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) ١(تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٤- ٢٠١٣المحكمة بإيجاز: - أوال
مقدمة- ألف

١٦يف الفرتة من كمة) (احمليقدم هذا التقرير حملة عامة عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية-١
تقارير مقارنة بالتقرير هذا العام بشكل ملحوظ وخيتلف . ٢٠١٤سبتمرب أيلول/١٥إىل ٢٠١٣سبتمرب أيلول/

أهم الوقت لكنه يقدم يف نفسو احملكمةعلىاحالياحلاالت املعروضة يف أنه يندرج حول السنوية السابقة
اعرضعام المهور هذا النهج للدول األطراف واجليوفر أن يف وحد. وتأمل احملكمة ماإلحصاءات يف جدول 

.ألنشطة احملكمةالوأكثر مشو ،وأكثر شفافية،أكثر وضوحا
األكثر األشخاصمع بالتحقيق خمتصة احملكمة اجلنائية الدولية هي أول حمكمة جنائية دولية دائمةو -٢

عندماوتقدميهم للمحاكمةرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرباجلماعية و اجلبادة عن ارتكاب جرائم اإلمسؤولية 
ذه املهمة. تكون  على النحو الوارد تعمل احملكمة، و النظم القضائية الوطنية غري قادرة أو غري راغبة يف القيام 

ارتكاب عن توفري املساءلة ل، كأداة دولية رئيسية ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةيباجة نظام روما األديف 
دد السلاجلرائم املذكورة أعاله .، ومنع ارتكاب هذه اجلرائمم واألمن والرفاه يف العاملاليت 

ا الدول األطراف يف نظام رومتقدمه فعالة إال بقدر ما نشيطة و ميكن أن تكونبيد أن احملكمة ال -٣
ال تعاون من األساسي  ألداء لوجسيت ومايل وغريه من أشكال الدعم الالزم من دعم القضائي وكذلك يف ا

ألنشطة األكثر أمهية عن اعامة حملة أساسا هذا التقريرولذلك، بينما يقدم . بنجاحوأنشطتها ها مهام
ام روما األساسي.لنظنطاقا وسع األلنظام كيفية سري العمل يف اأيضا  يعكس فإنه لمحكمة، ل

لمحة عامة عن الدراسات التمهيدية والحاالت- باء

دراسات متهيدية يف يف القيام بمكتب املدعية العامةشرع الفرتة املشمولة بالتقرير، خالل - ٤
،وجورجيا،يف أفغانستانالتمهيدية وواصل الدراسات ؛والعراق،الوسطىمجهورية أفريقيا، و أوكرانيا

.٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين١٧ألمانة مجعية الدول األطراف يف ورد )١(
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ICC-ASP/10/20؛ اليونان وكمبوديافيما يتعلق بالسفن املسجلة يف جزر القمر و و ،وهندوراس،ونيجرييا،مبياوكولو ،وغينيا
تشرين ٢٥مجهورية كوريا. وأصدر املكتب يف و ،الوسطىمجهورية أفريقياواختتم دراسته التمهيدية يف 

ا.ةتقريرا عن أنشطة الدراس٢٠١٣الثاين/نوفمرب  جز للدراسات مو بيان ويرد التمهيدية اليت قام 
التمهيدية يف اجلزء الثاين هلذا التقرير. 

أوغندا، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية - وكانت مثاين حاالت معروضة على احملكمة- ٥
. ولكل حالة جمموعتها الكونغو الدميقراطية، ودارفور (السودان)، وكوت ديفوار، وكينيا، وليبيا، ومايل

ا اخلاصة من التحديات واالح . ويعتزم هذا التقرير، عدة حماكم يف حمكمة واحدةتياجات. واحملكمة كأ
احلاالت، التعبري عن الواقع. ويرد بيان تفصيلي لألنشطة املتصلة بكل حالة يف اجلزء الثالث جتباع با

هلذا التقرير. 

املرفق)ب(التفاصيل سنة المحكمة الجنائية الدولية باألرقام- جيم

راصدإو ؛من الضحايا٩٩٢٠ومتثيل ؛ شاهدا٣٢جلسة مت فيها االستماع إىل ١٦٤حاالت؛ و٨قضية يف ١٩مةيف قاعة احملك
ائي واحد وإصدارو قضائيا؛أمرا٢٤٥قرارا و٩٢١ مهيدية.التلطعوناأحكام يف ٩حكم 

طلبا ملشاركة ١١٢٢شخصا؛ والنظر يف ١٤فريقا للدفاع والضحايا؛ واحتجاز ٤٤ومساعدة ؛ املف٢٣٩١١إيداع احملكمةوراء قاعة
الذين حماميا إىل قائمة احملامني ٦٩طلبا للتعويض؛ وإضافة ٧٤٤١طلبا؛ والنظر يف ٦٤٧٢الضحايا واملوافقة على 
ساعة من الرتمجة الشفوية؛ ٩٩٤٩؛ و ١٥بالغا مبوجب املادة ٥٤٠واستالم حماميا؛٥٤٩بلغ جمموعهم بذلك 

منهم ١٠٨٨زائرا وحضور ٣٦٢١٩من الرتمجة التحريرية؛ واستقبالصفحة ٥٥٠٢١؛ وررةصفحة حم٣٤٦٢١و
وظائف دائمة؛ موظفا يف ٦٧٨شخصا، وتعيني ٥١استخدام و ،طلبا للتوظيف٩٥٨١٩اجللسات؛ ومعاجلة 

تعميما إعالميا.١٣ووتوجيهني إداريني من املهنيني الزائرين؛ وإصدار توجيهني رئاسيني ٢٨متدربا و٢٣٧استخدام و 

٠٠٠١١٠من املعالني؛ ومساعدة ٢٧١من الشهود و٦١من املعالني؛ إعادة توطني ٥٤٠من الشهود و١١٢محاية يف امليدان
تمعات ١١٣١وبعثة؛ ٩٧١من الضحايا عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا؛ و لقاء وحلقة دراسية مع ا

مليون من ٦٥و دفت حناإلعالم استهلساعة من اإلذاعة بوسائ٢٩١شخص؛ و٠٠٠٣٠لغ حنو يباملتأثرة مبجموع 
والتسليم ضد طلبا للقبض١٣مكاتب ميدانية، ووجود ميداين واحد، ومكتب اتصال؛ وإصدار ٦واملستمعني؛ 

تم القبض عليهم حىت اآلن. ياألشخاص الذين مل 

من ٦٩اتفاقات مع بعض الدول واألمم املتحدة؛ واستقبال ٥للتعاون؛ وعقد طلبا٥٤٦رسال وادولة طرفا؛ ١٢٢بالدولاملتصلة
وثيقة أخرى للجنة ٤٩تقريرا جلمعية الدول األطراف و٢٤وإعداد احملكمة؛ قر رفيعي املستوى مبالدوليني الزائرين 

صفحة. ٨٤٩امليزانية واملالية مبجموع يبلغ 

الدراسات التمهيدية-ثانيا
ا ارُتكبت مكتب املدعية العامةواصل - أفغانستان- ٦ مجع املعلومات عن اجلرائم اليت يُزعم أ

عددًا من عقد و التعاون يف شركاء الرك املكتب أيضا مع الدول ذات الصلة و شا. و والتحقق منها
مع ممثلي املنظمات غري احلكومية من أجل مناقشة احللول املمكنة للتحديات من قبيل لقاءاتال

مكتب وقام والتحقق من املعلومات.أو عدم االستعداد لتقدميه،منية، وحمدودية التعاونالشواغل األ
للمشاركة يف ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٩إىل ١٥ببعثة إىل أفغانستان يف الفرتة من املدعية العامة

أساسا معقوال ناك هم واملصاحلة والعدالة االنتقالية. وتبنيَّ للمكتب أن بشأن السلحلقة دراسية دولية 
أيار/مايو ١لالعتقاد بأن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت يف احلالة يف أفغانستان منذ 
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20وعلى هذا األساس، قررت املدعية العامة أنه ينبغي توسيع نطاق الدراسة التمهيدية لتشمل ٢٠٠٣ .

.الوطنية ذات الصلة ومدى صحتهامسائل املقبولية. ويدرس املكتب حاليا وجود اإلجراءات القضائية

فتح باب قرارها ب٢٠١٤شباط/فرباير ٧يف املدعية العامةأعلنت- الوسطىمجهورية أفريقيا - ٧
١٢. ويف ٢٠١٢منذ أيلول/سبتمرب مجهورية أفريقيا الوسطىيفللحالة راسة متهيدية جديدةد

يف مجهورية أفريقيا قرارا بإحالة احلالة مجهورية أفريقيا الوسطىقدمت السلطات يف ٢٠١٤يونيه حزيران/
. من نظام روما األساسي١٤وفقا للمادة املدعية العامةإىل٢٠١٢آب/أغسطس ١منذ الوسطى 

٢٤. ويف ٢٠١٤أيار/مايو ١٣إىل ٦ن ببعثة إىل بانغي يف الفرتة ممكتب املدعية العامةوقام 
.مجهورية أفريقيا الوسطىقيق ثان يف فتح باب حتةقررت املدعية العام٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

اختذت السلطات الكولومبية خطوات من أجل إعطاء األولوية للتحقيقات - كولومبيا- ٨
واملالحقات القضائية ضد األشخاص األكثر مسؤولية عن اجلرائم املندرجة ضمن اختصاص احملكمة 

يف إطار قانون و العادية، على حد سواء. اجلنائية الدولية، وذلك يف إطار قانون العدالة والسالم والنظم
العدالة والسالم، ُوّسع نطاق التهم املوجهة ضد هؤالء األشخاص لتشمل أي سلوك يرقى إىل مستوى 

مكتب التحقيقات اليت بدأها توسيع نطاقمت على ما يبدو يف حني ،العنف اجلنسي والتشريد القسري
م تلاملدعية العامة وواصل تشمل أي سلوك من هذا القبيل.لك األفعال ضد آخرين يُزعم ارتكا

بشأن قرارحتليل مالءمة وصحة اإلجراءات الوطنية من أجل التوصل إىلمكتب املدعية العامة
على سري اإلجراءات القضائية الوطنية املتعلقة ، وبشأن التطورات التشريعية اليت ميكن أن تؤثر مقبوليتها

دف املاحملكمة. وواصل املكتب باجلرائم املندرجة ضمن اختصاص  شاورات مع السلطات الكولومبية 
عن ارتكاب أخطر اجلرائم. ةمسؤولياألكثر التأكد من تطبيق إجراءات وطنية حقيقية ضد األشخاص 

.٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٦إىل ١١قام املكتب ببعثة إىل كولومبيا يف الفرتة من و 

عن اإلجراءات القضائية الوطنية من دثة معلومات حمعامةمكتب املدعية الطلب-جورجيا- ٩
أجل إجراء تقييم شامل ودقيق ملقبولية القضايا احملتملة احملددة. وقام املكتب ببعثة إىل موسكو يف الفرتة 

١نيسان/أبريل إىل ٢٩، وأخرى إىل تبليسي يف الفرتة من ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٤إىل ٢٢من 
عن اخلطوات امللموسة املتعلقة بالتحقيق اليت اختذها  دثةمن أجل مجع معلومات حم،٢٠١٤أيار/مايو 

كل من االحتاد الروسي وجورجيا، على التوايل. 

اإلجراءات القضائية الوطنية املتعلقة بأحداث بنشاط مكتب املدعية العامةتابع-غينيا-١٠
عم اجلهود اليت تبذهلا السلطات الغينية داجلهات املعنية ذات الصلةثوح٢٠٠٩أيلول/سبتمرب ٢٨

شباط/فرباير ٢٠إىل ١٨من أجل ضمان حتقيق العدالة. وقام املكتب ببعثة إىل كوناكري يف الفرتة من 
يف سؤول عن التحقيق مع فريق القضاة امل،٢٠١٤حزيران/يونيه ١١يف ،، واجتمع يف لندن٢٠١٤
الوطنية. الة اإلجراءات القضائيةعن حدثة من أجل احلصول على معلومات حمغينيا 

حزيران/يونيه الذي وقع يف نقالب الفيما يتعلق باألحداث اليت أحاطت با-هندوراس-١١
إىل عدم وجود أساس معقول مكتب املدعية العامةيف أعقابه، خلص اليت اختذت ، والتدابري ٢٠٠٩

ألمر الواقع خالل تلك الفرتة الزمنية لالعتقاد بأن السلوك املنسوب إىل سلطات النظام القائم حبكم ا
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ICC-ASP/10/20 يشكل جرائم ضد اإلنسانية. ومع ذلك، واصل املكتب دراسته التمهيدية للحالة يف ضوء أحدث
من أجل حتديد ما ٢٠١٠االدعاءات املتعلقة بالسلوك عقب االنتخابات الرئاسية اليت أجريت يف عام 

ا. وقام اإلإذا كان هناك أساس معقول لالعتقاد بأن جرائم ضد نسانية قد ارُتكبت أو جيري ارتكا
. ٢٠١٤آذار/مارس ٢٨إىل ٢٣املكتب ببعثة إىل تيغوسيغالبا يف الفرتة من 

الدراسة باب إعادة فتح ب، أعلنت املدعية العامة قرارها ٢٠١٤أيار/مايو ١٣يف - لعراقا- ١٢
تقدمي املزيد بعد، وذلك ٢٠٠٦يف عام ختتمتالتمهيدية بشأن احلالة يف العراق، اليت كانت قد ا

من النظام األساسي. ورغم أن العراق ١٥وفقا للمادة ٢٠١٤من املعلومات يف كانون الثاين/يناير 
ليس دولة طرفا يف نظام روما األساسي، فإن احملكمة اجلنائية الدولية لديها اختصاص قضائي على 

ا ارتكبت يف أراضي العراق من جا نب رعايا دول أطراف. وعلى أساس ما ورد اجلرائم اليت يزعم أ
من معلومات جديدة، سوف ُحتلل الدراسة التمهيدية على وجه اخلصوص اجلرائم املزعومة املنسوبة 
إىل القوات املسلحة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اليت ُنشرت يف العراق يف 

٢٦ببعثة إىل اململكة املتحدة يف كتب املدعية العامةم. وقام ٢٠٠٨و ٢٠٠٣الفرتة ما بني عامي 
.٢٠١٤حزيران/يونيه ٢٧و 

قرر . و مستوفاةجلرائم احلرب واجبة واصل املكتب حتليل ما إذا كانت العناصر ال- نيجرييا- ١٣
استناداً إىل مستوى كثافة وتنظيم األطراف، أن العناصر املتعلقة بوجود نزاع مسلح غري دويل املكتب، 

االدعاءات املتعلقة باجلرائم يف. ولذلك، جيري النظر ٢٠١٣د حتققت على األقل منذ أيار/مايو ق
) ٢(٨يف سياق العنف املسلح بني تنظيم بوكو حرام وقوات األمن النيجريية يف نطاق املادة قعاليت ت

ات النيجريية املعلومات اليت قدمتها السلطبتحليل كتب قام امل(ج) و (هـ) من النظام األساسي. و 
ا ارتكبت من قتقييم مقبولية اجلرابشأن  بوكو حرام وطلب معلومات إضافية بل تنظيم ئم اليت يُزعم أ

٢٠١٤شباط/فرباير ٢٥إىل ٢٣وقامت املدعية العامة ببعثة إىل أبوجا يف الفرتة من . لدعم تقييمه
دويل يف العمليات األمنية الداخلية. للمشاركة يف حلقة دراسية دولية بشأن تطبيق القانون اإلنساين ال

، أصدرت املدعية العامة بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء االختطاف املزعوم ٢٠١٤أيار/مايو ٨ويف 
من تلميذات املدارس يف والية بورنو.٢٠٠ألكثر من 

عامةمكتب املدعية القام - كمبوديامملكة  اليونان و مجهورية لسفن املسجلة يف جزر القمر و ا- ١٤
إلحالة الواردة من جزر القمر، وكذلك التقارير الصادرة عن كل بابتحليل املستندات الداعمة املرفقة 

املتعلقة ٢٠١٠أيار/مايو ٣١من اللجان األربع اليت سبق هلا أن نظرت يف األحداث اليت وقعت يف 
برية يف حتديد . وكشف التحليل عن وجود اختالفات ك"غزةة املتوجه إىل أسطول احلري"حبادث 

ا وطلبالوقائعية والقانونية لألحداث، األوصاف . ةمعلومات إضافياملكتب بشأ
عن االنتهاء من ةالعامةاملدعيت، أعلن٢٠١٤حزيران/يونيه ٢٣يف - كوريامجهورية - ١٥

استيفاء شروط نظام رومابعد قرارها الصادر بعدم للحالة يف مجهورية كورياتمهيديةالدراسة ال
إىل أن اهلجوم مكتب املدعية العامةخلص تحقيق. و الاألساسي للحصول على إذن بالشروع يف 

لذلك يستويف ال املزعوم على السفينة احلربية تشيونان كان موجها حنو هدف عسكري مشروع، و 
يف النظام األساسي. ويف ما يتعلق بقصف نصوص عليها احلرب امليف جرائم شار إليه املالغدر تعريف 

على الرغم من أن عمليات القصف أدت لألسف إىل وقوع ضحايا بني املدنيني، و جزيرة يونغبيونغ، 
ملعلومات املتاحة ال توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأن اهلجوم كان موجها الص املكتب إىل أنخ



ICC-ASP/13/37

5 37-A-191114

ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20قياسا عمداً حنو أهداف مدنية أو بأن التأثري على املدنيني كان يتوقع أن يكون مفرطا بشكل واضح

إىل امليزة العسكرية املنتظرة. وقد صدر تقرير مفصل يعرض النتائج اليت توصل إليها املكتب فيما 
املذكورة.يتعلق مبسائل االختصاص 

١٢، أودعت حكومة أوكرانيا إعالنًا مبوجب املادة ٢٠١٤نيسان/أبريل ١٧يف - أوكرانيا- ١٦
ا ) من نظام روما األساسي، قبلت به اختصاص احمل٣( كمة اجلنائية الدولية على اجلرائم اليت يزعم أ

. ٢٠١٤شباط/فرباير ٢٢إىل ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢١ارتكبت على أراضيها يف الفرتة من 
وفتحت املدعية العامة دراسة متهيدية بشأن احلالة يف أوكرانيا من أجل حتديد

باب التحقيق قد استوفيت. ما إذا كانت معايري نظام روما األساسي الالزمة لفتح

الحاالت المعروضة على المحكمة- ثالثا

جمهورية أفريقيا الوسطىالحالة في - ألف
التحقيقات- ١

يف قضية مكتب املدعية العامةبناء على املعلومات اليت مجعت يف سياق التحقيق الذي أجراه -١٧
تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠يف مهيدية الثانيةالدائرة الت، أصدرتوما تبعه من طلبات قدمها املكتبمببا

يف القضية أثناء مبباكيلولو موسامبا (حمامي السيد ، والسيد  مبباالسيد القبض على ًا بأمر ٢٠١٣
م جرمية اإلخالل أريدو، السيد باباال واندو، و السيد مانغيندا كابونغو، و السيد احملاكمة)، و  الرتكا

مع العلم تقدمي أدلة مبا يف ذلكمن نظام روما األساسي، ٧٠املادة يف بإقامة العدل املنصوص عليها 
ا زائفة أو مزورةب .كاذبةبشهادة  التأثري بشكل ضار على الشهود لإلدالء ، و إىل احملكمةأ

التطورات القضائية- ٢

مي أغلقت الدائرة االبتدائية الثالثة عملية تقد:بيري مببا غومبو- املدعية العامة ضد جان -١٨
ا ستصدر قرارين  األدلة يف هذه القضية، وحددت املواعيد النهائية للمذكرات اخلتامية وقررت أ

يف حالة إدانته. وقع عليه منفصلني فيما يتعلق بإدانة املتهم أو براءته وفيما يتعلق باحلكم الذي سي

جاك مانغيندا  -ن بيري مببا غومبو، وإميي كيلولو موسامبا، وجا- املدعية العامة ضد جان -١٩
اخلمسة ألول مرة أمام الدائرة مَمثل املشتبه : كابونغو، وفيديلي باباال واندو، ونارسيس أريدو

آذار/مارس ٣. ويف ٢٠١٤وآذار/مارس ٢٠١٣يف الفرتة بني تشرين الثاين/نوفمرب الثانية التمهيدية 
، املدعية العامةدعية العامة، ونائب ، طلب السيد كيلولو أن تقوم دائرة االستئناف بتنحية امل٢٠١٤

من التحقيقات اجلارية بصدد ارتكابه اجلرائم املزعومة املنسوبة إليه. مكتب املدعية العامةوسائر موظفي 
، طلب السيد مانغيندا أن تطبق دائرة االستئناف حكمها باملثل على ٢٠١٤آذار/مارس ١٢ويف 

، قدم السيد باباال مالحظات تطلب أيضا أن ٢٠١٤آذار/مارس١٩اإلجراءات املتعلقة به، ويف 
، ٢٠١٤آب/أغسطس ٢٢ويف . التنحية املقدم من السيد كيلولوتوافق دائرة االستئناف على طلب

على أساس عدم مانغينداوالسيد السيد كيلولو، الطلب املقدم من باألغلبية،دائرة االستئنافرفضت 
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ICC-ASP/10/20نزاهة املدعية العامة بسبب اشرتاكها املتزامن يف قضية وجود أدلة كافية للتشكيك بوجه معقول يف
دائرة ورأت .وآخريناملدعية العامة ضد مبباوقضية بيري مببا غومبو- املدعية العامة ضد جان 

وسائر موظفي املدعية العامةنائب تنحية املقدم لطلبالأيضا أنه ليس مثة حاجة للنظر يف االستئناف
ستناده إىل نفس األسس املقدمة لطلب تنحية املدعية العامة.المكتب املدعية العامة

، رفضت الدائرة االبتدائية الثانية الطلب الذي قدمه الدفاع عن ٢٠١٤آذار/مارس ١٧ويف - ٢٠
، ٢٠١٤أيار/مايو ٢٨يف هذه القضية. ويف بالنظر اصها الختصاحملكمة لعدم ممارسة السيد مانغيندا 

الدائرة بكامل هيئتها بأن متارس الطلب الذي قدمه الدفاع عن السيد كيلولو رفضت الدائرة التمهيدية 
ذه ااملهام القضائية  ا قاض واحداملتعلقة  حزيران/يونيه ٢٠. ويف فقطلدائرة بدال من أن يقوم 

، رفضت اهليئة العامة للقضاة طلبا من الدفاع يلتمس فيه تنحية القاضي كونو تارفوسري من ٢٠١٤
احلجج اليت قدمها الدفاع على أساس عدم ثبوت أي حجة من ملرحلة التمهيدية من القضيةتناول ا

مكتب املدعية العامة، قدم ٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠. ويف حتيز من جانبهظهور أي عدم لتحيز و ل
، أكدت دائرة االستئناف، ٢٠١٤متوز/يوليه ١١وثيقته اليت تتضمن التهم وقائمة األدلة. ويف 

ية، قرارات الدائرة التمهيدية برفض اإلفراج املؤقت فيما يتعلق بالسيد مانغيندا والسيد باباال باألغلب
والسيد كيلولو ورفضت االستئناف اخلاص بكل منهم. 

، رفضت الدائرة التمهيدية الثانية طلب اإلفراج املؤقت عن السيد ٢٠١٤متوز/يوليه ٢٤ويف -٢١
م السيد باباال استئنافا ضد إعادة النظر األوىل يف احتجازه عمال ، قد٢٠١٤متوز/يوليه ٩أريدو. ويف 

قدم السيد أريدو استئنافا يف القرار ٢٠١٤متوز/يوليه ٢٩ويف ) من النظام األساسي. ٣(٦٠املادة ب
بقاء الدائرة التمهيدية الثانية، قررت٢٠١٤آب/أغسطس٥يف و . طلب اإلفراج املؤقتالصادر برفض 
والسيد قدم السيد مانغيندا،٢٠١٤آب/أغسطس ٨يف و . السيد مانغيندا يف االحتجازالسيد كيلولو و 

وما . ) من النظام األساسي٣(٦٠املادة بعمال مهااستئنافا ضد إعادة النظر األوىل يف احتجاز كيلولو 
زالت املسألة مطروحة أمام دائرة االستئناف.

األنشطة الميدانية- ٣

انية للمحكمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى كثريا بعدم استقرار األمنتأثرت العمليات امليد-٢٢
٢٠١٣/نوفمربتشرين الثاين٢٦امليداين يف اكمة مكتبهاحملتغلقوأوالوضع السياسي. إطالقا 

مت جتدد العنف يف بانغي. و منقبل أسبوع واحد وجودات فاظ على أمن وسالمة املوظفني وامللحل
اية قضية التلبية املواصلة لموظفني لصغري جدا االبقاء على كيان مرن و  . بامبحتياجات القضائية حىت 

مع إعالن و لعمليات مثل كوت ديفوار ومايل. لمناطق أخرى علىاملادية توزيع املوجودات أعيد و 
احلايل تعزيز الكيان يفاحملكمةشرعتفتح حتقيق ثان يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ة العامةاملدعي
ملكتب ميداين متكامل امناسباموقع،هات املعنيةجات اجلبناء على احتيا،وحددتفني يف البلدللموظ
ديد.اجلتطور الذا هلدعم توفري العلى قادر
تمعات املتحاطت أو -٢٣ التطورات القضائية ذات الصلة، أثرة علما، بقدر اإلمكان، باحملكمة ا

بيد أن بشكل متقطع. ولكن ، ةليحمبرامج إذاعية كمة ت احملبثو على الرغم من التحديات األمنية. 
تمعات املحلقاتو لقاءات عقد بالظروف األمنية مل تسمح  بسبب املخاوف و . تأثرةعمل مباشرة مع ا
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20يف يف مجهورية أفريقيا الوسطى خطط له األمنية نفسها، علق الصندوق االستئماين للضحايا برناجمه امل

.ه عندما تتحسن األحوالعد الستئنافمسته، ولكن٢٠١٣مارس آذار/

كوت ديفوارالحالة في - باء
التحقيقات- ١

تشكل خرقا املزعومة اليت حتقيقاته على اجلرائم ضد اإلنسانية مكتب املدعية العامةركز-٢٤
واليت يدعى ) (ك) من نظام روما األساسي١(٧) (ح) و ١(٧) (ز) و ١(٧) (أ) و١(٧للمواد 

ا يف   ، ٢٠١١-٢٠١٠أعقبت االنتخابات يف الفرتة يف سياق أحداث العنف اليت وت ديفوار كارتكا
ا مع طريف النزاع بصرف النظر عن انتمائهما السياسي. وهو يواصل التحقيق بشأ

ةالتطورات القضائي- ٢

الدائرة التمهيدية اعتمدت ، ٢٠١٤حزيران/يونيه ١٢يف :ن غباغبوااملدعية العامة ضد لور -٢٥
م ضد السيد غباغبو تتعلق جبرائم مرتكبة ضد اإلنسانية و  ُ ويف قررت إحالته للمحاكمة.األوىل أربع 

أصدرت ٢٠١٤متوز/يوليه ١١و ،٢٠١٤آذار/مارس ١٢و ،٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١١
) ٣(٦٠الدائرة التمهيدية قرارات تتعلق بإعادة النظر يف احتجاز السيد غباغبو، عمال بأحكام املادة

قلم الدائرة أيضا أمرت ، قراراتيف هذه الاستمرار احتجازه. و كل مرة من النظام األساسي، وقررت يف  
احملكمة والدفاع بتقدمي تقارير عن سري اجلهود الرامية إىل معاجلة مسألة احلالة الصحية للسيد غباغبو، 

دف استكشاف اخليارات املختلفة ملنحه إفراجا مشروطا.
، طعنت كوت ديفوار يف ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٣٠يف :سيمون غباغبوعية العامة ضداملد-٢٦

تشرين ١٥ويف مقبولية الدعوى وطلبت إرجاء تنفيذ طلب القبض على السيدة غباغبو وتسليمها. 
لطعن ، قررت الدائرة التمهيدية األوىل تأجيل تنفيذ طلب القبض حلني الفصل يف ا٢٠١٣الثاين/نوفمري 

، أذنت الدائرة ٢٠١٤شباط/فرباير ٢٨. ويف كمةمنظورا أمام احملبشأن املقبولية الذي ال يزال املقدم 
يف هيئة الدفاع عن السيدة غباغبو باالنسحاب من القضية بناء على طلبه.ام مشارك التمهيدية حمل

تمهيدية ، قررت الدائرة ال٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٣٠يف : شارل بليه غوديهاملدعية العامة ضد-٢٧
يف كانون بصورة سرية احملكمة صدرته الذي أالسيد بليه غوديه أمر القبض على الكشف عناألوىل 

م السيد بليه غوديه للمحكمة وَمَثل أمام يسلمت ت،٢٠١٤آذار/مارس ٢٢يف . و ٢٠١١األول/ديسمرب 
قررت الدائرة ،٢٠١٤يه متوز/يول١١. ويف ٢٠١٤آذار/مارس ٢٧الدائرة التمهيدية ألول مرة يف 

٢٢م إىل التهالشروع يف إجراءات اعتماد تأجيل ، العامةبناء على طلب املدعية، التمهيدية
شأن بأصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارا ثانيا ، ٢٠١٤آب/أغسطس ١. ويف ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

بناء ، التمهيدية األوىلأيلول/سبتمرب قررت الدائرة ١مشاركة الضحايا يف اإلجراءات التمهيدية. ويف 
.٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٢٩م إىل التهالشروع يف إجراءات اعتماد تأجيل الدفاع، على طلب
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ICC-ASP/10/20الدائرة التمهيدية ، عينت ٢٠١٤حزيران/يونيه ١١و٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٥ويف -٢٨
ين طلبوا املشاركة يف ذمكتب احملامي العام للضحايا ممثال قانونيا مشرتكا جلميع الضحايا الاألوىل

، على التوايل. بليه غوديهوسيمون غباغبوقضييت إجراءات احملاكمة يف 

األنشطة الميدانية- ٣

تسهيل تابعة لقلم احملكمة من أجل خمتلفة املساعدة ألفرقة كتب امليداين يف أبيدجان قدم امل-٢٩
ماية الشهود والضحايا. حبعلقما يتفيبرام الربوتوكوالت ذات الصلة، ال سيماإلاحلكومة مع تعاون ال

الالزمة قبل اعتماد اختاذ اإلجراءات و هغوديهالسيد بليبتسليم التنسيق الفعال مع السلطات ومسح 
لمحكمة يف األفرقة التابعة لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار املقدم من دعم وساعد الالتهم. 

يف الفرتة قد زاد لمحكمة لأيام العمل امليداين اعاة أن عدد ، مع مر الوصول إىل خمتلف األماكن النائية
.مبقدار الضعفبالتقريراملشمولة

ا أنشطة التوعية وركزت -٣٠ والدورات التدريبية مع ممثلي للقاءات لى اعاحملكمة اليت قامت 
تمع القانوين والصحفيني.  احمللية برناجمنيحمطات اإلذاعة والتلفزيونوتبث املنظمات غري احلكومية وا

مع ملخصات جللسات (Dans la Salle d'Audience)"يف قاعة احملكمةشعبيني للمحكمة: "
الشائعة اليت تطرحها سئلة الذي يرد على األ(Demandez à la Cour)، و"اسألوا احملكمة" االستماع

تمعات احمللية.  صحفية نظمتها وسائل مقابالت وشارك يف مؤمترات ةالعامةمكتب املدعيوأجرى ا
توبدأه،يوليمتوز/هلذه احلالة يف بدوام كامل توعية امليدانية للمت تعيني أول منسق و اإلعالم املختلفة. 

.٢٠١٤سبتمرب أيلول/يف أبيدجان يف تهأنشط

، السوداندارفورالحالة في - جيم
التحقيقات- ١

دمت املدعيــــة العامـــــة تقريريهــــا الثــــامن عشـــــر ، قــــ)٢٠٠٥(١٥٩٣وفقــــا لقــــرار جملــــس األمـــــن -٣١
لــس. وركــزت املدعيــة يف اإلحــاطتني اللتــني قــدمتهما يف  ١١والتاســع عشــر بشــأن احلالــة يف دارفــور إىل ا

التعـــاون مـــن عـــدمعلـــى مجلـــة مســـائل منهـــا٢٠١٤حزيران/يونيـــه ٢٣و٢٠١٣كـــانون األول/ديســـمرب 
مكتـب عـربسؤولني عن اجلرائم املرتكبـة. وأنب حكومة السودان وعدم اختاذ إجراءات وطنية ضد املجا

منـــذ عـــامقـــرارا بشــأن الســـودان٥٥ألنــه علـــى الـــرغم مـــن اعتمــاد جملـــس األمـــن هقلقـــعـــن املدعيــة العامـــة 
لس ن ألمل ينفذ أي منها تقريبا، و ٢٠٠٤ يعيـق بشـكل استمرار رفض حكومة السودان تنفيذ قرارات ا

لــس مــن أجــل احلــد مــن اجلــرائم املرتكبــة يف دارفــور أو منــع وقوعهــا، األمــر مباشــر اجلهــود الــيت يبــذهلا ا
لس واحملكمة على حد سواء.  الذي يشكل مسألة مثرية للقلق تتصل بوالييت ا

ا. وتشريمكتب املدعية العامةوال يزال - ٣٢ املعلومات يرصد احلالة وجيمع املعلومات املتعلقة 
اليت مت مجعها إىل استمرار ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وإبادة مجاعية. وأعرب املكتب 

إزاء االدعاءات، املدعومة بوثائق من املتحدث الرمسي السابق للعملية املختلطة لالحتاد هعن قلق
عدة عن العملية املختلطة ووجود األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، عن حدوث تالعب يف التقارير امل

سالم، وال سيما من جانب قوات حكومة التعتيم مقصود على جرائم ارُتكبت ضد مدنيني وحفظة 
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20 إىل إجراء حتقيق واف ومستقل وعلين يف تلك لألمم املتحدة السودان. ودعا املكتب األمني العام

السابق. االدعاءات بناء على احلاالت اليت وثقها املتحدث
ا األمم املتحدة مكتب املدعية العامةوأحاط -٣٣ علما باالتصاالت الرفيعة  املستوى اليت أجر

مؤخرا مع األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر بالقبض. ووفقا لالقرتاح الذي قدمه املكتب يف تقريره 
من خالل قتقييم دقيالقيام بعلى كتب يشجع امل، ٢٠١٣قدم إىل جملس األمن يف حزيران/يونيه امل

لتنفيذ الواجبات األساسية حقامثل هذه االتصاالت مطلوبة تإذا كانملا مستمرانتقادي حتليل 
.ضروريةالغري سياسة االتصاالت مم املتحدة، وذلك متشيا مع تطبيق ألبتفويض من ااحملددة 

ةيالتطورات القضائ- ٢

املشمولة بالتقرير، أصدرت الدائرة خالل الفرتة: املدعية العامة ضد عمر حسن أمحد البشري-٣٤
إىل ، يف التواريخ املبينة لكل منها، التمهيدية الثانية قرارات تدعو السلطات املختصة يف البلدان التالية

وذلك يف حالة دخوله أراضيها: الواليات وتسليمه، البشريض على السيد لقبالتعاون مع احملكمة يف ا
١٠)؛ وإثيوبيا، واململكة العربية السعودية، والكويت (٢٠١٣مرب أيلول/سبت١٨املتحدة األمريكية (

)؛ ٢٠١٤كانون الثاين/يناير٣٠)؛ وإثيوبيا (٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٨تشرين األول/أكتوبر و
)؛ ٢٠١٤شباط/فرباير ٢٦)؛ ومجهورية الكونغو الدميقراطية (٢٠١٤شباط/فرباير ١٧(وإثيوبيا 

نيسان/أبريل ٢٩)؛ وإثيوبيا (٢٠١٤آذار/مارس ٣وتشاد ()؛ ٢٠١٤آذار/مارس٢٤والكويت (
). ٢٠١٤متوز/يوليه ٧)؛ وقطر (٢٠١٤

مجهورية ، أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا بشأن التعاون مع٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٥ويف -٣٥
عدم إحالة وقررتإلقاء القبض على السيد البشري وتسليمه إىل احملكمة،ما يتعلق بفياالحتادية نيجرييا 

، أصدرت الدائرة ٢٠١٤آذار/مارس ٣املسألة إىل مجعية الدول األطراف و/أو جملس األمن. ويف 
التمهيدية قرارا يدعو السلطات املختصة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل تقدمي مالحظات فيما 

ا إىل السيد ااملتعلقة بتسليم القبض والعدم تنفيذها طلبات بادعاء يتعلق  لبشري خالل الزيارة اليت قام 
نيسان/أبريل ٩يف التمهيدية الدائرةتأر . و ٢٠١٤شباط/فرباير ٢٧و ٢٦أراضي ذلك البلد يومي 

أن مجهورية الكونغو الدميقراطية مل تتعاون مع احملكمة برفضها املتعمد إلقاء القبض على السيد ٢٠١٤
حملكمة لكي حييله إىل جملس األمن ومجعية الدول األطراف.البشري وتسليمه، ورفعت قرارها إىل رئيس ا

تشرين ٤يف : املدعية العامة ضد عبد اهللا بندا أباكاير نورين وصاحل حممد جربو جاموس-٣٦
ت الدائرة االبتدائية الرابعة ا٢٠١٣األول/أكتوبر  ، بعد تلقيها إلجراءات القضائية ضد السيد جربو، أ

، وذلك دون املساس بوجوب استئناف اإلجراءات يف حالة توافر معلومات معلومات تشري إىل وفاته
تفيد بأنه ال يزال على قيد احلياة. 

وهو السيد بندا بدء حماكمة لحملدد اوعد املالدائرة أجلت ، ٢٠١٤نيسان/أبريل ١٦ويف -٣٧
متوز/يوليه ١٤يف ضوء الصعوبات اللوجستية اليت تواجه قلم احملكمة. ويف ٢٠١٤أيار/مايو ٥

، وأصدرت طلب تعاون ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ١٨احملاكمة يف بدء، قررت الدائرة ٢٠١٤
بندا السيد موجها إىل حكومة السودان كي تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة من أجل تيسري حضور 

عدم توقع التعاون من جانب حكومةإىلخلصت الدائرة ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١١ويف حملاكمته.
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ICC-ASP/10/20 للمثول فعليا السودان يف القريب العاجل وعدم وجود ما يؤكد يف الظروف احلالية استعداد السيد بندا
بدء احملدد لوعد املألغت و ض على السيد بندا بمن تلقاء نفسه أمام احملكمة. وأصدرت الدائرة أمرا بالق

كمة وكذلك القرارات وعلقت اإلجراءات التحضريية للمحا تشرين الثاين/نوفمرب ١٨وهو اكمة احمل
املتعلقة بايداع املستندات إىل حني القبض على السيد بندا أو مثوله طوعيا أمام احملكمة.

، طلبت الدائرة ٢٠١٣يف أيلول/سبتمرب : املدعية العامة ضد عبد الرحيم حممد حسني-٣٨
عدم بادعاءا يتعلق التمهيدية الثانية احلصول على مالحظات من تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى فيم

تشرين الثاين/نوفمرب ١٣قيامهما بإلقاء القبض على السيد حسني عندما كان يف أراضيهما. ويف 
، قررت الدائرة التمهيدية عدم إحالة هذه املسألة إىل مجعية الدول األطراف و/أو جملس األمن.٢٠١٣

األنشطة الميدانية- ٣

وعدم جانب احلكومة السودانيةالتعاون من بب عدم بسضئيال امليدانية كان عدد األنشطة -٣٩
وكذلك بسبب عدم اختاذ إجراءات أمام احملكمة لعدم تنفيذ بالتايل على الوصول إىل أراضيها القدرة 

أوامر القبض. 

راطيةمقجمهورية الكونغو الديالحالة في - دال
التحقيقات  - ١

ا ال يزال التحقيق - ٤٠ ارتكبت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، والسيما يف اجلرائم اليت يزعم أ
وضيح جهودا لتاملدعية العامة مكتب بذل، اتانغاك، مستمرا. وفيما يتعلق بقضية يف مقاطعيت كيفو

طلب االستئناف املقدم من جانبه ومن جانب الدفاع، األمر الذي أدى إىل أسباب عدم االستجابة ل
ائية من احملكمةص ت مستمرة بشأن عدم تنفيذ أمر وأجريت مناقشات واتصاال.دور أول إدانة 
سيلفسرت ، السيد "القوات الدميقراطية لتحرير رواندا"لـالعسكري قائد الض الصادر ضد القب

.موداكومورا

التطورات القضائية- ٢

هيدية يف أصدرت دائرة االستئناف العديد من القرارات التم: املدعية العامة ضد توماس لوبانغا دييلو-٤١
ضحية إضافية، ذلك منح مركز املشارك لـ، مبا يفلوبانغاومعاقبة السيد االستئناف املقدم ضد احلكم بإدانة 

ا املدعية العامة ورفض  تمل حتريضهم أو بشأن الوسطاء الذين حيطلب الدفاع املتعلق باالجراءات اليت اختذ
م الشهود على االدالء بشهادات كا وافقت ، ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١٤ذبة. ويف تشجيعهم أو مساعد

، ٢٠١٤أيار/مايو ٢٠و١٩افة سبب آخر لالستئناف. ويف على طلب السيد لوبانغا إضدائرة االستئناف
ما املؤيدة لطلب السيد  عقدت دائرة االستئناف جلسة استماع قدم فيها شاهدان من شهود الدفاع شهاد

وما زالت املسألة اإلدانة واحلكم الصادرين ضده. ستئنافني املقدمني منه ضد لوبانغا تقدمي أدلة إضافية يف اال
مطروحة أمام دائرة االستئناف. 

السيد  ، أدانت الدائرة االبتدائية الثانية ٢٠١٤آذار/مارس ٧يف :املدعية العامة ضد جرمني كاتانغا-٤٢
(القتل العمد، واالعتداء على سكان رائم حرب ج(القتل العمد) وأربع الرتكابه جرمية ضد االنسانية كاتانغا 
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20 م االغتصاب، واالسرتقاق اجلنسي، مدنيني، وتدمري املمتلكات، والنهب)، وبرأت الدائرة السيد كاتانغا من 

، ٢٠١٤أيار/مايو ٢٣سنة للمشاركة الفعلية يف األعمال القتالية. ويف ١٥واستخدام األطفال دون سن 
، قام الدفاع واملدعية ٢٠١٤حزيران/يونيه ٢٥عاما. ويف ١٢ة دكاتانغا بالسجن ملالسيدحكمت الدائرة على

ما ال يعتزمان تقدمي استئناف ضد احلكم. من كل منهماالعامة بسحب االستئناف املقدم ، وأشارا إىل أ
ائي.  وبالتايل، فإن القرار الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية هو قرار 

، أصدرت رئاسة احملكمة قرارا بإعادة تشكيل الدائرة االبتدائية الثانية ٢٠١٤سان/أبريل ني١٦ويف -٤٣
يا فرتة واليتهما الكاملة بعد متديدها.  من أجل ما تبقى من دعاوى التعويضات، واستبدلت قاضيني كانا قد أ

القاضية فان ضحايا لتنحية لل، رفضت اهليئة العامة للقضاة طلبا من املمثل القانوين ٢٠١٤متوز/يوليه ٢٢ويف 
دن فينغارت من النظر يف القضية.

أصدرت دائرة االستئناف عددا من القرارات املتعلقة :ية العامة ضد ماتيو نغودجولو شوياملدع-٤٤
، والذي ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٨بطلب االستئناف الذي قدمته املدعية العامة ضد احلكم الصادر يف 

جولو من مجيع التهم املوجهة إليه. وأصدرت دائرة االستئناف أيضا العديد من األوامر والقرارات نغودالسيد برأ 
وحلني ٢٠١١آذار/مارس ذاملتصلة بثالثة شهود دفاع كانوا حمتجزين يف مركز االحتجاز التابع للمحكمة من

. ٢٠١٤حزيران/يونيه ٤تسليمهم إىل سلطات االحتجاز اهلولندية يف 
، قررت الدائرة التمهيدية ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٢يف : عية العامة ضد بوسكو نتاغاندااملد-٤٥

القضية، بعد أن أخذت يف االعتبار هذه يف ضحايا ممثلني قانونيني مشرتكني للحماميني اثنني كالثانية تعيني 
، واملصاحل املتضاربة بني الفئات ين قدموا طلبات للمشاركة يف املرحلة التمهيديةللضحايا الذالعدد غري املسبوق 

جمموعهمامشاركة علىالدائرة التمهيديةوافقت وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، الضحايا.املختلفة من 
يف القضية.ضحايا من ال١٢٠١
عتماد إلات استماع جلسالدائرة التمهيدية قدت ع، ٢٠١٤شباط/فرباير ١٤إىل ١٠ويف الفرتة من -٤٦

اما إىل السيد نتاغاندا بارتكاب ١٣الدائرة التمهيدية توجيه اعتمدت ، ٢٠١٤حزيران/يونيه ٩يف . و التهم ا
امات بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية. ٥جرائم حرب، و  الدائرة أصدرت ،٢٠١٤متوز/يوليه ١٧ويف ا

رت استمرار بقاءه يف االحتجاز. وقر نتاغانداانية قرارا ثالثا بشأن طلب االفراج املؤقت عن السيد الثالتمهيدية
سادسة اليت ستنظر يف هذه ، أصدرت رئاسة احملكمة قرارا بتشكيل الدائرة االبتدائية ال٢٠١٤متوز/يوليه ٢١ويف 

.٢٠١٥حزيران/يونيه ٢يفالقضية. ومن املقرر أن تبدأ احملاكمة 
حماميني اثنني من مكتب احملامي قررت الدائرة التمهيدية تعيني ، ٢٠١٣ديسمرب /كانون األول٢ويف -٤٧

حايا الذين وافقت الدائرة على مشاركتهم خمتلفتني من الضنيموعتممثلني قانونيني مشرتكني العام للضحايا ك
يف جلسة اعتماد التهم ويف االجراءات املتصلة بذلك.

األنشطة الميدانية- ٣

احلكومة يف من جانب تعاون ضمان اليف محكمة يف كينشاسا إىل حد كبريللساهم املكتب امليداين -٤٨
بعثة منظمة األمم من جانب ساهم التعاون و . القضائينيلتعاون واملساعدةقلم احملكمة املتعلقة باتنفيذ طلبات 

تنفيذ أنشطة الطب الشرعي املعقدة يف اجلزء يف املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
، والزيادة املتوقعة ةاملخصصمليدانية تعقيداته، واملوارد او . وكان نطاق عمل احملكمة، نجاحبالشرقي من البلد
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ICC-ASP/10/20 منفضال عن التعاون املطلوب من اجلهات املختلفة، مبا يف ذلك،٢٠١٥عام يف نشطة األ٪ يف ١٠بنسبة
اليت أجراها من املناقشاتجزءا،بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

م لبونيا يف اء أثنجلنة امليزانية واملالية أعضاء  .٢٠١٤سبتمرب أيلول/زيار
قلم احملكمة التابع لالضحايا وتعويض مشاركة صمم قسم بناء على طلب الدائرة التمهيدية، و -٤٩

هلذا الغرض حلقات مكثفة نظمت و مها. اطلب مشاركة الضحايا يف اإلجراءات وقام باستخدلةمبسطاستمارة 
تمعات املتلتوعية  الأثرة وتدريب الوسطاء وا .يف هذا ا

املتعلقة من اإلجراءات احلالية رحلةباملاملعنيني ات األشخاص ركزت أنشطة التوعية على إدارة توقعو -٥٠
.، مبا يف ذلك التعويضات احملتملةكاتانغاووبانغا لبقضييت 

خدمات إعادة ة، ساعدللضحايا، يف إطار واليته املتعلقة باملتئماينوقدم الصندوق االس- ٥١
الدعم للهيئات املعنية باإلدخار واإلقراض من مبا يف ذلك ، املادي للضحاياالتأهيل النفسي والدعم 

.، يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةهلمالتدريب املهينالضحايا وتوفري حمو أمية أجل 

كينياالحالة في - هاء
التحقيقات- ١

والرتحيل أو العمدواصل املكتب مجع معلومات عن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، كالقتلي-٥٢
ا ارُتكبت يف بلدة توربو ومنطقة إلدوريت الكربى  اإلجبار على االنتقال واالضطهاد، اليت يُزعم أ

اية كانون تقريبا إ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب ٣٠وبلدة كابسابت وتالل ناندي خالل الفرتة من  ىل 
.٢٠٠٨الثاين/يناير 

وواصل املكتب أيضا مجع معلومات عن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، كالقتل والرتحيل أو - ٥٣
ا  اإلجبار على االنتقال واالغتصاب وغري ذلك من األفعال الالإنسانية واالضطهاد، اليت يُزعم أ

ضد مدنيني مقيمني يف ناكورو ونيفاشا ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير ٢٨و ٢٤ارُتكبت يف الفرتة ما بني 
سيما املنتمني منهم جلماعات لوو ولوهيا وكالنجني اعُتربوا مناصرين للحركة الدميقراطية الربتقالية، وال

العرقية.
وما زال املكتب يباشر التحقيق يف وقوع جرائم أخرى مزعومة تنطوي على إخالل بإجراءات - ٥٤

من نظام روما األساسي يف حماكمة ويليام ساموي روتو وجوشوا أراب سانغ.٧٠عدالة يف إطار املادة ال

التطورات القضائية- ٢

كانون األول/ديسمرب ١٣يف : وليام ساموي روتو وجوشوا أراب سانغاملدعية العامة ضد-٥٥
، قضت دائرة االستئناف بعدم قبول الطعن املقدم من املدعية العامة ضد قرار الدائرة التمهيدية ٢٠١٣

الثانية الذي يرفض طلبها تعديل الوثيقة املُحدثة اليت تتضمن التهم، وخلصت دائرة االستئناف يف 
، بصرف النظر عن التوقيت بعد بدء احملاكمةحكمها إىل عدم جواز تعديل التهم أو اإلضافة إليها

الذي أودعت فيها املدعية العامة طلب تعديل الُتهم.
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ICC-ASP/10/20ألغت دائرة االستئناف قرار الدائرة االبتدائية اخلامسة٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٥ويف - ٥٦ ،

مرار. ورأت (أ) الذي منحت مبوجبه السيد روتو إعفاًء مشروطًا من حضور جلسات احملاكمة باست
حتظر بشكل مطلق استمرار ال) من نظام روما األساسي ١(٦٣دائرة االستئناف أنه رغم كون املادة 

إال يف الظروف االستثنائية التصريح بغياب السيد روتو إجراءات احملاكمة يف غياب املتهم، فإنه ال جيوز 
كانون ١٥يف أصدرت اخلامسة (أ)وجيب أال يصبح غيابه هو القاعدة. غري أن الدائرة االبتدائية

قرارا شفهيا بإعفاء السيد روتو من حضور جلسات احملاكمة بشكل مشروط، بعد ٢٠١٤الثاين/يناير 
اجلديدة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، اليت رابعا١٣٤أن بدأت احملكمة يف تطبيق املادة 

ا مجعية الدول األطراف يف تشرين الثا .٢٠١٣ين/نوفمرب اعتمد
، لبت الدائرة االبتدائية اخلامسة (أ) طلب املدعية العامة وقررت ٢٠١٤نيسان/أبريل ١٧ويف - ٥٧

يف حزيران/يونيه) لكي إرسال استدعاءات لثمانية شهود (وكان الشاهد التاسع قد استلم أمر استدعاء 
دائرة وأيدت موقع معني يف كينيا. ميثلوا مجيعا أمام الدائرة، إما عن طريق وصلة بالفيديو أو يف

. ٢٠١٤تشرين األول/اكتوبر ٩هذا القرار باالمجاع يف االستئناف 
ناف بعدم املوافقة على ئ، ويف ضوء قرار دائرة االستالدائرة االبتدائية اخلامسة (أ)وعمال بقرار -٥٨

ال، والتعاون الذي أبدتق ذ القرار السابيالطلب املقدم من الدفاع بوقف تنف ه حكومة كينيا يف هذا ا
م شهادلإدالء الشهود الذين يتم استدعائهم ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١تيسر احملكمة اعتبارا من  من ا

.عن طريق وصلة بالفيديوموقعهم يف كينيا 
، أجّلت ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٣١يف : املدعية العامة ضد أوهورو مويغاي كينياتا-٥٩

٥إىل ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٢مؤقتا موعد بدء احملاكمة من ئية اخلامسة (ب)الدائرة االبتدا
ا مل حتصل بعد ، ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ١٩. ويف ٢٠١٤شباط/فرباير  أفادت املدعية العامة بأ

على أدلة تستويف معايري اإلدانة يف احملاكمة والتمست تأجيل موعد بدء احملاكمة مرة أخرى. ويف
تشرين ٧، أجّلت الدائرة االبتدائية املوعد املؤقت لبدء احملاكمة إىل ٢٠١٤آذار/مارس ٣١

، أمرت الدائرة االبتدائية حكومة كينيا بتزويد االدعاء ٢٠١٤متوز/يوليه ٢٩. ويف ٢٠١٤األول/أكتوبر 
ويف .٢٠١٠م إىل عا٢٠٠٧بالسجالت املالية وسجالت االتصاالت املتعلقة بالسيد كينياتا من عام

تشرين األول/أكتوبر ٧ألغت الدائرة املوعد احملدد للمحاكمة وهو ،٢٠١٤سبتمرب /أيلول١٩
دم من قزال الطلب امليمناقشة املسائل املعلقة. وال و اجتماع لتقدير املوقفودعت إىل عقد٢٠١٤

حث. كينيا قيد  البمن جانب  عدم التعاون بشأن مكتب املدعية العامة إلصدار قرار 
القرار الصادر من الدائرة الدائرة االبتدائية اخلامسة (ب)أوقفت ، ٢٠١٤متوز/يوليه ٨يفو -٦٠

التمهيدية بشأن حتديد وتعقب وجتميد أو حجز ممتلكات وأصول السيد كينياتا. 
عال ارتكاب أفبال تزال إجراءات التسليم املتعلقة : ضد والرت أوسابريي باراسااملدعية العامة-٦١

والتأثري االحتيايل أو حماولة التأثري االحتيايل من النظام األساسي٧٠ُختّل بإقامة العدل يف إطار املادة 
.جاريةعلى ثالثة من شهود احملكمة اجلنائية الدولية

األنشطة الميدانية- ٣
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ICC-ASP/10/20أعضاء السلك يواصل املكتب امليداين يف نريويب إبقاء اجلهات املعنية ذات الصلة، مبا يف ذلك -٦٢
ا احملتملة، كما يقوم  الدبلوماسي واألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية، على علم بالتطورات القضائية وتأثريا

.بتيسري التعاون مع احملكمة
قضايا الوتواصل احملكمة تنفيذ املخطط اخلاص الذي وضعته الدوائر االبتدائية ملشاركة الضحايا يف -٦٣

يف إجراءات احملكمة بالعمل الوثيق مع املمثلني القانونيني املشرتكني لتحديد الضحايا املؤهلني املتعلقة بكينيا
وتسجيلهم.

وكثفت احملكمة أنشطة التوعية يف الربامج اإلخبارية األكثر شعبية باإلذاعة والتلفزيون. وشاركت -٦٤
ة. وباإلضافة إىل ذلك، انتجت احملكمة احملكمة يف املقابالت واملناظرات اليت نظمتها املؤسسات اإلعالمي

مع (In the Courtroom)"يف قاعة احملكمة" برناجمني عن أنشطتها لإلذاعة والتلفزيون وقامت ببثهما ونشرمها: 
الذي (Ask the Court)القضيتني املتعلقتني بكينيا، و"اسألوا احملكمة" اهلامة يف لسات االستماع جلملخصات 

وعالوة على ذلك، شاركت احملكمة القضيتني. نياملسائل املتصلة بكل قضية من هاتتعلقة بيرد على األسئلة امل
صحفيا كينيا، مبا يف ذلك مراسلي اإلذاعة الذين ١٨٠يف حلقات العمل اليت نظمها الشركاء ألكثر من 

تمعات الريفية والعرقية. ونتيجة لذلك، أصبحت التقارير اإلعالمية حول احملكم ة أكثر دقة، على خيدمون ا
الرغم من عدم اتفاق العناوين دائما مع مضمون الربامج املنقولة.

بشدة على ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٢٣ولقد أثر اهلجوم املسلح الذي وقع على سوق وستغيت يف -٦٥
من كينيا، احملكمة يف املناطق الساحليةعمل بيئة األمن والسالمة العامة يف كينيا. وهناك قيود أمنية كبرية على 

.حملكمةمن ا، دعما أمنيا مباشرا السيما يف منطقة ريفت فايلالبعثات خارج نريويب، تتطلب و 

ليبياالحالة في- واو
التحقيقات- ١

تشرين ١٤يف عن احلالة يف ليبيا السابع السادس و ها يقدمت املدعية العامة إىل جملس األمن تقرير -٦٦
٢٩. وأشار املكتب إىل عدة أمور منها أن احملكمة وقعت يف ٢٠١٤يوأيار/ ما١٣و٢٠١٣الثاين/نوفمري 

دف تيسري جهود التعاون مذكرة تفاهم مع ليبيا ٢٠١٤كانون الثاين/ يناير بشأن تقاسم أعباء التحقيقات، 
ا ليبيا حىت  م مسؤولون عن اجلرائم اليت شهد رباير شباط/ف١٥بينهما لضمان مقاضاة األفراد الذي يُزعم أ

إما يف احملكمة أو يف ليبيا نفسها.٢٠١١

وأوضح املكتب أيضا أنه على دراية بالتقارير اليت تزعم تعرض السكان املدنيني واملمتلكات -٦٧
ا، ودعا إىل وقف هذه االعتداءات فورا.  املدنية العتداءات يف طرابلس وبنغازي وأنه يشعر بالقلق بشأ

ا عمال بقرار جملس األمن وواصل املكتب رصد احلالة على  أرض الواقع وأنشطة التحقيق اليت يقوم 
٢٠١١(١٩٧٠(.

التطورات القضائية- ٢

يف سبالسيد فيما يتعلق:سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسياملدعية العامة ضد- ٦٨
أصدرته الدائرة القرار الذي ٢٠١٤أيار/مايو ٢١يف دائرة االستئناف أيدت، اإلسالم القذايف
أن الدائرة التمهيدية مل رأت ض الطعن املقدم من ليبيا يف مقبولية الدعوى، و برفالتمهيدية األوىل
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20على أدلة دما َخُلصت إىل أن ليبيا مل تقدمتقع يف أي خطأ من الناحية القانونية أو الوقائعية عن

ا أجرت حتقيقًا تناول نفس الدعوى اليت درجة كاف ية من الوضوح والقيمة الثبوتية لتربهن على أ
من ليبيا بأن لتذكري ، أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا ٢٠١٤متوز/يوليه ١١تنظرها احملكمة. ويف 

أن تبادر فورا بتسليم السيد القذايف إىل احملكمة.ها واجب

الدائرة أعلنت فيه، أيدت دائرة االستئناف القرار الذي ٢٠١٤وز/يوليه مت٢٤يف :عبد اهللا السنوسي- ٦٩
الليبية املختصةألن السلطات التمهيدية األوىل عدم مقبولية الدعوى املرفوعة ضد السيد السنوسي أمام احملكمة

ا تباشر ذه اإلليبيا نألو حاليا إجراءات قضائية داخلية بشأ جراءات أبدت رغبة صادقة يف االضطالع 
مقبولية الدعوى عدمللقرار الذي أعلنت فيه احملكمة أييد الصادر التيف ضوء وذلك.ة على قدر لديها الو 

ضد املقدم االستئناف أن ،٢٠١٤سبتمرب أيلول/١١، رأت دائرة االستئناف، يفاملرفوعة ضد السيد السنوسي
وقررت حاليا غري ذي موضوع لسيد السنوسي والتسليم املتعلق باالقبض أمر تنفيذ تأجيل تعلق باملقرار ال

.االستئنافبالتايل رفض

األنشطة الميدانية- ٣

موظفي احملكمة ووجود رسائل مع ليبيا تنظيم دخول للتبادل ، مت بعد ٢٠١٤أبريل /نيسان٨يف - ٧٠
فيها. ومع ذلك، احرتام االمتيازات واحلصانات الالزمة ألداء وظائفهمواحملامني يف األراضي الليبية وضمان 

بشكل كبري.الوضع األمينتدهورعلقت مجيع بعثات احملكمة إىل ليبيا خالل الفرتة املشمولة بالتقرير بسبب 

ماليالحالة في - زاي
التحقيقات- ١

ا ارُتكبت يف واصل -٧١ مكتب املدعية العامة مجع املعلومات واألدلة بشأن اجلرائم اليت يُزعم أ
بناء على نتائج الدراسة ، نصبييف املرحلة األوىل ري أن االهتمام اجلغرايف مجيع مناطق مايل. غ

على املناطق الشمالية الثالث.،التمهيدية
، يف من نظام روما األساسي، يُويل مكتب املدعية العامة‘ رابعا’(هـ) ) ٢(٨وعمال باملادة - ٧٢

دة ضد مبان خمصصة لآلثار الدينية لمزاعم املتعلقة بشن هجمات متعملاهتماما خاصا مجلة أمور، 
مع منظمة األمم بالتايل والتارخيية، مبا فيها مبان مدرجة يف قائمة الرتاث العاملي، وتعاون املكتب 

. وحرص املكتب أيضا على التعاون مع عدد من وكاالت يف هذا الشأناملتحدة للرتبية والعلم والثقافة
مبا فيها بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق األمم املتحدة األخرى املوجودة يف مايل،

االستقرار يف مايل. 

األنشطة الميدانية- ٢

ا بصورة فعالةاتفاقنيعقدت احملكمة -٧٣ ٢٠. ويف يف مايلهامني للتعاون أساسيني ألداء عمليا
املتكاملة املتعددة األبعاد ثة األمم املتحدةبع، وقعت احملكمة مذكرة تفاهم مع ٢٠١٤أغسطسآب/

السلطات يف معاإطاريااتفاق٢٠١٤سبتمرب أيلول/٥، كما وقعت يف لتحقيق االستقرار يف مايل
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ICC-ASP/10/20 .من أجل احلصول على فهم أفضل شامل عن الوضع يف مايل تقرير وبتكليف من  احملكمة، أعد مايل
يبشكل أفضل ألبالتايل واالستعداد ، احملتملنيضحايا والوسطاءللالبلد، مبا يف ذلك يف للسياق 

قبلة.يف ضوء التطورات املةكون مناسبتأنشطة ميدانية قد 

أوغنداالحالة في- حاء

التحقيقات- ١

بشـأن التحقيقـات مـع حكومـة أوغنـدا وغريهـا مـن الشـركاء عـدة لقـاءات مكتب املدعيـة العامـةأجرى -٧٤
يف الفـرتة أوكـوت أوديـامبو، ، أحـد املتهمـنيتعلقـة بقتـل االدعـاءات املوالتحقيق يف ،يش الرب للمقاومةاملتعلقة جب

وإجراء مقابالت مع أفراد جيش الرب للمقاومـة الـذين ،٢٠١٣بني تشرين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمرب 
.جيش الرب للمقاومةأوامر القبض الصادرة ضد قادة ن ومل تنفذ حىت اآلفروا وعادوا إىل أوغندا. 

ا ارتكبت من قبل أيضا اصل املكتب و و -٧٥ مجع وحتليل املعلومات املتعلقة باجلرائم اليت يزعم أ
لقضائية تشجيع اإلجراءات ااملكتب واصل كما جرى من قبل، و .قوات الدفاع الشعبية األوغندية

.على حد سواءطريف النزاعبالوطنية فيما يتعلق 

األنشطة الميدانية- ٢

تمعات احمللية املتءاتلقاقدت احملكمة ع-٧٦ أسباب سوء الفهم املتعلقة إلزالة أثرةمع ا
ا ستللضحايا يف مشال أوغندا. لتعويضات احملتملة با وقف أنشطة بيد أن احملكمة أعلنت لشركائها أ

عدة سنوات للحالة قي أوغندا منذ قضائية تطوراتلعدم حدوث ٢٠١٥التوعية العادية يف عام 
وامر القبض، وحاجة احملكمة إىل حتديد أولويات ملواردها احملدودة. وستواصل بسبب عدم تنفيذ أ

لقاءات بني احلني واآلخر كينيا وستعقد مكتبها امليداين يف  احملكمة مراقبة األوضاع يف أوغندا من
نفذت أوامر إعادة تفعيل أنشطة التوعية إذا ميكن من خالهلا للحفاظ على الشبكات الثابتة اليت 

.األنشطة القضائيةؤنفت واستالقبض
، قام الصندوق االستئماين للضحايا بتخفيض أنشطة الدعم املادي التابعة ٢٠١٣ويف عام -٧٧

، بينما القائمةةواألمنيةاالجتماعية واالقتصاديللصندوق يف مشال أوغندا تدرجييا بسبب األوضاع 
ي يف هذه املنطقة.املساعدة على إعادة التأهيل اجلسدي والنفسمشاريع استمرت 

التنظيم، واإلدارة، وأنشطة الدعم القضائي-رابعا

جيم أعاله، يقدم هذا -بناء على اللمحة االحصائية املوجزة ألنشطة احملكمة الواردة يف القسم أوال-٧٨
االت اهلامة للتنظيم واإلدارة والدعم القضائي اليت  دف بوجه اجلزء ملخصا لألنشطة الرئيسية للمحكمة يف ا

خاص إىل حتسني اهلياكل والعمليات القائمة للمحكمة.
، شرع املسجل يف استعراض اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة وسري العمل ٢٠١٤يناير /يف كانون الثاين-٧٩

فيه. واهلدف من هذا املشروع هو إدخال عدد من التعديالت الرامية إىل تعزيز اإلدارة االسرتاتيجية لقلم 
، وحتسني استخدام املوارد، وتوفري التآزر الالزم لزيادة قدرة قلم احملكمة على االستجابة لالحتياجات احملكمة

الناشئة. وستؤدي التعديالت إىل تقليل الطابع البريوقراطي لقلم احملكمة ويف نفس الوقت إىل حتسني فعاليته. ويف 



ICC-ASP/13/37

17 37-A-191114

ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20يكل الرئاسي لقلم احملكمة، مبا يف ذلك إىل إنشاء هذا الصدد، أدى هذا املشروع حىت اآلن إىل إعادة تنظيم اهل

شعبة جديدة للشؤون اخلارجية والعمليات امليدانية من املتوقع أن تؤدي إىل تقدم عمل احملكمة يف بلدان 
.احلاالت وإىل تسهيل تعاون قلم احملكمة مع الدول

االجتماعية للموظفني وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، ظلت ظروف العمل والصحة والرعاية-٨٠
ا املسجل  للمكتب امليداين يف   امليدانيني من املسائل ذات األولوية العالية للمحكمة. وبعد الزيارة اليت قام 

آذار/مارس ٢٧إىل ٢٥، قام بزيارة املكتبني امليدانيني يف كمباال وبونيا يف الفرتة من ٢٠١٣كينشاسا يف عام 
ل خمتلفة (بشأن ظروف العمل، وحقوق ومسؤوليات املوظفني فضال عن . وقدمت احملكمة حلقات عم٢٠١٤

م، مثال) وأجرى مشاورات فردية مع املوظفني امليدانيني .معلومات عامة عن استحقاقا
، بدأت احملكمة تطبيق السياسات احملاسبية املتوافقة مع املعايري ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١ويف -٨١

ع العام وستصدر أول بيانات مالية للمحكمة متوافقة مع هذه املعايري هذا العام. ووفقا احملاسبة الدولية للقطا 
خل التعديالت اليت أدخلت على النظام املايل والقواعد املالية لتنفيذ املعايري ، ستدICC-ASP /11/Res.1للقرار 

.احملاسبية الدولية حيز التنفيذ يف نفس التاريخ
وتبسيط عملية التوظيف من أجل تطبيق احلل املتمثل يف التوظيف االلكرتوين وقامت احملكمة بتعديل -٨٢

.الذي سيصبح تشغيليا يف الوقت املناسب
واختذت احملكمة خطوات هامة من أجل حتسني إدارة املعلومات املتعلقة بالتحقيق يف القضايا ومراقبة -٨٣

ويف هذا الصدد، سيوجد نظام جديد إلدارة األمن والرفاه لألشخاص الذين يكونون حتت رعاية احملكمة. 
.احلاالت يف املستقبل القريب

دف تقييم امتثال برنامج املساعدة القانونية للسياسات واإلجراءات احملددة -٨٤ وأجريت مراجعة داخلية 
. وخلصت للمساعدة القانونية وفعالية وكفاءة واستدامة اإلجراءات اإلدارية احملددة لدفع املساعدة القانونية

املراجعة إىل أن إدارة برنامج احملكمة للمساعدة القانونية متوافقة متاما مع سياسة املساعدة القانونية احملددة. ومع 
.ذلك، أثريت خماوف بشأن االستدامة يف ضوء اآلثار املرتتبة على املوارد إلدارة مثل هذا النظام املعقد

احملكمة شروط نقل البيانات القدمية يف إطار اسرتاتيجية ومن أجل حتسني ختزين املعلومات، حددت -٨٥
.األرشفة الطويلة األجل، مع العمل يف نفس الوقت على تطوير سياسة االحتفاظ بالسجالت

واستمرت أعمال البناء يف موقع املباين الدائمة اجلديدة للمحكمة وال يزال املوعد املتوقع الكتمال -٨٦
. وتشارك أقسام كثرية باحملكمة على حنو متزايد يف التخطيط لالنتقال من ٢٠١٥املشروع هو أيلول/سبتمرب 

اية عام  .٢٠١٥املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة من أجل ضمان انتقال العمل بسالسة يف 
وقع رئيس احملكمة على تبادل للرسائل مع املؤسسة الربملانية للسوق ،٢٠١٤آب/أغسطس ٤ويف -٨٧

لبلدان املخروط اجلنويب، وهي منظمة إقليمية يف أمريكا اجلنوبية، بشأن التعاون بني احملكمة واملؤسسة.املشرتكة 
واستمرت جهود قضاة احملكمة لتعزيز كفاءة اإلجراءات من خالل نشاط الفريق العامل املعين -٨٨

٢٨ات اجلنائية. ويف بالدروس املستفادة الذي أنشئ وفقا خلارطة الطريق من أجل اإلسراع يف اإلجراء
، قدم الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة، الذي يرأسه النائب األول لرئيس احملكمة، ٢٠١٤شباط/فرباير 

االت ذات األولوية احملددة يف التقرير األول  تقريرين إىل الفريق الدراسي املعين باحلوكمة تناول فيهما جمموعات ا
. وتضمن التقرير األول من هذين التقريرين توصيات بشأن ٢٠١٢فادة يف عام للمحكمة بشأن الدروس املست
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ICC-ASP/10/20 (ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ٢(١٤٤)، والقاعدة ٣(١٠١)، والقاعدة ٣(٧٦تعديل القاعدة(
احملددة يف مكررا اجلديدة١٤٠احملددة يف جمموعة "القضايا اللغوية". وتضمن التقرير الثاين توصية بإضافة املادة 

جمموعة "املسائل التنظيمية". وبعد تبادل واسع لآلراء مع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة يف الفرتة من 
، أعدت احملكمة نسخا منقحة لتقاريرها وقدمتها إىل الفريق العامل املعين ٢٠١٤شباط/فرباير إىل أيلول/سبتمرب 

، عمم الفريق العامل ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١٥و٢٠١٤ارس آذار/م١٣بالتعديالت وفقا خلارطة الطريق. ويف 
املعين بالدروس املستفادة تقريرين مرحليني يصفان التعديالت اهلامة اليت أدخلتها الدوائر التمهيدية يف املمارسة 

.العملية من أجل تعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات السابقة للمحاكمة وإجراءات احملاكمة
دعية العامة، استنادا إىل خربته السابقة والدروس املستفادة من تقييم ممارساته وأدخل مكتب امل-٨٩

السابقة، تعديالت هامة على االسرتاتيجية والسياسات اإلجرائية للمكتب، عند االقتضاء، ملواجهة التحديات 
يت نشرت يف ال٢٠١٥-٢٠١٢احلالية، على النحو الوارد بوجه خاص يف اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة 

يف مدونة قواعد السلوك ملكتب املدعية العامة. واعتمد املكتب أيضا ٢٠١٣تشرين األول/اكتوبر ١١
. وتتضمن هذه املدونة املفصلة مبادئ توجيهية واضحة ملوظفي مكتب املدعية العامة ٢٠١٣أيلول/سبتمرب 

م ومهامهم. ونشر للحفاظ على مستوى الئق من االحرتاف والكفاءة واالستقالل والنزاهة يف أداء واجبا
، ورقة سياسات بشأن اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على ٢٠١٤مكتب املدعية العامة أيضا، يف حزيران/يونيه 

نوع اجلنس كدليل للمكتب، واجلهات املعنية األخرى حسب االقتضاء، للعمل على مكافحة اجلرائم اجلنسية 
نس، ويف الوقت نفسه لتعزيز الشفافية والوضوح وكذلك القدرة على التنبؤ عند واجلرائم القائمة على نوع اجل

ذه اجلرائم. تطبيق اإلطار القانوين املتعلق 
، استضافت احملكمة احللقة الدراسية ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٥إىل ٢١ويف الفرتة من -٩٠

، عقدت احملكمة ٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب ١٣إىل ٩والتدريبية احلادية عشرة للمحامني. ويف الفرتة من 
حلقة عمل بشأن املصطالحات بلغة الديوال حضرها خرباء خارجيون واخصائيون يف املصطلحات من احملكمة 

، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١٦و١٥من أجل االستعداد للقضايا املتعلقة باحلالة يف كوت ديفوار. ويف يومي 
مارسات املتقدمة حضرها موظفون من احملكمة ومن حماكم جنائية دولية استضافت احملكمة حلقة عمل بشأن امل

أخرى ركزت على الدروس املستفادة من احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا 
باالشرتاك مع السابقة، والدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا. وعالوة على ذلك، نظمت احملكمة وحدها أو 

جهات أخرى عدة حلقات دراسية وحلقات عمل لتعزيز التعاون وعالقات العمل مع الدول واملنظمات الدولية 
.أو اإلقليمية

لخالصةا- خامسا

٨قضية، و١٩تبني أنشطة احملكمة يف الفرتة املشمولة بالتقرير بوضوح أن احملكمة، اليت لديها اآلن -٩١
ية (اجلارية أو املنتهية)، أكثر نشاطا من أي وقت مضى يف السعي إىل تنفيذ دراسة متهيد١١حاالت، و 

واليتها ووضع حد لإلفالت من العقاب على جرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرمية واإلبادة اجلماعية، 
حقيق يف هذه اجلرائم باعتبارها حمكمة املالذ األخري عندما تكون احملاكم الوطنية غري قادرة أو غري راغبة يف الت

ا ينبغي أن تعمل بكفاءة وفعالية قدر اإلمكان،  ومقاضاة وحماكمة مرتكبيها املزعومني. وتعرتف احملكمة بأ
وستواصل البحث عن التحسينات اهليكلية واملنهجية واإلجرائية الالزمة لذلك.
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ICC-ASP/10/20الزم من الدول األطراف، مبا يف ويف الوقت نفسه، ال ميكن للمحكمة الوفاء بواليتها دون التعاون ال-٩٢

ذلك دعمها السياسي واملادي واللوجسيت، فضال عن دعم اجلهات الفاعلة الدولية األخرى ذات الصلة، 
والسيما األمم املتحدة. ويف هذا الصدد، يف حني أن التعاون مع الدول كان إجيابيا عموما، فـإنه دون املستوى 

االت الرئ يسية، مثل تنفيذ أوامر القبض، وتيسري الوصول إىل الشهود واألدلة، فضال املطلوب يف العديد من ا
اية املطاف، ال ميكن للمحكمة أن تكون نشيطة وفعالة إال بالقدر الذي تسمح به  عن محاية الشهود. ويف 

الدول.
ت من وعلى هذا النحو، فإن املسؤولية املشرتكة بني احملكمة والدول األطراف لوضع حد لإلفال-٩٣

العقاب جزء ال يتجزأ من معظم أنشطة احملكمة. وستواصل احملكمة، من جانبها، بذل قصارى جهدها للحفاظ 
على عالقات عمل جيدة مع مجيع الدول األطراف ومجيع اجلهات الفاعلة الدولية األخرى ومواصلة تطويرها. 

جه الشفاف والشمويل، إىل اإلسهام يف حتسني احلوار بني احملكمة والدول ويهدف هذا التقرير، من خالل 
.األطراف من أجل الوفاء بصورة مشرتكة بوعد العدالة املنصوص عليه يف نظام روما األساسي
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ICC-ASP/10/20المرفق
السنة المالية للمحكمة باألرقام

ملالحظاتاالتفاصيل و ماذاأين
يف قاعة 

احملكمة
،ن غباغبوالور )٣(- كوت ديفوار؛وآخرينمببا غومبو وكيلولو)٢(،وغومبمببا )١(- مجهورية أفريقيا الوسطىحاالت٨قضية يف ١٩

)٨(،البشري)٧(؛أمحد هارون وعلى كوشيب)٦(- ، السوداندارفور؛ بليه غوديه)٥(، سيمون غباغبو)٤(
)١٣(،غاكاتان)١٢(،انتاغاند)١١(،لوبانغا)١٠(- الكونغو الدميقراطية ؛ مجهوريةحممد حسني)٩(،بندا

) ١٨(- ؛ ليبياباراسا)١٧(،كنياتا)١٦(؛روتو وسانغ) ١٥(- كينيا؛وموراكمودا )١٤(،نغودجولو شوي
كوين وآخرين.   )١٩(- ضايا؛ أوغنداال توجد ق- مايل؛القذايف والسنوسي

جلسة مت فيها ١٦٤
شاهدا ٣٢االستماع إىل 

م عن طريق وصلة بالفيديو شاهدا٢١حضر الشهود شخصيا أمام احملكمة يف الهاي ( ) أو مت االدالء بشهاد
يوما لكل شاهد. ١٨يوما ، أي مبعدل ٥٦٢شاهدا). وكان الشهود حتت محاية احملكمة ملدة ١١(

ا، كنياتوسانغ- روتوضحية تقريبا يف قضية كل من ٥٠٠، ومبباضحية يف قضية ٠٠٠٥مت متثيل أكثر من من الضحايا ٩٢٠٩متثيل 
ضحية يف كل قضية من القضايا املتعلقة جبمهورية ١٠٠١و١٥٠يف احلالة يف أوغندا، وبني ١٠٠ل من وأق

ضحية يف اإلجراءات املتعلقة بكوت ديفوار. وقام مكتب احملامي ٧٠٠الكونغو الدميقراطية، وما يقرب من 
ن قانونيون خارجيون بتمثيلهم يف العام للضحايا بتمثيل معظم الضحايا يف املرحلة التمهيدية بينما قام ممثلو 

املرحلة االبتدائية. 

٢٤٥قرارا و٩٢١إصدار 
أمرا قضائيا

؛ بدون ٦٣٣- ؛ بدون نسخ حمررة ٧٢١- القرارات: بدون مرفقات (املنفصلة عادة/اآلراء املعارضة) 
.١٤٥- ؛ بدون نسخ حمررة١٤٧- ؛ األوامر القضائية: بدون مرفقات ٦٢٢- تصويبات

ائي واحد وإصدار  حكم 
أحكام يف الطعون ٩و

ةيالتمهيد

احلكم ، ICC-01/04-01/07-3436، (ICC-01/04-01/07)املدعية العامة ضد جرمني كاتانغااحلكم النهائي: 
يشمل )؛٢٠١٤آذار/مارس ٧((الدائرة االبتدائية الثانية)من النظام األساسي٧٤الصادر مبوجب املادة 

ترمجات، ونسخ حمررة، وآراء معارضة/منفصلة.النسخ األصلية فقط بدون 

قاعة وراء
احملكمة

النسخ األصلية والرتمجات واملرفقات.يشمل ملفا٢٣٩١١إيداع 

فريقا للدفاع ٤٤مساعدة 
والضحايا

تشمل املساعدة البحوث القانونية واملشورة، واملساعدة يف جلسات االستماع، واستالم و/أو حتميل املستندات 
وفة، واملساعدة يف إيداع املذكرات، وتقدمي التدريب التخصصي (مكتب احملامي العام للضحايا/مكتب املكش

احملامي العام للدفاع)، فضال عن تقدمي الدعم اللوجسيت واإلداري (قسم دعم احملامني). 
غباغبو، ورانلقذايف، ل)، بليه غوديه، ا٧٠السنوسي، أريدو، باباال، بندا، مببا، مببا (املادة فريقا للدفاع: ٢٠
ولو، نتاغندا، روتو، سانغ.جغندا، نغودمان،اغباغبو، جربو، كاتانغا، كنياتا، كيلولو، لوبانغيمونس

. (وعالوة على ذلك، ُقدمت املساعدة ألربعة أفرقة للضحايا مت تشكيلها مؤخرا٣منها فريقا للضحايا:٢٤
أفرقة متثل احلكومات). 

) شخصا. وتراوح عدد هؤالء ١٤غ جمموع عدد األشخاص احملتجزين أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير (بلشخصا ١٤احتجاز 
، والسيد كاتنغا، والسيد نتاغنداا، والسيد لوبانغشخصا يف أي وقت؛ السيد ١٣أشخاص و٨األشخاص بني 

سيمون والسيدة وران غباغبو، مببا، والسيد كيلولو، والسيد مانغندا، والسيد باباال، والسيد أريدو، والسيد ل
)، ٢٠١٤حزيران /يونيه ٤(غادروا يف ،نغودجولو شويوالسيد بليه غوديه، وثالثة شهود يف قضية غباغبو، 

.٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١٥فضال عن السيد تشارلز تايلور الذي غادر يف 

طلبا ١١٢٢النظر يف 
ملشاركة الضحايا واملوافقة 

طلبا٦٤٧٢على 

يد عدد األشخاص الذين حصلوا على مركز الضحية والذين مت بالتايل متثيلهم يف اإلجراءات عن عدد يز 
الطلبات املقدمة يف الفرتة املشمولة بالتقرير بسبب تقدمي بعض الطلبات املستوفاة قبل الفرتة املشمولة بالتقرير.
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طلبا ٧٤٤١النظر يف 
للتعويض

دة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير بقضايا مجهورية الكونغو الدميقراطية.  تتعلق معظم طلبات التعويض الوار 

حماميا إىل قائمة ٦٩إضافة 
احملامني الذين بلغ جمموعهم 

حماميا٥٤٩بذلك 

شخصا. ١٩١شخصا إىل قائمة مساعدي احملامني، وبلغ جمموعهم بالتايل ٢٥عالوة على ذلك، أضيف 
يا من قائمة احملامني ملساعدة األشخاص املؤهلني للحصول على املساعدة حمام٣٤وانتدب قلم احملكمة 

) من نظام روما األساسي،  ٢(٥٥من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات واملادة ٧٤القانونية مبوجب القاعدة 
أو عمال بالقرارات الصادرة من الدوائر.

بالغا مبوجب ٥٤٠استالم 
١٥املادة 

غري متصل باحلاالت ٣٧بالغا خارج نطاق اختصاص احملكمة، و٤٣٦لبالغات، كان من جمموع هذه ا
متصال ٢١متصال حبالة قيد البحث حاليا، و٤٦املعروضة على احملكمة أو يتطلب املزيد من التحليل، و

بتحقيق أو حماكمة.

ساعة من الرتمجة ٩٩٤٩
الشفوية

لسات االستماع، احللقات الدراسية/املوائد املستديرة، زيارات الرتمجة الشفوية بقاعة احملكمة واملؤمترات: ج
ساعة؛ الرتمجة ٠١٥١- الوفود، جلسات اإلحاطة للمنظمات غري احلكومية/البعثات الدبلوماسية وغري ذلك

٠٧٩٢- الشفوية امليدانية والرتمجة الشفوية التشغيلية (تلقني الشهود، االحتجاز)، بدون مكتب املدعية العامة
ساعة من الرتمجة الشفوية امليدانية.٩٠٠٦- اعة؛  مكتب املدعية العامة س

تشمل حمررات باإلنكليزية والفرنسية.صفحة حمررة٣٤٦٢١

صفحة من ٥٥٠٢١
الرتمجة التحريرية

صفحة؛ ترمجات غري قضائية (سياسات، مذكرات، مواد ٨٠٥٦-ترمجات قضائية جلميع احلاالت والقضايا
لس االستشاري للتأديب وجملس الطعون)املؤمت صفحة؛ ترمجات ٥٤٥٣- رات، بيانات صحفية، وثائق من ا

صفحة؛ ٢٠٠١١-مكتب املدعية العامة 

زائرا ٣٦٢١٩استقبال 
منهم ١٠٨٨وحضور 
اجللسات

ر أيضا "الزيارات من الزائرين (انظ٤٠٠زيارة أو حنو ٦٩- زيارات رفيعة املستوى (على املستوى الوزاري فأعلى)
رفيعة املستوى من الدول" أدناه)؛ وزيارات اجلهات املعنية (أعضاء السلك السياسي، املنظمات غري احلكومية، 

زائر؛ وزيارات اإلعالم لطلبة اجلامعات ٢١٥٢زيارة أو ١٥٣- احملامني، أعضاء النيابة العامة، الصحفيني)
زائر. ١٠٨٨- ئرين إضافيني حلضور جلسات االستماع العامةزائر؛  وزا٦٣٩٨زيارة أو ٤٧٣-واجلمهور 

طلبا ٩٥٨١٩معاجلة 
٥١للتوظيف، واستخدام  

٦٧٨شخصا، وتعيني 
وظائف دائمةيف موظفا 

١٢٩؛ باإلضافة إىل استخدام ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠إىل ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١للفرتة من 
ة املؤقتة العامة.موظف على وظائف ممولة من املساعد

٢٨متدربا و٢٣٧استخدام 
من املهنيني الزائرين

أشهر.٦و ٣بدون أجر ملدة ترتاوح بني 

إصدار توجيهني رئاسيني 
١٣هني إداريني ووتوجي

تعميما إعالميا

عتمدها مجعية حتدد التوجيهات الرئاسية اإلجراءات الواجبة االتباع لتنفيذ األنظمة والقرارات واملقررات اليت ت
الدول األطراف، مبا يف ذلك النظامان األساسي واإلداري للموظفني، وامليزانية واملالية، وختطيط الربامج، اخل. 

من النظام ٥- ٩وتتصل أيضا بقرارات السياسة العامة اليت تنطبق على مجيع املوظفني. فنقحت القاعدة 
كانون ١لزامي للموظفني امللتحقني باخلدمة بعد اإلداري للموظفني بتوجيه رئاسي رفع سن التقاعد اإل

سنة. وصدرت أيضا، مبوجب توجيه رئاسي، سياسة ملكافحة االحتيال، تنص على ٦٥إىل ٢٠١٤الثاين/يناير 
عدم التسامح يف حاالت االحتيال، ومسؤولية مجيع املوظفني املنتخبني واملوظفني العاديني وغريهم من 

حملكمة يف حالة االحتيال، مبا يف ذلك على االلتزام بإذكاء الوعي والوقاية األشخاص الذين تستخدمهم ا
واإلبالغ عن االحتيال واختاذ إجراءات عالجية. وتتعلق التوجيهات اإلدارية باإلجراءات والسياسات واملسائل 

وتوجيه إداري التنظيمية ذات األمهية العامة. وصدر توجيه إداري بشأن تعريف اإلعالة واستحقاقات اإلعالة،
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بشأن العمل اإلضايف، واخلدمة االحتياطية، واألجازة التعويضية وبدل العمل الليلي. وتتعلق التعميمات 
اإلعالمية باإلعالنات األقل أمهية أو املؤقتة اليت ختص، يف مجلة أمور، التعديالت يف جداول املرتبات، 

الس. واالستحقاقات، وتشكيل اللجان وا

من الشهود ١١٢محاية يف امليدان
من املعالني٥٤٠و

٢٢طلبا جديدا للحماية، مما أدى إىل تقييم التهديد واملخاطر اليت يتعرض هلما ٢٣من بينهم  
م والذين يبلغ عددهم  شخصا أيضا يف االعتبار.    ٨٢شخصا، مع أخذ األشخاص الذين يعولو

من ٦١إعادة توطني 
من املعالني٢٧١الشهود و

من ٠٠٠١١٠ساعدة م
الضحايا عن طريق الصندوق 

االستئماين للضحايا

خيتص الصندوق االستئماين للضحايا،  الذي يعمل باالستقالل عن احملكمة، بتنفيذ أحكام التعويض 
ا احملكمة،  للضحايا وأسرهم، النفسي والدعم املاديو البدين خدمات إعادة التأهيل توفري و اليت تأمر 

عات واملنح اخلاصة اليت يتلقاها الصندوق.  من خالل الترب 

) من أجل، يف مجلة أمور، مجع األدلة وفحصها واستجواب ٢٨٣بعثات مكتب املدعية العامة (بعثة٩٧١
بلدان؛ كوت ٨بعثة إىل ١٩- الشهود وضمان استمرار التعاون مع الشركاء: مجهورية افريقيا الوسطى 

بعثة ٩٢- بعثة؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية٢٠-رفور، السودانبلدان؛ دا٥بعثة إىل ٤٣- ديفوار
٤بعثة إىل ٢٤-بلدان؛ مايل٤بعثات إىل ٧- بلدا؛ ليبيا١٤بعثة إىل ٧٣- بلدان؛ كينيا٨إىل 

؛ الصندوق االستئماين ٥٤٨- ): قلم احملكمة٦٨٨بعثات. بعثات أخرى (٥-بلدان؛ أوغندا
احملامي العام للضحايا، ومكتب احملامي العام للدفاع، وقسم دعم ؛ الدفاع، ومكتب ٤٧-للضحايا
بعثة ألجهزة/أقسام أخرى. ١٤؛ و٧٩- احملامني 

لقاء وحلقة دراسية ١١٣١
تمعات املتأثرة  مع ا

٠٠٠٣٠بلغ حنو يمبجموع 
شخص

، وأوغندا. لقاءات وحلقات عمل للتوعية يف كوت ديفوار، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وكينيا
؛ واستفاد ٣٢١-وحالت األوضاع األمنية احمللية دون القيام بعمليات التوعية العادية يف حاالت أخرى

اجتماعا فرديا، ٧٩٢شخصا. ونظم قسم مشاركة وتعويض الضحايا ٥٦٤٢٤من هذه اللقاءات 
تمعات املتأثرة والوسطاء.ومت االتصال بالضحايا ودورة تدريبية، ولقاءات مجاعية مع الضحايا وا

شخصيا وأحيانا هاتفيا عندما مل تسمح األوضاع األمنية بإجراء مقابالت وجها لوجه، كما حدث 
من الضحايا. ٢٠٠٥بالنسبة لبانغي. واستفاد من هذه االتصاالت حنو 

ساعة من اإلذاعة ٢٩١
بوسائل اإلعالم استهدفت 

مليون من ٦٥حنو 
املستمعني

عي والتلفزيوين للمحكمة واإلنتاج احمللي باالشرتاك مع احملكمة، باللغات اإلنكليزية يشمل االنتاج اإلذا
والفرنسية واحمللية.  ووفقا الحصاءات وسائط االعالم احمللية، يقدر عدد املستفيدين كما يلي: مجهورية 

ى مليون شخص؛ كينيا عل٢٥- شخص؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية٠٠٠٨٠٠- أفريقيا الوسطى
١٩- شخص؛ وأوغندا٠٠٠٢٥-مليون شخص، ويف مناطق فرعية حمددة ٢٠-املستوى الوطين 

مليون شخص.    

مكاتب ميدانية، ووجود ٦
ميداين واحد، ومكتب 

اتصال

كينشاسا وبونيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ وكمباال (أوغاندا)؛ وبانغي (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ 
يا)؛ وأبيدجان (كوت ديفوار)؛ وباماكو (مايل) (وجود ميداين): ويعزز مكتب االتصال ونريويب (كين

لدى األمم املتحدة يف نيويورك التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، وميثل احملكمة يف االجتماعات 
املختلفة، ويشارك يف تنظيم اللقاءات ذات الصلة فضال عن زيارات كبار املسؤولني باحملكمة. 

طلبا للقبض ١٣إصدار 
والتسليم ضد األشخاص 
الذين مل يتم القبض عليهم 

حىت اآلن

ضد: السيد جوزيف كوين، والسيد فنسنت أويت، والسيد أوكوت أودهيامبو، والسيد دومينيك 
أونغوين، والسيد سيلفسرت موداكومارا، والسيد أمحد حممد هارون، والسيد علي حممد علي عبد 

مر حسن أمحد البشري، والسيد عبد الرحيم حممد حسني، والسيد سيف اإلسالم الرمحن، والسيد ع
القذايف، والسيدة سيمون غباغبو، والسيد والرت أوزابريي باراسا، والسيد عبد اهللا بندا أبو بكر نورين. 
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املتصلة
بالدول

ال توجد تصديقات أو انضمامات جديدة.دولة طرفا١٢٢

٣٧٧طلبا أوليا للمساعدة القضائية من قلم احملكمة (باستثناء املتابعة والطلبات الثانوية) و ١٦٩طلبا للتعاون٥٤٦ارسال 
طلبا من مكتب املدعية العامة.

اتفاقات مع بعض ٥عقد 
الدول واألمم املتحدة

مذكرة مع بلجيكا؛ مذكرتا التفاهم مع ليبيا ومايل؛ اتفاق واحد إلعادة التوطني؛ اتفاق اإلفراج املؤقت 
.األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايلتفاهم بني احملكمة وبعثة 

من الزائرين ٦٩استقبال 
الدوليني رفيعي املستوى

مبقر احملكمة

ا رؤساء دول، ووزراء، ورؤساء حماكم، وغريهم من كبار املسؤولني بالدول على  يتعلق بزيارات قام 
ى الوزاري فأعلى؛ ويشمل رئيس دولة كرواتيا، ووزراء من ألبانيا، واسرتاليا، وبنغالديش، وبنن، املستو 

وبولندا، وتشاد، ومجايكا، والسنغال، ، وغامبيا، وغانا، والتفيا، ولبنان، وليبيا ، واملكسيك.  

تقريرا جلمعية ٢٤إعداد 
وثيقة ٤٩الدول األطراف و

ية أخرى للجنة امليزانية واملال
صفحة٨٤٩مبجموع يبلغ 

ما  صفحة ليسا متاحني للجمهور. وتشمل تقارير ٣٠٣تقريرا جلنة امليزانية واملالية اللذين يبلغ جمموع صفحا
ا  املبادئ املتعلقة بتعويض تقرير احملكمة عنصفحة: ٥٤٦مجعية الدول األطراف اليت يبلغ جمموع صفحا

معايري حتديد املقدرة املادية املتاحة املتعلقة بالتعويضات تقرير احملكمة عن)؛ و ٨/١٠/١٣الضحايا (
تقرير احملكمة عن تنفيذ االسرتاتيجية املنقحة املتعلقة و )؛ ٩/١٠/١٣تقرير احملكمة عن التعاون ()؛ و ٨/١٠/١٣(

لية حالة التعاون اجلاري بني احملكمة اجلنائية الدو تقرير احملكمة عنو )؛ ١١/١٠/١٣(٢٠١٣بالضحايا يف عام 
التكامل: إنشاء أنشطة احملكمة يف تقرير احملكمة عنو )؛١٤/١٠/١٣واألمم املتحدة، مبا يف ذلك يف امليدن (

سنوي الثاين لقلم الالتقرير ربع )؛ و ٢١/١٠/١٣)؛ وتقرير عن أنشطة احملكمة (١٥/١٠/١٣بلدان احلاالت (
لقلم احملكمةلثسنوي الثاالالتقرير ربع )؛ و ٢٢/١٠/١٣(بشأن مراقبة املساعدة القانونية وتقييم أدائهااحملكمة

اية آب/أغسطسبشأن مراقبة املساعدة القانونية وتقييم أدائها ٢٠١٣منذ نفاذ التعديالت وحىت 
عقود عن ير احملكمة )؛ وتقر ٣٠/١٠/١٣(عن املوظفني الفنيني املبتدئنياملنقح تقرير احملكمة )؛ و ٢٢/١٠/١٣(

ت النظام املايل والقواعد املالية اليتالتقرير احملكمة عن تعديو )؛ ٣٠/١٠/١٣(للمحكمةإجيار املباين املؤقتة 
ير الثاين للمحكمة بشأن اآلثار املالية ر التق)؛ و ٣٠/١٠/١٣(ستلزمها تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامي

التقرير ربع )؛ و ٣٠/١٠/١٣(والوسطاءهية الناظمة للعالقات بني احملكمةيالتوجالنامجة عن مشروع املبادئ
)؛ وتقرير قلم احملكمة عن سبل حتسني ٢٢/٥/١٤(بشأن املساعدة القانونيةلقلم احملكمةرابعسنوي الال

بشأن املساعدة لقلم احملكمةاألولسنوي الالتقرير ربع )؛ و ٢٢/٥/١٤اإلجراءات املتعلقة باملساعدة القانونية (
عن القضايا املتعلقة تقرير احملكمة )؛ و ٢٣/٥/١٤رير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية ()؛ وتق٢٣/٥/١٤(القانونية

)، واملشروع املتعدد السنواتاملبلغني عن املخالفاتو ،حتيالالمكافحة ابالسياسات (االستحقاقات، و 
ق بتوصيات اخلرباء والتقرير عن اهليكل التنظيمي للمحكمة (مبا يف ذلك موقف احملكمة فيما يتعل)؛٢٣/٥/١٤(

يري يف اسرتاتيجية التحقيق مبكتب املدعية العامة، وبيان مستكمل للتدابري اليت ينفذها تغاالستشاريني اخلارجيني، وال
)؛ ٢٧/٥/١٤(٢٠١٣تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعامال)؛ و ٢٣/٥/١٤()املسجل

٢٠١٤متوز/يوليه ١٧- ٢٠١٥ناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام واملوجز التنفيذي للميزانية الرب 
٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١من البيانات املالية للفرتة؛ و )٢٢/٧/١٤(
؛ )٢٠/٨/١٤(٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠احملكمة اجلنائية الدولية حىت ميزانية تقرير عن أداء)؛ و ١٥/٨/١٤(

، على الرغم تقريرالا: وقد أدرج هذ١٨/٩/١٤(٢٠١٥وامليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 
قبل الفرتة املشمولة بالتقرير).  تقدمي التقرير السابق بعد ثالثة أيام من الفرتة املشمولة بالتقرير، بسبب تقدميه من 

___________________


