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 مذكرة
 كينيا والمحكمة الجنائية الدولية

 الموجز التنفيذي
في ىذا و ا الديمقراطية واالقتصادية. ما انفكت أفريقيا تخطو خطوات في ترسيخ تطمعاتي

الصدد، أبدت تجربة كينيا نجاحا ممحوظا في إجراء إصالحات ديمقراطية عمى أساس 
 الذي اعقب نزاع بعد الدستوري إلرساء أسس السمم والمصالحة عمى نحو مستدام 

 ؛6112انتخابات 
وفقًا تؤدي ميمتيا كينيا ممتزمة بتعزيز محكمة جنائية دولية فعالة وغير منحازة،  ظمت

متطمعات المكرسة في نظام روما األساسي. غير أن مكاسب البمد في مجالي الديمقراطية ل
والمصالحة التي تحققت خالل السنوات القميمة الماضية قد تحيد عن مسارىا بفعل مدع 

ة مع اإلرادة السيادي تحقيق أجندة سياسية تتنافىإلى يسعى عام لممحكمة الجنائية الدولية 
 األخيرة.االنتخابات التاريخية خالل لمشعب كما تم التعبير عنيا بحرية وديمقراطية 

تجمت في  - بل وزائفة  - أدلة واىيةمن خالل القضية عمى إن الرغبة في اإلبقاء 
فاعمين تصرف المدعين العامين إلى درجة أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، من جممة 

مكتب وجود كينيا قضية  أثبتتعن انتقادات متكررة.  واأعرب من ذوي المصداقية، آخرين
مدع عام يواصل النظر في قضية ضعيفة وواىية تسير في االتجاه المعاكس لمسار السمم 
واألمن، وليس كل ذلك إال "لجعل كينيا عبرة لمعالم أجمع" حسب البيانات العمنية المتكررة 

 داية القضية.وذلك حتى قبل ب –الصادرة عن المدعي العام 
لدى جميع البمدان األفريقية، وبقية العالم.  اأن يثير ىذا النوع من التصرف قمقا بالغينبغي 

مدع يتمثل في سيناريو من وجود دة ابالتأكيد، ثبت اآلن، لسوء الحظ، أن االنشغاالت الج
كما  –حسابات سياسية يصفي – غير خاضع لممساءلة عام لممحكمة الجنائية الدولية
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 ،روما األساسينظام قبيل اعتماد  عن ذلك بعض البمدان كأساس لرفضيا لممحكمة تر عب
 .قد تحقق اً تنبؤ كانت 

تداعيات عمى أفريقيا. عمى قضايا كينيا التي تنظر فييا المحكمة الجنائية الدولية  ينطو ت
 فإمكانية حدوث تغير أساسيليس مسألة ىينة. لممحاكمة إن تقديم رئيس دولة في السمطة 

مدع ال  من شأنيوحي بأن يسو يتم تسبفعل ادعاء في العالقات الدولية من ىذا القبيل  
ومنطويا عمى خطر لزعزعة االستقرار  كبيرًا تخضع صالحياتو لمرقابة أن يصبح عامال 

موقفو األفريقي عن االتحاد عرب محتمل بالنسبة لمسائل السمم واألمن. من جية أخرى، أ
المحكمة الجنائية الدولية. المعروضة عمى  قضايااليا وغيرىا من قضية كينمن باإلجماع 

قيادة الحكم والعدالة عمى  رادة مؤتمرىم إتأثير  ينبغي أن يضمن رؤساء االتحاد األفريقيو 
 المحكمة الجنائية.كينيا لدى الدوليين كما تعكس ذلك قضايا 

ماية وغيره من اإلجراءات النيج التقميدي لسيادة الدول بناء عمى الحق في الحتغير إن 
ؤخذ ي الا يجب أاالتحاد األفريقي، أفريقيا و وىو ما تدعمو ذات الصمة بحفظ السمم واألمن 

 مفيوم السيادة والمساواة بين األمم كميا من مضمونيما. تجريدلريعة ذ
دي اعمى ضوء ما سبق، نطمب من االتحاد األفريقي وجميع األمم الصديقة أن تذكار فر 

المحكمة الجنائية الدولية، وتقر بالظروف من موقف االتحاد األفريقي الموحد بات وجماع
. ينبغي 6102الديمقراطية النتخابات ائج المتغيرة في كينيا، وعمى وجو الخصوص، النت

عمى إنياء ىذه  ةالمحكمة الجنائية الدولي إمكانية تشجيعأن ينظر االتحاد األفريقي في 
التغيرات التي طرأت في الجياز القضائي الكيني الذي تم القضية أو تأجيميا عمى ضوء 

وأخيرا، ينبغي أن تتخذ الدول األطراف إجراءات  إصالحو والبنود الدستورية الجديدة.
إلصالح المحكمة الجنائية الدولية لتمكينيا من االضطالع أكثر من ذي قبل بالمسؤوليات 

األساسي من ذوي النوايا  روماام الخطيرة التي كان يصبو إلى أدائيا جميع موقعي نظ
 الحسنة.  
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 الديباجة –أوال 
، دعا رئيس 6112فبراير  0في معرض خطابو أمام مؤتمر االتحاد األفريقي في  -0

الجيود دعم كينيا السابق، فخامة مواي كيباكي، مفوضية االتحاد األفريقي إلى 
صل إلى تسوية دائمة بذليا حكومة وشعب كينيا وااللتزامات التي أعمناىا لمتو تالتي 

إلى الرئيس أشار االنتخابات. عمى وجو الخصوص،  أعقبتلألزمة السياسية التي 
البمد لمحوار والمصالحة، داعيا االتحاد األفريقي إلى مساعدة البمد عمى جهود 

معالجة المشاكل العميقة التي سببت في اندالع العنف في بعض أنحاء كينيا. 
التي أعقبت صعبة حاد األفريقي مع كينيا خالل الفترات الاالتيتضامن بالتأكيد، لم 
نما أصدر مقررا  االنتخابات  1في  -ASSEMBLY/AU/DEC.187 (X) -فحسب وا 

 من جممة أمور أخرى، إلى:دعا كينيا ،   2002فبراير 
 االلتزام بحل سممي لألزمة من خالل الحوار ووفقا لمقانون؛ 
  ي تبذليا مجموعة الشخصيات األفريقية مع جيود الوساطة التالكامل التعاون

 ؛ ورحب بإنياء العنف ومواصمة الحوار؛المسنين البارزة من 
 

 أدت إلى اإلجراءات القضائيةالظروف التي  –ثانيا 
في كينيا. وعقب فترة  6117تذكرون الحوادث المؤسفة التي وقعت عقب انتخابات  -6

صالحة من خالل تشكيل عنف بعد االنتخابات، تم إرساء أسس المالساد فييا 
 واعتماد أجندة إصالح شاممة. 6112حكومة ائتالف كبير  في أبريل 

، بدأ المدعي العام لممحكمة الجنائية الدولية التحقيقات 6101مارس  20في  -2
في جرائم ضد اإلنسانية ُارتكبت في جميورية كينيا في الفترة  ة منومبادر ببمحض 

أن نالحظ أن عنف الميم جدا . من 6119نوفمبر  62إلى  6112يونيو  0ن م
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 20ما بعد االنتخابات وقع في غضون فترة امتدت إلى أقل من شير، أي بين 
 .6112ويناير  6117 ديسمبر

تخوض عممية وطنية ي الوقت الذي رفع فيو المدعي العام القضية، كانت كينيا ف -4
ى،  صدار دستور جديد وتغيير ىيكل حكميا، من جممة أمور أخر ستحساسة إل

ليصبح قادرا عمى بناء نظام قضائي فعال وذي مصداقية، يكون بوسعو التعاطي 
 مع اإلفالت من العقاب والجرائم الخطيرة.

 مة الجنائية الدوليةكسجل كينيا في التعاون مع المح -ثالثا
بيا المحكمة  ىتعاطتانشغاليا إزاء الطريقة التي عن أعربت حكومة كينيا باستمرار  -2

يمانا منو ولية  مع الوضع في كينيا. ومع ذلك، الجنائية الد والية قضائية  بجدوىا يا 
كينيا تتعاون تعاونا كامال مع  تعالمية تعامل الجميع عمى قدم المساواة، ظم

المحكمة الجنائية الدولية. إن سجل كينيا كدولة طرف في نظام روما األساسي 
ظام روما األساسي من خالل تنفيذ ن البمد ال تشوبو شائبة. فقد دعمناصع البياض 

 :الخطواتاألساسية التي تساند عممو. وتشمل ىذه  بالخطواتالعمل 
  إدماج نظام روما األساسي إدماجا كامال في التشريعات الوطنية من خالل

 ؛6112ئم الدولية الصادر في اقانون الجر 
 ة، اإلقرار باإلجراءات المتعمقة بالجرائم الدولية لمحصول عمى قواعد األدل

 ؛ 6101
  ،؛(6101قانون حماية الشيود )تعديل 
  تعيين قاض من المحكمة العميا لإلشراف عمى أخذ اإلفادات من المسؤولين

 الحكوميين؛
   إبرام اتفاقية تمنح مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية تغطية دبموماسية إضافية

 خالل تواجدىم في كينيا؛
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 إجراءات وقيادة المقاضاة –رابعا 
 بالواقعسافرة  ال مباالةالمدعي العام السابق لممحكمة الجنائية الدولية أبدى  -2

 كينيا وبدى أنو كان يسعى لتحقيق أجندة سياسية.  والتشريعي الذي يواجو السياسي
 ة الوقائع في  كينيااعدم مراع: 

قدم المدعي العام طمبو إلجراء التحقيقات من تمقاء نفسو )فتح تحقيقات  (أ 
الرغم من أن كينيا كانت تجري تدريجيا إصالحات  بمحض إرادتو( عمى

تضمن إجراءات قضائية محمية ذات حاسمة وتاريخية من شأنيا أن 
 مصداقية.

التشريعات والمؤسسات  وضع المتعمق بتصرفاتو التحدي الطبيعي  تجاىمت (ب 
 .الجديدة

في سياق مرحمة كانت تُتخذ اإلصالحات لم يضع في االعتبار كون  (ج 
ح صعوبات في و وضأثار بكل مما من الناحية السياسية،  انتقالية حساسة
 .عممية اإلصالح

وتجدر اإلشارة إلى أنو تم اختيار ". أوكامبو ستة"حقوق ما يسمى لم يبال  (د 
في الواقع، أعرب . بشكل تعسفي إلى حد ما 61ىؤالء الستة من مجموعة 

ا وانيأل ةسابقالضارة و الالتسمية العامة من التحقيق عن االنشغال قضاة 
التأثير عمى إقامة كفيل  بالمع وسائل اإلعالم  استة وتفاعميلمجموعة ال

 ةالعام ةالمدعي تواصم. العدل وسالمة اإلجراءات القانونية أمام الدائرة
الذين يمثمون عمنية قد تكون ضارة لألشخاص  ة اإلدالء بتصريحاتالحالي
 .المحكمةأمام 

استقرار كينيا و الضارة بأساليب عمم رآثاالمدعي العام السابق تماما تجاىل  (ه 
 .الفرعية شرق أفريقيا ومنطقة
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  لتحقيق أجندة سياسيةيسعى أدلة ال يمكن االعتماد عميها وتحقيق ضعيف 
كان  وولكنلم يقم بو حقيق أو بقدر ضئيل من الت قاممن الواضح أن المدعي العام  (أ 

ستنتاجات لجنة إلى حد كبير عمى تقارير المنظمات غير الحكومية وايعتمد 
، يانتائجالتي كانت ي تمتحقيق الل "واكي"باسم لجنة المعروفة داخمية التحقيق ال

 .مزيد من التحقيق إلى حاسمة وتحتاج غيروفقا لتقريرىا الخاصة، 
تابعة أبدًا لممحكمة الجنائية الدولية في المقام لقضايا في الحقيقة، قد ال تكون ا (ب 

تر كول المخالف لقرار تأكيد االتيامات، عمى بي-األول. وفي رأي القاضي ىانس
النتخابات، الذي اعقبت االرغم من ارتكاب جرائم خطيرة في كينيا خالل العنف 

بحيث تجيز االستدالل بالوالية القضائية اإلنسانية ال تبمغ حد جرائم ضد فإنيا 
 لممحكمة الجنائية الدولية.

لية في عجز االدعاء عن إجراء إلى حد كبير، طعن قضاة المحكمة الجنائية الدو  (ج 
تحقيقات كافية، وفي بعض األحيان اتيموا اإلدعاء بانتياك الواجبات النظامية 
لالحترام الكامل لحقوق األشخاص الناشئة بموجب النظام األساسي. وفي قرار 
أصدرتو المحكمة بشأن طمب قدمو الدفاع، ذكرت القاضية كريستين فان دين 

"ال يمكن أن يكون ىناك عذر لعجز االدعاء عن إثبات  وينجيرت، في حكميا أنو
موثوثقة الدليل المحوري في حالة  إلثباتموثوقية دليمو" وأن "ثمة إىماال خطيرًا 

 االدعاء".
قد تبين أنو بسبب العجز في إجراء تحقيقات عميقة، اعتمد االدعاء عمى  (د 

سماء الجناة اإلشاعات والتقديرات واالصطياد العشوائي السياسي. وترددت أ
فإن ، المزعومين دون أدنى اعتبار لمتحقيق في االدعاءات الخطيرة. ولسوء الحظ 

 المدعي أدلة دون المجوء إلى تحقيقات مستقمة.عتبرىا ىذه التقارير ىي التي ا
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عدة رح عنيا جيرًا في ص  كنية والقوة الدافعة لو ىي "جعل كينيا مثااًل لمعالم"،  (ه 
 مناسبات.

ممية دون مشاورات صادقة مع الحكومة الكينية، والتي يشيد سجميا تابع بسرعة الع (و 
 عمى أنيا من أصدقاء المحكمة في المداوالت.

ضرب عرض الحائط الدور الحاسم الذي ينبغي أن يمعبو بمده لدعم كينيا في  (ز 
النتخابات الذي اعقب اممارسة مسؤوليتيا األولية لمتحقيق في متيمي العنف 

 دأ التكامل.ومحاكمتيم وفقًا لمب
في  فطر كدولة كنتيجة لسموك المدعي، أصدر البرلمان اقتراحًا بانسحاب كينيا  (ح 

المحكمة الجنائية الدولية. ولم ُيصغ الرئيس آنذاك إلى ىذا النداء ألن كينيا ظمت، 
 لنظام دولي قائم عمى القانون. قوياً  اً طوال تاريخ استقالليا، مؤيد

عمييا من معالجة عواقب أساليب عمل المدعي، آنذاك ميمة ال يحسد لمرئيس ُترك  (ط 
مؤتمر رؤساء من  أن تطمبوتوقيتو وخياراتو. ودفعت ىذه اإلجراءات الحكومة إلى 

. وقد حظي ذلك بتأييد القضاياالدول والحكومات األفريقيين الدعوة إلى إرجاء 
 .قام بعكسوإجماعي. غير أن مجمس األمن لألمم المتحدة 

عرب قضاة المحكمة الجنائية الدولية المعنيون بشأن وفي كل مفترق طرق، أ (ي 
الكينية وانتقدوا، وأحيانًا شجبوا، الطريقة واألنشطة االدعائية. وظموا  القضايا

 منتقدين ألساليب وتكتيات المدعي، ورأوىا قاصرة، ومنتيكة لحقوق المتيمين.
 لدى واصل المدعي التصريح ببيانات غير صائبة ومضممة خارج نطاق القانون (ك 

وسائط اإلعالم المطبوعة واإللكترونية، في تجاىل صارخ بأحكام النظام األساسي. 
ويبدو أن بيانات مكتب المدعي والتي تم تقديميا عبر وسائط اإلعالم عمى نطاق 

والفوز بو من المناطق المعروفة وغير التعاطف  واسع، تيدف إلى التماس
نعي الضغط الشديد عمى مكتب  . نحنالالزمة المعروفة عمى حساب اإلجراءات
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في ىذه المحاكمات وفقًا لمتيديدات المستورة والمكشوفة  قدماً  المدعي العام لممضي
التحذير من لمشعب الكيني والقيادة الكينية قبل االنتخابات وخالليا وبعدىا، و

العواقب في حال انتخاب الرئيس ومنافسو. إن استمرار تفاعالت المدعي مع 
م المطبوعة واإللكترونية انحراف سافر عن المسؤوليات الممقاة عمى وسائط اإلعال

 من نظام روما األساسي. 53عاتق مكتب المدعي العام بموجب المادة 
مكتب تصرف  أن استمرار سوء عن مناسبات عدة قد كشف المدعي العام لكينيا  (ل 

 المدعي غير منسجم مع المبادئ القديمة والمعمول بيا لممبدأ والممارسة
 واالستعمال واألعراف والسموكيات والمجاممة واألدب القانوني.

دعا المدعي العام لكينيا المدعي مرارًا لرفع انشغاالتيم المتصمة بتنصل حكومة  (م 
جميورية كينيا من واجباتيا لمتعاون مع المحكمة عمى النحو المنصوص عميو في 

 ( لنظام روما األساسي.8)98والسيما المادة  98المادة 

 سجل تعاون كينيا مع المحكمة الجنائية الدوليةخامسًا; 
ظمت حكومة كينيا دومًا تنتيز كل فرصة سانحة لمتعاون مع المحكمة واحترام  -8

واجباتيا المذكورة في نظام روما األساسي. ىذا ىو الحال حتى في أوقات غير 
 بالنسبة لمحكومة.سياسي مواتية سياسيًا أو غير 

 خل كينيا بال عائق. أقر رئيس جمعية الدول األطراف الوصول إلى كينيا ودا
 ، ىذا التعاون.3122آنذاك، في يناير 

 3121سبتمبر  4لحكومة، في المقر مع المحكمة; أبرمت ا قيةإبرام اتفا ،
مع المحكمة الجنائية الدولية لتقديم تمك المزايا والحصانات حسب  تفاقيةا

 ، في األراضي الكينية.االقتضاء الستقاللية وفعالية عمل المحكمة
  النتخابات; شكمت لذي اعقب االوكاالت حول العنف ا متعددتشكيل فريق عمل

، فريق العمل المذكور أعاله والذي تشمل 3123الحكومة، في يناير 
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ت العالقة، من بين جممة أمور أخرى؛ استعراض جميع التحقيقا صالحيتو،
عادة لذي اعقب ااالمختتمة لمعنف لقضايا والمحاكمة العالقة وا النتخابات وا 

عادة فحصيا. تم تقييم جميع ممفات الشرطة التي تم تقديميا إلى  تقييميا وا 
النتخابات من قبل الفريق، وأتاحت الذي اعقب افريق العمل المعني بالعنف 

الوصول إلى ىذه  فرصة ، لمكتب المدعي3123الحكومة، في أكتوبر 
 الممفات.

 ;وكالة مستقمة 3122أنشأت الحكومة، في عام  إنشاء وكالة حماية الشيود ،
لحماية الشيود، ويجدر بالمالحظة أنيا ُبنيت بمساعدة ومشورة واسعتين من 
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتوفير برنامج فعال وقوي 

 جميع األطراف حرة إلحالة شيودىا إلى ىذه الوكالة لمنظرولحماية الشيود. 
 في المخطط الكيني لحماية الشيود. جيمادرافييا إل

  الوصول إلى الوثائق الحساسة بدرجة كبيرة; أذنت الحكومة بالوصول إلى مواد
األمن الوطني السرية إلى المحكمة، بما في ذلك محاضر اجتماعات المجنة 

لتعاون مع من امسبوق مما يشكل نوعا غير االستشارية لألمن الوطني، 
 المحكمة.

 إصالحات كينيا لمسالم والديمقراطيةسادسًا: 
كينيا خطوات تاريخية لوضع نفسيا قطعت المؤسفة،  3119منذ وقوع أحداث  -9

 عمى مسار يمنع تكرار مثل تمك الظروف. ففي منظومة حكميا
  تشاورية شاممة أدت إلى اعتماد دستور تقدمي في بعممية  تعيدت كينيا

ة الييكمة العامة لممجتمع . شكل ىذا الدستور األساس إلعاد3121أغسطس 
 بيا يتموتنفيذ طائفة عريضة من إصالحات المؤسسات والمجان والتشريع التي 

الدستور في القوانين المحمية، وتحمل حقوق اإلنسان، وتضمن اإلصالح  إدخال
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الزراعي، وتعزز المساواة بين الجنسين، وتعزز حقوق األقميات وتحدد وتبدأ 
 ترسختدر بالذكر أن ىذه اإلصالحات قد حكومة منقولة السمطات. يج

 سنوات. 6تاريخي، تم تحقيقو في غضون فترة أقل من كعمل جذورىا، 
  ة عمى القدرلدييا في ضوء ىذا السجل االستثنائي لإلصالح، نسمم بأن كينيا 

المحكمة الجنائية الدولية. وفي  قضايا عرض حل ناشئ من الداخل لمعالقة مع
معالجة في  راض عدم قدرة  كينيا أو عدم رغبتياالصدد، نرى أن افت ىذا

قد اختفى. إن مبدأ التكامل، عمى  3118المسائل المتصمة بتحديات ما بعد 
 في نظام روما األساسي، يجب إذن أن يكون ساريًا. المتوخىالنحو 

 عممية الحق والعدل والمصالحة
 عام وقع في ق المبدأ البمد عممية الحق والعدل والمصالحة، كجزء من الوفا

، لمعالجة سبب وآثار الجور التاريخي واالنتياك السافر لحقوق اإلنسان 3119
والذي سوف يسيم في رأب الصدع والمصالحة الوطنية. ومن بين مؤسسات 
ىذا الحكم لجنة كانت أداة فاعمة في تحقق القادة والسيما خالل فترة الحممة 

 اتيامات طف السكان. تم توجيو عواتثير لتفادي استخدام المغة التي يمكن أن 
ولكن لعبت المجنة   ،عدد من األشخاص في المحكمةضد بالتحريض لمقيام 

 5ـ فيبصفة عامة دورًا رادعا كبيرًا وساىمت في تحقيق انتخابات سممية 
 .3124مارس 

  سعت الحكومة 6112-6117في ضوء أعمال العنف التي أعقبت انتخابات ،
ا. وتشمل التدابير المتخذة حتى اآلن شراء األراضي إلى توطين النازحين داخمي

منازحين داخميا؛ وتقديم خدمات لإلعادة توطين النازحين داخميا، وبناء مساكن 
المشورة؛ والتحويالت النقدية، وحصول بعض النازحين داخميا عمى فرص 
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ية الوصول إلى الرعاية الطبية مجانا في المرافق الحكومية، وتوزيع المواد الغذائ
 لضحايا بشكل دوري.اعمى 

 
 إصالح العممية االنتخابية

  قامت كينيا بإنشاء ىيئة انتخابية جديدة مستقمة تم إصالحيا. وقد 6112بعد عام ،
أثبتت الييئة حتى اآلن القدرة عمى إدارة االنتخابات )االنتخابات الفرعية واالنتخابات 

 6102مارس  4جازا تاريخيا في العامة(. وقد تجمت قدرة ىذه الييئة عندما حققت إن
 أرجاء كينيا. جميع انتخابات في  2بإجراء 

  االنتخابات الرئاسية بمثابة تجربة لنضج  نتائج كانت المنازعات التي أعقبت إعالن
النظام االنتخابي. بيد أن الفصل السممي في المنازعات عمى أعمى المستويات كان 

ضعيا الكينيون في عممياتيم االنتخابية شاىدا عمى قدرة المؤسسات والثقة التي ي
 والقضائية. 

  تعد ىذه التجربة دليال عمى التقدم الذي أحرزتو كينيا في مجال تعزيز مؤسساتيا
 الديمقراطية، ورغبة الشعب الكيني في النيوض ببمدىم.

 
 3102مغزى انتخابات  -سابعا
ئمين. ويؤكد من واألمن الدا السمميكمن اليدف من نظام روما األساسي في دعم  -:

 إلى احترامومبادئ ميثاق األمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة أىداف جديد عمى 
مع االستقالل  تتنافىواإلحجام عن التصرف بطريقة  سيادة الدول األعضاء

 السياسي ألي دولة.
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كينياتا  أحوروفالكينيون ليم الحق السيادي في انتخابات حرة وعادلة، انتخبوا  -21
عمى التوالي. وتأتي عواقب سموك المحكمة  رئيسكرئيس ونائب  ووليام روتو

السيادية المجسدة في رئيس الدولة. وتمثل االنتخابات التي  لمممارسةمنافية 
في عيد جديد  الديمقراطية وتدخلأجريت لتوىا فرصة لكينيا لكي تعزز مكاسبيا 

رئيسية في  بأدواريقومان من تاريخ البمد. واألىم أن الرئيس ونائب الرئيس كانا 
المساعدة عمى تحقيق السمم والمصالحة بشكل مستدام بين اثنين من المجموعات 
 المحمية الرئيسية التي شيدت توترات في السابق، وىذه مسألة ال يمكن تجاىميا.

خالل يشكل االثنان عنصرين بالغي األىمية في عممية التماسك في البمد  -22
وبالتالي طي فصل كان قد أدى إلى نشوء بعض والفترة االنتقالية، االنتخابات 

. وبعيدا عن العمميات الرسمية التي كانت النزاعاتإلييا تعود األسباب التي 
المصالحة بين تحقيق لتسييل  3119االثنان شتى التدابير منذ تخذ تجري، ا

المجموعتين المحميتين األكثر تأثرا وغيرىما. وتميزت حممتيما برسالة السالم، 
ا  الحث عمى السالم في الفترة االنتقالية في تواصل مع البمد بأسرىا. ولذوواصال
وينجم عن الواضح أن غيابيما عن البمد ربما يعوق عممية السالم الجارية فمن 

 تمتد إلى البمدان المجاورة.ربما ذلك زعزعة لالستقرار 
 والمجتمع الدولي مكتب المدعي العام عمى أفريقيا تصرف اآلثار المترتبة عمى   -ثامنا

سوف يكون الرئيس الكيني أول رئيس دولة في السمطة تتم محاكمتو في محكمة  -23
أن يجب  ،دولية. وبما أن نظام روما األساسي يعد معاىدة كغيرىا من المعاىدات

القانون الدولي الذي  يمنح الحصانة لرؤساء الدول والحكومات تفيم من منظور 
أي ممارسة تعاقدية تشكل سابقة خطيرة تكون و يتقمدون مناصب سياسية. الذين 

ليا آثار بعيدة المدى عمى البمدان األفريقية، بل عمى كافة أعضاء المجتمع 
 الدولي.
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 ةقد ينجم عن تسييس لممقاضامثل ىذا التغيير األساسي في العالقات الدولية إن  -24
اًل كبيرًا تخضع سمطاتو لممراقبة يمكن أن يصبح عامال  مدعيًا عاماً  يوحي بأن 

 مسائل السمم واألمن.لزعزعة االستقرار ويشكل خطرًا شديدًا عمى 
المحكمة الجنائية الدولية. عبر عن موقفو باإلجماع من أما االتحاد األفريقي فقد  -25

ويأتي موقفو انعكاسا لرغبات بمدان لوالىا لم ينطمق نظام روما األساسي أبدا. 
 رؤساء الدول والحكومات األفريقيةمن ذات األىمية البالغة أن يضومن األمور 

عمى نحو ما يتبين في الحكم والقضاء الدوليين سموك  عمى إرادة مؤتمرىم  تأثير
 المحكمة الجنائية الدولية.كينيا لدى  قضايا 

النيج التقميدي نحو سيادة الدولة عمى أساس حق الحماية، والتدابير  تغيرأن  -26
 يجب أفريقيا واالتحاد األفريقي،ىو ما تدعمو و األخرى الكفيمة بحفظ السمم واألمن 

لمتخمي تماما عن فكرة السيادة والمساواة بين األمم. فيذا خط االا يستخدم ذريعة 
ذات الدول  جميعرؤساء الدول والحكومات األفريقية ويجب أن يتمسك بو جميع 

ال النوايا الحسنة يتعرض استقرار النظام الدولي لمخطر من قبل  فسوف، وا 
لجيات الفاعمة غير المنضبطة التي تدفعيا أجندة سياسية تحيد عن المصمحة ا

 لسمم واألمن.المتمثمة في االمشتركة 
القضايا بحق المتيم فحسب، بل ييدد كذلك نزاىة الدولة الكينية ال يخل تناول  -27

بينما يمكن أن يؤدي إلى تقويض أمن واستقرار البمد. وىذا يشكل أحد العوامل 
إلى تصور متزايد بأن نظام روما األساسي يمر باختبار في مصداقيتو التي قادت 

 وجدواه وحياده. 
السفير جون بولتون الذي عمل كسفير لمواليات المتحدة لدى التضارب تنبأ بيذا  -28

 . إذ قال;3117إلى ديسمبر  3116األمم المتحدة من أغسطس 
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 مباشرة ائل تمسمس. المحكمة الجنائية الدولية في المشاكل المتأصمة تعد"
في جميع أنحاء  أصدقائنا وحمفائنا أمن أيضا عمى وتؤثر ،وأمننا الوطني مصالحنا

ليا  أن المحكمة الجنائية الدولية قررت الواليات المتحدة ،أسبابلعدة . العالم
، تعتبر المحكمة عمى وجو الخصوصسيادتنا الوطنية. فل غير مقبولة عواقب

 األساسية والمبادئ األمريكية المبادئ رض معتتعا منظمة الجنائية الدولية
 .واالستقالل الوطنيالضوابط والتوازنات، الشعبية، و سيادة األساسية لم الدستورية

 
 مدعييا العام مع، المعاىدة ليذه الواليات المتحدة إخضاع األشخاص من يعتبر

 بوضوح ال يتفق، أمرا غير المقبول وسمطتيا القضائية التي ال تخضع  لممساءلة
سياسية توجو  تيم ذات دوافع مخاوفنا بشأن. و الدستورية المعايير األمريكية مع
كافية  حماية بدون بل. فقط افتراضية ليست الواليات المتحدة أشخاص من  ضد
لمجموعة  المسؤوليندون تنفيذ  تحول، قد غير المقنعة مثل ىذه االتيامات فإن
 التي تقع في صميم اإلجراءات نم، المختمفة المشروعةاسعة من الوظائف و 

 أو في األزمات اإلنسانية تدخالت أو حفظ السالمبعثات جيدنا لو  دفاعنا الوطني
 .سياسي ىائل" تأثيرليا   تحقيقات جنائية إطالق ببساطة.  الحروب األىمية

 
، يتضح اآلن من ىذه ثابتا بينما ظل دعم كينيا لممحكمة الجنائية الدولية -29

 ر الواليات المتحدة كان محقا في تحذيره.المحاكمات أن سفي
 

 :ما تطمبه كينيا -تاسعا
تقويض خطر في طياتيا تحمل ، تشكل ىذه المسألة تيديدا وجوديا لكينيا. أوال  -:2

نحو التعافي والمصالحة والسمم. واألكثر من ذلك، تيدد بتجاىل المستمر التقدم 
الشعب  –يادة مقتضيات الديمقراطية، عمى نحو ما عبر عنيا صاحب الس

خارج أن تصميميا قد تم الكيني. ثانيا، نرى أن مثل ىذه النتيجة، التي نعتقد 
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ترى جدارة ونعتقد بأن الدول األفريقية سوف القارة، ليا آثار خطيرة عمى أفريقيا. 
قضيتنا وتتفيم إلحاح وخطورة الموقف الذي نواجيو. ونأمل بأن الدول األفريقية، 

لتعقيدات بناء السالم وتحديات  تقديراً ذات النوايا الحسنة،  وجميع البمدان األخرى
لمديمقراطيات الناشئة مثل كينيا، سوف تقدر اإلصالحات بالنسبة  السمم واألمن

الجذرية التي تحققت في كينيا، وتعترف باإلرادة السيادية لمشعب الكيني عمى 
يعتزم  امع ىمدعمكتب ترى أن ، و3124انتخابات عام تجمى خالل نحو ما 
 كل ىذا.ييدد  ،في قضية ضعيفةقدمًا  المضي 

وفي ضوء ما تقدم، نطمب من بمدان االتحاد األفريقي وجميع األمم الصديقة،  -31
 ;القيام بما يمي، عاتوجمافرادى 

 
 –المحكمة الجنائية الدولية من  اإلشارة إلى الموقف األفريقي الموحد أ(

جمس األمن لألمم المتحدة لم المتصل بالمقررات السابقة، عمما بأن م
 يستجب ألي من ىذه الطمبات.

النتائج االعتراف بالظروف المتغيرة في كينيا، وعمى وجو الخصوص  ب(
، وتشجيع القيادة عمى االستمرار في جيود 3124الديمقراطية النتخابات 

المصالحة التي كانت قد شرعت فييا، وتناشد المحكمة الجنائية الدولية 
أو إحالتيا، في ضوء المتغيرات، إلى القضاء الكيني  القضية إسقاطكذلك 

 واإلطار الدستوري. 
ال  محاكماتتحقيق المصالح من خالل إلى السعي  حولإثارة التساؤالت  ج(

 تنسجم مع تحقيق السمم والمصالحة المستدامين.
 تأمل من قبل االتحادعممية بتنظيم تكميف مفوضية االتحاد األفريقي  د(

يقي كجزء من مناقشة الذكرى الخمسين حول المجاالت الواسعة األفر 
، والعدالة، والسمم والمصالحة، فضال عن القضائي العالمي لالختصاص
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وحتى تستفيد من من المحكمة الجنائية الدولية،  يقيااآلثار المترتبة عمى أفر
 كذلك إلى إيجاد طرق لتعزيزوسعيًا عممية المحكمة الجنائية الدولية ذلك 

 اآلليات األفريقية لمعاجمة التحديات والمعضالت األفريقية.
الحث عمى اتخاذ خطوات إلصالح المحكمة الجنائية الدولية من قبل دوليا  ىـ(

األطراف حتى يتسنى ليا االضطالع عمى نحو فعال بالمسؤوليات الكبيرة 
عمى نظام روما  الموقعينالتي قصدىا جميع أصحاب النوايا الحسنة 

 سي.األسا
- 
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