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  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١-١٢نيويورك، 

 

 

 ة اإلجراءات احملتملتقرير املكتب عن 

 لجمعية فيما يتعلق بعدم التعاونل

  

   األمانةمذكرة من

ديـسمرب  / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ICC-ASP/9/Res.3 من القرار    ١٢عمال بالفقرة   
 يف هذه الوثيقة التقرير املتعلق بعدم التعاون لكـي          ، يقدم مكتب مجعية الدول األطراف     ٢٠١٠

  . تنظر فيه اجلمعية

  معلومات أساسية  - أوال

  :لى ما يلي من نظام روما األساسي ع١١٢ من املادة ٢تنص الفقرة   - ١

  :تقوم اجلمعية مبا يلي”

، يف أي مسألة تتعلـق      ٨٧ من املادة    ٧ و ٥النظر، عمال بالفقرتني      )و(  
  بعدم التعاون؛

أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسي ومع القواعد             )ز(  
  “.اإلجرائية وقواعد اإلثبات

  : على ما يلي٨٧ من املادة ٧ و٥وتنص الفقرتان   - ٢

 إىل تقدمي للمحكمة أن تدعو أي دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي )أ(  - ٥”
املساعدة املنصوص عليها يف هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه              

  ؛الدولة أو على أي أساس مناسب آخر

يف حالة امتناع دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي، عقدت ترتيبا            ) ب(  
كمة، عن التعاون خبصوص الطلبات املقدمة مبقتضى ترتيب أو خاصا أو اتفاقا مع احمل
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اتفاق من هذا القبيل، جيوز للمحكمة أن ختطر بذلك مجعية الـدول األطـراف أو      
  “.جملس األمن إذا كان جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة

يف حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من احملكمة مبا يتنـاىف                - ٧”
وأحكام هذا النظام األساسي وحيول دون ممارسة احملكمة وظائفها وسلطاا مبوجب 

، جيوز للمحكمة أن تتخذ قراراً ذا املعىن وأن حتيل املسألة إىل مجعيـة              هذا النظام 
الدول األطراف أو إىل جملس األمن إذا كان جملس األمن قـد أحـال املـسألة إىل     

  “.احملكمة

 كـانون   ١٠ الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة يف         اجلـامع لقرار   من ا  ١٢وتنص الفقرة     - ٣
   )١(: على ما يلي٢٠١٠ديسمرب /األول

تسلم بالتأثري السليب الذي قد يؤدي إليه عدم تنفيذ طلبات احملكمة على قدرة احملكمة                - ١٢”
على تنفيذ واليتها، وتطلب إىل املكتب أن يعد تقريراً بشأن اإلجراءات اليت قد يلزم اختاذها من 

 املتعلقة بالنظر يف أي مسألة متعلقة بعدم التعاون وأن          ا من أداء واليته   اانب اجلمعية لتمكينه  ج
  “يقدم هذا التقرير إىل اجلمعية يف دورا العاشرة؛

   وطبيعتهاالتعاونالنطاق العام إلجراءات عدم   - ثانيا

اع دولـة   لغرض إجراءات اجلمعية ذات الصلة، ميكن فهم عدم التعاون على أنه امتن             - ٤
الدولـة  "املشار إليها فيما بعد بعبـارة       (طرف دخلت يف ترتيب خاص أو اتفاق مع احملكمة          

 مـن النظـام     ٩٣ و ٨٩املادتان  ( حمدد من احملكمة قصد التعاون       عن االمتثال لطلب  ") ةاملطلوب
  . من النظام األساسي٨٧ من املادة ٧والفقرة ) ب(٥، على النحو املعرف يف الفقرة )األساسي

ويتعني متييز ذلك عن احلالة اليت ال يوجد فيها أي طلب حمدد مـن احملكمـة ومـع                    - ٥
ذلك يتعني على الدولة الطرف أن تطبق نظام روما األساسي حملياً حبيث يتسىن هلـا                 

. االمتثال لطلبات احملكمة، وهو ما قد يؤدي إىل عدم التعاون يف األجل املتوسط أو الطويـل               
و ما ينظر فيه هنا، مبا أنه سبق للجمعية تناوله يف سياق العمل املتواصل              وليس هذا السيناريو ه   

  .بشأن التعاون، وال سيما يف املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل التابع للمكتب يف الهاي

وبالنظر إىل دور كل من احملكمة واجلمعية، فإن أي رد من اجلمعية سيكون ذا طبيعة                 - ٦
 . من النظام األساسي١١٢ يستند إىل اختصاصات اجلمعية مبوجب املادة غري قضائية وسيتعني أن

أكيد أن للجمعية أن تدعم فعالية نظام روما األساسي من خالل بذل جهود سياسية ودبلوماسية 
بيد أنه ليس هلذه اجلهود أن حتل حمل القرارات القضائية . لتعزيز التعاون والتصدي لعدم التعاون

  .مة يف اإلجراءات اجلاريةاليت ستتخذها احملك

                                                             

الـدورة   الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،             )١(
-ICC ، الد األول، اجلزء الثالـث،     )ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠- ٦التاسعة، نيويورك،   

ASP/9/Res.3.  
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وفيما يتعلق باحلاالت امللموسة لعدم التعاون، قد يتطلب السيناريوهان التاليان إجراءا             - ٧
  :من اجلمعية

 وحـسب   )٢(.سيناريو حتيل فيه احملكمة مسألة عدم تعـاون إىل اجلمعيـة            )أ(  
  ؛ ال تستلزم عاجال من اجلمعية لتحقيق التعاون وقدالظروف، قد تستلزم املسألة إجراء

 مـسألة عـدم      مل حتل بعد   احملكمةيحتمل فيه أن    بصفة استثنائية، سيناريو      )ب(  
لكن هناك أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن حادثا معيناً وخطرياً يتعلق           والتعاون إىل اجلمعية بعد،     

 مـن نظـام رومـا    ٨٩املادة  (تقدميهبعدم التعاون بشأن طلب إللقاء القبض على شخص أو       
 يف حتقيق  أن يساعدلجمعيةلإجراء عاجل من شأن  على وشك الوقوع أو يقع حالياً و)سياألسا

  )٣(.التعاون

ال تشري اإلجراءات املقترحة واملبينة يف هذه الوثيقة سوى إىل الدول املطلوبة على النحو   - ٨
قات ذات  املعرف أعاله، وال تشري إىل الدول غري األطراف اليت مل تدخل يف أي ترتيبات أو اتفا               

 بيد أن هذه اإلجراءات لن تخل بأي حال من األحوال بأي خطوات قـد          )٤(.صلة مع احملكمة  
  .فيما يتعلق ذه الدول) وعدمه(بشأن التعاون ) وأجهزا الفرعية(تتخذها اجلمعية 

  ج عام إلجراءات عدم التعاون  - ثالثا

لفة يتعني اعتمادهـا، وإن     إجراءات خمت ) ب(٧و) أ(٧يستلزم سيناريوها عدم التعاون       - ٩
  .كان من الوارد أن تتداخل جزئياً

مبا يف ذلك إعطاء بعض العناصر العلنية تفيد بأن رداً رمسياً، ) أ(٧سيقتضي السيناريو و  - ١٠
وحسب . السيناريو قد انطلق مبوجب قرار رمسي من احملكمة يقضي بإحالة املسألة إىل اجلمعية            

 تدعو إىل التماس رد غري رمسي وعاجل استباقا         وضوعيةخصوصيات املسألة، قد توجد أسس م     
  .لرد رمسي، ال سيما إذا كان حتقيق التعاون ال يزال أمرا وارداً

                                                             

قرار يبلغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة ومجعية "انظر على سبيل املثال قرارات الدائرة التمهيدية األوىل   )٢(
، ٢٠١٠أغسطس / آب٢٧، "الدول األطراف يف نظام روما األساسي بشأن وجود عمر البشري يف إقليم مجهورية كينيا

ICC-02/05-01/09قرار يبلغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة ومجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي بشأن"؛ و 
قرار يبلغ "؛ وICC-02/05-01/09، ٢٠١٠أغسطس / آب٢٧، "الزيارة اليت قام ا عمر البشري مؤخراً إىل مجهورية تشاد

جملس األمن التابع لألمم املتحدة ومجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي بشأن الزيارة اليت قام ا عمر البشري 
  .ICC-02/05-01/09، ٢٠١١مايو / أيار١٢، "مؤخراً إىل جيبويت

إذا كانت احملكمة مل تحل املسألة إىل اجلمعية بعد ومل تكن املسألة ذات طابع استعجايل، يبدو أن ليس هناك   )٣(
بدال من ذلك، يرجع للمحكمة أن تقرر مدى بدء إجراء اجلمعية بإحالة املسألة إىل . أي إجراءات حمددة يتعني اختاذها

 .اجلمعية أم ال
 .هذه الدول الثالثة" تعاونعدم " نظام روما األساسي أي أحكام ختص ال يتضمن  )٤(
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رداً عاجال، ولكنه غري رمسي متامـاً علـى الـصعيدين           ) ب(٧يقتضي السيناريو   وس  - ١١
 اجلمعيـة   ، حبيث يصعب التوفيق بينه وبني اجلدول العادي الجتماعات        الدبلوماسي والسياسي 
وقد أثبتت التجربة السابقة أن املكتب، الذي جيتمع شهرياً يف مقر األمم . وهيئاا الفرعية احلالية

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

  ينة إلجراءات عدم التعاوناقتراحات مع  - رابعا

 مع االحترام الكامل لسلطة سيتعني على املكتب واجلمعية تنفيذ اإلجراءات املبينة أدناه  - ١٢
واستقاللية احملكمة وإجراءاا، على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسـي والنظـام              

وجيب على .  قرارات احملكمةوترمي هذه اإلجراءات إىل تعزيز تنفيذ )٥(.الداخلي وقواعد اإلثبات
مناقشات مجيع اجلهات الفاعلة املعنية أن حترص على أال تؤدي مشاركتها يف هذه اإلجراءات إىل 

 وتتناول  . إليها احملكمة  خلصتبشأن األسس املوضوعية لطلب احملكمة أو النيل من النتائج اليت           
جراءات اليت تتخذها الدول على      باإل تخلهذه اإلجراءات دور اجلمعية وأجهزا الفرعية وال        
  .الصعيدين الثنائي أو اإلقليمي من أجل تعزيز التعاون

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

  إطالق العملية  - ١

ال ينبغي إلجراء رمسي، وعلين إىل حد ما، تتخذه اجلمعية ملعاجلة حاالت عدم التعاون،   - ١٣
وينبغي إحالة أي قرار     )٦(. اجلمعية موجه إىل  إال بقرار من احملكمة بشأن عدم التعاون         قأن يطلَ 

بيان وينبغي إبالغ عامة اجلمهور عن طريق . من هذا القبيل إىل مجيع الدول األطراف دون تأخر
   .صحفي صادر عن أمانة مجعية الدول األطراف

  إجراء ممكن  - ٢

 ملعاجلة املسألة، مع مراعاة إمكانية استمرار  عدة خطواتبعد قرار احملكمة، ميكن اختاذ  - ١٤
  :املساعي احلميدة لرئيس اجلمعية على النحو املوصوف أدناه

حتقيق   فيهاإذا كانت املسألة يف مرحلة ال يزال: عقد اجتماع طارئ للمكتب  )أ(  
خـالل مهلـة     عاجل من جانب اجلمعية، أمكن عقد اجتماع للمكتب          التعاون وارداً بإجراء  

                                                             

  .، اجلزء الثاين ألف)Corr.1 وICC-ASP/1/3 (٢٠٠٢... الدورة األوىل ... الوثائق الرمسية   )٥(

أغـسطس  / آب ٢٧،  ICC-02/05-01/09على سبيل املثال، الدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة اجلنائية الدولية            )٦(
 ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢٧،  ICC-02/05-01/09، والدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة اجلنائية الدوليـة         )كينيا( ٢٠١٠

 ).جيبويت (٢٠١١مايو / أيار١٢، ICC-02/05-01/09الدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة اجلنائية الدولية  و) تشاد(
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 ويكون االجتماع فرصة لتلقي تقرير شفوي من الرئيس عن أي إجراء متخذ، وللبت يف .قصرية
  .أي إجراء آخر سيتعني اختاذه

ذكر توجيه رسالة مفتوحة من رئيس اجلمعية، باسم املكتب، إىل الدولة املعنية، ي) ب(  
 )٧(.ل حمدد ال يتجاوز أسبوعني     يف أج  الدولة فيها بواجب التعاون ويطلب آراءها بشأن املسألة       

ولرئيس اجلمعية أن يوجه نسخة من الرسالة إىل مجيع الدول األطراف، يشجعهم فيها على إثارة 
  ع الدولة املطلوبة، عند االقتضاء؛املسألة يف اتصاالت ثنائية م

لدى انقضاء األجل أو لدى تلقي رد كتايب، ميكن عقد اجتماع للمكتـب               )ج(  
  كيفية بشأن، يدعى إليه ممثل للدولة املعنية من أجل تقدمي آراء الدولة            )راءعلى مستوى السف  (

  ؛تعاوا مع احملكمة يف املستقبل

الحقا، وشريطة أن يتقرر عقد الدورة املقبلة للجمعية بعد اجتماع املكتب             )د(  
لعامـل يف  بأزيد من ثالثة أشهر، ميكن للمكتب أن يطلب إىل الفريق ا  ) ج(املشار إليه يف البند     

ويشمل .  ليتسىن إجراء حوار مفتوح مع الدولة املطلوبةنيويورك عقد جلسة علنية بشأن املسألة
ذلك مشاركة الدول األطراف، واملراقبني، وممثلي اتمع املدين على النحو املنصوص عليه حالياً 

  ؛ )٨(.يف النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف

أو (ير للمكتب عن نتائج هذا احلوار إىل الدورة املقبلة الحقا، ميكن تقدمي تقر  )هـ(  
  مبا إذا كانت املسألة تستوجب إجراء من اجلمعية؛للجمعية، مبا يف ذلك تقدمي توصية ) اجلارية

للجمعية، ميكن مناقشة التقرير يف جلسة عامة       ) أو اجلارية (يف الدورة املقبلة      )و(  
وعالوة على ذلك، ميكن للمكتب، عند     . لق بالتعاون للجمعية يف إطار بند جدول األعمال املتع      

من أجل التشاور بشأن مشروع القرار الذي يتضمن توصـيات  اللزوم، أن يعني ميسراً متفرغاً     
  .ملموسة بشأن املسألة

  املساعي احلميدة لرئيس اجلمعية: إجراء الرد غري الرمسي  - باء

، من شـأا أن  وشيكة أو جارية اجلمعية من الرد على حالة عدم تعاون         لكي تتمكن   - ١٥
تؤدي رغم ذلك إىل تعاون فعلي يف تلك احلالة بالذات، قد يلزم إنشاء آلية مرنة الختاذ إجراء                 

 ومن اخليارات املمكنة البناء على املساعي احلميدة اليت قام ا رئيس اجلمعية يف املاضي، .عاجل
 .طابع املؤسسي على هذه املـساعي      املطلوبة وإضفاء ال   على أساس خاص، فيما يتعلق بالدول     
، لكن القصد منها هو جعل هذا العمل        هذا العمل السابق  وتقوم الوالية املقترحة للرئيس على      

وإبـراز  أكثر فعالية عرب األنشطة واالتصاالت الشخصية ألعضاء املكتب من املناطق األخرى،            
  .أمهية التعاون لدى اجلمعية

                                                             

أغـسطس  / آب٢٨تشاد وجيبويت، املؤرخـة  انظر سابقة رسائل الرئيس إىل وزراء خارجية كل من كينيا و       )٧(
 .، على التوايل٢٠١١مايو / أيار١٧، و٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٣، و٢٠١٠

اجلزء الثاين جيم؛ البـاب      )Corr.1، و ICC-ASP/1/3 (٢٠٠٢... الدورة األوىل   ... الوثائق الرمسية     )٨(
  .العشرون



ICC-ASP/10/37 

6 37-E-011211 

  ن للتعاو اإلقليميةاالتصالجهات   - ١

من أجل مساعدة الرئيس يف مساعيه احلميدة، يعني املكتب من بني أعـضائه أربـع                 - ١٦
  . على أساس مبدأ التمثيل اجلغرايف العادلجهات اتصال

  إطالق العملية  - ٢

املوصوف أعاله قـد    ) ب(٧ السيناريو   شروطملا يرى أن     تهمبادر  رئيس اجلمعية  يبدأ  - ١٧
 أن شروط الـسيناريو      ملا يرى الرئيس   تهضا مبادر أييس   الرئ يبدأعالوة على ذلك،    . استوفيت

عنـدما   متاحةقد استوفيت، وأن فرصة حتقيق طلب إللقاء القبض أو التقدمي قد ال تعود              ) أ(٧
وعلى أي حال، يخطر الرئيس     .  إىل عقد اجتماع طارئ ملناقشة املسألة      الدعوة للمكتب   يتسىن

  .أعضاء املكتب فوراً ذه املبادرة

  .على حنو ما يقرره املكتبيواصلها  أو مبادرته الرئيس يبدأا ذلك، عد  - ١٨

  الوالية واإلجراءات املمكنة  - ٣

عندما تنطلق املساعي احلميدة للرئيس على النحو املبني أعاله، يثري الرئيس، حـسب               - ١٩
 مع مسؤويل الدولة املطلوبة وغريهـم مـن   مباشراالقتضاء، املسألة بصورة غري رمسية وبشكل   

 التواصـل مـع      هو واهلدف من هذا  .  التعاون الكامل  تعزيزجلهات أصحاب املصلحة، دف     ا
  إذا كان ذلك ال يزال ممكنا، وليس       الدولة املطلوبة هو التوعية باملسألة وتعزيز التعاون الكامل       

وللرئيس . وحدهاالتوصل إىل نتائج ذات طبيعة قضائية، األمر الذي يعد من صالحية احملكمة             
ذكر الدولة املطلوبة بإمكانية التشاور مع احملكمة على النحو املنصوص عليه يف املادة              ي أيضا أن 

 وجيوز للرئيس أن يطلب إىل أي جهة اتصال إقليمية، أو إىل أي عضو . من النظام األساسي٩٧
) ب(٧ويف حالة السيناريو    . آخر يف املكتب، حسب االقتضاء، تقدمي املساعدة يف هذا التواصل         

يستخدم التواصل مع مسؤويل الدولة املطلوبة يف التحقق من املعلومات ، ينبغي للرئيس أن أعاله
  .ه على أساسها إجراءبدأاليت 

فور انتهاء هذا التواصل، يف سياق اجتمـاع        ويقدم الرئيس تقريرا شفوياً إىل املكتب         - ٢٠
يره إىل املكتب، يواصل الرئيس تقرولدى تقدمي  . مهلة قصرية عند اللزوم خاللللمكتب يعقد يف

  .سعيه يف املسألة على حنو ما يقرره املكتب

  توصية  - خامسا

يوصي املكتب بأن ترحب اجلمعية ذا التقرير وباإلجراءات املبينة فيه يف سياق القرار               
  .٢٠١١ديسمرب / الذي سيعتمد يف الدورة العاشرة للجمعية يف كانون األولاجلامع

___________________  


