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الدورة الثالثة عشرة
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧- ٨،نيويورك

تقرير المكتب عن التكامل

مذكرة من األمانة
، ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧املؤرخ ICC-ASP/12/Res.4من القرار ٥عمًال بالفقرة 

يقدم مكتب مجعية الدول األطراف طيه التقرير عن التكامل لتنظر فيه اجلمعية ويعكس هذا التقرير 
نتائج املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب مع احملكمة ومع 

.بشأن هذا املوضوعاجلهات املعنية األخرى
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معلومات أساسية- أوًال 

، عّني املكتب كًال من ٢٠١٤آذار/مارس ١٧يف االجتماع الثاين الذي عقده املكتب، يف - ١
طريني. وعلى هذا األساس فإن بوتسوانا والسويد  بوتسوانا والسويد باعتبارمها مركزين تنسيقيني ق

كالمها مركزان تنسيقيان على صعيد الفريق العامل يف الهاي والفريق العامل يف نيويورك على حد 
للجمعية.سواء وذلك طيلة الفرتة املمتدة حىت انعقاد الدورة الثالثة عشرة

راف العزم على مواصلة وتعزيز وأثناء الدورة الثانية عشرة للجمعية، عقدت الدول األط- ٢
األساسي وتعزيز قدرة الواليات القضائية الوطنية على مالحقة اجلناة التنفيذ الفعال لنظام روما 

تمع الدويل وتبعًا لذلك ُأسندت إىل األجهزة ١املسؤولني عن اقرتاف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
الواليات التايل ذكرها: طُلب من املكتب، يف مجلة وأجهزة احملكمة أساساً الفرعية التابعة للجمعية 

أمور، مواصلة تنفيذ قرار كامباال املتعلق بالتكامل مبا يف ذلك االستمرار يف احلوار مع احملكمة ومع 
وُكلفت أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") بتيسري ٢سائر اجلهات املعنية بشأن هذه املسألة

ملوارد املتاحة، بني احملكمة والدول األطراف وسائر اجلهات املعنية مبا يف تبادل املعلومات، ضمن ا
تمع الدويل بغرض تعزيز الواليات احمللية وتقدمي تقرير عن ذلك إىل  ذلك املنظمات الدولية وا

الدورة الثالثة عشرة للجمعية.

االستنتاجات العامة- ثانياً 

دالة اجلنائية مصممة ملنع اإلفالت من العقاب ينشئ نظام روما األساسي منظومة من الع- ٣
تمع الدويل ككل والراجع إىل عدم رغبة الدول يف التحقيق  جزاء أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

يف هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها أو عجزها عن القيام بذلك. وتقوم هذه املنظومة على بنفسها
ساسي والذي ال ميكن للمحكمة مبقتضاه أن تتدخل إال أساس مبدأ التكامل املكرس يف النظام األ

حني تكون الدول حقًا غري راغبة أو غري قادرة على التحقيق يف هذه اجلرائم أو على مالحقة 
مرتكبيها.

ومن املفهوم عمومًا لدى الدول األطراف واحملكمة وغريمها من اجلهات املعنية أن التعاون - ٤
دف متكني اجلهات املختصة احمللية من الدويل، وال سيما من خالل بر  امج تعزيز سيادة القانون 

التصدي جلرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية، يسهم يف مكافحة اإلفالت 
التكامل من العقاب على تلك اجلرائم وتفعيل نظام روما األساسي. وُوصف هذا التعاون بأنه "

تكامل. إذ إن اإلمساك بزمام األمور على املستوى الوطين أمر أساسي لزيادة اإلجيايب" أو أنشطة ال
التأثري إىل أقصى حد املتولد عن تلك األنشطة.

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية عشرة، الهاي، ١
لد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/12/20)٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨- ٢٠ ، الفقرة ICC-ASP/12/Res.4، ا
١,

,٤٧، الفقرة ICC-ASP/9/Res.3، القرار٢
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تمع املدين على قدر كاملوجهة إىل برامج اوتعد املسامهات املالية - ٥ من األمهية لتعزيز بريلتنمية وا
القضائية ات من أجل تعزيز القدر التنميةعاون يف جمال م عدد من البلدان موارد للتالتكامل. وقد قدَّ 

ما األساسي.و يف نظام ر املنصوص عليها الوطنية للتصدي للجرائم 
انعقد عدد من االجتماعات واملناقشات غري الرمسية بشأن مسائل التكامل ٢٠١٤ويف عام - ٦

محكمة فضًال عن ممثلي مع اجلهات املعنية ذات الصلة مبا يف ذلك الدول واألجهزة التابعة لل
تمع املدين. ويف  أجرى امليسران املشاركان أوىل املشاورات غري الرمسية ، ٢٠١٤متوز/يوليه ٣ا

بشأن التكامل على صعيد الفريق العامل يف الهاي وُعرض أثناء هذه املشاورات املشروع األول 
لربنامج العمل.

مة على ئيف اجلرائم اجلنسية والقاالعقابحلقة عمل بشأن مكافحة اإلفالت من ُعقدت وقد - ٧
. وكانت حلقة العمل مبثابة منتدى ٢٠١٤أيار/مايو ٢١و٢٠نوع اجلنس يف ستوكهومل يومي 

اجلهود اإلسرتاتيجية املبذولة فيما يتعلق بالتحقيقات واملتابعات بشأن لتبادل الدروس املستفادة 
طار نظام إمستوى اجلرائم يف زيد يقد نس، وهو ما مة على نوع اجلئيف اجلرائم اجلنسية والقااجلارية 

ما األساسي.و ر 
عقد امليسِّرون املشاورات األوىل غري الرمسية عن التكامل، وذلك يف ٢٠١٤متوز/يوليو ٣ويف - ٨

فريق الهاي العامل حيث مت عرض أول مشروع لربنامج العمل. 
جلسة يف نطاق الفريق العامل يف ، نظم امليسران املشاركان٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٢٣ويف - ٩

بشأن التكامل مبباين احملكمة وركز هذا االجتماع على مسألة محاية الشهود وكيفية ربط الهاي
ج  ثالثي يربط التكامل بالقدرة األكرب على بناء حكم القانون. وجرى تسيري أعمال املؤمتر بتوخي 

حمدد؛ وج) دور اجلهات املاحنة واجلهات أ) دور احملكمة؛ ب) مثال قطري:بني عناصر ثالثة هي
القائمة بالتنفيذ. وأبرزت العروض املقدمة أمهية مواصلة احلوار وتبادل اخلربات بني احملكمة والدول 
األطراف واجلهات املعنية األخرى بغية تعزيز مبدأ التكامل. وباإلضافة إىل ذلك مت إبراز احلاجة 

الوطنية للجهة املاحنة إذا ما أريد آلليات بناء القدرات أن إلدماج حكم القانون يف االسرتاتيجية
تكون آليات فعالة.

ا حمدود فيما خيص بناء -١٠ ورأت كل من الدول األطراف واحملكمة أن دور احملكمة ذا
القدرات الفعلي يف جمال التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ومالحقة هذه 

امليدان" فهذه مسألة منوطة باألحرى بالدول وباألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة اجلرائم "يف 
تمع املدين. وبوسع احملكمة مع ذلك،  يف ذات الشأن وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية وا

) منه أن ١٠(٩٣معرض االضطالع بواليتها ويف نطاق نظام روما األساسي، وباخلصوص املادة 
ملعلومات مع الواليات القضائية الوطنية وأن تقدم هلا املساعدة. وجلمعية الدول األطراف تتبادل ا

تمع الدويل يف مضمار تعزيز الواليات القضائية مواصلة احلوار بشأن دور مهم تؤديه يف  جهود ا
الوطنية عن طريق أنشطة التكامل، فتعزز بذلك مكافحة اإلفالت من العقاب.

مبكان التذكري، بأن املسائل اليت تثريها مقبولية القضايا لدى احملكمة مبوجب ومن األمهية -١١
من نظام روما األساسي مجيعها تبقى مسألة قضائية ينبغي أن يتناوهلا قضاة احملكمة. ١٧املادة 

الفعال يفومبادرات الدول األطراف الرامية إىل تعزيز الوالية القضائية الوطنية لتمكينها من التحقيق 
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تمع الدويل عمومًا ومالحقة مقرتيف هذه اجلرائم ينبغي أن  معظم اجلرائم اخلطرية اليت تثري قلق ا
تعمل على الدوام على صيانة سالمة نظام روما األساسي وعلى أداء مؤسساته لوظائفها بشكل  

كفء ومستقل.

جمعية الدول األطراف وأمانتها- ثالثاً 

، الراعية للمنظومة املنصوص عليها يف نظام روما األساسيإن مجعية الدول األطراف هي -١٢
ا دور حمدود جداً يف جمال تعزيز قدرة الواليات القضائية احمللية على يف حني أن ا جلمعية يف حد ذا

ومالحقة مرتكبيها بل اجلمعية هي منتدى رئيسي يعاجل مسائل التحقيق يف أخطر اجلرائم الدولية 
ية. ومكافحة اإلفالت من العقاب على الصعيدين الوطين والدويل بالنسبة العدالة اجلنائية الدول

تمع الدويل ككل هي اهلدف األساسي من نظام روما األساسي. ألخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
مهمتها املتمثلة يف أنشطة التوعية وتقاسم املعلومات وواصلت األمانة، من جهتها، تطوير -١٣

بالنظر إىل أن هذه املهمة قد أنشئت يف حدود املوارد املتاحة فهناك حدود ملا و ٣وتيسري األداء.
ميكن إجنازه. بيد أن تقدمًا قد حتقق على كال املسارين: بوابة اإلنرتنت املكرسة للتكامل، وإقامة 

واجلهات الفاعلة ذات الصلة يف امليدان. وأثناء الفرتة اليت انقضت منذ آخر عالقات مع الدول 
ر قدمته األمانة تزايد االهتمام بتقدمي املعلومات والنفاذ إىل البوابة املتعلقة بالتكامل.تقري
وقد انتهجت ٤وباإلضافة إىل ذلك، تقوم األمانة مبسح لالحتياجات ضمن الدول األطراف-١٤

جًا  ، شجع أكثر استباقية للتعامل مع الدول املعنية. ومبا أن املسح ما يزال مستمراً يف هذا الصدد 
ا املقبلة. املكتب األمانة على مواصلة العمل وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور

ورحبت الدول باجلهود اليت تبذهلا األمانة وشجعتها على مواصلة عملها.-١٥
وباإلضافة إىل ذلك، رحبت الدول األطراف باجلهود الطموحة اليت تبذهلا رئيسة اجلمعية يف -١٦

شار إليها يف تقرير األمانة عن التكامل.جمال التكامل امل
بنود جدول األعمال يف التكامل اجلمعية بأن تدرج وعالو على ذلك أوصت بعض الوفود-١٧

ناقشته يف الدورات املقبلة.مل

المحكمة-رابعاً 

مثلما تبني، يعترب دور احملكمة يف بناء القدرة احمللية على مالحقة مقرتيف أخطر اجلرائم -١٨
ولية قدرة حمدودة. إذ إنه من وجهة النظر القضائية البحتة، فإن للتكامل معىن حمدودًا ذا صلة الد

املعروضة على احملكمة. وهذا أمر يظل قضية قضائية صرفة.مبقبولية القضايا 
ومع ذلك فإن احملكمة تتمتع بتجربة وخبربة واسعيت النطاق يف جمال التحقيق واملقاضاة. -١٩

وفيما يتعلق ببلدان احلاالت، يواصل مكتب املدعي العام مجع املعارف ذلك، وباإلضافة إىل

.(ICC-ASP/12/33)التكاملتقرير األمانة بشأن ٣
٤

ICC-ASP/11/Res.6 ٨، الفقرة,



6

واكتساب اخلربة عن النظام القضائي الوطين، ويف نفس الوقت أجرى حتقيقات متعمقة يف اجلرائم 
ما أن يوفرا فرصًا للمحكمة يف نطاق نظام روما املرتكبة. وهذان العنصران جمتمعان من شأ

) منه من أجل تبادل املعلومات مع الواليات القضائية الوطنية ١٠(٩٣املادة األساسي وباخلصوص
وتقدمي املساعدة هلا. وبطبيعة احلال ينبغي القيام بذلك مع مراعاة مقتضيات النظام األساسي، 

مثل ضرورة محاية الشهود واحلفاظ على سالمة األدلة اليت يتم فضًال عن عوامل أخرى ذات صلة 
الطريقة، ميكن للمحكمة أن تستفيد وتتعلم من اخلربات والدروس املستفادة للدول مجعها. وبنفس 

ا. اليت قامت بدورها بالتحقيق يف اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي ومقاضا
وتلقى الفريق العامل، أثناء املشاورات غري الرمسية اليت أجراها، معلومات من مكتب املدعي -٢٠

يف جمال اواحتياجااحملكمة اجلنائية الدولية دور عن كمة مبا يف ذلك املسجل العام ومن قلم احمل
ميكنها محاية الشهود فضًال عما قدمه مكتب املدعي العام من معلومات فيما يتعلق بالطرق اليت

.تعزيز التكامليف األويل الفحصُ أن يسهم فيها، يف رأي الفريق، 

ا المجتمع الدوليالجهود األعم التي يبذله-خامساً 

إىل املناقشات وتقاسم املعلومات وعملية التيسري داخل اجلمعية ومن جانب باإلضافة -٢١
احملكمة تقوم جهات فاعلة شىت بتنظيم عدد كبري من األنشطة ذات الصلة بالتكامل وببناء 

تمع الدويل ككل. وقد القدرات ملنع اإلفالت من العقاب جزاء أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
األطراف تقارير مستوفاة عن البعض من هذه األنشطة وسيتاح املزيد من املعلومات تلقت الدول 

الشاملة على البوابة الشبكية اخلاصة بالتكامل التابعة لألمانة.
ا األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية -٢٢ وفضًال عن األنشطة العامة اليت تضطلع 

ي تنفيذ عدد ال حيصى من املشاريع امللموسة املتعلقة ببناء القدرات يف مجيع أحناء واإلقليمية، جير 
العامل، وليس أقلها مشاريع يف بلدان يسودها النزاع أو هي خارجة منه. وتنفذ هذه األنشطة من 

تمع املدين.جانب كل من الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية  وا
أيلول/سبتمرب، مت إطالع الدول األطراف ٢٣لعديدة، ويف وكمثال على هذه األنشطة ا-٢٣

ا املنظمة الدولية لتطوير القانون،  وهي آلية على األنشطة املتعلقة بالتكامل اليت اضطلعت 
حكومية دولية تنهض حبكم القانون وبالتنمية املستدامة يف البلدان اليت مير اقتصادها مبرحلة انتقالية 

هلا أن شهدت صراعات وحتقيقًا هلذه الغاية وبالتعاون مع احملكمة نظمت ويف البلدان اليت سبق 
قطاع العدالة حلقة دراسية يف داكار ترمي إىل تعزيز ٢٠١٤هذه اآللية يف تشرين األول/أكتوبر 

الوطين. وباإلضافة إىل ذلك، أُطلعت الدول األطراف على العمل الذي اضطلعت به مبادرة العدالة 
رنادوت. وسعياً بفضًال عن الوكالة الدولية للسلم واألمن والتنمية وأكادميية فولكي يف جمتمع مفتوح 

الدعم الفعال قُدم اقرتاح مفاده أن تنظر اجلمعية، وراء تعزيز التعاون على املستوى امليداين وتقدمي
قيام عن طريق أمانتها، يف االخنراط يف عملية مسح تشارك فيها اجلهات املعنية ذات الصلة تتيح

تنسيق وتتفادى االزدواج مع األنشطة ذات الصلة بالتكامل.
وأبرزت بعض الدول اجلهود اليت بذلتها األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية والدول -٢٤

تمع املدين يف جمال تعميم مراعاة أنشطة بناء القدرات هذه اهلادفة إىل تعزيز الواليات القضائية  وا
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ما خيص حتري ومالحقة اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي على صعيد برامج الوطنية في
ا يف ميادين من قبيل حقوق اإلنسان والتنمية  وحكم املساعدة التقنية القائمة واجلديدة وأدوا

القانون. وشددت على حقيقة أن هذه اجلهود ينبغي مواصلة بذهلا يف حمافل بدًال من احملكمة أو 
األساسي هلذا الغرض.عية الدول األطراف اليت متلك دوراً حمدوداً مبقتضى نظام روماعلى صعيد مج

الخالصة-سادساً 

أمهية مواصلة اجلهود يف تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق يف اجلرائم ربز إن ما ورد أعاله ي-٢٥
ااملنصوص عليها يف نظام روما األساسي  ساعمة احملدودة اليت ، مع األخذ يف االعتبار املومقاضا

التأكد من أن النظم و احملكمة نفسها، يف تعزيز بناء القدرات. و اجلمعية وأمانتها، ميكن ان تقدمها 
تمع الدويل أمر حيوي لكي الوطنية القضائية  قادرة على التعامل مع أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

اء اإلفالت م ن العقاب عن هذه اجلرائم ومنع يعمل نظام روما األساسي بشكل سليم وإل
تكرارها.

ويف هذا السياق، يوصى بأن تعتمد اجلمعية مشروع األحكام املتعلقة بالتكامل الواردة يف -٢٦
بأن تدرج اجلمعية التكامل ضمن بنود أوصت بعض الوفود ، . وباإلضافة إىل ذلكمرفق هذا التقرير

جدول األعمال ملناقشته يف الدورات املقبلة.
.
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المرفق األول

مشاريع فقرات ُأعدت للقرار الجامع
سيدرج حتت عنوان فرعي واحد].[مشروع نص مقرتح لغرض القرار اجلامع

التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتصميمها على إذ تؤكد من جديد
تمع الدويل بأسره جيب أال متر د على أمهية وإذ تؤكدون عقاب، أن أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

ا على القيام بذلك، استعداد الدول للتحقيق الصادق يف هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها وقدر
جبهود وإجنازات احملكمة يف سبيل تقدمي املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة وإذ ترحب

السوابق املتطورة للمحكمة بشأن قضية التكامل،وإذ تالحظ
إىل املسؤولية اليت تقع بشكل أساسي على عاتق الدول يف التحقيق يف أخطر تشريوإذ

تمع الدويل ومالحقة مقرتيف هذه اجلرائم  وإىل أنه، حتقيقًا هلذا اجلرائم الدولية اليت تثري قلق ا
ة يلزم اختاذ تدابري مالئمة على املستوى الوطين وينبغي توطيد التعاون الدويل واملساعد،الغرض

ى املالحقة حقاً عن هذه اجلرائم،القضائية من أجل كفالة قدرة النظم القانونية الوطنية عل
من نظام روما األساسي املتعلقتني مبقبولية ١٩و١٧بأن تطبيق املادتني وإذ تذّكر كذلك

ئية يبت فيها قضاة احملكمة،القضايا أمام احملكمة هي مسألة قضا
ا احملكمة غي إىل أنه ينبوإذ تشري كذلك إيالء مزيد من االهتمام إىل الكيفية اليت ستنهي 

أنشطتها يف بلدان احلاالت وأنه من شأن اسرتاتيجيات اخلروج املمكنة أن توفر التوجيه عن كيفية 
مساعدة بلد احلالة على االضطالع بإجراءاته القضائية الوطنية عندما تستكمل احملكمة أنشطتها 

يف حالة بعينها،
التنفيذ احمللي الفعال لنظام روما األساسي وتعزيز قدرة على مواصلة وتعزيز تعقد العزم- ١

تمع الدويل وفقاً  الواليات القضائية الوطنية على مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
ا دولياً وطبقاً ملبدأ التكامل؛ ملعايري احملاكمة العادلة املسلم 

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

تمع الدويل يف ترحب كذلك- ٣ جبهود األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية والدول وا
ة اهلادفة إىل تعزيز الواليات القضائية الوطنية فيما يتعلق بالتحقيق تعميم مراعاة أنشطة بناء القدر 

يف اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي واملقضاة عليها يف برامج املساعدة التقنية القائمة واجلديدة 
ذا الصدد من قبل املنظمات الدولية على بذل جهود وتشجع بقوةويف الصكوك،  إضافية 
تمع املدين ويف هذا السياق ترحب بأمهية العمل اجلاري االضطالع واإلقليمية األخ رى والدول وا

، مبا يف ذلك الدور املهم ٢٠١٥به داخل األمم املتحدة بشأن برنامج العمل اإلمنائي ملا بعد عام 
القانون يف هذا الصدد؛لسيادة

تدرج اجلرائم املنصوص على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يرتب على الدول أن تشدد- ٤
بوصفها جرائم تستوجب العقاب مبوجب من نظام روما األساسي ٨و٧و٦عليها يف املواد 
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ذه اجلرائم وتكفل التنفيذ الفعال هلذه القوانني  القوانني الوطنية وأن تنشئ والية قضائية خمتصة 
الدول على القيام بذلك؛وحتث

لب إىل املكتب أن يبقي هذه القضية قيد نظره بتقرير املكتب عن التكامل وتطترحب- ٥
مبا يف ذلك التكامل املتصل ويواصل احلوار مع احملكمة وغريها من اجلهات املعنية بشأن التكامل، 

تمع الدويل للمساعدة يف جمال القضايا من قبيل محاية  ا ا بأنشطة بناء القدرات اليت يضطلع 
قائمة على أساس نوع اجلنس؛الشهود واجلرائم اجلنسية واجلرائم ال

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

تمع  بالعمل الذي أجنزته وترحب كذلكلية؛ دف تعزيز الواليات القضائية احملاملدينالدولية وا
األمانة وترجو منها أن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة، تعزيز جهودها الرامية إىل تسهيل تبادل 

بشأن التقدم اجلديد املعلومات يف هذا الصدد، وأن تقدم تقريرًا إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية 
احملرز يف هذا الصدد؛

لى أن تواصل الرتكيز على العمل املتعلق بالتكامل مبا يف ذلك العمل من احملكمة عتشجع- ٧
خالل تبادل املعلومات بني احملكمة وسائر اجلهات املعنية مع التذكري بالدور احملدود املنوط باحملكمة 

يف جمال تعزيز الواليات القضائية الوطنية.
ـــــــ
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التكاملاألمانة بشأنتقرير-المرفق الثاني 

مذكرة من األمانة

-ICCوالقرارات الالحقة اليت آخرها ٢٠١٠حزيران/يونيه ٨املؤرخ RC/1عمًال بالقرار 

ASP/12/Res.4 تقدم أمانة مجعية الدول األطراف طيه ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧املؤرخ ،
ا األمانة  تقريرها بشأن التكامل لتنظر فيه اجلمعية. ويعكس هذا التقرير األنشطة اليت اضطلعت 
ورئيس اجلمعية يف جمال تنفيذ واليتها لتيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وغريها 

تمع املدين بغرض تعزيز الواليات القضائية من اجلهات املعنية مبا يف ذلك املنظمات الدولية وا
احمللية.
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مقدمة- أوًال 

املعنون "التكامل"، أسند املؤمتر االستعراضي إىل أمانة مجعية RC/Res.1مبقتضى القرار - ١
الدول األطراف ("األمانة") املهمة التالية، 

تقوم األمانة، يف إطار املوارد املتاحة، بتيسري تبادل ICC-ASP/2/Res.3ار "... طبقًا للقر 
املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر اجلهات املعنية، مبا يف ذلك املنظمات 
تمع املدين سعيًا وراء تعزيز الواليات القضائية وتطلب إىل أمانة مجعية الدول  الدولية وا

٥يراً إىل الدورة العاشرة للجمعية بشأن التقدم احملرز يف هذا الشأن".األطراف أن تقدم تقر 

، ICC-ASP/12/Res.4وأعادت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية")، مبقتضى القرار - ٢
.ICC-ASP/12/Res.4التأكيد على هذه الوالية من خالل القرارات الالحقة وآخرها القرار 

بالجهات الفاعلة في ميدان التكاملاألمانة فيما يتعلقأنشطة - ثانياً 

واصلت األمانة تنفيذ واليتها املنصوص عليها يف قرارات اجلمعية. وأبقت باستمرار على - ٣
االتصاالت اليت جتريها وطورت كذلك عالقات العمل اليت أقامتها مع اجلهات الفاعلة يف ميدان 

ا الدول اليت تساند التكامل، وذلك بغية مناقشة الطرائق املمكن هلذه اجلهات  الفاعلة أن تفيد خبرب
هودات اليت تبذهلا يف سبيل تعزيز القدرة على التحقيق يف اجلرائم الدولية ومالحقة مقرتفيها. ومن  ا

تمع املدين. بني هذه اجلهات الفاعلة الدول واملنظمات الدولية واجلهات الفاعلة يف ا
اسيتان عاليتا املستوى بشأن تعزيز التعاون بني وباإلضافة إىل ذلك، ُعقدت حلقتان در - ٤

متوز/ ٤- ٣) ويف أكرا (٢٠١٤أيار/مايو ٢١- ٢٠احملكمة والدول األطراف: يف بوينس آيرس (
). وتوىل تنظيم هاتني احللقتني الدراسيتني امليّسر املعين بالتعاون، السفري أنيكني رامربغ  ٢٠١٤يوليه 

يج، وهولندا واللجنة األوروبية، واخنرط املشاركون يف احللقتني كروتنس (النرويج) وقد رعتهما النرو 
الدراسيتني يف مناقشات تتعلق بالتعاون بني احملكمة والدول األطراف، مت التشديد خالهلا على 
محاية الشهود واالتفاقات الطوعية. وتناولت احللقتان بالدرس السبل املمكنة لتعزيز قدرة الدول 

القضائي على املستويني الوطين واإلقليمي.فيما يتعلق بالتعاون 
واضطلعت األمانة بواليتها بالتشاور عن كثب مع املراكز التنسيقية التابعة للجمعية ورئيس - ٥

مجعية الدول األطراف وال سيما فيما خيص مناقشة طرائق تنفيذ الوالية.

أنشطة رئيسة الجمعية المتعلقة بالتكامل- ثالثاً 

١١- أيار/مايو ٣١، كامباال،  للمؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالوثائق الرمسية ١
,٩، الفقرة RC/Res.1والقرار ، (RC/11)٢٠١٠حزيران/يونيه
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اجلمعية، السفرية تينا إنتلمان (إستونيا)، إيالء أمهية كبرية ملوضوع التكامل.واصلت رئيسة - ٦
وقد قامت الرئيسة، حتضريًا للدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف، بتوجيه رسالة إىل  - ٧

كافة الدول األطراف تدعوها فيها إىل معاجلة مسألة التكامل أثناء املناقشة العامة. ويف هذه 
ا احمللية على مساءلة األشخاص الرسال ة، تالحظ الرئيسة أنه يتحتم على الدول تطوير قدر

املسؤولني عن اقرتاف أخطر اجلرائم الدولية وأن متنع الفجوات اليت تعرتي اإلفالت من العقاب. 
ا واليت تنو  ي ودعت الرئيسة الدول إىل إبالغ اجلمعية أثناء املناقشة العامة بالتدابري اليت اختذ

اختاذها لبناء هذه القدرة فضًال عن أية مساعدة يف ميدان بناء القدرات اليت ميكن أن يكون 
بوسعها توفريها للدول األخرى بناء على طلبها.

وأطلقت رئيسة اجلمعية، بالتعاون مع احملكمة، احلملة اإلعالمية االجتماعية احتفاًال بيوم - ٨
م". وكان اهلدف من احلملة إشاعة الوعي العدالة اجلنائية الدولية، وذلك حتت عن وان "العدالة 

بنظام روما األساسي على صعيد اجلمهور عمومًا واملسؤولني احلكوميني والتأكيد، يف مجلة أمور، 
على أمهية تعزيز القدرات على مالحقة اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي على 

ذ ما يتعلق حمليًا باجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي. املستوى احمللي بتوخي سبل منها تنفي
٦وشاركت دول أطراف عديدة مشاركة حثيثة يف احلملة اإلعالمية االجتماعية.

وواصلت الرئيسة التأكيد بصورة خاصة على التكامل فيما ألقته من بيانات يف خمتلف - ٩
احلكومية الدولية واملؤمترات اإلقليمية احملافل ذات العالقة باملوضوع مبا يف ذلك االجتماعات 

واألحداث العامة. وعلى وجه اخلصوص، فإن مكتبها قام مبعية البعثة الدائمة إلستونيا لدى األمم 
املتحدة يف جنيف، والبعثات الدائمة للمركزين التنسيقيني املعنيني بالتكامل، بوتسوانا والسويد، 

لس ومبادرة العدالة يف جمتمع مفتوح، بتنظيم حدث جانيب أثناء الدورة السادسة والعشرين 
، بشأن "املساءلة الوطنية عن ٢٠١٤حزيران/يونيه ١٣حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يوم 

اجلرائم الفظيعة: أولوية من أولويات حقوق اإلنسان." وحتادثت الرئيسة يف إطار هذا الفريق مع 
إلنسان السيدة نايف بيالي واملدعية العامة الغواتيمالية سابقاً مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق ا

السيدة كلوديا باز ي باز؛ وتوىل إدارة املناقشات داخل الفريق املدير التنفيذي ملبادرة العدالة يف 
جمتمع مفتوح السيد جيمس أ. غولدستون.

حول مائدة مستديرة ومببادرة مشرتكة مع الرئيسة، نظم معهد الدراسات األمنية مناقشة -١٠
حضرها خرباء وحلقة دراسية مفتوحة بشأن العدالة اجلنائية الدولية مع الرتكيز بشكل خاص على 

. وكان ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٦إىل ٤التكامل يف بريتوريا جبنوب أفريقيا، يف الفرتة من 
لدول األفريقية وخرباء يف حاضرًا يف هذه املائدة املستديرة ممثلون حكوميون رفيعو املستوى من ا

ميدان العدالة اجلنائية الدولية من أجل التقييم النقدي لدور احملاكم يف تأمني املساءلة وكيفية القيام 
على حنو أفضل مبالحقة مقرتيف اجلرائم الفظيعة حملياً. ورحبت الرئيسة باملشاركني يف املائدة 

تعزيز القدرة الوطنية على التحقيق يف اجلرائم الفظيعة املستديرة عن طريق رسالة فيديوية تتعلق بأمهية 
ومالحقة مقرتفيها.

٢
https://storify.com/TIntelmann/17july-international-criminal-justice-day/
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وشاركت رئيسة اجلمعية يف أحداث متعددة أكدت خالهلا بوجه خاص على أمهية التكامل -١١
واعتماد التشريع التنفيذي للقيام حمليًا مبالحقة مقرتيف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما 

تشرين ١٥و١٤لرئيسة إنتلمان إىل مواضيع منها التكامل يومي األساسي. وتطرقت ا
"أفريقيا واحملكمة اجلنائية الدولية" ُعقدت يف تونس ل أثناء حلقة عمل مكرسة ٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

العاصمة باجلمهورية التونسية ونظمتها مؤسسة املساعدة القانونية األفريقية ويف حزيران/ يونيه 
اء العنف اجلنسي أثناء الصراعات.بقمة لندن إل٢٠١٤

كما شاركت الرئيسة إنتلمان يف أحداث رفيعة املستوى مكرسة لتعزيز مبدأ التكامل املتوخى -١٢
يف نظام روما األساسي نظمها برملانيون من أجل العمل العاملي. ويف هذا السياق، تفاعلت السفرية 

ونس والسنغال والصومال والعراق وُعمان وغينيا إنتلمان مع برملانيني من األردن وتركيا وتوغو وت
وفلسطني والكامريون وكوت ديفوار ومايل واملغرب واليمن وقد أثارت معهم مسألة األمهية اليت 

يكتسيها التكامل.
وأبرزت الرئيسة كذلك أمهية الدور الذي تلعبه املنظمات اإلقليمية واألمم املتحدة يف توفري -١٣

النظم القضائية احمللية يف جمال التحقيق يف اجلرائم الفظيعة ومالحقة مرتكبيها.  املساعدة على تعزيز 
، على دور األمم املتحدة يف ٢٠١٤متوز/يوليه ١٧كما شددت الرئيسة إنتلمان، يف نيويورك يوم 

تعزيز التكامل أثناء احلدث الذي نظمته البعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة احتفاًال بيوم 
لعدالة اجلنائية الدولية وعنوان هذا احلدث "األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية: شريكان يف قيم ا

هيون سونغ، واألمني العام لألمم –مشرتكة." وحضر هذا احلدث رئيس احملكمة، القاضي سانغ 
سربا مون، واملستشار القانوين لألمم املتحدة السيد ميجيل دي-املتحدة، السيد بان كي 

شوارس، وتوىل سعادة سباستيانو كاردي، املمثل الدائم إليطاليا لدى األمم املتحدة توجيه أعمال 
هذا احلدث.

وعلى ضوء التقرير السنوي للمحكمة اجلنائية الدولية املرفوع إىل اجلمعية العامة لألمم -١٤
هاي الحظت فيها وجهت الرئيسة رسالة إىل كافة الدول األطراف يف نيويورك وال٧املتحدة

ذا االهتمام الذي أولته األمم املتحدة مؤخرًا ملسألة تعزيز القدرات احمللية  االهتمام املتزايد ورحبت 
على التصدي للجرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ودعت الدول إىل التشديد على 

أمهية مواصلة هذه اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة.
ت الرئيسة إنتلمان بإسهاب يف مبدأ التكامل خالل دورة إقليمية مكرسة للقانون وحتدث-١٥

الدويل نظمتها منظمة الدول األمريكية يف ريو دي جانريو، بالربازيل يف شهر آب/ أغسطس 
. ومت يف احملاضرات األخرى اليت ألقتها الرئيسة إنتلمان يف املؤسسات األكادميية يف كل من ٢٠١٤

٨وب أفريقيا وأوكرانيا والواليات املتحدة الرتكيز على إشاعة الوعي بأمهية التكامل.الربازيل وجن

.A/69/321األمم املتحدة ٣
ا الرئيسة إنتلمان ألقت حماضرات باألكادمييات الدبلوماسية يف كل من الربازيل وأوكرانيا ويف ٤ يف مجلة أنشطة اضطلعت 

ية موهايال بكييف وجامعة نيويورك وجامعة برازيليا وجامعة بريتوريا.جامعة كولومبيا ومعهد كييف للعالقات الدولية وأكادمي
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وظل اهلدف الذي سعت إىل حتقيقه أنشطة الرئيسة هو إبراز العمل التكاملي وخلق التآزر -١٦
ذه املسائل. وضاً  فيما بني شىت اجلهات الفاعلة العاملة 

حها آلية االستعراض الدوري الشامل لتشجيع الدول واغتنمت الرئيسة الفرصة اليت تتي-١٧
ذا االستعراض على قبول وتنفيذ التوصيات ذات الصلة بنظام روما األساسي، مبا يف  املشمولة 
ذلك وحيثما يقتضي األمر، تنفيذ نظام روما األساسي على صعيد التشريع احمللي. ويف هذا 

دول األطراف املشمولة باالستعراض أثناء السياق، خاطبت الرئيسة إنتلمان السلطات يف ال
الدورات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين لالستعراض الدوري الشامل اليت مل تقم حىت اآلن 
ا احمللية داعية إياها إىل تنفيذ  بإدراج اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي يف تشريعا

ا جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة. كما التوصيات ذات العالقة بالتكامل اليت أ وصاى 
دولة طرف أصدرت توصيات ذات صلة بالتكامل وأبرزت ٣٠خاطبت الرئيسة إنتلمان أكثر من 

وشجعت بتكرار الرئيسة إنتلمان الدول ٩هذه التوصيات عن طريق وسائط اإلعالم االجتماعي.
لتكامل مبا يف ذلك من خالل التوجه إىل األطراف على مواصلة إصدار توصيات ذات صلة با

جمموعة أصدقاء احملكمة اجلنائية الدولية يف جنيف ورحبت بالدعم الذي يقدمه االئتالف من أجل 
احملكمة اجلنائية الدولية إىل الدول األطراف يف هذا الصدد.

ا على ك-١٨ فالة احملاسبة فيما كما نوهت الرئيسة بأمهية اختاذ الدول تدابري استباقية لتعزيز قدر
ا. ومنها  خيص اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي يف االجتماعات الثنائية اليت عقد

والربازيل يف ٢٠١٤١٠االجتماعات اليت ُعقدت يف كوت ديفوار يف كانون الثاين/يناير 
باعتبار ذلك حيث مت إبراز أمهية اعتماد التشريع التنفيذي والنهوض بالتكامل ١١آب/أغسطس

ا على هامش  أولوية مشرتكة على جدول أعمال املناقشات وأثناء االجتماعات الثنائية اليت عقد
الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة.

وسلمت الرئيسة إنتلمان باجلهود اليت تبذهلا جهات فاعلة عديدة يف جمال تعزيز القدرات -١٩
ماد التشريع التنفيذي ذي الصلة باجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما احمللية. ورحبت باعت

األساسي من قبل إكوادور والسويد وقد بدأ نفاذ هذا التشريع يف آب/أغسطس ومتوز/يوليه 
، على التوايل.٢٠١٤

ونوهت الرئيسة إنتلمان أيضًا بدور االحتاد األورويب يف توفري القيادة السياسية املباشرة -٢٠
لدعم املايل للمنظمات العاملة يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب على املستويات احمللية. وا

١٢وناشدت الربملان األورويب، يف هذا الصدد، أن يواصل الدعم الذي يقدمه.

واستخدمت الرئيسة إنتلمان أدوات تواصل متنوعة إلثارة االهتمام منها النشرات الصحفية -٢١
١٣جتماعي وافتتاحيات الرأي.ووسائط اإلعالم اال

٥
Twitter:@TIntelmann and Facebook: https://www.facebook.com/TIntelmann

٦
http://icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR981.aspx

٧
http://icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR1036.aspx

٨
http://icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR1049.aspx
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، استفادت األمانة ومعها الرئيسة واملراكز التنسيقية، على صعيد تنفيذ ٢٠١٤ويف عام -٢٢
األنشطة التكاملية، من العمل الذي أّداه خبري استشاري فيما يتعلق بالتكامل داخل مكتب رئيسة 

اجلمعية مّول باالعتماد على موارد خارجة عن امليزانية.

الطلبات التي أبلغت بها األمانة الدول وغيرها من الجهات المعنية-رابعاً 

ICC-ASP/12/Res.4من القرار ٦تشري األمانة إىل الوالية املنصوص عليها يف الفقرة -٢٣

والذي مبوجبه رحبت اجلمعية "بتقرير أمانة مجعية الدول األطراف عن التقدم احملرز يف جمال تنفيذ 
ادل املعلومات بني احملكمة وبني الدول األطراف وغريها من اجلهات املعنية مبا يف واليتها لتسهيل تب

تمع املدين بغرض تعزيز الواليات القضائية احمللية ورحبت كذلك بالعمل  ذلك املنظمات الدولية وا
ا يف جم ال الذي أجنزته األمانة مبا يف ذلك دعوة الدول األطراف إىل تقدمي معلومات عن احتياجا

القدرة وتقدمي تقرير يف هذا الشأن إىل اجلمعية، وتطلب من األمانة أن تواصل، يف حدود املوارد 
املتاحة، تطوير اجلهود الرامية إىل تيسري تبادل املعلومات يف هذا الصدد وتقدمي تقرير إىل الدورة 

الثالثة عشرة للجمعية عن التقدم احملرز".
من القرار ٧شجعت األمانة، عمًال بالفقرة ٢٠١٤وز/يوليه مت٣١ومبوجب رسالتها املؤرخة -٢٤

تمع املدين، على التوايل، على تقدمي  اآلنف الذكر، الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية وا
ا. وتلقت األمانة ردًا من منظمة دولية  معلومات عن األنشطة ذات العالقة بالتكامل اليت تقوم 

ا يف جمال محاية الشهود والتعاون على املستويات الدولية واحدة بّينت األنشطة اليت تقوم 
واإلقليمية والوطنية. ومن األنشطة األخرى الوارد ذكرها املساعدة التشريعية املقدمة من أجل التعاون 
الدويل يف املسائل اجلنائية وتعزيز السلطات املركزية وإنشاء شبكات ومنتديات وتطوير أدوات متّكن 

املشتغلني بالعدالة اجلنائية من احلصول على معلومات ومساعدة عملية مفيدة. واملعلومات الدول و 
املتلقاة منشورة على املوقع الشبكي املتعلق بالتكامل.

متوز/ ٣١املؤرخة ICC-ASP/13/SP/50وباإلضافة إىل ذلك، ومبوجب املذكرة الشفوية -٢٥
الدول إىل تقدمي معلومات عن االحتياجات اليت ، ٦دعت األمانة، تطبيقًا للفقرة ٢٠١٤يوليه 

مل تتلق األمانة أي رد من ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٣١تبينتها واملتصلة ببناء القدرات. ولغاية 
الدول.

ا احملددة يف -٢٦ وحّددت األمانة عددًا من الدول اليت عّربت، يف حمافل شىت، عن احتياجا
ألدلة ومحاية الشهود. وتقرتح األمانة أن يتم، بالتعاون مع املركزين جمال بناء القدرات تشمل جتميع ا

التنسيقيني املشرتكني، االتصال مبمثلي هذه الدول والربط بينها وبني اجلهات الفاعلة القادرة على 
االت. توفري املساعدة يف هذه ا

-http://www.huffingtonpost.com/tiina-intelmann/from-the-ictr-to-the-iccانظر على وجه اخلصوص، ٩

_b_5107292.html وhttp://www.huffingtonpost.com/tiina-intelmann/the-day-of-international-

_b_5607160.html
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الموقع الشبكي الخاص بالتكامل-خامساً 

فل الشبكي اخلاص بالتكامل يهدف إىل توفري قاعدة معلوماتية عن تشري األمانة إىل أن احمل-٢٧
األحداث ذات الصلة بالتكامل والتعرف على اجلهات الفاعلة الرئيسية وأنشطتها وتيسري 
تمع املدين واجلهات املتلقية،  االتصاالت فيما بني الدول املاحنة واملنظمات الدولية واإلقليمية وا

ل يف تعزيز القدرة الوطنية على التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق وذلك خدمة للهدف املتمث
تمع الدويل ومالحقة مقرتفيها. وتظل تؤمن بأن األداة اليت يوفرها املوقع الشبكي املكرس هلذا  ا
الغرض ييسر إىل حد كبري االتصال وتبادل املعلومات فيما بني شرحية عريضة من اجلهات الفاعلة 

اء باالحتياجات احلالية لبناء القدرات يف جمال العدالة اجلنائية الدولية. وهذا املوقع الشبكي بغية الوف
املكرس هلذا الغرض هو حمفل حمايد ميكن أن تستخدمه اجلهات املاحنة واجلهات املتلقية على حد 

سواء.
ا الشبكي من خالل وحتقيقاً هلذه الغاية، واصلت األمانة تعزيز املعلومات املتاحة على موقعه-٢٨

إدراج املزيد من املعلومات املركزة حول موارد التكامل. وقد اضطلعت األمانة مبشروع رائد تقدمت 
تمع املدين أن تقدم معلومات عن  يف إطاره بالطلب إىل عدد حمدود من اجلهات املعنية يف ا

ديدة. ومن بني الردود أنشطتها مستخدمة نسق "استمارة اجلهات الفاعلة يف جمال التكامل" اجل
الواردة ما متثل يف معلومات عن ثالثة من أهم جماالت عملها وتوضيح ألنشطتها وللمناطق اليت 
اضطلعت فيها بأعماهلا. وهذه الردود ُنشرت على املوقع الشبكي اخلاص بالتكامل التابع جلمعية 

كافة فئات اجلهات املعنية الدول األطراف. ونقلت األمانة يف وقت الحق االستمارة اجلديدة إىل
تمع املدين من خالل رسالتها املؤرخة  متوز/يوليه ٣١أي الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية وا

,٢٤املشار إليها يف الفقرة ٢٠١٤
املتعلقة Extranetوتشري األمانة إىل أنه سعيًا جلعل البيانات الواردة سابقًا على صفحة -٢٩

ا نقلت هذه البيانات إىل املوقع الشبكي على اإلنرتنت بالتكامل متاحة ومي سرة االستخدام، فإ
وتواصل األمانة نشر ٢٠١٣.١٤التابع جلمعية الدول األطراف وذلك يف شهر شباط/فرباير 

معلومات متلقاة عن االحتياجات من املساعدة التقنية فضًال عن مشاريع بناء القدرة وذلك على 
املوقع الشبكي.

"موارد التكامل" تنطوي ب تمل الصفحات املكرسة للتكامل أيضًا على صفحة خاصة وتش-٣٠
على قائمة من الوثائق الرئيسية ذات الصلة بعمل التكامل، مبا يف ذلك تشريع تنفيذي منوذجي 

وتقارير رئيسية حول كيفية تطوير القدرة احمللية على مالحقة مقرتيف اجلرائم الفظيعة.

الخالصة-سادساً 

تواصل األمانة حتقيق تقدم يف تنفيذ واليتها، يف حدود املوارد املتاحة. وفيما يتعلق بواليتها -٣١
ا تلقت عددًا حمدودًا جدًا من الردود على  املتمثلة يف تيسري تبادل املعلومات، تالحظ األمانة أ

١٠
http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/Pages/default.aspx
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ا الشفوية، املؤرخة  اد استعراض سواء مما يشكل حتديًا يف معرض إعد٢٠١٤متوز/يوليه ٣١مذكر
ا  لالحتياجات من املساعدة التقنية بالنسبة للدول أو األنشطة ذات الصلة بالتكامل اليت تقوم 
اجلهات املعنية. وتكرر األمانة يف هذا الصدد احلاجة إىل إدارة الشؤون املتعلقة بالتوقعات 

واالستمرار يف الوقت ذاته يف تطوير وتنفيذ هذه الوالية.
ــــــــ


