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 2020-2019تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أنشطتها في الفترة   

  

 موجز 
أحرزت المحكمة الجنائية الدولية تقدما هاما في أنشــطتها لةل الفترة المشــمولة قالتقرير علا الر م  

دتهــــا جــــائحــــة مر  فألرو   ورونــــا   وفألــــد (، فنظرت في أ ثر من  19-من التحــــداــــات ال مليــــة التي ولــــف
اا في مراحل مختلفة من اإلجراءات القضـــــائية. ومن األن التطورات ال،ارزة، كـــــدر حكم علا متهم  قضـــــا 10

واحد؛ والُتتمت جلســـــــــات محا مة واحدة؛ ومدأت محا مة واحدة؛ واعُتمدت التهم الموجهة ىلا متهمنأل ن اثنألن؛  
 لقـا منـذ أ ثر من  وأحألـل ىلا المحكمـة أحـد المشــــــــــــــت،ـ  فألهم الـذي ب لزال أول أمر كــــــــــــــدر قـال ،  عليـ  م

 عاما؛ وُأِذن قفتح تح يقألن جدلدلن؛ وتلقت المدعية ال امة ىحالة لحالة واحدة. 13

مشـتبها يي  أو متهما. وقد  45قضـية احا نم فألها  27وقد قاشـرت المحكمة، منذ ىنشـائها، النظر في  
ومنتة اش/ميــانمــار، ومورونــدي، وجمهوريــة أفري يــا حــالــةغ أفتــانســــــــــــــتــان، وأو نــدا،  13فتحــت تح يقــات في 

الحــالتــان األولا والثــانيــة، وجمهوريــة المونتو الــدامقرا،يــة، وجورجيــا، و ارفور  الســــــــــــــو ان(،   -الوســــــــــــــطا 
  افوار، و ألنيا، ولألبيا، ومالي. و وت

تهم عامًا عقب ى انت  في وقت ســـــااخ في لم    30وقد ُحمم علا اوســـــكو نتا اندا قالســـــجن لمدة  
تهمة قارتماب جرائم حرب في ىلتوري، قجمهورية المونتو الدامقرا،ية،   13قارتماب جرائم ضــــــد اإلنســــــانية و 

 . وقد تم استئناف اإل انة والحكم.2003و  2002في عامي 

واســــــــــــــتم ـت الـدائرة اباتـدائيـة التـاســــــــــــــ ـة ىلا اإلفـا ات الختـاميـة في محـا مـة  ومألنيـ  أونتوين في  
 2002رائم ضـــد اإلنســـانية وجرائم حرب ُلزعم أنها ارتمبت في شـــمال أو ندا في الفترة من تهمة تت لخ قج 70
 . وتجري الدائرة مداوبت وسوف تصدر حكمها في الوقت المناسب.2005ىلا 

الحـالـة الثـانيـة، اعتمـدت الـدائرة التمهألـداـة الثـانيـة التهم  -وييمـا لت لخ قجمهوريـة أفري يـا الوســــــــــــــطا  
هة ىلا ألفريد ليكاتوإ وماتري  ى وار  نتااســـــــــونا  المت لقة قارتما ــانية وجرائم حرب الموجف ب جرائم ضـــــــــد اإلنســـــــ

ــبــــب أف ــــال ُلزعم أنهــــا ارتمبــــت في عــــامي  . ومن المقرر أن تبــــدأ محــــا متهمــــا في  2014و  2013قســــــــــــ
 .2021ش،اط/فبرالر  9

ي ُلزعم أنـ  أحـد  ،ـار  وييمـا لت لخ قـالحـالـة في  ارفور، فقـد ُنقـل علي محمـد علي عبـد الرحمن، الـذ 
ــلم نفســــــ . ومن المقرر أن تبدأ في  ــيات الجنجويد، ىلا عهدة المحكمة ق د أن ســــ    انون األول/ 7قا ة مألليشــــ

جلســة اعتما  التهم المت لقة قالجرائم ضــد اإلنســانية وجرائم الحرب التي ُلزعم أنها ارتمبت في    2020 اســمبر 
 .2004و  2003عامي 

ومدأت محا مة الحســــــن أا عبد ال زيز أا محمد أا محمو ، المتهم قارتماب جرائم ضــــــد اإلنســــــانية  
في تم،كتو، ـقالبـيان ابفتتـاحي اـلذي أ ـلت ـق  المـدعيـة  2013 و 2012وجرائم حرب ُلزعم وقوعهـا في عـامي 

 .2020أللول/سبتمبر  8ال امة. ومن المقرر أن لبدأ تقدام األ لة في 

وييما لت لخ قالحالة في أفتانســــتان، وجدت  ائرة ابســــتئناف أن قرار الدائرة التمهألداة الثانية ارف   
اإلذن قإجراء تحقألخ مشـوب قتل،، ووافقت علا ،لب المدعية ال امة اإلذن قإجراء تحقألخ. وفي وقت بحخ،  

لجنائية الدولية، ىلا المدعية  من نظاإ روما األســـاســـي للمحكمة ا  18،لبت حكومة أفتانســـتان، عمة قالما ة 
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ــائية. وتنظر المدعية ال امة   ال امة أن تتنازل عن التحقألخ مع رعاااها أو مع  ألرهم في حدو  وبلتها القضــــــــــ
 حاليا ييما ىذا  ان للم لومات التي قدمتها حكومة أفتانستان تأثألر علا التحقألخ الذي ت تزإ ىجراءه.

ــالشــــــــــــــرو  في التحقألخ في الحــــالــــة في وأذنــــت الــــدائرة التمهألــــداــــة الثــــالثــــة ل  لمــــدعيــــة ال ــــامــــة قــ
انتة اش/ميانمار، حألث للصـــــــــت ىلا أن  اجوز للمحكمة أن تمار  الوباة القضـــــــــائية اإلقليمية ىذا ارُتمب 
عنصــــــر واحد علا األقل من عناكــــــر الجريمة ضــــــمن منطقة التصــــــان المحكمة أو ارتمب جزء من تل   

 ظاإ األساسي.الجريمة علا أراضي  ولة ،رف في الن

ــا  اســــــــــــــتر ا    ر للتـاـاة مع األمم المتحـدة، قُـدإ علا أســــــــــــ دل وظـلت المحكمـة تحظا ات ـاون  نيِفم وُمـقن
التماليف، قشـــأن ،ائفة واســـ ة من المســـائل، من األنها علا وج  الخصـــون المســـاعدة التنفألذاة في المألدان.  

ــيا أاضـــا ل مليات المحكمة،  وب لزال الت اون والمســـاعدة والدعم من الدول األ،راف والدول  األلرى أمرا أســـاسـ
ــتقةلألتها لةل الفترة  ــتهدفت المحكمة واســـ ــبوقة التي اســـ ــيما قالنظر ىلا التهدلدات والهجمات  ألر المســـ ب ســـ

 المشمولة قالتقرير.

 فر اغ 14وب تزال ،ل،ات ابعتقال والتسليم الصا رة عن المحكمة م لقة ضد  

 ؛(أ 2012قرا،يةغ سأللفستر مو ا ومورا، منذ عاإ جمهورية المونتو الدام  أ( 

 ؛2005أو نداغ جوزيف  وني وفألنسنت أوتـفِـي، منذ عاإ   ب( 

؛ 2010و  2009؛ وعمر ال،شــــــــــــــألر، منـذ عـامي 2007 ارفورغ أحمـد هـارون، منـذ عـاإ   ج( 
 ؛2014؛ وعبد هللا قاندا، منذ عاإ 2012وعبد الرحيم محمد حسألن، منذ عاإ 

 ؛ 2015؛ ومول غيشألرو وفأللألب  أل،كويش األت، منذ عاإ  2013غ والتر قاراسا، منذ عاإ   ألنيا    (  

؛ 2013؛ والتهامي محمد لالد، منذ عاإ 2011لألبياغ ســــــــيف اإلســــــــةإ القذافي، منذ عاإ   هـ( 
 ؛2017ومحمو  مصطفا اوسيف الورفلي، منذ عاإ 

 .2012 وت  افوارغ سيمون غ،ا بو، منذ عاإ   و( 

وتـدعو المحكمــة الـدول األ،راف و ألرهـا ىلا تقــدام مـا للزإ من ت ــاون ومســـــــــــــــاعـدة من أجـل ىلقــاء  
 لألهم وتسليمهم ىلا المحكمة.ال ،  ع

 

 ، في انتظار اتخاذ لطوات ألرى قشأن مر زه.2019المحكمة قصد  التحقخ من وفاة السألد مو ا ومورا المبلغ عنها في عاإ   أ( 
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 مقدمة  -  أول  

إ ىلا 2020تموز/لوليـ   31ىلا  2019آب/أ ســــــــــــــط   1الفترة من اتطي هـذا التقرير  - 1 ، وهو مقـدل
من اتفـــــاا ال ةقـــــة األن األمم المتحـــــدة والمحكمـــــة الجنـــــائيـــــة الـــــدوليـــــة  6الجمةيـــــة ال ـــــامـــــة وفقـــــا للمـــــا ة 

ــأللية عن أنشـــــــــــطة المحكمة  A/58/874/Add.1، المرفخ، و A/58/874  انظر (. وتتوافر م لومات تفصـــــــــ
 .(1 علا موق ها الش،كي

  
 آخر المستجدات فيما يتعلق باألنشطة القضائية وأنشطة الدعاء  - ثانيا   

 الحالت والقضايا -ألف  
ية في قضـــااا تنظر فألها المحكمة.  ضـــح 11  000لةل الفترة المشـــمولة قالتقرير، شـــار  أ ثر من  - 2

الحســـــن  اســـــتمارة في قضـــــية   882اســـــتمارة جدلدة لطل،ات الضـــــحااا، منها   2 000وتلقت المحكمة أ ثر من 
اسـتمارات لطلب جبر الضـرر    609. وقد ور  ىجماب قضـية ليكاتووإ ونتااسـونااسـتمارة في  1  200وأ ثر من 

. وتلقت المحكمة أاضـــــــــا م لومات متاق ة قشـــــــــأن  المهدي ولومانتا في ىجراءات جبر الضـــــــــرر في قضـــــــــألتي
،ل،ــا من الطل،ــات القــائمــة. وفي اإلجراءات المت لقــة قطلــب المــدعيــة ال ــامــة فتح تحقألخ في الحــالــة في   587

اســتمارة تمثألل، قاســم عدة آبف من األفرا ، أعرب فألها الضــحااا عن   700انتة اش/ميانمار، ور  أ ثر من 
 شوا لهم قشأن ىمكانية فتح تحقألخ.آرائهم و 

 
 الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية - 1 

 اإلجراءات القضائية  أ( 

 المدعي ال اإ ضد توما  لومانتا  لأللو  

 .2020آذار/مار   15مدة عقومت   املة، ُأ،لخ سراح  في  ق د أن قضا السألد لومانتا - 3

وواكــلت الدائرة اباتدائية الثانية النظر في لط، تنفألذ الت ويضــات الجماعية الرمزية والت ويضــات  - 4
ــا في  ــة علألهــ ــت الموافقــ ــات، التي تمــ ــدمــ ــة علا الخــ ــائمــ ــة القــ ــاعيــ  2016تشــــــــــــــرين األول/أ تومر  21الجمــ

 التوالي. علا 2017نيسان/أاريل  6 و

 
 المدعي ال اإ ضد جألرمألن  اتانتا  

تواكـل الدائرة اباتدائية الثانية النظر في تنفألذ أمرها المت لخ ادفع ت ويضـات جبر الضـرر الصـا ر   - 5
 .2017آذار/مار   24في 

 
 المدعي ال اإ ضد اوسكو نتا اندا  

تهمة قارتماب جرائم حرب  13انية و تهم قارتماب جرائم ضـد اإلنسـ   5عقب ى انة السـألد نتا اندا في  - 6
ــتم ت ىلا 2019تموز/لولي   8في  ــار ألن، واســـ ، تلقت الدائرة اباتدائية الســـــا ســـــة  فوعا من األ،راف والمشـــ

ىلا  17الشـــــــــــهو  وقبلت قأ لة ييما لت لخ قالحكم المحتمل، وعقدت جلســـــــــــة قشـــــــــــأن القضـــــــــــية في الفترة من 
__________ 

  1) www.icc-cpi.int. 

https://undocs.org/ar/A/58/874
https://undocs.org/ar/A/58/874/Add.1
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=191205-rep-otp-PE
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عامًا.    30ي/نوفمبر، ُحمم علا الســــألد نتا اندا قالســــجن لمدة تشــــرين الثان 7. وفي 2019أللول/ســــبتمبر  20
 تزال جميع ىجراءات جبر الضرر جارية. وب

واســـتأنف الســـألد نتا اندا حكم الدائرة اباتدائية الســـا ســـة الذي أ انت  قارتماب جرائم ضـــد اإلنســـانية  - 7
جزء محـــدو  من حكم اإل انـــة.  وجرائم حرب، و ـــذلـــ  القرار المت لخ قـــالحكم، و، نـــت المـــدعيـــة ال ـــامـــة في

 تزال هذه ابستئنافات م لقة.   وب

 
 التح يقات  ب( 

ــلطات الو،نية  - 8 ــل ال مل مع الســـــــ أوفد مكتب المدعية ال امة ثةث ق ثات تحقألخ ىلا الدلن، وواكـــــــ
ومختلف أكــــــــــــــحـاب المصــــــــــــــلحـة، قمـا في ذلـ  لتـأمألن الت ـاون في ســــــــــــــيـاا اإلجراءات الجـاريـة وتشــــــــــــــجيع  

 الو،نية. اإلجراءات

 
 الحالة في أوغندا - 2 

 اإلجراءات القضائية ( أ 

 المدعي ال اإ ضد  ومألني  أونتوين  

التتمت الدائرة اباتدائية التاســــــ ة ابســــــتما  ىلا شــــــها ات جميع الشــــــهو  الذلن اســــــتدعاهم الدفا   - 9
الدائرة ىلا البيانات الختامية التي . واســـــــــــتم ت 2019وأعلنت التتاإ تقدام األ لة في  انون األول/ اســـــــــــمبر 

. 2020آذار/مــار   12ىلا  10أ لا اهــا اب عــاء والممثلون القــانونألون للضــــــــــــــحــااــا والــدفــا  في الفترة من 
 وتجرى الدائرة مداوبت.

 
 التح يقات ( ب 

 واكل مكتب المدعية ال امة تشجيع اإلجراءات الو،نية المت لقة قطرفي النزا . - 10

، أوـفد مكـتب المـدعـية ال ـامـة 2019تشــــــــــــــرين األول/أ تومر  25حتا  17ولةل الفترة الممـتدة من  - 11
ــررة في المنطقة   ــتر ة ىلا أو ندا اجتم ت قأفرا  من المجتم ات المحلية المتضـــ وقلم المحكمة ق ثة توعية مشـــ

المجتمع المـدني الشــــــــــــــمـاليـة،  ـان من األنهم مســــــــــــــؤولون محلألون وقـا ة فمريون و لنألون وممثلون لمنظمـات 
 ومنظمات ىعةمية.

 
 األولى والثانية -الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى  - 3 

 اإلجراءات القضائية  أ( 

 األألر ايم،ا  ومبو -المدعي ال اإ ضد جان   

، رفضــــــــــت الدائرة التمهألداة الثانية مطال،ة الســــــــــألد ايم،ا قالحصــــــــــول علا 2020أاار/مالو  18في  - 12
ملألون لورو، نتيجــة  42,4ملألون لورو، أو، اــدب من ذلــ ، مــا ب اقــل عن  68,6 اقــل عن ت وي  قمبلغ ب

، ،لب السـألد ايم،ا اإلذن قاسـتئناف قرار الدائرة 2020أاار/مالو  25إللتاء  ائرة ابسـتئناف حكم ى انت . وفي 
 التمهألداة الثانية.
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جا  مانتندا  ااونتو،  -موســــــــــــام،ا، وجان  األألر ايم،ا  ومبو، وإامي   أللولو -المدعي ال اإ ضــــــــــــد جان   
 وفألدلل قاقاب واندو، ونارسي  أريدو 

ــرين الثاني/نوفمبر  27في  - 13 ــألد ايم،ا 2019تشــ ــتئناف الســ ــتئناف حكمها في اســ ــدرت  ائرة ابســ ، أكــ
ــفوي ــتم ت ىلا مراف ات شـ ــاق ة، ق د أن اسـ ــا ر عن الدائرة اباتدائية السـ ــدار الحكم الصـ ــد قرار ىعا ة ىكـ ة  ضـ

. وأ فدت الدائرة قرار الحكم علا السـألد ايم،ا قالسـجن لمدة سـنة واحدة  2019أللول/سـبتمبر   4من الطرفألن في 
 لورو. 300 000وفر   رامة علي  قمبلغ 

 
 ى وار نتااسونا -المدعي ال اإ ضد ألفريد ليكاتوإ وماتري    

، عـقدت الدائرة التمهأـلداة 2019تشــــــــــــــرين األول/أ تومر  11أللول/ســــــــــــــبتمبر ىلا  19في الفترة من  - 14
   انون األول/ 11الثانية جلســـــة بعتما  التهم في القضـــــية المرفوعة ضـــــد الســـــألدلن ليكاتوإ ونتااســـــونا. وفي 

تهمة( وإلا الســألد نتااســونا جزئيا  21، اعتمدت الدائرة التهم الموجهة ىلا الســألد ليكاتوإ  ليا  2019 اســمبر 
مة. ووجدت الدائرة أن هنا  أسـ،اقًا جوهرية تدعو ىلا ابعتقا  قأن السـألدلن  تهمة( وأحالتهما علا المحا  33 

ــانية التي ُلزعم أنها ارتمبت في   ــد اإلنســــ ليكاتوإ ونتااســــــونا مســــــؤوبن عن عد  من جرائم الحرب والجرائم ضــــ
 .2014و  2013مواقع مختلفة في جمهورية أفري يا الوسطا في عامي 

فضــــت الدائرة التمهألداة الثانية ،لب المدعية ال امة ىعا ة النظر في ، ر 2020آذار/مار   11وفي  - 15
أاــــار/مــــالو   14القرار المت لخ قــــاعتمــــا  التهم، أو، اــــدب من ذلــــ ، اإلذن قــــاســــــــــــــتئنــــاف هــــذا القرار. وفي 

حزيران/لونيــ ، رفضــــــــــــــــت الــدائرة ،ل،ــات المــدعيــة ال ــامــة ات ــدلــل قرار اعتمــا  التهم، ورفضــــــــــــــــت في   1 و
 حزيران/لوني  ،ل،ات المدعية ال امة قاإلذن قاستئناف القرارين. 19

ــ،اط/فبرالر  9ومن المقرر أن تبدأ المحا مة في  - 16 ــة. وهنا     2021شـــــــ أماإ الدائرة اباتدائية الخامســـــــ
 استئناف م لفخ ضد قرار الدائرة الذي للص ىلا مقبولية القضية.

 
 التح يقات )ب( 

ق ثة ىلا   58الســــألد ليكاتوإ والســــألد نتااســــونا، أوفد مكتب المدعية ال امة أثناء التحضــــألر لمحا مة  - 17
تســـــــــ ة الدان ييما لت لخ اتح يقات  الجارية في ،رفي النزا  في جمهورية أفري يا الوســـــــــطا، مع التر ألز علا  

، . وظل الحفاظ علا الت اون مع ســلطات الدولة ومواكــلة ت زيزه2012آب/أ ســط   1الجرائم المرتم،ة منذ 
ــألألن، قما في ذل  ق ثة األمم المتحدة المتماملة   ــلحة الرئيســــ ــحاب المصــــ وت زيز وإ امة الت اون من جانب أكــــ
ــطا وعدة  يانات وو ابت تاق ة لحمم المتحدة،   ــتقرار في جمهورية أفري يا الوســ المت د ة األق ا  لتحقألخ ابســ

 فضة عن البلدان المجاورة، من األولويات.

ــة عن الت اون  وواكـــــــل مكتب ال - 18 ــجيع اإلجراءات الجنائية الو،نية، فضـــــ ــد وتشـــــ مدعية ال امة ركـــــ
 وت،ا ل الخبرات مع الجهات القضائية الو،نية الفاعلة، قما فألها المحكمة الجنائية الخاكة.
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 الحالة في دارفور - 4 

 اإلجراءات القضائية  أ( 

 المدعي ال اإ ضد علي محمد علي عبد الرحمن  

ُنقل السـألد عبد الرحمن  المشـار ىلي  سـاققا في وثائخ المحكمة الجنائية الدولية قاسـم  علي قشـألب (،   - 19
الذي ُلزعم أن  زعيم قبأللة، وعضـــــو في قوات الدفا  الشـــــ بي وأحد  ،ار قا ة مألليشـــــيات الجنجويد، ىلا عهدة  

ــدر أول أمر  ق د أن ســــــــلم نفســــــــ  في جمهورية أفري يا    2020حزيران/لوني    9المحكمة في  ــطا. وكــــــ الوســــــ
ــتنا ا ىلا وجو  أســـ،اب م قولة تدعو ىلا ابعتقا  قأن  مســـؤول    2007نيســـان/أاريل  27قال ،  علي  في  اسـ

تهمة تت لخ قارتماب جرائم حرب وجرائم ضـــــــــــــد اإلنســـــــــــــانية في  و وإ ومنداســـــــــــــي ومو جار وأرواب   51عن 
ــا في الفترة من آب/أ ســــــــــــــط   ــة اهـ ــا،خ المحيطـ ــار  ىلا آ  2003والمنـ   حزيران/ 11. وفي 2004ذار/مـ

ــألد  2020 لوني  ــخة المنقحة ال لنية لثاني أمر قال ،  علا الســـــــــــ ــدرت الدائرة التمهألداة الثانية النســـــــــــ ، أكـــــــــــ
الرحمن كــدر اســتنا ا ىلا وجو  أســ،اب م قولة لةعتقا  قأن  مســؤول عن ثةث تهم ألرى تت لخ قجرائم  عبد

آذار/مار    7ىلا   5ج والمنا،خ المحيطة اها في الفقرة من حرب وجرائم ضــــــــــــــد اإلنســــــــــــــانية ارتمبت في  لي
 حوالي ذل  التاريخ. أو 2004

، فصـلت الدائرة التمهألداة الثانية قضـية السـألد عبد الرحمن عن قضـية 2020حزيران/لوني   12وفي  - 20
لونـي ، منثـُل حزيران/  15أحـمد محـمد هارون، ألن أمر ىلـقاء ال ،  الصــــــــــــــا ر قحخ هذا األلألر لم ُتنـفذ. وفي 

ــة اعتما    ــي المنفر  للدائرة التمهألداة الثانية. ومن المقرر أن تبدأ جلسـ ــألد عبد الرحمن ألول مرة أماإ القاضـ السـ
 .2020 انون األول/ اسمبر  7التهم في 

 
 المدعي ال اإ ضد عبد هللا قاندا أقا الر نورين  

ائية الراق ة جلســة تحضــألرية قصــفة ،رف  ، عقدت الدائرة اباتد2019تشــرين األول/أ تومر  30في  - 21
ثالث في الدعوى مع الدفا  واب عاء وقلم المحكمة قشــــأن وضــــع القضــــية وســــبألل المضــــي قدما. وعقب عقد  
الجلســـــة التحضـــــألرية، أمرت الدائرة اتقدام  فو  ىضـــــايية من جانب األ،راف، قما في ذل ، قاأل لبية، قشـــــأن  

ئرة ق ـد ذلـ  هـذه الـدفو  من الـدفـا  واب عـاء، وأذنـت، قـاأل لبيـة، مســـــــــــــــألـة المحـا مـات ال يـاايـة. وتلقـت الـدا
 . 2020حزيران/لوني   10للضحااا المشار ألن في اإلجراءات اتقدام  فو  قشأن المسألة نفسها، ور ت في 

 
 التح يقات (ب  

مقااةت مع الشـــهو .  أوفد مكتب المدعية ال امة ثماني ق ثات ىلا ســـ، ة الدان لجمع األ لة وإجراء  - 22
ــاريخ  ــالـــــة في  ارفور ىلا مجل  األمن، اتـــ ــامـــــة عن الحـــ ــدعيـــــة ال ـــ ــدمتـــــ  المـــ ــا أارز آلر تقرير قـــ و مـــ

، واكل المكتب ىحراز تقدإ هاإ في جمع األ لة لت زيز القضااا القائمة، وإن واجهت  2020حزيران/لوني    10
الرحمن مؤلرا ىلا عهدة المحكمة، فإن الت اون   ذل  تحداات تت لخ قالموار  والت اون. ونظرا لنقل الســـــــألد عبد

المناسـب التوقألت والف ال من جانب السـو ان ييما لت لخ اتنفألذ ما ت،قا من أوامر م لفقة قإلقاء ال ، ، فضـة  
عن التمكألن من اســــــــــــــتئناف الوكــــــــــــــول ىلا ىقليم ، أمر قالغ األهمية لمي لتســــــــــــــنا للمكتب ىجراء تح يقات 

 ونزيهة. ومةحقات قضائية مستقلة
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 الحالة في كينيا - 5 

 التح يقات  

ــا رة قحقهم أوامر قإلقاء ال ،   - 23 ــليم األفرا  الصــــــ ــل مكتب المدعية ال امة التشــــــــجيع علا تســــــ واكــــــ
من نظاإ روما األســاســي. وظل مكتب المدعية ال امة   70برتماب جرائم مخلة قإقامة ال دل في ى،ار الما ة 

لمزعوإ للجرائم ضد اإلنسانية أثناء أحداث ال نف التي أعقبت ابنتخاقات في  لتلقا م لومات قشأن ابرتماب ا
 .2008-2007الفترة 

 
 الحالة في ليبيا - 6 

 اإلجراءات القضائية ( أ 

 المدعي ال اإ ضد سيف اإلسةإ القذافي  

القذافي ، عقدت  ائرة ابستئناف جلسة قشأن ، ن السألد 2019تشرين األول/أ تومر   12 و  11في  - 24
في قرار الدائرة اباتدائية األولا ارف  ، ن  في مقبولية الدعوى المرفوعة ضــده، الذي أثاره علا أســا  أن  

ــدر قحقـــ  عفو في وقـــت بحخ. وفي    آذار/ 9ســــــــــــــبخ أن أ لن وحكم عليـــ  من قبـــل محكمـــة لألبيـــة وكــــــــــــــ
 ي المقبولية.، أ دت  ائرة ابستئناف رف  الدائرة التمهألداة األولا للط ن ف2020 مار 

 
 التح يقات ( ب 

ق ثة ىلا تسـ ة الدان لجمع األ لة وإجراء مقااةت مع الشـهو  قشـأن   21أوفد مكتب المدعية ال امة  - 25
الجرائم التي ُلزعم أن جميع أ،راف النزا  ارتمبتهـــا. و مـــا أارز المكتـــب في تقـــاريره المقـــدمـــة عن لألبيـــا ىلا 

، واكــــــــــــــل المكـتب جهو ه المـبذوـلة للمضــــــــــــــي ـقدـما في التح يـقات 2020أـاار/ـمالو  5مجل  األمن، وآلرهـا 
ــلحة ىلا تقدام الدعم   المت لقة قالحابت القائمة والحابت الجدلدة المحتملة، ولدعوة الدول وأكـــــــــــحاب المصـــــــــ
لضــــــــمان تنفألذ األوامر الم لقة قإلقاء ال ، . وتلقا المكتب، في ى،ار أنشــــــــطة التحقألخ التي اضــــــــطلع اها،  

ــلـــة، ومن ق ثـــة األمم المتحـــدة للـــدعم في لألبيـــا ومن منظمـــات  ت ـــاونـــا وث يقـــا من الـــدول األ،راف ذات الصــــــــــــ
 ألرى.  ولية

 
 الحالة في كوت ديفوار -7 

 اإلجراءات القضائية  أ( 

 المدعي ال اإ ضد لوران غ،ا بو وتشارلز الي   و ا   

، ، نـت المـدعيـة ال ـامـة في قرار الـدائرة اباتـدائيـة األولا 2019تشــــــــــــــرين األول/أ تومر  15وفي  - 26
اتبرئة الســألد غ،ا بو والســألد الي   و ا  من الجرائم ضــد اإلنســانية التي اتهما قارتمااها. وُعقدت جلســة قشــأن  

ــألة في الفترة من  ،ريخ التداول قالفألدلو قســـــبب  ، وذل  جزئيًا عن 2020حزيران/لوني   24ىلا   22هذه المســـ
 (. وب لزال ابستئناف م لقا.19-القألو  المت لقة قمر  فألرو   ورونا   وفألد

، قررت 2020شــ،اط/فبرالر  6وفي ضــوء الطل،ات التي قدمها الدفا  وجلســة ذات كــلة ُعقدت في  - 27
ىلتاء عد  من الشـروط المرت،طة قاإلفراج عن السـألد غ،ا بو والسـألد    2020أاار/مالو  28 ائرة ابسـتئناف في 

 الي   و ا . 
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 التح يقات  ب( 

لدان. وم د أن أ مل المكتب تقدام أ لة اب عاء ق ثة ىلا لمســـــــــــــة ا 14أوفد مكتب المدعية ال امة  - 28
ييما لت لخ ققضـية لوران غ،ا بو وتشـارلز الي   و ا ، واكـل جمع األ لة ييما لت لخ    2018في شـ،اط/فبرالر 

 قالجرائم المزعومة التي ارتمبتها األ،راف األلرى الم نية.

 
 الحالة في مالي - 8 

 اإلجراءات القضائية ( أ 

 اإ ضد أحمد الفقي المهديالمدعي ال   

ق د ى انة الســـــألد المهدي قجريمة الحرب المتمثلة في الهجوإ علا م الم تاريخية وم،ان مخصـــــصـــــة  - 29
لطقو   لنية في تم،كتو، أكـدرت الدائرة اباتدائية الثامنة أمرها قشـأن ت ويضـات جبر الضـرر في أ سـط   

ة، و ذل  الضــــرر ابقتصــــا ي والم نوي، ترتبت ، حألث قررت أن الضــــرر الذي لحخ قالم،اني المحمي2017
، أقرت الدائرة النسـخة المحدثة من لطة تنفألذ 2019ملألون لورو. وفي آذار/مار    2,7علي  مسـؤولية قدرها 

ــتمر التنفألذ لةل الفترة  ــحااا، واســـ ــالح الضـــ ــتئماني لصـــ ــندوا ابســـ ــة قالصـــ ــرر الخاكـــ ــات جبر الضـــ ت ويضـــ
 المشمولة قالتقرير.

 
 اإ ضد الحسن أا عبد ال زيز أا محمد أا محمو المدعي ال   

، رفضـــــــت الدائرة التمهألداة األولا ، ن الســـــــألد الحســـــــن في مقبولية 2019أللول/ســـــــبتمبر  27في  - 30
الدعوى، حألث وجدت أن الدعوى ضــــــــــــده  انت لطألرة قما اكفي لتبرير اتخاذ المحكمة مزيدًا من اإلجراءات. 

، 2020ش،اط/فبرالر   19القرار، أكدرت  ائرة ابستئناف حكمها في وعقب ، ن قدم  السألد الحسن في هذا 
 الذي ألدت يي  قرار الدائرة التمهألداة األولا قأن القضية مقبولة.

، اعتمدت الدائرة التمهألداة األولا التهم الموجهة ىلا الســـــألد الحســـــن  2019أللول/ســـــبتمبر  30وفي  - 31
سـ،اقًا جوهرية لةعتقا  قأن السـألد الحسـن  ان مسـؤوًب عن عد   وأحالت  ىلا المحا مة، حألث وجدت أن هنا  أ

ــانية التي ارتمبت في تم،كتو في الفترة األن  ــد اإلنســـــــــ ــان/أاريل   1من جرائم الحرب والجرائم ضـــــــــ  2012نيســـــــــ
، رفضــت الدائرة ،لب الســألد الحســن  2019تشــرين الثاني/نوفمبر  18. وفي 2013 انون الثاني/لنالر  28 و

 هذا القرار. اإلذن قاستئناف

ــ،اط/فبرالر  21وفي  - 32 ، رفضـــــــــــت الدائرة التمهألداة األولا جزألن من ،لب المدعية ال امة 2020شـــــــــ
نيســــــــان/أاريل، وافقت الدائرة جزئيا علا ،لب المدعية ال امة،    23تصــــــــحيح وت دلل قرار اعتما  التهم. وفي 

حزيران/لوني ، رفضــــــت الدائرة ،لب   22ونتيجة لذل ، عدلت ق   التهم الموجهة ىلا الســــــألد الحســــــن. وفي 
 السألد الحسن اإلذن قاستئناف القرار األلألر.

أماإ الدائرة اباتدائية ال اشـــــــــــــرة ابيان افتتاحي أ لت ق    2020تموز/لولي    14ومدأت المحا مة في  - 33
 .2020أللول/سبتمبر  8المدعية ال امة. ومن المقرر أن لبدأ تقدام األ لة من جانب اب عاء في 
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 التح يقات  ب( 

ق ثة ىلا أرم ة الدان للتحقألخ في جرائم ُلدلعا ارتمااها قشــــــــــــأن هذه  23أوفد مكتب المدعية ال امة  - 34
الحـاـلة. وظـل المكـتب احظا ـقالت ـاون من جـاـنب الســــــــــــــلطـات الو،نـية وجهـات ألرى، من األنهـا  ـياـنات ـتاق ـة 

ــتقرار في مالي ومنظمة  لحمم المتحدة، ولاكــــــــــة ق ثة األمم المتحدة  المتماملة المت د ة األق ا  لتحقألخ ابســــــــ
 األمم المتحدة للترمية وال لم والثقافة.

 
 الحالة في جورجيا - 9 

 التح يقات  

ق ـثة تحقألخ ىلا ثـمانـية اـلدان. ويواكــــــــــــــل المكـتب مـناشــــــــــــــدة جميع   19أوـفد مكـتب الـمدعـية الـ اـمة  - 35
األ،راف الت اون مع تح يقات ، قما فألها ابتحا  الروســــــي والســــــلطات الف لية في أوســــــألتيا الجنومية، وذل  من  

 أجل تحقألخ ال دالة للضحااا من جميع أ،راف النزا .

 
 الحالة في بوروندي - 10 

 التح يقات  

ق ـثة ىلا ســـــــــــــــتة اـلدان للتحقألخ في الجرائم التي لـُدلعا ارتمـااهـا في  16أوـفد مكـتب المـدعـية ال ـامـة  - 36
 ى،ار الحالة في اوروندي، و ذل  لت زيز ش،كات الت اون.

 
 الحالة في أفغانستان - 11 

 اإلجراءات القضائية ( أ 

ــة في الفترة من  - 37 ــتئناف جلســـ ــمبر  6ىلا  4عقدت  ائرة ابســـ ــأن ، ون    2019 انون األول/ اســـ قشـــ
ــحااا في قرار الدائرة التمهألداة الثانية ارف  اإلذن قإجراء تحقألخ. وفي     انون األول/ 5المدعية ال امة والضـــ

، 2020آذار/مار   5، رفضـت  ائرة ابسـتئناف ، ون الضـحااا قاعت،ارها  ألر مقبولة. وفي 2019 اسـمبر 
أن الط ن الذي قدمت  المدعية ال امة، ووجدت أن قرار الدائرة التمهألداة الثانية أكـــــــــــدرت الدائرة حكمها قـشــــــــــ 

 مشوب قتل،، ووافقت علا ،لب المدعية ال امة اإلذن قإجراء تحقألخ. 

، أالتت المدعية ال امة الدائرة التمهألداة الثانية قأن أفتانســـــتان ،لبت 2020نيســـــان/أاريل  15وفي  - 38
من نظاإ روما األســــــــاســــــــي، التنازل عن التحقألخ مع رعاااها أو مع  ألرهم في حدو    18ىلألها، عمة قالما ة  

ــائـية ييـما لت لخ ـقاألفـ ال الجـنائـية التي ُلزعم أنـها ارتمـبت في ى،ـار مـ الألر الحـاـلة، وأنـها ،لـبت   وبلتـها القضــــــــــــ
. وفي وقت بحخ، قدمت وقتا ىضاييا لتقدام جميع الم لومات والموا  الداعمة الةزمة لطلبها المتصل قالتنازل

 .2020حزيران/لوني   12السلطات األفتانية هذه الم لومات التممأللية ىلا مكتب المدعية ال امة في 

 
 التح يقات  ب( 

، ت ـاون مكتـب المـدعيـة ال ـامـة مع ،ـائفـة من  2020آذار/مـار   5ق ـد اإلذن قـإجراء التحقألخ في  - 39
لصـــــلة. وقد شـــــمل هذا ال مل التحضـــــألري تحدلد المخا،ر  أكـــــحاب المصـــــلحة لبناء شـــــ،كات الت اون ذات ا

 وتحلأللها وإ ارتها، وتقأليم المسائل األمنية واللوجستية، وعند ابقتضاء، حفظ األ لة.
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ويقوإ المكتـب حـاليـا اتحلألـل الم لومـات التي قـدمتهـا حكومـة أفتـانســــــــــــــتـان  عمـا لطلـب التنـازل التي  - 40
ألســـــــــــاســـــــــــي، وينظر ييما ىذا  ان ل  تأثألر علا التحقألخ الذي ا تزإ من نظاإ روما ا  18قدمت  عمة قالما ة 

ىجراءه. ومالنظر ىلا التقأليم الجاري، وماإلضـــــــــــافة ىلا القألو  ال ملية الناجمة عن األزمة الصـــــــــــحية ال المية،  
 لتخذ المكتب حاليا لطوات ف لية للتحقألخ مع احتراإ واج،ات  قمقتضا النظاإ األساسي. ب

 
 لمتعلقة بالسفن المسجلة في جزر القمر واليونان وكمبودياالحالة ا - 12 

 اإلجراءات القضائية  

، أ دت  ائرة ابســــتئناف، التي نظرت في ، ن قدمت  المدعية ال امة،  2019أللول/ســــبتمبر  2في  - 41
قرارها ق دإ ىجراء قرار الدائرة اباتدائية األولا الذي اقضــــــــــــي قأن تطلب ىلا المدعية ال امة ىعا ة النظر في 

تحقألخ للمرة الثــانيــة، وأن تف ــل ذلـ  وفقــا للقرار األول للــدائرة التمهألــداـة الـذي ُ،لــب ييــ  ىعـا ة النظر في هـذا  
، ألطرت المـدعيـة ال ـامـة الـدائرة التمهألـداـة األولا قـأنهـا، وفقـا  2019 ـانون األول/ اســــــــــــــمبر  2القرار. وفي 

ــا ر في  ــتئناف، راج ت مرة ألرى قرارها  2018بر تشــــرين الثاني/نوفم 15لقرارها الصــ ، الذي ألدت   ائرة ابســ
 ق دإ م،اشرة تحقألخ، وللصت مرة ألرى ىلا أن  ب لوجد أسا  م قول للمضي قدما في التحقألخ.

، ،لـبت جزر القمر من اـلدائرة التمهأـلدـاة األولا أن توجـ  الـمدعـية الـ اـمة 2020آذار/ـمار   2وفي  - 42
 رارها ق دإ فتح تحقألخ في الحالة مرة ألرى. وب لزال األمر م لقا.ىلا ىعا ة النظر في ق

 
 الحالة في بنغالديش/ميانمار - 13 

 اإلجراءات القضائية  أ( 

، أذنت الدائرة التمهألداة الثالثة للمدعية ال امة قم،اشـرة التحقألخ 2019تشـرين الثاني/نوفمبر  14في  - 43
ــت ىلألها الدائرة في الحالة في انتة اش/ميانمار. وم د  ــبخ أن للصـــــــ ــتنتاجات التي ســـــــ أن ألدت الدائرة ابســـــــ

ــألة ابلتصـــان التي قدمتها المدعية ال امة، للصـــت ىلا أن  اجوز للمحكمة أن   التمهألداة األولا قشـــأن مسـ
تمار  الوباة القضــــائية اإلقليمية عندما ُلرتمب عنصــــر واحد علا األقل من عناكــــر الجرائم التي تدلل في  

المحكمة أو جزء من هذه الجريمة في ىقليم  ولة ،رف في النظاإ األســـاســـي. ووفقا للدائرة، هنا   التصـــان 
  تشــــــــــــــرين األول/ 9أســـــــــــــــا  م قول لةعتقــا  قــأن أفرا  القوات المســــــــــــــلحــة في ميــانمــار، رممــا ارتمبوا، منــذ 

حلألألن، جرائم ضـد  علا األقل، قابشـترا  مع قوات األمن األلرى وممشـار ة ق   المدنألألن الم  2016 أ تومر
ــكان المدنألألن الروهألن يا، والتي وق ت   ــتهدفت الســـ ــانية تتمثل في عمليات الترحألل وابضـــــطها  التي اســـ اإلنســـ
جزئيا في أراضــــــــــــي انتة اش. وقد أذنت الدائرة ابدء التحقألخ ييما لت لخ قأي جريمة تدلل في التصــــــــــــان  

ة اســتيفاء الشــروط األســاســية المنصــون علألها  المحكمة، قما في ذل  أي جرائم ُترتمب في المســتقبل، شــريط
 في القرار.

، أمرت اـلدائرة التمهألـداـة الثـالثـة قلم المحكمـة ـقأن لنشــــــــــــــ ، في 2020 ـانون الثـاني/لنـالر  20وفي  - 44
أقرب وقت ممكن من الناحية ال ملية، نظامًا لإلعةإ وأنشـــــــــــطة التوعية مع المجتم ات المحلية المتضـــــــــــررة،  

 مع الضحااا الذلن ا انون من هذه الحالة.وعلا وج  الخصون، 
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 التح يقات  ب( 

، أوفد مكتب المدعية ال امة أول ق ثة ل  ىلا انتة اش 2020في  انون الثاني/لنالر وش،اط/فبرالر   - 45
ق د فتح التحقألخ. ولةل ال، ثة، تواكــل المكتب مع الوزارات الحكومية ذات الصــلة، و يانات األمم المتحدة،  

ــر اء ــطة توعية لتوفألر م لومات عن التحقألخ   وشـــــــ ــي؛ وقاإ اتنفألذ أنشـــــــ ــل  الدالوماســـــــ المجتمع المدني، والســـــــ
للمجتم ات المحلية المتضررة؛ ومالنهو  قالقضااا التشتأللية واللوجستية الةزمة للسماح ابدء أنشطة التحقألخ  

 في مخيمات الروهألن يا في انتة اش.

ع شـ،كة ت اون  في المنطقة، ويدعو جميع األ،راف ىلا الت اون  ويواكـل المكتب اذل الجهو  لتوسـي - 46
 م   في تح يقات ، قما في ذل  ميانمار.

 
 الدراسات األولية - باء 

ــات أوليـة في  - 47 حـاـلة. وقـاإ المكتـب ـقإ ةا أو ىنهـاء تحلألـل   12أجرى مكتـب المـدعيـة ال ـامـة  راســــــــــــ
في الحابت في أفتانسـتان ومنتة اش/ميانمار، وظل علا  لت لخ قأرمع  راسـات أوليةغ فقد فتح تح يقات  ييما

رأاـ  قـأن الـدراســـــــــــــــة األوليـة للحـالـة التي أحـالتهـا حكومـة جزر القمر اجـب أن تتلخ. وييمـا لت لخ قـالحـالـة في  
ىلا  43؛ وفي انتة اش/ميـانمـار، ىلا الفقرات من 40ىلا  37أفتـانســــــــــــــتـان، لرجا الرجو  ىلا الفقرات من 

. وماإلضافة ىلا ذل ، أعلن المكتب استنتاج  قأن هنا  أساسا  42و  41مر، ىلا الفقرتألن ؛ وفي جزر الق46
م قوب للمضــــي في التحقألخ في الحالة في  ولة فلســــطألن، مع الســــ ي ىلا ىكــــدار حكم قشــــأن ابلتصــــان  

  ( من نظـاإ رومـا األســــــــــــــاســــــــــــــي من أجـل تـأ ألـد اإلقليم الـذي اجوز للمحكمـة أن تمـار 3  19عمة قـالمـا ة 
ــات  األولية في  ــها علي . ونشــــر المكتب تقريرا عن أنشــــطة  راســ ــاكــ ــمبر  انون األول/ 5التصــ ، 2019  اســ

 .(2 تضمن مزيدا من التفاكألل عن هذا النشاط الرئيسي للمكتب

وواكـــــــل مكتب المدعية ال امة تحلألل ما ور  ىلي  من م لومات تزعم ارتماب جرائم امكن أن تندرج  - 48
، سـجل المكتب  2020أاار/مالو   31ىلا   2019آب/أ سـط   1المحكمة. وفي الفترة من ضـمن التصـان 

اة ا منها تخرج علا نحو    491من نظـاإ روما األســــــــــــــاســــــــــــــي، ُوجد أن  15اة ا ُقدإ قموجب الـما ة    661
  منها ب عةقة لها قالحابت الراهنة وتتطلب مزيدا من التحلألل؛ وأن  24واضح عن التصان المحكمة؛ وأن 

 منها تت لخ اتح يقات أو محا مات قائمة. 55منها تت لخ قحابت تخضع للتحلألل قالف ل؛ وأن  91
 

 كولومبيا - 1 

واكــــــــــل مكتب المدعية ال امة تقأليم  لســــــــــألر اإلجراءات الو،نية ذات الصــــــــــلة التي تضــــــــــطلع اها  - 49
ــةإ، ومموجب الوباة  ــائي ال ا ي، وفي ى،ار قانون ال دالة والســــ ــلطات المولومبية في ى،ار النظاإ القضــــ الســــ

حدة ىلا القضــــــــائية الخاكــــــــة من أجل الســــــــةإ. وأجرى المكتب مناقشــــــــات، قما في ذل  في ســــــــياا ق ثة وا
 ولومبيا، مع الســــلطات الو،نية وممثلي المنظمات الدولية وأعضــــاء المجتمع المدني، قشــــأن حالة اإلجراءات 
الو،نـية ذات الصـــــــــــــــلة والتطورات التشــــــــــــــريةـية و ألرها من التطورات التي امكن أن اكون لـها تأثألر علا تـل  

لراميـة ىلا المســـــــــــــــاءلـة عن الجرائم اإلجراءات، و ـذلـ  وضــــــــــــــع مؤشــــــــــــــرات وم ـالألر لتقأليم الجهو  الو،نيـة ا
 المنصون علألها في نظاإ روما األساسي.  

 
__________ 

 .https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=191205-rep-otp-PEانظر  (2  

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=191205-rep-otp-PE
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 غينيا - 2 

واكـــــــــــل مكتب المدعية ال امة متاق ة و راســـــــــــة ال مل الذي تضـــــــــــطلع ق  ســـــــــــلطات  ألنيا واللجنة  - 50
  التوجألهيــة الو،نيــة لتنظيم المحــا مــة المت لقــة قــاألحــداث التي وق ــت في المل ــب الو،ني في  ونــا ري في

ــبتمبر  28 ــال 2009أللول/ســــــ ــياا ق ثة واحدة ىلا  ونا ري، ابتصــــــ . وواكــــــــل المكتب، قما في ذل  في ســــــ
والتنسـألخ مع السـلطات، ومنظمات المجتمع المدني، وراقطات الضـحااا، وفريخ الخبراء الم ني قسـيا ة القانون  

جيع ادء محا مة عا لة  ون  وال نف الجنســي في حابت النزا ، والســل  الدالوماســي، من أجل زيا ة  عم وتشــ 
تـألألر ب مبرر لـ . وتلقا المكتـب أاضـــــــــــــــا م لومـات عن حوا ث ال نف التي وق ـت في ا ونـة األلألرة وفي  

 سياا المظاهرات أساسا، واست رضها، و عا جميع الجهات الفاعلة السياسية ىلا ابمتنا  عن ال نف.

 
 لندا الشماليةالعراق/المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأير  - 3 

عمل مكتب المدعية ال امة علا وضــــــــع الصــــــــيتة النهائية لتقأليم المقبولية، قما في ذل  عن ،ريخ   - 51
ــلطات المملمة المتحدة لبريطانيا ال ظما وألرلندا  ــورة اناءة مع ســــــــ ــال منتظم والت اون قصــــــــ ال،قاء علا اتصــــــــ

 يفم التطورات ذات الصــــــلة، قما في ذل   الشــــــمالية و ألرها من أكــــــحاب المصــــــلحة الم نألألن. وتاقع المكتب و 
ق   التشــــــــــــري ات المحلية المقترحة التي امكن أن اكون لها، في حال اعتما ها، تأثألر علا قدرة ســــــــــــلطات  
ــلحة   ــاة ييما لت لخ قالجرائم التي ُلدفعا أن أفرا ا من القوات المســـــ المملمة المتحدة علا التحقألخ و/أو المقاضـــــ

ال راا. و يلم المكتب أاضا اب عاءات األلألرة قشأن عدإ كدا اإلجراءات الو،نية  البريطانية قد ارتمبوها في  
 ذات الصلة.

 
 نيجيريا - 4 

ــأن ابلتصـــان الموضـــوعي   - 52 ــيتة النهائية لتقأليمات  قشـ عمل مكتب المدعية ال امة علا وضـــع الصـ
 انت الم الألر القانونية لفتح تحقألخ  ومقبولية القضــااا المحتملة التي تم تحدلدها، ق ية البت في مســألة ما ىذا 

قد اســــتوفألت. واتخذ المكتب لطوات للحصــــول علا مزيد من الم لومات عن أي ىجراءات و،نية ذات كــــلة  
ــلو  الذي ُلدعا أن أفرا ا من جماعة او و حراإ وقوات األمن النيجألرية، علا التوالي، قاموا   ييما لت لخ قالســـــ

ن تثبت قشــــكل ملمو  أنها تضــــطلع قمســــؤولألتها الرئيســــية عن التحقألخ  ق ، ولحث الســــلطات النيجألرية علا أ
 في الجرائم المنصون علألها في نظاإ روما األساسي، ومقاضاة مرتمبألها.

، قامت المدعية ال امة قمهمة اســـــتترقت لومألن في أاوجا، اجتم ت 2019وفي تشـــــرين األول/أ تومر  -   53
 م ها.  اجو، لمناقشة  عم الحكومة النيجألرية للدراسة األولية وت اونها لةلها مع نائب رئي  نيجألريا، ليمي أوسألن، 

 
 دولة فلسطين - 5 

، أعلنت المدعية ال امة اســـــــــتنتاجها قأن ، اســـــــــتنا ا ىلا تقأليم 2019 انون األول/ اســـــــــمبر  20في  - 54
شــامل ومســتقل وموضــوعي لجميع الم لومات الموثوقة المتاحة، هنا  أســا  م قول للمضــي في التحقألخ في  

ــائل القانونية1  53الحالة، عمة قالما ة  والوقائةية الفريدة  ( من نظاإ روما األســـــــــاســـــــــي. األد أن  نظرا للمســـــــ
( من النظاإ األســـــاســـــي،  3  19والمتناز  علألها التي ترت،، اهذه الحالة، ،لبت المدعية ال امة، عمة قالما ة  

ــدار حكم قضـــــــــائي من الدائرة التمهألداة األولا اطلب تأ ألدا قأن اإلقليم الذي اجوز للمحكمة أن تمار    ىكـــــــ
 ا القد  الشر ية، و زة.التصاكها علي  اشمل الضفة الترمية، قما فأله
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،  عت الدائرة التمهألداة األولا  ولة فلسـطألن وإسـرائألل وضـحااا  2020 انون الثاني/لنالر  28وفي  - 55
الحالة ىلا تقدام مةحظات لطية قشـأن ،لب المدعية ال امة، و عت الدول والمنظمات واألشـخان ا لرين 

كـــــــــــــفهم أكـــــــــــــدقاء للمحكمة. وتلقت الدائرة بحقا  ىلا تقدام ،ل،ات للحصـــــــــــــول علا ىذن ارفع مةحظات او 
ــطألن، و  ــم  ولة فلســـ ــحااا، و  11مةحظات قاســـ ــدقاء   43مةحظة من مجموعات من الضـــ مةحظة من أكـــ

 المحكمة، ىضافة ىلا ر  موحد من المدعية ال امة. وب لزال األمر م لقا.

 
 الفلبين - 6 

نســــــــــــانية التي ُلدعا أن جهات فاعلة من الدولة قدإ مكتب المدعية ال امة تحلألل  للجرائم ضــــــــــــد اإل - 56
ــياا ما اســــــــــما قحملة  الحرب علا المخدرات ، وتقأليم  لمقبولية  الفلبألنية و/أو أفرا ا آلرين ارتمبوها في ســــــــ
القضــــــــــااا المحتملة ذات الصــــــــــلة التي من المرجح أن تمون محور أي تحقألخ في الحالة. وقاإ المكتب قجمع  

ــا  ــلة، واتخذ لطوات للحصــــول علا  وتقأليم الم لومات من مصــ ر مفتوحة قشــــأن أي ىجراءات و،نية ذات كــ
 مزيد من الم لومات ذات الصلة اتقأليم التمامل.

 
 أوكرانيا - 7 

واكــــــل مكتب المدعية ال امة جمع واســــــت را  وتقأليم الم لومات الوار ة من مصــــــا ر مختلفة عن   - 57
ــااا المحتملة التي لرجح أن تمون محور أي  التح يقات واإلجراءات الو،نية ذات الصـــــــلة اتقأليم م قبولية القضـــــ

تحقألخ في الحالة، ييما لت لخ قكل من شـــــ،  جزيرة القرإ وشـــــرا أو رانيا، ق ية وضـــــع الصـــــيتة النهائية لتقأليم 
. وواكـــــــــل المكتب ال مل مع الســـــــــلطات األو رانية والمجتمع المدني و ألرهما من  2020المقبولية لةل عاإ 

كـــــــاح،ة المصـــــــلحة، وجمع م لومات ىضـــــــايية منها، قما في ذل  لةل ق ثت  التاســـــــ ة ىلا الجهات الم نية 
. وواكـل المكتب أاضـا اسـت را  أي م لومات جدلدة 2020شـ،اط/فبرالر  21ىلا   17أو رانيا في الفترة من 

 قشأن الجرائم المدعا ارتمااها ذات الصلة قالتصان المحكمة الموضوعي، والنظر فألها.

 
 البوليفارية( )أول( -يال )جمهورية فنزو  - 8 

ــوعي، حألث عمل مع   - 58 ــان الموضـــ أحرز مكتب المدعية ال امة مزيدا من التقدإ في تقأليم  لةلتصـــ
مجموعة من أكـــــــحاب المصـــــــلحة علا جمع الم لومات اإلضـــــــايية ذات الصـــــــلة، وتقأليم وتحلألل الم لومات  

نا  أســـــــــا  م قول لةعتقا  قأن الجرائم المدعا  المتاحة ق ية التوكـــــــــل ىلا اســـــــــتنتاج قشـــــــــأن ما ىذا  ان ه
ارتمااها ضــد الم ارضــألن الف لألألن أو المفترضــألن لحكومة جمهورية فنزوية البوليفارية في ســياا ابحتجاجات 

ــان/أاريل  ــية ت و  ىلا نيسـ ــياسـ ــل اها من اضـــطراقات سـ ــة للحكومة وما اتصـ علا األقل ترقا   2017المناهضـ
 ضد اإلنسانية قموجب نظاإ روما األساسي. ىلا  رجة الجرائم المرتم،ة

 
 البوليفارية( )ثانيا( -فنزويال )جمهورية  - 9 

 ، تلقت المدعية ال امة ىحالة من حكومة جمهورية فنزوية البوليفارية2020شـــــــــــــ،اط/فبرالر  13في  - 59
من نظاإ روما األســـــــــاســـــــــي، تطلب فألها أن تفتح المدعية ال امة تح يقا في الجرائم ضـــــــــد    14قموجب الما ة 

اإلنســـانية التي ُلدعا أنها ارتمبت في ىقليم جمهورية فنزوية البوليفارية. وتذ ر الحكومة في ىحالتها أن جرائم 
ــانية قد ارتمبت  نتيجة لتطبألخ تدااألر قســـــــــــــرية  ألر قانو  ــد اإلنســـــــــــ نية اعتمدتها حكومة الوباات المتحدة ضـــــــــــ
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. وهذه هي اإلحالة الـثانـية التي (3 علا أقل تـقدلر   2014األمريكـية من جانب واحد ضــــــــــــــد فنزوية، مـنذ عاإ 
لتلقاها مكتب المدعية ال امة ييما لت لخ قالحالة في ذل  البلد. وفي حألن لبدو أن اإلحالتألن تتدالةن جتراييا  

لت امل م هما قصـــــــورة منفصـــــــلة األنما لنظر في الســـــــلو  المزعوإ. ويمكن أن لتتألر هذا  وزمنيا، فإن المكتب 
 النهج في مرحلة بحقة ىذا تقرر أن نطاا الحالتألن مرت،، قما يي  المفااة.

  
 التعاون الدولي  -   ثالثا  

 التعاون مع األمم المتحدة - ألف 

 وجودة في الميدانالتعاون العام مع مقر األمم المتحدة والكيانات الم - 1 

وفقـــا لمـــا نص عليـــ  اتفـــاا ال ةقـــة األن األمم المتحـــدة والمحكمـــة الجنـــائيـــة الـــدوليـــة، المبرإ في  - 60
، تســــــــــــــتنــد ال ةقــات األن األمم المتحــدة والمحكمــة ىلا احتراإ  ــل منهمــا لمر ز ا لر ووبلتــ ،  2004 عــاإ

قطريقة ت و  علألهما انفع مت،ا ل. وينشــــ  ابتفاا  وتســــتهدف ت زيز نهو  المنظمتألن قمســــؤوليات  ل منهما 
ى،ارا ألشكال  ثألرة من الت اون، تشمل ت،ا ل الم لومات، وتوفألر الخدمات والتسهألةت، والمساعدة القضائية،  
ومثول موظفي األمم المتحدة أماإ المحكمة لإل بء قشــــها تهم، والدعم المألداني. ويتم التفاو  قشــــأن أشــــكال  

إ هذه األشكال من لةل اتفاقات تممأللية.محد ة من الت   اون، وُتقندل

ــمألن من ال يا ة ال ليا لحمم المتحدة. وت رب المحكمة عن   - 61 وظلت المحكمة تتلقا  عما وت اونا حاســ
امتـنانهـا اوجـ  لـان بلتزاإ األمألن ال ـاإ المســــــــــــــتمر، وتـقدر اـلدور الحـاســــــــــــــم اـلذي لؤ ـا  و أـلل األمألن ال ـاإ  

نية اوكـــــف  كـــــلة الوكـــــل األن المحكمة واألمم المتحدة، ولاكـــــة ييما لت لخ قإحالة وتنســـــألخ  للشـــــؤون القانو 
  3-،ل،ات الت اون القضـائي. وواكـلت المحكمة توفألر التمويل ىلا األمم المتحدة لةحتفاظ اوظيفة قالرت،ة ف

قأ ثر الطرا الممكنة  في مكتب الشـؤون القانونية للت امل مع ،ل،ات المسـاعدة والت اون المقدمة من المحكمة 
ــافة ىلا ذل ، وافقت   ــتقلة للمحكمة واألمم المتحدة. وماإلضــــ ــمان ابحتراإ المامل للوباات المســــ  فاءة، مع ضــــ

ــدا  تماليف التوظيف المرت،طة اوظيفة قالرت،ة ف من أجل   2-المحكمة علا ،لب آلر من األمم المتحدة لســـ
هـا نتيجـة لطل،ـات المحكمـة، والمرت،طـة قـال ـد  المتزالـد من   عم الزيـا ة المبألرة في عـبء ال مـل التي ،ـال أمـد

 الدراسات األولية والتح يقات والقضااا لةل السنوات األلألرة.

ويمثل المحكمة في األمم المتحدة مكتب اتصال في نألويور  لواكل ت زيز الت اون األن المنظمتألن،   - 62
ات الصـلة قالمحكمة، ويسـاعد في تنظيم المناسـ،ات ويمثل المحكمة في شـتا ابجتماعات، ويتاقع التطورات ذ

 وزيارات  ،ار مسؤولي المحكمة ذات الصلة. 

وعلا  رار الســنوات الســاققة، تلقت المحكمة  عما تنفألذاا هاما و يما جدا من مختلف  يانات األمم  - 63
 المتحدة وإ اراتها ومكاتبها، ومن مستشارين وممثلألن لاكألن لحمألن ال اإ.  

واكــلت المحكمة ابســتفا ة من الت اون مع  يانات األمم المتحدة الموجو ة في المألدان، وفقا لوبااتها  و  -   64
وـمابتفـاا مع اـلدول المضــــــــــــــيفـة. وتقـدر المحكمـة عـالـيا هـذا الت ـاون، اـلذي لتســــــــــــــم ـقأـن  ضــــــــــــــروري ل ملـياتهـا.  

__________ 
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، وجمهورية المونتو الدامقرا،ية،  اضطل ت مكاتب المحكمة الموجو ة في أو ندا، وجمهورية أفري يا الوسطا  وقد 
 الصد .  وجورجيا، و وت  افوار، ومالي ادور مهم عن ،ريخ التواكل مع  يانات األمم المتحدة في هذا 

ــم  - 65 ــحااا. وتتســـــــ وظل قلم المحكمة لتلقا، مع التقدلر،  عما من األمم المتحدة لمحامي الدفا  والضـــــــ
ــتمرة، وتضــــمألن األحكاإ ذات ــلة في ابتفاقات المبرمة األن المحكمة واألمم المتحدة،   هذه المســــاعدة المســ الصــ

قأهمية لاكــــــــــة في ضــــــــــوء مبدأ تمافؤ وســــــــــائل الدفا . وعندما ب لنطبخ ى،ار قانوني علا الحالة المحد ة 
للمحامألن، الذلن ليســـوا من موظفي المحكمة، اســـ ا قلم المحكمة واألمم المتحدة ىلا ىاجا  حلول مخصـــصـــة 

 لمذ رات. تن ك  في ت،ا ل ا

وواكــــــــــــــلــت المحكمــة الت ــاون مع المنظمــات التي تطبخ نظــاإ األمم المتحــدة الموحــد، من لةل  - 66
المشـار ة في اجتماعات مشـتر ة األن الو ابت قشـأن ى ارة المرافخ، والسـفر، واألمن. وفي سـياا المشـار ة في  

المتحدة في توفألر لدمات تشـمل النقل،   نظاإ األمم المتحدة إل ارة األمن، اعتمدت المحكمة علا ق ثات األمم
وابتصـابت السـمةية ال،صـرية، والمسـاعدة الطبية، واإلحا،ات األمنية، والتدريب األمني، وت،ا ل الم لومات،  

 والموار  المت لقة قإ ارة المخا،ر، علا أسا  استر ا  التماليف.

ــ،حت المحكمة، في عاإ  - 67 ــتر  األن المنظمات  ، ىحدى الجهات الموق ة علا ا2019وأكـ بتفاا المشـ
لنقــل الموظفألن أو انتــدااهم أو ىعــارتهم ييمــا األن المنظمــات التي تطبخ نظــاإ األمم المتحــدة الموحــد للمرت،ــات 

موظفــــا من المحكمــــة ىلا محــــا م   11والبــــدبت. ولةل الفترة المشــــــــــــــمولــــة اهــــذا التقرير، أعألر أو انتــــدب 
 ، ُنقل لمســـــــــــة موظفألن ىلا المحكمة من محا م أو منظمات  منظمات  ولية ألرى. وماإلضـــــــــــافة ىلا ذل أو

ــارة   ــة ألرى. ولم تتم ىعـ ــات  وليـ ــا م أو منظمـ ــة ىلا محـ ــان من موظفي المحكمـ ــل اثنـ ــا ُنقـ ــة ألرى،  مـ  وليـ
 انتداب أي موظف ىلا المحكمة قموجب ابتفاا. أو

 
 إدماج المحكمة الجنائية الدولية في منظومة األمم المتحدة - 2 

المحكمـة تقـدلرا ـقالتـا عـ،ارات ابمتـنان التي تتضــــــــــــــمنهـا القرارات واإلعةـنات والوـثائخ األلرى  تقـدر - 68
التي ت تمــدهــا الجمةيــة ال ــامــة ومجل  األمن و ألرهمــا من أجهزة األمم المتحــدة ولجــانهــا وهألئــاتهــا. وتثمن  

ــا الفرن التي تتاح لم،ار مســــؤولألها للمشــــار ة في اجتماعات األمم الم ــلة، مثل  المحكمة أاضــ تحدة ذات الصــ
ابجتماعات المتصـلة قسـيا ة القانون، والقانون الجنائي واإلنسـاني الدولي، وال دالة ابنتقالية، وال نف الجنسـي 
 في حابت النزا ، واأل،فال والنزا  المسلح، ومناء السةإ، والتنمية المستدامة، والمسؤولية عن توفألر الحمااة. 

، شــــــــار  الرئي  والمدعية ال امة في الجزء الرييع المســــــــتوى من الدورة 2019وفي أللول/ســــــــبتمبر  - 69
الراق ة والس، ألن للجمةية ال امة. وعقد  ل منهما اجتماعات ثنائية مع رؤساء الدول و ألرهم من ممثلي الدول  

ــياســـي والدالوماســـي المقدإ ل مليات المحكمة وزي ــتوى، لت زيز الدعم السـ ا ة ت ميم  واألمم المتحدة الريي ي المسـ
وبلتها. ولةل األســـــــــبو  الرييع المســـــــــتوى، ألقا الرئي  والمدعية ال امة أاضـــــــــا  لمة أماإ اجتما  الشـــــــــ،كة  

 الوزارية  ألر الرسمية للمحكمة.

ــائية الو،نية عن التحقألخ في الجرائم التي لنص  - 70 ــية للوباات القضــــــ ومالنظر ىلا المســــــــؤولية الرئيســــــ
علألها نظاإ روما األسـاسـي والمقاضـاة علألها، تشـجع المحكمة علا ى راج ال ناكـر المتصـلة ابناء القدرات في  

لمسـاعدة المقدمة من أجل سـيا ة ارامج اإلكـةحات القانونية والقضـائية التي تدعمها األمم المتحدة في سـياا ا
القانون. وقد اشـــــــــمل هذا تضـــــــــمألن التشـــــــــري ات الو،نية الجرائم والم،ا ا المنصـــــــــون علألها في نظاإ روما  
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األسـاسـي، ووضـع عمليات و،نية للت اون مع المحكمة أو ت زيزها، وتدريب المهنألألن القانونألألن علا ىجراءات 
اكــة في ســياا وباات تقدام الدعم في مجالي ال دالة والمؤســســات  التحقألخ والمقاضــاة في الجرائم الدولية، ول

ــتفا ة من   ع األمم المتحدة علا النظر، عند ابقتضـــاء، في ابسـ اإلكـــةحية في أوضـــا  ما ق د النزا . وُتشـــجن
 لبرة المحكمة ييما اخص هذه األنشطة.

قــت المحكمــة جزءا جــدلــدا من  ، وهو لوإ ال ــدالــة الجنــائيــة الــدوليــة، أ،ل2020تموز/لوليــ   17وفي  - 71
من أهداف التنمية المســتدامة تحت  16حملتها اإللمترونية الم نونة  اإلنســانية ضــد الجرائم  والم نية قالهدف 

،  UN75موضـــــــو   القدرة علا الصـــــــمو  في مواجهة األزمات والنزاعات ، وذل  اســـــــتمماب لمواضـــــــيع حملة 
وتجســــــــــــألدا لح يقة أن النا  في جميع أنحاء ال الم ب لت املون مع ابنتها ات الجســــــــــــيمة لحقوا اإلنســــــــــــان  

. ويتضــمن محتوى الجزء الجدلد من الحملة ســلســلة قصــصــية ق نوان  19-فحســب، ال أاضــا مع جائحة  وفألد
ــةإ و  ــائل عن الســـــــ ــمو ، ورســـــــ ــات   الحياة ق د النزا  ، تر ز علا قدرة الناجألن علا الصـــــــ ال دالة علا منصـــــــ

 التواكل ابجتماعي للمحكمة واألمم المتحدة. 

 
 التعاون مع مجلس األمن - 3 

تضـــــطلع المحكمة ومجل  األمن قأ وار مختلفة، ولمنها تممل ق ضـــــها ق ضـــــا، في التصـــــدي أللطر   -   72
وســــلطة مجل  األمن في  الجرائم التي تثألر قلخ المجتمع الدولي والتي امكن أن تزعز  الســــةإ واألمن الدولألألن. 

ىحالة حالة ما ىلا المحكمة امكن أن ت زز المســـاءلة في الحابت التي تمون جرائم لطألرة قد ارتمبت فألها ولمن  
لي  للمحكمة التصــــــــــــان ىزاءها. وعندما اقوإ المجل  اهذه اإلحالة، تمون المتاق ة الحثألثة ضــــــــــــرورية لمفالة  

لقاء ال ،  علا األفرا  الذلن أـكدرت المحكمة قـشأنهم أوامر قإلقاء الت اون مع المحكمة، ولاـكة ييما لت لخ قإ 
استنتاجا تت لخ ق دإ   16 ال ، ، ومتسليمهم. وفي أعقاب ىحالة حالتي  ارفور ولألبيا، أالتت المحكمة المجل  اـــ 

 الت اون من جانب الدول؛  ألر أن المجل  لم لر  علا هذه الرسائل قأي كورة موضوعية. 

ل ا - 73 إلحا،ة التي تقدمها المدعية ال امة مرتألن في الســــــنة ىلا مجل  األمن قشــــــأن الحالة في وتشــــــكف
 ارفور ولألبيا فركــــــــــــــًة إلققاء المجل  وأعضــــــــــــــاء األمم المتحدة علا علم قالتقدإ المحرز والتحداات القائمة،  

  حزيران/ 10 ر في ولاكـة عدإ تنفألذ األوامر الم لقة قإلقاء ال ، . ورحبت المحكمة قالبيان المشـتر  الصـا
ــوية المجل ، الذي أ دت يي  من    2020لوني    ــار ة في عضــ ــر األ،راف في المحكمة والمشــ عن الدول ال شــ

 جدلد  عمها الثاات للمحكمة اوكفها مؤسسة قضائية مستقلة ومحالدة.

وت تقد المحكمة أن ىجراء حوار منظم األن المحكمة ومجل  األمن قشـــــــــــــأن المســـــــــــــائل التي تحظا   - 74
هتمامهما المشــتر ، المواضــيةية منها والمرت،طة قحابت ق ألنها ســواء قســواء، امكن أن احســن تنفألذ قرارات قا

 اإلحالة التي لتخذها المجل  وأن ا زز مكافحة اإلفةت من ال قاب.

 
التعااون مع الادوو والمنظماات الادولياة األخرم والمجتمع المادني والمسااااااااااعادة المقادماة من  - باء 

 هذه األطراف

،ل،ا للحصــــــول علا تأشــــــألرات   393لةل الفترة المشــــــمولة قالتقرير، أحال قلم المحكمة ىلا الدول  - 75
،ل،ـا أوليـا ىلا  ول أ،راف و ول ألرى ومنظمـات  وليـة وإقليميـة   178 لول. وأحـال قلم المحكمـة أاضـــــــــــــــا 

ذا الرقم الطل،ات الثانوية التي التماســـــا لت اونها، و ذل  لمتاق ة الطل،ات التي لم لبت فألها ق د. وب لتضـــــمن ه
 أرسلها قلم المحكمة  متاق ة للطل،ات األولية.
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شـــــــــــريكا مختلفا، قما في ذل    95،ل،ا للمســـــــــــاعدة ىلا ما افوا   484وأحال مكتب المدعية ال امة  - 76
ــة،  الدول األ،راف، والدول  ألر األ،راف، والمنظمات الدولية واإلقليمية و ألرها من الميانات ال امة وا لخاكــــــــ

قـاإلضـــــــــــــــافـة ىلا متـاق ـة تنفألـذ الطل،ـات الم لقـة. وفي حألن أن عـد  الجهـات المختلفـة المتل يـة للطل،ـات أعلا  
ــ،ة   مما ــااخ، فقد انخف  ال د  اإلجمالي للطل،ات انسـ ــمولة قالتقرير السـ في    16,6 ان علي  لةل الفترة المشـ

اقت قدرة المكتب علا ىافا  ق ثات تحقألخ  التي أع 19-المائة، ويرجع ذل  أســـــــــــــاســـــــــــــا ىلا آثار جائحة  وفألد
ــا  أو ( من  10  93،لـ،ا وار ا للت ـاون قموجـب المـا ة  30ال ـياإ ـقأعمـال مأـلدانـية ألرى. وتلقا المكـتب أاضــــــــــــ

 نظاإ روما األساسي.

ــاة، قما في ذل  ما لت لخ  - 77 ــاعدة  يمة للتااة ييما لت لخ قالتحقألخ والمقاضـــ ــلت الدول تقدام مســـ وواكـــ
قاء ال ، ، وتحدلد األكــــــــــــول وتجمألدها، وتوفألر الوثائخ، وتيســــــــــــألر ق ثات المحكمة ىلا ىقليمها.  ق مليات ىل

وماإلضـافة ىلا ىكـدار قلم المحكمة الطل،ات الخاكـة ق  والطل،ات المحالة قالنياقة عن  وائر المحكمة، ،لب  
ــاعـدة ىلا أفرـقة اـلدـفا  في أنشــــــــــــــطـة التحقألخ التي تقو  إ اهـا، قمـا في ذـل  منحهـا  القلم ىلا اـلدول تـقدام المســــــــــــ

ــر المحتجزين ىلا  ــا زيارات أســ ر قلم المحكمة أاضــ ــف ــهو  المحتملألن. ويســ ىمكانية الوكــــول ىلا الوثائخ أو الشــ
مر ز ابحتجاز التاقع للمحكمة عن ،ريخ التنســألخ مع الســلطات المختصــة لضــمان حصــول أعضــاء األســر  

مسـاعدة ييما لتصـل قاإلجراءات المت لقة قالت ويضـات،  علا تأشـألرات الدلول. وُ،لب ىلا الدول أاضـا تقدام ال
قما في ذل  عن ،ريخ تحدلد أمكنة وجو  الضــــحااا و عم أنشــــطة الصــــندوا ابســــتئماني لصــــالح الضــــحااا.  

 و ل أشكال المساعدة هذه هي محل تقدلر، ألنها تسهم في  فاءة ونزاهة ىجراءات المحكمة.

ــا رة عن المحكمة وتســـــليمهم  ويظل ىلقاء ال ،  علا األفرا  الخ - 78 ــ ألن ألوامر ىلقاء ال ،  الصـــ اضـــ
 اشكةن ك ومة قالتة،  ما لتضح من قائمة أوامر ىلقاء ال ،   ألر المنفذة المذ ورة في موجز هذا التقرير. 

وواكـــــلت المحكمة تشـــــجيع الدول علا ىاراإ اتفاقات ت اون م ها ييما لت لخ اتتألألر مكان الشـــــهو ،   - 79
ــائية، واإلفراج المؤقت والنهائي عن المشــــــــت،  فألهم أو المتهمألن. ولحســــــــف، لم ُتبرإ أي  وتنفألذ األحك اإ القضــــــ

 اتفاقات جدلدة لةل الفترة المشمولة قالتقرير.

ــألن الت اون مع   - 80 ــي في تحســــ ــل قلم المحكمة ومكتب المدعية ال امة الجهو  الرامية ىلا المضــــ وواكــــ
الم نية قإنفاذ القانون  عما بحتياجات المحكمة، ومســــــــــــاعدة ىجراءات  الشــــــــــــ،كات الو،نية واإلقليمية والدولية

المقاضـاة الو،نية، عند ابقتضـاء، وفقا لمبدأ التمامل. واسـتمر قلم المحكمة والمكتب أاضـا في ال مل م ا في  
ــألن ت،ا ل الم لومات والت اون في مجال تحدلد األكـــو  ــ،كة من الشـــر اء لتحسـ ل ارت،اط وثألخ من أجل ىقامة شـ

 وتجمألدها ومصا رتها.  

ــأن الت ـاون   - 81 وـمدعم مـالي من المفوضـــــــــــــــية األورومـية، نظمـت المحكمـة حلـقة  راســـــــــــــــية ىقليمـية قشــــــــــــ
، مما أتاح منتدى إلشــــرا  جهات  2019لت لخ قإ ارة أمن الشــــهو  في اريتوريا في تشــــرين الثاني/نوفمبر  ييما

ة للســــــــلطات المضــــــــيفة، والمنظمات الشــــــــريكة،  ابتصــــــــال الو،نية وتطوير شــــــــ،كات الت اون. والمحكمة ممتن
والخبراء المشار ألن لدعمهم النفي  وإسهاماتهم ال يمة. وقد ت ألن تأجألل عدة مناس،ات مقررة تهدف ىلا ت زيز  

 .19-الت اون نظرا للقألو  المفروضة علا السفر قسبب جائحة  وفألد

ــفها جهات شـــريكة  - 82 وواكـــلت المحكمة تطوير تفاعلها وت اونها مع المنظمات الدولية واإلقليمية اوكـ
أســـــاســـــية في ت زيز الطاقع ال المي لنظاإ روما األســـــاســـــي، وزيا ة الوعي ق مل المحكمة، واعتما  تشـــــري ات 

ــألن الت اون، والتشـــــجيع علا تحقألخ تمثألل جترافي أوســـــع األن الم وظفألن. وألقت األمألنة تنفألذاة و،نية، وتحســـ
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ــائية للمحكمة في  ، 2020 انون الثاني/لنالر   23ال امة للمومنولث  لمة رئيســـية في حفل افتتاح الســـنة القضـ
 احتفاء قال ةقات الت اونية القائمة منذ أمد ،ويل األن المنظمتألن.

التي جم ت األن قضــاة  وفي الألوإ نفســ ، عقدت المحكمة حلقتها الدراســية القضــائية الســنوية الثالثة، - 83
ذل    في من الوباات القضائية الو،نية واإلقليمية والدولية والمحكمة لت،ا ل ا راء قشأن مسائل مواضيةية، قما

الم،ا ا التوجألهية قشـأن الحدو  الزمنية إلكـدار القرارات القضـائية الرئيسـية التي اعتمدها قضـاة المحكمة في  
  فاءة اإلجراءات.لت زيز  2019تشرين األول/أ تومر 

ــر اء من المجتمع المدني للتوعية  - 84 ــطلع اها الشــــــــــ ــطة التي اضــــــــــ وتقدر المحكمة تقدلرا عاليا األنشــــــــــ
ــي،   ــاســـ ــجيع علا التنفألذ المامل للنظاإ األســـ ــي، والتشـــ ــاســـ قالمحكمة، وت زيز الطاقع ال المي لنظاإ روما األســـ

، عقدت المحكمة،  2020أاار/مالو   14ىلا  12اسـتمرت في المشـار ة في تل  األنشـطة. وفي الفترة من  وقد
عن ،ريخ التداول قالفألدلو، اجتما  المائدة المســــــــتدلرة الســــــــنوي الراقع وال شــــــــرين الذي تنظم  مع المنظمات  

 الحكومية لمناقشة المسائل ذات ابهتماإ المشتر .  ألر

ىكــــــــدار رئي  الوباات المتحدة ومن التطورات التي تثألر قلقا قالتا لةل الفترة المشــــــــمولة قالتقرير  - 85
، الم نون  تجمألد ممتلمات ق   األشــخان المرت،طألن  13928األمر التنفألذي   2020حزيران/لوني   11في 

ــ ألدا للتهدلدات واإلجراءات القســــــرية، قما في ذل  التدااألر المالية  قالمحكمة الجنائية الدولية ، الذي امثل تصــــ
ا ور  في ايـان المحكمـة في نف  التـاريخ، فـإن هـذه التـدااألر  ألر  المحتملـة، ضـــــــــــــــد المحكمـة وموظفألهـا. و مـ 

ــياا التح يقات  ــرفات موظفألها في ســــــــ ــد المحكمة اهدف م لن هو التأثألر علا تصــــــــ ــبوقة المتخذة ضــــــــ المســــــــ
واإلجراءات القضـائية، تشـكل محاولة  ألر مقبولة للتدلل في سـيا ة القانون وأنشـطة المحكمة. وتقف المحكمة  

ــتقةلية وحيا ، قالوباة التي أنا،ها اها  قحزإ ىلا جانب  ــطة ، قاسـ موظفألها، وب تزال ثااتة في التزامها قابضـ
نظاإ روما األســــاســــي والدول األ،راف يي . وتقدر المحكمة تقدلرا عاليا الت بألرات ال دلدة، في أعقاب ىكــــدار  

الدول األ،راف، والدول األ،راف  األمر التنفأـلذي، عن الدعم القوي من جانب جمةـية الدول األ،راف، وفرا ى 
مجتم ـــة في المجموعـــات اإلقليميـــة، والمنظمـــات الـــدوليـــة واإلقليميـــة، والراقطـــات المهنيـــة، والمجتمع المـــدني.  

تزال المحكمة ت تمد علا الدعم الثاات من أكحاب المصلحة فألها، وتشألر ىلا أن تقوي  عمل المحكمة   وب
أن المحكمة تمثل قالنســ،ة لل دلد من هؤبء الضــحااا األمل األلألر  اقو  مصــالح ضــحااا الجرائم الفظي ة، و 

 في تحقألخ ال دالة. 

  
 التطورات المؤسسية  -  رابعا  

 المسائل المتعلقة بالمعاهدة - ألف 

، مما رفع عد  2019تشـــــرين الثاني/نوفمبر  26ىلا نظاإ روما األســـــاســـــي في  انضـــــمت  ألري،ا  - 86
 ولــة. وكـــــــــــــــدقــت  ولــة ،رف واحــدة علا الت ــدلةت المت لقــة قجريمــة ال ــدوان،   123الــدول األ،راف ىلا 

ــاســـــي، ومذل  الغ ال د  اإلجمالي للدول    124وكـــــدقت  ولة ،رف واحدة علا ت دلل الما ة  من النظاإ األســـ
 ولة، علا التوالي. وكـــــــدقت أرمع  ول أ،راف    14 ولة و  39لتي كـــــــدقت علا هذه الت دلةت األ،راف ا

من النظاإ األســــاســــي ييما لت لخ قاألســــلحة التي تســــتخدإ ال وامل   8علا الت دلةت التي أ للت علا الما ة 
لي اإلكـــــاقة قالشـــــظااا  الجرثومية أو ال وامل البألولوجية األلرى، أو الســـــموإ؛ واألســـــلحة التي اكون أثرها األو 
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التي ب امكن  شـفها في جسـم اإلنسـان اواسـطة األشـ ة السـألنية؛ وأسـلحة اللألزر المسـب،ة لل ما، مما لرفع عد   
 الدول األ،راف التي كدقت علا هذه الت دلةت ىلا ست  ول.

، وأكــــ،حت  وانضــــمت  ولة واحدة ىلا ابتفاا قشــــأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصــــاناتها - 87
 الطرف الثامن والس، ألن فألها.

 
 الصندوق الستئماني لصالح الضحايا - باء 

ــل الصـــــــــــــــندوا   19-علا الر م من األثر الملمو  لجـائحـة  وفألـد - 88 علا ال ملـيات المأـلدانـية، واكــــــــــــ
ندوا،  ابســتئماني لصــالح الضــحااا تقدام الدعم واإل اثة  بف الضــحااا الناجألن في ى،ار وبلت . ويقوإ الصــ 

قالت اون مع المنظمات الشـــــريكة ل ، قالتنســـــألخ والتشـــــاور عن  ثب  الل المحكمة، ومع الســـــلطات الحكومية  
 الو،نية والمحلية، ومع ق ثات األمم المتحدة لحفظ السةإ.

وقد از ا  عبء ال مل القانوني والتشتأللي للصندوا ابستئماني لصالح الضحااا لةل الفترة المشمولة   -   89
قرير. وعلا الر م من التحداات المتنوعة، ُأوفدت عدة ق ثات مألدانية لت زيز تنفألذ أوامر الت ويضـات الصـا رة قالت 

ــااا  ــرهم والمجتم ات  والمهدي  و اتانتا  لومانتا في قضــــ ــحااا وأســــ ، التي تنطوي علا جرائم مختلفة أضــــــرت قالضــــ
ــألتي  ــحااا في قضــ ــررة قطرا متنوعة. وييما لت لخ قأهلية الضــ ــ ت آلية والمهدي  لومانتا المحلية المتضــ ، فقد ُوضــ

ألن  للتحقخ اإل اري، واستمرت عملية تحدلد المستفألدلن. وُأنجزت عمليات التحصألل للت ويضات الجماعية في هات 
.   اتانتا . واســـــــتمر تنفألذ الت ويضـــــــات الجماعية ييما لت لخ ققضـــــــية 2020القضـــــــألتألن في الرمع الثاني من عاإ 

 . نتا اندا  وشار  الصندوا أاضا في اإلجراءات المت لقة قالت ويضات في قضية 

دعم ومن لةل ارنامج وباة المســاعدة، لوفر الصــندوا ابســتئماني أنشــطة لمســب الةيش، ويقدإ ال - 90
الطبي لضـــــــحااا ال نف الجنســـــــي ولمن ت رضـــــــوا للتشـــــــوي  أو اتر األ،راف أو الحروا، ويقدإ لدمات ىعا ة  

، اضـطلع الصـندوا  19-التأهألل النفسـي لم الجة الصـدمات النفسـية. وعقب حابت التألألر التي سـببها  وفألد
. وتم ابنتهاء 2020ل عاإ ابســــــتئماني، مع شــــــر ائ  من المنظمات، قأنشــــــطة علا اإلنترنت في أو ندا لة

من عملية التيار المنظمات الشــريكة لبرامج المســاعدة في جمهورية أفري يا الوســطا و وت  افوار وجمهورية  
ــندوا  2020المونتو الدامقرا،ية، ومن المقرر أن تبدأ البرامج في هذه البلدان في نهااة عاإ  .  ما أنجز الصـــ

 لمحتملة في جورجيا و ألنيا ومالي.تقأليمات ابحتياجات لبرامج المساعدة ا

وقد هزفت وفاة رئي  مجل  ى ارة الصـندوا ابسـتئماني لصـالح الضـحااا، فأللألبي ميشـلألني، فجأة في  - 91
ــان/أاريل  ــاط مجتمع نظاإ  2020نيســ ــرت  وأح،اءه، وتر  ت أكــــداؤها ق مخ في الده أورو واي وفي أوســ ، أســ

ــي، وأثرت ىلا حد  بألر في أعضــــــــــاء ــاســــــــ ــر ائ . وفي   روما األســــــــ ــندوا وشــــــــ المجل  و ذل  موظفي الصــــــــ
ــان/أاريل   29 ــلألني في منصـــــــــب الرئي .  2020نيســـــــ ــألد ميشـــــــ ، انتخب المجل  ماما  واتي  ومبيا للفا للســـــــ

 وانتخبت جمةية الدول األ،راف مألنو تافاري  مألراقال لملء الشا ر في المجل  الذي تر   السألد ميشلألني. 

 وأسرهم.  صالح الضحااا قالدول والميانات أن تقدإ تبرعات لصالح الضحااا ويهألب الصندوا ابستئماني ل  -   92

 
 تأثير مرض فيروس كورونا على العمليات - جيم 

ــطل ت المحكمة قاســـــــــــــتجاقة مت د ة المســـــــــــــتويات للتخفيف من آثار جائحة  وفألد - 93 علا  19-اضـــــــــــ
  مبنا مقرها في بهاي في آذار/ عملياتها. ومن أجل حمااة كــحة وســةمة الموظفألن، أ لقت المحكمة مؤقتا
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، اناء علا مشـــــــــورة الســـــــــلطات الهولنداة، وتمشـــــــــيا مع التدااألر التي اتخذتها المنظمات الدولية 2020مار  
األلرى. ونفذت المحكمة أاضـــــــا تدااألر مماثلة في مكاتبها القطرية وفي مكتب ابتصـــــــال التاقع لها في األمم  

 المتحدة في نألويور .

كمة انجاح في ى،ار فترة زمنية قصــألرة ترتأل،ات عمل جدلدة عن ق د لضــمان اســتمرارية ونفذت المح - 94
ــات نظاإ األمم المتحدة الموحد،   ــسـ ــياا من التفاعل الوثألخ مع مؤسـ ــتفا ت المحكمة في هذا السـ ال مليات. واسـ

علا الموظفألن وال مليات. وســـــــــ ت   19-وأســـــــــهمت في ت،ا ل أفضـــــــــل الممارســـــــــات للتخفيف من أثر  وفألد
المحكمة انشـــــــاط ىلا ىاجا  ســـــــبل لم الجة األثر الســـــــلبي للقألو  المفروضـــــــة علا الســـــــفر المت لخ قال مليات  

عن ،ريخ ىاجا  ادائل للســـــــــفر، و ذل  عن ،ريخ ال مل مع المنظمات الدولية  19-المألدانية قســـــــــبب قكوفألد
 ضة.  األلرى لضمان ىمكانية ابضطة  قالسفر الضروري علا الر م من القألو  المفرو 

. وييمـا لت لخ ـقإعـا ة فتح  2020وـمدأت المحكمـة في ىعـا ة فتح مبنا مقرهـا ـتدريجـيا في حزيران/لونـي   -   95
 المتحدة.  المكاتب لارج هولندا، تاق ت المحكمة عن  ثب مشورة سلطات الدولة المضيفة المختصة واألمم 

  
 الخالصة  -   خامسا  

القألو  المفروضـة علا السـفر وابجتماعات الما اة قسـبب علا الر م من التحداات التي نجمت عن  - 96
، أحرزت المحكمـة تـقدمـا هـامـا لةل الفترة المشــــــــــــــموـلة ـقالتقرير في ىجراءاتهـا التمهأـلدـاة واباـتدائـية 19- وفأـلد

وابســــــــتئنايية وفي مجال الت ويضــــــــات، و ذل  في التح يقات والدراســــــــات األولية التي أجراها مكتب المدعية  
ن األن التطورات الـ،ارزة، الحكم علا متهم واحـد، وابنتهـاء من تـقدام األ ـلة في ىحـدى المحـا مـات،  ال ـامـة. وم

ــت،  فألهم ىلا المحكمة،   ومدء محا مة ألرى، واعتما  التهم الموجهة ىلا اثنألن من المتهمألن، ونقل أحد المشــــــــــ
 واإلذن قإجراء تح يقألن جدلدلن.

ةذ ألألر، تؤ ي المحكمة  ورا أسـاسـيا في نظاإ روما األسـاسـي ومصـفتها محكمة  ائمة للجأ ىلألها  م - 97
لل ـــدالـــة الجنـــائيـــة الـــدوليـــة اهـــدف ىنهـــاء اإلفةت من ال قـــاب علا ألطر الجرائم التي تهم المجتمع الـــدولي  
واإلســــهاإ في من ها. ولتحقألخ النجاح في هذه التطل ات، تحتاج المحكمة ىلا  عم قوي ومتســــخ من المجتمع  

طة  اوبلتها وكــون اســتقةلها. ويكتســي هذا األمر أهمية أ بر في ضــوء التهدلدات والهجمات  الدولي لةضــ 
 المتزالدة ضد المحكمة.

ــاعدة الهامة التي قدمتها منظومة األمم المتحدة  - 98 ــكال المســ وتقر المحكمة مع ابمتنان قال دلد من أشــ
ول المتمثل في أنشــطتها الجارية في مجال التحقألخ  لةل الفترة المشــمولة قالتقرير، وهي تقدر  ذل  ت اون الد

واب عاء ال اإ والمقاضــاة، وتقدر  ذل  ايانات الدعم الثاات ال دلدة الم رب عن  في منتداات ريي ة المســتوى  
 مثل الجمةية ال امة.

 

 


