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2012نوفمرب/تشرين الثاين21بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.6

التكامل

إن مجعية الدول األطراف،
التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتصميمها على مكافحة إذ تؤكد من جديد

للتحقيق الص

وإذ تالحظجبهود وإجنازات احملكمة يف سبيل تقدمي املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة وإذ ترحب
السوابق املتطورة للمحكمة بشأن قضية التكامل،

لتحقيق يف أخطر اجلرائم الدولية اليت تثري قلق إىل املسؤولية األولية امللقاة على عاتق الدول يف اوإذ تشري

على املستوى الوطين مثلما يلزم أن يوطد التعاون الدويل واملساعدة القضائية بغية كفالة قدرة الُنظم القانونية الوطنية 
املالحقة احلقة هلذه اجلرائم،

من نظام روما األساسي املتعلقني مبقبولية القضايا أمام 19و17بأن تطبيق املادتني وإذ تذكر كذلك
احملكمة هي مسألة قضائية يبت فيها قضاة احملكمة،

تكمال أنشطتها وإذ تشري كذلك
يف بلد حالة من احلاالت وأن اسرتاتيجيات اخلروج هذه ميكن أن توفر التوجيه حول كيفية مساعدة بلد حالة على 

االضطالع بإجراءاته القضائية الوطنية عندما تستكمل احملكمة أنشطتها يف حالة بعينها،

سي، وتعزيز قدرة الواليات القضائية الوطنية مواصلة وتعزيز التنفيذ احمللي الفعال لنظام روما األساتقرر-1

ملبدأ التكامل؛

من املالحقة احلقة ترحب-2
ملرتكيب اجلرائم اليت ينص عليها نظام روما األساسي؛

بالتزام هيئات األمم املتحدة مبواصلة إدماج أنشطة بناء القدرات اهلادفة إىل تعزيز الواليات ترحب كذلك-3
ة مرتكبيها ضمن القضائية الوطنية فيما خيص التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ومالحق

تشجع بقوةبرامج وأدوات املساعدة التقنية القائمة واجلديدة و
على بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛

لعامة باإلعالن الذي اعتمده االجتماع الرفيع املستوى يف إطار الدورة السابعة والستني للجمعية اترحب-4
لألمم املتحدة بشأن سيادة القانون على املستويني الوطين والدويل؛
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بني الدول األطراف، والدول املتمتعة بصفة مراقب، وبرنامج األمم املتحدة البّناءبتبادل اآلراء ترحب-5
عامة بشأن ةمناقشاحلادية عشرة من جلسات دور يفقد ما عُ خاللاألهلي، واحملكمة، ع

الدول إىل مشاركةة املاسّ احلاجةإدراك يف ، تنامياً النقاشإىل أن هناك، كما ُأعرب عنه يف أثناءوتنوِّه، التكامل
البلدانمع هاوعمل

تعزيز احلوار بضرورةوتقرالدولية وتبادل اخلربات وأفضل املمارسات يف هذا الصدد، واملالحقة يف أخطر اجلرائم
، وإدراج التكامل على جدول أعمال الدورات والتنميةبشأن هذه املسائل مع األوساط املعنية بسيادة القانون

املقبلة للجمعية؛

6تدرج اجلرائم املنصوص عليها يف املواد على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يرتب على الدول أنتشدد-6

من نظام روما األساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن تنشئ والية 8و7و
الدول إىل القيام بذلك؛وتدعو

التقدم احملرز يف تنفيذ قرار املؤمتر االستعراضي بشأن التكامل وتطلب بتقرير املكتب عن التكامل و ترحب-7
إىل املكتب أن يبقي هذه القضية قيد نظره ويواصل احلوار مع احملكمة وغريها من اجلهات املعنية بشأن التكامل 

سد فجوة -ل وعلى حنو ما هو حمدد يف تقرير املكتب عن التكامل: "تقييم مبدأ التكامRC/Res.1طبقًا للقرار 
1اإلفالت من العقاب"

الدويل ملساعدة التخصصات الوطنية واسرتاتيجيات اخلروج املمكنة اليت تضعها احملكمة والقضايا ذات الصلة.

تقدم عملية تنفيذ واليتها املتمثلة يف تسهيل تبادل بتقرير أمانة مجعية الدول األطراف بشأن ترحب-8

رد بالعمل الذي أجنزته األمانة وترجو منها أن تواصل، يف حدود املواترحب كذلكو،2هيئات القضاء الوطينتعزيز 
املتاحة، تعزيز جهودها الرامية إىل تسهيل تبادل املعلومات يف هذا الصدد، بوسائل منها الطلب إىل الدول أن 

الدورة الثانية عشرة للجمعية؛

الدول واملتشجع-9
بأنشطتها ذات الصلة بالتكامل وتطلب إىل األمانة تقدمي تقرير إىل الدورة الثانية عشرة للجمعية يف هذا الصدد؛

الواليات القضائية الوطنية بتقرير احملكمة عن التكامل وتذكر بأن دور احملكمة حمدود يف تعزيز ترحب-10

إىل احملكمة أن تواصل، يف نطاق واليتها القائمة، التعاون مع األمانة بشأن التكامل وتقدمي تقرير، حسب 
شرة للجمعية.االقتضاء، إىل الدورة الثانية ع

1ICC-ASP/8/51.
.(ICC-ASP/11/25)تقرير األمانة عن التكامل 2


