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جمعية الدول األطراف

عشرةخامسةالالدورة 
٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤–١٦،الهاي

تقرير المكتب عن عدم التعاون

إضافة
المرفق الثاني

إلجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاونمجموعة األدوات من أجل تنفيذ البعد غير الرسمي 

مقدمة- أوال ً 
املعنية مبسألة عدم التعاون جمموعة األدوات هذه لكـي تكـون مـوردا ومرجعـا جهات االتصالأعّدت - ١

للـدول األطـراف مـن أجـل حتسـني تنفيـذ التـدابري غــري الرمسيـة املتعلقـة بعـدم التعـاون. وقـد ترغـب الـدول األطــراف 
ــا يف جمــال يف االســتفادة مــن هــذه املــوارد املتضــمنة يف جمموعــة األدوات بغيــة تشــجيع الــدول علــى الوفــاء بالت زاما

األشـخاص الـذين صـدرت يف حقهـم أوامـر سليم التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بإلقاء القبض وت
بالقبض.

) من نظام روما األساسي على أن:٢(١١٢وتنّص املادة - ٢
تقوم اجلمعية مبا يلي:

[...]
؛، يف أية مسألة تتعلق بعدم التعاون٨٧من املادة ٧و٥بالنظر، عمًال بالفقرتني (و)
أداء أي مهمـــة أخــــرى تتســــق مـــع هــــذا النظــــام األساســـي ومــــع القواعــــد اإلجرائيــــة (ز)

اإلثبات. وقواعد 
ا مجعية الدول األطراف على ما و -٣ أكدت القرارات املتتالية بشأن مسألة عدم التعاون اليت اعتمد

ا علــى تنفيــذ واليتهــا، وال ســيما عــدم تنفيــذ طلبــات قــد يــؤدي إليــه " احملكمــة مــن آثــار ســلبية علــى قــدر
هم" (انظـر قـدميعندما يتعلق األمر بالقبض على األفراد الذي صدرت يف حقهم أوامر بـالقبض علـيهم وت

).ICC-ASP/14/Res.3األخري الوارد يف الوثيقة ١منطوق الفقرة 

) ICC-ASP/10/Res.5ن (الـيت اعتمـدت مبوجـب وحددت إجراءات اجلمعية املتعلقة بعـدم التعـاو -٤
:(ب)) حيث٧(يف الفقرة فرضية

لالعتقـاد بـأن اهناك أسـباببيد أنه فيها مسألة عدم تعاون إىل اجلمعية، احملكمةبعدُ لحتُ مل [...] 
٨٩حالة حمددة وخطرية مـن حـاالت عـدم التعـاون فيمـا يتعلـق بـأمر قـبض علـى شـخص وتقدميـه (املـادة 
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تدخال سريعا من شـأنه اجلمعيةتدخل وأنّ ،من نظام روما األساسي) قد حتدث أو هي بصدد احلدوث
.أن يساعد على حتقيق التعاون

االحتجـاج بـإجراء اإلجابـة غـري الرمسيـة يف هـذين الفرضـيتني، ميكـن ويف إطار إجـراءات اجلمعيـة، -٥
:١٥على النحو املبّني يف الفقرة 

ا أن تـؤدي  لكي تتمكن اجلمعية من الرد على حالة عدم تعاون وشـيكة أو جاريـة، مـن شـأ
ومـن رغـم ذلـك إىل تعـاون فعلـي يف تلـك احلالـة بالـذات، قـد يلـزم إنشـاء آليـة مرنـة الختـاذ إجـراء عاجـل.

ا رئيس اجلمعية يف املاضي، على أساس خـاص،  اخليارات املمكنة البناء على املساعي احلميدة اليت قام 
وتقـوم الواليـة املقرتحـة للـرئيس فيما يتعلق بالدول املطلوبة وإضـفاء الطـابع املؤسسـي علـى هـذه املسـاعي.
اليـة عـرب األنشـطة واالتصـاالت على هذا العمل السابق، لكن القصد منها هو جعل هذا العمل أكثـر فع

الشخصية ألعضاء املكتب من املناطق األخرى، وإبراز أمهية التعاون لدى اجلمعية. 
، ١٩ملسـاعدة الـرئيس. ومبوجـب الفقــرة جهـات اتصـالوتـنّص إجـراءات اجلمعيـة علـى تعيـني أربـع -٦

ف مبا يلي:عندما تنطلق املساعي احلميدة للرئيس مبحض مبادرته الشخصية، فإنه يكل
الدولة املطلوبة وغريهم من مسؤويلع يثري الرئيس املسألة بصورة غري رمسية وبشكل مباشر م[...] 

دف تعزيز التعاون الكامل. من هذا التواصل مع الدولة املطلوبة هو واهلدفاجلهات أصحاب املصلحة، 
ال يزال ممكنا، وليس التوصل إىل نتائج ذات طبيعة التوعية باملسألة وتعزيز التعاون الكامل إذا كان ذلك 

وللرئيس أيضا أن يُذكر الدولة املطلوبة بإمكانية قضائية، األمر الذي يعد من صالحية احملكمة وحدها.
وجيوز للرئيس أن يطلب من النظام األساسي.٩٧التشاور مع احملكمة على النحو املنصوص عليه يف املادة 

ليمية، أو إىل أي عضو آخر يف املكتب، حسب االقتضاء، تقدمي املساعدة يف هذا إىل أي جهة اتصال إق
(ب) أعاله، ينبغي للرئيس أن يستخدم التواصل مع مسؤويل الدولة املطلوبة٧الفرضيةويف حالة التواصل.

.يف التحقق من املعلومات اليت بدأ على أساسها إجراءه

أن يواصل وفقًا لإلجراءات "طلبت اجلمعية إىل الرئيس، ICC-ASP/14/Res.4ومبوجب القرار -٧
اليت وضعها املكتب بشأن عدم التعاون، العمل بنشاط وبطريقة بناءة مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي 
الصلة على منع حاالت عدم التعاون ومتابعة حاالت عدم التعاون اليت حتيلها احملكمة إىل اجلمعية" (املرفق 

(أ)).٢األول، الفقرة 

-ICC)من تقريره بشأن مسألة عدم التعاون ٥١وهلذا الغرض، أوصى املكتب يف الفقرة -٨

ASP/14/38 (2015)):مبا يلي

، خالل الفرتة الفاصلة ما بني الدورتني وقبل أن تقوم جهات االتصال[...] 
املعنية، وبالتشاور مع احملكمة الدورة اخلامسة عشرة للجمعية، بالتعاون مع كل الدول 

موعة  تمع املدين واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، بوضع الصيغة النهائية  وا
األدوات من أجل حتسني تنفيذ التدابري غري الرمسية لإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون.

ذه اجلهود.هلوالوثيقة احلالية هي نتيجة -٩

وجمموعة األدوات هذه هي نتيجة الرغبة يف تشجيع إجياد املزيد من اإلجابات املوحدة للحاالت -١٠
ا فيما  احملتملة لعدم التعاون، وإزالة الطابع السياسي عن اإلجراءات املتخذة لتشجيع الدول على الوفاء بالتزاما
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سألة عدم التعاون ستواصل تكييف ، جيب التأكيد على أن جهات االتصال املعنية مبمع ذلكو خيص التعاون.
ا على أساس كل حالة على حدة لضمان أن تكون جهودنا فعالة قدر اإلمكان. ويف الوقت الذي توفر نج

فيه جمموعة األدوات موارد على شكل مناذج وإرشادات لكي تستفيد منها الدول األطراف بغية تسهيل 
ا اخلاصة بالتوعية فيما خيص احلاالت احل ساسة، فإننا نتوقع أن تكيف الدول األطراف بطريقة مماثلة عمليا

جها على أساس كل حالة على حدة.

الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهمرصد سفر األشخاص ثانيا.

الرصد من خالل الشبكة الدبلوماسيةألف.

الذين لألشخاصإن من شأن احلصول على معلومات مبكرة عن خطط السفر املقبل -١١
أن ميكن احملكمة ورئيس مجعية الدول األطراف وجهات االتصالصدرت حبقهم أوامر بالقبض عليهم

تمع املدين من اختاذ إجراءات لتشجيع الدول على  املعنية مبسألة عدم التعاون والدول األطراف وا
ا فيما يتعلق بالتعاون. الوفاء بالتزاما

ا الدبلوماسية بالبحث واإلبالغ عن سفر ولذلك، تشجع الدول األطرا-١٢ ف على إنذار شبكا
األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر بالقبض.

باء.     إعالنات االستنفار على الغوغل

اطالع بسفرعلىميكن أن يضع ممثلو الدول األطراف إعالنات استنفار على الغوغل لكي يبقوا -١٣
من خالل أربع خطوات سهلة:األشخاص الذين أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية حبقهم أمر بالقبض

؛https://www.google.com/alertsتصفح الرابط اإللكرتوين )أ(

قه أمر القبض]"، األساسية (مثال، "[اسم الفرد الذي صدر حبالبحث باستعمال كلمات البحث)ب(
"السفر"، و"احملكمة اجلنائية الدولية"، وغري ذلك.)؛و

على زر "إنشاء إنذار"؛ والضغطاإللكرتوينعنوان بريدك ج)  إدخال(

التحقق من طلبكم و بريدا إلكرتونيا لتأكيد حتقق عملية إنشاء اإلنذار. (د)    يرسل لكم حمرك البحث غوغل
اإللكرتوين الوارد يف هذا الربيد اإللكرتوين.بالضغط على الرابط 

وبعد االنتهاء من هذه اخلطوات، ستتوصلون بروابط إلكرتونية تقدم لكم مقاالت ذات صلة ومواد -١٤
جديدة، وغري ذلك.

جيم.    تبادل المعلومات مع المحكمة وجهات االتصال المعنية بحاالت عدم التعاون
حبقهم أمر بالقبض ميكن أن يسهل تبادل املعلومات املتعلقة بسفر األشخاص الذين صدر - ١٥

تمع املدين إلجراءات ترمي إىل وجهات االتصال املعنية حباالت عدم التعاوناختاذ احملكمة والدول األطراف وا
ا فيما يتعلق بالتعاون. تشجيع الدول على الوفاء بالتزاما
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تمع املدين على -١٦ تشجع مجيع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية وأعضاء ا
أشخاص صدر حبقهم أمر بإلقاء القبض.بشأن ما حيتمل من سفر اليت بلغت إىل علمهاعلوماتاملتبادل 

عنوان بريدي إلكرتوين مشرتك ترسل إليه هذه املعنية حباالت عدم التعاونوأنشأت جهات االتصال -١٧
.iccnoncooperation@gmail.comاملعلومات: 

دون كشف مصدرها ما معلومات ذات صلة (املعنية حباالت عدم التعاونجهات االتصال ستتبادل و -١٨
مع احملكمة.هلا بذلك)ذنؤ مل ي

وبغية ضمان تبادل املعلومات مع مجيع هيئات احملكمة يف الوقت املناسب وبفعالية، أنشأت احملكمة -١٩
شخاص الذين صدر حبقهم أمر بإلقاء عنوان بريدي إلكرتوين مشرتك ترسل إليه مباشرة املعلومات املتعلقة بسفر األ

ه إال مع السلطات الوطنية املختصة): القبض (وال ينبغي إتاحة العنوان اإللكرتوين للجمهور وال يتم تبادل
cpi.int-ICCArrest@icc.

موظفي احملكمة اجلنائية ولن تتاح املعلومات املرسلة إىل هذا العنوان اإللكرتوين إال لعدد حمدود من-٢٠
.الدولية

تبادل المعلومات مع الدول األطرافدال.

حبقهم أمر بالقبض، ستقوم كل جهة الذين صدر وعند تلقي إشعار بإمكانية سفر األشخاص -٢١
اتصال معنية مبسألة عدم التعاون بتبادل املعلومات ذات الصلة ((دون كشف مصدرها ما مل يؤذن هلا بذلك) 

.ناسبامع أعضاء جمموعتها اإلقليمية لكي متكن الدول األطراف من اختاذ اإلجراء الذي قد تراه م

اإللكرتونية ملمثليوهلذا الغرض، حتتفظ كل جهة اتصال معنية مبسألة عدم التعاون بقائمة العناوين -٢٢
الدول األطراف املسؤولني عن املسائل املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية. وينبغي أن حترص الدول األطراف 

متاحة جلهة اتصاهلا اإلقليمية والقيام بتحديث على أن تكون بيانات االتصال اخلاصة مبمثلها يف نيويورك 
املعلومات والبيانات يف حالة حدوث تغري يف املوظفني. وحسب السلطة التقديرية للدول األطراف، ميكن 

إضافة املمثلني املوجودين يف الهاي و/أو يف عواصم إىل قائمة بيانات االتصال.

انات االتصال لالستخدام خارج ساعات العمل وطلبت احملكمة أن توفر كذلك كل دولة طرف بي-٢٣
حبقهم أمر بالقبض. وميكن أن الذين صدر العادية وذلك يف صلة مبسائل التعاون العاجل املتعلقة باألشخاص 

، أو أيام يف األسبوع٧/عنوان إلكرتوين عام أو رقم هاتف ميكن رصده على مدار الساعةختتار الدول األطراف
بيانات اتصال خاصة بعدة ممثلني من أجل زيادة احتماالت االتصال بنقطة اتصال على ميكن أن ختتار إرسال 

األقل. ويطلب من الدول األطراف توفري هذه املعلومات جلهة اتصاهلا اإلقليمية لكي ميكن مجعها وتبادهلا مع 
احملكمة.

أمر بالقبض مع الدول حبقهمالذين صدر وأحيانا، ميكن تبادل املعلومات املتعلقة بسفر األشخاص -٢٤
األطراف عن طريق أمانة مجعية الدول األطراف بناء على طلب من رئيس اجلمعية أو جهات االتصال املعنية 

مبسألة عدم التعاون.
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تبادل المعلومات مع المجتمع المدنيهاء.
تمع املدين-٢٥ ، أقامت جهات االتصال املعنية مبسألة عدم التعاون اتصاال مع ممثلي ا

حتالف احملكمة اجلنائية الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتشمع وال سيما 

)Human Rights Watch(.

الذين صدر جهات االتصال املعنية مبسألة عدم التعاون املعلومات املتعلقة بسفر األشخاص وتتبادل-٢٦
ا اإلقليمية حبقهم أمر بالقبض مع هذه اهليئات اجلامعة لكي متكنها من نشر معلومات مناسبة عن طريق شبكا

واحمللية.

منع حاالت عدم التعاونثالثا.
جهات االتصال املعنية مبسألة عدم التعاون هذه النماذج كمورد تستخدمه الدول األطراف أعّدت -٢٧

ا ا على تشجيع الدول على الوفاء بالتزاما يف جمال التعاون فيما يتصل بالقبض على األشخاص الذين ملساعد
حبقهم أمر بالقبض وتسليمهم.صدر 

بياناتمشاريع-ألف

قبل السفر وبعده:-٢٨

الذي صدر يف حقه أمر بالقبض صادر عن احملكمة اجلنائية الدولية ]، االسمأن الشخص [فهمإننا ن
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.]، وهي دولة طرف يف اسم البلدسيسافر إىل [

ويذكر أنه مبوجب نظام روما األساسي، تلتزم الدول األطراف بأن تتعاون تعاونا كامال مع احملكمة 
فيمـــا جتريـــه، يف إطـــار اختصـــاص احملكمـــة مـــن حتقيقـــات يف اجلـــرائم املشـــمولة باختصاصـــها اجلنائيـــة الدوليـــة 

حبقهـم أمـر صـدر الـذين وتلتـزم الـدول األطـراف، بوجـه خـاص بـالقبض علـى األشـخاص واملقاضاة عليهـا. 
بالقبض الذين دخلوا أراضيها وتسليمهم للمحكمة.

)]، حـّث جملـس ٢٠١١(١٩٧٠)] و[٢٠٠٥(١٥٩٣قـراري جملـس األمـن [كما يشار إىل أنـه مبوجـب [
األمن مجيع الدول على التعاون التام مع احملكمة].

١٥٩٣] على العمل وفقا اللتزاماته مبوجب نظام روما األساسي وقراري جملس األمـن [لبلداسم اونناشد [
)].٢٠١١(١٩٧٠)] و[٢٠٠٥(
بعد السفر:-٢٩

]، الــذي صــدر يف حقــه أمــر بــالقبض صــادر عــن احملكمــة اجلنائيــة االســمأن الشــخص [فهــمإننــا ن
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.]، وهي دولة طرف يف نظام اسم البلدالدولية سافر إىل [

بالتعاون تعاونا كامال مع احملكمة اجلنائية ] مل يف بالتزاماته اسم البلدوإننا نعرب عن أسفنا ألن [
فيما جتريه، يف إطار اختصاص احملكمة من حتقيقات يف اجلرائم املشمولة باختصاصها واملقاضاة عليها.الدولية 

ـا مبوجــب نظـام رومـا األساسـي وقــراري ول األطــراف إىل العمـل وفقـا وإننـا نـدعو مجيـع الـد اللتزاما
)].٢٠١١(١٩٧٠)] و[٢٠٠٥(١٥٩٣جملس األمن [
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مذكرات شفويةمشاريعباء.     
قبل وخالل السفر إىل بلد طرف-٣٠

] دخــل] [يعتـزم الـدخول[...] [أن إىلتتشـرف بـأن تفيـد بأنـه ُوجـه انتبـاه حكومـة [...] [...] 
...].دف حضور .../لغرضأراضيكم [

] صــدر حبقــه [إدراج الــرقم يف حالــة وجــود عــدة االســموالحظــت البعثــة الدائمــة لدولــة [...] أن [
اجلـرائم ضـد و[أ]جـرائم احلـربأوامر بإلقاء القبض] أمـر بـالقبض عليـه مـن قبـل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بسـبب [

] الـيت ارتكبهـا. وباالتسـاق مـع أوامـر احملكمـة، بعـث قلـم احملكمـة إىل مجيـع الـدول اإلبادة اجلماعيةو[أ] اإلنسانية
] أراضيها.دخل/دخلتيف حال [ه] وتسليممساالاألطراف يف نظام روما األساسي طلبا بالقبض على [

من نظام روما األساسي، فإن الدول ٨٦البعثة الدائمة لدولة [...]أنه مبوجب املادة الحظكما ت
فيمـا جتريـه، يف إطـار اختصـاص احملكمـة مـن حتقيقـات يف األطراف ملزمة بأن تتعاون تعاونـا كـامال مـع احملكمـة 

األطـراف التـزام حمـدد )، يقع على الدول١(٨٩اجلرائم املشمولة باختصاصها واملقاضاة عليها. ومبوجب املادة 
يتعلق باالمتثال للطلبات الصادرة عن احملكمة فيما خيص أوامر القبض وتسليم األشخاص.

ا يف جمال التعاون، وال سيما وقدرة احملكمة على القيام بواليتها مرهونة مبسألة  وفاء الدول بالتزاما
وتسليمهم.مر بالقبضواأميف حقهتصدر عندما يتعلق األمر بالقبض على األفراد الذين 

اجلــرائم الــيت تقــع يف إطــار اختصــاص تهــز مــا هــو معــرتف بــه يف ديباجــة نظــام رومــا األساســي، كو 
ــدد الســلم واألمــن والرفــاه يف العــامل.احملكمــة  مبوجــب نظــام رومــا األساســي، تعهــدت و ضــمري اإلنســانية بقــوة و

إلفـالت مـن العقـاب فيمـا خيـص مـرتكيب اجلـرائم. وحسـب رأي [الدولـة املُرسـلة]، لبوضـع حـدالدول األطراف 
ذا الواجب وهو أقل شيء ميكـن أن  لضـحايا اجلـرائم الـيت قدمـهنمن األساسي أن تفي مجيع الدول األطراف 

] ارتكبها.شخصاسم اليدعى أن [
الدولــــة ] تشــــاطر [اخلارجية/ســــفارةوزارة الشــــؤون وإن البعثــــة الدائمــــة لدولــــة [...] واثقــــة أن [... 

] بـــدخول أراضـــيها دون أن تفـــي االســـمإلفـــالت مـــن العقـــاب ولـــن تســـمح لــــ [لوضـــع حـــد] التزامهـــا باملُرســـلة
] وتسليمه للمحكمة.االسمبالتزامها بالقبض على [

بعد السفر إلى الدولة الطرف:-٣١
] دخـــل االســـمأن [إىلتتشـــرف بـــأن تشـــري مـــع القلـــق إىل أنـــه ُوجـــه انتبـــاه حكومـــة [...] و [...] 

].دف حضور .../لغرض...أراضيكم [
صـدر ] السـمويف هذا الصدد، تـذّكر البعثـة الدائمـة لدولـة [...] البعثـة الدائمـة لدولـة [...] أن [ا

أمـر بـالقبض عليــه مـن قبـل احملكمــة اجلنائيـة الدوليــة حبقـه [إدراج الـرقم يف حالــة وجـود عـدة أوامــر بإلقـاء القــبض] 
] اليت ارتكبها.اإلبادة اجلماعية[أو ] اجلرائم ضد اإلنسانية[أو ] جرائم احلرببسبب [

مــن نظـــام رومــا األساســي، فـــإن ٨٦أنــه مبوجـــب املــادة كمــا تالحــظ البعثــة الدائمـــة لدولــة [...] 
فيمـــا جتريـــه، يف إطـــار اختصـــاص احملكمـــة مـــن الـــدول األطـــراف ملزمـــة بـــأن تتعـــاون تعاونـــا كـــامال مـــع احملكمـــة 

)، يقع على الدول األطراف ١(٨٩حتقيقات يف اجلرائم املشمولة باختصاصها واملقاضاة عليها. ومبوجب املادة 
باالمتثـــال للطلبـــات الصـــادرة عـــن احملكمـــة فيمـــا خيـــص أوامـــر القـــبض وتســـليم األشـــخاص. التـــزام حمـــدد يتعلـــق 

ــضــيفةالدولــة امل[توبالفعــل، ففــي هــذه احلالــة، كانــ التعاهديــة بــالقبض الفــوري علــى ا] ملزمــة مبوجــب التزاما
ىل أراضيها.إ] عند وصوله االسم[

ا يف جمال التعاون، وال سيما وفاءوقدرة احملكمة على القيام بواليتها مرهونة مبسألة  الدول بالتزاما
وتسليمهم.مر بالقبضواأميف حقهتصدر عندما يتعلق األمر بالقبض على األفراد الذين 

اجلــرائم الــيت تقــع يف إطــار اختصــاص تمــا هــو معــرتف بــه يف ديباجــة نظــام رومــا األساســي، هــز كو 
ــددضــمري اإلنســانية بقــوة احملكمــة  الســلم واألمــن والرفــاه يف العــامل. ومبوجــب نظــام رومــا األساســي، تعهــدت و
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إلفـالت مـن العقـاب فيمـا خيـص مـرتكيب اجلـرائم. وحسـب رأي [الدولـة املُرسـلة]، لوضـع حـدالدول األطراف ب
ذا الواجب وهو أقل شيء ميكـن أن  لضـحايا اجلـرائم الـيت قدمـهنمن األساسي أن تفي مجيع الدول األطراف 

] ارتكبها.اسم الشخصيدعى أن [
الدولــــة ] تشــــاطر [وزارة الشــــؤون اخلارجية/ســــفارةوإن البعثــــة الدائمــــة لدولــــة [...] واثقــــة أن [... 

واليتهـا القضـائية مـرة أخـرى] بـدخول االسـمإلفالت من العقـاب ولـن تسـمح لــ [لوضع حد] التزامها باملُرسلة
] وتسليمه للمحكمة.االسمبالقبض على [دون أن تفي بالتزامها

:طرفدولة عبور-32
اسم دولة ] يعتزم زيارة [االسمأن [إىلتتشرف بأن تشري إىل أنه ُوجه انتباه حكومة [...] و [...] 

] كجزء من رحلته.اسم دولة العبور] وسيسافر عن طريق [دف حضور .../لغرض...] [املقصد
صدر حبقه [إدراج الرقم يف حالة وجود عدة أوامر ] السمأن [ا[...]البعثة الدائمة لدولةالحظت

اجلـــرائم ضـــد [وأ] جـــرائم احلـــرببإلقـــاء القـــبض] أمـــر بـــالقبض عليـــه مـــن قبـــل احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة بســـبب [
عـــن احملكمـــة، فقـــد بعـــث قلـــم ] الـــيت ارتكبهـــا. وباالتســـاق مـــع األوامـــر الصـــادرة اإلبـــادة اجلماعيـــة[وأ] اإلنســـانية

يف حــــال ه] وتســــليماالســــمبــــالقبض علــــى [احملكمــــة إىل مجيــــع الــــدول األطــــراف يف نظــــام رومــــا األساســــي طلبــــا
] أراضيها.دخل/دخلت[

مــن نظـــام رومــا األساســي، فـــإن ٨٦كمــا تالحــظ البعثــة الدائمـــة لدولــة [...] أنــه مبوجـــب املــادة 
فيما جتريه، يف إطار اختصـاص احملكمـة مـن حتقيقـات كامال مع احملكمة الدول األطراف ملزمة بأن تتعاون تعاونا

)، يقع على الدول األطراف التزام حمدد ١(٨٩يف اجلرائم املشمولة باختصاصها واملقاضاة عليها. ومبوجب املادة 
يتعلق باالمتثال للطلبات الصادرة عن احملكمة فيما خيص أوامر القبض وتسليم األشخاص.

ا يف جمال التعاون، وال سيما مبمرهونةكمة على القيام بواليتها وقدرة احمل سألة وفاء الدول بالتزاما
وتسليمهم.مر بالقبضواأميف حقهتصدر عندما يتعلق األمر بالقبض على األفراد الذين 

مــا هــو معــرتف بــه يف ديباجــة نظــام رومــا األساســي، هــزت اجلــرائم الــيت تقــع يف إطــار اختصــاص كو 
ــددضــمري اإلنســانية بقــوة احملكمــة  الســلم واألمــن والرفــاه يف العــامل. ومبوجــب نظــام رومــا األساســي، تعهــدت و

اجلـــرائم. وحســـب رأي [الدولـــة هـــذهإلفـــالت مـــن العقـــاب فيمـــا خيـــص مـــرتكيبلوضـــع حـــدالـــدول األطـــراف ب
ــذا الواجـب وهـو أقـل شـيء ميكـن أن  لضــحايا تقدمـهاملُرسـلة]، مـن األساسـي أن تفـي مجيـع الـدول األطـراف 

] ارتكبها.اسم الشخصاجلرائم اليت يدعى أن [
الدولــــة ] تشــــاطر [وزارة الشــــؤون اخلارجية/ســــفارةوإن البعثــــة الدائمــــة لدولــــة [...] واثقــــة أن [... 

العبور عـن طريـق واليتهـا القضـائية] بـاالسـمإلفـالت مـن العقـاب ولـن تسـمح لــ [لبوضـع حـد] التزامهـا سلةاملُر 
] وتسليمه للمحكمة.االسمدون أن تفي بالتزامها بالقبض على [

دولة غري طرف:-٣٣
أراضيكم ] يعتزم دخول االسمأن [إىلتتشرف بأن تشري إىل أنه ُوجه انتباه حكومة [...] و [...] 

].دف حضور .../لغرض...[
صدر حبقه [إدراج الرقم يف حالة وجود عدة أوامر ] السمأن [ا[...]البعثة الدائمة لدولةالحظت

اجلــــرائم ضــــد [وأ] جـــرائم احلــــرببإلقـــاء القــــبض] أمــــر بـــالقبض عليــــه مــــن قبــــل احملكمـــة اجلنائيــــة الدوليــــة بســــبب [
اليت ارتكبها.] اإلبادة اجلماعية[وأ] اإلنسانية

بالـدور الـذي تقـوم بـه احملكمـة ، ٧٠/٢٦٤واعرتفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف إطار القرار 
اجلنائية الدولية يف نظام متعدِّد األطراف يرمي إىل وضع حد لإلفالت من العقاب واالرتقاء بسيادة القـانون وتعزيـز 

اصــد املســتدام والنهــوض بتنميــة األمــم، وفقــا للقــانون الــدويل ومقاحــرتام حقــوق اإلنســان وتشــجيعه وحتقيــق الســالم 
. كما شددت اجلمعية العامة على أمهية التعاون بني الدول اليت ليست أطرافا يف نظام ميثاق األمم املتحدة ومبادئه

روما األساسي.
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)] ٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣[وعالوة على ذلك، فإن جملس األمن من خالل القرارين 
حّث مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية املعنية واملنظمات الدولية األخرى علـى التعـاون الكامـل مـع احملكمـة اجلنائيـة 

الدولية.
، وال ســيما عنــدما يتعلــق األمــر بــالقبض بتعــاون الــدولوقــدرة احملكمــة علــى القيــام بواليتهــا مرهونــة 

هم.وتسليممر بالقبضواأميف حقهتصدر على األفراد الذين 
ضـمري اإلنسـانية بقـوة تاجلرائم اليت تقع يف إطار اختصـاص احملكمـة هـز ومن املعرتف به عامليا أن 

ــدد ولــذلك يعتــرب وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب أمــرا يهــم مجيــع الــدول. الســلم واألمــن والرفــاه يف العــامل.و
وهـو أقـل شـيء ] من األساسي أن تتعاون مجيع الدول مع احملكمة اجلنائية الدولية رسلةالدولة املُ وحسب رأي [

] ارتكبها.اسم الشخصلضحايا اجلرائم اليت يدعى أن [قدمهنميكن أن 
الدولــــة ] تشــــاطر [وزارة الشــــؤون اخلارجية/ســــفارةوإن البعثــــة الدائمــــة لدولــــة [...] واثقــــة أن [... 

على التعاون مع ]وزارة الشؤون اخلارجية/سفارة[... وتشجع إلفالت من العقابلوضع حد] التزامها باملُرسلة
.]االسماحملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بأمر إلقاء القبض الصادر يف حق [

جيم.     نقاط المناقشة
دولة طرف:-٣٤

حلضور [...]؛] ضيفةالدولة امل]، يعتزم زيارة [االسمأن الشخص [فهمإننا ن)أ(
جــــرائم ] الرتكابــــه [االســــم[علــــىوقــــد أصــــدرت احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة أمــــرا بــــالقبض )ب(

]؛جرائم اإلبادة اجلماعيةحرب/جرائم ضد اإلنسانية/
احملكمة اجلنائية الدوليـة عالمـة بـارزة يف جمـال مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب (ج)   وكان إنشاء 

لمجتمـع الـدويل للضـحايا جـرائم هـي مثـار قلـق قدمـه نويعترب حتقيق العدالة اجلنائية الفعلية أقل شـيء 
برمته؛

ي تبديــه كـل دولــة طــرف مـن أجــل حتقيــق ذ(د)   وتعتمـد احملكمــة اجلنائيـة الدوليــة علــى التعـاون الــ
واليتها؛
، ٨٦السبب، حيتل التعاون مكانة جوهرية داخل نظام رومـا األساسـي. ومبوجـب املـادة وهلذا(هـ)

جيــب علــى الــدول األطــراف، وفقــا ألحكــام هــذا النظــام األساســي أن تتعــاون تعاونــا كــامال مــع احملكمــة 
ها واملقاضاة عليها؛فيما جتريه، يف إطار اختصاص احملكمة من حتقيقات يف اجلرائم املشمولة باختصاص

مبا يتناىفكمة اجلنائية الدولية (و)   وإن عدم االمتثال لطلب التعاون مع احمل
ون ممارسة احملكمة وظائفها؛دأحكام نظام روما األساسي حيول و 

خــاص، مــن الواجــب علــى الــدول األطــراف، طبقــا لألحكــام ذات الصــلة بنظــام رومــا ز) وبوجــه(
ة يف إطــار قوانينهــا الوطنيــة، أن متتثــل لطلبــات اعتقــال وتســليم األشــخاص األساســي واإلجــراءات املتبعــ

الصادرة عن احملكمة؛
اعترب جملس األمن التابع لألمم املتحدة : )٢٠٠٥(١٥٩٣حيث ينطبق قرار جملس األمن (ح)  [

ديدا للسلم واألمن الدوليني: أن احلالة يف السودان تشكل 
أن حكومـــة مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدةمتصـــرفا قـــّرر جملـــس األمـــن )١(

تتعـاون تعاونـاً كـامًال مـع احملكمـة ومـع املدعيـة السودان واألطراف األخرى يف النزاع يف دارفور جيب أن 
العامة وأن توفر هلما أية مساعدة الزمة؛

لــيس عليهــا أي بينمـا يعــرتف جملـس األمــن أن الـدول غــري األطــراف يف نظـام رومــا األساسـي )  ٢(
وغريهــا مــن التــزام مبوجــب هــذا النظــام، غــري أنــه حــّث كــذلك مجيــع الــدول واملنظمــات اإلقليميــة املعنيــة 

.]املنظمات الدولية على التعاون تعاوناً كامًال مع احملكمة
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متصـــرفا مبوجـــب ): قـــّرر جملـــس األمـــن ٢٠١١(١٩٧٠(ط)   [حيـــث ينطبـــق قـــرار جملـــس األمـــن 
تتعاون تعاوناً كـامًال مـع احملكمـة أن السلطات الليبية جيب أن ق األمم املتحدةالفصل السابع من ميثا

ذا القرارومع املدعية العامة وأن توفر هلما أية مساعدة الزمة؛عمال 
)   بينما يعرتف جملس األمن أن الـدول غـري األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي لـيس عليهـا أي ١(

أنــه حــّث كــذلك مجيــع الــدول واملنظمــات اإلقليميــة املعنيــة وغريهــا مــن التــزام مبوجــب هــذا النظــام، غــري 
املنظمات الدولية على التعاون تعاوناً كامًال مع احملكمة واملدعية العامة.]

وضـع حـد] التزامهـا بالدولـة املُرسـلة] تشـاطر [الدولة املضـيفة[[...] واثقة أن كومةوإن احل(ي)   
] االســم] بــدخول أراضــيها دون أن تفــي بالتزامهــا بــالقبض علــى [االســم[إلفــالت مــن العقــاب ولــن تســمح لـــ ل

وتسليمه للمحكمة.
دولة غري طرف:-٣٥

] حلضور [...]؛ضيفةالدولة امل]، يعتزم زيارة [االسمأن الشخص [فهمإننا ن)أ(
جرائم ضد /حربجرائم ] الرتكابه [االسموقد أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية أمرا بالقبض يف حق [)ب(

]؛جرائم اإلبادة اجلماعية/اإلنسانية
، بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه احملكمـــة ٧٠/٢٦٤واعرتفــت اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة، يف إطـــار القــرار (ج)   

اجلنائية الدولية يف نظام متعـدِّد األطـراف يرمـي إىل وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب واالرتقـاء بسـيادة القـانون 
حقوق اإلنسان وتشجيعه وحتقيق السالم املستدام والنهوض بتنميـة األمـم، وفقـا للقـانون الـدويل وتعزيز احرتام

:ومقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه
) كما أكدت اجلمعية العامة أمهية التعاون مع الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي.١(

] أيضا مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية املعنيـة ١٥٩٣/١٩٧٠[حّث جملس األمن، من خالل القرارين (د) [
واملنظمات الدولية األخرى على التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية]؛

وقــدرة احملكمــة علــى القيــام بواليتهــا مرهونــة بتعــاون الــدول، وال ســيما عنــدما يتعلــق األمــر بــالقبض علــى (هـــ)   
وتسليمهم.مر بالقبضواأميف حقهتصدر األفراد الذين 

ددضمري اإلنسانية بقوة تاجلرائم اليت تقع يف إطار اختصاص احملكمة هز (و)    ومن املعرتف به عامليا أن  و
السلم واألمن والرفاه يف العامل.

(ز)   ولــذلك يعتــرب وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب أمــرا يهــم مجيــع الــدول. ومــن األساســي أن تتعــاون مجيــع 
اســـم لضـــحايا اجلـــرائم الـــيت يـــدعى أن [نقدمـــهوهـــو أقـــل شـــيء ميكـــن أن الـــدول مـــع احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة 

] ارتكبها.الشخص
نشرة صحفيةمشروع-دال

] سيسافر/ســافر[]  االســمالطــرف] يســاورها بــالغ القلــق إزاء اإلشــعار الــذي يفيــد أن [إن [اســم الدولــة-٣٦
].وصف الغرض من السفردف []الدولة املضيفةإىل [
] أمر بالقبض إدراج الرقم يف حالة وجود عدة أوامر بإلقاء القبض[وقد أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية -٣٧

] الــيت ارتكبهــا [االســم] وفيمــا يتعلــق اإلبــادة اجلماعيــة] و[اجلــرائم ضــد اإلنســانية] و[جــرائم احلــربعليــه بســبب [
.]مكان ارتكاب اجلرائم املزعومةيف [بادعاءات اجلرائم املروعة اليت ارتكبها

سنوات.]xالتنفيذ منذ [[التزال تنتظر]]نتظريزال يال [و[أمر اإللقاء بالقبض/أوامر اإللقاء بالقبض] -٣٨
[وعلــى مجيــع الــدول األطــراف يف نظــام رومــا األساســي التــزام ُملــزم قانونــا باعتقــال وتســليم األشــخاص -٣٩

الــذين أصــدرت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف حقهــم أمــرا بإلقــاء القــبض يف حــال وجــودهم علــى أراضــيها.] وعلــى 
١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣األمـــــن [] التـــــزام حمـــــدد بالتعـــــاون مـــــع احملكمـــــة مبوجـــــب قـــــراري جملـــــس اســـــم البلـــــد[
)] ٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣)]. وإضــافة إىل ذلــك، حيــّث جملــس األمــن، مبوجــب القــرارين [٢٠١١(
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مجيـع الـدول واملنظمـات اإلقليميــة املعنيـة وغريهـا مـن املنظمــات الدوليـة علـى أن تتعـاون تعاونــا كـامال مـع احملكمــة 10
واملدعية العامة.]

مكـان ارتكـاب اجلـرائم الـيت ارتكبـت يف [م املنصوص عليها يف نظام روما األساسـيوباسم ضحايا اجلرائ-٤٠
ـا بالكامـل واملسـاعدة علـى الـدفع الدولة املضـيفة] [الدولة املرسلة]، [تدعو [املزعومة ] إىل ضـمان وفائهـا بالتزاما

تمــع الــدويل لتحقيــق  ة األمــل القويــة إزاء فشــل خيبــونعــرب عــن هــذه اجلــرائم املروعــة]العدالــة لضــحاياجبهــود ا
تمع الدويل لتحقيق الدولة املضيفة[ هذه اجلرائم املروعة.]العدالة لضحايا] يف دعم جهود ا
المسائل المتعلقة بعدم التعاونبتوعية المحاورين رابعا.    

االجتماعـات الثنائيـة تشجع الدول األطراف على أن تبدي دعمها للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف مجيـع -٤١
واملتعــددة األطــراف ذات الصــلة، وال ســيما إذا كانــت هــذه االجتماعــات مــع الــدول األطــراف وتتعلــق مبواضــيع 

سيادة القانون أو القانون الدويل أو املساءلة عن اجلرائم الدولية اخلطرية.
لــــى واجــــب الــــدول بالتعــــاون مــــع أن يثــــار موضــــوع عــــدم التعــــاون بالتأكيــــد عوعلـــى العمــــوم، يستحســــن-٤٢

هـــذه العدالــة لضــحايااحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وأمهيــة املســـاءلة عــن اجلــرائم الدوليــة اخلطــرية واحلاجـــة إىل حتقيــق
احملكمة اجلنائية ، التساؤل عن احلواجز اليت قد تواجه دولة معينة فيما خيص التعاون مع ذلكاجلرائم. وإن أمكن

الدولية.
وأن تثـار مسـألة أمهيـة التعـاون مـع احملكمـة يف كـل االجتماعـات، للمحكمـةضمان ذلـك الـدعموبغية-٤٣

تعميم الرسائل حبيث تبلغ إىل مجيع األشخاص الـذين يتنـاولون حسب االقتضاء، تشجع الدول األطراف على 
م.القضايا املتعلقة بالتعاون الدويل والعدالة داخل وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة العدل يف بلدا

تمــع املــدين العــاملني علــى تشــجيع -٤٤ وتشــجع الــدول األطــراف أيضــا علــى إقامــة اتصــاالت مــع أعضــاء ا
ـــا فيمـــا يتعلـــق مبســـألة عـــدم التعـــاون. وميكـــن أن يشـــمل ذلـــك عمليـــات اســـتخالص  الـــدول علـــى الوفـــاء بالتزاما

املعلومات عقب حدوث حاالت لعدم التعاون.
تمع املدين واحملكمة والدول األطـراف أن ومن شأن -٤٥ تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل تضم ممثلي ا

يساعد على احملافظة علـى اهتمـام اجلمهـور باحلـاالت الـيت يـؤدي مـن خالهلـا عـدم التعـاون إىل احلـؤول دون إجنـاز 
احملكمة لواليتها.

المسائل التي يحيلها مجلس األمنخامسا.    
(ب) مــن ١٣جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة، حــىت اآلن، حــالتني إىل احملكمــة مبوجــب املــادة أحــال -٤٦

) واحلالة ٢٠٠٥(١٥٩٣التابع لألمم املتحدةنظام روما األساسي: حالة دارفور يف السودان (قرار جملس األمن
)).٢٠١١(١٩٧٠يف ليبيا (قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 

قرارات اإلحالة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدةألف. 
)، فإن جملس األمن:٢٠٠٥(١٥٩٣من القرار٢الفقرة منطوق مبوجب -٤٧

تعاونــاً كــامال مــع ومجيــع األطــراف األخــرى يف النــزاع يف دارفــورحكومــة الســودانر أن تتعــاون يقــرّ 
ـذا القـراروتقـدم هلمـا مـا يلـزم مـن مسـاعدةةالعامـةاحملكمة واملدعي وإذ يسـلم بـأن الـدول غـري ،عمـال 

مجيـــع الـــدول األطـــراف يف نظـــام رومـــا األساســـي ال يقـــع عليهـــا أي التـــزام مبوجـــب ذلـــك النظـــام، حيـــثّ 
.التامواملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املهتمة باألمر على التعاون 

)، مع توضيح ٢٠١١(١٩٧٠من القرار ٥منطوق الفقرة وقد استعمل جملس األمن نفس الصيغة يف -٤٨
أن التعاون ينبغي أن يتسع نطاقه ليشمل احملكمة واملدعية العامة:

وتقـدم هلمـا مـا يلـزم مـن ةالعامـةتعاونـاً كـامال مـع احملكمـة ومـع املدعيـالسلطات الليبيةيقرر أن تتعاون 
وإذ يسـلم بـأن الـدول غـري األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي ال يقـع عليهـا ،ذا القـرارعمال مساعدة
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مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املهتمـة أي التزام مبوجب ذلك النظام، حيثّ 11
.ةالعامةمع احملكمة واملدعيالتام باألمر على التعاون 

االلتزام بالتعاونباء. 
القواعـــد و وأركـــان اجلـــرائميف جمموعـــة مـــن القـــرارات، رأت احملكمـــة أن نظـــام رومـــا األساســـي -٤٩

ا التحقیق والمقاضاةتنظم مهـام اإلجرائية وقواعد اإلثبات ي أحالھ االت الت ن الح الناشئة ع
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إلى المحكمة.

ات ليبيـا فيمـا يتعلـق بإلقـاء القـبض علـى إفادالقرار بشأنفعلى سبیل المثال، في إطار -٥٠
سـيف اإلسـالم القـذايفاملدعيـة العامـة ضـد ، (ICC-01/11-01/11)سيف اإلسالم القذايف وتسليمه

ى، وعبــد اهللا السنوســي ة األول دائرة التمھیدی ارس ٧، ال رة ٢٠١٢آذار/م )، ١٢(الفق
رأت الدائرة التمھیدیة األولى أنھ:

طرفـا يف النظـام األساسـي فهـي ملزمـة بالتعـاون مـع احملكمـة. وينبـع رغم أن ليبيا ليست دولـة
ومـن الفصـل السـابع منـه وكـذلك ٢٥وحتديـدا مـن املـادة هذا االلتزام مـن ميثـاق األمـم املتحـدة مباشـرة

يـأمر ليبيـا بالتعـاون ١٩٧٠الصادر عن جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة. فـالقرار ١٩٧٠من القرار 
عاونــا كــامال" وهــو مــا يعــين أن النظــام األساســي والســيما البــاب التاســع منــه هــو اإلطــار مــع احملكمــة "ت

...القانوين الذي جيب على ليبيا أن متتثل يف نطاقه لطلب التقدمي

قرارات اإلحالة المقبلةجيم.
الســـالفة الــذكر، التـــزال احلجــج الـــيت تفيــد بعـــدم بغــض النظــر عـــن قــرارات الـــدائرة التمهيديــة-٥١

نظام روما األساسي على الدول غري األطراف تُناقش.انطباق
وبغية تفادي نقاشات من هذا القبيل، اليت ميكن أن تعترب انتقاصا من قرارات كل من جملس -٥٢

األمـن التــابع لألمــم املتحــدة واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، ميكــن أن تعتمــد الــدول األطــراف الصــيغة التاليــة 
ـــا مـــن أجـــل دجمهـــا يف  قـــرارات اإلحالـــة املقبلـــة إىل جملـــس األمـــن التـــابع لألمـــم املتحـــدة، علـــى أســـاس أ
)، اللــــذين ١٩٩٤(٩٥٥) و١٩٩٣(٨٢٧صــــيغة التعـــاون الــــواردة يف القـــرارين تعكـــس بدرجــــة أكـــرب

مبوجبهما احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا:تأنشئ
ةالعامــةتعاونــاً كــامال مــع احملكمــة ومــع املدعيــ]ع] [الســلطاتس[الدولــةيقــرر أن تتعــاون 

ذا القراروتقدم هلما ما يلزمهما من مساعدة وبنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة عمال 
وإذ يســلم بــأن وإجــراءات احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــاتو وأركــان اجلــرائم 

الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ال يقـع عليهـا أي التـزام مبوجـب ذلـك النظـام، حيـث مجيـع 
مـــع احملكمـــة التـــام الـــدول واملنظمـــات اإلقليميـــة وســـائر املنظمـــات الدوليـــة املهتمـــة بـــاألمر علـــى التعـــاون 

.ةالعامةواملدعي
_____________


