
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٢٠١٥متوز/ يوليو  ٢٢ ،داكار بيان صحفي:

في داكار إقليمي  مؤتمراحتفاًال بيوم العدالة الجنائية الدولية يدعو رئيس الجمعية إلى 
 بشأن سيادة الدول والعدالة الجنائية الدولية للتباحث

ICC-ASP-20150722-PR1134 

 

يقي كابا رئيس مجعية الدول األطراف ووزير العدل معايل السيد صدّ و ندي رئيسة احملكمة اجلنائية الدولية، رمِ السيدة القاضية سيلفيا فرناندز دي غُ و العدل الغيين،  معايل السيد الشيخ ساكو وزير
حقوق النشر حمفوظة  .٢٠١٥متوز/ يوليو  ٢٠بالسنغال بتاريخ  املؤمتر الرفيع املستوى الذي ُعقد يف داكار خاللملدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية، ا السنغايل، والسيدة فاطو بنسودا

 ©للمحكمة اجلنائية الدولية

 مؤمتر إقليمي معينإىل  األطرافرئيس مجعية الدول يقي كابا سعادة السيد صدّ  دعا احتفاًال بيوم العدالة اجلنائية الدولية
حتت  الفعالية ههذ ُنظِّمت. وقد ٢٠١٥متوز/يوليو  ٢١و ٢٠ي "سيادة الدول والعدالة اجلنائية الدولية"، يف داكار بالسنغال يومَ بـ

 .TrustAfricaمؤسسة السيد ماكي سال، بدعم من حكومة هولندا و  ،رعاية فخامة رئيس مجهورية السنغال

السيد معايل و  ،وزير العدل يف مجهورية غينيا الدولة وزيرُ  ،الشيخ ساكوالسيد املستوى معايل  الرفيعَ  امللتقىهذا  وحضر
غينيا و شاركت فيه وفود من وزارات العدل يف تونس و يف مجهورية تشاد.  اإلنسانالعدل وحقوق  وزيرُ  ،يمكييحممد عيسى هان
 فريقيا وشرقها ومشاهلا.أ، وصحفيون من ستة عشر بلداً من بلدان غرب الدويل املدينالتمع ملنظمات  وممثلون، واملغرب وموريتانيا

  



 
 

السيدة  ،رئيسة احملكمة اجلنائية الدوليةدت قد أكَّ ل 
 ،اسم افتتاح املؤمترر ، خالل مرِمندياضية سيلفيا فرناندز دي غُ الق

وجود منظومة للعدالة اجلنائية طلقة م ضرورةً أن من الضروري على 
 العقابعلى اإلفالت من  ةاملرتتب الباهظة ملواجهة املغّباتالدولية 

على اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب. 
احملاكم الوطنية  الغرض تقوم سة فرناندز أنه "هلذاوأعلنت الرئي

للوقاية الفعالة  نيمتكامل نيحامس بدورينواحملكمة اجلنائية الدولية 
من هذه اجلرائم. ويستلزم ذلك وجود إجراءات قضائية راسخة 

تفادي ارتكاب مثل هذه يتسّّ با التنبؤ با  عادلة وُميكنو 
سم املتطلبات يف جمال العدالة مبا تتّ  فعندمااألفعال الفظيعة. 
العراقيل القائمة على  تذليل يكون باإلمكانيكفي من القوة 

 ".العدل إقامةطريق 

، سوداالعامة للمحكمة، السيدة فاطو بن رت النائبةذكَّ وإذ  
بالدور احملوري الذي تؤديه احملكمة اجلنائية الدولية ضمن منظومة العدالة 

 لـّما اليت تتحدياال َكثـَُرتإذا   حىت"أنه أكدت فإ�ا اجلنائية الدولية، 
هدفنا  ال حنيد عن طريق العمل من أجل أمامنا فإّن علينا أن تزل ماثلة

على أشنع اجلرائم  العقاباألساسي أال وهو مكافحة اإلفالت من 
صوتم. ولذلك نُثابر يف مكتب املدعي  من إمساعلّين عليهم ا ومتكني

نجري عمليات فض بواجباتنا طبقاً لنظام روما األساسي العام على النهو 
التحقيق، ونقوم مبالحقة املسؤولني الرئيسيني عن اجلرائم الشنيعة، بصورة 

 ة ونزيهة".لمستق
 
 

خرباء  أدارهافريقني من اخلرباء، أحدمها معّين بالتكامل واآلخر معّين بالتعاون، ل جلساتوشهد اليوم الثاين من أيام املؤمتر 
وجود ثغرة تتمّثل يف اإلفالت  التكفل بعدمعلى أمهية تعزيز النظم القضائية الوطنية والتعاون مع احملكمة بغية ُشدِّد خالهلا دوليون، 

 مالحقة  أخطر اجلرائم.خيص  فيمامن العقاب 

ار أّكدت أنه ما من تناقض بني يقي كابا، عند اختتامه أعمال املؤمتر، أّن املناقشات اليت جرت يف داكوأعلن الوزير صدّ 
 عنعترب تعبريًا تُ يقي كابا إىل أّن "إقامة منظومة جنائية دولية دائمة وفّعالة للردع خلَص الوزير صدّ و السيادة والعدالة اجلنائية الدولية. 

أخطر اجلرائم من منظور القانون  ، وأّن للمقاضاة النزيهة واملنصفة، على أعلى املستويات الدولية أو الوطنية، ملرتكيبسامياً  السيادة
 ة  فيه يتمثل يف تعزيز سلطة الدولة وتعزيز سيادة القانون".مفعوالً ال مشاحّ  ،الدويل

 ون منموظف وفَّرهفريقيا وشرقها ومشاهلا، أتدريب لزهاء مخسني صحفي من بلدان غرب جلسة تزامن املؤمتر مع لقد 
تنخرط يف العمل س إنشاء شبكة إقليمية للصحفيني متّخضت عن، تن احلاالمن بلدا وخرباءومكتب رئيس اجلمعية  احملكمة

 نشطتها.بألتحسني اإلحاطة باملهام املنوطة باحملكمة يف إطار واليتها و 

 الدولة ووزيرُ  وزيرُ  ،على هامش أعمال هذا املؤمتر حّيا معايل السيد الشيخ ساكو تقد عُ يتال ةالصحفي الندوةوخالل 
يق الداخلي املتصلة يف متابعة عمليات التحق لمحكمةل مكتب املدعي العامو املثايل بني غينيا  العدل يف مجهورية غينيا، التعاونَ 

 .٢٠٠٩عام هذا البلد رتكبة يف باجلرائم امل

قابلة كل من مب، ٢٠١٥متوز/يوليو  ٢٠ثنني املوافق يوم االفخامة السيد ماكي سال رئيس مجهورية السنغال،  تفضَّلوقد 
د . بنسودا الرئيسة فرناندز واملدعية العامة دعم عمل احملكمة وباملضي التزامه بين اإلعراب عن ءالرئيس سال خالل هذين اللقاوجدَّ

 وأفريقيا. احملكمة بنيالتحاور يف تعزيز 
_______________ 

املدعية العامة  والسيدة فاطو بنسوداالسيد ماكي سال رئيس مجهورية السنغال فخامة 
. حقوق النشر حمفوظة ، يف القصر اجلمهوري السنغايلللمحكمة اجلنائية الدولية

 ©للرئاسة السنغالية

فخامة السيد ماكي سال رئيس مجهورية السنغال والسيدة القاضية سيلفيا فرناندز دي 
. حقوق النشر حمفوظة يف القصر اجلمهوري السنغايل ،ُغرِمندي رئيسة احملكمة اجلنائية الدولية

 ©للرئاسة السنغالية
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