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الدورة التاسعة عشرة

نيويورك 17-7 ،كانون األول/ديسمرب 2020

تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية
أوال-

لمحة موجزة عن المحكمة2020 -2019 :

ألف-

مقدمة
 -1يقدم هذا التقرير حملة عامة عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة"( يف الفرتة من 16
أيلول/سبتمرب  2019إىل  15أيلول/سبتمرب  .)1(2020ويتمحور التقرير حول احلاالت الراهنة
املعروضة على احملكمة .ويقدم املرفق أهم اإلحصاءات يف جدول واحد إلعطاء الدول األطراف وأصحاب
املصلحة اآلخرين نظرة شاملة ألنشطة احملكمة.

باء-

لمحة عامة عن الحاالت والدراسات التمهيدية
 -2يف  15أيلول/سبتمرب  ،2020كان معروضا على احملكمة  23قضية و 13حالة قيد التحقيق -
أفغانستان ،ومجهورية بنغالديش الشعبية/مجهورية احتاد ميامنار ("بنغالديش/ميامنار") ،وبوروند ،،ومجهورية
أفريقيا الوسطى ("القضيتان األوىل والثانية") ،وكوت ديفوار ،ودارفور (السودان) ،ومجهورية الكونغو
الدميقراطية ،وجورجيا ،وكينيا ،وليبيا ،ومايل ،وأوغندا .وكان معروضا على الدوائر أيضا حالة السفن
املسجلة يف جزر القمر واجلمهورية اهليلينية ومملكة كمبوديا ،واحلالة يف دولة فلسطني .ويرد عرض عام
مفصل لألنشطة الناشئة عن كل حالة يف اجلزء الثاين من هذا التقرير .خالل الفرتة املشمولة بالتقرير،
أجرى مكتب املدعية العامة  13دراسة أولية.

( )1حرصا على تقدمي أحدث املعلومات إىل اجلمعية ،ذُكرت مع ذلك تطورات هامة خمتارة حدثت يف الفرتة ما بني 15
أيلول/سبتمرب  2020واالنتهاء من إعداد التقرير.
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جيم-

سنة من عمل المحكمة باألرقام (التفاصيل متوافرة يف املرفق)
يف قاعة احملكمة

 23قضية يف  13حالة؛  3قضايا قيد احملاكمة؛  65جلسة مع إدالء  19شاهداً بشهاداهتم؛
مشاركة  10 587من الضحايا؛  644قراراً و 137أمراً قضائيا و 6أحكام هنائية.

خلف قاعة
احملكمة

إيداع  6 022طلبا؛ مساعدة  23فريقا للدفاع والضحايا؛ احتجاز مخسة أشخاص؛ استالم
 2 946استمارة أو وثيقة ذات صلة من الضحايا (مثل طلبات املشاركة يف اإلجراءات و/أو جرب
األضرار؛ معاجلة التوكيالت مبوجب املادة 15؛ متابعة الوثائق املتعلقة باستمارات الضحايا())2؛
قبول  43مرشحاً بقائمة احملامني ليصبح جمموع احملامني املدرجني بالقائمة  367حماميا؛ استالم
 799بالغاً ملكتب املدعية العامة مبوجب املادة 15؛  1 414يوم عمل للمرتمجني الفوريني؛
 33 938صفحة للمحاضر؛  13 790صفحة للرتمجة؛ استقبال  11 238زائراً للمحكمة؛
معاجلة  15 013طلبا للعمل ،مع توظيف  61شخصا و 879موظفا يف وظائف ثابتة؛ تعيني
 254متدرباً داخلياً و 71مهنياً زائراً؛ اصدار توجيهني رئاسيني و 5تعليمات إدارية و10
منشورات إعالمية؛ إجراء مراجعتني خارجيتني و 7مراجعات داخلية.

يف امليدان

محاية  109شاهدا/ضحية وُ 473معاالً؛ تنفيذ  812بعثة؛ تنظيم  556اجتماعاً وورشة عمل
لتوعية اجملتمعات املتضررة واستفادة حوايل  99 408شخصا منها؛ إدارة  7مكاتب قطرية
ومكتب اتصال واحد؛ متابعة طلبات التوقيف والتسليم املعلقة حبق  14فرداً؛ تنفيذ مذكرة توقيف
واحدة.

فيما يتصل
بالدول

 123دولة طرف؛  849طلبا للتعاون؛  92زيارة رفيعة املستوى مبقر احملكمة؛ إعداد  44وثيقة
جلمعية الدول األطراف و 58وثيقة للجنة امليزانية واملالية.

ثانيا -الحاالت المعروضة على المحكمة
ألف-

الحالة في أفغانستان

-1

التطورات القضائية
 -3عقدت دائرة االستئناف جلسة يف الفرتة من  4إىل  6كانون األول/ديسمرب  2019بشأن طعون
املدعية العامة والضحايا يف قرار الدائرة التمهيدية الثانية برفض اإلذن بإجراء حتقيق .ويف  5كانون
األول/ديسمرب  ،2019رفضت دائرة االستئناف طعون الضحايا باعتبارها غري مقبولة .ويف 5
آذار/مارس  ، 2020أصدرت الدائرة حكمها بشأن الطعن الذ ،قدمته املدعية العامة ،ووجدت أن قرار
الدائرة التمهيدية الثانية مشوب باخلطأ ،ووافقت على طلب املدعية العامة اإلذن بإجراء حتقيق.
 -4ويف  15نيسان/أبريل  ، 2020أبلغت املدعية العامة الدائرة التمهيدية الثانية بأن أفغانستان
طلبت إليها ،عمال باملادة  18من نظام روما األساسي ،التنازل عن التحقيق مع رعاياها أو مع غريهم يف
حدود واليتها القضائية فيما يتعلق باألفعال اجلنائية اليت يُزعم أهنا ارتكبت يف إطار معايري احلالة ،وأهنا
طلبت وقتا إضافيا لتقدمي مجيع املعلومات واملواد الداعمة الالزمة لطلبها املتصل بالتنازل .وقدمت
السلطات األفغانية املعلومات التكميلية إىل مكتب املدعية العامة يف  12حزيران/يونيه  .2020والعملية
جارية.

( )2يتضمن ذلك مجيع السجالت ذات الصلة املتعلقة مبلفات الضحايا الفردية يف نظام إدارة مطالبات الضحايا بقلم
احملكمة.
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-2

التحقيقات
 -5بعد اإلذن بإجراء التحقيق يف  5آذار/مارس  ،2020واصل مكتب املدعية العامة االشرتاك مع
طائفة من أصحاب املصلحة لبناء شبكات التعاون ذات الصلة وإعداد األساس لبدء أنشطة التحقيق.
وقد مشل هذا العمل التحضري ،حتديد املخاطر وحتليلها وإدارهتا ،وتقييم املسائل األمنية واللوجستية ،وعند
االقتضاء ،حفظ األدلة.
 -6ويقوم مكتب املدعية العامة حاليا بتحليل املعلومات اليت قدمتها حكومة أفغانستان دعما لطلب
التنازل املقدم من احلكومة ،وينظر فيما إذا كان له تأثري على التحقيق الذ ،يعتزم إجراؤه .وبالنظر إىل
التقييم اجلار ،،وباإلضافة إىل القيود العملية النامجة عن األزمة الصحية العاملية ،ال يتخذ املكتب حاليا
خطوات فعلية للتحقيق وحيرتم واجباته مبقتضى النظام األساسي.

-3

أنشطة قلم المحكمة
 -7بناء على التعليمات ذات الصلة الصادرة عن دائرة االستئناف ،قام قسم مشاركة الضحايا وجرب
أضرارهم يف قلم احملكمة بإخطار الضحايا الذين سبق هلم تقدمي طلبات إىل الدائرة التمهيدية باإلجراءات
أمام دائرة االستئناف واختيارهم املشاركة يف اإلجراءات .وأع ّدت ونشرت الحقا رسائل إلطالع الضحايا
وممثليهم على التطورات القضائية الرئيسية.
 -8وعقب صدور قرار الدائرة التمهيدية الثانية برفض طلب االدعاء السماح بفتح حتقيق ،طلب
مكتب احملامي العام للضحايا واملمثلني القانونيني للضحايا احلصول على إذن باملثول أمام دائرة االستئناف
يف املسائل الثالث اليت حددها مكتب املدعية العامة يف طلبه لإلذن باالستئناف واليت تؤثر مباشرة على
حقوق الضحايا ،وحصلوا على هذا اإلذن.
 -9وواصل قسم اإلعالم والتوعية التابع لقلم احملكمة إجراء مشاورات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني
يف أفغانستان من أجل فهم الشواغل والتصورات واالحتياجات من املعلومات على أرض الواقع بوجه
أفضل .وأنتج قسم اإلعالم والتوعية عددا من األدوات اإلعالمية باللغات احمللية ،مبا يف ذلك الباشتو
والدار .،وقد أتيحت هذه األدوات ،مبا يف ذلك الكتيبات وأشرطة الفيديو ،على موقع احملكمة على
شبكة اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي ،كما مت نشرها مباشرة على وسائل اإلعالم واجملتمع املدين.
وواصل قسم اإلعالم والتوعية تقدمي املعلومات يف سياق التطورات القضائية ذات الصلة ،وال سيما قرار
دائرة االستئناف باإلذن بفتح حتقيق ،لضمان اإلعالن عن القرار وفهمه .واستغل قلم احملكمة أيضا الفرص
اليت أتاحتها زيارات أصحاب املصلحة للمحكمة للتواصل مع اجملتمع املدين األفغاين ولتقدمي املساعدة
والدعم لوسائل اإلعالم األفغانية لتغطية جلسات االستماع.

باء-

الحالة في بنغالديش/ميانمار

-1

التطورات القضائية
 -10يف  14تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019أذنت الدائرة التمهيدية الثالثة للمدعية العامة مبباشرة
التحقيق يف احلالة يف بنغالديش/ميامنار .وبعد أن أيدت الدائرة االستنتاجات اليت سبق أن خلصت إليها
الدائرة التمهيدية األوىل بشأن مسألة االختصاص اليت قدمتها املدعية العامة ،رأت أنه جيوز للمحكمة أن
متارس الوالية القضائية اإلقليمية عندما يُرتكب عنصر واحد على األقل من عناصر اجلرائم اليت تدخل يف
اختصاص احملكمة أو جزء من هذه اجلرمية يف إقليم دولة طرف يف النظام األساسي .ووفقا للدائرة ،هناك
أساس معقول لالعتقاد بأن أفراد القوات املسلحة يف ميامنار ،رمبا ارتكبوا ،منذ  9تشرين األول/
أكتوبر  2016على األقل ،باالشرتاك مع قوات األمن األخرى ومبشاركة بعض املدنيني احملليني ،جرائم
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ضد اإلنسانية تتمثل يف عمليات الرتحيل واالضطهاد اليت استهدفت السكان املدنيني الروهينغيا ،واليت
وقعت جزئيا يف أراضي بنغالديش .وقد أذنت الدائرة ببدء التحقيق فيما يتعلق بأ ،جرمية تدخل يف
اختصاص احملكمة ،مبا يف ذلك أ ،جرائم تُرتكب يف املستقبل ،شريطة استيفاء الشرو األساسية
املنصوص عليها يف القرار.
 -11ويف  20كانون الثاين/يناير  ،2020أمرت الدائرة التمهيدية الثالثة قلم احملكمة بوضع نظام
لإلعالم والتوعية للمجتمعات احمللية املتضررة ،وعلى وجه اخلصوص ،للضحايا الذين يعانون من هذه
احلالة .ويف  20آب/أغسطس  ،2020دعت الدائرة قلم احملكمة إىل إبداء مالحظات على طلب قدمته
ثالثة أفرقة متثل الضحايا املزعومني لتقييم جدوى نقل مقر احملكمة إىل دولة طرف أخرى .وقدم قلم
احملكمة مالحظاته يف  21أيلول/سبتمرب  ،2020واقرتح مخسة سيناريوهات إلجراء احملاكمة يف
بنغالديش.
 -2التحقيقات
 -12يف كانون الثاين/يناير وشبا /فرباير  ،2020أوفد مكتب املدعية العامة بعثة إىل بنغالديش،
وكانت هذه البعثة هي األوىل بعد فتح التحقيق والرابعة من حيث جمموع البعثات إىل هذا البلد .وخالل
البعثة ،تواصل املكتب مع الوزارات احلكومية ذات الصلة ،ووكاالت األمم املتحدة ،وشركاء اجملتمع املدين،
والسلك الدبلوماسي .وباإلضافة إىل ذلك ،قام مكتب املدعية العامة بعدة أنشطة لتوعية اجملتمعات احمللية
املتضررة والنهوض بالقضايا التشغيلية واللوجستية للسماح ببدء أنشطة التحقيق يف خميمات الروهينغيا يف
بنغالديش.
 -13ونظرا لتأثري جائحة الكورونا وما يتصل بذلك من قدرة مكتب املدعية العامة احملدودة على القيام
بأنشطة ميدانية منذ آذار/مارس  ،2020يعمل مكتب املدعية العامة حالياً على النهوض جبوانب أخرى
من حتقيقاته ،وحيرز تقدما هاما يف مجع األدلة .ويواصل املكتب بذل اجلهود لتوسيع شبكة تعاونه يف
املنطقة ،ويدعو مجيع األطراف إىل التعاون معه يف حتقيقاته ،مبا يف ذلك مجهورية احتاد ميامنار.
-3

أنشطة قلم المحكمة
 -14بعد احلصول على إذن من الدائرة التمهيدية لبدء التحقيق ،واصل قسم مشاركة الضحايا وجرب
أضرارهم إبالغ ضحايا اجلرائم املزعومة املرتكبة ضد الروهينغيا جبميع التطورات القضائية ذات الصلة
واخلطوات املقبلة احملتملة.
 -15واضطلع قسم اإلعالم والتوعية بأنشطة لنشر القرار الذ ،يأذن بإجراء حتقيق على أوسع نطاق
ممكن وخباصة على أصحاب املصلحة الرئيسيني .وأصدر قسم اإلعالم والتوعية بيانا صحفيا ووثيقة
لألسئلة واألجوبة باللغات البورمية والبنغالية والروهينغية ونشرها على موقع احملكمة باإلنرتنت ووسائل
التواصل االجتماعي ،وال سيما على الفيسبوك  -باعتباره من أكثر مصادر املعلومات شعبية  -وكذلك
من خالل جهات االتصال الرئيسية بوسائل اإلعالم البنغالديشية واجملتمع املدين لتوزيعها على اجملتمعات
املتضررة واجلمهور .باإلضافة إىل ذلك ،وفيما يتعلق بالقرار ،أنتج قسم اإلعالم والتوعية نسختني من
برنامج "اسأل احملكمة" باللغتني الفرنسية واإلنكليزية ونشرمها عرب وسائل التواصل االجتماعي واملوقع
اإللكرتوين .وأعدت بالتعاون الوثيق مع قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم صفحات معلومات إلعالم
أكرب عدد ممكن من اجلمهور ،وال سيما اجملتمعات املتضررة ،بالوضع الراهن .ويف كانون األول/ديسمرب
 ،2019أوفد قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم وقسم اإلعالم والتوعية بعثة مشرتكة إىل بنغالديش
لإلعداد إلقامة قاعدة اتصال متماسكة بني قلم احملكمة واحملاورين املعنيني يف املستقبل ،وكذلك لنشر
القرار بني الروهينغيا يف املخيمات ،واحلصول على معلومات عن املعرفة والتصورات ،ومقابلة احملاورين
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الرئيسيني ،ومناقشة األنشطة واألدوات املمكنة .و5أعاقت القيود املفروضة على السفر نتيجة جلائحة
الكورونا اخلط املتعلقة ببعثات أخرى.
 -16وساعد أيضا قسم اإلعالم والتوعية مكتب املدعية العامة يف إنتاج مقاطع فيديو قصرية للبيانات
اليت أدلت هبا املدعية العامة عند معاجلتها للشواغل والقضايا املشرتكة باللغات البورمية والبنغالية والروهينغية
وأرسلت هذه املقاطع إىل ممثلي الروهينغيا عن طريق الواتساب لتمكينهم من نقلها إىل املخيمات.

جيم-

الحالة في بوروندي

-1

التحقيقات
 -17أوفد مكتب املدعية العامة عدة بعثات فيما يتعلق بالتحقيق يف اجلرائم اليت يُدَّعى ارتكاهبا يف
إطار احلالة يف بوروند ،،وكذلك لتعزيز شبكات التعاون .وعلى وجه اخلصوص ،واصل مكتب املدعية
العامة مجع األدلة وإجراء مقابالت مع الشهود بشأن اجلرائم قيد التحقيق .ويف ضوء هذه اخللفية ،استفاد
مكتب املدعية العامة من التعاون مع الدول والكيانات التابعة لألمم املتحدة.

-2

أنشطة قلم المحكمة
عني قلم احملكمة حماميا واحدا منتدبا وقدم التسهيالت الالزمة لبعثة واحدة فيما يتعلق هبذه
ّ -18
احلالة.
 -19وأدت االعتبارات األمنية وصعوبة الوصول إىل البلد إىل أنشطة حمدودة يف جمال التوعية .وأنتج
قسم اإلعالم والتوعية سلسلة تتكون من ست فيديوات لتقدمي معلومات عن احملكمة وبوجه خباص عن
احلالة يف بوروند ،وقام بتوزيعها .وعقد قسم اإلعالم والتوعية أيضا دورة تدريبية مع جمموعة خمتارة من
أصحاب املصلحة فبما بتعلق بوالية احملكمة ،واحلالة يف بوروند ،،وأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية املتعلقة
هبذه احلالة .ونتج عن ذلك إنشاء شبكة الصحفيني البورونديني من أجل احملكمة اجلنائية الدولية
) .(Réseau des Journalistes Burundais pour la Cour Pénale Internationaleولتوفري مزيد من
املعلومات إىل الضحايا واجملتمعات املتضررة ،أطلق التحالف البوروند ،من أجل احملكمة اجلنائية الدولية
مع شبكة الصحفيني من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وباالشرتاك مع قسم اإلعالم والتوعية يف الفرتة من
تشرين الثاين/نوفمرب  2019إىل شبا /فرباير  2020محلة للتوعية .ومت من خالل احلملة ،بواسطة
وسائل اإلعالم واإلذاعة ووسائل التواصل االجتماعي وجمموعات الواتساب املخصصة ،تبادل للرسائل
البسيطة كل أسبوع باللغتني الفرنسية والكريوندية ،للرد على املسائل الرئيسية املتعلقة باحملكمة.

دال-

الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

-1

التطورات القضائية

(أ)

املدعية العامة ضد جان  -بيري مببا غومبو
 -20يف  18أيار/مايو  ،2020رفضت الدائرة التمهيدية الثانية طلب السيد مببا احلصول على تعويض
ال يقل عن  68.6مليون يورو أو ،بدال من ذلك ،ما ال يقل عن  42.4مليون يورو ،نتيجة إللغاء دائرة
االستئناف احلكم بإدانته .ويف  1تشرين األول/أكتوبر  ،2020طلب السيد مببا اإلذن باستئناف قرار
الدائرة التمهيدية الثانية.
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(ب) املدعية العامة ضد جان  -بيري مببا غومبو ،وإمييه كيلولو موسامبا ،وجان  -جاك مانغندا كابونغو،
وفيديل باباال واندو ،ونارسيس أريدو
 -21يف  27تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019أصدرت دائرة االستئناف حكمها يف االستئناف املقدم من
السيد مببا ضد قرار إعادة إصدار احلكم الصادر ضده من الدائرة االبتدائية السابعة بعد أن استمعت إىل
مرافعات شفوية من الطرفني يف  4أيلول/سبتمرب  .2019وأيدت الدائرة احلكم على السيد مببا بالسجن
ملدة سنة واحدة وغرامة تبلغ  300ألف يورو.
-2

أنشطة قلم المحكمة
 -22يف  15تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018أطلق قلم احملكمة الربنامج املسمى "برنامج دعم قلم
احملكمة" تعزيزاً للقرار النهائي الصادر عن الدائرة االبتدائية الثالثة بتاريخ  3آب/أغسطس  2019بشأن
بقوة" أصحاب املصلحة املعنيني على التعاون مع الصندوق االستئماين
جرب األضرار ،الذّ ،
"شجع ّ
للضحايا ،وشجع على وجه التحديد قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم على تبادل مجيع املعلومات
ذات الصلة املتعلقة بالضحايا املوافقني مع الصندوق االستئماين للضحايا .ونتيجة هلذا الربنامج ،قدم قلم
احملكمة يف أواخر أيلول/سبتمرب ( 2019يف هناية الربنامج) أكثر من  1 700استمارة من الضحايا يف
قضية مببا لإلفادة مبوافقتهم على تبادل معلوماهتم الشخصية احملدثة واملوجودة يف قسم مشاركة الضحايا
وجرب أضرارهم مع الصندوق االستئماين للضحايا ألغراض أنشطة املساعدة املقبلة يف مجهورية أفريقيا
الوسطى .ويف الوقت نفسه ،قدم قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم بيانات ذات صلة إىل الصندوق
االستئماين من أجل برنامج جترييب عاجل يستفيد منه الضحايا املصابني بفريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز .وواصلت حمامية من مكتب احملامي العام للضحايا أيضا مهمتها املتمثلة يف إبالغ مقدمي
الطلبات الذين متثلهم بضرورة اإلعراب عن موافقتهم على إحالة ملفاهتم إىل الصندوق االستئماين
للضحايا ألغراض برنامج املساعدة.
 -23وقدم قلم احملكمة الدعم إىل مخس بعثات للممثلني القانونيني للضحايا إىل مجهورية أفريقيا
الوسطى.

هاء-

القضية الثانية في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

-1

التطورات القضائية

(أ )

املدعية العامة ضد ألفريد يكاتوم وباتريس  -إدوارد نغايسونا
 -24يف الفرتة من  19أيلول/سبتمرب إىل  11تشرين األول/أكتوبر  ،2019عقدت الدائرة التمهيدية
الثانية جلسة العتماد التهم يف القضية املرفوعة ضد السيدين يكاتوم ونغايسونا .ويف  11كانون األول/
ديسمرب  ،2019اعتمدت الدائرة التهم املوجهة إىل السيد يكاتوم كليا ( 21هتمة) وإىل السيد نغايسونا
جزئيا ( 33هتمة) وأحالتهما إىل احملاكمة .ووجدت الدائرة أن هناك أسباباً جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأن
السيدين يكاتوم ونغايسونا مسؤوالن عن عدد من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية اليت يُزعم أهنا
ارتكبت يف مواقع خمتلفة يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف عامي  2013و  .2014ويف  11آذار/مارس
 ، 2020رفضت الدائرة التمهيدية الثانية طلب املدعية العامة إعادة النظر يف القرار املتعلق باعتماد التهم،
أو ،بدال من ذلك ،اإلذن باستئناف هذا القرار .ويف  14أيار/مايو و  1حزيران/يونيه  ،2020رفضت
الدائرة طلب املدعية العامة تعديل قرار اعتماد التهم ،ورفضت يف  19حزيران/يونيه  2020طلب املدعية
العامة اإلذن باستئناف القرارين.
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 -25ويف  16آذار/مارس  ،2020شكلت هيئة الرئاسة الدائرة االبتدائية اخلامسة وأحالت القضية
ضد السيد يكاتوم والسيد نغايسونا إليها .ومن املقرر أن تبدأ احملاكمة يف  9شبا /فرباير  2021أمام
الدائرة االبتدائية اخلامسة .وهناك استئناف معلق ضد قرار الدائرة الذ ،خلص إىل مقبولية القضية.
-2

أنشطة قلم المحكمة
 -26ركز جزء من أنشطة التحقيق اليت جيريها مكتب املدعية العامة على األعمال التحضريية للمحاكمة
املقبلة للسيد يكاتوم والسيد نغايسونا .وقام مكتب املدعية العامة بالعديد من البعثات فيما يتعلق
بتحقيقاته اجلارية مع طريف النزاع يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،مع الرتكيز على اجلرائم املرتكبة منذ 1
آب/أغسطس  .2012واستفاد مكتب املدعية العامة من التعاون القو ،مع سلطات مجهورية أفريقيا
الوسطى وبعثة األمم املتحدة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى .وال يزال تعزيز
واستدامة التعاون من جانب أصحاب املصلحة الرئيسيني ،مبا يف ذلك العديد من كيانات األمم املتحدة
ووكاالهتا ،وكذلك البلدان اجملاورة ،من املسائل اليت تتسم باألولوية .وواصل مكتب املدعية العامة رصد
اإلجراءات اجلنائية الوطنية وتشجيعها وكذلك التعاون وتبادل اخلربات مع اجلهات القضائية الوطنية ،مبا يف
ذلك احملكمة اجلنائية اخلاصة.
 -27وقدم املكتب القطر ،للمحكمة الدعم لبعثات من خمتلف أجهزة احملكمة وكذلك من الصندوق
االستئماين للضحايا .وتواصلت األنشطة التمهيدية املتعلقة بقضية يكاتوم ونغايسونا ،بدعم من مكتب
املدعية العامة ،وحمامي الدفاع ،واملمثليني القانونيني للضحايا ،ومكتب احملامي العام للضحايا ،وأنشطة
املكتب القطر ،اجلوهرية للتوعية اليت تركز على الضحايا.
 -28وعلى الرغم من التحديات املتعلقة جبائحة الكورونا ،حافظ املكتب القطر ،يف مجهورية أفريقيا
الوسطى على زمخه التشغيلي .ومشلت األنشطة البارزة املتعلقة باحلالة أنشطة تسجيل الضحايا اجلارية،
وتيسري اإلدالء بالشهادة على وصلة الفيديو ،ووضع اسرتاتيجية جديدة لإلعالم والتوعية املتعددة
الوسائ تركز على "النقاش الكبري بشأن العدالة" ،ومشاركة القادة الرئيسيني .وواصل املكتب القطر،
االستفادة من التعاون الوثيق مع حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى والدعم التشغيلي من بعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
 -29وواصل قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم تيسري عملية تقدمي طلبات املشاركة من جانب
الضحايا واملوارد امليدانية ذات الصلة أثناء العملية التحضريية للمحاكمة .وتواصل املوظفون يف امليدان مع
جمموعات الضحايا واجملتمعات ذات الصلة إلبالغهم باإلجراءات وعملية تقدمي الطلبات ،ومجع املعلومات
ذات الصلة .كان ال بد من تعديل هذه العملية يف ضوء القيود املتعلقة جبائحة الكورونا .وأعاد قسم
مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم تقييم مجيع الطلبات املقدمة يف املرحلة التمهيدية والبالغ عددها 1 256
طلبا يف ضوء النطاق املعدل للتهم بعد أن أكدت الدائرة التمهيدية جزءا من التهم وقدم النتائج ذات
الصلة إىل الدائرة واألطراف .وبعد صدور قرار من الدائرة االبتدائية ،استمرت عملية تقدمي طلبات
الضحايا حىت هناية مرافعة االدعاء بسبب الصعوبات اليت واجهت الضحايا يف تقدميها.
 -30ويف قضية يكاتوم ونغايسونا ،ميثل حمام من مكتب احملامي العام للضحايا  283طفالً من اجلنود
السابقني؛ وهناك جمموعة ثانية تضم  1 846من ضحايا اجلرائم األخرى ميثلها حمام آخر من مكتب
احملامي العام للضحايا ،باالشرتاك مع أربعة حمامني خارجيني.
 -31وقدم قلم احملكمة الدعم لثماين بعثات حملامي الدفاع إىل مجهورية أفريقيا الوسطى وعني  24حماميا
ويسر بعثاهتم.
مناوبا ّ
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-1

التطورات القضائية

(أ)

املدعية العامة ضد لوران غباغبو وتشارلز بليه غوديه
 -32يف  15تشرين األول/أكتوبر  ،2019طعنت املدعية العامة يف قرار الدائرة االبتدائية األوىل بتربئة
وعقدت جلسة بشأن هذه
السيد غباغبو والسيد بليه غوديه من اجلرائم ضد اإلنسانية اليت اهتما بارتكاهباُ .
املسألة يف الفرتة من  22إىل  24حزيران/يونيه  ،2020وذلك جزئياً عن طريق التداول بالفيديو بسبب
القيود املتعلقة جبائحة الكورونا .وال يزال االستئناف معلقا.
 -33ويف ضوء الطلبات اليت قدمها الدفاع واجللسة ذات الصلة اليت عُقدت يف  6شبا /فرباير
 ،2020قررت دائرة االستئناف يف  28أيار/مايو  2020إلغاء عدد من الشرو املرتبطة باإلفراج عن
السيد غباغبو والسيد بليه غوديه.

-2

التحقيقات
 -34واصل مكتب املدعية العامة مجع األدلة فيما يتعلق باجلرائم اليت يدعى ارتكاهبا خالل أعمال
العنف اليت أعقبت االنتخابات من اجلانب املعارض للرئيس السابق لوران غباغبو (القضية الثانية).

-3

أنشطة قلم المحكمة
 -35قدم املكتب القطر ،يف كوت ديفوار الدعم ملا جمموعه  28بعثة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
 -36وواصل املكتب القطر ،تنفيذ محلته الوطنية للتوعية بشأن تعزيز نظام روما األساسي ،حيث وصل
إىل حنو  2 500من قادة الرأ ،واجملتمع احمللي ،والسلطات اإلدارية ،وصانعي القرار ،والزعماء التقليديني
والدينيني ،ووسائ اإلعالم احمللية ،ورابطات الضحايا ،واجلماعات النسائية والشبابية ،يف مثاين مناطق.
وكثّف املكتب القطر ،محالت التوعية مع املدارس ،باالشرتاك مع وزارة الرتبية والتعليم يف كوت ديفوار.
وشارك حنو  4 000طالب من ست مناطق إدارية يف كوت ديفوار يف دورات للتوعية ،مبا يف ذلك بشأن
التطورات القضائية ،وبوالية احملكمة وعملياهتا .ويف منتصف آذار/مارس  ،2020أدت جائحة الكورونا
إىل تباطؤ األنشطة التنفيذية بدرجة كبرية .ومبناسبة اليوم الدويل للعدالة اجلنائية ،نظم املكتب القطر،
احتفاالً لنقل الرسائل الرئيسية ونشر املواد ذات الصلة باحملكمة على مجعية الضحايا.
 -37وواصل قلم احملكمة العمل مع مجاعات الضحايا واجملتمعات احمللية بغية شرح إجراءات
االستئناف ،بالتنسيق مع املمثل القانوين املشرتك للضحايا ،الذ ،كان احملاور الرئيسي جلميع الضحايا
املشاركني يف القضية.
 -38وميثل مكتب احملامي العام للضحايا  729من الضحايا املشاركني يف قضية غباغبو وبليه غوديه.
وبعد تربئة الدائرة االبتدائية األوىل للمتهمني يف "الدعوى املتعلقة بعدم وجود ما يستوجب املساءلة"،
يواصل الضحايا املشاركة يف االستئناف الذ ،نظرت فيه احملكمة يف حزيران/يونيه .2020
 -39وعني قلم احملكمة أربعة حمامني مناوبني ويسر مهمة واحدة.
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التطورات القضائية

(أ)

املدعية العامة ضد علي حممد علي عبد الرمحن (علي قشيب)
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 -40نُقل السيد عبد الرمحن الذ ،يدعى أنه زعيم قبلي وعضو يف قوات الدفاع الشعيب وأحد كبار قادة
ميليشيات اجلنجويد إىل عهدة احملكمة يف  9حزيران/يونيه  ،2020بعد أن سلم نفسه يف مجهورية أفريقيا
الوسطى .ونفذت عملية النقل بنجاح رغم الصعوبات اليت أحاطت هبذه العملية نتيجة جلائحة الكورونا.
وصدر أول أمر بالقبض على السيد عبد الرمحن يف  27نيسان/أبريل  2007على أساس وجود أسباب
معقولة لالعتقاد بأنه مسؤول عن  51هتمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف كودوم
وبنديسي وموكجار وأرواال واملناطق اجملاورة بني آب/أغسطس  2003وآذار/مارس  .2004يف 11
حزيران/يونيه  ، 2020أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية نسخة منقحة من أمر القبض الثاين حبق السيد
عبد الرمحن على أساس وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأنه مسؤول عن ثالث هتم أخرى تتعلق بارتكاب
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
 -41ويف  12حزيران/يونيه  ،2020فصلت الدائرة التمهيدية الثانية قضية السيد عبد الرمحن عن قضية
السيد أمحد حممد هارون لعدم تنفيذ أمر القبض الصادر حبق السيد هارون .ويف  15حزيران/يونيهَ ،مثُل
السيد عبد الرمحن ألول مرة أمام القاضي املنفرد للدائرة التمهيدية الثانية .ومن املقرر أن تبدأ جلسة اعتماد
التهم يف  7كانون األول/ديسمرب  .2020يف  14آب/أغسطس  ،2020رفضت الدائرة التمهيدية
الثانية طلب الدفاع باإلفراج املؤقت عن السيد عبد الرمحن .وما زال استئناف ضد هذا القرار ،فضال عن
استئنافني متهيديني آخرين  ،قيد النظر أمام دائرة االستئناف.

(ب)

املدعية العامة ضد عبد اهلل باندا أباكاير نورين
 -42يف  30تشرين األول/أكتوبر  ،2019عقدت الدائرة االبتدائية الرابعة من تلقاء نفسها جلسة
حتضريية مع الدفاع واالدعاء وقلم احملكمة حول حالة القضية وسبل املضي قدما فيها .وعقب اجللسة
التحضريية ،أمرت الدائرة بتقدمي مذكرات إضافية من األطراف ،مبا يف ذلك ،باألغلبية ،بشأن مسألة
احملاكمات الغيابية .وتلقت الدائرة الحقا هذه املذكرات من الدفاع واالدعاء وأذنت ،باألغلبية ،للضحايا
املشاركني يف اإلجراءات بتقدمي مذكرات بشأن نفس القضية ،ووردن هذه املذكرات يف  10حزيران/يونيه
.2020

-2

التحقيقات
 -43قام مكتب املدعية العامة بعدة بعثات جلمع األدلة وإجراء مقابالت مع الشهود .وعلى النحو
املبني يف تقرير املدعية العامة إىل جملس األمن املؤرخ  10حزيران/يونيه  ،2020واصل املكتب إحراز تقدم
هام يف مجع األدلة لتعزيز القضايا القائمة ،وإن كان ذلك يف ظل حتديات تتعلق باملوارد والتعاون .ومع
نقل السيد عبد الرمحن إىل مركز االحتجاز باحملكمة  ،فإن التعاون الفعال يف الوقت املناسب من جانب
السودان فيما يتعلق بتنفيذ أوامر القبض املتبقية ،فضالً عن متكني استئناف الوصول إىل أراضيه ،أمر بالغ
األمهية بالنسبة لتحقيقات وحماكمات مكتب املدعية العامة .وكان هذا التعاون مع احملكمة مكونا رئيسيا
يف اتفاق جوبا للسالم الذ ،عقد مؤخرا بني احلكومة االنتقالية يف السودان واجلبهة الثورية السودانية ،وهي
ائتالف من احلركات املسلحة وغريها من احلركات .وجير ،حالياً تنفيذ مبادرات الستئناف التعاون مع
السودان بفعالية ومجع األدلة لزيادة تعزيز القضايا القائمة.

(ج)

املدعية العامة ضد علي حممد علي عبد الرمحن

-3

أنشطة قلم المحكمة
 -44بدأ قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم أنشطته ملساعدة الضحايا يف عملية تقدمي طلبات
املشاركة يف اإلجراءات برتحيل املشتبه به إىل احملكمة .واستتبع ذلك إنشاء صفحة للضحايا على املوقع
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االلكرتوين للمحكمة ،ومواصلة تنظيم دورات إعالمية وتدريبية لطائفة واسعة من املتحاورين ،ومجع
املعلومات والتطبيقات املتعلقة بالضحايا .ونظرا للقيود املتعلقة جبائحة الكورونا ،ابتكر قسم مشاركة
الضحايا وجرب أضرارهم حلوال تفاعلية يف جمال تكنولوجيا املعلومات لتنفيذ مهامه بفعالية يف ظل الظروف
القائمة.
 -45ومنذ ترحيل السيد عبد الرمحن ،يعمل قسم اإلعالم والتوعية بالتواز ،على توفري املعلومات ذات
الصلة ويف الوقت املناسب ألكرب قدر ممكن من اجلمهور حول املثول األويل واخلطوات التالية يف القضية
واحلصول على مزيد من املعلومات عن الفئات املستهدفة وقنوات االتصال لزيادة الوصول والتأثري.
وأُجريت عملية مسح أويل للجهات الفاعلة الرئيسية والتصورات وأنشطة وأدوات التوعية احملتملة من
خالل مشاورات مع ممثلي  29منظمة غري حكومية دولية ووطنية ،ورابطات وجمموعات من الشتات
تعمل يف السودان (بالتعاون مع التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية) .ويقوم قسم اإلعالم والتوعية
أيضا مبراقبة وسائل اإلعالم على اإلنرتنت واالستجابة لطلبات املقابالت والوثائق واملواد السمعية البصرية.
وأصبح الوصول إىل اجللسات متاحا للجمهور يف السودان والعامل (مبا يف ذلك الشتات) من خالل
معلومات باللغات اإلنكليزية والفرنسية والعربية على موقع احملكمة على اإلنرتنت ،وتوزيع واسع النطاق
لتسجيالت املثول األويل هبذه اللغات على وسائل اإلعالم االجتماعية والتقليدية وأصحاب املصلحة مثل
شبكات اجملتمع املدين على األرض.
عني قلم احملكمة حماميني مناوبني فيما يتعلق هبذه احلالة.
 -46و ّ

حاء-

الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

-1

اإلجراءات القضائية

(أ)

املدعية العامة ضد توماس لوبانغا دييلو
 -47بعد أن قضى السيد لوبانغا مدة عقوبته كاملة ،أُطلق سراحه يف  15آذار/مارس .2020
وواصلت الدائرة االبتدائية الثانية النظر يف خط تنفيذ التعويضات اجلماعية الرمزية والتعويضات اجلماعية
القائمة على اخلدمات ،اليت متت املوافقة عليها يف  21تشرين األول/أكتوبر  2016و  6نيسان/أبريل
 2017على التوايل.

(ب)

املدعية العامة ضد جريمني كاتانغا
 -48واصلت الدائرة االبتدائية الثانية النظر يف تنفيذ أمرها الصادر يف  24آذار/مارس  2017بشأن
جرب األضرار.

(ج)

املدعية العامة ضد بوسكو نتاغاندا
 -49عقب إدانة السيد نتاغاندا يف  8متوز/يوليه  ،2019تلقت الدائرة االبتدائية السادسة مذكرات
من األطراف واملشاركني ،واستمعت إىل الشهود ،وقبلت أدلة فيما يتعلق باحلكم احملتمل ،وعقدت جلسة
بشأن القضية يف الفرتة من  17إىل  20أيلول/سبتمرب  .2019ويف تشرين الثاين/نوفمرب ،2019
حكمت الدائرة على السيد نتاغاندا بالسجن ملدة  30عاماً.
 -50وال تزال مجيع اإلجراءات املتعلقة جبرب األضرار جارية .ويف  14أيار/مايو ،عينت الغرفة أربعة
خرباء وأمرهتم بتقدمي تقرير حبلول  30تشرين الثاين/أكتوبر  .2020ومن املتوقع أن تقدم التقارير النهائية
لألطراف والصندوق االستئماين للضحايا حبلول 18كانون األول/ديسمرب  .2020ويف 26
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حزيران/يونيه  ،2020أصدرت الدائرة االبتدائية "القرار األول بشأن عملية جرب األضرار" الذ ،أمر
بوضع إجراءات مبسطة جلرب األضرار وكلف قلم احملكمة ’ ‘1باإلنتهاء من حتديد املستفيدين احملتملني
من التعويضات الذين مل يشاركوا بعد يف اإلجراءات ،باإلضافة إىل ’ ‘2االنتهاء من عملية أخذ عينات
من الضحايا ،وكالمها لتعزيز األمر الذ ،ستصدره الدائرة بشأن جرب األضرار.
 -51واستأنف السيد نتاغاندا احلكم بإدانته الرتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،وكذلك
القرار املتعلق باحلكم ،واستأنفت املدعية العامة جزءا حمدودا من حكم اإلدانة .ومن املقرر أن ينظر يف
االستئنافني يف  14-12تشرين الثاين/أكتوبر .2020
 -2التحقيقات
 -52واصل مكتب املدعية العامة التفاعل مع السلطات الوطنية وخمتلف أصحاب املصلحة ،مبا يف
ذلك تأمني التعاون يف سياق اإلجراءات اجلارية وتشجيع اإلجراءات الوطنية .كما يتفاعل مكتب املدعية
العامة مع سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية هبدف توضيح بعض القضايا ذات الصلة بالقضية املرفوعة
ضد سيلفسرت موداكومورا.
-3

أنشطة قلم المحكمة
 -53قدم املكتبان القطريان يف كينشاسا وبونيا الدعم ملا جمموعه  132بعثة .وواصلت بعثة منظمة
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية االضطالع بدور رئيسي يف دعم عمليات
احملكمة .ويف شبا /فرباير  ،2020قام املسجل بزيارة بونيا والتقى مبمثل األمم املتحدة وفرق احملكمة.
وعلى الرغم من القيود اليت تفرضها جائحة الكورونا ،ال يزال العمل جاريا باملكتبني.
 -54وواصل املكتبان القطريان تقدمي الدعم ألنشطة العمالء يف البلد ،ال سيما فيما يتعلق جبرب
األضرار يف قضييت لوبانغا وكاتانغا يف مقاطعة إيتور .،وعمل املكتبان القطريان بالتعاون الوثيق مع
الصندوق االستئماين للضحايا حيث قدما الدعم اللوجسيت واإلدار ،واألمين ملوظفي الصندوق يف مرحلة
تنفيذ اجلرب .وركز املكتبان القطريان أيضا على اإلعالن عن احلكم الصادر يف قضية نتاغاندا من خالل
جلسات تفاعلية مع اجملتمعات املتضررة يف مقاطعة إيتور ،ومع اجملتمع األكادميي واحملامني والقوات
العسكرية يف كينشاسا .ومت خالل العام تنفيذ ما جمموعه  61نشاطا توعويا ،واستفاد من هذا النشا
مباشرة ما جمموعه  2 940شخصا .ومت أيضا بث برامج مسعية وبصرية من خالل شبكة من حمطات
التلفزيون واإلذاعة اجملتمعية ،وأُجريت  75مقابلة إعالمية ،وشارك موظفو قلم احملكمة يف  14برناجما
إذاعيا وتلفزيونيا مباشرا.
 -55وقدم موظفو قلم احملكمة الدعم أيضا لعمل اخلرباء الذين عينتهم الدائرة االبتدائية السادسة يف
قضية نتاغاندا .وبسبب جائحة الكورونا ،مل يتمكن اخلرباء من السفر إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية
تعني على موظفي قلم
إلجراء املشاورات الالزمة مع أصحاب املصلحة اخلارجيني والضحايا .ولذلكَّ ،
احملكمة يف امليدان التوصل إىل طرق بديلة للعمل من خالل تيسري االتصاالت واالستخدام املكثف ملرافق
التداول بالفيديو.
 -56ويف إجراءات جرب األضرار يف قضية نتاغاندا ،ال يزال مكتب احملامي العام للضحايا ميثّل
ضحايا اهلجمات املزعومة واألطفال اجلنود السابقني .ويعمل قلم احملكمة على حتديد املستفيدين
احملتملني من التعويضات اإلضافية الذين مل يشاركوا بعد يف اإلجراءات ،وفقا لألمر الصادر من
الدائرة االبتدائية.
 -57ويف إجراءات جرب األضرار يف قضية كاتنغا ،ميثّل حمامون خارجيون  283ضحية ،وميثل مكتب
احملامي العام للضحايا  39ضحية.
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 -58ومن بني األطفال اجلنود السابقني البالغ عددهم  424طفال الذين قُبلت طلباهتم للجرب
يف قضية لوبانغا ،ميثل  374منهم مكتب احملامي للدفاع و 51ميثلهم حمام خارجي .وخالل الفرتة
املشمولة بالتقرير ،تلقى قلم احملكمة  349طلبا للتعويض فيما يتعلق بقضية لوبانغا وقام بتحليلها
ومعاجلتها ،وجار ،إحالتها إىل الصندوق االستئماين للضحايا.
 -59وساعد قلم احملكمة األفرقة القانونية للممثلني القانونيني للضحايا على القيام بـ  14بعثة إىل
مجهورية الكونغو الدميقراطية.

طاء  -الحالة في جورجيا
-1

التحقيقات
 -60قام مكتب املدعية العامة بعدد من بعثات التحقيق إىل بلدان خمتلفة .ويواصل املكتب مناشدة
مجيع األطراف على التعاون معه يف حتقيقاته ،مبا فيها االحتاد الروسي والسلطات الفعلية يف أوسيتيا
اجلنوبية ،من أجل حتقيق العدالة للضحايا من مجيع أطراف النزاع .وجار ،التحقيق بنشا وهو اآلن يف
مرحلة متقدمة.

-2

أنشطة قلم المحكمة
 -61بسبب القيود اليت فرضتها جائحة الكورونا ،مل يتمكن املكتب القطر ،من عقد سوى 26
اجتماعا وجها لوجه للتوعية مع اجملتمعات احمللية املتضررة واملنظمات غري احلكومية واألوسا األكادميية
خالل النصف األول من عام  .2020وشارك يف جلسات التوعية مع اجملتمعات احمللية املتضررة ما يقرب
من  440شخصا .وواصل املكتب القطر ،يف جورجيا عقد اجتماعات لتبادل املعلومات مع املنظمات
غري احلكومية اجلورجية وممثلي اجملتمع املدين الذين يعملون يف اجملال ذ ،الصلة بوالية احملكمة اجلنائية
الدولية ،فضال عن إجراء مقابالت وعقد جلسات إحاطة إعالمية ملمثلي وسائ اإلعالم ،واملشاركة يف
العديد من الفعاليات األكادميية للتوعية .وكان الرتكيز الرئيسي للتوعية يف عام  2020على وسائل
التواصل االجتماعي وتوفري املعلومات ذات الصلة لعامة الناس واجملتمعات املتضررة والضحايا عرب خمتلف
منصات وسائل التواصل االجتماعي (مثل تويرت ) ، (Twitterوانستغرام ) ، (Instagramوفيسبوك
) ،(Facebookوما إىل ذلك) .ونشرت احملكمة عدة مدونات صوتية ) (podcastsوصور ومسابقة حول
احلالة يف جورجيا .ويقدر املكتب القطر ،يف جورجيا أنه مت الوصول إىل حوايل مليون شخص عرب وسائل
اإلعالم املختلفة أو منصات التواصل االجتماعي.
 -62وواصل املكتب القطر ،يف جورجيا تقدمي املعلومات للضحايا واجملتمعات املتضررة بشأن والية
وعمل الصندوق االستئماين للضحايا .كما قدم املكتب القطر ،الدعم للصندوق يف إجراء تقييمه للحالة
يف جورجيا .وأخريا ،واصل املكتب القطر ،أنشطة التوعية/التدريب مع املهنيني القانونيني من أجل
اجتذاب مهنيني قانونيني مؤهلني لقائمة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية.
عني قلم احملكمة حماميا مناوبا واحدا ويسر بعثة واحدة فيما يتعلق هبذه احلالة.
 -63و ّ

ياء-

الحالة في كينيا

-1

التحقيقات
 -64واصل مكتب املدعية العامة التشجيع على تسليم األفراد الصادرة حبقهم أوامر بالقبض الرتكاهبم
جرائم خملة بإقامة العدل يف إطار املادة  70من نظام روما األساسي .وظل مكتب املدعية العامة يتلقى
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معلومات بشأن االرتكاب املزعوم للجرائم ضد اإلنسانية أثناء أحداث العنف اليت أعقبت االنتخابات يف
الفرتة .2008-2007
-2

أنشطة قلم المحكمة
عني قلم احملكمة حماميا مناوبا واحدا ويسر بعثة واحدة فيما يتعلق هبذه احلالة.
ّ -65

كاف -الحالة في ليبيا
-1

التطورات القضائية

(أ)

املدعية العامة ضد سيف اإلسالم القذايف
 -66يف  11و  12تشرين األول/أكتوبر  ،2019عقدت دائرة االستئناف جلسة بشأن طعن السيد
القذايف يف قرار الدائرة االبتدائية األوىل برفض طعنه يف مقبولية الدعوى املرفوعة ضده ،الذ ،أثاره على
أساس أنه سبق أن أدين وحكم عليه من قبل حمكمة ليبية وصدر حبقه عفو يف وقت الحق .ويف  9آذار/
مارس  ،2020أيدت دائرة االستئناف رفض الدائرة التمهيدية األوىل للطعن يف املقبولية.

-2

التحقيقات
 -67أوفد مكتب املدعية العامة عدة بعثات إىل بلدان خمتلفة جلمع األدلة وإجراء مقابالت مع الشهود
بشأن اجلرائم اليت يدعى ارتكاهبا من جانب مجيع األطراف يف النزاع .وكما أبرز املكتب يف تقريره املقدم
عن ليبيا إىل جملس األمن يف  5أيار/مايو  ،2020واصل املكتب جهوده املبذولة للمضي قدما يف
التحقيقات املتعلقة باحلاالت القائمة واحلاالت اجلديدة احملتملة ،ولدعوة الدول وأصحاب املصلحة إىل
تقدمي الدعم لضمان تنفيذ أوامر القبض .وتلقى املكتب ،يف إطار أنشطة التحقيق اليت يضطلع هبا ،تعاونا
وثيقا من الدول األطراف ذات الصلة ،ومن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،ومن منظمات
دولية وإقليمية أخرى ،فضال عن جمموعات اجملتمع املدين واألفراد .واستثمر املكتب بشكل متزايد يف
التعاون مع التحقيقات احمللية يف اجلرائم الدولية وغريها من اجلرائم املرتكبة يف ليبيا ودعمها.

-3

أنشطة قلم المحكمة
 -68مثّل حمامون من مكتب احملامي العام للضحايا الضحايا الذين تواصلوا بالفعل مع احملكمة فيما
يتعلق بقضية القذايف ألغراض اإلجراءات الناشئة عن طعن املقبولية الذ ،قدمه الدفاع.
 -69ونظرا لعدم وجود تطورات قضائية يف القضايا واحلاجة إىل حتديد أولويات للموارد املتاحة ،تقتصر
أنشطة قسم اإلعالم والتوعية يف احلالة على حتديث قائمة جهات االتصال ،ومتابعة التطورات على
األرض ،واستخدام مجيع الفرص للقاء والتشاور مع اجلهات الفاعلة الرئيسية اليت تقوم بزيارة الها.،
ويسر بعثة واحدة فيما يتعلق هبذه احلالة.
 -70و ّ
عني قلم احملكمة حماميا مناوبا واحدا ّ

الم-

الحالة في مالي

-1

التطورات القضائية

)أ(
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 -71بعد إدانة السيد املهد ،بارتكاب جرمية احلرب املتمثلة يف مهامجة معامل تارخيية ومبان خمصصة
للطقوس الدينية يف متبكتو ،أصدرت الدائرة االبتدائية الثامنة يف آب/أغسطس  2017أمرها بشأن جرب
األضرار ،وقدرت األضرار اليت حلقت باملباين احملمية ،وكذلك األضرار االقتصادية واملعنوية ،مبا يبلغ قدره
 2.7مليون يورو .ويف آذار/مارس  ،2019أقرت الدائرة النسخة املنقحة من اخلطة التنفيذية للصندوق
االستئماين للضحايا بشأن جرب األضرار ،واستمر التنفيذ خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.

(ب)

املدعية العامة ضد احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود ("السيد احلسن")
 -72يف  27أيلول/سبتمرب  ،2019رفضت الدائرة التمهيدية األوىل طعن السيد احلسن يف مقبولية
الدعوى ،حيث وجدت أن الدعوى ضده كانت خطرية مبا يكفي لتربير اختاذ احملكمة مزيداً من
اإلجراءات .وعقب طعن قدمه السيد احلسن يف هذا القرار ،أصدرت دائرة االستئناف حكمها يف 19
شبا /فرباير  ، 2020الذ ،أيدت فيه قرار الدائرة التمهيدية األوىل بأن القضية مقبولة .ويف 30
أيلول/سبتمرب  ،2019اعتمدت الدائرة التمهيدية األوىل التهم املوجهة إىل السيد احلسن وأحالته إىل
احملاكمة .ويف  18تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019رفضت الدائرة طلب السيد احلسن اإلذن باستئناف هذا
القرار .ويف  21شبا /فرباير  ،2020رفضت الدائرة التمهيدية األوىل جزأين من طلب املدعية العامة
تصحيح وتعديل قرار اعتماد التهم .ويف  23نيسان/أبريل  ،2020وافقت الدائرة جزئيا على طلب
املدعية العامة وعدلت بعض التهم املوجهة إىل السيد احلسن .ويف  22حزيران/يونيه  ،2020رفضت
الدائرة طلب السيد احلسن اإلذن باستئناف القرار األخري.
 -73ويف  21تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019مت تشكيل الدائرة االبتدائية العاشرة وأسندت إليها
القضية .وبدأت احملاكمة يف  14متوز/يوليه  2020عملها بالبيان االفتتاحي للمدعية العامة .ويف 24
آب/أغسطس  ،2020رفضت الدائرة طلب السيد احلسن إهناء اإلجراءات بدعوى انتهاك حقوقه أثناء
احتجازه من قبل السلطات الوطنية .وبدأ تقدمي األدلة من جانب االدعاء يف  8أيلول/سبتمرب .2020

-2

التحقيقات
 -74أوفد مكتب املدعية العامة عدة بعثات للتحقيق يف اجلرائم املدعى ارتكاهبا يف هذه احلالة .وظل
املكتب حيظى بالتعاون من جانب السلطات الوطنية وجهات أخرى ،من بينها كيانات تابعة لألمم
املتحدة ،وخاصة بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ومنظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.

-3

أنشطة قلم المحكمة
 -75قدم املكتب القطر ،يف مايل خالل الفرتة املشمولة بالتقرير الدعم التشغيلي ،مبا يف ذلك اجلوانب
اإلدارية واللوجستية واألمنية ،إىل  72بعثة ميدانية من كيانات خمتلفة تابعة للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -76ونظم املكتب القطر ،تدريبا لوسائل اإلعالم واجملتمع املدين بالتعاون مع قسم اإلعالم والتوعية.
وعقدت أيضا اجتماعات تشاورية مع الشركاء واجلهات الفاعلة الرئيسية ،مبا يف ذلك املنظمات غري
ُ
احلكومية واجلامعات ،بشأن املشاريع املشرتكة .وعقدت جلسات إحاطة على اإلنرتنت مع وسائل اإلعالم
واجملتمع املدين قبل بدء حماكمة احلسن .ووزعت أجهزة االتصال اليت تغطي البيانات االفتتاحية وبداية
تقدمي األدلة على اجلمهور املستهدف يف امليدان .وبالتعاون مع قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم،
نظم املكتب القطر ،دورات إعالمية وتدريبية لتزويد الوسطاء يف منطقيت متبكتو وموبيت باملعارف احملدثة
وأفضل املمارسات واألدوات لدعم طلبات الضحايا املقدمة للمشاركة يف اإلجراءات .ويف الفرتة من 15
تشرين األول/أكتوبر  2019إىل  28شبا /فرباير ُ ،2020عقدت دورات إعالمية من أجل 21
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وسيطا ،من بينهم  16من النساء .وعقدت اجللسات اإلعالمية منذ اندالع جائحة الكورونا يف مايل يف
الربع الثاين من عام  2020بواسطة املنصات االفرتاضية.
 -77ويف قضية املهد ،،واصل قلم احملكمة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير معاجلة طلبات التعويض من
الناحية القانونية وتقدمي التقارير ذات الصلة إىل الصندوق االستئماين للضحايا .وميثل حمام خارجي مجيع
الضحايا املشاركني يف اإلجراءات.
 -78ويف قضية احلسن ،بعد تأكيد الدائرة التمهيدية للتهم ،أجرى قلم احملكمة تقييماً قانونياً لطلبات
املشاركة املقدمة من الضحايا البالغ عددها  882طلبا يف ضوء النطاق اجلديد للقضية ،وأبلغ الدائرة
بذلك .وبعد احلصول على إذن من الدائرة ملواصلة مجع طلبات الضحايا حىت هناية مرحلة االدعاء ،واصل
قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم جهوده للوصول إىل الضحايا ومجع املزيد من الطلبات .ونظرا للقيود
املتصلة جبائحة الكورونا ،ابتكر قلم احملكمة وسائل بديلة للوصول إىل الضحايا دون تعريض سالمة أ،
من اجلهات املعنية للخطر .واألنشطة ذات الصلة موجودة حاليا وتعمل بصورة جيدة .وميثل فريق يتكون
من ثالثة حمامني خارجيني مجيع الضحايا املشاركني يف اإلجراءات.
 -79وطوال البيانات االفتتاحية وعند البدء يف تقدمي األدلة ،قام قسم اإلعالم والتوعية بإنتاج مواد
مسعية وبصرية ،ووثائق إعالمية خمتلفة ،ومدونات رقمية ،وتسجيالت صوتية مع إجابات على األسئلة
األكثر شيوعا ،ومنشورات على وسائل التواصل االجتماعي وتوزيعها على وسائل اإلعالم واملنظمات غري
احلكومية يف مايل ملزيد من البث والنشر بني عامة السكان وخاصة اجملتمعات املتضررة .وقام قسم اإلعالم
والتوعية برصد وسائل اإلعالم ملتابعة التصورات املتعلقة باحملاكمة وأجرى مشاورات مع وسائل اإلعالم
واجملتمع املدين على أرض الواقع لتقييم اآلثار الناجتة عن هذه اإلجراءات وتعديل اخلط وفقا للتعليقات
واالحتياجات.
يسر قلم احملكمة أربع بعثات للممثلني القانونيني للضحايا وست بعثات حملامي الدفاع .وعني
 -80و ّ
قلم احملكمة أيضا  13حماميا مناوبا ويسر أربع بعثات فيما يتعلق باحلالة.

ميم-

الحالة في أوغندا

-1

التطورات القضائية

(أ)

املدعية العامة ضد دومينيك أونغوين
 -81اختتمت الدائرة االبتدائية التاسعة االستماع إىل شهادات مجيع الشهود الذين استدعاهم الدفاع
وأعلنت اختتام تقدمي األدلة يف كانون األول/ديسمرب  .2019واستمعت الدائرة إىل البيانات اخلتامية اليت
أدىل هبا االدعاء واملمثلون القانونيون للضحايا والدفاع يف الفرتة من  10إىل  12آذار/مارس .2020
وجترى الدائرة مداوالت.
 -2التحقيقات
 -82واصل مكتب املدعية العامة تشجيع اإلجراءات الوطنية املتعلقة بطريف النزاع.
 -83ويف الفرتة من  17إىل  25تشرين األول/أكتوبر  ،2019أوفد مكتب املدعية العامة وقلم
احملكمة بعثة توعية مشرتكة إىل أوغندا واجتمعت البعثة بأفراد من اجملتمعات احمللية املتضررة يف املنطقة
الشمالية ،مبا يف ذلك مبسؤولني حمليني وقادة فكريني ودينيني وممثلني ملنظمات اجملتمع املدين ومنظمات
إعالمية .وخط مكتب املدعية العامة وقلم احملكمة للقيام ببعثة تعووية إىل أوغندا يف نيسان/أبريل
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 2020بعد البيانات اخلتامية لألطراف واملشاركني ولكن تأجلت هذه البعثة إىل إشعار آخر نتيجة للقيود
املفروضة بسبب جائحة الكورونا.
-3

أنشطة قلم المحكمة
 -84يقدم املكتب القطر ،يف كمباال الدعم لألنشطة يف أوغندا ويعمل أيضا كخلفية لوجستية
للعمليات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية اجملاورة .وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،قدم املكتب القطر،
الدعم إىل ما جمموعه  160بعثة .ويف شبا /فرباير  ، 2020زار رئيس قلم احملكمة كمباال والتقى
مبسؤولني حكوميني ومنسق األمم املتحدة املقيم وفرق احملكمة اجلنائية الدولية.
 -85وواصل املكتب القطر ،التمكني من الوصول مباشرة إىل حماكمة أونغوين ،لتعزيز املشاركة اجملدية
للضحايا وأصحاب املصلحة املعنيني ،وإدارة توقعاهتم فيما يتعلق بالنتائج احملتملة للمحاكمة .ومن خالل
شبكة من قادة الرأ ،والزعماء احملليني (الدينيني والثقافيني) واملنظمات اجملتمعية ،نظم املكتب القطر ،ما
جمموعه  321نشاطاً للتوعية ،مبا يف ذلك عروضا بالفيديو ،ونواد ،لالستماع اإلذاعي ،واجتماعات
مفتوحة ،وإحاطات إعالمية ،وحوارات بني اجملتمعات احمللية ،ولقاءات هادفة مع الفئات الضعيفة
واملهمشة مثل النساء واألطفال واألشخاص ذو ،اإلعاقة وكبار السن .ووصلت هذه األنشطة اليت تتم
وجها لوجه إىل ما جمموعه  71 183شخصا يف مشال أوغندا .ويف آذار/مارس  ،2020أنشئت أثناء
تقدمي البيانات اخلتامية يف قضية أونغوين مراكز للمشاهدة واالستماع يف مواقع احلاالت للسماح
للمجتمعات املتضررة مبشاهدة وقائع اجللسات على اهلواء مباشرة .وقدمت أربع حمطات إذاعية حملية بثا
حيا لإلجراءات يف أتشويل .كما نظم املكتب القطر ،زيارة إىل الها ،لعشرة من القادة املؤثرين
واإلعالميني من أشويل حلضور البيانات اخلتامية واإلبالغ عنها.
 -86ويف إطار التفاعل بني املكتب القطر ،ووسائل اإلعالم ،أجريت  133مقابلة مع وكاالت أنباء
خمتلفة وشارك موظفو قلم احملكمة يف أكثر من  20برناجما إذاعيا مباشرا استضافته حمطات اإلذاعة احمللية
والعامة يف مشال أوغندا .ووصلت هذه الربامج التفاعلية ،إىل جانب ثالث جمموعات من اإلعالنات
اإلذاعية ،إىل ما يقرب من  28مليون شخص .ويف اآلونة األخرية ،خالل جائحة الكورونا ،استخدم
املكتب القطر ،بشكل مكثف منصة الرسائل القصرية اجملانية ،وشارك  11ألف شخص يف إبقاء
الضحايا واجملتمعات املتضررة على علم بالتطورات يف قضية أونغوين.
 -87وميثل  1 532من الضحايا املشاركني يف قضية أونغوين حمام من مكتب احملامي العام للضحايا.
وميثل  2599من الضحايا حمام خارجي.
ويسر قلم احملكمة بعثتني للممثلني القانونيني للضحايا ومخس بعثات حملامي الدفاع .وقام أيضا
ّ -88
بتعيني حماميني مناوبني ويسر بعثتني متصلتني باحلالة.

نون-

الحالة المتعلقة ب السفن المسجلة في اتحاد جزر القمر والجمهورية الهيلينية ومملكة
كمبوديا

-1

التطورات القضائية
 -89يف  2أيلول/سبتمرب  ،2019أيدت دائرة االستئناف ،اليت نظرت يف طعن قدمته املدعية العامة،
قرار الدائرة االبتدائية األوىل مبطالبة املدعية العامة بإعادة النظر يف قرارها بعدم التحقيق للمرة الثانية ،وبأن
تقوم بذلك وفقا للقرار األول الصادر عن الدائرة التمهيدية الذ ،طُلب فيه من املدعية العامة إعادة النظر
يف هذا القرار .ويف  2كانون األول/ديسمرب  ،2019أخطرت املدعية العامة الدائرة التمهيدية األوىل بأهنا،
وفقا لقرارها الصادر يف  15تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018الذ ،أيدته دائرة االستئناف ،راجعت قرارها
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بعدم مباشرة حتقيق جديد ،وخلصت مرة أخرى إىل أنه ال يوجد أساس معقول للمضي قدما يف التحقيق.
وبناء على طلب من احتاد جزر القمر ،وجدت الدائرة التمهيدية األوىل ،يف  16أيلول/سبتمرب ،2020
أن املدعية العامة مل تصحح األخطاء اليت حددهتا الدائرة من قبل وأهنا ارتكبت أخطاء جديدة يف تقييمها
خلطورة القضية (القضايا) احملتملة .وقررت الدائرة مع ذلك عدم مطالبة املدعية العامة بإعادة النظر يف
قرارها مرة أخرى .ويف  22أيلول/سبتمرب  ،2020طلب احتاد جزر القمر اإلذن بالطعن يف هذا القرار.
واملسألة ال تزال معلقة.
-2

أنشطة قلم المحكمة
 -90قدم الضحايا الذين ميثلهم حمام من مكتب احملامي العام للضحايا وحمام خارجي مالحظات يف
اإلجراءات املذكورة أعاله.

سين -الحالة في دولة فلسطين
-1

التطورات القضائية واإلجرائية
 -91يف  20كانون األول/ديسمرب  ،2019أعلنت املدعية العامة استنتاجها بأنه ،استنادا إىل تقييم
شامل ومستقل وموضوعي جلميع املعلومات املوثوقة املتاحة ،هناك أساس معقول للمضي يف التحقيق يف
احلالة ،عمال باملادة  )1(53من نظام روما األساسي .بيد أنه نظرا للمسائل القانونية والوقائعية الفريدة
واملتنازع عليها اليت ترتب هبذه احلالة ،طلبت املدعية العامة ،عمال باملادة  )3(19من النظام األساسي،
إصدار حكم قضائي من الدائرة التمهيدية األوىل يطلب تأكيدا بأن اإلقليم الذ ،جيوز للمحكمة أن
متارس اختصاصها عليه يشمل الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،وغزة.
 -92ويف  28كانون الثاين/يناير  ،2020دعت الدائرة التمهيدية األوىل دولة فلسطني وإسرائيل
وضحايا احلالة إىل تقدمي مالحظات خطية بشأن طلب املدعية العامة ،ودعت الدول واملنظمات
واألشخاص اآلخرين إىل تقدمي طلبات للحصول على إذن برفع مالحظات بوصفهم أصدقاء للمحكمة.
وتلقت الدائرة الحقا مالحظات باسم دولة فلسطني ،و  11مالحظة من جمموعات من الضحايا ،و
 43مالحظة من أصدقاء احملكمة ،إضافة إىل رد موحد من املدعية العامة .وال يزال األمر معلقا.

-2

أنشطة قلم المحكمة
 -93شارك الضحايا ،الذين ميثلهم حمام خارجي ،يف اإلجراءات اليت بدأها مكتب املدعية العامة أمام
الدائرة التمهيدية فيما يتعلق باختصاص احملكمة .كما أذنت الدائرة التمهيدية حملام من مكتب احملامي
العام للضحايا بتقدمي مالحظات بشأن مسألة االختصاص نيابة عن الضحايا غري املمثلني وبتمثيل
املصلحة العامة للضحايا .وقدم قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم معلومات ذات صلة عن اإلجراءات
وحقوق الضحايا يف املشاركة يف احلوار من خالل قنوات خمتلفة .وواصل قسم مشاركة الضحايا وجرب
أضرارهم أيضا تقدمي معلومات عامة عن احلالة إىل شبكة حماوريه ،ورد على أ ،استفسارات وطلبات
واردة(.)3
 -94ويف أعقاب قرار الدائرة التمهيدية بشأن املعلومات وتوعية ضحايا احلالة ،واصل قسم مشاركة
الضحايا وجرب أضرارهم وقسم اإلعالم والتوعية ،بالتعاون مع مكتب املدعية العامة ،حسب االقتضاء،
( )3انظر النسخة املنقحة من "التقرير الثامن لقلم احملكمة عن أنشطة املعلومات والتوعية املتعلقة بالضحايا واجملتمعات
املتضررة يف احلالة" 12 ،آب/أغسطس . ICC-01/18-141-Conf, ICC-01/18-141-Red, 12 August 2020. ،2020
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العمل معا لتحديث الرسائل املتعلقة مبوقع احملكمة على اإلنرتنت .وأجرى قسم اإلعالم والتوعية مسحا
فيما يتعلق بفلسطني وإسرائيل لتحديد السياق السياسي والتصورات واملعارف املتعلقة باحملكمة والشركاء
احملتملني بني اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم واألوسا األكادميية واجملتمع القانوين .كما بدأ مشاورات
أيضا مع الشركاء الستكمال املعلومات اليت مت مجعها من خالل االستقصاء لبناء معرفة شاملة باحلالة.

عين-

طلبات القبض والتسليم غير المنفذة
 - 95ال تزال طلبات القبض والتسليم الصادرة حبق  14فردا غري منفذة:
(أ)

مجهورية الكونغو الدميقراطية :سيلفسرت موداكومورا( ،)4منذ عام 2012؛

(ب) أوغندا :جوزيف كوين وفينسنت أوتـِّـي ،منذ عام 2005؛

(ج) دارفور :أمحد هارون ،منذ عام 2007؛ وعمر البشري ،منذ عام  2009؛ وعبد الرحيم
حممد حسني ،منذ عام 2012؛ وعبد اهلل باندا ،منذ عام 2014؛
(د)

كينيا :والرت باراسا ،منذ عام 2013؛ وبول غيشريو وفيليب كيبكويش بيت ،منذ عام
2015؛

(هـ)

ليبيا :سيف اإلسالم القذايف ،منذ عام 2011؛ والتهامي حممد خالد ،منذ عام 2013؛
وحممود مصطفى بوسيف الورفلي ،منذ عام 2017؛

(و)

كوت ديفوار :سيمون غباغبو ،منذ عام .2012

ثالثا  -الدراسات األولية
 -96جير ،مكتب املدعية العامة دراسات أولية جلميع احلاالت اليت حيا هبا علما ليحدد ،بناء على
املعايري القانونية املنصوص عليها يف النظام األساسي واملعلومات املتاحة ،ما إذا كانت احلالة تستحقق
التحقيق .وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،أجرى مكتب املدعية العامة دراسات أولية يف  13حالة.
 -97وأعلن مكتب املدعية العامة عن البدء يف دراستني أوليتني جديدتني :إحدامها يف 13
شبا /فرباير  ،2020بعد تلقي إحالة ،مبوجب املادة  14من النظام األساسي ،من حكومة مجهورية
فنزويال البوليفارية بشأن االدعاء بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف أراضي فنزويال؛ والثانية يف 9
أيلول/سبتمرب  ،2020بعد تلقي إحالة من حكومة بوليفيا بشأن الوضع يف أراضيها.
 -98وقام املكتب أيضا بإغالق أو إهناء حتليله فيما يتعلق بأربع دراسات أولية ،وقام بوجه خاص مبا
يلي :فتح حتقيقات يف احلاالت يف أفغانستان وبنغالديش/ميامنار؛ وظل على رأيه بأن احلالة اليت أحالتها
حكومة جزر القمر ال تستويف املعايري الالزمة لفتح حتقيق؛ وأعلن استنتاجه بأن هناك أساسا معقوال
للمضي يف التحقيق يف احلالة يف دولة فلسطني ،مع السعي إىل إصدار حكم بشأن االختصاص عمال
باملادة  )3( 19من نظام روما األساسي .ونشر املكتب تقريرا عن أنشطة دراساته األولية يف  5كانون
األول /ديسمرب  .2019ويف مجيع احلاالت األخرى قيد الدراسة األولية ،عمل املكتب على متكني
املدعية العا مة من التوصل إىل قرار بشأن نتائج أكرب عدد ممكن من احلاالت قبل هناية فرتة واليتها.
( )4احملكمة بصدد التحقق من وفاة السيد موداكومورا املبلغ عنها يف عام  ،2019يف انتظار اختاذ خطوات أخرى بشأن
مركزه.
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 -99ويف كولومبيا ،قام مكتب املدعية العامة بتقييم التقدم احملرز يف اإلجراءات الوطنية ذات الصلة اليت
تضطلع هبا السلطات الكولومبية يف إطار النظام القضائي العاد ،،وقانون العدالة والسالم ،والوالية
القضائية اخلاصة من أجل السالم .وشارك املكتب يف مناقشات ،مبا يف ذلك يف سياق بعثة واحدة إىل
كولومبيا ،مع اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية املعنية ،فيما يتعلق حبالة اإلجراءات الوطنية ذات الصلة
وغريها من التطورات اليت ميكن أن تؤثر على تلك اإلجراءات ،وإمكانية أن حيدد املكتب املؤشرات
واملعايري ذات الصلة اليت قد متكنه من التوصل إىل قرار بشأن عمليات املساءلة الوطنية يف الوقت
املناسب.
 -100ويف غينيا ،نظر مكتب املدعية العامة يف العمل الذ ،تقوم به السلطات الغينية واللجنة
التوجيهية الوطنية لتنظيم احملاكمة املتعلقة باألحداث اليت وقعت يف  28أيلول/سبتمرب  2009يف
ملعب كوناكر ، ،على الرغم من التأخريات الناجتة عن جائحة الكورونا .وواصل املكتب ،مبا يف ذلك
يف سياق بعثة واحدة إىل كوناكر ،،االتصال مبجموعة من اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية لدعم
وتشجيع بدء حماكمة عادلة دون تأخري ال مربر له  .وتلقى املكتب أيضا معلومات عن حوادث العنف
األخرية اليت وقعت يف سياق املظاهرات أساسا ،وقام باستعرا ضها ،ودعا مجيع اجلهات الفاعلة السياسية
إىل االمتناع عن العنف.
 -101وفيما يتعلق بالعراق/اململكة املتحدة ،سعى مكتب املدعية العامة إىل االنتهاء من تقييم املقبولية،
مبا يف ذلك من خالل املشاركة البناءة مع سلطات اململكة املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين ،وتابع
املكتب تقييم التحقيقات واملالحقات القضائية الوطنية ذات الصلة بعناية .وتابع املكتب أيضا التطورات
احمللية ذات الصلة ،مبا يف ذلك عن طريق تقييم األثر احملتمل لبعض التشريعات املقرتحة على قدرة
السلطات على التحقيق و/أو املقاضاة يف اجلرائم املزعومة ذات الصلة.
 -102ويف نيجرييا ،عمل مكتب املدعية العامة على االنتهاء من تقييم اختصاصه املوضوعي واملقبولية.
واختذ املكتب خطوات جديدة للحصول على مزيد من املعلومات بشأن اإلجراءات الوطنية ذات الصلة
املتعلقة بالسلوك املزعوم ألعضاء بوكو حرام وقوات األمن النيجريية وحلث السلطات النيجريية على أن
تثبت بطريقة ملموسة أهنا تضطلع مبسؤوليتها الرئيسية عن التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام
روما األساسي ومقاضاة مرتكبيها .ويف تشرين األول/أكتوبر  ،2019قامت املدعية العامة ببعثة استغرقت
يومني إىل أبوجا ملناقشة دعم احلكومة النيجريية للدراسة األولية وتعاوهنا معها.
 -103وفيما يتعلق بالفلبني ،سعى مكتب املدعية العامة إىل استكمال فحص اجلرائم ضد اإلنسانية
املزعوم ارتكاهبا من قبل جهات حكومية فلبينية و/أو أفراد آخرين يف سياق محلة "احلرب على املخدرات"
وتقييمه ملقبولية القضايا احملتملة ذات الصلة اليت من املرجح أن تكون حمورا أل ،حتقيق يف احلالة .وقام
املكتب جبمع وتقييم املعلومات املفتوحة املصدر بشأن أ ،إجراءات وطنية ذات صلة ،واختذ خطوات
للحصول على معلومات إضافية ذات صلة بتقييم التكامل.
 -104وفيما يتعلق بأوكرانيا ،سعى مكتب املدعية العامة إىل االنتهاء من فحص مقبولية القضايا
احملتملة اليت مت حتديدها على أهنا حيتمل أن يتم التحقيق فيها ،سواء يف شبه جزيرة القرم أو شرق
أوكرانيا .وهلذه الغاية  ،التقى املكتب بالسلطات األوكرانية واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين
ومجع معلومات إضافية ،مبا يف ذلك خالل بعثته التاسعة إىل أوكرانيا يف شبا  /فرباير  .2020وواصل
املكتب أيضا استعراض أ ،معلومات جديدة بشأن اجلرائم املدعى ارتكاهبا.
 -105وفيما يتعلق باحلالة يف فنزويال (احلالة األوىل) ،أحرز مكتب املدعية العامة تقدما يف حتليله
لالختصاص املوضوعي من أجل التوصل إىل استنتاج بشأن ما إذا كان هناك أساس معقول لالعتقاد بأن
اجلرائم املدعى ارتكاهبا ضد املعارضني الفعليني أو املفرتضني حلكومة مجهورية فنزويال يف سياق
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االحتجاجات املناهضة للحكومة وما اتصل هبا من اضطرابات سياسية ترقى إىل مرتبة اجلرائم ضد
اإلنسانية يف النظام األساسي.
 -106وسيتاح تقرير كامل عن الوضع بالنسبة للحاالت قيد الدراسة األولية قبل الدورة التاسعة عشرة
جلمعية الدول األطراف ،وفقا ملا جرى عليه العمل يف مكتب املدعية العامة.

رابعا -األنشطة المتعلقة بالتنظيم واإلدارة والدعم القضائي
-1

تأثير جائحة ال كورونا على العمليات
 -107اضطلعت احملكمة باستجابة متعددة املستويات للتخفيف من آثار جائحة الكورونا على
عملياهتا .ومن أجل محاية صحة وسالمة املوظفني ،أغلقت احملكمة مؤقتا مبىن مقرها يف الها ،يف آذار/
مارس  ،2020بناء على مشورة السلطات اهلولندية .ونفذت احملكمة أيضا تدابري مماثلة يف مكاتبها
القطرية ويف مكتب االتصال التابع هلا يف األمم املتحدة يف نيويورك.
 -108ونفذت احملكمة بنجاح يف إطار فرتة زمنية قصرية ترتيبات عمل جديدة عن بعد لضمان استمرارية
العمليات .وسعت احملكمة بنشا إىل إجياد سبل ملعاجلة األثر السليب للقيود املفروضة على السفر املتعلق
بالعمليات امليدانية بسبب جائحة الكورونا عن طريق إجياد بدائل للسفر ،وكذلك عن طريق العمل مع
املنظمات الدولية األخرى لضمان إمكانية االضطالع بالسفر الضرور ،على الرغم من القيود املفروضة.
 -109وبدأت احملكمة يف إعادة فتح مبىن مقرها تدرجييا يف حزيران/يونيه  ،2020مع رصد التطورات ذات
الصلة املتعلقة باجلائحة عن كثب واختاذ التدابري املناسبة وفقا لذلك .وفيما يتعلق بإعادة فتح املكاتب خارج
هولندا ،تابعت احملكمة عن كثب مشورة سلطات الدولة املضيفة املختصة واألمم املتحدة.

-2اتفاق االعتراف بين المحكمة الجنائية الدولية واتحاد الموظفين بالمحكمة الجنائية الدولية
 -110يف  17متوز/يوليه  ،2020أبرمت احملكمة واحتاد املوظفني باحملكمة اجلنائية الدولية اتفاق اعرتاف
لتنظيم العالقة املتبادلة والتفاعل بينهما .وهذه خطوة مهمة تعكس املهمة املشرتكة لكل من إدارة احملكمة
واحتاد املوظفني املتمثلة يف مواصلة النهوض برفاه موظفي احملكمة .ويعرتف االتفاق باحتاد املوظفني باعتباره
اهليئة املمثلة للموظفني مبوجب أحكام البند ( 1-8ب) من النظام األساسي للموظفني والقاعدة -108
( 1أ) من النظام اإلدار ،للموظفني ،وحيدد ،يف مجلة أمور ،املبادئ العامة للعالقة بني احملكمة واحتاد
املوظفني ،والوقت املعرتف به لواجبات ممثل املوظفني وأنشطته ،والتسهيالت اليت يتعني توفريها ،كما
يوضح عملية التشاور بني احملكمة واحتاد املوظفني.
-3

تحديث دليل ممارسات الدوائر
 -111أدخل القضاة حتديثات على دليل ممارسات الدوائر يف تشرين الثاين/نوفمرب  2019وأدرجوا فيه
مبادئ توجيهية بشأن احلدود الزمنية خلمسة أنواع من القرارات القضائية الرئيسية ،باإلضافة إىل مبادئ
توجيهية بشأن صياغة األحكام االبتدائية وهيكلها .ونتجت هذه التحديثات املهمة عن املناقشات اليت
دارت يف معتكف القضاة الذ ،عقد يف أرهنامي ،هولندا ،يف يومي  3و 4تشرين األول/أكتوبر .2019

خامسا -الخالصة
 -112على الرغم من التحديات اليت جنمت عن القيود املفروضة بسبب جائحة الكورونا ،أحرزت
احملكمة تقدما هاما يف إجراءاهتا التمهيدية واالبتدائية واالستئنافية والتعويضات ،وكذلك يف التحقيقات
20
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والدراسات األولية اليت أجراها مكتب املدعية العامة .ومن بني التطورات البارزة ،احلكم على متهم واحد،
واالنتهاء من تقدمي األدلة يف إحدى احملاكمات ،وبدء حماكمة أخرى ،واعتماد التهم املوجهة إىل اثنني من
املتهمني ،ونقل أحد املشتبه هبم إىل احملكمة ،واإلذن بإجراء حتقيقني جديدين.
 -113وتؤد ،احملكمة دورا أساسيا يف نظام العدالة اجلنائية الدولية الذ ،يهدف إىل إهناء اإلفالت من
العقاب على اجلرائم الوحشية واإلسهام يف منعها .ولتحقيق النجاح يف هذه التطلعات ،حتتاج احملكمة إىل
دعم قو ،ومتسق من اجملتمع الدويل لالضطالع بواليتها وصون استقالهلا .ويتسم هذا األمر مبزيد من
األمهية يف ضوء التهديدات واهلجمات املتزايدة ضد احملكمة .وتعد العقوبات املفروضة على املدعية العامة
وأحد املوظفني تعزيزا لألمر التنفيذ ،للواليات املتحدة الصادر يف حزيران/يونيه  2020هتديدا مباشرا
لعمل املنظمة وتشكل تدخال غري مقبول يف استقالل عملها.
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المرفق
سنة من عمل المحكمة باألرقام
أين

ماذا

تفاصيل ومالحظات

يف قاعة
احملكمة

 13حالة قيد التحقيق؛ 23
قضية

أفغانستان  -ال قضية؛ بنغالديش/ميامنار  -ال قضية؛ بوروند - ،ال قضية؛ مجهورية أفريقيا الوسطى
 القضية األوىل )1( ،جان بيري مببا غومبو ،و( )2جان بيري بيمبا وآخرون؛ ومجهورية أفريقياالوسطى -القضية الثانية )3( ،ألفريد يكاتوم وباتريس -إدوارد نغايسونا؛ وكوت ديفوار  )4( -لوران
غباغبو وتشارلز بليه غوديه ،و( )5سيمون غباغبو؛ ودارفور (السودان) )6( ،عمر البشري ،و( )7
أمحد حممد هارون ،و( )8علي حممد علي عبد الرمحن ،و( )9عبد اهلل بندا ،و( )10عبد الرحيم
حممد حسني؛ ومجهورية الكونغو الدميقراطية  )11( -توماس لوبانغا ،و( )12بوسكو نتاغاندا،
و( )13جريمان كاتانغا ،و( )14سيلفسرت موداكومورا؛ وجورجيا -ال قضية؛ وكينيا  )15( -والرت
أوسابري ،باراسا ،و( )16بول جيتشريو وفيليب كيبكوش بيت؛ وليبيا  )17( -سيف اإلسالم
القذايف ،و( )18التهامي حممد خالد ،و( )19حممود مصطفى بوسايف الورفلي؛ ومايل )20( -
أمحد الفقي املهد ،،و( )21احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود؛ وأوغندا  )22( -دومينيك
أونغوين ،و( )23جوزيف كوين وفينسنت أويت.

 65جلسة مع إدالء 19
شاهداً بشهاداهتم

أدىل  19شاهداً بشهاداهتم ،ومثُل  11شاهداً شخصياً أمام احملكمة يف الها ،،وأدىل  8شهود
بشهاداهتم بواسطة راب للتواصل عن بعد.
()5

 10 587ضحية مشاركة

يشمل هذا الرقم أكثر من  2 000ضحية يف قضية انْتاغَنْدا ،وأكثر من  700ضحية يف قضية
اغْبـَغْبو  -ابْليه غوديه ،وأكثر من  4 000ضحية يف قضية أونغوين ،و 1 085ضحية يف قضية
يكاتوم/نغايسونا ،و 882ضحية يف قضية احلسن ،وأكثر من  1000فرد فيما يتعلق بإجراءات
اجلرب يف قضية لوبانغا وقضية املهد .،وميثّل الضحايا حمامون خارجيون ومكتب احملامي العام
للضحايا بأشكال خمتلفة :يف قضية اغْبـَغْبو  -ابْليه غوديه وقضية انْتاغَنْدا ،ميثل مكتب احملامي العام
للضحايا مجيع الضحايا؛ ويف قضية املهد ،وقضية احلسن ،ميثل حمامون خارجيون مجيع الضحايا؛
ويف قضايا لوبانغا وأونغوين ويكاتوم/نغايسونا ،ينقسم الضحايا إىل جمموعات خمتلفة وميثلهم حمامون
خارجيون ومكتب احملامي العام للضحايا على التوايل (ويف قضية يكاتوم/نغايسونا بالتحديد ،يتوىل
حمام من مكتب احملامي العام للضحايا متثيل الضحايا جبانب أربعة حمامني خارجيني).

إصدار  735قراراً و 137أمراً

القرارات :باستثناء املرفقات والنسخ احملجوبة والرتمجات– 412؛ األوامر :باستثناء املرفقات والنسخ
احملجوبة والرتمجات – .96

إصدار حكم باإلدانة

يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019حكمت الدائرة االبتدائية السادسة على السيد إنتاغاندا بالسجن
ملدة يبلغ جمموعها  30سنة.

إيداع  6 360طلباً

املصوبة واحملجوبة .ويبلغ جمموع الصفحات
ّ
تتضمن النسخ األصلية والرتمجات واملرفقات والنسخ ّ
املودعة بسجالت احملكمة  95 553صفحة.

( )5أصبح عدد متزايد من الضحايا املشاركني يف اإلجراءات طاليب جرب األضرار عندما دخلت القضية مرحلة جرب األضرار كما يف قضية كل من
املهد ،ولوبنغا وانتاغندا .وتتداخل أرقام الضحايا املشاركني يف اإلجراءات وطاليب/املستفيدين من جرب األضرار إىل حد كبري إذ خيتار عدد مماثل من
األفراد األداتني على استمارات طلباهتم املقدمة إىل احملكمة .كما أ ّن الضحايا من حماكمة مببا السابقة (الذين يزيد عددهم على  5000فرد) مل
يعودوا مشاركني يف اإلجراءات القضائية بل أصبحوا مستفيدين حمتملني من الصندوق االستئماين للضحايا من خالل واليته لتوفري املساعدة.
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مؤمنة بناءً على طلب
مساعدة ّ
 25فريقا حملامي الدفاع
والضحايا (باستثناء ممثلي الدول
واملمثلني املعنيّني حباالت)

يتوىل قسم دعم احملامني التابع لقلم احملكمة اإلدارة املركزية والتنسيق يف كل أنشطة الدعم اللوجسيت
واإلدار ،املق ّدمة حملامي الدفاع واملمثلني القانونيني للضحايا وفرق عملهم ،وخالل الفرتة اليت مشلها
التقرير ،توىل تسهيل إرسال  60بعثة إىل دول احلاالت .وقد ّأمن قسم دعم احملامني الدعم لـ 14فريق
للدفاع و 11فريق للضحايا ،مبا يف ذلك  133عضواً من فرق الدفاع يف قضية كل من لوبنغا ،وكاتنغا،

وإنتاغندا ،ومببا ،واغْبـَغْبو ،وابْليه غوديه ،وأونغوين ،واملهد ،،وبندا ،والقذايف ،واحلسن ،ويكاتوم،
ونغايسونا؛ وعبد الرمحن ،و 43عضواً من فرق املمثلني القانونيني للضحايا يف قضية كل من لوبنغا األوىل
والثانية ،وكاتنغا ،ومببا ،وبندا ،والبشري ،واحلسن ،واملهد ،،وأونغوين ،ويكاتوم ،ونغايسونا .وعني قسم

دعم احملامني التابع لقلم احملكمة  49حماميا منتدبا.
خلف قاعة
احملكمة
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 6أشخاص قيد االحتجاز

بلغ العدد اإلمجايل لألشخاص قيد االحتجاز خالل الفرتة املشمولة بالتقرير  6أشخاص :السيد
انْتا َغنْدا ،والسيد أونغوين ،والسيد احلسن ،والسيد يكاتوم والسيد نغايسونا ،والسيد عبد الرمحن.

تل ّقي  2 603استمارة
للمشاركة يف اإلجراءات و/أو
جرب األضرار

حيتو ،هذا الرقم أيضا على معلومات املتابعة ذات الصلة بشأن مناذج الضحايا الفردية اليت متت
معاجلتها بواسطة قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم ،مبا يف ذلك على سبيل املثال قرارات
الصندوق االستئماين للضحايا بشأن استمارات التعويض الفردية للضحايا (املهد ، ،لوبانغا).

استالم  343توكيال مبوجب
املادة 15

خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،تلقى قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم توكيالت من قبل أو نيابة
عن الضحايا يف احلالة يف بنغالديش .وقدمت التوكيالت من خالل النموذج التقليد ،وكذلك بصورة
صوتية و/أو بالفيديو .وسجل قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم أيضا معلومات إضافية بشأن
 21من هذه التوكيالت.

قبول  31مرشحا بقائمة
احملامني لدى احملكمة اجلنائية
الدولية مما رفع العدد اإلمجايل
من احملامني إىل  857شخصا

كما أضيف  29شخصا بقائمة مساعد ،احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية مما رفع العدد
اإلمجايل إىل  396شخصا.

استالم  799بالغا مبوجب
املادة 15

واصل مكتب املدعية العامة حتليل املعلومات الواردة بشأن ارتكاب جرائم مزعومة من احملتمل أن
تدخل يف اختصاص احملكمة .ومن  1أيلول/سبتمرب  2019إىل  31آب/أغسطس ،2020
سجل مكتب املدعية العامة  795بالغا مقدما مبوجب املادة  ،15منها  594بالغا خارج نطاق
اختصاص احملكمة بشكل واضح؛ و 25بالغا غري متصل باحلاالت القائمة حاليا وحيتاج إىل مزيد
من التحليل؛ و 103بالغا متصل حباالت جار ،حتليلها فعال؛ و 73متصل بتحقيق أو حماكمة.
وباإلضافة إىل ذلك ،تلقى املكتب خالل الفرتة نفسها  4 892بندا من املعلومات اإلضافية املتصلة
ببالغات سابقة.

 1 414يوم عمل للمرتمجني
الشفويني

الرتمجة الشفوية يف احملكمة ويف املؤمترات :جلسات االستماع يف احملكمة ،الندوات/املوائد املستديرة،
زيارات الوفود ،جلسات اإلحاطة للمنظمات غري احلكومية/الدبلوماسية وغريها –  697يوم عمل
للمرتمجني الشفويني 717 ،يوم عمل للمرتمجني الشفويني امليدانيني والتشغيليني.

 33 938صفحة أو 494
حمضراً متصال جبلسات
االستماع ،و 1 806صفحة
أو  38حمضراً غري متصل
جبلسات االستماع

تتضمن احملاضر املتصلة جبلسات االستماع  9 672صفحة باللغة بالفرنسية و 24 266صفحة
باللغة اإلنكليزية ،وتتضمن احملاضر غري املتصلة جبلسات االستماع  930صفحة باللغة بالفرنسية
و 876صفحة باللغة اإلنكليزية،

طلب ترمجة 19 432
صفحة؛ إجناز 13 790
صفحة

وصل للرتمجة  16 232صفحة مستندات قضائية وأجنز منها  10 581صفحة .كما وصل للرتمجة
 3 200صفحة مستندات غري قضائية وأجنز منها  3 209صفحة.
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استقبال  11 238زائراً

زيارات كبار الشخصيات (املستوى الوزار ،فأعلى) –  92زيارة أو ما يزيد على  450شخص تقريبا؛
زيارات أصحاب املصلحة (دبلوماسيون ،منظمات غري حكومية ،حمامون ،م ّدعون عامون ،صحفيون)
–  129زيارة أو  858شخصا؛ الزيارات اإلعالمية للطلبة اجلامعيني واجلمهور العام –  114زيارة أو
 9 915شخصاً ،وتشمل هذه الزيارات الزائرين العابرين وجمموعات الطلبة من املدارس الثانوية.
واخنفضت األعداد بشكل جذر ،بسبب جائحة الكورونا حيث مل تقع زيارات أو أحداث منذ
آذار /مارس .2020

 5 589 891مشاهدة ملوقع
احملكمة على االنرتنت،
و 1 735 319مشاهدة
ملوقع اليوتيوب )،(YouTube
و 449 000متابعة ملوقع
التويرت )(Twitter

يف الفرتة املشمولة بالتقرير ،تلقى موقع احملكمة على اإلنرتنت ما جمموعه  5 589 891مشاهدة
و 2 064 158زائرا ،مبا يف ذلك  1 141 478زائرا جديدا .واجتذبت خدمات البث املباشر
جللسات احملكمة  42 309 801زيارة من  179دولة .ومت نشر  190مقطع فيديو جديد على
موقع اليوتيوب واجتذب  1 735 319مشاهدة .ومت توزيع  112بيانا صحفيا على قائمة بريدية
تضم ما يقرب من  6000صحفي وأصحاب مصلحة آخرين حول العامل .وأجريت أكثر من 500
مقابلة مع مسؤولني يف احملكمة .وواصل قسم اإلعالم والتوعية املشاركة بنشا مع اجلماهري العاملية من
خالل قنوات التواصل االجتماعي املختلفة .وحصل حسابا احملكمة على تويرت ) (Twitterباللغتني
اإلنكليزية والفرنسية على أكثر من  449ألف متابع ،وكان للحسابني على فيسبوك ) (Facebookأكثر
من  198ألف إعجاب و  216ألف متابع ،واجتذبت صفحتا احملكمة على إنستغرام
)(Instagramأكثر من  34 400متابع ،مما يدل على مشاركة مجهور عريض يف الرسائل واحلمالت
واملنتجات اإلعالمية واملرئيات املبتكرة املختلفة اليت تنشرها احملكمة .واستخدم موقع فيسبوك
اليف ) (Facebook Liveأيضا بنجاح لبث جلسات االستماع باحملكمة على نطاق أوسع يف العامل.

معاجلة  15 013طلبا للعمل،
مع توظيف  61شخصاً،
و 879موظفاً يف وظائف ثابتة

خالل الفرتة املشمولة بالتقرير 4 263 :طلباً لوظائف قصرية األجل ،و 10 750طلباً لوظائف
ثابتة ،مع توظيف  38شخصاً بعقود حمددة املدة و 23شخصاً يف وظائف قصرية األجل.
ممولة من اخلدمات املؤقتة العامة 36 ،منهم يف
وباإلضافة إىل ذلك ،يعمل  172موظفاً يف وظائف ّ
وظائف قصرية األجل و 4يف وظائف فنية للموظفني املبتدئني.

تعيني  254متدرباً داخلياً
و 71موظفا فنيا زائرا

كان هناك  254متدرباً داخلياً و 71موظفا فنيا زائرا من بينهم  6موظفني فنيني زائرين يتلقون
رواتب شهرية من احملكمة بتمويل من منحة املفوضية األوروبية.

اصدار توجيهني رئاسيني ،و5
تعليمات إدارية ،و10
منشورات إعالمية

حتدد التوجيهات الرئاسية إجراءات تنفيذ اللوائح والقرارات واملقررات املعتمدة من قبل مجعية الدول
األطراف ،مبا يف ذلك اللوائح والقواعد املتعلقة بالتمويل واملوظفني وختطي الربامج وامليزانية .وصدر خالل
الفرتة املشمولة بالتقرير توجيهان رئاسيان .وتتعلق التعليمات اإلدارية باإلجراءات والسياسات واملسائل
التنظيمية ذات االهتمام العام .وصدرت خالل الفرتة املشمولة بالتقرير مخس تعليمات إدارية .وتتعلق
املنشورات اإلعالمية بإعالنات تصدر ملرة واحدة أو ملسألة تتسم بأمهية مؤقتة مثل ،يف مجلة أمور،
التغيريات يف جداول املرتبات واالستحقاقات ،وتشكيل اللجان واجملالس .وصدرت خالل الفرتة املشمولة
بالتقرير عشرة منشورات إعالمية.

القيام بعمليتني للمراجعة
اخلارجية ،و 7عمليات
للمراجعة الداخلية ،وتقدمي
خدمة استشارية واحدة

عمليات المراجعة الخارجية :مراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف
 31كانون األول/ديسمرب 2019؛ ومراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة
املنتهية يف  31كانون األول/ديسمرب 2019؛ وجار ،تقييم هيئات الرقابة .عمليات التدقيق
الداخلي :الصناديق االستئمانية  -منحة املفوضية األوروبية (أيول/سبتمرب  ،)2019إدارة مشروع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (أيلول/سبتمرب  ،)2019إدارة املركبات (تشرين الثاين/نوفمرب
 ،)2019العمليات امليدانية :متابعة الضواب اإلدارية واملالية (كانون األول/ديسمرب ،)2019
مستندات االلتزام املتنوعة (آذار/مارس  ،)2020إدارة األصول  -املمتلكات واملنشآت واملعدات
(حزيران/يونيه  ،)2020منصة سري العمل القضائي :مشرتيات تكنولوجيا املعلومات (آب/أغسطس
 ،)2020اخلدمة االستشارية لتكنولوجيا املعلومات بشأن التعايف من الكوارث (كانون
األول/ديسمرب .)2019

محاية  109شاهداً و473
ُمعاالً أو إعادة توطينهم

زاد عدد الشهود واملعالني احملميني قليال مقارنة بالتقرير السابق .وُمنحت احلماية لألشخاص اجلدد
املعرضني للخطر ُ
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،يف حني استمر تطبيق التدابري املمنوحة سابقا
لألشخاص املعرضني للخطر املوضوعني حتت رعاية قسم الضحايا والشهود أو الدول املشاركة يف
إعادة التوطني.
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يف امليدان

فيما يتعلق
بالدول

االضطالع ب  812بعثة

اضطلع مكتب املدعية العامة ب  137بعثة إىل البلدان اليت ليست من بلدان احلاالت ،و 94بعثة
إىل بلدان احلاالت من أجل ،يف مجلة أمور ،مجع األدلة ،وفرز الشهود ومقابلتهم ،وضمان استمرار
التعاون مع الشركاء .واضطلع قلم احملكمة ب  327بعثة إىل بلدان احلاالت178 ،و بعثة إىل البلدان
اليت ليست من بلدان احلاالت ،كما اضطلع ب  52بعثة إضافية إىل بلدان احلاالت و 24بعثة إىل
بلدان ليست من بلدان احلاالت مع هيئات أخرى منها هيئة الرئاسة ،والدوائر ،ومجعية الدول
األطراف ،والصندوق االستئماين للضحايا ،وجلنة املراجعة ،وآلية الرقابة املستقلة.

تنظيم  556اجتماعاً وورشة
عمل للمجتمعات املتضررة
واستفادة حنو 99 408
شخصاً منها

نظمت احملكمة بني  1أيلول/سبتمرب  2019وهناية آب/أغسطس  2020امجاال  556اجتماعا
وورشة عمل للتوعية يف أفغانستان ( ،)1وبنغالديش/ميامنار ( ،)5ودارفور ( ،)1ومجهورية أفريقيا
الوسطى ( ،)108وكوت ديفوار ( ،)31ومجهورية الكونغو الدميقراطية ( ،)61وجورجيا (،)26
ومايل ( ،)4وأوغندا (.)319
واستفاد من هذه االجتماعات وورش العمل امجاال  99 408شخصاً يف بنغالديش/ميامنار
( ،)160ودارفور ( ،)40ومجهورية أفريقيا الوسطى ( ،)13 701وكوت ديفوار (،)10 930
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ( ،)2 940وجورجيا ( ،)440ومايل ( ،)42وأوغندا (.)71 155

 778ساعة من البث اإلذاعي
واستفادة حنو  79مليون
شخص منها

تشمل مواد إذاعية وتلفزيونية للمحكمة ومواد حملية باالشرتاك مع احملكمة باللغتني اإلنكليزية
والفرنسية واللغات احمللية .ووفقاً إلحصاءات وسائل اإلعالم احمللية ،يُق ّدر اجلمهور الذ ،مت بلوغه
بنحو  3ماليني نسمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،ومليون نسمة يف كوت ديفوار ،و 46مليون
نسمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومليون نسمة يف جورجيا ،و 28مليون نسمة يف أوغندا.

 7مكاتب قطرية ومكتب
اتصال واحد

املكاتب القطرية يف كنشاسا وبونيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ وكمباال (أوغندا)؛ وبانغي
ويعزز
(مجهورية أفريقيا الوسطى) ،وأبيدجان (كوت ديفوار)؛ وباماكو (مايل)؛ وتبليسي (جورجيا)ّ .
مكتب االتصال مع األمم املتحدة يف نيويورك التعاون بني احملكمة ومنظمة األمم املتحدة ،وميثّل
احملكمة يف خمتلف االجتماعات ،كما يساعد يف تنظيم املناسبات ذات الصلة وزيارات كبار
املسؤولني باحملكمة.

طلبات القبض والتسليم غري
املن ّفذة حبق  15فرداً

حبق :السيد سيلفسرت موداكومورا( ،)6والسيد جوزيف كوين ،والسيد فينسنت أويت ،والسيد أمحد
حممد هارون ،والسيد عمر حسن أمحد البشري ،والسيد عبد الرحيم حممد حسني ،والسيد عبد اهلل
باندا أباكاير نورين ،والسيد والرت أوسابري ،باراسا ،والسيد بول غيشورو ،والسيد فيليب كيبكوش
بيت ،والسيد سيف اإلسالم القذايف ،والسيد التهامي حممد خالد ،والسيد حممود مصطفى بوسيف
الورفلي ،والسيدة سيمون اغبغبو.

 123دولة طرف

انضمت كرييباس إىل نظام روما األساسي يف  26تشرين الثاين/نوفمرب .2019

إرسال  849طلبا للتعاون

أرسل قلم احملكمة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير  433طلبا أوليا للتعاون القضائي (مبا يف ذلك  40طلبا من
قسم الضحايا والشهود) ،و 416طلبا من مكتب املدعية العامة.

مل تعقد اتفاقيات للتعاون
تل ّقي  79زيارة رفيعة املستوى
يف مقر احملكمة

مشلت الزيارات ملقر احملكمة رئيس بولندا ،وملك ليسوتو ،ووزراء من دول خمتلفة مثل األرجنتني،
ومجهورية إفريقيا الوسطى ،وغامبيا ،وليبيا ،وفلسطني ،ومايل ،وأوغندا ،واململكة املتحدة ،من بني
دول أخرى .ومشلت هذه الزيارات أيضا رئيس حمكمة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،ونوابا
عامني ،وممثلني ملنظمات دولية أخرى ،وممثلني خاصني لالحتاد األورويب.

تقدمي  44وثيقة إىل مجعية
الدول األطراف ،و 58وثيقة
إىل جلنة امليزانية واملالية ،و29
وثيقة إىل جلنة املراجعة

قدمت احملكمة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير  44وثيقة إىل مجعية الدول األطراف ،و 30وثيقة إىل
الدورة الثالثة والثالثني للجنة امليزانية واملالية ،و 28وثيقة إىل الدورة الرابعة والثالثني للجنة امليزانية
واملالية ،و 17وثيقة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة املراجعة ،و 12وثيقة مقدمة إىل الدورة الثانية
عشرة للجنة املراجعة.

( )6احملكمة بصدد التحقق من وفاة السيد موداكومورا املبلغ عنها يف عام  ،2019يف انتظار اختاذ خطوات أخرى بشأن
مركزه.
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