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أوال-

مقدمة
 -1تنص الفقرة (2و) من املادة  112من نظام روما األساسي على أن "تقوم اجلمعية بالنظر ،عمال
بالفقرتني  5و 7من املادة  ،87يف أية مسألة تتعلق بعدم التعاون".
 -2واعتمدت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف دورهتا العاشرة "إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم
التعاون" ("اإلجراءات")( .)1وقامت اجلمعية ،يف دوراهتا التالية ،باعتماد الواليات املتعلقة بعدم التعاون،
وطلبت إىل املكتب تقدمي تقارير بشأن تنفيذ اإلجراءات .ويقدم هذا التقرير عمال بالوالية املعتمدة يف
الدورة السادسة عشرة للجمعية مبا يف ذلك استعراض اإلجراءات (.)2
 -3ويف الفقرررة  25مررن منطررو الق ررار  ICC-ASP/16/Res.6املعنررون "تعزيررز احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة
ومجعية الدول األطرراف" ،املعتمد يف الدورة السادسة عشرة[" ،أشارت] (اجلمعية) إىل اإلجراءات املتعلقة
بعرردم التعرراون الرريت اعتمرردهتا اجلمعيررة يف القررار ICC-ASP/10/Res.5بشررأن عرردم التعرراون ،و[سررلمت مررع
القلق] مبا ال يزال يرتتب على عدم تنفيذ طلبات احملكمرة مرن اثرار سرلبية علرى قردرهتا علرى تنفيرذ واليتهرا،
و[أحاطت علما] بقرارات احملكمة بشأن استنتاجات عدم التعاون املتعلقة جبنوب أفريقيا ،وبتقريرر املكترب
عررن عرردم التعرراون ،و[رحبررت] برراجلهود الرريت يبررذسا رئرريس اجلمعيررة لتنفيررذ اإلجرراءات املتعلقررة بعرردم التعرراون
أثناء فرتة واليته ،و[ذكرت] بأن رئيس اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة اخلاصة به حبكم منصبه ،و[ناشدت]
مجيع أصحاب املصلحة ،على مجيع املستويات ،على االستمرار يف مساعدة رئيس مجعية الدول األطراف،
مبررا يف ذلررك عنررد امبررطالعه مبهامرره برردعم مررن جهررات التنسرريق الوطنيررة املعنيررة بعرردم التعرراون ،و[شررجعت]
مجيع الدول األطراف على التعاون من أجل جناح االستعراض اجلاري لإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون".
 -4ويف الفقرتني  26و 27من منطو القرار [" ،ICC-ASP/16/Res.6ذكرت] (اجلمعية) أيضا بدور
مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد يف الفقرة  5من املادة
 ،87والفقرة  7من املادة  87من نظام روما األساسي ،و[رحبت] باجلهود اليت تبذسا الدول األطراف
لتعزيز العالقة بني احملكمة واجمللس" و "[طلبت] إىل الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعاجل
جملس األمن البالغات اليت يتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما األساسي،
و[شجعت] رئيس اجلمعية واملكتب على مواصلة التشاور مع جملس األمن ،و[شجعت أيضا] كال من
اجلمعية وجملس األمن على تعزيز التزامهما املتبادل يف هذا الشأن".
 -5ويف الفقرتني  28و  29من منطو القرار " ، ICC-ASP / 16 / Res.6الحظت اجلمعية كذلك
أوامر الدائرة التمهيدية إىل املسجل بشأن اإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف حالة املعلومات املتعلقة بسفر
املشتبه هبم  ،وحثت الدول على أن تتقاسم مع جهات االتصال بشأن عدم التعاون أي معلومات تتعلق
بالسفر احملتمل أو املؤكد لألشخاص الذين صدرت حبقهم مذكرة توقيف" ،وذكرت" مبجموعة األدوات
من أجل تنفيذ البعد غري الرمسي إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون "،وباإلمبافة إىل ذلك" تشجع
الدول األطراف على استخدام جمموعة األدوات كما تراه مناسبا من أجل حتسني تنفيذ إجراءات اجلمعية
املتعلقة بعدم التعاون".
 -6ويف الدورة السادسة عشرة[ ،طلبت] (اجلمعية) إىل رئيس اجلمعية مواصلة املشاركة بنشاط وبشكل
بناء مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،وفقا إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون ،ملنع حاالت عدم
التعاون وملتابعة مسألة عدم التعاون احملالة من احملكمة إىل اجلمعية"( .)3وطلبت اجلمعية أيضا إىل املكتب
"أن يواصل االشرتاك بنشاط خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة
() 1

 ، ICC-ASP/10/Res.5الفقرة  9واملرفق ،املعدل بالقرار  ،ICC-ASP/11/Res.8الفقرة  10واملرفق.
( ، ICC-ASP/16/Res.6 )2املرفق األول ،الفقرات (3ط)( -ل).
( ، ICC-ASP/16/Res.6 )3املرفق األول ،الفقرة (3ط).
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لضمان التنفيذ الفعال إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون وأن يقدم تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعية
خالل دورهتا السابعة عشرة )4(".وطلبت اجلمعية إىل املكتب أيضا "أن يواصل ،من خالل جهات
التنسيق املعنية بعدم التعاون ،االشرتاك مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف إجراء استعراض
إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون ،بغية التوصية بأي تعديالت أو إمبافات الزمة"(.)5
 -7وتدعو الفقرة  16من إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون إىل تعيني أربعرة أو ،إذا طلرب رئريس
اجلمعية ذلك ،مخسة من املراكز التنسيقية من بني مجيع الدول األطراف وذلك على أساس التوزيع اجلغرايف
العادل ()6؛ ورئيس اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة اخلاصة به حبكم منصبه.
 -8ويف  4اذار/مررارس  ،2018عررني املكتررب واجلمهوريررة التشرريكية وبررريو ومجهوريررة كوريررا والسررنغال
مراكز تنسيقية معنية مبسألة عدم التعاون ("املراكز التنسيقية") بالنسبة للمجموعات اجلغرافية املتعلقة بكرل
منهرا .وعررني املكتررب ليختنشررتاين يف  21اذار/مررارس  .2018وتعررني املراكررز التنسرريقية علررى أسرراس واليررة
قطرية خمصصة مم ا يع ي أن البلدان املعنية تتواصل على املستويات الدبلوماسية والسياسية الرفيعة يف كل من
نيويورك والهاي والعواصم ويف السفارات األخرى عند االقتضاء.
 -9ويغطرري هررذا التقريررر األنشررطة خررالل الفرررتة الفاصررلة بررني الرردورتني السادسررة عشرررة والسررابعة عشرررة
جلمعية الدول األطراف.

ثانيا-

إجراءات المحكمة واستنتاجاتها :الدول األطراف
 -10عمال باملادة  86من نظام روما األساسي ،تتعاون الدول األطراف ،وفقا ألحكام النظام
األساسي ،تعاونا تاما مع احملكمة فيما جتريه ،يف إطار اختصاص احملكمة من حتقيقات يف اجلرائم املشمولة
باختصاصها واملقامباة عليها .وطبقا للمادة  89تلتزم الدول األطراف بتنفيذ األوامر الصادرة عن احملكمة
واملتعلقة بإلقاء القبض والتسليم.
 -11وفيما يتصل باحلالة يف دارفور ،وأثناء الفرتة املشمولة بالتقرير السابق ،قام رئيس دولة السودان
السيد عمر البشري بزيارة للمملكة األردنية اسامشية ،وهي دولة طرف يف النظام األساسي منذ عام ،2002
)(7
يف  29اذار/مارس .2017
 -12وقدمت املدعية العامة طلبا إىل الدائرة التمهيدية الثانية الختاذ قرار مبوجب الفقرة  7من املادة 87
من نظام روما األساسي بشأن عدم امتثال األردن للطلب املقدم من احملكمة بشأن القبض على عمر
البشري وتسليمه ،خالفا ألحكام النظام األساسي.
 -13ويف  11كانون األول/ديسمرب  ،2017خلصت الدائرة التمهيدية الثانية إىل أن األردن مل ميتثل
اللت زاماته مبوجب النظام األساسي بعدم تنفيذ طلب احملكمة باعتقال عمر البشري وتسليمه إىل احملكمة
أثناء وجوده يف األرامبي األردنية حلضور مؤمتر قمة جامعة الدول العربية املعقود  29اذار  /مارس
 .2017وقررت ﺍلدﺍئرﺓ إحالة مسألة عدم امتثال األردن إىل مجعية ﺍلدﻭﻝ ﺍألطرﺍﻑ يف نظام روما
)(8
ﺍألساسي ﻭجملس ﺍألمن ﺍلتابع لألمم املتحدة.

( )4املرجع نفسه ،الفقرة (3ك).
( )5املرجع نفسه ،الفقرة (3ل).
( ،ICC-ASP/11/Res.8 )6املرفق األول.
) ،ICC-ASP/16/36 (7تقرير املكتب عن عدم التعاون.
( )8احلالة يف دارفور ،السودان ،املدعية العامة مبد عمر حسن أمحد البشري " ،قرار مبوجب الفقرة  7من املادة  87من
نظام روما األساسي بشأن عدم امتثال األردن لطلب احملكمة باعتقال عمر البشري وتسليمه"ICC-02/05-01/09-309 ،
.(11 Dec. 2017)..
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 -14ويف  21شباط/فرباير  ،2018منحت الدائرة التمهيدية الثانية األردن طلب اإلذن
باالستئناف (9).وقدم األردن إحاطة باالستئناف أمام دائرة االستئناف يف  12اذار/مارس . 2018
)(10

 -15ويف وقت الحق ،أصدرت دائرة االستئناف يف  29اذار  /مارس  2018أمرا عمال باملادة 103
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،داعيا إىل "مالحظات بشأن األسس املومبوعية للمسائل القانونية
املقدمة يف استئناف األردن فيما يتعلق بإحالة البشري" (11)،مع مراعاة أن " يثري استئناف األردن فيما
)(12
يتعلق بإحالة البشري قضايا قانونية قد يكون سا اثار تتجاوز الدعوى الراهنة".
 -16وعقدت دائرة االستئناف جلسات استماع بشأن االستئناف على مدى مخسة أيام (بدءا من
)(13
االثنني  10وحىت يوم اجلمعة  14أيلول  /سبتمرب  )2018يف احملكمة اجلنائية الدولية.
 -17ويف  20أيلول  /سبتمرب  ،2018أمرت دائرة االستئناف بأنه "كدولة وكشخص مع ي باملسائل
املثارة يف االستئناف  ...جيوز للسلطات املختصة يف مجهورية السودان وللسيد عمر حسن أمحد البشري
تقدمي مذكرات  ...بشأن القضايا املثارة يف استئناف األردن فيما يتعلق بإحالة البشري وأثناء جلسات
)(14
االستئناف… حبلول  5تشرين األول /أكتوبر ."2018
 -18ويف  28أيلول/سبتمرب  ،2018توصلت دائرة االستئناف بعدة مذكرات بعد جلسات
)(15
االستماع.
 -19وباإلمبافة إىل اإلجراءات املتعلقة بإحالة األردن ،شهدت فرتة ما بني الدورتني إصدار قرارين
صادرين من الدائرة التمهيدية الثانية فيما يتعلق بأوغندا وتشاد يدعو الدول األطراف إىل تقدمي مذكرات
)(16
بشأن عدم إلقاء القبض على عمر البشري وتسليمه إىل احملكمة.
)(17

 -20ويف إحدى احلاالت ،تلقى قلم احملكمة مذكرة شفوية من دولة طرف ردا عليها.

) (9انظر احلالة يف دارفور ،السودان ،املدعية العامة مبد عمر حسن أمحد البشري" ،قرار بشأن طلب األردن اإلذن
باالستئناف".ICC-02/05-01/09-319 (21 Feb. 2018) ،
) (10انظر احلالة يف دارفور ،السودان ،املدعية العامة مبد عمر حسن أمحد البشري" ،استئناف اململكة األردنية اسامشية مبد
’القرار مبوجب الفقرة  7من املادة  87من نظام روما األساسي بشأن عدم امتثال األردن للطلب املقدم من احملكمة بشأن
القبض على عمر البشري وتسليمه‘ ).ICC-02/05-01/09-326 (12 Mar. 2018
) (11انظر احلالة يف دارفور ،السودان ،املدعية العامة مبد عمر حسن أمحد البشري" ،أمر بدعوة إىل إبداء االهتمام بالقيام
مبهمة أصدقاء للمحكمة يف اإلجراءات القضائية (عمال باملادة  103من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات"ICC- ،
. (29 Mar. 2018) 02/05-01/09-330

) (12نفس املرجع.
) (13انظر احلالة يف دارفور ،السودان ،املدعية العامة مبد عمر حسن أمحد البشري " ،أمر منقح بشأن إجراء جلسة
االستماع أمام دائرة االستئناف يف استئناف األردن املتعلق بإحالة البشري".(30 Aug. 2018) ICC-02/05-01/09-382 ،
) (14انظر احلالة يف دارفور ،السودان ،املدعية العامة مبد عمر حسن أمحد البشري" ،أمر بتقدمي مذكرات يف استئناف
األردن املتعلق بإحالة البشري ".(20 Sep. 2018) ICC-02/05-01/09-386 ،
) (15انظر على سبيل املثال ،احلالة يف دارفور ،السودان ،املدعية العامة مبد عمر حسن أمحد البشري" ،املالحظات النهائية
لالدعاء بعد جلسة االستئناف " ،(28 Sep. 2018) ICC-02/05-01/09-392 "،مالحظات جامعة الدول العربية بعد جلسة
االستماع" " ،(28 Sep. 2018) ICC-02/05-01/9-388 ،مالحظات اململكة األردنية اسامشية بعد جلسات االستماع اليت
عقدت يف  10و  11و  12و  13و  14أيلول/سبتمرب  ،ICC-02/05-01/09-390 ،"2018و"مذكرة تكميلية من االحتاد
األفريقي". (28 Sep. 2018) ICC-02/05-01/09-389 ،
) (16قام السيد عمر البشري بزيارة أوغندا ،وهي دولة عضو يف النظام األساسي ،يف الفرتة من  14إىل  15تشرين
الثاين/نوفمرب  2017وتشاد ،وهي دولة عضو يف النظام األساسي ،من  1إىل  2كانون األول /ديسمرب  .2017انظر
الدائرة التمهيدية الثانية" ،قرار يدعو مجهورية أوغندا لتقدمي إفادات تتعلق بعدم إلقاء القبض على عمر البشري وتسليمه إىل
احملكمة (13 Dec. 2017) ICC-02/05-01/09/301 "،والدائرة التمهيدية الثانية" ،قرار يدعو مجهورية تشاد لتقدمي إفادات
تتعلق بعدم إلقاء القبض على عمر البشري وتسليمه إىل احملكمة.(13 Dec. 2017). ICC-02/05-01/09-311 "،
) (17احلالة يف دارفور ،السودان ،املدعية العامة مبد عمر حسن أمحد البشري " ،إحالة رسالة بتاريخ  12شباط/فرباير
 2018من املدعي العام بأوغندا".(23 Feb. 2018) ICC-02/05-01/09 ،
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 -21ويف  10متوز/يوليو  ،2018أصدر قلم احملكمة تقريرا عن املعلومات اليت وردت بشأن رحالت
إمبافية للرئيس عمر البشري إىل دولتني من الدول األطراف ،أوغندا وجيبويت ،واليت اتصل هبما قلم احملكمة
)(18
لتذكري سلطات كل منها بالتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي.

ثالثا-

إجراءات المحكمة واستنتاجاتها :الدول التي عليها التزام بالتعاون مع
المحكمة عمال بقرار صادر من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
 -22عمال بقرار جملس األمن  )2005( 1593جيب على حكومة السودان ومجيع األطراف األخرى
يف النزاع بشأن دارفور أن تتعاون تعاونا كامال مع احملكمة ومع املدعية العامة وأن توفر سما أية مساعدة
الزمة.
 -23وعمال بقرار جملس األمن  ،)2011( 1970جيب على السلطات الليبية أن تتعاون تعاونا كامال
مع احملكمة ومع املدعية العامة وأن توفر سما أية مساعدة الزمة.
 -24ومل تتخذ إجراءات أمام احملكمة فيما يتعلق بالدول اليت عليها التزام بالتعاون مع احملكمة عمال
بقرار صادر من جملس األمن التابع لألمم املتحدة.

رابعا-

إجراءات المحكمة واستنتاجاتها :الدول غير األطراف
 -25رغم أن الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ليس عليها التزام مبوجب نظام روما
األساسي ،إال أنه ،عمال بقراري جملس األمن  )2005(1593و ،)2011( 1970مجيع الدول
واملنظمات اإلقليمية املعنية وغريها من املنظمات الدولية مدعوة إىل التعاون تعاونا كامال مع احملكمة ومع
املدعية العامة.
 -26وفيما يتعلق بالسودان ،قدم قلم احملكمة ،يف  7اذار/مارس " 2018تقريرا من املسجل بشأن
اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق باملعلومات عن أسفار عمر البشري إىل دول غري أطراف يف احملكمة خالل
)(19
الفرتة املمتدة من  7نيسان/أبريل  2017إىل  6اذار/مارس .2018
 -27وخالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير ،دعت احملكمة ،بواسطة قلم احملكمة ،السلطات املختصة يف
عشر من الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي إىل القبض على الرئيس عمر البشري ،يف حالة
دخوله إىل أرامبيها ،وتسليمه إىل احملكمة ،وذكرهتا بقرار جملس األمن  ،)2005( 1593ودعت هذه
الدول إىل التعاون فيما يتعلق بالقبض على الرئيس البشري وتسليمه إىل احملكمة .وتشمل هذه الدول:
مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية (مخس زيارات) واململكة العربية السعودية (ثالث زيارات) ودولة
الكويت (زيارتان) ودولة قطر (زيارتان) ومملكة البحرين (زيارة واحدة) والعربية املتحدة اإلمارات (زيارة
واحدة) واململكة املغربية (زيارة واحدة) ومجهورية رواندا (زيارة واحدة) واالحتاد الروسي (زيارة واحدة)
ومجهورية تركيا (زيارة واحدة)
 -28واستجابت إحدى السلطات املعنية للطلبات خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.

)(20

) (18احلالة يف دارفور ،السودان ،املدعية العامة مبد عمر حسن أمحد البشري" ،تقرير قلم احملكمة عن املعلومات املتلقاة
بشأن سفر عمر البشري إىل مجهورية جيبويت يف  5متوز  /يوليو  2018وإىل مجهورية أوغندا يف  7متوز  /يوليو ،"2018

.(5 Jul. 2018) ICC-02/05-01/09

) (19احلالة يف دارفور ،السودان ،املدعية العامة مبد عمر حسن

أمحد البشري.(7 Mar. 2018) ICC-02/05-01/09،

) (20املرجع نفسه .اجلدير بالذكر أن تواريخ اإلبالغ الرمسية لقلم احملكمة هي من نيسان  /أبريل إىل اذار  /مارس من
السنة التالية ،مما أسفر عن بعض التداخل عند حماولة تنسيق املعلومات إلدراجها يف تقرير املكتب إىل مجعية الدول
األطراف .وخالل فرتة ما بني الدورات اليت تضمنها هذا التقرير للمكتب ،ورد أن السيد البشري سافر إىل االحتاد الروسي
( 23تشرين الثاين/نوفمرب )2017؛ وإثيوبيا ،للمشاركة يف يوم األمم والقوميات والشعوب ( 8كانون األول  /ديسمرب
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 -29ومل تتخذ إجراءات أمام احملكمة بشأن الدول غري األطراف.

خامسا -اإلجراءات التي اتخذها رئيس الجمعية ،والمكتب ،والدول األطراف،
وغيرهم من أصحاب المصلحة
 -30طوال الفرتة املشمولة بالتقرير ،ذكر رئيس اجلمعية بأمهية أال تدخر الدول جهدا يف تنفيذ أوامر
القبض الصادرة من احملكمة .وأحال الرئيس إىل الدول األطراف قرارات احملكمة املتعلقة بعدم التعاون.
 -31وأعربت املراكز التنسيقية عن امتناهنا لتلقي معلومات من الدول األطراف واجملتمع املدين عن السفر
احملتمل أو األسفار الدولية لألشخاص الذين أصدرت احملكمة يف حقهم أوامر بإلقاء القبض خالل الفرتة
املشمولة بالتقرير.
 -32وعندما وردت هذه املعلومات من الدول األطراف أو اجملتمع املدين ،تبادلت املراكز التنسيقية هذه
املعلومات مع احملكمة.
 -33وحيث تعمل املراكز التنسيقية يف إطار جمموعاهتا اإلقليمية ،أحاطت املراكز التنسيقية الدول
األطراف يف جمموعاهتا اإلقليمية علما أيضا باألسفار املقرتحة.
 -34وأعربت املراكز التنسيقية عن امتناهنا للدول األطراف إلحاطتها علما باإلجراءات الدبلوماسية اليت
اختذهتا فيما خيص هذا السفر .وأشادت املراكز التنسيقية بالدول األطراف اليت اختذت خطوات لتشجيع
دول أخرى على الوفاء بالتزاماهتا بالكامل فيما يتعلق بالتعاون.

سادسا -مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
 -35خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،قدمت املدعية العامة يف  11كانون األول/ديسمرب  2017و19
حزيران/يونيو  ،2018على التوايل ،تقريريها السادس والعشرين والسابع والعشرين إىل جملس األمن ،عمال
بالقرار  .)2005( 1593وذكرت املدعية العامة بأن السودان ،بصفتها دولة اإلقليم ،تتحمل املسؤولية
األوىل فيما خيص تنفيذ أوامر القبض ورفضت باستمرار القيام بذلك .وذكرت املدعية العامة أن السلطة
الفعلية العتقال وتسليم مشتبه فيهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف حالة دارفور تقع على عاتق الدول
وحدها ،وأن جملس األمن يقوم بدور حيوي يف مبمان الوفاء هبذه االلتزامات .وجددت املدعية العامة
دعوهتا جمللس األمن باختاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالدول املشار إليها من قبل احملكمة إلخفاقها يف
اعتقال وتسليم املشتبه فيهم من قبل احملكمة اجلنائية الدولية يف حالة دارفور .ودعت اجمللس إىل توفري
الدعم الالزم لتمكني احملكمة من تنفيذ واليتها مبوجب نظام روما األساسي بعد اإلحالة الواردة يف القرار
 ،1593مبا يف ذلك من خالل التأكيد على مبرورة تعاون مجيع الدول مع التحقيق الذي جيريه مكتب
املدعية العامة يف دارفور وتيسريها املساعدة املالية من األمم املتحدة.
 -36وأحاطت املدعية العامة جملس األمن علما بأسفار الرئيس البشري وطلبت مرة أخرى إىل جملس
األمن استخدام سلطاته مبوجب ميثا األمم املتحدة لضمان إلقاء القبض الفوري على مجيع الشخصيات
السودانية اليت صدرت يف حقها أوامر بإلقاء القبض وتسليمها للمحكمة.
 -37وقدمت املدعية العامة يف  8أيار/مايو و 2تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018على التوايل ،تقريريها
اخلامس عشر والسادس عشر إىل جملس األمن ،عمال بالقرار  ،)2011( 1970وأشارت إىل عدة
)2017؛ وتركيا ،حلضور اجتماع قمة ملنظمة التعاون اإلسالمي ( 12كانون األول/ديسمرب )2017؛ وإثيوبيا حلضور قمة
االحتاد األفريقي الثالثني ( 28كانون الثاين/يناير .)2018
) (21تلقى قلم احملكمة مذكرة شفوية من سفارة االحتاد الروسي يف مملكة هولندا مؤرخة  22كانون األول  /ديسمرب
.2017
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جوانب ذات صلة بالتعاون وعدم التعاون ،ودعت إلﯽ زيادة الدعم من اجمللس ،من بينها ،بما في ذلك
اعتقال وتسليم املشتبه فيهم الذين أصدرت المحكمة يف حقهم أوامر في هذه الحالة.
 -38وعقد اجتماع صيغة اريا بشأن عالقات جملس األمن التابع لألمم املتحدة  -احملكمة اجلنائية
الدولية ،وهو األول من نوعه ،مبشاركة املدعية العامة ،ورئيس مجعية الدول األطراف ،واألمني العام املساعد
للشؤون القانونية باألمم املتحدة ،واملمثل الدائم ملايل لدى األمم املتحدة واملدعي اخلاص للمحكمة
اجلنائية اخلاصة يف مجهورية أفريقيا الوسطى .وكان لالجتماع ،الذي عقدته الدول األعضاء يف احملكمة
اجلنائية الدولية بشأن اجمللس ومبشاركة أعضاء جملس األمن وأعضاء األمم املتحدة واجملتمع املدين األوسع،
هدف تقييم عمل احملكمة اجلنائية الدولية وإجنازاهتا وحتدياهتا ،واستكشاف أوجه التآزر مع عمل جملس
األمن التابع لألمم املتحدة .ومت الرتحيب باملبادرة كخطوة مهمة حنو تعزيز احلوار والتنسيق بني املؤسستني.
وأظهرت املناقشات أمهية عمل احملكمة والدعم الواسع الذي تتمتع به .كما أثار االجتماع قضايا
ومقرتحات ملموسة يف سيا عالقات جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،مثل ما يتعلق بالرد على نتائج
عدم التعاون.

سابعا -المشاورات المتعلقة بعدم التعاون
 -39عمال بالوالية املنوطة باملكتب ،أجرت املراكز التنسيقية املعنية بعدم التعاون مشاورات مع
أصحاب املصلحة املعنيني بقصد استعراض اإلجراءات والتوصية بإمبافات وتعديالت مبرورية.
 -40ويف  20اذار/مارس  ،2018عقدت املراكز التنسيقية عملية مشاورة مع ممثلي منظمات اجملتمع
املدين بغية التماس وجهات نظرهم حول كيفية حتسني فعالية اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون.
 -41ويف  2أيار/مايو  ،2018اجتمعت املراكز التنسيقية مع رئيس مجعية الدول األطراف ومدير أمانة
مجعية الدول األطراف الطالعها على اخر املستجدات بشأن التقدم احملرز يف استعراض اإلجراءات
وكذلك التماس وجهات نظرها بشأن كيفية حتسني فعالية اإلجراءات.
 -42ويف  6حزيران/يونيو  2018عممت املراكز التنسيقية وثيقة حتتوي على معلومات حمدثة 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 هبدف تعزيز فعاليتها،
ودعت الدول األطراف إىل تقدمي اراء مكتوبة و/أو اقرتاحات نصية بشأن اإلجراءات.
 -43ويف  14حزيران/يونيو  2018عقدت املراكز التنسيقية مشاورات عامة ،حيث طلبت اقرتاحات
إمبافية بشأن مدى استعراض إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون ،هبدف التوصية بأي إمبافات أو
تعديالت مبرورية ،على النحو املنصوص عليه يف القرار  .ICC-ASP / 16 /Res.6وأعربت الدول األطراف
عن دعمها لتحسني تنفيذ اإلجراءات وقدمت اراء شفهية بشأن االقرتاحات النصية لإلجراءات.
 -44ويف  18متوز  /يوليه  ،2018عممت املراكز التنسيقية وثائق حتتوي على حتديثات مقرتحة
جملموعة األدوات من أجل تنفيذ البعد غري الرمسي إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون ،باإلمبافة إىل
حتديثات إمبافية لإلجراءات استنادا إىل التعليقات اليت تلقاها خالل عملية املشاورة املشار إليها أعاله يف
 14حزيران  /يونيو  .2018ودعت املراكز التنسيقية الدول األطراف إىل تقدمي اراء مكتوبة و  /أو
اقرتاحات نصية لكل من جمموعة األدوات واإلجراءات.
 .45وعالوة على ذلك ،شاركت املراكز التنسيقية يف مشاورات مع الدول األطراف اليت قدمت وجهات
نظر و  /أو اقرتاحات نصية لإلجراءات مبا يف ذلك عقد مشاورات غري رمسية يف  23تشرين
األول/أكتوبر  2018من أجل ومبع اللمسات األخرية على مراجعة اإلجراءات قبل مجعية الدول
األطراف القادمة.
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 -46ويف  5تشرين الثاين  /نوفمرب  ،2018عقدت املراكز التنسيقية مشاورات عامة لإلبالغ عن
االنتهاء من استعراض اإلجراءات ومناقشة الطريق إىل األمام فيما يتعلق باعتماد اإلجراءات املستكملة
خالل مجعية الدول األطراف القادمة.

ثامنا-

التوصيات
 -47أوصررت املراكررز التنسرريقية اجلمعيررة بررأن حترري علمررا هبررذا التقريررر وتعتمررد الصرريغة املقرتحررة بشررأن
الواليات املتعلقة بعدم التعاون الواردة يف املرفق األول من هذا التقرير.
 -48كذلك توصي املراكز التنسيقية بأن تعتمد اجلمعية "حتديث إجراءات اجلمعية بشأن عدم
التعاون" ،و"جمموعة األدوات احملدثة من أجل تنفيذ البعد اإلعالمي إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم
التعاون" الواردة يف املرفقني الثاين والثالث من هذا التقرير ،على التوايل.
 -49وترى املراكز التنسيقية أهنا ينبغي أن تواصل هي ورئيس اجلمعية اختاذ أي تدابري الزمة لضمان معرفة
وفهم وتنفيذ اإلجراءات اليت تتخذها الدول األطراف واجلمعية ملنع حاالت عدم التعاون.
 -50وفيما يتعلق بتطبيق اإلجراءات املتعلقرة بعردم التعراون ،ينبغري أن تطلرب اجلمعيرة إىل املكترب ،مبرن
يف ذلك الرئيس واملراكز التنسيقية تطبيق اإلجراءات على حنو أكثر اتساقا.
 -51واقرتحررت املراكررز التنسرريقية أن تتضررمن دورات اجلمعيررة املقبلررة بنرردا يف جرردول األعمررال للنظررر يف
املسائل املتعلقة بعدم التعاون اليت تثار خالل الفرتات الفاصلة بني الدورتني.
 -52وفضال عن ذلك ،ست واصل املراكرز التنسريقية ،خرالل الفررتة الفاصرلة برني الردورتني ،التشراور بشرأن
وسائل تعزيز تنفيذ اإلجراءات.
 -53وينبغي أن تواصل املراكز التنسيقية ،مبساعدة الدول األطراف ،رصد التطورات القضائية فضال عن
سررفر األشررخاص الررذين صرردرت حبقهررم أوامررر بررالقبض وأن يررتم موافرراة احملكمررة علررى وجرره السرررعة ب ررأي
معلومات سا عالقة هبذا الشأن.
 -54وترى املراكز التنسيقية أنه ينبغي أن تواصل احملكمة تزويد اجلمعية مبعلومرات مسرتوفاة عرن التطرورات
القضائية املتعلقة بعدم التعاون عن طريق رئيس اجلمعية واملراكز التنسيقية.
 -55وأوص ررت املراك ررز التنس رريقية أيض ررا ب رأن تواص ررل ال رردول األط رراف إبالغه ررا بالت رردابري ال رريت اخت ررذت ملن ررع
حاالت عدم التعاون أو للتصدي سا.
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المرفق
نص إلدراجه في القرار الجامع
 -1تشري إىل اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمدهتا اجلمعية يف القرار
 ICC-ASP/10/Res.5بشأن عدم التعاون ،وتسلم مع القلق مبا ال يزال يرتتب على عدم تنفيذ طلبات
احملكمة من اثار سلبية على قدرهتا على تنفيذ واليتها ،ترحب مبشاركة الدول األطراف يف االنتهاء بنجاح
من استعراض إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون وتقرر اعتماد إجراءات اجلمعية املنقحة املتعلقة بعدم
التعاون املرفقة هبذا القرار؛
 -2تشري إىل جمموعة األدوات من أجل تنفيذ البعد غري الرمسي إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم
التعاون) ،(1وترحب مبجموعة األدوات املعدلة) (2وتشجع الدول األطراف على االستفادة منها على النحو
الذي تراه مناسبا لتحسني تنفيذ إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون؛
 -3حتي علما بتقرير املكتب عن عدم التعاون) ،(3وترحب باجلهود اليت يبذسا رئيس اجلمعية يف تنفيذ
إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون وتذكر بأن الرئيس يعمل حبكم منصبه كمركز اتصال ملنطقته)،(4
وتدعو مجيع أصحاب املصلحة ،على مجيع املستويات ،إىل مواصلة مساعدة رئيس اجلمعية ،مبا يف ذلك
عند إجناز مهمته بدعم من املراكز التنسيقية اإلقليمية لعدم التعاون؛
 -4تشري إىل دور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو املنصوص
عليه يف الفقرة  5من املادة  87والفقرة  7من املادة  87من نظام روما األساسي ،وترحب باجلهود اليت
تبذسا الدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة واجمللس؛
 -5تطلب إىل الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعاجل جملس األمن البالغات اليت
يتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما األساسي ،وتشجع رئيس اجلمعية واملكتب على
مواصلة التشاور مع جملس األمن ،وتشجع أيضا كال من اجلمعية وجملس األمن على تعزيز التزامهما
املتبادل يف هذا الشأن؛
 -6حتي علما باألوامر الصادرة من الدائرة التمهيدية واملوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب
اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه هبم) ،(5وحتث الدول على أن تتبادل مع جهات التنسيق
املعنية بعدم التعاون أي معلومات بشأن السفر احملتمل أو املؤكد لألشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر
بالقبض عليهم؛

نص إلدراجه في مرفق القرار الجامع المتعلق بالواليات
تطلب إىل رئيس اجلمعية مواصلة املشاركة بنشاط وبشكل بناء مع مجيع أصحاب املصلحة
املعنيني ،وفقا ل إلجراءات املتعلقة بعدم التعاون ،ملنع حاالت عدم التعاون وملتابعة مسألة عدم التعاون
احملالة من احملكمة إىل اجلمعية؛

) ،Add.1 ،ICC-ASP/15/31 (1املرفق الثاين.
)( ICC-ASP/17/.. (2تقرير املكتب عن عدم التعاون  -املرفق الثالث جمموعة أدوات حمدثة).
)(3

.ICC-ASP/16/17.
)(4
 ، ICC-ASP/11/29الفقرة .12

) (5انظر التصويب " األوامر املوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر
املشتبه هبم".(15 Apr. 2015) ICC-02/05-01/09-235-Corr ،
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تطلب تبادل أي معلومات تتعلق بالسفر احملتمل أو املؤكد ألشخاص صدرت حبقهم أوامر
بالقبض عليهم على الفور مع احملكمة من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون؛
تطلب إىل املكتب أن يواصل االشرتاك بنشاط طوال الفرتة الفاصلة بني الدورتني مع مجيع
أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف مواصلة مبمان التنفيذ الفعال إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون،
وأن يقدم تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة؛
تطلب أيضا إىل املكتب أن يواصل ،من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون ،االشرتاك مع
مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف إجراء استعراض إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون ،بغية
التوصية بأي تعديالت أو إمبافات الزمة؛
تسلم باألثر السليب الذي ميكن أن يرتتب على عدم تنفيذ طلبات احملكمة بشأن قدرة احملكمة
على تنفيذ واليتها ،وترحب بومبع جهات التنسيق للصيغة النهائية الستعراض إجراءات اجلمعية املتعلقة
بعدم التعاون ،وتشجع الدول األطراف على باستخدام جمموعة األدوات احملدثة من أجل تنفيذ البعد غري
الرمسي إلجراءات اجلمعية املرفقة هبذا القرار ،وتقرر اعتماد اإلجراءات احملدثة للجمعية فيما يتعلق بعدم
التعاون املرفقة هبذا القرار أيضا.
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المرفق الثاني
إجراءات ا لجمعية فيما يتعلق بعدم التعاون

)(1

ألف -معلومات أساسية
-1

تنص الفقرة  2من املادة  112من نظام روما األساسي على ما يلي:
” 2تقوم اجلمعية مبا يلي:
[]...
(و)
التعاون؛

النظررر ،عم ررال بررالفقرتني  5و 7م ررن املررادة  ، 87يف أي مس ررألة تتعلررق بع رردم

(ز) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسي ومع القواعد اإلجرائية
وقواعد اإلثبات“.
-2

وتنص الفقرتان  5و 7من املادة  87على ما يلي:
”( - 5أ) للمحكمررة أن ت رردعو أي دولررة غ ررري طرررف يف ه ررذا النظررام األساس رري إىل تق رردمي
املساعدة املنصوص عليها يف هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفا مع هذه الدول ة
أو على أي أساس مناسب اخر؛
(ب) يف حالة امتناع دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي ،عقدت ترتيبا خاصا
أو اتفاقا مع احملكمة ،عن التعاون خبصوص الطلبات املقدمة مبقتضرى ترتيرب أو اتفرا مرن
هذا القبيل ،جيوز للمحكمة أن ختطر بذلك مجعية الدول األطراف أو جملس األمن إذا كان
جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة“.
” - 7يف حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من احملكمة مبرا يتنراو وأحكرام
هررذا النظررام األساسرري ونررول دون ممارسررة احملكمررة وظائفهررا وسررلطاهتا مبوجررب هررذا النظررام،
جيوز للمحكمة أن تتخذ قرارا هبذا املعىن وأن حتيل املسأ لة إىل مجعية الدول األطراف أو إىل
جملس األمن إذا كان جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة“.

 - 3وتنص الفقرة  1من القرار
على ما يلي:

)(2

الذي اعتمدته اجلمعية يف  14كانون األول/ديسرمرب 2017

تشدد على أمهية التعاون واملساعدة الفعالني يف الوقت املناسب من الدول األطراف والدول األخرى
مبوجب التزام أو تشجيعها على التعاون تعاونا كامال مع احملكمة عمال بالباب  9من نظام روما األساسي
أو قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،باعتبار عدم توفري هذا التعاون يف سيا اإلجراءات القضائية
يؤثر على كفاءة احملكمة وتشدد على أن عدم تنفيذ طلبات التعاون له تأثري سليب على قدرة احملكمة على
تنفيذ واليتها ،وال سيما عندما يتعلق األمر باعتقال وتسليم األفراد الذين صدر حبقهم أوامر بالقبض
عليهم.

) (1ترد اإلجراءات املعتمدة أصال يف الوثائق الرمسية  ...الدورة العاشرة  ،(ICC-ASP/10/20) 2011 ...اجمللد األول ،اجلزء
الثالث ،ICC-ASP/10/Res.5 ،املرفق.
)(2
الوثائق الرمسية  ...الدورة السادسة عشرة  ،(ICC-ASP/16/20) 2017 ...اجمللد األول ،اجلزء الثالثICC- ،
 ،ASP/16/Res.2الفقرة .1
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باء  -النطاق العام إلجراءات عدم التعاون وطبيعتها
 - 4لغررض هررذه اإل جرراءات ،ميكررن فهرم عرردم التعراون علررى أنره امتنرراع أي دولرة طرررف أو دولررة
دخلت يف ترتيب خاص أو اتفا مع احملكمة (املشار إليها فيما بعد بعبارة "الدولة املطلوبة") عن
االمتثررال لطلررب حمرردد مررن احملكمررة قصررد التعرراون (املادترران  89و 93مررن النظررام األساسرري) ،علررى
املعرف يف الفقرة ( 5ب) والفقرة  7من املادة  87من النظام األساسي.
النحو َّ
 - 5ويتعني متييز ذلك عن احلالة اليت ال يوجد فيها أي طلب حمدد من احملكمة ومع ذلك يتعني
على الدولة الطرف أن تطبق نظام روما األساسي حمليا حبيث يتسىن سا االمتثال لطلبات احملكمة،
وهو ما قد يؤدي إىل عدم التعاون يف األجل املتوس أو الطويل .وليس هذا السيناريو هو ما ي نظر
فيه هنرا ،مبرا أن اجل معيرة تناولتر ه يف سريا العمرل املتواصرل بشرأن التعراون ،وال سريما يف املناقشرات
اليت جرت يف الفريق العامل التابع للمكتب يف الهاي.
 - 6وبالنظر إىل دور كل من احملكمرة واجلمعيرة ،فرإن أي رد مرن اجلمعيرة سريكون ذا طبيعرة غرري
قض ررائية وجي ررب أن يس ررتند إىل اختصاص ررات اجلمعي ررة مبوج ررب امل ررادة  112م ررن النظ ررام األساس رري.
وتعكس اإلجراءات جهود اجلمعية ل دعم فعالية نظام روما األساسي من خالل بذل جهود سياسية
ودبلوماسررية لتعزيررز التعرراون والتصرردي لعرردم التعرراون .بيررد أن هررذه اجلهررود ال حتررل حمررل الق ررارات
القضائية للمحكمة.
 - 7وفيما يتعلق باحلاالت امللموسة لعدم التعاون ،قد يتطلب السيناريوهان التاليان إجراءا مرن
اجلمعية:
(أ) سيناريو حتيل فيه احملكمة مسألة عدم تعاون إىل اجلمعية مبوجب املادة  87من نظام
روما األساسي)  .(3وحسب الظروف ،قد تستلزم إجراء عاجال من اجلمعية لتحقيق التعاون؛
(ب) بصفة استثنائية ،سيناريو ال يزال يتعني على احملكمة فيه إحالة مسألة عدم التعاون إىل
اجلمعية ،ولكن هناك أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن حادثا معينا وخطريا يتعلق بعدم التعاون ،مبا
يف ذلك طلب إللقاء القبض على شخص أو تقدميه (املادة  89من نظام روما األساسي) على
وشك الوقوع أو يقع حاليا ومن شأن إجراء عاجل للجمعية أن يساعد يف حتقيق التعاون).(4
 - 8ال تشررري اإلجرراءات املقرتحررة واملبينررة يف هررذه الوثيقررة سرروى إىل الرردول املطلوبررة علررى النحررو
املعرف أعاله ،بيد أن هذه اإلجرراءات لرن رخت ل برأي حرال مرن األحروال برأي خطروات قرد تتخرذها
اجلمعية (وأجهزهتا الفرعية) بشأن التعاون (وعدمه) فيما يتعلق بدول أخرى.
جيم  -نهج عام إلجراءا ت عدم التعاون
 - 9يسرتلزم سريناريوها عرردم التعراون ( 7أ) و( 7ب) إجرراءات خمتلفرة يتعررني اعتمادهرا ،وإن كرران
من الوارد أن تتداخل جزئيا .
 - 10ويقتضرري السرريناريو ( 7أ) ردا رمسيررا  ،مبررا يف ذلررك إعطرراء بعررض العناصررر العلنيررة تفيررد بررأن
السرريناريو قررد انطلررق مبوجررب ق ررار رمسرري مررن احملكمررة ي قضرري بإحالررة املسررألة إىل اجلمعيررة .وحسررب
) (3ميكن االطالع على قرارات احملكمة املتعلقة بعدم التعاون على صفحة عدم التعاون باملوقع اإللكرتوين جلمعية الدول
األطراف.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/non-cooperation/Pages/default.aspx :
) (4إ ذا كانت احملكمة مل حت ل املسألة إىل اجلمعية بعد ومل تكن املسألة ذات طابع استعجايل ،يبدو أن ليس هناك
أي إجراءات حمددة يتعني اختاذها .بدال من ذلك ،يرجع للمحكمة أن تقرر مدى بدء إجراء اجلمعية بإحالة
املسألة إىل اجلمعية أم ال.
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خصوصيات املسألة ،قد توجد أسس مومبوعية تدعو إىل التماس رد غري رمسي وعاجل استباقا لرد
رمسي ،السيما إذا كان حتقيق التعاون ال يزال أمرا واردا .
 - 11ويقتضي السيناريو ( 7ب) ردا عاجال ،ولكنه غرري رمسري متامرا علرى الصرعيدين الدبلوماسري
والسياسي ،مع األخذ بعني االعتبار جمموعة األدوات اخلاصة بتنفيذ البعد غرري الرمسري إلجرراءات اجلمعيرة
املتعلقررة بعرردم التعرراون) .(5وقررد أظهرررت التجربررة السررابقة أن املكتررب قررد ال يررتمكن مررن االسررتجابة بسرررعة
كافية لومبع فوري لعدم التعاون ،على النحو املبني أدناه.
دال  -اقتراحات معينة إلجراءات عدم التعاون
 - 12سرريتعني علررى املكتررب واجلمعيررة تنفيررذ اإلجرراءات املبينررة أدنرراه مررع االحررتام الكامررل لسررلطة
واستقاللية احملكمة وإجراءاهتا ،على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي والنظام الداخلي
وقواعررد اإلثبررات)  .(6وترمرري هررذه اإلج رراءات إىل تعزيررز تنفيررذ ق ررارات احملكمررة .وجيررب علررى مجيررع
اجلهات الفاعلة املعنية أن حترص على أال تؤدي مشاركتها يف هذه اإلجراءات إىل مناقشات بشأن
األسررس املومبرروعية لطلررب احملكمررة أو النيررل مررن النتررائج الرريت خلصررت إليهررا احملكمررة .وتتنرراول هررذه
اإلجراءات دور اجلمعية وأجهزهتا الفرعية وال خت ل باإلجراءات اليت تتخذها الدول علرى الصرعيدين
الثنائي أو اإلقليمي من أجل تعزيز التعاون.
 - 1إجراء الرد الرسمي :خطوات متتابعة على المكتب والجمعية اتخاذها
(أ)

إطالق العملية

 - 13ال ينبغي إلجراء رمسي ،تتخذه اجلمعية ملعاجلة حاالت عدم التعاون ،أن ي طلَق إال بقرار من
موج ه إىل اجلمعية) .(7وينبغي إحالة أي قرار من هذا القبيرل إىل مجيرع
احملكمة بشأن عدم التعاون َّ
الرردول األط رراف دون تررأخر مررن قبررل أمانررة مجعيررة الرردول األط رراف  .وينبغرري إبررالغ عامررة اجلمهررور
بالقرار عن طريق بيان صحفي صادر عن رئيس مجعية الدول األطراف.
(ب) اإلجراءات
 -14بعد قرار احملكمة ،يوصى باختاذ اإلجراءات التالية ملعاجلة هذه املسألة ،مع خطوات اختيارية
إمبافية يتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة ،مع مراعاة إمكانية استمرار املساعي احلميدة
لرئيس اجلمعية على النحو املوصوف يف الفقرة  16أدناه:
(أ) عقد اجتماع طارئ للمكتب :إذا كانت املسألة يف مرحلة ال يزال فيها حتقيق
التعاون واردا بإجراء عاجل من جانب اجلمعية ،أمكن عقد اجتماع للمكتب خالل مهلة قصرية.
ويكون االجتماع فرصة لتلقي تقرير من رئيس اجلمعية عن أي إجراء متخذ ،وللبت يف أي إجراء
اخر سيتعني اختاذه .وينبغي اإلعالن عن عقد اجتماع املكتب وأي قرارات تتخذ جلميع الدول
األطراف.
(ب) ميكررن توجيرره رسررالة مفتوحررة مررن رئرريس اجلمعيررة ،باسررم املكتررب ،إىل الدولررة املطلوبررة،
ي ذكر الدولة فيها بواجب التعاون ويطلب اراءها بشأن املسألة كجزء من إجراء االستجابة الرمسية يف
غض ررون أج ررل حم رردد .ولر ررئيس اجلمعي ررة أن يوج رره نس ررخة م ررن الرس ررالة إىل مجي ررع ال رردول األطر رراف،
يشجعهم فيها على إثارة املسألة مع الدولة املطلوبة ،عند االقتضاء؛
(ج) ويف االجتماع القادم للمكتب ،ينبغي دعوة ممثل للدولة املطلوبة ملناقشة اآلثار املرتتبة على
قرار احملكمة فيما يتعلق بعدم تعاوهنا وعرض وجهات نظرها بشأن كيفية تعاوهنا مع احملكمة يف املستقبل؛
انظر جمموعة األدوات (املرفق بالتقرير املتعلق بعدم التعاون)ICC-ASP/15/31/Add.1 ،
) (6الوثائق الرمسية  ...الدورة األوىل  ICC-ASP/1/3( 2002 ...و ،) Corr.1اجلزء الثاين ألف.
)(7
 https://asp.icc-cpi.int/en_menurs/asp/non-cooperation/Pages/default.aspx.انظر
)(5
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(د) الحقا ،وشريطة أن يتقرر عقرد الردورة املقبلرة للجمعيرة بعرد اجتمراع املكترب املشرار
إليه يف البند (ج) بأكثر من ثالثة أشهر ،ميكن للمكتب أن يطلب إىل الفريرق العامرل يف نيويرورك
عقررد جلسررة علنيررة بشررأن املسررألة ليتسررىن إج رراء ح روار مفترروح مررع الدولررة املطلوبررة .ويشررمل ذلررك
مشاركة الدول األطراف ،واملراقبني ،وممثلي اجملتمع املدين على النحو املنصوص عليه حاليا يف النظام
الداخلي جلمعية الدول األطراف)(8؛
(ه) ينبغي أن يذكر قرار احملكمة يف القرار اجلامع الذي اعتمدته اجلمعية يف دورهتا التالية (أو
اجلارية).
(و) يف الدورة املقبلة (أو اجلارية) للجمعيرة ،ميكرن مناقشرة التقريرر املشرار إليره يف الفقررة  15يف
اجللسة العامة للجمعية بغية تعزيز التعاون يف املستقبل مع احملكمة .وعند االقتضراء ،ميكرن للمكترب تعيرني
ميسر متفرغ من أجل التشاور بشأن مشروع القرار الذي يتضمن توصيات ملموسة بشأن املسألة؛
و
(ز) يف حالة اكتشاف عدم التعاون الذي أشار إليه احملكمة لدى جملس األمن مبوجب املادة
 ،87ميكن لرئيس اجلمعية أن يكتب إىل رئيس جملس األمن يطلب فيه منه متابعة إحاالته اخلاصة
لتشجيع التعاون مع احملكمة وتومبيح ما قامت به اجلمعية استجابة إلحالة احملكمة.
 -15بعد قرار احملكمة ،يقدم تقرير املكتب عن اإلجراءات املتخذة وفقا للفقرة  14أعاله إىل الدورة
املقبلة (أو اجلارية) للجمعية ،مبا يف ذلك أي توصيات ملموسة بشأن هذه املسألة.
-2

إجراء الرد غير الرسمي :المساعي الحميدة لرئيس الجمعية
 -16لكي تتمكن اجلمعية من الرد على حالة عدم تعاون وشيكة أو جارية ،من شأهنا أن تؤدي
رغم ذلك إىل تعاون يف تلك احلالة بالذات ،يلزم إنشاء الية مرنة الختاذ إجراء عاجل .وتوفر
اإلجراءات املبينة أدناه إرشادات بشأن استخدام املساعي احلميدة لرئيس اجلمعية وجهات االتصال
اإلقليمية املعنية بعدم التعاون وهتدف إىل إبراز األمهية اليت توليها اجلمعية للتعاون.
(أ) جهات االتصال اإلقليمية للتعاون

)(9

 - 17من أجل مساعدة الرئيس يف مساعيه احلميدة ،ينبغي أن يعني املكتب أربع جهات اتصال،
أو إذا طلب ذلك الرئيس ،مخس جهات اتصال على أساس مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل.
(ب) إطالق العملية
 - 18يب رردأ رئ رريس اجلمعي ررة مبادرت رره مل ررا ي رررى أن ش ررروط الس رريناريو ( 7ب) املوص رروف أع رراله ق ررد
است وفيت وبالتشاور مع احملكمة .وعالوة على ذلك ،ينبغري أن يبردأ الررئيس أيضرا مبادرتره ملرا يررى
الررئيس أن شررروط السرريناريو ( 7أ) قررد اسررت وفيت وبالتشرراور مررع احملكمررة  ،وملررا يرررى أن فرصررة حتقيررق
طلب إللقاء القبض أو التسل يم قد ال تعود متاحة عندما يتسىن للمكتب الدعوة إىل عقد اجتماع
طارئ ملناقشة املسألة .وعلى أي حال ،ينبغي أن خي طر الرئيس أعضاء املكترب فرورا هبرذه املبرادرة.
وعندما ينش الرئيس ،جيب على الرئيس أن يشري إىل أنه يتصرف على أساس املساعي احلميدة للرئاسة.
 - 19عدا ذلك ،يبدأ الرئيس مبادرته أو يواصلها على حنو ما يقرره املكتب.

)(8

الوثائق الرمسية  ...الدورة األوىل  ، (ICC-ASP/1/3 and Corr.1) 2002 ...اجلزء الثاين .ج؛ اجلزء العشرون.

) (9بررصيغته املعدلررة مبوجررب الق ررار
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(ج) الوالية واإلجراءات
 -20عندما تنطلق املساعي احلميدة للرئيس على النحو املبني أعاله ،ينبغي أن يثري الرئيس،
حسب االقتضاء ،املسألة بعد التشاور مع احملكمة بصورة غري رمسية وبشكل مباشر مع مسؤويل
الدولة املطلوبة وغريهم من اجلهات أصحاب املصلحة ،هبدف تعزيز التعاون الكامل .واسدف من
هذا التواصل مع الدولة املطلوبة هو التوعية باملسألة وتعزيز التعاون الكامل إذا كان ذلك ال يزال
ممكنا ،وليس التوصل إىل نتائج ذات طبيعة قضائية ،األمر الذي يعد من صالحية احملكمة وحدها.
وللرئيس أيضا أن ي ذكر الدولة املطلوبة بإمكانية التشاور مع احملكمة) (10على النحو املنصوص عليه
يف املادة  97من النظام األساسي .وجيوز للرئيس أن يطلب إىل أي جهة اتصال إقليمية ،أو إىل
أي عضو اخر يف املكتب ،حسب االقتضاء ،تقدمي املساعدة يف هذا التواصل .ويف حالة السيناريو
( 7ب) أعاله ،ينبغي للرئيس أن يستخدم التواصل مع مسؤويل الدولة املطلوبة يف التحقق من
املعلومات اليت بدأ على أساسها إجراءه.
 -21وينبغي أن يقدم الرئيس ت قريرا إىل املكتب بشأن تواصله ،مبا يف ذلك إخطار املكتب
باملعلومات الواردة من األمانة العامة لألمم املتحدة على النحو املبني يف التوجيه املتعلق باالتصاالت مع
األشخاص الذين خيضعون ألوامر إلقاء القبض أو أوامر استدعاء صادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية).(11
 -22وينبغي أن تساعد جهات االتصال اإلقليمية املعنية بعدم التعاون يف ممارسة املساعي احلميدة
للرئيس على النحو املبني أعاله من خالل املشاركة ،حسب االقتضاء ،مع املسؤولني من الدولة املطلوبة
وممثلي احملكمة وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني بغية تعزيز التعاون الكامل .وعند االقتضاء ،ينبغي
أن تتبادل جهات االتصال اإلقليمية املعلومات مع الدول األطراف لتشجيعها على املشاركة يف التوعية،
اليت قد ترغب الدول األطراف يف اعتمادها على جمموعة األدوات من أجل تنفيذ البعد غري الرمسي
إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون .وينبغي أن حتافظ جهات االتصال اإلقليمية على االتصال
باحملكمة للحصول على املشورة وتبادل املعلومات.
 -23وينبغي ألمانة مجعية الدول األطراف أن تساعد بشكل كامل يف إجراء الرد الرمسي للرئيس وممارسة
املساعي احلميدة على النحو املبني أعاله .وحيثما يكون مناسبا ،ينبغي أن تقدم األمانة املساعدة وتتبادل
املعلومات ،مثل نقطة االتصال الرمسية ،مع جهات االتصال اإلقليمية.

) (10فيما يتعلق بالتشاور عمال باملادة ( 97ج) من نظام روما األساسي ،انظر  ICC-ASP/16/Res.3واملرفق.
)(11
انظرhttps://digitallibrary.un.org/record/747189/files/A_67_828_S_2013_210-EN.pdf :
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أوال  -مقدمة
أعرردت جه ررات االتص ررال املعني ررة مبس ررألة ع رردم التعرراون جمموع ررة األدوات ه ررذه لك رري تك ررون م رروردا ومرجع ررا
-1
للرردول األطرراف مررن أجررل حتسررني تنفيررذ الترردابري غررري الرمسيررة املتعلقررة بعرردم التعرراون .وقررد ترغررب الرردول األطرراف يف
االسررتفادة مررن هررذه املروارد املتضررمنة يف جمموعررة األدوات بغيررة تشررجيع الرردول علررى الوفرراء بالتزاماهتررا يف جمررال التعرراون
مع احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بإلقاء القبض وتسليم األشخاص الذين صدرت يف حقهم أوامر بالقبض.
-2

وتنص املادة  )2( 112من نظام روما األساسي على أن:
تقوم اجلمعية مبا يلي:
[]...
(و)
التعاون؛

بالنظر ،عمال برالفقرتني  5و 7مرن املرادة  ،87يف أيرة مسرألة تتعلرق بعردم

(ز) أداء أي مهمررة أخرررى تتسررق مررع هررذا النظررام األساسرري ومررع القواعررد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات".
 -3وأكدت القرارات املتتالية بشأن مسألة عدم التعاون اليت اعتمدهتا مجعيرة الردول األطرراف علرى مرا
قد يؤدي إليه " عدم تنفيذ طلبات احملكمة من اثار سلبية على قدرهتا على تنفيذ واليتها ،وال سيما عندما
يتعلق األمر بالقبض على األفراد الذي صدرت يف حقهم أوامر بالقبض عليهم وتقدميهم".
 -4وحررددت إج رراءات اجلمعيررة املتعلقررة بعرردم التعرراون (الرريت اعتمرردت مبوجررب )ICC-ASP/10/Res.5

فرمبية (يف الفقرة ( 7ب)) حيث:

"[ ]...مل حتل بعد احملكمة فيها مسألة عدم تعاون إىل اجلمعيرة ،بيرد أنره هنراك أسربابا
لالعتقاد بأن حالة حمددة وخطررية مرن حراالت عردم التعراون فيمرا يتعلرق برأمر قربض علرى شرخص وتقدميره
(املادة  89من نظام روما األساسي) قد حتدث أو هي بصدد احلدوث ،وأن تدخل اجلمعية تدخال سرريعا
من شأنه أن يساعد على حتقيق التعاون".
ويف إطرار إجرراءات اجلمعيرة ،ميكرن االحتجراج برإجراء اإلجابرة غرري الرمسيرة يف هرذين الفرمبريتني،
-5
على النحو املبني يف الفقرة :15
"لكي تتمكن اجلمعية من الرد على حالة عدم تعاون وشيكة أو جارية ،من شأهنا
أن تؤدي رغم ذلك إىل تعاون فعلي يف تلك احلالة بالذات ،قد يلزم إنشاء الية مرنة الختاذ إجراء عاجل.
ومررن اخليررارات املمكنررة البنرراء علررى املسرراعي احلميرردة الرريت قررام هبررا رئرريس اجلمعيررة يف املامبرري ،علررى أسرراس
خراص ،فيمرا يتعلرق بالردول املطلوبرة وإمبرفاء الطرابع املؤسسري علرى هرذه املسراعي .وتقروم الواليرة املقرتحرة
لل ررئيس علررى ه ررذا العمررل الس ررابق ،لكررن القص ررد منهررا هررو جع ررل هررذا العم ررل أكثررر فعالي ررة عرررب األنش ررطة
واالتصاالت الشخصية ألعضاء املكتب من املناطق األخرى ،وإبراز أمهية التعاون لدى اجلمعية".
 -6وتررنص إج رراءات اجلمعيررة علررى تعيررني أربررع جهررات اتصررال ملسرراعدة ال ررئيس .ومبوجررب الفقرررة ،19
عندما تنطلق املساعي احلميدة للرئيس مبحض مبادرته الشخصية ،فإنه يكلف مبا يلي:

"[ ]...يثري الرئيس املسألة بصورة غري رمسية وبشكل مباشر مع مسؤويل الدولة املطلوبة وغريهم من
اجلهات أصحاب املصلحة ،هبدف تعزيز التعاون الكامل .واسدف من هذا التواصل مع الدولة املطلوبة هو
التوعية باملسألة وتعزيز التعاون الكامل إذا كان ذلك ال يزال ممكنا ،وليس التوصل إىل نتائج ذات طبيعة
قضائية ،األمر الذي يعد من صالحية احملكمة وحدها .وللرئيس أيضا أن يذكر الدولة املطلوبة بإمكانية
التشاور مع احملكمة على النحو املنصوص عليه يف املادة  97من النظام األساسي .وجيوز للرئيس أن
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يطلب إىل أي جهة اتصال إقليمية ،أو إىل أي عضو اخر يف املكتب ،حسب االقتضاء ،تقدمي املساعدة
يف هذا التواصل .ويف حالة الفرمبية (7ب) أعاله ،ينبغي للرئيس أن يستخدم التواصل مع مسؤويل الدولة
املطلوبة يف التحقق من املعلومات اليت بدأ على أساسها إجراءه".
 -7ومبوجب القرار  ،ICC-ASP/14/Res.4طلبت اجلمعية إىل الرئيس " أن يواصل وفقا لإلجراءات
اليت ومبعها 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
األول ،الفقرة ( 2أ)).
-8

وسذا الغرض ،أوصى املكتب يف الفقرة  51من تقريره بشأن مسألة عدم التعاون

)) (ICC-ASP/14/38 (2015مبا يلي:
"[ ]...أن تقوم جهات االتصال ،خالل الفرتة الفاصلة ما بني الدورتني وقبل الدورة اخلامسة
عشرة للجمعية ،بالتعاون مع كل الدول املعنية ،وبالتشاور مع احملكمة واجملتمع املدين واملنظمات الدولية
واإلقليمية ذات الصلة ،بومبع الصيغة النهائية جملموعة األدوات من أجل حتسني تنفيذ التدابري غري الرمسية
لإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون".
-9

والوثيقة احلالية هي نتيجة سذه اجلهود.

 -10وجمموعة األدوات هذه هي نتيجة الرغبة يف تشجيع إجياد املزيد من اإلجابات املوحدة للحاالت
احملتملة لعدم التعاون ،وإزالة الطابع السياسي عن اإلجراءات املتخذة لتشجيع الدول على الوفاء بالتزاماهتا
فيما خيص التعاون .ومع ذلك ،جيب التأكيد على أن جهات االتصال املعنية مبسألة عدم التعاون
ستواصل تكييف هنجنا على أساس كل حالة على حدة لضمان أن تكون جهودنا فعالة قدر اإلمكان.
ويف الوقت الذي توفر فيه جمموعة األدوات موارد على شكل مناذج وإرشادات لكي تستفيد منها الدول
األطراف بغية تسهيل عملياهتا اخلاصة بالتوعية فيما خيص احلاالت احلساسة ،فإننا نتوقع أن تكيف الدول
األطراف بطريقة مماثلة هنجها على أساس كل حالة على حدة.

ثانيا .رصد سفر األشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهم
ألف .الرصد من خالل الشبكة الدبلوماسية
 -11إن من شأن احلصول على معلومات مبكرة عن خط السفر املقبل لألشخاص الذين صدرت
حبقهم أوامر بالقبض عليهم أن ميكن احملكمة ورئيس مجعية الدول األطراف وجهات االتصال املعنية
مبسألة عدم التعاون والدول األطراف واجملتمع املدين من اختاذ إجراءات لتشجيع الدول على الوفاء
بالتزاماهتا فيما يتعلق بالتعاون.
 -12ولذلك ،تشجع الدول األطراف على إنذار شبكاهتا الدبلوماسية بالبحث واإلبالغ عن سفر
األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر بالقبض.
باء.

الرصد من خالل وسائل أخرى (إعالنات االستنفار على الغوغل والتويتر)
 -13ميكن أن يضع ممثلو الدول األطراف إعالنات استنفار على الغوغل لكي يبقوا على اطالع
بسفر األشخاص الذين أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية حبقهم أمر بالقبض من خالل أربع خطوات
سهلة:
(أ)

تصفح الراب اإللكرتوين https://www.google.com/alerts؛

(ب) البحث باستعمال كلمات البحث األساسية (مثال[" ،اسم الفرد الذي صدر حبقه أمر
القبض]" ،و"السفر" ،و"احملكمة اجلنائية الدولية" ،وغري ذلك).؛
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(ج) إدخال عنوان بريدك اإللكرتوين والضغ على زر "إنشاء إنذار"؛
(د) يرسل لكم حمرك البحث غوغل بريدا إلكرتونيا لتأكيد حتقق عملية إنشاء اإلنذار .والتحقق
من طلبكم بالضغ على الراب اإللكرتوين الوارد يف هذا الربيد اإللكرتوين.
 -14وبعد االنتهاء من هذه اخلطوات ،ستتوصلون برواب إلكرتونية تقدم لكم مقاالت ذات صلة ومواد
جديدة ،وغري ذلك.
 -15وميكن ملمثلي الدول األطراف أن يظلوا على علم بسفر األشخاص الذين صدر حبقهم أمر القبض
الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية عرب تويرت (أو غريه من قنوات وسائل التواصل االجتماعي) عن طريق
استخدام عالمات التصنيف ( )#باالقرتان مع كلمات البحث األساسية (مثل "[اسم الفرد الذي صدر
حبقه أمر القبض]" ،و"السفر" ،و"احملكمة اجلنائية الدولية" ،و"[الدولة املضيفة]" وغري ذلك).

جيم .تبادل المعلومات مع المحكمة وجهات االتصال المعنية بحاالت عدم التعاون
 -16ميكن أن يسهل تبادل املعلومات املتعلقة بسفر األشخاص الذين صدر حبقهم أمر
بالقبض اختاذ احملكمة وجهات االتصال املعنية حباالت عدم التعاون والدول األطراف واجملتمع املدين
إلجراءات ترمي إىل تشجيع الدول على الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بالتعاون.
 -17تشجع مجيع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين
على تبادل املعلومات اليت بلغت إىل علمها بشأن ما نتمل من سفر أشخاص صدر حبقهم أمر بإلقاء
القبض.
 -18وأنشأت جهات االتصال املعنية حباالت عدم التعاون عنوان بريدي إلكرتوين مشرتك ترسل إليه
هذه املعلومات.iccnoncooperation@gmail.com :
 -19وستتبادل جهات االتصال املعنية حباالت عدم التعاون معلومات ذات صلة (دون كشف مصدرها
ما مل يؤذن سا بذلك) مع احملكمة.
 -20وبغية مبمان تبادل املعلومات مع مجيع هيئات احملكمة يف الوقت املناسب وبفعالية ،أنشأت
احملكمة عنوان بريدي إلكرتوين مشرتك ترسل إليه مباشرة املعلومات املتعلقة بسفر األشخاص الذين صدر
حبقهم أمر بإلقاء القبض (وال ينبغي إتاحة العنوان اإللكرتوين للجمهور وال يتم تبادله إال مع السلطات
الوطنية املختصة).ICCArrest@icc-cpi.int :
 -21ولن تتاح املعلومات املرسلة إىل هذا العنوان اإللكرتوين إال لعدد حمدود من موظفي احملكمة اجلنائية
الدولية.
دال .تبادل المعلومات مع الدول األطراف
 -22وعند تلقي إشعار بإمكانية سفر األشخاص الذين صدر حبقهم أمر بالقبض ،ستقوم كل جهة
اتصال معنية مبسألة عدم التعاون بتبادل املعلومات ذات الصلة ((دون كشف مصدرها ما مل يؤذن سا
بذلك) مع أعضاء جمموعتها اإلقليمية لكي متكن الدول األطراف من اختاذ اإلجراء الذي قد تراه مناسبا.
 -23وسذا الغرض ،حتتفظ كل جهة اتصال معنية مبسألة عدم التعاون بقائمة العناوين اإللكرتونية ملمثلي
الدول األطراف املسؤولني عن املسائل املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية .وينبغي أن حترص الدول األطراف
على أن تكون بيانات االتصال اخلاصة مبمثلها يف نيويورك متاحة جلهة اتصاسا اإلقليمية والقيام بتحديث
املعلومات والبيانات يف حالة حدوث تغري يف املوظفني .وحسب السلطة التقديرية للدول األطراف ،ميكن
إمبافة املمثلني املوجودين يف الهاي و/أو يف عواصم إىل قائمة بيانات االتصال.
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 -24وطلبت احملكمة أن توفر كذلك كل دولة طرف بيانات االتصال لالستخدام خارج ساعات العمل
العادية وذلك يف صلة مبسائل التعاون العاجل املتعلقة باألشخاص الذين صدر حبقهم أمر بالقبض.
وميكن أن ختتار الدول األطراف عنوان إلكرتوين عام أو رقم هاتف ميكن رصده على مدار الساعة 7/أيام
يف األسبوع ،أو ميكن أن ختتار إرسال بيانات اتصال خاصة بعدة ممثلني من أجل زيادة احتماالت
االتصال بنقطة اتصال على األقل .ويطلب من الدول األطراف توفري هذه املعلومات جلهة اتصاسا
اإلقليمية لكي ميكن مجعها وتبادسا مع احملكمة.
 -25وأحيانا ،ميكن تبادل املعلومات املتعلقة بسفر األشخاص الذين صدر حبقهم أمر بالقبض مع
الدول األطراف عن طريق أمانة مجعية الدول األطراف بناء على طلب من رئيس اجلمعية أو جهات
االتصال املعنية مبسألة عدم التعاون.

هاء .تبادل المعلومات مع المجتمع المدني
 -26أقامت جهات االتصال املعنية مبسألة عدم التعاون اتصاال مع ممثلي اجملتمع املدين ،وال سيما مع
حتالف احملكمة اجلنائية الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش (.)Human Rights Watch

 -27وتتبادل جهات االتصال املعنية مبسألة عدم التعاون املعلومات املتعلقة بسفر األشخاص الذين
صدر حبقهم أمر بالقبض مع هذه اسيئات اجلامعة لكي متكنها من نشر معلومات مناسبة عن طريق
شبكاهتا اإلقليمية واحمللية.

ثالثا .منع حاالت عدم التعاون
 -28أعدت جهات االتصال املعنية مبسألة عدم التعاون هذه النماذج كمورد تستخدمه الدول األطراف
ملساعدهتا على تشجيع الدول على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال التعاون فيما يتصل بالقبض على األشخاص
الذين صدر حبقهم أمر بالقبض وتسليمهم.
ألف -مشاريع بيانات
 -29قبل السفر وبعده:
إننا نفهم أن الشخص [االسم] ،الذي صدر حبقه أمر بالقبض صادر عن احملكمة اجلنائية الدولية
سيسافر إىل [اسم البلد] ،وهي دولة طرف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
ويذكر أنه مبوجب نظام روما األساسي ،تلتزم الدول األطراف بأن تتعاون تعاونا كامال مع احملكمة
اجلنائيررة الدوليررة فيمررا جتريرره ،يف إطررار اختصرراص احملكمررة مررن حتقيقررات يف اجل ررائم املشررمولة باختصاصررها
واملقامباة عليها .وتلترزم الردول األطرراف ،بوجره خراص برالقبض علرى األشرخاص الرذين صردر حبقهرم أمرر
بالقبض الذين دخلوا أرامبيها وتسليمهم للمحكمة.
[كما يشار إىل أنه مبوجرب قرراري جملرس األمرن [ ])2005( 1593و[ ،])2011( 1970حرث جملرس
األمن مجيع الدول على التعاون التام مع احملكمة].
ونناشد [اسم البلد] على العمل وفقا اللتزاماته مبوجب نظام روما األساسي وقراري جملس األمن [1593
( ])2005و[.])2011( 1970
 -30بعد السفر:
إننررا نفهررم أن الشررخص [االسررم] ،الررذي صرردر يف حقرره أمررر بررالقبض صررادر عررن احملكمررة اجلنائيررة
الدولية سافر إىل [اسم البلد] ،وهي دولة طرف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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وإننا نعرب عن أسفنا ألن [اسم البلد] مل يف بالتزاماته بالتعاون تعاونا كامال مع احملكمرة اجلنائيرة
الدوليررة فيمررا جتريرره ،يف إطررار اختصرراص احملكمررة مررن حتقيقررات يف اجلررائم املشررمولة باختصاصررها واملقامبرراة
عليها.
وإننرا نرردعو مجيررع الرردول األطرراف إىل العمررل وفقررا اللتزاماهتررا مبوجررب نظررام رومررا األساسرري وقرراري
جملس األمن [ ])2005( 1593و[.])2011( 1970
باء.

مشاريع مذكرات شفوية
 -31قبل وخالل السفر إىل بلد طرف
[ ]...تتشرررف بررأن تفيررد بأنرره وجرره انتبرراه حكومررة [ ]...إىل أن [[ ]...يعتررزم الرردخول]
[دخل] أرامبيكم [هبدف حضور /...لغرض.]...
والحظررت البعثررة الدائمررة لدولررة [ ]...أن [االسررم] صرردر حبقرره [إدراج ال ررقم يف حالررة وجررود عرردة
أوامر بإلقاء القبض] أمر بالقبض عليه من قبل احملكمة اجلنائية الدولية بسبب [جررائم احلررب] أو [اجلررائم
مبرد اإلنسرانية] أو [اإلبررادة اجلماعيرة] الرريت ارتكبهرا .وباالتسررا مرع أوامررر احملكمرة ،بعررث قلرم احملكمررة إىل
مجي ر ررع ال ر رردول األط ر ر رراف يف نظ ر ررام روم ر ررا األساسر ر رري طلب ر ررا ب ر ررالقبض علر ر ررى [االس ر ررم] وتس ر ررليمه يف حر ر ررال
[دخل/دخلت] أرامبيها.
كما تالحظ البعثة الدائمة لدولة []...أنه مبوجب املادة  86من نظام روما األساسي ،فإن الدول
األطراف ملزمة بأن تتعاون تعاونا كامال مع احملكمة فيمرا جتريره ،يف إطرار اختصراص احملكمرة مرن حتقيقرات
يف اجل ررائم املشررمولة باختصاصررها واملقامبرراة عليهررا .ومبوجررب املررادة  ،)1( 89يقررع علررى الرردول األط رراف
التزام حمدد يتعلق باالمتثال للطلبات الصادرة عن احملكمة فيما خيص أوامر القبض وتسليم األشخاص.
وقدرة احملكمة على القيام بواليتها مرهونة مبسألة وفاء الدول بالتزاماهتا يف جمال التعراون ،وال سريما
عندما يتعلق األمر بالقبض على األفراد الذين صدرت يف حقهم أوامر بالقبض وتسليمهم.
وكمررا هررو معرررتف برره يف ديباجررة نظررام رومررا األساسرري ،هررزت اجلررائم الرريت تقررع يف إطررار اختصرراص
احملكمة مبمري اإلنسانية بقوة وهتدد السلم واألمن والرفاه يف العامل .ومبوجب نظام روما األساسي ،تعهدت
ال رردول األطر رراف بومب ررع ح ررد لإلف ررالت م ررن العق رراب فيم ررا خي ررص مر ررتكيب اجلر ررائم .وحس ررب رأي [الدول ررة
املرس ررلة] ،م ررن األساس رري أن تف رري مجي ررع ال رردول األط رراف هب ررذا الواج ررب وه ررو أق ررل ش رريء ميك ررن أن نقدم رره
لضحايا اجلرائم اليت يدعى أن [اسم الشخص] ارتكبها.

وإن البعث ررة الدائم ررة لدول ررة [ ]...واثق ررة أن [ ...وزارة الش ررؤون اخلارجية/س ررفارة] تش رراطر [الدول ررة
املرسررلة] التزامهررا بومبررع حررد لإلفررالت مررن العقرراب ولررن تسررمح ل ر [االسررم] برردخول أرامبرريها دون أن تفرري
بالتزامها بالقبض على [االسم] وتسليمه للمحكمة.
- 32

بعد السفر إىل الدولة الطرف:

[ ]...وتتش رررف ب ررأن تش ررري م ررع القل ررق إىل أن رره وج رره انتب رراه حكوم ررة [ ]...إىل أن [االس ررم] دخ ررل
أرامبيكم [هبدف حضور /...لغرض.]...
ويف هرذا الصردد ،ترذكر البعثرة الدائمرة لدولرة [ ]...البعثرة الدائمرة لدولرة [ ]...أن [االسرم] صرردر
حبقرره [إدراج ال ررقم يف حالررة وجررود عرردة أوامررر بإلقرراء القرربض] أمررر بررالقبض عليرره مررن قبررل احملكمررة اجلنائيررة
الدولية بسبب [جرائم احلرب] أو [اجلرائم مبد اإلنسانية] أو [اإلبادة اجلماعية] اليت ارتكبها.
كمررا تالحررظ البعثررة الدائمررة لدولررة [ ]...أنرره مبوجررب املررادة  86مررن نظررام رومررا األساسرري ،فررإن
الرردول األطرراف ملزمررة بررأن تتعرراون تعاونررا كررامال مررع احملكمررة فيمررا جتريرره ،يف إطررار اختصرراص احملكمررة مررن
حتقيقررات يف اجل ررائم املشررمولة باختصاصررها واملقامبرراة عليهررا .ومبوجررب املررادة  ،)1( 89يقررع علررى الرردول
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األط رراف الت رزام حمرردد يتعلررق باالمتثررال للطلبررات الصررادرة عررن احملكمررة فيمررا خيررص أوامررر القرربض وتسررليم
األشخاص .وبالفعل ،ففي هذه احلالة ،كانت [الدولة املضيفة] ملزمرة مبوجرب التزاماهترا التعاهديرة برالقبض
الفوري على [االسم] عند وصوله إىل أرامبيها.
وقدرة احملكمة ع لى القيام بواليتها مرهونة مبسألة وفاء الدول بالتزاماهتا يف جمال التعراون ،وال سريما
عندما يتعلق األمر بالقبض على األفراد الذين صدرت يف حقهم أوامر بالقبض وتسليمهم.
وكمررا هررو معرررتف برره يف ديباجررة نظررام رومررا األساسرري ،هررزت اجلررائم الرريت تقررع يف إطررار اختصرراص
احملكمة مبمري اإلنسانية بقوة وهتدد السلم واألمن والرفاه يف العامل .ومبوجب نظام روما األساسي ،تعهدت
ال رردول األطر رراف بومب ررع ح ررد لإلف ررالت م ررن العق رراب فيم ررا خي ررص مر ررتكيب اجلر ررائم .وحس ررب رأي [الدول ررة
املرس ررلة] ،م ررن األساس رري أن تف رري مجي ررع ال رردول األط رراف هب ررذا الواج ررب وه ررو أق ررل ش رريء ميك ررن أن نقدم رره
لضحايا اجلرائم اليت يدعى أن [اسم الشخص] ارتكبها.

وإن البعث ررة الدائم ررة لدول ررة [ ]...واثق ررة أن [ ...وزارة الش ررؤون اخلارجية/س ررفارة] تش رراطر [الدول ررة
املرسررلة] التزامهررا بومبررع حررد لإلفررالت مررن العقرراب ولررن تسررمح ل ر [االسررم] برردخول واليتهررا القضررائية مرررة
أخرى دون أن تفي بالتزامها بالقبض على [االسم] وتسليمه للمحكمة.
 -33دولة عبور طرف :

[ ]...وتتشرف بأن تشري إىل أنه وجه انتباه حكومة [ ]...إىل أن [االسم] يعتزم زيارة [اسم دولة
املقصد] [هبدف حضور /...لغرض ]...وسيسافر عن طريق [اسم دولة العبور] كجزء من رحلته.
تالحظ البعثة الدائمة لدولة [ ]...أن [االسم] صدر حبقه [إدراج الرقم يف حالة وجود عدة أوامرر
بإلقاء القبض] أمر بالقبض عليه من قبل احملكمة اجلنائيرة الدوليرة بسربب [جررائم احلررب] أو [اجلررائم مبرد
اإلنسانية] أو [اإلبادة اجلماعية] اليت ارتكبها .وباالتسا مع األوامر الصادرة عن احملكمة ،فقد بعرث قلرم
احملكمة إىل مجيرع الردول األطرراف يف نظرام رومرا األساسري طلبرا برالقبض علرى [االسرم] وتسرليمه يف حرال
[دخل/دخلت] أرامبيها.
كمررا تالحررظ البعثررة الدائمررة لدولررة [ ]...أنرره مبوجررب املررادة  86مررن نظررام رومررا األساسرري ،فررإن
الرردول األطرراف ملزمررة بررأن تتعرراون تعاونررا كررامال مررع احملكمررة فيمررا جتريرره ،يف إطررار اختصرراص احملكمررة مررن
حتقيقررات يف اجل ررائم املشررمولة باختصاصررها واملقامبرراة عليهررا .ومبوجررب املررادة  ،)1( 89يقررع علررى الرردول
األط رراف الت رزام حمرردد يتعلررق باالمتثررال للطلبررات الصررادرة عررن احملكمررة فيمررا خيررص أوامررر القرربض وتسررليم
األشخاص.
وقدرة احملكمة على القيام بواليتها مرهونة مبسألة وفاء الدول بالتزاماهتا يف جمال التعراون ،وال سريما
عندما يتعلق األمر بالقبض على األفراد الذين صدرت يف حقهم أوامر بالقبض وتسليمهم.
وكمررا هررو معرررتف برره يف ديباجررة نظررام رومررا األساسرري ،هررزت اجلررائم الرريت تقررع يف إطررار اختصرراص
احملكمة مبمري اإلنسانية بقوة وهتدد السلم واألمن والرفاه يف العامل .ومبوجب نظام روما األساسي ،تعهدت
الردول األطرراف بومبرع حررد لإلفرالت مررن العقرراب فيمرا خيررص مررتكيب هررذه اجلررائم .وحسررب رأي [الدولررة
املرس ررلة] ،م ررن األساس رري أن تف رري مجي ررع ال رردول األط رراف هب ررذا الواج ررب وه ررو أق ررل ش رريء ميك ررن أن تقدم رره
لضحايا اجلرائم اليت يدعى أن [اسم الشخص] ارتكبها.

وإن البعث ررة الدائم ررة لدول ررة [ ]...واثق ررة أن [ ...وزارة الش ررؤون اخلارجية/س ررفارة] تش رراطر [الدول ررة
املرسلة] التزامها بومبع حد لإلفالت من العقاب ولن تسمح لر [االسم] بالعبور عن طريق واليتها القضائية
دون أن تفي بالتزامها بالقبض على [االسم] وتسليمه للمحكمة.
 -34دولة غري طرف:
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[ ]...وتتشرف بأن تشري إىل أنه وجه انتباه حكومة [ ]...إىل أن [االسم] يعتزم دخول أرامبيكم
[هبدف حضور /...لغرض.]...
تالحظ البعثة الدائمة لدولة [ ]...أن [االسم] صدر حبقه [إدراج الرقم يف حالة وجود عدة أوامرر
بإلقاء القبض] أمر بالقبض عليه من قبل احملكمة اجلنائيرة الدوليرة بسربب [جررائم احلررب] أو [اجلررائم مبرد
اإلنسانية] أو [اإلبادة اجلماعية] اليت ارتكبها.
واعرتفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،يف إطرار القررار  ،264/70بالردور الرذي تقروم بره احملكمرة
متعدِّد األطراف يرمي إىل ومبع حد لإلفالت من العقاب واالرتقاء بسيادة القانون
اجلنائية الدولية يف نظام ِّ
وتعزيررز اح ررتام حقررو اإلنسرران وتشررجيعه وحتقيررق السررالم املسررتدام والنهرروض بتنميررة األمررم ،وفقررا للقررانون
الدويل ومقاصد ميثا األمرم املتحردة ومبادئره .كمرا شرددت اجلمعيرة العامرة علرى أمهيرة التعراون برني الردول
اليت ليست أطرافا يف نظام روما األساسي.
[وعالوة على ذلك ،فإن جملس األمن من خالل القرارين  )2005( 1593و])2011( 1970
حث مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية املعنية واملنظمات الدولية األخرى على التعراون الكامرل مرع احملكمرة
اجلنائية الدولية.
وقرردرة احملكمررة علررى القيررام بواليتهررا مرهونررة بتعرراون الرردول ،وال سرريما عنرردما يتعلررق األمررر بررالقبض
على األفراد الذين صدرت يف حقهم أوامر بالقبض وتسليمهم.
ومن املعرتف به عامليا أن اجلرائم اليت تقع يف إطرار اختصراص احملكمرة هرزت مبرمري اإلنسرانية بقروة
وهتدد السلم واألمن والرفاه يف العامل .ولذلك يعترب ومبع حد لإلفالت من العقاب أمرا يهم مجيرع الردول.
وحسب رأي [الدولرة املرسرلة] مرن األساسري أن تتعراون مجيرع الردول مرع احملكمرة اجلنائيرة الدوليرة وهرو أقرل
شيء ميكن أن نقدمه لضحايا اجلرائم اليت يدعى أن [اسم الشخص] ارتكبها.

وإن البعث ررة الدائم ررة لدول ررة [ ]...واثق ررة أن [ ...وزارة الش ررؤون اخلارجية/س ررفارة] تش رراطر [الدول ررة
املرس ررلة] التزامه ررا بومب ررع ح ررد لإلف ررالت م ررن العق رراب وتش ررجع [ ...وزارة الش ررؤون اخلارجية/س ررفارة] عل ررى
التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بأمر إلقاء القبض الصادر يف حق [االسم].
جيم.

نقاط المناقشة
 -35دولة طرف:
(أ)

إننا نفهم أن الشخص [االسم] ،يعتزم زيارة [الدولة املضيفة] حلضور []...؛

(ب) وقررد أصرردرت احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة أم ررا بررالقبض عل ررى [االسررم] الرتكابرره [ج ررائم
حرب/جرائم مبد اإلنسانية/جرائم اإلبادة اجلماعية]؛
(ج) وكرران إنشرراء احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة عالمررة بررارزة يف جمررال مكافحررة اإلفررالت مررن العقرراب
ويعترب حتقيق العدالة اجلنائية الفعلية أقل شيء نقدمه لضحايا جرائم هي مثار قلق للمجتمع الدويل برمته؛
واليتها؛

(د) وتعتمررد احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة علررى التعرراون الررذي تبديرره كررل دولررة طرررف مررن أجررل حتقيررق

(هر) وسذا السبب ،نتل التعاون مكانة جوهرية داخل نظام روما األساسي .ومبوجب املادة  ،86جيب
على الدول األطراف ،وفقا ألحكام هذا النظام األساسي أن تتعاون تعاونرا كرامال مرع احملكمرة فيمرا جتريره،
يف إطار اختصاص احملكمة من حتقيقات يف اجلرائم املشمولة باختصاصها واملقامباة عليها؛
(و) وإن عدم االمتثال لطلرب التعراون مرع احملكمرة اجلنائيرة الدوليرة مبرا يتنراو وأحكرام نظرام رومرا
األساسي نول دون ممارسة احملكمة وظائفها؛
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(ز) وبوجرره خرراص ،مررن الواجررب علررى الرردول األط رراف ،طبقررا لألحكررام ذات الصررلة بنظررام رومررا
األساس رري واإلجر رراءات املتبع ررة يف إط ررار قوانينه ررا الوطني ررة ،أن متتث ررل لطلب ررات اعتق ررال وتس ررليم األش ررخاص
الصادرة عن احملكمة؛
(ح) [حيث ينطبق قرار جملس األمن  :)2005( 1593اعترب جملس األمن التابع لألمم املتحدة
أن احلالة يف السودان تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني:
( )1قرررر جملررس األمررن متصرررفا مبوجررب الفصررل السررابع مررن ميثررا األمررم املتحرردة أن حكومررة
السررودان واألط رراف األخرررى يف الن رزاع يف دارفررور جيررب أن تتعرراون تعاونررا كررامال مررع احملكمررة ومررع املدعيررة
العامة وأن توفر سما أية مساعدة الزمة؛
( )2بينمرا يعرررتف جملررس األمرن أن الرردول غررري األطرراف يف نظررام رومررا األساسري لرريس عليهررا أي
الت رزام مبوج ررب ه ررذا النظ ررام ،غ ررري أن رره ح ررث ك ررذلك مجي ررع ال رردول واملنظم ررات اإلقليمي ررة املعني ررة وغريه ررا م ررن
املنظمات الدولية على التعاون تعاونا كامال مع احملكمة].
(ط) [حيررث ينطب ررق ق ررار جمل ررس األم ررن  :)2011( 1970قرررر جمل ررس األم ررن متص رررفا مبوج ررب
الفصل السابع من ميثا األمم املتحدة أن السلطات الليبية جيب أن تتعاون تعاونا كامال مع احملكمة ومع
املدعية العامة عمال هبذا القرار وأن توفر سما أية مساعدة الزمة؛
( ) 1بينما يعرتف جملس األمن أن الردول غرري األطرراف يف نظرام رومرا األساسري لريس عليهرا أي
الت رزام مبوج ررب ه ررذا النظ ررام ،غ ررري أن رره ح ررث ك ررذلك مجي ررع ال رردول واملنظم ررات اإلقليمي ررة املعني ررة وغريه ررا م ررن
املنظمات الدولية على التعاون تعاونا كامال مع احملكمة واملدعية العامة].
(ي) وإن احلكومة[ ]...واثقرة أن [الدولرة املضريفة] تشراطر [الدولرة املرسرلة] التزامهرا بومبرع حرد
لإلفالت من العقاب ولن تسمح لر [االسم] بدخول أرامبيها دون أن تفي بالتزامها بالقبض على [االسم]
وتسليمه للمحكمة.
 -36دولة غري طرف:
(أ)

إننا نفهم أن الشخص [االسم] ،يعتزم زيارة [الدولة املضيفة] حلضور []...؛

(ب) وقررد أصرردرت احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة أم ررا بررالقبض يف حررق [االسررم] الرتكابرره [ج ررائم
حرب/جرائم مبد اإلنسانية/جرائم اإلبادة اجلماعية]؛
(ج) واعرتفت اجلمعيرة العامرة لألمرم املتحردة ،يف إطرار القررار  ،264/70بالردور الرذي تقروم بره
احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة يف نظررام متع ر ِّردِّد األط رراف يرمرري إىل ومبررع ح ررد لإلفررالت مررن العقرراب واالرتق رراء
بسريادة القرانون وتعزيرز احررتام حقرو اإلنسران وتشررجيعه وحتقيرق السرالم املسرتدام والنهروض بتنميرة األمررم،
وفقا للقانون الدويل ومقاصد ميثا األمم املتحدة ومبادئه:
( ) 1كما أكدت اجلمعية العامة أمهية التعاون مع الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي.
(د) [حررث جملررس األمررن ،مررن خررالل القررارين [ ]1970/1593أيضررا مجيررع الرردول واملنظمررات اإلقليميررة
املعنية واملنظمات الدولية األخرى على التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية]؛
(ه رر) وقرردرة احملكمررة علررى القيررام بواليتهررا مرهونررة بتعرراون الرردول ،وال سرريما عنرردما يتعلررق األمررر
بالقبض على األفراد الذين صدرت يف حقهم أوامر بالقبض وتسليمهم.
(و) وم ررن املع رررتف ب رره عاملي ررا أن اجلر ررائم ال رريت تق ررع يف إط ررار اختص رراص احملكم ررة ه ررزت مب ررمري
اإلنسانية بقوة وهتدد السلم واألمن والرفاه يف العامل.
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(ز) ولررذلك يعترررب ومبررع حررد لإلفررالت مررن العقرراب أم ررا يهررم مجيررع الرردول .ومررن األساسرري أن
تتعاون مجيع الدول مع احملكمة اجلنائية الدولية وهو أقل شيء ميكن أن نقدمره لضرحايا اجلررائم الريت يردعى
أن [اسم الشخص] ارتكبها.
دال-

مشروع نشرة صحفية
 -37إن [اس ر ر ررم الدول ر ر ررة الط ر ر رررف] يس ر ر رراورها ب ر ر ررال القل ر ر ررق إزاء اإلش ر ر ررعار ال ر ر ررذي يفي ر ر ررد أن [االسر ر ررم]
[سيسافر/سافر] إىل [الدولة املضيفة] هبدف [وصف الغرض من السفر].
 -38وقد أصردرت احملكمرة اجلنائيرة الدوليرة [إدراج الررقم يف حالرة وجرود عردة أوامرر بإلقراء القربض] أمرر
بالقبض عليه بسبب [جرائم احلرب] و[اجلرائم مبد اإلنسرانية] و[اإلبرادة اجلماعيرة] الريت ارتكبهرا [االسرم]
وفيما يتعلق بادعاءات اجلرائم املروعة اليت ارتكبها يف [مكان ارتكاب اجلرائم املزعومة].
-39
سنوات.

و[أمرر اإللقرراء بررالقبض/أوامر اإللقرراء بررالقبض] [ال يرزال ينتظررر] [الترزال تنتظررر] التنفيررذ منررذ []x

[ -40وعلر ررى مجير ررع الر رردول األط ر رراف يف نظر ررام رومر ررا األساسر رري الت ر رزام ملر ررزم قانونر ررا باعتقر ررال وتسر ررليم
األشررخاص الررذين أصرردرت احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة يف حقهررم أمررا بإلقرراء القرربض يف حررال وجررودهم علررى
أرامب رريها ].وعل ررى [اس ررم البل ررد] الت رزام حم رردد بالتع رراون م ررع احملكم ررة مبوج ررب ق رراري جمل ررس األم ررن [1593
( )2005و .])2011( 1970وإمب ر ررافة إىل ذلر ر ررك ،ن ر ررث جملر ر ررس األم ر ررن ،مبوجر ر ررب الق ر ر ررارين [1593
( )2005و ])2011( 1970مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية املعنية وغريها من املنظمات الدولية علرى
أن تتعاون تعاونا كامال مع احملكمة واملدعية العامة].

 -41وباسم مبرحايا اجلررائم املنصروص عليهرا يف نظرام رومرا األساسري الريت ارتكبرت يف [مكران ارتكراب
اجلرائم املزعومة][ ،تدعو [الدولة املرسلة] [الدولة املضيفة] إىل مبمان وفائها بالتزاماهتا بالكامل واملساعدة
علررى الرردفع جبهررود اجملتمررع الرردويل لتحقيررق العدالررة لضررحايا هررذه اجلررائم املروعررة] ونعرررب عررن خيبررة األمررل
القويررة إزاء فشررل [الدولررة املضرريفة] يف دعررم جهررود اجملتمررع الرردويل لتحقيررق العدالررة لضررحايا هررذه اجل ررائم
املروعة].

هاء  -مشاريع تغريدات
 -42قبل وخالل السفر:
(أ) إن [اسم الدولرة الطررف] يسراورها برال القلرق إزاء اإلشرعار الرذي يفيرد أن [االسرم] [سيسافر/سرافر]
إىل [الدول ررة املض رريفة] هب رردف [وص ررف الغ رررض م ررن الس ررفر][ # ICC# .االس ررم] [ #الدول ررة املض رريفة]
[إحالة إىل نشرة صحفية]
(ب) وقررد أصرردرت احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة [إدراج ال ررقم يف حالررة وجررود عرردة أوامررر بإلقرراء القرربض] أمررر
بالقبض عليه بسبب [جرائم احلرب] و[اجلرائم مبد اإلنسرانية] و[اإلبرادة اجلماعيرة] الريت ارتكبهرا [االسرم]
وفيمررا يتعلررق بادعرراءات اجل ررائم املروعررة الرريت ارتكبهررا يف [مكرران ارتكرراب اجل ررائم املزعومررة] .و[أمررر اإللقرراء
بررالقبض/أوامر اإللقرراء بررالقبض] [ال ي رزال ينتظررر] [الت رزال تنتظررر] التنفيررذ منررذ [ ]xسررنوات# ICC# .
[االسم] [ # ICC#االسم] [ #أمر بإلقاء القبض] [إحالة إىل نشرة صحفية]
(ج) [وعلى مجيع الدول األطراف يف نظام رومرا األساسري الترزام ملرزم قانونرا باعتقرال وتسرليم األشرخاص
الررذين أصرردرت احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة يف حقهررم أم ررا بإلقرراء القرربض يف حررال وجررودهم علررى أرامبرريها].
[ # ICC#االسم] [إحالة إىل نشرة صحفية]
(د) وعلى [اسم البلد] الترزام حمردد بالتعراون مرع احملكمرة مبوجرب قرراري جملرس األمرن [)2005( 1593
و .])2011( 1970وإمب ر ررافة إىل ذلر ر ررك ،ن ر ررث جملر ر ررس األم ر ررن ،مبوجر ر ررب الق ر ر ررارين [)2005( 1593
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و ])2011( 1970مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية املعنية وغريها من املنظمات الدولية على أن تتعاون
تعاونا كامال مع احملكمة واملدعية العامة[ # ICC# ].االسم] [إحالة إىل نشرة صحفية]
(ه رر) وإن [اس ررم الدول ررة الط رررف] تع رررب ع ررن أس ررفها ألن [االس ررم] مل ي ررتم تس ررليمه إىل احملكم ررة اجلنائي ررة
الدوليررة خررالل حضرروره [الغرررض مررن السررفر] إىل [البلررد املضرريف] .والتعرراون مبررروري لتعزيررز نظررام العدالررة
اجلنائية الدويل وحتقيق العدالة للضحايا justicematters # ICC # accountability #

رابعا .توعية المحاورين بالمسائل المتعلقة بعدم التعاون
 -43تشرجع الرردول األطرراف علرى أن تبرردي دعمهررا للمحكمررة اجلنائيرة الدوليررة يف مجيررع االجتماعررات
الثنائي ررة واملتع ررددة األط رراف ذات الص ررلة ،وال س رريما إذا كان ررت ه ررذه االجتماع ررات م ررع ال رردول األط رراف
وتتعلق مبوامبيع سيادة القانون أو القانون الدويل أو املساءلة عن اجلرائم الدولية اخلطرية.
 -44وعلى العموم ،يستحسرن أن يثرار مومبروع عردم التعراون بالتأكيرد علرى واجرب الردول بالتعراون مرع
احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة وأمهيررة املسرراءلة عررن اجل ررائم الدوليررة اخلطرررية واحلاجررة إىل حتقيررق العدالررة لضررحايا
هررذه اجلررائم .وإن أمكررن ذلررك ،التسرراجل عررن احلرواجز الرريت قررد تواجرره دولررة معينررة فيمررا خيررص التعرراون مررع
احملكمة اجلنائية الدولية.
 -45وبغير ررة مب ر ررمان ذلر ررك ال ر رردعم للمحكمر ررة وأن تث ر ررار مس ر ررألة أمهير ررة التع ر رراون مر ررع احملكم ر ررة يف كر ررل
االجتماعررات ،حسررب االقتض رراء ،تش ررجع ال رردول األط رراف علررى تعم رريم الرس ررائل حبيررث تبل ر إىل مجي ررع
األشخاص الذين يتنراولون القضرايا املتعلقرة بالتعراون الردويل والعدالرة داخرل وزارة الشرؤون اخلارجيرة ووزارة
العدل يف بلداهنم.
 -46وتش ررجع ال رردول األط رراف أيض ررا عل ررى إقام ررة اتص رراالت م ررع أعض رراء اجملتم ررع امل رردين الع رراملني عل ررى
تشررجيع الرردول علررى الوفرراء بال تزاماهتررا فيمررا يتعلررق مبسررألة عرردم التعرراون .وميكررن أن يشررمل ذلررك عمليررات
استخالص املعلومات عقب حدوث حاالت لعدم التعاون.
 -47ومررن ش ررأن تنظ رريم حلق ررات دراس ررية وحلق ررات عمررل تض ررم ممثل رري اجملتم ررع امل رردين واحملكم ررة وال رردول
األطراف أن يساعد على احملافظة على اهتمرام اجلمهرور باحلراالت الريت يرؤدي مرن خالسرا عردم التعراون إىل
احلؤول دون إجناز احملكمة لواليتها.

خامسا .المسائل التي يحيلها مجلس األمن
 -48أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،حرىت اآلن ،حرالتني إىل احملكمرة مبوجرب املرادة ( 13ب)
م ررن نظ ررام روم ررا األساس رري :حال ررة دارف ررور يف الس ررودان (قر ررار جمل ررس األم ررن الت ررابع لألم ررم املتح رردة 1593
( )2005واحلالة يف ليبيا (قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة .))2011( 1970
ألف.

قرارات اإلحالة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
 -49مبوجب منطو الفقرة  2من القرار  ،)2005( 1593فإن جملس األمن:
يقرررر أن تتعرراون حكومررة السررودان ومجيررع األط رراف األخرررى يف الن رزاع يف دارفررور تعاونررا كررامال مررع
احملكمررة واملدعي رة العام رة وتقرردم سمررا مررا يلررزم مررن مسرراعدة عمررال هبررذا الق ررار ،وإذ يسررلم بررأن الرردول غررري
األط ر رراف يف نظ ررام روم ررا األساس رري ال يق ررع عليه ررا أي الت ر رزام مبوج ررب ذل ررك النظ ررام ،ن ررث مجي ررع ال رردول
واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املهتمة باألمر على التعاون التام.
 -50وقررد اسررتعمل جملررس األمررن نفررس الصرريغة يف منطررو الفقرررة  5مررن الق ررار  ،)2011( 1970مررع
تومبيح أن التعاون ينبغي أن يتسع نطاقه ليشمل احملكمة واملدعية العامة:
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يقرررر أن تتعرراون السررلطات الليبيررة تعاونررا كررامال مررع احملكمررة ومررع املدعي رة العام رة وتقرردم سمررا مررا يلررزم مررن
مساعدة عمال هبذا القررار ،وإذ يسرلم برأن الردول غرري األطرراف يف نظرام رومرا األساسري ال يقرع عليهرا أي
التزام مبوجب ذلك النظام ،نث مجيع الدول واملنظمرات اإلقليميرة وسرائر املنظمرات الدوليرة املهتمرة براألمر
على التعاون التام مع احملكمة واملدعية العامة.
باء.

االلتزام بالتعاون
 -51يف جمموعرة مرن القررارات ،رأت احملكمرة أن نظررام رومرا األساسرري وأركران اجلررائم والقواعرد اإلجرائيررة
وقواعد اإلثبات تنظم مهام التحقيرق واملقامبراة الناشرئة عرن احلراالت الريت أحاسرا جملرس األمرن الترابع لألمرم
املتحدة إىل احملكمة.

 -52فعلى سبيل املثال ،يف إطار القرار بشأن إفادات ليبيا فيما يتعلق بإلقاء القبض على سيف اإلسالم
القرذايف وتسرليمه ) ،(ICC-01/11-01/11املدعيرة العامرة مبرد سريف اإلسرالم القرذايف وعبرد ا السنوسري،
الدائرة التمهيدية األوىل 7 ،اذار/مارس ( 2012الفقرة  ،)12رأت الدائرة التمهيدية األوىل أنه:

"[ ]...رغ ررم أن ليبي ررا ليس ررت دول ررة طرف ررا يف النظ ررام األساس رري فه رري ملزم ررة بالتع رراون م ررع
احملكمة .وينبع هذا االلتزام من ميثا األمم املتحدة مباشرة وحتديدا من املادة  25ومن الفصل السابع منه
وكررذلك مررن الق ررار  1970الص ررادر عررن جملررس األم ررن التررابع لألمررم املتح رردة .فررالقرار  1970يررأمر ليبي ررا
بالتعاون مع احملكمة "تعاونا كامال" وهو ما يع ي أن النظام األساسي والسيما الباب التاسع منه هو اإلطار
القانوين الذي جيب على ليبيا أن متتثل يف نطاقه لطلب التقدمي[".]...
جيم.

قرارات اإلحالة المقبلة
 -53بغررض النظررر عررن قررارات الرردائرة التمهيديررة السررالفة الررذكر ،الترزال احلجررج الرريت تفيررد بعرردم انطبررا
نظام روما األساسي على الدول غري األطراف تناقش.
 -54وبغية تفادي نقاشات من هذا القبيل ،اليت ميكن أن تعترب انتقاصا من قرارات كل من جملس األمن
التررابع لألمررم املتحرردة واحملكمررة اجلنائيررة الدوليررة ،ميكررن أن تعتمررد الرردول األطرراف الصرريغة التاليررة مررن أجررل
دجمها يف قرارات اإلحالة املقبلة إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،على أساس أهنا تعكس بدرجة أكرب
صرريغة التعرراون ال رواردة يف الق ررارين  )1993( 827و ،)1994( 955اللررذين أنشررئت مبوجبهمررا احملكمررة
اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا:
"يقرر أن تتعاون [الدولة س] [السلطات ع] تعاونا كامال مع احملكمة ومع املدعيرة العامرة
وتقرردم سمررا مررا يلزمهمررا مررن مسرراعدة عمررال هبررذا القررار وبنظررام رومررا األساسرري للمحكمررة اجلنائيررة الدوليررة
وأركان اجلرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وإجراءات احملكمة اجلنائية الدولية ،وإذ يسرلم برأن الردول
غررري األط رراف يف نظررام رومررا األساسرري ال يقررع عليهررا أي الت رزام مبوجررب ذلررك النظررام ،نررث مجيررع الرردول
واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املهتمة باألمر على التعاون التام مع احملكمة واملدعية العامة".
____________
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