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الخلفية-أوال
، الذي اعتمدته مجعية الدول "التعاون"املعنونICC-ASP/15/Res.3القرار منطوقمن٣٠يف الفقرة -١

تيسري تعاون مواصلةاملكتبمنطلبت اجلمعية ، ٢٠١٦نوفمرب /تشرين الثاين٢٤يف ) "اجلمعية"(األطراف 
واملنظمات ذات املعنيةالدول وكذلكللتشاور مع الدول األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية جلمعية ا

.الصلة بغية تعزيز التعاون مع احملكمة
فيليب الليوالسفريو) السنغال(يوب دمومارالسفريتعينياملكتب، أعاد٢٠١٨آذار/مارس ٤ويف -٢

لتعاون.لشؤون اكني ار (فرنسا) كميسرين مش
السفري مومار غويي ٢٠١٨أيلول / سبتمرب ١١عند مغادرة السفري مومار ديوب، عني املكتب يف -٣

.لتعاونلشؤون امشارك ّ  ي سر(السنغال) كم
تنظيم العمل واالستنتاجات العامة-ً ثانياً 

مشاورات غري رمسية ثالثما جمموعه ) "الفريق العامل"(، عقد الفريق العامل يف الهاي ٢٠١٨يف عام -٤
نوفمرب/الثاينتشرين ١٢و، أيلول/سبتمرب٢١و، نيسان/أبريل٩ُ               وع قدت اجتماعات يف . بشأن مسائل التعاون

ُ                                                                             وع قدت اجتماعات ومشاورات مع عدد من أصحاب املصلحة، منهم الدول ومسؤولو احملكمة وممثلو . ٢٠١٨
تمع املدين .ا

، قدم امليسران املشاركان نيسان/أبريل٩، الذي عقد يف ٢٠١٨ويف االجتماع األول من اجتماعات عام -٥
موعة التالية من املسائل اليت ينبغي أن تركز عليها جهود الفريق العامل، وفقا  برنامج عملهما، الذي تضمن ا

يف القرار اجلامع كذلك و )١()ICC-ASP/16/Res.2(للواليات الواردة يف القرار املتعلق بالتعاون 
)ICC-ASP/16/Res6ل حتديد أولويات جديدة لعام وال.)، مبا فيه املرفق األول برصد وتقييم أولويات ٢٠١٨ُ                          خي 

:٢٠١٧عام 
؛الذكرى العشرون لتوقيع نظام روما األساسي) أ(
؛األمم املتحدة وجملس األمننظمة عالقة احملكمة مب) ب(
؛إجراءات إلقاء القبض) ج(
؛ وإعالن باريس بشأن (2)الطوعية، مبا يف ذلك االتفاقات ٢٠١٧متابعة تنفيذ أولويات عام ) د(

؛ و(3)التحقيقات املالية واسرتداد األصول
(هـ)  احللقات الدراسية (اليت نظمتها احملكمة).

الذكرى العشرون لتوقيع نظام روما األساسي- ألف
تمعاحتفل،٢٠١٨عاميف-٦ النظاملتوقيعالعشرينبالذكرىواحملكمةاألطرافالدولومجعيةالدويلا

.١٩٩٨يوليو/متوز روما،يفالدولية،اجلنائيةاحملكمةإلنشاءاألساسي
التأكيدإلعادةدقائق٣إىلدقيقتنيمنً قصري افيديومقطعنشاركااملامليسرانأعداملناسبة،هذهيفو -٧

اجلنائيةالعدالةونظامالعقابمناإلفالتمكافحةيفاألطرافللدولاجلماعيالدعمعلىمستوىأعلىعلى
تمعالدولينيالقادةمنوالعديداحملكمةيفومسؤولنياألطرافالدولمنُ  وط لب. احملكمةوعملالدويل وا

.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤يف اجللسة العامة الثانية عشرة، املعقودة يف اعتماده بتوافق اآلراءالذي مت، ICC-ASP/16/Res.2القرار)١(
من املنطوق.٢٢املرجع نفسه، الفقرة (2)
(3)

ICC-ASP/16/17 ،.التذييل
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احملكمةمع: "التاليةاجلملةعلىينصثوانعدةمدتهفيديومقطعبتسجيلاملبادرةهذهيفاملسامهةاملدين
" العقابمناإلفالتأحاربالدولية،اجلنائية

" /Avec la Cour pénale internationale ،je lutte contre l'impunité" ،الستاحملكمةلغاتبإحدى
يوليومتوز/١٧-العشرينالذكرىيوميفاالجتماعيالتواصلشبكاتعلىالفيديوهذابثمتو . الرمسية

اواليتالعامليةحولاملشرتكالتيسريمبادرةمنمستوحىاملشروعهذاو . ٢٠١٨ عاميفوالدمناركقربصأجر
".JOIN"محلةمع٢٠١٧

أوروبا ووزارة الشؤون وزارةنظمت ديسمرب،/ األولكانون١٤-نوفمرب/ الثاينتشرين٢٦يفو -٨
Citéوللقضاء،الوطنيةواملدرسةلعدالة،يف جمال االعلياالدراساتومعهدالعدل،ووزارةفرنسا،اخلارجية يف 

internationale des Arts،وCreating Rights،فنيةوأعماالمعرضااحملكمةمعبالتعاونباريس،ومدينة
يف،"األساسيرومانظاممنعاما٢٠: الدوليةاجلنائيةاحملكمةعلىجديدةنظرة"بعنوانمستديرةوموائد
.فرنساباريس،

ومجلس األمناألمم المتحدة منظمة عالقة المحكمة ب-باء
ذلك،علىوعالوة. األساسيالنظاممن) ب(١٣باملادةعمالاحملكمةإىلحالتنياألمنجملسأحال-٩

التعاونفيما خيص متبادلالتزامعلىاملتحدةواألممالدوليةاجلنائيةاحملكمةبنيالعالقةاتفاقمن٣املادةتنص
.املنظمتنيبني
التابع لألمم املتحدةاألمنجملسيفرياآصيغةاجتماععقد٢٠١٨يوليومتوز/٦يفالصدد،هذايفو -١٠
اجتماعبعقد هولنداتبادر وقد. الدوليةاجلنائيةواحملكمةاألمنجملسبنيالعالقاتموضوعحولنيويوركيف

املتحدةواململكةوالسويدبوليفيارعايتهيفوشاركت،بالتناوباألمنجملسرئاسةتتوىلبصفتهاآريا،صيغة
نظمالصدد،هذاويف. األساسيرومايف نظامأطرافدول ومجيعهاوبولندا،وبريووفرنساديفواروكوت

جملسيفاملشاوراتبشأناآلراءتبادللمكرساللتعاوناجتماعاسبتمرب/ أيلول١٨يفاملشاركانناّ   ي سر امل
فاتوالسيدةقدمتهعرضعلى االجتماعمشلو . يوليه/ متوزيفآرياصيغةمبوجباملتحدةلألممالتابعاألمن

الكيميائيةاألسلحةحظرمنظمةلدىهلولنداالدائماملمثلإيسيل،دينفانبولالسفريقدمهوعرضبنسودا،
O-Gon(كوونغون،األطرافالدولمجعيةرئيسمداخلةعنملخصإىلباإلضافةالدولية،اجلنائيةواحملكمة

Kwon(،التعاوناجتماعحضورمنيتمكنملالذي.
وأشار امليسران املشاركان إىل أنه ينبغي للفريق العامل يف الهاي املشاركة يف مناقشة وتقرير ما إذا كان -١١

دف إىل حتسني التعاون بني صيغةمن املمكن مواصلة استكشاف املقرتحات املقدمة خالل اجتماع آريا واليت 
التعاون. عملية تيسرياحملكمة وجملس األمن التابع لألمم املتحدة وما هي األهداف اليت ميكن حتقيقها من خالل

ومن بني املقرتحات األخرى، الحظ امليسران املشاركان أن فكرة وجود نقطة اتصال أو تفاعل دائم ميكن أن 
بتحديد جداول زمنية خمتلفة هلذه املتعلق االقرتاح حظيوار بني جملس األمن واحملكمة. و تعزيز احلعلىتساعد 

ج شامل لتعزيز التعاون بني احملكمة وأعضاء جملس األمنمسألة . وأثريت بالرتحيباإلجنازات ضرورة وضع 
.وحظيت بالتوصية
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٢٠١٧أولويات عام متابعة تنفيذ- جيم
االتفاقات الطوعية- ١

بتنظيم اجتماع خاص للتوعية املشاركان، وقام امليسران ٢٠١٧كان هذا املوضوع من األولويات يف عام -١٢
للتعاون وللمحكمة. وشارك بالنسبة يظل توقيع االتفاقات موضوعا هاما و . هذا املوضوعمت ختصيصه لعرض

٢٠١٨التوقيع على اتفاق مع احملكمة يف عام عتزميف املشاورات غري الرمسية مع الدول اليت تاملشاركانامليسران
بشأن هذا املوضوع بالذات خالل اجللسة العامة بشأن التعاون يف الدورة السابعة عشرة تضمنت الدورة جزءا و 

جلمعية الدول األطراف.
إعالن باريس بشأن التحقيقات المالية واسترداد األصول.٢

ديسمربكانون األول/١٤يفنيويوركيفالتعاونبشأنللقراركمرفقإعالن باريساعتمادبعد-١٣
ناامليسر ويتوخى. الهاييف ملاعالفريقالإىلتنفيذهبشأنً مقرتحا  املشاركانامليسرانسيقدم،٢٠١٧
الصلةذاتاملعلوماتاألطرافالدولتبادلكي تآمنة،رقميةبوابةإنشاءإمكانيةاملثال،سبيلعلىن،ااملشارك

الهذايف .ا
الوطنيةالسلطاتمعالدوليةاجلنائيةاحملكمةشراكةوتعزيزإنشاء: إىلاحملكمةباريسإعالندعاو -١٤

ذات  و فعالةماليةحتقيقاتوإجراء؛)١٢الفقرة(الدوليةاجلنائيةاحملكمةبواليةالوعيزيادةو ؛)١١الفقرة(
).١٣الفقرة(وضبطهااألصولجتميدأجلمنكفاءة

دولثالثمعثنائيةاجتماعاتاحملكمةرتبتباريس،يفاالجتماعمنذ١١بالفقرةيتعلقفيماو -١٥
وتعزيزأفضلبشكلاحملليةالتشريعاتوفهماحملددة،العقباتعلىالتغلبحملاولةبانتظاممعهاتعملأطراف
قنواتحتسنيأجلمناألصولواسرتداداملاليةالتحقيقاتبشأناتصالنقاطاحملكمةحددتكما. التعاون

.االتصال
أثناءاألصول لتوزيعه واسترداداملاليةالتحقيقاتعنكتيباًاحملكمةأنشأت،١٢بالفقرةيتعلقوفيما-١٦

علىحالياًتعملاحملكمةوأن،األطرافالدولجلمعيةعشرةالسادسةالدورةيفالتعاونبشأنالعامةاجللسة
باملخدراتاملعيناملتحدةاألمممبكتباتصلتقداحملكمةأنقلم احملكمةوذكر. تقنيةأكثركتيبوضع

. املعلوماتبادلتقنواتحتسنيبغية احلاليةالدوليةاجلنائيةاحملكمةبرامجوترشيدحتسنيكيفيةملعرفةواجلرمية
للمحكمة اجلنائية ميكن جديدةديات منتددتحليةدو لائيةلجناالمحکمةاأنلیإقلم احملكمةرشاأکما

هذه اجلهود. في احملكمة اجلنائية الدوليةراجإدلی طراف إألدول الااعودمهما ً دورا  يف إطارهابتلعأن الدولية
كوادورإيفالذي انعقد املستوىالرفيعاحلدثخاللحاضرةالدوليةاجلنائيةاحملكمةكانتاملثال،سبيلعلىف

.٢٠١٨يونيوحزيران/٨إىل ٧الفرتة املمتدة منيف
قلمعملوقد. مواردهالتعزيزاالبتكاريةالقراراتبعضاحملكمةاختذت،١٣بالفقرةيتعلقوفيما-١٧

جديدةصولأحتديديفللمساعدةالعامةاملصلحةأساسعلىاحملاماةمكاتبمعالعملإمكانيةعلىاحملكمة
بنظامخاصةحمددةوقضايافيما خيص اخرتاق الستار املؤسسياالسرتاتيجيةاخلياراتبشأناملشورةتقدمي و 

واحدعامملدةمنتدباألصولاسرتداديفخبريأومايلحمققوجودبإمكانيةاحملكمةقلمورحب. حمدد
م طريقةأفضليفللنظراسرتاتيجيمستوىعلىاجتماعاتعدةاحملكمةوعقدت. جهودهميفملساعد

فرصحتسنيطريقعنذلكيفمباالقضايا،هذهبشأنالعاماملدعيومكتباحملكمةقلمجهودلتنسيق
/ الثاينكانونمنذأنهإىلاحملكمةقلمأشارتنسيق،جهةتعينيأمهيةعلىمثالوإلعطاء. اخلارجيةالعالقات

ملفملناقشةبلدبشأن حالة اتصالنقطةمعً يوم ا١٥كلواحد  اجتماعاملتوسطيفلديهكان،٢٠١٨يناير
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يفاملطروحةالتحدياتمنالعديدحلوحتاولاحملليةاألنظمةملعكيفيةكي تفهم بشكل أفضل  لاحملكمةمع
، وعلى حنو مماثل احملكمةأساليب عمل معم التكيفويت،الطرفنيكالفيهيتعلممزدوجمترينهذاو . ةمعينحالة

تعوقوالالرمسية،الدبلوماسيةالقنواتالرمسيةغريالقنواتهذهتتجاوزالو . كذلك مع الطرفنياحملكمةتتكيف
.األخرىالقنواتعملالقنواتإحدى هذه 

إجراءات إلقاء القبض- دال
مناملقدمةإلقاء القبضباسرتاتيجياتاملتعلقبالتقريرعلماعشرة،الثالثةادور خاللاجلمعيةأحاطت-١٨

تقدميدفاملوضوعبشأناملناقشاتمواصلةإىلاملكتبودعتالعمل،خطةمشروعاأرفقوالذي(4)املقرر
(5).اجلمعيةفيهالتنظرإلقاء القبضاسرتاتيجياتبشأنةموحدعملخطة مشروع

املقدمةإلقاء القبضباسرتاتيجياتاملتعلقبالتقريرعلماعشرة،رابعةالادور خاللاجلمعيةوأحاطت-١٩
إلقاء القبض اسرتاتيجياتبشأنعملوحثت املكتب على مواصلة النظر يف توصيات خطة ال(6)،املقررمن

ا إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية. (7)دف اعتمادها، ورفع تقرير بشأ

إلقاء باسرتاتيجياتاملتعلقبالتقريرعلماعشرة،امسةاخلادور مرة أخرى خاللاجلمعيةوأحاطت-٢٠
إلقاء اسرتاتيجياتبشأنعمل، وحثت املكتب على مواصلة النظر يف توصيات خطة الاملقررمناملقدمةالقبض

ا إىل الدورة السادسة عشرة للجمعية. دف اعتمادها، ورفع تقرير بشأ (8)القبض 

بشأنرمسيةغريمشاوراتاجلمعية،حسبما كلفت بهاملشاركان،امليسرانأجرى،٢٠١٧عاميف-٢١
.٢٠١٨عاميفإضافيةمشاوراتأجريتاملوضوع،هذاألمهيةنظراو ؛إلقاء القبضاسرتاتيجيات

الدوليةواملنظمةاحملكمةمعبالتعاوناملساعدانامليسراننظم،٢٠١٨نوفمرب/ الثاينتشرين٧ويف-٢٢
اهلدفوكان. “العقابمناإلفالتمكافحةيفرئيسيحتد: تاالعتقاال”بعنواندراسيةحلقةللفرانكوفونية

ميفاملشتبهاألشخاصإلقاء القبض علىأجلمنالتعاونتعزيزسبلمناقشةالدراسيةاحللقةمن جرائمارتكا
ً أيض اولكنالدولية،اجلنائيةاحملكمةواليةحيثمنفقطليسمهماملوضوعهذاو . احملكمةواليةإطاريف

حلقاتثالثالدراسيةاحللقةوتضمنت. العقابمناإلفالتضدالعامليكفاحللاألوسعالسياقمنكجزء
الفريقتناولو . تنفيذهاإىلمثالتوقيفمذكرةإصدارإىلتؤدياليتاإلجراءاتبدءا منالقضاياتتناولنقاش
الفعالالتعاونتنفيذالثاينالفريقناقشو . إلقاء القبضأوامروإصداربالتحقيقاتاحمليطةالتحدياتل األو 

وتضمنت. األساسيةباحلقوقيتعلقفيماإلقاء القبضإجراءمسألةالثالثالفريقوتناول. إلقاء القبضبشأن
بنسودا،فاتووالسيدةغانسو،-أالبيينالقاضي: احملكمةيفاملسؤولنيمثلرئيسينيمتحدثنيلقة الدراسيةاحل

وكذلك-مدعون عامونو قضاة-املستوىرفيعوودوليونوطنيونمسؤولونوكذلكلويس،بيرتوالسيد
ال القانوين.ممارسو  ن يف ا

املناقشاتمنمزيدإلجراءاألفكارمنعددإىلنااملشاركامليسرانأشار،لقة الدراسيةاحلاختتامخاللو -٢٣
:القبضأوامر إلقاء بتنفيذيتعلقفيماالتعاونحتسنيإىلدفملموسةمقرتحاتحول

ضمنفيهماملشتبهوتسليماعتقالبشأنالتعاونلطلباتالعمليللتنفيذحمددةأحكامذلكيفمبا) أ(
األساسي؛رومانظامتنفيذقوانني

(4)
ICC-ASP/13/29/Add.1..

(5)
ICC-ASP/13/Res.3 ، و٤الفقرةICC-ASP/13/Res.5 ، ١١الفقرة.

(6)
ICC-ASP/14/26/Add.1 ،.املرفق الرابع، التذييل

(7)
ICC-ASP/14/Res.3 ، ٤الفقرة.

(8)
ICC-ASP/15/Res.3 ، و٤الفقرةICC-ASP/15/Res.5 ، (أ).٣املرفق األول، الفقرة
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اتصالنقاطإنشاءخاللمنواحملكمةاألطرافالدولبني و ،األطرافالدولبنياحلوارتعزيز) ب(
للمحكمةتسمحاليتالوطنيةواإلجراءاتاملمارساتلتبادلشبكاتوإقامةالوطيناملستوىعلىمباشرة

الوطنية؛السلطاتمعالتنسيقبتحسنياألطرافلدوللو 
جلمعالوطنيةالفاعلةواجلهاتاحملكمةبنيتاالتصاالوتبسيطلتعزيزرمسيةغريترتيباتوضع) (ج
باالعتقاالت؛لسماحباالصلةذاتاملعلومات
منالطلباتتركيزأجلمنمتخصصة،وحدةمثلأو مؤسسة وفريدةحمددةوطنيةإجراءاتوضع) د(

ومعاجلتها؛احملكمة
وسائلأووافزحتشملقداليتإلقاء القبضأوامرلتنفيذابتكاريةأدواتاستخدامتصور) هـ(

ولمساعدة؛ل
واملضمونالسرياجلويالنقلوتوفريفيهم،املشتبهنقلبشأناحملكمةمعاتفاقاتتوقيعيفالنظر) و(

.قصريةزمنيةفرتةغضونيفاحلساسةاملناطقإىلالوصولعلىالقدرةمعواملخصص،
الحلقات الدراسية- هاء

تعزيز التعاون مع احملكمة ب، شاركت احملكمة يف اجتماع العمل اخلاص ٢٠١٨مارس /آذار١٥يف -٢٤
الدول األمريكية يف واشنطن العاصمة، مبناسبة الذكرى العشرين لنظام روما نظمة الذي نظمته ماجلنائية الدولية 

، حيث٢٠٠٥األساسي. وكانت هذه هي املرة العاشرة اليت تشارك فيها احملكمة يف مثل هذا االجتماع منذ عام 
ف سبل زيادة التعاون والتفاعل مع املنطقة واملنظمة.استكشاعن أنشطتها و مستجداتميتقدبقامت
مناإلفالتملكافحةاألورويبلالحتادالثالثاليوماحملكمةاستضافت،٢٠١٨مايو/ أيار٢٣يف-٢٥

لسالبلغاريةالرئاسةنظمتهالذياحلرب،وجرائماإلنسانيةضدواجلرائماجلماعيةاإلبادةجرائمعلىالعقاب
رومانظاممنالعشرينالسنواتعلىاحلدثهذاركزو . )Eurojustيوروجست(منظمةو األورويباالحتاد

.العقابمناإلفالتمكافحةيفاألعضاءوالدولاألورويباالحتادحققهااليتواإلجنازاتاألساسي
الدوليةاجلنائيةاحملكمة” املستوىرفيعةدراسيةحلقةُ   ع قدت،٢٠١٨ويوني/ حزيران٨و٧يفو -٢٦

يف“األساسيرومانظاممنسنةالعشرينإطاريفاخلرباتوتبادلللتعاونوالتحدياتالفرص: اجلنوبيةوأمريكا
قبلمنمشرتكبشكلاحلدثهذاتنظيممتوقد. إكوادورمجهوريةكيتو،يفاجلنوبيةأمريكادولاحتادأمانةمقر

عن ممثلنيالدراسيةاحللقةمجعتو . األوروبيةاملفوضيةمنمايلبدعمكوادور،إوحكومةالدوليةاجلنائيةاحملكمة
منالدويلاجلنائيةالعدالةنظاميفالتعاونزيادةدفاألساسيرومانظاميفاجلنوبيةأمريكايفاألطرافلدولا

إىلالراميةاجلهودوتشجيعاحلوار،وزيادةالدولية،اجلنائيةاحملكمةيفالتعاوننظامحولالتفاهمتعزيزخالل
لقة احلواستفادت. والشراكاتالفنيةو االتصاالت الرفيعة املستوىوتعزيزاألساسي،رومانظامعامليةحتقيق

السيد،)GAFILAT(الالتينيةألمريكااملاليةباإلجراءاتاملعنيةالعمللفرقةالتنفيذياألمنيمشاركةمنالدراسية
.ماركوينميلو
التآزرأوجه و والتحدياتاإلجنازاتموضوعحولآرياصيغةاجتماعُ  ع قد،٢٠١٨ويولي/ متوز٦يفو -٢٧
-دولة(وبوليفيابولندااالجتماعهذااستضافةيفوشارك. الدوليةاجلنائيةواحملكمةاألمنجملسبنيالعالقةيف

توقدم. اوهولندالشماليةوأيرلنداالعظمىلربيطانيااملتحدةواململكةوفرنساوالسويدوبريو) القومياتاملتعددة
أفريقياجلمهوريةاخلاصةاجلنائيةللمحكمةاخلاصاملدعيو بنسودا،فاتوالدولية،اجلنائيةللمحكمةةالعامةاملدعي

العاماألمنيو كونفورو،عيسىاملتحدة،األمملدىملايلالدائماملمثلو موكيمابا،منتازيينتوسانت،الوسطى
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للمحكمةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولمجعيةورئيسماتياس،ستيفنالقانونية،للشؤوناملساعد
لسأعضاءممثلواالجتماعوحضر. كوونغونالدولية،اجلنائية غريواملنظماتاألخرىاألعضاءوالدولا

.احلكومية
احملكمة اجلنائية الدولية ومشروع الهاي للسالم والعدالة ت، استضاف٢٠١٨متوز / يوليو ١٣يف و -٢٨

مشاركة بشأناحلوار تيسريهذا احلدثأتاح و منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. بشأننتدى الهاي محدث انطالق 
يف العدالة اجلنائية الدولية، وشجع الطالب واملهنيني الشباب من املنطقة تهاسامهممنطقة آسيا واحمليط اهلادئ و 

احملكمة اجلنائية الدولية. بذات الصلةالعدالة اجلنائية الدولية و باملهن اليت هلا عالقةممارسةعلى التفكري يف
مشاهد حول العامل عرب ٢٧٠٠٠ً                      شخص ا، ووصل إىل ما يقرب من ١٥٠حضر هذا احلدث أكثر من و 

Facebook Liveدف إىل تعزيز . وكان ذلك احلدث األول يف سلسلة من األحداث واألنشطة امل رتقبة اليت 
احملكمة مع منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.تواصل

احملكمة بنياملشرتكةالسنويةاملستديرةاملائدةيفاحملكمةشاركت،٢٠١٨أكتوبر/ األولتشرين٤يفو -٢٩
لدعمطرقوحتديداألفكارلتبادلفرصةوأتاحتبروكسل،يفعقدتاليتاألورويب،االحتاداجلنائية الدولية و 

.والتكاملوالتعاونالعامليةمثلللمحكمة،الرئيسيةاألهدافبعض
معبالتعاونالدوليةاجلنائيةاحملكمةعقدت،٢٠١٨أكتوبر/ األولتشرين٢٥إىل٢٤منالفرتةويف-٣٠

جبورجيا،،تبيليسييفاملستوىرفيعةإقليميةدراسيةحلقةاألوروبية،املفوضيةمنمايلوبدعمجورجياحكومة
علىاخلرباتوتبادلالتعاونفرص"عنوانحتتاحلدثهذاأقيموقد. الشرقيةأوروبايفاإلقليميالتعاونلتعزيز
الدوليةواحملكمة اجلنائيةً بلدا ،١٦مناملستوىرفيعيممثلنيومجع " األساسيرومانظاممنً عاما  عشرينمدى

دعتماامنذسنة ٢٠حصيلةوتقييماملنطقة،يفالتعاونوطيدوتلتعزيزالدوليةواحلكوميةاإلقليميةواملنظمات
.ألساسياملنظاانشأهأيلذالةءلمساوالةالعدارطاإتعزيزو،ألساسيامارومنظا

التوصيات-لثاثا
دف تيسري تبادل اخلربات بني الدول األطراف باجلمعية تستمرأوصى الفريق العامل بأن -٣١ رصد التعاون 

دراج مسألة التعاون باعتبارها بندا دائما من بنود جدول وإلوالنظر يف مبادرات أخرى لتعزيز التعاون مع احملكمة، 
يق وأوصى الفر .ICC-ASP/16/Res.2من القرار ٣١األعمال يف الدورات املقبلة للجمعية، وذلك عمال بالفقرة 

.عقب اجللسة العامة املتعلقة بالتعاونالعامل أيضا بأن تعتمد اجلمعية مشروع القرار الوارد يف املرفق األول 
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المرفق األول
مشروع قرار بشأن التعاون

إن مجعية الدول األطراف،
الذي أقرته ) RC/Dec.2الوثيقة(بأحكام نظام روما األساسي، وباإلعالن املتعلق بالتعاون ِّ إذ تذك ر

ُ                                                         الدول األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ع قد يف كمباال، وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة عن مجعية 
-ICCو ICC-ASP/9/Res.3وICC-ASP/8/Res.2الدول األطراف فيما خيص التعاون، مبا فيها القرارات

ASP/10/Res.2وICC-ASP/11/Res.5وICC-ASP/12/Res.3وICC-ASP/13/Res.3وICC-

ASP/14/Res.3وICC-ASP/15/Res.3وICC-ASP/16/Res.2 بالقراربالتوصيات الست والستني املرفقة و
ICC-ASP/6/Res.2؛

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

منها تعزيز التعاون الدويل،
على أمهية التعاون واملساعدة الفعالني والشاملني من جانب الدول األطراف والدول األخرى ِّ وإذ تشد د

ا يف إطار واليتها احملد دة يف نظام  َّ          واملنظمات الدولية واإلقليمية لتمكني احملكمة من االضطالع باملهام املنوطة 
ً                     التعاون تعاونا  كامال  مع احملكمة فيما جتريه ٌ      روما األساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزام  عام ب     ً

تنفيذ أوامر إلقاء بما يتعلق ذلك مبا يفٍ                                       ٍ            من حتقيق  يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالحقة  ملرتكبيها، 
من نظام روما ٩٣َّ         على النحو املبني  يف املادة األخرى القبض وطلبات التسليم، إىل جانب سائر أشكال التعاون 

ساسي،األ
،ICC-ASP/16/Res.2من القرار ٣٢، املقدم عمال بالفقرة )١(بتقرير احملكمة عن التعاونوإذ ترحب
إىل أنه ينبغي تفادي االتصاالت باألشخاص الذين ال تزال أوامر احملكمة بإلقاء القبض عليهم وإذ تشري

قائمة عندما يكون من شأن هذه االتصاالت تقويض األهداف املنشودة من نظام روما األساسي،
ومن بينها ً                      َّ                                              وإذ تشري أيضا  إىل ما صدر عن مكتب املد عية العامة من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، 

التخلي عن االتصاالت غري األساسية مع األشخاص الذين تصدر احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم والقيام، 
م ضروريا، مبحاولة أوىل بالتواصل مع أشخاص ليسوا حمل أوامر إلقاء القبض، عندما يكون االتصال 

ِّ                                 وتوزيعه من مبادئ توجيهية تبني  سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة ياغتهصتإىل ما أعيدوإذ تشري
فيما يتعلق باالتصاالت بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض 

لألمم رفق برسالة األمني العام ُ على النحو امل  ثوهلم أمامها، أصدرت احملكمة استدعاءات ملالذينعليهم أو
،٢٠١٣أبريل /نيسان٣املؤرخة يف املتحدة إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن

بأنه ينبغي لطلبات التعاون وتنفيذها مراعاة حقوق املتهمني،وإذ تقر
بالدعم الذي تقدمه املنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز التعاون يف جمال االتفاقات الطوعية،وإذ تشيد

ُ               بالتعهدات اليت قطعتها الدول األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ع قد يف كمباال بشأنِّ تذك روإذ 
ذه التعهدات، ِّ                                                             التعاون، وإذ تنو ه بأمهية السهر على املتابعة املالئمة فيما خيص الوفاء 

)١(.ICC-ASP/17/16
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َّ       على أمهية قيام الدول األطراف، والدول األخرى امللتزمة بالتعاون مع احملكمة أو املشج عة على ِّ تشد د-١
من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة، ٩ً        التعاون معها عمال  بالباب 

ذه بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال، ألن عدم التعاون معها 
ِّ                                      ، وتشد د على أن عدم تنفيذ طلبات التعاون يؤثر بكفاءة احملكمةالصورة يف سياق اإلجراءات القضائية يضر 

ً                                     ّ                                                   سلبا  على قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها، ال سي ما عندما يتعلق األمر بإلقاء القبض على األشخاص الذين 
م أوامر بإلقاء  القبض عليهم وتسليمهم؛ صدرت بشأ

)٢(شخصا أو طلبات تسليمهم،١٥عن بالغ قلقها إزاء عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض على تعرب-٢

ً                                                             الدول على التعاون التام وفقا  اللتزامها بغية إلقاء القبض على هؤالء األشخاص وتسليمهم إىل احملكمة؛وحتث
َّ على أن اخلطوات والتدابري امللموسة الرامية إىل تأمني إلقاء القبض على املشتبه فيهم يتعني  تعيد التأكيد-٣

ُ                   َّ                                                                        أن ي نظر فيها على حنو منظ م ومنهجي، باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية، واحملاكم الدولية 
املخصصة واملختلطة، إىل جانب احملكمة اجلنائية الدولية؛

عنوانحتتاحملكمةمعالتعاونبشأننااملشاركامليسراننظمهااليتالدراسيةباحللقةترحب-٤
٢٠١٨نوفمرب/ الثاينتشرين٧يفتعقديتال”العقابمناإلفالتمكافحةيفرئيسيحتد: االعتقاالت“
حتديدإىلالراميةاملشاركنيوالوطنينيالدولينياخلرباءسامهاتملتعرب عن تقديرهاو الهاي،يفاحملكمةمقريف

املعلقة،أوامر إلقاء القبضتنفيذاحتماالتتعزيزدفواحملكمةالدولبنيالتعاونلتحسنيعمليةحلول
إلقاء القبض ضمانيفتسهماليتاملقرتحاتمنوغريهااملقرتحاتهذهحولاملناقشاتمواصلةضرورةتؤكدو

؛هموتسليمعلى املشتبه فيهم
الدول األطراف على تفادي االتصاالت مع أشخاص أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم، ّ حتث  -٥

جبهود الدول واملنظمات الدولية ترحبوإال إذا كانت هذه االتصاالت مسألة جوهرية بالنسبة للدولة الطرف،
بأنه ميكن للدول األطراف إخطار احملكمة على أساس طوعي مبا لديها من وتقرواإلقليمية يف هذا الصدد،

اتصاالت مع أشخاص صدرت يف حقهم أوامر بإلقاء القبض نتيجة ملثل هذا التقييم؛
تنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على الصعيد يقابلهبأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن ِّ تذك ر-٦

يف هذا الصدد الدول األطراف يف نظام روما األساسي اليت ّ وحتث  ، تنفيذ التشريعاتخاللخاصة من الوطين، 
ا مبوجب لتكون قادرة على الوفاء التام بالتأن تقوم بذلك لـم تعتمد بعد هذه التشريعات وغريها من التدابري  زاما

؛نظام روما األساسي
تمع املدينباجلهود اليت تبذهلا الدولّ تقر  -٧ مشروع "مبا يف ذلك من خاللواحملكمة، ومنظمات ا

على يةتشريعات تنفيذصياغة الوعي وتيسري زيادة، لتيسري تبادل املعلومات واخلربات بغية "األدوات القانونية
الصعيد الوطين؛

تنسيق املسائل مكلف بأو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل /َ                      الدول  على إنشاء جهة تنسيق وِّ تشج ع-٨
، مبا يف ذلك طلبات املساعدة، ضمن املؤسسات احلكومية، كجزء من اجلهود الرامية هااملتصلة باحملكمة وتعميم

إىل جعل اإلجراءات الوطنية املتعلقة بالتعاون أكثر كفاءة، حسب االقتضاء؛
إىل التقرير املرفوع إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق للسلطات تشري-٩

وتشجع الدول األطراف على مواصلة املناقشة؛، الوطنية

.٣٨، الفقرة ICC-ASP/17/16، أنظر٢٠١٨رب تشرين الثاين/نوفم١٢اعتبارا من )٢(
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َّ                         على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف إصدار طلبات مرك زة للتعاون واملساعدة تسهم ِّ      ً تشد د أيضا  -١٠
قدرة الدول األطراف وغريها من الدول على تلبية طلبات احملكمة على حنو سريع، وتدعو احملكمة إىل يف تعزيز

ا يف إرسال طلبات للمساعدة والتعاون حمد دة الطابع وكاملة ويف الوقت املناسب؛ َّ                                 مواصلة حتسني ممارسا
واملمتلكات عائدات الأن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل حتديد تدرك-١١

للمجين جرب األضرارٌ                   ، أمر  بالغ األمهية يف توفري ضبطهاوجتميدها أو وتعقبهاواألصول ووسائل ارتكاب اجلرائم، 
التكاليف احملتملة للمساعدة القانونية؛ملعاجلةعليهم 

على أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغريها من الدول بالتعاون مع ِّ د دتش-١٢
وترحب؛بأسرع ما ميكنضبطهاوجتميدها أو وتعقبهاواملمتلكات واألصول، عائدات الاحملكمة على حتديد 

بشأن صعوبات التعاون اليت تواجهها احملكمة فيما يتعلق بالتحقيقات املالية، الشاملبتقرير احملكمة وعرضها 
الدول األطراف إىل أن تتخذ يف هذا الصدد إجراءات وتضع آليات فعالة وحتسينها بغية تيسري كافةوتدعو

التعاون بني احملكمة والدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية؛
من أجل حتقيقالدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع، ّ حتث  -١٣

عدالة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة؛
ُ                                            الدول األطراف والدول غري األطراف اليت مل ت صبح بعد طرفا يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية تدعو-١٤

ا إىل أن  ا الوطنية، حسب االقتضاء؛ذلكاألولوية وأن تدرجمن حيثتفعل ذلك الدولية وحصانا يف تشريعا
ين عليهم والشهود من أمهية فيما خيص تنفيذ والية احملكمة، تقر-١٥ ِّ وترح بمبا تتسم به تدابري محاية ا

منذ آخر قرار بشأن التعاون، وتشدد على احلاجة إىل إبرام ةبإعادة التوطني املربمةاملتعلقةاجلديداتباالتفاق
؛بسرعةاملزيد من هذه االتفاقات والرتتيبات مع احملكمة من أجل إعادة توطني الشهود

ا مع احملكمة بإبرام اتفاقات أو تدعو-١٦ مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاو
م ترتيبات معها، أو ب ين عليهم والشهود وعائال أية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية ا

م؛ َّ                                   واألشخاص اآلخرين املعر ضني للخطر بسبب إدالء الشهود بإفادا
م، إيالء االعتبار الالزم إلجياد حلول تقر-١٧ َّ                                                               بأنه ينبغي، عندما تتبني  ضرورة إعادة توطني الشهود وعائال

َ                               التكاليف  من الناحية اإلنسانية املتمثلة يف ختفيضيف الوقت نفسهو تفي باملتطلبات الصارمة املتعلقة بالسالمة 
مجيع الدول األطراف على النظر يف تقدمي تربعات للصندوق ُ وحتث  ُّ                           البعد اجلغرايف وتغري  البيئة اللغوية والثقافية، 

اخلاص بعمليات إعادة التوطني؛
اإلفراج املؤقت واإلفراج عن بإبرام اتفاقني بني احملكمة ومجهورية األرجنتني والسويد بشأن ترحب-١٨

؛األشخاص
يف السنوات القادمة املرجح أن تزدادمن على أن ضرورة التعاون مع احملكمة على تنفيذ األحكام تشدد-١٩

باملبدأ املنصوص عليه يف نظام روما األساسي والقائل أنه ينبغي وتذكربتزايد القضايا اليت تقرتب من االختتام، 
الدول وتدعورك يف املسؤولية عن تنفيذ أحكام السجن، وفقا ملبادئ التوزيع العادل، اللدول األطراف أن تش

دية يف إبرام اتفاقات مع احملكمة حتقيقا هلذه الغاية؛األطراف أن تنظر جب
أو أي وسيلة أخرى يف مبا قامت به احملكمة من عمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطاريةتشيد-٢٠

اليت قد يف حاالت التربئة أيضا، وإنفاذ األحكام، وكذلك–قبيل اإلفراج املؤقت، واإلفراج النهائي جماالت من
تسم بأمهية أساسية لضمان حقوق املشتبه فيهم واملتهمني عمال بنظام روما األساسي وضمان حقوق املدانني، ت

االت؛ّ وحتث   مجيع الدول األطراف على النظر يف تعزيز التعاون يف هذه ا
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إىل املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية تطلب-٢١
ا الساوتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف عشرة؛بعةدور

بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وغريمها من املنظمات الدولية واإلقليمية وسائر ِّ ترح ب-٢٢
احلكومية الدولية؛املؤسسات

تمع املدين واحملكمة واختاذ مجيع اإلجراءات تقر-٢٣ بأمهية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بني ا
تمع املدين؛ الالزمة ملواجهة أعمال التهديد والتخويف اليت تستهدف منظمات ا

لدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من أشكال على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم اِّ تشد د-٢٤
ذه األنشطة وفهمها على املستوى الدويل، وتشج ع  ِّ  الدعم ألنشطة احملكمة، وعلى أمهية مواصلة تعزيز الوعي 

هلذه الغاية؛حتقيقاالدول األطراف على تسخري عضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية
تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة استكشاف إمكانيات الدول األطراف على ّ حتث  -٢٥

عندما حييل جملس وواضحة مبا يف ذلك عن طريق تأمني واليات كافية واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، 
مجيع الدول بنياملايل؛ والتعاون الدعم الدبلوماسي و والتيقن منحاالت إىل احملكمة، التابع لألمم املتحدة األمن 

جماالت أخرى من والية احملكمة يف سياق فضال عن مراعاة األعضاء يف األمم املتحدة، ومتابعة هذه اإلحاالت، 
بشأن العقوبات واملناقشات املواضيعية جملس األمنجملس األمن، مبا يف ذلك صياغة قراراتجماالت عمل 

والقرارات ذات الصلة؛
وبتبادل املعلومات عن تنفيذ التوصيات الست والستني بشأن ٢٠١٦بالردود على استبيان عام ترحب-٢٦

ا الدول األطراف يف عام  خطوة يف عملية االستعراض املتعلقة بتنفيذ التوصيات ك)٣(٢٠٠٧التعاون اليت اعتمد
لتعزيز أصحاب املصلحةإىل املنشور الذي أعدته احملكمة وميكن أن تستخدمه كافة وتشريالست والستني، 

وتطلبواحملكمة، ذات الصلةاجلهات الفاعلة الوطنيةقبلالتوصيات الست والستني وزيادة فهمها وتنفيذها من
ن الوثيق مع احملكمة، إىل املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة استعراض التوصيات الست والستني، بالتعاو 

حسب االقتضاء؛
مبا قامت به احملكمة، بدعم من الدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقليمية من تنظيم ترحب-٢٧

تمع املدين، على مواصلة أصحاب املصلحةكافة وتشجعحلقات عمل عن التعاون،  ، مبا يف ذلك منظمات ا
دف تعزيز التعاون والبحث البن اء عن حلول للتحديات اليت مت تنظيم األنشطة اليت تسمح بتبادل املع َّ                          لومات 

حتديدها؛
؛]حيز إلدراج نص استنادا ملناقشة مجعية الدول األطراف بشأن التعاون[-٢٨
املكتب على حتديد املسائل لتواصل اجلمعية عقد جلسات مناقشة عامة حول مواضيع حمددة تشجع-٢٩

؛وأوامر إلقاء القبضتتعلق بالتعاون، مبا يف ذلك مسألة التحقيقات املالية
آلية تيسري جلمعية الدول األطراف تكون معنية بالتعاون للتشاور مع احلفاظ علىإىل املكتب تطلب-٣٠

لزيادة تعزيز التعاون واملنظمات غري احلكوميةطراف واحملكمة ومع الدول املعنية واملنظمات ذات الصلةالدول األ
مع احملكمة؛

ا وإذ تدرك-٣١ منها أن ترفع تطلبأمهية مسامهة احملكمة فيما تبذله اجلمعية من جهود لتعزيز التعاون، فإ
ا ال .عشرة، مث كل سنة بعد ذلكثامنةً                             إليها تقريرا  مستكمال عن التعاون يف دور

.املرفق الثاين، ICC-ASP/6/Res.2القرار)٣(
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المرفق الثاني
النص المقترح للقرار الجامع

التعاون- ألف 
... بشأن التعاون؛ICC-ASP/17/Resرقمتشري إىل قرارها-١
اباتمتثل لالدول األطراف تدعو -٢ االلتزام بالتعاون وفقا خاصةمبوجب نظام روما األساسي، لتزاما

التعاون الكامل والفعال مع احملكمة وفقا لنظام روما لضمانالدول األطرافً أيضا  وتدعو، ٩للباب
األساسي، وعلى وجه اخلصوص يف جماالت تنفيذ اإلطار الدستوري والتشريعي، وإنفاذ قرارات احملكمة 

وتنفيذ أوامر القبض؛
عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، التعبريالدول األطراف إىل مواصلة ً أيضا  دعو ت-٣
الدول األطراف شجعتو ،ICC-ASP/6/Res.2ىل التوصيات الست والستني املرفقة بالقرارإشريتو 

التعاون ضمانواحملكمة على النظر يف اختاذ املزيد من التدابري لتعزيز تنفيذها وتعزيز جهودها الرامية إىل 
الكامل والفعال مع احملكمة؛

عنوانحتتاحملكمةمعالتعاونبشأننااملشاركامليسراننظمهااليتالدراسيةباحللقةحبتر -٤
نوفمرب/ الثاينتشرين٧يفتعقديتال”العقابمناإلفالتمكافحةيفرئيسيحتد: االعتقاالت“

املشاركنيوالوطنينيالدولينياخلرباءسامهاتملهار يقدتعرب عن تو ،الهاييفاحملكمةمقريف٢٠١٨
مذكراتتنفيذاحتماالتتعزيزدفواحملكمةالدولبنيالتعاونلتحسنيعمليةحلولحتديدإىلالرامية

هذهوتنفيذتوحيدأجلمناملناقشاتمواصلةعلىالهاييفالعاملالفريقحتثواملعلقة،االعتقال
؛ماملشتبهوتسليماعتقالضمانيفتسهماليتاملقرتحاتمنوغريهااالقرتاحات

؛]التعاونحيز إلدراج نص استنادا ملناقشة مجعية الدول األطراف بشأن [-٥
أمهية اإلجراءات واآلليات الفعالة اليت متكن الدول األطراف والدول األخرى من على تشدد-٦

وجتميدها أو ضبطها وتعقبهاواملمتلكات واألصول عائدات الالتعاون مع احملكمة فيما يتعلق بتحديد 
عن حتديات التعاون اليت تواجهها احملكمة الشاملاهعرضو بتقرير احملكمة وترحبميكن، وقتبأسرع 

مجيع الدول األطراف إىل وضع إجراءات وآليات فعالة يف هذا دعوتو فيما يتعلق بالتحقيقات املالية، 
نظمات وامل،والدول األخرى،الصدد وزيادة حتسينها، بغية تيسري التعاون بني احملكمة والدول األطراف

دولية؛ال
؛ICC-ASP/16/17بالقراراملرفقاألصولاسرتدادبشأنقانوناامللزمباريسإعالنأمهيةإىلشريت-٧

الدوراتبينمالفترةاألطرافالدولجمعيةعنالصادرةالواليات- باء
،بالتعاونفيما يتعلق 

املقرتحاتبشأناملناقشاتمواصلةعلىالهاي،يفالعاملالفريقعن طريق املكتب،ثحت(أ)  
نوفمرب/ الثاينتشرين٧يفالهاييفعقدتاليتاملشرتكللتيسريالدراسيةاحللقةهاعنيت أسفرتال

؛"العقابمناإلفالتمكافحةيفرئيسيحتد: االعتقاالت"واملعنونة٢٠١٨
العاملة، املناقشات املتعلقة باالتفاقات أو تهاملكتب أن يواصل، عن طريق أفرقإىلتطلب (ب) 

ا ال ة عشرة؛ثامنالرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دور
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، إىل مناقشة جدوى إنشاء آلية تنسيق للسلطات العاملةتهعن طريق أفرقاملكتب، دعوت(ج)  
؛الوطنية

ويف الوقت وكاملةاحملكمة إىل مواصلة حتسني ممارستها يف إحالة طلبات حمددة تدعو(د)  
املناسب للتعاون واملساعدة، مبا يف ذلك النظر يف إجراء مشاورات مع الدولة الطرف املعنية عند االقتضاء؛

الست ، استعراضه لتنفيذ التوصيات العاملةهتاملكتب أن يواصل، من خالل أفرقإىلطلبت(هـ)  
ا الدول األطراف يف عام والستني ، بالتعاون الوثيق مع احملكمة، )١(٢٠٠٧املتعلقة بالتعاون اليت اعتمد

حسب االقتضاء؛
معية الدول األطراف من أجل التشاور مع جللتعاون اتيسريمواصلةإىل املكتب طلبت(و)  

واملنظمات ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية الدول املهتمة األخرى مع احملكمة و مع الدول األطراف و 
من أجل زيادة تعزيز التعاون مع احملكمة؛

ا الً حمدثا  إىل احملكمة أن تقدم تقريرا تطلب(ز)   عشرة مث ثامنةعن التعاون إىل اجلمعية يف دور
؛سنويا بعد ذلك
حوللتعاون واصلة املناقشات بشأن امبالعاملة، تهاملكتب، من خالل أفرقتفوض(ح)  

على النحو املبني يف إعالن باريس.ضبطهاو التحقيقات املالية وجتميد األصول 

____________

)١(
ICC-ASP/6/Res.2املرفق الثاين.


