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٢٠١٦- ٢٠١٥المحكمة بإيجاز: - أوال
مقدمة- ألف

١٦يف الفرتة من كمة) (احملنشطة احملكمة اجلنائية الدوليةألعرضًا عاماً هذا التقرير قدِّمي- ١
وقد حبثت احملكمة املمارسة املتبعة يف العامني .٢٠١٦سبتمبر أيلول/١٥إلى ٢٠١٥سبتمبر أيلول/

أهم مع تقدمياملاضيني ومؤّداها جعل هيكل التقرير يدور حول احلاالت املعروضة حاليًا على احملكمة
نظرة شاملة على لدول األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحةللكي تتاح، واحداإلحصاءات يف جدول 

. أنشطة احملكمة

األولية والحاالتللفحوصعرض عام - باء

؛ بورونديلحالة يف إجراء فحص أويل ليف ةالعامةمكتب املدعيبدأالفرتة املشمولة بالتقرير، خالل - ٢
،وكولومبياوفلسطني،،وغينياوأوكرانيا، والعراق، ،أفغانستانلحالة يف كل من ويل لاألالفحصاصل وو 

وأصدر هندوراس وجورجيا.للحالة يف كل من فحصه األويلواختتم ؛ ، واإلحالة املتعلقة جبزر القمرونيجرييا
للفحوصموجز عرضويرد .يةاألولفحوصهعن أنشطة تقريراً ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٢كتب يف امل

األولية يف اجلزء الثاين من هذا التقرير.
هي: –حاالت وعشرقضية ١٩احملكمة كانت معروضة أمام،٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٥وبتاريخ- ٣

ومجهورية وأوغندا؛ الثانية)؛مجهورية أفريقيا الوسطىاألوىل، و مجهورية أفريقيا الوسطى(مجهورية أفريقيا الوسطى
يف اجلزء الثالث . ويردوجورجيا؛ ومايل؛كوت ديفوارو ؛وليبيا؛كينياو ؛ودارفور (السودان)؛لكونغو الدميقراطيةا

ألنشطة املتصلة بكل حالة. لتفصيلي عرضمن هذا التقرير

املرفق)يف ترد(التفاصيلسنة المحكمة الجنائية الدولية باألرقام- جيم

ضحايا؛ وإصدار ٩٧٠٨شاهداً؛ ومتثيل ٨٥جلسة مت فيها االستماع إىل إفادات ٢٤٧حاالت؛ و١٠قضية يف ١٩يف قاعة احملكمة
ائي واحد، و١٦٠قرارات و٧٠٧ أحكام يف طعون متهيدية. ٧أمراً قضائياً؛ وإصدار حكم 

طلباً ٣٧٤٨شخاص؛ وتقدمي أ٨فريقًا من أفرقة الدفاع والضحايا؛ واحتجاز ٤٦طلباً؛ ومساعدة ١٣٨٦٧إيداع احملكمةوراء قاعة
طلبًا جلرب األضرار؛ وإضافة ٤٢٨٠طلبًا من طلبات املشاركة هذه؛ وتقدمي ٢٢٩٢ملشاركة الضحايا، مع املوافقة على 

؛ وتقدمي ١٥بالغًا مبوجب املادة ٤٤٤حمامياً؛ واستالم ٦٨٧حمام إىل قائمة احملامني، فبلغ بذلك جمموعهم ١٠١
زائراً ١٢١٣٨صفحة مرتمجة؛ واستقبال ٢٤٧٩٢صفحة حمررة؛ و٣٤٥٨١لشفوية؛ ويومًا من الرتمجة ا٢٢٤٥

شخصًا منهم، وجرى ٢٨٠طلبًا للتوظيف، مع توظيف ٣٦٠٤٣زائرًا منهم اجللسات؛ ومعاجلة ٩٨٤٩وحضور 
سي واحد من املهنيني الزائرين؛ وإصدار توجيه رئا٢٦متدربًا و١٨٢موظفًا يف وظائف ثابتة؛ واستخدام ٧٣٦تعيني 

تعميماً إعالمياً.     ١٤أوامر إدارية و٣و

اجتماعاً/ ٦٣٠بعثات؛ وعقد ١٠٠٦من املعالني؛ وتنفيذ ٣٢٠شخصًا من الشهود/الضحايا و٥٢إعادة توطني يف امليدان
تمعات املتأثرة ومن أجلها حبيث مت  ود مكاتب ميدانية، ووج٦شخصاً؛ و٣٣٦٩٦حنو التواصل معحلقة عمل مع ا

شخصاً.   ١٣ميداين واحد، ومكتب اتصال؛ وتوجد طلبات إللقاء القبض والتسليم ال تزال قائمة يف حق 

٦٨زيارة رفيعة املستوى من الدول يف مقر احملكمة؛ وإعداد ٥٣طلباً للتعاون؛ وتلقي ٥٢٦دولة طرفاً؛ وإرسال ١٢٤بالدولفيما يتعلق 
٣٨٥٣وثيقة أخرى من أجل جلنة امليزانية واملالية مبجموع صفحات بلغ ٦٨وتقريرًا من أجل مجعية الدول األطراف 

صفحة. 
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وليةاألالفحوص-ثانياً 

أفغانستان- ألف 

بعد أن تبني للمكتب أن املعلومات املتوافرة تتيح أساسًا معقوًال يدعو إىل االعتقاد بأن جرائم - ٤
إطار احلالة يف أفغانستان، مبا يف ذلك جرائم جنسية منصوصًا عليها يف نظام روما األساسي قد ارُتكبت يف

ا أن تُقبل أمام احملكمة، جنسانية (قائمة على نوع اجلنس) وأن احلاالت احملتملة اليت ُحددت جرائم و  من شأ
بدأ املكتب يف مجع معلومات تتصل بتقييم ما إذا كانت توجد أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن إجراء 

كون من شأنه خدمة مصلحة العدالة قبل اختاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي التماس إذن من الدائرة حتقيق سي
وتفاعل املكتب مع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة بغية مناقشة األمور التمهيدية لفتح حتقيق يف هذا الصدد. 

الضحايا.املتصلة مبسألة "مصلحة العدالة"، مبا يف ذلك مدى خطورة اجلرائم ومصاحل

بوروندي- باء 

، تواجه بوروندي أعمال عنف ين احملتجني املناهضني للحكومة وقوات ٢٠١٥منذ نيسان/أبريل - ٥
، أصدرت املدعية العامة بيانًا عامًا فيما يتعلق بتقارير تتحدث عن ٢٠١٥األمن البوروندية. ويف أيار/مايو 

عد العنف عقب إعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا أعمال عنف سابقة لالنتخابات يف بوروندي. وقد تصا
، أصدرت ٢٠١٥وعقب تدهور الوضع األمين يف تشرين الثاين/نوفمرب . ٢٠١٥لفرتة ثالثة يف متوز/يوليه 

، ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢٥املدعية العامة بيانًا عامًا ثانيًا يُذكِّر مجيع األطراف الفاعلة بوالية احملكمة. ويف 
للحالة يف بوروندي، مع الرتكيز على أعمال القتل والسَّجن فحص أويلامة يف إجراء بدأت املدعية الع

ا  والتعذيب واالغتصاب وأشكال العنف اجلنسي األخرى، فضًال عن حاالت االختفاء القسري اليت يُدَّعى أ
من مصادر . ومنذ ذلك احلني، قام مكتب املدعية العامة جبمع معلومات ٢٠١٥ارُتكبت منذ نيسان/أبريل 

وقام مكتب املدعية شىت بغية حتديد ما إذا كانت توجد ُأسس وقائعية وقانونية كافية لبدء إجراء حتقيق. 
العامة، وهو يضطلع بأنشطته خبصوص احلالة يف بوروندي، بالتشاور مع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا 

يف ذلك هيئات األمم املتحدة ذات الصلة.

كولومبيا- جيم 

اإلجراءات القضائية الوطنية من أجل ومصداقيةحتليل مدى مالءمة املدعية العامةواصل مكتب - ٦
سلطات الدولة واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة.مع ، وهو يفعل ذلك، تواصلالبت يف املقبولية. وقد 

ا مع املوظفني ذوي الرتب ال رفيعة املسؤولني عن واختذت السلطات الكولومبية خطوات يف إطار حتقيقا
قادة التشكيالت شبه العسكرية عن اجلرائم حاالت التأكيدات الكاذبة، يف ظل النظام العادي، وضد كبار 

وأثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، واصل اجلنسية وحاالت االختفاء القسري يف إطار قانون العدالة والسالم.
ملتعلقة باملفاوضات بني حكومة كولومبيا والقوات املسلحة لتطورات الدقيق لرصد االمكتب املدعية العامة 

جيش الشعب") وبداية املفاوضات مع جيش التحرير -: فاركFARC-EPجيش الشعب ("–الثورية لكولومبيا 
السالم مع القوات ، رحبت املدعية العامة بإعالن اختتام مفاوضات٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١الوطين. ويف 

، مسّلطة األضواء على أمهية املساءلة الصادقة يف رعابة إجياد سالم دائم. وسيواصل ومبيااملسلحة الثورية لكول
للتطورات املتصلة بوضع اتفاق السالم يف صورته النهائية، كما سيواصل مكتب املدعية العامة الرصد الدقيق 

ئية الوطنية املتعلقة باجلرائم حتليله للتشريع التنفيذي من أجل تقييم مدى تأثريه على مباَشرة اإلجراءات القضا
املنصوص عليها يف والية احملكمة اجلنائية الدولية.
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جورجيا- دال 

تشرين األول/أكتوبر ١٣للحالة يف جورجيا وطلبت املدعية العامة يف فحصه األويلأمت املكتب - ٧
ن تأذن ببدء إجراء حتقيق من نظام روما األساسي، إىل الدائرة التمهيدية األوىل أ١٥، عمًال باملادة ٢٠١٥

١٦. ويف ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر ١٠إىل ٢٠٠٨متوز/يوليه ١يف احلالة يف جورجيا خالل الفرتة من 
، زارت الدعية العامة تبليبسي حيث أبلغت الضحايا وممثليهم بقرارها بطلب إذن ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

٦٠وميكن االطالع يف الفقرات . يا إىل الدائرة التمهيديةأقوال الضحالفتح حتقيق وشرحت هلم عملية تقدمي 
.بدء التحقيقعنأدناه على مزيد من املعلومات ٦٢إىل 

غينيا- هاء 

اإلجراءات القضائية الوطنية املتعلقة بأحداث سري بنشاط متابعة مكتب املدعية العامةواصل - ٨
لوفاء بالتزامها بتهيئة املسرح إلجراء حماكمة يف وشجَّع السلطات اجلورجية على ا٢٠٠٩أيلول/سبتمرب ٢٨
. وباإلضافة إىل ذلك، واصل املكتب تفاعله مع السلطات اجلورجية ومع ممثلي األمم املتحدة، مبا ٢٠١٧عام 

واخلبري القضائي ‘املعين بسيادة القانون وبالعنف اجلنسي يف سياق النزاعفريق خرباء األمم املتحدة ’يف ذلك 
تمع االحتاد األورويب و مع كذلك لدعم التحقيق الذي جيريه فريق القضاة الغينيني و حدة املستعان بهلألمم املت ا

التحقيق يف تُعتَرب ال غىن عنها إلمتامر واليتظَ املدين لضمان وتيسري اعتماد مراسيم التحقيق اليت ال تزال تنتَ 
بعدحدوث توترات متزايدةتقارير عن تناقل وعقب، ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ١٤ويف . ٢٠١٦عام 

الفاعلني ، أصدرت املدعية العامة بيانًا دعت فيه مجيع يف غينيااجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية
، أوفد مكتب ٢٠١٦ويف شباط/فرباير وحزيران/يونيه . إىل التزام اهلدوء وضبط النفسموأنصارهالسياسيني

إمكانات ولسرب مدىكري لتقييم خطوات التحقيق الذي جيريه فريق القضاة، بعثتني إىل كونا ةالعامةاملدعي
.إجناز التحقيق الوطين وتنظيم احملاكمة ضمن إطار زمين معقول

هندوراس - واو 

إىل أنه ال يوجد أساس معقول ةالعامة، خلص مكتب املدعي٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٨يف - ٩
ّ        وأصدرت املدعية العامة تقريرا  تفصيليا  قد مت فيه .الفحص األويلق يف إجراء حتقيق، وقرر إغالللبدء    ً       ً

إعالن ذلك، أوفد املكتب بعثة إىل تيغوسيغالبا يف وعقب. استنتاجات املكتب بشأن االختصاص املوضوعي
لتقدمي شرح مفصل لتحليالته واستنتاجاته إىل السلطات٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٣١إىل ٢٩الفرتة من 

تمع املدينندوراسيةاهل يف هندوراس.وإىل منظمات ا

/المملكة المتحدةالعراق–زاي 

َّ                      مجيع وحتليل املعلومات املتعلقة باجلرائم املد عى ارتكاب قوات اململكة ةالعامةمكتب املدعيواصل-١٠
. ويف ٢٠٠٩ومتوز/يوليه ٢٠٠٣ما بني آذار/مارس يف الفرتةيف العراق ةاملسلحاتيف سياق النـزاعاملتحدة هلا 

للمصادر، بوسائل منها إيفاد بعثات ملقابلة أصحاب ً شامال  ً أجرى املكتب كذلك تقييما  هذا السياق، 
معلومات عن التقدم احملرز يف اإلجراءات ً وتلقى املكتب أيضا  . ُ                      املصلحة املعنيني وطلب  مزيد من املواد الداعمة

.املعلوماتهذهاململكة املتحدة، ونظر يف الوطنية املستمرة ذات الصلة يفالقضائية 

نيجيريا–حاء 
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لالعتقاد ً معقوال  ً ، وجد املكتب أن املعلومات املتاحة توفر أساسا  ٢٠١٥يف تشرين الثاين/نوفمرب -١١
من نظام روما األساسي ٨و٧تني املادمن اجلرائم املنصوص عليها يفجرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانيةبأن

، ركز ذلك احلنيومنذ .بت يف سياق النـزاع املسلح بني مجاعة بوكو حرام وقوات األمن النيجرييةُ قد ارت ك
قضايا بسبب تصرفاتست اليت كان قد حددها، وهي: املكتب على تقييم مقبولية القضايا احملتملة الثماين

وأوفد املكتب بعثتني إىل .يةارتكبتها قوات األمن النيجري بسبب تصرفات وقضيتانارتكبتها مجاعة بوكو حرام 
ّ                                                 ، متك ن أثناءمها من التواصل مع السلطات املدنية والعسكرية ٢٠١٦أبوجا يف نيسان/أبريل وأيلول/سبتمرب 

ذه القضايا احملتملة. ادعاءات ببحثقام املكتب أيضا و املختصة وطلب معلومات ووثائق داعمة فيما يتصل 
دعاءات غري املتصلة بالنـزاع بني اال، مبا يف ذلك حلالة يف نيجريياتتعلق بارتكاب جرائم يف سياق اجديدة

.النيجرييةمجاعة بوكو حرام وقوات األمن

فلسطين–طاء 

٢٠١٤أن كال طريف نزاع غزة لعام َّ  د عىُ وتقييم املعلومات بشأن جرائم ي  مجعةالعامةواصل مكتب املدعي-١٢
ا ارتكبت يف الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عىَّ د  ُ ي  بشأن جرائم معينة كذلك قد ارتكباها، و  حزيران/يونيه ١٣أ

مع السلطات احلكومية واملنظمات احلكومية ً أيضا  وتشاور املكتب .بأنشطة االستيطاناملتصلةاجلرائم مثل، ٢٠١٤
وكذلك ، الفحص األويلباملتصلةمعاجلة طائفة من املسائل من أجل الدولية واملنظمات غري احلكومية وتواصل معها 

َ    ت ستخد م يفاللتماس معلومات إضافية بصورة حمددة وعقد املكتب العديد من االجتماعات .َّ   املد عاةتقييمه للجرائم ُ   
ويف تشرين . باألردنَّ  بعثة إىل عم ان٢٠١٦يف آذار/مارس مع أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني، وأوفد

، فيما أثناء االجتماعتناولت و حممود عباسالرئيس الفلسطيين أيضا بالعامة ت املدعية، اجتمع٢٠١٥األول/أكتوبر 
.ّ                              حتل ي مجيع األطراف باهلدوء وضبط النفسواحلاجة إىلتناولته، مسألة تصاعد العنف يف املنطقة 

كمبوديامملكة  و الجمهورية الهيلينية جزر القمر و اتحاد لسفن المسجلة في ا- ياء

(بدون مناقشة بدايةً ،، قررت دائرة االستئناف باألغلبية٢٠١٥/نوفمرب تشرين الثاين٦يف - ١٣
٢٠١٥متوز/يوليه ٢٧االستنئاف املقدَّم من املدعية العامة يف ورفض عدم مقبولية،األساس املوضوعي)

من عن الدائرة التمهيدية األوىل باملوافقة على الطلب املقدَّم٢٠١٥متوز/يوليه ١٦ضد القرار الصادر يف 
بعدم إجراء ٢٠١٤الصادر يف تشرين الثاين/نوفمرب ةالعامةاحتاد جزر القمر إلعادة النظر يف قرار املدعي

وعقب صدور قرار دائرة االستئناف، باشر مكتب املدعية العامة عملية إعادة النظر يف قراره األصلي حتقيق.
تنتاجاته السابقة، باإلشارة إىل املسائل . وبصورة خاصة، أعاد املكتب النظر يف اس٢٠١٤الصادر يف عام 

وكذلك إىل مذكرات ومواد أخرى وردت إعادة النظرالذي يطلب احملددة اليت أثارها قرار الدائرة التمهيدية 
ائي بشأن ٢٠١٦منذ كانون الثاين/يناير  من ممثلي حكومة احتاد جزر القمر، بقصد التوّصل إىل استنتاج 

هذه املسألة.

انياأوكر -كاف 

أيلول/سبتمرب ٨) من نظام روما األساسي يف ٣(١٢مبوجب املادة ً      ً إعالنا  ثانيا  عقب تقدمي أوكرانيا -١٤
٢٠من ً ابتداء  واليتها القضائية فيما يتعلق باألحداث اليت وقعت أن متارس، وهو إعالن يتيح للمحكمة ٢٠١٥

ا يف مجيع أحناء أوكرانيا، َّ  املد عىللجرائم ً وقانونيا  ً       ً  أجرى املكتب حتليال  وقائعيا  ، ً فصاعدا  ٢٠١٤شباط/فرباير  ارتكا
يفاملعايري احملددة ما إذا كانتلبت فيمن أجل ااجلرائم املتعلقة بشبه جزيرة القرم وبالقتال يف شرق أوكرانيا، وخاصة

حكومة مبا يف ذلك املكتب مع طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة، لَ وتواص  . مستوفاةالنظام األساسي لفتح حتقيق
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تمع املدينأوكرانيا وهلذا. بالفحص األويلاملتصلةمناقشة املسائل من أجل، األوكراينواملنظمات الدولية واإلقليمية وا
.ةوعقد اجتماعات يف مقر احملكم٢٠١٥يف تشرين األول/أكتوبر الغرض، أوفد املكتب بعثة إىل كييف

كمةالحاالت المعروضة على المح- ثالثاً 
ضحية للمشاركة يف اإلجراءات القضائية أمام احمكمة. ٢٥٧١قُبلت طلبات،شمولة بالتقريرة املرت خالل الف-١٥

طلبًا مشرتكًا للمشاركة وجرب ٣٥٨١، واألضرارجلرب طلباً ٧١٤وملشاركة الضحايا،طلبًا جديداً ٥١وتلّقت احملكمة
٤٣ضحية أو تلّقتها بالنيابة عنهم، وصلت عن طريق ٦٣٣٥مة أقوال معاً. وباإلضافة إىل ذلك، تلّقت احملكاألضرار

مذكرة مجاعية.٢٦مذكرة فردية و

جمهورية أفريقيا الوسطىالحالة في - ألف

التحقيقات- ١

يف احلالة الثانية ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٢٤ما زالت التحقيقات اليت بدأها مكتب املدعية العامة يف -١٦
أفريقيا الوسطى مستمرة. ويرّكز املكتب حتقيقاته الراهنة على االدعاءات املتعلقة باجلرائم اليت املتعلقة جبمهورية 

ا قد ارُتكبت من جانب اجلماعات املسلحة املعروفة باسم "إكس سيليكا" (واليت تنطبق على كامل أفيد أ
م) من جانب، و"أنيت باالكا" الفرتة، بغض النظر عن التكوين احلايل للجماعات اليت حتمل حاليًا هذا اإلس

(بنفس الشرح)، من اجلانب اآلخر.
وقد أنشأ مكتب املدعية العامة فريقني متكاملني يعمالن يف إطار التنسيق والتشاور بينهما بشأن -١٧

جانبني خمتلفني من هذه احلالة. ويقوم الفريقان املتكامالن بالتحقيق بنشاط يف أراضي مجهورية أفريقيا الوسطى 
اورة ويف املنطقة الفرعية وما وراءها ويف أي مكان ُحددت فيها معلومات ذات صلة باملوضوع ويف البلدان ا

أو شهود حمتملون ذوو صلة به. وتُنَشر أفرقة حمققني على أساس شبه دائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى، على 
لفة من األدلة، مبا يف ذلك األدلة التقنية أساس التناوب بانتظام، بغية مجيع شهادات الشهود واألنواع املخت

بعثة و ، وأدلة الطب الشرعي، مع االستفادة من التعاون النشط من جانب سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى
وشركاء آخرين حمليني ، و األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى

.وإقليمني ودوليني

التطورات القضائية- ٢

غومبوبيمبابيري - املدعية العامة ضد جان(أ)

، أدانت الدائرة االبتدائية الثالثة باإلمجاع السيد بيمبا بتهمتني تتعلقان ٢٠١٦آذار/مارس ٢١يف -١٨
م تتعلق ب ل جرائم حرب (القتارتكاب بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية (القتل العمد واالغتصاب)، وبثالث 

ى السيد بيمباعلت الدائرة االبتدائية، حكم٢٠١٦حزيران/يونيه٢١ويف .العمد واالغتصاب والنهب)
.سنة١٨بالسجن ملدة 

ً                                        استئنافا  ضد اإلدانة الصادرة عن الدائرة االبتدائية السيد بيمبا َّ قد م، ٢٠١٦نيسان/أبريل٤ويف -١٩
١٩لفريق الدفاع عنه لتقدمي االستئناف حبلول املتاح قت متديد الو على دائرة االستئناف ووافقتالثالثة.

، طعن كل من الدفاع واالدعاء يف ٢٠١٦متوز/يوليه٢٢ضافة إىل ذلك، يف باإلو .٢٠١٦أيلول/سبتمرب
.األضرارجرب وقد بدأت إجراءات .احلكم الصادر
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ندا كابونغو، وفيديل يجاك مانغ-نبيري بيمبا غومبو، وإمييه كيلولو موسامبا، وجا- املدعي العام ضد جان(ب)
باباال واندو، ونارسيس أريدو

،بتهم ارتكاب جرائم ضد إقامة العدليتصلاحملاكمة فيما بدأت ،٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢٩يف -٢٠
أمام الدائرة لمدعية العامةلاالفتتاحية بياناتالبتقدمي ُ    ت تحت افو من نظام روما األساسي، ٧٠ملادة باً عمال  

٢٩ويف .٢٠١٦شباط/فرباير ٢٩الدفاع االفتتاحية وتقدمي األدلة يف بياناتوبدأت . بتدائية السابعةاال
دمت البيانات ُ وق  .باب تقدمي األدلة يف القضيةاالبتدائية السابعة ، أغلقت الدائرة ٢٠١٦نيسان/أبريل

تشرين ١٩حلكم يف وسيصدر ا. ٢٠١٦حزيران/يونيه١و٢٠١٦أيار/مايو ٣١الشفوية اخلتامية يف 
.٢٠١٦األول/أكتوبر 

األنشطة الميدانية- ٣

مجهورية أفريقيا ظل الوضع األمين والسياسي غري املستقر يؤثّر على األنشطة امليدانية للمحكمة يف -٢١
كامل مع ضمان احلصول على إقامة مكتب ميداين  جهودها اهلادفة إىل واصلت احملكمةمع ذلك، و .الوسطى

ضروري من احلكومة بشأن احلاالت اجلارية. ومل يكن التقدم احملرز يف احلالة يف مجهورية أفريقيا التعاون ال
الوسطى ليتحقق لوال العمل الشاق الذي قام به املوظفون امليدانيون يف بانغي. وجيدر بالتنويه بشكل خاص 

بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة ’منقدَّمالدعم املبمن حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى و قدَّمالتعاون املب
(مينوسكا) أثناء بعثات الطب الشرعي.‘ األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى

تمعات املتوأبقت -٢٢ أثرة على علٍم، قدر اإلمكان، باحلكم الصادر يف قضية بيمبا احملكمة ا
حلقاتو لقاءات وبسبب األوضاع األمنية، ُعقدت .‘با وآخرينبيم’يف قضية الرئيسية التطورات القضائية وب

تمعات امل تمع املدين الوطنيةتأثرةعمل مع ا والسلطات احمللية واملهنيني والصحفيني وأعضاء منظمات ا
.القانونيني والطالب ولكنها ُعقدت فقط يف بانغي

كوت ديفوارالحالة في  - باء

التحقيقات- ١

ّ                             مجع أدل ة إضافية، وفرز الشهود وإجراء بغرضبعثة إىل تسعة بلدان ٣٥ةالعامةاملدعيأوفد مكتب -٢٣
.مقابالت معهم أو مقابلتهم مرة أخرى، وضمان استمرار تعاون الشركاء

ا من جانبويف موازاة ذلك، واصل املكتب إجراء التحقيقات يف اجلرائم -٢٤ مجيع َّ                  املد عى ارتكا
. ة ما بعد االنتخاباتأطراف النزاع أثناء فرت 

ةالتطورات القضائي- ٢

هغوديهشارل بليو ن غباغبوااملدعية العامة ضد لور (أ)

بليه غوديه أمام الدائرة السيد ، بدأت حماكمة السيد غباغبو و ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٨يف -٢٥
جارية، مع استمرار احملاكمة جراءات وما زالت إ.البيانات االفتتاحية لالدعاءببدأتوقد االبتدائية األوىل، 
. عرض أدلة االدعاء
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ضد سيمون غباغبواملدعية العامة )ب(

مل حتدث أي تطورات قضائية رئيسية جديرة بالذكر. وما زال طلب القبض على السيدة غباغبو -٢٦
ُ  َّ  مل ي نف ذ.وتقدميها إىل احملكمة

األنشطة الميدانية- ٣

تمعات املتأثرة واملنظمات غري احلكومية واواصل املكتب امليداين-٢٧ لقادة االضطالع بأنشطة توعية مع ا
‘. غوديهبليه ’شباب أبيدجان فيما يتصل بالتطورات القضائية الرئيسية يف قضية غباغبو واحملليني ووسائط اإلعالم و 

ِ    وباملثل، اضط لع بأنشطة توعية يف اجلزء الغريب من البلد (بانغولو، ودويكو ي،  وغويغلو، وبلوليكني، ومانس، وداناين، ُ                                                     
وتوليبليه). وأجرى املكتب امليداين بنجاح مسابقة "الرباعم العباقرة" بشأن احملكمة اجلنائية الدولية مبشاركة أكثر من 

برامج إذاعية على سبع من خالل من املسابقةاحلصول عليها اليت مت املعلومات عت يمن الشباب اإليفواريني. وأذ٤٥٠
َّ                           د ر مبليوين ونصف مليون إيفواري.ً       ُ  فوصلت معا  إىل ما ي قيف وقت واحد حمطات إذاعية ع سب

لحصول على تعاون حكومة كوت ديفوار لَّ                             وباإلضافة إىل املساعدة املقد مة من املكتب امليداين يف أبيدجان -٢٨
فيما يتصل بالتحقيقات اجلارية، قام املكتب بتيسري دعم الشهود وانتقاهلم.

، السوداندارفورالحالة في - جيم

التحقيقات- ١

٢٠١٦وحزيران/يونيه ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب َّ    املقد مني يفيف تقريريه ةالعامةكما أبرز مكتب املدعي-٢٩
احتقيق العدالة لضحايا اجلرائم بغيةحتقيقاته املكتب واصل ي، التابع لألمم املتحدةإىل جملس األمن يف َّ          املد عى ارتكا

َّ           عدم تنفيذ أوامر القبض املعل قة منذ فرتة يعاق بفعلوعلى الرغم من أن املكتب .نظام روما األساسيبواملشمولةارفور د
طور تواصل إجراء مقابالت مع الشهود، ومجع مزيد من األدلة املستندية، و فإنه يطويلة واالفتقار الشديد إىل املوارد، 

، وكذلك جهوده فيما يتصل وحتسني نظم مجع املعلومات،أدلةالوصول إىلية إمكانميكن أن تتيحخيوط التحقيق اليت 
.باالدعات القائلة باستمرار ارتكاب جرائم يف دارفور

وباإلضافة إىل ذلك، ظهرت فرص للتحقيق يف الشهور األخرية مبا يزيد من تطوير القضايا القائمة.-٣٠
ِّ  واصل رصد االجتاهات اليت ميكن أن تشك ل هو يسبعة بلدان، و بعثة إىل ٢١ةالعامةأوفد مكتب املدعيوقد -٣١

من عمليات قصف جوي، وهجمات برية، وأعمال قتل، ُ َّ          ي د عى ارتكابهجرائم مبوجب نظام روما األساسي، مبا فيها ما 
فراد وعلى أوهجمات على املدنيني، وعنف جنسي، وتشريد قسري، وهجمات على العاملني يف جمال املعونة اإلنسانية 

.السالم، واحتجازات تعسفيةحفظ
وما زال االفتقار إىل التعاون الكامل يعوق أنشطة مكتب املدعية العامة يف جمايل التحقيق واالدعاء. فأثناء -٣٢

البشري يسافر بانتظام عرب احلدود الدولية. وتتطلب األوامر الصادرة عن الدائرة عمرالفرتة املشمولة بالتقرير، كان السيد
رئيس قلم احملكمة، كلما علمت احملكمة بسفر شخص خيضع ألمر قيام ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥التمهيدية الثانية يف 

ا بالتعاون وتقدميه إىل احملكمةمن أوامر القبض عليه  موجه إىل الدول األطراف، بتذكري هذه الدول األطراف بالتزاما
رئيس قلم احملكمة ِّ يقد ماحملكمة. وتتطلب هذه األوامر كذلك أن إىلقدميهمع احملكمة يف القبض على هذا الشخص وت

ما إىل أ وغندا وجيبويت، واللتني ً                                                                               تقريرا  إىل الدائرة املعنية بشأن هذا السفر. وباإلضافة إىل الزيارتني اللتني مت القيام 
تصل بالتقارير اإلعالمية اليت تتحدث فيما ي٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٩ً   رئيس قلم احملكمة تقريرا  يف َّ قد مَ           ستناق شان أدناه، 

.٢٠١٦آب/أغسطس ٨عن زيارة السيد البشري إىل تشاد يف 
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ةالتطورات القضائي- ٢

ملدعية العامة ضد عمر حسن أمحد البشريا(أ) 

القبض ، قررت الدائرة التمهيدية الثانية أن أوغندا وجيبويت مل متتثال لطلب ٢٠١٦متوز/يوليه ١١يف -٣٣
الرئاسة نتائج عدم االمتثال إىل مجعية الدول هيئة ذلك، أحالت لً وتبعا  . د البشري وتقدميه إىل احملكمةالسيعلى

.جملس األمنإىل األطراف يف نظام روما األساسي و 

عبد اهللا باندا أبا بكر نورينضدملدعية العامةا)ب(

أن السودان مل يتعاون مع احملكمة الرابعةاالبتدائية، قررت الدائرة ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٩يف - ٣٤
وأحالت هيئة الرئاسة .وتقدميه إىل احملكمةّ                                      لرفضه تنفيذ الطلبات املعل قة اخلاصة بإلقاء القبض على السيد باندا 

هذا القرار إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة.

")  ُقشيبمد علي عبد الرمحن ("علي أمحد حممد هارون ("أمحد هارون") وعلى حمضدملدعية العامةا(ج) 

مل حتدث أي تطورات قضائية رئيسية جديرة بالذكر. وما زال طلب القبض على السيد هارون -٣٥
ُ  َّ  وتقدميهما إىل احملكمة مل ي نف ذ.ُ   ق شيبوالسيد 

عبد الرحيم حممد حسني  ضدملدعية العامةا(د) 

ذكر. وما زال طلب القبض على السيد حسني مل حتدث أي تطورات قضائية رئيسية جديرة بال-٣٦
ُ  َّ  وتقدميه إىل احملكمة مل ي نف ذ.

األنشطة الميدانية- ٣

عدم وجود إجراءات قضائية فبسببكما جاء يف تقرير العام املاضي، مل يتغري الوضع امليداين. -٣٧
أو عدم تقدميها املساعدة، نتيجًة لعدم تنفيذ أوامر إلقاء القبض وكذلك بسبب عدم تعاون احلكومة السودانية 

مبا يف ذلك منح إمكانية دخول أراضيها، مل تتمكن احملكمة من االضطالع بأي أنشطة توعية وتواصل.

جمهورية الكونغو الديمقراطيةالحالة في - دال

التحقيقات  - ١

ا ارتُ يُدَّعىيف اجلرائم اليت ال يزال التحقيق -٣٨ يف وخاصةاطية، كبت يف مجهورية الكونغو الدميقر أ
سبعةإىل ةبعث١٥وفد أفقد لقضايا اجلارية. لاً دعمهكتب حتقيقاته وعملاملواصل . و ، مستمراً كيفويتمقاطع
بغرض القيام، وذلك ، نتاغاندالمحاكمة يف القضية املرفوعة ضد السيد لعداداإلاته و بتحقيقتصل فيما يبلدان 

باإلضافة إىل و استمرار التعاون. وضمان،راء مقابالت معهموإجالشهود وفرزمع األدلة جبيف مجلة أمور،
نوي يمصادر أخرى من األمم املتحدة ووثائق عن وثائق كتب يف مناسبات خمتلفة رفع القيود املذلك، طلب 

تقدمي موظفني من أجل املساعدة من األمم املتحدة والشركاء اآلخرين طلب قد و ،استخدامها أثناء احملاكمة
أثناء احملاكمة.مدالء بشهادإلل(سابقني)
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جرى نقاش وتواصل مستمران بشأن أمر إلقاء القبض الذي مل يُنفَّذ ضد القائد العسكري املدَّعى و -٣٩
لـ"القوات الدميقراطية لتحرير رواندا" سيلفيسرت موداكومورا. وقد أوفد مكتب املدعية العامة بعثة من أجل 

ا من جانب هذه القوات يف مقاطعيت كيفو.حتقيقاته املتصلة باجلرائم املدَّ  عى ارتكا
القضايا القائمة حالياً، يواصل املكتب فحصه النشط للجرائم املدَّعاة والقضايا احملتملة وإىل جانب-٤٠

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويُبقي على إجراء مناقشات استباقية مع سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية 
مجهورية الكونغو الدميقراطية ثغرة اإلفالت من العقاب وتعزيز الدعم للتحقيقات الوطنية اليت جتريهابشأن سد 

ودول ثالثة بشأن هذه اجلرائم.

التطورات القضائية- ٢

املدعية العامة ضد توماس لوبانغا دييلو(أ) 

اف عدم ختفيف عقوبة السيد دائرة االستئنمن ، قرر فريق من ثالثة قضاة ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢٢يف -٤١
٨وبعد ذلك، ويف . أربع سنوات ونصف السنةالكلية لوبانغا الذي كان، يف ذلك الوقت، قد بقي له من مدة عقوبته 

الرئاسة، مراعاة منها لتفضيل السيد لوبانغا قضاء مدة عقوبته يف الدولة اليت هيئة ، قامت ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب
. دولة التنفيذلتكون هيمجهورية الكونغو الدميقراطية بتحديدحيمل جنسيتها، 

رب األضرارجلالصندوق االستئماين لصاحل الضحايا مشروع خطته َّ قد م، ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٣ويف -٤٢
عن احلصول على مزيد من املعلومات ٢٠١٦شباط/فرباير ٩ويف أعقاب طلب الدائرة يف . إىل الدائرة االبتدائية الثانية

يف كانون األول/ديسمرب أخرىُ                 وي نتظر تقدمي مقرتحات . اجلرب جاريةمداوالتال تزال ، رب األضرارالربنامج املقرتح جل
.لسيد لوبانغالالقانونيةملسؤولية خبصوص ابشأن املبلغ النقدي املتوقع ٢٠١٦

جريمان كاتانغااملدعية العامة ضد (ب) 

الكلية دائرة االستئناف ختفيف العقوبة من ، قرر فريق من ثالثة قضاة ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٣يف -٤٣
ا ْ بسج ن كانون الثاين/يناير ١٨َ                               ثالث  سنوات ومثانية أشهر، وحتديد موعد مبقدارً عاما  ١٢السيد كاتانغا البالغ مد
َ         مجهورية  الكونغو الرئاسةهيثة حددت، ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب٨ويف . النتهاء مدة عقوبتهً تارخيا  ٢٠١٦

اية الفرتة . بالسجنالدولة اليت سيقضي فيها السيد كاتانغا ما تبقى من مدة عقوبتهلتكون هيالدميقراطية  ووقت 
.جتري جمراهااجلرب مداوالت ال تزال املشمولة بالتقرير،

السيد  مقاضاة لدميقراطية مجهورية الكونغو اّ تتوىل  ، وافقت هيئة الرئاسة على أن ٢٠١٦نيسان/أبريل ٧يف و -٤٤
، رفضت دائرة االستئناف طلب االستئناف ٢٠١٦حزيران/يونيه ٩ويف كاتانغا بناء على طلب سلطات هذه اجلمهورية. 

.واعتربته غري مقبولمن السيد كاتانغا ضد قرار هيئة الرئاسةَّ قد مامل

بوسكو نتاغاندااملدعية العامة ضد (ج) 

االفتتاحية لألطراف واملشاركني أمام البيانات، بدأت احملاكمة باالستماع إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢يف -٤٥
وما تزال احملاكمة ،٢٠١٥أيلول/سبتمرب١٥ودعت املدعية العامة شاهدها األول يف . الدائرة االبتدائية السادسة

.مستمرة
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سيلفيسرت موداكومورااملدعية العامة ضد (د) 

وتقدميه موداكوموراائية رئيسية جديرة بالذكر. وما زال طلب القبض على السيد مل حتدث أي تطورات قض-٤٦
ُ  َّ  إىل احملكمة مل ي نف ذ.

األنشطة الميدانية- ٣

من جانب الضروري تعاون ضمان اليف القيام بدور رئيسيمحكمة يف كينشاسا للاملكتب امليداين واصل-٤٧
بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية كما أن. التعاون القضائيتنفيذ طلبات من أجلاحلكومة 

ا احملكمة.(مونوسكو)الكونغو الدميقراطية قد واصلت تقدمي دعمها البالغ الضرورة إىل العمليات اليت تقوم 
تمعات على تعريفركزت أنشطة التوعية و -٤٨ ‘ نتاغاندابوسكو’لـ وكيفو باحملاكمة اجلاريةيف إتورياحملليةا

توقعات السكانومعاجلةة خمتلفة. وفضًال عن ذلك، رّكز املكتب امليداين على زيادة فهم وذلك عن طريق حمطات إذاع
بعودة السيد لوبانغا والسيد كاتانغا إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية فيما يتعلقصاحية املصلحة واجلهات املعنية املعنيني

.جرب األضرارارية يف احملكمة بشأن وكذلك بشأن املداوالت اجل

جورجياالحالة في - هاء

التحقيقات  - ١

ببدء حتقيق يف اإلذن الدائرة التمهيدية األوىل للمدعية العامةمنحت، ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٧يف -٤٩
ا ارت  ُ َّ  ي د عىيت والاجلنائية الدولية باجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة يتصلاحلالة يف جورجيا فيما  كبت يف ُ أ

.٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر ١٠و٢٠٠٨متوز/يوليه ١بني ما يف الفرتة أوسيتيا اجلنوبية وما حوهلا 
عن طريق القيام، يف مجلة يف عملية مجع األدلة للبدءةالعامةاإلذن، أعد مكتب املدعيهذا ومنذ منح -٥٠

عدد من استعراض املواد املوجودة يف حوزته بالفعل، وصياغة الوثائق واخلطط االسرتاتيجية الالزمة، وإيفاد بأمور،
.ً حسبما يكون مناسبا  بعثات بالتنسيق الوثيق مع قلم احملكمة، أو بصورة مشرتكة معه ال

شأن هذا التعاون أن منفعلى تعاون مجيع األطراف طوال عملية التحقيق؛ املدعية العامةمكتبويشجع -٥١
ِ  ي سه م واألدلة ذات الصلة والضحاياَّ   املد عاةن املكتب من الوصول إىل مواقع اجلرائم ّ يف نزاهة التحقيق وفعاليته، وأن ميك  ُ 

. املعنيني

األنشطة الميدانية- ٢

خرباء من قلم عقب إعالن مكتب املدعية العامة عن عزمه على بدء إجراء حتقيق يف احلالة يف جورجيا، قام-٥٢
٦٣٣٥ببعثة ميدانية ناجحة ساعدت على تقدمي اإلفادات بالنيابة عن جرب األضراراحملكمة يُعنَـْون مبشاركة الضحايا و 

ضحية فيما يتصل بالتحقيق املقرتح الذي سيتواله االدعاء العام. وعقب اإلذن الصادر من الدائرة التمهيدية بإجراء 
احلالة يف جورجيا، جرى االضطالع جبهود للتخطيط حلملة إعالمية على نطاق كبري يفلتحقيق مكتب املدعية العامة 

لتحسني إعالم السكان بوالية احملكمة وبأنشطتها.
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كينياالحالة في- هاء

التحقيقات- ١

ا ضد إقامة العدلالتحقيق يف مكتب املدعية العامةواصل -٥٣ ٧٠ملادة مبا خيالف اَّ                         حاالت اجلرائم املد عى ارتكا
. من نظام روما األساسي

التطورات القضائية- ٢

‘جوشوا أراب سانغ’و‘ وليام ساموي روتو’املدعية العامة ضد (أ) 

اء القضية املرفوعة على ٢٠١٦نيسان/أبريل ٥يف -٥٤ ، قررت الدائرة االبتدائية اخلامسة (أ) بأغلبية األعضاء إ
مْ ، واالفراج عن املتهمني  سانغ، واسقاط التهمالسيد السيد روتو و  من جديد يف ادون املساس بإمكانية مقاضا

. املستقبل

وولرت أوسابريي باراسااملدعية العامة ضد(ب) 

مل حتدث أي تطورات قضائية رئيسية جديرة بالذكر. وما زال طلب القبض على السيد باراسا -٥٥
ُ  َّ  وتقدميه إىل احملكمة مل ي نف ذ.

بول غيشريو وفيليب كيبكويش بيتة ضداملدعية العام(ج) 

مل حتدث أي تطورات قضائية رئيسية جديرة بالذكر. وما زال طلب القبض على السيد غيشريو -٥٦
ُ  َّ  والسيد بيت وتقدميها إىل احملكمة مل ي نف ذ.

األنشطة الميدانية- ٣

تمع يف كينيا جهوده واصل املكتب امليداين-٥٧ الدبلوماسي واجلهات املختلفة صاحبة الرامية إىل التواصل مع ا
املصلحة هي واملنظمات غري احلكومية بغية شرح اجلوانب األساسية للعملية القضائية. وعقد فريق التوعية جلسات 
إحاطة إعالمية واستخدم وسائط إعالم رئيسية لشرح القرارات القضائية الرئيسية وتقدمي حتديثات بشأن القضايا اجلارية.

اء اإلجراءات يف القضايا املرفوعة على السيد روتو والسيد سانغ، عقب قو -٥٨ دون رار الدائرة االبتدائية بإ
م لشرح القرارات املعنية األهلية، ُعقدت جلسات تفاعلية مع ممثلي املنظمات من جديدااملساس بإمكانية مقاضا

وتأثريها على الضحايا.

ليبياالحالة في- زاي

التحقيقات- ١

املتعلقة جبرائم ارتكبتها االدعاءاتبعثة إىل سبعة بلدان، وواصل رصد ١٧املدعية العامةوفد مكتب أ-٥٩
املختلفة يف ليبيا. وأثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، تعاون مكتب املدعية العامة أيضاً ليشيات املسلحةياجلماعات وامل

ومع مكتب النائب العام يف ليبيا. ابعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيتعاوناً وثيقاً مع 
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وخيوط التحقيق اليت مت احلصول عليها ومعاجلتها يف الشهور املاضية ترتبط بالتحقيقات مع املوظفني املرتبطني -٦٠
ً     ً                                                        حبكم معمر القايف (والذين قد يكون بعضهم متورطا  أيضا  يف جرائم مستمرة) كما ترتبط باجلرائم املستمرة يف ليبيا، مثل 

أن داعش وأنصار الشريعة قد ارتكبتاها.ُ َّ   رائم اليت ي د عى اجل
تشرين ٢٦يف إىل جملس األمن العاشر واحلادي عشر عن احلالة يف ليبيا ها يت املدعية العامة تقرير قدَّمو -٦١

ثة عن قضييت ٢٠١٦أيار/مايو ٢٦و٢٠١٥األول/أكتوبر  لس معلومات حمدَّ سيف ، على التوايل، عارضًة على ا
، وعن حالة التعاون مع حكومة ليبيا. وواصل املكتب استكشاف السُّبل األخرى إلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسيا

ذا املعينسيف اإلسالم القذايفاليت ميكن عن طريقها تقدمي  ، طلب املكتب إىل الدائرة التمهيدية األوىل إىل احملكمة. و
ا يتالسيد العجمي العرتي قائد كتيبة أبو بكر الصديق يف الزنتان، البأن حييل مباشرة إىل أن تأمر قلم احملكمة  يُدَّعى أ

طلب القبض على سيف اإلسالم القذايف وتقدميه إىل احملكمة.ما زالت حتتجز السيد القذايف،
ُأحرز العاشر واحلادي عشر إىل جملس األمن، اإلشارة إىل أنه قد اهيوكرر مكتب املدعية العامة، يف تقرير -٦٢

للمستوى احلايل للجرمية يف ليبيا اليت العاليةفيما يتعلق بالتحقيق اجلاري. وتشري التقديرات أيضاً إىل الدرجة تقدم نسيب
ترتبكبها جمموعة شىت من املنظمات واليت هلا تأثري يتجاوز احلدود الليبية بسبب الطبيعة عرب الوطنية واملنظَّمة واملالية 

وما زال جيري البحث عن ُسُبل للتحقيق، كما جيري حتديد األدلة احملتملة واحلصول عليها، رائم.واإلرهابية هلذه اجل
إجراء مقابالت. ويعمل مكتب املدعية العامة مع خربائه على الصعيدين الوطين والدويل من - حيثما أمكن-وكذلك

ْج منسَّق بشأن إحداث أكرب زيادة ممكنة يف تأثري أعماله  ويف هذا الصدد، يف إطار كل والية بعينها. أجل إجياد 
بغرض سيواصل مكتب املدعية العامة مشاوراته مع الشركاء والوكاالت ذوي الصلة على الصعيدين الدويل واإلقليمي 

استكشاف إمكانية التعاون والتنسيق وتقاسم املعلومات، حيثما كان مناسباً.

التطورات القضائية- ٢

سيف اإلسالم القذايفاملدعية العامة ضد(أ) 

اليت تشري إىل أن السيد القذايف حمتجز لدى ميليشيات الزنتان، أمرت الدائرة احلديثةيف ضوء املعلومات -٦٣
بأن يتصل رئيس قلم احملكمة بالسلطات الليبية لتحديد ما إذا كان ميكن تقدمي ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢التمهيدية األوىل يف 

وتقدميه إىل احملكمة. إللقاء القبض عليه يف الزنتان طلب إىل تلك امليليشيات 

ماليالحالة في- حاء

التحقيقات- ١

، وإجراء مقابالت معهمالشهود وفرزمجع أدلة، لغرضبلدان تسعةبعثة إىل ٤٦املدعية العامةأوفد مكتب -٦٤
.لساحل، مبا يف ذلك دول منطقة اشركاء املكتبمن تعاون احلصول على الوضمان استمرار 

ضافة إىل إيالء باإلو . وكان الرتكيز اجلغرايف األويل لتحقيقات املكتب ينصب على املناطق الشمالية الثالث-٦٥
التارخيية، مبا يف ذلك تلك اليت تتمتع وعلى اآلثاراملباين املخصصة للعبادة علىالدعاءات املتعلقة باهلجمات لاالهتمام 

جرائم و اجلنسانية اجلرائم تصلة باجلرائم اجلنسية و املدعاءات االأدلة بشأن يف مجع كتب املاستمرالرتاث العاملي، بوضعية
ا. رائم ضد اإلنسانيةاجلرب و احل طلب املكتب التعاون الواسع النطاق وحصل عليه من وقد األخرى احملتمل ارتكا

عددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل، من بعثة األمم املتحدة املتوخاصةوكاالت األمم املتحدة املوجودة يف مايل، 
. فيما يتعلق باهلجمات املوجهة ضد املعامل األثرية(اليونسكو)ومن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
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التطورات القضائية- ٢

املهديعماد الفقياملدعية العامة ضد(أ) 

بإلقاء القبض على السيد املهدي ً مهيدية األوىل أمرا  ، أصدرت الدائرة الت٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٨يف -٦٦
َُ   م ث ل عقب ذلك، و . خمصصة للعبادةٍ ومبان  ضد آثار تارخيية ً عمدا  توجيه هجمات ّ    تمث ل يف الرتكابه جرائم حرب ت

أكدت الدائرة ، ٢٠١٦آذار/مارس ٢٤يف و . ٢٠١٥أيلول/سبتمرب٣٠السيد املهدي ألول مرة أمام احملكمة يف 
. التهم املوجهة إليهة األوىل التمهيدي

ذه .٢٠١٦آب/أغسطس ٢٤إىل ٢٢يف الفرتة من الدائرة االبتدائية الثامنةوُعقدت احملاكمة أمام-٦٧ و
.٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٧املناسبة، قبل السيد املهدي اإلقرار بالذنب. وسيصدر احلكم يف 

األنشطة الميدانية- ٣

باإلجراءات يتصليف ضمان التعاون املطلوب من حكومة مايل فيما ر رئيسيبدو املكتب امليداين قام -٦٨
من فذتيف امليدان، نُ ظل عدم وجود موظفني للتوعيةاألمنية ويف إىل املعوقاتنظرًا و يف قضية املهدي. القضائية 

يف الهاي والتلفازاعة ربامج اإلذفالتطورات القضائية. على اطالع علىسكان مايلالرامية إىل جعل نشطةاألالهاي
غري أتيحت للمنظمات و اإلعالم احملليةقد أُنتِجت وبُثت عن طريق وسائطهم وإجراءات احملاكمة بشأن إقرار التُّ 

مايل حلضور والتلفاز يفجهت الدعوة إىل ممثلي لإلذاعة ذلك، وُ وفضًال عنتوزيعها. من أجل مواالة احمللية احلكومية 
ية يف الهاي. جلسات االستماع الرئيس

جرب من قسم مشاركة الضحايا و مل يكن يوجد يف امليدان موظفون من قلم احملكمةبسبب احلالة األمنية، و -٦٩
يف ضمان توفري املعلومات أمرًا أساسياً ضحايا الاملنظمات احمللية العاملة مع من قدَّماملدعم كان ال. و أضرارهم

من الطلبات.اً حمدوداً عددتلقت احملكمةلك، . ونتيجة لذاملتأثّرةللمجتمعات احمللية 

الحالة في أوغندا- طاء

التحقيقات- ١

قام مكتب املدعية العامة، يف سياق حتقيقاته بشأن جيش الرب للمقاومة والقضية املرفوعة على دومينيك -٧٠
ا وهي جرائم العنف . وتوّىل املكتب كذلك التحقيق يف اجلرائبعثة إىل ثالثة بلدان٧٠أونغوين، بإيفاد  م املدَّعى ارتكا

اجلنسي والعنف اجلنساين (القائم على نوع اجلنس) واجلرائم الناجتة عن اهلجمات املوجهة ضد أربعة خميمات لألشخاص 
.وجتنيد األطفال اجلنود واستخدامهماالضطهاد عن املشردين داخلياً و 

أوغندا والقوات املسلحة األوغندية ومؤسسات أخرى يف ونّظم املكتب أيضًا اجتماعات متعددة مع ممثلي حكومة
يش الرب للمقاومة سعياً من املكتب إىل احلصول على مزيد من األدلة وحتديد جبأوغندا فيما يتصل بالتحقيقات املتعلقة 

شهود إضافيني بغية دعم التهم املوجهة ضد السيد أونغوين.
ملرفوعة على السيد أونغوين، يواصل مكتب املدعية العامة تلّقي أدلة وبينما ينصب الرتكيز حالياً على القضية ا-٧١

من نظام روما ٥٤على جرائم ارتكبها أشخاص غري أولئك الذين صدرت ضدهم أوامر إلقاء قبض. ووفقًا للمادة 
رِّمة واملربِّئة على قدم املساواة. ومالتحقيق يف الظروفاملدعية العامةاألساسي، يتوّىل مكتب  ع انتهاء الدعاوى ا

)، ما زال أمران فقط من أوامر إلقاء القبض ٢٠١٥) و أوكوت أودهيامبو (٢٠٠٧املرفوعة ضد راسكا لوكويفا (
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الصادرة ضد أعضاء يف قيادة جيش الرب للمقاومة مل يُنفَّذا ومها يتعلقان جبوزيف كوين وفينسينت أويت. ويقوم املكتب 
لومات اليت تشري إىل أن السيد فينسينت أويت رمبا يكون قد ُتويف.حالياً بالتحّقق من التقارير واملع

التطورات القضائية- ٢

دومينيك أونغويناملدعية العامة ضد (أ) 

م جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املوجَّهة ٢٠١٦آذار/مارس ٢٣يف -٧٢ ُ ، أّكدت الدائرة التمهيدية الثانية 
٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٦دت القضيُة إىل الدائرة االبتدائية التاسعة، اليت حددت أسنضد السيد أونغوين. وقد 

. ٢٠١٧ويتوقع أن يبدأ عرض أدلة االدعاء يف كانون الثاين/يناير .لبدء احملاكمةموعداً 

جوزيف كوين وفينسينت أويتاملدعية العامة ضد ) ب(

كر. وما زال طلب القبض على السيد كوين والسيد أويت مل حتدث أي تطورات قضائية رئيسية جديرة بالذ -٧٣
ُ  َّ  وتقدميهما إىل احملكمة مل ي نف ذ.

األنشطة الميدانية- ٣

يشارك فريق و . لقلم احملكمةتنفيذ اهليكل التنظيمي اجلديد يتصدر عمليةأوغندا يف املكتب امليداين ظل-٧٤
ةإىل جنب مع ممثلني عن مكتب املدعيً جنبا  وشؤون الضحاياامليدانيةالتوعية يف متعدد التخصصات يتكون من خرباء 

تمعات احمللية ةالعام وهو ، ّ  املتأث رةوالصندوق االستئماين للضحايا يف جمموعة واسعة من أنشطة التوعية اليت تستهدف ا
تمعاتإحساسِّ ما يعز ز ا تتوىل  بالثقة هذه ا ة الدولية.لمحكمة اجلنائيلزمام العملية القضائية ّ وبأ

ازادت أنشطة التوعية بينماأنشطة احملكمة يف املنطقة، تيسرييف ً     ً املكتب دورا  هاما  ويؤدي -٧٥ يف املضطلع 
تمعات املتأثرةفهم َّ  واليت عم قتمشال أوغندا ونغوين القادمة.حملاكمة أً نشطة احملكمة استعدادا  ألا

القائمةسليموالتإلقاء القبضطلبات - ياء

ّ  اليت ما زالت مل ت نف ذسليم والتإلقاء القبضاتطلب-٧٦ ا احملو ُ  :ً فردا  ١٣يف حق كمة اليت أصدر
؛٢٠١٢سرت موداكومورا، منذ عام يمجهورية الكونغو الدميقراطية: سيلف)أ(
؛٢٠٠٥أويت، منذ عام فينسينتأوغندا: جوزيف كوين و )ب(
عبد الرحيم و ؛٢٠٠٩ري، منذ عام عمر البشو ؛٢٠٠٧شيب، منذ عام قُ دارفور: أمحد هارون وعلي )ج(

.٢٠١٤منذ ،عبد اهللا بانداو ؛ ٢٠١٢حممد حسني، منذ عام 
؛٢٠١٥منذ عام بيت ش ويكيبوفيليب  غيشريو بول و ؛ ٢٠١٣عاملرت باراسا، منذو كينيا: و )د(
؛٢٠١١ليبيا: سيف اإلسالم القذايف، منذ عام )ه(
.٢٠١٢كوت ديفوار: سيمون غباغبو، منذ عام )و(

وأنشطة الدعم القضائيالتنظيم و ارةاإلد- رابعاً 
الرئيسية للمحكمة يف ميادين اإلدارة والتنظيم والدعم االجنازات الضوء على ةالتاليفقرات سلط التس-٧٧

القضائي.
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عن طريق فقد واصل القضاة عملهم بشأن التعجيل بالعملية اجلنائية عن طريق حتديد أفضل املمارسات، و -٧٨
م وخرب  تقدم يُعتد به بشأن حتقيق االتساق يف املمارسات فيما يتصل إحرازوقد جرى م الفنية.اإلسهام بتجار

ة للمشاركة يف اإلجراءات القضائية. ويُتوقَّع أن ُيسفر نظام الطلبات اجلديد املبسَّط هذا عن قدَّمبطلبات الضحايا امل
من القواعد اإلجرائية وقواعد ١٦٥املادة اعتمد القضاة تعديًال علىحتقيق كسب يف الكفاءة. وفضًال عن ذلك،

يرمي إىل حتسني الكفاءة اإلمجالية لإلجراءات القضائية فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة ضد إقامة العدل. وعمل اإلثبات
ة القضاة أيضاً بشأن إدخال تعديالت على الئحة احملكمة بقصد تبسيط مباشرة إجراءات احملكمة. وأثناء الفرتة املشمول

ا وتبعاً ‘ دليل ممارسات املرحلة التمهيدية’جرى التوّسع يف بالتقرير،  لكي يشمل مسائل احملاكمات واملسائل املتصلة 
‘.دليل ممارسات الدوائر القضائية’لذلك أُعيد تسميته 

ذات مغزى الرامية إىل وضع مؤشرات وفيما خيص املبادرة املتعلقة مبؤشرات األداء، واصلت احملكمة جهودها -٧٩
ويف . مجعية الدول األطرافإىل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب يفقدَّمنطاق احملكمة ككل باالستناد إىل تقريرها املعلى 

، صاحبة املصلحةسلسلة من حلقات العمل واالجتماعات مع اجلهات الداخلية واخلارجيةُعقدت، ٢٠١٦أثناء عام 
يف غليون احلكومة السويسريةنّظمته اجلهات اخلارجية صاحبة املصلحةض لقيادة احملكمة وبعمعتكفعقد مبا يف ذلك 

مارسات ملاستعراضهاالنظر يف يف، للحوكمة، يف سياق تعزيز إطارها وفضًال عن ذلك بدأت احملكمة. بسويسرا
.الفسادمكافحة الغش ومحاية املبلغني عن 

ااحملكمة تأعدو -٨٠ كانون ٣١للسنة املنتهية يف وذلك الدولية للقطاع العام اسبية احملللمعايري املالية وفقاً بيانا
نظرًا إىل أن األمر ينطوي على على البيانات اً ظمتحفِّ مراجعيًا أصدر املراجع اخلارجي رأيا و . ٢٠١٥ديسمرب األول/

ائي مع املق اول. وفيما عدا تقييد للنطاق خبصوص قيمة املباين الدائمة للمحكمة يف ظل عدم التوقيع على اتفاق 
صورة معقولة للوضع املايل تُقدِّمن البيانات املالية أاملسألة املذكورة أنفاً، جاء يف الرأي املتعلق مبراجعة احلسابات 

.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١للمحكمة يف 
أُعيدت املباين . وقد ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٨وانتقلت احملكمة بنجاح إىل مبانيها اجلديدة ابتداء من -٨١

كانون ١٢احملكمة يف مبانيها الدائمة يف تسليم. وبدأت أعمال إعادة املؤقتة إىل مالكيها دون حتّمل احملكمة لتكاليف
(مشروع املباين الدائمة) تقوم ظلت احملكمة، بدعم من مكتب مدير املشروع٢٠١٦. وخالل عام ٢٠١٦الثاين/يناير 

يئتها ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٣١للعمل يف املباين الدائمة. ومتتد فرتة الضمانة حىت بتجهيزات تركيب النظم و
وقت التسليم النهائي للمباين الدائمة للمحكمة.

، أطلق مكتب املدعية العامة النسخة النهائية خلطته االسرتاتيجية للفرتة ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٦ويف -٨٢
سياسة االدعاء اليت ُحددت خطوطها العريضة يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة . وتبين هذه اخلطة على٢٠١٨-٢٠١٦
دف اخلطة وأدائه ؛ وهي تواصل جعل اجلودة مسة رئيسية لعمل املكتب ٢٠١٥-٢٠١٢ يف مجيع جماالت عمله. و

تحديات القائمة، إىل زيادة تطوير األداء الرفيع املستوى للمكتب وتكييفه تبعًا لل٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية للفرتة 
وقد أظهر تنفيذها بالفعل حتقيق نتائج إجيابية. وإذا نُظر يف وقت واحد إىل املزيج املؤلف من اخلطة االسرتاتيجية 
اجلديدة ووثيقة احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة ومؤشرات األداء ومبادرات إدارة املخاطر الصادرة عن املكتب، 

لدول األطراف وكذلك للجهات األخرى صاحبة املصلحة صورة شاملة ومتكاملة للطريق املزيج يتيح لهذا التضح أن 
املستقبلي للمكتب يف السنوات القادمة.

عملية مشاورات واسعة من أجل إجراء ورقيت سياساتأيضا مشروعي ةالعامةأطلق مكتب املدعيوقد -٨٣
ماالنطاق مشروع ورقة ٢٠١٦شباط/فرباير ٢٩يف فقد ُعمم أوالً . ةمالعاة، وفقا للسياسة العامة ملكتب املدعيبشأ

مشاورات ٢٠١٦آذار/مارس ٩يف ةالعامةمكتب املدعيأجرى وحتديد األولويات، و القضايا شأن اختيار بسياسات 
تمع املدين يف مقر احملكمة، بالتعاون مع  ية النسخة النهائوُنشرت. نظمة إنصاف ضحايا التعذيبممع الشركاء من ا
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ا كيفية التوجيهات بشأن هذه السياسةتُقدِّمو . ٢٠١٦من هذه السياسة يف أيلول/سبتمرب  مكتب املدعية اليت ميارس 
ا.وحتديد األولويات القضايا العامة سلطته التقديرية يف اختيار  بشأ

٢٠١٦ران/يونيه حزي٢٢بشأن األطفال يف عامة سياسةمشروع ورقة أيضاً ةالعامةمكتب املدعيوأصدر -٨٤
ملساعدة يف هو ا، النهائيةصيغتهاتضعوُ مىت تعليقات خارجية ومدخالت. واهلدف من هذه السياسة، بغية التماس 

ضد واملوجَّهة نظام روما األساسي باملشولةاجلرائم الدولية ملواجهةبذله من جهود يفيما ةالعامةتوجيه مكتب املدعي
. وبفضل دعم مايل يف معرض عملهمع األطفال املكتبعملية تفاعل أن توّجه كذلك و ، يهمأو اليت تؤثر علىاألطفال 

مع اخلرباء بشأن مشروع السياسة اً واحداً يوممشاوارت دامت ةالعامةاملفوضية األوروبية، نظم مكتب املدعيمن قدَّمم
لسياسة يف تشرين ذه اائية هلالصيغة النهمن املتوقع أن تصدر و . ٢٠١٦متوز/يوليه ١١يف مقر احملكمة، يفهذا

، خالل حدث جلمعية الدول األطرافاليوم األول من الدورة اخلامسة عشرة يف رمسياً وسيكون إطالقهااألول/أكتوبر، 
غري واملنظمات من الدول واملنظمات الدولية واسعةمن جمموعة قدَّم، بفضل الدعم املةالعامةنظمه مكتب املدعييرمسي 

.احلكومية
اجلرائم اجلنسانية اجلرائم اجلنسية و باملتعلقةورقة سياسته العامةتنفيذ ةالعامةمكتب املدعيواصل أخرياً، و -٨٥

احملكمة قيام أمهية على ،مجلة أمورمع التشديد، يفيف سلسلة من األنشطة، وشارك، )القائمة على نوع اجلنس(
فالت إلمن أجل وضع حد واجلرائم اجلنسانيةرائم اجلنسية اجلالفعالني بشأنالتحقيق واملقاضاة بواحملاكم الوطنية 

مرتكيب جرائم العنف اجلنسي من العقاب.

لخالصةا- خامسا
١٥إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٦كما كان متوقَّعاً يف تقرير العام املاضي، ثبت أن الفرتة املشمولة بالتقرير (-٨٦

إذ شهدت هذه الفرتة نشاطًا قضائيًا غري مسبوق. حملكمةإىل اسبة سنة نشطة للغاية بالن) كانت٢٠١٦أيلول/سبتمرب 
اية العام. وأصدرت  فقد ُعقدت حماكمات ابتدائية فيما جمموعه مخس قضايا ومن املقرر أن تبدأ حماكمة أخرى قبل 

ت وأمتت أيضاً احملكمة أول إدانة بشأن العنف اجلنسي ومسؤولية القيادة (هذه القضية يف طور االستئناف)، كما بدأ
انطوت أوالمها أيضاً على أول اعرتاف حىت بشأن تدمري ممتلكات ثقافية وجرائم موجَّهة ضد إقامة العدلأول حماكمتني

١٩و٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٧كم يف هاتني القضيتني يف اآلن بالذنب أمام احملكمة. وكان من املقرر صدور احل
. وقد جرى وألول مرة إرسال أشخاص مدانني من احملكمة إىل دولة لغرض ، على التوايل٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر 

تنفيذ احلكم. وفتحت املدعية العامة حتقيقاً جديداً، فضًال عن فحص أويل جديد، أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير.
ا. ويف الوقت وملعاجلة عبء العمل املتزايد، واصلت احملكمة بذل جهود منسَّقة لزيادة فعالية وكفاءة ع-٨٧ مليا

نفسه، ما زالت احملكمة تواجه حتديات خارجية كبرية، وما زال احلصول على الدعم القوي من جانب الدول واجلهات 
الفاعلة الدولية األخرى يتسم بأمهية قصوى.

االت الرئيسية اليت جرى إبرازها يف تقرير ا-٨٨ لعام ومن حيث احتياجات احملكمة من التعاون، ما زالت ا
السابق صحيحة، مبا يف ذلك تنفيذ أوامر إلقاء القبض، وجتميد األصول، وتيسري إمكانية الوصول إىل الشهود واألدلة، 

احملكمة باالمتنان إزاء ما تلقته من دعم وتعاون حىت اآلن وتدعو الدول األطراف فيها إىل تعزيز وتشعرومحاية الشهود.
االت بقصد ضمان  أن يعمل نظام روما األساسي بصورة فعالة. وتتطلع احملكمة إىل مواصلة حوارها جهودها يف هذه ا

مع الدول األطراف يف هذا الصدد.
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رفقم
لمحكمة باألرقاماسنة 

ملالحظاتاالتفاصيل و ماذاأين
مجهورية أفريقيا موداكومورا؛ )٤و(غا،كاتان) ٣و(،نداانتاغ)٢و(لوبانغا، )١(-مجهورية الكونغو الدميقراطيةحاالت١٠وقضية ١٩

(ال توجد - مجهورية أفريقيا الوسطى الثانيةن؛ و وآخر مبا غومبو يب)٦(وو، مبا غومبيب)٥(- األوىلالوسطى
)٩(- (السودان)دارفورجوزيف كوين وفينسينت أويت؛)٨و(دومينيك أونغوين؛)٧(–أوغندا؛قضايا)
روتو وسانغ، )١٣(-كينيا؛ حممد حسني)١٢و(، باندا)١١و(،شيبقُ أمحد هارون وعلى )١٠و(البشري

)١٧(- كوت ديفوارالقذايف؛ )١٦(- ليبياش بت؛ يبول غيشريو وفيليب كيبكو )١٥(وباراسا؛ )١٤(و
.ال توجد قضايا- جورجيا؛ املهدي)١٩(- مايل؛سيمون غباغبو)١٨(و، غوديههوبلين غباغبوالور 

يف قاعة 
احملكمة

٨٥فيها أدىللسة ج٢٤٧
مشاهداً  بشهاد

م عن طريق وصلة فيديو (أدلوا) أو فرداً ٧٥أمام احملكمة يف الهاي (شخصياً وا حضر شهود  ١٠بشهاد
). أفراد

، وأكثر انتاغاندبوسكو ضحية يف قضية ٢٠٠٠أكثر من ، و مبايبضحية يف قضية ٥٠٠٠مت متثيل أكثر من يةضح١١٢٧٤مشاركة 
يف قضية ٨، وأونغوينضحية يف قضية ٢٠٠٠، وأكثر من غوديهبليه -غباغبويةيف قضية ضح٧٠٠من 

،بوسكو نتاغانداوقضية غوديهبليه - غباغبوكما يف قضية ،حمام خارجي أوإما الضحايا يقوم بتمثيل . و املهدي
إحدامها ميثلها حمام ، ُقسم الضحايا إىل جمموعتني اثنتني أونغوينويف قضية .مكتب احملامي العام للضحايا

خارجي واألخرى ميثلها مكتب احملامي العام للضحايا. وعلى عكس ما حدث يف تقرير العام املاضي، مل جير 
باعتبار هاتني القضيتني مل تعودا نشطتني قضائياً.كينياتاوقضية سانغ- روتوهنا تناول قضية 

قرارات٧٠٧إصدار 
قضائياً أمراً ١٦٠و

جبت بعض اليت حُ سخ نُّ دون الب؛ ٦٣٠–) خالفةاملنفصلة/املراءاآلعادة بقتتعلرفقات (ملابدون القرارات: 
ا ؛٦٨٦- (مبا يف ذلك املرفقات) تصويباتبدون ال؛ ٥٦٧-(مبا يف ذلك املرفقات)معلوما

ا بدون النسخ اليت حُ ؛ ١٥٠- رفقات بدون املاألوامر القضائية:  فقات) (مبا يف ذلك املر جبت بعض معلوما
.١٥٥- ؛ بدون التصويبات (مبا يف ذلك املرفقات) ١٥٠–

ائي واحدإصدار  حكم 
يف طعون أحكام٧و

ةيمتهيد

احلكم ، ICC-01/05-01/08-3343، (ICC-01/05-01/08)بيري بيبما- جاناملدعية العامة ضد : احلكم النهائي
‘ باء’و‘ ألف’) واملرفقات العامة ٢٠١٦آذار/مارس ٢١من النظام األساسي (٧٤مبوجب املادة الصادر 

كل من ال يشمل هذا سوى النسخ األصلية بدون  )؛ ٢٠١٦آذار/مارس ٢١(‘واو’و‘ هاء’و‘ دال’و‘ جيم’و
.الرتمجات والنسخ اليت ُحجبت منها معلومات واآلراء املخالفة/املنفصلة

وهي تشمل النسخ األصلية والرتمجات واملرفقات.طلباً ١٣٨٦٧تقدمي 

٤٦تقدمي املساعدة إىل 
فريقاً من أفرقة الدفاع عن 

الضحايا

ة البحوث واملشورة القانونية، واملساعدة يف اجللسات، وتلّقي و/أو حتميل املرفقات، قدَّمتشمل املساعدة امل
واملساعدة يف احلفظ يف ملقات، وإجراء عمليات تدريب متخصصة (مكتب احملامي العام للدفاع عن 

ضًال عن تقدمي الدعم اللوِجيسيت واإلداري (قسم دعم مكتب الدفاع)الضحايا)، ف
)، باندا، أريدو، ٧٠مبا (املادة يلوبانغا، كاتانغا، نغودجولو، نتاغاندا، بيمبا، بفريقًا للدفاع: قضايا ٢١

ونغوين، أسانغ،روتو،كينياتا،س.،، غباغبو، ل.ماجنيندا، باباال، كيلولو، بليه غوديه، القذايف، غباغبو، 
.املهدي

فريقاً للضحايا: منها فريق واحد للضحايا ُعني حديثًا.٢٥

قاعة وراء
احملكمة

أشخاص يف ٨و٦) أشخاص حمتجزون أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير؛ وترواح العدد بني ٨ما جمموعه مثانية (أشخاص حمتجزون٨
لقضاء ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ١٨قل كالمها يف أي وقت من األوقات: السيد لوبانغا والسيد كاتانغا (نُ 

والسيد أونغوين والسيد املهدي غوديهمدة العقوبة)، والسيد ناتانغا والسيد بيمبا والسيد غباغبو والسيد بليه 
).٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢٦(وصل يف 

طلباً ٣٧٤٨تقدمي
للمشاركة، واملوافقة على 

؛ بنيما تتعلق الطلبات األخرى باحلالة يف كوت أونغوينمن هذه الطلبات تتعلق بقضية األغلبية العظمى 
ديفوار.



ICC-ASP/15/16

19 16-A-091116

ICC-ASP/10/20

ملالحظاتاالتفاصيل و ماذاأين
ضحية٢٢٩٢مشاركة 

طلباً جلرب ٤٢٨٠تقدمي 
أضرار الضحايا

؛ بينما تتعلق الطلبات األخرى باحلالة يف كوت ديفوار أونغويناألغلبية العظمىي منها متثل طلبات تتعلق بقضية 
.كاتانغاوبقضية 

ام لقائمة حم١٠١إضافة 
احملامني مبا وصل 

٦٨٧إىل مبجموعهم
شخصاً 

شخصاً.٢٧٧شخصاً إىل قائمة مساعدي احملامني، مبا وصل مبجموعهم إىل ٦٤باإلضافة إىل ذلك، ُأضيف 

بالغاً مبوجب ٤٤٤تلّقي 
١٥املادة 

بالغاً من ٤٤٤امة ، سجل مكتب املدعية الع٢٠١٦متوز/يوليه ٣١إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١يف الفرتة من 
بالغًا خترج بوضوح عن اختصاص احملكمة؛ ٣٢٩من نظام روما األساسي منها ١٥البالغات املتعلقة باملادة 

بالغاً تتعلق بفحص أويل.٦٥بالغاً يتطلب مزيداً من التحليل، و٣٥بالغاً يتعلق بتحقيق، و١٥وكان 

من الرتمجة اً يوم٢٢٤٥
الشفوية

الرتمجة الشفوية بقاعة . وهو يغّطي٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١من وهذا يشمل الفرتة 
جلسات و زيارات الوفود، و احللقات الدراسية/املوائد املستديرة، و احملكمة واملؤمترات: جلسات االستماع، 

والرتمجة ؛ ة الشفويةمن الرتمجيوماً ١٨٢٩- اإلحاطة للمنظمات غري احلكومية/البعثات الدبلوماسية وغري ذلك
يوماً.٤١٦- مكتب املدعية العامةباستثناء ، الشفوية امليدانية

.اإلنكليزيةو الفرنسيةبتشمل حمررات صفحة حمررة٣٤٥٨١

صفحة من ٢٤٧٩٢
الرتمجة التحريرية

ات (بلغات العمل واللغترمجات غري قضائيةو صفحة؛ ٢٠٢١٢- ترمجات قضائية جلميع احلاالت والقضايا
.صفحة٤٥٨٠–الرمسية ولغات احلاالت باحملكمة) 

زائراً ١٢١٣٨استقبال 
منهم ٩٨٤٩وحضور 
اجللسات

صاحبة ؛ وزيارات اجلهات زائراً ٣٦٥زيارة أو حنو ٥٣- فأعلى) زيارات رفيعة املستوى (على املستوى الوزاري 
١٠٧- )وصحفيونالنيابة العامة، يف أعضاء و ، وحمامونمنظمات غري حكومية، و ، أي دبلوماسيون(املصلحة
٨٥٧٩زيارة أو ٤٨٦- عموماً لطلبة اجلامعات واجلمهور ية عامة ؛ وزيارات إعالمفرداً ١٩١٨أو زيارات

. فرداً 

طلباً ٣٦٠٤٣معاجلة 
٢٨٠وتوظيفللتوظيف، 

٧٣٦، وتعيني شخصاً 
ثابتةوظائفيف موظفاً 

طلبًا تتعلق ٢٧٢٤٨طلبًا تتعلق بوظائف قصرية األجل، و٨٧٩٥أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير: معاجلة 
يف وظائف قصرية األجل. ١١١موظفًا يف وظائف حمددة املدة و١٦٩بوظائف حمددة املدة مع تعيني 

موظفًا يشغلون ٧٧موظفًا يشغلون وظائف ممولة من املساعدة املؤقتة العامة و١٩٨وباإلضافة إىل ذلك، كان 
جل. وظائف قصرية األ

وأثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، ظل معدل شغور الوظائف مرتفعًا وظلت عملية التوظيف للوظائف اجلديدة 
تشكل أولوية. ومّكن منط العقد اجلديد القصري األجل احملكمة من االستجابة لالحتياجات التشغيلية بطريقة 

ويف حدود العدد األقصى للوظائف ٢٠١٦عليها لعام مرنة مع البقاء يف الوقت نفسه يف حدود امليزانية املواَفق 
جًا مركزيًا بشأن التدريب بغية حتقيق  املواَفق عليها. وأثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، استهلت احملكمة 

االستخدام األمثل للموارد.

متدرباً ١٨٢استخدام 
من املهنيني ٢٦وتوظيف 

الزائرين

أشهر.٦و٣اوح بني بدون أجر ملدة ترت هذه هي وظائف 

واحد رئاسيإصدار توجيه
١٢وةإداريأوامر٣و

إعالمياً تعميماً 

حتدد التوجيهات الرئاسية اإلجراءات الواجبة االتباع لتنفيذ األنظمة والقرارات واملقررات اليت تعتمدها مجعية 
، وامليزانية،وختطيط الربامج،واملوظفني،ةاألنظمة والقواعد املتعلقة بالشؤون املاليالدول األطراف، مبا يف ذلك 

السياسة املنّظمة إلمكانية الدخول إىل مبىن احملكمة واستخدامه من إصدار توجيه رئاسي بشأنوجرىاخل. 
جانب الزوار وأفراد الصحافة املعتمدين.

ةإداريوقد ُنشرت أوامرام. العهتمام اإلدارية باإلجراءات والسياسات واملسائل التنظيمية ذات االاألوامروتتعلق 
برنامج اإلفصاح املايل للمحكمة، وإفصاحات األطراف املرتبطة باحملكمة، والتعيينات القصرية األجل، بشأن
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واخلرباء االستشاريني واملتعاقدين.

ات يف أما التعميمات اإلعالمية فهي إعالنات تصدر ملرة واحدة أو ملصلحة مؤقتة وتتعلق، يف مجلة أمور، بتغيري 
الس.جداول املرتبات ، واالستحقاقات، وتكوين اللجان وا

٥١٢وشاهداً ٨٧محاية 
معاالً 

قسم الضحايا والشهود خيتلف عدد الشهود واملعالني اختالفًا طفيفًا عن التقرير السابق بالنظر إىل أن 
تمعبعض إعادة دمج قد متّكن من  دد أثناء الفرتة وتوّىل رعاية شهود ومعالني جالشهود يف ا

املشمولة بالتقرير.

معاالً ٣٢٠شاهداً و٥٢إعادة توطني 

وفرز الشهود وإجراء مع األدلة جب، يف مجلة أمور، لغرض القيام) ٢٥٩بعثات مكتب املدعية العامة (بعثات١٠٠٦إيفاد 
بعثة؛  ٤٨- : مجهورية افريقيا الوسطى شركاء املكتبوضمان استمرار التعاون مع مقابالت معهم

-بعثة؛ كينيا٤٣- ؛ مجهورية الكونغو الدميقراطيةبعثات٧- تشاد؛ دارفور، بعثة٣٦-كوت ديفوار
بعثات.٦–؛ جورجيا ةبعث٩٢-؛ أوغندابعثة٢٣-مايل؛واحدةبعثة-؛ ليبيابعثات٣

؛ ٣١-؛ الصندوق االستئماين للضحايا٤٧٣- قلم احملكمة):١٦٢بعثات غري متصلة باحلاالت (
. ٨١- الدفاع، ومكتب احملامي العام للضحايا، ومكتب احملامي العام للدفاع، وقسم دعم احملامني 

من عمللقاء وحلقة ٦٣٠يف امليدان
تمعات املتأثرةأجل ، ا

٣٣٦٩٦تواصلت مع حنو
اً شخص

وقد تواصلت ؛٢٣٧–وحلقات عمل التوعية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا وأوغندا لقاءات
شخصاً. وقام قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم بتنظيم ٣٣٦٩٦مع اللقاءات واحللقاتهذه 
تمعات املتأثرة يف البلدانلقاء٣٩٣ اليت يوجد فيها لقلم احملكمة مكاتب وحلقة عمل من أجل ا

حىت /حلقات العمل: يأخذ هذا الرقم يف احلسبان عدد اللقاءات/احللقات الدراسيةمالحظةإقليمية. 
ا بعد ذلك التاريخ.٢٠١٦أيار/مايو ٣١ وال يشمل األنشطة امليدانية اليت اصطُلع 

مكاتب ميدانية، ووجود ٦
ميداين واحد، ومكتب 

اتصال

كينشاسا وبونيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ وكمباال (أوغندا)؛ وبانغي (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ 
.)؛ وأبيدجان (كوت ديفوار)؛ وباماكو (مايل) (وجود ميداين)ونريويب (كينيا

ويعزز مكتب االتصال لدى األمم املتحدة يف نيويورك التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، وميثل 
عن زيارات كبار ذات الصلة فضالً األحداثيف تنظيم ويساعداحملكمة يف االجتماعات املختلفة، 

املسؤولني باحملكمة. 

ت طلباما زالت مل تُنفَّذ
شخصاً ١٣القبض على

وتقدميهم إىل احملكمة

والسيد أمحد را، و سرت موداكوميوالسيد سيلفأويت، فينسينتضد: السيد جوزيف كوين، والسيد وهي 
حممد هارون، والسيد علي حممد علي عبد الرمحن، والسيد عمر حسن أمحد البشري، والسيد عبد 

والسيد سيف اإلسالم القذايف، والسيدة ندا أبكر نورين، اسيد عبد اهللا بوالالرحيم حممد حسني، 
ت. ش بييوالسيد فيليب كيبكو ،والسيد بول غيشريو،بريي باراساسالرت أو و سيمون غباغبو، والسيد و 

فيما يتصل 
بالدول

.٢٠١٥آذار/مارس ٣السلفادور منذ دولة طرفاً ١٢٤

أو الطلبات الثانويةأو املتابعة طلبات للمساعدة القضائية من قلم احملكمة (باستثناء أولياً طلباً ١٤٦للتعاونطلباً ٥٢٦رسال إ
من مكتب املدعية العامة.طلباً ٣٨٠و) طلبات قسم الضحايا والشهود

اتفاقان خمصصان بشأن تنفيذ األحكام، مع مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف تشرين الثاين/نوفمرب اتفاقات٥
٢٠١٥.

.٢٠١٦واتفاق إطاري بشأن تنفيذ األحكام مع النرويج يف متوز/يوليه 
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية ومذكرة تفاهم واحدة مع بعثة األمم املتحدة

.٢٠١٦(مينوسكا) يف أيار/مايو أفريقيا الوسطى
.٢٠١٦وق اإلنسان يف شباط/فرباير ومذكرة تفاهم واحدة مع حمكمة البلدان األمريكية حلق

زائرًا رفيع٥٣استقبال 
مبقر من الدول املستوى

ا رئيس دولة فلسطني، ورئيسا حكوميت زيارات يشري ذلك إىل  إىل مقر احملكمة مشلت زيارات قام 
يا، النرويج وتونس، ووزراء من جورجيا، وليختنشتاين، واملكسيك، وكوريا، وبوروندي، وسلوفين
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واجلمهورية التشيكية، ومايل، واملغرب، وفرنسا، والتفيا، وكولومبيا، والدامنرك، وكندا، وفلسطني فضًال احملكمة

عن العديد من املمثلني اخلاصني لألمني العام لألمم املتحدة ووفد من قضاة حمكمة شرق أفريقيا.

من أجلتقريراً ٦٨إعداد 
٦٨مجعية الدول األطراف و

ة امليزانية جلنمن أجل وثيقة 
)صفحة٣٨٥٣(واملالية 

ا باإلنكليزية ٣٤املالية و للجنة امليزانية والعشرين الرابعة من أجل الدورة احملكمةتقدَّم تقريرًا بلغ عدد صفحا
تقريراً ٣٤فقد بلغت للجنة امليزانية واملالية والعشرين مسةاة اخلة من أجل الدور رير املعدصفحة. أما التقا٨٥٥

ا باإلنكليزية وبلغ جم صفحة. وأثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، بلغ عدد صفحات تقارير ٤٦١موع عدد صفحا
صحفة باإلنكليزية.٠٦٩٢ة إىل مجعية الدول األطراف قدَّماحملكمة امل

___________________


