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 بشأن التكاملكتب المتقرير 
  

 األمانة نممذكرة 
مكتب يقّدم ، 0220نوفمرب تشرين الثاين/ 02 ، املؤرخ  ICC-ASP/11/Res.6 قرارالمن  7عمال بالفقرة 

. ويعكس هذا التقرير نتائج املشاورات لتنظر فيها اجلمعية ه التقرير عن التكاملمجعية الدول األطراف طيّ 
 خرين.للمكتب مع احملكمة وأصحاب املصلحة اآلالتابع غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي 
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 معلومات أساسية -أولا  
، عّّي املكتب كالال مالن 0223شباط/فرباير  20يف الذي عقده املكتب األول  جتما االيف  -2

الدامنرك وجنوب أفريقيا مركزاً تنسيقياً قطرياً. وعلى هذا األساس فإن الدامنرك وجنوب أفريقيالا مركالزان 
العامالالل يف نيويالالورك علالالى ءالالد سالالوا  و لالال   تنسالاليقيان علالالى صالالعيد الفريالالق العامالالل يف الهالالاي والفريالالق

 عشرة. نيةطيلة الفرتة املمتدة ءىت انعقاد الدورة الث
، عقالالدت الالالدول األطالالراف العالالزم علالالى مواصالاللة وتعزيالالز  الالالدورة اداديالالة عشالالرة لل معيالالةوأثنالالا   -0

نالالاة التنفيالالذ الفعالالال لنظالالام رومالالا األساسالالد وتعزيالالز قالالدرة الواليالالات القىالالائية الوطنيالالة علالالى مالءقالالة اجل
وتبعالاً لالذل  أسالندت أج أجهالزة  (2)املسؤولّي عن اقرتاف أخطالر اجلالرائا الاليت تثالري قلالق ااتمالع الالدوي
، يف مجلالالة أمالالور، مواصالاللة تنفيالالذ املكتالالباجلمعيالالة واحملكمالالة أساسالالاً الواليالالات التالالاي  كرهالالا  ط لالالب مالالن 

ة ومالع سالائر اجلهالات املعنيالة قرار كمباال املتعلق بالتكامل مبا يف  ل  االستمرار يف ادالوار مالع احملكمال
مجعية الدول األطراف )"األمانة"( بتيسري تبادل املعلومات، ضمن  أمانةبشأن هذه املسألة. وكلفت 

املالالوارد املتاءالالة، بالالّي احملكمالالة والالالدول األطالالراف وسالالائر اجلهالالات املعنيالالة مبالالا يف  لالال  املنظمالالات الدوليالالة 
دمي تقريالالالالر عالالالالن  لالالالال  أج الالالالالدورة الثانيالالالالة عشالالالالرة وااتمالالالالع الالالالالدوي بزالالالالري تعزيالالالالز الواليالالالالات احملليالالالالة وتقالالالال

، مالالالع اسالالالتذكار دورهالالالا احملالالالدود يف تعزيالالالز الواليالالالات الوطنيالالالة، تكثيالالال  احملكمالالالةلل معيالالالة. وط لالالالب مالالالن 
تعاوهنالا مالع األمانالالة فيمالا يتعلالق بالتكامالالل وتقالدمي تقريالر عالالن  لال  أج الالدورة الثانيالالة عشالرة، وال سالاليما 

 ( واملسائل  ات الّصلة.ت اإلجنازاي يواسرتاتفيما خيص اسرتاتي يات اخلروج )
 استنتاجات عامة -ثانياا  

ي نشالالن نظالالام رومالالا األساسالالد نظامالالاً مالالن العدالالالة اجلنائيالالة مصالالمماً ملنالالع اإلفالالالت مالالن العقالالاب  -3
جالالزا  أخطالالر اجلالالرائا الالاليت تثالالري قلالالق ااتمالالع الالالدوي ككالالل والراجالالع أج عالالدم رغبالالة الالالدول يف التحقيالالق 

مالءقالالة مرتكبيهالالا، أو ع زهالالا عالالن القيالالام بالالذل . ويقالالوم هالالذا النظالالام علالالى بنفسالالها يف هالالذه اجلالالرائا و 
أن تتالدخل أال  مبقتىالاهأساس مبدأ التكامل املكّرس يف النظام األساسد والذي ال ميكالن للمحكمالة 

مالءقالالة  علالالى ءالالّي تكالالون الالالدول ءقالالاب غالالري راغبالالة أو غالالري قالالادرة علالالى التحقيالالق يف هالالذه اجلالالرائا أو 
 مرتكبيها.

عموماً لالد  الالدول األطالراف واحملكمالة وغرينالا مالن اجلهالات املعنيالة هالو أن التعالاون فهوم ومن امل -4
هبالالدف نيكالالّي اجلهالالات املحملتصالالة احملليالالة مالالن  تعزيالالز سالاليادة القالالانونما مالالن خالالالل بالالرامج يالالالدوي، وال سالال

الت رائا ادالرب واجلالرائا ضالد اإلنسالانية وجالرائا اإلبالادة اجلماعيالة، ي سالاها يف مكافحالة اإلفالجل التصّدي
التكامالالالل هالالالذا التعالالالاون بأنالالاله "ويوصالالال  مالالالن العقالالالاب علالالالى تلالالال  اجلالالالرائا وتفعيالالالل نظالالالام رومالالالا األساسالالالد. 

لزيالادة التالأثري  اإلمسالاك بزمالام األمالور علالى املسالتو  الالوطأ أمالر أساسالدأ  أن  اإلجيايب" أو أنشالطة التكامالل.
 الذي حتدثه تل  املبادرات على أقصى ءّد. 

جلهالالود الدوليالالة املتزايالالدة اإادفالالة أج دعالالا الواليالالات القىالالائية الوطنيالالة وسالالعياً ورا  تشالال يع وتعزيالالز ا -5
عملالالت املراكالالز التنسالاليقية هالالد واألمانالالة مالالع الالالدول واملنظمالالات الدوليالالة وااتمالالع  -"التكامالالل اإلجيالالايب"  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الوثالالائق الرمسيالالة جلمعيالالة الالالدول األطالالراف يف نظالالام رومالالا األساسالالد للمحكمالالة اجلنائيالالة الدوليالالة، الالالدورة  (1)
-ICC الثالالالال ، اجلالالالز  األول،االالالالد   (ICC-ASP/11/20)   0220   نالالالوفمرب/تشالالالرين الثالالالاين 00-24،الهالالالاي عشالالالرة،داديالالالة ا

ASP/10/Res.6  1، الفقرة. 
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القالالالانون ويف الالالالربامج  ات بسالالاليادة املالالالدين علالالالى أدمالالالاج أنشالالالطة التكامالالالل يف اخلطالالالاب املتعلالالالق بالالالالنهوي 
 الصلة. 

كالالالالّل مالالالالن الالالالالدول األطالالالالراف واحملكمالالالالة أن دور احملكمالالالالة  ا الالالالا  الالالالدود فيمالالالالا خيالالالالص بنالالالالا  ورأت   -6
يف جمال التحقيق يف اجلرائا املنصوص عليها يف نظام روما األساسد ومالءقة هالذه  الفعلدالقدرات 

 اجلالالرائا "يف امليالالدان". فهالالذه مسالالألة منوطالالة بالالاألءر  بالالالدول وبالالاألما املتحالالدة والوكالالاالت املتحملصصالالة
 ات الشالأن وغريهالالا مالن املنظمالالات الدوليالة واإلقليميالالة وااتمالالع املالدين. وبوسالالع احملكمالة مالالع  لالال ، يف 

( أن 22) 33ويف نطالا  نظالالام رومالا األساسالد، وباخلصالوص مناله املالالادة معالري االضالطال  بواليتهالا 
ل األطالراف . وجلمعيالة الالدو ، وأن تقالّدم إالا املسالاعدةلواليالات القىالائية الوطنيالةتتبادل املعلومات مع ا

دور مهالالالا تؤديالالاله يف اسالالالتدامة ومالالالؤازرة جهالالالود ااتمالالالع الالالالدوي يف مىالالالمار تعزيالالالز الواليالالالات القىالالالالائية 
 الوطنية عن طريق أنشطة التكامل، فتعزز بذل  مكافحة اإلفالت من العقاب.

 جمعية الدول األطراف وأمانتها -ثالثاا  
يف نظام روما األساسالد. ولل معيالة مجعية الدول األطراف هد الراعية للنظام املنصوص عليه  -7

يف ءد  ا ا دور  دود جداً يف جمال تعزيالز قالدرة الواليالات القىالائية احملليالة علالى التحقيالق يف أخطالر 
اجلالالالرائا الدوليالالالة ومالءقالالالة مرتكبيهالالالا بالالالل اجلمعيالالالة هالالالد منتالالالد  رئيسالالالد ي عالالالا  مسالالالائل العدالالالالة اجلنائيالالالة 

دين الوطأ والدوي بالنسالبة ألخطالر اجلالرائا الاليت الدولية. ومكافحة اإلفالت من العقاب على الصعي
 تثري قلق ااتمع الدوي ككل هد اإدف األساسد من نظام روما األساسد.

 (0)أما فيما خيص األمانة فقد واصلت تطالوير مهّمتهالا املتمثلالة يف تقاسالا املعلومالات وتيسالريها -8

فهناك ءالدود ملالا ميكالن أجنالازه. بيالد أن  تاءة،يف ءدود املوارد املقد أ نِشئت أج أن هذه املهمة  ونظراً 
مالالع الالالدول أقامالالة عالقالالات تقالالدماً قالالد حتقالالق علالالى كالالال املسالالارين  بوابالالة اإلنرتنالالت املكرسالالة للتكامالالل، 

واجلهات الفاعلة  ات الصلة يف امليدان. وقد نييزت اآلونة األخرية بتزايد االهتمالام بتقالدمي املعلومالات 
 والنفا  أج البوابة. 

يف  اتّبعتوقد  (3)الدول األطراف، ضمنالءتياجات لس  مباألمانة تقوم فة أج  ل ، وباإلضا -3
شال عع زال مسالتمرا، يالاملس  مالا ومبا ان . املعنيةالدول مع  للتعاملأكثر استباقية  اً يف هذا الصدد هن 

 .املقبلةاجلمعية يف دور ا العمل وتقدمي تقرير أج  املكتب األمانَة على مواصلة
الالالالالدول األطالالالالراف بالالالالاجلهود الالالالاليت تبالالالالذإا األمانالالالالة، وشالالالالّ عتها علالالالالى مواصالالالاللة عملهالالالالا.  ورّءبالالالالت -22

جالدول األعمالال الاليت مالن بنالود  بنالد  كالتكامالل  ، أوصت اجلمعيالة بالالنظر يف أدراج وباإلضافة أج  ل 
 .سيتا مناقشتها يف الدورات املقبلة

 المحكمة -رابعاا  
رة احمللية على مالءقة مقرتيف أخطر اجلرائا الدولية مثلما تبّي ي عترب دور احملكمة يف بنا  القد -22

قالالدرة  الالدودة. أ  أنالاله مالالن وجهالالة نظالالر قىالالائية عتالالة، للتكامالالل معالال   الالدد لالاله صالاللة مبقبوليالالة القىالالايا 
 املعروضة على احملكمة.وهذا أمر يظل قىية قىائية صرفة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..(ICC-ASP/12/33)  التكامل تقرير األمانة عن (0)
 ICC-ASP/11/Res.6من القرار  8الفقرة   (3)
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وباإلضالافة  واملقاضالاة. ومع  ل  فإن احملكمة تتمتع بت ربة وخبربة واسالعتّي يف جمالال التحقيالق -20
واكتسالاب اخلالربة املعالارف مجالع مكتالب املالدعد العالام يواصالل ، االتأج  ل ، فيما يتعلالق ببلالدان ادال

رَتَكبالةيف اجلالرائا معّمقالة حتقيقالات  ويف نفس الوقالت فإناله قالد أجالر  النظام القىائد الوطأ، عن 
 
. امل

يف نطالالالا  نظالالالام رومالالالا األساسالالالد،  ،للمحكمالالالةاً فرصالالال ايالالالوفر  ّي أنجمتمعالالالومالالالن شالالالأن هالالالذين العنصالالالرين 
( أن تتبادل املعلومات مع الواليات القىائية الوطنية، وأن تقّدم إالا 22) 33وباخلصوص منه املادة 

مالالالع مراعالالالاة مقتىالالاليات النظالالالام األساسالالالد، فىالالالال عالالالن  ذل ينبزالالالد القيالالالام بالالالوبطبيعة ادالالالال املسالالالاعدة.
 .مجعهالالا ة الالاليت  ّ ى سالالالمة األدلالالمحايالالة الشالالهود وادفالالا  علالال ضالالرورةصالاللة مثالالل العوامالالل أخالالر   ات 

أفىالل املمارسالات مالن الالدول مالن وبنفس الطريقة، ميكن للمحكمة االسالتفادة والالتعلا مالن اخلالربات و 
 . اجرائا نظام روما األساسد ومقاضا التحقيق يفقامت بدورها ب

عشالرة تقريرها أج الدورة الثانيالة يف احملكمة  رّكزت ICC-ASP/11/Res.6وفقا لقرار اجلمعية  -23
األنشطة القىائية تقرتب ءي  اداالت لبلدان بالنسبة  ةاسرتاتي يات اإلجناز املمكنعلى لل معية 
أنالالاله يف ءالالالّي أن احملكمالالالة مؤسسالالالة دائمالالالة وبالتالالالاي سالالالوف تكالالالون  وأ شالالالري أج. مالالالن هنايتهالالالا للمحكمالالالة
اكا مالالن احملالال مفيالالدة، ميكالالن اسالالتحملالص دروس وتصالالري  األعمالالال املتبقيالالةهالالا أجنالالاز عمل عالالنمسالالؤولة 

احملكمالة هو مبالا أن خر . وباإلضافة أج  ل  كان االستنتاج املها، ة األواإيئات القىائية املحملصص
ل هود لال ينبزد مع األشحملاص الذين يتحملون املسؤولية عن اجلرائا يف ءالة معينة،  أالتتعامل ال 

ينبزالالد  بالالل. مالالن هنايتهالالاتقالالرتب أن الراميالالة أج تعزيالالز النظالالام القىالالائد الالالوطأ انتظالالار أنشالالطة احملالالاكا 
القىالالالايا مالالالن لالالالدعا أجنالالالاز أي  لالالاليس فقالالال  وطأ يف أقالالالرب وقالالالت  كالالالنالالالالنظالالالام التقالالالدمي املسالالالاعدة أج 

 مقرتفّي آخرين.املتعلقة املعروضة على احملكمة، ولكن أيىا لتعزيز املالءقات القىائية الوطنية 
أجنالالالالاز األنشالالالالطة يف بلالالالالدان  نة عالالالالر أج تقريالالالالر احملكمالالالالنظالالالالونظالالالالرا لتعقيالالالالد هالالالالذه املسالالالالألة، ينبزالالالالد أن ي   -24
. علالالى هالالذا النحالالو، رءبالالت الالالدول ةمكنالالاملاسالالرتاتي يات اإلجنالالاز  معالالام كحملطالالوة أوج يف حتديالالداالت  ادالال

شالري أج أن النظالام التقرير وش عت على مواصلة العمل بشأن هالذه املسالألة. ويف هالذا الساليا  أ  باألطراف 
أو أهنا  االختصاص. وأشري أيىالا أج أن دعالا انتها  اداالت بشأن  األساسد نفسه ال يتىمن أءكاماً 

 وأمنا يرتب  أيىاً مبسألة الرغبة.ادالية ذا النظام هقدرة بليس فق   يرتب لنظام القىائد الوطأ ا
 التي يبذلها المجتمع الدولي الجهود األعم   -خامساا  
داخالالل اجلمعيالالة وتلالال  الالاليت تقالالوم ري وعمليالالة التيسالالباإلضالالافة أج املناقشالالات وتقاسالالا املعلومالالات  -25

هبالالا احملكمالالة، تقالالوم جلتلالال  اجلهالالات الفاعلالالة بتنظالاليا عالالدد كبالالري مالالن األنشالالطة  ات الصالاللة بالتكامالالل 
وببنالالا  القالالدرات ملنالالع اإلفالالالت مالالن العقالالاب جالالزا  أخطالالر اجلالالرائا الالاليت تثالالري قلالالق ااتمالالع الالالدوي ككالالل. 

هالالالذه األنشالالالطة وسالالاليتان املزيالالالد مالالالن وقالالالد تلقالالالت الالالالدول األطالالالراف تقالالالارير مسالالالتكملة عالالالن الالالالبع  مالالالن 
 املعلومات الشاملة على البوابة الشبكية اخلاصة بالتكامل التابعة لألمانة.

املنظمالالات مالن ألمالالا املتحالدة وغريهالالا الاليت تىالالطلع هبالا اوبصالرف النظالر عالالن األنشالطة العامالالة .  -26
القالدرات يف مجيالع ببنالا   املتعلقالةالدولية واإلقليمية، جيري تنفيذ عدد ال حيصى من املشاريع امللموسة 

وتنفالذ هالذه األنشالطة مالن جانالب كالل يسودها النزا  أو خترج منه. أحنا  العام، وليس أقلها يف بلدان 
  4.اإلقليمية وااتمع املدينو الدولية املنظمات الدول و من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي ، على التوااألما املتحدة فيما خيص سيادة القانونبوابة أج ألمانة اجلمعية و ا نظر مثال، البوابات اإللكرتونية    4

cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Pages/default.aspx-http://www.iccand  
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األنشالالالطة األخالالالرية أطالالالال  الالالالدول األطالالالراف علالالالى  ،  ّ ةالعديالالالد وكمثالالالال علالالالى هالالالذه األنشالالالطة -27
دوليالة آليالة ءكوميالة  د، وهالاالسالت ابة السالريعة يف جمالال العدالالةآليالة قامت هبالا التكامل اليت قة باملتعل
واملقاضالالاة التحقيقالالات أطالالار للالالدول واملؤسسالالات الدوليالالة يف املسالالاعدة االءتياطيالالة تقالالدمي القالالدرة علالالى تالالوّفر 
ة األوروبية على أنيام فرصة لتبادل وجهات النظر مع املفوضي هناك أيىاً كما كانت و  .الدوليالة اجلنائية
ذه هبالاالحتالاد األورويب. ورءبالت الالدول األطالراف الالذي اعالّدها جمموعة أدوات بشالأن التكامالل وتنفيذ 
 .ااتمع الدوي بأسره يف هذا الصدداليت يبذإا هود وجبميع اجلاجلهود، 

 الخاتمة والتوصيات -سادساا  
اصالالاللة اجلهالالالود يف تعزيالالالز القالالالدرات الوطنيالالالة لالالاليس فقالالال  علالالالى أنيالالالة مو يرّكالالالز أعالالالاله أن مالالالا َوَرَد  -28

األدوار  علالالى أيىالالاأمّنالالا ، و ومقاضالالا ا نظالالام رومالالا األساسالالداملنصالالوص عليهالالا يف للتحقيالالق يف اجلالالرائا 
والتأّكالالد ، فىالالال عالالن احملكمالالة نفسالالها، يف تعزيالالز بنالالا  القالالدرات. اجلمعيالالة وأمانتهالالالالاليت تقالالوم هبالالا ااإامالالة 
لى التعامل مع أخطر اجلرائا اليت تثري قلق ااتمالع الالدوي أمالر النظا القىائية الوطنية قادرة عمن أن 
 .أهنا  اإلفالت من العقاب عن هذه اجلرائا ومنع تكرارهاو ، ساسداأل نظام رومالكد يعمل ءيوي 
ويف هذا السيا ، ي وَصى بأن تعتمد اجلمعية مشرو  القرار الوارد يف املرفق إذا التقريالر، وبالأن  -23

الذف كالّل الفقالر  وبالأن تنظ الَر يف أدراج مسالالالة  ءسالالب االقتىالا ،ات غالري الىالالرورية مالن القالرار اجلالامع حت 
 . ملزيد من املناقشةالتكامل يف جدول أعمال الدورات القادمة لل معية 
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 المرفق 
 مشروع قرار بشأن التكامل   
 الدول األطراف،أن مجعية  
علالى وتصالميمها نائيالة الدوليالة التزامهالا بنظالام رومالا األساسالد للمحكمالة اجل أ  تؤكد من جديالد 
علالى أنيالة اسالتعداد  تؤكالد وأ ، عقاب دون أال نيرّ  جيبأخطر اجلرائا اليت تقلق ااتمع الدوي بأسره أن 

 الدول للتحقيق الصاد  يف هذه اجلرائا ومالءقة مرتكبيها وقدر ا على القيام بذل ،
لّي عالالن هالالذه اجلالالرائا أج العدالالالة جبهالالود وأجنالالازات احملكمالالة يف سالالبيل تقالالدمي املسالالؤو  وأ  ترءالالب 

 السوابق املتطورة للمحكمة بشأن قىية التكامل، وأ  تالءظ
الالالدول يف التحقيالالق يف أخطالالر املسالالؤولية الالاليت تقالالع بشالالكل أساسالالد علالالى عالالاتق أج  وأ  تشالالري 

ا حتقيقالالالاً إالالالذاجلالالالرائا الدوليالالالة الالالاليت تثالالالري قلالالالق ااتمالالالع الالالالدوي ومالءقالالالة مقالالالرتيف هالالالذه اجلالالالرائا وأج أنالالاله، 
يلالالزم اخّتالالا  تالالدابري مالئمالالة علالالى املسالالتو  الالالوطأ وينبزالالد توطيالالد التعالالاون الالالدوي واملسالالاعدة الزالالري، 

 القىائية من أجل كفالة قدرة الن ظا القانونية الوطنية على املالءقة ءقاع عن هذه اجلرائا،
ليالالة مالالن نظالالام رومالالا األساسالالد املتعلقالالّي مبقبو  23و 27بالالأن تطبيالالق املالالادتّي  وأ  تالالذكر كالالذل  

 القىايا أمام احملكمة هد مسألة قىائية يبت فيها قىاة احملكمة،
أج الكيفيالة الاليت سالتنهد هبالا احملكمالة ينبزد أيال  مزيد مالن االهتمالام أج أنه  وأ  تشري كذل  

أنشطتها يف بلدان ادالاالت وأناله مالن شالأن اسالرتاتي يات اخلالروج املمكنالة أن تالوفر التوجياله عالن كيفيالة 
ة علالالى االضالطال  بإجرا اتالاله القىالالائية الوطنيالة عنالالدما تسالتكمل احملكمالالة أنشالالطتها مسالاعدة بلالالد ادالال
 يف ءالة معّينة،

مواصالالاللة وتعزيالالالز التنفيالالالذ احمللالالالد الفعالالالال لنظالالالام رومالالالا األساسالالالد، وتعزيالالالز قالالالدرة الواليالالالات  تقالالالرر -2
عالالالايري القىالالالائية الوطنيالالالة علالالالى مالءقالالالة مالالالرتكل أخطالالالر اجلالالالرائا الالالاليت تثالالالري قلالالالق ااتمالالالع الالالالدوي وفقالالالاً مل

 احملاكمة العادلة املسلا هبا دولياً وطبقاً ملبدأ التكامل؛
مبشالالاركة ااتمالالع الالالدوي يف تعزيالالز قالالدرة الواليالالات القىالالائية احملليالالة لتمكالالّي الالالدول مالالن  ترءالالب -0

 مقاضاة مرتكل اجلرائا اليت ينص عليها نظام روما األساسد مقاضاة ءقيقية؛
تحالدة مبواصاللة أدمالاج أنشالطة بنالا  القالدرات اإادفالة أج بالالتزام هيئالات األمالا امل ترءب كالذل  -3

تعزيالالالز الواليالالالات القىالالالائية الوطنيالالالة فيمالالالا خيالالالص التحقيالالالق يف اجلالالالرائا املنصالالالوص عليهالالالا يف نظالالالام رومالالالا 
 تشال ع بقالوةاألساسد ومالءقة مرتكبيها ضالمن بالرامج وأدوات املسالاعدة التقنيالة القائمالة واجلديالدة و

 دول وااتمع املدين على بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛املنظمات الدولية واإلقليمية وال
تشالدد  علالالى أن التنفيالذ السالالليا ملبالدأ التكامالالل يرتالالب علالى الالالدول أن تالدرج اجلالالرائا املنصالالوص  -4

مالالالن نظالالالام رومالالالا األساسالالالد بوصالالالفها جالالالرائا تسالالالتوجب العقالالالاب مبوجالالالب  8و 7و 6عليهالالالا يف املالالالواد 
 ئية جلتصالالة هبالالذه اجلالالرائا وتكفالالل التنفيالالذ الفعالالال إالالذه القالالوانّيالقالالوانّي الوطنيالالة وأن تنشالالن واليالالة قىالالا

 لى القيام بذل ؛عالدول وحتّ  
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أج املكتالالالب أن يبقالالالد هالالالذه القىالالالية قيالالالد نظالالالره  وتطلالالالببتقريالالالر املكتالالالب عالالالن التكامالالالل  ترءالالالب -5
ق للوثالائ RC/Res.1ويواصل ادوار مع احملكمة وغريها من اجلهات املعنية بشأن التكامل طبقالاً للقالرار 

 ات الصلة، مبا يف  ل  ما يتعلق بأنشالطة بنالا  القالدرات  ات الصاللة بالتكامالل الاليت ين زهالا ااتمالع 
الاليت تىالعها من ءاالت معّينة الدوي ملساعدة االختصاصات الوطنية واسرتاتي يات اخلروج املمكنة 

 .ددودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخر  يف هذا الصاحملكمة، 
بتقريالالالر أمانالالالة مجعيالالالة الالالالدول األطالالالراف بشالالالأن تقالالالدم عمليالالالة تنفيالالالذ واليتهالالالا املتمثلالالالة يف  ترءالالالب -6

تسهيل تبادل املعلومات بّي احملكمة والدول األطالراف وسالائر اجلهالات املعنيالة مبالا يف  لال  املنظمالات 
مالل الالذي أجنزتاله بالع ترءب كذل و (5)الدولية وااتمع الدوي هبدف تعزيز الواليات القىائية احمللية

األمانالالة وترجالالو منهالالا أن تواصالالل، يف ءالالدود املالالوارد املتاءالالة، تعزيالالز جهودهالالا الراميالالة أج تسالالهيل تبالالادل 
املعلومات يف هذا الصدد، وأن تقدم تقريراً عالن اخلطالوات العمليالة الاليت اختالذت يف هالذا الشالأن تقدماله 

 أج الدورة الثالثة عشرة لل معية؛
لالالى تقالالدمي معلومالالات أج األمانالالة عالدوليالالة واإلقليميالالة وااتمالالع املالالدين لالالدول واملنظمالالات با  يالالب و -7

التكامالالالالل، وتطلالالالالب أج األمانالالالالة أن تقالالالالدم تقريالالالالرا أج الالالالالدورة الثالثالالالالة عشالالالالرة باملتعلقالالالالة  ةنشالالالالطاألبشالالالالأن 
 لل معية يف هذا الصدد؛

 بتقريالالالر احملكمالالالة عالالالن التكامالالالل وتالالالذكر بالالالأن دور احملكمالالالة  الالالدود يف تعزيالالالز الواليالالالات ترءالالالبو  -8
القىالالائية الوطنيالالة ومبسالالانتها يف جهالالود ااتمالالع الالالدوي يف هالالذا الصالالدد مبالالا يف  لالال  مشالالرو  األدوات 

أج احملكمالالة أن تواصالالل، يف نطالالا  واليتهالالا القائمالالة، التعالالاون مالالع  وتطلالالبالقانونيالالة التالالابع للمحكمالالة 
 لل معية. ، ءسب االقتىا ، أج الدورة الثالثة عشرةاً تقرير أن تقّدم األمانة بشأن التكامل و 
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