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مقدمة- أوال ً 
)(و) من نظام روما األساسي على أن "تقوم اجلمعية بالنظر، عمالً ٢(١١٢املادة تنصّ -١

، يف أية مسألة تتعلق بعدم التعاون".٨٧من املادة ٧و٥بالفقرتني 
ا العاشرة ب وقامت مجعية الدول األطراف (يُشار إليها فيما بعد -٢ "اجلمعية")، يف دور

ا الرابعة عشرة، باعتماد وقامت(1)قة بعدم التعاون"باعتماد "إجراءات اجلمعية املتعل اجلمعية، يف دور
الواليات املتعلقة بعدم التعاون، وطلبت إىل املكتب تقدمي تقرير خالل دورته اخلامسة عشرة بشأن 

ذه.تنفيذ إجراءات عدم التعاون .(2)الواليةويقدم هذا التقرير عمالً 
، املعنـــون "تعزيـــز احملكمـــة اجلنائيـــة ICC-ASP/14/Res.4القـــرار منطـــوقمـــن١٥ويف الفقـــرة -٣

ا الرابعة عشرةاجلمعيةتر ذكّ " الدولية ومجعية الدول األطـراف"  ا يف دور بـاإلجراءات الـيت اعتمـد
قــد يــؤدي إليــه مبــاعــن قلــق ســلمتبشــأن عــدم التعــاون، وICC-ASP/10/Res.5اجلمعيــة يف القــرار 

ا علـى تنفيـذ واليتهـا، و بقـرارات علمـاً تطـأحاعدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار سـلبية علـى قـدر
بـاجلهود الـيت بـذهلا ترحبـاحملكمة املوجهة إىل اجلمعية حىت اآلن وبتقرير املكتب عن عدم التعاون؛ و

بـأن تر واليتـه، وذّكـمـدةاون أثنـاء رئيس مجعية الدول األطراف لتنفيـذ اإلجـراءات املتعلقـة بعـدم التعـ
مجيــع أصــحاب املصــلحة، تة اخلاصــة بــه حبكــم منصــبه، وناشــدطقــتنســيق للمنمركــزرئــيس اجلمعيــة 

علــــى مجيــــع املســــتويات، االســــتمرار يف مســــاعدة رئــــيس مجعيــــة الــــدول األطــــراف، مبــــا يف ذلــــك عنــــد 
، وشــجعت مجيــع الــدول املعنيــة بعــدم التعــاونقليميــةالتنســيق اإلمراكــزمبهامــه بــدعم مــن اضــطالعه

التعاون."األطراف على التعاون من أجل حتقيق االستعراض الناجح لإلجراءات املتعلقة بعدم 
اجلمعية أيضًا بدور مجعية رتذكّ ، ICC-ASP/14/Res.4القرار منطوقمن١٦ويف الفقرة -٤

، ٨٧من املادة ٥الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد يف الفقرة 
ها الدول األطراف لتعزيز تباجلهود اليت بذلرحبتمن نظام روما األساسي، و٨٧من املادة ٧والفقرة 

لس، و الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعاجل جملس ناشدتالعالقة بني احملكمة وا
شجعتوبنظام روما األساسي،  األمن البالغات اليت يتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عمًال 

كًال من اجلمعية وجملس أيضاشجعتورئيس اجلمعية واملكتب على مواصلة التشاور مع جملس األمن 
".األمن على تعزيز التزامهما املتبادل يف هذا الشأن

ا الرابعة عشرة، طلبت اجلمعية "-٥ واصل، وفقاً لإلجراءات اليت يرئيس اجلمعية أن إىلويف دور
وضعها املكتب بشأن عدم التعاون، العمل بنشاط وبطريقة بناءة مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي 

".اجلمعيةمنع حاالت عدم التعاون ومتابعة حاالت عدم التعاون اليت حتيلها احملكمة إىلالصلة على 
ما بني الدورتني مع الفاصلةفرتةالبنشاط طوال ةشاركامل"مواصلةوطلبت كذلك إىل املكتب (3)

مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة لضمان تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون بصورة فعالة." 
(4)

اجلمعيـــة رحبـــتاملعنـــون "التعـــاون"، ICC-ASP/14/Res.3مـــن منطـــوق القـــرار ٦ويف الفقـــرة -٦
شــجعت"بـاجلهود املسـتمرة الـيت بـذهلا رئـيس اجلمعيــة يف تنفيـذ اإلجـراءات املتعلقـة بعـدم التعـاون" و "

ما فياجلمعية على إبقاء اإلجراءات املعنية وتنفيذها قيد استعراضها بغية ضمان فعاليتها، مبا يف ذلك 
العمل معاً لتفادي عدم التعاون".صبفر مبكراً خيص القيام بإخطار الدول األطراف

(1)ICC-ASP/10/Res.5 ، بالقرارواملرفق، املعدل ٩الفقرةICC-ASP/11/Res.8 ، واملرفق١٠الفقرة.
(2)ICC-ASP/14/Res.4 ، (ي)٢املرفق األول، الفقرة.
(3)ICC-ASP/14/Res.4 (أ).٢، املرفق األول، الفقرة
(ي).٢املرجع نفسه، الفقرة (4)
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من إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون إىل تعيني أربعة مراكز تنسيقية ١٦وتدعو الفقرة -٧
ؤدي الـرئيس حبكــم منصـبه مهمــة يــعـدم التعــاون مـن بــني األعضـاء يف املكتـب؛ و ســألة إقليميـة تُعـىن مب

مــن ١٦، قـررت اجلمعيـة تعـديل الفقـرة ٢٠١٢ويف عـام .املركـز التنسـيقي بالنسـبة للمنطقـة التابعـة لــه
إن طلــب رئــيس ،بغيــة متكــني املكتـب مــن تعيــني أربعـة أو مخســة(5)اإلجـراءات املتعلقــة بعــدم التعـاون

الدول األطراف وذلك على أسـاس التوزيـع اجلغـرايف مجيعاجلمعية ذلك، من املراكز التنسيقية من بني 
العادل.

التشيكية، عّني املكتب أسرتاليا واجلمهورية ٢٠١٦نيسان/أبريل ١ة يوم ويف جلسته املعقود-٨
اتبالنســبة للمجموعــ("مراكــز تنســيقية")وبــريو مراكــز تنســيقية معنيــة مبســألة عــدم التعــاونواليابــان

. ويشــغل الــرئيس حبكــم منصــبه مركــزاً تنســيقياً بالنســبة ملنطقتــه، أفريقيــا. واملراكــز ااجلغرافيــة لكــل منهــ
ا يعـين أن البلـدان املعنيـة تتواصـل علـى املسـتويات ممـسيقية تعّني على أسـاس واليـة قطريـة خمصصـة التن

الدبلوماســية والسياســـية الرفيعـــة يف كـــل مـــن نيويــورك والهـــاي والعواصـــم ويف الســـفارات األخـــرى عنـــد 
االقتضاء.

وإىل مجعيــة الــدول األطـــراف التقرير، أحالــت احملكمـــة إىل جملــس األمــن بــوخــالل الفــرتة املشــمولة -٩
متوز/يوليـــو ١١، بتـــاريخ اســـتنتاجني اثنـــني يتعلقـــان بعـــدم التعـــاون فيمـــا يتصـــل باحلالـــة يف دارفـــور، الســـودان

٢٠١٦:
إىل احملكمة، هسليموتعمر البشريعلىالقبضقرار عدم امتثال مجهورية جيبويت لطلب )أ(

)ICC-02/05-01/09-266(.(6)

مه إىل ســــلية أوغنــــدا لطلــــب القــــبض علــــى عمــــر البشــــري وتقــــرار عــــدم امتثــــال مجهوريــــ)ب(
ICC-02/05-01/09-267 .((7)احملكمة، ( 

مجعية الدول األطراف استنتاجا بعدم التقرير، أحالت احملكمة إىلبوخالل الفرتة املشمولة - ١٠
تقدمي االدعاء : القرار الثاين بشأن ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٨االمتثال يتعلق حبالة مجهورية كينيا، بتاريخ 

) من نظام روما األساسي (املدعي العام ضد أوهورو مويغاي  ٧(٨٧للمادة متثال اللطلب يتعلق بعدم ا
.(ICC-01/09-02/11-1037)كينياتا)

األطرافالدولواستنتاجاتها:إجراءات المحكمة ثانيا.
من نظام روما األساسي، تتعاون الدول األطراف، وفقًا ألحكام النظام ٨٦عمًال باملادة -١١

األساسي، تعاوناً تاماً مع احملكمة فيما جتريه، يف إطار اختصاص احملكمة من حتقيقات يف اجلرائم املشمولة 
تلتزم الدول األطراف بتنفيذ األوامر الصادرة عن احملكمة ٨٩باختصاصها واملقاضاة عليها. وطبقًا للمادة 

واملتعلقة بإلقاء القبض والتسليم.
ذا التقرير، قام -١٢ رئيس دولة السودان وفيما يتصل باحلالة يف دارفور، وأثناء الفرتة املشمولة 

سافر إىل أوغندا. ٢٠١٦أيار/مايو ١١، ويف ٢٠١٦أيار/مايو ٨يف جليبويت البشري بزيارةعمرالسيد
.وجيبويت وأوغندا دولتان طرفان يف نظام روما األساسي

رئيس قضاة أصدر ، ٢٠١٦متوز/يوليو ١١يف ،وبناء على طلب مقدم من املدعية العامة-١٣
"قرارا بعدم امتثال مجهورية جيبويت لطلب القبض على السيد عمر البشري وتسليمه الدائرة التمهيدية الثانية

إىل احملكمة، وأحال املسألة إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة وإىل مجعية الدول األطراف يف نظام روما 
سيد عمر البشري لطلب القبض على ال(9)وأشار القرار إىل أن " مجهورية جيبويت مل متتثل(8)األساسي". 

(5)ICC-ASP/11/Res.8 .املرفق األول
.S/2016/716وثيقة األمم املتحدة(6)
.S/2016/674وثيقة األمم املتحدة(7)
(8)ICC-02/05-01/09-266.
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ا مبوجب نظام روما وتسليمه إىل احملكمة،  األمر الذي منع احملكمة من ممارسة وظائفها وسلطا
(10)األساسي".

، أصدر رئيس قضاة ٢٠١٦متوز/يوليو ١١يف ،وبناء على طلب مقدم من املدعية العامة-١٤
الدائرة التمهيدية الثانية "قرارا بعدم امتثال مجهورية أوغندا لطلب القبض على السيد عمر البشري وتسليمه 
إىل احملكمة، وأحال املسألة إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة وإىل مجعية الدول األطراف يف نظام روما 

شار القرار إىل أن "مجهورية أوغندا مل متتثل لطلب القبض على السيد عمر البشري وأ(11)األساسي".
ا مبوجب نظام روما  وتسليمه إىل احملكمة، األمر الذي منع احملكمة من ممارسة وظائفها وسلطا

(12)األساسي".

قضاة الدائرة ةرئيست، أصدر ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٩وفيما يتعلق حبالة مجهورية كينيا، ففي -١٥
) من نظام ٧(٨٧للمادة تقدمي االدعاء لطلب يتعلق بعدم االمتثال اخلامسة "القرار الثاين بشأن االبتدائية

ا القانونية ) االمتثال ال١وأشار القرار إىل أن "مجهورية كينيا مل تف مبا يلي: ((13)". روما األساسي لتزاما
طعون على األساس القانوني لطلب التعاون في یم عدم تقدبالتشاور مع احملكمة، مبا يف ذلك

طلب التعاون الذي ) اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة لتنفیذ ٢إطار زمني معقول؛ و(
تقدمت بھ المحكمة، بما في ذلك عدم توفیر إجابات واضحة ومناسبة وفي الوقت 

القرار إلى المناسب أو اتخاذ أي خطوات ھامة لتوفیر المعلومات المطلوبة". ورفع ھذا 
الئحةمن ١٠٩بندعمال بالإلى الجمعیة أو مجلس األمن المحكمة إلحالتھ ةرئیس

وأشارت الدائرة التمھیدیة إلى أنھا، خالل اتخاذ قرارھا، اعتبرت أن (14)المحكمة.
لكي توفر للحكومة "جمعیة الدول األطراف ھي المؤھلة لمعالجة حالة عدم التعاون

مع المحكمة، فیما یخص الطلب المنقح أو بوجھ عام على الكینیة حوافز للتعاون
(15)السواء."

إجراءات المحكمة واستنتاجاتها: الدول المطالبة بالتعاون مع المحكمة عمًال بقرار صادر ثالثا.
لألمم المتحدةالتابع عن مجلس األمن 

األطراف األخرى مجيعالسودان و جيب على حكومة )٢٠٠٥(١٥٩٣عمًال بقرار جملس األمن - ١٦
يف النزاع بشأن دارفور أن تتعاون تعاونًا كامًال مع احملكمة ومع املدعية العامة وأن توفر هلما أية مساعدة 

الزمة.
جيب على السلطات الليبية أن تتعاون تعاوناً كامالً ،)٢٠١١(١٩٧٠وعمًال بقرار جملس األمن -١٧

وفيما يتعلق بقضية ليبيا وفيما يتصل عامة وأن توفر هلما أية مساعدة الزمة.مع احملكمة ومع املدعية ال
،قدم مكتب املدعية العامةلضمان تسليمه، الراميةبطلب تسليم سيف اإلسالم القذايف ويف إطار اجلهود

توجيه أمر إىل قلم احملكمة بشأن من أجل ، طلبا إىل الدائرة التمهيدية األوىل ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢٦يف 
الذي أيب بكر الصديق يف الزنتانكتيبةإحالة طلب القبض على السيد القذايف وتسليمه مباشرة إىل قائد  

يف الوقت ذا الشأن ال يزال السيد القذايف قيد االحتجاز لديها. ومل تصدر الدائرة التمهيدية األوىل قرارا
.التحريرالذي كان فيه هذا التقرير قيد

-ICC-02/05)٢٠١٦حزيران/يونيو ٨الرجوع إىل التوضيحات اليت قدمتها مجهورية جيبويت للمحكمة من خالل مذكرة شفوية بتاريخ (9)

01/09)..
املرجع نفسه.(10)
(11)ICC-02/05-01/09-267.
املرجع نفسه.(12)
(13)ICC-01/09-02/11-1037.
مجلس إلى)، یحیل الرئیس المسألة إلى الجمعیة أو ٧(٨٧عندما یقدم استنتاج بشأن عدم االمتثال بموجب المادة : ١٠٩البند (14)

.٢األمن وفقا لھذا الحكم، وفیما یتعلق بمجلس األمن وفقا لالتفاق الذي سیبرم بموجب المادة 
.٣٨أعاله ضمن الفقرة ١٣انظر الحاشیة (15)
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فواستنتاجاتها: الدول غير األطراإجراءات المحكمة-رابعاً 
رغم أن الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ليس عليها أي التزام مبوجب نظام روما -١٨

جميع الدول ف)، ٢٠١١(١٩٧٠و)٢٠٠٥(١٥٩٣األساسي، إال أنه، عمًال بقراري جملس األمن 
اإلقليمية املعنية وغريها من املنظمات الدولية مدعوة إىل التعاون تعاونًا كامًال مع احملكمة ومع واملنظمات 

املدعية العامة.
ا ، "تقرير ٢٠١٦أيار/مايو ٣٠وفيما يتعلق بالسودان، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية، يف -١٩

سفار عمر البشري إىل دول غري أطراف يف احملكمة احملكمة بشأن املعلومات الواردة فيما خيص أه قلمأعدّ 
وجهود أخرى قام ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٨إىل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨خالل الفرتة املمتدة من 

(16)مفرتضة".ا قلم احملكمة فيما يتعلق بزيارات 

ذا التقرير،-٢٠ لم احملكمة، السلطات املختصة يف العديد دعت احملكمة، بواسطة قوخالل الفرتة املشمولة 
من الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي إىل القبض على الرئيس عمر البشري، يف حالة دخوله إىل 

ا بقرار جملس األمن أراضيها، وتسليمه إىل احملكمة، وذكّ  )، ودعت هذه الدول إىل التعاون ٢٠٠٥(١٥٩٣ر
البشري وتسليمه إىل احملكمة. وتشمل هذه الدول: اإلمارات العربية املتحدة، فيما فيما يتعلق بالقبض على الرئيس 
وزيارته ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٤إىل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨خيص زيارته هلا خالل الفرتة من 

كانون ٣١إىل ٢٦ن مخالل الفرتة و ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٩جلمهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية يف 
؛ وزيارته جلمهورية مصر العربية خالل ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٧إىل ١٦، وخالل الفرتة من ٢٠١٦الثاين/يناير 
؛ وزيارته ٢٠١٦آذار/مارس ٥؛ وزيارته جلمهورية إندونيسيا يف ٢٠١٦شباط/فرباير ٢١إىل ٢٠الفرتة من 

.٢٠١٦آذار/مارس ٩للمملكة العربية السعودية يف 
ومل يصدر يف أي حالة من احلاالت أي رد من السلطات املعنية. -٢١
تخذها رئيس الجمعية والمكتب والدول األطراف وغير ذلك من ياإلجراءات التي خامسا.

أصحاب المصلحة
أال تدخر جهدا يف تنفيذ أوامر القبض الصادرة بأمهيةالدول ر رئيس مجعية الدول األطراف، طوال السنة، ذكّ - ٢٢

عن احملكمة. وأحال الرئيس إىل الدول األطراف قرارات احملكمة املتعلقة مبسألة عدم التعاون.
ا وأعربت - ٢٣ وهو تلقي معلومات عن السفر املمكن للرئيس البشري، لاملراكز التنسيقية عن امتنا

أفادت معلومات واردة من احملكمة ومن واليت الشخص الوحيد الذي أصدرت احملكمة يف حقه أمرا بالقبض، 
تمع املدين خالل السنة أنه قام بأسفار دولية خالل الفرتة املشمولة  خمتلف الدول األطراف ومن ممثلي ا

بالتقرير.
تمع املدين، تهذه املعلومات من الدول األطراف أوردتوعندما -٢٤ املراكز التنسيقية هذه بادلتو ا

املعلومات مع احملكمة.
ا تبقي أيضا الدول األطراف على -٢٥ ا اإلقليمية، فإ وحيث تعمل املراكز التنسيقية يف إطار جمموعا

اطالع بالوجهة املقرتحة لسفر الرئيس البشري.
ا -٢٦ ا أبقتها على اطالع باإلجراءات وأعربت املراكز التنسيقية عن امتنا للدول األطراف أل

الدبلوماسية فيما خيص هذا السفر. وأشادت املراكز التنسيقية بالدول األطراف اليت اختذت خطوات 
ا بالكامل فيما يتعلق بالتعاون. لتشجيع دول أخرى على الوفاء بالتزاما

(16)ICC-02/05-01/09-263.
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مجلس األمن التابع لألمم المتحدةسادسا.
نقل األمني العام لألمم املتحدة رسالة من رئيس جملس األمن إىل ، ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٢١يف - ٢٧
احملكمة اجلنائية الدولية، تفيد بأن قرارات الدوائر التمهيدية للمحكمة بشأن األوضاع يف دارفور والسودان وليبيا ةرئيس

قد عرضت على نظر جملس األمن.
من، حىت . ومل يتخذ جملس األإىل جملس األمنلقة بعدم امتثال جيبويت وأوغندا احملكمة املتعووجهت قرارات - ٢٨

اإلحاالت.ذه اآلن، أي إجراءات فيما يتعلق 
٨و٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ١٤وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، عرضت املدعية العامة، يف - ٢٩

١٥٩٣على جملس األمن عمال بالقرار عشرينواللثتقريريها الثاين والعشرين والثا، على التوايل٢٠١٥حزيران/يونيو 
تنفيذ أوامر القبض اليت مل يبت فيما خيص رت املدعية العامة بأن السودان يتحمل املسؤولية األوىل). وذكّ ٢٠٠٥(

من مسؤولية اختاذ اإلجراءات وذكرت املدعية العامة أنه تقع على عاتق جملس األالقيام بذلك.ستمرارفيها ورفض با
ا بشأن القبض على مخسة أفراد وتسليمهم للمحكمة والذين  الالزمة لضمان امتثال حكومة السودان اللتزاما

صدرت يف حقهم أوامر للقبض عليهم دون تأخري.
سلطاته من جملس األمن استخدام املدعية العامة مسألة سفر الرئيس البشري وطلبت مرة أخرىعرضتو - ٣٠

مبوجب ميثاق األمم املتحدة لضمان القبض الفوري على مجيع الشخصيات السودانية اليت صدرت يف حقها أوامر 
احلدود الدولية.ربالقبض عليها، يف حالة سفرها ع

وأشارت املدعية العامة، يف معرض تذكريها باستنتاجات عدم التعاون اليت أحيلت إىل جملس األمن، -٣١
لس وآلية اإلحالة، وإضافة إىل ذلك إىل أن عدم اختاذ جملس األمن إلجراءات   كان دائما يقوض مصداقية ا

حاالت عدم أن يعاجللس األمنه حان الوقت إنله آثار سلبية على الضحايا. وقالت املدعية العامة ف
التعاون وحثته على أن يتحمل بالكامل مسؤولياته باختاذ تدابري قوية وملموسة لضمان االمتثال لنظام روما 

ف جملس األمن حبزم ). وقالت املدعية العامة إنه ما مل يتصر ٢٠٠٥(١٥٩٣األساسي ولقرار جملس األمن 
بشري ضئيال مما يعين أن العدالة ستواصل التملص من ضحايا وصرامة فسيبقى أمل القبض على الرئيس ال

دارفور.
، تقريرها احلادي ٢٠١٦أيار/مايو ٢٦عرضت املدعية العامة يف وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير،-٣٠

). ويف هذا التقرير، أشارت املدعية العامة إىل أن ليبيا ٢٠١١(١٩٧٠عشر على جملس األمن عمًال بالقرار 
الدولة الليبيةيتعذر علىالعام أن سيف اإلسالم القذايف ال يزال موجودا بالزنتان بيد أنه أخطرت االدعاء

ا وأنه الوصول إليه . وذكرت املدعية العامة أنه تقع على جملس األمن مسؤولية ضمان امتثال ليبيا اللتزاما
.ينبغي تسليم السيد القذايف إىل احملكمة دون مزيد من التأخري

) بشأن ليبيا، حيث دعا ٢٠١٥(٢٢١٣، اعتمد جملس األمن القرار ٢٠١٥آذار/مارس ٢٧ويف -٣١
ومع املدعية العامة وأن توفر هلما أية اجلنائية الدوليةمع احملكمةاحلكومة الليبية إىل أن تتعاون تعاونا كامال 

أيلول/سبتمرب ١٠بذلك يف )؛ وجرى التذكري٢٠١١(١٩٧٠وفق ما يقضي به القرار مساعدة الزمة
).٢٠١٥(٢٢٣٨من خالل القرار ٢٠١٥

المشاورات المتعلقة بعدم التعاون- سابعا
عمًال بالوالية املنوطة باملكتب، أجرت املراكز التنسيقية املعنية بعدم التعاون مشاورات قصد وضع -٣٢

-ICCتوصيات لتحسني تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون. وعمًال خبارطة الطريق اليت يتضمنها القرار 

ASP/13/Res.5، ق العامل يف نيويورك أن عملها ، أبلغت املراكز التنسيقية الفري٢٠١٦نيسان/أبريل ١يف
صدر يف سريكز على ما يلي: أ) تبادل أي معلومات تتعلق بالسفر احملتمل أو املؤكد لألشخاص الذين 

غري الرمسي بعدتنفيذ المن أجل ) وضع "جمموعة أدوات" وبحقهم أمر بإلقاء القبض مع املراكز التنسيقية؛ 
.عدم التعاوناملتعلقة بجراءات اإلمن 
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، عقدت املراكز التنسيقية أول عملية مشاورة، حيث طلبت من ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٣ويف -٣٣
اجلهات املعنية تقدمي اقرتاحات تتعلق مبحتوى مشروع جمموعة األدوات من أجل تنفيذ البعد غري الرمسي من 

دها لوضع هذا املورد.  اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون (جمموعة األدوات). وأعربت الدول األطراف عن تأيي
طراف عن اهتمامها باستعراض إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون. األدول الد منكما أعرب عد

وأشارت املراكز التنسيقية إىل أنه سيشرع يف هذا العمل عند استكمال جمموعة األدوات.
بُعد بواسطة الفيديو مع ممثلي عقدت املراكز التنسيقية اجتماعا عن ، ٢٠١٦أيار/مايو ١٩ويف -٣٤

دف تعزيز تبادل املعلومات ملساعدة احملكمة يف احملكمة ملناقشة جمموعة األدوات وكيفية زيادة املشاركة 
هذا عملها املتعلق بتنفيذ أوامر بإلقاء القبض. ونتج عن ذلك حتديد عدد من أساليب العمل لتسهيل 

العمل.
، جرى تعميم جمموعة األدوات على الدول األطراف واحملكمة ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٦ويف -٣٥

تمع املدين. وأشارت املراكز التنسيقية إىل أنه بينما رحبت باآلراء والتعليقات اليت أبديت بشأن جمموعة  وا
موعة األدوات.األدوات بغية جعلها ا مل تقرتح اعتماد مجعية الدول األطراف  مفيدة قدر اإلمكان، غري أ

النظر إىل جمموعة األدوات كمورد من املوارد اليت وضعتها املراكز التنسيقية لكي تستفيد باألحرىاقرتحبل
مناسبا.اهمنها الدول األطراف حسبما تر 

، عقدت املراكز التنسيقية مشاورة ثانية بشأن جمموعة األدوات ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٦ويف -٣٦
تمع  . وحظيت جمموعة األدوات بتعليقات إجيابية وبناءة ااملدين إىل إبداء تعليقاودعت الدول األطراف وا

أشارت عدة دول أطراف مرة أخرى إىل حيث عرضت بعض الدول األطراف إضافة اقرتاحات عملية. و 
رغبتها يف استعراض إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون.

ة منقحة من جمموعة األدوات على الدول صيغ، جرى تعميم ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٥ويف -٣٧
تمع املدين، تضمنت التعليقات الواردة من الدول األطراف واحملكمة. األطراف واحملكمة وا

األدوات. ، عقدت املراكز التنسيقية مشاورة ثالثة بشأن جمموعة٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر١١ويف -٣٨
موعة األدوات خالل هذا االجتماع. وأكدت الدول األطراف جمددا تأييدها 

موعة األدوات يف املرفق الثاين من هذا التقرير لكي تستعملها الدول األطراف صيغةوترد ال-٣٩ النهائية 
حسبما تراه مناسبا. وستعمل املراكز التنسيقية مع األمانة لكي جتعل جمموعة األدوات متاحة على املوقع 

اإللكرتوين جلمعية الدول األطراف وترمجتها.
التوصيات- ثامناً 

ذا التقرير أوصت املرا - ٤٠ وتعتمد الصيغة املقرتحةكز التنسيقية اجلمعية بأن حتيط علما 
املتعلقة بالواليات ذات الصلة مبسألة عدم التعاون الواردة يف املرفق األول من هذا التقرير.

ــاملراكــز التنســيقية تــرىو -٤١ االشــرتاك يف أيــة تــدابري ضــرورية مــن اجلمعيــةرئــيسو هــي واصــل تا ينبغــي أنأ
ا أن تتخــذ لتــأمني معرفــة وفهــم وتنفيــذ اإلجــراءات الــيت تتخــذها الــدول األطــراف واجلمعيــة للحــؤول دون  شــأ

حاالت عدم التعاون.
وعـــالوة علـــى ذلـــك، تشـــجع املراكـــز التنســـيقية الـــدول األطـــراف علـــى أن تســـتفيد بصـــورة كاملـــة مـــن -٤٢

حتســني تنفيــذ التــدابري غــري الرمسيــة مــن اإلجــراءات املتعلقــة بعــدم التعــاون (انظــر املرفــق جمموعــة األدوات بغيــة
الثاين من هذا التقرير).

إلجراءات املتعلقـة بعـدم التعـاون، ينبغـي أن تطلـب اجلمعيـة إىل املكتـب، لوفيما يتعلق بالبعد الرمسي -٤٣
اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون على حنو أكثر اتساقا.مبن يف ذلك الرئيس واملراكز التنسيقية تطبيق إجراءات

واقرتحـــت املراكـــز التنســـيقية أن تتضـــمن دورات اجلمعيـــة املقبلـــة بنـــدا ضـــمن جـــدول األعمـــال يكـــرس -٤٤
للنظر يف املسائل املتعلقة بعدم التعاون اليت تثار خالل الفرتات الفاصلة بني الدورتني.
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بشـأنملراكز التنسيقية، خالل الفرتة الفاصلة مـا بـني الـدورتني، التشـاور واصل اوفضال عن ذلك، ست-٤٥
وسائل تعزيز الُبعد الرمسي لإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون.

، مبسـاعدة الـدول األطـراف، رصـد التطـورات القضـائية فضـًال عـن املراكز التنسيقيةتواصل أن ينبغيو -٤٦
بــالقبض علـــيهم وأن يــتم موافـــاة احملكمــة علــى وجـــه الســرعة بـــأي ســفر األشــخاص الـــذين صــدر حبقهـــم أمــر 

ذا الشأن. معلومات هلا عالقة 
تواصـل احملكمـة تـوفري معلومــات مسـتوفاة إىل اجلمعيـة عـن طريــق ه ينبغــي أنأنـاملراكـز التنسـيقيةتـرى و -٤٧

الرئيس واملراكز التنسيقية بشأن التطورات القضائية ذات الصلة بعدم التعاون.
بالتدابري الـيت اختـذت ملنـع حـاالت هاأن تواصل الدول األطراف إبالغوأوصت املراكز التنسيقية أيضا -٤٨

عدم التعاون أو للتصدي هلا.

المرفق األول
ستدرج في القرار الجامعصيغة 

ا اجلمعيـة يف القـرار تشري-١٥ تسـلم مـع ، وICC-ASP/10/Res.5إىل اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون الـيت اعتمـد
وحتــيط علمـــاً مبــا لعـــدم تنفيــذ طلبـــات احملكمــة مـــن تــأثري ســـليب علــى قـــدرة احملكمــة علـــى االضــطالع بواليتهـــا. القلــق

وبتقرير املكتب املتعلق بعدم التعاون، استنتاجات عدم التعاون املتعلقة جبيبويت وأوغندا وكينيا، بقرارات احملكمة بشأن 
ر واليتـه وتـذكّ مـدة س مجعية الدول األطراف يف جمال تنفيـذ اإلجـراءات املتعلقـة بعـدم التعـاون أثنـاء جبهود رئيترحبو

كافـة أصـحاب املصـلحة، علـى تناشـد، وابعـة لـهعمل حبكم املنصب كمركز تنسيقي بالنسـبة للمنطقـة التيبأن الرئيس 
مجيع املستويات، مواصلة تقدمي املساعدة إىل رئيس مجعية الدول األطراف مبا يف ذلك عنـد قيامـه بـأداء مهامـه بـدعم 

مجيـع الـدول األطـراف علـى التعـاون يف سـبيل أن تشـجععـدم التعـاون، وسـألة من املراكز التنسيقية اإلقليميـة املعنيـة مب
بالنجاح؛اءات املتعلقة بعدم التعاونيتّوج استعراض اإلجر 

عليـه دور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعـاون علـى حنـو مـا تـنصّ بر كذلكتذكّ و-١٦
بـاجلهود الـيت تبـذهلا الـدول األطـراف يف سـبيل تعزيـز وترحـبمـن نظـام رومـا األساسـي ٨٧مـن املـادة ٧و٥الفقرتان 

٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب ٢١يفوحتـيط علمـا بالرسـالة املؤرخـة،األمـنالعالقة القائمة بني احملكمة وبني جملـس
مـن، تشـري املوجهة من األمني العام لألمم املتحدة إىل رئيسة احملكمة اجلنائية الدولية يبلغها رسالة من رئيس جملس األ

إىل أن الرسائل اليت تنقل قرارات صادرة عن الدوائر التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية خبصوص األوضاع يف دارفور 
والسودان وليبيا عرضت على نظر أعضاء جملس األمن؛

وتناشــد الــدول األطــراف مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل كفالــة تصــدي جملــس األمــن للرســائل الــيت-مكرراً ١٦
يتلقاهــا مــن احملكمــة بشــأن عــدم التعــاون وذلــك عمــًال بنظــام رومــا األساســي وتشــجع رئــيس مجعيــة الــدول األطــراف 

عزيــزتشــجع اجلمعيــة وجملــس األمــن علــى حــد ســواء علــى تكمــا ،واملكتــب علــى مواصــلة التشــاور مــع جملــس األمــن
ذه املسألة؛ اخنراطهما يف العمل املتعلق 

فيمـا يتعلـق بالتـدابري الواجـب اختاذهـا قلـم احملكمـةإىل لتمهيديـةباألوامر الصـادرة عـن الـدائرة احتيط علماً و-١٧
ــم املراكــز التنســيقية املعنيــة بعــدم تبــادل مــعالــدول علــى أن تحتــثّ و، فيمــا خيــص املعلومــات املتصــلة بســفر املشــتبه 

؛ اص صدر حبقهم أمر بإلقاء القبضالتعاون ما يردها من معلومات خبصوص ما حيتمل أو يؤكد من سفر أشخ
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موعـة األدوات املعنية مبسألة عدم التعاونبانتهاء املراكز التنسيقيةترحبو-مكرراً ١٧ من وضع الصيغة النهائيـة 
تشـجع الـدول األطـراف علـى اسـتعمال من أجل تنفيذ البعد غري الرمسي من إجراءات اجلمعية املتعلقة بعـدم التعـاون و 

دف حتسني تنفيذ  ؛(1)إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاونجمموعة األدوات حسبما تراه مناسبا 
تذييل

وفقـــاً لإلجـــراءات الـــيت وضـــعها املكتـــب بشـــأن عـــدم (أ).   تطلـــب إىل رئـــيس مجعيـــة الـــدول األطـــراف، أن يواصـــل ٢
ناءة مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على منع حاالت عدم التعاون ومتابعة التعاون، العمل بنشاط وبطريقة ب

حاالت عدم التعاون اليت حتيلها احملكمة إىل اجلمعية؛
املراكز التنسيقية املعنية بعدم التعاون ما يردها مـن معلومـات خبصـوص مـا حيتمـل أو تبادل معأن ت(ط).   تطلب ٢

نقل هذه املعلومات على وجه السرعة إىل احملكمة؛و يؤكد من سفر أشخاص صدر حبقهم أمر بإلقاء القبض 
مع مجيع أصحاب ما بني الدورتنيالفاصلة فرتة التطلب إىل املكتب أن يستمر يف تواصله عن كثب أثناء (ي).  ٢

أنشطته يستمر تأمني التنفيذ الفعال لإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون وأن يقدم تقريراً عن لكياملصلحة ذوي الشأن 
ا ال ؛ سة عشرةداسإىل اجلمعية يف دور

ب ، االشـــرتاك مـــع أصـــحااملراكـــز التنســـيقية املعنيـــة بعـــدم التعـــاون(ي) مكـــرراُ.  تطلـــب إىل املكتـــب، مـــن خـــالل ٢
ـــدف التوصـــية بإدخـــال أيـــة جـــراءات اجلمعيـــة املتعلقـــة بعـــدم التعـــاوناملصـــلحة ذوي الصـــلة يف إجـــراء اســـتعراض إل  ،

؛ضروريةإضافات أو تعديالت

المرفق الثاني

مجموعة األدوات من أجل تنفيذ البعد غير الرسمي إلجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون
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