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 جمعية الدول األطراف

 

 عشرة بعةالدورة السا

 2018كانون األول/ديسمرب   12 - 5 ،نيويورك

 

 تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية
 

 2018-2017المحكمة بإيجاز:  -أوال
 مقدمة  -ألف

( يف الفرتة املمتدة بني ‘‘احملكمة’’يعرض هذا التقرير نظرة عامة عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية ) -1
. ويتمحور التقرير حول احلاالت املعروضة 2018 أيلول/سبتمبر 15و  2017أيلول/سبتمبر  16

حاليا على احملكمة، ويقدم أهم اإلحصاءات يف جدول واحد، بغية تزويد الدول األطراف وغريها من 
 اجلهات املعنية ذات الصلة برؤية شاملة ألنشطة احملكمة. 

 نظرة عامة على الفحوص األولية والحاالت  -باء 
مجهورية أفريقيا  -حاالت  10حالة، و 21نظرت احملكمة يف ، 2017أيلول/سبتمرب  16حىت  -2

كينيا وليبيا وكوت و دارفور )السودان(، و ، مجهورية الكونغو الدميقراطيةو أوغندا، و ، األوىل والثانية الوسطى
ديفوار ومايل وجورجيا. ويرد يف اجلزء الثاين من هذا التقرير استعراض تفصيلي لألنشطة الناشئة عن كل 

اختبارات  10، جيري مكتب املدعي العام )"مكتب املدعي العام" أو "املكتب"( هنفسالتاريخ يف حالة. و 
أولية. وترد نظرة عامة على أنشطة الفحص التمهيدي ملكتب املدعي العام يف اجلزء الثالث من هذا 

 التقرير.
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 (ترد التفاصيل يف املرفقسنة المحكمة الجنائية الدولية باألرقام ) -جيم 
من الضحايا؛  12 521شاهدا بشهاداهتم؛ مع مشاركة  71جلسة استماع أدىل فيها  136وحاالت؛  10قضية يف  21 يف قاعة احملكمة

 ة.هنائيأحكاما  –أمرا؛ وإصدار  107قرارا وإصدار  592واختاذ 

أشخاص رهن االحتجاز؛ واستالم  7-5من أفرقة الدفاع والضحايا؛ ووضع  23؛ وتقدمي املساعدة إىل وثيقة 4 693إيداع  خلف قاعة احملكمة
من استمارات الطلبات الواردة من الضحايا املتقدمني للمشاركة يف اإلجراءات أو احلصول على التعويضات أو   2 820

استمارات  4يض؛ وجتمع بني طلب املشاركة وطلب التعو  استمارة مشرتكة  317مبا يف ذلك إيداعات املتابعة ) كليهما
استمارة متثيل يف عملية  797(؛ تسجيل وثائق املتابعة اتاستمار  2 410و، طلب التعويضة لاستمار  89و لطلب املشاركة؛

؛ 796موع اجملليصبح ، حماميا إىل قائمة احملامني 110إضافة و  ( من نظام روما األساسي؛3) 15متثيل الضحية مبوجب املادة 
 552وترمجة صفحة؛ 18822 تدوينو من أيام عمل املرتمجني الشفويني؛  2420وأداء  ؛15املادة استالم بالغا مبوجب و 

موظفا وظائف  894 وتويل         تعيينا   186مع إصدار ، من طلبات التوظيف 28.036؛ معاجلة       زائر ا 20716واستقبال؛ 12
مراجعات  3 و ا؛ تعميم 11تعليمات إدارية و 4وإصدار  من املهنيني الزائرين؛  44 تعينيمتدربا و  231استقدام   ثابتة؛

  .مراجعات داخلية 7خارجية و حساب 

اجتماعا وحلقة عمل خمصصة لتوعية  517وعقد بعثة؛  1 425ـ إيفاد؛ و عاليهم      من م   403وشاهدا/ضحية  79محاية  يف امليدان 
ال و ميداين واحد؛ حضور مكاتب ميدانية و  7وتعهد شخصا؛  135 850اجملتمعات املتضررة، حيث مت االتصال مبا جمموعه 

  شخصا تنتظر التنفيذ. 15طلبات اعتقال وتسليم  تزال

وثيقة إىل  67؛ وتقدمي زيارة رفيعة املستوى من الدول إىل مقر احملكمة 89طلبا للتعاون؛ و 714دولة طرفا؛ إرسال  123 فيما يتعلق بالدول 
 وثيقة إىل جلنة امليزانية واملالية.  78مجعية الدول األطراف و

 
 الحاالت المعروضة على المحكمة   -ثانيا
 أفغانستانالحالة في   -ألف

  جراءات القاائيةاإل     -1
 لبدء  ذن من الدائرة التمهيدية الثالثة اإلطلب املدعي العام ، 2017 تشرين الثاين/نوفمرب 20يف  - 3

يا استمارة تتعلق بآراء الضحا 797وقد تلقت احملكمة بأفغانستان  يف اجلرائم املزعومة فيما يتعلقالتحقيق 
إىل قلم احملكمة  2017تشرين الثاين/نوفمرب  9، بعد صدور أمر الغرفة يف فيما يتعلق بطلب املدعي العام

مارس آذار/إىل الدائرة التمهيدية الثانية يف ت احلالة      أ عيدو (. 3) 15فيما يتعلق بتمثيل الضحايا عمال باملادة 
 .   ا  قرار الدائرة التمهيدية بشأن طلب املدعي العام معلقويظل ؛ 2018

 مشاركة الاحايا والتوعية  -2
م قسم مشاركة الضحايا ، قا2017نوفمرب تشرين الثاين/ 9من أجل تنفيذ أمر الغرفة الصادر يف  -4

عدة بعثات للقاء منظمات اجملتمع املدين واجلهات الفاعلة  إيفاد( ب1)التابع لقلم احملكمة  وتعويضهم
إيداعات إلرسال عدة تقارير عن  19        ( أعد  2متثيل الضحية؛ و)استمارة على كيفية ملء ها وتدريباألخرى 

 .2018وشباط/فرباير  2017سجل احلالة بني تشرين الثاين/نوفمرب  تها إىلوإلحال ،متثيالت الضحية املتلقاة
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 التوعية -3
التابع لقلم احملكمة خطط أنشطة وأصدر وثائق معلومات عامة حول واالتصال ع قسم اإلعالم    ض     و   -5

وتعميمها على الشركاء  احملكمة مت نشر املعلومات على موقعو احملكمة اجلنائية الدولية يف باشتو وداري. 
مع أصحاب املصلحة من أفغانستان لتحديد االهتمامات  أجرت وحدة التوعية مشاوراتو الرئيسيني. 

 والتصورات واحتياجات املعلومات يف أفغانستان.
 الحالة في بوروندي -باء 
 القاائية جراءاتاإل -1

الذي يأذن للمدعي  هاالدائرة التمهيدية الثالثة قرار أصدرت، 2017أكتوبر تشرين األول/ 25يف  - 6
خارج أو اليت ارتكبها مواطنون بورنديون                   ارت كبت يف بورونديأهنا       ي زعمالعام بفتح حتقيق بشأن جرائم 

متديد   حيق للمدعي العام . 2017تشرين األول/أكتوبر  26و  نيسان/أبريل 26بوروندي يف الفترة من 
إذا مت استيفاء  2017أكتوبر  26بعد  تأو استمر  2015أبريل  26التحقيق يف اجلرائم اليت ارتكبت قبل 

بعض املتطلبات القانونية. ووجدت الدائرة، يف قرارها، أساسا معقوال لالعتقاد بأن هجوما واسع النطاق 
مت تنفيذه عمال بسياسة الدولة لقمع اآلراء املعارضة واملعارضة قد ومنهجيا ضد السكان املدنيني البورونديني 

              الذي يبني  أن للحد األدىن املطلوب  قبوهلان ثالثة للرئيس نكورونزيزا. كما أعربت الغرفة عالوالية ال أثناء
أثناء ، على نطاق واسع ومنهجي. وأشارت الدائرة كذلك إىل أنه يتعني على املدعي العام   مت  اهلجوم 
وما إذا   ،أن يستفسر عما إذا كان هناك نزاع مسلح غري دويل يف بوروندي خالل الفرتة املعنية ،التحقيق
 جرائم حرب. قد ارتكبتكانت 

 التحقيقات   -2 
حتقيقاته على حنو فعال يف اجلرائم املزعومة املرتكبة يف احلالة يف بوروندي ،  ةالعام ةوأطلق مكتب املدعي - 7
 عدة بعثات إىل عدد من البلدان وبناء شبكات التعاون الالزمة يف املنطقة لتيسري حتقيقاهتا.قام بتنظيم و 

 مشاركة الاحية   -3
إبالغات من طرف إعداد ، إىل 2017أكتوبر تشرين األول/ 25الصادر يف  ،الغرفةقرار     د ى وأ – 8

 واملعلومات املتعلقة بدور الضحايا يف مرحلة التحقيق. ،من أجل تيسري نشر القرار       املسج ل 
 دفاع دعم ال    -4

 فيما يتعلق هبذه احلالة. نيحمامني منتدب قلم احملكمة ثالثة     عني   - 9
 

 جمهورية أفريقيا الوسطىالحالة في  -جيم
  القاائيةجراءات اإل -1
 املدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو    ( أ)
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أصدرت دائرة االستئناف حكمها يف دعوى االستئناف اليت طعن ، 2018 وحزيران/ يوني 8يف  -10
بيري بيمبا غومبو يف إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، فألغت الدائرة -فيها جون
غتصاب، وجرائم احلرب املتمثلة يف القتل واالغتصاب القتل واالجرائم  أته من هتم     وبر   ،إدانتهحكمها و 

)أ( من النظام  28                        كقائد عسكري عمال  باملادة ا            مسؤوال  عنهاليت كانت أدانته هبا الدائرة الثالثة  والنهب
اخلصوص بسبب األخطاء يف استنتاج وبرأت الدائرة السيد بيمبا من مجيع التهم على وجه األساسي. 

                                                                                                      الدائرة االبتدائية الثالثة بأنه مل يتخذ مجيع التدابري الضرورية واملعقولة ردا  على اجلرائم اليت ارتكبتها قوات 
 حركة حترير الكونغو.

نفسه، رفضت دائرة االستئناف الطعون املقدمة ضد احلكم الصادر عن الدائرة االبتدائية  يومويف ال - 11
الثالثة، وخلصت إىل أن القرار مل يعد له أي أثر بعد تربئة السيد بيمبا. ومل يتم اإلفراج عن السيد بيمبا 

 لعدل.فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة ضد إقامة ا الزمعلى الفور، ألن احتجازه املستمر 
 املساعدة رسوم سداد بيمبا لسيدا الثالثة االبتدائية الدائرة مرتأ، 2018 ويولي/متوز 17 ويف - 12

 .بيمبا السيد إىل أخرى ومـرسمبالغ تغطي بتقدمي أي  أوامرها وأوقفت احملكمة إليه قدمتها اليت القانونية
، أصدرت الدائرة االبتدائية الثالثة قرارها النهائي بشأن إجراءات 2018أغسطس آب/ 3ويف  - 13

التعويضات، الذي أقرت فيه، يف مجلة أمور، مبعاناة الضحايا يف مجهورية أفريقيا الوسطى ورحبت بقرار 
ضحايا مجهورية أفريقيا الوسطى.  يف إطار واليته ملساعدةالصندوق االستئماين للضحايا بإطالق برنامج 

 القرار النهاية الرمسية إلجراءات التعويضات يف هذه القضية. ميثلو 
ميي كيلولو موسامبا، وجان جاك مانغيندا كابونغو، وفيديل إاملدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو، و     ( ب)

 باباال واندو، ونارسيس أريدو 
، أصدرت دائرة االستئناف حكمها بشأن الطعون املقدمة من 2018آذار/مارس  8 ويف -14

 ،األشخاص اخلمسة املدانني يف القضية األوىل للمحكمة فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة ضد إقامة العدل
 اإلدالء بشهادة زور و ممارسة تأثري مفسدمن النظام األساسي. وأكدت اإلدانات على  70عمال باملادة 

وألغت أحكام اإلدانة ( )ج( من النظام األساسي 1( )70( )أ( و)1) 70مبوجب املادة على الشهود، 
غري  اأدلة كان الطرف يعلم أهن ملتقدميه ،السيد بيمبا والسيد كيلولو والسيد مانغنداالصادرة ضد 

 ( )ب(.1) 70مبوجب املادة  ةأو مزور  ةصحيح
اليوم نفسه، أصدرت دائرة االستئناف حكمها بشأن الطعون املقدمة من املدانني واملدعي  ويف - 15

الدائرة االبتدائية السابعة. ومت تأكيد عقوبة السيد باباال والسيد أرييدو أصدرهتا العام ضد األحكام اليت 
، ألغت دائرة ةعامال ةاملدعي                  الطعن الذي قد مته                    شهرا . واستنادا إىل  11بالسجن ملدة ستة أشهر و 

ت إىل أن السيد بيمبا، والسيد كيلولو، وأحكام السيد ماجنندا، وأشار                الصادرة يف حق   حكاماألاالستئناف 
جزئيا، وأبقت على حتديد األحكام اجلديدة على الدائرة        أ لغيتقد  حقهميف أحكام اإلدانة الصادرة 

 االبتدائية السابعة.

 ويونيحزيران/ 15تئناف للسيد بيمبا يف القضية الرئيسية، يف ويف أعقاب تربئة دائرة االس - 16
، أمرت الدائرة االبتدائية السابعة باإلفراج املؤقت عن السيد بيمبا بشروط حمددة لبقية 2018

 إجراءات إعادة احلكم.



ICC-ASP/16/9 

9-A-021117 
5 

 

. ويف قرارها 2018أيلول/سبتمرب  17احلكم يف  مراجعةأصدرت الدائرة االبتدائية قرارها بشأن  -17
 000بالسجن سنة واحدة وغرامة قدرها  السيد بيمبااجلديد، حكمت الدائرة االبتدائية السابعة على 

، وعلى السيد      شهر ا 11بالسجن ملدة  والسيد كيلولو والسيد مانغندايورو. وحكم على كل من  300
ها قضو الفرتة اليت وأمرت الدائرة باخلصم من عقوبة احملكوم عليهم يورو.  30 000غرامة قدرها كيلولو ب

بدفع                                                                                    فيه يف االحتجاز، وذلك بناء على أمر صادر عن احملكمة، وبالتايل، نظرت يف أحكام السجن. وأ مر
من قرارها مث نقلها بعد ذلك إىل الصندوق االستئماين  ،الغرامات للمحكمة يف غضون ثالثة أشهر

 للضحايا.
 التحقيقات    -2

يف احلالة الثانية  2014أيلول/سبتمرب  24التحقيقات اليت بدأها مكتب املدعي العام يف  تتواصل -18
جلمهورية أفريقيا الوسطى. ويركز مكتب املدعي العام حتقيقاته على مزاعم ارتكاب جرائم ارتكبتها 

ق واسع على الفرتة بأكملها، بغض                                                           اجلماعات املسلحة املعروفة باسم "سيليكا سابقا " )تنطبق على نطا
من واملعارضة لباالكا ، ناحية                                                               النظر عن الرتكيبة احلالية للمجموعات اليت تدعي هذا االسم حالي ا( من 

األدلة وإجراء املقابالت مع  جلمع                                                 )املرجع نفسه(. اضطلع مكتب املدعي العام بعدة مهام   ناحية أخرى
 الشهود واستجواهبم وضمان استمرار التعاون.

اخلربات وأفضل املمارسات مع  ةالعام ة، تقاسم مكتب املدعي9هدفه االسرتاتيجي رقم  متشيا معو  - 19
 تاجلهات الفاعلة القضائية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية اخلاصة. وأوفد

 ت، وشارك2018مارس آذار/ 23إىل  21بعثة إىل مجهورية أفريقيا الوسطى يف الفرتة من  ةالعام ةاملدعي
 يف دورة تدريبية عقدهتا حمكمة القضاة يف بانغي.

 األنشطة الميدانية    -3
وزادت سرعة تشغيل املكتب امليداين جلمهورية أفريقيا الوسطى بدرجة كبرية مقارنة بفرتة اإلبالغ  - 20

السابقة. وباإلضافة إىل الدعم الروتيين املستمر ملكتب املدعي العام، قام املكتب امليداين بدعم بعثات من 
 .ثلني القانونيني للضحاياواملم ،الصندوق االستئماين للضحايامن مجيع أحناء احملكمة وكذلك 

بعثة واصل املكتب امليداين االستفادة من التعاون املمتاز مع حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى و - 21
 .(البعثة) األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى

 باً    حتس   مستهدفة توعية أنشطة امليداين املكتب أجرى، الروتينيةأنشطة االتصال  إىل افةـوباإلض - 22
 خرباء          مكو نة من  لبعثة التشغيلي الدعم توفري جانب إىل، بيمبا قضية يف املستقبل يف اجلرب إلجراءات

جلمع  2018عام        مستهل  يف                           ومت  االضطالع مبزيد من األنشطة . 2017 سبتمرب/أيلول يف احملكمة معينته
 قبل اخلرباء. ناملعلومات اإلضافية املطلوبة م

 ألنشطة مؤقت إيقاف عن ،2018 ويوني/حزيران 8 يف ،بيمباقضية  يف االستئناف حكم وأسفر - 23
. وعلى الرغم من هذه املخاوف، واصل املكتب امليداين القيام بأنشطة أمنية شواغل بسبب االتصال

الصندوق االستئماين إيفاد بعثة مشرتكة بني بدعم املكتب امليداين قام "املغلقة". وبعد ذلك،       ت صالاال
الضحية وأصحاب املصلحة طالع إىل بانغي واملناطق احمليطة هبا إل واملمثلني القانونيني للضحايا ،للضحايا
 والية املساعدة اليت يقدمها الصندوق.على اآلخرين 
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 مشاركة الاحايا    -4
كان لتنفيذ قرار الدائرة االبتدائية الثالثة بشأن قضية بيمبا أثر مباشر على أنشطة الدعم القضائي   -24

إعداد بخلرباء التعويضات األربعة        واسع        دعم   تقدمياليت يضطلع هبا قلم احملكمة، حيث أنه أفضى إىل 
 قواعد بياناتو /ألخرىملفات إلرسال تقاريرهم، وإضافات لتقاريرهم وخمتلف املراسالت القضائية ا

 قانونية.الدمات اخل
 دعم المحامين    -5

من حمامي الدفاع واملمثلني ة بعث 17يسر قلم احملكمة، عن طريق قسم دعم احملامني، إيفاد  -25
 .منتدبا من احملكمةحماميا  37وعني  ،القانونيني للضحايا إىل مجهورية أفريقيا الوسطى

 الحالة في كوت ديفوار   -دال
 التطورات القاائية     -1
 املدعي العام ضد لوران غباغبو وشارل بلي غودي  ( أ)

 82 بني بشهادة آخر شاهد من 2018كانون الثاين/يناير   19عرض االدعاء لألدلة يف        اخت تم  -26
مكثف للرسائل اخلطية بني األطراف واملشاركني.             ذلك تبادل                                            شاهدا أمام الدائرة االبتدائية األوىل. وتبع  

                                                 ، ع قدت جلسة لسماع الطلبات الشفوية من مكتب املدعي 2018أكتوبر تشرين األول/فاتح يف أسبوع و 
 12. ومن املقرر أن يتم الرد الشفوي من قبل فريقي الدفاع بدءا من املمثلني القانونيني للضحاياالعام و 

 نوفمرب.تشرين الثاين/
 ب( املدعي العام ضد سيمون غباغبو)

، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمرا إىل املسجل لطلب 2018سبتمرب  /أيلول 14ويف  - 27
ذهتا معلومات من السلطات الوطنية يف كوت ديفوار بشأن أي  السلطات القضائية يف كوت                إجراءات اخت 

، عندما حكمت احملكمة على مقبولية الدعوى املتعلقة 2014ديسمرب كانون األول/  11ديفوار بعد 
 ، أو أي معلومات أخرى ذات صلة ميكن أن يكون هلا تأثري على مقبولية الدعوى.سيمون غباغبوب

 التحقيقات  -2
حتقيقاته يف اجلرائم املزعومة اليت ارتكبتها مجيع أطراف ( ‘‘املكتب’’مكتب املدعية العامة ) وواصل – 28

 النـزاع خالل فرتة ما بعد االنتخابات.
 األنشطة الميدانية   -3

مكتب أبيدجان امليداين محالت التوعية بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين العتماد نظام كثف   - 29
روما األساسي. ونظمت عدة أنشطة يف أبيدجان مع مديري حمطات اإلذاعة احمللية، فضال عن احملررين 

من  100 وسائل اإلعالم املطبوعة. ونتيجة لذلك، مت مساعدة ما جمموعه أكثر منرؤساء التحرير يف و 
اإلعالميني على إعالم اجلمهور بشكل أفضل عن عمل احملكمة اجلنائية الدولية، وشرح اإلجراءات 

 القضائية املتعلقة باحلالة يف كوت ديفوار.



ICC-ASP/16/9 

9-A-021117 
7 

 

شخص، مبا  300أكثر من استفاد منها ، بلدياتمناطق وإدارات و  10رات توعية يف وعقدت دو  - 30
يف ذلك املسؤولون املنتخبون وقادة اجملتمعات احمللية والرابطات النسائية وجمموعات الشباب واجملتمع 

عضوا يف دليل غرفة امللوك الوطنية والرؤساء  35مبا يف ذلك  -الطاليب والرؤساء التقليديني والدينيني 
من واجملتمع القضائي. كما بدأ املكتب امليداين اجتماعات قوات الدفاع واألو  -التقليديني يف كوت ديفوار 

 .ةاجلامعياألوساط إعالمية ذات أهداف حمددة، مبا يف ذلك برملان الشباب يف كوت ديفوار و 
                                                              تنظيم دورات تعريفية وتدريب للوسطاء وجهات االتصال، فضال  عن توفري امليداين كتب املوواصل  -31

تشرين  8إىل  5ويف الفترة من ملء استمارات املشاركة ومجعها.  املساعدة املناسبة للضحايا يف
 لفائدة بشأن والية احملكمة وأفضل املمارسات تنظيم دورة للتقييم والتدريب     مت   ،2017أكتوبر األول/

 .                   جهة من جهات االت صال 12
بشأن  أيضا تسع جلسات إعالمية عن حقوق اجملتمعات املتضررة، ال سيماامليداين كتب         ونظ م امل – 32

 إجراءات املشاركة والتعويضات.
أنشطة إعالمية للمجتمعات املتضررة يف مجيع أحناء البلد مبا يف ذلك امليداين كتب املأجرى و  - 33

لو كافايل لوغومون )دويكوي، غيرتوزون، بانغولو(، يل الغون )أبيدجان(،  املناطق واملواقع التالية:
 ، مان، غبوين، سانغويين، بوغويين، لوغوايل(.يايت-لوتونكيب )غباغبيغوينتوليبلو(، )

 مشاركة الاحايا   -4 
طلب للمشاركة يف اإلجراءات  اتاستمار ى قلم احملكمة أربعة                                  خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، تلق   - 34

العدد اإلمجايل ملا ورد من استمارات طلبات بلغ املتعلقة بقضية ثانية حمتملة يف هذه احلالة، وبذلك 
مبمثلي            ومت  االتصال وقام قلم احملكمة بإجراء تقييم قانوين أويل هلذه الطلبات، استمارة.  4 788الضحايا 

من وثائق املتابعة من قبل  وثيقة 2051امليدان. باإلضافة إىل ذلك، مت تلقي إىل  الضحايا وتنظيم بعثة
، مما أدى إىل إجراء تقييم قانوين هلذه الةبشأن الضحايا احملتملني يف احل عويضهمقسم مشاركة الضحايا وت

 الوثائق.
 .ضحية يشاركون يف قضية غباغبو وبلي غودي 726مكتب احملامي العام للضحايا وميثل  -35

 دعم المحامين    -5
من  12               وعني  قلم احملكمة لدفاع يف كوت ديفوار. افيها أفرقة  تبعثة شارك 11ودعم قلم احملكمة  - 36
 .ه احلالةفيما يتعلق هبذ  من احملكمةنينتدباملامني احمل

 الحالة في دارفور  - هاء
 التطورات القاائية   -1

 )أ( املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري
 األردنية اململكة أن إىل الثانية االبتدائية الدائرة خلصت، 2017 ديسمرب/األول كانون 11يف  -37
 إىل وتسليمه البشري السيد على القبض لقاءبعدم إ األساسي النظام مبوجباهتا لتزامبا    ف       مل ت   مشيةاهلا

التابع  جملس األمنو  مجعية الدول األطراف األمر إىلوإحالة  ،األردنيةعلى األراضي  كان عندما احملكمة
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هذه القضية قد مت تنفيذه . وأشارت الدائرة إىل أن اختصاص احملكمة يف "(جملس األمنلألمم املتحدة )"
(، حيث قام اجمللس، مبوجب الفصل السابع من امليثاق، 2005) 1593مبوجب قرار جملس األمن رقم 

 للمحكمة اجلنائية الدولية. ةالعام ةبإحالة الوضع يف دارفور إىل املدعي
ملوجز ضد ، قدم بيانه ا2018آذار / مارس  12وبعد أن حصل األردن على إذن باالستئناف يف  - 38

هي املرة األوىل يف تاريخ احملكمة اليت تنظر فيها دائرة االستئناف يف الطعن و قرار الدائرة التمهيدية الثانية. 
املادتني             استنادا  إىللرؤساء الدول  املتاحةفيما يتعلق بااللتزامات القانونية للدول واحلصانات )إن وجدت( 

 1593الدويل العريف وقرار جملس األمن الدويل رقم القانون و من نظام روما األساسي،  98و  27
ت دائرة االستئناف ما        ، تلق  ةالعام ة(. وإىل جانب التقارير الواردة من األردن ومن مكتب املدعي2005)

وجامعة الدول العربية وأساتذة القانون  ريقيمن االحتاد األفصدقاء احملكمة أل مالحظة 11جمموعه 
 جلسة استماع بشأن هذه املسألة اهلامة من أجل التطوير الفقهي للمحكمة يف الفرتة من      ع قدتو الدويل. 

. وأصدقاء احملكمةشفوية من جانب األطراف                  ق د مت فيها عروض ، 2018سبتمرب أيلول/ 14إىل  10
أيلول/سبتمرب  28بشأن هذه املسألة حبلول  ةنهائيال اتلبطمجيع اليف هناية اجللسة، متت دعوهتم لتقدمي و 

2018. 
 التحقيقات -2

إىل  2018وحزيران/يونيو  2017كما هو مبني يف التقريرين املقدمني يف كانون األول/ ديسمرب      
(، يواصل مكتب املدعية العامة حتقيقاته 2005) 1593جملس األمن التابع لألمم املتحدة عمال بقراره 

ارتكبت يف دارفور.  بغية إقامة العدل لضحايا اجلرائم اخلاضعة ألحكام نظام روما األساسي اليت يزعم أهنا
                                                    م ة أيضا إىل تقدمي دعم أكرب من اجمللس، يف مجلة أمور، ومبا يف العاية املدعويف هذين التقريرين، دعت 

ذلك إلقاء القبض على املشتبه فيهم الذين أصدرت احملكمة أوامر اعتقال حبقهم يف هذه احلالة 
 وتسليمهم.

جلمع األدلة الوثائقية وغريها من األدلة وإجراء مقابالت بعثات عديدة     م ةالعا عيةاملد مكتبوفد وأ – 39
مع الشهود، ومواصلة رصد االجتاهات اليت ميكن أن تشكل جرائم مبوجب نظام روما األساسي مع 

 احلفاظ على القضايا اجلارية وتعزيزها.

 الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية )جمهورية الكونغو الديمقراطية( - واو
 القاائيةجراءات اإل -1
 ( املدعي العام ضد توماس لوبانغاديلوأ)

 110وفقا للمادة و                                                                          يقضي السيد لوبانغا حاليا  ما تبقى من عقوبته يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.  -40
األساسي، استعرضت هيئة مكونة من ثالثة قضاة يف دائرة االستئناف حكمه للمرة روما ( من نظام 3)

 الظروف، وجدت اللجنة أنه مل تكن هناك تغيريات كبرية يف 2017نوفمرب تشرين الثاين/ 3يف و الثانية. 
 .2020مارس آذار/ 15من عقوبة السيد لوبانغا، واليت ستنتهي يف                 اليت تستحق احلد  

                                                             ، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية قرارا  حيدد مسؤولية لوبانغا 2017ديسمرب كانون األول/  15ويف  - 41
،           طلبا ورد   473من أصل  ،دوالر. وخلصت الدائرة إىل أنهماليني  10لتعويضات اجلماعية مببلغ عن ا

 بلأخرى إىل وجود مئات  دلةأتشري متطلبات االستفادة من التعويضات اجلماعية، لكن  425استوىف 
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وأحد املمثلني  ، قدم دفاع لوبانغا 2018كانون الثاين/يناير   15يف و اآلالف من الضحايا اإلضافيني. 
، 2018 ومتوز/يولي 26. ويف كمالتعويضات دعوى استئناف ضد احلطالبون بالقانونيني للضحايا الذين ي

ال و . وما تزال إجراءات االستئناف مستمرة .ةموجز ردود  بتقدميمنحت دائرة االستئناف اإلذن لألطراف 
 يف تنفيذ التعويضات. تنظرتزال الدائرة االبتدائية الثانية 

مبلغ  يحدد قرارا األوىل ةـاالبتدائي دائرةـال أصدرت، 2017 ديسمرب/األول كانون 15 ويف - 42
كانون   25ويف  .اجلماعي للتعويض هلنياملؤ الضحاياو ،عنها مسؤوال لوبانغا توماس      يعد   اليت التعويضات

فيه مزيدا من املعلومات من الصندوق  طلبت، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية أمرا 2018يناير الثاين/
 بشأن إجراءات حتديد وضع الضحية يف مرحلة التنفيذ املتعلقة بالتعويضات.

 ( املدعي العام ضد جريمان كاتانغاب)
 واملمثلني، للضحايا العام احملامي ومكتب، كاتانغا دفاع قام، 2017 أبريل/نيسان 26و 25 يف - 43

 ةـاالبتدائي دائرةـال ضـتعوي رـأوام دـض ونـطع ميبتقد بالتعويضات املطالبني الضحايا ألغلبية القانونيني
لضحايا اجلرائم  فردية ومجاعية تعويضاتاليت حكمت مبنح ، 2017 ارسـم آذار/24 24 خؤرـامل ةـالثاني

مارس آذار/ 8دوالر أمريكي. ويف  1000000يف دفع مسؤوليته       حد دت و  ،السيد كاتانغاعنها اليت أدين 
وأعادت إىل الدائرة االبتدائية الثانية النظر يف مخسة  ،، أكدت دائرة االستئناف جزئيا أمر التعويض2018

 و/يوليزمتو  19ضرر نفساين عرب األجيال. ويف يعانون من من مقدمي طلبات التعويض الذين زعموا أهنم 
، الطلبات مل يثبتواإىل أن مقدمي  ، رفضت الدائرة االبتدائية الثانية هذه الطلبات، وخلصت2018

 حسب معيار اإلثبات املطلوب، العالقة السببية بني الضرر واجلرائم اليت أدين السيد كاتانغا هبا.
جزئيا مشروع خطة اعتمدت ر و اضر ما زالت احملكمة اجلنائية الثانية تنظر يف أمر تنفيذ جرب األ - 44

 للضحايا. ستئماينالتنفيذ الصندوق ا
 املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا    )ج(

شاهدا، كان من  12، بعد أن استدعى 2018شباط/فرباير  23وأهنى الدفاع عرض األدلة يف  -45
شباط/فرباير، رفضت الدائرة طلب االدعاء تقدمي أدلة دحض وأعلنت،  26بينهم السيد كاتانغا. ويف 

 30إىل  28رافعات اخلتامية يف الفرتة من          وأ ديل باملآذار/مارس، إقفال باب تقدمي األدلة.  16يف 
 74                                                                   والقضية قيد املداولة وستكون اخلطوة التالية هي إصدار احلكم عمال  باملادة  .2018آب/أغسطس 

 من النظام األساسي.
 التحقيقات   -2

يف استمرت التحقيقات يف اجلرائم املزعومة املرتكبة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ال سيما  -46
                                                                         أوفد مكتب املدعي العام عد ة بعثات من أجل مجع األدلة، وفرز الشهود واستجواهبم، كيفو. حمافظات  

 .وضمان استمرار تعاوهنم
، 2018أيار/مايو  4إىل  1وزارت املدعية العامة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفرتة من   – 47

السياسية والقضائية ملناقشة احلالة يف البلد، ووضع حيث التقت بالرئيس جوزيف كابيال والسلطات 
التحقيقات واإلجراءات القضائية الوطنية املتعلقة باجلرائم املدعاة اليت قد تندرج ضمن اختصاص 
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احملكمة اجلنائية الدولية، والتعاون مع املكتب. واجتمعت أيضا مع قادة دينيني وممثلني عن األحزاب 
 ووسائط اإلعالم واألطراف الرئيسية األخرى.السياسية واجملتمع املدين 

 األنشطة الميدانية   -3
: الذي يوجد فيه مكتبانمن بني بلدان احلاالت مجهورية الكونغو الدميقراطية البلد الوحيد      تعد   -48

ذا التقرير، دعمت املكاتب امليدانية يف مجهورية املشمولة هبفرتة الخالل و بونيا. آخر فيكينشاسا و مكتب يف  
بعثة. تواصل بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف  228الكونغو الدميقراطية ما جمموعه 

م متنع احلالة األمنية و مجهورية الكونغو الدميقراطية االضطالع بدور رئيسي يف دعم عمليات احملكمة. ل
نغو الدميقراطية احملكمة اجلنائية الدولية من تنفيذ أنشطتها كما هو خمطط هلا على السائدة يف مجهورية الكو 

ذروة العنف يف إقليم دجوجو إىل  تعندما أد 2018إيتوري يف أوائل عام  الوضع مدار العام، باستثناء
رية الكونغو راقبت املكاتب امليدانية جلمهو . باإلضافة إىل ذلك، هاأو تعديل بعض البعثاتلتعليق احملكمة 

أثناء تفشي وباء إيبوال يف إيتوري يف ، يف امليدان احملكمة وعميليهاالدميقراطية عن كثب حتركات موظفي 
 .2018سبتمرب أغسطس/

ويف قضييت كاتانغا ولوبانغا، ركزت املكاتب امليدانية جلمهورية الكونغو الدميقراطية اهتمامها على  -49
زيادة فهم وإدارة إىل  قسم التوعية وقسم مشاركة الضحايا وتعويضهمهتدف أنشطة و مرحلة التعويضات. 

لكونغو اية رنية في جمهوالميدالمكاتب ت اعدتوقعات اجملتمعات املتضررة بشأن عملية التعويضات. وأ
 حكمة.لمارات اقرولشاملة العملية ح الشروق لصندالوثيق مع ون ائيسية بالتعارسائل رطية الديمقرا

وفيما يتعلق بقضية نتاغاندا، ركزت أنشطة املكاتب امليدانية على نشر اإلجراءات اجلارية  - 50
اجللسات التفاعلية اليت  أثناءالبصرية  -للمجتمعات املتأثرة يف إيتوري من خالل عروض الربامج السمعية 

اجملتمعية يف  اإلذاعاتن ، وكذلك من خالل الربامج اإلذاعية اليت توزعها شبكة ماحملكمةييسرها موظفو 
 لغات حملية.

 قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم/قسم التوعيةأنشطة            مت  االضطالع ب، 2018أبريل ويف نيسان/ - 51
احلالة يف عالن عن اإلجراءات ضد دومينيك أونغوين )لإل أوت أويلي )دنغو(حافظة املشتركة يف م

 .يف هذه احملافظةمت تنفيذ هذه األنشطة بناء على طلب ممثلي اجملتمع املدين و أوغندا(. 
بدأ االحتفال بالذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف   -52

واملمارسني  ةاألكادميي األوساطجلسة بالتعاون مع  20وعقد ما جمموعه  ،2018كانون الثاين/يناير 
 21إىل  3معرض للصور الفوتوغرافية يف كينشاسا يف الفرتة من       ن ظ م القانونيني وممثلي اجملتمع املدين. و 

. وقد أصبح              حمد دة مسبقا  يف املوقع مع جمموعات مستهدفة  عن احملكمة، وجلسات إعالمية ومتوز/يولي
ي والسفارة الفرنسية يف كينشاسا. معرض الصور هذا ممكنا بفضل الدعم الذي قدمه املعهد الفرنس

، بالتعاون مع 2018سبتمرب أيلول/ 5وباإلضافة إىل ذلك، مت تنظيم مؤمتر رفيع املستوى يف كينشاسا يف 
وزارة الشؤون اخلارجية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وحبضور القاضي ميندوا. وقد نظم هذا املؤمتر الذي 

بعثة دبلوماسية، بدعم من سفارة  28ملستوى، مبا يف ذلك حضور مشاركا رفيع ا 234ضم ما جمموعه 
 مملكة هولندا يف كينشاسا.
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 األنشطة الميدانية  -4
 املشاركني السابقني األطفال اجلنود من 283و املزعومة اهلجمات ضحايا من 1 846 متثيل    مت  و -53
املستشار القانوين العام مكتب من قبل  ،من املتقدمني للحصول على التعويضات 37، ونتاغانتا قضية يف

 .للضحايا
 ضحية فيما يتعلق بقضية كاتانغا. 283اخلارجيون امون وميثل احمل -54
                                     من األطفال اجلنود السابقني الذين ق بلوا  424 أصلمن  374مكتب املدعي العام   ميثلو  -55

 .منهم 51ون خارجيون حماموميثل لوبانغا، قضية للحصول على تعويضات يف 
 المحاميندعم  -5

    ني                                        بعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية وع   30وساعد قلم احملكمة األفرقة القانونية على إيفاد  -56
 .حماميان منتدبان من احملكمة

 الحالة في جورجيا  -زاي
 التحقيقات    -1

ويواصل  .احلالة يف جورجياالتحقيق يف مزاعم ارتكاب جرائم يف مكتب املدعية العامة واصل  -57
وجنوب للتعاون مع التحقيق مبن فيها االحتاد الروسي، مجيع األطراف نداءه إىل مكتب املدعية العامة 

                       ويرح ب باجلهود املبذولة.أوسيتيا، 
 األنشطة الميدانية -2

. وخالل مرحلة 2017مكتبها امليداين يف جورجيا يف كانون األول/ديسمرب احملكمة افتتحت  -58
سريكز املكتب امليداين يف املقام األول على تطوير العالقات مع أصحاب املصلحة  التحقيق اجلارية،

لسلطات الوطنية اخلارجيني واحلفاظ عليها على أرض الواقع، على الصعيدين الوطين والدويل )مبا يف ذلك ا
التشغيلي واللوجسيت توفري الدعم و املنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع املدين(؛ و ، ةلدبلوماسيألوساط اوا

رسالتها؛ وكذلك على تنفيذ أنشطة التوعية واالتصاالت مع اجملتمع املدين لوالدبلوماسي ألعضاء احملكمة و 
 .املتضررة احمللية واجملتمعات

للتوعية  اجتماعاً 20 ذلك يف مبا) لتوعيةا             خمتلفا  يف جمال   ا  نشاط 25بكتب امليداين اضطلع املو - 59
. افتتاحها منذ( املديناجملتمع و األكادمييةاألوساط  مع اجتماعات 5واملتضررة احمللية مع اجملتمعات 

 فرد. 300املتضررة حنو احمللية مشلت جلسات التواصل مع اجملتمعات و 
 دعم المحامين -3

 تعيني ثالثة حمامني منتدبني من احملكمة فيما خيص احلالة يف جورجيا.قام قلم احملكمة بتيسري  -60

 الحالة في كينيا - حاء
 التحقيقات   -1
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ضد اإلنسانية أثناء  ارتكاب جرائم تدعيمعلومات  يتلقىمكتب املدعي العام  ما برح -61
وحيقق يف جرائم مدعاة ختل  ،2008-2007الفرتة يف االنتخابات  أعقبت يتالعنف الأحداث 

 من نظام روما األساسي. 70بإقامة العدل، وفقا للمادة 
 المحاميندعم  -2

 قام قلم احملكمة بتيسري إيفاد أربع بعثات تضم أفرقة قانونية إىل كينيا. -62

 في ليبياالحالة  -طاء
 التحقيقات  -1

وواصل مكتب املدعي العام تقدمي التحقيقات املتعلقة بكل من القضايا اجلديدة والقضايا احملتملة.   -63
 في ةلمتحدا ألمما عمد بعثة عن     فضال ، ىخرودول أ ليبيا من      ثيقا و    نا وتعا ملعاا لمدعيا مكتب تلقىو

 .ىخرأ ليةدو تمنظماو ليبيا
مخس سنوات  منذ أكثر منهذا الدعم، قام مكتب املدعي العام بزيارته األوىل إىل ليبيا  وبفضل -64

 على الرغم من الوضع األمين الصعب الذي حيد من إمكانيات التحقيقات يف املوقع.
عشر عن احلالة يف ليبيا إىل جملس األمن عمال اخلامس عشر و  الرابعوقدمت املدعية العامة تقريريها  -65

على التوايل، حيث  2018أيار/مايو  9و 2017تشرين الثاين/نوفمرب  8( يف 2011) 1970بالقرار 
والسيد  ،أحاطت جملس األمن علما مبستجدات القضايا املرفوعة ضد السيد سيف اإلسالم القذايف

والسيد عبد اهلل السنوسي، وبشأن حالة ، الورفليبوسيف حممود مصطفى  السيدو  ،التهامي حممد خالد
 التعاون مع حكومة ليبيا. 

 ،فيما يتعلق بالتحقيقات اجلارية             التقد م احملرز ، أكدت املدعية العامة أيضا التقريرين املذكورينويف  -66
، مبا يف ذلك، إلقاء القبض على من بني جهات أخرىدعم من اجمللس ال تقدمي املزيد منودعت إىل 

. وواصل مكتب املدعي العام أيضا وتسليمهماملشتبه فيهم الذين أصدرت احملكمة أوامر اعتقال حبقهم 
أنشطته بالتعاون مع الدول واملنظمات األخرى فيما يتعلق بادعاءات استمرار اجلرائم اليت ترتكبها 

 ماعات املسلحة يف ليبيا، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص ضد املهاجرين.املليشيات واجل
 القاائية جراءاتاإل   -2
 املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف   ( أ)

، طعن سيف اإلسالم القذايف يف مقبولية الدعوى، مبوجب 2018حزيران/يونيه  5يف  -67
حزيران/يونيه،  14ويف  ( من نظام روما األساسي.3) 20، و19( )ج(، و1) 17املواد 

 أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها بشأن مباشرة اإلجراءات املتعلقة بالطعن يف املقبولية.
 حممود مصطفى بوسيف الورفلي املدعي العام ضد   ( ب)

 ، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا ثانيا بالقبض على السيد الورفلي2018متوز/يوليو  4يف  -68
كانون الثاين/يناير   24                                                               يف جرمية قتل تشكل جرمية حرب ي د عى ارتكاهبا يف سياق حادث ثامن وقع يف 

أشخاص خارج مسجد بيعة الرضوان يف بنغازي بليبيا. ووجهت  10                     ، ي د عى أنه قتل فيه 2018
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إىل جملس  املدعية العامة نداءات علنية بالقبض عليه وتسليمه إىل احملكمة على الفور، مبا يف ذلك
 1970األمن، الذي كان قد أحال احلالة يف ليبيا إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يف قراره 

(2011). 
 دعم المحامين -3

 .فيما يتعلق هبذه احلالة من احملكمةواحدا               حماميا منتدبا   قلم احملكمة     عني   -69

 الحالة في مالي -اء ي
 التحقيقات -1

بغرض مجع األدلة وفرز الشهود واستجواهبم وضمان ات بعث     عد ةأوفد مكتب املدعية العامة  -70
 استمرار التعاون من جانب شركائه، مبا فيهم دول منطقة الساحل. 

 القاائيةجراءات اإل -2
 أ( املدعي العام ضد املهدي)

 ثامنةإىل الدائرة ال، قدم املمثلون القانونيون للمجين عليهم طعنا 2017أيلول/سبتمرب  18ويف  -71
أن أفعال السيد املهدي قد أحلقت                الذي قر رت فيه آب/أغسطس،  17املؤرخ  التعويضات يف أمر

ضررا ماديا مببان تتمتع باحلماية، فضال عن تسببها يف أذى اقتصادي ومعنوي، مما أسفر عن 
، أصدرت دائرة االستئناف 2018آذار/مارس  8ويف  مليون دوالر. 2.7مسؤولية إمجالية قدرها 

ن مل يرغبوا يف اإلفصاح عن حكمها الذي عدل ذلك األمر من أجل السماح بالنظر يف طلبات الذي
هويتهم للشخص املدان، ومتكني مقدمي الطلبات من طلب مراجعة قضائية للنتائج اليت ترتبت على 

 استبعاد غري الراغبني يف اإلفصاح عن هويتهم. وأقرت الدائرة أمر التعويضات من النواحي األخرى.
الثامنة، رغم بعض التحفظات واشرتاطها ، وافقت الدائرة االبتدائية 2018متوز/يوليو  12ويف  -72

مراعاة تعديالت معينة وتعليمات أخرى، على مشروع خطة التنفيذ الذي قدمه الصندوق االستئماين 
( وافقت مع تعديالت عملية الفرز 1ضمن مجلة أمور )، بعد إصدار أمر التعويضات للمجين عليهم

 أمرت (2) لتنفيذ التعويضات الفردية؛ (قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم) من قبل قلم احملكمة
بإصدار منوذج طلب جديد للتعويضات، بالتشاور مع مجيع أصحاب  الصندوق االستئماين للضحايا

 ،                    ببدء املراجعة "فورا " (قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم)كمة ( أمرت قلم احمل3املعنيني؛ ) املصلحة
                                                                ووفقا  لإلجراءات املنصوص عليها يف القرار املتعلق مبشروع خطة التنفيذ.

 )"السيد احلسن"( املدعي العام ضد احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود ( ب)
، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا بالقبض على السيد احلسن 2018آذار/مارس  27يف  - 73

يف تيمبوكتو. وقد  2013و 2012                                                        بشأن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ي د عى ارتكاهبا يف عامي 
ىل يف                                                ، وم ث ل للمرة األوىل أمام الدائرة التمهيدية األو 2018آذار/مارس  31م إىل احملكمة يف      س ل  
أيار/مايو، أصدرت الدائرة قرارا حيدد املبادئ املتعلقة بطلبات اجملين  24. ويف 2018 نيسان/أبريل 4

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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، قررت الدائرة التمهيدية األوىل تأجيل بدء 2018يوليو متوز/ 20يف و . عليهم باالنضمام إىل الدعوى
 .2019مايو أيار/ 6جلسة تأكيد التهم إىل 

، أصدر القاضي املفرد القرار الذي ينص على مجلة أمور من 2018مايو أيار/ 24يف  - 74
 .بينها إجراءات القبول ملشاركة الضحية يف القضية

 األنشطة الميدانية  -3
قام املكتب امليداين بتنظيم و إجراء دورة حتديد اهلوية واملعلومات والتدريب حضرها رؤساء محاية   -75

 12يف الفرتة من  وهياكل للمجتمعات املتأثرة وممثلي املؤسساتوترويج منظمات حقوق اإلنسان، 
يف باماكو، كجزء من تنفيذ قرار الدائرة التمهيدية األول املؤرخ  2018 ومتوز/يولي 11إىل  وحزيران/يوني

 50تدريب  يف قضية املدعي العام مقابل حسن عبد العزيز آغ حممد أغ حممود. مت 2018أيار/مايو  24
من منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية على والية احملكمة اجلنائية الدولية 

 وقرار القضاة يف سياق مشاركة الضحايا يف جلسة تأكيد التهم.
يف باماكو، مت تدريب سبعة أشخاص من اجملتمع  2018 ومتوز / يولي 10إىل  2ويف الفرتة من  - 76

 املدين املايل ومن اجملتمعات احمللية املتضررة كوسطاء ملساعدة الضحايا يف ملء طلبات املساعدة واملشاركة.
املنطقة اليت للبعثات امليدانية، ورصد احلالة األمنية يف واصل املكتب امليداين توفري الدعم األمين  - 77

السفر، وتقييمات املخاطر. بشأن  تاستشار اال، وتقدمي اإلحاطات األمنية، و تقع ضمن نطاق مسؤوليته
األمنية، ويف غياب موظفي التوعية يف امليدان، مت تنفيذ أنشطة نشر تطورات قضية املهدي  بسبب القيودو 

)يف مرحلة التعويضات( وكذلك يف قضية احلسن. ومت إنتاج الربامج اإلذاعية ن الهاي للسكان يف مايل م
واستسالمه إىل احملكمة، واملثول األويل أمام احملكمة وتأكيد التهم واإلذاعة من حلسن، ااملتعلقة بقضية 

 ها على نطاق أوسع.لتوزيع خالل وسائل اإلعالم احمللية وإتاحتها للمنظمات غري احلكومية
، عقدت بعثة للتوعية مشاركة الضحايا وتعويضهمقسم وبدعم من املكتب امليداين وبالتنسيق مع  - 78

مع ممثلي املنظمات الدولية واملسؤولني واملنظمات غري احلكومية، لتقييم أفضل الطرق     ا  و اجتماعيف باماك
اشتملت على  بطريقة آمنة وفعالة. كما       واسعا  لقيام بأنشطة التوعية اليت تستهدف مجهورا من أجل ا

مناقشات ثنائية مع وسائل اإلعالم حول كيفية تغطية جلسة استماع التأكيدات املقبلة يف قضية احلسن. 
ح لفريق التوعية مبقابلة حمامني ماليني مسجلني يف قائمة املستشارين للمحكمة اجلنائية الدولية،             وأخري ا، مس   

حماميني آخرين يف احملكمة اجلنائية الدولية،  إلطالعهم على آخر التطورات القضائية وكذلك لتدريب
 احملامني املاليني. رابطةبالشراكة مع 

 مشاركة الاحايا -4
املهدي، خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، أحال قلم احملكمة نسخا منقحة من طلبات قضية يف  - 79

قلم السجل التقييم القانوين األويل ، بدأ 2018يوليو متوز/ 13            وفق ا لقرار و التعويضات والتقريرين بشأهنا. 
 قسم مشاركة الضحايا وتعويضهماليت مت تلقيها حىت اآلن من قبل  380بالغ عددها جلميع الطلبات الـ

سبتمرب أيلول/ 10أغسطس وآب/ 10يف معاجلة الطلبات القانونية يف       احملر ز وقدم تقريرين حول التقدم 
2018. 
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احلسن، أسفرت قرارات الدائرة عن نشاط تسجيل موسع مرتبط مبشاركة الضحايا  السيدويف قضية  - 80
طلبا للمشاركة خالل اإلجراءات  141( التقييم القانوين األويل لـ 1الفرتة املشمولة بالتقرير: )       يتضم ن و 

تنظيم عدة بعثات ميدانية لتدريب احملامني والوسطاء على ملء استمارة الطلب  (2)السابقة للمحاكمة؛ 
( تقدمي العديد من اإليداعات إىل الدائرة واألطراف )أي اقرتاح 3اجلديدة اليت وافقت عليها الدائرة؛ )

 بعثةبشأن نظام املشاركة الذي سيجري تنفيذه يف القضية؛ وتقرير عن وثائق اهلوية؛ وتقرير مشرتك عن 
وتقرير عن التمثيل القانوين؛ وتقرير التقييم قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم؛  /املعلومات العامةمسؤويل 

 األول بشأن طلبات املشاركة(.
 دعم المحامين -5

عثات إىل مايل، ومشل ذلك املمثلني     ت  بأفرقة قانونية يف سبعثات قام قلم احملكمة بتيسري إيفاد  -81
للمشاركة يف  منتدبا من احملكمةحماميا  31 قلم احملكمة أيضا                نني حديثا. وعني                للضحايا املعي  القانونيني 

 .املتعلقة باحلالة البعثات

 الحالة في أوغندا -طاء  
 اإلجراءات القاائية ( أ)

 املدعي العام ضد دومينيك أونغوين
هتمة  70أونغوين الذي وجهت إليه تواصلت أثناء الفرتة املشمولة هبذا التقرير حماكمة السيد  - 82

نيسان/أبريل  13بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. وانتهى االدعاء من عرض األدلة يف 
شهادة   47شهادة شفوية و 69شاهدا ) 116تلقت الدائرة شهادات من أثناء العرض، ، و 2018

أيار/مايو،  24إىل  1جين عليهم من كتابية(. واستمر تقدمي األدلة من جانب املمثلني القانونيني للم
عنصرا من عناصر اإلثبات قد  4 271وتضمن سبع شهادات شفوية. وحىت تارخيه، أقرت الدائرة بأن 

، رافعة الدفاعمب 2018أيلول/سبتمرب  18                              من املخط ط أن ت ستأنف احملاكمة يف قدمت بشكل رمسي. و 
 .              مث  تقدمي األدل ة

، سافر قضاة الدائرة االبتدائية التاسعة إىل مجهورية 2018ران/يونيه حزي 9إىل  3ويف الفرتة من  - 83
                                                                                      أوغندا وزاروا املواقع اليت ي د عى أن االنتهاكات قد وقعت فيها، وهي باجويل، وأودك، ولوكودي، 

 وآبوك.
 التحقيقات  -2

وفيما يتصل بقضية  ،جيش الرب للمقاومة ات اليت جيريها املكتب يف أعمالقسياق التحقي يف -84
ويف  .كليهما  طريف النزاعب املتعلقةتشجيع اإلجراءات الوطنية املكتب واصل ي ،دومينيك أونغوين

، أسهم املكتب يف حلقة دراسية عقدت يف كمباال بشأن مواجهة اجلرائم الدولية، 2018آذار/مارس 
 وتبادل الدروس واملمارسات املثلى املستفادة مع املعنيني يف قطاعي إنفاذ القانون والعدالة.

 

 



ICC-ASP/16/9 

16 

9-A-021117 

 األنشطة الميدانية  -3
خاصة لالحتفال اث يف ذلك أحد مبا، نشاطا 347      ن ظ م ، خالل الفترة املشمولة بالتقرير -85

إىل أكثر من مائة ألف شخص عرب شمال  توصل، بالذكرى العشرين العتماد نظام روما األساسي
كما واصل املكتب امليداين تكثيف جهوده للتعريف باحملاكمة اجلارية يف قضية أونغوين من خالل ،أوغندا 
الوصول إىل العدالة. وأجرى عرضا لوقائع يف ثالث وعشرين رعية، مبا يف ذلك قرية كوروم،      س بل مشروع 

ومكان ميالد دومينيك أونغوين، وكذلك مدينة غولو، مركز الصراع يف مشال أوغندا. ويف هذه املواقع 
ملناقشات بشأن استماع للمجتمعات احمللية للمشاركة يف ا إذاعية                                    نفسها، شكل املكتب امليداين أيضا نواد  

 أونغوين. حماكمةيف  باإلجراءات جمموعة من القضايا املواضيعية املتصلة 
موجة                                                                       من خالل أحد عشر برناجما  إذاعيا  مت بثه على حمطتني إذاعيتني شعبيتني عامتني مها - 86

أتشويل  منطقيتعدد املستمعني عشرة ماليني مستمع عرب       ق د ر  ،يونييتموجة يف غولو و  التضمني الرتددي
الوصول إىل أكثر من يف احملكمة        ستمر ت من خالل منصة الرسائل النصية القصرية التفاعلية، واوالنغو. 
هذه يتم تشغيل و بشكل عام. احملاكمة واحملكمة املتعلقة بمشرتك لتقدمي حتديثات عن التطورات  11000

نطاق واسع يف املناطق املتأثرة بالصراع يف مشال ستخدمان على    ت  يتني بلغتني حمل، و باللغة اإلجنليزيةاملنصة 
 أوغندا.

. وقد الةالدفاع إىل مواقع احلحمامي االدعاء و ، مبشاركة ربع سنويةوأوفد املكتب امليداين بعثات  - 87
هذه البعثات مفيدة للغاية يف تزويد الضحايا واجملتمعات املتأثرة باملعلومات واإلجابات التفصيلية أن ثبت 

 لألسئلة املتعلقة بعملية احملاكمة وإجراءاهتا.
شة والضعيفة مثل النساء واملسنني                             زيادة يف مشاركة الفئات املهم  املكتب امليداين  والحظ -88

واألشخاص ذوي اإلعاقة يف أنشطة التوعية خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. ومن اجلدير بالذكر أن نسبة 
 يف املائة. إىل أكثر من يف املائة  متثيل املرأة ومشاركتها ارتفعت من أقل من 

 مشاركة الاحايا -4
ضحية يشاركون يف قضية أونغوين. ويتوىل  1 501للضحايا متثيل ب احملامي العام يتوىل مكت - 89

 ضحية. 2 599حمامون خارجيون متثيل 
 دعم المحامين -5

يف قضية  منتدبا من احملكمةحماميا  12                    عثة إىل أوغندا وعني  ب 21قام قلم احملكمة بتيسري إيفاد  -90
 أونغوين.

 

 جزر القمر واليونان وكمبوديا الحالة المتعلقة بالسفن المسجلة في - ياء
 اإلجراءات القاائية -1

 ، قدمت حكومة جزر القمر إىل الدائرة التمهيدية األوىل طلبها2018شباط/فرباير  26يف  - 91
       مؤك دة  2017تشرين الثاين/نوفمرب  29بإجراء مراجعة قضائية للقرار الذي اختذته املدعية العامة يف 
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، أصدرت الدائرة التمهيدية 2018آذار/مارس  2ويف  فتح حتقيق.إىل قرارها السابق بعدم السعي 
 األوىل قرارا حيدد اآلجال الزمنية لتقدمي الدفوع املتعلقة بذلك الطلب.

 الحالة في دولة فلسطين -كاف
 اإلجراءات القاائية -1

من حكومة  2018أيار/مايو                      إىل املد عية العام ة يف بعد الوضع يف دولة فلسطني )"فلسطني"( - 92
وأحيلت احلالة إىل الدائرة من نظام روما األساسي،  14)أ( و 13دولة فلسطني، وفقا للمادتني 

 .التمهيدية األوىل
متوز/يوليه، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارا بشأن إعالم وتوعية اجملين عليهم يف  13ويف  - 93

للمعلومات العامة وأنشطة التوعية لفائدة الضحايا واجملتمعات يأمر قلم احملكمة بإنشاء نظام  ،احلالة
املتضررة يف الوضع يف فلسطني. وأمرت الدائرة أيضا قلم احملكمة بإنشاء صفحة معلومات على املوقع 

 14، أمرت قلم احملكمة بتقدمي تقرير أويل يف موعد أقصاه                               حكمة موجهة إىل الضحايا. وأخريا  الشبكي للم
 .مث تقدمي تقارير مرحلية كل ثالثة أشهر بعد ذلك 2018 ديسمربكانون/

 اإلجراءات القاائية األخرى - الم
 ( 3) 19المدعية العامة طلبا بإصدار قرار بشأن االختصاص، وفقا للمادة  -1

 مجهورية بنغالديش الشعبية، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارا يدعو 2018أيار/مايو  7يف  -94
بإصدار قرار بشأن  2018نيسان/أبريل  9املؤرخ  إىل تقدمي مالحظاهتا على طلب املدعية العامة

الدائرة التمهيدية عما إذا كان ، سائلة ( من نظام روما األساسي3) 19االختصاص، وفقا للمادة 
بنغالديش. ويف  بإمكان احملكمة ممارسة الوالية القضائية بشأن ترحيل الروهينجا املزعوم من ميامنار إىل

الطلبات املتعلقة  عن، أصدرت الدائرة قرارات خمتلفة ويونيحزيران/ 14و 11و 7أيار/مايو و 29
، مثل مكتب 2018 وحزيران/يوني 20بتقدمي مالحظات احملكمة بشأن طلب املدعي العام. ويف 

يف اليوم التايل، داعية                                                                        املدعي العام أمام الدائرة التمهيدية يف جلسة مغلقة، وأصدرت الدائرة قرار ا 
، قررت الدائرة التمهيدية 2018بتمرب أيلول/س 6مجهورية احتاد ميامنار إىل تقدمي مالحظاهتا. ويف 

على ترحيل أشخاص روهينغيا املزعومني من ميامنار إىل  اختصاصهااألوىل، باألغلبية، أن متارس احملكمة 
زعومة )عبور احلدود الدولية( وقع على أراضي بنغالديش. والسبب هو أن أحد عناصر هذه اجلرمية امل

بنغالديش، وهي دولة طرف يف النظام األساسي. وخلصت الدائرة التمهيدية كذلك إىل أن هذا املنطق 
قد ينطبق أيضا على جرائم أخرى تقع ضمن اختصاص احملكمة، مثل اجلرائم ضد اإلنسانية من 

 .ن هذه اجلرائم يف إقليم دولة طرفكبت أجزاء ماضطهاد و/أو أعمال الإنسانية األخرى، إذا ارت
معاجلة قانونية أولية لرسائل إىل  2018نيسان/أبريل  9املؤرخ  ة       العام   ةطلب املدعي    د ى وقد أ -95

بإرسال قلم احملكمة معلومات عن رسائل الضحايا اليت تلقاها فيما  ،الضحايا من جانب قلم احملكمة
 يتعلق هبذا الطلب.

 المعلقة طلبات االعتقال والتسليم - ياء
 شخصا معلقة، وهي كالتايل: 15ال تزال طلبات االعتقال والتسليم الصادرة عن احملكمة بشأن  -96
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 ؛2012)أ( مجهورية الكونغو الدميقراطية: سيلفسرت موداكومورا، منذ عام 
 ؛2005)ب( أوغندا: جوزيف كوين وفنسنت أويت، منذ عام 

؛ 2009؛ وعمر البشري، منذ عام 2007هارون وعلي كشيب، منذ عام  )ج( دارفور: أمحد
 ؛2014؛ وعبد اهلل باندا، منذ عام 2012وعبد الرحيم حممد حسني، منذ عام 
ش بيت، منذ عام ت؛ وبول غيتشريو وفيليب كيبكوي2013)د( كينيا: والرت باراسا، منذ عام 

 ؛2015
؛ 2013؛ والتهامي حممد خالد، منذ عام 2011)هـ( ليبيا: سيف اإلسالم القذايف، منذ عام 

 ؛ 2017وحممود مصطفى بوسيف الورفلي، منذ أغسطس 
 .2012)و( كوت ديفوار: سيمون غباغبو، منذ عام 

 الدراسات األولية  -ثالثا
أولية جلميع احلاالت اليت تصل إىل علمه، وذلك على أساس املعايري  يقوم املكتب بإجراء دراسات -97

 القانونية اليت حددها النظام األساسي واملعلومات املتاحة، سواء أكانت احلاالت تستدعي التحقيق أم ال.
يف املكتب دراستني أوليتني جديدتني يف حالتني                                         وخالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير، استهل   – 98
يف  ،على األقل 2017الت يف فنزويال، بشأن اجلرائم اليت يزعم ارتكاهبا يف البلد منذ نيسان/أبريل احلا

كبت يف البالد      ارت  اليت ، فيما يتعلق باجلرائم املزعومة ، ويف الفلبنيسياق املظاهرات واالضطرابات السياسية
سة الدراقفل وأ تقوم هبا احلكومة.تتعلق حبملة "احلرب على املخدرات" اليت  2016يوليو متوز/ 1منذ 

احلالة املتعلقة بالسفن املسجلة يف جزر القمر واليونان ، و األولية املتعلقة باحلالة يف غابون
كما   وكمبوديا؛ وأهنى الدراسة األولية املتعلقة باحلالة يف بوروندي، وحصل على إذن بإجراء حتقيق

املتعلقة باحلالة يف أفغانستان، وطلب إذنا بفتح  وأهنى الدراسة األولية؛ 6ورد أعاله يف الفقرة 
 .3، كما ورد سابقا يف الفقرة حتقيق

استمر مكتب املدعي العام يف التواصل مع السلطات الوطنية للحصول على يف كولومبيا،  -99
تفاصيل إضافية بشأن أي خطوات تكون السلطات الوطنية قد اختذهتا لالضطالع بإجراءات حتقيق 

 وبأنشطة مقاضاة حقيقية ذات صلة. 
ل مباشرة إجراءات يف غينيا، واصل املكتب تقييم اجلهود اليت تقوم هبا السلطات الغينية من أج -100

أيلول/سبتمرب  28قضائية وطنية حقيقية فيما خيص األحداث اليت وقعت يف ملعب كوناكري يف 
حيث وجد مكتب املدعي العام أن مثة أساسا معقوال لالعتقاد بأن جرائم ضد اإلنسانية قد ، 2009

   كري.  ، أوفد املكتب بعثته اخلامسة عشرة إىل كونا 2018                       ارت كبت. ويف شباط/فرباير 

لعراق/اململكة املتحدة، أجرى املكتب تقييما للمقبولية، مبا يف ذلك التكامل واخلطورة. بالنسبة ل -101
وحتقيقا لتلك الغاية، استمر املكتب يف التواصل مع السلطات الوطنية املختصة بسبل شىت كان من 

 بينها اجتماعات رفيعة املستوى.
                                                                   حل ل مكتب املدعي العام معلومات تتعلق بطائفة متنوعة من اجلرائم ي د عى ويف نيجرييا،  -102

                                                                                      ارتكاهبا يف سياقات خمتلفة، ومنها جرائم جنسية وجنسانية ي د عى ارتكاهبا يف إطار النزاع املسلح 
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بني مجاعة بوكو حرام وقوات األمن النيجريية، وكذلك عمليات قتل وقعت يف املنطقتني الشمالية 
ية والشمالية الوسطى من نيجرييا، وواصل مجع املعلومات عن اإلجراءات الوطنية النيجريية الغرب

تقنية واضطلع املكتب ببعثة  .2015املتعلقة بثماين دعاوى حمتملة وقف عليها املكتب يف عام 
 .العدل والنائب العام يف االحتاد يرمع وز              نظم اجتماعا  ، و زارت أبوجا

العام حتليل معلومات تتعلق باختصاص احملكمة يف فلسطني، وكذلك واصل مكتب املدعي  -103
                                ، وجرائم ي د عى ارتكاهبا يف الضفة 2014                                                  جبرائم ي د عى ارتكاهبا من جانب كال طريف نزاع غزة لعام 

. وعقد املكتب اجتماعات متعددة يف 2014حزيران/يونيه  13الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، منذ 
أصدر مكتب املدعي و  راف معنية، تشمل مسؤولني حكوميني وممثلني للمجتمع املدين.احملكمة مع أط

أعرب فيه عن القلق إزاء العنف الذي أفادت تقارير بأنه قد ارتكب يف سياق       عاما  العام بيانا 
من هذا التقرير وصف لإلحالة الواردة من  93-92يف الفقرات  يردو  املظاهرات على طول حدود غزة.

 .الدائرة التمهيدية للمحكمةالذي أصدرته وأمر التوعية  ،حكومة دولة فلسطني
إذا كانت اجلرائم املدعاة اليت تتعلق  واصل مكتب املدعي العام حتليل ماوفيما يتعلق بأوكرانيا،  - 104

معلومات من سلطات الدولة  يتلقو ، تندرج ضمن اختصاص احملكمةبشبه جزيرة  القرم وشرق أوكرانيا 
 واملنظمات غري احلكومية وغري ذلك من اجلهات احلكومية.

سيتاح تقرير كامل عن حالة احلاالت قيد الفحص األويل قبل الدورة السابعة عشرة جلمعية  -105
                                             الدول األطراف، وفقا  ملمارسة مكتب املدعي العام.

 اإلدارة والتنظيم والدعم القاائي أنشطة -رابعا
اإلدارة والتنظيم جماالت يسلط هذا اجلزء الضوء على التطورات الرئيسية اليت شهدهتا احملكمة يف  -106

 والدعم القضائي.
وقام القضاة لوس دل كارمن إيبانيازكارانزا، وسولوميبالوينغي بوسا، وتوموكو أكاين، ورين  -107

آذار/مارس  9بروست، وروساريو سلفاتورآيتاال، بأداء اليمني القانونية يف  غانسو، كيمربيل-ألبانيين
 .وحزيران/يوني 10، وباشروا مهامهم بنظام التفرغ الكامل يف 2018
أوسوجي -، انتخب القضاة احملكمة القاضي شيل إيبويه2018آذار/مارس  11ويف   -108

تخب القاضي روبرت فريمر نائبا أول                                                 رئيسا للمحكمة ملدة ثالث سنوات تبدأ على الفور. وا ن
 للرئيس والقاضي بريان دي بريشامبو نائبا ثانيا للرئيس.

                                                                                بعد انتخاب الرئاسة، عينت الرئاسة، بعد التشاور مع القضاة، قضاة يف الش عب القضائية و  -109
وبيوتر أوسوجي، وهوارد موريسون،  -االستئناف من القضاة تشيلي إيبوي دائرة الثالث. وتتألف 
احملاكمات من دائرة تتألف و بوسا.  دل كارمن إبانيز كارانزا وسولومي بالبونغي سهوفماسكي، ولو 

وتشانغ هو تشونغ  ،وبرترام مشيت ،وجيوفري هندرسون ،وأولغا هرييرا كاربوتشيا ،القضاة روبرت فرمي
ضاة مارك بريين دي تتألف الدائرة التمهيدية من القو وكيمربيل بروست.  ،وراؤول سي بانغاالنغان

غانسو، وروزاريو -كوفاك، وتوموكو آكاين، وراين أالبيين ميب ميندوا، وبري-بريشامبوت، وأنطوان كيسيا
الدائرة التمهيدية                                                                          سالفاتوري أيتاال. ويف الوقت نفسه، أعادت الرئاسة تشكيل عدد من الدوائر وحل  

احلاالت أحالت ئرة االبتدائية اخلامسة )ب( و الثالثة فضال عن الدائرة االبتدائية اخلامسة )أ( والدا



ICC-ASP/16/9 

20 

9-A-021117 

         اعتبار ا              حي ز التنفيذهذه التغيريات ودخلت ىل الدوائر املتبقية. إيا املعروضة حاليا أمام احملكمة والقضا
 .2018مارس آذار/ 20من 

، انتخب القضاة بيرت لويس رئيسا لقلم احملكمة ملدة مخس 2018آذار/مارس  28ويف  - 110
 نيسان/أبريل. 17سنوات تبدأ يف 

فيما يتعلق بأوضاع  ،وافقت رئاسة اجلمهورية على إدخال تعديالت على نظام قلم احملكمة - 1110
 إجراءات معينة.حتجاز، هبدف ضمان اتساق املعايري الدولية اجلديدة وتبسيط المركز ا
، عقد القضاة معتكفا قضائيا يف مقر احملكمة يف الهاي. 2018سبتمرب أيلول/ 28و 27ويف  -111

تتعلق بإدارة اإلجراءات اضيع فرصة للتبادل اخلاص بني القضاة بشأن مو هذا املعتكف وقد أتاح 
 يفالقضائية وأداء السلطة القضائية بشكل عام. ومشلت املواضيع اليت نوقشت مرحلة التعويضات 

 القانونية احلالية.جراءات اإلجراءات، وطرائق مشاركة الضحايا واإل
إطار  واصل مكتب املدعي العام إعداد ورقة سياسة عامة بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف - -113

، وبدأت األعمال التحضريية يف حالة مايل مقاضاة السيد املهدي نظام روما األساسي، عقب جناح
 .2021-2019 لفرتة لخطة االسرتاتيجيةل

يف  واملمثلة متثيال ناقصاتواصل احملكمة العمل على زيادة نسبة املوظفني من الدول غري املمثلة و  -114
كما الفنية والفئات العليا، فضال عن حتسني التوازن بني اجلنسني، ال سيما يف املناصب العليا.   ةالفئ

لعامة ت الخدماالجنسين في فئة ابين ازن لتووافي الجغرالتمثيل اجل تحسين ألجلهود أيضا تواصلت ا
ها. فادهلمحكمة ألا حتقيقل، ألطوى المداعلى ، لكذحيث قد يسهل ، ألمدة القصيرالوظائف وا
والطويلة األجل، بالتعاون الوثيق مع سفارات الدول جل املتوسطة األ تدابريالشرعت احملكمة يف اختاذ و 

                                                                                 األقل متثيال ، من خالل أنشطة التوعية املستهدفة واإلعالنات على القنوات اإلعالمية االجتماعية 
جنسيات مستهدفة مبساعدة                                                     يقوم قسم املوارد البشرية أيض ا بتوظيف مرشحني حمتملني منو الرئيسية. 

بإحصاءات                                        وقد أسفرت هذه اجلهود عن حتسينات مقارنة   (.LinkedIn) “لينكدين”املوقع الشبكي 
متوازنة اآلن. وحتسن أصبحت يف السابق  اليت كانت ممثلة متثيال ناقصادول المن  3العام املاضي: 

بذلت احملكمة جهودا لتعزيز مشاركة املواطنني  . وقد2018التمثيل اجلنساين أيضا يف احملكمة يف عام 
واملهنيني الزائرين  ،من الدول األطراف غري املمثلة متثيال ناقصا يف مجلة أمور منها التدريب الداخلي

وظائف الملني إىل      احملت   طلباتال مقدميجمموعة  يفسيزيد      مما  وبرامج املوظفني الفنيني املبتدئني، 
 .الفنية

 خالصة  -خامسا 
شهدت احملكمة سنة أخرى حتققت خالهلا تطورات هامة يف إجراءات الدوائر التمهيدية  -115

واالبتدائية وإجراءات جرب الضرر؛ ودعاوى االستئناف؛ والدراسات األولية، والتحقيقات. ويعد التعاون 
وقت مضى، الكيانات األخرى، أكثر أمهية من أي من املنظمات الدولية و والدعم املقدمان من الدول و 

 مع تنامي أنشطة احملكمة من حيث العدد والنطاق.
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بالذكرى السنوية العشرين العتماد نظام روما األساسي          احتفاال                   ل دت أحداث عديدة قد و و  -116
      مث لت كما   -جملتمع املدين على السواء من الدول وا -عبارات قوية عن الدعم وااللتزام باحملكمة 

 األساسي.مناسبة للتوعية بنظام روما 
وجود ستة قضاة جدد ورئاسة جديدة ومسجل جديد، تغري الكثري من قيادة احملكمة خالل بو  – 117

 الفرتة املشمولة بالتقرير، وما زالت املؤسسة متارس واليتها بتجديد الطاقة وااللتزام.
 

 المرفق
 سنة المحكمة الجنائية الدولية باألرقام

 تفاصيل ومالحظات النشاط املكان

( 4( كاتانغا، )3( نتاغاندا، )2( لوبانغا، )1: )جمهورية الكونغو الديمقراطية حاالت 10قضية و 21 
( 6( بيمبا غومبو، )5: )جمهورية أفريقيا الوسطى )الحالة األولى(موداكومورا؛ 

: مل ترفع أي قضية؛ جمهورية أفريقيا الوسطى )الحالة الثانية(بيمبا وآخرون؛
دارفور ( جوزيف كوين وفنسنت أويت؛ 8أونغوين، )( دومينيك 7: )أوغندا

( 12( باندا، )11( أمحد هارون وعلي كشيب، )10( البشري، )9: ))السودان(
: ليبيا ش بيت؛تشريو وفيليب كيبكويت( بول غي14( باراسا، )13: )كينياحسني؛ 

  ( حممود مصطفى بوسيف الورفلي؛17( التهامي حممد خالد، )16( القذايف، )15)
: مالي( سيمون غباغبو؛ 19( لوران غباغبو وبلي غودي، )18: )ديفواركوت 

 : مل ترفع أي قضية.جورجيا( املهدي؛ 20)

شاهدا  71جلسة أدىل فيها  136 يف قاعة احملكمة
 بأقواهلم

شاهدا شخصيا أمام احملكمة يف الهاي، وأدىل  50شاهدا بأقواهلم، إذ مثل  71أدىل 
 منهم بشهاداهتم عن طريق الربط بالفيديو. 21

 1من الضحايا 12 521مشاركة 
 

يف  2 000، وأكثر من 2من الضحايا يف قضية بيمبا 5 000مت متثيل أكثر من 
 4 000بلي غودي، وأكثر من  -يف قضية غباغبو  700قضية نتاغاندا، وأكثر من 

يف قضية املهدي. وميثل الضحايا حمامون خارجيون أو مكتب  8، و يف قضية أونغوين
بلي غودي وقضية  -احملامي العام للضحايا، كما هو احلال يف قضية غباغبو 

نتاغاندا. أما يف قضية أونغوين، فينقسم الضحايا إىل جمموعتني ميثل األوىل حمامون 
 خارجيون وميثل األخرى مكتب احملامي العام للضحايا.

 أمرا  107و        حكما   592مت إصدار 
 

؛  492 –؛ باستثناء املرفقات والتصويبات 505 -املقررات: باستثناء املرفقات 
 -. األوامر: باستثناء املرفقات 404 -باستثناء املرفقات والتصويبات والنسخ املنقحة 

نسخ ؛ باستثناء املرفقات والتصويبات وال95 -؛ باستثناء املرفقات والتصويبات 103
 .92 -املنقحة 

                                                           
                القضــــايا يف مرحلــــة            عنــــدما تــــدخل    ،         للتعويضــــات            أيضــــا  طــــالبني                                          عــــدد متزايــــد مــــن الضــــحايا املشــــاركني يف اإلجــــراءات      أصــــبح    (1 )

                  تعويضات/املستفيدين   ال                                   تتداخل أعداد الضحايا املشاركني وطاليب   و           ولوبانغا.   ،        كاتانغا  و    ،     املهدي     قضية                        التعويض، كما هو احلال يف 
  .                      يف مناذج طلباهتم إىل احملكمة         البندين                                       إىل حد كبري حيث خيتار العديد من األفراد كال 

       فردا . 5 527، اخنفض عدد الضحايا املشاركني إىل على إثر تربئة السيد بيمبا(  2) 
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 تفاصيل ومالحظات النشاط املكان

حكم  0هنائيان وأحكام هنائية 6
 التمهيديةطعون ال عقب

 

ICC-01/04-01/07-3778-Red  علين بشأن الطعون املقدمة       منق ح)حكم
حتت  ،2017مارس آذار/ 24األمر الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية بتاريخ  يف

-ICC-01/05من النظام األساسي"(؛  75عنوان "أمر بالتعويض مبوجب املادة 

01/08-3636-Red  بيري بيمبا غومبو ضد  -)حكم بشأن استئناف السيد جان
 ICC-01من النظام األساسي"(؛ 74الدائرة االبتدائية الثالثة "احلكم وفقا للمادة 

)قرار بشأن استئناف املدعي العام والسيد جان بيري بيمبا  05-01/08-3637/
بعنوان  2016يونيو حزيران/ 21غومبو ضد قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف 

 /ICC-01(؛من النظام األساسي" 76جب املادة مبو الصادر "قرار بشأن احلكم 

05-01/13-2275-Red  من السيد علين بشأن الطعون املقدمة       منق ح)حكم
جاك مانغيندا  -بيار بيمبا غومبو، والسيد إميي كيلولو موسامبا، والسيد جان-جان

ضد قرار الدائرة  ،والسيد نارسيس أريدو ،كابونغو، والسيد فيدال باباال واندو
من النظام األساسي"(؛  74            عمال  باملادة الصادر االبتدائية السابعة املعنون "احلكم 

ICC-01/05-01/13-2276-Red  حكم بشأن استئنافات املدعي العام، السيد(
بيار بيمبا غومبو والسيد فيديلي باباال واندو والسيد نارسيس آريدو ضد قرار -جان

من  76ملادة امبوجب صادر قرار بشأن احلكم ”الدائرة االبتدائية السابعة املعنون 
علين بشأن  ح     منق  )حكم  ICC-01/12-01/15-259-Red2النظام األساسي"(؛ 

 استئناف الضحايا ضد أمر التعويض(.

 يشمل ذلك النسخ األصلية والرتمجات واملرفقات والتصويبات والنسخ املنقحة. وثيقة 4 693إيداع 

تقدمي املساعدة حسب الطلب إىل 
من أفرقة  23فريقا من أصل  23

باستثناء ممثلي )الدفاع والضحايا 
 (باحلالةالدول واملمثلني املرتبطني 

 

قيام قسم دعم احملامني برتكيز وتنسيق مجيع عناصر الدعم اللوجسيت واإلداري املقدم 
حملاميي الدفاع واملمثلني القانونيني للضحايا وأفرقتهم. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، 

من  17بعثة إىل بلدان احلاالت. وقدم القسم الدعم إىل  50هذا القسم إيفاد  يسر
من أعضاء فريق الدفاع يف  139من أفرقة الضحايا، من بينهم  6و دفاع أفرقة ال

قضايا لوبانغا، وكاتانغا، ونتاغاندا، وبيمبا، وبيمبا وآخرون، وغباغبو وبلي غودي، 
عضوا يف أفرقة املمثلني  30؛ و، واحلسنوأونغوين، واملهدي، وباندا، والقذايف

وقضايا كاتانغا، وبيمبا، واملهدي، ، 2و 1القانونيني للضحايا يف قضييت لوبانغا 
 وأونغوين.

 خلف قاعة احملكمة
 

 أشخاص رهن االحتجاز 5-7
 

 7و 5يرتاوح بني  شخاص رهن االحتجاز خالل الفرتة املشمولة بالتقريراأل عددظل 
السيد بلي غودي، و والسيد غباغبو،   والسيد نتاغاندا،، وهم: السيد بيمبا، اشخاص

 والسيد احلسن.السيد املهدي، ، و والسيد أونغوين

ن ح مل  أي ضحية جديدة وضع       مت 
ضحية  424مت قبول و املشارك. 

 للحصول على تعويضات.

يف مركزها يف مرحلة الحقة. على سبيل                                مت تلقي طلبات كثرية وسيتم البت  أنه مع 
احلسن. كما مت قبول الضحايا يف مرحلة قضية         طلب ا يف  141املثال، مت تلقي 

 التعويضات يف قضية لوبانغا.

من استمارات املشاركة  4مت استالم 
من استمارات طلب  2 334و

مارة لكل من است 317؛ والتعويض
 .املشاركة والتعويضات

 .مايلمتثل الغالبية العظمى من تلك االستمارات طلبات تتعلق باحلالة يف 

من استمارات  797مت استالم 
 املشاركة 

 من استمارات املشاركة  797مت استالم 

 ترتبط أساسا باحلالة يف كوت ديفوار ومرحلة التعويضات يف قضية املهدي. من وثائق املتابعة 2 410تسجيل 
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حماميا إىل قائمة  110متت إضافة 
احملامني، ليبلغ جمموع املدرجني فيها 

 شخصا 796

ني، ليبلغ جمموع شخصا إىل قائمة مساعدي احملام 65إىل ذلك، أضيف  باإلضافة
 شخصا. 344املدرجني فيها 

 15رسالة مبوجب املادة  662استالم 
 

واصل مكتب املدعية العامة حتليل املعلومات الواردة بشأن مزاعم ارتكاب جرائم 
إىل  2017آب/أغسطس  1ضمن اختصاص احملكمة. ويف الفرتة من  حيتمل أهنا تقع

رسالة مقدمة مبوجب  662، سجل مكتب املدعية العامة 2018آب/أغسطس  31
رسالة يظهر بوضوح أهنا خارجة عن نطاق اختصاص  436، منها 15املادة 

 147ويدا من التحليل؛ رسالة ال عالقة هلا باحلاالت الراهنة وتستلزم مز  33احملكمة؛ 
رسالة ترتبط بتحقيقات أو  46قيد التحليل بالفعل؛ ورسالة ترتبط حباالت 

 مالحقات قضائية جارية.
                   عنصر ا من املعلومات  3959  هانفس باإلضافة إىل ذلك، تلقى املكتب خالل الفرتة

 .املوجودة بالفعل الرسائلاإلضافية إىل 

يوما من أيام عمل املرتمجني  2 420
 الفوريني

 

الرتمجة الفورية يف قاعة احملكمة وأثناء املؤمترات: جلسات االستماع واحللقات 
الدراسية/واجتماعات املائدة املستديرة، وزيارات الوفود، واإلحاطات اإلعالمية املقدمة 

يوما من أيام  1 735 -للمنظمات غري احلكومية/األوساط الدبلوماسية وغري ذلك 
 .685 -يني والتشغيليني عمل املرتمجني الفوريني امليدان عمل املرتمجني الفوريني؛ أيام

 يشمل ذلك النصوص الفرنسية واإلجنليزية. حمضرا 274صفحة تعادل  18 852

 25 092وردت طلبات ترمجة 
 552صفحة؛ ومت االنتهاء من إعداد 

 صفحة 12

صفحة، ومت االنتهاء من  19 806لرتمجة القضائية ملا جمموعه وردت طلبات إجناز ا
لقضائية، ومت صفحة من الرتمجات غري ا 5 286صفحة. وطلبت  8 770إعداد 

 صفحة 3 881االنتهاء من إعداد 

 زائرا 20 716استقبال 
 

 450زيارة، أي حوايل  89 -يات )مستوى الوزراء وما فوقه( زيارات كبار الشخص
واملنظمات غري احلكومية، واحملامون، شخص؛ زيارات اجلهات املعنية )الدبلوماسيون، 

أشخاص؛ زيارات  2 241زيارة، أي  145 -امون، والصحفيون( واملدعون الع
 030زيارة، أي  546 -طالب اجلامعات وعموم اجلمهور  ة قام هبا            إعالمية عام  

 فردا. 18

من طلبات  28 036 دراسة
تعيينا  186 التوظيف، مع إصدار

موظفا وظائف ثابتة يف  894وتويل 
 2018آب/أغسطس  31

 323طلبا لشغل وظائف قصرية األجل، و 7 885خالل الفرتة املشمولة بالتقرير: 
 11، وتعيينا يف وظائف حمددة املدة 133طلبا لشغل وظائف حمددة املدة، و  16

دة تعيني لفرتة حمد 94طلبا لشغل وظائف يف برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني، مع 
موظفا  142وظيفة لشغل وظائف قصرية األجل. وباإلضافة إىل ذلك، يوجد  92و

وظيفة يف التعيينات القصرية األجل  56يف وظائف متوهلا املساعدة املؤقتة العامة، و 
  .موظفني يشغلون وظائف موظف فين مبتدئ 6و

موظفا  44متدربا و  231استقدام 
 فنيا زائرا 

                      منهم راتبا  شهري ا من  17احملكمة، تلقى إىل              حمرتف ا زائر ا  46         متدرب ا و 234حضر 
احملكمة بتمويل من تربعات من املفوضية األوروبية وحكومة هولندا وحكومة مجهورية  

 كوريا.
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توجيهية رئاسية  اتمذكر 4إصدار 
    ا  إداري      أمرا   11و

 

إجراءات تنفيذ اللوائح التنظيمية والقرارات  المذكرات التوجيهية الرئاسيةحتدد 
واملقررات اليت تعتمدها مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك اللوائح التنظيمية والقواعد 

 مل تصدر أي مذكرة. و وظفني وختطيط الربامج وامليزانيةاملتعلقة بالشؤون املالية ومالك امل
 مذكرات التعليمات اإلداريةوتتضمن  .أثناء الفرتة املشمولة بالتقريرتوجيهية رئاسية 

من  أربعشرت                                                                اإلجراءات والسياسات واملسائل التنظيمية ذات االهتمام العام. وقد ن  
ربامج التدريب املهين بهذه املذكرات يف الفرتة املشمولة بالتقرير. وهي مذكرات تتعلق 

، وإنشاء اختصاصات جلنة استعراض املشرتيات واستثمار ينالزائر املهنيني  والربامج
إلعالن عن مسائل ملرة واحدة هبدف ا النشرات اإلعالميةوتصدر فائض األموال. 

أو مسائل ذات أمهية مؤقتة تتعلق جبملة أمور منها التغيريات يف جداول املرتبات 
 فرتة هذا يفنشرة مت نشر أحد عشر  واالستحقاقات أو تكوين اللجان واجملالس.

التقرير. وتتعلق هذه املسائل مبسؤويل االقرتاع يف انتخابات جملس احتاد املوظفني، 
وتشكيل جلنة إدارة التأمني، وتشكيل جلنة استعراض املشرتيات، وتشكيل جملس 
الطعون، وتشكيل اجمللس االستشاري التأدييب، وتشكيل جلنة إدارة املخاطر، وتشكيل 

 .لباالنتقانة الصندوق اخلاص اللجنة االستشارية. جل

من عمليات املراجعة  3إجراء    مت  
من عمليات املراجعة  7اخلارجية و

واالضطالع خبدمة ، الداخلية
 استشارية واحدة.

 

مراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية : عمليات المراجعة الخارجية
إىل  2018أيار/مايو  28)من  2017كانون األول/ديسمرب   31للسنة املنتهية يف 

(؛ مراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا 2018 وحزيران/يوني 8
إىل  2018أيار/مايو  28)من  2017كانون األول/ديسمرب   31للسنة املنتهية يف 

أبريل نيسان/ 13-3(؛ تدقيق األداء يف إدارة املوارد البشرية )2018 وحزيران/يوني 8
موظفي قسم خدمات اللغات وضع مراجعة : ليات المراجعة الداخليةعم(.2018

كانون التدقيق يف االستجابة للحوادث )و (؛ 2017املؤقتة )تشرين األول/أكتوبر 
  مراجعة إدارة عقود املتعاقدين األفراد واالستشارينيو (؛ 2018يناير الثاين/

جودة ونزاهة اجلرد  مراجعةو (؛ 2018يناير كانون الثاين/) متوسط املدى القصريو 
 -لومات مراجعة حسابات أمن املعو (؛ 2018مارس آذار/املادي لألصول املسجلة )

مراجعة إدارة السفر و  (؛2018أبريل نيسان/) برنامج التوعية والتدريب
سبتمرب أيلول/مراجعة تصنيف ونشر املعلومات )و (؛ 2018أغسطس آب/)

 (.2018يوليو متوز/لعام )؛ وتيسري تقييم املخاطر/شعبة االدعاء ا(2018

من الضحايا  79احلماية لتوفري 
  403والشهود و

 
 من امل
 
 عالني     

التقرير السابق. العدد الوارد يف ظل عدد الشهود واملعالني احملميني مستقرا مقارنة ب
                                                                       استمر تنفيذ تدابري احلد من املخاطر اليت يتم تنفيذها األفراد احملميني سابقا ، مت  وبينما

منح احلماية لألشخاص اجلدد املعرضني للخطر خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، مما 
                               عو ض العدد اإلمجايل لألشخاص احملميني.

 بعثة 1 425إيفاد 
 

بعثة  183بعثة إىل بلدان من غري بلدان احلاالت، و 374أوفد مكتب املدعية العامة 
إىل بلدان احلاالت ألغراض منها مجع األدلة وفرز الشهود واستجواهبم، وضمان 

بعثة إىل بلدان  195وأوفد قلم احملكمة  .التعاون املستمر من جانب شركاء املكتب
بعثة إضافية  111بعثة إىل بلدان احلاالت. ومت إيفاد  471من غري بلدان احلاالت و

 حني أوفدت كيانات أخرى، منها الصندوق االستئماين ، يفإىل بلدان احلاالت
بعثة  91 والرئاسة ومجعية الدول األطراف للضحايا ومكتب احملامي العام للضحايا،

 إىل بلدان احلاالت.
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 يف امليدان
 

من االجتماعات  517تنظيم 
وحلقات العمل لتوعية اجملتمعات 
احمللية املتضررة، مما أتاح االتصال 

 شخصا 281 626حبوايل 
 

اجتماعات  517          مت  تنظيم  :2018وهناية آب/أغسطس  2017بني أيلول/سبتمرب 
، وكوت ديفوار (33مجهورية أفريقيا الوسطى )وورش عمل للتوعية، مبا يف ذلك 

( وأوغندا 5مايل )و (، 66جورجيا )و (، 87مجهورية الكونغو الدميقراطية )و (، 25)
يف مجهورية إفريقيا الوسطى،  -      فرد ا  135 850لقاءات هذه المشلت (. و 347)

(، وأوغندا 63مايل )و (، 651جورجيا )و (، 4 659مجهورية الكونغو الدميقراطية )
(089 137.) 

ساعة من البث اإلعالمي،  231،5
 500يقدر بـ من املستمعني مجهور و 

 .ألف مستمع 81

يتضمن اإلذاعة التلفزيونية واإلنتاج التلفزيوين يف احملكمة واإلنتاج احمللي بالشراكة 
مع احملكمة باللغات اإلجنليزية والفرنسية واحمللية. وفقا إلحصاءات وسائل اإلعالم 

 14فريقيا الوسطى،  ومليون يف مجهورية أ 2،5 احمللية، بلغ عدد اجلماهري املقدرة:
جورجيا ويف مليون،  23مجهورية الكونغو الدميقراطية مليون يف كوت ديفوار، ويف 

 مليون. 42، أوغندايف ، و 10000

مكاتب ميدانية، ومكتب اتصال  7
 واحد

 

مكاتب ميدانية يف كينشاسا وبونيا )مجهورية الكونغو الدميقراطية(؛ وكمباال )أوغندا(؛ 
 أفريقيا الوسطى(؛ وأبيدجان )كوت ديفوار(، وباماكو )مايل( وبانغي )مجهورية

. ويتوىل مكتب االتصال لدى األمم املتحدة يف نيويورك تعزيز وتيبليسي )جورجيا(
التعاون بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة، وميثل احملكمة يف خمتلف 

يارات كبار مسؤويل االجتماعات، ويساعد يف تنظيم املناسبات ذات الصلة وز 
 احملكمة.

شخصا  15طلبات اعتقال وتسليم 
 تنتظر التنفيذ

 

السيد جوزيف كوين، والسيد فنسنت أويت، و  السيد سيلفسرت موداكومورا،املطلوبون: 
والسيد أمحد حممد هارون، والسيد علي حممد علي عبد الرمحن، والسيد عمر حسن 

ني، والسيد عبد اهلل باندا أباكري نورين، أمحد البشري، والسيد عبد الرحيم حممد حس
، السيد فيليب كيبكويتش بتو  السيد بول جيشرو،والسيد والرت أوسابريي باراسا، 

السيد سيف اإلسالم القذايف، والسيد التهامي حممد خالد، والسيد حممود مصطفى و 
 .والسيدة سيمون غباغبو بوسيف الورفلي،

بدأ سريان  مل تنضم أي دولة جديدة إىل احملكمة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. دولة طرفا 123 فيما يتعلق بالدول
 .2017أكتوبر تشرين األول/ 27انسحاب بوروندي يف 

للتعاون القضائي طلبا أوليا  134خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، أحال قلم احملكمة  من طلبات التعاون 714مت إرسال  
طلبا من مكتب  580طلبا من قسم الضحايا والشهود(. وورد  48)مبا يف ذلك 
 املدعية العامة.

 تعاون اتفاقات 4
 

(؛ 2018شباط/فرباير  28اتفاقان بشأن اإلصدار املؤقت والنهائي مع األرجنتني ) 2
 نقل الشهود. بشأنواتفاقان 

زيارة رفيعة املستوى من الدول إىل  89
 مقر احملكمة

 

، نيجرييا وترينيداد وتوباغويشمل ذلك زيارات إىل مقر احملكمة قام هبا رئيسا دوليت 
مجهورية أفريقيا الوسطى، و كندا، و البوسنة واهلرسك، و ألبانيا، و أفغانستان، ووزراء من 

ليبيا، و اليابان، و إيطاليا، و جورجيا، و غامبيا، و غابون، و فنلندا، و إكوادور، و منرك، االدو 
األمني العام لألمم املتحدة، و  دولة فلسطني واململكة املتحدة،و املكسيك، و مايل، و 
 .العديد من املمثلني اخلاصني لألمني العام واملمثلني اخلاصني لالحتاد األورويبو 

ثيقة إىل مجعية الدول و  67تقدمي 
وثيقة إىل جلنة امليزانية  78األطراف و

 واملالية.

وثيقة. ويف  37والعشرين للجنة امليزانية واملالية، قدمت احملكمة  تاسعةيف الدورة ال
وثيقة إىل  67وثيقة. وقدمت احملكمة  41للجنة، قدمت احملكمة  الثالثنيالدورة 

 مجعية الدول األطراف خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
 


