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 مقدمة – أوال
 5 لفقرتنيماًل باع ،من نظام روما األساسي على أن "تنظر اجلمعية 222( )و( من املادة 2الفقرة ) نصت -1

 مسألة تتعلق بعدم التعاون". ةيف أي ،87من املادة  7و
اعتمدت مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( يف دورهتا العاشرة، إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون و  -2

 أنكتب أقرت اجلمعية يف دوراهتا الالحقة الواليات املتعلقة بعدم التعاون وطلبت من املو  1)"اإلجراءات"(.
 أقرتاعتمدت اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة اإلجراءات املنقحة و و تقارير عن تنفيذ اإلجراءات. قدم ي

قدم ي  و  2تقارير عن تنفيذ اإلجراءات املنقحة.أن يقدم املكتب  إىلطلبها الواليات تبعا لذلك إىل جانب 
 3ية.ة للجمعبعة عشر  الدورة السااليت مت إقرارها يفهذا التقرير عمالً بالوالية 

، املعنون "تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ICC-ASP/17/Res.5من منطوق القرار  29يف الفقرة و  -3
( إىل شارتأ(ة فإن اجلمعي يف دورهتا السابعة عشرة،الذي اعتمدته اجلمعية ، "ومجعية الدول األطراف

، ICC-ASP/10/Res.5  هارار ية يف قهتا اجلمعاملتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمد اجلمعية إجراءات
ا على على قدرهت مبا ال يزال يرتتب على عدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار سلبية مع القلق ]سلمت[و

املتعلقة بعدم  مبشاركة الدول األطراف يف استكمال استعراض إجراءات اجلمعية  ]رحبت[وتنفيذ واليتها، 
 4."القرار املتعلقة بعدم التعاون املرفقة هبذااملنقحة ة اجلمعي اعتماد إجراءات] قررت[والتعاون بنجاح، 

 إىل [أشارت]فإن اجلمعية العامة أيضاً "، ICC-ASP/17/Res.5  من منطوق القرار 30يف الفقرة و  -4
 ]رحبت[و إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون،من تنفيذ البعد غري الرمسي املتعلقة بدوات األجمموعة 

تراه مناسبا من أجل حسبما الدول األطراف على االستفادة منها  ]شجعت[و املنقحةألدوات جموعة امب
  5"حتسني تنفيذ إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون.

 ]أحاطت علما[ فإن اجلمعية أيضا ،ICC-ASP/17/Res.5من منطوق القرار  32يف الفقرة و  -5
املتعلقة  لتنفيذ إجراءات اجلمعية رئيس اجلمعيةيبذهلا د اليت باجلهو  ]رحبت[و عدم التعاونعن بتقرير املكتب 
، حبكم منصبه أو منصبها بأن رئيس اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة اخلاصة به ]ذكرت[و بعدم التعاون،

رئيس مجعية  مجيع أصحاب املصلحة، على مجيع املستويات، على االستمرار يف مساعدة  ]ناشدت[و
 اإلقليميةبدعم من جهات التنسيق  أو مهامها مبهامه )ها(اضطالعهلك عند الدول األطراف، مبا يف ذ

 6".بعدم التعاون املعنية
دور مجعية ب ]ذكرت[فإن اجلمعية أيضا "، ICC-ASP/17/Res.5من منطوق القرار  32يف الفقرة و  -6

والفقرة  ،87 املادة من 5يف الفقرة الوارد الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو 
الدول األطراف لتعزيز العالقة بني  اليت تبذهلا هوداجلب ]رحبت[ي، ومن نظام روما األساس ،87من املادة  7

     7احملكمة واجمللس."

                                                           

 واملرفق األول.  20، الفقرة ASP/11/Res.8-ICCواملرفق، بصيغته املعدلة بالقرار  9، الفقرة ASP/10/Res.5-ICCالقرار  1 
 واملرفق الثاين.  32، الفقرة ICC-ASP/17/Res.5 القرار  2
 )ك(. -)ط(3، املرفق األول الفقرات ICC-ASP/17/Res.5القرار   3
 . 29قرة ، الفICC-ASP/17/Res.5القرار   4
 . 30، الفقرة ICC-ASP/17/Res.5القرار   5
  . 32، الفقرة ICC-ASP/17/Res.5 القرار  6
 . 32، الفقرة ICC-ASP/17/Res.5القرار   7
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يف  (رحبت)اجلمعية أيضا فإن ، ICC-ASP/17/Res.5من منطوق القرار  33و  33يف الفقرتني و  -7
 6جملس األمن بشأن العالقة بني احملكمة وجملس األمن يف ه لذي عقداصيغة أريا بجتماع باالهذا الصدد 

سبتمرب أيلول/ 28يف  "نظمه امليسران املشاركان املعنيان بالتعاونواجتماع املتابعة الذي  ،2028متوز/يوليه 
لبالغات اليت اجملس األمن يعاجل جهودها لضمان أن ل صأن تواالدول األطراف  إىل ]طلبت["و  ،2028

رئيس اجلمعية واملكتب  ]شجعت[و، التعاون عمال بنظام روما األساسية بشأن عدم احملكم قاها منتلي
التزامهما من اجلمعية وجملس األمن على تعزيز كال   أيضا ]شجعت[و ،على مواصلة التشاور مع جملس األمن

 8."ا الشأناملتبادل يف هذ
أحاطت [" اجلمعية كذلك فإن،  ICC-ASP / 17 / Res.5من منطوق القرار  35يف الفقرة و  -8

وجود يف حالة اتباعها الواجب  اتاإلجراءبشأن الدائرة التمهيدية إىل املسجل الصادرة من وامر باأل ]علما
دم التعاون املعنية بعمع جهات التنسيق  تتبادلالدول على أن  ]حثت[وهبم، سفر املشتبه عن معلومات 

  9".أوامر بالقبض عليهمن صدرت اص الذيد لألشخالسفر احملتمل أو املؤكبشأن أي معلومات 
بناء بنشاط وبشكل رئيس اجلمعية مواصلة املشاركة  إىل ]طلبت[" فإن اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة،و  -9

 عدممع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وفقًا إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون، ملنع حاالت 
تبادل أي  ]تطلب[" اجلمعية كما أن 10"احملكمة إىل اجلمعية. احملالة مناون دم التعتابعة مسألة عملالتعاون و 

 ،مع احملكمةحبقهم أوامر بالقبض على الفور، معلومات تتعلق بالسفر احملتمل أو املؤكد ألشخاص صدرت 
أن يواصل "إىل املكتب  طلبت اجلمعية كذلك"و  11"جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون.خالل من 

ضمان التنفيذ الفعال  ذوي الصلة يفمع مجيع أصحاب املصلحة تني طوال فرتة ما بني الدور  ك بنشاطاالشرتا
 الثامنةعن أنشطته إىل اجلمعية يف دورهتا  أن يقدم تقريراو  ،إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون

 12عشرة."
 رئيسالطلب  إذا، ، أوات تنسيقجه بعأر عيني إىل تمن اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون  27تدعو الفقرة و  -11

خيدم و من بني مجيع الدول األطراف، على أساس التمثيل اجلغرايف العادل؛  ،تنسيقجهات مخس  ،ذلك
 13ملنطقته. تنسيقجهة الرئيس حبكم منصبه ك

 كجهاتل  ، عني املكتب كولومبيا وكرواتيا وليختنشتاين ومجهورية كوريا والسنغا 2029/ فرباير شباط 7يف  -11
تنسيق اليتم تعيني جهات و  14"( جملموعاهتا اإلقليمية.التنسيققطرية معنية بعدم التعاون )"جهات تنسيق 

اإلعالن، ما يعين ضمناً أن البلدان املعنية تعمل على مستويات دبلوماسية وسياسية عالية يف  لوالية بلدوفًقا 
 ضاء. د االقتويف السفارات األخرى، عن ،والعواصم ،والهاي ،نيويورك

 يغطي هذا التقرير األنشطة خالل فرتة ما بني الدورتني السابعة عشرة والثامنة عشرة للجمعية.و  -12

                                                           

 . 33و 33، الفقرتان ICC-ASP/17/Res.5القرار   8
 . 35، الفقرة ICC-ASP/17/Res.5 القرار  9

 )ط(. 3، الفقرة ، املرفق األولICC-ASP/17/Res.5القرار   10
 )ي(. 3، املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/17/Res.5القرار   11
 )ك(. 3، املرفق األول الفقرة ICC-ASP/17/Res.5القرار  12
 . 27، املرفق الثاين، الفقرة ICC-ASP/17/Res.5القرار  13
 ع اإللكرتوين، متاح يف املوق2029شباط/فرباير  7ر مكتب مجعية الدول األطراف، الصادر يف قرا 14

 b.pdf-1-Bureau-2019-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-https://asp.icc. 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2019-Bureau-1-b.pdf
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املصفوفة املتعلقة باجملاالت احملتملة لتعزيز احملكمة "علما بـ املعنية بعدم التعاون التنسيقجهات  أحاطت]و -13
 فضال عنهتا رئاسة اجلمعية،  أعد، اليت2029 أكتوبرتشرين األول/ 22 ، املؤرخة"ونظام روما األساسي

بشأن هذا  مستقبالمشروع اختصاصات مراجعة اخلبري املستقل، اليت ميكن أن توفر عناصر للعمل 
 .املوضوع.[

 ا: الدول األطرافجاتهنتااستإجراءات المحكمة و  - انيثا
 ساسي، تعاوناً نظام األحكام ال، وفقًا ألاألطرافمن نظام روما األساسي، تتعاون الدول  86عماًل باملادة  -14

، 89 عمال باملادةو تامًا مع احملكمة يف حتقيقها ومقاضاة مرتكيب اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة. 
 علقة بالقبض على شخص وتسليمه.تاف بتنفيذ أوامر احملكمة املاألطر تلتزم الدول 

، أكدت دائرة 2029 مايو/ارأي 6يف  ،بقضية املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشريفيما يتعلق و  -15
أن األردن مل ميتثل اللتزامه بالتعاون مع احملكمة. ووجدت أن  وهوالدائرة التمهيدية  استنتاجاالستئناف 

السيد البشري مل يتمتع باحلصانة كرئيس دولة جتاه احملكمة مبوجب القانون الدويل العريف، مبا يف ذلك ما 
وأن قرار جملس  ،ما األساسي بناًء على طلب من احملكمةنظام رو طرف يف دولة من قبل عتقال اليتعلق با

مع احملكمة.  "تعاونا تاما بالتعاون"على السودان التزاًما حمدًدا يفرض  2593األمن التابع لألمم املتحدة 
ألطراف الدول افيما يتعلق مبا إذا كان ينبغي إحالة عدم تعاون األردن مع احملكمة اجلنائية الدولية إىل مجعية و 

، يف هذا الصدد القاضي إبانيز والقاضي بوسا معارضنيكان خلصت دائرة االستئناف، و فقد وجملس األمن، 
هذا اجلزء من قرار الدائرة  تإىل أن الدائرة التمهيدية أخطأت يف ممارسة سلطتها التقديرية، وعكس

 15التمهيدية.

بالتعاون مع المحكمة عمالً م ا التزاتي عليهالها: الدول اتنتاجاستإجراءات المحكمة و  - ثالثا
 من مجلس األمن التابع لألمم المتحدةصادر بقرار 

يف ( ، تتعاون حكومة السودان ومجيع األطراف األخرى يف النزاع 2005) 2593عماًل بقرار جملس األمن  -16
 ا.موتقدم أي مساعدة ضرورية إليهواملدعي العام دارفور تعاوناً تاماً مع احملكمة 

مع احملكمة واملدعي العام  تاماً ، تتعاون السلطات الليبية تعاوناً (2022) 2970 ر جملس األمنبقرا عمالً و  -17
 16ا.موتقدم أي مساعدة ضرورية إليه

بالتعاون مع احملكمة عماًل بقرار من  اليت عليها التزامأي إجراءات للمحكمة فيما يتعلق بالدول تخذ مل تو  -18
 ملتحدة.جملس األمن التابع لألمم ا

                                                           

املتعلقة باستئناف  ،" احلكم يف اإلحالة األردنية دعي العام ضد عمر حسن أمحد البشريالوضع يف دارفور ، السودان ، املو 37إىل  35، الفقرات  ICC-ASP / 18/9ثيقة الو   15
 (. املوقع اإللكرتوين2029أيار/مايو  6)املؤرخة  ICC-02/05-01/09-397-Corrالبشري"، الوثيقة 

 i.int/CourtRecords/CR2019_02856.PDFcp-://www.icc https . 
يف مقبولية القضية.  طعنه ، قدم السيد القذايف استئنافًا ضد قرار الدائرة التمهيدية األوىل برفض 2029نيسان/أبريل  22فيما يتعلق بقضية املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف يف   16

يا، املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف، "أمر جبدولة جلسة استماع أمام دائرة االستئناف والدعوة للمشاركة يف اإلجراءات . احلالة يف ليب73، الفقرة ICC-ASP/18/9الوثيقة 
 . (2029أيلول/سبتمرب  23 املؤرخة) ICC-01/11-01/11-672القضائية"، الوثيقة 
تشرين  22-22االستئناف يف دائرة عقدت جلسة استماع أمام و . cpi.int/CourtRecords/CR2019_05757.PDF-https://www.iccاملوقع اإللكرتوين 

 تقدمي مالحظات.ة يف استئناف السيد القذايف. ومن بني أمور أخرى، متت دعوة دولة ليبيا إىل لالستماع إىل التقارير واملالحظات املقدم 2029الثاين/نوفمرب 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_02856.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_05757.PDF
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 إجراءات المحكمة واستنتاجاتها: الدول غير األطراف - رابعا
يف حني أن الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ليست ملزمة مبوجبه، عماًل بقراري جملس األمن  -19

مدعوة املعنية خرى األ، فإن مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية (2022) 2970( و2005) 2593
 حملكمة واملدعي العام.مل مع اون الكاإىل التعا

غ املسجل باحتمال زيارة السيد البشري إىل ، أ بل  2028 نوفمربتشرين الثاين/ 28في ففيما يتعلق بالسودان، و  -21
، إىل التعاون 2028 ديسمربكانون األول/ 3، عرب قلم احملكمة، يف بيالروسيادعت احملكمة فبيالروسيا. 

 2593يف هذا الصدد، إىل قرار جملس األمن أشارت، و  تسليمه،لبشري و القبض على السيد اإلقاء يف 
(2005.)17 

 الدول غري األطراف.ب فيما يتعلق للمحكمةمل تتخذ أي إجراءات و  -21

اإلجراءات التي يتخذها رئيس الجمعية والمكتب والدول األطراف وغير ذلك من  - خامسا
 أصحاب المصلحة

ن مالدول جهدا يف تنفيذ أوامر االعتقال الصادرة  ال تدخرأمهية أطوال العام، أشار رئيس اجلمعية إىل  -22
 أحال الرئيس إىل الدول األطراف قرارات احملكمة املتعلقة بعدم التعاون.و احملكمة. 

معلومات عن إمكانية سفر أشخاص خاضعني ألوامر بالقبض  هالتلقي اعن امتناهن التنسيقجهات أعربت و   -23
من وذلك  – التقريرذا لسفر الدويل خالل الفرتة املشمولة هبوا يف ام شاركمعروف أهن، ن احملكمةمصادرة 

 .املدين ممثلي اجملتمعمن و  ،احملكمة، ومن خمتلف الدول األطراف
مع  التنسيقجهات فقد تقامستها هذه املعلومات من الدول األطراف أو اجملتمع املدين،  وحيثما كان منشأ -24

 احملكمة.
األطراف على  الدول أيضا أبقتفقد اجملموعات اإلقليمية لكل منها،  عربسيق التنجهات ومن خالل عمل  -25

 علم بأي سفر مقرتح.
الدبلوماسية فيما  اإجراءاهتب علم الدول األطراف على إلبقائها من قبل اعن امتناهنمالتنسيق ت جهات وأعرب -26

ول األخرى جيع الدوات لتشعلى الدول األطراف اليت اختذت خطالتنسيق تثين جهات و  يتعلق هبذا السفر.
 على الوفاء بالتزاماهتا التعاونية بالكامل.

 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  - سادسا
التقرير، قدمت املدعية العامة تقريريها الثامن والعشرين والتاسع والعشرين إىل ذا خالل الفرتة املشمولة هب -27

 29و 2028سمرب ألول/ديكانون ا 23 وذلك يف، (2005) 2593 جملس األمن عمال بالقرار
، املعنية باعتباره الدولة اإلقليميةإىل أن السودان،  ةالعام ةاملدعي تأشار و ، على التوايل. 2029 حزيران/يونيه

يتحمل املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ أوامر االعتقال، وأن مكتب املدعي العام على استعداد للتواصل مع 
                                                           

-ICC-02/05عمر حسن أمحد البشري"، الوثيقة  تسليم، "طلب إىل مجهورية بيالروسيا للتعاون يف اعتقال و الوضع يف دارفور ، السودان ، املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري  17
 (، املوقع اإللكرتوين 2028كانون األول|ديسمرب   3)املؤرخة  01/09-395

cpi.int/CourtRecords/CR2018_05714.PDF-https://www.icc. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_05714.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_05714.PDF
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رتم يف حني يظل املكتب حي، 2593لتعاون عماًل بالقرار انيات ايع إمكالسلطات السودانية الستكشاف مج
أنه مبوجب  ةالعام ةاملدعيوصرحت  18احرتاما كامال مبدأ التكامل املنصوص عليه يف نظام روما األساسي.

احملكمة  مالحقة القبض على اهلاربني من إلقاء عتمد املكتب أيًضا على الدول يفينظام روما األساسي، 
دورًا حيويًا يف ضمان احرتام هذه  يؤديواعتقاهلم وتسليمهم، وأن جملس األمن  هلم لدوليةنائية ااجل

تدابري مبدئية فيما يتعلق بالدول اليت أحالتها إليه بأن يتخذ جددت نداءها إىل اجمللس قد و  19االلتزامات.
لتمكني احملكمة عم زم من د ما يلوفريودعت اجمللس إىل ت 20عدم تعاوهنا مع احملكمة.باالستناد إىل احملكمة 

 2593.21واليتها مبوجب نظام روما األساسي عقب اإلحالة يف القرار االضطالع بمن 
العمل فورا على ضمان من أجل سلطاته ، أن يستخدم إىل جملس األمنة، من جديد، العام ةاملدعي تطلبو  -28

      22ليمهم.قيف وتسكرات تو القبض على مجيع األشخاص السودانيني الذين صدرت حبقهم مذ إلقاء 
، (2022) 2970 قدمت املدعية العامة تقريريها السابع عشر والثامن عشر إىل جملس األمن عماًل بالقرارو  -29

تشرين  6و  2029مايو /أيار 8يف وذلك مع اإلشارة إىل عدة جوانب ذات صلة بالتعاون وعدم التعاون، 
أخرى، من اجمللس، مبا يف ذلك  أمورمن بني  ،لدعميد من ا، على التوايل، مطالبة مبز 2029 نوفمرب/الثاين

  23من احملكمة يف هذه احلالة.حبقهم مذكرات توقيف اعتقال وتسليم املشتبه هبم الذين صدرت 

 المشاورات المتعلقة بعدم التعاون  - سابعا
ب املصلحة مشاورات مع أصحايف إجراء املعنية بعدم التعاون  التنسيقجهات شاركت عماًل بوالية املكتب،  -31

ضمان التنفيذ الفعال لإلجراءات وتقدمي تقرير عن أنشطتها إىل اجلمعية يف دورهتا الثامنة من أجل يني املعن
 عشرة.

 28يف  على التوايل،  ،جمموعه مخسة اجتماعات للتخطيط االسرتاتيجيما في التنسيقجهات التقت و  -31
، نوفمرب/تشرين الثاين 2و ،أكتوبر/تشرين األول 22و ،ريلأب/نيسان 2و ،مارس/آذار 7و ،فرباير/شباط

واجملتمع الدويل  ،احملكمةو ملناقشة الشؤون والتحديات الراهنة املتعلقة بعدم التعاون يف إطار األمم املتحدة، 
التنظيمية، مبا يف ذلك بشأن  اخلاصة بكل منها، فضال عن املسائل وأنشطتها املتجاوبة ،األوسع نطاقًا

والتواصل معهم، وكذلك  املعنيني املصلحة أصحابسائر ت مع الدول األطراف واجملتمع املدين و ماعااالجت
 ملناقشة صياغة تقرير لتقدميه إىل الدورة الثامنة عشرة للجمعية .

من أجل مشاورات مع ممثلي منظمات اجملتمع املدين  التنسيق، عقدت جهات 2029 آذار / مارس 7يف و  -32
أن كيفية حتسني فعالية اإلجراءات املنقحة املتعلقة بعدم التعاون وجمموعة م بشوجهات نظرهالتماس 

 لجمعية.لاألدوات املنقحة اليت اعت مدت يف الدورة السابعة عشرة 

                                                           

؛ (2005) 2593س األمن رقم إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة مبوجب قرار جمل نيئية الدولية املقدمانظر التقريرين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين للمدعي العام للمحكمة اجلنا  18
 ة. إحاطة املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليفيما خيص اللتني تغطيان االجتماعات ذات الصلة جمللس األمن التابع لألمم املتحدة S/PV.8554 و S/PV.8425انظر أيضا الوثيقتني 

 املرجع نفسه.  19
 املرجع نفسه.  20
 املرجع نفسه.   21
 املرجع نفسه.  22

والثامن عشر ( pdfARA.-libya-UNSC-otp-rep-cpi.int/itemsDocuments/190508-https://www.icc)التقريرين السابع عشر انظر  23 
(ara.pdf-libya-UNSC-otp-icc-report-cpi.int/itemsDocuments/191024-https://www.icc )العام للمحكمة اجلنائية  للمدعي

https://www.icc-)  (2022) 2970ن التابع لألمم املتحدة عماًل بقرار جملس األمن إىل جملس األم نيالدولية املقدم
libya-UNSC-otp-rep-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190508) انظر أيضا الوثيقة و ؛S/PV.8523 و[TBA]  اللتني تغطيان االجتماعات

 إحاطة املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.فيما خيص املتحدة ذات الصلة جمللس األمن التابع لألمم 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/190508-rep-otp-UNSC-libya-ARA.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/191024-report-icc-otp-UNSC-libya-ara.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190508-rep-otp-UNSC-libya
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190508-rep-otp-UNSC-libya
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190508-rep-otp-UNSC-libya
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مع مدير أمانة مجعية الدول األطراف لتبادل  التنسيق، اجتمعت جهات 2028 أبريل/نيسان 2يف و  -33
أنشطة األمني العام لألمم املتحدة فيما يتعلق بذ اإلجراءات تنفي بشأنذات الصلة تحديثات املعلومات وال

فعالية تنفيذ اإلجراءات املنقحة وجمموعة األدوات  ضمانالتماس آراء األمانة بشأن كيفية حتسني و  فضال عن
 24املنقحة.

 ،الثالث اجتماعهأثناء يف  ،الفريق العامل يف نيويورك التنسيق ، أبلغت جهات2029 يونيه/حزيران 20يف و  -34
بأنه وفقاً لإلجراءات املنقحة وجمموعة األدوات املنقحة اليت اعتمدهتا اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة، فإهنا 

ع حاالت عدم يمجتع الدول األطراف و معلى نطاق واسع وجمموعة األدوات ستواصل تقاسم اإلجراءات 
 تلك احلاالت.أوجه التصدِّي لالتعاون و 

اجتماعا مع الدول األطراف واملراقبني واحملكمة  التنسيق، عقدت جهات 2029 نيهحزيران / يو  23ويف  -35
إحاطة ، يف ذلك احلني رئيس ديوان جملس الوزراء باإلنابةد أبطاهي، اواجملتمع املدين، قدم فيه السيد هري 

 قضية ري يفاستئناف البشاليت تناولت  ن دائرة االستئناف بشأن إحالة األردنمإعالمية عن احلكم الصادر 
 املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري.

 التوصيات  - ثامنا
واليات التوصي جهات التنسيق بأن حتيط اجلمعية علما هبذا التقرير وأن تعتمد الصيغة املقرتحة املتعلقة ب -36

 عدم التعاون الواردة يف املرفق األول هلذا التقرير.بشأن 
من شأهنا أن تدابري ضرورية  ةمعية مواصلة املشاركة يف أيس اجلرئيلأنه ينبغي هلا و  التنسيقترى جهات و  -37

هبدف احليلولة دون وقوع حاالت الدول األطراف واجلمعية،  اليت تتخذهامعرفة وفهم وتنفيذ التدابري كفل ت
 التعاون. عدم

ذلك  ا يففيما يتعلق بتطبيق اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون، ينبغي للجمعية أن تطلب من املكتب، مبو  -38
 أكثر اتساقاً.على حنو ، تنفيذ اإلجراءات التنسيقالرئيس وجهات 

بندا يف جدول األعمال للنظر يف قضايا عدم  مستقبالأن تتضمن دورات اجلمعية  التنسيقتقرتح جهات و  -39
 الدورتني. بني ما الفرتات الفاصلة طوال التعاون الناشئة 

 ، بشأن سبل تعزيزالدورتنيخالل فرتة ما بني هتا، اورامش التنسيقستواصل جهات باإلضافة إىل ذلك، و  -41
 تطبيق اإلجراءات. العمل على 

األشخاص الذين صدرت حاالت سفر القضائية وكذلك  التطوراترصد  التنسيقينبغي أن تواصل جهات و  -41
ت مبساعدة الدول األطراف، وأن تبلغ احملكمة على الفور بأي معلوماعليهم أوامر بإلقاء القبض حبقهم 

 ت صلة.ذا
التطورات  عنأنه ينبغي للمحكمة أن تواصل تقدمي معلومات حمدثة إىل اجلمعية  التنسيقترى جهات و  -42

 .التنسيق جهاتبعدم التعاون عن طريق الرئيس و صلة القضائية املت

                                                           

 بادل املعلومات مع الدول األطراف.من جمموعة األدوات املنقحة ، أوصت جهات التنسيق خالل هذا االجتماع بأن تقوم أمانة اجلمعية بدور أكثر نشاطاً يف ت 25باإلشارة إىل الفقرة   24
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للحيلولة دون تدابري ما ي تخذ من كذلك بأن تواصل الدول األطراف إطالعها على التنسيق  توصي جهات و  -43
 . التصدي هلاالت عدم التعاون أو حا  وقوع

44- […] 
 

 المرفق األول 
 صيغة سُتدرج في القرار الجامع

 ،ICC-ASP/10/Res.5إىل اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمدهتا اجلمعية يف القرار  تشري  -2
يسببه عدم تنفيذ  ما يزالالذي ليب باألثر السمع القلق  تسلمو، ICC-ASP/17/Res.5ونقحتها اجلمعية يف القرار 

بقرار احملكمة بشأن عدم التعاون فيما يتعلق بإحالة  حتيط علماطلبات احملكمة على قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها، و
 األردن واستئناف البشري؛

،تعاونم الإىل جمموعة األدوات الالزمة لتنفيذ البعد غري الرمسي إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعد تشري  -2
الدول األطراف على  تشجعو ICC-ASP/17/31،2ليت مت تنقيحها بالصيغة الواردة يف املرفق الثالث للوثيقة 1 

 تحسني عملية تنفيذ إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون؛مالئما لاالستفادة منها كما تراه 
 يبذهلا رئيس اجلمعية يف تنفيذ إجراءات اليت باجلهود ترحبو 3بتقرير املكتب عن عدم التعاون، حتيط علما  -3

 هتيبو 4ملنطقته/منطقتها، معنية بالتنسيقإىل أن الرئيس يعمل حبكم منصبه كجهة  تشرياجلمعية املتعلقة بعدم التعاون، و
ته مهم جبميع أصحاب املصلحة املعنيني، على مجيع املستويات، أن يواصلوا مساعدة رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك عند إجناز

 اإلقليمية املعنية بعدم التعاون؛ التنسيقأو مهمتها بدعم من جهات 
إىل دور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو املنصوص عليه يف الفقرة  تشري -3
ا الدول األطراف من أجل تبذهلباجلهود اليت  ترحب، و، من نظام روما األساسي87املادة من  7، والفقرة 87من املادة  5

 تعزيز العالقة بني احملكمة واجمللس؛
الدول األطراف إىل أن تواصل بذل جهودها لضمان أن يتناول جملس األمن البالغات الواردة من احملكمة  تدعو  -5

األمن  جملسرئيس اجلمعية واملكتب على مواصلة التشاور مع  تشجعبشأن عدم التعاون عمال بنظام روما األساسي، و
 أيضا كل من اجلمعية العامة وجملس األمن على تعزيز مشاركتهما املتبادلة بشأن هذه املسألة؛  تشجعو
بأوامر الدائرة التمهيدية إىل املسجل فيما يتعلق باإلجراء الواجب اختاذه يف حالة املعلومات املتعلقة  حتيط علماً   -6

املعنية بعدم التعاون أي معلومات تتعلق بسفر التنسيق مع جهات  قاسمالدول على أن تت حتثو 5بسفر املشتبه فيهم،
 ؛أوامر بالقبض عليهم األشخاص احملتمل أو املؤكد الذين صدرت حبقهم 

                                                           

 ، املرفق الثاين.ICC-ASP/15/31, Add.1الوثيقة  1 
  املرفق الثاين: حتديث جمموعة األدوات(.  –)تقرير املكتب عن عدم التعاون  ICC-ASP/17/31الوثيقة   2
   ICC-ASP/18/23 الوثيقة  3
 . 22، الفقرة ICC-ASP/11/29الوثيقة   4
 معلومات تتعلق بسفر املشتبه فيهم"، الوثيقة "األوامر إىل املسجل بشأن اإلجراء الواجب اختاذه يف حالة وجود انظر تصويب   5

ICC-02/05-01/09-235-Corr (2025نيسان/أبريل  25املؤرخة ا .) 
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 صيغة سُتدرج في القرار الجامع فيما يخص مرفق الواليات
ملعنيني وفقا إلجراءات حة ااملشاركة النشطة والبناءة مع مجيع أصحاب املصلأن يواصل إىل رئيس اجلمعية  تطلب 

ة أية مسألة من عدم التعاون تابعمل وأالتعاون  من عدمحاالت  للحيلولة دون وقوع سواء اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون، 
  حتيلها احملكمة إىل اجلمعية؛ 

تمل أو احمل لفور بتقاسم أي معلومات تتعلق بالسفراأن تقوم جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون على  تطلب 
 املؤكد لألشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر إللقاء القبض عليهم؛ 

حة املعنيني إىل املكتب أن يواصل املشاركة النشطة طوال فرتة ما بني الدورتني مع مجيع أصحاب املصل تطلب 
أنشطته إىل اجلمعية يف  عن اتقرير أن يقدم و التعاون إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم ضمان التنفيذ الفعال  لالستمرار يف

 دورهتا التاسعة عشرة. 

 المرفق الثاني
 إجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون

من جانب أي  احاالت الفشل والتصدِّي هلمعاجلة ميكن االطالع على إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون يف 
-ICC) يف املرفق الثاين للقراروذلك التعاون،  بشأن كمةدولة طرف، أو دولة أخرى يلزم أن متتثل لطلب حمدد من احمل

ASP/17/Res.5)  املوقع على ENG.pdf-5-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/RES-https://asp.icc. 

 المرفق الثالث 
 لبعد غير الرسمي إلجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاونمجموعة األدوات من أجل تنفيذ ا

عاون، على يد مت تطوير جمموعة األدوات الالزمة لتنفيذ البعد غري الرمسي إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم الت
بري غري الرمسية حتسني تنفيذ التدا ألجلإليه الدول األطراف  رجعمصدراً تاملعنية بعدم التعاون، باعتبارها  التنسيقجهات 

-ICC) ،لإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون. وميكن االطالع على نصها يف املرفق الثالث لتقرير املكتب عن عدم التعاون
ASP/17/31) املوقع ، على ENG.pdf-31-17-ASP-cdocs/asp_docs/ASP17/ICCcpi.int/ic-https://asp.icc.#page=14 . 
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