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   مقدمة  – أوال

اعتبارا من الدورة السادسة جلمعية ") احملكمة("نشطة احملكمة اجلنائية الدولية يوفّر هذا التقرير نظرة عامة عن أ  - ١
 لغاية ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول -نوفمرب/ من تشرين الثاين") اجلمعية("بدول األطراف يف نظام روما األساسي 

   .٢٠٠٨سبتمرب /  أيلول٣٠

عقاب القَبض على شخصني أ يف ٢٠٠٨ التنامي يف عام  تواصلت األنشطة القضائية اليت تضطلع ا احملكمة يف   - ٢
ويوجد حاليا أربعة أشخاص رهن االستيداع باحملكمة وأما القضايا املتعلقة م فهي متر مبراحل خمتلفة . ثنني وتسليمهماا

  ٠من املقاضاة

هورية الكونغو  ، متّ تسليم السيد ماتيو نغودجولو شوي للمحكمة من قبل مج٢٠٠٨فرباير / شباط٧ويف    - ٣
 ٢٦ويف . وقامت الدائرة التمهيدية األوىل يف مرحلة الحقة بضم قضيته اىل قضية السيد جريمني كاتنغا. الدميقراطية

سبتمرب أكّدت الدائرة التمهيدية األوىل عشراً من الّتهم املتعلقة جبرائم ضد اإلنسانية او جرائم حلرب ضد كال /يلولأ
  .الشخصني وقدمتهما للمحاكمة

صدرته الدائرة أ، سلّمت بلجيكا السيد جان بيار مببا للمحكمة عمال بأمر بالقبض ٢٠٠٨يوليه /  متوز٣ويف   -٤
والسيد مببا متهم بارتكابه ثالث جرائم ضد اإلنسانية . التمهيدية الثالثة فيما يتصل باحلالة يف مجهورية إفريقيا الوسطى

ىل السيد مببا أمام الدائرة التمهيدية الثالثة إاستماع لتأكيد التهم املوجهة ن تبدأ جلسة أومن املقرر . ومخس جرائم حرب
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤يف 

 ١٣ت يوم ابتدائية األوىل بوقف كافة اإلجراءالويف احلالة املتعلقة بالسيد توماس لوبنغا دييلو، أمرت الدائرة ا  - ٥
إلفراج غري املشروط عن املتهم يف ظل عدم إفصاح اإلدعاء للدفاع عن  وأمرت يف وقت الحقا  با٢٠٠٨ هيوني/حزيران 

وقد استأنف اإلدعاء قرار وقف اإلجراءات واألمن باإلفراج عن السيد . دليل براءة حمتمل حصل عليه بشرط السرية
  .ستئنافاللوبنغا وبقاء السيد لوبنغا قيد االستيداع حلني البدء يف إجراءات ا

٦-  أوغندا، ومجهورية الكونغو : عي العام حتقيقاته يف احلاالت األربع املعروضة على احملكمة وهيوواصل املد
ونتيجة للتحقيقات اليت أجريت يف احلالة السائدة يف دارفور، . فريقيا الوسطى ودارفور، السودانأالدميقراطية، ومجهورية 

وادعى . ب الفخامة عمر حسن البشري ، رئيس السودان على صاحضالسودان، قدم املدعي العام، التماسا بإلقاء القب
ويتوىل قضاة . ن السيد البشري مسؤول جنائيا عن اإلبادة اجلماعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلربأاملدعي العام 

  .الدائرة التمهيدية األوىل النظر يف االلتماس املذكور

راك الدول األطراف ودول أخرى واملنظّمات الدولية واإلقليمية شإنشطتها، أ      وواصلت احملكمة، يف اضطالعها ب-٧
وقد . تفاقات الواجبة التطبيق اليت أبرمتها احملكمةالواتمع املدين، يف ظل التقيد الصارم بنظام روما األساسي وا

 وجه العموم وعلى حني لوحظ وجود تعاون على. ىل جهات فاعلة خمتلفةإصدرت احملكمة العديد من طلبات التعاون أ
  . ىل املزيد من الدعم حلماية الشهودإن الدول مل تنفذ سبعة من أوامر إلقاء القبض وأن هناك حاجة أإال 
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  ت القضائية ا اإلجراء  -ثانيا  

 ضحية قدموا طلبات باملشاركة يف اإلجراءات القضائية يف حالة من احلاالت أو قضية ٩٦٠هناك ما جمموعه  -٨
. واإلجراءات القضائية اليت تضطلع ا احملكمة هي علنية من حيث املبدأ.  ضحية باملشاركة١٢٦من القضايا وأُذن ل 

نترنت إلوالقرارات اليت تتخذها الدوائر والطلبات املقدمة من األطراف واملشاركني تنشر على موقع احملكمة على ا
)http://www.icc-cpi.int (رات بسرية ملدة معينة من الزمن وذلك وقد حتاط، يف بعض الظروف، اإلجراءات أو القرا

  . هذا التقرير سوى املسائل العلنيةييغط وال. على سبيل املثال حلماية أمن الضحايا والشهود

   احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية -ألف

  املدعي العام ضد توماس لوبنغا ديالو  - أ

جنوليني وحتاد الوطنيني الكاذي يزعم إنه قائد  تواصلت التحضريات الالزمة حملاكمة توماس لوبنغا ديالو، ال -٩
 يهيون/  حزيران١٣للمصاحلة والسالم،وقائد أركان اجلناح العسكري لالحتاد وهو القوات الوطنية لتحرير الكونغو لغاية 

 وطوعياً ياًجبارإوالسيد لوبنغا متهم جبرائم حرب وهي حتديدا جتنيد أطفال يف اخلامسة عشرة من عمرهم  . ٢٠٠٨
  . فعليا يف األعمال العدائيةاشاركوي يستعانة م كالاو

 بوقف اإلجراءات، فأوقفت بذلك وىل قراراًألبتدائية اال، أصدرت الدائرة ا٢٠٠٨ هيوني/  حزيران١٣  ويف  -١٠
من ) ه(رتأت الدائرة أن املدعي العام قد استخدم على حنو غري صحيح الفقرة الفرعية او. الدعوى من مجيع جوانبها

فصاح عن مستندات أو إلوهي اليت متكن املدعي العام من عدم ا( من نظام روما األساسي ٥٤ من املادة ٣رة الفق
معلومات حصل عليها بشرط السرية ولغرض واحد فقط وهو إجياد أدلة جديدة إال أن يوافق على ذلك من يقدم هذه 

راءة حمتمل، فعطل بشكل خملّ غري سليم فرص على حنو حرم السيد لوبنغا من جانب جوهري من دليل ب) املعلومات 
دلة املشار إليها وحتديد ما إذا كان ألوانتهت الدائرة كذلك إىل أن القضاة منعوا من استعراض ا.إعداد الدفاع عن نفسه

ويف ظل هذه الظروف، ارتأت . فصاح عن دليل براءة حمتمل يشكل خرقا حلق السيد لوبنغا يف حماكمة عادلةإلعدم ا
فراج غري املشروط عن السيد لوبنغا إلونتيجة لوقف اإلجراءات هذا، أمرت الدائرة با. رة ضرورة وقف اإلجراءاتالدائ
 .٢٠٠٨ هيوني/  متوز ٢يف 

ستئناف ضد قرار وقف ال منحت الدائرة االبتدائية األوىل اإلدعاء إذناً با٢٠٠٨ هيولي/  متوز ٢ ويف  -١١
 أوقفت دائرة هيولي/ متوز٧ويف . اإلدعاء قرار اإلفراج عن السيد لوبنغاويف ذلك اليوم ذاته، استأنف . اإلجراءات

ويف وقت تقدمي هذا التقرير، مل يكن قد مت بعد البت يف كال . ستئنافالنفاذ قرار اإلفراج حلني النظر يف اإستئناف الا
 .ستئناف، ومازال السيد لوبنغا قيد االستيداعال ا طليب

وىل طلبا برفع قرار وقف اإلجراءات ألبتدائية االدم املدعي العام إىل الدائرة ا ، ق٢٠٠٨ هيولي/ متوز١١ ويف  -١٢
 متوز ٣٠ويف . يف أعقاب االتفاقات اليت متت مع بعض اجلهات املقدمة للمعلومات برفع بعض القيود املتعلقة بالسرية

 اليت متت مع اجلهات املقدمة أغسطس ، قدم املدعي العام معلومات إضافية بشأن االتفاقات/  آب ٢٢ و ٨، وهيولي/
وىل أن الطلب املقدم من املدعي العام ألسبتمرب، قررت الدائرة ا/  أيلول ٣ويف .للمعلومات برفع القيود اخلاصة بالسرية
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فصاح عن إل وضعتها لرفع وقف اإلجراءات وأن الطرائق اليت اقترحها املدعي العام لتناول مسألة اال يستويف الشروط اليت
وتبعا لذلك نأت الدائرة بنفسها عن رفع .ية تشكل خرقا جلوانب أساسية من حق السيد لوبنغا يف حماكمة عادلةمواد سر

ستئناف يف مسألتني البتدائية طلب املدعي العام اال، رفضت الدائرة ا٢٠٠٨ديسمرب /  أيلول ٢٦ويف . وقف اإلجراءات
الذي صاغ املسألتني ولكنها منحت املدعي العام   العام هوناشئتني عن هذا القرار األخري الذي اختذ حيث أن املدعي

 .بتدائيةالصياغاما من قبل الدائرة ا ستئناف املسألتني املذكورتني بالشكل الذي أعيد بهاحق 

 ، قرارين تناوال حكمني ٢٠٠٨ هيولي/  متوز ١١ستئناف، يف الوأثناء التحضري للمحاكمة، أصدرت دائرة ا -١٣
ويف . دعاءالفصاح عن الدليل من قبل الدفاع واإلئل تتعلق مبشاركة الضحايا يف اإلجراءات وايف القضية، بصدد مسا

بتدائية إىل أن املسائل املطروحة ستؤثر تأثريا كبريا على القيام باإلجراءات بشكل عادل الكلتا احلالتني ، انتهت الدائرة ا
لقضايا تسوية فورية من شأنه أن يدفع بسري اإلجراءات ستئناف لالوسريع أو على نتيجة احملاكمة وأن تسوية دائرة ا

ستئناف أن تضفي ال لقرارات دائرة ايينبغ وباإلضافة إىل إمكانية الدفع باإلجراءات قدما يف قضية السيد لوبنغا. قدما
ن األعداد مزيدا من الوضوح على اإلجراءات القضائية املقبلة من حيث أن كال القرارين يتناوالن اجلوانب األساسية م

 .يللمحاكمة أو اإلجراءات مبوجب نظام روما األساس

ستئناف، وفرت احملكمة للسيد لوبنغا املساعدة القانونية اليت ال  وخالل التحضريات للمحاكمة وإلجراءات ا -١٤
ن  م٦٧ من املادة ١مشلت دفع كامل أجور فريق الدفاع عنه وذلك حق من حقوقه مبوجب الفقرة الفرعية د من الفقرة 

وقام حمامى الدفاع العام بتوفري البحوث .  والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والئحة احملكمةينظام روما األساس
 . الزم لفريق الدفاعلالقانونية والدعم ا

 وقدمت احملكمة املساعدة للضحايا األربعة املشاركني يف اإلجراءات القضائية ، وذلك وفقا للقواعد اإلجرائية  -١٥
ووفر احملامى املذكور .  ضحية طلبوا املشاركة يف القضية٧٣ومثل حمامى الدفاع العام . اإلثبات ولالئحة احملكمةوقواعد 

 .    للممثلني القانونيني الثالثة للضحايا املشاركنينياملساعدة واملشورة القانوني

   املدعي العام  ضد جريمني كاتنغا و ماتيو نغودجولو شوي  - ٢

 عمال ٢٠٠٨.فرباير/ شباط٧رية الكونغو الدميقراطية السيد ماتيو نغودجولو شوي للمحكمة يف سلّمت مجهو  -١٦
، ضمت الدائرة ٢٠٠٨مارس / آذار ١٠ويف .٢٠٠٧بأمر بالقبض خمتوم صادر عن الدائرة التمهيدية األوىل يف عام 

قراطية ميذي كانت مجهورية الكونغو الدالتمهيدية األوىل قضية السيد نغودجولو شوي اىل قضية السيد جريمني كاتنغا ال
ستئناف ضم ال، أيدت دائرة ا٢٠٠٨ هيوني/ حزيران٩ويف .٢٠٠٧كتوبر أ/ تشرين األول١٨قد سلّمته للمحكمة يف 

  .ىل بعضيهماإالقضيتني 

القتل العمد،  وأمنها جرائم القتل ( ىل السيد كاتنغا والسيد نغودجولو تسع م جبرائم احلرب إووجهت   -١٧
ومهامجة املدنيني،  سترقاق اجلنسي،الستعانة باألطفال وجتنيدهم إجبارياً وطوعيا، واالو الالإنسانية، واأاملعاملة القاسية و

ربع م تتعلق جبرائم أو) الء عليهايستالا وأمتهان الكرامة الشخصية وتدمري ممتلكات العدو او غتصاب،الوالنهب، وا
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ثناء اهلجوم على قرية أ، زعم ارتكاا )غتصابالسترقاق اجلنسي واالعال الالإنسانية، وامنها القتل، واألف( ضد اإلنسانية 
  .٢٠٠٣فرباير / شباط٢٣ية يف طقراميبوغورو جبمهورية الكونغو الد

 ١٦ لغاية ٢٠٠٨ هيوني/  حزيران٢٧ىل املشتبه ما يف الفترة من إعتماد التهم املوجهة الوانعقدت جلسة   -١٨
عتمدت او. عتماد التهما، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارا ب٢٠٠٨سبتمرب / يلولأ ٢٦ويف . ٢٠٠٨ هيولي/متوز

سترقاق الستعانة باألطفال وجتنيدهم إجبارياً وطوعيا واالهي جرائم القتل العمد وا(الدائرة سبع م جبرائم احلرب 
هي القتل ( ث م تتعلق باجلرائم ضد اإلنسانية وثال) اجلنسي ومهامجة املدنيني والنهب وتدمري ممتلكات العدو 

و الالإنسانية أاملعاملة القاصية ( وامتنعت احملكمة عن اعتماد متني جبرائم احلرب ). غتصابالسترقاق اجلنسي واالوا
ائرة السيد وقدمت الد. وجهها املدعي العام) نسانيةإأفعال ال(وم جبرائم ضد اإلنسانية ) الشخصية وامتهان الكرامة

  .بتدائيةالمام الدائرة اأكاتنغا والسيد نغودجولو شوي للمحاكمة 

ستئناف قرارات بشأن عدد من الطعون اليت خلصت الدائرة الصدرت دائرة اأهيدية، موطوال املرحلة الت  - ١٩
ت بشكل منصف وسريع أو ن تؤثر تأثرياً كبرياً على سري اإلجراءاأىل أن املسائل قيد النظر من شأا إالتمهيدية فيها 

ىل إن تدفع عملياً باإلجراءات أستئناف هلذه املسائل تسوية فورية العلى نتيجة احملاكمة وأن من شأن تسوية دائرة ا
ستئناف نطاق ما يسمح بتحريره من الومشلت مسائل التفسري اجلوهرية لنظام روما األساسي اليت تناولتها دائرة ا. األمام

ىل بعض وحق إىل الوثائق محاية للشهود والضحايا وغريهم، وضم الدائرة التمهيدية للقضايا بعضها إد ستناالاملعلومات با
رات اليت اتخذت يف قضية السيد اوكما هو الشأن بالنسبة للقر. املتهم يف الترمجة الشفوية بلّغات غري لغات عمل احملكمة

ن تدفع بسري اإلجراءات قدماً يف هذه القضية بعينها وتوفر أن شأا ستئناف مالرات اليت تتخذها دائرة االوبنغا، فإن القر
  .التوجيه لسائر الدوائر مستقبال

ستئناف، وفرت احملكمة لكلّ من السيد كاتنغا والسيد نغودجولو الا وخالل اإلجراءات التمهيدية وإجراءات   - ٢٠
اع عنهما وذلك طبقاً ملا حيق هلما مبوجب الفقرة شوي املساعدة القانونية مبا يف ذلك تسديد كامل أجور أفرق الدف

وقام حمامي الدفاع العام بتوفري البحوث القانونية والدعم .  من نظام روما األساسي٦٧من الفقرة من املادة ) د(الفرعية 
  .لفرقي الدفاع واملساعدة القانونية املباشرة لفريق الدفاع عن السيد نغودجولو شوي

سون ضحية يف اإلجراءات القضائية من خالل ممثليهم القانونيني وذلك مبساعدة قدمتها  وشارك سبعة ومخ- ٢١
وبالنظر اىل وجود . ن تسعة عشرة ضحية من هؤالء هم معوزون وتلّقوا مساعدة مالية من احملكمةأوتبني . احملكمة

اع العام بتمثيل جمموعة من عشرة ضحايا تضارب مزعوم يف املصاحل يتعلق مبمثل من املمثلني القانونيني، قام حمامي الدف
 .كما وفر حمامي الدفاع العام مساعدة ومشورة قانونيتني ملمثلي الضحايا املشاركني اآلخرين. أثناء جلسة تأكيد التهم

  ا ملدعي العام ضد بوسكو نتاغندا  -٣

ب املدعي العام ، برفع األختام وىل، بناءاً على طلأل ، قامت الدائرة التمهيدية ا٢٠٠٨إبريل /  نيسان٢٨يف    – ٢٢
 ، حبق السيد بوسكو نتاغندا املدعى إنه نائب القائد ٢٠٠٦أغسطس /  آب ٢٢لقاء القبض كان قد صدر يف إعن أمر ب

وارتأت الدائرة،يف إصدارها لألمر املذكور أن هناك أسس . العام للعمليات العسكرية للقوات الوطنية لتحرير الكونغو
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 ألطفال دون سن يجبارإلأن السيد نتاغندا قد ارتكب جرائم حرب تتعلق بالتجنيد الطوعي واعتقاد بالمنطقية ل
  .ستعانة م للمشاركة فعليا يف األعمال القتاليةالاخلامسة عشرة وا

 وكان األمر بإلقاء القبض قد صدر خمتوما لدواعي تشمل محاية الضحايا والشهود ويف رفع األختام عن األمر   -٢٣
مر أللقبض، رأت الدائرة أن الظروف اليت حدت ا إىل وضع أختام قد تغريت وأنه مل تعد هناك ضرورة لبقاء القاء اإب

و الدميقراطية يف تنفيذ ونغكما أا ارتأت أن رفع األختام من شأنه أن يساعد سلطات مجهورية الك. املذكور قيد األختام
ومع ذلك . السيد نتاغندا الفرار أو التماس اللجوء يف البلدان ااورةلقاء القبض وجيعل من الصعوبة مبكان على إاألمر ب

  .ن األمر الصادرآلمل ينفذ حىت ا

 هيولي/  متوز١٣ختام عن قرارا قد أصدرته يف ألستئناف اال رفعت دائرة ا٢٠٠٨سبتمرب /  أيلول ٢٢ ويف    -٢٤
ويل املتعلقة برفض طلب املدعي العام ألة التمهيدية ا قرار الدائرالستئناف هذا القرار، أبطلت دائرة ايقتضمبو. ٢٠٠٦

رتأت الدائرة التمهيدية إن القضية املرفوعة ضد السيد نتاغندا ليست مقبولة من او. بإلقاء القبض علي السيد انتاغندا 
 من نظام ١٧ة  من املاد١ من الفقرة )د(حيث إا ال تنطوي على خطورة تصل اىل حد العتبة احملددة يف الفقرة الفرعية 

 ليس شرطا الزما املقبوليةستئناف هذا احلكم حيث خلصت أن االستنتاج املتعلق بعدم الت دائرة افذون. روما األساسي
. موضوعيا الستصدار أمر بإلقاء القبض وأن الدائرة التمهيدية قد معيارا غري صحيحا يف حتديد مدى خطورة القضية

 قامت يف وقت الحق بإصدار األمر بإلقاء القبض السالف الدائرة التمهيدية اليتستئناف القضية إىل الحالت دائرة اأو
  .الذكر

   أنشطة الصندوق اإلستئماين للضحايا  -٤

ستئماين للضحايا الدائرة التمهيدية األوىل  ، أبلغ جملس إدارة الصندوق اإل٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ٢٤  يف   -٢٥ 
 يف نظام الصندوق اإلستئماين للضحايا، ٥٠وعمال بالبند . ية الكونغو الدميقراطيةعتزامها القيام بأنشطة يف مجهوراب

تولت الدائرة تقييم ما إذا كانت األنشطة املقترحة قد تستبق البت يف أي مسالة يعود للمحكمة البت فيها، مبا يف ذلك 
م يف حماكمة عادلة ونزيهة، أو تتعارض مع االختصاص واملقبولية، أو قد ختل مببدأ افتراض الرباءة، أو متس حبقوق املته

ن تلك النشطة املقترحة ال تنطوي على ذلك االحتمال، وافقت أوعندما خلصت الدائرة إىل . حقوقه يف هذا الشأن
  .عليها

   مشاركة الضحايا يف احلالة-٥

 احلالة املتعلقة ن ستمائة ومخسة وعشرون ضحية بطلب املشاركة يف اإلجراءات القضائية يفآل تقدم حىت ا  -٢٦ 
 ضحية ١٦٨عتبار املشاركني يف قضايا معينة، كان هناك ما جمموعه ال بعني اخذاًأو. جبمهورية الكونغو الدميقراطية 

وأثناء الفترة املشمولة ذا التقرير، قام حمامي . مشاركني يف اإلجراءات املتعلقة باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ضحية طلبت املشاركة ووفر املساعدة واملشورة القانونيتني ألربعة عشرة ممثال ١٤٠ضحايا بتمثيل الدفاع العام لل

ختذت اوقام  مكتب احملامي العام للدفاع بدور احملامي املخصص للدفاع فيما يتصل بالعديد من القرارات اليت . قانونيا
 .     بشأن طلبات املشاركة يف اإلجراءات القضائية
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 ة يف أوغندااحلال  -باء

  املدعي العام ضد جوزيف كوين، وفنسنت أويت، وأوكوت أوديامبو ودومينيك أونغوين  -١

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، بقيت التطورات القضائية املتعلقة بقضية املدعي العام ضد جوزيف كوين   - ٢٧
وقد . لقاء القبض على أي من املشتبه موفنسنت أويت وأوكوت أوديامبو ودومينيك أونغوين حمدودة بسبب عدم إ

. ىل أوغندا ومجهورية الكنغو الدميقراطية والسودانإسبق للمحكمة أن قدمت طلبات بالقبض على هؤالء وتسليمهم 
ختاذ ا من نظام روما األساسي ب٥٩وأي دولة طرف تتلقى مثل هذا الطلب، تكون ملزمة مبقتضى الفقرة واحد من املادة 

وواصلت الدائرة التمهيدية الثانية رصد اجلهود اليت تبذهلا أوغندا .  إللقاء القبض على الشخص املعينخطوات فورية
ىل احملكمة حىت اآلن أي من إومل يسلّم . لقاء القبض والتسليمإنغو الدميقراطية لتلبية الطلبات املتعلقة بوومجهورية الك

 .٢٠٠٥م واألوامر املذكورة معلّقة منذ عا. ربعةألاألشخاص ا

وخالل لفترة .  ضحية طلب املشاركة يف اإلجراءات القضائية يف احلالة املتعلقة بأوغندا٢٥٥وهناك ما جمموعه   - ٢٨
املشمولة بالتقرير، منحت الدائرة التمهيدية الثانية احلق لثمانية من الضحايا يف املشاركة يف القضية وبذلك بلغ جمموع 

 .يةالضحايا املشاركني أربعة عشرة ضح

   إجراءات قضائية أخرى  – ٢

ىل رصد تنفيذ أوامر القضاء والتصدي ملسائل أخرى ناشئة عن قضية املدعي العام ضد جوزيف إباإلضافة   - ٢٩
كوين وفنسنت أويت وأكوت أوديامبو ودومينيك أونغوين، عاجلت الدائرة التمهيدية الثانية طلبات ضحايا باملشاركة يف 

ومثّل حمامي . ىل من منهم مشاركون يف قضية بعينهاإشتراك يف احلالة باإلضافة النهم حق ااحلالة، فمنحت سبعة م
 .شتراك يف اإلجراءات املتعلقة باحلالةال ضحية من الضحايا الذين طلبوا ا١٠٦و ساعد أالدفاع العام 

ا الدائرة التمهيدية الثانية  ، ابلغ جملس إدارة الصندوق اإلستئماين للضحاي٢٠٠٨يناير /  كانون الثاين٢٨ويف   - ٣٠
 من نظام الصندوق، قيمت الدائرة ما إذا كانت األنشطة املقترحة ٥٠وطبقا للبند . بعزمه على تنفيذ أنشطة يف أوغندا

فتراض اأو قد ختل مببدأ  ختصاص واملقبولية،القد تستدق البد يف أي مسألة يعود للمحكمة البت فيها، مبا يف ذلك ا
ىل أن إوعندما ختلص الدائرة .  حبقوق املتهم يف حماكمة عادلة ونزيهة، أو تتعارض مع حقه يف هذا الشأنالرباءة، أو متس
 .ا توافق عليهاإ فالحتمالتنطوي على ذلك ا تلك األنشطة ال

 فريقيا الوسطى أ  احلالة يف مجهورية -جيم

  املدعي العام ضد جان بيار مببا غومبو

درت الدائرة التمهيدية الثالثة أمراً بالقبض على السيد جان بيار غومبو، وطلبت ، أص٢٠٠٨مايو /يارأ ٢٣يف  -٣١
االغتصاب ( رتكاب جرائم ضد اإلنسانية اوتضمن أمر القبض عليه متني ب. لسلطات البلجيكية اعتقاله مؤقتا ً اىل إ

).  الشخصية، والسلب والنهباالغتصاب والتعذيب، وامتهان الكرامة(رتكاب جرائم حرب  باربع م أو) والتعذيب
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ىل التهم األوىل ميت قتل تصنفان  إمراً جديداً بالقبض عليه مضيفة أصدرت الدائرة أ، ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران١٠ويف 
 .و جرائم احلربأضمن اجلرائم ضد اإلنسانية 

أنه، يف سياق الرتاع عتقاد بالىل اإسباباً معقولة تدعو أن هناك أىل إ وبإصدار أوامر القبض، انتهت الدائرة  -٣٢
 ١٥ىل إ ٢٠٠٢كتوبر أ/  تشرين األول٢٥ستمر من ااملسلح املتطاول األبدي يف مجهورية إفريقيا الوسطى والذي 

، شنت قوات حركة حترير الكنغو، بقيادة السيد جان بيار مببا هجمات واسعة النطاق أو منتظمة ٢٠٠٣مارس /آذار
. على القتل واالغتصاب والتعذيب وامتهان الكرامة الشخصية والسلب والنهبضد جمموعة من السكان املدنني انطوت 

عتقاد بأن السيد مببا هو املسؤول عن تلك اجلرائم ألنه الىل وجود أسباب معقولة حتمل على اإوخلّصت الدائرة كذلك 
     .السياسيةهو الذي خوله أفراد حركة حترير الكونغو نظرياً وعملياً سلطة مجيع القرارات العسكرية و

 وليهي/ متوز  ٣ىل احملكمة يف إومت تسليمه . ٢٠٠٨مايو /يار أ٢٤وقد تقلت السلطات البلجيكية السيد مببا يف   - ٣٣
 تشرين ٤تماع  يف السن تعقد جلسة اأومن املقرر . هيولي/متوز ٤مام الدائرة التمهيدية الثالثة يوم أوقد مثل ألول مرة 

 . د التهم املّوجهة اليه العتما٢٠٠٨ نوفمرب / الثاين

وعني حمامي الدفاع .وقد تقدم سبعة وعشرون ضحية بطلب املشاركة يف احلالة يف مجهورية إفريقيا الوسطى  - ٣٤
ووفر مكتب حمامي الدفاع البحوث . العام لتمثيل الضحايا  الذين  قدموا طلبات  باملشاركة  يف اإلجراءات القضائية

 .فاع عن الضحاياالقانونية والدعم لفريق الد

  السودان-احلالة يف دارفور  -دال

  ")  علي كشيب("وعلى حممد علي عبد الرمحان  ") امحد هارون(" املدعي العام ضد امحد حممد هارون   – ١

مل حتدث أية تطورات جديدة يف قضية املدعي العام ضد امحد حممد هارون وعلي حممد علي عبد الرمحان   -٣٥
 . لى املشتبه ما وعدم تسليمهمابسبب عدم القبض ع

   املدعي العام ضد عمر امحد البشري   – ٢

مر بإلقاء القبض على رئيس السودان صاحب أستصدار ا ، قدم املدعي العام طلباً ب٢٠٠٨ هيولي/ متوز١٤ يف   – ٣٦
عمال إبادة أسؤول جنائياً عن ن السيد البشري مأويف هذا الطلب، يزعم املدعي العام . الفخامة عمر حسن  امحد البشري

  . ويتوىل قضا ة الدائرة التمهيدية األوىل حالياً النظر يف هذا الطلب. مجاعية و جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب

  مشاركة الضحايا يف احلالة   - ٣

ت الضحايا كما هو الشأن يف  احلاالت والقضايا األخرى، واصلت الدائرة التمهيدية األوىل النظر يف طلبا  - ٣٧
وقدم مكتب حمامي الدفاع العام مساعدة ومشورة قانونيتني ملمثلي هؤالء . باملشاركة يف احلالة يف دارفور، السودان

من بني هؤالء هناك عشرة من الضحايا تبني ام معوزون وتلّقوا . ويشارك يف احلالة عموماً احد عشر ضحية. الضحايا
  .لدفاع العام بتوفري املساعدة واملشورة القانونيتني ملمثلني قانونني اثنني هلؤالء الضحاياوقام حمامي ا. مساعدة من احملكمة
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   أنشطة التحليل والتحقيق واملقاضاة-ثالثاً

   احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية -ألف

ة اعتماد التهم املوجهة    يف الوقت الذي جترى فيه التحضريات حملاكمة السيد لوبنغا، جيري االستعداد لعقد جلس-٣٨
للسيد كاتانغا والسيد نوغودجولو و بعد رفع االختام على أمر القبض املتعلق بالسيد نتاغندا، أعلن مكتب املدعي العام 

رتكبها القادة اوىل من حتقيقاته يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مركزاً على اجلرائم الوحشية اليت ألأنه أى املرحلة ا
 واليت تستهدف جمموعتني مسلحتني ٢٠٠٢ هيولي/ن للمجموعات املسلحة الناشطة يف إقليم ايتورى منذ متوز موواملزع

  .رتكبت يف اإلقليماما تتحمالن أكرب شطر من املسئولية عن أخطر اجلرائم اليت أيعتقد 

ا بعثات حتقيق عديدة مت إيفادها    وعلى حني تواصلت أنشطة التحقيق فيما يتعلق ذه القضايا الثالث واليت ختللته-٣٩
إىل امليدان كجزء من القضايا املتعلقة بالسيد لوبنغا والسيد كاتنغا والسيد نوغودجولو بذل املكتب جهودا يف سبيل 

  .عتقال السيد نتاغنداالحشد الدعم 

وشرع املكتب يف . اله   باإلضافة إىل ذلك، بدأ املكتب يف العمل املتعلق بالتحضري ملرحلة التحقيق الذي سيتو-٤٠
. نتقال إىل قضايا جديدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اجتاه النية إىل إمكانية إيفاد أفرق حتقيق يف أقرب وقتالا

نتهت عملية االختيار وشرع املكتب يف نقل التركيز على أنشطة التحقيق اليت ستشهدها قطاعات كيفو، حيث اوقد 
قارير املتعلقة جبرائم يزعم أن جمموعات مسلحة متنوعة قد اقترفتها يف القطاعني الشمايل كان يتابع العديد من الت

وقد بدأ حتليل املعلومات املفتوحة . مبا يف ذلك التقارير اخلاصة باجلرائم اجلنسية الفظيعة.  لكيفو على حد سواءواجلنويب
رتكاا يف امعلومات إضافية متاحة تتعلق جبرائم يدعى ورحب املكتب بأية . املصدر املتاحة وجتميع املعلومات اإلضافية

  .كيفو ويف ايتوري ويف غريمها من األجزاء الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطية

   وكجزء من مرحلة التحقيقات اجلديدة هذه ،سعى املكتب إىل تقوية وتنمية تعاونه مع السلطات القضائية احمللية -٤١
لدميقراطية ومع جهات فاعلة أجنبية منخرطة يف توفري الدعم للنظام القضائي وذلك بغية توفري يف مجهورية الكونغو ا

 من نظام روما األساسي وإلشراكها مباشرة يف ٩٣ من املادة ١٠ختصاص الوطنية مبقتضى الفقرة الاملساعدة جلهات ا
  .التحقيقات اليت جيريها املكتب بقدر ما يكون ذلك اإلشراك عملياّ

 وكجانب من رصده بصفة عامة احلالة وبالنظر كذلك لتحقيقات إضافية جتري يف املستقبل نظر املكتب على   -٤٢
البلد الشرقية الدوام يف األدوار املنوطة بكل من تولّوا تنظيم أو دعم أو مساندة اموعات املسلحة الناشطة يف مقاطعات 

   .٢٠٠٢ يوليه/  متوز ١بعد 

   وغنداأ احلالة يف -باء 

  اضطلع مكتب املدعي العام بأنشطة مهمة يف جمال التحقيق وتلقى باستمرار تقارير حباالت الفرار أو حماوالت -٤٣
وواصل املكتب  التشديد على أمهية تعزيز التعاون اإلقليمي لزيادة قدرة أفراد جيش . الفرار من جيش الرب للمقاومة

  .يزيد من عزلة كبار القادة يف هذا اجليش الرب للمقاومة على اهلروب بسالمة حيث إن هذا س
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مداد والدعم املقدم للمشتبه م نظر املكتب يف العديد من طلبات التعاون مع إل   ولقطع الطريق على شبكات ا-٤٤
ويف متوز . ختاذ إجراءات حمددة ضد األفراد الذين يشتبه يف تقدميهم الدعم املادي جليش الرب للمقاومةالعدد من الدول 

 ، أوفد مكتب املدعي العام بعثات إىل هذه الدول ملتابعة الطلبات ولضمان وضعها ٢٠٠٨أغسطس /  وآبوليهي/
  .موضع التنفيذ يف كنف التقيد بالقانون الوطين للدولة صاحبة الطلب

لرب    كما واصل املكتب مجع و حتليل جمموعة من املعلومات املتعلقة باجلرائم اجلديدة اليت يزعم أن جيش ا-٤٥
وازدادت هذه اجلرائم يف . قد ارتكبها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان ومجهورية أفريقيا الوسطى للمقاومة

 مدين جديد لتعزيز أعداد جيش الرب  ١٠٠٠ حيث يزعم أن جوزيف كوين أصدر أوامر باختطاف ٢٠٠٨بداية عام 
ناطق الفاصلة بني قاعدة جيش الرب للمقاومة يف منتزه للمقاومة ومت إرسال قوات هذا اجليش لشن هجمات يف امل

ومشلت هذه اجلرائم املزعومة اختطاف املدنيني، مبن فيهم األطفال لغرض . فريقيا الوسطىأغارمبا الوطين ومجهورية 
ن أوعلى الرغم من أن أعداد هؤالء األطفال تتراوح حيث . جتنيدهم واستغالهلم يف السخرة ويف االسترقاق اجلنسي

البعض من املخطوفني يفرون إال أن هناك أعداداً أخري ختتطف وتبني املعلومات أن جيش الرب للمقاومة حيتفظ حاليا 
وتفيد املعلومات احلديثة . جديد حاول اجليش إدماجهم يف القوة التابعة له" جمند " ٣٠٠ و٢٠٠بعدد يتراوح مابني 

ش الرب للمقاومة يتألف حاليا من غري األوغنديني واحملتمل أن يستمر العهد اليت تلقاها مكتب املدعي العام أن ربع جي
كما يستفاد أن جيش الرب بصدد . هذا االجتاه مع بذل جيش الرب للمقاومة مساعي  ترمي إىل حتويله إىل قوة إقليمية

يف السودان ومن خالل ستوائية الشرقية وال لألسلحة يف املنطقة اخمابئعتماد بالدرجة األوىل على المراكمة أسلحة با
  .هجمات يشنها على سكنات جيش التحرير الشعيب يف السودان

ن ومكتب املدعي العام يرى أن سلسلة اهلجمات اجلديدة اليت آل   أما األوامر العالقة املتبقية فهي مل تنفذ حىت ا-٤٦
تصاالت اليت الثلو املكتب، يف اوقد شدد مم. حلاح القبض على قيادة هذا اجليشإشنها جيش الرب للمقاومة تزيد من 

  .أجروها مع السلطات املعنية، على أمهية زيادة التعاون اإلقليمي من أجل تنفيذ أوامر القبض

أغسطس /    ويرى مكتب املدعي العام أن نشر القوات املسلحة التابعة جلمهورية الكونغو الدميقراطية يف آب - ٤٧
 األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والدول األعضاء على مواصلة جيابيا وقد شجع بعثةإ يعترب تطورا ٢٠٠٨

ن نشر القوات هو بالدرجة األوىل حلماية املدنيني والحتواء جيش أدعم هذا اهود وعلى حني أن املكتب يفهم حاليا 
 .رب للمقاومةعتقال قادة جيش الالالرب للمقاومة، شجع املكتب الدول على توفري املزيد من الدعم 

   احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى    _يمج

متهان الكرامة اغتصاب والتعذيب وال   خلص املدعي العام إىل أن جرائم ضد السكان املدنيني منها بالذات ا-٤٨
 ٢٠٠٢أكتوبر / رتكبت يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف الفترة ما بني اية تشرين األول االشخصية والسلب والنهب 

رتكبت  وأن اغتصاب قد الويزعم املكتب على وجه اخلصوص أن املئات من جرائم ا . ٢٠٠٣مارس  /  آذار ١٥و
  . مببااجلرائم اجلنسية ستكون هي السمة املميزة للدعوى املرفوعة ضد السيد
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 يف مجع األدلة يزال التحقيق الذي جيريه املكتب يف مجهورية أفريقيا الوسطى متواصال وسيستمر املكتب   وال-٤٩
  .٢٠٠٣ – ٢٠٠٢رتكبت يف الفترة اوحتديد املسئولية عن اجلرائم اليت 

رتكبت منذ اية عام ا     وبالتوازي مع ذلك، يواصل املكتب عن كثب رصد اإلدعاءات املتعلقة باجلرائم اليت-٥٠
ختصاص االيت قد تقع ضمن  وبشأن ما إذا ما كان أجري أو جيري أي حتقيق ومالحقة قضائية بشأن اجلرائم ٢٠٠٥

 إىل الرئيس بوزيزي من أجل احلصول ٢٠٠٨ هيوني/  حزيران١٠وقد وجهت رسالة مؤرخة . احملكمة اجلنائية الدولية
  .على معلومات تتعلق مبا إذا كانت توجد أي إجراءات وطنية يف هذا الصدد

ية للحوار السياسي الشامل الذي استهلته    وقد رحب مكتب املدعي العام بأن يكون مجيع أعضاء اللجنة التحضري-٥١
والداعي إىل عدم جواز العفو عن جرائم  ،يفريقيا الوسطى قد سلموا باملبدأ املكرس يف نظام روما األساسأمجهورية 

ونة األخرية يف آلاحلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية كما أن املوقعني على اتفاق السالم الشامل الذي وقع يف ا
فريقيا الوسطى عفو عن أمجاع وبوضوح بأنه وفقا لنظام روما األساسي، لن يكون هناك يف مجهورية إليل سلموا باليربف

  .ختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةااجلرائم املشمولة ب

  احلالة يف دارفور، السودان  -دال

بلدان فيما يتصل بالتحقيقات  ١٠بعثة إىل  ١٦مكتب املدعى العام أوفد  بالتقرير، ةخالل الفترة املشمول  -٥٢
 ٥ يفلس ا إىل، قدم املدعي العام )٢٠٠٥ (١٥٩٣ منوفقا لقرار جملس األو. اجلارية يف احلالة يف دارفور، السودان

التحقيق يف املرحلة اليت بلغها السادس والسابع عن تقريريه  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ و ٢٠٠٧ديسمرب /ولكانون األ
املنوطة ا اللتزامات القانونية ال متتثل ل ما زالت نيةكومة السودااحلاملدعي العام جملس األمن أن بلغ وأ. يف دارفورالة احل

   .١٥٩٣مبوجب القرار 

اتمع  حثمن،  جملس األإىل ٢٠٠٧ديسمرب /ولكانون األ ٥ يف  املدعي العامويف اإلحاطة اليت قدمها   -  ٥٣
على أن توجه إىل احلكومة السودانية، بشأن تنفيذ أوامر  املتحدة ممألعضاء يف اوالس ومجيع الدول األ الدويل

سلط الضوء على الزيارة اليت قام ا الس إىل السودان يف و عليها باإلمجاع، اًقوية ومتفقرسالة القبض، 
  . يةمهفرصة بالغة األتشكل يف هذا الصدد  ا بوصفه٢٠٠٨ يونيه/حزيران

 وينصب .دارفوره الثاين والثالث بشأن يبصدد إجراء حتقيقن املكتب أ منس األأبلغ املدعي العام جملو  -  ٥٤
 من اصةخباملدنيني، ولتدبري وارتكاب جرائم ضد تعبئة جهاز الدولة االهتمام يف التحقيق الثاين للمكتب على مسألة 

الذي وزير المحد هارون، أقبة وأفاد أن عدم معا. ، والتستر على تلك اجلرائمالزغاوة وقبائل الفور واملساليتأبناء 
  .كبار املسؤولنيإمنا هو أبلغ دليل على تورط ، ةنسانييرتكب جرائم حتت ستار الشؤون اإل

رائم  أن اجل املدعي العامأوضح، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ويف التقرير الذي قدمه املدعي العام إىل الس يف   -  ٥٥
ب وتدمري ؛ وخريةعمليات القصف اجلوي األ ذلك  القرى، مبا يفتهداف املدنيني يفاس  تشمليف دارفوراحلالية 
الذي طال اجلنجويد  ميليشيا احلكومة السودانية ووجود قواتوإىل تشريد؛ كسب الرزق مما أفضى إىل الوسائل 

أ عنها االستيالء عنوة على اليت ينشعادة التوطني وأعمال إ؛ عمليات العودةنع ، الذي ميمجتويف املناطق اليت هأمده 
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  داخل خميمات املشردين داخليامن ونشر العوزانعدام األواألعمال املنظمة خللق أجواء من املشردين داخليا؛ أراضي 
 ، والتعذيب، االحتجاز أعمال مبا يف ذلك،اهلجمات ضد القيادة احملليةو؛ وأعمال االغتصاب؛ ويف املناطق احمليطة ا

 داخل املخيمات؛ ةقاسيمعيشية  أوضاع، وفرض ةنسانياملساعدة اإلوعرقلة ، عدة احلكومةعدم مسا و؛والقتل
وضح املدعي قد أو. الضحاياالكرب النفسي لدى  مما يضاعف ،نكار الرمسي للجرائمإفالت اجلناة من العقاب واإلو

  . تدمريا فعليا تدمري مجاعات بأكملهاقد أدت إىلعمال جمتمعة  هذه األكلّن أالعام 

من، أعلن  جملس األإىل ٢٠٠٧ديسمرب /ولكانون األ ٥ يف  املدعي العامويف أعقاب اإلحاطة اليت قدمها  -٥٦
يوليه، أنه قدم طلباً يف القضية الثانية الستصدار أمر بإلقاء القبض على / متوز١٤املدعي العام يف جلسة علنية، يف 

ية السودان، ملسؤوليته املزعومة عن ارتكاب عشرة صاحب الفخامة السيد عمر حسن أمحد البشري، رئيس مجهور
من أجل تدبري جهاز الدولة وأشار الطلب إىل تعبئة . جرائم لإلبادة اجلماعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب

 وتشمل. ، والتستر على تلك اجلرائمالزغاوة وقبائل الفور واملساليت من أبناء اصةخباملدنيني، ووارتكاب جرائم ضد 
ب وتدمري وسائل ؛ وخريةعمليات القصف اجلوي األ ذلك تهداف املدنيني يف القرى، مبا يفرائم املزعومة اساجل

يف الذي طال أمده اجلنجويد  ميليشيا احلكومة السودانية ووجود قواتوإىل تشريد؛ كسب الرزق مما أفضى إىل ال
اليت ينشأ عنها االستيالء عنوة على أراضي  التوطني عادةوأعمال إ؛ عمليات العودةنع ، الذي ميمجتواملناطق اليت ه

 ويف  داخل خميمات املشردين داخليامن ونشر العوزانعدام األواألعمال املنظمة خللق أجواء من املشردين داخليا؛ 
 ، والتعذيب، االحتجاز أعمال مبا يف ذلك،اهلجمات ضد القيادة احملليةو؛ وأعمال االغتصاب؛ املناطق احمليطة ا

 داخل املخيمات؛ ةقاسيمعيشية  أوضاع، وفرض ةنسانياملساعدة اإلوعرقلة ، عدم مساعدة احلكومة و؛والقتل
وضح املدعي قد أو. الضحاياالكرب النفسي لدى  مما يضاعف ،نكار الرمسي للجرائمإفالت اجلناة من العقاب واإلو

  . تدمريا فعلياملها تدمري مجاعات بأكقد أدت إىلعمال جمتمعة  هذه األكلّن أالعام 

وقع هي متاحة للجمهور ومعروضة مبالطلب إىل الدائرة التمهيدية، ووقدمت بعد ذلك نسخة كتابية من   -٥٧
  .احملكمة على اإلنترنت

وفيما يتعلق بالتحقيق الثالث، أفاد املدعي العام يف التقرير الذي قدمه إىل جملس األمن بأن التحقيق ال يزال   -٥٨
عاءات املنسوبة إىل املتمردين مع التركيز على اهلجوم الذي وقع على أفراد قوات حفظ السالم يف جارياً يف اإلد

  .٢٠٠٨ويعتزم املكتب تقدمي طلب إىل القضاة بشأن التحقيق الثالث قبل اية عام . حسكنيته

وفيما يلي . لتعاونوواصل املكتب االتصال بالشركاء الرئيسيني اللتماس مساعدم يف تشجيع السودان على ا  -٥٩
  .وصف هلذه اجلهود

، قام املدعي العام بزيارة الدوحة، قطر، وأجرى مقابلة مع ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٩ و ٢٨ففي يومي   -٦٠
، قام ٢٠٠٨مارس / آذار٩ إىل ٧ويف الفترة من . رئيس الوزراء ووزير اخلارجية مسو الشيخ جاسم بن محد آل ثاين

 ١٠ويف . مان، األردن، وأجرى مقابلة مع وزير خارجية األردن السيد صالح الدين البشرياملدعي العام بزيارة ع
، توجه املدعي العام إىل القاهرة، مصر، وأجرى مقابلة مع األمني العام جلامعة الدول العربية، السيد ٢٠٠٨مارس /آذار

ملدعي العام بزيارة جاكارتا، اندونيسيا، ، قام ا٢٠٠٨مايو / أيار١أبريل إىل / نيسان٢٧ويف الفترة من . عمرو موسى
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حسن فرياجودا، ووزير الدفاع الربوفيسور جوونو سودارسونو، .  الدكتور ناوأجرى مقابلة مع وزير خارجية إندونيسي
، وأجرى مقابلة ، توجه املدعي العام إىل القاهرة، مصر٢٠٠٨مايو / أيار١٠ و ٩ويف يومي . وأعضاء من اتمع املدين

، قام املدعي ٢٠٠٨مايو / أيار١٤ و ١٣ويف يومي . ، السيد أبو الغيط، ومنظمات اتمع املدينر خارجية مصرمع وزي
العام بزيارة الرياض، اململكة العربية السعودية، أجرى مقابلة مع وزير خارجية اململكة العربية السعودية األمري سعود 

، حضرت نائبة املدعي العام، السيدة فاتو بن سودا، ٢٠٠٨يوليه /وز مت١يونيه إىل / حزيران٢٧ويف الفترة من . الفيصل
مؤمتر القمة الذي عقده االحتاد األفريقي يف شرم الشيخ، مصر، وأجرت مقابلة مع رئيس اجلماهريية العربية الليبية، 

  .العقيد معمر القذايف

فاتو بن سودا ، يف أديس أبابا إلطالع  ، بينما كانت نائبة املدعي العام، السيدة ٢٠٠٨يوليه / متوز١١و يف   -٦١
جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي على املوقف، أجرت مقابلة مع رئيس جلنة االحتاد األفريقي، السيد جان 

، قامت نائبة املدعي العام بزيارة بوتسوانا وأجرت مقابلة مع رئيس ٢٠٠٨أغسطس / آب١٠ و ٩ويف يومي . بنغ
د فستوس موغاي، والنائب العام السيدة أتاليا مولوكومي، والوزراء املسؤولني عن العدل والدفاع بوتسوانا، السي

، قام املدعي العام بزيارة رمسية لداكار، السنغال، حيث أجرى ٢٠٠٨أغسطس / آب١١ و ١٠ويف يومي . واألمن
  .مقابلة مع رئيس مجهورية السنغال، السيد عبد اهللا واد

، قام املدعي العام بزيارة نيويورك وأجرى مقابلة مع السيد ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ٢٢ويف الفترة من   -٦٢
مسو الشيخ جاسم بن محد آل ثاين، ووزير خارجية مجهورية ترتانيا جان بنغ، ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر 

ع اللجنة الوزارية العربية املنشأة  بإطال،املتحدة، السيد برنار مبيب، وقام، بدعوة من رئيس وزراء ووزير خارجية قطر
وتشمل هذه اللجنة، اليت يشارك . لسالم بني حكومة السودان واحلركات املسلحة يف دارفور باملوقفللترتيب حمادثات 

يف رئاستها رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، مسو الشيخ جاسم بن محد آل ثاين، واألمني العام للجامعة العربية، السيد 
، ورئيس جلنة االحتاد األفريقي، السيد جان بنغ، السادة وزراء خارجية اجلزائر، واجلماهريية العربية الليبية، عمرو موسى

  .واجلمهورية العربية السورية، ومصر، واملغرب، واململكة العربية السعودية

  حتليل األنشطة  -هاء

  .هاختصاصيت تقع يف جمال الاجلرائم املتعلقة بمكتب املدعي العام مجيع املعلومات حيلل    -٦٣

يدعى أا جرائم بشأن  بالغا جديداً  ١٦٧٧ من نظام روما األساسي، تلقى املكتب ١٥ومبوجب املادة   -٦٤
 ، بالغاً حماالً من جورجيا١٤٥٨، ومن بني هذه البالغات  وقام بتحليلهار بالتقرياملشمولةارتكبت خالل الفترة 

واصل ويف نفس الوقت، . كمةروجها بوضوح عن نطاق اختصاص احملخل النظر عنهااملكتب رف بالغاً ص ٢١٠و
  .ةلمصادر املفتوحفحصه املسبق لاملكتب 

وكجزء من التحليل . وواصل املكتب أيضاً حتليل احلاالت املختلفة اليت ال تزال يف مرحلة الفحص األويل  -٦٥
.  ببعثة إىل كولومبيا٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ىل  إ٢٥اجلاري للحالة يف كولومبيا، قام املدعي العام يف الفترة من 

، وجه املكتب رسالة إىل احلكومة الكولومبية لطلب املزيد من املعلومات عن القرار ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ويف 
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 قابليتهمالصادر بتسليم كبار القادة شبه العسكريني السابقني إىل الواليات املتحدة األمريكية من أجل تقييم مدى 
  .  وينتظر املكتب رداً رمسياً على هذه الرسالة. اجلنائية نظري ارتكام جرائم ضد اإلنسانيةللمحاكمة 

ووجه املكتب رسائل إىل أطراف خمتلفة يف كينيا لطلب املزيد من املعلومات عن اجلرائم املدعى ارتكاا يف   -٦٦
وتلقت احلكومة رداً من اللجنة الوطنية . لية، مبا يف ذلك إىل الطرفني اللذين تتألف منهما احلكومة احلالبلدهذا ا

  .رد من احلزبني السياسيني املعنينيال وال تزال يف انتظار ،الكينية حلقوق اإلنسان

رد على رسالته املوجهة إىل حكومة أفغانستان لطلب مزيد من املعلومات عن الوال يزال املكتب يف انتظار   -٦٧
  .بلدالاجلرائم اليت يدعى ارتكاا يف هذا 

وفيما يتعلق بكوت ديفوار، وعلى الرغم من الطلب الذي قدمه املكتب إليفاد بعثة إىل هذا البلد   -٦٨
ودعا املكتب حكومة كوت ديفوار إىل . واملناقشات املتعددة اليت أجريت يف هذا الشأن، مل حيرز تقدم حىت اآلن

  .ألة من املسائل ذات األمهية العاجلةواعتبار هذه املسهذه البعثة تقدمي التسهيالت الالزمة لتنفيذ 

، يقوم املكتب حالياً بتحليل احلالة يف االحتاد الروسي ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٠وكما أكد املدعي العام يف   -٦٩
 من حكومة جورجيا وحكومة االحتاد الروسي إىل موافاته مبعلومات عن الودعا املكتب رمسياً ك. ويف جورجيا

 وثيقة واردة من االحتاد الروسي ومصادر ٣٠٠٠ارير الواردة من جورجيا وما يزيد على احلالة وشرع يف حتليل التق
  .ويواصل املكتب جتميع املعلومات لتقرير ما إذا كان هناك أساس معقول للتحقيق يف هذه احلالة. أخرى

  التوعية  - رابعا

: ة للتوعية يف ثالث حاالت تقدماً ملموساً يف تطبيق اخلطة اإلستراتيجي٢٠٠٨حققت احملكمة يف عام   -٧٠
وزاد عدد األنشطة اليت تقوم ا احملكمة وعززت قدرا . مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا ودارفور، السودان

الذي وضعته لتقييم مدى تأثري عملها باملقارنة التقييم العملية على مشاركة اتمعات املتأثرة، واختربت نظام 
ويف مجهورية أفريقيا الوسطي، حيث ال تزال التوعية يف . وعية السابقة وقامت بتدعيمهباملؤشرات الكمية والن

  .، بعد تعيني فريق صغري هلذا الغرض٢٠٠٨، ستبدأ أنشطة احملكمة يف اية عام ها األوىلحلامر

طة التوعية يف وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واصلت احملكمة إعطاء األولوية ألنش  - ٧١ 
منطقة إيتوري وبدأت أيضاً أنشطة يف مشال وجنوب كيفو واستهدفت أساساً النساء والشباب، مع تعزيز الشبكات 

 لقاء يف مباين البلديات، وهي زيادة كبرية باملقارنة باللقائني ١٦ لقاء إعالمياً، من بينها ٦٤ونظمت احملكمة . القائمة
 شخص مباشرة بأنشطة احملكمة عن ١٤ ٠٠٠ه مت إعالم وتقدر احملكمة أن. ٢٠٠٧املماثلني اللذين عقدا يف عام 

  . من القادة الرئيسيني شاركوا فعال يف هذه األنشطة١ ٥٠٠طريق هذه اجلهود، وأن 

وزيادة فهم اإلجراءات القضائية لدى اتمعات بأنشطة احملكمة كثفت احملكمة جهودها إلذكاء الوعي و  -٧٢
حملكمة تسجيالت موجزة مسعية وبصرية جللسات االستماع اهلامة وقامت بعرضها يف لقاءات وأعدت ا. احمللية

ويسرت هذه املواد املناقشات اليت جرت بشأن التطورات القضائية يف القضايا األربع قيد البحث يف هذه . التوعية
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يري مببا ألول مرة أمام احملكمة يف  ب- وأعدت احملكمة أيضاً تسجيالت موجزة مسعية وبصرية ملثول السيد جان. احلالة
.  وحازت هذه احلالة االهتمام يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أيضاً،احلالة املتعلقة جبمهورية أفريقيا الوسطى

  .وأذيعت مجيع هذه التسجيالت عن طريق حمطات اإلذاعة والتلفزيون الوطنية

ة استخدام اإلذاعة والتلفزيون كوسيلة فعالة لتوسيع ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واصلت احملكم  -٧٣
وبالتعاون مع سبع حمطات لإلذاعة يف إيتوري، أذاعت احملكمة برناجماً تفاعليا . نطاق التوعية والوصول إىل اجلمهور

ون نسمة، أي  ملي١ر٥ وبلغ عدد املستمعني هلذا الربامج وفقا للتقديرات حنو ،"معرفة احملكمة اجلنائية الدولية"ًبعنوان 
يف " نادياً للمستمعني "١٨وأنشأت احملكمة حىت اآلن .  يف املائة من جمموع السكان يف هذه املنطقة٥٠ما يزيد على 

. ويتكون كل ناد من مخسني إىل مائة عضو يلتقون يومياً ويستمعون إىل الربامج ويشاركون يف مناقشتها. إيتوري
املؤسسات، "و " احلقوق والواجبات"ن باالشتراك مع راديو أوكايب بعنوان وأنشأت احملكمة برناجمني إذاعيني جديدي

ويشرح الربناجمان باللغة الفرنسية واللغات احمللية القواعد اليت حتكم أعمال احملكمة وحقوق ". من السهل فهما
  .مة مليون نس٢٥ذين الربناجمني بنحو ملستمعني هلاألطراف واملشاركني يف اإلجراءات، ويقدر عدد ا

الشعبية يف األجزاء الشمالية والشمالية وفيما يتعلق باحلالة يف أوغندا، واصلت احملكمة االهتمام بالفئات   - ٧٤ 
الشرقية من البلد واهتمت بوجه خاص بتعزيز الربامج والشراكات القائمة وإقامة برامج وشراكات جديدة تستهدف 

 لقاء تفاعلي يف املدن والقرى واملدارس ومع السكان وأجرت احملكمة أكثر من مائة. خاصة النساء والشباب
. ٢٠٠٧ شخص يف عام ٦٠٠٠ شخص مقابل ٢٨ ٠٠٠املشردين داخلياً، واستهدفت هذه اللقاءات مباشرة 

أربع حمطات أعدا باالشتراك مع  وركزت احملكمة أيضاً على األحاديث اإلذاعية التفاعلية باللغات احمللية اليت 
 برناجماً إذاعياً أسبوعياً مدة كل منها ساعة واحدة ٤٥ وقدم شركاء احملكمة يف التوعية ما بلغ جمموعه .لإلذاعة احمللية

يف املناطق الفرعية لألشويل، والالنغو، والتيزو، واملادي، ويقدر عدد األشخاص الذين استمعوا هلذه الربامج بنحو 
ألشخاص مباشرة يف هذه الربامج وبأا أدت إىل وأفادت املعلومات مبشاركة عدد كبري من ا.  مليون شخص٩,٥

  . زيادة فهمهم لعمل احملكمة

وفيما يتعلق باحلالة يف دارفور، السودان، واصلت احملكمة االهتمام بالالجئني السودانيني املوجودين يف   -٧٥
زء الشرقي من ويف اجل. املخيمات الواقعة يف اجلزء الشرقي من تشاد واألشخاص الذين يعيشون خارج السودان

 من القادة الرئيسيني مباشرة يف هذه ٣٠٠ن األفراد مباشرة بأنشطتها وشارك  م٦٠٠بتوعية تشاد، قامت احملكمة 
وواصلت احملكمة . ولتعزيز التوعية يف خميمات الالجئني، أذاعت احملكمة مسلسالت درامية لتوضيح أعماهلا. األعمال

وتقوم احملكمة . يت أنشأا تبادل املعلومات مع السكان احملليني باللغة العربيةعن طريق شبكة املعلومات غري الرمسية ال
 من الصحفيني الدوليني واإلقليميني التابعني لوسائط اإلعالم العربية والسودانية بانتظام بالتطورات اجلارية ٣٠بإعالم 

  .يف األعمال القضائية للمحكمة وعملها

نظمت احملكمة مثاين حلقات عمل تفاعلية للصحفيني احملليني وممثلي اتمع ويف مجهورية أفريقيا الوسطى،   -٧٦
املدين، وكذلك للنساء والشباب، ونقابات العمال، واملنظمات املعنية بالضحايا، والزعماء الدينيني لتوضيح والية 

وإمجاال، . للتوعية يف البلدوشارك ممثلون هلذه الفئات أيضاً يف عملية صياغة أول خطة إستراتيجية  .احملكمة وعملها
 فرداً وعشرة من الصحفيني ٥٢ من القادة الرئيسيني مباشرة كما قامت بتوعية ٢٥قامت احملكمة بتوعية ومشاركة 
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وأذيع مثول السيد مببا ألول .  حنو مليون شخص عن طريق وسائط اإلعالم التوعية بلغتبصورة منتظمة ويقدر أن
 احملكمة باإلنترنت ودعيت جمموعة من الصحفيني والقادة الرئيسيني وممثلي اتمع مرة أمام احملكمة عن طريق موقع

  .املدين إىل متابعة جلسة االعتماد يف املكتب امليداين للمحكمة

  التعاون مع احملكمة  -خامساً

قيقات يف ما جتريه من حتكامال مع احملكمة فيا عاونبالتعاون ت طراف الدول األساسينظام روما األيلزم ُ  -  ٧٧
وقدمت احملكمة عدة طلبات للدول . اجلرائم واملقاضاة عليها، ويلزمها خاصة باالمتثال لطلبات القبض والتسليم

  . من نظام روما األساسي، بالسرية٨٧ وحتاط هذه الطلبات كثرياً، وفقا للمادة .األطراف بشأن مسائل خمتلفة

لة بالتقرير كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية وبلجيكا وكما ذكر أعاله، استجابت خالل الفترة املشمو  -٧٨
  .لطلبات القبض والتسليم املوجهة إليهما، ومل تنفذ سبعة أوامر أخرى للقبض والتسليم حىت اآلن

والتمست احملكمة املزيد من التعاون من الدول األطراف حلماية الشهود وغريهم من األشخاص املعرضني   -٧٩
 وال تستطيع احملكمة محاية الشهود .حصلت على التعاون املطلوبء بشهادم أمام احملكمة وللخطر نتيجة لإلدال

تدابري االستجابة يف جماالت اختاذ احمللية وتوفري احلماية احملكمة وواصلت . بدون مساعدة فعالة من الدول األطراف
بالتعاون مع السلطات ) باحلالة يف دارفورفيما يتعلق ( وتشاد،وغنداأ وة،مجهورية الكونغو الدميقراطيمع  اتعاو 

   .ينخرالوطنية واحمللية والشركاء اآل

إىل عدم القبض على املشتبه فيهم ويؤدي غري أن عدد الشهود الذين حيتاجون إىل محاية يف زيادة مستمرة   -٨٠
سبتمرب / أيلول٣٠واستفاد حىت . اليت مل يبت فيها حىت اآلنيف احلاالت اليت توفرها احملكمة تدابري احلماية استمرار 
وملواجهة احلاجة إىل مزيد من التعاون، .  شخص من برنامج محاية الشهود التابع للمحكمة٣٠٠ حنو ٢٠٠٨

وعقدت عشرة اتفاقات إلعادة توطني ، حلماية الشهود وإعادة توطينهمجديدة تفاقات ا شرعت احملكمة يف إبرام
  .  الشهود حىت اآلن

ة أيضاً الدعم من الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي، واملنظمات الدولية والتمست احملكم  -٨١
واعتمدت احملكمة . واإلقليمية، ومنظمات اتمع املدين على أساس خمصص أو عمالً باتفاقات التعاون املعقودة معها

 من ٢املعقود معها بناء على املادة بوجه خاص  على التعاون الواسع النطاق مع األمم املتحدة يف إطار اتفاق العالقة 
 عثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغوب عقودة بني احملكمة واملتفاهم الووفقاً ملذكرة . نظام روما األساسي

املدعي العام ضد الدميقراطية، وافقت احملكمة على حتمل النفقات اليت تتكبدها األمم املتحدة لتقدمي التعاون يف قضية 
  .   س لوبانغا دييلوتوما

ويف ضوء التعاون الواسع النطاق بني احملكمة واألمم املتحدة واحلاجة إىل معاجلة بعض املسائل املتعلقة   -٨٢
ألمم املتحدة يف ا لدىاحملكمة بالتعاون مباشرة مع املوظفني يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة،  قام مكتب اتصال 

وتبادل املعلومات وتعزيزها تسهيل االتصاالت وواصل هذا املكتب . اف احملكمة يف حتقيق أهدحاسمبدور نيويورك 
 وبعثات ئمة وكذلك بني احملكمة والبعثات الدا، هيئات أخرىوأبني احملكمة واألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها 
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وواليتها وأسهمت بذلك  فضل لعمل احملكمةفهما أستمرة املهذه االتصاالت أوجدت و. املراقبني لدى األمم املتحدة
  .هىف دعم التعاون مع احملكمة وتعزيز

السالم شكال التعاون مع قوة أورويب بغية التوصل إىل شكل من  مع االحتاد األالرسائلكمة وتبادلت احمل  -٨٣
ا فريقيأورويب يف شرق تشاد ومشال شرق مجهورية الحتاد األالعمليات العسكرية ل(ورويب االحتاد األاليت يقودها 

  ).الوسطى

أدى و. ٢٠٠٨مارس /آذار ٣يز النفاذ يف  ح)١(املضيفة والدولة  اجلنائية الدوليةتفاق املقر بني احملكمةودخل ا  - ٨٤
الوضوح واليقني الالزمني اتفاق املقر ووفر . حملكمة يف الهاي اسالسة أعمالومع الدولة املضيفة  إىل تعزيز التعاون ذلك

 .سائل اليت مل تكن الترتيبات االنتقالية قد غطتها على النحو الكايفإىل أبعد حد فيما يتعلق بامل

  تنظيم وإدارة احملكمة  - سادساً

  تركيب احملكمة   -ألف

دة فوميكو سايغا  والسينسرييكو لسيد دانيال وهم  ا،تويل القضاة الذين انتخبتهم اجلمعية يف دورا السادسة  -٨٥
عني القاضيان ، ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧ عقدت يف للقضاةعامة جلسة ويف .  كوت، مهام منصبهموالسيد برونو

 من نظام ٣٥ ووفقاً للمادة .يف قسم احملاكمات التمهيديةيغا ا سةلقاضيعينت ا ووكويت يف قسم احملاكماتنسرييكو 
ى أساس التفرغ، روما األساسي ويف ضوء عبء العمل املتوقع للمحكمة، دعت الرئاسة القضاة الثالث إىل العمل عل

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١اعتباراً من 

غسطس أ/أب ٣١ اعتبارا من ا من احملكمةاستقالته بيالىنثم نافاقدمت القاضية ، ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ويف   -٨٦
السامي حلقوق  األمم املتحدة منصب مفوضتعيينها يف بمني العام ألعلى قرار ا بعد موافقة اجلمعية العامة ،٢٠٠٨

 ١ وعينت الرئاسة القاضي دانيال نيسرييكو بدال من القاضية بيالي يف شعبة االستئناف اعتباراً من .ننساإلا
  .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

، خلفاً ٢٠٠٨فرباير / شباط٦هيون سونغ رئيساً لشعبة االستئناف اعتباراً من -وانتخب القاضي سانغ  -٨٧
 شعبة احملاكمات التمهيدية انتخاب القاضي هانس بيتر كول ، أعاد قضاة٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٩ويف . للقاضية بيالي
  .رئيساً للشعبة

ليتوىل لمحكمة، استقالته من احملكمة لالسيد برونو كاتاال، أول مسجل قدم ، ٢٠٠٨فرباير / شباط١٣يف و  -٨٨
قضاة ب انتخ، ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨يف و.  يف النظام القضائي الفرنسيئيةاالبتداإيفري رئيس حمكمة منصب 
بريل أ/ نيسان١٧يف  منصبهامارست السيدة أربيا مهام و.  خلفا له سيلفانا أربيا السيدة،جلسة عامةيف  ،احملكمة

                                        
 تشرين ٢٣  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،  )١(

، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/5/32منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٦ديسمرب /  كانون األول١نوفمرب إىل /الثاين
  .ق الثاينرف، املICC-ASP/5/Res.3  القرار
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وفقا للمادة و .، انتخب القضاة السيد ديدييه برييرا نائبا أول ملسجل احملكمة٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٩ويف . ٢٠٠٨
  .وإخالص برتاهةمارسة مهامها مب ارمسيا أربيا تعهدالسيدة قدمت  من النظام األساسي، ٤٥

  . جنسية خمتلفة٨٣ موظفاً ميثلون ٥٧١وبلغ عدد املوظفني يف احملكمة يف التاريخ الذي قدم فيه هذا التقرير   -٨٩

  التخطيط االستراتيجي  -باء 

اخلطة  على تنفيذ وركزت بوجه خاص، ٢٠٠٨ستراتيجية يف عام إلاتها ط تنفيذ خواصلت احملكمة  -٩٠ 
وضعت احملكمة، باالشتراك مع الدول و .املوارد البشريةات املتعلقة بالضحايا وستراتيجيالاتطوير توعية وللستراتيجية إلا

وقدمت إىل جلنة امليزانية واملالية يف دورا العاشرة . األطراف واتمع املدين، مشروعاً لإلستراتيجية املتعلقة بالضحايا
  :وتركز إستراتيجية املوارد البشرية على ما يلي. ملوارد البشريةبشأن اشاملة  إستراتيجية ٢٠٠٨أبريل /املعقودة يف نيسان

، مبا يف ذلك التدابري الواجبة لتطوير الوظيفيل ألصحاب األداء اجليد من املوظفنياملتاحة فرص ال  )أ(
  ي؛إلدارة األداء والتعلم والتنمية بوجه أفضل، واخلدمات املتعلقة بالتطوير الوظيف

  توفري بيئة مواتية لرعاية املوظفني، مبا يف ذلك أوضاع اخلدمة ورفاه املوظفني ونظم العدالة الداخلية؛  )ب(

  . واالختيارعينيمواصلة تعزيز اآلليات والعمليات املتعلقة بالت  )ج(

  .ظم اجلديدة، فيما يتعلق بالتطوير الوظيفي بالتحديد، عدداً من اإلجراءات والن٢٠٠٨ووضعت احملكمة يف عام 

وجرت مناقشات يف . ، استعرضت احملكمة خطتها اإلستراتيجية يف ضوء جتارا السابقة٢٠٠٨ويف عام   -٩١
األجهزة املختلفة للمحكمة وفيما بني هذه األجهزة لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية وحتديد ااالت 

ضاً مشاورات مع الفريق العامل يف نيويورك التابع ملكتب احملكمة ومع وأجرت احملكمة أي. ذات األولوية للمستقبل
، اعتمد جملس التنسيق جمموعة ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٨ويف . منظمات اتمع املدين وطلبت مدخالت يف هذا الشأن

كمة يف وترد األهداف والغايات املنقحة إلستراتيجية احمل. ٢٠١٨ -٢٠٠٩منقحة من املبادئ اإلستراتيجية للسنوات 
  .املرفق

واهلدف من . وبدأت احملكمة عملية شاملة إلدارة املخاطر ملعرفة املخاطر اليت تواجهها وحتديد األولويات بينها  -٩٢
هذه العملية هو تعزيز قدرة احملكمة على معرفة مجيع املخاطر املتصلة بتحقيق أهدافها اإلستراتيجية وحتديد األولويات 

وأجرى خبري استشاري خارجي مقابالت مع املسؤولني واملوظفني املنتخبني يف األجزاء . ئمبينها وإدارا بوجه مال
املختلفة من احملكمة وحدد املخاطر احملتمل وقوعها سواء من الناحية التشغيلية أو ومن ناحية السمعة ووضع تقييماً 

رة العليا للمحكمة وستناقش معها قبل الدورة وستعرض النتائج اليت توصل إليها اخلبري االستشاري على اإلدا. لتأثريها
وستنتقل احملكمة بعد املوافقة على التقييم إىل املرحلة الثانية وهي مرحلة استعراض االستراتيجيات . السابعة للجمعية

  . القائمة ووضع استراتيجيات جديدة إلدارة املخاطر
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    دعم اإلجراءات  -جيم

لتسهيل االضطالع تدابري بوجه أعم بصورة فعالة لقضايا معينة واختذت م اختذت احملكمة تدابري لتوفري الدع  -٩٣
  .عاجلةمنصفة وبصورة جراءات باإل

.  السيد لوبانغا املرتقبة، قامت احملكمة باألعمال التحضريية املوضوعية حملاكمةوفيما يتعلق بالقضايا املعينة  -٩٤
اكمة اليومية، والتوعية املستدامة أثناء احملاكمة، ومثول احملاألعمال التحضريية إلجراءات بالتحديد بتكثيف وقامت 

وقامت احملكمة أيضاً بدراسة جدوى بشأن إمكانية عقد جلسات خارج مقر احملكمة إذا قرر . الشهود أمام احملكمة
اءات وعلى الرغم من عدم البدء يف اإلجر.  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٠٠القضاة ذلك وفقاً للقاعدة 

دروساً قيمة للمحاكمات ألعمال فقد قدمت هذه احىت اآلن، املتعلقة ذه احملاكمة على النحو الذي كان متوقعاً 
  .املقبلة

وأدرج حىت اآلن . وبوجه أعم، اختذت احملكمة تدابري لتوفري الدعم حملامي الدفاع واملمثلني القانونيني للضحايا  -٩٥
، عقدت ٢٠٠٨ويف عام .  قائمة احملامني الذين جيوز هلم احلضور أمام احملكمة دولة أمساءهم يف٤٩ شخصاً من ٢٥٤

وعالوة على .  شخص٢٠٠ ثالثة أيام، استغرقت، اليت  الدراسيةاحملكمة حلقة دراسية للمحامني وشارك يف هذه احللقة
 . ذلك، أعد مكتب احملامي العام للدفاع كتيبا عمليا للمحامني ودليال للمشتبه فيهم

  العمليات امليدانية  -الد

وتوفر املكاتب امليدانية الواقعة بأماكن . واصلت احملكمة تطوير مكاتبها امليدانية يف ضوء التجارب السابقة  -٩٦
ونقلت احملكمة . احلاالت قيد التحقيق أو بالقرب منها قواعد لألعمال امليدانية للمحكمة وتعترب مرآة هلا يف امليدان

أبيشي، تشاد، لتلبية احتياجات العمل وزيادة األنشطة، وزودت هذا املكتب بعدد إضايف من املوظفني مكتبها امليداين يف 
 يف ٢٠٠٧أكتوبر /وواصلت احملكمة  تعزيز املكتب امليداين الذي أنشأته يف تشرين األول. لتوفري الدعم ألنشطة التوعية

ى بشأن تعزيز املكاتب امليدانية من أجل توفري املزيد وقامت احملكمة بدراسات جدو. بانغي، مجهورية أفريقيا الوسطى
  .من الدعم لبعثات التوعية واألنشطة املتزايدة للصندوق اإلستئماين للضحايا

وأدت أعمال العنف اليت وقعت يف جنامينا بتشاد يف أوائل .  يف خمتلف احلاالتةجديمشكلة وال يزال األمن   -٩٧
وتواصل احملكمة بانتظام تقييم األوضاع األمنية يف كل . امليداين للمحكمة هناك إىل  ب املكتب ٢٠٠٨فرباير /شباط

معايري العمل األمنية الدنيا ومعايري العمل األمنية الدنيا ألماكن ( املوصى ا يةحالة لضمان استيفاء معايري األمن امليدان
اماً لتقدمي خدمات املساعدة الطبية يف حاالت ونفذت احملكمة أيضاً نظ. يف مجيع مواقع املكاتب امليدانية) اإلقامة

  .الطوارئ للموظفني امليدانيني

  الدعم املُقدم للمحكمة اخلاصة لسرياليون  -هاء

عمال مبذكرة التفاهم املعقودة بني احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة لسرياليون، واصلت احملكمة اخلاصة   -٩٨
ومبوجب . وكان التعاون بني احملكمتني مثالياً. ر مبقر احملكمةوحاكمة السيد تشارلز تيللسرياليون اإلجراءات املتعلقة مب
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، اتفقت احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة لسرياليون على متديد مذكرة ٢٠٠٨سبتمرب /تبادل للرسائل يف أيلول
 .تكمال إجراءات احملاكمة واالستئناف لتمكني احملكمة اخلاصة من اس٢٠١٠نوفمرب /التفاهم حىت تشرين الثاين

  خامتة  -سابعا

 . العاشرة العتماد نظام روما األساسية الدول األطراف بالذكرى السنوياحتفلت، ٢٠٠٨يوليه /متوز ١٧يف   -٩٩
. لتحقيقات واحملاكمات واألنشطة القضائيةأجهزة احملكمة واالضطالع باتقدم كبري يف بناء أحرز خالل هذه الفترة و

ويف . اماً مع نظام روما األساسي وعملت مبا يتفق مت خالصة،لت احملكمة الوفاء بواليتها بوصفها مؤسسة قضائيةوواص
يف السنة املاضية أمهية التزام الدول األطراف وغريها من الدول بواجب التعاون مع مرة أخرى نفس الوقت، تأكدت 

وتسليمهم، ومحاية ملشتبه فيهم لقبض على التمكينها من ايلزم بالتحديد مواصلة تقدمي الدعم للمحكمة و .احملكمة
  .لقانوناسيادة وفقاً للقاعدة الدولية ل االحترام العاملي للوالية القضائية للمحكمة تأكيدالشهود، و

. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت احملكمة عملها من أجل حتسني كفاءة وفعالية مجيع أنشطتها  -١٠٠
قصود من النصوص الواردة عىن املراءات القضائية األوىل، والسيما اإلجراءات أمام الدائرة االستئنافية، املوأوضحت اإلج

يف نظام روما األساسي اليت مل تكن واضحة من قبل، وقدمت توجيهات لألطراف واملشاركني يف اإلجراءات املعروضة 
شروع يف عملية إدارة املخاطر، اختذت احملكمة خطوات لتعزيز وبإعادة النظر يف األهداف اإلستراتيجية وال. على احملكمة

ما بعد  السنة القادمة ومنطلقاً لتحسينات مقبلة يفوتشكل اإلجراءات اليت اختذا احملكمة يف هذا الصدد . وترشيد إدارا
 .عالةوعاجلة وفمنصفة االضطالع بأعماهلا اإلدارية واإلجرائية بصورة  يف سعيها املتواصل إىل ذلك،
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  ملرفقا

  ٢٠١٨-٢٠٠٩ للمحكمة اجلنائية الدوليةاملنقحة  األهداف والغايات االستراتيجية 

  موذج للعدالة اجلنائية الدولية: ١اهلدف   
 

 االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقاً 
لنظام روما األساسي وألمسى املعايري القانونية مع كفالة 

  .حلقوقهم ممارسة تامةممارسة مجيع املشاركني 
  

  مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم: ٢اهلدف 
 

زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة وتصحيح الفهم هلذا الدور 
  .وتأمني الدعم املتزايد له

  

  منوذج لإلدارة العامة: ٣اهلدف 
 

التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام أدىن قدر 
رد عن طريق هياكل وعمليات رشيدة مع احملافظة من املوا

يف الوقت نفسه على املرونة وضمان احملاسبة؛ وباالعتماد 
على عدد كاٍف من املوظفني األكفاء وذوي اهلمة العالية 

  .ويف بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة غري بريوقراطية

 حتقيقات جديدة يف احلاالت ٥ و ٤   إجراء ما بني-١
 حماكمات على األقل، رهنا مبا ٤القائمة أو اجلديدة، و 

  . يؤمّن من التعاون اخلارجي

  إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا -٤ 
الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف 

  .اتمعات املتأثرة ذه األنشطة

 تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج  أن-٨
وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان احلقوق 

  . أو تقليل املخاطر عند االقتضاء
  إرساء ومواصلة تطوير نظام للتصدي جلميع املخاطر -٢

األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من األمن 
 مبا يتماشى مع نظام روما جلميع املشاركني واملوظفني

  .األساسي

  استحداث آليات لتوفري التعاون الالزم مبختلف أشكاله، -٥
وخاصة يف جمال توقيف األشخاص وتسليمهم، ومحاية 

  .الشهود وتنفيذ األحكام

 تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية -٩
تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف مقدار املوارد املقترحة 

  .من مجعية الدول األطراف وتوزيعها

  ا
   

   
   

   
  

رة 
لفت

ف ل
هدا

أل
٢٠

٠٩
-

٢٠
١١

  

  وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها -٣
يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد 
اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات 
واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيترم 

  .االختالف بني اجلنسني

يادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز   ز-٦
االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة والتشديد 

 .على دور احملكمة واستقالليتها

  

 اجتذاب ورعاية وتوفري فرص التطوير والترقي - ١٠
  .ملختلف املوظفني املتفوقني

  ضمان إعالم فئات التخاطب احمللية والعاملية جبميع -٧    
  .جراءات اليت تضطلع ا احملكمةاإل

  مواصلة بناء ثقافة مشتركة للمحكمة اجلنائية - ١١
  .الدولية
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  ١٠ -٤األعمال اليت جيب حتقيقها يف السنوات 

 تعديل منوذج طاقة احملكمة بناء على اخلربة املكتسبة - ١٢
ثة األوليني لألنشطة القضائية يف الدورتني الثانية والثال

للمحكمة والقيام، بالتشاور مع مجعية الدول األطراف، 
بالتوفيق بني احتياجات احملكمة املقررة من املوارد وعدد 

  .القضايا والتحقيقات اليت جييب إجراؤها يف كل عام

 اإلجراءات العملية واستكمال  إعادة النظر يف تصميم- ١٦  . القيام باستعراض كامل للهوية التنظيمية للمحكمة- ١٤
عملية إعادة تشكيل املنظمة بأكملها، مبا يف ذلك حتديد 

  .مستويات اجلودة املرجوة

 إعادة النظر يف توزيع املوارد واألنشطة من -١٣
الناحية اجلغرافية بشكل مناسب لرسالة احملكمة يف 
ضوء اخلربة املكتسبة يف الدورتني الثانية والثالثة 

  . لألنشطة القضائية للمحكمةاألوليني 

 حتقيق النطاق املستهدف لتمثيل اجلنسني، -١٧  .   مواصلة تعزيز الوعي العاملي بدور احملكمة-١٥
والتمثيل اجلغرايف، ومتثيل النظم القانونية بني 

  .املوظفني

   ا
   

   
   

   
 

رة 
لفت

ف ل
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١١
-

٢٠
١٨

  

 متكني احملكمة من أداء مجيع أنشطتها بأي لغة -١٨    
  .من لغيت العمل
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