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جمعية الدول األطراف

عشرةسادسة الدورة ال
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤-٤نيويورك، 

تقرير المكتب عن عدم التعاون

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

، يف أية مسألة تتعلق بعدم التعاون".٨٧من املادة ٧و٥بالفقرتني 
ا العاشرة "اجلمعية") عية الدول األطراف (اعتمدت مجو -٢ "إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم يف دور

ا التاليةاجلمعية، يف دور وقامت.)1(التعاون" ، باعتماد الواليات املتعلقة بعدم التعاون، وطلبت إىل ا
الوالية. ويقدم هذا التقرير عمًال باإلجراءات املتعلقة بعدم التعاونشأن تنفيذ برير ااملكتب تقدمي تق

.)2(عشرة للجمعيةاملعتمدة يف الدورة اخلامسة 
املعنـــون "تعزيـــز احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ICC-ASP/15/Res.5القـــرار منطـــوقمـــن٢٠ويف الفقـــرة -٣

اإلجـراءات املتعلقـة إىل )اجلمعيـة(] [أشارت، املعتمد يف الدورة اخلامسة عشرة، "ومجعية الدول األطـراف"
ا اجلمعيــة يف القــرار مــع تســلم[بشــأن عــدم التعــاون، وICC-ASP/10/Res.5بعــدم التعــاون الــيت اعتمــد

ا علـى تنفيـذ واليتهـا، ]القلق مبا ال يزال يرتتب على عدم تنفيذ طلبات احملكمـة مـن آثـار سـلبية علـى قـدر
بقرارات احملكمة بشأن استنتاجات عدم التعاون املتعلقـة جبيبـويت وأوغنـدا وكينيـا، وبتقريـر ]علماأحاطت[و

بــاجلهود الــيت يبــذهلا رئــيس اجلمعيــة لتنفيــذ اإلجــراءات املتعلقــة بعــدم [رحبــت]املكتــب عــن عــدم التعــاون، و
ــر [التعــاون أثنــاء فــرتة واليتــه، و صــة بــه حبكــم منصــبه، بــأن رئــيس اجلمعيــة جهــة تنســيق للمنطقــة اخلات]ذكِّ

مجيــع أصــحاب املصــلحة، علــى مجيــع املســتويات، علــى االســتمرار يف مســاعدة رئــيس مجعيــة ]تناشــد[و
الدول األطراف، مبا يف ذلك عند اضطالعه مبهامه بدعم من جهات التنسيق الوطنية املعنية بعدم التعاون، 

مجيــع الــدول األطــراف علــى التعــاون مــن أجــل جنــاح االســتعراض اجلــاري لإلجــراءات املتعلقــة ت]شــجع[و
."بعدم التعاون

بدور أيضاً )اجلمعية(] رتذكّ [، "ICC-ASP/15/Res.5القرار منطوقمن٢٢و٢١تني ويف الفقر -٤
من املادة ٥يف الفقرة مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد 

باجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف [رحبت]من نظام روما األساسي، و٨٧من املادة ٧، والفقرة ٨٧
لس إىل الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعاجل ت]طلب[و ""لتعزيز العالقة بني احملكمة وا

)1(
ICC-ASP/10/Res.5 ، واملرفق، املعدل بالقرار٩الفقرةICC-ASP/11/Res.8 ، واملرفق١٠الفقرة.

)2(
ICC-ASP/15/Res.5 ، ،(م).-(ي)٣الفقرات املرفق األول
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عدم التعاون عمال بنظام روما األساسي، جملس األمن البالغات اليت يتلقاها من احملكمة بشأن
كال من ]أيضاتشجع[رئيس اجلمعية واملكتب على مواصلة التشاور مع جملس األمن، و[شجعت]و

".اجلمعية وجملس األمن على تعزيز التزامهما املتبادل يف هذا الشأن
املشاركة بنشاط وبشكل مواصلة إىل رئيس اجلمعية )اجلمعية(ت] طلب[عشرة، امسة اخلةدور الويف -٥

بناء مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وفقا إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون، ملنع حاالت عدم 
. وطلبت اجلمعية أيضا إىل املكتب )3("التعاون وملتابعة مسألة عدم التعاون احملالة من احملكمة إىل اجلمعية

ع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة مالفاصلة بني الدورتنيخالل الفرتة يواصل االشرتاك بنشاط أن"
أنوطلبت اجلمعية إىل املكتب أيضا ".)4("ضمان التنفيذ الفعال إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاونل

يواصل، من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون، االشرتاك مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة 
التعاون، بغية التوصية بأي تعديالت أو إضافات بعدماملتعلقةاجلمعيةإلجراءاتاستعراضإجراءيف

.)5("الزمة
مـــن إجـــراءات اجلمعيـــة املتعلقـــة بعـــدم التعـــاون إىل تعيـــني أربعـــة مراكـــز تنســـيقية ١٦وتـــدعو الفقـــرة -٦

حبكـم منصـبه مهمـة املركـز ؤدي الـرئيسيـو تعـاون مـن بـني األعضـاء يف املكتـب، عـدم السـألة إقليمية تُعـىن مب
مـن اإلجــراءات ١٦، قـررت اجلمعيـة تعــديل الفقـرة ٢٠١٢ويف عــام .التنسـيقي بالنسـبة للمنطقــة التابعـة لـه

مجيـعمـن املراكـز التنسـيقية مـن بـني بغيـة متكـني املكتـب مـن تعيـني أربعـة أو مخسـة)6(املتعلقة بعـدم التعـاون
ذا طلب رئيس اجلمعية ذلك.، إرايف العادلالدول األطراف وذلك على أساس التوزيع اجلغ

ـــــب ويف -٧ ـــــة ،٢٠١٧شـــــباط/فرباير ٢٠يفاملعقـــــوداجتمـــــاع املكت ـــــب أســـــرتاليا واجلمهوري عـــــّني املكت
بالنسـبة تنسـيقية")الراكـز امل("مراكـز تنسـيقية معنيـة مبسـألة عـدم التعـاونوالسـنغال وبـريو واليابـانالتشـيكية
ا يعين مماملراكز التنسيقية على أساس والية قطرية خمصصة تعّني . و اكل منهاملتعلقة باجلغرافية اتللمجموع

أن البلـــدان املعنيـــة تتواصـــل علـــى املســـتويات الدبلوماســـية والسياســـية الرفيعـــة يف كـــل مـــن نيويـــورك والهـــاي 
والعواصم ويف السفارات األخرى عند االقتضاء.

اخلامسـة عشـرة والسادسـة عشـرة الفاصـلة بـني الـدورتني خـالل الفـرتة يغطي هذا التقريـر األنشـطة و -٨
.الدول األطرافجلمعية 

األطرافالدولواستنتاجاتها:إجراءات المحكمة -ثانيا
من نظام روما األساسي، تتعاون الدول األطراف، وفقًا ألحكام النظام ٨٦عمًال باملادة -٩

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

واملتعلقة بإلقاء القبض والتسليم.
ذا التقرير، قام-١٠ رئيس دولة السودان السيد وفيما يتصل باحلالة يف دارفور، وأثناء الفرتة املشمولة 

ألوغندا، و ،٢٠١٧آذار/مارس ٢٩لألردن، وهي دولة طرف يف النظام األساسي، يف عمر البشري بزيارة 
.٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ١٥و١٤وهي دولة طرف يف النظام األساسي، يف 

٨٧من املادة ٧مبوجب الفقرة الختاذ قرارالدائرة التمهيدية الثانيةقدمت املدعية العامة طلبا إىل و -١١
على عمر القبض بشأن احملكمةاملقدم من طلبلردن لعدم امتثال األبشأن من نظام روما األساسي

)3(
ICC-ASP/15/Res.5 ، ،(ي)٣ةالفقر املرفق األول.

.)ل(٣ةالفقر ، املرجع نفسه)4(
.)م(٣ةالفقر ، جع نفسهاملر )5(
)6(

ICC-ASP/11/Res.8،.املرفق األول
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ائي بشأن هذا املوضوع خالل الفرتة صدر قرارمل يو . األساسينظام، خالفا ألحكام الالبشري وتسليمه
ذا التقرير. املشمولة 

٨٧من املادة ٧الفقرة ، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية "قرارا مبوجب ٢٠١٧متوز/يوليه ٦ويف -١٢
.)7(على عمر البشري وتسليمه"لطلب القبض جنوب أفريقيامن نظام روما األساسي بشأن عدم امتثال 

احملكمة طلب هادم تنفيذعب،أفريقيا"جنوب أن، إىلاألصواتوجاء يف القرار أن الدائرة خلصت، بأغلبية
١٣لمحكمة أثناء وجوده يف إقليم جنوب أفريقيا يف الفرتة من لعمر البشري وتسليمهاملتعلق بالقبض على 

ا مبوجب النظام األساسي، مل متتثل ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥ىل إ مجعية اإلحالة إىلأن "رأتو "اللتزاما
.)8(ة"مناسب... غري الظروف الراهنةظليف الدول األطراف أو جملس األمن 

التعاون مع التي عليها التزام بإجراءات المحكمة واستنتاجاتها: الدول - اثالث
لألمم المتحدةالتابع ن مجلس األمن مالمحكمة عمالً بقرار صادر 

األطراف األخرى مجيعجيب على حكومة السودان و )٢٠٠٥(١٥٩٣عمالً بقرار جملس األمن -١٣
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(١٩٧٠وعمالً بقرار جملس األمن -١٤

مع احملكمة ومع املدعية العامة وأن توفر هلما أية مساعدة الزمة.
ومل تتخذ إجراءات أمام احملكمة فيما يتعلق بالدول اليت عليها التزام بالتعاون مع احملكمة عمال -١٥

بقرار صادر من جملس األمن التابع لألمم املتحدة. 

فإجراءات المحكمة واستنتاجاتها: الدول غير األطرا-رابعاً 
رغم أن الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ليس عليها التزام مبوجب نظام روما -١٦

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

املدعية العامة.
ا "تقرير ٢٠١٧أبريل/نيسان١١الدائرة التمهيدية الثانية، يف وفيما يتعلق بالسودان، أصدرت-١٧

أسفار عمر البشري إىل دول غري أطراف يف احملكمة خالل تلقاها قلم احملكمة بشأن يت املعلومات البشأن 
ا قلم ٢٠١٧نيسان/أبريل ٦إىل ٢٠١٦أكتوبر /األولتشرين ٥متدة من الفرتة امل وجهود أخرى قام 

.)9(فرتضة"املهاحملكمة فيما يتعلق بزيارات
ذا التقرير، دعت -١٨ احملكمة، بواسطة قلم احملكمة، السلطات املختصة يف وخالل الفرتة املشمولة 

العديد من الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي إىل القبض على الرئيس عمر البشري، يف حالة 
ا بقرار جملس األمن دخوله إىل أراضيها، وتسليمه إىل احملكمة، وذكّ  )، ودعت هذه ٢٠٠٥(١٥٩٣ر

القبض على الرئيس البشري وتسليمه إىل احملكمة. وتشمل هذه الدول: الدول إىل التعاون فيما يتعلق ب
؛ ومملكة املغرب، فيما يتعلق ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ٢٣اململكة العربية السعودية، فيما يتعلق بزيارته يف 

ية، فيما ؛ ومجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتاد٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٨إىل ٧يف الفرتة من بزيارته 

)7 (
ICC-02/05-01/09-302.

.٥٣رجع نفسه، الصفحة امل)8(
)9(

ICC-02/05-01/09-296.
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إىل ٢٢، ومن ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٩، و)10(٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٩يتعلق بزياراته يف 
رب مشرين الثاين/نوفت٢٤؛ ومجهورية غينيا االستوائية، فيما يتعلق بزيارته يف ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ٣١

. ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب يفيارته بتعلق بز اإلمارات العربية املتحدة، فيما ؛ و ٢٠١٦
ذا التقرير.أي رد من السلطات املعنيةيرد ومل -١٩ خالل الفرتة املشمولة 
كمة بشأن الدول غري األطراف.حملومل تتخذ إجراءات أمام ا-٢٠

،والدول األطراف،والمكتب،تخذها رئيس الجمعيةااإلجراءات التي -خامسا
أصحاب المصلحةمن هم وغير 

جهدا يف تنفيذ أوامر الدول أال تدخر بأمهيةذّكر رئيس اجلمعية ، فرتة املشمولة بالتقريرطوال ال-٢١
عدم التعاون.بن احملكمة. وأحال الرئيس إىل الدول األطراف قرارات احملكمة املتعلقة مالقبض الصادرة 

ا وأعربت -٢٢ تمع املدين تلقي معلومات لاملراكز التنسيقية عن امتنا عن السفر من الدول األطراف وا
خالل الفرتة بالقبض وامرأمأصدرت احملكمة يف حقهنالذيلألشخاص ار الدولية فأو األستمل احمل

املشمولة بالتقرير.
تمع املدين، توردتوعندما -٢٣ املراكز التنسيقية هذه بادلتهذه املعلومات من الدول األطراف أو ا

مع احملكمة.املعلومات
ا اإلقليمية، -٢٤ الدول أحاطت املراكز التنسيقية وحيث تعمل املراكز التنسيقية يف إطار جمموعا

ا اإلقليمية األطراف علما أيضا باألسفار املقرتحة.يف جمموعا
ا للدول األطراف -٢٥ اليت باإلجراءات الدبلوماسية إلحاطتها علما وأعربت املراكز التنسيقية عن امتنا

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

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة-سادسا
٨و٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٣يف املدعية العامةقدمتخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، -٢٦

عمال ،جملس األمنإىل عشرينوالامس والعشرين واخلرابع، تقريريها العلى التوايل،٢٠١٧حزيران/يونيو 
تنفيذ فيما خيص رت املدعية العامة بأن السودان يتحمل املسؤولية األوىل). وذكّ ٢٠٠٥(١٥٩٣بالقرار 

وذكرت املدعية العامة أنه تقع على عاتق القيام بذلك.ستمرارأوامر القبض اليت مل يبت فيها ورفض با
مبوجب نظام روما ع احملكمة بواليتهااضطالجملس األمن مسؤولية اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان 

ى للقبض عل، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ خطوات حامسة ١٥٩٣بعد اإلحالة مبوجب القرار األساسي
م. املشتبه 

جملس إىل ر الرئيس البشري وطلبت مرة أخرىاسفجملس األمن علما بأاملدعية العامة أحاطت و -٢٧
صيات الشخاألمن استخدام سلطاته مبوجب ميثاق األمم املتحدة لضمان القبض الفوري على مجيع

وتسليمها للمحكمة.القبض بأوامر السودانية اليت صدرت يف حقها
تشرين الثاين/نوفمرب ٨أيار/مايو و٨و٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٩وقدمت املدعية العامة يف -٢٨

، على التوايل، تقاريرها الثاين عشر والثالث عشر والرابع عشر إىل جملس األمن، عمال بالقرار ٢٠١٧
)، وأشارت إىل عدة جوانب ذات صلة بالتعاون وعدم التعاون.٢٠١١(١٩٧٠

ا بعد انتهائها فقط. ) 10( مل يتخذ قلم احملكمة إجراء بشأن هذه الزيارة حيث أخطر 
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المشاورات المتعلقة بعدم التعاون-سابعا
قصد وضع بعمالً بالوالية املنوطة باملكتب، أجرت املراكز التنسيقية املعنية بعدم التعاون مشاورات -٢٩

توصيات لتحسني تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون.
حيث مع الدول األطراف، عقدت املراكز التنسيقية أول عملية مشاورة٢٠١٧مايو /أيار١١ويف -٣٠

التعاون بغية اقرتاح أي اضافات أو ماقرتاحات بشأن مدى استعراض إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدطلبت 
اتع األطراف . وأعربت الدول ICC-ASP/15/Res.5إليها بالقرار ديالت الزمة، عمال بالوالية املعهود 

املراكز التنسيقية على تقدمي وشجعت اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاونعن دعمها لتحسني تنفيذ 
معلومات حمدثة عن إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون.

املراكز التنسيقية وثيقة حتتوي على معلومات حمدثة ت عمم٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ٣ويف -٣١
عن إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون حيث اقرتحت حتديثات تقنية فضال عن حتسينات يف إجراءات 

اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون تعكس املمارسة الراسخة فيما يتعلق بعدم التعاون.
.٢٠١٨وتعتزم املراكز التنسيقية مواصلة العمل بشأن تنقيح الوثيقة يف عام -٣٢

صياتالتو -ثامناً 
ـــذا التقريـــر -٣٣ بشـــأن وتعتمـــد الصـــيغة املقرتحـــةأوصـــت املراكـــز التنســـيقية اجلمعيـــة بـــأن حتـــيط علمـــا 

عدم التعاون الواردة يف مرفق هذا التقرير.املتعلقة بالواليات 
الزمة لضمان معرفة أي تدابري ختاذ ااجلمعيةورئيسهي واصل تا ينبغي أنأاملراكز التنسيقية ترىو -٣٤

.وفهمها وتنفيذهاحاالت عدم التعاوننع اإلجراءات اليت تتخذها الدول األطراف واجلمعية مل
إلجراءات املتعلقـة بعـدم التعـاون، ينبغـي أن تطلـب اجلمعيـة إىل املكتـب، مبـن بتطبيق اوفيما يتعلق -٣٥

التعاون على حنو أكثر اتساقا.يف ذلك الرئيس واملراكز التنسيقية تطبيق إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم 
جــدول األعمــال للنظــر يف يف واقرتحــت املراكــز التنســيقية أن تتضــمن دورات اجلمعيــة املقبلــة بنــدا -٣٦

املسائل املتعلقة بعدم التعاون اليت تثار خالل الفرتات الفاصلة بني الدورتني.
بشـأنالفاصـلة بـني الـدورتني، التشـاور واصل املراكـز التنسـيقية، خـالل الفـرتةوفضال عن ذلك، ست-٣٧

إلجراءات املتعلقة بعدم التعاون.تنفيذ اوسائل تعزيز 
، مبساعدة الدول األطراف، رصد التطورات القضائية فضًال عن املراكز التنسيقيةتواصل أن ينبغيو -٣٨

الســـرعة بـــأي مـــر بـــالقبض وأن يـــتم موافـــاة احملكمـــة علـــى وجـــه واحبقهـــم أتســـفر األشـــخاص الـــذين صـــدر 
ذا الشأن. معلومات هلا عالقة 

التطورات عنعلومات مستوفاةمبيد اجلمعية زو تواصل احملكمة ته ينبغي أناملراكز التنسيقية أنترى و -٣٩
واملراكز التنسيقية.معيةاجلعن طريق رئيسبعدم التعاوناملتعلقة القضائية 

بالتـــدابري الـــيت اختـــذت ملنـــع هـــاالـــدول األطـــراف إبالغأن تواصـــلبـــوأوصـــت املراكـــز التنســـيقية أيضـــا -٤٠
حاالت عدم التعاون أو للتصدي هلا.
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المرفق 
في القرار الجامعنص إلدراجه

ا اجلمعية يف القرارتشري-١ إىل اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمد
ICC-ASP/10/Res.5 ،مبا ال يزال يرتتب على عدم تنفيذ طلبات وتسلم مع القلقبشأن عدم التعاون

ا على تنفيذ واليتها،  احملكمة بشأن استنتاجات عدم بقراروحتيط علمااحملكمة من آثار سلبية على قدر
باجلهود اليت يبذهلا رئيس وترحب، )1(، وبتقرير املكتب عن عدم التعاونجبنوب أفريقياالتعاون املتعلقة 

بأن رئيس اجلمعية جهة تنسيق وتذكِّراملتعلقة بعدم التعاون أثناء فرتة واليته، اجلمعية لتنفيذ اإلجراءات
مجيع أصحاب املصلحة، على مجيع املستويات، على وتناشد، )2(للمنطقة اخلاصة به حبكم منصبه

االستمرار يف مساعدة رئيس مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك عند اضطالعه مبهامه بدعم من جهات 
مجيع الدول األطراف على التعاون من أجل جناح وتشجعق الوطنية املعنية بعدم التعاون، التنسي

االستعراض اجلاري لإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون؛ 
بدور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد يف تذكِّر-٢

باجلهود اليت تبذهلا وترحبمن نظام روما األساسي، ٨٧من املادة ٧، والفقرة ٨٧من املادة ٥الفقرة 
لس ؛الدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة وا

إىل الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعاجل جملس األمن البالغات اليت تطلب -٣
رئيس اجلمعية واملكتب على وتشجعيتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما األساسي، 

كال من اجلمعية وجملس األمن على تعزيز التزامهما وتشجع أيضامواصلة التشاور مع جملس األمن، 
املتبادل يف هذا الشأن؛ 

باألوامر الصادرة من الدائرة التمهيدية واملوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب حتيط علما-٤
ماتباعها يف حالة وجود الدول على أن تتبادل مع جهات التنسيق وحتث، )3(معلومات عن سفر املشتبه 

املعنية بعدم التعاون أي معلومات بشأن السفر احملتمل أو املؤكد لألشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر 
بالقبض عليهم؛ 

بعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتمنالرمسيغريالبعداألدوات املتعلقة بتنفيذجمموعةإىل شريت-٥
حتسنيمناسبا من أجلتراهحسبمااألدواتجمموعةاستعمالعلىاألطرافالدولوتشجعالتعاون
؛)4(التعاونبعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتتنفيذ

)1(
ICC-ASP/16/17.

)2(
ICC-ASP/11/29 ١٢، الفقرة.

م،) 3( األوامر املوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 
ICC-01/04-635(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ وICC-02/04-211(احلالة يف أوغندا)؛ وICC-01/05-83 احلالة)

،(احلالة يف كينيا)ICC-01/09-151(احلالة يف دارفور)؛ وICC-02/05-247يف مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ و
PTC- I و؛ICC-01/11-46 (احلالة يف ليبيا)؛وICC-02/11-47الة يف كوت ديفوار)؛ و(احلICC-01/12-25 (احلالة يف مايل)؛

(و ICC-01/13-16 احلالة املتعلقة بالسفن املسجلة يف جزر القمر واجلمهورية اهليلينية ومملكة كمبودبا)؛
ICC-02/05-01/09-235(احلالة الثانية املتعلقة جبمهورية أفريقيا الوسطى)؛ و ICC-01/14-6و - Corr(قضية البشري)؛ وICC-

(قضية سيف اإلسالم)؛ ICC-01/11-01/11-589(قضية هارون وقوشيب)؛ و02/05-01/07-71
(وقضية سيمون غباغبو)؛(ICC-02/11-01/12-73و(قضية حسني)؛ ICC-02/05-01/12-31و ICC-01/04-01/12-12 قضية

ICC-01/09-01/15-6(قضية باراسا)؛ وICC-01/09-01/13-29(قضية أونغوين)؛ وICC-02/04-01/15-222لوبانغا)؛ و

.)(قضية غيشورو وبت
)4(

ICC-ASP/10/Res.5.
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المتعلق بالوالياتالقرار الجامعمرفق نص إلدراجه في 
إىل رئيس اجلمعية مواصلة املشاركة بنشاط وبشكل بناء مع مجيع أصحاب املصلحة تطلب

املعنيني، وفقا إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون، ملنع حاالت عدم التعاون وملتابعة مسألة عدم 
التعاون احملالة من احملكمة إىل اجلمعية؛ 

أوامرصدرت حبقهمو املؤكد ألشخاصتبادل أي معلومات تتعلق بالسفر احملتمل أتطلب
عليهم على الفور مع احملكمة من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون؛ بالقبض

مع مجيع الدورتنيبنيالفاصلةفرتةاليواصل االشرتاك بنشاط طوال أناملكتبإىلتطلب
اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون، أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف مواصلة ضمان التنفيذ الفعال إلجراءات

ا السا عشرة ؛ بعةوأن يقدم تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعية يف دور
يواصل، من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون، االشرتاك مع أناملكتبإىلتطلب أيضا

التعاون، بغية عدمباملتعلقةاجلمعيةإلجراءاتاستعراضإجراءمجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف
التوصية بأي تعديالت أو إضافات الزمة؛ 

____________


