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 ICC-ASP/18/Res.3 القرار

 2019كانون األول /ديسمرب   6اعتُمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة احلاديه عشر املعقودة يف 

ICC-ASP/18/Res.3 

 قرار بشأن التعاون

 إن مجعية الدول األطراف،
الذي أقرته  (  RC/Dec.2 )الوثيقةأبحكام نظام روما األساسي، وابإلعالن املتعلق ابلتعاون  إذ تذك ِّر

الذي ُعقد يف كمباال، وابلقرارات والبياانت الستتتتتابقة ال تتتتتادرة ع     يؤمتر االستتتتتتعرا تتتتتاملالدول األطراف يف 
 ، ICC-ASP/9/Res.3و  ،ICC-ASP/8/Res.2 مجعيتة التدول األطراف فيمتا ال التعتاون، يتا فيقتا القرارات

وICC-ASP/12/Res.3و  ،ICC-ASP/11/Res.5و  ،ICC-ASP/10/Res.2و  ،ICC-ASP/13/Res.3 ، 
،  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 والستني املرفقة ابلقرار ابلتوصياتو 

على و تتتد حد لتفالت م  العقاح يباستتتبة مقريف أرار اجلرا ت الق ت   قلق   وإذ حيدوها العزم
أنته بتت تعزيز مالحقتة هتذر اجلرا ت ب تتتتتتتتتتتتتتورة فعتالتة وستتتتتتتتتتتتتتريعتة،    تؤكت ِّد م  دتديتداجملتمد التدو  أبمجعته، وإذ  

 بوسا ل منقا تعزيز التعاون الدو ،
د ني م  دانت الدول األطراف والدول على أمهية التعاون واملستتتتتتتتاعدة اللعالني والشتتتتتتتتامل  وإذ تشتتتتتتتتد ِّ

األررى واملنظمتات التدوليتة واإلقليميتة لتمكني ا كمتة م  اال تتتتتتتتتتتتتتاال  ابملقتام املنوطتة  تا يف إطتار واليتقتا 
ا دَّدة يف نظام روما األستتتتاستتتتي، وعلى أنه يقد على عاتق الدول األطراف التزام عام ابلتعاون تعاوان كامال  

ذلت     يتا يفمرتكبيقتا،    حقتةيف اجلرا ت الق تنتدر  يف إطتار واليتقتا ومال يقتاتحتق  مد ا كمتة فيمتا يريته م 
على النبو األررى  تنليذ أوامر إلقاء القبض وطلبات التستتليت، إج دانت ستتا ر أ تتكال التعاون بما يتعلق 

 م  نظام روما األساسي،  93املبنيَّ يف املادة 
 ، Res.3/7ASP/1-ICCم  القرار   13املقدم عمال ابللقرة ،  (1) بتقرير ا كمة ع  التعاون  وإذ ترحت 

  عليقت   ابلقبض أمرا ا كمة  أصتتتتتتتتتدرت الذي  أل تتتتتتتتت ا اب  االت تتتتتتتتتاله ينبغي ينت نأ  تالحظ وإذ
 األساسي،  روما نظام هدافحيل هذا االت ال أب  عندماهذا األمر معلقا بشأهنت  زالوالذي  ال ي

لتنظر فيقا الدول  للقبض الق أصتتتتدرها مكتت املدعي العام توديقية البادئ  املإج  أيضتتتتاوإذ تشتتتت   
فراد اخلا تعني ألوامر القبض ال تادرة ع   االت تاالت ري  األستاستية مد األ، يف مجلة أمور، إلغاء  وم  بينقا
التعامل مد األفراد الذي  ال اضتتتتتتتتعون ألمر  والقيام، عندما يكون االت تتتتتتتتال  ت  تتتتتتتترور ، يباولة  ا كمة 

 ،الا أو لقبض اب
تبني ِّ ستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتتة األمتانتة العتامتة ل مت املتبتدة فيمتا يتعلق الق  توديقيتة  البتادئ  املإج    وإذ تشتتتتتتتتتتتتتت 

 ابالت تتاالت بني مستتؤو  األمت املتبدة واأل تت ا  الذي  أصتتدرت ا كمة أوامر قلقاء القبض عليقت أو

 

(1) ICC-ASP/18/1 وCorr.1. 
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رفق برستالة األمني العام ل مت املتبدة إج على النبو املُ  وهلت أمامقا،  أصتدرت ا كمة استتدعاءات مل الذي 
 ،2013أبريل /نيسان  3املؤررة يف  ر يس اجلمعية العامة ور يس جملس األم 

  على  القبضبعنوان " للجمعية  ةعشتتتتتر  الستتتتتابعة الدورة يف ا كمة  اأصتتتتتدره  قال نشتتتتترةابل رحتت وإذ
  التذي   متاو   ،ا كمتة  بته  تقوم  التذي  متاأمهيتة ذلت ، و متا  :  لتدى ا كمتة اجلنتا يتة التدوليتة الالقتاء   ت املشتتتتتتتتتتتتتتتبته

 وامرللتوعية أب  االدتماعيل التواصتتتتتتل  وستتتتتتا الق قامت  ا ا كمة على  ةملاحلو "،  الدولقوم به ت نأ ميك 
 ؛هاذيتنليتت  مل والق ا كمة  أصدرها الق  عشر  ةاخلمس القبض

 املتقمني،  وتنليذها حقوقطلبات التعاون أن تراعي أبنه ينبغي   وإذ تقر
ابلتدعت التذي تقتدمته املنظمتات التدوليتة واإلقليميتة لتعزيز التعتاون يف جمتال االتلتاقتات   وإذ تشتتتتتتتتتتتتتتيتد

 الاوعية،
الذي ُعقد    يؤمتر االستتتتتتعرا تتتتتامليف على نلستتتتتقا  ابلتعقدات الق قاعتقا الدول األطراف    وإذ تذك ِّر
 أبمهية السقر على املتابعة املال مة فيما ال الوفاء  ذر التعقدات، روإذ تنو ِّ التعاون،  يف كمباال بشأن

  11 املؤررة  ،"األستتتتتتاستتتتتتي  روما ونظام ا كمة  لتعزيز  املمكنة جملاالتا  م تتتتتتلوفة"ب  علما  حتيط وإذ
 ةولويأ ذاتألة  كمستتتتتتتعزيز التعاون    حتدد  والق  اجلمعية،  رائستتتتتتة  أعدها الق  ،2019 أكتوبر/األول تشتتتتتتري 
  ؛اللريقني العاملني التابعني للمكتتو  املكتت يتناوهلا نأ ينبغي

د -1 الق يتت والتتدول األررى امللزمتتة ابلتعتتاون مد ا كمتتة أو   فعلى أمهيتتة قيتتام التتدول األطرا  تشتتتتتتتتتتتتتتتد ِّ
م  نظام روما األستتتتتاستتتتتي أو بقرار صتتتتتادر ع  جملس األم    9ابلباح    عمالعلى التعاون معقا  تشتتتتتجيعقا  
ملا قد  املتبدة ابلتعاون مد ا كمة وبتقدمي املستتتتتاعدة هلا يف الوقت املناستتتتتت وعلى  و فعال، التابد ل مت 
، م  آاثر على كلاءة ا كمةعدم التعاون معقا  ذر ال تتتتتتورة يف ستتتتتتياق اإلدراءات القضتتتتتتا ية  يرتت علي 

على قدرة ا كمة على تنليذ واليتقا، الستتيما عندما  أتث ا ستتلبيا أن عدم تنليذ طلبات التعاون يؤثر   ؤكدوت
 يتعلق األمر قلقاء القبض على األ  ا  الذي  صدرت بشأهنت أوامر ابلقبض عليقت وتسليمقت؛  

تنليتتذ أوامرالبتتال   ع  قلققتتا    تعرح -2   15أو طلبتتات التستتتتتتتتتتتتتتليت ال تتتتتتتتتتتتتتتتادرة  ق  لقبض  ا  إزاء عتتدم 
  2018، رريت القبض على    ني مشتبه  ما وتسليمقما إج ا كمة يف تشري  ال اين/نوفمرب (2)   اا 

لقبض على هؤالء األ تتت ا  ابالدول على التعاون التام وفقاا اللتزامقا   وحتث،  2019وكانون ال اين/يناير  
 وتسليمقت إج ا كمة؛

  استتتتتراتيجياتوتنليذ    لو تتتتتد ا كمة وقلت العام  املدعيمكتت   يبذهلا القاملشتتتتتركة   اجلقود  الحظت -3
  املعن   ةدقز ألا  بني املشتتتتتتر  العامل اللريق طارإ يف   ت املشتتتتتتتبه على  القبض لتعزيزمشتتتتتتركة والقيام ببع ات 

 ؛2016 مارس/آذار  يف أنشئ الذيالقبض  ابسراتيجيات
ت   على أن اخلاوات والتداب  امللموستتتتتتتتة الرامية إج أتمني إلقاء القبض على املشتتتتتتتتتبه   تعيد التأكيد -4

يتعنيَّ أن يُنظر فيقا على  و منظَّت ومنقجي، ابالستتناد إج اخلربة املكتستبة يف إطار النظت الوطنية، وا اكت 
 الدولية امل   ة وامل تلاة، إج دانت ا كمة اجلنا ية الدولية؛

 

 .43، اللقرة ICC-ASP/18/16يقة  نظر الوثا، 2019تشري  األول/أكتوبر   23( حىت 2)
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 وا كمة الدول  بني التعاون لتبستتتني العملية احللول نأبشتتت  املناقشتتتات  ةمواصتتتل  تتترورةعلى    دشتتتدت -5
املعنيتان   انيستتتتتتتتتتتتتتر امل نظمقتا الق  التدراستتتتتتتتتتتتتتيتة احللقتة  عقتت املعلقتة  القبض أوامر تنليتذ  احتمتاالت  تعزيز   تدف

 الهاي؛ يف  2018 نوفمرب/ال اين تشري   7 يف لتعاوناب
لقبض  أصتتتتتتتتتدرت ا كمة أوامر ابابأل تتتتتتتتت ا  الذي  االت تتتتتتتتتال  نت  لدول األطراف على يا حتث -6

  واملنظمات  الدول تبذهلا الق  ابجلقود ترحتو   تتتتتتتتتتتترور ،  االت تتتتتتتتتتتتال  هذاأن   الارف  الدولة رت مل  ماعليقت،  
يا    طوعي  أستتتتاس  على ا كمة  ختار  نأ األطراف للدول  بوز أبنه  قروت ال تتتتدد،  هذا  يف  ةقليميإلوا الدولية

 ؛ذا التقييتهللديقا م  ات االت مد أ  ا  صدرت يف حققت أوامر ابلقبض نتيجة 
تنليذ االلتزامات النا تتتتتهة عنه على   يقابلهأبن الت تتتتتديق على نظام روما األستتتتتاستتتتتي بت أن   تذك ِّر -7

ظام يف هذا ال تتتتدد الدول األطراف يف ن  وحتث  ، يةتنليذالالتشتتتتريعات  الستتتتيما م  راللال تتتتعيد الوطن، 
 ةفعال وهياكل إدراءاتعلى القيام بذل  مد و د  هذر التشريعات م ل روما األساسي الق لتتتت تعتمد بعد  

  واملستتتاعدة  ابلتعاون يتعلق فيماابلكامل   األستتتاستتتي  روما نظام  يودت ابلتزاماها الوفاءعلى   قدرها لضتتتمان
 القضا ية؛

مشتتتتتتتتتتتتتترو    اجملتمد املتدين وا كمتة، يتا يف ذلت  م  راللابجلقود الق تبتذهلتا التدول ومنظمتات   تقر -8
 يةتنليذالتشتتتريعات الالوعي وتيستتت  صتتتيارية    ز دةاألدوات القانونية، لتيستتت  تبادل املعلومات واخلربات بغية 

 ؛األطراف الدول بني املمارسات وأفضل اخلربات تبادل  ز دة  رورة  ىعل  وتشددعلى ال عيد الوطن 
د -9 تنستتتتتتتتيق مكلف بأو هيهة مركزية وطنية أو فريق عامل /على إنشتتتتتتتتاء دقة تنستتتتتتتتيق و لالدو   تشتتتتتتتتج ِّ

، وفيما بينقا ، يا يف ذل  طلبات املستاعدة،  تم  املؤستستات احلكوميةقااملستا ل املت تلة اب كمة وتعميم
 ء؛كجزء م  اجلقود الرامية إج دعل اإلدراءات الوطنية املتعلقة ابلتعاون أك ر كلاءة، حست االقتضا

 ةليآ قنشتتتاء املتعلقة  اجلدوى  دراستتتة  نأبشتتت للجمعية  ةعشتتتر   ال ال ة الدورة إج  املقدم التقرير إج تشتتت  -10
 ة،ناقشامل  ةمواصلعلى  األطراف الدول وتشجد الوطنية، للسلاات تنسيق
م  أدل للتعاون واملستتتتتتتاعدة ركزة طلبات ملتقدمي تبذهلا ا كمة املستتتتتتتتمرة الق اجلقود  أيضتتتتتتتا  ؤكدت -11

ا كمة إج مواصتلة    تدعوولتل  الالبات،    سترعةب االستتجابةم  الدول األطراف وري ها م  الدول متكني  
  وتدعو مناستتتتبة م  حيث التوقيت للتعاون واملستتتتاعدة،  ددة وكاملة و حمطلبات  يف إرستتتتال  حتستتتتني اارستتتتاها  

  والستتلاات  الباتال  ت تتو  الق ا كمة ةأدقز   بني دتماعاتتيستت  االو قدمي املشتتورة ت  يف  النظر  إج الدول
 نقل  أو  ةساعدامل سبلحول    معا حلول إباددف     تنليذها  ع  املااف هناية  يف املسؤولة  امل ت ة  الوطنية

 ؛قدما للمضي يةفعال السبل أك ر ةومناقش الالبات تنليذ  ةمتابعإج  ،االقتضاء  وعند ،املالوبة املعلومات
العتا دات فيمتا يتعلق بالبتات ا كمتة الراميتة إج حتديد  ب تتتتتتتتتتتتتتورة فعتالة وبستتتتتتتتتتتتتترعة  ن التعتاون  أب  قرت -12

الضتتبا     جلرب أ تترارابل  األمهية  أمر     تتباقا،ويميدها أو   وتعقبقا  مية،اجلر أدوات  واملمتلكات واألصتتول و 
 القانونية؛ملساعدة ت لة ابلتكاليف املوريا ملعاجلة ا

د -13 على أمهية ودود إدراءات وآليات فعالة تستتتتمد للدول األطراف وري ها م  الدول ابلتعاون   تشتتتتد ِّ
  ، أبستتتتتتتر  ما ميك    تتتتتتتباقاويميدها أو   وتعقبقاواملمتلكات واألصتتتتتتتول، العا دات  مد ا كمة على حتديد  

آليات فعالة وحتسنقا بغية تيس  الدول األطراف إج أن تت ذ يف هذا ال دد إدراءات وتضد   كافة  وتدعو
 التعاون بني ا كمة والدول األطراف وري ها م  الدول واملنظمات الدولية؛
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   ابلقرار   املرفقاألصتتتتتتتتتتتتتتول    استتتتتتتتتتتتتترداد  نأبشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  قتتتتانوان  امللزم  ري   ابريس  إعالن  ةمهيتتتتأ  إج  شتتتتتتتتتتتتتت ت -14
ICC-ASP/16/Res.2؛ 

 تبادل  لتعزيز  ةمضتتتتتتمون ةرقمي تتتتتتة  من  نشتتتتتتاءإل  ابلتعاونيستتتتتتري  املعنيني  املاملقدم م   قراحالاب ترحت -15
 التعاون علي  الدول ةقدر   وتعزيز  ،الدول  بني  التعاون  تشتتتتجيد، و األطراف الدول  بني  ال تتتتلة ذات املعلومات

ب تتتتتتتتتتتتتتورة فعالة،    ابلتعاون املتعلقة  ا كمة  طلبات  تنليذ  تعرض الق  العملية  التبد ت  حتديدو   ا كمة؛  مد
  مد  العمل  ةمواصتتتتتتتتتتل وتقرراألصتتتتتتتتتتول،    واستتتتتتتتتترداد املالية  التبقيقات ومتالبات ا كمة  بوالية الوعي  وز دة
 ؛2020  عام يفالفتتاح املن ة   اجلمعية ةوأمان ا كمة

م  أدل الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات ا كمة ال تتتتتتتتتادرة ل تتتتتتتتتا  أفرقة الدفا ،  حتث   -16
 اإلدراءات أمام ا كمة؛ مان نزاهة 

التدول األطراف والتدول ري  األطراف الق مل ُت تتتتتتتتتتتتتتبد بعتد طرفتا يف اتلتاق امتيتازات ا كمتة   تتدعو -17
يف تشتتتريعاها الوطنية، إج إدرا  االتلاق و  ،ألولويةستتتبيل االقيام بذل  على  اجلنا ية الدولية وح تتتاانها إج 

 حست االقتضاء؛
تتنليذ والية ا كمة، ليا تتستتتتتتت به تداب  جملاية اجملن عليقت والشتتتتتتقود م  أمهية    تقر -18 ابتلاق   وترحِّ

املزيد م  اتلاقات   على احلادة إجوتشدد  لتعاون، القرار األر  املتعلق ابمنذ اجلديد املعقود  إعادة التوطني 
 ؛بسرعة م  أدل إعادة توطني الشقودإعادة التوطني مد ا كمة  وترتيبات

مجيد الدول األطراف وري ها م  الدول إج النظر يف تعزيز تعاوهنا مد ا كمة قبرام اتلاقات    تدعو -19
 أستتتتتتترهتوالشتتتتتتتقود و  الضتتتتتتتبا أو ترتيبات معقا، أو أبية وستتتتتتتيلة أررى، فيما يتعلق أبمور منقا تداب  جملاية 

 ؛إدالء الشقود بشقاداهت واأل  ا  اآلرري  املعرَّ ني لل ار بسبت
، إيالء االعتبار الالزم إلباد  أستتتتتتتتترهتنه ينبغي، عندما تتبنيَّ  تتتتتتتتترورة إعادة توطني الشتتتتتتتتتقود و أب  تقر -20

البيهة    ي بعد اجلغرايف وتغللالتكاليف اإلنستتتتتتانية ، وتقلل أيضتتتتتتا م  ال تتتتتتارمةالستتتتتتالمة  حلول تلي يتالبات  
نتدوق اخلتا  بعمليتات مجيد التدول األطراف على النظر يف تقتدمي تربعتات لل تتتتتتتتتتتتتت  ثوحتتاللغويتة وال قتافيتة، 
 إعادة التوطني؛

 ؛إنلاذ األحكامبشأن سلوفينيا ومجقورية دورديا قبرام اتلاقني بني ا كمة ومجقورية   ترحت  -21
واإلفرا  املؤقتت األحكتام  يف إنلتاذ  التعتاون مد ا كمتة  احتمتال ز دة االحتيتا  إج  على    تشتتتتتتتتتتتتتتتدد -22

إج أنه ينبغي   تشتتتتتتت و ،  هنايتقام  ة القراح املزيد م  القضتتتتتتتا  نتيجيف الستتتتتتتنوات القادمة  واإلفرا  النقا ي  
ر  يف املستتتتتتؤولية ع  تنليذ  انظام روما األستتتتتتاستتتتتتي أن تشتتتتتتللدول األطراف وفقا للمبدأ املن تتتتتتو  عليه يف  

أن إج الدول األطراف   وتدعووفقا ملبادئ التوزيد العادل،  واإلفرا  املؤقت واإلفرا  النقا ي أحكام الستج 
 تنظر جبدية يف إبرام اتلاقات مد ا كمة حتقيقا هلذر الغاية؛

االتلاقات أو الرتيبات اإلطارية أو أي وستتيلة  يف جمال وتشتتجد أيضتتا عملقا  ا كمة شتتيد بعمل ت  -23
  نلتاذ األحكتام وإ  -يتا يف ذلت  يف حتالتة الرباءة    -  اإلفرا  املؤقتت واإلفرا  النقتا ي   تلأررى يف جمتاالت م

 حلقوق  عمال بنظام روما األستتتتاستتتتي و تتتتمااناملتقمني  و   تضتتتتمان حقوق املشتتتتتبه الق قد تكون  تتتترورية ل
 مجيد الدول األطراف على النظر يف تعزيز التعاون يف هذر اجملاالت؛ ثوحتاملدانني،  األ  ا  

أن االتلاقات أو الرتيبات  ، م  رالل فريقيه العاملني، املناقشتات بشتأن يواصتل إج املكتت تالت -24
 عشرة؛ تاسعةع  ذل  إج اجلمعية يف دورها ال اتقرير أن يقدم  و  الاوعية، اإلطارية
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ت -25 واآلليتات  املنظمتات التدوليتة واإلقليميتة ري هتا م   التعتاون بني ا كمتة واألمت املتبتدة و بز دة   ترحتِّ
 دف تعزيز املالحقة القضا ية حلكومات  بني ا  املشركةواملؤسسات واحللاظ عليقا   ةدلألمد اذات ال لة جب

 ؛هذا التعاون على مواصلةوتشجد  ، للجرا ت الق تدرل يف ارت ا  ا كمة
الدول األطراف على استتتتتكشتتتتاف إمكانيات تيستتتت  املزيد م  التعاون والتواصتتتتل بني ا كمة  حتث -26

عندما حييل ووا تتتتتتتتتتتتتتبة  واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، يا يف ذل  ع  طريق أتمني وال ت كافية 
  بني ملا ؛ والتعاون  الدعت الدبلوماستتتي وا والتيق  م جملس األم  التابد ل مت املتبدة حاالت إج ا كمة،  

مجيد الدول األعضتتاء يف األمت املتبدة، ومتابعة هذر اإلحاالت، فضتتال ع  مراعاة والية ا كمة يف ستتياق 
جملس األم  بشتتتتتتتتتأن العقوابت  جماالت أررى م  جماالت عمل جملس األم ، يا يف ذل  صتتتتتتتتتيارية قرارات

 واملناقشات املوا يعية والقرارات ذات ال لة؛
د -27 على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميت الدعت الدبلوماستتتتتتتي والستتتتتتتياستتتتتتتي وري مها م     تشتتتتتتتد ِّ

أ تتتتتتكال الدعت ألنشتتتتتتاة ا كمة، وعلى أمهية مواصتتتتتتلة تعزيز الوعي  ذر األنشتتتتتتاة وفقمقا على املستتتتتتتوى 
قليمية عضتتتتتتويتقا يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلاالستتتتتتتلادة م   الدول األطراف على وتشتتتتتتجد  الدو ،  

 ؛هذا الغرضتبقيق ل
تنليذ التوصتتتيات الستتتت والستتتتني بشتتتأن التعاون الق ابلعمل الذي مت اال تتتاال  به بشتتتأن  ترحت -28

جلميد  ميك  الق ا كمة و   اأعدهالنشتتتتتتتتتتتتتترة الق إج  وتشتتتتتتتتتتتتتت ،  (3)2007اعتمدها الدول األطراف يف عام  
ذات  لتعزيز التوصتتيات الستتت والستتتني وز دة فقت اجلقات اللاعلة الوطنية أصتتباح امل تتلبة استتت دامقا

 وتنليذها؛ وا كمة ال لة
ابلتعتتاون  عنيتتةالتتتابعتتة جلمعيتتة التتدول األطراف وامل تيستتتتتتتتتتتتتت ال آليتتةاإلبقتتاء على   املكتتتت إج  تالتتت -29
 ري  واملنظمات ال تتتتتتتتلة ذات واملنظمات األررى املقتمة والدول وا كمة الدول األطراف مد تشتتتتتتتتاورلل

   ا كمة؛   مد تعزيز التعاون ز دة أدل م  احلكومية
إج املكتت اإلستتتتتتتترا ، م  رالل فريقيه العاملني، يف استتتتتتتتتعراض تنليذ التوصتتتتتتتتيات الستتتتتتتتت  التت -30

 ؛والستني، ابلتعاون الوثيق مد ا كمة، حست االقتضاء
أطلقت العملية الق اآللية املعنية بتيستتتتتتتتتتت  التعاون ومد مراعاة   القيام، م  راللإج املكتت  تالت -31

إدراءات و الستتتتتتعراض ا كمة وتعزيزها، بدراستتتتتة املستتتتتا ل والتبد ت املت تتتتتلة ابلتعاون، بغيه حتديد تداب  
 ؛ةإج اجلمعية يف دورها التاسعة عشر   قاتل  التبد ت وتقدمي تقرير عنملموسة ملوادقة  متابعة  
موا تتتتيد للعامة ات الناقشتتتتالوستتتتا ل الق ميك  للجمعية أن تواصتتتتل املاملكتت على حتديد    تشتتتتجد  -32
 ؛وأوامر القبض ، يا يف ذل  مسألة التبقيقات املاليةم  رالهلا ابلتعاوناملتعلقة ددة  ا 
مجيد  أبمهيتتة  تتتتتتتتتتتتتتمتتان بيهتتة آمنتتة لتعزيز وتشتتتتتتتتتتتتتتجيد التعتتاون بني اجملتمد املتدين وا كمتتة واختتاذ    تقر -33

 اإلدراءات الالزمة ملوادقة أعمال التقديد والت ويف الق تستقدف منظمات اجملتمد املدين؛
  احللقتتتة بتنظيت  ،ة قليميتتتإلوا التتتدوليتتتة واملنظمتتتات  األطراف التتتدول  م   بتتتدعت  ،  ا كمتتتة بقيتتتام  رحتتتتت -34

  28   ضتور  ا كمة مقر يف 2019  يناير/ال اين  كانون  يف  لتعاوناملعنية اب  التنستيق جلقات    الستادستة  الدراستية 
  القضتتتتتتا ية ةنشتتتتتتاألاب  ال تتتتتتلة ذات البلدان م   وري ها التاحلا  بلدان  يف  الوطنية  التنستتتتتتيقدقة م  دقات  
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مد   مبا تتتتتتترة  التنستتتتتتتيق  ملراكزاملعقودة   الدراستتتتتتتية  احللقةبعد   واحد  يوم  ةملد تقنيه دراستتتتتتتية  ةوحلق  للمبكمة،
احللقات الدراستتتتتتية م  هذا القبيل   نأ  تؤكدو األصتتتتتتول،   واستتتتتترداد  املالية التبقيقات يف التعاونالركيز على  

  التاورات  بشتتتتتتتتتتتتتتتأن  ذلت   يف  يتا  األطراف،  والتدول ا كمتة  بني  والتعتاون  احلوار  لتعزيز  ةهتامت منتابر شتتتتتتتتتتتتتتكتلت
  ، املدين اجملتمد منظمات ذل   يف  يا امل تتلبة،  أصتتباح  مجيد  وتشتتجد التقن،  التعاون جماالت  يف  اجلديدة
بناءة   حلول ع  والببث  التعاون  تعزيزدف     املعلومات  بتبادل  تستتتمد  الق  املناستتتبات تنظيت ةمواصتتتلعلى  

 ا ددة؛ للتبد ت
بشتأن التعاون، الق أححت   ابجللستة العامة الق عقدت رالل الدورة ال امنة عشترة للجمعية حتر ت -35
الدول األطراف وا كمة   مد  املؤستتستتاتفيما بني  الدول و التعاون فيما بني  لرصتتة لتبادل أفضتتل اارستتاتال

الدول األطراف يف هذر  م  دانت   شاركةاملوأصباح امل لبة اآلرري ، والق أبرزت احلادة إج مزيد م  
 ؛املسألة
بتقرير ا كمة ع     وترحتاجلمعية لتعزيز التعاون،   اتبذهلاجلقود الق   مهية مستتامهة ا كمة يفأبقر  ت -36

وأن    ،ع  التعاون يف دورها التاستعة عشترة  داثإج ا كمة أن تقدم إج اجلمعية تقريرا حم تالت، و(4)التعاون
تستتتلط الضتتتوء يا يف ذل  أن التقرير بياانت مل تتتلة ع  الردود الق قدمتقا الدول األطراف، هذا  تقدم يف  

 . ت الر يسيةعلى التبد
 _________________ 

 

(4) ICC-ASP/18/16 ،وCorr.1. 


