
RC-ST-PJ-INF.1-ARA-31052010 

 RC/ST/PJ/INF.1 احملكمة اجلنائية الدولية

 املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي
 

Distr.: General 
30 May 2010 
 
ARABIC 
Original: English 

    كمباال
 ٢٠١٠ هيوني/ حزيران١١ –مايو / أيار٣١

 

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية

  السالم والعدالة

  منوذج

  الشكل -١

 حلقة مناقشة 

 ملشاركونا -٢

 ) حقوق اإلنسان رصداملدير التنفيذي ملنظمة(نيث روث مدير املناقشة، السيد ك
   املناقشة اتاألعضاء يف حلق

  )رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية (ديفيد تولربتكارلوس السيد   -
 يف العمليات مستشار كولومبيا اخلاص السابق لألمني العام لألمم املتحدة؛ وشارك(السيد جيمس لومني  -

 )مبيا وهاييت ويوغسالفيا السابقةيف إيرلندا الشمالية والسلفادور وغواتيماال وكولو
  )مستشار قانوين لكبري الوسطاء لعملية املفاوضات األوغندية بشأن السالم(السيد بامي أفاكو  -
احلكومية اليت قامت مدير مركز التوثيق يف كمبوديا الذي كان يف طليعة املنظمات غري (السيد شاهانغ يوك  -

 ) بتوثيق اجلرائم اليت ارتكبها اخلمري احلمر

  برنامج العمل املؤقت  -٣

  ) دقيقة١٥(مقدمة من مدير املناقشة 
  )ساعة واحدة( املناقشة اتمداخالت أعضاء حلق

ذا اجلزء ومن املتوقع أن يكرس ه). دقيقة وثالثونساعة (وتعليقات بني احلضور وأعضاء حلقة املناقشة وأجوبة أسئلة 
وستخصص الدقائق . ة املناقشة واملشاركني، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي تعليقات موجزاتللتفاعل بني أعضاء حلق

  . للتفاعل مع الدول األطرافاألوىلن واخلمس واألربع
  ) دقيقة١٥(ملخص يقدمه مدير املناقشة 
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 النتيجة املتوقعة  -٤

  ملخص يقدمه مدير املناقشة

 ساسيةمواد املعلومات األ -٥

 الرئيس السابق للمركز الدويل للعدالة االنتقالية؛ وهو - السيد خوان مانديز(أمهية العدالة يف تأمني السالم  -
  ) أستاذ زائر يف اجلامعة األمريكية املسماة كلية واشنطن للحقوق

رنامج السالم ب – باريسيال هاينرالسيد (إدارة التحديات وإدماج اجلهود املبذولة للعدالة وعمليات السالم  -
  ) والعدالة للمركز الدويل للعدالة االنتقالية

 - يامسني سوكا ةالسيد (دور جلان احلقيقة يف بناء املصاحلة والوحدة الوطنية: مواجهة اإلفالت من العدالة -
عضو جلان احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا وسرياليون، وحمامية ومستشارة ملختلف عمليات السالم مثل 

 )ت السالم يف ليربيا وأفغانستانعمليا
 –السيدة كاتيا ساالزار لوزوال (أفكار عن دور الضحايا أثناء عمليات العدالة االنتقالية يف أمريكا الالتينية  -

 ).ملؤسسة اإلجراءات القانونية الواجبةاملدير التنفيذي 

  :مواد إضافية  -٦

  :ستفادة بشأن السالم والعدالةمسامهات أخرى تلقيت، تقدم اخلربات اخلاصة والدروس امل  
  )شبكة السالم األمن اإلنساين(إعالن وزاري لشبكة األمن اإلنساين عن السالم والعدالة   -  
  )كولومبيا(خربة عن احلقيقة والعدالة واجلرب : العدالة االنتقالية يف كولومبيا، قانون العدالة والسالم  -  
  )ن وأملانيا وفنلندااألرد(إعالن نورمربغ عن السالم والعدالة   -  
  )هولندا(التصدي لإلفالت من العقاب يف سياقات بناء السالم :  ما بعد السالم يف مقابل العدالة  -  
  )سويسرا(التعامل مع املاضي يف الوساطة بشأن السالم   -  
  )منظمة العفو الدولية(التكليف بالعدالة، وجلان احلقيقة والعدالة اجلنائية   -  
  )ديفيد تولربت، رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية(م والعدالة السال: التقييم  -  
  "حياة الباليني" عشرون ألف طفل خمتطوف يف أوغندا، من كتاب –الفصل التاسع   -  

)“A Billion Lives”) ( يان إغلند وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية والرئيس السابق لعمليات اإلغاثة يف
  )حاالت الطوارئ

  معلومات إضافية  -٧

 حتديد املوضوع

اجلرائم اخلطرية دد الـسلم     "تسلم ديباجة نظام روما األساسي بالصلة بني السالم والعدالة وتشري إىل أن               -
عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب هـذه         "وتؤكد أن الدول األطراف     " واألمن والرفاه يف العامل   

  ". تايل يف منع هذه اجلرائماجلرائم من العقاب وعلى اإلسهام بال
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سبتمرب /ويف أيلول. ومنذ اعتماد النظام األساسي، تزايد االعتراف ذه الصلة املهمة بني السالم والعدالة -
املناقشة مل تعد بني السالم والعدالة، "، أقر األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي مون، بأن ٢٠٠٩

السالم والعدالة "وقال األمني العام أيضاً يف مناسبات كثرية ". ملطلوبةولكن بني السالم ونوعية العدالة ا
والواقع أن العفو، الذي كان ينظر إليه بأنه الثمن الضروري للسالم مل يعد مقبوالً ". يسريان جنباً إىل جنب

  .فيما يتعلق بأخطر اجلرائم الدولية
وعلى الرغم من أما . وقت واحد، على حتدياتولكن ينطوي أيضاً السعي إىل حتقيق السالم والعدالة، يف  -

يكمل كل منهما اآلخر يف املدى الطويل، فإنه نشأت يف األجل القصري توترات بني اجلهود املبذولة لتأمني 
ويلزم إدارة هذه التطورات بعناية، باالعتماد . السالم واجلهود املبذولة لضمان املساءلة عن اجلرائم الدولية

 .ابقةعلى التجارب الس
وقد يضطلع األفراد املشتبه يف ضلوعهم يف اجلرائم الدولية أحياناً بدور ال ميكن االستغناء عنه يف مفاوضات  -

وقد يصعب يف بعض احلاالت احلصول على موافقتهم على إاء الرتاع . السالم ويف سياقات بناء القدرات
خرى إاء الرتاع إذا وجهت إليهم اامات إذا كانوا يواجهون اامات جنائية، بينما يتيسر يف حاالت أ

 يف - وأي أنواع أخرى من املساءلة تكون مناسبة-ويثار التساؤل عن مىت تكون املساءلة مناسبة. جنائية
وقد يصعب التوفيق بني اجلهود اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة السياسية والقضائية املستقلة . احلاالت املختلفة

 .ستراتيجيات صانعي السالم وقوات حفظ السالم الدوليةوبني مصاحل الضحايا وا
ونأمل يف أن تستخلص يف اللقاء املخصص . وال توجد إجابة بسيطة أو صيغة معينة ملواجهة هذه التحديات -

لتقييم السالم والعدالة الدروس املستفادة من التجارب السابقة ملا ميكن عمله ملعاجلة التوترات اليت قد تنشأ 
 .هلدفني اهلامني واملتكاملنيبني هذين ا

  املواضيع الفرعية 
الدور الذي ميكن أن تضطلع به آليات العدالة الدولية يف تيسري العمليات : أمهية العدالة يف تأمني السالم -

  . والتحوالت
الطرق اليت ميكن أن تدرج ا املساءلة وجهود : إدارة حتديات إدراج جهود العدالة وعمليات السالم -

  . والتحديات املطروحةالسالم، 
الدور الذي ميكن لإلخبار باحلقيقة ولعمليات املصاحلة :  للعدالة اجلنائيةكمكملعمليات احلقيقة واملصاحلة  -

 . االضطالع به يف تكميل اآلليات الرمسية للعدالة اجلنائية ويف املساعدة على تأمني السالم
ال احلفاظ على مصاحل الضحايا يف أية حالة تالية التحديات املطروحة يف جم: احلفاظ على مصاحل الضحايا -

 .لرتاع
 املتابعة

من املنتظر أن تنشر أوراق للمعلومات األساسية، وأن جيري املتحدث الرئيسي وأعضاء حلقات املناقشة  -
  . عروضاً وأن يلقي مدير املناقشة ملخصاً هلا

 املؤمتر االستعراضي لترك الباب مفتوحاً ملزيد وينبغي اإلشارة إىل وقائع هذا اللقاء يف التقرير الذي سيعتمده -
 .من املناقشة حول هذا املوضوع يف احملافل املعنية

_______________  


