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 والسبعون الرابعة الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من 75 البند
 الدولية اجلنائية احملكمة تقرير

   
 الدولية اجلنائية احملكمة تقرير  

  
 العام األمني من مذكرة  

 
 يف أنشـــــــــــــــ ت ــــا عن الــــدوليــــ  اجلنــــا يــــ  للمحكمــــ  الســـــــــــــــنو  التقرير الوثيقــــ  هــــ   تتضـــــــــــــــمن 

 املتحـــدة األمم بني العالقـــ  اتفـــا  من 6 للمـــا ة وفقـــا العـــامـــ  اجلمعيـــ  إىل املقـــد  ،2018/2019 الفرتة
 .73/7 العام  اجلمعي  قرار من 28 والفقرة الدولي ، اجلنا ي  واحملكم 

  

 

 * A/74/150. 
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 ٢٠١٨/٢٠١٩ الفرتة يف أنشطتها عن الدولية اجلنائية احملكمة تقرير  
 

 موجز 
ظلت احملكم  اجلنا ي  الدولي  تضـــــــــــــــ لو ل م عمة ابش ووال الفرتة املشـــــــــــــــمول   لتقرير، مو  

حـدو  ت ورا  هـامـ  يف  يو مراحـة اءجرا ا . فقـد أاــــــــــــــــدر  احملكمـ  أمرين جـديـدين من األوامر 
ونُقة املشــــتبه في ما إىل ع دة احملكم . وُعقد  جلســــ  ءقرار إبلقا  القبض على أفرا ، ونـُّف  االمها فورا 

الت م يف قضــــــــــي  واحدة. ويف مرحل  احملاام  احبتدا ي ، ُحكم إب ان  وــــــــــى، واحد، ويف قضــــــــــي  أ ر ، 
ُحكم بربا ة مت مني اثنني من  يو الت م؛ وختضـو ه   القرارا  لالتـتانا . وتلقت املدعي  العام  إحال  

ن جمموع  من الدول، وولبت فتح حتقيق يف حال  واحدة عقب الدراتـــــــــ  األولي ، وأ لقت حلال  واحدة م
 حال . 11 رات  أولي  أ ر . وح تزال التحقيقا  ال   تض لو هبا املدعي  العام  مفتوح  يف 

مشـــتب ا فيه أو مت ما،  45قضـــي  ماام في ا  27وقد  وـــر  احملكم ، من  إنشـــا  ا، الن ر يف  
احلالتان األوىل والثاني ،  - حال : أو ندا، وبوروند ، و  وري  أفريقيا الوتـــــــــ ى 11قيقا  يف وأجر  حت

 و  وري  الكونغو الدميقراوي ، وجورجيا، و ارفور )السو ان(، واو   يفوار، واينيا، وليبيا، ومايل.
 يف املزعو  وع مالضل نغايسوان إ وار - و تريس ييكاتو  ألفريد على القبض إبلقا  أمران وادر 

 أفريقيــا   وريــ  يف 2014 و 2013 عــام  يف ارُتكبــت اليت اءنســــــــــــــــانيــ  ضــــــــــــــــد واجلرا م احلرب جرا م
 أفريقيا   وري  يف احلال  يف التحقيق عن ا يســفر اليت القبض إلقا  أوامر أول مها األمران وه ان الوتــ ى.
 .2012 آب/أ س س 1 من  الدا ر  لنزاع تتعلق اليت الثاني ، - الوت ى
 ضــــد جرا م  رتكاب هتم  18 بـــــــــــــــــــ نتا اندا بوتــــكو إب ان  اخلامســــ  احبتدا ي  الدا رة وقضــــت 
 وقضــــــــت .2003 و 2002 عام  يف الدميقراوي ، الكونغو   وري  إيتور ، يف حرب وجرا م اءنســــــــاني 

 ضـــــد جرمي  بواـــــفه القتة هتم من أجزا  عن مباوـــــرا، جانيا  عتبار  مســـــؤول، نتا اندا الســـــيد أبن الدا رة
 يتعلق وفيما اءنســـــاني . ضـــــد جرمي  بواـــــفه احضـــــ  ا  هتم وعن حرب، جرمي  بواـــــفه والقتة اءنســـــاني 
 وتـــــيحد  مباوـــــر.  ش جانيا  عتبار  عن ا، مســـــؤول أبنه الدا رة قضـــــت الت م، تلك من املتبقي   ألجزا 
 ححقا. نتا اندا السيد على احلكم

  يو من  و يه بليه وتشـــــــــــارلز  با بو لوران بربا ة  أل لبي ، األوىل، احبتدا ي  الدا رة وقضـــــــــــت 
 .2011 و 2010 عام  يف  يفوار او   يف ارُتكبت أهنا يُزعم إنســـــــــــــــاني  ضـــــــــــــــد جرا م  رتكاب الت م

 لالتتانا . الربا ة حكم وخيضو
القضـــا  ، أاـــدر   ا رة احتـــتانا  حكما بشـــ ن ومن بني الت ورا  البارزة على اـــعيد الفقه  

مســــ ل  تعاون. وأاد  الدا رة يف احلكم أن الســــيد عمر البشــــش ح يتمتو، يف إوار القانون الدويل العريف، 
 حلصــــــــــــــــانــ  ار يس  ولــ  أمــا  احملكمــ ، قــا يف هلــك يف حــالــ  إلقــا  القبض عليــه من جــانــب  ولــ  ور  

نا يـ  الدوليـ  بنـا  على ولـب احملكمـ ، وأن قرار جملس األمن ن ـا  روما األتــــــــــــــــاتـــــــــــــــ  للمحكمـ  اجل يف
 فرض على السو ان التزاما حمد ا أبن تتعاون تعاوان اامال مو احملكم . (2005) 1593 رقم

 لتحقيق يف احلال  يف أفغانســـــــتان. ورفضـــــــت الدا رة التم يدي  الثاني  ولب املدعي  العام  اءهن  
 وولبت املدعي  العام  اءهن هلا  تتانا  القرار.

https://undocs.org/ar/S/RES/1593%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1593%20(2005)
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وولبت املدعي  العام  إهان قضـــــــــــا يا للبد  يف إجرا  حتقيق يف جرا م ضـــــــــــد اءنســـــــــــاني  يُزعم أهنا  
م إىل ارتكبت ضد وعب الروهن يا من ميامنار ) ول   ش ور  يف الن ا  األتات (، قا يف هلك ترحيل 

بنغال يش ) ول  ور (. وجا  ال لب بعد أن اـــــــــــــــدر حكم من الدا رة التم يدي  األوىل  يز للمحكم  
أن متارس وحيت ا إها اان عنصر واحد على األقة من عناار اجلرمي  يد ة يف ن ا  وحي  احملكم  أو إها 

 اان جز  من ا قد ارُتكب يف  ول  ور  يف الن ا  األتات .
وأجنز  املدعي  العام  الدراتـــــــــــــــ  األولي  يف حال   ابون، و لصـــــــــــــــت إىل أن املعلوما  املتاح   

توفر أتـــــاتـــــا معقوح لالعتقا  أبن جرا م تد ة يف ن ا  وحي  احملكم  قد ارتكبت. ومن  ، رفضـــــت  ح
ي  للحاح  يف املدعي  العام  أن تفتح حتقيقا. واتـــــــــــتمر مكتب املدعي  العام  يف إجرا  الدارتـــــــــــا  األول

البوليفاري (، واولومبيا، واململك  املتحدة لربي انيا  -أوارانيا، والعرا ، و ينيا، والفلبني، وفنزويال )  وري  
 الع مى وأيرلندا الشمالي ، وني شاي و ول  فلس ني.

رت ا  وظلت احملكم  حت ى بتعاون قـَيِّّم وُمَقدَّر للغاي  مو األمم املتحدة، قد  على أتــــــــــــاس اتــــــــــــ 
التكاليف، قا يف هلك على وجه اخلصــوا املســاعدة التنفي ي  يف امليدان. وظة ما قدمته الدول األورا  

 و ول أ ر  من تعاون ومساعدة و عم هاما بنفس القدر لعمليا  احملكم . 
وتشــــــــــعر احملكم  بقلق عميق من أن ال لبا  املتعلق  إبلقا  القبض على أفرا  وتســــــــــليم م، اليت  

 فر ا:  15اثش من ا من  عدة تنوا ، ح تزال معلق  لق   ادر
 ؛2012  وري  الكونغو الدميقراوي : تيلفسرت مو ااومورا، من  عا   )أ( 
 ؛ 2005أو ندا: جوزيف اوين وفينسنت أوتِـّـّ ، من  عا   )ب( 
 2009؛ وعمر البشــش، من  عا  2007 ارفور: أمحد هارون وعل  قشــيب، من  عا   )ج( 

 ؛2014؛ وعبد هللا  ندا، من  عا  2012؛ وعبد الرحيم حممد حسني، من  عا  2010وعا  
؛ وبول  يشـــــــــــشو وفيليب ايبكويش بيت، من  2013اينيا: والرت  راتـــــــــــا، من  عا   ) ( 

  ؛2015 عا 
؛ والت ـــام  حممـــد  ـــالـــد، منــ  2011ليبيـــا: تـــــــــــــــيف اءتـــــــــــــــال  القـــ ايف، منـــ  عـــا   )ه( 

 ؛2017؛ وحممو  مص فى بوتيف الورفل ، من  عا  2013 عا 
 .2012او   يفوار: تيمون  با بو، من  عا   )و( 
وحتث احملكم  الدول واجل ا  الفاعل  األ ر  ها  الصــــــــــــل  على املســــــــــــامه  يف اجل و  املب ول   

 ءلقا  القبض على هؤح  األوىاا وتسليم م إىل احملكم . 
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 مقدمة - أوال 
 مقدَّ  وهو ،2019 متوز/يوليه 31 إىل 2018 آب/أ ســـــــــــــــ س 1 من الفرتة التقرير ه ا يغ   - 1
 الــــدوليــــ  اجلنــــا يــــ  واحملكمــــ  املتحــــدة األمم بني العالقــــ  اتفــــا  من 6 للمــــا ة وفقــــا العــــامــــ  اجلمعيــــ  إىل

 على احملكم  أنشــــــــــــ   عن تفصــــــــــــيلي  ا معلوم وتتوافر (.A/58/874/Add.1 و املرفق، ،A/58/874)ان ر
 .(1)للمحكم  الشبك  املوقو

  
 االدعاء وأنشطة القضائية ابألنشطة يتعلق فيما املستجدات آخر - اثنيا 
 والقضااي احلاالت - ألف 

 املشـــــــمول  الفرتة  الل احملكم  على معروضـــــــ  قضـــــــااي يف ضـــــــحي  13 391 جمموعه ما وـــــــار  - 2
 واوهلم ييسر احملكم  قلم يزال ح بيمبا، قضي  إجرا ا  يف ضحي  5 229 العد  هلك وتضمن  لتقرير.

 يف الضـــــحااي جانب وإىل لضـــــحااي. لصـــــاحل احتـــــتاماين الصـــــندو  هلم يوفرها أن ميكن اليت املســـــاعدة إىل
 احملكم  وتلقت تعويضــــــــا . على احلصــــــــول لشــــــــرو  مســــــــتوفني الضــــــــحااي من 722 اان  بيمبا، قضــــــــي 

 ولبا 24 و تعويضـــــــــــــــا ، على للحصـــــــــــــــول ولبا 47 الضـــــــــــــــحااي: من جديدا ولبا 2 095 جمموعه ما
 متابع  معلوما  أيضـــا احملكم  وتلقت تعويضـــا . على واحلصـــول للمشـــارا  ولبا 2 022 و للمشـــارا ،

 القا م . ال لبا  من ولبا 1 999 بش ن
 

 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة - ١ 
 القضا ي  اءجرا ا  )أ( 

  ييلو لو نغا توماس ضد العا  املدع 
 آهار/ 15 يف تنت   اليت لقه، الصــــــــــا ر احلكم مدة من تبقى ما حاليا لو نغا الســــــــــيد يقضــــــــــ  - 3

 الدميقراوي . الكونغو   وري  يف ،2020 مارس
 أاــــدرته ال   القرار تعدية، إب  ال رهنا احتــــتانا ،  ا رة أيد  ،2019 متوز/يوليه 18 ويف - 4

 الســــيد مســــؤولي  فيه الدا رة حد   وال   ،2017 األول/ يســــمرب اانون  15 يف الثاني  احبتدا ي  الدا رة
 أاــــــــة من أبنه الدا رة قضــــــــت القرار، نفس ويف  وحر. ماليني 10 قدرها  اعي  تعويضــــــــا  عن لو نغا
 وإن الضــرر، جلرب اجلماعي  التعويضــا  من احنتفاع وــرو  ولبا 425 يســتويف احملكم ، تلقت ا ولبا 473
 إىل توجيه واـــــــــــدر اآل رين. علي م اجملين من وآح ، بة ماا ، وجو  إىل تشـــــــــــش إضـــــــــــافي  أ ل  اانت

 ال لبا  مقدم  مواقو بتحديد املتعلق مقرتحه تنفي  يف يبدأ أبن الضــــحااي لصــــاحل احتــــتاماين الصــــندو 
 يف الثاني  احبتدا ي  الدا رة عليه وافقت ال   تعويضـــــــــا ، على حصـــــــــوللل أهليت م مد  وحتديد اجلديدة

 .2019 وبا /فرباير 7
 

__________ 

 (1) www.icc-cpi.int. 

https://undocs.org/ar/A/58/874
https://undocs.org/ar/A/58/874
https://undocs.org/ar/A/58/874/Add.1
https://undocs.org/ar/A/58/874/Add.1
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
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 اااتنغا  جشمني ضد العا  املدع   
 الصــا ر الضــرر جرب تعويضــا  بدفو املتعلق أمرها تنفي  يف الن ر الثاني  احبتدا ي  الدا رة توااــة - 5
 .2017 آهار/مارس 24 يف
 

  نتا اندا بوتكو ضد العا  املدع   
 إىل 28 من الفرتة يف اخلتــــاميــــ  البيــــاان  إىل الســـــــــــــــــا تـــــــــــــــــ  احبتــــدا يــــ  الــــدا رة اتــــــــــــــتمــــاع بعــــد - 6

 وقضـــــت .2019 متوز/يوليه 8 يف حكم ا وأاـــــدر  مداوحهتا الدا رة أجر  ،2018 آب/أ ســـــ س 30
 وقضـت حرب. جرا م  رتكاب هتم  13 و اءنســاني  ضــد جرا م  رتكاب هتم خبمس نتا اندا الســيد إب ان 
 جرا م بثال  املتعلق  الت م من أجزا  عن مباوــــــــــــــرا، جانيا  عتبار  مســــــــــــــؤول، نتا اندا الســــــــــــــيد أبن الدا رة

 اءنســـــاني (، ضـــــد جرمي  بواـــــفه واحضـــــ  ا  حرب، جرمي  وبواـــــفه اءنســـــاني  ضـــــد جرمي  بواـــــفه القتة)
 الدا رة وتــــتحد  اجلرا م. بقي  وعن اجلرا م ه   من األ ر  األجزا  عن مباوــــر  ش مشــــاراا جانيا و عتبار 
 على جز يا احتــــتانا   ا رة وافقت ،2019 متوز/يوليه 19 ويف املناتــــب. الوقت يف نتا اندا الســــيد عقوب 
 احلكم.  تتانا  إوعار ءيداع احملد ة امل ل  متديد فيه يلتمس ال   نتا اندا السيد ولب

 
 التحقيقا  )ب( 

 الكونغو   وريــ  إىل حتقيق بعثــا  أب  يضـــــــــــــــ لو مل العــامــ  املــدعيــ  مكتــب أن من الر م على - 7
 على احلصــول أجة من جز يا الســل ا ، مو العمة وااــة فقد  لتقرير، املشــمول  الفرتة  الل الدميقراوي 

 الووني . التحقيقا  تش يو أجة من وا لك احملكم ، أما  اجلاري  اءجرا ا  تيا  يف تعاوهنا
 

 أوغندا يف احلالة - ٢ 
 القضا ي  اءجرا ا  )أ( 

 أونغوين  ومينيك ضد العا  املدع   
  رتكاب هتم  70 بــــــــــــــ املت م أونغوين السيد حماام  التقرير، هب ا املشمول  الفرتة أثنا  اتتمر ، - 8

 .2018 نيســـــان/أبرية 13 يف اح عا  قبة من األ ل  عرض وانت ى حرب. وجرا م اءنســـــاني  ضـــــد جرا م
 عرض وبدأ .2018 أاير/مايو 24 إىل 1 من للضــــــحااي القانونيني املمثلني قبة من األ ل  عرض واتــــــتمر
 اتـــــــتمعت اترخيه، وحىت مســـــــتمرا. يزال ح وهو 2018 األول/أاتوبر تشـــــــرين 1 يف الدفاع قبة من األ ل 
 األ ل . عناار من عنصرا 4 567 لـ الرمس   لتقدمي واعرتفت واهدا 115 من أاثر إىل الدا رة

 
 التحقيقا  )ب( 

ـــــــــ العا  املدع  مكتب اض لو - 9  مكتب ويوااة أونغوين. بقضي  يتعلق فيما بلدين إىل بعث  13 بـ
 النزاع. وريف بكال املتعلق  الووني  اءجرا ا  تش يو العا  املدع 
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 والثانية األوىل - الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة - ٣ 
 القضا ي  اءجرا ا  )أ( 

  ومبو بيمبا بيش - جان ضد العا  املدع   
 احبتدا ي  الدا رة أاـــــــــــــــدر  ،2018 حزيران/يونيه 8 يف  ومبو بيمبا بيش - جان ترب   عقب - 10

 يف الدا رة وحح ت  لتعويضـــــــــا . املتعلق  اءجرا ا  يف هنا يا قرارا 2018 آب/أ ســـــــــ س 3 يف الثالث 
 األتـــاتـــ ، الن ا  من 75 املا ة قوجب تعويضـــا  بدفو بيمبا الســـيد يلز  أمر إاـــدار ميكن ح أنه قرارها

 أما  بشــــ ا اهتم اء ح  وريق عن احملاام  إجرا ا  يف للمشــــارا  تقدموا ال ين الضــــحااي  يو ووــــكر 
  أ ر . ب ر  وووا ل م آرا  م عن اءعراب أو احملكم 

 الدا رة إىل يورو مليون 68.4 قدر  تعويض على احلصــــــــــــول فيه يلتمس ولبا بيمبا الســــــــــــيد وقد  - 11
 اآلن. حىت املس ل  ه ا يف يُبت ومل .2019 آهار/مارس 8 يف الثاني  التم يدي 

 
 اابونغو،  مانغندا جا  - وجان موتـــــــــــــــامبا، ايلولو  وإمييه  ومبو، بيمبا بيش - جان ضـــــــــــــــد العا  املدع   

  أريدو وانرتيس واندو،   ح وفيدية
 رفع ا اليت احتــــــتانا   عاو  يف حكم ا احتــــــتانا   ا رة أاــــــدر  ،2018 آهار/مارس 8 يف - 12

 العدل، إبقام  املىل   جلرا م يتعلق فيما احملكم  في ا ن ر  قضــــــــــي  أول يف املدانون اخلمســــــــــ  األوــــــــــىاا
 بشـــ ا ا  اء ح  بت م  اء ان  أحكا  الدا رة أيد  احلكم، ويف األتـــاتـــ . ن ام ا من 70 املا ة قوجب

 األتـــاتـــ  الن ا  من )ج( (1) (70) و )أ( (1) 70 املا ة قوجب الشـــ و  على مفســـد أتثش وممارتـــ  زور
 اان  أ ل  تقدمي بت م  مانغندا والســيد ايلولو  والســيد بيمبا، الســيد لق اــدر  اليت اء ان  أحكا  ونقضــت
   ح الســــــيد لق الصــــــا ران احلكمان وأُاد )ب(. (1) 70 املا ة قوجب مزورة أو زا ف  أهنا يعر  ال ر 
 جديد. قرار ءادار السابع  احبتدا ي  الدا رة إىل وأعيد  األ ر  األحكا  ونقضت أريدو؛ والسيد
 على حكمت حيث قرارها، الســـابع  احبتدا ي  الدا رة أاـــدر  ،2018 أيلول/تـــبتمرب 17 ويف - 13

 وـــ را. 11 ملدة  حلبس مانغندا والســـيد ايلولو  الســـيد من اة  وعلى وـــ را 12 ملدة  حلبس بيمبا الســـيد
 يورو. 30 000 قبلغ ايلولو  والســـــــــــــــيد يورو 300 000 قبلغ بيمبا الســـــــــــــــيد  رِّ  هلك، إىل وإضـــــــــــــــاف 
 يف بعد يُبت مل بيمبا،  لســــــيد يتعلق وفيما هنا ي . مانغندا والســــــيد ايلولو  الســــــيد لق الصــــــا رة واألحكا 

 جديد. حكم إادار قرار اتتانا  ولب
 

 نغايسوان إ وار - و تريس ييكاتو  ألفريد ضد العا  املدع   
 على القبض إبلقا  أمرا الثاني  التم يدي  الدا رة أاـــــــدر  ،2018 الثاين/نوفمرب تشـــــــرين 11 يف - 14

 الغريب اجلز  يف اءنســـــاني  ضـــــد وجرا م حرب جرا م ارتكاب عن املزعوم  اجلنا ي  ملســـــؤوليته ييكاتو  ألفريد
 وُتّلم .2014 وآب/أ س س 2013 األول/ يسمرب اانون  بني ما الفرتة يف الوت ى أفريقيا   وري  من

 تشرين 23 يف مرة ألول الدا رة أما  ومثة 2018 الثاين/نوفمرب تشرين 17 يف احملكم  إىل ييكاتو  السيد
 .2018 الثاين/نوفمرب

 على القبض إبلقا  أمرا الثاني  التم يدي  الدا رة أاــــــدر  ،2018 األول/ يســــــمرب اانون  7 ويف - 15
 يف اءنســـــاني  ضـــــد وجرا م حرب جرا م ارتكاب عن املزعوم  اجلنا ي  ملســـــؤوليته نغايســـــوان إ وار -  تريس
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 أقرب على 2013 األول/ يســــــــــــمرب اانون  5 من الفرتة  الل الوتــــــــــــ ى أفريقيا   وري  يف خمتلف  مواقو
 يف نغايســــــــــــــوان الســــــــــــــيد على القبض وألق  تقدير. أبعد على 2014 األول/ يســــــــــــــمرب اانون  حىت تقدير
 أما  ومثة .2019 الثاين/يناير اانون  23 يف احملكم  ع دة إىل ونُقة 2018 األول/ يســـمرب اانون 12

 .2019 الثاين/يناير اانون  25 يف مرة ألول الدا رة
 ويف في ما. املشتبه ضد املقامتني القضيتني تضم أن الدا رة قرر  ،2019 وبا /فرباير 20 ويف - 16
 .2019 تبتمرب/أيلول 19 بيو  الت م إقرار موعد الدا رة حد   ،2019 أاير/مايو 15
 

 التحقيقا  )ب( 
ـــ العا  املدع  مكتب اض لو - 17  اال  يف املفتوح  بتحقيقاته يتعلق فيما  ول  11 إىل بعثا  108 بـ

 لتحقيق األبعا  املتعد ة املتكامل  املتحدة األمم ببعث  يتعلق وفيما الوت ى. أفريقيا   وري  يف النزاع جانيب
 مو تعاوهنا على احملاف   ظلت املتحدة، األمم اياان   من وعد  الوتـــــــــــ ى أفريقيا   وري  يف احتـــــــــــتقرار
 مو التعاون وإ ام  موااــل  اانت  وا لك األوليا ، من تعزيز  وموااــل  الوتــ ى أفريقيا   وري  تــل ا 
 اجملاورة. البلدان
 العا ، املدع  مكتب وقا  وتشـــــــ يع ا. الووني  اءجرا ا  راـــــــد العا  املدع  مكتب ووااـــــــة - 18

 احمللي ، القضــــا ي  الفاعل  اجل ا  مو املمارتــــا  وأفضــــة اخلربا  بتبا ل احتــــرتاتي ي ، أهدافه مو متشــــيا
 اخلاا . اجلنا ي  احملكم  في ا قا
 

 دارفور يف احلالة - ٤ 

 القضا ي  اءجرا ا  )أ( 
  البشش أمحد حسن عمر ضد العام  املدعي   

 التزاماته ميتثة مل األر ن أبن الثاني  التم يدي  الدا رة قضـــــت ،2017 األول/ يســـــمرب اانون  11 يف - 19
 األراضــ  يف وجو   أثنا  احملكم  إىل وتســليمه البشــش عمر على القبض إلقا  بعد  األتــاتــ  الن ا  قوجب
 الدا رة، وأوار  األمن. وجملس األتات  روما ن ا  يف األورا  الدول  عي  إىل املس ل  وأحالت األر ني ،

 وأحال القضي ، ه   يف احملكم  ا تصاا ،(2005) 1593 قرار  يف فّعة، األمن جملس أن إىل قرارها، يف
 املتحدة. األمم ميثا  من السابو الفصة قوجب متصرفا العام ، املدعي  إىل  ارفور يف احلال 
 يف وعنه م ارة  حتــتانا ، إهن على حصــة أن بعد األر ن، أو ع ،2018 آهار/مارس 12 ويف - 20
 التم يدي  الدا رة اتـــــــــتنتاج احتـــــــــتانا   ا رة أاد  ،2019 أاير/مايو 6 ويف .الثاني  التم يدي  الدا رة قرار
 ار يس   حلصــان  يتمتو ح البشــش الســيد أن إىل و لصــت احملكم . مو  لتعاون التزامه ميتثة مل األر ن أن من

 الـــدول إحـــد  بـــه تقو   عتقـــال يتعلق مـــا هلـــك يف قـــا العريف، الـــدويل القـــانون قوجـــب احملكمـــ  أمـــا   ولـــ 
 قوجب الســـــــو ان على فرض األمن جملس وأن احملكم ، ولب على بنا  األتـــــــاتـــــــ  روما ن ا  يف األورا 

 إبمكــانيـ  يتعلق وفيمــا احملكمــ . مو الكــامــة  لتعــاون احلتزا  التحــديــد، وجــه على ،(2005) 1593 القرار
 أن احتــــــــــتانا   ا رة ارأت  احملكم ، مو تعاونه لعد  األمن وجملس األورا  الدول  عي  إىل األر ن إحال 
 القرار. من الصل  ها اجلز  ونقضت التقديري ، تل ت ا ممارت  يف أ     الدا رة

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1593%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1593%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1593%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1593%20(2005)
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 التحقيقا  )ب( 
ــــ العام  املدعي  مكتب اض لو - 21  من و شها مستندي  أ ل   و أجة من بلدان تت  إىل بعث  19 بـ

 وأتايد احلال  تلك يف القا م  القضـــــــــــــااي تعزيز هبد  تـــــــــــــيما ح الشـــــــــــــ و ، مو مقابال  وإجرا  األ ل ،
 املؤرخ األمن، جملس إىل العـامـ  للمـدعيـ  والعشـــــــــــــــرين التـاتـــــــــــــــو التقرير يف املربز النحو وعلى اـــــــــــــــحت ـا.

 إىل املكتب  عا الســـــــــــو ان، يف الواقو أرض على اجلاري  األحدا  تـــــــــــيا  يف ،2019 حزيران/يونيه 19
 تقد  إحراز املكتب ووااـــــة املنف ة.  ش القبض إلقا  أوامر تنفي  افال   إىل الرامي  اجلماعي  اجل و  جتديد

 إمكاني  وعد  والتعاون، املوار  جمايل يف يواج  ا اليت التحداي  من الر م على  ري ا، اليت التحقيقا  يف
 السو ان. أراض  إىل الواول

 
 كينيا  يف احلالة - ٥ 

 التحقيقا   
 املزعو  احرتكاب بشـــــــــــــــ ن معلوما  يتلقى وظة واحد، بلد إىل ببعث  العام  املدعي  مكتب قا  - 22

 ووااــــة .2008-2007 الفرتة يف احنتىا   أعقبت اليت العنف أحدا  أثنا  اءنســــاني  ضــــد لل را م
 إبقام  خمل  جرا م حرتكاب القبض إلقا  أوامر لق م الصـــا رة األفرا  تســـليم على التشـــ يو أيضـــا املكتب
  األتات . روما ن ا  من 70 املا ة إوار يف العدل

 
 ليبيا يف احلالة - ٦ 

 القضا ي  اءجرا ا  )أ( 
  الق ايف اءتال  تيف ضد العام  املدعي   

 مقبولي  يف ال عن بشــــــــ ن قرارها األوىل التم يدي  الدا رة أاــــــــدر  ،2019 نيســــــــان/أبرية 5 يف - 23
 الق ايف. الســــــيد ضــــــد املرفوع  القضــــــي  قبول وقرر  ال عن فيه رفضــــــت ال   الدفاع، رفع ا اليت الدعو 
 احتتانا .  ا رة يف تن ر أن حاليا يُنت ر ،2019 نيسان/أبرية 11 يف وعنا الق ايف السيد وقد 
 

 التحقيقا  )ب( 
ـــــــــــــــ العام  املدعي  مكتب اض لو - 24  األ ل ، من و شها مستندي  أ ل  جلمو بلدا 14 إىل بعث  55 بـ

 عشــــر والســــابو عشــــر الســــا س العام  املدعي  تقرير  يف املبني النحو وعلى الشــــ و . مو مقابال  وإجرا 
 وااــــــــة التوايل، على ،2019 أاير/مايو 8 و 2018 الثاين/نوفمرب تشــــــــرين 2 املؤر ني األمن، جملس إىل

 و عا الســــــــــوا ، على واحملتمل  القا م   لقضــــــــــااي يتعلق فيما  ري ا اليت التحقيقا  يف تقد  إحراز املكتب
 وتلقى املنف ة.  ش القبض إلقا  أوامر لتنفي  الدعم تقدمي إىل األتــــــــــــاتــــــــــــ  روما ن ا  يف األورا  الدول

 ومن الصـــــل ، ها  األورا  الدول من وثيقا تعاوان هب ا، يضـــــ لو اليت التحقيق أنشـــــ   إوار يف املكتب،
 ف وة تـــــــــــــــد إىل ي د  املكتب برح وما أ ر .  ولي  من ما  ومن ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعث 

 التعاون اتــــرتاتي ي  ت بيق إىل الســــع  موااــــل   الل من احتــــرتاتي ي  خل ته وفقا العقاب، من اءفال 
 املتصــــــــــــــل  الووني  القضـــــــــــــــا ي  واملالحقا  التحقيقا  لدعم واملن ما  الدول من عد  مو ينت   ا اليت

 ليبيا. وريق نع الالجاني وهتريب  ألوىاا  حجتار
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  ديفوار كوت  يف احلالة - ٧ 
 القضا ي  اءجرا ا  )أ( 

   و يه بليه وتشارلز  با بو لوران ضد العام  املدعي   
  بــا بو الســـــــــــــــيــد  أل لبيــ ، األوىل، احبتــدا يــ  الــدا رة برأ  ،2019 الثــاين/ينــاير اــانون  15 يف - 25

  ون عن ما اءفراج قرار العام  املدعي  واتـــــــــــــــت نفت إلي ما. املوج   الت م  يو من  و يه بليه والســـــــــــــــيد
 وــــرووا احتــــتانا   ا رة فرضــــت احتــــتانا ، إىل احتــــتماع لد  ،2019 وــــبا /فرباير 1 ويف وــــرو ،

 حسب املستقبة يف احملكم  أما  مثوهلما ضمان هبد   و يه بليه والسيد  با بو السيد عن اءفراج على
 املت منّي. ترب   يف أتــباهبا فيه بينت قرارا احبتدا ي  الدا رة أاــدر  ،2019 متوز/يوليه 16 ويف احقتضــا .

 اتتانا  م ل  متديد العام  املدعي  ولب على جز يا احتتانا   ا رة وافقت ،2019 متوز/يوليه 19 ويف
 الترب  . قرار
 

 التحقيقا  )ب( 
 ملواال  بلدان مثاني  إىل بعث  35 بــــ العام  املدعي  مكتب اض لو  لتقرير، املشمول  الفرتة  الل - 26

 تـــــــــــــــيا  ه ا يف تقدما وأحرز ارتكبت ا، قد النزاع أورا   يو أن يُدَّعى جرا م يف  ري ا اليت التحقيقا 
 ب لك. القيا 

 
 مايل يف احلالة - ٨ 

 القضا ي  اءجرا ا  )أ( 
  امل د  الفق  أمحد ضد العام  املدعي   

 امل د  الفق  أمحد الســـيد إب ان  الثامن  احبتدا ي  الدا رة قضـــت ،2016 أيلول/تـــبتمرب 27 يف - 27
 متبكتو يف  ينيــ  ل قوس خمصـــــــــــــــصــــــــــــــــ  ومبــان اترخييــ  معــامل على اهل و  يف تتمثــة حرب جرميــ   رتكــاب
 احبتدا ي  الدا رة أاــــدر  ،2017 آب/أ ســــ س 17 ويف تــــنوا . تســــو ملدة  لســــ ن عليه وحكمت

 ضـــررا أحلقت امل د  الســـيد ارتكب ا اليت األفعال أن قرر  إه الضـــرر، جرب تعويضـــا  بشـــ ن أمرها الثامن 
 قدرها مســــؤولي  عن أتــــفر مما ومعنو ، اقتصــــا   أه  يف تســــبب ا عن فضــــال  حلماي ، تتمتو قبان ما اي
 يورو. مليون 2.7
 تنفيــ    ــ  من احملــدثــ  النســـــــــــــــىــ  الثــامنــ  احبتــدا يــ  الــدا رة أقر  ،2019 آهار/مــارس 4 ويف - 28

 يزال وح خمتارا. مشـــــروعا عشـــــر اثنا وأُقر الضـــــحااي. لصـــــاحل احتـــــتاماين  لصـــــندو  اخلااـــــ  التعويضـــــا 
  جاراي. التنفي 

 
 حممو  أغ حممد أغ العزيز عبد أغ احلسن ضد العام  املدعي   

 العزيز عبد أغ احلسن إىل املوج   الت م لت ايد اتتماع جلسا  2019 متوز/يوليه 8 يف بدأ  - 29
 2012 عام  يف مزعوم  اءنســــــــــاني  ضــــــــــد وجرا م حرب جرا م ارتكابه يف املشــــــــــتبه حممو ، أغ حممد أغ
 .2019 متوز/يوليه 17 يف وا تتمت متبكتو، يف 2013 و
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 التحقيقا  )ب( 
 يُدَّعى جرا م يف التحقيق أجة من بلدان أربع  إىل بعث  20 بــــــــــــــــــــ العام  املدعي  مكتب اضـــــ لو - 30

 اياان   بين ا من أ ر ، وأورا  الووني  الســـــــــــــــل ا  جانب من  لتعاون م ى املكتب وظة ارتكاهبا.
 مايل يف احتـــــــــــــــتقرار لتحقيق األبعا  املتعد ة املتكامل  املتحدة األمم بعث  و ااـــــــــــــــ  املتحدة، لألمم اتبع 

 والثقاف . والعلم للرتبي  املتحدة األمم ومن م 
 

  جورجيا يف احلالة - ٩ 
 التحقيقا   

ــــــــــــــــ العام  املدعي  مكتب اضــ لو - 31  جرا م يف التحقيقا  موااــل  إوار يف بلدا 11 إىل بعث  36 بـ
 اححتا  في ا قا األورا ،  يو مناوــــــــــــدة املكتب ووااــــــــــــة جورجيا. يف احلال  تــــــــــــيا  يف ارتكاهبا يُدَّعى

 قــامــت اليت األورا  جب و  ورحــب  ري ــا اليت التحقيقــا  مو التعــاون اجلنوبيــ ، وأوتـــــــــــــــيتيــا الروتـــــــــــــــ 
   لفعة. ب لك
 العــامــ  املــدعيــ  ومكتــب احملكمــ ، قلم اضـــــــــــــــ لو ،2019 أاير/مــايو 10 إىل 6 من الفرتة ويف - 32

 اجملتمو ممثل  مو الوفد واجتمو جورجيا. إىل مشـــرتا  توعي  ببعث  الضـــحااي لصـــاحل احتـــتاماين والصـــندو 
 يف والعاملني الدبلوماتــي ، واألوتــا  احمللي  والســل ا  املتضــررة، احمللي  اجملتمعا  وأفرا  والضــحااي املدين،
 ماهي  وـــــرح يف للبعث  الر يســـــي  األهدا  أحد ومتثة اءعال . وتـــــا ة وممثل  واألاا مييني، القانوني  امل ن

 يف للمشــــــــــــــــاراني أوتـــــــــــــــو ن ــا  على احملكمــ  بــه تضـــــــــــــــ لو الــ   والعمــة جورجيــا يف اجلــار  التحقيق
 احجتماعا .

 
 بوروندي يف احلالة - ١٠ 

 التحقيقا   
ــ العام  املدعي  مكتب اض لو - 33  ارتكاهبا يُدَّعى اليت اجلرا م يف للتحقيق بلدان تبع  إىل بعث  32 بـ
 وتع دها. ال  ها  تعاون وبكا  لبنا  وا لك بوروند ، يف احلال  إوار يف
 

 أفغانستان يف احلالة - ١١ 
 القضا ي  اءجرا ا   

 العام  املدعي  ولب  ء اع الثاني  التم يدي  الدا رة رفضـــــــــــــت ،2019 نيســـــــــــــان/أبرية 12 يف - 34
 يف ميندوا للقاضـــــــــــــ  واملســـــــــــــتقة املؤيد الرأ  تقدمي وعقب أفغانســـــــــــــتان. يف احلال  يف حتقيق إبجرا  اءهن
 .2019 حزيران/يونيـــه 7 يف القرار  تـــــــــــــــتانـــا  اءهن العـــامـــ  املـــدعيـــ  ولبـــت ،2019 أاير/مـــايو 30

ــــــ قانونيون ممثلون ولب ،2019 حزيران/يونيه 10 يف هلك، إىل و ءضاف   اانتا  ومن متان ضحي ، 82 لـ
  تـــــــــــــــتانا  اءهن الثاني  التم يدي  الدا رة إىل الضـــــــــــــــحااي، من ابش  عد   تـــــــــــــــم متثية واث ق قدمتا قد
 أما  مباوـــرة  حتـــتانا  إوـــعارا  الضـــحااي من جمموعا  ثال  قدمت هلك، على وعالوة القرار؛ ه ا
 احتتانا .  ا رة
 



 A/74/324 

 

12/23 19-14412 

 

 وكمبوداي واليوانن القمر جزر يف املسجلة ابلسفن املتعلقة احلالة - ١٢ 
 القضا ي  اءجرا ا   

 ال   ال لب، بش ن قرارا األوىل التم يدي  الدا رة أادر  ،2018 الثاين/نوفمرب تشرين 15 يف - 35
 ال لب هو وه ا التحقيق. بعد  اح عا  لقرار القضـــــــــــــــا ي  املراجع  أجة من القمر، جزر حكوم  قدمته
 للول الن ر، إعا ة العام  املدعي  إىل الدا رة ولبت القرار، ويف القمر. جزر تقدمه ال   نوعه من الثاين
 املؤرخ للقرار وفقـــــا بـــــ لـــــك والقيـــــا  التحقيق، بعـــــد  اختـــــ تـــــه الـــــ   القرار يف ،2019 أاير/مـــــايو 15
 القمر جزر قدمته ال   األول ال لب بشــــــ ن األوىل التم يدي  الدا رة عن الصــــــا ر 2015 متوز/يوليه 16

 التحقيق. بعد  العام  املدعي  قرار يف الن ر ءعا ة
 وــــــبا /فرباير 11 يف العام  املدعي  أو عت القرار، ه ا  تــــــتانا  إهن على حصــــــلت أن وبعد - 36

 القانوين املستشار ومكتب القمر جزر من اة  أو ع ،2019 آهار/مارس 4 ويف اتتاناف ا. م ارة 2019
  ر  . للضحااي القانونيني واملمثلني للضحااي العا 
 القمر وجزر العام  املدعي  مو اتتماع جلس  احتتانا   ا رة عقد  ،2019 أاير/مايو 1 ويف - 37

 هو احلكم اـــــــــــــــــدور موعـــد بتحـــديـــد أمرا الـــدا رة أاـــــــــــــــــدر  ،2019 أاير/مـــايو 3 ويف والضـــــــــــــــحـــااي.
 الن ر ءعا ة العام  للمدعي  التم يدي  الدا رة حد هتا اليت الزمني  امل ل  وتعليق 2019 أيلول/تــــــــــبتمرب 2
 املوعد. هلك حىت قرارها يف
 

 بنغالديش/ميامنار يف احلالة - ١٣ 
 القضا ي  اءجرا ا   

 وحي  متارس أن للمحكم   وز أنه األوىل التم يدي  الدا رة قرر  ،2018 أيلول/تــــــــــــــبتمرب 6 يف - 38
 أ ر  جرمي  أ  على وا لك بنغال يش إىل ميامنار من الروهن يا وا ف  ألفرا  املزعو  الرتحية على قضــــــــا ي 
 ور .  ول  إقليم يف وقو من ا جز  أو اجلرمي  ه   عناار أحد  ا  ما احملكم ، ا تصاا يف تد ة
 .2019 حزيران/يونيه 25 يف الثالث  التم يدي  الدا رة إىل بنغال يش/ميامنار يف احلال  وُع د  - 39

 على حاليا معروض  واملس ل  .2019 متوز/يوليه 4 يف احلال  يف حتقيق إبجرا  اءهن العام  املدعي  وولبت
 التم يدي . الدا رة

 
  األولية الدراسات - ابء 

  ابون، حال  وه  إحداها، أ لقت حاح ، 10 يف أولي   راتـــــــــــا  العام  املدعي  مكتب أجر  - 40
 األولي  الدراتــــــــــــــ  وا تتمت بنغال يش/ميامنار. حال  ه  أ ر ، وفتحت  لتقرير، املشــــــــــــــمول  الفرتة  الل
 الثالث  التم يدي  الدا رة لد  ولب وأو ع  لتقرير املشــــــــــــــمول  الفرتة هناي  قبة بنغال يش/ميامنار يف للحال 
 األولي .  راتاته أنش   بش ن تقريرا املكتب نشر ،2018 األول/ يسمرب اانون  5 ويف حتقيق. إبجرا  لإلهن
 أن ميكن جرا م ارتكاب تزعم معلوما  من إليه ور  ما حتلية العام  املدعي  مكتب ووااـــــــــــــــة - 41

 ،2019 حزيران/يونيه 30 إىل 2018 آب/أ ســـ س 1 من الفرتة ويف احملكم . ا تصـــاا ضـــمن تندرج
 من ا بال ا 580 أن وجد األتــــــاتــــــ ، الن ا  من 15 املا ة إوار يف ُقدمت بال ا 742 املكتب تــــــ ة
 مزيدا وتت لب الراهن   حلاح  هلا عالق  ح من ا بال ا 37 وأن احملكم ؛ ا تصـــــــــاا عن بوضـــــــــوح خترج
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 تتعلق من ا بال ا 17 وأن  لفعة؛ للتحلية ختضـــــــــــــــو لال  تتعلق من ا بال ا  108 وأن التحلية؛ من
  قا م . حماام  أو بتحقيق

  حلــالــ  يتعلق وفيمــا أعال . 34 الفقرة إىل الرجوع يرجى أفغــانســـــــــــــــتــان، يف  حلــالــ  يتعلق وفيمــا - 42
 .37 إىل 35 الفقرا  إىل الرجوع يرجى وامبو اي، واليوانن القمر جزر يف املس ل   لسفن املتعلق 

 
 بنغالديش/ميامنار - ١ 

 أفرا  برتحية اح عا  بش ن أويل حتقيق فتح العام  املدعي  أعلنت ،2018 أيلول/تبتمرب 18 يف - 43
  وز أبنه األوىل التم يدي  الدا رة أاــــدرته حكم بعد قرارها وجا  بنغال يش. إىل ميامنار من الروهن يا من

 يف ور   ش ) ول  ميامنار من الروهن يا ألفرا  املزعو  الرتحية على قضـــــــــــــــا ي  وحي  متارس أن للمحكم 
 من 7 املا ة قوجب أ ر  جرا م على متارتـــ ا أن وميكن ور (، ) ول  بنغال يش إىل األتـــاتـــ ( الن ا 
 احملكم  ا تصـــــــاا من ق  ضـــــــمن اجلرمي  من األقة على واحد عنصـــــــر ارتكب إها األتـــــــاتـــــــ  روما ن ا 
 األتات . الن ا  يف ور   ول  أراض  على اجلرمي  تلك من جز  ارتكب أو

 اليت العنف أعمال تصــــــــــاعد تــــــــــيا  يف ارتكبت أهنا يُدَّعى جرا م على األولي  الدراتــــــــــ  وراز  - 44
 الروهن يا أفرا  من اآلح  ملاا  املزعو  الرتحية عن وأتفر  2017 آب/أ س س يف ميامنار يف وقعت
 بنغال يش. إىل ميامنار من
 إىل أجرتــه، الــ   التحليــة من فر ــت وقــد العــامــ ، املــدعيــ  ولبــت ،2019 متوز/يوليــه 4 ويف - 45

 و شها الرتحية، أ  ارتكاهبا، يُدَّعى اءنســـــاني  ضـــــد جرا م يف حتقيق إبجرا  اءهن الثالث  التم يدي  الدا رة
 تشــــــــــرين 9 من  ميامنار يف الروهن يا وــــــــــعب ضــــــــــد املرتكب  احضــــــــــ  ا  وأفعال الالإنســــــــــاني  األفعال من

 .2016 األول/أاتوبر
 

  كولومبيا - ٢ 
 اءجرا ا  وتــش قراز املتعلق  للمعلوما  والقانوين الوقا ع  تقييمه العام  املدعي  مكتب وااــة - 46

 الوحي  وقوجب والســـــال ، العدال  قانون إوار ويف العا  ، القضـــــا   الن ا  إوار يف هبا املضـــــ لو الووني 
 على للحصــول الكولومبي  الســل ا  مو التوااــة يف املكتب واتــتمر الســال . أجة من اخلااــ  القضــا ي 
 وأنشــــــ   بتحقيقا  لالضــــــ الع اخت هتا قد الووني  الســــــل ا  تكون   وا  بشــــــ ن إضــــــافي  تفااــــــية
  حقيقي . مقاضاة

 تشرين 2 إىل األول/أاتوبر تشرين 27 من اتتمر  اولومبيا،  إىل واحدة ببعث  املكتب واض لو - 47
 صــــــــــــــل املت املســـــــــــــــا ة من متنوع  جملموع  مناقشـــــــــــــــ  املكتب أجر  البعث ، و الل .2018 الثاين/نوفمرب
 عقد هلك، إىل و ءضــــــــاف  واملقبولي .  ح تصــــــــاا املتعلق  واملســــــــا ة والتشــــــــريعي ، الســــــــياقي   لت ورا 
  ش ومن مــا   وليــ ، ومن مــا  حكوميــ ، تـــــــــــــــل ــا  مو وحهــا  بو وات يف اجتمــاعــا  عــدة املكتــب
 البلد. يف املدين اجملتمو وممثل   ولي  حكومي 

 
  غابون - ٣ 

ا توفر ح املتاح  املعلوما  أن إىل العا  املدعي   ُلصــــت ،2018 أيلول/تــــبتمرب 21 يف - 48  أتــــاتــــ 
 أعقبــت اليت العنف أعمــال تـــــــــــــــيــا  يف  ــابون يف ارُتكبــت أهنــا يُزعم اليت األفعــال أبن لالعتقــا  معقوح  



 A/74/324 

 

14/23 19-14412 

 

 للبلد، التابع  األمن قوا  جانب من أو املعارضــــ  أعضــــا  جانب من تــــوا  ،2016 عا  يف احنتىا  
 اء  ة على التحريض جرمي  أن أو األتــاتــ ، روما ن ا  يف املقصــو   ملعىن اءنســاني  ضــد جرا م تشــكة
 إجرا  يف الشــــــروع العام  املدعي  رفضــــــت هلك، على وبنا  احنتىابي . احلمل   الل ارُتكبت قد اجلماعي 
 األولي . الدرات  وأ لقت احملال  احلال  يف حتقيق

 
  غينيا - ٤ 

 إجرا ا  مباوــــــرة أجة من  ينيا تــــــل ا  تب هلا اليت اجل و  تقييم العام  املدعي  مكتب وااــــــة - 49
 ،2009 أيلول/تـــبتمرب 28 يف اوانار   يف الووين امللعب يف وقعت اليت  ألحدا  تتعلق حقيقي  ووني 
 األول/أاتوبر تشـــــــــرين ويف ارتكبت. قد اءنســـــــــاني  ضـــــــــد جرا م أبن لالعتقا  معقول أتـــــــــاس لوجو  ن را

 إىل عشــرة والســابع  عشــرة الســا تــ  ببعثتيه املكتب اضــ لو التوايل، على ،2019 ونيســان/أبرية 2018
 اخلربا  وفريق للضحااي، القانونيني واملمثلني املدين، اجملتمو ومن ما  السل ا ، مو و لتنسيق اوانار .

 وااــــــــة اوانار ،  يف الدبلوماتــــــــ  والســــــــلك النزاع، حاح  يف اجلنســــــــ  والعنف القانون بســــــــيا ة املعين
 عا ل  حماام  لتن يم الدعم وتقدمي احلقيقي  املســـــــــا ل  تـــــــــبية تعرتض عقب  أل  الدقيق  الدراتـــــــــ  املكتب
 للضحااي. جمدي  تكون ونزي  

 
 الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة العراق/اململكة - ٥ 

 أبن لالعتقا  معقوح أتاتا هنا  أبن السابق اتتنتاجه إىل العام  املدعي  مكتب تواة أن بعد - 50
 العرا  يف ُنشــــــروا قد اانوا  الشــــــمالي  وأيرلندا الع مى لربي انيا املتحدة للمملك  املســــــلح  القوا  يف أفرا ا

 على حتليله املكتب راز لدي م، حمت زين أوـىاا لق احملكم  ا تصـاا ضـمن تقو حرب جرا م ارتكبوا
 املعلوما  تقييم املكتب ووااــــــــــــة واخل ورة. التكامة من اة  من املقبولي  وتت لف املســــــــــــ ل . مقبولي  تقييم

 املتحدة. اململك  يف نشـــــاوه ميارس اان  ال    لعرا ، املتصـــــل  التارخيي  الشـــــكاو  فريق أبنشـــــ   املتعلق 
 واحملـــــاامـــــا   لتحقيقـــــا  تتعلق اليت البلـــــد يف األ ر  الت ورا  وتقييم متـــــابعـــــ  كتـــــبامل ووااـــــــــــــــــــة

 التارخيي  الشــــكاو  فريق  لفت اليت اهليا  متثة اليت ،“التارخيي  للتحقيقا  الشــــرو   دما ” و التارخيي 
 املصـــــــــلح  وأباـــــــــحاب املتحدة اململك  بســـــــــل ا  منت م اتصـــــــــال على املكتب واان  لعرا . املتصـــــــــل 
 وأاا مييون. املدين للم تمو ممثلون هلك يف قا اآل رين،

 
 نيجرياي - ٦ 

 املزعوم ، اجلرا م بشـــ ن الوار ة للمعلوما  والقانوين الوقا ع  تقييمه العام  املدعي  مكتب وااـــة - 51
 وعلى الني شي . الســـــل ا  هبا اضـــــ لعت اليت الصـــــل  ها  اءجرا ا  عن إضـــــافي  معلوما  جبمو وقا 
 النزاع إوار يف ارتكبت مزعوم  وجنســــــــــــــاني  جنســــــــــــــي  جبرا م تتعلق معلوما  املكتب حلَّة التحديد، وجه

 املن قتني يف وقعــت مزعومــ  قتــة وبعمليــا  للبلــد، التــابعــ  األمن وقوا  حرا  بواو  ــاعــ  بني املســـــــــــــــلح
 الووني  اءجرا ا  عن املعلوما   و املكتب ووااـــــة ني شاي. من الوتـــــ ى والشـــــمالي  الغربي  الشـــــمالي 
  املكتب. حد ها حمتمل  بدعاو  املتعلق 
 حال  ملناقشــــــ  أبوجا إىل فني  ببعث  املكتب قا  ،2019 حزيران/يونيه 27 إىل 24 من الفرتة ويف - 52

  اآل رين. املعنيني املصلح  وأاحاب الشراا  ومو البلد تل ا  مو هبا يقو  اليت األولي  الدرات  أنش  
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 الفلبني - ٧ 
 يُدَّعى جرا م بش ن أولي   رات  إجرا  يف العام  املدعي  مكتب ورع ،2018 وبا /فرباير 8 يف - 53

 وقـــا  “.املىـــدرا  على احلرب” احلكومـــ  لملـــ  وتتعلق 2016 متوز/يوليـــه 1 منـــ  الفلبني يف ارتكـــاهبـــا
 جانب من ارتكاهبا يُدَّعى اليت القتة بعمليا  تتعلق عديدة عام  وتقارير بال ا  وحتلية  تتال  املكتب
  املعني . األورا  مو وتفاعة احلمل ، إوار يف األهلي  األمن و اعا  الووني  الشرو  أفرا 
 ويوااــــة األتــــاتــــ . روما ن ا  من الفلبني انســــحاب تــــراين بدأ ،2019 آهار/مارس 17 ويف - 54

 تــــــــابق وحكم األتــــــــاتــــــــ  الن ا  من (2) 127 املا ة مراعاة مو األولي ،  راتــــــــته العام  املدعي  مكتب
 اليت الفرتة  الل املرتكبـــ  اجلرا م على بوحيت ـــا قوجبـــه احملكمـــ  حتتفظ بورونـــد  يف احلـــالـــ  يف للمحكمـــ 

 فيه. ورفا األتات  روما ن ا  من املنسحب  الدول  في ا اانت
 

 أوكرانيا - ٨ 
 ارتكاهبا يدعى اليت اجلرا م على حتليله العام  املدعي  مكتب راز  لتقرير، املشــــــــمول  الفرتة  الل - 55
 معلوما  يف أيضـــــا ون ر في ا للتحقيق احملتمل  احلاح  حتديد هبد  أوارانيا ووـــــر  القر  جزيرة وـــــبه يف

 أيضــــــا املكتب وقا  الدويل. القانون قوجب أوارانيا وــــــر  يف املســــــلح النزاع بتصــــــنيف اــــــل  ها  جديدة
 الثاين/ تشـــــــــرين من الفرتة يف وقعت اليت ،“ميدان” أبحدا  متعلق  جديدة معلوما  واتـــــــــتعراض بتلق 
  .2014 وبا /فرباير إىل 2013 نوفمرب
 أ ر ، وج ـــا  حكوميـــ   ش ومن مـــا  احلكومـــ ، من املعلومـــا  من مزيـــدا املكتـــب وتلقى - 56

 واملن ما  الدولي  احلكومي  واملن ما  احلكومي ، الســـل ا  مو احجتماعا  وعقد التوااـــة يف واتـــتمر
 جر  بعث  و الل احملكم  يف ُعقد  مشـــــــاورا  وريق عن وهلك األولي ، الدراتـــــــ  بشـــــــ ن احلكومي   ش

 .2019 ونيهحزيران/ي 14 إىل 10 من الفرتة يف أوارانيا إىل هبا احض الع
 

 البوليفارية( -)مجهورية  فنزويال - ٩ 
 يدعى اليت لل را م أولي   رات  إجرا  يف العام  املدعي  مكتب ورع ،2018 وبا /فرباير 8 يف - 57

 امل اهرا  تـــــــــــيا  يف تقدير أقرب على 2017 نيســـــــــــان/أبرية من  البوليفاري  فنزويال   وري  يف ارتكاهبا
 الدول من جمموع  من إحال  املكتب تلقى ،2018 أيلول/تـــــــــبتمرب 27 ويف الســـــــــياتـــــــــ . واحضـــــــــ راب

 فنزويال   وري  يف احلال  بشــــــــ ن واولومبيا، ،واندا ،ووــــــــيل  ،وبشو ،و را وا  ،األرجنتني ه  األورا ،
 .2014 وبا /فرباير 12 من  البوليفاري 

 وإاــــــــا   ارتكبت قتة أعمال عن ور   تقارير بتحلية وقا  األولي   راتــــــــته املكتب ووااــــــــة - 58
 املعارض  أفرا  من آح  احت از و/أو لالعتقال عن ا املبلغ احلاح  أيضا وحلة امل اهرا . أثنا  أوقعت
 أثنا  املعامل  وإتــــــــــــا ة   شة حعتدا ا  تعرض قد من م عد ا أن يُدَّعى ال ين املتصــــــــــــورين، أو الفعليني

 الووني  الســــــــل ا  مشلت املعني ، واألورا  املصــــــــا ر من متنوع  وا ف  مو املكتب وَتوااــــــــة اححت از.
 من ا. معلوما  على احلصول والتمس املدين، واجملتمو
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 فلسطني دولة - ١٠ 
 فلســـــــــ ني،  ول  يف احملكم    تصـــــــــاا املتعلق  املعلوما  حتلية العام  املدعي  مكتب وااـــــــــة - 59

 الضف  يف ارتكاهبا يُدعى اليت واجلرا م ارتكب ا، 2014 عا   زة نزاع يف ال رفني اال  أن يدعى اليت واجلرا م
 مقبولي  حتلية أيضــــا املكتب ووااــــة .2014 حزيران/يونيه 13 من  الشــــرقي ، القدس هلك يف قا الغربي ،
 حد ها. اليت احملتمل  احلاح 

 مســـــــــؤولون في م قن املصـــــــــلح ، أاـــــــــحاب من عد  مو املكتب توااـــــــــة العملي ، تلك و الل - 60
 ويف املـــدين. واجملتمو حكوميـــ ،  ش ومن مـــا   وليـــ  حكوميـــ  ومن مـــا  وإتـــــــــــــــرا يـــة، فلســـــــــــــــ ني من
 من  فلســ ني  ول  يف احلال  بشــ ن فلســ ني  ول  حكوم  من إحال  املكتب تلقى ،2018 أاير/مايو 22
ا العوامـة جلميو حتليلـه بت وير املكتـب وقـا  انت ـا . اتريخ  ون من ،2014 حزيران/يونيـه 13  ملعـايش وفقـ 
 ميكن. ما أبترع األولي  الدرات  إجناز هبد  وهلك فيه، ابش  تقد  وإحراز األتات  روما ن ا 

  
 الدويل التعاون - اثلثا 
 املتحدة األمم مع التعاون - ألف 

  امليدان يف املوجودة والكياانت املتحدة األمم مقر مع العام التعاون - ١ 
 ،2004 عا  يف املرب  الدولي ، اجلنا ي  واحملكم  املتحدة األمم بني العالق  اتفا  عليه ن، ملا وفقا - 61

 تعزيز وتســـــــت د  ووحيته، اآل ر ملراز من ما اة  احرتا  إىل واحملكم  املتحدة األمم بني العالقا  تســـــــتند
 ألوــــكال اءوار احتفا  ويوفر متبا ل. بنفو علي ما تعو  ب ريق  من ما اة  قســــؤوليا  املن متني هنوض
 ومثول القضــــا ي ، واملســــاعدة والتســــ يال ، اخلدما  وتوفش املعلوما ، تبا ل تشــــمة التعاون، من اثشة

 يف اءضافي  التعاون أوكال وختضو امليداين. والدعم بش ا هتم لإل ح  احملكم  أما  املتحدة األمم موظف 
 تكميلي . حتفاقا  حمد ة جماح 

 عن احملكم  وتعرب املتحدة. لألمم العليا القيا ة من حامسني وتعاوان  عما تتلقى احملكم  وظلت - 62
 واية يؤ يه ال   احلاتــــــــم الدور أيضــــــــا احملكم  وتقدر املســــــــتمر. العا  األمني حلتزا   اا بوجه امتناهنا
 إبحال  يتعلق فيما و ااــ  املتحدة، واألمم احملكم  بني الواــة اــل  بواــفه القانوني  شــؤونلل العا  األمني

 بوظيف  لالحتفاظ املتحدة األمم إىل التموية توفش احملكم  ووااـــــــلت القضـــــــا  . التعاون ولبا  وتنســـــــيق
 أباثر احملكم  من املقدم  والتعاون املساعدة ولبا  مو للتعامة القانوني  الشؤون مكتب يف 3-   لرتب 
 املتحدة. واألمم للمحكم  املستقل  للوحاي  الكامة اححرتا  ضمان مو افا ة،  املمكن  ال ر 
 ومكاتب وإ ارا  اياان   من تشــــغيليا  عما احملكم  تلقت التقرير، هب ا املشــــمول  الفرتة و الل - 63
 مشـــاورا  احملكم  قيا ة وأجر  العا . لألمني  ااـــني وممثلني مســـتشـــارين ومن املتحدة لألمم اتبع  وـــىت
  العام . اجلمعي  ور يس  العا  األمني بين م من املتحدة، األمم يف املسؤولني ابار  مو املستو  رفيع 
 تيســــش يف هاما  ورا يؤ   نيويور ، يف اتصـــــال مكتب وريق عن املتحدة األمم يف احملكم  ومتثة - 64

 املتحدة. األمم لد  واملراقب  الدا م  والبعثا  احملكم  بني وا لك املن متني، بني احتصال
 وفقا امليدان، يف املوجو ة املتحدة األمم اياان   مو التعاون من احتـــــــــــــتفا ة احملكم  ووااـــــــــــــلت - 65

 ضـــــــــــــــرور  أبنه يتســـــــــــــــم ال   التعاون، ه ا عاليا احملكم  وتقدر املضـــــــــــــــيف . الدول مو و حتفا  لوحايهتا
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 و  وري  ،الوتـــــــــــــــ ى أفريقيا و  وري  ،أو ندا يف املوجو ة احملكم  مكاتب اضـــــــــــــــ لعت وقد لعملياهتا.
 التوااــــــــة من ا أمور بعدة القيا  وريق عن م م بدور ومايل ، يفوار واو  ،وجورجيا ،الدميقراوي  الكونغو

 الوت ى، أفريقيا   وري  ويف اآل رين. الدوليني أو الوونيني املصلح  وأاحاب املتحدة األمم اياان   مو
 املتكامل  املتحدة األمم بعث   الل من اخلااـــــــــــــ  اجلنا ي  احملكم  مو للمحكم  الق ر  املكتب توااـــــــــــــة
 احملكم . تلك قلم وظيف   عم هبد  الوت ى أفريقيا   وري  يف احتتقرار لتحقيق األبعا  املتعد ة

 احملـامني. إىل املتحــدة األمم تقــدمـه  عمــا التقــدير، مو يتلقى، الـدوليــ  اجلنــا يــ  احملكمــ  قلم وظـة - 66
 واألمم احملكم  بني املربم  احتفاقا  يف الصـــــل  ها  األحكا  وتضـــــمني املســـــتمرة، املســـــاعدة ه   وتتســـــم
 الدفاع. وتا ة تكافؤ مبدأ ضو  يف  اا  أبمهي  املتحدة،

  الل من املوحـــد، املتحـــدة األمم ن ـــا  ت بق اليت املن مـــا  مو نالتعـــاو  احملكمـــ  ووااـــــــــــــــلـــت - 67
 يف املشارا  تيا  ويف واألمن. والسفر، املرافق، إ ارة بش ن الوااح  بني مشرتا  اجتماعا  يف املشارا 

 تشـــــــــــــــمة  دما  توفش يف املتحدة األمم بعثا  على احملكم  اعتمد  األمن، ء ارة املتحدة األمم ن ا 
 وتبا ل األمين، والتدريب األمني ، واءحاوا  ال بي ، واملســــاعدة البصــــري ، الســــمعي  واحتصــــاح  النقة،

 املىاور. إب ارة املتعلق  واملوار  املعلوما ،
 املشــــــرت  احتفا  على املوقع  اجل ا  إحد  احملكم  أاــــــبحت ،2019 حزيران/يونيه 27 ويف - 68
 املتحـــدة األمم ن ـــا  ت بق اليت املن مـــا  بني فيمـــا إعـــارهتم أو انتـــداهبم أو املوظفني لنقـــة املن مـــا  بني

 إىل موظفني أربعـــ  اُنتـــدب أو أعش التقرير، هبـــ ا املشـــــــــــــــمولـــ  الفرتة و الل والبـــدح . للمرتبـــا  املوحـــد
 من ما  أو حماام إىل احملكم  من موظفان اُنتدب أو وأعش أ ر .  ولي  من ما  أو حماام من احملكم 
 أ ر .  ولي 

 
 املتحدة األمم منظومة يف الدولية اجلنائية احملكمة إدماج - ٢ 

 خمتلف يف عن ا يُعرب اليت أنشــــــــــ ت ا بشــــــــــ ن والدعم احمتنان عبارا   لغا تقديرا احملكم  تقدر - 69
 األمن وجملس العــامــ  اجلمعيــ  تعتمــدهــا اليت األ ر  والواث ق واءعالان  والقرارا  املتحــدة األمم تقــارير
 مســــــؤولي ا لكبار تتاح اليت الفرا أيضــــــا احملكم  وتثمن وهيااهتا. وجلاهنا املتحدة األمم أج زة من و شمها

 والقانون القانون، بســـيا ة املتصـــل  احجتماعا  مثة الصـــل ، ها  املتحدة األمم اجتماعا  يف للمشـــارا 
 املسلح، والنزاع واألوفال النزاع، حاح  يف اجلنس  والعنف احنتقالي ، والعدال  الدويل، واءنساين اجلنا  
  احلماي . توفش عن واملسؤولي  املستدام ، والتنمي  السال ، وبنا 
 الدورة من املســـــــــتو  الرفيو اجلز  يف العام  واملدعي  الر يس وـــــــــار  ،2018 أيلول/تـــــــــبتمرب ويف - 70

 ممثل  من و شهم الدول رؤتــــــــا  مو ثنا ي  اجتماعا  من ما اة  وعقد العام . لل معي  والســــــــبعني الثالث 
 احملكم  لعمليا  املقد  والدبلوماتــــــــ  الســــــــياتــــــــ  الدعم لتعزيز املســــــــتو ،  الرفيع املتحدة واألمم الدول
 بعنوان مناتـــــــــــــب  يف الم   العام  املدعي  ألقت املســـــــــــــتو ، الرفيو األتـــــــــــــبوع و الل وحيت ا. تعميم وزاي ة

 ال ار  يف احملااما  ترا  حتلية الدولي : اجلنا ي  احملكم  يف واجلنســـاني  اجلنســـي  اجلرا م مرتكيب مقاضـــاة”
 العامل  واملراز املتحدة األمم لد  للكســـــمربغ الدا م  البعث  ن مت ا ،“الدولي  اجلنا ي  للمحكم  العشـــــرين
 .“ لبشر احجتار مكافح  إجرا ا ” بعنوان هولندا مملك  ن مت ا مناتب  وا لك احلماي ، عن للمسؤولي 
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 لتحقيق وحيت ا أمهي  إبراز على  اا بشــــــــــكة احملكم  راز   لتقرير، املشــــــــــمول  الفرتة و الل - 71
 من أحد في ا يُ ّمش ح مســـامل  جمتمعا  إقام  على )التشـــ يو املســـتدام  التنمي  أهدا  من 16 اهلد 
 و اضــع  فعال  مؤتــســا  وبنا  العدال ، إىل اجلميو واــول إمكاني  وإاتح  املســتدام ، التنمي  حتقيق أجة

 وتــــا ة على محل  أولقت ،2019 أاير/مايو 9 ويف املســــتواي (.  يو على لل ميو ووــــامل  للمســــا ل 
 تزال ح اليت احلمل  وتراز .“اجلرا م ضـــــــــــــد اءنســـــــــــــاني ” بعنوان 16 لل د   عما احجتماع  التوااـــــــــــــة
 إىل الواــول إمكاني  احملكم  هبا تعزز اليت والســبة احملكم ، ا تصــاا حتت تقو اليت اجلرا م على مســتمرة
 حلماي  مع ا هبا يعمة أن الدويل للم تمو ميكن اليت والسبة أ ر ، ب ريق  حتقيق ا ميكن ح حيثما العدال 
 ارتكاهبا. منو على املساعدة وريق عن الف يع  اجلرا م من البشر
 بعنوان نيويور  يف املســــــتو  رفيع  مناتــــــب  يف احملكم  ر يس وــــــار  ،2019 متوز/يوليه 17 ويف - 72
 اتـــتضـــافت ا ،“املســـتدام  التنمي  أهدا  من 16 اهلد  حتقيق يف الدولي  اجلنا ي  للعدال  احلاتـــم الدور”

 وهولندا، ،والنرويج ،وليىتنشــتاين ،وتــشاليون ،والســنغال ،وإاوا ور ،وإتــبانيا ،لألرجنتني الدا م  البعثا 
 احملكم  أمهي  على مالح اته يف الر يس وأاد .“العامل  التحر  أجة من برملانيون” من م  إىل  ءضـــــاف 

 تضــــــــر اليت  لنزاعا  املرتب   الف ا و ر ع على تســــــــاعد ألهنا واحقتصــــــــا ي ، احجتماعي  التنمي  حتقيق يف
  البشري . والتنمي   جملتمعا 

ا الر يس عقــد اليو ، نفس ويف - 73 ا اجتمــاعــ   بشــــــــــــــــ ن اءمنــا   املتحــدة األمم برانمج مــدير مو ثنــا يــ 
 أهدا  لتحقيق حاتـــــــــــــــم عامة وه  العدال ، أن م  تعزيز يف التعاون وإمكانيا  املشـــــــــــــــرتا  األولواي 

 املستدام . التنمي 
 علي ا ين، اليت اجلرا م يف التحقيق عن الووني  القضا ي  للوحاي  الر يسي  املسؤولي  إىل و لن ر - 74
 برامج يف القدرا  ببنا  املتصل  العناار إ راج على احملكم  تش و علي ا، واملقاضاة األتات  روما ن ا 

 تــــيا ة أجة من املقدم  املســــاعدة تــــيا  يف املتحدة األمم تدعم ا اليت والقضــــا ي  القانوني  اءاــــالحا 
 روما ن ا  يف علي ا املنصــــــــــوا واملبا ئ اجلرا م الووني  التشــــــــــريعا  تضــــــــــمني ه ا يشــــــــــمة وقد القانون.

 على القانونيني امل نيني وتدريب تعزيزها، أو احملكم  مو للتعاون ووني  عمليا  ووضــــــــــــــو األتــــــــــــــاتــــــــــــــ ،
 من الســـال  حلفظ املتحدة األمم عمليا  وحاي  تـــيا  يف و ااـــ  الدولي ، واملقاضـــاة التحقيق إجرا ا 

 املتحدة األمم تو  وقد النزاع. بعد ما أوضاع يف اءاالحي  واملؤتسا  العدال  جمايل يف الدعم تقدمي أجة
 األنش  . ه   خي، فيما احملكم   ربة من احتتفا ة يف احقتضا ، عند تن ر، أن
 

 األمن جملس مع التعاون - ٣ 
 أل  ر التصــد  يف بعضــا، بعضــ ا تكمة ولكن ا خمتلف ، أب وار األمن وجملس احملكم  تضــ لو - 75

 يف األمن جملس وتــــل   الدوليني. واألمن الســــال  تزعزع أن ميكن واليت الدويل اجملتمو قلق تثش اليت اجلرا م
 في ا ارتكبت قد   شة جرا م تكون اليت البلدان يف املســـــــــــــــا ل  تعزز أن ميكن احملكم  إىل ما حال  إحال 
 احلثيثــ  املتــابعــ  تتســـــــــــــــم اءحــالــ ، هبــ   اجمللس يقو  وعنــدمــا إزا هــا. ا تصــــــــــــــــاا للمحكمــ  ليس ولكن
 اــــــــدر  ال ين األفرا  على القبض إبلقا  يتعلق فيما و ااــــــــ  احملكم ، مو التعاون لكفال  ضــــــــروري  أبهنا

 اجمللس احملكم  أبلغت وليبيا،  ارفور حاليت إحال  أعقاب ويف وبتســــــــــــليم م. القبض إبلقا  أوامر بشــــــــــــ هنم
ـــــــــــــــــــــ  أب  الرتــــــا ة ه   على ير  مل اجمللس أن  ش الدول. جانب من التعاون بعد  تتعلق اتــــــتنتاجا 15 بـ
  موضوعي . اورة
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  ارفور يف احلال  بشـــــ ن األمن جملس إىل الســـــن  يف مرتني العام  املدعي  تقدم ا اليت اءحاو  ويف - 76
 احلــاح  تلــك يف التحقيقــا  يف احملرز  لتقــد  املتحــدة األمم يف األعضــــــــــــــــا  والــدول اجمللس يبلغ وليبيــا،

  الدول. جانب من القا م  القبض إلقا  أوامر تنفي  عد  و اا  اعو  ، من تواج ه وقا
  هتمام ما حت ى اليت املســــا ة بشــــ ن واجمللس احملكم  بني من م حوار إجرا  أن احملكم  وتعتقد - 77

 اليت اءحال  قرارا  تنفي  مســـن أن ميكن بســـوا ، تـــوا  بعين ا لاح  واملرتب   من ا املواضـــيعي  املشـــرت ،
 العقاب. من اءفال  مكافح  يعزز وأن اجمللس يتى ها

 
  األطراف هذه من املقدمة واملساعدة املدين واجملتمع الدولية واملنظمات الدول مع التعاون - ابء 

 أتوشا  على للحصول ولبا 738 الدول إىل احملكم  قلم أحال  لتقرير، املشمول  الفرتة  الل - 78
 وإقليمي   ولي  ومن ما  أ ر  و ول أورا   ول إىل أوليا   ولبا 175 أيضـــــا احملكم  قلم وأحال   ول.
  األولي . لل لبا  امتابع   احملكم  قلم أرتل ا اليت الثانوي  ال لبا  الرقم ه ا يتضمن وح لتعاوهنا. التماتا

 ولبا 580 املكتب وجه واح عا ، التحقيق جمايل يف العام  املدعي  مكتب أبنشــــــ   يتعلق وفيما - 79
 األورا ،  ش والدول األورا ، الدول هلك يف قا خمتلفا، وــــــــريكا 77 يفو  ما إىل املســــــــاعدة حلتماس

 بنســــــــــــــب  زاي ة ال لبا  عد  وميثة واخلااـــــــــــــــ . العام  الكياان  من و شها واءقليمي  الدولي  واملن ما 
 ال لبا  تنفي  املكتب اتبو هلك، إىل و ءضـــاف  الســـابق.  لتقرير املشـــمول   لفرتة مقارن  املا   يف 4.31
ا 38 أيضـــــــــــــــــا املكتـــب وتلقى بعـــد. في ـــا يبـــت مل اليت  من (10) 93 املـــا ة قوجـــب للتعـــاون وار  ا ولبـــ 

  األتات . الن ا 
  حعتقال، يتعلق فيما تيما ح واملقاضاة،  لتحقيق يتعلق فيما املساعدة تقدمي الدول وواالت - 80

 قلم إاــــدار إىل و ءضــــاف  إقليم ا. إىل احملكم  بعثا  وتيســــش الواث ق وتوفش وجتميدها، األاــــول وحتديد
 تقدمي الدول إىل القلم ولب احملكم ،  وا ر من املقدم  ال لبا  وإحال  به اخلااــــــــــــــــ  ال لبا  احملكم 

 إىل الواــــــــــــول إمكاني  منح ا هلك يف قا هبا، تقو  اليت التحقيق أنشــــــــــــ   يف الدفاع أفرق  إىل املســــــــــــاعدة
 وم التنســـيق  الل من احملت زين أتـــر إىل املســـاعدة أيضـــا احملكم  قلم وقد  احملتملني. الشـــ و  أو الواث ق

 مراز زايرة من يتمكنوا لك  الد ول أتوـــشا  على األتـــر أعضـــا  حصـــول لضـــمان املىتصـــ  الســـل ا 
  لتعويضا ، املتعلق  اءجرا ا  أثنا  املساعدة تقدمي أيضا   الدول إىل ووُلب للمحكم . التابو اححت از

 لصـــاحل احتـــتاماين الصـــندو  أنشـــ    عم وريق وعن الضـــحااي وجو  أمكن  حتديد وريق عن هلك يف قا
 يف اءجرا ا  ونزاه  افا ة  يف تســـــــــــ م ألهنا تقدير، حمة ه  ه   املســـــــــــاعدة أوـــــــــــكال واة الضـــــــــــحااي.
 احملكم . على املعروض  الدعاو 

 وتســـــليم م احملكم  عن الصـــــا رة القبض إلقا  ألوامر اخلاضـــــعني األفرا  على القبض إلقا  وي ة - 81
 التقرير. ه ا موجز يف امل اورة املنف ة  ش القبض إلقا  أوامر قا م  من يتضح اما   لغ ، اعوب  يشكالن

 تتعلق احجتماع  التوااـــــــــــــة وتـــــــــــــا   على محل  احملكم  أولقت ،2018 الثاين/نوفمرب تشـــــــــــــرين 7 ويف
 ومها والســــــــــنغال، فرنســــــــــا ن مت ا القبض إلقا  عمليا  عن  راتــــــــــي  حلق  عقب ال لقا  في م  ملشــــــــــتبه
 األورا . الدول  عي  ملكتب التابو العامة حها  فريق ضـــــــــمن التعاون تيســـــــــش يف املشـــــــــاراتان الدولتان
 املفوضي  من املقد  املايل الدعم وبفضـة ال لقا ، في م للمشـتبه خمصـصـ  وـبكي  اـفح  احملكم  وأنشـ  
 الدورة  الل ونشــــــر اءنرتنت على متاحا   أاــــــبح القبض إلقا  إجرا ا  يشــــــرح اتيب ا  أاــــــدر  األوروبي ،
 لتيســــش  شها أو األورا  الدول تب هلا ج و  أ  احملكم  وتقدر األورا . الدول جلمعي  عشــــرة الســــابع 
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ياتــــــــــــــ  والدعم اجل و ، لتتبو املقدم  املســـــــــــــــاعدة قبية من املنف ة،  ش القبض إلقا  أوامر تنفي   الســـــــــــــــ
 التشغيل . والدعم
 الشـــ و ، مكان بتغيش يتعلق فيما مع ا تعاون اتفاقا  إبرا  على الدول تشـــ يو احملكم  ووااـــلت - 82

 املشـــــــــمول  الفرتة و الل املت مني. أو في م املشـــــــــتبه عن والن ا   املؤقت واءفراج القضـــــــــا ي  األحكا  وتنفي 
 تلك عد  ارتفو وب لك وجورجيا، تــــــــــــــلوفينيا مو القضــــــــــــــا ي  األحكا  تنفي  بشــــــــــــــ ن اتفاقان ُوقو  لتقرير،
ا اتفاق ا احملكم  أبرمت اما  اتفاقا . 11 إىل الســـــــــــاري  احتفاقا   العد  ليصـــــــــــة الشـــــــــــ و ، مكان لتغيش واحد 
 املؤقت اءفراج بشـــــ ن اتفاقني وقعت قد احملكم  اانت  هلك، وقبة اتفاقا . 21 إىل احتفاقا  لتلك اء ايل
  لتقرير. املشمول  الفرتة  الل جديدة اتفاقا  أ  ُترب  ومل األوىاا. عن اءفراج بش ن واحدا واتفاقا
 مو التعاون حتســــــــــــني يف املضــــــــــــ  إىل الرامي  اجل و  العام  املدعي  ومكتب احملكم  قلم ووااــــــــــــة - 83

 إجرا ا  ومساعدة احملكم ، ححتياجا   عما   القانون إبنفاه املعني  والدولي  واءقليمي  الووني  الشبكا 
 أجة من معا العمة يف واملكتب احملكم  قلم واتتمر التكامة. ملبدأ وفقا احقتضا ، عند الووني ، املقاضاة

  ومصا رهتا. وجتميدها األاول حتديد جمال يف والتعاون املعلوما  تبا ل لتحسني الشراا  من وبك  إقام 
 اليت املوجو ا ، واتــــــرت ا  املالي  التحقيقا  جمال يف التعاون بشــــــ ن التقني  الدراتــــــي  احللق  ويف - 84

ّ عت األوروبي ، املفوضـــي  من مايل بدعم احملكم  مقر يف 2019 الثاين/يناير اانون  يف عقد   ج ا  وـــُ
 املوجو ا  واتـــرت ا  املالي   لتحقيقا  يتعلق فيما احملل  الصـــعيد على قدراهتا تعزيز على الووني  التنســـيق

  احملكم . أما  املاثلني واملت مني في م املشتبه األوىاا من
 متكنت للفرانكوفوني ، الدولي  واملن م  وهولندا األوروبي  املفوضــــي  قدمت ا اليت التربعا  وبفضــــة - 85

 حلق  من ا واان  لتقرير، املشــــــمول  الفرتة  الل وتقني  املســــــتو  رفيع  مناتــــــب  17 تن م أن من احملكم 
 لألوتـــا  عمة حلق  أيضـــا تضـــمنت جورجيا، يف عقد  اءقليم  التعاون بشـــ ن املســـتو  رفيع   راتـــي 
 مو احلوار لتعزيز معتكف يل : ما األ ر  املناتــــبا  ومشلت اجملاورة. املناوق وبلدان جورجيا من القانوني 
 وبــدعم فونيــ و للفرانك الــدوليــ  املن مــ  مو الوثيق  لتعــاون أ  ، أ يس يف ُعقــد األفريقيــ ، األورا  الــدول
 اهلا ئ احملي  جلزر مســـــتديرة ما دة واجتماع األفريق ؛ لالحتا  القانوين املســـــتشـــــار مكتب وقشـــــارا  من ا،
 من برملانيون” وــــبك  مو  ملشــــارا  فانواتو يف ُعقد وتنفي  ، األتــــاتــــ  روما ن ا  على التصــــديق بشــــ ن
 يف للمحكم  التابع  التنســـــــــيق جل ا  الســـــــــنوي  الدراتـــــــــي  واحللق  اوراي؛  و  وري  “العامل  التحر  أجة

 جمال يف التعاون بشـــــــــــــــ ن تقني   راتـــــــــــــــي  حلق  تلت ا في ا، القا م  احلاح  يف احملكم  تن ر اليت البلدان
 ومن ا؛ ي العدا  البياا  يف الشــــــ و  محاي  بشــــــ ن  راتــــــي  وحلق  املوجو ا ؛ واتــــــرت ا  املالي  التحقيقا 
 احملامني؛ لصـاحل تدريبي  ومناتـب  األ ل ؛ على احلفاظ بشـ ن املسـعفني مو للىربا  مسـتديرة ما دة واجتماع
 وبعثا  والسنغال؛ الدميقراوي  الكونغو   وري  يف عقدات الش و ، محاي  بش ن تقنيتان  راتيتان وحلقتان

  التعاون. من املزيد لتعزيز مناوق عدة يف الدول إىل ثنا ي 
 واياان   ول  140 من أاثر من مشــــار  600 من أاثر جمموع ا، يف األنشــــ  ، ه   وحضــــر - 86

 الــدعم وزاي ة القضــــــــــــــــا  ، التعــاون حتســـــــــــــــني بفضــــــــــــــــة وحيت ــا تنفيــ  على احملكمــ  قــدرة عزز ممــا أ ر ،
 واملن ما  املضيف ، السل ا  جلميو ممتن  واحملكم  وأنش ت ا. احملكم  بوحي  الوع  وإهاا  الدبلومات ،

 القيم . وإت اماهتم النفيس لدعم م املشاراني واخلربا  الشريك ،
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 وـريك  ج ا  متثة اليت واءقليمي ، الدولي  املن ما  مو وتعاوهنا تفاعل ا ت وير احملكم  ووااـلت - 87
 واعتما  األتــــاتــــ ، روما لن ا  العامل  ال ابو تعزيز قبية من  ألولواي  للوفا  الســــع  تــــيا  يف أتــــاتــــي 
  احملكم . موظف  بني أوتو جغرايف متثية حتقيق على والتش يو التعاون، وحتسني ووني ، تنفي ي  تشريعا 

  حملكم ، للتوعي  املدين اجملتمو من الشراا  هبا يض لو اليت األنش   عاليا تقديرا احملكم  وتقدر - 88
 اتتمر  وه  األتات ، للن ا  الكامة التنفي  على والتش يو األتات  روما لن ا  العامل  ال ابو وتعزيز

 اجتماع احملكم  اتــتضــافت ،2019 أاير/مايو 24 إىل 20 من الفرتة ويف األنشــ  . تلك يف املشــارا  يف
 ها  املســا ة ملناقشــ  احلكومي   ش املن ما  مو تن مه ال   والعشــرين الثالث الســنو  املســتديرة املا دة

  املشرت . احهتما 
 يتعلق فيما املصــلح  أاــحاب  يو من ومســاعدة  عم من تتلقا  ما عاليا تقديرا احملكم  وتقدر - 89

 اليت البلدان يف اءعالمي  واملؤتــســا  املدين اجملتمو وممثل  املتضــررة، احمللي   جملتمعا  لالجتماع جب و ها
 في ا. القا م  احلاح  يف احملكم  تن ر
  

 املؤسسية التطورات - رابعا 
 ابملعاهدة املتعلقة املسائل - ألف 

 يف املعتمــد 8 املــا ة تعــديــة على ورفــان  ولتــان اـــــــــــــــــدقــت  لتقرير، املشـــــــــــــــمولــ  الفرتة  الل - 90
 ،العــدوان جبرميــ  املتعلقــ  التعــديال  على أورا   ول ثال  واــــــــــــــــدقــت عليــه؛ وافقتــا أو ،2010 عــا 
 لألورا  الكل  العد  يرفو مما ،124 املا ة تعدية على أورا   ول ثال  واـــــــــــدقت علي ا؛ وافقت أو
 ورفان  ولتان واـــدقت التوايل. على 13 و 38 و 38 إىل التعديال  تلك على وافقت أو اـــدقت اليت
 العوامة أو اجلرثومي  العوامة على حتتو  اليت  ألتـــــــلح  التوايل، على يتعلق، فيما 8 املا ة تعديال  على

 اشــف ا  ميكن ح اليت  لشــ ااي اءاــاب  األويل أثرها يكون اليت واألتــلح  الســمو ؛ أو األ ر ، البيولوجي 
 التصــديقا  أول ه   واانت للعمى. املســبب  الليزر وأتــلح  الســيني ؛ األوــع  بواتــ   اءنســان جســم يف

 .2017 عا  يف األورا  الدول  عي  اعتمدهتا اليت التعديال ، تلك على
 ويف .2019 آهار/مارس 17 يف النفاه حيز األتــــاتــــ  روما ن ا  من الفلبني انســــحاب و  ة - 91
  ول . 122 األتات  الن ا  يف األورا  الدول عد  بلغ ،2019 متوز/يوليه 31
 وحصــــــاانهتا؛ الدولي  اجلنا ي  احملكم  امتيازا  بشــــــ ن احتفا  على جديدة  ول  أ  تصــــــد  ومل - 92
 ورفا . 77 احتفا  يف األورا  عد  وبق 

 
 الضحااي لصاحل االستئماين الصندوق - ابء 

 الصــــــندو . عمة من أارب حيزا أت    لتعويضــــــا  املتعلق  احتــــــتاماين الصــــــندو  وحي  بدأ  - 93
 أضـــــــــر  خمتلف  جرا م على ال ا  الثال  القضـــــــــااي وتن و  التعويضـــــــــا ؛ مرحل  يف قضـــــــــااي ثال  ف نا 

 تعاونه احتـــتاماين الصـــندو  ويوااـــة ومميزة. متنوع  ب ر  املتضـــررة احمللي  واجملتمعا  وأتـــرهم  لضـــحااي،
 بعدة احضــــــــ الع وجر  ولو نغا. اااتنغا  قضــــــــييت يف الصــــــــا رة التعويض أوامر بتنفي  يتعلق فيما املكثف
  لتعويضـــا  يتعلق وفيما امل د . قضـــي  يف الصـــا ر التعويضـــا  أمر تنفي  لتعزيز مايل إىل ميداني  بعثا 
  لتعويضــــا  يتعلق وفيما املســـــتفيدين. حتديد عملي  حاليا   وجتر  اء ار ، للتحقق آلي  وضـــــعت الفر ي ،
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 ضـــرر من وقو عما التعويضـــا  منح أوامر بتنفي  اخلااـــ  احهتما  عن التعبش عمليا  ان لقت اجلماعي ،
 األضــرار ءاــالح  ولي  من م  مو وــراا  إقام  حاليا   و ر  ،2019 أاير/مايو 8 يف ومعنو  اقتصــا  

 احملمي .  ملباين امل د  السيد أحلق ا اليت
 يف املســــاعدة لربجم  الســــابق  الدورة على لإلوــــرا  بعثا  بعدة احتــــتاماين الصــــندو  واضــــ لو - 94

 منت م  وتقييم راـــــــــــد عمليا  وأ ا  احلكومي ،  لســـــــــــل ا  واحتصـــــــــــال احمللي ، القدرا  وتعزيز أو ندا،
 يف املســــــــــــاعدة لربانمج تــــــــــــنوا  مخس مدهتا جديدة  ورة يف مؤ ر ا الصــــــــــــندو  ووــــــــــــرع للمشــــــــــــروعا .

 برانمج  الل ومن منف ين. اشــــراا   تعمة حكومي   ش من ما  تــــت مو أو ندا مشال يف مقاوع  22
 العنف لضـــحااي ال يب الدعم ويوفر العيش، لكســـب أنشـــ   احتـــتاماين الصـــندو  يقد  املســـاعدة، وحي 

 ملعاجل  النفســـ  الت هية إعا ة  دما  ويقد  احلرو ، أو األورا  برت أو للتشـــويه، تعرضـــوا وملن اجلنســـ 
 وعاووها. الضحااي و دها اليت النفسي  الصدما 

 جملس يف أعضــــــا  مخســــــ  األورا  الدول  عي  انتىبت ،2018 األول/ يســــــمرب اانون  5 ويف - 95
 الشــــيخ وهم: ،2021 عا  إىل 2018 عا  من تــــنوا ، ثال  مدهتا لوحي  احتــــتاماين الصــــندو  إ ارة
 هيليتش وأرمينكا )مايل(،  ومبيا اوايت  وماما )جورجيا(، لور ايبانيدز  و وتشـــــــــــا )بنغال يش(، بالل حممد

 له. جديدا ر يسا ميشليين السيد اجمللس انتىب   )أورو وا (. ميشليين وفيلييب املتحدة(، )اململك 
 لصــــــــاحل تربعا  تقد  أن والكياان   لدول الضــــــــحااي لصــــــــاحل احتــــــــتاماين الصــــــــندو  وي يب - 96

 وأترهم. الضحااي
 

 والسياسات االسرتاتيجيات - جيم 
 احملكم  أاـــــدر  اخلارجيني، املصـــــلح  أاـــــحاب مو التشـــــاور وبعد ،2019 متوز/يوليه 17 يف - 97

 اخلااـــتني احتـــرتاتي يتني واخل تني 2021-2019 للفرتة اكة  للمحكم  الشـــامل  احتـــرتاتي ي    ت ا
 يف األول وهو الثال ، للى   املتزامن اءاـدار واتـت د  احملكم . وقلم العام  املدعي  مكتب من بكة
 احهتما  ها  املســــــــــــــا ة يف منســــــــــــــق هنج واتباع احملكم  ملوار  األمثة احتــــــــــــــتىدا  افال   احملكم ، اتريخ

  اهلياتني. من اة   صوايا  مراعاة مو املشرت ،
 يف مصـــــــنف  اتـــــــرتاتي ي ، أهدا  10 اكة  للمحكم  الشـــــــامل  احتـــــــرتاتي ي  اخل   وتتضـــــــمن - 98

 احملكم  وتناقش املؤتـــســـ . واأل ا  والتكامة؛ والتعاون العا ؛ اح عا  وأ ا  القضـــا   األ ا  فاا : ثال 
 بيا  على تؤثر اليت واخلارجي  الدا لي  والعوامة املىاور وإ ارة األ ا ، مؤوــــــــرا  احتــــــــرتاتي ي    ت ا يف

 م مت ا، حتقيق يف ملوظفي ا احلاتـــم  لدور احملكم  تقر اخل  ، ويف ورؤيت ا. مل مت ا واـــفا   وتقد  عمل ا،
  يو يف أتـــــــــاتـــــــــيتني مســـــــــ لتني  عتبارمها اجلنســـــــــني بني والتوازن اجلغرايف التمثية على الضـــــــــو  وتســـــــــل 
 عمل ا. جماح 

 احملكم  قلم لوا ح على أُ  لت تعديال  احملكم  رائتـــــــ  أقر  ،2018 آب/أ ســـــــ س 1 ويف - 99
 ملعامل  احملّدث  الدنيا النموهجي  املتحدة األمم قواعد من الصـــــــــــــــل  ها  األحكا  مو احتســـــــــــــــا  لكفال 
 .2015 عا  يف اجلمعي  العام  اجلمعي  اعتمدهتا اليت مانديال( نيلسون )قواعد الس نا 
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 اخلالصة - خامسا 
 إجرا ا  يف اهلام  الت ورا  من و لعديد مكثف بنشــــــــــــا   لتقرير املشــــــــــــمول  الفرتة اتســــــــــــمت - 100

 مكتــب  ري ــا اليت األوليــ  والــدراتــــــــــــــــا  التحقيقــا  ويف واحتـــــــــــــــتانــافيــ ، واحبتــدا يــ  التم يــديــ  احملكمــ 
  العام . املدعي 
 يف أتــــــاتــــــيا  ور ا الدولي  اجلنا ي  احملكم  تؤ   أ ش، اماله  إلي ا يل    ا م  حمكم  وبصــــــفت ا - 101
 هتم اليت اجلرا م أ  ر على العقاب من اءفال  إهنا  هبد  الدولي  اجلنا ي  للعدال  األتـــــاتـــــ  روما ن ا 

 ،2021-2019 للفرتة احتــــــــــرتاتي ي    ت ا يف املبني النحو وعلى منع ا. يف واءتــــــــــ ا  الدويل اجملتمو
  تتمرار وتسعى والصمو ، واملرون  احتت اب  على  لقدرة تتسم عاملي  مؤتس  تكون أن احملكم  تتو ى

 الدويل اجملتمو من ومتســق قو   عم إىل احملكم  حتتاج ت لعا ،ال ه   يف الن اح ولتحقيق التحســن. إىل
 بوحيت ا. لالض الع

 املتحدة األمم من وم  قدمت ا اليت اهلام  املســاعدة أوــكال من  لعديد احمتنان مو احملكم  وتقر - 102
 جمال يف اجلاري  أنشـــــــــــــــ ت ا يف املتمثة الدول تعاون ا لك  تقدر وه   لتقرير، املشـــــــــــــــمول  الفرتة  الل

 منتداي  يف عنه املعرب العديدة القو  الدعم بياان  ا لك  وتقدر واملقاضـــــــــــــــاة، العا  واح عا  التحقيق
 العام . لل معي  العام  املناقش  مثة املستو  رفيع 

 


