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 جلزء األولا

  الوقائع
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  مقدمة  -ألف

يف نظام روما األساسي ") اجلمعية"املشار إليها فيما يلي بعبارة (وفقا للمقرر الذي اختذته مجعية الدول األطراف   -١
، عقدت ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤للمحكمة اجلنائية الدولية يف جلستها السابعة من دورا السادسة املعقودة يف 

  . يف الهاي٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ إىل ١٤ورا السابعة يف الفترة من اجلمعية د

 دعا رئيس اجلمعية كافة الدول األطراف يف نظام روما األساسي إىل املشاركة  )١(وطبقا للنظام الداخلي للجمعية،  -٢
ت على النظام األساسي أو على                                                           ّ كما د عيت إىل املشاركة يف الدورة بصفة مراقب الدول األخرى اليت وق ع. يف الدورة

  .الوثيقة اخلتامية

 من النظام الداخلي للجمعية، وجهت كذلك دعوات للمشاركة يف الدورة بصفة مراقب إىل ٩٢ووفقا للمادة   -٣
ا بقراراممثلي املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمال 

                                                                                          فضال عن ممثلي املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية وسائر اهليئات الدولية اليت د عيت حلضور مؤمتر األمم )٢(ذات الصلة
أو املعتمدة ) ١٩٩٨يوليه / متوز–يونيه /روما، حزيران(املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية 

  .                                  ِ         ة اجلنائية الدولية أو اليت ت دعى من ق بل اجلمعيةلدى اللجنة التحضريية للمحكم

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

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

بابوا غينيا اجلديدة، :                                                                 من النظام الداخلي، د عيت الدول التالية إىل حضور أعمال اجلمعية وهي٩٤ووفقا للمادة   -٥
تان، توفالو، تونغا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، رواندا، باالو، بوتان، تركمانس

- واليات(سوازيلند، الصومال، غرينادا، غينيا االستوائية، فانواتو، كرييبايت، لبنان، ملديف، موريتانيا، ميامنار، مكرونيزيا 
  .، نيوي)املوحدة

  .ICC-ASP/7/INF.1كة يف الدورة يف الوثيقة وترد قائمة الوفود املشار  -٦

                                                      
     ف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، جلمعية الدول األطرا الرمسيةالوثائق    )۱(
  . جيم-اجلزء الثاين )  والتصويبE.03.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢ سبتمرب/ أيلول١٠-٣

  )٢٩-د (٣٢٣٧و) ٢٩-د (٣٢٠٨و) ٢٠-د (٢٠١١و) ٥-د (٤٧٧و) ٣–د (٢٥٣قرارات اجلمعية العامة    )۲(
 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
 ٥٣/٦ و٥٣/٥ و٥٢/٦ و٥١/٢٠٤ و٥١/٦ و٥١/١ و٥٠/٢ و٤٩/٢ و٤٩/١ و٤٨/٢٦٥ و٤٨/٢٣٧ و٤٨/٥ و٤٨/٤ و٤٨/٣و
 ٥٧/٣١ و٥٧/٣٠و ٥٧/٢٩ و٥٦/٩٢ و٥٦/٩١ و٥٦/٩٠ و٥٥/١٦١ و٥٥/١٦٠ و٥٤/١٩٥ و٥٤/١٠ و٥٤/٥ و٥٣/٢١٦و
 و ٦١/٤٣ و٥٩/٥٣ و٥٩/٥٢ و٥٩/٥١ و٥٩/٥٠ و٥٩/٤٩ و٥٩/٤٨ و٥٨/٨٦ و٥٨/٨٥ و٥٨/٨٤ و٥٨/٨٣ و٥٧/٣٢و

  .٥٦/٤٧٥ و القرار ٦١/٢٥٩
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الذي انتخب أثناء الدورة ) ليختنشتاين(وافتتح الدورة رئيس مجعية الدول األطراف السيد كريستيان ويناويسري   -٧
  .)٣(السادسة للجمعية بالتزكية رئيسا للجمعية للدورات من السابعة إىل التاسعة

، األعضاء اآلخرين للمكتب، ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤املعقودة يف وانتخبت اجلمعية يف جلستها األوىل،   -٨
  :وأصبح تشكيله اآلن كما يلي

  :الرئيس

  )ليختنشتاين(السيد كريستيان ويناويسري   

  :نائبا الرئيس

  )كينيا( مويتا -موبوري. السيد زاخاري د  
  )املكسيك(السيدة خورخي لوموناكو   

  املقررة

  )سلوفينيا(السيدة سيمونا درينيك   

  : أعضاء املكتب اآلخرون

األردن، أسبانيا، أستراليا، استونيا، الربازيل، بوركينا فاسو، ترينيداد وتوباغو، جنوب أفريقيا، جورجيا، رومانيا، 
، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، النرويج، ) البوليفارية–مجهورية (ساموا، غابون، فرتويال 

  .ا، الياباننيجريي

 من ٢٥                                  ، عي نت الدول التالية، وفقا للمادة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف   -٩
  :النظام الداخلي، يف عضوية جلنة وثائق التفويض

  .استونيا، أوغندا، ايرلندا، مجهورية كوريا، سورينام، صربيا، كوستاريكا، ليسوتو، هولندا

  .اجلمعيةوقدمت األمانة خدماا إىل . ، مبهام أمني اجلمعيةفيالسيز اجلمعية، السيد رينان أمانةدير واضطلع م  -١٠

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

 ):(ICC-ASP/7/1ويف 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 عن تسديد اشتراكاا -٤

                                                      
 ٣٠ نيويورك اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة  )٣(

، اجلزء الد األول) ICC-ASP/6/20 اجلنائية الدولية، حملكمةا منشور (٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٤ – مربنوف/تشرين الثاين
  .٢٢ الفقرة ،األول، باء
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  . عضو للمكتب١٨انتخاب نائيب رئيس و -٥
 :وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة السابعة -٦

  تعيني جلنة وثائق التفويض؛  ) أ(
  .يضتقرير جلنة وثائق التفو  ) ب(

  .تنظيم العمل -٧
  .املناقشة العامة -٨
  .تقرير عن أنشطة املكتب -٩

  .تقرير عن أنشطة احملكمة -١٠
  .النظر يف ميزانية السنة املالية السابعة واعتمادها -١١
  .النظر يف تقارير مراجعة احلسابات -١٢
  .تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا -١٣
  .تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان -١٤
  .مباين احملكمة -١٥
  .املؤمتر االستعراضي -١٦
 .القرارات املتعلقة مبواعيد الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف -١٧

  .القرارات املتعلقة مبواعيد ومكان انعقاد الدورات املقبلة للجنة امليزانية واملالية -١٨
  .مسائل أخرى -١٩

   جة يف جدول األعمال املؤقتوتضمنت مذكرة مقدمة من األمانة القائمة املشروحة للبنود املدر  -١٣
)ICC-ASP/7/1/Add.1/Rev.2.(  

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        ً                                                                                 اجتماعا  وفقا للترتيبات اليت توصلت إليها اجلمعية يف اجللسة الثامنة من دورا األوىل، املعقودة يف ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
 من القرار اآلنف الذكر، كان الفريق العامل اخلاص مفتوحا على قدم املساواة أمام ٢ووفقا للفقرة  .)٤(٢٠٠٣فرباير /شباط

  . للطاقة الذريةالدوليةمم املتحدة أو األعضاء يف الوكاالت املتخصصة أو يف الوكالة كافة الدول األعضاء يف األ

        ً     ً      ً        ، وفريقا  عامال  معنيا  باملؤمتر ٢٠٠٩ الربناجمية لعام بامليزانية                                   ً     ً      ً وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت اجلمعية فريقا  عامال  معنيا    -١٥
  .االستعراضي

                                                      
الدورتان (الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل    )٤( 

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣- ٢١فرباير و/ شباط٧-٣، نيويورك، )والثانيةاملستأنفتان األوىل 
E.03.V.8 ( ٣٩ -٣٨اجلزء األول، الفقرتان.  
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                                                               ها مع املكتب، رئاسته للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وعي ن وواصل رئيس  اجلمعية، بعد مشاورات أجرا  -١٦
، اجلهة املنسقة )النرويج(، والسيد رولف فايفي ٢٠٠٩     ً                                            رئيسا  للفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام ) كندا(السيد مسعود حسني 

 . ملعين باملؤمتر االستعراضي                                       ً                املعنية باستعراض نظام روما األساسي، رئيسا  للفريق العامل ا

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

  الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا  -١

 من ٨ الفقرة  اجلملة األوىل من   ُ               ، أ بلغت اجلمعية بأن٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٤يف اجللسة األوىل، املعقودة يف   -١٧
  .  من نظام روما األساسي تنطبق على ست دول أطراف١١٢املادة 

 مع احملكمة يف حساباا                                                                         وجد د رئيس اجلمعية مناشدته الدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشتراكاا أن تسو ي   -١٨
  . يف الوقت املناسب٢٠٠٩وناشد 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 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١يف اجللسة السابعة، املعقودة يف   -١٩
     ).انظر املرفق األول ذا التقرير(

  املناقشة العامة  -٣

، أدىل ببيانات ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥ و ١٤عة، املعقودة يف يف اجللسات األوىل والثانية والثالثة والراب  -٢٠
، إكوادور، أملانيا، أوروغواي، أوغندا، )بالنيابة عن كندا وأستراليا ونيوزيلندا(ممثلو األرجنتني، األردن، أسبانيا، أستراليا 

 بوتسوانا، بولندا، بوليفيا، بريو، ترينيداد ، ايطاليا، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا،) اإلسالمية-مجهورية(إيران 
، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، )بالنياة عن االحتاد اإلفريقي (وتوباغو،  جزر القمر، مجهورية ترتانيا املتحدة

سويسرا، سرياليون، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، الدامنرك، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، 
، فنلندا، كرواتيا، كوستاريكا، ) البوليفارية–مجهورية (، فرتويال )بالنيابة عن االحتاد االوريب (شيلي، غواتيماال، فرنسا

كولومبيا، كينيا، لكسمربغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مصر، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، 
جامعة :          ً                                           وأدىل أيضا  ببيانات ممثل املنظمة احلكومية الدولية التالية. نمسا، نيجرييا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونانالنرويج، ال

ائتالف املنظمات غري احلكومية من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، : الدول العربية، وممثلو املنظمات غري احلكومية التالية
، اللجنة الكولومبية للحقوقيني، االحتاد )مجهورية الكونغو الدميقراطية(كمة اجلنائية الدولية االئتالف الوطين من أجل احمل

، منظمة )بالنيابة عن االئتالف اللبناين من أجل احملكمة اجلنائية الدولية(الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، العدالة بال حدود 
االئتالف الوطين من أجل احملكمة اجلنائية الدولية يف بالنيابة عن (النظامي   مركز خدمات القطاع غريرصد حقوق اإلنسان،

  .، ال سالم بدون عدل، رابطة السالم وحقوق اإلنسان، االئتالف املغريب من أجل احملكمة اجلنائية الدولية)نيبال
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  التقرير املتعلق بأنشطة املكتب  -٤

، بالتقرير الشفوي الذي ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤                 ً                          أحاطت اجلمعية علما ، يف جلستها األوىل املعقودة يف   -٢١
والحظ الرئيس يف . عن أنشطة املكتب) كوستاريكا(قدمه رئيسها نيابة عن الرئيس السابق السيد برونو ستاغنيو أوغاريت 

 ديسمرب / كانون األول-نوفمرب/تقريره أن املكتب عقد، منذ اية الدورة السادسة للجمعية املعقودة يف تشرين الثاين
  .        ً                                                                  اجتماعا  من أجل مساعدة اجلمعية على االضطالع بأنشطتها يف إطار نظام روما األساسي١٣، ٢٠٠٧

                                ً     ً                                                           وأحرز الفريق العامل يف الهاي تقدما  كبريا  يف قضايا مثل عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة وتنفيذها، مبا   -٢٢
                        ً                     وقام الفريق العامل أيضا  مبواصلة العمل يف جمال .ICC-ASP/5/Res.2يف ذلك يف القضايا ذات األولوية احملددة يف القرار 

ويف اجتماعه احلادي عشر . ٢٠٠٩التعاون، وتكثيف احلوار يف جمال التوعية، والنظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
يم النظام األساسي للصندوق عهد املكتب إىل الفريق العامل يف الهاي مبوضوع تقي ،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٩املعقود يف 

 من نظام روما ١١٢ من املادة ٤االستئماين للضحايا وموضوع إنشاء آلية الرقابة املستقلة املنصوص عليها يف الفقرة 
  .األساسي

خاص يف تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وشارك الفريق العامل يف نيويورك بوجه   -٢٣
تنفيذا كامال، وقضية املتأخرات، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل تشجيع الدول على تسديد املبالغ املستحقة عليها، وتنفيذه 

ايل، واألعمال التحضريية للمؤمتر وحتديد طرق لتحسني التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف إطار النموذج احل
  .الية والقانونية، والقضايا العملية والتنظيمية للمؤمتراالستعراضي، مبا يف ذلك اآلثار امل

وقدمت أمانة اجلمعية خدمات موضوعية مستقلة للجنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة، والفريق العامل يف الهاي،   -٢٤
انة يف تنسيق عمل املكتب وساعدت األم. وجلنة امليزانية واملالية، كما قدمت مساعدة إدارية وتقنية هلا يف أداء مسؤولياا

وباإلضافة إىل ذلك، نظمت األمانة . والفريق العامل يف نيويورك، وقدمت التسهيالت الالزمة لنشر املعلومات واالتصاالت
 يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك واملكرسة للفريق ٢٠٠٨يونيه /الدورة السادسة املستأنفة للجمعية املعقودة يف حزيران

                 ً                                                              وقدمت األمانة أيضا  الدعم اللوجسيت لألحداث اليت جرت لالحتفال بالذكرى العاشرة للتوقيع . ين جبرمية العدوانالعامل املع
  .على نظام روما األساسي يف كل من الهاي ونيويورك

  من خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما٧ والفقرة ٦من الفقرة ) ح(           ً                كذلك، ووفقا  للفقرة الفرعية   -٢٥
األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال، طلبت األمانة إىل مجيع الدول معلومات فيما يتعلق بتعزيز التصديق على نظام روما 

  . األساسي وتنفيذه

  التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة  -٥

 القاضي ، إىل بيانات أدىل ا٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤استمعت اجلمعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف   -٢٦
ويف اجللسة نفسها، أحاطت .  أوكامبو، املدعي العام للمحكمة-فيليب كريش، رئيس احملكمة، والسيد لويس مورينو

  .(ICC-ASP/7/25)احملكمة اجلمعية علما بالتقرير اخلاص بأنشطة 
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  النظر يف ميزانية السنة املالية السابعة واعتمادها  -٦

 على أساس مشروع االقتراح ٢٠٠٩امل، يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام نظرت اجلمعية، من خالل فريقها الع  -٢٧
  .املقدم من املسجل، وتقرير جلنة امليزانية واملالية، وتقريري املراجع اخلارجي للحسابات

امليزانية ، نظرت اجلمعية وأقرت، بتوافق اآلراء، ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ويف اجللسة السابعة، املعقودة يف   -٢٨
  ). من هذا التقريرانظر  اجلزء الثاين (٢٠٠٩ية لعام الربناجم

، املتعلق بامليزانية الربناجمية فيما ICC-ASP/7/Res.4ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اجلمعية، بتوافق اآلراء، القرار   -٢٩
 : يتصل مبا يلي

 يورو للربامج ١٠١ ٢٢٩ ٩٠٠جمموعها ، مبا يف ذلك االعتمادات البالغ ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية لعام   )أ (
                                  ّ              الرئيسية وجداول املالك الوظيفي لكل  برنامج رئيسي؛

  ؛٢٠٠٩صندوق رأس املال العامل لعام   )ب (

  جدول االشتراكات لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية؛  )ج (

 .٢٠٠٩متويل االعتمادات لعام   )د (

، قررت اجلمعية، بصفة استثنائية وملرة واحدة فقط، أن حتدد ٢٠٠٩وفيما يتعلق بتمويل امليزانية الربناجمية لعام      -٣٠
                                      ً                  يورو من امليزانية الربناجمية، وقررت أيضا  أن تأذن للمحكمة ٩٦ ٢٢٩ ٩٠٠األنصبة  املقررة على أساس على أساس 

عية ورئيس إىل رئيس اجلممن املسجل رسال إشعار إ ماليني يورو من صندوق رأس املال العامل بعد ٥بسحب ما يصل إىل 
                               ً        ً                                                                جلنة امليزانية واملالية يتضمن وصفا  تفصيليا  للجهود املبذولة لتحقيق وفورات عن طريق زيادة الكفاءات وغري ذلك من 

  الوفورات؛

  .                 ً                                         وقررت اجلمعية أيضا  استمرار العمل بصندوق الطوارئ ألجل غري مسمى  -٣١

 الذي قامت مبوجبه بتعديل ICC-ASP-Res.5 القرار                                   ً               ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اجلمعية أيضا ، بتوافق اآلراء،  -٣٢
  . من النظام املايل والقواعد املالية١-١٠١القاعدة 

 قامت مبوجبه بتعديل املادة  الذيICC-ASP-Res.6                         ً                        كذلك، ويف اجللسة نفسها أيضا ،  اعتمدت اجلمعية القرار   -٣٣
 من النظام ٢٨ قامت مبوجبه بتعديل املادة  الذيICC-ASP-Res.7 من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، والقرار ٤٠

  ..الداخلي للجنة امليزانية واملالية

  النظر يف تقارير مراجعي احلسابات  -٧

، بتقرير الفريق العامل ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١                 ً                             أحاطت اجلمعية علما  يف جلستها السابعة، املعقودة يف   -٣٤
  :الذي قامت فيه، يف مجلة أمور، مبا يلي) ICC-ASP/7/WGPB/1( ٢٠٠٩ام املعين بامليزانية الربناجمية لع
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          ً                                                                               أحاطت علما  مع التقدير بتقريري املراجع اخلارجي للحسابات بشأن مراجعة البيانات املالية للمحكمة   )أ(
، )Corr.1 وICC-ASP/7/10 (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١للفترة من 
  ،)ICC-ASP/7/11( االستئماين للضحايا عن نفس الفترة والصندوق

            ً                                                                              أحاطت علما  بتأييد جلنة امليزانية واملالية للتوصيات الواردة يف تقريري املراجع اخلارجي للحسابات؛  )ب(

 تخذبأن ت) ٥(أيدت التوصيات الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا احلادية عشرة  )ج(
ع العام باحملكمة يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطا، يف مجلة أمور، اإلجراءات الالزمة لةاجلمعي

التقدم احملرز يف هذا بشأن  إىل اجلمعية يف دورا الثامنة      ًقريرا  تبأن تقدم احملكمةاألجل املتوسط و
   الشأن؛

 املراجعة الداخلية للحسابات عن طريق قررت تعديل التزام املسجل بتقدمي تقارير بشأن أنشطة مكتب  )د(
   من النظام املايل والقواعد املالية؛١-١٠١تعديل القاعدة 

دعت احملكمة إىل إعادة النظر يف اختصاصات جلنة مراجعة احلسابات ليتماشى تشكيل اللجة بشكل   )ه(
رجي، وحثت احملكمة أوثق مع النموذج الذي أوصت به جلنة امليزانية واملالية، ومراجع  احلسابات اخلا

  .على مضاعفة جهودها لتحديد أعضاء من اخلارج وبدء تشغيل جلنة مراجعة احلسابات

  تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  -٨

، استمعت اجلمعية إىل البيان الذي أدلت به السيدة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤يف اجللسة األوىل، املعقودة يف   -٣٥
عن أنشطة ومشاريع ونظرت اجلمعية يف التقرير املقدم . ل، رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحاياسيمون في

-ICC (٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧يوليه / متوز١جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف الفترة من 

ASP/7/13(ذا التقرير وأحاطت علما ،.   

                          اخلاص  املعين جبرمية العدوانتقرير الفريق العامل  -٩

                   ً                      ، أحاطت اجلمعية علما  بتقرير الفريق العامل ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١، املعقودة يف يف اجللسة السابعة  -٣٦
  .)انظر املرفق الثاين ذا التقرير( )ICC-ASP/7/SWGCA/1(اخلاص املعين جبرمية العدوان 

  مباين احملكمة  -١٠

، استمعت اجلمعية إىل البيان املقدم من السيد ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤، املعقودة يف اجللسة األوىليف   -٣٧
-ICC(                                                              ً              ، رئيس جلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة للمحكمة، وأحاطت علما  بتقرير اللجنة)املكسيك(خورخي لوموناكو 

ASP/7/22  و         Add.1 .(اعتمدت اجلمعية القرار٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١، املعقودة يف ويف جلستها السابعة ،  
ICC-ASP/7/Res.1يف مجلة أمور، على العرض املقدم من الدولة املضيفة بتقدمي تسهيالت ائتمانية  الذي وافقت مبقتضاه ،

                                                      
-١٤  اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهايالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة  )٥(

  .١٨ الفقرة ، ألفالد الثاين، اجلزء ) ICC-ASP/7/20 اجلنائية الدولية، حملكمةا منشور  (٢٠٠٨نوفمرب / الثاينتشرين ٢٢
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املائة، مع  يف ٢,٥ مليون يورو، تستحق السداد يف غضون ثالثني عاما وبسعر فائدة يبلغ ٢٠٠للمحكمة حبد أقصى يبلغ 
  .عدم التزام احملكمة  باقتراض املبلغ بأكمله أو تقييد حقها يف البحث عن أي مصدر آخر للتمويل لنفس الغرض

                  ً                                                                          ووافقت اجلمعية أيضا  على دعوة الدول األطراف إىل النظر يف تسديد مبلغ يعادل نصيبها يف جمموع التكاليف   -٣٨
ولن تدخل يف األنصبة .  تسوية هلذا املبلغ عند معرفة التكاليف النهائية للمشروع                                  ً       التقديرية للتشييد دفعة واحدة، رهنا  بإجراء

  .املقررة هلذه الدول األطراف الفائدة املستحقة للدولة املضيفة عند تسديد القرض

ض تسديد ووافقت اجلمعية كذلك على أن تنشئ، يف إطار امليزانية الربناجمية السنوية، ميزانية للمباين الدائمة ألغرا  -٣٩
  . الفوائد املستحقة على القرض وأصل الدين بأقساط سنوية منتظمة

  املؤمتر االستعراضي  -١١

، استمعت اجلمعية إىل بيان صاحب السعادة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠يف اجللسة السادسة، املعقودة يف   -٤٠
. ) الرابعانظر املرفق(لشؤون الدستورية يف أوغندا السيد فردريك روهيندي، النائب العام املساعد ووزير الدولة للعدل وا

، أحاطت اجلمعية علما بتقرير الفريق العامل املعين باملؤمتر ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١ويف اجللسة السابعة، املعقودة يف 
ن انعقاد املؤمتر  بشأن مكا ICC-ASP/7/Res.2واعتمدت القرار ) انظر املرفق الثاين( (ICC-ASP/7/WGRC/1)االستعراضي 
  .االستعراضي

   املقبلة جلمعية الدول األطرافقة مبواعيد وأماكن انعقاد الدورةالقرارات املتعل  -١٢

، أن تعقد دورا الثامنة يف ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١قررت اجلمعية، يف جلستها السابعة، املعقودة يف   -٤١
  .)٦٧، الفقرة ICC-ASP/7/Res.3القرار  (٢٠٠٩  نوفمرب/ تشرين الثاين ٢٦ إىل ١٨الهاي يف الفترة من 

  القرارات املتعلقة مبواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة للجنة امليزانية واملالية  -١٣

، أن تعقد جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١قررت اجلمعية، يف جلستها السابعة، املعقودة يف   -٤٢
 ٢٢ إىل ١٤، ودورا الثالثة عشرة يف الفترة من ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٠نية عشرة يف الفترة من دورا الثا

  .)٥٩، الفقرة ICC-ASP/7/Res. 3القرار (، يف الهاي ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  مسائل أخرى  -١٤

  ية                                       ً                               الصندوق االستئماين الشتراك أقل البلدان منوا  وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمع  )أ(

 للتربعات املقدمة للصندوق االستئماين و اليونانهولندا،  فنلندا، و بولندا، ولأعربت اجلمعية عن تقديرها   -٤٣
  .ملشاركة أقل البلدان منوا وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعية

  .ة السابعة للجمعية     ً                                وفدا  من الصندوق االستئماين حلضور الدور١٧                  ً                     وأحاطت اجلمعية علما  مع االرتياح باستفادة   -٤٤
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