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اجلزء األول 

 الوقائع 
مقدمة   ألف -

مبوجب القرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسـي للمحكمـة  - ١
اجلنائيـة الدوليـة يف جلسـتها الثالثـة املعقـودة يف ٩ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢(١)، عقـــدت اجلمعيــة 
االســتئنافني األول والثــاين مــن دورــا األوىل يف مقــر األمــم املتحــــدة يف الفـــترة مـــن ٣ إىل 

٧ شباط/فرباير ٢٠٠٣ والفترة من ٢١ إىل ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ على التوايل. 
ـــة العامــة ٢٣/٥٧ املــؤرخ ١٩ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٢،  وعمـال بقـرار اجلمعي - ٢
ووفقا للنظام الداخلي جلمعية الدول األطراف(٢)، دعا األمني العام لألمم املتحدة مجيـع الـدول 
األطراف يف نظام روما األساسي إىل املشاركة يف الدورات املستأنفة. ووجـهت الدعـوة أيضـا 
إىل الــدول األخــرى الــيت وقَّعــت علــى النظــام األساســي أو الوثيقــة اخلتاميــة للمشـــاركة يف 

الدورات بصفة مراقب. 
وعمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة، ووفقـا للمـادة ٩٢ مـن النظـام الداخلـي جلمعيـة الــدول  - ٣
ــي  األطـراف، ُوجـهت الدعـوة أيضـا للمشـاركة بصفـة مراقـب يف الـدورات املسـتأنفة، إىل ممثل
املنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانـات الـيت تلقـت دعـوة دائمـة مـن اجلمعيـة العامـة 
عمال بقراراا ذات الصلة(٣) فضال عن ممثلي منظمات حكومية دوليـة إقليميـة وهيئـات دوليـة 
أخرى ُوجهت الدعوة إليهم حلضور مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعـين بإنشـاء 
ــة  حمكمـة جنائيـة دوليـة، رومـا، حزيـران/يونيـه – متـوز/يوليـه ١٩٩٨)، واملعتمديـن لـدى اللجن

التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو الذين وجهت مجعية الدول األطراف الدعوة إليهم. 
عالوة على ذلك، ووفقا للمـادة ٩٣ مـن النظـام الداخلـي، فقـد حضـر أعمـال مجعيـة  - ٤
الـدول األطـراف أو شـارك فيـها املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت ُوجـهت إليـها الدعـوة حلضــور 
ـــجلت لــدى اللجنــة التحضرييــة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أو هلــا مركــز  مؤمتـر رومـا أو س
استشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة وهلـا أنشـطة ذات صلـة بأنشـطة 

احملكمة. 
ووفقا للمادة ٩٤ من النظـام الداخلـي، فـإن الـدول التاليـة الـيت ُوجـهت إليـها الدعـوة  - ٥
خـالل الـدورة األوىل للحضـور أثنـاء أعمـال اجلمعيـة، باسـتثناء الـدول الـيت أصبحـت طرفــا يف 
ـــابوا غينيــا  النظـام األساسـي واصلـت مشـاركتها يف الـدورات املسـتأنفة بتلـك الصفـة وهـي: ب
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اجلديـدة، بـاالو، بوتـان، تركمانسـتان، توغـو، توفـالو، جـزر كـوك، مجهوريـة كوريـا الشــعبية 
الدميقراطيـة، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية، روانـدا، سـانت كيتـس ونيفيـــس، ســوازيلند، 
سورينام، الصومال، غرينادا، غينيا االستوائية، فــانواتو، كريبـاس، لبنـان، مـالديف، موريتانيـا، 

ميامنار، نيوي، واليات ميكرونيزيا املوحدة. 
ـــرباير ٢٠٠٣، دعــوة  وقـررت اجلمعيـة، يف جلسـتها السادسـة املعقـودة يف ٣ شـباط/ف - ٦
ممثل احملكمة اخلاصة لسرياليون للمشاركة يف مداوالا، بصفة مراقـب دون أن يكـون لـه حـق 

التصويت. 
 I CC-ASP/1/INF/1/Add.1 وترد قائمة الوفـود إىل الدورتـني املسـتأنفتني يف الوثيقتـني - ٧

و ICC-ASP/1/INF/1/Add.2، على التوايل. 
ـــة الــدول األطــراف معــايل مســو األمــري  وقـد افتتـح الدورتـني املسـتأنفتني رئيـس مجعي - ٨

زيد رعد زيد احلسني (األردن). 
أما مكتب الدورة األوىل، مستثىن منه أملانيا اليت ختلت عن مهامها يف املكتب وحلـت  - ٩
مالطة حملها يف اجللسـة السادسـة للجمعيـة، املعقـودة يف ٣ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣، فقـد واصـل 

عمله يف الدورتني املستأنفتني على النحو التايل: 
الرئيس: 

معايل مسو األمري زيد رعد زيد احلسني (األردن) 
نائبا الرئيس: 

السيد أليو إبراهيم كانو (سرياليون) 
السيد فيليب باوليو (أوروغواي) 

املقرر: 
السيد الكسندر مارشيك (النمسا) 

أعضاء املكتب اآلخرون: 
إكوادور، بريو، ترينيـداد وتوبـاغو، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، رومانيـا، 
صربيا واجلبل األسود(٤)، غـابون، قـربص، كرواتيـا، مـالطة، اململكـة املتحـدة 
لربيطانيـا العظمـــى وأيرلنــدا الشــمالية، منغوليــا، ناميبيــا، الــنرويج، النمســا، 

نيجرييا، نيوزيلندا، هولندا. 



03-341353

 

ICC-ASP/1/3/Add.1

كذلـك واصلـت جلنـة وثـائق التفويـض عملـها يف الدورتـــني املســتأنفتني علــى النحــو  - ١٠
التايل: أوغندا، أيرلندا، باراغواي، بنن، سلوفينيا، فرنسا، فيجي، هندوراس، يوغوسالفيا. 

وقام السيد فاكالف ميكولكا، مدير شعبة التوثيق التابعة ملكتب الشؤون القانونيـة يف  - ١١
األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، مبهمـــة أمــني اجلمعيــة. وقدمــت شــعبة التوثيــق خدمــات فنيــة 

للجمعية. 
ويف اجللسـة السادسـة، املعقـودة يف ٣ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣، أقـــرت اجلمعيــة جــدول  - ١٢

 ،(٥)(ICC-ASP/1/1/Add.1) األعمال التايل
إقرار جدول األعمال  - ١

وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة األوىل (املستأنفة)  - ٢
تنظيم العمل  - ٣

انتخاب القضاة  - ٤
انتخاب املدعي العام  - ٥

اقتراح املكتب بشأن اجتماعات الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان  - ٦
تقرير املكتب بشأن تعيني املراجع اخلارجي للحسابات  - ٧

توصيات بشأن انتخاب املسجل  - ٨
انتخاب أعضاء اللجنة املعنية بامليزانية والشؤون املالية  - ٩

فتح باب الترشيح ألعضاء جملـس إدارة الصنـدوق االسـتئماين لصـاحل ضحايـا  - ١٠
اجلرائم اخلاضعة الختصاص احملكمة وأسر هؤالء الضحايا 

مسائل أخرى.  - ١١
 

النظـر يف القضايـا املطروحـة يف جـدول أعمـــال اجلمعيــة خــالل االســتئنافني  باء -
األول والثاين من الدورة األوىل   

وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة األوىل (املستأنفة)  - ١
قبلت اجلمعية، يف جلستها الثامنــة املعقـودة يف ٧ شـباط/فـرباير، وثـائق تفويـض ممثلـي  - ١٣
تيمــور - ليشــيت ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة ومجهوريــة كوريــا وجيبــويت وزامبيــــا وســـاموا 
وكولومبيـا ومـالوي ومالطـة، وهـي الـدول التسـع الـيت أصبحـــت أطرافــا منــذ الــدورة األوىل 
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املعقودة يف أيلول/سبتمرب على أساس أن تقوم كــل مـن جيبـويت وزامبيـا وكولومبيـا ومـالوي، 
اليت مل تقدم وثائق تفويض رمسية بعد، بتقدمي هذه الوثائق يف أقرب وقت ممكن. 

وقبلـت اجلمعيـة، يف جلسـتها الثانيـة عشـــرة، املعقــودة يف ٢٣ نيســان/أبريــل، وثــائق  - ١٤
تفويض ممثلي بربادوس وسانت فنسنت وجزر غرينادين، الدولتني اللتــني أصبحتـا طرفـني منـذ 

الدورة املستأنفة األوىل على أساس أن تقدما وثائق تفويض رمسية يف أقرب وقت ممكن. 
 

انتخاب القضاة  - ٢
ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف ٣ شباط/فرباير، قـررت اجلمعيـة، بنـاء علـى توصيـة  - ١٥
املكتب، وألغراض انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، أن تستمر كل جلسـة للجمعيـة إىل 
أن حيصل العدد املطلوب من املرشحني جلميع املقـاعد الـيت ينبغـي ملؤهـا علـى أكـرب عـدد مـن 
األصـوات بـاقتراع واحـد أو أكـثر وتكـون الغالبيـة املتمثلـة يف ثلثـي الـدول األطـراف حـــاضرة 
ـــن انتخبــوا قضــاة بــأم قــد  وتقـوم بـالتصويت. ونتيجـة لذلـك، سـيعترب مجيـع املرشـحني الذي

انتخبوا يف نفس اجللسة بصرف النظر عما إذا كان االقتراع قد استمر ملدة يوم أو أكثر. 
ويف اجللسة ذاا، كـرر املكتـب نـداءه إىل الـدول األطـراف بـأن تتجنـب الدخـول يف  - ١٦
ترتيبات لتبادل الدعم فيما يتعلق باالنتخابات. إىل جانب ذلـك، أوصـت اجلمعيـة بـأال يكـون 
مجيع املرشحني حاضرين يف غرفة االجتماع يف مجيع األوقات الـيت تقـوم فيـها اجلمعيـة بعمليـة 

التصويت. 
ـــة يف  ويف اجللسـة السـابعة، املعقـودة يف الفـترة ٤ إىل ٧ شـباط/فـرباير، شـرعت اجلمعي - ١٧
انتخـاب ١٨ قاضيـا للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة وفقـا لألحكـــام ذات الصلــة مــن نظــام رومــا 

  .ICC-ASP/1/RES.3 و ICC-ASP/1/RES.2 األساسي وللقرارين
وقد انتخب املرشحون التالية أمساؤهم قضاة للمحكمة اجلنائية الدولية:  - ١٨

رينيــه بالمتــان (بوليفيــا) (القائمــة بــاء، أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــــارييب، 
ذكر)(٦)؛ 

موريــن هــاردينغ كــالرك (أيرلنــدا) (القائمــة ألــف، جمموعــة أوروبــا الغربيـــة ودول 
أخرى، أنثى)؛ 

فاتوماتا دميبيلي ديارا (مايل) (القائمة ألف، الدول األفريقية، أنثى)؛ 
أدريان فولفورد (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية) (القائمـة ألـف، 

جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، ذكر)؛ 
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كارل هدسون - فيليبس (ترينداد وتوباغو) (القائمــة ألـف، أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة 
البحر الكارييب، ذكر)؛ 

كلود جوردا (فرنسا) (القائمة ألف، جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، ذكر)؛ 
هانز بيتركول (أملانيا) (القائمة ألف، جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، ذكر)؛ 

فيليب كريش (كندا) (القائمة باء، جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، ذكر)؛ 
(القائمة باء، جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، ذكر)؛  إركي كوروال (فنلندا) 

أكوا كوينهيا (غانا) (القائمة باء، الدول األفريقية، أنثى)؛ 
إلـيزابيث أوديـو بنيتـو (كوسـتاريكا) (القائمـة ألـف، أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة البحــر 

الكارييب، أنثى)؛ 
جورجيوس م. بيكيس (قربص) (القائمة ألف، الدول اآلسيوية، ذكر)؛ 
نيفانيثيم بيالي (جنوب أفريقيا) (القائمة باء، الدول األفريقية، أنثى)؛ 

مورو بولييت (إيطاليا) (القائمة باء، جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، ذكر)؛ 
تويلوما نريوين ساليدي (ساموا) (القائمة ألف، الدول اآلسيوية، ذكر)؛ 

سانغ - هيون سونغ (مجهورية كوريا) (القائمة ألف، الدول اآلسيوية، ذكر)؛ 
سيلفيا هيلينا دي فيغرييدو ستاينر (الربازيل) (القائمـة ألـف، أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة 

البحر الكارييب، أنثى)؛ 
أنيتا أوساكا (التفيا) (القائمة باء، دول أوروبا الشرقية، أنثى). 

وأجــرت اجلمعيــة ٣٣ عمليــة اقــتراع. ففــــي اجلولـــة األوىل كـــان عـــدد البطاقـــات  - ١٩
املودعة ٨٥، وكانت اثنتـان منـها غـري صحيحتـني و ٨٣ منـها صحيحـة. وكـان عـدد الـدول 
األطراف اليت أدلت بأصواا ٨٣ دولـة؛ وكـانت غالبيـة الثلثـني املطلوبـة هـي ٥٦ دولـة. وقـد 
ــراف  حصـل املرشـحون التاليـة أمسـاؤهم علـى أعلـى األصـوات وعلـى غالبيـة ثلثـي الـدول األط
ـــا دميبيلــي ديــارا  احلـاضرة واملصوتـة: موريـن هـاردينغ كـالرك (أيرلنـدا) (٦٥ صوتـا)؛ فاتومات
– هيون سونغ (مجهورية كوريا) (٦٣ صوتـا)؛ سـيلفيا هيلينـا دي  (مايل) (٦٥ صوتا)؛ سانغ 
فيغرييدو ستاينر (الربازيل) (٦١ صوتا)؛ أكـوا كوينـهيا (غانـا) (٦٠ صوتـا)؛ إلـيزابيت أوديـو 

بنيتو (كوستاريكا) (٦٠ صوتا)؛ نيفانيثيم بيالي (جنوب أفريقيا) (٥٦ صوتا). 
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ويف اجلولــة الثالثــة، كــان عــدد البطاقــات املودعــة ٨٥، وكــانت اثنتــان منــها غـــري  - ٢٠
صحيحتني و ٨٣ منها صحيحة. وكان عدد الـدول األطـراف الـيت أدلـت بأصواـا ٨٣ دولـة 
وكانت غالبية الثلثني املطلوبة هي ٥٦ دولة. وقد حصل كارل هدسـون - فيليبـس (ترينيـداد 
وتوبـاغو) (٥٦ صوتـا) علـى أعلـى عـدد مـن األصـوات، وعلـى غالبيـة ثُلثـي الـدول األطــراف 

احلاضرة واملصوتة. 
ويف اجلولـة الرابعـــة، كــان عــدد البطاقــات املودعــة ٨٥؛ وكــانت اثنتــان منــها غــري  - ٢١
صحيحتني و ٨٣ منها صحيحة. وكان عدد الدول األطراف اليت أدلـت بأصواـا ٨٣ دولـة، 
وكـانت غالبيـة الثلثـني املطلوبـة هـي ٥٦ دولـة. وقـد حصـل املرشـحون التاليـة أمســاؤهم علــى 
أعلى عدد من األصوات، وعلى غالبية ثلثي الدول األطـراف احلـاضرة واملصوتـة: جورجيـوس 
م. بيكيــس (قــربص) (٦٠ صوتــا)؛ فيليــب كــريش (كنــدا) (٥٧ صوتــا)؛ إيركــي كـــوروال 

(فنلندا) (٥٦ صوتا). 
ويف اجلولـة التاسـعة، كـان عـدد البطاقـات املودعـة ٨٥ ومل تكـن هنـاك أي منـها غــري  - ٢٢
صحيحـة وكـانت ٨٥ منـها صحيحـة؛ وكـــان عــدد الــدول األطــراف الــيت أدلــت بأصواــا 
٨٥ دولـة. وكـانت غالبيــة الثلثــني املطلوبــة هــي ٥٧ دولــة. وقــد حصــل املرشــحون التاليــة 
أمسـاؤهم علــى أعلــى عــدد مــن األصــوات، وعلــى غالبيــة ثلثــي الــدول األطــراف احلــاضرة 
واملصوتــة: أدريــان فولفــورد (اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــــمالية) (٥٩ 

صوتا)؛ وأنيتا أوساكا (التفيا) (٥٩ صوتا) وهانز بيتر كول (أملانيا) (٥٧ صوتا). 
ويف اجلولـة الثالثـة عشـرة، كـان عـدد البطاقـات املودعـة ٨٤؛ ومل تكـن أي منـها غــري  - ٢٣
ـــدول األطــراف الــيت أدلــت بأصواــا  صحيحـة؛ وكـانت ٨٤ منـها صحيحـة؛ وكـان عـدد ال
٨٤ دولة؛ وكانت أغلبية الثلثني املطلوبة ٥٦ دولة. وقد حصل السيد رينيـه بالمتـان (بوليفيـا) 
(٥٧ صوتـا) علـى أكـرب عـدد مـن األصـوات وعلــى ثلثــي أغلبيــة الــدول األطــراف احلــاضرة 

واملصوتة. 
ويف اجلولة احلادية والعشـرين، كـان عـدد البطاقـات املودعـة ٨٥؛ ومل تكـن أي منـها  - ٢٤
غري صحيحة؛ وكانت ٨٥ منها صحيحة؛ وكـان عـدد الـدول األطـراف الـيت أدلـت بأصواـا 
٨٥ دولة؛ وكانت أغلبيـة الثلثـني املطلوبـة ٥٧ دولـة؛ وحصـل السـيد مـاورو بوليـيت (إيطاليـا) 
(٥٨ صوتـا) علـى أكـرب عـدد مـن األصـوات وعلــى ثلثــي أغلبيــة الــدول األطــراف احلــاضرة 

واملصوتة. 
ويف اجلولـة الثامنـة والعشـرين، كـان عـدد البطاقـات املودعـة ٨٥؛ ومل تكـن أي منـــها  - ٢٥
غري صحيحة؛ وكانت ٨٥ منها صحيحة؛ وكـان عـدد الـدول األطـراف الـيت أدلـت بأصواـا 



03-341357

 

ICC-ASP/1/3/Add.1

ـــا نــريوين ســليد  ٨٥ دولـة؛ وكـانت أغلبيـة الثلثـني املطلوبـة ٥٧ دولـة؛ وحصـل السـيد تويلوم
(سـاموا) (٥٨ صوتـا) علـى أكـرب عـدد مـن األصـوات وعلـــى ثلثــي أغلبيــة الــدول األطــراف 

احلاضرة واملصوتة. 
ويف اجلولة الثالثة والثالثني، كان عدد البطاقات املودعة ٨٤؛ ومل تكـن أي منـها غـري  - ٢٦
صحيحة؛ وكانت ٨٤ منـها صحيحـة؛ وامتنعـت ٤ دول عـن التصويـت. وكـان عـدد الـدول 
األطراف اليت أدلـت بأصواـا ٨٠ دولـة؛ وكـانت أغلبيـة الثلثـني املطلوبـة ٥٤ دولـة؛ وحصـل 
السيد كلود جوردا (فرنسـا) (٥٧ صوتـا) علـى أكـرب عـدد مـن األصـوات وعلـى ثلثـي أغلبيـة 

الدول األطراف احلاضرة واملصوتة. 
 

سحب القرعة عمال بالفقرة ٩ (ب) من املادة ٣٦ من نظام روما األساسي 
فـــي اجللســـــة الثامنــــــة، املعقـــــودة فـــــي ٧ شــباط/فربايــــر، قــــام الرئيــس، عمـــــال  - ٢٧
بالفقرة ٢١ من القــرار ICC-ASP/1/Res.2 بعملية السحب بالقرعة الختيار القضـاة املنتخبـني 
للعمل ملدة ثـالث سـنوات والقضـاة املنتخبـني للعمـل ملـدة سـت سـنوات، علـى التـوايل، وفقـا 

للفقرة ٩ (ب) من املادة ٣٦ من النظام األساسي. 
 

القضاة املنتخبون للعمل ملدة ثالث سنوات  (أ)
جرى اختيار القضاة التالية أمساؤهم بالترتيب األجبدي للعمل ملدة ثالث سنوات:  - ٢٨

أنيتا أوساكا (التفيا)، تويلوما نريوين سليد (سـاموا)، سـانغ – هـني سـونغ (مجهوريـة 
كوريا)، أكوا كوينيهيا (غانا)، هانس بيتر كاول (أملانيا)، إركي كوروال (فنلندا). 

 
القضاة املنتخبون للعمل ملدة ست سنوات  (ب)

جرى اختيار القضاة التالية أمساؤهم بالترتيب األجبدي للعمل ملدة ست سنوات:  - ٢٩
روين بالمتـان (بوليفيـا)؛ مــاورو بوليــيت (إيطاليــا)؛ جوجيــوس م. بيكيــس (قــربص)؛ 

نافانيتيم بيالي (جنوب أفريقيا)، كلود جوردا (فرنسا)؛ فيليب كريش (كندا). 
القضاة الباقون املنتخبون للعمل ملدة تسع سنوات  (ج)

سيعمل القضاة الباقون التالية أمساؤهم ملدة تسع سنوات:  - ٣٠
إلـيزابيت أوديـو بينيتـو (كوسـتاريكا)؛ فاتوماتـا دمبيلـي ديـارا (مـايل)؛ ســـيلفيا هيلينــا 
دي فيغـريدو سـتينر (الـربازيل)؛ أدريـن فولفـورد (اململكـة املتحـــدة لربيطانيــا العظمــى 
وأيرلنـدا الشـمالية)؛ موريـن هـاردينغ كـــالرك (أيرلنــدا)؛ كــارل هدســون – فيليبــس 

(ترينيداد وتوباغو). 
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بدء فترة خدمة القضاة 
يف اجللسة السادسة، املعقــودة يف ٣ شـباط/فـرباير، قـررت اجلمعيـة، بنـاء علـى توصيـة  - ٣١
من املكتب، أن فترة قضاة احملكمة اجلنائية الدولية الذيـن اختـارم اجلمعيـة سـتبدأ اعتبـارا مـن 
١١ آذار/مارس التايل ملوعد االنتخاب. وقـررت اجلمعيـة أن فـترة قـاض جـرى انتخابـه ليحـل 

حمل قاض مل تنته فترته سوف تبدأ عند موعد االنتخاب وتنتهي مع انتهاء الفترة. 
 

انتخاب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية  - ٣
يف اجللسـة الثامنـة، املعقـودة يف ٧ شـباط/فـرباير، قـررت اجلمعيــة، بنــاء علــى توصيــة  - ٣٢
من املكتب، متديد فترة الترشيح ملنصب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليـة وقـررت أيضـا 
أن متتد الفترة مـن ٢٤ آذار/مـارس إىل ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. ونظـرا إىل ضـرورة بـذل كـل 
I، شــجع  CC-ASP/1/Res.2 ـــق اآلراء، أنــه عمــال بــالقرار جـهد النتخـاب املدعـي العـام بتواف
ـــأن تتشــاور  املكتـب مـن جديـد الـدول األطـراف، علـى غـرار مـا فعلـه يف الـدورة األوىل(٧)، ب
بصـورة غـري رمسيـة أوال قبـل تسـليم الترشـيحات الرمسيــة إىل األمانــة العامــة. ويف ختــام فــترة 

الترشيح جرى استالم ترشيح مرشح واحد. 
ويف اجللسة نفسها، أحاطت اجلمعية علما بقرار املكتـب املتخـذ عمـال بـالفقرتني ١٤  - ٣٣
و ٢٤ من القرار ICC-ASP/1/Res.2 بأن جيري انتخاب املدعي العام خـالل االسـتئناف الثـاين 

للدورة األوىل املعقود يف نيسان/أبريل. 
ويف جلسـتها التاسـعة، املعقـودة يف ٢١ نيسـان/أبريـل، شـــرعت اجلمعيــة يف انتخــاب  - ٣٤
املدعـي العـام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، وأجـرت اقتراعـا سـريا وفقـــا لألحكــام ذات الصلــة 
مـن نظــــام رومـــا األساسـي وذلـك علـى الرغـم مـن التوصـل إىل توافـق يف اآلراء وفقـا للقــرار 
ICC-ASP/1/Res.2 بشـأن أحـد املرشـحني ملنصـب املدعـي العـام عقـب مشـاورات غـري رمسيــة 

استغرقت عدة أشهر. 
ويف اجللسة نفسها، انتخب السـيد لويـس مورينـو أوكـامبو (األرجنتـني) مدعيـا عامـا  - ٣٥
للمحكمة اجلنائية الدولية، بعـد احلصـول علـى األغلبيـة املطلقـة مـن األعضـاء يف مجعيـة الـدول 
األطراف، وكان عدد البطاقات املودعة ٧٨؛ ومل تكـن أي منـها غـري صحيحـة. وكـانت ٧٨ 
منها صحيحة؛ وكان عدد الـدول األطـراف ٧٨ دولـة؛ وكـانت األغلبيـة املطلوبـة ٤٤ دولـة، 

وقد حصل السيد مورينو أوكامبو على ٧٨ صوتا. 
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بدء فترة خدمة املدعي العام 
يف جلستها التاسعة، املعقودة يف ٢١ نيسان/أبريل، قررت اجلمعيـة، بنـاء علـى توصيـة  - ٣٦
املكتـــب، أن تبـــدأ فـــترة خدمـــة املدعـــي العـــام للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة اعتبـــارا مـــــن 

١٦ حزيران/يونيه التايل ملوعد االنتخاب. 
 

اقتراح من املكتب بشأن اجتماعات الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان  - ٤
يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف ٧ شباط/فرباير، قررت اجلمعيـة، بنـاء علـى اقـتراح مـن  - ٣٧
املكتب، أن جيتمع الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان خالل الدورات السـنوية جلمعيـة 
الدول األطراف. وسيعقد أول اجتماع مـن هـذا النـوع يف عـام ٢٠٠٣ خـالل الـدورة الثانيـة 
للجمعيـة يف أيلـول/سـبتمرب. وينبغـي أن ختصـص جلسـتان أو ثـالث مـــن اجتماعــات اجلمعيــة 

للفريق العامل اخلاص وأن يتكرر هذا النمط، حسب االقتضاء، سنويا. 
باإلضافـة إىل ذلـك، أحـاطت اجلمعيـة علمـا، باالسـتناد إىل تقريـر املكتـب، بفكــرة أن  - ٣٨
يعقد الفريق العامل اخلاص اجتماعات ما بـني الـدورات، إال أـا قـررت أنـه ال ميكنـها التقـدم 
ـــا علــى بعــض الوفــود أن تبعــث مبمثلــني هلــا إىل  بـأي توصيـة إذ قـد يكـون مـن الصعـب مالي
االجتماعات اليت تعقد بـني الـدورات وأنـه بذلـك قـد يكـون مـن املسـتحب أن جيتمـع الفريـق 
العامل اخلاص خـالل الـدورات السـنوية جلمعيـة الـدول األطـراف. إال أن هـذه الفكـرة ظلـت 

مطروحة يف حال أرادت أي من احلكومات أن متول عقد اجتماع ما بني الدورات. 
 

تقرير املكتب بشأن تعيني املراجع اخلارجي للحسابات  - ٥
يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف ٧ شباط/فرباير، أحاطت اجلمعيـة علمـا بتقريـر املكتـب  - ٣٩
الذي أفاد أن مكتب مدير اخلدمات العامـة التـابع للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة عمـم يف تشـرين 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ طلبا بتقدمي اقتراح بشأن مراجع احلسابات اخلارجي على بعثـات الـدول 
األطـراف يف الهـاي وبروكسـل؛ وبأنـه يف ضـوء طلبـــات الــدول األطــراف توفــري مزيــد مــن 
الوقت، جرى تأجيل املوعد النهائي إىل ١٥ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣. وبنـاء علـى ذلـك، قـررت 
ـــرا عــن التطــورات األخــرى الــيت تتعلــق بتعيــني مراجــع  اجلمعيـة أن يقـدم املكتـب إليـها تقري
ـــة خــالل االســتئناف الثــاين لدورــا األوىل يف نيســان/أبريــل  احلسـابات اخلـارجي إىل اجلمعي
٢٠٠٣. كما طلب من بعثات الدول األطراف املهتمة إبالغ سلطاا املختصة بتأجيل املوعـد 

النهائي لتقدمي املقترحات. 
ــــت اجلمعيـــة أن  ويف جلســتها احلاديــة عشــرة، املعقــودة يف ٢٢ نيســان/أبريــل، ُأبلغ - ٤٠
املكتب، وهو يتصرف مبوجب التفويض املسند إليه مـن اجلمعيـة(٨)، قـد عـني مكتـب مراجعـة 
احلسابات الوطين يف اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية كمراجـع حسـابات 

للمحكمة اجلنائية الدولية لفترة أربع سنوات. 
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توصيات بشأن انتخاب املسجل  - ٦
ويف اجللسـة التاسـعة، املعقـودة يف ٢١ نيسـان/أبريـل، ُأبلغـت اجلمعيـة بأنـــه مت اســتالم  - ٤١
) من هيئـة الرئاسـة. وقـررت اجلمعيـة، بنـاء  ICC-ASP/1/11) قائمة باملرشحني ملنصب املسجل
على توصية من املكتب، أن تباشر العمل على أساس أن ينظـر فريـق عـامل تـابع للمكتـب مـن 
جديـد يف القائمـة وأن يقـدم توصيـات بشـأن انتخـاب املسـجل كيمـا تنظـر فيـها اجلمعيـة. ومت 
تشــكيل الفريــق العــــامل التـــابع للمكتـــب برئاســـة نـــائب الرئيـــس الســـفري فيليـــب بـــاوليو 

(أوروغواي). 
ويف اجللسة ١٢، املعقودة يف ٢٣ نيسان/أبريل، اعتمدت اجلمعية بتوافـق اآلراء وبنـاء  - ٤٢
علـى توصيـة مـن املكتـب التوصيـة ICC-ASP/1/recommendation 1 الـيت تدعـو إىل أن ينتقــل 
 (I CC-ASP/1/11) القضاة إىل انتخاب املسجل على أسـاس القائمـة الـيت قدمتـها هيئـة الرئاسـة

وفقا للقاعدة ١٢ من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات(٩). 
 

انتخاب أعضاء اللجنة املعنية بامليزانية والشؤون املالية  - ٧
يف اجللسـة الثامنـة، املعقـودة يف ٧ شـباط/فـرباير، قـررت اجلمعيــة، بنــاء علــى توصيــة  - ٤٣
املكتب، أن متدد فترة ترشيح مرشحني لعضويـة اللجنـة املعنيـة بامليزانيـة والشـؤون املاليـة، الـيت 
بدأت يف ١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ وكان من املفروض أن تنتهي يف ١٥ شـباط/فـرباير 

٢٠٠٣ إىل ٧ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
ويف اجللسة نفسها، كلفت اجلمعية الرئيس بتمديد فترة الترشيح مرة أخـرى يف حـال  - ٤٤
عدم احلصول علـى عـدد كـاف مـن املرشـحني حبلـول املوعـد النـهائي املؤجـل. وبـالنظر لعـدم 
احلصول على عدد كاف من املرشحني لغايــة املوعـد النـهائي املؤجـل، فقـد مـدد الرئيـس فـترة 

الترشيح مرة أخرى لغاية ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
ويف اجللسـة العاشـرة، املعقـودة يف ٢١ نيســـان/أبريــل، شــرعت اجلمعيــة يف انتخــاب  - ٤٥
األشـخاص التاليـة أمسـاؤهم كأعضـاء يف اللجنـة املعنيـة بامليزانيـة والشـؤون املاليـة وفقـــا للقــرار 

 :ICC-ASP/1/Res.5

السيد ليمربت داه كيندجي (بنن) 
السيد ديفيد دتون (استراليا) 

السيد إدواردو غاالردو أباريسيو (بوليفيا) 
السيد فوزي غرايبه (األردن) 
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السيد ميونغ – جي هاهن (مجهورية كوريا) 
السيد بيتر لوفل (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) 

السيد جون ف. س. مووانغا (أوغندا) 
السيد كارل باشكي (أملانيا) 

السيد ميشيل – إتيني تيلمانز (بلجيكا) 
السيد سانتياغو وينس أرنابال (أوروغواي) 

ووفقــا للفقــرة ١١ مــن القــرار ICC-ASP/1/Res.5، اســتغنت اجلمعيــة عــــن إجـــراء  - ٤٦
ــة  اقـتراع سـري وانتخبـت بتوافـق اآلراء مرشـحني مـن الـدول اآلسـيوية؛ ودول أمريكـا الالتيني
ومنطقة البحر الكارييب، ودول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى: السـيد فـوزي غرايبـه (األردن)؛ 
والسيد ميونغ – جي هاهن (مجهوريـة كوريـا)؛ السـيد إدواردو غـاالردو أباريسـيو (بوليفيـا)؛ 
السيد سانتياغو وينس أرنابال (أوروغواي)؛ السيد ديفيد دتـون (اسـتراليا)؛ السـيد بيـتر لوفـل 
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية)؛ السـيد كـارل باشـكي (أملانيـا)؛ السـيد 
ميشيل – إتيني تيلمـان (بلجيكـا). كمـا حصـل املرشـحون مـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة 
ومنطقـة البحـر الكـارييب وجمموعـة أوروبـا الغربيـة ودول أخـــرى علــى موافقــة اموعــة الــيت 

ينتمون إليها. 
بالنسبة للمرشحني من الدول األفريقية، شرعت اجلمعية يف تصويت سري. وانتخـب  - ٤٧
السـيد ليمـربت داه كيندجـي) (بنـن (٧٠) والسـيد جـــون ف. س. مووانغــا (أوغنــدا) (٦١) 
عضويـن يف اللجنـة بعـد حصوهلمـا علـى أعلـى عـدد مـن األصـوات وعلـى غالبيـة ثلثـي الــدول 
األطـراف احلـاضرة واملصوتـة. وكـان عـــدد البطاقــات املودعــة ٨١. ومل تكــن أي منــها غــري 
صحيحة؛ وكانت ٨١ منها صحيحة. وكان عـدد الـدول األطـراف الـيت أدلـت بأصواـا ٨١ 

دولة. وكانت أغلبية الثلثني املطلوبة ٥٤ دولة. 
ـــا الشــرقية، فقــد قــررت  ونظـرا إىل أن اجلمعيـة مل تتسـلم أي ترشـيح مـن دول أوروب - ٤٨
اجلمعية يف جلستها العاشرة أيضا إرجاء انتخاب املرشحني من تلك الدول إىل دورـا الثانيـة. 
ـــترة لترشــيح مرشــحني  وحـدد املكتـب الفـترة مـن ٢٨ نيسـان/أبريـل إىل ٢١ آب/أغسـطس ف

وطلب إىل األمانة أن تصدر مذكرة رمسية تدعو فيها إىل تقدمي ترشيحات. 
ويف اجللســة نفســها، قــررت اجلمعيــة أن تبــدأ فــترة خدمــة األعضــــاء اعتبـــارا مـــن  - ٤٩
٢١ نيسان/أبريل، أي من يوم انتخـام. وبـالنظر ألن عـدد األعضـاء املنتخبـني أقـل مـن عـدد 
I، فقـد اعتمـدت اجلمعيـة بتوافـق  CC-ASP/1/Res.4 األعضاء املطلوب مبوجـب أحكـام القـرار
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اآلراء القرار ICC-ASP/1/Rev.16 الذي أذنت مبوجبه للجنة بأن تباشر املهام يف تشكيلتها غري 
املكتملة. 

كما قررت اجلمعية، مبوجـب أحكـام القـرار نفسـه، أن ينضـم العضـوان املتبقيـان مـن  - ٥٠
دول أوروبا الشرقية إىل عمل اللجنة لدى انتخاما من قبل اجلمعية. وقررت أيضـا أن ترجـئ 
I لغاية انتخاب بقية األعضاء.  CC-ASP/1/Res.5 السحب بالقرعة وفقا للفقرة ١٣ من القرار

 
فترة ترشيح أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  - ٨

يف جلستها احلادية عشرة، املعقودة يف ٢٢ نيسان/أبريل، قررت اجلمعية أن متتد فـترة  - ٥١
ترشيح أعضاء لس إدارة الصندوق االسـتئماين لصـاحل ضحايـا اجلرائـم اخلاضعـة الختصـاص 
احملكمة، وأسر هؤالء الضحايا مـن ٢٨ نيسـان/أبريـل إىل ٢١ آب/أغسـطس ٢٠٠٣. وطلـب 

إىل األمانة أن تصدر مذكرة رمسية تدعو فيها إىل تقدمي ترشيحات. 
 

مسائل أخرى  - ٩  
إنشاء رابطة احملكمة اجلنائية الدولية للمحامني  (أ)

ــــس،  يف جلســتها السادســة، املعقــودة يف ٣ شــباط/فــرباير، أبلغــت اجلمعيــة أن الرئي - ٥٢
بالتشـاور مـع املكتـب، قـد عـني السـيد هـانس بفـرس (هولنـدا) ليكـون جهـة التنســـيق لعمليــة 
إنشـاء رابطـة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة للمحــامني مــن أجــل مســاعدة اجلمعيــة يف مناقشــاا 
املقبلـة يف هـذا اخلصـوص. وسـيقدم السـيد بفـرس تقريـرا إىل املكتـب عـــن التطــورات املتعلقــة 

ذا الشأن. 
قررت اجلمعية يف جلستها، ١١ املعقودة يف ٢٢ نيسان/أبريل، على أساس تقريـر مـن  - ٥٣
املكتب، أن تدرج على جدول أعمال دورا الثانية بندا يتعلـق بإنشـاء رابطـة احملكمـة اجلنائيـة 

الدولية للمحامني، وأن تصدر التقرير املكتوب الذي ستقدمه جهة التنسيق إىل املكتب(١٠). 
 

مركز االشتراكات يف ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية للفترة املالية األوىل  (ب)
يف جلستها الثامنة، املعقودة يف ٧ شباط/فرباير، أبلغت اجلمعية حبالـة االشـتراكات يف  - ٥٤
ميزانية احملكمة للفترة املالية األوىل، ووجـه نـداء إىل الـدول األطـراف الـيت مل تدفـع اشـتراكاا 
املقـررة بعـد أن تدفعـــها يف أقــرب وقــت ممكــن. ويف اجللســة الثانيــة عشــرة املعقــودة يف ٢٣ 

نيسان/ أبريل، وجه الرئيس من جديد نداء بدفع االشتراكات. 
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االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية  (ج)
يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف ٧ شباط/فرباير، ويف اجللسة احلاديـة عشـرة املعقـودة يف  - ٥٥
٢٢ نيسان/أبريل، ناشد الرئيس الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفـاق املتعلـق بامتيـازات 
وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية(١١) أن تفعل ذلك تيسريا لدخول هذا االتفاق حيز النفاذ. 

استعراض إجراءات انتخاب القضاة  (د)
يف اجللسـة الثامنـة، املعقـودة يف ٧ شـباط/فـرباير، وجـه ممثـل هنـدوراس انتبـاه اجلمعيــة  - ٥٦
إىل الفقرة ١١ مــن القـرار ICC-ASP/1/Res.3 الـذي يطلـب مـن اجلمعيـة اسـتعراض إجـراءات 
انتخـاب القضـاة عنـد إجـراء االنتخابـات يف املسـتقبل ـدف إدخـال أي حتسـينات قـد تكــون 
الزمة، وأشار إىل أنه يف ضـوء االنتخابـات األوىل، قـد يكـون مـن الضـروري وضـع حـد أدىن 
يـوازي علـى األقـل ثلـث أصـوات األعضـاء احلـاضرين واملصوتـني ملرشـح مـا مـن أجـل إجـــراء 

جولة ثانية. 
 

صندوق األمم املتحدة االستئماين ألقل البلدان منوا  (هـ)
ـــه خــالل االســتثنائني األول والثــاين مــن  الحظـت مجعيـة الـدول األعضـاء بارتيـاح أن - ٥٧
الدورة األوىل، استفاد ما جمموعه ٣٩ مندوبا من الصندوق االستئماين الـذي وسـعت واليتـه، 
مبوجب الفقرة ٩ من قرار اجلمعية العامة ٢٣/٥٧، لتغطية تكاليف مشـاركة أقـل البلـدان منـوا 
يف أعمـال اجلمعيـة. وقـد زود هـؤالء املندوبـون ببطاقـات السـفر بالطـائرة. كذلـك قـام املعــهد 
الدويل لقانون حقوق اإلنسـان التـابع جلامعـة دي بـول (الواليـات املتحـدة األمريكيـة) بتغطيـة 
تكاليف السفر لـ ١٩ من مندويب أقل البلدان منوا الذين حضروا االستئناف األول ولـ ١٧ مـن 

املندوبني الذين حضروا االستئناف الثاين من الدورة األوىل. 
 

البيانان اللذان أدىل ما رئيس احملكمة واملدعي العام فيها  - ١٠
يف اجللسة احلادية عشرة، املعقودة يف ٢٢ نيســان/أبريـل، اسـتمعت احملكمـة إىل بيـانني  - ٥٨
أدىل ما القاضي فيليب كريش رئيس احملكمة، والسيد لويس مورينـو أوكـامبو، املدعـي العـام 

للمحكمة. 
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احلواشي 

الوثائق الرمسية جلمعيــة الـدول األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، الـدورة  (١)
 E. 0 3 .V.2 األوىل، نيويــورك، ٣-١٠ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــــم املبيـــع

والتصويب)، اجلزء األول، الفقرة ٣٩. 
املرجع نفسه، اجلزء الثاين، جيم.  (٢)

ــــــرارات ٢٥٣ (د - ٣)، ٤٧٧ (د - ٥)، ٢٠١١ (د - ٢٠)، ٣٢٠٨ (د - ٢٩)، ٣٢٣٧ (د -  الق (٣)
٢٩)، ٣٣٦٩ (د - ٣٠)، ٢/٣١، ١٨/٣٣، ٢/٣٥، ٣/٣٥، ٤/٣٦، ١٠/٤٢، ٦/٤٣، ٦/٤٤، 
 ،٦/٤٥، ٨/٤٦، ٤/٤٧، ٢/٤٨، ٣/٤٨، ٤/٤٨، ٥/٤٨، ٢٣٧/٤٨، ٢٦٥/٤٨، ١/٤٩، ٢/٤٩
 ،٢/٥٠، ١/٥١، ٦/٥١، ٢٠٤/٥١، ٦/٥٢، ٥/٥٣، ٦/٥٣، ٢١٦/٥٣، ٥/٥٤، ١٠/٥٤
 ،١٩٥/٥٤، ١٦٠/٥٥، ١٦١/٥٥، ٩٠/٥٦، ٩١/٥٦، ٩٢/٥٦، ٢٩/٥٧، ٥٧،/٣٠، ٣١/٥٧

٣٢/٥٧، واملقرر ٤٧٥/٥٦. 
يف ٤ شباط/فرباير ٢٠٠٣، أبلغــت مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة األمــني العــام لألمــم املتحــدة رمسيــا  (٤)
بأا غريت امسها إىل صربيا واجلبل األسود، ويف اجللسة الســابعة جلمعيــة الــدول األطــراف املعقــودة يف 
اليــوم نفســه، أعلــن رئيــس اجلمعيــة بــأن الترتيبــات قــد اختــذت لتنفيــذ ذلــك التغيــري يف املســائل املتصلـــة 

بدورة اجلمعية. 
ــــرباير ٢٠٠٣) يف  مت النظـــر يف البنـــود ١ إىل ٧ و ٩ و ١١ أثنـــاء االســـتئناف األول (٣ - ٧ شـــباط/ف (٥)
حــني مت النظــر يف البنــود ١ إىل ٣ و ٥ و ٧ إىل ١١ أثنــاء االســتئناف الثــاين (٢١ - ٢٣ نيســان/أبريــل 

 .(٢٠٠٣
املختصرات (ال تنطبق على النص العريب).  (٦)

الوثائق الرمسية جلمعيـــة الــدول األطــراف يف نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، الــدورة  (٧)
 ،E. 0 3 .V.2 األوىل، نيويــورك، ٣-١٠ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

والتصويب) اجلزء األول، الفقرة ٢٧. 
املرجع نفسه، الفقرة ٢٩.  (٨)

املرجع نفسه، اجلزء الثاين، ألف.  (٩)
 .( I CC-ASP/2/L.1) سيصدر التقرير كوثيقة من وثائق الدورة الثانية (١٠)

الوثائق الرمسية جلمعيـــة الــدول األطــراف يف نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، الــدورة  (١١)
 E. . 0 3.V.2 األوىل، نيويــورك، ٣-١٠ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيـــع

والتصويب)، اجلزء الثاين، هاء.  
 
 
 
 


