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ICC-ASP/16/Res.2رالقرا

٢٠١٧كانون األول /ديسمرب ١٤ُ                                                      اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثانية عشرة املعقودة يف 

ICC-ASP/16/Res.2
قرار بشأن التعاون

إن مجعية الدول األطراف،
الذي ) RC/Decl.2(الوثيقةبأحكام نظام روما األساسي، وباإلعالن املتعلق بالتعاون ِّ إذ تذك ر

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

ASP/9/Res.3 وICC-ASP/10/Res.2وICC-ASP/11/Res.5وICC-ASP/12/Res.3وICC-

ASP/13/Res.3وICC-ASP/14/Res.3وبالتوصيات الست والستني املرفقة بالقرارICC-

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، ِّ         تؤك د من جديدا

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

ا يف إطار واليتها األخرى واملنظمات الدولية واإلقليمية لتمكني احملكمة من االضطالع باملهام املنوطة 
َّ                                                               ٌ                    ً      ً احملد دة يف نظام روما األساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزام  عام بالتعاون تعاونا  كامال  
ٍ                                       ٍ                        مع احملكمة فيما جتريه من حتقيق  يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالحقة  ملرتكبيها، مبا يف ذلك ما 

وطلبات التسليم، إىل جانب سائر أشكال التعاون األخرى على النحو يتعلق بتنفيذ أوامر إلقاء القبض
من نظام روما األساسي،٩٣َّ         املبني  يف املادة 

،ICC-ASP/14/Res.3من القرار ٣٢، املقدم عمال بالفقرة )١(بتقرير احملكمة عن التعاونوإذ ترحب
إىل أنه ينبغي تفادي االتصاالت باألشخاص الذين ال تزال أوامر احملكمة بإلقاء القبض وإذ تشري

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

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

إلقاء القبض،
سياسة األمانة العامة لألمم ِّ إىل ما أعيدت صياغته وتوزيعه من مبادئ توجيهية تبني  وإذ تشري

املتحدة فيما يتعلق باالتصاالت بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر 
ُ           أصدرت احملكمة استدعاءات ملثوهلم أمامها، على النحو امل رفق برسالة بإلقاء القبض عليهم أو الذين

/أبريل نيسان٣املؤرخة يف العامة ورئيس جملس األمن.األمني العام لألمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية
٢٠١٣،

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

الطوعية،

)١(
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ُ               ل األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ع قد يف كمباال بشأنبالتعهدات اليت قطعتها الدو ِّ وإذ تذك ر
ذه التعهدات، ِّ                                                             التعاون، وإذ تنو ه بأمهية السهر على املتابعة املالئمة فيما خيص الوفاء 

َّ       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 ٩ً        التعاون معها عمال  بالباب 

فعال، ألن عدم التعاون املتحدة، بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حنو
ذه الصورة يف سياق اإلجراءات القضائية يضر بكفاءة احملكمة، وتشد د على أن عدم تنفيذ طلبات  ِّ                         معها 
ً                                     ّ                                      التعاون يؤثر سلبا  على قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها، ال سي ما عندما يتعلق األمر بإلقاء القبض على 

م أوامر بإلقاء  القبض عليهم وتسليمهم؛ األشخاص الذين 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 وحتث
احملكمة؛

امللموسة الرامية إىل تأمني إلقاء القبض على املشتبه فيهم على أن اخلطوات والتدابريتعيد التأكيدو-٣
َّ     ُ                   َّ                                                         يتعني  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؛
مبشروع خطة وحتيط علما)٣(بالتقرير عن اسرتاتيجيات إلقاء القبض الذي قدمه املقرر،حتيط علما-٤

املكتب على مواصلة النظر يف مشروع خطة العمل بشأن وحتثالعمل بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض، 
دف اعتمادها، ورفع تقرير عن ذلك إىل الدورة السابعة عشرة للجمعي ة؛اسرتاتيجيات إلقاء القبض 

الدول األطراف على تفادي االتصاالت مع أشخاص أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض ّ حتث  -٥
بأنه ميكن للدول وتقرعليهم، إال إذا كانت هذه االتصاالت مسألة جوهرية بالنسبة للدولة الطرف، 

أوامر األطراف إخطار احملكمة على أساس طوعي مبا لديها من اتصاالت مع أشخاص صدرت يف حقهم
بإلقاء القبض نتيجة ملثل هذا التقييم؛

بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يقابله تنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على ِّ تذك ر-٦
يف هذا الصدد الدول األطراف يف نظام روما ّ وحتث  تنفيذ التشريعات، الصعيد الوطين، خاصة من خالل

ا  األساسي اليت لـم تعتمد بعد هذه التشريعات وغريها من التدابري لتكون قادرة على الوفاء التام بالتزاما
مبوجب نظام روما األساسي؛

تمع املدين واحملكمة، مبا يف ذلك من خالل "مّ تقر  -٧ شروع باجلهود اليت تبذهلا الدول ومنظمات ا
األدوات القانونية"، لتيسري تبادل املعلومات واخلربات بغية زيادة الوعي وتيسري صياغة تشريعات تنفيذية 

على الصعيد الوطين؛
مكلف بتنسيق املسائل /أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل َ                      الدول  على إنشاء جهة تنسيق وِّ تشج ع-٨

بات املساعدة، ضمن املؤسسات احلكومية، كجزء من اجلهود املتصلة باحملكمة وتعميمها، مبا يف ذلك طل
الرامية إىل جعل اإلجراءات الوطنية املتعلقة بالتعاون أكثر كفاءة، حسب االقتضاء؛

بقيام احملكمة بتنظيم حلقة دراسية سنوية حول التعاون مع مراكز التنسيق الرئيسية التابعة هلاترحب-٩
اجلهات املاحنة األخرى؛و بدعم من املفوضية األوروبية

إىل التقرير املرفوع إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق تشري-١٠
املكتب، من خالل أفرقتها العاملة، إىل مناقشة جدوى إنشاء مثل هذه اآللية، وتدعوللسلطات الوطنية 

دراسة الواردة يف املرفق الثاين من تقرير املكتب عن مع األخذ يف عني االعتبار، يف مجلة أمور أخرى، ال

ICC-ASP/16/9، أنظر٢٠١٧أكتوبر ٢٧من اعتبارا)٢(
)٣(

ICC-ASP/13/29.
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٢٧الذي قدمته بلجيكا يف وكذلك العرض التقدميي)٤(التعاون املرفوع إىل دورة اجلمعية الثالثة عشرة
الوارد يف املرفق الثالث لتقرير املكتب عن التعاون املقدم إىل الدورة السادسة عشرة وأن ٢٠١٧متوز/يوليه 

؛ ٍ يرفع تقريرا إىل اجلمعية العامة قبل انعقاد الدورة الثامنة عشرة بوقت كاف 
َّ                         يف إصدار طلبات مرك زة للتعاون واملساعدة تسهم على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة ِّ      ً تشد د أيضا  - ١١

يف تعزيز قدرة الدول األطراف وغريها من الدول على تلبية طلبات احملكمة على حنو سريع، وتدعو احملكمة إىل 
ا يف إرسال طلبات للمساعدة والتعاون حمد دة الطابع وكاملة ويف الوقت املناسب؛ َّ                                 مواصلة حتسني ممارسا

أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل حتديد العائدات تدرك-١٢
ٌ                   واملمتلكات واألصول ووسائل ارتكاب اجلرائم، وتعقبها وجتميدها أو ضبطها، أمر  بالغ األمهية يف توفري 

جرب األضرار للمجين عليهم ملعاجلة التكاليف احملتملة للمساعدة القانونية؛
على أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغريها من الدول بالتعاون دِّ تشد  -١٣

بأسرع ما ميكن؛مع احملكمة على حتديد العائدات واملمتلكات واألصول، وتعقبها وجتميدها أو ضبطها
تعلق بتقرير احملكمة وعرضها الشامل بشأن صعوبات التعاون اليت تواجهها احملكمة فيما يوترحب

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

صاحل أفرقة الدفاع، من أجل الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لّ حتث  -١٤
حتقيق عدالة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة؛

ُ                                    الدول األطراف والدول غري األطراف اليت مل ت صبح بعد طرفا يف اتفاق امتيازات احملكمة تدعو-١٥
ا الوطنية، ا إىل أن تفعل ذلك من حيث األولوية وأن تدرج ذلك يف تشريعا اجلنائية الدولية وحصانا

حسب االقتضاء؛
ين عليهم والشهود من أمهية فيما خيص تنفيذ والية احملكمة، تقر-١٦ مبا تتسم به تدابري محاية ا

باالتفاقني اجلديدين املتعلقني بإعادة التوطني املربمني منذ آخر قرار بشأن التعاون، وتشدد على ِّ وترح ب
بات مع احملكمة من أجل إعادة توطني الشهود بسرعة؛احلاجة إىل إبرام املزيد من هذه االتفاقات والرتتي

ا مع احملكمة بإبرام اتفاقات تدعو-١٧ مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاو
ين عليهم والشهود  أو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية ا

م واألشخا م؛وعائال َّ                                   ص اآلخرين املعر ضني للخطر بسبب إدالء الشهود بإفادا
م، إيالء االعتبار الالزم إلجياد تقر-١٨ َّ                                                          بأنه ينبغي، عندما تتبني  ضرورة إعادة توطني الشهود وعائال

َ                     حلول تفي باملتطلبات الصارمة املتعلقة بالسالمة ويف الوقت نفسه ختفيض التكاليف  من الناحية اإلنسانية 
مجيع الدول األطراف على النظر يف تقدمي ُ وحتث  ُّ                           تمثلة يف البعد اجلغرايف وتغري  البيئة اللغوية والثقافية، امل

تربعات للصندوق اخلاص بعمليات إعادة التوطني؛
بإبرام اتفاقني بني احملكمة ومجهورية األرجنتني والسويد بشأن تنفيذ األحكام القضائية؛ترحب-١٩
على أن ضرورة التعاون مع احملكمة على تنفيذ األحكام من املرجح أن تزداد يف السنوات تشدد-٢٠

باملبدأ املنصوص عليه يف نظام روما األساسي وتذكرالقادمة بتزايد القضايا اليت تقرتب من االختتام، 
ملبادئ التوزيع والقائل أنه ينبغي للدول األطراف أن تشارك يف املسؤولية عن تنفيذ أحكام السجن، وفقا

الدول األطراف أن تنظر جبدية يف إبرام اتفاقات مع احملكمة حتقيقا هلذه الغاية؛وتدعوالعادل، 
مبا قامت به احملكمة من عمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية أو أي وسيلة أخرى يف تشيد-٢١

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

االت؛ّ وحتث  حقوق املدانني،  مجيع الدول األطراف على النظر يف تعزيز التعاون يف هذه ا
)٤(

ICC-ASP/16/17 ،الثالثالتذييل.
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بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت ٢٠١٤إىل إبرام أول اتفاق طوعي يف عام تشري-٢٢
إىل املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية وتطلب

ا السابعة عشرة؛ وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وغريمها من املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية ِّ ترح ب-٢٣

وسائر املؤسسات احلكومية الدولية؛
تمع املدين واحملكمة واختاذ مجيع تقر-٢٤ بأمهية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بني ا

تمع املدين؛اإلجراءات الالزمة ملواجهة أعمال التهديد والتخويف اليت تستهدف منظمات ا
على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من ِّ تشد د-٢٥

ذه األنشطة وفهمها على املستوى  أشكال الدعم ألنشطة احملكمة، وعلى أمهية مواصلة تعزيز الوعي 
على تسخري عضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية حتقيقا ِّ              الدويل، وتشج ع الدول األطراف

هلذه الغاية؛
الدول األطراف على استكشاف إمكانيات تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة ّ حتث  -٢٦

ما حييل واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلك عن طريق تأمني واليات كافية وواضحة عند
جملس األمن التابع لألمم املتحدة حاالت إىل احملكمة، والتيقن من الدعم الدبلوماسي واملايل؛ والتعاون بني 
مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ومتابعة هذه اإلحاالت، فضال عن مراعاة والية احملكمة يف سياق 

اغة قرارات جملس األمن بشأن العقوبات جماالت أخرى من جماالت عمل جملس األمن، مبا يف ذلك صي
واملناقشات املواضيعية والقرارات ذات الصلة؛

وبتبادل املعلومات عن تنفيذ التوصيات الست والستني ٢٠١٦بالردود على استبيان عام ترحب-٢٧
ا الدول األطراف يف عام  كخطوة يف عملية االستعراض املتعلقة)٥(٢٠٠٧بشأن التعاون اليت اعتمد

إىل املنشور الذي أعدته احملكمة وميكن أن تستخدمه كافة وتشريبتنفيذ التوصيات الست والستني، 
أصحاب املصلحة لتعزيز التوصيات الست والستني وزيادة فهمها وتنفيذها من قبل اجلهات الفاعلة 

تعراض التوصيات إىل املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة اسوتطلبالوطنية ذات الصلة واحملكمة، 
الست والستني، بالتعاون الوثيق مع احملكمة، حسب االقتضاء؛

مبا قامت به احملكمة، بدعم من الدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقليمية من تنظيم ترحب-٢٨
تمع املدين، على وتشجعحلقات عمل عن التعاون،  كافة أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك منظمات ا

دف تعزيز التعاون والبحث البن اء عن حلول  َّ           مواصلة تنظيم األنشطة اليت تسمح بتبادل املعلومات 
للتحديات اليت مت حتديدها؛

تمع املدين ونقابة-٢٩ حماميي احملکمة ترحب باحلوار املعزز بني الدول األطراف واحملكمة وأعضاء ا
اجلنائية الدولية الذي أتاحته املناقشة العامة بشأن التعاون اليت أجريت أثناء الدورة السادسة عشرة 
للجمعية، مع الرتكيز بوجه خاص على التحقيقات املالية وحتديات اسرتداد األصول، فضال عن مستقبل 

.ذكرى العشرين لنظام روما األساسي.التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف أفق االحتفال بال
املكتب على حتديد املسائل لتواصل اجلمعية عقد جلسات مناقشة عامة حول مواضيع تشجع-٣٠

حمددة تتعلق بالتعاون، مبا يف ذلك مسألة التحقيقات املالية؛
إىل املكتب احلفاظ على آلية تيسري جلمعية الدول األطراف تكون معنية بالتعاون للتشاور تطلب-٣١

مع الدول األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية ومع الدول املعنية واملنظمات ذات الصلة 
واملنظمات غري احلكومية لزيادة تعزيز التعاون مع احملكمة؛

ا أمهية مسامهة احملوإذ تدرك-٣٢ منها أن تطلبكمة يف ما تبذله اجلمعية من جهود لتعزيز التعاون، فإ
ا السابعة عشرة، مث كل سنة بعد ذلك .ً                                                         ترفع إليها تقريرا  مستكمال عن التعاون يف دور

.املرفق الثاين، ICC-ASP/6/Res.2القرار)٥(
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المرفق
إعالن باريس

(احملكمة)،الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
تمع الدويل بأسره جيب أال متر دون ً وإذ تؤكد جمددا  -١ أن أكثر اجلرائم خطورة اليت تكون موضع قلق ا

ا بشكل فعال باختاذ تدابري على الصعيد الوطين وبتعزيز التعاون  عقاب وأنه ينبغي التأكد من مقاضا
ظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدويل، على النحو املنصوص عليه يف ديباجة نظام روما الن

(املشار إليه فيما يلي باسم "نظام روما األساسي")،
من نظام روما األساسي بشأن ٩على التزام الدول األطراف املنصوص عليه يف الباب وإذ تشدد-٢

الحقات القضائية التعاون الدويل واملساعدة القضائية بأن تتعاون تعاونا تاما مع احملكمة يف التحقيق وامل
ً                                        للجرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، وإذ تؤكد جمددا  االحرتام الكامل لإلجراءات الداخلية املنصوص 

عليها يف التشريعات الوطنية،
من نظام روما األساسي ٩كذلك على التزام الدول األطراف، وفقا ألحكام الباب تشدد وإذ -٣

باالمتثال للطلبات الصادرة عن احملكمة للمساعدة يف حتديد العائدات ومبوجب إجراءات القانون الوطين،
اية املطاف  ا يف  واملمتلكات واألصول وأدوات اجلرائم وتعقبها وجتميدها أو ضبطها لغرض مصادر

)(ك) ١(٩٣وذلك دون اإلخالل حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النية، على النحو املنصوص عليه يف املادة 
م روما األساسي،من نظا

املعاهدات الدولية القائمة املنطبقة اليت تنظم اسرتداد األصول وااللتزامات ذات وإذ تضع يف اعتبارها-٤
الصلة للواليات القضائية املعنية أن توفر لبعضها البعض أكرب قدر ممكن من التعاون واملساعدة فيما يتعلق 

بإعادة األصول،
ا مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية وإذ تشري-٥ إىل التوصيات املتعلقة بالتعاون اليت أيد

ا السادسة ، خاصة التوصيات املتعلقة بتحديد األصول وضبطها وجتميدها، وعند )١((اجلمعية) يف دور
االقتضاء املالئم تنفيذها،

ات واآلليات الفعالة اليت متكن الدول األطراف والدول كذلك إىل أمهية اإلبقاء على اإلجراءوإذ تشري-٦
األخرى من التعاون مع احملكمة فيما يتعلق بتحديد العائدات واملمتلكات واألصول وتعقبها وجتميدها أو 

، وكذلك جيب أن تكون طلبات التعاون اليت تقدمها احملكمة حمددة بقدر )٢(ضبطها بأسرع وقت ممكن
اإلمكان،

ُ                  إىل استنتاجات حلقة العمل املعنية بالتحقيقات املالية اليت ن ظمت يف مقر احملكمة يف وإذ تشري-٧
ُ    ، وكذلك مالحظات املتابعة اليت عملتها جلنة اجلمعية اليت ع قدت ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٧-٢٦
اصلة مناقشة بشأن تعزيز التحقيقات اجلنائية املالية، واحلاجة إىل مو ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٨يف 

وتوضيح والية ومتطلبات احملكمة فيما يتعلق بالتحقيقات املالية واسرتداد األصول،
ا على استعداد-٨ للدفع بالتعاون مع احملكمة يف جمال التحقيقات املالية واسرتداد األصول، وفقا وإذ أ

توفري األموال فضال عناألصول، ّ                   للتشريعات الوطنية، بغية تقدمي أدلة حمتملة لتبني  الصلة بني اجلرائم و 
للتعويضات احملتملة للضحايا إذا ثبتت إدانة املتهم، ولتغطية التكاليف الناشئة عن املساعدة القانونية.

دعوة الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية للقيام بـ ،

ICC-ASP/6/Res.2القرار:)١(
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وانني وإجراءات وسياسات التعاون احمللي، لزيادة يف إمكانية وضع أو مراجعة أو تعزيز تنفيذ قالنظر-١
قدرة الدول األطراف على التعاون الكامل مع احملكمة يف جمال التحقيقات املالية واسرتداد األصول، وفقا 

لنظام روما األساسي،
ا فيما يتعلق بالتحقرفع-٢ يقات مستوى الوعي بني السلطات الوطنية املعنية عن والية احملكمة ومتطلبا

من نظام روما األساسي،٩املالية واسرتداد األصول وطبيعة ومدى االلتزام بالتعاون مبوجب الباب 
احلوار مع احملكمة لتقدمي املساعدة الالزمة يف إعداد وتنفيذ طلبات التعاون ألغراض مواصلة-٣

التحقيقات املالية للمحكمة،
تعامل مع احملكمة والبحث عن فرص للتعاون مع السلطات واملسؤولني الوطنيني على التشجيع-٤

احملكمة يف جمال التحقيقات املالية واسرتداد األصول، والنظر يف كيفية التغلب على أي حتديات لتحقيق 
التعاون،

الشروع يف مناقشات على املستوى الوطين، أينما كان ذلك مناسبا، بشأن إمكانية تبادل اعتبار-٥
املعلومات وأفضل املمارسات من خالل القنوات املناسبة، بني احملكمة والسلطات الوطنية املختصة،

الية استنادا السلطات الوطنية لالستمرار مبراجعة إمكانية إجراء حتقيق داخلي بشأن اجلرائم املتشجيع-٦
إىل املعلومات ذات الصلة الواردة من خالل طلبات التعاون من طرف احملكمة يف جمرى التحقيقات أو 

املالحقات القضائية،
التعاون فيما يتعلق بالتحقيقات أو املالحقات القضائية اليت مت فتحها أمام اهليئات القضائية تعزيز-٧

خل يف اختصاص احملكمة أو اجلرائم اخلطرية مبوجب القانون الوطين ذو الوطنية فيما يتعلق باجلرائم اليت تد
الصلة، حيث يتم حتديد املعلومات ذات الصلة وميكن طلبها من احملكمة، على النحو املنصوص عليه يف 

) من نظام روما األساسي،١٠(٩٣املادة 
ر القانوين واحتياجات التعاون يف سياق وتعميم الوالية احملددة للمحكمة اجلنائية الدولية واإلطاإدراج-٨

االجتماعات والتبادالت بني الشبكات املتخصصة اإلقليمية والدولية ذات الصلة اليت تتعامل بالتحقيقات 
املالية واسرتداد األصول،

يف إمكانية توفري املختصني الفنيني من السلطات الوطنية املختصة إىل احملكمة اجلنائية الدولية النظر-٩
دف زيادة املعرفة والتفاهم  على أساس اإلعارة أو كزائرين وغريها من الدورات التدريبية املتخصصة 

والتعاون والقدرات املتبادلة يف جمال التحقيقات املالية واسرتداد األصول،
الرتكيز على التعاون فيما يتعلق بالتحقيقات املالية واسرتداد األصول ومتابعة مؤمتر باريس مواصلة-١٠

ا السادسة عشرة. بتوجيه الدعوة إىل مجعية الدول األطراف العتبار هذا اإلعالن يف دور
دعوة احملكمة اجلنائية الدولية لتقوم بالتايل،

مع السلطات الوطنية املسؤولة عن التعاون الدويل يف املسائل وتعزيز شراكات احملكمةإنشاء-١١
دف تبادل املعلومات وأفضل املمارسات بشأن حتديد وتعقب وجتميد أو  اجلنائية واملنظمات الدولية، 

ضبط العائدات واملمتلكات واألصول واألدوات املتعلقة باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة،
والية احملكمة اجلنائية الدولية من خالل تزويد الدول باملعلومات ذات الصلة حتقيقا الوعي بزيادة-١٢

هلذه الغاية يف الوقت املناسب،
دف استخدام إجراء-١٣ حتقيقات مالية تتسم بالكفاءة والفعالية يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة، 

صول بغية املسامهة يف جرب األضرار املعلومات ذات الصلة كدليل، واحلصول على جتميد وضبط األ
للضحايا واسرتداد التكاليف الناشئة عن املساعدة القانونية وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ذات 

.٢٢١الصلة بنظام روما األساسي، خاصة القاعدة 


