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تقرير رئيس الفريق العامل التابع للمكتب عن تنفيذ المادة 79
من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أولا -مقدمة

 -1أبدت اجلمعية ،يف دورهتا الرابعة عشرة ،أثناء مناقشتها لبند جدول األعمال  21املعنون "تطبيق
وتنفيذ املادة  79واملادة  79من نظام روما األساسي" موافقتها على أمور منها ما يلي:
املادة :79
يف أعقاب املناقشة اليت دارت يف اجللسة العامة املعقودة يف الدورة الرابعة عشرة للجمعية
بش أ ن بنأأد جأأدول األعمأأال التذميلأأي الأأذي قدمتأأ ،جنأأوب أفريقيأأا ،أعرب أ الأأدول األ أرا عأأن
اس أأتعدادها للنظ أأر يف ئ أأار ا ي أأة الفرعي أأة املناس أأبة التابع أأة للجمعي أأة ،مق و أأات ترم أأي ئ و أ أ
ئجراءات لتنفيذ املادة .)1(79
 -2ونظأأر املذتأ  ،يف جلسأأت ،املعقأأودة يف  3وزيران/يونيأأ ،2016 ،يف لأ جنأأوب أفريقيأأا املأ ر
 23أيار/مأأايو  2016الأأداعي ئ ئنشأأاء فريأأق عامأأت ييعأأت بتطبيأأق وتنفيأأذ املأأادت  79و 79مأأن نظأأام
روما األساسي .وأنش املذت فريقاً عامالً تابعاً ل ،ترأس ،السفرية ماريا ترييزا ئنفنيت كايف (شيلي) ،لبحث
تطبيأق املأادة  79بالتشأاور الوثيأق مأ اةذمأة .وأعأاد املذتأ ت كيأد األ يأة الأيت يذتسأيها ا فأا علأى
استقاللية اةذمة وسالمة نظام روما األساسي وجتنّ أي تدخت يف عمت اةذمة.
 -3وعقأد الفريأأق العامأت اجتماعأأات ثالثأأة فيأتا بأأاب املشأأاركة فيهأا أمأأام كافأأة الأدول األ أرا  ،أيأأام
 31آب/أغسطس و 29أيلول/سبتمرب و 10تشرين الثاين/نوفمرب  .2016وقد شارك ممثلون عن أجهزة
اةذمأة .باض أأافة ئ لأأم نظّمأ اةذمأأة يف  4تشأرين األول/أكتأأوبر  2016جلسأة توجيهيأأة بشأ ن
ئجراء املشاورات يف ئ ار اجلزء  7من نظام روما األساسي(.)2

( )1الوث أأالق الرجلي أأة جلمعي أأة األ أ أرا يف نظ أأام روم أأا األساس أأي للمحذم أأة اجلنالي أأة الدولي أأة ،ال أأدورة الرابع أأة عش أأرة ،اله أأاي،
 26-19تشرين الثاين/نوفمرب  ،(ICC-ASP/14/20) 2012اجمللد األول ،اجلزء األول ،الفقرة .27
()2
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وصة يخصص للتعاون.
كان هذا جان من جوان اجللسة التوجيهية لفالدة الديبلوماسي  ،وقد اشتمل على ّ
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ثاني ا -الممارسة المتبعة في المحكمة فيما يتصل بتنفيذ المادة 79
 -4استم الفريق العامت يف جلست ،األو لعروض قدمتها أجهأزة اةذمأة الثالثأة فيمأا يتعلأق بتنفيأذ
املادة  . 79واتفق أصحاب هذه العروض مجيعهم على أن املرونة املت صلة يف املادة  79عامأت واسأم يف
متذأ اةذمأأة مأأن اال أأطالت مشأأاورات مأ الدولأأة املتلقيأأة للطلأ وأن مثأأت هأأذه املشأأاورات ذأأن أن
تذون ئما رجلية أو غري رجلية.
وتضمن العروض نظرة عامة على املفاو أات الأيت جأرت يف املا أي وأول املأادة  79وسألط
-2
ّ
األ واء على نقطت رليسأيت يف املأادة  79كأان مأا تأ ثري يف صأياغة املأادة أال و أا (أ) أن هأذه املأادة
ص ّمم لتذون يوذماً يسوي املشأاكت لتسأهيت التعأاون يف ئ أار اجلأزء التاسأ مأن نظأام رومأا األساسأي
ي
ال ضعاقأأة مثأأت هأأذا التعأأاون و(ب) أةأأا مأأادة تطبيقهأأا عأأام علأأى اجلأأزء  7برمتأأ ،،أأا و يفأأة الليأأة الأأيت
تسأتددم لعأالم مشأاكت ت قنيأة شأأ أو مو أوعية ذأن أن تنشأ خأالل تنفيأذ لأ مأن أجأت التعأاون،
ويف هأأذا الصأأدد تذأأون املناقشأأات ب أ اةذمأأة والدولأأة أساسأأية لتسأأوية املسأأالت املأأذكورة .عأأالوة علأأى
لم ،أكدت املداخلة على أ ّن قصد املتفاو أن تذون صيغة املادة  79معرباً عنها بلغة عامة الغرض
منها كفا لة املرونة وهذا ينف الدول واةذمة على وأد سأواء .وقأد فضأل الأدول أن تذأون الليأة خاليأة
من القيود اليت تفر ها اضجراءات و ذا السب قأررت عأدم تضأم قاعأدة بشأ ن املأادة  79يف القواعأد
اضجرالية وقواعد اضثبات.
 -6عالوة على لم ،مت اضشارة ئ أن املتفاو سلموا ب ن تعاون الدولة ييعترب أساسي يف أداء
اةذمة لو الفها وأن نظام روما األساسي توخاه باعتباره األساس الذي يقوم علي ،نظأام العدالأة اجلناليأة
الذي ال يشوب ،أساس اعتبا ي لرفض التعاون .وغياب القواعأد فيمأا أمل املأادة  79مقصأود مأن أجأت
توفري املرونة الالزمة ضجراء املشاورات ويث ال ذن تصور و قواعد وئجراءات نا مأة لذأت سأيناريو
ممذن أن ييطرح .واملشاورات ختتمل حباالت بعينها ذن أن تتسم با ساسية من وجهأة النظأر الزمنيأة أو
ذن أن تطول كما جيوز أن تذون رجلية أو غري رجلية ومن اجلأالز تسأويتها فيمأا بأ األ أرا املعنيأة أو
رما تتطل وأالً جتأود بأ ،دالأرة مأن الأدوالر .وخالصأة القأول أن املشأاورات ذأن أن تذأون ئمأا رجليأة أو
غري رجلية وهذه املرونة أثبت جدواها بالنسبة ئ اةذمة.
 -9وأبأرزت اةذمأأة أ يأأة املرونأأة يف تنفيأأذ لبأأات التعأاون .واملأأادة  79عبأأارة عأأن أداة يف يأأد الأأدول
اليت تتلقى الطل تيلف بواسطتها نظر ا ي ة ات الشأ ن ئ أيأة صأعوبة تواجأ ،يف معأرض تنفيأذ لأ
بعينأأ ،بش أ ن التعأأاون .واملشأأاورات أأا يف أغل أ األويأأان أ يتهأأا ا اجلأأة يف تلبيأأة لبأأات التعأأاون وقأأد
أيجري علأى أسأاس منأتظم فيمأا يتصأت بذأت لأ علأى وأدة .وتتعلأق الطلبأات مجموعأة مأن القضأايا
التشغ يلية أو العملية أو املو وعية وهي أداة ت املشاكت لصاحل الدولة القالمة بالتنفيذ .كمأا تسأتهد
هذه املشاورات تيسري التنفيذ الفعال وا سن التوقي لطل خبصوص التعاون وخاصة وينما يذون هذا
الطل مقيداً ب جت قضالي حمدد.

ثالثا -تجارب الدول الوطنية في مجال تطبيق المادة 79

 -9استم الفريق العامت يف جلست ،الثانية ئ مداخالت ق ّدمها ممثلو بلدين من بلدان ا االت و ا
مجهوريأة الذونغأو الد قرا يأة وكأوت ديفأوار ،فيمأا أأمل جتارلمأا يف أال تنفيأذ لبأات التعأاون املقدمأأة
مأأن اةذمأأة .واسأأتم الفريأأق أيضأاً ئ املنسأأق االلأأادي التأأاب لبلجيذأأا فيمأأا أأمل التعأأاون مأ اةذمأأة
اجلنالية الدولية وحماكم أخرى والسلطة املركزية وول تنفيذ لبات التعاون.
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 -7ووصأأث ممثأأت مجهوريأأة الذونغأأو الد قرا يأأة اض أأار القأأانوين فيهأأا اكأأاص بالتعأأاون م أ اةذمأأة
واجلهات الفاعلأة الرليسأية (امل سسأية والسياسأية واجلهأات التنسأيقية التشأغيلية) واضجأراءات الرجليأة وغأري
الرجليأ أأة املتعلقأ أأة بالتعأ أأاون واكط أ أوات العمليأ أأة املتبعأ أأة .باض أ أأافة ئ لأ أأم واجه أ أ مجهوريأ أأة الذونغأ أأو
الد قرا ية الو نفس ،الذي واجهت ،جنوب أفريقيا فيما مل أمر اضيقا الصادر حبق السيد البشأري
وهي والة مل جتر بش ةا أية مشاورات .وشدد على أن ،ئ ا مل جتر أيأة مشأاورات فأان الأراجا عندلأذ هأو
عدم مت ّذن الدولة من االمتثال لطل التعاون.
 -10وأتأى ممثأت لذأوت ديفأوار علأى كأر األسأأاس القأانوين للتعأاون القضأالي بأ دولتأ ،وبأ اةذمأأة
وو أ ّدد املذات أ املس أ ولة عأأن تنفيأأذ التعأأاون م أ اةذمأأة .ووصأأث اكط أوات الأأيت تيش أ ّذت اضج أراء املتب أ
لتنفيذ لبات املساعدة وعملية التشاور م اةذمة يف التصدي لطلبات التعاون.
 -11وعمد املنسق االلأادي للتعأاون القضأالي البلجيذأي مأ جهأات القضأاء اجلنأالي الدوليأة ،رلأيس
الفرق أأة البلجيذي أأة املدتص أأة بالعدال أأة ،ئ ئب أأال املش أأارك يف اجللس أأة ب أأاضجراءات املتبع أأة فيم أأا يتص أأت
بطلبات التعاون الواردة من اةذمة وكيفية معاجلة املشاكت اليت تواج ،ما يف لم املشاورات م اةذمة
م أأن أج أأت التقي أأد بأ أ مر اضيق أأا  .وك أأمل األس أأباب الداعي أأة للتش أأاور الس أأارية عل أأى أي لأ أ للتع أأاون
واضجراءات املتبعة فيما مل قضايا حمددة للتشاور.

رابعا -مسائل محددة فيما يخص تنفيذ المادة 79
 -12أشأار بعأض الوفأود ئ أن الفريأق العامأت أينشأ عمأالً بالواليأة املنو أة باملذتأ ألغأراض مناقشأأة
بيعة ونطاق املشاورات املتوخاة يف املادة  .79والغرض منها ،رغم اشتما ا على فحأمل التنفيأذ اليأومي
للمأادة بغيأأة لديأأد وحماولأأة االسأأتجابة لنأأوت املسأالت الأأيت أدت قنأأوب أفريقيأأا ئ ئثأأارة املسأ لة يف الأأدورة
الرابعة عشرة للجمعية مل يقتصر على هذه املسالت.
 -13وأبأأرزت الأأدول األ يأأة الأأيت يذتسأأيها اوأ ام الفريأأق العامأأت السأأتقاللية اةذمأأة يف أأال القضأأاء
ووذر البعض من أن ،ال ينبغي النظر يف مسالت تذون قيد نظر القا ي.
 -14عأأالوة علأأى لأأم مأأن بأ ا أأاالت الأأثالد املدرجأأة يف املأأادة  79املمذأأن أن تسأأتدعي التشأأاور
وو ا اعتربت أوذام الفقرة الفرعية (م) على أةا تثري مشاكت معقدة يف ال االمتثال لطلبات اةذمة
بش ن التعاون ويث قد يتطل لم التعاون أن خترق الدولة التزاماً تعاهدياً مسبقاً .وأبدي وجهة نظر
مفادهأا أن هأذا ا ذأم يتصأور ئمذأان التنأازت بأ القأانون وكأذلم املبأاد القانونيأة وبأ القأانون الأدو
صمم ملساعدة الأدول
العريف ،ومعاهدة من املعاهدات اضقليمية ونظام روما األساسي ،وأن املادة  79ي
على التصدي ذه املس لة حبثاً عن وت.
 -12وفيما مل والية الفريق العامت ،أشار البعض من الدول ئ املا أي التشأريعي للمأادة باعتبارهأا
فسأر النطأاق الواسأ للمأادة .ورأت دول
أداة مفيدة ويث ئةا بيّن أن كفالة املرونة كان عامالً واجلاً يي ّ
أخرى أن من األ ية مذان أيضأاً النظأر يف ئمذانيأة توسأي نطأاق واليأة هأذا الفريأق العامأت بغيأة البحأث
عن تطورات ممذنة لنيظم أو لقواعأد وئجأراءات لتنفيأذ املأادة  79وأنأ ،ينبغأي أن ييسأما للأدول بأ ن تقأ ّدم
نصوصاً بديلة ذه املادة.
 -16وأشأأارت بعأأض الوفأأود ئ أن الفريأأق العامأأت ينبغأأي لأأ ،أن يقأأيّم أوالً مأأدى فالأأدة و أأرورة بلأأورة
قواعأأد ختأأمل املأأادة  .79وأيشأأري كأأذلم ئ أنأأ ،ينبغأأي أيضأاً االعتمأأاد علأأى تعأأاون اةذمأأة عنأأد النظأأر يف
هأأذه املس أ لة .فأأا ا يرلأأي أن الأأنيظم أأرورية فيتع أ علأأى الفريأأق العامأأت عندلأأذ أن يتثب أ مأأن مق وأأات
اةذمة فضالً عن األجت الذي يراه على وء ما هو مطروح أمام اةذمة.
35-A-241116

3

ICC-ASP/15/35

 -19والوظ بعض الوفود أن تنفيذ املأادة  79يف شأذت نيظأم أو قواعأد ال بأد مأن أن ملأ م املقصأد
التشأريعي ملأأن تأأو صأياغة هأأذه املأأادة .كمأأا ت بيأان أنأأ ،يتوجأ اجتنأأاب فأرض التزامأأات قانونيأأة ئ أأافية
على الدول.
 -19عأأالوة علأأى لأأم ،مت أ اضشأأارة ئ أنأأ ،يف والأأة االخأأتال الذلأأي وأأول هأأذا املو أأوت ذأأن
للجمعية أن تفذر يف الطل ئ حمذمة العدل الدولية ئبداء فتوى وول تنازت القوان بدالً من التمأاس
تفسري قضالي يصدر عن اةذمة.
 -17وصدرت عن ممثت جنوب أفريقيا( )3تعليقات مو وعية وول اللجأوء ئ املأادة  79علأى أسأاس
التضارب ب االلتزامات التعاهدية .ويف اوتجاجها باملادة  79بغيأة التشأاور مأ اةذمأة وأول املشأاكت
الأأيت يرلأأي أةأأا متنعهأأا مأأن االمتثأأال ألمأأر باضيقأأا بيّن أ هأأذه الدولأأة الطأأر أةأأا رأت أن لأأيس هنأأاك
ئجراءات وا حة تتيا التمييز ب العمليات الديبلوماسية والعمليات القانونية للتشاور.
 -20كما قال ممثت جنوب أفريقيا ئن ،ينبغي القياس على ا الة املشمولة بالفقرة  3من املادة  73مأن
النظام األساسي والبند  109من اللحة اةذمة .وأشار ئ أن اضجراءات الواج اتباعها يف التصأدي
ملشأذلة ناشأ ة يف ئ أار املأأادة  79ينبغأي أن يلأأدد علأأى النحأو الأأذي يتمشأى مأ املأادة  109الأأيت تأأنمل
على ئجراءات حمددة وآجال زمنية فيما مل نزاعاً ما وول الو القانوين لطل من لبأات التعأاون.
وعندها فقط و تطوى هأذه املرولأة ينبغأي االنتقأال ئ مرولأة قضأالية .وقبأت هأذا ينبغأي أن يينظأر ئ
املأأادة  79باعتبارهأأا عمليأأة تتميأأز بطأأاب ديبلوماسأأي .وتبعأاً لأأذلم قأ ّدم مقأ ح مأأن أأر جنأأوب أفريقيأأا
يتعلق بتنفيذ املادة  79من نظأام رومأا األساسأي مأ ر  3تشأرين األول/أكتأوبر  2016وبأيلّغأ بأ ،كافأة
الدول األ أرا يأوم  9تشأرين األول/أكتأوبر ليذأون يمأدخالً مأن مأدخالت املزيأد مأن النقأا وأول هأذا
املو وت.
 -21والوظ بعض الدول أن هذه املس لة هتأم كافأة الأدول نظأراً ألن املصأاع قأد تواجأ ،خبصأوص
توجه ،اةذمة .واتفق الدول على رورة مواصلة مناقشة هذه املس لة ،ما يف لأم
أي ل للتعاون ّ
بتقص أأي العناص أأر
النظ أأر يف االقأ أ اح ال أأذي قدمت أأ ،جن أأوب أفريقي أأا .ول أأذلم ك أأان هن أأاك اهتم أأام مشأ أ ك ّ
اضجرالية من أجت لقيق املزيد من الو وح يف هذا الصدد والظفر باستنتاجات متفق عليها.

خامسا -توصية بشأن المضي قُدما
-22ي و صي مك تب ال ف ق رة ال تال ية إلدراج ها يف

ال ق رار اجل ام ع

ئ تض يف اعتبارها التزام الدول األ را بالتعأاون التأام مأ اةذمأة ،تطلأ ئ الفريأق
العامت املفتوح العضوية التاب للمذت واملعين بتنفيذ املادة  79من نظام روما األساسي مواصلة
استذشا مجي السبت املمذنة لتحس تنفيذ املادة  79من نظام روما األساسي ،السيما فيما
يتعلق باملشاكت اةددة يف ئ ار الفقرة الفرعية (م) ،بالتشاور الوثيق م اةذمة ،وتطلأ أيضأا
ئ الفريأأق العامأأت املفتأأوح العضأأوية أن يقأأدم تقري أرا عأأن هأأذه املس أ لة م أ التوصأأيات ئ الأأدورة
السادسة عشرة للجمعية.
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اق و جنوب أفريقيا النظر يف نيظم ختمل املادة  79يف الدورة الرابعة عشرة للجمعية.
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