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من قرار    29من ات ــاا العةقــن األن األمم المتحــدة والمحلمــن الةنــاليــن الــدوليــن وال قرة    6العــامــن ولقــا لةمــا ة  

 .76/5الةمعين العامن 
  

 

 * A/77/150. 

https://undocs.org/ar/A/RES/76/5
https://undocs.org/ar/A/RES/76/5
https://undocs.org/ar/A/77/150


 A/77/305 

 

2/21 22-12976 

 

 2022/ 2021تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أنشطتها في الفترة   
 

 ممجز  
 ووســــــــعت كبألرا  تقدما  إلا ــــــــال ا، الع ــــــــرين الســــــــنمين الذكرى  لي الدولين، الةنالين  المحلمن هحرزت 

  األن   ومن  .(19-)كملألــد  كمرواــا  لألروس  مرض  جــالحــن  عن  النــاجمــن  التحــديــات  من  الرغم  عةى  ها ــــــــــــــةت ــا
ــن  محـاكمـن  و خةـت  محـاكمـتا ،  واســــــــــــــتمرت  محـاكمـتا ،  ـادهت المةحمظـن، التةمرات  اإلعـدا ،  مرحةـن خـامســــــــــــ

 تمقيف  مذكرات ثةث  وصـدرت  مثألل.  له يسـب  لم مسـتمى  إلى المحاكمات  مةال لي  المحلمن  ا ـا   رلع مما
 جديدة.  تحقيقات ثةثن  ولتحت المحلمن؛ إلى فيه م ـــــــــــت ه    واحد   وُهحألل رابعن؛  مذكرة  عن الختم  وُلض   جديدة،

 االســــــت مااي  الصــــــندوا  ا ذ حألث  المحلمن، عمل لي بارزة ههمين يلتســــــ   عةأل م المةنى  هضــــــرار جبر  وظل
ــايا،  هربع لي جبر هوامر  لةضـــحايا ــت ا  التي المســـاعدة م ـــاريع جاا  إلى  قضـ  من  هلف 17  من هكثر  من ا اسـ

  لي ان ـــا   الم ـــاركن المحلمن  واصـــةت  اال عاء،  وها ـــةن القضـــالين  ها ـــةت ا إلى  وباإلضـــالن  عةأل م. المةني
 اةاقا. األوسع األساسي روما واظام المؤسسن تعزيز إلى الرامين االستعراض عمةين

ــال ا،  ومنذ  ــين، 31  المحلمن  لتحت  إا ــ ــمل  قضــ ــتب ا 50 ت ــ   تحقيقات  ُلتحت وقد  مت ما. هو  فيه  م ــ
 -  المســــــــــةى هلريقيا وجم مرين  وبمروادح،  وبنغة يش/مياامار، وهكراايا  وهوغندا، هلغااســــــــــتا ، حالن:  17 لي

  ولنزوية   وال ةبألن  )الســــــــــــــم ا (،  و ارلمر  وجمرجيـا،  الـديمقراطيـن،  الكماغم وجم مريـن  والثـاايـن،  األولى  الحـالتـا 
   ومالي.  ولألبيا، وكألنيا،  ي مار، وكمت لةسةألن، و ولن األولى، الحالن  البملي ارين(  - )جم مرين

 ايســــــــــــــا /  5 لي  الرحمن  عـبد  عةي محمـد  عةي محـاكمـن ـادهت  ارلمر، لي  ـبالمضــــــــــــــع  يتعة   وفيمـا 
 اناء المحلمن همام تبده محاكمن هول هي وهذه اإلاسااين. ضد  وجرالم حرب  جرالم ارتكاب  ات من  2022 هاريل
 األمن. مةةس من إحالن عةى

  محاكمن لي  األ لن  عرض  اال عاء واصـــــــل  الثااين،  الحالن  المســـــــةى،  هلريقيا بةم مرين يتعة   وفيما 
 إلى غاواكا ممكمم إيةي  جي روح  ماكسيم تسةيم  تم  الحالن،  ا س ولي  اغايسماا. إ وار  -  وباتريس يلاتمم  هل ريد

 من  جزليا  التثبت بعد  الكااي عبد  ســـعألد محمد  لمحاكمن ممعدا 2022  هيةمل/ســـبتمبر 26 يمم  وحد  المحلمن،
  مذكرة  عن الختم  ُلض ذلك،  عةى عةوة حرب.  وجرالم اإلاســــــــااين ضــــــــد  جرالم  بارتكاب  ضــــــــده  الممج ن  الت م

  .2019 عام لي آ م الدين امر محمد بح  صدرت اعتقال

ــتمرت مالي، لي  بالحالن يتعة   وفيما  ــن محاكمن اســــــ   ات م  محمم   هغ محمد هغ العزيز  عبد هغ  الحســــــ
 تم لتم. لي وقمع ا ُيزعم حرب وجرالم اإلاسااين ضد جرالم ارتكاب

 رشـــــــــــمة  لي  تتمثل  مزعممن جرالم عةى  غي ـــــــــــألرو امل محاكمن ادهت  كألنيا، لي  بالحالن يتعة   وفيما 
 ختامين.  ايااات وُتةألت  عةأل م،  لةتأثألر ش م 

ــاااكميف   جمرجي ألتش   ي ألد عةى الق ض بإلقاء  هوامر  صـــــــدرت جمرجيا، لي  بالحالن يتعة   وفيما    ســـــ
  النزاع  خةل  ارتكبـت  ها ـا  ُيزعمُ   بةرالم  يتعة   فيمـا  مألنـدزايف  مـايرامملألتش  وميخـالألـل  غمشــــــــــــــمـازو   وغـامةألـت

  .2008 عام لي وجمرجيا الروسي االتحا   األن المسةح

 ولتح  طرلــا.   ولــن  43  مةممعــه  مــا  إليــه  هحــالــه  هوكراايــا،  لي  الحــالــن  لي  تحقيقــا  العــام  المــدعي  ولتح 
ــا العام المدعي   حلممن  طةبت وقد  البملي ارين(. - )جم مرين  ولنزوية  ال ةبألن لي الحالتألن لي تحقيقألن  هيضـــــــــــ
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 العام المدعي  وطة  األمر؛ لي  التحقأل  م من المطنين  لةسـةةات  يترك ه   العام المدعي إلى  الدولتألن من كل
 ال ـــــــيء ي عل ه  اعتزامه عن وهعرب األولى  الحالن لي التحقأل   ها ـــــــةن  باســـــــت نا   التم ألدين  الدالرة  من إذاا

 الثااين. الحالن لي ا سه

  تحظى  المحلمــن  وظةــت  ها ــــــــــــــةت ــا.  جميع  لي  المتحــدة  األمم  قــدمتــه  الــذح  لةــدعم  ممتنــن  والمحلمــن 
 التكاليف،  اســـــتر ا   هســـــاس عةى ُقدم المســـــالل،  من  واســـــعن  طال ن  ب ـــــأ  المتحدة األمم مع لةغاين  َقي م  اتعاو  

  الدول قدمته ما  ظل ذلك، إلى  وباإلضـالن  المألدا . لي  عمةياتين مسـاعدة  شـلل لي كا   الذح التعاو    سـيما ال
 المحلمن. لعمةيات هساسيا و عم ومساعدة تعاو   من هخرى  و ول األطرا 

 لر ا: 15 ضد معةقن المحلمن عن الصا رة التمقيف مذكرات تزال وال 

 ؛)ه( 2012 عام منذ مم اكمممرا، سألة ستر الديمقراطين:  الكماغم جم مرين )ه( 

 ؛2005 عام منذ هوتـ ِـّي، ولألنسنت  كماي جمزيف  هوغندا: )ب( 

 ؛2019 عام منذ آ م،  الدين امر ماهامه المسةى: هلريقيا جم مرين )ج( 

  ؛2010  و  2009  عـامي  منـذ  ال  ــــــــــــــألر،  وعمر  ؛2007  عـام  منـذ  هـارو ،  هحمـد   ارلمر: ) ( 
 ؛2014 عام  منذ  اندة، هللا وعبد ؛2012  عام منذ حسألن، محمد الرحيم  وعبد

 ؛2015 عام منذ  األت، كأل لميش ولألةأل  ؛2013  عام منذ باراسا، والتر  كألنيا: )هـ( 

 ؛)ب( 2013  عام منذ خالد، محمد الت امي ؛2011 عام منذ القذالي، اإلسةم سيف  لألبيا: )و( 

 مايرامملألتش وميخالألل غمشـــــــــمازو ، وغامةألت  ســـــــــاااكميف،  جمرجي ألتش   ي ألد جمرجيا: )ز( 
 .2022 عام  منذ مألندزايف،

 إلقــاء  هجــل  من  ومســـــــــــــــاعــدة  تعــاو    من  يةزم  مــا  تقــديم  إلى  وغألرهــا األطرا   الــدول  المحلمــن  وتــدعم 
 المحلمن. إلى  وتسةيم م عةأل م الق ض

  
 .(2019يقمم ملت  المدعي العام حاليا بالتحق  من صحن تقرير عن ولاة سألة ستر مم اكمممرا )لي عام  )ه( 

 ( وهم بصد  إخةار الدالرة التم ألدين اذلك.2021تةقى ملت  المدعي العام تأكألدا املاة الت امي محمد خالد )لي عام  )ب( 
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 مقدمة   
، 2022تممز/يمليــه    31إلى    2021آب/هغســــــــــــــةس    1ال ترة من  يقــدم هــذا التقرير، الــذح يغةي   - 1

الــــدوليــــن )ااظر    6لةمــــا ة   ولقــــا الةنــــاليــــن  والمحلمــــن  المتحــــدة  األمم  األن  ات ــــاا العةقــــن    A/58/874من 
  .A/58/874/Add.1) (1 ) و
  

 آخر المستجدات فيما يتعلق باألنشطة القضائية وأنشطة االدعاء  - أوال   
 الحاالت والقضايا -ألف   

ــالن إلى قرارات   700خةل ال ترة الم ــــمملن بالتقرير، هصــــدرت الدوالر هكثر من  - 2 قرار خةي، باإلضــ
محاكمن، إلى جاا  جةســـــات تحضـــــألرين جةســـــن   200شـــــ مين وقرارات بالبريد اإللكترواي. وعقد ما يقرب من 

 وجةسات هخرى لإل الء بإلا ات.

هلف ضــــحين لي قضــــايا تنظر لأل ا  13وخةل ال ترة الم ــــمملن بالتقرير، شــــارك ما مةممعه حمالي  - 3
ــحايا، بما لي ذلك  2  449المحلمن. وتةقت المحلمن هكثر من   ــة ا الضـــــــــــ ــتمارة من طة ات جديدة هرســـــــــــ اســـــــــــ

لي قضـايا متصـةن بالحالن الثااين لي جم مرين هلريقيا المسـةى. وور   713و   لحسـنااسـتمارة لي قضـين   468
اســــــــــــــتمـارة تمثأـلل فيمـا يتعة  ـبالحـالتألن لي هلغـااســـــــــــــــتا  وال ةبألن من هجـل عمةـيات بممجـ     195مـا مةممعـه 

ر اســـتمارات طة ات جبر ضـــرر لي إجراءات جب  1 110عةى التمالي. وقد ور  إجماال   15والما ة  18 الما ة
. وباإلضـالن إلى ذلك، تةقت المحلمن هيضـا معةممات إضـافين جديدة عن الم دح ولمبااغاالضـرر لي قضـألتي 

  طة  من الةة ات الحالين. 400
 

 الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية  -   1 

 اإلجراءات القضالين   
 المدعي العام ضد تمماس لمبااغا  يألةم   

االاتدالين الثااين النظر لي خةط تن ألذ التعميضــــات الةمااين الرمزين والتعميضــــات واصــــةت الدالرة  - 4
ضـــــــــحين مؤهةألن لةحصـــــــــمل عةى تعميضـــــــــات،  1 547الةمااين القالمن عةى الخدمات. وحتى اآل ، اعتبر  

 مست ألدا من التعميضات القالمن عةى خدمات. 555ويست ألد  
 

 المدعي العام ضد جألرمألن كاتااغا   
 آذار/  24لـدالرة االاتـداليـن الثـاايـن تنظر لي تن ألـذ همر جبر الضــــــــــــــرر الصـــــــــــــــا ر عن ـا لي  ظةـت ا - 5

ضحين. وقد اكتمل تن ألذ التعميضات  297، والذح منحت بممج ه تعميضات لر ين وجمااين لـــــ  2017 مارس
 ال ر ين؛ وال يزال تن ألذ التعميضات الةمااين مستمرا.

 

 __________ 

 .www.icc-cpi.int يملن االطةع عةى مزيد من المعةممات عن ها ةن المحلمن المتاحن عةى ممقع ا عةى ش لن اإلاترات: (1) 

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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 المدعي العام ضد امسلم اتاغاادا   
 آذار/  8ال تزال الـدالرة االاتـداليـن الثـاايـن تنظر لي تن ألـذ همر جبر الضــــــــــــــرر الصـــــــــــــــا ر عن ـا لي   - 6

. ولي ضـــمء ما خةصـــت إليه الدالرة ب ـــأ  المســـؤولين الم ـــتركن ارمت ا لةســـألد اتاغاادا وشـــركاله 2021 مارس
،  لمبااغار ا ا لي قضـــــــــين  ، ارامج الةبر التي ُهماتاغااداالةناة، اعتمدت الدالرة، ألغراض الةبر لي قضـــــــــين  

فيما يتعة  اتداخل الضــحايا والضــرر لي كةتا القضــألتألن. وقدم الصــندوا االســت مااي لةضــحايا م ــروع خةن  
. وال تزال الةعم  المقدمن من السـألد اتاغاادا وهحد الممثةألن القااماألألن  2022آذار/مارس  24تن ألذ محدثن لي  

 لةمةني عةأل م ضد همر الةبر معةقًن.
 

 الحالة في أوغندا  -   2 

 اإلجراءات القضالين   
 المدعي العام ضد  ومألنيك هواغمين   

تنظر الدالرة االاتدالين التاسـعن لي إجراءات جبر الضـرر؛ واسـتةمت مذكرات خةل ال ترة األن كاام   - 7
 .2022وآذار/مارس  2021األول/ يسمبر 

ــتماع ُقدمت لأل ا مذكرات من وال تزال طعم  الدلاع ضــــــد اإل اان والحلم معةقن. وعق - 8 دت جةســــــن اســــ
 .2022ش ا /لبراير  18إلى  14األطرا  والضحايا وهصدقاء المحلمن لي ال ترة من 

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

التم ألدين الثااين اســــخن عةنين منقحن من مذكرة تمقيف ، هصــــدرت الدالرة 2022تممز/يمليه    28لي  - 9
ــااين ُيزعم هاه ارتكب ا لي مراكز احتةاز لي بااغي  محمد امر الدين آ م بســـب  جرالم حرب وجرالم ضـــد اإلاسـ

عةى األقـل. وكـاـات مـذكرة   2013املمبر/ت ــــــــــــــرين الـثااي   27عةى األقـل و   2013ايســــــــــــــا /هارـيل   12األن  
 ، اناء عةى طة  المدعي العام.2019كاام  الثااي/يناير   7ختممن لي التمقيف قد صدرت هصة م

 اإلجراءات القضالين  )ه(  
 إ وار اغايسماا   - المدعي العام ضد هل ريد ييلاتمم وباتريس    

. وحتى اآل ، استمعت الدالرة إلى 2021آذار/مارس    15واصل اال عاء تقديم األ لن، وبده ذلك لي   - 10
 شاهدا استدعاهم اال عاء. 96شاهدا من مةممع  42ش ا ات 

 
 المدعي العام ضد محمد سعألد عبد الكااي   

ــن إقرار الت م لي ال ترة من  - 11 ــرين األول/هكتمبر  14إلى  12عقدت جةســــــــ كاام   9. ولي 2021ت ــــــــ
 ، هكدت الدالرة التم ألدين الثااين جزليا الت م الممج ن إلى السألد سعألد.2021األول/ يسمبر 

، هكدت  الرة االســـــــــت نا  قرار الدالرة التم ألدين الذح يحد  الم ا   2021هيةمل/ســـــــــبتمبر    14ولي  - 12
“، الذح تضــــع بممج ه  ABCالمنة قن عةى طة ات المتضــــررين لةم ــــاركن. ورهت  الرة االســــت نا  ه   ا ج 

ين، ول ن الذين إحدى الدوالر طة ات الضـــــــــحايا لي ثةث ل ات، هح ل ن الذح هثبتما امضـــــــــم  صـــــــــ ن الضـــــــــح



 A/77/305 

 

6/21 22-12976 

 

يثبتما امضـــم  تةك الصـــ ن، ول ن الذين ال يســـتةيع قةم المحلمن ه  ال يتخذ قرارا واضـــحا ب ـــأا م، هم من  لم
 حألث المبده ه اة كافين لضما  عدالن وسرعن اإلجراءات واحترام حقما المت مألن والمةني عةأل م.

ات هأل ن الرلاســـــن ا2021كاام  األول/ يســـــمبر    14ولي  - 13 لقضـــــين وهحالت ا إلى الدالرة االاتدالين  ، كم 
ممعدا لبدء المحاكمن. وتتمقع هأل ن اال عاء اســـــتدعاء  2022هيةمل/ســـــبتمبر    26الســـــا ســـــن، التي حد ت يمم  

شــاهدا لإل الء ب ــ ا ات م وه  تســعى إلى ه  تضــيف إلى األ لن اإللا ات المســةةن ســابقا الثنألن وهربعألن   44
 من القماعد اإلجرالين وقماعد اإلث ات لةمحلمن. 68 ة من الما 2شاهدا عمة بال قرة 

، رلضــــــــــــت الدالرة التم ألدين الثااين طة  هأل ن اال عاء تعديل الت م عمة 2022تممز/يمليه   8ولي  - 14
  . وطة  الدلاع إذاا باست نا  القرار.61من الما ة  9بال قرة 

 
 المدعي العام ضد ماكسيم جي روح إيةي ممكمم غاواكا   

ة م الســــــــــــــألــد ممكمم إلى المحلمــن، ولي  2022آذار/مــارس    14لي   - 15 ، 2022آذار/مــارس    22، ســــــــــــــُ
  كـاام  الثـااي/  31ألول مرة همـام الـدالرة التم ألـديـن الثـاايـن. ومن المقرر ه  تبـده جةســــــــــــــن إقرار الت م لي   مثـل

 .2023 يناير

الدالرة التم ألدين الثااين   ، اقضـــــت غرلن االســـــت نا  األمر الصـــــا ر عن2022تممز/يمليه    19ولي  - 16
والذح يأمر قةم المحلمن بإلغاء تعألألنه لمحامي السـألد ممكمم، وهحالت المسـألن إلى  2022آذار/مارس   25لي 

 الدالرة التم ألدين الثااين لتقديم هس اب هخرى لقرارها، ولقا لتمجأل ات حلم االست نا .
 

 التحقيقات  )ب(  
بعـثات تحقأل  فيمـا يتعة  ـباإلجراءات همـام الـدوالر. وظـل من اضــــــــــــــةةع ملـت  المـدعي العـام بعـدة   - 17

األولميات الح اظ عةى التعاو  مع ســةةات جم مرين هلريقيا المســةى ومماصــةن تحســألن هذا التعاو ، وتعزيز  
ــألألن، بما لي ذلك بعثن األمم المتحدة المتكامةن المتعد ة األبعا   ــةحن الرليســ وإ امن التعاو  مع هصــــحاب المصــ

االســتقرار لي جم مرين هلريقيا المســةى لضــة عن البةدا  المةاورة. وواصــل الملت  رصــد وت ــةيع  لتحقأل 
اإلجراءات الةـنالـين المطنـين، لضــــــــــــــة عن التعـاو  وتـ ا ل الخبرات مع الة ـات القضــــــــــــــالـين المطنـين الـ اعـةن،  

ى همـام المحلمـن الةـنالـين لأل ـا المحلمـن الةـنالـين الخـاصــــــــــــــن. ورحـ  المـدعي العـام ـبالتـتا  المحـاكمـن األول بمـا
الخاصــــــن امصــــــ ه لحظن تاريخين، وشــــــد  عةى التزام ملت ه اتقديم  عم ا ــــــط لعمةه تم ــــــيا مع مبده التكامل. 

 وشارك اال  المدعي العام ايااغ ايابن عن المدعي العام لي ح ل االلتتا .
 

 الحالة في دارفور  -   4 

 اإلجراءات القضالين  )ه(  
   المدعي العام ضد عةي محمد عةي عبد الرحمن )عةي كمشأل (   

، هكدت  الرة االســت نا  قرار الدالرة التم ألدين ارلض الةعن لي 2021ت ــرين الثااي/املمبر    1لي  - 18
ــألد عبد الرحمن. ورلضــــت الدالرة حةج الدلاع بأ  إحالن مةةس األمن لةحالن   ــالين المقدم من الســ المالين القضــ

الســـــم ا ، باطةن وه  المحلمن ال يملن ا ممارســـــن واليت ا القضـــــالين عةى الةرالم المزعممن، ألا ا لي  ارلمر، 
  ارتكبت لي  ولن ليست طرلا لي اظام روما األساسي )السم ا (.



A/77/305  

 

22-12976 7/21 

 

، رلضــت الدالرة التم ألدين الثااين طةبي اال عاء والدلاع إعا ة 2021ت ــرين الثااي/املمبر    15ولي  - 19
ــت ناله. ولي النظر لي القر  ، طة  اال عاء 2022كاام  الثااي/يناير   25ار المتعة  بإقرار الت م واإلذ  باســـــــــــ

ــدالرة تعــديــل ت م القتــل العمــد بعيــن تعــديــل عــد  الضــــــــــــــحــايــا الــذين تم التعر  عةأل م. ولي    آذار/  14من ال
تي القتل ، رلضـــــــــــــت الدالرة طة  اال عاء األنما هوضـــــــــــــحت ه  قمالم الضـــــــــــــحايا المرت ةن ات م2022 مارس

  واالغتصاب تعتبر غألر حصرين.

 ايســـــــــــــــا /  5لي    -وهي األولى لةمحلمــن فيمــا يتعة  بــالمضــــــــــــــع لي  ارلمر    -وبــدهت المحــاكمــن   - 20
شــــــــاهدا من هصـــــــل   28همام الدالرة االاتدالين األولى. واســــــــتمعت الدالرة حتى اآل  إلى شــــــــ ا ة   2022 هاريل
من  2لا ات المســةةن لســ عن ع ــر شــاهدا ه ل ًن عمة بال قرة شــاهدا اســتدعاهم اال عاء، وهذات بقبمل اإل 134
 من القماعد اإلجرالين وقماعد اإلث ات لةمحلمن. 68 الما ة

 
 التحقيقات  )ب(  

، عندما زار المدعي العام السم ا ، 2021مع مراعاة التةمرات عةى هرض الماقع منذ آب/هغسةس   - 21
تأمألن تعاو  السةةات السم ااين، ومماصةن التحقيقات المتعةقن بالم ت ه يعمل ملت  المدعي العام عةى زيا ة 

لأل م غألر المقبمض عةأل م، وإجراء مرالعته القضــالين لي المحاكمن الةارين لةســألد عبد الرحمن. وبدعم من قةم  
الثةثم  المحلمن، يســــعى الملت  هيضــــا إلى إقامن وجم  مألدااي معزز له لي الســــم ا . وُقدم التقرير الرابع و 

، م ـــــــــــــ معا بمعةممات 2022كاام  الثااي/يناير   17لةمدعي العام فيما يتعة  ادارلمر إلى مةةس األمن لي  
 مستكمةن عن التقدم المحرز لي التحقأل  والتعاو  مع السةةات.

 ، قدم اال عاء مذكرات، اـناء عةى طـة  الدالرة التم أـلدين الـثااـين،2022كاام  الـثااي/يـناير   27ولي  - 22
ب ـــــــــــأ  ها ـــــــــــةن    2022كاام  الثااي/يناير   17هوضـــــــــــح لأل ا البيااات التي ه لى ا ا همام مةةس األمن لي  

  الملت  فيما يتعة  بالقضايا المرلمعن ضد السألد ال  ألر والسألد حسألن.
 

 الحالة في كينيا  -   5 

لةضـــــــــــحايا بأ    ، هاةغت الدالرة التم ألدين الثااين الصـــــــــــندوا االســـــــــــت مااي2020هيار/مايم    24لي  - 23
ــ  ا لي اإلخةار المقدم بممج  ال قرة )ه( من الما ة  ــةن المقترحن لي كألنيا، المار  وصـــــ من النظام   50األا ـــــ

 األساسي لةصندوا، ال يبدو ها ا تقرر مس قا هح مسألن تعتزم المحلمن البت لأل ا.
 

   اإلجراءات القضالين   
 المدعي العام ضد امل غي ألرو   

همام الدالرة االاتدالين الثالثن. واســـتدعى اال عاء ثمااين  2022شـــ ا /لبراير  15لي   ادهت المحاكمن - 24
شــــ م  لإل الء ب ــــ ا ات م وقبل ال ــــ ا ات المســــةةن ســــابقا لســــتن شــــ م  ه ل ًن. ولم يختر الدلاع تقديم ه لن لي  

 .2022حزيرا /يمايه  27المحلمن. وه لي ابيااات ختامين لي 
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 الوضع في ليبيا  -   6 

 اإلجراءات القضالين  )ه(  
 المدعي العام ضد محمم  مصة ى امسيف المرلةي   

ــألد المرلةي 2022حزيرا /يمايه    15لي  - 25 ــد الســـــ ، هغةقت الدالرة التم ألدين األولى مةف اإلجراءات ضـــــ
 بسب  ولاته.

 
 التحقيقات  )ب(  

  2011مرتك ـــن خةل عـــام  ، هعقـــ  التركألز األولي عةى جرالم  2011منـــذ إحـــالـــن الحـــالـــن لي عـــام   - 26
ــافين، بما لي ذلك تركألز التحقأل  عةى جرالم مزعممن ارتكبت لي   ــدار مذكرات تمقيف خةمُ  تحقأل  إضـ وإصـ

وجرالم مزعممــن   2020و    2014مراكز احتةــاز، وجرالم مزعممــن ارتكبــت خةل عمةيــات جرت األن عــامي  
ولي تقريره إلى مةةس األمن المؤرخ   ضــــــــــــــد م ـاجرين. وـقد اةغ عـد  من خةم  التحقأل  هـذه مرحـةن متـقدمـن.

، حد  المدعي العام اســــــــــتراتيةين عمل جديدة تســــــــــتند إلى تقأليم شــــــــــامل لةتقدم المحرز 2022ايســــــــــا /هاريل  
ــين التي تم تحديدها تعزيز قدرة الملت  عةى االاخرا  مألداايا  ــاســـ ــمل الم ا   األســـ ــتمرة. وت ـــ والتحديات المســـ

ات الةألبين من هجل تعزيز و عم ج م  المســاءلن عةى المســتمى المطني، واعتما  ا ج جديد لةتعامل مع الســةة
ــتراتيةين الةديدة، قامت اال ن المدعي العام  بما يتماشــــــــى مع مبده التكامل. وكخةمة هولين لي تن ألذ تةك االســــــ

 .2022ازهن شميم خا  ا عثن إلى لألبيا لي حزيرا /يمايه 
 

 الحالة في كوت ديفوار  -   7 

 القضالين   اإلجراءات  )ه(  
 المدعي العام ضد لمرا  غ اغبم وشارل اةيه غم يه   

، قدم الســألد اةيه غم يه طة ا همام الرلاســن لةحصــمل عةى تعميض عمة 2021هيةمل/ســبتمبر    9لي  - 27
  كاام  األول/ 16من اظام روما األســـــــــــاســـــــــــي. وبعد جةســـــــــــن اســـــــــــتماع عقدت لي  85من الما ة  3بال قرة 
  .2022ش ا /لبراير  10الرة التي كمات ا الرلاسن قرارها ارلض الةة  لي ، هصدرت الد2021  يسمبر

، هصــدرت الدالرة االاتدالين الســابعن قرارها ب ــأ  طةبألن قدم ما الســألد 2022ايســا /هاريل    13ولي  - 28
ــأ  الةــابع العــام لإلجراءات، ووالقــت جزليــا عةى طة ــه بــإ راج جميع القرارات المتعةقــن بــالبريــد    غ ــاغبم ب ـــــــــــــ

 اإللكترواي لي سةل القضين.
 

 التحقيقات  )ب(  
ــاا  لمرا   - 29 ال يزال التحقأل  جاريا فيما يتعة  بالةرالم التي يزعم ه  األحزاب المعارضــــــن لةرليس الســــ

هعمــــــ  ســــــــــــــيــــــاا  لي  ارتكبت ــــــا  األن  غ ــــــاغبم  كمت  ي مار  لي  االاتخــــــابــــــات  بعــــــد  ااــــــدلعــــــت  التي  العنف  ال 
 .2011وحزيرا /يمايه  2010األول/ يسمبر  كاام  
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 الحالة في مالي  -   8 

ــ ا /لبراير   22لي  - 30 ــندوا 2022شــــ ــةن التي اقترح ا الصــــ ، قررت الدالرة التم ألدين األولى ه  األا ــــ
من النظام   50ةارها بممج  ال قرة )ه( من الما ة االســـــــــــت مااي لةضـــــــــــحايا لي مالي، المار  وصـــــــــــ  ا لي إخ

 األساسي لةصندوا، ال يبدو ها ا تقرر مس قا هح مسألن تعتزم المحلمن البت لأل ا.
 

 اإلجراءات القضالين  )ه(  
 المدعي العام ضد هحمد ال قي الم دح   

عميضـــــــات جبر الذح هصـــــــدرته ال تزال الدالرة االاتدالين الثامنن تنظر لي تن ألذ همرها المتعة  ادلع ت  - 31
. وهصــــــدرت الدالرة مماعألد ا الين لةممثةألن القااماألألن لةمةني عةأل م إلتمام جمع 2017آب/هغســــــةس    17لي 

، ولةصــــندوا االســــت مااي لةضــــحايا إلتمام 2022آب/هغســــةس   15طة ات تعميضــــات الةبر ال ر ين بحةمل  
  .2022ثااي/املمبر ت رين ال 14تن ألذ قرارات  لع التعميضات ال ر ين بحةمل 

، قامت هأل ن مؤل ن من ثةثن قضــــــــاة من  الرة االســــــــت نا ،  2021ت ــــــــرين الثااي/املمبر    25ولي  - 32
من اظام روما األســاســي، اتخسيض ســنتألن من   110من الما ة   3ملة  ن بإعا ة النظر لي الحلم عمة بال قرة 

ممعدا  2022هيةمل/ســبتمبر  18وحد ت يمم  الحلم الصــا ر بح  الســألد الم دح بالســةن لمدة تســع ســنمات، 
 الات اء مدة العقمبن.

 
 المدعي العام ضد الحسن هغ عبد العزيز هغ محمد هغ محمم    

من عرض األ لن، واســــتمعت الدالرة خةله إلى شــــ ا ة    2022شــــ ا /لبراير   24اات ى اال عاء لي   - 33
شــــاهدا كأ لن. وه لى شــــاهدا  اســــتدعاهما   شــــاهدا وهذات بقبمل ال ــــ ا ات المســــةةن ســــابقا لســــ عن ع ــــر 52

. وبده الدلاع اتقديم ه لن  2022ش ا /لبراير   10إلى   7الممثةم  القااماألم  لةضحايا ب  ا ات ما لي ال ترة من 
شــــاهدا اســــتدعاهم الدلاع وهذات بقبمل   11. وحتى اآل ، اســــتمعت الدالرة إلى شــــ ا ة  2022هيار/مايم    9لي 

 لع رة ش م  استدعاهم الدلاع كأ لن. ال  ا ات المسةةن سابقا
 

 التحقيقات  )ب(  
هجرى ملت  المدعي العام ها ـــــــــــةن تحقأل   عما ألا ـــــــــــةن المحاكمات الةارين ورصـــــــــــد عن كث   - 34

التةمرات والحما ث مألداايا، بما لي ذلك تقارير عن جرالم وح ــــــين لي الحالن ولي منةقن الســــــاحل األوســــــع. 
  ةين وغألرها، بما لي ذلك كيااات منظممن األمم المتحدة.وظل يحظى اتعاو  السةةات المح

 
 الحالة في جورجيا  -   9 

 اإلجراءات القضالين  )ه(  
ــندوا  2022حزيرا /يمايه    16لي  - 35 ــةن التي اقترح ا الصـــــ ، قررت الدالرة التم ألدين األولى ه  األا ـــــ

ــ  ا لي إخةارها بممج  ال قرة )ه( من الما ة  ــت مااي لةضــــــــحايا لي جمرجيا، المار  وصــــــ من النظام   50االســــــ
  األساسي لةصندوا، ال يبدو ها ا تقرر مس قا هح مسألن تعتزم المحلمن البت لأل ا.
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، هصـــــــــــدرت 2022آذار/مارس  22، بعدما قدم اال عاء طة ه المؤرخ 2022حزيرا /يمايه    24ولي  - 36
الدالرة ثةث مذكرات تمقيف بح   ي ألد جمرجي ألتش ســاااكميف وغامةألت غمشــمازو  وميخالألل مايرامملألتش 

ــت ه فيه ي  ــ ابا معقملن لةعتقا  بأ  كل م ــــــــــ تحمل مســــــــــــؤولين عن مألندزايف، آخذة لي اعت ارها ه  هناك هســــــــــ
 حرب. جرالم

 
 التحقيقات  )ب(  

واصـــــــــــــل ملت  المدعي العام لحل األ لن المتصـــــــــــــةن بالةرالم التي يدعى ه  جميع هطرا  النزاع   - 37
 .2008ت رين األول/هكتمبر   10تممز/يمليه و  1المسةح ارتكبت ا األن  

 
 الحالة في بوروندي  -   10 

 التحقيقات   
ــل ملت   - 38 ــرين األول/هكتمبر  27المدعي العام تحقيقاته، التي ُهذ  ا ا لي  واصــــــــ ، طمال  2016ت ــــــــ

ال ترة الم ــــــــــــــمملـن ـبالتقرير، حأـلث قـام ا عـثات مختة ـن إلى عـد  من البةـدا ، بمـا لي ذلـك لي ضــــــــــــــمء الة م  
ت المتماصـــــــــةن لبناء وصـــــــــياان شـــــــــ لات التعاو  لي المنةقن. واســـــــــت ا  الملت  من التعاو  مع الدول وكيااا

 منظممن األمم المتحدة والمنظمات غألر الحلممين.
 

 الحالة في أفغانستان  -   11 

 اإلجراءات القضالين  )ه(  
ــبتمبر    27لي  - 39 ــت نا  التحقأل  لي الحالن لي 2021هيةمل/ســ ، طة  اال عاء إلى الدالرة ه  تأذ  باســ

 من اظام روما األساسي. 18من الما ة  2هلغااستا  عمة بال قرة 

، طةبت الدالرة التم ألدين الثااين إلى األمألن العام وملت  جمعين  2021ت ـرين األول/هكتمبر  8لي و  - 40
الدول األطرا  لي اظام روما األســـاســـي لةمحلمن الةنالين الدولين تقديم معةممات عن تحديد همين الســـةةات  

ــتا  حاليا. ولي  ــالل المقدمن  ، هحال قةم ال2021ت ـــــــــــــرين الثااي/املمبر   5التي تمثل هلغااســـــــــــ محلمن الرســـــــــــ
 عةى ذلك. ر ا

، هصــــدرت الدالرة تعةيمات إلى قســــم م ــــاركن الضــــحايا وجبر  2021ت ــــرين الثااي/املمبر   8ولي  - 41
من اظام روما األسـاسـي. وقد هحألةت هذه الرسـالل  18من الما ة  2الضـرر لةمع آراء الضـحايا عمة بال قرة 

 .2022سا /هاريل اي  25و  2021كاام  األول/ يسمبر  17األن  

ــه    22ولي   - 42 ــن هح مما  تر   2022تممز/يمليــ ــالــ ــإحــ بــ ــاء  اال عــ ــن  ــاايــ الثــ ــن  ــديــ التم ألــ ــدالرة  الــ ، همرت 
هلغااســـــــــــتا   عما لةةب ا األصـــــــــــةي اتأجألل التحقأل ، وتقديم تقأليم للســـــــــــس الممضـــــــــــماين لذلك الةة ،   من
 .2022آب/هغسةس  26مةحظات هخرى ذات صةن، بحةمل  هح هو
 

 قات التحقي )ب(  
رغم ه  طة  المدعي العام اســــت نا  التحقأل  ال يزال معةقا، لقد واصــــل ملت ه إعدا  األســــاس لبدء  - 43

ــألرح تحديد المخاطر وتحةألة ا  ــمل هذا العمل التحضـــــــــ ــةن التحقأل ، إذا هذات به الدالرة التم ألدين. وي ـــــــــ ها ـــــــــ
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ــاء، الح ا ــتين، وعند االقتضــــ ــالل األمنين والةمجســــ ظ عةى األ لن. وذكر المدعي العام هاه وإ ارت ا، وتقأليم المســــ
ــبين لةةرالم المزعممن،   إذا منح اإلذ ، مع مراعاة الممار  المحدو ة المتاحن لةملت ، لضــــــة عن الخةمرة النســــ

لإ  ملت ه ســـــألركز لي تحقيقه عةى الةرالم التي ُيزعم ه  حركن الةال ا  وتنظيم الدولن اإلســـــةمين لي العراا  
   خراسا  ارتك اها. - وال ام

 
 الحالة في بنغالديش/ميانمار  -   12 

 التحقيقات   
، جاريا، مع إي ا  بعثات منتظمن 2019ت رين الثااي/املمبر   14ال يزال التحقأل ، الذح هذ  به لي   - 44

د وبذل ج م  لتســــريع جمع األ لن وتحةألة ا وتعزيز الم ــــاركن والتعاو  مع ال ــــركاء لي المنةقن وتعزيز التماج
لي انغة يش. وعمل ملت  المدعي العام مع طال ن من هصــحاب المصــةحن، بما لي ذلك المزارات الحلممين  
لي انغة يش، والــداةممــاســــــــــــــألم ، وكيــااــات منظممــن األمم المتحــدة، والمنظمــات غألر الحلمميــن، فيمــا يتعة  

ــاعـدة وإلطةع م عةى التةمرات. ولي   م المـدعي العـام زـيارة ، اختت 2022شـــــــــــــــ ا /لبراير   27بةةـ ات المســــــــــــ
اســــــــــــتغرقت خمســــــــــــن هيام إلى  اكا وكمكس ازار، لي انغة يش، وكاات هه هول زيارة يقمم ا ا المدعي العام 

 لةمحلمن إلى انغة يش.
 

 الحالة في دولة فلسطين  -   13 

 التحقيقات   
مزعمم من جاا   . وهم ي ـــمل هح ســـةمك 2021آذار/مارس   3ال يزال جاريا التحقأل  الذح اده لي  - 45

  2014حزيرا /يمايه   13جميع األطرا  قد يرقى إلى مسـتمى جرالم بممج  اظام روما األسـاسـي ارتكبت منذ 
لي غزة والضـ ن الغربين، بما لي ذلك القدس ال ـرقين، بما لي ذلك جرالم حرب وجرالم ضـد اإلاسـااين مزعممن  

ن هو التي جرت لي اآلواــن األخألرة. وبنــاء عةى هــذه  التي لم يتم االعتمــا  عةأل ــا لي إا ــاء التحقيقــات األوليــ 
ــا لي مةـاالت وحما ث معألـنن ـباعتـ ارهـا محمر   الخةسـين، مـا لتم ملـت  المـدعي العـام يماصــــــــــــــل النظر هيضــــــــــــ
التركألز الرليســــــــــــــي المحتمــل ألا ــــــــــــــةتــه التحقيقيــن. وبــالتمازح مع ذلــك، يقمم الملتــ  بةمع وح   وتحةألــل  

لمستقاة من شتى المصا ر. وشارك الملت  مع هصحاب المصةحن المعنألألن، المعةممات واالتصاالت واأل لن ا
بمن لأل م ممثةم المةتمع المداي، لي اسـتك ـا  سـبل هخرى لةتعاو  وت ا ل المعةممات بصـمرة اسـت اقين. ولي  

ــه    9 ــن والمغتربألن لي  ولـــن لةســــــــــــــةألن خةل  2022حزيرا /يمايـ ــارجيـ ــام وزير الخـ ــدعي العـ ــل المـ ، اســــــــــــــتقبـ
  حلمن.لةم زيارته

 
 الحالة في الفلبين  -   14 

 اإلجراءات القضالين   
ــاء المؤرخ 2021هيةمل/ســــــــــــــبتمبر    15لي   - 46 األولى عةى طةــــ  اال عــ ــن  ــديــ التم ألــ ــدالرة  الــ ، والقــــت 
ــا  المحلمـن   2021هـيار/مـايم   24 وهذـات اـبدء تحقأل  لي الحـالـن فيمـا يتعة  ـبأح جرالم ـتدخـل لي اختصــــــــــــ

وكا    -  2019آذار/مارس   16و   2011ت ـرين الثااي/املمبر   1ةبألن األن  يزعم ها ا ارتكبت عةى هراضـي ال 
ــاســـي قد  خل حألز الن اذ لي  ــياا حمةن    -  2019آذار/مارس   17ااســـحاب ال ةبألن من اظام روما األسـ لي سـ

  الحرب عةى المخدرات“.
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ـبأ  ال ةبألن  ، هخةر المـدعي العـام الـدالرة التم أـلدـين األولى  2021ت ــــــــــــــرين الـثااي/املمبر   18ولي   - 47
ه  يراعي“التحقيقـــات واإلجراءات“ التي تةري ـــا ال ةبألن    2021ت ــــــــــــــرين الثـــااي/املمبر    10طةبـــت إليـــه لي  

يتعة  بمماطنأل ا هو غألرهم من الخاضــــــــــــــعألن لماليت ا القضــــــــــــــالين فيما يتعة  بةرالم القتل المزعممن التي  فيما
من اظام روما األسـاسـي التي ارتكبت لي جميع  7)ه( من الما ة  1ت ـلل جرالم ضـد اإلاسـااين بممج  ال قرة 

ــياا حمةن  الحرب عةى المخدرات“،   2019آذار/مارس   16و   2016تممز/يمليه   1هاحاء ال ةبألن األن   لي ســــ
ــرين الثااي/املمبر    1وكذلك لي منةقن  الاو األن    حزيرا / 24. ولي  2016حزيرا /يمايه   30و    2011ت ـــــــــ

  تحةألةه لةمعةممات المقدمن من ال ةبألن، لضـــــة عن المعةممات األخرى  ، قدم المدعي العام، عق2022 يمايه
ــت نا  التحقأل ، مؤكدا ه   المتاحن لعممم الناس هو المقدمن من هطرا  ثالثن، طة ا التمس فيه إذ  الدالرة باســــــ

  التأجألل المةةمب ليس له ما يبرره.

ــأ  طة  اال عاء و عت ،  عت الدالرة ال ةبألن إلى تقدي 2022تممز/يمليه    14ولي  - 48 م مةحظات ب ــــ
 الضحايا وممثةأل م القااماألألن إلى تقديم آراء إضافين هو مختة ن.

 
 الحالة في جمهورية فنزويال البوليفارية  -   15 

 اإلجراءات القضالين  )ه(  
، هعةن المـدعي العـام ه  التحقيقـات األوليـن قـد اختتمـت بقرار 2021ت ــــــــــــــرين الثـااي/املمبر    3لي   - 49

، تةقت الدالرة التم ألدين األولى إخةارا من المدعي 2022ايسـا /هاريل   21المضـي قدما لي التحقيقات. ولي 
إرجاء التحقأل   لصــالح    2022ايســا /هاريل   16العام بأ  حلممن جم مرين لنزوية البملي ارين طةبت منه لي  

اإلجراءات التي اتخذت ا الســـــــــــةةات المطنين المختصـــــــــــن“ لي البةد. وهاةغ المدعي العام الدالرة كذلك باعتزامه 
 الحصمل عةى إذ  من الدالرة التم ألدين الست نا  التحقأل .

 
 التحقيقات  )ب(  

قرار المضــــــــــــــي قــدمــا لي عن    2021ت ــــــــــــــرين الثــااي/املمبر    3اقتر  إعة  المــدعي العــام لي   - 50
ــار إلأل ا هعةه، بالتمقيع الم ــــترك عةى مذكرة ت اهم مع حلممن جم مرين لنزوية البملي ارين،   التحقيقات، الم ــ
مما عزز هســــاس الحمار والتعاو . ومنذ ذلك الحألن، ســــعى الملت  إلى اســــتك ــــا  ســــبل تعزيز التعاو  مع 

ــألر المســـــاعدة التقنين لي ــالن إلى إحراز تقدم لي ها ـــــةته    الســـــةةات ال نزويةين وتيســـ إطار مذكرة الت اهم، إضـــ
ــمين ثااين قام ا ا المدعي العام إلى جم مرين لنزوية البملي ارين لي   ــمل ذلك زيارة رســـــ ــتقةن. وشـــــ المقررة المســـــ

، جرى خةل ا التمصـــــــــــــل إلى ات اا إلا ـــــــــــــاء ملت  لي كاراكاس لدعم التعاو  لي إطار  2022آذار/مارس 
ــيا ة مذكرة الت اهم.   ــةن تعمل لي المنةقن لي مألدا  ســ ــا مع ج ات لاعةن هخرى ذات صــ وشــــارك الملت  هيضــ

  القاام  وبناء القدرات، بما لي ذلك ج ات من األمم المتحدة.
 

 الحالة في أوكرانيا  -   16 

 اإلجراءات القضالين  )ه(  
لحـن المحلمـن عن من ال 45، بعـد ه  ـقدم اال عـاء إشــــــــــــــعـارا عمة ـبالمـا ة 2022آذار/مـارس   2لي  - 51

اعتزامـه طةـ  إذ  من  الرة تم ألـديـن ل تح تحقأل  لي الحـالـن لي هوكراايـا، هحـالـت هأل ـن الرلـاســـــــــــــــن الحـالـن إلى 
 الدالرة التم ألدين الثااين.
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 13، هاةغ اال عــاء الــدالرة بــأاــه تةقى، عمة بــال قرة )ه( من المــا ة  2022آذار/مــارس    7و    2ولي   - 52
ــاســــي،  14الما ة من  1وال قرة  إحالن من  ول هطرا  فيما يتعة  بالحالن، واظرا إلى  40من اظام روما األســ

من النظام األســــــاســــــي، لذا قرر المدعي   15هاه لم تعد هناك ضــــــرورة لةة  إذ  ل تح تحقأل  بممج  الما ة 
 إحالن. 43العام لتح تحقأل . ومنذ ذلك الحألن، ارت ع عد  اإلحاالت إلى 

 التحقيقات  )ب(  
 ولن طرلا، و و  المساس    43ولقا لةمعايألر القضالين العامن الممنمحن من خةل اإلحاالت من قبل   - 53

ي ــــــــــــــمـل   2022آذار/مـارس    2بـالتركألز الن ـالي لةتحقأل ، لـإ  اةـاا التحقأل  الـذح لتحـه المـدعي العـام لي  
هو إبا ة جمااين لي هح  ا عاءات ســابقن وحالين بارتكاب هح شــخل جرالم حرب هو جرالم ضــد اإلاســااين هح

لصـاعدا. ويقمم الملت  حاليا باالات ـار   2013ت ـرين الثااي/املمبر   21جزء من هراضـي هوكراايا اعت ارا من 
ان ــــا  لي هوكراايا والمنةقن، بما لي ذلك من خةل ثةث بعثات يقمم ا ا المدعي العام شــــخصــــيا، وي ــــارك  

من هصــــــــحاب المصــــــــةحن المطنألألن والدولألألن، بما لي ذلك   لي ج م  التعاو  والتنســــــــأل  مع مةممعن متنمعن
 الدول األطرا  والمنظمات الدولين واإلقةيمين.

 
 إجراءات قضائية أخرى  -   17 

، قدم االتحا  الدولي لحقما اإلاســا  ورابةن  خمســي هلسيار ريســتريب م“ 2022ايســا /هاريل    27لي  - 54
بـإق ـال مةف    2021ت ــــــــــــــرين األول/هكتمبر    28لعـام المؤرخ  لةمحـامألن طة ـا إلعـا ة النظر لي قرار المـدعي ا

، رلضــــــت الدالرة التم ألدين األولى الةة ،  2022تممز/يمليه   22التحقيقات األولين لةحالن لي كملممبيا. ولي 
األنما حثت المدعي العام عةى تقديم معةممات إضـافين عن هسـ اب قراره إلى هول ك الذين قدمما إليه معةممات، 

 من اظام روما األساسي. 15من الما ة  6 قرة عمة بال
 

 التحقيقات األولية -باء   
اظر ملتــ  المــدعي العــام حتى ا ــايــن ال ترة الم ــــــــــــــمملــن بــالتقرير لي ثةثــن تحقيقــات هوليــن تتعة   - 55

 البملي ارين( وايةألريا. -بالحاالت التالين: الحالن الثااين لي غألنيا ولنزوية )جم مرين  

. ومنذ ذلك الحألن، هصـ حت  2020ف التحقيقات األولين لي ايةألريا قد هق ل سـابقا لي عام  وكا  مة - 56
، وهجريت خةل ا مناق ــات  2022الحالن ممضــمع بعثن رفيعن المســتمى قام ا ا المدعي العام لي ايســا /هاريل  

رالم المزعممن التي األن الســـــــةةات النيةألرين والملت  لزيا ة التكامل والتعاو  ا د  تحقأل  المســـــــاءلن عن الة
ارتكب ا هعضـــــــــــاء امكم حرام وقمات األمن النيةألرين من خةل إجراءات محةين، هو إذا تعذرت تةك اإلجراءات  

 لمن خةل المحلمن.

وفيما يتعة  بغألنيا، واصـــــل الملت  ال حث عن ســـــبل لدعم ادء الســـــةةات المحةين إجراء محاكمات   - 57
، قام الملت  ا عثن إلى كمااكرح لعقد اجتماعات مع 2021ي/املمبر  عةى الصـعألد المطني. ولي ت ـرين الثاا 

 الحلممن الةديدة والسةةات القضالين وهصحاب المصةحن اآلخرين من هجل تقأليم التقدم المحرز.

وفيمـا يتعة  ـبالحـاـلن الـثااـين لي جم مرـين لنزوية البملي ـارـين، مـا لتم الملـت  يعمـل عةى إحراز تقـدم   - 58
 ختصاصه الممضمعي.لي تقأليمه ال
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وفيمـا يتعة  اـدولـن امليسيـا المتعـد ة القمميـات، هكمـل الملتـ  التحقيقـات األوليـن لةحـالـن التي هحـالت ـا  - 59
، وقرر ه  المعايألر المنصـــم  عةأل ا لي اظام روما األســـاســي  2020هيةمل/ســـبتمبر   4إليه حلممن البةد لي  

رر المدعي العام هاه ال يمجد هســـاس معقمل لةعتقا  ل تح تحقأل  لم تكن مســـتمفين. وعةى وجه الخصـــم ، ق
بأ  جرالم مزعممن تدخل لي اختصــــــا  المحلمن الممضــــــمعي قد ارتكبت، بالنظر إلى ه  الســــــةمك المزعمم 

يلن مستمفيا لةعناصر السياقين لةةرالم المرتك ن ضد اإلاسااين ولم يلن ي لل هح جرالم ذات صةن بممج    لم
 من النظام األساسي. 7من الما ة  1ال قرة 

، اختتم المـدعي العـام التحقيـقات األولـين المتعةـقن بلملممبـيا،  2021ت ــــــــــــــرين األول/هكتمبر   28ولي  - 60
ــاءلن   ــه ات اا تعاو  األن ملت ه وحلممن كملممبيا جد  بممج ه التزام الملت  بعمةين المســـــ وهارم لي المقت ا ســـــ

التي ســيضــةةع ا ا الملت  والحلممن لضــما  اســتمرار وتعزيز    المطنين لي البةد وحد  كذلك األ وار المت ا لن
 التقدم الذح تحرزه كيااات اال عاء والقضاء المطنين، ال سيما الة از القضالي الخا  من هجل السةم.

من اظام روما  15وواصــــل الملت  هيضــــا إجراء التقأليمات المةةمبن لةرســــالل المار ة بممج  الما ة  - 61
ــي، بما لي ــاسـ ــسين األولين، لتحديد ما إذا كا  هناك ما يبرر لتح  األسـ ــالل التي هي لي مرحةن التصـ ذلك الرسـ

 تحقيقات هولين لي هح حاالت محد ة هخرى، وكذلك فيما يتعة  بأح حاالت هخرى قد تحال إلى الملت .
  

 التعاون الدولي  - ثانيا  
 التعاون مع األمم المتحدة -ألف   

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

، تســـــــــــتند 2004ولقا لما ال عةيه ات اا العةقن األن األمم المتحدة والمحلمن الةنالين الدولين لعام  - 62
العةقات األن المنظمتألن إلى احترام كل من ما لمركز األخرى وواليت ا، وتســـــــــــــت د  تعزيز ا مض المنظمتألن  
ــعت المنظمتا   ــؤوليات كل من ما عةى احم لعال بةريقن تعم  عةأل ما ان ع مت ا ل. ولي االت اا، وضـــــــ بمســـــــ
إطارا ألشـــــلال كثألرة من التعاو  األن ما، ت ـــــمل ت ا ل المعةممات، وتملألر الخدمات والتســـــ ألةت، والمســـــاعدة 

ــالين، ومثمل ممظ ي األمم المتحدة همام المحلمن لإل الء ب ـــ ا ت م،   والدعم المألدااي. ويســـتكمل االت اا  القضـ
 بات اقات تكمألةين ب أ  هشلال محد ة من التعاو .

ــؤولألن   - 63 وظةت المحلمن تتةقى  عما بالغ األهمين من القيا ة العةيا للمم المتحدة. وهعرب ك ار المســــــــ
التقرير مع مسؤولي لي المحلمن عن تقديرهم لمختةف االجتماعات الثنالين التي عقدت طمال ال ترة الم مملن ب 

األمم المتحـدة، بمن لأل م األمألن العـام هاةماألم غمتألريس. وتعرب المحلمـن عن امتـناا ـا اللتزامـه المســــــــــــــتمر، 
وتقدر هيضــا الدور الم م الذح يؤ يه وكألل األمألن العام لة ــؤو  القااماين امصــ ه صــةن المصــل األن المحلمن  

ــن فيما يتعة  بإحالن طة   ــةت المحلمن تملألر واألمم المتحدة، وخاصـــــ ــيق ا. وواصـــــ ــالي وتنســـــ ات التعاو  القضـــــ
لي ملت  ال ـــــــــــــؤو  القااماين لةتعامل مع طة ات المســـــــــــــاعدة   3-التمميل إلى األمم المتحدة لمظي ن ارت ن  

والتعـاو  المقـدمـن من المحلمـن، مع ضــــــــــــــمـا  االحترام الكـامـل لةمالـيات المســــــــــــــتقةـن لةمحلمـن واألمم المتحـدة. 
ــةت المحلمن هي  ــدا  تكاليف التمظيف المرت ةن امظي ن ارت ن  وواصـــ ــا ســـ من هجل  عم الزيا ة الكبألرة  2-ضـــ

 لي ع ء العمل من جراء طة ات المحلمن.
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ويمثل المحلمن لي األمم المتحدة ملت  اتصال لي األميمرك يماصل تعزيز التعاو  األن المنظمتألن،   - 64
ت الصـةن بالمحلمن، ويسـاعد لي تنظيم المناسـ ات ويمثل المحلمن لي شـتى االجتماعات، ويتابع التةمرات ذا

 التي ت مل م اركن ك ار مسؤولي المحلمن.

وعةى غرار الســــــــــنمات الســــــــــابقن، تةقت المحلمن  عما هاما وقيما جدا من مختةف كيااات منظممن  - 65
 األمم المتحدة وإ ارات ا وملاتب ا، ومن مست ارين وممثةألن خاصألن للمألن العام.

ــن األمم وهعرب  - 66 ــن عن تقديره لةمحا ثات التي جرت مع م مضـــــــ ــ ن خاصـــــــ ملت  المدعي العام بصـــــــ
ــن للمألن العام المعنين بمنع اإلبا ة الةمااين، والممثةن  ــارة الخاصـ ــت ـ ــا ، والمسـ ــامين لحقما اإلاسـ المتحدة السـ

العام المعنين الخاصــــــــــن للمألن العام المعنين بالعنف الةنســــــــــي لي حاالت النزاع، والممثةن الخاصــــــــــن للمألن 
 باألط ال والنزاع المسةح، وهأل ن األمم المتحدة لةمرهة، ويتةةع إلى زيا ة تعمأل  العةقات مع ن.

وواصـــــةت المحلمن االســـــت ا ة من التعاو  مع كيااات منظممن األمم المتحدة الممجم ة لي المألدا ،   - 67
قـديرا كبألرا هـذا التعـاو  الضــــــــــــــرورح لةقيـام  ولقـا لماليـات ـا وبـاالت ـاا مع الـدول المضــــــــــــــي ـن. وتقـدر المحلمـن ت 

بعمةـيات ـا. وقـد اضــــــــــــــةةعـت ملـاـت  المحلمـن الممجم ة لي هوغـندا، وجم مرـين هلريقـيا المســــــــــــــةى، وجم مرـين  
الكماغم الـديمقراطيـن، وجمرجيـا، وكمت  ي مار، ومـالي اـدور م م عن طري  التماصـــــــــــــــل مع كيـااـات منظممـن 

 األمم المتحدة لي هذا الصد .

قةم المحلمـن يتةقى، مع التقـدير،  عمـا من األمم المتحـدة من هجـل تةبيـن الةة ـات التي يقـدم ـا   وظـل - 68
، ه ى از ـيا  عـد  ال عـثات التي ـيدعم ـا قةم المحلمـن إلى از ـيا  2022محـامم اـلدلـاع والضــــــــــــــحـاـيا. ولي عـام 

دة ج ات لاعةن وم ــــــــــاركألن طة ات الدعم العمةياتي المتعةقن بالحاالت لي مختةف المماقع الةغرافين ولدعم ع
لي اإلجراءات )هلرقن الدلاع، والممثةم  القااماألم  لةضــحايا، وممظ م الدوالر، وممظ م الصــندوا االســت مااي  
لةضــحايا(. وتتســم هذه المســاعدة المســتمرة، وتضــمألن األحلام ذات الصــةن لي االت اقات المبرمن األن المحلمن  

بده تكالؤ وســـالل الدلاع. وعندما ال ينةب  إطار قااماي قالم عةى واألمم المتحدة، بأهمين خاصـــن لي ضـــمء م
ــن تنعلس لي ت ا ل  ــصــــــ ــعى قةم المحلمن واألمم المتحدة إلى إيةا  حةمل مخصــــــ الةة  المحد  لةتعاو ، يســــــ

 .2022المذكرات من هجل تيسألر التعاو . وُط قت هذه التدااألر انةا  لي عام 

ظمــات التي تةب  اظــام األمم المتحــدة الممحــد، من خةل  وواصــــــــــــــةــت المحلمــن التعــاو  مع المن  - 69
الم ــــاركن لي اجتماعات م ــــتركن األن المكاالت ب ــــأ  إ ارة المرال ، والســــ ر، واألمن. وباإلضــــالن إلى ذلك، 
اسـت ا ت الملات  القةرين وملت  االتصـال التابع لةمحلمن لدى األمم المتحدة لي األميمرك هيضـا من التنسـأل  

ــياا الم ــــــــــــاركن لي اظام لي المةاالت   التنظيمين واإل ارين لي جميع هاحاء منظممن األمم المتحدة. ولي ســــــــــ
األمم المتحــدة إل ارة األمن، عةى وجــه الخصــــــــــــــم ، اعتمــدت المحلمــن عةى األمم المتحــدة لتملألر خــدمــات  

  األمني، وت ا ل ت مل النقل، واالتصاالت السمعين ال صرين، والمساعدة الةبين، واإلحاطات األمنين، والتدري 
ــا لي   ــاركت المحلمن هيضـــ ــتر ا  التكاليف. وشـــ ــاس اســـ المعةممات، والممار  المتعةقن بإ ارة المخاطر، عةى هســـ

 اجتماعات الةةنن الرفيعن المستمى المعنين باإل ارة.

، هصـــــــــ حت المحلمن منظمن م ـــــــــاركن لي االت اا الم ـــــــــترك األن المنظمات لنقل 2019ومنذ عام  - 70
المنظمـــات التي تةب  اظـــام األمم المتحـــدة الممحـــد لةمرت ـــات  الممظ ألن ه و ااتـــداا م هو إعـــارت م فيمـــا األن 

والبدالت. وخةل ال ترة الم ـمملن بالتقرير، كا  ثمااين من ممظ ي المحلمن معارين هو منتداألن لدى منظمات  
ممظف واحـد من  ولـين هخرى، واقـل خمســــــــــــــن من م إلى منظمـات هخرى بممجـ  االت ـاا الم ــــــــــــــترك. وهـناك  
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ممظ ي األمم المتحــدة معــار حــاليــا لــدى المحلمــن، واســــــــــــــتقبةــت المحلمــن ممظ ألن اثنألن ُاقة من منظمــات  
 هخرى.  ولين

ــارين القااماألألن لقةم المحلمن ومدير هماان جمعين الدول األطرا  اجتماعا  - 71 ــت ــــــ ــر كبألر المســــــ وحضــــــ
 .2022ايسا /هاريل   21لي ل  لن المست ارين القااماألألن للمم المتحدة لي مدريد 

 
 إدماج المحكمة الجنائية الدولية في منظومة األمم المتحدة  -   2 

ــدهـــا   - 72 ــا مـــا تعرب عنـــه القرارات واإلعةاـــات والمثـــال  األخرى التي تعتمـ ــديرا بـــالغـ ــن تقـ تقـــدر المحلمـ
عم ألا ـــــــةت ا. وتثمن  الةمعين العامن ومةةس األمن وغألرهما من هج زة األمم المتحدة ولةاا ا وهأل ات ا من  

المحلمن هيضـــــا ال ر  التي تتا  لك ار مســـــؤولأل ا لةم ـــــاركن لي اجتماعات األمم المتحدة ذات الصـــــةن، من 
ــااي، والعدالن االاتقالين، والعنف  ــيا ة القاام ، والقاام  الدولي الةنالي واإلاســــ ــةن بســــ قبألل االجتماعات المتصــــ

المســـــــةح، وبناء الســـــــةم، والتنمين المســـــــتدامن، والمســـــــؤولين عن الةنســـــــي لي حاالت النزاع، واألط ال والنزاع 
 الحماين. تملألر

وتقع عةى عات  الماليات القضـالين المطنين المسـؤولين الرليسـين عن التحقأل  لي الةرالم المنصـم   - 73
اج  عةأل ا لي اظام روما األســـاســـي ومقاضـــاة مرتكبأل ا. والمحلمن، إذ تضـــع ذلك لي اعت ارها، ت ـــةع عةى إ ر 

عناصـر اناء القدرات لي ارامج اإلصـة  القااماي والقضـالي التي تدعم ا األمم المتحدة كةزء من مسـاعدت ا  
لي مةال تةمير ســـــــيا ة القاام ، وســـــــالل من قبألل إ ماج الةرالم والم ا   المار ة لي النظام األســـــــاســـــــي لي  

ــاء هو تعزيز العمةـيات المطنـين لةتعـاو  مع ا لمحلمـن وـتدرـي  الم نألألن القـااماألألن عةى القـاام  المطني، وإا ــــــــــــ
التحقأل  لي الةرالم الدولين ومةحقت ا قضاليا، ال سيما كةزء من واليات  عم مؤسسات العدالن واإلصةحيات  
ع األمم المتحدة عةى النظر، عند االقتضـــاء، لي االســـت ا ة من خبرة المحلمن   لي األ ات ما بعد النزاع. وُت ـــةا

 ةن.فيما يخل هذه األا 

ــتدامن رقم  - 74 ب ـــأ  الســـةم والعدالن،  16وواصـــةت المحلمن حمةت ا من هجل تحقأل  هد  التنمين المسـ
واحت ةت باأليام الدولين التي حد ت ا األمم المتحدة بقصـــــــل ومن ـــــــمرات عةى وســـــــالل التماصـــــــل االجتماعي 

ــ ن يمم الســــةم، ويمم حقما اإلاســــا ، والألمم الدولي لمناهضــــن اســــتخدام   الةنم  األط ال، والألمم الدولي بمناســ
ــاء عةى العنف الةنســـي لي النزاعات، والألمم العالمي لةج ألن، ويمم األمم المتحدة الدولي لدعم ضـــحايا  لةقضـ
ــن كارمألناك، هقامت المحلمن   ــســــ ــحايا ومؤســــ ــت مااي لةضــــ ــندوا االســــ التعذي ، وغألر ذلك. وبالتعاو  مع الصــــ

ــقت ــمر لي مقر األمم المتحدة واســ ــا لةصــ ــل  الحياة بعد   معرضــ ــةســ مع األمم المتحدة لعرض قصــــل من مســ
ــ لن اإلاترات وقنمات التماصـــــل االجتماعي. واحت اال  اات اء النزاع“ عةى صـــــ حن هخ ار األمم المتحدة عةى شـــ

، احت ةت المحلمن بالذكرى الســـــــــــنمين الع ـــــــــــرين  2002تممز/يمليه   1ابدء ا اذ اظام روما األســـــــــــاســـــــــــي لي  
ــال ا، مبرزة ههمين  واليت ا، وطابع ا ال ريد كمحلمن  ولين  المن، والدعم والتعاو  الةذين تحتاج إلأل ما من إلا ـــ
من ههدا  التنمين المســـتدامن هحد الممضـــمعات ال ـــ رين لحمةن وســـالل التماصـــل  16الدول. وســـيلم  ال د   

 التي تستمر لمدة عام. ICCis20#االجتماعي 
 

 التعاون مع مجلس األمن  -   3 

محلمن ومةةس األمن بأ وار مختة ن، ولكن ا تكمل بعضــ ا بعضــا، لي التصــدح ألخةر  تضــةةع ال - 75
الةرالم التي تثألر قة  المةتمع الدولي والتي يملن ه  تزعزع الســــــةم واألمن الدولألألن. وســــــةةن مةةس األمن 
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  جرالم  لي إحالن إحدى الحاالت إلى المحلمن يملن ه  تســـــــــاعد لي تعزيز المســـــــــاءلن لي الحاالت التي تكم 
خةألرة قد ارتكبت لأل ا ولكن ليس لةمحلمن اختصـــــــا  إزاءها. ويتةةى ذلك ب ـــــــلل مةممس لي ادء محاكمن  

، وهي تمثل هول محاكمن تبده لي المحلمن اناء عةى 2022عةي محمد عةي عبد الرحمن لي ايســــــــــــا /هاريل  
 إحالن من المةةس.

حثألثـن ضــــــــــــــروريـن لك ـالـن التعـاو ، وخـاصــــــــــــــن  وعنـدمـا يقمم مةةس األمن بـإحـالـن، تكم  المتـابعـن ال - 76
يتعة  بـإلقـاء الق ض عةى األلرا  الـذين هصـــــــــــــــدرت المحلمـن ب ـــــــــــــــأا م مـذكرات تمقيف، وبتســــــــــــــةيم م.  فيمـا
اتيةــن تتعة  بعــدم التعــاو     16هعقــاب إحــالتي  ارلمر ولألبيــا، هاةغــت المحلمــن المةةس بمــا مةممعــه   ولي
 ة  ل ذه الرسالل بأح صمرة ممضماين.يتعة  ادولن ما. األد ه  المةةس لم يست  فيما

ــأ  الحالن لي  - 77 ــنن إلى مةةس األمن ب ــــــ ل اإلحاطن التي يقدم ا المدعي العام مرتألن لي الســــــ وت ــــــــل 
 ارلمر ولألبيا لرصــــــــًن إلبقاء المةةس وهعضــــــــاء األمم المتحدة عةى عةم بالتقدم المحرز والتحديات فيما يتعة  

عة  بعــدم تن ألــذ مــذكرات التمقيف المعةقــن. وخةل إحــاطتــه اإلعةميــن اتحقيقــات الملتــ ، بمــا لي ذلــك مــا يت 
،  عـا المـدعي العـام كريم خـا  إلى لتح حقـ ن جـدـيدة من 2021األولى لةمةةس، لي ت ــــــــــــــرين الـثااي/املمبر  

 الم اركن األن المةةس والمحلمن، ساايا إلى تةا جديد األن اإلجراءات لةتصدح لةةرالم المح ين.

ــالن - 78 ــا لي عد  من االجتماعات   وباإلضـ إلى هذه اإلحاطات اإلعةمين، شـــاركت المداين العامن هيضـ
األخرى مع مةةس األمن، بما لي ذلك اجتماعات بصـيغن آريا التي تناولت ممضـمعي  ضـما  المسـاءلن عن 

لبدء  ، و  الذكرى الســـــنمين الع ـــــرو  2022ايســـــا /هاريل   27ال ظالع المرتك ن لي هوكراايا“، التي عقدت لي  
ا اذ اظام روما األســاســي: تأمةت لي العةقن األن المحلمن الةنالين الدولين ومةةس األمن“، التي عقدت لي  

 .2022حزيرا /يمايه   24

وتعتقــد المحلمــن هاــه يملن زيــا ة تعزيز الحمار األن المحلمــن ومةةس األمن ب ـــــــــــــــأ  المســـــــــــــــالــل  - 79
والخاصــن بالحاالت، اناء عةى المحا ثات الســابقن، بعين  االهتمام الم ــترك، ســماء المســالل المماضــيعين ذات

 تعزيز هوجه التآزر األن واليتي الكيااألن ومماصةن تةمير هسالأل  عمة ما.

وتعرب المحلمـن عن امتـناا ـا لـةدعم المقـدم من مةةس األمن، حأـلث تضــــــــــــــةةع اـلدول األطرا  لي  - 80
تأمألنه. واســـــــــــت ا  ملت  المدعي العام من اظام روما األســـــــــــاســـــــــــي الممجم ة لي المةةس ادور رليســـــــــــي لي 

المحا ثات الرســــــــــــــمين وغألر الرســــــــــــــمين ومن الدعم القمح الذح هُعرب عنه جزليا لي الةقاءات اإلعةمين التي 
ــم  ــال المحلمن لي المةةس باســـــــ ــل عةأل ا المدعي العام من قبل اقا  اتصـــــــ عقدت بعد اإلحاطات التي حصـــــــ

 هعضاء المةةس الذين هم هيضا  ول هطرا .
 

 األطراف التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمساعدة المقدمة من هذه  - باء   
طة ات لةحصــمل عةى تأشــألرات  خمل إلى  505خةل ال ترة الم ــمملن بالتقرير، هحال قةم المحلمن   - 81

ومنظمات  ولين وإقةيمين التماسا طة ا هوليا إلى  ول هطرا  و ول هخرى    346 ول. وهحال قةم المحلمن هيضا  
 لتعاوا ا، وكذلك لمتابعن الةة ات التي لم يبت لأل ا بعد.

طة ا لةمســــــــــــاعدة إلى  ول هطرا ، و ول غألر هطرا ، ومنظمات   355وهحال ملت  المدعي العام  - 82
ــالــن إلى ذلــ  ك،  وليــن وإقةيميــن، وغألرهــا من الكيــااــات العــامــن والخــاصـــــــــــــــن، من األن ج ــات هخرى. وبــاإلضـــــــــــــ
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ــا  تابع طةً ا وارً ا لةتعاو  بممج  ال قرة   22الملت  تن ألذ الةة ات التي لم يبت لأل ا بعد. وتةقى الملت  هيضــــــ
 من اظام روما األساسي. 93من الما ة  10

وواصـــــةت الدول تقديم مســـــاعدة قيمن لةغاين فيما يتعة  بالتحقأل  والمقاضـــــاة، بما لي ذلك ما يتعة   - 83
 الق ض، وتحديد األصمل وتةمألدها، وتملألر المثال ، وتيسألر بعثات المحلمن إلى إقةيم ا.بعمةيات إلقاء 

وباإلضــالن إلى إصــدار قةم المحلمن طة اته الخاصــن والةة ات المحالن بالنيابن عن  والر المحلمن،  - 84
بمـا لي ذلـك منح ـا   طةـ  القةم إلى الـدول تقـديم الـدعم إلى هلرقـن الـدلـاع لي ها ــــــــــــــةـن التحقأل  التي تقمم ا ـا،

ــر المحتةزين إلى  ــا زيارات هســ ر قةم المحلمن هيضــ ــ  ــ م  المحتمةألن. ويســ ــمل إلى المثال  هو ال ــ إملااين المصــ
ــألرات  خمل. وُطة    ــن لتأمألن تأشــ ــةةات المختصــ ــأل  مع الســ مركز االحتةاز التابع لةمحلمن عن طري  التنســ

المتعةقن بالتعميضـات، بما لي ذلك عن طري  تحديد إلى الدول هيضـا تقديم المسـاعدة فيما يتصـل باإلجراءات  
ــت مااي لةضــــحايا. وكل هشــــلال المســــاعدة هذه هي محل   ــندوا االســ هملنن وجم  الضــــحايا و عم ها ــــةن الصــ

 تقدير، ألا ا تس م لي ك اءة وازاهن إجراءات المحلمن.

ــا رة عن ا - 85 ــعألن لمذكرات تمقيف صــــــــ ــةيم م وال يزال إلقاء الق ض عةى األلرا  الخاضــــــــ لمحلمن وتســــــــ
 ي لة  صعمبن بالغن، كما يتضح من قالمن مذكرات التمقيف غألر المن ذة المذكمرة لي ممجز هذا التقرير.

ــ م    - 86 ــةيع الدول عةى إارام ات اقات تعاو  مع ا فيما يتعة  اتغألألر ملا  ال ــــ ــةت المحلمن ت ــــ وواصــــ
ت والن الي عن الم ــــــت ه لأل م هو عن المت مألن.  المعرضــــــألن لةخةر، وتن ألذ األحلام القضــــــالين واإللراج المؤق

 وهارم ات اقا  جديدا  خةل ال ترة الم مملن بالتقرير، بما لي ذلك ات اا مع لراسا ب أ  تن ألذ العقمبات.

وواصـــــــــل قةم المحلمن وملت  المدعي العام الة م  الرامين إلى المضـــــــــي لي تحســـــــــألن التعاو  مع  - 87
ــ لات المطنين واإلقةيمين  ــاعدة  ال ــــ ــالين والمعنين بإا اذ القاام   عما الحتياجات المحلمن، ومســــ والدولين القضــــ

إجراءات المقاضـــاة المطنين، عند االقتضـــاء، ولقا لمبده التكامل. كما واصـــل الة ازا  العمل معا ب ـــلل وثأل  
تيةيات لتيســألر  ضــمن ال ري  العامل الم ــترك األن األج زة المعني باســتراتيةيات االعتقال لمضــع وتن ألذ اســترا

ــألر التعاو  لي تحديد  ــركاء لتعزيز ت ا ل المعةممات وتيســــ ــ لن من ال ــــ ــت ه لأل م، وإقامن شــــ الق ض عةى الم ــــ
ــا رت ا. ولي   ، ُعقد اجتماع خبراء األن المحلمن  2021ت ــــــــرين الثااي/املمبر   30األصــــــــمل وتةمألدها ومصــــــ

وهتا  هذا االجتماع لرصـــــن لةمحلمن ل ـــــر     وممثةي الدول لمناق ـــــن التحقيقات المالين واســـــتر ا  الممجم ات.
ــالين األخألرة. ولي الدورة الع ــــرين   التحديات التي كاات تماج  ا ومةاالت النةا ، لضــــة عن ســــمابق ا القضــ
لةمعـين اـلدول األطرا ،  عـت المحلمـن اـلدول إلى تحـدـيد الخبراء المطنألألن ذوح الصـــــــــــــــةن ـبالتحقيـقات المـالـين 

ملن م العمل كمحاور تنســـــــــــأل  لةعمةيات. وهخألرا، واصـــــــــــل قةم المحلمن ج م ه  واســـــــــــتر ا  الممجم ات الذين ي 
 المعمزين. لةحصمل عةى هممال كافين لةصندوا االست مااي الذح يعتمد عةيه لتأمألن زيارات عالةين لةمحتةزين

وبــدعم مــالي من الم مضــــــــــــــيــن األوروبيــن وغألرهــا من الة ــات المــااحــن، اظمــت المحلمــن هكثر من  - 88
ات  راسين ومناس ات  عما لةة م  الرامين إلى تعزيز التعاو  والتكامل والةابع ال مملي، بما لي ذلك حةق 10

حةقن  راسين التراضين رفيعن المستمى لةقضاة لي منةقن آسيا والمحيط ال ا  ، ومؤتمر إقةيمي رفيع المستمى 
روما األســاســي، ومنتدى آســيا والمحيط  لي  اكار، ومؤتمر بمناســ ن الذكرى الســنمين الع ــرين لبدء ا اذ اظام  

 ال ا   الرابع لي الهاح.
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وواصــةت المحلمن تةمير ت اعة ا وتعاوا ا مع المنظمات الدولين واإلقةيمين امصــ  ا شــريلن رليســين   - 89
لي تعزيز التصـدي  العالمي عةى اظام روما األسـاسـي وتن ألذه عةى الصـعألد المطني تن ألذا تاما، وزيا ة المعي 

 المحلمن، وتعزيز التعاو ، وتعزيز التمثألل الةغرالي األوسع اةاقا األن الممظ ألن.بعمل 

وتقدر المحلمن تقديرا كبألرا األا ــــــــــــةن التي يضــــــــــــةةع ا ا شــــــــــــركاء المةتمع المداي لتعزيز المعي  - 90
 بالمحلمن، وكذلك لةت ـــــــةيع عةى التصـــــــدي  العالمي عةى اظام روما األســـــــاســـــــي وتن ألذه تن ألذا كامة، وهي

ــةن. ولي ال ترة من  ــاركن لي تةك األا ــــ ــل الم ــــ ، عقدت المحلمن، عةى 2022حزيرا /يمايه   3إلى  1تماصــــ
 منصن التراضين، مالدة مستديرة سنمين مع منظمات غألر حلممين.

  
 التطورات المؤسسية  - ثالثا  
 المسائل المتعلقة بالمعاهدة -ألف   

، 2010من اظام روما األسـاسـي المعتمد لي عام  8قبةت ثةث  ول هو صـدقت عةى تعديل الما ة  - 91
 ولـن. وقبةـت  ولتـا    43ممـا زا  العـد  اإلجمـالي لةـدول األطرا  التي قبةـت التعـدـيل هو صــــــــــــــدقـت عةيـه إلى  

التعديل المتعة  بةريمن العدوا  هو صــدقت عةيه، مما رلع العد  اإلجمالي لةدول األطرا  التي قبةت التعديل 
ــدقت عةيه إلى  ــاســـي    124 ولن. وقبةت ثةث  ول التعديل الذح ه خل عةى الما ة  43هو صـ من النظام األسـ

 ولن.   18هو صـــدقت عةيه، مما رلع العد  اإلجمالي لةدول األطرا  التي قبةت التعديل هو صـــدقت عةيه إلى 
ــاســــــي المتعة  باســــــتخدام األســــــةحن الت  8وقبةت ثةث  ول هو صــــــدقت عةى تعديل الما ة  ي من النظام األســــ

تســــــــــــــتخـدم عمامـل جرثممـين هو غألرهـا من العمامـل البألملمجـين، هو الســــــــــــــممم، ممـا يرلع العـد  اإلجمـالي لةـدول  
 ولن. وقبةت  ولن واحدة هو صـــــــــدقت عةى التعديةت  12األطرا  التي قبةت التعديل هو صـــــــــدقت عةيه إلى 

ال يملن اكت ــــال ا باألشــــعن  المتعةقن باســــتخدام األســــةحن المصــــممن لإلصــــابن ب ــــظايا 8المدخةن عةى الما ة 
ــب ن لةعمى، مما يرلع العد  اإلجمالي لةدول األطرا  التي  ــألنين، وفيما يتعة  باســـتخدام هســـةحن الةألزر المسـ السـ

ــدقت عةى كل من هذه التعديةت إلى  ــدقتا عةى تعديل الما ة  10قبةت هو صــــــ  8 ول. وقبةت  ولتا  هو صــــــ
صدقت   ما رلع العد  اإلجمالي لةدول األطرا  التي قبةت التعديل هوالمتعةقن اتعمد تةميع السلا  المداألألن، م

 عةيه إلى ثمااي  ول.

ــااات ا، مما رلع  - 92 وصــــــدقت  ولن واحدة عةى االت اا ب ــــــأ  امتيازات المحلمن الةنالين الدولين وحصــــ
 طرلا. 79عد  األطرا  لي االت اا إلى 

ــةت المحلمن ج م ها الجتذاب جميع الدول  - 93 ــي ال الغ  وواصـــ ــاســـ ــاء لي اظام روما األســـ غألر األعضـــ
  ولن طرلا لةاضمام إلى المعاهدة لي هقرب وقت مملن. 123عد ها 

 
 االنتخابات -باء   

ــامألن خا   - 94 ااتخبت جمعين الدول األطرا ، لي  ورت ا الع ـــــرين، االبألن لةمدعي العام، هما ازهن شـــ
 آذار/ 7ـتاري  تع ـدهمـا الرســــــــــــــمي، الـذح تع ـداه لي  ومـامي مـاـادـياح اـيااغ، ل ترة تســــــــــــــع ســــــــــــــنمات تـبده من  

 .2022 مارس

ــنمات،  - 95 ــحايا لمدة ثةث سـ ــت مااي لةضـ ــندوا االسـ ــابع لةصـ ــا مةةس اإل ارة السـ وااتخبت الةمعين هيضـ
ويتألف المةةس من إاراهيم ية )الدول األلريقين(، وال ــي  محمد اةل ) ول آســيا والمحيط ال ا  (، وهادريس 
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ل هوروبا ال ــــــــرقين(، ومألنم تالاريز مألرابال ) ول همريلا الةتألنين ومنةقن ال حر الكاريبي(، وكي ن  بارماس ) و 
 كألةي ) ول هوروبا الغربين و ول هخرى(.

 
 الصندوق االستئماني للضحايا -جيم   

ــت مااي - 96 ــندوا االســ ــحايا المنتخ  حديثا باإلجماع مألنم تالاريز مألرابال  ااتخ  مةةس إ ارة الصــ لةضــ
ــين التي اتخذها المةةس خةل ال ترة  ــا له وإاراهيم ســــــــــمرح ية اال ا لةرليس. وشــــــــــمةت القرارات الرليســــــــ رليســــــــ
الم ـمملن بالتقرير اعتما  سـياسـن ب ـأ  هسـالأل  عمةه، واعتما  ات اا ب ـأ  ااتقال القيا ة  اخل هماان الصـندوا  

(، واعتما  اســـــــتراتيةيات لةمع 2025-2023 مااي، وقرار ال ـــــــروع لي الخةن االســـــــتراتيةين المقبةن )االســـــــت 
األممال ولةتصــاالت. كما واصــل الصــندوا االســت مااي العمل ب ــأ  المســالل التي حد ت هثناء االســتعراض  

 الذح هجراه لري  الخبراء المستقةألن.

ــت مااي لي خمس إجراءات لةبر الضـــرر، لي  وخةل ال ترة الم ـــمملن بالتقرير، ااخ  -   97 ــندوا االسـ ر  الصـ
، كا  الصــندوا االســت مااي:  2022. وبحةمل منتصــف عام لمبااغا وكاتااغا والم دح واتاغاادا وهواغمين قضــايا 

، ريثما تكتمل كاتااغا )ه( قد ا ذ لي الغال  قرارات جبر الضـــــــــرر الةماعي التي همرت ا ا المحلمن لي قضـــــــــين  
التعميض عن السـلن والدعم الن سـي؛ )ب( وشـرع رسـميا لي تن ألذ قرارات جبر الضـرر الةماعي لي   طرال  منح 

ضــــــــحين وه ارها؛ )ج( وبده لي تقديم  880، األنما قيم ههةين منح التعميضــــــــات ال ر ين ألكثر من  الم دح قضــــــــين  
ــل عد هم   ــين لمبااغا، وقد وصــــــــ ــت ألدين لي قضــــــــ ــات جمااين قالمن عةى الخدمات لةمســــــــ إلى هكثر من  تعميضــــــــ

ــحايا ذوح األولمين الذين هم لي همس الحاجن إلأل ا  550 ــات لةضــ ــحين حتى اآل ؛ ) ( وبده لي تقديم تعميضــ ضــ
، وقدم م ـروع خةن التن ألذ لتقديم تعميضـات جمااين ذات ملماات لر ين لةميع الضـحايا لي  اتاغاادا لي قضـين  

 . هواغمين ب أ  التعميضات لي قضين    . وقدم الصندوا االست مااي هيضا مةحظاته اتاغاادا قضين  

م ـــاريع لي  5م ـــروعا جاريا، من ا   20  وفيما يتعة  ابرامج المســـاعدة، لدى الصـــندوا االســـت مااي - 98
ــةى، و  ــاريع لي كمت  ي مار، و   3جم مرين هلريقيا المســــ ــاريع لي جم مرين الكماغم الديمقراطين،   7م ــــ م ــــ

هلف ضــــــحين. وقد اختار   17وحده، اســــــت ا  من هذه البرامج احم   2021م ــــــاريع لي هوغندا. ولي عام  5 و
 المساعدة لي جمرجيا وكألنيا ومالي.  الصندوا االست مااي شركاء من ذين لبرامج

ــندوا من غرامات، يةرح حاليا تمميل التعميضــــات من  330وبمعزل عن مبةغ   - 99 هلف يمرو ور  الصــ
هممال التبرعات، ومعظم ا من الدول األطرا . وحتى اآل ، تملن الصــــــــــــندوا االســــــــــــت مااي من اســــــــــــتكمال 

ــين   ــات لي قضـ ــين  )مةألم   والر(   كاتااغامدلمعات التعميضـ مةألم  يمرو(، ولكن هناك   2,7) الم دحولي قضـ
مةألم  يمرو عةى  16)  اتاغاادامةيألن يمرو عةى األقل(، وقضــــــــــــــين   4,5)  لمبااغالةمة تمميةين لي قضــــــــــــــين  

. وباإلضــالن إلى ذلك، لإ  اســتمرار ارامج المســاعدة لي ال ترة التعاقدين المقبةن يةزمه هواغميناألقل(، وقضــين  
رو. ويدعم الصـــــــــــندوا االســـــــــــت مااي جميع الدول والكيااات إلى تقديم تبرعات ينت ع من ا مةيألن يم  3حمالي 

 الضحايا وهسرهم، ضمااا إلعمال ح  الضحايا لي تةقي تعميضات.
 

 استعراض المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي -دال   
لي  ورت ا الثامنن ع ـــــــــــــرة، ا د    ال تزال عمةين االســـــــــــــتعراض التي ادهت ا جمعين الدول األطرا  - 100

تعزيز المحلمن واظام روما األسـاسـي لةعدالن الةنالين الدولين، ت ـلل هولمين لقيا ة المحلمن. واسـقت المحلمن  
ــيات المار ة لي التقرير   ــى األمر، التمصــ ــيقا وثيقا مع جمعين الدول األطرا  لي تقأليم وتن ألذ، حألث اقتضــ تنســ
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، ب ـــأ  2020هيةمل/ســـبتمبر  30جراه لري  الخبراء المســـتقةألن، الصـــا ر لي الن الي عن االســـتعراض الذح ه
عد  كبألر من المةاالت المماضــــــــيعين، التي تتراو  األن الحمكمن والممار  ال  ــــــــرين والتخةيط االســــــــتراتيةي، 
ــالين، والتحقيقات   ــتراتيةيات المةحقن القضــــــ ــالي، واســــــ ــالين، وطرا عمل الة از القضــــــ وك اءة العمةين القضــــــ

المةحقات القضـــــالين، والمســـــاعدة الدلااين والقااماين، وم ـــــاركن الضـــــحايا وجبر الضـــــرر. واتخذت خةمات  و 
 هامن فيما يتعة  بةمةن هممر من ا تن ألذ تدااألر لتحسألن ثقالن ملا  العمل لي المحلمن.

 
 تأثير جائحة مرض فيروس كورونا على العمليات -هاء  

ةابن متعد ة المســتميات لةتخسيف من آثار جالحن مرض لألروس واصــةت المحلمن االضــةةع باســت  - 101
ــةت المحلمن العمل  2022والربع األول من عام  2021( عةى عمةيات ا. ولي عام 19-كمرواا )كملألد ، واصـــــ

لي ظل الظرو  الخاصــن التي لرضــت ا الةالحن. وب ضــل ترتأل ات العمل المران، لضــة عن الحةمل الخةقن  
ملنت المحلمن من الن مض بإجراءات ا القضـــــــالين. ومن هجل حماين صـــــــحن وســـــــةمن  لي قاعات المحلمن، ت 

ــمل الما ح المحدو  إلى م ااأل ا عةى الحاالت التي يعتبر  ــما  بالمصـ ــر السـ ــةت المحلمن قصـ الممظ ألن، واصـ
لأل ا ذلك ضــــــــروريا لةقيام بعمةيات رليســــــــين. ولي تصــــــــدي ا ل ذه الةالحن، ظةت المحلمن تت ع ادقن م ــــــــمرة  

ةات هملندا، الدولن المضـي ن ل ا. وواصـةت المحلمن هيضـا تن ألذ تدااألر مماثةن لي ملاتب ا القةرين وملت  سـة
،  2022االتصــــــــــــــال الـتابع ل ـا لي األميمرك، ـبالتنســــــــــــــأل  المثأل  مع األمم المتحـدة. ولي الربع الـثااي من عـام  

حن، مع التحةي باليقظن. ولي  ســــــــــمحت الظرو  بالعم ة التدريةين إلى المضــــــــــع الذح كا  ســــــــــالدا قبل الةال 
، رلعت القألم  الم روضـــن عةى  خمل الزوار الخارجألألن إلى م ااي المحلمن، واات ت 2022ايســـا /هاريل   25

. ولي الألمم ا ســـــــــــه، 2022هيار/مايم  2رســـــــــــميا المرحةن األخألرة من عم ة الممظ ألن تدريةيا إلى المبنى لي 
ل مع الظرو  المحيةـن بـالةـالحـن؛ وإذا لزم األمر، يملن إعـا ة جرى حـل لري  إ ارة األزمـات المعني بـالتعـامـ 

 إا اله عةى وجه السرعن.
  

 الخاتمة  - رابعا  
هحرزت المحلمــن تقــدمــا هــامــا خةل ال ترة الم ــــــــــــــمملــن بــالتقرير لي إجراءات ــا التم ألــديــن واالاتــداليــن   - 102

ــات، وكذلك لي التحريات والتحقيقات األولين ــت نافين والتعميضـــــــ التي هجراها ملت  المدعي العام. ومن  واالســـــــ
األن التةمرات المةحمظن، اســـــــتمرت محاكمتا ، والتتحت محاكمتا  هخريا ، و خةت محاكمن خامســـــــن مرحةن  
اإلعدا ، مما رلع ا ـــــــــا  المحلمن لي مةال المحاكمات إلى مســـــــــتمى لم يســـــــــب  له مثألل. وصـــــــــدرت ثةث 

عـن؛ وُهحأـلل واحـد  م ــــــــــــــتـ ه  فـيه إلى المحلمـن؛ ولتحـت ثةـثن مـذكرات تمقيف جـدـيدة، وُلض  الختم عن مـذكرة راب 
تحقيقات جديدة؛ واختتمت هربعن تحقيقات هولين. وا ذ الصــــندوا االســــت مااي لةضــــحايا تعميضــــات همرت ا ا 

 المحلمن لي عد  قياسي اةغ هربع قضايا، إلى جاا  م اريع مساعدة لي عدة اةدا .

ألشـــلال العديدة لةمســـاعدة ال امن التي قدمت ا منظممن األمم المتحدة وُتســـة م المحلمن مع االمتنا  با - 103
خةل ال ترة الم ـــــــــــمملن بالتقرير، وتعرب ان س القدر عن تقديرها لتعاو  الدول مع ا هثناء قيام ا بأا ـــــــــــةت ا 

ــاء، لضــــة عن ايااات الدعم العديدة والقمين التي هُعرب ع ن ا لي  الةارين لي ميا ين التحقأل  واال عاء والقضــ
محالل رفيعن المســتمى كالةمعين العامن. وتتةةع المحلمن إلى زيا ة تعزيز هذه العةقات فيما هي تســعى إلى 

 تحسألن إقامن العدل لي إطار واليت ا، مع إ ارة ع ء العمل المتزايد.
 


