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 (ICC-ASP/1/Res.14) القرار ١٤ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.14

  جـــداول األنصبة املقــررة لقسمــــة نفقـــات احملكمة اجلنائية الدولية 
إن مجعية الدول األطراف 

تقـرر أن تعتمـد، للفـترة املاليـة األوىل للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـــة، كــال مــن جــداول 
األنصبـة املقـررة لألمـم املتحـدة املطبقـة للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، مـع إدخـال تعديـالت تراعــي 
االختالف يف العضوية بني األمـم املتحـدة ومجعيـة الـدول األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي، 

وفقا للمبادئ اليت يستند إليها جدول أنصبة األمم املتحدة. 
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 (ICC-ASP/1/Res.15) القرار ١٥ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.15

قيـد االشـتراكات يف صنـدوق األمـم املتحـدة االســتئماين لدعــم إنشــاء احملكمــة 
  اجلنائية الدولية كرصيد دائن 

إن مجعية الدول األطراف، 
إذ تضع يف اعتبارها الفقرة ٢ (أ) و (د) مـن املـادة ١١٢ واملـادة ١١٥ (أ) مـن نظـام 

روما األساسي، 
ـــد أنشــئ لتغطيــة النفقــات الــيت  وإذ تالحـظ  أن صندوقـا اسـتئمانيا لألمـم املتحـدة ق

ستستحق على األمم املتحدة نتيجة عقد االجتماع األول جلمعية الدول األطراف،  
تقـرر أن تطلـب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة أن يقـدم إىل مجعيـة الـدول األطــراف 

معلومات بشأن كل االشتراكات املقدمة إىل الصندوق االستئماين؛ 
تقرر أيضا أن تقيد االشتراكات اليت تقدمها الدول إىل الصندوق االستئماين كرصيـد 

دائن خيصم من األنصبة املقررة مليزانية احملكمة مستقبال. 
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 (ICC-ASP/1/Decision 1) املقرر ١ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Decision 1

  توفري األموال للمحكمة 
إن مجعية الدول األطراف 

إذ تشري إىل الفقرة ٤ من الوثيقة املعنونة �إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية: مذكــرة مـن 
األمانـة العامـة بشـأن املســـؤوليات الــيت عــهد ــا إىل األمــني العــام مبوجــب مشــروع القــرار 
�A/C.6/56/L.21، وخصوصـا اإلشـارة الـواردة فيـها إىل املسـاعدة يف حتديـد جـــدول األنصبــة 

املقررة بالنسبة مليزانية السنة األوىل للمحكمة،  
وإذ تقر بضرورة إبالغ الدول بأنصبتها املقررة حاملا ميكـن ذلـك بعـد أن يتـم اعتمـاد 

امليزانية من جانب مجعية الدول األطراف، 
تطلـب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة، اســـتثناًء مــن املــادة ٥-٥ مــن النظــام املــايل 
للمحكمـة، أن يبلـغ الـدول األطـراف بالتزاماـا فيمـا يتعلـق باشـتراكاا املقـررة للفـترة املاليـــة 

األوىل للمحكمة والسلف املقدمة إىل رأس املال املتداول. 
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 (ICC-ASP/1/Decision 2) املقرر ٢ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Decision 2

  الترتيبات املؤقتة ملمارسة السلطة ريثما يتبوأ املسجل منصبه 
إن مجعية الدول األطراف 

إذ تضع يف اعتبارها أن مسجل احملكمـة لـن يتـوىل مهامـه ومسـؤولياته حـىت منتصـف 
عام ٢٠٠٣، 

تقرر أن يؤدي مدير اخلدمات املشتركة، بصـورة مؤقتـة، املـهام واملسـؤوليات املنوطـة 
باملسجل على النحو الوارد يف النظـام املـايل والقواعـد املاليـة، باسـتثناء سـلطة إجـراء حتويـالت 
بـني أبـواب املخصصـات كمـا تـرد يف القـرار املطبـق، وحتويـل املخصصـات املتأتيـة مـن تطبيــق 
الفقـرة ١ مـن املـادة ٤٤ والفقـرة ٢ مـن املـادة ٤٤، والفقـــرة ٥ مــن املــادة ١١٢ مــن النظــام 

األساسي، وذلك إىل حني تويل املسجل مهامه ومسؤولياته. 
 



430

ICC-ASP/1/3

 (ICC-ASP/1/Decision 3) املقرر ٣ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ املعقودة يف ٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Decision 3

اشـتراك احملكمـة اجلنائيـة الدوليـــة يف الصنــدوق املشــترك للمعاشــات التقاعديــة 
  ملوظفي األمم املتحدة 

إن مجعية الدول األطراف، 
إذ تشري إىل الفقرتني ٢٥ و ٣٩ من نتائج اجتماع اخلرباء املنعقد فيمـا بـني الـدورات 
يف الهاي يف الفترة من ١١ إىل ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢(٣) واملناقشات اليت جرت يف اجتمـاع 
الفريـق العـــامل املعــين بوضــع ميزانيــة الســنة األوىل أثنــاء الــدورة التاســعة للجنــة التحضرييــة 
ـــترك  للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة بشــأن اشــتراك احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف الصنــدوق املش

للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، 
وإذ تالحـظ أن الفقـرة (ب) مـن املـادة ٣ مـن النظـــام األساســي للصنــدوق املشــترك 
للمعاشـات التقاعديـة تنـص علـى أن تكـون عضويـة الصنــدوق مفتوحــة الشــتراك الوكــاالت 
ـــن ميثــاق األمــم املتحــدة وغريهــا مــن  املتخصصـة املشـار إليـها يف الفقـرة ٢ مـن املـادة ٥٧ م
املنظمــات الدوليــة أو احلكوميــة الدوليــة املشــتركة يف النظــام املوحــد للمرتبــــات والبـــدالت 

والشروط األخرى للخدمة يف األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة، 
وإذ تضع يف اعتبارها املادة ٤ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

وإذ تضع يف اعتبارها أيضا أن االنضمـام إىل عضويـة الصنـدوق املشـترك للمعاشـات 
التقاعدية يتم بقـرار مـن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، ويقتضـي قبـول املنظمـة املعنيـة للنظـام 
األساسي للصندوق وإبرام اتفاق مع جملس الصندوق (وهو اجلهاز اإلشرايف للصندوق) بشـأن 

الشروط اليت حتكم قبول عضويتها، 
وإذ تعـــترف بأمهيــة متكــني احملكمــــة مـــن توظيـــــــف أفضـــل املوظـــــــفني املؤهلـــني 

واالحتفاظ م، 
توصـي باشـتراك احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف الصنـــدوق املشــترك للمعاشــات  - ١
التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة طبقـا للنظـام األساسـي للصنـدوق وقبوهلـا، حسـب االقتضـاء، 

 __________
 .PCNICC/2002/INF/2 (٣)
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ـــن تطبيقــات قانونيــة تتعلــق  اختصـاص احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة يف املسـائل الـيت تتضم
بادعاء عدم مراعاة ذلك النظام األساسي؛ 

تطلب إىل املسجل(٤) اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لتقـدمي طلـب انضمـام احملكمـة  - ٢
اجلنائيـة الدوليـة إىل عضويـة الصنـدوق املشـترك للمعاشـات التقاعديـة ملوظفــي األمــم املتحــدة 
وإبرامها اتفاقا مع جملس الصندوق حسب املشار إليـه يف الفقـرة (ج) مـن املـادة ٣ مـن النظـام 

األساسي للصندوق. 
 

 __________
يف حال الضرورة، وقبل أن يتبوأ املسجل مهام منصبه، مدير اخلدمات العامة.  (٤)
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 (ICC-ASP/1/Decision 4) املقرر ٤ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ١ املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Decision 4

  ترتيبات جلوس الدول األطراف 
توصي مجعية الدول األطراف بأن يقـوم رئيـس مجعيـة الـدول األطـراف بـإجراء قرعـة 
بغية اختيار الدولة العضو اليت ستشغل املقعد األول يف قاعـة اجلمعيـة الـذي سـيبدأ منـه ترتيـب 
األماكن حسب الترتيب األجبدي. وبعد أن تقع القرعة على اسم دولـة مـن الـدول األطـراف، 
جيلس وفد تلك الدولة إىل ميني الرئيس وتليه وفـود الـدول األخـرى حسـب الـترتيب األجبـدي 
باللغـة االنكليزيـة. ولغـرض انعقـاد أول اجتمـاع للجمعيـة، يتـوىل األمـني العـام لألمـم املتحـــدة 

عملية إجراء القرعة. 
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 املرفق األول 
  تقرير الفريق العامل اجلامع 

  مقدمة 
عقـد الفريـق العـامل اجلـامع التـابع جلمعيـة الـدول األطـراف يف نظـام رومـا األساســـي  - ١
للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي أنشئ خـالل اجللسـة األوىل للجمعيـة، املعقـودة يف ٣ أيلـول/ 
سبتمرب ٢٠٠٢ ست جلسات يف الفترة من ٣ إىل ٦ أيلول/سبتمرب. وقد تـوىل رئيـس اجلمعيـة 

صاحب السمو األمري زيد رعد زيد احلسني (األردن) رئاسة الفريق العامل اجلامع.  
وتولـت اآلنسـة مـهنوش ارســـنجاين نائبــة مديــر شــعبة التدويــن يف مكتــب الشــؤون  - ٢
القانونيـة باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة أعمـال أمـني الفريـــق العــامل اجلــامع. ووفــرت شــعبة 

التدوين اخلدمات الفنية للفريق العامل. 
ـــودة يف ٣ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ حــددت البنــود  ويف اجللسـة األوىل للجمعيـة، املعق - ٣
ـــة وقواعــد اإلثبــات؛ أركــان  التاليـة لكـي ينظـر فيـها الفريـق العـامل اجلـامع: القواعـد اإلجرائي
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 الثانيــة للجمعيـة املعقـودة يف ٣ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ عـهدت 

اجلمعية أيضا إىل الفريق العامل النظر يف إجراءات تعيني وانتخاب قضاة احملكمة. 
عقد الفريق العامل جلسـات ومشـاورات غـري رمسيـة. ويف اجللسـة األوىل املعقـودة يف  - ٤
٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ أجرى الفريق برئاسة السـيد دون ماكيـه (نيوزيلنـدا) مشـاورات غـري 

رمسية بشأن إجراءات تعيني وانتخاب القضاة. 
 

 النظر يف تقرير اللجنة التحضريية 
ـــق اآلراء  يف اجللسـة الثانيـة املعقـودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، اعتمـد الفريـق بتواف - ٥

 .( PCNICC/2000/1/Add.1) مشروع النص النهائي للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
ويف اجللسـة نفسـها، أدىل وفـد أسـبانيا ببيـان بعـد اعتمـاد القواعـد اإلجرائيـــة وقواعــد  - ٦
اإلثبات. وجه فيه اهتمام اجلمعية إىل الفقرة األخرية من املذكـرة التفسـريية للقواعـد اإلجرائيـة 
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وقواعد اإلثبات، وأعـرب يف هـذا الصـدد عـن األمـل يف أن تشـرع اجلمعيـة يف معاجلـة املسـألة 
اليت أثريت يف هذه الفقرة يف الوقت املناسب. 

ويف اجللسـة الثانيـة أيضـا اعتمـد الفريـق العـامل اجلـامع بتوافـــق اآلراء مشــروع النــص  - ٧
 .(PCNICC/2000/1/Add.2) النهائي ألركان اجلرائم

ويف اجللسة نفسها، اعتمد الفريق العامل اجلامع، بتوافق اآلراء اتفاقـا بشـأن امتيـازات  - ٨
ــــه  احملكمــة وحصاناــا (PCNICC/2001/1/Add.3 و PCNICC/2002/2، الفقــرة ١٠) مت تعديل

على النحو التايل: 
يصبح عنوان االتفاق كما يلي: 

(اتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا) 
تدرج مادة جديدة ٢٣ ونصها كما يلي: 

�املادة ٢٣ 
�الرعايا واملقيمون إقامة دائمة 

 
�عنـد التوقيـع، أو التصديـــق، أو القبــول أو االنضمــام، ميكــن ألي دولــة أن 

تعلن ما يلي: 
ــرة ١ (د)  مـع عـدم اإلخـالل بأحكـام الفقـرة ٦ مـن املـادة ١٥ والفق (أ)
مـن املـادة ١٦، ال يتمتـع شـخص مـن األشـخاص املشـــار إليــهم يف املــواد ١٥ و ١٦ 
و ١٨ و ١٩ و ٢١، يف إقليـم الدولـة الـيت يكـون مـن رعاياهـا أو مـــن املقيمــني فيــها 
إقامة دائمة، إال باحلصانات واالمتيازات التالية ضمن احلـد الضـروري ألدائـه املسـتقل 

ملهامه لدى احملكمة أو مثوله أو إدالئه بشهادته أمامها: 
احلصانة من االعتقال واالحتجاز الشخصيني؛  �١�

احلصانة من كل أنواع اإلجراءات القانونية فيما يتعلق مبا يصدر عن  �٢�
الشخص من أقوال منطوقة أو مكتوبة ومجيع ما يقـوم بـه مـن أفعـال 
أثنـاء أدائـه ملهامـه لـدى احملكمـة أو مثولـه أو إدالئـه بشـهادته لديـــها، 
وتستمر هذه احلصانة حىت بعــد توقـف الشـخص عـن ممارسـة مهامـه 

لصاحل احملكمة أو مثوله أمامها أو اإلدالء بشهادته لديها؛ 
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حرمــة األوراق والوثــائق املتعلقــة مبمارســة الشــخص ملهامــــه أمـــام  �٣�
احملكمة أو مثوله أمامـها أو اإلدالء بشـهادته لديـها، وذلـك أيـا كـان 

شكلها وأيا كانت موادها؛ 
احلـق يف تلقـي وإرسـال أوراق أيـا كـان شـــكلها ألغــراض االتصــال  �٤�
باحملكمة وألجل شخص من األشـخاص املشـار إليـهم يف املـادة ١٩، 

وحماميه أو حماميها فيما يتصل بشهادته أو شهادا. 
ال يتمتع شخص من األشخاص املشار إليهم يف املـادتني ٢٠ و ٢٢،  (ب)
يف إقليــم الدولــة الــيت يكــون مــن رعاياهــا أو مــن املقيمــني فيــها إقامــــة دائمـــة، إال 

باحلصانات واالمتيازات التالية ضمن احلد الضروري ملثوله أمام احملكمة: 
احلصانة من االعتقال واالحتجاز الشخصيني؛  �١�

احلصانة من كل أنواع اإلجراءات القانونية فيما يتعلق مبا يصدر عن  �٢�
الشخص من أقوال منطوقة أو مكتوبة ومجيع ما يقـوم بـه مـن أفعـال 
أثناء مثوله أمام احملكمة، وتستمر هذه احلصانة حـىت بعـد مثولـه أمـام 

احملكمة�. 
ويصبح نص الفقرة ١ من املادة ٣٣ على النحو التايل: 

�يظل باب التوقيع على هذا االتفاق مفتوحا أمام مجيع الـدول يف الفـترة مـن 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٤، مبقــر األمــم املتحــدة يف  ١٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزي

نيويورك�. 
يعاد ترقيم املواد من ٢٣ إىل ٣٨ تبعا لذلك. 

 
ويف اجللسة التالية اعتمد الفريق العامل اجلامع أيضا باتفاق اآلراء اتفاقا بشـأن العالقـة  - ٩

 .(PCNICC/2001/1/Add.1) بني احملكمة واألمم املتحدة
ويف اجللسـة نفسـها، أدىل وفـد إسـبانيا ببيـان بعـد اعتمـاد االتفاقيـة بشـأن العالقـة بــني  - ١٠
احملكمة واألمم املتحدة. وقد أعرب الوفد عن تفهمه لكون مجعية الـدول األطـراف سـتنظر يف 
ـــدل الدوليــة يف ســياق البنــد املتعلــق  الوقـت املناسـب يف إمكانيـة طلـب فتـوى مـن حمكمـة الع
بتسوية اخلالفات الـوارد يف الفقـرة ٢ مـن املـادة ١١٩ مـن نظـام رومـا األساسـي. وأدىل وفـد 
كندا ببيان أشار فيه إىل ضرورة النظر يف مسألة تواتر احملكمـة مـع االحتـاد الـدويل لالتصـاالت 

السلكية والالسلكية. 
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ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ اعتمـد الفريـق العـامل اجلـامع  - ١١
 PCNICC/ و Corr.1 و P CNICC/2002/1/Add.2) بتوافق اآلراء النظام املـايل والقواعـد املاليـة

 .(2002/1/Add.2

ويف اجللسة نفسها اعتمـد الفريـق العـامل اجلـامع بتوافـق اآلراء مبـادئ أساسـية حتكـم  - ١٢
 .( PCNICC/2002/1/Add.1) اتفاق مقر يتعني التفاوض بشأنه بني احملكمة والبلد املضيف

ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف ٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، اعتمد الفريق العـامل اجلـامع  - ١٣
بتوافـق اآلراء مشـروع القـرار املتعلـق باسـتمرار العمـل فيمـا يتصـل جبرميـة العـدوان، الـــوارد يف 

 .PCNICC/2002/2/Add.2 الوثيقة
ويف اجللسة نفســها، اعتمـد الفريـق العـامل اجلـامع بتوافـق اآلراء القـرارات واملقـررات  - ١٤

التالية: 
مشروع قرار بشأن الترتيبات املؤقتـة لألمانـة العامـة جلمعيـة الـدول األطـراف  (أ)

(PCNICC/2002/1، املرفق األول)؛ 
مشــــروع قــــرار بشــــــأن األمانـــــة الدائمـــــة جلمعيـــــة الـــــدول األطـــــراف  (ب)

(PCNICC/2002/2، املرفق العاشر)؛ 
مشـروع قـرار بشـأن إنشـاء صنـدوق لصـاحل ضحايـا اجلرائـــم الــيت تدخــل يف  (ج)

اختصاص احملكمة وأسرهم (PCNICC/2002/2، املرفق الثالث عشر)؛ 
مشروع قرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء جملس إدارة الصنـدوق  (د)

االستئماين لصاحل ضحايا اجلرائم (PCNICC/2002/2، املرفق الرابع عشر)؛ 
مشروع مقرر بشـأن اشـتراك احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف الصنـدوق املشـترك  (هـ)

P، املرفق الثامن)؛  CNICC/2002/2) للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
ــــــرار بشـــــأن اختيـــــار موظفـــــي احملكمـــــة اجلنائيـــــة الدوليـــــة  مشــــروع ق (و)

(PCNICC/2002/2، املرفق التاسع). 
ويف اجللسـة نفسـها، قـرر الفريـق العـامل أن حييـل إىل احملكمـة اجلنائيـــة الدوليــة تقريــر  - ١٥
اجتمـاع اخلـرباء املتخلـل للـدورات، املعقـود يف الهـاي يف الفـترة مـن ١١ إىل ١٥ آذار/مــارس 
٢٠٠٢ (PCNICC/2002/INF/2)، الذي يتضمن موجزين للنظامني األساسـي واإلدارة اللذيـن 
تعتزم احملكمة تطبيقـهما بصفـة مؤقتـة يف املراحـل األوىل إلنشـائها. وقـرر الفريـق العـامل أيضـا 
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انتظار حدوث مزيـد مـن التطـورات بشـأن إنشـاء رابطـة جنائيـة دوليـة قبـل اختـاذ إجـراء آخـر 
والنظر يف هذه املسألة يف دورة مقبلة للمحكمة. 

ويف اجللسـة ٥ املعقـودة يف ٥ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، اعتمـــد الفريــق العــامل بتوافــق  - ١٦
اآلراء مشروع القرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضـاة واملدعـي العـام ونـواب املدعـي 
العام للمحكمة اجلنائية (PCNICC/2002/2، املرفـق الثـاين عشـر)، بصيغتـه املعدلـة علـى النحـو 

التايل: 
الفقرة ١٢، الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج) يصبح نصهما كالتايل: 

… حبد أدىن ٦ مرشحني من كل جمموعة إقليميـة؛ وإذا كـان عندئـذ  �(ب)
عدد الدول األطراف يف أية جمموعة إقليمية مـا، يف ١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، 
أقل من ثالثة أجزاء من مثانية عشر جزءا من اموع الكلي للدول األطراف يف نظـام 

روما األساسي، يكون هذا احلد األدىن ٤ مرشحني؛ أو 
… حبد أدىن ١٠ مرشحني من كل من اجلنسني�.  �(ج)
الفقرة ١٣، الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج) يصبح نصهما كاآليت: 

عـدد املرشـحني الذيـن تقدمـهم الـدول األعضـاء يف جمموعـــة إقليميــة  �(ب)
واحدة أقل من ٦ مرشحني؛ وإذا كـان عندئـذ عـدد الـدول األطـراف يف أيـة جمموعـة 
إقليمية ما، يف ٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، أقل من ثالثة أجزاء مـن مثانيـة عشـر 
جزءا من اموع الكلي للدول األطراف يف نظـام رومـا األساسـي، يكـون هـذا احلـد 

األدىن ٤ مرشحني؛ أو 
أن يكون هناك أقل من ١٠ مرشحني من كل من اجلنسني�.  �(ج)

يدرج التايل كفقرة جديدة حتت رقم ١٩ مكرر: 
�١٩ مكرر – جيري انتخاب القضاة على أساس اإلجراء الوارد يف القـرار ٣ 
ـــذي اعتمدتــه  (ICC-ASP/1/Res.3) بشـأن انتخـاب قضـاة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، ال

مجعية الدول األطراف يف ٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 
ويف اجللسة نفسها، اعتمد الفريق العامل اجلامع مشروع القرار التايل:  - ١٧

�مشروع قرار بشأن إجراءات انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية   
�إن مجعية الدول األطراف، 
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ــــة  �إذ تضــع يف اعتبارهــا أحكــام نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائي
الدولية، 

�وإذ تأخذ يف االعتبار النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، 
�واقتناعا منها بضرورة تطبيـق أحكـام املـادة ٣٦ مـن نظـام رومـا األساسـي 

بالكامل، 
�توافق على اإلجراءات التالية النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية:  

األشــخاص املنتخبــون للمحكمــــة هـــم املرشـــحون الــــ ١٨ الذيـــن  - ١�
حيصلون على أكرب عدد مــن األصـوات وعلـى أغلبيـة ثلثـي الـدول األطـراف احلـاضرة 
واملشاركة يف التصويت. بيد أنه ال ميكن انتخاب أكـثر مـن ١٣ مرشـحا مـن القائمـة 

ألف وأكثر من ٩ مرشحني من القائمة باء. 
تضـع الـدول األطـراف يف االعتبـار، لـدى انتخـاب القضـاة، ضــرورة  - ٢�
متثيـل النظـم القانونيـة الرئيسـية يف العـــامل والتمثيــل اجلغــرايف العــادل، ومتثيــل القضــاة 
اإلناث والذكور متثيال منصفا. وتراعي أيضا ضرورة إشراك قضاة ذوي خربة قانونيـة 
يف مسائل حمددة، تشمل العنف ضد النسـاء واألطفـال دون أن تكـون مقصـورة علـى 

ذلك. 
تصــوت كــل دولــة طــرف لعــدد مــن املرشــحني ال يتجــــاوز ١٨،  - ٣�

وتتقيد، لدى القيام بذلك، باحلد األدىن التايل من املرشحني املطلوبني: 
تصوت كل دولة طرف ملا ال يقل عن ٩ مرشحني من القائمـة ألـف  (أ)

وملا ال يقل عن ٥ مرشحني من القائمة باء؛ 
تصوت كل دولة طرف ملا ال يقل عن:  (ب)

٣ مرشحني من جمموعة الدول األفريقية،  -
٣ مرشحني من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،  -

٣ مرشحني من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى،   -
٣ مرشحني من جمموعة الدول اآلسيوية،   -

٣ مرشحني من جمموعة دول أوروبا الشرقية.  -
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�ألغراض االنتخابات األوىل، وعلى أساس اسـتثنائي، إذا كـان عـدد الـدول 
األطراف من أي جمموعة أفريقية أقل من نسبة ثالث إىل مثاين عشـرة دولـة مـن العـدد 
الكلي للدول األطراف يف نظام روما األساسـي يف ذلـك الوقـت، خيفـض احلـد األدىن 

لعدد مرشحي تلك اموعة بطرح مرشح واحد منه. 
�إذا مل يكـن عـدد املرشـحني مـن جمموعـة إقليميـة علـى األقـل ضعـف بـــاحلد 
األدىن املطلوب للتصويت، يكــون احلـد األدىن املطلـوب للتصويـت ذي الصلـة نصـف 
عدد املرشحني من تلك املنطقة (مقربا إىل أقرب عدد صحيـح مـن العـدد الكلـي عنـد 
االقتضاء). وإذا كان هناك مرشح واحد من جمموعة إقليمية مـا، ال يكـون هنـاك حـد 

أدىن مطلوب للتصويت بالنسبة لتلك املنطقة. 
تصوت كل دولة طرف ملا ال يقل عـن سـتة مرشـحني مـن كـل مـن  (ج)
اجلنسني. غري أنـه إذا كـان عـدد املرشـحني مـن أحـد اجلنسـني أقـل مـن مثانيـة، يكـون 
احلد األدىن من مرشحي ذلك اجلنس مساويا لعدد مرشحي اجلنس مطروحا منه ٢. 

 
احلد األدىن املطلوب للتصويت عدد املرشحني 

 ٦ ١٠
 ٦ ٩
 ٥ ٨
 ٥ ٧
 ٤ ٦
 ٣ ٥
 ٢ ٤
 ١ ٣  

إذا أسـفر االقـتراع األول عـن انتخـــاب مــا يقــل عــن ١٨ مرشــحا،  - ٤�
يخفض احلد األقصى لعدد األصوات لكل دولة طرف، وهو ١٨ يف االقـتراع األول، 
يف كل عملية من عمليات االقتراع الالحقة، وذلك بطرح عدد املرشحني املنتخبني. 

تنطبق اشتراطات احلـد األدىن مـن املرشـحني، علـى النحـو الـوارد يف  - ٥�
الفقرة ٣، على االنتخابات الالحقة، بعد إدخال التغيريات الالزمة. 

إذا أسـفر االقـتراع األول عـن انتخـــاب مــا يقــل عــن ١٨ مرشــحا،  - ٦�
تطبق التعديالت التالية على عمليات االقتراع الالحقة: 
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يعدل احلد األدىن من املرشحني املشـار إليـه يف القـائمتني ألـف وبـاء،  (أ)
بطرح عدد املرشحني املنتخبني، وذلك يف كل قائمة على حدة؛ 

يعــدل احلــد األدىن مــن املرشــــحني اإلقليميـــني املطلوبـــني، يف كـــل  (ب)
جمموعة على حدة، وذلك بطرح عدد املرشحني املنتخبني؛ 

يعـدل احلـد األدىن مـن مرشـحي كـل مـن اجلنسـني املطلوبـــني، لكــل  (ج)
جنس على حدة، وذلك بطرح عدد املرشحني املنتخبني. 

يستمر تعديل كل حد مـن احلـدود الدنيـا لعـدد املرشـحني املطلوبـني  - ٧�
إىل أن يصبح الوفاء بذلك احلد األدىن غري ممكـن، ويوقـف عندئـذ العمـل بذلـك احلـد 
األدىن. وإذا كـان مـن املمكـن الوفـاء علـى أسـاس فـردي فقـــط وغــري مشــترك بــاحلد 
األدىن املعــدل، يوقَــف العمــل بــاحلدود الدنيــا اإلقليميــة واجلنســــانية املطلوبـــة. وإذا 

مل ميكن انتخاب ١٨ قاضيا بعد ٤ عمليات اقتراع، يوقَف العمل باحلدود الدنيا. 
ال تعتــرب صحيحــة إال أوراق االقــتراع املســتوفية للحــد األدىن مــــن  - ٨�
املرشـحني املطلوبـني. وإذا اسـتوفت إحـدى الـدول األطـــراف احلــد األدىن باســتخدام 
عدد أصوات أقل من العدد األقصــى املسـموح بـه لذلـك االقـتراع، جيـوز هلـا أن متتنـع 

لدى التصويت على املرشحني املتبقني. 
ــــدول األطـــراف مســـؤوال عـــن إجـــراءات  يكــون رئيــس مجعيــة ال - ٩�

االنتخاب، مبا يف ذلك حتديد أو تعديل احلدود الدنيا أو وقف العمل ا. 
�١٠ -تنظَّـم أوراق االقـتراع علـى حنـــو يســهل إجــراء العمليــة االنتخابيــة. 
ويشار بوضوح على أوراق االقتراع إىل احلدود الدنيــا مـن املرشـحني املطلوبـني، وإىل 
احلـدود الدنيـا املعدلـة، وكذلـك إىل وقـف العمـل بـأي مـن هـذه احلـدود. وقبـــل يــوم 
االنتخاب، يعمم الرئيس على مجيع الدول األطراف نسخا من التعليمات ومناذج مـن 
أوراق االقتراع. ويف يوم االنتخـاب تعطـى تعليمـات واضحـة وخيصـص وقـت كـاف 
لكـل اقـتراع. ويف كـل اقـتراع، يقـوم الرئيـس قبـل اختتـام العمليـة االنتخابيـة، بإعــادة 
قـراءة التعليمـات واحلـدود الدنيـا لعـدد املرشـحني املطلوبـني، مـن أجـل السـماح لكــل 

وفد بالتحقق من أن تصويته يستويف تلك االشتراطات. 
�١١ -تستعرض مجعية الدول األطراف اإلجراء بشأن انتخاب القضاة عنـد 

إجراء انتخابات يف املستقبل دف إدخال أية حتسينات قد تكون ضرورية�. 
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وقبـل اعتمـاد القـرارات، أدىل وفـد نيجرييـا ببيـان أعـرب فيـه عـن القلـق مـن احتمـــال  - ١٨
ــة  أال يضمـن الطـابع املعقـد آلليـة التصويـت انتخـاب حـد أدىن ٣ قضـاة يف احملكمـة مـن جمموع
الدول األفريقية. والحظ وفد فرنسا أنه قـد يتعـني يف املسـتقبل إعـادة النظـر يف تطبيـق أحكـام 
الفقـرة ٥ مـن القـرار، وعلـى وجـه اخلصـوص مراعـاة احلقيقـة القائلـة بأنـه يف االنتخــاب األول 
الالحـق، سـوف تنتخـب اجلمعيـة سـتة قضـاة فقـط. والحـظ وفـد اسـبانيا أن مشــروع القــرار 
يتضمن فحسب إشارة عامة إىل املعيار املتعلق بتمثيـل النظـم القانونيـة الرئيسـية للعـامل، والـذي 
ميثـل املعيـار األول يف إطـار أحكـام الفقـرة ٨ (أ) مـن املـادة ٣٦ مـن النظـــام األساســي. وبنــاء 
عليه، يقترح ضرورة أن تؤكد التعليمات املشار إليها يف الفقرة ١٠ مـن مشـروع القـرار علـى 

هذا املعيار. 
 



442

ICC-ASP/1/3

 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�. 
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 املرفق الثالث 
 قائمة املتكلمني خالل فترة البيانات العامة 

سعادة السيدة لني إسربسن، وزيرة العدل يف الدامنرك 
سعادة السيد ج. ج. دي هوب شيفر، وزير اخلارجية يف هولندا 
سعادة السيد إنريكو ال لوغيا، وزير الشؤون اإلقليمية يف إيطاليا 

سعادة السيد بيل غراهام، وزير اخلارجية يف كندا 
سعادة السيد يورغن شروبوغ، وزير الدولة لوزارة اخلارجية االحتادية يف أملانيا 

سعادة السيدة إنغريـد أنتيسـيفيكمارينوفيتش، وزيـرة العـدل واإلدارة واحلكـم الـذايت احمللـي يف 
كرواتيا 

سعادة السيد نغاريكوتوكي جرييانغ، وزير العدل يف ناميبيا 
سعادة السيد فاوستو ألفارادو دويدرو، وزير العدل يف بريو 

سعادة السيد سيفدالني بوجيكوف، نائب وزير العدل يف بلغاريا 
سعادة السيد فيدا هيلغيسن، وزير دولة يف النرويج 

سعادة السيد أتوكي إيليكا، املمثل الدائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية لدى األمم املتحدة 
سعادة السيدة غليندا مورين، املدعية العامة يف ترينيداد وتوباغو 

سعادة السيد آرثر سي. إ. مبانيفو، املمثل الدائم لنيجرييا لدى األمم املتحدة 
سعادة السيد فيلييب باوليلو، املمثل الدائم ألوروغواي لدى األمم املتحدة 

سعادة السيد أنتونيو كاسكايس، وزير اخلارجية يف الربتغال 
سـعادة السـيد فكتـور رودريغـيز – سـيدينيو، املمثـل الدائـــم لفــرتويال لــدى األمــم املتحــدة يف 

جنيف 
سعادة السيد الزاروس سافيدس، األمني الدائم لوزارة العدل والنظام العام يف قربص 

سعادة السيد جرغالساخياين إخنساخيان، املمثل الدائم ملنغوليا لدى األمم املتحدة 
سعادة السيد دينيس دانغ ريواكا، املمثل الدائم لغابون لدى األمم املتحدة 

سعادة السيد أمرايو نايدو، املمثل الدائم لفيجي لدى األمم املتحدة 
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سعادة السيد جان ديفاديه، ممثل بلجيكا 
السيدة جوليت سيمامبو كاليما، ممثلة أوغندا 

السيد سيفو ماكينغو، ممثل جنوب أفريقيا 
سعادة السيد أرنولدو م. ليستري، املمثل الدائم لألرجنتني لدى األمم املتحدة 

سعادة السيد غيلسون فونسيكا، املمثل الدائم للربازيل لدى األمم املتحدة 
سعادة السيد ليبوهانغ ك. موليكو، املمثل الدائم لليسوتو لدى األمم املتحدة 

سعادة السيد ريتشرد ريان، املمثل الدائم أليرلندا لدى األمم املتحدة 
السيدة مارتا لوبيز دي ميتري، ممثلة بوليفيا 

سعادة السيد لوي غاليغوس شرييبوغا، املمثل الدائم إلكوادور لدى األمم املتحدة 
سعادة السيد دون ماكي، املمثل الدائم لنيوزيلندا لدى األمم املتحدة 
سعادة السيد بابا لوي فال، املمثل الدائم للسنغال لدى األمم املتحدة 

سعادة السيد مريزا كوسليوغيتش، املمثل الدائم للبوسنة واهلرسك لدى األمم املتحدة 
سـعادة السـيد سـرغيان كـرمي، املمثـل الدائـم جلمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية الســـابقة لــدى 

األمم املتحدة 
سعادة السيد كريستيان ويناويسر، نائب املمثل الدائم لليختنشتاين لدى األمم املتحدة 

سعادة السيد برونو ستانيو، املمثل الدائم لكوستاريكا لدى األمم املتحدة 
سعادة السيد خوان أنتونيو يانيز – بارنويفو، السفري يف وزارة اخلارجية يف اسبانيا 

سعادة السيد إيركـي كـوروال، السـفري واملديـر العـام للشـؤون القانونيـة يف وزارة اخلارجيـة يف 
فنلندا 

سعادة السيد سون سوون، نائب املمثل الدائم لكمبوديا لدى األمم املتحدة 
سعادة السيد إيكي أمحد هلوي، املدعي العام ووزير العدل يف سرياليون 

سعادة السيد رينو موسيليه، وزير الدولة للشؤون اخلارجية يف فرنسا 
– والني، نائبة رئيس الوزراء يف السويد  سعادة السيدة لينا هيلم 

سعادة السيد جوزيف ديس، وزير اخلارجية يف سويسرا 
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سعادة السيد أدولفو أغيالر زنسر، املمثل الدائم للمكسيك لدى األمم املتحدة 
سعادة السيد ك. غ. غيفورغيان، رئيس وفد االحتاد الروسي 

السيد تومواكي إيشيغاكي، ممثل اليابان 
السـيد فلودميـري غ. كرومخـال، نـــائب املديــر العــام للشــؤون القانونيــة يف وزارة اخلارجيــة يف 

أوكرانيا 
السيدة بريندا هيذر – التو، املدعية العامة يف ساموا 

السيد جواو كامارا، ممثل تيمور – ليشيت 
السيدة مسية س. برغويت، ممثلة البعثة املراقبة الدائمة لفلسطني لدى األمم املتحدة 

السيد مايكل بويت، اللجنة اإلنسانية الدولية لتقصي احلقائق 
السيد ويليم بيسي، تآلف احملكمة اجلنائية الدولية 

السيد سيدين كابا، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان 
السيد إيروين كوتلر، مجعية الربملانيني للعمل العاملي 

السيدة إميا بونينو، مجعية ال سالم بدون عدالة 
السيد كينيث روس، مجعية رصد حقوق اإلنسان 

السيد كريستوفر هال، منظمة العفو الدولية 
السيدة لوسي ويبستر، احلركة االحتاد العاملية 

السيدة نايناف، املؤمتر النسائي للعدالة اجلنسانية 
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 املرفق الرابع 
 قائمة الوثائق 

 وثائق اجللسات العامة 
ICC-ASP/1/1 جدول األعمال املؤقت
ICC-ASP/1/2 تقرير جلنة وثائق التفويض
ICC-ASP/1/L.1 انتخاب القضاة، مقترح مقدم من فرنسا
ICC-ASP/1/L.2 ،انتخاب القضاة، مقترح مقدم من إكوادور، وأوروغـواي

وبـــاراغواي، والـــــربازيل، وبــــريو، وترينيــــداد وتوبــــاغو، 
ومجهوريــة كوريــا، وشــيلي، وكوســتاريكا، واملكســــيك، 

ومنغوليا، وناورو، ونيجرييا 
ICC-ASP/1/L.3 مشــروع تقريــر مجعيــة الــدول األطــراف يف نظــــام رومـــا

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
ICC-ASP/1/INF/1 قائمة الوفود

 
 وثائق الفريق العامل اجلامع 

ICC-ASP/1/C.1/L.1 مقـترح مقـدم مـن املكسـيك فيمـا يتعلـق مبشــروع االتفــاق
بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا 

ICC-ASP/1/C.1/L.2 تقرير الفريق العامل اجلامع
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