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تقرير المكتب عن التعاون

بعراالالمرفق

قدَّمه المقررإلقاء القبض على المشتبه فيهم يجياتراتتاسبشأن عمل الخطة تقرير عن 

مقدمة–أوال 
اسرتاتيجياتبشأن همافاملورقة) ٢٠١٣(عشرةالثانيةادوريف") اجلمعية("األطرافالدولمجعيةأيدت -١

فريقيفانوثيقتالونوقشت )١(.)إيطاليا(الوفودأحدها قدماليتالطريقخارطةاعتمدت و ") اهيمفاملورقة("إلقاء القبض 
وكان اهلدف )٢(.التعاونعناملكتبتقريرقد أُرفقتا بو ،التعاونتيسريوذلك يف إطار للمكتب،التابع العاملالهاي 
احبلول هو أن تتوصل اجلمعيةر الذي اختذته من املقرَّ  احتماللتفعيلعملخطةإجناز إىل) ٢٠١٤(عشرةالثالثةدور
احملكمةالختصاصالفعالةاملمارسةأناعتبارعلى)٣(السرعة،وجهعلىتسليمالو عتقالاللاحملكمةطلباتتنفيذ 

اعلىعتمدت ادوروقررت اجلمعية يف . احملاكمةيفاملتهمحضورضمانيتمحبيث،ا القضائيةقرارافرضعلىقدر
)٤(.موحدةعملخطةإىلالتوصلدف العملمواصلة) ٢٠١٤(عشرةالثالثة

اتقرير املقررورفع )٥(.إلقاء القبضاسرتاتيجياتمعنيا بمقررا) إيطاليا(بيليليروبرتوالسيدكتباملعنيَّ و -٢
وقام املكتب بعد . االعتقالاسرتاتيجياتعمل مرفقة تتعلق بخطةشروع ملض ُمنطلق ومربراعرَ )٦(")٢٠١٤تقرير("

تضمن ويالوالية،هذهذ يُنفَّ التقريرهذاو . العملخطةعمشرو يفالنظرالستكمال)٧(املقرر،واليةتجديدذلك ب
.النهائيةالعملخطة] شروعمب[املتعلقة النهائيةملفاوضاتاامني ومضإجراءات

)١ (
ICC-ASP/12/RES.3 ، ،٥الفقرة التعاون.

)٢(ICC-ASP/12/36،٢١-١٤الصفحاتالرابع،املرفقالتعاون،عناملكتبتقرير.
)٣(ICC-ASP/12/RES.3،السرعة". وجهعلىوالتسليملالعتقالاحملكمةتنفيذ طلباتاحتماللتعزيز: "٥. الفقرة
)٤ (

ICC-ASP/13/RES.3،٤فقرةال،التعاونبشأنقرار.
)٥ (

ICC-ASP،٢٠١٤شباط/فرباير١٨،والقراراألعمالجدولاملكتب.
)٦ (

ICC-ASP/13/29/Add.1تشرين ١٨بتاريخإلقاء القبضاسرتاتيجياتعنتقريرالسابع،املرفقالتعاون،عناملكتب، تقرير
.٢٠١٤الثاين/نوفمرب

.٢٠١٥شباط/فرباير١٧،والقراراتاألعمالجدولدولية،مكتب مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية ال) ٧(
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)٢٠١٣(المفاهيمورقة: نهج قائم على النتائج–باء 

أثرتنطوي على كمسألةالقائمة  االعتقالمذكراتمنالكبريالعددقضيةأثارت احملكمة اجلنائية الدولية -٣
لدولار لتنظُ ةهامسامهةً مةالعامةاملدعيمكتبمقدَّ ،٢٠١٣عاميفو . واليتهاتنفيذعلىالقدرةعلىكبريسليب

تعاونوجودأمهيةبمعيةسلم اجلتو )٨(".حملاكماتومن مث إجراء ااالعتقاالتجناز إلملموسةتدابري"اختاذ يفاألطراف
خاللمن)١٠(املستفادة،الدروسقيمةعلىتركيز عملها وقررت)٩(احملكمة،طلباتتنفيذمن الهذا ايففعال

)١١(.اخلربةعلىوقائممنظمجاعتماد

اجلهة املعنية بتيسري التعاون أمام ميهافاملورقة)إيطاليا(الوفودأحدعرض،٢٠١٣سبتمربأيلول/٢٣يفو -٤
)١٢(.التعاونقراركمرفق بتأُدرجو 

)١٣(:٢٠١٣عامعشرةالثانيةادوروقامت اجلمعية يف-٥

إلقاء القبض،اسرتاتيجياتبشأنعملخطةجناز إلالطريقخارطةبإقرار)أ(
.املفاهيمورقةوتأييد)ب(

)٢٠١٤(العملخطةمشروع: المستفادةالدروس-جيم 

استعراضا ٢٠١٤عاميفملقرر أجرى ااملفاهيم،ورقةيفاجلمعيةيدته أالذيالعملنطاقإىلاستنادا-٦
اليت مت استخالصها املستفادةالدروسُووضعت . ووطنيةدوليةقضائيةوالياتيفاليت نُفذت الصلةذاتلممارساتل

عناحملكمةتقرير،ICC-ASP/12/35أيضاانظر. ٨الفقرة،٢٠١٣،مسامهةورقةالدولية، اجلنائيةاحملكمةيفالعامةاملدعيةمكتب) ٨(
١٢الذي يبلِّغ عن وجود (ومذكرات االعتقالجبدول مكتب املدعية العامة عن احلاالت يتعلقفيماواملرفق،٢٦-١٠الفقرات ،التعاون

.مذكرة اعتقال مل تُنفذ)
)٩ (

ICC-ASP/10/RES.2وبصورة فعالة املناسبالوقتيفواملساعدةالتعاونأمهيةعلىتؤكد): "التاليةأُعيدت يف القرارات(٢، الفقرة
قرار صادر أواألساسيروماوفقا للباب التاسع من نظاماحملكمةمعاليت عليها التزام بالتعاوناألخرىوالدولاألطرافمن جانب الدول

القضائية من تأثري على فعالية احملكمة،سياق اإلجراءاتيفقيد يؤدي إليه عدم التعاونملاالقرار،املتحدةلألممالتابعاألمنعن جملس
األمر بالقبض يتعلقالسيما عندماواليتها،تنفيذعلىكمةاحملقدرةمن آثار علىاحملكمةطلباتتنفيذما قد يؤدي إليه عدموتالحظ

".على أشخاص تصدر حبقهم أوامر بالقبض وتسليمهم للمحكمة
)١٠ (

ICC-ASP/11/RES.5 األوامربشأن تنفيذواملختلطةالعرب املستخلصة من احملاكم الدولية املخصصةقيمةعلىتشدد: "٣، الفقرة
."بالقبض

)١١ (
ICC-ASP/12/RES.3،أنيتعنيَّ فيهماملشتبهعلىالقبضإلقاءتأمنيإىلالراميةامللموسةوالتدابرياخلطواتبأنتسلِّم: "٤. الفقرة

عنفضالواملختلطة،الدولية املخصصةواحملاكمالوطنية،النظمإطاريفاملكتسبةاخلربةإىلباالستنادومنهجي،منظَّمحنوعلىفيهايُنظر
."الدوليةيةاجلنائاحملكمة

)١٢ (
ICC-ASP/12/36،٢١. الفقرة،التعاونعناملكتبتقرير.

)١٣ (
ICC-ASP/12/RES.3إلقاءتأمنيإىلالراميةامللموسةوالتدابرياخلطواتبأنتسلِّم: "٤الفقرة]: األطرافالدولعيةإن مج[التعاون

واحملاكمالوطنية،النظمإطاريفاملكتسبةاخلربةإىلباالستنادومنهجي،ممنظَّ حنوعلىفيهايُنظرأنفيهم يتعنيَّ املشتبهعلىالقبض
ترمي إىل التوصل إىل أداة طريقخبريطةاملتعلقاملرفقتعتمد": ٥؛ الفقرة"الدوليةاجلنائيةاحملكمةعنفضالواملختلطة،الدولية املخصصة

وثيقة املفاهيم املرفقة اليت أعدها فريق الهاي وتؤيدالسرعة، وجهعلىلتسليموالالعتقالاحملكمةتنفيذ طلباتتنفيذية لتعزيز احتمال
ا الثالثة عشرةوتطلبالعامل،  ".من املكتب أن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
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العملخطةأُرفقت و ،")٢٠١٤تقرير("إلقاء القبض على املشتبه فيهماسرتاتيجياتعنتقريريف املمارساتهذهمن 
)١٤(.تقريربالستفادةاملالدروسالقائمة على 

الدراساتمناالنتهاءوكذلكاخلارجيةاملصادرمنعددتعاوناملستفادةالدروسالبحث يف تطلبو -٧
٢٠١٤أكتوبرتشرين األول/يفينتهي البحث جعل هو ما و ودولية،وطنيةواليات ضمنأجريتاليتاالستقصائية

)١٥(،بفرتة وجيزةاجلمعيةإىلامتقدميهمتاحني قبل العملطةخومشروعالتقريرأصبح كل من لذلك،ونتيجة. فقط

األوليةاملالحظاتبعضفيه دمتقُ الوقت الذي ويف. العملخطةشروعملمستفيضةمناقشةبإجراء سمحوهو ما مل ي
.املعقدةالوثائقيفللنظرالوقتمنمزيدات أكثر الدول األعضاء طلبالوقت،ذلكيف

)١٦(:عشرةلثةالثاةدور اليفو -٨

خطةمشروعذلكيفمبا،إلقاء القبض على املشتبه فيهماسرتاتيجياتعنقريربالتعلمااجلمعية أحاطت(أ)
العمل،

.اجلمعيةإىلاملوحدةالعملخطةمشروعميقدبتاملكتبوكلفت(ب) 

)٢٠١٥(الموحدةالعملخطة-دال

الوقائع- ١

مثلما عن ذلكاتقرير رفع و )١٧(،عملخطةمشروعوحيد تدفةمفتوحةتشاورياتاجتماعستةاملقررعقد -٩
٢٥يفالتعاونتيسريللجهة املعنية بالعملخطةمشروعدموقُ )١٨(.صاحب الواليةاملتعلق بتحديداليقضي به 

.٢٠١٥سبتمربأيلول/

)١٤ (
ICC-ASP/13/29/Add.1عنمن تقرير املكتببعالسااملرفق،إلقاء القبض على املشتبه فيهم أعده املقرراسرتاتيجياتعنتقرير

.التعاون
املرفقةالعملخطةمت جرى تعميم مشروع،٢٠١٤نوفمربتشرين الثاين/٧يومالذي أعده املقرريف الوقت الذي مت فيه توزيع التقرير) ١٥(

٢٠و١٥يوميبالتعاونةياملعنالتيسريجهة اعقداليتاالجتماعاتومناقشتها خاللالوثائقوجرى عرض. الثاين/نوفمربتشرين١٠يف
إىل تقريراليت صدرت باعتبارها إضافةالعمل املرفقة،خطةومشروعالتقريراليت تتضمنالرمسيةوُقدمت الوثيقة. ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب

).ول/ديسمربكانون األ١٧-٠٨نيويورك،(للجمعيةعشرةالثالثةإىل الدورةالثاين/نوفمربتشرين٢١يفالتعاون،عناملكتب
)١٦ (

ICC-ASP/13/RES.3،القبض املقدم من املقرر بشأن اسرتاتيجياتبالتقريرعلماحتيط: "من املنطوق٤الفقرة ،التعاونبشأنقرار
القبض لكي تنظربشأن اسرتاتيجياتموحدةعملخطةمشروعجل تقدميأاملوضوع من بشأن هذااملناقشاتمواصلةإىلاملكتبويدعو

".األطرافالدولعيةمجفيه
)١٧ (

ICC-ASP/13/RES.3،أعاله١٦اهلامش ،٤الفقرة.
)١٨ (

ICC-ASP/12/59،لتقيص عبء) [...] ب(٢٣. للمكتبالتابعةالفرعيةاهليئاتطرائق عملوترشيدحول تقييم: املكتبتقرير
واليات لشخصوالية:لكلمكان منح أحد األشكال التاليةكان باإلما إذاتقييم: [...] املكتبقررالدورات،بنيفيمااإلمجايلالعمل
منالثالثة املختلفونسيعمل األنواعحيث. مقررين- باعتباره أمرا مستحدثا–أو جهات تنسيق أوعمليات تيسري،يف شكلواحد

نتيجة إىلللتوصلالوفودمعشاملةمشاوراتخاللمنمعينةقضيةبرعايةالميسرينتكليفويتم. خمتلفةيف أغراضأصحاب الواليات
أن دونمعينة،لقضيةجهات استجابة وتنسيق رئيسيةمبثابةلتكونجهات التنسيق تكليفيتمو. قرارإصداراملثالسبيلعلىحمددة،

إىلوبالتبعية(املكتبإىلتقريروتقدميمعينةبدراسة مسألةالمقررينتكليفوسيتم. حمددةبضرورة التوصل إىل نتيجةتكون هناك توقعات
.املكتبقبلمنالقرارصنعأوامليسرينالذي سُريِشد عملهواملقررينوعمل. اخلربةإىلشخصيا يستنديتضمن تقييما)اجلمعية
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وظيفةالبنية وال- ٢

–عدينالبُ منمزيجأن وجود ٢٠١٤تقريريفةالرئيسيالنتائجكانتاملستفادة،الدروسفحص علىبناء-١٠
نسبةلتحقيقضروريأمر –) املعلوماتامتالك علىالرتكيز(نفيذيوالت) القانونيةااللتزاماتعلىزيرتكال(السياسي 

ئية النتائج اليت حتققها واليات قضافضلألمماثلةتكون ،الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفاالعتقالذكراتأحسن ملتنفيذ
مباالسياسي،النهجلتنفيذاليت مت حتديدها تدابريالعديد من ال: أنإىلالتقريرأشاراالستنتاج،هذامنو . أخرىدولية

،تنفيذية داخليةقدرةإنشاء؛ وينبغي أن يصبح حمددةاسرتاتيجياتدجمها يف بالضرورةتطلبتس،االشرتاطذلكيف
العملخطةمشروعميز النتائج،هذهعلىواعتمادا"). كتبامل("ةالعامةملدعياملكتببالنسبةأولويةً ذلك،منبدال

.املقرتحةالتدابريتنفيذبشأن –والتنفيذيالسياسي-الني ابنيواضحبشكل

لتعزيزاملمارسةستند إىل تشاملةتنفيذيةأداةاعتماد يكن يف اجلمعيةالذي ترمي إليه دفاهلكانوملا-١١
وأُدرجت والوطنيةالدوليةالواليات القضائية يف الناجحةاملمارساتمت تناول ،مذكرات االعتقالتنفيذقيق حتاحتمال 

يف ملموسةبدائلالواقعيفمل تكن هلذا النهج الكليخرى،األقضائيةالوالياتوعلى خالف ال. العملخطةيف
اليتاحلاالتمنتنوعةاملموعةتتطلب الذلك،ونتيجة. امليةاجلنائية الدولية، مبا أن للمحكمة والية قضائية عاحملكمة

كلأساسعلىاستخدامها،ميكناليتاألدواتمنواسعةجمموعةالنظر طائفة الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفتنشأقد
االت اليت مت اضم املشروع ،الكليالنهجذاتبعا هلو . الصلةذاتددةاحملسرتاتيجيةاالمنكجزءحدة،علىحالة

.الدوليةاجلنائيةاحملكمةسياقيفوالتكاملالتعاون،وعدمالتعاوناملناقشات املتعلقة بيفتناوهلا 

والوطنيةالدوليةاألوضاعمنمتنوعةجمموعةيفاملعتمدةلتدابريلمكنة املمهيةاألباالعرتاففإنذلك،ومع-١٢
اليت تغطي –املعقدةالقراراتاعتماديفكافيةمبرونةللسماحوذلكعملالطةبنية خلوضع،نفسهالوقتيف،بتطلَّ 
تدابريشملتالإىل وسيلة ذلكأدىوقد. للتنفيذقابلةجتعلها –للغايةحساسةسياسيةمسائلاألحيانمنكثرييف  

تنسيقتدابري الأيضاتتناولاليتلزاميةاإلغريالصياغة فإن ذلك،إىلوباإلضافة. مداهابأقصى افور تعمل والإلزامية
امناليت خرىاألتنفيذخطوات الو  هاتنفيذستؤثر يف ملموسة،إجراءاتإىل العملخطةضرورية لتحوِّل تكونأنشأ

العملخطةفإن اجلمعية،داخلالضروري سياسيالتفاقباإلمكان التوصل إىل االكانإذاذلك،ومع. مباشربشكل
اجلهاتمتكِّن ،ذات هدف حمدداسرتاتيجياتوضعبشأن مستقبالاآلراءيفتوافقلبناءتينامإطاراتتيح زالتال

دفملموسةو اعليهمتفقإجراءات –الثقةبناء و والتعاونالتعدديةعلىتقومعمليةإطاريف-أن تتخذ من الفاعلة
.االعتقال الصادرة عن احملكمةمذكراتتنفيذإىل

القانوينواجبللاالمتثالعدمعناملسؤوليةعلىالرتكيزمنبدال-باستمرارلعملاخطةجسيعمل و -١٣
الصلةذاتيشمل كافة اجلهات الفاعلة األطرافمتعددإجيايبتوافقبناءعلى –)التعاونعدم(احملكمةمععاونبالت

حدة،علىحالةكلأساسعلىاليت،التدابريعلىواالتفاقُ ددةاحملسرتاتيجياتاالوضعُ )١٩(ليتم بطريقة تعاونية

بطريقةتنفَّذأنوينبغي أيضاشاملة،شراكةخاللمناإلطاريةاالسرتاتيجياتهذهوضعينبغي: "١١٤. الفقرة،٢٠١٤عامتقرير)١٩(
للجدوى من حدةعلىوأن تسمح بتقييٍم على حالةاملعنية،الفاعلةللجهاتاملختلفةاليت تتطلبها الوالياتبالسريةاإلخاللدونتعاونية،
لتعاون،لاألساسيةالقانونيةااللتزاماتيف الوقت الذي تقوم فيه االسرتاتيجيات علىذلك،إىلوباإلضافة. بصورة ممكنةاملتاحةالتدابري

ا حتتاج ".املعنيةلدى اجلهاتتناول جهود االعتقال من منظور تعاوينفإ
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الضماناتمتثله العملخطةمرونةمنومن مث فإن جزءا أساسيا)٢٠(.االسرتاتيجياتهذهيفإلدراجها كون مالئمةً ست
يةواستقاللاحملتملةالفاعلةاجلهاتمجيعسيادةمايةحل- العملخطةيفاملستوياتخمتلفعلىدخلتأُ اليت-املتعددة

)٢١(:اواليا

)٢٢(،)إلزاميةغريطبيعةذات (امة ع(أ) 

الواليات املستقلة احرتام)٢٣(ومنسق؛تعاوينلإلجراءات نهجبوتنفذتوضع (حمددةاسرتاتيجيات) ب(
اجلنائيةاحملكمةأوامرإنفاذ لدعماألخرىالفاعلةاجلهاتاسرتاتيجياتيف التدخلوعدم)٢٤(؛ةيسيادالصالحيات الو 

)٢٥(،)الدولية

)٢٦(،)التقرير بكل سيادة(تدابري) ج(

يفوكذلك،" املساسدون"و" حدةعلىحالةكلعلى أساس  "،"االقتضاءعند"عبارات شكلحتفظات يف ) د(
).عدم اإللزام(سواءعلى حد حمددةولتدابريالعاماملستوىعلى،")قد"أو" جيوز("تقديريةةويلغصياغة شكل

تها موافقَ فعال و الالدول تعاونعملالخطةتطلبتتقدير،الو والشمول،اخلربة،بنيوب ولتحقيق التوافق املطل-١٤
:اجلمعيةيفعليهااملتفقالنهائيةاألهدافلتحقيقثالثيالنهجوالتوافقوهو ما ي)٢٧(،خمتلفةمستوياتثالثةعلى

:العملخطةإقرار) أ(

الصادرة عن دةقيَّ املوامراألتنفيذيفنجاحاحتمال اللتحسنياألساسياالسرتاتيجياملستوىيهالعملخطة
ج و ،")نظماملنهجال("اجلمعيةقضت به كلِّيا اجهي تّتبع و . حملكمةا مرنة اسرتاتيجيةلوضع ضروريهو 

ااملمارسةيفأثبتتتدابريأيةأن يتطلبوهذا. والتنفيذيةالسياسيةاملتغرياتمنالعديدمعهافيتكيميكن أ
يفلتطبيقهانظريامتاحةتبقىحبيثالعمل،خطةيفينبغي أن ُتدرج مذكرات االعتقالتنفيذإىلفضيت

.الدوليةاجلنائيةحملكمةاواليةمتيزاليتاحلاالتمنمتنوعةجمموعة

):القضيةو ،الةواحلاملنطقة،تتعلق ب(حمددةاسرتاتيجياتاعتماد) ب(

يفالواردةالتدابريمنأيٍّ إدراجحيث يتطلب ، الثانوياالسرتاتيجياملستوىهياحملددةاالسرتاتيجياتهذه
الفاعلةلجهاتيسمح ل)٢٨(مرنإطار ثابة مبددةاحملسرتاتيجياتوستعمل اال. أن يكون حمل اتفاقالعملخطة

األطر املتفق عليها ليتم، حسب االقتضاء، تنفيذ تدابري : "يكمن اهلدف من االسرتاتيجيات احملددة يف توفري ١٢خطة العمل، الفقرة ) ٢٠(
".للمحكمةدف إىل ضمان إلقاء القبض على اهلاربني وتسليمهم ملموسة

موعةونتيجة) ٢١( إىل عدم وضع أي العمل،خطةتنفيذمرحلةميكن أن يؤدي االختالف، يفالضمانات،منالطبقاتاملتعددةهلذه ا
املذكورة.التدابريأال ُتدرج فيها أي منأوحمددة،اسرتاتيجية

.٣الفقرةنفسه،املرجع)٢٢(
.١٩و١٠نفسه، الفقرتاناملرجع) ٢٣(
.١٩الفقرة نفسه،املرجع)٢٤(
.١١. الفقرةنفسه،املرجع) ٢٥(
.، الفقرة الفرعية الثانية٢٤الفقرةنفسه،املرجع) ٢٦(
.١٩الفقرة ،٢٠١٥أبريلنيسان/٣،"٢٠١٥العملخطة"املقرر)  ٢٧(
[...]".ملموسة تدابريتنفيذاالقتضاء،حسبليتم،األطر: "[...] ١٢نفسه، الفقرةاملرجع)٢٨(
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املنطقةيف-حدةعلىحالةكلأساسعلى-تطبيقها بصورة ملموسةنميكِ تدابريج بطريقة منظمة بأن تدِر 
سرتاتيجياتملناقشة االالفرصةتتيح أنالعملخطةبينما من شأن ذلك،علىبناءو . املعنيةقضية الو احلالةو 

كلمناقشةتمتعندماحينهيفتَّخذ سيُ ر مقرَّ إىلكليااالسرتاتيجياتهذهمنأيٍّ وسُيعهد مبضامني ددة،احمل
قدالعملخطةيفاملبينةالتدابريمناأيفإن لذلك،ونتيجة.العتمادهاددةاحملسرتاتيجياتواحدة من اال

ومن شأن مكتب املدعية )٢٩(.ةملموسقد يتم وضعها بصورة حمددةاسرتاتيجيةكلمنجزءاال مأتشكل
تام يف الالتحكمأيضامن شأنه وسيكون)٣٠(معينة،قضيةذات صلة باسرتاتيجيةأيالعامة لدى احملكمة وضع 

)٣١(لوبة؛املطالسرية

:ددةاحملسرتاتيجياتااليفإليهااملشارالتدابريتنفيذ) (ج

وتتطلب كل من . العملخطةيفاملشار إليها فرديةالتدابرييف الالعملخطةمنالثالثاملستوىمثليت
يفهامعاجلتَ القائمةاملمارساتتحليلب٢٠١٤عام تقريريفاليت مت حتديدها والتنفيذيةالسياسيةالتحديات

الواليات القضائية يفصورة وافية باختبارهااليت مت املمارساتإدخالخاللمن الدوليةاجلنائيةاحملكمة
سرتاتيجيةيف االالسياسيةالتدابريبينما يتطلب األمر بالضرورة اختاذ أهم ذلك،ومع. والوطنية/املدوَّلةدوليةال

القائمةلممارساتتوحيدا لبشكل كبري هذا القبيل أن متثلمن أخرىتدابريمن شأن فإن)٣٢(،فقطددةاحمل
)٣٣(.تبسيطا هلاأو

بهوهو ما جرى اإليصاء ،)ةالعامةاملدعيإىلمباشرةالتقاريررفع تَ وحدة(داخليةمواردإنشاء متت مناقشة -١٥
قد ذهبت و . كون ضروريةستاليتواملوارداملضافةقيمتهضوءيفو مزاياهمن حيث )٣٤(،٢٠١٤عامتقريريفأولويةك

مكتبهاتنظيميف ةالعامةاملدعيسلطةبمسسيالوحدةهذهمثلإىل العملخطةيفاإلشارةأن إىل الوفودبعض 
التدابريأما . من أجل مزيد من النظراحملكمةإىل هاتفعيلت إحالة متوقد. يتهااستقالليؤثر يف وبالتايل،اخلاص،
.العملخطةيففرتد احملكمةيف داخليةالللقدرةةمكملكونتأناهلدف منها كاناليت)٣٥(األخرىالتنفيذية

مبا تنطوي عليه حاليا من مضمامني شاملة –العملخطةاعتماديستتبع أن قيام اجلمعية ب،ه البنيةهذمنو -١٦
ج   علىوعالوة. احملكمةيةوالدعمَ األطرافالدولعزمعن وإجيابيةواضحةرسالةنشر بتوقعاتاليحققس- كليو

خطةيفاملدرجة)٣٦(املتابعةآلياتخاللمنيف املستقبل سيكون ودائمةفعالةنفيذية تنتائجَ ذلك فإن حتقيق اجلمعية 
.وتنفيذهاالعمل

٣٠؛ الفقرة "املعتمدةاحملددةاالسرتاتيجياتسياقوضمنحدةعلىحالةكلأساسعلى"،)االشرتاط(٢٤. الفقرةنفسه،املرجع) ٢٩(
ميكن ين"،)السياسيالدعم(٣٨؛ الفقرة "احملددةاالسرتاتيجياتيفالتدابريالنظر يف [...] وإدراج هذه[...] ينبغي"،)لألفراداحلوافز(

".احملددةاالسرتاتيجياتإطاريف[...] إدماج.] [..تشمل
).ب(١٧الفقرةنفسه،املرجع) ٣٠(
.٢٠الفقرةنفسه،املرجع) ٣١(
(التهميش).٣٣و،)لألفراداحلوافز(٣٠و٢٨و) االشرتاط(٢٤الفقرةنفسه،املرجع)٣٢(
).الدبلوماسيلدعموغريها من االبيانات(‘)٨’(إىل) ‘١’) (أ(٤٠الفقرةنفسه،املرجع)٣٣(
.١١٠الفقرةنفسه،املرجع)٣٤(
وأنشطةاملعلومات،وتبادلوالتنسيق،التقنية،واملساعدةواإلنرتبول،واملعداتالشرطةتدريبذلكيفمبا(٤٤الفقرةنفسه،املرجع)٣٥(

).واجليشوالسياسات،االتصاالت،
.١٩-١٤و٦١-٤٥الفقراتنفسه،املرجع) ٣٦(
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محددةقضايا- ٣

ريرتقيفالواردة املستفادة الدروسبعضإىل استبعاد عملخطةعليه بشأن تفاوضمنصحتقيقأدىقدل-١٧
٣١احلاليةالفقرةيفسابقاالواردةاإلشارات ذكريأناملقرريودالصدد،هذايفو . من املشروع النهائي٢٠١٤عام 

اصاخلتخفيضال؛قصوى للظروف املخففةوالالدنيااحلدودوضع ): األحكامإصدار األحكام، إنفاذ(إىل) ج(
. تيسري إعادة التوطنياجلنائية؛املسؤوليةانتفاء أسباب؛ األفرادضلبعيف السجن زاياإىل جانب امل،بديلهاتأولألحكام 

مناعتقاهلم و اهلاربني عتتبّ للمحكمةيتيحأنمن شأنه الذي ،داخليموردنشاءإلاملتفق عليه النهجفإن وباملثل،
دوليةواليات القضائية الاليفمت تسجيله أساسياجناح عاملليشكِّ حىت ملموساتنفيذا يتيح ال،تنفيذي أكثرمنظور

.خرىاأل

بعضعنهاأعربتاليتخاوفاملبسبب،النهائيالنصمنالسابقةالصياغة حذف متذلك،إىلباإلضافةو -١٨
ليات حفظ السالم التابعة لألمم معواليات(السياسيوالدعم،)العقوبات(االشرتاط سياساتيتعلق بفيماالوفود،
إىل أن من اآلراء ذهبت املسائل،هذهكلوبشأن  . التاليةالفقراتيفمفصلهوكما،التهميشسياسات و ،)املتحدة

سياسيةاللقضاياحتضرييا آخر جلمعية الدول األطراف من أجل تناول امنتدىطلبيتأنمستفيضةمناقشةشأن إجراء 
.تناوال سليمااملعنيةكثريةال

للنظر فيه حمتملكإجراءناك اعرتاض مفاده أن إدراج العقوبات  كان ه)٣٧().العقوبات("التقييديةالتدابري"-١٩
ق احلاألمنجملسمن شأنه أن يؤدي إىل إقرار بأنه سيكون لسلطة أخرى غري حمددةاسرتاتيجياتأيوضععند

.واحدطرفمناملعتمدةللعقوبات الشرعيةوأنه قد مينح، بوجه خاص، التدابريهذهفرضلقانوينال

إلطاراألولويةمنح إىلبدال من ذلك، ،دفالعملخطةأنإىلأشارقد املقرركان الصدد،هذاويف-٢٠
امنسياسيةتدابريأييفللنظروتعاويناألطرافمتعدد الصادرة مذكرات االعتقالتنفيذلتحقيقمواتيةتكونأنشأ
:اخلصوصوجهعلىو . الدوليةاجلنائيةاحملكمةعن 

جناحنسبةلتحقيقاخلاصة بيوغوسالفيا السابقة الدوليةاجلنائيةاحملكمةات عامال رئيسيا لوالية كانت العقوب)أ(
فرضتها الدول فرادى العقوباتوهذه )٣٨(.البلقانحاالتيفاالعتقال مذكراتتنفيذيفيف املئة ١٠٠

)٣٩(؛فقطاإلقليميةملنظماتاو 

)٤٠(التعاون؛تسريع لالدوليةاجلنائيةكمةاحملأمامقائمة حاالتيفعقوباتفرضتُ مل)ب(

اليت بالدوليتعلقفيماالصلةة الدولية ذاتطتعتمدها السلاليت)العقوبات(التقييديةالتدابري): "د(و٢٧الفقرةفاحتةنفسه، املرجع) ٣٧(
دفاحملكمةمعيقع عليها واجب التعاون ".األصولوجتميداحلظرذلكيفمباهلا،إىل حتقيق االمتثالو

.٤٠-٣٤الفقرات،٢٠١٤عامتقرير)  ٣٨(
.نفسهاملرجع)٣٩(
تسريع أجلمنطرفدولةعلىعقوباتمبفردها بفرضأن هددت دولةواحدةالسودان،حدث يف مناسبةحالةيفذلك،ومع) ٤٠(

.٤١. الفقرة،٢٠١٤عامتقريرانظر. الدوليةاجلنائيةاحملكمةمعالتعاون
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السرتاتيجياتعامإطارعبارة عن العملوخطةَ ةنظريمن الناحية الةعامليالدوليةاجلنائيةاحملكمةوالية أنمبا)ج(
للتطبيق،قابلةتصبحقداليت املستفادةالدروسةاألخري س هذه فال بد أن تعكِ املستقبل،يفستوضع حمددة

.متنوعةحاالتعلى قتضاء،االحسب

صياغة اعتماددعمعلى األطرافالدولحاثَّة،بكثريأقوىموحدةلغويةصياغةاعتماد ببالفعلاجلمعيةقامت )د(
)٤١(؛"العقوباتبشأنقرارات"األمنجملسيفالدوليةاجلنائيةحملكمةة مؤيدة للتعاون مع اويلغ

فهي ال تدعو إىل . عقوباتتعتمد " الصلةذاتالدوليةالسلطة"أنإىلالعملطةخلاملقرتحةغة االصيأشارت )ه(
،العقوباتأنظمةتنفيذيفادية السيوالسلطةاخلربةاحلسبانيفأخذتوإمناواحد،جانبمنعقوباتفرض

ةاسرتاتيجيإطاريفهذا يتمأنه البد أن ب–عقوباتتطبيقإذا ما كان هناك ما يستدعي النظر يف –وتوصي
نهجتمنح األفضلية لسالعملخطةفإنلذلك،ونتيجة. الصلةذاتالدوليةالسلطةإىلواستناداعليها،متفق

متفقاسرتاتيجيةيفال ميف أن تساهم أالدولقراراتاحرتامبينما تقبل لعقوبات،فيما يتعلق بااألطرافمتعدد
جملسسلطةمنأوسع" الصلةذاتالدوليةالسلطة"إىلاإلشارةفإن املستفادة،الدروسعلىوبناء. عليها
تندرجإجراءاتختاذالاألخرى الفاعلةلجهاتلالكافيةاملرونةإلتاحة وذلك،السابعالفصلالواردة يف األمن
.األمم املتحدةميثاقشرعيةإطارضمندائماهذايبقىينبغي أن حنييف،ااختصاصهنطاقضمن

، حسب االقتضاء،أن يشملضاعرت كان هناك القد  )٤٢(.التابعة لألمم املتحدةمالسالحفظقواتواليات-٢١
ةويلغصياغة إدراج على )٤٤(األمنجملسمع تشجيعَ ال)٤٣(إلقاء القبضاسرتاتيجيةبالصلةذاتالفاعلةاجلهاتدعمُ 

اجلنائيةاحملكمةالصادرة عن ال مذكرات االعتقإنفاذ يفللمساعدةاملتحدةلألممالتابعة السالمحفظقوات والياتيف
أحد جانبتقف إىل اعلى أإليهانظريُ ينبغي أال و ،إنه ينبغي لقوات حفظ السالم أن تبقى حمايدةوقيل. الدولية

. تسليموالاالعتقالعملياتيفومباشرةفعالةشاركة مبتفويضٌ هناككانإذااألمر عليهسيكونمثلما النزاع،أطراف 
كان"والياتالاللغةيفالدوليةاجلنائيةاحملكمةمعالتعاونإىلعامةإشارةذُكر أنه لو كانت هناك ك،ذلمنبدالو 

.ة"مقبولكونتأنميكن

الدولية،اجلنائيةاحملكمةلوالية تكاملالدورببالفعلقر تُ األمنجملسممارسةأنذكر املقرر الصدد،هذاويف-٢٢
الدولسيادةمسو على يف الوقت نفسه بقاء اإللضماناحلاالتمنالعديديفالسالمحفظوالياتصياغةتمتحبيث 
:يف التكامل على حد سواءحملكمةاودور

)٤١ (
ICC-ASP/13/RES.3التعاونمناملزيدتيسريإمكانيةاستطالععلىرافاألطالدولحتثّ : "١١الفقرة،)٢٠١٤(التعاون

األمنحييل جملسعندماووضوِحهاالوالياتمالءمةِ ضمانمنهابوسائلاإلقليمية،واملنظماتالدوليةاحملكمة واملنظماتبنيوالتواصل
األمميفاألعضاءالدولمجيعجانباون منوالتعهلا؛واملايلالدبلوماسيالدعموضماناحملكمة،إىلاحلاالتاملتحدةلألممالتابع

إعدادذلكيفمبااألمن،جملسعملجماالتسائرسياقيفاحملكمةومراعاة واليةاحلاالت،هذهبإحالةيتعلقفيماواملتابعةملتحدة،
اجلمعية يف السنواتقراراتيفضاأيالصياغة نفسهاوكانت" الصلة؛ذاتوقراراتهاملواضيعيةومناقشاتهبشأن العقوباتقراراتهنصوص
.١٢الفقرةICC-ASP/11/Res.5و) ٢٠١٣(١٢. الفقرة،ICC-ASP/12/RES.3املثال،سبيلعلىالسابقة،

معبدعم التعاوناالقتضاء،عندبأن تقوم،املتحدةلألممالسالمحفظف عملياتُتكلِّ ): "ب) (‘٩’(٤٠الفقرةنفسه،املرجع) ٤٢(
".مذكرات االعتقالتنفيذيفاملساعدةذلكيفمباالدولية،يةاجلنائاحملكمة

.٤٠الفقرة فاحتةالعمل، خطة)٤٣(
.)‘٩’(نفسه،املرجع)٤٤(
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تتضمناملعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية االتالعديد من احليفاملنتشرةالسالمحفظقواتواليات)أ(
ففي )٤٥().مايلالكونغو الدميقراطية، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورة(االعتقال مذكراتتنفيذتيسريبالفعل
األوىل سؤوليةامل،لحالة لتشمل، من بني ما تشملهلالصياغة بتكييف األمنجملسقام احلاالت،هذه مجيع

متثالاللنفسهالوقتويفالدولية،اجلرائمنعاملسؤولنيعلىالقضائيةالواليةممارسةصاحبة اإلقليم يف لدولةل
السلطاتساعدةمباملتحدةلألممالتابعة السالمحفظعملياتن لذَ يؤْ حنييفاحملكمة،معالتعاونواجب ل

)٤٦(.االعتقال الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدوليةمذكراتتنفيذيف احمللية

هوأو(ضروريا قوةللالشرعياالستخدامما يكون بقدرمهم أمر التعريفحبكمهيالسالمحفظوعمليات)ب(
يكمن العملخطةمناملتوخى اهلدفأنومبا )٤٧().عتقاالتاالتنفيذإىلتؤدياليتاألخرىاتاملساعدتقدمي

الصدد،هذاإىل ذلك يففضيمن شأنه أن يُ القوةاستخدامفإن،مذكرات االعتقالاحتماالت إنفاذ تعزيزيف 
؛)األدلةمجع املثال،سبيلعلى(الذات الصلةاألخرى اون يتعلق األمر بواجبات التعما بقدرليسولكن

ملعاجلةاملناسبالسياقوهو )٤٨(التعاون،بشأناجلمعيةقرارات يفالتعاون إىلعامةإشارةمت بالفعل توحيد لقد )ج(
خطةخاللمنوالتسليم عتقالأن يتم تناول واجب االقررت بدال من ذلك اجلمعية إال أن . ككلالتعاون

ونتيجة. عتقالاالحتقيق عمليات إىلتفضيتنفيذيةأداةلتكون مبثابة ،ذات هدف حمدد،بوجه خاصعمل
،وميكن. زكَّ املَر هدفهامعيتعارضمن شأنه أن العملخطةيفككل التعاونإىلعامةإشارةفإن وجود لذلك،

سياقيف،التسليمو عتقالاالب واجنطاقخارجاليت تقع ،األخرىالتعاون أنشطةبدال من ذلك، تناول 
.الست والستنيللتوصياتاحلايلاالستعراض

اليتالسالمحفظقواتوالياتاحلاالتمنعدديفبالفعلاعتمداألمنجملسأكثر، مبا أن عامبشكلو -٢٣
اقرارايف،اتدعو أيضاجلمعيةقد أخذت و –الدوليةاجلنائيةاحملكمةالصادرة عن عتقالاالمذكراتإنفاذ تدعم

الصلة.ذاتالدويلاألمنجملسقراراتمنمقتطفاتعلىالتقريريف هذا٢حيتوي التذييل ) ٤٥(
] حكومة] [سلطات[إىل تقدمي الدعم): "د(٩)، الفقرة ٢٠١٥(٢٢١٧لس األمن قرار جمالدميقراطية،الكونغومجهورية) ١() ٤٦(

ومع املنطقةدولمعبسبل منها التعاون] دوليةجرائمارتكابعناملسؤولنيأولئك[العدالةوالعمل معها إىلالدميقراطيةالكونغومجهورية
."الدوليةاجلنائيةاحملكمة

وتسليمهم] الدوليةاجلرائم[عناملسؤولنياعتقال: "(أ)(ج)٣٣)، الفقرة ٢٠١٥(٢٢١٧ن الوسطى، قرار جملس األمأفريقيامجهورية) ٢(
يفالدوليةاجلنائيةومع احملكمةاملنطقةدولمعالتعاونخاللمنالعدالة،تقدميهم إىلميكنمجهورية أفريقيا الوسطى حىتسلطاتإىل

".اختصاصهااليت تدخل ضمنحاالت اجلرائم
ا السلكات املالية،): "‘١’) (ه(١٤)، الفقرة٢٠١٥(٢٢٢٧قرار جملس األمن مايل، ) ٣( حسب اإلمكان دعم اجلهود اليت تضطلع 

ا، من أوالاقتض كانت قد يف مايلاالنتقاليةمراعاة أن السلطاتمع] الدوليةاجلرائم[جل مقاضاة املسؤولني عن اء ومبا ال خيل ملسؤوليا
".الدوليةاجلنائيةاحملكمةإىل...] [أحالت الوضع يف بلدها 

األمم املتحدة يف لبعثةتسمحاليتالدوليةاجلنائيةواحملكمةاملتحدةبني األممالتفاهممذكرةإىلأيضا) ٢صفحة(٢يشري التذييل )٤٧(
االت األمنية ويف جمال النقلاللوجستيةأيضاولكن،)٩ادةامل(والعسكرية،)١٧املادة(مجهورية الكونغو الدميقراطية بتقدمي املساعدة يف ا

).١٠املادة(إىل جانب االستخبارات،)٨و٥املادتان(
)٤٨(

ICC-ASP/13/RES.3التعاونمناملزيدتيسريإمكانيةاستطالععلىاألطرافالدولحتثّ : "١١الفقرة،)٢٠١٤(التعاون
[...] والتعاون مناملتحدةلألممالتابعاألمنجملس[...] منهابوسائلاإلقليمية،واملنظماتالدوليةاحملكمة واملنظماتبنيوالتواصل

الصياغة [...] "." وكانتاألمنجملسعمل[...] جماالت سياقيفاحملكمةاملتحدة ومراعاة واليةاألمميفاألعضاءالدولمجيعجانب
-ICCو) ٢٠١٣(١٢. الفقرة،ICC-ASP/12/RES.3املثال،بيلسعلىالسابقة،اجلمعية يف السنواتقراراتيفأيضانفسها

ASP/11/Res.5١٢الفقرة.
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فإن من شأن عدم اإلشارة –)٤٩(العقوباتذلكيفمبااملمارسة،هذهتعزيزإىلاألطرافالدولالتعاون،بشأن سنويةال
لتنفيذدعماأقلبدوستاألطرافالدولوكانت. جوهريسليبتأثريأن يؤدي إىل العملخطةيفاملمارساتهذهإىل 
احملكمةوموقفمعيةللجالعامةالصورةؤدي إىل إضعاف سيهذا كانو . األمنجملسمن الدوليةاجلنائيةاحملكمةوالية

األطرافالدولإن الواقع،يفو . الدائرالنقاشواقعذلك يعكسالحنييفاألمن،جملسمناقشاتيفالدوليةاجلنائية
كأداةالدوليةاجلنائيةاحملكمةمن ادة يف جمال االستفالناشئة األمنجملسممارسةأن يتم اليوم توحيد فعالية بتدعم

.أن تُنفَّذ على حنو متسقو ،الدولينيواألمنالسلمإطاريفتكميلية

افرتاضإىلاستناداحمددة،دولةموجه لحجب إخطارٍ شرعية بشأن شواغلاب عن ر مت اإلع)٥٠(.اهلاربنيعزل-٢٤
تخذيُ ملإذاكان هناك اعرتاض مفاده أنه ذلك،علىةوعالو . املعاهداتلقانونفيينااتفاقيةمبوجبالنيةحسن

واسع، جدل ذلكمنبداليثور، وس،االعتقال يف الدولة نفسها فمن شأن التعاون أال حيظى بالتفضيلذكرةمبخطاراإل
.األطرافالدولبني

قد ف،مادولةالسلطة يف طاملا أن املتهم ال يزال يف،هأنُتظهر املمارسةعلى أن املقررشددالصدد،هذاويف-٢٥
سيؤدي إىل بلعملية،نتائجَ عتقالمبذكرات اال) أخرىدول يفاالقتضاء،عندأو،(الدولةهذهإخطار مثل ال حيقق 

الدروسإىلواستنادا)٥٢(.٢٠١٤عام تقريريفهاومساوئالتهميشسياساتزاياملحتليلجريأُ وقد )٥١(.سياسيجدل
املستوىعلى"القصري،املدىيفاالعتقال مذكراتلتنفيذاألولويةإىل منح العملطةخمشروعخُلص املستفادة،

األول ال يكون النهجعندما) التهميش(الطويلاملدىجتباع ينبغي اِ حنييف،"للغايةسريةوبطريقةتنفيذيال
)٥٣(.اممكن

اإلبقاء على متإذافقطنفيذي تمستوىعلىتنشأقداالعتقاالتتنفيذأن ُفرص تبنياملمارسةومبا أن -٢٦
مذكرة عن مبكركشفوجودعندتضيعأن ،ذلكمنبدال،ميكنالفرصهذهفإن سرية،عتقالاالمذكرات
للمحكمة،التقديريةالسلطةىلإو التجربةهذهىل إالعملخطةوتستند . محكمةللطلوباملالشخصإىل االعتقال
ادولةأير إلخطااألساسي،رومانظاممبوجب الشخصهذاوجود احتمالإىلاستنادا،إذا ما قررت لكبطلبا

حينئذ ينبغيفمعينة،دولةأيإخطارواجب احملكمةقع على يالأنهمبا فضال عن ذلك،و )٥٤(.هاأراضيعلىاملطلوب 

)٤٩(
ICC-ASP/13/RES.3،التعاونمناملزيدتيسريإمكانيةاستطالععلىاألطرافالدولحتثّ : "١١الفقرةالتعاونبشأنقرار

األمنحييل جملسعندماهاووضوحِ الوالياتمالءمةِ ضمانمنهائلبوسااإلقليمية،واملنظماتالدوليةاحملكمة واملنظماتبنيوالتواصل
األمميفاألعضاءالدولمجيعجانبوالتعاون منهلا؛واملايلالدبلوماسيالدعموضماناحملكمة،إىلاحلاالتاملتحدةلألممالتابع

إعدادذلكيفمبااألمن،جملسعملجماالتسائرسياقيفاحملكمةومراعاة واليةاحلاالت،هذهبإحالةيتعلقفيماواملتابعةملتحدة،
".الصلةذاتوقراراتهاملواضيعيةومناقشاتهبشأن العقوباتقراراتهنصوص

".ما دام املتهم يف أعلى مراتب السلطةاملعنية مبذكرات االعتقال،للدولةعدم إخطار: "’‘)٤’(ج)(٣٦العمل، الفقرة خطةمشروع)٥٠(
رغماالعتقال،الدولة مبذكرةهذهإخطارينبغي جتنبالسلطة،أعلى مراتبيفعندما يكون املتهم): "ب(٧٠. الفقرة،لتقريراانظر) ٥١(

ا هي اليت يقع عليها واجب االعتقالأنه وإىل أن يكون الوضع السياسي على األرض مهيئا للتغيري ويتم تقييمه . والتسليممن املفروض أ
".االعتقالعمليةتنفيذوميكن انتهاز فرصأخرى،َمينح األولية لدولقدالتقييديةلتشاورية املالئمة فإن اإلخطار باألوامريف إطار العملية ا

.٧٠-٦٥و٥٩-٥٨الفقراتاخلصوصوجهانظر علىفيما يتعلق بالعزل،. ٢٠١٤تقرير )  ٥٢(
.٣٣-٣٢الفقرتانالعمل،خطة) ٥٣(
يفاملبينةللطلباملؤيدةباملوادمشفوعا،طلباتقدمأنللمحكمةجيوز: "ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةمن النظام األ) ١(٨٩املادة) ٥٤(

يفالدولةتعاون تلكتطلبأنوعليهاإقليمها،يفموجوداالشخصذلكيكونقددولةأيإىلشخص وتقدميهعلىللقبض،٩١املادة
."وتقدميهالشخصذلكعلىالقبض
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سلطاتتعيني علىاقادر املطلوب الشخصيكونعندماصاخوجهوب. فقطنفيذيةالتالناحيةمناملسألةإىلالنظر
أن يكون كما لو عتقالاالذكرةمبالدولةهذهإخطارمن شأن فإن،يؤثر فيهاأوالدولةيفكبريبشكلالقانونإنفاذ

.أن يوافق على اعتقاله وتسليمهاملطلوبالشخصلب من طُ 

ومع. فرديبشكلنها اليت ُيطلب ملدوللقانونياملزما التعاونواجب يعد األساسي،رومانظامومبوجب-٢٧
بعضيفأيضا،يكون ذلك –احملكمةمعالتعاونما باستمرار من واجبها العام بدولةفيهاتهرب تاليتاحلالةيفذلك،

اعتقال وتسليم شخص طلبخطار هذه الدولة بإإذا ما مت -احملكمةألوامرالقانونيةالسلطةإنكار بواسطة احلاالت،
. االلتزامعدممنمزيدسوى املتوقعةنتيجةفلن تكون الالتعاون،عدم االمتثال لواجب سةسياحتديدعلىقادرايكون

قانونيةأمهيةذاتمسألة) التعاونعدمأي(التعاونواجبتنفيذيصبح األساسي،رومانظاممبوجباملرحلة،تلكيفو 
لياتومع مراعاة اآل)٥٥(.احلالةي أحالذالو ما إذا كان هةحاليفكذلكاألمنجملسإىلو األطراف،الدولجلميع

ذاتواملمارسات،اجلمعية املتعلقة بعدم التعاونإجراءاتتفعيلآليات و التعاون،عدميف احملكمةاستنتاجاتاخلاصة ب
ا احلاليةاملمارسةأنأن خنُلص إىل الصعبمنيبدواألمن،جملسويفاجلمعيةيفو املكتب،يفالصلة ليستإما أ
ا أوالدولبنيفيةخال يفو )٥٦(.اجلمعيةداخل الفعالااللتزامعدممناقشةيف حىتأواالمتثال،حتقيقيفناجحةأ

الدولسلطةتآكليهدد بكبريخطرتجنبلاضروريأمرا الوضعهلذاحمتملةبدائليفسيكون البحث ،املقرررأي 
.سواءحدعلىواحملكمةاألطراف

مصلحةإىل ] اإلفراج) د(٣١الفقرة[شارةاإلأنمفادهاآراءعنالوفودأحدأعرباملفاوضات،وخالل-٢٨
".العدالةصلحةملدداحملوغريعامالفهومبامل"فيما يتعلق ،عاما أكثرقلقاتثري العدالة

ات مذكر احتماالت تنفيذ تعزيزيف نيةأعربت عن الاألطرافالدولمجعيةأن املقرريالحظاخلتام،ويف-٢٩
مت تقدمي حنييفو )٥٧(.والدوليةالوطنيةللخرباتشاملتستند إىل استعراض ،ذات طبيعة تنفيذيةتكونبأداةاالعتقال

.املفاوضاتمنالنهائيةاملراحلالواردة فيه إىل املستفادةالدروسمل تصل بعض ،٢٠١٤عامتقريريفاالستعراضهذا

لنظرااملهممنسيكونمستقبال عملها،أساليبجلمعيةإذا استعرضت اأن يف حالة ما أيضااملقررويالحظ -٣٠
).١٨اهلامش أعاله،(ICC-ASP/12/59القرار يفالواردةالتفامهاتكثبعناملقررتتابع وظيفة أنضمانيف

اجلنائيةباحملكمةاملتحدةاألممعالقةاتفاقمن) ٣(١٧واملادة. ) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٧(٨٧دةاملا)٥٥(
.الدولية

) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية) مل جتر أي ٧(٨٧املادة(االمتثالبشأن عدماحملكمةإليهاتوصلتاليتوفقا للنتائج)٥٦(
) من النظام األساسي ٢(١١٢املادة(يف مجعية الدول األطراف سواءالتعاونناقشات ومل تتخذ أي قراران بشأن حاالت معينة من عدمم

).أعاله٥٣اهلامش املرجع،(األمنأو يف جملس) للمحكمة اجلنائية الدولية
)٥٧ (

ICC-ASP/12/RES.3إلقاءتأمنيإىلالراميةامللموسةوالتدابرياخلطواتبأنلِّمتس: "٤الفقرة]: األطرافالدولجلمعية[التعاون
واحملاكمالوطنية،النظمإطاريفاملكتسبةاخلربةإىلباالستنادومنهجي،منظَّمحنوعلىفيهايُنظرأنفيهم يتعنيَّ املشتبهعلىالقبض

ترمي إىل التوصل إىل أداة طريقخبريطةاملتعلقاملرفقتعتمد": ٥رة؛ الفق"الدوليةاجلنائيةاحملكمةعنفضالواملختلطة،الدولية املخصصة
".[...]وثيقة املفاهيم املرفقة اليت أعدها وتؤيدالسرعة، وجهعلىوالتسليملالعتقالاحملكمةتنفيذ طلباتتنفيذية لتعزيز احتمال
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تذييل

اإلطار-أوال

المنطلق–ألف

الدوليةاجلنائيةاحملكمةقدرةبأن) ٢٠١٣(عشرةالثانيةادوريف") اجلمعية("األطرافالدولأقرت مجعية-١
اتنفيذبطول أمد عدمسلباتأثرتواليتهاحتقيقعلى ") احملكمة(" ء إلقاباألمر يتعلقعندماسيماالللتعاون،طلبا

اجلمعيةقررتالصدد،هذاويف. وتسليمهم")نو اهلارب("اعتقالشخاص الذين صدرت بشأهم مذكرات األعلى القبض 
املكتسبة يف اخلربةأساسعلىومنهجية،منظمةبطريقةعمليات االعتقاللتأمنيامللموسةوالتدابرياخلطواتيفالنظر

احبلول أن تتوصل وقررت)١(املفاهيموثيقةاجلمعيةأيدتالغاية،هلذهوحتقيقا. والدوليةالوطنيةالقضائيةالواليات دور
عتقالاالبشأن التنفيذ السريع لطلبات احملكمةتاحتمااللتعزيزيةعملإىل وضع أداة) ٢٠١٤(عشرةالثالثة

)٢(.والتسليم

عن اسرتاتيجيات"تقريريفاملستفادةوالدروسالقضائية املعنيةالوالياتيفالسائدةاملمارساتحتليلويرد-٢
امنملموسةتدابريحيددالذي)٣(،")التقرير(""املشتبه فيهمإلقاء القبض على  إجناز علىإجيايبتأثريهلايكونأنشأ

وتشكل ة ومعاجلة هذه احلاالت على حد سواء.ياحملكمة التقييدأوامرفيها تنفيذيتمالاليتاحلاالتمبنعاالعتقاالت،
االتدابريهذه ولواجلداواألهدافوالعملياتاالسرتاتيجياتتتضمناليت العملخلطةاألساسالتقريريفالواردة ومربرا

ا التدابري وتنفيذها،هذهلوضعالزمنية )٤(.الفاعلةاجلهاتخمتلفدورحتددإىل جانب أ

)١(ICC-ASP/12/36طريق وورقة خارطة الم:ات إلقاء القبض على املشتبه فيهاسرتاتيجياملرفق الرابع، ، تقرير املكتب عن التعاون
املفاهيم.

)٢(ICC-ASP/12/Res.3،٥-٢، الفقرات التعاون.
)٣(ICC-ASP/13/29, Add. 1قدمه املقرربض على املشتبه فيهمسرتاتيجيات إلقاء القتقرير  عن ا.
)٤(ICC-ASP/13/Res.3 تقرير املقدم من املقرر بشأن اسرتاتيجيات القبض وتدعو املكتب إىل بال"حتيط علما: [إن اجلمعية] ٤، الفقرة

تنظر فيها مجعية املناقشات بشأن هذا املوضوع من أجل تقدمي مشروع خطة عمل موحدة بشأن اسرتاتيجيات القبض لكيمواصلة
.الدول األطراف"
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القانونيةسساأل- باء 

التعاونيسريتدفارس متُ اليت )٥(واإلشرافاإلدارةهي وظائف اجلمعية يف العملخلطةالقانونيةاألسس-٣
وال تنشئ )٦(ن.التعاو عدمحاالتومنعاحملكمة،معتعاونالمبقتضى واجب من الدول وغريهااألطرافالدولبني

ا ال تقدم سوى توصيات لتنفيذ االلتزامات و خطة العمل أي التزام قانوين على الدول األطراف  غريها من الدول، مبا أ
الفاعلةهاتاجلملشاركةمفتوحةالعملخطةاملرتتبة مبوجب القانون الواجب التطبيق يف إطار نظام روما األساسي. و 

.وتعاوينطوعيأساسعلى) هاء، الثاينالقسم(الصلةذاتاألخرى

الهدف- جيم 

الكاملاالمتثالضمانعلى النتيجة لتقوم و ،يف االعتقالاألطرافالدولمجعيةاسرتاتيجيةهي العملخطة-٤
.يةتقييدالأوامرهاتنفيذمن أجل احملكمةلطلبات

اعتقاليتمحبيثاإلجراءات،وتنفيذئمةالاملاملبادراتاختاذ ضمانيف العملخطةمنهلدفيكمن او -٥
.تسليمهمو احملكمةعن اعتقالرات الذين صدرت يف حقهم مذكشخاص األ

احملكمةمعلواجب التعاونالقانوينالبعدمنتتناول كالالعملخطةيفالواردةفإن التدابريالغرض،وهلذا-٦
.اهلاربنيعتقالالالالزمةتنفيذية الواألنشطة

البنية-دال 

االعملتقدم بنية خطة-٧ إىلالراميةهلا اعمأمن أجل تنسيقذات الصلةالفاعلةللجهاتشامالإطاراوحمتويا
.يف االعتقالاجلمعيةاسرتاتيجيةمناهلدفلتعزيزالالزمةالتدابريحتديد

:التاليةاألقساميفالعملخطةحمتوياتترد -٨

ددةاحملرتاتيجياتساال-ثانيا
تدابريال–ثالثا
تنسيقال-رابعا

الطريقخارطة-خامسا

) (ب) و(ج) و(ز).٢(١١٢دة املا)٥(
.املرجع نفسه (و))٦(
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محددةالستراتيجياتاال-ثانيا 

المفهوم- ألف 

بذلك،القياماليت يقع عليها واجب الدولاحملكمةعنالصادرةاالعتقالمذكراتتنفيذلالتعاونطلبيدعو-٩
االمتثالفإنلذلك،ونتيجة). والتسليماالعتقال(جراءات الالزمة اإلنفيذتوعلىلتعاونابعامالواجبها تنفيذإىل 

والتحدياتالتعاون،على االستجاية لطلبللدولةالقانوينالنظامعلى كل من قدرةانيتوقفاألهدافللواجب وحتقيق
مبكرة فقد تؤثرمرحلةاالعتبار يفتؤخذ هذه التحديات بعني ملوإذا. التنفيذمرحلةتطرأ يفقداليتالعملية والسياسية

يفقتضي أن تتم معاجلة االستعداد والقدرة على االعتقال والتسليم وتالتعاونطلبنتيجةعلىكبريبشكل
روماتؤدي إىل االنقسام بني أعضاء نظامظهور آثارإمكانيةمع،تعاونالعدمعملياتغري املواتية من سيناريوهاتال

.اخلارجيةالفاعلةاجلهاتومعاألساسي

سواءواجب التعاونتناولتاليتالتدابريتحديدوذلك بشامال،جال االعتقااجلمعية يف اسرتاتيجيةعوتتَّبِ -١٠
اليت حتول لتدابريلوستكون . قق حتققتالتعاونلطلبالسلبيةالنتائجكون تأو عندماحمدد،طلبصدور أيقبل

والسياسيالقانويناملستوىعلىآثارالعمل،خطةيفاحملددالنحوعلى،تقوميهاأوللتطبيقاملواتيةغريالظروفدون 
هذهبعضبينما ميكن تنفيذ ف. املتغرياتمنعددإىلوذلك استنادا،امتنوعتأثريحيث يكون ال،تنفيذيوالوالدبلوماسي

األطرافبنيوالتعاونالتنسيقطلبيتاآلخرفإن البعضالفاعلة،اجلهاتخمتلفقبلمنمنفصلةبسياساتالتدابري
صلةالذاتاملختلفة لسياقاتلوفقاوحمددةمناسبةأطرإنشاءإىلاجلمعيةحتتاجالسبب،وهلذا. تنفيذهايفاملشاركة
ليت اعلى التعاوناملرتتبةاآلثارضوءيفأيضاعمليةالتدابريتناول السيتماألوسع،السياقهذاويف. احملكمةأوامربإنفاذ

باحلالة،احمليطةالسياسيةاملصاحلمثل،اقدر استعداد الدول و املؤثرة علىعنصر من العناصرميكن أن تكون ألي
.الدولبنيالعالقاتوكذلكاملتهم،وضع و 

الموضوع- باء 

ة،الشراكأساسوعلىالصلةذاتالفاعلةاجلهاتمعبالتعاونالدولية،اجلنائيةواحملكمةلجمعيةكن لمي-١١
هذهوضعوينبغي. والقضاياواحلاالتاملناطقخمتلفعلىتنطبق") االسرتاتيجيات("موحدة حمددة وضع اسرتاتيجيات

ا حديثاالأوالقائمةالتحقيقاتمجيعإىلرجوع بالاالسرتاتيجيات اسرتاتيجياتوال ينبغي ألي. يت متت مباشر
اسرتاتيجياتوتنفيذعلى وضعصلةذاتفاعلةجهاتأيقدرةمندحتُ أنهذهالعملخطةأساسعلىعتمدتاُ 

.احملكمة التقييديةأوامرإنفاذلدعممناسبةإضافية وتدابري
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الهدف- جيم 

تدابريتنفيذ ، حسب االقتضاء، يتملعليهامتفقأطرتوفرييف احملددةاالسرتاتيجياتمناهلدفيكمن -١٢
.لمحكمةلهموتسليماهلاربنياعتقالضمانإىلرمي تملموسة

المضمون–دال 

شخاصاألعتقالالالدوليةاجلنائيةاحملكمةأوامربإنفاذصلةهلااليتالعناصرستتناول االسرتاتيجيات-١٣
احملكمة،معلتعاونلالصلةذاتالفاعلةاجلهاتاستعداد علىتؤثراليتالسياسيةالظروفذلكيفمباوتسليمهم،

احتدِّداليتةتقنيالوالعناصر .بذلكالقيامعلىقدر

العملية-هاء 

،١١يف الفقرة املشار إليها سرتاتيجياتتشاور الوثيق مع احملكمة، أن تضع االيف عملها بالللجمعية، كن مي-١٤
حسب االقتضاء.

ا حسب النظر اجلمعية من شأن ت اوعند وضع هذه االسرتاتيجي-١٥ يف األدوار املمكنة اليت قد تضطلع 
:االقتضاء

مة،احملك)أ(
اجلمعية،و )ب(
الصلة،ذاتاألخرىوالدولاألطرافالدولو )ج(
ل غري األطراف،و والد)د(
العامة،واجلمعيةالفرعية،وأجهزتهاألمنوجملسالعاماألمنيذلكيفمبااملتحدة،األممو )ه(
مبااحملكمة،مبهامالصلةذاتاملسائلعلىاليت لديها واليةواإلقليميةالدوليةاملنظماتو )و(

واألمن،والسالمالقانون،وإنفاذ،عدالةالذلكيف
.احلكوميةغرياملنظماتذلكيفمبااألخرى،الفاعلةاجلهاتو )ز(

يفتأخذنأوقضية وحالةنطقةملاحملددة وضع االسرتاتيجيات يفالفاعلةاجلهاتخمتلفينبغي ملشاركةو -١٦
جماليفوتعملالسياقهذا يفاليت تؤثر افغري األطر الدولاستشارةكن ومي. صلةالذيسياقاليفدورهااالعتبار

.االقتضاءحسبوضع االسرتاتيجيات،
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احملددةبوضع االسرتاتيجياتالصلةذاتالفاعلةاجلهاتغريها من و باملنظماتقائمةوضعميكن و -١٧
.احملكمةمع، وذلك بالتشاوراواالحتفاظ 

ددة للمنطقة واحلالة.احمليجياتيف وضع االسرتاتاملبادرةزمامأن تأخذ اجلمعية من شأن و -١٨

التنفيذ-واو 

كالاالعتباريفاألخذمع،تعاونيةبطريقةاالسرتاتيجياتتنفيذبالصلةذاتالفاعلةاجلهاتأن تقوم ينبغي-١٩
ادورهامن املستوينيعلىوالتنسيقالتامالتشاورلضمانآليةأنشئت الغاية،هلذهوحتقيقا. السياقهذايفوقدر
م السيادية ،ة لكل املشاركنيلتقسهام اململ االحرتام التام للظ، وذلك يف تنفيذيوالياسيالس ودون اإلخالل بصالحيا

ماو  ).الرابعالقسم(االقتضاءالسرية حسب املتلعقة بلتزاما

السريةحماية-زاي 

حبمايةالتعاوينيذهاوتنفاالسرتاتيجياتلوضعشاملةعمليةيفالفاعلةاجلهاتخمتلفل إشراكال خيِ -٢٠
احلصريةخاضعة للمسؤوليةاالسرتاتيجياتمنميكن أن تبقى أجزاءاخلصوص،وجهوعلى. احلساسةاملعلومات
.سريتهاتطلباترهنا مبوذلك الفاعلة،اجلهاتملختلف

التدابير-ثالثا 

لتنويعنتيجةهي الناجحةلعتقااالسياساتأنإىلالدوليةالقضائيةالوالياتمناملستفادةتشري الدروس-٢١
األساسية العواملومشلت. التحدياتهلذهوالعمليالقانوينالبعدعلىبناء،عتقالاالمذكراتلتنفيذاملتاحةاألدوات

،)شرتاطاالوسياساتاملتحدة،واألممالدولدور(ذات طبيعة سياسيةعناصرَ الناجحةعتقالاالسرتاتيجياتال
).األرضعلىالعسكريةعدةواملسا،التعّقبووحداتوالتعاون،التنسيق(على حد سواءتنفيذيةو 

احملكمةمعللتعاونالواجب القانوينىلاستنادا إالعناصرمنمزيجعلىاجلمعية يف االعتقال اسرتاتيجيةقوم وت-٢٢
.نةو ر املو هنيةتتسم باملهياكلخاللمنلعتقااالو عقبالتأنشطةلقيام بلالالزمةتنفيذية الاألدواتوعلى

اامبهدفها،أساسعلىالعملخطةمبوجبتوضع اليتوتصنَّف التدابري-٢٣ ستعداد الالظروفيئةإىلرمي تأ
.أخرىناحيةمنكفاءةعمليات تتسم بالوتنفيذولتعزيزمن ناحية، لتعاون،لواألفرادالدولاملعنيني من 
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شتراطاالسياسات: للدولحوافز- ألف 

وضمنحدةعلىحالةكلأساسعلىاالشرتاطسياساتتنفيذيفالنظراألطرافمعية والدولينبغي للج-٢٤
كعامل تأثري للدولواملاليةواألمنيةاستخدام املصاحل السياسيةأجلوذلك مناملعتمدة،احملددةاالسرتاتيجياتسياق

خرى ذاتاألفاعلةالهاتاجلدعوة وميكن.احملكمةعنالصادرةعتقالاالمذكراتإنفاذيفواجب التعاونإطاريف
ا يف وضع االسرتاتيجياتصلةال نبغي أن يشمل النظر وي.االقتضاءحسبتنفيذها،يفإىل املشاركةاليت متت استشار

هذه تنجّر عن أي نتائج سلبية باملنافع املتوقعة مقارنة قياس حيث ميكن شرتاط تقديرا شامال للتأثرييف سياسات اال
بري.التدا

بكل سيادة إرادة الدول يف أن تقرر تباره حيد أو خيل بأي طريقة كانت مناعبهذا القسم جيوز تفسري أي شيء يف وال 
التزام يهدف إىل تنفيذ سياسات االشرتاط.ول يف أي خالد

:االشرتاطسياساتكفل تنفيذيأنينبغيو -٢٥

؛مكافآتأن تؤدي إىل اليت ميكنالنتائجبشأن ما هي ذلكيفمباواضح،اللتواصلا)أ(

الدول املتلقية للطلب؛مناملضادةالتكتيكاتلتجنبوذلكاملعنيني،الشركاءلدى االتساق )ب(

؛الفهمسوءلتبديدوذلكاملتساوي يف احلاالت املتماثلة،التطبيق)ج(

.ناوراتاملتفاديإىلدفقويةتوعيةسياسة)د(

شرتاط مع االسياساتتكييفأجلمناملرونة منفيةكابدرجةاالحتفاظاحملددةينبغي لالسرتاتيجياتو -٢٦
.الظروف

، وطبقا ملبادئ ميثاق األمم االقتضاءحسبددة،احملسرتاتيجياتااليفالتاليةاملكافآتوميكن إدراج -٢٧
:وتشملاملتحدة، دومنا إخالل بصالحية الدول فرادى يف تنفيذ هذه املكافآت والتدابري، 

أواملراقبالعضو أو مبركزيتعلقفيما،الدوليةاحلكوميةأويميةاإلقلاملنظماتيفاملشاركة)أ(
؛املرشح

سيادة القانون؛لتطويرذلكيفمبا،القدراتبناءيفاملساعدة)ب(

:ذلكيفمبااإلنسانية،املساعداتباستثناء،معونة التعاون)ج(

؛والسياسيةجتماعية،واالوالبيئيةاالقتصاديةالتنميةلدعمبرامج. التنميةمساعدات) ‘١’(
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البنكومنةالثنائياملساعدة ذلكيفمباوالقروض،املعونة املالية . املاليةاملساعدة) ‘٢’(
؛لالستثماراألورويبوالبنكالدويل،النقدوصندوقالدويل

االقتصاديةاملساعدةتقدميإىلدفثنائيةتعاوناتفاقيات. االقتصاديةاملساعدة)‘٣’(
الدولية؛الديونعبءتخفيفلخطةلوضع أوتجارية،المتيازاتاالو 

ومتعددةثنائيالالربامجذلكيفمباالعسكرية،املساعدةبرامج. العسكريةملساعداتا)‘٤’(
؛األطراف

.مساعدةأخؤى للبرنامجأي. أخرىمساعدات)‘٥’(

لألفرادحوافز- باء 

وتنفيذها والسلبيةاإلجيابيةالعناصرمنزيج موضع يفتنظرأنالغري والدولاألطرافللجمعية والدولكن مي-٢٨
والتعاونالطوعيالستسالمباإجيايباختاذ قرار تيسريوإىلالعدالة،وجه منروب اهليفعن االستمراراألفرادردعدف 

ا ياليتالعملياتيفاملسامهةأواالدعاء العام،مع .اهلاربنيعتقالالاإلنفاذلطاتوسالدويلالقضاءقوم 

وذلكالتالية،املعايريأساسعلىوضعأن تفة،املستهدَ والعقوباتاملكافآتذلكيفمبااحلوافز،ذهوينبغي هل-٢٩
:العدالةوجهمن يف حالة هروبمقابل عيوب البقاء احملتملةاملزايا تقييميفعليهاالعتمادميكنعنصراتصبححىت 

؛قاملسبَّ حديدتال)أ(

؛نافعاملتقييماملستهدفنيشخاصلألميكنحبيثحزمة شاملة،توفري)ب(

امناليتوالنتائجالعمليةذلكيفمباواضح،التصالاال(ج)  ؛مكافآتإىلتؤديأنشأ

؛املستهدفنيشخاصاألتعاوندوناالعتقالإذا ما متنطباقاالعدم)د(

.التنفيذمرحلةيفأيضاالتوقعاتإدارة)ه(

وضع احلوافزيفظرالناحملكمة،معبالتشاوروذلكالصلة،ذاتالدولغريها من و األطرافلدولينبغي لو -٣٠
،ها يف التنفيذوأساليبالقانونيةأطرهاعلى الصلةذاتالتغيرياتإدخالطريقعنذلكيفمباوتنفيذها،شخاص لأل
.ددةاحملسرتاتيجياتاالهذه التدابري يفإدراج و 
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، وفقا للنظم القانونية ذات الصلة. وال بد من النظر يف أي االقتضاء، حسب التاليةتدابرياليفالنظروينبغي-٣١
، مع احملافظة متاما على سيادة السلطة ذات الصلةجلهات ختلف املالواضحة يف إطار الصالحيات )٧(بريمن هذه التدا

:ذات الصلةامالقضاء يف تنفيذ األحكيةالتشريعية، واستقالل

:العقوبات)أ(

؛)التقاعديةواملعاشاتالرواتبمثل(توالبدالاملاليةستحقاقات االجتميد) ‘١’(

أوالدوليةالعقوباتنظامإطاريفسواء(املصرفيةاحلساباتذلكيفمبااألصول،جتميد)‘٢’(
؛)اإلقامةأواجلنسيةدولةيف

من ء، ومراعاة ما يلزم ، حسب االقتضا)والتأشرياتالسفرحظر(على الدخولالقيود) ‘٣’(
.االقتضاءىل رفع هذه القيود، حسب إمليات واحلاجة عاملرونة اليت تتطلبها ال

:االحتجاز)ب(

املساعدةضمانذلكيفمبا(الدوليةاجلنائيةاحملكمةإجراءاتخاللاملساعدةتقدمي) ‘١’(
؛)تسليمالقبلالوطنيةاإلجراءاتيفالقانونية

التأشريات،وإصدار،مدفوعة التكاليفزيارات(العائليةوالزيارات تاالتصاالتيسري )‘٢’(
مركزيف ،)بالصوت والصورةو اهلاتفيةاالتصاالتمثلاالتصاالت،مرافق وضع و 

؛على حد سواءاإلفراجوعنديف احملكمة اجلنائية الدولية االحتجاز

خاللمنأومباشرةعنيةاملالدولتدفعه (االحتجازأثناءاألجردفع حد أدىن من )‘٣’(
).صندوق

:هاوإنفاذاألحكامإصدار)ج(

ن متثل حافزا على الصعيدين الوطين والدويل، أتطورت ربة اليت أساس اخلأي تدابري ميكن، على 
ائيا عن شركائهم ملنع وقوع جرائم  .هداف خطة العملأدعم لللمتعاونني مع العدالة أو ملن ختلوا 

:اإلفراج)د(

الدوليةاجلنائيةحملكمةمن أحكام احكمأيتنفيذأوليهعمتفقبلدإىل ملبكرااإلفراج)‘١’(
)٨(؛)لعدالةاصاحلإذا كان هناك ما يضر مبإال(يف هذا البلد 

ا سلطات،اإلفراج) د(واألحكامإصدار) ج(و،االحتجاز) ب(الفقراتيفالواردةالتدابريأنوماملفهمن)٧( خمتصةتشريعيةإذا ما اختذ
لسلطة القضاء التقديرية.املستقلةاملمارسةطريقستحتاج إىل تنفيذ عنسيادة،ذات
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.القضائيةاإلجراءاتمناالنتهاءعنداإلقامةوضع من أوضاع منح)‘٢’(

:أخرىتدابري)ه(

عتقال،االإىلتؤديمبعلوماتيليدملنلمكافآتلعلناُتشِهر خاصةبرامج)‘١’(

.برامج وطنية إلدارة املخربين)‘٢’(

.التعقبمرحلةيفحساسةملصادرمتاحةموارد)‘٣’(

الهاربينعزل- جيم 

أن متنح احملكمة،عنفضالالصلة،واملنظمات ذات الدولغريها من و األطرافلدولوالجمعيةينبغي ل-٣٢
ايفاألولوية مذكراتنفاذإلهذه،العملطةتبعا خلتوضع اليت ددةاحملسرتاتيجياتااليفوكذلك،اخلاصةاسرتاتيجيا

.للغايةسريةوبطريقةتنفيذي الاملستوىعلىو ، وذلكاملدى القصريعلى عتقالاال

الصلة،ذاتاألطرافغريها من الدول و لجمعيةينبغي ل،طويل املدى أكثراجالظروفتتطلبعندماو -٣٣
مناحلددف وتنفيذها التهميشسياساتاعتماديفحدةعلىحالةكلأساس  علىأن تنظر كمة،احملعنفضال

.طلقاءالبقاءعلى اهلاربنيقدرةيف تؤثراليتالظروف

ايفالسياساتهذهإدراج الصلةذاتلجهاتلميكن و -٣٤ ددةاحملسرتاتيجياتااليفوكذلكاخلاصة،سياسا
القسم(االستعراضقيدالسياسات املقررةفعاليةبقي أن تُ رصدآليةميكن لوجود و . هذهالعملطةبعا خلتتوضع اليت 
).الرابع

صلة،ذاتعناصرمراعاة أي معتنفيذها،من املتوقعةامليزةتقييمىلإالعزلسياساتتستندأنوينبغي-٣٥
:ومنها

األمرحبكمالسلطةأوما،لدولةالعسكريأوديناملاملنصب يف الرتتيب مثل ،وحالتهاهلاربصفة)أ(
معينة؛أراضيعلىالواقع

هلذهتنفيذية والالسياسيةالتأثرياتعنفضالوالطويل،القصرياملدىعلىاملتوقعة النتائج)ب(
.السياسات

؛قررة متاحةاملالعسكريةالعملياتأن تكون )ج(

من١٠البابمبوجبيف إطار سلطتهاالعدالةمصاحلبتقييماإلجراء،املسلم به أن احملكمة هي اليت تقوم، حتقيقا للغرض من هذامن)٨(
.اإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمنالصلةذاتواألحكاماألساسيالنظام
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السكانمتكنيمثل(ةتقنيالالوسائلذلكيفمبا،عتقالاالمذكراتنفاذإلعملية فرصأيفراتو )د(
.العدالةيف جمال كافأةبرنامج املو ،)اهلاربنيوجودعن املناسبالوقتيفمن اإلبالغ املتضررين

:حسب مقتضى احلال، ومنها،العزلسياساتيف النظرميكن و -٣٦

؛سراعملياتالتنفيذميكنالعندماأخري،كمالذختومةاملغري عتقالاالمذكرات)أ(

الصلة؛ذاتالقوائميفاهلاربنيإدراجأي،العقوبات)ب(

ا ذايترصدآليةوجودمع،الضروريةغريصالت الجتنب)ج( الدول؛تقوم 

:يفتنظر الصلة،ذاتاالسرتاتيجياتضمنأي،جراءات قضائيةإ)د(

)٩(الزمن؛منطويلةلفرتةقائمةعتقالاالمذكراتتكون عندمااختاذ التدابري املالئمة )‘١’(

؛٥٦ن التدابري املشار إليها يف املادة اختاذ أي م)‘٢’(

اورةالدولو احلالة بلدانقبلمناملشرتكةاإلحاالت‘)٣(’ .هلاا

السياسيالدعم-دال 

داخلذلكيفمبا،ذات الصلةواملنظماتالدولغري ها من و األطرافوالدولجلمعيةينبغي أن تواصل ا-٣٧
تمع نظاممبوجبلاللتزاماتاالمتثالضمانمن أجل لمحكمةلوالدبلوماسييالسياسهادعموتعزيزقدمي ت،املدينا

.املتحدةاألمموميثاقاألساسيروما

ذا عناصرإدماجعنفضالالصلة،ذاتالداخليةواألدواتالسياساتاعتمادالدعمهذاشمليأنكن ومي-٣٨
.احملكمة التقييديةأوامرتنفيذلتعزيزومتكاملةمةمنظعمليةتوفريدفوذلكددة،احملسرتاتيجياتاالإطاريفالشأن

رحلةامليفتسليمالو عتقالاالعلى التعاونلواجب االمتثالتعزيز والدبلوماسيالسياسيالدعمتدابريوينبغي ل-٣٩
.حملكمةاطلباتفيها أن تُرفض ميكن حمددةحاالتمستوىعلىأيضا و التنفيذ،تدابريرصدوذلك بالوقائية،

، يليماعتقالالااجلمعية يف اسرتاتيجيةبالصلةذاتالفاعلةاجلهاتالذي تقدمه دعمالتضمنيأنيوينبغ-٤٠
االقتضاء:حسب 

:ذلكيفمبا)١٠(والدبلوماسية،الوسائل السياسية)أ(

).٢(٦١مثال ذلك أن تأييد التهم ميكن أن جيري غيابيا مبوجب املادة )٩(
)١٠(

ICC-ASP/6/Res.2 ،٢٣، الفقرة مورقة املفاهي؛ ١٧)، التوصية ستون بشأن التعاون (التوصياتالتوصيات الست وال، املرفق الثاين
‘).٢’و(‘) ١(’



ICC-ASP/14/26/Add.1

26A1-A-161115 ٢٤

األطراف؛املتعددةاهليئاتمنوغريهااملتحدةاألمميفوااللتزامات،)١١(العامةالبيانات)‘١’(

اليت املعنية،الدولمعرمسيةالغريأوةرمسيال،ةباشر املغريأو) ةالثنائي(ةاملباشر الت االتصا)‘٢’(
بذلك؛للقياماملستعدة الدولدعموعلى،عتقالمذكرات االتنفيذيسريتإىلدف

؛رمسيةالغرياألطرافتعددةاملشاوراتامل)‘٣’(

األطراف؛واملتعددالثنائياحلوارأعمال ولاجديفدراجاإل)‘٤’(

؛ات مجعية الدول األطرافدور ناء ثأالعامة املناقشةيفلبيانات غة اللغوية لاصيال)‘٥’(

)١٢(؛الدوليةاجلنائيةللمحكمةاألطراف مؤيدةمتعددةأووطنيةسياساتوضع‘)٦’(

معنية؛دولةسفريواستدعاءاملساعي)‘٧’(

)١٣(؛الصلةذاتاالتفاقاتيفالدوليةاجلنائيةللمحكمةؤيدة مبنودإدراج )‘٨’(

وتشمل:األمن،جملستدابري تقوم اجلهات ذات الصلة بتعزيزها يف اتفاقها مع)‘٩’(

شروطالوحتديداألخرى،راتاوالقر اإلحاالتوتنفيذإعداديفتشاوريةعملية- أ
اعتمادلخالمنذلكيفمبا،اإلحاالت نافذةتصبححىت استيفؤها الواجب 

؛االقتضاءحسب،لغة أوضح يف القرارات

لتشمل التعاون مع احملكمة املتحدةلألممالتابعة السالمحفظقواتواليات-ب
؛اجلنائية الدولية

وكذلكقضائية،الو ؤسسيةاملسائلعن املالدوليةاجلنائيةاحملكمةرئيستقارير- ج
والتمويل؛ياسيةالساملسائلغن العامةاجلمعيةرئيسر يتقار 

باإلضافة إىل والتسليمعتقالاالعمليةيفالتطوراتمعتتماشىعقوبات-د
.تقارير املدعي العام املنتظمة

:التنفيذتدابري)ب(

واملساعدة) التسليمو عتقالاال(التعاونطلباتسمح بالتعامل مع توطنيةإجراءاتتنفيذ) ‘١’(
الدولية؛اجلنائيةاحملكمةالصادرة عن 

التكامل؛املتعلقة بالتشريعاتتنفيذ) ‘٢’(

.٤٨املرجع نفسه، التوصية )١١(
SWD (2013) 26أداة لردم اهلوة بني العدالة الوطنية والدولية-وثيقة عمل مشرتكة للموظفنيمثال ذلك، مفوضية االحتاد األورويب، )١٢(

final ٢٠١٣كانون الثاين/يناير ٣١، املؤرخة يف.
.كوتونواالحتاد األورويب/اتفاق ) من ٧(١١املادة )١٣(
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لطلباتاالستجابةعلىالوطنيةالتدابريقدرةلرصد،لتحققلآليةأوإطار متفق عليه،)‘٣’(
التعاون؛

قبولأواإلحاالتإعداديفكاملبشكلتعاونبالالدولمنملموسالتزام ) ‘٤’(
.االختصاص

تمعدور)ج( :املدينا

اجلهاتمعاملعلوماتوتبادلاإلقليمي،ودوناإلقليميصعيدالعلىحداثاألرصد‘)١(’
؛املبكرلإلنذارآليةإطار يفاملنطقة،يفاملوجودةالفاعلة

.يةتقييدالوامراألتنفيذبللمطالبةاحملليةالقضائيةالواليات استخدام) ‘٢’(

العمليات-هاء 

أن تركزالدوليةواملنظماتالصلة،ذاتالدولغريها من و ة،واحملكماألطرافينبغي للجمعية والدول-٤١
يفمبا،اليت تتسم بطابع مهينللعملياتاألولويةنح مبالصادرة عن احملكمةعتقالاالمذكراتإنفاذدعميفأنشطتها

االدعاء،وسلطاتالتقين لدى الشرطةاملستوىعلىالقائمة التنسيقوآلياتالقدراتوتعزيزتقييمخاللمنذلك
، مزيد من التدابري التنفيذيةاحملكمَة على النظر يف اختاذ عُ [ويف هذا الصدد تشجِّ جديدةأخرىوضع االقتضاء،وعند

م]إنشاء اليت قد تشمل  .قدرة داخلها تتسم باملهنية للقيام بعلميات البحث عن اهلاربني وممتلكا

ة لعمليات احملكمة ما يلي:وميكن أن يشمل الدعم الذي تقدمه اجلهات ذات الصل-٤٢

،واألساليباتتقنيالعلىالدوليةاملساعدةبرامجشمل بحيث )١٤(،واملعداتالشرطةتدريب)أ(
العدالة؛لربامجخاصةمكافأةرصد وكذلك،وظفنيواملكنولوجياتتوال

وملوظفيتمل وجود املتهمني فيهااليت حيُ بلداناليفالوطنيةالشرطةلقواتتدريبأنشطة: نرتبولاأل)ب(
؛ "عميمتلا"وغري املختومة عتقالاالمذكراتجلميعحلمراءاالنشرة استخدامو ؛العاماملدعيمكتب

؛وامللصقاتالعامةاحلمالتعن طريق ذلكيفمبااملشرتك،التواصلتعزيزو 

ذلكيفمبا،حدةعلىحالةكلأساسعلى ذلك،تتطلباليتاحملليةلألنظمةةتقنيالاملساعدة)ج(
)١٥(مشرتكة؛عملياتبتعقب أو القيام للخمتلطةفرقشاءإن

‘).٣(’٢٣؛ ورقة املفاهيم، الفقرة ٢٠، التوصية التوصيات)١٤(
.‘)٤(’٢٣، الفقرة رقة املفاهيمو)١٥(
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مناملقدمةالطلباتمعلتيسري التعاملوالدويلالوطينالصعيدعلىآلياتوضع . التنسيق)د(
ذلكيفمباالقانون،إنفاذبني السلطات الوطنية املعنية بالتنسيق و وتبادل املمارساتاحملكمة،
؛القائمةالتعقُّبفرقشبكاتبواسطة 

)١٦(؛تقينالاملستوىعلىاملعلوماتلتباد)ه(

)١٧(والسياسي؛الدبلوماسيالصعيدعلىالقرار،لصناعاتصاالتأنشطة)و(

كاملةطلباتوإعدادذلك،أمكنكلماخمتومةعتقالاالذكراتاالحتفاظ مبومنها،السياسات)ز(
؛احملليةلسلطاتجاهزة للتنفيذ موجهة لو 

.االقتضاءحسب السالم،حفظقواتياتوالعيوستمنها و ،العسكريةالقوة)ح(

التنسيق-رابعا 

بني وعلى أساس كل حالة على حدة، االقتضاء، ، حسب تشاورالو تنسيقالشجيع تعزيز تلجمعيةينبغي ل-٤٣
.القسمهذايفاملنشأةاآللياتذلكيفمباهذه،العملخطةيف إطار تدابريالبالصلةذاتالفاعلةاجلهاتمجيع

على تنفيذ خطة العمل قيد النظر.اإلبقاء ة ن للجمعيكومي-٤٤

ذاتالفاعلةاجلهاتمنممكنعددأكربدعميف ضمانوالتشاورالتنسيقعملياتمنويكمن اهلدف-٤٥
بطريقةالعملياتهذهمثلإجراءوينبغي. تنفيذهافعاليةزيادةدفوذلك،عتقالاالاجلمعية يف الصلة السرتاتيجية

موالتزاماالسياديةصالحيامتباملساسودوناملشاركنيميعجلاملستقلةللوالياتالكاملاماالحرت ظليفتعاونية،
حسب االقتضاء.السرية،املتعلقة ب

لجمعيةلدى االخاصوالمقررجهة التنسيق–ألف 

قائما على التنفيذهذايبقىأن و ،اهدفهمعمتسقا هذهالعملخطةتنفيذبقاء ضمانللجمعيةينبغي-٤٦
حسباملسامهة،أجلمنهذهالعملخطةمبقتضى كثبعنعمليةمتابعة اللجمعيةينبغي لالغاية،هلذهو . نتيجةلا

ا املتابعةمبادراتيف ،االقتضاء تطلبه آخرإجراءأيوإعداداحملرزالتقدمرصدو ،الفاعلةاجلهاتخمتلف اليت تقوم 
.يةوفعالءةكفابعتقالاالاسرتاتيجياتتنفيذ لضماناجلمعية

:الهاييفالعاملالفريقضمنما يلي تعيني جلمعيةاملكتبنبغي يو -٤٧

.٥٩و٢١، التوصيتان التوصيات؛ ‘)٥(’٢٣والفقرة ،املرجع نفسه)١٦(
.‘)٦(’٢٣، الفقرة ورقة املفاهيم؛ ٥٩صية املرجع نفسه، التو )١٧(
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لسياساتالفعالالتنسيقضمانعلى تساعدعتقالاالاسرتاتيجياتمعنية بجهة تنسيق)أ(
التنفيذ واتساقها؛واسرتاتيجيات

لتنفيذأنشطتهاو اجلمعيةباإلعداد املالئم ملشاريعيقومعتقالاالباسرتاتيجياتمعينخاصمقرر)ب(
.هذهالعملخطة

يتم أن قررأن يلمكتبجيوز ل،ايزتنيمتموظيفتنييؤديان جلمعيةدى الاخلاصواملقررجهة التنسيقأنرغمو -٤٨
.بالصورة املالئمة نفسهاذه املهام القيام 

العملطةخبالصلةذاتالفاعلةاجلهاتمنمفتوحةقائمةاالحتفاظ باخلاصاملقررو هة التنسيقميكن جلو -٤٩
.املكتبقد يقررها اختصاصاتأليةوفقاعملالو مناسبة،عملأساليبووضعهذه،

جهات التنسيقمنشبكة- باء 

أنوينبغي. عتقالاالاسرتاتيجياتمعنية ب") الشبكة("جهات التنسيقمنشبكةإنشاء لجمعيةميكن ل-٥٠
.السياسات املقررةنتائجرصديفوكذلك،تعراضهااسو هاوتنفيذيةاإلطار االسرتاتيجياتوضع يفالشبكةتشارك

لجهات الفاعلة األخرىلدى االوطنية و جهات التنسيق–جيم 

كن ومي. عتقالاالاسرتاتيجياتمعنية بوطنيةجهة تنسيقتعينياحلاالتوبلداناألطرافالدولميعجلكن مي-٥١
.نفسهلغرضتعيني جهات اتصال لإىلالصلةذاتاألخرىالفاعلةاجلهاتدعوة

ا معتواصل البجهة تنسيقلوتقوم ك-٥٢ املصادرمجيعمناملتأتية املتاحةاملعلوماتتوفر ساجلمعية اليت يف نظري
يف جهة التنسيقإىلأن تقدمجهات التنسيقجلميعوينبغي. التنسيقوحتسنيإجياد التآزردف، وذلكالصلةذات

، دومنا إخالل حبماية هذهالعملخطةتنفيذيفصلةذاتتكونقدةمتاحمعلوماتأي،االقتضاءحسباجلمعية،
)١٨(ألمن الوطين.اة بلقعلومات املتع، وبوجه خاص امل٢٠و الوارد يف الفقرة حالسرية على الن

التشاورآلية-دال 

كمةاحملذلكيفمباالدولية،احلاليني و/أو السابقني للمحاكم جتمع املدعني العامنيلتشاورلآليةكن إنشاء مي-٥٣
التشاورليةوينبغي آل. سرياليونباخلاصةحملكمةاو ،رواندااجلنائية الدولية لكمة احملو ،سابقةاليوغوسالفياالدولية لاجلنائية 

، االسرتاتيجياملستوىعلىاحملاكم استفادت منها اليتالدروسنعاملرتتبةاآلثاراستكشافعلى تساعدأنهذه 
.وتنفيذها على حد سواءددةاحملياتسرتاتيجاالوضع لوذلك

من نظام روما األساسي.٧٢املادة )١٨(
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هناك حاجة إليها تكونقدإضافيةمسامهاتأي و التشاورآليةعملأساليببتحديد اخلاصقررملقوم اوي-٥٤
.الصلةذاتاخلرباتبددة احملسرتاتيجياتاالدعم لضمان

الخبراءعملفرقة-هاء 

املدعيمكتبتعقب يف وحدةتكوين لغرض") العملفرقة("اخلرباءمنعملفرقةإنشاءلمحكمةلكن مي-٥٥
التجاربإىلاستناداالغاية،تلكلتحقيقالالزمةالتنظيميةالعناصرمجيعإعدادبفرقةهذه التكليفكن ميو . العام

:ما يليالعملفرقةواليةتشملميكن أن و . والوطنيةالدوليةالقضائيةلواليات لواملوحدةالناجحة

،اخلاصة باملمارسةوالتوجيهاتاللوائحمبا يف ذلك والضمانات،لقانوين للجانب االئما ماإطار )أ(
؛األساسيةالعملوأساليبالتوجيهية،واملبادئ

؛تنظيمياهيكال)ب(

،باملوظفنيالوحدةتزويد لضمانضرورياكونقد يالعاماملدعيمكتبيكل هلاستعراضيَّ أ)ج(
العام ملدعيإىل اباشراملداري اإلتسلسل الو اون،والتعوالتكاملالقضائيةالواليةشعبةمعوالتنسيق

مسؤول التحقيقات؛عن طريق 

تكميلي؛إجراء متويلوأيامليزانيةيف املرتتبةاآلثار)د(

؛يف الوحدةاستقدام املوظفني لشغل املناصب و لوظائف،لاتوصيف)ه(

.واحملليةالدوليةالواليات القضائيةمنالصلةذاتاملمارساتمجعَ )و(

ذلكيفمبالتعقب،اوعملياتاالستخباراتيفحمددةيتمعون خبربةأعضاءالعملتضم فرقةأنميكن و -٥٦
واحملكمة اجلنائية اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،احملكمة(الدوليةيف احملاكميعملون حالياأوعملوا سابقاموظفون

قادةأو عمليات،أوحتقيقاتفهم مسؤويلؤوليات بوصيضطلعون مبس)بسرياليوناخلاصةواحملكمةالدولية لرواندا،
ألنرتبولاختصة لدى السلطات الوطنية وموظفي املفرق المن موظفني، إىل جانب السريةبشريةومنسقني مواردفرق،

)١٩(.ذوي الصلة

لبدل اأواملصروفاتسدادمعاملرسلة،املؤسساتبدون مقابل منالعملفرقةيفاخلرباءاستخدامكن ومي-٥٧
الضرورة.اليومي عند

املديرية الفرعية لدعم التحقيقات يف قضايا اهلاربني والوحدات املتخصصة األخرى (املديرية الفرعيىة املعنية جبرائم احلرب واإلبادة، )١٩(
.املالية)واملديرية الفرعية املعنية مبكافحة الفسادة واجلرائم 



ICC-ASP/14/26/Add.1

26A1-A-161115٢٩

العملأساليب-واو

هذهالعملخطةتنفيذيفالعملأساليببقاء اضمنيأنجلمعيةالدى اخلاصواملقررهة التنسيقينبغي جل-٥٨
وآلية التشاور أو جهات التنسيقشبكةمعوينبغي أن جتري االتصاالت . املايلاألثروتنطوي على احلد األدىن من مرنة 

.البصريةالسمعيةنظمةاألو املعلوماتلفاعلة األخرى ذات الصلة بوسائل تكنولوجيا اجلهات ا

الصلة،ذاتالفاعلةاجلهاتمنغريهاأوالتشاورآليةشبكةاجتماعاتعقدكن مي،االقتضاءحسبو -٥٩
هذهعقدتُ أننبغييو . االستعراضقيدَ السياسات املقررةو االسرتاتيجياتعلىبقاء واإلالعملخطةتنفيذتعزيزدف 

املؤسساتيفأوالدوليةاجلنائيةاحملكمةيفالهاي،يفجترياليتالصلةذاتاألنشطة هامشعلىاالجتماعات
.الصلةذاتاألخرى

واملقررهة التنسيقينبغي جلهذه،العملخطةطريقخارطةيفإليهااملشارالزمنيةاجلداولعنالنظربغضو -٦٠
يفملموسةنتائجإىلتفضياليتوالتدابريالسرتاتيجياتلاملبكرالتنفيذالتشجيع على إىل نجاهديأن يسعيا اخلاص

.وحتقيق ذلكعتقالااليف اجلمعيةاسرتاتيجية

االستعراض-زاي 

لموسةاملنتائجالإىلاستناداسنوي،أساسعلىاالستعراضقيدهذهالعملخطةاإلبقاء على لجمعيةميكن ل-٦١
.اتنفيذهيفتتحققاليت ت

الطريقخارطة-خامسا 

:التاليةختصاصاتواالالزمنيةللجداولوفقاعتقالاالاسرتاتيجياتعملخطةتنفيذ ميكن -٦٢
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٢٠١٦

شباط/فبراير

.)املكتب(اخلاصواملقررجهة التنسيقتعيني-

آذار/مارس

؛)اخلاصواملقررجهة التنسيق(التشاوروآليةعملالأساليبوضع-

.)احملكمة اجلنائية الدولية-اخلاصواملقررجهة التنسيق(الصلةذاتالفاعلةجلهاتابقائمةوضع-

نيسان/أبريل

؛)/املقرر اخلاصجهة التنسيق(جهات التنسيقمنشبكةإنشاء-

.)احلاالتوبلداناألطرافالدول(الوطنيةجهات التنسيقتعيني-

تموز/يوليه- نيسان/أبريل

؛)الصلةذاتالفاعلةاجلهاتيعمج(األخرىجهات التنسيقتعيني -

.)امجيع(ية اخلاصة بكل منطقة وحالة وقضيةاإلطار سرتاتيجياتاالإعداد-

تشرين الثاني/نوفمبر-أيلول/سبتمبر

.)امجيع(اإلطارية تنفيذ التدابري املتخدة يف االسرتاتيجيات يفالنظر-

كانون األول/ديسمبر

ر/املقر جهة التنسيقاملكتب،(جلمعية الدول األطراف ١٥إىل الدورةالعملخطةتنفيذعنتقريررفع -
.)اخلاص

٢٠١٧

فريق /كتبامل(التعاونلطلباتاالستجابةعلىالوطنيةالتدابريقدرةلرصدق،حتقُّ آليةأو،إطار متفق عليه-
؛)الهاي العامل

).(مجيعاالطوعيالتسليملتشجيعاملنافع منحزمة حتديد -

____________


