
02-603331

ICC-ASP/1/3

 
 اجلزء األول 

الوقائع 



202-60333

ICC-ASP/1/3

مقدمة   ألف -
ـــرر اختذتــه اللجنــة التحضرييــة يف جلســتها ٤١ املعقــودة يف ٨ متــوز/يوليــه  عمـال مبق - ١
٢٠٠٢ (PCNICC/2002/2، الفقـرة ٧)، عقـدت أول مجعيـة للـدول األطـراف يف نظـــام رومــا 
األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفـترة مـــن ٣ إىل ١٠ أيلــول/ 

سبتمرب ٢٠٠٢. 
وعمال بقرار اجلمعية العامة ٨٥/٥٦ املؤرخ ١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، دعـا  - ٢
األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول األطراف يف النظام األساسي للمشاركة يف االجتمـاع. 
ودعا أيضا بقية الدول اليت وقّعت النظام األساسي أو الوثيقة اخلتامية للمشـاركة يف االجتمـاع 

كمراقب. 
وعمال بقرار اجلمعية العامة نفسه، دعيت حلضور اجتماع اجلمعية العامة أيضـا بصفـة  - ٣
مراقبني املنظمات احلكومية الدولية والكيانـات األخـرى الـيت تلقـت دعـوة دائمـة مـن اجلمعيـة 
العامة وفقا لقراراـا ذات الصلـة(١)، فضـال عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة اإلقليمـية املعنيـة، 
وسائر اهليئات الدولية املدعـوة حلضـور مؤمتـر األمـم املتحـدة للمفوضـني املعـين بإنشـاء حمكمـة 
جنائية دولية (روما، حزيران/يونيه – متــوز/يوليـه ١٩٩٨) أو املعتمـدة لـدى اللجنـة التحضرييـة 

للمحكمة اجلنائية الدولية. 
وعمال بالقرار نفسه، ٨٥/٥٦ وجـهت الدعـوة إىل املنظمـات غـري احلكوميـة املدعـوة  - ٤
ـــة اجلنائيــة الدوليــة ذات املركــز  إىل مؤمتـر رومـا، واملسـجلة لـدى اللجنـة التحضرييـة للمحكم
االستشاري لدى الس االقتصادي واالجتمـاعي التـابع لألمـم املتحـدة والـيت تتصـل أنشـطتها 
بأنشطة احملكمة، وذلك للمشاركة يف عمل مجعية الدول األطراف وفقا للقواعد املتفق عليها. 
ووفقا للمادة ٩٤ من النظام الداخلي جلمعيـة الـدول األطـراف، ُدعيـت الـدول التاليـة  - ٥
للحضور خالل عمل اجلمعية: بابوا غينيا اجلديدة، وبوتان، وتركمانسـتان، وتوفـالو، وتونغـا، 
وتيمــور - ليشــيت، وجــزر كــوك، ومجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، ومجهوريــــة الو 
الدميقراطيـة الشـعبية، وروانـدا، وسـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، وسـانت كيتـس ونيفيـــس، 
وسوازيلند، وسورينام، والصومال، وغرينادا، وغينيا االستوائية، وفانواتو، وكريباس، ولبنـان، 
وماليزيا، وملديف، وموريتانيـا، وميامنـار، وميكرونيزيـا (واليـات – املوحـدة)، ونيـوي. وتـرد 

 .I CC-ASP/INF/1 قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة
وافتتح وكيل األمني العام للشؤون القانونية املستشار القـانوين، السـيد هـانس كوريـل  - ٦

االجتماع نيابة عن األمني العام.  
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ويف اجللسـة األوىل، املعقـودة يف ٣ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، انتخبـت اجلمعيـــة أعضــاء  - ٧
املكتب التاليني: 

الرئيس: 
صاحب السمو امللكي األمري زيد رعد زيد احلسني (األردن) 

نائبا الرئيس: 
السيد علي ابراهيم كانو (سرياليون) 

السيد فيليب باوليلو (أوروغواي) 
بقية أعضاء املكتب: 

إكــوادور، وأملانيــا، وبــريو، وترينيــداد وتوبــاغو، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــــة، 
ورومانيا، وغابون، وقربص، وكرواتيـا، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشـمالية، ومنغوليـا، وناميبيـا، والـنرويج، والنمسـا، ونيجرييـا، ونيوزيلنـدا، وهولنـــدا، 

ويوغوسالفيا. 
 ،PC NICC/2002/2) وفــي اجللســة األوىل نفسها، ووفقـا للتفاهم بشأن هيئة املكتـب - ٨

الفقرة ١١)، تقرر أن يقوم السيد الكسندر مارشيك (النمسا)، بدور املقرر. 
ويف اجللسة نفسها، وعمال باملادة ٢٥ من النظـام الداخلـي جلمعيـة الـدول األطـراف،  - ٩
مت تعيني الدول التالية يف عضوية جلنة وثـائق التفويـض: أوغنـدا، وأيرلنـدا، وبـاراغواي، وبنـن، 

وسلوفينيا، وفرنسا، وفيجي، وهندوراس، ويوغوسالفيا.  
واضطلع مدير شعبة التوثيق التابعة ملكتـب الشـؤون القانونيـة يف األمانـة العامـة لألمـم  - ١٠
املتحدة، السيد فاكالف نيكولكا، مبـهام سـكرتري للجمعيـة. وقدمـت شـعبة التوثيـق اخلدمـات 

الفنية للجمعية. 
ويف اجللسـة األوىل، املعقـــودة يف ٣ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢، أقــرت اجلمعيــة جــدول  - ١١

 :(ICC-ASP/1/1) األعمال التايل
افتتاح الدورة من قبل األمني العام.  - ١

دقيقة صمت للصالة أو التأمل.  - ٢
انتخاب الرئيس.  - ٣

إقرار جدول األعمال.  - ٤
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اعتماد النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.  - ٥
انتخاب نائبني للرئيس و ١٨ عضوا يف املكتب.  - ٦

وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة األوىل:  - ٧
تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  (أ)

تقرير جلنة وثائق التفويض.  (ب)
تنظيم األعمال.  - ٨

إنشاء هيئات فرعية أخرى.  - ٩
النظر يف تقرير اللجنة التحضريية:  - ١٠

القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛  (أ)
أركان اجلرائم؛  (ب)

اتفاق بشأن العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة؛  (ج)
مبادئ أساسية حتكم اتفاق مقـر يتعـني التفـاوض بشـأنه بـني احملكمـة  (د)

والبلد املضيف؛ 
النظام املايل والقواعد املالية؛  (هـ)

اتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناا؛  (و)
أي قرار، أو توصية أو مسائل أخرى.  (ز)

اعتمــاد إجــراءات لترشــيح القضــاة واملدعــي العــام ونــواب املدعــي العــــام،  - ١١
وانتخام. 

اعتماد ميزانية للفترة املالية األوىل.  - ١٢
اعتماد جدول األنصبة املقررة.  - ١٣

املقررات املتعلقة بالترتيبات العملية اخلاصة بالفترة االنتقالية.  - ١٤
تعيني مراجع خارجي للحسابات.  - ١٥

املقررات املتعلقة باالجتماع املقبل، مبا يف ذلك موعده ومكان انعقاده.  - ١٦
مسائل أخرى.  - ١٧
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ويف اجللسـة نفســـها، أقــرت اجلمعيــة بتوافــق اآلراء النظــام الداخلــي جلمعيــة الــدول  - ١٢
األطراف (اجلزء الثاين، جيم من هــذا التقرير). وإدراكــــا مـن اجلمعيــــة أن النظـــــام الداخلـي 
ـــة يف املشــاركة يف اجلمعيــة واملشــار إليــه يف  مل يتضمـن إشـــارة إىل نطــــاق حـق الـدول املراقب
الفقرة ١ من املـادة ١١٢ مـن نظـام رومـا األساسـي فقـد قـررت السـماح هلـذه الـدول املراقبـة 

باملشاركة يف مداوالا دون أن يكون هلا احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات. 
ويف تلـك اجللسـة أيضـا، اعتمـدت اجلمعيـة مشـروع توصيـة مجعيـة الـــدول األطــراف  - ١٣

 .( ICC-ASP/1/Decision 4 ،املتعلقة بترتيبات جلوس الدول األطراف (املقرر ٤
ـــررت مجعيــة الــدول األطــراف االجتمــاع يف جلســات عامــة  ويف اجللسـة نفسـها، ق - ١٤
بوصفـها فريقـا عـامال جامعـا واتفقـت علـى برنـامج العمـل. وعلـى وجـه اخلصـوص، حـــددت 
البنود التالية لكي ينظر فيها الفريق العامل اجلامع: القواعد اإلجرائية وقواعـد اإلثبـات؛ أركـان 
اجلرائم، اتفاق بشأن امتيازات احملكمـة وحصاناـا؛ اتفـاق بشـأن العالقـة بـني احملكمـة واألمـم 
املتحدة؛ النظام املايل والقواعد املالية؛ مبادئ أساسية حتكم اتفـاق مقـر يتعـني التفـاوض بشـأنه 
بـني احملكمـة والبلـد املضيـف؛ النظـر يف مشـــروعات القــرارات أو املقــررات املتبقيــة يف تقريــر 
اللجنة التحضريية؛ القرارات املتعلقة باجللسة التالية، مبا يف ذلك موعد ومكــان انعقادهـا فضـال 
عن مسائل أخرى. ويف اجللسة الثانية للجمعية املعقودة يف ٣ أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٢، عـهدت 

اجلمعية أيضا إىل الفريق العامل النظر يف إجراءات تعيني وانتخاب قضاة احملكمة. 
وخصصت اجلمعية وقتا للبيانات العامة بعد اعتماد تقريرها.  - ١٥

 
النظر يف تقرير اللجنة التحضريية   باء -

يف اجللسة األوىل للجمعية، قدم رئيس اللجنة التحضرييــة للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،  - ١٦
ـــــه الــــواردة يف الوثــــائق  الســـيد فيليـــب كـــريش (كنـــدا) تقريـــر اللجنـــة التحضرييـــة بصيغت
 PCNICC/2002/1 و Add.1-4 و PCNICC/2001/1 و 2 و Add.1 و PCNICC/2000/1

و Add.1 و 2 و PCNICC/2002/2 و Add.1-3. وقدم أيضا الرئيـس إحاطـة إىل اجلمعيـة بشـأن 
التقدم الذي أحرزه فريق اخلـرباء املتقـدم املكلـف بـالعمل علـى كفالـة إنشـاء احملكمـة يف وقـت 

مبكر وبصورة فعلية. 
ويف اجللسة األوىل، اعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء مشـروع القـرار بشـأن إنشـاء جلنـة  - ١٧

 .(ICC-ASP/1/Res.4 ،القرار ٤) امليزانية واملالية
ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء مشـروع القـرار املتعلـق بـإجراءات  - ١٨
I). ويف  CC-ASP/1/Res.5 ،م (القــــرار ٥ترشيح أعضـــاء جلنـــة امليزانيــــة واملاليــــة وانتخــــا
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اجللسـة ٣ املعقـودة يف ٩ أيلـــول/ســبتمرب ٢٠٠٢، قــررت اجلمعيــة علــى أســاس توصيــة مــن 
ـــة مــن ١ كــانون األول/ديســمرب  املكتـب، أن تبـدأ فـترة الترشـيح لعضويـة جلنـة امليزانيـة واملالي
٢٠٠٢ إىل ١٥ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣. ويف هـذا الصـدد، كلفـت األمانـة العامـة مبهمـة تعميـــم 
مذكرة رمسية خبصوص فترة الترشـيح. كمـا قـررت اجلمعيـة أن جتـري انتخابـات أعضـاء جلنـة 

امليزانية واملالية يف دورا األوىل املستأنفة للمرة الثانية يف نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
ويف اجللسة ٢، املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، اعتمـدت اجلمعيـة بتوافـق اآلراء  - ١٩

مشروع امليزانية للفترة املالية األوىل للمحكمة (اجلزء الثالث من هذا التقرير). 
ويف اجللسة ذاا، اعتمدت أيضا اجلمعية القرارات واملقررات التالية املتعلقة بامليزانية:  - ٢٠
اعتمادات ميزانية الفترة املالية األوىل ومتويل االعتمـادات للفـترة املاليـة األوىل  (أ)

(القرار ١٢، ICC-ASP/1/Res.12)؛ 
جدول األنصبة املقررة لقسـمة نفقـات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة (القـرار ١٤،  (ب)

ICC-ASP/1/Res.14)؛ 

قيد االشتراكات يف صندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين لدعـم إنشـاء احملكمـة  (ج)
)؛  ICC-ASP/1/Res.15 ،اجلنائية الدولية كرصيد دائن (القرار ١٥

ــــداول للفتـــــرة املاليـــــة األولـــــى (القــــــرار ١٣،  صنــــدوق رأس املــــال املتــ (د)
ICC-ASP/1/Res.13)؛ 

)؛  ICC-ASP/1/Decision 1 ،توفري األموال للمحكمة (املقرر ١ (هـ)
املعايـري ذات الصلـة بالتربعـات املقدمـــة إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة (القــرار  (و)

١١، ICC-ASP/1/Res.11)؛ 
ـــا يباشــر املســجل عملــه (املقــرر ٢،  الترتيبـات املؤقتـة ملمارسـة السـلطة ريثم (ز)

 .(ICC-ASP/1/Decision 2

ويف اجللسـة نفسـها أيضـا، توصلـت اجلمعيـة إىل اتفـــاق بشــأن املقــرر املتعلــق بتوفــري  - ٢١
)، مفـاده أن  ICC-ASP/1/Decision 1 ،األموال للمحكمة لفترة السنة املاليـة األوىل (املقـرر ١
األنصبة ستقرر استنادا إىل العضوية يف مجعيـة الـدول األطـراف يف تـاريخ اعتمـاد املقــــرر، أي 
٣ أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٢، وأن األنصبة املقررة على الدول اليت سيدخل نظام رومـا األساسـي 

حيز النفاذ بالنسبة هلا يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ ستدرج حتت بند اإليرادات املتنوعة. 
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ـــق اآلراء تقريــر  ويف اجللسـة ٣ املعقـودة يف ٩ أيلـول/سـبتمرب، اعتمـدت اجلمعيـة بتواف - ٢٢
ــاء  الفريـق العـامل اجلـامع (املرفـق األول هلـذا التقريـر). ويف هـذا الصـدد، اعتمـدت اجلمعيـة، بن

على توصية من الفريق العامل اجلامع، بتوافق اآلراء، الصكوك التالية: 
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات (اجلزء الثاين، ألف من هذا التقرير)؛  (أ)

عناصر اجلرائم (اجلزء الثاين، باء)؛  (ب)
النظام املايل والقواعد املالية (اجلزء الثاين، دال)؛  (ج)

اتفاق امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية (اجلزء الثاين، هاء)؛  (د)
املبادئ األساسية املنظمة التفاق للمقر يربم عن طريـق التفـاوض بـني احملكمـة  (هـ)

والبلد املضيف (اجلزء الثاين، واو)؛ 
مشروع اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة (اجلزء الثاين، زاي).  (و)

ويف اجللسـة نفسـها، اختـذت اجلمعيـة، بنـاء علـى توصيـة مـن الفريـــق العــامل اجلــامع،  - ٢٣
وبتوافق اآلراء، القرارات واملقررات التالية: 

مواصلة العمل املتعلق جبرمية العدوان (القرار ١)؛  (أ)
إجراء ترشيح وانتخاب القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام للمحكمـة  (ب)

اجلنائية الدولية (القرار ٢)؛ 
إجراء انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية (القرار ٣)؛  (ج)

إنشـاء صنـدوق لصـــاحل ضحايــا اجلرائــم الــيت تدخــل يف اختصــاص احملكمــة  (د)
وأسرهم (القرار ٦)؛ 

إجـراء ترشـيح وانتخـاب أعضـــاء جملــس إدارة الصنــدوق االســتئماين لصــاحل  (هـ)
الضحايا (القرار ٧)؛ 

الترتيبات املؤقتة ألمانة مجعية الدول األطراف (القرار ٨)؛  (و)
األمانة العامة جلمعية الدول األطراف (القرار ٩)؛  (ز)

اختيار موظفي احملكمة اجلنائية الدولية (القرار ١٠)؛  (ح)
مشاركة احملكمة اجلنائية الدوليـة يف الصنـدوق املشـترك للمعاشـات التقاعديـة  (ط)

ملوظفي األمم املتحدة (املقرر ٣). 
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إضافة لذلك، وبناء على توصيـة مـن الفريـق العـامل اجلـامع، قـررت اجلمعيـة أن حتيـل  - ٢٤
إىل احملكمة اجلنائية الدولية تقرير اجتماع اخلرباء املنعقـد بـني دورتـني يف الهـاي يف الفـترة مـن 
ـــد  ١١ إىل ١٥ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (PCNICC/2002/INF/2) واملتضمــن ملخــص عــن القواع
واللوائـح الداخليـة املؤقتــــة الـيت سـتطبقها احملكمــــة مؤقتـا علـى املراحـل األوىل مـن تأسيســها. 
كما قررت اجلمعية بناء على توصية من الفريق العـامل اجلـامع أيضـا أن تنتظـر مـا سـيجد مـن 
P، الفقـرة ١٤)،  CNICC/2002/2) تطورات قبل البت يف مسألة إنشاء الرابطة اجلنائيـة الدوليـة

على أن تنظر يف املسألة يف دورة قادمة. 
ــــرا  ويف اجللســة ٣ أيضــا، أقــرت اجلمعيــة تعيــني الســيد برونــو كثــاال (فرنســا) مدي - ٢٥

للخدمات العامة للمحكمة. 
ويف اجللسـة نفسـها، مـددت اجلمعيـة واليـة فريـق اخلـرباء املتقـدم العـامل علـى ضمــان  - ٢٦
ـــر  تأســيس احملكمــة يف وقــت مبكــر وبصــورة فعالــة، وذلــك حــىت ٣١ تشــرين األول/أكتوب

 .٢٠٠٢
ويف اجللسة نفسها أيضا، حددت اجلمعية يوم ٩ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ موعـدا لفتـح  - ٢٧
باب الترشيحات لقضاة احملكمـة وللمدعـي العـام. وكلفـت األمانـة العامـة أيضـا مبهمـة تعميـم 
مذكرة رمسية بشأن فترة الترشيح اليت تبدأ يف ٩ أيلــول/سـبتمرب وتنتـهي يف ٣٠ تشـرين الثـاين/ 
نوفمـرب ٢٠٠٢. ونبـه املكتـب إىل الفقـرة ٢٨ مـن القـرار ٢ بشـأن ترشـيح وانتخـــاب القضــاة 
واملدعي العام ونواب املدعي العام، اليت نصت على بـذل كـل مـا ميكـن مـن جـهود النتخـاب 
املدعي العام بتوافق اآلراء، وشجع الدول األطراف على التشاور بصـورة غـري رمسيـة أوال قبـل 
تقدمي ترشيحام الرمسية ملنصب املدعـي العـام إىل األمانـة العامـة. وعمـال علـى ضمـان سـالمة 
ـــات لتبــادل  عمليـة االنتخـاب، ناشـد املكتـب الـدول األطـراف أن متتنـع عـن الدخـول يف اتفاق

الدعم فيما يتعلق بانتخاب قضاة احملكمة. 
ويف اجللسة نفسها، أرجأت اجلمعية إىل حني استئناف دورـا األوىل للمـرة الثانيـة يف  - ٢٨
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، اختـاذ قـرار بشـأن فتـح بـاب الترشـيح لعضويـة جملـــس إدارة الصنــدوق 

االستئماين لصاحل الضحايا. 
ويف اجللسـة نفسـها أيضـا، كلفـت اجلمعيـة املكتـــب مبهمــة تعيــني مراجــع حســابات  - ٢٩
خـارجي للمحكمـة وطلبـت منـه أن يرفـع تقريـره إليـها يف دورـا األوىل املسـتأنفة يف شـــباط/ 

فرباير ٢٠٠٣. 
ويف اجللسـة ٣ كذلـك، ُأبلغـت اجلمعيـة بـأن املكتـب، عمـال بقـرار اجلمعيـة ١ بشـــأن  - ٣٠
مواصلة العمل فيما يتعلق جبرمية العـدوان، قـد أنشـأ جلنـة فرعيـة تابعـة ملكتـب اجلمعيـة برئاسـة 
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السيد أليو ابراهيم كانو (سرياليون). ومن املتوقع أن تقــدم اللجنـة الفرعيـة تقريرهـا وتوصياـا 
إىل اجلمعية خالل الدورة األوىل املستأنفة يف شباط/فرباير ٢٠٠٣. 

ويف اجللسـة نفسـها، ُأبلغـــت اجلمعيــة بــأن الرئيــس، عمــال بقــرار اجلمعيــة ٨ بشــأن  - ٣١
الترتيبات املؤقتة ألمانة الدول األطراف، سينقل إىل األمني العـام لألمـم املتحـدة رغبـة اجلمعيـة 
يف أن تواصـل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة مـهام أمانـــة اجلمعيــة علــى أســاس مؤقــت، كمــا 

سيطلب إذن األمني العام بذلك. 
ويف اجللسة نفسها أيضا، ُأبلغت اجلمعية بـأن املكتـب مـا زال جيـري مشـاوراته بشـأن  - ٣٢
مسـألة األمانـة الدائمـة جلمعيـة الـدول األطـراف وفقـا لقـرار اجلمعيـة ٩، وســيقدم املقترحــات 
ذات الصلة إىل اجلمعية يف وقت ميكِّنها من البت فيـها خـالل دورـا الثانيـة يف أيلـول/سـبتمرب 

 .٢٠٠٣
 

اعتماد تقرير جلنة وثائق التفويض   جيم -
يف اجللســة ٣، اعتمــدت اجلمعيــة تقريــر جلنــة وثــائق التفويــض (املرفــق الثــاين هلـــذا  - ٣٣

التقرير). 
 

البيانات العامة وكلمة األمني العام لألمم املتحدة   دال -
يف اجللسـة ٣، قـررت اجلمعيـة أن تقبـل طلبـــات مــن عــدد مــن املنظمــات احلكوميــة  - ٣٤
الدوليـة وغريهـا مـن الكيانـات ومـن منظمـــات غــري حكوميــة لــإلدالء ببيانــات أثنــاء الوقــت 

املخصص للبيانات العامة. 
ويف اجللستني ٣ و ٤ املعقودتني يف ٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، واجللسـة ٥ املعقـودة يف  - ٣٥
١٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، استمعت اجلمعية إىل بيانات أدىل ا ممثلو الدامنــرك (باسـم االحتـاد 
األورويب والبلدان املنتسبة له)، وهولندا، وإيطاليا، وكندا، وأملانيا، وكرواتيا، وناميبيا، وبـريو، 
وبلغاريـــا، والـــنرويج، ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، وترينيـــداد وتوبـــاغو، ونيجرييـــــا، 
وأوروغواي، والربتغال، وفرتويال، وقربص، ومنغوليا، وغابون، وفيجــي، وبلجيكـا، وأوغنـدا، 
وجنـــوب أفريقيـــا، واألرجنتـــني، والـــربازيل، وليســـوتو، وايرلنـــدا، وبوليفيـــا، وإكـــــوادور، 
ونيوزيلنــدا، والســنغال، والبوســنة واهلرســك، ومجهوريــة مقدونيــا اليوغوســــالفية الســـابقة، 
وليختنشتاين، وكوستاريكا (باسم جمموعة ريــو)، واسـبانيا، وفنلنـدا، وكمبوديـا، وسـرياليون، 
وفرنسـا، والسـويد، وسويسـرا. كمـا اسـتمعت اجلمعيـة إىل بيانـات مـــن املكســيك، واالحتــاد 
الروسي، واليابان، وأوكرانيا، وسـاموا، وتيمـور ليشـيت. إضافـة لذلـك، اسـتمعت اجلمعيـة إىل 
بيانات من فلسطني (باسم اموعة العربية)، واللجنة اإلنسانية الدولية لتقصي احلقائق، فضـال 
عـن تـآلف احملكمـــة اجلنائيــة الدوليــة، واالحتــاد الــدويل لرابطــات حقــوق اإلنســان، ومجعيــة 
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الربملانيني للعمل العاملي، ومجعية ال سالم بدون عدالة، ومجعية رصد حقوق اإلنسـان، ومجعيـة 
ـــائي للعدالــة اجلنســانية. وتــرد قائمــة  العفـو الدوليـة، واحلركـة االحتاديـة العامليـة، واملؤمتـر النس

املتكلمني يف فترة البيانات العامة يف املرفق الثاين هلذا التقرير. 
ويف اجللسة ٥ أيضا، أدىل األمني العام لألمم املتحدة خبطاب أمام اجلمعية.  - ٣٦

 
فتح باب التوقيع على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا   هاء -

فُتح باب توقيع مجيع الدول على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدوليـة وحصاناـا،  - ٣٧
يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـــورك يف ١٠ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢. وســيبقى االتفــاق مفتوحــا 

للتوقيع عليه حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
وخالل حفل االفتتاح الذي نظم يف اليوم نفسه، وقَّعت البلدان التاليـة علـى االتفـاق:  - ٣٨
ايسلندا، إيطاليا، بنن، بريو، ترينيداد وتوبـاغو، سويسـرا، فرنسـا، فنلنـدا، لكسـمربغ، اململكـة 
ـــدا الشــمالية، ناميبيــا، الــنرويج، النمســا. ويف اليــوم نفســه،  املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وايرلن

أودعت النرويج صك تصديقها على االتفاق. 
 

االجتماع املقبل، مبا يف ذلك تواريخ ومكان االنعقاد   واو -
يف اجللسة ٣ املعقودة يف ٩ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، قـررت اجلمعيـة أن تعقـد دوراـا  - ٣٩

املقبلة على النحو التايل: 
الدورة األوىل املستأنفة، نيويورك، ٣ إىل ٧ شباط/فرباير ٢٠٠٣؛  (أ)

ــــل  االســـتئناف الثـــاين للـــدورة األوىل، نيويـــورك، ٢١ إىل ٢٣ نيســـان/أبري (ب)
٢٠٠٣؛ 

الدورة الثانية، نيويورك، ٨ إىل ١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣.  (ج)
كما قررت اجلمعيـــة أن جتتمع جلنة امليزانيـة واملاليـة يف نيويـورك يف الفـترة مـن ٤ إىل  - ٤٠

٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣. 
  
احلواشي 

ـــــــرارات ٢٥٣ (د - ٣)، ٤٧٧ (د - ٥)، ٢٠١١ (د - ١٠)، ٣٢٠٨ (د - ٣١)، ٣٢٣٧ (د - ٢٩)،  القــ (١)
٣٣٦٩ (د - ٣٠)، ٣/٣١، 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

 ٩٠/٥٥، ٩١/٥٦، ٩٢/٥٦ واملقرر ٤٧٥/٥٦. 


