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  الدورة احلادية عشرة
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤الهاي، 

 

 

  احملكمةعن أنشطة تقرير 

  مقدمة  -أوالً  
") احملكمـة ("شطة احملكمة اجلنائية الدولية  يقدم هذا التقرير نظرة عامة عن أن        -١

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٥ إىل ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١يف الفترة من 

  اإلجراءات القضائية  -ثانياً  
 (ICC-01/04)احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   -ألف  

  (ICC-01/04-01/06)املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو   -١  

، أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل حكمها عمالً       ٢٠١٢مارس  / آذار ١٤يف    -٢
وقضت الدائرة بأن السيد توماس لوبانغا دييلو،       .  من نظام روما األساسي    ٧٤باملادة  

باعتبـاره  يـاً   جنائباعتباره الرئيس والقائد العام الحتاد الوطنيني الكونغوليني مسؤول         
 التجنيد الطوعي والتجنيد اإلجباري واستخدام      اقتراف اجلرائم املتمثلة يف   اً يف   مشارك

األطفال الذين هم دون اخلامسة عشرة من العمر للمشاركة النـشطة يف األعمـال              
احلربية يف سياق نزاع مسلح ليس ذا طابع دويل يف إيتوري يف الفترة الفاصلة ما بـني     

 شخـصاً   ١١٤وهناك ما جمموعـه     . ٢٠٠٣أغسطس  / وآب ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
  .اإلجراءات مجيعهم صفة الضحية وأُذن هلم باالشتراك يف منحوا

، هناك مذكرات من األطراف     ٢٠١٢مارس  / آذار ١٤وطبقاً ألمر صادر يف       -٣
 ١٨ومن املمثلني القانونيني للضحايا بـشأن احلكـم وردت يف الفتـرة مـا بـني                 

املعقودة واستمتعت الدائرة لشاهدي نفي أثناء اجللسة       . يونيه/ حزيران ٧أبريل و /نيسان
 أصدرت الدائرة االبتدائيـة األوىل      ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٠ويف  . يونيه/ حزيران ١٣يف  

  . حكمها على السيد توماس لوبانغا دييلو بالسجن ملدة أربعة عشر عاماً

 ١٨وقُدمت مذكرات تتعلق جبرب األضرار يف الفتـرة املمتـدة مـا بـني                 -٤
طراف ومن املمـثلني القـانونيني       وردت من األ   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٥أبريل و /نيسان
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للضحايا ومن قلم احملكمة ومكتب احملامي العام للضحايا والـصندوق االسـتئماين            
 القرار املتعلق مببـادئ     ٢٠١٢أغسطس  / آب ٧واختذ يف   . للضحايا ومخس منظمات  
  . وإجراءات جرب األضرار

 يف  أغسطس، منحت الدائرة االبتدائية الدفاع اإلذن بـالطعن       / آب ٢٩ويف    -٥
ومبوازاة ذلـك   . أربع قضايا ناشئة عن القرار املتعلق مببادئ وإجراءات جرب األضرار         

تقدم املمثلون القانونيون للضحايا مبن فيهم مكتب احملامي العام للـضحايا بطعـون             
كما تقدم الـدفاع بطعـن      . من نظام روما األساسي   ) ٤(٨٢مباشرة يف إطار املادة     

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٦مباشر يف 

 بالترمجـة   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١وأُبلغ األطراف واملشاركون رمسياً يف        -٦
وطبقاً لقرار سابق صادر عن الدائرة      . الفرنسية للقرار املتعلق باملقاضاة واحلكم الصادر     

 ٣١االبتدائية، تبدأ املهلة احملددة بثالثني يوماً للطعن يف هذه القرارات اعتبـاراً مـن               
  .٢٠١٢أغسطس /آب

  (ICC-01/04-01/07) ولو تشويجدنغوي العام ضد جريمان كاتانغاوماتيو املدع  -٢  

 ٢٠١١نـوفمرب   /اختتم عرض األدلة الشفوية يف هذه احلالة يف تشرين الثاين           -٧
  .بالشهادة اليت قدمها كال املتهمني

وأدت الدائرة، مبعية األطراف واملشاركني يف اإلجراءات القضائية، زيارة إىل            -٨
ورو وضواحيها ويف منطقة إيتوري يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة           املوقع يف بوغ  

وقد حظيت هذه الزيارة بـدعم قلـم        . ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٩ و ١٨يومي  
  .احملكمة وتعترب أوىل زيارة من نوعها تقوم ا دائرة تابعة للمحكمة

ايـر  فرب/ شـباط  ٧ومت اإلعالن رمسياً عن غلق باب تقدمي الشهادات يـوم             -٩
 ٦٤٣ شاهداً بشهادم أمام الدائرة االبتدائية ومت قبول         ٥٤وأدىل ما جمموعه    . ٢٠١٢

ومنح ما جمموعه   .  يوماً ٢٦٥بنداً من بنود الشهادات وعقدت الدائرة جلسات طيلة         
  .اإلجراءات شخصاًَ صفة الضحية املأذون هلا باملشاركة يف ٣٦٦

طية، استمعت الدائرة االبتدائيـة إىل      ويف أعقاب تقدمي البيانات اخلتامية اخل       -١٠
البيانات الشفوية اخلتامية اليت أدىل ا اإلدعاء والدفاع واملمثلون القانونيون للضحايا           

واملتوقـع أن   . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣ و ١٥يف جلسات علنية عقدت يف الفترة ما بني         
  .٢٠١٢م  من نظام روما األساسي حبلول أواخر عا٧٤يصدر احلكم مبقتضى املادة 

  (ICC-01/04-01/10)كاليكست إمباروشيمانا املدعي العام ضد   -٣  

، امتنعت الدائرة التمهيدية األوىل عن      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٦يف    -١١
ورأت الدائرة أن االدعاء مل يوفر      . اعتماد التهم املوجهة إىل كاليكست إمباروشيمانا     

ساً موضوعية ينبين عليها االعتقـاد بـأن   ما يكفي من األدلة اليت تصلح أن تكون أُس       
ة إطـالق   ولذلك قررت األغلبي  . املشتبه به مسؤول شخصياً عن اجلرائم اليت اتهم ا        

 رفـضت دائـرة     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ويف  . سراح السيد إمباروشيمانا  
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د ومت الحقاً إطالق سراح السي    . االستئناف الطعن الذي تقدم به االدعاء ضد اإلفراج       
  .إمباروشيمانا

وبعد أن أذنت الدائرة التمهيدية لالدعاء يف تقدمي طعن، استأنف االدعاء ضد        -١٢
وقوبل استئناف االدعاء  . ٢٠١٢مارس  / آذار ١٢القرار باالمتناع عن اعتماد التهم يف       
 وجيوز لالدعاء أن يقـدم      ٢٠١٢مايو  / أيار ٣٠بالرفض من قبل دائرة االستئناف يف       

اعتماد التهم املوجهة إىل السيد كاليكست إمباروشيمانا إذا ما تـوفرت           طلباً جديداً ب  
  .أدلة إضافية داعمة

  (ICC-01/04-02/06)بوسكو نتاغندا املدعي العام ضد   -٤  

، أصدرت الدائرة التمهيديـة الثانيـة أمـراً ثانيـاً           ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٣يف    -١٣
 ١٤طلب املقدم من املدعي العام يف       باالعتقال موجهاً ضد السيد نتاغندا وذلك عمالً بال       

القتـل واالغتـصاب    ( بناء على ثالث جرائم ضد اإلنسانية ارتكبت         ٢٠١٢مايو  /أيار
القتل اهلجوم على السكان    (وأربع تهم جبرائم حرب     ) واالسترقاق اجلنسي واالضطهاد  

يتوري يدعى أا ارتكبت يف مقاطعة إ     ) املدنيني، االغتصاب واالسترقاق اجلنسي والنهب    
  .٢٠٠٣سبتمرب / واية أيلول٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١يف الفترة ما بني 

  (ICC-01/04-01/12)سيلفستر موداكومورا املدعي العام ضد   -٥  

، تقدم املدعي العام بطلب استصدار أمر بإلقاء        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٣يف    -١٤
 الـدائرة   ، أصـدرت  ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٣ويف  . القبض على سيلفستر موداكومورا   

القتل وتشويه األعضاء   (التمهيدية الثانية أمراً يقوم على أساس تسع من جرائم احلرب           
واملعاملة القاسية والتعذيب واملس بكرامة اإلنسان واهلجوم على الـسكان املـدنيني            

يدعى أا ارتكبت يف مقاطعة كيفو يف الفترة       ) والنهب واالغتصاب وتدمري املمتلكات   
  .٢٠١٠سبتمرب / واية أيلول٢٠٠٩يناير / الثاين كانون٢٠ما بني 

 (ICC-02/04)أفريقيا الوسطى احلالة يف مجهورية   -باء  

  (ICC-01/05-01/08) و بيري بيمبا غومب-جان املدعي العام ضد     

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣تواصل عرض األدلة من قبل االدعاء وقد بدأ يف            -١٥
 شاهداً مبن فيهم    ٤٠دعا االدعاء ما جمموعه     و. ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٠ لغاية   ٢٠١٠
  . من الشهود اخلرباءأربعة 

وأصدرت الدائرة االبتدائية قرارين برفض الطلبات املتعلقة باإلفراج املؤقـت            -١٦
أما الطعن املقدم . ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٦ و٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩يف 

 فقد رفـضته دائـرة      ٢٠١٢يناير  /لثاين كانون ا  ٦من الدفاع ضد القرار الصادر يف       
  .االستئناف

، أذنت الدائرة االبتدائية للممثلني القانونيني للـضحايا        ٢٠١٢مايو  /ويف أيار   -١٧
وقام ثالثة من الضحايا    . باإلتيان بضحيتني وقد أدليا شخصياً بشهاداما أمام الدائرة       
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ي يف  اآلخرين بعرض وجهات نظرهم وشـواغلهم عـن طريـق الـربط الفيـديو             
  .٢٠١٢يونيه /حزيران

ومن املتوقـع أن    . ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٤وبدأ الدفاع عرض أدلته يوم        -١٨
ينتـهي  واملتوقـع أن    . يطلب الدفاع من حنو ما جمموعه ستني شاهداً تقدمي إفادام         

  .٢٠١٣أبريل /الدفاع من عرض أدلته حبلول نيسان

 من الضحايا للمشاركة     طلباً مقدماً  ٤ ٤٥٠ومت حىت اآلن قبول ما جمموعه         -١٩
 طلباً من الطلبات العالقة     ٧٩٩ هناك   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٠ولغاية  . يف املداوالت 

  .اليت ما زالت تنتظر اختاذ إجراء بشأا من قبل الدائرة

 (ICC-02/05)دارفور، السودان احلالة يف   -جيم  

  (ICC-02/05-01/09) ريعمر حسن أمحد البشاملدعي العام ضد   -١  

، أصدرت الـدائرة التمهيديـة      ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٣ و ١٢يف    -٢٠
األوىل قرارين يتعلقان مبالوي وتشاد على التوايل خلصت فيهما الدائرة إىل أن كلتـا              

 إىل  ريالدولتني الطرفني مل تتعاونا مع احملكمة بإحجامها عن اعتقال وتسليم عمر البش           
القانون الدويل العـريف    "واعتباراً حلقيقة أن    . احملكمة حلظة وجوده يف إقليمي البلدين     

يوفر استثناًء فيما خيص احلصانة اليت يتمتع ا رئيس الدولة حني تسعى احملاكم الدولية              
أن أكدت الدائرة من جديـد      " إللقاء القبض على رئيس دولة الرتكابه جرائم دولية       

مة يف حالة وجـوده يف  الدول األطراف ملتزمة بتوقيف وتسليم السيد البشري إىل احملك 
وبلّغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة ومجعية الـدول األطـراف           . إقليم هذه الدول  

  . بكال القرارين") اجلمعية("

  (ICC-02/05-03/09)كر نورين وصاحل حممد جريبو جاموس عبد اهللا باندا أبااملدعي العام ضد   -٢  

حاكمة بعد بالنظر إىل القـضايا      ، مل حيدد تاريخ للم    ٢٠١١لغاية منتهى عام      -٢١
القائمة واملتعلقة بالكشف عن املعلومات والترمجة التحريرية والترمجـة الـشفوية إىل            

 كـانون   ٦وتقدم الدفاع بطلب الوقف املؤقت لإلجـراءات يف         .  والتعاون ةالزغاو
  .٢٠١٢يناير /الثاين

راً  وأصـدرت قـرا    ٢٠١٢مارس  / آذار ١٦والتأمت الدائرة من جديد يوم        -٢٢
ؤكد خيار قلـم    ي،  ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٥يتعلق بالتمثيل القانوين املشترك للضحايا يف       

 ٨٩ل وقـد أُذن حـىت اآلن       . احملكمة املتعلق باملمثلني القانونيني يف القضية املطروحة      
  .ضحية باملشاركة يف القضية

يوليـه  / متـوز  ١١وعقدت الدائرة جلسة استماع علنية وجلسة حتضريية يوم           -٢٣
ستماع إىل إفادات بشأن طلب وقف الدعوى فضالً عن إفـادات أخـرى تتعلـق               لال

كما عقدت الدائرة جلسة    . بالكشف عن املعلومات والترمجة التحريرية وقضايا التعاون      
  .٢٠١٢يوليه / متوز١٢ و١١سرية وجلستني حتضرييتني يف غياب املدعي عليهم يومي 
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طلب وقف الدعوى يف الوقت املناسب      ويتوقع أن تصدر الدائرة قراراً يتعلق ب        -٢٤
  .وبعد ذلك ستنظر الدائرة يف اخلطوات املناسبة للمضي قُدماً فيما يتصل ذه القضية

  عبد الرحيم حممد حسنياملدعي العام ضد   -٣  

، تقدم املدعي العام بطلب استصدار أمر       ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢يف    -٢٥
ني وزير الدفاع الوطين حالياً يف مجهوريـة        بإلقاء القبض على عبد الرحيم حممد حس      

األوىل أمراً بإلقـاء    ، أصدرت الدائرة التمهيدية     ٢٠١٢مارس  / آذار ١ويف  . السودان
القبض عليه بسبب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يزعم ارتكابه هلا يف الفترة ما              

  . يف دارفور٢٠٠٤ و٢٠٠٣بني 

 (ICC-01/09)احلالة يف كينيا   -دال  

  املدعي العام ضد ويليام ساموآي روتو، وهنري كيربونو كوسغاي وجوشوا آراب سانغ  -١  

 أصدرت الدائرة التمهيدية الثانيـة قـراراً       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٣يف    -٢٦
تعتمد فيه التهم املوجهة إىل ويليام ساموآي روتو وجوشوا آراب سانغ بسبب جرائم             

ل القسري للسكان واالضطهاد يزعم ارتكاـا يف        ضد اإلنسانية تتمثل يف القتل والنق     
، ٢٠٠٨ينـاير  / وكانون الثـاين ٢٠٠٧ديسمرب /كينيا يف الفترة ما بني كانون األول    

ورفضت الدائرة طلبـات    . واالمتناع عن اعتماد التهم ضد هنري كيربونو كوسغاي       
. السيد سـانغ  الدفاع لإلذن بالطعن يف القرار املتعلق باعتماد التهم ضد السيد روتو و           

، شكلت الرئاسة الدائرة االبتدائية اخلامسة وأحالت إليها        ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٩ويف  
  . قضية روتو وسانغ

، رفضت دائرة االستئناف الطعن املقدم من السيد        ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ويف    -٢٧
د والسيد سانغ فيما خلصت إليه الدائرة التمهيدية الثانية عند اختاذها قرار اعتما           روتو  

  .التهم ألن احملكمة خمتصة بالنظر يف هذه القضية

، عقدت الدائرة االبتدائية اخلامسة اجللـسة       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١١ويف    -٢٨
يوليه أصدرت الـدائرة    / متوز ٩ويف  . التحضريية األولية بغية حتديد تاريخ للمحاكمة     

ال املؤقتـة لتقـدمي    قراراً يتعلق باجلدول الزمين إلجراء احملاكمة تضمن عدداً من اآلج         
 ١٠امللفات املطلوبة من األطراف قُبيل احملاكمة مع حتديد بداية احملاكمـة بتـاريخ              

وتلقت الدائرة مذكرات من األطراف بشأن عدد من القـضايا          . ٢٠١٣أبريل  /نيسان
مبا فيها القانون املتعلق باالشتراك غري املباشر يف اقتـراف اجلرميـة مبوجـب املـادة                

وما إذا كان ينبغي إعـداد      ") تقدمي األدلة ("، يئة الشهود    ٥٥الئحة  ، وال )أ)(٣(٢٥
كما قامت الـدائرة    . وثيقة معدلة تتضمن التهم والتنقيحات املتصلة بالربوتوكوالت      

باالتصاالت اليت  االبتدائية باستصدار قرارات تعىن يف مجلة أمور بالربوتوكول املتعلق          
  .جتري مع شهود الطرف املقابل

 ضحية باملشاركة مع خالل ممثليهم القانونيني يف        ٣٢٧د أُذن ملا جمموعه     وق  -٢٩
  .إجراءات الدعوى
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  فرانسيس كريميي موثورا، أوهورو موغاي كينياتا وحممد حسني علياملدعي العام ضد   -٢  

 ٥ إىل   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١عقدت جلسات اعتماد التهم يف الفترة من          -٣٠
، أصدرت الـدائرة  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٣ ويف   .٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 

التمهيدية الثانية قراراا املتعلقة باعتماد التهم ضد فرانسيس كريميي موثـورا وأورو            
موغاي كينياتا ذات الصلة جبرائم ضد اإلنسانية تتمثل يف القتـل والنقـل القـسري        

نية اليت ارتكبـت يف     للسكان واالغتصاب واالضطهاد وغريها من التصرفات الالإنسا      
 واالمتناع عن اعتماد التهم املوجهة ضـد حممـد    ٢٠٠٨يناير  /كينيا يف كانون الثاين   

ورفضت الدائرة الطلبات املقدمة من الدفاع لإلذن بـالطعن يف القـرار     . حسني علي 
  .املتعلق باعتماد التهم املوجهة إىل السيد موثورا والسيد كينياتا

، رفضت دائرة االستئناف الطعن املقدم من السيد        ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ويف    -٣١
موثورا والسيد كينياتا يف ما خلصت إليه الدائرة التمهيدية الثانية يف نطـاق قرارهـا               

  .املتعلق باعتماد التهم من أن للمحكمة اختصاص النظر يف القضية

، عقدت الدائرة االبتدائية اخلامـسة جلـسة        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢ويف    -٣٢
 أصدرت الدائرة ٢٠١٢يوليه / متوز٩ويف . ريية أولية بغية حتديد تاريخ للمحاكمةحتض

قرارا يتضمن جدوالً زمنياً حمدداً للمحاكمة يتضمن عدداً من اآلجال املؤقتة لتقـدمي             
 ١١امللفات املطلوبة  من األطراف قبل احملاكمة مع حتديد الشروع يف احملاكمة بتاريخ              

 الدائرة مذكرات من األطراف حول عدد من القـضايا          وتلقت. ٢٠١٣أبريل  /نيسان
 ٥٥والالئحـة   ) أ)(٣(٢٥مبا فيها القانون املتعلق بالتعاون غري املباشر يف إطار املادة           

. وما إذا كان ينبغي إعداد وثيقة معدلة تتضمن التهم        ") إعداد األدلة ("ويئة الشهود   
ور منها االتصاالت اليت جتري مع      وأصدرت الدائرة االبتدائية كذلك قرارات تعىن بأم      

  .شهود الطرف املقابل وطلبات الكشف عن املعلومات

 ضحية للمشاركة من خالل ممثليهم القانونيني يف        ٢٣٣وقد أُذن ملا جمموعه       -٣٣
  .املداوالت

 (ICC-01/11)احلالة يف ليبيا   -هاء  

  القذايف وعبد اهللا السنوسياملدعي العام ضد معمر حممد أبو منيار القذايف وسيف اإلسالم   -١  

، قررت الدائرة التمهيدية األوىل وضـع       ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢يف    -٣٤
حد لإلجراءات القضائية اليت باشرا ضد معمر حممد أبو مينيار القذايف إثـر تلقيهـا           

  . شهادة وفاة وجهتها إليها السلطات الليبية

لغت الدائرة التمهيدية األوىل بإلقاء     ، أُب ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ويف    -٣٥
ديـسمرب، قـررت    / كانون األول  ٦ويف  . القبض على سيف اإلسالم القذايف يف ليبيا      

الدائرة التمهيدية األوىل أن تلتمس من السلطات الليبية، على سـبيل االسـتعجال،             
معلومات بشأن عدد من القضايا، مبا فيها توقيف وتسليم سيف اإلسـالم القـذايف              

  .ووضعه الصحييله قانوناً ومتث
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 أا مستعدة لتسهيل    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٣وبينت السلطات الليبية يف       -٣٦
فرباير، أمرت الدائرة قلـم   / شباط ٣ويف  . زيارة بني سيف اإلسالم القذايف وقلم احملكمة      

احملكمة بوضع الترتيبات يف أقرب وقت ممكن لزيارة جتري بني موظفني مـن احملكمـة               
ا حمام من مكتب احملـامي العـام       ميتاز  ني سيف اإلسالم القذايف، مبا يف ذلك زيارة         وب

  .٢٠١٢مارس / آذار٣وقد متت الزيارة يف . للدفاع وسيف اإلسالم القذايف

، أحاطت الدائرة التمهيديـة األوىل علمـاً        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧ويوم    -٣٧
بأن هذه السلطات ستيـسر وصـول       باملذكرة املقدمة من السلطات الليبية والقائلة       

احملامني إىل موكلهم سيف اإلسالم القذايف، وطلبت من السلطات الليبيـة أن متكّـن            
ينتسب إىل مكتب احملامي العام للدفاع من أن يستأثر   عن سيف اإلسالم القذايف     حمامياً  

يـارة  باإلضافة إىل ذلك، رأت الدائرة التمهيدية األوىل ضرورة ز        . بزيارة يؤديها إليه  
ممثلي قلم احملكمة لسيف اإلسالم القذايف بغية مواصلة النقاش معه فيما خيص خيـار              

وعلى إثر الترتيبات الضرورية اليت وضعها قلم احملكمة أمكـن          . تعيني حمام ينتقيه هو   
وعمدت السلطات الليبيـة يف هـذه       . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٧القيام ذه الزيارة يف     

ة من موظفي احملكمة، مبن فيهم احملامي من مكتب احملـامي           املناسبة إىل احتجاز أربع   
  .يوليه/ متوز٢يونيه حىت / حزيران٧العام للدفاع وذلك من 

، تقدمت ليبيا بطعن فيما خيص مقبولية قضية سيف         ٢٠١٢مايو  / أيار ١ويف    -٣٨
وطلبـت ليبيـا    . وهذا الطعن مطروح على الدائرة التمهيدية األوىل      . اإلسالم القذايف 

ضافة إىل ذلك إرجاء تنفيذ طلب التسليم املتعلق بسيف اإلسالم القذايف الذي وجه باإل
  .٢٠١٢يونيه / حزيران١يف 

الدائرة قدمت ليبيا تقريـراً     ، وبناء على طلب     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٣٩
 قررت  ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٤ويف  . مؤقتاً عن التطورات احمللية اليت تكتنف الوضع      

 تـشرين   ٩ و ٨ يومي   تلتئمهيدية األوىل الدعوة إىل عقد جلسة استماع        احملكمة التم 
 حبضور ممثلني عن ليبيا واملدعي العام ومكتب احملـامي العـام            ٢٠١٢أكتوبر  /األول

للدفاع ومكتب احملامي العام للضحايا ملناقشة قضايا ذات صلة بـالطعن اللـييب يف              
  .املقبولية

وبناء على معلومـات بـشأن توقيفـه يف         وفيما يتعلق بعبد اهللا السنوسي،        -٤٠
مـارس  / آذار ١٧تسليمه إىل هذه الدولـة يف       شأن  موريتانيا، وجهت احملكمة طلباً ب    

، تلقت احملكمة معلومات بشأن تسليم موريتانيا      ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٥ويف  . ٢٠١٢
ت وقام قلم احملكمة بتوجيه رسالة تذكريية إىل الـسلطا        . لعبد اهللا السنوسي إىل ليبيا    

كمـا  . الليبية تتعلق بالطلب القائم الذي خيص اعتقال عبد اهللا السنوسي وتـسليمه           
. طلبت احملكمة معلومات من السلطات الليبية تتعلق حبالته الصحية ومكان احتجـازه       

  .ومل ترد السلطات الليبية على الرسالة التذكريية هذه حىت حلظة إعداد هذا التقرير
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  (ICC-02/11)ر احلالة يف كوت ديفوا  -واو  

  (ICC-02/11--01/11)غباغبو املدعي العام ضد لوران     

، تقدم املدعي العام بطلب استصدار أمر    ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف    -٤١
، أصـدرت   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ويف  . بوغبإلقاء القبض على لوران غبا    

ب جرائم ضد اإلنسانية تتمثل يف      الدائرة التمهيدية الثالثة أمراً بإلقاء القبض ضده بسب       
القتل واالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي واالضطهاد وأعمال ال إنـسانية            

ديسمرب / كانون األول  ١٦أخرى يزعم أا ارتكبت يف كوت ديفوار يف الفترة ما بني            
  .٢٠١١أبريل / نيسان١٢ و٢٠١٠

 ٢٠١١نـوفمرب  / الثاين تشرين ٣٠ووقع تسليم لوران غباغبو إىل احملكمة يف          -٤٢
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٥ومثُل أمام احملكمة ألول مرة يف 

، قررت الدائرة االبتدائية األوىل احلث على نظام        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٥ويف    -٤٣
بغية تـسريع التعامـل مـع    اإلجراءات طلبات مجاعية يقدمها الضحايا للمسامهة يف     

 أحال قلـم احملكمـة إىل       ٢٠١٢مايو  / أيار ١٦  ويف. الطلبات وتعزيز نظام املشاركة   
مبا يف ذلك   اإلجراءات   طلباً مقدماً من طرف الضحايا بشأن املشاركة يف          ٦٣الدائرة  

  .  طلباً فرديا٥٧ًستة طلبات مجاعية و

، قررت الدائرة التمهيدية األوىل إرجاء عقـد  ٢٠١٢يونيه / حزيران ١٢ويف    -٤٤
أغسطس حفاظاً على حقوق الدفاع يف إجراءات / آب١٣جلسة اعتماد التهم إىل يوم 

عمدت الدائرة من جديد إىل إرجـاء        ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢ويف  . قضائية منصفة 
اجللسة اخلاصة باعتماد التهم لغاية تسوية القضية املتعلقة بلياقة السيد غباغبو البدنيـة             

رت الدائرة  ، قر ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٢ويف  . اإلجراءاتاليت متكنه من االشتراك يف      
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٥ و ٢٤ يومي   تلتئمالتمهيدية األوىل عقد جلسة استماع مغلقة       

، حبضور السيد غباغبو وهيئة الدفاع عنه واملدعي العام وممثلي قلم احملكمـة             ٢٠١٢
واخلرباء الذين عينتهم الدائرة ملناقشة القضايا ذات الصلة باللياقة البدنية للسيد غباغبو            

  .االشتراك يف املداوالت حبقهاليت متكنه من 

  التمهيديبحث التحقيقات وال  -ثالثاً  
 التحقيقات  -ألف  

  احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  -١  

املشمولة ذا التقرير، أوفد مكتب املدعي العـام بعثـتني إىل           خالل الفترة     -٤٥
لدفوع اليت أثارها  مجهورية الكونغو الدميقراطية لدعم احملاكمات اليت جتري والتصدي ل        

الدفاع يف قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، وقضية املدعي العـام ضـد               
  .جريمني كاتانغا وماثيو نغودجولو تشوي

 بعثة إىل ثالثة    ١١وخالل الفترة املشمولة بالتقرير أوفد مكتب املدعي العام           -٤٦
قراطية الذي ركّز على اجلرائم     بلدان يف إطار حتقيقه الثالث يف مجهورية الكونغو الدمي        
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اليت ارتكبتها ميليشيات القوات الدميقراطية لتحرير رواندا يف مقاطعيت كيفو دعمـاً            
وعلى حني أن   . لالستعدادات اجلارية العتماد التهم يف قضية كاليكسيت مباروشيمانا       

ء التهم اليت وجهها االدعاء ضد كاليكسيت مباروشيمانا مل تعتمـد يواصـل االدعـا           
حتقيقاته يف املنطقة فيما يتصل مبيليشيات القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا مثلمـا             

يوليه / متوز١٣يشهد على ذلك أمر إلقاء القبض الصادر حبق سيلفستر موداكومورا يف 
ويتواصل هذا التحقيق بالتعاون مع دول عديدة مبا فيها مجهورية الكونغـو            . ٢٠١٢

  .يا وفرنسا بروح من التكامل اإلجيايبالدميقراطية ورواندا وأملان

كما تواصل حتقيق مكتب املدعي العام فيما يتصل باجلرائم الـيت يـزعم أن           -٤٧
بوسكو نكاتانغا قد اقترفها وهو ما أفضى إىل إصدار القضاة أمراً جديداً بإلقاء القبض              

  .٢٠١٢يوليه / متوز١٣بتاريخ 

  أوغندااحلالة يف   -٢  

شمولة بالتقرير أوفد مكتب املدعي العام بعثـة فيمـا يتـصل     أثناء الفترة امل    -٤٨
  .بالتحقيقات اجلارية بشأن احلالة يف أوغندا

ويواصل مكتب املدعي العام مجع املعلومات عن اجلرائم اليت يزعم أن جـيش               -٤٩
تنفيذ أوامر إلقاء القبض علـى      إىل  الرب للمقاومة قد ارتكبها وللنهوض بالعمل الرامي        

وواصل مكتب املدعي العام أيضاً مجع وحتليل املعلومـات         . لرب للمقاومة قادة جيش ا  
ويواصل . ذات الصلة باجلرائم اليت يزعم أن قوات الدفاع الشعبية األوغندية قد ارتكبتها           

  .مكتب املدعي العام تشجيع اإلجراءات القضائية فيما يتصل بطريف الرتاع كليهما

  طىأفريقيا الوساحلالة يف مجهورية   -٣  

أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، واصل مكتب املدعي العام حتقيقاته بشأن احلالة    -٥٠
 بعثة إىل ثالثة بلدان ألغراض منها       ١٤يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأوفد ما جمموعه        

  .عقد اجتماعات مع الشهود ومتابعة املعلومات اليت مت تلقيها

  احلالة يف دارفور، السودان  -٤  

ء الفترة املشمولة بالتقرير، أوفد مكتب املدعي العام مخـس بعثـات إىل             أثنا  -٥١
  .مخسة بلدان فيما يتصل بالتحقيقات يف احلالة يف دارفور

، قدم املدعي العام تقريريه الرابع      )٢٠٠٥ (١٥٩٣وطبقاً لقرار جملس األمن       -٥٢
ـ     . م املتحـدة عشر واخلامس عشر بشأن احلالة يف دارفور إىل جملس األمن التابع لألم

 ٥ و ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٥ويف اإلحاطتني اإلعالميتني اللتني قدمها يومي       
 أبرز املدعي العام أموراً منها عدم تعاون حكومـة الـسودان            ٢٠١٢يونيه  /حزيران

وانعدام اإلجراءات القضائية الوطنية ضد املسؤولني عن اجلرائم اليت ارتكبت وذكّـر            
 القائل بأن السودان ال     ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٦ة األوىل الصادر يف     بقرار الدائرة التمهيدي  

  .١٥٩٣يتعاون مع احملكمة ويف ذلك انتهاك للقرار 
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وواصل مكتب املدعي العام رصد احلالة يف دارفور ومجع املعلومات املتعلقة             -٥٣
 وتفيد املعلومات اليت جمعت بأن اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واإلبـادة         . ا

  .اجلماعية ما زالت ترتكب

  احلالة يف كينيا  -٥  

 ١١ بعثة إىل    ٦٧أثناء الفترة املشمولة ذا التقرير، أوفد مكتب املدعي العام            -٥٤
  .بلداً فيما يتصل بالتحقيقات اجلارية بشأن احلالة يف كينيا

وواصل املدعي العام مجع املعلومات عن اجلرائم ضد اإلنـسانية املتمثلـة يف           -٥٥
قتل والطرد والنقل القسري واالضطهاد اليت يزعم أا اقترفـت يف مدينـة توربـو      ال

ومنطقة الدورات الكربى ومدينة كبسابيت وناندي هيلز يف حدود الـثالثني مـن             
  .٢٠٠٨يناير / ولغاية آخر كانون الثاين٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

ـ            -٥٦ رائم ضـد   كذلك واصل مكتب املدعي العام مجع املعلومات بـشأن اجل
اإلنسانية املتمثلة يف القتل والطرد والنقل القسري واالغتصاب وغري ذلك من األعمال            

 كـانون   ٢٨ و ٢٤واالضطهاد اليت يزعم أا ارتكبت يف الفترة ما بـني           الالإنسانية  
 حبق السكان املدنيني يف ناكورو ونايفاشا وهم الذين ينظر إلـيهم            ٢٠٠٨يناير  /الثاين

دون حلركة أوروانج الدميقراطية وخاصة من ينتمي منهم إىل اموعات على أم مسان
  .لوغو ولوهيا وكالينجنياملتمثلة يف اإلثنية 

رصـد  الويقوم املدعي العام، بالتعاون مع جمموعة عريضة من الـشركاء، ب            -٥٧
  .والتحري بشأن حماوالت كشف وختويف ومضايقة من يستشعر أم شهود احملكمة

  يف ليبيااحلالة   -٦  

 ١٥ بعثة إىل    ٣٣أثناء الفترة املشمولة ذا التقرير، أوفد مكتب املدعي العام            -٥٨
  .بلداً فيما يتصل بالتحقيقات اجلارية يف احلالة يف ليبيا

وأثناء الفترة املشمولة ذا التقرير، قدم مكتب املدعي العـام تقريـرين إىل               -٥٩
 تـشرين   ٢حاطة اإلعالمية اليت قـدمها يف       ويف اإل . جملس األمن بشأن احلالة يف ليبيا     

 تـشرين   ٢٠، بين املدعي العام أن معمـر القـذايف تـويف يف             ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
أكتوبر ولكن مكتبه يقوم حبشد اجلهود يف سبيل كفالـة تقـدمي الشخـصني              /األول

من جديد عن تقديره للسلطات الليبية على       العام  وأعرب املدعي   . اآلخرين إىل العدالة  
تعاوا يف التحقيقات اجلارية والحظ أن املكتب يواصـل التحقيقـات يف اجلـرائم              
اجلنسانية اليت ارتكبت يف ليبيا وأن التحليل الذي جيريه سيستفيد من العمل الذي تقوم     

  .به جلنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة

ملـدعي  ، بين ا  ٢٠١٢مايو  / أيار ١٦ويف اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمت يف         -٦٠
العام أن استنتاجات جلنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة تؤكد ارتكاب جرائم جنسانية            

 ٢والحظ كذلك أن التقرير املـؤرخ       . يواصل مكتب املدعي العام مجع األدلة حوهلا      
أن هناك آالف األفـراد الـذين يـزعم          بين    الذي أعدته اللجنة   ٢٠١٢مارس  /آذار
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رتكبتها قوات القذايف ممن كانوا رهن االعتقال العديد منهم         اشتراكهم يف اجلرائم اليت ا    
ال يزالون خارج الوالية القضائية للسلطات الوطنية ويزعم أم تعرضوا لسوء املعاملة            

  .أو للتعذيب على أيدي القوات املتمردة

ويف االدعاءات املوجهة ضد الناتو الحظ املدعي العام أن النتيجة اليت خلـصت               -٦١
والحـظ املـدعي العـام      . مل يتعمد استهداف املدنيني يف ليبيا     للجنة هي أن الناتو     إليها ا 

باإلضافة إىل ذلك أن مكتبه ال ميلك اختصاص تقييم النطاق احلقيقي للوالية املنوطة بالناتو              
احلصول علـى املزيـد مـن       يطلب   ولكن مكتبه    ١٩٧٣فيما يتصل بقرار جملس األمن      

  .ددا جلنة التحقيق يدعى فيها مقتل مدنينياملعلومات بشأن مخسة حوادث ح

وأحاط املدعي العام بالتزام احلكومة الليبية باستراتيجية شـاملة ملعاجلـة كافـة               -٦٢
  .اجلرائم ووضع حد لإلفالت من العقاب يف ليبيا وشدد على أن هذا جيب أن يظل أولوية

  احلالة يف كوت ديفوار  -٧  

 بعثـة إىل    ٥٢تقرير، أوفد مكتب املدعي العام      خالل الفترة املشمولة ذا ال      -٦٣
من هوية الشهود ومقابلتـهم وتـأمني       التحقق  ستة بلدان ألغراض منها مجع األدلة و      
وقد ركز مكتب املدعي العام باستمرار علـى        . التعاون املتواصل من جانب شركائه    

 ،)أ)(١(٧مزاعم اجلرائم ضد اإلنسانية اليت ارتكبـت وتـشكل انتـهاكاً للمـواد              
  .من نظام روما األساسي) ك)(١(٧و) ح)(١(٧و) ز)(١(٧و

ويتجه التركيز حالياً يف أنشطة مكتب املدعي العام التحقيقية إىل اإلعـداد              -٦٤
. جللسة استماع تخصص العتماد التهم يف قضية املدعي العام ضد لـوران غبـاغبو             

قـادة آخـرين   أن وواصل املكتب املذكور حتقيقاته ذات الصلة باجلرائم اليت يـزعم     
ارتكبوها يف كوت ديفوار من كال اجلانبني يف الرتاع بغض النظـر عـن االنتمـاء                

  .السياسي

 أنشطة البحث التمهيدية  -باء  

واصل مكتب املدعي العام جتميع وحتليل املعلومات عن اجلرائم اليت تلقاهـا              -٦٥
خالل الفتـرة   و. من شىت املصادر واليت يحتمل أن تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة          

، تلقـى مكتـب     ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣١ وحىت   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١من  
 ٢١٤ من نظام روما األساسي منـها        ١٥ رسالة ذات صلة باملادة      ٣٢٨املدعي العام   

 رسـالة   ٢٧رسالة تندرج بوضوح يف نطاق خارج عن اختصاص احملكمة؛ وهنـاك            
 ٤٨الة هي بالفعل قيد التحليـل و  رسالة ترتبط حب   ٣٨زيد من التحليل، و   املتستوجب  

  .رسالة ترتبط إما بالتحقيق أو باملالحقة

وخالل الفترة املشمولة ذا التقرير، قام مكتب املدعي العام بفـتح حتقيـق               -٦٦
متهيدي يف كل من أفغانستان ومجهورية كوريا وجورجيا وغينيا وكولومبيا ونيجرييا           

وأصدر مكتب املدعي العام تقريـراً   . لسطنيوهندوراس وأى حتقيقاته التمهيدية يف ف     
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٣عن أنشطة البحث التمهيدية اليت قام ا يف 
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  أفغانستان  -١  

واصل مكتب املدعي العام مجع وحتليل املعلومات الواردة من شىت املـصادر              -٦٧
وسـعى  . ٢٠٠٣مايو  / أيار ١وذات الصلة جبرائم يدعى ارتكاا يف أفغانستان منذ         

مكتب املدعي العام إىل التحقق من جدية املعلومات اليت تلقاها وذات الصلة بعـدد              
كبري من اجلرائم املزعومة مبا يف ذلك القتل والتعذيب واهلجومات على أهداف إنسانية      

وواجـه مكتـب    . وعلى األمم املتحدة وهجومات على مواقع حممية وجتنيد األطفال        
 احلصول على معلومات مفصلة يلزم احلصول عليها إلجـراء          املدعي العام حتديات يف   

تقييم قانوين سليم لكل حادث مت التبليغ بوقوعه ولإللقاء باملـسؤولية علـى عـاتق               
  .اجلهات احملددة اليت اقترفت اجلرائم

وحيافظ مكتب املدعي العام على عالقات مع اخلرباء ومنظمات اتمع املدين             -٦٨
انية ومسؤويل األمم املتحدة والدول املـسامهة يف القـوات          احلكومة األفغ ومسؤويل  

  ).إيساف(الدولية للمساعدة األمنية 

  كولومبيا  -٢  

يواصل مكتب املدعي العام مجع وحتليل املعلومات املتعلقـة بالتحقيقـات             -٦٩
الوطنية وإجراءات املقاضاة يف كولومبيا، مركزاً على املعلومات اليت تتنـاول بوجـه             

موعات املسلحة غري القانونية وقيادات اجلماعات شـبه العـسكرية          خاص قادة ا  
واملسؤولني من الشرطة واجليش والسياسيني ممن يزعم أن هلم عالقات باجلماعـات            

ويف كل حالة، يسعى املكتب إىل حتديد ما إذا كانت هذه اإلجراءات تركز             . املسلحة
 يف اجلرائم املرتكبة ومـا إذا       على األشخاص الذين يتحملون أكرب قدر من املسؤولية       
.  من نظام روما األساسـي     ١٧كانت اإلجراءات القضائية صحيحة ومتفقة مع املادة        

كما قام مكتب املدعي العام جبمع وحتليل معلومات ذات صلة مبا يزعم من اقتـراف               
جرائم إضافية يف كولومبيا وخاصة معرفة ما إذا كانت شـىت اموعـات تتحمـل          

 وهـو   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ائم احلرب اليت ارتكبت منذ      مسؤولية عن جر  
التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ اختصاص احملكمة على جرائم احلرب املرتكبـة يف إقلـيم               

  .كولومبيا أو املرتكبة من قبل مواطنيها

عن كثب مـع الـسلطات      وقد أجرى مكتب املدعي العام أيضاً اتصاالت          -٧٠
وفري حجم ال يستهان به من املعلومات املتعلقة بـاإلجراءات          الكولومبية اليت قامت بت   

كما قام مكتب املدعي العام باالتصال مع شىت املنظمات غري احلكومية ذات            . الوطنية
ويواصل مكتب املدعي العـام إشـراك       . الصبغة الدولية املهتمة باحلالة يف كولومبيا     

عه املركز يف جمال التكامل وتشجيع      السلطات الكولومبية وفقاً للنهج اإلجيايب الذي يتب      
  .سائر الدول واملنظمات الدولية واتمع املدين على االخنراط يف هذا السبيل

  جورجيا  -٣  

واصل مكتب املدعي العام مجع وحتليل املعلومات املتعلقة بالتقدم احملـرز يف              ٧١
الـرتاع الـذي   اإلجراءات الوطنية ذات الصلة باجلرائم اليت يزعم أا ارتكبت خالل       
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وجلنة التحقيق التابعة لالحتاد الروسي     . ٢٠٠٨أغسطس  /شهدته جورجيا يف شهر آب    
وكبري املدعني العامني يف جورجيا اضطلع بتحقيقات منفصلة يف األحداث اليت ميكن            

وكانـت اإلجـراءات موضـوع      . أن تشكل جرائم تدخل يف اختصاص احملكمـة       
عام والسلطات الوطنية املختصة بغيـة      مشاورات منتظمة جرت بني مكتب املدعي ال      

وقامت .  وقادرة على ذلك   تقدمي اجلناة إىل العدالة   يف  تقييم ما إذا كانت بالفعل راغبة       
يد مكتب املدعي العام بقدر ال يستهان بـه مـن املعلومـات           والسلطتان كلتامها بتز  

فـضالً عـن    والشواهد املتعلقة بالتقدم احملرز يف هذه التحقيقات واملنهجية املتبعـة           
  .االستنتاجات األولية اليت توصلت إليها

  غينيا  -٤  

متشياً مع السياسة اليت يتوخاها مكتب املدعي العام فيما يتعلـق بالتكامـل               -٧٢
اإلجيايب سعى املكتب لتشجيع اإلجراءات الوطنية بغية حماسبة أولئك الذين يتحملون           

 يف مدينة   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨ أكرب املسؤولية عن اجلرائم اليت يزعم ارتكاا يوم       
، وجهت السلطات القضائية يف غينيا التهمة       ٢٠١٢فرباير  / شباط ١ويف  . كوناكري

إىل املقدم تيغبورو كامارا، الوزير املكلف بوحدات القـوات اخلاصـة ومكافحـة             
. ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨املخدرات واجلرمية املنظمة بسبب جرائم ارتكبت يف        

  .د صدور أربعة اامات أخرى وجهت إىل جناة آخرين مشتبه فيهموجاء االام بع

أكتـوبر  /وأوفد مكتب املدعي العام بعثتني إىل غينيا األوىل يف تشرين األول            -٧٣
 للوقوف على التقدم احملـرز يف التحقيقـات         ٢٠١٢أبريل  / والثانية يف نيسان   ٢٠١١

عي العـام سـابقاً وكبـار       وقد اجتمع نائب املد   . جيريها قضاة غينيون  الوطنية اليت   
املسؤولني يف مكتب املدعي العام مع املسؤولني احلكوميني وممثلي اهليئـة القـضائية             

  .واتمع املدين فضالً عن رابطات الضحايا والضحايا أنفسهم

  هندوراس  -٥  

واصل مكتب املدعي العام مجع وحتليل املعلومات بغية حتديد ما إذا كانـت               -٧٤
 ٢٨إلنسان يف أعقاب االنقالب الـذي جـرى يـوم           مة حلقوق ا  االنتهاكات املزعو 

وقام املدعي العـام  .  تشكل جرائم تندرج يف اختصاص احملكمة ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
جبمع معلومات عن احلالة يف هندوراس من مصادر متعددة مبا فيهـا جلنـة احلقيقـة        

عي العام  واملصاحلة، وجلنة حقوق اإلنسان املشتركة بني البلدان األمريكية ومكتب املد         
ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان فضالً عن املنظمات غري احلكوميـة            

 قام املدعي العام باالجتماع مـع       ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول  . الدولية والوطنية 
النائب العام يف مدينة تيغوسيغلتا واحملامي عن حقوق اإلنسان واملدعي العام ووكيـل             

  .سؤول عن حقوق اإلنسانالعدالة والوكيل امل

  مجهورية كوريا  -٦  

القصف باملدفعية جلزيرة بيون    ) أ: (التمهيدي على حادثني مها   البحث  ركز  ي  -٧٥
، وإغراق السفينة احلربية شـيونان التابعـة        ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣بينغ يف   
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وقد واصل مكتب املدعي العام طلـب  . ٢٠١٠مارس / آذار٢٦جلمهورية كوريا يف    
معلومات إضافية من املصادر ذات الشأن مركزاً أنشطته على التأكد مـن القـضايا              
الواقعية الالزمة لتحديد ما إذا كان احلادثان ميكن أن يشكال جرائم حرب مبوجـب              

وقد نظر مكتب املـدعي     . نظام روما األساسي وما إذا كانت أملتهما سياسة معينة        
ت إليها التحقيقـات الدوليـة يف كـال         العام باخلصوص يف االستنتاجات اليت توصل     

  .احلادثني مبا يف ذلك تقريران أعدما القيادة التابعة لألمم املتحدة

  نيجرييا  ٧  

ركّز مكتب املدعي العام على اجلرائم اليت يزعم أا ارتكبت يف منطقة الدلتا               -٧٦
اجتـه  ويف اآلونـة األخـرية      ) خاصة والية السهل ووالية كادونا    (يف وسط نيجرييا    

فيما يتصل باهلجمات املنـسوبة إىل اجلماعـة        (االهتمام إىل نيجرييا الشمالية وأبوجا      
ويقوم مكتب املدعي العام بتحليل مـا إذا كانـت        ). اإلسالمية املعروفة ببوكو حرام   

وقد تعاطى مكتب املدعي العام بشكل      . اجلرائم املزعومة تندرج يف اختصاص احملكمة     
وقام املدعي  . ريية ومع املنظمات غري احلكومة احمللية والدولية      إجيايب مع السلطات النيج   

 ٢٠١٢يوليـه   /العام وكذلك كبار املسؤولني التابعني ملكتبه بزيارة نيجرييا يف متـوز          
والتقوا برئيس الدولة وبوزير العدالة االحتادي والنائب العام واملفتش العام للـشرطة            

 عن جمموعات شىت مهتمة بـالتحقيق يف        واملسؤولني يف والييت السهل وكادونا فضالً     
  .العنف الطائفي يف نيجرييا

  فلسطني  ٨  

، أعلن مكتب املدعي العام عن اعتزامه البحـث         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣يف    -٧٧
من ) ٣(١٢فيما إذا كان البيان الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية مبقتضى املادة            

واليـة احملكمـة    بشأن قبول    ٢٠٠٩اير  ين/ كانون الثاين  ٢٢نظام روما األساسي يف     
ر مكتب املدعي العام، يف معرض تفـسريه وتطبيقـه          وقد. يستويف الشروط القانونية  

 من نظام روما األساسي، أن األمر متروك للهيئات ذات الـصلة التابعـة              ١٢للمادة  
ة نطبق عليها صف  تقانوناً فيما إذا كانت فلسطني      لكي تبت   لألمم املتحدة أو للجمعية     

ألغراض االنضمام إىل نظام روما األساسي وبذلك متكن احملكمة من ممارسـة            " دولة"
ويرى مكتب املدعي العام أن نظام روما األساسي ال خيوله . اختصاصها يف هذا الشأن   

 من النظام   ١٢ من املادة    ٣مبقتضى الفقرة   " دولة"تحديد مصطلح   لاعتماد ج   سلطة  
  ).١(١٢املادة ألغراض دد األساسي يكون خمالفاً للنهج احمل

وبإمكان مكتب املدعي العام مستقبالً أن ينظر يف املزاعم املتعلقـة جبـرائم               -٧٨
ارتكبت يف فلسطني إذا ما أمكن لألجهزة التابعة لألمم املتحدة ورمبا اجلمعية تـسوية    

لقضية  أو إذا ما قام جملس األمن بإحالة ا        ١٢القضية القانونية ذات الصلة بتقييم املادة       
  .االختصاص الالزمفتوفر اإلحالة 
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  مايل  ٩  

احلالـة  "حكومة مايل رسالة حتيل مبوجبها   نقلت  ،  ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٨يف    -٧٩
إىل مكتب املدعي العام وتطلب إجراء حتقيق       " ٢٠١٢يناير  /يف مايل منذ كانون الثاين    

م إلـيهم   لتحديد ما إذا كان هناك شخص أو أكثر من األشخاص الواجب توجيه ته            
وتبعـاً  . وقامت حكومة مايل أيضاً بتوفري وثائق دعماً للقضية احملالة       . باجلرائم املرتكبة 

لذلك باشر مكتب املدعي العام الفحص األويل لتقييم ما إذا كانت معايري نظام روما              
وأوفد مكتب األمني العـام بعثـة إىل مـايل يف           . األساسي لفتح حتقيق قد استوفيت    

 وتقيـيم   ١٥غية تقييم املعلومات واملصادر مبا يتفق مع املادة          ب ٢٠١٢أغسطس  /آب
وسوف يتخذ قـرار علـين يف       . وتعزيز آفاق التعاون مع أصحاب املصلحة يف مايل       

  .الوقت املناسب

التعاون مع الدول ومع املنظمات الدولية واإلقليمية وطلب املساعدة     رابعاً  
  منها
وقـدمت  . طراف قائماً بوجـه عـام  لقد كان تعاون احملكمة مع الدول األ        -٨٠

) ٢(١٥ واملادة   ١٠ و ٩طبقاً للبابني   احملكمة العديد من الطلبات للدول بشأن التعاون        
  .من النظام األساسي

 التعاون مع الدول  -ألف  

  عمليات إلقاء القبض والتسليم  -١  

 طلباً بإلقاء القبض والتسليم خالل الفترة املـشمولة         ١٤٧أحال قلم احملكمة      -٨١
 عىن   وحىت حلظة كتابة هذا التقرير ما زالت هناك طلبات          . ذا التقريربإلقـاء  عالقة ت

  .القبض والتسليم تتعلق باثين عشر شخصاً

  طلبات أخرى تتعلق بالتعاون  -٢  

 طلبـاً لتقـدمي     ٤٨٩خالل الفترة املشمولة ذا التقرير، وجه قلم احملكمة           -٨٢
 األطراف فيما يتعلق بأمور منـها تـوفري         املساعدة إىل الدول األطراف والدول غري     

املعلومات ومحاية الشهود وزيارة ميدانية واحدة وتقدمي الدعم للتحقيقات اليت جيريها           
صول وأمن  ألالدفاع والوصول إىل مراكز االحتجاز واإلفراج املؤقت وتعيني وجتميد ا         

ملوظفني تابعني   طلباً يتعلق بإصدار وثائق سفر       ٤٣٨كما وجه قلم احملكمة     . املوظفني
  .للمالك وحملامني

 طلباً إىل الدول واملنظمات احلكومية الدولية   ٢٩٨ووجه مكتب املدعي العام       -٨٣
وعلى حني أن   . تتعلق بأنشطة حتقيقية وعمليات مالحقة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير        

إال أن   البعض من هذه الطلبات ما زال عالقاً وال سيما الطلبات احلديثة العهد منـها             
  . يف املائة٧٣ل بلغ حد االتنفيذ معدل 
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  االتفاقات الطوعية وغريها من الترتيبات  -٣  

خالل الفترة املشمولة ذا التقرير، أبرمت مايل اتفاقاً بشأن إنفاذ األحكـام              -٨٤
. ومايل هي الدولة األفريقية األوىل اليت تربم مثل هـذا االتفـاق           . بينها وبني احملكمة  

احملكمة كذلك إىل إبرام ترتيبات بشأن اإلفراج املؤقت للمـشتبه فـيهم            ويسعى قلم   
  .واألشخاص املتهمني

مل يوقع هذه السنة أي اتفاق بإعادة التوطني بالرغم من اجلهود املكثفة الـيت              -٨٥
ويساور قلم احملكمة قلق متزايد بشأن تـأثري        . بذلت هلذا الغرض من قبل قلم احملكمة      

  , احملكمة يف محاية الضحايا والشهودهذا القصور على قدرة

 املنظمات الدولية واإلقليمية  -باء  

  التعاون مع األمم املتحدة  -١  

يظل التعاون مع األمم املتحدة، القائم على أساس اتفاق العالقة، ذا أمهيـة               -٨٦
وميكن . أساسية بالنسبة للمحكمة من الناحية املؤسسية ويف خمتلف األحوال والقضايا         

بالتعاون بني احملكمة وبني األمم املتحدة يف التقرير        استعراض شامل يعىن     على   االطالع
 ١٤ ،   A/67/308(السنوي الثامن للمحكمة املقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحـدة           

  ).٢٠١٢أغسطس /آب

  املنظمات اإلقليمية وغريها من املؤسسات احلكومية الدوليةالتعاون مع   -٢  

 يف التواصل عن كثب مع االحتاد األورويب وجامعة الدول          استمرت احملكمة   -٨٧
نظمـة  املومت التفاوض حول اتفاق تعـاون مـع         . العربية ومنظمات إقليمية أخرى   

 / نيـسان  ٢٥ويف  . ٢٠١٢سبتمرب  /يف أواخر أيلول  سيتم التوقيع عليه    الفرانكوفونية  
إلنـسان  ، أبرم مكتب املدعي العام مذكرة تفاهم مع جلنـة حقـوق ا            ٢٠١٢أبريل  

أخـرياً  . املشتركة بني البلدان األمريكية يهدف إىل تعزيز التعاون واملساعدة املتبادلني         
وسعياً وراء تعزيز التعاون املتبادل مت االتفاق بني االحتاد األفريقي واحملكمة على حلقة             

أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٩ و ١٨ يف أديس أبابا يومي      ستلتئمدراسية فنية مشتركة    
  .من املنظمة الدولية للفرانكوفونية بدعم ٢٠١٢

 األنشطة األخرى اليت تقوم ا احملكمة  -جيم  

  دعم اإلجراءات القضائية  -١  

٨٨-      أعدت شعبة إدارة احملكمة التابعة للمحكمـة       ذا التقرير   أثناء الفترة املشمولة
مبـا يف ذلـك   (وثيقة من وثائق احملكمة أو سجلتها أو بلغت عنـها      ١٢ ٠٥٢بإعداد  

يـصل  ) مللفات واملرافق والترمجات والنسخ احملررة أو املنقحة من الوثائق والتصويبات         ا
مبا يف ذلك النسخ احملـررة      ( حمضراً   ١ ٠١٤ صفحة و  ١٧٥ ٦٣٩إىل  جمموع صفحاا   

جممـوع  يـصل   ) واملصوبة والعامة وإعادة تصنيف النسخ على حنو ما تأمر به الدائرة          
ة إدارة احملكمة الدعم    ـة إىل ذلك قدمت شعب    باإلضاف.  صفحة ٦٢ ٠٦٨إىل  صفحاا  

  . يوماً من جلسات االستماع مبقر احملكمة١٢٧ل 
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وقام قسم الترمجة التحريرية والترمجة الفورية يف احملكمة بترمجة وثائق قانونيـة              -٨٩
أو العربية أخذا بعني االعتبار اآلجال الضيقة كما هـو          /إىل اللغة الفرنسية واًإلنكليزية و    

ووفر قسم الترمجة التحريرية والترمجة الفورية الدعم لترمجة العديد         . يف الدعوى مطلوب  
. من طلبات املساعدة وعاجل جمموعات اللغات املعقدة اليت اختارا الـدول األطـراف            

وهناك مهام ثالث أُجنزت أثناء الفترة املشمولة ذا التقرير وهـي الترمجـة إىل اللغـة                
اعتماد التهم يف قضية مباروشيمانا وترمجة املذكرات النهائيـة         الفرنسية للقرار املتعلق ب   

مـا جمموعـه    (لكاتنغا إىل اللغة الفرنسية واللغة اإلنكليزية واحلكم الصادر حبق لوبانغا           
  ). صفحة١ ٨٤٠

قـسم الترمجـة    جنـح   يف قضية باندا ضد جربو      مساندة للمتهمني االثنني    و  -٩٠
 ة مترمجني شفويني اثنني شبه حمترفني من الزغـاو        التحريرية والترمجة الشفوية يف تدريب    

مل يسبق هلا مثيل    اليت  وقد تعددت التحديات    . من أصل أربعة مترمجني شفويني مطلوبني     
وقد متثلت أوالً يف برنامج لتدريب املترمجني الشفويني يف لغات غري مكتوبـة، ونـدرة        

ـ     ةاملتكلمني بلغة الزغاو   دام املـصطلحات القانونيـة     ، واالفتقار للخرباء اللغويني وانع
  .ةوالقضائية بلغة الزغاو

 شـاهداً   ٢٩وتكفلت وحدة الضحايا والشهود التابعة لقلم احملكمة مبثـول            -٩١
وألغراض مثوهلم أمام احملكمـة،     . وضحية أمام احملكمة أثناء الفترة املشمولة ذا التقرير       

توفري ما  مت خالهلا   ماً   يو ٢٧٤جمموعه  طيلة ما   رعاية الوحدة   يف  كان هؤالء األشخاص    
  .يلزمهم من دعم ومحاية

وتكفلت وحدة الضحايا والشهود أيضاً بتوفري احلماية التشغيلية ألكثـر مـن             -٩٢
ن خلطر بالنظر إلدالئهم بشهادات     والشهود الضحايا أو األشخاص املعرض    ( فرداً   ٣٦٠

ادوا من تدابري محايـة     مت إمشاهلم بربامج احلماية الذي توفره احملكمة أو أم أف         ) ومعالون
أخرى حفاظاً عليهم من التعرض ألي مشكلة أمنية تتـسبب فيهـا مـشاركتهم يف               

  .اإلجراءات القضائية لدى احملكمة

ولتحديد القابلية للتـأثر    اضطلعت وحدة الضحايا والشهود بتقييمات نفسانية         -٩٣
مثـل اإلدراج يف    (محاية تـشغيلية    تدابري   تقييماً إما فيما يتصل بتوفري       ٢٠بلغ عددها   

اخلاصـة  التـدابري   أو بالتوصيات املقدمة إىل القضاة حول       ) الربنامج احلمائي للمحكمة  
وتلقـت  ).  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبـات      ٨٨عمالً بالقاعدة   (داخل احملكمة   

الدعم واردة من أطـراف ومـشاركني   بتقدمي  وحدة الضحايا والشهود إحاالت تتعلق      
فسية من وحدة الضحايا والشهود لفائدة شهود وضحايا يـشاركون          يطلبون مساعدة ن  

  .يف اإلجراءات

 ٢٤ من الئحـة احملكمـة أو        ٤١وبناء على طلب من الدوائر أو طبقاً للبند           -٩٤
 تقريراً أو مالحظة    ٦٠مكرراً من الئحة قلم احملكمة، قدمت وحدة الضحايا والشهود          

لضحايا يف خمتلف احلاالت والقضايا مبـا يف        محاية الشهود وا  /إىل الدوائر تتصل باشتراك   
  . ضحية١ ٣٠٠ذلك تقارير حتليل أمين ختص ما يزيد على 
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قام قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم مبـا       . التقريروأثناء الفترة املشمولة ذا       -٩٥
 من األنشطة املستهدفة يف البلدان ذات الصلة باحلالة دف إىل مـساعدة   ٨١٩جمموعه  

 ١ ٩٨٩املشاركة يف خمتلف مراحل الدعوى وتلقى القسم ما جمموعـه           الضحايا على   
 طلبـاً   ٤٥٨و) اسـتمارات مـشتركة   (طلباً للحصول على تعويضات وللمـشاركة       

 طلبات تتعلق بالتعويضات يف اإلجراءات السابقة للمحاكمـة         ١٠٩للمشاركة فقط و  
ويتصل أكـرب   . ةوإجراءات احملاكمة من مجيع احلاالت والقضايا املعروضة على احملكم        

  .بالقضايا الناشئة عن حالة كوت ديفوار وحالة كينيامنها عدد 

 طلباً  ١٣٣على  قام بالرد    ملفا، و  ٧٤وأعد قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم        -٩٦
من الدوائر ومكتب احملامي العام للضحايا واملمثلني القانونيني للـضحايا وأحـال مـا              

و املنقحة إىل الـدوائر واألطـراف واملمـثلني          طلباً بصيغته األصلية أ    ٢ ٢٠٠جمموعه  
مبا وحدها، أحال قسم مشاركة الضحايا وتعويـضهم  ويف قضية مب  . القانونيني للضحايا 

وكما هو مبني يف التقرير املتعلق بالكفاءة لعام        .  طلباً للمشاركة يف اإلجراءات    ١ ٩٩٣
٢٠١٢ (ICC-ICP/11/9)      ن،   صمم قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم واستخدموحس 

ن هذا القسم من معاجلة الطلبـات       ، قاعدة بيانات متكّ   التقريرأثناء الفترة املشمولة ذا     
  .بطريقة أكفأ بكثري وأكثر دقة

حيث قام قسم مشاركة    . وشهدت الفترة املشمولة ذا التقرير ابتكارين اثنني        -٩٧
حايا يف قـضية    الضحايا وتعويضهم ألول مرة بتنفيذ العملية اخلاصة بطلب مجاعي للض         

 أسفر عـن    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٥غباغبو يف أعقاب القرار الصادر عن قاض مفرد يف          
ويف أعقـاب  .  ضحية١٠١جتميع ومعاجلة وإحالة ستة طلبات مجاعية للمشاركة ختص       

 يف قضية لوبانغا، ركـز    ٢٠١٢أغسطس  /القرار املتعلق مببادئ التعويض الصادر يف آب      
هم على مرحلة التعويـضات ومـساعدة الـصندوق         قسم مشاركة الضحايا وتعويض   

  .االستئماين للضحايا يف تنفيذ قرار الدائرة

  املسائل املتعلقة باالحتجاز  -٢  

ويف .  مت نقل لوران غباغبو إىل الهـاي       ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠يف    -٩٨
كاليكسيت مباروشيمانا من مركـز     ن   مت اإلفراج ع   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٣
، ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٥وحىت يوم   . ز باحملكمة بعد اعتماد التهم املوجهة إليه      احلج

مـدان  شـخص   : كان هناك عشرة أشخاص حمتجزين يف مركز االحتجاز باحملكمة        
جريمني كانانغا ومـاثيو نغودجولـو      (وأربعة من املشتبه م     ) توماس لوبانغا دييلو  (

ن يف قضيتني من    وشهود األربعة احملتجز  وال) تشوي وجان بيري مبباغمبو ولوران غباغبو     
واحد يف قضية لوبانغا وثالثـة يف قـضية كاتانغـا           (القضايا املعروضة على احملكمة     

 باإلضافة إىل ذلك، يبقى تشارلز تيلر، الذي طعـن يف إدانتـه،          ).ونغودجولو تشوي 
كمـة  رهن احلبس مبركز االحتجاز باحملكمة عمالً باالتفاق املربم بني احملكمـة واحمل           

  .اخلاصة بسرياليون

، ويف أعقاب عملية احلد من حجم احملكمـة         ٢٠١٢فرباير  / شباط ١ولغاية    -٩٩
ـ مركز االحتجاز التابع للمحكمة     اضطلع  اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا      اجلزء ب
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وتتمثل هذه الوظائف املشتركة يف تشغيل مركـز       . املشتركةالراجع إليه من الوظائف     
 وتوفري خدمات مشتركة أخرى  ٤دار الساعة وكذلك مدخل املبىن رقم       املراقبة على م  

  .رابع يوممرة كل 

  دعم الدفاع  -٣  

واصل قسم الدعم االستشاري التابع لقلم احملكمـة تـوفري الـدعم اإلداري               -١٠٠
الذين يتدخلون بصورة فعلية يف اإلجراءات      األفرقة  واللوجسيت لكافة احملامني وألعضاء     

مـن  حماميـاً    ١٢ ممثالً قانونياً للضحايا و    ٢٤احملكمة ويبلغ عددهم حالياً     اليت تتم أمام    
ل ذات الـصلة    عمـا وإدارة وتنفيذ كافة األ   تطوير  وواصل القسم أيضاً    . حمامي الدفاع 

بنظام املساعدة القانونية للمحكمة مبا يف ذلك إدارة املساعدة القانونية املقدمة حملـامي             
ويف هذا السياق، اخنرط قسم الدعم االستـشاري        . للضحاياالدفاع واملمثلني القانونيني    

يف مشاورات مكثفة حول استعراض نظام املساعدة القانونية السائد يف احملكمـة مـع              
، اعتمد مكتـب مجعيـة      ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ويف  . املعنينياملصلحة  كافة أصحاب   

 ١اعتبـارا مـن     يـذه   الواجب تنف  )١(الدول األطراف القرار املتعلق باملساعدة القانونية     
، وطلب من احملكمة إعداد تقرير      ICC-ICP/10.Res.4طبقاً للقرار   . ٢٠١٢أبريل  /نيسان

يتعلق باجلوانب األربعة من برنامج املساعدة القانونية للمحكمة لتقدميه إىل جلنة امليزانية            
  .)٢( فيهوقد قدم التقرير إىل اللجنة لتنظر. واملالية لتنظر فيه يف دورا التاسعة عشرة

 ١١وتقوم احملكمة حالياً بتوفري املساعدة القانونية إىل مثانية من أفرقة الدفاع و           -١٠١
  .سبع من القضايا املختلفةيف سياق من أفرقة املمثلني القانونيني للضحايا 

 بلداً يف قائمة احملامني ذوي ٥٩ حمامياً من ٤٣٢وحىت تارخيه، مت قبول إدراج    -١٠٢
وحيتفظ قلم احملكمة كذلك بقوائم باملساعدين للمحامني       . مام احملكمة األهلية للمثول أ  

  .مهنياً على التوايلحمققاً  ٣١ومساعداً  ١٣٢واحملققني املهنيني وتضم هذه القوائم 

وأخرياً يعتزم القسم تنظيم احللقة الدراسية العاشرة للمحامني الـيت سـتلتئم           -١٠٣
  . الهاي يف٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٦ و١٥يومي 

  مكاتب احملامني العامني  -٤  

مثل مكتب احملامي العام للضحايا ما يزيـد  . أثناء الفترة املشمولة ذا التقرير   -١٠٤
 ٣ ٥٧٩هذا املكتـب    مثل   ٢٠١٢سبتمرب  /ولغاية شهر أيلول  .  ضحية ٤ ٠٠٠على  

وعدد الـضحايا الـذين     . ضحية يف خمتلف احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة       
 ٦٨,٩لهم املكتب املذكور يف مرحلة أو أخرى من مراحل الدعوى، ازداد بنـسبة         مث

وعلى صعيد متثيل املصاحل العامة للضحايا، مثل املكتب احملامي         . ٢٠١٢يف املائة عام    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١ املؤرخ   ICC-ICP/10/Res.4مقترح الستعراض نظام املساعدة القانونية باحملكمة طبقاً للقرار           )١(
  .٢٠١٢فرباير / شباط١٥ وهو املقترح املؤرخ ٢٠٠١ديسمرب /كانون األول

التقرير التكميلي لقلم احملكمة بشأن اجلوانب األربعة لنظـام املـساعدة القانونيـة باحملكمـة،                 )٢(
CPF/19/6 ،٢٠١٢أغسطس / آب١٧  
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العام للدفاع كذلك أمام الدوائر يف قضييت غباغبو ولوبانغا يف مناسبات عديدة تتعلق             
  .  الضحايابقضايا حمددة هلا صلة مبشاركة

وفيما خيص املساعدة املقدمة إىل املمثلني القانونيني وفر املكتـب املـذكور              -١٠٥
  . حمامياً خارجيا٤٢ًل  خدمة ٣٠٠

وفيما يتعلق بالدفاع، متكن مكتب احملامي العام للدفاع من االضطالع بعبء             -١٠٦
 تنطوي إحدامها   عمل متزايد استناداً إىل قضيتني جديدتني مشمولتني بفترة هذا التقرير         

  . على التمثيل املباشر الذي يقوم به املكتب العام حملامي الدفاع

أو املساعدة القانونيـة    /وقدم املكتب العام حملامي الدفاع البحوث القانونية و         -١٠٧
لوبانغـا وكاتانغـا    :  من فـرق الـدفاع     ١٢ل يف الوقت احلقيقي وما زال يوفرها       
، حينمـا   ٢٠١٢مـايو   / أيار ٣٠لغاية  (اروشيمانا  ونغودجولو؛ مببا؛ بندا وجريبو؛ مب    

. ؛ روتو وسانغ وماثورا وكينياتـا؛ وغبـاغبو       )اعتمدت دائرة االستئناف نفي التهم    
باإلضافة إىل ذلك يقوم مكتب احملامي العام للدفاع بتوفري جوانب التمثيل القـانوين             

  .املباشر لفائدة سيف اإلسالم القذايف

م للدفاع أيضاً بتوفري املساعدة ألي حمام تعينه احملكمة         وقام مكتب احملامي العا     -١٠٨
ووفر املكتب أيضاً مساعدة مكثفة إىل      . أو أي حمام خمصص للدفاع يعينه قلم احملكمة       

الفرق اليت تشارك حديثاً يف عمليات احملكمة ذات الصلة بالتحضري جللسات اعتمـاد             
  .ملساعدة يف عملية الكشفوكلف أيضاً مدير املكتب من طرف هذه الفرق با. التهم

  اإلعالم والتوعية  -٥  

إىل جانب أنشطة اإلعالم العام احملددة اليت يضطلع ا مكتب املدعي العام،              -١٠٩
ركزت احملكمة جهودها اإلعالمية والتوعوية على جعل اإلجراءات القضائية علنيـة           

ومتـشياً مـع    . انوميسراً الوصول إليها للجمهور يف سبع من احلاالت املرتبطة بالبلد         
استراتيجية اإلعالم العام، اخنرطت احملكمة مع اجلهات املعنية الرئيسية مثل األوسـاط            
القانونية واألكادميية واملنظمات غري احلكومية والصحفيني واجلمهور عامة من خالل          

  .برامج حمددة هدفها النهائي توفري املزيد من التأييد للمحكمة

 جهوده الرامية إىل الوصول إىل األوسـاط املتـأثرة ومت           وواصل برنامج التوعية    -١١٠
. يف بلدان احلاالت اجلديدة مثل ليبيا وكينيا وكوت ديفـوار         التوسيع يف نطاق العمليات     

ومت تسهيل وصول   . ومنحت األولوية للبلدان اليت بلغت القضايا املتعلقة ا مرحلة احملاكمة         
عن طريق اإلذاعة   ويف اجتماعات تعقد وجهاً لوجه      اجلماهري احمللية إىل املداوالت القضائية      

ويف مجهورية الكونغـو    . والتلفزيون باللغات السائدة وعن طريق وسائل االتصال التقليدية       
الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى مت إشراك اموعات النسائية واجلنـود األطفـال            

ة بكينيا مت التركيز بالدرجـة األوىل       ويف األنشطة املتعلق  . وأفراد اجليش النظامي والشرطة   
على تدريب الصحفيني ومتهيد السبيل إلشراك السكان املشردين داخلياً علـى املـستوى             

ويف كوت ديفوار نظمت حصص توعوية أشرف عليها موظفـون عـاملون يف             . الشعيب
  .الهاي ومت خالهلا ربط االتصال األويل باجلهات الفاعلة احمللية
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 املدعي العام باألسفار اليت قام ا املدعي العام السابق ونائبه           واستعان مكتب   -١١١
يف نشر املعلومات املتعلقة بعمل احملكمة ال يف بلدان احلاالت وحدها بـل حـىت يف                

ويف بلدان احلاالت، استخدم مكتب املدعي العـام        . البلدان اليت تشهد تقصيات أولية    
وأبرز . وصول إىل اتمعات احمللية املتأثرة    الوسائط احمللية واللغات السائدة يف سبيل ال      

املكتب أيضاً القضايا اليت تندرج يف نطاق واليته عن طريق تنظيم حلقات دراسـية              
حمددة جيتمع فيها أصحاب مصلحة شىت ويعملون يف مضمار قضايا منفصلة ولكن هلا             

طفـال  وعلى سبيل املثال هناك حلقة دراسية بشأن اجلنـود األ         . صلة بعمل احملكمة  
استقدمت جنوداً سابقني من األطفال ودعي إليها املمثل اخلاص لألمني العام املعـين             
باألطفال والرتاعات املسلحة والدبلوماسيون والشخصيات املرموقة واملنظمات غـري         

وحيدو املكتب األمـل القيـام    .احلكومية العاملة يف جمال شحذ الوعي بالقضية نفسها       
تام حماكمة مببا من أجـل إبـراز العنـف اجلنـسي يف             بنفس النشاط بالنسبة الخت   

وفيما خيص الوصول إىل اتمعات املتأثرة، يعتزم مكتب املـدعي العـام     . الصراعات
الربط بني اجلهات الفاعلة األساسية اليت تتصدى للقضايا ذات الصلة املباشرة أو غري             

  .املباشرة بالوالية املنوطة مبكتب املدعي العام

 نـشرة   ٦٧دت احملكمة ملقدار متزايد من النشاط القضائي ونشرت         وقد تص   -١١٢
صحفية وبالغاً صحفياً من خالل املوقع الشبكي للمحكمة الذي بلـغ عـدد زواره              

كما قام قسم اإلعالم    .  زائر يف الفترة السابقة    ٩٥٦ ٠٠٠ب  زائر، مقارنة    ٩٨٥ ٠٠٠
فيديوياً على اجلماهري الدولية من      شريطاً   ٣٤ برناجماً إذاعياً و   ٣٢ بإنتاج وإذاعة    والوثائق

 مـشاهداً   ٤٥٢ ٥٨١اليت بلغ عدد مشاهديها     ( التابعة للمحكمة    YouTubeخالل قناة   
والستيعاب حجم أكرب من العمل وزيادة      ).  مشاهداً السنة املاضية   ١٢٦ ٩٣٢ب مقارنة  

ته يف الوقت نفسه يف تأثريه عمد القسم باستمرار بإعادة النظر يف إجراءاتـه وسياسـا              
  .الداخلية وهو يستخدم أكثر التكنولوجيات تقدماً أينما ومىت ما كان ذلك ممكنا

وواصلت احملكمة دعم اجلوالت النهائية حملاكم النظر يف املـسائل اجلدليـة              -١١٣
القائمة واليت تنظم من قبل الشركاء يف التنفيذ باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية            

القيود املفروضة على امليزانية اضطرت احملكمة إىل تعليق العديد         وبالنظر إىل   . والصينية
نـداء إىل احملاميـات     "اإلعالمية العامة من قبيل احلمـالت املـسماة         من املشاريع   
  ".نداء إىل احملامني العرب"و" األفريقيات

ووفر قسم اإلعالم والوثائق الدعم لعدد متزايد من الزيارات الرفيعة املستوى             -١١٤
إىل مقر احملكمة اليت يؤديها كبار املسؤولني يف الدول ويف املنظمات الدوليـة             ) ٥١(

الغرض منها توفري إحاطة    ) ٦٧(فضالً عن عدد متزايد من زيارات أصحاب املصلحة         
إعالمية تضطلع ا خمتلف أجهزة احملكمة لفائدة أهم اموعات كجزء من الـربامج             

ات الوطنية والسفارات واملنظمات غري احلكومية      التدريبية اليت تنظمها ومتوهلا احلكوم    
  .واألطراف الثالثة املعنية األخرى
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  العمليات امليدانية  -٦  

خالل الفترة املشمولة ذا التقرير، قام قسم العمليات امليدانية للمرة الثالثـة              -١١٥
تتوخاهـا  بتعزيز واليته التنسيقية مبا يتمشى مع استراتيجيات العمليات امليدانية الـيت        

وذلك بفضل أدوات منها صياغة إجراءات التـشغيل املوحـدة وتنفيـذ            . )٣(احملكمة
  .االستعراض السنوي للوجود امليداين للمحكمة

واخنفضت حاالت الوجود امليداين للمحكمة من سبع إىل ست وكان آخرها             -١١٦
وقد مت وزع   . مةالوجود امليداين يف كوت ديفوار املمول بالدرجة األوىل من املوارد القائ          

املوظفني واملوارد من غري املوظفني يف بلدان احلاالت اليت تكـون فيهـا االحتياجـات     
وقـام  . التشغيلية أهم من غريها مثل كينيا وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسـطى           
  .القسم بالتعاون إىل أقصى حد مع الشركاء اخلارجيني مبن فيهم األمم املتحدة

  يةاملوارد البشر  -٧  

 موظفاً ٦٩٦، كانت احملكمة تستخدم   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١حىت تاريخ     -١١٧
.  موظفاً من ذوي الرتب الفنيـة      ٣٥٨كان هناك من هؤالء     . يشغلون وظائف ثابتة  

ومتت عمليات التوظيف يف الوظائف الشاغرة بعناية بالغة وشهد البعض مـن هـذه              
  .انيةالعمليات تباطؤاً ملواجهة القيود اليت تفرضها امليز

وتواصل إيالء االهتمام ذي األولوية الستحداث إطار شامل للـسياسات يف           -١١٨
وطبقاً للتوصيات اليت تقدمت ا اجلمعية، عمدت احملكمـة إىل          . جمال املوارد البشرية  

 وتنقيح نظامها املكرس لتقييم األداء، وستكون األداة اجلديدة جاهزة للتنفيذ           ضاستعرا
وأُدخلت حتسينات كذلك علـى     . ٢٠١٤-٢٠١٣داء للفترة   بالنسبة دورة إدارة األ   

إدارة املزايا واملستحقات وسيتجه التشديد مستقبالً إىل إصدار التوجيهات اإلداريـة           
  .بغية تعزيز وعي املوظفني باملزايا واالستحقاقات

 تنفيذ اجلزء األول من الربنامج التدرييب اجلديـد         ٢٠١١ومت يف أواخر عام       -١١٩
  .٢٠١٣أو / و٢٠١٢واملتوقع أن يتم املزيد من التدريب يف عام . ة اإلداريةعلى الرياد

اسـتحداث  وفيما خيص جانب الصحة والرفاهية، قدمت مسامهات يف جمال     -١٢٠
دليل وبروتوكول للتعاطي مع األحداث احلرجة اليت تشمل وفاة املوظفني أثناء اخلدمة            

ة باملوظفني الذين واجهوا أحـداثاً      ولتحسني عملية استخالص املعلومات ومتت العناي     
ومت استنباط واستنان سياسة شاملة إلدارة اإلجازات املرضية املمنوحة بنـاء           . حرجة

على شهادات طبية واإلجازات الطارئة وتوفري التوجيه بشأن التعاطي مع اإلدمان على            
 الكحول وغريه من العقاقري فضالً عن العنف املرتيل حيث مت تـوفري توجيـه خيـص            

ومت التدريب على إدارة حاالت اإلجهاد واإلصابات السنوية لفائدة موظفي          . املوظفني
  . أجهزة احملكمة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣(  ICC-ICP/10/26.  
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  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  -٨  

، بدأ قسم تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت التـابع         ٢٠١١منذ عام     -١٢١
أثر علـى نظـم     للمحكمة إدخال حتسينات كربى على كافة منظوماته التشغيلية مما          

احملكمة اإللكترونية التابع للمحكمة اجلنائية، وإدارة الوثائق والنظم اإللكترونية ونظم          
وهذا التحسني سيسمح للمحكمة باإلبقـاء علـى        . املعلومات االفتراضية للتخطيط  

وشرعت احملكمة كذلك   . استثمارها وإضفاء االستقرار على التكاليف مع مرور الزمن       
ا لالنتعاش من الكوارث واملرحلة األوىل من نظام أرشفة البيانات الذي        يف تنفيذ خطته  

  .سيسمح للمحكمة بالتقيد بالئحة قلم احملكمة فيما يتصل بسجالت احملكمة

  التخطيط االستراتيجي  -٩  

أت احملكمة استعراض خطتها االستراتيجية أثناء املرحلة املـشمولة ـذا             -١٢٢
 مع الدول يف سياق الدورة احلادية عشرة للجمعية قبل        التقرير وسوف تواصل التشاور   

، وهي اليت سـتحل حمـل       ٢٠١٧-٢٠١٣أن تعتمد خطة استراتيجية جديدة للفترة       
واخلطة االستراتيجية اجلديدة، اليت مت إعدادها      . ٢٠١٨-٢٠٠٩اخلطة السابقة للفترة    

ع الدول دف باالستناد إىل مشاورات مكثفة فيما بني األجهزة ومن خالل التشاور م  
إىل توفري الربط األوثق بني الوالية املنوطة باحملكمة كما حيددها نظام روما األساسـي     
فضالً عن األهداف والغايات االستراتيجية اليت وضعتها وواقـع عمليـات احملكمـة       

  .وميزانية احملكمة

  مكتب االتصال بنيويورك  -١٠  

يل وتعزيز التعاون بـني     واصل مكتب االتصال للمحكمة يف نيويورك تسه        -١٢٣
احملكمة واألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالا وكذلك بني احملكمة والبعثات          

  .الدائمة واملراقبة لدى األمم املتحدة

  املباين الدائمة  -١١  

، متت زيادة تطوير مشروع املباين الدائمة حيـث بلـغ           ٢٠١٢خالل عام     -١٢٤
وقد قامت احملكمة بتـوفري اإلرشـاد       . العطاءاتمرحلة التصميم النهائي ومستندات     

املتواصل والتغذية املرتدة يف عملية التصميم اليت يقوم بتنسيقها مكتب املباين الدائمـة             
وبعدما توجت عملية طلب العطـاءات      . التابع لقلم احملكمة مدعوما مبختلف األقسام     

أكتـوبر  /ن األول  تـشري  ١بنجاح واختتمت بالتوقيع على عقد مع املقاول العام يف          
 بدأت املرحلة التالية املتمثلة يف التصميم التقين وأشغال التهيئة يف ظل التوجيه             ٢٠١٢

  .الذي توفره احملكمة

  جلنة مراجعة احلسابات  -١٢  

خالل الفترة املشمولة ذا التقرير اجتمعت جلنة مراجعة احلـساب مـرات              -١٢٥
طبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع     ثالث واستعرضت خطط احملكمة املتعلقة ببداية ت      

وقيمـت جلنـة    . العام واقترحت إدخال تعديالت على النظام املايل والقواعد املالية        
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مراجعة احلسابات يف الوقت ذاته سياسة احملكمة يف جمال إدارة املخاطر على النحـو              
ملخاطر املستشفة  الذي يفي بالشفافية التامة بالنسبة إىل أصحاب املصلحة فيما يتعلق با          

واستعرضت جلنة مراجعة   . ا يشمل املخاطر النامجة عن القيود املفروضة على املوارد        مب
احلسابات أيضاً عمليات احملكمة اخلاصة بتوفري التأكيد للمسجل بأن يوقع على البيان            
الشامل للمراقبة الداخلية ورحبت برأي املراجع اخلارجي للحسابات املتعلق بالبيانات          

  . اخلاصة باحملكمة وبالصندوق االستئماين للضحايا٢٠١١لية لعام املا

  االنتخابات والتعيينات  خامساً  
 القـضاة   ٢٠١٢مارس  / آذار ١١انتخبت اجلمعية ملدة تسع سنوات تبدأ يف          -١٢٦

كارمونا، وأولغا هرييرا .  سنتياغو، وهاوارد موريسون، وأنتوين ت-مريام ديسانسور 
وقد انتهت مدة والية القضاة     .  أوسوجي -ار وتشيلي إيبو    كاربوتشيا، وروبرت فرمي  

مـارس  / آذار ١٠إنسرييكو، أوديو بينيتو، ديارا، فولفورد، ستاينر وكوتيـه يـوم           
 ٢٠١٢مـارس   / آذار ١١ ومن بني القضاة الذين ابتدأت مدة واليتهم يف          .)٤(٢٠١٢

ل خالل   أوسوجي الذي دعي للعمل على أساس دوام كام        -هناك فقط القاضي إيبو     
  .٢٠١٢مارس / آذار١٦املرحلة املشمولة ذا التقرير يف 

ملنصب املدعي العام بتوافق    ) غامبيا(وانتخبت اجلمعية السيدة فاتو بن سودا         -١٢٧
 ١٥بـن سـودا مهـام منـصبها يف          ة  وقد تولت السيد  . اآلراء ملدة تسع سنوات   

  .٢٠١٢يونيه /حزيران

القضاة اجلديد انتخـاب القاضـي      عاد جملس   أ ٢٠١٢مارس  / آذار ١١ويف    -١٢٨
وانتخب القاضي ساجني ماسينونو مانـاغنغ      .  هيون سونغ رئيساً للمحكمة      -سانغ  

وسيعمل أعـضاء   .  للرئيس على التوايل   ياًوالقاضي كونو ترفوسر نائباً أول ونائباً ثان      
  .هيئة الرئاسة ملدة ثالث سنوات

  االنضمامات اجلديدة  سادساً  
شمولة ذا التقرير، أودعت ثالث دول جديـدة صـكوك          خالل الفترة امل    -١٢٩

: االنضمام أو التصديق على نظام روما األساسي لدى األمني العام لألمم املتحدة وهي        
 كـانون  ٢، فـانواتو يف  ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين األول ١٠الرأس األخـضر يف   

صبح بذلك جممـوع    وأ ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢ وغواتيماال يف    ٢٠١١ديسمرب  /األول
يوليـه  / متـوز ١ دولة اعتباراً من     ١٢١دد الدول األطراف يف نظام روما األساسي        ع

  . حني بدأ نفاذ النظام األساسي بالنسبة لغواتيماال٢٠١٢

وانضمت أو صدقت دولتان على االتفاق بشأن االمتيـازات واحلـصانات             -١٣٠
 كـانون   ١٢ازيل يف   الرب: للمحكمة اجلنائية الدولية أثناء الفترة املشمولة بالتقرير ومها       

صبح وأ ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٤ والبوسنة واهلرسك يف     ٢٠١١ديسمرب  /األول
 ٧١يف االتفاق بشأن االمتيـازات واحلـصانات        بذلك جمموع عدد الدول األطراف      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

استمر القضاة أوديو بينيتو، وديارا، وفولفورد، وستاينر وكوتيه فضالً عن القاضي بالمتان يف   )٤(
  .من النظام األساسي) ١٠(٣٦مناصبهم عمالً باملادة 
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واحملكمة حتث كافة الدول على النظر اجلاد يف التصديق على االتفـاق بـشأن      . دولة
وقـام  .  من نظام روما األساسي    ٤٨صوص عليه يف املادة     االمتيازات واحلصانات املن  

رئيس احملكمة، عن طريق عقد االجتماعات الرفيعة املستوى أو بواسطة التراسل مـن             
االتصال بعشرات الدول غري األطراف وشجعها على النظر اجلاد يف االنـضمام إىل              

 العمليـة   نظام روما األساسي وذلك من خالل شحذ الوعي باملزايـا واالعتبـارات           
وبذل الرئيس املزيد   . لالنضمام إىل احملكمة وتسليط األضواء على التصورات اخلاطئة       

من اجلهود التنسيقية على الصعيد العاملي مبعية رئيس مجعية الدول األطراف واملنظمات    
اإلقليمية ومنظمات اتمع املدين والدول األطراف سعياً للنـهوض بتبـادل نـشط             

الستفسارات والطلبات املتعلقة باملساعدة إىل اجلهات الفاعلة اليت        للمعلومات وإحالة ا  
وذه الروح وبدعم من اسـتراليا ونيوزيلنـدا        . هي يف أفضل مركز للرد على ذلك      

وأمانة الكومنولث شارك عمداء احملكمة يف مائدة مستديرة عقدت مع الدول اجلزرية            
  .)٥(األساسي يف املنطقة وتنفيذهيف احمليط اهلادي ملناقشة التصديق على نظام روما 

  خامتة  سابعاً  
أصدرت احملكمة مبناسبة ذكراها العاشرة أول حكم هلا ورحبـت بالـدول              -١٣٢

وشاركت كذلك يف . األطراف اجلديدة الثالث وشهدت إحالة حالة جديدة هي مايل    
 العديد من متارين استخالص الدروس ووضع الصيغة النهائية لالئحة احملكمة وباشرت          

 هيون سونغ   -وأُعيد انتخاب رئيس احملكمة القاضي سانغ       . تنقيح الئحة قلم احملكمة   
  . لوالية ثانية وأدت املدعية العامة اجلديدة السيدة فاتو بن سودا القسم

ويبقى الدعم القوي واملستدام املقدم من الدول واملنظمات احلكومية الدولية            -١٣٣
االضطالع بواليتها املـستقلة اهلادفـة إىل إـاء         عامالً حامساً يف قدرة احملكمة على       

وذلك يـشمل   . خطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل      ألاء  زاإلفالت من العقاب ج   
تنفيذ طلبات احملكمة املتعلقة بالتعاون وال سيما أوامر إلقاء القبض العالقة وختصيص ما 

ألنشطة احملكمة فضالً عـن     يكفي من املوارد وتوفري الدعم اجلماهريي والدبلوماسي        
  .أشكال املساعدة األخرى وال سيما فيما يتعلق حبماية الضحايا والشهود

  ـــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك تقرير عن هذا االجتماع يتاح على موقع احملكمة مبناسـبة الـذكرى العاشـرة                 )٥(
(http://www.10a.icc-cpi.info).  


