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  تاحملتويا

 ٢٠١٠بريل أ/نيسان األطراف، الدول مجعيةمانة أ إعدادمن 

  الصفحة
  مقدمة

  عناوين مواقع املؤمتر االستعراضي على اإلنترنت
  تواريخالو كانامل

  املؤمتر افتتاح
  للدول مرجعية قائمة
 تسجيلال

  التفويض وثائق
 اإلشعارات
  املشاركون
 وغريها من الترتيبات األمنية اجلوي اال حقوق
 املشاركني قائمة
لةا 
  لغاتال

 اجللوس ترتيبات
 اجللسات

 القرار اختاذ
 البيانات
 العامة املناقشة
 الرمسية الوثائق توزيع
 االجتماعات قاعات حجز
  والسالمة األمن
 الطبية واخلدمات الطوارئ حاالت
 االجتماعية املناسبات
  اإلقامة
 النقل

 املطاعمخدمات 
  نترنتواإل االتصالمرافق 
 العمالت صرفو املصارف
 التسوق
 تأشرية الدخول عن معلومات
 املفقودات
  طرافمجعية الدول األ بأمانةاالتصال  معلومات
   خريطة ملنتجع مونيونيو سبيكي:األول املرفق

  ٢٠١٠ هيوني/حزيران١مناعتبارااألطرافالدولقائمة:املرفق الثاين
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 مقدمة

 اليت عقدت الثامنة، العامة اجللسة يف) اجلمعية (الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول مجعية قررت
 املؤمتر (الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما لنظام االستعراضي املؤمتر عقد ،٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٦ يف

  ٢٠١٠ هيوني/حزيران ١١ إىل مايو/أيار ٣١ من، أوغندا كمباال، يف) االستعراضي

 رؤساء مجيع إىل خطابات وأرسل االستعراضي ملؤمترا  إىل عقداملتحدة ألممل معا الاألمني دعا ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧ يفو
  .الدول

 :(ASP/2009/139) االستعراضي املؤمتر حلضور احلكومات اجلمعية رئيسدعا  ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٥ يفو

 األخرى والكيانات الدول إىل دعوات ،٢٠١٠ يناير/كانون الثاين يف ،األمانة وجهت ذلك، على وعالوة
(ICC-ASP/RC/SP/55).  

 ثالث نلفترة م األطراف الدول ممثلي بني من اجلمعية تنتخبهم عضواً ١٨و عنه ونائبني رئيس من يتألف مكتب اجلمعيةولدى 
 كرئيس للعمل) ليختنشتاين (ويناويسر كريستيان السيد دةعاصاحب الس اجلمعية انتخبت السادسة، الدورة بداية يفو. سنوات
  .٢٠١١- ٢٠٠٨ للفترة

 االضطالع يف للمؤمتر املساعدة املكتب يقدم ،االستعراضية للمؤمترات الداخلي مشروع النظام من ١٨ للمادة ووفقاً
 .مبسؤولياته

  

 اريخوتالو كانامل

  .أوغندا كمباال، كومنولث، مونيونيو منتجع يف ٢٠١٠ هيوني/حزيران ١١ ىلإ مايو/أيار ٣١ من االستعراضي املؤمتر سيعقد

 كمباال وسط من كيلومتراً ١٢ بعد على كومنولث مونيونيو منتجع ويقع
)http://www.munyonyocommonwealth.com/(  

 : على اإلنترنتاالستعراضي ملؤمترا مواقع عناوين

 http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference :الوثائق مجيع

  http://www.iccuganda2010.ug :ي الذي أعدته حكومة أوغندا للمؤمتر االستعراضياملوقع الرمس

 /http://www.reviewconference.or.ug: شبكة املعلومات األوغندية املتعلقة حبقوق اإلنسان
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:لدولل مرجعية قائمة

مايو / أيار١٤ قبل –اليت تلقاها عرب الربيد االلكتروين  التسجيل املنقحة رةاستما باستخدام مشارك كل  يسجل- ١
  ؛٢٠١٠

وتودع وثائق . ٢٠١٠مايو / أيار٢١األطراف قبل  الدول مجعية أمانة إىل التفويض وثائق تقدم: األطراف  الدول- ٢
 يبوين، الطابق األول من مركز مؤمتراتقاعة إ(مايو لدى مكتب األمانة يف مونيونيو، كمباال / أيار٢٤التفويض ابتداًء من 

  ؛) منتجع سبيكي يفبوولسايد

، ٢٠١٠مايو/ أيار٧األطراف مبوعد أقصاه  الدول مجعية أمانة املشاركني إىل بأمساء إشعاراً ترسل: املراقبة  الدول- ٣
 .وذلك باستخدام استمارة التسجيل املنقحة

، ٢٠١٠مايو / أيار٧ إىل أمانة مجعية الدول األطراف مبوعد أقصاه ترسل إشعاراً بأمساء املشاركني:  الدول املدعوة- ٤
 .وذلك باستخدام استمارة التسجيل املنقحة

  ملؤمترا افتتاح

 من ويرجى. ١٠:٠٠ الساعة ٢٠١٠ مايو/أيار ٣١يف  سبيكى، قاعة يف االستعراضي للمؤمتر الرمسي االفتتاح سيعقد
  .٩:٤٥الساعة  من سبيكى قاعة يف أن يتخذوا أماكنهم أن املشاركني

  .أدناه ٥الصفحة ، انظر اإلشعارخطاب / منوذج خطاب وثائق التفويضعنللحصول على املزيد من التفاصيل 

  :التسجيل
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 ووزعت.  شخصيةصورة مع  املؤمتردخول  بطاقةتقدمي بعد سوى أنه لن يسمح بدخول املؤمتر املشاركة الدول مجيع علمُت
  .احملكمة موقع على ةتاحم وهي الربيد طريق عن واملراقبني لدولعلى ا التسجيل استمارات

:  متاحة على موقع احملكمة اجلنائية الدوليةوهي(وفود أن متأل استمارة التسجيل املنقحة إليكترونياً تطلب األمانة من مجيع الو
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference (لها إىل األمانة عن طريق الربيد اإلليكتروين وأن ترس

)asp@icc-cpi.int(، رجى من املندوبني يو. ذلك لتيسري استخراج شارات املؤمتر الزمنية املذكورة أعاله، واملهل مع احترام
  الفاكس على الرقمب أو asp@icc-cpi.intاإلليكتروين ه إليكترونياً مث إرساله إما بالربيد ترتيل امللف ورد وملؤبالتايل 

  .ع االستمارات املكتوبة خبط اليد إذ إن قاعدة البيانات ال تتعامل م،31-70-381-5476+ 

وفضالً عن ذلك، وسعياً إىل ترتيب اخلدمات املكوكية من املطار إىل الفنادق ومكان انعقاد املؤمتر، ترجو حكومة أوغندا من 
  استمارة التسجيل املشار إليهايفوميكن تقدمي هذه املعلومات . مجيع املشاركني أن يرسلوا إىل األمانة خطوط سري سفرهم

  .آنفاً

  االستعراضي املؤمتر يف املشاركة يف احلق اليت لديها احلكومية غري املنظمات

 املؤمتر يف املشاركة احلكومية غري لمنظماتل جيوز ،االستعراضية للمؤمترات الداخلي النظام مشروع من ٧٠ للمادة وفقاً
 :التالية الشروط من األقل على اًواحد استوفت ما إذا االستعراضي

 ؛روما مؤمتر حلضوردعوة  ليهاإوجهت إذا   )أ(  
 الدولية؛ اجلنائية للمحكمة التحضريية اللجنةإذا سجلت يف   )ب(  

  ؛احملكمة أنشطةب كانت أنشطتها تتعلقو واالجتماعي االقتصادي الساستشاري لدى كز إذا كان هلا مر  )ج(
  .متر االستعراضياملؤإذا وجهت إليها مجعية الدول األطراف دعوة للمشاركة يف   )د(

 يف خطياً طلباً تقدم أن املؤمتر يف املشاركة يف والراغبة االعتماد على للحصول اليت لديها األهلية احلكومية غري املنظماتوعلى 
 :إىل الطلبات رسالإ وينبغي. االستعراضي املؤمترالذين سيحضرون  ممثليها أمساء وتتضمن رسالة يرد عليها االسم الرمسي

طريق عن  أو  8376 515-70-31+على الرقم الفاكس طريق عن األطراف، الدول مجعية أمانة مدير فيالسيس، انرين السيد
-Secretariat of the Assembly of States Parties, International Criminal Court, Room A:على العنوان الربيد

0448,Maanweg 174, 2516 AB The Hague, The Netherlands عن طريق الربيد اإلليكتروين، أو  
 asp@icc-cpi.int .  

  .املشاركة احلكومية غري للمنظمات متويل أي تقدم ال األطراف الدول أمانة مجعية أن مالحظة يرجىو

 مسبقاً شرطاً تكونل تأكيد رسالة األطراف الدول أمانة مجعية من احلكومية غري املنظماتستتلقى  ملشاركة،ا طلب على ورداً
  .املؤمتر دخولبطاقة  على واحلصول لللتسجي

من  وغريها العامة االجتماعات قاعات إىل الوصولفقد يقتصر  ،للسعة احملدودة ملكان املؤمتر نظراً أنه مالحظة يرجىو
 متابعة دائماً املمكن من سيكون أنه من الرغم على مرة، كل يف احلكومية غري املنظمات من حمدود عدد علىاالجتماعات 

  .املختلفة القاعات يف شاشات العرض خالل من العامة شاتاملناق
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-http://www.icc(على موقع مجعية الدول األطراف  االستعراضي املؤمتر بشأن إضافية معلوماتوتتاح 

cpi.int/Menus/ASP (ولية وعلى موقع التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الد)www.iccnow.org.( 

  االستعراضي املؤمتر حضور يف يرغبون الذين األشخاص أو الكيانات وأ املنظمات سائر

 فئيت حتت تندرج اليتوالكيانات  لمنظماتل مح حبضور املؤمتر االستعراضي سوىسيلن  ،للسعة احملدودة ملكان املؤمتر نظراً
  .االستعراضية للمؤمترات الداخلي النظام مشروع من ٧٠و ٦٩ للمادتني وفقاً ،اآلخرين املشاركنيو املراقبني

  الفكر ومؤسسات األكادميية املؤسسات

 يف حاضرة تكون أن يف رغبتها عن أعربت اليت الفكر ومؤسسات األكادميية املؤسسات حضورستيسر األمانة بصفة استثنائية 
 .ةاالستعراضيات للمؤمتر الداخلي النظام مشروع يف املبني لنحوا على املراقبني فئة حتت تندرج ال واليت االستعراضي املؤمتر

  املؤسسات أو األشخاصسائر 

 حضور يف ةاالستعراضي اتللمؤمتر الداخلي النظام مشروع إطار يف تندرج ال اليت املؤسسات أو األشخاصقد يرغب سائر 
 بشأن احلكومية غري املنظمات من ؤهاوأعضا دوليةوالتحالف من أجل احملكمة اجلنائية ال الدول، تنظمها اليت االجتماعات

 العامة املناقشات متابعة أيضاً هلم وجيوز". املساحة املفتوحة" يف املؤمتر هامش على عقدتسواليت  ،والتعديل قضايا التقييم خمتلف
  .املختلفة القاعات يف شاشات العرض خالل من

  املساحة املفتوحة

  :الدولية اجلنائية احملكمة أجل من التحالف موقع إىل الرجوع يرجىللحصول على املزيد من املعلومات 
www.iccnow.org. 

  يف املوقعالتسجيل 

 Plot 2/AB Apollo Kaggwa ( اهلوية لدى وزارة الشؤون اخلارجيةوبطاقات بطاقات دخول املؤمترل خصص مكتبسي

Road, Kampala( م من هذاحلعلى وُيشجع املندوبون . مايو/أيار ١٥ يف أسبوععند وصوهلم  املكتب اصول على شارا
مايو حىت الساعة / أيار٣٠مايو واألحد / أيار٢٩ السبت ييومكذلك وسيفتح املكتب أبوابه .  إىل فنادقهموقبل التوجه
  .وبطاقات اهلويةندوبني من املطار إىل مكتب بطاقات دخول املؤمتر ، وذلك ألخذ امل٢٤:٠٠

  .٢٠١٠مايو / أيار٢٥ ابتداًء من جع مونيونيو سبيكيوستصدر الشارات كذلك يف منت

  . جواز سفر تكون على األفضلوستصدر بطاقات دخول املؤمتر عند تقدمي بطاقة هوية صاحلة
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  املشاركة اإلعالمية

 عن طريق خطاب تكليف رمسيعلى الصحفيني الراغبني يف تغطية املؤمتر االستعراضي واالجتماعات املتعلقة به إرسال 
على الربيد اإلليكتروين ) ستتاح قريباً( كملةست ماستمارة االعتماد وإيداع 76 54 381 70(0) 31+س على الرقم الفاك
  asp@icc-cpi.int :التايل

استمارة االعتماد أو إرسال اخلطاب، لكن يرجى يداع إلوال حيتاج الصحفيون املعتمدون بالفعل لدى احملكمة اجلنائية الدولية 
  .asp@icc-cpi.int: كتهم عن طريق الربيد اإلليكتروين على العنوان التايلمنهم تأكيد مشار

  .٢٠١٠مايو / أيار٢٤يوم االثنني وتنقضي مايو / أيار١٠وتبدأ مهلة إيداع طلبات االعتماد يوم االثنني 

ية صاحلة مع وستصدر شارات الصحافة وتسلم للصحفيني الذين حصلوا على االعتماد، عند تقدمي جواز سفر أو بطاقة هو
  .ضور أي من االجتماعات املزمع عقدها من دون احلصول على اعتماد مسبقحب يسمحولن . صورة شخصية

  :كن العثور على دليل املشاركني يف املؤمتر االستعراضي ومجيع الوثائق ذات الصلة على موقع احملكمة التايلميو
 http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference .  

: وأتاحت حكومة أوغندا كذلك دليالً للمشاركني على املوقع الرمسي الذي أعدته للمؤمتر االستعراضي على العنوان التايل
http://www.iccuganda2010.ug.  

  ). www.iccnow.org(وميكن العثور على املزيد من املعلومات على موقع التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية 

   ستتاح قريباً -استمارة اعتماد ممثلي الصحافة 

أو على ) املكتب(  9969 515 70 31+للحصول على املزيد من املعلومات يرجى االتصال بالسيد سريبان إينسكو على الرقم 
 .Adrian.Enescu@icc-cpi.int على عنوان الربيد اإلليكتروين  أو)اجلوال(  655836834 31+الرقم 

 :التايل العنوان على التسجيل بشأن املعلومات من زيدامل العثور على وميكن
http://www.iccuganda2010.ug/index.php?page=registration   
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 اإلشعارات التفويض وثائق

 األطراف للدول التفويض وثائق

 اتللمؤمتر الداخلي النظاممشروع  من ١٣ باملادة عمالً
 الدول ممثلي تفويض وثائق األمانة إىل تقدم ،ةاالستعراضي
 ال موعد يف وذلك واملستشارين، املناوبني وأمساء األطراف
 ويصدر. أمكن إن املؤمتر، افتتاح بعد ساعة ٢٤يتجاوز 
 وزير أو احلكومة أو الدولة رئيس إما التفويض وثائق

 .بذلك له يأذنون شخص أي أو اخلارجية

 مؤقتة بصفة االشتراك األطراف دولال ملمثلي حيق :١٥ املادة
 .تفويضهم وثائق يف تبت اجلمعية أن إىل املؤمتر يف

  األطراف للدول التفويض وثائق رسالة من عينة

 ]رمسية ورقة[

 أمانة اجلمعية إىل يرسل

 املؤمتر يف ممثلة تكون أن يف] الطرف الدولة اسم[ ترغب بينما
 الدولية نائيةاجل للمحكمة األساسي روما لنظام االستعراضي

 ١١ ىلإ مايو/أيار ٣١ من أوغندا كمباال، يف سيعقد الذي
   ،٢٠١٠ هيوني/حزيران

 أي أو اخلارجية وزير أو احلكومة أو الدولة رئيس [حنن اآلن

 مساؤهم أالتالية املشاركني عينا قد] بذلك له يأذنون شخص
 لنظام االستعراضي املؤمتر يف] الطرف الدولة اسم [لتمثيل
  :الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما
  أوغندا كمباال، يف االستعراضي املؤمتر

 ]نصبامل و سماال[ ):واحد (مثلامل

 ])ناصبامل(نصب املو) مساءاأل (سماال[ :)بدالءالأو  (البديل

نصب املو) مساءاأل (سماال[): ستشارينامل (ستشارامل
 ])ناصبامل(

 عن نيابة قراراتال واختاذ للعمل السلطة الكاملةلممثل ول
 .]فالطر الدولة اسم[ حكومة

 ]يعتمد بالتوقيع واخلامت[

 املراقبة الدول من اإلشعارات

 اتللمؤمتر الداخلي النظاممشروع  من ١٧ باملادة عمالً
 هلا اليت الدول ممثلي مبشاركة اإلشعار بشأن ةاالستعراضي

 هلا اليت الدول ممثلي أمساء األمانة إىل تقدم ،املراقب مركز
 املرافقني واملستشارين واملناوبني املعينني املراقب مركز
 .هلم

  املراقب اليت ليس هلا مركز الدول

 اتللمؤمتر الداخلي النظام مشروع من ٧١ باملادة عمالً
 ورهنا املؤمتر، بداية يف للرئيس، جيوز ،االستعراضية

 مركز هلا وليس طرف غري دولة يدعو أن املؤمتر، مبوافقة
 .املؤمتر أعمال حلضور عنها ممثالً لكي تعني املراقب

 اليت هلا مركز املراقب الدول من إشعار عينة

 ]ورقة رمسية[

 أمانة مجعية إىل  حتياا]الدولة اسم [بعثة/سفارة تقدم
اسم [ عضاء وفدأ تقدم أن ويشرفها األطراف، الدول
 األساسي روما لنظام االستعراضي املؤمتر إىل ]الدولة

 اأوغند كمباال، يف الذي سيعقد الدولية جلنائيةا للمحكمة
  .٢٠١٠ هيوني/حزيران ١١ ىلإ مايو/أيار ٣١ من

 أوغندا كمباال، يف االستعراضي املؤمتر

  ]نصباملو سماال[ ):واحد (مثلامل

 ])ناصبامل( نصباملو) مساءاأل (سماال[ ):بدالءال (البديل

 نصباملو) مساءاأل (سماال[ ):ستشارينامل (ستشارامل
  ])ناصبامل(

 فائق لتجدد الفرصة هذه] الدولة اسم [بعثة/سفارةوتغتنم 
 .األطراف الدول ألمانة مجعية احترامها

 ]يعتمد بالتوقيع واخلامت[
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 املشاركون

  الدول

 يف إضافية بنود إدراج طلب يف احلق هلا وسيكون االجتماع، يف املشاركة األساسي روما نظام يف األطراف الدول ميعحيق جل
 أو األساسي النظام على وقعت اليت األخرى الدول إىل أيضاً موجهة والدعوة. والتصويت البيانات، وإلقاء األعمال، جدول
 الدولوجيوز للرئيس دعوة . التصويتيف  قأن يكون هلا احل دون مراقب، بصفة االجتماع يف للمشاركة اخلتامية الوثيقة على
  . على ذلكاملؤمتر، على أن يوافق راقبامل هلا مركز وليس ،يف النظام األساسي طرفاً ليست اليت

 جيوز معني مثلمب املؤمتر يف مراقبة دولة كل ثلمت قدو. ومستشارون مناوبون يرافقه أن جيوز واحد ممثل طرف دولة كل ثلميو
  .مقامه ليقوم مستشاراً أو مناوباً يعني أن للممثل وجيوز. ومستشارون مناوبون يرافقه أن

 األخرى والكيانات الدولية احلكومية تاملنظما

 لألمم العامة اجلمعية دعوة دائمة من تلقتاليت  األخرى والكيانات )اإلقليمية( الدولية احلكومية واملنظمات لكياناتجيوز ل
 اجلمعية،  دعتهااليت أو التحضريية اللجنة واليت اعتمدا روما، مؤمتر إىل دعيت اليت  األخرىالدولية اهليئات عن فضالً املتحدة،

 الداخلي النظام مشروع انظرللحصول على النص الكامل، . (التصويت احلق يفا هل يكون أن دون مراقب، بصفة تشارك أن
  .)٦٩ املادة ،ةاالستعراضي اتللمؤمتر

 احلكومية املنظمات غري

 اجلنائية للمحكمة التحضريية اللجنة لدى واملسجلة ،١٩٩٨ عام يف روما مؤمتر إىل دعيت اليت احلكومية غري لمنظماتجيوز ل
 غري واملنظمات احملكمة، أنشطةواليت م أنشطتها  واالجتماعي االقتصادي الس لدى استشاري هلا مركز  اليتأو الدولية،
 الداخلي النظاممشروع  من ٧٠ املادة يف عليها املنصوص للشروط وفقاً ، أن حتضر املؤمتراجلمعية دعتها اليت األخرى احلكومية
  .ةاالستعراضي اتللمؤمتر

  .http://www.iccnow.org :على املوقع املساحة املفتوحة عن معلومات على العثور وميكن

 الدولية اجلنائية احملكمة

 وفقاً واملكتب املؤمتر اجتماعات يف حسبما يكون مناسباً، أن يشاركوا، ممثليهم أو واملسجل العام واملدعي احملكمة لرئيس جيوز
 يقدمواو خطية أو شفوية ببيانات أن يدلواوجيوز هلم  ،ات االستعراضيةللمؤمتر الداخلي لنظاممشروع ا من ٢٣ مادةلل

  .البحث قيد مسألة أي بشأن معلومات
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 املتحدة األمم

 لألمني وجيوز. يف التصويت قاحل هلا يكون أن دون ، ومداوالتهاملؤمتر أعمال يف للمشاركة دائمة دعوة املتحدة لدى األمم
. كتباملو املؤمتر اجتماعات يف املشاركة املتحدة، لألمم العامة األمانةمن ينوب عنه  العضو الذي أو املتحدة، لألمم العام
 املعلومات وأن يقدم املتحدة األمم بأنشطة وتتعلق ينظر فيها املؤمتر مسألة أي بشأن خطية أو شفوية ببيانات يديل أن له وجيوز
  .االقتضاء عند

 وغريها من الترتيبات األمنية اجلوياال  وقحق

  :هو الكامل السلطة عنوانو. اال اجلوي قوقمن املشاركني االتصال بسلطة الطريان املدين فيما يتعلق حب وغريهاعلى الدول 

Civil Aviation Authority 
Head Office  

P.O. Box 5536, Kampala 
 352000 0312 / 352000 414 256: اهلاتف

 353000 0312 / 353000 414 256+: اهلاتف يف املطار

  320571 414 256 / 321401 414 256+: الفاكس

  :الطريانرحالت /طلبات الترخيص اخلاصة بالطائرات
 321016 414 256+ / 321173 414 256+ :اهلاتف

 321452 414 256+ :الفاكس

 aviation@caa.co.ug :الربيد اإللكتروين

 CAA UGA 61508 :التيليكس

   www.caa.co.ug:املوقع على اإلنترنت

  : االتصال باجلهة التاليةاملشاركني من اوغريه الدولعلى  واملعدات، األسلحة بشأن معلومات على للحصول
Uganda Police Force, Mr. Joseph Mugisa:  

  144799 712 256+):اجلوال(اهلاتف 

  mugisaabwoli@yahoo.com :الربيد اإلليكتروين

 السيد االستعراضي، باملؤمتر اخلاص وغندياأل نسقاملإىل موغيزا،  جوزيف السيد إىلاملقدمة الطلبات  من نسخة إرسال وينبغي
   :جون سوزا، على العنوان التايل

focal.point@iccuganda2010.ugأو  jbrsuuza@gmail.com   

 :مسبقاً التالية املعلومات تقدمي وينبغي

هل تعمل الشخصية يف القطاع اخلاص أم لدى و ؟ اهلامةلشخصيات لاملرافقة األمنية احلراسة نوع ما  ‘١’
 ؟احلكومة
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 ؟ي حيرسه األمنالذ ما نوع الشخص/الشخص هو من  ‘٢’  

 أعاله؟ ‘١’السؤال  يف وارد هو كماما هي فئتها و األمن حلراس احملتملة األعداد هي ما  ‘٣’  

 سالح؟ لكل الذخائر عددو عيارالو نوعمثل ال األسلحة، نوع هو ما  ‘٤’

 ركنيااملش قائمة

  .ملشاركنيبا قائمة رقميةمشروع  االستعراضي املؤمتر خالل صدريس

 الة

 ومواعيد االجتماعات قاعات حددتوس يومي، أساس على اًرقمي صدرتس اليت املؤمتر، جملة يف االجتماعات برنامج سيطبع
  .اجللسات

 .كومنولث مونيونيو منتجع  يفؤمترامل  قاعةدخول عند واإلعالنات واملناسبات لالجتماعات اليومي الربنامجكذلك  وسيتاح

 إىل الساعة ١٥:٠٠  من الساعةواجللسات املسائية ١٣:٠٠ إىل الساعة ١٠:٠٠  من الساعةالصباحية اجللسات ستعقدو
  .، ما مل يذكر خالف ذلك١٨:٠٠

 لغاتال

  .العمل لغات إضافة إىل واإلسبانية، والروسية والفرنسية نكليزيةواإل والصينية العربيةاللغات الرمسية للمؤمتر هي 

 واإلنكليزية والصينية العربية إىل فورية ترمجة  يف قاعة سبيكيستوفر ،العمل أفرقة واجتماعات العامة جللسةإىل ا وبالنسبة
  .سبانيةواإل والروسية والفرنسية

 اجللوس ترتيبات

والدول  املراقبة الدول وستجلس.  يبدأ بدومينيكا اليت سحبت بالقرعةانكليزي أجبدي ترتيب يف األطراف الدول ستجلس
 لكل دولة من الدول األطراف ومقعدان لكل وستمنح أربعة مقاعد األطراف الدول خلف األجبدي الترتيب حسب املدعوة
 يف احلكومية غري واملنظمات احملكمة ممثلوو الدولية احلكومية/الدولية املنظماتوستجلس  . غري الدول من األطرافطرف

 .مناطق معينة

 الصويت نقلال/الفيديو طريق عن املؤمتر متابعة املشاركني بعض يكون على قد سبيكى، قاعة يف املتاحة املقاعد لقلة عدد ونظراً
  .ة املفتوحاملساحة/األخرى املؤمترات قاعات يف
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 اجللسات

 تقتضي استثنائية ظروف وجود املؤمتر يقرر مل ما ،ذات العضوية العامة كجلسات عامة الفرعية واهليئات املؤمتر جلسات تعقد
 ،كجلسات خاصةدودة احمل ذات العضوية الفرعية واهليئات املكتب جلسات تعقد عامة، وكقاعدة. سريةيف  لساتاجل تعقد أن
  .ذلك خالف املعنية ةاهليئ تقرر مل ما

 القرارات اختاذ

 اآلراء، يف توافق إىل التوصل ميكنمل  إذاو. املكتب ويف املؤمتر يف اآلراء بتوافق قرارات إىل للتوصل ممكن جهد كل بذل جيب
 يةاملوضوع باملسائل املتعلقة القرارات على أن توافق جيبو. واحد صوت طرف دولة كلل ويكون. بالتصويت القرارات تتخذ
 للدول البسيطة باألغلبية اإلجرائية باملسائل املتعلقة القرارات وتتخذ. واملصوتة احلاضرة األطراف الدول ثلثتبلغ  أغلبية

 اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من ١١٢ املادة من ٨بالفقرة  األطراف الدول تذكري ونود. واملصوتة احلاضرة األطراف
  :لي ما يعلى تنص اليت الدولية

إذا ‘ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشتراكاا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت ف اجلمعية ويف املكتب "
وللجمعية، مع . كان املتأخر عليها مساوياً لقيمة االشتراكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها

دولة الطرف بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل ذلك، أن تسمح هلذه ال
  ".للدولة الطرف ا

  .٢٠١٠ مارس/آذار ١٤حىت  دول متأخرة عن سداد اشتراكاا، ١٠وكانت 
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 البيانات

  الذياتمسؤول غرفة االجتماع إىل نسخة ٢٥٠ تقدمي املشاركني مجيععلى  بيانات تعميم يف الراغبني املمثلني من يرجى
 .قاعةال من األمامي اجلزء يف موجوداً سيكون

 يكون أن ضمان على املساعدة يف ونرغبي هم ال يزالواولكن بيانام تعميم يف غري الراغبني املمثلني ك، يرجى منذل من بدالًو
 املقررو الرئيس لتوزع على البيان من نسخة ٢٠يسلموا و معقولة سرعةب يقرأوا أنقوة التأثري ذاا يف مجيع اللغات،  لكلمام
  .الفوريني واملترمجني واألمانة

 ويفضل ،كلمتهيبدأ املتكلم يف إلقاء  أن قبل اتاالجتماع غرفة مسؤول  إىلالبيانات من نسخ تسليم ينبغي احلالتني، كلتا ويف
 يف املشاركني تذكري ونود. الفوريني ملترمجنيعلى ا ناتالبيا لتوزيع الكايف الوقت إلتاحة اجللسة، بداية يف أن يكون ذلك

 .النصوص هلذه استنساخ خدمات تقدمي من ميكنها وضع يف تكون لن األمانة أنب املؤمتر

إىل النص الذي سيقبل كنص رمسي من بني  بوضوح تشري أن للوفود ينبغي رمسية، لغة من بأكثر خطية نصوص قدمت إذاو
 ينبغي أو مكتوب هو كما الرمسي النص هذا نوؤقريس املندوبون كان إذا ما حتديد ينبغي ذلك، على وعالوة. هذه النصوص

 العليا اليمىن الزاوية على" يرجى املطابقة أثناء اإللقاء "عبارة فيها بوضوحتذكر وهي احلالة اليت ينبغي أن  التسليم، عند فحصه
  .األوىل الصفحة من

 تلقت اليت األخرى والكيانات الدولية احلكومية واملنظمات الكيانات عن املعينني املمثلني نم املقدمة األخرى اخلطية البياناتو
 املعتمدة الدولية اهليئات من غريها أو اإلقليمية الدولية احلكومية واملنظمات املتحدة، لألمم العامة اجلمعية من دائمة دعوة

 كميات يف اليت هلا مركز املراقبطراف ملمثلي الدول األطراف والدول ة، توفرها أمانة مجعية الدول األاحلكومي غري واملنظمات
 بأعمال حكومية غري منظمة باسم ةاملقدم اتالبيان تتعلق أن على إليها، البيانات هذه ا أتيحت اليت اللغات أو غةللوبا كافية
 .هلذه املنظمة كفاءة خاصة  فيهيكون مبوضوعو املؤمتر

 واقدمي أن املشاركني ومجيع الوفود  مجيع يرجى من،"أكثر حفاظاً على البيئة"مؤمتر  حنو قدماً ضياملب املكتب لقرار وفقاًو
  .)asp@icc-cpi.int( على األفضل قبل انعقاد اجللسات بيانام من نسخاً رقمية ألمانةل

  .على حساب املؤمتر، وال تصدر بوصفها وثائق رمسية اخلطيةالبيانات وال ينبغي استنساخ 

لتقدمي املساعدة وحتصيل أجر  وسيوجد مشغل.  سبيكي بوولسايدمركز منتجعتاح آلة تصوير يف الطابق األرضي من وست
  .االستنساخ

  العامة املناقشة

 إدراج إىل مدعوة والوفود. هيوني/حزيران ١و مايو/أيار ٣١ يف املؤمتر، من والثاين األول اليومني يف العامة املناقشة جرىتس
   الفاكسب العامة باألمانة االتصال عن طريق ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٣ إىل مارس/آذار ١٦ من املتحدثني ئمةقا يف أمسائها

 األسبقية  وستمنح إن أمكن،،املتحدث اسم تقدمي ينبغيو. (asp@icc-cpi.int) اإللكتروين الربيدب أو) 8376 515 70 31+(
  .الوزاري املستوى على ممثلنيلل القائمة يف
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 دقائق جلميع الوفود املشاركة يف املناقشات، ولكن هناك استثناءات فيما خيص ٥ضع مدة زمنية حمددة عامة قدرها وقد تقرر و
  ). دقائق٧(ورؤساء الوفود على املستوى الوزاري، مبن فيهم نواب الوزراء )  دقائق١٠(رؤساء الدول واحلكومات 

  : كما يليةلرابع واة والثالثة الثانية العامجللساتاكذلك تقرر متديد مدة 

   مساءا٧ً -  مساءاً ٣  :مايو/ أيار٣١االثنني،   -   
   بعد الظهر١ -  صباحاً ٩  :يونيه/ حزيران١الثالثاء،   -   
   مساءا٨ً -  مساءاً ٢ومن           

  الرمسية الوثائق توزيع

أثناء الدورة  إضافية  وثائقعلى احلصول وميكن. سبيكى قاعة يف وفد كل إىل الدورة قبل ما وثائق من واحدة جمموعة ستقدم
  . الوثائق شباك من

  .احملكمة موقع من لوثائقمن ا لكترونيةاإل النسخ على ترتيل املشاركني مجيع ويشجع

 .الرئيسية االستقبال  منطقةيف وكذلك وفيكتوريا، سبيكى قاعيت يف )Wi Fi(وستتاح خدمة االتصال الالسلكي باإلنترنت 

 اتاالجتماع قاعات حجز

الجتماعات، مبا فيها اجتماعات األفرقة اإلقليمية وغريها من االجتماعات غري الرمسية للدول، حبسب لاعات قالميكن حجز 
  .ترتيب الوصول عن طريق االتصال بأمانة مجعية الدول األطراف

 والسالمة األمن

 بتوخي نياملشارك وننصح. ةرقاب دون اتاالجتماع قاعات يف مثينة أغراض أي أو قائباحل ترك بعدم الوفود أعضاء تذكري نود
 .العام النقل التنقل بوسائل أثناء الثمينة األغراض عند محل احلظر

 منطقة داخل التصوير ومعدات تسجيلال أجهزةو اإلذاعي، البث وأجهزة ،اجلوالة اهلواتف استخدام على قيود وستفرض
  .املؤمتر

 حاالت الطوارئ واخلدمات الطبية

  :دليل املندوبني من ١٠ الصفحة يف اخلدمات الطبية وخدمات الطوارئ أنبش معلومات ميكن العثور على

http://www.iccuganda2010.ug/uploads/Delegates_Information_Handbook_Version_1.pdf 
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 االجتماعية املناسبات

 ١٩- ١٨ الصفحتني انظر (ةباألمان االتصالوغريها من املناسبات الرمسية  االستقبال حفالت نظميملينبغي  التنسيق، ألغراض
 .الة ميكن نشرها يفأو  االجتماعات خالل االجتماعية املناسبات عن عالنميكن اإلو). االتصال معلومات على للحصول

  اإلقامة

  :على املوقعني التاليني اإلقامة بشأن معلومات على احلصول ميكن

http://www.iccuganda2010.ug/index.php?page=accomodation  

http://www.munyonyocommonwealth.com/  

 ممكن وقت أقرب يف احلجز املستحسن ومن.  وسداد أجرهاالفندقية الغرف حجز مسؤولية وحدهم املشاركني مجيعويتوىل 
  .الغرف املتاحة لقلة نظراً

  .كمباال وسط يفلبقاء ا املشاركني أغلبضطر سي ،كومنولث مونيونيو منتجع يف املتاحة الفندقية الغرف لقلة ونظراً

  .مونيونيو كومونولث كمباال ومنتجع وسطو إنتييب مطار بني منتظمة نقل وسائل أوغندا حكومةوستوفر 

  النقل

  :احلافالت املكوكية من وإىل وسط كمباال ومن وإىل منتجع مونيونيو كومونويلث يف املواعيد التاليةستغادر 

  يف وسط كمباال إىل املنتجع من الفنادق ٩:٠٠ والساعة ٧:٣٠الساعة     :الصباح

   من املنتجع إىل وسط كمباال مث العودة إىل املنتجع١٣:١٥الساعة   :بعد الظهرية

   من املنتجع إىل وسط كمباال٢١:٠٠ والساعة ١٨:٤٥الساعة     :املساء

  وستصحب سيارات الشرطة مجيع احلافالت املكوكية 

  :ل على املوقع التايلوميكن العثور على معلومات إضافية بشأن السفر والتنق

http://www.iccuganda2010.ug/index.php?page=travel-information  

  املطاعمخدمات 

  : على املوقع التايلاملطاعمب املتعلقة املعلومات العثور على ميكن

http://www.iccuganda2010.ug/index.php?page=popular-restaurants-in-kampala  
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  نتواإلنتر مرافق االتصال

كمباال ب تتصل كنت إذاو. االستقبالمكتب  من االتصال بطاقات شراء وميكن. فيكتوريا قاعة مدخل يف اهلاتف أكشاكتوجد 
 ينبغي أوغندا، داخل من ولالتصال بكمباال .اهلاتف رقم إىل) ٤١ (املنطقة ورمز) ٢٥٦ (البلد رمز أضف أوغندا، خارج من

  .داخلها مكاملاتوال داعي إلضافة رمز املدينة إلجراء  ، رقم اهلاتف)٤١ (املنطقة رمزأن يسبق 

 العامة األماكن يف إضافية حاسوب أجهزةوستوفر  ،)تورياكفيمبىن  (ويوجد مقهى إنترنت للمشاركني يف قاعة ريغال
  .نواملشترك ليستخدمها

  .مونيونيوو سبيكىو فيكتوريا  مباينيف)WI FI(خدمة االتصال الالسلكي باإلنترنت  ستتاحو

  العمالتوصرف املصارف 

 :على املوقع التايل العمالت وصرف اخلاصة باملصارف املعلومات على العثور ميكن

http://www.iccuganda2010.ug/index.php?page=forex  

ويرد أدناه . يف املصارف ومكاتب صرف العمالت (UGX)ميكن صرف أغلب العمالت الدولية مقابل الشلن األوغندي و
  : ٢٠١٠يناير /ر صرف العمالت يف كانون الثايندليل بأسعا

  (UGX) ١,٩٦٤ – ١,٩٥٣ =مريكي  أ دوالر١

  (UGX) ٢,٧٦٠ – ٢,٧٤٠ = يورو ١

 (UGX) ٣,٢٠٠ – ٣,١٥٠=  جنيه إسترليين ١

  التسوق

  :التايل املوقع على التسوقب املتعلقة املعلومات العثور على ميكن

http://www.iccuganda2010.ug/index.php?page=shopping‐locations  

  معلومات عن تأشرية الدخول

 تأشرية إىلرعايا الدول اليت حتتاج  اليت جيب أن يستوفيهاترد فيما يلي الشروط  حكومة أوغندا، وفرا للمعلومات اليت وفقاً
  :اأوغندإىل دخول 

  ؛كل طالبل معبأة على النحو الواجب استمارة طلب واحدةجيب إيداع   - ١  
  كاملة؛ال غري ولن تعاجل االستمارات. الطلب استمارةجيب إكمال كل قسم من   - ٢  
  ؛سفرالجواز صور  حبجم جيب إرفاق صورتني شخصيتني  - ٣  
  ؛فيهأوغندا  التاريخ املزمع مغادرة سفر أصلي يكون سارياً بعدجيب تقدمي جواز   - ٤  
  ؛لغرض العمل، إذا كان السفر تقدمي/رسالة دعوةجيب إرفاق   - ٥  
  .عم إضافية تقدمي وثائق دقد يطلب من الطالبني  - ٦  
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الدويل سيشار بوضوح إىل مكان شبابيك التأشريات لكي يذهب إنتييب وفيما يتعلق بإصدار تأشريات الدخول يف مطار 
  .وحيصلوا على تأشرية الدخول من دون تأخرياملندوبون واملشاركون إليها مباشرة 

 .املتوخى السفر تاريخ من األقل على أشهر ستةل صاحلة سفرهم جوازات أن بالتأكد من املسافرين أوغندا حكومةوتنصح 

دا ألوغن اليت البلدان من املشاركون وينصح. االستعراضي املؤمتر يف املشاركني جلميع التأشريات رسوم أوغندا حكومة وألغت
  .القنصليات وأ العليا املفوضيات/املعنية السفارات من دخولال تأشريات على احلصولفيها  دبلوماسي متثيل

 مطار ىلإ الوصول لدى دخولال تأشريات على احلصول ميكن ،ألوغندا متثيل دبلوماسي فيها ليس البلدان اليتإىل  بالنسبةو
  .كالشبابيك املخصصة لذلإىل بالتوجه  الدويل إنتييب

 .األطراف الدول مجعية أمانة من دعوة أو اعتمادهم على دليالً معهم حيملوا أن املندوبون وينصح

 دخول ترتب اليت واللوائح لقواننيل عليه االمتثال جيب حيث الدخول منفذ إىل وجهتالالدخول صاحبها من  تأشرية نومتكّ
 .أوغندا مجهورية إىل األشخاص

  :ومات، يرجى الرجوع إىل صفحة حكومة أوغندا على اإلنترنت على املوقع التايلوللحصول على املزيد من املعل

 www.iccuganda2010.ug  

  املفقودات

 قاعة مبىن من األرضي الطابق يف املوجودونهم ، وأمن املؤمتر موظفي إىلعثر عليها /غراض اليت فقدتاأل تسليم ينبغي
  .سبيكى
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 االتصال معلومات

  طرافاأل الدول مجعية أمانة

 اإللكتروين الربيد/فاكسال/اتفأرقام اهل :عنوان الشارع   :الربيدي العنوان

P.O. Box 19519 

2500 CM The Hague 

The Netherlands 

Maanweg 174 

2516 AB The Hague 

The Netherlands 

 :هاتف
 الفاكس العام

 فاكس للتسجيلال

 العامكتروين ليربيد اإلال

+31 (0)70 515 9806 

+31 (0)70 515 8376 

+31 (0)70 381 5476 

asp@icc-cpi.int 

  

 :موظفو األمانة

 رينان فيالسيس السيد املدير

  مجعية الدول األطرافأمانة

 )تشفيليبوفيابرييال غ املساعدة السيدة( 9806 515-70-31: اهلاتف
 أمانة اجلمعية

 

 سكوديروإالسيد خوان أنطونيو 

 رفيعقانوين  مسؤول

 9256 515-70-31: اهلاتف

 

   إنيسكوالسيد سربان كومان
  املراسموخدمات املؤمترات موظف 

  )االعتماد/مسؤول عن التسجيل(

Adrian.Enescu@icc-cpi.int   

 9969 515-70-31: اهلاتف

  

  السيد فخري دجاين
  مسؤول التمويل واإلدارة

  9322 515-70-31 :اهلاتف
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  السيدة غايل راموتار
  ةقانوني موظفة
  9204 515-70-31: اهلاتف

  

  هاملستر إالسيدة 
  معاونة يةقانون موظفة
  9590 515-70-31: اهلاتف

  

  سيين ليندالسيدة 
  موظفة قانونية مساعدة

  9546 515-70-31: اهلاتف

  

  السيدة إستريا لوتريانوفا
  مساعدة خاصة للمدير

  651-121-638-31 :اهلاتف

  

  ليدميل بريبليتسيالسيدة 
  )عن تسجيل املندوبني مسؤولة(ساعد م

  9243 515-70-31: اهلاتف

  

    تريسريوالسيد صمويل
  ) عن تسجيل املنظمات غري احلكوميةمسؤول(مساعد 
  9645 515-70-31: اهلاتف

  
  السيدة بتينا امباش

  )مسؤولة عن االستفسارات الصحفية(
 942 700 787 256+اهلاتف 
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  األول املرفق
  خريطة ملنتجع مونيونيو سبيكي

  
   األمن الداخلي للمحكمة اجلنائية الدولية- ع سبيكيمركز مؤمترات منتج  -ألف
  ، حيث توجد قاعة املؤمتر الرئيسية يف منتجع سبيكيبوولسايدمركز مؤمترات   -باء
  مونيونيو كومنولثمنتجع مركز مؤمترات   -جيم
  املساحة املفتوحة  -دال
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 املرفق الثاين

  *األطراف الدول قائمة
  األرجنتني
  األردن
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا

  أفغانستان
  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا
  ا وبربوداوأنتيغ
  أندورا

  أوروغواي
  أوغندا
  أيرلندا
  أيسلندا
  إيطاليا

  باراغواي
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال
  بلجيكا
  بلغاريا
  بليز

  **بنغالديش
  بنما
  بنني

  بوتسوانا
  بوركينا فاسو
  بوروندي

  البوسنة واهلرسك
  بولندا

  )القوميات متعددة –دولة (بوليفيا 
  بريو

  ترنيداد وتوباغو
  تشاد

   لشيت- تيمور 
  اجلبل األسود
  جزر القمر

  جزر كوك
  جزر مارشال

  مجهورية أفريقيا الوسطى
  اجلمهورية التشيكية

  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية كوريا
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
  ةالسابق

  جنوب أفريقيا
  جورجيا
  جيبويت
  الدامنرك
  دومينيكا
  رومانيا
  زامبيا 
  ساموا

  سان مارينو
  سانت فنسنت وجزر غرينادين

  سانت كيتس ونيفس
  سلوفاكيا
  السنغال
  سورينام
  السويد
  سويسرا
  سرياليون
  شيلي
  صربيا

  طاجيكستان
  غابون
  غامبيا
  غامبيا
  غانا
  غيانا
  غينيا
  فرنسا

  )ليفارية البو- مجهورية (فرتويال 

  فنلندا
  فيجي
  قربص
  كرواتيا
  كمبوديا
  كندا

  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  كينيا
  التفيا

  غلكسمرب
  ليبرييا
  ليتوانيا

  ليختنشتاين
  ليسوتو
  مالطة
  مايل

  مدغشقر
  املكسيك
  مالوي

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
  وأيرلندا الشمالية

  منغوليا
  موريشيوس

  ناميبيا
  ناورو
  النرويج

  نمساال
  النيجر
  نيجرييا
  نيوزيلندا
  هندوراس
  هنغاريا
  هولندا
  اليابان
اليونان

  

__________________  

 ٣٠ منها، الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف طرفاً دولة ١١١ ستكون ،٢٠١٠ هيوني/حزيران ١ من اعتباراً  *
 أوروبا مندولة  ٢٥و الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية أمريكا مندولة  ٢٤و ،دولة من شرق أوروبا ١٧و  دولة من آسيا١٥و ،دولة من أفريقيا

  .أخرى ودول الغربية

 ١ يوم النفاذ فيها حيز األساسي روما نظام وسيدخل. ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٣ يف تصديقها وثيقة بنغالديش أودعت  **
 .٢٠١٠ هيوني/حزيران


