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تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٥- ٢٠١٤المحكمة بإيجاز: - أوال
مقدمة- ألف

سبتمرب أيلول/١٦يف الفرتة من كمة) (احمليقدم هذا التقرير حملة عامة عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية-١
علىاحالياحلاالت املعروضة على غرار العام املاضي، مت بناء التقرير حول و . ٢٠١٥سبتمرب أيلول/١٥إىل ٢٠١٤
هذا النهج للدول يوفر أن يف . وتأمل احملكمة واحدحصاءات يف جدول اإلأهم ، يف الوقت الذي يقدم فيه احملكمة

.أنشطة احملكمةعن امال وش،اوشفاف،ضحااو اعرضعام المهور األطراف واجل

والحاالتالدراسات األولية لمحة عامة عن - باء

ة يف فلسطني؛ عن احلالأوليةةدراسيف مكتب املدعية العامةشرع الفرتة املشمولة بالتقرير، خالل - ٢
؛ وهندوراس،ونيجرييا،وكولومبيا،وغينياوالعراق، ،وجورجياوأوكرانيا، ،يف أفغانستانوليةاألوواصل الدراسات 
وحادثة "أسطول احلرية لغزة" اليت أحالتها حكومة احتاد ،الوسطىمجهورية أفريقيايف وليةواختتم دراسته األ

تهدراستقريرا عن أنشطة ٢٠١٤ديسمرب/كانون األول٢كتب يف املوأصدر جزر القمر إىل املدعي العام. 
موجز بيان ويرد .، وسيتم إصدار تقرير جديد قبل الدور الرابعة عشرة جلمعية الدول األطرافاألولية

هذا التقرير.من يف اجلزء الثاين وليةللدراسات األ
معروضة ضية يف تسع حاالت ن قو فعت إىل احملكمة عشر رُ ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥وإىل غاية - ٣

، الثانية)مجهورية أفريقيا الوسطىاألوىل و مجهورية أفريقيا الوسطى(أوغندا، ومجهورية أفريقيا الوسطى- أمامها 
كل حالة تنطوي  . و ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ودارفور (السودان)، وكوت ديفوار، وكينيا، وليبيا، ومايل

ألنشطة املتصلة بكل حالة يف اجلزء باويرد بيان تفصيلي ديات واالحتياجات.اخلاصة من التحطائفتها على 
هذا التقرير. من الثالث 
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املرفق)يف ترد(التفاصيلسنة المحكمة الجنائية الدولية باألرقام- جيم

وإصدار ؛ضحية٩٩٢٠ومتثيل ؛ شاهدا١٢إفادات جلسة مت فيها االستماع إىل ١٦٤حاالت؛ و٩قضية يف ٢٠يف قاعة احملكمة
مهيدية.التلطعونايف ١٣إصدارو قضائيا؛أمرا٢٢٥قرارا و٨١٨

طلبا ملشاركة ٢٢٠١تقدمي شخصا؛ و ١١فريقا للدفاع والضحايا؛ واحتجاز ٤٤ومساعدة ؛ طلبا١٢٠٠٣إيداع احملكمةوراء قاعة
حماميا إىل قائمة احملامني ٣٩يض؛ وإضافة طلبا للتعو ١٥٩٣طلبا؛ والنظر يف ٢٩٣٦املوافقة على تقدمي ، معالضحايا

من الرتمجة الشفوية؛ يوم١٥٥٩؛ و ١٥بالغا مبوجب املادة ٥٥٠واستالم ؛٥٨٧الذين بلغ جمموعهم بذلك 
منهم اجللسات؛ ٥٥٦٨زائرا وحضور ١٦٤٤٤رتمجة؛ واستقبالمصفحة ٢٢٧٥٦؛ وررةصفحة حم٣٢٤٣٦و

استخدام ؛ و ثابتةوظائف موظفا يف ٦٧٠شخصا، وتعيني ٥٦ظيف حيث مت تو ،طلبا للتوظيف١٦٢٤٣ومعاجلة 
تعميما إعالميا.١٤وتوجيهات إدارية٦وتوجيه رئاسي واحدمن املهنيني الزائرين؛ وإصدار ١٩متدربا و١٥٢

تمعات مع اجتماعا١١١٣عقد و بعثة؛ ٩٣٤وإجراء من املعالني؛ ٢٧١و/الضحايامن الشهود٤٩إعادة توطني يف امليدان ا
يف وسائل ساعة ٢٩١بث و شخص؛ ٣٠٠٠٠حنو وحلقات دراسية معها، حبيث مت الوصل إىل املتأثرة مبجموع 

مكاتب ميدانية، ووجود ميداين واحد، ومكتب اتصال؛ ٦و؛ فردامليون ٦٥حو نمجهورا يقدر بدفت استهاإلعالم
ا. صشخ١٣ال تزال قائمة يف حق والتسليم االعتقال طلبات 

٢٤وإعداد احملكمة؛ رفيعة املستوى من الدول يف مقر زيارة ٥٣تلقي طلبا للتعاون؛ و ٣٧١رسال إو دولة طرفا؛ ١٢٣بالدولفيما يتعلق 
صفحة. ٨٤٩وثيقة أخرى للجنة امليزانية واملالية مبجموع يبلغ ٤٩تقريرا جلمعية الدول األطراف و

وليةالدراسات األ-ثانيا
نأفغانستا- ألف 

ا ارُتكبت كتب املواصل - ٤ حتليله القانوين تنقيَح و منهاوالتحققَ مجع املعلومات عن اجلرائم اليت يُزعم أ
اختذ املكتب خطوات ناجحة للتحقق من املعلومات الورادة عن . و للقضايا احملتملة من أجل تقييم املقبولية

، والطبيعة إىل جهة مااألحداثات بشأن نسبة جاوز الثغرات يف املعلومتلاألحداث املتصلة بقضايا حمتملة 
النزاع صلة بما أو الثةنامجة عن حادالو العسكرية للهدف، وعدد اإلصابات املدنية و/أو العسكرية أاملدنية 

يف التعاون شركاء الاملكتب أيضا مع الدول ذات الصلة و . وعمل من بني أمور أخرى، املسلح يف أفغانستان
معلومات عن يات وتلق، ومجع املعلوماملتخذةات القضائية الوطنيةواإلجراءزعومة املتقييم اجلرائم دف 

رة ائإذن من الدالتماس ذا كان ال بد من إالتوصل إىل قرار بشأن ما دف الوطنية القضائية اإلجراءات 
قائمة الاجلرائم ية و بشأن اجلرائم اجلنسب سياسة املكتب انستان. ومبوجغالتمهيدية لفتح حتقيق يف احلالة يف أف

أو أنه ارتكاب أنه مت لالعتقاد بإذا كان هناك أساس معقولاملكتب بوجه خاص ما درس على نوع اجلنس، 
الة يف أفغانستان.حلية على أساس نوع اجلنس يف اننساجيري ارتكاب جرمية ضد اإل

جمهورية أفريقيا الوسطى- باء 

احلالة املدعية العامةإىلمجهورية أفريقيا الوسطىيف السلطات رفعت ٢٠١٤حزيران/يونيه ١٢يف - ٥
أصدر املكتب ، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٢٤ويف .٢٠١٢آب/أغسطس ١منذ مجهورية أفريقيا الوسطى يف 

الثانية يف ةالاحلقيق يف جراء حتاسا معقوال إلس)، حيث توصل إىل أن هناك أ١(٥٣املادة مبوجب تقريره 
٠هاوأعلن فتح حتقيق جديد فيطى، الوساهورية أفريقيمج
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ICC-ASP/10/20 كولومبيا- جيم

دف اجلهات املعنيةوغريها من مع السلطات الكولومبية بصورة وثيقة شاورات املواصل املكتب - ٦
يـة ضد أكثر األشخاص مسؤولية عن أخطر اجلرائمقضائية تنفيذ إجراءات من التحقق  ، وغريها من وطنية جدِّ
معلومات إضافية عن جماالت تركيز ومجعَ ات إىل بوغوتااملكتب بعثأوفد و . ليةالدراسة األو تصلة باملاملسائل 

العديد من االجتماعات دوعق١٥املادة مبوجب غات حلل املعلومات املقدمة بواسطة بال، و الدراسة األولية
ملمثلة اخلاصة بااملكتب يف الهاي ىالتقومايأيار/الصلة. ويف شهر اتذطنية والدوليةالو اجلهات املعنية مع 

ناقشة ما توصلت إليه من نتائج بعد ملالعنف اجلنسي يف حاالت النزاعبلألمني العام لألمم املتحدة املعنية 
ا األوىل لكولومبيا يف آذار/مارس القضائية اإلجراءات عدد كبري من حتليل مالءمة كتب امل. وواصل زيار

يف هذا اإلطار، بقي املكتب مواكبا للمفاوضات ، و ةقبولياملبشأن قرارأجل التوصل إىلوجديتها من الوطنية 
قضايا ا وقدم مسامهته إىل املناقشة العامة بشأن القوات املسلحة الثورية لكولومبياجلارية بني حكومة كولوبيا و 

الحظاتمب٢٠١٥/مايو رأيا١٣ة يف مدعية العانائب املأدىل املسؤولية والعدالة االنتقالية. ويف هذا الصدد
".ةاحملكمة اجلنائية الدولينتقالية يف كولومبيا ودورة االلالعدا"رئيسية أثناء مؤمتر 

ورجياج- دال 

عن اإلجراءات ثة الصلة وطلب معلومات حمدَّ اجلهات املعنية ذات العمل بنشاط مع كتب املواصل - ٧
ويف . يف هذه املرحلة من التحليلددةجراء تقييم شامل ودقيق ملقبولية القضايا احملتملة احملإلالقضائية الوطنية 

مبا يف ذلك اجلهات املعنية،، وغريمها من وروسياجورجيامن ين مستمر اهذه العملية تلقى املكتب دعما وتعاون
لس أوروبا، واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.  تمع املدين، واجلمعية الربملانية  املكتب أوفد و منظمات ا

من خطوات ملموسة يف عما اختذه مكتب رئيس هيئة االدعاء يف جورجيادثةمع معلومات حمجلي تبليسبعثة إىل 
للتوصل إىل قرار يف املستقبل القريب إليه على حتليل املعلومات الواردة حاليا كتب ف املعكيو ق.جمال التحقي

. ورجياجإذن من الدائرة التمهيدية من عدمه إلجراء حتقيق يف احلالة يف التماس بشأن 

غينيا- هاء 

أيلول/سبتمرب ٢٨اإلجراءات القضائية الوطنية املتعلقة بأحداث متابعة بنشاط كتب املواصل - ٨
والتقى املكتب خببري األمم دعم اجلهود اليت تبذهلا السلطات. على اجلهات املعنية ذات الصلةثَّ وح٢٠٠٩

املسائل املتعلقة باجلرائم عة تقدم التحقيق ومناقشة املتحدة القضائي الذي يقدم الدعم لفريق القضاة ملتاب
كوناكري يف متوز/يوليه لتقيـيم ما ُأحرز من إىل  املدعية العامة بزيارة ت وقاماجلنسية ومحاية الضحايا والشهود. 

لردع أحداث العنف احملتملة يف سياق االنتخاباترسالة حتذيريةتالوطنية، ونقلالقضائية تقدم يف اإلجراءات 
.٢٠١٥الرئاسية املقررة يف تشرين األول/أكتوبر 
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هندوراس - واو 

ا اُرتكبت زعم اليت يُ على اجلرائم وليةكتب دراسته األاملركز - ٩ الرئيس عام ل تنصيب فمنذ حأ
جلنة منها ، ملكتب معلومات من مصادر متعددةغوان. ويف هذا السياق، طلب اويف منطقة باخو أ٢٠١٠

غري احلكومية احمللية والدولية، ومة األمم املتحدة، واملنظمات ، ومنظية حلقوق اإلنسانالبلدان األمريك
، وقام بتحليل ، إىل جانب املعلومات املقدمة باسم احلكومة اهلندوراسية١٥املادة مبوجبوالبالغات اليت تقدم 

ل اليت مت اذا كانت األفعإما . ويهدف املكتب إىل التوصل إىل قرار يف املستقبل الفريب بشأن هذه املعلومات
اإلبالغ عنها تشكل جرائم تدخل يف والية احملكمة.

العراق- زاي 

كتب امل، بدأ ٢٠١٤أيار/مايو ١٣بشأن احلالة يف العراق يف دراسة األولية بعد أن أُعيـد فتح ال- ١٠
يـة  النظام األساسي. ورغم أن من )٢(١٥، وفقا للمادة لهايلحتو وردت إليه املعلومات اليت التحقق من جدِّ

احملكمة اجلنائية الدولية لديها اختصاص قضائي على إال أن العراق ليس دولة طرفا يف نظام روما األساسي، 
ا اُ  على الدراسة األوليةوتركز رعايا دول أطراف. على يد أراضي العراق يف رتكبت اجلرائم اليت يزعم أ

املسلحة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اليت اجلرائم املزعومة املنسوبة إىل القوات 
أيضا جبمع معلومات عن كتب امل. وقام ٢٠٠٨و٢٠٠٣ُنشرت يف العراق يف الفرتة ما بني عامي 

اإلجراءات القضائية الوطنية ذات الصلة يف الفرتة املشمولة بالتقرير. وكان املكتب على اتصال وثيق مع من 
دراسة املكتب تحدة من أجل مناقشة كة امل، إىل جانب حكومة اململ١٥املادة مبوجب الغات أرسلوا الب

.تحليل فضال عن تقدمي معلومات إضافية ذات صلةالمتطلبات األولية اليت أجراها وسياساته و 
نيجيريا–حاء 

ية ارتكبتها يف سياق النزاع زعم أن بوكو حرام وقوات األمن النيجري جرائم احلرب اليت يُ واصل املكتب حتليل -١١
ملة ألغراض تقييم جيريه يا وطلب تزويده مبعلومات إضافية من أجل صقل ما حدده من قضايا حمتري يف نيجسلح امل

هذه مدى خطورة املسؤولني على هذه اجلرائم، و أكثر إزاء جّديةالوطنية تتخذ إجراءات نت السلطات ذا كابشأن ما إ
التقارير اليت تفيد بتصعيد العنف يف نيجرييا، أصدرت املدعية العامة بيانا يف كانون رد فعل على  ويف اجلرائم. 

املدعية ت، قام٢٠١٥يف نيجرييا يف آذار/مارس اء انتخابات عامة ويف األقاليم . وفيما يتعلق بإجر ٢٠١٥الثاين/يناير
ومشلت هذهاألساسي.روما نظام يف من األنشطة للحيلولة دون ارتكاب اجلرائنم املنصوص عليهاجموعة العامة مب

، ومشاروات مع اجلهات مقابالت إعالمية حمددة اهلدفبعثة إىل أبوجا، وإجراء إيفاد إصدار بيانات عامة، و األنشطة 
.ليةاملعنية النيجريية والدو 

دعية العامة: أنشطة مكتب المكمبوديامملكة  و الهيلينية جمهورية الجزر القمر و اتحاد لسفن المسجلة في ا-طاء 
أن املعلومات املتاحة لديها ال تقدم املدعية العامةأعلنت ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٦يف - ١٢

أساسا معقوال إلجراء حتقيق يف احلالة بشأن السفن املسجلة يف جز القمر واليونان وكمبوديا اليت برزت يف 
للمعلومات حتليل قانوين ووقائعي عميق إىلستنتاج قد استند هذا اال. و "غزةلة أسطول احلري"صلة حبادثة 

الدعاوى ي تقضي بأن تكون ذال)(د) من النظام األساسي١(١٧يف املادة شرط الواردالاملتاحة ومبوجب 
.مة إجراء آخركتربر اختاذ احمللى درجة كافية لع
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ICC-ASP/10/20 تطورات القضائية: الكمبوديامملكة  و الهلينية جمهورية الجزر القمر و اتحاد لسفن المسجلة في ا–ياء

)(أ) من ٣(٥٣مبوجب املادة قدمت حكومة جزر القمر طلبا ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢٩يف - ١٣
القاضي بعدم ٢٠١٤نوفمرب تشرين الثاين/٦الصادر بتاريخ ةالعامةملراجعة قرار املدعيالنظام األساسي 

ئرة التمهيدية األوىل قرارها بشأن درت الداص، أ٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٤مباشرة حتقيق يف احلالة. ويف 
واليونان وكمبوديا على السفن املسجلة يف جزر القمرضحايا احلالةله حيقمشاركة الضحايا معرتفة بأن

قاموا و )(أ) ٣(٥٣عدم فتح حتقيق مبوجب املادة القاضي بةالعامةاملشاركة يف إجراءات مراجعة قرار املدعي
ذه عو/أو طلبا للتعويضات املتطلبا للمشاركة٤٦٩تالم ما جمموعه متثيلهم القانوين. ومت اسبتنظيم  لقة 

ا تندرج ضمن نطاق هذه احلالة. وقدم الضحايا وَ ٤١٨اإلجراءات القضائية، منها ب جد قلم احملكمة أ
م  وىل أصدرت الدائرة التمهيدية األ٢٠١٥متوز/يوليه ١٦. ويف ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٣يف مالحظا

حيث قررت أن االدعاء ارتكب العديد من شأن طلب املراجعة الذي تقدمت به حكومة جزر القمر قرارها ب
ة بالسفن املسجلة يف جزر القمر لقعتوى احملتملة اليت تربز من احلالة املاالدعأن األخطاء عندما خُلص إىل 

ن الدائرة أجراء آخر. والنتيجة واليونان وكمبوديا لن تكون على درجة كافية من اخلطورة لتربر اختاذ احملكمة إ
عدم مباشرة حتقيٍق يف احلالة. واستأنفت القاضي بطلبت من املدعية العامة النظر يف قرارها وىلالتمهيدية األ

إجراءات االستئناف جارية. ال تزال املدعية العامة قرار الدائرة التمهيدية األوىل؛ و 
انيار وكأ-كاف 

ا من أجل تقييم ما إذا كانت علالدراسة األوليةركزت - ١٤ ى مجع املعلومات من مصادر موثوق 
كتب بعثات إىل كييف لتناقش وتتابع أوفد املاجلرائم املزعومة تندرج يف االختصاص املوضوعي للمحكمة. و 

أيلول/سبتمرب٨. ويف الدراسة األوليةمع السلطات األوكرانية املعنية وغريها من الفاعلني املسائل املتعلقة ب
) من نظام روما األساسي، تقبل ٣(١٣انية إعالنا ثانيا مبوجب املادة ر وك، أودعت احلكومة األ٢٠١٥

٢٠١٤شباط/فرباير ٢٠مبقتضاه والية احملكمة اجلنائية الدولية على اجلرائم املرتكبة على إقليمها من 
ائي. وعلى أساس فصاعدا ٢٠رائم ارتكبت من جأي ستكون اإلعالن الثاينهذا دون حتديد تاريخ 

ا فصاعدا موضوعا ل٢٠١٤شباط/فرباير  بغرض حتديد ما إذا كانت املعايري القانونية كتب املدراسة يقوم 
.ستوفيتلفتح حتقيق قد اُ 

فلسطين–الم 
ودعت حكومة دولة فلسطني إعالنا تقبل مبوجه والية احملكمة احلنائية أ، ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ١يف -١٥

ا ارتكبت "يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الة الدولي ١٣رقية، منذ شعلى اجلرائم اليت يزعم ا
كتب، وتبعا للسياسة واملمارسة السابقتني، أعلنت املالئحة )(ج) من ١(٢٥بند". وبناء على ال٢٠١٤حزيران/يونيه 

ما إذا كانت معايري نظام روما األساسي الالزمة لتحديدطني بشأن احلالة يف فلسأوليةمباشرة دراسة املدعية العامة 
ستوفيت.لفتح باب التحقيق قد اُ 
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الحاالت المعروضة على المحكمة- ثالثا
احلاالتعلى نطاق ئية الدولية ة اجلناجراءات احملكمإمشاركة الضحايا يف 

٢٢٠١اُستُلم جراءات القضائية أمام احمكمة. و ضحية للمشاركة يف اإل٢٩٣٦مت قبول شمولة بالتقرير ة املرت خالل الف
للتعويضات.  اطلب١٥٩٣طلب جديد للمشاركة و

جمهورية أفريقيا الوسطىالحالة في - ألف

التحقيقات- ١

مة رائم اليت تندرج ضمن والية احملكاجلإحالة من حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى بشأن بناء على -١٧
ا منذزعم ار اجلنلئية الدولية ويُ  أيلول/سبتمرب ٢٤العامة يف أعلنت املدعية٢٠١٢آب/أغسطس ١تكا

جهات فاعلة زعم أنيُ ركز التحقيقات على اجلرائم اليت . وتُ فتح حتقيق ثاٍن يف مجهورية أفريقيا الوسطى٢٠١٤
أوفد . و سيليكا" و"أنيت باالكا"إكس ارتكبتها، مبا يف ذلك اجلماعات املسلحة اليت يطلق عليها "خمتلفة 

م، وإقامة مع األجلتسعة بلدان بعثة إىل٤٠ملكتب ا تعاون التعاون وتأمني دلة، وفحص الشهود واستجوا
ذلت جهود للمحافظة على قد بُ و شركائه. وهناك تعاون قوي واضح من حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى. 

، وتعزيز هذا ، إىل جانب البلدان يف املنطقةن اجلهات املعنية الرئيسية املمثلة يف مجهورية أفريقيا الوسطىتعاو 
املكتب اإلجراءات القضائية الوطنية فيما يتعلق بكل أطراف النزاع وتابع عن كثب التطورات التعاون. وشجع

.لقة بإنشاء حمكمة جنائية خاصة جبمهورية أفريقيا الوسطىعتامل

التطورات القضائية- ٢

ا غومبوبيري مبب-املدعية العامة ضد جان (أ)

ف القضاة على عك. وي٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ١٣و١٢الشفوية يف املرافعات ختتمت اُ -١٧
قرارا بشأن الدائرة االبتدائية الثالثة ، أصدرت ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٧ينه. ويف حن احلكم يف علَ املداوالت وسيُ 

اإلجراءات طلبات الدفاع وقفَ رفضت فيه طلب تنحية قدمه الدفاع بدعوى إساءة استخدام اإلجراءات
. واإلفراج عن املتهم

جاك مانغيندا كابونغو، -بيري مببا غومبو، وإميي كيلولو موسامبا، وجان -املدعية العامة ضد جان (ب)
:وفيديلي باباال واندو، ونارسيس أريدو

كيلولو عن إميي  باإلفراج٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢١يف الثانية الدائرة التمهيدية أمرت -١٨
بيري - جان . أما اإلفراج عن جاك مانغيندا كابونغو، وفيديلي باباال واندو، ونارسيس أريدو- وجانموسامبا 

كانون ٢٣يف الثانيةالدائرة التمهيدية ، فقد أمرت به يف هذه القضيةاإلجراءاتبيتعلق ا، فيممببا غومبو
أيار/مايو ٢٩راءات أمام الدائرة االبتدائية الثالثة). ويف على ذمة إج(بقي رهن احلبس ٢٠١٥الثاين/يناير 

التها إىل راج املؤقت عن املشتبه فيهم اخلمسة وأحفالقرارات اليت أمرت باإلدائرة االستئناف ألغت ، ٢٠١٥
سبقنتبه فيهم األربعة الذيشملرأت أن إعادة اعتقال ادائرة االستئناف . غري أن الدائرة االبتدائية السابعة

لن يكون يف صاحل العدالة، مع أخذ طول املدة اليت انقضت منذ اإلفراج عنهم يف بني االعتبار.اإلفراج عنهم 
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ICC-ASP/10/20٧(٦١أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرار مبوجب املادة ٢٠١٤تشرينب الثاين/نوفمرب ١١ويف -١٩ (

هم إىل احملاكمة أمام الدائرة االبتدئية من النظام األساسي، مؤيدة جزئيا التهم ضد مخسة مشتبه فيهم وأحالت
، رفضت الدائرة التمهيدية الثانية كل الطلبات ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢٣. ويف اعتمادهاعن التهم اليت مت 

التهم مع سجل اعتمادبإرسال قرارلإلذن بالطعون التمهيدية اليت قدمها املتهمون اخلمسة وأمرت املسجل 
أيلول/سبتمر ٢٩ة لتشكيل دائرة ابتدائية. وحددت الدائرة االبتدائية السابعة يوم اإلجراءات إىل الرئاس

م). ١٥مة بتقدمي األدلة (يتوقع أن يقدم حوايل االعالفتتاح احملاكمة، يتبعها قيام املدعية٢٠١٥ شاهدا إفادا

األنشطة الميدانية- ٣

الشديد ميناألاالضطراب ة أفريقيا الوسطى بالعمليات امليدانية للمحكمة يف مجهورياستمر تأثر -٢٠
املوظفني املوجود وأحرزت تقدما يف العمل على هيكل واصلت احملكمة االعتماد على و والوضع السياسي. 

إقامة مكتب ميداين متكامل.
تمعات املتأبقت و -٢١ يف التطورات القضائية ذات الصلة، قدر اإلمكان، بعلى اطالعأثرة احملكمة ا

يف ام عام م. وكان هناك اهتلالعدبإقامة باألفعال اجلرمية املخلة مببا وقضية مببا وآخرين فيما يتعلق قضية
، ةليحمبرامج إذاعية ت ثبُ و . وغنداأشتبه فيه يف حالة املومينيك أونغوين، دتسليم بمجهورية أفريقيا الوسطى 

تمعات حلقاتو لقاءاتعقد بالظروف األمنية مل تسمح بيد أن بشكل متقطع. ولكن  عمل مباشرة مع ا
.تأثرةامل

كوت ديفوارالحالة في  - باء

التحقيقات- ١

٧تشكل خرقا للمواد املزعومة اليت حتقيقاته على اجلرائم ضد اإلنسانية مكتب املدعية العامةركز-٢٢
ا يف كعى ادَّ واليت يُ ) (ك) من نظام روما األساسي١(٧) (ح) و ١(٧) (ز) و ١(٧) (أ) و١( وت رتكا

شامال ذلك كل جوانب ، ٢٠١١-٢٠١٠أعقبت االنتخابات يف الفرتة يف سياق أحداث العنف اليت ديفوار 
هود لشمع أدلة إضافية وفحص اجلبعثة إىل سبعة بلدان ٤٢أوفد املكتب إعداده للمحاكمة و اصل و و النزاع. 

م و او  م إستجوا كتب بشكل املكثَّف ذلك،  وباملوازاة مع شركاء. وتأمني التعاون املستمر من العادة استجوا
ا فيما يتعلق باجلرائم األخرى املزعومة اليت ارتكبت جهودهمن ملحوظ  جلمع املعلومات وتعزيز الدعم لتحقيقا

.النزاع األخرىأطراف مغطيا بذلك يف كوت ديفوار، 
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ةالتطورات القضائي- ٢

:بلي غوديشارلو ن غباغبوااملدعية العامة ضد لور (أ)
قضية إليها أسندت الدائرة االبتدائية األوىل و تشكيلرئاسة أعادت ال، ٢٠١٤سبتمرب أيلول/١٧يف -٢٣

جلسة اعتماد التهم من جرت ، املدعي العام ضد شارل بلي غوديقضيةيف و . املدعي العام ضد لوران غباغبو
تشرين ١٢. ويفة التمهيدية األوىلالدائر أمام ٢٠١٤أكتوبر تشرين األول/٢سبتمرب إىل أيلول/٢٩

دعوى ضد المقبولية األوىل الطعن الذي تقدم به الدفاع يف الدائرة التمهيدية ت، رفض٢٠١٤نوفمرب الثاين/
الدائرة اعتمدت، ٢٠١٤ديسمرب أيلول/١١يف و . وجود درجة كافية من اخلطورةحبجة عدم شارل بلي غودي 

أمام دائرة ةحملاكمأحالته إىل اجرائم ضد اإلنسانية ضد شارل بلي غودي و بارتكاب م أربعاألوىل التمهيدية 
١١. ويفسندت القضية إىل الدائرة االبتدائية األوىل، أُ ٢٠١٤/ديسمربكانون األول٢٠يف و ابتدائية. 

افتتاح مت حتديد ضمان فعالية اإلجراءات. و القضيتني لضمبالدائرة االبتدائية قامت ، ٢٠١٥مارس آذار/
,٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/١٠يوم احملاكمة 

مل يعد أنه ، ومن ذلكالسابقاجتهادها القضائي ، غريت دائرة االستئناف ٢٠١٥هيوليمتوز/٣١ويف -٢٤
) (ب) و(د) من النظام ١(٨٢مبوجب املادة تمهيدية للمشاركة يف الطعون الإذن حاجة للحصول على يف الضحايا 

النظام ) من ٥(٦٥) و٤(٦٤الالئحتني عمال بهبالكفاءة، قررت دائرة االستئناف أنألسباب تتعلقو األساسي. 
اإلجراءات يكونون قد شاركوا يف عندما تمهيدية ملشاركة يف الطعون اليف ااحلق التلقائي للضحايا للمحكمة، الداخلي 

االستئناف.هذا اليت أدت إىل 
لوران غباغبو و/أو بلي التمهيدية لقضية رحلة املاركة يف للمشقُبلت ضحية ٤٦٨ا جمموعه اإلذن ملومت-٢٥

تقدمي الطلبات حاجة إىل تقدمي طلب جديد. كما فتحت الدائرة االبتدائية عملية ا ملشاركة يف احملاكمة دومنباغودي 
سبتمرب ل/أيلو ٣ويف . ةطلب مبسطمدة يف ذلك استمارةتمعملشاركة يف إجراءات احملاكمة، ني باللسماح لضحايا إضافي

من أحد مبساعدةٍ ماسيدا من مكتب الضحايا،السيدة باولينا تواصل ، قررت الدائرة التمهيدية األوىل أن ٢٠١٥
يف إجراءات احملاكمة املتعلقة بالقضية املشرتكة.قبلت مشاركتهم نالذيضحايا متثيل الأعضاء الفريق يف كوت ديفوار، 

سيمون غباغبواملدعية العامة ضد(ب)
طعن كوت ديفوار يف قراراها بشأن الدائرة التمهيدية األوىل أصدرت ، ٢٠١٤مرب كانون األول/ديس١١يف -٢٦

كوت ديفوار بالتزامها بتسليم سيمون غباغبو رةً ذلك الطعن ومذكِّ ةضد سيمون غباغبو، رافضمقبولية الدعوى 
قرار الدائرة التمهيدية األوىل معلنة أن الدعوى يدت دئرة االستئنافأ٢٠١٥أير/مايو ٢٧للمحكمة دومنا تأخري. ويف 

إصداره.صورة يف مسأة صحة القرار من تاريخمراجعتها كانت حمأن وشددت على ة مقبولة كماحملمام أ
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ICC-ASP/10/20األنشطة الميدانية- ٣

ري سيتيف كوت ديفوار، مبا يف ذلك احملكمة لعمليات املساعدة كتب امليداين يف أبيدجان قدم امل-٢٧
ا أنشطة التوعية وركزت . احلكومةتعاون  والدورات التدريبية مع املنظمات للقاءات لى اعاحملكمة اليت قامت 

تمعات املتإلوسائل اغري احلكومية و  يف مرحلة ما بعد األزمة االنتخابية من لتمكينهم من مواكبة أثرةعالم وا
يتعلق باحلالة. ولتعزيز أثر عملية التوعيةفيماالدولية التطورات القضائبة الرئيسية اجلارية أمام احملكمة اجلنائية 

بنجاح ٢٠١٥يف متوز/يوليه بني فئات الشباب مت تكثيف استخدام وسائل التواصل االجتماعي وأطلقت
ب املهنية للعاملني يف جمال التوعية.ر ق التجامدونة توثِّ 

، السوداندارفورالحالة في - جيم

التحقيقات- ١

ادي حلــــــواعشـــــرين دمت املدعيـــــة العامـــــة تقريريهـــــا ال، قـــــ)٢٠٠٥(١٥٩٣جملـــــس األمـــــن وفقـــــا لقـــــرار-٢٨
لــــس. وركـــزت املدعيــــة يف اإلحــــاطتني اللتـــني قــــدمتهما يف والعشـــرين  كــــانون ١٤بشــــأن احلالـــة يف دارفــــور إىل ا

حكومـــة الســـودان وعـــدم اختـــاذ إجـــراءات عـــدم تعـــاون علـــى ٢٠١٥حزيران/يونيـــه ٢٩و٢٠١٤األول/ديســـمرب 
الفريـق الرفيـع املسـتوى املعـين عبـارات ذكِّرا بوشـدد املكتـب، مـسـؤولني عـن اجلـرائم املرتكبـة. وطنيـة ضـد املقضائية 

ليــة اجلنائيــة الدو ةإجــراءات احملكمــعلــى أن ي، كــحتــاد األفريقــي، املعــروف أيضــا باســم فريــق مبيبــدارفور التــابع لال
هـل دارفـور يسـتحقون االهتمـام، لـيس بسـبب أن أيف السـودان، و ا علـى إجـراءات املسـاءلة حمفـز قد تكـون عـامال 

نظــرا ملــا القــوه ، وطــنهم، ولكــن أساســا ألن هلــم احلــق يف العدالــة، مبــا يف ذلــك يف ةدوليــاختــاذ إجــراءات التهديــد ب
الـيت تقـرتب حـاالت للملـوارد االنـزر اليسـري مـن لتخصـيصحاجة بينما توجد أنه جمددا وأكد املكتب من معاناة. 

لتحقيقــات دارفــور خمصــصمرحلــة احملاكمــة، واصــل فريــق حمــدود مــن احملــامني واحملققــني احملاكمــة أو هــي يف مــن 
ىل الســودان الــدخول إعــدم و املــوارد، مــن حيــث قيــود بــالنظر إىل الةحمــدودبقــدرة لقيــام بعملــه، وإن كــان ذلــك ا

ســبلرصــد واصــل بعثــة إىل تســعة بلــدان، و ٢٠كتــب املوفــدأو . األمــنملتابعــة مــن جملــسوعــدم كفايــة الــدعم وا
اجلــوي لتحقيــق ميكــن أن تشــكل جــرائم مبوجــب نظــام رومــا األساســي، مبــا يف ذلــك القصــف لواجتاهــات جديــدة

تهجــــري عاديــــة، والقتــــل، واهلجمــــات علــــى املــــدنيني، والعنــــف اجلنســــي، والالرائم واجلــــاملزعــــوم واهلجمــــات الربيــــة، 
االنسانية وقوات حفظ السالم، واالعتقاالت التعسفية.ساعدات اهلجمات على عمال املو القسري، 

ا. وتشري املعلومات اليت مت مجعها إىل كتب املوال يزال -٢٩ يرصد احلالة وجيمع املعلومات املتعلقة 
إزاء االدعاءاتهكتب عن قلقاستمرار ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وإبادة مجاعية. وأعرب امل

ا مهمة األمم املتحدة يف دارفور عن حدوث تالعب يف التقارير  ووجود تعتيم مقصود على جرائم اليت أعد
، وهي ادعاءات قوات حكومة السودانتلك اليت ارتكبتها سالم، ال سيما الارُتكبت ضد مدنيني وحفظة 

إىل إجراء حتقيق لألمم املتحدة ودعا املكتب األمني العام .يدعمها توثيق من املتحدث السابق باسم البعثة
اجلرائم اليت ترتكب أشار املكتب أيضا إىل أن التقارير املتعلقة و . دعاءاتواف ومستقل وعلين يف تلك اال

قيد بصورة منهجية الوصول تحكومة السودان النشاط اإلجرامي بأكمله مبا أن تقدم صورة كاملة عن حاليا ال
.ارتكاب جرائم فيهعديد من املواقع اليت يزعم إىل ال
ا األمم املتحدة مؤخرا مع األشخاص كتب املوأحاط - ٣٠ علما باالتصاالت الرفيعة املستوى اليت أجر

ده االتصاالت. سإعالمه أنه جيري عرب عن تقديره على ي، و مذكرات اعتقالالذين صدرت حبقهم  ووفقا لفا 
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على كتبُ املشجعَ ، ٢٠١٣قدم إىل جملس األمن يف حزيران/يونيه ب يف تقريره امللالقرتاح الذي قدمه املكت
لتنفيذ حقامثل هذه االتصاالت مطلوبة تإذا كانما لبيان مستمرنقدي من خالل حتليل تقييم دقيقإجراء 

غري سياسة االتصاالت مم املتحدة، وذلك متشيا مع تطبيق ألبتفويض من ااحملددة الواجبات األساسية 
.ضروريةال

ةيالتطورات القضائ- ٢

: ملدعية العامة ضد عمر حسن أمحد البشريا(أ)
، يف التواريخ املبينة لكل أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارات تدعو السلطات املختصة التالية-٣١

تشرين ١(:وديةاململكة العربية السعوتسليمهالبشريالسيد العتقال إىل التعاون مع احملكمة منها، 
تشرين ١٤العربية ()؛ ومجهورية مصر٢٠١٥آذار/مارس ٢٤وشباط/فرباير ٢٤، و٢٠١٤األول/أكتوبر 
كانون ٨، و٢٠١٤نوفمرب/لثاينتشرين ا٤(إثيوبيا)؛ و ٢٠١٥آذار/مارس ٢٤، و٢٠١٤األول/أكتوبر 

شباط/فرباير ٢٤املتحدة ()؛ واإلمارات العربية ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢٣، و٢٠١٤/ديسمرب لاألو 
.)٢٠١٥شباط/فرباير ٢٤ومملكة البحرين ()؛٢٠١٥شباط/فرباير ٢٤(والكويت )؛٢٠١٥

، أن مجهورية ةالعامة، بناء على طلب من املدعيالثانيةالدائرة التمهيدية جدت و ، ٢٠١٥مارس آذار/٩ويف -٣٢
عتقال القائمة الطلبات الجهزة املختصة يف احملكمة وتنفيذ مع احملكمة برفضها عمدا التنسيق مع األمل تتعاون السودان 

ا مبوجب النظام األساسي، وقررت إحالة املسألة وتسليمهعمر البشري ، وبالتايل منع احملكمة من ممارسة وظائفها وسلطا
ية البشري ضيسري على ق، اقرار الثانية، أصدرت الدائرة التمهيدية ٢٠١٥أبريل نيسان/١٥يف و إىل جملس األمن. 

سفر عن معلومات وجود املسجل يف حالة يأمر ، الثانيةأمام الدائرة التمهيدية قيد النظر أي قضية أخرى على وكذلك 
م  إرسال مذكرة شفوية إىل الدول األطراف يف النظام األساسي لتذكريها بواجبها بمذكرة اعتقالصدر حبقهم مشتبه 

اعتقال املشتبه به إىل أو دعوة الدول غري األطراف يف النظام األساسي لمحكمةمه ليوتسليف اعتقال املشتبه به 
جلميع موحَّدج ناك ليكون هالدائرة التمهيدية األوىل من نفسه للمحكمة. وصدر قرار مماثل يف اليوم وتسليمه 
طليقا.اعتقال أمر صدر حبقه فيه ه ال يزال مشتبحيث ني التمهيديائرتنيالدأمام احلاالت 

ةالعامة، بناء على طلب من املدعيالثانية قراراالدائرة التمهيدية أصدرت ، ٢٠١٥هيونيحزيران/١٣ويف -٣٣
صت خلُ لمحكمة على الفور، وتسليمه لاعتقال البشري بتوضيح أن مجهورية جنوب أفريقيا ملزمة إصدار أمر لبيقضي 

ال هاعتقال البشري وتسليم للمحكمة، وأنبقانوين زام البااللتبالفعل على علم كانت فريقيا  إمجهورية جنوب فيه إىل أن 
تتوصل الثانية، قبل أن التمهيدية الدائرة طلبت ، ٢٠١٥سبتمرب أيلول/٤يف و تذكري الدولة بالتزامها. بالتايل إىل حاجة 

ل لطلب ثتمل مت) من النظام األساسي بشأن ما إذا كانت مجهورية جنوب أفريقيا ٧(٨٧وفقا للمادة إىل استنتاج 
السلطات املختصة يف جنوب أفريقيا من أحكام النظام األساسي، خالف ما تقضي به وتسليمه اعتقال عمر البشري 
١٤و١٣يف ضور عمر البشري قمة االحتاد األفريقي يف جوهانسربج اليت حتيط حببشأن األحداث اتقدمي وجهات نظره

.٢٠١٥هيونيحزيران/١٥و
د اهللا بندا أبكر نوريناملدعية العامة ضد عب(ب)
طعن السيد بندا ضد قرار الداشرة االبتدائية الرابعة ستئناف دائرة االرفضت ، ٢٠١٥آذار/مارس ٣يف -٣٤

نظرا النعدام ضمانات قدرة املتهمني ذكرة اعتقالوامر املثول مبض أالذي يعو ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١١الصادر بتاريخ 
م. على االستسالم مبحض إراد

:املدعية العامة ضد عبد الرحيم حممد حسني) (ج
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ICC-ASP/10/20أن ةالعامة، بناء على طلب من املدعيالثانيةالدائرة التمهيدية وجدت ، ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٦يف -٣٥ ،

القائمة طلبات المع احملكمة برفضها عمدا التنسيق مع األجهزة املختصة يف احملكمة وتنفيذ مل تتعاون مجهورية السودان 
ا مبوجب النظام وتسليمهعبد الرحيم حممد حسنيالعتقال ، وبالتايل منع احملكمة من ممارسة وظائفها وسلطا

األساسي، وقررت إحالة املسألة إىل جملس األمن. 

األنشطة الميدانية-٣
وعدم القدرة جانب احلكومة السودانيةالتعاون من بسبب عدم للمحكمة امليدانية أنشطة مل تكن هناك -٣٦

. مذكرات االعتقالوكذلك بسبب عدم اختاذ إجراءات أمام احملكمة لعدم تنفيذ إىل أراضيها دخول لتايل على البا

مقراطيةجمهورية الكونغو الديالحالة في - دال

التحقيقات  - ١

ا ارتكبت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، السيما يف ال يزال التحقيق - ٣٧ يف اجلرائم اليت يزعم أ
القائد يف حق مذكرة االعتقال القائمة مستمرين بشأن وتنسيق ش اوقد جرى نق، مستمرا. كيفواتاطعمق

هكتب حتقيقاته وعملاملواصل و ، سيلفسرت موداكومورا. قوات الدميقراطية لتحرير رواندا"العسكري حلركة "ال
احملاكمة يف القضية إعداداته و بتحقيقتتصل إىل ستة بلدان ةبعث٤٦وفد أفقد لقضايا اجلارية. لادعم

م،و وفحص الشهود مجع األدلةدفذلك و ، نتاغندااملرفوعة ضد السيد  ، وتأمني استمرار التعاوناستجوا
األمم عن وثائق كتب يف مناسبات خمتلفة رفع القيود املباإلضافة إىل ذلك، طلب و . بني أمور أخرىمن 

املساعدة من األمم املتحدة طلب أثناء احملاكمة و نوي استخدامهايمصادر أخرى من املتحدة ووثائق 
كتب بعثات إىل املأوفدو أثناء احملاكمة. مدالء بشهادلإلموظفني (سابقني)ميلتقدوالشركاء اآلخرين 

يف مقاطعات كيفو. قوات الدميقراطية لتحرير روانداالحتقيقاته املتعلقة جبرائم مزعومة ارتكبتها يف إطار بلدين 
وإىل جانب تعلق بطلب اإلفراج املبكر الذي تقدم به توماس لوبانغا دييلو. تكتب عدة بعثات املأوفدو 

لجرائم املزعومة واحلاالت احملتملة يف مجهورية الكونغو الدراسة الفعالة لكتب املالقضايا القائمة، يواصل 
فالت من العقاب وتعزيز اإلبشأن ثغرة مع سلطات مجهورية الكونغو ناقشات نشطةيبادر مبالدميقراطية و 

الكونغو والدول األخرى يف هذه اجلرائم.اليت جتريها لتحقيقات الوطنية لالدعم 

التطورات القضائية- ٢

:املدعية العامة ضد توماس لوبانغا دييلو(أ) 
، باألغلبية، احلكم الذي أصدرته الدائرة دائرة االستئنافيدتأ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١يف -٣٨
واستخدامهم يف األعمال عاما ١٥أقل من مذنب بتجنيد أطفال لوبانغابتدائية األوىل وقضت فيه بأن السيد اال

حيث وجدت أن احلكم ، عاما سجنا على السيد لوبانغا١٤دائرة االستئناف احلكم يدت . ويف التاريخ نفسه أالقتالية
ا.السيهو يتناسب مع ذنب ليس غري متناسب مع خطورة اجلرائم و  د لوبانغا يف ارتكاب اجلرائم اليت أدين بشأ

وق االسئتئماين مرت الصندأوىل بشأن التعويضات و عدلت الدائرة االبتدائية األ٢٠١٥آذار/مارس ٣ويف -٣٩
وضعت دائرة وىل املشكلة حديثا. و اعية إىل الدائرة االبتدائية األمشروع خطة تنفيذية لتعويضات مجللضحايا بتقدمي 

، ٢٠١٥آذار/مارس ١٨و١٤يضات. ويف و أمر التعيف اف يف حكمها العناصر الدنيا الضرورية املطلوبة االستئن
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لبقية اإلجراءات املتعلقة الدائرة أصدرت الرئاسة قرارات حتيل القضية إىل الدائرة االبتدائية الثانية وإعادة تشكيل
تشرين ٣ماعية حبول اجلات ضتعويلطة تنفيذية ليا خقدم الصندوق االستئماين للضحان يأبالتعويضات. ومن املقررر 

.٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
كم يف احللزامية ادة النظر اإلعإل، عقدت دائرة االستئناف جلسة استماع ٢٠١٥/أغسطس آب٢١يف و -٤٠

) من النظام األساسي.٣(١١٠السيد لوبانغا عمال باملادة الصادر على 
غااملدعية العامة ضد جرمني كاتان(ب)
شرتاك مع املمثل القانوين ت باالمظمن بعثة نُ جرد االنتهاء مب، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٦يف -٤١

٢٧املؤرخ يف الدائرة االبتدائية الثانية ات التعويضات، عمال بأمر طلبللضحايا، أودع قلم احملكمة تقريرا عن 
عاىن منه الضحايا وتدابري التعويض املطلوبة. ات تفصيلية عن الضرر الذيمم للدائرة معلو د، يق٢٠١٤آب/أغسطس 

أودع ، ٢٠١٥نيسان/أبريل ١يف ادر ر الدائرة االبتدائية الثانية الص، عمال بأم٢٠١٥ويف أيار/مايو وحزيران/يونيه 
.اف واملشاركون مالحظات عن اإلجراء واملبادئ املتعلقة بالتعويضاتطر األ

:وياملدعية العامة ضد ماتيو نغودجولو ش(ج)
دائرة االستئناف باألغلبية حكم الدائرة تبعا الستنئاف املدعية العامة، أيدت، ٢٠١٥شباط/فرباير ٢٧يف -٤٢

م شوي نغودجولو ماتيو السيد الذي يربئ ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٨يف االبتدائية الثانية الصادر  ارتكاب من 
جب و طلبا للتعويض مبنغودجولو ، أودع السيد ٢٠١٥آب/أغسطس١٤ويف . جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب

اية الفرتة املشمولة بالتقرير، من النظام األ٨٥املادة  الطلب قائما.ال يزال ساسي. ويف 
بوسكو نتاغندا: املدعية العامة ضد(د)
. دائية السادسةلدئرة االبتاأمام ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٤إىل ٢االفتتاحية يف احملاكمة من رافعات املجرت ٤٣

٨٧بعرض األدلة من االدعاء (من املتوقع أن يقدم حوايل ٢٠١٥تمرب بأيلول/س١٥يف دلة مرحلة تقدمي األوبدأت
م)اشاهد .إفادا

ؤرخة يف املةتوصية الدائرة االبتدائية السادسبشأن أصدرت الرئاسة قرارها ، ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥ويف -٤٤
بعد النظر يف العديد من و عقد جزء من احملاكمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. تقضي باليت ٢٠١٥مارس آذار/١٩

مدة األمن، وتكاليف عقد إجراءات خارج الهاي، والتأثري احملتمل على الضحايا والشهود، وطول منها ،العوامل
ى تصور احملكمة والتأثري احملتمل على ، والتأثري احملتمل علوالغرض منهااإلجراءات اليت ستعقد بعيدا عن مقر احملكمة

االفتتاحية يف مقر احملكمة.إجراء املرافعات قررت الرئاسة ،خرى أمام احملكمةاألجراءات اإل
تقريرا عن تلك املشاورات توبعد أن تلقاملشاركني ضحايا الالدائرة السادسة، بعد مشاورات مع وأكدت -٤٥

نيمشرتكنيقانونيبوصفهما ممثلْني للضحايان من مكتب املمثل القانوين يْ املوجودَ ْني اميَـ احملقلم احملكمة، تعيني أعده 
الدائرة االبتدائية تلمشاركة يف اإلجراءات، أمر للضحايا امن الضحايا. وفيما يتعلق بإجراءات قبول موعتني خمتلفتني

تقييمها على أساس و رة على أساس متجدد، إحالة مجيع الطلبات املستوفاة الواردة إىل الدائقلم احملكمة بةالسادس
اختاذ قرار واضح احملكمة قلم إال تلك اليت ال ميكن لإىل األطراف ل رسَ أال تُ ، و الدائرةددها حتمبادئ توجيهية واضحة 

ا  فستقوم الدائرة بشكل واضح، املؤهلة غري بشكل واضح أو املؤهلة تلك بألي سبب من األسباب. وفيما يتعلق بشأ
.يف تقييم قلم احملكمةبّني خطأ ، إال إذا كان هناكتقييم قلم احملكمةعلى يق التصدب
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ICC-ASP/10/20األنشطة الميدانية- ٣

احلكومة يف تنفيذ من جانب تعاون ضمان المحكمة يف كينشاسا إىل حد كبري يف للساهم املكتب امليداين -٤٦
عاون بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف تكان و . القضائينيلتعاون واملساعدةقلم احملكمة املتعلقة باطلبات 

نتاغندا.املوقع يف قضية بوسكوأساسيا عند اإلعداد لدراسة جدوى إقامة إجراءات يفمجهورية الكونغو الدميقراطية
تجراءات يف حمجعل اإلركزت أنشطة التوعية على و -٤٧ ووسائل ات عماكمة بوسكو نتاغندا يف متناول ا

يو نغودجولو شوي وإدارة توقعات السكان واجلهات املعنية فيما عن االنشغال بشأن تربئة ماتيف إتوري، وجميبةً اإلعالم
. ومت احملبوسْني واحتمال اإلفراج املبكر عن وبانغا وكاتانغا، مبا يف ذلك التعويضات املتعلقة بقضييت لاإلجراءات يتعلق ب

امعات بالتعاون مع نظمات غري حكومية دولية.يف العديد من اجلورات توعية للطلبة دعقد 

كينياالحالة في- هاء

التحقيقات- ١

واالضطهاد، اليت يُزعم النقل القسري أو هجريوالتالقتل علومات عن جرائم تلقي املواصل املكتب -٤٨
ا ارُتكبت يف بلدة توربو ومنطقة إلدوريت الكربى وبلدة كابسابت وتالل ناندي خالل الفرتة  كانون ٣٠من أ

اية كانون الثاين/يناير تقريبا إ٢٠٠٧األول/ديسمرب  معلومات عن تلقي وواصل املكتب أيضا .٢٠٠٨ىل 
نسانية واالضطهاد، اليت غري اإلواالغتصاب وغري ذلك من األفعال النقل القسري أو هجريجرائم القتل والت

ا ارُتكبت يف الفرتة ما بني  ضد مدنيني مقيمني يف ناكورو ٢٠٠٨ين/يناير كانون الثا٢٨و٢٤يُزعم أ
سيما املنتمني منهم جلماعات لوو ولوهيا وكالنجني الللحركة الدميقراطية الربتقالية، ونيفاشا اعُتربوا مناصرين 

من ٧٠املادة مبوجب لالعدبإقامة األفعال اجلرمية املخلة من أخرى حاالت ق يف قحياملكتب ال يزال و العرقية.
بلدا.١١بعثة يف ٣١املكتب أوفدو .ما األساسينظام رو 

التطورات القضائية- ٢

:وليام ساموي روتو وجوشوا أراب سانغاملدعية العامة ضد(أ)
ل أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير. وميثُ ٢٠١٣يلول/سبتمرب ١٠يف تاستمرت احملاكمة اليت بدأ-٤٩

مام احملكمة.أواعية طاملتهموم 
(أ) دائرة االستئناف قرار الدائرة االبتدائية اخلامسةأيدت ، ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٩ويف -٥٠

ا يف املوقع يف إقلم  دولة طلب التعاون من كبينيا إلرغام الشهود على املثول أمام احملكمة اليت تعقد جلسا
نح متنظام األساسي )(ب) من ال٦(٦٤الفيديو. وأكدت دائرة االستئناف أن املادة بأو عن طريق وصلة طرف 

النظام األساسي هي )(ب) من ١(٩٣ن املادة أإلرغام شاهد على املثول أمامها و السلطة لدائرة االبتدائية ا
األساس القانوين الصحيح لطلب التعاون من دولة.

االبتدائية، باألغلبية، على اإلفادة املسجلة سلفا الدائرة وافقت ، ٢٠١٥آب/أغسطس ١٩ويف - ٥١
اك استئناف ضد ناملعدلة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وه٦٨لبعض الشهود يف األدلة مبوجب البند 
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الدائرة . واستمعت ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٠ختتم تقدمي األدلة من االدعاء يف هذا القرار ال يزال قائما. واُ 
شاهدا أثناء مرافعة االدعاء.٣٠إىل االبتدائية

:املدعية العامة ضد أوهورو مويغاي كينياتا(ب)
قررا برفض طلب الدائرة االبتدائية اخلامسة (ب)صدرت ، أ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣يف -٥٢

القضية تأجيلالذي يلتمس فيه إحالة مسألة تعاون كينيا إىل مجعية الدول األطراف ورافضة طلب االدعاء 
ة بشأن عدم تعاون كيينا قرار الدائرة االبتدائيدائرة االستئناف نقضت ٢٠١٥آب/أغسطس ١٩أكثر. ويف 

آب/أغسطس ٢٦الختاذ قرار جديد. ويف عادته املزعوم على أساس األخطاء اليت وجدت يف تقديرها وأ
ا يف اخلامسة (ب) األطراف واملشاركني إىل تقدميالدائرة االبتدائية دعت ٢٠١٥ مزيد من الدفوع ملساعد

اختاذ قرارها اجلديد يف املسألة.
لسيد  التهم املوجهة لإخطارا بسحب ةالعامةاملدعيت، قدم٢٠١٤ديسمرب كانون األول/٥يف و -٥٣

اء اإلجراءات يف هذه ٢٠١٥مارس آذار/١٣يف اخلامسة (ب) البتدائية الدائرة لذلك قررت تبعاو كينياتا، إ
العالقة.تسوية بعض املسائل هنا بر احلالة، 

قانوينالشخصا بواسطة ممثلهم ٨٦٧عند االنتهاء من القضية، بلغ عدد املشاكني يف اإلجراءات و -٥٤
املشرتك.

:ضد والرت أوسابريي باراسااملدعية العامة(ج)
مذكرة فاع يطعن يف لدابه لبا تقدم الثانية طالدائرة االبتدائية ، رفضت ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٠يف -٥٥

مر ياملثول.أبالب تعويضهطوي٢٠١٣يف آب/أغسطي تصدر اعتقال
بول غيشريو وفيليب كيبكوش بت: ضداملدعية العامة(د)
مبوجب ةالعامةطلب املدعيقرارار خمتوما بشأن التمهيدية الثانية أصدرت الدائرة٢٠١٥آذار/مارس ١٠يف -٥٦

تتعلق "فيليب كيبكوش بت"و"غيشريوبول"مذكريت اعتقال يف حق إىل جانب، من النظام األساسي٥٨املادة 
) (ج) من النظام ١(٧٠شاهد مبوجب املادة ، وممارسة تأثري مفسد على لالعدبإقامة باألفعال اجلرمية املخلة 

اعتقال ، عقب تقالمذكريت االعاخلتم عن الثانية الدائرة التمهيدية أزالت ، ٢٠١٥سبتمرب أيلول/١٠ويف األساسي. 
مااحملكمة اعتقاهلب لتنفيذا لط٢٠١٥هيوليمتوز/٣٠يوم يف نريويب كيبكوش بت وفيليب  غيشريو بول الشرطة الكينية 

قاضي احملكمة العليا يف كينيا وفقا للقانون الكيين.أمام ، وتقدميها ليمهماوتس

األنشطة الميدانية- ٣

هات املعنية ذات الصلة، مبا يف ذلك أعضاء السلك الدبلوماسي واألمم املكتب امليداين يف نريويب اجلأبقى -٥٧
ا احملتملةاطالع املتحدة واملنظمات غري احلكومية، على  كافة متابعةيسري، فضال عن تبالتطورات القضائية وتأثريا

.مع احلكومةلتعاون القضائي واملساعدةاطلبات 
شات اليت نظمتها املؤسسات اإلعالمية وكذلك يف حلقات العمل اليت ملناقاقابالت و املاحملكمة يف تشاركو -٥٨

مت نشرها وبثهما يف ،إذاعيو تلفزيويننياجمنبر حملكمة اجلنائية الدولية اأنتجت باإلضافة إىل ذلك، و نظمها الشركاء. 
املتعلقتني بكينيا، القضيتنياهلامة يف لسات االستماع جلمع ملخصات "ة"يف قاعة احملكممها:البالدءمجيع أرجا

القضيتني.نياملسائل املتصلة بكل قضية من هاتو"اسألوا احملكمة" الذي يرد على األسئلة املتعلقة ب
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ICC-ASP/10/20الحالة في ليبيا- واو

التحقيقات- ١

تشرين الثاين/نوفمري ١١يف عن احلالة يف ليبيا ثامن والتاسع الها يقدمت املدعية العامة إىل جملس األمن تقرير -٥٩
سيف اإلسالم القذايف ة للمجلس عن قضييت ث، على التوايل، مقدمة معلومات حمد٢٠١٥أيار/ مايو١٢و٢٠١٤

سيف اإلسالم ، وعن حالة التعاون مع حكومة ليبيا. وواصل املكتب الدعوة إىل النقل الفوريوعبد اهللا السنوسي
.هقل أو حتول دون تنفيذ طلبات تسليمإىل احملكمة والتشاور معها من أجل حل أي مشكالت قد تعر القذايف

جرائم ترتكبها امليليشيات واجلماعات عن رصد مزاعم يزال يسبعة بلدان وال إىل بعثة ١٣كتب وفد املأو -٦٠
ملساءلة بشأن استخدام العنف ضد املدنيني واملنشآت املدنية من قبل مجاعات إىل اكتب املاملسلحة يف ليبيا. ودعا 

زعم أو غريها من اجلهات الفاعلة على األراضي الليبية كما يُ (داعش)ولة اإلسالمية يف العراق والشام عي الوالء للددَّ تَ 
الذي ليبيا بشأنكتب أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية امليعترب و ). ٢٠١٥(٢٢١٣أيضا يف قرار جملس األمن رقم 

ل هذه اجلرائم.مثميتد بداهة إىل ) ٢٠١١(١٩٧٠قرار جملس األمن رقم هنحمي

مدنية يف طرابلس أهداف و تقارير عن هجمات مزعومة نفذت ضد سكان مدنينيبأيضا على دراية كتب وامل-٦١
اهو منشغل و وكذلك أجزاء أخرى من البالد، وبنغازي رصد كتب املواصل و ، ودعا إىل وضع حد فوري هلا. بشأ

.التحقيقاملتلعقة بالوضع على األرض وأنشطته

سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا على طرابلس حمكمة اجلنايات يف با حلكم اإلعدام الصادر عن تعو -٦٢
كتب يعكف امليف ليبيا، ٢٠١١انتفاضة أثناء لدورهم ٢٠١٥هيوليمتوز/٢٨آخرين، يف متهمني السنوسي، من بني 

ر دائرة االستئناف بشأن مقبولية قضية ا ملراجعة قراطلبً تدعِّم أو ال دعم قد توقائع جديدة تقييم وجود على حاليا 
تقدمي عن راضيا ته، استنادا إىل املعلومات اليت يف حوز أن املكتب مل يكن، السنوسي أمام احملكمة اجلنائية الدولية. ورغم 

ا. املاملزيد من املعلومات ظهر هذا الوضع قد يتغري إذا إال أن طلب إعادة النظر يف قرار املقبولية،  حت وأوضوثوق 
احلايل غري قابلاحلكم السيد القذايف أن حق يف رالصادباالمتناع عن تنفيذ حكم اإلعدام قرار الدائرة ليبيا يف رد على 

ق مطلق يف حماكمة جديدة عند نقله من الزنتان إىل عهدة احلكومة الليبية.حبللتطبيق يف ليبيا، وأنه سوف يتمتع 

التطورات القضائية- ٢

: سيف اإلسالم القذايفعامة ضداملدعية ال(أ)

مل متتثل لطلب يبيا وىل أن لاالبتدائية األدائرة وجدت ال، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٠يف - ٦٣
إعادة الوثائق األصلية احملجوزة إىل حمامي ها القاضي بطلبلتسليم سيف اإلسالم القذايف و احملكمة القاضي ب

هلذين الطلبني ليبيا إحالة مسألة عدم امتثال التمهيدية األوىلائرة سيف اإلسالم القذايف. وعليه، قررت الد
إىل جملس األمن. 

إصدار أمر ، رفضت الدائرة التمهيدية األوىل طلب دفاع سيف اإلسالم القذايف ٢٠١٥فرباير شباط/٤يف و - ٦٤
تبادل املعلومات ذات ا يتعلق بليبيا، فيمبني و ها بينم األعباء قاستبشأن كشف عن مذكرة تفاهم تلةالعامةلمدعيل
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األوىل الدائرة التمهيدية رفضت ، ٢٠١٥أغسطس /آب٢٤يف و يف اجلرائم اليت ارتكبت يف ليبيا. ما الصلة حتقيقا
املساعدة القانونية.بشأن سيف اإلسالم القذايف مراجعة قرار املسجل دفاع طلب 

ماليالحالة في - زاي

التحقيقات- ١
ا ارُتكبت يف مجيع مناطق مايل.كتب مجعاملواصل -٦٥ املعلومات واألدلة بشأن اجلرائم اليت يُزعم أ

ناطق الشمالية الثالث. على املاالهتمام اجلغرايف يف املرحلة األوىلوعلى أساس نتائج الدراسة األولية، انصب 
م، و بعثة إىل تسعة بلدان ٤٦كتب أوفد املو  رمني استمراأتدف مجع األدلة وفحص الشهود واستجوا

ائه، مبا يف ذلك الدول يف منطقة الساحل.كتعاون شر 
، أمور أخرىمن بني، من نظام روما األساسي، يُويل مكتب املدعية العامة)‘٤’((هـ) ) ٢(٨وعمال باملادة -٦٦

يف قائمة مدرجو ما همنها تارخيية، الدينية و الثار لآلمبان على لمزاعم املتعلقة بشن هجمات متعمدة لاهتماما خاصا 
. وحرص أيضا على يف هذا الشأنمع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةبالتايل املكتب الرتاث العاملي، وتعاونَ 

بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة ذلكالتعاون مع عدد من وكاالت األمم املتحدة األخرى املوجودة يف مايل، مبا يف
ق االستقرار يف مايل. األبعاد لتحقي

األنشطة الميدانية- ٢

ضروريق اوهو اتف، تانياموريمع سلطات اكتب اتفاق تعاون مهمأبرم امل، ٢٠١٤ديسمرب كانون/األول يف  -٦٧
ون لضحايا والوسطاء احملتملني الذي سيعملعن اتقرير إعداد احملكمةطلبت و .بصورة فعالةيف مايلللقيام بعملياته 

تها امليدانية يف املستقبل.أنشطلصاحل
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التحقيقات- ١

وغريهــــا مــــن غنديــــة القــــوات املســــلحة األو حكومــــة أوغنــــدا ي لــــممثمــــع لقــــاءات العديــــد مــــن الكتــــب املأجــــرى -٦٨
ر . وأمــــرت الــــدائرة التمهيديــــة املكتــــب بإشــــعايش الـــرب للمقاومــــةبشــــأن التحقيقــــات املتعلقــــة جبــــاملؤسســـات يف أوغنــــدا 

ـــم  ومنـــذ كـــانون . ٢٠١٥ول/ســـبتمربلأي٢١لحبلـــو لـــه ينـــوي توجيههـــا جديـــدة دومينيـــك أونغـــوين وفريـــق دفاعـــه بـــأي 
ـدف ٤١املكتب ، أوفد٢٠١٥الثاين/مياير  امـات إضـافية بعثة للحصول على املزيد مـن األدلـة  أونغـوين. إىل توجيـه ا

العنـــف اجلنســـي والعنـــف القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس ئم ار ارتكـــاب جـــزاعم بمـــالتحقيق يف بـــ، بوجـــه خـــاص،كتـــبيقـــوم املو 
داخليـــا، واالضـــطهاد، وجتنيـــد اجلنـــود األطفـــالمهجـــرين للواجلـــرائم النامجـــة عـــن هجمـــات علـــى أربعـــة خميمـــات منفصـــلة 

ألدلـة علـى اكتـب تقبـلاملالرتكيز احلايل على القضية املرفوعة ضد دومينيك أونغـوين، يواصـل وبينما جيري . مهمواستخدا
ا ائم ارتكبها أشخاص بغـض النظـر عـن تلـك جر  مـن نظـام رومـا ٥٤وفقـا للمـادة و . مـذكرات اعتقـالالـيت صـدرت بشـأ

ضد راسكا لوكويا املتخدة إلجراءات اوبانتهاء التجرمي والتربئة على حد سواء. ظروف يف املكتب حتقيقاجيري األساسي 
حــق أعضــاء قيــادة الصــادرة يف مــذكرات االعتقــالبــق ســوى مــذكرتني مــنتمل )، ٢٠١٥) وأوكــوت أوديــامبو (٢٠٠٧(

كتــب تشــجيع اإلجــراءات امليواصــل و . وزيــف كــوين وفنســنت أويتجبنتعلقــات، و يف انتظــار التنفيــذجــيش الــرب للمقاومــة
الوطنية فيما يتعلق جبميع األشخاص الذين ارتكبوا جرائم خالل النزاع.القضائية 

تطورات القضائيةال- ٢

:ضد جوزيف كوين وفنسنت أويت وأوكوت أوديامبوةامالعةاملدعي(أ) 
إىل ، ٢٠٠٥هيوليمتوز/٨يف ضده مذكرة اعتتقال احملكمةالذي أصدرت دومينيك أونغوين، مت تسليم-٦٩

كانون ٢١يف يف احملكمة، ونقل إىل مركز االحتجاز ٢٠١٥/ينايركانون الثاين١٦احملكمة اجلنائية الدولية يف عهدة 
فرباير شباط/٦يف و . ةالثانيالدائرة التمهيدية أمام ٢٠١٥يناير كامون الثاين/٢٦يف مثل أول مرة . و ٢٠١٥ناير يالثاين/

القضية املرفوعة ضد جوزيف  عن القضية املرفوعة ضد دومينيك أونغوين فصل ، قررت الدائرة التمهيدية الثانية ٢٠١٥
كوين وفنسنت أويت وأوكوت أوديامبو.

اء الثانية ، قررت الدائرة التمهيدية ٢٠١٥سبتمرب ول/أيل١٠ويف -٧٠ جراءات ضد أوكوت أوديامبو بسبب اإلإ
مارس يف آذار/السلطات األوغندية ها استخرجتجثةٍ عرف على ته مت المعلومات ومواد تثبت أنمبجرد تلقي وفاته، 
ا فحص احلمض النوويبواسطة  أوكوت أوديامبو.جثة على أ

م ضد دومينيك أونغويناملدعي العا(ب) 
١٧ويف األدلة. عن لكشف انظام حيدد اقرار الثانية ، أصدرت الدائرة التمهيدية ٢٠١٥فرباير شباط/٢٧يف -٧١

ا درجة إىل ، نقضت دائرة االستئناف قرار الدائرة التمهيدية الثانية ٢٠١٥ةيونيحزيران/ تقدمي رسوم طراف باألتأمر أ
العملية اآلثار اجلدوى و لكشف، دون التشاور أوال مع األطراف على لار ذلك شرطا إضافيا ، باعتبمعمقبيانية وحتليل

التزام من هذا القبيل.ناملرتتبة ع
كن الضحايا ميِّ نظام بعلق تتمبادئ دد حياقرار الثانية ، أصدرت الدائرة التمهيدية ٢٠١٥مارس آذار/٤يف و -٧٢

بعد أن مت فتح عملية و . لعملية الطلب هذهةمبسطةموحداستمارة ماد واعتاإلجراءات من تقدمي طلب لالشرتاك يف 
طلب للمشاركة يف ٦٠٠أكثر من قلم احملكمةاية الفرتة املشمولة بالتقرير سجل إىل و اياالضحتقدمي طلبات 
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ددحيقرارا ةالثاني، أصدرت الدائرة التمهيدية٢٠١٥سبتمرب أيلول/٣يف و أونغوين. اإلجراءات القصائية املتعلقة ب
لمشاركة يف اإلجراءات.لإجراءات قبول الضحايا 

، تأجيل جلسة ةالعامة، بناء على طلب املدعيالثانية، قررت الدائرة التمهيدية ٢٠١٥مارس آذار/٦يف و -٧٣
سنوات عشر طيلة ، مع األخذ بعني االعتبار أن املتهم كان فارا ٢٠١٦يناير كانون الثاين/٢١إىل غاية اعتماد التهم 

إعادة التحقيق يف القضية وإجراء حتقيقات إضافية. إىل ، أخرىأموربني من ، ة يف حاجة بالتايلالعامةتقريبا وأن املدعي
أثناء الكشفاملعلومات عمليات حجب لتنفيذ انظامالثانية، اعتمدت الدائرة التمهيدية ٢٠١٥/أبريلنيسان٢٣يف و 

، مت عقد جلسة حتضريية ملناقشة التقدم احملرز يف الكشف عن األدلة، ٢٠١٥عام مايوأيار/١٩ويف للدفاع. عن األدلة
امات إضافية، و اةالعامةاملدعيواعتزام  ) (أ) من النظام األساسي، ٣(٦١التهم وفقا للمادة استمارة لنظر يف توجيه ا

.التمهيديةجراءات باإلمسائل أخرى ذات صلة وأي
يبقى األمرأن ة،العامة، بناء على طلب املدعيالثانيةررت الدائرة التمهيدية ، ق٢٠١٥هيونيحزيران/٨و-٧٤

العامل اخلارجي، باستثناء مع ، ملنع كافة اتصاالت دومينيك أونغوين ٢٠١٥هيونيحزيران/٥الشفوي الصادر يف 
الدائرة التمهيدية أمرت ، ٢٠١٥هيونيحزيران/٢٤ويف حملامي، ساري املفعول. اومساعد يه الرئيسياالتصاالت مع حمام

يسرد ادومينيك أونغوين، وأن يقدم إىل الدائرة تقرير لالتصاالت اهلاتفية لراجعة التسجيالت الصوتيةمباملسجل الثانية 
، ةالعامةإىل املدعين تقدم ينبغي أحتديد أي التسجيالت لتتمكن الدائرة من ويلخص بإجياز حمتوى كل االتصاالت

التسجيالت الصوتية وضع املسجل إىل الثانيةالدائرة التمهيدية ت، أمر ٢٠١٥هيوليمتوز/١٣يف و فضال عن الدفاع. 
ما إذا كانت القيود بشأن دفوع بتقدميةالعامةاملدعيتوأمر والدفاع، ةالعامةملدعيايف متناول حمادثات هاتفية ستِّ ل

ظل ضرورية لضمان سالمة األدلة.على اتصاالت دومينيك أونغوين، أو أي تدابري مناسبة أخرى، ست
يف تقدمي خدمات أن املسجل فشليؤكد فيه الدفاع قدمه طلب تبعا ل، ٢٠١٥سبتمرب كانون األول/١يف و -٧٥

الثانيةالدائرة التمهيدية رفضت األشويل لضمان احرتام حقوق دومينيك أونغوين، لغة يف املناسبة الرتمجة والرتمجة الفورية 
دف إىل حتسني توافر اليت نشطة األيف سجل القضية تقريرا عن التقدم احملرز يف أن يقدم بجل الطلب وأمرت املس

األشويل.يف لغة وية الرتحرية والشفرتمجة ال
رئاسة لعقد جلسة اعتماد التهم التوصية إىل الثانية ، أصدرت الدائرة التمهيدية ٢٠١٥سبتمرب أيلول/١ويف -٧٦

بدء عملية التشاور مع تلك الدولة.من الرئاسة مكن حىت تتيف مجهورية أوغندا 

األنشطة الميدانية- ٣

القضائية، ال سيما اعتماد الدعوى ختلف مراحل مباإلحاطة ركزت أنشطة التوعية يف أوغندا على زيادة -٧٧
قام نائية الدولية، و بتمويل من احملكمة اجلبعنوان "العدالة أمر مهم" ربنامج إذاعيبستكملت هذه الدورات التهم. وقد اُ 
فئات مت استهداف و مليون نسمة. ١٩مسامع ، حيث بلغ بتقدمي الربنامجام مجهورهمحيظون باحرت نيخمتلفمثانية شركاء 

توثق اخلربات بنجاح إطالق مدونة مت ٢٠١٥يف متوز/يوليه عالم االجتماعي. و الشباب أيضا من خالل وسائل اإل
بنسودا إىل ةالعامةاملدعيت، سافر ٢٠١٥مارس آذار/٢فرباير وشباط/٢٨. وبني يةالتوعللعاملني يف جمال املهنية 

تمعات املتقادة مشال أوغندا، حيث التقت مع  تمع والزعماء الدينيني، وكذلك ا يف جولو ولريا وسورويت، لشرح أثرةا
.الشواغل ومعاجلتهاواالستماع إىل هاعمل مكتب

القائمةليمسوالتطلبات االعتقال -طاء 
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ICC-ASP/10/20ا احملالقائمة سليم والتاالعتقال اتطلب- ٧٨ :فردا١٣يف حق كمة اليت أصدر

؛٢٠١٢مجهورية الكونغو الدميقراطية: سيلفسرت موداكومورا، منذ عام )أ
؛٢٠٠٥أوغندا: جوزيف كوين وفنسنت أويت، منذ عام )ب
عبد الرحيم حممد و ؛٢٠٠٩ام عمر البشري، منذ عو ؛٢٠٠٧دارفور: أمحد هارون وعلي كوشيب، منذ عام )ج

.٢٠١٤منذ عبد اهللا بندا أبكر نورين،و ؛ ٢٠١٢حسني، منذ عام 
؛٢٠١٥منذ عام كيبكوش بتوفيليب  غيشريو بول و ؛ ٢٠١٣كينيا: والرت باراسا، منذ )د
؛٢٠١١ليبيا: سيف اإلسالم القذايف، منذ عام )ه
.٢٠١٢كوت ديفوار: سيمون غباغبو، منذ عام )و

إلدارة، وأنشطة الدعم القضائيالتنظيم، وا- ياء 

قسمجيم أعاله، يقدم هذا ال-أوالبناء على اللمحة االحصائية املوجزة ألنشطة احملكمة الواردة يف القسم-٧٩
دف إىل ، ال سيما األنشطةلتنظيم واإلدارة والدعم القضائياالرئيسية للمحكمة يف جماالت للتطورات وجزا م اليت 

عدد غري مسبوق من بومن املتوقع أن يكون عاما مزدمحا جدا للمحكمة، يات القائمة للمحكمة.حتسني اهلياكل والعمل
احملكمة إىل مبانيها الدائمة انتقال داخل مع ت، وتيةأربع حماكمات جتري يف وقت واحد تضم أكثر من عشرة آالف ضح

القدمي إىل اجلديد.هيكل قلم احملكمة اجلديدة، فضال عن االنتقال من 
ا رئيسة سيلفيا فرنانديز دي غورميندي ةالقاضيوقد أعلنت -٨٠ /مارسآذار١١لمحكمة يف لعند انتخا

، ٢٠١٥يهيونحزيران/٢٠و١٩ويف . وفعاليتهاتعزيز كفاءة احملكمةة تكمن يف رئيسكقصوى  التهايأولو أن ٢٠١٥
تاح وأسني كفاءة العمل القضائي للمحكمة. يف نورمربغ، أملانيا، للنظر يف سبل حتاخاصمعتكفا عقد قضاة احملكمة 

ني يف ذلكاإلجراءات اجلنائية، مسامهتسريع سبل لمناقشة شاملة جراء إلفرصة فريدة جلميع قضاة احملكمة املعتكف 
م ب حتديد بعض أفضل إىل على هذه املسائل الحقالقضاة الوعمل املعتكف . وقد أدى م اخلاصةخرباو تجار

مسح . كما الفعال"دليل املرحلة التمهيدية" إصدار وخاصة بإدراج ، التمهيديةرحلةامليف ال سيما، هاواعتماداملمارسات
االت املمكنة لتحقيق مكاسب املعتكف ب أيضا يرمي و ، ال سيما على مستوى احملاكمة. الكفاءة مستقباليف تحديد ا

، وأسلوب اياحاملمارسات فيما يتعلق بطلبات الضمواءمة و وحدة، املنظمة معنية باألالقضاة من عمل أفرقة إنشاء 
كفاءة.الضمان الرتكيز املستمر على القضايا الرئيسية اليت ميكن أن تعزز إىل صياغةال

هتنظيمإعادةُ وستعززُ وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، مت االنتهاء من مراجعة هيكل قلم احملكمة وعمله. -٨١
على االستجابة الحتياجات احملكمة ته زيادة قدر لالتآزر إجيادستخدام األمثل للموارد و االسرتاتيجية، واالاإلدارةَ 

اهليكل وضع ، بدأ ٢٠١٥خالل عام و ن فعاليته. سِّ حتبصورة أكثر بينما التغيريات أقل بريوقراطية جعله وست. املتزايدة
الذي من املتوقع أن احملكمة والتشغيلي لقلم ما أدى إىل العديد من التغيريات على املستوى االسرتاتيجي وهو اجلديد، 

اهليكل اجلديد وحتسني املوارد ويتيح . يسرياتعاون احملكمة مع الدولعل جيو احلاالت يف بلدان قدما عمل احملكمة يدفع ب
ا أو أي تطورات بشأن التحداليت تطرأ على لمحكمة مزيدا من املرونة يف االستجابة للتغريات لالبشرية  يات احتياجا

ناصبواحلد األقصى لعدد الوظائف الثابتة وامل٢٠١٥امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام يف إطار بقى تَ بينما التشغيلية، 
على عمليات اكبري احتسنا إلكرتونيا جدبدا للتوظيف بواسطة األنرتنت أضفى حملكمة نظاماعتمدت او املعتمدة. 
يف اهليكل اجلديد لقلم ت جمدجديدة أُ وحدة تطوير تنظيمي خصصت ك، باإلضافة إىل ذلو . ها أسرعوجعلَ التوظيف
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. وتنفيذهالتعلم والتطوير جلميع املوظفني ووضع سياسات املوارد البشريةلو اإلدارة ألداء امنسقاجوفر لتاحملكمة 
أجرت و . اتولوياألمن أوىل رعايتهم الصحية ورفاههم و املوظفني خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، ظلت ظروف عمل و 

.مشاورات فردية مع املوظفني امليدانينيلألفراد و تدريبية دروات احملكمة 
حنو حتسني إدارة املعلومات املتعلقة بالتحقيق يف القضايا ورصد أمن أشواطا كبرية احملكمة أيضا لقد قطعت -٨٢

نظام جديد إلدارة احلاالت يف املستقبل املتوقع وضع من . ويف هذا الصدد، تهاحتت رعاياملوجودين ورفاه األفراد 
ظحفالبيانات القدمية كجزء من اسرتاتيجية لنقل احملكمة الظروف هيأت من أجل حتسني ختزين املعلومات، و القريب. 
سياسة االحتفاظ بالسجالت.على وضع عمل تعلى املدى الطويل، بينما األرشيف 

دف تقييم امتثال تجريأُ و -٨٣ لمساعدة للسياسات املوضوعة لبرنامج املساعدة القانونية مراجعة داخلية 
ت صدفع املساعدة القانونية. وخلُ لوضعت القانونية واإلجراءات وفعالية وكفاءة واستدامة اإلجراءات اإلدارية اليت 

. ومع ذلك، قائمةالالقانونية دةمتاما مع سياسة املساعتتفق لمساعدة القانونية لإىل أن إدارة برنامج احملكمة املراجعة
.على املواردإدارة مثل هذا النظام املعقدعن يف ضوء اآلثار املرتتبة أكثر ااستدامتهفإنه ميكن حبث 

٣١الدولية للقطاع العام للسنة املنتهية يف احملاسبية احملكمة البيانات املالية األوىل وفقا للمعايري تأعدو -٨٤
ذه املعايري أصدر املراو . ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/ جع اخلارجي رأيا غري متحفظ على البيانات املالية األوىل امللتزمة 

احملكمة.
ملبىن التسليم املتوقع تاريخ الو . على وشك االنتهاءشروع املو ، واستمرت أعمال البناء يف موقع املباين الدائمة-٨٥
ختصيص أشهر مت قدير. ويف الوقت نفسه، أكتوبر على أقصى تتشرين األول/لمحكمة هو األسبوع الثالث من لإىل 

التدرجيي من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة. احملكمة نتقالكانون األول، املشمول أيضا، الإلىى غاية  سبتمرب أيلول/
ة لضمان يف التخطيط لالنتقال من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمفعال وتشارك أقسام كثرية باحملكمة على حنو متزايد 

كانون ١١نوفمرب وتشرين الثاين/٣٠الفعلي للمحكمة ما بني االنتقال مبا يف ذلك ،انتقال العمل بسالسة
.٢٠١٥ديسمرب األول/

تلقي من أجل ٢٠١٨-٢٠١٦فرتة لخطة االسرتاتيجية للله كتب مشروعامل، أصدر ٢٠١٥هيوليمتوز/يف و -٨٦
اية عليه تعليقات خارجية  -٢٠١٢اخلطة االسرتاتيجية ىل إويستند هذا املشروع اجلديد . ٢٠١٥أغسطس آي/حىت 

عقب و لتكيف مع التحديات القائمة. لواليته، و للضمان أداء فعال وكفؤ و ، ويهدف إىل تطوير أداء املكتب. ٢٠١٥
مع تزامنا و . ٢٠١٥أكتوبر تشرين األو/النهائية يف الصيغة ، سيتم اعتماد للمكتب والنظر فيهااملقدمة التعليقات تلقي 

منوذج و . للجهازاألساسي احلجم اهيمية عن كتب أيضا ورقة مفامل، قدم اجلديدةإطالق مشروع اخلطة االسرتاتيجية
كتب يكون املا سمل) تنبؤ واقعي ‘١’، من خالل (الطويلتخطيط على املدىالعمل على الاحلجم األساسي هو حماولة 

) ‘٢’وفقا ألولويات معقولة، و(بصورة معقولة القدرة على تلبية الطلب لديهلتكون فعال من حيث املوارد إليه حباجة 
جلرائم ابشأن اتورقة سياس"كتب تنفيذ املتوفري القدرة على التنبؤ والتخطيط املايل للدول األطراف. كما واصل 

اجلهات املعنية ، و لمكتبل، وهي مبثابة دليل ٢٠١٤حزيران/يونيه " اليت وضعها يفعلى نوع اجلنسةاجلنسية والقائم
على نوع اجلنس، بينما تعزز يف الوقت ةعمل على مكافحة اجلرائم اجلنسية والقائماليت تحسب االقتضاء، األخرى 

عملهكتب ويواصل املذه اجلرائم. على هالشفافية والوضوح، وكذلك القدرة على التنبؤ يف تطبيق اإلطار القانوين نفسه 
املمتلكات احملمية مبوجب نظام روما ناألطفال وععن ذلك سياسة شاملة سياسات أخرى، مبا يف وضع على 

األساسي.
على أيضا ُعرضت يت، ال٢٠١٧-٢٠١٣سرتاتيجية احملدثة سبتمرب، أصدرت احملكمة خطتها االأيلول/ويف -٨٧

احملكمة إىل لكاملوضع خطة جديدة االسرتاتيجية يف ، حيث أعلنت احملكمة نيتها العاملالهاي لدول يف فريق ا
.٢٠١٦خالل خاضة بكل جهاز خطط جانب 
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سنة نشطة للغاية بالنسبة للمحكمة، الفرتة املشمولة بالتقرير مثلما يتبني من النظر العامة أعاله فقد شهدت -٨٨
ع املوضوعية، االستئناف على الوقائر أول حكمني من أحكام و صداهلامة، مبا يف ذلك اإلجنازات عديد من العرفت 

عدم بقضائية استنتاجات ةوالتعويضات، فضال عن ثالثبشأن إصدار األحكام األحكام األوىل يف دائرة االستئناف و 
لمحكمة لاألوىل القضية ، بينهم مخسة يف فيهممن املشتبه ستة التهم ضد اعتماد مت و جملس األمن. أحيلت إىل التعاون 
فتحت حماكمة قد أحيلت قضاياها إىل احملاكمة. و ، و لالعدبإقامة اجلرمية املخلة باألفعال االدعاءات املتعلقة بشأن ب
اية عام آني من املقرر أن تبديخر أُ ني تاثنوجود جديدة أمام احملكمة، مع واحدة  .٢٠١٥قبل 

ن أربع حماكمات عدد غري مسبوق مبحيث اتسم بالعمل ازدحاما أكثر ٢٠١٦ومن املتوقع أن يكون عام-٨٩
ا الالزم يف الوقت املناسب واحلازمالدول األطرافأن تقدم وبالتايل من األمهية مبكان .ري يف وقت واحدجت ، مبا تعاو

هناك ال تزال و يف ذلك الدعم السياسي واملايل واللوجسيت، فضال عن دعم مجيع اجلهات الفاعلة الدولية ذات الصلة. 
جتميد األصول، وتيسري الوصول إىل الشهود واألدلة، ومحاية الشهود، ، و مذكرات االعتقالجماالت رئيسية مثل تنفيذ 

وب فيه على لحد من أي تأثري غري مرغلاحملكمة وتتطلب جهودا مشرتكة ومكثفة من الدول عمل على رأس جدول 
ا نهجية يف الوقت نفسه، تواصل احملكمة جهودها لتحسني فعاليتها اهليكلية واملو . تهاومصداقياصور و ، إجراءا

تمع الدويل األوسع .وتعزيزهاواإلجرائية فضال عن الكفاءة من أجل احلفاظ على ثقة الدول وا
أن وار بناء وإجيايب مع الدول األطراف، ولكن ُقدما حبدفع اليف ل أن يساهم هذا التقرير ليس فقط ومن املؤم-٩٠

عزيزشارك بنشاط يف تتجلارية حنو زيادة عدد الدول اليت أيضا مبثابة مصدر للمعلومات واإلهلام للجهود العاملية ايكون 
نظام روما األساسي للعدالة اجلنائية الدولية.
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رفقم
لمحكمة باألرقاماسنة 

ملالحظاتاالتفاصيل و ماذاأين
يف قاعة 

احملكمة
مجهورية أفريقيا الوسطى ن؛ و وآخر لولومببا غومبو وكي) ٢و، (مببا غومب) ١(- األوىل مجهورية أفريقيا الوسطىحاالت٩قضية يف ٢٠

، دارفور؛ سيمون غباغبو) ٤، (وبلي غودين غباغبوالور ) ٣(- كوت ديفوار(ال توجود قضايا)؛  - الثانية
) حممد حسني؛ مجهورية الكونغو ٨) بندا، (٧) البشري، (٦) أمحد هارون وعلى كوشيب؛ (٥(-السودان

-) موداكومورا؛ كينيا١٣، (نغودجولو شوي) ١٢غا، (كاتان) ١١، (دانتاغن) ١٠) لوبانغا، (٩(-الدميقراطية 
) ١٨(- ليبيا) بول غيشريو وفيليب كيبكوش بت؛ ١٧() باراسا؛ ١٦) كنياتا، (١٥) روتو وسانغ؛ (١٤(

.   ني) دومينيك أونغو ٢٠، () كوين وآخرين١٩(- ال توجد قضايا؛ أوغندا-مايل؛ القذايف
جلسة مت فيها ١٦٤

شاهدا ١٢اع إىل االستم
م عن طريق وصلة شهود٥شخصيا أمام احملكمة يف الهاي (الذين حضرزا الشهود  ) أو مت االدالء بشهاد

. واحد لإلدالء بالشهادةلكل يوما ٢٨احملكمة ملدة يف رعاية شاهدا). وكان الشهود ٧بالفيديو (

، وأكثر من نتاغندابوسكو ضحية يف قضية ٢٠٠٠أكثر من ، و بامبضحية يف قضية ٥٠٠٠مت متثيل أكثر من يةضح١٠٤٢٦مشاركة 
يقوم بتمثيل . و بلي غودي- غباغبويف قضية ٥٠٠وحوايل ا، كنياتوسانغ- روتوكل من يف قضييت  ١٥٠٠

بلي غودي - حالة غباغبويف كما أو مكتب احملامي العام للضحايا  ،إما ممثل قانوين خارجيالضحايا 
. نتاغنداوبوسكو 

٢٢٥قرارا و٨١٨إصدار 
أمرا قضائيا

اليت حجبت بعض نسخ دون الب؛ ٧٢٢–) خالفةاملنفصلة/املراءاآلعادة بقتتعلرفقات (املبدون القرارات: 
ا  بدون النسخ اليت ؛ ٢١٢- رفقات بدون امل؛ األوامر القضائية: ٦٢٢- تصويباتبدون ال؛ ٦٣٣- معلوما

ا  .١٩٥- حجبت بعض معلوما

ةائيأحكام ٤إصدار 
يف الطعون احكم١٣و

ةيالتمهيد

، ICC-01/04-01/06-3121، (ICC-01/04-01/06)توماس لوبانغا دييلو املدعية العامة ضد : ةم النهائياحكألا
-ICC)، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١توماس لوبانغا دييلو ضد إدانته (يف استناف السيد احلكم الصادر 

قرار بشأن احكم "توماس لوبانغا دييلو ضديف استئناف املدعية العامة والسيد احلكم ، 01/04-01/06-3122
،ICC-01/04-01/06-3129) ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١(من النظام األساسي"٧٦ب املادة جمبو 

٧احلكم يف االستئناف ضد "قرار حيدد املبادئ واإلجراءات اليت ستبطق على التعويضات" الصادر يف 
آذار/مارس ٣(٢و١املرفق ألف) واملرفقان العامان ضات يفيبأمر معدَّل يتعلق بالتعو ٢٠١٤س آب/أغسط

حكم ، ICC-01/04-02/12-12-27، (ICC-01/04-02/12)شوي  )؛ املدعية العامة ضد ماتيو نغودجولو٢٠١٥
من النظام ٧٤املادة تنية بعنوان "حكم مبوجبة االبتدائية االر قرار الدائيف استئناف املدعية العامة ضد 

الرتمجات والنسخ اليت بدون ال يشمل هذا سوى النسخ األصلية )؛ ٢٠١٥شباط/فرباير ٢٧األساسي" (
.حجبت منها معلومات، واآلراء املخالفة/املنفصلة

قاعة وراء
احملكمة

النسخ األصلية والرتمجات واملرفقات.يشمل ذكرةم١٢٠٠٣إيداع 

فريقا للدفاع٤٤مساعدة 
والضحايا

القانونية، واملساعدة يف جلسات االستماع، واستالم و/أو حتميل املستندات واملشورة تشمل املساعدة البحوث 
مكتب احملامي العام للضحايا/مكتب خمتصص (تدريب إجراء املكشوفة، واملساعدة يف إيداع املذكرات، و 

داري (قسم دعم احملامني). احملامي العام للدفاع)، فضال عن تقدمي الدعم اللوجسيت واإل
، السنوسي، أريدو)، بندا، ٧٠، مببا، مببا (املادة نتاغندانغودجولو، لوبانغا، كاتانغا، فريقا للدفاع: ٢٠

أونغوين.،روتو، سانغا، لوبانغغباغبو، يمونغباغبو، سورانلبلي غودي، القذايف، باباال، كيلولو، مانغندا، 
عيينها حديثا.للضحايا مت تان فريقمنها فريقا للضحايا:٢٤

رهن شخصا ١١وضع 
احلجز

) شخصا. وتراوح عدد هؤالء ١١أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير (بلغ جمموع عدد األشخاص احملتجزين 
، والسيد كاتنغا، نتاغنداا، والسيد لوبانغالسيد وقت واحد؛ شخصا يف ١٠أشخاص و٦األشخاص بني 

والسيدة وران غباغبو، ولو، والسيد مانغندا، والسيد باباال، والسيد أريدو، والسيد لوالسيد مببا، والسيد كيل
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.والسيد بليه غوديسيمون غباغبو، 

طلبا ٢٢٠١النظر يف 
لمشاركة قدمها الضحايا ل

طلبا٢٩٣٦واملوافقة على 

عن عدد الطلبات يزيد عدد األشخاص الذين حصلوا على مركز الضحية ومت بالتايل متثيلهم يف اإلجراءات
قبل الفرتة املشمولة بالتقرير.اليت متت معاجلتها املقدمة يف الفرتة املشمولة بالتقرير بسبب تقدمي بعض الطلبات 

طلبا ١٥٩٣النظر يف 
للتعويضقدمها للضحايا 

وقضية دميقراطيةتتعلق معظم طلبات التعويض الواردة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير بقضايا مجهورية الكونغو ال
.  أونغوين

حماميا إىل قائمة ٣٨إضافة 
احملامني الذين بلغ جمموعهم 

حماميا٥٨٧بذلك 

شخصا. ٢١٣شخصا إىل قائمة مساعدي احملامني، وبلغ جمموعهم بالتايل ٢٢عالوة على ذلك، أضيف 
للحصول على املساعدة حماميا من قائمة احملامني ملساعدة األشخاص املؤهلني ٥٦وانتدب قلم احملكمة 

) من نظام روما األساسي،  ٢(٥٥من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات واملادة ٧٤القانونية مبوجب القاعدة 
أو عمال بالقرارات الصادرة من الدوائر.

بالغا مبوجب ٥٥٠استالم 
١٥املادة 

بالغا تتعلق ٥٥٠ة العامة سجل مكتب املدعي٢٠١٥آب/أغسطس ٣١إىل ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١٦من 
غري ٣٨بالغا خارج نطاق اختصاص احملكمة، و٤٠٩٤٣٦من نظام رزما األساسي، كان منها ١٥باملادة 

التحليل أصال؛ متصال حبالة قيد ٧١متصل باحلاالت املعروضة على احملكمة أو يتطلب املزيد من التحليل، و
متصال بتحقيق أو حماكمة.٣٢و

رتمجة من اليوم ١٥٩٩
الشفوية

الرتمجة الشفوية بقاعة احملكمة واملؤمترات: جلسات االستماع، احللقات الدراسية/املوائد املستديرة، زيارات 
يوما من الرتمجة ٨٧٦- الوفود، جلسات اإلحاطة للمنظمات غري احلكومية/البعثات الدبلوماسية وغري ذلك

مكتب باستثناء فوية التشغيلية (تلقني الشهود، االحتجاز)، ؛ الرتمجة الشفوية امليدانية والرتمجة الشالشفوية
.من الرتجة الشفوية امليدانية١٠١٥٥–مكتب املدعية العامة ؛يوما٧٢٣- املدعية العامة

تشمل حمررات باإلنكليزية والفرنسية.صفحة حمررة٣٢٤٣٦

صفحة من ٢٢٧٥٦
الرتمجة التحريرية

مبا يف ذلك ترتمجات تتعلق صفحة؛ ترمجات غري قضائية ٨٠٥٦- القضاياترمجات قضائية جلميع احلاالت و 
.صفحة١٦٨٠٠حوايل –مبشروع "إعادة الرؤية"، مكتب املدعية العامة 

زائرا ١٦٤٤٤استقبال 
منهم ٥٥٦٨وحضور 
اجللسات

أيضا "الزيارات رفيعة (انظر زائرا ٤٣٠زيارة أو حنو ٦٢- زيارات رفيعة املستوى (على املستوى الوزاري فأعلى)
املستوى من الدول" أدناه)؛ وزيارات اجلهات املعنية (أعضاء السلك السياسي، املنظمات غري احلكومية، 

لطلبة ية عامة ؛ وزيارات إعالمفردا١٩٢٠زيارة أو ١٣١- ، أعضاء النيابة العامة، الصحفيني)نياحملام
حلضور جلسات فردا إضافيا ٥٥٦٨باإلضافة إىل ؛  افرد٨٥٢٧زيارة أو ٤٨٩- عموما اجلامعات واجلمهور 

االستماع العامة. 

طلبا ١٦٢٤٣معاجلة 
٦٥للتوظيف، واستخدام 

٦٧٠شخصا، وتعيني 
دائمةمناصبيف موظفا 

١٢٨؛ باإلضافة إىل استخدام ٢٠١٥آب/أغسطس٣١إىل ٢٠١٣إىل ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١للفرتة من 
اعدة املؤقتة العامة.وظائف ممولة من املسيف اموظف

متدربا ١٥٢استخدام 
من املهنيني الزائرين١٩و

أشهر.٦و٣بدون أجر ملدة ترتاوح بني 

واحد رئاسيإصدار توجيه
١٤وةإداريتوجيهات ٦و

تعميما إعالميا

يت تعتمدها مجعية حتدد التوجيهات الرئاسية اإلجراءات الواجبة االتباع لتنفيذ األنظمة والقرارات واملقررات ال
األساسي واإلداري للموظفني، وامليزانية واملالية، وختطيط الربامج، اخل. ني الدول األطراف، مبا يف ذلك النظام

ومت إصدار توجيه رئاسي بشأن السياسة العامة تنطبق على مجيع املوظفني. هامة تتعلق بوتتصل أيضا بقرارات 
هتمام ت اإلدارية باإلجراءات والسياسات واملسائل التنظيمية ذات االوتتعلق التوجيهااجعة احلسابات، ر جلنة م

إدارة املمتكالت واألصول، وجملس استعراض اختيار املوظفني، بشأن ةدارياإلاتتوجيهمت نشر الالعام. و 
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ي إعارة األعمال الفنية، وإصدار تعديل النظام اإلدار عات و رب سياسة االحتفاظ بالسجالت والتخلص منها، والت

، من بني ما ختصوتتعلق التعميمات اإلعالمية باإلعالنات األقل أمهية أو املؤقتة اليت ختص، للموظفني. 
الس. التعديالت يف جداول املرتبات، واالستحقاقات، وتشكيل اللجان وا

من الشهود ٩٢محاية يف امليدان
من املعالني٤٧٣و

تمع، وهلذا السبب تقلص منذ آخر تقرير، متكن قسم الضحايا والشهود إعا دة دمج الشهود يف ا
عدد الشهود املوجودين يف ر>عاية القسم قليال.

من ٤٩إعادة توطني 
من املعالني٢٧١الشهود و

، مجع األدلة وفحصها واستجواب من بني أمور أخرى) من أجل، ٢٧٩بعثات مكتب املدعية العامة (بعثة٩٣٤إيفاد 
- بعثة؛ كوت ديفوار٤٠- ار التعاون مع الشركاء: مجهورية افريقيا الوسطى الشهود وضمان استمر 

؛ بعثة٣١- بعثة؛ كينيا٤٦- بعثة؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية٢٠- ؛ دارفور، السودانبعثة٤٢
؛ ٣٦٤- ): قلم احملكمة٦٥٥. بعثات أخرى (ةبعث٤١- ؛ أوغندابعثة٤٦-مايلبعثة؛١٣- ليبيا

؛ الدفاع، ومكتب احملامي العام للضحايا، ومكتب احملامي العام ٣١-ماين للضحاياالصندوق االستئ
. ٢٦٠- للدفاع، وقسم دعم احملامني 

لقاء وحلقة دراسية ١١١٣
تمعات املتأثرة  مع ا

٣٠٠٠٠بلغ حنو يمبجموع 
شخص

نيا، وأوغندا. لقاءات وحلقات عمل للتوعية يف كوت ديفوار، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وكي
؛ واستفاد ٣٢١-وحالت األوضاع األمنية احمللية دون القيام بعمليات التوعية العادية يف حاالت أخرى

اجتماعا فرديا، ٧٩٢شخصا. ونظم قسم مشاركة وتعويض الضحايا ٢٤٥٦٤من هذه اللقاءات 
تمعات املتأثرة والوسطاء.و  مت االتصال بالضحايا ودورة تدريبية، ولقاءات مجاعية مع الضحايا وا

شخصيا وأحيانا هاتفيا عندما مل تسمح األوضاع األمنية بإجراء مقابالت وجها لوجه، كما حدث 
من الضحايا. ٥٢٠٠بالنسبة لبانغي. واستفاد من هذه االتصاالت حنو 

البث يف ساعة من ١١٥
وسائل اإلعالم استهدفت 

فردا.مليون ٦٥حنو 

لفزيوين للمحكمة واإلنتاج احمللي باالشرتاك مع احملكمة، باللغات اإلنكليزية يشمل االنتاج اإلذاعي والت
والفرنسية واحمللية.  ووفقا الحصاءات وسائط االعالم احمللية، يقدر عدد املستفيدين كما يلي: مجهورية 

٢٠- مليون شخص؛ كينيا٢٥- شخص؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية٨٠٠٠٠٠-أفريقيا الوسطى
مليون شخص.    ١٩-؛ وأوغنداشخصمليون 

مكاتب ميدانية، ووجود ٦
ميداين واحد، ومكتب 

اتصال

كينشاسا وبونيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ وكمباال (أوغاندا)؛ وبانغي (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ 
مكتب االتصال ونريويب (كينيا)؛ وأبيدجان (كوت ديفوار)؛ وباماكو (مايل) (وجود ميداين): ويعزز 

لدى األمم املتحدة يف نيويورك التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، وميثل احملكمة يف االجتماعات 
املختلفة، ويشارك يف تنظيم اللقاءات ذات الصلة فضال عن زيارات كبار املسؤولني باحملكمة. 

عتقال طلبا ال١٣إصدار 
األشخاص الذين مل وتسليم 

اآلنم حىتاعتقاهليتم 

والسيد أمحد حممد والسيد سيلفسرت موداكومارا، ضد: السيد جوزيف كوين، والسيد فنسنت أويت، 
هارون، والسيد علي حممد علي عبد الرمحن، والسيد عمر حسن أمحد البشري، والسيد عبد الرحيم 

سيمون والسيد سيف اإلسالم القذايف، والسيدة والسيد عبد اهللا بندا أبكر نورين، حممد حسني، 
والسيد بول غيشريو والسيد فيليب كيبكوش بت. ،غباغبو، والسيد والرت أوزابريي باراسا

فيما يتصل 
بالدول

.٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢دولة فلسطني منذ دولة طرفا١٢٣

طلبا ٥٣٥لطلبات الثانوية) وطلبا أوليا للمساعدة القضائية من قلم احملكمة (باستثناء املتابعة وا١٣٦طلبا للتعاون٦٧١رسال إ
من مكتب املدعية العامة.

.)٢٠١٤اتفاق تعاون واحد بني مكتب املكدعيةى العامة وموريتانيا (كانون األول/ديسمرب تفاقاتاال
من الزائرين ٥٣استقبال 

الدوليني رفيعي املستوى
ا رؤساء دول، ووزراء، ورؤساء حم اكم، وغريهم من كبار املسؤولني بالدول على يتعلق بزيارات قام 

ولية عهد السويد، رئيس دولة تنزانيا؛ وززراء من بنغالديش ومجهورية املستوى الوزاري فأعلى؛ ويشمل 
أفريقيا الوسطى، وكوستاريكا، ومجهورية التشيك، وهنغاريا، واليابان، وكردستان، والتفيا، ولبنان، 
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وأوكرانيا. ، والسنغاال، وكوريا اجلنوبية، سيك، ودولة فلسطني، بولنداواملكمبقر احملكمة

تقريرا جلمعية ٢٤إعداد 
٦٨١(الدول األطراف 

وثيقة ٤٣٠وصفحة) 
أخرى للجنة امليزانية واملالية 

)صفحة٣٩٥٢(

يف التقرير عن أنشطة ٢٠١٤جدول شامل للوثائق املقدمة إىل جلنة امليزانية واملالية يف ع على االطالميكن 
ىل الدورة ملرفق الرابع، اجلدول. وبالنسبة إ، ا(ICC-ASP/14/8)٢٠١٤ائية الدولية وبرناجمها لعام احملكمة اجلن

جمموع وثيقة بلغ ٢٢٥، قدمت احملكمة ٢٠١٤الثالثة والعشرين للجنة امليزانية واملالية، العقودة يف أيلول/سبتمرب 
ا  بلغت التقارير اليت قدمتها احملكمة ،٢٠١٥(حبساب الصفحة اإلجنليزية). ويف عام صفحة ١٦٦١صفحا

ا الرابعة والعشرين، والدورة الرابع صفحة٢٢٩١ووثيقة٢٠٥ة والعشرين املستأنفة، للجنة امليزانية املالية يف دور
(حبساب الصفحة اإلجنليزية). وهذه الوثائق غري متاحة للجمهور. وفيما يلي التقارير اليت قدمتها احملكمة جلمعية 

) خالل الفرتة املشمولة بالتقرير: بالنسبة ةصفحة (حبساب الصفحة اإلجنليزي٦٨١بلغت حيث ألطراف، الدول ا
برسم الدروة الثالثة والعشرين الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطرافيت تتضمنها اليف قائمة الوثائق ٢٠١٤لعام 

(ICC-ASP/13/20) لد األول، املر ، يرجى ٢٠١٥احملكمة للجمعية يف عام رير اخلامس. وبالنسبة لتقافق ، ا
االطالع على موقع اجلمعية بشأن الدورة الرابعة عشرة يف:

http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/documentation/14th-session/Pages/default.aspx//.//

___________________


