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 مجعية الدول األطراف
 

 الدورة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

 تقرير بشأن أنشطة احملكمة

 مقدمة -أوال

 تشرين ١يف الفترة من ") احملكمة("حملكمة اجلنائية الدولية يقدم هذا التقرير نظرة عامة عن أنشطة ا -١
 .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١١ إىل ٢٠١٠أكتوبر /األول

 :بالتقرير  جديدتن خالل الفترة املشمولة ناحالتنشأت . هناك مخس حاالت تنظر فيها احملكمةو -٢ 
فرباير /شباط ٢٦يف  املتحدة ابع لألمماألمن الت احملكمة من قبل جملس إىلأحيل إىل ، ويف ليبيا الوضع
 ٣يف   الثالثةةتمهيديبعد أن أذنت بذلك الدائرة ال تح حتقيقفُ حيث ديفوار، يف كوت والوضع ،٢٠١١

 أربع قارات يفمثاين حاالت يف األولية  التحقيقات إجراءاملدعي بويقوم  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
 .خمتلفة

وقد .  باحملكمة وحضر تسعة أشخاص آخرين أمام الدائرة التمهيديةوهناك مخسة متهمني حمتجزين -٣ 
من قبل  بعد احلكمومل يصدر . لوبانغا يف قضية البيانات اخلتامية، بتقدميها أول حماكمة هلا احملكمةات 

 . إثبات التهم، ومل تصدر األحكام املتصلة ا بعدقدت جلساتوع .وىلاأل الدائرة االبتدائية

 على مخس دولصدقت و ،صدقت عليه  أونظام روما األساسيإىل جديدة  مخس دول تانضم -٤ 
  .حصانات احملكمةامتيازات و االتفاق بشأن

  اإلجراءات القضائية -ثانيا

  (ICC-01/04)احلالة يف مجهورية الكونغو  -ألف

  (ICC-01/04-01/06) لوي العام ضد توماس لوبنغا دياملدعي  -١

لو متهم بارتكاب جرائم حرب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ي ديتوماس لوبنغاالسيد   -٥
الطوعي ألطفال دون اخلامسة عشرة من العمر واستخدامهم التجنيد لتجنيد اإلجباري وبا وحتديداً

 أمام الدائرة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٦ يف تهبدأت حماكم وقد . يف األعمال العدائيةلياًليشاركوا فع
  .  األوىلاالبتدائية
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وخالل هذه الفترة، قدم  .٢٠١١  أبريل١٨إىل  ٢٠١٠ يناير ٢٧ من مرافعة الدفاع وقدم   -٥
 يوماً من ٦٨جمموعه   شاهداُ لإلدالء بشهادم وذلك خالل ما٢٤ دليالً، واستدعى ١٣٣الدفاع 
وأدىل ثالثة .  ضحية، عن طريق ممثليهم القانونيني، يف قضية لوبانغا١٢٣وشارك ما جمموعه . احملاكمة

  .٢٠١٠يناير /من الضحايا املأذون هلم باملشاركة يف اإلجراءات بشهادم أمام الدائرة يف كانون الثاين
اإلجراءات  ، رفضت الدائرة االبتدائية األوىل طلب الدفاع وقف٢٠١١فرباير / شباط٢٣ويف   -٦ 

  .٢٠١١ مارس /ار آذ٢١واستؤنفت احملاكمة يف . باعتباره انتهاكا لإلجراء القضائي
الدفاع االدعاء و قدم .األدلة تقدمي مرحلة اختتام، أمرت الدائرة االبتدائية ٢٠١١مايو  ٢٠يف     -٧ 

واملشاركني  قدم الطرفان. ، على التوايل٢٠١١ يوليو ١٥  و٢٠١١  يونيو١يوم  املرافعات النهائية يف
 قيد املداولة اآلن القضية .٢٠١١أغسطس  ٢٦و  ٢٥يف  جلسات علنية الشفوية يف بيانام اخلتامية يف
 الدائرة أعلنت .نظام روما األساسي  من٧٤ مبوجب املادة القرار لتسليم الدائرة االبتدائية األوىل من

  .بشكل منفصل واحلكم التعويضات وسوف يتم تناول، حالة اإلدانة أنه يف بالفعل
. ألوىل أمراً بإاء مرحلة تقدمي األدلة، أصدرت الدائرة االبتدائية ا٢٠١١مايو / أيار٢٠ويف   - ٨

. يوليه، على التوايل/ متوز١٥ يونيه و/ حزيران١وقدم كل من االدعاء والدفاع مرافعته اخلتامية يف 
 ٢٦ و ٢٥وسيقدم األطراف واملشاركون بيانام الشفوية اخلتامية يف جلسات استماع عامة يومي 

مبوجب  إلصدار احلكم الدائرة االبتدائية األوىل يف ةقيد املداول اآلن القضيةو .٢٠١١أغسطس /آب
 سوف يتم تناول، حالة اإلدانة أنه يف بالفعل الدائرة أعلنتوقد  .نظام روما األساسي  من٧٤ املادة

  .بشكل منفصل واحلكم التعويضات

احلالة يف مجهورية الكونغو (شوي تاملدعي العام ضد جريمان كاتانغا وماتيو نغودجولو   - ٢
     (ICC-01/04-01/07)  )ميقراطيةالد

ماتيو نغودجولو شوي وتوجه لكليهما سبع م السيد جريمان كاتانغا وتوجه لكل من السيد   -٩
 تشرين ٢٤يف تهما وبدأت حماكم. بارتكاب جرائم حرب وثالث م بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية

   . أمام الدائرة االبتدائية الثانية٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
. ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٨واختتم االدعاء عرضه لإلفادات احلية يف هذه القضية يف   -١٠

شاهداً، مبن فيهم شاهدان من اخلرباء، لإلدالء  ٢٤ دليالً واستدعى ٢٧٠وقدم االدعاء، أثناء مرافعته، 
  .بشهادم

يوليه / متوز١٢ و ٢٠١١مارس / آذار٢٤السيد كاتانغا، قضيته يف الفترة ما بني  حمامي وقدم  -١١
 شاهداً لإلدالء بشهادم، ومن بينهم ثالثة شهود مشتركني مع املتهم الثاين، ١٧ واستدعى ٢٠١١

 ٢٠١١أغسطس / آب١٥ قضيته يف الفترة ما بني نغودجولو السيد حمامي وقدم .السيد نغودجولو
ثة شهود مشتركني  شاهداً لإلدالء بشهادم، ومن بينهم ثال١١واستدعى  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦و

حاليا  اإلدالء بشهادته وما يزال كاتانغا بدأ السيد، ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١ ويف يوم. السيد كاتانغامع 
التاريخ املقدر ( شهادته من  السيدمبجرد ما انتهى دالء بشهادتهاإل نغودجولو بدأ السيد .يعترب شاهداً

 السيداليت قدمها حمامي  عناصرمن ال ٢٣٠ مت قبول). ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢٧  هولبدءل
 ٣٦٦ ما جمموعهويشارك  .كأدلة نغودجولو السيد اليت قدمها حمامي عناصرمن ال ١٠٥و  كاتانغا
  .احملاكمةما شهادأدىل اثنان منهم ب، وممثليهم القانونيني من خالل ضحية
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 (ICC-01/04-01/10) املدعي العام ضد كاليكست إمباروشيمانا  - ٣

يف . قراطية لتحرير روانداللقوات الدمياألمني التنفيذي هو  كاليكست إمباروشيمانا،السيد   -١٢
وقد أصدرت دائرة  ٠اً بالقبض عليهأمرأصدرت الدائرة التمهيدية األوىل  ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٨

ك أسباباً رأت أن هناذ ، ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٨اإلجراءات التمهيدية األوىل أمراً بالقبض عليه يف 
وعمداً يف خطة مشتركة لقيادة القوات الدميقراطية لتحرير  معقولة تدعو لالعتقاد بأنه أسهم شخصياً

رواندا من أجل شن هجوم استهدف السكان املدنيني يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية للحصول 
لصاحل القوات على تنازالت سياسية، كجزء من محلة دولية النتزاع تنازالت عن سلطة سياسية 

  . رواندا الدميقراطية لتحرير
ونقل املتهم إىل مركز  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١أُلقي عليه القبض يف فرنسا   -١٣

، ومثل للمرة األوىل أمام ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٥االحتجاز التابع للمحكمة يف الهاي بتاريخ 
  .٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢٨احملكمة يف 

 ١٣٢ويشارك . ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١ و١٦ التهم يف الفترة بني إثباتقدت جلسات وع  -١٤
  .يف هذه املرحلة من اإلجراءات من الضحايا 

 (ICC-01/05)احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى   - باء

  (ICC-01/05-01/08) بيري مببا غومبو- املدعي العام ضد جان  

ضد اإلنسانية ، وجرميتني ثالث جرائم حربم بارتكاب مته بيري مببا غومبو -جان السيد   -١٥
  ).مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين( من نظام روما األساسي ٢٨بصفته قائدا عسكريا مبوجب املادة 

، أصدرت دائرة االستئناف حكمها بشأن طعن السيد ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩ويف   -١٦
 عن دائرة اإلجراءات التمهيدية ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٤بيمبا غومبو يف القرار الصادر بتاريخ 

وأقرت دائرة . “قرار بشأن مقبولية الطعون يف اإلجراءات القضائية وانتهاكها”الثالثة املعنون 
االستئناف القرار املطعون فيه، وخلصت إىل أنه حني تطرح على دائرة ابتدائية مسألة ما إذا كانت 

من النظام ) ب(‘ ١ ’١٧ية تعادل قراراً بعدم املقاضاة مبوجب الفقرة نتيجة اإلجراءات القضائية احملل
األساسي، فإنه ينبغي أن تقبل الدائرة االبتدائية بصورة أولية صحة القرارات الصادرة عن احملاكم 

  . احمللية وأثرها، إال إذا قدمت هلا أدلة دامغة على خالف ذلك
.  أمام الدائرة االبتدائية الثالثة٢٠١٠نوفمرب /ثاين تشرين ال٢٢بدأت حماكمة السيد بيمبا يف   -١٧

 من شهوده املقررين البالغ ٣٠كان االدعاء العام قد قدم ، ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣وحىت 
ت احملاكمة عن طريق ا ضحية املشاركة يف إجراء١ ٦١٨ لـأذن وحىت اآلن،  . شاهدا٤٠ًعددهم 

  . ممثليهم القانونيني
 إىل السيدسترداد األموال خلطوات املتخذة الاكمة الدائرة بتقارير دورية عن ويوايف قلم احمل  -١٨
 .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢بتاريخ  الدائرة االبتدائية الثالثة بقرار القانونيةساعدته مل غومبو مببا

 دة مناملساع تلقت طلب من الدول اليت يورو ٢٧ ٠٠٠، تلقت احملكمة يف الفترة املشمولة بالتقرير
  .قلم احملكمة
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 (ICC-02/05)احلالة يف دارفور، السودان  - جيم

  (ICC-02/05-01/09)  املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري  - ١

عمر حسن أمحد البشري، رئيس مجهورية السودان،  أوامر القبض الصادرة ضد السيد إن  -١٩
كذلك ثالث م إضافية جبرمية بتهمة ارتكاب مخس ضد اإلنسانية، وجرميتني من جرائم احلرب، و

 .  اإلبادة اجلماعية، ظلت عالقة أثاء الفترة املشمولة بالتقرير

، أصدرت دائرة اإلجراءات التمهيدية األوىل قراراً مماثالً يف ما ٢٠١١مايو /أيار ١٢ويف   - ٢٠ 
عية الدول مجو املتحدة ألممل جملس األمن التابع، وأخربت يتعلق بزيارة السيد البشري إىل جيبويت

 ،٢٠١٠أغسطس /آب ٢٧املؤرخة  يف القرارات، وكذلك يف هذا القرارو. ذه الزيارةاألطراف 
على ، بالتعاون مع احملكمة ملزمة الدول املعنية  أنإىلالدائرة التمهيدية أشارت تشاد، كينيا و بشأن

  آب١٨يف  . من نظام روما األساسي٨٧واملادة ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣أساس قرار جملس األمن 
النظام األساسي   من٣ الفقرة ،١٠٩ مبوجب البند مالحظات الدائرة التمهيديةطلبت  ،٢٠١١

 تشاد يوم وردت. ذا البلد هلةالثاني حسن أمحد البشري السيد بزيارة فيما يتعلق من تشادمحكمة لل
حتاد اال عضويتها يف بسبب تسليمالعتقال واالطلب متتثل ل  ال ميكن أناأ سبتمرب/أيلول ٢٩

مبوجب قبل الوصول إىل استنتاجات،   الدائرةمتثل أمامهلا أن  أنه حيق وأشارت أيضا إىل .األفريقي
  .نظام روما األساسي  من٧ الفقرة  ،٨٧ املادة
  . ضحية باملشاركة يف هذه القضية من خالل ممثليهم القانونيني١٢وقد أذن ملا جمموعه   -٢١

    (ICC-02/05-03/09) أبكر نورين وصاحل حمد جربو جاموساملدعي العام ضد عبد اهللا باندا  - ٢

مارس /آذار ٧ويف . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨يف يف قضية قرار التهم إعقدت جلسة   -٢٢
االعتداء على (، أقرت دائرة اإلجراءات التمهيدية األوىل ثالث م بارتكاب جرائم حرب ٢٠١١

ضد قائدي املتمردين املزعومني )  حلفظ السالم، والنهباحلياة، واهلجمات املوجهة عمداً ضد بعثة
يف احلالة يف دارفور بالسودان، تتعلق جوم على حفظة السالم يف بعثة لالحتاد األفريقي يف مشال 

  . ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٩يف ) بعثة االحتاد األفريقي يف السودان(دارفور بالسودان، 
رئاسة احملكمة القضية إىل الدائرة االبتدائية الرابعة ، أحالت ٢٠١١مارس / آذار١٦ويف    - ٢٣

، قدم الطرفان بياناً مشتركاً أشارا فيه إىل أن املتهمني ٢٠١١مايو /أيار ١٦ويف . املشكلة حديثاً
  : سيعترضان فقط على بعض املسائل احملددة خالل حماكمتهما

ريخ إذا كان اهلجوم على موقع الفريق العسكري يف حسكنيته بتا  )أ( 
   غري مشروع؛ ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٩

وإذا اعترب هذا اهلجوم غري مشروع، كان املتهمان يدركان الظروف   )ب(
  الوقائعية اليت تثبت الطبيعة غري املشروعة هلذا اهلجوم؛ 

إذا كانت بعثة االحتاد األفريقي يف السودان بعثة حلفظ السالم وفقاً مليثاق   )ج(
  . األمم املتحدة

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٨ هذا البيان املشترك يف لدائرة االبتدائية الرابعةاوتسلمت 
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 ضحية باملشاركة من خالل ٨٩، كان قد أذن ملا جمموعه ٢٠١١مايو / أيار٣١ويف    -  ٢٤
  .وسيحدد تاريخ بدء احملاكمة يف الوقت املناسب. ممثليهم القانونيني يف إجراءات احملكمة

  (ICC-01/09) احلالة يف كينيا  - دال

  قضية املدعي العام ضد ويليام ساموي روتو وهنري كيربونو كوسغي وجوشوا آراب سانغ   - ١

مارس / آذار٨يف ، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥ املدعي العام يف هبعد الطلب الذي قدم  -٢٥
عليم ويليام ساموي روتو، وزير التمن ، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمرا حبضور كل ٢٠١١

العايل والعلوم والتكنولوجيا املوقوف عن العمل، وهنري كيربونو كوسغي، عضو الربملان ورئيس 
 بنريويب،  إف إم كاس احلركة الدميقراطية الربتقالية، وجوشوا آراب سانغ، رئيس العمليات يف إذاعة

 أعقبت ما يتصل بأحداث العنف اليت لضلوعهم املزعوم يف ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف
واملتهمون الثالثة مجيعهم أعضاء مزعومون يف احلركة . ٢٠٠٨  و٢٠٠٧ عامياالنتخابات يف 

. الدميقراطية الربتقالية، أحد احلزبني السياسيني اللذين يتكون منهما االئتالف احلاكم يف كينيا
للسكّان جرائم القتل والنقل القسري (ثالث م بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وتوجه هلم و

  .)واالضطهاد
. ، مثل املشتبه فيهم الثالثة طوعا أمام الدائرة التمهيدية الثانية٢٠١١أبريل / نيسان٧ويف   -٢٦

 االدعاء قدم اجللسة، فيما يتعلق ذهو.  موعدا جللسة إقرار التهم٢٠١١سبتمرب /أيلول ١  يوموحدد
من  النهائية بيانات الكتابيةال ي لتقدمياملوعد النهائأما  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠يف  طلبه مكتوب

  .٢٠١١أكتوبر  ٢٤هو طرف الدفاع ف
املعايري  ي الطلبات قد استوفوامقدممن  ٣٢٧ أن الدائرةرأت  ،٢٠١١ أغسطس/ آب٥يف   -٢٧

 ضحاياتعتربهم ، وهي بذلك اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن القواعد ) أ (٨٥ يف املادة املنصوص عليها
 .القضية شاركة يفوقُبلوا للم، فيهاملشتبه تهم ا ي اليت جلرائما

   املدعي العام ضد فرانسيس كريميي موثاورا وأوهورو مويغاي كينياتا وحممد حسني عليقضية  - ٢

مارس / آذار٨يف ، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥بعد الطلب الذي قدمه املدعي العام يف  -٢٨
 فرانسيس كريميي موثاورا، رئيس  السيدية أمرا حبضور، أصدرت الدائرة التمهيدية الثان٢٠١١

أوهورو مويغاي كينياتا، نائب رئيس الوزراء السيد شؤون اخلدمة العامة وأمني جملس الوزراء، و
حممد حسني علي، كبري موظفي شركة الربيد، لضلوعهم املزعوم يف ارتكاب السيد ووزير املالية، و

 ٢٠٠٧ عاميحداث العنف اليت أعقبت االنتخابات يف ما يتصل بأ  يفاإلنسانيةجرائم ضد 
واملتهمون الثالثة مجيعهم أعضاء مزعومون يف حزب الوحدة الوطنية، أحد احلزبني . ٢٠٠٨و

مخس م وتوجه هلؤالء املشتبه فيهم  .السياسيني اللذين يتكون منهما االئتالف احلاكم يف كينيا
ل والنقل القسري للسكان واالغتصاب واالضطهاد جرائم القت(بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
  ).وارتكاب أعمال الإنسانية أخرى
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. ، مثل املشتبه فيهم الثالثة طوعا أمام الدائرة التمهيدية الثانية٢٠١١أبريل / نيسان٨ويف   -  ٢٩
أكتوبر / تشرين األول٥و ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢١يف الفترة بني إقرار التهم عقدت جلسة و

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨ن آخر أجل لتقدمي البيانات الكتابية يوم وكا.  ٢٠١١
 مقدمي الطلبات قد استوفوا من ٢٣٣ أن بالدائرة حكمت ،٢٠١١ أغسطس/ آب٢٦يف   -٣٠

، وهي بذلك تعتربهم اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن القواعد ) أ (٨٥ يف املادة املعايري املنصوص عليها
  .القضية شاركة يف، وقُبلوا للمتهم ا املشتبه فيهي اليت جلرائم اضحايا

  الطعن يف مقبولية القضيتني  - ٣ 

 من نظام روما ١٩ بطلب مبوجب املادة ا، تقدمت حكومة كيني٢٠١١مارس / آذار٣١ويف   -٣١
 ٣٠ورفضت الدائرة التمهيدية الثانية الطلب يف .  لدى احملكمةتنياألساسي للطعن يف مقبولية الدعو

 على جارية إجراءات وجود رأت أن الطلب املقدم مل يتضمن أدلّة دامغة على إذ، ٢٠١١مايو /ارأي
هذا يف الكينية كومة طعنت احلو. الصعيد الوطين يف حق األشخاص موضوع الدعوى أمام احملكمة

 .٢٠١١أغسطس / آب٣٠ يف الدائرة التمهيدية الثانية أحكام دائرة االستئنافوأكدت قرار ال
  .دمت القاضية آنيتا أوزاكا رأيا معارضا يف كلتا الدعوتنيوق

  (ICC-01/11)احلالة يف ليبيا   -هاء

 املدعي العام ضد معمر حممد أبو منيار القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي

 األوىل، طلب املدعي العام أن تصدر دائرة اإلجراءات التمهيدية ٢٠١١مايو / أيار١٦يف    -٣٢
لزعيم اللييب معمر حممد أبو منيار القذايف، وابنه سيف اإلسالم القذايف، واملتحدث ضد اأوامر اعتقال 

الذين يبدو أنه ، نوسي، مدير االستخبارات العسكريةالرمسي باسم احلكومة الليبية عبد اهللا الس
 ١٥منذ ليبيا ية يف يتحمل القدر األكرب من املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسان

معمر القذايف، السيد األوامر اليت أصدرها تتعلق بويف هذا الطلب قدم املدعي العام أدلة  .فرباير/شباط
 السنوسي يف السيدجنود أجانب، ومشاركة بتنظيم استقدام  سيف اإلسالم القذايف وقيام السيد

 عقد ا الثالثة اجتماعات لتخطيط االعتداءات على املتظاهرين، باإلضافة إىل توثيق للكيفية اليت
  .العمليات

، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارات بإلقاء القبض على ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧يف   -٣٣
 عبد اهللا السنوسي،  السيد سيف اإلسالم القذايف، و السيد معمر حممد أبو منيار القذايف، والسيد

وقد . ٢٠١١ فرباير/شباط  ١٥منذ ) القتل واالضطهاد( ضد اإلنسانية جرائمبتهمتني بارتكاب 
،  وضع معمر القذايفالسيدالعتقاد أن لخلصت الدائرة التمهيدية األوىل إىل وجود أساس معقول 

بالتنسيق مع بطانته، خمطّطا التخاذ مجيع الوسائل لردع وقمع التظاهرات املدنية املنددة بنظامه 
  .وأشرف على تنفيذ هذا املخطّط
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  (ICC-02/11) احلالة يف كوت ديفوار  - ووا

اختصاص احملكمة  قبلت، يف نظام روما األساسي ليست طرفاهي ، و ديفواركوتكانت    -٣٤
 ؛٢٠٠٣ ابريل/ نيسان١٨يف  نظام روما األساسي،  من٣ ، الفقرة١٢ عمال باملادة اجلنائية الدولية

  .االختصاص هذا بالده قبول دداجموتارا  الرئيسأكّد  ،٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٨يف و
فتح ب من دائرة اإلجراءات التمهيدية إذنا، طلب املدعي العام ٢٠١١يونيه / حزيران٢٣ويف    -٣٥

نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ يف إقليم كوت ديفوار منذ أا ارتكبتحتقيق يف اجلرائم اليت يدعى 
 .املدعي العام طلب الثالثة مهيديةالدائرة الت قبلت ،٢٠١١أكتوبر/ تشرين األول٣يف و .٢٠١٠

اليت ارتكبت  احملكمة، اليت تدخل يف اختصاص املزعومة فيما يتعلق باجلرائم التحقيق وأذنت بفتح
فيما  وكذلك االنتخابات،عمال العنف اليت أعقبت نتيجة أل ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ منذ

رائم جلاملتصلة با القرينية األركان من ركنلى تنطوي عبأا اليت تعرف  –املستمر  رائماجليتعلق ب
 .ه احلالةهذ يف سياق يف املستقبل ميكن أن ترتكب اليت - ٢٠١١يونيو /حزيران ٢٣ قبلاملرتكبة 

فيما  املعلومات املتاحة خالل شهر واحد إىل الدائرةيقدم أن  مكتب املدعي العامطلبت أيضا إىل و
 فيها يؤذن اجلرائم اليت قرارحيدد هذا الو .٢٠١٠و  ٢٠٠٢مي بني عا كبتارت يتعلق باجلرائم اليت

غباغبو والقوات املوالية ل والقوات هاتارتكب وجرائم احلرب اليت اإلنسانيةضد  رائماجل وهي التحقيق،ب
 السكان اإليفواريني لفائدة عامة حبملة إعالمية القياماحملكمة ب قلم القراركلّف كما . اتاراواملوالية ل
ضحايا المع  اجتماعاتعقد مبا يف ذلك  ،املتضررة على اتمعات مع التركيز بوجه خاص ابأكمله

  .مجمموعاو

  التحقيقات والتحليل التمهيدي  -ثالثا

  التحقيقات  -ألف

  احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  -١

ماثيو نغودجولو املدعي العام ضد توماس لوبنغا دييلو، واملدعي العام ضد جريمان كاتنغا و  )أ(
 شوي

، ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣ إىل ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١من خالل الفترة   -٣٦
، أساسا لدعم احملاكمات والتصدي للدفوع اليت تنيدول  إىلاتبعث تسعأوفد مكتب املدعي العام 

ام ضد جريمان قضية املدعي العام ضد توماس لوبنغا دييلو، وقضية املدعي العأثارها الدفاع يف 
  .كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي

 كيفواحلالة يف مقاطعيت ال  )ب(

، ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣ إىل ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١خالل الفترة من   -٣٧
يف إطار حتقيقه الثالث يف مجهورية الكونغو ن  بلدا٥بعثة إىل  ٢٩ أوفد مكتب املدعي العام

القوات الدميقراطية لتحرير رواندا اجلرائم اليت ارتكبتها ميليشيات  الدميقراطية، الذي ركز على
  .مقاطعيت كيفو
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التحقيق يف اجلرائم اليت زعم أن ميليشيا القوات الدميقراطية لتحرير رواندا ارتكبتها يف و   -٣٨
تكامل يف  أجنح األمثلة على الوحماكمة مرتكبيها منمقاطعيت كيفو شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية 

يقيم يف  قوات الدميقراطية لتحرير رواندا فقد كان قسم من قيادات ال. إطار نظام روما األساسي
 مقره يفللميليشيا، والذي كان املزعوم ومن هؤالء كاليكسيت مباروشيمانا، األمني التنفيذي . أوروبا
ألقت السلطات األملانية و.  وقد ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه وسلّمته إىل احملكمة.فرنسا

 على إيغناس مورواناشياكا وستراتون موسوين، رئيس ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشـرين الثاين١٧القبض يف 
ملانيا بتهميت أونائب رئيس القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، على التوايل، وجتري اآلن حماكمتهما يف 

نهما مبوجب القانون األملاين املتعلق  وجهتا إىل كل ماإلنسانيةارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
  .جبرائم القانون الدويل

دامت أكثر من نتيجة لتحقيقات إال  مقاضاة قيادات القوات الدميقراطية لتحرير رواندا ماو   -  ٣٩
رائم اجل يفأجرا أملانيا ورواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وفرنسا ومكتب املدعي العام سنتني 

  .أنشطة القوات الدميقراطية لتحرير رواندا على وجه التحديدويف مقاطعيت كيفو، يف املزعومة 
ذلك  يف يف مقاطعيت كيفو، مبااملزعومة ويواصل مكتب املدعي العام حتقيقاته يف اجلرائم   - ٤٠

  .عناصر أخرى من قيادات القوات الدميقراطية لتحرير روانداضد حتقيقات 

  احلالة يف أوغندا  -  ٢

 جيش الرب للمقاومةأن زعم ياصل مكتب املدعي العام مجع املعلومات عن اجلرائم اليت و  -  ٤١
لتنفيذ أوامر إلقاء القبض على القيادات العليا الالزمة احلثّ على اتخاذ اإلجراءات و، قد ارتكبها

ب جيش الرأن زعم ي من املعلومات عن اجلرائم اليت جمموعةومجع املكتب . يش الرب للمقاومةجل
فقد ،  املكتبووفقا للمعلومات اليت حصل عليها.  حتت قيادة جوزيف كوين قد ارتكبهاللمقاومة

طوال السنة، ومشلت عددا كبريا من عمليات القتل اجلرائم رتكب يظلّ جيش الرب للمقاومة 
 من مجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان ومجهورية أفريقيا واسعةواالختطاف يف أحناء 

  .لوسطىا
واصل املكتب أيضا مجع وحتليل املعلومات املتعلقة جبرائم ، جيش الرب للمقاومةإضافة إىل   -٤٢

ا قد ارتكبتهاقوات الدفاع الشعبية األوغنديةأن زعم ي وواصل .، واإلجراءات الوطنية املتعلقة 
 يف مشال لنـزاعاب يتعلق حقيقية فيمااملكتب تشجيع السلطات األوغندية على اتخاذ إجراءات 

   . أوغندا
يف إطار سياسة التكامل اإلجيايب، قدم املكتب املساعدة إىل   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، -٤٣

رائم حرب جب  تتعلقالختاذ إجراءات التقاضي يف أول دعوى حملّيةهي تستعد السلطات األوغندية 
 رتبة و قائد ذأنه شخص يزعم ضدغندا العليا أمام شعبة اجلرائم الدولية املنشأة حديثا يف حمكمة أو

  .متوسطة يف جيش الرب للمقاومة

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  -  ٣

احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وأوفد ما يف واصل مكتب املدعي العام إجراء حتقيقاته    -  ٤٤
تشرين  ٣ و ٢٠١٠ كتوبرأ/لتشرين األو ١٢ ما بني خالل الفترة بلدين ات إىل بعث٦جمموعه 
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 معلومات ما يرد من ةمتابعو فرز الشهود احملتملني منها، وذلك ألغراض ٢٠١١ كتوبرأ/األول
  . جديدة

   السودان،احلالة يف دارفور  -  ٤

، ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣ إىل ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٢   خالل الفترة من -٤٥
  .عمليات التحقيق الذي يقوم ا دارفوريف إطار ن  بلداسبعةىل بعثة إ ١٧ أوفد مكتب املدعي العام

 ريهم املدعي العام تقري، قد)٢٠٠٥(١٥٩٣ التابع لألمم املتحدة ووفقا لقرار جملس األمن   -٤٦
 ١٠ بشأن الوضع يف دارفور إىل جملس األمن يف اتعن حالة التحقيقوالثالث عشر عشر الثاين 

 ١.، على التوايل٢٠١١يونيه / حزيران٨ و٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
ديسمرب / كانون األول١٠ يف اإلحاطة اليت قدمها إىل جملس األمن يف ، املدعي العامأثارو  -٤٧

م بالث  الرئيس البشري قد أصدرت مرة ثانية أمراً بالقبض على الدائرة التمهيديةأن ،  إىل ٢٠١٠
 السودان حكومة عدم تعاون مرة أخرى على ءكما سلط الضو .ماعيةاجل بادةجرمية اإل بارتكاب

  .عن اجلرائم اليت ارتكبت ضد املسؤولني إجراءات وطنية وعدم وجود
، تناول مسأليت أوامر إلقاء ٢٠١١يونيه / حزيران٨قدمها املدعي العام يف اليت حاطة اإلويف    -٤٨

ء الدور احملوري الذي يقوم به القبض غري املنفّذة واجلرائم املستمرة معربا عن قلقه بشكل خاص إزا
  . يف اجلرائم الكربى يف السودانأمحد هارون

وتشري املعلومات . السودان، ومجع املعلومات عنها، ويواصل املكتب رصد احلالة يف دارفور  -٤٩
 تزال اليت مت مجعها إىل أن اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وأعمال اإلبادة اجلماعية ما

  .ترتكب

  احلالة يف كينيا  -  ٥

  .  خالل الفترة املشمولة بالتقريرمن البلدان ١٣ بعثة إىل ٦١ املكتب أوفد     - ٥٠

  اليبياحلالة يف    -  ٦

 باإلمجاع القرار املتحدة لألمم  التابع جملس األمناعتمد  ٢٠١١ فرباير/شباط ٢٦يوم يف  -٥١
 ،إىل املدعي العام ٢٠١١فرباير /اطشب ١٥اعتبارا من  ليبيا حال الوضع يفوأ، )٢٠١١ (١٩٧٠
 القوات اليت تعمل حتتب مبا يف ذلك اهلجمات، املسؤولني عن حماسبة ضرورة"على  مشددا
على املدنيني ،مسيطر ."  

ل املعلومات بشأن  للحالة، ومجع وحلّا أوليا اإلحالة، أجرى مكتب املدعي العام فحصعقب  -٥٢
، قرر ٢٠١١مارس /آذار ٣نتيجة هلذا التحليل، يف و. خمتلفةاجلرائم املزعومة من مصادر عديدة و

  .املكتب أنه قد مت استيفاء املعايري القانونية لفتح حتقيق يف الوضع يف ليبيا

                                                      

  S/PV.6440 ، .S/PV.6548 وثائق األمم املتحدة  )١(
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بلغ أ  ٢٠١١مايو /آذار ٤ قدم املدعي العام تقريره األول إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة يوم  -٥٣

.املكتب أول قضية أمام الدائرة التمهيدية للمحكمةسيعرض  اليةالتلس أنه يف األسابيع فيه ا
٢

  
 بلدا فيما يتعلق باحلالة يف ١١ بعثة إىل ٢٨املكتب أوفد وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،   -٥٤

اغتصاب أعمال  تتعلق بارتكاب املكتب على التحقيق يف ادعاءات ويعكف. اجلماهريية العربية الليبية
 أخرى ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك التعذيب واألعمال غري اإلنسانية ضد املدنيني ئموجراوعنف جنسي 

 املكتب أيضا يف ادعاءات بوقوع اعتداءات على أشخاص من بلدان ققوحي. ني منشقيعتربونالذين 
 أم مرتزقة، وادعاءات بوقوع جرائم حرب ارتكبتها خمتلف أ خطربواأفريقيا جنوب الصحراء اعت

  .الل الرتاع املسلحاألطراف خ

  التمهيديةالتحقيقات   -  باء

تدخل يف   املعلومات عن اجلرائم اليت يحتمل أنجتميع وحتليلواصل مكتب املدعي العام   -٥٥
 أكتوبر/تشرين األول ٣ويف . نطاق اختصاص احملكمة، وحتليل الرسائل الواردة من مصادر خمتلفة

 من نظام روما األساسي، ١٥ رسالة تتعلق باملادة ٩ ٣٠٣ كان املكتب قد تلقى ما جمموعه ٢٠١١
  .  رسالة وردت خالل الفترة املشمولة بالتقرير٤٣١منها 
واصل مكتب املدعي العام حتقيقاته التمهيدية يف كل من وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير،     -٥٦

 حتقيقاته التمهيدية يف بدأقد وأعلن املكتب أنه . أفغانستان وجورجيا وغينيا وكولومبيا وفلسطني
، طلب املدعي العام ٢٠١١يونيه / حزيران٢٣ويف . حاالت مجهورية كوريا ونيجرييا وهندوراس

  . كوت ديفواريف حالة  من دائرة اإلجراءات التمهيدية للبدء يف التحقيق إذنا

  أفغانستان  -  ١

 مبا يف ذلك املصادر  يف مجيع املعلومات،ناظراواصل املكتب رصد الوضع يف أفغانستان   - ٥٧
ويقيم املكتب عالقات وثيقة مع . ، بشأن اجلرائم املفتوحة اليت ارتكبتها مجيع األطرافاملفتوحة

الدول اليت ، و، وموظفي األمم املتحدةاخلرباء، ومنظمات اتمع املدين، واملسؤولني احلكوميني
  . القوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغانستانتساهم يف 

  كولومبيا  -  ٢

 املقاضاة يف وإجراءاتالوطنية املتعلقة بالتحقيقات املتاحة ليل املعلومات حت املكتب واصلي   -٥٨
  وكذلك  شبه العسكرية اجلماعاتقيادة و املغاويرزا على املعلومات اليت تتناول مجاعات ، مركّّّكولومبيا

 حتديد ما إذا كانت هذه اإلجراءات ويف كل حالة، يسعى املكتب إىل. اجلهات الفاعلة التابعة للدولة
وسوف . تركّز على األشخاص الذين يتحملون أكرب قدر من املسؤولية يف اجلرائم املرتكبة، أتتضمنهم

  . يعلن املكتب عن معلومات إضافية عما قريب

                                                      

  S/PV.6528. وثيقة األمم املتحدة  )٢(
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، مبا يف ذلك كولومبيا التكامل يف تطبيق مبدأ املناقشات العامة حول أيضا يف  شارك املكتبو  -٥٩
 أكتوبر/ تشرين األول٢٠يوم  املنظمات غري احلكومية اليت نظمتها نصف السنوية ائدة املستديرة امليف

 هعقدالذي " الدوليةالعدالة اجلنائية و  كولومبيا- احملكمة اجلنائية الدوليةيف ظل " ويف املؤمتر ،٢٠١٠
يومي  لندن، يف جامعة األمريكتني دراسة، ومعهد دراسات الكومنولث، ومعهد حقوق اإلنسان احتاد
  .٢٠١١مايو /ذارآ ٢٧ و ٢٦
 مستكملة عن معلومات ىتلققد و احلكومة الكولومبية، مستمرا مع حوارا كتبويقيم امل -٦٠

  .يف كولومبيا السلطات القضائية ذات الصلة من اإلجراءات الوطنية

  كوت ديفوار  -  ٣

ي العام إىل أن املعايري القانونية اليت خلص املدع   بعد الفحص األويل للحالة يف كوت ديفوار، -٦١
، طلب ٢٠١١يونيه / حزيران٢٣ويف .  حتقيقات قد استوفيتإلجراءحددها نظام روما األساسي 

 يف إقليم كوت أا ارتكبتفتح حتقيق يف اجلرائم اليت يدعى بدائرة التمهيدية ال من إذنااملدعي العام 
  .ديفوار

  جورجيا  -  ٤

مكتب املدعي العام متابعة التحقيقات بشأن اجلرائم واصل شمولة بالتقرير، خالل الفترة امل  -  ٦٢
  .جورجيا  يف٢٠٠٨أغسطس / الرتاع الذي وقع خالل شهر آبأا ارتكبت يفاليت يدعى 

وفد من مكتب املدعي العام زيارة ثانية إىل االحتاد أجرى ، ٢٠١١فرباير /ويف شباط   - ٦٣
جتريها جلنة   بشأن التقدم احملرز يف التحقيقات الوطنية اليتة شاملمعلومات مستكملةالروسي وتلقى 

وطُلب . ويقيم املكتب اتصاالت منتظمة مع سلطات جورجيا. التحقيقات التابعة لالحتاد الروسي
ل يف حتقيقات ك) أو غري احملرز(إىل كلتا احلكومتني تقدمي بيان كتايب مبا استجد يف التقدم احملرز 

  .منهما
ويقيم املكتب أيضا اتصاالت وثيقة مع املنظمات غري احلكومية يف املنطقة اإلقليمية، ويتلقى  -  ٦٤

بتقييم ويقوم بعض هذه املنظمات . تقارير من هذه املنظمات ويشارك يف اجتماعات معها
  . ٢٠٠٨أغسطس /لإلجراءات الوطنية املتعلقة باجلرائم املزعوم ارتكاا أثناء نزاع شهر آب

  غينيا  -  ٥

نوفمرب /، يف تشرين الثاينخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أوفد املكتب بعثتني إىل غينيا  -  ٦٥
 أحداث بشأناليت جيريها قضاة من غينيا الوطنية ملتابعة التحقيقات ، ٢٠١١مارس / وآذار٢٠١٠

ر ذلك جزءا من الوالية  باعتبا،ب جرائم جديدة أثناء فترة االنتخاباتاارتكردع  ، ول٢٠٠٩عام 
سؤولني حكوميني، وممثلني عن السلطة القضائية واتمع املدين، مبوالتقى املكتب . الوقائية للمكتب

  . الضحاياومجعيات الدفاع عنفضال عن الضحايا 
إمجاع تطوير لصيانة والدوليني و نيواإلقليمي نيالغينيالشركاء  تلفع خماملكتب مكما شارك   -٦٦

سبتمرب /أيلول ٢٩يف  اليت ارتكبت اجلرائم املزعومة املسؤولية الكربى عن من يتحمل سبةحملا دويل
٢٠٠٩.  
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  هوندوراس  -  ٦

، أعلن املدعي العام أن الوضع يف هندوراس خيضع ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٨يف   -٦٧
تحليل لااملكتب واصل وي. وعرضت سلطات هندوراس على الفور تقدمي تعاوا. لدراسة متهيدية

 ٢٨ يف أعقاب انقالب أا ارتكبتما إذا كانت انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يدعى ملعرفة 
. ياليا تشكل جرائم تندرج حتت الوالية القضائية للمحكمةز ضد الرئيس ٢٠٠٩يونيه /حزيران

ومية، ، ويف املصادر العم رسالة بشأن هذا الوضع١٧ يف املكتبخالل التحليل الذي يقوم به، ينظر و
   . ٢٠١١يوليو / الصادر يف شهر متوزجلنة تقصي احلقائق واملصاحلةمبا يف ذلك تقرير 

   مجهورية كوريا  -  ٧

 قوات أصحاا أندعي ي، أعلن املكتب أنه تلقى رسائل ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦يف   -٦٨
  .رياجرائم حرب يف إقليم مجهورية كوارتكبت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

قصف ال )أ(:  مهاوتركز التحقيقات التمهيدية بشأن احلالة يف مجهورية كوريا على حادثتني  -٦٩
مقتل أفراد من مشاة مما أسفر عن  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣املدفعية جلزيرة ييونبيونغ يف ب

حلربية التابعة إغراق السفينة ا) ب(غريهم؛ ين البحرية واملدنيني من مجهورية كوريا وإصابة كثري
جلمهورية كويا الشعبية  جلمهورية كوريا، تشيونان، بطوربيد يدعى أنه أطلق من غواصة تابعة

  .شخصا ٤٦، مما أدى إىل مقتل ٢٠١٠مارس / آذار٢٦الدميقراطية يف 
مع سلطات ، مبا يف ذلك بالعمل املعنية املصادر مناملعلومات تلقى ياملكتب   وما فتئ - ٧٠

 ما إذا كانت األحداث تعترب قييماليت هي أساسية يف تحتديد املسائل الوقائعية على   كورياةمجهوري
  .جرائم حرب مبوجب نظام روما األساسي

  نيجرييا   - ٨

ويعمل . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٨ احلالة يف نيجرييا يف يف مكتب املدعي العام  حقق-٧١
، ٢٠٠٤ يف وسط نيجرييا منذ منتصف عام كبتأا ارتاملكتب على حتليل اجلرائم اليت يدعى 

والتقى املكتب مع منظمات اتمع املدين النيجريية . ويعمل بشكل بناء مع السلطات النيجريية
تطلع وقد دعيت السلطات القضائية النيجريية كي . “احلزام األوسط”والدولية العاملة يف دول 

  . معلومات بشأن اإلجراءات القائمةعلىاملكتب 
 سياق اندالع أعمال العنف يف إزاء املكتب عن قلقه أعرب ،٢٠١١أبريل / نيسان٢١يف   -٧٢

 كتب املحث وعالوة على ذلك .٢٠١١ أبريل/نيسانالرئاسية يف  واالنتخابات اجلمعية الوطنية
اجلاري  احتواء العنف النيجريية علىحث احلكومة أعمال العنف و االخنراط يف على جتنب النيجرييني

مبوجب نظام روما  نع اإلفالت من العقاب مبالتزامها مع مراعاة  حدوثه من جديد يف املستقبل،ومنع
 املتخذة ملعاجلة معلومات عن اخلطوات تقدميب احلكومة النيجريية قامت ردا على ذلك،. األساسي

  .اندالع أعمال العنف
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  فلسطني  - ٩

املادة من  ٣الفقرة فلسطينية مبوجب فيما يتصل باإلعالن الذي أصدرته السلطة الوطنية ال  - ٧٣
 بقبول والية احملكمة، يواصل ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢من نظام روما األساسي يف  ١٢

   . املكتب حبث ما إذا كان اإلعالن يستويف الشروط القانونية

نونية وطلبت السلطة الوطنية الفلسطينية احلق يف أن يستمع إليها بشأن استيفاء الشروط القا  -٧٤
 ألغراض “دولة” صفة حتقيق، مبا يف ذلك بشأن مسألة ما إذا كانت فلسطني ينطبق عليها إلجراء
للسلطة يتاح ورأى املكتب أن العدالة تقتضي أن . من النظام األساسي ١٢املادة من  ٣الفقرة 

املكتب ومن مث كفل . الوطنية الفلسطينية وكذلك لألطراف املهتمة األخرى فرصة االستماع إليها
وعرض ممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية حججا من . اتباع اإلجراءات الواجبة لكافة األطراف املعنية

  . )٣(اخالل بيانات شفوية وخطية، وستقدم اإلحاطة العامة النهائية قريب
م حلقة نقاش  ونظّ،االختصاصشروط املصادر بشأن  خمتلف منتقارير الاملكتب أيضا تلقى و -٧٥

 فيما بني خمتلف اخلرباء واملنظمات غري احلكومية وقدم بيانات يف مقر احملكمة خالل اجتماع حوارية
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٠سنوي املعقود يف الاملائدة املستديرة نصف 

، قدم مكتب املدعي العام معلومات مستكملة إىل مفوضية حقوق ٢٠١١يوليه /ويف متوز   -٧٦
  . الفلسطيين ا بشأن اخلطوات اليت اختذها املكتب فيما يتعلق باإلعالن طلبهبناء علىاإلنسان 

 العام مع خمتلف اجلهات املعنية، مبا يف ذلك ممثلني عن السلطة الوطنية ي املدعواجتمع  - ٧٨
الفلسطينية وأمانة جامعة الدول العربية واملنظمات غري احلكومية اإلسرائيلية من أجل مناقشة 

  .حملكمةاختصاص ا

  منه ةوطلب املساعدالتعاون مع الدول، ومع املنظمات الدولية واإلقليمية  -رابعاً
قدمت احملكمة العديد من و. متوافرا بوجه عام مع الدول األطراف احملكمة تعاونكان  وقد  -٧٨

. من نظام روما األساسيوالعاشر  التاسع ني التعاون أو تقدمي املساعدة عمال بالباببشأنالطلبات للدول 
  ٤.على نظرة عامة وشاملة على املسائل املتعلقة بالتعاون يف تقرير احملكمة بشأن التعاونميكن االطّالع و

  عاون مع الدولالت  -ألف

  عمليات إلقاء القبض والتسليم    -١

إلقاء القبض  مت تنفيذ طلب واحد من طرف فرنسا، وهو طلب أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، -٧٩
ونقل املتهم إىل مركز االحتجاز التابع للمحكمة يف . ليكسيت مباروشيمانا وتسليمهعلى السيد كا
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٥الهاي بتاريخ 

                                                      

موجزا أوال للبيانات املقدمة بشأن ما إذا كان اإلعالن الذي قدمته السلطة الوطنية على موقعه دعي العام أتاح مكتب امل ) ٣(
 .الفلسطينية يستويف الشروط القانونية

  ).يضاف املرجع عندما يكون متوافراً (٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨تقرقر احملكمة بشأن التعاون، بتاريخ )  ٤(
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طلبا بإلقاء القبض على املتهمني   ١٢٥ما جمموعه أرسل قلم احملكمة، وبالنسبة للحالة يف ليبيا،  -٨٠
  .٢٢فيها ليبيا، بلغات عددها وتسليمهم، إىل الدول األطراف وغري األطراف مبا 

 القلق احملكمة ويساور .ما زالت معلقة أوامر االعتقال من ١٢، تقدمي هذا التقرير يف وقت  -٨١
، جيبويت يف الفترة املشمولة بالتقرير دولتني طرفني إىل عمر البشري السيد اليت قام ا األخرية لزياراتل

مصدر قلق  إىل تشاد زيارة وتعد ال.٢٠١١طس أغس/آب ٨و  ٧يف تشاد  و٢٠١١ مايو/أيار ٨يف 
بشأن  الختاذ قرار حىت اآلن هذه الدائرة .إىل هذا البلد الزيارة الثانية للسيد عمر البشري ألا هي خاص

  . ومل تقرر الدائرة بعد بشأن املالحظات اليت قدمتها تشاد.تشاد اليت قدمتها املالحظات

     طلبات أخرى يف جمال التعاون-٢

تتعلق بتوفري  ،تقدمي املساعدةل طلبا ٦٧٧ قلم احملكمة وجه وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،   -٨٢
السجالّت والوثائق، ومحاية الشهود، واستجواب الشهود، ودعم التحقيقات اليت جيريها الدفاع، ونقل 

لسلع واألصول، وأمن األشخاص احملتجزين، وتوفري أماكن التخزين، واإلفراج املؤقت، وحتديد وجتميد ا
للدول األطراف، وغريها من الدول واملنظمات الدولية، )  طلبا٥٤٩ً(املوظفني وإصدار وثائق السفر 

  .من بني أمور أخرى
فيما خيص ، واملنظمات الدولية واإلقليمية طلبا إىل الدول ٢٢٨ مكتب املدعي العام   وجه-٨٣

ويف حني ال يزال العديد من تلك . لفترة املشمولة بالتقريراأنشطته املتعلقة بالتحقيق وباملقاضاة أثناء 
 منها، فقد بلغت نسبة التنفيذ يف اية الفترة املشمولة بالتقرير احلديثةالطلبات مل يلب بعد، والسيما 

  .  يف املائة٧٠

  االتفاقات الطوعية وغريها من الترتيبات    - ٣

ولة بالتقرير، أي اتفاقات جديدة بشأن نقل الشهود، مل تربم مع الدول، خالل الفترة املشم  -٨٤
ودف زيادة .  الدولأربعمع أن املفاوضات اليت وصلت إىل مراحل متقدمة ال تزال جارية مع 

اخليارات املتاحة للمحكمة لنقل الشهود على مستوى دويل، فتحت احملكمة صندوقا جديدا خاصا 
وقد تلقت . زمة لتمويل عمليات النقل إىل دول ثالثةبنقل الشهود كي تتربع الدول باألموال الال

.  عديدةشهودنقل احملكمة تربعا سخيا للصندوق اخلاص، الذي يستخدم حاليا لتمويل عمليات 
ستوافق على أن ما إذا كانت وتبذل احملكمة يف الوقت احلاضر مساعي لدى الدول األطراف ملعرفة 

  . ا دون تكلفة، بتمويل من الصندوق اخلاصتربم مع احملكمة اتفاقا لنقل الشهود إليه
اتفاقات بشأن إنفاذ  برمت، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كل من صربيا وكولومبياأُو -٨٥

اللتان قدمتا هذا الدعم وتعرب احملكمة عن امتناا هلاتني الدولتني الطرفني .  احملكمةاألحكام مع 
  .القيم
 لشخص اإلفراج املؤقت منح قرار املستقبل يف صدار احملكمةإحتمال االستعداد ال من أجل -٨٦

 الدول األطراف يف بني بشأن اإلفراج املؤقت خطابات تبادل منوذجقلم احملكمة حمتجز، عمم 
وضع اللمسات األخرية يحاليا  هو أيضا كما .واردة التعليقات الحاليايعاجل وهو  ،٢٠١١مايو /أيار
  .التربئة االتحل مع الدول اتفاق منوذجي على
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الكونغو   مجهوريةيف االتصال تا جهدعيت، احلالة التعاون يف بلدان من أجل حتفيز  -٨٧
مقر يف  استمرت يومني يةتدريبلدورة   الوسطىأفريقياومجهورية  وتشادأوغندا وكينيا و الدميقراطية

  .٢٠١١ يوليو/يف متوز احملكمة

  املنظمات الدولية واإلقليمية  -باء

  اون مع األمم املتحدةالتع    -١

جوهريا هذا التعاون ال يزال  و٥. اتفاق العالقةإىليستند التعاون مع األمم املتحدة   -٨٨
وميكن االطّالع على  . يف خمتلف احلاالت والقضاياو ة،ؤسسيمن الناحية امل للمحكمة بالنسبة

 تقرير احملكمة السابع االستعراض الشامل الذي يتناول التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة يف
   ٦.للجمعية العامة لألمم املتحدة

  املنظمات اإلقليمية وغريها من املؤسسات احلكومية الدوليةالتعاون مع     -٢

إطاريا للتعاون مع منظمة الدول األمريكية، ومذكرة تفاهم بشأن اتفاقا أبرمت احملكمة   -٨٩
مع االحتاد على حنو وثيق  التواصل واستمرت احملكمة يف .التعاون مع أمانة الكومنولث

وعززت تعاوا ومشاركتها ، واالحتاد األورويب، وغري ذلك من املنظمات اإلقليمية، األفريقي
واستفادت احملكمة من رعاية وتعاون .  أثناء الفترة املشمولة بالتقريرمع جامعة الدول العربية

وميكن االطّالع . ميتني متّ عقدمها يف أفريقيامنظمة الفرانكوفونية بالنسبة حللقتني دراسيتني إقلي
على املزيد من التفاصيل عن التعاون مع املنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية يف 

  ٧.تقرير احملكمة بشأن التعاون

   األنشطة األخرى اليت تقوم ا احملكمة– خامسا

     دعم اإلجراءات القضائية-ألف

 يف مقر احملكمة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير،  من جلسات احملكمةأيام   ١١٠ عقدت   -٩٠  
بدعم من قسم إدارة احملكمة التابع للمحكمة، وتضمنت حماكمات متزامنة يف الفترة من 

  . أبريل/يناير إىل نيسان/كانون الثاين
اليت  السانغو املترمجني يق منفرتدريب بدعم احملكمة يف الترمجة الفورية و قسم الترمجةقام      -٩١           

 القضائية ترمجة الوثائقوقام القسم ب .بيمبا حماكمة  يف٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاينيف  العمل بدأت
 .الدعوى كما هو مطلوب يف ضيق الوقت مراعاة، مع أو العربية/و االنكليزيةأو /و الفرنسية إىل

 اللغات جمموعات، وعاجل لى املساعدةللحصول ع العديد من الطلبات ترمجةب أيضا قسموقام ال
امليدانية والترمجة الشفوية املتعلقة بالعمليات الترمجة  توزاد.  الدول األطرافاختارااليت املعقّدة 

                                                      

       .٢٢٨٣، اجلزء  جمموعة معاهدات األمم املتحدة تحدة،وثائق األمم امل) ٥(
  .٢٠١١أغسطس / آب١٩، A/66/309 الوثيقة )٦(
  .٢ انظر احلاشية )٧(
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تمثل ت الصعوبة الكربى تكانو .جديدة لغات تضافأ وينيامليدان املترمجنيجمموعة  يف بشكل مطرد
   .الزغاوة لغة، ال سيما دارفور لغاتيف 
 أمام احملكمة شاهدا ٩٣قامت وحدة الضحايا والشهود التابعة لقلم احملكمة بكفالة حضور   -٩٢

يوما ،  ٢٥٥٩لفترة مدا  الوحدة رعاية حتتهؤالء الشهود كان و ٨.الفترة املشمولة بالتقرير خالل
  .والتدابري الوقائية الدعم املناسب مقدم هلو

أن يقدم كان ميكن  ديفوار، يف كوت فتح حتقيق ى إذنحلصول عل اطلب املدعي العام عقب  -٩٣
. بناء على طلب املدعي العام  يوما٣٠يف خالل الثالثة الضحايا بيانات خطية إىل الدائرة التمهيدية 

أغسطس /آب ٢٩ يف ا موحداتقرير قلم احملكمةوتعويضهم التابع لوقدم قسم مشاركة الضحايا 
  .إرساهلاالضحايا و بيانا من ١٠٨٩ موعهما جم مت تلقي إىل أنهأشار فيه  ٢٠١١

 من ١٧٦ ا جمموعهتعويضهم مبقسم مشاركة الضحايا و، قام خالل الفترة املشمولة بالتقرير  -٩٤
 الضحايا على املشاركة يف إىل مساعدة دف باحلالة ذات الصلة يف البلدان األنشطة املستهدفة

يف  طلبا للمشاركة ٥٦٧٦ ما جمموعه قى القسمتل قيد النظر خالل الفترةو .الدعوى خمتلف مراحل
مجيع  من لحصول على تعويضات، طلباً ل ٦٠٦٨و ، احملاكمةالتمهيدية ويف إجراءات  جراءاتاإل

 األوضاع يف احلاالت الناشئة عنب أكرب عددويتعلق  .احملكمةالقضايا املعروضة على و احلاالت
 إحالة الطلباتو الستالم الدوائر اليت حتددها يداملواع ردا على ،كينياالوسطى و مجهورية أفريقيا

  .يف املداوالت للمشاركة
 مرحلة أو أخرى من، يف العام للضحايا احملامي مكتب اليت ميثلها عدد الضحاياوزاد   -٩٥

كان ، ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول يفو .٢٠١٠/٢٠١١ يف املائة خالل ٨٢بنسبة ، اإلجراءات
  .اياالقضو االتخمتلف احل يف كتباملل من قب ٢١١٩ ما جمموعهيمثل 

     املسائل املتعلقة باحلجز-باء

االحتجاز التابع  يف مركز حمتجزين أشخاص، كان عشرة ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣يف   -٩٦  
 ماثيو، والسيد كاتانغا جريمان، والسيد دييلو لوبانغا توماس السيد( مخسة مشتبه فيهم :محكمة لل

السيد  ،٢٠١١يناير /كانون الثاين، ومنذ غومبو بيمبا بيري جانالسيد ، وتشوي نغودجولو
يف  أربعة شهود اعتقل ،٢٠١١مايو /أيار ٣١ومنذ ) ىل الهايإ هنقل مباروشيمانا بعد كاليكست

نغودجولو كاتانغا وقضية ، وثالثة يف لوبانغا يف قضية واحد( القضايا املعروضة على احملكمة اثنني من
 بعدمحكمة االحتجاز التابع لل يف مركز تشارلز تايلور السيد ال يزال ، إىل ذلكباإلضافة) تشوي
  .لسرياليون واحملكمة اخلاصة احملكمة اتفاق
مع  االحتجاز املتعلق خبدمات سعر املنتج اتفاق مت التوقيع على ،٢٠١١فرباير / شباط١٨يف   -٩٧

  .املضيفة الدولة
 يف شخصا ١٩( زيارات عائلية سبع يف تنظيم كمةاالحتجاز التابع لقلم احمل قسم ساعد -٩٨

  ٩.الفترة املشمولة بالتقرير خالل للمحتجزين املعوزين )اموع

                                                      

  .واختذ قلم احملكمة أيضا التدابري الالزمة لنقل أربعة شهود حمتجزين) ٨(
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 يف انتظار، إحداهم ما تزال خالل الفترة املشمولة بالتقرير املعتقلني شكاوى من مثاينقدمت و  -٩٩
ومن . اء انتظار قرار املسجلخرى أثنسحبت أو املسجل قرار يف انتظار، وواحدة الرئاسة قرار من

  .  الشكاوى األخرى، كانت واحدة مربرةمسضمن اخل

     دعم الدفاع-جيم

 جلميع احملامني الذين الدعم اإلداري توفري قلم احملكمة لاالستشاري التابع الدعم واصل قسم - ١٠٠
املتعلقة وكذلك قام بصياغة وإدارة وتنفيذ مجيع األعمال  ،)١٣( والدفاع )٣٠(الضحايا  ميثلون

  .القانونية للضحايا مبا يف ذلك املساعدة احملكمة يف القانونية بنظام املساعدة
 من املمثلني فريقا ١١وفرق الدفاع املساعدة القانونية لثمانية من  حاليا  وتوفر احملكمة - ١٠١

 القرارات املختصةدائرة النقضت  وقد .خمتلفة يف سبع حاالت القانونيني الذين ميثلون الضحايا
 .مناسبتني خمتلفتني يف ضافيةاإلوارد امل قلم احملكمة برفضلصادرة عن ا

 .احملكمة للمثول أمام لنيؤهامل احملامني  قائمةيف  دولة٥٧من حمام  ٤١١ حىت اآلن   قُبل  - ١٠٢
 ١١٨من  قلم احملكمة، أيضااليت يشرف عليها ، نياملهني نياحملققو الدفاع مساعدي وائم قألفوتت
 .توايلعلى ال ،مهنيا ٢٨و

 حيث دعي ، الدفاعحلقة دراسية حول للمرة التاسعة احملكمة نظمت ،٢٠١١ مايو/أياريف   - ١٠٣
حاليا  ونعملالذين ي نياخلارجي امنياحملمجيع و احملامني قائمة األشخاص املدرجني يف مجيعللحضور 

 ٢٠٠ن أكثر م اليت حضرها احللقة الدراسيةومسحت هذه  ١٠.احملكمة أماماإلجراءات اجلارية  يف
هذه احللقة  وأعقب. إجراءات احملكمة  يفاحملامني عملب املتعلقة املسائل ةومناقش تحديثب، ضيفا

 .العمل يف احملكمة يتلغ حمامٍ ب ١٠٠ما يناهز لتدريب  مكثفة أيام ثالثة الدراسية

مجيع  اخلارجي يف ٤١ ملمثلي  واملساعدةالقانوين دعممكتب احملامي العام للضحايا بالقدم  - ١٠٤
 املشورة القانونية وقدمت .لساتاجل مبا يف ذلك خاللالقضايا املعروضة على احملكمة احلاالت و
 .ةمناسب ٥٠٠أكثر من  يف على وجه اخلصوص،البحوث وأُجريت 

 بدء بسبب حجم عمله يف  يف املائة تقريبا٥٠ زيادة لدفاعا حملاميالعمومي  كتبامل شهد  - ١٠٥
املساعدة قام املكتب بتوفري البحوث القانونية وو . بالتقريرالفترة املشمولة جديدة يف سبع حاالت

الوقت يف  نسخال على احلصولب الدفاعفرق  من ١٣ليوفرها،  ما زالالقانونية يف الوقت احلقيقي، و
سانغ و، روتو، مباروشيمانا، جربو باندا وفريق بيمبا،نغودجولو، كاتانغا ولوبانغا، (احلقيقي 

 مجيع احملامني إىل  املستمرةاملساعدة املكتب أيضا قدم أيضا يو). وعلي اتاينيوكموثاورا، ووكوسغي، 
 املساعدات كتباملقدم  وقد .الذين عينهم قلم احملكمة لدفاعاحملامني املخصصني ل  أوأثناء عملهم

 فلِّوكُ. ما خيص التحضري جللسات إقرار التهماحملكمة في يف عمليات حديثا املشاركة للفرق املكثفة
 .الكشف عملية ملساعدة يفمن طرف هذه األفرقة با  املكتب مدير ضاأي

                                                                                                                                       

، ومولت اخلمس األخرى من الصندوق االستئماين ٢٠١٠من ضمن هذه الزيارات العائلية السبع، مولت اثنان من ميزانية عام ) ٩(
  .للزيارات العائلية

  . قُدمت املساعدة املالية للمحامني القادمني من البلدان النامية)١٠(
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      اإلعالم والتوعية-دال

 دورة من دورات التوعية لصاحل ٥١٤خالل الفترة املشمولة بالتقرير، متّ تنظيم ما جمموعه   - ١٠٦
 أوغندا(اتمعات املتضررة، وغريهم من الفئات املستهدفة فيما خيص أربعاً من أصل سبع حاالت 

من قبل قلم احملكمة  )الوسطى ومجهورية أفريقيا) السودان( ودارفور الكونغو الدميقراطية ومجهورية
 يف ٤٠ شخصا يف الدورتني، ما يقرب ٣٦ ٢٩٦وشارك . بواسطة قسم اإلعالم والوثائق التابع له

يون من  مل٥٤,٨ووصلت معلومات احملكمة بانتظام إىل ما يقارب . املائة منهم من النساء
  . األشخاص، من خالل برامج إذاعية وتلفزيونية

 واموعات املستهدفة الرئيسية املختارة، جلماهري يف العاملإىل ا قسم اإلعالم والوثائق وصل - ١٠٧
واسع نشر ويشارك الصحفيون يف . مبا فيها الصحفيني، واألوساط القانونية، واألوساط األكادميية

اجلماهري العاملية واحمللية، وللتصدي  حول احملكمة، إلعالم  حينهابدقّة ويفالنطاق ملعلومات 
أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، نشرت احملكمة بوسائلها اخلاصة، مبا يف ذلك . للتصورات اخلاطئة

 ٩٥٦ ٠٠٠موقعها على اإلنترنت، الذي تلقى ، بواسطة ا إعالميبالغانشرة صحفية و ٢٠٥
موقع احملكمة  برامج مسعية وبصرية بواسطة ٤٠٦عالم والوثائق ونشر قسم اإلصدر أيضا أو. زائراً

، وهو يزيد على عدد زيارات العام املاضي ١٢٦ ٩٣٢بزيارات وصل عددها (على قناة يوتيوب 
، وكذلك بواسطة البث على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية، وبواسطة )٤٧ ٢٨٦ب

  .الصحافة اإللكترونية
 .الربنامج القانوين نقابات احملامني من خالل وأعضاء، ونواملدعون العام ضاةالق وشارك - ١٠٨

 لدعوة محلة جديدةشن و" األفريقية احملامياتاستدعاء " الناجحة محلتهقسم اإلعالم والوثائق  واصل 
 اليت نظمت بالتعاون مع ٢٣ حداثاأل يف سياقو . قسم دعم الدفاع بدعم من احملامني العرب

 واستهدفت .أفريقيا معظمها يف ، بلدا١٥ حامني منمب  احملكمةاتصلت الوطنية، امنينقابات احمل
 أو املؤمترات الدولية سياق اليت نظمت يف األحداث اجلانبية خالل احملامني جمموعات أخرى من
  .  رابطة من رابطات احملامني٢٧ اإلقليمية اليت عقدا

ساتذة أل ملدة مخسة أيام حلقات دراسية قلم احملكمة ، عقداألوساط األكادميية بفيما يتعلق - ١٠٩
ومجهورية  الكونغو الدميقراطية ومجهورية يف أوغندا القانون، من جامعات  كلية من كليات٢٤من 

هذا  يشجعو. اجلهات املاحنة األخرىاملفوضية األوروبية و من وبدعم مايل وكينيا، أفريقيا الوسطى
ناهجها مل والقانون اجلنائية الدولية احملكمة دورات بشأن إلضافة اجلامعاتيزود و املشروع الرائد

  .الرمسية
ومت . الدوليةالعدالة اجلنائية و يوليو/ متوز١٧ بيوم االحتفال احلكمة، دعمت ٢٠١١ يف عام - ١١٠

 ميدان اإلجنازات اليت حتققت يفب الحتفالعلى ااجلمهور بوجه عام أصحاب املصلحة و تشجيع
 الذين ال يزالون، وصىحيال الذي  األبرياء املدنينيعدد  حمنةالتفكري يف ، وة الدوليةالعدالة اجلنائي

  .العدالة اجلنائية الدولية نظام دعمبإعالن فظائع ال ميكن تصورها، والعمل ضحايا ل
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  العمليات امليدانية   -هاء

 ات التشغيل املوحدةإجراء امليدانية قسم العمليات، صاغ خالل الفترة املشمولة بالتقرير   - ١١١  
تطورات وفقا للتنفيذها على حنو فعال السنوية و يف املراجعة لقلم احملكمة العمليات امليدانية لتوجيه

، ونتيجة التطورات القضائيةب مدفوعا قلم احملكمة، حقق ١١.امليزانية العمل املتعلق بوإطار القضائية
 يف جمال الكفاءات عددا من ،٢٠١١ مارس/آذار اليت أجري يف االستراتيجيهلذا االستعراض 
 مت ختفيض ،وبالتايل .املكاتب امليدانية عدد من وإغالق تقليصوهي تتعلق ب .العمليات امليدانية

منذ  كينيا حمدود يف وجود ميداين مبا يف ذلك من سبعة إىل مخسة للمحكمة الوجود امليداين
باإلضافة إىل  .تنياجلاري احلالتنيب قما يتعل األنشطة يفضمان تنسيق  ل٢٠١١عام  يونيو/حزيران
يف عام يتمكن قلم احملكمة  سوف، من غري املوظفني املوظفني واملوارد من خالل إعادة توزيع ذلك،

يف جمال املتزايدة  املطالبتلبية و حاالت يف ست زيادة عبء العملل فعالتنسيق دعم ومن  ٢٠١٢
 االستئماين للضحايا،، واحملامني، والصندوق ممكتب املدعي العا، ومها عمالئهاتقدمي اخلدمات ل

 استجابات مرنة لضمان القدرة األساسية كما مت تأمني .اليت يتوالها قلم احملكمة األنشطة فضال عن
يف ، وكان آخرها امليدانية املشاركة تتطلباليت  ديدةاجل احلاالت توقعة يفاملغري  القضائية للتطورات
 بنسبة ٢٠١٢لعام  الربناجمية املقترحة ميزانيتها مع خفض ديفوار كوتيف  بأنشطة احملكمة ما يتعلق

  .يف املائة  ٣,٤

   املوارد البشرية-واو

، وظائف ثابتة يف موظفا ٦٩٦عيني ت، مما أدى إىل اهلدفتسري حنو  أنشطة التوظيف وكانت - ١١٢  
 لتوظيف اإللكترويند لجدي نظاموقد برز رمسيا  .جنسية ٧٦متثل  ،من الفئة الفنية يفةوظ ٣١٨منها 

مديري  قدرات تدابري تعزيز وما تزال .ةحملكمالتوظيف يف ا لعمليات الكفاءة تدابريمما يوفر املزيد من 
  .األمهية ىتلقت اجلديدة أنشطة التوظيف من خالل املمثلة متثيال ناقصالبلدان ا واستهداف التوظيف

  .اإلدارية برنامج القيادة  أولومتّ أيضا الشروع يف
مراكز  يعملون يفالذين  نني دوليااملعي للموظفني شروط اخلدمة تنسيق مت االتفاق علىو - ١١٣
  .يف النظام املوحد غري العائلية العمل

   التخطيط االستراتيجي-زاي

 ٢٠١٨.١٢- ٢٠٠٩  للفترةمحكمةلل االستراتيجية طة اخلوحتديث ملراجعة  تستعد احملكمة- ١١٤
 .الدول األطراف وكذلك معوعربها  داخل األجهزة التشاور تشمل عملية يتم تطوير وسوف

 جتربة بناء على  مدة زمنية أقصرجديدة مع خطة  علىاألخريةوضع اللمسات  واهلدف هو
 بني اخلطة الربط وسيتم .السبع املاضية على مدى السنوات لمحكمة لالتخطيط االستراتيجي

  .داءاألمؤشرات حتسني سيتم وامليزانية و

                                                      

  . ي سيقدم إىل اجلمعية يف دورا العاشرةانظر التقرير بشأن استراتيجية العمليات امليدانية الذ ) ١١(
)١٢( ICC-ASP/9/20   ١٦الفقرة.  
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  ب االتصال بنيويورك مكت- حاء

 املتحدة يف لدى األمم االتصال للمحكمة مكتب واصل  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، - ١١٥
، وكذلك وبراجمها ووكاالا وصناديقها املتحدة واألمم بني احملكمةتسهيل وتعزيز التعاون نيويورك 

تبادل ستمرة و املاالتصاالتمن خالل  لدى األمم املتحدة،البعثات الدائمة واملراقبة بني احملكمة و
  .املعلومات

   املباين الدائمة-طاء

ووفقا لقرار . ٢٠١١فرباير /على التصميم األويل املنقح بنهاية شباطوافقت جلنة الرقابة   - ١١٦
حددت احملكمة وقيمت التكاليف األخرى املتعلقة باملشروع لكن غري متصلة مباشرة  ١٣اجلمعية،
 وما تزال مرحلة. ٢٠١١مارس / آذار١ ذلك على جلنة الرقابة يف ، وعرضت)٤املربع (بالبناء 

 تضافر جهودوت. ٢٠١٢ عام مستهلّيف منها  يتم االنتهاء، ومن املتوقع أن مستمرة التصميم النهائي
تواصل  .امليزانية املعتمدة التكاليف ضمن للحفاظ على املشروع مديرمكتب احملكمة وكل من 

  . الالزمةماتاإلسها توفري مجيع احملكمة

   جلنة مراجعة احلسابات-ياء

 ١فرباير إىل / شباط٢٨  من الرابع عشر يف الفترة اجتماعها جلنة مراجعة احلسابات عقدت - ١١٧  
سنويا قدمت تقريرا ، و٢٠١١ يونيو/ حزيران١٧ اخلامس عشر يف  واجتماعها٢٠١١ مارس/آذار

  ١٤.امليزانية واملالية إىل جلنة عن أنشطتها

   املساعدة للمحكمة اخلاصة لسرياليونتقدمي -كاف

واصلت احملكمة اجلنائية الدولية تقدمي خدمات االحتجاز وما يتصل ا من أنواع املساعدة   -١١٨ 
  .، كما هو حمدد يف الرسائل املتبادلةاألخرى للمحكمة اخلاصة لسرياليون

  االنضمامات اجلديدة –سادسا 

التصديق  االنضمام أو صكوك مخس دول جديدةأودعت ، خالل الفترة املشمولة بالتقرير - ١١٩
تشرين  ١٢يف  مجهورية مولدوفا :املتحدة العام لألمم لدى األمني نظام روما األساسي على

 ،٢٠١١ يونيو/حزيران ٢٤يف  تونسو ،٢٠١١ مايو/أيار ١٩يوم  غريناداو ،٢٠١٠أكتوبر /األول
 ليصل عدد ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢١يف جزر املالديف ، و٢٠١١ أغسطس/ آب٣٠يف  الفلبنيو

كانون  ١يف جزر املالديف حيز النفاذ يف  النظام األساسي  نفاذ ويدخل،دولة ١١٨ الدول األطراف
  .٢٠١١ديسمرب /األول
خالل الفترة  واحلصانات متيازات االاالتفاق بشأن صدقت على أو مخس دول انضمت -١٢٠

مايو / أيار٤يف  اجلمهورية التشيكية و،٢٠١١ أبريل/ نيسان٢٨يف  كوستاريكا: املشمولة بالتقرير
                                                      

)١٣( ICC-ASP/9/20   ١٦الفقرة.   
)١٤(  .CBF/17/11  
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 ٢٦يف شيلي  و٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١يف  مالطا و،٢٠١١ يونيو/ حزيران٢٩يف  تونس و،٢٠١١
على االتفاق يأيت و . دولة٦٤ للدول األطراف العدد اإلمجايل فوصل بذلك ،٢٠١١سبتمرب /أيلول

  .ألساسينظام روما ا  من٤٨املادة  متوخى يفحنو ما هو 

   اخلامتة–سابعاً 
وغري ،  يسبق له مثيلاألنشطة ملحجما من  احملكمة، واجهت خالل الفترة املشمولة بالتقرير -١٢١
 مثلوا أمام من بينهم سبعةعشرة أشخاص، ل للمثول اعتقال أو استدعاء وصدرت أوامر .جزئيا متوقع

 ضد اثنني من التهمأُقرت و، احدةحماكمة و يف  األدلةترض، وعحماكمة ثالثةشرعت و .احملكمة
 وواحدة األمن لألمم املتحدة إحالة جملس بعد ، واحدةينجديد حتقيقني فتح املدعي العامو .املتهمني

  .التمهيدية الدائرة بإذن من من تلقاء نفسه
 تنفيذ إذ يتطلب ال.بالنسبة للمحكمة رئيسيا للقلق مصدرا  إلقاء القبض املعلقةأوامر ظلّت -١٢٢

باع ج اجلهود التعاونية، واتالدول األطراف، و التعاون الكامل من جانب احملكمة فعال لواليةال
  .متسق
اإلقليمية  مع املنظماتاملشاركة وزيادة التعاون مع الدول و تعزيز عالقاا احملكمة تواصل -١٢٣

من  التصديق أو االنضمام يتبني ذلك منكما  للمحكمة، الدعم الدويلوازداد . والدولية األخرى
إحالة ب باإلمجاع املتحدة األمن التابع لألمم جملسالذي اختذه قرار ال جديدة و أطرافمخسة دول قبل

 .، من بني أمور أخرىليبيايف  احلالة

____________ 


