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  كمباال
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -مايو / أيار٣١

 

  

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية
   نظام روما األساسي على الضحايارد يفاتأثري النظام الو

  واتمعات املتأثرة
  وذجمن

 شكل املناقشة - ١

دور االتصال : حلقة مناقشة بشأن تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة
 . املطلوبتأثريخلق الومشاركة الضحايا والتعويضات والصندوق االستئماين للضحايا يف 

 ةاملناقشدير  ومحلقات املناقشةأمساء كل من املتحدث الرئيسي وأعضاء  - ٢

السيدة راديكا كوماراسوامي، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراعات : املتحدث الرئيسي
 ة املسلح

السيد إريك ستوفر، مدير مركز حقوق اإلنسان يف جامعة بريكلي، ومؤلف العديد من : مدير املناقشة واملقرر
  وليةالكتب عن جرائم احلرب والعدالة اجلنائية الد

  :حلقات املناقشةأعضاء 
السيدة جاستني مازيكا بيهامبا، الشريكة يف تأسيس منظمة تآزر النساء من أجل ضحايا العنف اجلنسي، وهي 

  مع العديد من املبادرات احملليةمنظمة جت
  جملس الصندوق االستئماين للضحايا السيدة إليزابيث ريهن، رئيس

، وهي منظمة دولية معنية حبقوق اإلنسان  املعنية بتعويض ضحايا التعذيبظمةنامل السيدة كالرا فريستمان، رئيس
   احلصول على العدالةيفتتوىل تقدمي املساعدة لضحايا التعذيب وما يتعلق به من جرائم دولية 

  السيد ديفيد تولربت، رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية
  ة لسرياليونالسيدة بينتا مانساري، مسجل احملكمة اخلاص

  السيدة سيلفانا أربيا، مسجل احملكمة اجلنائية الدولية
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  برنامج العمل املؤقت - ٣
 ٢٠١٠ هيوني/ حزيران٢األربعاء 

   مقدمة يف شكل فيلم قصري٠٥/١٠ - ٠٠/١٠
   اخلطاب الرئيسي٢٠/١٠ - ٠٥/١٠
  فيلم قصري ٢٥/١٠ - ٢٠/١٠
   حلقة مناقشة٤٥/١١ - ٢٥/١٠

  ضورحوار مع احل ٤٥/١٢ - ١١:٤٥
   االستنتاجات٠٠/١٣ - ٤٥/١٢
 لقاء جانيب عن الصندوق االستئماين للضحايا يعقب حلقة املناقشة اليت ترعاها شيلي وفنلندا ٠٠/١٥ - ٠٠/١٣

  )ينظمه الصندوق االستئماين للضحايا(
  املتوقعةالنتائج - ٤

 )جزء من اإلعالن األعم بشأن املؤمتر االستعراضيك(إعالن 

  قرار
  )الشهود/طنية ذات الصلة بالضحاياتدابري والتشريعات الوتنفيذ ال(تعهدات 

  قدم للصندوق االستئماين للضحايازيادة الدعم املايل امل
تقرير ائي جيمع االستنتاجات واملسامهات والوثائق ذات الصلة، ويغطي كذلك قدر اإلمكان اللقاءات اجلانبية 

  .ذات الصلة اليت تعقد أثناء املؤمتر االستعراضي
 د املعلومات األساسيةموا - ٥

   الضحايا واتمعات املتأثرةلوارد يف النظام األساسي لروما علىتأثري النظام ا: تقرير املكتب بشأن التقييم
)ICC-ASP/8/49(؛ 

 ٢٨مؤرخة (للمناقشة ورقة  -روما على الضحايا واتمعات املتأثرة ل  األساسينظامالأثر النظام الوارد يف 
  .)٢٠١٠أبريل /يسانن

  واألنشطة واملنشورات اجلانبيةقائمة باللقاءات: معلومات إضافية - ٦

اليت وألغراض الشمولية، يود املنسقون املشاركة يف اللقاءات واألنشطة واملنشورات ذات الصلة بعملية التقييم 
 التقرير ولن يكون للمنسقني أي دور تنظيمي يف هذه اللقاءات لكنهم سيحاولون أن جيمعوا يف. أعلموا بشأا

 .النهائي أية استنتاجات قد جتلبها هذه اللقاءات إىل عملية التقييم
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  األحداث املخططة للمؤمتر االستعراضي
  يف مبىن املؤمترلقاءات املزمع تنظيمها ال
  حلقة املناقشة اخلاصة باالتصال؛: مبادرة اتمع املفتوح  -
  األساسينظامال  النظام الوارد يفتأثري: اتمع الدويلتقييم : التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية  -

  روما على الضحايا واتمعات املتأثرة؛ل
 احملكمة اجلنائية الدولية يف كينيا وأوغندا ومجهورية الكونغو ريأثتتقييم : املركز الدويل للعدالة االنتقالية  -

  الدميقراطية والسودان وكولومبيا؛
شبكة املعلومات /ال سالم دون عدالةمنظمة /جل احملكمة اجلنائية الدولية األوغندي من أاالئتالف  -

  تقرير موجز عن البعثات السابقة على املؤمتر إىل أوغندا؛: املتعلقة حبقوق اإلنسان
   مشاركة الضحايا؛لقاء بشأن: الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا  -
  .ة بشأن الوسطاءحلقة مناقش: قوق الالجئنيحل  الدوليةبادرةامل  -

  :ملؤمتر االستعراضيامكان انعقاد يف ندوة للمجتمع املدين ، ملفتوحةساحة االاألحداث املخطط تنظيمها يف 
  ؛ قبل انعقاد املؤمتر االستعراضيىذكرلقاء إلحياء ال: الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا  -
  ؛النفسية اهلائلةن الصدمات اجتماع خرباء بشأ: الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا  -
، مناسبة جتمع نشطاء حقوق “حمكمة املرأة” جانيب لقاء: جلنسنيا  بنياملبادرة النسائية من أجل العدل  -

  .احلاالترأة ونشطاء السالم من البلدان اليت تنتمي إليها امل
  مؤمتر االستعراضياألنشطة السابقة لل

 املؤمتر املقدمة إىل االتصال والتوعية اتاستبيان الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا كجزء من مبادرالرد على   
وهي منظمة غري حكومية (حقوق اإلنسان و، ورابطة السالم  يف أوغنداالضحاياب  املعنيةؤسسةاملاالستعراضي، من إعداد 

؛ واملنظمات النسائية يف شرق مجهورية الكونغو )وف كيالمقرها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف ايتوري ومش
 يف ا التعذيب،يواملؤسسة املعنية بتعويض ضحا/دابالضحايا يف أوغن  املعنيةؤسسةاملالدميقراطية، وورشة عمل عقدا 

مبشاركة  ( مقاطعة يف الشمال ملناقشة أمور من بينها االستبيان١٤  فرباير يف زيرا، بشمال أوغندا ضمت أعضاء من/شباط
  ؛)من املنظمات غري احلكومية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

سالم  االئتالف األوغندي من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ومنظمة ال/شبكة املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان  
 املتأثرة وغريهم من أصحاب دون عدالة، زيارات قام ا مندوبو الدول األطراف إىل أوغندا ملقابلة الضحايا واتمعات

  املصلحة؛
أبريل / النسائية من أجل العدل بني اجلنسني، بالتعاون مع مبادرة نوبل من أجل املرأة، عقدت يف نيساناملبادرات  

 من اخلرباء اجلنسانيني، وعلماء وممارسو األنشطة القانونية ٩٠  إىل٨٠  حضره“ حواراً دولياً من أجل العدل بني اجلنسني”
ويقوم . ائية، ووسطاء السالم، والقانونيون، ونشطاء حقوق املرأة، وزعماء سياسيون، وعناصر أخرى فاعلةالنس
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 نظام روماواستخدام املشاركون بتحديد التوجهات االستراتيجية املطلوبة لتعزيز العدالة بني اجلنسني من خالل تنفيذ 
  يف التحضري للمؤمتر االستعراضي؛  واحملكمة،األساسي
“ سابق” لقاء -االئتالف األوغندي من أجل احملكمة اجلنائية الدولية /كة املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسانشب  

  .عاملة بشأن كل موضوع من مواضيع التقييم، يف األسبوع السابق للمؤمترالفرقة األللمؤمتر يضم اتمع املدين و
 ورقات املعلومات األساسية /اإلسهامات اخلطية

  أنشطة الصندوق االستئماين من أجل الضحايا؛   عنتقرير -
  دراسة ممتدة بشأن الدروس املستفادة عن تأثري الصندوق االستئماين من أجل الضحايا؛  -
 ١٧ إىل ١٥تقرير املؤسسة املعنية بالضحايا يف أوغندا بعد حلقة العمل اليت عقدت يف الفترة من  -

  تمعات املتأثرة؛ فرباير بشأن تأثري احملكمة على الضحايا وا/شباط
الورقة الرئيسية املقدمة من الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا عن تأثري احملكمة على الضحايا واتمعات  -

  املتأثرة، إثر نتائج االستبيان؛ 
املؤسسة املعنية بالضحايا يف أوغندا عن /الورقة النهائية املقدمة من املؤسسة املعنية بتعويض ضحايا التعذيب -

أثري احملكمة على عملية السالم يف أوغندا والتشريعات املتعلقة بذلك، مثل مشروع قانون اجلرائم الدولية، ت
  ومشروع قانون الصلح؛ 

ورقة رابطة السالم وحقوق اإلنسان عن تأثري احملكمة على الضحايا واتمعات املتأثرة يف شرق /تقرير -
  ؛نغو الدميقراطيةومجهورية الك

ومنظمة ال االئتالف األوغندي من أجل احملكمة اجلنائية الدولية /ت املتعلقة حبقوق اإلنسانشبكة املعلوما -
  ؛عن زيارات وفود الدول ألوغنداتقرير : سالم دون عدالة

 ٧: نغو الدميقراطية والنظام الوارد يف نظام روما األساسيومجهورية الك: تقرير منظمة حمامون بال حدود -
نغوليني الذين سعوا إىل املشاركة يف التحقيقات أمام وات وتصورات الضحايا الكتوقع: سنوات بعد التصديق

 احملاكم الوطنية واحملكمة اجلنائية الدولية؛
ورقة اإلحاطة املقدمة من املركز الدويل للعدالة االنتقالية عن الدراسات اإلفرادية بشأن تأثري احملكمة اجلنائية  -

 ورقات إحاطة عن امبة الكونغو الدميقراطية والسودان وكولومبيا، ورالدولية على كينيا وأوغندا ومجهوري
 مة اجلنائية الدولية؛كالتعويضات واحمل

لى ع الضحايا واتمعات املتأثرة عيون"، بعنوان ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٦ورقة مقدمة من احملكمة، مؤرخة  -
 ؛"احملكمة والنظام الوارد بالنظام األساسي لروما

قلم احملكمة والصندوق االستئماين ”، بعنوان ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٦قلم احملكمة، مؤرخة ورقة مقدمة من  -
 )١(؛“ وقائعصحيفة: للضحايا

 .، مقدمة من مكتب االدعاء العام“ورقة سياسة عامة بشأن مشاركة الضحايا”ورقة بعنوان  -
______________  

______________ 
  .ئعوقا الكمة إىل أا ستقدم حتديثاً لصحيفةأشارت احمل )١(


