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 أساسية معلومات  -أوال
"( اجلمعية)" األطراف الدول مجعيةالذي اعتمدته  ،"املعنون "التعاون ICC-ASP/18/Res.3 يف القرار -1
من املنطوق(  31و 30و 29)الفقرات ، طلبت اجلمعية إىل املكتب 2019 كانون األول/ديسمرب  6 يف

 واملنظمات واحملكمة األطراف الدول مع للتشاور واملعنية ابلتعاون للجمعية التابعة التيسري آلية على اإلبقاء
 مع التعاون تعزيز زايدة أجل من ذات الصلة واملنظمات األخرى املهتمة الدول وكذلك مع احلكومية غري

 احملكمة.
 التوصيات تنفيذ استعراض يف العاملني، فريقيه خالل من إلسراع،اوطلبت اجلمعية أيضا إىل املكتب  -2

 الستعراض قتأطل العملية اليت مراعاة االقتضاء، مع حسب احملكمة، مع الوثيق ابلتعاون والستني، الست
 ملموسة متابعة وإجراءات تدابري حتديد ابلتعاون، بغيه املتصلة والتحدايت املسائل ودراسة وتعزيزها، احملكمة
من  31و 30عشرة )الفقراتن  التاسعة دورهتا يف إىل اجلمعية عنها تقرير وتقدمي التحدايت تلك ملواجهة

 املنطوق(.
 والسفري ل(السنغا)غواي  معمر السفري تعيني املكتب ، أعاد2020 يناير/ثاينالكانون   24ويف  -3

 .لتعاونمعنيان اب مشاركان ميسران  (فرنسا)فاسي  لويس

 نظورةتنظيم العمل والقضااي الرئيسية امل -اثنيا
)"الفريق العامل"( ما جمموعه أربعة اجتماعات أو  يف الهاي لعاملا فريقال، عقد 2020يف عام  -4 

 مشاورات غري رمسية بشأن قضااي التعاون.
وحد من نطاق وتفاعل التيسري  يةعلى عمل الكوروان  جائحةالناتج عن ر الوضع غري املسبوق أث  و  -5

املصلحة، مع عدد من أصحاب افرتاضية . ومع ذلك، ُعقدت اجتماعات ومشاورات اومشاوراهت ااجتماعاهت
 ني ابحملكمة، وممثلي اجملتمع املدين.سؤولكبار املو  ،الدولمع مبا يف ذلك 

 بعدم املعنية التنسيق جهات مع ابالشرتاكافرتاضية  نقاش حلقة نُظمت أكتوبر،/األول تشرين 5 ويف -6
 ابلتعاون تتعلق حمددة مسائل دراسة هو اهلدف وكان". احملكمة مع التعاون تعزيز" بعنوان نيويورك يف التعاون
 اختاذها يتعني اليت امللموسة التدابري حتديد بغيةآليات التيسري التابعة للجمعية،  خالل من التعاون وعدم
 .احملكمة لعمل الدعم لتعزيز

تشرين  3حزيران/يونيه و 17اجملتمع املدين يف  يمع ممثل تنيغري رمسيمشاورتني عقد امليسران و  -7
الثاين/نوفمرب من أجل مجع وجهات نظرهم بشأن التحدايت واإلجراءات املمكنة لتعزيز التعاون مع احملكمة. 

هذه املسألة  اجلمعية يفللمسامهة يف تفكري مذكرات خطية دعا امليسران املشاركان اجملتمع املدين إىل إرسال و 
 . خطيتنييا مذكرتنيوتلق

منصة تفاعلية بشأن  إنشاءمع ممثلي احملكمة بشأن  سنةوأجريت مشاورات غري رمسية على مدار ال -8
 .التعاون )انظر أدانه( وبشأن األولوايت املستقبلية لتيسري التعاون

 19مع مجيع الدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين يف ت آلية التيسري اجتماعا ، عقداأخري  -9
تعرض ، ولاحملكمة تقريرها السنوي بشأن التعاون والتوصيات الواردة فيهلتعرض  2020الثاين/نوفمرب تشرين 

 .2021يف عام تفكري للتعاون وجماالت الالنسخة األولية من املنصة التفاعلية آلية التيسري 
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ال ابلوالية املبينة امليسران املشاركان عملهما بشأن األولوايت احملددة يف السنوات السابقة عم واصلو  -10
، مبا يف Res.5ASP/18/ -ICC)  وكذلك يف القرار اجلامع، بشأن التعاون (1)(Res.3/PAS-ICC/18)يف القرار 

 بشكل خاص على املوضوعات التالية: اجهودمهوركزا . (2)ذلك املرفق األول(
لمنصة التفاعلية بشأن لنسخة أولية وضع متابعة إعالن ابريس بشأن التحقيقات املالية واسرتداد األصول و  -

 التعاون؛
 عالقة احملكمة ابألمم املتحدة والتعاون بني الدول وبناء القدرات؛ -
احملكمة ونظام روما أعمال إجراءات املتابعة فيما يتعلق بقضااي التعاون احملددة يف إطار استعراض وتعزيز  -

 ضوء مشاورات هذا العام.األساسي وحتديد أولوايت الرتكيز للعام املقبل يف 
واضيعية مثل فعاليات متنظيم آللية التيسري ب السياق اخلاص هلذا العاموعلى الرغم من عدم مساح  -11

، يرى امليسران املشاركان أن هذه يذ أوامر القبضاالتفاقات الطوعية أو تنفاملعين بقضااي اجتماع اخلرباء 
 .تظل على جدول أعمال اجلمعية للتعاون يف السنوات املقبلة ال تزال ذات أمهية كبرية وينبغي أن املسائل

نسخة أولية وضع متابعة إعالن ابريس بشأن التحقيقات املالية واسرتداد األصول و   -لفأ
 لتعاونلالتفاعلية  منصةلل 

التحقيقات أجريت  ،2017كانون األول/ ديسمرب   14اعتماد إعالن ابريس يف نيويورك يف  بعد  -12
وعرض املنسقان . 2020و 2019و 2018ولوية يف على سبيل األاسرتداد املوجودات عمليات و  املالية

هذا اجملال. يف إمكانية إنشاء بوابة رقمية آمنة للدول األطراف لتبادل املعلومات ذات الصلة  2018يف عام 
  فيما يتعلق ابلتحقيقات املالية:ني رئيسيتنيقضيتوأشارا إىل 

تنفيذ طلب احملكمة لوانني الوطنية وجود صلة بني اجلرمية واألصول احملددة تتطلب معظم الق )أ( 
 15يف قرارها الصادر دائرة االستئناف ابحملكمة يف يف حني أعلنت  جز األصول وجتميدهااملتعلق حب

 ؛أنه ال لزوم هلذه الصلة (ICC-ACRed-01/16) 2016فرباير شباط/
تنفيذ أمر املسامهة الصادر عن احملكمة يف تبني كيفية معظم الدول تشريعات  يفوجد تال  )ب( 
 .زليس معو ه بعد ذلك أنز ويتبني معو على أنه ه أو املتهم بفيها املشتبه عامل احلاالت اليت ي

يسران املشاركان مبزيد من التفصيل مشروع إنشاء منصة رقمية آمنة2019يف عام و  -13
ُ
 ، عرض امل

 أهداف:يق عدة من أجل حتق مكرسة لقضااي التعاون
منتدى لتعزيز تبادل املعلومات ذات الصلة بني الدول األطراف من أجل إحداث أن تكون  )أ(

 أثر غري مباشر، أو حىت تشجيع التعاون بني الدول بغية تعزيز قدرة الدول على التعاون مع احملكمة؛ 
بصورة  ة للتعاونتنفيذ طلبات احملكمالقائمة يف لصعوابت والتحدايت الدقيق لتحديد ال )ب(

 ؛فعالة من وجهة نظر الدول
تحقيقات املالية واسرتداد )ج( مواصلة العمل على شرح والية احملكمة ومتطلباهتا فيما يتعلق ابل

قد يتخذ هذا اهلدف على وجه اخلصوص و والتوعية هبا. ، ، مبا يف ذلك طبيعة ونطاق التزامات التعاوناألصول

                                                           
، بتوافق 2019كانون األول/ديسمرب   6، املعتمد يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف ASP/18/Res.3-ICCالقرار ( 1)

 اآلراء. 
، بتوافق 2019كانون األول/ديسمرب   6، املعتمد يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف ASP/18/Res-ICC.5القرار ( 2)

 اآلراء.
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املنصة خمصصة لشرح السوابق القضائية للمحكمة، على سبيل املثال بشأن شكل عالمة تبويب حمددة من 
 .تنفيذ طلبات جتميد األصول

ورحبت مجعية الدول األطراف، يف دورهتا الثامنة عشرة، ابقرتاح إنشاء منصة رقمية آمنة، وقررت مواصلة 
 .2020العمل مع احملكمة وأمانة اجلمعية من أجل تشغيل املنصة يف عام 

اإلجراءات اليت بشأن أُعد استبيان جلمع املعلومات من الدول األطراف ، 2020ويف شباط/فرباير   -14
املسائل اليت تنطوي عليها بشكل عام، وبشأن  احملكمةالتعاون املقدمة من تطبقها الدول لالستجابة لطلبات 

. ، ومت توزيعهوجتميدها وضبطها التحقيقات املالية اليت جتريها احملكمة، وحتديد املمتلكات واألصول املالية
 .دولة 25ردودا من املشاركان وتلقى امليسران 

يسران املعمل ، 2020خالل عام و  -15
ُ
، مبساعدة صةحمتوى املنعلى حتديد شاركان مع أجهزة احملكمة امل

 19يف  يف االجتماع الذي ُعقدو . تقنيةجلوانب الفيما يتعلق ابأمانة مجعية الدول األطراف وقلم احملكمة 
الدول األطراف وأصحاب املصلحة على املنصة عرض امليسران املشاركان ، 2020نوفمرب تشرين الثاين/

 اآلخرين من أجل مجع ردود أفعاهلم واقرتاحاهتم حول حمتوى املنصة.
مسجل احملكمة، السيد  كد، أ2020تشرين األول/أكتوبر  5يف حلقة النقاش اليت عقدت يف و  -16

بيرت لويس، أمهية زايدة الوعي بوالية احملكمة فيما يتعلق ابلتحقيقات املالية واسرتداد األصول وعمليات 
وطنية ذات خربة يف جمال جتميد تنسيق إىل تعيني جهات املسجل  التبادل غري الرمسية مع السلطات. ودعا

 تنسيقتطوير املساعدة غري الرمسية من جهات اللجليدة األصول واسرتدادها، وسلط الضوء على النتائج ا
بشأن جتميد األصول، دون املساس بقنوات االتصال الرمسية اليت حتددها كل دولة. وأشار إىل أن هذه 

التعاون الرمسية، أثبتت أهنا ميكن أن تكون أساسية للنجاح يف هذا  قنواتاملساعدة غري الرمسية، املكملة ل
 .اجملال

 قة احملكمة ابألمم املتحدة والتعاون بني الدول وبناء القدراتعال -ابء
املسائل ذات األولوية  من منألمم املتحدة وجملس األقة احملكمة ابالخرية، كانت عألالسنوات اخالل  -١٧

انب هذا العام الرتكيز على العالقة مع األمم املتحدة، جباملشاركان قرر امليسران و عملية التيسري. لنسبة لاب
 جملس األمن.الة من االت احملاحل

مكتب الشؤون القانونية  ةممثل تتشرين األول/أكتوبر، قدم 5يف حلقة النقاش اليت عقدت يف و   -18
، واخلطوات اليت مت اختاذها لتعزيز قائم بني األمم املتحدة واحملكمةألمم املتحدة حملة عامة عن إطار التعاون الاب

التعاون بني املؤسستني على مر السنني. وأشارت إىل أن اتفاقية العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة توفر 
االتفاقية  تواحملكمة. ومسح ،األمم املتحدة، مبا يف ذلك مكاتبها وصناديقها وبراجمها بنياإلطار العام للتعاون 

تعاون يف جمال املساعدة اللوجستية، مما أدى إىل جناح تسليم السيد علي حممد علي على وجه اخلصوص ابل
البعثة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق مبساعدة  عبد الرمحن ونقله من مجهورية أفريقيا الوسطى إىل احملكمة

على املعلومات االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وأوضحت أن ضمان االستجابة لطلبات احلصول 
مع ذلك  من احملكمة يف الوقت املناسب هو أحد التحدايت املستمرة يف التعاون، ولكن تظل األمم املتحدة

 ملتزمة بتعاوهنا الطويل األمد مع احملكمة.
يسران اقرتح خالل هذا االجتماع، و  -19

ُ
مثل تعميق الروابط مع األمم املتحدة األفكار بعض املشاركان امل

ايدة دمج قضااي بناء القدرات وتطوير التشريعات الوطنية املتعلقة ابلتعاون مع احملكمة يف عمل عن طريق ز 
 .وكاالت األمم املتحدة أو عمليات حفظ السالم

مت ختصيص جزء  ،جمعيةلشأن التعاون يف الدورة الثامنة عشرة لاليت عقدت باجللسة العامة وخالل  -20
فيما بني الدول و فيما بني فرصة لتبادل أفضل ممارسات التعاون الح ملوضوع التعاون بني الدول، مما أات
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املشاركون يف هذا اجلزء من أصر و ن. يالدول األطراف واحملكمة وأصحاب املصلحة اآلخر املؤسسات مع 
على أمهية تعزيز القدرات  ،واملدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء ،من الشبكة األوروبية لإلابدة اجلماعيةاجللسة 

الدول يف الوفاء مبسؤوليتها األساسية مساعدة الوطنية من خالل تبادل املمارسات واخلربات اجليدة من أجل 
بني السلطات جهات تنسيق تضمن بناء القدرات الوطنية هذا إنشاء و يف مكافحة اإلفالت من العقاب. 

يف إضفاء الطابع املهين على  يضا، فضاًل عن تبادل املعلومات التشغيلية، ولكنه ساعد أدولالقضائية لل
يتيح اجلهات القضائية الفاعلة يف اخلارج. وأوضحوا أن توطيد التعاون بني الدول واحملكمة اجلنائية الدولية 

تعزيز النظام العام للعدالة اجلنائية الدولية بشكل متبادل من خالل ضمان التعاون اجليد بني الدول ومكتب 
الضوء على احلاجة إىل زايدة مشاركة الدول األطراف من اجللسة هذا اجلزء  للمحكمة. وسلط ةالعام ةاملدعي

 .يف هذه املسألة

 احملكمة وتعزيز استعراض عملية إطار يف احملددة التعاون قضاايب املتعلقة املتابعة إجراءات -جيم
 2021 عام وأولوايت األساسي روما ونظام

 ، أاثر 2019تشرين األول/أكتوبر  30املعقود يف  جتماعاليف ا  -21
ُ
مسألة مناقشات املتابعة يسران امل

بشأن القضااي املتعلقة ابلتعاون يف عملية استعراض احملكمة اجلنائية الدولية وتعزيزها. وأشارا إىل أن التعاون 
 تشرين األول/ 11حمدد يف "املصفوفة حول اجملاالت احملتملة لتعزيز احملكمة ونظام روما األساسي"، املؤرخة 

تنفيذ أوامر : 2-3وتعزيز التعاون بشكل عام؛ : 1-3لبند ، اليت أعدهتا رائسة اجلمعية )ا2019أكتوبر 
 التعاون مع األمم املتحدة وجملس األمن التابع لألمم املتحدة( كمجال يلزم اختاذ إجراءات: 4-3والقبض؛ 

تلك املناقشات الالزم لطار اإلن تيسري التعاون هو أن يكو  التحسني أداء نظام روما األساسي، واقرتحبشأنه 
 .2020املوضوعية واملزيد من العمل يف عام 

 ونظام الدولية اجلنائية احملكمة ابستعراض املتعلقيف قرارها  معيةاجل طلبت عشرة، الثامنة دورهتا ويف -22
فريقيه  خالل من 2020 عام يف األولوية سبيل على التالية املسائل يعاجل أن" املكتب إىل األساسي روما

 .(3)"التعاون تعزيز( أ)  :]...[ موالايهت مع يتماشى مبا متاما، شاملة بطريقةالعاملني وامليسرين، 
 الذي تقريره احملكمةاملعين ابستعراض  املستقلني اخلرباء فريق قدم ،2020 سبتمرب/أيلول 30 ويف -23

 تشرين 19عقود يف امل االجتماع وخالل. واجلمعية احملكمة أجهزة إىل موجهة توصية 384 تضمن
تتناول  التوصياتبعض  ولكن التعاون، ستبعدت اخلرباء والية أن إىل املشاركان امليسران أشار نوفمرب،/الثاين

 ةالعام ةاملدعي مكتب وأشار. ةالعام ةاملدعي مكتبيف  عملال لسريمهم  موضوع ألهنا املسألة هذه مع ذلك
 بشأن األطراف الدول مع مناقشة يف للدخول مستعد وأنه التوصيات هلذه وشاملة دقيقة دراسة جيري أنه إىل

 .اخلرباء تقرير يف احملددة املواضيع
 2020 أكتوبر/األول تشرين 5 يف املعقوداالجتماع  يف املشاركان امليسران حدد ذلك، على وعالوة  -24

 :التعاون لتعزيز األفكار بعض
 بني التعاون أو الطوعي التعاون اتفاقات مثل التعاون، لتعزيز القائمة ابألدوات أفضل حنو على التعريف -

 العواصم؛ يف سيما ال وغريها، الدول
 بشأن التعاون بعدم املعنية التنسيق ومراكز التعاون تيسري بني املشرتك والعمل الروابط من املزيد إقامة -

  املالية؛ التحقيقات سيما وال جديدة، مواضيع
 .اإلقليمية اجملموعات داخل للتعاون تنسيق مراكز إنشاء -
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التقرير  ةلعامة اقلم احملكمة ومكتب املدعي عرضتشرين الثاين/نوفمرب،  19عقود يف ويف االجتماع امل  -25
 2019سبتمرب أيلول/، الذي يغطي الفرتة من (4)يقدم هذا التقريرو السنوي للمحكمة عن أنشطة التعاون. 

 احملكمة حددهتا اليت الرئيسية السبعة التعاون ألولوايت وفقا، أنشطة احملكمة 2020سبتمرب أيلول/إىل 
الضوء على التحدايت كما يسلط وبياانت مفصلة حول الردود املقدمة من الدول األطراف،   والدول،

 أن ميكن توصية، 45 أيضا التقرير هذا وحيددالرئيسية، استجابة لطلب اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة. 
 .التعاون سبيل تعرتض اليت والعقبات وأولوايهتا، احتياجاهتا بشأن احملكمة مع احلوار لتعزيز مفيدة أداة تكون
 :2021وأخرياً، خالل االجتماع نفسه، اقرتح امليسران املشاركان خطوط العمل التالية لعام   -26

للمحكمة اخلرباء املستقلني الواردة يف تقرير استعراض توصيات المواصلة املشاورات حول  -1
 ؛بتعزيز التعاوناملتعلقة 

 عدد من القضااي اليت كانت من األولوايت يف السنوات األخرية:مواصلة معاجلة   -2
 ؛تعميق حمتوى املنصة اآلمنة للتعاون، إذا اعتربهتا الدول األطراف أداة مفيدة وواعدة - 
 بشأن إقليمية مواضيعية تنسيق مراكز إنشاءدى استصواب عقد مشاورات حول م - 
 ؛التعاون 
عقد مشاورات حول مدى استصواب إنشاء هيكل دائم لشبكة من املمارسني الوطنيني  - 
 االتصال للتعاون؛ ونقاط  
عقد مشاورات حول أفضل السبل لتعميق العالقة بني األمم املتحدة ووكاالهتا  - 
ذلك بناء القدرات، واحملكمة والدول األطراف، لتعزيز التعاون مع  وكياانهتا، مبا يف  
 احملكمة. 

 التوصيات -اثلثا
خرباهتا الدول األطراف تبادل  الفريق العامل أبن تواصل اجلمعية رصد التعاون هبدف تسهيل يوصي -27

استعراض  ]تنفيذ تقرير والنظر يف مبادرات أخرى لتعزيز التعاون مع احملكمة، مع مراعاة قرار اجلمعية بشأن
إدراج التعاون كبند دائم يف جدول كما يوصي أبن تواصل اجلمعية ،  [2021 اخلرباء املستقلني يف عام

، على الرغم ICC-ASP/17/Res.3القرار من منطوق  30ابلفقرة  الاألعمال للدورات املقبلة للجمعية، عم
الفريق العامل  يوصيو  .معية هذا العاماجلورة دلظروف اليت أحاطت بنظرا لمن عدم إمكان القيام بذلك 

 كذلك أبن تعتمد اجلمعية مشروع القرار الوارد يف املرفق األول.
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 املرفق األول
 التعاونبشأن قرار مشروع 

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

الذي ُعقد يف كمباال، وابلقرارات والبياانت السابقة الصادرة عن  يؤمتر االستعراضاملالدول األطراف يف 
 ،ICC-ASP/9/Res.3و ،ICC-ASP/8/Res.2 لتعاون، مبا فيها القراراتيتعلق ابمجعية الدول األطراف فيما 

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

، 3Res/7ASP/1-ICCو ،ASP/16/Res.2-ICCو ،ASP/15/Res.3-ICCو ،ASP/14/Res.3-ICCو

 ،ASP/6/Res.2-ICC الست والستني املرفقة ابلقرار ابلتوصياتو  ،ASP/18/Res-ICC.3و

على وضع حد لإلفالت من العقاب مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق  وإذ حيدوها العزم
أنه جيب تعزيز مالحقة هذه اجلرائم بصورة فعالة وسريعة، بوسائل  تؤك ِّد من جديداجملتمع الدويل أبمجعه، وإذ 
 منها تعزيز التعاون الدويل،

د ني من جانب الدول األطراف والدول على أمهية التعاون واملساعدة الفعالني والشامل وإذ تشد ِّ
األخرى واملنظمات الدولية واإلقليمية لتمكني احملكمة من االضطالع ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها 

 تزام عام ابلتعاون تعاوان كامالاحملدَّدة يف نظام روما األساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف ال
ذلك  مبا يفمرتكبيها،  حقةيف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومال يقاتحتق مع احملكمة فيما جتريه من

على النحو األخرى تنفيذ أوامر إلقاء القبض وطلبات التسليم، إىل جانب سائر أشكال التعاون بما يتعلق 
 من نظام روما األساسي، 93املبنيَّ يف املادة 

 من القرار  613عمال ابلفقرة  املقدم عمال ابلفقرة، (5)بتقرير احملكمة عن التعاون وإذ ترحب
Res.3/78ASP/1-ICC، 

والذين  عليهم ابلقبض أمرا احملكمة أصدرت الذين ألشخاصاب االتصاله ينبغي جتنب نأ تالحظ وإذ
 األساسي، روما نظام هدافل هذا االتصال أبخي عندماهذا األمر معلقا بشأهنم  زالال ي

لتنظر فيها الدول للقبض اليت أصدرها مكتب املدعي العام توجيهية البادئ املإىل  أيضاوإذ تشري 
فراد اخلاضعني ألوامر القبض الصادرة عن االتصاالت غري األساسية مع األ، يف مجلة أمور، إلغاء ومن بينها
التعامل مع األفراد الذين ال خيضعون ألمر والقيام، عندما يكون االتصال هبم ضروراي، مبحاولة احملكمة 
 ،الأو ابلقبض 

تبني ِّ سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق ابالتصاالت اليت توجيهية البادئ املإىل  وإذ تشري
أصدرت  الذين بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر إبلقاء القبض عليهم أو

 ثوهلم أمامها، ستدعاءات ملاحملكمة ا
ُ
رفق برسالة األمني العام لألمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية على النحو امل

 ،2013أبريل /نيسان 3املؤرخة يف  العامة ورئيس جملس األمن
 علي القبضبعنوان " للجمعية ةعشر  السابعة الدورة يف احملكمة اأصدرهت يتال نشرةابل رحبت وإذ

 ميكن الذي ماو  ،احملكمة به تقوم الذي ماما أمهية ذلك، و : احملكمة اجلنائية الدولية الطلقاءلدى  هبم املشتبه
 القبض وامرللتوعية أب االجتماعيل التواصل وسائاليت قامت هبا احملكمة على  ةملاحلو "، الدولقوم به ت نأ

 ؛هاذيتنفيتم  مل واليت احملكمة أصدرهتا اليت عشر ةاخلمس
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 املتهمني، وتنفيذها حقوقطلبات التعاون أن تراعي أبنه ينبغي  وإذ تقر
 ابلدعم الذي تقدمه املنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز التعاون يف جمال االتفاقات الطوعية، وإذ تشيد
الذي ُعقد يف  يؤمتر االستعراضامليف على نفسها ابلتعهدات اليت قطعتها الدول األطراف  وإذ تذك ِّر

 أبمهية السهر على املتابعة املالئمة فيما خيص الوفاء هبذه التعهدات، وإذ تنو ِّهالتعاون،  كمباال بشأن
الذي  (6)ابستعراض احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسيابلقرار املتعلق  علما حتيط وإذ

معاجلة القضااي التالية "طلب إىل املكتب يالذي و اعتمدته مجعية الدول األطراف يف دورهتا الثامنة عشرة 
متاما، بطريقة شاملة  فريقيه العاملني وآليات التنسيق،من خالل  ،2020على سبيل األولوية يف عام 

 ونظام احملكمة لتعزيز املمكنة جملاالتا مصفوفة" بو "،مع والايهتا ]...[: )أ( تعزيز التعاونمبا يتماشى 
تعزيز  حتدد واليت اجلمعية، رائسة أعدهتا اليت ،2019 أكتوبر/األول تشرين 11 املؤرخة ،"األساسي روما

 ،الفريقني العاملني التابعني للمكتبو  املكتب يتناوهلا نأ ينبغي ةولويأ ذاتألة كمسالتعاون  
خرباء املستقلني للمحكمة اجلنائية الدولية للالنهائي االستعراض "تقرير  ب وإذ حتيط علما أيضا

 ،الذي أعده اخلرباء املستقلون ،0202سبتمرب أيلول/ 30املؤرخ  ونظام روما األساسي"

د    -1 اليت يتم زمة ابلتعاون مع احملكمة أو والدول األخرى املل فعلى أمهية قيام الدول األطرا تشد ِّ
من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع  9ابلباب  عمالعلى التعاون معها تشجيعها 

ملا قد يرتتب لألمم املتحدة ابلتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال، 
أن  ؤكدوت، من آاثر على كفاءة احملكمةعدم التعاون معها هبذه الصورة يف سياق اإلجراءات القضائية  ىعل

سيما عندما يتعلق األمر ة احملكمة على تنفيذ واليتها، العلى قدر أتثريا سلبيا تنفيذ طلبات التعاون يؤثر  عدم
 لقبض عليهم وتسليمهم؛ شخاص الذين صدرت بشأهنم أوامر ابإبلقاء القبض على األ

 تنفيذ أوامر القبض 

 13 15أو طلبات التسليم الصادرة حبق لقبض ا إزاء عدم تنفيذ أوامرالبالغ عن قلقها  تعرب    -2
تشرين  2020حزيران/يونيه ، رغم القبض على شخصني مشتبه هبما وتسليمهما إىل احملكمة يف شخصا

الدول على التعاون  وحتث ،2019كانون الثاين/يناير   2020وتشرين الثاين/نوفمرب  2019الثاين/نوفمرب  
 األشخاص وتسليمهم إىل احملكمة؛لقبض على هؤالء ابالتام وفقاً اللتزامها 

 اسرتاتيجياتوتنفيذ  لوضع احملكمة وقلم ةالعام ةاملدعيمكتب  يبذهلا اليتاملشرتكة  اجلهود الحظت -3
 املعين ةجهز ألا بني املشرتك العامل الفريق اطار يف هبم املشتبه ىعل القبض لتعزيزمشرتكة والقيام ببعثات 

 ؛2016 مارس/آذار يف أنشئ الذيالقبض  ابسرتاتيجيات
م هبعلى أن اخلطوات والتدابري امللموسة الرامية إىل أتمني إلقاء القبض على املشتبه  تعيد التأكيد    -4

يتعنيَّ أن يُنظر فيها على حنو منظَّم ومنهجي، ابالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية، واحملاكم 
 ب احملكمة اجلنائية الدولية؛الدولية املخصصة واملختلطة، إىل جان

 واحملكمة الدول بني التعاون لتحسني العملية احللول نأبش املناقشات ةمواصل ضرورة علي دشدت    - 5
 لتعاوناملعنيان اب انيسر امل نظمها اليت الدراسية احللقة عقب املعلقة القبض أوامر تنفيذ احتماالت تعزيز هبدف

 الهاي؛ يف 2018 نوفمرب/الثاين تشرين 7 يف
لقبض عليهم، أصدرت احملكمة أوامر ابابألشخاص الذين االتصال نب األطراف على جت لدولا حتث  -6
 الدولية واملنظمات الدول تبذهلا اليت ابجلهود ترحبو ضروراي، االتصال هذاأن  الطرف الدولة رت مل ما
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مبا لديها من  طوعي أساس ىعل احملكمة ختطر نأ األطراف للدول جيوز أبنه قروت الصدد، هذا يف ةقليميإلوا
 ؛ذا التقييمهللقبض نتيجة مع أشخاص صدرت يف حقهم أوامر اباتصاالت 

 التشريعات التنفيذية لنظام روما األساسي 

تنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على  يقابلهأبن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن  تذك ِّر    -7
يف هذا الصدد الدول األطراف يف نظام روما  وحتث  ، يةتنفيذال التشريعات خالل السيما منالصعيد الوطين، 

 لضمان ةفعال وهياكل إجراءاتعلى القيام بذلك مع وضع هذه التشريعات مثل األساسي اليت لـم تعتمد بعد 
 القضائية؛ واملساعدة ابلتعاون يتعلق فيماابلكامل  األساسي روما نظام مبوجب ابلتزاماهتا الوفاء ىعل قدرهتا

مشروع  مبا يف ذلك من خاللواحملكمة،  ومنظمات اجملتمع املدين ابجلهود اليت تبذهلا الدول تقر     -8
 يةتنفيذالتشريعات الصياغة الوعي وتيسري  زايدةاألدوات القانونية، لتيسري تبادل املعلومات واخلربات بغية 

 ؛األطراف الدول بني املمارسات وأفضل اخلربات تبادل زايدة ضرورة ىعل وتشدد على الصعيد الوطين

 املشاورات غري الرمسية وإنشاء جهات التنسيق 

ع    -9 تنسيق املسائل مكلف بأو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل /على إنشاء جهة تنسيق و لالدو  تشج ِّ
، كجزء وفيما بينها احلكومية، مبا يف ذلك طلبات املساعدة، ضمن املؤسسات هااملتصلة ابحملكمة وتعميم

 من اجلهود الرامية إىل جعل اإلجراءات الوطنية املتعلقة ابلتعاون أكثر كفاءة، حسب االقتضاء؛
 ةليآ إبنشاء املتعلقة اجلدوى دراسة نأبش للجمعية ةعشر  الثالثة الدورة إىل املقدم التقرير إىل تشري -10

 ة،ناقشامل ةمواصل ىعل األطراف الدول وتشجع الوطنية، للسلطات تنسيق
من أجل متكني للتعاون واملساعدة ركزة طلبات ملتقدمي تبذهلا احملكمة  اليتاملستمرة اجلهود ؤكد ت    -11

احملكمة إىل مواصلة حتسني  تدعوولتلك الطلبات،  سرعةب االستجابةمن الدول األطراف وغريها من الدول 
 إىل الدول وتدعومناسبة من حيث التوقيت للتعاون واملساعدة، كاملة و ددة و حمطلبات يف إرسال ممارساهتا 

 الوطنية والسلطات طلباتال تصوغ اليت احملكمة ةأجهز  بني جتماعاتتيسري االو قدمي املشورة ت يف النظر
 املعلومات نقل أو ةساعدامل سبلحول  معا حلول إجياددف هب تنفيذها عن املطاف هناية يف املسؤولة املختصة
 ؛قدما للمضي يةفعال السبل أكثر ةومناقش الطلبات تنفيذ ةمتابعإىل  ،االقتضاء وعند ،املطلوبة

 التحقيقات املالية وجتميد األصول 

العائدات فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل حتديد بصورة فعالة وبسرعة ن التعاون أب قرت   -12
الضحااي  جلرب أضرارابلغ األمهية أمر  ضبطها،وجتميدها أو  وتعقبها مية،اجلر أدوات واملمتلكات واألصول و 

 ملساعدة القانونية؛تصلة ابلتكاليف املورمبا ملعاجلة ا
د    -13 على أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغريها من الدول ابلتعاون  تشد ِّ

 ،أبسرع ما ميكن ضبطهاوجتميدها أو  وتعقبهاواملمتلكات واألصول، العائدات مع احملكمة على حتديد 
الدول األطراف إىل أن تتخذ يف هذا الصدد إجراءات وتضع آليات فعالة وحتسنها بغية تيسري  كافة وتدعو

 التعاون بني احملكمة والدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية؛
-ICCابلقرار املرفقاألصول  اسرتداد نأبش قانوان امللزم غري ابريس إعالن ةمهيأ إىل شريت -14

ASP/16/Res. 2؛ 

 تبادل لتعزيزآمنة  ةرقميصة من نشاءإل ابلتعاونيسرين املعنيني املاملقدم من  قرتاحالاب إبطالق ترحب -15
 التعاون ىعل الدول ةقدر  وتعزيز ،الدول بني التعاون تشجيع، و األطراف الدول بني الصلة ذات املعلومات

بصورة فعالة،  ابلتعاون املتعلقة احملكمة طلبات تنفيذ تعرتض اليت العملية التحدايت حتديدو  ،احملكمة مع
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 احملكمة مع العمل ةمواصل وتقرراألصول،  واسرتداد املالية التحقيقات ومتطلبات احملكمة بوالية الوعي وزايدة
 ؛1202 عام يفاملنصة  إلطالق تعزيزل اجلمعية ةوأمان

 التعاون مع الدفاع 

من أجل الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع،  حتث      -16
 اإلجراءات أمام احملكمة؛ضمان نزاهة 

 اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاانهتا 

الدول األطراف والدول غري األطراف اليت مل ُتصبح بعد طرفا يف اتفاق امتيازات احملكمة  تدعو    -17
يف تشريعاهتا الوطنية، إىل إدراج االتفاق و  ،ألولويةالقيام بذلك على سبيل ااجلنائية الدولية وحصاانهتا إىل 

 حسب االقتضاء؛

 التعاون الطوعي 

 ابتفاق بوترحِّ تنفيذ والية احملكمة، لوالشهود من أمهية  اايالضحمبا تتسم به تدابري محاية  تقر    -18
املزيد من اتفاقات  على احلاجة إىلوتشدد لتعاون، القرار األخري املتعلق ابمنذ اجلديد املعقود إعادة التوطني 

 ؛بسرعة من أجل إعادة توطني الشهودإعادة التوطني مع احملكمة  وترتيبات
مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاوهنا مع احملكمة إببرام اتفاقات  تدعو  -19

 أسرهموالشهود و  الضحاايأو ترتيبات معها، أو أبية وسيلة أخرى، فيما يتعلق أبمور منها تدابري محاية 
 ؛إدالء الشهود بشهاداهتم واألشخاص اآلخرين املعرَّضني للخطر بسبب

، إيالء االعتبار الالزم إلجياد أسرهمأبنه ينبغي، عندما تتبنيَّ ضرورة إعادة توطني الشهود و  رتق    -20
البيئة  يريبعد اجلغرايف وتغللاإلنسانية  التكاليف، وتقلل أيضا من الصارمةالسالمة حلول تفي مبتطلبات 

مجيع الدول األطراف على النظر يف تقدمي تربعات للصندوق اخلاص بعمليات إعادة  ثوحتاللغوية والثقافية، 
 التوطني؛

 ؛إنفاذ األحكامبشأن سلوفينيا ومجهورية جورجيا إببرام اتفاقني بني احملكمة ومجهورية  ترحب
واإلفراج املؤقت األحكام يف إنفاذ التعاون مع احملكمة احتمال زايدة االحتياج إىل على  تشدد   -21

أنه ينبغي  إىل تشريو ، هنايتهامن نتيجة القرتاب املزيد من القضااي يف السنوات القادمة واإلفراج النهائي 
رك يف املسؤولية عن تنفيذ أحكام انظام روما األساسي أن تشللدول األطراف وفقا للمبدأ املنصوص عليه يف 

أن تنظر إىل الدول األطراف  وتدعوملبادئ التوزيع العادل،  وفقا واإلفراج املؤقت واإلفراج النهائي السجن
 جبدية يف إبرام اتفاقات مع احملكمة حتقيقا هلذه الغاية؛

االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية أو أي وسيلة يف جمال عملها أيضا وتشجع احملكمة شيد بعمل ت  -22
اليت  وإنفاذ األحكام -مبا يف ذلك يف حالة الرباءة  - املؤقت واإلفراج النهائي اإلفراج ثلأخرى يف جماالت م
 حلقوق األشخاص عمال بنظام روما األساسي وضمااناملتهمني و  هبمضمان حقوق املشتبه قد تكون ضرورية ل

 مجيع الدول األطراف على النظر يف تعزيز التعاون يف هذه اجملاالت؛ ثوحتاملدانني، 
، املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات خالل فريقيه العاملني من، أن يواصل إىل املكتب تطلب  -23

 ؛ينالعشر  عشرة تاسعةالدورهتا  عن ذلك إىل اجلمعية يف اتقرير أن يقدم و  الطوعية، اإلطارية

 التعاون مع األمم املتحدة 
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ب  -24 واآلليات  واإلقليميةاملنظمات الدولية غريها من التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة و  بزايدة ترحِّ
هبدف تعزيز املالحقة القضائية حلكومات املشرتكة بني اواملؤسسات واحلفاظ عليها  ةدلألمع اذات الصلة جب

 ؛هذا التعاون على مواصلةوتشجع ، للجرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة
تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة استكشاف إمكانيات الدول األطراف على  حتث  -25

عندما حييل وواضحة مبا يف ذلك عن طريق أتمني والايت كافية واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، 
 بنيالدعم الدبلوماسي واملايل؛ والتعاون  والتيقن منحاالت إىل احملكمة، التابع لألمم املتحدة جملس األمن 

والية احملكمة يف سياق فضال عن مراعاة ضاء يف األمم املتحدة، ومتابعة هذه اإلحاالت، مجيع الدول األع
بشأن العقوابت  جملس األمن جملس األمن، مبا يف ذلك صياغة قراراتجماالت أخرى من جماالت عمل 

 واملناقشات املواضيعية والقرارات ذات الصلة؛

 الدعم الدبلوماسي 

د    -26 على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من  تشد ِّ
أشكال الدعم ألنشطة احملكمة، وعلى أمهية مواصلة تعزيز الوعي هبذه األنشطة وفهمها على املستوى الدويل، 

هذا تحقيق ل قليميةعضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلاالستفادة من الدول األطراف على ع وتشج
 ؛الغرض

 تعزيز احلوار مع مجيع أصحاب املصلحة 

تنفيذ التوصيات الست والستني بشأن التعاون اليت ابلعمل الذي مت االضطالع به بشأن  ترحب   -27
جلميع ميكن اليت احملكمة و  اأعدهتالنشرة اليت إىل  وتشري، (7)2007اعتمدهتا الدول األطراف يف عام 

ذات  لتعزيز التوصيات الست والستني وزايدة فهم اجلهات الفاعلة الوطنية املصلحة استخدامهاأصحاب 
 وتنفيذها؛ واحملكمة الصلة

حبلقة النقاش املشرتكة بشأن تعزيز التعاون مع احملكمة اليت نظمها امليسران املشاركان رحب ت -28
 ؛2020تشرين األول/أكتوبر  5 عدم التعاون يفاملعنية بلتعاون وجهات التنسيق املعنيان اب

، يف مجلة أمور ، متابعة إعالن ابريس تناولالذي ي (8)بتقرير املكتب عن التعاون حتيط علما  -29
النظر و  ،منة للتعاونآمنصة رقمية نشاء املتعلق إب العملو  ،بشأن التحقيقات املالية واسرتداد األصول

إجراءات املتابعة املتعلقة بقضااي التعاون احملددة يف بشأن ومقرتحات  ،عالقة احملكمة ابألمم املتحدةيف 
 ؛2021إطار عملية استعراض وتعزيز احملكمة ونظام روما األساسي، واجملاالت ذات األولوية لعام 

 تشاورابلتعاون لل عنيةاملالتابعة جلمعية الدول األطراف و  تيسريال آليةعلى  اإلبقاء املكتب إىل تطلب    -30
 من احلكومية غري واملنظمات الصلة ذات واملنظمات األخرى املهتمة والدول واحملكمة األطراف الدول مع

   احملكمة؛  مع تعزيز التعاون زايدة أجل
تنفيذ التوصيات الست ، يف استعراض من خالل فريقيه العاملني، اإلسراع إىل املكتب طلبت -31

 ؛االقتضاء، حسب والستني، ابلتعاون الوثيق مع احملكمة
ملتابعة اليت أنشئت  ]اآللية[املعنية ابلتعاون، ومع مراعاة  القيام، من خالل اآلليةإىل املكتب  تطلب -23

اليت بدأت  الستعراض احملكمة وتعزيزهاأطلقت العملية اليت  عملية تقييم وتنفيذ توصيات اخلرباء املستقلني
الستعراض احملكمة وتعزيزها، أن يدرس املسائل والتحدايت املتصلة ابلتعاون، بغية حتديد التدابري امللموسة 

                                                           
  ، املرفق الثاين.ASP/6/Res.2-ICC القرار (7)
 .19/33ASP/-ICC الوثيقة  (8)
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دورهتا وإجراءات املتابعة من أجل التصدي لتلك التحدايت وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف 
 قدمي التقارير الذي حددته اجلمعية لآللية؛مع اإلطار العام لتمبا يتماشى ، ينالعشر  عشرة تاسعةال
معاجلة عدد من القضااي املعنية ابلتعاون،  يواصل، من خالل آلية التيسريأن إىل املكتب  طلبت -33

زايدة تطوير حمتوى أن يويل األولوية ملواصلة العمل على ، و يف السنوات األخريةذات أولوية اليت كانت 
معنية مواضيعية إقليمية إنشاء جهات تنسيق عقد مشاورات حول استصواب ، و للتعاون ةاآلمن نصةامل
التنسيق املعنية ابلتعاون، وتعميق جهات إنشاء هيكل دائم لشبكة من املمارسني الوطنيني و ، لتعاوناب

العالقة بني األمم املتحدة ووكاالهتا وكياانهتا، مبا يف ذلك لبناء القدرات من أجل تعزيز التعاون مع 
 كمة؛احمل

عامة ات الناقشالوسائل اليت ميكن للجمعية من خالهلا أن تواصل املاملكتب على حتديد  تشجع  -34
 ؛وأوامر القبض ابلتعاون، مبا يف ذلك مسألة التحقيقات املاليةاملتعلقة ددة احملمواضيع لل

أبمهية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بني اجملتمع املدين واحملكمة واختاذ مجيع اإلجراءات  تقر -35
 الالزمة ملواجهة أعمال التهديد والتخويف اليت تستهدف منظمات اجملتمع املدين؛

 السابعةمن تنظيم حلقتها الدراسية جائحة الكوروان أبن احملكمة مل تتمكن بسبب  يط علما  حت -63
هذه من املتوقع أن تعقد وأبن ابلتعاون خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، املعنية التنسيق هات املتعلقة جب

 الدولية واملنظمات األطراف الدول من بدعم ، احملكمة بقيام رحبت، 2021 يف عاماحللقة الدراسية 
 2019 يناير/الثاين كانون  يف لتعاوناملعنية اب التنسيقجلهات  السادسة الدراسية احللقة بتنظيم ،ةقليميإلوا
 ذات البلدان من وغريها التاحلا بلدان يف الوطنية التنسيقجهة من جهات  28 حبضور احملكمة مقر يف

 ملراكزاملعقودة  الدراسية احللقةبعد  واحد يوم ةملد تقنيه دراسية ةوحلق للمحكمة، القضائية ةنشطألاب الصلة
تلك  نأ تؤكدو  لتحقيقات املالية واسرتداد األصول،فيما يتعلق ابعلى التعاون الرتكيز  مع مباشرة التنسيق

 بشأن ذلك يف مبا األطراف، والدول احملكمة بني والتعاون احلوار لتعزيز ةهام منابر شكلاحللقات الدراسية ت
 اجملتمع منظمات ذلك يف مبا املصلحة، أصحاب مجيع وتشجع التقين، التعاون جماالت يف اجلديدة التطورات

 عنالبناء  والبحث التعاون تعزيزدف هب املعلومات بتبادل تسمح اليت املناسبات تنظيم ةمواصلعلى  ،املدين
 احملددة؛ للتحدايت حلول

فرصة الابجللسة العامة بشأن التعاون اليت عقدت خالل الدورة التاسعة عشرة للجمعية، اليت أاتحت  حبتر 
التعاون بني الدول واملؤسسات فيما بني الدول األطراف واحملكمة وأصحاب املصلحة لتبادل أفضل ممارسات 

 ة؛اآلخرين ، واليت أبرزت احلاجة إىل زايدة مشاركة الدول األطراف يف هذه املسأل
بتقرير احملكمة عن  وترحباجلمعية لتعزيز التعاون،  اتبذهلاجلهود اليت  يف مهية مسامهة احملكمةأبقر ت  -37

تضمن بياانت مفصلة عن الردود املقدمة من الدول األطراف، مبا يف ذلك تسليط يالذي  (9)التعاون
عن التعاون يف  داثإىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية تقريرا حم تطلبو الضوء على التحدايت الرئيسية،

التقرير بياانت مفصلة عن الردود اليت قدمتها الدول هذا وأن تقدم يف ] .ينالعشر  التاسعة عشرةدورهتا 
 [.تسلط الضوء على التحدايت الرئيسيةمبا يف ذلك أن األطراف، 

 املرفق الثاين
  امعقرتح للقرار اجلاملنص ال

                                                           

 . 33/9ASP/1-ICC الوثيقة   (9) 
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 التعاون  -ألف
  بشأن التعاون؛  Res/19/ASP-ICC[...] ..إىل القرار  تشري -1
ابلدول األطراف أن تتقيد ابلتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما االلتزام ابلتعاون  هتيب -2

الدول األطراف على ضمان التعاون الكامل والفعال  أيضاوتناشد وفقا للباب التاسع من النظام األساسي؛ 
مع احملكمة وفقا لنظام روما األساسي، السيما يف جماالت تنفيذ اإلطار الدستوري والتشريعي، وإنفاذ أحكام 

  احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛ 
يئات والكياانت مجيع الذين يتعاونون مع احملكمة، مبا يف ذلك الدول واهل أمهية دعم تؤكد من جديد  -3

مرتكيب مساءلة املتمثلة يف احلامسة الوفاء بواليتها  علىكمة الدولية ذات الصلة، من أجل ضمان قدرة احمل
  العدالة للضحااي؛حتقيق أخطر اجلرائم اليت هتم اجملتمع الدويل و 

 تذك ِّرللمحكمة، وابلدول األطراف أن تواصل التعبري عن دعمها السياسي والدبلوماسي  هتيب أيضا -4
الدول األطراف واحملكمة على النظر  وتشجع، ICC-ASP/6/Res.2ابلتوصيات الست والستني املرفقة ابلقرار 

 يف اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز تنفيذها وتكثيف جهودها لضمان التعاون مع احملكمة بصورة كاملة وفعالة؛ 
، الذي يتضمن بياانت مفصلة عن (10)نالتعاو كمة وعرضها الشامل بشأن بتقرير احمل ترحب -5

 يسلط الضوء على التحدايت الرئيسية؛ الذي الردود املقدمة من الدول األطراف، و 
على ضرورة مواصلة املناقشات بشأن احللول العملية لتحسني التعاون بني الدول واحملكمة  تشدد -6

احللقة الدراسية اليت نظمها امليسران املعنيان ابلتعاون يف  هبدف تعزيز فرص تنفيذ أوامر القبض املعلقة عقب
 يف الهاي؛ 2018تشرين الثاين/نوفمرب  7
حبلقة النقاش املشرتكة بشأن تعزيز التعاون مع احملكمة اليت نظمها امليسران املشاركان  حبتر  -7

 ،2020كتوبر تشرين األول/أ 5عدم التعاون يف املعنية بلتعاون وجهات التنسيق اب املعنيان
د -8  ابلتعاون الدول من وغريها األطراف للدول تسمح فعالة وآليات إجراءات وجود أمهية على تشد ِّ
 ميكن، ما أبسرع مصادرهتا أو وجتميدها وتتبعها واألصول، واملمتلكات العائدات حتديد على احملكمة مع

 تيسري بغية وحتسينها فعالة آليات وتضع إجراءات الصدد هذا يف تتخذ أن إىل األطراف الدول كل وتدعو
 الدولية؛   واملنظمات الدول من وغريها األطراف والدول احملكمة بني التعاون

 املرفق ابلقرار إعالن ابريس غري امللزم قانوان بشأن اسرتداد األصولأمهية  تشري إىل -9
ICC-ASP/16/Res.2  ؛ 

إبنشاء منصة رقمية آمنة للدول األطراف لتبادل املعلومات ذات الصلة بشأن التعاون  رحبت -10
 والتحقيقات املالية واسرتداد األصول؛

أيلول/  30لتوصيات املتعلقة ابلتعاون الواردة يف تقرير اخلرباء املستقلني الصادر يف اب حتيط علما -11
 ؛2020سبتمرب 

 الدورتني ما بني  لفرتة الدول األطرافمجعية الصادرة عن والايت ال -ابء
 التعاون،  فيما خيص -1
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، من خالل الفريق العامل يف الهاي، املناقشات بشأن واصلأن ياملكتب على  حتث  (أ)
تشرين الثاين/نوفمرب  7االقرتاحات الناجتة عن احللقة الدراسية اليت نظمها امليسران املشاركان يف الهاي، يف 

 "؛كافحة اإلفالت من العقابملرئيسي "عمليات القبض: التحدي ال، بعنوان 2018
املناقشات املتعلقة ابالتفاقات يواصل، من خالل فريقيه العاملني،  أن املكتب إىل تطلب  (ب)

 ؛ العشرين التاسعة عشرةأو الرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا 
املكتب إىل أن يناقش، من خالل فريقيه العاملني، اجلدوى من إنشاء آلية تنسيق  تدعو )ج(

  للسلطات الوطنية؛
تعزيز العالقة بني األمم املتحدة  ، من خالل فريقيه العاملني،واصلاملكتب إىل أن ي تدعو )د(

من ووكاالهتا وكياانهتا، مبا يف ذلك من أجل بناء القدرات، واحملكمة اجلنائية الدولية والدول األطراف، 
 تعزيز التعاون مع احملكمة؛أجل 

 الوقت ويف وكاملة حمددة طلبات تقدمي يف ممارستها حتسني مواصلة إىل احملكمة تدعو  )ه(
 الدولة مع مشاورات إجراء يف النظر طريق عن ذلك يف مبا واملساعدة، التعاون على للحصول املناسب
  عند االقتضاء؛  املعنية الطرف

 التوصيات تنفيذاستعراض يف ، من خالل فريقيه العاملني، اإلسراع املكتب إىل تطلب (و)
   االقتضاء؛  عنداحملكمة، مع الوثيق ابلتعاون، (11)2007والستني اليت اعتمدهتا اجلمعية يف عام  الست

 ابلتعاون عنيةاملالتابعة جلمعية الدول األطراف  تيسريال آليةبقي على ي أن املكتب إىل تطلب (ز)
 واملنظمات الصلة ذات واملنظمات األخرى املهتمة والدول واحملكمة الدول األطراف مع التشاور أجل نم

 احملكمة؛  مع تعزيز التعاون زايدة أجل من احلكومية غري
العملية اليت ومع مراعاة ، لتعاونآلية التيسري املعنية اب خالل من النظر، املكتب إىل تطلب (ح)
 روما ونظام الدولية اجلنائية احملكمة املتعلق ابستعراض] للقرار ووفقا ،الستعراض احملكمة وتعزيزهأطلقت 

 متابعة وإجراءات ملموسة تدابري حتديدغية ب ابلتعاون، املتعلقة والتحدايت القضااي دراسة ،[األساسي
 ؛العشرين دورهتا يف اجلمعية إىل ذلك عن تقرير وتقدمي التحدايت تلك واجهةمل

 السنوية دورهتا يف اجلمعية إىل التعاون عن حمدث تقرير تقدمي تواصل أن احملكمة إىل تطلب (ط)
أن  ذلك يف مبا األطراف، الدول قدمتها اليت الردود عن مفصلة بياانت تضمني وأن تقدم يف هذا التقرير

 ؛الرئيسية التحدايت على الضوء تسلط
املكتب يف القيام، من خالل فريقيه العاملني، مبواصلة املناقشات بشأن التعاون يف  تفوض )ي(

، مبا يف التحقيقات املالية وجتميد األصول وضبطها على النحو املنصوص عليه يف إعالن ابريس
 تطوير املنصة الرقمية اآلمنة.  زايدة صلة العمل علىذلك يف موا

____________ 
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