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أولا-

ِّ
املقدمة
 -1تنص الفقرة (2و) من املادة  112من نظام روما األساسي على "[أن تقوم مجعية الدول
األطراف ابلنظر] ،عملا ابلفقرتني  5و 7من املادة  ،87يف أية مسألة تتعلق بعدم التعاون".
 -2وقد اعتمدت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف دورهتا العاشرة إجراءاهتا املتعلقة بعدم التعاون
("اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون")( .)1وأقرت اجلمعية يف دوراهتا اللحقة ولايت فيما خيص عدم
التعاون ،وطلبت إىل املكتب أن ِّ
يقدم تقارير عن تنفيذ اإلجراءات املتعلقة به .واعتمدت اجلمعية يف
دورهتا السابعة عشرة هذه اإلجراءات بصيغتها املعدلة وأقرت الولايت احملددة وفق طلبها إىل املكتب أن
ِّ
يقدم تقارير عن تنفيذ اإلجراءات املعدلة( .)2ويُقدم التقرير احلايل عملا ابلولية اليت أقرهتا اجلمعية يف
دورهتا الثامنة عشرة(.)3
 -3و"[أشارت]" اجلمعية ،يف الفقرة  22من منطوق قرارها  ،ICC-ASP/18/Res.6ذي العنوان
"تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف" ،الذي اعتمدته يف دورهتا الثامنة عشرة" ،إىل
اإلج راءات املتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمدهتا اجلمعية يف قرارها ،ICC-ASP/10/Res.5
[وعد لتها بقرارها]  ،ICC-ASP/17/Res.5و[سلمت] مع القلق مبا ل يزال يرتتب على عدم تنفيذ
طلبات احملكمة من آاث ٍر سلبية على قدرهتا على تنفيذ وليتها[ ،وأحاطت] علما بقرار احملكمة يف الطعن
املقدم من األردن بشأن عدم التعاون يف قضية البشري"(.)4
 -4كما "[أشارت]" اجلمعية ،يف الفقرة  23من منطوق قرارها " ICC-ASP/18/Res.6إىل جمموعة
األدوات املتعلقة بتنفيذ البعد غري الرمسي من إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون ،املعدلة بوصفها
املرفق الثالث للقرار [ ،ICC-ASP/17/31وشجعت] الدول األطراف على استعمال جمموعة األدوات
حسبما تراه مناسبا من أجل حتسني تنفيذ إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون"(.)5
 -5و"[أحاطت]" اجلمعية أيضا ،يف الفقرة  24من منطوق قرارها ،ICC-ASP/18/Res.6
" علماا بتقرير املكتب بشأن عدم التعاون ،و[رحبت] ابجلهود اليت يبذهلا رئيس اجلمعية لتنفيذ إجراءات
اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون ،و[ذكرت] أبن رئيس اجلمعية جهة ٍ
تنسيق للمنطقة اخلاصة به حبكم منصبه،
و[انشدت] مجيع أصحاب [الشأن] ،على مجيع املستوايت[ ،الستمرار] يف مساعدة رئيس مجعية الدول

( )1

القرار ( ICC-ASP/10/Res.5الفقرة  9منه) ،ومرفقه املعدل ابلقرار ( ICC-ASP/11/Res.8الفقرة  10منه ،ومرفقه األول).

( )2

القرار ( ICC-ASP/17/Res.5الفقرة  31منه ،ومرفقه الثاين).

( )3القرار ( ،ICC-ASP/18/Res.6مرفقه األول (الفقرات -3ي حىت -3ل منه [يف النسخة العربية -3ك حىت -3م بسبب وجود
فقرة زائدة رقمها -3ي])).
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( )4

القرار ( ICC-ASP/18/Res.6الفقرة  22منه).

( )5

القرار ( ICC-ASP/18/Res.6الفقرة  23منه).
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األطراف ،مبا يف ذلك [مساعدته] عند اضطلعه مبهامه بدع ٍم من جهات التنسيق الوطنية املعنية بعدم
التعاون"(.)6
 -6كما " [ذكرت]" اجلمعية ،يف الفقرة  25من منطوق قرارها " ،ICC-ASP/18/Res.6بدور مجعية
الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد يف [الفقرتني  5و ]7من
املادة  87من نظام روما األساسي ،و[رحبت] ابجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف لتعزيز العلقة بني
احملكمة واجمللس"(.)7
 - 7و [طلبت] اجلمعية أيضا ،يف الفقرة  26من منطوق ق رارها ،ICC-ASP/18/Res.6
"إىل الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعاجل جملس األمن البلغات اليت يتلقاها من احملكمة
بشأن عدم التعاون عملا بنظام روما األساسي ،و[شجعت] رئيس اجلمعية واملكتب على مواصلة التشاور
مع جملس األمن ،و [شجعت ] أيضاا ك لا من اجلمعية وجملس األمن على تعزيز [ت واصل هما ] يف
هذا الشأن" (. ) 8

 -8وكذلك " [أحاطت] اجلمعية ،يف الفقرة  27من منطوق قرارها  ،ICC-ASP/18/Res.6علماا
ابألوامر الصادرة [عن] الدائرة التمهيدية واملوجهة إىل [رئيس قلم احملكمة] بشأن [التدابري الواجب
اختاذها] يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه هبم ،و[حثت] الدول على أن تتبادل مع جهات
احملتمل أو املؤكد لألشخاص الذين صدرت أوامر
التنسيق املعنية بعدم التعاون أي معلومات بشأن السفر َ
ابلقبض عليهم"(.)9
ٍ
بنشاط
 -9و"[طلبت]" اجلمعية ،يف دورهتا الثامنة عشرة" ،إىل [رئيسها أن يواظب على] التواصل
وبشكل ٍ
بناء مع مجيع أصحاب [الشأن] املعنيني ،وفق ا إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون[ ،لدرء]
حالت عدم التعاون [وللمتابعة بشأن كل مسألة متعلقة بعدم التعاون قد حتيلها] احملكمة إىل
اجلمعية( .)10كما إن اجلمعية "[طلبت املسارعة إىل إبلغ احملكمة من خلل جهات التنسيق املعنية بعدم
التعاون أي معلومات تتعلق ابلسفر احملتمل أو املؤكد ألشخاص صدرت أوامر ابلقبض عليهم]"(.)11
ٍ
بنشاط طوال فرتة ما بني الدورتني مع
وكذلك "[طلبت اجلمعية] إىل املكتب أن [يواظب على التواصل]
مجيع أصحاب [الشأن] ذوي الصلة بغية مواصلة [السهر على] التنفيذ الفعال إلجراءات اجلمعية املتعلقة
بعدم التعاون ،وأن يقدم تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعية يف دورهتا التاسعة عشرة"(.)12

( )6

القرار ( ICC-ASP/18/Res.6الفقرة  24منه).

( )7

القرار ( ICC-ASP/18/Res.6الفقرة  25منه).

( )8

القرار ( ICC-ASP/18/Res.6الفقرة  26منه).

( )9

القرار ( ICC-ASP/18/Res.6الفقرة  27منه).

( )10القرار  ،ICC-ASP/18/Res.6مرفقه األول (الفقرة -3ي منه [-3ك يف النسخة العربية بسبب وجود فقرة زائدة
رقمها -3ي]).
( )11القرار  ،ICC-ASP/18/Res.6مرفقه األول (الفقرة -3ك منه [-3ل يف النسخة العربية بسبب اخلطأ اآلنف الذكر]).
( )12القرار  ،ICC-ASP/18/Res.6مرفقه األول (الفقرة -3ل منه [-3م يف النسخة العربية بسبب اخلطأ اآلنف الذكر]).
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 -10ويُطلب يف الفقرة  17من نص اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون أن تُعني من بني أعضاء مجيع
الدول األطراف أربع جهات تنسيق ،أو مخس إذا طلب ذلك الرئيس ،على أساس مبدأ التمثيل اجلغرايف
العادل؛ مع العلم أبن الرئيس يعمل حبكم منصبه بصفته جهةَ تنسيق خاصةا مبنطقته(.)13
 -11ويف  6شباط/فرباير  2020عني املكتب كولومبيا وكرواتيا وخلتنشتاين ومجهورية كوراي والسنغال
بصفتها بلداانا تؤدي دور جهات التنسيق فيما يتعلق بعدم التعاون ("جهات التنسيق") كل فيما خيص
جمموعته اإلقليمية ،وذلك وفق اإلجراء القاضي أبن الصمت إقرار( .)14إن جهات التنسيق تعني ابعتبار
أن هلا مهمة تنهض به بصفتها دولا ،ما يستتبع اخنراط البلدان املعنية على املستويني الدبلُماسي والسياسي
الرفيعني يف نيويورك ولهاي والعواصم وشىت السفارات حبسب القتضاء.
 -12ويشمل هذا التقرير األنشطة املضطلَع هبا خلل فرتة ما بني الدورة الثامنة عشرة والدورة
التاسعة عشرة للجمعية.
 -13إن جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون رحبت ابلتقرير عن "مراجعة عمل احملكمة اجلنائية الدولية
ومنظومة نظام روما األساسي اليت أجراها خرباء مستقلون" ،املؤرِّخ بـ 30أيلول/سبتمرب  ،2020وهو
تقرير صدر ابعتباره التقرير النهائي لفريق اخلرباء املستقلني ،إثر تقدمي التقرير املرحلي املؤرخ
بـ 30حزيران/يونيو  ،2020الذي أعده اخلرباء ،وبـ "جدول اجملالت املمكن تعزيز احملكمة ونظام روما
األساسي فيها" ،املؤرخ بـ 11تشرين األول/أكتوبر  ،2019الذي أعدته رائسة اجلمعية ،ومشروع إطار
التكليف ابملراجعة اليت أجراها اخلرباء املستقلون.

اثني ا-

إجراءات احملكمة واملعاينات ذات الصلة :الدول األطراف
 -14عملا ابملادة  86من نظام روما األساسي ،تتعاون الدول األطراف ،وفق أحكام النظام األساسي،
تعاوانا كاملا مع احملكمة فيما جتريه من عمليات ٍ
حتقيق وأعمال مقاضاةٍ يف اجلرائم اليت تندرج ضمن إطار
ملزمة بتنفيذ ما لـما يزل
اختصاص احملكمة .وتقضي املادة  89من النظام األساسي أبن الدول األطراف َ
يُنتظر تنفيذه من األوامر ابلقبض على املشتبه فيهم وبتقدميهم إىل احملكمة.
 -15ومل تـُ َقم يف احملكمة أي إجراءات بشأن عدم تعاون دول أطراف.

اثلثا-

إجراءات احملكمة واملعاينات ذات الصلة :الدول امللزمة ابلتعاون مع

احملكمة عمالا بقرار جمللس األمن التابع لألمم املتحدة

 -16عملا ابلقرار  )2005( 1593الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،جيب أن تتعاون
حكومة السودان وسائر األطراف يف النزاع يف دارفور مع احملكمة واملدعية العامة تعاوانا كاملا وأن ِّ
تقدم
إليهما كل ما قد يلزم من املساعدة.
( )13القرار  ،ICC-ASP/17/Res.5مرفقه الثاين (الفقرة  17منه).
( )14قرار مكتب مجعية الدول األطراف املؤرخ بـ 25شباط/فرباير  ،2020املتاح [ابإلنكليزية] عرب الرابط:
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/Bureau2%20-%20Agenda%20and%20decisions.pdf
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ملزمة ابلتعاون مع احملكمة عملا بقرا ٍر
 -17ولئن مل تُـ َقم يف احملكمة أي إجراءات بشأن عدم تعاون دول َ
صاد ٍر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة فإن جهات التنسيق تلحظ أن املدعية العامة للمحكمة،
السيدة فاطو بِّْنسودا ،قامت خلل فرتة ما بني الدورتني بزايرة رمسية للخرطوم ابلسودان من  17إىل
ِّ
السلطات السودانيةَ بغية إرساء األساس للتعاون بني مكتبها وحكومة
 20تشرين األول/أكتوبر فقابلت
مجهورية السودان .وقد شجعت جهات التنسيق هتيئةَ هذه الفرصة للتواصل وطلبت من مجيع األطراف
دعم هذا التطور اإلجيايب من أجل تعزيز التعاون يف مساندة هنوض احملكمة مبهامها وأنشطتها.
 -18وعملا ابلقرار  )2011( 1970الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة جيب على
السلطات الليبية أن تتعاون تعاوانا كاملا مع احملكمة واملدعية العامة وأن ِّ
تقدم إليهما كل ما قد يلزم من
مساعدة.
ملزمة ابلتعاون مع احملكمة عملا بقرا ٍر
 -19ومل تـُ َقم يف احملكمة أي إجراءات بشأن عدم تعاون دول َ
صاد ٍر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة.

رابع ا-

إجراءات احملكمة واملعاينات ذات الصلة :الدول غري األطراف
 -20لئن مل يكن يقع على عاتق الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي أي التزام مبوجبه فإن مجيع
الدول واملنظمات املعنية من بني املنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات ُحتَث على التعاون الكامل مع
احملكمة واملدعية العامة عملا بقر َاري جملس األمن  )2005( 1593و.)2011( 1970
 -21ومل تُـ َقم يف احملكمة أي إجراءات بشأن عدم تعاون دول أطراف.

خامسا -التدابري اليت اختذها رئيس اجلمعية واملكتب والدول األطراف وسائر
أصحاب الشأن
 -22اثبر رئيس اجلمعية طيلة السنة على التذكري أبمهية بذل الدول قصارى جهدها لتنفيذ ما صدر عن
احملكمة من أوامر ابلقبض على مشتبه هبم.
ٍ
معلومات عن إمكان سفر أشخاص أصدرت احملكمة أوامر
 -23وقد تلقت جهات التنسيق ابمتنان
ابلقبض عليهم ُعلِّم أهنم قاموا أبسفا ٍر دولية خلل الفرتة املفاد عنها ،من احملكمة ومن شىت الدول
األطراف ومن ممثلي اجملتمع املدين.
دول أطر ٍ
 -24وأطلعت جهات التنسيق احملكمة على املعلومات املعنية يف حالت ورودها من ٍ
اف أو
من اجملتمع املدين.

 -25كما اثبرت جهات التنسيق على إخطار الدول األطراف بكل ما عُلِّم به من األسفار املعتزم القيام
هبا وذلك من خلل عمل ٍ
كل من هذه اجلهات مع جمموعتها اإلقليمية.
 -26وقد أعربت جهات التنسيق عن امتناهنا ملثابرة الدول األطراف على إعلمها مبا اختذته من تدابري
دبلماسية فيما يتعلق هبذه األسفار .وأثنت جهات التنسيق على الدول األطراف اليت اختذت خطوات
لتشجيع غريها من الدول على الوفاء ابلتزاماهتا ابلتعاون الكامل.
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سادسا -جملس األمن التابع لألمم املتحدة
 -27خلل الفرتة املفاد عنها قدمت املدعية العامة تقريريها الثلثني واحلادي والثلثني إىل جملس األمن
التابع لألمم املتحدة عملا بقراره  ،)2005( 1593وذلك يف  18كانون األول/ديسمرب 2019
و 10حزيران/يونيو  ،2020على الرتتيب .لقد ذكرت املدعية العامة أبن املسؤولية عن تنفيذ األوامر
ابلقبض على املشتبه هبم املعنيني تقع رئيسيا على عاتق السودان ،بصفتها الدولة اليت يتبع هلا اإلقليم
املعين ،وأبدى مكتب املدعي العام استعداده للتواصل مع السلطات السودانية لستطلع مجيع إمكانيات
التعاون عملا ابلقرار  1593مع العلم أبن املكتب سيظل حيرتم كل الحرتام مبدأ التكامل الذي يصونه
نظام روما األساسي( .)15لقد بينت املدعية العامة أن املكتب اعتمد أيض ا ،مبوجب منظومة نظام روما
األساسي ،على الدول من أجل توقيف املشتبه هبم الفارين من املساءلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية،
والقبض عليهم وتقدميهم إىل احملكمة ،وأن جملس األمن يؤدي دورا حيوي األمهية يف السهر على الوفاء
هبذه اللتزامات( .)16وجددت املدعية العامة مناشدهتا جملس األمن أن ِّ
يقدم الدعم اللزم لتمكني احملكمة
من الضطلع ابملهام املنوطة هبا يف إطار وليتها مبوجب نظام روما األساسي إثر إحالة احلالة إليها
مبوجب قرار اجمللس .)17(1593
شيب ،أحد األشخاص اخلمسة املشتبه هبم
 -28إن جهات التنسيق أعلمت املدعية العامة أبن علي قُ ْ
يف احلالة يف دارفور ابلسودان ،نُقل إىل السجن بعهدة احملكمة يف  9حزيران/يونيو  .2020ورأت املدعية
العامة أن هذا التطور ِّ
يبني فعالية العمل التعاوين املتفاين واآليت يف حينه ضمن إطار منظومة نظام روما
األساسي ودعت أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة والدول األطراف واجملتمع الدويل إىل مواصلة
تقدمي الدعم والتعاون بغية التكفل ابلقبض على ابقي السودانيني الذين صدرت أوامر ابلقبض عليهم لـما
تزل سارية املفعول ،وبتقدميهم إىل احملكمة(.)18
 -29وعملا بقرار جملس األمن  )2011( 1970قدمت إليه املدعية العامة يف  5أاير/مايو 2020
و 10تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020على الرتتيب ،تقريريها التاسع عشر والعشرين اللذين تناولت فيهما
عدة جوانب ذات صلة ابلتعاون وبعدم التعاون ،طالبةا إىل اجمللس وغريه من األطراف املزيد من الدعم مبا
فيه الدعم من أجل القبض على املشتبه هبم الذين أصدرت احملكمة يف هذه احلالة أوامر ابلقبض عليهم
وتقدميهم إليها(.)19
()15
انظر تقر َيري احملكمة اجلنائية الدولية الثلثني واحلادي والثلثني اللذين قُ ِّدما إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة عملا
بقراره  )2005( 1593املتاحني عرب الرابط  https://www.icc-cpi.int/about/otp/Pages/otp-news.aspx؛ انظر أيضا الوثيقتني
 S/PV.8691و( S/2020/538حمضر جلسة ذات صلة جمللس األمن التابع لألمم املتحدة وتقرير عن جمرى اجتماع آخر له تـُنُ ِّ
وولت فيه
اإلحاطات ذات الصلة اليت قدمتها املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية).

( )16املرجع اآلنف الذكر.
( )17املرجع اآلنف الذكر.
( )18املرجع اآلنف الذكر.

( )19انظر تقر َيري املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية التاسع عشر والعشرين اللذين قُ ِّدما إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة
عملا بقراره  ،)2011( 1970املتاحني عرب الرابط  https://www.icc-cpi.int/about/otp/Pages/otp-news.aspx؛ انظر أيض ا
الوثيقتني  S/2020/371و( S/2020/1108تقريرين عن جمرى اجتماعني جمللس األمن التابع لألمم املتحدة تُـنُ ِّ
وولت فيهما اإلحاطات
ذات الصلة اليت قدمتها املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية).

6

23-A-090221

ICC-ASP/19/23

سابعا -املشاورات بشأن عدم التعاون
 -30عملا بولية املكتب ،اخنرطت جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون يف مشاورات مع أصحاب
الشأن املعنيني بغية السهر على فعالية تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة وتقدمي تقري ٍر عن األنشطة املعنية إىل
اجلمعية يف دورهتا التاسعة عشرة.
 -31ويف  16حزيران/يونيو  2020قامت جهات التنسيق إبعلم فريق نيويورك العامل خلل
اجتماعه الثاين أبهنا ستثابر ،وفقا لإلجراءات املعدلة وجمموعة األدوات املعدلة اللتني اعتمدهتما اجلمعية يف
دورهتا السابعة عشرة ،على تبادل املعلومات الواسع النطاق فيما خيص هذه اإلجراءات وجمموعة األدوات
هذه مع الدول األطراف وعلى استبانة حالت عدم التعاون والتحرك حيال هذه احلالت.
 -32ويف  5تشرين األول/أكتوبر  2020تشاركت جهات التنسيق و ِّ
امليسرون املعنيون ابلتعاون يف

تنظيم حلقة تباحث مشرتكة مع الدول األطراف ،واملراقبني ،واحملكمة ،واجملتمع املدين ،ألقى الكلمةَ
الفتتاحية فيها سعادة رئيس مجعية الدول األطراف ،السيد أُو-غون كون ( ،)O-Gon Kwonوانظر فيها
سعادة سفري السنغال يف هولندا ،السيد مومار غوييه ( ،)Momar Gueyeوسعادة سفري فرنسا يف هولندا،
السيد لوي فاسي ( ،)Luis Vassyوسعادة املمثل الدائم للختنشتاين لدى األمم املتحدة،
السيد ا ْك ِّر ْستِّيان فيناويسر ( ،)Christian Wenaweserورئيس قلم احملكمة ،السيد بيرت لويس
( ،)Peter Lewisورئيس قسم التعاون الدويل يف مكتب املدعي العام للمحكمة ،السيد أمادي اب
( ،)Amady Baواملوظفة القانونية الرئيسية يف مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية ،السيدة
حنا ا ْدريفلدت لني ( .)Hanna Driefeldt Laineوأدار السيد ِّرتْشارد ديكر ( ،)Richard Dickerمدير
برانمج العدالة الدولية يف "مرصد حقوق اإلنسان" ( ،)Human Rights Watchهذه الفعالية اليت ُركِّز فيها
على سبل تقليل حالت عدم التعاون وتعزيز التعاون يف ظل التحدايت الراهنة واملناخ السياسي الدويل
الذي سيتعني على احملكمة أن تواصل العمل يف غماره.

اثمنا-

التوصيات
 -33توصي جهات التنسيق أبن حتيط اجلمعية علم ا هبذا التقرير وأن تعتمد النص املقرتح املتعلق
ابلولايت فيما خيص عدم التعاون الوارد يف املرفق األول هبذا التقرير.
 -34ترى جهات التنسيق أنه ينبغي هلا ولرئيس اجلمعية مواصلة الخنراط يف اختاذ كل ما قد يلزم من
التدابري الكفيلة ابلطلع على ما تتخذه الدول األطراف واجلمعية من تدابري درء حالت عدم التعاون،
وابإلحاطة هبذه التدابري ،وبتنفيذها.
 -35وفيما يتعلق بتطبيق اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون ،ينبغي للجمعية أن تطلب إىل املكتب،
ٍ
أكثر اتساق ا.
مبا فيه الرئيس ،وإىل جهات التنسيق ،تنفيذ هذه اإلجراءات على حنو َ
 -36وتقرتح جهات التنسيق تضمني جدول أعمال الدورات املقبلة للجمعية بندا يُنظر ضمن إطاره يف
مسائل عدم التعاون اليت تقوم خلل فرتات ما بني الدورات.

 -37وإضافةا إىل ذلك ستواصل جهات التنسيق خلل فرتة ما بني الدورتني املشاورات بشأن وسائل
تعزيز تطبيق اإلجراءات.
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 -38وينبغي جلهات التنسيق أن تواصل مبساعدة الدول األطراف رصد املستجدات القضائية وأسفار
األشخاص الذين صدرت أوامر ابلقبض عليهم ،وأن تقوم دون ٍ
إبطاء مبوافاة احملكمة بكل ما قد يتوفر من
معلومات ذات صلة.
 -39وترى جهات التنسيق أنه ينبغي للمحكمة أن تواظب على تقدمي معلومات حمينة إىل اجلمعية
بشأن املستجدات القضائية املتصلة بعدم التعاون وذلك عن طريق الرئيس وجهات التنسيق.
 -40وكذلك توصي جهات التنسيق أبن تواظب الدول األطراف على إعلمها ابلتدابري املتخذة لدرء
قيام حالت عدم التعاون أو ملعاجلتها عند قيامها.
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املرفق األول
نص يدرج ضمن القرار اجلامع
ِّ
تذكر ابإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمدهتا اجلمعية بقرارها
-1
وصيغتها املعدلة بقرار اجلمعية  ،ICC-ASP/17/Res.5وتعرتف ٍ
بقلق مبا يرتتب على استمرار عدم تنفيذ
طلبات احملكمة من أثر سليب على قدرة احملكمة على الضطلع ابملهام املنوطة هبا يف إطار وليتها ،وحتيط
علماا مبا سبق أن صدر عن احملكمة من قرارات متعلقة بعدم التعاون؛
ICC-ASP/10/Res.5

ِّ
وتذكر مبجموعة األدوات اخلاصة بتنفيذ البعد غري الرمسي إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم
-2
التعاون( ،)1بصيغتها املعدلة كما ترد يف املرفق الثالث ابلقرار ِّ ،)2(ICC-ASP/17/31
وتشجع الدول
األطراف على الستعانة مبجموعة األدوات هذه على النحو الذي تستنسبه بغية حتسني تنفيذ إجراءات
اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون؛
 -3وحتيط علماا بتقرير املكتب عن عدم التعاون(ِّ ،)3
وحتيي اجلهود اليت يبذهلا رئيس اجلمعية لتنفيذ
إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون وتذكِّر أبن الرئيس حبكم منصبه يعمل بصفته جهة تنسيق
فيما خيص اجملموعة اإلقليمية اليت يندرج فيها بلده( ،)4وتدعو مجيع أصحاب الشأن ،على مجيع
املستوايت ،إىل مواصلة تقدمي املساعدة إىل رئيس اجلمعية ،مبا يف ذلك مساعدته عند اضطلعه مبهمته
بدع ٍم من جهات التنسيق اإلقليمية املعنية بعدم التعاون؛
ِّ
وتذكر بدور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون كما تنص عليه
-4
املادة  87من النظام األساسي ،يف فقرتيها  5وِّ ،7
وحتيي اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف لتعزيز العلقة
بني احملكمة واجمللس؛
 -5وتدعو الدول األطراف إىل مواصلة بذل اجلهود سهرا على اهتمام جملس األمن ابلبلغات اليت
ِّ
املكتب على
ئيس اجلمعية و َ
يتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عملا بنظام روما األساسي ،وتشجع ر َ
املثابرة على التشاور مع جملس األمن ،كما ِّ
تشجع كلا من اجلمعية وجملس األمن على تعزيز تواصلهما فيما
خيص هذا املوضوع؛
 -6وأتخذ مع التقدير علماا ابلتطور اإلجيايب فيما خيص السودان بعد أن ساد يف حالته وضع من عدم
ِّ
وتشجع سلطاته اجلديدة على اإلسهام امللموس من خلل التعاون
التعاون على مدى عشر سنوات،
الفعال يف تنفيذ ولية احملكمة ومقتضيات قرار جملس األمن 1593؛
 -7وإذ حتيط علماا مبا سبق أن أصدرته الدائرة التمهيدية من أوامر لرئيس قلم احملكمة بشأن التدابري
الواجب اختاذها عند تلقي معلومات متعلقة أبسفار املشتبه فيهم ،حتث الدول على إطلع جهات

23- A-090221

()1

الوثيقة ( ICC-ASP/15/31/Add.1مرفقها الثاين).

()2

الوثيقة ( ICC-ASP/17/31تقرير املكتب عن عدم التعاون  -املرفق الثالث :جمموعة األدوات بصيغتها احملدثة).

()3

الوثيقة .ICC-ASP/18/23

()4

الوثيقة ( ICC-ASP/11/29الفقرة  12منها).
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التنسيق املعنية بعدم التعاون على كل ما قد يتوفر من معلومات متعلقة أبسفا ٍر من احملتمل أو املؤكد أن
يقوم هبا أشخاص صدرت أوامر ابلقبض عليهم؛

نص يدرج ضمن املرفق املتعلق ابلولايت الـمورد يف القرار اجلامع
تطلب إىل رئيس اجلمعية أن يظل على تواصل نشط وبناء مع مجيع أصحاب الشأن املعنيني وفق ا
إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون ،لدرء قيام حالت عدم التعاون وللمتابعة فيما خيص كل مسألة
تتعلق بعدم التعاون قد حتيلها احملكمة إىل اجلمعية؛
وتطلب قيام جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون دون إبطاء مبوافاة احملكمة بكل ما قد يتوفر من
معلومات متعلقة أبسفا ٍر من احملتمل أو املؤكد أن يقوم هبا أشخاص صدرت أوامر ابلقبض عليهم؛
وتطلب إىل املكتب أن يثابر على التواصل النشط طيلة فرتة ما بني الدورتني مع مجيع أصحاب
الشأن املعنيني ملواصلة العمل سهرا على فعالية تنفيذ إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون وأن ِّ
يقدم
تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعية يف دورهتا العشرين.

10

23-A-090221

ICC-ASP/19/23

املرفق الثاين
إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون
إن إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون من أجل معاجلة امتناع أي دولة طرف ،أو أي دولة يتعني عليها
التقيد ٍ
بطلب معني من طلبات احملكمة املتعلقة ابلتعاون ،عن الوفاء ابلتزاماهتا ،ترد يف املرفق الثاين ابلقرار
 ICC-ASP/17/Res.5املتاح عرب الرابط التايل:
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/RES-5-ARA.pdf

املرفق الثالث
جمموعة أدوات لتنفيذ البعد غري الرمسي إلجراءات اجلمعية املتعلقة

بعدم التعاون

وضعت جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون جمموعة األدوات اخلاصة بتنفيذ البعد غري الرمسي إلجراءات
اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون وذلك مبثابة مورد مهيأ للدول األطراف من أجل حتسني تنفيذ التدابري غري
الرمسية اليت تشتمل عليها اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون .وترد هذه اجملموعة يف املرفق الثالث بتقرير
املكتب عن عدم التعاون ( )ICC-ASP/17/31املتاح عرب الرابط التايل:
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-31-ARA.pdf#page=14
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