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،  2020/2021تتضمن هذه الوثيقة التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية عن أنشطتها في الفترة  
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 2020/2021تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أنشطتها في الفترة    
 

 موجز  
أحرزت المحكمة الجنائية الدولية تقدما كبألرا في أنشـطتها الةل الفترة المشـمولة لالتقرير علا الر م  

(. ومن األن التطورات البــارزة، 19-)كوفألــدمن التحــدتــات ال مليــة النــاجمــة عن جــائحــة مر  فألرو  كورونــا  
أ ين متهم واحد وصـدر حكم علي؛  وتم تككألد حكمألن ااتدائألألن في استـتانا   وأدأت محاكمة واحدة واتـتمر 
ــتب؛ فألهم ىلا  تقدتم األ لة في محاكمة أالرى  واعُتمدت التهم الموجهة ىلا متهَمأْلن اثنألن  ونقل اثنان من المشـ

حقألق جديد واحد  وتلقا المدعي ال اإ ىحالة جديدة واحدة  وجرى ىتماإ أرأع  راتــــــــات  المحكمة  وجرى فتح ت 
ــاة جد ، ورئيد جديد، ومد  عاإ جديد،  ــتة قضــــ ــهدت المحكمة تكألألرا كبألرا في البيا ة لانتةاق تــــ أولية. وشــــ

ىلا ت زيز وانةرطت، ىضــافة ىلا أنشــطتها القضــائية وأنشــطة اس عا ، انشــا  في عملية استــت را  الرامية 
 المؤتسة وأ ائها ال اإ.

ــائها، الن ر في   ــية تحاَكم فألها  30وإجماس، فقد لاشـــــــرت المحكمة، منذ ىنشـــــ ــتبها  ي؛  46قضـــــ مشـــــ
حالة: أفكانسـتان، وأو ندا، وأنكة ت//ميانمار، وأوروندي، وجمهورية   14متهما. وقد ُفتحت تحبيقات في   أو

والثانية، وجمهورية الكونكو الدتمقراطية، وجورجيا، و ارفور )الســـــــو ان(، الحالتان األولا  -أفريبيا الوتـــــــطا  
 و ولة فلسطألن، وكوت  تفوار، وكألنيا، ولألبيا، ومالي.

جريمـة من الجرائم المرتكـبة   61والةل الفترة المشــــــــــــــموـلة ـلالتقرير، أ ين  ومألنـي  أونكوين ـلارتكـاق   
وحكم علي؛ لالســجن لمدة  2005و   2002ا األن عامي ضــد اسنســانية وجرائم الحرق ارتكبت في شــمال أو ند

 عاما. وحكم اس انة والحكم لال قوأة هما قألد استتانا . 25

عاما سرتكاق جرائم   30وأكدت  ائرة استـــــتانا  ى انة اوتـــــكو نتا اندا والحكم علي؛ لالســـــجن لمدة  
قراطـية. و يمـا يت لق لالحـالة في  ضــــــــــــــد اسنســــــــــــــانـية وجرائم حرق ارتكـبت في ىيتوري، جمهورية الكونكو الدتم

  تفوار، أيدت  ائرة استتانا  حكمي البرا ة الصا رين لكل من لوران غبا بو وشارل الي  و ت؛. كوت

  2021شـــــــــــــــبا /فبراير   16و يمـا يت لق ـلالحـاـلة الـثانـية في جمهورـية أفريبـيا الوتــــــــــــــطا، ـادأت في  
، “أنتي لاسكا”للذين يزعم أنهما عضـــــوان لارزان في حركة محاكمة ألفريد ييكاتوإ وأاتريد ى وار  نكاتســـــونا، ا

اتهم ارتكاق جرائم ضـد اسنسـانية وجرائم حرق. و يما يت لق لالحالة نفسـها، اتـتسـلم محمد تـ ألد عبد الكاني، 
ويزعم أن؛ عضــــو لارز في مألليشــــيا تــــألليكا، وُنقل ىلا عهدة المحكمة لموجع أمر الببر علي؛ الصــــا ر في  

 اتهمة ارتكاق جرائم ضد اسنسانية وجرائم حرق. 2019عاإ 

ــن أم عبد ال زيز أم محمد أم محمو  اتهم    ــتمرت محاكمة الحســــــ و يما يت لق لالحالة في مالي، اتــــــ
 في تمبكتو. 2013 و 2012ارتكاق جرائم ضد اسنسانية وجرائم حرق ُيزعم وقوعها في عامي 

ـتككأـلد تهم ضــــــــــــــد علي محمـد علي عـبد الرحمن ـلارتكـاق جرائم  و يمـا يت لق ـلالحـاـلة في  ارفور، تم   
ــانيــة وجرائم حرق زعم أنهــا ارتكبــت في عــامي   ، وجرى تقــدتمــ؛ للمحــاكمــة.  2004و    2003ضـــــــــــــــد اسنســـــــــــــ

ــرين الثاني/نوفمبر   و يما ــ؛ في تشــــ ــألرو نفســــ ــلم اول غيشــــ ، وأ د ذل  جرى  2020يت لق لالحالة في كألنيا، تــــ
رائم مةلة لإقامة ال دل، وتتكلف هذه الجرائم من ممارتـــــة تكثألر مفســـــد علا تقدتم؛ للمحاكمة اتهمة ارتكاق ج

 شهو  المحكمة.
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ــدرت؛ الدائرة   و يما يت لق لالحالة في  ولة فلســــــــطألن، فتح المدعي ال اإ تحبيقا في أعقاق حكم أصــــــ
لبألن، طلع المدعي التمهألدتة األولا لشـــــــــكن الوستة القضـــــــــائية اسقليمية للمحكمة. و يما يت لق لالحالة في الف

 ال اإ ىذنا قضائيا لفتح تحقألق  وس يزال الطلع م لقا.

وظلت المحكمة تح ا ات اون َقي ِّم للكاتة مع األمم المتحدة، ُقدإ علا أتـــــــــا  اتـــــــــتر ا  التكالي ،   
ل  لشكن طائفة وات ة من المسائل، وس تيما في شكل المساعدة التنفألذتة في المألدان. وأاسضافة ىلا ذل ، ظ 

 ما قدمت؛ الدول األطرا  و ول أالرى من ت اون ومساعدة و عم أتاتيا ل مليات المحكمة.

 فر ا، وهم: 12وس تزال طلبات اسعتقال والتسليم الصا رة عن المحكمة م لقة ضد  

  )أ( 2012جمهورية الكونكو الدتمقراطية: تأللفستر مو اكومورا، منذ عاإ  )أ( 

  2005نسنت أوتـ ِـّي، منذ عاإ أو ندا: جوزي  كوني وفأل  )ق( 

   2010و    2009  وعمر البشــــــــــــــألر، منـذ عـامي  2007 ارفور: أحمـد هـارون، منـذ عـاإ   )ج( 
  2014  وعبد هللا اندة، منذ عاإ 2012وعبد الرحيم محمد حسألن، منذ عاإ  

  2015  وفأللألع كألبكوي/ األت، منذ عاإ 2013كألنيا: والتر لاراتا، منذ عاإ   ) ( 

   )أ( 2013  والتهامي محمد الالد، منذ عاإ 2011تــــي  استــــةإ القذافي، منذ عاإ  لألبيا:   )ه( 
 .)أ( 2017ومحمو  مصطفا اوتي  الورفلي، منذ عاإ 

وتــدعو المحكمــة الــدول األطرا  و ألرهــا ىلا تقــدتم مــا يلزإ من ت ــاون ومســـــــــــــــاعــدة من أجــل ىلقــا   
 الببر علألهم وتسليمهم ىلا المحكمة.

 
ــتر مو اكومورا )فيتقوإ مكتع   )أ(  ــأللفســــ ( والتهامي محمد الالد 2019 المدعي ال اإ حاليا لالتحقق من الو يات المبلغ عنها لســــ

 (.2021(  ومحمو  مصطفا اوتي  الورفلي )في 2021)في 
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 مقدمة  -   أول  
، 2021تموز/يوليــ؛    31ىلا    2020آق/أ ســــــــــــــطد    1تقــدإ هــذا التقرير، الــذي تكطي الفترة من   - 1

الــــدوليــــة )ان ر    6للمــــا ة   وفقــــا الجنــــائيــــة  والمحكمــــة  المتحــــدة  األمم  األن  اتفــــاا ال ةقــــة    A/58/874من 
 .( 1) ق ها الشبكي(. وتتوافر م لومات تفصأللية عن أنشطة المحكمة علا مو A/58/874/Add.1 و
  

 آخر المستجدات فيما يتعلق باألنشطة القضائية وأنشطة الدعاء  -  ثانيا  
 الحالت والقضايا -  ألف 

ضــــحية في قضــــاتا تن ر فألها  11  000الةل الفترة المشــــمولة لالتقرير، شــــارو ما مجموع؛ حوالي  - 2
،  الحســن في قضــية   547اتــتمارة جديدة لطلبات الضــحاتا، منها   2  300المحكمة. وتلقت المحكمة أكثر من  

  اتـتمارة   1  151 . وقد ور  ما مجموع؛ عبد الرحمن في قضـية    900، وحوالي  ييكاتووإ ونكاتسـونا في قضـية    864و  
. وأاسضافة ىلا ذل ، المهدي ونتا ندا ولوأانكامن طلبات جبر الضرر في ىجرا ات جبر الضرر في قضاتا 

 طلبا من الطلبات القائمة. 947تلقت المحكمة أتضا م لومات متال ة لشكن 
 

 الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية  -   1 

 اسجرا ات القضائية  )أ(  
 المدعي ال اإ ضد توما  لوأانكا  يأللو   

واصــــلت الدائرة اساتدائية الثانية الن ر في الطف تنفألذ الت ويضــــات الجمازية الرمزية والت ويضــــات  - 3
علا التوالي. وحتا    2017و    2016الجمـازيـة القـائمـة علا الةـدمـات، التي تمـت الموافقـة علألهـا في عـامي  

سـتفألدين من الت ويضـات في هذه القضـية. والموعد النهائي لتقدتم  ضـحية كم 1 095 ــــــــــــــــ اآلن، تم اسعترا  ا 
. وأدأ تنفألذ الت ويضـــــــــــــات الجمازية القائمة علا 2021تشـــــــــــــرين األول/أكتوأر   1طلبات الت ويضـــــــــــــات هو 
 .2021الةدمات في آذار/مار  

 
 المدعي ال اإ ضد جألرمألن كاتانكا   

تنفألذ أمرها المت لق ادفع ت ويضـــــــات جبر الضـــــــرر الصـــــــا ر تواصـــــــل الدائرة اساتدائية الثانية الن ر في   -   4
. وأصـــــــدرت قرارات لالموافقة علا تنفألذ الت ويضـــــــات الجمازية في شـــــــكل  عم نفســـــــي 2017آذار/مار     24 في 

 ومساعدة ىتكان اديلة. وقد أوش  ىتماإ تنفألذ الت ويضات الجمازية في شكل مساعدة ت ليمية وأنشطة مدرة للدالل. 
 

 اإ ضد اوتكو نتا اندا المدعي ال    

، أصـدرت الدائرة اساتدائية السـا تـة أمرها لشـكن الت ويضـات، وحد ت  ي؛ 2021آذار/مار    8في  - 5
ــألد نتا اندا المســـــــــــؤولية عنها لمبلغ   ملألون  وسر. ومنحت الدائرة   30مجمو  الت ويضـــــــــــات التي يتحمل الســـــــــ

ريقة للم الجة الكلية للضـــرر المت د  األوج؛  الضـــحاتا ت ويضـــات جمازية ل ناصـــر فر تة لاعتبارها أنســـع ط

 __________ 

 (1) www.icc-cpi.int. 

https://undocs.org/ar/A/58/874
https://undocs.org/ar/A/58/874/Add.1
http://www.icc-cpi.int/
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الذي ت اني من؛ ال د  الكبألر من الضـــــــحاتا المؤهلألن للحصـــــــول علا ت ويضـــــــات في القضـــــــية. وجرى تقدتم  
 ط ون ضد األمر من السألد نتا اندا وأحد الممثلألن القانونألألن للضحاتا  ولم يبت ل د في تل  الط ون.

 ائرة استـــــــــــتانا  ى انة الســـــــــــألد نتا اندا لارتكاق جرائم ضـــــــــــد ، أكدت  2021آذار/مار    30وفي  - 6
 عاما الذي أصدرت؛ الدائرة اساتدائية. 30اسنسانية وجرائم حرق، وأيدت الحكم لالسجن لمدة 

 
 التحبيقات  )ق(  

واصــــل مكتع المدعي ال اإ ال مل مع الســــلطات الوطنية ومةتلف أصــــحاق المصــــلحة ل ية تكمألن  - 7
لتكامل في تــــــــــــــياا اسجرا ات الجارية والجهو  التي تبذلها الســــــــــــــلطات الوطنية في مكافحة  الت اون وت زيز ا

 اسفةت من ال قاق.
 

 الحالة في أوغندا  -   2 

 اسجرا ات القضائية  )أ(  
 المدعي ال اإ ضد  ومألني  أونكوين   

وقرارها اتحديد ال قوأة   2021شــــــــــــــبا /فبراير   4أصــــــــــــــدرت الدائرة اساتدائية التاتــــــــــــــ ة حكمها في  - 8
جريمة من الجرائم ضــــد اسنســــانية وجرائم الحرق   61. وأ ين الســــألد أونكوين لارتكاق  2021أتار/مايو   6 في

 تنة. وقد ط ن في كل من القرارين  ولم يبت ل د في هذين الط نألن. 25وحكم علي؛ لالسجن لمدة 

ــدائرة اساتــدائيــة تن ر في ىجرا ات الجب  - 9 ر، ومن المقرر تقــدتم المــذكرات الرئيســــــــــــــيــة في وس تزال ال
. وأوعزت الدائرة ىلا قلم المحكمة لكن تجري تحديدا شـــــــــــامة للضـــــــــــحاتا المباشـــــــــــرين  2021أيلول/تـــــــــــبتمبر  

 المباشرين الذين تحتمل أن تكونوا مؤهلألن للحصول علا ت ويضات. و ألر
 

 التحبيقات  )ق(  
ــا  الألو   - 10 ــتكشــ ــل مكتع المدعي ال اإ اتــ ــبل الببر علا جوزي  كوني، الذي ُيدعا أن؛ واصــ وتــ

قائد جي/ الرق للمقاومة، أو تســــــــليم؛. وواصــــــــل المكتع تشــــــــجيع اسضــــــــطة  لاسجرا ات الوطنية المت لقة 
 لطرفي النزا  كلألهما.

 
 الحالة األولى في جمهورية أفريقيا الوسطى والحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى  -   3 

، أالكت الدائرة التمهألدتة الثانية الصــــندوا استــــتاماني للضــــحاتا 2020ن األول/أكتوأر  تشــــري   7في  - 11
لكن األنشطة المقترحة في جمهورية أفريبيا الوتطا في ىطار وستة الصندوا المت لقة لالمساعدة، علا النحو  

ــندوا، س يب  50المبألن في اسالطار المقدإ لموجع الما ة   ــاتــــي للصــ ــبقا )أ( من الن اإ األتــ دو أنها تحد  مســ
 أي مسكلة تبت فألها المحكمة.
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 اسجرا ات القضائية  )أ(  
 األألر ايمبا  ومبو   - المدعي ال اإ ضد جان    

، رفضـــــــــــــت الدائرة التمهألدتة الثانية طلع الســـــــــــــألد ايمبا ل ذن 2020تشـــــــــــــرين األول/أكتوأر    1في  - 12
انت قد رفضـت  ي؛ الدائرة مطالبت؛ لالت وير الذي ك 2020أتار/مايو  18لاتـتانا  قرار الدائرة الصـا ر في 

 واألضرار نتيجة سلكا   ائرة استتانا  حكم ى انت؛.
 

 ى وار نكاتسونا   - المدعي ال اإ ضد ألفريد ييكاتوإ وأاتريد    
، رفضـــــت  ائرة استـــــتانا  ط ن الســـــألد ييكاتوإ في قرار الدائرة 2020تشـــــرين األول/أكتوأر   9في  - 13

 الذي اللصت  ي؛ ىلا قبول القضية المرفوعة ضده. 2020نيسان/أاريل  28سة المؤرخ اساتدائية الةام

ــبا /فبراير   16وأدأت المحاكمة في  - 14 أماإ الدائرة اساتدائية الةامســـــــــة، وأدأ المدعي ال اإ  2021شـــــــ
م أماإ شـــــــــاهدا قد أ لوا لشـــــــــها اته 15، كان 2021آذار/مار . وحتا نهاتة تموز/يولي؛    15تقدتم األ لة في 

 الدائرة. وُقدمت شها ة عد  من الشهو  اآلالرين كتالة.
 

 المدعي ال اإ ضد محمد ت ألد عبد الكاني   
 ، اتـتسـلم السـألد تـ ألد، وُيد عا أن؛ قائد وعضـو ر يع المسـتوى في2021كانون الثاني/يناير    24في  - 15

  ة لكمر الببر الصــــا ر ضــــده في، ونقل ىلا عهدة المحكمة، عم“تــــألليكا”جماعة المألليشــــيا الم روفة لاتــــم  
ــانية يزعم أنها ارتكبت في  2019كانون الثاني/يناير   7 ــد اسنسـ ــبع تهم لارتكاق جرائم حرق وجرائم ضـ لانكي    لسـ

، مُثل السـألد تـ ألد ألول مرة  2021كانون الثاني/يناير    29. وفي 2013األن نيسـان/أاريل وتشـرين الثاني/نوفمبر  
 /تشــــــــــرين األول  12لتمهألدتة الثانية. ومن المقرر أن تبدأ جلســــــــــة ىقرار التهم في  أماإ القاضــــــــــي المنفر  للدائرة ا 

 .2021أكتوأر  
 

 التحبيقات  )ق(  
ــية  - 16 ــيما  يما يت لق لقضـــ ــياا التحبيقات الجارية في الحالة، وس تـــ ــونا  ييكاتوإفي تـــ ــية    ونكاتســـ وقضـــ

ــ ألد الدان. وظل من األولويات الحفاظ علا الت اون  ل ثة ىلا أرأ ة   15، قاإ مكتع المدعي ال اإ لإجرا  تــــــــــ
مع الســــــــلطات المنتةبة والم ألنة حديثا في جمهورية أفريبيا الوتــــــــطا ومواصــــــــلة ت زيز هذا الت اون، وت زيز  
وإ امة الت اون من جانع أصـــــحاق المصـــــلحة الرئيســـــألألن، لما في ذل  ل ثة األمم المتحدة المتكاملة المت د ة 

رار في جمهورية أفريبيا الوتــــطا وعدة كيانات ووكاست تال ة لمن ومة األمم المتحدة، األل ا  لتحقألق استــــتق
 فضة عن البلدان المجاورة.

وواصـل المكتع رصـد وتشـجيع اسجرا ات الجنائية الوطنية، فضـة عن الت اون وتبا ل الةبرات مع  - 17
 الجنائية الةاصة.الجهات القضائية الوطنية الفاعلة، لما فألها المحكمة 

 



A/76/293  

 

21-11572 7/21 

 

 الحالة في دارفور  -   4 

 اسجرا ات القضائية  )أ(  
 المدعي ال اإ ضد علي محمد علي عبد الرحمن )علي كوشألع(   

ــة ىقرار التهم في الفترة من  - 18 ، 2021تموز/يولي؛  9. وفي 2021أتار/مايو  26ىلا  24عقدت جلســــــ
ــانية يزعم أنها ارتكبت األن  تهمة لارتكاق جر  31أقرت الدائرة التمهألدتة الثانية  ائم حرق وجرائم ضــــــــــــد اسنســــــــــ

علا األقل في كو وإ وأندتــــي ومكجر و ليل والمناطق المحيطة    2004ونيســــان/أاريل    2003آق/أ ســــطد  
 اها في  ارفور لالسو ان وقدمت السألد عبد الرحمن للمحاكمة.

ــألد عبد الرحمن في تســــــــ  - 19 ــا رة عن الدائرة والةل الفترة المشــــــــمولة لالتقرير، ط ن الســــــ ة قرارات صــــــ
التمهألــدتــة الثــانيــة، لمــا في ذلــ  أرأ ــة قرارات لــاسلقــا  علا احتجــازه في انت ــار المحــاكمــة. ومن األن هــذه  

 الط ون التس ة، رفضت  ائرة استتانا  جميع الط ون لاتتثنا  ط نألن، س يزاسن قألد الن ر.
 

 التحبيقات  )ق(  
ثـة ىلا تــــــــــــــتـة الـدان لجمع األ لـة وإجرا  مقـااةت مع الشــــــــــــــهو . ل   35أوفـد مكتـع المـدعي ال ـاإ   - 20
إ عمة لقرار المجلد   وكمـــا ، (2005)  1593أارز تقرير المـــدزيـــة ال ـــامـــة األالألر ىلا مجلد األمن المقـــد 
من الةل  عم حاتـــــــــــــم من األمم المتحدة   -ذاو ، فقد قامت المدزية ال امة آن 2021حزيران/يوني؛   9اتاريخ  

لكول زيارة تقوإ اها المدعي ال اإ للمحكمة الجنائية الدولية   2021في أوائل حزيران/يوني؛   -وحكومة السو ان 
عـامـا مـنذ أن أحـال مجلد األمن حـاـلة  ارفور ىلا المـدعي ال ـاإ. وُوق ِّ ـت مـذكرة   15ىلا  ارفور مـنذ أكثر من 

، واضـــــطلع المكتع ل دها لكنشـــــطة تحقألق 2021شـــــبا /فبراير   14ع وحكومة الســـــو ان في تفاهم األن المكت 
ــاركـاـت؛ البـنا ة مع الوزارات   ــا من مشــــــــــــ مأـلدانـية وأوفـد الب ـثة المـذكورة أعةه ىلا  ارفور. وكثف المكـتع أتضــــــــــــ

 الحكومية ذات الصلة  يما يت لق لكوامر الببر  ألر المنفذة.
 

 الحالة في كينيا  -   5 

 اسجرا ات القضائية  )أ(  
 المدعي ال اإ ضد اول غيشألرو   

، تـلم السـألد غيشـألرو نفسـ؛ ىلا تـلطات هولندا عمة لكمر قبر 2020تشـرين الثاني/نوفمبر    2في  - 21
أصـــــدرت؛ الدائرة التمهألدتة الثانية علا أتـــــا  اسشـــــتباه في ارتكال؛ جرائم مةلة لإقامة ال دل تتمثل في التكثألر 

، مثل الســــألد غيشــــألرو ألول مرة أماإ 2020تشــــرين الثاني/نوفمبر   6تكثألرا فاتــــدا. وفي    علا شــــهو  المحكمة
ــد  2020كانون األول/ تســــــــــــمبر   11الدائرة التمهألدتة ألف. وفي  ، فصــــــــــــلت الدائرة القضــــــــــــية المرفوعة ضــــــــــ

علا   ، وافقت الدائرة2021كانون الثاني/يناير   29غيشألرو عن القضية المرفوعة ضد السألد األت. وفي   السألد
 .119طلع السألد غيشألرو لاسفراج المؤقت رهنا لشرو  اتتنا ا ىلا الما ة 

ــار القانوني 2021آذار/مار    8وفي  - 22 ــتشــ ــتانا  الط ن المقدإ من مكتع المســ ، رفضــــت  ائرة استــ
ــكن انطباا الما ة  ــد قرار الدائرة التمهألدتة ألف لشـــ ثبات، من القواعد اسجرائية وقواعد اس 165ال اإ للدفا  ضـــ

، تلقت الدائرة التمهألدتة ألف مذكرات  2021نيسان/أاريل    30لصيكتها الم دلة مؤقتا، علا هذه القضية. وفي  

https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)
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(  وُقدمت ر و  علا 3) 165الطية من الطرفألن، لتحل محل جلســــة استــــتما  لشــــكن ىقرار التهم وفقا للما ة 
 .2021أتار/مايو  18و  7تل  المذكرات في 

، أصدرت الدائرة أمرا يت لق اتنحي المدعي ال اإ عن القضية الراهنة، 2021يوني؛ /حزيران 29وفي   - 23
 أحاطت  ي؛ علما اتنحي المدعي ال اإ وحد ت تب ات ذل .

، أقرت الــدائرة التمهألــدتــة ألف ثمــاني تهم لــارتكــاق جرائم مةلــة لــإقــامــة 2021تموز/يوليــ؛    15وفي   - 24
 وقدمت السألد غيشألرو للمحاكمة. 2015وأيلول/تبتمبر   2013ل  ال دل يزعم أنها ارتكبت األن نيسان/أاري 

 
 التحبيقات  )ق(  

قاإ مكتع المدعي ال اإ اثةث ل ثات ىلا الد واحد لجمع األ لة وإجرا  مقااةت مع الشـــــــــهو  لشـــــــــكن  -   25
جيع علا  الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت ضـــــــد ىقامة ال دل  يما يت لق لالحالة في كألنيا. وواصـــــــل المكتع التشـــــــ 
ــا رة لحقهم أوامر لإلقا  الببر سرتكاق جرائم مةلة لإقامة ال دل لموجع   ــليم األفرا  المتبقألن الصــ   70 الما ة تســ

ــكن ا عا ات   ــي للمحكمة الجنائية الدولية. وظل مكتع المدعي ال اإ يتلقا م لومات لشـــ ــاتـــ من ن اإ روما األتـــ
 . 2008- 2007أعقبت اسنتةالات في الفترة  ارتكاق جرائم ضد اسنسانية أثنا  أحداث ال نف التي 

 
 الحالة في ليبيا  -   6 

 التحبيقات   
ــهو    13قاإ مكتع المدعي ال اإ لإجرا   - 26 ــتة الدان لجمع األ لة وإجرا  مقااةت مع الشـــــ ل ثة ىلا تـــــ

لشكن الجرائم التي يزعم أن جميع أطرا  النزا  قد ارتكبتها. وكما أارز المكتع في تقاريره المقدمة ىلا مجلد  
، واصـــــــــــــــل المكتــع جهو ه المبــذولــة 2021أتــار/مــايو    17، وآالرهــا في  (2011)  1970األمن عمة لــالقرار  

للمضــــــي قدما في التحبيقات المت لقة لالقضــــــاتا القائمة والقضــــــاتا الجديدة المحتملة، ولدعوة الدول وأصــــــحاق  
ارير عن المصـــــــــــــلحة ىلا ضـــــــــــــمان تنفألذ األوامر الم لقة لإلقا  الببر. وفي ذل  الصـــــــــــــد ، تلقا المكتع تق

ا عا ات لشكن وفاة اثنألن من المشتب؛ فألهم، وهما السألد الورفلي والسألد التهامي، ويجري البياإ ل مليات تحقق  
للتككد من تل  اس عا ات. وواصــــل المكتع، في ىطار أنشــــطة التحقألق التي تضــــطلع اها، تكمألن الت اون مع 

ــيع عد  من الدول والمن مات الدولية واسقليمية، لما فألها  ــتمر في توتـ ل ثة األمم المتحدة للدعم في لألبيا، واتـ
 وت زيز شبكة ت اون؛ القائمة لتحقألق مزيد من التقدإ في تحبيقات؛.

 
 الحالة في كوت ديفوار  -   7 

ــبتمبر    8في  - 27 ــحاتا لكن  2020أيلول/تــــ ــتاماني للضــــ ــندوا استــــ ، أالكت الدائرة التمهألدتة الثانية الصــــ
 تفوار في ىطار وستة الصـــــــــندوا المت لقة لالمســـــــــاعدة، علا النحو المبألن في  األنشـــــــــطة المقترحة في كوت 
)أ( من الن اإ األتــــاتــــي للصــــندوا، س يبدو أنها تحد  مســــبقا أي مســــكلة   50اسالطار المقدإ لموجع الما ة 

 تبت فألها المحكمة.
 

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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 اسجرا ات القضائية  )أ(  
 المدعي ال اإ ضد لوران غبا بو وشارل الي؛  و ت؛   

، أكدت  ائرة استــــــــتانا ، لاأل لبية، تبرئة الســــــــألد غبا بو والســــــــألد الي؛ 2021آذار/مار    31في  - 28
 و ت؛، في قرار اتــــــتانا  المدعي ال اإ ضــــــد قرار الدائرة اساتدائية األولا اتبرئة المتهمألن ل د تقدتم طلبات  

 لشكن عدإ وجو  ما تستوجع المسا لة.
 

 و المدعي ال اإ ضد تيمون غبا ب  
ــ؛    19في   - 29 ــاإ المؤرخ 2021تموز/يوليـ ــدعي ال ـ ــع المـ ــة علا طلـ ــانيـ ــة الثـ ــدتـ ــدائرة التمهألـ ــت الـ ، وافقـ
لإلكا  أمر الببر الصا ر لحق تيمون غبا بو. واللصت الدائرة ىلا أن التطورات    2021حزيران/يوني؛  15

 لة التي اتــــتند ىلألها التي شــــهدتها قضــــية لوران غبا بو في مرحلة المحاكمة واستــــتانا  قد أوضــــحت أن األ
أمر الببر الصـــــــــــــــا ر لحق تــــــــــــــيمون غبــا بو لم ت ــد ممكنــا اعتبــار أنهــا تلبي عتبــة اسثبــات المطلوأــة في  

 ، الفقرة الفرزية أ من ن اإ روما األتاتي.1، الفقرة 58 الما ة
 

 التحبيقات  )ق(  
أل لة  يما يت لق لالجرائم ل ثة ىلا ثةثة الدان وواصــــــــــــل جمع ا  16قاإ مكتع المدعي ال اإ لإجرا   - 30

 المزعوإ ارتكااها الةل أعمال ال نف التي ارتكبتها األطرا  األالرى الم نية ل د اسنتةالات.
 

 الحالة في مالي  -   8 

 اسجرا ات القضائية  )أ(  
 المدعي ال اإ ضد أحمد الفقي المهدي   

أقرت  ي؛ النســــةة المحدثة من الطة    ، أصــــدرت الدائرة اساتدائية الثامنة قرارا2019في آذار/مار    - 31
ــتمر التنفألذ  ــحاتا. وفي أعقاق ذل  القرار، اتـ ــالح الضـ ــتاماني لصـ ــندوا استـ ــة لالصـ ــات الةاصـ تنفألذ الت ويضـ

 .2022الةل الفترة المشمولة لالتقرير ومن المتوقع أن تستمر حتا عاإ 
 

 المدعي ال اإ ضد الحسن أم عبد ال زيز أم محمد أم محمو    
أماإ الدائرة اساتدائية ال اشـــــــــــرة، طوال    2020تموز/يولي؛   14اتـــــــــــتمرت المحاكمة، التي ادأت في   - 32

.  2020آق/أ ســــــــــــطد    25. وأدأ اس عا  تقدتم األ لة في 2021والةل عاإ   2020الفترة المتببية من عاإ  
ــهو  اآلالرين كتالة. وف  36وحتا اآلن، أ لا  ــها ة عد  من الشـــــــ ــها اتهم وقدمت شـــــــ ــاهدا لشـــــــ  تموز/ 1ي شـــــــ

، أكدت  ائرة استــتانا  قرار الدائرة اساتدائية ال اشــرة لشــكن طلع المدعي ال اإ ىالطاره لإمكانية  2021 يولي؛
 ت ديل التوصي  القانوني لب ر الوقائع الوار ة في التهم.

 
 التحبيقات  )ق(  

ــا   - 33 ــااهـ ــاإ تــــــــــــــبع ل ثـــات ىلا الـــدين للتحقألق في الجرائم التي يـــدعا ارتكـ أجرى مكتـــع المـــدعي ال ـ
يت لق لالحالة في مالي. وظل المكتع تح ا لالت اون من جانع الســــــلطات الوطنية وجهات أالرى، من   يما
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 ا  لتحقألق استــتقرار  األنها كيانات من ومة األمم المتحدة، والاصــة ل ثة األمم المتحدة المتكاملة المت د ة األل 
 في مالي ومن مة األمم المتحدة للترأية وال لم والثقافة.

 
 الحالة في جورجيا  -   9 

 التحبيقات   
ل ثة تحقألق ىلا الدين وواصل ال مل مع السلطات الوطنية ومةتلف   11أجرى مكتع المدعي ال اإ  - 34

لتحقألق الجاري. ويواصـل المكتع مناشـدة  أصـحاق المصـلحة، لما في ذل  من أجل تكمألن الت اون في تـياا ا
جميع األطرا  الت اون مع تحبيقات؛، لما فألها استحا  الروتــي والســلطات الف لية في أوتــألتيا الجنوأية، وذل  

 من أجل تحقألق ال دالة للضحاتا من جميع أطرا  النزا .
 

 الحالة في بوروندي  -   10 

 التحبيقات   
ل ثة ىلا المســــــــة الدان في تــــــــياا التحقألق الذي تجري؛ في الجرائم   12أجرى مكتع المدعي ال اإ  - 35

 المزعوإ ارتكااها  يما يت لق لالحالة في اوروندي، وكذل  من أجل ت زيز شبكات الت اون.
 

 الحالة في أفغانستان  -   11 

 اسجرا ات القضائية  )أ(  
ع التـنازل اـلذي قـدمـت؛ ، قـدإ المـدعي ال ـاإ ىالطـارا لشــــــــــــــكن حـاـلة طلـ 2021نيســــــــــــــان/أارـيل    16في  - 36

من ن اإ روما األتاتي. وفي اسالطار، قدإ المدعي ال اإ تفاصألل   18من الما ة    2أفكانستان لموجع الفقرة  
ــل   ــتان عقع طلع ذل  البلد التنازل عن التحقألق، وقد أرتــــــ ــةت التي جرت األن المكتع وأفكانســــــ عن المراتــــــ

 .2020أاريل نيسان/ 15المدعي ال اإ هذا الطلع ىلا الدائرة في 

وقدإ ضـحاتا محتملون عد ا من الطلبات التي تلتمد تـبل اسنتصـا   يما يت لق لاسعةإ والتوزية  - 37
   وهذه الطلبات س تزال م لقة.2021ىلا الدائرة التمهألدتة الثانية في الفترة األن نيسان/أاريل وأتار/مايو  

 
 التحبيقات  )ق(  

، ت ــاون مكتــع المــدعي ال ــاإ مع طــائفــة من 2020آذار/مــار     5ل ــد اسذن لــإجرا  التحقألق في   - 38
أصــــــحاق المصــــــلحة لبنا  شــــــبكات الت اون ذات الصــــــلة. وقد شــــــمل هذا ال مل التحضــــــألري تحديد المةاطر  

 وتحلأللها وإ ارتها، وتقأليم المسائل األمنية واللوجستية، وعند اسقتضا ، الحفاظ علا األ لة.

اتحلأـلل الم لومـات التي قـدمتهـا حكومـة أفكـانســـــــــــــــتان  عمـا لطلـع التـنازل الـذي ويقوإ المكـتع حـالـيا   - 39
من ن اإ روما األتــاتــي. ويتواصــل المكتع انشــا  مع ممثلي الحكومة لشــكن طلبها.  18قدمت؛ عمة لالما ة 

ــتببال؛ في   ــتان قد جرى اتــ ــتوى من أفكانســ من جانع المدزية ال امة    2021أتار/مايو   7وكان وفد ر يع المســ
ــا ية وتلقاها   ــكلة. وطلع المكتع من الحكومة م لومات ىضــ ــكن هذه المســ ــاورات لشــ آنذاو لألوإ كامل من المشــ

  عما لطلع التنازل الذي قدمت؛  ولم يبت المدعي ال اإ في الطلع ل د.
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 الحالة في بنغالديش/ميانمار  -   12 

 اسجرا ات القضائية  )أ(  
، قـدإ قلم المحكمـة ثةـثة تقـارير 2021وحزيران/يونـي؛   2020األول/ تســــــــــــــمبر  في الفترة األن كـانون   - 40

عن أنشـطة اسعةإ والتوزية التي اضـطلع اها مع المجتم ات المتضـررة والضـحاتا عمة لكمر أصـدرت؛ الدائرة  
 .2020كانون الثاني/يناير   20التمهألدتة الثالثة ىلا قلم المحكمة اتاريخ  

، رفضـــــت الدائرة التمهألدتة الثالثة الطلع المشـــــترو للضـــــحاتا 2020أكتوأر /تشـــــرين األول  27وفي  - 41
 .2020آق/أ سطد  4المت لق لإجرا  جلسات اتتما  الارج الدولة المضيفة، اتاريخ 

 
 التحبيقات  )ق(  

ل ثـة ىلا الـدين عقـع فتح التحقألق. وقـد عمـل المكتـع مع مجموعـة   13أجرى مكتـع المـدعي ال ـاإ   - 42
صـــــــلحة وهو يواصـــــــل انا  شـــــــبكات الت اون ذات الصـــــــلة. وتلقا المدعي ال اإ زيارة ر ي ة من أصـــــــحاق الم

 ، اهد  ت زيز الت اون.2021تموز/يولي؛  16المستوى من السلطات في انكة ت/ في 
 

 الحالة في دولة فلسطين  -   13 

 اسجرا ات القضائية  )أ(  
  3 لالفقرة ألولا قرارا لشــكن طلع اس عا  عمة ، أصــدرت الدائرة التمهألدتة ا 2021شــبا /فبراير   5في   - 43

من ن اإ روما األتــــــــاتــــــــي سصــــــــدار حكم لشــــــــكن الوستة اسقليمية للمحكمة في  ولة فلســــــــطألن.    19من الما ة 
ــاتـــــي  )ق( ت تبر  ولة فلســـــطألن،  واللصـــــت الدائرة ىلا ما يلي: )أ(  ولة فلســـــطألن  ولة طر  في الن اإ األتـــ

، الفقرة الفرزـية أ من الن ـاإ 2، الفقرة 12مهـا الســـــــــــــلوو قأـلد البحـ  أل را  المـا ة  ـلاأل لبـية،  وـلة وقع في ىقلي 
ــطألن، لاأل لبية، ممتدة ىلا   ــي  )ج( ت تبر الوستة اسقليمية للمحكمة  يما يت لق لالحالة في  ولة فلســـــــ ــاتـــــــ األتـــــــ

 قد  الشرقية. ، وهي  زة والضفة الكرأية، لما في ذل  ال 1967األراضي التي تحتلها ىترائألل منذ عاإ 
 

 التحبيقات  )ق(  
، أعلن مكتع المدعي ال اإ فتح تحبيقات؛ في الحالة. ويبي ِّم المكتع أفضـل  2021آذار/مار    3في  - 44

ــك في هذه الحالة مع مراعاة البألاة التشــــــــــكأللية والقدرة علا توفألر  الســــــــــبل لمواجهة التحدتات الفريدة التي تنشــــــــ
 الت اون.الموار ، ويقوإ لاتتكشا  تبل تكمألن 

 
 الحالة في الفلبين  -   14 

 اسجرا ات القضائية   
، قــدإ المــدعي ال ــاإ طلبــا تــــــــــــــريــا للحصــــــــــــــول علا ىذن لــالتحقألق عمة 2021أتــار/مــايو    24في   - 45

ــا  المحكمة  3) 15 لالما ة ــي. وقد ُقدإ الطلع  يما يت لق لجرائم تدالل في االتصــ ــاتــ ( من ن اإ روما األتــ
ــا ارتكبـــت علا   ــاني/نوفمبر    1أراضــــــــــــــي الفلبألن في الفترة من  يزعم أنهـ  آذار/  16ىلا    2011تشــــــــــــــرين الثـ

ــياا حملة   في  2019 مار  ، فضـــــة عن أي جرائم أالرى مرتبطة لما  ي؛ الكفاتة “الحرق علا المةدرات”تـــ
، أصــــــدر المدعي ال اإ نســــــةة علنية من الطلع مطمو  منها 2021حزيران/يوني؛    14اتل  األحداث. وفي 
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ا األولا ىلا  2021حزيران/يونيــــ؛    17لســــــــــــــريــــة. وفي  التفــــاصــــــــــــــألــــل    آق/  13، مــــد ت الــــدائرة التمهألــــدتــــة 
 15من الما ة  3المهلة الزمنية لبياإ الضــــحاتا اتقدتم ايانات حالة ىلا الدائرة لموجع الفقرة   2021 أ ســــطد

 محكمة.من القواعد اسجرائية وقواعد اسثبات في ال 50من القاعدة  3من الن اإ األتاتي والفقرة 
 

 الحالة في جمهورية فنزويال البوليفارية  -   15 

 اسجرا ات القضائية   
، قــدمــت جمهوريــة فنزوية البوليفــاريــة ىلا الــدائرة التمهألــدتــة األولا طلبــا  2021أتــار/مــايو    28في   - 46

 46القاعدة  من 2من ن اإ روما األتـاتـي والفقرة   21من الما ة  3والفقرة   15للرقالة القضـائية عمة لالما ة  
ــا ر في     كـانون األول/ 14من القواعـد اسجرائـية للمحكمـة، وذلـ  ل ـد أن ذكر المـدعي ال ـاإ في تقريره الصــــــــــــ

علا األقل، قد تكون هناو   2017عن أنشـــــــــــطة الدراتـــــــــــة األولية، أن؛ منذ نيســـــــــــان/أاريل    2020 تســـــــــــمبر  
لمســـــــلحة واألفرا  الموالون للحكومة. وفي  ضـــــــد اسنســـــــانية قد ارتكبتها الســـــــلطات المدنية وأفرا  القوات ا جرائم

 ، رفضت الدائرة التمهألدتة األولا طلع المراج ة القضائية الذي تقدمت ل؛ فنزوية.2021حزيران/يوني؛   14
 

 الدراسات األولية -  باء 
حاست الةل الفترة المشــــــــــمولة لالتقرير. واالتتم   10أجرى مكتع المدعي ال اإ  راتــــــــــات أولية في  - 47

المكتع تحلألل؛ في أرأع  راتــــــــات أولية. وفي الدراتــــــــة األولا، لشــــــــكن حالة ال راا/المملكة المتحدة لبريطانيا 
ال  ما وأيرلنـدا الشــــــــــــــمـاليـة، قرر المكتـع عـدإ طلـع فتح تحقألق، ل ـد أن اللي ىلا أن أتـا من القضـــــــــــــــاتـا 

الـثانـية والـثالـثة لشــــــــــــــكن نيجألرـيا   المحتمـلة الـناشـــــــــــــــاة عن الحـاـلة لن تكون مقبوـلة أمـاإ المحكمـة. وفي الحـالتألن
ــكن  ــتوفألت في كل من الحالتألن. وفي الحالة الرال ة لشــــــ وأوكرانيا، قرر المكتع أن م ايألر فتح التحقألق قد اتــــــ
الفلبألن، طلع المكتع ىذنا قضـــــــــــائيا لفتح تحقألق في الحالة. وفتح المكتع أتضـــــــــــا تحبيقا في الحالة في  ولة  

ــا  راتــــــــــــة   أولية جديدة، ل د أن تلقا ىحالة من حكومة  ولة اوليفيا المت د ة فلســــــــــــطألن. وفتح المكتع أتضــــــــــ
كانون األول/   14القوميات لشــــــكن الحالة في ىقليمها. ونشــــــر المكتع تقريرا عن أنشــــــطة  راتــــــات؛ األولية في 

 ، تضمن مزيدا من التفاصألل عن هذا النشا  الرئيسي للمكتع.2020 تسمبر 

مـدعي ال ـاإ، تحلألـل مـا ور  ىليـ؛ من م لومـات تت لق لـا عـا ات وواصـــــــــــــــل المكتـع، عمة لقرار ال - 48
ىلا   2020آق/أ ســــــــــــطد   1ارتكاق جرائم تمكن أن تندرج ضــــــــــــمن االتصــــــــــــا  المحكمة. وفي الفترة من  

من ن اإ روما األتــــــاتــــــي، وجد   15اة ا قدمت لموجع الما ة   612، تــــــجل المكتع 2021أتار/مايو  31
اة ا س عةقة لها لالحاست الراهنة  33 االتصـــــا  المحكمة، و منها تةرج علا نحو واضـــــح عن 438 أن

منها تت لق لحاست   69تت لق لحاست تةضـــــع للدراتـــــة األولية لالف ل، و   72وتتطلع مزيدا من التحلألل، و 
 تحبيقات أو محاكمات.

 
 كولومبيا  -   1 

واصـل مكتع المدعي ال اإ تقأليم؛ لسـألر اسجرا ات الوطنية ذات الصـلة التي تضـطلع اها السـلطات   - 49
الكولومبية في ىطار الن اإ القضــــــائي ال ا ي، وفي ىطار قانون ال دالة والســــــةإ، وأموجع الوستة القضــــــائية 

أعمال؛ استــتشــارية في  ، أصــدر المكتع تقريرا لشــكن 2021حزيران/يوني؛    15الةاصــة من أجل الســةإ. وفي 
وضـــــــع أتـــــــد المقارنة  يما يت لق لالحالة في كولومبيا يوضـــــــح  ي؛ تـــــــبع اتـــــــتمرار الحالة في كولومبيا قألد 
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اـلدراتــــــــــــــة األولـية ومـا اـلذي س يزال يت ألن البـياإ ـل؛ قـبل أن يتوصــــــــــــــل المـدعي ال ـاإ ىلا قرار نهـائي. وتـناول 
يؤ ت؛ المكـتع في ىجرا   راتــــــــــــــة أولـية ىزا  عملـيات التقرير، علا وج؛ الةصــــــــــــــو ، الدور الذي ينبكي أن 

المسـا لة المحلية الطويلة األجل والمت د ة الطبقات، واقتر  وضـع أتـد للمقارنة. وقد جرى تقدتم هذا اسطار  
في شــــــــــــــكـل ويكـل مـبدئي لـلدعوة ىلا عملـية مفتوحـة وشــــــــــــــامـلة للجميع، لكي ين ر فألهـا المـدعي ال ـاإ الحـالي  

 ة علألها.ويضع اللمسات األالألر 
 

 غينيا  -   2 

واصــــــــــــــل مكـتع المـدعي ال ـاإ ىجرا  تقأليمـ؛ للمقبولـية لكر  تحـديد ما ىذا كانت اسجرا ات الوطنية   - 50
ــطة  لاسجرا ات أو عدإ القدرة علا البياإ اها ف ة في   ــبع عدإ الرغبة في اسضــــــ ــ فت لســــــ الجارية قد ضــــــ

ــل المكتع تبا ل اآلر  ــون فترة م قولة من التكالر. وواصـ ــلطات الكألنية والمجتمع المدني  ضـ ا  لانت اإ مع السـ
في  ألنيا لمناقشة جميع الجوانع ذات الصلة ل قد المحاكمة، وتشجيع أصحاق المصلحة الوطنألألن والدولألألن،  

 حسع اسقتضا ، علا ال مل من أجل تحقألق ذل  الهد .
 

 العراق/المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  -   3 

، أ لق مكتــع المــدعي ال ــاإ الــدراتــــــــــــــــة األوليــة في حــالــة  2020كــانون األول/ تســــــــــــــمبر    9في   - 51
ال راا/المملكة المتحدة. ور م تحديد عدة شــــــوا ل شــــــاملة لمةتلف اسعتبارات لشــــــكن الطريقة التي أجرت اها 

ماإ المحكمة، في  تـــــلطات المملكة المتحدة التحبيقات ذات الصـــــلة، لم تقتنع المكتع لكن؛ تســـــتطيع أن يثبت أ
من ن اإ روما األتــــــــاتــــــــي التي تــــــــتترتع علا ذل  حتما، أن ىجرا ات التحقألق  18تــــــــياا ىجرا ات الما ة 

قرارات اس عا  التي اتةذتها الســـــلطات المحلية المةتصـــــة تبألن وجو   لألل علا حماتة األشـــــةا  من  و/أو
  اإ األتاتي.من الن  17من الما ة  2المسؤولية، لالم نا المقصو  في الفقرة 

 
 نيجيريا  -   4 

ــمبر    11في   -   52 ــت؛ األولية للحالة  2020كانون األول/ تســ ــتكمال  راتــ ، أعلن مكتع المدعي ال اإ عن اتــ
في نيجألريا، ل د أن اللي ىلا أن هناو أتاتا م قوس لةعتقا  لكن جرائم حرق وجرائم ضد اسنسانية قد ارُتكبت 

د اتـــــــــــــتوفألــت. وفي انت ــار اتةــاذ الةطوة التــاليــة المتمثلــة في التمــا  ىذن  وأن الم ــايألر القــانونيــة لفتح تحقألق قــ 
 قضائي لفتح تحقألق، واصل المكتع اتةاذ تدااألر للحفاظ علا تةمة أي تحقألق تجري في المستقبل في الحالة. 

 
 دولة فلسطين  -   5 

في فلســــــــــــــطألن، ، أعلن مكـتع المـدعي ال ـاإ عن فتح تحبيقـاـت؛ في الحـاـلة 2021آذار/مـار    3في  - 53
من  43المشــــــــار ىلي؛ في الفقرة    2021شــــــــبا /فبراير   5وذل  في أعقاق قرار الدائرة التمهألدتة األولا المؤرخ 

، أصدرت المدزية ال امة ايانا وقائيا سح ت  ي؛ لقلق تصاعد ال نف 2021أتار/مايو   12هذا التقرير. وفي  
  اإ روما األتاتي.في المنطقة، لما في ذل  احتمال ارتكاق جرائم لموجع ن 

 
 الفلبين  -   6 

ــي قدما في التحقألق في 2021أتار/مايو    24في  - 54 ــائيا لالمضــــــ ، طلع مكتع المدعي ال اإ ىذنا قضــــــ
الحالة في الفلبألن. وأ د أن أتم المكتع  راتـت؛ األولية، الَلي ىلا أن هناو أتـاتـا م قوس لةعتقا  لكن جرائم  
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ريثما يتم البت في طلع المكتع، ضــد اسنســانية قد ارُتكبت وأن الم ايألر القانونية لفتح تحقألق قد اتــتوفألت. و 
 يواصل المكتع اتةاذ تدااألر للحفاظ علا تةمة أي تحقألق تجري مستقبة في الحالة.

 
 أوكرانيا  -   7 

، أعلن مكتع المدعي ال اإ عن اتـتكمال  راتـت؛ األولية للحالة  2020كانون األول/ تسـمبر   11في  - 55
في أوكرانيا، ل د أن اللي ىلا أن هناو أتـــــــــاتـــــــــا م قوس لةعتقا  لكن جرائم حرق وجرائم ضـــــــــد اسنســـــــــانية 

طوة التـاليـة المتمثلـة في  ارُتكبـت وأن الم ـايألر القـانونيـة لفتح تحقألق قـد اتــــــــــــــتوفألـت. وفي انت ـار اتةـاذ الة قـد
ــائي لفتح تحقألق، واصـــــــــل المكتع اتةاذ تدااألر للحفاظ علا تـــــــــةمة أي تحقألق تجري في   التما  ىذن قضـــــــ

 المستقبل في الحالة.
 

 الحالة األولى في جمهورية فنزويال البوليفارية  -   8 

وقرر أن هناو أتـــاتــا  ، أتم مكتع المدعي ال اإ تقأليم؛ للوستة القضـــائية للموضـــو ،  2020في عاإ  - 56
م قوس لةعتقا  لكن جرائم تقع ضـــــــــــــمن االتصـــــــــــــا  المحكمة قد وق ت في جمهورية فنزوية البوليفارية منذ 

علا األقل. وفي ىطار تقأليم المقبولية، التمد المكتع م لومات من تـــــــلطات البلد عن   2017نيســـــــان/أاريل  
ت المنصــــــو  علألها في ن اإ روما األتــــــاتــــــي. اسجرا ات المحلية ذات الصــــــلة ومدى توافقها مع المتطلبا

طلبا   2021حزيران/يوني؛   14من هذا التقرير، رفضـــــــــت الدائرة التمهألدتة األولا في    46ذكر في الفقرة  وكما
من تـلطات البلد للرقالة القضـائية  يما يت لق لإجرا  الدراتـة األولية وأمرت، في جملة أمور، لإعا ة تصـني  

، أعلنــت المــدزيــة ال ــامــة المنتهيــة وسيتهــا أنهــا 2021حزيران/يونيــ؛    15يــة. وفي  اسجرا ات كي تكون علن 
تــتســلم ىجرا  البت لشــكن الدراتــة األولية، التي كانت قد اكتملت، ىلا المدعي ال اإ الجديد للن ر فألها واتةاذ 

 القرار النهائي.
 

 الحالة الثانية في جمهورية فنزويال البوليفارية  -   9 

اسحالة التي ور ت من حكومة جمهورية فنزوية البوليفارية لشـــــــكن الحالة في أراضـــــــألها،  في أعقاق - 57
لا عا  ارتكاق جرائم ضـــــــــــد اسنســـــــــــانية نتيجة لفر  تدااألر اقتصـــــــــــا تة من جانع حكومة الوستات المتحدة 

ومـات ، واصـــــــــــــــل المكتـع تحلألـل الم لومـات التي قـدمتهـا الحكومـة الفنزويليـة ىلا جـانـع م ل2014عـاإ   منـذ
مصـــــــــــا ر أالرى موثوقة، اهد  تحديد ما ىذا كان الســـــــــــلوو المزعوإ يرقا ىلا  رجة جرائم لموجع ن اإ  من

 روما األتاتي.
 

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات  -   10 

 أيلول/  4قـدمـت حكومـة  ولـة اوليفيــا المت ــد ة القوميــات ىحـالـة لشـــــــــــــــكن الوضــــــــــــــع في ىقليمهــا في   - 58
حالة ارتكاق جرائم ضــد اسنســانية  يما يت لق ل مليات قطع الطرا التي جرت في  . وتدعي اس2020 تــبتمبر

جميع أنحا  البلد، والتي يزعم أنها من ت مرور تــــــيارات استــــــ ا  واسمدا ات الطبية األتــــــاتــــــية. وواصــــــل 
المكتـع تحلألـل الم لومـات التي قـدمتهـا حكومـة البلـد ىلا جـانـع م لومـات من مصـــــــــــــــا ر أالرى موثوقـة ل يـة  

 حديد ما ىذا كان السلوو المزعوإ يرقا ىلا  رجة جرائم لموجع ن اإ روما األتاتي.ت 
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 التعاون الدولي  -  ثالثا  
 التعاون مع األمم المتحدة -  ألف 

 التعاون العام مع مقر األمم المتحدة والكيانات الموجودة في الميدان  -   1 

ة والمحكمــــة الجنــــائيــــة الـــدوليــــة، المبرإ في وفقــــا لمــــا ني عليــــ؛ اتفــــاا ال ةقـــة األن األمم المتحــــد - 59
ــتهد  ت زيز  2004 عاإ ــتند ال ةقات األن المن متألن ىلا احتراإ كل منهما لمركز األالرى ووسيتها، وتســـ ، تســـ

نهو  المن متألن لمســــــــــــــؤوليـات كـل منهمـا علا نحو ف ـال لطريقـة ت و  علألهمـا انفع متبـا ل. وفي استفـاا،  
ثألرة من الت اون األنهما، تشــــــــــــمل تبا ل الم لومات، وتوفألر الةدمات  وضــــــــــــ ت المن متان ىطارا ألشــــــــــــكال ك

ــها تهم، والدعم  ــائية، ومثول موظفي األمم المتحدة أماإ المحكمة ل  س  لشــــ ــاعدة القضــــ ــهألةت، والمســــ والتســــ
إ هذه األشكال من الةل اتفاقات تكمأللية.  المألداني. ويتم التفاو  لشكن أشكال محد ة من الت اون، وُتَقدَّ

ــمألن من البيا ة ال ليا لامم المتحدة. وت رق المحكمة عن  - 60 وظلت المحكمة تتلقا  عما وت اونا حاتــ
امتـنانهـا اوجـ؛ الـا  سلتزاإ األمألن ال ـاإ المســــــــــــــتمر، وتقـدر اـلدور الحـاتــــــــــــــم اـلذي يؤ ـت؛ وكأـلل األمألن ال ـاإ  

ــة ــلة الوصـــــل األن المحكمة واألمم المتحدة، والاصـــ ــف؛ صـــ  يما يت لق لإحالة وتنســـــألق   للشـــــؤون القانونية اوصـــ
ــائي. وواصــــلت المحكمة توفألر التمويل ىلا األمم المتحدة لةحتفاظ اوظيفة ارتبة     3- طلبات الت اون القضــ

في مكتع الشـؤون القانونية للت امل مع طلبات المسـاعدة والت اون المقدمة من المحكمة لككثر الطرا الممكنة 
تات المســتقلة للمحكمة واألمم المتحدة. وواصــلت المحكمة أتضــا تــدا  كفا ة، مع ضــمان اسحتراإ الكامل للوس

من أجل  عم الزيا ة الكبألرة في عع  ال مل التي طال أمدها  2-تكالي  التوظي  المرتبطة اوظيفة ارتبة  
 نتيجة لطلبات المحكمة.

الت اون األن المن متألن،  ويمثل المحكمة في األمم المتحدة مكتع اتصال في نألويورو يواصل ت زيز   - 61
ويمثل المحكمة في شـتا اسجتماعات، ويتالع التطورات ذات الصـلة لالمحكمة، ويسـاعد في تن يم المناتـبات 

 التي تشمل مشاركة كبار مسؤولي المحكمة.

وعلا  رار الســــــــــــــنوات الســــــــــــــالـقة، تلـقت المحكمـة  عمـا تنفأـلذتا هاما وقيمـا جدا من مةتلف كـيانات  - 62
 من ومة األمم المتحدة وإ اراتها ومكاتبها، ومن مستشارين وممثلألن الاصألن لامألن ال اإ.

وواصـــــلت المحكمة استـــــتفا ة من الت اون مع كيانات من ومة األمم المتحدة الموجو ة في المألدان،   - 63
، وهو ضــروري ل ملياتها.  وفقا لوستاتها وأاستفاا مع الدول المضــيفة. وتقدر المحكمة تقديرا كبألرا هذا الت اون 

وقــد اضــــــــــــــطل ــت مكــاتــع المحكمــة الموجو ة في أو نــدا، وجمهوريــة أفريبيــا الوتــــــــــــــطا، وجمهوريــة الكونكو 
ــل مع كيــانــات من ومــة األمم  الــدتمقراطيــة، وجورجيــا، وكوت  تفوار، ومــالي اــدور مهم عن طريق التواصـــــــــــــ

 المتحدة في هذا الصد .

دير،  عما من األمم المتحدة من أجل الوفا  لالطلبات المقدمة من وظل قلم المحكمة يتلقا، مع التق - 64
محامي الدفا  والضــحاتا. ون را للجائحة، كان عد  طلبات المســاعدة اللوجســتية أقل من الم تا . وتتســم هذه 
ة المسـاعدة المسـتمرة، وتضـمألن األحكاإ ذات الصـلة في استفاقات المبرمة األن المحكمة واألمم المتحدة، لكهمي 

الاصـــة في ضـــو  مبدأ تكافؤ وتـــائل الدفا . وعندما س ينطبق ىطار قانوني قائم علا الطلع المحد  للت اون 
لالنيالة عن المحامي، تســــــــــ ا قلم المحكمة واألمم المتحدة ىلا ىتجا  حلول مةصــــــــــصــــــــــة تن كد في تبا ل 

 المذكرات من أجل تيسألر الت اون.
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التي تطبق ن ــاإ األمم المتحــدة الموحــد، من الةل    وواصــــــــــــــلــت المحكمــة الت ــاون مع المن مــات - 65
المشــــاركة في اجتماعات مشــــتركة األن الوكاست لشــــكن ى ارة المرافق، والســــفر، واألمن. وأاسضــــافة ىلا ذل ، 
اتـتفا ت المكاتع القطرية ومكتع استصـال التالع للمحكمة لدى األمم المتحدة في نألويورو أتضـا من التنسـألق 

 يمية واس ارية في جميع أنحا  من ومة األمم المتحدة. وعلا وج؛ الةصــو ، ففي تــياا  في المجاست التن 
المشـاركة في ن اإ األمم المتحدة س ارة األمن، اعتمدت المحكمة علا األمم المتحدة في توفألر الدمات تشـمل  

ــاعدة الطبية، واسحاطات األمنية، والتدريع ــرية، والمســـــ ــمةية البصـــــ ــاست الســـــ األمني، وتبا ل  النقل، واستصـــــ
ــا في   ــاركت المحكمة أتضـــ ــتر ا  التكالي . وشـــ ــا  اتـــ الم لومات، والموار  المت لقة لإ ارة المةاطر، علا أتـــ

 اجتماعات اللجنة الر ي ة المستوى الم نية لاس ارة.

، أصـــــــــبحت المحكمة من مة مشـــــــــاركة في استفاا المشـــــــــترو األن المن مات لنقل 2019ومنذ عاإ  - 66
المن مـــات التي تطبق ن ـــاإ األمم المتحـــدة الموحـــد للمرتبـــات    الموظفألن أو انتـــدااهم أو ىعـــارتهم  يمـــا األن 

من موظفي المحكمة م ارين أو منتداألن لدى من مات   15والبدست. والةل الفترة المشــــــــــــمولة لالتقرير، كان 
موظفي األمم  ولية أالرى، ونقل المســـــــــــة منهم ىلا من مات أالرى لموجع استفاا. وهناو موظف واحد من  

 المتحدة م ار حاليا لدى المحكمة، وقد تلقت المحكمة ثةثة موظفألن نقلوا من من مات  ولية أالرى.

 20  و 19وعقدت مائدة مســــــتديرة مشــــــتركة األن األمم المتحدة والمحكمة لشــــــكل افتراضــــــي في أتاإ   - 67
ألمم المتحدة والمحكمة مســائل  . وفي تل  المناتــبة الهامة، ناق/ مســؤولون من ا2021أتار/مايو    27-25 و

الت اون ون روا في أفضـل الممارتـات والدرو  المسـتفا ة من الت اون األن األمم المتحدة والمحكمة ل ية زيا ة 
 ت زيز ال ةقة األن المن متألن.

 
 إدماج المحكمة الجنائية الدولية في منظومة األمم المتحدة  -   2 

ـن؛ القرارات واسعةـنات والوـثائق األالرى التي ت تمـدهـا الجمةـية  تقـدر المحكمـة تقـديرا ـلالكـا مـا تتضـــــــــــــم  -   68
ال امة ومجلد األمن و ألرهما من أجهزة األمم المتحدة ولجانها وهألااتها، من ت بألر عن الدعم ألنشـطتها. وتثمن  

بألل  المحكمة أتضــا الفر  التي تتا  لكبار مســؤولألها للمشــاركة في اجتماعات األمم المتحدة ذات الصــلة، من ق 
اسجتماعات المتصلة لسيا ة القانون، والقانون الدولي الجنائي واسنساني، وال دالة اسنتقالية، وال نف الجنسي في  

 حاست النزا ، واألطفال والنزا  المسلح، وأنا  السةإ، والتنمية المستدامة، والمسؤولية عن توفألر الحماتة. 

ــان/أاريل   - 69 ــاركت المحكمة ف2021وفي نيســـــ ــر لمنع الجريمة ، شـــــ ي مؤتمر األمم المتحدة الرالع عشـــــ
وال ـدالة الجـنائـية، الذي عـقد في كألوتو، الـيالان، لمـا في ذل  ل ر  أعمـال فنـية تبألن أنشــــــــــــــطـة المحكمـة، مع 

 رتائل لتشجيع الدول علا الن ر في اسنضماإ ىلا ن اإ روما األتاتي.

ــة - 70 والســــــــــــــب ألن للجمةيــة ال ــامــة، الم قو  في   والةل الجز  الر يع المســــــــــــــتوى من الــدورة الةــامســـــــــــــ
 ، ألقت المدزية ال امة آنذاو كلمة أماإ اجتما  الشبكة الوزارية  ألر الرتمية للمحكمة.2020أيلول/تبتمبر  

وتقع علا عاتق الوستات القضـائية الوطنية المسـؤولية الرئيسـية عن التحقألق في الجرائم المنصـو   - 71
ومقاضـــاة مرتكبألها. والمحكمة، ىذ تضـــع ذل  في اعتبارها، تشـــجع علا ى راج    علألها في ن اإ روما األتـــاتـــي

عناصــــر انا  القدرات ذات الصــــلة في ارامل اسصــــة  القانوني والقضــــائي التي تدعمها األمم المتحدة كجز   
 اإ روما من مساعدتها اسنمائية في مجال تيا ة القانون، لسبل من قبألل ى ماج الجرائم والمبا ئ الوار ة في ن 

األتـــــــــاتـــــــــي في القانون الوطني، وإنشـــــــــا  أو ت زيز ال مليات الوطنية للت اون مع المحكمة وتدريع المهنألألن  
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القانونألألن علا التحقألق في الجرائم الدولية ومةحقتها قضــــــائيا، وس تــــــيما كجز  من وستات  عم مؤتــــــســــــات 
ع األم م المتحـدة علا الن ر، عنـد اسقتضـــــــــــــــا ،  ال ـدالـة واسصــــــــــــــةحيـات في األاـات مـا ل ـد النزا . وُتشــــــــــــــجَّ

 استتفا ة من البرة المحكمة  يما تةي هذه األنشطة. في

ــتدامة رقم  - 72 لشـــكن الســـةإ وال دالة،  16وواصـــلت المحكمة حملتها من أجل تحقألق هد  التنمية المسـ
علا وتـائل التواصل  واحتفلت لاألتاإ الدولية التي حد تها األمم المتحدة علا مدار السـنة لقصـي ومنشـورات  

اسجتماعي لمناتــــــبة يوإ الســــــةإ، ويوإ حقوا اسنســــــان، والألوإ الدولي لمناهضــــــة اتــــــتةداإ الجنو  األطفال،  
والألوإ الدولي للقضــــا  علا ال نف الجنســــي في النزاعات، والألوإ ال المي لةجاألن، ويوإ األمم المتحدة الدولي 

ة مع األمم المتحدة ل ر  قصــــــــــي من تــــــــــلســــــــــلتها لدعم ضــــــــــحاتا الت ذيع، و ألر ذل . ونســــــــــقت المحكم
. وركزت المحكمة علا “قصــــــي من المألدان”علا صــــــفحة أالبار األمم المتحدة الم نونة    “ل د النزا  الحياة”

  “عـالم أكثر عـدس ”، وموضــــــــــــــوعهـا انـا   2021تموز/يوليـ؛    17ىحيـا  ذكرى يوإ ال ـدالـة الجنـائيـة الـدوليـة في  
(#MoreJustWorld وإظهار تصــــــميم المحكمة الجنائية الدولية وموظفألها، فضــــــة عن المتضــــــررين من ،)

 ديد من الدعوات ىلا ال مل من أجل ىشــــــراو  الجرائم، علا انا  عالم أكثر تــــــةما وأكثر عدس، وصــــــيا ة ال
 .2021عامة الجمهور. وتتمهد الحملة الجارية الطريق أماإ أنشطة المحكمة لةحتفال األوإ السةإ في عاإ 

 
 التعاون مع مجلس األمن  -   3 

تضـــــطلع المحكمة ومجلد األمن لك وار مةتلفة، ولكنها تكمل ل ضـــــها ل ضـــــا، في التصـــــدي ألالطر   -   73
التي تثألر قلق المجتمع الدولي والتي تمكن أن تزعز  الســــةإ واألمن الدولألألن. وتــــلطة مجلد األمن في   الجرائم 

ىحالة ىحدى الحاست ىلا المحكمة تمكن أن تسـاعد في ت زيز المسـا لة في الحاست التي تكون جرائم الطألرة قد  
ــا  ىزا ها. وعندما تقوإ المجلد  اهذه اسحالة، تكون المتال ة الحثألثة ارتكبت فألها ولكن ليد للمحكمة االتصـــــــــ

ــكنهم أوامر  ــدرت المحكمة لشــ ــة  يما يت لق لإلقا  الببر علا األفرا  الذين أصــ ــرورية لكفالة الت اون، والاصــ ضــ
نتيجة   16لإلقا  الببر، وأتســـــــــــــليمهم. وفي أعقاق ىحالتي  ارفور ولألبيا، أالكت المحكمة المجلد لما مجموع؛ 

 يت لق ادولة ما   ألر أن المجلد لم ير  علا هذه الرتائل لكي صورة موضوزية. تت لق ل دإ الت اون  يما 

ــكن الحالة في  - 74 ــنة ىلا مجلد األمن لشــــــ ل اسحاطة التي تقدمها المدعي ال اإ مرتألن في الســــــ وتشــــــــك 
 لق  ارفور ولألبيا فرصــــــــةا سلقا  المجلد وأعضــــــــا  األمم المتحدة علا علم لالتقدإ المحرز والتحدتات  يما يت 

 اتحبيقات المكتع، لما في ذل  ما يت لق ل دإ تنفألذ األوامر الم لقة لإلقا  الببر.

وت تقــد المحكمــة أنــ؛ تمكن زيــا ة ت زيز الحوار األن المحكمــة ومجلد األمن لشـــــــــــــــكن المســـــــــــــــائــل  - 75
ــالق ذات ــة لالحاست، انا  علا التبا ست السـ ــيةية والةاصـ ــائل المواضـ ــوا  المسـ ــترو، تـ ة، ل ية اسهتماإ المشـ

 ت زيز أوج؛ التآزر األن وسيتي الكيانألن ومواصلة تطوير أتالألع عملهما.

وت رق المحكمــة، ومكتــع المــدعي ال ــاإ علا وجــ؛ الةصــــــــــــــو ، عن اسمتنــان للــدعم المقــدإ من  - 76
مجلد األمن، الذي تضــطلع الدول األطرا  في ن اإ روما األتــاتــي الموجو ة في المجلد ادور رئيســي في  

واتــــــتفا  المكتع من التبا ست الرتــــــمية و ألر الرتــــــمية ومن الدعم القوي الذي أُعرق عن؛ جزئيا في    تكمألن؛.
اللقا ات اسعةمية التي عقدت ل د اسحاطة اسعةمية من المدعي ال اإ، وذل  من جانع منســـــــقي المحكمة  

 في المجلد لاتم أعضا  المجلد الذين هم أتضا  ول أطرا .
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التعااون مع الادوو والمنظماات الادولياة والمجتمع المادني والمساااااااااااعادة المقادماة من  اذ    -  باء 
 األطراف

طلبا للحصــــــول علا تكشــــــألرات   437الةل الفترة المشــــــمولة لالتقرير، أحال قلم المحكمة ىلا الدول  - 77
وإقليميـة   طلبـا أوليـا ىلا  ول أطرا  و ول أالرى ومن مـات  وليـة  222 الول. وأحـال قلم المحكمـة أتضـــــــــــــــا  

التماتـــــا لت اونها، وكذل  لمتال ة الطلبات التي لم يبت فألها ل د. وس يتضـــــمن هذا الرقم الطلبات الثانوية التي 
 أرتلها قلم المحكمة كمتال ة للطلبات األولية.

في المائة مقارنة لالســـــــــــنة   11,05طلبا للمســـــــــــاعدة )ازيا ة قدرها    472وأحال مكتع المدعي ال اإ  - 78
( ىلا  ول أطرا ، و ول  ألر أطرا ، ومن مــات  وليــة وإقليميــة، و ألرهــا من الكيــانــات ال ــامــة  الســــــــــــــــالقــة

والةاصــــــــــة، من األن جهات أالرى. وأاسضــــــــــافة ىلا ذل ، تالع المكتع تنفألذ الطلبات التي لم يبت فألها ل د. 
ا للت اون لموجع الفقرة  28وتلقا المكتع أتضا   إ األتاتي.من الن ا 93من الما ة  10طلباا وار ا

وواصـــــلت الدول تقدتم مســـــاعدة قيمة للكاتة  يما يت لق لالتحقألق والمقاضـــــاة، لما في ذل  ما يت لق  - 79
 ل مليات ىلقا  الببر، وتحديد األصول وتجمألدها، وتوفألر الوثائق، وتيسألر ل ثات المحكمة ىلا ىقليمها.

ــافة ىلا ىصــــــــــدار قلم المحكمة الطلبات الةاصــــــــــة ل؛ و  - 80 الطلبات المحالة لالنيالة عن  وائر وأاسضــــــــ
ــطة التحقألق التي تقوإ اها، لما في ذل   المحكمة، طلع القلم ىلا الدول تقدتم الدعم ىلا أفرقة الدفا  في أنشـــــ
ر قلم المحكمة أتضــا زيارات أتــر المحتجزين  منحها ىمكانية الوصــول ىلا الوثائق أو الشــهو  المحتملألن. ويســ 

ع للمحكمة عن طريق التنســألق مع الســلطات المةتصــة لضــمان حصــول أفرا  األتـر  ىلا مركز اسحتجاز التال 
علا تكشـألرات الدالول. وُطلع ىلا الدول أتضـا تقدتم المسـاعدة  يما يتصـل لاسجرا ات المت لقة لالت ويضـات،  
لما في ذل  عن طريق تحديد أمكنة وجو  الضــــحاتا و عم أنشــــطة الصــــندوا استــــتاماني لصــــالح الضــــحاتا. 

 كل أشكال المساعدة هذه هي محل تقدير، ألنها تسهم في كفا ة ونزاهة ىجرا ات المحكمة.و 

وي ل ىلقا  الببر علا األفرا  الةاضـــــ ألن ألوامر ىلقا  الببر الصـــــا رة عن المحكمة وتســـــليمهم  - 81
 ذا التقرير.تشكةن ص وأة لالكة، كما يتضح من قائمة أوامر ىلقا  الببر  ألر المنفذة المذكورة في موجز ه

ــهو    - 82 ــجيع الدول علا ىاراإ اتفاقات ت اون م ها  يما يت لق اتكألألر مكان الشــــ ــلت المحكمة تشــــ وواصــــ
الم رضــــــــــــألن للةطر، وتنفألذ األحكاإ القضــــــــــــائية واسفراج المؤقت والنهائي عن المشــــــــــــتب؛ فألهم أو المتهمألن.  

 قرير.ولاتف، لم ُتبرإ أي اتفاقات جديدة الةل الفترة المشمولة لالت 

وواصـــــــــل قلم المحكمة ومكتع المدعي ال اإ الجهو  الرامية ىلا المضـــــــــي في تحســـــــــألن الت اون مع  - 83
ــاعدة   ــائية والم نية لإنفاذ القانون  عما سحتياجات المحكمة، ومســــ ــبكات الوطنية واسقليمية والدولية القضــــ الشــــ

التكامل. كما واصـــل الجهازان ال مل م ا لشـــكل وثألق ىجرا ات المقاضـــاة الوطنية، عند اسقتضـــا ، وفقا لمبدأ  
ضــمن الفريق ال امل المشــترو األن األجهزة الم ني لاتــتراتيجيات اسعتقال لوضــع وتنفألذ اتــتراتيجيات لتيســألر  
ــألر الت اون في تحديد  ــركا  لت زيز تبا ل الم لومات وتيســــ ــبكة من الشــــ ــتب؛ فألهم، وإقامة شــــ الببر علا المشــــ

 مصا رتها.األصول وتجمألدها و 

ــالــة المحــامألن لــدى المحكمــة الجنــائيــة 2021وفي آذار/مــار    - 84 ، عقــدت المحكمــة، لــالت ــاون مع نق
لمشـاركة  “تدريع المحامألن”الدولية وأدعم مالي من المفوضـية األوروأية، مناتـبة لمدة المسـة أتاإ في تـلسـلة 

دي المحامألن. وناق/ المشـــــــاركون محاميا من المســـــــجلألن علا قائمة المحكمة للمحامألن وقائمة مســـــــاع 197
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ــتب؛ فألهم والضـــــحاتا   ــائل ذات اسهتماإ المشـــــترو اهد  عاإ هو تحســـــألن نوزية المســـــاعدة المقدمة للمشـــ المســـ
 والشهو  الذين تْمُثلون أماإ المحكمة.

وواصــلت المحكمة تطوير تفاعلها وت اونها مع المن مات الدولية واسقليمية اوصــفها شــريكة رئيســية   - 85
ــ ألد الوطني لالكامل، وزيا ة الوعي في ت  ــي وتنفألذه علا الصـ ــاتـ ــديق ال المي علا ن اإ روما األتـ  زيز التصـ

 ل مل المحكمة، وت زيز الت اون، وت زيز التمثألل الجكرافي األوتع نطاقا  يما األن الموظفألن.

زيز الوعي وتقدر المحكمة تقديرا كبألرا األنشــــــــــــطة التي تضــــــــــــطلع اها شــــــــــــركا  المجتمع المدني لت  - 86
لالمحكمة، وكذل  للتشـــجيع علا التصـــديق ال المي علا ن اإ روما األتـــاتـــي وتنفألذه تنفألذا كامة، وتواصـــل 

ــاركـة في تـل  األنشــــــــــــــطـة. وفي  ، عقـدت 2021حزيران/يونـي؛   3 أـتار/مـايو و  31 و  28 و 21  و 19المشــــــــــــ
  ألر الحكومية. المحكمة، عن طريق التداول لالفألديو، مائدة مستديرة تنوية مع المن مات

ــبتمبر   2وفي   -   87 ، أعلنت الوستات المتحدة فر  جزا ات علا المدزية ال امة للمحكمة 2020أيلول/تــــــــــ
تجمألد ممتلكات ل ر األشـــــةا  المرتبطألن  ” الم نون    13928وعضـــــو في مكتبها لموجع األمر التنفألذي رقم  

وتقدر المحكمة تقديرا كبألرا الت بألرات ال ديدة،   . 2020حزيران/يوني؛    11، الصـا ر في  “ لالمحكمة الجنائية الدولية 
في مواجهــة األمر التنفألــذي والجزا ات  ألر المســـــــــــــبوقــة، عن الــدعم القوي من جــانــع جمةيــة الــدول األطرا ،  
وفرا ى الــدول األطرا ، والــدول األطرا  مجتم ــة في المجموعــات اسقليميــة، والمن مــات الــدوليــة واسقليميــة، 

، ألكا رئيد الوستات المتحدة األمر التنفألذي،  2021نيســان/أاريل    2والمجتمع المدني. وفي    والرالطات المهنية، 
 وأنها التهديد وكذل  الجزا ات اسقتصا تة والقألو  المفروضة علا التكشألرات  يما يت لق لالمحكمة. 

  
 التطورات المؤسسية  -  رابعا  
 المسائل المتعلقة بالمعا دة -  ألف 

، 2010من ن اإ روما األتــــــــــــاتــــــــــــي، الذي اعتمد في عاإ  8علا ت ديل الما ة   صــــــــــــدقت  ولتان - 88
ــدقت علا هذين الت ديلألن   ــل مجمو  عد  الدول األطرا  التي صــــ والت ديةت المت لقة لجريمة ال دوان، ليصــــ

، وـأذـل  تصــــــــــــــل مجمو  124 وـلة علا التوالي. وقبـلت ىحـدى اـلدول ت ـدـيل المـا ة   41 و 40أو قبلتهمـا ىلا  
 ولـة. وصـــــــــــــــدقـت ثةث  ول علا   15الـدول األطرا  التي صـــــــــــــــدقـت علا الت ـديـل أو قبلـت لـ؛ ىلا  عـد   

، ليصــــــــــــــل عد  الدول األطرا  التي صــــــــــــــدقت علا كل  2017الم تمدة في عاإ  8الت ديةت الثةثة للما ة 
ــدقت تـــــــــت  ول علا ت ديل الما ة  ــ ة. وصـــــــ ــتةداإ ت مد  8ت ديل من هذه الت ديةت ىلا تســـــــ المت لق لاتـــــــ

تــــــــــتةداإ تجويع المدنألألن كوتــــــــــأللة من أتــــــــــالألع الحرق في النزاعات المســــــــــلحة  ألر الدولية، أو قبلت ل؛. ا
ــدقت علا هذا الت ديل أو قبلت ل؛، الذي اعتمدت؛ جمةية الدول األطرا  في   ولم ــبق ألي  ولة أن صـــــــــــ تســـــــــــ
 .2019كانون األول/ تسمبر  6

 
 النتخابات -  باء 

ــا انتةبــت جمةيــة الــدول األطرا - 89   في  ورتهــا التــاتــــــــــــــ ــة عشــــــــــــــرة كــل من جوانــا كورنر، و وتشـــــــــــــ
لور كألبانألدزي، وماريا  يل تــــــوكورو فلوريد لألرا، وتــــــألرالألو جألرار و أو الدي  و ينألز، ومياتا ماريا تــــــامبا، 

 آذار/  11ويندتــــــــــور، قضــــــــــاة لالمحكمة، كل منهم لمدة تســــــــــع تــــــــــنوات تبدأ في   -وألثيا فألولألت ألكســــــــــيد 
. وانتةبت الجمةية أتضــا كريم أتــد أحمد الان مدزيا عاما للمحكمة لمدة تســع تــنوات تبدأ في  2021 مار 
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. وانتةبت الجمةية أتضــــــا، لالتزكية، تــــــأللفيا فرنانديز  ي  ورمندي رئيســــــة لدوراتها 2021حزيران/يوني؛   16
 ال شرين ىلا الثانية وال شرين.

كمة األوتر هوفماينســكي رئيســا للمحكمة لمدة ثةث ، انتةع قضــاة المح2021آذار/مار    11وفي  - 90
مبي مألندوا ليكونا النائبة  -تنوات، لكثر فوري. وانُتةع كل من لوز  يل كارمن ىيبانألز كارانزا وأنطوان كيسيا 

 األولا والنائع الثاني للرئيد، علا التوالي.
 

 الصندوق الستئماني للضحايا -  جيم 
استـتاماني للضـحاتا للضـرر الذي يلحق لالضـحاتا نتيجة للجرائم التي تدالل في تسـتجألع الصـندوا   - 91

، نمت أنشــــــطة الصــــــندوا لشــــــكل ملحوظ: من 2021 و  2020نطاا االتصــــــا  المحكمة. والةل ال امألن  
 عقدا. وتةتلف المشاريع من حأل  الحجم والت قألد. 27عقو  مشاريع مع شركا  منفذين ىلا  6

الصـندوا استـتاماني تنفألذ الت ويضـات الجمازية وأوشـ  علا وضـع اللمسـات    وفي كاتانكا، واصـل - 92
 فع الت ويضــــات   2021األالألرة علا تنفألذ أنشــــطة الدعم الت ليمية المدرة للدالل. وأدأ في كانون الثاني/يناير  

ــية   ــل  المهديالفر تة التي ُحكم اها في قضــــــــ ــمولة لالتقرير، حصــــــــ ــتفألدا علا 132. والةل الفترة المشــــــــ  مســــــــ
قرارا لكهلية الحصـول   961الت ويضـات الفر تة التي ُحكم لهم اها. وأصـدر مجلد ى ارة الصـندوا استـتاماني 

، أقيم حفل رمزي لمنح  2021آذار/مار   30ضـــــحية مؤهلون لذل . وفي    795علا الت ويضـــــات، تبألن أن  
ــية   ــات في لاماكو. وفي قضـــ ــري لوأانكاالت ويضـــ ــنوات مع الشـــ ــات ، أارإ عقد مدت؛ المد تـــ   المنفذ للت ويضـــ

لمبلغ   الةـــــدمـــــات  النفـــــاذ في    10الجمـــــازيـــــة القـــــائمـــــة علا  و الـــــل حألز  تقريبـــــا،   آذار/  15مةيألن  وسر 
مسـتفألدا مؤهلون للحصـول علا الت ويضـات، وهناو المزيد   1 095. وحتا اآلن، ُعثر علا أن 2021 مار 

  نتا اندا ارنامل للت ويضــات في قضــية    من األشــةا  ممن تــيســتفألدون من البرنامل. وقد ادأ التةطيف لتنفألذ
 ل د أن أصدرت الدائرة اساتدائية أمرها لالت وير.

وقد تضـــــــــاعف عد  ارامل المســـــــــاعدة من البرنامل الوحألد األصـــــــــلي في أو ندا. وهناو اآلن ارامل  - 93
ــتة شــــــــركا ، وف  ي  مســــــــاعدة في كوت  تفوار تدار مع ثةثة شــــــــركا ، وفي جمهورية أفريبيا الوتــــــــطا مع تــــــ

جمهورية الكونكو الدتمقراطية مع عشــــــرة شــــــركا . ومن المتوقع أن تبدأ ارامل مســــــاعدة ىضــــــا ية في جورجيا  
   وس تزال عملية الس ي لل ثور علا شركا  مستمرة.2021وكألنيا ومالي في نهاتة عاإ 

 ي؛ اجتماعا عن ل د، لما في ذل  اجتما  نوقشـــــــت   19وعقد مجلد ى ارة الصـــــــندوا استـــــــتاماني   - 94
عملية استــــت را  )ان ر الفر  جيم من هذا التقرير(. ونشــــر الصــــندوا استــــتاماني الطت؛ استــــتراتيجية في  

، اعتمد مجلد ى ارة الصـــــــــندوا  2021، التي تتماشـــــــــا مع الطة المحكمة. وفي منتصـــــــــف عاإ  2020عاإ 
ع في نيســـــــان/أاريل  استـــــــتاماني، ارئاتـــــــة ماما كويتي  ومبيا، ومع عضـــــــوه الجديد أندريد لارما ، المنتة

 ، تياتة لشكن أتالألع ال مل.2021

 ويهألع الصندوا استتاماني لصالح الضحاتا لالدول والكيانات أن تقدإ تبرعات لصالح الضحاتا وأترهم.  -   95
 

 استعراض المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي -داو   
لموجع ن اإ روما األتــــــاتــــــي تشــــــكل أولوية قصــــــوى  ىن ت زيز ىقامة المحكمة لل دالة وفقا لوسيتها   - 96

لبيا ة المحكمة. وفي هذا الســــــياا، واصــــــلت المحكمة عملية استــــــت را  التي ادأتها جمةية الدول األطرا   
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ــي  2019في  ورتها الثامنة عشـــــــرة، في عاإ  . وتهد  هذه ال ملية ىلا ت زيز المحكمة ون اإ روما األتـــــــاتـــــ
ن من الةطوات الرئيســــــــية ىصــــــــدار التقرير النهائي عن استــــــــت را  الذي أجراه  لل دالة الجنائية الدولية. وكا
توصــــية تت لق ل د  كبألر من   384. ويتضــــمن التقرير  2020أيلول/تــــبتمبر   30فريق الةبرا  المســــتقلألن في  

ــتراتيجي، وكفا ة ال ملي  ــرية والتةطيف استـــــــ ــيةية التي تتراو  األن الحوكمة والموار  البشـــــــ ة المجاست المواضـــــــ
ــائية، والدفا    ــتراتيجيات النيالة ال امة، والتحبيقات والمةحقات القضــ ــا ، واتــ ــالألع عمل القضــ ــائية، وأتــ القضــ

، أصـدرت المحكمة ر ها 2021نيسـان/أاريل   14والمسـاعدة القانونية، ومشـاركة الضـحاتا وجبر الضـرر. وفي 
مت م لومات عن األنشــــــطة ذات الصــــــلة  ال اإ علا التقرير النهائي، وقدمت  ي؛ تحلألة أوليا للتوصــــــيات وقد

التي اضطل ت اها لالف ل. وتنسق المحكمة عن كثع مع الجمةية ال امة في الوقت الذي تمضي  ي؛ ال ملية 
 قدما نحو ىجرا  تقأليم مفصل وتنفألذ توصيات لت زيز عمليات المحكمة، حألثما اقتضا األمر ذل .

 
 العملياتتأثير جائحة مرض فيروس كورونا على   - اء  

واصــلت المحكمة اسضــطة  لاتــتجالة مت د ة المســتويات للتةفي  من آثار جائحة مر  فألرو   - 97
( علا عملـياتهـا. وـقد نـفذت ترتألـبات عمـل جـدـيدة لســــــــــــــرعـة واتــــــــــــــُتحـدـثت حلول مبتكرة في  19-كوروـنا )كوفأـلد

ما تا ومشـاركون متصـلون قاعات المحاكم للسـما  لالبياإ لإجرا ات مةتلطة تشـارو فألها مشـاركون حاضـرون 
عن ل د. ونتيجة لهذه اسجرا ات، تمكنت المحكمة من المضـــــــــــــي قدما لإجرا اتها القضـــــــــــــائية الةل الجائحة  

تحدث تـــــــوى تكالألرات محدو ة. ومن أجل حماتة صـــــــحة وتـــــــةمة الموظفألن، واصـــــــلت المحكمة قصــــــر   ولم
 تبر فألها ذل  ضروريا لل مليات الرئيسية. السما  لالوصول الما ي المحدو  ىلا مبانألها علا الحاست التي ت 

وقد اتب ت المحكمة ادقة، في تصـــديها لهذه الجائحة، مشـــورة تـــلطات الدولة المضـــيفة لها، هولندا. وواصـــلت  
المحكمة تنفألذ تدااألر مماثلة في مكاتبها القطرية ومكتع استصــــــــــال التالع لها في األمم المتحدة في نألويورو،  

 ألمم المتحدة.لالتنسألق الوثألق مع ا
  

 خاتمة  -   خامسا  
أحرزت المحكمــة تقــدمــا هــامــا الةل الفترة المشــــــــــــــمولــة لــالتقرير في ىجرا اتهــا التمهألــدتــة واساتــدائيــة   - 98

ــات األولية التي أجراها مكتع المدعي  ــات، وكذل  في التحبيقات والدراتــــــ ــتانا ية وفي مجال الت ويضــــــ واستــــــ
ين متهم واحد وحكم علي؛، وتم تككألد حكمألن ااتدائألألن في استـتانا ، ال اإ. ومن األن التطورات الملحوظة، أ 

وأدأت محاكمة واحدة، واتتمر تقدتم األ لة في محاكمة أالرى، وجرى ىقرار التهم الموجهة ىلا متهمألن اثنألن، 
شـهدت  وُنقل اثنان من المشـتب؛ فألهم ىلا المحكمة، وجرى فتح تحقألق جديد، وجرى ىتماإ أرأع  راتـات أولية. و 

المحكمة تكألألرا كبألرا في البيا ة لانتةاق قضـــاة جد ، ورئيد جديد، ومد  عاإ جديد، وانةرطت، ىضـــافة ىلا 
 أنشطتها القضائية وأنشطة اس عا ، انشا  في عملية استت را  الرامية ىلا ت زيز المؤتسة. 

تي قدمتها من ومة األمم المتحدة وُتســـل م المحكمة مع اسمتنان لاألشـــكال ال ديدة للمســـاعدة الهامة ال - 99
الةل الفترة المشمولة لالتقرير، وتقدر أتضا ت اون الدول علا أنشطتها الجارية في مجاست التحقألق واس عا  
ــبات ر ي ة المســـتوى من قبألل  ــا ، فضـــة عن البيانات ال ديدة والكنية لالدعم التي أُعرق عنها في مناتـ والقضـ

 الجمةية ال امة.


