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جمعية الدول األطراف

ثانية عشرةالالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨–٢٠،الهاي

تقرير المكتب بشأن عدم التعاون

مقدمة-أوالً 

ب ُيشــار إليهـــا فيمـــا بعــد قامــت مجعيـــة الــدول األطـــراف (-١
مـن هـذه اإلجـراءات ١٤من الفقرة (ه) وتدعو الفقرة الفرعية )١(بعدم التعاون"املتعلقة "إجراءات اجلمعية 

صية مبا إذا كانت املسألة تستوجب إجراءً تو 
املعنـون "تعزيـز احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ICC-ASS/11/Res.8من منطـوق القـرار ١٠وتنص الفقرة -٢

ة اجلمعيـــة أن ، علـــى الطلـــب إىل "رئيســـ٢٠١٢تشـــرين الثـــاين/نوفمرب ٢١ومجعيـــة الـــدول األطـــراف" املـــؤرخ 
املكتـــب بشـــأن عـــدم تســـتمر يف التواصـــل النشـــط والبنـــاء مـــع مجيـــع أصـــحاب املصـــلحة، وفقـــاًً إلجـــراءات 

التعاون، وذلك للحيلولة دون حاالت عدم التعاون وللمتابعة فيمـا يتعلـق مبسـائل عـدم التعـاون الـيت حتيلهـا 
احملكمة إىل اجلمعية".

الســـوداين الســـيد عمـــر البشـــري ال يـــزاالن معلقـــني. وقـــد وهنـــاك أمـــران بإلقـــاء القـــبض علـــى الـــرئيس-٣
علـــى التـــوايل. باإلضـــافة إىل ذلـــك ٢٠١٠متوز/يوليـــه ١٢و٢٠٠٩آذار/مـــارس ٤

أصــدرت احملكمــة أمــراً بإلقــاء القــبض علــى وزيــر الــدفاع الــوطين يف احلكومــة الســودانية، الســيد عبــد الــرحيم 
,٢٠١٢ارس آذار/م١حممد حسني بتاريخ 

ـــــومي -٤ ـــــوم ٢٠١٣شـــــباط/فرباير ١٦و١٥وزار الســـــيد البشـــــري تشـــــاد ي أيار/مـــــايو ١١، وكـــــذلك ي
. وتفيــد التقــارير أن الســيد ٢٠١٣متوز/يوليــه ١٦و١٥. وزار الســيد البشــري كــذلك نيجرييــا يــومي ٢٠١٣

أغســطس آب/١٩ومجهوريـة أفريقيــا الوســطى يــوم ٢٠١٣نيســان/أبريل ٢٥و٢٤حسـني زار تشــاد يــومي 
٢٠١٣,

من نظام روما األساسي، تلتزم الـدول األطـراف بتنفيـذ األوامـر الصـادرة ٨٩و٨٦وعمًال باملادتني -٥
كــانون ١عــن احملكمــة واملتعلقــة بإلقــاء القــبض والتســليم. وتشــاد دولــة طــرف يف نظــام رومــا األساســي منــذ 

؛ ٢٠٠١تشــرين األول/أكتــوبر ٣منـذ الوســطى دولـة طــرف فيــه افيمــا مجهوريـة أفريقيــ؛ ٢٠٠٧الثاين/ينـاير 
.٢٠٠١أيلول/سبتمرب ٢٧ونيجرييا دولة طرف منذ 

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

,٢٠١٣م، صدر عن احملكمة قراران يف عام تبعاً ملا تقدّ -٦
، صـدر عـن الـدائرة التمهيديـة الثانيـة التابعـة للمحكمـة قـرار خبصـوص ٢٠١٣آذار/مارس ٢٦ويف -٧

)٢(شـاد لطلبـات التعـاون املوجهـة إليهـا مـن احملكمـة خبصـوص توقيـف وتسـليم السـيد البشـريعدم استجابة ت

مـــن نظـــام رومـــا ٩٧
ســيد البشــري. األساســي بشــأن املشــكلة (املشــاكل) الــيت أعاقــت تنفيــذ الطلبــات املتعلقــة بتوقيــف وتســليم ال

وانتهــت الــدائرة أيضــاً إىل أن تشــاد قصــرت عــن التعــاون مــع احملكمــة بتعّمــد رفضــها توقيــف وتســليم الســيد 

األطراف كليهما.مت تبليغ هذا القرار إىل جملس أمن األمم املتحدة ومجعية الدول
، صـــدر عـــن الـــدائرة التمهيديـــة الثانيـــة التابعـــة للمحكمـــة قـــرار يتعلـــق ٢٠١٣أيلول/ســـبتمرب ٥ويف -٨

بزيارة السيد البشري لنيجرييا. وقد أحاطت الدائرة علماً بالتوضيحات اليت قدمتها السلطات النيجريية واليت 
املسألة إىل اجلمعيـة و/أو إىل جملـس األمـن. وذّكـرت يومئذ مل تكن ُتربر إحالة مؤداها أن الظروف السائدة 

القيام فوراً بتوقيف السيد البشري وتسليمه إىل احملكمة إن تكررت احلالة يف املستقبل.

اإلجراءات التي اتخذت من قبل رئيسة الجمعية والمكتب، والدول األطراف وغير ذلك من - ثالثاً 
الجهات المعنية 

خص -١٠
أصدرت احملكمة بشأنه أمراً بالقبض عليه يقوم مكتبها بالتحقق من تلك املعلومات مع الدولة املعنية فضًال 

ةقوم الرئيست
شــّجع هــذه اجلهــات تبــإبالغ الــدول األطــراف والــدول الــيت تتمتــع مبركــز املراقــب وم

على تكاتف جهودها للحؤول دون عدم التعاون. 
ورداً على زيارة السيد البشري وزيارة السيد حسني املشار إليهما أعاله، وّجهت الرئيسة رسـائل أيـام -١١
ب/أغسطس آ٢٨أيار/مايو و٩نيسان/أبريل و٢٤آذار/مارس و٨شباط/فرباير و١٥شباط/فرباير و١٣

٢٠١٣.
تعـّرب فيهـا عـن أسـفها حلقيقـة أن ٢٠١٣شـباط/فرباير ٢٠كما أصدرت الرئيسة نشرة صحفية يف -١٢

بـالرغم مـن األوامـر الصـادرة عـن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة والـدعوات الـيت متـت زيارة السيد البشـري إىل تشـاد 
ن مع احملكمة. كما أصدرت الرئيسة نشـرة صـحفية بالتعاو ا

تدعو فيها حكومة نيجرييا إىل التقّيد بشكل تاٍم مبا عليها من التزامات مبقتضى ٢٠١٣متوز/يوليه ١٦يف 
نظام روما األساسي.

"القرار املتعلق بعدم استجابة مجهورية تشاد لطلبات التعاون الصادرة عن احملكمة فيما يتعلـق بتوقيـف وتسـليم عمـر )٢(
.٢٠١٣آذار/مارس ٢٦، ICC-02/05-01/09حسن أمحد البشري"، 
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وبعثــت الرئيســة أيضــاً برســائل وجهتهــا إىل وزراء خارجيــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد ونيجرييــا -١٣
قــت مبمثلــي تلــك الــدول يف نيويــورك، والهــاي وبروكســل، عنــد االقتضــاء، وعقــدت اجتماعــات عديــدة والت

على مستوى املكتب ملعاجلة حاالت عدم التعاون. 
٢٠١٣آذار/مـارس ٨وعلى ضوء زيارة السيد البشري لتشاد اجتمع الفريق العامـل يف نيويـورك يـوم -١٤

، منســق الفريــق العامــل. ةمسيــة. وتــرأس االجتمــاع نائــب الرئيســملناقشــة مســألة عــدم التعــاون مناقشــة غــري ر 
وأعرب العديد من املندوبني عن قلقهم وحثوا تشاد على تفادي أن حتدث حالة جديدة من عدم التعاون. 
وتدبّر الوفود كذلك يف أمـر تطبيـق اإلجـراءات الراهنـة املتعلقـة بعـدم التعـاون الـيت وضـعتها اجلمعيـة والعوائـق 

ه هذه اإلجراءات.اليت تواج
وبعــد تلقــي قــرار احملكمــة بشــأن عــدم امتثــال تشــاد، وّجهــت الرئيســة ٢٠١٣نيســان/أبريل ٨ويف -١٥

رسالة إىل الدول األطراف تبلغها بالقرار الذي اختذته احملكمة. والتقت الرئيسة كذلك بـرئيس جملـس األمـن 
ن املســـاعدة والـــدعم املقـــدمني مـــن . وشـــددت الرئيســـة يف ذلـــك االجتمـــاع علـــى أ٢٠١٣لشـــهر أيار/مـــايو 

نيجملس األمن يعتربان أساسي
وأبقت الرئيسة املكتـب علـى علـم بأنشـطتها بصـورة منتظمـة. ونـوقش البنـد املعنـون "عـدم التعـاون" -١٦

٨نيسان/أبريل و٢٦آذار/مارس و٢٠باط/فرباير وش١٢اجتماعات املكتب أيام يف من جدول األعمال 
. وُدعــي املكتـب بصــفة غـري رمسيـة إىل النظــر يف اسـرتاتيجيته املتعلقــة ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب ١٨متوز/يوليـه و

د مواصــلة االســرتاتيجية ، رأى املكتــب أن مــن املفيــ٢٠١٣بعـدم التعــاون. ويف املناقشــات الــيت شــهدها عــام 
الراهنة مبا يف ذلك قيام الرئيسة بتوجيه رسائل إىل الدول األطراف منعاً لعدم التعاون وإبقاء النقاش املتعلـق 

بأية تعديالت داخل املكتب.
١٧-

ت بيانات وأجرت اتصاالت ثنائية.مساٍع وأصدر 

الجهات التنسيقية المعنية بعدم التعاون-رابعاً 

مـــن إجـــراءات اجلمعيـــة املتعلقـــة بعـــدم التعـــاون إىل تعيـــني أربـــع جهـــات تنســـيقية ١٦تـــدعو الفقـــرة -١٨
كم املنصب حبالتنسيقيةإقليمية تُعىن بعدم التعاون من بني األعضاء يف املكتب، وتقوم الرئيسة بدور اجلهة 

بالنسبة إلقليمها هي.
، عــّني املكتــب اليابــان جهــة تنســيقية معنيــة ٢٠١٣أيار/مــايو ٢٩ويف االجتمــاع الــذي التــأم يــوم -١٩

بغيــة )٣(مــن اإلجـراءات املتعلقــة بعـدم التعــاون١٦الفقـرة قــررت اجلمعيـة تعــديل٢٠١٢األخـرى أثنــاء عـام 
متكني املكتب مـن أن يُعـّني أربعـاً مـن اجلهـات التنسـيقية أو مخسـاً منهـا إذا مـا طلبـت رئيسـة اجلمعيـة ذلـك 

من بني الدول األطراف وذلك على أساس التمثيل اجلغرايف العادل.
ومت تعيني بلجيكا جهة تنسيقية معنية بعدم ا-٢٠
٨بتــوخي إجــراء التــزام الصــمت. وعــّني املكتــب، أثنــاء االجتمــاع الــذي عقــده يف ٢٠١٣أيار/مــايو ١يف 

٢٠١٣متوز/يوليــه 
الكارييب.

)٣(ICC-ASP/11/Res.8.املرفق األول ،



ICC-ASP/12/34

34-A-071113 4

سعياً وراء تأمني الفعالية، يُفرتض أن يتخطى التزام هذه اجلهات التنسيقية اإلقليمية األفراد الـذين و -٢١
يعقــدون االجتماعــات وصــوًال إىل املســتويات الدبلوماســية والسياســية األعلــى. وهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة 

احليلولة دون عدم التعـاون علـى محيدة يف سبيل
حنو ما ترتئيه اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت وضعتها اجلمعية.

االستنتاجات-خامساً 

تــنص اإلجــراءات املتعلقــة بعــدم التعــاون الــيت وضــعتها اجلمعيــة علــى أن الغــرض منهــا هــو مــا يلــي: -٢٢
درة عــن احملكمــة". وعلــى أســاس هــذه اخللفيــة تقــّيم "ترمــي هــذه اإلجــراءات إىل تعزيــز تنفيــذ القــرارات الصــا

اآلثار املرتتبة على اإلجراءات اليت تُتخذ من قبل الرئيسة واملكتب.
دون أن تُنفــذ أوامــر القــبض ٢٠١٣فالســيد البشــري والســيد حســني زارا دوًال أطرافــاً عديــدة يف عــام -٢٣

الصادرة حبقهما. وانتهت الدائرة التمهيدية الثانية إىل ا
. ويف حالــة الزيــارة الــيت أداهــا الســيد البشــري إىل ٢٠١٣شــباط/فرباير ١٦و١٥الســيد البشــري لتشــاد يــومي 

نيجرييـــا أحاطـــت الـــدائرة التمهيديـــة الثانيـــة علمـــاً بالتوضـــيحات النيجرييـــة ومل تـــر ضـــرورة إحالـــة املســـألة إىل 
جملــس األمــن. أمـا زيــارة الســيد حسـني لتشــاد وجلمهوريــة أفريقيـا الوســطى فهــي مـا تــزال قيــد اجلمعيـة أو إىل 

نظر احملكمة.
وبذلت الرئيسة جهوداً كبرية يف سبيل اتقاء حاالت عدم التعاون، مبساعدة من املكتب ومن عديد -٢٤

ة إىل وزراء خارجيـة مجهوريـة الدول األطراف وغريها من اجلهـات املعنيـة. وبّينـت الرئيسـة يف رسـائلها املوجهـ
أفريقيا الوسطى وتشاد ونيجرييا أن الدول األطراف تويل اهتماماً حمدداً ومتواصًال ملسألة عدم تنفيذ طلبات 
احملكمــة وأن مجعيــة الــدول األطــراف عــّربت مــراراً وتكــراراً عــن قلقهــا إزاء العواقــب الســلبية النامجــة عــن عــدم 

شل قدرة احملكمة على إجناز واليتها.ي يالذاالمتثال ملثل هذه الطلبات 
وردت نيجرييــا بســرعة علــى رســائل الرئيســة واملســجلة. وتبّينــت الــدائرة أن تشــاد قصــرت يف مــرات -٢٥

أمــا جهــود الرئيســة للتعــاطي مـع ســلطات مجهوريــة أفريقيــا الوســطى .)٤(ثـالث عــن الوفــاء بالتزامهــا بالتعـاون
آلن. وتشاد فلم تفض إىل نتيجة ُتذكر حىت ا

التوصيات-سادساً 

٢٦-
سبيل تعيني جهة تنسيقية معنية بعدم التعاون من منطقة غري ممثلة حالياً. 

ي تـدعو إىل التئامــه -٢٧
اجلهات التنسيقية املعنية بعدم التعاون للنظر يف ُسبل معاجلة عدم التعاون.

"القرار املتعلق بتبليغ جملس أمن األمـم املتحـدة ومجعيـة الـدول األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي بالزيـارة احلديثـة العهـد الـيت أداهـا )٤(
) مــن ٧(٨٧؛ والقـرار الصـادر عمـالً باملـادة ٢٠١٠آب/أغســطس ٢٧، بتـاريخ ICC-02/05-01/09-109عمـر البشـري إىل مجهوريـة تشـاد"، 

بشــأن رفــض مجهوريــة تشــاد االمتثــال لطلبــات التعــاون الصــادرة عــن احملكمــة فيمــا خيــص توقيــف وتســليم عمــر حســن نظــام رومــا األساســي 
؛ "القـرار املتعلـق بعـدم امتثـال مجهوريـة تشـاد لطلبـات ٢٠١١كـانون األول/ديسـمرب ١٣، ICC-02/05-01/09-140أمحد البشري"، 

آذار/مـــارس ٢٦، ICC-02/05-01/09-159حســـن أمحـــد البشـــري"، التعــاون الصـــادرة عـــن احملكمـــة خبصـــوص توقيـــف وتســـليم عمـــر 
٢٠١٣.
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اجلهات التنسيق املعنية بعدم التعاون، بدعم مـن مكتـب رئيسـة اجلمعيـة تنّظم أن بويوصي املكتب -٢٨
تــب مــن أجــل تبــادل اآلراء واألمانــة، معتكفــاً جلملــة مــن اخلــرباء مــن عواصــم الــدول األطــراف املمثلــة يف املك

يف الوقـــت املناســـب القـــبض 
دد خبارطـــة الطريـــق والورقـــة املفاهيميـــة املتعلقـــة املنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة. ويُرّحـــب املكتـــب يف هـــذا الصـــ

عـــن كيفيـــة تعزيـــز )٥(باســـرتاتيجيات إلقـــاء القـــبض علـــى األشـــخاص الـــيت أعـــدها الفريـــق العامـــل يف الهـــاي
احتماالت التنفيذ السريع لطلبات احملكمة خبصوص القبض والتسليم. ويُرّحب املكتب أيضاً باقرتاح الفريق 

إعـــداد تقريـــر عـــن الـــدروس املســـتفادة وأفضـــل املمارســـات يف جمـــال تنفيـــذ أوامـــر العامـــل يف الهـــاي املتعلـــق ب
القبض.

ويطلـب املكتـب مـن كافـة اجلهـات املعنيـة مواصــلة التعـاون مـع رئيسـة مجعيـة الـدول األطـراف بشــىت -٢٩
.الوسائل اليت منها تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب إىل الرئيسة فيما يتعلق حباالت عدم التعاون

____________

، املرفق الرابع.(ICC-ASP/12/36)تقرير املكتب بشأن التعاون )٥(


