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 اجلزء األول
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 مقدمة -ألف

، عقدت ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣وفقا للمقرر الذي اختذه املكتب يف اجتماعه التاسع عشر املعقود يف  -١
محكمة اجلنائية الدولية دورا يف نظام روما األساسي لل") اجلمعية"املشار إليها فيما يلي بعبارة (مجعية الدول األطراف 

 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠السادسة يف نيويورك يف الفترة من 

، دعا رئيس اجلمعية كافة الدول األطراف يف نظام روما األساسي إىل املشاركة )۱(وطبقا للنظام الداخلي للجمعية -٢
 يف الدورة بصفة مراقب الدول األخرى اليت وقّعت على النظام األساسي أو على كما دعيت إىل املشاركة. يف الدورة

 .الوثيقة اخلتامية

 من النظام الداخلي للجمعية، وجهت كذلك دعوات للمشاركة يف الدورة بصفة مراقب إىل ٩٢ووفقا للمادة  -٣
 اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمال بقراراا ممثلي املنظمات احلكومية الدولية وسائر الكيانات اليت تلقت دعوة دائمة من

 فضال عن ممثلي املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية وسائر اهليئات الدولية اليت دعيت حلضور مؤمتر األمم )۲(ذات الصلة
أو املعتمدة ) ١٩٩٨يوليه / متوز–يونيه /روما، حزيران(املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية 

 .لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت تدعى من ِقبل اجلمعية

 من النظام الداخلي، حضرت أعمال اجلمعية وشاركت فيها املنظمات غري ٩٣وفضال عن ذلك، وعمال باملادة  -٤
مة اجلنائية الدولية أو اليت تتمتع مبركز استشاري احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما واملسجلة لدى اللجنة التحضريية للمحك

لدى الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة واليت تتصل أنشطتها بأنشطة احملكمة أو اليت دعتها مجعية الدول 
 .األطراف

بابوا غينيا اجلديدة، :  من النظام الداخلي، دعيت الدول التالية إىل حضور أعمال اجلمعية وهي٩٤ووفقا للمادة  -٥
باالو، بوتان، تركمانستان، توفالو، تونغا، جزر كوك، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية 
الشعبية، رواندا، سوازيلند، سورينام، الصومال، غرينادا، غينيا االستوائية، فانواتو، كرييبايت، لبنان، ملديف، موريتانيا، 

 .، نيوي)املوحدة-واليات(كرونيزيا ميامنار، م

                                                      
 ١٠-٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،  )۱(

 . جيم-اجلزء الثاين )  والتصويبA.03.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول
)۲(

 )٢٩-د (٣٢٣٧و) ٢٩-د (٣٢٠٨و) ٢٠-د (٢٠١١و) ٥-د (٤٧٧و) ٣–د (٢٥٣قرارات اجلمعية العامة   
 ٤٨/٢ و٤٧/٤ و٤٦/٨ و٤٥/٦ و٤٤/٦ و٤٣/٦ و٤٢/١٠ و٣٦/٤ و٣٥/٣ و٣٥/٢ و٣٣/١٨ و٣١/٣و) ٣٠-د (٣٣٦٩ و
 ٥٣/٥ و٥٢/٦ و٥١/٢٠٤ و٥١/٦ و٥١/١ و٥٠/٢ و٤٩/٢ و٤٩/١ و٤٨/٢٦٥ و٤٨/٢٣٧ و٤٨/٥ و٤٨/٤ و٤٨/٣و
 ٥٧/٣٠ و٥٧/٢٩ و٥٦/٩٢ و٥٦/٩١ و٥٦/٩٠ و٥٥/١٦١ و٥٥/١٦٠ و٥٤/١٩٥ و٥٤/١٠ و٥٤/٥ و٥٣/٢١٦ و٥٣/٦و
 ٥٩/٥٣ و٥٩/٥٢ و٥٩/٥١ و٥٩/٥٠ و٥٩/٤٩ و٥٩/٤٨ و٥٨/٨٦ و٥٨/٨٥ و٥٨/٨٤ و٥٨/٨٣ و٥٧/٣٢ و٥٧/٣١و
 .٥٦/٤٧٥ ومقرر اجلمعية ٦١/٢٥٩ و٦١/٤٣و
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 ...…ICC-ASP/6/INFوترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة  -٦

الذي انتخب أثناء الدورة ) كوستاريكا(وافتتح الدورة رئيس مجعية الدول األطراف السيد برونو ستاغنيو أوغريت  -٧
 .)۳( الرابعة إىل السادسةالثالثة للجمعية بالتزكية رئيسا للجمعية للدورات من

وواصل مكتب اجلمعية، الذي انتخب يف الدورة الرابعة ملدة ثالث سنوات، أعماله يف الدورة السادسة على النحو  -٨
 :التايل

 :الرئيس

 )كوستاريكا(السيد برونو ستاغنيو أوغريت  

 :نائبا الرئيس
 )النمسا(السيد اروين كوبيتش  
 ) أفريقياجنوب(السيدة هلنغيوي مكيزي  

 املقررة
 )رومانيا(السيدة ألينا أوروسان  

 : أعضاء املكتب اآلخرون

إستونيا، بليز، بوليفيا، بريو، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، الدامنرك، رومانيا، ساموا، صربيا، غامبيا، 
 .فرنسا، قربص، كرواتيا، كينيا، النيجر، نيوزيلندا وهولندا

 من النظام الداخلي، عينت ٢٥، ووفقا للمادة ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ا األوىل، املعقودة يف ويف جلسته -٩
 :الدول التالية يف عضوية جلنة وثائق التفويض وهي

 .األردن، أيرلندا، باراغواي، بنن، مجهورية ترتانيا املتحدة، سلوفينيا، صربيا، فرنسا، كوستاريكا

 .اجلمعيةوقدمت األمانة خدماا إىل . ، مبهام أمني اجلمعيةفيالسيزمعية، السيد رينان  اجلأمانةواضطلع مدير  -١٠

 . من النظام الداخلي للجمعية٤٣ويف اجللسة األوىل، التزمت اجلمعية دقيقة صمت للصالة والتأمل وفقا للمادة  -١١

 ):(ICC-ASP/6/1/Rev.1ويف نفس اجللسة، أقرت اجلمعية جدول األعمال التايل  -١٢
 .افتتاح الدورة من قبل الرئيس -١
 .دقيقة صمت للصالة والتأمل -٢
 .إقرار جدول األعمال -٣
 .الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاا -٤
 :وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة السادسة -٥

                                                      
)۳(

 ١٠-٦ائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، الوث  
 .٤٥اجلزء األول، الفقرة ) ICC-ASP/3/25منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
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 تعيني جلنة وثائق التفويض؛ )أ( 
 .تقرير جلنة وثائق التفويض )ب( 

 .ملتنظيم الع -٦
 .املناقشة العامة -٧
 .انتخاب رئيس اجلمعية للدورات من السابعة إىل التاسعة -٨
 .انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية -٩

 .انتخاب مللء شواغر قضائية -١٠
 .تقرير عن أنشطة املكتب -١١
 .تقرير عن أنشطة احملكمة -١٢
 .االنظر يف ميزانية السنة املالية السادسة واعتماده -١٣
 .النظر يف تقارير مراجعة احلسابات -١٤
 .تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا -١٥
 .تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان -١٦
 .مباين احملكمة -١٧

 . املسجلالتوصية بشأن انتخاب -١٨
 .املؤمتر االستعراضي -١٩
 .عقاد الدورات املقبلة جلمعية الدول األطرافالقرارات املتعلقة مبواعيد وأماكن ان -٢٠
 . املقبلة للجنة امليزانية واملاليةات الدورأماكن انعقادالقرارات املتعلقة مبواعيد و -٢١
 .مسائل أخرى -٢٢

  وتضمنت مذكرة مقدمة من األمانة القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت -١٣
)ICC-ASP/6/1/Add.1/Rev.1.( 

ووافقت اجلمعية يف جلستها األوىل أيضا على برنامج للعمل وقررت أن تلتئم يف جلسة عامة ويف شكل أفرقة  -١٤
 ٩ املؤرخ ICC-ASP/1/Res.1وعقد الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان املنشأ عمال بقرار اجلمعية . عاملة
 ٧ توصلت إليها اجلمعية يف اجللسة الثامنة من دورا األوىل، املعقودة يف  اجتماعاً وفقا للترتيبات اليت٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
 من القرار اآلنف الذكر، كان الفريق العامل اخلاص مفتوحا على قدم املساواة أمام ٢ووفقا للفقرة  .)٤(٢٠٠٣فرباير /شباط

 . للطاقة الذريةالدولية الوكالة كافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف الوكاالت املتخصصة أو يف

، وفريقا عامال معنيا باملباين الدائمة، ٢٠٠٨ الربناجمية لعام بامليزانيةوباإلضافة إىل ذلك، أنشأت اجلمعية فريقا عامال معنيا  -١٥
 .وفريقا عامال معنيا باملؤمتر االستعراضي

                                                      
)٤(

الدورتان املستأنفتان (ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األ  
) A.03.V.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣-٢١فرباير و/ شباط٧-٣، نيويورك، )األوىل والثانية

 .٣٩ و٣٨اجلزء األول الفقرتان 
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لرئاسة الفريق العامل اخلاص ) ليختنشتاين(يان ويناويسري  الرئيس، بعد مشاورات أجراها مع املكتب، السيد كريستوعني -١٦
، والسيد مسعود ٢٠٠٨لرئاسة الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام ) السويد(املعين جبرمية العدوان، والسيد هانس ماغنوسون 

لرئاسة الفريق العامل املعين باملؤمتر ) النرويج(لرئاسة الفريق العامل املعين باملباين الدائمة، والسيد رولف فايف ) كندا(حسني 
 . االستعراضي

 .جهة للتنسيق معنية باستعراض نظام روما األساسي) النرويج(وأعادت اجلمعية تعيني السيد رولف فايف  -١٧

 النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية يف دورا السادسة -باء

 راكااالدول املتأخرة يف سداد اشت -١

 من ١١٢ من املادة ٨، أُبلغت اجلمعية بأن الفقرة ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠يف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -١٨
ويف نفس اجللسة، وافقت اجلمعية على طلبات اإلعفاء مبوجب الفقرة . نظام روما األساسي تنطبق على مخس دول أطراف

 . بوليفيا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، غينيا، مالوي، النيجر: طراف التالية املقدمة من الدول األ١١٢ من املادة ٨

 مع احملكمة يف حسابااوجدد رئيس اجلمعية مناشدته الدول األطراف املتأخرة يف سداد اشتراكاا أن تسوي  -١٩
 .)٥( يف الوقت املناسب٢٠٠٨ وناشد الرئيس أيضا كافة الدول األطراف أن تسدد اشتراكاا لعام. أقرب وقت ممكن

 وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة السادسة -٢

 تقرير جلنة وثائق التفويض اجلمعية، اعتمدت ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤يف اجللسة السابعة، املعقودة يف  -٢٠
   ).انظر املرفق األول ذا التقرير(

 املناقشة العامة -٣

، على التوايل، أدىل ببيانات ممثلو ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤ و٣ثانية والثالثة، املعقودتني يف يف اجللستني ال -٢١
، بلجيكا، )بالنيابة عن االحتاد األورويب(األرجنتني، األردن، إسبانيا، إكوادور، أملانيا، أوروغواي، أوغندا، الربازيل، الربتغال 

 ترينيداد وتوباغو، تشاد، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريا، مجهورية بنن، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بريو،
الكونغو الدميقراطية، جنوب أفريقيا، الدامنرك، السنغال، سويسرا، سرياليون، صربيا، غانا، غواتيماال، فرنسا، فرتويال 

كوستاريكا، ) ندا وأستراليا ونيوزيلندابالنيابة عن وفود ك(، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا ) البوليفارية–مجهورية (
كولومبيا، كينيا، لكسمربغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 

ن  كانو٧ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف . الشمالية، النرويج، النمسا، نيجرييا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
ائتالف املنظمات غري احلكومية من أجل : ، أدىل أيضاً ببيانات ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية٢٠٠٧ديسمرب /األول

إنشاء حمكمة جنائية دولية، منظمة العفو الدولية، منظمة رصد حقوق اإلنسان، الرابطة اإلندونيسية ألسر املختفني، االحتاد 
يا أفريقمجهورية -من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةمنظمة كاريتاس فرنسا، االئتالف الوطين الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، 

                                                      
)٥(

 .زء الثالث من هذا التقرير املرفق الثالث، اجلICC-ASP/6/Res.2انظر أيضا   
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مجهورية (، حقوق اإلنسان أوالً، رابطة السالم وحقوق اإلنسان )السودان(الوسطى، مركز اإلنصاف للعدالة والسالم 
 ). الكونغو الدميقراطية

  التاسعةانتخاب رئيس اجلمعية للدورات من السابعة إىل -٤

 من النظام الداخلي جلمعية الدول ٢٩ديسمرب، ووفقا للمادة / كانون األول١٣يف اجللسة السادسة، املعقودة يف  -٢٢
 رئيساً للجمعية )ليختنشتاين(كريستيان ويناويسري ، انتخبت اجلمعية السفري ICC-ASP/3/Res.2األطراف املعدلة بالقرار 

 .بالتزكيةللدورات من السابعة إىل التاسعة 

 انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية -٥

، عرضت األمانة على اجلمعية قائمة بأمساء تسعة مرشحني من الدول ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١١يف مذكرة مؤرخة  -٢٣
مانة ، أبلغت األ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣٠ويف . (ICC-ASP/6/9) األطراف النتخام أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية
اململكة املتحدة لربيطانيا (والسيد بيتر لوفيل ) مجهورية فرتويال البوليفارية(بسحب ترشيح السيد رودريغو يانييز بيلغرمي 

، أُبلغت اجلمعية بسحب ترشيح ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧كذلك ويف . ، على التوايل)العظمى وأيرلندا الشمالية
 ).أوغندا (السيدة روزيت نيريينكيندي كاتونغيي

 شرعت اجلمعية وفقا ، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف  -٢٤
يف انتخاب األشخاص الستة التالية أمساؤهم كأعضاء يف  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ املؤرخ ICC-ASP/1/Res. 5للقرار 

 :جلنة امليزانية واملالية
 )بوروندي(دافيد بانيانكا 

 )املكسيك(ريا فرنانديز أوبازو كارولينا ما
 )فرنسا(جيل فنكلشتاين 
 )إستونيا(جوهاين ليميك 

 )أملانيا(غريد ساوب 
 )إيطاليا(أوغو ساسي 

األعضاء سري وانتخبت  ، استغنت اجلمعية عن إجراء اقتراعICC-ASP/1/Res.5 من القرار ١١ووفقا للفقرة  -٢٥
 .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢١وستبدأ فترة خدمة األعضاء الستة اعتبارا من . الستة يف جلنة امليزانية واملالية بالتزكية

  االنتخاب مللء شواغر قضائية -٦

أن ، ، قررت اجلمعية، بناء على توصية املكتب٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، املعقودة يف الثانيةيف اجللسة  -٢٦
جلميع املقاعد ية إىل أن حيصل العدد املطلوب من املرشحني نتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولالتعقد اجللسة اليت تستمر 

شتركة أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملعلى اقتراع أو أكثر، على أكرب عدد من األصوات واليت يراد شغلها، ب
لسة بصرف نفس اجليف منتخبني لذين ينتخبون قضاة يف احملكمة يعترب مجيع املرشحني اوبناء على ذلك، . يف التصويت

 .واحد أو أكثر من يومليوم ن استمرار االقتراع النظر ع
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 يف األوقات ات االجتماعبعدم السماح جلميع املرشحني باحلضور يف قاعةويف اجللسة ذاا، أوصت اجلمعية  -٢٧
 . اليت تقوم فيها اجلمعية بعملية التصويت

اجلمعية شرعت ، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣فمرب ونو/ تشرين الثاين٣٠ املعقودة يف الثانية،ويف اجللسة  -٢٨
-ICCلقرار اونظام روما األساسي لألحكام ذات الصلة من وفقا ثالثة قضاة مللء الشواغر القضائية يف انتخاب 

ASP/3/Res.6  املعدل بالقرارICC-ASP/5/Res.5 . 

 :ليةحملكمة اجلنائية الدو يف اقضاةية أمساؤهم وانتخب املرشحون التال -٢٩

 )فرنسا، القائمة ألف، أوروبا الغربية ودول أخرى، ذكر(كوت برونو السيد 
 )ية، ذكرفريقأوغندا، القائمة ألف، الدول األ(نسرييكو دانييل دافيد نتاندا السيد 
 )اليابان، القائمة باء، الدول اآلسيوية، أنثى(سايغا فوميكو السيدة 

مل يكن ، و١٠٥ املودعةأوراق االقتراع كان عدد  األوىل،  اجلولةيفو.  اقتراعات عمليأربعوأجرت اجلمعية  -٣٠
 دولة؛ ١٠٥ وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصواا ؛صحيحة ورقة ١٠٥منها ورقات غري صحيحة وكانت 

ى األصوات وعلكرب عدد من  على أية أمساؤمهان التالاوحصل املرشح. صوتا ٧٠غلبية الثلثني املطلوبة هي أوكانت 
) فرنسا(وبرونو كوت ) ٨٢) (اليابان(فوميكو سايغا  :شاركة يف التصويتغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملأ
)٧٩.( 

 ١٠٢كانت واحدة منها غري صحيحة، وكانت ، و١٠٣ املودعةأوراق االقتراع كان عدد  الرابعة، يف اجلولةو -٣١
 ٦٨غلبية الثلثني املطلوبة هي أ دولة؛ وكانت ١٠٢صواا  وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأ؛صحيحةورقة 
شاركة يف غلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملأاألصوات وعلى كرب عدد من  على أ امسهوحصل املرشح التايل. صوتا

 ).٧٤) (أوغندا(دانييل دافيد نتاندا نسرييكو  :التصويت

 بداية والية القضاة

تبدأ ، قررت اجلمعية، بناء على توصية املكتب، أن ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ عقودة يف املالثانية،يف اجللسة  -٣٢
الذين جرى انتخام مللء الشواغر القضائية من تاريخ انتخام وتنتهي بانتهاء الفترة املتبقية للقضاة الذين قضاة مدة والية ال
 ١٠ديسمرب، تنتهي مدة والية السيدة فوميكو سايغا يف / األول كانون٣ووفقاً لنتيجة القرعة اليت جرت يف . حيلون حملهم

مارس / آذار١٠، على حني أن مدة والية السيد برونو كوت والسيد دانييل نسرييكو ستنتهي يف ٢٠٠٩مارس /آذار
٢٠١٢ . 

تخام أثناء ويف نفس اجللسة، قررت اجلمعية، بناء على توصية املكتب، أن تبدأ مدة والية القضاة الذين جرى ان -٣٣
 .هذه الدورة رهناً باستيفاء األحكام والشروط املعتمدة أثناء الدورة السادسة

 التقرير املتعلق بأنشطة املكتب -٧

، بالتقرير الشفوي الذي ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠أحاطت اجلمعية علماً، يف جلستها األوىل، املعقودة يف  -٣٤
والحظ الرئيس، يف تقريره، أن املكتب عقد، . عن أنشطة املكتب) كوستاريكا(أوغاريت قدمه رئيسها السيد برونو ستاغنيو 
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 ١١، ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يناير و/يف الفترة الواقعة بني اية الدورة اخلامسة املستأنفة للجمعية يف كانون الثاين
 .ام روما األساسياجتماعاً من أجل مساعدة اجلمعية على االضطالع بأنشطتها يف إطار نظ

ولضمان التفتح والعدالة . وفيما يتعلق بأمانة اجلمعية، اختذ املكتب اإلجراءات الالزمة لتعيني مدير ألمانة اجلمعية -٣٥
والشفافية يف عملية االختيار، أنشأ املكتب جلنة لالختيار التمهيدي يف الهاي، تتألف من ممثل واحد لكل جمموعة من 

وأدرجت .  طلبا وإعداد قائمة قصرية أولية للمرشحني٥٩، الستعراض الطلبات الواردة اليت بلغ عددها اموعات اإلقليمية
وحتولت جلنة االختيار التمهيدي بعد ذلك . اللجنة أمساء عشرة مرشحني بالقائمة القصرية وأجرت استجوابات هاتفية هلم

وعقد فريق االختيار مقابالت .  مبهمة وضع قائمة قصرية ثانيةإىل فريق اختيار يف نيويورك وعهد املكتب إىل فريق االختيار
وجرى تقييم املرشحني على أساس جمموعة من املعايري الثابتة، . شخصية مع أربعة من املرشحني املدرجني ذه القائمة

 بعد ذلك، بتوافق وعين املكتب. ومنحت هلم فرصاً متكافئة لتوضيح بيانام وإجراء مقابالت مع املكتب لتقدمي عروضهم
 .مديراً ألمانة اجلمعية) إكوادور(اآلراء، السيد رينان فيالسيس 

وأحرز الفريق العامل يف الهاي تقدماً كبرياً يف قضايا مثل تنفيذ عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة، والتمثيل  -٣٦
اين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية، وميزانية احملكمة، اجلغرايف املتكافئ والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني، واملب

 .مع احترام الدور اخلاص للجنة امليزانية واملالية

وشارك الفريق العامل يف نيويورك بوجه خاص يف تنفيذ خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة  -٣٧
أخرات، مبا يف ذلك يف االقتراحات املتعلقة بتعزيز السداد يف الوقت اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذا كامال، وقضية املت

املناسب، واالقتراحات املتعلقة بإنشاء آلية رقابة مستقلة، والتقدم يف األعمال التحضريية للمؤمتر االستعراضي، خاصة فيما 
 .يتعلق بالنظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي والقضايا العملية والتنظيمية

وبينما عملت التسهيالت املقدمة من اجلانبني يف هذا الشأن بطريقة . ر الفريقان العامالن يف قضية التعاونونظ -٣٨
مرضية، الحظ املكتب أنه يتعني على امليسرين التغلب على جمموعة من الصعوبات التنظيمية واإلدارية الناجتة عن معاجلة 

 . هذه القضية يف نيويورك والهاي

ة خدمات موضوعية مستقلة لكل من الفريق العامل يف الهاي وجلنة امليزانية واملالية، وساعدت يف وقدمت األمان -٣٩
تنظيم االجتماع الذي عقده الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان بني الدورتني يف برينستون، نيوجريزي، الواليات 

ية اليت كانت مكرسة للفريق العامل املعين جبرمية العدوان يف املتحدة األمريكية، ونظمت الدورة اخلامسة املستأنفة للجمع
 .  يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك٢٠٠٧يناير /اية كانون الثاين

 التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة -٨

لقاضي ، إىل بيانات أدىل ا ا٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠استمعت اجلمعية، يف جلستها األوىل، املعقودة يف  -٤٠
ويف اجللسة نفسها، أحاطت .  أوكامبو، املدعي العام للمحكمة-فيليب كريش، رئيس احملكمة، والسيد لويس مورينو

 .(ICC-ASP/6/18)احملكمة اجلمعية علما بالتقرير اخلاص بأنشطة 
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 النظر يف ميزانية السنة املالية السادسة واعتمادها -٩

 على أساس مشروع االقتراح ٢٠٠٨ل، يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام نظرت اجلمعية، من خالل فريقها العام -٤١
 .املقدم من املسجل، وتقرير جلنة امليزانية واملالية، وتقريري املراجع اخلارجي للحسابات

، نظرت وأقرت اجلمعية، بتوافق اآلراء، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ويف اجللسة السابعة، املعقودة يف  -٤٢
 ).الد الثاين، اجلزء ألفانظر  (٢٠٠٨يزانية الربناجمية لعام امل

، املتعلق بامليزانية الربناجمية فيما ICC-ASP/6/Res.4القرار ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اجلمعية، بتوافق اآلراء،  -٤٣
 : يتصل مبا يلي

 يورو للربامج ٩٠ ٣٨٢ ١٠٠ ، مبا يف ذلك االعتمادات البالغ جمموعها٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لعام  )أ (
 الرئيسية وجداول املالك الوظيفي لكلّ برنامج رئيسي؛

 ؛٢٠٠٨صندوق رأس املال العامل لعام  )ب (

 جدول االشتراكات لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية؛ )ج (

 .٢٠٠٨متويل االعتمادات لعام  )د (

 الذي قررت مبوجبه تعديل ICC-ASP-Res.6ر اآلراء، القراويف اجللسة نفسها، اعتمدت اجلمعية أيضاً، بتوافق  -٤٤
 . نظام املعاشات التقاعدية لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية، اعتباراً من الدورة السادسة للجمعية

 ١-١١٠ قررت مبوجبه تعديل القاعدة  الذيICC-ASP-Res.5كذلك اعتمدت اجلمعية يف هذه اجللسة القرار  -٤٥
 . اليةمن النظام املايل والقواعد امل

 النظر يف تقارير مراجعي احلسابات -١٠

، بتقرير الفريق العامل ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤أحاطت اجلمعية علماً يف جلستها السابعة، املعقودة يف  -٤٦
 :الذي متت فيه يف مجلة أمور) ICC-ASP/6/WGPB/1( ٢٠٠٨املعين بامليزانية الربناجمية لعام 

دير بتقريري املراجع اخلارجي للحسابات بشأن مراجعة البيانات املالية للمحكمة أحاطت علماً مع التق )أ(
، والصندوق )ICC-ASP/6/5 (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١للفترة من 

 ،)ICC-ASP/6/6(االستئماين للضحايا عن نفس الفترة 

 إىل احملكمة تنفيذها  اخلارجي للحسابات وطلبتوافقت على التوصيات الواردة يف تقريري املراجع )ب(
 تنفيذاً كامالً؛ 

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا ٢٣ و٢٢أيدت التوصيات الواردة يف الفقرتني  )ج(
 املتعلقة باألدوار املنوطة مبراجع احلسابات الداخلي واملراجع اخلارجي للحسابات، وأوصت )٦(التاسعة

                                                      
)٦(  ICC-ASP/6/12و Corr.1) و)باإلنكليزية فقط ،Corr.2و Add.1. 
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 جلنة مراجعة احلسابات على برنامج العمل السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات وعلى مبوافقة
 أن تقدم جلنة مراجعة احلسابات تقريراً سنوياً إىل جلنة امليزانية واملالية؛ 

أوصت بوضع ترتيبات ملراجعة احلسابات واإلدارة وبأن يقدم قلم احملكمة سنوياً إىل مجعية الدول  )د(
اف تقريراً يلخص األنشطة الرئيسية اليت اضطلع ا مكتب املراجع الداخلي للحسابات وأن يتخذ األطر

مسجل احملكمة يف هذا الصدد اخلطوات املالئمة لكفالة وصول الدول األطراف إىل املعلومات الواردة 
 ذلك، وأن يف أي تقرير معني يعده مكتب املراجع الداخلي للحسابات ألي دولة طرف إذا طُلب منه

 . يتخذ التدابري املالئمة لصون املعلومات السرية أو الشخصية

 تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا -١١

، استمعت اللجنة إىل البيان الذي أدىل به السيد ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -٤٧
ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا بالنيابة عن السدة سيمون فيل، رئيسة جملس إدارة أندريه البرييري، املدير التنفيذي 

عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين ونظرت اجلمعية يف التقرير املقدم . الصندوق االستئماين للضحايا
، ))بالفرنسية فقط (Corr.1 وICC-ASP/6/11 (٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٦يوليه / متوز١للضحايا يف الفترة من 

  .وأحاطت علما ذا التقرير

  من٢٧ تعديل البند ICC-ASP/6/Res.3، قررت اجلمعية بقرارها )٧(وبناء على اقتراح مقدم من جملس اإلدارة -٤٨
 .نظام الصندوق االستئماين للضحايا

 تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان -١٢

، أحاطت اجلمعية علماً بتقرير الفريق العامل ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤السابعة، املعقودة يف اجللسة يف  -٤٩
 وقررت أن ترفق التقرير املتعلق باجتماع ما بني الدورتني الوارد (ICC-ASP/6/SWGCA/1)اخلاص املعين جبرمية العدوان 

 .)انظر املرفق الثاين ذا التقرير( للجمعية ادسة بوقائع الدورة السICC-ASP/6/SWGCA/INF.1يف الوثيقة 

 مباين احملكمة -١٣

، أحاطت اجلمعية علماً بتقرير الفريق العامل ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤اجللسة السابعة، املعقودة يف يف  -٥٠
ديسمرب /انون األول ك١٤السابعة، املعقودة يف ويف جلستها ). ICC-ASP/6/WGPP/1/Rev.1 (املعين باملباين الدائمة

، يف مجلة أمور، أن تأذن للدولة املضيفة بأن تبادر  الذي قررت مبقتضاهICC-ASP/6/Res.1، اعتمدت اجلمعية القرار ٢٠٠٧
 هيئة فرعية تابعة للجمعية تتوىل الرقابة اإلستراتيجية بإطالق املنافسة املتعلقة بوضع تصميم معماري وإنشاء جلنة مراقبة بوصفها

 .للمشروع

 : كذلك قررت اجلمعية أيضاً أن تتألف عضوية جلنة املراقبة من الدول التالية -٥١

 ) يةفريقجمموعة الدول األ(يا أفريقجنوب 

                                                      
)٧( 

 ICC-ASP/6/11املرفق باء ،. 
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 )جمموعة الدول اآلسيوية(اليابان ومجهورية كوريا 
 )جمموعة دول أوروبا الشرقية(بولندا 

 ) ارييبجمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الك(الربازيل واملكسيك 
 )جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى(أملانيا وإيطاليا وسويسرا واململكة املتحدة 

 بشأن انتخاب املسجلة التوصي -١٤

باستالم قائمة علماً اجلمعية حاطت أ، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣يف اجللسة السادسة، املعقودة يف  -٥٢
 . من هيئة الرئاسة )Add.1 و*ICC-ASP/6/16(باملرشحني ملنصب املسجل 

، اعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء وبناء على ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ويف جلستها السابعة، املعقودة يف   -٥٣
 ). اجلزء الثالث من هذا التقرير (ICC-ASP/6/Recommandation 1توصية املكتب التوصية 

ض الوفود، يف معرض شرحها ملوقفها بعد اعتماد التوصية، ترى أنه وأثناء اجللسة نفسها، الحظت اجلمعية أن بع -٥٤
ينبغي للقضاة أن ميضوا أوالً يف سبيل تعيني املسجل، أخذين بعني االعتبار التوصيات اليت قدمتها اجلمعية، مث ميضوا يف وقت 

ر، حبكم التوصيات اليت صاغتها الحق إىل انتخاب نائب للمسجل، نظراً ألن القيام ذا االنتخاب بشكل معكوس قد يسف
باإلضافة إىل ذلك، اقترح أن يلعب املسجل املنتخب لتوه دوراً . اجلمعية، عن نزع األهلية عن أفضل مرشح لوظيفة املسجل

 . نشطاً يف انتخاب نائب املسجل

 املؤمتر االستعراضي -١٥

، أحاطت اجلمعية علما بتقرير الفريق العامل ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤يف اجللسة السابعة، املعقودة يف  -٥٥
 .(ICC-ASP/6/WGRC/1)املعين باملؤمتر االستعراضي 

 القرارات املتعلقة مبواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة جلمعية الدول األطراف -١٦

ارها بأن تعقد إىل قر، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤يف جلستها السابعة، املعقودة يف أشارت اجلمعية  -٥٦
 يف الهاي وبأن تعقد دورة مستأنفة ال تقل مدا عن ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ إىل ١٤دورا السابعة يف الفترة من 

 . يف نيويورك إلجراء االنتخابات الالزمة على أن يعين املكتب التواريخ احملددة هلذه الدورة٢٠٠٩يومني يف عام 

قررت اجلمعية أن تعقد دوراا الثامنة ، ٢٠٠٧ديسمرب /األول كانون ١٤عقودة يف يف اجللسة نفسها، املو -٥٧
، يف اجلزء الثالث ٦٣، الفقرة ICC-ASP/6/Res.2القرار (والتاسعة والعاشرة يف الهاي ونيويورك والهاي، على التوايل، 

 ).من هذا التقرير

 قبلة للجنة امليزانية واملالية املات الدورأماكن انعقادالقرارات املتعلقة مبواعيد و -١٧

، أن تعقد جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤قررت اجلمعية، يف جلستها السابعة، املعقودة يف  -٥٨
، ودورة إضافية مدا مثانية أيام يف مواعيد ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٥ إىل ٢١دورا العاشرة يف الهاي يف الفترة من 

 ). من هذا التقريريف اجلزء الثالث، ٦١، الفقرة ICC-ASP/6/Res.2القرار (جنة اللستقررها 
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 مسائل أخرى -١٨

 الصندوق االستئماين الشتراك أقل البلدان منواً وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعية

لكة املتحدة لربيطانيا ، املمكنداسويسرا،  ،فنلنداأعربت اجلمعية عن تقديرها ألملانيا، أيرلندا، اجلبل األسود،  -٥٩
 للتربعات املقدمة للصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوا وبلدان نامية ، اليونانالعظمى وأيرلندا الشمالية، وهولندا

 .أخرى يف أعمال اجلمعية

دسة  وفداً من الصندوق االستئماين حلضور الدورة السا١٤وأحاطت اجلمعية علماً مع االرتياح باستفادة  -٦٠
  .للجمعية




