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   ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦- ١٨
 

 

  

  ةنشطة احملكمأتقرير عن 

   مقدمة  -لفأ

 تشرين ١يف الفترة من ") احملكمة("حملكمة اجلنائية الدولية ة عن أنشطة ام هذا التقرير نظرة عايقدم  - ١
  .٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول ٣١ إىل ٢٠٠٨أكتوبر /األول

املدعي العام ضد توماس أوىل حماكماا وهي قضية  ، بدأت احملكمة٢٠٠٩يناير /الثاين كانون ٢٦ويف    - ٢
الطوعي ألطفال دون اخلامسة عشرة من العمر نيد التجلتجنيد اإلجباري و باوالسيد لوبانغا متهم. لوبانغا دييلو

 ١٤ حىت ة اإلدعاء املدعي العام أدلقدموبعد البيانات االفتتاحية، .  يف األعمال العدائية   ًليا واستخدامهم ليشاركوا فع
توبر أك/ الذي كان من املقرر أن يبدأ يف تشرين األول،لتقدمي أدلة الدفاعاملوعد احملدد أجل تو. ٢٠٠٩يوليه /متوز

   .أحد الطعونإىل حني الفصل يف  ،٢٠٠٩

ماتيو والسيد  كاتنغاجريمني حملاكمة السيد الالزمة باألعمال التحضريية الدائرة االبتدائية الثانية  قامتو  -٣
مجهورية الكونغو بارتكاب سبع جرائم حرب وثالث جرائم ضد اإلنسانية يف كل منهما ، املتهم نغودجولو شوي

   .٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٤ن املقرر أن تبدأ احملاكمة يف وم. قراطيةميالد

املوجهة من املدعي العام  مسالتهم اخلالدائرة االبتدائية الثانية اعتمدت ، ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥ويف   -٤
أحيلت الدعوى إىل و. حربضد اإلنسانية وجرائم جرائم  بارتكابواملتعلقة  بيري مببا غومبو- جانضد السيد

  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٨يف  دائرة االبتدائية الثالثة للمحاكمةال

ر حسن أمحد عمالسيد  بالقبض على     ًأمرا   االبتدائية األوىلالدائرة، أصدرت ٢٠٠٩مارس / آذار٤ويف   -٥
القتل (ضد اإلنسانية مخس جرائم  لالعتقاد بأنه ارتكب  معقولة ًا بابأسعلى أساس أن هناك ، البشري، رئيس السودان

على مدنيني جوم اهل(رب حلاني من جرائم وجرميت) ي، والتعذيب، واالغتصابرس واإلبادة، والترحيل الق،العمد
  ).والنهب
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    ً                                   أمرا  مبثول السيد حبر إدريس أبو قردة أمام ، أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل ٢٠٠٩مايو / أيار٧ويف   -٦
 جرائم وهو متهم بارتكاب ثالث. احملكمةللمرة األوىل أمام أبو قردة السيد مثل  ٢٠٠٩مايو / أيار١٨ويف . احملكمة
ملساعدة اإلنسانية أو اجوم على موظفني مستخدمني أو أعيان مستخدمة يف مهمة من مهام ، واهلالقتل العمد(حرب 

  . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٩يف تهم عتماد الن تبدأ جلسة اأومن املقرر ). حفظ السالم، والنهب

 وفنسنت أويت، ،املدعي العام ضد جوزيف كوينيف قضية أوامر القبض األربعة الصادرة ل ال تزاو  -٧
 املدعي العام ضد يف قضيةالصادر القبض أمر ال يزال و. حىت اآلنمعلقة ، وأوكوت أوديامبو، ودومينيك أونغوين

وعمر حسن  كشيب يوعلأمحد هارون ضد ة الصادرأوامر القبض مجيع ال تزال  و.          ًمعلقا أيضا  بوسكو نتاغاندا
  . حىت اآلنمعلقة ، بشأن احلالة يف دارفور، السودان أمحد البشري

وقف بالقرار الصادر هذا العام من بينها الطعن يف عدة طعون يف  دائرة االستئناف نظرتو  -٨
جريمني  م ضداملدعي العاة قضيدعوى يف مقبولية اليف و، بنغا دييلو لوتوماساملدعي العام ضد يف قضية اإلجراءات 

 وفنسنت أويت، وأوكوت أوديامبو، ،كوين املدعي العام ضد جوزيفوقضية ،  وماتيو نغودجولو شويكاتنغا
املوجهة برفض االامات الثالثة القرار الصادر يف اإلفراج املؤقت عن السيد مببا غومبو، ويف ، وودومينيك أونغوين
  .يهالقبض علبمر األعند إصدار  ية جرمية اإلبادة اجلماعارتكاببإىل السيد البشري 

أوغندا، ومجهورية املتعلقة ب                                                           وواصل املد عي العام حتقيقاته يف احلاالت األربع املعروضة على احملكمة و  -٩
وال تزال ست حاالت أخرى يف أربع قارات .  ودارفور، السودان،فريقيا الوسطىأالكونغو الدميقراطية، ومجهورية 

فغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، وكينيا، وكوت  وهي احلاالت املتعلقة بأكتب املدعي العام                    قيد التحليل األو يل يف م
  .ومل يتخذ قرار بشأن فتح أو عدم فتح باب التحقيق يف هذه احلاالت. ديفوار، وفلسطني

ات  واملنظم، ودول أخرى،ل األطرافالدويف االتصال ب، نشطتهاأاضطالعها ب لدى ،احملكمةاستمرت و  -١٠
 عقداتفاقات الواجبة التطبيق اليت ال التقيد الصارم بنظام روما األساسي وامع واتمع املدين، ،ليميةاإلقدولية وال

  .احملكمة

  اإلجراءات القضائية  - باء

  احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   -١

  لوياملدعي العام ضد توماس لوبنغا دي  )أ(

 القضاة السري أدريان املؤلفة من، بدأت الدائرة االبتدائية األوىل، ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٦يف   -١١
السيد و . دييلوااملدعي العام ضد توماس لوبانغقضية يف  نظرالنيه بالمتان، يفولفورد، وإليزابيث أوديو بينيتو، ور

املسمى القوات الوطنية ناحه العسكري جل العامقائد الحتاد الوطنيني الكونغوليني وهو الرئيس املزعوم اللوبانغا 
لتجنيد اجرائم                                                                   ًوهو متهم بارتكاب جرائم حرب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وهي حتديدا  .لتحرير الكونغو
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 يف األعمال    ًليا الطوعي ألطفال دون اخلامسة عشرة من العمر واستخدامهم ليشاركوا فع والتجنيد اإلجباري
  .قضية لوبانغاالل ممثليهم القانونيني، يف  من خلضحايا، من ا١٠٣ يشاركو .العدائية

ه ال بعد أن وجدت أنالنظر يف الدعوى  بوقف     ًرارا قوىل ألبتدائية االأصدرت الدائرة ا، ٢٠٠٨يف عام و  -١٢
من أدلة الرباءة اليت                                  العام مل يكشف للدفاع عن كم  كبري دعي حماكمة عادلة يف ذلك الوقت ألن املميكن إجراء

 تشرين ٢١ويف  .ضهااستعرتمكينهم من ا، ومل يتح املواد ذات الصلة للقضاة لالسريةحصل عليها بشرط 
ال وجدت يف الوقت ذاته أن احملكمة و النظر يف الدعاوى، وقفدت دائرة االستئناف ي، أ٢٠٠٨أكتوبر /األول

افقة مقدمي بالكشف عن املعلومات اليت حصل عليها املدعي العام بشرط السرية من دون موميكنها أن تأمر 
 على موافقة مقدمي املعلومات املعنيني، كشف دعي العاماملوعلى مدى مخسة أشهر، وبعد أن حصل  .املعلومات

 تشرين ١٨ويف  .أتاحها للقضاة الذين متكنوا من حتديد األسلوب املناسب للكشف عن كل وثيقة عن هذه املواد أو
  .احملاكمةيف بدء ال أوىف بالتزاماته وأنه ميكن م قددعي العامل، وجدت الدائرة أن ا٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

          قدم بشكل   و   ،      ٢٠٠٩       يوليه   /      متوز   ١٤    إىل       يناير   /               كانون الثاين    ٢٦    من             يف الفترة                 العام أدلته        دعي    امل      وعرض    -  ١٣
               بناء علـى     ٢                                  منهم بناء على طلب اإلدعاء و        ٢٨                          بشهادم أمام احملكمة،                     ً   وأدىل ثالثون شاهداً     .    دليال     ١١٩     رمسي  

               ُ         من بني الـشهود، أُدرج      و   .                     قبل احملاكمة وخالهلا                                           وكانت محاية الشهود هي الشاغل الرئيسي       .         رة ذاا           طلب الدائ 
        ً                                                  شاهداً بشهادم بتدابري احلماية الداخليـة للمحكمـة         ٢ ٢         وأدىل                                               منهم يف برنامج احلماية التابع للمحكمة،        ١٩

               مـن هـؤالء      ١١           ، ومـنح     )     ً جزئياً                            الوجه، وعقد جلسات مغلقة           معامل                 وحتريف الصوت و                       مثل االسم املستعار،     (
                                                  والسيما اجلنود األطفال السابقني، تدابري خاصـة         ،                                                الذين اعتربم احملكمة معرضني بشكل خاص للخطر             الشهود
                           قيود، وتقـدمي الـدعم          بدون   م           بسرد شهاد     هلم              ، والسماح       ملتهم ا   ة   رؤي                      وضع حجاب ملنعهم من          مثل   (       للحماية
                                وأدىل أربعة شـهود بـشهادام          ).                       ، واملساعدة يف القراءة         ستراحة  اال       فترات         تكرار      ، و  م           االجتماعي هل   -        النفسي

          إمكانيـة                 لمتهم ودفاعه           أتيحت ل         حماية،    لل               اجلمهور كتدبري    و                بعض الشهود                        بينما وضع ساتر بني    و   .            ً  الكاملة علناً 
     دعي  امل                                            واستجوب الدفاع مجيع الشهود الذين دعاهم          .                 ومعرفة هويتهم         شهادام        اإلدالء ب      عند                   رؤية مجيع الشهود    

   إىل    ،    ٢٠٠٩        أكتوبر   /                                                                                        وتأجل املوعد احملدد لتقدمي أدلة الدفاع، الذي كان من املقرر أن يبدأ يف تشرين األول                 .     العام
  .            يف أحد الطعون         حني الفصل 

احتمال األطراف واملشاركني ب  ً      را  إلبالغ اقرالدائرة االبتدائية األوىل صدرت ، أ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤ويف   -١٤
ليشمل اامات والظروف اليت قدمها املمثلون القانونيون للضحايا  حقائق للوقائع نتيجة للالوصف القانوين غيريت

ومل .  كل من املدعي العام والدفاع هذا القراراستأنفو. أخرى خالف االامات اليت اعتمدا الدائرة التمهيدية
  . وقت تقدمي هذا التقريراالستئنافيكن قد مت بعد البت يف هذا 

وفرت احملكمة للسيد لوبنغا املساعدة املتعلقة بالطعون، إلجراءات اللمحاكمة و ألعمال التحضرييةا طوالو  -١٥
  .وقدم مكتب احملامي العام للدفاع مساعدة إضافية. القانونية اليت مشلت دفع كامل أجور فريق الدفاع
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   وماتيو نغودجولو شويكاتنغا                     املد عي العام  ضد  جريمني   )ب(

السبع املوجهة امات باعتماد اال الدائرة التمهيدية األوىل قيام، وبعد ٢٠٠٨أكتوبر /ن األول تشري٢٤يف   -١٦
دام األطفال واستخ ،القتل العمد(  والسيد ماتيو نغودجولو شوي بارتكاب جرائم حربكاتنغاضد السيد جريمني 

جوم على املدنيني، وسلب ممتلكات  اجلنسي، واالغتصاب، واهلرقاق              ً                         للمشاركة فعليا  يف األعمال العدائية، واالست
، واالسترقاق القتل العمد(، واالامات الثالث املوجهة إليهما بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية )العدو وتدمريها

بتدائية الثانية من القضاة فاتوماتا دمبيلي ديارا، وفوميكو ال، شكلت هيئة الرئاسة الدائرة ا)اجلنسي، واالغتصاب
 كاتنغاالسيد جريمني قضية أحالت و، وبرونو كوت، ) بعد وفاامكاا بيتر كول-لقاضي هانساليت حل ا(سايغا 

للمحاكمة وتناولت الالزمة  ات الدائرة االبتدائية واألطراف التحضريبدأتو.  شوي إليهاوالسيد ماتيو نغودجولو
 من الضحايا ٣٤٥وشارك . علوماتبوجه خاص املسائل اإلجرائية املتعلقة بالكشف عن األدلة ومحاية الشهود وامل

  .يف اإلجراءات، وقام ممثالن قانونيان بتمثيلهم

خضع                                  ً      مقبولية الدعوى املرفوعة ضده مدعيا  أنه على كاتنغا السيد اعترض، ٢٠٠٩فرباير / شباط١٠ويف   -١٧
رة االبتدائية الثانية وعقدت الدائ .يف السابق إىل إجراءات قضائية للجرائم ذاا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

جلسة استماع علنية بشأن هذه املسألة، شارك فيها ممثلون عن مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبن فيهم وزير العدل، 
، كاتنغا، رفضت الدائرة اعتراض السيد ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ويف  .إىل جانب األطراف واملشاركني يف القضية

.  احملكمة من أجله أمامكاتنغا تفتح أي حتقيق يف اهلجوم الذي حياكم السيد إذ وجدت أن السلطات الوطنية مل
، أيدت دائرة االستئناف قرار الدائرة التمهيدية ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ويف .  يف هذا القراركاتنغاالسيد طعن و

و الدميقراطية،  على أساس عدم اختاذ إجراء من جانب السلطات يف مجهورية الكونغاالستئنافالثانية ورفضت 
  .مقبولة أمام احملكمةنتيجة لذلك أصبحت الدعوى و

 تشرين ٢٤احملاكمة إىل االبتدائية التاريخ احملدد للبدء يف                ، أج لت الدائرة ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ويف   -١٨
عي العام، املد املتوافرة لدى بتقدمي املعلوماتواملتعلقة املسائل املعلقة العديد من ، يف ضوء ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

سبتمرب / أيلول١٥ويف . ، ومحاية الشهودكاتنغاواالحتجاز السابقني للسيد  يف مشروعية القبضالستئناف املقدم وا
 بترمجة كاتنغا، وبناء على نتائج تقييم أجراه اخلرباء، أمرت الدائرة قلم احملكمة مبواصلة تزويد السيد جريمني ٢٠٠٩

  ).باإلضافة إىل الترمجة العادية باللغتني الفرنسة واإلنكليزية(واال شفوية إلجراءات احملاكمة بلغة اللنغ

 والسيد كاتنغاوفرت احملكمة للسيد املتعلقة بالطعون، إلجراءات اللمحاكمة واألعمال التحضريية  طوالو  -١٩
ب احملامي وقدم مكت.  اخلاصني ما الدفاعقياملساعدة القانونية اليت مشلت دفع كامل أجور فرينغودجولو شوي 

 .العام للدفاع املساعدة لفريقي الدفاع

  ضد بوسكو نتاغندااملدعي العام   )ج(

وأصدرت احملكمة عدة . ٢٠٠٦     ً         معلقا  منذ عام بوسكو نتاغندا ال يزال أمر القبض الصادر ضد السيد   –٢٠
 .طلبات للقبض عليه وتسليمه ويف انتظار تنفيذ هذه الطلبات
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  الوسطىفريقياأاحلالة يف مجهورية   -٢

   بيار مببا غومبو-                د عي العام ضد  جانامل

                   من املدعي العـام                              التهم الثمان املوجهة        عتماد ا               ، بدأت جلسة        ٢٠٠٩       يناير /               كانون الثاين    ١٢   يف    -  ٢١
  -                           تريندافيلوفا، وهـانز              إيكاتريينا           القضاة           ؤلفة من                                                 غومبو أمام الدائرة االبتدائية الثالثة، امل         مببا             جان بيري      إىل

          ل القاضي      ح                                     مكانه بعد انتهاء مدة واليته مث                   فوميكو سايغا          القاضية             الذي حلت    (            ورو بولييت      وما           بيتر كول   
   ٣    ويف    .                                                             وقدم مكتب احملامي العام للدفاع الـدعم لفريـق الـدفاع            .  )          بعد وفاا        مكاا                 كونو تارفوسر   

ـ          املدعي الع       ت إىل      طلب و   ،       عتماد  اال          النظر يف                      ، أرجأت الدائرة        ٢٠٠٩      مارس   /    آذار             ديل التـهم                 ام النظر يف تع
  .             قيد البحـث                   خيتلف عن التهم      )                 مسؤولية القيادة  (                                      قد تنشئ شكال من املسؤولية اجلنائية               لوقائع      ا        حيث أن 

        يونيـه   /      حزيران   ١٥    ويف    .                                            هذا الشكل اإلضايف من املسؤولية اجلنائية                                      وأضاف املدعي العام يف وقت الحق     
           ، املؤلفـة   )       متهيديتني                          التمهيدية الثالث إىل دائرتني                  بعد حتويل الدوائر  (                          الدائرة االبتدائية الثانية         اعتمدت     ،      ٢٠٠٩

    قتل  (                              ثالث م بارتكاب جرائم حرب                         االامات الثالث     ،                 ، وكونو تارفوسر              تريندافيلوفا           إيكاتريينا            من القضاة   
                        ضد مببا بصفته قائـدا       )             قتل واغتصاب  (                                     ومتني بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية        )                   واغتصاب وسلب وب  

        اعتماد                      وامتنعت الدائرة عن      .    أصال                                                 شريكا يف ارتكاب اجلرمية، كما وجه إليه االام                               عسكريا، ال باعتباره    
ـ        اعتماد                            وامتنعت الدائرة أيضا عن       .             وثيقة االام                                                  مة التعذيب بوصفها جرمية حرب لعدم الدقة يف            ة        م

  ن     ت أ                               الكرامة الشخصية، حيث اعتـرب                                            ضد اإلنسانية وجرمية حرب واعتداء على                             التعذيب بوصفها جرمية  
                مـن ناحيـة،    ،                           ضمها قد يرقى إىل اام تراكمي                            امل يف عداد مة االغتصاب وأن                     التهم تندرج بالك      تلك

                   للوضع فيما يتعلق                                                                      ً            مذكرة االام فيا يتعلق بأعمال التعذيب أو امتهان الكرامة الشخصية خالفاً                        ولعدم دقة   
   .               ، من ناحية أخرى            عمال االغتصاب  بأ

الدائرة االبتدائية اإلذن باستئناف القرار الصادر من  طلب املدعي العام ،٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢ويف   -٢٢
 ويف أعقاب ذلك، . االبتدائية هذا الطلب، رفضت الدائرة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨ويف . تهمتنيبرفض اعتماد ال

لفورد، وجويس ألوش،  فون، والسري أدريا القضاة  اليزابيث أوديو بنيتومنشكلت هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية ثالثة 
  . ضحية يف اإلجراءات٥٤وشاركت . ليها قضية السيد مببا للمحاكمةإوأحالت 

     ً           مفردا  يتوىل مهام              ً  بوصفها قاضيا  تريندافيلوفا إيكاتريينا، أمرت القاضية ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ويف   -٢٣
حلاجة إىل استمرار احتجازه لضمان مثوله                                   ً         اإلفراج الشرطي عن السيد مببا استنادا  إىل عدم اب الدائرة التمهيدية الثانية

التسليم إىل السيد مببا واإلفراج عن وتأجل تنفيذ القرار إىل حني صدور قرار من الدائرة بشأن شروط .  احملكمةمأما
ازه  احتج                 ً                                                      املدعي العام فورا  القرار الصادر باإلفراج عن السيد مببا، ودفع بأن استمراراستأنفو. ملعنية بالتنفيذالدولة ا

املقدم من  الستئنافأن ا االستئنافدائرة رأت ، ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣ويف . مثوله أمام احملكمةلضمان ضروري 
ومل يكن قد مت  .وأمرت باستمرار احتجاز السيد مبباالقرار الصادر من الدائرة االبتدائية تنفيذ يوقف املدعي العام 

  .رير وقت تقدمي هذا التقيف هذا االستئنافبعد البت 
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لتمكني الدفاع من                  ً                            ، قدم الدفاع طلبا  يلتمس فيه وقف مجيع اإلجراءات ٢٠٠٩يوليه / متوز١٧ويف   -٢٤
 أن سياقورأت الطلب هذا ، رفضت القاضية املفردة ٢٠٠٩يوليه / أيلول١٨ويف . على موارد مالية مناسبةاحلصول 
  .اءاتالسري يف اإلجر  وقفوهوتطرف ال يربر مثل هذا العالج امل الدعوى

   السودان،احلالة يف دارفور  -٣

                                   املد عي العام ضد  عمر حسن أمحد البشري   )أ(

                                              األوىل، املؤلفة من القضاة أكوا كوينيهيا،                التمهيدية                   ، أصدرت الدائرة        ٢٠٠٩      مارس   /       آذار  ٤   يف      –  ٢٥
           ن، فيمـا                                                             بالقبض على السيد عمر حسن أمحد البشري، رئيس السودا                                            ً     وسيلفيا شتاينر، وأنيتا أوساكا، أمراً    

                    ارتكـب جـرائم       نه           لالعتقاد بأ            معقولة             ً  ناك أسباباً     ن ه     أ          التمهيدية            الدائرة      رأت و  .                         يتعلق بالوضع يف دارفور   
                               ، واإلبادة، والترحيل القسري،                القتل العمد  (                        جرائم ضد اإلنسانية                                     تدخل يف اختصاص احملكمة، وهي مخس     

         وضـع     أن           التمهيدية                 قررت الدائرة    و   ).                       مهامجة املدنيني، والنهب   (             وجرميتا حرب     )                    والتعذيب، واالغتصاب 
      كمـة                                                               يف نظام روما األساسي ليس له تـأثري علـى ممارسـة احمل                       ً    ليست طرفاً   ة   دول                     السيد البشري كرئيس  

        أخرى       م              بالنسبة لثالث                      ة من املدعي العام      م           األدلة املقد             عدم كفاية                          الدائرة التمهيدية       رأت و  .         الختصاصها
                                                                  ، استأنف املدعي العام القرار الصادر من الدائرة برفض هـذه            ٩   ٢٠٠       يوليه   /      متوز  ٦    ويف    .                 باإلبادة اجلماعية 

   .                      وقت تقدمي هذا التقرير        االستئناف                           ومل يكن قد مت بعد البت يف هذا                                 االامات الثالث باإلبادة اجلماعية،

                   ُ                                      طلبات التعاون اليت قُدمت إىل السودان من أجل إلقـاء                 املسجل                                         وبناء على تعليمات من الدائرة، أحال       -  ٢٦
                                                                          إىل مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسي، ومجيع أعضاء جملس األمن                           البشري وتسليمه                ض على السيد        القب

      ١٥٩٣                   ه طبقا للقـرار      ن                                                وبإصدار القرار، تكون الدائرة قد خلصت إىل أ         .                                  غري األطراف يف نظام روما األساسي     
                                             يكون السودان ملزما بأن يتعـاون مـع                                    من ميثاق األمم املتحدة،      ٢٥                                          الصادر عن جملس األمن، إضافة إىل املادة        

   أن     ب      املسجل                توجيهات إىل                  الدائرة أيضا        وأصدرت  .                                                             احملكمة، مبا يف ذلك إلقاء القبض على السيد البشري وتسليمه         
   .                                                                                                 يقوم بإعداد طلبات التعاون وإحالتها إىل أية دولة أخرى حسب االقتضاء لضمان إلقاء القبض على السيد البشري

  ضد حبر إدريس أبو قردةاملدعي العام   )ب(  

                                            للحصول على أوامر بإلقاء القـبض أو،                                 ً     ، قدم املدعي العام التماساً        ٢٠٠٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠   يف    -  ٢٧
                            يف قـضية ثالثـة تتعلـق            كمة                 لمثول أمام احمل   ل         استدعاء                                                            يف حال أعرب املشتبه فيهم عن الرغبة يف التعاون، أوامر           

                                                           ثالثة من قادة املتمردين كانوا مسؤولني عن جرائم ارتكبت            ن               دعي العام أ          وزعم امل   .           ، السودان                  بالوضع يف دارفور  
   ٧   ويف   .     ٢٠٠٧        سـبتمرب   /         أيلـول   ٢٩          دارفور، يف   ،                           عة لالحتاد األفريقي يف حسكنيتة                        ضد قوات حفظ السالم التاب 

      جرائم          لنظر يف            أمامها ل                          حبر إدريس أبو قردة           السيد     ثول   ً   اً مب             األوىل أمر         تمهيدية                     ، أصدرت الدائرة ال       ٢٠٠٩      مايو   /    أيار
                    ارتكـب جـرائم            بأنه       العتقاد     إىل ا                                            وارتأت الدائرة وجود أسباب وجيهة تدعو         .       العتداء    ا          ها أثناء   كب ت     ار    أنه     زعم  

                     واالعتـداء علـى      ،              القتل العمـد   (                                 ثالث م بارتكاب جرائم حرب                                     ً      تدخل يف اختصاص احملكمة، وهي حتديداً     
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                                                اإلنسانية أو حفظ الـسالم، وعمليـات الـسلب                                                               موظفني مستخدمني أو أعيان مستخدمة يف تقدمي املساعدة         
   .                                                     ملثول سيكون كافيا لضمان حضور السيد أبو قردة أمام احملكمة ا    أمر       أن                وخلصت الدائرة إىل   ).       والنهب

         مـرة        حيـضر                 ومن املقرر أن      .     ٢٠٠٩      مايو   /       أيار   ١٨   يف             أمام احملكمة                   قردة ألول مرة                  السيد أبو     حضر و  -  ٢٨
   .     التهم       العتماد    ٩   ٢٠٠       أكتوبر  /          تشرين األول   ١٩   يف     أخرى 

بسداد التكاليف املتعلقة احملكمة نتيجة لذلك وم                              ً      ً     أن السيد أبو قردة يعترب معوزا  مؤقتا  وتقاملسجل رأىو  -٢٩
  .لدفاعلويتلقى حمامي السيد أبو قردة الدعم من مكتب احملامي العام .       ً حاليا قانونيةال تهساعدمب

  مد علي عبد الرمحن حميمحد حممد هارون وعلأ           العام ضد       املد عي  )ج(  

. ٢٠٠٧      ً          معلقا  منذ عام علي كشيبوالسيد محد هارون أالسيد ال يزال أمر القبض الصادر ضد   -٣٠
  .وأصدرت احملكمة طلبات للقبض عليهما وتسليمهما ويف انتظار تنفيذ هذه الطلبات

  حلالة يف أوغنداا  -٤

  امبو ودومينيك أونغوين                                                 املد عي العام ضد جوزيف كوين، وفنسنت أويت، وأوكوت أودي  )أ(

يف احلالة يف  جيش الرب للمقاومةيف أربعة من األعضاء املزعومني  ضد ةمر القبض الصادروازال أتال   -٣١
إىل الدول وتسليمهم ى هؤالء األفراد وأصدرت احملكمة طلبات للقبض عل. ٢٠٠٥يوليه /متوز منذ ةمعلقأوغندا 

فنسنت أويت الذي يدعى أنه أعدم بناء على لتمهيدية الثانية معلومات عن وفاة وقدم املدعي العام إىل الدائرة ا. املعنية
  .                                               ًمل يتخذ قرار يف هذا الشأن وال يزال أمر القبض ساريا و. تعليمات من جوزيف كوين

بولييت، من القضاة ماورو ، بدأت الدائرة التمهيدية الثانية املؤلفة ٢٠٠٨أكتوبر /ويف تشرين األول  -٣٢
     ً                                 ووفقا  ملبدأ التكامل املنصوص عليه يف نظام .  النظر يف مقبولية الدعوىتريندافيلوفا إيكاتريينامبيلي ديارا، وفاتوماتا دو

تقرر احملكمة أن الدعوى غري مقبولة يف حالة ما إذا كانت جتري التحقيق أو املقاضاة فيها دولة هلا روما األساسي، 
     ً ونظرا  . رة على ذلكد يف االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة أو غري قا                               ً         والية عليها، ما مل تكن الدولة حقا  غري راغبة

 ودعت أوغندا واملدعي العام وحمامي الدفاع ،للمشتبه م، قامت الدائرة بتعيني حمام للدفاعحمام لعدم وجود 
اما كما مسحت ملنظمتني غري حكوميتني بتقدمي مالحظىل تقدمي مالحظام بشأن مقبولية الدعوى إوالضحايا 

  .بصفتهما أصدقاء للمحكمة

 مبقبولية                                                           ً، أصدرت الدائرة، بعد النظر يف الطلبات املختلفة املقدمة، قرارا ٢٠٠٩مارس / آذار١٠ويف   -٣٣
وأفادت الدائرة بأن .  أن احملكمة هي صاحبة القرار فيما يتعلق مبقبولية الدعوىالدعوى، وأكدت من جديد

                                               ً                        بولية على أساسه هو نفس السيناريو الذي كان قائما  عند إصدار أوامر القبض، السيناريو الذي ينبغي أن حتدد املق
ولذلك رأت الدائرة أن الدعوى مقبولة يف هذه . وهو عدم اختاذ أي إجراء من جانب السلطات الوطنية املعنية

 ١٦ويف . فاعبدعوى أن الدائرة التمهيدية انتهكت احلق يف الدواستأنف حمامي الدفاع هذا القرار . املرحلة
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، أصدرت دائرة االستئناف حكمها يف االستئناف، وأيدت القرار الصادر من الدائرة ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
 .التمهيدية

  ليل والتحاتقيقالتح  -جيم

  اتالتحقيق  -١

  احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  )أ(

ما  العام يمكتب املدعأوفد ، ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١من  الفترة يف  -٣٤
 احلالة يف يف اجلاريةيف القضايا  ةللمحاكمان إلجراء التحضريات والتحقيقات الالزمة  بلد٩بعثة إىل  ٤٨جمموعه 

 كاتنغا                    املد عي العام ضد  جريمني   وقضية،املدعي العام ضد توماس لوبنغا دييلو قضية :مجهورية الكونغو الدميقراطية
والتحقيق يف قضية ثالثة تركز على اجلرائم املدعى ارتكاا يف مقاطعيت كيفو الشمالية ،  شويوماتيو نغودجولو

  . اجلنوبيةكيفوو

 إيتوري يف مجهورية الكونغو ةمقاطعبونيا و املدعي العام زار، ٢٠٠٩يوليه / متوز١١ إىل ٨ويف الفترة من   -٣٥
لمجتمع املدين والسكان  ل وممثلنيالضحاياباملدعي العام ع اجتم، اتالبلدين اللقاءات يف  سلسلة مويف. الدميقراطية

فهم احتياجات الضحايا ومعرفة كيفية استخدام "من أجل                    ً                      وكانت الزيارة، وفقا  ملا ذكره املدعي العام، . احملليني
  ".ملساعدة اتمعات املتأثرة على إعادة بناء معيشتهادعاء ة اإلوالي

   وماتيو نغودجولو شوينغاكاتاملدعي العام ضد جريمني    ‘١’

 ، شوي وماتيو نغودجولوكاتنغااملدعي العام ضد جريمني ، فيما يتعلق بقضية مكتب املدعى العامأوفد   -٣٦
يف قرية وتضمنت هذه البعثات مهمة للطب الشرعي .  أخرىان بلد٦بعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية و ٣٤

عاينة مسرح اجلرمية، ومجع هذه البعثة مبوقامت  .املتحدة والدول األطرافبوغورو، مقاطعة إيتوري، مبساعدة األمم 
  . الرفات البشريةفحصاستخراج واألدلة التصويرية، و

  قاطعيت الكيفوالة بالنسبة ملاحل  ‘٢’

فتح باب التحقيق يف قضية ثالثة يف مجهورية الكونغو عن ، أعلن املدعي العام ٢٠٠٨سبتمرب /ولليف أي  -٣٧
يف  واجلماعات شخاصمن األطائفة متنوعة املدعى ارتكاا من جانب مة وزعاملرائم اجل مع التركيز على ،يةالدميقراط
 القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، واملؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب، والقوات النظامية، مبا فيها(كيفو المقاطعيت 

 بعثات داخل ٨وأوفد مكتب املدعي العام . رائم جنسية جعن ارتكابالواردة عديدة التقارير وال، ) ماي-واملاي
  .القضية اجلديدةهذه يف سياق جلمع املعلومات وخارجها هورية الكونغو الدميقراطية مج

قبل وبعد فتح باب التحقيق يف هذه  مشاورات ولقاءات أولية مع جهات خارجية ومراقبنيونظمت   -٣٨
.  إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية للمسامهة يف اختيار احلاالتنيم بعثت، وأوفد مكتب املدعي العاالقضية الثالثة
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 واخلدمات املسائل املتعلقة باألمن واحلمايةبشأن تقييم إلجراء  فيهما واوعملالكيفو  مقاطعيتإىل  احملققون سافرو
  .ةاللوجستي

أمور تتصل صول إىل معلومات واحلسبل مناقشة  أجل نمندا، ا بعثة إىل روهاوأوفدت بعثات أخرى، مبا في  -٣٩
  .بالقضية الثالثة للحالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةفيما يتعلق التكامل ب

داخل تابعني هلا من غري ولدولة شركاء تابعني لتعاون وثيق مع يف وواصل مكتب املدعي العام العمل   -٤٠
يف سبل تسهيل قيام السلطة  املكتب نظرعومة، هلجمات املزتلك ا لةاخلاصسمات      ً   ونظرا  لل. خارجهامن املنطقة و

بالقضايا ضد ملتعلقة ا" ملفات التحقيق"وإسهامها يف بإجراء التحقيقات القضائية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
ويف . القضائيز جلهاالعاملني يف  واشهودماية للاحلتعزيز  ، املكتبسيتطلب هذا، كما يرىو.  اجلرائمتلكمرتكيب 

باملنطقة اليت خرى الفاعلة األهات     ً             جنبا  إىل جنب مع اجلناقش املكتب، يف غوما، ، ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ و١١
شرق مجهورية  يف لدة العدالستعا(، يف مؤمتر نظمه برنامج االحتاد األورويب نسايناجلالعنف اجلنسي وتعمل يف جمال 

فعالة مساعدة تقدمي احلرة لبلدان البحريات الكربى، كيفية  واجلامعة جامعة غوما، بالتعاون مع )دميقراطيةالكونغو ال
  . الكونغو الدميقراطيةةيف مجهوريوحماكمة مرتكبيها ضحايا العنف اجلنسي ومنع جرائم العنف اجلنسي ل

  وغنداأاحلالة يف   )ب(

 ، أوفد مكتب املدعي العام٢٠٠٩س أغسط/ آب٣١ إىل ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١يف الفترة من   -٤١
املتعلقة  اجلهود حشد بلدان ملواصلة األنشطة املتعلقة بالتحقيق و٦ بعثات إىل ١٠ باحلالة يف أوغندا علقفيما يت

رتكبها ي جيش الرب للمقاومةمن املعلومات عن جرائم يزعم أن طائفة ومجع املكتب . تعاون يف عمليات القبضبال
ملكتب، تلقاها ا     ً               ووفقا  للمعلومات اليت .  أفريقيا الوسطى ومجهورية،لسودان وا،يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

،  للمقاومة جيش الربقام، حيث ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول      ً    عتبارا  من ا               ً     ً املزعومة ارتفاعا  حادا  اجلرائم  وقوعارتفع معدل 
 إىل طيةيف مجهورية الكونغو الدميقراالوطين غارامبا  منتزهن شاسعة متتد م منطقة متزايدة عرب ريةحبالذي يعمل 

عن طريق  مبقدار عدة مئاتفراده يادة أز لةفريقا الوسطى، بتنفيذ خطأمجهورية  و السودانطق احلدودية يف جنويبااملن
اتسمت بالوحشية الشديدة شنتها قوات  هجماتوتلقى املكتب تقارير عن .  األطفال      ًوأساسا  اختطاف املدنيني

يف كانون  جلمهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان جيش الرب على املدن والقرى يف املنطقة احلدودية
أشارت إىل و. إىل قتل واختطاف عدة مئات من األفراد دتأو ٢٠٠٩يناير /انون الثاينك و٢٠٠٨ديسمرب /األول

       ً  داخليا  ينشردمن امل ٢٠٠ ٠٠٠ما يربو على  وني،ختطفمن امل ١٥٠٠، وأكثر من وجود ما يزيد على ألف قتيل
  .يرر جيش الرب للمقاومة يف الفترة املشمولة ذا التقنتيجة لنشاط

. املطلوبني للمحاكمةاملشتبه م من أجل إلقاء القبض على  الدعم شداجلهود املبذولة حلوواصل املكتب   -٤٢
اجلهات اليت تقدم  د من الدول من أجل احلصول على معلومات خبصوصيلعدااليت قدمها طلبات ال املكتب تابعو
ختاذ اعلى الدول وشجع ، ملشتبه معن اوالدعم  دف قطع شبكة اإلمدادات  جليش الرب للمقاومةت امدادإلا

  .هذا الدعملردع مثل إجراءات 
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جري املدعي العام بانتظام مقابالت مع وزير األمن األوغندي، السيد أماما مبابازي، بشأن املسائل أو  -٤٣
رئيس يويري موسيفيين، اجتمع مع  كمباال وإىلاملدعي العام سافر ، ٢٠٠٩يوليه / متوز١٣ويف . املتعلقة بالقبض

وزير الدولة للعالقات لو، يل وزير الدفاع؛ وأورييم أوك،ووكريسبوس كيونغ ؛وزير األمنأوغندا؛ وأماما مبابازي، 
 إللقاءولة للجهود املبذ واتفق معهم على ضرورة تعزيز الدعم الدويل .النائب العامكيدو ماكوبويا،  و؛اخلارجية

  .٢٠٠٨ديسمرب /الصادر يف كانون األول S/PRST/2008/4 على بيان رئيس جملس األمن شديدالقبض، مع الت

 األوغندية الشعبية الدفاع قواتارتكاا من                ً                                      وقام املكتب أيضا  بتحليل املعلومات املتصلة باجلرائم املدعى   -٤٤
  .واإلجراءات الوطنية ذات الصلة

  رية أفريقيا الوسطىاحلالة يف مجهو  )ج(

، ، أوفد مكتب املدعي العام٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١يف الفترة من   -٤٥
ومجع املكتب األدلة الالزمة لتحديد املسؤولية .  بلدان٧ بعثة إىل ٥١ ، باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىعلقفيما يت

 وقام املكتب بأنشطة متصلة بالطب الشرعي يف بانغي .٢٠٠٣ - ٢٠٠٢عن اجلرائم اليت ارتكبت يف الفترة 
وواصل املكتب . بعض الشركاءولسلطات يف مجهورية أفريقيا الوسطى ة امبساعد) وتشرحيهااستخراج اجلثث (

أجري أو جيري  قد كان  وبشأن ما إذا ٢٠٠٥ثيق لإلدعاءات املتعلقة باجلرائم اليت ارتكبت منذ اية عام الوالرصد 
  .ختصاص احملكمةاحيتمل وقوعها يف أي حتقيق ومالحقة قضائية بشأن اجلرائم اليت 

  احلالة يف دارفور، السودان  )د(

ووفقا لقرار جملس األمن .      ً بلدا ١٣ بعثة إىل ٣١أوفد مكتب املدعي العام خالل الفترة املشمولة بالتقرير   -٤٦
 ٣يف إىل الس سع عن التحقيق بشأن احلالة يف دارفور تقريريه الثامن والتا، قدم املدعي العام )٢٠٠٥( ١٥٩٣

  .٢٠٠٩يونيه /حزيران ٥ و٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

أن حكومة  ب٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٣ يف إحاطته اليت قدمها يف  جملس األمنأبلغ املدعي العامو  -٤٧
 تنفيذالذي يلزمها ب) ٢٠٠٥( ١ ٥٩٣لس متثال اللتزاماا القانونية مبوجب قرار ااالعدم  واصلتالسودان 

  .لمحكمةل  القرارات القضائية

٤٨  -  وشد               نه وفقا لقرار جملس              وقال إ   .                                                                        د املدعي العام على أن تنفيذ أوامر القبض يقتضي إصدار قرار ملموس                     

ـ                ،      ١٥٩٣      األمن     ن                                                                                                 على حكومة السودان بوصفها دولة إقليمية واجب قانوين وأهلية قانونية لتنفيذ األوامـر ولك
                                                                                                            جيب على الس، والدول األخرى، واألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية العمل على كفالة تنفيذ أوامر القـبض                

                                                                                      طريق قطع مجيع الصالت غري الضرورية مع األفراد اخلاضعني ألوامر القبض وجتنب تقدمي أي دعـم إىل     ن      هذه ع 
   .      املتهمني

يف األمر  بآخر التطورات ٢٠٠٩يونيه / حزيران٥قدمة يف  املأطلع املدعي العام جملس األمن يف إحاطتهو  -٤٩
األمن لس جمقدم إىل ضاف أنه سي وأ. أمام احملكمةقردة لسيد أبوطلب مثول االقبض على السيد البشري وبالصادر 
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وذكر املدعي العام أنه لن تكون . ٢٠٠٩ ديسمرب/، يف كانون األولوجدتإن  عن التحقيقات،من املعلومات زيد امل
  .ارتكاب اجلرائمعن  ك حاجة ملزيد من التحقيقات يف حالة التوقفهنا

       خمتلـف       مـع                                       عملت خلية التعقب مبكتب املدعي العـام                                              ويف أعقاب الطلب املتعلق بقضية حسكنيته،         -  ٥٠
       مثـول             وبعـد     .          ً              مثوهلم طوعاً أمام احملكمة                                                                          اجلهات الفاعلة على حتديد أماكن املعتدين املشتبه فيهم وتيسري عملية           

                                             ، سلط املكتب الضوء على معاونة عدد من الدول        ٢٠٠٩      مايو   /    أيار    ١٨   يف                                       أبو قردة ألول مرة أمام احملكمة             السيد
                             مبا فيهـا هولنـدا، وتـشاد،         اضية                                                                           األفريقية واألوروبية اليت عملت مع مكتب املدعي العام خالل الستة أشهر امل         

  .                                والسنغال، ونيجرييا، ومايل، وغامبيا

                              بأعضاء فريق االحتاد األفريقـي       التقى                        إىل أديس أبابا حيث         ٢٠٠٩   ه    يولي /   متوز   ٧                       سافر املدعي العام يف    و  -  ٥١
           ومن أجـل      .                                        ابو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا السابق      ث                                                          الرفيع املستوى املعين بدارفور، بدعوة من رئيس الفريق،         

              ، حيث اجتمع     ٠٩  ٢٠      مايو   /       أيار   ٣٠                                         سافر املدعي العام أيضا إىل الدوحة يف                                           ضمان تعاون مجيع اجلهات الفاعلة،    
  .                               ، الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاين        القطري                           برئيس الوزراء ووزير اخلارجية

وضاع األمنية يف السودان، ما زال االضطالع باألنشطة جيرى يف البلدان األفريقية واألوروبية يف نظرا لألو  -٥٢
اخلرطوم فضال عن أعضائها يف يف دارفور وذات الصلة  االجتماعية لطوائفشكل اجتماعات مغلقة مع ممثلي ا

 أوامر القبض، وتقارير حمتويات ،ومن بني املواضيع اليت جرت مناقشتها خالل هذه االجتماعات التفاعلية .الشتات
  .ايا يف املشاركة يف اإلجراءاتح وحق الض،مكتب املدعي العام املقدمة إىل جملس األمن

  تحليلالأنشطة   -٢

 يف إطار اختصاص تقع أنمجيع املعلومات عن اجلرائم احملتمل استباقي  رصد مكتب املدعي العام على حنو -٥٣
، تلقى املكتب ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ وحىت تاريخ .وحلل املكتب االتصاالت بني األفراد واجلماعات .احملكمة

 بني  رسالة وردت يف الفترة ما٣ ٤٨٩ من نظام روما األساسي منها ١٥هلا صلة باملادة لة  رسا٨ ٣١٧ما جمموعه 
 رسالة ٢ ٣٦٥من بني هذه الرسائل اجلديدة هناك . ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ و٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١

 .تتصل باحلالة يف أوسيتيا، جورجيا

)  رسالة٥٣٦ (٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١ يف املائة من الرسائل املتبقية الواردة منذ ١٥رئي أن و -٥٤
  .ملدعي العام يف اختاذ املزيد من اإلجراءاتتفتقر إىل أي أساس ميكن أن يستند إليه ا

أفغانستان وجورجيا وفلسطني : ست حاالت قيد التحليل الذي جيريه مكتب املدعي العام وهيأعلن عن و -٥٥
وأفغانستان وجورجيا وكولومبيا وكينيا مجيعها دول أطراف يف نظام روما . وكوت ديفوار وكولومبيا وكينيا

املتعلقة بالرصد، رهنا مبتطلبات اإلعالن عن أنشطته العام سياسته املتمثلة يف وواصل مكتب املدعي . األساسي
 . اجلرائمارتكاب بأا ميكن أن تسهم يف منع اعتقادهالسرية، يف حالة 
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السلوك املزعوم جلميع الفاعلني ناول تالذي  ٢٠٠٧عام ه املتعلق بأفغانستان يف وأعلن املكتب عن حتليل -٥٦
                 ووج ه املكتب طلبات . تب، خارج أفغانستان، مبسؤولني أفغان وممثلني للمنظمات واألفرادوالتقى املك. املعنيني

 .للحصول على معلومات إىل حكومة أفغانستان ولكنه مل يتلق أي رد على هذه الطلبات

 وواصل فحص اجلرائم املزعومة اجلارية الداخلة ٢٠٠٦وأعلن املكتب عن حتليله املتعلق بكولومبيا يف عام  -٥٧
نطاق اختصاص احملكمة فضال عن املعلومات املتعلقة بالتحقيقات واإلجراءات اجلاري االضطالع ا يف كولومبيا يف 

ضد القادة شبه العسكريني والسياسيني وقادة حرب العصابات واألفراد العسكريني الذين يدعى إم مسؤولون عن 
االدعاءات املتعلقة بوجود شبكات دعم دولية وحلل املكتب . جرائم ميكن أن تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة

 .تساعد اموعات املسلحة اليت ترتكب جرائم داخل كولومبيا

 تشرين ١وخالل الفترة املمتدة من . ٢٠٠٨وأعلن املكتب عن التحليل املتعلق جبورجيا يف عام  -٥٨
ة غري طرف يف ، وجهت حكومة االحتاد الروسي، وهي دول٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٨أكتوبر /األول

، قام وزير العدل يف جورجيا بزيارة ٢٠٠٨أغسطس /يف آبو.  رسالة إىل احملكمة٢ ٧٦٩نظام روما األساسي، 
طلب املدعي العام معلومات من حكوميت االحتاد الروسي . ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧يف و. مكتب املدعي العام

 تشرين ٢٤ن مكتب املدعي العام يف  واستجابت السلطات الروسية لطلب املعلومات املقدم م.وجورجيا
ونظم مكتب . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤، وقدمت السلطات اجلورجية إجابة يف ٢٠٠٨أكتوبر /األول

 .٢٠٠٨نوفمرب /املدعي العام زيارة إىل جورجيا يف تشرين الثاين

وتلقى املدعي العام . ٢٠٠٨فرباير /يل من جانب املكتب منذ شباط                                 وكانت احلالة يف كينيا قيد البحث األو  -٥٩
، مت ٢٠٠٩يوليه / متوز٣ويف .  واملتعلقة بالعنف التايل لالنتخابات١٥العديد من الرسائل املوجهة مبوجب املادة 

التوصل إىل اتفاق يف الهاي بني وفد حكومي كيين رفيع املستوى يقوده وزير العدل موتوال كيلونزو ومكتب 
على أنه سعيا للحيلولة دون حدوث عنف جديد أثناء الفترة االنتخابية املقبلة، واتفق الطرفان كالمها . املدعي العام

واتفقت السلطات الكينية على أنه إذا ما .                                                        جيب أن ي ساءل معظم من هم مسؤولون عن العنف الالحق لالنتخابات
 من ١٤دولية وفقا للمادة فشلت اجلهود الرامية إىل إقامة دعاوى وطنية فإا ستحيل احلالة إىل احملكمة اجلنائية ال

، قدم فريق االحتاد األفريقي املؤلف من ٢٠٠٩يوليه / متوز٩ويف . نظام روما األساسي يف غضون سنة واحدة
شخصيات أفريقية بارزة برئاسة كويف عنان إىل مكتب املدعي العام مواد صادرة عن جلنة التحقيق يف العنف الالحق 

، تلقى املدعي العام تقريرين من ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤ويف . يليب واكيلالنتخابات برئاسة القاضي الكيين ف
 ١٦ويف . السلطات الكينية بشأن تدابري محاية الشهود ومركز اإلجراءات القانونية اليت تضطلع ا السلطات الوطنية

. مجعتها اللجنة صناديق حتتوي على وثائق ومواد داعمة ٦، تلقى املدعي العام رسالة خمتومة و٢٠٠٩يوليه /متوز
 .وفتح املدعي العام الرسالة وفحص مضموا مث أعاد ختمها

وجيوز للمحكمة أن متارس االختصاص بشأن احلالة يف كوت ديفوار مبوجب إعالن يندرج يف إطار املادة  -٦٠
 ويقبل البيان املذكور اختصاص احملكمة. ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١قدمته احلكومة اإليفوارية يف ) ٣(١٢

وقد اقترفت أخطر اجلرائم املزعومة، مبا يف ذلك العنف اجلنسي الواسع . ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩اعتبارا من 
، زار ممثلون رفيعو املستوى ٢٠٠٩يوليه / متوز١٩-١٧ويف . ٢٠٠٥ و٢٠٠٢النطاق املزعوم يف الفترة ما بني عام 
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يفواري الية بشأن العدالة الدولية نظمها االئتالف اتابعون ملكتب املدعي العام مدينة أبيدجان وحضروا حلقة دراس
وهذه احللقة الدراسية اليت حضرا . اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية مبشاركة عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

 سبل إقرار جمموعة عريضة من املسؤولني املنتمني إىل اتمع املدين واملسؤولني الدوليني وااليفواريني فرصة ملناقشة
بيد أن املكتب ينتظر إىل أن تعقد .  يف كوت ديفوار٢٠٠٢يوليه /املساءلة عن أخطر اجلرائم اليت ارتكبت منذ متوز

 .اجتماعات مع مسؤولني رفعي املستوى ومع اهليئة القضائية يف كوت ديفوار

              يت صل باملادة املسجلى ، أودعت السلطة الوطنية الفلسطينية إعالنا لد٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢ويف  -٦١
. من نظام روما األساسي اليت تسمح للدول غري األطراف يف النظام األساسي بقبول اختصاص احملكمة) ٣(١٢

 املسجلوبالنظر إىل جوانب الغموض السائدة يف اتمع الدويل فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود دولة فلسطني، قبل 
 كانون ٢٨ويف الفترة ما بني ). ٣(١٢قضائي ملدى انطباق املادة اإلعالن دون مساس بعملية التحديد ال

 ذات ١٥ رسالة مبوجب املادة ٣٦٠ تلقى مكتب املدعي العام ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ و٢٠٠٨ديسمرب /األول
وشرع املكتب يف حبثه كافة القضايا ذات الصلة باختصاصه مبا يف ذلك . عالقة حبالة إسرائيل واألراضي الفلسطينية

ذا كان اإلعالن الصادر عن السلطة الفلسطينية بقبول ممارسة االختصاص من جانب احملكمة يفي بالشروط ما إ
القانونية، وما إذا كانت اجلرائم اليت ارتكبت تدخل يف اختصاص احملكمة وما إذا كانت هناك أية إجراءات وطنية 

 فيها تقرير صادر عن اللجنة املستقلة لتقصي احلقائق  من الرسائل مبا                ًوتلقى املكتب عددا . هلا صلة باجلرائم املزعومة
 الدول العربية السيد عمرو موسى، موجه إىل املدعي العام من قبل األمني العام جلامعة" ال مالذ آمن"يف غزة عنوانه 

 -ديسمرب/ كانون األول٢٧ –العملية يف غزة "ورسالة واردة من سفارة إسرائيل يف الهاي تتضمن تقريرا عنوانه 
 ومعلومات مقدمة من ، ورسالة موجهة من السفارة،" اجلوانب الوقائعية والقانونية– ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

 وإحاطة باملعلومات مقدمة من حمامني من جنوب ،الضحايا، ورسالة قانونية تتعلق باالختصاص أعدها جامعيون
 إىل جانب ،ؤولون عن جرائم ارتكبت يف غزةأفريقيا تتعلق بقضية ضد رعايا من جنوب أفريقيا يزعم أم مس

 .العديد من الوثائق األخرى

 التعاون مع الدول واملنظمات الدولية واتمع املدين واملساعدة املقدمة من هذه اجلهات  -دال

لدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية من أجل اطلبات إىل المت احملكمة العديد من   قد  -٦٢
من نظام روما األساسي، كثريا ما تكون حمتويات هذه الطلبات  ٨٧وعمال بأحكام املادة  .ساعدةالتعاون وامل

 . والرسائل املتعلقة ا ذات طابع سري

لطلبات احملددة، واصلت احملكمة العمل على وضع ترتيبات هيكلية للتعاون، وال سيما فيما اوباإلضافة إىل  -٦٣
ربم     ومل ت . احملاكمةؤقت رهن د، وإنفاذ العقوبات وإطالق سراح املتهمني امليتعلق بأنشطة التحقيقات، ومحاية الشهو

لقد أصبحت و. ألحكامجديدة مع الدول بشأن محاية الشهود أو إنفاذ ااتفاقات خالل الفترة املشمولة بالتقرير أي 
. نفك يتزايد مع كل قضية األشخاص املشمولني باحلماية ما اا مناحلاجة إىل ترتيبات احلماية أكثر إحلاحا ألن عدد

وأثناء الفترة . العقوبات ، فقد زادت احلاجة أيضا التفاقات إنفاذ٢٠١٠ومع إمكانية إصدار أحكام يف عام 
 .املشمولة ذا التقرير، أبرم مكتب املدعي العام اتفاقا مع حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى
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 السيد الفريق العامل يف نيويورك، يسرىل موقدمت احملكمة مشروع تقرير عن حالة التعاون وشروطه إ -٦٤
 .إيف هاسندونك، من أجل التشاور مع الفريق العامل يف الهاي

 األفراد الذين علىللمكتب واخلاصة بإلقاء القبض وقام مكتب املدعي العام بنشر املبادئ التوجيهية احملدثة  -٦٥
 )١(٢٠٠٩أبريل / نيسان٧ اليت أجريت يفماسية  اإلعالمية الدبلوة اإلحاطوتسليمهم يفتصدر حبقهم أوامر بالقبض 
 :وتنص هذه املبادئ التوجيهية على ما يلي. )٢(ومشروع إستراتيجية االدعاء

ينبغي للدول األطراف أن تستغين عن االتصاالت غري الضرورية باألفراد الذين تصدر   ) أ(
اولة التعامل وعندما تكون هذه االتصاالت ضرورية، ينبغي حم. احملكمة حبقهم أمرا بالقبض

  أوال مع أفراد مل تصدر احملكمة حبقهم أمرا بالقبض؛

ويتعني على الدول األطراف، أثناء االجتماعات الثنائية واملتعددة األطراف، أن تبدي   ) ب(
تأييدها لتنفيذ قرارات احملكمة، وتطلب التعاون مع احملكمة وأن تطالب بأن يوضع حد 

                                    فوري للجرائم إن كان ارتكاا مستمر ا؛

ينبغي للدول األطراف أن تسهم يف ميش اهلاربني من العدالة وأن تتخذ خطوات ملنع   ) ج(
األموال املسخرة أساسا /استفادة أشخاص أصدرت احملكمة حبقهم أمرا بالقبض من املعونة

                                                    ألغراض إنسانية أو للمباحثات السرية واليت حتو ل وجهتها؛

 سبيل التخطيط للقبض على األفراد الذين ينبغي للدول األطراف أن تبذل جهودا تعاونية يف  ) د(
تصدر احملكمة حبقهم أمرا بالقبض وأن تنفذ هذا األمر، وذلك من خالل توفري الدعم 
العمليايت أو املايل للبلدان الراغبة يف االضطالع ذه العمليات ولكن تفتقر إىل القدرة على 

 .القيام بذلك

رة ثنائية ويف العديد من احملافل املختلفة مبا يف ذلك واجتمعت احملكمة بانتظام مبمثلي الدول، بصو -٦٦
اجتماعات متكررة عقدها الفريقان العامالن التابعان للمكتب، من أجل تزويدهم بآخر ما استجد من املعلومات 

وعقدت احملكمة إحاطتني . ذات الصلة بالعمل الذي تقوم به احملكمة وملناقشة بنود حتظى باالهتمام املشترك
كما اجتمع مسؤولو احملكمة وموظفوها . ني دبلوماسيتني يف الهاي وإحاطة إعالمية واحدة يف بروكسلإعالميت

  .مبمثلي الدول باألمم املتحدة ويف أماكن أخرى ومت تزويدهم مبعلومات مستكملة حول عمل احملكمة

                                        
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٠  املبادئ التوجيهية املنشورة سابقا يف )١(
موقع ، منشورة على ١٠ و٩، الصفحتان ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨، ٢٠١٢-٢٠٠٩  مشروع إستراتيجية االدعاء )٢(

  -http://www.icc : بالعنوان التايل " وبياناتتقارير" "مكتب املدعي العام" "هيكل احملكمة"احملكمة باالنترنت حتت 

cpi.int/menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/reports%20and%

20statements/statement/prosecutorial%20strategy%202009_2012. 
  
  

  
/ 
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بإبرام ترتيبني مع وقام مكتب املدعي العام . وتواصل التعاون الكثيف بني احملكمة وبني األمم املتحدة -٦٧
. وتلقت احملكمة دعما لوجستيا هائال من األمم املتحدة يف امليدان. مكتب الشؤون القانونية التابع لألمم املتحدة

 شارك فيها ٢٠٠٩يوليه /ونظمت احملكمة، بالتعاون الوثيق مع مكتب الشؤون القانونية، مائدة مستديرة يف متوز
 .ت العالقة باملوضوعموظفون من هيئات األمم املتحدة ذا

وتواصلت اجلهود الرامية إىل وضع الصيغة النهائية ملذكرة تفاهم بني االحتاد األفريقي وبني احملكمة  -٦٨
، ويف أعقاب ٢٠٠٩ويف عام . واستمرت املناقشات املتعلقة بعقد اتفاق تعاون ممكن مع منظمة الدول األمريكية

 روما األساسي، أوفدت احملكمة بعثة إىل أديس أبابا لتقصي الطلب املوجه من مجعية الدول األطراف يف نظام
وقدمت احملكمة تقريرا منفصال عن هذه املسألة إىل . استصواب وجدوى إنشاء مكتب اتصال لدى االحتاد األفريقي

 .الدورة الثامنة للجمعية

 يف الهاي، وعقد اجتماعان على املستوى االستراتيجي بني احملكمة وممثلي منظمات اتمع الدويل -٦٩
وشارك الرئيس واملدعي العام واملقررة يف . باإلضافة إىل االتصاالت املنتظمة اجلارية بني احملكمة وممثلي اتمع املدين

مؤمتر استشاري معين بالعدالة اجلنائية الدولية نظمته مؤسسة ماكآرثر ومركز هاوزر املعين باملنظمات اليت ال تتوخى 
 .٢٠٠٩سبتمرب /هارفريد يف شهر أيلولالربح والتابع جلامعية 

  التوعية  -هاء

 دورة تفاعلية أشرفت ٣١٤خالل الفترة قيد النظر، نظم يف البلدان ذات الصلة باحلاالت، ما جمموعه  -٧٠
 مليون نسمة يتم ٣٤وهناك ما يقدر بنحو .  شخصا٦٩ ٣٦٣عليها أفرقة التوعية امليدانية واستهدفت مباشرة 

 .علومات عن احملكمة من خالل حمطات اإلذاعة والتلفزيون احملليةبصورة منتظمة تزويدهم مب

 برنامج وقد قامت وحدة التوعية خبلق قدرة داخلية على إنتاج الربامج التلفزيونية واإلذاعية مبا يف ذلك -٧١
برنامج ؛ وشفوعة مبعلومات موجزة عن مداوالت احملكمة يف مجيع القضايااملبذة خمتصرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ن

 سلسلة يتوىل أثناءها كبار واسأل احملكمة وهبرنامج  يعرض أحداثا أخرى تشهدها احملكمة؛ و الذيأنباء من احملكمة
وأثناء الفترة املشمولة . املسؤولني باحملكمة اإلجابة عن األسئلة اليت يوجهها املشاركون أثناء األنشطة التوعوية

. برناجما استخدمت يف معرض نقاشات دارت أثناء جلسات التوعية التفاعلية ٢٢٢باالستعراض مت إنتاج ما جمموعه 
 ٣٠ ٠٠٠ على مبا يزيد( YouTubeموقع  وأذيعت هذه الربامج أيضا عن طريق حمطات اإلذاعة والتلفزيون احمللية و

ومتت االستعانة . ةنشرت الكترونيا عن طريق العديد من املواقع الشبكية التابعة للمنظمات غري احلكوميكما ، )زائر
خبدمات الرسائل القصرية عن طريق االنترنت قصد توفري األجوبة السريعة على األسئلة اليت يطرحها السكان 

 .ولتحسني االتصال احلسن التوقيت مع الصحافيني يف بلد حالة من احلاالت

يف ايتوري  جلسة تفاعلية نظمت ٧٦ شخصا يف ١٣ ٣٦٩ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، شارك  -٧٢
 مليون من املستمعني واملشاهدين معلومات عن طريق التلفزيون ٢٥وتلقى قرابة . وكيسنغاين وكيفوس وكينشاسا

 ١٥وعقدت يف بونيا ندوات صحفية مرة كل أسبوعني أيام الثالثاء وكان قد حضرها ما متوسطه . واإلذاعة
 . صحفيا٢٥ضرها يف املتوسط وعقدت ندوات صحفية يف كينشاسا أيام اجلمعة وكان حي. صحفيا
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 جلسة تفاعلية نظمت يف معظم اتمعات احمللية املتضررة ١٦٦ شخصا يف ٢٠ ١١٩ويف أوغندا، شارك  -٧٣
وعقدت .  ماليني مستمع٨                                                                  من جر اء احلرب يف البلد، يف حني تلقى معلومات من خالل اإلذاعة ما يزيد على 

 منظمة من املنظمات املدنية الستكشاف ٨٩ية مع أكثر من احملكمة العديد من االجتماعات التشاورية والثنائ
ومت التوسيع يف . إمكانيات الشراكة اليت من شأا أن تقوي مفعول التوعية وذلك تكملة للجهود اليت تبذهلا احملكمة

 .نطاق برنامج التوعية املدرسي ليصل إىل كافة مدارس مدينة كامباال

 بتعيني فريق يتألف من ٢٠٠٨حدة التوعية أعماهلا حبلول اية عام ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، بدأت و -٧٤
وحدة عددا من وأثناء الفترة املشمولة ذا التقرير أشركت ال. شخصني أحدمها منسق توعية واآلخر مساعد توعية

 جلسة من اجللسات التفاعلية على حني غطى اإلعالم عن ٦١ شاركوا يف     ًشخصا  ٤ ٤٢٠األشخاص يصل إىل 
 . شخص٧٠٠ ٠٠٠ق اإلذاعة عددا من املستمعني يتمثل يف طري

وفيما يتصل باحلالة يف دارفور، السودان، استمرت أنشطة التوعية تعقد بطريقة سرية بالنظر لألوضاع  -٧٥
األمنية املتقلبة وارتفاع املخاطر اليت يواجهها السكان يف دارفور، خاصة على اثر صدور أمر بالقبض على السيد 

وأثناء الفترة املشمولة ذا االستعراض جلأت احملكمة يف سبيل االتصال . الرئيس احلايل للسودانعمر البشري 
باجلماهري السودانية إىل االستخدام املتزايد لوسائط اإلعالم التقليدية اإلقليمية  والدولية فضال عن حمطات اإلذاعة 

 .املستقلة واملواقع على شبكة االنترنت

  حملكمةتنظيم وإدارة ا  -واو

  تنظيم احملكمة  -١

مارس / آذار١١ففي . انتخبت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي يف دورا السابعة ستة قضاة -٧٦
نو تارفوسر اغينغ وكرستني فان دي وينغارت وكو توىل القضاة جويس ألووش وساجني ماسينونو مون٢٠٠٩

 من أجل إاء والية قاض سابق مل ٢٠٠٧خبت أصال يف عام مناصبهم على حني أن القاضية فوميكو سايغا، اليت انت
  . توفيت القاضية سايغا٢٠٠٩نيسان / أبريل٢٤يف . )٣(تنقض، وبدأت والية جديدة

ثر أداء اليمني من قبل القضاة املنتخبني اجتمع هؤالء يف جلسة عامة أ، وعلى ٢٠٠٩مارس / آذار١١ويف  -٧٧
هيون سونغ رئيسا وانتخبت القاضية فاتوماتا دمبيلي ديارا -اضي سانغوانتخب الق. وانتخبوا هيئة رئاسة احملكمة

وسوف يقومون بأداء هذه األدوار ملدة ثالث . بيتر كول النائب الثاين للرئيس-النائبة األوىل للرئيس والقاضي هانز
 .سنوات

 :، نظم القضاة أنفسهم يف صلب الشعب التالية٢٠٠٩مارس / آذار١١ويف  -٧٨

هيون سونغ، وأكوا كوينيهيا،و ايركي كوروال، وأنيتا أوساكا - القضاة سانغ:شعبة االستئناف  -
  ودانيال دافيد نتاندا نسريكو؛

                                        
  . هو القاضي حممد شهاب الدين الذي انتخبته اجلمعية واستقال قبل أن يتسلم منصبه)٣(
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، )٤(روين بالمتانوأوديو بنيتو، و إيليزابيث  ديارا، ليالقضاة فاتوماتا دميب: الشعبة االبتدائية  -
  وينغرت؛والسري أدريان فولفورد، وبرونو كويت، ودجويس ألووش وكرستني فان دن 

القضاة هانز بيتر كول، والسيدة سيلفيا ستاين، واكاترينا تراندافيلوفا وساجني : الشعبة التمهيدية  -
  .مانسينونوموناغنغ، وكونو تارفوسري

  قاعات احملكمةلإلجراءات يف توفري الدعم   -٢

وقدم .      ً يوما ١٧٧لتقرير مقر احملكمة يف الفترة املشمولة باعقدت يف بلغ عدد أيام جلسات االستماع اليت   -٧٩
، والنسخ، وتكنولوجيا املعلومات، الدعم اللغويقلم احملكمة مجيع اخلدمات الالزمة مثل األمن، وإدارة احملكمة، و

لطلبات املتعلقة للطلبات غري املتوقعة مثل اكما استجاب والنقل اليومي للمحتجزين من قاعات احملكمة وإليها، 
وعلى وجه اخلصوص، اشتركت وحدة الضحايا والشهود يف ضمان . دالء بشهادمإل لتمكني الشهود من اباللغات

حضور الشهود أمام احملكمة، ويف مساعدة الشهود على االعتياد على اإلجراءات أمام احملكمة يف هذه احملاكمة 
   . جتهيز احملاضرمثل فيما يتعلق باإلجراءات والتدابري األمنية املختلفة،ر ئالنصح للدواإسداء    ً    فضال  عن األوىل، 

  توفري الدعم حملامي الدفاع  -٣

قامت احملكمة و.  دولة حىت اآلن بتسجيل أمسائهم يف قائمة احملامني أمام احملكمة٤٩     ً     شخصا  من ٣٠٢قام   -٨٠
عي إىل حضورها مجيع األشخاص املدرجة أمساؤهم يف                       ة مكرسة حملامي الدفاع، د يللمرة الثامنة بتنظيم حلقة دراس

 حمامي الدفاع، ومت توفري املساعدة املالية لألشخاص القادمني من البلدان النامية باللجوء إىل التربعات اليت قائمة
وحضر احللقة الدراسية أكثر من مائيت شخص ومسحت مبناقشة املسائل . قدمتها هولندا وبلجيكا ومؤسسة ماكآرثر

 مدته ثالثة أيام باللغتني الفرنسية واالنكليزية لنحو مائة ذات الصلة بعمل حمامي الدفاع أمام احملكمة وتالها تدريب
  .شخص

دفاع إعداد ويئة العام للحملامي اولتسهيل العمل الذي تضطلع به أفرقة الدفاع أمام احملكمة، واصل مكتب   -٨١
  .٢٠٠٨قواعد بيانات حمددة وتوىل حتديث دليل املمارسة اخلاص مبحامي الدفاع الذي أعد يف عام 

وقدم قلم احملكمة الدعم واملساعدة للممثلني القانونيني للضحايا عن طريق تنظيم وتسديد تكاليف نقل   -٨٢
األفرقة من مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية أو أوروبا إىل الهاي حلضور جلسة استماع 

 ممثال ٣١ملساعدة اليت حظي ا ما جمموعه                                                           وكذلك بتوفري الدعم التقين كإتاحة عناوين بريد الكتروين مؤم ن وا
 ممثال قانونيا مكاتب جمهزة متام التجهيز لتيسري مشاركة الضحايا يف اإلجراءات ١٧وأسندت موع . قانونيا

  .القضائية

                                        
                                                  ؛ إال أنه بقي قاضيا لغاية االنتهاء من حماكمة             ٢٠٠٩      مارس   /       آذار   ١٠                                                            كان من املنتظر أن تنتهي والية القاضي بالمتان بتاريخ            ) ٤ (

   .                        السيد توماس لوبنغا دييلو
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ويف املكتبني .                                                                           ويس ر قلم احملكمة ملمثلي الضحايا القانونيني استخدام مرافق احملكمة يف بونيا وكنشاسا  -٨٣
انيني لكمباال وبانغي قام املوظفون التابعون للمحكمة بتوفري الدعم املتواصل للممثلني القانونيني وللوسطاء يف امليد

  .امليدان فتمكنوا بذلك من االضطالع مبهامهم

وتوىل احملامي العمومي للدفاع عن الضحايا التمثيل القانوين باالستناد إىل وثائق أساسية وقائعية تتعلق   -٨٤
ت أو بقضايا معروضة على احملكمة، واألوراق البحثية واملشورة حول خنبة من جوانب القانون اجلنائي باحلاال

أو إجرائية نامجة عن /الدويل، والسيما القانون املتعلق مبشاركة الضحايا والتعويض وبشأن أية مسائل موضوعية و
 ممثال قانونيا وهي مقدمة من ٢١ا جمموعه ، حظي باملساعدة م٢٠٠٩سبتمرب /ولغاية أيلول. اإلجراءات القضائية

. املكتب بصدد احلاالت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى ودارفور والقضايا ذات الصلة
سبتمرب /ويف اموع ولغاية شهر أيلول.                                                           باإلضافة إىل ذلك عي ن املكتب ممثال قانونيا للضحايا يف بعض القضايا

  . ضحية٤٣٨ملكتب مساعدة ملا جمموعه ، قدم ا٢٠٠٩

  العمليات امليدانية  -٤

 بعثة خارجية ٦٠٠ا يقرب من املساعدة والدعم ملخالل الفترة املشمولة بالتقرير قدمت املكاتب امليدانية   -٨٥
بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو تقوم  رحلة جوية ٥٠٠واستخدمت ما يقرب من وداخلية، 

  . العاملي بتشغيلهااألغذيةاطية أو برنامج الدميقر

وأبرزها التهديدات اليت تعرض ، العمليات امليدانيةجماالت مجيع  يف ةجدياملوظفني مشكلة ال يزال أمن و  -٨٦
 إىل بقاء املوظفني يف ىدأذي ال ،٢٠٠٩سبتمرب /يف كمباال يف أيلولأعمال العنف اندالع  و،ن يف بونياواملوظفهلا 

االمتثال االت املتواصلة يف باإلضافة إىل التحسينات و. الطوارئيف حاالت االتصال إجراءات فعيل وتساكنهم م
 يف املناطقاحملكمة بعثات اليت تتعرض هلا ددة احملمنية األلمخاطر ل اتتقييمأجريت لطوارئ، ابروتوكوالت األمن و

  .ونغو الدميقراطية، ومجهورية أفريقيا الوسطىيف تشاد، ومجهورية الك بوجه خاصو عدمية االستقرار احلساسة أو

لدعم العمليات اهليكل التنظيمي تقييم العمليات امليدانية لقلم احملكمة، مبا يف ذلك تقييم  املسجل أعادو  -٨٧
نقل قسم وبناء على هذا التقييم، . يف كل من املقر الرئيسي للمحكمة وامليدانذلك  لةاملخصصاملوارد وامليدانية 

  .                                                      ً              ات امليدانية من شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة وأصبح تابعا  مباشرة للمسجلالعملي

وأوصت . )٥(                               ً     ً                                      وعالوة على ذلك، قدم املسجل تقريرا  مفصال  عن تعزيز العمليات امليدانية لقلم احملكمة  -٨٨
ن القضايا املعلقة مثل رفع                                                                              ً  اللجنة يف دورا الثالثة عشرة بتقدمي تقرير جديد عن العمليات امليدانية يتناول عددا  م

وستجري مشاورات فيما بني األجهزة .  وغري ذلك من القضايا،هام املتبقيةمستوى املكاتب امليدانية، ومعاملة امل
  .)٦(وكذلك مشاورات مع املستفيدين اآلخرين من املكاتب امليدانية مثل ممثلي الدفاع إلعداد هذا التقرير

                                        
                          ) ٥ (   

ICC-ASP/8/33.   
                  ) ٦ (   

ICC-ASP/8/15 ٨٥-  ٨١          ، الفقرات  .  
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لتغطية مجيع التأمني املوحد كبات، وتحقيق وفورات يف شراء املرلتدابري   احملكمةوضعت، ٢٠٠٩يف عام و  -٨٩
رات اوأجريت دراسة كاملة جلميع االستثم. ، واإلدارة املوحدة جلميع العقود)املباين واملركبات(املكاتب امليدانية 

من املكاتب  يف كل مكتب قبلةاخلمس املعلى مدى السنوات  استبداهلا اليت سيلزملألجهزة واملواد الالزمة الرأمسالية 
ونفذ نظام سيتريكس الذي يسمح بنفاذ مجيع املوظفني امليدانيني مباشرة إىل الشبكة الداخلية للمحكمة . ةيدانيامل

  .ونظامي ساب وترمي يف مجيع املكاتب امليدانية

  مكتب االتصال يف نيويورك  -٥

 للمحكمة التابع مكتب االتصال يف نيويورك  يقوم به الذيعمل اهلام أشادت اجلمعية يف دورا السابعة بال  -٩٠
الدورة الثامنة مفصلة أثناء وأوصت بأن تقدم احملكمة معلومات شاملة و") املكتب"بكلمة شار إليه فيما بعد امل(

 أكثر تفصيال                ًهذا القسم موجزا يقدم يف ضوء هذه التوصية، . )٧(املكتبيف عمل ال سري عنجلمعية الدول األطراف 
  .٢٠٠٩-٢٠٠٧لفترة يف انشطة املكتب أل

ورقة اخليارات اليت أعدها مكتب بناء على  الرابعة، ادوراملكتب يف  مجعية الدول األطراف أتوأنش  -٩١
عد حصوله  ب٢٠٠٧ يناير/بكامل طاقته يف كانون الثاين          ً املكتب عامال  أصبح و. )٩(دد مهام املكتبحت يت وال)٨(جلمعيةا

وخيضع . ومساعد إداري) رئيس املكتب( فين موظفتكون املالك الوظيفي للمكتب من يو. احلايلعلى مكانه 
ويتلقى املكتب . ميع أجهزة احملكمة وأمانة اجلمعيةجلدعم يقدم ال ولكناملكتب من الناحية اإلدارية هليئة الرئاسة 

ستقالل بني أجهزة االالزمة الحترام  اختاذ التدابري المع، ويقدم تقارير هلم املسؤولني يف الهاي منمباشرة ه تعليمات
  .احملكمة

عن لتنفيذ اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة الالزم كتب الدعم البحث، قدم امل الفترة قيد ويف  -٩٢
 ساعد املكتب يف تنظيم ،يف هذا الصددو. ت التابعة هلاوكاالالتسهيل التفاعل بني احملكمة واألمم املتحدة وطريق 
املسؤولني احملكمة وكبار باملسؤولني كبار  اجتماع يف السنة بني ١٠٠ملا يقرب من  ادي الدعم اللوجسيت واملوتوفري 

باإلضافة إىل ذلك، ساعد املكتب يف و. تبادل املعلومات ومناقشة التعاون العملي بني املؤسستنيواألمم املتحدة، ب
يف تنظيم  مبا يف ذلك ،األمم املتحدةب سؤولنياملاحملكمة وب سؤولنياملتنظيم االجتماعات على املستوى التقين بني 

عقدت و. ةاملشتركألمهية ا              ً                    اليت تعقد سنويا  ملناقشة القضايا ذات حملكمة وامم املتحدة املائدة املستديرة املشتركة بني األ
  .لمحكمة يف الهايالرئيسي لقر امليف  ٢٠٠٩يوليه / متوزيفاألخرية املائدة املستديرة 

على سبيل املثال وتضمن هذا الدعم . طلبعند الاصل املكتب تقدمي الدعم التشغيلي ألنشطة احملكمة وو  -٩٣
ىل إ عنها اريروتقدمي تقومتابعتها  األمم املتحدة والدول األعضاء إىلملساعدة التعاون واطلبات وليس احلصر تقدمي 

 احملكمة وممثلي البعثات الدبلوماسية واملنظمات كتب تسهيل التفاعل بنيوواصل امل. احملكمةي الصلة بوذ سؤولنيامل
املمثلني /احملكمة والسفراءباملسؤولني كبار بني االجتماعات احلكومية الدولية يف نيويورك من خالل تنظيم ودعم 

                                        
                ) ٧ (     

ICC-ASP/7/Res.3. 
  

              ) ٨ (   
ICC-ASP/4/Res.4 ؛   ٢٥         ، الفقرة  ICC-ASP/4/6.  

          ) ٩ (   
ICC-ASP/4/6.  ،   ٤   و ٣         الفقرتان .    
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الدول الدائمني لدى األمم املتحدة، مع التركيز بشكل خاص على ممثلي الدول األطراف يف نظام روما األساسي، و
األساسي، وكذلك روما يف نظام غري األطراف بعض الدول الرئيسية و الت، وبلدان احلا،جملس األمنضاء يف األع

 ٤ و ًا  ثنائي ًا جتماع ا٨٥خالل الفترة قيد البحث يف املتوسط  وعقد .تنظيم جلسات إعالمية للمجموعات اإلقليمية
تعزيز التعاون مع احملكمة ات السبل املتاحة لت االجتماعاستكشفو.      ًسنويا قليمية جلسات إعالمية للمجموعات اإل

               ً               وقدم املكتب أيضا  الدعم اللوجسيت . نشطة احملكمة يف إطار األمم املتحدةالدعم العام والدبلوماسي أل توشجع
واإلحاطات اإلعالمية  احملكمة، واملوضوعي للتقارير السنوية اليت يقدمها رئيس احملكمة إىل اجلمعية العامة عن أنشطة

للفريق العامل يف املسجل اإلحاطات غري الرمسية اليت جيريها  جملس األمن، و     ً   سنويا  إىلمرتني  يقدمها املدعي العام اليت
  .املسائل اإلدارية واملتعلقة بامليزانيةبشأن معية اجلالتابع ملكتب نيويورك 

داث والتطورات رصد ومجع وحتليل وتوزيع املعلومات املناسبة ذات الصلة باألح وواصل املكتب  -٩٤
يف األمم املختلفة اليت اختذت محكمة بشأن املواقف للواملناقشات اليت جرت يف األمم املتحدة وتقدمي املشورة 

 يف ، بصفة مراقب،كتبامل ةرئيس تشارك التفاق العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة،     ًوفقا و. املتحدة بشأن احملكمة
 ريراتق إىل احملكمة توقدمذات الصلة، وغريها من اجتماعات األمم املتحدة اجلمعية العامة وجملس األمن جلسات 

مت اليت تقارير األمم املتحدة ذات الصلة وغريها من املعلومات   ونقلمع وحتليلجب املكتب ةرئيس توقام. عنها
  . إىل احملكمةبطريقة رمسية وغري رمسيةاحلصول عليها 

األمم املتحدة والبعثات الدائمة على املسؤولني ذوي الصلة بكتب ر امل، نش الفترة املشمولة بالتقريرويف  -٩٥
ووزع املكتب على البعثات الدائمة يف . داخل احملكمةالواقعة معلومات عن التطورات  بانتظام لدى األمم املتحدة
 ة الرسائل بواسطة قائمأسبوعية إحاطات إعالمية  مبا يف ذلك ،لتطورات القضائيةلحتديثات نيويورك بانتظام 

احملكمة التعاون يف العمل مع بأعمال  املتحدة لألمم                         ًلتوعية اتمع األوسع نطاقا املبذولة اجلهود ومشلت . ةاإللكتروني
جامعة األمم املتحدة، و، )اليونيتار(معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومن بينها اجلهات الفاعلة األخرى 

 املكتب يف مناسبات ةاحملكمة مبن فيهم رئيسب ، شارك مسؤولونيف هذا الصدد. حدةوالبعثات الدائمة لدى األمم املت
      ًعروضا وقدموا  ،العمل واحللقات الدراسية اليت عقدت يف نيويوركوحلقات يف عدد من حلقات النقاش تلفة خم

 نيويورك يف تنظيم لدول األطراف يفامع البعثة السلوفينية وغريها من بعثات ، اشترك املكتب ٢٠٠٩يف عام و. فيها
قر امليف وعقدت هذه احللقة الدراسية  ،"دور احملكمة اجلنائية الدولية: العدالة اجلنائية الدولية"حلقة دراسية حول 

 ي يف حتديد موضوع ذ                          ًمع جامعة األمم املتحدة سنويا يشارك املكتب و. ٢٠٠٩مايو /أيارمم املتحدة يف الرئيسي لأل
ان كو. اورين للموضوعاحمل/ يف اختيار املناقشنيما أنه يساعدكمنتدى الظهرية باجلامعة ملناقشته يف باحملكمة صلة 

على "هو  ٢٠٠٩، واملوضوع احملدد لعام " للسالم       ً أساسيا                     ًالعدالة بوصفها عنصرا  "هو ٢٠٠٨عام احملدد لوضوع امل
يف هذا التعاون أن يستمر ومن املتوقع ". احملكمة اجلنائية الدولية بعد ست سنوات: اخلطوط األمامية للعدالة الدولية

  .السنوات القادمة

 بشأن مية اليت يوجد مقرها يف نيويوركوثيق مع ممثلي املنظمات غري احلكوالتصال االملكتب وواصل ا  -٩٦
 واملنظمات غري كتببادل املعلومات وتنسيق العمل بني امليف تتواتر وثبتت فعالية ال. لمحكمةألمهية لاملسائل ذات ا

  .حلكومية يف تعزيز الدعم الدبلوماسي والسياسي ملمثلي الدول يف األمم املتحدةا
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مع الدول األفريقية  يونيه/حزيران ٩ و٨ويف الفترة السابقة لالجتماع الذي عقد يف أديس أبابا يف يومي   -٩٧
لكفالة  نيويورك نظمات غري احلكومية يفبشكل وثيق مع الدول األطراف واملاملكتب عمل األطراف يف احملكمة، 

  .ج منسق من الدول األفريقية األطرافإتباع 

للدورة  وضوعيةاخلدمات امل، ")األمانة (" مع أمانة مجعية الدول األطرافالشتراكاوقدم املكتب، ب  -٩٨
 اليتجمعية للدورات املستأنفة ل               ً                 يقدم املكتب أيضا  اخلدمات التقنية لو. ٢٠٠٧ عام السادسة للجمعية املعقودة يف

              ً        خيتص املكتب طبقا  لواليته بينما و. بشأن جرمية العدوان بني الدوراتفيما جتماعات العقد يف نيويورك، وات
للمكتب الجتماعات الشهرية لدم املكتب اخلدمات املوضوعية والتقنية يقباألعمال التحضريية األساسية، 

ويف هذا الصدد، يواصل املكتب . ب االقتضاء حس،تدعى إىل االنعقاديف نيويورك اليت واجتماعات الفريق العامل 
 يف الفريق العامل يف نيويوك لتنسيق هذه االجتماعات وتعميم الوثائق املتعلقة ا وأية         وامليس ريناالتصال باألمانة 

 ت، وقامهلذه االجتماعات، خدمات األمانة األمانة املكتب، نيابة عن ة رئيستوقدم. وثائق أخرى على الدول
املكتب أيضا بدور وقام  .لعرضها على األمانة لالجتماعات اضر املوجزةمشاريع احملوإعداد  الحظاتتدوين املب

إلحالتها من الدول وطلبات سائل روتلقى املكتب . يف نيويوركاألطراف ممثلي الدول واألمانة حلقة االتصال بني 
أحيانا وعند الطلب رئيس  املكتب ساعدو. ضاء، حسب االقتالرد عليها بناء على مشورة أمانةقام بومانة إىل األ

  .األمم املتحدة بشأن املسائل املتصلة بأنشطة احملكمةب سؤولنياملتماعات مع االجاجلمعية يف تنظيم 

على املهام األساسية للحفاظ على االتصاالت مع الشبكات لقلة املوظفني، اقتصر عمل املكتب      ًنظرا و  -٩٩
احملكمة بمباشرة  تصلةنشطة شبه اليومية املاألمم املتحدة والبعثات الدائمة، ورصد ألالرمسية وغري الرمسية ألمانة ا

تقدمي اخلدمات الجتماعات اجلمعية عالوة على احملكمة، بزيارات لكبار املسؤولني الوترتيب وتقدمي تقارير عنها، 
، زادت املعلومات حملكمة يف األمم املتحدةيت اكتسبتها األعمال املتصلة بالمكانة البارزة الل    ًظرا نو. وهيئاا الفرعية

غري أن اإلمكانيات احملدودة للمكتب أدت إىل . املطلوبة من رئيسة املكتب وحاولت بقدر اإلمكان االستجابة هلا
 كما أدى إىل حتديد قدرة ،طلبات يف بعض النظرتأجيل الوالتداخل بني الطلبات املقدمة من خمتلف أجهزة احملكمة 

  . املعنيةتوالوصول إىل نطاق أوسع من اجلهابصورة فعالة  للتعاون              ً أكثر استباقا تباع ج إاملكتب على 

  ستراتيجيإلط ايالتخط  -٦

 .واملدعي العام واملسجل إلدارة احملكمةاحملكمة شترك بني رئيس املطار إلاهي  ستراتيجيةإلاخلطة اما زالت   -١٠٠
 طوال الفترة اكزت احملكمة على تنفيذهر، ٢٠٠٨أغسطس / يف آب  إىل حد كبري  اخلطة اإلستراتيجيةتنقيحوبعد 

 ٢٠٠٩وشعبة وقسم يف عام ل جهاز املتعلقة بكهداف األدت مالسنوات املاضية، استما يف كو. املشمولة بالتقرير
راتيجية ستإتنفيذ أهداف الرامية إىل االستراتيجيات الشاملة  نفيذت    ً أيضا   واستمر.  للمحكمةستراتيجيةإل اخلطة امن

هذه ، نفذت وإدارة املوارد البشريةالتوعية ما يف حالة ، ك                               ًحيث مت اعتماد االستراتيجيات سابقا و .احملددة
لعمل ا اجلمعية يف دورا السابعة، واصلت احملكمة ةتوصيبناء على و. على النحو املبني يف هذا التقريراالستراتيجيات 

للمحكمة بشأن هذه هذا التقرير، كانت املشاورات النهائية يف وقت إعداد و. ستراتيجية للضحاياإوضع ل
 ومع شيت مارك هو-نالسيد جا               ، من خالل امليس ر  التابع للمكتب يف الهايفريق العاملاإلستراتيجية جارية مع ال

  .اتمع املدين
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 طوال الفترة ستراتيجيةإلل رصد التنفيذ الشامل للخطة ا                  واملدعي العام واملسج احملكمة رئيس وواصل   -١٠١
 حالة علىالتابع للمكتب يف الهاي كمة الفريق العامل احمل ت، اطلع٢٠٠٩ يونيه/حزيرانيف و. املشمولة بالتقرير

وأبلغت احملكمة .  اتمع املدينمشاورات معاحملكمة  وأجرت . الدول عليهاتعليقاتموافاا بإىل دعت  والتنفيذ
املوقع اجلغرايف جتاه  هذه اإلستراتيجية نهجبستراتيجية التوعية وإتنفيذ يف آخر التطورات بالفريق العامل يف الهاي 

 يلزم  وأنهلتوزيع املناسب للموارد واألنشطة على اكبريةتعلق أمهية أا احملكمة والحظت ، احملكمةألنشطة وموارد 
أنه ال إىل ملدعي العام واملسجل وااحملكمة عند استعراض حالة التنفيذ، خلص رئيس و. املزيد من اخلربة العمليةلذلك 

، وبأن احملكمة سوف تستمر يف التركيز على ٢٠٠٩ عام يفستراتيجية إلمزيد من التنقيحات للخطة احاجة إىل 
  .بصورة فعالة اتنفيذه

 عملية واسعة النطاق إلدارة املخاطر يف مجيع أحناء احملكمة واستمرت هذه العملية ٢٠٠٨بدأت يف عام و  -١٠٢
 شرعت و هذه العملية إىل حتديد املخاطر ذات األولوية اليت تواجه احملكمةدتوأ. ترة املشمولة بالتقريرطوال الف

  .إلدارة هذه املخاطرذلك ستراتيجيات جديدة حيثما يلزم إعادة النظر يف االستراتيجيات القائمة ووضع مة يف إكاحمل

هدف إعادة النظر يف تصميم العمليات ها لنفسحددت احملكمة ويف اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة،   -١٠٣
يف ضوء الرغبة القوية اليت وومع ذلك، . ٢٠١٨-٢٠١١بأسرها خالل الفترة كمة تنظيم احملواستكمال عملية إعادة 

 التنظيم عن مزيد من الفعالية، بدأت احملكمة عملية إعادةاحملكمة أن تبحث بأبدا اجلمعية وجلنة امليزانية واملالية 
 أو -حيث التكلفةاليت ميكن حتقيق وفورات من ، مع التركيز على جماالت اإلدارة ٢٠٠٩يف منتصف عام بالفعل 
هودها الرامية إىل إجياد جبأبلغت احملكمة جلنة امليزانية واملالية يف دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة و. فيها -املوارد

  .تنظيم يف عملية إعادة الاهشروعبزيادة الكفاءة، مبا يف ذلك عن طريق وفورات 

  الترتيبات اإلدارية  -٧

عضو خارجي وجود مع التابعة هلا مراجعة احلسابات لجنة ل ، عقدت احملكمة أول اجتماع٢٠٠٨يف عام   -١٠٤
أصدر رئيس ، ٢٠٠٩أغسطس /يف آبو. السيد ديفيد داتون، الرئيس السابق للجنة امليزانية واملاليةيف تشكيلها وهو 

أن هذا التوجيه على وينص . مراجعة احلسابات      ً       ً      ً          توجيها  رئاسيا  جديدا  بشأن جلنة لتشاور مع املدعي العام، بااحملكمة، 
احملكمة لكي تتماشى  خارج احملكمة، من ،مبن فيهم الرئيس، أغلبيتهمسبعة أعضاء  من مراجعة احلساباتجلنة  ألفتت

تحديد لختذت احملكمة إجراءات على النطاق العاملي او. بشأن هذه النقطةللحسابات مع توصيات املراجع اخلارجي 
  .للعضوية من اخلارجاملرشحني احملتملني 

  املوارد البشرية  -٨

 جنسية ٩١      ً        موظفا  ميثلون ٨٢٦اريخ الذي قدم فيه هذا التقرير بلغ عدد املوظفني يف احملكمة يف الت  - ١٠٥
  .خمتلفة

وتركز . ٢٠٠٩ للمحكمة يف عام العلياذات األولوية من املواضيع إدارة املوارد البشرية وال تزال   - ١٠٦
 تعيني املوظفني من ذوي على، ستراتيجيةإل، املستمدة من اخلطة ايف احملكمةشاملة للموارد البشرية الستراتيجية اإل
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ملختلفة، ومتثيل النظم القانونية االتوزيع اجلغرايف للموظفني، واملساواة بني اجلنسني، الكفاءات العالية، مع مراعاة 
طوال الفترة بشدة عدالت املتسارعت و. هلمالوظيفي، وتوفري بيئة من الرعاية   والتطوير،داءمستويات األو

وبدأت . شغل الوظائف ومعدالت الشغورباملستهدفة فيما يتعلق األرقام احملكمة حققت املشمولة بالتقرير، و
 من البلدان غري املمثلة والبلدان املمثلة متثيال بصفة خاصة على اجتذاب املرشحنياليت تركز أنشطة التوظيف 

الدعم املقدم لالنتقال ، واصلت احملكمة موظفنيلالتطوير الوظيفي لبفيما يتعلق و. ٢٠٠٩سبتمرب / يف أيلول     ًناقصا 
  .ساس املؤهالت واجلدارة بدال من األقدميةالداخلي وتعزيزه على أ

النماذج املختلفة اليت تطبقها ، مع مراعاة العاملني يف امليدانشروط اخلدمة للموظفني واستعرضت احملكمة   -١٠٧
                   ً الفنيني املعينني دوليا  املوظفني تعويض  مسألةحبثت بعمق  و،لعاملة يف امليداناألمم املتحدة النظام املوحد لمؤسسات 
يف االجتماعية اخلدمات ووأويل اهتمام خاص لتحسني فرص احلصول على الرعاية الطبية . يف امليدانوالعاملني 

  .امليدان

دورة سنوية منسقة لتقييم بيف احملكمة               ً    الذي كان معموال  به إدارة األداء نظام  استعاضت احملكمة عنو  -١٠٨
، لموظفنيلالعايل األداء الستمرار و. الذين يتولون مسؤوليات إشرافيةللمديرين  الالزم مع توفري التدريب ،املوظفني

ى املوظفني تؤثر بصورة إجيابية عللتعلم والتدريب اليت اأنشطة موجهة حنو و شاملة               ً        ضعت احملكمة خططا  تدريبيةو
  .واألداء التنظيمي

     ينون  ك            كاثرين مـا          ألستاذة                                          ، أعلن مكتب املدعي العام عن تعيني ا           ٢٠٠٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٦    ويف    - ٩  ١٠
                               ، أعلن املكتب عن تعيني جوان       ٩   ٢٠٠       يونيه   /      حزيران   ١٩    ويف    .                                               مستشارة خاصة للمدعي العام للشؤون اجلنسانية     

  .                        وكلتامها تعمالن بصفة فخرية  .                                                منديز مستشارة خاصة للمدعي العام لشؤون منع اجلرمية

  املباين  -٩

         ً                                          مبىن جديدا  للمحكمة، على مقربة من املقر الرئيسي احلايل، الدولة املضيفة قدمت ، ٢٠٠٨يف أواخر عام   -١١٠
انتقال  ٢٠٠٨ديسمرب /يف كانون األولوبدأ . اجات املتعلقة باحلجم االحتيواجهةمل، )١هاغس فست (مبىن وهو 
مبىن هوفتورن اإلضايف الذي يقع وسط  نتيجة لذلك من إخالءحملكمة ومتكنت ا إىل هذا املبىن اجلديد، نياملوظف

      ً  موظفا  ٣٥٠ان وعند تقدمي هذا التقرير، ك. إىل املبىن اجلديد  ًا مؤقت هيشغلونالهاي من مجيع املوظفني الذين كانوا 
  .املوظفني إىل هذا املبىن          ً             جاري حاليا  استكمال نقل ، و١ىن هاغس فست ب      ً         تقريبا  يشغلون م

  للمحكمة اخلاصة لسرياليونساعدة املقدمة امل  -١٠

، واصلت احملكمة تقدمي خدمات قاعة احملكمة ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣وفقا ملذكرة التفاهم املربمة يف   -١١١
 احملكمةحملكمة اخلاصة لسرياليون لتمكني باالصلة   وغريها من املساعدات ذاتهالحتجاز ومرافقواملرافق، وخدمات ا

، اتفقت احملكمة ٢٠٠٨سبتمرب /ومن خالل الرسائل املتبادلة يف أيلولي، من حماكمة السيد شارلس تايلور يف الها
ن م وذلك ،٢٠١٠ نوفمرب/حىت تشرين الثاينعلى متديد مذكرة التفاهم لسرياليون واحملكمة اخلاصة اجلنائية الدولية 

  .كمال إجراءات احملاكمة واالستئنافستامن لسرياليون أجل متكني احملكمة اخلاصة 
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  امتةاخل  - زاي

                  واعتماد التـهم                 احملاكمة األوىل،       دء   ب   ع      م                               خالل الفترة املشمولة بالتقرير          هائلة                       شهدت احملكمة تطورات      - ٢  ١١
                      وإصدار أمر بإلقـاء       ،              أمام احملكمة              صادر باملثول                                   ل الطوعي األول ملتهم عمال بأمر                          ثالثة أفراد، واملثو      إىل     ة     املوجه

                                                                              وأصدر القضاة قرارات بشأن جوانب أساسية لنظام روما األساسي، مثل مبـدأ              .                             القبض يف مواجهة رئيس دولة    
                 رئيسية لإلجراءات                                                                        غري أن عدم تنفيذ األوامر الصادرة بالقبض والتسليم ال يزال عقبة              .                       التكامل وحقوق املتهمني  

   .     به م ت                      املتعلقة بثمانية من املش                   املعروضة على احملكمة و                  يف القضايا األربع   ية ئ     القضا
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