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مة -أولا   المقد ِّ

 جمعيةتقوم أن "من نظام روما األساسي على  112 من المادة (و)2تنص الفقرة  -1
، في أية مسألة تتعلق بعدم 87 من المادة 7و 5 ، عملا بالفقرتينالدول األطراف بالنظر

 التعاون".

 هاإجراءات)"الجمعية"( في دورتها العاشرة اعتمدت جمعية الدول األطراف قد و -2
في ت الجمعية وأقر  . (1)"(المتعلقة بعدم التعاون المتعلقة بعدم التعاون )"اإلجراءات

م تقارير المكتب أن يقد ِّ  إلىوطلبت  ،واليات فيما يخص عدم التعاوندوراتها اللحقة 
هذه عشرة  السابعة . واعتمدت الجمعية في دورتهاالمتعلقة به عن تنفيذ اإلجراءات

ت الواليات المحد دة بصيغتها اإلجراءات  م  وفق طلبهاالمعد لة وأقر  إلى المكتب أن يقد ِّ
تها . (2)تقارير عن تنفيذ اإلجراءات المعد لة ويُقد م التقرير الحالي عملا بالوالية التي أقر 

 .(3)عشرة التاسعة الجمعية في دورتها

، ذي ICC-ASP/19/Res.6من منطوق قرارها  19الجمعية، في الفقرة  ["رحبتو"] -3
الذي اعتمدته في العنوان "تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف"، 

بالمناقشة المشتركة التي أجراها فريق الخبراء المعني عشرة، " التاسعة دورتها
بتعزيز التعاون مع المحكمة والتي نظمها الميسرون المشاركون بشأن التعاون 

 .(4)"].[2020تشرين األول/أكتوبر  5عدم التعاون في وجهات التنسيق المعنية ب

 ICC-ASP/19/Res.6 من منطوق قرارها 24الجمعية، في الفقرة  ]أشارت[""كما  -4
-ICC اإلجراءات المتعلقة بعدم التعاون التي اعتمدتها الجمعية في قرارهاإلى "

ASP/10/Res.5، المعدل بقرار الجمعية ICC-ASP/17/Res.5 ،بما ال مع القلق  [سل مت]و
يزال يترتب على عدم تنفيذ طلبات المحكمة من آثاٍر سلبية على قدرتها على تنفيذ 

ا بقرار [أحاطت]و، واليتها  .(5)بشأن عدم التعاون" السابقةالمحكمة  اتعلما

 ICC-ASP/19/Res.6 من منطوق قرارها 25في الفقرة  ،الجمعية "]أشارت[" كما -5
مجموعة األدوات المتعلقة بتنفيذ البعد غير الرسمي من إجراءات الجمعية المتعلقة إلى "

الدول  ]شجعت[و ،ICC-ASP/17/31 لقرارلالثالث  المرفق المعد لة بوصفهابعدم التعاون، 
ا من أجل تحسين تنفيذ على استعمال مجموعة األدوات حسب األطراف ما تراه مناسبا

 .(6)بعدم التعاون"إجراءات الجمعية المتعلقة 

ا  الجمعية ""]أحاطت[و -6 -ICC من منطوق قرارها 26، في الفقرة أيضا

ASP/19/Res.6 ،" بالجهود التي يبذلها  ]رحبت[وبتقرير المكتب بشأن عدم التعاون،  علماا
بأن رئيس  ]ذك رت[ورئيس الجمعية لتنفيذ إجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون، 

جميع أصحاب  ]ناشدت[والجمعية جهة تنسيٍق للمنطقة الخاصة به بحكم منصبه، 
في مساعدة رئيس جمعية الدول األطراف،  االستمرار على جميع المستويات، المصلحة،

بما في ذلك عند اضطلعه بمهامه بدعٍم من جهات التنسيق الوطنية المعنية بعدم 
 .(7)التعاون"

                                                           
(1)

 منه، 10الفقرة ) ASP/11/Res.8-ICCمنه(، ومرفقه المعد ل بالقرار  9)الفقرة  ASP/10/Res.5-ICCالقرار  
 ومرفقه األول(.

(2)
 .(ومرفقه الثاني منه، 31)الفقرة  ASP/17/Res.5-ICCالقرار  

(3)
-3حتى ك -3]في النسخة العربية منه  ل-3ي حتى -3)مرفقه األول )الفقرات  ،ASP/19/Res.6-ICCالقرار 

 ((.ي[-3بسبب وجود فقرة زائدة رقمها  م
(4)

 .منه( 19)الفقرة  Res.6/19ASP/-ICCالقرار  
(5)

 .منه( 24)الفقرة  Res.6/19ASP/-ICCالقرار  
(6)

 .منه( 25)الفقرة  Res.6/19ASP/-ICCالقرار  
(7)

 .منه( 26)الفقرة  ASP/19/Res.6-ICCالقرار  
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 ،ICC-ASP/19/Res.6 من منطوق قرارها 27في الفقرة  ،الجمعية "]ذك رت["كما  -7
"بدور جمعية الدول األطراف ومجلس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد 

 ]رحبت[ومن نظام روما األساسي،  87من المادة  7، والفقرة 87من المادة  5الفقرة في 
 .(8)بالجهود التي تبذلها الدول األطراف لتعزيز العلقة بين المحكمة والمجلس"

ا  الجمعية ]طلبت[ و -8 -ICC من منطوق قرارها 28في الفقرة ، أيضا

ASP/19/Res.6 ،الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعالج مجلس  "إلى
األمن البلغات التي يتلقاها من المحكمة بشأن عدم التعاون عملا بنظام روما األساسي، 

 []شجعت ورئيس الجمعية والمكتب على مواصلة التشاور مع مجلس األمن،  ]شجعت[و
ا كلا من الجمعية ومجلس األمن على تعزيز  في هذا  [هما]تواصلأيضا

 .(9)الشأن"

-ICCمن منطوق قرارها  29الجمعية، في الفقرة  "وكذلك "]أحاطت[ -9

ASP/19/Res.6 ،" ا مع التقدير بالتطور االيجابي الذي حدث في السودان بعد  علما
حالة من عدم التعاون سادت على مدى عقد من الزمان وتشجع السلطات 

التعاون الفعال في تنفيذ والية الجديدة على اإلسهام بشكل مجد من خلل 
 .(10)].[1593المحكمة وقرار مجلس األمن 

-ICC من منطوق قرارها 30في الفقرة الجمعية،  "[]أحاطتوكذلك " -10

ASP/19/Res.6 ،" ا باألوامر السابقة الصادرة من الدائرة التمهيدية والموجهة إلى  علما
معلومات عن سفر المشتبه المسجل بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها في حالة وجود 

الدول على أن تتبادل مع جهات التنسيق المعنية بعدم التعاون أي معلومات  ]حثت[بهم، و
 .(11)"].[بشأن السفر المحتمل أو المؤكد لألشخاص الذين صدرت أوامر بالقبض عليهم

إلى رئيس الجمعية مواصلة "عشرة،  التاسعةالجمعية، في دورتها  و"]طلبت[" -11
بنشاط وبشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وفقا إلجراءات التواصل 

حاالت عدم التعاون ولمتابعة مسألة عدم التعاون  الجمعية المتعلقة بعدم التعاون، لمنع
تبادل أي معلومات  [طلبت"]كما إن الجمعية . (12)].[" المحالة من المحكمة إلى الجمعية

تتعلق بالسفر المحتمل أو المؤكد ألشخاص صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهم على 
 طلبت"] وكذلك. (13)"[الفور مع المحكمة من خلل جهات التنسيق المعنية بعدم التعاون

إلى المكتب أن يواصل االشتراك بنشاط طوال فترة ما بين الدورتين مع جميع [ الجمعية
المصلحة ذوي الصلة في مواصلة ضمان التنفيذ الفعال اإلجراءات الجمعية أصحاب 

المتعلقة بعدم التعاون، وأن يقدم تقريرا عن أنشطته إلى الجمعية في دورتها 
 .(14)"العشرين

من بين عي ن أن تُ اإلجراءات المتعلقة بعدم التعاون  نصمن  17ويُطلب في الفقرة  -12
، أو خمس إذا طلب ذلك الرئيس، على تنسيقجهات  أربع ول األطرافدجميع الأعضاء 

 ابصفته اعمل بحكم منصبهت ةالعادل؛ مع العلم بأن الرئيسأساس مبدأ التمثيل الجغرافي 
 .(15)ابمنطقته تنسيق خاصةا  جهةَ 

أبريل نيسان/ 8ليشتي في -ن المكتب األرجنتين وكرواتيا وإيرلندا وتيمورعي  و -13
ا تؤدي دور جهات  مايوأيار/ 12وكوت ديفوار في  2021 فيما  التنسيقبصفتها بلدانا

                                                           
(8)

 .منه( 27)الفقرة  ASP/19/Res.6-ICCالقرار  
(9)

 .منه( 28)الفقرة  ASP/19/Res.6-ICCالقرار  
(10)

 .منه( 29)الفقرة  ASP/19/Res.6-ICCالقرار  
(11)

 .منه( 30)الفقرة  ASP/19/Res.6-ICCالقرار  
(12)

 منه(. ك-3مرفقه األول )الفقرة ، ASP/19/Res.6-ICCالقرار  
(13)

 منه(. ل-3مرفقه األول )الفقرة ، ASP/19/Res.6-ICCالقرار  
(14)

 منه(. م-3مرفقه األول )الفقرة ، ASP/19/Res.6-ICCالقرار  
(15)

 منه(. 17مرفقه الثاني )الفقرة ، ASP/17/Res.5-ICCالقرار  
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ومعلوم  (16).اإلقليمية "( كل فيما يخص مجموعتهالتنسيقبعدم التعاون )"جهات يتعلق 
، ما يستتبع انخراط بصفتها دوالا  اتنهض به مهمةتعي ن باعتبار أن لها التنسيق جهات  أن

يعين في نيويورك والهاي والسياسي الرف ماسيالبلدان المعنية على المستويين الدبلُ 
 عواصم وشتى السفارات بحسب االقتضاء.وال

ع بها خلل فترة ما بين الدورة هذا التقرير األنشطة المضطلَ ويشمل  -14
 للجمعية. العشرين عشرة والدورة التاسعة

بعدم التعاون بـ "خطة العمل الشاملة لتقييم  وترحب جهات التنسيق المعنية -15
بما في ذلك متطلبات اتخاذ مزيد من اإلجراءات"  ،توصيات فريق الخبراء المستقلين

 28واعتمدها المكتب في  وحزيران/يوني 30التي اقترحتها آلية االستعراض في 
في  االستعراضو"تصنيف التوصيات والمسائل المتبقية" التي قدمتها آلية  وتموز/يولي

استعراض عقب التقرير النهائي " ،مايوأيار/ 31أبريل واعتمدها المكتب في نيسان/ 4
 30بتاريخ  ،"الخبراء المستقلين للمحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي

 289و 286و 284علما بأن التوصيات  التنسيقتحيط جهات و. 2020سبتمبر أيلول/
 لنظر فيها عند اعتماد خطة العمل الشاملة.ا ُحددتقلين من استعراض الخبراء المس

ا   الدول األطرافنات ذات الصلة: إجراءات المحكمة والمعاي   -ثانيا

من نظام روما األساسي، تتعاون الدول األطراف، وفق أحكام  86عملا بالمادة  -16
ا كاملا مع المحكمة فيما تجريه من عمليات تحقيٍق  وأعمال النظام األساسي، تعاونا

من  89 وتقضي المادة مقاضاةٍ في الجرائم التي تندرج ضمن إطار اختصاص المحكمة.
ا يزل يُنتظر تنفيذه من مةٌ بتنفيذ النظام األساسي بأن الدول األطراف ملزَ  مر ااألوما لـم 

 تقديمهم إلى المحكمة.ببالقبض على المشتبه فيهم و

 أطراف.ول دبشأن عدم تعاون إجراءات في المحكمة أي  تُقَمولم  -17

ا  مة الإجراءات المحكمة والمعاي نات ذات الصلة: الدول  -ثالثا ملز 

مجلس األمن التابع لألمم التعاون مع المحكمة عمالا بقرار لب

 المتحدة

( الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 2005) 1593عملا بالقرار  -18
مع المحكمة األطراف في النزاع في دارفور  يجب أن تتعاون حكومة السودان وسائر"

م والمد عية العامة  ا كاملا وأن تقد ِّ  (17)".كل ما قد يلزم من المساعدةإليهما تعاونا

مة بالتعاون مع ملزَ تُقَم في المحكمة أي إجراءات بشأن عدم تعاون دول ولئن لم  -19
 التنسيقفإن جهات قراٍر صادٍر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ب عملا المحكمة 

 .خلل فترة ما بين الدورتين زيارات رسمية إلى السودانب قامالمكتب أن  تشير

بزيارة رسمية للخرطوم  ،خلل فترة ما بين الدورتينبِّْنسودا،  السيدة فاطو وقامت -20
بغية إرساء األساس للتعاون بين مكتبها وحكومة  السودانيةَ  قابلت السلطاتِّ فبالسودان 

تتمحور مذكرة تفاهم  2021فبراير شباط/في وقت الحق في  . وُوقعتجمهورية السودان
 ،في عهدة المحكمة الجنائية الدولية الموجود التعاون في التحقيق بشأن المشتبه به حول

ا باسم علي  بين مكتب  ،كوشيب(السيد علي محمد علي عبد الرحمن )المعروف أيضا
 28في الفترة من قامت السيدة بنسودا والمدعي العام وحكومة جمهورية السودان. 

بزيارة ثانية إلى السودان سافرت خللها إلى  2021يونيو حزيران/ 2مايو إلى أيار/
                                                           

(16)
 ، المتاح ]باإلنكليزية[ عبر الرابط:2020شباط/فبراير  25جمعية الدول األطراف المؤرخ بـ قرار مكتب 
 da%20and%20decisions.pdf%20Agen-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/Bureau2%20-https://asp.icc 

 
(17)

 S/RES/1593 (2005)  منه( 2)الفقرة 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/Bureau2%20-%20Agenda%20and%20decisions.pdf
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مع الضحايا والمجتمعات المتضررة في معسكرات النازحين داخلياا.  وتواصلتدارفور 
 .اليات دارفور ثم تواصلت مع السلطات الوطنية في الخرطوموالتقت بسلطات و

خان زيارة رسمية إلى الخرطوم في الفترة  أحمدأجرى المدعي العام السيد كريم و -21
وتواصل مع مسؤولين في حكومة السودان وشركاء  2021أغسطس آب/ 12و 6ما بين 

دوليين آخرين في السودان. وفي ختام هذه الزيارة تم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة 
دارفور بين مكتب المدعي العام  حالةللتعاون في التحقيق مع جميع المشتبه بهم في 

 وحكومة جمهورية السودان.

 هذه الفرصة للتواصل وطلبت من جميع األطراف تهيئةَ  وتشجع جهات التنسيق -22
دعم هذا التطور اإليجابي من أجل تعزيز التعاون في مساندة نهوض المحكمة بمهامها 

 .وأنشطتها

( الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2011) 1970وعملا بالقرار  -23
ا كاملا  وأن ة والمد عية العامة مع المحكميجب على السلطات الليبية أن تتعاون تعاونا

م   كل ما قد يلزم من مساعدة.إليهما تقد ِّ

ولم تُقَم في المحكمة أي إجراءات بشأن عدم تعاون دول ملَزمة بالتعاون مع  -24
 المحكمة عملا بقراٍر صادٍر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

ا رابع غير إجراءات المحكمة والمعاي نات ذات الصلة: الدول  -ا

 األطراف

أي التزام الدول غير األطراف في نظام روما األساسي  لم يكن يقع على عاتقلئن  -25
جميع الدول والمنظمات المعنية من بين المنظمات اإلقليمية وسائر  فإن بموجبه

مجلس  على التعاون الكامل مع المحكمة والمد عية العامة عملا بقراَري ث  المنظمات تُحَ 
 (.2011) 1970( و2005) 1593األمن 

 ولم تُقَم في المحكمة أي إجراءات بشأن عدم تعاون دول أطراف. -26

ا  والدول  التدابير التي اتخذها رئيس الجمعية والمكتب -خامسا

 أصحاب الشأناألطراف وسائر 

قصارى جهدها الدول  بذلثابر رئيس الجمعية طيلة السنة على التذكير بأهمية  -27
 .بهمالقبض على مشتبه بمن أوامر عن المحكمة ما صدر لتنفيذ 

عن إمكان سفر أشخاص أصدرت  بامتنان معلوماتٍ  التنسيققد تلقت جهات و -28
ُعلِّم أنهم قاموا بأسفاٍر دولية خلل الفترة المفاد عنها، من المحكمة أوامر بالقبض عليهم 

 المحكمة ومن شتى الدول األطراف ومن ممثلي المجتمع المدني.

من  ورودهاحاالت وأطلعت جهات التنسيق المحكمة على المعلومات المعنية في  -29
 المجتمع المدني.من دوٍل أطراٍف أو 

األسفار كل ما ُعلِّم به من الدول األطراف ب خطارعلى إالتنسيق كما ثابرت جهات  -30
 المعتزم القيام بها وذلك من خلل عمل كٍل من هذه الجهات مع مجموعتها اإلقليمية.

عن امتنانها لمثابرة الدول األطراف على إعلمها بما  جهات التنسيقد أعربت قو -31
على الدول التنسيق األسفار. وأثنت جهات هذه فيما يتعلق ب ةدبلوماسياتخذته من تدابير 

من الدول على الوفاء بالتزاماتها بالتعاون لتشجيع غيرها خطوات األطراف التي اتخذت 
 الكامل.
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ا   األمن التابع لألمم المتحدةمجلس  -سادسا

والثالث والثلثين  الثانيخلل الفترة المفاد عنها قدمت المد عية العامة تقريريها  -32
(، وذلك في 2005) 1593إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عملا بقراره والثلثين 

 تطلعأُ و، على الترتيب. 2021حزيران/يونيو  9و 2020األول/ديسمبر  كانون 10
على أن مكتب المدعي العام قد اتخذ خطوات مهمة نحو التعاون البناء  ةالعام ةالمدعي

 ،بين المحكمة والحكومة االنتقالية في السودان لمعالجة القضايا العالقة في حالة دارفور
نظام روما  يصونهالتكامل الذي مبدأ مع العلم بأن المكتب سيظل يحترم كل االحترام 

بموجب منظومة نظام روما نت المد عية العامة أن المكتب اعتمد، بي  قد ل (18).األساسي
األساسي، على الدول من أجل توقيف المشتبه بهم الفارين من المساءلة أمام المحكمة 
الجنائية الدولية، والقبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة، وأن  مجلس األمن يؤدي دوراا 

المد عية العامة دت وجد  . (19)ه االلتزاماتحيوي األهمية في السهر على الوفاء بهذ
م الدعم اللزم لتمكين المحكمة من االضطلع بالمهام  مناشدتها مجلس األمن أن يقد ِّ

 بموجبة الحالة إليها حالالمنوطة بها في إطار واليتها بموجب نظام روما األساسي إثر إ
 .(20)1593قرار المجلس 

المحكمة وحكومة السودان فتحا صفحة جديدة وذكرت المدعية العامة كذلك أن  -33
ا  15في علقتهما وأبلغا أنه في هذا السياق، زارت دارفور ألول مرة منذ أكثر من  عاما

ن أن هذا التطور يبي ِّ المد عية العامة . ورأت منذ أن أحال المجلس الحالة إلى المحكمة
العمل التعاوني وكذا  المتحدةواآلتي في حينه الذي تقدمه األمم  الدعم الفعال أهمية

مجلس األمن التابع ودعت أعضاء  ،إطار منظومة نظام روما األساسي ضمنالمتفاني 
بغية والدول األطراف والمجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم والتعاون  لألمم المتحدة

ا تزلالتكفل بالقبض على باقي السودانيين الذين صدرت أوامر بالقبض عليهم  سارية  لـم 
 .(21)تقديمهم إلى المحكمةبالمفعول، و

 17في المد عية العامة إليه قد مت ( 2011) 1970عملا بقرار مجلس األمن و -34
حادي تقريريها ال، على الترتيب، 2021الثاني/نوفمبر  تشرين 23و 2021أيار/مايو 
ذات صلة بالتعاون وبعدم عدة جوانب تناولت فيهما  اللذين والثاني والعشرين  العشرين
الدعم من أجل  هبما فيوغيره من األطراف المزيد من الدعم  المجلس إلى طالبةا التعاون، 

القبض على المشتبه بهم الذين أصدرت المحكمة في هذه الحالة أوامر بالقبض عليهم 
 .(22)مهم إليهاقديوت

ا   المشاورات بشأن عدم التعاون  -سابعا

المعنية بعدم التعاون في مشاورات  جهات التنسيقعملا بوالية المكتب، انخرطت  -35
على فعالية تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة وتقديم  بغية السهر المعنيين أصحاب الشأنمع 

 .العشرينإلى الجمعية في دورتها  األنشطة المعنيةتقريٍر عن 

                                                           
(18)

ما إلى مجلس األمن الثاني والثلثين والثالث والثلثين انظر تقريَري المحكمة الجنائية الدولية   اللذين قُد ِّ
-https://www.icc( المتاحين عبر الرابط 2005) 1593 التابع لألمم المتحدة عملا بقراره

cpi.int/about/otp/Pages/otp-reports.aspx ا محضر جلسة ذات صلة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة ؛ انظر أيضا
لت فيه اإلحاطات ذات الصلة التي قدمتها المد عية العامة للمحكمة  وتقرير عن مجرى اجتماع آخر له تُنُووِّ

 الجنائية الدولية.
(19)

 الذكر.المرجع اآلنف  
(20)

 المرجع اآلنف الذكر. 
(21)

 المرجع اآلنف الذكر. 
(22)

ما  والثاني والعشرين العشرينالحادي وانظر تقريَري المد عية العامة للمحكمة الجنائية الدولية   اللذين قُد ِّ
-https://www.icc(، المتاحين عبر الرابط 2011) 1970إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عملا بقراره 

cpi.int/about/otp/Pages/otp-reports.aspx ا تقريرين عن مجرى اجتماعين لمجلس األمن التابع لألمم ؛ انظر أيضا
لت فيهما اإلحاطات ذات الصلة التي قدمتها المد عية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.  المتحدة تُنُووِّ
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 2021مايو أيار/ 15اجتماعات التخطيط االستراتيجي في  التنسيقعقدت جهات و -36
نوفمبر لمناقشة برنامج العمل تشرين الثاني/ 4أكتوبر وتشرين األول/ 8مايو وأيار/ 25و

عملية  إعداده في إطاروال سيما بعد كل مرحلة من مراحل  ،وتحديثه 2021لعام 
اب الواليات مع في اجتماعات أصح التنسيقشاركت جهات واالستعراض الجارية. 
يونيو حزيران/ 3والتي استضافها رئيس الجمعية في  ،االستعراضممثلي الدول في آلية 

الخبراء لنظر في توصيات بخصوص المناقشة خارطة الطريق  ،يوليوتموز/ 15و
النظر  بشأنآلية االستعراض على التقدم المحرز  التنسيق. كما أطلعت جهات المستقلين

 .289و 286و 284 التوصيات وهي ،إليها المسندةفي التوصيات 

ا   التوصيات  -ثامنا

ا بهذا التقرير وأن تعتمد الجمعية بأن تحيط  جهات التنسيقتوصي  -37 النص علما
األول بهذا  المقترح المتعلق بالواليات فيما يخص عدم التعاون الوارد في المرفق

 التقرير.

الجمعية مواصلة االنخراط في اتخاذ أنه ينبغي لها ولرئيس  جهات التنسيقترى  -38
من الدول األطراف والجمعية  تتخذه ما باالط لع علىالكفيلة كل ما قد يلزم من التدابير 

 تنفيذها.بو ،اإلحاطة بهذه التدابيربحاالت عدم التعاون، و درءتدابير 

وفيما يتعلق بتطبيق اإلجراءات المتعلقة بعدم التعاون، ينبغي للجمعية أن تطلب  -39
أكثَر ، تنفيذ هذه اإلجراءات على نحٍو جهات التنسيقفيه الرئيس، وإلى  إلى المكتب، بما

ا   .ات ساقا

تضمين جدول أعمال الدورات المقبلة للجمعية بنداا يُنظر  جهات التنسيقوتقترح  -40
 فترات ما بين الدورات.  خللمسائل عدم التعاون التي تقوم في ضمن إطاره 

خلل فترة ما بين الدورتين المشاورات  جهات التنسيقوإضافةا إلى ذلك ستواصل  -41
 بشأن وسائل تعزيز تطبيق اإلجراءات.

رصد المستجدات بمساعدة الدول األطراف أن تواصل  جهات التنسيقوينبغي ل -42
، وأن تقوم دون إبطاٍء ص الذين صدرت أوامر بالقبض عليهمالقضائية وأسفار األشخا

 قد يتوفر من معلومات ذات صلة.  لمحكمة بكل ماا بموافاة

أنه ينبغي للمحكمة أن تواظب على تقديم معلومات محي نة  جهات التنسيقوترى  -43
إلى الجمعية بشأن المستجدات القضائية المتصلة بعدم التعاون وذلك عن طريق الرئيس 

 .جهات التنسيقو

بأن تواظب الدول األطراف على إعلمها بالتدابير  جهات التنسيقوكذلك توصي  -44
 .قيامها تها عندتعاون أو لمعالجالقيام حاالت عدم  لدرءالمتخذة 

أن تقرر الجمعية في دورتها الحادية والعشرين الخطوات  التنسيقتقترح جهات و -45
 جهات التنسيق مواصلة حصيلة، بناءا على 289و 286و 284لتوصيات المتعلقة باالتالية 
 .2021نظر في هذه التوصيات في عام ال هذه
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 المرفق األول

 ج ضمن القرار الجامعر  د  نص ي  

باإلجراءات المتعلقة بعدم التعاون التي اعتمدتها الجمعية بقرارها  تذك ِّر -1
ICC-ASP/10/Res.5  وصيغتها المعد لة بقرار الجمعيةICC-ASP/17/Res.5 ،بقلٍق  وتعترف

على قدرة المحكمة من أثر سلبي عدم تنفيذ طلبات المحكمة  استمرارترتب على بما ي
بما سبق أن صدر  وتحيط علماا طار واليتها، على االضطلع بالمهام المنوطة بها في إ

 عن المحكمة من قرارات متعلقة بعدم التعاون؛

غير الرسمي إلجراءات الجمعية  البعدبمجموعة األدوات الخاصة بتنفيذ  وتذك ِّر -2
الثالث بالقرار  ، بصيغتها المعد لة كما ترد في المرفق(1)المتعلقة بعدم التعاون

ICC-ASP/17/31،  ِّ الدول األطراف على االستعانة بمجموعة األدوات هذه على  عوتشج
 ؛النحو الذي تستنسبه بغية تحسين تنفيذ إجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون

ِّي، (2)عدم التعاون عنبتقرير المكتب  وتحيط علماا  -3 الجهود التي يبذلها رئيس  وتحي 
رن الجمعية لتنفيذ إجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاو بأن الرئيس بحكم منصبه  وتذك ِّ

 وتدعو، (3)بلدهاإلقليمية التي يندرج فيها  المجموعةيخص  فيما تنسيقبصفته جهة يعمل 
رئيس إلى مواصلة تقديم المساعدة إلى ، على جميع المستويات، أصحاب الشأنجميع 

اإلقليمية  جهات التنسيقدعٍم من ب بمهمتهالجمعية، بما في ذلك مساعدته عند اضطلعه 
 ؛المعنية بعدم التعاون

بدور جمعية الدول األطراف ومجلس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون كما  وتذك ِّر -4
ِّي، 7و 5 من النظام األساسي، في فقرتيها 87 تنص عليه المادة الجهود التي تبذلها  وتحي 
 لتعزيز العلقة بين المحكمة والمجلس؛الدول األطراف 

الدول األطراف إلى مواصلة بذل الجهود سهراا على اهتمام مجلس األمن  وتدعو -5
، بالبلغات التي يتلقاها من المحكمة بشأن عدم التعاون عملا بنظام روما األساسي

 عتشج ِّ على المثابرة على التشاور مع مجلس األمن، كما  الجمعية والمكتبَ  رئيسَ  عوتشج ِّ 
 كلا من الجمعية ومجلس األمن على تعزيز تواصلهما فيما يخص هذا الموضوع؛

بالتطور اإليجابي فيما يخص السودان بعد أن ساد في حالته  علماا مع التقدير  وتأخذ -6
التعاون الفعال  على عوتشج ِّ ، منذ الدورة الثامنة عشرة للجمعيةوضٌع من عدم التعاون 

، مع اإلعراب عن القلق بشأن االنقلب 1593األمن مع المحكمة وفقاا لقرار مجلس 
 ؛2021أكتوبر/تشرين األول  25العسكري في السودان في 

بما سبق أن أصدرته الدائرة التمهيدية من أوامر لرئيس قلم  تحيط علماا وإذ  -7
تلقي معلومات متعلقة بأسفار المشتبه فيهم،  عندالتدابير الواجب اتخاذها بشأن المحكمة 

المعنية بعدم التعاون على كل ما قد يتوفر من  جهات التنسيقعلى إطلع ول الد تحث  
أشخاص صدرت أوامر أن يقوم بها  المؤك دأو  من المحتملمعلومات متعلقة بأسفاٍر 

 ؛بالقبض عليهم

جنص  ر  دضمن المرفق المتعلق بالوليات  ي د  ر  و   في القرار الجامع الـم 

أصحاب بن اء مع جميع نشط وتواصل يظل على إلى رئيس الجمعية أن  تطلب
ا إلجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون، المعنيين  الشأن قيام حاالت عدم  لدرءوفقا

                                                           
(1)

 )مرفقها الثاني(. ASP/15/31/Add.1-ICCالوثيقة  
(2)

 .23/20ASP/-ICCالوثيقة  
(3)

 .منها( 12)الفقرة  ASP/11/29-ICCالوثيقة  
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تحيلها المحكمة إلى قد مسألة تتعلق بعدم التعاون  كل  التعاون وللمتابعة فيما يخص 
 الجمعية؛

كل بالمحكمة  بموافاةن إبطاء المعنية بعدم التعاون دو جهات التنسيققيام  وتطلب
ما قد يتوفر من معلومات متعلقة بأسفاٍر من المحتمل أو المؤك د أن يقوم بها أشخاص 

 ؛صدرت أوامر بالقبض عليهم

إلى المكتب أن يثابر على التواصل النشط طيلة فترة ما بين الدورتين مع  وتطلب
مواصلة العمل سهراا على فعالية تنفيذ إجراءات الجمعية المعنيين ل أصحاب الشأنجميع 

م تقريراا عن أنشطته إلى الجمعية في دورتها  الحادية المتعلقة بعدم التعاون وأن يقد ِّ
 العشرين.و
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 المرفق الثاني

 إجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون

إن إجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون من أجل معالجة امتناع أي دولة طرف، 

، عن المتعلقة بالتعاونمن طلبات المحكمة معي ن أي دولة يتعي ن عليها التقيد بطلٍب  أو

عبر الرابط المتاح  ICC-ASP/17/Res.5 ق الثاني بالقرارالوفاء بالتزاماتها، ترد في المرف

 :التالي

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/RES-5-ARA.pdf 

 المرفق الثالث

غير الرسمي إلجراءات الجمعية  البعدمجموعة أدوات لتنفيذ 

 المتعلقة بعدم التعاون

غير  البعدالمعنية بعدم التعاون مجموعة األدوات الخاصة بتنفيذ  جهات التنسيقوضعت 

الرسمي إلجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون وذلك بمثابة مورد مهيأ للدول 

التدابير غير الرسمية التي تشتمل عليها اإلجراءات تنفيذ تحسين األطراف من أجل 

عدم  عنالثالث بتقرير المكتب  قرفمرد هذه المجموعة في التالمتعلقة بعدم التعاون. و

 :المتاح عبر الرابط التالي( ICC-ASP/17/31) التعاون

ARA.pdf#page=14-31-17-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-https://asp.icc 

____________ 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/RES-5-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-31-ARA.pdf#page=14

