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 ICC-ASP/18/9 المحكمة الجنائية الدولية

 

 جمعية الدول األطراف

Distr.: General 

21 October 2019 

ARABIC 

Original: English 

 الدورة الثامنة عشرة

  2019كانون األول/ديسمبر  7 – 2الهاي، 

 

 المحكمة الجنائية الدولية أنشطةتقرير عن 

I.  2019 - 2018المحكمة: لمحة موجزة عن 

 ةمقّدم .أ

 يقدّم هذا التقرير لمحة عامة عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"( .1

يتمحور و. 2019أيلول/سبتمبر  15و 2018أيلول/سبتمبر 16للفترة الممتدة بين 

أبرز اإلحصائيات في  ، كما يوفّرحاليا   فيها المحكمةالحاالت التي تنظر  التقرير حول

شاملة  نظرة   أصحاب المصالح األخرى ذات الصلةالدول األطراف و لمنحجدول واحد 

 أنشطة المحكمة.  إلى

 لمحة عامة عن الحاالت والفحوص التمهيدية .ب

حالة  11قضية و 22، نظرت المحكمة في 2019أيلول/سبتمبر  15حتى تاريخ  .2

، أوغندا، جمهورية (األولى والثانية)القضيّتين بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى  –

 ليبيا، كوت ديفوار، مالي وجورجيا. الكونغو الديمقراطية، دارفور )السودان(، كينيا،

كما نظرت الدوائر في حاالت إضافية بما فيها الحالة في أفغانستان. يتضّمن الجزء الثاني 

الفترة ي لمحة مفّصلة عن األنشطة الناشئة عن كل حالة. وخالل من التقرير الحال

فحوصات تمهيدية.  9يُجري  ، كان مكتب المدعي العام )"المكتب"(المشمولة في التقرير

ويتضّمن الجزء الثالث من التقرير الحالي لمحة عامة عن الفحوص التمهيدية التي 

ثاني إلى حاالت أخرى غير تلك يتوالها مكتب المدعي العام، كما يتطّرق الجزء ال

بشأنها والتي وردت في  القضائية اإلحدى عشرة التي تتواصل التحقيقات والمالحقات

 ة.هذه الفقر
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 )التفاصيل متوافرة في المرفق(سنة من عمل المحكمة باألرقام  .ج

قاعة  في

 المحكمة

شاهدا  أدلوا  47جلسة مع  96 قضايا قيد المحاكمة؛ 3حالة؛  11 فيقضية  22

أحكام  6أوامر و 107قرارا  و 671؛ ةمشارك ضحية 10 685        ؛بشهاداتهم

 نهائية.

في كواليس 

 قاعة المحكمة

 تلقّي؛ موقوفين أشخاص 5فريق دفاع وشهود؛  23؛ مساعدة مسجال   طلبا   6 022

جبر لمشاركة في اإلجراءات أو للاستمارة من مجني عليهم تقدّموا بطلبات  4 055

لمستندات متابعة  تسجيلعملية  286، باإلضافة إلى مسائل ذات الصلةلر أو اضراأل

مرشحا  على الئحة المحامين التي بلغ العدد اإلجمالي  43؛ قبول الضحايااستمارات 

يوم  2 192 ؛15بمقتضى المادة  بالغا   799 استالم ؛367لألسماء المدرجة فيها 

صفحة مترجمة؛  10 252 صفحة محضر؛ 12 523 ؛شفهّيينعمل مترجمين 

 شخصا   131توظيف استمارة عمل، مع  15 813 زائرا ؛ معالجة 23 346 استقبال

؛ مهنيا  زائرا   44و  داخليا  ا  بمتدر 296وتوظيف موظفا  في وظائف ثابتة؛  896مع و

 مراجعةعمليات  5وة خارجي ةمراجععمليات  3أوامر إدارية؛ مع إجراء  4 اعتمادو

 ة.داخلي

اجتماعا   697مهّمة؛ تنظيم  1 679 ؛ إجراءُمعاال   466شاهدا /ضحية و 91حماية  في الميدان

شخصا ؛  123 268 حوالي استفاد منها المتضررةالمجتمعات  لتوعيةوورشة عمل 

 15بحق  غير منفّذةطلبات توقيف وتسليم مكاتب قطرية ومكتب اتصال واحد؛  7

 تنفيذ مذكرتي توقيف.فردا ؛ 

زيارة رفيعة المستوى في  79 تلقّي؛ مرسل طلب تعاون 919 دولة طرف؛ 122 الدول في 

مستندا  إلى لجنة  67مستندا  إلى جمعية الدول األطراف و 22رفع مقر المحكمة؛ 

 الميزانية والمالية.

II. الحاالت التي تنظر فيها المحكمة 

 الحالة في أفغانستان .أ

  المستجدات القضائية .1

، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارها فردّت 2019نيسان/أبريل  12في  .3

لبدء عملية تحقيق على أساس  التصريحالحصول على  المدعية العامةباإلجماع طلب 

إيداع رأي القاضي ميندوا المؤيد أن التحقيق لن يصب في مصلحة إحقاق العدالة. وإثر 

اإلذن الستئناف القرار في  المدعية العامة تطلب، 2019أيار/مايو  30والمنفصل في 

الممثلون  توّجه، 2019حزيران/يونيو  10. كما وأنه في 2019حزيران/يونيو  7

عدد بارز من  بيانات بالنيابة عنن قدّمتا االقانونيون الثنين وثمانين ضحية ومنظمت

إلى الدائرة التمهيدية الثانية بطلب الحصول على اإلذن الستئناف هذا القرار؛ الضحايا 

 مذكرة استئناف أمام دائرة االستئناف مباشرة.كما أودعت ثالث مجموعات من الضحايا 

 17بتاريخ  المدعية العامةوقد وافقت الدائرة التمهيدية الثانية بشكل جزئي على طلب 

  .طلب المجني عليهم بداية،فيما ردّت باإلجماع،  2019أيلول/سبتمبر 

 عيةوالتو الضحايامشاركة  .2

قسم مشاركة  تولّى، 2019نيسان/أبريل  12لقرار الدائرة الصادر في تطبيقا   .4

 ،الذين قدّموا البيانات إلى الدائرة بشأن الحالة الضحاياتبليغ الضحايا وجبر أضرارهم 



ICC-ASP/18/9 

9A201119 3 

على اطالع على المستجدات وأعدّ بالغات الحقة إلبقاء الضحايا وممثليهم القانونيين 

 لقرار.هذا اتطبيقا  لالقضائية الرئيسية 

دعاء بالسماح له بفتح إثر صدور قرار الدائرة التمهيدية الثانية برد طلب اال .5

 واواستحصلن للضحايا ون القانونيوتحقيق، التمس مكتب المحامي العام للضحايا والممثل

حدّدها مكتب للمثول أمام الدائرة التمهيدية بشأن المسائل الثالث التي  التصريحعلى 

المدعي العام في طلبه لنيل اإلذن باستئناف القرار المذكور الذي يؤثّر بشكل مباشر 

 .الضحايابحقوق 

 التوعية .3

عقد استشارات مع أصحاب اإلعالم والتوعية التابع لقلم المحكمة واصل قسم  .6

الحاجة إلى و والتصّوراتأفغانستان بغية فهم المشاغل  فيالمصالح الرئيسيين 

في أفغانستان. وقد أعدّ قسم اإلعالم والتوعية مواد إعالمية لشرح قرار  المعلومات

بأصحاب المصالح الرئيسيين لتبليغهم بالقرار وبطلب  الدائرة التمهيدية الثانية. كما اتّصل

 مكتب المدعي العام لنيل اإلذن باالستئناف. 

 الحالة في بنغالديش/ميانمار  .ب

 القضائية المستجدات  .1

على باألغلبية، ردا   ،قّررت الدائرة التمهيدية األولى، 2018أيلول/سبتمبر  6في  .7

، أّن بوسع المحكمة ممارسة 2018نيسان/أبريل  9المودع في  المدعية العامةطلب 

غير ا من ميانمار )وهي دولة يشعب الروهينغالمزعوم لترحيل الللنظر في اختصاصها 

جرائم أخرى  فيكذلك  النظروإلى بنغالديش )دولة طرف(،  (طرف في النظام األساسي

كب ركن واحد على األقل من أركان ارتُ إذا " من نظام روما األساسي 7بموجب المادة 

دولة  في إقليمجريمة واقعة ضمن اختصاص المحكمة أو جزء من مثل هكذا جريمة 

 ".طرف في النظام األساسي

لبدء التحقيق في جرائم  التصريح المدعية العامة تطلب ،2019تموز/يوليو  4في  .8

الترحيل واالضطهاد تحديد بحق شعب الروهينغيا، وبال ةرتكبمُ مزعومة ضد اإلنسانية 

إلى الحصول على  المدعية العامةسعى ت. وباألخص، واألفعال الالإنسانية األخرى

في  2016تشرين األول/أكتوبر  6للتحقيق في جرائم يُزعم أنها تعود إلى  التصريح

في والية راخين في ميانمار، باإلضافة إلى أي جرائم  اموجتين من العنف ارتُكبتإطار 

، حيث وقع أقله ركن واحد من أركان الجريمة أخرى مرتبطة بشكل كاف بهذه األحداث

عالقا  أمام الدائرة التمهيدية الثالثة.  المدعية العامةطلب اليزال وفي إقليم من بنغالديش. 

تشرين  28حتى تاريخ رة التمهيدية لدائإلى اتقديم البيانات مواصلة بوسع الضحايا 

 .2019األول/أكتوبر 

  بيانات الضحايا .2

يحّق لضحايا الجرائم المزعومة المرتكبة بحق شعب الروهينغيا في ميانمار تقديم  .9

 خاوفهمأي تقديم آرائهم وم ،( من نظام روما األساسي3)15البيانات بموجب المادة 

وتوقعاتهم إلى قضاة المحكمة الناظرين في طلب االدعاء. ولهذه الغاية، نّظم قسم مشاركة 

الجتماع بالضحايا والتواصل مهّمات لالضحايا وجبر أضرارهم التابع لقلم المحكمة عدّة 

العملية على الموقع  عن هذهمعهم وطلب آرائهم. وقد نشر قلم المحكمة معلومات مكثّفة 
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وكذلك  ،في لغات عدّة إرشاديةتضّمنت استمارات البيانات ومواد اإللكتروني للمحكمة 

 على اإلنترنت. استمارة إلكترونية تُعبّأ وتُقدّم 

 الحالة في بوروندي .ج

 القضائيةالمستجدات  .1

قرارها أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة  ،2017تشرين األول/أكتوبر  25في  .10

ببدء التحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة في بوروندي أو  ةالعام ةللمدعيبالسماح 

 26و 2015نيسان/أبريل  26خارج بوروندي بين من قبل مواطنين من بوروندي 

تحقيقاتها لتشمل للمدعية العامة توسيع نطاق  تسمحو. 2017تشرين األول/ أكتوبر 

تشرين  26 تاريخ أو جرائم تواصلت بعد 2015نيسان/أبريل  26جرائم ارتُكبت قبل 

في  الدائرةوجدت وإذا ما توافرت بعض المستلزمات القانونية.  ،2017األول/أكتوبر 

 رعاياضدّ  ارتُكبا  وواسع النطاق قد ي منهجهجوما  ا أساسا  معقوال  لالعتقاد بأّن قراره

فترة وفقا  لسياسة دولة عامدة إلى قمع اآلراء المخالفة والمعارضة ل بورونديمدنيين من 

أال وهي أّن بتوافر العتبة المطلوبة اقتنعت الدائرة  . كمانكورونزيزارئاسة ثالثة للرئيس 

الهجوم كان واسع النطاق ومنهجيا  معا . كما أشارت الدائرة إلى أنه سيتوّجب على 

غير دولي في ى خالل تحقيقاتها عما إذا كان هنالك نزاع مسلّح المدعية العامة أن تتحرّ 

 .جرائم حرب ارتُكبت أيبوروندي خالل الفترة المعنية وما إذا كانت قد 

  التحقيقات .2

 بالتحقيقات في الجرائم المزعومة تتعلّقعدّة مهمات  مكتب المدعي العامأجرى  .11

 بناء وصون شبكات تعاون ذات الصلة. إلى كذلك هدف المرتكبة في حالة بوروندي و

 مشاركة الضحايا .3

 2017تشرين الثاني/نوفمبر  9 بتاريخقرار الدائرة التمهيدية الثالثة صدور إثر  .12

إعداد بالتحقيق في الحالة في جمهورية بوروندي، واصل قلم المحكمة  التصريح بشأن

 للضحايا في مرحلة التحقيق.ونشر البالغات بغية توفير المعلومات حول الدور المحتمل 

  دعم المحامين .4

 .لهذه الحالةمناوبين  (2) نيعيّن قلم المحكمة محامي   .13

 التوعية .5

، نّظم قسم اإلعالم والتوعية صعوبة الوصول إلى البالدلعتبارات أمنية وال نظرا   .14

يعمد و. الفترة المشمولة في التقريرخالل محدودة متعلقة بجمهورية بوروندي  أنشطة

بشكل عام وباألخص فيديوية توفّر المعلومات حول المحكمة حاليا  إلى إنجاز مادة القسم 

حالة بوروندي. كما نّظم القسم تدريبا  لمجموعة مختارة من أصحاب المصالح  حول

 . المحكمة المتعلقة بها أنشطةحول والية المحكمة وحالة بوروندي و
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 جمهورية أفريقيا الوسطى يالحالة ف .د

 المستجدات القضائية  .1

 (Jean Pierre Bemba Gombo) بيير بمبا غومبو-جانالمدعي العام ضد قضية  (أ)

 االبتدائيةأصدرت الدائرة  ،2018حزيران/يونيو  8في إثر تبرئة السيد بمبا  .15

فلحظت أنه  ،راضرقرارا  نهائيا  في إجراءات جبر األ 2018آب/أغسطس  3الثالثة في 

 ،من النظام األساسي 75ر بحق السيد بمبا وفقا  للمادة اضراألال يمكن إصدار أمر بجبر 

كل الضحايا الذين تقدّموا للمشاركة في اإلجراءات من خالل ل وأعربت عن تقديرها

 .بطرق أخرىخاوفه شهاداتهم أمام المحكمة أو من خالل مشاركة آرائهم ومب اإلدالء

بالتعويض عن األضرار أمام مطالبة  السيد بمبا أودع ،2019آذار/مارس  8في  .16

مليون يورو  68،6مالي ال يقل عن  الدائرة التمهيدية الثانية. طالب السيد بمبا بتعويض  

مليون  42،4ال يقل عن  بمبلغ من قبل دائرة االستئناف. وبالمقابل، يطالب إثر تبرئته

مصادرة/تجميد أصوله؛ وفي يورو تعويضا  عن األضرار التي لحقت بممتلكاته جراء 

مطالبة تعويض الخسائر المالية إلى التحكيم  بإحالةيطالب إنه ذلك،  تحقّقحال عدم 

 9األونسيترال. في  ،لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدوليقواعد  الملِزم بموجب

 الحظاتاستمعت فيها إلى المعقدت الدائرة التمهيدية الثانية جلسة ، 2019أيار/مايو 

 .ومازال القرار بشأن مطالبة السيد بمبا عالقا  السيد بمبا.  ةلبامط لألطراف بشأنية هلشفا

كيلولو  ( وإيميهJean Pierre Bemba Gombo) قضية المدّعي العام ضد جان بيير بمبا غومبو (ب)
ْنِغْندا جاك وجان( Aimé Kilolo Musamba) موس ْمبا  Jean-Jacques Mangenda) كابُْنغو م 

Kabongoْندو باباال ( وفيديل    (Narcisse Arido) أريدو ون رسيس( Fidèle Babala Wandu) و 

نقض الذي  2018آذار/مارس  8في  الحكم الصادر عن دائرة االستئنافإثر  .17

ْنِغْنداوجزئيا  إدانات السادة بمبا وكيلولو  وإعادته مرة أخرى إلى الدائرة االبتدائية  ،م 

إصدار إعادة بقرارها  االبتدائية أصدرت الدائرة بحقهم، حكما  جديدا  لتصدر السابعة 

 االبتدائية . وفي قرارها الجديد، حكمت الدائرة2018أيلول/سبتمبر  17الحكم في 

يورو؛  300 000 لمدة سنة مع دفع غرامة قدرها جنعلى السيد بمبا بالسالسابعة 

ْنِغْنداالسيد كيلولو والسيد على كل من  تكموح ؛ شهرا   11بالسجن لمدة إجمالية قدرها  م 

المدة التي يورو. وأمرت الدائرة بحذف  300 000قدره  مبلغبكيلولو السيد  تكما غّرم

أمر صادر عن بموجب  وذلكتهم فترة عقوبمن  حجزفي ال األشخاص المدانونقضاها 

وأمرت الدائرة بوجوب تسديد . فترة العقوبة منقضية، اعتبرت وبناء  عليهالمحكمة. 

ذلك إلى  بعدأشهر من صدور قراراها، وتحويلها  3الغرامات للمحكمة خالل فترة 

  .الصندوق االستئماني للضحايا

االبتدائية ، استأنف السيد بمبا قرار الدائرة 2018تشرين األول/أكتوبر  18في  .18

 20وفي السابعة المتعلق بإعادة الحكم عليه، فردّ االدعاء معترضا  على االستئناف. 

، ردّت فيه ، أصدرت دائرة االستئناف قرارا  بشأن نطاق االستئناف2019آب/أغسطس 

الدائرة إليها إلغاء النتيجة التي خلُصت إلى  ةبشكل مقتضب حجج السيد بمبا الساعي

من النظام  74الصادر بمقتضى المادة دانة باإلي الحكم واإلجراء اإلثباتي المعتمد ف

، لالستماع إلى 2019أيلول/سبتمبر  4األساسي. وعقدت دائرة االستئناف جلسة في 

  الحجج المتعلقة بأسس االستئناف.
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  مشاركة الضحايا .2

 أطلق قلم المحكمة برنامج دعم قلم المحكمة، 2019تشرين الثاني/نوفمبر  15في  .19

آب/أغسطس  3الثالثة بتاريخ االبتدائية تعزيزا  للقرار النهائي الصادر عن الدائرة 

على ر والذي "يشّجع بقّوة" أصحاب المصالح المعنيين اضرالمعني بجبر األ 2019

قسم مشاركة بصورة خاصة  شّجعكما ي، التعاون مع الصندوق االستئماني للضحايا

الصندوق االستئماني بكل المعلومات ذات مشاركة على الضحايا وجبر أضرارهم 

 ةالسابق ةالقانوني ةعلى ذلك. وقد جرى توظيف الممثل الصلة المتعلقة بالضحايا الموافقين

تتولى بمساعدة فريق صغير االتصال بكل كي ل ةكمستشار بمبا في قضيةللمجني عليهم 

من أجل  ،بمباضحية الذين مثّلت مصالحهم في قضية  5 229 والبالغ عددهم ،الضحايا

على مشاركة الصندوق االستئماني معلوماتهم الشخصية، كما حدّثها من موافقتهم التأكد 

المساعدة  أنشطةتوفير وحفظها قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم، وذلك من أجل 

 خالل فترةلقد كان التقدّم المحرز بطيئا  في البداية، ولكن في جمهورية أفريقيا الوسطى. 

 واالموافقة وحدّث اتاستمار واقد قدّمضحية  1 700 إعداد هذا التقرير، كان حوالي

هذه البيانات إلى الصندوق االستئماني لتمكين الضحايا من  تُحال .الشخصية مبياناته

إطالقه في  يُزعمالذي  االستئماني الخاص بالصندوق المشاركة في برنامج الدعم العام

ايا ضح 106قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم أسماء . وقد زّود 2020العام 

الطارئ برنامج الريادي الاإليدز إلدراجها في /بفيروس نقص المناعة البشرية ينمصاب

والذي يركز على  ،الذي يجري إطالقه حاليا   التابع للصندوق االستئماني للضحايا

بصورة  وُمعاليهمللضحايا المستضعفين  والوضع السكنيالحاجات الصحية الطارئة 

  .2019أيلول/سبتمبر  30في أعماله  برنامج دعم قلم المحكمةوسيختتم  .خاصة

  دعم المحامين .3

مهمات للممثلين القانونيين للضحايا في جمهورية أفريقيا  3محكمة قلم ال دعم   .20

  .الوسطى

  جمهورية أفريقيا الوسطىالحالة في الثانية في قضية ال .ه

  المستجدات القضائية .1

 إدوار نغايسونا-وباتريس (Alfred Yekatom) ييكاتومقضية المدعي العام ضد ألفريد  (أ)
(Patrice-Edouard Ngaïssona) 

أمرا  ، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية 2018تشرين الثاني/نوفمبر  11في  .21

جرائم حرب ارتكاب مسؤوليته الجنائية المزعومة في ل نظرا  ألفريد ييكاتوم  بالقبض على

 2013في جمهورية أفريقيا الوسطى بين كانون األول/ديسمبر وجرائم ضد اإلنسانية 

. وقد سلّمت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى السيد ييكاتوم إلى 2014وآب/أغسطس 

 23المحكمة في  لي أماموكان مثوله األو ،2018نوفمبر تشرين الثاني/ 17المحكمة في 

 .2018تشرين الثاني/نوفمبر 

أمرا  أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية ، 2018كانون األول/ديسمبر  7في  .22

مسؤوليته الجنائية المزعومة في ارتكاب ل نظرا  إدوار نغايسونا -باتريسبالقبض على 

ارتُكبت في مواقع مختلفة من أنحاء  ايُزعم أنهجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 

كانون و 2013كانون األول/ديسمبر  5بين أقلّه  جمهورية أفريقيا الوسطى
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. وقد سلّمت سلطات الجمهورية الفرنسية السيد نغايسونا إلى 2014األول/ديسمبر 

أمام الدائرة . وكان مثوله األولي 2019كانون الثاني/يناير  23المحكمة في 

  .2019كانون الثاني/يناير  25انية في التمهيدية الث

بحق السيد ييكاتوم  اإلجراءات القضائيةانضّمت الدائرة التمهيدية الثانية إلى  .23

 19في  تالتهم في القضية الجماعية التي بدأ اعتمادوالسيد نغايسونا وإلى جلسة 

 .عالقا  التهم  اعتماد. اليزال القرار بشأن 2019أيلول/سبتمبر 

 التحقيقات  .2

 2014أيلول/سبتمبر  24تزال التحقيقات التي أطلقها مكتب المدعي العام في  ال .24

في جمهورية أفريقيا الوسطى مستمرة. أجرى مكتب المدعي في الحالة  في القضية الثانية

في سياق تحقيقاته  ،اإلقليمية جمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة فيالعام عدة مهمات 

 طرفي النزاع القائم في جمهورية أفريقيا الوسطى. معالجارية 

جمهورية أفريقيا حافظ مكتب المدعي العام على تعاون وثيق مع سلطات  .25

دول أخرى في المنطقة وباألخص دول  كما فعل مع، عمد إلى تعزيزهاو الوسطى

بين المنظمات الدولية واإلقليمية وغيرها  التعاون ومواصلة الجوار. وبقي تحسين

 .هأولوياتبين من الهيئات ذات الصلة من 

وتماشيا  مع مكتب المدعي العام رصد وتشجيع المحاكمات الوطنية. واصل  .26

أهدافه االستراتيجية، شارك مكتب المدعي العام خبراته وممارساته الفضلى مع 

جمهورية أفريقيا في الجهات القضائية المحلية بما فيها المحكمة الجنائية الخاصة 

  .الوسطى

 المرحلة التمهيدية أنشطة .3

، انضّمت الدائرة التمهيدية الثانية إلى قضيّتي ييكاتوم 2019شباط/فبراير  20في  .27

في عهدة المحكمة. بدأت حاليا  هو  ل من السيد ييكاتوم والسيد نغايسوناكونغايسونا. وإّن 

 الدائرةومن المتوقع أن يصدر قرار  ،2019أيلول/سبتمبر  19التهم في  اعتمادجلسة 

 .2019قبل نهاية العام 

  ميدانية أنشطة .4

، قدّم المكتب القطري الروتيني لمكتب المدعي العام باإلضافة إلى تأمين الدعم .28

الصندوق المحكمة المختلفة باإلضافة إلى  أجهزةللمحكمة الدعم للمهمات التي نفّذتها 

إلى تكثيف  نغايسوناالسيد ييكاتوم واالستئماني للضحايا. وقد أدّى اعتقال السيد 

ن لمكتب المدعي العام ومحامي الدفاع األنشطة ، ليس فقط من حيث الدعم المؤمَّ

ومكتب المحامي العام للضحايا، ولكن كذلك من حيث االنخراط الفعلي مع الضحايا 

وأنشطة التوعية المتمحورة حول القضايا. فقد ولّدت عمليتا التوقيف وبيئة العمل 

، األمر المتناميةاألمنية  المخاوفعددا  من  أفريقيا الوسطىجمهورية السائدة في 

الذي أدى بشكل مؤقت إلى تخفيض القدرات التشغيلية. وتواصل الدعم المقدّم من 

والتي أطلقها الممثلون القانونيون  بمباالمكتب القطري لألنشطة المتعلقة بقضية 

 للضحايا والصندوق االستئماني للضحايا.
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لقطري باالستفادة من التعاون الوثيق القائم مع حكومة  المكتب ااستمرّ  .29

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق و جمهورية أفريقيا الوسطى

 .(MINUSCA) االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى

 مشاركة الضحايا  .5

أنشطة مكثّفة  نغايسونا/ييكاتوماإلجراءات التمهيدية في قضية لقد أطلقت  .30

من قبل قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم التابع لقلم المحكمة والموارد 

لمشاركة الضحايا. وقد تواصل  الطلباتالميدانية المعنية في تسهيل عملية تقديم 

الموظفون الميدانيون المعنيّون مع مجموعات وجمعيات الضحايا المعنية لتوفير 

وجمع المعلومات  الطلباتوعملية تقديم  القضائيةاإلجراءات المعلومات عن 

ذات الصلة. وقد جرى تحليل هذه المعلومات ومعالجتها بشكل قانوني ورفعها 

األطراف في عدد من الطلبات. تلقى قسم مشاركة الضحايا إلى إلى الدائرة و

استمارة من الضحايا في هذه القضية. وكانت الدائرة قد  1 256 وجبر أضرارهم

 اعتمادضحية عند عقد جلسة  1 111لـ في اإلجراءات صفة المشاركمنحت 

 يا.الضحا طلباتتتواصل عملية تقديم وشهر أيلول/سبتمبر.  منتصفالتهم في 

 283يمثّل مكتب المحامي العام للضحايا  ،ييكاتوم ونغايسونافي قضية  .31

أخرى ضحية جرائم  1 846 شخصا  من األطفال الجنود السابقين باإلضافة إلى

 .باالشتراك مع محامين خارجيين

 دعم المحامين  .6

في مهمات لمحامي الدفاع  3من خالل قسم دعم المحامين، سّهل قلم المحكمة  .32

 محاميا  مناوبا . 20وعيّن جمهورية أفريقيا الوسطى 

 كوت ديفوارالحالة في  .و

  المستجدات القضائية .1

 Charles) اْبليه غوديهشارل و (Laurent Gbagbo) ضد لوران اْغب ْغبو قضية المدّعي العام (أ)

Blé Goudé)  

ومحامو  اْغب ْغبوأودع محامو الدفاع عن السيد  ،2018تموز/يوليو  23في  .33

حكم بالتبرئة؛  االستحصال علىطلباتهم ساعين إلى  اْبليه غوديهالدفاع عن السيد 

 10والممثل القانوني للمتضررين ردّهما في  ةالعام ةالمدعي توقد أودع

، 2018. وفي تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018أيلول/سبتمبر 

  قدّم األطراف دفوعاتهم الشفهية النهائية بشأن الطلبات المذكورة أعاله.

 ،االبتدائية األولى ، بّرأت الدائرة2019كانون الثاني/يناير  15في  .34

اْبليه والسيد  اْغب ْغبوكاربوتشيا، السيد  هيريرا ةلقاضيرأي مخالف ل معباألغلبية، 

، أصدرت الدائرة 2019كانون الثاني/يناير  16من كل التهم. وفي  غوديه

 اْبليه غوديهوالسيد  اْغب ْغبواالبتدائية األولى قرارا  شفهيا  حول اإلفراج عن السيد 

ار باإلفراج مباشرة عن الرجلين إثر تبرأتهما. استأنفت المدعية العامة القر

 1في وبانتظار استئنافها ألسس قرار الدائرة االبتدائية األولى بالتبرئة.  المعتقلين

، عقدت دائرة االستئناف جلسة أصدرت في نهايتها قرارا  2019شباط/فبراير 
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اْبليه والسيد  اْغب ْغبوشفهيا  باإلجماع يقتضي ضمن شروطه باإلفراج عن السيد 

إلى دولة تقبل باستضافتهما على أراضيها، مع التقيّد بالشروط الهادفة إلى  هغودي

 ُ   في المستقبل.ذلك لزم منهما ضمان مثولهما أمام المحكمة إذا ما است

، أودعت الدائرة االبتدائية األولى، مع قرار 2019تموز/يوليو  16في  .35

والسيد  اْغب ْغبومخالف للقاضية هيريرا كاربوتشيا، تعليالتها الخطية لتبرئة السيد 

تحت اإلفراج المشروط بمقتضى قرار دائرة االستئناف  ناللذين يبقيا اْبليه غوديه

، أودعت 2019ل/سبتمبر أيلو 16. وفي 2019شباط/فبراير  1الصادر في 

أمام دائرة االستئناف، ساعية إلى إلغاء قرار  إخطارا  باالستئنافالمدعية العامة 

 وإعالن بطالن الدعوى.  اْغب ْغبو والسيد اْبليه غوديهالسيد األغلبية بتبرئة 

  (Simone Gbagbo) اْغب ْغبوقضية المدعي العام ضد سيمون  (ب)

الدائرة التمهيدية الثانية رئيس قلم مرت ، أ2018أيلول/سبتمبر  14في  .36

أي خطوات اتخذتها  عنفي كوت ديفوار  الوطنيةمن السلطات  االستفسارالمحكمة 

تاريخ  ،2014كانون األول/ديسمبر  11السلطات القضائية في كوت ديفوار بعد 

عن أو  ،اْغب ْغبوإصدار المحكمة قراراها بشأن مقبولية القضية المتعلقة بسيمون 

 .قد تؤثّر في مقبولية القضيةالتي ومات أخرى ذات الصلة أي معل

 التحقيقات .2

واصل مكتب المدعي العام تحقيقاته في الجرائم المزعومة المرتكبة من قبل  .37

 .أطراف النزاع كافة خالل مرحلة ما بعد االنتخابات

  أنشطة ميدانية .3

كوت الحالي، وفّر المكتب القطري ل الفترة المشمولة في التقريرخالل  .38

وواصل رصده للوضع األمني في المنطقة  ،مهمة 86الدعم لما مجموعه  ديفوار

الواقعة ضمن مسؤوليته، كما واصل تأمين اإلحاطة األمنية والنصائح للمسافرين 

 وتقييم المخاطر.

كثّف المكتب القُطري حمالت التوعية لتأمين فهم أفضل آلليات عمل  .39

إلى زيادة الوعي بشأن نظام روما األساسي  المحكمة والمحاكمات الحالية. وقد عمد

شخصا  من قادة الرأي )ممثلو المجتمعات المحلية وجمعيات  560لدى حوالي 

الضحايا والمجموعات النسائية والمجموعات الشبابية ووسائل اإلعالم المحلية( 

 منطقة إدارية في كوت ديفوار. 14من 

عدة  لحقوق اإلنسان وطنيال، بالشراكة مع المجلس المكتب القُطريونظّم  .40

عضوا  من منظمات غير حكومية محلية  280دورات توعية بمشاركة أكثر من 

عاملة في مجال تعزيز حقوق اإلنسان بغية بناء قدراتهم في محاربة اإلفالت من 

حملة توعية واسعة شملت أفرادا  من وكالة  المكتب القُطريالعقاب. كما أطلق 

لنقل الرسائل  ،ومكتب أمين المظالم والجمعية الوطنية"( ANPاألنباء الوطنية )"

األساسية الصادرة عن المحكمة والترويج لنظام روما األساسي. كما وفّر التدريب 

الثنتي عشرة محطة راديو ومؤسسة من مؤسسات الصحافة المكتوبة حول 

 المختلفة والمبادئ العامة للعدالة الجنائية الدولية. اإلجراءات القضائية
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عدة نشاطات مشتركة مع الصندوق االستئماني  المكتب القُطريما دعم ك .41

وقسم التوعية للتعريف بوالية الصندوق  للضحايا والممثلين القانونيين للضحايا

 .2020لعام المزعم إطالقه في اوإطالق برنامج المساعدة لكوت ديفوار 

 مشاركة الضحايا .4

الحالي، وباألخص على أعقاب قرار تبرئة  الفترة المشمولة في التقريرخالل  .42

، تواصل قلم المحكمة مع مجموعات وجمعيات الضحايا بهدف اْبليه غوديه/اْغب ْغبو

الممثل القانوني المشترك شرح معنى قرار المحكمة ونتائجه، وذلك بالتنسيق مع 

للضحايا )مكتب المحامي العام للضحايا( الذي هو المتحدّث الرئيسي باسم كل 

 .ضحايا المشاركين في اإلجراءاتال

 اْغب ْغبوضحية مشاركة في قضية  729يمثّل مكتب المحامي العام للضحايا  .43
. إثر تبرئة المتهمين في إجراءات التماس حكم بانتفاء المسؤولية من اْبليه غوديهو

قبل الدائرة االبتدائية األولى، استمر المجني عليهم بالمشاركة في االستئناف الذي 

 تقدّم به االدعاء.

 دعم المحامين  .5

لفرق الدفاع في كوت ديفوار. كما عيّن قلم  مهمة 11دعم قلم المحكمة  .44

 محاميا  مناوبا  لهذه الحالة. 12المحكمة 

 دارفورالحالة في  .ز

  المستجدات القضائية .1

  عمر حسن أحمد البشير ضدقضية المدّعي العام  (أ)

، وجدت الدائرة التمهيدية الثانية أّن 2017كانون األول/ديسمبر  11 في .45

إذ أنها لم  ،لم تِف بالتزاماتها بمقتضى النظام األساسيالهاشمية المملكة األردنية 

توقف السيد البشير وتسلّمه إلى المحكمة أثناء تواجده على األراضي األردنية، 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. فأحالت المسألة إلى جمعية الدول األطراف و

وذكّرت الدائرة أّن اختصاص المحكمة في هذه القضية قد جاء بمقتضى قرار 

، حيث أحال مجلس األمن، بموجب الفصل السابع، (2005) 1593مجلس األمن 

 الحالة في دارفور إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية.

، أودعت 2018آذار/مارس  12ئناف في الستباإثر الحصول على اإلذن  .46

األردن مذكرتها ردا  على قرار الدائرة التمهيدية الثانية. وكانت هذه المرة األولى 

في تاريخ المحكمة التي تنظر فيها دائرة االستئناف باستئناف يتعلق بااللتزامات 

القانونية للدول وبالحصانة )إن توافرت( الممنوحة لرؤساء الدول بمقتضى 

من نظام روما األساسي، والقانون العرفي الدولي، وقرار  98و 27مادتين ال

(. إضافة إلى دفوع األردن 2005) 1593مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

صديق للمحكمة  11من  ات، تلقّت دائرة االستئناف مالحظمكتب المدعي العامو

من االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية وأساتذة في القانون الدولي. فعقدت 

واستمعت إلى الدفوع الشفهية  2018أيلول/سبتمبر  14إلى  10جلسة من 

 ألطراف وأصدقاء المحكمة.ل
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خلُصت إليها الدائرة  مادائرة االستئناف  أكّدت، 2019أيار/مايو  6 في .47

ن األردن لم تلتزم بموجباتها بالتعاون مع المحكمة. فوجدت أّن السيد التمهيدية بأ

المحكمة بمقتضى القانون العرفي  أمامالبشير لم يكن يتمتّع بالحصانة كرئيس دولة 

من قبل دولة طرف في نظام روما أمر بالقبض عليه تنفيذ وال في وجه الدولي، 

يفرض على السودان  1593 األساسي بناء  على طلب من المحكمة، وأّن القرار

التزاما  محددا  بـ"التعاون بشكل كامل" مع المحكمة. أما بشأن إحالة مسألة عدم 

ومجلس األمن، رأت دائرة تعاون األردن مع المحكمة إلى جمعية الدول األطراف 

بوسا، أّن الدائرة التمهيدية  ةوالقاضي االستئناف، مع رأي مخالف للقاضي إيبانيز

فألغت هذا الجزء من قرار الدائرة  ،قد أخطأت في ممارسة صالحياتها االستنسابية

 التمهيدية.

 التحقيقات  .2

عدة مهمات لجمع األدلة وإجراء مقابالت مع الشهود  مكتب المدعي العامنفّذ  .48

 تعزيزا  للقضايا المتصلة بهذه الحالة.

كانون  فيالتي قدّمتها  حاطةاإلجلسات في كما شددت المدعية العامة  .49

قرار المجلس األمن بمقتضى ل 2019وحزيران/يونيو  2018األول/ديسمبر 

دعت ولتغييرات الواقعة على األرض في السودان، على ا( 2005) 1593

المدعية العامة حكومة السودان الجديدة إلى التعاون وإلى تجديد الجهود المشتركة 

بإحراز  مكتب المدعي العام. واستمر التوقيف غير المنفّذة مذكرةلضمان تنفيذ 

الموارد والتعاون وعدم ب المرتبطةالتقدم في تحقيقاته على الرغم من التحديات 

 .إمكانية الوصول إلى األقاليم في السودان

 الكونغو الديمقراطية الحالة في جمهورية .ح

  المستجدات القضائية .1

 (Thomas Lubanga Dyilo) لوب ْنغا دييلوتوماس  قضية المدّعي العام ضد (أ)

السيد لوبنغا والممثل كل من ، أودع 2018كانون الثاني/يناير  15 في .50

قرار الدائرة ضد مذكرة استئناف  (V01) األولى القانوني لمجموعة الضحايا

د مسؤولية السيد حدّ الذي  2017كانون األول/ديسمبر  15االبتدائية الثانية بتاريخ 

، دوالر أميركي 10 000 000 البالغ قدره     لوبنغا عن التعويض الجماعي 

لُص إلى  المحددة طلبا  المعايير  425طلبا  تلقّته المحكمة، يلبّي  473أنه من بين وخ 

مئات ال بل  عن وجوددلة إضافية ثمة أ وأنّ لالستفادة من التعويض الجماعي، 

وقد أودع مكتب المحامي العام للضحايا والممثلون ن. آالف الضحايا اإلضافيي

 ذلككو(، V02القانونيون للضحايا اإلجابات نيابة عن مجموعة الضحايا الثانية )

 15أودع الصندوق االستئماني للضحايا مالحظاته في كما . ونفعل المستأنف

، أصدرت دائرة 2019تموز/يوليو  18. وفي 2018تشرين الثاني/نوفمبر 

االستئناف حكمها الذي أيّدت فيه إلى حد كبير قرار الدائرة االبتدائية الثانية، مع 

إدخال تعديل مفاده أن بوسع الضحايا الذين وجدتهم الدائرة التمهيدية الثانية غير 

التعويضات أن يطلبوا تقييما  جديدا  ألهليتهم من قبل الصندوق  تلقّيمؤهلين ل

 االستئماني للضحايا.
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ُجدد وتحديد أهليتهم لجبر ال اتتعويضالطالبي عملية تحديد  وتتواصل .51

 .2019شباط/فبراير  7أضرارهم بموجب موافقة الدائرة االبتدائية الثانية في 

 15عقوبته التي ستنتهي في فترة حاليا  ما تبقى من لوب ْنغا  يقضي السيد .52

 .جمهورية الكونغو الديمقراطيةفي  2020آذار/مارس 

 (Germain Katanga) جرمان كاتـْنغا العام ضدقضية المدّعي  (ب)

 جبر األضرار الصادر عنها الدائرة االبتدائية الثانية تنظر في تنفيذ أمر ال تزال .53

 .2017آذار/مارس  24بتاريخ 

 (Bosco Ntaganda) بوسكو اْنتاغ ْنداقضية المدّعي العام ضد  (ج)

، 2019تموز/يوليو  8 فيأصدرت الدائرة االبتدائية السادسة حكمها  .54

تهمة جرائم حرب  13تهم جرائم ضد اإلنسانية و 5مذنبا  في  اْنتاغ ْندافوجدت السيد 

 2002 العامين في جمهورية الكونغو الديمقراطيةإتوري في  منطقة ارتُكبت في

أجزاء  عن ا  مباشر ا  جانيبصفته مسؤوال   اْنتاغ ْندا. كما وجدت الدائرة السيد 2003و

مرتبطة بثالث جرائم )القتل العمد كجريمة ضد اإلنسانية وكجريمة حرب  من التهم

األجزاء  عنغير مباشر  ا  شريكبصفته و واالضطهاد كجريمة ضد اإلنسانية(

أيلول/سبتمبر  9بقية الجرائم األخرى. وفي وعن  ،األخرى من هذه الجرائم

ْندا، أودع كل من السيد 2019 مذكرات االستئناف ضد الحكم  ةالعام ةوالمدعي اْنتاغ 

 الصادر عن الدائرة االبتدائية السادسة.

 .2019أيلول/سبتمبر  20إلى  17 العقوبة منب النطققدت جلسة انع .55

تموز/يوليو  8 فيأصدرت الدائرة االبتدائية السادسة حكمها باإلدانة  .56

االبتدائية ، أصدرت الدائرة 2019تموز/يوليو  25.وإثر ذلك القرار، في 20191

تقيّد به قلم المحكمة منذ ذلك ي ذال ،2أمر توفير معلومات أولية عن جبر األضرار

 .3، في مستند يقترح منهجية مبسّطة لقلم المحكمة فيما خص جبر األضرارالتاريخ

الفترة انقضاء بعد ما ستودع إجابات األطراف والصندوق االستئماني للضحايا 

 .الحالي المشمولة في التقرير

 التحقيقات .2

الحالي، تابع مكتب المدعي العام التواصل  الفترة المشمولة في التقريرخالل  .57

مع السلطات بغية تأمين التعاون اآلمن، من بين أمور أخرى، في سياق المحاكمات 

تشجيع توقيف/تسليم السيد سيلفستر موداكومورا بغية و ،الجارية في المحكمة

(Sylvestre Mudacumura ) تشجيع التحقيقات بغية أمر بالقبض، وكذلك بحقه الصادر

 الوطنية.

                                                           
12359-02/06-01/04-ICC  
22366-02/06-01/04-ICC  
، 2019تموز/يوليو  25بتاريخ الصادر مالحظات قلم المحكمة بمقتضى أمر القاضي المنفرد "أمر طلب معلومات أولية حول جبر األضرار"  3

ICC-01/04-02/06-2391 ،5  2019أيلول/سبتمبر." 
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  ميدانية أنشطة .3

على مكتب ين  جمهورية الكونغو الديمقراطيةيرتكز الحضور الميداني في  .58

مهمة  173وقد دعم هذان المكتبان القطريان قُطرييَّن يقعان في كنشاسا وبونيا. 

بعثة األمم المتحدة لتحقيق الحالي. والتزال  الفترة المشمولة في التقريرخالل 

تلعب دورا  رئيسيا  في  (MONUSCO) الكونغو الديمقراطيةاالستقرار في جمهورية 

 دعم عمليات المحكمة.

واجهت العمليات في محافظة  الحالي، الفترة المشمولة في التقريرخالل  .59

الظروف األمنية، وتفّشي  الناجمة عنإتوري في بعض األحيان بعض التحديات 

اإليبوال في بعض المواقع المحددة، وتدهور حال بعض الطرقات خالل موسم 

األمطار، فجرى تعليق بعض المهمات وتعديل البعض اآلخر لمراعاة المصاعب 

 الميدانية.

جمهورية الكونغو في القطريان ، عمل المكتبان اكاتنغو لوبنغافي قضيّت ي  .60

تنسيق وثيقين مع الصندوق االستئماني للضحايا بغية دعم بتعاون و الديمقراطية

، أنشئ فريق مختلط ضّم لوبنغاإنفاذ جبر األضرار قدر اإلمكان. وفي قضية 

وقسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم والممثلين  الصندوق االستئماني للضحايا

تملين في محافظة مقابلة المستفيدين المحوالقانونيين للضحايا للعمل معا  على تحديد 

، كاتنغاقيادة هذا الفريق. وفي قضية  الصندوق االستئماني للضحاياإتوري. ويتولّى 

جمهورية بمساعدة المكتبين القطريين في  – الصندوق االستئماني للضحاياأعدّ 

مقاربات مبتكرة لتطبيق النشاطات التثقيفية والمدّرة للدخل  – الكونغو الديمقراطية

الفترة جبر األضرار التي تصب في مصلحة الضحايا. خالل برامج في سياق 

كانت عملية تطبيق هذه البرامج تتواصل في محافظة التقرير الحالي،  المشمولة في

 إتوري.

جمهورية الكونغو ، رّكزت أنشطة مكتب ّي اْنتاغ ْنداما خص قضية في .61

من خالل االشتراك  2019تموز/يوليو  8على نشر الحكم الصادر في  الديمقراطية

 المتضررةمع وسائل اإلعالم في تنظيم جلسات تفاعلية ضّمت المجتمعات المحلية 

في محافظة إتوري، وكذلك من خالل بث البرامج السمعية البصرية على شبكة 

 من محطات التلفزيون ومحطات الراديو المجتمعيّة.

  ايامشاركة الضح .4

، ال يزال مكتب المحامي العام اْنتاغ ْنداإجراءات جبر األضرار في قضية  في .62

للضحايا يمثّل ضحايا االعتداءات المزعومة واألطفال الجنود السابقين. وقد رفع 

قلم المحكمة طلبات إلى الدائرة القتراح منهجية مبّسطة لقلم المحكمة فيما خص 

أخرى، ما قد يسمح بتلقّي طلبات جديدة لجبر عملية جبر األضرار، من بين أمور 

 ر.اضراأل

إجراءات جبر األضرار في في ضحية  283ويمثّل محامون خارجيون  .63

 ضحية. 39فيما يمثّل مكتب المحامي العام للضحايا  كاتنغاقضية 

جبر األضرار في قضية  تلقّيطفال  جنديا  سابقا  قُبلت طلباتهم ب 424من بين  .64

يمثّلهم محامون  51منهم يمثّلهم مكتب المحامي العام للضحايا و 374، لوبنغا

 289الحالي، تلقّى قلم المحكمة  الفترة المشمولة في التقريرخارجيون. وخالل 
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وهي في طور اإلحالة إلى  ،وحلّلها وعالجها لوبنغاطلبا  لجبر األضرار في قضية 

 .الصندوق االستئماني للضحايا

 دعم المحامين .5

ساعد قلم المحكمة فرقا  قانونية تابعة لفرق الدفاع والممثلين القانونيين  .65

 .جمهورية الكونغو الديمقراطيةمهمة في  15للضحايا في إجراء 

 جورجياالحالة في  .ط

 التحقيقات .1

يواصل مكتب المدعي العام التحقيق في الجرائم المزعومة في الحالة في  .66

كل األطراف للتعاون مع تحقيقاته  جورجيا. ويواصل مكتب المدعي العام دعوة

بما فيها االتحاد الروسي وأوسيتيا الجنوبية، ويرّحب بجهود األطراف التي عملت 

 .على ذلك

، نظّم قلم المحكمة 2019أيار/مايو  10إلى  6خالل الفترة الممتدة من  .67

مهمة توعية مشتركة في  الصندوق االستئماني للضحاياومكتب المدعي العام و

فاجتمع الوفد بممثلي المجتمع المدني، وبضحايا وأعضاء المجتمعات جورجيا. 

، وبالسلطات المحلية، والسلك الدبلوماسي، والقانونيين المتضررةالمحلية 

. ولقد كانت الغاية الرئيسية لتلك المهمة واألكاديميين، وممثلي وسائل اإلعالم

ه بأمور التحقيق في لدى الجمهور المستهدف المذكور أعالفهم التعزيز المعرفة و

 .جورجيا وبعمل المحكمة بشكل أوسع

 أنشطة ميدانية .2

يركز المكتب القطري بشكل أساسي على  ،مرحلة التحقيق الحاليةخالل  .68

على األرض، المتواجدين  الحفاظ على العالقات مع أصحاب المصالح الخارجيين

والسلك  الوطنيين والدوليين على حد سواء )بما في ذلك السلطات الوطنية

الدبلوماسي والمنظمات الدولية واإلقليمية ووسائل اإلعالم واألكاديميا والمجتمع 

 جهزةتوفير الدعم التشغيلي واللوجستي والدبلوماسي أل علىكما يركز ؛ (المدني

تواصل مع المجتمعات التوعية والومهمات المحكمة؛ وكذلك على تنظيم نشاطات 

 المدني، ووسائل اإلعالم، والقانونيين.، والمجتمع المتضررةالمحلية 

نظّمت المحكمة ندوة إقليمية رفيعة المستوى حول المحكمة الجنائية الدولية؛  .69

مع المجتمع المدني كما نظمت ورشة عمل للمحامين في المنطقة، وطاولة مستديرة 

ضّمت مسؤولين من المحكمة متواجدين في تبليسي، من بينهم رئيس قلم المحكمة 

لالحتفال بالذكرى العشرين لنظام روما األساسي.  2018ين األول/أكتوبر في تشر

وقد نجح النشاطان األوالن بفضل الدعم المالي المقدم من المفوضية األوروبية. 

قلم المحكمة ومكتب المدعي  المحكمة مهمة مشتركة بين إلى جانب ذلك، نفّذت

تضّمنت  2019أيار/مايو في  إلى جورجيا الصندوق االستئماني للضحاياالعام و

اجتماعات مع وسائل اإلعالم والمجتمع المدني، وشملت نشاطات توعية في 

نشاط  40مستوطنات النازحين داخليا . نظّم المكتب القطري في جورجيا أكثر من 

مع  10، والمتضررةاجتماع توعية مع المجتمعات  20توعية مختلفا  )بما فيها 

الفترة المشمولة في مع األكاديميين والقانونيين( خالل  10المجتمع المدني و
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حوالي  المتضررةوقد استضافت جلسات التوعية المنظمة مع المجتمعات  .التقرير

 شخص. 300

 دعم المحامين  .3

 محامين مناوبين فيما خص الحالة في جورجيا. 3سّهل قلم المحكمة تعيين  .70

 كينياالحالة في  .ي

 التحقيقات  .1

جرائم مزعومة واقعة حول بتلقّي معلومات  مكتب المدعي العاماستمّر  .71

ضمن اختصاص المحكمة، كما استمّر بالدعوة إلى تسليم األفراد الذين أصدرت 

جرائم مخلة المحكمة أوامر بالقبض عليهم في الحالة في كينيا الرتكابهم زعما  

  إلى المحكمة.نقلهم ب، و70بمقتضى المادة  بإقامة العدل

  دعم المحامين .2

 عيّن قلم المحكمة محاميا  واحدا  مناوبا  بالنسبة إلى هذه الحالة. .72

 الحالة في ليبيا .ك

  التحقيقات .1

عدة مهمات لجمع األدلة الوثائقية وغيرها من  مكتب المدعي العامنظّم  .73

ي و ،األدلة إلى  المدعية العامةإلجراء مقابالت مع الشهود. وكما جاء في تقرير 

، استمر 2019أيار/مايو  8و 2018تشرين الثاني/نوفمبر  2مجلس األمن بتاريخ 

 ،بإجراء التحقيقات المتعلقة بالقضايا الحالية والجديدة المحتملة مكتب المدعي العام

وفي إطار  .مذكرات التوقيف غير المنفّذةدعا الدول لتوفير الدعم في تنفيذ و

بعثة تعاونا  وثيقا  من الدول المعنية ومن  ي العاممكتب المدعنشاطات التحقيق، لقي 

ومن منظمات دولية أخرى. وبهدف سد ثغرة اإلفالت  األمم المتحدة للدعم في ليبيا

استراتيجية  مكتب المدعي العاممن العقاب، وفقا  لخطته االستراتيجية، واصل 

لوطنية في التعاون مع عدد من الدول والمنظمات دعما  للتحقيقات والمالحقات ا

 عبر ليبيا. واالتجار بالبشراألشخاص  تهريب قضايا

  المستجدات القضائية .2

 قذافيالسيف اإلسالم قضية المدّعي العام ضد  (أ)

، طعن سيف اإلسالم القذافي بمقبولية القضية 2018حزيران/يونيو  5 في .74

 5في و( من النظام األساسي. 3)20و 19()ج( و1)17المواد بموجب 

ت الدائرة التمهيدية األولى طعن السيد القذافي في مقبولية دّ ر، 2019نيسان/أبريل 

ووجدت أن القضية مقبولة أمام المحكمة. واقتنعت الدائرة التمهيدية  ،القضية

ولكنها  لديه األهلية اإلجرائية للطعن بمقبولية القضيةاألولى أن السيد القذافي 

طرابلس بحق جنايات الحكم الصادر عن محكمة  (iرفضت طعنه على أساس أّن: )

لم يكن نهائيا  ولم يكتسب بعد صفة  2015تموز/يوليو  28السيد القذافي في 
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الممنوح بموجب ( استُثني السيد القذافي من العفو العام iiالقضية المحكوم بها؛ )

منح العفو عن أفعال خطيرة كالقتل العمد الذي  (iii؛ و)2015لعام  6القانون رقم 

حقوق اإلنسان المعترف بها يشكل جرائم ضد اإلنسانية بأي حال لن يتوافق مع 

، استأنف السيد القذافي قرار الدائرة التمهيدية 2019نيسان/أبريل  11في ودوليا . 

ومكتب  ةالمدعية العامكل من الذي رفض طعنه بمقبولية القضية. وقد أودع األولى 

 .في هذا الصدد بهمااالمحامي العام للضحايا جو

 محمود مصطفى بوسيف الورفلي قضية المدّعي العام ضد (ب)

، أصدرت الدائرة التمهيدية األولى أمرا  ثانيا  2018تموز/يوليو  4في  .75

حرب في سياق لقتل العمد كجريمة ا زعما  بالقبض على السيد الورفلي الرتكابه 

أشخاص أمام  10عندما قتل زعما   2018كانون الثاني/يناير  24حادث وقع في 

نداء  لتوقيفه  المدعية العامة ت. وقد أطلقة الرضوان في بنغازي في ليبياعجامع بي

مباشرة وتسليمه إلى المحكمة، بما في ذلك في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

كمة الجنائية الدولية بموجب الذي أحال الحالة في ليبيا إلى المدعي العام لدى المح

 (.2011) 1970القرار 

 دعم المحامين .3

 محامين مناوبين فيما خص هذه الحالة. 9عيّن قلم المحكمة  .76

 مشاركة الضحايا .4

 قذافيالسيف اإلسالم قضية المدّعي العام ضد  (أ)

سبق أن تواصلوا مع العام للضحايا المجني عليهم الذين  مثّل مكتب المحامي .77

الناشئة عن مقبولية الطعن الذي  اإلجراءات القضائيةلغايات  القذافيالمحكمة في قضية 

 تقدّم به الدفاع.

 ماليالحالة في  .ل

 التحقيقات .1

الشهود  وفرزعدة مهمات بهدف جمع األدلة  مكتب المدعي العامأجرى  .78

التعاون من قبل شركائه بما في ذلك دول منطقة استمرار وتأمين  ،ومقابلتهم

 ل.الساح

 القضائيةالمستجدات  .2

 المهدي قضية المدّعي العام ضد (أ)

، وجدت الدائرة االبتدائية الثامنة السيد المهدي 2016أيلول/سبتمبر  27 في .79

ومباني تاريخية مخصصة  نصب   بشنه هجمات علىمذنبا  بارتكاب جريمة حرب 

آب/أغسطس  17سنوات. في  9تمبكتو وحكمت عليه بالسجن لغايات دينية في 

الدائرة االبتدائية الثامنة أمرها بجبر األضرار فحددت أّن أفعال ، أصدرت 2017
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 ،السيد المهدي ألحقت ضررا  ماديا  بمباني محمية، وكذلك ضررا  اقتصاديا  ومعنويا  

 مليون يورو. 2,7فوجدته مسؤوال  كليا  عن أضرار بقيمة إجمالية قدرها 

منة على خطة ، وافقت الدائرة االبتدائية الثا2019آذار/مارس  4 في .80

مشروعا  مختارا   12لجبر األضرار. وُمنح  المحدّثة لصندوق االستئماني للضحاياا

 الموافقة. والتزال عملية جبر األضرار متواصلة.

 الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود )"الحسن"( قضية المدّعي العام ضد (ب)

طعنا  بمقبولية القضية بحجة أن التهم  أودع السيد الحسن، 2019تموز/يوليو  4 في

، 2019أيلول/سبتمبر  27ليست خطيرة كفاية لمالءمة معيار الخطورة. وفي 

رفضت الدائرة التمهيدية األولى الطعن بالمقبولية؛ وثمة استئناف لهذا القرار مودع 

 .أمام دائرة االستئناف

 30. وفي 2019تموز/يوليو  17إلى  8عُقدت جلسة اعتماد التهم من  .81

 اعتمدت، أصدرت الدائرة التمهيدية األولى قرارا  باإلجماع 2019أيلول/سبتمبر 

إلى  وأحالتهفيه تهم جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية ضد السيد الحسن 

 ية.المحاكمة أمام دائرة ابتدائ

  أنشطة ميدانية .3

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة ذكرة تفاهم بين المحكمة وإثر توقيع م .82

"(، نجح المكتب القطري للمحكمة MINUSMA)" األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي

. وعلى 2019البعثة في آذار/مارس في مالي بإنجاز عملية االنتقال إلى مجّمع 

 145الرغم من الوضع األمني المتقلّب في مالي، وفّر المكتب القطري الدعم لـ

 الحالي. الفترة المشمولة في التقريرخالل مهمة ميدانية 

 12إلى  8ونظم من ، كثّف المكتب القطري في مالي نشاطات التوعية .83

عضوا   50المعلومات شملت  روتوفيتوعية جلسات  2018تشرين األول/أكتوبر 

البالد. كما ترأس رئيس  وفي أنحاء باماكوفي ، إعالميين 5من المجتمع المدني و

، نُظّمت 2019آذار/مارس  27إلى  24امتدت من  باماكوقلم المحكمة مهمة في 

حول والية المحكمة والقضايا في مالي  توفير معلوماتخاللها اجتماعات وجلسات 

 إعالميين. 4منظمات غير حكومية و 6الدبلوماسي وشملت السلك 

المكاتب  بالتعاون مع قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم وبدعم من .84

، جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا القطرية في

مختلف المجتمعات في مالي وفي مخيمات الالجئين. ل إرشادنُظّمت دورات تدريب و

، 2019نيسان/أبريل  30و 2018أيلول/سبتمبر  21الفترة الممتدة بين وخالل 

شخصا  من  67شخصا  يعملون كمساعدي محامين في شمال مالي، و 17تلقّى 

ضحايا الجئين من مخيم الالجئين  4و ،المجتمعات المتضررة المقيمة في باماكو

تمعات المتضررة. في مبيرا في موريتانيا، تدريبا  حول والية المحكمة وحقوق المج

، نظّم المكتب مهمة مع قسم مشاركة 2018تشرين الثاني/نوفمبر  15إلى  1ومن 

منظمة دور المرأة في القانون والتنمية في وبدعم من الضحايا وجبر أضرارهم 

ضحية مقيمة في ضواحي  50( لجمع طلبات المشاركة من قرابة WiLDAF) أفريقيا

 74عُقدت استشارات مع  ،2019أيار/مايو  10أبريل إلى /نيسان 4 فيباماكو. 

ضحية حول التمثيل القانوني لمصالحهم في سياق تنفيذ قرار الدائرة التمهيدية 

حول المبادئ التي تنطبق على طلبات  2019آذار/مارس  20األولى بتاريخ 



ICC-ASP/18/9 

 

18 9A201119 

الضحايا للمشاركة في اإلجراءات، وتمثيلهم القانوني، وأنماط مشاركتهم في 

 اإلجراءات.

 شاركة الضحايام .4

قدّم قلم  خالل الفترة المشمولة في التقرير الحالي،، والمهديقضية في  .85

المحكمة ثالثة تقارير حول معالجته قانونيا  طلبات جبر األضرار الحالية وذلك 

كانون  21وتشرين الثاني/نوفمبر  13تشرين األول/أكتوبر و 10بتاريخ 

 .20184األول/ديسمبر 

، أطلقت قرارات الدائرة نشاطات مكثفة من قبل قلم المحكمة الهاشمقضية في  .86

ما  خالل الفترة المشمولة في التقرير الحاليتتعلق بمشاركة الضحايا وقد شملت 

ضحية للمشاركة في مرحلة  882( التقييم القانوني وقبول الدائرة لطلبات iيلي: )

يب المحامين والوسطاء ( تنظيم عدة مهمات ميدانية لتدرiiاإلجراءات التمهيدية؛ )

( إيداع عدة iiiالتي وافقت عليها الدائرة؛ و) حول كيفية تعبئة االستمارة الجديدة

مستندات إلى الدائرة واألطراف )أي اقتراح حول نظام المشاركة لتطبيقه في 

قسم القضية، وتقرير حول الوثائق الثبوتية، وتقرير حول مهمة مشتركة بين 

وقسم اإلعالم والتوعية، وتقرير حول التمثيل  أضرارهممشاركة الضحايا وجبر 

 .(القانوني، وأول تقرير تقييمي حول طلبات المشاركة في اإلجراءات

 دعم المحامين .5

سّهل قلم المحكمة خمس مهمات إلى مالي ضّمت فرق قانونية من الممثلين  .87

تعلقة بهذه محاميا  مناوبا  شاركوا في نشاطات م 17القانونيين للضحايا. كما عيّن 

 الحالة.

 التوعية .6

قسم نظرا  للقيود األمنية وفي غياب موظفي التوعية في الميدان، تولى  .88

ي مالي بالتنسيق مع التعريف بالمستجدات في قضيت  نشاطات  اإلعالم والتوعية

مسحا  حول المعارف  قسم اإلعالم والتوعيةالمكتب الميداني. كما أنجز 

بشأن المحكمة. وقد أعطت الدراسة فكرة عن أنجع في مالي السائدة  والتصورات

االهتمام بعمل المحكمة. وتُستخدم نتائج المسح مواضيع وسائل التواصل واللغات و

 لتطوير استراتيجيات وخطط عمل نشاطات التوعية.

 قسم اإلعالم والتوعية، استضاف الحسنفي قضية خالل جلسة اعتماد التهم  .89

والراديو الرئيسية في مالي. وقد  يونمجموعة من الصحافيين من محطات التلفز

نُظمت هذه الزيارة بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية "صحافيون من أجل 

العدالة" ومركزها الهاي. وقد تسنى للصحافيين الفرصة لمتابعة الجلسات في 

واألطراف  ة الرئيسيينكبار مسؤولي المحكموالقضية، ومقابلة موظفي المحكمة 

 .والمشاركين في اإلجراءات

                                                           
 ICC-01/12-01/15-308و ICC-01/12-01/15-298و ICC-01/12-01/15-287 انظر: 4
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 أوغنداالحالة في  .م

 المستجدات القضائية .1

  (Dominic Ongwen) أونغويندومينيك  قضية المدّعي العام ضد (أ)

ضد اإلنسانية وجرائم حرب في  جرائمتهمة  70في  أونغوينمحاكمة  استؤنفت .90

ذلك عرض  تبعللدفاع وقد  االستهاللية البياناتباالستماع إلى  2018أيلول/سبتمبر  18

 .ألدلة الدفاع

بطلب اإلذن الستئناف قرار  أونغوين، تقدّم السيد 2019آذار/مارس  14 في .91

عيوب في تأكيد التهم. وقد ُمنح ثمة  أنّ  وقد زعم بالتماساته ،الدائرة االبتدائية التاسعة

، أصدرت 2019 تموز/يوليو 17. وفي 2019نيسان/أبريل 1اإلذن لالستئناف في 

االستئناف حكمها برفض االستئناف، إذ وجدت أن الدائرة االبتدائية التاسعة لم  دائرة

من القواعد، وأنها لم تسئ استخدام سلطتها االستنسابية  134تخطئ في تفسيرها للمادة 

 .حيث زعم وجود عيوب في تأكيد التهم أونغوينعندما ردّت بداية  التماسات السيد 

إفادات  الدائرة؛ سمعت 2018نيسان/أبريل  13 فيعاء تقديم أدلته اختتم االد .92

شاهدا  عبر نظام  16شاهدا  مثلوا أمام المحكمة مباشرة و 31شاهدا  ) 47

 المؤتمرات المتلفزة( خالل عرض أدلة االدعاء.

 التحقيقات .2

عدة مهمات منها ما كان لغايات دعم المحاكمة؛  مكتب المدعي العامأنجز  .93

 وواصل تشجيعه للمحاكمات الوطنية حيثما كان ذلك مؤاتيا .

 أنشطة ميدانية .3

باألخص شملت  ونشاطات إعالميةنشاطات توعية  306المكتب القطري  منظّ  .94

، وإجراء مقابالت شخصية مع أونغوينعن محاكمة دومينيك عرض أشرطة فيديو 

جلسات الضحايا وأصحاب المصالح، وبرامج راديو وبث رسائل يومية، ومجتمعات 

ومحاضرات عامة في الجامعات والثانويات. وقد أّمنت هذه  لوسائل اإلعالم إحاطة

المنصات المختلفة الفرص للتواصل مباشرة مع مختلف أصحاب المصالح من أجل 

 جدات فيما خص المحاكمة.الوقائع وآخر المستووتزويدهم بالمعلومات  معالجة مخاوفهم

 101 070 بواسطة النشاطات المذكورة أعاله، جرى التواصل مباشرة مع .95

 اإلجراءات القضائيةشخصا  في شمال أوغندا من خالل تزويدهم بالمعلومات حول 

، في حين جرى التواصل مع قرابة اثني عشر مليون وخمسمائة أونغوينفي قضية 

 ( التفاعلية.SMSصيرة )قالرسائل النصية الشخص من خالل الراديو ومنصات 

القضية مواقع مرتبطة ب 4 فينظّم المكتب القطري نشاطات توعية مشتركة  .96

في هذه النشاطات ساعدت . وقد الضحايا ميء والدفاع ومحاابالتعاون مع االدع

جابات عن باإلمعلومات ذات الصلة وبالوالسكان المتضررين  تزويد الضحايا

  بالمحاكمة الحالية.أسئلة تتعلق 

 مشاركة الضحايا .4

ضحية مشاركة في قضية 1 532 يمثّل مكتب المحامي العام للضحايا .97

 ضحية. 2 599 ما يمثّل محامون خارجيونفي أونغوين
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 دعم المحامين .5

 فيمهمة لمحامي الدفاع والممثلين القانونيين للضحايا  34سّهل قلم المحكمة  .98

 .محاميا  مناوبا  لهذه الحالة 19أوغندا، وعيّن 

السفن المسجلة في اتحاد جزر القمر والجمهورية الهيلينية  الحالة في .ن

  ومملكة كمبوديا

 المستجدات القضائية .1

، أصدرت الدائرة التمهيدية األولى 2018تشرين الثاني/نوفمبر  15 في .99

توجيهات إلى المدعية العامة إلعادة النظر في قرارها بعدم التحقيق في الحالة. 

وقد وافقت الدائرة  ،والتمست المدعية العامة اإلذن الستئناف قرار الدائرة التمهيدية

 .2019ير كانون الثاني/ينا 18على طلبها، جزئيا ، في 

، أصدرت دائرة االستئناف حكمها ردّت فيه 2019 أيلول/سبتمبر 2 في .100

استئناف المدعية العامة لقرار الدائرة التمهيدية األولى حول طلب إعادة النظر من 

قبل جزر القمر. غير أّن دائرة االستئناف اعتبرت، مع رأي مخالف للقاضي تشيلي 

 ار النهائي"أّن "القرإيبوي أوسودجي والقاضي لويس ديل كارمن إيبانيز كرانزا، 

 .حول إطالق أو عدم إطالق تحقيق يعود إلى المدعية العامة

 دولة فلسطين الحالة في .س

 المستجدات القضائية .1

آب/أغسطس  9و 2018تشرين الثاني/نوفمبر  12خالل الفترة الممتدة بين  .101

تقارير من قلم المحكمة حول نشاطات  4، تلقّت الدائرة التمهيدية األولى 2019

 واإلعالم المتعلقة بالضحايا والمجتمعات المتضررة في هذه الحالة.التوعية 

 التوعية .2

"المعلومات والتوعية لضحايا  توفير إثر قرار الدائرة التمهيدية حول .102

 قسم اإلعالم والتوعيةو قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهمالحالة"، وّجه 

صفحة  والتوعيةقسم اإلعالم لموقع اإللكتروني للمحكمة وأعّد إلى ارسائل 

على الموقع اإللكتروني للمحكمة لضحايا الحالة في فلسطين باللغات  رشاديةإ

اإلنجليزية والفرنسية والعربية والعبرية. كما أضيفت معلومات إلى الصفحة 

المخصصة للضحايا على الموقع اإللكتروني للمحكمة لتعزيز فهم مراحل 

 .مراحلإجراءات المحكمة ودور الضحايا في مختلف ال

 غير المنفّذةالتماسات القبض والتسليم  .ع

شخصا   15التزال التماسات التوقيف والتسليم الصادرة عن المحكمة بحق  .103

 غير منفّذة:

 ؛ 2012سيلفستر موداكومورا، منذ  :جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ)

 ؛ 2005جوزيف كوني وفينسان أوتي، منذ  :أوغندا (ب)
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؛ عمر البشير، منذ 2007منذ ، كوشيبدارفور: أحمد هارون وعلي  (ج)

 ؛2014، منذ عبد هللا بندا؛ و2012؛ عبد الرحيم محمد حسين، منذ 2009

 Paul؛ بول غيشيرو )2013(، منذ Walter Barasaكينيا: والتر باراسا ) (د)

Gicheru( وفيليب كيبكوش بيت )Philip Kipkoech Bett 2015(، منذ 

؛ 2013امي محمد خالد، منذ ؛ الته2011ليبيا: سيف اإلسالم القذافي، منذ  (ه)

 ؛2017محمود مصطفى بوسيف الورفلي، منذ 

 .2012كوت ديفوار: سيمون اغبغبو، منذ  (و)

III. الفحوص التمهيدية  

الفحوص التمهيدية في كل الحاالت التي تُحال  مكتب المدعي العاميُجري  .104

إليه ليُحدّد بناء  على المعايير القانونية المحددة في النظام األساسي والمعلومات 

  .المتوافرة ما إذا كانت الحالة تستحق التحقيق فيها

فحصين  مكتب المدعي العام، أنجز خالل الفترة المشمولة في التقرير الحالي .105

التصريح له لبدء التحقيق في الترحيل  مكتب المدعي العام. وقد طلب (2) تمهيديّين

 مكتب المدعي العامالمزعوم لشعب الروهينغيا من ميانمار إلى بنغالديش. وختم 

الفحص التمهيدي في الحالة في غابون بعد أن استنتجت المدعية العامة أّن ما من 

. تفاء االختصاص الموضوعيأساس معقول لبدء التحقيق في هذه الحالة نظرا  الن

الفحوصات التمهيدية في الحاالت القائمة في كولومبيا  مكتب المدعي العاموتابع 

 وغينيا والعراق/المملكة المتحدة ونيجيريا وفلسطين والفلبين وأوكرانيا وفنزويال.

تقييمه الوقائعي والقانوني للمعلومات  مكتب المدعي العامكولومبيا، تابع في  .106

بوضع وتقدّم المحاكمات الوطنية التي تُجريها السلطات الكولومبية في المتعلقة 

م، وأنظمة المحكمة الخاصة والسال ةلاإطار النظام القضائي العادي، وقانون العد

 ة.للسالم؛ كما تابع تواصله مع السلطات الكولومبية المعنيّ 

رصد ه عن كثب أي عائق يعترض عملية  مكتب المدعي العامتابع غينيا،  في .107

في ملعب كوناكري  2009أيلول/سبتمبر  28المحاسبة الفعلية احتراما  ألحداث 

الرياضي، كما تابع دعمه إلقامة محاكمة عادلة وحيادية تكون ذات مغزى بالنسبة 

 إلى الضحايا.

تحليله على  مكتب المدعي العام ركّزما خص العراق/المملكة المتحدة، في .108

السياق، كان على مقبولية التقييم وباألخص مبدأي التكامل والخطورة، وفي هذا 

تواصل منتظم مع السلطات البريطانية وأصحاب المصلحة اآلخرين بما في ذلك 

  .اممثلي المجتمع المدني واألكاديمي

تقييماته الوقائعية والقانونية  مكتب المدعي العامنيجيريا، حسّن في  .109

القائمة على الجرائم للمعلومات التي تلقّاها وباألخص حول الجرائم الجنسية و

النوع االجتماعي المزعومة المرتكبة خالل النزاع المسلّح بين بوكو حرام وقوى 

لك عمليات القتل المزعومة في المنطقة الشمالية الغربية ذاألمن النيجيرية وك

الشمالية الوسطى في نيجيريا. كما جمع المكتب المزيد من المعلومات  ةوالمنطق

 عن المحاكمات الوطنية المرتبطة بالقضايا المحتملة التي حدّدها.

تقدّما  ملحوظا  في تقييماته  مكتب المدعي العامفيما خص فلسطين، أحرز  .110

لمعايير نظام  ليحدّد ما إذا كان ثمة أساس معقول لمواصلة التحقيق في الحالة وفقا  
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تحليله للمسائل  مكتب المدعي العامروما األساسي. وفي هذا السياق، واصل 

المتعلقة باالختصاص والمقبولية، كما تابع تواصله مع أصحاب المصالح ذات 

 الصلة بهدف إنجاز الفحص التمهيدي بأسرع ما يمكن.

 17في في حين أّن انسحاب الفلبين من نظام روما األساسي أصبح نافذا   .111

فحصه التمهيدي للجرائم  مكتب المدعي العام، واصل 2019آذار/مارس 

ذه ه السلطات في ارتكاب فيها المزعومة التي ارتُكبت خالل الفترة التي شاركت

غات وتقارير عامة تتعلق وحلّل عدّة بال مكتب المدعي العام. وقد تلقى ئماالجر

 من الشرطة الوطنية ومجموعاتبعمليات القتل التي يُزعم أّن مرتكبيها أفراد 

مما يُسّمى حملة "الحرب على المخدرات"؛ كما  في إطار، الحراس غير النظاميّين

 تفاعل مع أصحاب المصالح المعنيّين.

تحليله على الجرائم  مكتب المدعي العامما يخص أوكرانيا، ركّز في .112

المزعومة في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا بغية تحديد قضايا محتملة للتحقيق 

فيها، وقد تواصل المكتب مع الحكومة األوكرانية، والمنظمات غير الحكومية 

 التقدّم في تقييمه لمعيار المقبولية.إحراز وغيرها من أجل 

عة من الدول األطراف حول الحالة إحالة من مجمومكتب المدعي العام ى تلقّ  .113

فيما كان الفحص التمهيدي متواصال ، فأحرز  جمهورية فنزويال البوليفاريةفي 

تقدّما  في تحليله لعمليات القتل واإلساءة خالل االعتقال المبلّغ عنها والتي استهدفت 

 أو يُعتقد أنهم من المعارضة. في المعارضة باألخص أعضاء فعليّين

ير شامل عن وضع الحاالت قيد الفحص التمهيدي قبل انطالق سيتوافر تقر .114

 مكتب المدعي العاموفقا  لممارسات الدورة الثامنة عشرة لجمعية الدول األطراف 

 المعتمدة. 

IV.  اإلدارة والتنظيم ونشاطات الدعم القضائي 

يسلّط هذا القسم الضوء على المستجدات الرئيسية في مجال اإلدارة والتنظيم  .115

 .القضائيوالدعم 

، عقد القضاة ُخلوة قضائية قرب آرنهم 2019تشرين األول/أكتوبر  4و 3 في .116

للتحاور فيما بينهم حول مواضيع متّصلة  فرصة  القضاة الخلوة  منحت)هولندا(. وقد 

عددا  من النتائج الملموسة. وافق بفعالية النظام القضائي وعمله. وقد حقّقت الخلوة 

تناسقة من الخطوط التوجيهية الداخلية التي تنّظم توقيت القضاة على تبنّي مجموعة م

المحاكمة واالستئناف، ما وحل اإلجراءات التمهيدية امرمختلف القرارات الرئيسية في 

خمس اتّفق القضاة حول وقابلية توقّع س يرها.  اإلجراءات القضائيةيعّزز فعالية 

بما في  ،إلصدار مختلف أنواع القرارات أو األحكام المواعيدمجموعات محددة من 

من نظام روما  74ذلك أّن القرار الخطي بشأن اإلدانة أو التبرئة بموجب المادة 

واعترافا   أشهر من تاريخ انتهاء البيانات الختامية. 10األساسي يجب أن يصدر خالل 

 المبادئ التوجيهيةلقضاة "منهم بأهمية صنع القرارات بطريقة متناسقة ومتّسقة، تبنّى ا

المتعلقة  المبادئ التوجيهيةأحكام المحكمة الجنائية الدولية" و" قواعد صياغةالمتعلقة ب

إلى إرساء  المبادئ التوجيهيةبهيكلية أحكام المحكمة الجنائية الدولية". وتهدف هذه 

دانة الصادرة مقاربة موّحدة لعملية صياغة األحكام وتحديد هيكلية ألحكام التبرئة أو اإل

عن المحكمة. ومن خالل البناء على أفضل الممارسات والدروس المستخلصة، اتّفق 

في مرحلة  ماحكالقضاة على اعتماد منهجية تضمن بدء الدوائر االبتدائية إعداد األ
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مع اتّباع هيكلية متّسقة ومتماسكة تكون في الوقت نفسه متكيّفة بشكل مالئم مع  ،مبكرة

قواعد وكذلك  مواعيدالمتعلقة بال المبادئ التوجيهيةحاجات القضايا المحددة. وستُدرج 

لدوائر المتوافر علنا  على الموقع ا دليل ممارساتوهيكلية األحكام في  صياغة

 .اإللكتروني للمحكمة

، إثر إجراء مشاورات مع أصحاب مصلحة 2019 تموز/يوليو 17 في .117

 – 2019للمحكمة لفترة الشاملة خارجيين، أصدرت المحكمة الخطة االستراتيجية 

لكل من مكتب  استراتيجية خاصة ة. وقد أُكملت الخطة من خالل إعداد خط2021

امن إطالق والهدف من عملية تزالمدعي العام وقلم المحكمة للفترة الزمنية نفسها. 

الخطط الثالث ألول مّرة في تاريخ المحكمة إنما هو ضمان االستخدام األقصى للموارد 

 على حدة. جهاز كل ومقاربة االنشغاالت المشتركة بشكل متّسق، مع مراعاة خصائص

أهداف استراتيجية مجموعة  10تحدّد الخطة االستراتيجية الشاملة للمحكمة  .118

التكامل؛ واألداء التنظيمي. و التعاونو؛ المقاضاةقضائي والضمن ثالث فئات: األداء 

كما تتطّرق الخطة االستراتيجية إلى مؤشرات األداء وإدارة المخاطر والعوامل الداخلية 

والخارجية المؤثّرة في بيئة عمل المحكمة، وهي تؤّمن كذلك وصفا  لرسالة المحكمة 

لمحكمة في إنجاز مهمتها وتحدد وتعترف الخطة بالدور المحوري لموظفي اورؤياها. 

التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين كمسائل أساسية في كامل مجاالت عمل 

 .المحكمة

، اعتمد القضاة التعديالت التي أدِخلت إلى 2018تشرين الثاني/نوفمبر  12في  .119

بغية معالجة عدد من المسائل اإلجرائية البارزة والمتعلقة  لمحكمةاللوائح الداخلية ل

من  2018تموز/يوليو  17بدءا  من جريمة العدوان  بتفعيل اختصاص المحكمة في

كانون  14قبل جمعية الدول األطراف في دورتها السادسة عشرة بتاريخ 

ن تشري 15. وقد أصبحت هذه التعديالت سارية المفعول في 2017األول/ديسمبر 

. وقد أّمنت التعديالت المعتمدة الوضوح في بعض المسائل 2018الثاني/نوفمبر 

( 8) مكّرر15شعبة التمهيدية لمهامها القضائية بمقتضى المادة الالمرتبطة بممارسة 

من نظام روما األساسي. وهي توضح هيكلية الشعبة التمهيدية لمثل هذه األغراض، 

الج التعديالت عددا  من المسائل اإلجرائية وتنص على انتخاب قاض  رئيس. كما تع

 المرتبطة بتوافر محضر حالة وإلى إحالة هيئة الرئاسة للحاالت إلى دائرة تمهيدية.

V. الخالصة  

تميّزت الفترة المشمولة في التقرير بكثرة النشاطات وتعدد المستجدات  .120

التحقيقات المهمة من حيث اإلجراءات التمهيدية والمقاضاة واالستئناف وكذلك 

 والفحوص التمهيدية التي يتوالها مكتب المدعي العام.

وبصفتها محكمة المالذ األخير الدائمة، تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورا   .121

الهادفة إلى وضع حدّ لإلفالت من  محوريا  في منظومة العدالة الجنائية الدولية

وللمساهمة في تفادي  ،العقاب للجرائم األكثر خطورة التي تشغل المجتمع الدولي

، تهدف 2021 – 2019حصولها. وكما جاء في الخطة االستراتيجية لفترة 

، تسعى ، مرنة وسهلة التكيّفتجاوبيةالمحكمة إلى أن تصبح منظمة عالمية، 

ولتحقيق هذه التطلعات، تحتاج المحكمة إلى الدعم المتين  .استمرار إلى التحسّنب

واليتها. وفي هذا السياق، تلعب ممارسة ل متواصل من قبل المجتمع الدوليوال

الدول األطراف والجمعية دورا  أساسيا ، وتعترف المحكمة بكل امتنان بالتعاون 

 .لمقاضاةالثمين الذي تتلقاه في سياق نشاطاتها القضائية والتحقيقية وا
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 المرفق

 سنة من عمل المحكمة باألرقام

 تفاصيل ومالحظات  ماذا أين

 ؛موداكومورا( 4كاتـْنغا، ( 3اْنتاغ ْندا، ( 2لوب ْنغا، ( 1 –قضية؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية  ال –بوروندي  حالة 11وقضية  22 في قاعة المحكمة

 ييكاتوم( 7 –؛ القضية الثانية بمبا وآخرون( 6، بمبا غومبو( 5 –، القضية األولى جمهورية أفريقيا الوسطى
 ،البشير( 10 –؛ دارفور )السودان( أوتيجوزف كوني وفينسان ( 9، أونغويندومينيك ( 8 –؛ أوغندا نغايسوناو

فيليب ( بول غيشيرو و15باراسا، ( 14 –؛ كينيا  حسين( 13، بندا( 12،  أحمد هارون وعلي كوشيب( 11
؛ كوت ديفوار محمود مصطفى بوسيف الورفلي( 18، التهامي محمد خالد (17، القذافي( 16 –؛ ليبيا كيبكوش بيت

ال  –؛ جورجيا الحسن( 22، المهدي( 21 –؛ مالي سيمون اْغب ْغبو( 20، اْبليه غوديه و اْغب ْغبو لوران( 19 –

 .قضية

شاهدا  أدلوا  47جلسة مع  96

 بشهاداتهم

شاهدا  عبر نظام المؤتمرات  16م المحكمة في الهاي وشهد اشاهدا  شخصيا  أم 31ا  بشهاداتهم، ومثُل شاهد 47أدلى 

 المتلفزة.

 2 000أكثر من يتابع و ،2كمستفيدين من الصندوق االستئماني للضحايابمبا ضحية قضية  1 700تابع أكثر من ي 1مشاركة ضحية 10 685

ضحية قضية  4 000وأكثر من  ،اْبليه غوديه -اْغب ْغبو ضحية قضية  700، وأكثر من اْنتاغ ْنداضحية قضية 

يمثّل و .الحسنضحية قضية  882و نغايسونا/ييكاتومضحية قضية  1 111و ،المهديضحايا قضية  8، وأونغوين

 ،ييكاتوم/نغايسوناوالحسن و اْنتاغ ْندا واْبليه غوديه -اْغب ْغبو الضحايا محامون خارجيون أو )كذلك( في قضية كل من 

ينقسم الضحايا إلى مجموعتين ممثلتين من محامين خارجيين  أونغوين،. في قضية مكتب المحامي العام للضحايا

محام  من مكتب المحامي العام  يتولى، ييكاتوم/نغايسوناومكتب المحامي العام للضحايا على التوالي. وفي قضية 

يهم المجني علالضحايا من الجنود األطفال فيما يمثّل محام  آخر من مكتب المحامي العام الضحايا  تمثيلللضحايا 

 إلى جانب أربعة محامين خارجيين. اآلخرين معا  

؛ باستثناء المرافق والتصويبات والنسخ 578 –؛ باستثناء المرافق والتصويبات 593 –القرارات: باستثناء المرافق  أوامر 107قرارا  و 671إصدار 

؛ باستثناء المرافق 103 –؛ باستثناء المرافق والتصويبات 103 –. األوامر: باستثناء المرافق 459 –المحجوبة 

 .92 –والتصويبات والنسح المحجوبة 

حول الدرجة االبتدائية  من (2)قراران 

 اإلدانة أو التبرئة 

؛ غوديه واْبليه اْغب ْغبو لورانالمدعي العام ضد في قضية  2019كانون الثاني/يناير  15القرار الشفهي بتاريخ 
 .اْنتاغ ْنداالمدعي العام ضد بوسكو في قضية  2019تموز/يوليو  8الصادر في  الحكم

في المرحلة  1حكم استئنافي 

في أحكام  4االستئنافية النهائية و

 االستئناف مرحلة 

( i) )ج( (3)81الحكم في استئناف المدعي العام ضد القرار الشفهي في الدائرة االبتدائية األولى بمقتضى المادة 

الحكم في استئناف المدعي العام ضدّ قرار الدائرة االبتدائية األولى حول "تطبيق إعادة النظر  من النظام األساسي؛

ضد قرار الدائرة االبتدائية  أونغوينالقضائية من قبل حكومة اتحاد جزر القمر"؛ الحكم في استئناف السيد دومينيك 

األردن في قضية شوائب في قرار تأكيد التهم"؛ الحكم في إحالة  حول "طلبات الدفاع التي تزعم وجود التاسعة

الثانية المعنون "قرار تحديد مبالغ جبر األضرار استئناف البشير"؛ الحكم في االستئنافات ضد قرار الدائرة االبتدائية 

 التي تقع على عاتق توماس لوبنغا دييلو".

 والترجمات والمرفقات والنسخ المصّوبة والمحجوبة.تتضّمن النسخ األصلية   طلبا   6 022 إيداع

 30على طلب  مساعدة مؤّمنة بناء  

دفاع وفرق ضحايا )باستثناء فريق 

 المعنيّينممثلي الدول والممثلين 

 بحاالت(

المقدّمة كل أنشطة الدعم اللوجستي واإلداري في تنسيق اليتولى قسم دعم المحامين التابع لقلم المحكمة اإلدارة المركزية و

 62 إرسالخالل الفترة التي شملها التقرير، تولى تسهيل و ،همعمل لمحامي الدفاع والممثلين القانونيين للضحايا وفرق

فريق ضحايا، بما في ذلك  14فريق دفاع و 16حاالت. وقد أّمن قسم دعم المحامين الدعم لـ تشهدالدول التي إلى مهمة 

اْغب ْغبو واْبليه غوديه، وأونغوين،  لوبنغا، وكاتنغا، وبمبا وآخرون، ول من من فرق الدفاع في قضية ك ا  عضو 121
عضوا  من فرق الممثلين القانونيين للضحايا في قضية  45؛ ووالمهدي، وبندا، والقذافي، والحسن، وييكاتوم ونغايسونا

 .لوبنغا األولى والثانية، وكاتنغا، وبمبا، وبندا، والبشير، والحسن، والمهدي، وأونغوين، وييكاتوم ونغايسونا كل من

في كواليس قاعة 

 المحكمة

، اْنتاغ ْنداأشخاص: السيد  5بين  التقريرالمشمولة في العدد اإلجمالي لألشخاص الموقوفين خالل الفترة اختلف  أشخاص موقوفين  5

 .أونغوين، والسيد الحسن، والسيد ييكاتوم والسيد نغايسوناوالسيد 

ضحية جديدة ُمنحوا صفة  1 993

ضحية قدّموا  289ضحية مشاركة، 

استمارات لجبر األضرار في قضية 

  لوبنغا

( وفي 1 111) ييكاتوم/نغايسوناُمنح الضحايا الذين قُبلوا حديثا  صفة الضحايا المشاركين في اإلجراءات في قضية 

 (.882) الحسنقضية 

استمارة للمشاركة في  2 355 تلقّي

 اإلجراءات و/أو جبر األضرار

 األغلبية الساحقة للطلبات تتعلق بالحالة في مالي وبالقضية الثانية في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

                                                           
الضحايا المشاركين في اإلجراءات طالبي جبر األضرار عندما دخلت القضية مرحلة جبر األضرار كما في قضية كل من أصبح عدد متزايد من   1

. وتتداخل أرقام الضحايا المشاركين في اإلجراءات وطالبي/المستفيدين من جبر األضرار إلى حد كبير إذ يختار عدد المهدي وكاتنغا ولوبنغا وانتاغندا
السابقة لم يعودوا مشاركين في اإلجراءات  بمبااستمارات طلباتهم المقدمة إلى المحكمة. كما أّن الضحايا من محاكمة األداتين على  مماثل من األفراد

  .لحاشية التالية أدناه(االقضائية بل أصبحوا مستفيدين محتملين من الصندوق االستئماني للضحايا من خالل واليته لتوفير المساعدة )انظر 
أّن الضحايا "في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى"، بمن  2018حزيران/يونيو  13إثر تبرئة السيد بمبا، أعلن الصندوق االستئماني للضحايا في   2

هذه  ضحية وافقت على تلقي مثل 1 700سيخضعون لنشاطات المساعدة المكلّف بها. ولتاريخه، يمكن تحديد  بمبا،فيهم أولئك المتضررين من قضية 

 المساعدة.
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استمارة موافقة من  1 700 تلقّي

ضحايا القضية األولى في حالة 

 جمهورية أفريقيا الوسطى

 بمبااستمارة موافقة من ضحايا سابقين مشاركين في اإلجراءات في قضية  1 700وعالج قرابة تلقّى قلم المحكمة 

المقدّمة من ولّف بها مستقبلية المكإلى الصندوق االستئماني للضحايا لالستفادة من نشاطات المساعدة ال وسيُحيلها

 الصندوق االستئماني.

 .المهديمتعلّقة بصورة خاصة بالحالة في كوت ديفوار ومرحلة جبر األضرار في قضية  تسجيال  لمستندات متابعة 286

 .شخصا   367شخصا  إلى الئحة مساعدي المحامين ما رفع العدد اإلجمالي إلى  23أضيف كما  مرشحا  على الئحة المحامين  43قبول 

من  جرائم محتملة واقعة ضمن اختصاص المحكمة. عما  حولز  استمر مكتب المدعي العام بتحليل معلومات تلقّاها  15بالغا  بمقتضى المادة  799استالم 

بالغا  أودعت بمقتضى  799، سّجل مكتب المدعي العام 2019آب/أغسطس  31إلى  2018أيلول/سبتمبر  1

بالغا  غير مرتبطة بالحاالت  36بالغا  تقع بوضوح خارج نطاق اختصاص المحكمة؛ و 617، منها 15المادة 

بالغا  مرتبطة  21ة أصال  للتحليل؛ ومنها مرتبطة بحالة خاضع 125والقائمة حاليا  وتستلزم المزيد من التحليل؛ 

 بتحقيق أو مالحقة قضائية.

 سابقة.ببالغات معلومة إضافية متعلقة  3 959كما أنه خالل الفترة نفسها، تلقى المكتب 

ة في المحكمة وفي المؤتمرات: الجلسات، الندوات/الطاوالت المستديرة، زيارات من قبل بعثات، شفهيالترجمة ال شفهيّينيوم عمل مترجمين  2 192

؛ شفهيّينيوم عمل مترجمين  1 196 –جلسات إحاطة لمنظمات غير حكومية/جلسات إحاطة دبلوماسية وغيرها 

 .996 –ميدانية وتشغيلية  شفهيّينأيام عمل مترجمين 

 صفحة باإلنجليزية. 6 664صفحة محضر بالفرنسية و 5 859تتضّمن  محضرا   234صفحة أو  12 523

     صفحة وإنجاز 27 911 طلب ترجمة

 صفحة 10 252

 4 107وصل للترجمة صفحة. كما  6 523وأنجز منها مستندات قضائية  صفحة 23 804لترجمة لوصل 

 .صفحة 3 729وأنجز منها  مستندات غير قضائيةصفحات 

شخص؛ زيارات من أصحاب  400تقريبا   زيارة أو 79 –زيارات من كبار الشخصيات )مستوى وزاري وما فوق(  زائرا   23 346 استقبال

 2 310زيارة أو  144 –وصحافيّون(  عامون المصالح )دبلوماسيون، منظمات غير حكومية، محامون، مدّعون

شخصا ؛  21 036زيارة أو  542 –أشخاص؛ زيارات إعالمية عامة من قبل طالب جامعيين ومن الجمهور العام 

 حضروا إلى المحكمة أو مجموعات تالمذة مدارس. زوارا  وهي تشمل 

 مع ،استمارة عمل 15 813 معالجة

موظفا   896شخصا ، و 131 توظيف

 في وظائف ثابتة 

 70طلبا  لوظائف ثابتة، مع توظيف  9 919طلبا  لوظائف قصيرة األمد،  5 894خالل الفترة التي شملها التقرير: 

موظفا  في وظائف  172شخصا  في وظائف قصيرة األمد. إضافة إلى ذلك، هنالك  61في وظائف ثابتة وشخصا  

 ينموظفين يشغلون مناصب موظف 5ألمد ومنهم في تعيينات قصيرة ا 38، الخدمات المؤقتة العامةممّولة من 

 ين.مبتدئ ينمهني

مهنيا   44متدربا  داخليا  و 296توظيف 

 زائرا  

شهرية من  رواتبمهنيين زائرين تلقّوا  8مهنيا  زائرا  في المحكمة من بينهم  62متدربا  داخليا  و 234كان هنالك 

مهنيين زائرين مّولهم الصندوق  6متدربين داخليا  و 10المحكمة بتمويل من منحة قدّمتها المفّوضية األوروبية، 

)مساهمات من حكومات هولندا وجمهورية كوريا وموظفي  المتدربين داخليا  والزائرين المهنييناالستئماني لتطوير 

 المحكمة(.

التي تبنّتها جمعية الدول األطراف بما في  تحدّد اإلجراءات المعتمدة لتنفيذ اللوائح والقراراتمبادئ توجيهية رئاسية  أوامر إدارية 4اعتماد 

تصدر أي مبادئ توجيهية ذلك التنظيمات والقواعد المرتبطة بالمسائل المالية وبالموظفين وتخطيط البرامج والميزانية. لم 

والسياسات والمسائل التنظيمية العامة.  اإلجراءاتتشمل  التعليمات اإلداريةرئاسية خالل الفترة التي شملها التقرير. 

تعليمات إدارية خالل الفترة التي شملها هذا التقرير وهي تتعلّق بنظام تقييم األداء وترتيبات العمل المرنة  4نُشرت 

هي  التعميمات اإلعالميةتصنيف الوظائف. بموجب القواعد المالية وتنظيمات وتصنيف وإعادة وتفويض السلطة 

بالغات تصدر لمرة واحدة أو حول مسائل مهمة مؤقتة تتعلق بجملة أمور من بيها التغييرات في سلم األجور، 

 التي شملها التقرير. والمستحقات، وتشكيالت اللجان والمجالس. لم تصدر أي تعميمات إعالمية خالل الفترة

 5عمليات مراجعة خارجية و 3إجراء 

خدمات  3عمليات مراجعة داخلية و

 استشارية

 31المنتهية في : عملية مراجعة البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية للسنة المالية عمليات المراجعة الخارجية

المنتهية للسنة المالية  للصندوق االستئماني للضحايا؛ عملية مراجعة البيانات المالية 2018كانون األول/ديسمبر 

: عمليات المراجعة الداخلية. ميزانية المحكمةفي إعداد ؛ مراجعة األداء 2018كانون األول/ديسمبر  31في 

(؛ 2018ضوابط الدخول المنطقي )كانون األول/ديسمبر  مراجعةحول  في مجال تكنولوجيا المعلوماتمراجعة 

(؛ مراجعة عمليات المكاتب الميدانية: الضوابط 2018كانون األول/ديسمبر ) مراجعة نظام الحماية المادية والبيئية

(؛ مراجعة 2019(؛ مراجعة برنامج تدريب المحققين )أبريل/نيسان 2018كانون األول/ديسمبر اإلدارية والمالية )

(؛ خدمة استشارية حول قواعد عمليات الشراء داخل قلم المحكمة )تشرين 2019من المقر الرئيسي )أيار/مايو أ

مستندات ملزمة إجراءات العمل القياسية بشأن (؛ خدمة استشارية حول إعادة النظر في 2018األول/أكتوبر 

حول تحديد وتقييم  جيا المعلوماتتكنولو(؛ وخدمة استشارية في مجال 2018كانون األول/ديسمبر متنّوعة )

 .(2019)شباط/فبراير  قسم خدمات تدبر المعلوماتالمخاطر ل

بقي عدد الشهود والمعالين المحميين مستقرا  مقارنة بالتقرير السابق. وفيما استمر تطبيق إجراءات تقليص المخاطر  ُمعاال   466شاهدا  و 91حماية أو نقل 

للخطر خالل الفترة التي شملها  واعّرضتبنجاح لصالح األفراد المحميين سابقا ، ُمنحت تدابير حماية ألشخاص جدد 

 ن.التقرير، ما رفع العدد اإلجمالي لألشخاص المحميي

بلدان الحاالت مهمة إلى  237، والبلدان التي ليست من بلدان الحاالتمهمة إلى  132نّظم مكتب المدعي العام  مهّمة 1 679 إجراء

ونّظم  ، من بين أمور أخرى.ءشركاالوذلك بهدف جمع األدلة وفرز الشهود ومقابلتهم، وتأمين تواصل التعاون مع 

 93كما نُّظمت  ؛البلدان التي ليست من بلدان الحاالتمهمة إلى  404، والحاالتبلدان مهمة إلى  581قلم المحكمة 

من قبل الهيئات األخرى بما  البلدان التي ليست من بلدان الحاالتمهمة إلى  52وبلدان الحاالت مهمة إضافية إلى 

آلية الرقابة قسم التدقيق وفي ذلك هيئة الرئاسة والدوائر وجمعية الدول األطراف والصندوق االستئماني للضحايا و

 ة.المستقل
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اجتماعا  وورشة عمل  697تنظيم  في الميدان

لتوعية المجتمعات المتضررة استفاد 

 شخصا   123 268     منها حوالي

اجتماع وورش عمل للتوعية بما في ذلك في  697: 2019ونهاية آب/أغسطس  2018أيلول/سبتمبر  1بين 

(، 49(، وجمهورية الكونغو الديمقراطية )34(، وكوت ديفوار )195(، وجمهورية أفريقيا الوسطى )1بوروندي )

 (. 316(، وأوغندا )3( ومالي )99وجورجيا )

(، 2 586(، وجمهورية أفريقيا الوسطى )10في بوروندي ) –شخصا   123 268وقد شملت هذه االجتماعات 

(، وأوغندا 72( ومالي )800(، وجورجيا )2 679(، وجمهورية الكونغو الديمقراطية )3 071وكوت ديفوار )

(050 114.) 

 ا  جمهور بلغتساعة بث إذاعي  478

 ستمعم 84 005 000 من ا  تقريبي

وتشمل إنتاجات إذاعية ومتلفزة للمحكمة وإنتاجات محلية بالشراكة مع المحكمة باللغات اإلنجليزية والفرنسية 

 –والمحلية. ووفقا  إلحصاءات وسائل اإلعالم المحلية، يُقدّر الجمهور الذي تم بلوغه: جمهورية أفريقيا الوسطى 

مليون، وأوغندا  1 –مليونا ، جورجيا  23 –غو الديمقراطية مليونا ، جمهورية الكون 18 –مليونا ، كوت ديفوار  2،5

 مليونا . 40 –

جمهورية أفريقيا ) بانغيوكمباال )أوغندا(؛ و(؛ جمهورية الكونغو الديمقراطيةالمكاتب القطرية: في كنشاسا وبونيا ) مكاتب قطرية ومكتب اتصال واحد 7

مع األمم المتحدة  االتصالوتبليسي )جورجيا(. ويعّزز مكتب  ؛باماكو )مالي(و ؛أبيدجان )كوت ديفوار(و(، الوسطى

كما يساعد في  ،ويمثّل المحكمة في مختلف االجتماعات، األمم المتحدةمنظمة في نيويورك التعاون بين المحكمة و

 تنظيم المناسبات ذات الصلة وزيارات كبار مسؤولي المحكمة.

طلبات توقيف وتسليم غير منفّذة بحق 

 فردا   15

بحق: السيد سيلفستر موداكومورا، والسيد جوزيف كوني، والسيد فينسان أوتي، والسيد أحمد محمد هارون، والسيد 

عبد هللا ، والسيد عبد الرحيم محمد حسينعلي محمد علي عبد الرحمان، والسيد عمر حسن أحمد البشير، والسيد 

سيف ، والسيد والتر أوسابيري باراسا، والسيد بول غيشورو، والسيد فيليب كيبكوش بيت، والسيد أبكر نورين بندا

 .سيمون اغبغبو، والسيدة محمود مصطفى بوسيف الورفلي، والسيد التهامي محمد خالد، والسيد اإلسالم القذافي

 األساسي خالل الفترة التي شملها التقرير.لم تنضم أي دولة جديدة إلى نظام روما  دولة طرف 122 فيما يتعلق بالدول

من قسم الضحايا  ا  التماس 45التماس تعاون قضائي تمهيدي )شملت  332خالل الفترة التي شملها التقرير، أحال قلم المحكمة  طلب تعاون 919إرسال 

 التماسا  من مكتب المدعي العام. 587و والشهود(

 اتفاقا  إجماليا . 21اتفاقا  إجماليا  واتفاق واحد لنقل الشهود من بين  12إنفاذ العقوبات من بين ( حول 2اتفاقان ) اتفاقيات تعاون 3

زيارة رفيعة المستوى في  79 تلقّي

 مقر المحكمة

شملت ملك ليسوتو ورئيس كابو فيردي ووزراء من مختلف الدول على غرار: األرجنتين  زيارات إلى مقر المحكمة

والسويد  يوالسويد ودولة فلسطين واليابان والبوسنة والهرسك، والمكسيك وكوريا واألوروغواوتونس وإسبانيا 

، وممثلين االقتصادية لدول غرب أفريقيا من بين دول أخرى. وقد شملت هذه الزيارات كذلك رئيس محكمة الجماعة

 من المنظمات الدولية والممثلين الخاصين من االتحاد األوروبي.

مستندا  إلى جمعية الدول  22رفع 

مستندا  إلى لجنة  67األطراف و

مستندا  إلى  36الميزانية والمالية و

 لجنة المراجعة

مستندا  إلى الدورة الثانية  36؛ ولجنة الميزانية والماليةمستندا  إلى الدورة اإلحدى والثالثين ل 31رفعت المحكمة 

مستندا  إلى جمعية الدول األطراف خالل الفترة التي شملها التقرير. كما  22و ؛والماليةلجنة الميزانية ل والثالثين

 التاسعة. جنة المراجعةلمستندا  إلى  21، والثامنة مستندا  إلى لجنة المراجعة 15رفعت المحكمة 

____________ 


