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 المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي  استعراضتقرير المحكمة بشأن 

  مقدمة أوال.

قدم -1 ية االستتتتتت  را  يُ بالفقرة  هذا تقرير آل  ICC-ASP/19/Res.7من القرار  8عمال 

  أ  عم ية الد ا ارارافالصتتا ر عن عم ية الد ا اراراف  ن امام ر ما ارستتاستتن   

 :نعلى ما يلنص تن   (  الالجم ية 

من المحكمة أن تقدم، عن اريق عهات ال نستتتتيق ال اب ة لها، م ل مات م ينة تطلب    .8 

ما  ن  لي عن أق ع ارق ت  ر   قدم المحر ، ب ية االستتتتتت  را  عن ال  من ممة إلى آل

ال قتتدم المحتتد ،  أن تقيت ال قتتدم المحر   ن تقييت ت رتتتتتتيتتات  ريق الن را  المستتتتتت قلين 

هتتا تاإلضتتتتتتتتا يتتة المح ملتتة،  أن تقتتدم تقريرا إلى الجم يتتة   تت  اا قتتا    ر اإلعرا ات 

 . ال شرين

ي ضتتتتتتا هذا ال قرير بال فصتتتتتتي  النط ات ال ن اتنذتها المحكمة الجنارية الد لية   -2

المحكمة الجنارية الد لية  امام ر ما ارستتاستتن  ن عام  استت  را   المحكمة (  ن ستتيا  

ا ال 2021  قدم المحر   ن تنفيذ ت رتتتتتتيات  ريق الن را  المستتتتتت قلين.  يقيت ال قرير أيضتتتتتت 

 بشأاها، تحديد القضايا ال ن يمكن اتنا  إعرا ات إضا ية  ها تقييم

ت   المحكمة أن تستتتلل الضتتت   على ال اامها المستتت مر بم دأ المحكمة ال ا دة عند   -3

خضتتتت    مع مراعاة الحاعة إلى ا  رام ال اليات الم مياة لألعهاة.  بال م ،االضتتتتطال  

 . يثما كان  لي ممكنا    ثيقين،عميع اراشطة ال ار ة بال فصي   ن ال قرير ل نسيق  ت ا ن 

للمحكمة  اس  را  الن را  المس قلين يس ند ال قرير إلى  الر  ال ام للمحكمة على  -4

 أخرى، يشتتتتتتير إلى  ثارق  1ال قرير النهارن  -الجنارية الد لية  امام ر ما ارستتتتتتتاستتتتتتن 

باإلضا ة إلى ال ديد من ال حديثات المن ممة ال ن  دم ها باا مام عهات تنسيق المحكمة آللية 

 عمال  بالقرار افسه. ،2021 من لف  اليات الجم ية  ات الصلة ا اا عام  االس  را 
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 المحكمة الصادرة عنالمذكرات الكتابية  . ثانيا

ال ام على استتتتتت  را  الن را  المستتتتتت قلين للمحكمة الجنارية  ر ها دم  المحكمة   -5

 المك ب  عميع  االستتتتت  را إلى آلية  ال قرير النهارن  -الد لية  امام ر ما ارستتتتتاستتتتتن 

-ICC القرارمن  5، عمال  بتتتالفقرة 2021أبريتتت  ايستتتتتتتتتان/ 14التتتد ا اراراف  ن 

ASP/19/Res.7 دم  المحكمة  ن تلي ال ثيقة تحليلها ار لن ل  ريات الن را  المس قلين   .

ال يااا ر    م ل ماتهت بشتتتأن اراشتتتطة  ات الصتتتلة ال ن اضتتتطل   بها المحكمة بالف  . 

 المحكمة ال ام، بالم ل مات ال ار ة  يه، م ض   الساعة.

ررتتتتحام المصتتتتلحة  2021مارس آ ار/ 12 ع ة  ن  االستتتت  را  عه  آلية   -6

 االستتتت  را   ضتتتتايا   ريق الن را  المستتتت قلينل قديت ت ليقات   ا تصتتتتنيف ت رتتتتيات 

على تصتتتتنيف ال  رتتتتيات من خالا تنصتتتتيصتتتتها  اخ   ال ملية هكان تركيا هذ الم  قية. 

لمستتتتتت ق ليتتة. رغرا  ال قييت  النمر  ن اإلعرا ات ا كليهمتتا م تتاالمحكمتتة أ  الجم يتتة أ  

بنا   على  آلية االستتتتت  را مع  ،ال اب ة لها عهات ال نستتتتتيقمن خالا  ،اانرا  المحكمة 

باإلضا ة إلى مس  ة ا  راح المحكمة.   ا ق  المحكمة  لهذه ارخيرةمس  ة  ثيقة ال صنيف 

شأن ال صنيف آلية االس  را ا  راح  مس  ةإلى  د ك ير على   لكن ظل  هناك ب ض  ،ب

ية  رغرا االخ ال ات  ن  عهات النمر.  فا  قة  ،الشتتتتتت قاتها  ن  ثي  دم  المحكمة ت لي

تحد   ال  ريات ال ن تن لف  عهة امر المحكمة بشأاها  ،2021أبري  ايسان/ 19مؤرخة 

    ال  رتتيات ال ن ال تن لف  عهة لية االستت  را عن تلي ال ار ة  ن المستت  ة ار لى آل

  إن كاا  ،بشتتتتتأاها عن تلي ال ار ة  ن المستتتتت  ة ار لى آللية االستتتتت  را المحكمة  امر

بدا  ت ليقات على  قا مةالمحكمة ترغب  ن إ ية االستتتتتت  را اشتتتتتترت   . النط ات ال  آل

 ،2021أبري  ايسان/ 30ا  را ها النهارن بشأن  تصنيف ال  ريات  القضايا الم  قية   ن 

 31ال ثيقة  ن   ن  ين اع مدت عم ية الد ا اراراف ،م ضمن ا ب ض مال مات المحكمة

 .2021ماي  أيار/

بال شا ر مع المحكمة  الد ا اراراف  أرحام  ،آلية االس  را  ام   ، بال الن -7

المصتتتتتلحة  ن المج مع المدان ب ضتتتتتع خطة عم  يتتتتتاملة ل قييت ت رتتتتتيات  ريق الن را  

ال  ريات؛ شاملة ال م  الخطة رنف   . المح م  اتنا هاخرى ارعرا ات  اإلالمس قلين 

رغرا  ال قييت  النمر  عم ية الد ا ارارافبين المحكمة  المكلفين ب اليات     ع ها

هذه.  االستتتتتت  را عملية عرا  عدا ا  منية إل   ن اإلعرا ات المستتتتتت ق لية؛   ضتتتتتت 

بشتتتأن خطة  آلية االستتت  را ال اب ة لها مع  ال نستتتيقالمحكمة من خالا عهات   اانرا 

أن الشك  الذق ا  ر  ه إلى المحكمة مع ال قدير   أيارتبما  ن  لي يكلها.  ،ال م  الشاملة

ا  ثيق ين: تحديض  ضتتتارن آل  د تت اع ما ه.  أعهاتها  لية االستتت  را  دم  المحكمة أيضتتت 

 ،2021ي اي   ايران/ 11ب اريخ  ،بشتتتتتتأن ار ل يات  الجدا ا الامنية ل قييت ال  رتتتتتتيات

آلية  دم   . 2021ي اي   ايران/ 15ب اريخ  ،  ليقات المحكمةب مشتتتتتتف عة مصتتتتتتف  ة 

 ا  ا ق عليه 2021ي اي   ايران/ 30إلى المك ب ب اريخ  خطة ال م  الشاملة االس  را 

 .2021ي لي  تم  / 28المك ب  ن 

 المحكمة بشأن التقدم المحرز التنسيق فيتحديثات منتظمة من قبل جهات  . ثالثا

: االستت  را عملية آلية عرا  النارتتة بها إل ال نستتيقعين  أعهاة المحكمة عهات  -8

 ،رريت  ي ان الرريت ، الستتتيد هيرا  أبطحن ،اارب المدعن ال ام ،الستتتيد عيمت ستتت ي ارت
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 ن  تلق ا الدعت.   د لقلت المحكمةك ير المستتتاعدين النارتتتين  ، الستتتيد أ   الد   ا اال عيلر

 من م ظفن المحكمة اآلخرين على أساس الن رة  ات الصلة.عملهت على مدار ال ام 

ا  ICC-ASP/19/Res.7عمال  بتتالقرار ،بتتالمحكمتتة عهتتات ال نستتتتتتيق اانراتت   -9    قتت 

شاملةللجدا ا الامنية المحد ة  ن   آلية االس  را بنشاا  بشك  مثمر مع  ،خطة ال م  ال

بما  ن  لي  ،الميستتتتتترينستتتتتتلستتتتتتلة من  مع ارارافال اليات  ن عم ية الد ا ب  المكلف ن

مدان.   د   المحكمة حة  ن المج مع ال حام المصتتتتتتل لد ا اراراف  أرتتتتتت تاحا هؤال   ا

أبلغ   . ارخرى المح م  اتنا ها منابر ل قييت ال  رتتتتيات  منا شتتتتة اإلعرا ات الميستتتترين

عن ال قدم المحر   ن تقييت ال  رتتتتيات  ،المنابرمن خالا هذه  ،بال فصتتتتي  عهات ال نستتتتيق

هذا اإلبالغ   ير  ضتتتتتتال عن اإلعرا ات ارخرى ال ن اتنذتها المحكمة.  ،المحكمة  اخ 

بال اليات  ن عم ية الد ا اآلن  ن تقارير آلية االستتتتت  را   المك ب ال ن  دمها المكلف ن 

ا على الكفا ة ر من خالا المك ب إلى عم ية الد ا اراراف. اراراف  غرا   ررتتتتتتت 

يُشار  قل إلى تقارير المك ب  ات  ،ضمان اك مالها مع ،ال قاريرتجنب اال   اعية  ن إعدا  

 الصلة  ن هذا ال قرير.

 المك ب ال ن تح  ق على ال قارير المقدمة  آلية االستتتتت  را تقارير   تر   يما يلن -10

المحكمة بشتتتتتتتأن ال قدم الذق أ ر ته المحكمة  ن تقييت ال  رتتتتتتيات ب نستتتتتتيق المن عهات 

 المحكمة بالف  : اراشطة ال ن  ام  بها 

 المؤرخ  ن، تقرير آلية االس  را  كمن ر لنقاش ت ريات  ريق الن را  المس قلين -أ

 ؛30-4الفقرات  2021،2ا  م ر تشرين الثاان/ 1

 ؛48-22الفقرات  3،تقرير المك ب عن ال كام  -م

  المر ق؛ 24الفقرة  4،تقرير المك ب عن ال  ا ن -ج

ال تتتا ا  ال  ا ن بين الجنستتتتتتين  ن ت يين تقرير المك تتتب عن ال مثيتتت  الجغرا ن  - 

 ؛8-5الفقرات  5،م ظفين  ن المحكمة الجنارية الد لية

 ؛26-5الفقرات  6،تقرير المك ب عن المساعدة القاا اية -ه

 .106-10الفقرات  7،تقرير المك ب عن الفريق الدراسن الم نن بالح كمة - 

 ؛21-5الفقرات  8،ال شغيليةاس  را  أعماا آلية الر ابة المس قلة   الي ها  - 

 9،ت ريات  ريق الن را  المس قلينتقرير عن م ض   مرا  ة إ ارة المياااية بشأن  -ح

     . 28الفقرة 

 تحديد معوقات التقدم رابعا.    

 قد  دث  تغييرات مهمة  ،على الرغت من عدم  ع   ع ارق بالم نى الد يق للكلمة -11

آلية مما أثر على الجدا ا الامنية لمشاركة المحكمة مع  2021 ن  يا ة المحكمة خالا عام 

                                                           
2  ASP/20/38-ICC. 
3  ASP/20/22-ICC. 
4  ASP/20/25-ICC. 
5  ASP/20/29-ICC. 
6  ASP/20/39-ICC. 
7  ASP/20/21-ICC. 
8  ASP/20/24-ICC. 
9  ASP/20/31-ICC. 
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آلية .   د تم  م الجة هذه المشتتكالت من خالا ال  ارتت  الشتتفاف  ال نا  مع االستت  را 

 الن را  المس قلينتقرير الذق اتست به أ ى الحجت الهار   ،باإلضا ة إلى  لي . االس  را 

ي ح ت عليهت  المحكمة  ال نستتيقعهات  على كاه عب  عم  إضتتا ن   ضتتع ت رتتياته إلى 

سيقمن خالا عهات  ، ام  المحكمة ،باإلضتا ة إلى  اع اتهت ال ا ية.  مع  لي ،إ ارته  ال ن

  من ثت المستتتتتتاهمة  ن هذا آلية االستتتتتت  را ب نفيذ عميع الطل ات ال ار ة من  ،ال اب ة لها

من خالا  ،من بين عملة أم ر ،ال م  المهت.   د أ ارت المحكمة عب  ال م  اإلضتتتتتتتا ن

على تلي ال  رتتيات ال ن اع ُ رت  ابلة لل نفيذ أ  ال ن  ، يثما أمكن ،2021ال ركيا  ن عام 

 .تت تنا لها بالف    ن سيا  ال نفيذ ال ا ق ل الي ها

في عام  المقبلة المزمعةوالخطوات  2021في عام  المحرز تقييم التقدم خامسا.    

 وما بعده 2022

المحكمة  استتتتتت  را بشتتتتتتتأن  2021ترى المحكمة أاه تت إ را  تقدم عيد  ن عام  -12

ال ستتتيما  ن تقييت ال  رتتتيات  كذلي  ن تنفيذ عد   ،الجنارية الد لية  امام ر ما ارستتتاستتتن

 .ال ن تقع ضمن  الية المحكمةها من

بما  ن  لي من خالا  ،2022إلى إ را  مايد من ال قدم  ن عام ت طلع المحكمة   -13

الجم ية    اليات االس  را  ال م  بال  ا ن  ال شا ر مع آلية  ،تنفيذ خطة ال م  الشاملة

 .مع االل اام الكام  بال الية المس قلة للمحكمة ، ات الصلة

ات ار ل ية ستتيستت مر ال م  على  عه النصتت    يما ي  لق ب د  من المجاالت    -14

ال اب ة للمحكمة تقديت المايد  ال نسيق س  ار  عهات  ،خطة ال م  الشاملةبما ي مايى مع 

 كذلي اإلعرا ات ال ن اتنذتها  ،بشتتتأن تقييت ال  رتتتيات ، ستتتب اال  ضتتتا  ،من ال حديثات

بهدف تحستتتتين كفا ة عملياتها    الي ها  ، امام ر ما ارستتتتاستتتتن أعهاتهاالمحكمة ل  ايا 

ا  ن تلي ال  رتتيات الم عهة  ، تأثيرها.  بالمث  تؤكد المحكمة على أهمية إ را  تقدم أيضتت 

 . ن ت ايا المحكمة  ن المس ق   ، ال سيما الجم ية ،إلى امام ر ما ارساسن ار سع

اركة ال نا ة ال ن ت   المحكمة أن ت رم عن تقديرها ال ميق لل  ا ن الجيد  المشتتتتتت  -15

 ال ستتتتتتيما الستتتتتتفير ب ا  ان  ن  ،االستتتتتت  را آلية  إلى عااب مي  بها على مدار ال ام 

 مع  ،ب لندا  كذلي المنسق ن القطري ن  ن بنغال يش  ييلن  ،إيجسي   السفير مايك  كاا 

 عميع أرحام  اليات الجم ية اآلخرين   ق الصلة.

________________________ 


