
 
 

 افتتاح الدورة السابعة جلمعية الدول األطراف

   روما األساسي يف نظام

 
٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥ يف ، الهاي  

 

تشرين  ١٤جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يوم افتتحت الدورة السابعة 

 ريوقد افتتح الدورة حضرة السفري كريستيان وناون. بالهاي" نفنشن سنترد فوروم كلوور"نوفمرب مبركز املؤمترات /الثاين

  .مم املتحدة، بصفته رئيس اجلمعيةلدى األ ليختنشتاين الدائم لدولة لوهو املمث

  

وما األساسي ومها جزر كوك  انضمت دولتان إىل نظام ر٢٠٠٨يونيو /ومنذ استئناف الدورة السادسة يف حزيران

  .  دولة١٠٨بالتايل عدد الدول األطراف  ويبلغ ميناوالسور

  

وتعاجل اجلمعية يف هذه . ولقد اعتمدت اجلمعية يف أول جلسة هلا جدول عمل الدورة واتفقت على طريقة تنظيم العمل

مؤمتر مراجعة ار املفاوضات حول جرمية االعتداء وشروط ممارسة احملكمة الختصاصها واستمر: الدورة املسائل التالية

اجلنائية الدولية يف مدينة الهاي واعتماد امليزانية لسنة  إقامة املباين الدائمة للمحكمة ما األساسي وقرار متويلنظام رو

٢٠٠٩.  

  

ولقد ألقى كلمة كلّ من رئيس احملكمة، السيد فيليب كريش واملدعي العام، السيد لويس مورينو أوكامبو ورئيسة جملس 

بينما قدم حضرة سفري املكسيك تقريرا عن جلنة مراقبة .  عليهم، السيدة سيمون فايلإدارة الصندوق اإلستئماين للمجين

  . مشروع املباين الدائمة

  

بصفتها ممثلة ( فرنسا ،املكسيك : شاركت الدول التالية يف النقاش العام٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥ و ١٤ويف 

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا ، أملانيا، الربازيل،ميقراطية مجهورية الكونغو الد،  سويسرا،)اإلتحاد األورويب



 ،بربادوس ،بلجيكا ، بولندا، إيطاليا، هولندا،ي أوروغوا، النرويج، األردن، اليابان، فنلندا، بريو،غ لكسمبور،الشمالية

مجهورية  ، األرجنتني، الدمنرك،وادورإك ، النمسا،ليختنشتاين ، نيوزيلندا اجلديدة، استراليا، السويد،جنوب إفريقيا

ترينيداد  ، ترتانيا،ليسوتو ،سورينام ، كرواتيا، ار، الربتغال، سلوفانيا، السنغال، اليونان، بوليفيا، اسبانيا،كوريا

 إيران ، بوتسوانا، السرياليون، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، أوغندا،) البوليفارية-مجهورية (فرتويال  ، نيجرييا،وتوباغو

  .غواتيماال ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ، مصر، الشيلي،)اإلسالمية - مجهورية(

  

  . مات حكومية دولية يف اجللسة الرابعة من النقاش العامكت جامعة الدول العربية وعدة منظكما شار

  

وتتكون من .  وهي اهليأة املقررة يف احملكمةمراقبة إدارة احملكمة اجلنائية الدولية مبهمة وتضطلع مجعية الدول األطراف

ويشمل مكتب اجلمعية اجلديد رئيسا ونائيب . وما األساسي أو اليت انضمت إليهممثلي الدول اليت صادقت على نظام ر

حضرة السفري خورخي لوماناكو،  سفري دولة : ونائبا الرئيس مها.  سنوات ٣ عضوا متّ انتخام ملدة ١٨الرئيس و 

  كسيك وحضرة سفري كينيا، السيد زكاري موبوري مويتا امل

  

  املكتب 
  .جنوب إفريقيا، بوركينافاسو، العابون، كينيا ونيجرييا: الدول اإلفريقية

  .اليابان، األردن والساموا: الدول اآلسيوية

  .استونيا، جورجيا، رومانيا وسلوفانيا: دول أوروبا الشرقية

  ). البوليفارية-مجهورية (فرتويال  ترينيداد وتوباغو املكسيك ،الربازيل: بحر الكارييب دول أمريكا الالتينية ومنطقة ال

 النرويج و اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا ،ليختنشتاين اسبانيا،استرايل، : دول أوروبا الغربية ودول أخرى

  .الشمالية

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

وللمزيد من اإلرشادات حول الدورة السابعة جلمعية الدول األطراف، الرجاء االتصال بالسيدة فاطمة واهب واسي على 

    Fatma.waheb@icc-cpi.int     أو على الربيد اإللكتروين٣١- ٥٨٣-٦٧١-٦٥٢ىلالرقم التا

 

                                              
 


