الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى
تقرير عن المادة )1(35
ملخص تنفيذي

 42أيلول/سبتمبر 4112

ملخص تنفيذي
المعايير الواردة في المادة 35
 - 1لدى اختاذ املدعي العام قراراً بشأن وجود أساس معقول للشروع يف حتقيق ،ينص نظام روما األساسي (يشار
إليه يف ما يلي باسم "النظام األساسي") للمحكمة اجلنائية الدولية (يشار إليها يف ما يلي باسم "احملكمة") على أن
ينظر املدعي العام يف العوامل الواردة يف الفقرات الفرعية من (أ) إىل (ج) من املادة  . )1(35وتتصل هذه العوامل
على وجه التحديد مبا هو آت :االختصاص (الزماين ،واملادي ،وما إذا كان االختصاص إقليمياً أم شخصياً)؛
واملقبولية (التكامل واخلطورة)؛ ومصاحل العدالة .ويتمثّل معيار الثبوت الال مزم للشروع يف التحقيق يف حالة ما ،حبسب
النظام األساسي  ،يف "األساس املعقول" .وعلى الرغم من أن مكتب املدعي العام (يشار إليه يف ما يلي باسم
"املكتب") ليس مطلوباً منه أن ينشر تقريره عندما يتصرف عمالً بإحالة مبوجب املادة  ،)1(35فإن املكتب قرر أن
ينشر تقريره ،مما يصب يف صاحل تعزيز الوضوح يف ما يتعلق بأنشطته وقراراته القانونية  .ويستند هذا التقرير الذي
األول/ديسمرب
يتناول احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل معلومات مجعها املكتب يف الفرتة من كانون ّ
 2112إىل آب/أغسطس .2112
التاريخ اإلجرائي
 - 2ظل املكتب حيلل احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف اآلونة األخرية منذ هناية عام  . 2112ويف خالل عام
 ، 2115أصدر مكتب املدعي العام ثالثة بيانات تتصل باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
األول/ديسمرب  ، 2115أعربت النائبة العامة عن خماوفها من تطور األحداث يف مجهورية أفريقيا
 - 5ويف  9كانون ّ
الوسطى ،وال سيما التقارير اليت أفادت بأن جرائم خطرية جار ارتكاهبا .وطالبت املدعية العامة األطراف كافة (مبن
فيهم عناصر السيليكا السابقني وجمموعات امليليشيات األخرى ،مثل ميليشيات مناهضي محلة السواطري (أنيت-
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باالكا) ) لالمتناع عن شن هجمات على املدنيني وارتكاب جرائم ،وإال فإهنم سيخاطرون باخلضوع للتحقيق
واملقاضاة من قبل املكتب.1
 - 2ويف  7شباط/فرباير  ،2112أعلنت املدعية العامة أن احلوادث واجلرائم اخلطرية املزعوم ارتكاهبا ،اليت رمبا تقع
ضمن اختصاص احملكمة ،تش ّك ل حالة جديدة غري متصلة باحلالة اليت سبق أن أحالتها سلطات مجهورية أفريقيا
الوسطى إىل احملكمة يف كانون األول/ديسمرب  . 2112وقررت املدعية العامة ،بناءً على ذلك ،فتح حتقيق مبدئي يف
هذه احلالة اجلديدة.2
 - 3ويف  51أيار/مايو  ، 2112أحالت احلكومة االنتقالية يف مجهورية أفريقيا الوسطى:

“la situation qui

” prévaut sur le territoire de la République Centrafricaine depuis le 1er août 2012

("احلالة

السائدة يف إقليم أفريقيا الوسطى منذ  1آب/أغسطس  )"2112إىل املدعية العامة عمالً باملادة  12من النظام
األساسي.3
 - 6ويف  15حزيران/يونيه  ، 2112أخطرت املدعية العامة الرئاسة رمسياً باإلحالة وفقاً للبند  23من الئحة
احملكمة.
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 -احملكمة اجلنائية الدولية ،مكتب املدعي العام ،بيان املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،فاتو بنسودا ،بشأن تصاعد العنف يف مجهورية

األول/ديسمرب .2115
أفريقيا الوسطى 9 ،كانون ّ
 - 2مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،بيان املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،فاتو بنسودا ،بشأن فتح دراسة مبدئية جديد ة
يف مجهورية أفريقيا الوسطى 7 ،شباط /فرباير .2112
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 -راجع اإلحالة الواردة من مجهورية أفريقيا الوسطى ،امللحقة بقرار تكليف الدائرة التمهيدية الثانية بالنظر يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا

الوسطى ،ICC-01/14-1-Anx1 ،بتاريخ  11حزيران/يونيه  .2112راجع أيضاً احملكمة اجلنائية الدولية ،مكتب املدعي العام ،بيان
املؤرخ يف
املدعي ة العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،فاتو بنسودا ،بشأن إحالة احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى منذ  1آب/أغسطس ّ ،2112

 12حزيران/يونيه .)2112
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 - 7ويف  11حزيران/يونيه  ،2112كلفت الرئاسة الدائرة التمهيدية الثانية بالنظر يف احلالة الثانية يف مجهورية
أفريقيا الوسطى (.4)2

خلفية السياق
 - 1مجهورية أفريقيا الوسطى بلد غري ساحلي يقع يف وسط أفريقيا ،وله حدود مشرتكة مع تشاد والسودان وجنوب
السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية الكونغو والكامريون .وهو أحد أفقر البلدان يف العامل .ويتألف
سكانه ( يقدر عددهم حبواي  5,277,959نسمة) من العديد من اجلماعات اإلثنية املختلفة ،حيث متثل غبايا
أكربها ( )%55ويسكن معظم أفرادها يف الشمال الشرقي ،وباندا ( )% 27ويسكن أفرادها يف أحناء متفرقة من
البلد .ولغة السانغو واللغة الفرنسية مها أكثر اللغات تداوالً بني السكان ،غري أن العربية يتحدثها أيضاً سكان
الشمال .وقبل اندالع النزاع ،تفيد التقارير بأن  % 13من السكان كانوا من املسلمني ،و % 23من الروم
الكاثوليك ،و % 23من الربوتستانت ،و % 53من أتباع الديانات احمللية.
 - 9ويسود البالد اضطراب سياسي ونزاع مسلح منذ عام  .2111وكان الرئيس فرانسوا بومزيزيه  ،الذي أطاح
بالرئيس باتاسيه من السلطة يف عام  ،2115ي سيّطر على املشهد السياسي طوال سنوات عديدة .ويف آب/أغسطس
 ،2112نشأت حركة السيليكا (وتعين "التحالف" يف لغة ال سانغو) املسلحة املنظمة املتمردة كتحالف للجماعات
املقاتلة السياسية واملسلحة اليت متثل املسلمني يف الشم ال الشرقي وغريها من اجلماعات الناقمة على الرئيس بومزيزيه،
كان من ضمنها بعض مساعديه املقربني السابقني .وقد انضم إىل السيليكا أيضاً عدد من ا ملواطنني السودانيني
والتشاديني.
األول/ديسمرب  .2112وحيث أهنا مل جتد إال مقاومة
 - 11ش نّت السيليكا هجوماً عسكرياً ضخماً يف  11كانون ّ

ضعيفة من القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى  ،تقدمت اجلماعة بسرعة حىت أوقفتها بالقرب من بانغي قوات

من تشاد وبعثة توطيد السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى التابعة ل لجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا .وقد أدت
املفاوضات اليت يسرهتا اجل ماعة االقتصادية ،واليت أفضت إىل اتفاقات ليربفيل بتاريخ  11كانون الثاين/يناير ،2115
إىل احليلولة دون وقوع انقالب كان وشيكاً ،غري أهنا فشلت يف هناية املطاف يف إقرار السالم الدائم .واستأنفت
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 -القرار املتعلق بتكليف الدائرة التمهيدية الثانية بالنظر يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى 11 ،ICC-01/14 ،حزيران/يونيه

.2112
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السيليكا هجومها؛ إذ استولت على بانغي ،وبعد أن استولت على السلطة يف  22آذار/مارس ،نفت الرئيس بومزيزيه
وعيّنت قائدها ميشيل جوتوديا رئيساً.
 - 11ويف أعقاب االنقالب ،واصلت قوات السيليكا بسط سيطرهتا على إقليم مجهورية أفريقيا الوسطى وحاولت
إمخاد املقاومة ،وال سيما يف املناطق ذات الصلة بالرئيس السابق بومزيزيه ومجاعته اإلثنية (غبايا) .وأفادت تقارير
بتكرار تعرض املدنيني يف تلك املناطق هلجمات ختللتها أعمال هنب واسعة النطاق وتدمري للممتلكات وقتل وجرح
وعنف جنسي ارتكبها مقاتلو السيليكا .ويف مواجهة االنتقادات اليت تسبب فيها سلوك اجلماعة ،أعلن الرئيس
جوتوديا يف أيلول/سبتمرب  2115حل السيليكا ،مع إصدار قرار بدمج عدة آالف من "أعضاء السيليكا السابقني"
يف القوات املسلحة جلمهورية أ فريقيا الوسطى .غري أن السيليكا ظلت موجودة من الناحية الفعلية ،وي زعم أهنا
واصلت ارتكاب جرائم ،وال سيما مع بدء مجاعات "مناهضي محلة السواطري" يف توليد املقاومة ضد حكم السيليكا.
 - 12وقد بدأ مناهضو محلة السواطري يف استقطاب قوات السيليكا عسكرياً اعتباراً من حزيران/يونيه  ،2115غري
أهنم أضحوا أكثر تنظيماً يف خالل األسابيع والشهور التالية ،وكان ذلك فيما يبدو نتيجة لدمج العديد من أفراد
القوات املسلحة جل مهورية أفريقيا الوسطى السابقني.
 - 15ومع تصاعد وترية النزاع بني السيليكا ومناهضي محلة السواطري ،بات النزاع أكثر طائفيةً أيضاً .وي زعم أن
هجمات مناهضي محلة السواطري استهدفت املدنيني املسلمني  ،حيث ربطت بينهم وبني السيليكا على أساس
دينهم ،بينما استهدفت السيليكا غري املسلمني رداً على ذلك ،خاصةً املنتمني إىل مجاعة غبايا اإلثنية أو ذوي الصلة
بالرئيس السابق بومزيزيه.
األول/ديسمرب  ،2115يف أثناء استعداد قوة جديدة حلف ال سالم مكلفة من االحتاد األفريقي
 - 12ويف  3كانون ّ
(بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية يف مجهورية أفريقيا الوسطى) لتحل حمل القوة األصغر اليت كانت مكلفة من
شن
اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،وع شيّة نشر القوات الفرنسية املكلفة بدعم قوات االحتاد األفريقيّ ،
مناهضو محلة السواطري ما يبدو أنه هجوم منسق تنسيقاً جيداً على بانغي  .واستهدف اهلجوم يف البداية مواقع
السيليكا قبل بدء اهلجمات االنتقامية ضد املسلمني يف مجيع أحناء املدينة .ويف أثناء أعمال العنف الالحقة اليت
استمرت لعدة أسابيع ،أفادت تقارير باستهداف كل من السيليكا ومناهضي محلة السواطري للمدنيني على أساس
دينهم ،وارتكاهبم أعمال قتل عمد وجرح واغتصاب.
 - 13وقد فرت أغلبية (األقلية) املسلمة من بانغي ،سواءً إىل البلدان اجملاورة أو ما تصوروا أهنا أماكن آمنة كمطار
بانغي واملساجد وقواعد القوات الدولية .والذ بعض غري املسلمني أيضاً مبناطق النامزحني .وقد ع ّم ت البالد هجمات
مماثلة وأخرى رداً عليها شنتها كلتا اجلماعتني املسلحتني  .وانسحبت قوات السيليكا بأعداد ضخمة من بانغي حنو
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شرق البالد ،تاركة املدنيني املسلمني يف بانغي وغرب مجهورية أفريقيا الوسطى معرضني هلجمات مناهضي محلة
السواطري اليت مشلت أعمال اغتصاب وقتل وتشويه أل جساد الضحايا .وباتت البالد منقسمة بشكل عام إىل قسمني.
وقد أفادت تقارير بأن بعض املنحامزين إىل السيليكا طالبوا بالتقسيم الدائم .وأفادت تقارير باستخدام عناصر من
مناهضي محلة السواطري خطاباً مفعماً بالكراهية ضد املسلمني ،ووصف بعضهم اهلجمات اليت يشنها مناهضو محلة
السواطري بأهنا ع مليات "تطهري".
االختصاص
األول/أكتوبر
 - 16االختصاص الزماين :أودعت مجهورية أفريقيا الوسطى صك تصديقها بتاريخ  5تشرين ّ

 . 2111وتتمتع احملكمة اجلنائية الدولية ،بناءً على ذلك ،باالختصاص يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما
األساسي اليت ارتكبت يف إقليم مجهورية أفريقيا الوسطى أو ارتكبها مواطنوها منذ  1متومز/يوليه  .2112وبتاريخ

 51أيار/مايو  ، 2112أحالت سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى احلالة فيها إىل احملكمة يف ما يتعلق باجلرائم املزعوم
ارتكاهبا "منذ  1آب/أغسطس  "2112من دون حتديد تاريخ لنهاية الفرتة املـ حالة  .وجيومز ملكتب املدعي العام ،بناءً
على ذلك ،فتح حتقيق استناداً إىل اإلحالة يف أي جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص احملكمة تكون قد ارت كبت يف

سياق احلالة السائدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى منذ  1آب/أغسطس .52112

 - 17االختصاص املكاين/االختصاص الشخصي :أحالت سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى "احلالة السائدة يف
إقليم مجهورية أفريقيا الوسطى منذ  1آب/أغسطس  " 2112إىل احملكمة من دون قيود على نطاق االختصاص
اإلقليمي للمحكمة . 6ومن مث ،جيومز للمحكمة ممارسة االختصاص فيما يتعلق بأي جرائم ت رتكب يف أي مكان
داخل إقليم مجهورية أفريقيا الوسطى يف سياق هذه احلالة مىت اقتضى األمر ذلك .وجيومز هلا كذلك ممارسة
اختصاص ها مىت كان املتهم بارتكاب اجلرمية يف سياق هذه احلالة من مواطين دولة طرف أو دولة تقبل اختصاص
احملكمة مبوجب املادة .)5(12
 - 11االختصاص املادي :تتيح املعلومات املتوافرة أساساً معقوالً لالعتقاد بأن نزاعاً مسلحاً ذا طبيعة غري دولية ال
يزال دائراً على األقل منذ كانون األول/ديسمرب  2112يف مجهورية أفريقيا الوسطى بني قوات احلكومة ومجاعات
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 -احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،قضية املدعي العام ضد كالكست مباروشيمانا ،القرار املتعلق بطلب املدعي العام إصدار أمر قبض على ك الكست

األول/أكتوبر  ، 2111الفقرة 6؛ احلالة يف مجهورية كوت ديف وار ،تصحيح " القرار
املؤرخ يف  11تشرين ّ
مباروشيماناّ ،ICC-01/04-01/10-1 ،
املؤرخ
الصادر عم الً باملادة  13من نظام روما األساسي بشأن التصريح بالتحقيق يف احلالة القائمة يف مجهورية كوت ديف وار"ّ ،ICC-02/11-14-Corr،
يف  13تشرين الثاين/نوفمرب  ، 2111الفقرتان  171و .179
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 -اإلحالة ال واردة من مجهورية أفريقيا الوسطى ،امللحقة بقرار تكليف الدائرة التمهيدية الثانية بالنظر يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطىICC- ،

 ،01/14-1-Anx1بتاريخ  11حزيران/يونيه .2112
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منظمة مسلحة ،وكذا يف ما بني تلك اجلماعات ،مع مراعاة أن ) 1( :السيليكا ومناهضي محلة السواطري يتسمون
سوغ تطبيق ال قانون الدوي ال القانون
بدرجة كافية من التنظيم؛ ( ) 2وأن العنف يتسم بدرجة كافية من الشدة ت ّ
الوطين.
 - 19وبناءً على ذلك ،فإن السلوك الذي انت هج يف سياق هذا النزاع املسلح وارتبط به رمبا تتوافر فيه شروط جرائم

احل رب اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة.

 - 21تتيح املعلومات املتوافرة أساساً معقوالً لالعتقاد بأن أفراد كالً من السيليكا ومناهضي محلة السواطري ارتكبوا
جرائم ضد اإلنسانية داخل إقليم مجهورية أفريقيا الوسطى .وتتيح املعلومات املتوا فرة أساساً معقوالً الستنتاج أن
الفرتة من شباط/فرباير  2115على أقصى تقدير إىل وقت كتابة هذا التقرير ،شهدت شن قوات السيليكا هجوماً
واسع النطاق ومنهجياً ضد السكان املدنيني يف أ ثناء توسيع نطاق سيطرهتا على إقليم مجهورية أفريقيا الوسطى،
مستهدفة من ا عتربهتم خصوماً هلا بني السكان املدنيني .ويف أواخر عام  ،2115أفادت مزاعم بأ ن تلك اهلجمات
أضحت تستهدف على حنو أوضح من ذي قبل املدنيني غري املسلمني الذي اعت ربوا مناصرين ملناهضي محلة
السواطري.
 - 21تتيح املعلومات املتوا فرة أساساً معقوالً لالعتقاد بأنه ،منذ أيلول/سبتمرب على أقصى تقدير ،نفذ مناهضو
محلة السواطري هجوماً واسع النطاق ومنهجي على السكان املدنيني املسلمني ،الذين اعتربوهم مناصرين للسيليكا.
نزوح واسع للمدنيني املسلمني إىل نواح أخرى من
وأفادت التقارير أن اهلجوم ترّك ز يف بانغي وغرب البالد ،وأدّ ى إىل ّ

البالد أو خارجها.

 - 22تتيح املعلومات املتوافرة أساساً معقوالً لالعتقاد بأن السيليكا ارتكبت ما يلي من جرائم احلرب (من كانون
األول/ديسمرب  2112فصاعداً ،على أقصى تقدير ) واجلرائم ضد اإلنسانية (من شباط/فرباير  2115فصاعداً،
ّ

على أقصى تقدير) :القتل العمد بوصفه جرمية حرب وفقاً للمادة ()2(1ج)" "1وبوصفه جرمية ضد اإلنسانية وفقاً

للمادة ( )1(7أ)؛ والتشويه واملعاملة القاسية والتعذيب بوصفها جرائم حرب وفقاً للمادة ()2(1ج)" "1والتعذيب
تعم د توجيه
و/أو غريه من األعمال الالإنسانية بوصفها جرائم ضد اإلنسانية وفقاً للمادة () 1(7و) و(ك)؛ و ّ
هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه وفقاً للمادة ()2(1ه)""1؛ وشن هجمات ضد موظفني مستخدمني
تعم د توجيه هجمات ضد
أو مواد مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية وفقاً للمادة ()2(1ه)""5؛ و ّ
األعيان احملمية وفقاً للمادة ()2(1ه)""2؛ والنهب وفقاً للمادة ()2(1ه)""3؛ واال غتصاب بوصفه جرمية حرب
وفقاً للمادة ()2(1ه)" " 6وبوصفه جرمية ضد اإلنسانية وفقاً للمادة ()1(7ج)؛ وجتنيد األطفال دون اخلامسة
عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً يف مجاعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً يف األعمال احلربية وفقاً للمادة
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()2(1ه)""7؛ واالضطهاد امل رتبط باجلرائم املزعومة املذكورة أعاله من قتل عمد واغتصاب وتعذيب و/أو غريها من
األعمال الالإنسانية ا ملنصوص عليها يف املادة ()1(7ه).
 - 25تتيح املعلومات املتوافرة أيضاً أساساً معقوالً لالعتقاد بأن مناهضي محلة السواطري ارتكبوا ما يلي من جرائم
احلرب ( من حزيران/يونيه  2115فصاعداً ،على أقصى تقدير) واجل رائم ضد اإلنسانية ( من أيلول/سبتمرب 2115
فصاعداً ،على أقصى تقدير) :القتل العمد بوصفه جرمية حرب وفقاً للمادة ()2(1ج)" "1وبوصفه جرمية ضد
وتعم د توجيه هجمات
اإلنسانية وفقاً للمادة ()1(7أ)؛ واالعتداء على كرامة الشخص وفقاً للمادة ()2(1ج)""2؛ ّ

ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه وفقاً للمادة ()2(1ه)""1؛ وشن هجمات ضد موظفني مستخدمني أو مواد

تعم د توجيه هجمات ضد األعيان
مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية وفقاً للمادة ()2(1ه)""5؛ و ّ
احملمية وفقاً للمادة ()2(1ه)""2؛ والنهب وفقاً للمادة ()2(1ه)""3؛ واال غتصاب بوصفه جرمية حرب وفقاً
للمادة ()2(1ه)" " 6وبوصفه جرمية ضد اإلنسانية وفقاً للمادة ()1(7ج)؛ وجتنيد لألطفال دون اخلامسة عشرة من
العمر إلزامياً أو طوعياً يف مجاعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً يف األعمال احلربية وفقاً للمادة
()2(1ه)""7؛ وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان وفقاً للمادة ()1(7د)؛ واالضطهاد امل رتبط باجلرائم
املزعومة املذكورة أعاله من قتل عمد واغتصاب وإبعاد للسكان أو نقل قسري للسكان وفقاً للمادة ()1(7ه).
 - 22رغم توا فر بعض املعلومات حول جرائم مزعومة ارتكبها أفراد من القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى،
وال سيما احلرس اجلهوري للرئيس السابق بومزيزيه ،يف الفرتة من  1كانون الثاين/يناير و 25آذار/مارس  2115على
األقل ،ال يوجد سوى قدر غري كاف من املعلومات يف هذه املرحلة مما جيعلنا غري قادرين على البت يف كون تلك
اجلرائم املزعومة تش ّك ل جرائم حرب أم ال وفقاً للمادة  1من النظام األساسي.
المقبولية
 - 23التكامل :مل ي شرع حىت تارخيه إال يف عدد قليل من اإلجراءات القضائية يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف ما
يتعلق باجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة .وبعض هذا اإلجراءات تتعلق جبماعات من األشخاص وسلوك
ميكن أن يكون موضعاً لتحقيقات من جانب مكتب املدعي العام .غري أن اإلجراءات القضائية القائمة مامزالت يف
فه م املكتب أن املدعني والشرطة يفتقرون بشكل عام إىل القدرة واألمن الالمزمني إلجراء
املرحلة االبتدائية ويت ّ
التحقيقات وإلقاء ال قبض على املشتبه فيهم واحتجامزهم.
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 - 26وعالوة على ذلك ،أشارت اإلحالة الواردة من سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى إىل أن النظام القضائي
الوطين غري قادر على إجراء التحقيقات واملالحقات القضائية الالمزمة بطريقة ناجحة.7
شري املعلومات املتوافرة حالياً إىل أنه ال توجد دولة أخرى تتمتع باالختصاص تتخذ أو سبق هلا اختاذ
 - 27ت ّ
إجراءات قضائية وطنية تتعلق باجلرائم املزعوم ارتكاهبا يف سياق احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
 – 21ويستند هذا التقييم مل سألة التكامل على الوقائع الضمنية حسب توافرها وقت الكتابة ،وي ع ّد تقييماً مبدئياً
غريات اليت تطرأ على املالبسات  ،كما أنه غري ملزم يف البت احملتمل يف
حبكم طبيعته .وهو خي ضع للمراجعة حسب الت ّ
املقبولية مستقبالً 8.وقد ي عاود املكتب إجراء هذا التقييم بعد تلقي أي معلومات من الدول وفقاً إل جراءات اإلشعار
الواردة يف املادة .11
 - 29اخلطورة :استناداً إىل املعلومات املتوافرة ،تشري االدعاءات املشار إليها يف هذا التقرير إىل أن قضايا حمتملة،
تسوغ اختاذ احملكمة مزيداً من
حددها مكتب املدعي العام إلجراء حتقيق فيها ،تتسم بدرجة كافية من اخلطورة ّ
اإلجراءات حياهلا ،وذلك استناداً إىل تقييم لنطاق اجلرائم املزعومة وطبيعتها وطريقة ارتكاهبا وأثرها.
 - 51وبناءً على ذلك ،ست قبل القضايا احملتملة اليت من املرجح أن تنتج عن التحقيق يف احلالة ،وذلك وفقاً للمادة
()1(35ب).
مصالح العدالة
 - 51بناءً على املعلومات املتوافرة ،ال توجد أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن التحقيق يف احلالة الثانية يف
مجهورية أفريقيا الوسطى لن خيدم مصاحل العدالة.
االستنتاج
 - 52يستنتج هذا التقرير وجود أساس معقول للشروع يف التحقيق يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
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" Les juridictions centrafricaines […] ne sont pas en mesure de mener à bien les enquêtes et les poursuites nécessaires sur ces crimes " -

راجع اإلحالة الواردة من مجهورية أفريقيا الوسطى ،امللحقة بقرار تكليف الدائرة التمهيدية الثانية بالنظر يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطىICC- ،
 ،01/14-1-Anx1بتاريخ  11حزيران/يون يه .2112
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البند  ،) 2 (29الئحة مكتب املدعي العام .احل الة يف مجهورية كينيا ،القرار الصادر عم الً باملادة  13من نظام روما األساسي بشأن التصريح بالتحقيق يف

احل الة يف مجهورية كينيا ،ICC-01/09-19-Corr ،بتاريخ  51آذار/مارس  ، 2111الفقرة  31؛ احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  ،قضية املدعي
العام ضد جرمني كاتانغا وماثيو نغودجولو تشوي ،احلكم يف استئناف الس يد جرمني كاتانغا ضد القرار الشف ه ي الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية بتاريخ
 12حزيران/يونيه  2119بشأن مقبولية القضية ،ICC-01/04-01/07-1497 ،يف  23أيلول/سبتمرب  ، 2119الفقرة .36
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