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  RC/Res.1 القرار

  ٢٠١٠يونيو / حزيران٨اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف 

RC/Res.1  
 بشأن التكامل

  إن املؤمتر االستعراضي،

   التزامه بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،إذ يؤكد من جديد   

على مكافحة اإلفالت من العقاب على أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل، ن جديد تصميمه وإذ يؤكد م  
  كما يشار هلا يف نظام روما األساسي، 

أن أشد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اتمع الدويل بأسره ال ينبغي أن متر دون عقاب وأن وإذ يؤكد من جديد   
تكاا ينبغي كفالتها من خالل تدابري تتخذ على الصعيد الوطين وكذلك من خالل تعزيز املقاضاة على حنو فعال على ار

  التعاون الدويل،

 باجلهود اليت تبذهلا احملكمة للتحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل ومقاضاة املسؤولني عن وإذ يرحب
  ارتكاا،

بأن املساعدة ويسلم األساسي كوسيلة لوضع حد لإلفالت من العقاب  على ضرورة حتقيق العاملية للنظام وإذ يشدد
  على تعزيز القدرات احمللية قد تؤدي إىل آثار إجيابية يف هذا الصدد،

  باملسؤولية األساسية للدول يف التحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل ومقاضاا؛يسلم -١

 على التزامات الدول األطراف املترتبة ويشددص عليه يف نظام روما األساسي  مبدأ التكامل على النحو املنصويؤكد -٢
 على نظام روما األساسي؛

 باحلاجة إىل تدابري إضافية على الصعيد الوطين كما يقتضي األمر، وإىل تعزيز املساعدة الدولية ملقاضاة مرتكيب يسلم -٣
  فعال؛أشد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اتمع الدويل على حنو

  بأمهية اختاذ الدول األطراف تدابري حملية فعالة من أجل تنفيذ نظام روما األساسي؛حييط علماً  -٤

 باستصواب مساعدة الدول بعضها بعضاً على تعزيز القدرات احمللية إلمكان التحقيق يف أشد اجلرائم يسلم أيضاً  -٥
  رة اليت تثري القلق الدويل واملقاضاة عليها على الصعيد الوطين؛خطو
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بتقرير املكتب بشأن التكامل وبالتوصيات الواردة فيه كورقة معلومات أساسية للمناقشة يف املؤمتر حييط علماً   -٦
 االستعراضي؛

 عراضي؛يرحب أيضاً باملناقشات املثمرة اليت جرت حول قضية التكامل أثناء املؤمتر االست  -٧

 احملكمة، والدول األطراف، وسائر األطراف صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولية، واتمع املدين، يشجع  -٨
وأصحاب املصلحة اآلخرين على مواصلة استكشاف السبل اليت ميكن ا تعزيز قدرة السلطات القضائية الوطنية للتحقيق يف 

الدويل واملقاضاة عليها على النحو املبني يف تقرير املكتب  بشأن التكامل، مبا يف ذلك يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق 
  التوصيات الواردة ا؛

 ويف نطاق املوارد املوجودة، تيسري تبادل ICC-ASP/2/Res.3 إىل أمانة مجعية الدول األطراف، وفقاً للقرار يطلب  -٩
ر األطراف صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولية واتمع املدين، من أجل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائ

تعزيز السلطات القضائية الوطنية، ويطلب إىل أمانة مجعية الدول األطراف أن تقدم إىل اجلمعية يف دورا العاشرة تقريراً يف هذا 
 الشأن؛

هات صاحبة املصلحة بشأن مسألة التكامل اإلجيايب ويدعو  إىل املكتب مواصلة احلوار مع احملكمة وسائر اجليطلب  -١٠
  .احملكمة، ويدعو احملكمة إىل أن تقدم، حسب االقتضاء، إىل اجلمعية يف دورا العاشرة تقريراً يف هذا الشأن
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