف لألمـ المتحدة، قد تـ رفضو.

ينبغي لممؤتمر أيضا أف يعرب عف عميؽ خيبة أممو ألف الطمب المقدـ مف االتحاد  .4
األفريقي إلى مجمس األمف لألمـ المتحدة لتأجيؿ اإلجراءات المتخذة ضد رئيس 

ف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية م 16جميكرية السكداف كفقا لممادة 
بشأف تأجيؿ القضايا مف قبؿ مجمس األمف لألمـ المتحدة، لـ يتخذ إجراء ِبشأنو حتي 

 اآلف.
قياـ مجمس األمف لألمـ المتحدة بتقديـ  ضركرةينبغي لممؤتمر أف يشدد بقكة عمي  .5

ص التأجيؿ كفقا لممادة لطمبات المقدمة مف االتحاد األفريقي بخصك عمى  ارد مالئـ 
مف نظاـ ركما األساسي بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كذلؾ  16

 عطاء االعتبار لمقارة برمتيا.إتجنبا لمشعكر بعدـ 
، فيو األعضاء  دكؿاليقرر أف عمى االتحاد األفريقي ك ينبغي لممؤتمر أف  .6

ساسي، االحتفاظ بحقيا في اتخاذ السيما الدكؿ األفريقية األطراؼ في نظاـ ركما األ
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جراءات إضافية قد تككف ضركرية لصكف كحماية السمـ كاألمف إأم قرارات أك 
 كاالستقرار في القارة، فضال عف كرامتيا كسيادتيا كسالمة أراضييا. 

 الثانية عشرة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ حيط عمما بنتائج الدكرةيأف  لممؤتمرينبغي  .7
كاألدلة  اتاءمف قكاعد اإلجر  134 لتعديالت عمى القاعدةاالخاص ك  جزءبشأف ال
 ؛الجنائية الدكلية لمحكمةبا الخاصة

الدكرة الثانية عشرة لمؤتمر الدكؿ قرار بعمما  يحيطأيضا أف  لممؤتمرينبغي  .8
في  البحثمكاصمة إلى تعديالت ال حكؿ ياعمم فريؽفيو  دعت الذم األطراؼ 

المقدمة قبؿ المؤتمر االستعراضي كتمؾ المقدمة التعديالت عمى نظاـ ركما األساسي 
، 2013 أكتكبر  12بعد قرار القمة االستثنائية لالتحاد األفريقي التي عقدت في 

 27ك  16ف عمى المادتيجميع الدكؿ األفريقية األطراؼ لدعـ التعديؿ المقترح  ةكدعك 
 مف نظاـ ركما األساسي؛

قررات االتحاد األفريقي بشأف المحكمة ملاالمتثاؿ األطراؼ ينبغي لمدكؿ األفريقية  .9
قتراح األفريقي أخذ االالجنائية الدكلية كاالستمرار في التحدث بصكت كاحد لضماف 

ألساسي لممحكمة الجنائية مف نظاـ ركما ا 27ك  16إلدخاؿ تعديالت عمى المادتيف 
تعديالت، الب المعنيعمؿ مؤتمر الدكؿ األطراؼ  فريؽالدكلية بعيف االعتبار مف قبؿ 

 الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما األساسي؛ طرؼ الدكرات المقبمة لمؤتمرككذلؾ مف 
تزاـ كالتعبير لقية األطراؼ بااليع الدكؿ األفريضماف قياـ جمى لإحاجة ممحة  ثمة .10

تمشيا مع التزاماتيا بمكجب القانكف بشكؿ جماعي، كذلؾ متفؽ عمييا المكاقؼ العف 
 ي؛التأسيسي لالتحاد األفريق

ىيئة في  ف يييقنيكيكرؾ كاألعضاء األفر مكعة الدكؿ األفريقية األطراؼ بمجل  ينبغي .11
 بشأف لممؤتمرالمختمفة  المقررات متابعة تنفيذ  مؤتمر الدكؿ األطراؼمكتب 

 المقترحات ك بحث/كتناكؿة كضماف ، بالتعاكف مع المفكضيالمحكمة الجنائية الدكلية
ى لإـ تقرير يقدتك  مف قبؿ مؤتمر الدكؿ األطراؼ، األفريقية بشكؿ صحيح نشغاالتاال

 اإلجراءات المتخذة؛حكؿ  المفكضية عبر مؤتمر االتحاد
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دكرة استثارة األفكار حكؿ المجاالت تكصيات ب أف يحيط عمما  لممؤتمرينبغي  .12
 /أثرالعريضة لنظاـ العدالة الجنائية الدكلي، السمـ، العدالة كالمصالحة، ككذلؾ 

لمعالجة ة الجنائية الدكلية في أفريقيا كطرؽ تعزيز اآلليات األفريقية المحكم راءاتإج
كيعتمد تمؾ  2013ديسمبر  17ك  16يكمي  ، المنعقدةالتحديات كالمشاكؿ األفريقية

 ؛التكصيات
 ، بالتعاكف مع جميع أصحاب المصمحة،متابعة ىذه المسألة لممفكضيةينبغي  .13

مف قبؿ مؤتمرات الدكؿ األفريقية االت بحث/كتناكؿ المقترحات/كاالنشغبيدؼ ضماف 
 عف طريؽ المجمس التنفيذم. مؤتمركتقديـ تقارير منتظمة إلى الاألطراؼ المقبمة، 
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 والعدالة والسالم الدولية، الجنائية العدالة لنظام العريضة المجاالت حول األفكار استثارة
 اآلليات تعزيز وسبل أفريقيا في الدولية الجنائية المحكمة /إجراءاتآثار كذلكو  والمصالحة

 األفريقية والمشاكل التحديات لمعالجة األفريقية

 8ك 7يكمي  ،عقب بحث المذكرة المفاىيمية التي أعدتيا كرشة العمؿ المنعقدة في أركشا، تنزانيا
 ستثارة األفكار التكصيات التالية:كالتكصيات الكاردة فييا، اعتمدت دكرة ا 2013 ديسمبر

ينبغي  لممؤتمر أف يؤكد مجددا االلتزاـ الراسخ لالتحاد األفريقي كالدكؿ  -1التوصية 
األعضاء فيو بمكافحة اإلفالت مف العقاب كتعزيز حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية كسيادة 

 القانكف كالحكـ الرشيد في القارة.
ف الطمب المقدـ مف أل البالغة عف خيبة أممو ينبغي لممؤتمر أف يعرب -2لتوصية ا

جميكرية كينيا بدعـ مف االتحاد األفريقي إلى مجمس األمف لألمـ المتحدة بخصكص تأجيؿ 
مف نظاـ ركما  16اإلجراءات المتخذة ضد رئيس كنائب رئيس جميكرية كينيا كفقا لممادة 

قبؿ مجمس األمف لألمـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بشأف تأجيؿ القضايا مف 
 المتحدة، قد تـ رفضو.

ف الطمب المقدـ مف ألينبغي لممؤتمر أيضا أف يعرب عف عميؽ خيبة أممو  -3لتوصية ا
االتحاد األفريقي إلى مجمس األمف لألمـ المتحدة لتأجيؿ اإلجراءات المتخذة ضد رئيس 

الجنائية الدكلية بشأف  مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة 16جميكرية السكداف كفقا لممادة 
 تأجيؿ القضايا مف قبؿ مجمس األمف لألمـ المتحدة، لـ يتخذ إجراء ِبشأنو حتي اآلف.

قياـ مجمس األمف لألمـ المتحدة  ضركرةينبغي لممؤتمر أف يشدد بقكة عمي  -4لتوصية ا
ممادة لطمبات المقدمة مف االتحاد األفريقي بخصكص التأجيؿ كفقا لا  عمى بتقديـ رد مالئـ

كذلؾ تجنبا  ،ؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدةمف نظاـ ركما األساسي بمكجب الفص 16
 .االعتبار لمقارة برمتيا إيالء لمشعكر بعدـ 
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االتحاد األفريقي كالدكؿ األعضاء فيو،  ىينبغي لممؤتمر أف يقرر أف عم -5التوصية 
االحتفاظ بحقيا في اتخاذ أم  السيما الدكؿ األفريقية األطراؼ في نظاـ ركما األساسي،

في  ـ كاألمف كاالستقرارقد تككف ضركرية لصكف كحماية السمجراءات إضافية إ قرارات أك 
 ، فضال عف كرامتيا كسيادتيا كسالمة أراضييا. القارة

ينبغي لممؤتمر أف يقرر االستمرار في اتباع النيج القانكني كالسياسي  - 6التوصية 
ة انشغاالت االتحاد األفريقي بخصكص اإلجراءات التي بدأتيا كاالستراتيجي في معالج

المحكمة الجنائية الدكلية ضد رؤساء دكؿ كحككمات أفريقييف حالييف كما قد يشكمو ذلؾ مف 
فضال عف سيادة  ،تحقيؽ المصالحة الكطنيةتيديد لمجيكد الجارية في تعزيز السالـ كالكئاـ ك 

كؿ األعضاء المعنية في االتحاد األفريقي بؿ أيضا في القانكف كاالستقرار، ليس فقط في الد
 القارة. 

ينبغي لممؤتمر أف يطمب مف مفكضية االتحاد األفريقي إعداد أجندة  لالتحاد  -7التوصية 
األفريقي حكؿ مكافحة اإلفالت مف العقاب بالتعاكف مع المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف 

ة لالتحاد األفريقي كالدكؿ األعضاء كسائر كالشعكب كبمشاركة أجيزة أخرل ذات صم
 أصحاب المصمحة المعنييف.

نظرا لطبيعة الجرائـ الخطيرة ذات االىتماـ الدكلي مثؿ اإلبادة الجماعية  -8التوصية 
كالجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب كالتعذيب كجريمتي االعتداء كاإلرىاب ، ينبغي 

ج لتعزيز قدرة الييئات القضائية الكطنية عمى محاكمة لمفكضية االتحاد األفريقي كضع برنام
ىذه الجرائـ الدكلية، بالتعاكف مع المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كبمشاركة 
أجيزة االتحاد األفريقي األخرل ذات الصمة  كالدكؿ األعضاء. كسعيا الستكشاؼ كتعزيز 

ألعضاء في االتحاد األفريقي، ينبغي التعاكف في مسائؿ العدالة الجنائية بيف الدكؿ ا
لمفكضية االتحاد األفريقي بالتعاكف مع أصحاب المصمحة ذكم الصمة إنشاء شبكة لممدعيف 

اإلبادة مرتكبي المكمفيف بمالحقة  العاميف مف الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي،
 عتداء كاإلرىاب. الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب كالتعذيب كجريمتي اال
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ينبغي تعجيؿ عممية استكماؿ كاعتماد إطار سياسة االتحاد األفريقي حكؿ  -9التوصية 
السمـ كالعدالة كالمصالحة، بما في ذلؾ مشركع إطار االتحاد األفريقي لسياسة   العدالة 

 االنتقالية كفقا لممقرر ذم الصمة لمجمس السمـ كاألمف لالتحاد األفريقي.
يتعيف عمى مفكضية االتحاد األفريقي كلجنة االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي  -10التوصية 

تعجيؿ استكماؿ الدراسة حكؿ الحصانات لرؤساء الدكؿ كالحككمات الحالييف ككذلؾ كبار 
المسؤكليف مف الدكؿ التي ليست أطرافا في نظاـ ركما األساسي كفقا لمقرر المؤتمر 

ASSEMBLY/AU/DEC 397(XVIII) 2012معتمد في يكليك ال. 
بما في ذلؾ  ينبغي تفعيؿ المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف تفعيال كامال، -11التوصية 

 عات كارتكاب الجرائـ الدكلية في أفريقيا.اتسريع تعزيز نظاـ االنذار المبكر بغية منع النز 
الجنائية  ينبغي اعتماد مشركع البركتكككؿ الذم يمنح الكالية القضائية -12 التكصية

لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف بعد إعادة النظر في التعديالت التي أدخمت عمى 
فضال عف كبار  مشاريع مكاده المتعمقة بالحصانات لرؤساء الدكؿ كالحككمات الحالييف،

المسؤكليف الحككمييف اآلخريف. كينبغي تشجيع الدكؿ األعضاء عمى التكقيع كالتصديؽ عمى 
 تكككؿ ك/أك االنضماـ إليو بعد اعتماده.البرك 

اعتماد تدابير  ىقي عمينبغي تشجيع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفري -13التوصية 
تشريعية كتدابير أخرل كطنية تيدؼ إلى منع جرائـ الحرب كاإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد 

بغي لمفكضية االتحاد األفريقي اإلنسانية كمالحقتيا كالمعاقبة عمييا. كتحقيقا ليذه الغاية، ين
كفي ىذا الصدد،  كضع قانكف نمكذجي بشأف المساعدة القانكنية المتبادلة كتسميـ المجرميف.

ينبغي أيضا تشجيع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمي االستفادة الكاممة مف القانكف 
ة العالمية عمى الجرائـ النمكذجي الكطني الحالي لالتحاد األفريقي بشأف الكالية القضائي

ككذلؾ القانكف  2012الصادر في يكليك  EX.CL/DEC.708(XXI) الدكلية كفقا لممقرر
 النمكذجي المذككر الكاجب إصداره.
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ينبغي تشجيع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى التكقيع أك  -14التوصية 
نساف السيما إلة لحقكؽ االتصديؽ/االنضماـ إلى الصككؾ اإلقميمية كالقارية كالدكلي

دماجيا في القكانيف  البركتكككؿ المؤسس لممحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كا 
 المحمية .
ينبغي تشجيع الدكؿ األعضاء عمي اعتماد اتفاقيات ثنائية لممساعدة  - 15التوصية 

نية في مسألة القانكنية المتبادلة كتسميـ المجرميف، كينبغي أف تنظر أيضا المحاكـ الكط
اعتماد معاىدة حكؿ المساعدة القانكنية المتبادلة كتسميـ المجرميف عمى مستكم االتحاد 
األفريقي لمالحقة جرائـ الحرب كاإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية كجريمتي االعتداء 

تحاد كفي ىذا الصدد، ينبغي لمفكضية االتحاد األفريقي، بالتعاكف مع لجنة اال .كاإلرىاب
إجراء دراسة شاممة عف الجدكل كاآلثار القانكنية العتماد معاىدة  األفريقي لمقانكف الدكلي،

 لالتحاد األفريقي لممساعدة القانكنية المتبادلة حكؿ  تسميـ المجرميف. 
إف عممية استثارة األفكار التي تشمؿ مزيدا مف الدراسات كالمناقشات ينبغي  - 16التوصية 

متيا عمي مستكم عميؽ لكؿ مف القضايا الرئيسية التي تنبثؽ مف اىتمامات تنفيذىا كمكاص
االتحاد األفريقي بشأف التطبيؽ التعسفي لمبدإ الكالية القضائية العالمية مف قبؿ المحاكـ 
الكطنية لمدكؿ غير األفريقية كنظاـ العدالة الجنائية الدكلية كتحديدا: حصانات رؤساء الدكؿ 

ف كمبدأ التكامؿ كمسألة الجمع/التسمسؿ لمسالـ كالعدالة كالمصالحة، كالحككمات الحاليي
 فضال عف دكر مجمس األمف لألمـ المتحدة في عمؿ المحكمة الجنائية الدكلية.
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