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ICC-ASP/12/Res.4القرار 

٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين٢٧بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة بتوافق اآلراءمد عتُ ا

ICC-ASP/12/Res.4

التكامل
إن مجعية الدول األطراف،

التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتصميمها على أن أخطر اجلرائم اليت إذ تؤكد من جديد
تمع الدويل على أمهية استعداد الدول للتحقيق الصادق يف هذه تؤكدوإذعقاب، بأسره جيب أال متّر دونتقلق ا

ا على القيام بذلك، اجلرائم ومالحقة مرتكبيها وقدر

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

إىل املسؤولية اليت تقع بشكل أساسي على عاتق الدول يف التحقيق يف أخطر اجلرائم الدولية اليت تثري وإذ تشري
تمع الدويل ومالحقة مقرتيف هذه اجلرائم وإىل أنه، حتقيقاً هلذا الغرض، يلزم اّختاذ تدابري مالئمة على  قلق ا

التعاون الدويل واملساعدة القضائية من أجل كفالة قدرة الُنظم القانونية الوطنية على املستوى الوطين وينبغي توطيد 
املالحقة حقاَّ عن هذه اجلرائم،

من نظام روما األساسي املتعلقني مبقبولية القضايا أمام احملكمة هي ١٩و١٧بأن تطبيق املادتني وإذ تذكر كذلك
مسألة قضائية يبت فيها قضاة احملكمة،

ا احملكمة أنشطتها يف بلدان ذ تشري كذلكوإ إىل أنه ينبغي إيالء مزيد من االهتمام إىل الكيفية اليت ستنهي 
احلاالت وأنه من شأن اسرتاتيجيات اخلروج املمكنة أن توفر التوجيه عن كيفية مساعدة بلد احلالة على االضطالع 

تها يف حالة معّينة،بإجراءاته القضائية الوطنية عندما تستكمل احملكمة أنشط

مواصلة وتعزيز التنفيذ احمللي الفعال لنظام روما األساسي، وتعزيز قدرة الواليات القضائية الوطنية تقرر-١
ا دولياً وطبقاً  تمع الدويل وفقاً ملعايري احملاكمة العادلة املسلم  على مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

ملبدأ التكامل؛

تمع الدويل يف تعزيز قدرة الواليات القضائية احمللية لتمكني الدول من مقاضاة مرتكيب ترحب-٢ مبشاركة ا
اجلرائم اليت ينص عليها نظام روما األساسي مقاضاة حقيقية؛

بالتزام هيئات األمم املتحدة مبواصلة إدماج أنشطة بناء القدرات اهلادفة إىل تعزيز الواليات ترحب كذلك-٣
لقضائية الوطنية فيما خيص التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ومالحقة مرتكبيها ضمن ا

تمع املدين تشجع بقوةبرامج وأدوات املساعدة التقنية القائمة واجلديدة و املنظمات الدولية واإلقليمية والدول وا
على بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛

على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يرتب على الدول أن تدرج اجلرائم املنصوص عليها يف املواد تشدد -٤
من نظام روما األساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن تنشئ والية ٨و٧و٦

ذه اجلرائم وتكفل التنفيذ الفعال هلذه القوانني وحتّث الد ول على القيام بذلك؛قضائية خمتصة 
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إىل املكتب أن يبقي هذه القضية قيد نظره ويواصل احلوار مع وتطلببتقرير املكتب عن التكامل ترحب-٥
للوثائق ذات الصلة، مبا يف ذلك ما RC/Res.1احملكمة وغريها من اجلهات املعنية بشأن التكامل طبقاً للقرار 

تمع الدويل ملساعدة االختصاصات الوطنية يتعلق بأنشطة بناء القدرات ذات الصلة بالت كامل اليت ينجزها ا
واسرتاتيجيات اخلروج املمكنة من حاالت معّينة اليت تضعها احملكمة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية 

واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا الصدد.

واليتها املتمثلة يف تسهيل تبادل بتقرير أمانة مجعية الدول األطراف بشأن تقدم عملية تنفيذ ترحب-٦
دف  تمع الدويل  املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر اجلهات املعنية مبا يف ذلك املنظمات الدولية وا

بالعمل الذي أجنزته األمانة وترجو منها أن تواصل، يف حدود ترحب كذلكو)١(تعزيز الواليات القضائية احمللية
، تعزيز جهودها الرامية إىل تسهيل تبادل املعلومات يف هذا الصدد، وأن تقدم تقريراً عن اخلطوات املوارد املتاحة

العملية اليت اختذت يف هذا الشأن تقدمه إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية؛

تمع املدين على تقدمي معلومات إىل األمانة بشيبو-٧ أن األنشطة بالدول واملنظمات الدولية واإلقليمية وا
املتعلقة بالتكامل، وتطلب إىل األمانة أن تقدم تقريرا إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية يف هذا الصدد؛

بتقرير احملكمة عن التكامل وتذكر بأن دور احملكمة حمدود يف تعزيز الواليات القضائية الوطنية وترحب-٨
تمع الدويل يف هذا الصدد مب وتطلبا يف ذلك مشروع األدوات القانونية التابع للمحكمة ومبسامهتها يف جهود ا

إىل احملكمة أن تواصل، يف نطاق واليتها القائمة، التعاون مع األمانة بشأن التكامل وأن تقّدم تقريراً، حسب 
االقتضاء، إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية.
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