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 تقرير املكتب عن عدم التعاون

  مذكرة أعدا األمانة

، ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢١املؤرخ  ICC-ASP/10/Res.5رار  من الق٩عمال بالفقرة   
 . عدم التعاون لكي تنظر فيه اجلمعيةاألطراف طيه تقريراً عن مجعية الدول قدم مكتب ي
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  مقدمة  -أوال

. )١(" عدم التعاونبشأنإجراءات اجلمعية "اعتمدت مجعية الدول األطراف يف دورا العاشرة   -١
هذه اإلجراءات املكتب إىل أن يقدم تقريراً عن نتائج أي  من ١٤الفقرة من ) ه(ة الفرعيوتدعو الفقرة 

ويقدم هذا التقرير عمال . أنشطة يضطلع ا فيما يتعلق بعدم التعاون، مبا يف ذلك بأي توصيات للعمل
  .ذا احلكم

ن عمال ، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة قراري٢٠١١ديسمرب /ويف كانون األول  -٢
من نظام روما األساسي خلصت فيهما إىل عدم امتثال كل من مالوي وتشاد لطلبات ) ٧(٨٧دة ابامل

ومت إبالغ جملس األمن . )٢(التعاون الصادرة عن احملكمة فيما يتعلق بالقبض على عمر البشري وتسليمه
  .ذين القرارين") اجلمعية(" دول األطرافومجعية الالتابع لألمم املتحدة 

  اإلجراءات اليت اختذا رئيسة اجلمعية ومكتبها   -ثانيا

 مع رئيس جملس األمن لشهر كانون لقاء استالمها قراري احملكمة لدىأجرت رئيسة اجلمعية   -٣
 كانون ١٩يف اللقاء الذي مت ويف ). روسيا(، سعادة السفري فيتايل تشوركني ٢٠١١ديسمرب /األول
 اجلمعية بأن إجراءات جملس األمن تتوقف على ما إذا كان ، أُبلغت رئيسة٢٠١١ديسمرب / األول

وتأكد ما ارتأته رئيسة اجلمعية . سيطلب أي عضو من أعضاء الس اختاذ إجراءات بشأن هذه املسألة
عندما أبلغ رئيس جملس األمن لشهر بعد ذلك من عدم احتمال أن يتخذ جملس األمن إجراءات قريبا 

رئيسة اجلمعية، يف اللقاء ، )جنوب أفريقيا(سعادة السفري باسو سانغكو ، ٢٠١٢يناير /كانون الثاين
تتوقف على س، بأن إجراءات جملس األمن ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٠يف اه معها الذي أجر

 .الديناميات داخل الس

يناير / كانون الثاين١٦من إجراءات اجلمعية، وجهت الرئيسة يف ) ب(١٤ومتشيا مع الفقرة    -٤
.  رسالة إىل كل من وزير خارجية تشاد ووزير خارجية مالوي، وطلبت ردا خالل أسبوعني٢٠١٢

يناير بأن مالوي تؤكد من جديد / كانون الثاين٢٥وزير خارجية مالوي برسالة مؤرخة أجاب و
 ا مبوجب نظام روما األساسي، وأحاط املكتب علماا بواجباد  يف اجتماعه الذي عقذا الردالتزاما

مع املمثل الدائم ملالوي لدى األمم لقاء رئيسة اجلمعية بعد ذلك أجرت و. ٢٠١٢فرباير / شباط٢٨يف 
وتناولت رئيسة . املتحدة؛ وقام سفري مالوي يف بروكسل أيضا بزيارة احملكمة ملناقشة هذه املسألة

ة اليت قامت ا زيارالاء أيضا أثن اجلمعية هذه املسألة مع املمثل الدائم ملالوي لدى االحتاد األفريقي
  .٢٠١٢مايو /ألديس أبابا يف أيار

وأكدت مالوي يف مجيع االتصاالت . وأجرت السلطات يف مالوي حوارا مع رئيسة اجلمعية  -٥
وعرضت الرئيسة املساعدة والدعم يف . جمددا عزمها على الوفاء بالتزاماا مبوجب نظام روما األساسي

                                                   
)١(
 ICC-ASP/10/Res.5،،٩ الفقرة  املرفق. 

من نظام روما األساسي بشأن عدم امتثال مجهورية مالوي لطلبات التعاون الصادرة عن )  ٧(٨٧ ادةعمال باملالقرار الصادر  ")٢(
؛ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٢، ICC-02/05-01/09-139 ،"احملكمة فيما يتعلق بالقبض على عمر حسن أمحد البشري وتسليمه

ال مجهورية تشاد لطلبات التعاون الصادرة عن من نظام روما األساسي بشأن عدم امتث)  ٧(٨٧دة اعمال باملالقرار الصادر "و
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٣، ICC-02/05-01/09-140 ،"احملكمة فيما يتعلق بالقبض على عمر حسن أمحد البشري وتسليمه
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 من نظام روما األساسي، نبثقةااللتزامات القانونية للدول األطراف املإذكاء الوعي على نطاق أوسع ب
فكرة موضعا للقبول من جانب لوكانت هذه ا. تنظيم حلقة عمل ذات صلةعن طريق يف مجلة أمور، 

  .السلطات يف مالوي

 بني املمثل الدائم لتشاد لدى لقاءوأجري مع ذلك . تشادووجدت صعوبة يف االتصال مبمثلي   -٦
 إىل ا اللقاءوأشار املمثل الدائم لتشاد يف هذ. ٢٠١٢فرباير / شباط٢٩مم املتحدة ورئيسة اجلمعية يف األ

وأشار أيضا إىل قرارات االحتاد األفريقي بشأن . امتثال تشاد التام للقانون الدويل وتعاوا مع احملكمة
 األفريقي مع احملكمة يف القبض على هذه املسألة، ال سيما إىل القرار املتعلق بعدم تعاون أعضاء االحتاد
 من نظام روما األساسي للمحكمة ٩٨رئيس مجهورية السودان السيد عمر البشري، عمال بأحكام املادة 

 .اجلنائية الدولية املتعلقة باحلصانات

املكتب علما باألنشطة اليت اضطلعت ا يف عدد من اجتماعات اجلمعية وأحاطت رئيسة   -٧
 مع مسائل أخرى يف اجتماعات املكتب "بعدم التعاون"ند جدول األعمال املتعلق ونوقش ب. املكتب

 ١٥مايو، و/ أيار٢٩أبريل، و/ نيسان١٠فرباير، و/ شباط٢٨يناير، و/ كانون الثاين١٧اليت عقدت يف 
  . ٢٠١٢ أكتوبر / تشرين األول١٥سبتمرب، و/ أيلول١٨يوليه، و/ متوز٩يونيه، و/حزيران

، عقد املكتب اجتماعا خاصا للنظر يف احلالتني املذكورتني لعدم ٢٠١٢س مار/ آذار١ويف   -٨
ما التعاهدية املستحقة اويف هذا االجتماع، وجه االنتباه إىل خرق الدولتني املعنيتني اللتزام. التعاون

ونظراً للردود . ولوحظ االختالف يف االستجابة بني مالوي وتشاد. جلميع الدول األطراف األخرى
مجيع الدول اجلمعية وبناء على ذلك، أبلغت رئيسة .  مرن ولكن متسقجاقترح املكتب اتباع باينة، املت

، باملوقف فيما يتعلق بالنظر يف قرارات عدم التعاون ٢٠١٢ مارس/ آذار٢األطراف، يف رسالة مؤرخة 
ودعت الدول األطراف إىل إثارة قرار الدائرة التمهيدية األوىل يف اتصاالا الثنائية مع السلطات يف 

  .تشاد

، أحالت سفارة تشاد يف بروكسل إىل قلم احملكمة مذكرة شفوية من ٢٠١٢مايو / أيار٣١ويف   -٩
وأشارت وزارة اخلارجية التشادية إىل مبادئ القانون الدويل املتعلقة حبصانة . دوزارة اخلارجية يف تشا

وأشارت أيضا إىل النداءات املوجهة . رئيس الدولة وواجباا يف إطار املوقف املشترك لالحتاد األفريقي
  .من األمم املتحدة إىل تشاد لتطبيع عالقاا مع السودان

فضت حكومة مالوي استضافة الرئيس عمر البشري يف إطار ، ر٢٠١٢يونيه / حزيران٨و يف   -١٠
وعقد مؤمتر القمة يف . مؤمتر قمة االحتاد األفريقي الذي كان مقرراً أصالً أن يعقد يف ليلونغوي مبالوي

  .وقت الحق يف أديس أبابا، إثيوبيا

ذي عقدته مع وأثارت رئيسة اجلمعية مسألة القرارات املتعلقة بعدم التعاون يف االجتماع ال  -١١
ويف . ٢٠١٢يوليه / متوز١٦يف  الدول األطراف يف نظام روما األساسي املمثلة حاليا يف جملس األمن

 .هذا االجتماع، جرى التأكيد مرة أخرى على عدم توقع أي إجراء من جملس األمن بشأن هذه املسألة

   بعدم التعاوننيةجهات التنسيق املع  -ثالثا

عدم التعاون إىل تعيني أربع جهات تنسيق بشأن إجراءات اجلمعية   من ١٦تدعو  الفقرة   -١٢
إقليمية معنية بعدم التعاون من بني أعضاء املكتب، وتكون رئيسة اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة اخلاصة 
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  .ا حبكم منصبها

ىل ما وأكدت رئيسة اجلمعية مرارا على أن التزام جهات التنسيق اإلقليمية هذه ينبغي أن ميتد إ  -١٣
وراء األفراد الذين حيضرون اجتماعات املكتب، وينبغي أن يشمل املمثلني الدائمني يف نيويورك ويف 

نع ملاحلميدة مساعيها جهات التنسيق لكي تبذل ن هذا هو السبيل الوحيد والحظت أ. العواصم
  .عدم التعاونبشأن حاالت عدم التعاون املتوقعة يف إجراءات اجلمعية 

، عني املكتب اليابان جهة تنسيق معنية ٢٠١٢مايو /  أيار٢٩تماع الذي عقد يف  ويف االج  -١٤
  .  بعدم التعاون موعة آسيا واحمليط اهلادئ

   االستنتاجات  -رابعا

اهلدف من هذه اإلجراءات هو تعزيز تنفيذ "تنص إجراءات اجلمعية بشأن عدم التعاون على أن   -١٥
اإلجراءات اليت  لفية اليت ينبغي احلكم مبوجبها على اآلثار املترتبة علىهي اخلهذه و. )٣("قرارات احملكمة

  . تتخذها رئيسة اجلمعية ومكتبها

واستجابت حكومة مالوي على . بالفعل حتسني تنفيذ قرارات احملكمة وفيما يتعلق مبالوي، مت -١٦
التعاون عملية عدم ار يف حوار يرمي إىل عدم تكرة اجلمعية ودخلت رئيسالفور للرسائل املوجهة من 

  .إىل اإلجراءات اليت اختذا رئيسة اجلمعيةاليت أدت 

وال تشري التفاعالت بني رئيسة اجلمعية واملكتب والسلطات . وختتلف احلالة فيما يتعلق بتشاد  -١٧
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه احلالة . يف تشاد إىل حدوث حتول يف املوقف من جانب حكومة تشاد

وأشارت حكومة تشاد . )٤(دم التعاون هي احلالة الثانية هلذا العمل اليت منت إىل علم احملكمةاحملددة لع
يف رسائلها إىل التزامات مبوجب القانون الدويل فيما يتعلق حبصانة رئيس الدولة وااللتزامات الناشئة 

أن عدم التعاون قد الئل على أن تطبيق إجراءات اجلمعية بشدال توجد و. عن قرارات االحتاد األفريقي
  . إىل أي تأثريىأد

  توصياتال  -خامسا

  .، يف قرارها اجلامع، ذا التقريرعلمااجلمعية حتيط أن  باملكتبصي وي  -١٨

لسماح بتعيني ل" عدم التعاونإجراءات اجلمعية بشأن "اجلمعية تعدل أن باملكتب ويوصي   -١٩
  .املكتبغري املشاركة يف  األطراف بني الدولمن عدم التعاون معنية بإقليمية ق يجهات تنس

بأن تنظر اجلمعية، يف دورا احلادية عشرة، يف عدم التعاون من قبل تشاد يف ويوصي املكتب   -٢٠
  .)٥(احملكمةالصادر من قرار الضوء 

___________________  

 
                                                   

  .١٢إجراءات اجلمعية بشأن عدم التعاون، الفقرة ) ٣(
دول األطراف يف نظام روما األساسي بزيارة عمر البشري قرار إبالغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة ومجعية ال) ٤(

  .٢٠١٠أغسطس / آب٢٧، ICC-02/05-01/09-109، "جلمهورية تشاد
  . أعاله٢انظر احلاشية ) ٥ (


