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 مجعية الدول األطراف
 

 لدورة التاسعةا
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

  

  تقرير عن أنشطة احملكمة

  مقدمة  -والأ

      يف الفترة من ") احملكمة("كمة اجلنائية الدولية يقدم هذا التقرير نظرة عامة عن أنشطة احمل  -١
  .٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١١ إىل ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول١

احلاالت يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية   وهيهناك مخس حاالت تنظر فيها احملكمةو  -٢
من تلقاء م روما األساسي بإحالتها قامت هذه الدول األطراف يف نظااليت ومجهورية أفريقيا الوسطى 

يف و.  التابع لألمم املتحدةأما احلالة يف دارفور، السودان، فقد أحاهلا جملس األمن. إىل احملكمةنفسها 
وخالل الفترة املشمولة . التحقيقباب  معقوال لفتح اًقرر املدعي العام أن هناك أساسكل حالة، 

مهورية اخلاصة جبنية للمدعي العام بالبدء يف التحقيق يف احلالة الثاالتمهيدية بالتقرير، أذنت الدائرة 
  .كينيا

. الدائرة التمهيديةأمام  أشخاص آخرين ةثالثحضر وهناك أربعة متهمني حمتجزين باحملكمة و  -٣
 وبلغت قضية أخرى ،يف الفترة املشمولة بالتقرير النظر يف إحدى القضايا املعروضة على احملكمةبدأ و

شمولة بالتقرير أمر واحد ذ يف الفترة امل ونفّ.ةوبدأت املرحلة التحضريية لقضية ثالث. فاعمرحلة الد
 الدائرة تورفض, كمة بعد تكليفهم باحلضورحملمام اأألول مرة شخصان مشتبه فيهما حضر بالقبض و

  .ميهشتبه فاملوجهة إىل أحد املالتهم التمهيدية اعتماد 

٤-  كولومبيا من بينها أفغانستان وعدد من البلدان  أولية يف صاًفحوجري مكتب املدعي العام وي
  .ا وفلسطنيجورجيا وغينيوكوت ديفوار و

 اخلدماتتقدمي عن طريق إلجراءات القضائية الدعم لقلم احملكمة  يقدموباإلضافة إىل ذلك،   -٥
ضحايا، ودعم البصرية، ومحاية الشهود والضحايا، والدعم القانوين واإلداري لل السمعيةاللغوية و
وينظم أيضاً لقاءات هامة يف جمال اإلعالم . يف املسائل املتصلة باالحتجازوحمامي الضحايا الدفاع 
بقية لاإلدارية واللوجستية مثل املوارد البشرية ودعم العمليات امليدانية ويقدم كذلك اخلدمات . والتوعية
  .احملكمة
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الدول واملنظمات الدولية واتمع املدين، وفقا وتعتمد احملكمة يف تنفيذ مهامها على تعاون   -٦
ة استجابلقي طلب التعاون عموما و. احملكمةأبرمتها لنظام روما األساسي واالتفاقات الدولية اليت 

إبالغ ب الدائرة التمهيدية األوىل قراراً ومع ذلك، وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصدرت .مواتية
ما يراه لس املتحدة بعدم التعاون من جانب مجهورية السودان لكي يتخذ جملس األمن التابع لألمم ا

مجعية الدول األطراف وجملس األمن التابع لألمم أيضاً أبلغت الدائرة التمهيدية و.  من اإلجراءاتمناسباً
 ة دولتني منبزيار يف حقه سبق أن أصدرت احملكمة أمرين بالقبض الذي ،املتحدة بقيام السيد البشري

  .الدول األطراف مها تشاد وكينيا

عدم تعاون إىل استرعى املدعي العام انتباه جملس األمن التابع لألمم املتحدة عالوة على ذلك، و  -٧
وعموما، تواصل احملكمة بذل اجلهود الالزمة لضمان التعاون . حكومة السودان يف قضية دارفور

  .قبل القريبتاملناسب يف املس

 املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي يف كمباال، أوغندا، ، عقدولة بالتقريرويف الفترة املشم  -٨
 دول جديدة على نظام روما أربعوصدقت . ٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١يف الفترة من 

  .األساسي، وصدقت ثالث دول أطراف على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا

 جراءات القضائيةاإل  -ثانيا

 (ICC-02/04)احلالة يف أوغندا   -ألف

 املدعي العام ضد جوزيف كوين وفنسنت أُويت وأُوكوت أُوديامبو ودومينيك أُونغوين  
 (ICC-02/04-01/05) 

أم أعضاء يف جيش الرب للمقاومة يدعى حبق أربعة أشخاص أوامر القبض الصادرة كانت  - ٩
توجه إىل جوزيف كوين،  و.٢٠٠٥يوليه /احلالة يف أوغندا منذ متوزفيما يتصل بمعلقة ال تزال 

القتل ( مة تتعلق جبرائم ضد اإلنسانية ١٢ منها ، مة٣٣القائد العام املزعوم جليش الرب للمقاومة 
 مة تتعلق ٢١و) ، واالسترقاق اجلنسي، واالغتصاب، وارتكاب أعمال وحشيةواالسترقاقالعمد، 

تل العمد، واملعاملة القاسية، وتعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيني، والنهب، الق(جبرائم حرب 
وتوجه إىل فنسنت أُويت، نائب الرئيس املزعوم ونائب ). ألطفالالقسري لتجنيد الواالغتصاب، و

العمد،  القتل( مة تتعلق جبرائم ضد اإلنسانية ١١ منها مة، ٣٢القائد العام جليش الرب للمقاومة 
القتل العمد، ( مة تتعلق جبرائم حرب ٢١و) سترقاق اجلنسي، وارتكاب أعمال وحشيةواال

تجنيد الواملعاملة القاسية، وتعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيني، والنهب، واالغتصاب، و
يف يامبو، نائب القائد العام املزعوم للجيش وقائد لواء دوتوجه إىل أُوكوت أُو). ألطفالالقسري ل
) واالسترقاقالقتل العمد، (ن تتعلقان جبرائم ضد اإلنسانية ا متمنها م، ١٠ب للمقاومة جيش الر

القتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيني، والنهب، ( م تتعلق جبرائم حرب ٨و
وتوجه إىل دومينيك أُونغوين، قائد اللواء املزعوم يف جيش الرب  ).ألطفالالقسري لتجنيد الو

، وارتكاب واالسترقاقالقتل العمد، ( م تتعلق جبرائم ضد اإلنسانية ٣ منهام،  ٧اومة للمق
القتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد سكان ( م تتعلق جبرائم حرب ٤و) أعمال وحشية

  ).ألطفالالقسري لتجنيد المدنيني، والنهب، و



ICC-ASP/9/23 

23-A-221110   3 

 من الضحايا ٤١ذن ملا جمموعه أُو . على أي من املتهمني األربعةمل يتم حىت اآلن القبضو  -١٠
  .ممثليهم القانونيني من خالل اإلجراءات القضائيةيف باملشاركة 

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

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

أمام الدائرة االبتدائية  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٦لو يف يبدأت حماكمة توماس لوبنغا دي  -١١
 .، وإليزابيت أُوديو بنيتو، ورونيه بالمتان)رئيسا( من القضاة سري أدريان فولفورد املؤلفةاألوىل 

 والقائد العام جلناحه العسكري،  احتاد الوطنيني الكونغولينيزعيمهو أن السيد لوبنغا ويدعى ب
متهم بارتكاب جرائم حرب يف مجهورية وهو . القوات الوطنية لتحرير الكونغو باسماملعروف 

الطوعي ألطفال دون اخلامسة عشرة من التجنيد لتجنيد اإلجباري وبا الكونغو الدميقراطية، وحتديداً
يف من الضحايا  ١٠٣جمموعه   ويشارك ما.  يف األعمال العدائيةلياًالعمر واستخدامهم ليشاركوا فع

  .يني ممثليهم القانونمن خالل اإلجراءات القضائية

كانون ٢٦يف الفترة من مت قُددعاء قد  على حجج االةاملشتملوكانت مرافعة االدعاء   -١٢
، أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤ويف . ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤يناير إىل /الثاين
 ٥٥ من املادة ٢ة وفقا للفقرلتعديل  بإشعار الطرفني بأن التوصيف القانوين للوقائع قد خيضع لقراراً

اجلرائم  (٧جرائم جديدة مبقتضى املادتني وبأنه قد تضاف خاصة من النظام األساسي للمحكمة، 
 كل من الدفاع واالدعاء يف طعنو. من نظام روما األساسي) جرائم احلرب (٨و) ضد اإلنسانية

  .غاء هذا القرارية بإلدائرة االستئنافحكمت ال، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٨ويف .  القرارهذا

ويف الفترة من كانون . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٧عرض أدلته يف يف وبدأ الدفاع   -١٣
  لإلدالء بشهادم شاهدا١٩ًواستدعى  دليال ١٣٣م الدفاع د، ق٢٠١٠يوليه /يناير إىل متوز/الثاين

  .احملاكمةأيام العمل ب يوما من ٦٨ ما جمموعه أمام احملكمة، واستغرق ذلك

 بوقف اإلجراءات لعدم قراراً، أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل ٢٠١٠يوليه / متوز٨ويف   -١٤
، أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل ٢٠١٠يوليه / متوز١٥ويف .  ألوامر الدائرةامتثال االدعاء مادياً

 أمروصدور ار قرما مل يتم الطعن يف هذا ال  املشروط عن توماس لوبانغا دييلو باإلفراج غريقراراً
  تنفيذ وقفىوافقت الدائرة االستئنافية عليوليه، / متوز٢٣ويف . يةدائرة االستئنافال من تنفيذهبوقف 
 تشرين ٨ويف . وطعن مكتب املدعي العام يف كال القرارين. اإلفراج وطعن االدعاء يف قرارالقرار 
الدائرة االبتدائية استأنفت و. رينلقراكال الغاء بإ حكمت الدائرة االستثنافية ٢٠١٠أكتوبر /األول

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١األوىل أعماهلا يف 

 (ICC-01/04-2/06) املدعي العام ضد بوسكو نتاغندا  -٢

رئيس  ولوطنية لتحرير الكونغوى القوارئيس أركان ل النائب السابق بوسكوأن السيد بيدعى   -١٥
لتجنيد اإلجباري باوهو متهم . لشعيب العامل يف مشال كيفولمؤمتر الوطين للدفاع الاألركان احلايل 

 يف األعمال لياًالطوعي ألطفال دون اخلامسة عشرة من العمر واستخدامهم ليشاركوا فعالتجنيد و
يتم حىت ومل .  من نظام روما األساسي٨من املادة ‘ ٧’)ه(٢و‘ ٢٦’)ب(٢ باملخالفة للفقرتني العدائية
وأصدرت احملكمة طلبات للقبض . ٢٠٠٦ بالقبض على السيد نتاغندا منذ عام ذ األمر الصادرينفاآلن ت

  .على السيد نتاغندا وتسليمه ويف انتظار تنفيذ هذه الطلبات
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 (ICC-01/04-01/07)املدعي العام ضد جريماين كاتانغا وماثيو انغودجولو تشوي   -٣

حة جلماعات مسلّ(ئدان سابقان السيد جريماين كاتنغا والسيد ماثيو نغودجولو تشوي مها قا  -١٦
عمل قائدا أن السيد كاتانغا ويدعى ب.  من مجهورية الكونغو الدميقراطية)تنشط يف منطقة إيتوري

 للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو قائدا برتبة عميد  وقد عينقوات املقاومة الوطنية يف إيتوريل
  جلبهة القوميني ودعاة االندماجكان القائد السابقأن السيد نغودجولو شوي ويدعى بالدميقراطية؛ 

سبع بارتكاب وكالمها متهم . وضابطا برتبة عقيد يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية
، واالسترقاق اجلنسي،  يف األعمال العدائيةلياًألطفال فعا واستخدامالقتل العمد، (جرائم حرب 

وثالث م تتعلق بارتكاب جرائم ) والنهب، وتدمري ممتلكات العدوواالغتصاب، ومهامجة املدنيني، 
أن هذه اجلرائم ارتكبت ويدعى ب). القتل العمد، واالسترقاق اجلنسي، واالغتصاب(ضد اإلنسانية 

  .٢٠٠٣فرباير / شباط٢٤فيما يتصل باهلجوم على قرية بوغورو يوم 

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ي يف وبدأت حماكمة السيد كاتنغا والسيد نغودجولو شو  -١٧
، وفاتوماتا دميبيلي ديارا )رئيسا( من القضاة برونو كوت املؤلفةأمام الدائرة االبتدائية الثانية 

 ١٧٣من أيام احملاكمة، قدم االدعاء  يوما ١٢٩وخالل أكثر من . ان دين وينغايرتوكريستني ف
من الضحايا يف  ٣٦٢ما جمموعه ويشارك . ادة شاهدا وخبريا واحدا ألداء الشه١٩ واستدعى دليال
  .من خالل ممثليهم القانونيني قضيةهذه ال

 (ICC-01/04-01/10) مباروشيماناإاملدعي العام ضد كاليكست   -٤

 ٢٨يف  عن األمر الصادر ختاماألاحملكمة فضت ، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١يف   -١٨
التنفيذي املزعوم للقوات   األمني، إمباروشيماناكاليكست القبض علىالقاء  ب٢٠١٠سبتمرب /أيلول

وهو متهم . ٢٠٠٧يوليه /ي منذ متوزوز الوحدات املقاتلة أباسونغ–الديقراطية لتحرير رواندا 
والتعذيب، واالغتصاب، واملعاملة الالإنسانية، القتل العمد، ( مخس جرائم ضد اإلنسانية بارتكاب

القتل العمد، ، ومتلكاتاملتدمري  واملدنيني،كان السمهامجة ( وست جرائم حرب )االضطهادو
 ٢٥يناير إىل / كانون الثاين٢٠يف الفترة من ) والتعذيب، واالغتصاب، واملعاملة الالإنسانية

 تشرين ١١وقد ألقي عليه القبض يف فرنسا يف .  يف مشال وجنوب الكيفو٢٠٠٩فرباير /شباط
  . ات الفرنسية لترحيله إىل احملكمة وينتظر اآلن قرارا من السلط٢٠١٠أكتوبر /األول

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

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

 بيري مببا غومبو بصفته الرئيس السابق والقائد األعلى املزعوم حلركة - جتري حماكمة جان   -١٩
ى بارتكاا يف مواقع خمتلفة يف مجهورية أفريقيا الوسطى فيما يتصل حترير الكونغو على جرائم يدع

 ١٥ إىل ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٦ح غري الدويل الذي دار يف الفترة من بالنـزاع املسلّ
 ١٥ يف مببادائرة التمهيدية الثالثة التهم املوجهة ضد السيد اعتمدت الوقد . ٢٠٠٣مارس /آذار

، )القتل العمد واالغتصاب والنهب(ثالث جرائم حرب و متهم بارتكاب هو. ٢٠٠٩يونيه /حزيران
 من نظام ٢٨بصفته قائدا عسكريا مبوجب املادة ) القتل العمد واالغتصاب(ضد اإلنسانية ميتني وجر

  ).مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين(روما األساسي 
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ن أ من قاض واحد ملؤلفةادائرة التمهيدية الثالثة ال ت، رأ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ويف   -٢٠
ويف . ملؤقت عنها باإلفراج ت مل تعد قائمة وأمر غومبومببابيري - جانحتجاز السيدالالداعية الظروف 

 يف تأخطأدائرة التمهيدية  إىل أن اليةدائرة االستئنافال، خلصت ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢
القرار ألغت حلكم املتعلق باالحتجاز وىل تعديل ا تدعو إ جديدةاًظروفالتقدير عندما رأت أن هناك 

  .اإلفراج املؤقتالصادر ب

 ٢١ منذ املؤلفة معروضة اآلن على الدائرة االبتدائية الثالثة  غومبومببابيري -  جانقضية السيدو  -٢١
، والقاضي كونيكو ، والقاضية جويس ألووتش)رئيسا(ة سيلفيا شتاينر القاضي من ٢٠١٠يوليه /متوز

  .أزاكي

. مبباللسيد تقدمي مساعدة قانونية  طلبا ثانيا لاملسجل، رفض ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤ويف   -٢٢
بسبب جتميد أتعاب احملاماة  يف طلبه أنه على الرغم من ثرائه فإنه ليس بوسعه سداد مبباوادعى السيد 

الثة يف هذه ونظرت الدائرة االبتدائية الث. احملكمةمن بأمر توقيع احلجز عليها و أممتلكاته أمواله و
ة مالية مببلغ ف بتقدمي سلاملسجل قرارا يأمر ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٩املسألة وأصدرت يف 

 مع ٢٠٠٩مارس / احملكمة بأثر رجعي من آذاراتدفعهيت  الةالقانونيساعدة يساوي مبلغ امل
 موالأ أن يبحث عن املسجلوطُلب أيضا إىل .  حىت حدوث تغري مادي يف الظروفااستمراره
. الرسوم القانونيةه لسداد سداد السلفة املقدمة للتجميدها وحتويلها إىل نقد أن يقوم ب ومبباالسيد 
طلب حمامي السيد مببا من الدائرة االبتدائية الثالثة زيادة السلفة و، ٢٠١٠أغسطس / آب١١ويف 

  . املقدمة له لسداد أتعاب احملاماة

  التكامل بنيلعدم احترام بعدم مقبولية الدعوى فاع طعن الد ٢٠١٠فرباير /شباط ٢٥ويف   -٢٣
وعدم بلوغ يف مجهورية أفريقيا الوسطى،  القائمةاحملكمة واإلجراءات القضائية الذي تقوم به عمل ال

لطعن هذا اوتسبب . إلجراءاتاملخالفة املزعومة ل و،القضيةيف هذه سامة اجلاملستوى املطلوب من 
، رفضت الدائرة االبتدائية ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٤ويف .  احملاكمةبدءاحملدد لوعد امل يف تأجيل
واملسألة اآلن . وقدم الدفاع على الفور استئنافا لذلك القرار. بأكملهاملقدم من الدفاع طعن الثالثة ال

  .يةدائرة االستئنافالمعروضة على 

ملوعد احملدد لبدء احملاكمة  تأجيل االدائرة االبتدائية الثالثةقررت ، ٢٠١٠يوليه / متوز٧ويف   -٢٤
ويف مؤمتر احلالة املعقود يف . إىل حني الفصل يف الطعن املقدم بشأن املقبولية أمام الدائرة االستئنافية

 االبتدائية الثالثة شفويا مواصلة اجراءات احملاكمة إىل حني ة قررت الدائر٢٠١٠أغسطس / آب٣٠
  .جل املوعد احملدد لبدء احملاكمة وسيعلن يف القريب العا.صدور القرار يف الطعن

 أيضا ةوأعلنت املسجل. ملشاركة يف إجراءات احملاكمةمن الضحايا با ١٣٥ذن ملا جمموعه أو  -٢٥
 طلب آخر ملشاركة الضحايا وأا تعتزم يف حالتها إىل الدائرة املختصة قبل ٩٠٠أنه جاري النظر يف 

  .بدء احملاكمة

 (ICC-02/05) حلالة يف دارفور، السودانا  -دال

  )"على كوشيب"(املدعي العام ضد أمحد حممد هارون وعلي حممد علي عبد الرمحن   - ١
(ICC-02/5-01/07) 

ير الدولة للشؤون اإلنسانية السابق ووز للشؤون الداخليةالسيد أمحد هارون هو وزير الدولة   -٢٦
، ويدعى اجلنجويد/يشياتللملوالسيد على كوشيب هو القائد املزعوم . جبمهورية السوداناحلايل 



ICC-ASP/9/23 

23-A-221110   6 

بارتكاب عدة جرائم ضد اإلنسانية وجرائم وكالمها متهم . أنه يعمل بالتنسيق مع السيد هارون
، واالضطهاد، والترحيل القسري، املدنينيالسكان ومهامجة حرب من بينها قتل املدنيني، 

  .متلكاتاملوالنهب، وتدمري واالغتصاب، والتعذيب، واملعاملة الالإنسانية، 

ومل تنفذ حىت اآلن أوامر القبض الصادرة ضد السيد أمحد هارون والسيد على كوشيب منذ   -٢٧
وأصدرت احملكمة طلبات للقبض عليهما وتسليمهما وهي يف انتظار تنفيذ . ٢٠٠٧أبريل /نيسان

 .هذه الطلبات

إلصدار قرار   األوىلدائرة التمهيديةإىل ال دعاء طلباًقدم اإل، ٢٠١٠أبريل / نيسان١٩ويف   -٢٨
وفقاً لقرار األساسي بأن حكومة السودان مل تتعاون مع احملكمة روما  من نظام ٨٧املادة مبوجب 

 تنفيذ أمري القبض الصادرين ضد السيد أمحد هارون والسيد علي  يف١٥٩٣جملس األمن 
سيلفيا  من القاضية املؤلفة أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل، ٢٠١٠مايو / أيار٢٥ ويف .كوشيب
أعضاء بإبالغ   والقاضي كونو تارفوسري قراراً، والقاضية ساجني مماسنونو موناغينغ،)اًرئيس(شتاينر 

 بعدم التعاون من جانب مجهورية السودان لكي ، من خالل األمني العام لألمم املتحدة،جملس األمن
  .يتخذ الس ما يراه مناسباً من اإلجراءات

  .قضائيةاإلجراءات الباملشاركة يف من الضحايا ستة ذن ملا جمموعه وأُ  -٢٩

  (ICC-02/05-01/09) املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري  - ٢

 من القاضية أكوا  املؤلفةدائرة التمهيدية األوىلال، أصدرت ٢٠٠٩مارس / آذار٤يف   -٣٠
عمر حسن السيد  كوينيهيا والقاضية سيلفيا شتاينر والقاضية أنيتا أوشاكا أمرا أوال بالقبض على

القتل (مخس جرائم ضد اإلنسانية الامه بارتكاب لسودان، مهورية اأمحد البشري، الرئيس احلايل جل
مهامجة (جرائم حرب  وجرميتني من ) القسري، والتعذيب، واالغتصابترحيلالعمد، واإلبادة، وال

اإلبادة ة مإضافة برفض كمة  الصادر من احملقرارالواستأنف االدعاء ). املدنيني والنهبالسكان 
ية قرار الرفض وأعادت الدعوى إىل دائرة االستئنافال ألغت ٢٠١٠فرباير / شباط٣يف  و.اجلماعية

  . الدائرة التمهيدية إلعادة النظر يف إضافة هذه التهمة

من القاضية سيلفيا  املؤلفة دائرة التمهيدية األوىلال، أصدرت ٢٠١٠يوليه / متوز١٢ويف   -٣١
بالقبض على ثانياً اً والقاضية ساجني مماسنونو موناغينغ والقاضي كونو تارفوسري أمر) ارئيس(شتاينر 

قبض الثاين حمل أمر وال حيل أمر ال. إلبادة اجلماعيةجرائم لثالث الامه بارتكاب السيد البشري 
وأُبلغ . يلغيه  والذي يظل أيضا ساري املفعول، وال٢٠٠٩مارس / آذار٤ الصادر يف القبض السابق

أمر القبض الثاين، شأنه شأن أمر القبض األول، إىل مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسي، 
  . األساسيمجيع أعضاء جملس األمن غري األطراف يف نظام روماية وسلطات السودانالوإىل 

 بضقأصدرت احملكمة طلبات للو.  حىت اآلنالسراحمطلق البشري عمر السيد وال يزال   -٣٢
ت الدائرة التمهيدية قرر ٢٠١٠أغسطس / آب٢٧ويف . والتسليم ويف انتظار تنفيذ هذه الطلبات

بزيارة السيد البشري لكل من األوىل إبالغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة ومجعية الدول األطراف 
  .ما يراه مناسباً من اإلجراءاتاألمن كي يتخذ جملس مجهورية تشاد ومجهوية كينيا 

قضائية من خالل ممثليهم اإلجراءات الباملشاركة يف من الضحايا  ١٢ذن ملا جمموعه وأُ  -٣٣
  .القانونيني



ICC-ASP/9/23 

23-A-221110   7 

  (ICC-02/05-02/09) املدعي العام ضد حبر إدريس أبو قردة  - ٣

حبر إدريس أبو قردة هو رئيس اجلبهة املتحدة للمقاومة واملنسق العام للعمليات العسكرية   -٣٤
جرائم حرب فيما يتصل جوم ارتكبته حركة العدل بارتكاب ث م وقد وجهت إليه ثال. ا

واملساواة على أفراد بعثة حفظ السالم التابعة لالحتاد األفريقي املتمركزة يف موقع الفريق العسكري 
 بدعوى أنه كان ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٩ا ومعداا ووحداا ومركباا يف يف حسكنيته ومنشآ

  .مقائدا هلذا اهلجو

، ٢٠٠٩مايو / أيار٧التمهيدية األوىل يف على تكليف باحلضور صادر من الدائرة بناء و  -٣٥
واستمرت جلسات االستماع من . أمام احملكمة من تلقاء نفسهأبو قردة حبر إدريس السيد حضر 
يا من القاضية سيلفاملؤلفة دائرة التمهيدية األوىل ال أمام ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٣٠  إىل ١٩

 ٨٧جمموعه ا وأُذن مل. والقاضية ساجني مماسنونو موناغينغ والقاضي كونو تارفوسري) ارئيس(شتاينر 
ومت االستماع إىل . اعتماد التهم من خالل ممثليهم القانونينيإجراءات باملشاركة يف من الضحايا 

وقام .  السالمحفظمن الضحايا املصابني جبراح التابعني لبعثة الشهود، مبن فيهم خبري عسكري 
  .ضحايا من نيجرييا ومايل والسنغالال بتمثيل نيقانونيمن املمثلني الأربعة 

لسيد إىل ا التهم املوجهة اعتمادالتمهيدية األوىل  دائرةال رفضت ،٢٠١٠فرباير / شباط٨ويف   -٣٦
ويف .  حبسكنيتهبعثة حفظ السالممشاركته يف اهلجوم على لعدم وجود أدلة كافية على أبو قردة 

بالطعن  هإلذن لالطلب املقدم من االدعاء لدائرة التمهيدية األوىل ال رفضت ٢٠١٠ أبريل/ نيسان٢٣
 . االدعاء أنه سيقدم أدلة إضافيةعلنوأ .التهماعتماد رفض الصادر بقرار يف ال

 (ICC-02/05-03/09) املدعي العام ضد عبد اهللا باندا أبكر نورين وصاحل حممد جربو جاموس  -٤

تكليفاً خمتوما للحضور حبق  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧التمهيدية األوىل يف  دائرةالأصدرت   -٣٧
 مها السيد عبد اهللا باندا أبكر نورين، :السودان، اثنني من القادة املتمردين يف إطار احلالة يف دارفور

سابق د األعلى حلركة العدل واملساواة، والسيد حممد جربو جاموس، رئيس هيئة األركان الئالقا
ما فاعلني  بوصفهنيويزعم االدعاء أن كليهما ضالع.  الوحدةة فصيل- جليش حترير السودان

سبتمرب / أيلول٢٩حبسكنيته يف بعثة حفظ السالم يف اهلجوم على موقع مباشرين أو غري مباشرين 
ثالث م هت إليهما وجو). املدعي العام ضد حبر إدريس أبو قردةانظر أعاله قضية  (٢٠٠٧

 . اهلجومذارتكاب جرائم حرب فيما يتصل با

يونيه /حزيران ١٧ويف . ٢٠١٠يونيه / حزيران١٥ املثول يف ءعن استدعافضت األختام وقد   -٣٨
من تلقاء ألول مرة جاموس  جربو  حممد والسيد أبكرانداب  عبد اهللا مثُل كل من السيد٢٠١٠

القاضية ساجني و) ارئيس(تاينر شقاضية سيلفيا  من الاملؤلفةالتمهيدية األوىل  دائرةالأمام أنفسهما 
 .إىل حني انعقاد جلسة اعتماد التهميقني طلمها  و. والقاضي كونو تارفوسريماسينونو موناغينغ

وكان معروضاً . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ يف عتماد التهمومن املقرر أن تبدأ جلسة ا  -٣٩
 طلبا من الضحايا للمشاركة يف إجراءات ٩٥ذا التقرير على الدائرة التمهيدية األوىل عند إعداد ه

  .احملاكمة
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  (ICC-01/09)احلالة يف كينيا   -هاء

 إىل الدائرة ١٥مبوجب املادة ، قدم املدعي العام طلباً ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦يف   -٤٠
 أذنت ٢٠١٠س مار/ آذار٣١ويف . التمهيدية الثانية لإلذن بفتح باب التحقيق يف احلالة يف كينيا

اكمة حللم قضيتنيالويتوقع االدعاء تقدمي أول التحقيق الدائرة التمهيدية الثانية للمدعي العام ببدء 
  .٢٠١٠قبل اية عام 

   التمهيديوالتحليلتحقيقات ال  -ثالثا

  قاتيتحقال  -ألف

  احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  -١

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

 دول، مبا يف ذلك ٦ بعثة إل ٢٨أوفد مكتب املدعي العام ، قريرخالل الفترة املشمولة بالت  -٤١
قضية أساسا لدعم احملاكمات والتصدي للدفوع اليت أثارها الدفاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
بنغا دييلو، وقضية املدعي العام ضد جريمان كاتنغا وماثيو نغودجولو املدعي العام ضد توماس لو

  .شوي

 كيفوال مقاطعيت احلالة يف  )ب(

 أوفد ،٢٠١٠أغسطس / آب١١ إىل ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ خالل الفترة من   -٤٢
راطية، يف إطار حتقيقه الثالث يف مجهورية الكونغو الدميق  بلدا١٢ بعثة إىل ٤٢مكتب املدعي العام 

وجيري املكتب حتقيقات بشأن كافة اجلماعات النشطة يف املنطقة، . الذي ركز على مقاطعيت كيفو
مبا يف ذلك القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، واملؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب، والقوات النظامية 

 . ماي- مثل املاي  وقوات الدفاع احمللية،)حة جلمهورية الكونغو الدميقراطيةالقوات املسلّ(

اتباع ج من خالهلا إىل يسعى ، اليت سياسة املكتب القائمة على التكامل اإلجيايبيف إطار و  -٤٣
قدم مكتب املدعي العام املساعدة القضائية الوطنية،  السلطاتمنسق تتوىل القضايا مبوجبه 

ية لتحرير رواندا ويبحث أيضا للتحقيقات اليت تقوم ا السلطات األملانية مع قادة القوات الدميقاط
وسيتطلب هذا . لتحقيقاتسهيل قيام السلطة القضائية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بلبل عن س
  .لشهود والعاملني يف اجلهاز القضائيلماية احلتعزيز 

، ألقت سلطات الشرطة يف أملانيا القبض على إنياس ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٧ويف   -٤٤
 القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، بتهمة االنتماء إىل منظمة إرهابية قادةياكا، وهو من مورواناش

، وهي جرائم يعاقب عليها وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية
ع أملانيا يتعاون م وما فتئ مكتب املدعي العام .قانون اجلرائم الدولية والقانون اجلنائي يف أملانيا

  .خالل األشهر الثمانية املاضية كيفوخبصوص التحقيق يف 
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 عقدت اجتماعات مع ممثلي خمتلف اجلهات، ومنهم مسؤولون رفيعو ،وفضال عن ذلك  -٤٥
املستوى من دول غري أطراف يف نظام روما األساسي تقدم املساعدة ملكتب املدعي العام، مثل 

 .رواندا

  احلالة يف أوغندا  - ٢

واصل مكتب املدعي العام االضطالع بأنشطة حتقيقات، منها ، ريرل الفترة املشمولة بالتقخال  -٤٦
  .بعثات إىل أربعة بلدان خبصوص احلالة يف أوغنداست إيفاد 

 ارتكبها قدوقد مجع املكتب طائفة من املعلومات عن جرائم يدعي بأن جيش الرب للمقاومة   -٤٧
متزايدة يف منطقة واسعة من مجهورية الكونغو الدميقراطية  يعمل حبرية الذيبقيادة جوزف كوين، 

وتشري املعلومات إىل أن جيش الرب للمقاومة واصل ارتكاب . والسودان ومجهورية أفريقيا الوسطى
وفقا للمعلومات، و.  قتل عددا كبريا من الناس واختطف آخرينوأنهاجلرائم مبعدل مرتفع طوال العام، 

 بقتل أكثر ٢٠١٠أبريل / إىل نيسان٢٠٠٩ديسمرب /ة من كانون األول جيش الرب خالل الفترقام
 يف إقليم نيانغارا ومقاطعة أويلي العليا التابعة للمحافظة ٤٠٠ مدين واختطاف ما يزيد على ٥٠٠من 

واستمر . يف هذه احملافظةللمرة األوىل بتشويه مدنيني ، وقام الشرقية جلمهورية الكونغو الدميقراطية
 الغربية إىل حبر الغزال ورمبا والية االستوائيةمن الجبنوب السودان يضا يف مهامجة املدنيني جيش الرب أ
 مع مجهورية أفريقيا الوسطىوزاد أيضا نشاطه يف املنطقتني الشرقية والوسطى من ، دارفورإىل حنوب 

تسببت و. أيضاه بدأ طبقا للمعلومات يف توجيه هجماته إىل الشمال نالتركيز أساسا على اجلنوب ولك
قي هذه الواليات  املدنينيمن  ٤٠٠ ٠٠٠ما يزيد على د يتشريف   حسب التقديراتذه اجلرائمه

 .الثالث

وواصل مكتب املدعي العام أيضا مجع وحتليل املعلومات بشأن ما يدعى ارتكابه من جرائم   -٤٨
ىل جيش الرب للمقاومة، على أيدي قوات الدفاع الشعبية األوغندية، إىل جانب اجلرائم املنسوبة إ

  .وبشأن اإلجراءات الوطنية ذات الصلة

   احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  - ٣

 بعثة ٢٣واصل مكتب املدعي العام التحقيق يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وأوفد   -٤٩
، مبا ٢٠١٠ أغسطس/آب ٣١ إىل ٢٠٠٩ كتوبرأ/ األولنتشري ١ بلدان خالل الفترة من مخسةإىل 

وواصل املكتب عن كثب رصد املزاعم . يف ذلك البعثات املوفدة لتقييم الشهود للمحاكمات
، وما إذا جرت أو جتري أية حتقيقات أو مالحقات قضائية ٢٠٠٥بارتكاب جرائم منذ اية عام 

وحتقيقا هلذا الغرض التقى املكتب . خبصوص جرائم حيتمل أن تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة
 .ة جهات معنية منها لوران نغون بابا وزير العدل يف مجهورية أفريقيا الوسطىبعد

 السودان، احلالة يف دارفور  - ٤

، أوفد ٢٠١٠ أغسطس/آب ٣١ إىل ٢٠٠٩ كتوبرأ/تشرين األول ١من خالل الفترة   -٥٠
ة خبصوص القضايا املرفوعدولة واحدة  إىل اتبعثمخس  ( دول٨ بعثة إىل ١٩مكتب املدعي العام 

ة املتعلقة خبصوص القضي دول ٨ بعثة إىل ١٤، ووشيب والسيد البشريكضد السيد هارون والسيد 
 ).اسكنيتحب
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 ريهم املدعي العام تقري، قد)٢٠٠٥(١٥٩٣دة ح التابع لألمم املتووفقا لقرار جملس األمن   -٥١
 كانون ٤ يف  بشأن الوضع يف دارفور إىل جملس األمناتعن حالة التحقيقواحلادي عشر العاشر 
 .، على التوايل٢٠١٠يونيه / حزيران١١ و٢٠٠٩ديسمرب /األول

ديسمرب / كانون األول٤وأبرز املدعي العام يف اإلحاطة اليت قدمها إىل جملس األمن يف   -٥٢
 . عدم تعاون حكومة السودان واستمرار ارتكاب اجلرائم يف امليدان٢٠٠٩

القرار الذي " إىل ٢٠١٠يونيه / حزيران١١مها يف وأشار املدعي العام يف اإلحاطة اليت قد  -٥٣
 يف القضية املرفوعة ضد "اختذته دائرة اإلجراءات التمهيدية بإبالغ جملس األمن بعدم تعاون السودان

السيد هارون والسيد على كوشيب، وهو قرار ينص على أن السودان مل ميتثل لقرار جملس األمن 
٢٠٠٥ (١٥٩٣(.  

 احلالة يف كينيا  - ٥

الذين يتحملون أكرب قسط ستة من األفراد عرض قضيتني على األقل ضد يعتزم املكتب   -٥٤
، ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ اليت جرت يف كينيا يف الفترة املسؤولية عن العنف الذي وقع بعد االنتخابات من

إىل عرض ويسعى املكتب . الذين قاموا بتنسيق تلك اجلرائم أو متويلها أو تنظيمهااألفراد مبن فيهم 
 .٢٠١٠ خالل عامقضيتني ال

 خبصوص احلالة يف دولة ١٣ بعثة إىل ٣١وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أوفد املكتب   -٥٥
وتشمل هذه البعثات الزيارة األوىل اليت قام ا املدعي العام إىل كينيا منذ بدء التحقيق، . كينيا

 خالل زيارته بالضحايا وغريهم من والتقى املدعي العام. مايو/ أيار١٢ إىل ٨وذلك يف الفترة من 
األشخاص املنتمني إىل مجيع شرائح اتمع الكيين، مبا يف ذلك الرئيس كيباكي ورئيس الوزراء 
 .أودينغا اللذان أكدا دعمهما التام للمحكمة اجلنائية الدولية ومسؤوليتهما عن أمن املواطنني الكينيني

 دييليل التمهح التأنشطة  -باء  

تب املدعي العام املبادرة برصد مجيع املعلومات عن اجلرائم اليت يحتمل أن تدخل واصل مك  -٥٦
 أغسطس/آب  ٣١وحبلول . يف نطاق اختصاص احملكمة، وحتليل الرسائل الواردة من مصادر خمتلفة

 من نظام روما األساسي، ١٥ رسالة تتعلق باملادة ٨ ٨٥٩ كان املكتب قد تلقى ما جمموعه ٢٠١٠
 أغسطس/آب ٣١ إىل ٢٠٠٩ كتوبرأ/تشرين األول ١لة وردت يف الفترة من  رسا٤٩٢منها 
٢٠١٠. 

وواصل مكتب املدعي العام خالل الفترة املشمولة ذا التقرير حتقيقاته التمهيدية يف كل من   -٥٧
، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٤ويف . أفغانستان وجورجيا وكوت ديفوار وكولومبيا وفلسطني

واستمر املكتب يف انتهاج سياسته اليت تقضي بإطالع . ج حتقيقه التمهيدي يف غينياأعلن املكتب نتائ
اجلمهور على أنشطة الرصد اليت يقوم ا، رهنا مبتطلبات السرية، عندما يعتقد املكتب أن ذلك من 

 .شأنه اإلسهام يف منع اجلرائم وحتقيق أقصى أثر ممكن لعمل احملكمة

  أفغانستان  - ١

ووفقا للممارسة املعتادة، ينظر املكتب يف . ب رصد الوضع يف أفغانستان عن كثبواصل املكت  -٥٨
ويقيم املكتب عالقات وثيقة مع اخلرباء، ومنظمات . مجيع املعلومات، مبا يف ذلك املصادر املفتوحة
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ت باإلضافة إىل ذلك، حضر املكتب خمتلف املؤمترا. اتمع املدين، واملسؤولني احلكوميني يف املنطقة
ومل يتلق املكتب بعد إجابة على طلباته للحصول على . األكادميية الدولية بشأن أفغانستان وشارك فيها

  .٢٠٠٨معلومات اليت أرسلت إىل حكومة أفغانستان يف عام 

  كولومبيا  - ٢

 من نظام ١٢٤عند التصديق على نظام روما األساسي، أدلت كولومبيا ببيان وفقا للمادة   -٥٩
وقد انتهت . بعدم قبول اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرائم احلرب ملدة سبع سنواتروما األساسي 

وميكن إجراء حتقيق يف جرائم احلرب اليت ارتكبت بعد . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١الفترة يف 
  .ذلك التاريخ ومقاضاا من قبل املكتب

بشأن املسؤولني عن التصرفات وبذل اجلهاز القضائي اجلنائي الوطين يف كولومبيا جهودا   -٦٠
  .اليت حيظرها نظام روما األساسي، واليت تقع يف نطاق عدة فئات عامة

ويقوم املكتب برصد وحتليل املعلومات املتعلقة بالتحقيقات واإلجراءات اليت جتري يف   -٦١
لعصابات كولومبيا، مركّزا على املعلومات اليت تتناول قيادة القوات شبه العسكرية ومجاعات حرب ا

ويقوم املكتب . واجليش الذين يزعم بأم مسؤولون عن سلوك قد يقع ضمن اختصاص احملكمة
حة على ارتكاب أيضا بتحليل املزاعم املتعلقة بوجود شبكات دعم دولية تساعد اجلماعات املسلّ

برصد قضايا كذلك ويقوم املكتب . جرائم داخل كولومبيا قد تدخل يف اختصاص احملكمة
  .السياسيني املرتبطني بعصابات املخدراتبوليتيكا وهي القضايا املتعلقة بالبارا

وخالل الفترة املشمولة . وقد أرسل املكتب رسائل إىل دول متعددة يطلب فيها معلومات  -٦٢
بالتقرير، عقد املكتب أيضا اجتماعات مع املعنيني يف احلكومة الكولومبية، والسلطات القضائية، 

  .كومية، يف كل من كولومبيا والهايواملنظمات غري احل

، وفداً برئاسة رئيس شعبة االستئناف ٢٠١٠أغسطس / آب٣١واستقبل املكتب مؤخراً، يف   -٦٣
كتب ملوناقش ا. ماريا دل روزاريو غونزاليس دي ليموسالسيدة اجلنائي باحملكمة العليا الكولومبية، 

املرتكبة يف كولومبيا واجلهود اليت تبذهلا سيمة مع الوفد التحديات املتصلة بالتحقيق يف اجلرائم اجل
ئات يواهل ديدة للتعاون بني املكتبجاحملاكم الوطنية إلثبات احلقيقة وضمان العدالة، وحبث عن سبل 

وتقوم احملكمة العليا بدور بارز يف التحقيق مع الربملانيني . الوطنية يف إطار التكامل اإلجيايب
  .وعات شبه العسكرية وتقدميهم للمحاكمةوالسياسيني املرتبطني بام

  جورجيا  - ٣

، وبعثة إىل ٢٠١٠مارس / يف آذاراروسي  املكتب بعثة إىلوفدخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أ  -٦٤
وحظيت البعثتان كالمها بالتعاون الكامل من قبل السلطات . ٢٠١٠يونيه /جورجيا يف حزيران

مع ممثلني من احلكومة واهليئة القضائية وحصل على معلومات وعقد املكتب لقاءات . الوطنية املعنية
  .تتعلق بالتحقيقات اجلارية اليت أجريت يف كال الدولتني

ووفقا للممارسة املعتادة، يقيم املكتب أيضا اتصاالت وثيقة مع املنظمات غري احلكومية،   -٦٥
  .وشارك املكتب يف عدد من االجتماعات وتلقى تقارير ذات صلة
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   ديفواركوت  - ٤

  .واصل املكتب رصد الوضع يف كوت ديفوار عن كثب  -٦٦

ويف سياق األنشطة املتعلقة  بإجراءات الفحص، التقى املدعي العام، يف مجلة أمور، مع وزير   -٦٧
العدل يف كوت ديفوار، مامادو كونيه، الذي أطلع املدعي العام على التطورات األخرية يف األنشطة 

ر استعداد السلطات يف كوت ديفوار لتسهيل زيارة مكتب املدعي ر، وكرالقضائية يف كوت ديفوا
  .العام إىل كوت ديفوار يف أقرب وقت ممكن

وجيري املكتب أيضا اتصاالت مع دول ثالثة قد يكون هلا اختصاص على بعض اجلرائم   -٦٨
  .املزعومة املرتكبة يف كوت ديفوار

  فلسطني  - ٥

 من ١٢  من املادة٣سلطة الوطنية الفلسطينية مبوجب الفقرة يف إطار اإلعالن املقدم من ال  -٦٩
قبول اختصاص احملكمة، يواصل املكتب  ب٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢ يف نظام روما األساسي

في باملتطلبات أوال دراسة ما إذا كان اإلعالن املتعلق باملوافقة على ممارسة اختصاص احملكمة ي
ومبا أن احملكمة .  قد ارتكبت جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة ما إذا كانتالقانونية، وثانيا

اجلنائية الدولية هي حمكمة املالذ األخري، ينظر املكتب أيضا يف ما إذا كانت هناك إجراءات وطنية 
  .تتعلق باجلرائم املزعومة، املتعلقة مبدى قبول القضايا اليت حيتمل أن تنشأ عن هذا الوضع

 ردا قانونيا من خرباء وأكادمييني ١٥ من مصادر خمتلفة، فضال عن وتلقى املكتب رسائل  -٧٠
  .ومنظمات غري حكومية بشأن مسألة االختصاص

٧١-  أكتوبر / مت السلطة الوطنية الفلسطينية يف تشرين األولوبناء على طلب من املكتب، قد
 تقرير شامل آخر يف ومن املتوقع تقدمي.  تقريرا أوليا حيتوي على حجج قانونية لدعم اإلعالن٢٠٠٩
كما تبادل املكتب اتصاالت مع سفارة إسرائيل يف هولندا، وبني أشياء أخرى، تلقى تقرير . حينه

 عن عملية الرصاص املصبوب، مبا يف ذلك اجلهود الوطنية اليت تبذهلا ١جيش الدفاع اإلسرائيلي
  .إسرائيل

املكتب معلومات إىل مكتب مفوض م ، قد٢٠١٠يوليه /يناير ومتوز/ويف شهري كانون الثاين  -٧٢
األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان وفقا لطلبه بشأن اخلطوات اليت اختذها مكتب املدعي العام 

ا إذا مبلتقارير املتعلقة ل اًموجز"، نشر املكتب ٢٠١٠مايو /ويف أيار. فيما يتعلق باإلعالن الفلسطيين
، دون اختاذ أي قرار "طينية يفي باملتطلبات القانونيةكان اإلعالن املقدم من السلطة الوطنية الفلس

  .بشأن هذه املسألة

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، التقى املدعي العام مع خمتلف اجلهات املعنية، مبا يف ذلك مع   -٧٣
ممثلني من السلطة الوطنية الفلسطينية واألمانة العامة جلامعة الدول العربية، وجلنة تقصي احلقائق 
املستقلة التابعة جلامعة الدول العربية، فضال عن عدد من املنظمات غري احلكومية الفلسطينية 

  .واإلسرائيلية، ملناقشة اختصاص احملكمة اجلنائية املستقلة، يف مجلة أمور أخرى

                                                 
)١(

 .جيش الدفاع اإلسرائيلي 
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  غينيا  - ٦

 أن الوضع يف غينيا خيضع لدراسة ٢٠٠٩أكتوبر /ول تشرين األ١٤أعلن املدعي العام يف   -٧٤
 ٢٠٠٩سبتمرب /  أيلول٢٨وأحاط املكتب علما باالدعاءات اخلطرية اليت تكتنف أحداث . متهيدية

  . من نظام روما األساسي١٥يف كوناكري، وتلقى معلومات تتعلق ذه األحداث وفقا للمادة 

كتب عدة اجتماعات مع وزير اخلارجية ووزير وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عقد امل  -٧٥
العدل يف غينيا، اللذين قدما معلومات عن السبل القائمة إلجراء حتقيقات وطنية ومالحقات قضائية 
للمسؤولني عن اجلرائم املزعومة، ومت التأكيد على أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب، بالتعاون 

  .الوثيق مع املكتب

  الدول األطراف يف املنطقة     موافاة  املكتب أيضا  واصل والقدرة على التنبؤ،     ومن أجل الشفافية    -٧٦
  .بالتطورات

، أجرى املكتب بعثات إىل غينيا يف سياق أنشطة ٢٠١٠مايو /فرباير وأيار/ويف شهري شباط  - ٧٧
الفحص التمهيدية اليت يقوم ا، لزيارة املواقع وعقد اجتماعات مع مسؤولني حكوميني وممثلني عن 

  .لسلطة القضائية واتمع املدين، فضال عن الضحايا ورابطات الضحاياا

   واملساعدة املقدمة من هذه اجلهاتاإلقليميةمع الدول واملنظمات الدولية والتعاون   -رابعا

قدمت احملكمة العديد من الطلبات إىل الدول من أجل التعاون أو املساعدة عمال بالباب التاسع   -٧٨
 من النظام األساسي، يكون مضمون تلك الطلبات ٨٧وعمال بأحكام املادة . ساسيمن نظام روما األ

 .والرسائل املتعلقة ا سريا يف كثري من األحيان

نظام  ون واملساعدة عمال بالبابني التاسع والعاشر مناوباإلضافة إىل الطلبات احملددة للتع  -٧٩
يباا الثنائية للتعاون مع الدول، وال سيما فيما روما األساسي، واصلت احملكمة تطوير تبادالا وترت

والشهود، وعمليات  الضحايايتعلق بأنشطة التحليل والتحقيق، وتعقب األصول وجتميدها، ومحاية 
  .املتهمني يف انتظار حماكمتهماإلفراج املؤقت على االعتقال، وإنفاذ العقوبات، و

  أوامر القبض  -ألف

بناء على األمر  اليكست إمباروشيماناك فرنسا القبض على ألقتير، يف الفترة املشمولة بالتقر  -٨٠
ترحيل املشتبه به إىل مرافق االحتجاز التابعة وال يزال ). أعاله ١٨انظر الفقرة (الصادر من احملكمة 

 للترحيل وتود احملكمة أن توجه الشكر إىل احملكمة اإلجراءات الوطنيةمعلقاً إىل حني اختاذ للمحكمة 
حىت اآلنه املسألة  املباشر والفعال مع احملكمة يف هذالتعاو. 

 :، وهي بعدفذت ت تقدمي هذا التقرير كانت تسعة أوامر قبض ملوعند  -٨١

السيد جوزيف كوين، والسيد فنسنت أويت، والسيد : فيما يتعلق باحلالة يف أوغندا  )أ(
 .٢٠٠٥ر دون تنفيذ منذ عام وقد ظلت هذه األوام. أوكوت أوديامبو، والسيد دومينيك أونغوين

وقد ظل . السيد بوسكو نتاغاندا:  فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    )ب(
 .٢٠٠٦هذا األمر دون تنفيذ منذ عام 
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 والسيد أمحد ،)أمران(السيد عمر البشري : السودان، فيما يتعلق باحلالة يف دارفور    )ج(
 السيد ةحال يف ٢٠٠٧قد ظلت هذه األوامر دون تنفيذ منذ عام و. هارون، والسيد على كوشيب

 يف حالة السيد عمر ٢٠١٠يوليه / ومتوز٢٠٠٩مارس /هارون والسيد على كوشيب، ومنذ آذار
 .البشري

 قد أصدرت احملكمة طلبات للتعاون يف إلقاء القبض على كل من هؤالء األفراد وتسليمهمو  -٨٢
ويطلب من الدول األطراف والدول األخرى اليت لديها . املعنيةإىل الدول هذه الطلبات وأرسلت 

 ،أما خبصوص احلالة يف دارفور. التزامات قانونية بالتعاون مع احملكمة االمتثال لتلك الطلبات
احملكمة  السودان، فإن حكومة السودان وسائر األطراف يف الرتاع ملزمة بالتعاون تعاونا تاما مع

 ).٢٠٠٥( ١٥٩٣املساعدة الضرورية هلما عمال بقرار جملس األمن واملدعي العام وتقدمي 

   األخرىلتعاوناطلبات   - باء

. تعقب األصول وجتميدها طلبا للتعاون يف ٢٥يف الفترة املشمولة بالتقرير  أصدرت احملكمة  -٨٣
    .هلذا الطلبمنها  ١٦استجاب ، و ردا٢٣ًوتلقت احملكمة 

   األخرىاالتفاقات الطوعية والترتيبات  -جيم

أُبرمت خالل الفترة املشمولة بالتقرير ثالثة اتفاقات جديدة بشأن إنفاذ األحكام مع كل من   -٨٤
وهذا أمر جدير بالترحيب بالنظر إىل أن ارتفاع احتماالت إصدار . بلجيكا والدامنرك وفنلندا

الحتجاز  يزيد من حاجة احملكمة إىل العثور على مكان مناسب ٢٠١١ و٢٠١٠حكام يف عامي األ
ومل يربم أي اتفاق بشأن اإلفراج املؤقت، مما يضع احملكمة يف موقف لن . األشخاص احملكوم عليهم

 باإلفراج املؤقت، مث ال يكون بوسعاستفادة شخص متهم من قرار تكون معه مستعدة الحتمال 
  .، ألسباب أمنية، أن يعود إىل الدولة اليت حيمل جنسيتهااملفرج عنه

الشهود، مع نقل م مع الدول خالل الفترة املشمولة بالتقرير أي اتفاقات جديدة بشأن ومل ترب  -٨٥
 .أن املفاوضات وصلت إىل مراحل متقدمة مع عدد من الدول فيما يتعلق باتفاقات من هذا القبيل

 احملكمة أنشأتالشهود على مستوى دويل، لنقل  زيادة اخليارات املتاحة للمحكمة من أجلو
. دول ثالثة دون تكلفةالنقل إىل لتمويل عمليات من التربع الدول لتمكني ا خاصا صندوقا جديد

وتبذل احملكمة حاليا مساعي لدى الدول  .وقد تلقت احملكمة بالفعل تربعا سخيا للصندوق اخلاص
دون تكلفة، إليها الشهود لنقل األطراف ملعرفة ما إن كانت ستوافق على أن تربم مع احملكمة اتفاقا 

  .ويل من الصندوق اخلاصبتم

وباإلضافة إىل ذلك، قد تود الدول األطراف أيضا أن تدعم بناء قدرات محاية الشهود يف   -٨٦
وميكن القيام بذلك سواء على الصعيد الثنائي أو من خالل  .القدراتتلك ها عوزدول أخرى ت

ه الشديد بطريقة العمل وقد أشار عدد من البلدان بالفعل إىل اهتمام. املؤسسات املتعددة األطراف
  .يف نظام روما األساسيذي املكانة املركزية هذه اليت سيؤدي تطويرها إىل تعزيز مبدأ التكامل 
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  املنظمات الدولية واإلقليمية  -دال

.  بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدوليةيستند التعاون مع األمم املتحدة إىل اتفاق العالقة  -٨٧
تعاون جوهريا بالنسبة للمحكمة من الناحية املؤسسية، ويف خمتلف احلاالت وال يزال هذا ال

وكان عدد من إدارات األمم املتحدة ومكاتبها، وكذلك الصناديق والربامج والوكاالت . والقضايا
  .املتخصصة التابعة هلا، شركاء رئيسيني للمحكمة

أن  املسجلوطلبت إىل  )٢(رقابة املستقلةيف دورا الثامنة آلية ال الدول األطرافوأنشأت مجعية   -٨٨
لتوفري خدمات الدعم  مذكرة تفاهم املتحدة يف أمانة األمم الداخلية الرقابة خدمات مكتب مع ضعي

باإلضافة إىل ذلك، طلبت اجلمعية انتداب موظف و. على أساس استرداد التكاليف لتفعيل آلية املراقبة
نتداب اإلجراءات الالزمة الاحملكمة اختذت ذه الوالية،  وعمال. من مكتب خدمات الرقابة الداخلية

  وتقوم.٢٠١٠ يوليه/متوز ١٧ يف  املوظف عملهبدأوموظف من مكتب خدمات الرقابة الداخلية، 
 .تفاهم مع مكتب خدمات الرقابة الداخليةالذكرة الصيغة النهائية ملاحملكمة حاليا بوضع 

، يتواصل بذل اجلهود لوضع الصيغة النهائية ملذكرة تفاهم وفيما يتعلق باملنظمات اإلقليمية  -٨٩
ومن أجل التشجيع على توثيق العالقات بني احملكمة واالحتاد  .بني االحتاد األفريقي واحملكمة

اتفاقات تعاون مع منظمة الدول األمريكية، إبرام بشأن جارية املناقشات ال تزال و. األفريقي
  .الكومنولثوجامعة الدول العربية، وأمانة 

  التشريعات التنفيذية  -هاء

 من نظام روما األساسي إىل الدول األطراف أن تكفل إتاحة اإلجراءات ٨٨تطلب املادة   -٩٠
املنصوص عليها يف الباب التاسع من  "مجيع أشكال التعاون"الالزمة مبوجب قوانينها الوطنية لتحقيق 

  .ن أجل ضمان التعاون الكامل مع احملكمةويشكل الوفاء ذا االلتزام خطوة أوىل م. النظام

وقد طلبت اجلمعية يف خطة العمل اليت اعتمدا يف دورا اخلامسة لتحقيق عاملية نظام روما   -٩١
إىل الدول أن تقدم إىل أمانة مجعية الدول األطراف مجيع املعلومات  )٣(األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال

  .)٤(ة واألجوبة املقدمة من الدول على املوقع الشبكي للمحكمةوترد األسئل. املتصلة ذه املسألة

وتتابع احملكمة أيضا عن كثب تنفيذ نظام روما األساسي يف القوانني الوطنية للدول   -٩٢
ووضع قلم احملكمة، بالتعاون مع مركز قانون حقوق اإلنسان التابع جلامعة نوتينغهام، . األطراف

وترد قاعدة البيانات .  من أي تشريع تنفيذي تتلقاه من الدولقاعدة بيانات تتضمن نسخا رمسية
ويف الوقت الذي أعد فيه هذا التقرير، تبني من . ألدوات القانونية للمحكمةاملوزقع الشبكي لعلى 

وتبني من .  دولة طرفا اعتمدت شكال ما من أشكال التشريعات التنفيذية٤٢قاعدة البيانات أن 
ن كل ثالث دول قدمت مربرات لعدم الرد مواحدة مة أن دولة سجالت التعاون بقلم احملك

                                                 
 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما الساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، )٢(

 .ICC-ASP/8/Res.1 اجلزء الثاين، ، الد األول،)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨
 ٢، الفقرة ICC-ASP/5/Res.3، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/5/32 (٢٠٠٦...الدورة اخلامسة ...  الوثائق الرمسية  )٣(

  .واملرفق األول
)٤ (.htm.Action+of+Plan+_2010+/Action+of+Plan/Sessions/ASP/Menus/int.pi-icc.www://tpht 
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أن السبب يف عدم التعاون هم عدم أشارت إىل  باإلجياب على طلب التعاون املوجه من قلم احملكمة
أو عدم كفاية التشريعات التنفيذية مما يبني بوضوح احلاجة العاجلة إىل مزيد من اجلهود وجود 

  . القوانني الوطنية نظام روما األساسي يفدخالال

وقبل انعقاد املؤمتر االستعراضي، قررت اجلمعية يف دورا الثامنة أن تطلب إىل أمانة اجلمعية   -٩٣
تبني من و. أن تعيد إصدار االستبيان املتعلق بالتدابري اليت اختذت فيما يتعلق بالتشريعات التنفيذية

 وأن يعات تنفيذيةر تشتاعتمدى ول أخرمخس دأن  رداً ٣٠واليت بلغ عددها اليت وردت  الردود
ما ولذلك ميكن القول بأن . التشريعات التنفيذية لثالث دول أخرى يف مرحلة متقدمة من االعتماد

  .اعتمدت شكال ما من أشكال التشريعات التنفيذيةدولة  ١١٤ دولة طرف من ٤٧موعه جم

  األنشطة األخرى للمحكمة-خامسا

  لقضائيةافري الدعم لإلجراءات تو  -ألف

بلغ عدد أيام جلسات االستماع اليت عقدت يف مقر احملكمة يف الفترة املشمولة بالتقرير   -٩٤
بنجاح، مبا يف ذلك للمحاكمات املتزامنة اليت وقدم قلم احملكمة مجيع اخلدمات الالزمة .  يوما١٧٧ً

  .أبريل/يناير إىل نيسان/عقدت يف الفترة من كانون الثاين

أمام من احلضور  شاهداً ٤٥وحدة الضحايا والشهود مكّنت شمولة بالتقرير، ويف الفترة امل  -٩٥
الدعم املناسب كما قدمت ،  يوماً ١ ٥٢١ملا جمموعه هلم وقدمت الوحدة الرعاية الكاملة . احملكمة

  .والتدابري الوقائية هلم

 نظام كينيا، ووفقا للوبناء على الطلب املقدم من املدعي العام لفتح باب التحقيق يف احلالة يف   -٩٦
وأمرت الدائرة .  يوما٣٠ كتابية يف غضون ائضذن للضحايا بتقدمي عرالقانوين للمحكمة، أُ

، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠الذي اختذته يف قلم احملكمة، مبوجب القرار التمهيدية الثانية 
اعدة وتعويض الضحايا وللقيام بذلك، أوفد قسم مس. ةحق الضحايا يف تقدمي طلبات كتابيبتيسري 

 عريضة من ٣٩٦البعثة وتلقت أو نقلت . مارس/ آذار١٥ بذلك يف بعثتني إىل كينيا وقدمت تقريراً
  . من الضحايا أنفسهم٣٢٠ منها من ممثلي جمتمعات الضحايا و٧٦الضحايا، 

قام قسم مشاركة وتعويض الضحايا بأنشطة مستهدفة يف البلدان ىل ذلك، إوباإلضافة   -٩٧
صلة باحلاالت دف مساعدة الضحايا على املشاركة يف املراحل املختلفة لإلجراءات وفقا للنظام املت

وتلقى القسم يف الفترة املشمولة بالتقرير ما جمموعه . القانوين للمحكمة وقرارات الدوائر املختلفة
 والقضايا  طلبا للتعويض فيما يتصل جبميع احلاالت٦٦٤و  طلبا للمشاركة يف اإلجراءات ٢ ١٤٨

  .وتعلقت معظم هذه الطلبات بقضية مببا اليت ستبدأ قريبا. املعروضة على احملكمة

وفيما يتعلق باالحتجاز، ساعد قسم االحتجاز التابع لقلم احملكمة يف الفترة املشمولة بالتقرير   -٩٨
يم زيارتني ويساعد قسم االحتجاز أيضا يف تنظ. يف تنظيم ثالث زيارات أسرية للمحتجزين املعوزين

ومن الزيارات اخلمس، كانت أربعة منها للزوجات فقط وزيارة واحدة للزوجة . أسريتني أخريني
  .ومخسة أطفال
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وتنتظر إحدامها قرارا من هيئة . وقُدمت يف الفترة املشمولة بالتقرير شكويان من احملتجزين  -٩٩
صادر برفض اإلذن بزيارة بعض وقٌدم طعنان يف القرار ال. الرئاسة بينما سحبت الشكوى األخرى

  .احملتجزين

  توفري الدعم حملامي الدفاع  -باء

خيتص قسم دعم حمامي الدفاع التابع لقلم احملكمة بتوفري الدعم اإلداري جلميع احملامني الذين  -١٠٠
ية ميثلون الضحايا والدفاع، فضال عن تقدمي املشورة بشأن مجيع األعمال املتصلة بنظام املساعدة القانون

  .تنفيذهاوالتابع للمحكمة، مبا يف ذلك املساعدة القانونية للضحايا، وإدارا 

. أمام احملكمةاملؤهلني للعمل يف قائمة احملامني  دولة ٤٩ حماميا من ٣٤٢ومت حىت اآلن تسجيل  -١٠١
 ٢٧ قانونيا و مساعدا٦٧ املسجلني بقائمة املسجلوتشمل قائمة املساعدين القانونيني واحملققني املهنيني 

  .حمققا، على التوايل

نظمت احملكمة للمرة الثامنة حلقة دراسية للمحامني ودعت مجيع ، ٢٠١٠مايو /يارأويف  -١٠٢
 أمام اجلاريةني بقائمة احملامني ومجيع احملامني اخلارجيني املشاركني يف اإلجراءات املسجلاألشخاص 

ني بالقائمة القادمني من بلدان املسجلالية للمحامني مت مساعدة مدوقُ. احملكمة إىل حضور هذه احللقة
 شخص ومسح ذلك مبواصلة وحتديث املناقشات املتعلقة ٢٠٠وحضر احللقة الدراسة أكثر من . نامية

عقبت احللقة الدراسية ثالثة أيام من التدريب العملي املكثف ملا وأَ. احملكمةأعمال احملامني املتصلة بب
  . العمل باحملكمة حمام بلغيت١٠٠يقرب من 

 وباإلضافة إىل تعيني احملامني املخصصني ودفع أتعام، قدم قسم دعم حمامي الدفاع الدعم  -١٠٣
 ممثال قانونيا على مكاتب كاملة ١٧وحصل .  ممثال للضحايا أمام احملكمة٣٢واملساعدة ألفرقة الدفاع و

الكترونية ومت تزويدهم يع احملامني بطاقات مت جلمدوقُ. التجهيز لتيسري مشاركة الضحايا يف اإلجراءات
ومتكينهم  Citrixللدخول إىل نظام والسهلة االستعمال بأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصال اآلمنة 

  .الوصول على ملفام عن بعد عند االقتضاءمن 

  اإلعالم والتوعية  -جيم

 ٤٢٢ ذات الصلة باحلاالت ما جمموعه يف البلدانت احملكمة نظميف الفترة املشمولة بالتقرير،  -١٠٤
  من بينهم شخصا٤٦ ٤٩٩دورة تفاعلية أشرفت عليها أفرقة التوعية امليدانية واستهدفت مباشرة 

 مليون نسمة يتم بصورة منتظمة تزويدهم مبعلومات ٧٠وهناك ما يقدر بنحو .  من النساء١١ ٦٠٥
 .عن احملكمة من خالل حمطات اإلذاعة والتلفزيون احمللية

ومن خالل برنامج التوعية .  جلسة تفاعلية١٦٥ شخصا يف ٢٢ ٨٩٤ويف أوغندا، شارك  -١٠٥
كذلك .  هذا العام٢ ٣٩٧ يف السنوات السابقة إىل ٨٣٧نسانية، زاد عدد النساء املشاركات من اجل

فزيون التلواإلذاعة برامج معلومات عن طريق احملتملني احلاصلني على املستمعني واملشاهدين بلغ عدد 
ويف املرحلة السابقة .  ماليني نسمة٨التفاعلية اليت تنتجها احملكمة باالشتراك مع وسائط اإلعالم احمللية 

للمؤمتر االستعراضي، سامهت احملكمة واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية يف تيسري التفاعل بني 
  .رئيس احملكمة ورئيس اجلمعيةالضحايا والسكان يف اتمعات املتأثرة مع مندويب الدول و
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يف ، من النساء ٦ ٧٩٦، من بينهم  شخصا١٦ ٩٩٠ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، شارك  -١٠٦
اإلذاعة  مليون من املستمعني واملشاهدين معلومات عن طريق ٣٠وتلقى قرابة .  جلسة تفاعلية١٩٠

 ملوظفي التوعية ٢٠٠٨ذي أنشئ يف عام يوليه مسح نظام االستجابة العاجلة ال/يف متوزو. التلفزيونو
جتمعات املتأثرة  واألمر بإخالء سبيله للمابتوضيح قرار احملكمة الصادر بوقف حماكمة توماس لوبنغ

بشأن احملكمة رى الدورة التدريبية اليت عقدت خورات الرئيسية األطومن الت. املدنينيوالسكان 
األربعة يف غوما وبوكافو وكيسنغاين ولوبومباشي، ات احلقوق باجلامعات يللمدرسني والطلبة يف كل

 .وكذلك للطلبة يف كينشاسا وبونيا

 ٢ ١٨١كان و. ة تفاعلية جلس٥٣يف   شخصا٤ ٧٧٣شارك ويف مجهورية أفريقيا الوسطى،  -١٠٧
عن طريق  نسمة معلومات ٨٠٠ ٠٠٠لقى قرابة وت. من النساء)  يف املائة٥٢أو (شاركني من امل
 انتقلت أنشطة التوعية يف مجهورية أفريقيا الوسطى من التفاعل مع السكان ٢٠١٠م  ويف عا.اإلذاعة

للتعامل فعليا مع  و.املتأثرين يف بانغي إىل اموعات املتأثرة اليت تعيش يف القرى واملدن داخل البلد
انتجت اموعات املتأثرة، زادت وحدة التوعية التابعة للمحكمة قدرا على االتصال يف سانغو و

  .برامج إذاعية حملية ذه اللغة

يف تشاد و.  جلسة تفاعلية٥٥من الالجئني يف ١ ٦٥٠شارك وفيما يتصل باحلالة يف دارفور،  -١٠٨
ويف أوروبا، .  من النساء١٥٤ جلسة تفاعلية، من بينهم ١٢ من الالجئني يف ١ ١٨٠الشرقية، شارك 

  بانتظام من املستمعني ماليني ١٠تلقى قرابة و. من دارفور يف جلسات تفاعليةالشتات  من ٥٦٥شارك 
الربامج اإلذاعية التفاعلية اليت تنتجها احملكمة بالتعاون مع اإلذاعات اليت تستهدف معلومات عن طريق 

يف مجيع أحناء العامل واملستمعني يف السودانيةدارفورالتمعات ا .  

 ١٩٢شارك و. ٢٠٠٩ديسمرب /ون األول يف كان للمحكمةويف كينيا، بدأت أنشطة التوعية -١٠٩
 نظمت خالل أربع  جلسة تفاعلية١٤ من النساء، يف ٧٧شخصا من اتمعات املتأثرة، من بينهم 

عة ا من الصحفيني الذين ميثلون وسائل اإلعالم املطبوعة واإلذ٨٧وقدم التدريب أيضا إىل . بعثات
طروحة حف صحيفة حقائق عن األسئلة املوباإلضافة إىل ذلك، تنشر يف ثالث من الص. والتلفزيون

 نسخة من الكتيب املعنون ٢٠٠ ٠٠٠أغسطس /ووزعت يف آببشأن عمليات احملكمة يف كينيا كثريا 
 يوأخريا، جتر.  صحيفة حملية رئيسيةن طريقع) طبعة خاصة لكينيا"  (فهم احملكة اجلنائية الدولية"

ة باحملكمة وستسخدم نتائجها ألغراض التخطيط عملية تشاورية لتقييم املعارف والتصورات املتعلق
  .والتقييم

 برناجما لإلذاعة والتلفزيون لنشر اإلجراءات القضائية على املستمعني ٣٧٥وأنتجت احملكمة  -١١٠
وتلقت أيضا جمموعات كبرية من الضحايا واتمعات املتأثرة . يف مجيع أحناء العاملواملشاهدين احملليني و
اسأل " من خالل برنامج املسجلة املطروحة على رئيس احملكمة واملدعي العام وردودا على األسئل

 التابعة للمحكمة YouTubeوأتيحت مجيع اجللسات على اجلمهور العاملي عن طريق قناة ". احملكمة
 فضال عن وسائل اإلعالم ، عن العام املاضيزائر ٢٠ ٠٠٠بلغ تبزيادة زائر  ٥٠ ٠٠٠حنو شهدها اليت 

  . واإلقليمية والدوليةالوطنية

غريها من القانونية يف بلدان احلاالت وملشتغلني باملهن وعززت اجلهود اإلعالمية للوصول إىل ا -١١١
 احملامني الدولية رابطةباالشتراك مع " حملاميات األفريقياتا ستدعاءا"وأطلقت محلة . بلدان يف أفريقياال

ت األفريقيات املأذون هلن بتمثيل اين عليهم أو الضحايا  دف زيادة عدد احملاميا٢٠١٠مايو /أياريف 
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 ، بلدا تقريبا١٥ احملامني الوطنية يف رابطاتر احلملة اإلعالمية، املنظمة باالشتراك مع وفّوت. أمام احملكمة
 .لدول األفريقيةيف االقانونية املشتغلني باملهن فرصة فريدة إلذكاء الوعي باحملكمة وزيادة فهمها بني 

 وتعزيزها وكذلك اأفريقياملشتغلني باملهن القانونية يف وساعدت احلملة أيضا على إقامة شبكات مع 
 اليت ميكن استخدامها مرة أخرى يف املستقبل للتعاون مع احملليةواملطبوعات على حتديد األحداث 

  .ع أن تنتشر احلملة يف مناطق أخرىومن املتوق. احملكمة

 نظمت حلقتان دراسيتان حمليتان عن احملكمة مع أصحاب املصلحة وباإلضافة إىل ذلك، -١١٢
واهلدف من . الرئيسيني ومت متويلهما بالتربعات السخية املقدمة من فرنسا ومنظمة الفرانكوفونية الدولية

 وياوندي ٢٠٠٩ديسمرب /السنغال يف كانون األولبهاتني احللقتني الدراسيتني املعقودتني يف داكار 
  هو تنظيم مناقشات مع كبار املسؤولني بالوزارات الرئيسية٢٠١٠أكتوبر /شرين األولتيف بالكامريون 
سية لنظام روما األساسي وتبادل أفضل املمارسات ي احملامني واتمع املدين حول النقاط الرئورابطات

جامعة ، مبا يف ذلك مع ٢٠١١ومن املقرر تنظيم حلقات دراسية أخرى يف عام . املتعلقة بالتعاون
  .الدول العربية

  العمليات امليدانية  -دال

 بعثة ٥٠٠ير املساعدة والدعم ملا يقرب من قدمت املكاتب امليدانية خالل الفترة املشمولة بالتقر -١١٣
  . يف بلدان احلاالت اخلمسةخارجية وداخلية

م العمليات ، بدأ قس٢٠١١يوليه / متوز١ومع إغالق املكتب امليداين يف أبيشي املتوخى يف  -١١٤
امليدانية التابع لقلم احملكمة تنسيق اجلهود لتوفري الكفاءات مثال عن طريق إعادة توزيع املوارد على 
احلاالت  األشد احتياجا إىل الدعم امليداين، وإعادة توزيع املواد واملعدات، وتنفيذ التدريب التخصصي 

  .حملليللموظفني احملليني لضمان إعادة إندماجهم يف سوق العمل ا

.  حتليال ألكثر السبل فعالية لدعم عمليات احملكمة فيما يتعلق باحلالة يف كينيااملسجلوأجرى  -١١٥
، بالتشاور مع املدعي العام، على فتح كيان صغري ٢٠١٠سبتمرب /ووافق رئيس احملكمة يف أيلول
  .ومؤقت للدعم امليداين يف نريويب

 االستعراضي، نظم قسم العمليات امليدانية ملمثلي الدول ويف إطار األنشطة اجلانبية للمؤمتر -١١٦
واغتنمت . األطراف وأعضاء جلنة امليزانية واملالية زيارات للمكاتب امليدانية للمحكمة يف بونيا وكمباال

احملكمة هذه الفرصة لتسليط الضوء على التحديات التشغيلية اليت تؤثر على عمل احملكمة يف بلدان 
  .احلاالت

  ملوارد البشريةا  -هاء

تنفيذ على  عالية إستراتيجيةق أمهية ي طوال الفترة املشمولة بالتقرير، تعل واصلت احملكمة، -١١٧
 ٦٩٧، مما أسفر عن توظيف مع األهداف املقررةأنشطة التوظيف اتفقت و.  املوارد البشريةإستراتيجية

وبدأت اإلجراءات املتعلقة . سية جن٧٢ ميثلون، فنية يف وظائف ٣١٧ مموظفا على وظائف ثابتة، منه
تعزيز قدرات مديري التوظيف واستهداف البلدان املمثلة متثيال ناقصا من خالل أنشطة توظيف جديدة ب

  .دوران املوظفني أقل من عشرة يف املائةكان معدل و. بنجاح



ICC-ASP/9/23 

23-A-221110   20 

واقع امليدانية ومت التوصل إىل اتفاقات بشأن حتسني شروط اخلدمة للموظفني املعينني دوليا يف امل -١١٨
احملكمة االهتمام على سبيل تواصل و. الضمان االجتماعينظام  إدخال حتسينات على بشأنلمحكمة ول

ما يتعلق فيوهناك تقدم ملحوظ . للموظفني عايةبرامج الروسياسة التنمية البشرية األولوية بتطوير 
، مجيع أحناء احملكمةعلى لزامية دورة سنوية إشكل يف طبق اآلن الذي ين ،رسيخ نظام إدارة األداءبت
هذه  وترتبط ،لتعلملاآلن خطة سنوية هناك و. ضع ج استراتيجي للتعلم والتدريبفيما يتعلق بوو

  .ارتباطا وثيقا بنظام تقييم األداءاخلطة 

  اإلستراتيجيالتخطيط   -واو

 اإلستراتيجيةنقيح اخلطة وبعد ت.  هي اإلطار املشترك إلدارة احملكمةاإلستراتيجيةما زالت اخلطة  -١١٩
 تنفيذتعتزم احملكمة تنقيحها كل ثالث سنوات مع التركيز على ، ٢٠٠٨أغسطس /إىل حد كبري يف آب

جتمع جملس التنسيق التابع  يف السنوات املاضية، ا حدثوكما. خالل فترة الثالث سنوات احلالية اخلطة
 بعد ذلك مدتواست. اإلستراتيجيةلخطة وفقاً ل ٢٠١٠عام باألهداف املتعلقة لمحكمة لوضع ل

واستمر . األهداف املشتركة املتعلقة باألجهزة والشعب واألقسام املختلفة من هذه األهداف الشاملة
  . حمددةإستراتيجيةات الشاملة الرامية إىل تنفيذ أهداف اإلستراتيجيأيضاً تنفيذ 

وعلى سبيل املثال، .  السابقةشرعت احملكمة يف وضع معايري قابلة للقياس لبعض األهداف و -١٢٠
مكانتها يف تعزيز هو توسيع نطاق املعرفة باحملكمة وكان معيار األداء يف جمال التوعية واإلعالم 

وبناء على توصيات اجلمعية يف دورا السابعة، تقوم احملكمة حاليا بتنفيذ استراتيجيتها . ة احمللياتاتمع
  . هلاشرات األداءؤمبعض بوضع املتعلقة بالضحايا، مبا يف ذلك 

ألنشطة  بدته الدول ملسألة التوزيع اجلغرايفأوعالوة على ذلك، وبناء على االهتمام الذي  -١٢١
، شرعت احملكمة يف وضع اإلستراتيجيالتخطيط السابقة املتعلقة بناقشات املاحملكمة يف سياق 

  . لعملياا امليدانيةإستراتيجية

 عملية واسعة النطاق إلدارة ٢٠٠٨يف عام احملكمة بدأت ، ستراتيجيةاإلمبا يتماشى مع اخلطة و -١٢٢
وأدت هذه العملية إىل حتديد املخاطر . املخاطر واستمرت هذه العملية طوال الفترة املشمولة بالتقرير

كلفت املخاطر ذات األولوية يف سبع جماالت، واحملكمة ومجعت . ذات األولوية اليت تواجه احملكمة
. بشأن كيفية إدارا بأفضل وجهتقدمي مقترحات معنياً بكل منها ببني األجهزة  كاً مشترالً عاماًفريق

وتقوم احملكمة حاليا باستعراض هذه . ، تلقت احملكمة مقترحات األفرقة العاملة٢٠١٠ويف عام 
ذه واستكملت احملكمة يف الوقت الذي مت فيه إعداد هذا التقرير النظر يف أربعة من ه. املقترحات

  .املقترحات، وستبدأ احملكمة العملية باعتماد بعض اإلجراءات ذات األولوية امللموسة املقترحة

 للمحكمة، حددت احملكمة لنفسها هدف إعادة النظر يف تصميم اإلستراتيجيةويف اخلطة  -١٢٣
ويف ومع ذلك، . ٢٠١٨-٢٠١١العمليات واستكمال عملية إعادة تنظيم احملكمة بأسرها خالل الفترة 

ضوء الرغبة القوية اليت أبدا اجلمعية وجلنة امليزانية واملالية بأن تبحث احملكمة عن مزيد من الفعالية، 
، مع التركيز على جماالت اإلدارة اليت ٢٠٠٩بدأت احملكمة عملية إعادة التنظيم بالفعل يف منتصف عام 

رت اجلهود الرامية إىل زيادة الكفاءة استمو.  فيها- أو املوارد-ميكن حتقيق وفورات من حيث التكلفة
رابعة عشرة واخلامسة الطوال الفترة املشمولة بالتقرير، على النحو املبني يف التقرير املقدم إىل الدورتني 

  . للجنة امليزانية واملاليةعشرة 
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  مكتب االتصال يف نيويورك  - زاي

 نيويورك تسهيل وتعزيز  املتحدة يفاألمم لدىلمحكمة التابع لواصل مكتب االتصال  - ١٢٤
التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالا، وكذلك بني احملكمة والبعثات 

املعلومات بني احملكمة تبادل الدائمة واملراقبة لدى األمم املتحدة، من خالل اتصاالت مستمرة و
  .واألمم املتحدة والبعثات

وجتميع وحتليل وتوزيع املعلومات والتقارير املتعلقة بالتطورات  قام مكتب االتصال برصدو  - ١٢٥
ويواصل مكتب االتصال االشتراك، بصفة . واملناقشات املتصلة مباشرة باحملكمة يف األمم املتحدة

مراقب، يف اجتماعات اجلمعية العامة وجملس األمن واهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة ويقدم 
  . ملسؤولني باحملكمة بنتائج هذه االجتماعاتتقارير إىل كبار ا

 احملكمة مع نظرائهم يف موظفيزيارات واجتماعات كبار تيسري مكتب االتصال وواصل  - ١٢٦
وقدم مكتب االتصال أيضا الدعم للتقرير السنوي الذي يقدمه . وتقدمي الدعم هلااألمم املتحدة 

 للتقريرين نصف السنويني اللذين ككمة وكذلرئيس احملكمة إىل اجلمعية العامة بشأن أنشطة احمل
املشمولة يف املتوسط خالل الفترة مكتب االتصال عقد و. يقدمهما املدعي العام إىل جملس األمن

  .للمجموعات اإلقليمية نيت إعالمينيجلست اجتماعاً ثنائياً و٨١بالتقرير 

ثامنة  للدورة اللدعما، راف باالشتراك مع أمانة مجعية الدول األط االتصال،وقدم املكتب - ١٢٧
قدم اخلدمات التقنية ، كما ٢٠١٠مارس /نيويورك يف آذارللجمعية املعقودة يف املستأنفة 

وواصل مكتب االتصال تقدمي املعلومات والوثائق . الجتماعات املكتب والفريق العامل يف نيويورك
 على تنظيم اجتماعات مع إىل البعثات الدائمة يف نيويورك، عند الطلب، وساعد رئيس احملكمة

  .املسؤولني باألمم املتحدة واالحتاد األفريقي ملناقشة املسائل املتصلة باحملكمة

  اليت يوجد مقرهاوواصل املكتب القيام مبشاورات منتظمة مع ممثلي املنظمات غري احلكومية - ١٢٨
ات الالزمة تراتيجياإلسيف نيويورك بشأن املسائل ذات األمهية للمحكمة وتبادل األفكار بشأن 

  .لتعزيز الدعم الدبلوماسي والسياسي للمحكمة يف األمم املتحدة واالحتاد األفريقي

  مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي  -حاء

من أجل التشجيع على توثيق العالقات بني احملكمة واالحتاد األفريقي، قررت مجعية الدول  - ١٢٩
، ب اتصال للمحكمة يف مقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابااألطراف يف دورا الثامنة إنشاء مكت

  .)٥(أثيوبيا

ومن أجل تنفيذ هذه الوالية، اختذت احملكمة فوراً اإلجراءات الالزمة لتعيني رئيس ملكتب  - ١٣٠
  .االتصال

                                                 
، ICC-ASP/8/Res.3، الد األول، اجلزء الثاين،)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ...  الوثائق الرمسية )٥(

 .٢٨الفقرة 
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وتبني أثناء االجتماعات . بعثة إىل أديس أبابا، أوفدت احملكمة ٢٠١٠يناير /يف كانون الثاينو - ١٣١
  أبابا إاليف أديسللمحكمة أنه ال ميكن فتح مكتب اتصال اليت عقدا البعثة مع السلطات االثيوبية 

  . األفريقي مبنحها مركز املراقبادبناء على اتفاق مع االحت

ولتعجيل هذه املسألة وضمان حصول ممثلي الدول األطراف يف أديس أبابا على معلومات  - ١٣٢
قترح، قام أحد املسؤولني الرئيسيني باحملكمة ببعثة مدا شهرين بني مناسبة عن مكتب االتصال امل

تيسري ب، يف مجلة أمور،  القيامبابا من أجلأديس أ إىل ٢٠١٠أغسطس /يونيه وآب/حزيران
وعلى الرغم من التقدم احملرز يف هذه .  االحتاد األفريقيمفوضيةاالجتماع بني رئيس احملكمة ورئيس 

  .عثة من إبرام مذكرة تفاهم مع االحتاد األفريقياملدة، مل تتمكن الب

رفض يف الوقت احلاضر طلب ياالحتاد األفريقي أن   مؤمتر، قرر٢٠١٠يوليه / متوز٢٩ويف  - ١٣٣
  .احملكمة فتح مركز اتصال لدى االحتاد األفريقي

، ٢٠١١ أو أوائل عام ٢٠١٠ واقعية لفتح مكتب االتصال يف عام بوادرولعدم وجود  - ١٣٤
  . احملكمة اإلعالن الصادر لشغل وظيفة رئيس املكتبتسحب

إليها وال تزال احملكمة ملتزمة بتوثيق االتصال مع االحتاد األفريقي، وفقا للوالية املعهود ا  - ١٣٥
  .توجيهات من اجلمعيةويف انتظار مزيد من العلى استعداد لفتح مكتب االتصال، هي من اجلمعية، و

  املباين الدائمة  -طاء

 مشيدت هامر شركةمع مت التوقيع على العقد بشأن املسابقة املعمارية، الصادر قرار اليف أعقاب  -١٣٦
يف تنتهي مارس وس/يف آذار يلوبدأت مرحلة التصميم األو). التاريخ(يف للهندسة املعمارية السن 

يل، يف يم األووستبدأ مرحلة التصميم النهائي بعد املوافقة على التصم. ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
 تعديالت الطفيفةاحملكمة بعض الوأدخلت . وتواصل احملكمة تقدمي املدخالت الالزمة. ٢٠١٠اية عام 

وال يزال املشروع يف حدود . يف املنظمةعلى التصميم األوىل مبا يتفق مع التعديالت اليت أجريت 
  .امليزانية

  جعة احلساباتمراجلنة   -ياء

عضوية لتحديد مرشحني للإجراءات على النطاق العاملي قرير ت املشمولة بالخالل الفترةاختذت  -١٣٧
السيد رئيس احملكمة بعد ذلك وعني .  يف اللجنةأعضاء خارجينيبوصفهم يف جلنة مراجعة احلسابات 

 )هولندا(مويس جول ، والسيد )النمسا (لوكيتس، والسيد كريستوف )األرجنتني (الزايتسانتياغو 
الذي ) استراليا (اتونفيد دياآلن، بعد إضافة السيد داحلسابات وتضم جلنة مراجعة . ةأعضاء يف اللجن

  . األربعة املطلوبنياخلارجيني سبق تعيينه من قبل، األعضاء 

 ٢١، واجتماعها الثالث عشر يف أبريل/نيسان ٢٨يف الثاين عشر وعقدت اللجنة اجتماعها  -١٣٨
  .املاليةقريرا سنويا عن أنشطتها إىل جلنة امليزانية و تتوقدم، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢و
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  املساعدة املقدمة إىل احملكمة اخلاصة لسرياليون  -كاف

، واصلت احملكمة تقدمي ٢٠١٠مايو / أيار١٢من بداية الفترة املشمولة ذا التقرير حىت  - ١٣٩
ت ذات الصلة، إىل  وغريها من املساعدا، واملرافق، وخدمات االحتجاز ومرافقهاتقاعالخدمات 

بيد أنه وبالنظر إىل زيادة عمليات  .احملكمة اخلاصة لسرياليون أثناء حماكمتها تشارلز تايلور يف الهاي
احملاكمة اليت تقوم ا احملكمة، اتفق على أن تتوقف احملكمة اخلاصة لسرياليون عن استخدام مرافق 

هلا أن تستخدم بدال من على أن يكون ، ٢٠١٠مايو / أيار١٣ من االقاعات التابعة للمحكمة اعتبار
وأخلت احملكمة اخلاصة لسرياليون ثالثة من املكاتب األربعة اليت  .ذلك مرافق احملكمة اخلاصة للبنان

  .كانت تشغلها يف احملكمة

وطلبت احملكمة اخلاصة لسرياليون من احملكمة السماح هلا مبواصلة استخدام مرافق تكنولوجيا  - ١٤٠
ت واالتصاالت التابعة للمحكمة، وقبو ومركز احتجاز كامل التجهيز لفريق الدفاع عن املعلوما

ووافقت احملكمة على هذه  .تايلور، فضال عن إمكانية استخدام مرافق القاعات كلما دعت الضرورة
الطلبات، واقترحت متديد مذكرة التفاهم يف حدود اخلدمات اليت ستواصل احملكمة تقدميها 

 .اصة لسرياليون، وذلك من خالل رسائل متبادلة تورد تفاصيل هذه اخلدماتللمحكمة اخل

  االنتخابات والتعيينات-سادسا

 ٢٠٠٩نوفمرب / املعقودة يف تشرين الثاينأُجريت يف الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف  - ١٤١
وانتخبت .  وسايغا مللء املنصبني القضائيني الشاغرين بعد انصراف القاضيني شهاب الدينانتخابات

اجلمعية القاضية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي والقاضية كونيكو أوزاكي لتتوليا مهامهما يف احملكمة 
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٠اعتباراً من 

 من كلية تعيني الربوفيسور خوسيه الفاريزاملدعي العام ، أعلن ٢٠١٠أبريل /نيسان ٢٨ ويف  - ١٤٢
ويتضمن الس . القانون الدويلاملدعي العام بشأن مستشارا خاصا ملكتب ورك احلقوق جبامعة نيوي

ماكينون من كلية احلقوق جبامعة . أيضا الربوفيسور كاترين أاملدعي العام االستشاري ملكتب 
اجلرائم اجلنسانية، بشأن ا خاصا مستشار ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاينمتشيغان اليت عينت يف 

يونيه /الذي عني يف حزيرانمنديز من كلية احلقوق باجلامعة األمريكية بواشنطن والربوفيسور خوان 
مستشارا خاصا بشأن الوقاية من اجلرمية، والربوفيسور تيم ماكورماك من كلية احلقوق يف  ٢٠٠٩
. لقانون اإلنساين الدويلبشأن ا  مستشارا خاصا ٢٠١٠مارس /آذارالذي عني يف ملبورن 

 مستشارا خاصا ٢٠٠٩نوفمرب /رت يف تشرين الثاينيبنيامني فرالسيد عين وباإلضافة على ذلك، 
وجيوز للمدعي العام مبوجب .  للمكتبيملكتب املدعي العام وعضوا شرفيا يف الس االستشار

  . أن يعني مستشارين من ذوي اخلربة القانونية يف جماالت حمددة٤٢ من املادة ٩الفقرة 

مدير شعبة اخلـدمات    ) إيطاليا (يب، توىل السيد إيفان ألي    ٢٠١٠وبر  أكت/ تشرين األول  ١ويف   -١٤٣
  .اإلدارية املشتركة التابعة لقلم احملكمة مهام منصبه
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  املؤمتر االستعراضي  -سابعا

١٤٤ - ١١مايو إىل / أيار٣١قد املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي يف الفترة من ع 
 رئيس احملكمة، والنائب األول لرئيس احملكمة، شاركو. ، أوغندا يف كمباال٢٠١٠يونيه /حزيران

من  ، فضال عن عدد من موظفي احملكمة، يف أجزاء خمتلفة من املؤمتر، املسجلواملدعي العام و
، سعت احملكمة أيضا بالتقييم يتعلق ماوفي. إىل مواضيع التقييم املختلفةللمؤمتر البيانات االفتتاحية 

لتزويدهم املؤمتر انعقاد قبل  املواضيع املختلفة بشكل استباقيإىل مشاركة امليسرين املعنيني ب
اليت املعلومات الالزمة بشأن األنشطة ذات الصلة باملعلومات الالزمة للمناقشات وموافام جبميع 

  .تقوم ا احملكمة

   اجلديدةاتالنضماما  -ثامنا

ومجهورية غالديش دول جديدة خالل الفترة املشمولة بالتقرير وهي بنأربع أودعت  - ١٤٥
وسانتا لوسيا وسيشيل صكوك تصديقها على نظام روما األساسي لدى األمني العام لألمم مولدوفا 
  .املتحدة

 خالل الفترة وصدقت الدول الثالث على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا - ١٤٦
.  دولة٦٤ذا االتفاق نتيجة لذلك املشمولة بالتقرير وأصبح جمموع عدد الدول اليت صدقت على ه

  . من نظام روما األساسي٤٨ويشار إىل اتفاق االمتيازات واحلصانات يف املادة 

  اخلامتة  -تاسعا

شهد عمل احملكمة تطورات كبرية خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مع افتتاح حالة جديدة،  -١٤٧
 واملثول الطوعي ملتهمني اثنني يف حالة ،أحد املتهمنيومواصلة ثالث حماكمات، وإسقاط التهم عن 

 ، يف احلالة نفسها)السودان (البشريالرئيس أمر قبض ثان ضد باحلضور، وإصدار تكليف دارفور عمال ب
وال تزال العديد من  .والقبض على مشتبه به جديد يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  .حىت اآلنظلت عالقة  اليت ةالتسعأوامر القبض يذ التحديات قائمة، إال أن أكثرها إحلاحا تنف
___________  


