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 معلومات أساسية  -أوال

   ICC-ASP/15/Res.3القرار  منطوق من 30في الفقرة إلى المكتب، طلبت الجمعية    -1

تشرين  24في ( "الجمعية")، الذي اعتمدته جمعية الدول األطراف "التعاون" المعنون

لجمعية الدول األطراف تكون معنية بالتعاون تابعة تيسير  آليةقامة إ، 2016نوفمبر /الثاني

األخرى الدول  مع وكذلكللتشاور مع الدول األطراف والمحكمة والمنظمات غير الحكومية 

 .والمنظمات ذات الصلة بغية تعزيز التعاون مع المحكمة المعنية

( السنغال) ايعمر غوم السفير تعيين المكتب ، أعاد2019شباط/فبراير  7وفي      -2

 لتعاون.لشؤون اكين ار)فرنسا( ميسرين مش تفيليب الليو السفيرو

السفير  2019أيلول/سبتمبر  17ن المكتب في ، عي  الليوتعند مغادرة السفير و -3

  .لتعاونلشؤون ايسرا مشاركا ( مفرنسا) لويس فاسي

 تنظيم العمل واالستنتاجات العامة  -ثانيا  

ما مجموعه ( "الفريق العامل")فريق العامل في الهاي ، عقد ال2019في عام   -4

 9في  نياجتماع وعقد. التعاونب المتعلقة مسائلالبشأن تين غير رسميتين مشاور

اجتماعات ومشاورات مع عدد من  كما عقد 2019تشرين األول/أكتوبر  30و، نيسان/أبريل

 .المجتمع المدني يممثلوكبار المسؤولين بالمحكمة الدول وبما في ذلك أصحاب المصلحة، 

، قدم الميسران نيسان/أبريل 9، المعقود في 2019لعام وفي االجتماع األول   -5

عليها  تالمشاركان برنامج عملهما، الذي تضمن المجموعة التالية من المسائل التي تركز

-ICC)في القرار المتعلق بالتعاون ة المنصوص عليها جهود الفريق العامل، وفقا للوالي

3Res./71P/AS)(1) 5)في القرار الجامع كذلك و.Res/71ASP/-ICCالمرفق األول ذلك ، بما في 

 :8201عام لولويات األبرصد وتقييم  9201لعام  ولوياتاأليُخل تحديد  وال .(2)للقرار

 ؛(3)االتفاقات الطوعية (أ)

  ؛(4)إعالن باريس بشأن التحقيقات المالية واسترداد األصولمتابعة  )ب(

 ؛القبض (ج)

 استعراض اطار في المحددة التعاون بقضايا المتعلقة المتابعة إجراءات (د)

 .األساسي روما ونظام المحكمة ةعملي وتعزيز

                                                           
 11قودة في المع عشرة الحادية العامة الجلسة في ءاآلرا بتوافق المعتمد، 3Res./17ASP/-ICCالقرار  (1)

 .2018كانون األول/ديسمبر 
كانون  12قودة في المع عشرة ثالثةال العامة الجلسة في اآلراء بتوافق المعتمد ،5Res./17ASP/-ICCالقرار  (2)

 .2018األول/ديسمبر 
 من المنطوق. 22مرجع نفسه، الفقرة ال (3)
(4)

  17/61ASP/-ICC، ييل.التذ 
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 االتفاقات الطوعية   -ألف

واستمرت هذه ، 2017عام في  ةولوياألذات من المسائل االتفاقات الطوعية أصبحت   -6

 ةعشر السابعة الدورةالمعقودة في  العامة لجلسةا ، ال سيما خالل2018عام  فياألولوية 

س  التعاون نأبش ةلجمعيل المناقشة التي جرت خالل . وفي لهذه المسألة منها جزءالتي كر 

ن الزيادة أكيد علي أمسجل المحكمة، تم التشارك فيها ، والتي من الجلسة العامة هذا الجزء

مع المحكمة سمحت بتقاسم  يةاتفاقات طوععلى في عدد الدول األطراف التي وقعت 

وأتاحت  .المحتملةالتفاقات ا نأالمزيد من المرونة بش ةمحكموفرت للاألعباء بين الدول و

وأسفرت . خبرات الوطنيةاللتبادل من الدول األطراف الفرصة لدولتين هذه المناقشة أيضا 

ة وسلوفينيا، حكام بين المحكمألاإنفاذ  بشأنهذه الجلسة العامة عن توقيع اتفاق طوعي 

 .هذه الصكوكمثل ى جهود للتشجيع علي التوقيع علال ةمواصل ةهميهذا التوقيع أيعكس و

 2019 في عامواصل الميسران المشاركان كما حدث في السنوات السابقة، و -7

ميسرين المشاركين االجتماع األول للوفي . اتفاقات طوعيةعلى توقيع العلى  تشجيعال

السيد بيتر لويس، ثالثة أنواع من  ، عرض المسجل، 2019بريل نيسان/أ 9 فيالمعقود 

ن هذه االتفاقات أوأشار إلى ( واإلفراج المؤقتالنهائي،  واإلفراج ،نقل الشهود)االتفاقات 

 أرهنا بمبد، وتهدف إلى زيادة اليقين القانوني لكل من الدول والمحكمةتتسم بالمرونة 

وهذه  ،شخص معينبالحق في قبول أو عدم قبول ة الدولباحتفاظ أي الموافقة المزدوجة، 

 ىعل، ودليل خير أو تخفيف التكاليف المتصلة باإلجراءات القضائيةألمنع الت ةفعال ةوسيل

 .التزام الدول الملموس بعمل المحكمة

 اتفاق على الموقعة الدول أحدث، بوصفهما وتدخلت سفارتا جورجيا وسلوفينيا -8

 تووصف. الوطني المستوى على تحضيريما فيما يتعلق بال، السخبراتال لتبادل طوعي

 المحكمة، مع للتشاور تنسيق جهة وتعيين المحكمة، رئاسة مع التفاوض عمليةالسفارتان 

االتفاق إلى الحكومة وإجراء التعديالت  نقللحين  الوزارات بين والتنسيق االتفاق، وصياغة

 ة.الوطنيالالزمة على مستوى التشريعات 

 إعالن باريس بشأن التحقيقات المالية واسترداد األصولتابعة م -اءب

 إعالن اعتماد، بعد األصول واسترداد المالية التحقيقاتأصبحت المسائل المتعلقة ب -9

 فيالمسائل ذات األولوية  من ،2017 ديسمبر/األول كانون 14 في نيويورك في باريس

 ونتائج مناقشات المحكمة لخصت يل،برأ/نيسان 9 في المعقوداالجتماع  وفي. 2019 عام

مع بلدان  الهاي في 2019 يناير/الثاني كانون 25 في هاعقدت التي التقنية الدراسية الحلقة

 ثالث تحديد وتم. األصول واسترداد المالية في مجال التحقيقات التعاونالحاالت بشأن 

 :المالية بالتحقيقات يتعلق فيما ةرئيسي قضايا

محددة ال واألصول الجريمة بين ةصل وجود الوطنية لقوانينا معظمتطلب ت )أ( 

 ةدائر عن صادرال قرارلل وفقا ولكن وتجميدها، األصول بضبط المحكمة طلب تنفيذل

 وجود يلزم ال ،(ICC-ACRed-01/16) 2016 فبراير/شباط 15 في للمحكمة التابعة االستئناف

  الصلة؛ هذه مثل
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 ذلك بعد يتبينثم  معوز المتهم أو به المشتبهن فيها أدعى يُ  التي الحاالت في (ب)

 تشريعات الدول معظم في يوجد وال. االستردادب أمرا المحكمة تصدر ،امعوزليس  نهأ

 فيالبحث  هو الدول، بعض اقترحته الذي النحو علي ،لمبتكرا والحل. األمر اهذتنفيذية ل

 وفتح( حيثما ينطبق ذلك) لمدنيا بالقانون المتعلقة القضايا واستلهام الوطنية التشريعات

 أوامر المساعدة القضائية. بتنفيذ حاسملل االحتيال ىعل ةقائم قضية

 يتعلق فيما المحكمة بوالية الوعي ةمحدودي في يتمثل آخر هام تحد هناك يزال وال -10

 مع الرسمي غير والتبادل التوعية نإف ثم ومن ،األصول واسترداد المالية بالتحقيقات

 في ةخبر ذات ةوطنيتنسيق  اتهج تعيين إلى المحكمة ودعت. مهم أمر المحلية السلطات

 الوطني الصعيد علي الوعي لزيادة متواصلة جهود وبذل واستردادها األصول تجميد مجال

. الصدد هذا في وواليتها للمحكمة القضائية السوابقأحكام ب ةجيد ةمعرف ضمانمن أجل 

 الميسران عرض أكتوبر،/األول تشرين 30 في المعقود ،2019االجتماع الثاني لعام  وفي

 حيز شكل ستتخذ التي البوابة،لهذه و. ةمضمون ةرقمي بوابه إنشاء مشروع المشاركان

 ىعل اليها الوصول سيقتصر التيو ،ةلجمعيل الشبكي الموقع علي التعاون لمسائل مخصص

 :أهداف ةعد األطراف، والدول المحكمة

 األطراف الدول بين الصلة ذات المعلومات تبادل تعزيزل محفال تكون نأ )أ( 

 ىعل الدول ةقدر تعزيز ةبغي الدول بين التعاون لتشجيع حتى أو مباشر، غير ثرأ حداثإل

  المحكمة؛ مع التعاون

 الدول نظر وجهه من والتحديات الصعوبات ةوملموس ةدقيق ةبطريق تحدد نأ  (ب)

 ؛بصورة فعالة المحكمة من مقدمةال التعاون طلبات تنفيذب يتعلق فيما

 المالية التحقيقات ومتطلبات المحكمة والية شرح علي العمل ةمواصل )ج(

 هذاقد يتخذ و. التعاون التزامات ونطاق طبيعة ذلك في بما بها، والتوعية األصول واسترداد

 لتفسير ةالمخصصنصة للم ةمحدد تبويب عالمة شكل الخصوص، وجه علي الهدف،

 .األصول تجميد طلبات بتنفيذمثال  يتعلق فيما للمحكمة، لقضائيةا السوابق

 تتبعها التي اإلجراءات بشأن األطراف الدول من المعلومات لجمع استبيان عدوأُ  -11

 المسائلكذلك بشأن و عام، بشكل المحكمة من المقدمة التعاون لطلبات االستجابة في الدول

 . المالية واألصول الممتلكات ضبطو وتجميد تحديدو ،للمحكمة المالية بالتحقيقات المتعلقة

 التحديات أو والصعوبات األطراف الدولوضعتها  التي اآلليات تحديد سيكونو -12

زيادة مشاركة الدول  نحو أولى خطوة المجاالت هذه في الدول تواجهها التي الملموسة

 .التعاون لتعزيز عملية حلول وتنفيذ تحديد يف والمحكمة

 بجمع ناالميسر سيقومو. المبادرة هذه في قدما المضي علي اعتراضيبد  لمو -13

 ويهدف. مكانإلليكون مفيدا قدر ا االستبيان صياغة نأبش األطراف الدول من تعليقات

 .2020 من عام األولربع ال نهاية قبل المنصة إطالق إلى المشاركان الميسران
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 القبض  -جيم

والرابعة عشرة، والخامسة عشرة ها الثالثة عشرة، تادورعلما في أحاطت الجمعية  -14

مشروع به الذي أرفق و (5)المقرر الذي أعدهالقبض  إلقاء بالتقرير المتعلق باستراتيجيات

الموضوع بهدف تقديم هذا خطة عمل، ودعت المكتب إلى مواصلة المناقشات بشأن 

 . (6)الجمعية افيهمشروع خطة عمل موحدة بشأن استراتيجيات إلقاء القبض لتنظر 

الجمعية، بناء على تكليف من ، أجرى الميسران المشاركان، 2017في عام و -15

نظرا ألهمية الموضوع، أجريت و ،إلقاء القبضمشاورات غير رسمية بشأن استراتيجيات 

 .2018مشاورات إضافية في عام 

مع  ، نظم الميسران المساعدان بالتعاون2018نوفمبر /تشرين الثاني 7وفي  -16

: تحد رئيسي في "القبض المحكمة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية حلقة دراسية بعنوان

مناقشة سبل تعزيز هو . وكان الهدف من الحلقة الدراسية "مكافحة اإلفالت من العقاب

 .المحكمةاختصاص في تدخل ارتكابهم جرائم بالقبض على األشخاص المشتبه في التعاون 

األهمية، ليس فقط بالنسبة لوالية المحكمة الجنائية الدولية، ولكن ويتسم هذا الموضوع ب

. على الصعيد العالمي بالنسبة للسياق األوسع نطاقا لمكافحة اإلفالت من العقاب يضاأ

وتضمنت الحلقة الدراسية ثالث موائد مستديرة حول القضايا التي أثيرت بدءا باإلجراءات 

 تنفيذها.  حينولالمؤدية إلى إصدار األمر بالقبض 

ن إلى عدد من األفكار ا، أشار الميسران المشاركحلقة الدراسيةالفي ختام و -17

التي و تهدف إلى تحسين التعاون فيما يتعلق بتنفيذ أوامر القبضالتي ملموسة القترحات والم

 .ات وتعميقهاتحتاج إلى مزيد من المناقش

، التعاون نأبش ةلجمعيل ةعشر بعةالسا الدورةالمعقودة في  العامة الجلسة وخالل -18

 نوفمبر/الثاني تشرين 7 في المعقودة الدراسية الحلقة ةلمتابعمن هذه الجلسة  جزء سر   كُ 

دعوتهما ، لويس بيتر السيد ،والمسجل ،داوبنس فاتو السيدة ،العامة المدعية وجددت. 2018

 أيضا   المتحدثين بين من انوك. قبضال مجال في التعاون تحسين نأبش األطراف لدولل

 خالتهمامدأكدت و المحكمة، في المحامين نقابة ورئيس إلنتربولاممثل  مثل ممارسون،

وعالوة على  .بهم المشتبه احتجاز في األطراف للدول الفريد والدور الرئيسية المسؤولية

لدى المحكمة  بهم المشتبه علي القبضبعنوان " المحكمةه أصدرتي ذال كان المنشور ذلك،

قوم ت نأ يمكن الذي ماو ،المحكمة به تقوم الذي ماوما أهمية ذلك، : نائية الدولية الطلقاءالج

ل التواصل وسائالتي قامت بها المحكمة على  ةحمللمن المعالم الرئيسية ل" الدولبه 

 .القبضبشأن  االجتماعي

لية عم استعراضإطار  في المحددة التعاون بقضايا المتعلقة المتابعة إجراءات -الد

 وتعزيزها األساسي روما ونظام المحكمة

 ةلأمس 2019 أكتوبر/األول تشرين 30 في المعقود جتماعالميسران في اال أثار -19 

 المحكمةعملية  استعراضالمحددة في إطار  التعاونبقضايا المتعلقة المتابعة  مناقشات

                                                           
(5)

  1Add./29/31ASP/-ICC. 
(6) 3Res./31ASP/-ICC ، 5القرار ، و4الفقرةRes./31ASP/-ICC،  11الفقرة. 
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 لمجاالتا مصفوفة" في محدد التعاون نأ إلىالميسران  وأشار. وتعزيزها الدولية الجنائية

 ،2019 أكتوبر/األول تشرين 11 المؤرخة "األساسي روما ونظام المحكمة لتعزيز الممكنة

 أوامر نفيذت 2-3و عام؛ بوجه التعاون عزيزت 1-3 النقطة) الجمعية رئاسة أعدتها التي

 األمن( بوصفها من المجاالت التي يلزم ومجلس المتحدة األمم مع التعاون 4-3و القبض؛

 التيسيررأى الميسران أن عملية و األساسي، روما نظام أداء لتحسينبشأنها  جراءاتاتخاذ إ

 عام في العمل من والمزيد الموضوعية المناقشات لتلكالمناسب  اإلطار يه بالتعاون ةالمتعلق

2020. 

. التعاون ةأنشط عن للمحكمة السنوي التقرير المحكمة قلم قدم، نفسه االجتماعفي و -20

 سبتمبر/أيلول إلى 2018 سبتمبر/أيلول من الفترة يغطي الذي ،(7)التقرير هذا يعرضو

 المحكمة حددتها التي للتعاون السبع الرئيسية لألولويات وفقا المحكمة ةأنشط ،2019

 احتياجاتها نأبش المحكمة مع الحوار لتعزيز ةمفيد ةأدا التقرير هذايمكن أن يكون و. والدول

 .التعاون سبيل تعترض التي قباتوالع وأولوياتها،

 المحكمة قلم قدم ،2019 أكتوبرتشرين األول/ 30المعقود في  جتماعفي اال ، أخيرا  و -21

 على يعتمد الذي العائلية للزيارات االستئماني للصندوق الحالي الوضعبشأن  عرضا   أيضا

. حاليا المستنفد المحكمة في المعوزين للمحتجزين العائلية الزيارات لتمويل التبرعات

 قلم ناالميسر، دعا المعقد الوضع هذا إلى بالنظر، وبالمعلوماتعلما  الدول أحاطتو

 .المسألة بهذه علم على الدول إبقاء مواصلة إلى المحكمة

 التوصيات -ثالثا

الجمعية رصد التعاون بهدف تيسير تبادل  واصلتالفريق العامل بأن  يوصي     -22

طراف والنظر في مبادرات أخرى لتعزيز التعاون مع المحكمة، الخبرات بين الدول األ

عمل فريق الخبراء المستقلين المعني باستعراض المحكمة وتعزيزها واضعة في اعتبارها 

لمتابعة من المسائل التي تخضع ل بالتعاونعلقة ن المسائل المتأعلي ، والتأكيد 2020عام في 

إدراج مسألة التعاون باعتبارها بندا مواصلة ب كما يوصي الدول األطراف، ةجمعي جانبمن 

من القرار  30دائما من بنود جدول األعمال في الدورات المقبلة للجمعية، وذلك عمال بالفقرة 

ICC-ASP/17/Res.3. وصى الفريق العامل أيضا بأن تعتمد الجمعية مشروع القرار الوارد يو

 .ة المتعلقة بالتعاونعقب الجلسة العاملهذا التقرير في المرفق األول 
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 المرفق األول

 قرار بشأن التعاون [مشروع]

 إن جمعية الدول األطراف،

ر ( RC/Dec.2 الوثيقة)بأحكام نظام روما األساسي، وباإلعالن المتعلق بالتعاون  إذ تذك  

الذي ُعقد في كمباال، وبالقرارات  يمؤتمر االستعراضالالذي أقرته الدول األطراف في 

السابقة الصادرة عن جمعية الدول األطراف فيما يخص التعاون، بما فيها  والبيانات

 ،ICC-ASP/9/Res.3و ،ICC-ASP/8/Res.2 القرارات

 ،ICC-ASP/13/Res.3و ،ICC-ASP/12/Res.3و ،ICC-ASP/11/Res.5و ،ICC-ASP/10/Res.2و

 ،ICC-ASP/17/Res3و ،ICC-ASP/16/Res.2و ،ICC-ASP/15/Res.3و ،ICC-ASP/14/Res.3و

 ،ICC-ASP/6/Res.2 الست والستين المرفقة بالقرار بالتوصياتو

على وضع حد لإلفالت من العقاب بمحاسبة مقترفي أخطر  وإذ يحدوها العزم

د من جديدالجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأجمعه، وإذ  أنه يجب تعزيز مالحقة  تؤك  

 ا تعزيز التعاون الدولي،هذه الجرائم بصورة فعالة وسريعة، بوسائل منه

د على أهمية التعاون والمساعدة الفعالين والشاملين من جانب الدول  وإذ تشد  

األطراف والدول األخرى والمنظمات الدولية واإلقليمية لتمكين المحكمة من االضطالع 

لى بالمهام المنوطة بها في إطار واليتها المحدَّدة في نظام روما األساسي، وعلى أنه يقع ع

 اتيقمع المحكمة فيما تجريه من تحق تزام عام بالتعاون تعاونا كامالعاتق الدول األطراف ال

تنفيذ بما يتعلق ذلك  بما فيمرتكبيها،  حقةفي الجرائم التي تندرج في إطار واليتها ومال

على النحو األخرى أوامر إلقاء القبض وطلبات التسليم، إلى جانب سائر أشكال التعاون 

 من نظام روما األساسي، 93ن في المادة المبيَّ 

ICC-من القرار  13، المقدم عمال بالفقرة (1)بتقرير المحكمة عن التعاون وإذ ترحب

ASP/17/Res.3، 

 أمرا المحكمة أصدرت الذين األشخاصب االتصاله ينبغي تجنب نأ تالحظ وإذ

 نظام أهدافهذا االتصال بيحل  عندماهذا األمر معلقا بشأنهم  زالوالذين ال ي عليهم بالقبض

 ، األساسي روما

للقبض التي أصدرها مكتب المدعي العام توجيهية المبادئ الإلى  أيضاوإذ تشير 

فراد االتصاالت غير األساسية مع األ، في جملة أمور، إلغاء لتنظر فيها الدول ومن بينها

تصال بهم والقيام، عندما يكون االالخاضعين ألوامر القبض الصادرة عن المحكمة 

 ،الأوالتعامل مع األفراد الذين ال يخضعون ألمر بالقبض ضروريا، بمحاولة 

تبي  ن سياسة األمانة العامة لألمم المتحدة فيما التي توجيهية المبادئ الإلى  وإذ تشير

يتعلق باالتصاالت بين مسؤولي األمم المتحدة واألشخاص الذين أصدرت المحكمة أوامر 

على النحو مثولهم أمامها، أصدرت المحكمة استدعاءات ل الذين م أوبإلقاء القبض عليه
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 ُمرفق برسالة األمين العام لألمم المتحدة إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس األمنال

 ،2013أبريل /نيسان 3المؤرخة في 

بعنوان  للجمعية ةعشر السابعة الدورة في المحكمة اأصدرته تيال نشرةبال رحبت وإذ

 الذي ماما أهمية ذلك، و: لدى المحكمة الجنائية الدولية الطلقاء بهم المشتبه علي ضالقب"

ها المحكمة على بالتي قامت  ةحملالو ،"الدولقوم به ت نأ يمكن الذي ماو ،المحكمة به تقوم

 المحكمة أصدرتها التي عشر ةالخمس القبض أوامرللتوعية ب االجتماعيل التواصل وسائ

 ؛هاذيتنفيتم  لم والتي

 المتهمين، وتنفيذها حقوقطلبات التعاون أن تراعي بأنه ينبغي  وإذ تقر

بالدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز التعاون في مجال  وإذ تشيد

 االتفاقات الطوعية،

مؤتمر الفي على نفسها بالتعهدات التي قطعتها الدول األطراف  وإذ تذك  ر

بأهمية السهر على المتابعة  وإذ تنو  هالتعاون،  د في كمباال بشأنالذي ُعق ياالستعراض

 المالئمة فيما يخص الوفاء بهذه التعهدات،

 روما ونظام المحكمة لتعزيز الممكنة لمجاالتا مصفوفة" ب علما تحيط وإذ]

 والتي الجمعية، رئاسة أعدتها التي ،2019 أكتوبر/األول تشرين 11 المؤرخة ،"األساسي

ين العاملفريقين الو المكتب يتناولها نأ ينبغي ةولويأ ذاتألة كمسعزيز التعاون ت تحدد

  ؛[ين للمكتبالتابع

د    -1 زمة بالتعاون مع المحكمة والدول األخرى المل فعلى أهمية قيام الدول األطرا تشد  

ار من نظام روما األساسي أو بقر 9بالباب  عمالعلى التعاون معها التي يتم تشجيعها أو 

صادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بالتعاون مع المحكمة وبتقديم المساعدة لها في 

عدم التعاون معها بهذه الصورة في لما قد يترتب علي الوقت المناسب وعلى نحو فعال، 

أن عدم تنفيذ طلبات  ؤكدوت، كفاءة المحكمةآثار على من سياق اإلجراءات القضائية 

سيما عندما يتعلق األمر ة المحكمة على تنفيذ واليتها، العلى قدرتأثيرا سلبيا التعاون يؤثر 

 القبض عليهم وتسليمهم؛ شخاص الذين صدرت بشأنهم أوامر ببإلقاء القبض على األ

أو طلبات التسليم الصادرة بحق لقبض ا إزاء عدم تنفيذ أوامرالبالغ عن قلقها  تعرب    -2

وتسليمهما إلى المحكمة في تشرين صين مشتبه بهما خش، رغم القبض على (2)شخصا 51

الدول على التعاون التام وفقا   وتحث، 2019وكانون الثاني/يناير  2018الثاني/نوفمبر 

 القبض على هؤالء األشخاص وتسليمهم إلى المحكمة؛باللتزامها 

وتنفيذ  علوض المحكمة وقلم العام المدعيمكتب  يبذلها التيالمشتركة  الجهود الحظت -3

 الفريق اطار في بهم المشتبه علي القبض لتعزيزمشتركة والقيام ببعثات  استراتيجيات

 مارس/آذار في أنشئ الذيالقبض  باستراتيجيات المعني ةجهزألا بين المشترك العامل

 ؛2016

على أن الخطوات والتدابير الملموسة الرامية إلى تأمين إلقاء القبض على  تعيد التأكيد    -4

هم يتعيَّن أن يُنظر فيها على نحو منظَّم ومنهجي، باالستناد إلى الخبرة المكتسبة في بالمشتبه 
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إطار النظم الوطنية، والمحاكم الدولية المخصصة والمختلطة، إلى جانب المحكمة الجنائية 

 الدولية؛

 ينب التعاون لتحسين العملية الحلول نأبش المناقشات ةمواصل ضرورة علي دشدت    - 5

 الدراسية الحلقة عقب المعلقة القبض أوامر تنفيذ احتماالت تعزيز بهدف والمحكمة الدول

 الهاي؛ في 2018 نوفمبر/الثاني تشرين 7 في لتعاونالمعنيان با انميسرال نظمها التي

أصدرت المحكمة أوامر باألشخاص الذين االتصال جنب األطراف على ت لدولا تحث  -6

 التي بالجهود ترحبو ضروريا، االتصال هذاأن  الطرف الدولة رت لم مالقبض عليهم، اب

 األطراف للدول يجوز بأنه قروت الصدد، هذا في ةقليميإلوا الدولية والمنظمات الدول تبذلها

مع أشخاص صدرت في بما لديها من اتصاالت  طوعي أساس علي المحكمة تخطر نأ

 ؛هذا التقييملالقبض نتيجة حقهم أوامر ب

رت    -7 تنفيذ االلتزامات الناشئة  يقابلهبأن التصديق على نظام روما األساسي يجب أن  ذك  

في هذا الصدد  وتحث  ، يةتنفيذال التشريعات من خاللالسيما عنه على الصعيد الوطني، 

القيام على هذه التشريعات مثل الدول األطراف في نظام روما األساسي التي لـم تعتمد بعد 

 نظام بموجب بالتزاماتها الوفاء علي قدرتها لضمان ةفعال وهياكل ءاتإجرامع وضع  بذلك

 القضائية؛ والمساعدة بالتعاون يتعلق فيمابالكامل  األساسي روما

بما في ذلك من والمحكمة،  ومنظمات المجتمع المدني بالجهود التي تبذلها الدول تقر     -8

الوعي  زيادةلومات والخبرات بغية مشروع األدوات القانونية، لتيسير تبادل المع خالل

 تبادل زيادة ضرورة ىعل وتشدد على الصعيد الوطني يةتنفيذالتشريعات الصياغة وتيسير 

 ؛األطراف الدول بين الممارسات وأفضل الخبرات

ع    -9 مكلف أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل /على إنشاء جهة تنسيق و لالدو تشج  

، بما في ذلك طلبات المساعدة، ضمن هابالمحكمة وتعميم تنسيق المسائل المتصلةب

، كجزء من الجهود الرامية إلى جعل اإلجراءات الوطنية وفيما بينها المؤسسات الحكومية

 المتعلقة بالتعاون أكثر كفاءة، حسب االقتضاء؛

 الجدوى دراسة نأبش للجمعية ةعشر الثالثة الدورة إلى المقدم التقرير إلى تشير -10

 ةمواصل علي األطراف الدول وتشجع الوطنية، للسلطات تنسيق ةليآ بإنشاء تعلقةالم

 ة،مناقشال

للتعاون ركزة طلبات متقديم لتبذلها المحكمة  التيالمستمرة الجهود  أيضا ؤكدت    -11

تلك ل سرعةب االستجابةمن الدول األطراف وغيرها من الدول تمكين من أجل والمساعدة 

كاملة حددة ومطلبات في إرسال محكمة إلى مواصلة تحسين ممارساتها ال تدعوو، طلباتال

قديم المشورة ت في النظر إلى الدول وتدعو، ةللتعاون والمساعدمناسبة من حيث التوقيت و

 المختصة الوطنية والسلطات طلباتال تصوغ التي المحكمة ةأجهز بين جتماعاتتيسير االو

 نقل أو ةمساعدال سبلحول  معا حلول إيجادهدف ب تنفيذها عن المطاف نهاية في المسؤولة

 يةفعال سبلال أكثر ةومناقش الطلبات تنفيذ ةمتابعإلى  ،االقتضاء وعند ،المطلوبة المعلومات

 ؛قدما للمضي
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فيما يتعلق بطلبات المحكمة الرامية إلى بصورة فعالة وبسرعة أن التعاون ب قرت   -12

أمر  ضبطها،وتجميدها أو  وتعقبها ،يمةالجرأدوات ووالممتلكات واألصول عائدات التحديد 

 لمساعدة القانونية؛با صلةتلتكاليف المربما لمعالجة االضحايا و جبر أضرارلبالغ األهمية 

د    -13 على أهمية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغيرها من  تشد  

وتجميدها  وتعقبهاالممتلكات واألصول، وعائدات الالدول بالتعاون مع المحكمة على تحديد 

الدول األطراف إلى أن تتخذ في هذا الصدد  كافة وتدعو ،بأسرع ما يمكن ضبطهاأو 

إجراءات وتضع آليات فعالة وتحسنها بغية تيسير التعاون بين المحكمة والدول األطراف 

 وغيرها من الدول والمنظمات الدولية؛

 المرفقاألصول  استرداد نأبش قانونا الملزم يرغ باريس إعالن ةهميأ إلى شيرت -14

 ؛ICC-ASP/16/Res 2بالقرار

 ةرقميصة من نشاءإل بالتعاونميسرين المعنيين الالمقدم من  قتراحالبا ترحب -15

 بين التعاون تشجيع، واألطراف الدول بين الصلة ذات المعلومات تبادل لتعزيز ةمضمون

 التي العملية التحديات تحديدو المحكمة؛ مع نالتعاو علي الدول ةقدر وتعزيز ،الدول

 بوالية الوعي وزيادةبصورة فعالة،  بالتعاون المتعلقة المحكمة طلبات تنفيذ تعترض

 مع العمل ةمواصل وتقرراألصول،  واسترداد المالية التحقيقات ومتطلبات المحكمة

 ؛2020 عام فيالفتتاح المنصة  الجمعية ةوأمان المحكمة

الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات المحكمة الصادرة لصالح أفرقة  تحث      -16

 اإلجراءات أمام المحكمة؛ضمان نزاهة من أجل الدفاع، 

الدول األطراف والدول غير األطراف التي لم تُصبح بعد طرفا في اتفاق  تدعو    -17

إلى و ،ألولويةلى سبيل االقيام بذلك عامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها إلى 

 في تشريعاتها الوطنية، حسب االقتضاء؛إدراج االتفاق 

تنفيذ والية لبما تتسم به تدابير حماية المجني عليهم والشهود من أهمية  تقر    -18

التعاون، القرار األخير المتعلق بمنذ الجديد المعقود إعادة التوطين  باتفاق بوترح  المحكمة، 

من أجل إعادة التوطين مع المحكمة  المزيد من اتفاقات وترتيبات إلى على الحاجةوتشدد 

 ؛بسرعة إعادة توطين الشهود

جميع الدول األطراف وغيرها من الدول إلى النظر في تعزيز تعاونها مع  تدعو  -19

المحكمة بإبرام اتفاقات أو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها 

ضين للخطر بسبب أسرهموالشهود و الضحايااية تدابير حم  واألشخاص اآلخرين المعرَّ

 ؛إدالء الشهود بشهاداتهم

، إيالء االعتبار أسرهمبأنه ينبغي، عندما تتبيَّن ضرورة إعادة توطين الشهود و تقر    -20

 اإلنسانية التكاليف، وتقلل أيضا من الصارمةالسالمة الالزم إليجاد حلول تفي بمتطلبات 

جميع الدول األطراف على النظر في  ثوتحالبيئة اللغوية والثقافية،  ييربعد الجغرافي وتغلل

 تقديم تبرعات للصندوق الخاص بعمليات إعادة التوطين؛

بشأن سلوفينيا وجمهورية جورجيا بإبرام اتفاقين بين المحكمة وجمهورية  ترحب  -21

 ؛إنفاذ األحكام
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األحكام في إنفاذ التعاون مع المحكمة االحتياج إلى احتمال زيادة على  تشدد    -22

القضايا المزيد من نتيجة القتراب في السنوات القادمة النهائي اإلفراج واإلفراج المؤقت و

نظام األطراف وفقا للمبدأ المنصوص عليه في أنه ينبغي للدول  إلى تشيرو، نهايتهامن 

اإلفراج واإلفراج المؤقت و أحكام السجنرك في المسؤولية عن تنفيذ اروما األساسي أن تش

أن تنظر بجدية في إبرام إلى الدول األطراف  وتدعووفقا لمبادئ التوزيع العادل،  النهائي

 اتفاقات مع المحكمة تحقيقا لهذه الغاية؛

 االتفاقات أو الترتيبات اإلطاريةمجال في عملها أيضا وتشجع المحكمة  شيد بعملت  -23

بما في ذلك في  - المؤقت واإلفراج النهائي اإلفراج ثلفي مجاالت مأو أي وسيلة أخرى 

المتهمين و بهمضمان حقوق المشتبه كون ضرورية لالتي قد ت وإنفاذ األحكام -حالة البراءة 

جميع الدول  حثوتالمدانين، ا لحقوق األشخاص عمال بنظام روما األساسي وضمان

 ه المجاالت؛األطراف على النظر في تعزيز التعاون في هذ

، المناقشات بشأن االتفاقات من خالل فريقيه العاملين، أن يواصل إلى المكتب تطلب  -24

 تاسعةدورتها ال عن ذلك إلى الجمعية في اتقريرأن يقدم و ،الطوعية أو الترتيبات اإلطارية

 عشرة؛

ب  -25 لدولية المنظمات اغيرها من التعاون بين المحكمة واألمم المتحدة و زيادةب ترح 

المشتركة بين المؤسسات ووالحفاظ عليها  ةدلألجمع ابذات الصلة واآلليات  واإلقليمية

، بهدف تعزيز المالحقة القضائية للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةلحكومات ا

 ؛هذا التعاون على مواصلةوتشجع 

ون والتواصل تيسير المزيد من التعااستكشاف إمكانيات الدول األطراف على  تحث  -26

بما في ذلك عن طريق تأمين واليات بين المحكمة والمنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية، 

والتيقن حاالت إلى المحكمة، التابع لألمم المتحدة عندما يحيل مجلس األمن وواضحة كافية 

 جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة، بينالدعم الدبلوماسي والمالي؛ والتعاون  من

مجاالت أخرى من والية المحكمة في سياق فضال عن مراعاة ومتابعة هذه اإلحاالت، 

بشأن العقوبات  مجلس األمن مجلس األمن، بما في ذلك صياغة قراراتمجاالت عمل 

 والمناقشات المواضيعية والقرارات ذات الصلة؛

د    -27 بلوماسي والسياسي على أهمية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الد تشد  

وغيرهما من أشكال الدعم ألنشطة المحكمة، وعلى أهمية مواصلة تعزيز الوعي بهذه 

االستفادة من الدول األطراف على ع وتشجاألنشطة وفهمها على المستوى الدولي، 

 ؛هذا الغرض تحقيقل عضويتها في المنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية

تنفيذ التوصيات الست والستين بشأن بشأن الضطالع به ابالعمل الذي تم  ترحب   -28

 اأعدتهالنشرة التي إلى  وتشير، (3)2007التعاون التي اعتمدتها الدول األطراف في عام 

لتعزيز التوصيات الست والستين  استخدامها أصحاب المصلحةجميع ليمكن التي المحكمة و

 وتنفيذها؛ حكمةوالم ذات الصلة وزيادة فهم الجهات الفاعلة الوطنية

                                                           
  ، المرفق الثاني.2es.R/6ASP/-ICC القرار (3)
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 معنيةالالتابعة لجمعية الدول األطراف و تيسيرال آليةعلى  اإلبقاء المكتب إلى تطلب    -29

 ذات والمنظمات األخرى المهتمة والدول والمحكمة الدول األطراف مع تشاوربالتعاون لل

   المحكمة؛  مع تعزيز التعاون زيادة أجل من الحكومية غير والمنظمات الصلة

تنفيذ ، في استعراض من خالل فريقيه العاملين، اإلسراع إلى المكتب طلبت -30

 ؛، حسب االقتضاءالتوصيات الست والستين، بالتعاون الوثيق مع المحكمة

العملية القيام، من خالل اآللية المعنية بتيسير التعاون ومع مراعاة إلى المكتب  تطلب -31

راسة المسائل والتحديات المتصلة بالتعاون، الستعراض المحكمة وتعزيزها، بدأطلقت التي 

إلى  هاتلك التحديات وتقديم تقرير عنملموسة لمواجهة إجراءات متابعة وبغيه تحديد تدابير 

 ؛ةالجمعية في دورتها التاسعة عشر

عامة ات المناقشواصل الأن ت لجمعيةالوسائل التي يمكن لالمكتب على تحديد  تشجع  -32

وأوامر  ، بما في ذلك مسألة التحقيقات الماليةمن خاللها بالتعاونتعلقة الممحددة المواضيع لل

 ؛القبض

بأهمية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بين المجتمع المدني والمحكمة  تقر -33

واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمواجهة أعمال التهديد والتخويف التي تستهدف منظمات 

 المجتمع المدني؛

 ،ةقليميإلوا الدولية والمنظمات األطراف الدول من بدعم ، المحكمة بقيام رحبت -34

 يناير/الثاني كانون في التعاونالمعنية ب التنسيقلجهات  السادسة الدراسية الحلقة بتنظيم

 التالحا بلدان في الوطنية التنسيقجهة من جهات  28 بحضور المحكمة مقر في 2019

 يوم ةلمد تقنيه دراسية ةوحلق للمحكمة، القضائية ةنشطألبا ةالصل ذات البلدان من وغيرها

 في التعاونمع التركيز على  مباشرة التنسيق لمراكزالمعقودة  الدراسية الحلقةبعد  واحد

 منابر شكلتمن هذا القبيل الحلقات الدراسية  نأ تؤكدواألصول،  واسترداد المالية التحقيقات

 التطورات بشأن ذلك في بما األطراف، والدول المحكمة بين والتعاون الحوار لتعزيز ةهام

 منظمات ذلك في بما المصلحة، أصحاب جميع وتشجع التقني، التعاون مجاالت في الجديدة

 تعزيزهدف ب المعلومات بتبادل تسمح التي المناسبات تنظيم ةمواصلعلى  ،المدني المجتمع

 المحددة؛ للتحدياتبناءة  حلول عن والبحث التعاون

 ؛[التعاونحيز إلدراج نص استنادا لمناقشة جمعية الدول األطراف بشأن ]   -35

الجمعية لتعزيز التعاون،  اتبذلهالجهود التي  في همية مساهمة المحكمةبأقر ت  -36

تقريرا إلى المحكمة أن تقدم إلى الجمعية  تطلب، و(4)التعاونعن بتقرير المحكمة  وترحب

التقرير بيانات مفصلة عن هذا وأن تقدم في  ،التاسعة عشرة في دورتهاعن التعاون  حدثام

 .تسلط الضوء على التحديات الرئيسيةأن بما في ذلك الردود التي قدمتها الدول األطراف، 

                                                           

 
(4)   16/81ASP/-ICC ،1وCorr. . 
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 المرفق الثاني

 النص المقترح للقرار الجامع

 التعاون   -ألف 

 بشأن التعاون؛  ... .ICC-ASP/18/Res إلى قرارها تشير    -1

بموجب نظام روما األساسي،  لتزاماتهاإلى االمتثال ال الدول األطراف تدعو    -2

 ضمانإلى  الدول األطراف أيضا   وتدعو، 9 للبابااللتزام بالتعاون وفقا  خاصة

التعاون الكامل والفعال مع المحكمة وفقا لنظام روما األساسي، وعلى وجه الخصوص 

يعي، وإنفاذ قرارات المحكمة وتنفيذ أوامر في مجاالت تنفيذ اإلطار الدستوري والتشر

 القبض؛

 الدول ذلك في بما المحكمة، مع المتعاونين جميع دعم ةهميأ جديد من تؤكد -3

 الوفاء علي المحكمة ةقدر ضمان أجل من الصلة، ذات الدولية والكيانات والهيئات

 الدولي المجتمع تهم التي الجرائم أخطر مرتكبي ةمساءل في المتمثلة الحاسمة بواليتها

 ؛للضحايا العدالة ميوتقد

عن دعمها السياسي  التعبيرالدول األطراف إلى مواصلة  أيضا  دعو ت    -4

 ستين المرفقة بالقراروالإلى التوصيات الست  شيرتووالدبلوماسي للمحكمة، 

ICC-ASP/6/Res.2، الدول األطراف والمحكمة على النظر في اتخاذ المزيد من  شجعتو

التعاون الكامل والفعال مع  ضمانبير لتعزيز تنفيذها وتعزيز جهودها الرامية إلى التدا

 المحكمة؛

 التعاون لتحسين العملية الحلول نأبش المناقشات ةمواصل ضرورة علي شددت -5

 الحلقة عقب المعلقة القبض أوامر تنفيذ احتماالت تعزيز بهدف والمحكمة الدول بين

 2018 نوفمبر/الثاني تشرين 7 فيالمعنيان بالتعاون  نارميسال نظمها التي الدراسية

 ؛الهاي في

 ؛[التعاونحيز إلدراج نص استنادا لمناقشة جمعية الدول األطراف بشأن ] -6

أهمية اإلجراءات واآلليات الفعالة التي تمكن الدول األطراف على  تشدد  -7

والممتلكات عائدات لاوالدول األخرى من التعاون مع المحكمة فيما يتعلق بتحديد 

بتقرير المحكمة  وترحبيمكن،  وقتوتجميدها أو ضبطها بأسرع  وتعقبهاواألصول 

تحديات التعاون التي تواجهها المحكمة فيما يتعلق بالتحقيقات ل الشامل اهعرضو

جميع الدول األطراف إلى وضع إجراءات وآليات فعالة في هذا الصدد  دعوتوالمالية، 

، والدول األخرى ،غية تيسير التعاون بين المحكمة والدول األطرافوزيادة تحسينها، ب

 دولية؛المنظمات وال

، األصول استرداد بشأن قانونا الملزمغير  باريس إعالن أهمية إلى تشير -8

 ؛ICC-ASP/16/Res.2بالقرارالمرفق 
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 الدورتين بين ما لفترة األطراف الدول جمعية عن الصادرة الواليات  - باء

 ،بالتعاونا يتعلق فيم -1

 مواصلةب الهاي، في العامل الفريقعلى القيام، من خالل  المكتب ثتح  )أ( 

 التي المشترك للتيسير الدراسية الحلقة هاعن تي أسفرتال المقترحات بشأن المناقشات

 رئيسي تحد: القبض" والمعنونة 2018 نوفمبر /الثاني تشرين 7 في الهاي في عقدت

 ؛"العقاب من اإلفالت مكافحة في

، المناقشات من خالل فريقيه العاملينالمكتب أن يواصل،  إلى تطلب )ب( 

تقريرا عن ذلك إلى المتعلقة باالتفاقات أو الترتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم 

 عشرة؛ تاسعةفي دورتها ال الجمعية

من  جدوىالمناقشة ب، من خالل فريقيه العاملين، إلى القيام المكتب دعوت)ج(   

  ؛إنشاء آلية تنسيق للسلطات الوطنية

المحكمة إلى مواصلة تحسين ممارستها في إحالة طلبات محددة  تدعو)د(  

وفي الوقت المناسب للتعاون والمساعدة، بما في ذلك النظر في إجراء  وكاملة

 مشاورات مع الدولة الطرف المعنية عند االقتضاء؛

، استعراضه الل فريقيه العاملينمن خالمكتب أن يواصل،  إلى طلبت)هـ(  

المتعلقة بالتعاون التي اعتمدتها الدول األطراف في  لتنفيذ التوصيات الست والستين

 ، بالتعاون الوثيق مع المحكمة، حسب االقتضاء؛(1)2007عام 

التابعة لجمعية الدول  تيسيرال آليةعلى  اإلبقاء المكتب إلى تطلب )و(

 المهتمة والدول والمحكمة الدول األطراف مع لتشاورل بالتعاون معنيةالواألطراف 

تعزيز  زيادة أجل من الحكومية غير والمنظمات الصلة ذات والمنظمات األخرى

 ؛المحكمة مع التعاون

 األطراف الدول مع للتشاور للتعاون العامة الجمعية تيسير علي الحفاظ

 ذات والمنظمات ةالمهتم الدول من وغيرها الحكومية غير والمنظمات والمحكمة

 المحكمة مع التعاون تعزيز زيادة أجل من الصلة

القيام، من خالل اآللية المعنية بتيسير التعاون، ومع إلى المكتب  تطلب )ز(

الستعراض المحكمة وتعزيزها، بدراسة المسائل أطلقت العملية التي مراعاة 

ملموسة لمواجهة ابعة إجراءات متووالتحديات المتصلة بالتعاون، بغيه تحديد تدابير 

 ؛ةإلى الجمعية في دورتها التاسعة عشر هاتلك التحديات وتقديم تقرير عن

عن التعاون إلى  ةمحدث ريرام تقيتقد تواصل إلى المحكمة أن تطلب(  ح)

التقرير بيانات مفصلة عن الردود التي هذا تقدم في  السنوية، وأن الجمعية في دورتها

 ؛تسلط الضوء على التحديات الرئيسيةأن في ذلك  قدمتها الدول األطراف، بما

                                                           
(1)   2Res./6ASP/-ICC ، المرفق الثاني. 
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المناقشات بشأن بمواصلة ، من خالل فريقيه العاملين ،المكتب تكلف(  ط)

على النحو المبين في إعالن  ضبطهاوالتحقيقات المالية وتجميد األصول  فيالتعاون 

 باريس.

____________ 


