
 
ثُاملعلوماتُورقةُأنُمالحظةُرىجت ُ َدَّ  www.icc-cpi.int ُادلويلةُاجلنائيةُللمحكمةُالشبيكُاملوقعُإىلُالرجوعُيرىجُُتديث،ُآخرُىلعُالعولالط ُ.ُمنتظمةُبصورةُهذهُُت 
 

 المحكمة اليوم 

 ICC-PIDS-TCT-01-080/16_Arb 

 6102 ويمتوز/يول 62 آخر حتديث:

 
 

ة عن  احملكم

 . 6116متوز/يوليو  0يف  اهنفاذبدأ  (نظام روما األساسيمعاهدة دولية )مبوجب  أنشئت:

)اعتبارًا من  الدول األطراف يف نظام روما األساسي جمموعبلغ  الدول األطراف:
دولة من منطقة آسيا واحمليط  01وفريقية، أدولة  41، منها دولة 061 حزيران/يونيو( 0

البحر كا الالتينية و ير دولة من منطقة أم 61و، يةشرقمن أوروبا الدولة  01واهلادئ، 
 .الشمالية كاير أمو أوروبا الغربية دولة من منطقة  62، ويبالكاري

اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع أخطر  هيجرائم أربع  اختصاص المحكمةإطار في تندرج 
بعد األول املرتكبة  ،اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلربو  جرائم اإلبادة اجلماعية أي: الدويل

 هااختصاصممارسة احملكمة شروط تتحقق  عندماجرمية العدوان و  ،6116من متوز/يوليو 
 .فيما يتعلق هبا

َدبون للعمل يف ت، فيُنتسع سنوات مدهتاتنتخبهم مجعية الدول األطراف لوالية قاضيًا :  81
 . الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف

  دي غورمندي سسيلفيا فرناند ةالقاضي المحكمة: ةرئيس

 و بن سودا. طالسيدة فا :ةالعام ةالمدعي

 .السيد هرمان فون هيبل :رئيس قلم المحكمة

 دولة.  011 من زهاء موظف 188

 . واإلسبانيةوالعربية والصينية والروسية  الفرنسية،و  اإلنكليزية لغات رسمية:ست 

 اإلنكليزية والفرنسية. لغتا العمل:

 الهاي، هولندا. المقر:

كمباال )أوغندا(؛ و نشاسا وبونيا )مجهورية الكونغو الدميقراطية(؛ يكيف   مكاتب ميدانية: ستة
 (. كوت ديفوار) جاندأبيو ؛ نريويب )كينيا(و نغي )مجهورية أفريقيا الوسطى(؛ ابو 

 مليون يورو 041.2 :6882الميزانية البرنامجية لعام 

يات تحقيق عمل ل ا ا ي قضا ل ليت وا ظر ا ن ا ت ه ي حملكمة ف  ا

أوغندا، ومجهورية الكونغو  يف االتاحلمكتب املدعي العام يف  حيقِّق :عشر عمليات تحقيق
(، وكينيا، السودان)دارفور و (، احلالتني األوىل والثانيةالدميقراطية، ومجهورية أفريقيا الوسطى )

 .، وجورجياومايل وكوت ديفوار،وليبيا، 

ندي و وبور  يف أفغانستان احلاالتمكتب املدعي العام  يراقب :ةأولي دراساتثماني 
وحالة السفن املسجَّلة يف جزر القمر كرانيا، و وأ بيا وغينيا والعراق ونيجرييا وفلسطنيوموكول

 واليونان وكمبوديا.

 وفاةإثر ُسحبت  أوامر 4و،  تنفيذهامت أمراً  01منها القبض: إلقاء أمرًا ب تسعة وعشرون
 .املعنيني املشتبه هبم

 واوليس ،طوعًا أمام احملكمةَمثَلوا  املعنيوناألشخاص التسعة مجيع  :الحضوربأوامر تسعة 
 .حمتَجزين

  :محتَجزونأشخاص  ستة

 .تاغندان بوسكواحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية: 

 .غومبومببا بيري -جان مجهورية أفريقيا الوسطى:احلالة يف 

 .غوديه شارل بليهو  باغبواحلالة يف كوت ديفوار: لوران 

 .نغوينو أاحلالة يف أوغندا: دومينيك 

 مايل: أمحد الفقي املهدي احلالة يف

 هبمشتبهاً  81طلقاء: هم البالمشتبه 

 القبض.إلقاء تعتمد احملكمة على تعاون الدول واملنظمات الدولية لتنفيذ أوامر 

وقضية  االبتدائيةرحلة بُلغت فيها امل قضاياست  منها قضية 61 المحكمة رُفعت إلى
 .جرب األضرارمرحلة  بُلغت فيهماوقضيتان بُلغت فيها مرحلة االستئناف،  واحدة

 

 

 

 

 

  



 

ب ق  عل ت ي ما  ي ف ملستجدات  اا ي قضا ل  ا
ة دا يف احلال  أوغن

 .هذه احلالة باشر املدعي العام التحقيق يف 6111. ويف متوز/يوليو 6114إىل احملكمة يف كانون األول/ديسمرب فيها أحالت حكومة أوغندا احلالة 

 (التمهيدية املرحلة) أويت نسنتفو  كوين جوزيف ضد العام املدعي قضية
وليس هذان . 6116يف أوغندا منذ متوز/يوليو  تبك  ارتُ أهنا ب ييُدع جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،أعضاء جيش الرب للمقاومةمن كبار  ابصفتهم ،فنسنت أوتيو جوزيف كونيارتكاب ُيشتبه يف 
 .إثر وفاهتمالكن الدعوى عليهما أهنيت  مبوأوكوت ُأْضيَ و  سكا لوكويار ما آخرين اما هب اً حمتجزَين يف عهدة احملكمة. ويف بادئ األمر كانت هذه القضية تشمل مشتبه ماهباملشتبه 

 (االبتدائية املرحلة) نغوينو أ دومينيك ضد العام املدعي قضية
إتالف و ، الشخصواالعتداء على كرامة ، املعاملة القاسيةو التعذيب، و االستعباد اجلنسي، و االغتصاب، و القتل العمد والشروع فيه، و هامجة السكان املدنيني، مجرائم حرب ) يفكتيبة سينيا يف جيش الرب للمقاومة، هتم   قائدَ كما يُدَّعى بصفته   ،نغوينو دومينيك أُوجَّهت إىل 
ال  عمالً  باعتبارهالقسري  والتزويج، االسرتقاقو االغتصاب، و االستعباد اجلنسي، و التعذيب، و ، القتل العمد والشروع فيهجرائم ضد اإلنسانية )و ( احلربيةيف األعمال  مشاركة فعليةمشاركة للواستخدامهم جتنيداً إلزامياً اخلامسة عشرة  دونطفال جتنيد األو النهب، و ، املمتلكات
( يف مشال أوغندا. 6111( وأبوك )حزيران/يونيو 6111( ولوكودي )أيار/مايو 6111/أبريل ن( وأوديك )نيسا6114على خميمات النازحني يف باجول )تشرين األول/أكتوبر سياق هجمات  بارتكاهبا يفاّدُعي إنسانية( الالاألعمال غري ذلك من و  االضطهاد،و ، اً إنساني

 عهدة احملكمة.نغوين حمتَجز يف و . والسيد أ6102نون األول/ديسمرب كا  2فُأحيل إىل احملاكمة أمام الدائرة االبتدائية. ومن املقرر بدء احملاكمة يف  6102آذار/مارس  62املوجَّه إليه يف ومت اعتماد التهم 
ة  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلال

 . يف هذه احلالة باشر املدعي العام التحقيق 6111ويف حزيران/يونيو . 6111إىل احملكمة يف نيسان/أبريل فيها أحالت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية احلالة 

 (األضرار جرب )مرحلة دييلو نغابالو  توماس ضد العام املدعي قضية
، مؤسس احتاد الوطنيني الكونغوليني والقوات الوطنية لتحرير الكونغو، والقائد األعلى السابق للقوات الوطنية لتحرير نغا دييلواتوماس لوببأن ، 6106آذار/مارس  01يف الدائرة االبتدائية األوىل،  قضت

واستخدامهم  القوات الوطنية لتحرير الكونغويف صفوف  اخلامسة عشرة دونارتكاب جرمييت حرب متمثلتني يف جتنيد أطفال يف  اً كيشر باعتباره  حتاد الوطنيني الكونغوليني، مذنبالكونغو، ورئيس ا
احملكمة اجلنائية الدولية. ويف األول من كانون  يف عهدة حمتَجزاً الفرتة اليت أمضاها املدة حسم من هذه تُ وس .عاماً  01بالسجن ُحكم عليه ، 6106متوز/يوليو  01 ويف .6114وآب/أغسطس  6116لول/سبتمرب بني أي احلربيةيف األعمال  ةمشاركة فعليللمشاركة 

ويف الواجب اتّباعهما جلرب أضرار اجملين عليهم.  واإلجراءاتقرارًا بشأن املبادئ  أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل 6102 آب/اغسطس 7ويف عاماً.  01ملدة  هسجنالقرار القاضي بو  تهإدانالقاضي ب احلكم باألغلبية دائرة االستئناف أيدت، 6101األول/ديسمرب 
، مجاعياً  جملين عليهمجلرب أضرار ا مشروع خطة االبتدائية بتشكيلها اجلديدبأن يعرض على الدائرة لمجين عليهم الصندوق االستئماين لكلفت جرب أضرار اجملين عليهم، و الدائرة االبتدائية األوىل يف شأن  عنالصادر  األمر، عّدلت دائرة االستئناف 6102آذار/مارس  4

، أمرت الدائرة االبتدائية الثانية الصندوق 6102شباط/فرباير  1. ويف 6102تشرين الثاين/نوفمرب  4قدَّم الصندوق االستئماين للمجين عليهم اخلطة يف ف. (6102آذار/مارس  4 )االستئناف دائرة قرار صدور من تاريخ اعتبارًا شهر أستة أقصاه  أجلوذلك يف 
  .تهعقوبمدة فيه  ليمضيسجن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لو إىل يغا ديانل توماس لوبق  ، نُ 6102ل/ديسمرب كانون األو   01ويف . 6102كانون األول/ديسمرب   40االستئماين للمجين عليهم بإضافة معلومات إىل اخلطة حبلول 

 (األضرار جرب )مرحلة نغااكات جرمان ضد العام املدعي قضية
يف منطقة  قرية بوغورو والنهب( وقعت أثناء اهلجوم على ،متلكاتاملتدمري و  ،السكان املدنيني مهامجةو ، العمد ( وأربع جرائم حرب )القتلالعمد يف جرمية ضد اإلنسانية )القتلفاعاًل ثانوياً  باعتباره، نغااجرمان كات الثانية االبتدائيةرة ، أدانت الدائ6101آذار/مارس  7يف 

م هبا. . 6114شباط/فرباير  61ايتوري )مجهورية الكونغو الدميقراطية( يف   وحزيران/يوني 62ويف  .عاماً  06 نغا بالسجنتاعلى جرمان كا، باألغلبية، الدائرة االبتدائية الثانية حكمت 6101أيار/مايو  64ويف وقضت هذه الدائرة برباءته فيما خيص سائر اجلرائم اليت اهته
ويف  .(6101أيار/مايو  64 إىل 6117أيلول/سبتمرب  01)من  وسُتحسم من مدة السجن احملكوم هبا الفرتة اليت أمضاها حمتَجزاً يف عهدة احملكمة اجلنائية الدولية .اً هنائيحكماً  فغدا احلكم نغا.تاكااحلكم يف قضية   هاستئنافدعوى والدفاع  االدعاء كل من  وقفأ 6101
 6102كانون الثاين/يناير  01 على القرار املعين ُحدِّد هذه العقوبة. وبناء ختفيف ،نغااجرمان كات احملكوم هبا علىالعقوبة  إلعادة النظر يف ، كانت هذه الدائرة قد عيَّنتها خّصيصاً فة من ثالثة قضاة من دائرة االستئنافقررت هيئة مؤلَّ  6102تشرين الثاين/نوفمرب  04

 .جملين عليهما جرب أضراربشأن يف وقت الحق قرارات  وستصدر العقوبة.مدة ما تبقى من  ليمضي فيهسجن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية نغا إىل اقل جرمان كات، نُ 6102كانون األول/ديسمرب   01. ويف ه مدة السجنفي باعتباره التاريخ الذي تنتهي
 

 هنائية( تربئة ) شوي غوجولون ماتيو ضد العام املدعي قضية
اجلنسي( وسبع جرائم حرب )استخدام  عبادواالست ،االغتصابو ، العمد تتعلق بثالث جرائم ضد اإلنسانية )القتلكانت قد وجِّهت إليه هتم  من ، قوميني ودعاة االندماججبهة ال قائد أنه كانباملّدعى ، غوجولو شوينماتيو ، بُ رِّئ 6106كانون األول/ديسمرب   01يف 

، اجلنسي عباداالستو  ،هبالنو متلكات، املتدمري و  ،العمدالقتل و ، مشاركة مباشرة احلربيةال يشاركون يف األعمال فرادى مدنيني  مهامجةأو  هذهالسكان املدنيني بصفتهم  مهامجةو ، احلربيةيف األعمال  مشاركة فعليةمن العمر للمشاركة  ةاخلامسة عشر  مل يبلغواأطفال 
 6106كانون األول/ديسمرب   61. وكان املّدعي العام قد استأنف يف 6106كانون األول/ديسمرب   60وقد أُفرج عنه يف . مجهورية الكونغو الدميقراطية إيتوري يف مقاطعةيف  قرية بوغوروهجوم على  قيف سيا 6114شباط/فرباير  61ادهعي بارتكاهبا يف  (االغتصابو 

 رب.احلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اجلغوجولو شوي من التهم املتعلقة بن، أيدت دائرة االستئناف تربئة السيد ماتيو 6102شباط/فرباير  67احلكم بتربئته. ويف 

 (االبتدائية رحلةامل) تاغندان بوسكو ضد العام دعيامل قضية
 شريد السكانتو النهب، و ، للمدنيني اجلنسي عباداالستو االغتصاب، و  املدنيني، اهلجوم علىو  ،العمد القتل العمد والشروع يف للقوات الوطنية لتحرير الكونغو، ارتكب ثالث عشرة جرمية حرب )القتلالعامة نائب رئيس األركان أنه كان ب يُدعىالذي ، تاغندانبوسكو  يُتَهم

ومخس جرائم ضد اإلنسانية ( احلربيةيف األعمال  مشاركة فعليةيف صفوف القوات الوطنية لتحرير الكونغو واستخدامهم للمشاركة واستعبادهم اجلنسي وجتنيدهم من العمر  ةاخلامسة عشر  دوناغتصاب أطفال و ، العدوّ  ممتلكاتتدمري و مية، حم أعيانعلى  واهلجوماملدنيني، 
 املوّجهة إىلاعتماد التهم  باإلمجاعقررت الدائرة التمهيدية الثانية  6101 وحزيران/يوني 1. ويف هورية الكونغو الدميقراطية(مجاّدعي بارتكاهبا يف إيتوري ) القسري للمدنيني( النقلو  ،االضطهادو  ،اجلنسي عباداالستو  ،االغتصابو ، القتل العمد والشروع يف القتل العمد)

 احملكمة.نتاغندا حمتَجز يف عهدة  السيدو . يف مقر احملكمة 6102 سبتمرب/أيلول 6يف  تهحماكم وقد افتُتحت. فأحالته للمحاكمة نداتاغبوسكو ن

 التهم( اعتماد رُفض) مباروشيمانا كستكال ضد العام املدعي قضية
السكان  مهامجةاالضطهاد( وست جرائم حرب )و  ،نسانيةالالإاألفعال و االغتصاب، و التعذيب، و ، العمد مخس جرائم ضد اإلنسانية )القتل متهم يف، نغوزية أباكلالقوى املقات – لقوات الدميقراطية لتحرير رواندالالتنفيذي  األمني أنه كانب املدعى، كالكست مباروشيمانا

اعتماد التهم باألغلبية  التمهيدية األوىل الدائرة رفضت، 6100كانون األول/ديسمرب   02 ويف. 6111عام  مهورية الكونغو الدميقراطيةجبوجنوهبا كيفو   مشاليف  بارتكاهبانسانية(، يُّدعى غري اإلاملعاملة و  ،االغتصابو التعذيب، و ، العمد القتلو تدمري املمتلكات، و املدنيني، 
 املدعي العام هذا القرار.دعوى استئناف ، ردت دائرة االستئناف 6106أيار/مايو  41. ويف 6100كانون األول/ديسمرب   64يف  هطلق سراحأُ ف. باروشيمانام إىل السيد ةاملوجَّه
 (التمهيدية املرحلة) موداكومورا لفسرتس ضد امالع املدعي قضية

 ،النهبو املمتلكات،  وإتالفالتعذيب، و االغتصاب، و املعاملة القاسية، و التشويه، و ، العمد القتلو املدنيني،  على مو جاهلجرائم حرب ) تسع ، متهم يفنغوزيالقوى املقاتلة أباك – للقوات الدميقراطية لتحرير روانداالقائد األعلى أنه كان ب املدعى، لفستر موداكوموراس
 .حمتَجزاً يف عهدة احملكمةالسيد موداكومورا وليس . جبمهورية الكونغو الدميقراطيةوجنوهبا كيفو   مشال، يف إطار النزاع يف 6101أيلول/سبتمرب  إىل هناية 6111كانون الثاين/يناير   61 الفرتة املمتدة من بارتكاهبا يفاّدعي ، (الشخصكرامة على   االعتداءو 

ة رفور يف احلال السودا دا  نب
 .فيها باشر املدعي العام التحقيق 6112ويف حزيران/يونيو  .6112آذار/مارس  40 يفالصادر  0214احلالة إىل احملكمة مبوجب قراره هذه أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة 

 (التمهيدية املرحلة) (‘‘كوشيب علي’’) الرمحن عبد علي حممد وعلي (‘‘هارون أمحد’’) هارون حممد أمحد ضد العام املدعي قضية
النقل القسري للسكان، و ، العمد القتل منهاعشرين جرمية ضد اإلنسانية )يف  متهمانقائد ميليشيا اجلنجويد، الذي ُزعم أنه كان ، علي كوشيب، وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية، وأحمد هارون

اّدعي  والنهب( ،املمتلكات إتالفو  ،الشخصاالعتداء على كرامة و املدنيني، السكان  ومهامجة، العمد القتل منهاوعشرين جرمية حرب ) ( واثنتنياحلرية، والتعذيبالسجن أو احلرمان الشديد من و 
 . حمتَجزين يف عهدة احملكمةما هباملشتبه  وليس هذان .6111وعام  6114بالسودان عام  بارتكاهبا يف دارفور

 (التمهيدية املرحلة) البشري أمحد حسن عمر ضد العام املدعي قضية

با(  مخسة أوامر بإلقاء القبض )منها اثنان ُسح 
 متهم واحد حمتَجز 
 متهمان طليقان 

 قضيتان

 سبعة أوامر بإلقاء القبض
 متهم واحد حمتَجز 
 متهم واحد طليق 

 ست قضايا

 ستة أوامر بإلقاء القبض
 ثالثة أوامر باحلضور

 حمتَجزين م هبما من مشتبه 
 م طلقاء هبمخسة مشتبه 
 مخس قضايا



 

مشاركة مباشرة، أو على مدنيني ال يشاركون يف األعمال العدائية  هذهالسكان املدنيني بصفتهم  على اهلجومواالغتصاب( وجرمييت حرب )تعمد  ،والتعذيب ،والنقل القسري ،واإلبادة العمد، مخس جرائم ضد اإلنسانية )القتل متهم يف عمر البشيرالرئيس السوداين 
 .ه حمتَجزاً يف عهدة احملكمةبوليس هذا املشتبه لفور واملساليت والزغاوة. هي اإثنية مجاعات حبق اّدعي بارتكاهبا  لنهب( و ثالث جرائم إبادة مجاعيةوا

 (التهم اعتماد رُفض) قردة أبو إدريس حبر ضد العام املدعي قضية
أثناء بارتكاهبا النهب( اُدعي و ف  السالم، حلكبات مستخدمة يف مهمة ْر موظفني ومنشآت ومواد ووحدات ومَ  مهامجةتعمد و جرائم حرب )استعمال العنف ضد احلياة، يف ثالث تهم مق العام لعملياهتا العسكرية، ، رئيس اجلبهة املتحدة للمقاومة واملنسِّ بحر إدريس أبو قردة
 تشرين 61 إىل 01من املوجَّهة إليه يف الفرتة املمتدة اعتماد التهم  قدت جلساتعُ فه، ضور حبالسيد أبو قردة طوعًا أمام احملكمة إثر صدور أمر  وقد َمَثلعلى بعثة حف  السالم التابعة لالحتاد األفريقي يف السودان.  6117أيلول/سبتمرب  61هجوم ُشنَّ بتاريخ 

 لعدم كفاية األدلة. املوجَّهة إليه، رفضت الدائرة التمهيدية األوىل اعتماد التهم 6101شباط/فرباير  1. وبتاريخ 6111األول/أكتوبر 

 (االبتدائية رحلةامل) نورين أبكر بندا اهلل عبد ضد العام املدعي قضية
 6117أيلول/سبتمرب  61اُدعي بارتكاهبا أثناء هجوم ُشنَّ بتاريخ ( النهبو ومنشآت ومواد ووحدات وَمرْكبات مستخدمة يف مهمة حلف  السالم،  موظفنيتعمد مهامجة و ، متمثِّاًل يف القتل العمد احلياةجرائم حرب )استعمال العنف ضد يف ثالث  اً هتميواجه  عبد اهلل بندا

 .على بعثة حف  السالم التابعة لالحتاد األفريقي يف السودان
صالح محمد جربو ويف بادئ األمر كان . بالسودان مشال دارفوريف  يف حملية أم كدادة موقع اجلماعة العسكرية يف حسكنيتايف و على بعثة حف  السالم التابعة لالحتاد األفريقي يف السودان،  6117أيلول/سبتمرب  61رائم ارتكبت أثناء هجوم ُشنَّ يف ويُّدعى بأن هذه اجل

كما إن هذه  أبكر نورين. عبد اهلل بندا، أصدرت الدائرة االبتدائية الرابعة أمرًا بالقبض على 6101أيلول/سبتمرب  00. ويف بوفاتهأدلة تفيد  ، إثر تلقيها6104تشرين األول/أكتوبر  1 يف الدعوى عليهالدائرة االبتدائية الرابعة أهنت  لكن، مشمواًل هبذه القضية جاموس
، 6102آذار/مارس  4. ويف القبض عليه وتقدميه إىل احملكمةإلقاء  طلب، السودان ها، مبا فيه على أراضيهابهذا املشتبه إىل كل الدول اليت قد يكون  بأن يُ ْبل غاحملكمة  قلمرئيس  إىل وأوعزت، تهحماكم لبدءاحملدد  6101 تشرين الثاين/نوفمرب 01موعد ألغت  الدائرة
 .يهالقبض علبأمر ب اضي باالستعاضة عن األمر حبضورهالق الدائرة االبتدائية الرابعة قرارالسيد بندا  رة االستئناف دعوى استئنافدائ رفضت

 (التمهيدية املرحلة) حسني حممد الرحيم عبد ضد العام املدعي قضية
نسانية، الالإ، والنقل القسري، واالغتصاب، واألفعال العمد سبع جرائم ضد اإلنسانية )االضطهاد، والقتل متهم يف، وزير الدولة احلايل للدفاع الوطين يف حكومة السودان ووزير الداخلية السابق واملمثل اخلاص السابق للرئيس السوداين يف دارفور، عبد الرحيم محمد حسين

ه حمتَجزاً بوليس هذا املشتبه . فصاعداً  6116بارتكاهبا يف دارفور من عام  اُدعي (الشخص، واالعتداء على كرامة املمتلكات، واالغتصاب، والنهب وإتالفاملدنيني، السكان  ومهامجة، العمد رية، والتعذيب(، وسّت جرائم حرب )القتلوالسجن أو احلرمان الشديد من احل
 .يف عهدة احملكمة

ة ل حلا ة يف األوىل ا ا مجهوري ي ق ري ف وسطى أ ل   ا
 .يف هذه احلالة باشر املدعي العام التحقيق 6117ويف أيار/مايو . 6111إىل احملكمة يف كانون األول/ديسمرب فيها األوىل  ة مجهورية أفريقيا الوسطى احلالةأحالت حكوم

 (االستئناف )مرحلة غومبو ابمب بيري -جان ضد العام املدعي ضيةق
مت و  .6101تشرين الثاين/نوفمرب  66 يف تهحماكم تأوقد بدوالنهب(.  العمد، القتلو والقتل العمد( وثالث جرائم حرب )االغتصاب،  ،ضد اإلنسانية )االغتصاب جرميتني يف هتماً يواجه وقائدها األعلى،  حركة حترير الكونغوأنه رئيس ُزعم ، الذي غومبومبا بيير ب -جان

بيري مببا غومبو مذنب دون أي شك معقول يف جرميتني ضد اإلنسانية )القتل العمد، واالغتصاب( وثالث  -أعلنت الدائرة االبتدائية الثالثة يف احملكمة، باإلمجاع، أن جان 6102آذار/مارس  60ويف . 6101تشرين الثاين/نوفمرب  04و 06تقدمي املرافعات اخلتامية يف 
 .السيد مببا حمتَجز يف عهدة احملكمةو ستأنف احلكم باإلدانة واحلكم بالعقوبة. بيري مببا غومبو بالسجن مثاين عشرة سنة. وجيوز أن يُ  -على جان حكمت الدائرة االبتدائية الثالثة 6102حزيران/يونيو  60ويف  ل العمد، واالغتصاب، والنهب(.جرائم حرب )القت

 (االبتدائية رحلةامل) ريدوأ ونرسيس ندووَ  باباال وفيديل كابُنغو غ ندانْ مَ  جاك وجان موََسبا كيلولو إمييهو  غومبو بامب بيري -جان ضد العام املدعي ضيةق
املّدعي العام ضد جان بيري قضية  يف سياقمّدعى بارتكاهبا  بإقامة العدلجرائم خملة يف ، الدائرة االبتدائية السابعةأمام ونرسيس أريدو  وفيديل باباال َوندو وجان جاك َمْنغ ندا كابُنغو وإمييه كيلولو موََسبا بيري مببا غومبو -جان حماكمةبدأت ، 6102أيلول/سبتمرب  61يف 
تقدمي املرافعات  6102حزيران/يونيو  0أيار/مايو و 40يف هذه الدعوى، ومت يف  ، أقفلت الدائرة االبتدائية باب تقدمي األدلة6102نيسان/أبريل  61ويف  .زائفة أو مزيَّفةعاملني بأهنا أدلة  همتقدميأمام احملكمة و على الشهود  اً مفسد اً تأثري  تهمممارس تتمثَّل يف ،غومبو بامب

على ذمة  حمتَجزاً يبقى غومبو ف باجان بيري مبما أ باإلفراج عنهم مؤقتاً. 6101تشرين الثاين/أكتوبر  60التمهيدية الثانية كانت قد أمرت يف الدائرة  ألنأحرارًا إمييه كيلولو موََسبا وجان جاك َمْنغ ندا كابُنغو وفيديل باباال َوندو ونرسيس أريدو ل ثُ وميَْ اخلتامية يف احملاكمة. 
 .املّدعي العام ضدهقضية الدعوى يف 

ة ل حلا ة ا ي ن ا ث ل ة يف ا ا مجهوري ي ق ري ف وسطى أ ل  ا
 ةأولي دراسةإجرائه ثر أعلن مكتب املّدعي العام، إ، 6101أيلول/سبتمرب  61. ويف 6106غسطس أول من آب/عى بارتكاهبا على أراضيها منذ األرائم يدّ جب تتعلقفريقيا الوسطى أسلطات مجهورية  املّدعية العامة للمحكمة إحالة منتلقت ، 6101أيار/مايو  41يف 

 الدائرة التمهيدية الثانية.هذه احلالة إىل ت سند. وقد أُ 6106املّدعى بارتكاهبا فيها منذ عام ما يتعلق باجلرائم أفريقيا الوسطى فييف مجهورية  ياً ثان اً حتقيق مباشرته عن، يف هذا الشأنة شاملة مستقل

 
ة ل حلا ا يف ا ي ن  كي
 6111 - 6117شهدهتا الفرتة أعمال العنف اليت ب ما يتعلقفياحلالة يف مجهورية كينيا يف التحقيق من تلقاء نفسه  مبباشرة، أذنت الدائرة التمهيدية الثانية للمدعي العام 6101آذار/مارس  40يف 

 . 6112آذار/مارس  02منذ للمحكمة اجلنائية الدولية  األساسينظام الكينيا دولة طرف يف و . يف هذا البلداالنتخابات  يف أعقاب

 (عليهما الدعوى أهنيت) سانغ آراب وجوشوا روتو ساموي ويليام ضد العام املدعي قضية
 بدأت. وقد يف أعقاب االنتخابات يف كينيا 6111 - 6117أعمال العنف اليت شهدهتا الفرتة  سياق يفعي بارتكاهبا اده واالضطهاد(،  ،القسري همنقلوإبعاد السكان أو  ،ثالث جرائم ضد اإلنسانية )القتل واجها هتماً يف جوشوا آراب سانغو ويليام ساموي روتو

 جج اليت سيقت أمامها.الدائرة االبتدائية اخلامسة )ألف( الدعوى عليهما استناداُ إىل األدلة اليت ُقدِّمت إليها واحلأهنت  6102نيسان/أبريل  2ويف . 6104أيلول/سبتمرب  01يف  تهماحماكم

 (إليه املوجَّهة التهم سحبت) نياتايك مويغاي أوهورو ضد العام املدعي قضية
يف أعقاب  6111 - 6117ادهعي بارتكاهبا يف سياق أعمال العنف اليت شهدهتا الفرتة نسانية(، إالالال فعاألغري ذلك من و  ،واالضطهاد ،واالغتصابوإبعاد السكان أو نقلهم القسري،  العمد، مخس جرائم ضد اإلنسانية )القتلهتماً يف  واجه نياتايأوهورو مويغاي ك
 .السيد كينياتاضور حبمر األ وألغتيف هذه القضية  لدعوىالدائرة االبتدائية اخلامسة )باء( ا أهنت 6102آذار/مارس  04يف نياتا. و يكسحب التهم املوجَّهة إىل السيد  ل مذكرةأودعت املدعية العامة  6101كانون األول/ديسمرب   2ويف . االنتخابات يف كينيا

 (التمهيدية املرحلة) باراسا أوسابريي لرتو و  ضد العام املدعي قضية
 .وليس السيد باراسا حمتَجزاَ يف عهدة احملكمة .أمام احملكمة أو الشروع يف ممارسته شهودمن التأثري مفسد على ثالثة  يف ممارسة تتمثَّلأفعال جرمية خملة بإقامة العدل،  يف ثالثة متهم لتر أوسابيري باراساو و 

 (التمهيدية املرحلة) بيت بكويشك فيليبو  جيشريو بول ضد العام املدعي قضية
 حمتَجزين يف عهدة اليس املشتبه هبماإن هذين االدعاء.  تأثري مفسد على شهودتتمثَّل يف ممارسة لة بإقامة العدل، أفعال جرمية خم واملقيم فيها، مشتبه هبما يفاملنحدر من كينيا  ،‘‘ايغري كبسن’’املعروف أيضاً باسم ، بكويش بيتفيليب ككينيا، و  يفحمام وهو ، يشيروجبول 

 احملكمة. 

 
ة ل حلا ا يف ا ي ب ي  ل

حملكمة اجلنائية اإىل  6100شباط/فرباير  02منذ ليبيا  القائمة يفإحالة احلالة القاضي ب 0171قراره ، بإمجاع أعضائه، 6100شباط/فرباير  62اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف 
 املدعي العام التحقيق يف احلالة يف ليبيا.  باشر، 6100 آذار/مارس 4 يفالدولية. و 

 (التمهيدية املرحلة) القذايف اإلسالم سيف ضد العام املدعي قضية
شباط/فرباير  61ىت ح 6100شباط/فرباير  02يف الفرتة املمتدة من اُدعي بارتكاهبما يف شىت أحناء ليبيا واالضطهاد(  ،جرميتني ضد اإلنسانية )القتل العمدمتهم يف  سيف اإلسالم القذافي

أيدت ، 6101أيار/مايو  60. ويف احملكمة اجلنائية الدوليةإىل  بهاملشتبه  هذا بالتزامها القاضي بتقدميسيف اإلسالم القذايف وذّكرت ليبيا  علىمقبولية الدعوى  يف اليبيطعن الدائرة التمهيدية األوىل  رفضت، 6104أيار/مايو  40. ويف أو ما بعد هذا التاريخ 6100

 أمران بإلقاء القبض
 متهم واحد حمتَجز 

 طلقاء م هبما من مشتبه 
 قضيتان

 أوامر باحلضورستة 
 أمران بإلقاء القبض

 ما من متهمني حمتَجزين 
 م طلقاء هبثالثة مشتبه 
 أربع قضايا

ب(  ثالثة أوامر بإلقاء القبض )منها واحد ُسح 
 ما من متهمني حمتَجزين 

 ه واحد طليق بمشتبه 
 واحدةقضية 



 

 00يف يف قرار اختذته  ،الدائرة التمهيدية األوىل خلصت لكن عبد اهلل السنوسيقد ُأصدر أمر بالقبض على احملكمة. وكان  زًا يف عهدةحمتجَ  هباملشتبه هذا  وليسقبولية هذه الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية. مب وقضتالدائرة التمهيدية األوىل قرار دائرة االستئناف 
قرار دائرة االستئناف أيدت  6101متوز/يوليو  61ويف . اً فيه حقوراغبة االضطالع بالتحقيق يف القضية على ن ليبيا قادرة ألو  تنفذ إجراءات بشأنهن السلطات الليبية املختصة أل، احملكمة اجلنائية الدوليةأمام  الدعوى عليه، إىل عدم مقبولية 6104تشرين األول/أكتوبر 

 .إثر وفاته لكن الدعوى عليه أهنيت، منيار القذافي يمعمر محمد أب علىصدر أيضاً أمر بالقبض أُ . وكان قد ئرة التمهيدية األوىل معلنًة عدم مقبولية الدعوى على السيد السنوسي أمام احملكمة اجلنائية الدولية فانتهت هذه الدعوىالدا

 ديفوار كوت يف احلالة
إطار ضمن  تندرجما يتعلق جبرائم كوت ديفوار فيتحقيق من تلقاء نفسه يف احلالة يف  ال مبباشرةاإلذن ملدعي العام الثالثة على طلب االدائرة التمهيدية  وافقت، 6100تشرين األول/أكتوبر  4 يف

الدائرة التمهيدية ، قررت 6106شباط/فرباير  66 ويفرتكب يف املستقبل يف سياق هذه احلالة. قد تُ وفيما يتعلق جبرائم ، 6101تشرين الثاين/نوفمرب  61منذ ارتكاهبا ب ادهعياختصاص احملكمة 
كانت  و . 6101تشرين الثاين/نوفمرب  61و  6116أيلول/سبتمرب  01ارتكاهبا بني ب املّدعىص احملكمة اختصا املندرجة ضمن إطاريشمل اجلرائم  حبيثالتحقيق  مبباشرةاإلذن نطاق توسيع الثالثة 

 روما نظامعلى كوت ديفوار صادقت   6104شباط/فرباير  02يف و  .6100أيار/مايو  4ويف  6101كانون األول/ديسمرب   01تأكيد هذا القبول يف كوت ديفوار ، وأعادت رئاسة مجهورية  6114نيسان/أبريل  01قد أعلنت قبوهلا اختصاص احملكمة يف كوت ديفوار 
 .األساسي

 (االبتدائية رحلةامل) غوديه هليب وشارل باغبو لوران ضد العام املدعي قضية
كوت ديفوار أعمال العنف اليت أعقبت االنتخابات يف   سياقيف الشروع يف القتل العمد، واالضطهاد( ادهعي بارتكاهبا  -احتياطًا  -أو  نسانيةالالإوغري ذلك من األفعال  ،االغتصابو ، العمد أربع جرائم ضد اإلنسانية )القتل متهمان يف ليه غوديهب شارلو باغبولوران 

يف مبحاكمتهما. و الدائرة االبتدائية األوىل  ُكلِّفتف، املوجَّهة إليهمااعتماد التهم ، على الرتتيب، 6101كانون األول/ديسمرب   00و 6101 وحزيران/يوني 06يف  . وقد مت 6100 أبريلنيسان/ 06حىت  6101كانون األول/ديسمرب   02 املمتدة منخالل الفرتة 
 احملكمة. حمتَجزان يف عهدة ليه غوديهبوشارل  باغبولوران و . 6102كانون الثاين/يناير   61يف  احملاكمة وقد بدأت. وسرعتها فعالية اإلجراءات ضمانبغية  الدعوينيضم قررت الدائرة االبتدائية األوىل ، 6102آذار/مارس  00

 (التمهيدية املرحلة) باغبو سيمون ضد العام املدعي قضية
بارتكاهبا يف سياق أعمال العنف اليت أعقبت االنتخابات يف كوت ديفوار خالل الفرتة املمتدة من ادهعي  (نسانيةاإل غريال فعلك من األوغري ذوأشكال العنف اجلنسي األخرى، واالضطهاد،  ،االغتصابو ، العمد القتل ) أربع جرائم ضد اإلنسانية متهمة يف باغبوسيمون 
إىل احملكمة  اهبالقاضي بتقدمي هذه املشتبه بواجبها كوت ديفوار وذّكرت   باغبوعلى السيدة مقبولية الدعوى كوت ديفوار يف  طعنالدائرة التمهيدية األوىل  رفضت، 6101كانون األول/ديسمرب   00. ويف 6100 أبريلنيسان/ 06حىت  6101كانون األول/ديسمرب   02

 احملكمة.حمتَجزة يف عهدة  باغبوالسيدة ليست و  مبقبولية الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية.القاضي دائرة االستئناف القرار  أيدت 6102أيار/مايو  67ويف دون إبطاء. 

ة ل حلا  مايل يف ا
يف مايل منذ كانون  املّدعى بارتكاهباالتحقيق يف اجلرائم باشر املدعي العام ، 6104كانون الثاين/يناير   02. ويف 6106متوز/يوليو  04ىل احملكمة اجلنائية الدولية يف إ هافي احلالةمايل أحالت حكومة 

 .6106الثاين/يناير 

 (االبتدائية املرحلة) املهدي الفقي أمحد ضد العام املدعي قضية
إثر إصدار احملكمة يف  6102أيلول/سبتمرب  62إىل احملكمة يف  نقل السيد املهديايل. وقد مت مبأضرحة ومسجد يف متبكتو  ةتسع منها، للعبادةصة مباٍن خمصَّ ثار تارخيية و آعلى  تعميد توجيه هجماتاحلرب املتمثلة يف  جرمية متهم يف أحمد الفقي المهدي

ومن املقرَّر بدء حماكمته يف . 6102آذار/مارس  61املوجَّهة إليه، ومت اعتماد هذه التهم يف جلسة اعتماد التهم  ُعقدت 6102آذار/مارس  0ويف . 6102أيلول/سبتمرب  41يف مرة  ألولل أمام القضاة ثَ مَ فعليه. القبض ب اً أمر  6102أيلول/سبتمرب  01
 . 6102آب/أغسطس  66
 

ة ل حلا ا يف ا  جورجي
 01يوليو ومتوز/ 0، بني ورجياجبوما حوهلا أوسيتيا اجلنوبية يف  ملّدعى بارتكاهبا، ااختصاص احملكمة تندرج ضمن إطارتحقيق بشأن اجلرائم اليت اللشروع يف با ةالعام ةعيلمدّ لحملكمة اجلنائية الدولية يف االدائرة التمهيدية األوىل  ت، أذن6102 /ينايركانون الثاين  67يف 

 .6111أكتوبر تشرين االول/
 

 ثالثة أوامر بإلقاء القبض
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