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جمعية الدول األطراف

الدورة السادسة عشرة
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤-٤،نيويورك

تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية
٢٠١٧- ٢٠١٦المحكمة بإيجاز: - أوال
مقدمة -ألف

) يف الفرتة املمتدة بني ‘‘احملكمة’’يعرض هذا التقرير نظرة عامة عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية (-١
. ويتمحور التقرير حول احلاالت املعروضة حاليا ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥و ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٦

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

رة عامة على الفحوص األولية والحاالت نظ-باء 
لحالة يف غابون، لا أوليا ص) فح‘‘املكتب’’خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، بدأ مكتب املدعية العامة (-٢

. وواصل ٢٠١٦مزاعم ارتكاب جرائم على أراضيها منذ أيار/مايو شأن عقب إحالة مجهورية غابون ب
ية يف أفغانستان وبوروندي وكولومبيا وغينيا ونيجرييا وفلسطني املكتب أنشطته يف جمال الفحوص األول

سيصدروالعراق/اململكة املتحدة وأوكرانيا، وفيما يتعلق بالسفن املسجلة جلزر القمر واليونان وكمبوديا. و 
تقرير كامل عن مستجدات احلاالت اليت توجد قيد الفحص األويل قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة 

)، وفقا ملمارسة مكتب املدعية العامة. وإىل ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤-٤ول األطراف (جلمعية الد
قضية منبثقة عن عشر حاالت، وهي حالتا ٢٠، كانت احملكمة تنظر يف ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٥غاية 

ونغو الدميقراطية، مجهورية أفريقيا الوسطى (احلالة األوىل واحلالة الثانية)، وحالة أوغندا، وحالة مجهورية الك
وحالة دارفور (السودان)، وحاالت كينيا وليبيا وكوت ديفوار ومايل وجورجيا. ويرد يف اجلزء الثالث من هذا 

التقرير عرض مفصل لألنشطة املنبثقة عن كل حالة.
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سنة المحكمة الجنائية الدولية باألرقام (ترد التفاصيل في المرفق)-جيم 
م؛ مع مشاركة ١٤٢جلسة استماع أدىل فيها ٣٢٣و حاالت؛ ١٠يف قضية ٢٠يف قاعة احملكمة ٨٤٨شاهدا بشهادا

ائيني وسبعة أحكام بشأن ١٣٤قرارا وإصدار ٤٢٣من الضحايا؛ واختاذ ١٢ أمرا؛ وإصدار حكمني 
الطعون العارضة

أشخاص رهن ٦من أفرقة الدفاع والضحايا؛ ووضع ٢١؛ وتقدمي املساعدة إىل وثيقة٨٧٦١١إيداع خلف قاعة احملكمة
من استمارات الطلبات الواردة من الضحايا املتقدمني للمشاركة يف اإلجراءات ٥٠٥٣االحتجاز؛ واستالم 

١٠استمارة جتمع بني طلب املشاركة وطلب التعويض؛ و ١١٦١أو احلصول على التعويضات أو كليهما (
حماميا إىل قائمة احملامني ٤١استمارة لطلب التعويض)؛ وإضافة ٣٣٤٢مارات لطلب املشاركة؛ و است

من أيام عمل ٧٦٩٣؛ وأداء ١٥بالغا وردت مبوجب املادة ٦١٨حماميا؛ واستالم ٧٢٦موع اليصبح 
ائرا؛ ز ٥٢٣١٩صفحة؛ واستقبال ٣٨٠١٢صفحة؛ وترمجة ٣١١١١١املرتمجني الشفويني؛ وتدوين 

موظفا وظائف ثابتة؛ ٨٨٠تعيينا وتويل ٢٦٢من طلبات التوظيف، مع إصدار ٦٤٨٣١ودراسة 
أوامر إدارية؛ ٧موظفا فنيا زائرا؛ وإصدار مذكرة توجيهية رئاسية واحدة و ٤٠متدربا و ٢٣٩واستقدام 

لية للحسابات.من عمليات املراجعة الداخ٧و للحساباتمن عمليات املراجعة اخلارجية٦وإجراء 

بعثة؛ وعقد ٣٦١١ـ إيفادمن معاليهم إىل أماكن إقامة أخرى؛ و ٣٦٠شاهدا/ضحية و ٨٠نقل حنو يف امليدان 
تمعات املتضررة، حيث مت االتصال مبا جمموعه ٢٥٧ ٢٣٣٥٤اجتماعا وحلقة عمل خمصصة لتوعية ا

طلبات ال تزالكتب اتصال واحد؛ و مكاتب ميدانية ووحدة وجود ميداين واحدة، وم٦شخصا؛ وتعهد 
شخصا تنتظر التنفيذ.١٥اعتقال وتسليم 

زائرا رفيع املستوى من الدول إىل مقر احملكمة؛ ٩٣طلبا للتعاون؛ واستقبال ٦٩٣دولة طرفا؛ إرسال ١٢٤فيما يتعلق بالدول 
ملالية. وثيقة إىل جلنة امليزانية وا٦٢وثيقة إىل مجعية الدول األطراف و ٥١وتقدمي 

الفحوص األولية- ثانيا
يضطلع مكتب املدعية العامة بالفحوص األولية يف مجيع احلاالت اليت يوجه انتباهه إليها ليقرر، -٣

) واملعلومات املتاحة، ما ‘‘النظام األساسي’’استنادا إىل املعايري القانونية اليت حددها نظام روما األساسي (
حقيق. إذا كانت احلاالت تستدعي الت

مكتب املدعية العامة يف جمال الفحوص األولية وضمنها، ووفقا خلططه وسياساته ةويف سياق أنشط-٤
إىل اإلسهام يف حتقيق هدفني املكتب ، يسعى ٢٠١٨- ٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٢االسرتاتيجية للفرتتني 

اء اإلفالت من العقاب عن طريق تشجيع  إجراءات وطنية شاملني من أهداف النظام األساسي، ومها إ
ين عن ضرورة تدخل احملكمة. ومن مث فإن أنشطة غْ تمل أن يُـ حقيقية، ومنع ارتكاب اجلرائم، مما حيُ 

ن مكتب املدعية العامة الفحوص األولية تشكل واحدة من أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة اليت متكّ 
، املتمثل ١اهلدف االسرتاتيجي مها. ويتماشى ذلك بصفة خاصة معامن مساعدة احملكمة على أداء مه

يف إجراء فحوص أولية وحتقيقات ومالحقات قضائية حمايدة ومستقلة وذات جودة عالية؛ واهلدف 
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، املتمثل يف زيادة حتسني نوعية وكفاءة الفحوص األولية والتحقيقات واملالحقات ٣االسرتاتيجي 
القضائية.

(ج) من النظام األساسي اإلطار القانوين - ) (أ) ١(٥٣وحتدد العوامل املنصوص عليها يف املادة -٥
إلجراء الفحوص األولية. ومن أجل حتديد ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع يف التحقيق يف احلالة، 

االختصاص واملقبولية ومصاحل العدالة. ايف اعتبارهةالعامةضع املدعيت
واملعلومات املتاحة يف الغالب من مصادر مفتوحة، وجترى عملية الفحص األويل على أساس الوقائع -٦

ا. وي مكتب وفدمثل الوثائق العامة والتقارير وأشرطة الفيديو وغريها من املواد الواردة من مصادر موثوق 
املدعية العامة أيضا بعثات، حسب االقتضاء، ملقابلة أصحاب املصلحة املعنيني من مجيع األطراف، مبن 

تمع املدين، وذلك لغرض مجع املعلومات وشرح طبيعة ونطاق عملية فيها املسؤولون احل كوميون وممثلو ا
الفحص األويل.

وختضع مجيع املعلومات اليت يتم مجعها لتحليل مستقل متاما ونزيه وشامل. وتكون استنتاجات مكتب -٧
أدلة جديدة. واهلدف من هذه املدعية العامة أولية يف طبيعتها وميكن أن يعاد النظر فيها يف ضوء وقائع أو

العملية هو التوصل إىل قرار مستنري متاما بشأن ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع يف التحقيق. وال 
يرد يف النظام األساسي أي جدول زمين الختاذ قرار بشأن الفحص األويل.

الحاالت المعروضة على المحكمة - ثالثا
الوسطىالحالة في جمهورية أفريقيا -ألف

التحقيقات -١
يف احلالة الثانية ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٢٤تستمر التحقيقات اليت بدأها مكتب املدعية العامة يف -٨

التقارير من مزاعم جرائم يرد يفكتب حتقيقاته احلالية على ما املاملتعلقة جبمهورية أفريقيا الوسطى. ويركز 
من ‘‘أنيت باالكا’’السابقة من جهة، ومجاعات ‘‘سيليكا’’ارتكبتها اجلماعات املسلحة املعروفة باسم 

جهة أخرى (وينطبق ذلك عموما على الفرتة بكاملها، بصرف النظر عن التشكيلة احلالية للجماعات اليت 
ا حتمل هذا االسم أو ذاك). وأوفد مكتب املدعية العامة  بعثة إىل تسعة بلدان، مع ٧٩تدعي اآلن أ

اورة وبعثة مواصلة وتعزيز التعا ون مع سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك مع العديد من البلدان ا
بعثة األمم (’’األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى

. ‘‘)املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
اإلجراءات الوطنية فيما يتعلق جبميع أطراف النزاع ويواصل مكتب املدعية العامة رصد وتشجيع -٩

م مسؤولون عن اجلرائم الواقعة ضمن اختصاص ، ويتابع عن كثب ما املكتبومجيع األفراد الذين حيتمل أ
حيدث من تطورات يف احملكمة اجلنائية اخلاصة جلمهورية أفريقيا الوسطى. ومتاشيا مع هدفه االسرتاتيجي 

العامة على أهبة االستعداد للتعاون مع مجيع اجلهات الفاعلة يف اجلهاز القضائي ، يقف مكتب املدعية٩
يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتبادل أفضل املمارسات معها. وقد أجريت مناقشات بشأن التفاعالت 

ا أعضاء اليت قامالنموذجيةبني احملكمة وتلك اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك أثناء الزيارة احملتملة البناءة 
احملكمة يف حزيران/يونيه مقرفظ السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىلاملكلفة حباألمم املتحدة من بعثة

.٢٠١٧متوز/يوليه -
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التطورات القضائية- ٢
(أ) املدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو

تمت مبا واختُ يإدانة السيد ب، قدم الدفاع الوثيقة املؤيدة للطعن يف٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٩يف -١٠
.٢٠١٧شباط/فرباير ٩اإلحاطة اخلطية بشأن االستئناف يف 

، قدم الدفاع واالدعاء وثائقهما املتعلقة بالطعن يف احلكم ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٢١ويف -١١
٢٣ختتمت اإلحاطة اخلطية بشأن االستئناف يف اعاما، و ١٨على السيد بيمبا بالسجن مدة 

.٢٠١٧فرباير شباط/
، أنشأت الدائرة االبتدائية الثالثة فريقا ٢٠١٧، وحبلول حزيران/يونيه التعويضوقد بدأت إجراءات -١٢

مؤلفا من أربعة خرباء لإلبالغ عن املسائل املتعلقة بالتعويض، ومن املتوقع صدور التقرير يف أيلول/سبتمرب 
.٢٠١٨ام حبلول أوائل عالتعويض. ومن املتوقع صدور أمر ٢٠١٧

، أصدرت الدائرة ٢٠١٦متوز/يوليه ٢٢على قدم وساق. ففي التعويض وتتواصل إجراءات -١٣
بالتعويض، إذ أمرت املعنيةاالبتدائية الثالثة أمرا طلبت فيه تقدمي تقارير من األطراف وغريها من اجلهات 

تشرين ٣١ت حبلول احملكمة، يف مجلة أمور، بأن يقدم مالحظات بشأن التعويضاقلمَ الدائرُة 
، وأن حيدد خرباء يف مخسة جماالت خمتلفة حبلول نفس املوعد النهائي. ومت متديد ٢٠١٦األول/أكتوبر 

. ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١املوعد النهائي لتحديد اخلرباء يف وقت الحق حىت 
ت الدائرة االبتدائية ، بعدما قدم قلم احملكمة الوثائق الالزمة، أصدر ٢٠١٧حزيران/يونيه ٢ويف -١٤

م بتقدمي تقرير عن املسائل املتعلقة بالتعويضات حبلول  ١٥الثالثة قرارا بتعيني أربعة خرباء وأمر
٢٠اخلرباء، مت متديد هذا املوعد النهائي يف وقت الحق حىت هؤالء أيلول/سبتمرب. وبناء على طلب 

. وستتلو تقرير اخلرباء مذكرات ٢٠١٧/أغسطس آب٣٠بقرار الدائرة املؤرخ ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب 
اية املطاف.اتصدر الدائرة أمرها بشأن التعويضاألطراف بشأنه، وستُ  يف 

ميي كيلولو موسامبا، وجان جاك مانغيندا كابونغو، إ(ب) املدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو، و 
وفيديل باباال واندو، ونارسيس أريدو 

ا احملكمة فيما يتعلق بتهم ارتكاب جرائم ضد إقامة العدل مبوجب يف احملاكمة -١٥ األوىل اليت أجر
تشرين ١٩من نظام روما األساسي، أصدرت الدائرة االبتدائية السابعة حكمها يف ٧٠املادة 

بإدانة املتهمني اخلمسة مجيعهم. وأصدرت الدائرة االبتدائية السابعة قرارها بشأن ٢٠١٦األول/أكتوبر 
أشهر وعلى السيد ٦كم على السيد باباال بالسجن مدة . وحُ ٢٠١٧آذار/مارس ٢٢صدار احلكم يف إ

شهرا، مع اعتبار العقوبتني منقضيتني يف ضوء الوقت الذي مكثه املتهمان رهن ١١أريدو بالسجن مدة 
العقوبة بعد كم على السيد مانغيندا بالسجن مدة سنتني مع وقف تنفيذ ما تبقى من مدة االحتجاز. وحُ 

خصم الوقت الذي قضاه املتهم بالفعل رهن االحتجاز. وحكم على السيد كيلولو بالسجن مدة سنتني 
وستة أشهر مع وقف تنفيذ ما تبقى من مدة العقوبة بعد خصم الوقت الذي قضاه املتهم بالفعل رهن 

سنة إضافية تبدأ عقب يورو. وحكم على السيد بيمبا بالسجن مدة ٠٠٠٣٠االحتجاز، وبغرامة قدرها 
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يورو. وأمرت الدائرة بدفع الغرامات املالية إىل احملكمة ٠٠٠٣٠٠انتهاء عقوبته احلالية، وبغرامة قدرها 
وبتحويلها بعد ذلك إىل الصندوق االستئماين للضحايا. 

ويف ، طعنت مجيع أفرقة الدفاع اخلمسة يف تلك اإلدانات،٢٠١٦ويف أوائل تشرين الثاين/نوفمرب -١٦
، قدمت وثائقها الداعمة لتلك الطعون. واستأنفت أفرقة الدفاع عن السيد أريدو ٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٤

مبا قرار إصدار األحكام، واستأنفه كذلك االدعاء، وُقدمت الوثائق الداعمة لتلك يوالسيد باباال والسيد ب
يف الطعون املتعلقة باإلدانة وبإصدار . وال تزال اإلحاطة اخلطية جارية٢٠١٧حزيران/يونيه ٢١الطعون يف 
األحكام.

األنشطة الميدانية - ٣
دائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وقد عزز ذلك، إىل اليداين املكتب املأعادت احملكمة إنشاء -١٧

لية جانب تعيني رئيس للمكتب امليداين، الرؤية املشرتكة بني األجهزة والقدرات التشغيلية املستقبلية والفعا
االقتصادية لوجود احملكمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وعلى الرغم من تدهور احلالة األمنية خارج بانغي، 
ا احملكمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.  فقد زادت األنشطة الفنية اليت تقوم 

يقيا الوسطى فيما يتعلق بالقضايا اجلارية ومن اجلدير بالذكر بوجه خاص تعاون حكومة مجهورية أفر 
وأعمال احملكمة على نطاق أوسع، والدعم الذي تقدمة بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. 

ا املكتب امليداين إىل متهيد الطريق الختاذ قرار بشأن التعويض -١٨ دف أنشطة التوعية اليت يضطلع  و
يف قضية بيمبا، فضال عن االستجابة للتوقعات املتعلقة بالتحقيق اجلاري الذي يقوم به مكتب املدعية 

، ٢٠١٦-٢٠١٥ت على الفرتة التوعية اليت تركز على بانغي واليت هيمنأنشطة العامة. وباإلضافة إىل 
يسرت قدرة املكتب امليداين املعززة توجيه أنشطة التوعية إىل البيئة التشغيلية خارج بانغي. والغرض من 
ذلك هو وضع تلك األنشطة يف سياق قطاع العدالة األوسع نطاقا يف مجهورية أفريقيا الوسطى. فعلى 

متوز/يوليه حضور ممثلني عن ١٧ة اجلنائية يف بامباري يف سبيل املثال، شهد االحتفال باليوم الدويل للعدال
احملكمة اجلنائية الدولية، واحملكمة اجلنائية اخلاصة جلمهورية أفريقيا الوسطى، ووزارة العدل، وبعثة األمم 

تمع املدين، وقد بعث اجلميع رسائل املتحدة  خاصة منسَّقة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ومنظمات ا
االستفادة من دعم املكتب امليداين ألنشطة احملكمة يف تات ملناهضة اإلفالت من العقاب. ومتبالكيان

لتوعية.يف جمال ان من االضطالع بأنشطة إضافية مكّ مما ،مدن مثل مونغومبا وبومسبيلي وسيبوت
أن يقوموا التعويض الذين عينتهم الدائرة سائل ومت أيضا تنظيم أنشطة تتيح للخرباء املعنيني مب-١٩

جة حمليا باللغة احمللية بالتشاور مع الضحايا. وباإلضافة إىل ذلك، مت توزيع سلسلة من الربامج اإلذاعية املنتَ 
على وسائط اإلعالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

مشاركة الضحايا- ٤
نشطة الدعم القضائي كان لتنفيذ قرار الدائرة االبتدائية الثالثة بشأن قضية بيمبا أثر مباشر على أ-٢٠

ا قلم احملكمة، حيث أنه أفضى إىل ما يلي: (أ) حتليل قانوين واسع النطاق للبيانات اليت  اليت يضطلع 
شأن من طلبات الضحايا الواردة ب٠٠٠٦التعويض بناء على ما يقرب من مسائل عت من قبل بشأن مجُ 

طى؛ (ج) تيسري قيام الدائرة بتحديد واختيار قضية بيمبا؛ (ب) إيفاد بعثتني إىل مجهورية أفريقيا الوس
خرباء التعويض. 
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التعويض يف قضية بيمبا. من مقدمي طلبات٤٨٨وميثل مكتب احملامي العام للضحايا -٢١
دعم المحامين- ٥

يسر قلم احملكمة، عن طريق قسم دعم احملامني، إيفاد تسع بعثات من حمامي الدفاع واملمثلني -٢٢
حماميا مكلفا مبهام.١٢وعني ،ضحايا إىل مجهورية أفريقيا الوسطىالقانونيني لل

الحالة في كوت ديفوار-باء
التحقيقات- ١

بعثة إىل تسعة بلدان بغرض مجع أدلة إضافية وفرز الشهود ٤٩أوفد مكتب املدعية العامة -٢٣
م وضمان استمرار التعاون مع الشركاء.  م أو إعادة استجوا واستجوا

كتب حتقيقاته يف مزاعم اجلرائم اليت ارتكبتها مجيع أطراف النزاع خالل فرتة ما بعد املوواصل -٢٤
االنتخابات.

التطورات القضائية - ٢
(أ) املدعي العام ضد لوران غباغبو وشارل بلي غودي

غبو والسيد بلي ، بدأت الدائرة االبتدائية األوىل حماكمة السيد غبا٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٨يف -٢٥
من شهود االدعاء بأقواهلم حبلول حزيران/يونيه ٥٧غودي. ويواصل االدعاء حاليا عرض أدلته. وقد أدىل 

اية كانون الثاين/يناير ٣٠، ومن املتوقع أن يديل ٢٠١٧ م حبلول  ، إذ ٢٠١٨شاهدا إضافيا بشهادا
يُنتظر أن ختتتم مرافعات االدعاء يف ذلك التاريخ. 

تقبل مشاركة أي ضحايا جدد خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. وال يزال العدد اإلمجايل للضحايا ومل-٢٦
ضحية. ٧٢٦املشاركني هو 

وقامت دائرة االستئناف بتسوية ثالثة طعون عارضة قدمتها أفرقة الدفاع فيما يتعلق مبا -٢٧
الكشف عن املعلومات ‘٢’؛ ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب١يف تقدمي شهادة مسجلة سلفاً ‘١’يلي: 

قيام املدعية العامة بتقدمي األدلة املستندية.‘٣’؛ ٢٠١٧أيار/مايو ١١ورفع التنقيحات يف 
(ب) املدعي العام ضد سيمون غباغبو

السيدة غباغبو وتسليمها اعتقال مل حتدث أي تطورات قضائية هامة جتدر بالذكر. وال يزال طلب -٢٨
معلقا.

األنشطة الميدانية - ٣
واصلت احملكمة جهودها الرامية إىل تأمني التعاون الالزم من احلكومة ألنشطتها القضائية ولتسهيل -٢٩

نقل الشهود. وكان لتعيني رئيس املكتب امليداين أثر كبري على أنشطة احملكمة، ومكن من تيسري إقامة 
Coordination Africaine desالقوات املسلحة (شراكة مع املنسقية األفريقية حلقوق اإلنسان لدى 

Droits de l’Homme pour les Armées من أجل وضع برامج للتدريب والتوعية بشأن نظام روما (
، نظم مكتب التوعية ومكتب املدعية العامة ٢٠١٧األساسي ضمن اجليش اإليفواري. ويف آذار/مارس 
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تمع بعثة توعية مشرتكة بشأن احملكمة وأنشطتها يف كوت ديفوار للدبلوماسيني املعتمدين ومنظمات ا
اإليفوارية.املدين ووسائط اإلعالم

ذلت هذه وواصل املكتب امليداين التعريف باحملاكمة اجلارية يف قضية غباغبو وبلي غودي. وقد بُ -٣٠
تج على أساس منتظم. اجلهود بشكل رئيسي يف أبيدجان، ومشلت توزيع الربامج اإلذاعية والتلفزيونية اليت تن

وقدم املكتب أيضا دعمه ألنشطة املنظمات غري احلكومية بشأن رصد احملاكمات، إذ قدم هلا التدريب 
ا القضائية. واضطلع املكتب بأنشطة للتوعية ونظَّ  م حلقات عمل مع طائفة من بشأن احملكمة وإجراءا

انكوما، غيمون، تونكيب، كافايل، كويبلي، غبوين، اجلهات املعنية يف أبيدجان ويف اجلزء الغريب من البلد (بي
زيو، توليبلو، غيغلو، دويكوي، مان). وواصل املكتب امليداين تيسري اإلدالء بالشهادات عرب وصالت 

غودي.الفيديو يف قضية غباغبو وبلي
مشاركة الضحايا- ٤

لب للمشاركة يف اإلجراءات استمارة ط٦٥٢١خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، تلقى قلم احملكمة -٣١
العدد اإلمجايل ملا ورد من استمارات طلبات بلغ املتعلقة بقضية ثانية حمتملة يف هذه احلالة، وبذلك 

استمارة. وقد أجرى قلم احملكمة تقييما قانونيا أوليا هلذه الطلبات وشرع يف االتصال ٠٨٧٤الضحايا 
بالوسطاء املعنيني.

ضحية يشاركون يف قضية غباغبو وبلي غودي.٧٢٨لعام للضحايا وميثل مكتب احملامي ا-٣٢
دعم المحامين- ٥

قدم قلم احملكمة الدعم إىل تسع بعثات تضم أفرقة الدفاع يف كوت ديفوار ألغراض تنظيم أدلة -٣٣
الدفاع وإجراء مقابالت مع الشهود واستجواب شهود االدعاء. وبناء على طلب مكتب املدعية العامة، مت 

ا. ٢٥يني تع حماميا مكلفا مبهام ملساعدة الشهود يف أبيدجان واملناطق احمليطة 

الحالة في دارفور -جيم 
التحقيقات- ١

إىل ٢٠١٧وحزيران/يونيه ٢٠١٦املقدمني يف كانون األول/ ديسمرب نتقريريالكما هو مبني يف -٣٤
)، يواصل مكتب املدعية العامة حتقيقاته ٢٠٠٥(١٥٩٣جملس األمن التابع لألمم املتحدة عمال بقراره 

ا ارتكبت يف دارفور.  بغية إقامة العدل لضحايا اجلرائم اخلاضعة ألحكام نظام روما األساسي اليت يزعم أ
عدم تنفيذ أوامر االعتقال املعلقة منذ أمد طويل، وقلة الدعم بسبب الرغم من أن املكتب مقيد وعلى 

لس و  القائمة يواصل استجواب الشهود ومجع املزيد من األدلة املكتباملوارد، فإنيف نقص الاملقدم من ا
يعمل على تطوير نظم ، ويتابع خيوط التحقيقات اليت تنطوي على إمكانية كشف األدلة، و على الوثائق

مزاعم استمرار اجلرائم يف دارفور.على مجع املعلومات، وينطبق ذلك أيضا 
بلدا وما فتئ يرصد االجتاهات اليت ميكن أن ١٢بعثة إىل ٢٨وقد أوفد مكتب املدعية العامة -٣٥

مليات تشكل جرائم مبوجب نظام روما األساسي، ومنها مزاعم القصف اجلوي، واهلجمات الربية، وع
شن على املدنيني، وأعمال العنف اجلنسي، والتشريد القسري، واهلجمات على القتل، واهلجمات اليت تُ 

حفظة السالم والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية، واالعتقاالت التعسفية.
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التطورات القضائية- ٢
(أ) املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري

اعتقال ، قضت الدائرة التمهيدية الثانية أن جنوب أفريقيا مل متتثل لطلب ٢٠١٧متوز/يوليه ٦يف -٣٦
ا قبلت  السيد البشري وتسليمه إىل احملكمة. وقضت الدائرة التمهيدية بعد ذلك أن جنوب أفريقيا، مبا أ

ا ملزمة بالقبض على السيد البشري وتسليمه، ونظرا لرغبتها يف التماس استنتاجات حماكمها احمللية القائلة أ
ائي من احملكمة بشأن تلك املسألة، فليس من املناسب إحالة املسألة إىل مجعية الدول  قرار قانوين 
األطراف أو إىل جملس األمن. والحظت الدائرة كذلك أن على الرغم من املقرتحات املقدمة من خمتلف 

يام احملكمة بإحالة الدول إىل جملس األمن، فإن اإلحاالت السابقة الدول لوضع آلية للمتابعة فيما يتعلق بق
مل تسفر عن اختاذ جملس األمن أي تدابري فيما يتعلق بعدم قيام الدول األطراف باعتقال السيد البشري 

وتسليمه.
(ب) املدعي العام ضد عبد اهللا باندا أباكري نورين

كر. وال يزال طلب القبض على السيد باندا وتسليمه مل حتدث أي تطورات قضائية هامة جتدر بالذ -٣٧
معلقا.

علي  ’’) وعلي حممد علي عبد الرمحن (‘‘أمحد هارون’’(ج) املدعي العام ضد أمحد حممد هارون (
)‘‘كشيب

مل حتدث أي تطورات قضائية هامة جتدر بالذكر. وال يزال طلب القبض على السيدين هارون -٣٨
وكشيب وتسليمهما معلقا.

) املدعي العام ضد عبد الرحيم حممد حسني(د
مل حتدث أي تطورات قضائية هامة جتدر بالذكر. وال يزال طلب القبض على السيد حسني -٣٩

وتسليمه معلقا.
األنشطة الميدانية - ٣

تنفيذ أوامر االعتقال، فضال عن االفتقار إىل التعاون بسبب التخلف عن نظرا لعدم وجود إجراءات -٤٠
واملساعدة من حكومة السودان، مبا يف ذلك عدم اإلذن بدخول أراضيه، مل تتمكن احملكمة من القيام بأي 

من أنشطة التوعية.نشاط 

الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية -دال 
التحقيقات- ١

اجلرائم املرتكبة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سيما يف مقاطعَيتْ تتواصل التحقيقات يف مزاعم -٤١
بعثة إىل مخسة بلدان بغرض القيام، يف مجلة أمور، جبمع األدلة ١٦كيفو. وأوفد مكتب املدعية العامة 

م وضمان استمرار التعاون. وباإلضافة إىل ذلك، طلب مكتب املدعية العامة يف وفرز الشهود واستجوا
مناسبات خمتلفة رفع القيود املفروضة على وثائق األمم املتحدة والوثائق األخرى اليت يعتزم استخدامها أثناء 
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احملاكمة، وطلب املساعدة من األمم املتحدة والشركاء اآلخرين لتمكني موظفني حاليني أو سابقني من 
م أثناء احملاكمة.  اإلدالء بشهادا

مستمرة بشأن أمر االعتقال املعلق الصادر يف حق القائد العسكري وجرت مناقشات واتصاالت -٤٢
دعم لاملزعوم للقوات الدميقراطية لتحرير رواندا، سيلفسرت موداكومورا. وأوفد مكتب املدعية العامة بعثات 

كتب ملامزاعم اجلرائم اليت ارتكبتها القوات الدميقراطية لتحرير رواندا يف مقاطعيت كيفو. وتابع يف حتقيقاته 
جهود نزع السالح والتسريح ذلكتطورات الوضع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف املنطقة، مبا يف

وإعادة اإلدماج اليت تدعمها األمم املتحدة، وذلك للتشجيع على اعتقال السيد موداكومورا وتسليمه.
مجهورية الكونغو الدميقراطية. واستمر الفحص الفعلي ملزاعم اجلرائم األخرى والقضايا احملتملة يف-٤٣

وأصدرت املدعية العامة بيانا بشأن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف أيلول/سبتمرب وتشرين 
فيما يتعلق ٢٠١٧آذار/مارس ٣١فيما يتعلق باندالع العنف يف كينشاسا، مث يف ٢٠١٦األول/أكتوبر 

د مكتب املدعية العامة بعثات بشأن ذلك إىل مجهورية باألحداث اليت وقعت يف مقاطعات كاساي. وأوف
الكونغو الدميقراطية، وهو يواصل املناقشات االستباقية مع سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن سد 
ثغرة اإلفالت من العقاب وتعزيز الدعم املقدم للتحقيقات الوطنية اليت جتريها مجهورية الكونغو الدميقراطية 

يف هذه اجلرائم. أخرىودول 
التطورات القضائية - ٢

(أ) املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو
يقضي السيد لوبانغا حاليا ما تبقى من عقوبته يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وال تزال إجراءات -٤٤

جارية.١١٠إعادة النظر يف عقوبته وفقا للمادة 
وقدم الصندوق االستئماين للضحايا معلومات إضافية عن مشاريع التعويضات الرمزية واجلماعية -٤٥

نيسان/أبريل ٦و ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٢١املقرتحة، اليت وافقت عليها الدائرة االبتدائية الثانية يف 
ني لتنفيذ قرارات منح ، على التوايل. وقد شرع الصندوق بعد ذلك يف اختيار الشركاء احمللي٢٠١٧

التعويضات. تلك. والدائرة بصدد حتديد مقدار مسؤولية السيد لوبانغا عن مبالغاتلتعويضا
، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية أمرا أوعزت فيه إىل قلم احملكمة بأن ٢٠١٦متوز/يوليه ١٥ويف -٤٦

ىل الصندوق يف حتديد هويات الضحايا احملتمل يقدم العون واملساعدة إىل املمثلني القانونيني للضحايا وإ
أن يكونوا مؤهلني للحصول على تعويضات. وبعد إيفاد بعثات إىل امليدان، مت مجع عدد من الطلبات 

طلبا ٤٧٤ذات الصلة بالتعويضات ومت ضمها إىل اإلجراءات. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، مت تقدمي 
للتعويض.

، قام قلم احملكمة بتحليل ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٢١الدائرة االبتدائية يف وعقب قرار أصدرته -٤٧
وأحاهلا إىل الدائرة مرفقة ات،من املستفيدين اجلدد من التعويضشخصا حيتمل أن يكونوا٣٣٥ملفات 

ا. وقام قلم احملكمة أيضا بإعداد وإيداع نسخ منقحة من مجي ع بتقارير التقييم القانوين ذات الصلة 
ملفات الضحايا اليت مجعها مكتب احملامي العام للضحايا والصندوق االستئماين للضحايا يف عامي 

. ٢٠١٧و ٢٠١٦
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(ب) املدعي العام ضد جريمان كاتانغا
يف االحتجاز ، ولكنه ال يزال رهن ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١٨انتهت عقوبة السيد كاتانغا يف -٤٨

م حملية منفصلة. مجهورية الكونغو الدميقراط ية ألجل 
، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية أمرها املتعلق بالتعويض مبوجب املادة ٢٠١٧آذار/مارس ٢٤ويف -٤٩
ا السيد كاتانغا. وحددت ٧٥ ، الذي منح تعويضات فردية ومجاعية لضحايا اجلرائم اليت أدين بارتكا

دوالر. وإذ أحاطت الدائرة علما باحلالة ٠٠٠٠٠٠١غ مبليف الدائرة مقدار مسؤولية السيد كاتانغا 
املالية الراهنة للسيد كاتانغا، فقد دعت جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا إىل النظر يف استخدام 

موارد الصندوق يف مرحلة أولية لتمويل التعويضات املمنوحة. 
الدائرة بأنه قرر تكميل مدفوعات التعويض ، أبلغ جملس إدارة الصندوق ٢٠١٧أيار/مايو ١٧ويف -٥٠

دوالر، ويشمل ذلك مسامهة قدمتها هولندا وخصصتها على وجه التحديد ٠٠٠٠٠٠١املمنوحة لتبلغ 
ا الدائرة . ملنح التعويضات الفردية اليت أمرت 

. ٢٠١٧متوز/يوليه ٢٥وعرض الصندوق االستئماين للضحايا خطته لتنفيذ أمر التعويض يف -٥١
وستتخذ الدائرة القرار بشأن ما إذا كانت ستوافق على مشروع خطة التنفيذ.

وقدم فريق الدفاع عن السيد كاتانغا، ومكتب احملامي العام للضحايا، واملمثلون القانونيون ألغلبية -٥٢
يف أمر منح التعويض الصادر عن٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٦و ٢٥بالتعويض طعونا يف املطالِبنيالضحايا 

.٢٠١٧حزيران/يونيه ٢٧دمت الوثائق املؤيدة لتلك الطعون يف الدائرة االبتدائية الثانية. وقُ 
، أعد قلم ٢٠١٧آذار/مارس ٢٤وعقب صدور أمر الدائرة االبتدائية الثانية املتعلق بالتعويضات يف -٥٣

تلك املعلوماتحالوأ،والذين منحوا تعويضات،٢٩٧احملكمة معلومات تتعلق بالضحايا البالغ عددهم 
إىل الصندوق االستئماين للضحايا.

(ج) املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا
٧١، بعد أن استدعى ما جمموعه ٢٠١٧آذار/مارس ٢٩الرئيسية يف مرافعته أمت االدعاء رمسيا -٥٤

، مثل أمام الدائرة ٢٠١٧آذار/مارس ٣و ٢. ويف ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢شاهدا منذ بدء احملاكمة يف 
، مثل ثالثة ٢٠١٧نيسان/أبريل ١٢إىل ١٠مخسة ضحايا لعرض آرائهم وشواغلهم، ويف الفرتة من 

نيسان/أبريل ٢٨فضت الدائرة االبتدائية طلب الدفاع بوقف اإلجراءات يف ضحايا لتقدمي أدلتهم. ور 
عرض أدلته، ومن املتوقع أن ينتهي من ذلك يف عام يف الدفاع شرع، ٢٠١٧أيار/مايو ٢٩. ويف ٢٠١٧
٢٠١٨ .

ما فريق الدفاع عن السيد نتاغاندا يف -٥٥ آذار/مارس٨وقامت دائرة االستئناف بتسوية طعنني تقدم 
على التوايل، أحدمها طعن عارض يتعلق باالتصاالت اليت جيريها ٢٠١٧حزيران/يونيه ١٥و ٢٠١٧

م  السيد نتاغاندا أثناء وجوده رهن االحتجاز، ويتعلق اآلخر بطعن يف االختصاص القضائي بشأن 
جرائم احلرب املتمثلة يف االغتصاب واالسرتقاق اجلنسي. 

رضا يف قرار الدائرة االبتدائية السادسة برفض اإلذن له بتقدمي طلب وقدم فريق الدفاع طعنا عا-٥٦
.٢٠١٧حزيران/يونيه ١٤يف ‘‘عدم وجود ما يستوجب املساءلة’’بشأن 
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وواصل قلم احملكمة عرض املستجدات على الدائرة واألطراف من خالل تقارير دورية عن احلالة -٥٧
. ٢٠١٥شباط/فرباير ٦ر الدائرة املؤرخ العامة للضحايا يف القضية، وذلك متشيا مع أم

(د) املدعي العام ضد سيلفسرت موداكومورا
مل حتدث أي تطورات قضائية هامة جتدر بالذكر. وال يزال طلب اعتقال السيد موداكومورا وتسليمه -٥٨

معلقا.
األنشطة الميدانية - ٣

، وهو ٢٠١٧اطية يف كانون الثاين/يناير رسل رئيس املكتب امليداين إىل مجهورية الكونغو الدميقر أُ -٥٩
املكتبني امليدانيني يف كينشاسا وبونيا. وقد أويل اهتمام خاص لتعزيز العالقة مع سلطات يتوىل إدارة

تمع الدبلوماسي وشركاء األمم املتحدة وغريهم من أصحاب املصلحة  مجهورية الكونغو الدميقراطية وا
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الدوليني والوطنيني. وتواصل بعثة

، مت تعزيز التعاون بني أجهزة نيامليدانينيالقيام بدور رئيسي يف دعم عمليات احملكمة. ومن خالل املكتب
اء عملية وأقسام احملكمة على الصعيد امليداين. وهذا اهليكل اجلديد جزء من العناصر اليت مت تقييمها أثن

يف مجهورية الكونغو ٢٠١٧املراجعة اخلارجية لشعبة العمليات اخلارجية اليت أجريت يف حزيران/يونيه 
الدميقراطية. وقد رحب املراجعون بتعزيز دور رئيس املكتب امليداين باعتباره دورا معقوال بالنسبة جلميع 

أصحاب املصلحة املعنيني. 
تمعات املتضررة -٦٠ وركزت أنشطة التوعية على التعريف باحملاكمة اجلارية للسيد نتاغاندا يف أوساط ا
إيتوري من خالل عرض برامج مسعية بصرية خالل جلسات تفاعلية يقوم بتيسريها موظفو منطقة يف 

تمعية باللغات احملكمة، وكذلك من خالل الربامج اإلذاعية اليت توزعها شبكة من حمطات اإلذاعة  ا
تمعات احمللية املتضررة  عملية التعويض يف لاحمللية. وكان هدف املكتب امليداين أيضا يتمثل يف زيادة فهم ا

تمعات. وقام موظفو قسم التوعية وقسم مشاركة الضحايا ،قضييت كاتانغا ولوبانغا وإدارة تطلعات تلك ا
ق مع الصندوق االستئماين للضحايا واملمثلني القانونيني وتعويضهم بإعداد رسائل رئيسية بتعاون وثي

للضحايا لشرح القرارات املتعلقة بالتعويضات. وُنشرت هذه الرسائل الرئيسية عن طريق الربامج اإلذاعية 
ودورات التوعية اليت تعزز االتصال يف االجتاهني. وباإلضافة إىل ذلك، عقد الفريق اجتماعات وجها لوجه 

والوسطاء يف مواقع خمتلفة لدعم اإلجراءات القضائية اجلارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. مع الضحايا 
وتكتسي اإلجراءات القضائية ضد السيد جان بيري بيمبا غومبو وآخرين أمهية كبرية بالنسبة للسكان يف 

ا وفقا لذلك. مجهورية الكونغو الدميقراطية، وقد مت التعريف 
واملمارسني القانونيني (مبن ةاألكادميياألوساط ض أنشطة التوعية على وجه التحديد واستهدفت بع-٦١

ا القضائية. فيهم القضاة العسكريون واملدنيون) من أجل تعزيز فهم والية احملكمة اجلنائية الدولية وإجراءا
مشاركة الضحايا- ٤

من اجلنود ٢٨٣اهلجمات و من ضحايا٨٥٩١يتوىل مكتب احملامي العام للضحايا متثيل -٦٢
من ٣٧األطفال السابقني املشاركني يف قضية نتاغاندا. ويتوىل مكتب احملامي العام للضحايا أيضا متثيل 

ضحية فيما يتعلق بقضية كاتانغا.٢٨٣مقدمي طلبات التعويض. ويتوىل حمامون خارجيون متثيل 
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دعم المحامين- ٥
بعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية. ومت تعيني ٣٨ونية على إيفاد ساعد قلم احملكمة األفرقة القان-٦٣

.٧٤م ألغراض القاعدة اثالثة حمامني مكلفني مبه

الحالة في جورجيا -هاء 
التحقيقات- ١

بعثة إىل مخسة بلدان، حيث يواصل التحقيق يف مزاعم ارتكاب ٢١أوفد مكتب املدعية العامة -٦٤
يف أوسيتيا اجلنوبية وما جاورها، مبا يف ٢٠٠٨متوز/يوليه وتشرين األول/أكتوبر ١بني جرائم يف الفرتة ما 

القسري للسكان واالضطهاد) وجرائم احلرب (مهامجة التشريدذلك اجلرائم ضد اإلنسانية (القتل، و 
السكان املدنيني، والقتل العمد، وتوجيه اهلجمات عمدا ضد حفظة السالم، وتدمري املمتلكات، 

، وفقا ملبادئ احلياد والسرية ٢٠١٧لنهب). وقد أحرزت أنشطة التحقيق تقدما سريعا منذ أوائل عام وا
والفعالية. ومن املتوخى أن تتم الزيادة يف تكثيف هذه األنشطة.

وأوفد مكتب املدعية العامة وقلم احملكمة بعثة توعية مشرتكة بني األجهزة إىل تبليسي يف الفرتة من -٦٥
البعثة ألنشطة التوعية املشرتكة بغرض إذكاء الوعي هذه وُخصصت. ٢٠١٧أيار/مايو ٢٠إىل ١٥

باحملكمة اجلنائية الدولية وأعماهلا.
حكومة جورجيا اتفاق تعاون لتيسري أنشطة احملكمة مع ، أبرمت احملكمة ٢٠١٧متوز/يوليه ٢٥ويف -٦٦

ذات الصلة من نظام روما األساسي، وإىل اتفاق البلد. واستنادا إىل األحكامذلك والتحقيقات اجلارية يف 
ا، وإىل االتفاق املتعلق بالتعاون بني حكومة جورجيا ومكتب  امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا
املدعية العامة، يتيح هذا االتفاق قناة اتصال واضحة ألغراض املساعدة واإلخطار والتعاون، مبا يف ذلك 

الالزمة لضمان أمن األشخاص الذين يتعاملون مع احملكمة.التدابريما يتعلق ب
مجيع األطراف طوال مدة التحقيق. ومن شأن معويواصل مكتب املدعية العامة تشجيع التعاون -٦٧

ة الوصول إىل أماكن اجلرائم يهذا التعاون أن يسهم يف نزاهة التحقيق وفعاليته وسيتيح للمكتب إمكان
ألدلة ذات الصلة واالتصال بالضحايا.املزعومة واحلصول على ا

األنشطة الميدانية- ٢
منذ فتح التحقيق يف حالة جورجيا، تزايدت جهود إذكاء الوعي العام باحملكمة وواليتها ووظائفها -٦٨

تمع املدين ورابطات الضحايا واألوساط األكادميية ووسائط اإلعالم. وتركز هذه اجلهود على  يف أوساط ا
العملية القضائية لتجنب نشوء تطلعات غري واقعية. ومن خالل إيفاد البعثات وباستغالل الفرصة شرح 

تمع املدين اجلورجي الذين يزورون الهاي، عززت وحدة التوعية شبكة من الشركاء  للتواصل مع أعضاء ا
م. احملليني املوثوق 

إجراء حتقيق يف حالة جورجيا، قام خرباء وعقب إعالن مكتب املدعية العامة عن نيته الشروع يف -٦٩
قلم احملكمة املعنيون مبشاركة الضحايا وتعويضهم ببعثة ميدانية ناجحة، حيث ساعدوا يف تقدمي بيانات 

التحقيق املقرتح من جانب االدعاء.بشأن ضحية ٣٣٥٦
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الحالة في كينيا-واو 
التحقيقات- ١

احلاالت املزعومة من اجلرائم املرتكبة ضد إقامة العدل واصل مكتب املدعية العامة التحقيق يف -٧٠
من نظام روما األساسي، حيث أوفد بعثتني إىل بلدين.٧٠مبوجب املادة 

التطورات القضائية- ٢
(أ) املدعي العام ضد والرت أوسابريي باراسا

باراسا وتسليمه مل حتدث أي تطورات قضائية هامة جتدر بالذكر. وال يزال طلب اعتقال السيد -٧١
معلقا.

ش بيتت(ب) املدعي العام ضد بول غيتشريو وفيليب كيبكوي
مل حتدث أي تطورات قضائية هامة جتدر بالذكر. وال يزال طلب اعتقال السيدين غيتشريو وبيت -٧٢

وتسليمهما معلقا.
دعم المحامين- ٣

إىل كينيا، فيما يتصل بقضية روتو قام قلم احملكمة بتيسري إيفاد أربع بعثات تضم أفرقة قانونية-٧٣
وسانغ.

في ليبياالحالة –زاي 
التحقيقات - ١

تسعة بلدان ويواصل رصد مزاعم اجلرائم اليت ارتكبتها إىل بعثة ٤٧أوفد مكتب املدعية العامة -٧٤
املدعية خمتلف اجلماعات املسلحة وامليليشيات يف ليبيا. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، واصل مكتب 

العامة تعاونه مع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ومكتب املدعي العام اللييب.
وقدمت املدعية العامة تقريريها الثاين عشر والثالث عشر عن احلالة يف ليبيا إىل جملس األمن عمال -٧٥

لتوايل، حيث على ا٢٠١٧أيار/مايو ٨و ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٩) يف ٢٠١١(١٩٧٠بالقرار 
والسيد ،أحاطت جملس األمن علما مبستجدات القضايا املرفوعة ضد السيد سيف اإلسالم القذايف

والسيد عبد اهللا السنوسي، وبشأن حالة التعاون مع حكومة ليبيا. ،التهامي حممد خالد
لعامة أيضا إحراز ويف تقريريها الثاين عشر والثالث عشر املقدمني إىل جملس األمن، أكدت املدعية ا-٧٦

املستوى احلايل للجرائم اليت ترتكبها جمموعة متنوعة من أما تقدم نسيب فيما يتعلق بالتحقيقات اجلارية. 
العابر للحدود واملنظم واملايل هاواليت هلا تأثري يتجاوز حدود ليبيا بسبب طابع،املنظمات داخل ليبيا

اجلرائم اليت تنطوي على االجتار باملهاجرين. فيما يتعلق با مستوى مرتفع، وال سيمهر أنقدَّ يُ ، فواإلرهايب
أمرااملوقعيفالتحقيقاتإلجراءالليبيةاألراضيإىلالوصوليزالالاحلايل،ونظرا للوضع األمين -٧٧

احلصولإىلبنجاحوسعىجديدةأدلةمكتب املدعية العامةاكتسبفقدذلك،عنالنظروبغض. صعبا
يف اآلونة األخرية.ليبيايفارتكبتجرائمبشأنإضايفاعتقالأمرعلى
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وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، ظل قلم احملكمة على اتصال باجلهات الفاعلة ذات الصلة بغية -٧٨
العمل مع جمتمعات الضحايا يف ليبيا.

التطورات القضائية- ٢
(أ) املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف

، رفضت الدائرة التمهيدية األوىل طلب املدعية العامة بإحالة ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢١يف -٧٩
مقرها طلب اعتقال وتسليم السيد القذايف إىل السيد العجمي العتريي، قائد كتيبة أبو بكر الصديق الواقع 

ا تصدره من طلبات التعاون إىل  يف الزنتان، ليبيا، إذ خلصت الدائرة إىل أن احملكمة ال تستطيع توجيه م
كيانات من غري الدول دون موافقة مسبقة من احلكومة الشرعية.

(ب) املدعي العام ضد التهامي حممد خالد 
، قررت الدائرة التمهيدية األوىل أن تفصح، بناء على طلب املدعية ٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٤يف -٨٠

ضد السيد التهامي حممد خالد، ٢٠١٣يسان/أبريل ن١٨العامة، عن أمر االعتقال الذي أصدرته يف 
الرئيس السابق جلهاز األمن الداخلي اللييب، املتهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب على 

. ٢٠١١آب/أغسطس ٢٤شباط/فرباير إىل ١٥األراضي الليبية يف الفرتة املمتدة من 
(ج) املدعي العام ضد حممود مصطفى بوسيف الورفلي 

، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا باعتقال السيد حممود ٢٠١٧آب/أغسطس ١٥يف -٨١
مسؤوليته اجلنائية املزعومة عن جرائم أجل مصطفى بوسيف الورفلي، وهو أحد قادة لواء الصاعقة، من 

.٢٠١٧متوز/يوليه ١٧و ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣احلرب املرتكبة على أراضي ليبيا يف الفرتة املمتدة بني 

الحالة في مالي-حاء 
التحقيقات- ١

م ٢٢أوفد مكتب املدعية العامة -٨٢ بعثة إىل أربعة بلدان بغرض مجع األدلة وفرز الشهود واستجوا
وضمان استمرار التعاون من جانب شركائه، مبا فيهم دول منطقة الساحل. 

هدي ومالحقته قضائيا من أجل اهلجمات على وباإلضافة إىل جناحه يف التحقيق مع السيد امل-٨٣
املباين املخصصة للشعائر الدينية وعلى املعامل التارخيية، يواصل املكتب مجع األدلة على اجلرائم اجلنسية 
واجلنسانية املزعومة وغريها من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية. وباإلضافة إىل السلطات الوطنية، 

ومنظمة األمم املتحدة ،األمم املتحدة، وال سيما بعثة األمم املتحدة يف مايلكياناتُ احملكمةتعاونت مع 
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو). 

التطورات القضائية- ٢
أ) املدعي العام ضد املهدي(

فهم أن السيد املهدي يمن الدائرة االبتدائية الثامنة تأكدت، بعد أن ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٧يف -٨٤
، وأن وقائع هطبيعة وعواقب اعرتافه بالذنب، وأن إقراره بذلك جاء طوعا بعد تشاور كاف مع دفاع
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، قررت الدائرة إدانة السيد املهدي جبرمية احلرب املتمثلة يف مهامجة مباين تارخيية تثبت ذلك الذنبالدعوى 
ودينية يف متبكتو وحكمت عليه بالسجن مدة تسع سنوات.

٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٩احلكم وحتديد العقوبة، أصدرت الدائرة االبتدائية الثامنة يف وبعد صدور-٨٥
قرارا بشأن اجلدول الزمين ملرحلة التعويض، وأمرت، يف مجلة أمور، بإيداع املالحظات املتعلقة بالتعويض 

/ديسمرب كانون األول١٦، وإيداع مجيع طلبات التعويض حبلول ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٢حبلول 
كانون األول/ديسمرب ٩، وحتديد قائمة بأمساء اخلرباء احملتملني املعنيني مبسائل التعويض حبلول ٢٠١٦
٢٠١٦ .

بإيداع الوثائق ذات األخرى ، وبعد قيام قلم احملكمة واألطراف ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١٩ويف -٨٦
م بتقدمي تقرير عن مسائل التعويض حبلول  الصلة، أصدرت الدائرة االبتدائية قرارا بتعيني أربعة خرباء وأمر

، ٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٨. ومت متديد هذا املوعد النهائي يف وقت الحق حىت ٢٠١٧آذار/مارس ٢٤
. ٢٠١٧آذار/مارس ٩بناء على طلب اخلرباء مبوجب قرار مؤرخ 

١٧وعقب تقدمي التقريرين املشرتكني للخرباء، أصدرت الدائرة االبتدائية أمر التعويض يف -٨٧
يورو من ٠٠٠٧٠٠٢، إذ خلصت إىل أن السيد املهدي مسؤول عن مبلغ ٢٠١٧آب/أغسطس 

ه امُ قيجلرب األضرار الذي سببها هلملدفع تعويضات فردية ومجاعية إىل سكان متبكتوالالزمة النفقات 
مباين دينية وتارخيية يف تلك املدينة. وإذ الحظت الدائرة أن السيد املهدي على دة بتوجيه هجمات متعمّ 

شخص معوز، فقد شجعت الصندوق االستئماين للضحايا على استكمال مبالغ التعويضات وأصدرت له 
.٢٠١٨شباط/فرباير ١٦توجيهات بتقدمي مشروع خطة لتنفيذها حبلول 

الميدانية األنشطة- ٣
يفالدوليةاجلنائيةاحملكمةأنشطةعلىيؤثربهالتنبؤميكنالالذياحلساسظل الوضع األمين -٨٨
دف حتديد أفضل التدابري للحفاظ على يل. وجيُ ما ري قسم األمن باستمرار تقييمات للمخاطر األمنية 

ا. أمن موظفي احملكمة وممتلكا
ويف غياب موظفي التوعية العاملني يف امليدان، مت االضطالع بأنشطة لتعميم ونظرا للقيود األمنية، -٨٩

مستجدات قضية املهدي على السكان يف مايل انطالقا من الهاي. وأنتجت برامج تلفزيونية وإذاعية 
بشأن احلكم وأمر التعويض وأذيعت على وسائط اإلعالم احمللية وأتيحت للمنظمات غري احلكومية ملواصلة 

عها. ومبناسبة عقد جلسة االستماع املخصصة إلصدار أمر التعويض، مت توجيه الدعوة إىل صحفيني توزي
ماليني وممثلني عن املنظمات غري احلكومية حلضور اجللسة يف الهاي، مما كفل تغطية تلك األخبار يف 

متبكتو.مدينةهامايل، مبا في
تابعون لقسم مشاركة الضحايا وتعويضهم بسبب وال يوجد لدى املكتب امليداين يف مايل موظفون -٩٠

بالتعاون مع املمثلني القانونيني ٢٠١٦االعتبارات األمنية. ومع ذلك، عمل املكتب امليداين يف عام 
للضحايا وقسم مشاركة الضحايا وتعويضهم إليفاد بعثة للتوعية إىل باماكو. وعقب تلك املهمة، شاركت 

يف تعميم املعلومات على السكان املتضررين.املنظمات غري احلكومية احمللية 
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مشاركة الضحايا- ٤
ملمثلني من اعدة بعثات ميدانية إيفاد ب تنفيذ قرارات الدائرة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير تطلّ -٩١

قلم احملكمة جلمع املعلومات ذات الصلة بالتعويضات، والتشاور مع احملاورين موظفي القانونيني للضحايا و 
طلبا للحصول على تعويضات إىل الدائرة، إىل جانب تقرير ١٣٩ملعنيني، ومجع وجتهيز وإحالة ما جمموعه ا

التقييم القانوين والنسخ املنقحة من استمارات الطلبات. وأدى ذلك أيضا إىل انطالق جهود قلم احملكمة 
فضال عن إيفاد بعثة إىل ،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٢٢دمت يف قُ ،الرامية إىل وضع قائمة للخرباء

.٢٠١٧مايل تضم اخلرباء األربعة الذين مت تعيينهم يف آذار/مارس 
دعم المحامين- ٥

قام قلم احملكمة بتيسري إيفاد أفرقة قانونية يف سبع بعثات إىل مايل، ومشل ذلك املمثلني القانونيني -٩٢
كلفني مبهام للمشاركة يف تلك من امليا حمام٢٣قلم احملكمة أيضا نني حديثا. وعّني للضحايا املعيَّ 

البعثات.

الحالة في أوغندا-طاء 
التحقيقات- ١

يف سياق التحقيقات اليت أجراها مكتب املدعية العامة بشأن جيش الرب للمقاومة والقضية املرفوعة -٩٣
أجرى بعثة إىل ثالثة بلدان. وعلى وجه اخلصوص، ٣١ضد السيد دومينيك أونغوين، أوفد املكتب 

املكتب مزيدا من التحقيقات يف مزاعم اجلرائم املتعلقة بالعنف اجلنسي واجلنساين، واجلرائم النامجة عن 
نت على أربعة خميمات للمشردين داخليا، وجرائم االضطهاد وجتنيد األطفال اهلجمات املنفصلة اليت شُ 

واستخدامهم. 
ة أوغندا والقوات املسلحة األوغندية وعقد املكتب أيضا اجتماعات عديدة مع ممثلي حكوم-٩٤

ومؤسسات أخرى يف أوغندا بشأن التحقيقات املتعلقة جبيش الرب للمقاومة، وذلك سعيا للحصول على 
٣١مزيد من األدلة وحتديد شهود إضافيني لدعم التهم املوجهة إىل السيد أونغوين. ويف الفرتة من 

يفاد بعثة توعية إىل أوغندا، إب وقلم احملكمة يف ، اشرتك املكت٢٠١٧آب/أغسطس ٨متوز/يوليه إىل 
تمعات املتضررة يف غولو وباجويل ولوكودي وأبوك وأوديك ولريا وسورويت، فضال عن االجتماع  واجتمع با
تمع املدين. وقدم ممثلو احملكمة معلومات مستكملة عن حماكمة  بالزعماء الثقافيني والدينيني وممثلي ا

ا احملكمة من خالل وجودها امليداين.أونغوين، استنادا إىل أنشطة التوعية الواسعة النطاق اليت قامت 
التطورات القضائية- ٢

(أ) املدعي العام ضد دومينيك أونغوين
حماكمة السيد أونغوين إجراءاتبدأت الدائرة االبتدائية التاسعة٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٦يف -٩٥

األدلة اليت إىل مة بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. وتستمع الدائرة حاليا ٧٠من أجل 
٢٤. وقد استدعى االدعاء حىت اآلن ٢٠١٨يقدمها االدعاء، ومن املتوقع أن يستمر ذلك حىت ربيع عام 

شاهدا.
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، مجع قلم احملكمة وأحال أكثر من ٢٠١٦أيار/مايو ٣٠يف الصادرقرار الدائرة االبتدائيةعمال بو -٩٦
٠٨٣٢طلب للمشاركة يف اإلجراءات. وقد منحت الدائرة االبتدائية مركز املشارك ملا جمموعه ٠٠٠٢

مشاركا.١٠٧٤من الضحايا، ليصل العدد اإلمجايل إىل 
، قام قلم احملكمة جبمع ٢٠١٦ايو أيار/م٣٠يف الصادر االبتدائية التاسعة قرار الدائرةعمال بو -٩٧

من طلبات املشاركة يف اإلجراءات، إىل جانب تقرير التقييم ١٠٠٢وتسجيل وحتليل وإحالة ما جمموعه 
القانوين الذي أجراه القلم. 

(ب) املدعي العام ضد جوزيف كوين وفنسنت أويت
أويت السيد تقال السيد كوين و مل حتدث أي تطورات قضائية هامة جتدر بالذكر. وال يزال طلب اع-٩٨

وتسليمهما معلقا.
األنشطة الميدانية - ٣

يوفر القيادة والتوجيه االسرتاتيجي لفريق متعدد التخصصات، ،وجود رئيس مقيم للمكتب امليداينب-٩٩
قام مكتب كمباال امليداين بتعزيز أثره من خالل التنسيق السليم بني االسرتاتيجيات واالستخدام الفعال 

ملوارده احملدودة. 
نشاطا ١٣٠وأسفر اهليكل اجلديد أيضا عن زيادة يف عدد أنشطة التوعية وأثرها. ونفذ املكتب -١٠٠

وعية مع جمموعة من الفئات املستهدفة، مبا يف ذلك الضحايا والنساء واألطفال/الشباب والزعماء تلل
شخصا يف مشال ٧٦٦٤٢ستفيدين احملليون والدينيون وأعضاء وسائط اإلعالم، حيث بلغ عدد امل

أوغندا.
لتعريف باحملاكمة اجلارية يف قضية أونغوين. وقام إىل ااملكتب امليداين جهوده الرامية وضاعف -١٠١

املكتب امليداين، من خالل مشروعه اجلديد املتعلق بالوصول إىل العدالة، بتوسيع نطاق أنشطته ليشمل 
تمعات من سيد أونغوين ارتكب فيها جرائمه، مما مكّ موقعا يف مشال أوغندا يزعم أن ال٢٣ ن أفراد تلك ا

متابعة احملاكمة بانتظام بواسطة عروض الفيديو. 
وواصل املكتب امليداين تعزيز شراكاته مع ذوي النفوذ من القادة احملليني، مبن فيهم ممثلو الطوائف -١٠٢

تمع املدين، وذلك لتعزيز ودعم عمل احملكمة. ومت تدريب هؤالء املمثلني على تنظيم  الدينية وممثلو ا
تمعات املتضررة وشعورها عروض الفيديو والرد على األسئلة يف مواقعهم اخلاصة، مما يسر زياد ة مشاركة ا

انيةوهي منتدى–مبلكية العملية القضائية. ومت إنشاء أداة جديدة  وفر واجهة ي،للرسائل القصرية ا
للتفاعل بشكل أكثر اتساقا مع السكان األوغنديني والرد على األسئلة املتعلقة -بثالث لغات حملية 

أوغندي ٠٠٠١٠ه يف نيسان/أبريل من هذا العام، اشرتك أكثر من مبحاكمة السيد أونغوين. ومنذ إنشائ
.تدىاملنايف هذ

مشاركة الضحايا- ٤
ضحية يشاركون يف قضية أونغوين. ويتوىل ٥١٦١يتوىل مكتب احملامي العام للضحايا متثيل -١٠٣

ضحية.٥٩٨٢حمامون خارجيون متثيل 
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دعم المحامين- ٥
حماميا مكلفا مبهام يف قضية أونغوين.٢٠بعثة إىل أوغندا وعّني ١٣أوفد قلم احملكمة -١٠٤

المعلقةطلبات االعتقال والتسليم-ياء 
شخصا معلقة، وهي كالتايل:١٥ال تزال طلبات االعتقال والتسليم الصادرة عن احملكمة بشأن -١٠٥

؛٢٠١٢(أ) مجهورية الكونغو الدميقراطية: سيلفسرت موداكومورا، منذ عام 
؛٢٠٠٥(ب) أوغندا: جوزيف كوين وفنسنت أويت، منذ عام 

؛ ٢٠٠٩؛ وعمر البشري، منذ عام ٢٠٠٧(ج) دارفور: أمحد هارون وعلي كشيب، منذ عام 
؛٢٠١٤؛ وعبد اهللا باندا، منذ عام ٢٠١٢وعبد الرحيم حممد حسني، منذ عام 
ش بيت، منذ عام تكيبكوي؛ وبول غيتشريو وفيليب  ٢٠١٣(د) كينيا: والرت باراسا، منذ عام 

؛٢٠١٥
؛ ٢٠١٣؛ والتهامي حممد خالد، منذ عام ٢٠١١(هـ) ليبيا: سيف اإلسالم القذايف، منذ عام 

؛ ٢٠١٧وحممود مصطفى بوسيف الورفلي، منذ أغسطس 
.٢٠١٢(و) كوت ديفوار: سيمون غباغبو، منذ عام 

أنشطة اإلدارة والتنظيم والدعم القضائي- رابعا
ا احملكمة يف يسلط هذا-١٠٦ اإلدارة والتنظيمجماالت اجلزء الضوء على التطورات الرئيسية اليت شهد

والدعم القضائي.
واصل القضاة العمل على التعجيل بالعملية اجلنائية من خالل حتديد أفضل املمارسات قد و -١٠٧

م. ويف أعقاب جناح  م وخربا سابقني، عقد قضاة احملكمة معتكفا ثالثا يف الني فَ عتكَ املواملسامهة بتجار
ومّكن يف كراكوف (بولندا) ملناقشة إجراءات االستئناف وبعض املسائل املؤسسية. ٢٠١٧حزيران/يونيه 
املناقشة اجلماعية للسبل الكفيلة بتحسني اإلجراءات القضائية والتعجيل ةواصلمن ملقضاة اهذا املعتكف 

إدراج أفضل املمارسات يف دليل ممارسات الدوائر، أو اقرتاح تعديالت على ا، مبا يف ذلك االتفاق على
اإلطار القانوين. 

اليت لمحكمة الالئحة التنظيمية لتعديالت العديد من ، بدأ نفاذ ٢٠١٧متوز/يوليه ٢٠ويف -١٠٨
دف  كمة التعجيل بإجراءات االستئناف يف احملإىل التعديالت هذه اعتمدها القضاة باإلمجاع. و

وتبسيطها، وزيادة الكفاءة يف كل مراحل العملية القضائية. وتُغري التعديالت ثالثة جوانب من عملية 
االستئناف: فيجب أن تتضمن مذكرات االستئناف اآلن األسباب الداعية إىل الطعن؛ وسيجري تقصري 

ثائق االستئناف أجل إجراءات االستئناف فيما يتعلق مبسائل اإلفراج املؤقت؛ وجيب أن تتضمن و 
مصطلحات موحدة.

، قدمت احملكمة يف الدورة اخلامسة عشرة للجمعية تقريرها ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢ويف -١٠٩
الثاين عن وضع مؤشرات األداء، وذلك يف إطار متابعة التقرير األول املقدم يف تشرين الثاين/نوفمرب 



ICC-ASP/16/9

9-A-021117

١٩

ا. وتضمن . ويشكل وضع مؤشرات األداء جزءا من اجلهو ٢٠١٥ د اليت تبذهلا احملكمة لتحسني كفاء
بأداء احملكمة يف أربعة جماالت رئيسية املتعلقة قابلة للقياس والبيانات املصاحبة هلا العايري املالتقرير الثاين 

إمكانية وصول الضحايا إىل ‘٤’األمن؛ ‘٣’القيادة واإلدارة؛ ‘٢’اإلجراءات القضائية، ‘١’هي: 
احملكمة .

وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، عملت احملكمة على تنقيح مؤشرات األداء اليت مت اختيارها بعد -١١٠
تمع املدين بعد  ا الدول األطراف وأطراف ا إجراء مشاورات داخلية، ومع مراعاة املالحظات اليت أبد

تقرير ثالث إىل الدول األطراف تقدمي التقرير الثاين، فضال عن مجع املزيد من البيانات وتصنيفها. وسريسل 
قبيل انعقاد الدورة السادسة عشرة للجمعية.٢٠١٧يف نوفمرب/تشرين الثاين 

بغية ، أطلق مكتب املدعية العامة سياسته بشأن األطفال ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٨ويف -١١١
نظام روما األساسي. وقد تعزيز جهوده الرامية إىل التصدي بقوة للجرائم املرتكبة ضد األطفال وفقا ل

ضعت هذه السياسة بناء على مشاورات مكثفة للخرباء ومن خالل االسرتشاد بآراء األطفال أنفسهم، وُ 
وهم املستفيدون الرئيسيون من هذه املبادرة. وقد تناولت احملكمة اجلرائم املرتكبة ضد األطفال بطرق 

بتهمة جتنيد األطفال ٢٠١٢ا دييلو يف عام خمتلفة، وال سيما من خالل إدانة السيد توماس لوبانغ
واستخدامهم. 

وبدأ مكتب املدعية العامة أيضا يف إعداد ورقة سياسات بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف إطار -١١٢
نظام روما األساسي، وذلك عقب النجاح يف حماكمة السيد املهدي يف حالة مايل.

سبة موظفيها من الدول األطراف غري املمثلة والدول األطراف وتواصل احملكمة العمل على زيادة ن-١١٣
املمثلة متثيال ناقصا يف الفئة الفنية والفئات العليا، فضال عن حتسني التوازن بني اجلنسني على مجيع 
املستويات. وقد شرعت احملكمة يف تنفيذ تدابريها املقررة املتوسطة والطويلة األجل بتعاون وثيق مع 

البلدان متثيال، وذلك من خالل أنشطة التوعية واإلعالنات احملددة األهداف. كما إن قسم سفارات أقل 
. Linkedinاملوارد البشرية يعمل بنشاط على إجياد مرشحني حمتملني عن طريق املوقع الشبكي 
مل تعد بلدا ١١ومكنت هذه اجلهود األولية من متثيل أربعة بلدان كانت غري ممثلة يف السابق، يف حني أن 

بلدان ممثلة متثيال ناقصا. وقد بذلت احملكمة جهودا من أجل تشجيع مشاركة مواطين الدول األطراف غري 
املمثلة والدول األطراف املمثلة متثيال ناقصا يف برنامج التدريب الداخلي وبرنامج املهنيني الزائرين وبرنامج 

دد املرشحني احملتملني لشغل الوظائف الفنية.املوظفني الفنيني املبتدئني وغري ذلك، مما سيزيد يف ع

خالصة - خامسا 
حققت احملكمة عددا من اإلجنازات اهلامة خالل هذه السنة. فقد شكل احلكم التارخيي الصادر -١١٤

يف قضية املهدي سابقة هامة لتصنيف اهلجمات على املباين الدينية والتارخيية يف فئة جرائم احلرب. كما 
٧٠حكمها التارخيي األول فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة ضد إقامة العدل مبوجب املادة أصدرت احملكمة

أدانت مجيع املتهمني اخلمسة يف قضية بيمبا وآخرون. وظلت الدوائر تعمل من نظام روما األساسي، حني
التعويض خالل بنشاط يف إجراءات احملاكمة املتواصلة يف ثالث قضايا، بينما ازداد النشاط يف إجراءات 

الفرتة املشمولة بالتقرير، وحتققت إجنازات جديدة هامة متثلت يف خمتلف األوامر املتعلقة مبنح التعويضات 
أمر عن ختام األيف قضايا املهدي وبيمبا وكاتانغا ولوبانغا. وصدر أمر اعتقال جديد واحد ومت فض 
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ق باحلالة يف ليبيا. وعززت احملكمة وجودها امليداين اعتقال آخر خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، وكالمها يتعل
عمليات يف بلدان احلاالت واحلفاظ على صالت تشغيلية البتعيني رؤساء للمكاتب امليدانية لإلشراف على 

وثيقة مع الهاي. وقد مكنت هذه التطورات احملكمة من تعزيز وتوسيع نطاق أنشطتها يف جمال التوعية يف 
تمعات احمللية املتضررة واجلهات املعنية الرئيسية.امليدان، مع حتسني  ا مع ا نوعية تفاعال

ا. ويف مواجهة البيئة -١١٥ وضاعفت احملكمة اجلهود اليت تبذهلا من أجل زيادة فعالية وكفاءة عمليا
بريا على ما اخلارجية املتزايدة الصعوبة والضغوط املتزايدة على القدرات الداخلية، تعتمد احملكمة اعتمادا ك

هلا الدول واجلهات الفاعلة الدولية ذات الصلة من دعم وتعاون يف االضطالع بواليتها والوفاء بوعد تقدمه
العدالة.
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سنة المحكمة الجنائية الدولية باألرقام

تفاصيل ومالحظاتالنشاطاملكان

) ٤) كاتانغا، (٣) نتاغاندا، (٢) لوبانغا، (١: (جمهورية الكونغو الديمقراطيةحاالت١٠قضية و ٢٠
) ٦) بيمبا غومبو، (٥: (جمهورية أفريقيا الوسطى (الحالة األولى)موداكومورا؛ 
: مل ترفع أي قضية؛ جمهورية أفريقيا الوسطى (الحالة الثانية)؛بيمبا وآخرون

دارفور ) جوزيف كوين وفنسنت أويت؛ ٨) دومينيك أونغوين، (٧: (أوغندا
) ١٢) باندا، (١١) أمحد هارون وعلي كشيب، (١٠) البشري، (٩: (السودان)(

: ليبياش بيت؛تشريو وفيليب كيبكويت) بول غي١٤) باراسا، (١٣: (كينياحسني؛ 
) حممود مصطفى بوسيف الورفلي؛١٧) التهامي حممد خالد، (١٦) القذايف، (١٥(

: مالي) سيمون غباغبو؛ ١٩) لوران غباغبو وبلي غودي، (١٨: (كوت ديفوار
: مل ترفع أي قضية.جورجيا) املهدي؛ ٢٠(

شاهدا ١٤٢جلسة أدىل فيها ٣٢٣يف قاعة احملكمة
بأقواهلم

شاهدا شخصيا أمام احملكمة يف الهاي، ١١٧شاهدا بأقواهلم، إذ مثل ١٤٢أدىل 
م عن طريق منهم ٢٥وأدىل الربط بالفيديو.بشهادا

يف قضية ٠٠٠٢من الضحايا يف قضية بيمبا، وأكثر من ٠٠٠٥مت متثيل أكثر من من الضحايا٨٤٨١٢مشاركة 
يف ٠٠٠٤بلي غودي، وأكثر من -يف قضية غباغبو ٧٠٠نتاغاندا، وأكثر من 

يف قضية املهدي. وميثل الضحايا حمامون خارجيون أو مكتب ٨قضية أونغوين، و 
بلي غودي وقضية -حملامي العام للضحايا، كما هو احلال يف قضية غباغبو ا

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

؛ ٣٦٧-؛ باستثناء املرفقات والتصويبات ٣٧٢-املقررات: باستثناء املرفقات أمرا ١٣٤مقررا و ٤٢٣مت إصدار 
-. األوامر: باستثناء املرفقات ٢٩١-باستثناء املرفقات والتصويبات والنسخ املنقحة 

؛ باستثناء املرفقات والتصويبات والنسخ ٩٥-؛ باستثناء املرفقات والتصويبات ٩٥
.٩٠- املنقحة 

ائيان و ٢حكمان ( أحكام ٧) 
ضةطعون عار العقب

، (ICC-01/12-01/15األحكام النهائية: املدعي العام ضد أمحد الفقية املهدي (
ICC-01/12-01/15-171) ؛ ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٧، النطق باحلكم والعقوبة(

املدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو، وإميي كيلولو موسامبا، وجان جاك مانغيندا  
-ICC-01/05-01/13 ،ICC(ونارسيس أريدوكابونغو، وفيديل باباال واندو، 

٩من النظام األساسي (٧٤، احلكم الصادر عمال باملادة )01/05-01/13-1989
).٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر 

يشمل ذلك النسخ األصلية والرتمجات واملرفقات والتصويبات والنسخ املنقحة.وثيقة٨٧٦١١إيداع 

تقدمي املساعدة حسب الطلب إىل 
من أفرقة ٣٥فريقا من أصل ٢١

الدفاع والضحايا 

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

من ١٥بعثة إىل بلدان احلاالت. وقدم القسم الدعم إىل ٨٠اد هذا القسم إيفيسر
من أعضاء فريق الدفاع يف قضايا ٩٣من أفرقة الضحايا، من بينهم ٦أفرقة الدفاع و 

لوبانغا، وكاتانغا، ونتاغاندا، وبيمبا، وبيمبا وآخرون، وغباغبو وبلي غودي، وأونغوين، 
أفرقة املمثلني القانونيني للضحايا يف عضوا يف ٣٢واملهدي، وباندا، والقذايف؛ و 

، وقضايا كاتانغا، وبيمبا، وروتو وسانغ، واملهدي، وأونغوين.٢و ١قضييت لوبانغا 
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ظل ما جمموعه ستة أشخاص رهن االحتجاز خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، وهم: أشخاص رهن االحتجاز٦خلف قاعة احملكمة
السيد بلي غودي، والسيد غباغبو، والسيد نتاغاندا، السيد املهدي، والسيد بيمبا، و 

والسيد أونغوين

شخصا من الضحايا ٠٨٣٢منح 
مركز املشارك

مت قبول مجيع هؤالء الضحايا للمشاركة يف مرحلة احملاكمة االبتدائية يف قضية 
أونغوين.

من استمارات املشاركة ١٠مت استالم 
من استمارات طلب ٣٣٤٢و 

التعويض

متثل الغالبية العظمى من تلك االستمارات طلبات تتعلق باحلالة يف كوت ديفوار.

حماميا إىل قائمة ٤١متت إضافة 
احملامني، ليبلغ جمموع املدرجني فيها 

شخصا٧٢٦

شخصا إىل قائمة مساعدي احملامني، ليبلغ جمموع ٢٤باإلضافة إىل ذلك، أضيف 
شخصا.٣٠١املدرجني فيها 

واصل مكتب املدعية العامة حتليل املعلومات الواردة بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ١٥رسالة مبوجب املادة ٦١٨استالم 
ا تقع ضمن اختصاص احملكمة. ويف الفرتة من  إىل ٢٠١٦آب/أغسطس ١حيتمل أ

رسالة مقدمة مبوجب ٦١٨، سجل مكتب املدعية العامة ٢٠١٧آب/أغسطس ٣١
ا خارجة عن نطاق اختصاص رسا٤٠٢، منها ١٥املادة  لة يظهر بوضوح أ

٧٦رسالة ال عالقة هلا باحلاالت الراهنة وتستلزم مزيدا من التحليل؛ و ٥٨احملكمة؛ 
رسالة ترتبط بتحقيقات أو ٨٢رسالة ترتبط حباالت توجد قيد التحليل بالفعل؛ و 

مالحقات قضائية جارية.

يوما من أيام عمل املرتمجني ٧٦٩٣
الفوريني

. الرتمجة ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١إىل ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١يشمل ذلك الفرتة من 
الفورية يف قاعة احملكمة وأثناء املؤمترات: جلسات االستماع واحللقات 
الدراسية/واجتماعات املائدة املستديرة، وزيارات الوفود، واإلحاطات اإلعالمية املقدمة 

يوما من أيام ٠٥٨٣-بلوماسية وغري ذلك للمنظمات غري احلكومية/األوساط الد
.٧١١-عمل املرتمجني الفوريني؛ أيام عمل املرتمجني الفوريني امليدانيني والتشغيليني 

٤٤٨١صفحة تعادل ٣١١١١١
حمضرا

يشمل ذلك النصوص الفرنسية واإلجنليزية.

٧٣٦٢٧وردت طلبات ترمجة 
٣٨٠صفحة؛ ومت االنتهاء من إعداد 

صفحة١٢

صفحة، ومت االنتهاء من ٤٤١٢٣وردت طلبات إجناز الرتمجة القضائية ملا جمموعه 
صفحة من الرتمجات غري القضائية، ومت ٤٢٥٤صفحة. وطلبت ٦٦٧٨إعداد 

صفحة٧١٣٣االنتهاء من إعداد 

٥٠٠ي حوايل زيارة، أ٩٣-زيارات كبار الشخصيات (مستوى الوزراء وما فوقه) زائرا٥٢٣١٩استقبال 
شخص؛ زيارات اجلهات املعنية (الدبلوماسيون، واملنظمات غري احلكومية، واحملامون، 

أشخاص؛ زيارات ٥٠٧٢زيارة، أي ١٥٥-واملدعون العامون، والصحفيون) 
ا طالب اجلامعات وعموم اجلمهور  ٣٧٤زيارة، أي ٧٣٥-إعالمية عامة قام 

فردا.١٦
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من طلبات ٦٤٨٣١دراسة 
تعيينا ٢٦٢التوظيف، مع إصدار 

موظفا وظائف ثابتة يف ٨٨٠وتويل 
٢٠١٧آب/أغسطس ٣١

٨٧٩طلبا لشغل وظائف قصرية األجل، و ٧٦٩٩خالل الفرتة املشمولة بالتقرير: 
١٢٩تعيينا يف وظائف حمددة املدة و ١٣٣طلبا لشغل وظائف حمددة املدة، و ٢١

موظفا يشغلون وظائف ممولة من ٧٦ك، كان وظيفة قصرية األجل. وباإلضافة إىل ذل
موظفني يشغلون وظائف قصرية األجل.١٠٧املساعدة املؤقتة العامة وكان 

موظفا ٤٠متدربا و ٢٣٩استقدام 
فنيا زائرا 

ا بني و وظائف غري مدفوعة األجر الهذه  أشهر.٦و ٣ترتاوح مد

إصدار مذكرة توجيهية رئاسية واحدة 
إداريةأوامر ٧و 

إجراءات تنفيذ اللوائح التنظيمية والقرارات المذكرات التوجيهية الرئاسيةحتدد 
واملقررات اليت تعتمدها مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك اللوائح التنظيمية والقواعد 
املتعلقة بالشؤون املالية ومالك املوظفني وختطيط الربامج وامليزانية وغري ذلك. وقد 

توجيهية رئاسية لتعديل النظام األساسي للموظفني ملواءمة السن صدرت مذكرة 
اء اخلدمة ملوظفي احملكمة مع النظام املوحد لألمم املتحدة. وتتضمن  اإللزامية إل

اإلجراءات والسياسات واملسائل التنظيمية ذات مذكرات التعليمات اإلدارية
لفرتة املشمولة بالتقرير. وهي شرت سبع من هذه املذكرات يف ااالهتمام العام. وقد نُ 

مذكرات تتعلق مبواءمة جمموعة عناصر األجر املقدمة من احملكمة للموظفني الفنيني 
مع التغيريات اليت أدخلت على النظام املوحد لألمم املتحدة، وقد أنشأت إحداها 
جملسا حلوكمة إدارة املعلومات، ووضعت األخرى سياسة على نطاق احملكمة بشأن 

املخاطر، وتضمنت الثالثة إجراءات مواءمة سياسة احملكمة بشأن واستحقاقات إدارة 
الراحة واالستجمام مع سياسة منظومة األمم املتحدة يف هذا الشأن. وتصدر 

إلعالن عن مسائل ملرة واحدة أو مسائل ذات أمهية دف االنشرات اإلعالمية
رتبات واالستحقاقات أو تكوين مؤقتة تتعلق جبملة أمور منها التغيريات يف جداول امل

الس. اللجان وا

من عمليات املراجعة ٦إجراء 
من عمليات املراجعة ٧اخلارجية و 

الداخلية

)؛ ٢٠١٦: مراجعة عملية "إعادة النظر" (أيلول/سبتمرب عمليات المراجعة الخارجية
(كانون األول/ديسمرب ٢٠١٦املراجعة املؤقتة حلسابات احملكمة اجلنائية الدولية لعام 

٢٠١٦)؛ املراجعة املؤقتة حلسابات الصندوق االستئماين للضحايا لعام ٢٠١٦
كمة اجلنائية الدولية )؛ املراجعة النهائية حلسابات احمل٢٠١٦(كانون األول/ديسمرب 

)؛ املراجعة النهائية حلسابات الصندوق االستئماين ٢٠١٧حزيران/يونيه -(أيار/مايو 
)؛ مراجعة أداء إدارة العمليات اخلارجية ٢٠١٧حزيران/يونيه -للضحايا (أيار/مايو 

: عملية امليزانية (أيلول/سبتمرب عمليات المراجعة الداخلية). ٢٠١٧(أيار/مايو 
)؛ إدارة األزمات ٢٠١٧األمن يف املكاتب امليدانية (كانون الثاين/يناير )؛٢٠١٦

)؛ إدارة واسرتاتيجية عمليات تكنولوجيا املعلومات ٢٠١٧(كانون الثاين/يناير 
)؛ ٢٠١٧)؛ قسم الضحايا والشهود (آب/أغسطس ٢٠١٧(كانون الثاين/يناير 

؛ االستعانة مبصادر خارجية )٢٠١٧إدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات (نيسان/أبريل 
). ٢٠١٧لتهيئة بيئات تكنولوجيا املعلومات (آب/أغسطس 

من الضحايا ٨٠توفري احلماية حلوايل 
من املعالني٣٦٠والشهود و 

اخنفض عدد الشهود واملعالني املستفيدين من احلماية اخنفاضا طفيفا منذ التقرير 
طر اليت يتم تنفيذها لصاحل األفراد السابق بسبب جناح بعض تدابري احلد من املخا

املستفيدين من احلماية سابقا.
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٢٣٦بعثة إىل بلدان من غري بلدان احلاالت، و ٢٥٧أوفد مكتب املدعية العامة بعثة٣٦١١إيفاد 
م، وضمان  بعثة إىل بلدان احلاالت ألغراض منها مجع األدلة وفرز الشهود واستجوا

بعثة؛  ٦٣-شركاء املكتب: مجهورية أفريقيا الوسطى التعاون املستمر من جانب 
بعثات؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٦-بعثة؛ دارفور، تشاد ٤٣- كوت ديفوار 

بعثة؛ ٤٧-بعثة؛ أوغندا ٢٦-صفر؛ مايل -صفر؛ ليبيا -بعثة؛ كينيا ٢٩-
لدان احلاالت بعثة إىل بلدان من غري ب١٩٥بعثة. وأوفد قلم احملكمة ٢٢- جورجيا 

بعثة إضافية إىل بلدان من غري بلدان ٩١بعثة إىل بلدان احلاالت. ومت إيفاد ٤٧١و 
احلاالت، يف حني أوفدت كيانات أخرى، منها الرئاسة ومجعية الدول األطراف 

بعثة إىل بلدان ١١١والصندوق االستئماين للضحايا ومكتب احملامي العام للضحايا، 
احلاالت.

من االجتماعات ٢٥٧تنظيم يف امليدان
تمعات  وحلقات العمل لتوعية ا
احمللية املتضررة، مما أتاح االتصال 

شخصا٢٣٣٥٤حبوايل 

االجتماعات وحلقات العمل للتوعية يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار 
. وقد أتاحت هذه ٢٥٧-ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجورجيا وأوغندا 

شخصا. وباإلضافة إىل ذلك، حدد قسم ٢٣٣٥٤ت االتصال بنحو االجتماعا
مشاركة الضحايا وتعويضهم هويات الضحايا الذين حيتمل أن يكون هلم احلق يف 
املشاركة يف اإلجراءات أو طلب التعويضات، فضال عن الوسطاء الذين تلقوا تدريبا 

لبات ملشاركة الضحايا ملساعدة الضحايا. وتوىل هذا القسم إدارة إجراءات تقدمي الط
وتعويضهم عن طريق توفري معلومات كافية للضحايا، ونشر وإمتام ومجع استمارات 
الطلبات وغري ذلك من املواد. واقرتح القسم كذلك تدابري لضمان أمن وسرية 

املعلومات وعمل على تنفيذها.

مكاتب ميدانية، ووجود ميداين ٦
واحد، ومكتب اتصال واحد

ميدانية يف كينشاسا وبونيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ وكمباال (أوغندا)؛ مكاتب 
وبانغي (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ وأبيدجان (كوت ديفوار)، وباماكو (مايل). 
وجود ميداين يف كينيا. ويتوىل مكتب االتصال لدى األمم املتحدة يف نيويورك تعزيز 

ولية واألمم املتحدة، وميثل احملكمة يف خمتلف التعاون بني احملكمة اجلنائية الد
االجتماعات، ويساعد يف تنظيم املناسبات ذات الصلة وزيارات كبار مسؤويل 

احملكمة.

شخصا ١٥طلبات اعتقال وتسليم 
تنتظر التنفيذ

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

أمحد البشري، والسيد عبد الرحيم حممد حسني، والسيد عبد اهللا باندا أباكري نورين، 
والسيد سيف اإلسالم القذايف، والسيد التهامي حممد خالد، والسيد حممود مصطفى 

لرت أوسابريي باراسا، والسيد بول بوسيف الورفلي، والسيدة سيمون غباغبو، والسيد وا
غيتشريو، السيد فيليب كيبكويتش بت.

مل تنضم أي دولة جديدة إىل احملكمة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.دولة طرفا١٢٤فيما يتعلق بالدول

يا للتعاون القضائي طلبا أول٢٧٥خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، أحال قلم احملكمة من طلبات التعاون٦٩٣مت إرسال 
طلبا من مكتب ٤١٨طلبا من قسم الضحايا والشهود). وقد ورد ٣٧(مبا يف ذلك 

املدعية العامة.
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نيسان/أبريل ١٨) من اتفاقات قضاء العقوبات مع األرجنتني (٢تنفيذ اثنني (اتفاقات٥
)؛٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٦) والسويد (٢٠١٧
) اتفاقني لنقل الشهود إىل أماكن إقامة أخرى؛ ٢وإبرام (
).٢٠١٧متوز/يوليه ٢٥) اتفاق تعاون مع جورجيا (١إبرام (

زيارة رفيعة املستوى من الدول إىل ٩٣
مقر احملكمة

ا رئيسا دوليت األرجنتني وكوستاريكا،  يشمل ذلك زيارات إىل مقر احملكمة قام 
والبوسنة وكندا ومجهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا والكونغو ووزراء من األرجنتني 

برازافيل وفنلندا وهنغاريا واليابان ولكسمربغ ومايل وفلسطني وبنما وجنوب أفريقيا 
وإسبانيا وأوكرانيا واململكة املتحدة، فضال عن العديد من املمثلني اخلاصني عن األمني 

لالحتاد األورويب.العام لألمم املتحدة واملمثلني اخلاصني 

وثيقة إىل مجعية الدول ٥١تقدمي 
وثيقة إىل جلنة امليزانية ٦٢األطراف و 

واملالية.

وثيقة. ويف ٣١يف الدورة السادسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية، قدمت احملكمة 
٥١وثيقة. وقدمت احملكمة ٣١الدورة السابعة والعشرين للجنة، قدمت احملكمة 

إىل مجعية الدول األطراف خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.وثيقة 

_____________


