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  اغان كابويبيان رئيس مفوضية االتحاد االفريقي حول القبض على فيليس
 

فيليسيان كابوغا ، الذي على االعتقال التاريخي بأنباء موسى فقي محمد ،  يرحب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

مايو  81اعتقل كابوغا في فرنسا في وقد . 8991يعتبر ممول اإلبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا في عام 

 العدالة.عاماً من الهروب من  02بعد  0202

 

ع تهم تتعلق باإلبادة بسب 8991اتهمت المحكمة الجنائية الدولية التابعة لألمم المتحدة لرواندا فيليسيان كابوغا عام 

الجماعية ، والتواطؤ في اإلبادة الجماعية ، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب اإلبادة الجماعية ، ومحاولة 

ارتكاب اإلبادة الجماعية ، والتآمر على ارتكاب اإلبادة الجماعية ، واالضطهاد واإلبادة ، كل ذلك فيما يتعلق 

 إلبادة الجماعية ضد التوتسي.الجرائم التي ارتكبت خالل اب

 

أبريل  2المنعقد في  121يتماشى االعتقال مع قرار مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي في اجتماعه رقم 

وأعضاء المجتمع الدولي إلى القبض على الهاربين ،  ، والذي دعا كافة الدول أعضاء االتحاد األفريقي0289

 عية أو مقاضاتهم أو تسليمهم.المتهمين بارتكاب إبادة جما

 

الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل دورتها  11/012وقد أعيد التأكيد على هذه الدعوة بموجب القرار 

والقبض ، والتي تُحث فيها الدول أعضاء األمم المتحدة على التحقيق  0202أبريل  02الرابعة والسبعين في 

 . اإلبادة الجماعيةالباقين المتهمين بالهاربين  ومقاضاة وتسليم كافة

 

بالفعل عالمة فارقة في جهودنا الجماعية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم البشعة  يشكلهذا التطور األخير 

المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمحاربة إيديولوجية  رئيس المفوضيةيدعو وضد اإلنسانية مرة أخرى. 

 .ية واإلنكار واإلفالت من العقاباإلبادة الجماع

 

الدول  كافةهذه الفرصة للتشجيع على استمرار الجهود الجماعية والتعاون من جانب  رئيس المفوضيةيغتنم 

االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي للقبض على الهاربين المتبقين الذين ال يزالون طلقاء. فلنتأكد من تحقيق أعضاء 

 . ضد التوتسي في رواندا 8991والناجين من اإلبادة الجماعية لعام العدالة للضحايا 

 
 للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى االتصال: 

 

 union.org-KalondoE@africaبريد الكتروني:  - مفوضية االتحاد األفريقي -المتحدثة بإسم رئيس مفوضية االتحاد االفريقي  –السيدة إيبا كالوندو 

    1510512 91 (0) 251+هاتف:  
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 لالستفسارات االعالمية ، يرجى االتصال: 

 

 مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال  –رئيس قسم االعالم  –السيدة استير ازا تانكو

 union.org-yamboue@africaبريد الكتروني:  -  (0)251+911361185هاتف:  
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