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جمعية الدول األطراف

عشرةالرابعةالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦–١٨،الهاي

المكتب عن عدم التعاونتقرير 
مقدمة- أوال ً 

) مــن نظــام رومــا األساســي علــى أن "تقــوم اجلمعيــة بــالنظر، عمــًال )(و٢(١٢٢تــنص املــادة -١
، يف أية مسألة تتعلق بعدم التعاون".٨٧من املادة ٧و٥بالفقرتني 

ــــا العاشــــرة ب وقامــــت مجعيــــة الــــدول األطــــراف (ُيشــــار إليهــــا فيمــــا بعــــد -٢ "اجلمعيــــة")، يف دور
مـن ١٤مـن الفقـرة (ه) وتـدعو الفقـرة الفرعيـة )١(باعتماد "إجـراءات اجلمعيـة املتعلقـة بعـدم التعـاون"

ـا فيمـا يتعلـق بعـدم التعـاون،  هذه اإلجراءات املكتب إىل تقدمي تقرير عن نتائج أية أنشطة يضـطلع 
مبا إذا كانت املسألة تستوجب إجراء من اجلمعية. ويقدم هذا التقرير عمـًال مبا يف ذلك تقدمي توصية

ذا احلكم.
، املعنـــون "تعزيـــز احملكمـــة اجلنائيـــة ICC-ASP/13/Res.5مـــن القـــرار ١٤ويف منطـــوق الفقـــرة-٣

ا اجلمعيــة يف القــرار  -ICCالدوليــة ومجعيــة الــدول األطـــراف" تــذكر اجلمعيــة "بــاإلجراءات الــيت اعتمــد

ASP/10/Res.5 بشأن عدم التعـاون، وتـدرك عـن قلـق مـا قـد يـؤدي إليـه عـدم تنفيـذ طلبـات احملكمـة
ا علــى تنفيــذ واليتهــا، وحتــيط علمــاً بقــرارات احملكمــة املوجهــة إىل اجلمعيــة مــن آثــار ســلبية علــ ى قــدر

حىت اآلن وبتقرير املكتب عن عدم التعاون؛ وترحب باجلهود اليت تبذهلا رئيسة مجعية الدول األطراف 
نســيق لتنفيــذ اإلجــراءات املتعلقــة بعــدم التعــاون أثنــاء فــرتة واليتهــا، وتــذكر بــأن رئيســة اجلمعيــة جهــة ت

ــــا حبكــــم منصــــبها، وتناشــــد مجيــــع أصــــحاب املصــــلحة، علــــى مجيــــع املســــتويات،  للمنظمــــة اخلاصــــة 
بـدعم مـن االستمرار يف مساعدة رئيسة مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلـك عنـد اضـطالعها مبهامهـا 

جهات التنسيق الوطنية املعنية بعدم التعاون".
، تــذكر اجلمعيــة أيضــاً بــدور مجعيــة ICC-ASP/13/Res.5مــن القــرار ١٥ويف منطــوق الفقــرة -٤

، ٨٧من املادة ٥الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد يف الفقرة 
من نظام روما األساسي، وترحب باجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف لتعزيز ٨٧من املادة ٧والفقرة 

لـــس، وت طلـــب إىل الـــدول األطـــراف أن تواصـــل جهودهـــا لضـــمان أن يعـــاجل العالقـــة بـــني احملكمـــة وا
جملـــس األمـــن البالغـــات الـــيت يتلقاهـــا مـــن احملكمـــة بشـــأن عـــدم التعـــاون عمـــًال بنظـــام رومـــا األساســـي 
وترحب باجلهود اليت تبذهلا رئيسة اجلمعية للتشاور مع جملس األمن، وتشجع كالً من اجلمعية وجملس 

املتبادل يف هذا الشأن".األمن على تعزيز التزامهما 
ا الثالثة عشرة، -٥ طلبت اجلمعية "من رئيسة اجلمعية أن تواصل، وفقاً لإلجراءات اليت ويف دور

وضعها املكتب بشأن عدم التعاون، العمـل بنشـاط وبطريقـة بنـاءة مـع مجيـع أصـحاب املصـلحة ذوي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(ICC-ASP/10/Res.5 واملرفق، املعدل بالقرار ٩، الفقرةICC-ASP/10/Res.8 واملرفق.١٠، الفقرة
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)٢(ليت حتيلها احملكمة إىل اجلمعيةحاالت عدم التعاون ومتابعة حاالت عدم التعاون اعالصلة على من

تطلب كذلك إىل املكتب أن يشارك بنشاط طوال فرتة ما بني الـدورتني مـع مجيـع أصـحاب املصـلحة 
ذوي الصـلة لضــمان تنفيـذ اإلجــراءات املتعلقــة بعـدم التعــاون وبصــورة فعالـة وأن يقــدم إىل اجلمعيــة يف 

ا  .)٣(توصيات يف ضوء الدروس املستفادة"الرابعة عشرة تقريراً عن أنشطته مشفوعاً بدور
اجلمعيـــة املعنـــون "التعـــاون"، ترحـــب ICC-ASP/13/Res.3القـــرار منطـــوق مـــن ٧الفقـــرة ويف -٦

"بــاجلهود املســتمرة الــيت تبــذهلا رئيســة اجلمعيــة يف تنفيــذ اإلجــراءات املتعلقــة بعــدم التعــاون" و "تشــجع 
قيـد استعراضـها بغيـة ضـمان فعاليتهـا، مبـا يف ذلـك مـا اجلمعية على إبقاء اإلجراءات املعنيـة وتنفيـذها 

خيص القيام مبكراً بإخطار الدول األطراف بفرض العمل معاً لتفادي عدم التعاون".
من إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون إىل تعيني أربعة مراكز تنسيقية ١٦وتدعو الفقرة -٧

يف املكتـب؛ وتـؤدي الرئيسـة حبكـم منصـبها مهمـة املركـز إقليمية تُعىن بعـدم التعـاون مـن بـني األعضـاء 
مــــن ١٦، قــــررت اجلمعيــــة تعــــديل الفقــــرة ٢٠١٢التنســــيقي بالنســــبة للمنطقــــة التابعــــة هلــــا. ويف عــــام 

ةأو مخسـة أن طلبـت رئيسـ،بغيـة متكـني املكتـب مـن تعيـني أربعـة)٤(اإلجراءات املتعلقة بعـدم التعـاون
ة من بني كافة الدول األطراف وذلـك علـى أسـاس التوزيـع اجلغـرايف اجلمعية ذلك، من املراكز التنسيقي

العادل.
، عـّني املكتـب بلجيكـا وأوروغـواي مركـزين ٢٠١٥آذار/مـارس ١٢ويف جلسته املعقـودة يـوم -٨

تنســيقيني معنيــني بعــدم التعــاون بالنســبة للمجموعــة اجلغرافيــة لكــل منهمــا، مــع التأكيــد جمــددَاً◌ وأن 
نصبه مركـزاً تنسـيقياً بالنسـبة ملنطقتـه. ومـن خـالل إجـراء بـالتزام الصـمت ينتهـي الرئيس يشغل حبكم م

ــــان مركــــزين تنســــيقيني بالنســــبة ٢٠١٥نيســــان/أبريل ٧يف  ــــة التشــــيكية والياب عــــني املكتــــب اجلمهوري
للمجموعة اجلغرافية لكل منهما. واملراكز التنسيقية تعّني على أساس والية قطرية خمصصة مبا يعين أن 

تتواصــل علــى املســتويات الدبلوماســية والسياســية العاليــة يف كــل مــن نيويــورك والهــاي دان املعنيــة البلــ
عند االقتضاء.األخرى والعواصم يف السفارات 

(أ)  عشـر شخصـاً. أربعة القبض بقيت عالقة صدرت حبق بإلقاءعشر أمراً معلناً وهناك اثنا-٩
هوريــة الكونغـــو الدميقراطيـــة: سيلفســـرت مـــودا  ؛ (ب) مج٢٠١٢، منـــذ كــوت ديفـــوار: ســـيمون غبـــاغبو

، وبـول غيشـريو وفيليـب كيبكـوش بـات ٢٠١٣؛ (ج) كينيا: والـرت باراسـا، منـذ ٢٠١٢كومورا، منذ 
دارفـور (السـودان): أمحـد هـارون (ه) ؛ ٢٠١١القـذايف، منـذ اإلسالم؛ (د) ليبيا: سيف ٢٠١٥منذ 

؛ ٢٠١٢الـرحيم حممـد حسـني، منــذ ، عبـد ٢٠٠٩؛ عمـر البشـري، منــذ ٢٠٠٧وعلـي كوشـيب، منـذ 
؛ و(و) أوغنـدا: جوزيـف كـوين، فنسـنت أويت وأوكـوت أودامبيـو، ٢٠١٤، منـذ عبد اهللا أباكري نورينو 

.٢٠٠٥منذ 
ــذا التقريــر، أحالــت احملكمــة إىل جملــس األمــن اســتنتاجني اثنــني يتعلقــان - ١٠ وخــالل الفــرتة املشــمولة 

ور، السودان واستنتاجاً واحداً فيما يتصل باحلالة يف ليبيا.فيما يتصل باحلالة يف دارفبعدم التعاون 
إجراءات واستنتاجات المحكمة: الدول األطراف- ثانياً 

النظــام مــن نظــام رومــا األساســي، تتعــاون الــدول األطــراف، وفقــاً ألحكــام ٨٦عمــًال باملــادة -١١
كمــة مــن حتقيقــات يف اجلــرائم ، تعاونــاً تامــاً مــع احملكمــة فيمــا جتريــه، يف إطــار اختصــاص احملاألساســي

تلتـــزم الــــدول األطـــراف بتنفيـــذ األوامــــر ٨٩املشـــمولة باختصاصـــها واملقاضـــاة عليهــــا. وطبقـــاً للمـــادة 
الصادرة عن احملكمة واملتعلقة بإلقاء القبض والتسليم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢(ICC-ASP/13/Res.5 (أ).٢، املرفق األول، الفقرة
)٣(ICC-ASP/13/Res.5 (ز).٢، املرفق األول، الفقرة
)٤(ICC-ASP/11/Res.8.املرفق األول
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ــذا التقريــر، قــام الســيد البشــري -١٢ بزيــارة وفيمــا يتصــل باحلالــة يف دارفــور، وأثنــاء الفــرتة املشــمولة 
حزيران/يونيه حلضور الدورة اخلامسة والعشرين لقمة االحتاد األفريقي. ١٤و١٣جنوب أفريقيا يومي 

. ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧علماً بأن جنوب أفريقيا دولة طرف منذ 
، أصـــدر القاضـــي  ٢٠١٥حزيران/يونيـــه ١٣وبنـــاء علـــى طلـــب مقـــدم مـــن املدعيـــة العامـــة يف -١٣

رئيس قضاة الدائرة التمهيدية الثانية "قراراً يف أعقاب الطلب الذي تقدمت به املدعية كونو تارفوسر، 
العامة خبصوص أمر زيادة توضيح أن على مجهورية جنوب أفريقيا واجب القيام فوراً باعتقال وتسـليم 

هوريـة الواقع على عاتق مجااللتزام وذكر البيان "أن هناك غموضاً وعدم يقني يكتنف )٥(عمر البشري"
ـــام فـــوراً باعتقـــال وتســـليم عمـــر البشـــري إىل احملكمـــة وأن الســـلطات املختصـــة يف بجنـــوب أفريقيـــا  القي

مجهورية جنوب أفريقيا هم على بينة من هذا الواجب".
مـن جنــوب معلومــات ، أصـدرت الــدائرة التمهيديـة أمــراً بطلـب ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب ٤ويف -١٤

) مــن نظــام رومــا األساســي مــع مــنح جنــوب ٧(٨٧تضــيها املــادة أفريقيــا ألغــراض اإلجــراءات الــيت تق
وعمـًال بطلـب .)٦(٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر ٥أفريقيا إمكانية تقدمي مذكرة يف هذا الصدد لغايـة 

االنتهاء من اإلجراءات القضـائية يف جنـوب من جنوب أفريقيا يتعلق بالتمديد يف األجل احملدد لغاية 
وف اليت تكتنف مغادرة البشري من قمـة االحتـاد األفريقـي املعقـودة يف جنـوب أفريقيا فيما يتصل بالظر 

ل، وافقـــت الـــدائرة التمهيديـــة علـــى التمديـــد يف األجـــ٢٠١٥تشـــرين األول/أكتـــوبر ١٥يف )٧(أفريقيـــا
احملــدد وأمــرت جنــوب أفريقيــا باملســارعة بــإبالغ احملكمــة بأيــة تطــورات تشــهدها اإلجــراءات القضــائية 

فــإن ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب ١٥ة اختاذهــا. فــإن مل حتــدث أيــة تطــورات قبــل تــاريخ احملليــة حلطــ
كانون ٣١مجهورية جنوب أفريقيا مطالبة مبوجب هذا بإبالغ احملكمة تبعاً لذلك يف تاريخ ال يتجاوز 

ية . فإذا ما انتهت اإلجراءات احمللية ذات العالقة قبل هذا التاريخ، فإن مجهور ٢٠١٥األول/ديسمرب 
جنــوب أفريقيــا مــأمورة مبقتضــى هــذا بتقــدمي آرائهــا فيمــا خيــص األحــداث الــيت اكتنفــت حضــور عمــر 

، يف غضـون ٢٠١٥حزيـران/ يونيـه ١٥و١٤و١٣البشري قمة االحتاد األفريقـي يف جوهانسـربغ أيـام 
.)٨(األيام اخلمسة عشر التالية الختتام القمة

االدعـــاء بطلـــب يتعلـــق باســـتنتاج عـــدم التقيـــد ، تقـــدم٢٠١٣تشـــرين الثـــاين/نوفمرب ٢٩ويف -١٥
ويف أعقــــاب قــــرار اختذتــــه دائــــرة . )٩() مــــن نظــــام رومــــا األساســــي ضــــد مجهوريــــة كينيــــا٧(٨٧باملــــادة 

مل تبت الدائرة االبتدائية يف املسألة.)١٠(٢٠١٥آب/أغسطس ١٩االستئناف يف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار يف أعقاب طلب املدعية العامة املتعلق بأمر زيادة توضح أن على مجهورية جنوب أفريقيا واجب القيام )٥(

.٢٠١٥حزيران/يونيه ١٣، ICC-02/05-01/09-242البشري، فوراً باعتقال وتسليم عمر
) مــن نظــام رومــا ٧(٨٧أمــر بطلــب معلومــات مــن جنــوب أفريقيــا ألغــراض اإلجــراءات الــيت تقضــيها املــادة )٦(

.٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٤، ICC-02/05-01/09-247األساسي، 
علــى األمــر املتعلــق بطلــب تقــدمي مــذكرات ألغــراض الــواردة مــن جنــوب أفريقيــا رداً للمعلومــات إحالــة قلــم احملكمــة )٧(

أيلول/ســــبتمرب ٤، بتــــاريخ (ICC-02/05-01/09-247)) مــــن نظــــام رومــــا األساســــي ٧(٨٧اإلجــــراءات الــــيت تقتضــــيها املــــادة 
٢٠١٥ ،ICC-02/05-01/09-248 ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٥.

د احملــــدد لتقــــدمي وجهــــات نظرهــــا ألغــــراض قــــرار يتعلــــق بطلــــب مجهوريــــة جنــــوب أفريقيــــا التمديــــد يف املوعــــ)٨(
تشــــــــرين ١٥، ICC-02/05-01/09-249) مــــــــن نظــــــــام رومــــــــا األساســــــــي، ٧(٨٧اإلجــــــــراءات الــــــــيت تقتضــــــــيها املــــــــادة 

.٢٠١٥األول/أكتوبر 
) مــن نظــام رومــا ٧(٨٧القــرار املتعلــق بطلــب املدعيــة العامــة بشــأن اســتنتاج عــدم االمتثــال مبقتضــى املــادة )٩(

..٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣، ICC-01/09-02/11-982األساسي، 
احلكــم املتعلــق باســتئناف املدعيــة العامــة ضــد قــرار الــدائرة االبتدائيــة اخلامســة (بــاء) "املتعلــق بطلــب املدعيــة )١٠(

١٩، ICC-01/09-02/11-103) مــــن نظــــام رومــــا األساســــي، ٧(٨٧العامــــة اســــتنتاج عــــدم االمتثــــال مبقتضــــى املــــادة 
..٢٠١٥آب/أغسطس 
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اون مـــع المحكمـــة عمـــالً بقـــرار إجـــراءات المحكمـــة واســـتنتاجاتها: الـــدول المطالبـــة بالتعـــ- ثالثاً 
صادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة

جيب على حكومة السودان وكافة األطراف )١١()٢٠٠٥(١٥٩٣عمًال بقرار جملس األمن -١٦
األخرى يف النزاع بشأن دارفور  أن تتعاون تعاوناً كامًال مع احملكمة ومع املدعية العامة وأن توفر هلما 

جيــب علــى الســلطات )١٢()٢٠١١(١٩٧٠وعمــًال كــذلك بقــرار جملــس األمــن أيــة مســاعدة الزمــة. 
الليبية أن تتعاون تعاوناً كامًال مع احملكمة ومع املدعية العامة وأن توفر هلما أية مساعدة الزمة.

وااللتزامـــات الواقعـــة علـــى عـــاتق ليبيـــا جتـــاه احملكمـــة كانـــت حمـــل تأييـــد للعديـــد مـــن القـــرارات -١٧
كــانون ١٠. ويف )١٣(رة عــن الــدائرة التمهيديــة ودائــرة االســتئناف التــابعتني للمحكمــةالقضــائية الصــاد
، وفيمـــــا ســـــلمت الـــــدائرة التمهيديـــــة األوىل بـــــأن "ليبيـــــا قـــــد برهنـــــت، خـــــالل ٢٠١٤األول/ديســـــمرب 

تبينــت "أن ليبيــا مل متتثـــل )١٤(اإلجــراءات القضــائية، مــن نــواحي عديــدة علــى التزامهــا جتــاه احملكمــة"
القـذايف إىل احملكمـة وأن ليبيـا مل متتثـل لطلـب احملكمـة القاضـي اإلسـالمتعلق بتسليم سيف للطلب امل
القـذايف النصـوص األصـلية للمسـتندات الـيت افتكتهـا يف اإلسالمإىل هيئة الدفاع عن سيف بأن تعيد 

أي نســخةوإتــالفالقــذايف اإلســالمالزنتــان الســلطات الليبيــة مــن حمــامي الــدفاع ســابقاً عــن ســيف 
وقررت الدائرة لزوم إحالة مسألة عدم امتثال ليبيـا هلـذه الطلبـات املتعلقـة بالتعـاون املقدمـة .)١٥(منها"

) من الالئحة، إىل جملس األمن التابع ٤(١٠٩من احملكمة، وذلك عن طريق هيئة الرئاسة طبقاً للبند 
لألمم املتحدة.

، انتهــــت ٢٠١٥زيران/يونيــــه ح١٦و٢٠١٥آذار/مــــارس ٩وفيمــــا يتعلــــق بالســــودان، ويف -١٨
الــدائرة التمهيديــة الثانيــة إىل "أن مجهوريــة الســودان مل تتعــاون مــع احملكمــة بتعمــد رفضــها التنســيق مــع 
األجهزة ذات الصلة التابعة للمحكمة ورفضها تنفيـذ الطلبـات القائمـة املتعلقـة بتوقيـف وتسـليم عمـر 

مـن ممارسـة وظائفهـا مـر الـذي منـع احملكمـة حسنت البشري وعبد الرحيم حممد حسني علـى التـوايل األ
ـــا مل تتشــاور مـــع احملكمـــة وفقـــاً للمـــادة  ا مبوجـــب نظـــام رومـــا األساســـي؛ وأ مـــن النظـــام ٩٧وســلطا

) من القواعد بشأن أي من املشاكل اليت كان ميكن أن تعوق تنفيذ طلبات توقيف ١(١٩٥والقاعدة 
مـــا وحتديـــداً اســـرتعاء نظـــر احمل كمـــة للمعلومـــات ذات الصـــلة الـــيت كـــان ميكـــن أن وتســـليم مشـــتبهني 
) ٤(١٠٩. وعمـــًال بـــالقرار نفســـه ووفقـــاً للبنـــد )١٦(تســـاعدها يف البـــت يف أي مشـــكلة مـــن املشـــاكل"

) مــن اتفــاق العالقــة بــني األمــم املتحــدة واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، قــام رئــيس احملكمــة ٣(١٧واملــادة 
تابع لألمم املتحدة.بإحالة كال القرارين إىل جملس األمن ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)١١(S/Res/1593)٢)، الفقرة ٢٠٠٥آذار/مارس ٣١.
)١٢(S/Res/1970)٥)، الفقرة ٢٠١١شباط/فرباير ٢٦.
آذار/مـارس ٧، ICC-01/11-01/11-72القرار املتعلق مبذكرات ليبيا الـيت ختـص اعتقـال سـيف اإلسـالم القـذايف، )١٣(

مـن ٩٥تسـليم سـيف اإلسـالم القـذايف عمـالً باملـادة ، والقرار املتعلق بتأجيـل تنفيـذ طلـب١٣و١٢، الفقرتان ٢٠١٣
؛ والقـــرار املتعلــــق ٣٠إىل ٢٧، الفقـــرات مــــن ٢٠١٣حزيران/يونيـــه ١، ICC-01/11-01/11-163نظـــام رومـــا األساســــي 

؛ ١٨، الفقـرة ٢٠١٣تشرين الثـاين/نوفمرب ٢٢، ICC-01/11-01/11-480بطلب تعطيل النفاذ وطلب تقدمي رد موحد، 
ـا القائمـة بالتعـاون مـع احملكمـة، والقرار الذي -ICCيطلب فيـه إىل ليبيـا تـوفري معلومـات فيمـا يتعلـق حبالـة تنفيـذ التزاما

.٢، الفقرة ٢٠١٤أيار/مايو ١٥، 01/11-01/11-545
القرار املتعلق بعدم امتثال ليبيا لطلبات التعاون اليت وجهتها احملكمة وإحالة املسألة إىل جملـس األمـن التـابع)١٤(

.٣١، الفقرة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٠، ICC-01/11-01/11-577لألمم املتحدة 
.١٦املرجع نفسه، الصفحة )١٥(
-ICC-02/05قرار بشأن طلب املدعية العامــة املتعلق باستنتاج عــدم التعاون والـذي خيـص مجهوريـة السـودان، )١٦(

املدعيــة العامــة اخلـاص باســتنتاج عــدم التعـاون فيمــا خيــص والقــرار املتعلــق بطلـب٢٠١٥آذار/مـارس ٩، 01/09-227
.٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٦، ICC-02/05-01/12-33مجهورية السودان، 
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ــــة العامــــة٢٠١٥تشــــرين األول/أكتــــوبر ١٦ويف - ١٩ مــــن الــــدائرة إصــــدار )١٧(، طلــــب مكتــــب املدعي
) مــــن النظــــام ٧(٨٧اســــتنتاج يفيــــد عــــدم امتثــــال مجهوريــــة الســــودان يف قضــــية بنــــدا، وذلــــك عمــــالً باملــــادة 

الدولـــة املوجـــه إليهـــا ) مـــن الالئحـــة يشـــرتط علـــى الـــدائرة أن تعطـــي ٣(١٠٩األساســـي. وحيـــث أن البنـــد 
) أمـرت الــدائرة قلـم احملكمــة ٧(٨٧الطلـب فرصـة لالســتماع إليهـا قبـل اخللــوص إىل اسـتنتاج مبقتضــى املـادة 

ــــا بأيــــة مالحظــــات تريــــد حكومــــة  بــــإبالغ الســــلطات الســــودانية املختصــــة بطلــــب االدعــــاء وطلبــــت موافا
ووجـه .)١٨(٢٠١٥رين الثـاين/نوفمرب تشـ٩السودان إبدائها حول هـذا الطلـب وذلـك يف موعـد ال يتجـاوز 

تشـرين ٩طلب احملكمة االبتدائية إىل السفارة السودانية يف الهاي السرتعاء نظرهـا، وأبلـغ قلـم احملكمـة يف 
مــن قبــل اخلدمــة الربيديــة بــأن الســفارة الســودانية رفضــت تســلم املــذكرة الشــفوية، وقــد ٢٠١٥الثــاين/نوفمرب 

اعيدت الحقاً إىل قلم احملكمة.
إجراءات المحكمة واستنتاجاتها: الدول غير األطراف- رابعاً 

وجب نظام روما رغم أن الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ليس عليها أي التزام مب-٢٠
فكافـة الــدول ،)٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣جملـس األمـن يعمـًال بقـرار األساسـي، إال أنـه، 

التعــاون تعاونــاً كــامًال مــع احملكمــة ومــع ت الدوليــة مــدعوة إىل واملنظمــات املعنيــة وغريهــا مــن املنظمــا
.)١٩(املدعية العامة

ـــذا التقريـــر دعـــت احملكمـــة، عـــن طريـــق قلـــم احملكمـــة-٢١ الســـلطات ،وخـــالل الفـــرتة املشـــمولة 
املختصـــة والعديـــد مـــن الـــدول غـــري األطـــراف يف نظـــام رومـــا األساســـي إىل توقيـــف عمـــر حســـن أمحـــد 

ت أقدام البشـري أرضـها وتسـليمه إىل احملكمـة مـذكرة مجيعهـا بقـرار جملـس ئا إذا وطالبشري، يف صورة م
) ودعت الدول املذكورة إىل التعاون مع احملكمة يف سبيل توقيف عمر البشري ٢٠٠٥(١٥٩٣األمن 

١٨وتسليمه إىل احملكمة. وهـذه الـدول هـي اآليت ذكرهـا: مصـر فيمـا يتصـل بالزيـارة الـيت متـت يـومي 
تشــرين ١٥ويف )٢١(٢٠١٥آذار/مــارس ٢٩و٢٨ويــومي ، )٢٠(٢٠١٤ن األول/أكتــوبر تشــري١٩و

كــانون األول/ديســـمرب ٨ويف )٢٣(٢٠١٤تشــرين الثـــاين/نوفمرب ٥وإىل إثيوبيـــا يف ؛)٢٢(األول/أكتــوبر
؛ وإىل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف الفــرتة )٢٥(٢٠١٥كــانون الثاين/ينــاير ٢٣ويف ،)٢٤(٢٠١٤

٢٦إىل ٢٥وإىل اململكـة العربيـة السـعودية يف الفـرتة مـن ؛ )٢٦(٢٠١٥شباط/فرباير ٢٤إىل ٢١من 
ـــــــــه ١٥إىل ١١، ومـــــــــن ٢٠١٥أيار/مـــــــــايو ٢٣إىل ٢٠، ومـــــــــن )٢٧(٢٠١٥آذار/مـــــــــارس  متوز/يولي

ــــــــــــــه ٢٦وإىل موريتانيــــــــــــــا يف ؛ )٢٨(٢٠١٥ ٢٦وإىل جنــــــــــــــوب الســــــــــــــودان، يف ؛ )٢٩(٢٠١٥متوز/يولي
تشرين ٢٩وإىل اهلند يف ؛ )٣١(٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٣، وإىل الصني يف)٣٠(٢٠١٥آب/أغسطس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
النسخة احملررة العلنية من "طلب املدعية العامة املتعلق باستنتاج عـدم االمتثـال فيمـا خيـص مجهوريـة السـودان )١٧(

-ICC-02/05) مـن نظـام رومـا األساسـي"، ٧(٨٧باكري نورين طبقاً للمـادة يف قضية املدعي العام ضد عبد اهللا بندا أ

03/09-636-Red ،؟٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ١٦
القـــرار املتعلـــق بطلـــب معلومـــات مـــن حكومـــة الســـودان بشـــأن طلـــب املدعيـــة العامـــة اخلـــاص باســـتنتاج عـــدم )١٨(

.٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ١٩، ICC-02/05-03/09-638التعاون، 
)١٩(S/Res/1593)الفقرة ٢٠٠٥آذار/مارس ٣١ ،(و٢ ،S/Res/1970)٥)، الفقرة ٢٠١١شباط/فرباير ٢٦.
)٢٠(ICC-02/05-01/09-212 ،٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ١٥.
)٢١(ICC-02/05-01/09-232 ،٢٠١٥آذار/مارس ٢٤.
)٢٢(ICC-02/05-01/09-246 ،٢٠١٥آب/أغسطس ١٢.
)٢٣(ICC-02/05-01/09-215 ،٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٤.
)٢٤(ICC-02/05-01/09-218 ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨.
)٢٥(ICC-02/05-01/09-222 ،٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢٣.
)٢٦(ICC-02/05-01/09-224 ،٢٠١٥شباط/فرباير ٢٤.
)٢٧(ICC-02/05-01/09-232 ،٢٠١٥آذار/مارس ٢٤.
)٢٨(ICC-02/05-01/09-246 ،٢٠١٥آب/أغسطس ١٢.
)٢٩(ICC-02/05-01/09-251  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٣.
املرجع نفسه)٣٠(
املرجع نفسه)٣١(
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. واختذت احملكمة إجراءات فيما خيص السفر إىل اململكة العربية السـعودية )٣٢(٢٠١٥األول/أكتوبر 
ولكــن زيــارات البشــري مل تؤكــد وهــي مل تقــع فيمــا ٢٠١٥والكويــت والبحــرين يف شــهر شــباط/فرباير 

ايـة متوز/يوليـه إىل قطـر٢٠١٥أيار/مايو ٢٤متت يف .وأبلغت احملكمة كذلك بزيارة)٣٣(يبدو ؛ ويف 
. )٣٥(القيام بذلكأوانتخذ أي إجراء نظراً لفوات مل يُ مجيع هذه احلاالت . ويف )٣٤(إىل إثيوبيا

ومل يصدر يف أي حالة من احلاالت أي رد من السلطات املعنية.-٢٢
ر إىل إندونيســـــيا يف شــــــهر كـــــذلك صـــــدر طلــــــب بـــــالتوقيف والتســــــليم فيمـــــا يتصـــــل بالســــــف-٢٣

وقــام املســجل، يف وقــت الحــق، بـإبالغ احملكمــة أن زيــارة الســيد البشــري قــد )٣٦(٢٠١٥نيسـان/أبريل 
هويتها (...) أن زيارة البشري كانـت قـد غفال ألغيت، وأن "مصادر حكومية ذكرت (...) مشرتطة إ

هـو يف طريقـه إىل جاكرتـا. ومل ألغيت بعـد أن امتنعـت بلـدان عـن الرتخـيص لـه بـالتحليق يف أجوائهـا و 
.)٣٧(يتم الكشف عن أمساء هذه البلدان واألسباب الكامنة وراء القرار الذي اختذته"

١٠باإلضـافة إىل ذلـك، أشـارت املراكـز التنســيقية إىل أن السـيد البشـري سـافر إىل مصـر يــوم -٢٤
. ٢٠١٥حزيران/يونيه 

إجراءات المحكمة األخرى- خامساً 
ـــدائرتان التمهيـــديتان األوىل والثانيـــة، فيمـــا يتصـــل ، ٢٠١٥ن/أبريل نيســـا١٥يف -٢٥ أصـــدرت ال

ـــبعض احلـــاالت الـــيت مل ينفـــذ فيهـــا أمـــر بإلقـــاء القـــبض، قـــرارين متمـــاثلني  بكافـــة احلـــاالت وبالنســـبة ل
يوضــحان مســارات العمــل الواجــب أن يتبعهــا املســجل رهنــاً مبــا إذا كــان هنــاك طلــب إللقــاء القــبض 

املعــين وتســليمه أحيــل بالفعــل عمــًال بــأمر الــدائرة املوجــه إىل الدولــة الــيت ميســها ســفر علــى املشــتبه بــه 
.)٣٨(املشتبه به ذاك

وأخـــذاً يف االعتبـــار الواليـــة املنوطـــة باملســـجل فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ ومتابعـــة الطلبـــات املتعلقـــة -٢٦
إجراء املسجل القاضي هذه األوامر تنسق وترشد وحتقق الفائدة القصوى من بالقبض والتسليم، فإن 

بإحالة املستندات املالئمة إىل الدول املعنية بغية توقيف أو تسليم شخص مطلوب للمحكمة مىت ما 
تلقى جهاز من أجهزة احملكمة معلومـات تتصـل بالسـفر، املقـرر أو اجلـاري، الـذي يقـوم بـه أشـخاص 

هــم وقبتئــذ حبــق أشــخاص صــدر حبقهــم أمــر بإلقــاء القــبض مــا يــزال ســاري املفعــول أصــدرته احملكمــة
طلقاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣٢(ICC-02/05-01/09-252 ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٦.
)٣٣(ICC-02/05-01/09-230 ،٢٠١٥آذار/مارس ١٩.
)٣٤(ICC-02/05-01/09-251 ،٢٠١٥ر تشرين األول/أكتوب٢٣.
)٣٥(ICC-02/05-01/09-246 ،و٢٠١٥آب/أغســطس ١٢ .ICC-01/05-01/09-251 تشـــرين األول/أكتـــوبر ٢٣ـــ

٢٠١٥.
)٣٦(ICC-02/05-01/09-236 ،٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٦.
)٣٧(ICC-02/05-01/09-238 ،٢٠١٥أيار/مايو ٢٢.
ا يف حالـــــة تلقـــــي معلومـــــات تتصـــــل بســـــفر األوامـــــر املواجهـــــة إىل املســـــجل بشـــــأن التـــــدابري الواجـــــب اختاذهـــــ)٣٨(

ـم،  02/04-ICC635 (Situation in the DRC);-01/04-”, ICC-;(Situation in Uganda) 211األشـخاص املشـتبه 
-ICC247 (Situation in Darfur);-02/05-ICC83 (Situation in the Central African Republic);-01/05-ICC

47 (Situation in-02/11-ICC46 (Situation in Libya);-01/11-I, ICC-enya), PTC151 (situation in K-01/09

16 (Situation regarding the registered vessels-01/13-25 (Situation in Mali); ICC-01/12-ICCCote d’Ivoire);
6 (Situation in the-01/14-CCof the Comoros, Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia vessels); I

71 (Harun-01/07-02/05-Bashir case); ICC-(AlCorr-235-01/09-02/05-ICCCentral African Republic II);

31 (Hussain case).-01/12-02/05-589 (Saif al Islam case); and ICC-01/11-01/11-and Kushayb case); ICC
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اإلجـــراءات التـــي تتخـــذها رئيســـة الجمعيـــة والمكتـــب والـــدول األطـــراف وغيـــر ذلـــك مـــن - سادساً 
الجهات المعنية

ـــا -٢٧ حــني يتلقـــى مكتـــب رئيســة اجلمعيـــة معلومـــات بشــأن زيـــارة مقـــررة إىل دولــة طـــرف يقـــوم 
املعنية ا، بالتنسيق مع املراكز التنسيقيةشخص أصدرت احملكمة بشأنه أمراً بالقبض عليه يقوم مكتبه

مــن تلــك املعلومــات مــع الدولــة ومــع األجهــزة املختصــة التابعــة للمحكمــة، بــالتحقق ،بعــدم التعــاون
ـــا معلومـــات هلـــا عالقـــة  املعنيـــة فضـــًال عـــن غريهـــا مـــن اجلهـــات املعنيـــة الـــيت ميكـــن أن تكـــون يف حوز

تمـع باملوضوع. مث تقوم الرئيسة بإبالغ الدول األ طراف والدول اليت تتمتع مبركز املراقب ومنظمات ا
كمــا تقــوم الرئيســة املــدين وتشــجع هــذه اجلهــات علــى تكــاتف جهودهــا للحــؤول دون عــدم التعــاون.

املعنية.ةبالتواصل مع الدول
وفيما يتعلق بسفر السيد البشري إىل جنوب أفريقيا، قامت رئيسة مجعية الدول األطراف، يف -٢٨
ـــذا الســـفر ودعـــت يف نشـــرة صـــحفية جنـــوب ٢٠١٥ران/يونيـــه حزي١٣ ، بـــإعالم الـــدول األطـــراف 

أفريقيــا إىل بــذل قصــارى اجلهــد يف ســبيل تــأمني تنفيــذ أوامــر إلقــاء القــبض إذا مــا تأكــدت املعلومــات 
الواردة.

كما أن دوًال أطرافاً عديدة اختذت، على املسـتوى الـوزاري، إجـراءات علنيـة عـربت فيهـا عـن -٢٩
أسفها لعدم قيام جنوب أفريقيا بتوقيف وتسليم السيد البشـري إىل احملكمـة ومـن هـذه الـدول بوتسـوانا 

ذا اً وكندا وكوستاريكا وليختنشتاين. كما أصدرت دائرة العمل اخلارجي التابعة لالحتاد األورويب بيان
الشأن.

أجرت دول أطـراف مـع ، وأثناء مشاورات بشأن عدم التعاون٢٠١٥حزيران/يونيه ١٧ويف -٣٠
حول هذه املسألة.اً مكتب الرئيسة حوار 

وعمــًال بــاإلجراءات املتعلقــة بعــدم التعــاون قامــت الرئيســة بــإبالغ املكتــب يف جلســته الثامنــة -٣١
، بالتدابري اليت اختذت بشأن سفر السيد البشري إىل ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٩املعقودة يف نيويورك يوم 

جنوب أفريقيا.
، أعــدت صــفحة علــى املوقــع الشــبكي للجمعيــة تتعلــق ٢٠١٤منــذ كــانون األول/ديســمرب و -٣٢

بعدم التعاون تشرف عليها األمانة وتسعى لتوفري كافة املعلومات ذات الصلة بعدم التعاون والقرارات 
.)٣٩(بصددهالقضائية اليت اختذت 

م بسـفر األشـخاص الـذين وأبقت املراكز التنسيقية الدول األطـراف بصـورة متواصـلة علـى علـ-٣٣
. وأبقــت الــدول األطــراف املراكــز التنســيقية علــى مأصـدرت احملكمــة حبقهــم أوامــر بإلقــاء القــبض علــيه

ذه األسفار. علم مبا اختذته من اإلجراءات الدبلوماسية فيما يتعلق 
التابع لألمم المتحدةمجلس األمن- سابعاً 

ا احملكمــةتبليــغ مت -٣٤ ىل أعضــاء إفيمــا يتعلــق بعــدم امتثــال الســودان وليبيــا القــرارات الــيت اختــذ
جملس األمن.

ـــذا التقريـــر، -٣٥ كـــانون األول/ديســـمرب ١٥يف قـــدمت املدعيـــة العامـــة وخـــالل الفـــرتة املشـــمولة 
، علـــى التـــوايل، تقريريهـــا العشـــرين واحلـــادي والعشـــرين إىل جملـــس ٢٠١٥حزيران/يونيـــه ٢٩و٢٠١٤

). وواصلت املدعية العامة، يف هذه التقارير، التعبـري ٢٠٠٥(١٥٩٣من جملس األاألمن عمًال بقرار 
عــن قلقهــا بشــأن احلالــة الســائدة يف دارفــور. وشــجبت الواقــع املتمثــل يف أنــه بــالرغم مــن العديــد مــن 

مكتبهـــا كمـــا مل جتـــر أي أي متابعـــة للمعلومـــات الـــيت قـــدمها التقـــارير الـــيت وفـــرت للمجلـــس مل تقـــدم 
لــك مــن حيــث ذو لــول ملموســة للمشــكلة الــيت تواجــه يف احلالــة يف دارفــورمناقشــات أســفرت عــن ح

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣٩(https;//www.icc-cpi.int/en_menus/aps/non-cooperation/Pages/default.aspx.
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. وأشارت املدعية العامة كذلك إىل أن السـودان مل ينفـذ أوامـر احملكمـة بإلقـاء ضمان احملاسبة والعدل
لـس علـى أن  القبض كما مل يتخذ أي إجراء هادف يف جمال العدل على الصـعيد الـوطين. وحثـت ا

ـم ذوي العالقـة بـدارفور ودعـت كافـة الـدول يغري النهج الذي ي توخـاه يف إلقـاء القـبض علـى املشـتبه 
وجملس األمن التوصل إىل سبل خالقة لتوفري الدعم للدول اليت يؤدي إليها عمر البشري زيارات مقررة 

أو غريه من األفراد ممن صدر حبقهم أوامر إلقاء القبض عليهم.
عــن االضــطالع بتحقيقــات نشــطة بهــا ســيمتنع مســتقبًال املدعيــة العامــة بــأن مكتوضــحت وأ-٣٦

علـى أن املكتـب مل -وذلك بالنظر إىل القيود املفروضة علـى املـوارد حاليـا خبصوص احلالة يف دارفور 
يعلق كلياً التحقيقات اليت جيريها يف اجلرائم املقرتفة يف دارفـور. وهلـذا الغـرض، وخـالل الفـرتة املشـمولة 

املدعيــة العامــة خبطــوات خمتلفــة يف جمــال التحقيــق بغيــة احلصــول علــى شـــواهد ــذا القــرار اضــطلعت 
مــن واليــة املكتــب ذات الصــلة بــالتحقيق كمــا يقــوم املكتــب )١(٥٤موثقــة وشــهادات عمــًال باملــادة 

ا يف دارفور. برصد االدعاءات املتعلقة باجلرائم اجلاري ارتكا
ـذا التقريـر، ويف -٣٧ أيار/مـايو ١٢و٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب ١١وخالل الفرتة املشـمولة 

هـا التاسـع والعاشـر إىل جملـس األمـن عمـًال بـالقرار ي، على التوايل، قـدمت املدعيـة العامـة تقرير ٢٠١٥
لس على أن ٢٠١١(١٩٧٠ ا أمام ا احلكومة الليبيـة يف متادي ). وشددت املدعية العامة يف بيانا

عهــدة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مســألة تثــري بــالغ قلــق مكتبهــا عــدم تســليم ســيف االســالم القــذايف إىل
والقابليــة للمحاســبة علــى علــى التزامهــا بالعــدل تــربهن واحملكمــة. ودعــت املدعيــة العامــة ليبيــا إىل أن 

ا  لـس أن اجلرائم اجلماعية املرتكبة من خالل الوفاء بالتزاما لـس وطلبـت إىل ا جتاه احملكمة وجتاه ا
جديد ليبيا إىل القيام فوراً بتسليم سيف االسالم القذايف لعهدة احملكمة اجلنائية الدولية.يدعو من

لس القرار ٢٠١٥آذار/مارس ٢٧ويف -٣٨ بشأن ليبيا أحاط فيه علماً بقرار ٢٢١٣، اعتمد ا
ة وشــدد بقــوة علــى أمهيــة تعــاون احلكومــ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب ١٠الــدائرة التمهيديــة املــؤرخ 

لس، باإلضافة إىل ذلك،  الليبية تعاوناً كامالً مع احملكمة اجلنائية الدولية ومع املدعية العامة. ودعا ا
احلكومة الليبية إىل التعاون تعاوناً كامًال مع احملكمة اجلنائية الدولية ومع املدعية العامة وأن توفر هلمـا 

وجـرى التشـديد علـى هـذا األمـر ).٢٠١١(١٩٧٠ما يلزم من مساعدة على حنو ما يقتضـيه القـرار 
لـس أيضـاً إىل قـرار أشـار الـذي ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب ١٠املـؤرخ ٢٢٣٨مرة أخرى يف القرار  فيـه ا

والذي تطلب فيه الدائرة إىل ليبيـا بـأن تسـلم فـوراً ٢٠١٥متوز/يوليه ٣٠االبتدائية الصادر يف الدائرة 
إىل احملكمة سيف االسالم القذايف.

لـــس الرســـائل املوجهـــة مـــن احملكمـــة خـــالل ٢٠١٥نيســـان/أبريل ٢٩ويف -٣٩ ، نـــاقش أعضـــاء ا
املشاورات اليت جرت يف إطار البند "مسائل أخرى".

المشاورات المتعلقة بعدم التعاون- ثامناً 
د عمًال بالوالية املنوطة باملكتب، أجرت املراكز التنسيقية املعنية بعدم التعـاون مشـاورات قصـ-٤٠

وضع توصيات لتحسني تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون. وعمًال خبارطة الطريق الـيت يتضـمنها 
، عرضت املراكز التنسيقية خطة عملها يف االجتماع الثالث الذي عقده ICC-ASP/13/Res.5القرار 

ت أوىل أجــــر ٢٠١٥نيســــان/أبريل ٢٤الفريــــق العامــــل يف نيويــــورك. وطبقــــاً خلطــــة العمــــل هــــذه، ويف 
ا اليت تضمنت عرضاً خيص اإلجراءات بغية شحذ الوعي باإلجراء املتعلق بعدم التعاون ودور  مشاورا
الــــرئيس واملراكــــز التنســــيقية وحتديــــد جمــــاالت التنفيــــذ الواجــــب إبقاؤهــــا قيــــد االســــتعراض خــــالل عــــام 

٢٠١٥.
طــــراف بشــــأن وركــــزت املشــــاورة املتعلقــــة باالســــتعراض علــــى تلقــــي مــــدخالت مــــن الــــدول األ-٤١

التحديات اليت تواجه وجماالت حتسني رصد دور الدول وعلى اآلليات املمكنة للحؤول دون حاالت 
اجلمعيـــة حاملـــا يصـــدر عـــن احملكمـــة عـــدم التعـــاون (الُبعـــد غـــري الرمســـي) فضـــًال عـــن دور املكتـــب ودور 

استنتاج قضائي بعدم التعاون (الُبعد الرمسي).
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ا الـيت قــدمت خالهلــا ٢٠١٥حزيران/يونيـه ١٧ويف -٤٢ ، عقــدت املراكـز التنســيقية ثـاين مشــاورا
ورقــة غــري رمسيــة صــادرة عــن املراكــز التنســيقية بشــأن منطــوق جمموعــة األدوات املتعلقــة باجلوانــب غــري 
الرمسية (التدابري العاجلة اليت اختذت للحؤول دون عدم التعاون) مـن املبـادئ التوجيهيـة لعـدم التعـاون 

األفكــــار الــــيت أثــــريت أثنــــاء املشــــاورة األوىل الــــيت دارت فيمــــا خيــــص الُبعــــد الرمســــي وقــــدمت ملخصــــاً ب
(التــدابري الـــيت اختــذت مـــن قبـــل الرئيســة واملكتـــب واجلمعيـــة فــور صـــدور اســـتنتاج قضــائي خيـــص عـــدم 

التعاون).
إلنفـــاذ املراكـــز التنســـيقية، ســـيتم تطـــويره ومنطـــوق جمموعـــة األدوات، علـــى حنـــو مـــا اقرتحتـــه -٤٣
اك الــدول األطـراف يف منــع حـاالت عــدم التعـاون، والتشــجيع علـى تنفيــذ أوامـر إلقــاء القــبض أو اشـرت 

أوامر التسليم اليت تصدرها احملكمة، وتعزيز فهم الوفود املوجودة يف نيويـورك، والهـاي وعواصـم العـامل 
ية الدول األطراف والبعثات يف مجيع أحناء العامل لقرارات احملكمة وللمسؤوليات امللقاة على عاتق مجع

والدول األطراف نفسها فيما يتصل بنظام روما األساسي والتقـدم خبيـارات للعمـل الدبلوماسـي قصـد 
تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون، وتوفري تدابري للنهوض بتقاسم املعلومات وإنشاء قنوات رمسية 

املتعلق بعدم التعاون.وغري رمسية للتواصل مع اجلهات الفاعلة الرئيسية يف اإلجراء
ومت، خــالل املشــاورات، التأكيــد علــى ريــادة الرئيســة ودور املراكــز التنســيقية. وأعــادت الوفــود -٤٤

تأكيد دعمها للرئيسة يف تنفيذ اإلجراءات.
ورحبــت الوفــود كــذلك باملبــادرة املتمثلــة يف النتــائج العمليــة الــيت ميكــن أن تســاعد الــدول يف -٤٥

معــرض التصــدي، بصــورة غــري رمسيــة، حلــاالت عــدم التعــاون احملتملــة. وكــررت دعمهــا للمحكمــة يف
ذه املسألة أمر حيوي  حيـث ال ينبغـي أن تصـبح حـاالت عـدم التعـاون حـاالت الوفود أن االهتمام 

رها الطبيعي. وشددت الوفود كذلك اعادية وكلما وقع امتناع عن التعاون فإن األمور ال تسري يف مس
ألمــن ومجعيــة الــدول األطــراف يف التصــدي حلــاالت عــدم التعــاون. ورحبــت الوفــود علــى دور جملــس ا

بالنهج الشمويل واخلطوة خطوة الذي تتبعه املراكز التنسيقية يف اقرتاح جمموعة األدوات.
اجلانب الرمسي مـن اإلجـراءات املتعلقـة بعـدم التعـاون، عـربت الوفـود عـن احلاجـة خيص وفيما -٤٦

من أجل التوصل إىل أفكار ملموسة لتعزيز هذه اآللية التابعة للجمعية.ملواصلة املناقشات 
واســـتناداً إىل اآلراء الـــيت أعربـــت عنهـــا الـــدول األطـــراف أثنـــاء املشـــاورات الـــيت عقـــدت عـــامي -٤٧

، فضــًال عــن التعليقــات الــواردة مــن عــدد مــن الوفــود، قــدمت املراكــز التنســيقية إىل ٢٠١٥و٢٠١٤
، تتعلـق األوىل ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر ٢٨ورقتني غري رمسيتني مؤرختني الدول األطراف لنظرها

جمموعـة األدوات املقرتحـة ملسـاعدة الـدول بالبعد غري الرمسي لإلجـراءات اخلاصـة بعـدم التعـاون بشـأن 
فيـــذ الُبعـــد غـــري الرمســـي لإلجـــراءات. األطـــراف علـــى االشـــرتاك بصـــورة ثنائيـــة ومتعـــددة األطـــراف يف تن

. وتـرد هاتـان الورقتـان لثانية بالبعد الرمسـي لإلجـراءات وهـي ورقـة غـري رمسيـة تتضـمن توصـيتنيوتتعلق ا
غري الرمسيتني يف املرفقني الثاين والثالث.

ومن شأن الورقة غري الرمسية املتعلقة مبجموعة األدوات أن تستخدم كأساس للعمـل الواجـب -٤٨
الفروغ منه قبل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية.

التوصيات- تاسعاً 
ـذا التقريـر وتعتمـد الصـيغة املقرتحـة مت اإليصاء بأن -٤٩ حتيط اجلمعيـة، يف قرارهـا اجلـامع، علمـاً 

املتعلقة بالواليات.
ا أن تتخـــذ و -٥٠ أن يواصــل الـــرئيس واملراكـــز التنســـيقية االشـــرتاك يف أيــة تـــدابري ضـــرورية مـــن شـــأ

تتخـذها الــدول األطـراف واجلمعيــة للحـؤول دون حــاالت لتـأمني معرفـة وفهــم وتنفيـذ اإلجــراءات الـيت
عدم التعاون.
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أن تقوم املراكز التنسيقية، خالل الفرتة الفاصلة ما بني دورتني وقبيل انعقاد الدورة اخلامسـة و -٥١
تمـع املـدين واملنظمـات الدوليـة  عشرة للجمعية، بالتعاون مع الدول املهتمة، والتشاور مـع احملكمـة وا

موعـــة األدوات لتحســـني تنفيـــذ اإلجـــراءات غـــري ،يميـــة ذات العالقـــةواإلقل بوضـــع الصـــيغة النهائيـــة 
الرمسية اخلاصة بالتدابري املتعلقة بعدم التعاون (انظر املرفق الثاين من هذا التقرير).

جراءات املتعلقة بعـدم التعـاون، الطلـب إىل املكتـب مبـا يف ذلـك وفيما خيص الُبعد الرمسي لإل-٥٢
لرئيس واملراكز التنسـيقية التطبيـق األكثـر اتسـاقاً إلجـراءات اجلمعيـة ذات الصـلة بعـدم التعـاون (انظـر ا

املرفق الثالث من هذا التقرير).
أن يتضمن جدول أعمال الدورات املقبلة للجمعية بنداً يكرس للنظر يف قضايا عدم التعاون -٥٣

(انظر املرفق الثالث من هذا التقرير).اليت تثار خالل الفرتة الفاصلة ما بني الدورتني
أن تواصــل املراكــز التنســيقية، خــالل الفــرتة الفاصــلة مــا بــني الــدورتني، التشــاور حــول وســائل -٥٤

تعزيز الُبعد الرمسي لإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون.
ضـًال عـن أن تواصل املراكز التنسيقية، مبساعدة الدول األطـراف، رصـد التطـورات القضـائية ف-٥٥

ســفر األشــخاص الــذين صــدر حبقهــم أمــر بــالقبض علــيهم وأن يــتم موافــاة احملكمــة علــى وجــه الســرعة 
ذا الشأن. بأي معلومات هلا عالقة 

أن تواصل احملكمة توفري معلومات مستوفاة إىل اجلمعية عن طريـق الرئيسـة واملراكـز التنسـيقية -٥٦
عاون.بشأن التطورات القضائية ذات الصلة بعدم الت

أن تواصــل الــدول األطــراف إبــالغ املراكــز التنســيقية بالتــدابري الــيت اختــذت ملنــع حــاالت عــدم -٥٧
التعاون أو للتصدي هلا.
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المرفق األول
ستدرج في القرار الجامعصيغة 

ـــــــة يف القـــــــرار -١٤ ا اجلمعي ـــــــيت اعتمـــــــد -ICCتشـــــــري إىل اإلجـــــــراءات املتعلقـــــــة بعـــــــدم التعـــــــاون ال

ASP/10/Res.5علـى قـدرة احملكمـة سـليب مبا لعـدم تنفيـذ طلبـات احملكمـة مـن تـأثري لم مع القلقتس، و
بقــرار احملكمــة الــذي نقلتــه إىل اجلمعيــة للتــو وبتقريــر املكتــب وحتــيط علمــاً علــى االضــطالع بواليتهــا. 

١(املتعلق بعدم التعاون
٤٠

قـة جبهود رئيسة مجعية الدول األطراف يف جمال تنفيذ اإلجراءات املتعلترحب)
مركـز تنسـيقي بالنسـبة للمنطقـة كبعدم التعاون أثناء واليتها وتذكر بـأن الرئيسـة تعمـل حبكـم املنصـب  

٢(الــيت تتبعهــا
٤١

ة تقــدمي املســاعدة إىل لتناشــد كافــة أصــحاب املصــلحة، علــى مجيــع املســتويات، مواصــ.)
اكـــز التنســـيقية رئيســـة مجعيـــة الـــدول األطـــراف مبـــا يف ذلـــك عنـــد قيامهـــا بـــأداء مهامهـــا بـــدعم مـــن املر 

كافة الدول األطراف على التعاون يف سبيل أن يتّوج بالنجاح وتشجعاإلقليمية املعنية بعدم التعاون؛ 
٣(استعراض اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون

٤٢

؛)
دور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون علـى حنـو تستذكر كذلك-١٥

بــاجلهود الــيت تبــذهلا وترحــبمــن نظــام رومــا األساســي ٨٧مــن املــادة ٧و٥ن مــا تــنص عليــه الفقرتــا
لــس،  الــدول األطــراف وتناشــدالــدول األطــراف يف ســبيل تعزيــز العالقــة القائمــة بــني احملكمــة وبــني ا

مواصلة جهودها الرامية إىل كفالة تصدي جملس األمن للرسـائل الـيت يتلقاهـا مـن احملكمـة بشـأن عـدم 
رئيســـة مجعيـــة الـــدول األطـــراف واملكتـــب علـــى وتشـــجعلـــك عمـــًال بنظـــام رومـــا األساســـي التعـــاون وذ

اجلمعيـــة وجملـــس األمـــن علـــى حـــد ســـواء علـــى تشـــجيع وتشـــجعمواصـــلة التشـــاور مـــع جملـــس األمـــن 
ذه املسألة؛ اخنراطهما يف العمل املتعلق 

ملســجل فيمــا يتعلــق بالتـــدابري بـــاألوامر الصــادرة عــن الــدائرة االبتدائيـــة إىل احتــيط علمــاً مكــررة١٥
ــم ٤(الواجــب اختاذهــا فيمــا خيــص املعلومــات املتصــلة بســفر املشــتبه 

٤٣

الــدول علــى أن تقاســم وحتــث ،)
املراكـز التنســيقية املعنيـة بعــدم التعــاون مـا يردهــا مـن معلومــات خبصــوص مـا حيتمــل أو يؤكـد مــن ســفر 

تنسيقية أن تقـوم بنقـل هـذه املعلومـات من املراكز الوتطلببإلقاء القبض أشخاص صدر حبقهم أمر 
على وجه السرعة إىل احملكمة؛

أثنـاء فـرتة مـا بـني الـدورتني مـع عـن كثـب إىل املكتـب أن يسـتمر يف تواصـله تطلب كذلكثالثة  ١٥
مجيــع أصـــحاب املصـــلحة ذوي الشـــأن حــىت يســـتمر تـــأمني التنفيـــذ الفعــال لإلجـــراءات املتعلقـــة بعـــدم 

ا اخلامسـة عشـرة تتضـمن حصـيلة اسـتعراض اً تقرير أن يقدم التعاون و  عن أنشطته إىل اجلمعية يف دور
التنفيذ؛

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(ICC-ASP/14/38.
)٢(ICC-ASP/11/29 ١٢، الفقرة.
-ICCخبصـوص مـا تبـادر باختـاذه املراكــز التنسـيقية املعنيـة بعـدم التعــاون اسـتناداً إىل الواليـة الـواردة يف القــرار )٣(

ASP/13/Res.5 (ز).٢، املرفق األول، الفقرة
وامر الصادرة إىل املسجل واملتعلقة بالتـدابري الواجـب أن تتخـذ إزاء املعلومـات ذات الصـلة بسـفر املشـتبه األ)٤(

ICC-01/04-635 (Situation in the DRC); ICC-02/04-211 (Situation in Uganda);  ICC-01/05-83ـم 

(Situation in the Central African Republic); ICC-02/05-247 (Situation in Darfur);  ICC-01/09-151

(situation in Kenya), PTC-I, ICC-01/11-46 (Situation in Libya); ICC-02/11-47 (Situation in Cote

d’Ivoire); ICC-01/12-25 (Situation in Mali); ICC-01/13-16 (Situation regarding the registered vessels of

the Comoros, Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia vessels); ICC-01/14-6 (Situation in the

Central African Republic II); ICC-02/05-01/09-235-Corr (Al-Bashir case); ICC-02/05-01/07-71 (Harun

and Kushayb case); ICC-01/11-01/11-589 (Saif al Islam case); and ICC-02/05-01/12-31 (Hussain case.(
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المرفق الثاني
قائمـــة بـــاألدوات التـــي ســـُتدرج فـــي مجموعـــة األدوات مـــن أجـــل تنفيـــذ اإلجـــراءات 

المتعلقة بعدم التعاون : الُبعد غير الرسمي
لنكـون اءات املتعلقة بعدم التعـاون جمموعة األدوات لتنفيذ الُبعد غري الرمسي لإلجر "صممت 

مــن التــدابري اجلــاهز اســتخدامها مــن قبــل الــدول األطــراف الراغبــة يف رفــض ومنــع إلزاميــةجمموعــة غــري 
١(حاالت عدم التعاون

٤٤

جمـرد مواضـيع مـا زالـت حتتـاج إىل هـي واألفكار الواردة أدنـاه يف هـذه املرحلـة )
ن الوفود التابعة للدول األطراف.صقلها يف وثائق تضعها أفرق الصياغة تتألف م

الرصد- ألف
بالنسبة لكافة "الدول األطراف واملراكز التنسيقية ورئيسة اجلمعية:-١

وضع إعالن استنفار على الغوغل؛(أ)
م حبقهـم الـيت رّمبـا تعميم وحتديث قائمة مبختلف األنشطة (ب) حيضـرها األشـخاص الـذين صـدر

املدعية العامة يف هذا الصدد. النظـر يف سـفر األشـخاص أوامر بالقبض. التعاون مع مكتب
الذين صدر حبقهم أمر بالقبض إىل الدول غري األطراف.

كفالة تعميم املعلومات فيما بني الدول األطراف وداخل هذه الدول.(ج)
تمع املدين.(د) السعي إلشراك ا
بالنسبة إىل املراكز التنسيقية:-٢

تهــا اإلقليميــة، بتعمــيم معلومـات حــول إمكانيــة ســفر األشــخاص الــذين القيـام، داخــل جمموع(ا)
م  م بشأ أمراً بإلقاء القبض.احملكمة أصدر

.يةصياغة رسائل موحدة تستخدمها املراكز التنسيق(ب)
وضــع إجــراء لتلقــي املزيــد مــن املعلومــات مــن مكتــب املدعيــة العامــة وتعميمهــا علــى الـــدول (ج)

األطراف.
لة عدم التعاونمنع حا- باء

بالنسبة للجميع (الدول األطراف، املراكز التنسيقية، رئيسة اجلمعية):-١
حترير بيانات.(أ)

حترير مذكرات شفوية.(ب)
حترير رؤوس أقالم تستخدمها الدول األطراف املعنية قبيل السفر على كافة املستويات.(ج)
ت الثنائيـة واملتعـددة األطـراف إلثـارة مسـائل اقرتاحات بكيفية االستفادة من كافة االجتماعـا(د)

عدم التعاون.
لمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة بالنسـبة لساسـية عنصـر احلاقرتاحات تتعلق باملسـاعدة علـى ترشـيد (ه)

على صعيد اهليكل احلكومي لكل دولة طرف.
.اقرتاح سبل ملناقشة قضايا احملكمة اجلنائية الدولية يف االجتماعات اإلقليمية(و)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
موعـة األدوات، انظـر )١( ورقـة بشـأن عـدم التعـاون تتعلـق مبجموعـة "ICC-ASPلالطالع على وصـف كامـل 

. ٢٠١٥حزيران/يونيــه ٢٢" قامــت أمانــة مجعيــة الــدول األطــراف بتعميمهــا يف ٢٠١٥حزيران/يونيــه ١٥األدوات 
مـــن "الورقـــة املتعلقـــة مبجموعـــة األدوات" املـــذكورة ٧و٦املنـــع" يقـــابالن النقطتـــني -الرصـــد" و"بـــاء-والبنـــد "ألـــف

أعاله.
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ا يف سفره شخص صادر حبقه أمر بإلقاء القبض والتدخل(ز) ، النظر يف الطرق املمكن أن مير 
لدى الدول اليت يعربها. تقدمي اقرتاحات يف هذا الشأن.تبعاً لذلك، 

تمع املدين.(ح) اقرتاحات تتعلق بإجراء اتصاالت مع ا
مــع التأكيــد يف هــذا الســياق إجــراء اتصــاالت مــع وســائط اإلعــالمصــيغ تســتخدم يف وضــع (ط)

على ما يتعلق بالضحايا.
خاصة من املنظور املتعلق بالضحايا.،اقرتاحات ختص إبقاء عامة الناس واعية باحلاالت(ي)
الشخص السفر إىل الدول غري األطراف الذي يؤديه يف القيام يف مجيع ما تقدم بالنظر أيضاً (ك)

الصادر حبقه أمر بإلقاء القبض.
دراج شرط بلزوم تعاون كافة الدول فيما حيال مستقبًال من املذكرات إىل جملس األمن.إ(ل)
اقرتاحات تتعلق باسرتاتيجيات من أجل حتفيز الدول األطراف على التعاون مع احملكمة.(م)
بالنسبة إىل املراكز التنسيقية:-٢
ام رومــا األساســي ومبيثــاق الــدول بااللتزامــات املتصــلة بنظــموحــدة غايتهــا تــذكري وضــع صــيغ )أ(

األمم املتحدة.
موعــة اإلقليميــة الــيت تنتمــي إليهــا  علــى وضــع صــيغ (ب) موحــدة لــدعوة الــدول األطــراف حــث ا

اختاذ تدابري.
موحــدة يطلــب مبوجبهـا إىل الــدول األطــراف تقــدمي معلومـات مرتــدة عــن التــدابري وضـع صــيغ (ج)

ا ورفع تقرير إىل املكتب. اليت اختذ
" املوفـــدة مـــن املســـاعي احلميـــدةاقرتاحـــات تتعلـــق بضـــروب املســـاعدة الـــيت تقـــدم إىل "بعثـــات (د)

رئيسة مجعية الدول األطراف.
ويف كافة ما تقدم النظر أيضاً يف سفر األشخاص إىل الدول غري األطراف ممن صـدر حبقهـم (ه)

أمر بإلقاء القبض عليهم.
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المرفق الثالث
تنفيذ اإلجراءات المتعلقـة بعـدم التعـاون: الُبعـد ملخص التوصيات لغرض استعراض 

الرسمي
ــا املراكــز التنســيقية بشــأن عــدم -١ ملخـص للتوصــيات الــيت متخضــت عنهــا املشــاورات الـيت أجر

حـول اسـتعراض تنفيـذ اجلوانـب التنفيذيـة ٢٠١٥التعاون خـالل الفـرتة الفاصـلة مـا بـني الـدورتني عـام 
لإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون.

التطبيق األكثر اتساقاً إلجراءات الجمعية ذات الصلة بعدم التعاون- ألف
يتعـــني علـــى املراكـــز التنســـيقية أن تضـــع مـــا يكفـــل التطبيـــق املتســـق إلجـــراءات اجلمعيـــة ذات -٢

وتقدمت الدول األطراف مبثالني اثنني أثناء املشاورات غري الرمسية:الصلة بعدم التعاون.
) من اإلجراءات، يرى أن من املفيد اتباع املمارسة املتمثلة يف الطلب إىل (ج١٤طبقاً للفقرة (أ)

املمثل الدائم/السفري فـوق العـادة واملفـوض للدولـة الطـرف الـيت مل تـف بالتزامهـا بالتعـاون مـع 
احملكمة من أجل اللقاء باملكتب بغية مناقشة املسألة وعـرض وجهـات نظـرهم حـول الكيفيـة 

ا للدولة  الطرف املعنية أن تتعاون مع احملكمة مستقبًال.اليت ميكن 
مـن إجـراءات اجلمعيـة ذات الصــلة بعـدم التعـاون يوكـل إىل رئيسـة اجلمعيــة ١٥وطبقـاً للفقـرة (ب)

مبهــــام املســــاعي احلميــــدة. وملســــاعدة رئــــيس أو رئيســــة اجلمعيــــة روئــــي أن مــــن املفيــــد تنظــــيم 
الرئيس أو الرئيسة على مسـتوى التعاون مع اجتماعات تعقدها املراكز التنسيقية املعنية بعدم 

الوزراء.
إضافة بند يتعلق بمسائل عدم التعاون في السنوات السابقة يدرج علـى جـدول أعمـال الـدورات - باء

المقبلة للجمعية
ا العادية مسألة من شأن أمر كهذا أن يسمح للجمعية بالرتكيز على -٣ عدم التعاون أثناء دور

رتة الفاصلة ما بني الدورتني.بدًال من أثناء الف
األفكار التالية:طرحت باإلضافة إىل ذلك -٤

تابعــة حالــة مــن حــاالت عــدم التعــاون مب،ومتعــددة األطــرافةالقيــام، مــن خــالل مســاع ثنائيــ(أ)
.حتدث

التفكـــري يف كيفيـــة جتنـــب االســـتقطاب يف املناقشـــات الـــيت تـــدور حـــول عـــدم التعـــاون داخـــل (ب)
اجلمعية.

يف املراكز التنسيقية بوالية استعراض وتعزيز اجلانب الرمسي من إجراءات اجلمعية املتعلقة تكل(ج)
بعدم التعاون حىت تغدو آلية متابعة إجراءات اجلمعية آلية ذات فاعلية.

____________


