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 جمعية الدول األطراف
 

 الدورة الثالثة عشرة 
 4172كانون األول/ديسمرب   71-8 ،نيويورك

 

 عدم التعاون عنتقرير المكتب 

 مقدمة -أواًل 

ساسي على أن "تقوم اجلمعية بالنظر، عماًل روما األام )و( من نظ(4)774تنص املادة  -7
 ، يف أية مسألة تتعلق بعدم التعاون".81من املادة  1و 5بالفقرتني 

"اجلمعية"، يف دورهتا العاشرة، باعتماد بوقامت مجعية الدول األطراف )يشار إليها فيما بعد  -4
من هذه  72فقرة من ال)ه( لفرعية . وتدعو الفقرة ا1"إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون"

إىل تقدمي تقرير عن نتائج أية أنشطة يضطلع هبا فيما يتعلق بعدم التعاون، مبا  اإلجراءات املكتب
يف ذلك تقدمي توصية مبا إذا كانت املسألة تستوجب إجراًء من اجلمعية. ويقدَّم هذا التقرير عمالً 

 هبذا احلكم.
املعنون "تعزيز احملكمة اجلنائية  ICC-ASP/12/Res.8رار من منطوق الق 71وتنص الفقرة  -3

، على الطلب إىل "رئيسة 4173تشرين الثاين/نوفمرب  41املؤرخ  الدولية ومجعية الدول األطراف"
وفقًا إلجراءات املكتب اجلمعية أن تستمر يف التواصل النشط والبناء مع مجيع أصحاب املصلحة، 

لة دون حاالت عدم التعاون وللمتابعة فيما يتعلق مبسائل عدم بشأن عدم التعاون، وذلك للحيلو 
 التعاون اليت حتيلها احملكمة إىل اجلمعية".

"باألثر السليب لعدم االستجابة  ICC-ASP/12/Res.8من القرار  71ويسلم منطوق الفقرة  -2
تقرير املكتب ب وحييط علماً لطلبات احملكمة املمكن أن يلحق بقدرة احملكمة على أداء واليتها، 

، ويناشد كافة اجلهات املعنية أن تواصل تقدمي املساعدة إىل رئيسة مجعية 2بشأن عدم التعاون
اإلقليمية اخلاصة بعدم  اجلهاتعلى صعيد أدائها ملهامها بدعم من الدول األطراف، مبا يف ذلك 

 التعاون".

                                                           
7  

ICC-ASP/10/Res.5 واملرفق معّدل بالقرار  9، املرفق، الفقرة ،ICC-ASP/11Res.8 واملرفق. 71، الفقرة 
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باجلهود التعاون"، "املعنون " ICC-ASP/12/Res.3من القرار  8منطوق الفقرة  ويرحب -5
 يشجعاملتواصلة اليت تبذهلا رئيسة اجلمعية يف جمال تنفيذ اإلجراءات املتصلة بعدم التعاون" و"

اجلمعية على إبقاء اإلجراءات املذكورة وتنفيذها قيد االستعراض بغية كفالة فعاليتها مبا يف ذلك 
 عاً لتفادي عدم التعاون".فيما يتعلق بكفالة إبالغ الدول األطراف مبكراً بفرص العمل م

بعدم التعاون إىل تعيني أربعة مراكز تنسيقية من إجراءات اجلمعية املتعلقة  76وتدعو الفقرة  -6
إقليمية تعىن بعدم التعاون من بني األعضاء يف املكتب؛ وتؤدي الرئيسة حبكم منصبها مهمة املركز 

من  76قررت اجلمعية تعديل الفقرة  ،4174التنسيقي بالنسبة للمنطقة التابعة هلا. ويف عام 
بغية السماح للمكتب بتعيني أربعة، فإن طلبت رئيسة اجلمعية،  3اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون

 مخسة مراكز تنسيقية من بني كافة الدول األطراف استناداً إىل قاعدة التمثيل اجلغرايف العادل.
، أشارت الرئيسة إىل أن 4172الثاين/يناير كانون   42وأثناء اجتماع املكتب املعقود يف  -1

معنية بعدم التعاون املكتب سبق وأن عني أوروغواي وبلجيكا واليابان باعتبارها مراكز تنسيقية 
بالنسبة للمجموعات اإلقليمية اخلاصة بكل منها وناشدت وشجعت ممثل اجملموعات اإلقليمية 

عن اجلمعية. واملراكز التنسيقية تعنيَّ على أساس  املتبقية على النظر يف تبين هذه املسؤولية نيابة
ملستويات الدبلوماسية والسياسية تتواصل على اوالية قطرية خمصصة مبا يعين أن البلدان املعنية 

 والعواصم ويف سائر السفارات عند االقتضاء.العالية يف كل من نيويورك والهاي 
 46إىل  4173تشرين الثاين/نوفمرب  1من  وخالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير واملمتدة -8

حمتملة أو مؤكدة من عدم التعاون فيما يتصل  حباالتأُبلغت اجلمعية  4172تشرين الثاين/نوفمرب 
اليت أحاهلا إىل احملكمة جملس األمن التابع لألمم املتحدة من خالل باحلالة يف دارفور، السودان، 

قائمني بإلقاء القبض على رئيس السودان مرين ( وتتصل هذه احلاالت بأ4115)7593القرار 
، 4171متوز/يوليه  74و 4119آذار/مارس  2السيد عمر البشري صادرين عن احملكمة بتاريخ 

على التوايل، وبأمر قائم بإلقاء القبض على وزير الدفاع الوطين للحكومة السودانية السيد عبد 
 .4174آذار/مارس  7الرحيم حممد حسني، صادر يف 

 إجراءات واستنتاجات المحكمة: الدول األطراف - نياً ثا

من نظام روما األساسي، تلتزم الدول األطراف بتنفيذ األوامر  89و 86عماًل باملادتني  -9
 الصادرة عن احملكمة املتعلقة بإلقاء القبض والتسليم.

متت اإلشارة  4عيةويف تقرير املكتب بشأن عدم التعاون املقدم إىل الدورة الثانية عشرة للجم -71
ومجهورية أفريقيا  4173نيسان/أبريل  45إىل  42أن السيد حسني زار تشاد يف الفرتة من إىل 

وأفادت التقارير أيضًا أن السيد البشري زار تشاد ليلقي  . 4173آب/أغسطس  79الوسطى يوم 
إىل  45يف الفرتة من كلمة أمام "احملفل املعين بالقبائل احلدودية بني السودان وتشاد" الذي التأم 

وباإلضافة إىل ذلك، وأثناء الفرتة املشمولة هبذا التقرير، زار السيد البشري . 4172آذار/مارس  49
                                                           

3  ICC-ASP/11/Res.8.املرفق األول ، 
2  ICC-ASP/12/34. 
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حلضور قمة السوق  4172شباط/فرباير  41إىل  46مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفرتة من 
كانون   7بحت تشاد دولة طرفا منذ املشرتكة ألفريقيا الشرقية واجلنوبية املعقودة يف كينشاسا. وأص

تشرين  3منذ ومجهورية أفريقيا الوسطى دولة طرف يف نظام روما األساسي ؛ 4111الثاين/يناير 
نيسان/ أبريل  77فيه منذ  اطرفمجهورية الكونغو الدميقراطية أصبحت و ؛ 4117األول/أكتوبر 

4114. 
التمهيدية الثانية التابعة للمحكمة ، أصدرت الدائرة 4173تشرين الثاين/نوفمرب  73ويف  -77

وقرارًا يتعلق بزيارة السيد حسني جلمهورية أفريقيا  5قرارًا يتعلق بزيارة السيد حسني إىل تشاد
وأحاطت الدائرة علماً، يف كلتا احلالتني، بالتفسريات اليت قدمتها سلطات تشاد . 6الوسطى

أن الظروف السائدة وقتئذ مل تكن تربر إحالة ومجهورية أفريقيا الوسطى بشأن كلتا الزيارتني ورأت 
يف قراراهتا، كاًل من تشاد ومجهورية املسألة إىل اجلمعية و/أو إىل جملس األمن. وذّكرت الدائرة، 

إلقاء القبض على السيد حسني وطلبت إىل كل األمر الصادر بأفريقيا الوسطى بالتزاماهتما بتنفيذ 
باعتقال السيد البشري وتسليمه إىل احملكمة إن هو لقيام فورًا من تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ا

 دخل إىل إقليم تشاد أو مجهورية أفريقيا الوسطى على التوايل.
أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية التابعة للمحكمة قرارًا بشأن  4172نيسان/أبريل  9ويف  -74

ن املوجهة من احملكمة من أجل اعتقال عدم امتثال مجهورية الكونغو الدميقراطية لطلبات التعاو 
مجهورية الكونغو الدميقراطية مل متتثل اللتزاماهتا ورأت الدائرة كذلك أن  7السيد البشريوتسليم 

من النظام األساسي بشأن املشكلة/املشكالت اليت عرقلت  91بالتشاور مع الدائرة وفقا للمادة 
ائرة أيضا أن مجهورية الكونغو الدميقراطية تنفيذ طلبات اعتقال البشري وتسليمه. ووجدت الد
السيد البشري وتسليمه، فحرمت على هذا قّصرت يف التعاون مع احملكمة بتعمدها رفض اعتقال 

النحو احملكمة من ممارسة وظائفها وسلطاهتا مبوجب نظام روما األساسي. وقد مت إبالغ هذا القرار 
كما أصدرت احملكمة   وإىل مجعية الدول األطراف. 8إىل كل من جملس األمن التابع لألمم املتحدة

 9بالغاً صحفياً بشأن الرسالة اليت وجهتها إىل كل من اجمللس وإىل اجلمعية.

                                                           
 للمحكمة"، "القرار املتعلق بتعاون مجهورية تشاد بشأن اعتقال وتسليم عبد الرحيم حممد حسني  5

ICC-02/05-01/12-20 ،73  4173تشرين الثاين/نوفمرب. 
 "القرار املتعلق بتعاون مجهورية أفريقيا الوسطى بشأن اعتقال وتسليم عبد الرحيم حممد حسني للمحكمة"،  6

ICC-02/05-01/12-21 ،73  4173تشرين الثاين/نوفمرب. 
 راطية بشأن اعتقال السيد البشري وتسليمه إىل احملكمة"،القرار املتعلق بتعاون مجهورية الكونغو الدميق"  1

ICC-02/05-01/09-195 ،9  4172نيسان/أبريل 
 (.4172نيسان/أبريل  42) S/2014/297وثيقة األمم املتحدة   8
9  http://icc-

cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr994.aspx 
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 مل تصدر احملكمة أي قرار 4172وفيما يتعلق بزيارة السيد البشري لتشاد يف آذار/مارس  -73
 10.(1)81مبوجب املادة 

 ها: الدول غير األطرافإجراءات المحكمة واستنتاجات - ثالثاً 

( أن حكومة 4115)7593من قرار جملس األمن  4يذّكر املكتب بأنه عماًل بالفقرة  -72
السودان، اليت هي ليست دولة طرفًا يف نظام روما األساسي، وكافة األطراف األخرى يف الصراع 

لعام وبأن توفر هلما ما يلزم الدائر يف دارفور مطالبة بالتعاون تعاونًا كاماًل مع احملكمة ومع املدعي ا
ُتستحث كافة املنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املعنية من مساعدة. وطبقاً للقرار نفسه، 

 على التعاون تعاوناً كامالً مع احملكمة.
أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية التابعة للمحكمة وخالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير،  -75

تشرين الثاين/  79و 78يما يتعلق بالرحالت اليت قام هبا السيد البشري إىل الكويت يف قرارات ف
كانون الثاين/يناير   31ثيوبيا يف إوإىل  4172،12آذار/مارس  46و 45ويف  4173،11نوفمرب 
 5ويف  4172،15نيسان/أبريل  41و 46يومي  4172،14شباط/فرباير  71ويف  13، 4172

 7وإىل العربية السعودية يوم  4172،17متوز/يوليه  8إىل قطر يف و  4172،16تشرين الثاين/نوفمرب 
 4172.19تشرين األول/أكتوبر  79و 78وإىل مصر يومي  4172،18تشرين األول/أكتوبر 

                                                           
آذار/مارس  ICC-02/05-01/09-194 ،45لق بالزيارة احملتملة للسيد عمر البشري إىل مجهورية تشاد"، القرار املتع"  71

4172. 
تشرين الثاين/نوفمرب  ICC-02/05-01/09-169 ،78"القرار املتعلق بسفر عمر البشري احملتمل إىل دولة الكويت،"   77

4173. 
 .4172آذار/مارس  ICC-02/05-01/09-192 ،42دولة الكويت،"  القرار املتعلق بسفر عمر البشري احملتمل إىل"  74
 "القرار املتعلق باإلخطار العاجل الصادر عن اإلدعاء بشأن السفر يف قضية املدعي العام ضد عمر البشري،"  73

ICC-02/05-01/09-180 ،31   4172كانون الثاين/يناير. 
 عاء بشأن السفر يف قضية املدعي العام ضد عمر البشري،"القرار املتعلق باإلخطار العاجل الصادر عن اإلد"  72

ICC-02/05-01/09-184 ،71  4172شباط/فرباير. 
 49املؤرخ  ICC-02/05-01/09-199"القرار املتعلق بزيارة عمر حسن أمحد البشري إىل مجهورية إثيوبيا االحتادية،"   75

 .4172نيسان/أبريل 
 الصادر عن اإلدعاء بشأن السفر يف قضية املدعي العام ضد عمر البشري،"  "القرار املتعلق باإلخطار العاجل  76

ICC-02/05-01/09-215  4175تشرين الثاين/نوفمرب  72املؤرخ. 
 "اإلخطار العاجل الصادر عن اإلدعاء بشأن السفر يف قضية املدعي العام ضد عمر البشري،"   71

ICC-02/05-01/09-203  4172متوز/يوليه  1املؤرخ. 
78

تشرين  icc-02/05-01/09-210  ،7"قرار بشأن "إشعار االدعاء بالسفر يف قضية املدعي العام ضد عمر البشري"،   
 .4172ول/اكتوبر األ
79

 "اإلخطار الصادر عن اإلدعاء بشأن سفر املشتبه به عمر البشري يف قضية املدعي العام ضد عمر البشري،"  
ICC-02/05-01/09-210 4172ن األول/أكتوبر تشري 72، املؤرخ. 
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ويف هذه القرارات، دعت الدائرة السلطات املختصة إىل اعتقال عمر حسن أمحد البشري،  -76
( 4115)7593مع التذكري بقرار جملس األمن مة، يف حالة دخوله اإلقليم وتسليمه إىل احملك

 ودعت الدول املذكورة إىل التعاون مع احملكمة يف سبيل اعتقال السيد البشري وتسليمه إىل احملكمة؛
وأمرت املسجِّل بإعداد تقرير يودع يف ملفات وأمرت املسجِّل بإبالغ السلطات املعنية هبذا القرار 

 الدائرة.
 20قامت دولة معنية هي الكويت بتقدمي رد إىل احملكمة. ويف مناسبة واحدة -71

رئيسة الجمعية والمكتب، والدول األطراف وغير ذلك  هااإلجراءات التي اتخذت - رابعاً 
 من الجهات المعنية

حني يتلقى مكتب رئيسة اجلمعية معلومات بشأن زيارة مقررة إىل دولة طرف يقوم هبا  -78
يقوم مكتبها، بالتنسيق مع املراكز التنسيقية  بالقبض عليه شخص أصدرت احملكمة بشأنه أمراً 

بالتحقق من تلك املعلومات مع املعنية بعدم التعاون ومع األجهزة املختصة التابعة للمحكمة، 
الدولة املعنية فضاًل عن غريها من اجلهات املعنية اليت ميكن أن تكون يف حوزهتا معلومات هلا عالقة 

لرئيسة بإبالغ الدول األطراف والدول اليت تتمتع مبركز املراقب ومنظمات مث تقوم ا باملوضوع.
اجملتمع املدين وتشجع هذه اجلهات على تكاتف جهودها للحؤول دون عدم التعاون. وحني يكون 
شخص مفتَّش عنه من قبل احملكمة يعتزم حضور اجتماع متعدد األطراف حبضور املسؤولني 

الرئيسة تذّكر الدول األطراف يف الرسائل اليت توجهها بأن  التابعني للدول األطراف، فإن
االتصاالت باألشخاص الذين تصدر احملكمة بشأهنم أمرًا بإلقاء القبض عليهم جيب أن تُتجنب "

حني تكون مثل هذه االتصاالت أداة تقّوض أهداف نظام روما األساسي"، على حنو ما هو 
 .ICC-ASP/12/Res.3منصوص عليه يف قرار اجلمعية 

وتعمد الرئيسة باإلضافة إىل ذلك إىل التنبيه عن زيارة األشخاص الذين أصدرت احملكمة  -79
ضدهم أوامر بالقبض عليهم إىل الدول األطراف وغري األطراف يف نظام روما اجلنائية الدولية 

جية البلدان األساسي من خالل حساهبا على التويرت. كما تقوم الرئيسة بتوجيه رسائل إىل وزراء خار 
املعنية طالبة منها التعاون الكامل مع احملكمة. وجيوز أن تقوم الرئيسة بإصدار بالغ صحفي تناشد 
فيه كافة اجلهات املعنية تضافر اجلهود للحؤول دون حاالت عدم التعاون. كما تعقد الرئيسة 

 من أنشطة.ا تقوم به مبعلم اجتماعات مع ممثلي الدول املعنية. وهي تبقي املكتب على 
وفيما يتعلق بزيارة السيد احلسني لكل من تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى، قامت الرئيسة  -41

على حنو ما هو  4173باالتصال مبمثلي تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى وبتوجيه رسائل يف عام 
لسيد البشري . وردًا على زيارة اICC-ASP/12/34وارد ذكره يف تقرير املكتب بشأن عدم التعاون 
وّجهت الرئيسة رسائل إىل الدول األطراف وغريها جلمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد املوصوفة أعاله، 

                                                           
41

رد وارد يف املرفق السري املشار إليه يف "التقرير الثاين الذي أعده قلم احملكمة بشأن "القرار املتعلق بسفر عمر البشري   
 .4172نيسان/أبريل  45، املؤرخ ICC-02/05-01/09-197احملتمل إىل دولة الكويت،" 
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وبعثت الرئيسة  آذار/مارس على التوايل. 46و 4172شباط/فرباير  45من اجلهات املعنية يف 
اير. وأكد وزير شباط/فرب  45و الدميقراطية يف برسالة موجهة إىل وزير خارجية مجهورية الكونغ

آذار/مارس املوجه إىل الرئيس إنتلمان على التزام  5خارجية الكونغو الدميقراطية يف رده املؤرخ 
السيد مجهورية الكونغو الدميقراطية جتاه احملكمة اجلنائية الدولية وأبلغ بالظروف اليت تكتنف زيارة 

يد البشري وصل إىل مجهورية الكونغو وعلى ضوء املعلومات اليت مفادها أن السالبشري إىل كنشاسا. 
والتقى الرئيس إنتلمان  4172شباط/فرباير  46أصدرت الرئيسة بالغًا صحفيًا بتاريخ الدميقراطية، 

باملمثلني الدائمني جلمهورية الكونغو الدميقراطية وتشاد لدى األمم املتحدة يف نيويورك ملناقشة 
 على التوايل.نيسان/أبريل  3و 4172رس آذار/ما 45 يالزيارات اآلنف ذكرها وذلك يوم

، أبلغت الرئيسة أعضاء املكتب 4172آذار/مارس  71ويف اجتماع املكتب املعقود يف  -47
بزيارة السيد البشري جلمهورية الكونغو الدميقراطية وبرسالتها املوجهة إىل وزير خارجية مجهورية 

مركز  قامالشأن. وخالل هذا االجتماع،  الكونغو الدميقراطية يف هذا الصدد ورد الوزير يف هذا
التعاون بتقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذت من قبل بعض الدول األطراف تنسيقي معين بعدم 

واملنظمات اإلقليمية ملنع هذه الزيارة، من قبيل التحركات الثنائية، والبيانات الصحفية والبيانات 
نيسان/أبريل  76يف االجتماع الذي عقده املكتب يوم املنشورة يف وسائط اإلعالم االجتماعي. و 

بشأن  4172نيسان/أبريل  9أحاط املكتب علمًا بقرار الدائرة التمهيدية الثانية املؤرخ ، 4172
 77تعاون مجهورية أفريقيا الوسطى، والذي بُلغت به رئيسة اجلمعية من قبل رئيس احملكمة يف 

 .4172نيسان/أبريل 
جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة من أجل أن تعرّب طراف إىل وجلأت الدول األ -44

عن األمهية اليت يكتسيها التعاون مع احملكمة. واثناء التحاور الذي شهدته الدورة التاسعة عشرة 
أكدت بعض الدول جمددًا على  4172نيسان/أبريل  49لالستعراض الدوري الشامل املعقودة يف 

الكونغو الدميقراطية مع احملكمة. وباإلضافة إىل ذلك، قبلت مجهورية الكونغو  تعاون مجهوريةأمهية 
الدميقراطية التوصيات الداعية إىل "التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بكافة 

 21القضايا املفتوحة وخاصة من أجل تنفيذ القرارات بإلقاء القبض اليت تصدرها احملكمة".

 الدول المعنية – خامساً 

رة احملكمة بشأن مسائل طلبتها الدائ قدمت مجهورية الكونغو الدميقراطية مالخظات إىل -43
من البعثة الدائمة جلمهورية  4172كانون األول   7ويف مذكرة شفوية بتاريخ . الثانية التمهيدية

اف، أكدت الكونغو لدى األمم املتحدة موجهة إىل مكتب مجعية الدول األطر الكونغو الدميقراطية 
 من جديد التزاماا بالتعاون الكامل مع احملكمة.

، قام 4172آذار/مارس  48أثناء االجتماع الذي عقده الفريق العامل يف نيويورك يوم و   -42
واملراقبني بأن زيارة السيد البشري يف موعد سابق من املمثل الدائم لتشاد بإبالغ الدول األطراف 

                                                           
47

العاملي الدوري، مجهورية الكونغو  ضراعالفريق العامل املعين باالستنسان، تقرير إلجملس األمم املتحدة حلقوق ا  
 .UN Doc. A/HRC/27/5, 7 July 2014, para. 34.12: راطية، وثائق األمم التحدةقالدمي
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دور الوساطة الذي تضطلع به تشاد لصاحل اتفاقات دواعي أمنية أوسع ق سيايف ذلك الشهر متت 
وأعاد التأكيد على أن الزيارة األخرية ال ينبغي قراءهتا على  السلم بني شىت اجملموعات العرقية.

بالدعم املتواصل أساس أهنا رفض لتقّيد تشاد بالتزاماهتا جتاه احملكمة. وذّكر، باإلضافة إىل ذلك، 
مه تشاد إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف سبيل إجراء التحقيقات وتأييد هذا البلد لنظام الذي تقد

روما األساسي. وهبذا اخلصوص، أعاد التأكيد على أن تشاد ستواصل التعامل مع املسؤولني 
التابعني للمحكمة، مثلما فعلت يف السابق، مبن يف ذلك رئيس احملكمة ورئيسة اجلمعية وستتعاطى 

مبا يستجد يف من نظام روما األساسي يف سبيل التشاور مع احملكمة فيما يتصل  91املادة مع 
املستقبل من وقائع. وأشار املمثل الدائم لتشاد كذلك إىل أمهية مناقشة التحديات اليت تواجهها 

ودعا  بلدان االحتاد األفريقي فيما يتصل بالتعاون على ضوء القرارات الصادرة عن االحتاد األفريقي
الدول األطراف إىل أن تناقش كيفية التغلب على تلك التحديات. وحث على زيادة التحاور من 
أجل تعزيز اآلليات املعنية بعدم التعاون وخاصة مع اجلمعية، وبنّي أنه ال يؤيد تدخل جملس األمن 

األطراف يف  وعرّبت الوفود عن تقديرها الستعداد تشاد لإلصغاء إىل الدول يف مثل هذه املسائل.
بيان موقفها وما استجد مؤخراً. كما عرّبت وفود أخرى عن تقديرها لضرورة الشروع يف مناقشة 
تدور داخل اجلمعية بشأن التدابري املمكن أن تتخذ حني تصدر احملكمة استنتاجات بشأن عدم 

األطراف وأعربت التعاون. وعرّبت الرئيسة عن اتفاقها يف الرأي مع أمهية التحاور فيما بني الدول 
 ممثل تشاد.جمدداً عن تقديرها حلضور ومشاركة 

 مجلس األمن – سادساً 

( 4115)7593ة العامة، يف تقاريرها املقدمة إىل جملس األمن عماًل بالقرار كررت املدعي -45
التعبري عن قلقها فيما خيص احلالة الراهنة يف دارفور، وخاصة بشأن ما يالحظ من إفالت من 

ى اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي وهو إفالت يعكسه القصور عن توقيف أربعة العقاب عل
حبق السادة عمر أفراد هم موضوع مخسة من أوامر القبض املنفصلة أصدرهتا احملكمة اجلنائية الدولية 

 البشري وعبد الرحيم حسني وأمحد هارون وعلي ُكشيب.
، لكسمبورغ. أثناء 4172ن عن شهر آذار/مارس والتقت رئيسة اجلمعية برئيس جملس األم -46

هذا االجتماع، أكدت رئيسة اجلمعية على أن العون والدعم اللذين يقدمهما جملس األمن يتسمان 
بأمهية حامسة حيث إن اجمللس أحال حالة دارفور إىل احملكمة. وأكدت كذلك على أمهية التعاون 

ل األطراف بالتزاماهتا مبقتضى نظام روما األساسي. وعلى تقّيد الدو مع احملكمة اجلنائية الدولية 
( من نظام روما األساسي، 1)81( و5)81وذّكرت الرئيسة بأنه يتعني، طبقًا ملا تقتضيه املادتان 

أن تُعرض على جملس األمن القرارات املتعلقة بعدم التعاون والصادرة عن احملكمة فيما يتصل 
احملكمة وأكدت على ازدواجية املسؤولية امللقاة على عاتق  باحلاالت اليت حييلها جملس األمن إىل

يف مثل هذه احلاالت. وأشارت الرئيسة إىل الرسائل واالستنتاجات اليت اجلمعية وجملس األمن 
أحالتها احملكمة إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة حىت ذلك التاريخ وأبرزت األمهية اليت 

 بعة هذه القضية والتصدي هلذه الرسائل.يكتسيها قيام جملس األمن مبتا
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وناقش اجمللس الرسائل الواردة من احملكمة يف سياق مشاورات أجريت يف إطار "املسائل  -41
الرسائل املقدمة من الدول األطراف لتناول  4172األخرى" ونظر، على صعيد مقرتحات عام 

كن اجمللس، حىت تارخيه، من اختاذ الواردة من احملكمة، يف مشروع رد على هذه الرسائل. ومل يتم
 إجراء بشأن هذا الرد. ويواصل اجمللس نظره يف املقرتحات الواردة من الدول األطراف.

آذار/مارس ألول مرة  48س يوم اجمللصادق مؤخرا،  تعدم تعاون جر  ةعلى خلفية حادثو  -48
مهية السعي أؤكدا مئية الدولية رورة التعاون مع احملكمة اجلناضاص ببلد بعينه، مشريا إىل خقرار على 

مهية التعاون اإلقليمي أد و ليب جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية يف البكساءلة مرتملاحلثيث 
 هذه الغاية.من اجل والدويل 
وباإلضافة إىل ذلك، وأسوة مبا دأبت عليه الرئيسة من التقاء برئيس جملس األمن يف أعقاب  -49

الذي جرى  4172نيسان/أبريل  9لتعاون وعماًل بقرار احملكمة املؤرخ استنتاج يصدر بشأن عدم ا
لشهر التقت الرئيسة برئيس جملس األمن  4172نيسان/ابريل  42تعميمه على اجمللس يف 

 .، مجهورية كوريا، فيما يتصل مبا خلصت إليه احملكمة من عدم تعاون4172أيار/مايو 
واجلمعية العامة لألمم  س األمن التابع لألمم املتحدةيف سياق املداوالت اليت دارت يف جملو  -31

 أيدت الدول األطراف ضرورة تصدي اجمللس للرسائل الواردة من احملكمة. املتحدة

 المشاورات المتعلقة بعدم التعاون – سابعاً 

اخنرط اجمللس التنسيقي والرئيسة يف مشاروات مع العديد من اجلهات املعنية من أجل  -37
املراكز التنسيقية مشاورات عديدة مع  تذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون. وعقدحتسني تنفي

مكتب املدعي العام بغية استحداث أدوات داخلية لرصد وجتميع حاالت عدم التعاون احملتملة 
 والرد عليها بصورة منهجية.

لرئيسة، ، قامت بلجيكا وأوروغواي، بالتعاون مع مكتب ا4172حزيران/يونيه  78ويف  -34
بتنظيم جلسة عصف ذهين بشأن التعاون وعدمه خبصوص احلالة يف دارفور. واستفادت هذه 
اجللسة من حضور املدعية العامة فضاًل عن الشهادة اليت أدلت هبا ضحية من ضحايا الصراع يف 
قية دارفور. وقدمت الدول األطراف املشاركة قائمة باملسائل الواجب أن تنظر فيها املراكز التنسي

. ويرد ملخص هلذا 4175واليت ستستخدم خالل املشاورات اليت سيشهدها عام واجلمعية 
 االجتماع يف املرفق الثاين هبذا التقرير.

الذي يؤديه اجملتمع  الدور وهناك اتفاق يف الرأي بني املراكز التنسيقية والرئيسة على أمهية -33
قبل احملكمة ومكتب املدعي العام يف جمال  يف رصد تنقالت األشخاص املفتَّش عنهم مناملدين 

 التصدي املنهجي حلاالت عدم التعاون احملتملة أو املؤكدة.
ويرى املكتب أن من األمهية مبكان حتسني التدابري الدبلوماسية للتصدي حلاالت عدم  -32

ون التعاون، وتعزيز التعاون فيما بني الدول األطراف على مساعدة بعضها البعض للحيلولة د
حاالت عدم التعاون ومتكني الدول املستهدفة من تنفيذ األوامر الصادرة عن احملكمة وتعزيز احلوار 

 داخل اجلمعية بشأن العوائق والدروس املستخلصة من التصدي حلاالت عدم التعاون.
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مذكرة تعىن برد االحتاد األورويب على ب"وهبذا اخلصوص، أحاطت املراكز التنسيقية علمًا  -35
م التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية اليت أصدرهتا املنطقة الفرعية للمحكمة اجلنائية الدولية عد

تشرين  41" وهو الرد املؤرخ (COJUR-ICC)اخلاصة بالفريق العامل املعين بالقانون الدويل العام 
 .4173الثاين/نوفمرب 

 االستنتاجات - ثامناً 

لقة بعدم التعاون اليت وضعتها اجلمعية يف تعزيز تنفيذ يتمثل الغرض من اإلجراءات املتع -36
املرتتبة على اإلجراءات اليت القرارات الصادرة عن احملكمة. وعلى أساس هذه اخللفية تقيَّم اآلثار 

 تتخذ من قبل الرئيسة واملكتب.
وامر ، دون أن تنفَّذ أ4172السيد البشري والسيد حسني زارا دواًل أطرافًا عديدة يف عام  -31

إىل استنتاج عدم التعاون فيما خيص الزيارة القبض الصادرة حبقهما وانتهت الدائرة التمهيدية الثانية 
اليت قام هبا السيد البشري جلمهورية أفريقيا الوسطى. وفيما يتعلق بزيارة السيد البشري لتشاد مل 

أداها السيد حسني إىل تشاد  تصدر احملكمة قرارًا قاطعًا يف هذا اخلصوص. ويف حالة الزيارات اليت
ومجهورية أفريقيا الوسطى أحاطت الدائرة التمهيدية الثانية علمًا بالتوضيحات اليت قدمتها سلطات 

 تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومل تر ضرورة إحالة املسألة إىل اجلمعية أو إىل جملس األمن.
وبذلت الرئيسة جهودًا كبرية يف سبيل اتقاء حاالت عدم التعاون، مبساعدة من املكتب  -38

وبّينت الرئيسة يف رسائلها املوجهة إىل وزراء ومن عديد الدول األطراف وغريها من اجلهات املعنية. 
ويل خارجية مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطية أن الدول األطراف ت

سألة عدم تنفيذ طلبات احملكمة وأن مجعية الدول األطراف عرّبت مراراً ملاهتمامًا حمددًا ومتواصاًل 
وتكرارًا عن قلقها إزاء العواقب السلبية النامجة عن عدم االمتثال ملثل هذه الطلبات الذي يشل 

 قدرة احملكمة على إجناز واليتها.
د ومجهورية الكونغو الدميقراطية مجيعها قدمت، بناء مث إن مجهورية أفريقيا الوسطى وتشا -39

على طلب الدائرة التمهيدية الثانية، مالحظات بشأن التقصري املدعى يف توقيف األشخاص املفتَّش 
عنهم من قبل احملكمة اجلنائية الدولية والقصور املدعى عن التشاور مع احملكمة. ومل يكن هذا هو 

يع طلبات احملكمة السابقة من الدول. ويف املذكرات اليت قدمتها الشأن على الدوام بالنسبة جلم
الظروف اليت منعتها من تنفيذ أمر إلقاء الدول الثالث إىل احملكمة أوضحت هذه الدول بالتفصيل 

هذه الدول  وا يف اجتماعهم بالرئيسة على التزامالقبض كما أن ممثلي الدول الثالث مجيعها أكد
 ا.جتاه احملكمة ودعمها هل

واملعلومات اليت قدمها املمثل الدائم لتشاد إىل الفريق العامل يف نيويورك أثناء اجتماعه  -21
بدأت الدول األطراف يف الرتكيز بشكل متزايد حظيت بتقدير الدول األطراف األخرى. وعموماً، 

من  91ة على كيفية دعم بعضها لبعض يف تأمني التعاون وفيما خيص األمهية اليت تكتسيها املاد
 نظام روما األساسي.
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وفيما خيص الدول األطراف ذات املوقف اهلش إزاء الزيارات اليت يؤديها أشخاص مفتَّش  -27
عنهم من قبل احملكمة اجلنائية الدولية اتفقت الدول األطراف باإلضافة إىل ذلك، يف اجتماع غري 

على ا وأوروغواي مها ومكتب الرئيسة، رمسي نظمه املركزان التنسيقيان املعنيان بعدم التعاون بلجيك
 أن املناقشة املتعلقة بعدم التعاون ال ينبغي أن تركز حصراً على اجلناة بل وعلى الضحايا أيضاً.

 وتعزيز التعاون عدم نعاملتعلقة مب املناقشاتعلى أال تركز  أيضا االتفاقاالجتماع مت  هذا ويف -24
 على التأكيد االعتبار يف تأخذ أن جيبكيب اجلرائم، بل على مرت التعاون عدماخلاصة ب اإلجراءات

 القانون مبوجبإ رةو خط اجلرائمأكثر  لضحايا العدالة حتقيق يف للمحكمة القضائية األنشطة دور
 .الدويل
ويسلم املكتب بأمهية التعاون بني مجيع الدول ويالحظ االهتمام املتزايد الذي توليه احملكمة  -23

أوامر إلقاء القبض، خاصة على ضوء لعدم تنفيذ الدول غري األطراف اف ومجعية الدول األطر 
 استحثاث اجمللس كافة الدول على التعاون الكامل مع احملكمة.

باألمهية اليت يكتسيها رصد الرحالت احملتمل أن يقوم هبا أشخاص  أيضا  ويسلم املكتب -22
يف رحالت األشخاص املفتَّش  أثرهلفعل مفتَّش عنهم من قبل احملكمة، إذ يبدو أن هذا كان له با

من قبل احملكمة. ويسلم املكتب بأمهية الدور الذي تؤديه منظمات اجملتمع املدين يف عملية  معنه
 إىل احملكمة وإىل رئيسة اجلمعية.الرصد وتقدمي املعلومات يف هذا الشأن 

اطي البناء مع اجمللس فيما ويسلم املكتب باجلهود اليت بذلتها الدول األطراف يف سبيل التع -25
يتعلق بالقرارات اليت ختص عدم التعاون يف سياق احلاالت اليت أحاهلا اجمللس إىل احملكمة بغية 

 القيام باملتابعة املالئمة هلذه احلاالت.

 التوصيات - تاسعاً 

 يوصي املكتب اجلمعية بأن حتيط علماً، يف قرارها اجلامع، هبذا التقرير. -26
األجهزة املعنية يف احملكمة التشاور مع  جهات االتصالملكتب بأن تواصل الرئيسة و ويوصي ا -21

وفيما بينها من أجل مواصلة حتسني اإلجراءات التنفيذية املتعلقة بالتصدي حلاالت عدم التعاون 
 احملتملة أو املؤكدة.

لدول األطراف يطلب املكتب من كافة اجلهات املعنية مواصلة التعاون مع رئيسة مجعية او  -28
حباالت عدم بشىت الوسائل اليت منها تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب إىل الرئيسة فيما يتعلق 

 التعاون.
ويوصي املكتب كافة املراكز التنسيقية من مجيع املناطق بأن تعزز عملها عن طريق إجراءات  -29

أن تواصل الرئيسة تنفيذ اإلجراءات تتخذها عواصمها ووفودها يف املواقع الرئيسية خارج نيويورك و 
 املتعلقة بعدم التعاون.

ويوصي املكتب أن تتواصل املشاورات فيما بني الدول األطراف بغرض تقاسم أفضل  -51
 املمارسات املتبعة من أجل احليلولة دون عدم التعاون واليت تعىن حباالت عدم التعاون.
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من ملناقشة جتريها اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة ويوصي املكتب بتحديد احملفل املالئم الضا -57
 بشأن عدم التعاون.
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 (4112كانون األول/ديسمبر   1)
 

 الحالة في دارفور، السودان
 

 وثيقة مجلس األمن وثيقة المحكمة عنوان الوثيقة القضية
املدعي العام ضد  -7

أمحد هارون وعلي  
 ُكشيب

ع لألمم املتحدة القرار القاضي بإبالغ جملس األمن التاب
 عدم تعاون مجهورية السودان ب

ICC-02/05-01/07-57 

 (4171أيار/مايو  45)
S/2010/265 

 (4171حزيران/يونيه  7)

املدعي العام ضد  -4
 عمر البشري

القرار القاضي بإبالغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
الزيارة بومحعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 

 ة اليت أداها عمر البشري إىل مجهورية تشاداألخري 

ICC-02/05-01/09-109 

(4171 أغسنس/آب 41)  
S/2010/456 

 أغسطس/آب 37)
4171)  

املدعي العام ضد  -3
 عمر البشري

القرار القاضي بإبالغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
وجود بومجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 

 إقليم مجهورية كينيا عمر البشري يف

ICC-02/05-01/09-107 

(4171 أغسطس/آب 41)  
S/2010/456 

 أغسطس/آب 37)
4171)  

املدعي العام ضد  -2
 عمر البشري

القرار القاضي بإبالغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
الزيارة بومجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 

 يبويتاألخرية اليت أداها البشري إىل ج

ICC-02/05-01/09-129 

(4177أيار/مايو  74)  
S/2011/318 

(4177 مايو/أيار 79)  

 االستنتاجات المتعلقة بعدم التعاون – باء

 وثيقة مجلس األمن وثيقة المحكمة عنوان الوثيقة القضية
املدعي العام ضد  -5

 حسن البشري
( من نظام روما 1)81القرار الصادر مبوجب املادة 

شأن عدم امتثال مجهورية مالوي لطلبات األساسي ب
التعاون الصادرة عن احملكمة فيما خيص توقيف وتسليم 

 عمر حسن البشري

ICC-02/05-01/09-139-Corr 

 (4177 ديسمرب/كانون األول 37)
S/2012/9 

 يناير/كانون الثاين 9)
4174) 

املدعي العام ضد  -6
 عمر البشري

من نظام روما ( 1)81القرار الصادر عماًل باملادة 
مجهورية تشاد االمتثال لطلبات األساسي بشأن رفض 

التعاون الصادرة عن احملكمة فيما يتعلق بتوقيف 
 وتسليم عمر حسن البشري

ICC-02/05-01/09-140-tENG 

(4177 ديسمرب/كانون األول 73)  
S/2012/8 

 يناير/كانون الثاين 9)
4174)  

املدعي العام ضد  -1
 عمر البشري

ملتعلق بعدم امتثال مجهورية تشاد لطلبات القرار ا
التعاون الصادرة عن احملكمة بشأن توقيف وتسليم عمر 

 حسن البشري 

ICC-02/05-01/09-151 

(4173 مارس/آذار 46)  
S/2013/229 

(4173 أبريل/نيسان 75)  

املدعي العام ضد  -8
 عمر البشري

ما القرار املتعلق بتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية في
 خيص توقيف وتسليم عمر حسن البشري إىل احملكمة

ICC-02/05-01/09-195 

(4172 أبريل/نيسان 9)  
S/2011/318 

(4172 أبريل/نيسان 42)  

 ــــــــــــ
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 تذييل

 

 معلومات أساسية -ألف

 من نظام روما األساسي على ما يلي: 774من املادة  4تنص الفقرة  -1
 تقوم اجلمعية مبا يلي:”

]...[ 
، يف أي مســـألة تتعلـــق بعـــدم 81مـــن املـــادة  1و 5النظـــر، عمـــال بـــالفقرتني  )و( 
 التعاون؛
أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسي ومع القواعد اإلجرائية  )ز( 

 “وقواعد اإلثبات.
 على ما يلي: 81من املادة  1و 5وتنص الفقرتان  -4

هـــذا النظـــام األساســـي إىل تقـــدمي  )أ( للمحكمـــة أن تـــدعو أي دولـــة غـــري طـــرف يف -5”
املساعدة املنصوص عليها يف هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة 

 أو على أي أساس مناسب آخر؛
)ب( يف حالة امتناع دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي، عقدت ترتيبا خاصا  

قدمة مبقتضـى ترتيـب أو اتفـاق مـن أو اتفاقا مع احملكمة، عن التعاون خبصوص الطلبات امل
هذا القبيل، جيوز للمحكمة أن ختطر بذلك مجعية الدول األطراف أو جملس األمن إذا كان 

 “جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة.
يف حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من احملكمة مبـا يتنـاو وأحكـام  -1”

ن ممارســة احملكمــة وظائفهــا وســلطاهتا مبوجــب هــذا النظــام، هــذا النظــام األساســي وحيــول دو 
جيوز للمحكمة أن تتخذ قراراً هبذا املعىن وأن حتيل املسألة إىل مجعية الدول األطراف أو إىل 

 “جملس األمن إذا كان جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة.
كــانون األول/ديســمرب   71يف مــن القــرار اجلــامع الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة  74وتــنص الفقــرة  -3

 على ما يلي: 4171
تســلم بالتــأثري الســليب الــذي قــد يــؤدي إليــه عــدم تنفيــذ طلبــات احملكمــة علــى قــدرة  -74”

احملكمة على تنفيذ واليتها، وتطلب إىل املكتب أن يعد تقريراً بشأن اإلجراءات اليت قد يلزم 
ملتعلقة بـالنظر يف أي مسـألة متعلقـة اختاذها من جانب اجلمعية لتمكينها من أداء واليتها ا

 “بعدم التعاون وأن يقدم هذا التقرير إىل اجلمعية يف دورهتا العاشرة؛



ICC-ASP/13/40 

 

 

40-A-051214 14 

 النطاق العام إلجراءات عدم التعاون وطبيعتها -باء

لغرض إجراءات اجلمعية ذات الصلة، ميكن فهم عـدم التعـاون علـى أنـه امتنـاع دولـة طـرف  -2
بعبارة "الدولة املطلوبة"( عن  يليع احملكمة )املشار إليها فيما دخلت يف ترتيب خاص أو اتفاق م

مــن النظــام األساســي(، علــى  93و 89االمتثــال لطلــب حمــدد مــن احملكمــة قصــد التعــاون )املادتــان 
 من النظام األساسي. 81من املادة  1)ب( والفقرة 5النحو املعرَّف يف الفقرة 

ذلـــــــــــــــك  وجد فيها أي طلب حمدد من احملكمة ومع ويتعني متييز ذلك عن احلالة اليت ال ي -5
يتعـني علــى الدولـة الطــرف أن تطبــق نظـام رومــا األساســي حمليـًا حبيــث يتســىن هلـا االمتثــال لطلبــات 
احملكمة، وهو ما قد يؤدي إىل عدم التعاون يف األجل املتوسط أو الطويل. وليس هذا السيناريو هو 

تناوله يف سياق العمل املتواصل بشأن التعاون، وال سيما يف ما يُنظر فيه هنا، مبا أنه سبق للجمعية 
 املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل التابع للمكتب يف الهاي.

وبالنظر إىل دور كل من احملكمـة واجلمعيـة، فـإن أي رد مـن اجلمعيـة سـيكون ذا طبيعـة غـري  -6
مــن النظــام األساســي.  774 قضــائية وســيتعني أن يســتند إىل اختصاصــات اجلمعيــة مبوجــب املــادة

أكيد أن للجمعية أن تدعم فعالية نظام روما األساسي من خالل بذل جهود سياسية ودبلوماسية 
لتعزيز التعاون والتصدي لعدم التعاون. بيـد أنـه لـيس هلـذه اجلهـود أن حتـل حمـل القـرارات القضـائية 

 اليت ستتخذها احملكمة يف اإلجراءات اجلارية.
باحلاالت امللموسة لعدم التعاون، قد يتطلب السيناريوهان التاليان إجراءا مـن وفيما يتعلق  -1

 اجلمعية:
وحســب الظــروف، قــد  ســيناريو حتيــل فيــه احملكمــة مســألة عــدم تعــاون إىل اجلمعيــة. )أ( 

 تستلزم املسألة إجراء عاجال من اجلمعية لتحقيق التعاون وقد ال تستلزم؛
تمل فيه أن احملكمة مل حتل بعد مسألة عدم التعاون إىل بصفة استثنائية، سيناريو حيُ  )ب( 

ً يتعلق بعدم التعاون  اجلمعية بعد، ولكن هناك أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن حادثا معينًا وخطريا
من نظام روما األساسي( على وشك  89بشأن طلب إللقاء القبض على شخص أو تقدميه )املادة 

 جراء عاجل للجمعية أن يساعد يف حتقيق التعاون.الوقوع أو يقع حاليًا ومن شأن إ
ال تشــري اإلجــراءات املقرتحــة واملبينــة يف هــذه الوثيقــة ســوى إىل الــدول املطلوبــة علــى النحــو  -8

املعــرف أعــاله، وال تشــري إىل الــدول غــري األطــراف الــيت مل تــدخل يف أي ترتيبــات أو اتفاقــات ذات 
لن خُتل بأي حال من األحوال بأي خطوات قد تتخذها صلة مع احملكمة. بيد أن هذه اإلجراءات 

 اجلمعية )وأجهزهتا الفرعية( بشأن التعاون )وعدمه( فيما يتعلق هبذه الدول.

 نهج عام إلجراءات عدم التعاون -جيم

)ب( إجــراءات خمتلفـة يتعــني اعتمادهـا، وإن كــان 1)أ( و1يسـتلزم سـيناريوها عــدم التعـاون  -9
 ئيًا.من الوارد أن تتداخل جز 
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، مبــا يف ذلــك إعطــاء بعــض العناصــر العلنيــة تفيــد بــأن 1وسيقتضــي الســيناريو  -71 )أ( رداً رمسيــًا
الســيناريو قــد انطلــق مبوجــب قــرار رمســي مــن احملكمــة يقضــي بإحالــة املســألة إىل اجلمعيــة. وحســب 
رد خصوصيات املسألة، قد توجد أسس موضوعية تدعو إىل التماس رد غري رمسي وعاجل استباقا ل

 رمسي، السيما إذا كان حتقيق التعاون ال يزال أمرا واردًا.
)ب( رداً عاجال، ولكنه غري رمسي متامًا على الصعيدين الدبلوماسي 1وسيقتضي السيناريو  -77

والسياسي، حبيث يصعب التوفيق بينه وبني اجلـدول العـادي الجتماعـات اجلمعيـة وهيئاهتـا الفرعيـة 
ة الســـابقة أن املكتـــب، الـــذي جيتمـــع شـــهريًا يف مقـــر األمـــم املتحـــدة، احلاليـــة. وقـــد أثبتـــت التجربـــ

بنيويورك، قد يتعني عليه أن ُيكيِّف أساليب عمله حىت يتسىن له التصدي بسرعة كافية حلالة عدم 
 تعاون فورية، على النحو املبني أدناه.

 اقتراحات معينة إلجراءات عدم التعاون -دال

يــة تنفيــذ اإلجــراءات املبينــة أدنــاه مــع االحــرتام الكامــل لســلطة ســيتعني علــى املكتــب واجلمع -74
واستقاللية احملكمة وإجراءاهتا، على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي والنظام الداخلي 

وترمي هذه اإلجراءات إىل تعزيز تنفيذ قرارات احملكمة. وجيب على مجيع اجلهات  وقواعد اإلثبات.
ن حترص على أال تؤدي مشاركتها يف هذه اإلجراءات إىل مناقشات بشأن األسـس الفاعلة املعنية أ

املوضوعية لطلب احملكمة أو النيل من النتائج اليت خلصت إليها احملكمة. وتتناول هذه اإلجراءات 
دور اجلمعية وأجهزهتا الفرعية وال خُتل باإلجراءات الـيت تتخـذها الـدول علـى الصـعيدين الثنـائي أو 

 مي من أجل تعزيز التعاون.اإلقلي

 إجراء الرد الرمسي: خطوات متتابعة على املكتب واجلمعية اختاذها -7

 إطالق العملية )أ(

ال ينبغي إلجراء رمسي، وعلين إىل حد ما، تتخذه اجلمعية ملعاجلة حاالت عدم التعاون، أن  -73
ه إىل اجلمعيـ . وينبغـي إحالـة أي قـرار مـن (5)ةُيطَلق إال بقرار من احملكمـة بشـأن عـدم التعـاون موجَّـ

هــذا القبيــل إىل مجيــع الــدول األطــراف دون تــأخر. وينبغــي إبــالغ عامــة اجلمهــور عــن طريــق بيــان 
 صحفي صادر عن أمانة مجعية الدول األطراف. 

 اإلجراءات )ب(

بعــد قــرار احملكمــة، ميكــن اختــاذ عــدة خطــوات ملعاجلــة املســألة، مــع مراعــاة إمكانيــة اســتمرار  -72
 ساعي احلميدة لرئيس اجلمعية على النحو املوصوف أدناه:امل

عقـــد اجتمـــاع طـــار  للمكتـــب: إذا كانـــت املســـألة يف مرحلـــة ال يـــزال فيهـــا حتقيـــق  )أ( 
التعاون واردًا بإجراء عاجل من جانب اجلمعية، أمكن عقد اجتماع للمكتب خالل مهلة قصرية. 
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س عن أي إجراء متخذ، وللبت يف أي إجـراء ويكون االجتماع فرصة لتلقي تقرير شفوي من الرئي
 آخر سيتعني اختاذه.

)ب( توجيــه رســالة مفتوحــة مـــن رئــيس اجلمعيــة، باســم املكتـــب، إىل الدولــة املعنيــة، يُـــذكر  
. (6)الدولــة فيهــا بواجــب التعــاون ويطلــب آراءهــا بشــأن املســألة يف أجــل حمــدد ال يتجــاوز أســبوعني

رسـالة إىل مجيـع الـدول األطـراف، يشـجعهم فيهـا علـى إثـارة ولرئيس اجلمعية أن يوجه نسخة مـن ال
 املسألة يف اتصاالت ثنائية مع الدولة املطلوبة، عند االقتضاء؛

لــدى انقضــاء األجــل أو لــدى تلقــي رد كتــايب، ميكــن عقــد اجتمــاع للمكتــب )علــى  )ج( 
بشأن كيفية تعاوهنا مع مستوى السفراء(، ُيدعى إليه ممثل للدولة املعنية من أجل تقدمي آراء الدولة 

 احملكمة يف املستقبل؛
الحقا، وشريطة أن يتقرر عقـد الـدورة املقبلـة للجمعيـة بعـد اجتمـاع املكتـب املشـار  )د( 

إليه يف البند )ج( بأكثر من ثالثة أشهر، ميكن للمكتب أن يطلب إىل الفريـق العامـل يف نيويـورك 
مفتــوح مــع الدولـــة املطلوبــة. ويشــمل ذلـــك  عقــد جلســة علنيــة بشـــأن املســألة ليتســىن إجـــراء حــوار

مشاركة الدول األطراف، واملراقبني، وممثلي اجملتمع املدين على النحو املنصوص عليه حالياً يف النظام 
 الداخلي جلمعية الدول األطراف؛

الحقـــا، ميكـــن تقـــدمي تقريـــر للمكتـــب عـــن نتـــائج هـــذا احلـــوار إىل الـــدورة املقبلـــة )أو  )ه( 
 عية، مبا يف ذلك تقدمي توصية مبا إذا كانت املسألة تستوجب إجراء من اجلمعية؛اجلارية( للجم

ــــدورة املقبلــــة )أو اجلاريــــة( للجمعيــــة، ميكــــن مناقشــــة التقريــــر يف جلســــة عامــــة  )و(  يف ال
للجمعية يف إطار بند جدول األعمال املتعلق بالتعاون. وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن للمكتـب، عنـد 

ً متفرغـــًا مـــن أجـــل التشـــاور بشـــأن مشـــروع القـــرار الـــذي يتضـــمن توصـــيات اللـــزوم، أن يعـــني ميســـر  ا
 ملموسة بشأن املسألة.

 إجراء الرد غير الرسمي: المساعي الحميدة لرئيس الجمعية -4

لكي تتمكن اجلمعية من الرد على حالة عدم تعاون وشيكة أو جارية، من شأهنا أن تؤدي  -75
ة بالـذات، قـد يلـزم إنشـاء آليـة مرنـة الختـاذ إجـراء عاجـل. رغم ذلك إىل تعاون فعلي يف تلك احلال

ومــن اخليــارات املمكنــة البنــاء علــى املســاعي احلميــدة الــيت قــام هبــا رئــيس اجلمعيــة يف املاضــي، علــى 
أســاس خــاص، فيمــا يتعلــق بالــدول املطلوبــة وإضــفاء الطــابع املؤسســي علــى هــذه املســاعي. وتقــوم 

العمل السابق، لكن القصد منها هو جعل هذا العمل أكثر فعالية الوالية املقرتحة للرئيس على هذا 
عــرب األنشــطة واالتصــاالت الشخصــية ألعضــاء املكتــب مــن املنــاطق األخــرى، وإبــراز أمهيــة التعــاون 

 لدى اجلمعية.
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 جهات االتصال اإلقليمية للتعاون )أ(

ضـائه أربـع جهـات من أجل مساعدة الرئيس يف مساعيه احلميدة، يعني املكتب مـن بـني أع -76
 اتصال على أساس مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل.

 إطالق العملية )ب(

ــــرى أن شــــروط الســــيناريو  -71 ــــة مبادرتــــه ملــــا ي ــــيس اجلمعي )ب( املوصــــوف أعــــاله قــــد 1يبــــدأ رئ
)أ( 1اسُتوفيت. عالوة على ذلك، يبدأ الرئيس أيضا مبادرته ملـا يـرى الـرئيس أن شـروط السـيناريو 

وأن فرصــة حتقيــق طلــب إللقــاء القــبض أو التقــدمي قــد ال تعــود متاحــة عنــدما يتســىن  قــد اســُتوفيت،
للمكتــب الــدعوة إىل عقــد اجتمــاع طــار  ملناقشــة املســألة. وعلــى أي حــال، خُيطــر الــرئيس أعضــاء 

 املكتب فوراً هبذه املبادرة.
 عدا ذلك، يبدأ الرئيس مبادرته أو يواصلها على حنو ما يقرره املكتب. -78

 الوالية واإلجراءات الممكنة )ج(

عنـــدما تنطلـــق املســـاعي احلميـــدة للـــرئيس علـــى النحـــو املبـــني أعـــاله، يثـــري الـــرئيس، حســـب  -79
االقتضاء، املسألة بصورة غري رمسية وبشكل مباشر مع مسؤويل الدولة املطلوبة وغريهم من اجلهات 

التواصل مع الدولة املطلوبة أصحاب املصلحة، هبدف تعزيز التعاون الكامل. واهلدف من هذا هو 
هو التوعية باملسألة وتعزيز التعاون الكامل إذا كـان ذلـك ال يـزال ممكنـا، ولـيس التوصـل إىل نتـائج 
ذات طبيعة قضائية، األمر الذي يعد من صالحية احملكمة وحدها. وللرئيس أيضا أن ُيذكر الدولة 

ــــى النحــــو املن ــــة التشــــاور مــــع احملكمــــة عل ــــة بإمكاني ــــه يف املــــادة املطلوب مــــن النظــــام  91صــــوص علي
األساسي. وجيوز للرئيس أن يطلب إىل أي جهة اتصال إقليمية، أو إىل أي عضو آخر يف املكتب، 

ـــة الســـيناريو  )ب( أعـــاله، ينبغـــي 1حســـب االقتضـــاء، تقـــدمي املســـاعدة يف هـــذا التواصـــل. ويف حال
حقـق مـن املعلومـات الـيت بـدأ علـى للرئيس أن يستخدم التواصل مع مسـؤويل الدولـة املطلوبـة يف الت

 أساسها إجراءه.
ويقدم الرئيس تقريرا شفوياً إىل املكتب فور انتهاء هذا التواصل، يف سياق اجتماع للمكتب  -41

ُيعقد يف خالل مهلة قصرية عند اللزوم. ولـدى تقـدمي الـرئيس تقريـره إىل املكتـب، يواصـل سـعيه يف 
 املسألة على حنو ما يقرره املكتب.

 
____________ 


