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 املرفق الثاين 
  تقرير جلنة وثائق التفويض 

الرئيس: السيد دجيان ساهوفيتش (يوغوسالفيا) 
 

قامت مجعية الدول األطراف يف نظام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، يف  – ١
ـــا للمــادة ٢٥ مــن النظــام  جلسـتها العامـة األوىل املعقـودة يف ٣ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، ووفق
الداخلي جلمعية الدول األطراف، بتعيني جلنة وثائق تفويض لدورا األوىل، تتألف من الـدول 
األطـراف التاليـة: أوغنـدا وأيرلنـدا وبـاراغواي وبنـن وســـلوفينيا وفرنســا وفيجــي وهنــدوراس 

ويوغوسالفيا. 
وعقدت جلنة وثائق التفويض اجتماعها يف ٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢.  – ٢

وانتخب السيد دجيان ساهوفيتش (يوغوسالفيا) باإلمجاع رئيسا للجنة.  – ٣
وكان معروضا على اللجنة مذكرة من األمني العام مؤرخـة ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢  – ٤
بشأن وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة 
لـدى الـدورة األوىل جلمعيـة الـدول األطـراف. وأدىل وكيـل األمـني العـام للشـــؤون القانونيــة، 

املستشار القانوين، ببيان، استكمل فيه املعلومات الواردة يف املذكرة. 
وكما ورد يف الفقرة ١ من املذكـرة والبيـان املتصـل ـا، وردت حـىت وقـت اجتمـاع  – ٥
جلنة وثائق التفويض، وثائق تفويض رمسية للممثلني يف الدورة األوىل جلمعية الـدول األطـراف 
بالشكل املطلوب يف املادة ٢٤ من النظام الداخلي، من ٤٢ دولة من الـدول األطـراف وهـي: 
األردن، وإسـبانيا، وأسـتراليا، وإسـتونيا، وإكـوادور، وأملانيـا، وأنتيغـوا وبربـودا، وأوروغــواي، 
وأوغندا، وايرلندا، وأيسـلندا، والـربازيل، والربتغـال، وبلجيكـا، وبلغاريـا، وبنمـا، وبوتسـوانا، 
وبوليفيا، وترينيداد وتوباغو، وجنوب أفريقيا، والدامنـرك، ورومانيـا، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، 
ــــرتويال، وفنلنـــدا، وقـــربص، وكرواتيـــا، وكوســـتاريكا،  والســنغال، والســويد، وفرنســا، وف
وليختنشـتاين، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـــدا الشــمالية، ومنغوليــا، والــنرويج، 

والنمسا، ونيجرييا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، ويوغوسالفيا. 
وكما ورد يف الفقرة ٢ من املذكرة والبيان املتصل ـا، ُأبلغـت إىل األمـني العـام حـىت  – ٦
ـــض، عــن طريــق الــربق أو الفــاكس مــن رئيــس الدولــة أو  وقـت اجتمـاع جلنـة وثـائق التفوي
احلكومة أو وزير اخلارجية، أو عن طريق رسـالة أو مذكـرة شـفوية مـن البعثـة الدائمـة املعنيـة، 
املعلومـات املتعلقـة بتعيـني ممثلـي الـدول األطـراف يف الـدورة األوىل جلمعيـة الـدول األطــراف، 
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وذلك من الدول األطراف الـ ٣٣ التالية: األرجنتـني، وأنـدورا، وإيطاليـا، وبـاراغواي، وبلـيز، 
وبنـن، والبوسـنة واهلرسـك، وبولنـدا، وبـريو، وجـزر مارشـال، ومجهوريـــة أفريقيــا الوســطى، 
ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ومجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية الســـابقة، وســان مــارينو، 
وسويسرا، وسرياليون، وطاجيكستان، وغابون، وغامبيا، وغانا، وفيجي، وكمبوديا، وكنـدا، 
والتفيـــا، ولكســـمربغ، وليســـوتو، ومـــايل، وموريشـــيوس، وناميبيـــا، ونـــاورو، والنيجـــــر، 

وهندوراس، واليونان. 
وكما ورد يف الفقرة ٣ من املذكرة والبيـان املتصـل ـا، فـإن دومينيكـا هـي الوحيـدة  – ٧
اليت مل تبلغ األمني العام حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض بـأي معلومـات بشـأن ممثليـها 

لدى الدورة األوىل جلمعية الدول األطراف. 
وأوصى رئيس اللجنة بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف الـيت  – ٨
ذكرت يف مذكرة األمني العام والبيان املتصل ا، على أن يكـون مفـهوما أن وثـائق التفويـض 
الرمسيـة ملمثلـي الـدول األطـراف املشـار إليـها يف الفقرتـني ٦ و ٧ مـن هـذا التقريـــر ســتبلَغ إىل 

األمني العام يف أقرب وقت ممكن. 
وبناء على اقتراح الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل:  – ٩

 
�إن جلنة وثائق التفويض، 

وقد نظرت يف وثائق تفويـض املمثلـني يف الـدورة األوىل جلمعيـة الـدول األطـراف يف 
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقـرات ٥ و ٦ و ٧ مـن هـذا 

التقرير؛ 
�تقبل وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنية�. 

 
واعتمد دون تصويت مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس.  – ١٠

مث اقـترح الرئيـس أن توصـي اللجنـة مجعيـة الـدول األطـــراف باعتمــاد مشــروع قــرار  – ١١
(انظر الفقرة ١٣ أدناه). واعتمد االقتراح دون تصويت. 

ويف ضوء ما تقدم، يقدم هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف.  – ١٢
 

 توصية جلنة وثائق التفويض 
توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف باعتماد مشروع القرار التايل:  – ١٣

�وثائق تفويض املمثلني يف الدورة األوىل جلمعية الدول األطراف   
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�إن مجعية الدول األطراف، 
وقد نظرت يف تقرير جلنة وثائق التفويض والتوصية الواردة فيه، 

توافق على تقرير جلنة وثائق التفويض�. 


