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تقرير المكتب بشأن التكامل
مذكرة من األمانة
عمال بالفقرة  7من القرار  ،ICC-ASP/11/Res.6املؤرخ  02تشرين الثاين/نوفمرب  ،0220يق ّدم مكتب
مجعية الدول األطراف طيّه التقرير عن التكامل لتنظر فيها اجلمعية .ويعكس هذا التقرير نتائج املشاورات
غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب مع احملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين.
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أولا -معلومات أساسية
عّي املكتب كالال مالن
 -2يف االجتما األول الذي عقده املكتب يف  20شباط/فرباير ّ ،0223
الدامنرك وجنوب أفريقيا مركزاً تنسيقياً قطرياً .وعلى هذا األساس فإن الدامنرك وجنوب أفريقيالا مركالزان
تنسالاليقيان علالالى صالالعيد الفريالالق العامالالل يف الهالالاي والفريالالق العامالالل يف نيويالالورك علالالى ءالالد س الوا و ل ال
طيلة الفرتة املمتدة ءىت انعقاد الدورة الثنية عشرة.
 -0وأثنالالا الالالدورة اداديالالة عشالالرة لل معيالالة  ،عقالالدت الالالدول األط الراف العالالزم علالالى مواصالاللة وتعزيالالز
التنفيالالذ الفعالالال لنظالالام رومالالا األساسالالد وتعزيالالز قالالدرة الواليالالات القىالالائية الوطنيالالة علالالى مالءقالالة اجلنالالاة
املسؤولّي عن اقرتاف أخطالر اجلالرائا الاليت تثالري قلالق ااتمالع الالدوي( )2وتبعالاً لالذل أسالندت أج أجهالزة
اجلمعيالالة واحملكمالالة أساسالاً الواليالالات التالالاي كرهالالا طلالالب مالالن املكتالالب ،يف مجلالالة أمالالور ،مواصالاللة تنفيالالذ
قرار كمباال املتعلق بالتكامل مبا يف ل االستمرار يف ادالوار مالع احملكمالة ومالع سالائر اجلهالات املعنيالة
بشأن هذه املسألة .وكلفت أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") بتيسري تبادل املعلومات ،ضمن
املالوارد املتاءالالة ،بالالّي احملكمالالة والالالدول األطالراف وسالالائر اجلهالالات املعنيالالة مبالالا يف لال املنظمالالات الدوليالالة
وااتم الالع ال الالدوي بز الالري تعزي الالز الوالي الالات احمللي الالة وتقال الدمي تقري الالر ع الالن لال ال أج ال الالدورة الثاني الالة عش الالرة
لل معيالالة .وطل الالب مالالن احملكم الالة ،مالالع اس الالتذكار دوره الالا احملالالدود يف تعزي الالز الواليالالات الوطني الالة ،تكثي ال
تعاوهنالا مالع األمانالالة فيمالا يتعلّالق بالتكامالالل وتقالدمي تقريالر عالالن لال أج الالدورة الثانيالالة عشالرة ،وال سالاليما
الصلة.
فيما خيص اسرتاتي يات اخلروج (واسرتاتي يات اإلجناز) واملسائل ات ّ

ثاني ا -استنتاجات عامة

 -3ينشالالن نظالالام رومالالا األساسالالد نظام الاً مالالن العدالالالة اجلنائيالالة مصالالمماً ملنالالع اإلفالالالت مالالن العقالالاب
ج الزا أخطالالر اجل الرائا الالاليت تثالالري قلالالق ااتمالالع الالالدوي ككالالل والراجالالع أج عالالدم رغبالالة الالالدول يف التحقيالالق
بنفسالالها يف هالالذه اجلالرائا ومالءقالالة مرتكبيهالالا ،أو ع زهالالا عالالن القيالالام بالالذل  .ويقالالوم هالالذا النظالالام علالالى
املكرس يف النظام األساسد والذي ال ميكالن للمحكمالة مبقتىالاه أن تتالدخل أال
أساس مبدأ التكامل ّ
ءالالّي تكالالون الالالدول ءق الاب غالالري راغبالالة أو غالالري قالالادرة علالالى التحقيالالق يف هالالذه اجل الرائا أو علالالى مالءقالالة
مرتكبيها.
 -4ومن املفهوم عموماً لالد الالدول األطالراف واحملكمالة وغرينالا مالن اجلهالات املعنيالة هالو أن التعالاون
الالالدوي ،وال س اليما مالالن خالالالل ب الرامج تعزيالالز سالاليادة القالالانون هبالالدف نيكالالّي اجلهالالات املحملتصالالة احملليالالة مالالن
التص ّدي جلرائا ادالرب واجلالرائا ضالد اإلنسالانية وجالرائا اإلبالادة اجلماعيالة ،يسالاها يف مكافحالة اإلفالالت
مالالن العقالالاب علالالى تل ال اجل الرائا وتفعيالالل نظالالام رومالالا األساسالالد .ويوص ال هالالذا التعالالاون بأنالاله "التكامالالل

اإلجيايب" أو أنشالطة التكامالل .أ أن اإلمسالاك بزمالام األمالور علالى املسالتو الالوطأ أمالر أساسالد لزيالادة التالأثري
الذي حتدثه تل املبادرات على أقصى ء ّد.

 -5وسالالعياً ورا تشال يع وتعزيالالز اجلهالالود الدوليالالة املتزايالالدة اإادفالالة أج دعالالا الواليالالات القىالالائية الوطنيالالة
 "التكامالالل اإلجيالالايب"  -عملالالت املراكالالز التنسالاليقية هالالد واألمانالالة مالالع الالالدول واملنظمالالات الدوليالالة وااتمالالعـــــــــــــــــــــــــــــــ

الوثالالائق الرمسيالالة جلمعيالالة الالالدول األطالراف يف نظالالام رومالالا األساسالالد للمحكمالالة اجلنائيالالة الدوليالالة ،الالالدورة
( )1
 (ICC-ASP/11/20) 0220االالالد األول ،اجلالالز الثال ال ICC- ،
اداديالالة عشالالرة ،الهالالاي 00-24،تش الرين الثالالاين/نالالوفمرب
 ، ASP/10/Res.6الفقرة .1
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املالالدين علالالى أدمالالاج أنشالالطة التكامالالل يف اخلط الالاب املتعلالالق بالالالنهوي بسالاليادة القالالانون ويف ال الربامج ات
الصلة.
 -6ورأت ك ال ّالل م الالن ال الالدول األط ال الراف واحملكم الالة أن دور احملكم الالة ا الالا الالدود فيم الالا خي الالص بن الالا
القدرات الفعلد يف جمال التحقيق يف اجلرائا املنصوص عليها يف نظام روما األساسد ومالءقة هالذه
اجلالرائا "يف امليالالدان" .فهالالذه مسالالألة منوطالالة بالالاألءر بالالالدول وبالالاألما املتحالالدة والوكالالاالت املتحملصصالالة
ات الشالأن وغريهالالا مالن املنظمالالات الدوليالة واإلقليميالالة وااتمالالع املالدين .وبوسالالع احملكمالة مالالع لال  ،يف
معالري االضالطال بواليتهالا ويف نطالا نظالالام رومالا األساسالد ،وباخلصالوص مناله املالالادة  )22( 33أن
تتبادل املعلومات مع الواليالات القىالائية الوطنيالة ،وأن تقال ّدم إالا املسالاعدة .وجلمعيالة الالدول األطالراف
دور مه الالا تؤدي الاله يف اس الالتدامة ومال الؤازرة جه الالود ااتم الالع ال الالدوي يف مى الالمار تعزي الالز الوالي الالات القى الالائية
الوطنية عن طريق أنشطة التكامل ،فتعزز بذل مكافحة اإلفالت من العقاب.

ثالثا -جمعية الدول األطراف وأمانتها
 -7مجعية الدول األطراف هد الراعية للنظام املنصوص عليه يف نظام روما األساسالد .ولل معيالة
يف ءد ا ا دور دود جداً يف جمال تعزيالز قالدرة الواليالات القىالائية احملليالة علالى التحقيالق يف أخطالر
اجل الرائا الدوليالالة ومالءقالالة مرتكبيهالالا بالالل اجلمعيالالة هالالد منتالالد رئيسالالد يعالالا مسالالائل العدالالالة اجلنائيالالة
الدولية .ومكافحة اإلفالت من العقاب على الصعيدين الوطأ والدوي بالنسالبة ألخطالر اجلالرائا الاليت
تثري قلق ااتمع الدوي ككل هد اإدف األساسد من نظام روما األساسد.
()0

مهمتهالا املتمثلالة يف تقاسالا املعلومالات وتيسالريها
 -8أما فيما خيص األمانة فقد واصلت تطالوير ّ
ونظراً أج أن هذه املهمة قد أ ِ
نشئت يف ءدود املوارد املتاءة ،فهناك ءالدود ملالا ميكالن أجنالازه .بيالد أن
تقالالدماً قالالد حتقالالق علالالى كالالال املسالالارين بوابالالة اإلنرتنالالت املكرسالالة للتكامالالل ،أقامالالة عالقالالات مالالع الالالدول
واجلهات الفاعلة ات الصلة يف امليدان .وقد نييزت اآلونة األخرية بتزايد االهتمالام بتقالدمي املعلومالات
والنفا أج البوابة.
 -3وباإلضافة أج ل  ،تقوم األمانة مبس لالءتياجات ضمن الدول األطراف )3(،وقد اتّبعت يف
يف هذا الصدد هن اً أكثر استباقية للتعامل مع الدول املعنية .ومبا ان املس مالا يالزال مسالتمرا ،شال ع ع
املكتب األمانةَ على مواصلة العمل وتقدمي تقرير أج اجلمعية يف دور ا املقبلة.
ورءب الالت ال الالدول األطال الراف ب الالاجلهود ال الاليت تب الالذإا األمان الالة ،وشال ال ّ عتها عل الالى مواص الاللة عمله الالا.
ّ -22
وباإلضافة أج ل  ،أوصت اجلمعيالة بالالنظر يف أدراج التكامالل كبنالد مالن بنالود جالدول األعمالال الاليت
سيتا مناقشتها يف الدورات املقبلة.

رابعا-

المحكمة

 -22مثلما تبّي يعترب دور احملكمة يف بنا القدرة احمللية على مالءقة مقرتيف أخطر اجلرائا الدولية
قالالدرة الالدودة .أ أنالاله مالالن وجهالالة نظالالر قىالالائية عتالالة ،للتكامالالل مع ال الالدد لالاله صالاللة مبقبوليالالة القىالالايا
املعروضة على احملكمة.وهذا أمر يظل قىية قىائية صرفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير األمانة عن التكامل (..)ICC-ASP/12/33
()0
( )3الفقرة  8من القرار ICC-ASP/11/Res.6
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 -20ومع ل فإن احملكمة تتمتع بت ربة وخبربة واسالعتّي يف جمالال التحقيالق واملقاضالاة .وباإلضالافة
أج ل  ،فيما يتعلالق ببلالدان ادالاالت ،يواصالل مكتالب املالدعد العالام مجالع املعالارف واكتسالاب اخلالربة
معمقالة يف اجلالرائا املرتَ َكبالة.
عن النظام القىائد الوطأ ،ويف نفس الوقالت فإناله قالد أجالر حتقيقالات ّ
ومالالن شالالأن هالالذين العنص الرين جمتمع الّي أن يالالوفرا فرص الاً للمحكمالالة ،يف نطالالا نظالالام رومالالا األساسالالد،
وباخلصوص منه املادة  )22( 33أن تتبادل املعلومات مع الواليات القىائية الوطنية ،وأن تق ّدم إالا
املسالالاعدة.وبطبيعة ادالالال ينبزالالد القيالالام ب الذل مالالع مراعالالاة مقتىالاليات النظالالام األساسالالد ،فىالالال عالالن
عوامالالل أخالالر ات الصالاللة مثالالل ضالالرورة محايالالة الشالالهود وادفالالا عل الى سالالالمة األدلّالة الالاليت ّ مجعهالالا.
وبنفس الطريقة ،ميكن للمحكمة االسالتفادة والالتعلا مالن اخلالربات ومالن أفىالل املمارسالات مالن الالدول
قامت بدورها بالتحقيق يف جرائا نظام روما األساسد ومقاضا ا.
 -23وفقا لقرار اجلمعية  ICC-ASP/11/Res.6رّكزت احملكمة يف تقريرها أج الدورة الثانيالة عشالرة
لل معية على اسرتاتي يات اإلجناز املمكنة بالنسبة لبلدان اداالت ءي تقرتب األنشطة القىائية
للمحكمالالة مالالن هنايتهالالا .وأشالالري أج أنالاله يف ءالالّي أن احملكمالالة مؤسسالالة دائمالالة وبالتالالاي سالالوف تكالالون
مسالالؤولة عالالن أجنالالاز عملهالالا وتص الري األعمالالال املتبقيالالة ،ميكالالن اسالالتحملالص دروس مفيالالدة مالالن احمل الاكا
واإيئات القىائية املحملصصة األخر  .وباإلضافة أج ل كان االستنتاج املها ،هو مبالا أن احملكمالة
ال تتعامل أال مع األشحملاص الذين يتحملون املسؤولية عن اجلرائا يف ءالة معينة ،ال ينبزد لل هود
الراميالالة أج تعزيالالز النظالالام القىالالائد الالالوطأ انتظالالار أنشالالطة احملالالاكا أن تقالالرتب مالالن هنايتهالالا .بالالل ينبزالالد
تقالالدمي املسالالاعدة أج النظالالام ال الوطأ يف أقالالرب وقالالت كالالن لالاليس فق ال لالالدعا أجنالالاز أي مالالن القىالالايا
املعروضة على احملكمة ،ولكن أيىا لتعزيز املالءقات القىائية الوطنية املتعلقة مقرتفّي آخرين.
 -24ونظال الرا لتعقي الالد ه الالذه املس الالألة ،ينبز الالد أن ينظَال الر أج تقري الالر احملكمال الة عال الن أجن الالاز األنش الالطة يف بل الالدان
اد الاالت كحملطالالوة أوج يف حتديالالد معالالام اس الرتاتي يات اإلجنالالاز املمكن الة .علالالى هالالذا النحالالو ،رءبالالت الالالدول
األطراف بالتقرير وش عت على مواصلة العمل بشأن هالذه املسالألة .ويف هالذا الساليا أشالري أج أن النظالام
األساسد نفسه ال يتىمن أءكاماً بشأن انتها اداالت أو أهنا االختصاص .وأشري أيىالا أج أن دعالا
النظام القىائد الوطأ يرتب ليس فق بقدرة هذا النظام ادالية وأمنا يرتب أيىاً مبسألة الرغبة.

خامسا -الجهود األعم التي يبذلها المجتمع الدولي

 -25باإلضالالافة أج املناقشالالات وتقاسالالا املعلومالالات وعمليالالة التيسالري داخالالل اجلمعيالالة وتلال الالاليت تقالالوم
هبالالا احملكمالالة ،تقالالوم جلتل ال اجلهالالات الفاعلالالة بتنظالاليا عالالدد كبالالري مالالن األنشالالطة ات الصالاللة بالتكامالالل
وببنالالا القالالدرات ملنالالع اإلفالالالت مالالن العقالالاب جالزا أخطالالر اجلالرائا الالاليت تثالالري قلالالق ااتمالالع الالالدوي ككالالل.
وقالالد تلقالالت الالالدول األط الراف تقالالارير مسالالتكملة عالالن الالالبع مالالن هالالذه األنشالالطة وسالاليتان املزيالالد م الالن
املعلومات الشاملة على البوابة الشبكية اخلاصة بالتكامل التابعة لألمانة.
 . -26وبصالرف النظالر عالالن األنشالطة العامالالة الاليت تىالالطلع هبالا األمالالا املتحالدة وغريهالالا مالن املنظمالالات
الدولية واإلقليمية ،جيري تنفيذ عدد ال حيصى من املشاريع امللموسة املتعلقالة ببنالا القالدرات يف مجيالع
أحنا العام ،وليس أقلها يف بلدان يسودها النزا أو خترج منه .وتنفالذ هالذه األنشالطة مالن جانالب كالل
4
من الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية وااتمع املدين.
4

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر مثال ،البوابات اإللكرتونية ألمانة اجلمعية وأج بوابة األما املتحدة فيما خيص سيادة القانون ،على التواي

and http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Pages/default.aspx
http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=37
4

31-A-151013

ICC-ASP/12/31

 -27وكمث الالال عل الالى ه الالذه األنش الالطة العدي الالدة ّ ،أط الالال ال الالدول األط الراف عل الالى األنش الالطة األخ الالرية
املتعلقة بالتكامل اليت قامت هبالا آليالة االسالت ابة السالريعة يف جمالال العدالالة ،وهالد آليالة ءكوميالة دوليالة
تالالوفّر القالالدرة علالالى تقالالدمي املسالالاعدة االءتياطيالالة للالالدول واملؤسسالالات الدوليالالة يف أطالالار التحقيقالالات واملقاضالالاة
اجلنائية الدوليالة .وكما كانت هناك أيىاً فرصة لتبادل وجهات النظر مع املفوضية األوروبية على أنيام

وتنفيذ جمموعة أدوات بشالأن التكامالل الالذي اعال ّدها االحتالاد األورويب .ورءبالت الالدول األطالراف هبالذه
اجلهود ،وجبميع اجلهود اليت يبذإا ااتمع الدوي بأسره يف هذا الصدد.

سادسا -الخاتمة والتوصيات
 -28أن م الالا َوَرَد أع الالاله يرّك الالز ل الاليس فقال ال عل الالى أني الالة مواص الاللة اجله الالود يف تعزي الالز الق الالدرات الوطني الالة
للتحقيالالق يف اجل الرائا املنصالالوص عليهالالا يف نظالالام رومالالا األساسالالد ومقاضالالا ا ،وأّمنالالا أيىالالا علالالى األدوار
اإامالالة الالاليت تقالالوم هبالالا اجلمعيالالة وأمانتهالا ،فىالالال عالالن احملكمالالة نفسالالها ،يف تعزيالالز بنالالا القالالدرات .والتأ ّكالالد
من أن النظا القىائية الوطنية قادرة على التعامل مع أخطر اجلرائا اليت تثري قلق ااتمالع الالدوي أمالر
ءيوي لكد يعمل نظام روما األساسد ،وأهنا اإلفالت من العقاب عن هذه اجلرائا ومنع تكرارها.
وصى بأن تعتمد اجلمعية مشرو القرار الوارد يف املرفق إذا التقريالر ،وبالأن
 -23ويف هذا السيا  ،ي َ
حتالذف ك ّالل الفقالرات غالري الىالالرورية مالن القالرار اجلالامع ءسالالب االقتىالا  ،وبالأن تنظ َالر يف أدراج مسالالالة
التكامل يف جدول أعمال الدورات القادمة لل معية ملزيد من املناقشة.
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المرفق

مشروع قرار بشأن التكامل

أن مجعية الدول األطراف،
أ تؤكد من جديالد التزامهالا بنظالام رومالا األساسالد للمحكمالة اجلنائيالة الدوليالة وتصالميمها علالى
نير دون عقاب ،وأ تؤكالد علالى أنيالة اسالتعداد
أن أخطر اجلرائا اليت تقلق ااتمع الدوي بأسره جيب أال ّ

الدول للتحقيق الصاد يف هذه اجلرائا ومالءقة مرتكبيها وقدر ا على القيام بذل ،

وأ ترءالالب جبهالالود وأجنالالازات احملكمالالة يف سالالبيل تقالالدمي املسالالؤولّي عالالن هالالذه اجلالرائا أج العدالالالة
وأ تالءظ السوابق املتطورة للمحكمة بشأن قىية التكامل،
وأ تشالالري أج املسالالؤولية الالاليت تقالالع بشالالكل أساسالالد علالالى عالالاتق الالالدول يف التحقيالالق يف أخطالالر
اجل الرائا الدوليالالة الالاليت تثالالري قلالالق ااتمالالع الالالدوي ومالءقالالة مقالالرتيف هالالذه اجل الرائا وأج أنالاله ،حتقيق الاً إالالذا
الزالالري ،يلالالزم ّاختالالا تالالدابري مالئمالالة علالالى املسالالتو الالالوطأ وينبزالالد توطيالالد التعالالاون الالالدوي واملسالالاعدة
القىائية من أجل كفالة قدرة النظا القانونية الوطنية على املالءقة ءقاع عن هذه اجلرائا،
وأ تالالذكر كالالذل بالالأن تطبيالالق املالالادتّي  27و 23مالالن نظالالام رومالالا األساسالالد املتعلقالالّي مبقبوليالالة
القىايا أمام احملكمة هد مسألة قىائية يبت فيها قىاة احملكمة،
وأ تشري كذل أج أنه ينبزد أيال مزيد مالن االهتمالام أج الكيفيالة الاليت سالتنهد هبالا احملكمالة
أنشطتها يف بلدان ادالاالت وأناله مالن شالأن اسالرتاتي يات اخلالروج املمكنالة أن تالوفر التوجياله عالن كيفيالة
مسالاعدة بلالالد ادالالة علالالى االضالطال بإجرا اتالاله القىالالائية الوطنيالة عنالالدما تسالتكمل احملكمالالة أنشالالطتها
يف ءالة معيّنة،

 -2تق الالرر مواص الاللة وتعزي الالز التنفي الالذ احملل الالد الفع الالال لنظ الالام روم الالا األساس الالد ،وتعزي الالز ق الالدرة الوالي الالات
القىالالائية الوطني الالة عل الالى مالءق الالة م الرتكل أخط الالر اجل الرائا ال الاليت تث الالري قل الالق ااتم الالع ال الالدوي وفق الاً ملع الالايري
احملاكمة العادلة املسلا هبا دولياً وطبقاً ملبدأ التكامل؛
 -0ترءالالب مبشالالاركة ااتمالالع الالالدوي يف تعزيالالز قالالدرة الواليالالات القىالالائية احملليالالة لتمكالالّي الالالدول مالالن
مقاضاة مرتكل اجلرائا اليت ينص عليها نظام روما األساسد مقاضاة ءقيقية؛
 -3ترءب كالذل بالالتزام هيئالات األمالا املتحالدة مبواصاللة أدمالاج أنشالطة بنالا القالدرات اإادفالة أج
تعزي الالز الوالي الالات القى الالائية الوطني الالة فيم الالا خي الالص التحقي الالق يف اجل الرائا املنص الالوص عليه الالا يف نظ الالام روم الالا
األساسد ومالءقة مرتكبيها ضالمن بالرامج وأدوات املسالاعدة التقنيالة القائمالة واجلديالدة وتشال ع بقالوة
املنظمات الدولية واإلقليمية والدول وااتمع املدين على بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛
 -4تشالدد علالالى أن التنفيالذ السالالليا ملبالدأ التكامالالل يرتالالب علالى الالالدول أن تالدرج اجلالرائا املنصالالوص
عليه الالا يف املال الواد  6و 7و 8م الالن نظ الالام روم الالا األساس الالد بوص الالفها جال الرائا تس الالتوجب العق الالاب مبوج الالب
الق الوانّي الوطنيالالة وأن تنشالالن واليالالة قىالالائية جلتصالالة هبالالذه اجل الرائا وتكفالالل التنفيالالذ الفعالالال إالالذه الق الوانّي
وحت ّ الدول على القيام بذل ؛
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 -5ترءالالب بتقريالالر املكتالالب عالالن التكامالالل وتطلالالب أج املكتالالب أن يبقالالد هالالذه القىالالية قيالالد نظالالره
ويواصل ادوار مع احملكمة وغريها من اجلهات املعنية بشأن التكامل طبقالاً للقالرار  RC/Res.1للوثالائق
ات الصلة ،مبا يف ل ما يتعلق بأنشالطة بنالا القالدرات ات الصاللة بالتكامالل الاليت ين زهالا ااتمالع
الدوي ملساعدة االختصاصات الوطنية واسرتاتي يات اخلروج املمكنة من ءاالت معيّنة الاليت تىالعها
احملكمة ،ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخر يف هذا الصدد.
 -6ترء الالب بتقري الالر أمان الالة مجعي الالة ال الالدول األط الراف بش الالأن تق الالدم عملي الالة تنفي الالذ واليته الالا املتمثل الالة يف
تسهيل تبادل املعلومات بّي احملكمة والدول األطالراف وسالائر اجلهالات املعنيالة مبالا يف لال املنظمالات
الدولية وااتمع الدوي هبدف تعزيز الواليات القىائية احمللية( )5وترءب كذل بالعمالل الالذي أجنزتاله
األمانالالة وترجالالو منهالالا أن تواصالالل ،يف ءالالدود امل الوارد 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؛
 -7و يالالب بالالالدول واملنظمالالات الدوليالالة واإلقليميالالة وااتمالالع املالالدين علالالى تقالالدمي معلومالالات أج األمانالالة
بش الالأن األنش الالطة املتعلق الالة بالتكام الالل ،وتطل الالب أج األمان الالة أن تق الالدم تقريال الرا أج ال الالدورة الثالث الالة عش الالرة
لل معية يف هذا الصدد؛
 -8وترء الالب بتقري الالر احملكم الالة ع الالن التكام الالل وت الالذكر ب الالأن دور احملكم الالة الالدود يف تعزي الالز الوالي الالات
القىالالائية الوطنيالالة ومبسالالانتها يف جهالالود ااتمالالع الالالدوي يف هالالذا الصالالدد مبالالا يف لال مشالالرو األدوات
القانونيالالة التالالابع للمحكمالالة وتطلالالب أج احملكمالالة أن تواصالالل ،يف نطالالا واليتهالالا القائمالالة ،التعالالاون مالالع
األمانة بشأن التكامل وأن تق ّدم تقريراً ،ءسب االقتىا  ،أج الدورة الثالثة عشرة لل معية.
____________
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