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عن احملكم ة

أنشئت :مبوجب معاهدة دولية (نظام روما األساسي) بدأ نفاذها يف  0متوز/يوليو .6116
الدول األطراف :بلغ جمموع الدول األطراف يف نظام روما األساسي (اعتباراً من
 0حزيران/يونيو)  061دولة ،منها  41دولة أفريقية ،و 01دولة من منطقة آسيا واحمليط
اهلادئ ،و 01دولة من أوروبا الشرقية ،و 61دولة من منطقة أمريكا الالتينية والبحر
الكارييب ،و 62دولة من منطقة أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.
تندرج في إطار اختصاص المحكمة جرائم أربع هي أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع
الدويل أي :جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ،املرتكبة بعد األول
من متوز/يوليو  ،6116وجرمية العدوان عندما تتحقق شروط ممارسة احملكمة اختصاصها

ثماني دراسات أولية :يراقب مكتب املدعي العام احلاالت يف أفغانستان وبوروندي
املسجلة يف جزر القمر
وكولومبيا وغينيا والعراق ونيجرييا وفلسطني وأوكرانيا ،وحالة السفن
َّ
واليونان وكمبوديا.
تسعة وعشرون أمراً بإلقاء القبض :منها  01أمراً مت تنفيذها  ،و 4أوامر ُسحبت إثر وفاة
املشتبه هبم املعنيني.

تسعة أوامر بالحضور :مجيع األشخاص التسعة املعنيون َمثَلوا طوعاً أمام احملكمة ،وليسوا
حمتجزين.
َ
محتجزون:
ستة أشخاص
َ

فيما يتعلق هبا.

احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية :بوسكو نتاغندا.

 81قاضياً  :تنتخبهم مجعية الدول األطراف لوالية مدهتا تسع سنوات ،فيُنت َدبون للعمل يف

احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى :جان-بيري مببا غومبو.

الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف.

رئيسة المحكمة :القاضية سيلفيا فرناندس دي غورمندي

احلالة يف كوت ديفوار :لوران باغبو وشارل بليه غوديه.
احلالة يف أوغندا :دومينيك أونغوين.

المدعية العامة :السيدة فاطو بن سودا.
رئيس قلم المحكمة :السيد هرمان فون هيبل.

احلالة يف مايل :أمحد الفقي املهدي

 188موظف من زهاء  011دولة.

المشتبه بهم الطلقاء 81 :مشتبهاً به

ست لغات رسمية :اإلنكليزية والفرنسية ،والعربية والصينية والروسية واإلسبانية.

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

لغتا العمل :اإلنكليزية والفرنسية.

ُرفعت إلى المحكمة  61قضية منها ست قضايا بُلغت فيها املرحلة االبتدائية وقضية
واحدة بُلغت فيها مرحلة االستئناف ،وقضيتان بُلغت فيهما مرحلة جرب األضرار.

المقر :الهاي ،هولندا.
ستة مكاتب ميدانية :يف كينشاسا وبونيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ وكمباال (أوغندا)؛
وبانغي (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ ونريويب (كينيا)؛ وأبيدجان (كوت ديفوار).
الميزانية البرنامجية لعام  041.2 :6882مليون يورو
عمليات ا لتحقيق والقضاي ا ال يت تنظر فيها ا حمل كمة

عشر عمليات تحقيق :حيقِّق مكتب املدعي العام يف احلاالت يف أوغندا ،ومجهورية الكونغو
الدميقراطية ،ومجهورية أفريقيا الوسطى (احلالتني األوىل والثانية) ،ودارفور (السودان) ،وكينيا،
وليبيا ،وكوت ديفوار ،ومايل ،وجورجيا.

َ َّ
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املستجدات فيما يتعلق ب القضايا
احلالة يف أوغندا
أحالت حكومة أوغندا احلالة فيها إىل احملكمة يف كانون األول/ديسمرب  .6114ويف متوز/يوليو  6111باشر املدعي العام التحقيق يف هذه احلالة.
قضية املدعي العام ضد جوزيف كوين وفنسنت أويت (املرحلة التمهيدية)
يُشتبه يف ارتكاب جوزيف كوني وفنسنت أوتي ،بصفتهما من كبار أعضاء جيش الرب للمقاومة ،جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب يُدعي بأهنا ارتُكبت يف أوغندا منذ متوز/يوليو  .6116وليس هذان
ُضيَمبو لكن الدعوى عليهما أُهنيت إثر وفاهتما.
حمتجزين يف عهدة احملكمة .ويف بادئ األمر كانت هذه القضية تشمل مشتبهاً هبما آخرين اما رسكا لوكويا وأوكوت أ ْ
املشتبه هبما َ

مخسة أوامر بإلقاء القبض (منها اثنان ُسحبا)
حمتجز
متهم واحد َ
متهمان طليقان
قضيتان

قضية املدعي العام ضد دومينيك أونغوين (املرحلة االبتدائية)

قائد كتيبة سينيا يف جيش الرب للمقاومة ،هتم يف جرائم حرب (مهامجة السكان املدنيني ،والقتل العمد والشروع فيه ،واالغتصاب ،واالستعباد اجلنسي ،والتعذيب ،واملعاملة القاسية ،واالعتداء على كرامة الشخص ،وإتالف
ُو َّجهت إىل دومينيك أونغوين ،بصفته كما يُدَّعى َ
املمتلكات ،والنهب ،وجتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة جتنيداً إلزامياً واستخدامهم للمشاركة مشاركة فعلية يف األعمال احلربية) وجرائم ضد اإلنسانية (القتل العمد والشروع فيه ،والتعذيب ،واالستعباد اجلنسي ،واالغتصاب ،واالسرتقاق ،والتزويج القسري باعتباره عمالً ال
إنسانياً ،واالضطهاد ،وغري ذلك من األعمال الالإنسانية) ّادعُي بارتكاهبا يف سياق هجمات على خميمات النازحني يف باجول (تشرين األول/أكتوبر  )6114وأوديك (نيسان/أبريل  )6111ولوكودي (أيار/مايو  )6111وأبوك (حزيران/يونيو  )6111يف مشال أوغندا.
حمتجز يف عهدة احملكمة.
ومت اعتماد التهم َّ
املوجه إليه يف  62آذار/مارس  6102فأُحيل إىل احملاكمة أمام الدائرة االبتدائية .ومن املقرر بدء احملاكمة يف  2كانون األول/ديسمرب  .6102والسيد أونغوين َ

احلالة يف مجهورية الكونغو الدميق راطية
أحالت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية احلالة فيها إىل احملكمة يف نيسان/أبريل  .6111ويف حزيران/يونيو  6111باشر املدعي العام التحقيق يف هذه احلالة.
قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو (مرحلة جرب األضرار)

سبعة أوامر بإلقاء القبض
حمتجز
متهم واحد َ
متهم واحد طليق
ست قضايا

قضت الدائرة االبتدائية األوىل ،يف  01آذار/مارس  ،6106بأن توماس لوبانغا دييلو  ،مؤسس احتاد الوطنيني الكونغوليني والقوات الوطنية لتحرير الكونغو ،والقائد األعلى السابق للقوات الوطنية لتحرير
الكونغو ،ورئيس احتاد الوطنيني الكونغوليني ،مذنب باعتباره شريكاً يف ارتكاب جرمييت حرب متمثلتني يف جتنيد أطفال دون اخلامسة عشرة يف صفوف القوات الوطنية لتحرير الكونغو واستخدامهم
حمتجزاً يف عهدة احملكمة اجلنائية الدولية .ويف األول من كانون
أمضاها
للمشاركة مشاركة فعلية يف األعمال احلربية بني أيلول/سبتمرب  6116وآب/أغسطس  .6114ويف  01متوز/يوليو ُ ،6106حكم عليه بالسجن  01عاماً .وستُحسم من هذه املدة الفرتة اليت
َ
األول/ديسمرب  ،6101أيدت دائرة االستئناف باألغلبية احلكم القاضي بإدانته والقرار القاضي بسجنه ملدة  01عاماً .ويف  7آب/اغسطس  6102أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل قراراً بشأن املبادئ واإلجراءات الواجب اتّباعهما جلرب أضرار اجملين عليهم .ويف
 4آذار/مارس  ،6102ع ّدلت دائرة االستئناف األمر الصادر عن الدائرة االبتدائية األوىل يف شأن جرب أضرار اجملين عليهم ،وكلفت الصندوق االستئماين للمجين عليهم بأن يعرض على الدائرة االبتدائية بتشكيلها اجلديد مشروع خطة جلرب أضرار اجملين عليهم مجاعياً،
وذلك يف أجل أقصاه ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور قرار دائرة االستئناف (  4آذار/مارس  .)6102فقدَّم الصندوق االستئماين للمجين عليهم اخلطة يف  4تشرين الثاين/نوفمرب  .6102ويف  1شباط/فرباير  ،6102أمرت الدائرة االبتدائية الثانية الصندوق
االستئماين للمجين عليهم بإضافة معلومات إىل اخلطة حبلول  40كانون األول/ديسمرب  .6102ويف  01كانون األول/ديسمرب  ،6102نُقل توماس لوبانغا دييلو إىل سجن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ليمضي فيه مدة عقوبته.
قضية املدعي العام ضد جرمان كاتانغا (مرحلة جرب األضرار)
يف  7آذار/مارس  ،6101أدانت الدائرة االبتدائية الثانية جرمان كاتانغا ،باعتباره فاعالً ثانوياً يف جرمية ضد اإلنسانية (القتل العمد) وأربع جرائم حرب (القتل العمد ،ومهامجة السكان املدنيني ،وتدمري املمتلكات ،والنهب) وقعت أثناء اهلجوم على قرية بوغورو يف منطقة
ايتوري (مجهورية الكونغو الدميقراطية) يف  61شباط/فرباير  .6114وقضت هذه الدائرة برباءته فيما خيص سائر اجلرائم اليت هاهتم هبا .ويف  64أيار/مايو  6101حكمت الدائرة االبتدائية الثانية ،باألغلبية ،على جرمان كاتانغا بالسجن  06عاماً .ويف  62حزيران/يونيو
حمتجزاً يف عهدة احملكمة اجلنائية الدولية (من  01أيلول/سبتمرب  6117إىل  64أيار/مايو  .)6101ويف
 6101أوقف كل من االدعاء والدفاع دعوى استئنافه احلكم يف قضية كاتانغا .فغدا احلكم حكماً هنائياً .وستُحسم من مدة السجن احملكوم هبا الفرتة اليت أمضاها َ
خصيصاً إلعادة النظر يف العقوبة احملكوم هبا على جرمان كاتانغا ،ختفيف هذه العقوبة .وبناء على القرار املعين ُحدِّد  01كانون الثاين/يناير 6102
 04تشرين الثاين/نوفمرب  6102قررت هيئة مؤلَّفة من ثالثة قضاة من دائرة االستئناف ،كانت هذه الدائرة قد عيَّنتها ّ
باعتباره التاريخ الذي تنتهي فيه مدة السجن .ويف  01كانون األول/ديسمرب  ،6102نُقل جرمان كاتانغا إىل سجن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ليمضي فيه ما تبقى من مدة العقوبة .وستصدر يف وقت الحق قرارات بشأن جرب أضرار اجملين عليهم.
قضية املدعي العام ضد ماتيو نغوجولو شوي ( تربئة هنائية)
وجهت إليه تتعلق بثالث جرائم ضد اإلنسانية (القتل العمد ،واالغتصاب ،واالستعباد اجلنسي) وسبع جرائم حرب (استخدام
يف  01كانون األول/ديسمرب  ،6106بُِّرئ ماتيو نغوجولو شوي ،امل ّدعى بأنه كان قائد جبهة القوميني ودعاة االندماج ،من هتم كانت قد ِّ
أطفال مل يبلغوا اخلامسة عشرة من العمر للمشاركة مشاركة فعلية يف األعمال احلربية ،ومهامجة السكان املدنيني بصفتهم هذه أو مهامجة مدنيني فرادى ال يشاركون يف األعمال احلربية مشاركة مباشرة ،والقتل العمد ،وتدمري املمتلكات ،والنهب ،واالستعباد اجلنسي،
واالغتصاب) ادهعي بارتكاهبا يف  61شباط/فرباير  6114يف سياق هجوم على قرية بوغورو يف مقاطعة إيتوري يف مجهورية الكونغو الدميقراطية .وقد أُفرج عنه يف  60كانون األول/ديسمرب  .6106وكان امل ّدعي العام قد استأنف يف  61كانون األول/ديسمرب 6106
احلكم بتربئته .ويف  67شباط/فرباير  ،6102أيدت دائرة االستئناف تربئة السيد ماتيو نغوجولو شوي من التهم املتعلقة باجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.
قضية املدعي العام ضد بوسكو نتاغندا (املرحلة االبتدائية)

يُ َتهم بوسكو نتاغندا ،الذي يُدعى بأنه كان نائب رئيس األركان العامة للقوات الوطنية لتحرير الكونغو ،ارتكب ثالث عشرة جرمية حرب (القتل العمد والشروع يف القتل العمد ،واهلجوم على املدنيني ،واالغتصاب ،واالستعباد اجلنسي للمدنيني ،والنهب ،وتشريد السكان
العدو ،واغتصاب أطفال دون اخلامسة عشرة من العمر واستعبادهم اجلنسي وجتنيدهم يف صفوف القوات الوطنية لتحرير الكونغو واستخدامهم للمشاركة مشاركة فعلية يف األعمال احلربية) ومخس جرائم ضد اإلنسانية
املدنيني ،واهلجوم على أعيان حممية ،وتدمري ممتلكات ّ
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َ
قضية املدعي العام ضد كالكست مباروشيمانا ( ُرفض اعتماد التهم)

كالكست مباروشيمانا ،املدعى بأنه كان األمني التنفيذي للقوات الدميقراطية لتحرير رواندا – القوى املقاتلة أباكنغوزي ،متهم يف مخس جرائم ضد اإلنسانية (القتل العمد ،والتعذيب ،واالغتصاب ،واألفعال الالإنسانية ،واالضطهاد) وست جرائم حرب (مهامجة السكان
املدنيني ،وتدمري املمتلكات ،والقتل العمد ،والتعذيب ،واالغتصاب ،واملعاملة غري اإلنسانية) ،يُ ّدعى بارتكاهبا يف مشال كيفو وجنوهبا جبمهورية الكونغو الدميقراطية عام  .6111ويف  02كانون األول/ديسمرب  ،6100رفضت الدائرة التمهيدية األوىل باألغلبية اعتماد التهم
املوجهة إىل السيد مباروشيمانا .فأُطلق سراحه يف  64كانون األول/ديسمرب  .6100ويف  41أيار/مايو  ،6106ردت دائرة االستئناف دعوى استئناف املدعي العام هذا القرار.
َّ
قضية املدعي العام ضد سلفسرت موداكومورا (املرحلة التمهيدية)

سلفستر موداكومورا ،املدعى بأنه كان القائد األعلى للقوات الدميقراطية لتحرير رواندا – القوى املقاتلة أباكنغوزي ،متهم يف تسع جرائم حرب (اهلجوم على املدنيني ،والقتل العمد ،والتشويه ،واملعاملة القاسية ،واالغتصاب ،والتعذيب ،وإتالف املمتلكات ،والنهب،
حمتجزاً يف عهدة احملكمة.
واالعتداء على كرامة الشخص)ّ ،ادعي بارتكاهبا يف الفرتة املمتدة من  61كانون الثاين/يناير  6111إىل هناية أيلول/سبتمرب  ،6101يف إطار النزاع يف مشال كيفو وجنوهبا جبمهورية الكونغو الدميقراطية .وليس السيد موداكومورا َ

احلالة يف دارفور بالسودا ن
أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة هذه احلالة إىل احملكمة مبوجب قراره  0214الصادر يف  40آذار/مارس  .6112ويف حزيران/يونيو  6112باشر املدعي العام التحقيق فيها.
قضية املدعي العام ضد أمحد حممد هارون (’’أمحد هارون‘‘) وعلي حممد علي عبد الرمحن (’’علي كوشيب‘‘) (املرحلة التمهيدية)

أحمد هارون ،وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية ،وعلي كوشيب ،الذي ُزعم أنه كان قائد ميليشيا اجلنجويد ،متهمان يف عشرين جرمية ضد اإلنسانية (منها القتل العمد ،والنقل القسري للسكان،
والسجن أو احلرمان الشديد من احلرية ،والتعذيب) واثنتني وعشرين جرمية حرب (منها القتل العمد ،ومهامجة السكان املدنيني ،واالعتداء على كرامة الشخص ،وإتالف املمتلكات ،والنهب) ّادعي
حمتجزين يف عهدة احملكمة.
بارتكاهبا يف دارفور بالسودان عام  6114وعام  .6111وليس هذان املشتبه هبما َ
قضية املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري (املرحلة التمهيدية)

ستة أوامر بإلقاء القبض
ثالثة أوامر باحلضور
حمتجزين
ما من مشتبه هبم َ
مخسة مشتبه هبم طلقاء
مخس قضايا

الرئيس السوداين عمر البشير متهم يف مخس جرائم ضد اإلنسانية (القتل العمد ،واإلبادة ،والنقل القسري ،والتعذيب ،واالغتصاب) وجرمييت حرب (تعمد اهلجوم على السكان املدنيني بصفتهم هذه أو على مدنيني ال يشاركون يف األعمال العدائية مشاركة مباشرة،
حمتجزاً يف عهدة احملكمة.
والنهب) و ثالث جرائم إبادة مجاعية ّادعي بارتكاهبا حبق مجاعات إثنية هي الفور واملساليت والزغاوة .وليس هذا املشتبه به َ
قضية املدعي العام ضد حبر إدريس أبو قردة ( ُرفض اعتماد التهم)
وم ْركبات مستخدمة يف مهمة حلف السالم ،والنهب) ُادعي بارتكاهبا أثناء
بحر إدريس أبو قردة ،رئيس اجلبهة املتحدة للمقاومة و ِّ
املنسق العام لعملياهتا العسكرية ،متهم يف ثالث جرائم حرب (استعمال العنف ضد احلياة ،وتعمد مهامجة موظفني ومنشآت ومواد ووحدات َ
املوجهة إليه يف الفرتة املمتدة من  01إىل  61تشرين
هجوم ُش َّن بتاريخ  61أيلول/سبتمرب  6117على بعثة حف السالم التابعة لالحتاد األفريقي يف السودان .وقد َمثَل السيد أبو قردة طوعاً أمام احملكمة إثر صدور أمر حبضوره ،فعُقدت جلسات اعتماد التهم َّ
املوجهة إليه لعدم كفاية األدلة.
األول/أكتوبر  .6111وبتاريخ  1شباط/فرباير  ،6101رفضت الدائرة التمهيدية األوىل اعتماد التهم َّ
قضية املدعي العام ضد عبد اهلل بندا أبكر نورين (املرحلة االبتدائية)
وم ْركبات مستخدمة يف مهمة حلف السالم ،والنهب) ُادعي بارتكاهبا أثناء هجوم ُش َّن بتاريخ  61أيلول/سبتمرب 6117
عبد اهلل بندا يواجه هتماً يف ثالث جرائم حرب (استعمال العنف ضد احلياة متمثِّالً يف القتل العمد ،وتعمد مهامجة موظفني ومنشآت ومواد ووحدات َ
على بعثة حف السالم التابعة لالحتاد األفريقي يف السودان.
ويُ ّدعى بأن هذه اجلرائم ارتكبت أثناء هجوم ُش َّن يف  61أيلول/سبتمرب  6117على بعثة حف السالم التابعة لالحتاد األفريقي يف السودان ،ويف موقع اجلماعة العسكرية يف حسكنيتا يف حملية أم كدادة يف مشال دارفور بالسودان .ويف بادئ األمر كان صالح محمد جربو

جاموس مشموالً هبذه القضية ،لكن الدائرة االبتدائية الرابعة أهنت الدعوى عليه يف  1تشرين األول/أكتوبر  ،6104إثر تلقيها أدلة تفيد بوفاته .ويف  00أيلول/سبتمرب  ،6101أصدرت الدائرة االبتدائية الرابعة أمراً بالقبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين .كما إن هذه
الدائرة ألغت موعد  01تشرين الثاين/نوفمرب  6101احملدد لبدء حماكمته ،وأوعزت إىل رئيس قلم احملكمة بأن يُْبلغ إىل كل الدول اليت قد يكون هذا املشتبه به على أراضيها ،مبا فيها السودان ،طلب إلقاء القبض عليه وتقدميه إىل احملكمة .ويف  4آذار/مارس ،6102
رفضت دائرة االستئناف دعوى استئناف السيد بندا قرار الدائرة االبتدائية الرابعة القاضي باالستعاضة عن األمر حبضوره بأمر بالقبض عليه.
قضية املدعي العام ضد عبد الرحيم حممد حسني (املرحلة التمهيدية)
عبد الرحيم محمد حسين  ،وزير الدولة احلايل للدفاع الوطين يف حكومة السودان ووزير الداخلية السابق واملمثل اخلاص السابق للرئيس السوداين يف دارفور ،متهم يف سبع جرائم ضد اإلنسانية (االضطهاد ،والقتل العمد ،والنقل القسري ،واالغتصاب ،واألفعال الالإنسانية،
حمتجزاً
والسجن أو احلرمان الشديد من احلرية ،والتعذيب)ّ ،
وست جرائم حرب (القتل العمد ،ومهامجة السكان املدنيني ،وإتالف املمتلكات ،واالغتصاب ،والنهب ،واالعتداء على كرامة الشخص) ُادعي بارتكاهبا يف دارفور من عام  6116فصاعداً .وليس هذا املشتبه به َ
يف عهدة احملكمة.
أمران بإلقاء القبض
احلالة األوىل يف مجهورية أف ريقي ا الوسط ى
حمتجز
متهم واحد َ
.
احلالة
هذه
يف
التحقيق
العام
املدعي
باشر
6117
أيار/مايو
ويف
.
6111
األول/ديسمرب
كانون
يف
احملكمة
إىل
فيها
األوىل
أحالت حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى احلالة
ما من مشتبه هبم طلقاء
قضيتان
قضية املدعي العام ضد جان -بيري مببا غومبو (مرحلة االستئناف)

جان -بيير بمبا غومبو ،الذي ُزعم أنه رئيس حركة حترير الكونغو وقائدها األعلى ،يواجه هتماً يف جرميتني ضد اإلنسانية (االغتصاب ،والقتل العمد) وثالث جرائم حرب (االغتصاب ،والقتل العمد ،والنهب) .وقد بدأت حماكمته يف  66تشرين الثاين/نوفمرب  .6101ومت
تقدمي املرافعات اخلتامية يف  06و 04تشرين الثاين/نوفمرب  .6101ويف  60آذار/مارس  6102أعلنت الدائرة االبتدائية الثالثة يف احملكمة ،باإلمجاع ،أن جان -بيري مببا غومبو مذنب دون أي شك معقول يف جرميتني ضد اإلنسانية (القتل العمد ،واالغتصاب) وثالث
حمتجز يف عهدة احملكمة.
جرائم حرب (القتل العمد ،واالغتصاب ،والنهب) .ويف  60حزيران/يونيو  6102حكمت الدائرة االبتدائية الثالثة على جان -بيري مببا غومبو بالسجن مثاين عشرة سنة .وجيوز أن يُستأنف احلكم باإلدانة واحلكم بالعقوبة .والسيد مببا َ
موَسبا وجان جاك َمْنغندا كابُنغو وفيديل باباال َوندو ونرسيس أريدو (املرحلة االبتدائية)
قضية املدعي العام ضد جان -بيري مببا غومبو وإمييه كيلولو َ

موَسبا وجان جاك َمْنغندا كابُنغو وفيديل باباال َوندو ونرسيس أريدو أمام الدائرة االبتدائية السابعة ،يف جرائم خملة بإقامة العدل م ّدعى بارتكاهبا يف سياق قضية امل ّدعي العام ضد جان بيري
يف  61أيلول/سبتمرب  ،6102بدأت حماكمة جان -بيري مببا غومبو وإمييه كيلولو َ
مببا غومبو ،تتمثَّل يف ممارستهم تأثرياً مفسداً على الشهود أمام احملكمة وتقدميهم أدلة عاملني بأهنا زائفة أو مزيَّفة .ويف  61نيسان/أبريل  ،6102أقفلت الدائرة االبتدائية باب تقدمي األدلة يف هذه الدعوى ،ومت يف  40أيار/مايو و 0حزيران/يونيو  6102تقدمي املرافعات
حمتجزاً على ذمة
اخلتامية يف احملاكمة .وميَْثُل إمييه كيلولو َ
موَسبا وجان جاك َمْنغندا كابُنغو وفيديل باباال َوندو ونرسيس أريدو أحراراً ألن الدائرة التمهيدية الثانية كانت قد أمرت يف  60تشرين الثاين/أكتوبر  6101باإلفراج عنهم مؤقتاً .أما جان بيري مببا غومبو فيبقى َ
الدعوى يف قضية امل ّدعي العام ضده.
احلالة الث انية يف مجهورية أف ريقي ا الوسط ى
يف  41أيار/مايو  ،6101تلقت امل ّدعية العامة للمحكمة إحالة من سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى تتعلق جبرائم ي ّدعى بارتكاهبا على أراضيها منذ األول من آب/أغسطس  .6106ويف  61أيلول/سبتمرب  ،6101أعلن مكتب امل ّدعي العام ،إثر إجرائه دراسة أولية
مستقلة شاملة يف هذا الشأن ،عن مباشرته حتقيقاً ثانياً يف مجهورية أفريقيا الوسطى فيما يتعلق باجلرائم امل ّدعى بارتكاهبا فيها منذ عام  .6106وقد أُسندت هذه احلالة إىل الدائرة التمهيدية الثانية.

احلالة يف كيني ا
يف  40آذار/مارس  ،6101أذنت الدائرة التمهيدية الثانية للمدعي العام مبباشرة التحقيق من تلقاء نفسه يف احلالة يف مجهورية كينيا فيما يتعلق بأعمال العنف اليت شهدهتا الفرتة 6111 - 6117
يف أعقاب االنتخابات يف هذا البلد .وكينيا دولة طرف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ  02آذار/مارس .6112
قضية املدعي العام ضد ويليام ساموي روتو وجوشوا آراب سانغ (أُهنيت الدعوى عليهما)

ستة أوامر باحلضور
أمران بإلقاء القبض
حمتجزين
ما من متهمني َ
ثالثة مشتبه هبم طلقاء
أربع قضايا

ويليام ساموي روتو وجوشوا آراب سانغ واجها هتماً يف ثالث جرائم ضد اإلنسانية (القتل ،وإبعاد السكان أو نقلهم القسري ،واالضطهاد) ،ا هدعي بارتكاهبا يف سياق أعمال العنف اليت شهدهتا الفرتة  6111 - 6117يف أعقاب االنتخابات يف كينيا .وقد بدأت
حماكمتهما يف  01أيلول/سبتمرب  .6104ويف  2نيسان/أبريل  6102أهنت الدائرة االبتدائية اخلامسة (ألف) الدعوى عليهما استناداُ إىل األدلة اليت قُدِّمت إليها واحلجج اليت سيقت أمامها.
املوجهة إليه)
قضية املدعي العام ضد أوهورو مويغاي كينياتا (سحبت التهم َّ
أوهورو مويغاي كينياتا واجه هتماً يف مخس جرائم ضد اإلنسانية (القتل العمد ،وإبعاد السكان أو نقلهم القسري ،واالغتصاب ،واالضطهاد ،وغري ذلك من األفعال الالإنسانية) ،ادهعي بارتكاهبا يف سياق أعمال العنف اليت شهدهتا الفرتة  6111 - 6117يف أعقاب
املوجهة إىل السيد كينياتا .ويف  04آذار/مارس  6102أهنت الدائرة االبتدائية اخلامسة (باء) الدعوى يف هذه القضية وألغت األمر حبضور السيد كينياتا.
االنتخابات يف كينيا .ويف  2كانون األول/ديسمرب  6101أودعت املدعية العامة مذكرة لسحب التهم َّ
قضية املدعي العام ضد وولرت أوسابريي باراسا (املرحلة التمهيدية)
حمتجزاَ يف عهدة احملكمة.
وولتر أوسابيري باراسا متهم يف ثالثة أفعال جرمية خملة بإقامة العدل ،تتمثَّل يف ممارسة تأثري مفسد على ثالثة من الشهود أمام احملكمة أو الشروع يف ممارسته .وليس السيد باراسا َ
قضية املدعي العام ضد بول جيشريو وفيليب كبكويش بيت (املرحلة التمهيدية)
حمتجزين يف عهدة
بول جيشيرو ،وهو حمام يف كينيا ،وفيليب كبكويش بيت ،املعروف أيضاً باسم ’’كبسنغرييا‘‘ ،املنحدر من كينيا واملقيم فيها ،مشتبه هبما يف أفعال جرمية خملة بإقامة العدل ،تتمثَّل يف ممارسة تأثري مفسد على شهود االدعاء .إن هذين املشتبه هبما ليسا َ
احملكمة.

احلالة يف ليبي ا
اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف  62شباط/فرباير  ،6100بإمجاع أعضائه ،قراره  0171القاضي بإحالة احلالة القائمة يف ليبيا منذ  02شباط/فرباير  6100إىل احملكمة اجلنائية
الدولية .ويف  4آذار/مارس  ،6100باشر املدعي العام التحقيق يف احلالة يف ليبيا.
قضية املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف (املرحلة التمهيدية)

ثالثة أوامر بإلقاء القبض (منها واحد ُسحب)
حمتجزين
ما من متهمني َ
مشتبه به واحد طليق
قضية واحدة

سيف اإلسالم القذافي متهم يف جرميتني ضد اإلنسانية (القتل العمد ،واالضطهاد) ُادعي بارتكاهبما يف شىت أحناء ليبيا يف الفرتة املمتدة من  02شباط/فرباير  6100حىت  61شباط/فرباير
 6100أو ما بعد هذا التاريخ .ويف  40أيار/مايو  ،6104رفضت الدائرة التمهيدية األوىل طعن ليبيا يف مقبولية الدعوى على سيف اإلسالم القذايف وذ ّكرت ليبيا بالتزامها القاضي بتقدمي هذا املشتبه به إىل احملكمة اجلنائية الدولية .ويف  60أيار/مايو  ،6101أيدت

حمتجزاً يف عهدة احملكمة .وكان قد أُصدر أمر بالقبض على عبد اهلل السنوسي لكن الدائرة التمهيدية األوىل خلصت ،يف قرار اختذته يف 00
دائرة االستئناف قرار الدائرة التمهيدية األوىل وقضت مبقبولية هذه الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية .وليس هذا املشتبه به َ
تشرين األول/أكتوبر  ،6104إىل عدم مقبولية الدعوى عليه أمام احملكمة اجلنائية الدولية ،ألن السلطات الليبية املختصة تنفذ إجراءات بشأنه وألن ليبيا قادرة على االضطالع بالتحقيق يف القضية وراغبة فيه حقاً .ويف  61متوز/يوليو  6101أيدت دائرة االستئناف قرار
الدائرة التمهيدية األوىل معلنةً عدم مقبولية الدعوى على السيد السنوسي أمام احملكمة اجلنائية الدولية فانتهت هذه الدعوى .وكان قد أُصدر أيضاً أمر بالقبض على معمر محمد أبي منيار القذافي ،لكن الدعوى عليه أُهنيت إثر وفاته.

احلالة يف كوت ديف وار

ثالثة أوامر بإلقاء القبض
حمتجزان
مشتبه هبما اثنان َ
مشتبه به واحد طليق
قضيتان

يف  4تشرين األول/أكتوبر  ،6100وافقت الدائرة التمهيدية الثالثة على طلب املدعي العام اإلذن مبباشرة التحقيق من تلقاء نفسه يف احلالة يف كوت ديفوار فيما يتعلق جبرائم تندرج ضمن إطار
اختصاص احملكمة ادهعي بارتكاهبا منذ  61تشرين الثاين/نوفمرب  ،6101وفيما يتعلق جبرائم قد تُرتكب يف املستقبل يف سياق هذه احلالة .ويف  66شباط/فرباير  ،6106قررت الدائرة التمهيدية
الثالثة توسيع نطاق اإلذن مبباشرة التحقيق حبيث يشمل اجلرائم املندرجة ضمن إطار اختصاص احملكمة امل ّدعى بارتكاهبا بني  01أيلول/سبتمرب  6116و  61تشرين الثاين/نوفمرب  .6101وكانت
كوت ديفوار قد أعلنت قبوهلا اختصاص احملكمة يف  01نيسان/أبريل  ،6114وأعادت رئاسة مجهورية كوت ديفوار تأكيد هذا القبول يف  01كانون األول/ديسمرب  6101ويف  4أيار/مايو  .6100ويف  02شباط/فرباير  6104صادقت كوت ديفوار على نظام روما
األساسي.
قضية املدعي العام ضد لوران باغبو وشارل بليه غوديه (املرحلة االبتدائية)

لوران باغبو وشارل بليه غوديه متهمان يف أربع جرائم ضد اإلنسانية (القتل العمد ،واالغتصاب ،وغري ذلك من األفعال الالإنسانية أو  -احتياطاً  -الشروع يف القتل العمد ،واالضطهاد) ادهعي بارتكاهبا يف سياق أعمال العنف اليت أعقبت االنتخابات يف كوت ديفوار
املوجهة إليهما ،ف ُكلِّفت الدائرة االبتدائية األوىل مبحاكمتهما .ويف
خالل الفرتة املمتدة من  02كانون األول/ديسمرب  6101حىت  06نيسان/أبريل  . 6100وقد مت يف  06حزيران/يونيو  6101و 00كانون األول/ديسمرب  ،6101على الرتتيب ،اعتماد التهم َّ
حمتجزان يف عهدة احملكمة.
 00آذار/مارس  ،6102قررت الدائرة االبتدائية األوىل ضم الدعويني بغية ضمان فعالية اإلجراءات وسرعتها .وقد بدأت احملاكمة يف  61كانون الثاين/يناير  .6102ولوران باغبو وشارل بليه غوديه َ
قضية املدعي العام ضد سيمون باغبو (املرحلة التمهيدية)

سيمون باغبو متهمة يف أربع جرائم ضد اإلنسانية ( القتل العمد ،واالغتصاب ،وأشكال العنف اجلنسي األخرى ،واالضطهاد ،وغري ذلك من األفعال غري اإلنسانية) ادهعي بارتكاهبا يف سياق أعمال العنف اليت أعقبت االنتخابات يف كوت ديفوار خالل الفرتة املمتدة من
 02كانون األول/ديسمرب  6101حىت  06نيسان/أبريل  .6100ويف  00كانون األول/ديسمرب  ،6101رفضت الدائرة التمهيدية األوىل طعن كوت ديفوار يف مقبولية الدعوى على السيدة باغبو وذ ّكرت كوت ديفوار بواجبها القاضي بتقدمي هذه املشتبه هبا إىل احملكمة
حمتجزة يف عهدة احملكمة.
دون إبطاء .ويف  67أيار/مايو  6102أيدت دائرة االستئناف القرار القاضي مبقبولية الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية .وليست السيدة باغبو َ
احلالة يف ما يل
أحالت حكومة مايل احلالة فيها إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف  04متوز/يوليو  .6106ويف  02كانون الثاين/يناير  ،6104باشر املدعي العام التحقيق يف اجلرائم امل ّدعى بارتكاهبا يف مايل منذ كانون
الثاين/يناير .6106

أمر واحد بإلقاء القبض
حمتجز
متهم واحد َ
قضية واحدة

قضية املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي (املرحلة االبتدائية)
ٍ
خمصصة للعبادة ،منها تسعة أضرحة ومسجد يف متبكتو مبايل .وقد مت نقل السيد املهدي إىل احملكمة يف  62أيلول/سبتمرب  6102إثر إصدار احملكمة يف
أحمد الفقي المهدي متهم يف جرمية احلرب املتمثلة يف تعميد توجيه هجمات على آثار تارخيية ومبان َّ
املقرر بدء حماكمته يف
 01أيلول/سبتمرب  6102أمراً بالقبض عليه .ف َمثَل أمام القضاة ألول مرة يف  41أيلول/سبتمرب  .6102ويف  0آذار/مارس  6102عُقدت جلسة اعتماد التهم َّ
املوجهة إليه ،ومت اعتماد هذه التهم يف  61آذار/مارس  .6102ومن َّ
 66آب/أغسطس .6102
احلالة يف جورجيا
يف  67كانون الثاين/يناير  ،6102أذنت الدائرة التمهيدية األوىل يف احملكمة اجلنائية الدولية للم ّدعية العامة بالشروع يف التحقيق بشأن اجلرائم اليت تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ،امل ّدعى بارتكاهبا يف أوسيتيا اجلنوبية وما حوهلا جبورجيا ،بني  0متوز/يوليو و01
تشرين االول/أكتوبر .6111
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