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  الدورة السابعة

  الهاي
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤

 

 

 روما األساسياملؤقت للجهة املنسقة املعنية باملؤمتر االستعراضي لنظام  التقرير

  ضافةإ

 ١١جلمعية نسخة من الرسالة املؤرخة إىل ا  اجلهة املنسقة املعنية باملؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسيتقدم  
  . العام يف أوغندا من احملاميهاتتلقيت  ال٢٠٠٨نوفمرب /لثاينتشرين ا
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  رفقامل

   ADM/70/269/01  الرقم

  سعادة السفري رولف فايفي
  لعامل املعين باملؤمتر االستعراضي منسق الفريق ا

  مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
  احملكمة اجلنائية الدولية

  نيويورك
  الواليات املتحدة األمريكية

  

  لسفري فايفي،صاحب السعادة ا

  ٢٠١٠العرض املقدم من أوغندا الستضافة املؤمتر االستعراضي يف عام    :املوضوع

يدو ماكوبويا، النائب العام ووزير العدل خ. إ) الدكتور(سعادة صاحب العرضني املقدمني من الإىل شري أود أن أ  
صاحب  بلغ أوقد. أثناء الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك، والشؤون الدستورية يف مجهورية أوغندا

ستضافة املؤمتر االستعراضي يف ال حكومة أوغندا  مندعوة املقدمةبال  اجلمعيةيف كال العرضني الوزير/النائب العاموسعادة ال
أكثر من مناسبة لعقد املؤمتر يف مجيلة والقائمة يف أوغندا املرافق أن  على  power-pointبنظام قام الدليل أ و٢٠١٠عام 
    . مباالكا

أوغندا واستعداد ءمة للوقوف على مدى مالكنتم على رأس الفريق الذي جاء إىل كامباال مايو هذا العام، /ويف أيار  
الستضافة لديها القدرة والكفاءة واالستعداد وقدم الفريق بعد ذلك تقريراً ذكر فيه أن أوغندا .  اهلاماحلدثستضافة هذا ال

  .ونشكره كثرياً على ذلك. املؤمترهذا 

 أن أوغندا، بوصفها ولعلكم تذكرون أننا أوضحنا لكم وللفريق املصاحب لكم أثناء الزيارة املشار إليها أعاله    
 متاماً، مناسبة شاهد نشاطاً كبرياً للمحكمةاليت تقلب منطقة البجريات الكربى ذات احلاالت ولوقوعها يف بلدان المن 

  .الستضافة هذا املؤمتر

  .ا جباجلوانب األمنية وأععلماً بالفريق أيضاً  أحيطو  

 ، أعربت اجلمعية عن ارتياحها لتقرير اللجنة وطلبت إىل أوغندا أن)٢٠٠٨يونيه /حزيران(ويف الدورة املستأنفة   
بشأن التقدم احملرز يف التصديق على االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا والقانون التنفيذي تقدم تقريراً 

  .نظام روما األساسي التزامها بأكيدتمن أجل  فاقتلإل
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الشؤون القانونية رئيس جلنة  ناقشت هذا املوضوع مع ويسرين إبالغكم أن وزارة العدل والشؤون الدستورية  
 النظر يف حلاجة إىلاتقدير على املسؤولني املذكورين ومحلت هذه املناقشات . الربملانية ومدير الشؤون القانونية والتشريعيةو

دون اجلهات املختصة مع ستبدأ وأكد املسؤوالن أن املناقشات .  بسرعةاجلنائية الدوليةاحملكمة املتعلق بقانون المشروع 
 سيعرضأن مشروع القانون أيضاً وأكد املسؤوالن . األوغنديةالقانون عية مج أوىل هذه املناقشات ستكون مع تأخري وأن

الوعود اليت قدمتها ب  أوغندا بذلكفيت، وسالعتماده ختصةمبجرد االنتهاء من املناقشات مع اجلهات املاجلمعية الوطنية على 
  .الذي تستحقهعجال يوىل هلذه املسألة االستسإنين لواثق أنه و. للجمعية

على التصديق على االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وافقت احلكومة أن ويسرين أيضاً إبالغكم   
يف نيويورك الالزمة إليداعها  وبأن وزارة اخلارجية تعد اآلن صكوك التصديق ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٥وحصاناا يف 

  .يف أقرب وقت ممكن

مؤكدة ونتطلع إىل قرار ائي من اجلمعية باملوافقة على  من أوغندا الستضافة املؤمتر هي دعوة وجهةوالدعوة امل  
  .التفاصيل اللوجستيةاملتعلقة بملناقشات بدء ا لهذا العرض

  .فضلوا بقبول فائق االحتراموت

  )توقيع(
  اجلهة املنسقة للمؤمتر االستعراضي(سووزا . ر. ب. ج

  عن احملامي العام
  

  .وزير العدل والشؤون الدستورية/ صاحب املعايل النائب العام  :صورة إىل
  .األمني الدائم لوزارة اخلارجية      
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