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  :تقرير املكتب عن عملية التقييم يف املؤمتر االستعراضي

 الةم والعدالالس

 ،ألرجنتني ا مكتب مجعية الدول األطرافينع ،ICC-ASP/8/Res.6 من القرار ٦فقرة عمال بال  -١
تقييم عملية تنسيق ملوضوع السالم والعدالة يف سياق جهات  وسويسرا ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية

  .٢٠١٠ هيوني/نيف كمباال يف حزيراالذي سيعقد  املؤمتر االستعراضي أثناءاليت ستتم العدالة اجلنائية الدولية 

عداد هذه إل وحةفتممنتظمة وعقدت جهات التنسيق اجتماعات  الشفافية والشمول، حرصاً علىو  - ٢
أجرت و. ٢٠١٠مارس  /آذار ١٩ و   ٨ فرباير و    / شباط ٢٣ و ٩مشاورات غري رمسية يف      تيأجرو. الورقة

  .للقاءاهلذا ستعداد م على اال، حسب االقتضاء، ملساعداخلرباءمشاورات مع جهات التنسيق الثالث 

   املوضوعديدحت  - والأ

اجلرائم اخلطرية دد   "إىل أن   وتشري   الصلة بني السالم والعدالة   بديباجة نظام روما األساسي     تسلم    - ٣
مرتكيب على وضع حد إلفالت     عقدت العزم   "أن الدول األطراف    وتؤكد  " السلم واألمن والرفاه يف العامل    

  ". يف منع هذه اجلرائم بالتايل سهام اإلوعلى من العقاب هذه اجلرائم 

/ يف أيلول و.  املهمة بني السالم والعدالة    صلةذه ال عتراف  تزايد اال منذ اعتماد النظام األساسي،     و  - ٤
بـني الـسالم    املناقشة مل تعد    " ن، بأ بان كي مون  لألمم املتحدة، السيد     العام   نياألمأقر  ،  ٢٠٠٩سبتمرب  
الـسالم   "ثريةأيضاً يف مناسبات ك   األمني العام   وقال  . " املطلوبة  العدالة وعيةونولكن بني السالم    ،  والعدالة

عد يالثمن الضروري للسالم مل بأنه ينظر إليه الذي كان العفو، أن الواقع و. " إىل جنبوالعدالة يسريان جنباً
  .خطر اجلرائم الدوليةأفيما يتعلق بالً مقبو

وعلى الرغم  . على حتديات  ،يف وقت واحد  ،  الم والعدالة الس  حتقيق إىلالسعي  ينطوي أيضاً   ولكن    - ٥
ني اجلهود املبذولة بالقصري توترات  نشأت يف األجل فإنهيف املدى الطويل،  اآلخر كل منهمال كمي ماأمن 
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ويلزم إدارة هذه التطـورات بعنايـة،   . لتأمني السالم واجلهود املبذولة لضمان املساءلة عن اجلرائم الدولية 
  .السابقةتجارب د على الباالعتما

يف االستغناء عنـه     ال ميكن     دوراً اًاألفراد املشتبه يف ضلوعهم يف اجلرائم الدولية أحيان       وقد يؤدي     - ٦
 احلصول على موافقتهم على     بعض احلاالت وقد يصعب يف    . القدراتبناء  سياقات  يف  مفاوضات السالم و  

إاء الرتاع إذا وجهت إليهم يف حاالت أخرى يتيسر نما إذا كانوا يواجهون اامات جنائية، بيإاء الرتاع 
 تكـون   املـساءلة أخرى من    وأي أنواع    -  مناسبة املساءلةتكون  ويثار التساؤل عن مىت     . جنائيةاامات  

اجلهات الفاعلة السياسية والقضائية اليت تبذهلا هود اجل صعب التوفيق بنيوقد ي.  يف احلاالت املختلفة- مناسبة
  .ة الدوليمصاحل الضحايا واستراتيجيات صانعي السالم وقوات حفظ السالمبني املستقلة و

 للقاءأن تستخلص يف ا   يف  ونأمل  . ملواجهة هذه التحديات  صيغة معينة   ال توجد إجابة بسيطة أو      و  - ٧
اليت ملعاجلة التوترات  ميكن عمله ملا السابقةرب امن التجاملستفادة  الدروس عدالةلسالم والا لتقييم املخصص

  .تكاملنيهذين اهلدفني اهلامني واملقد تنشأ بني 

    يف املؤمتر االستعراضياللقاء بشأن السالم والعدالة  - ثانيا

، وستنظم على النحو  مع أسئلة وأجوبة  مدا ثالث ساعات    حلقة نقاش   شكل  تم هذا اللقاء يف     سي  - ٨
  .املبني يف املرفق

  . للمناقشةموجزاًاملناقشة وسيعد مدير . للقاءنتائج رمسية ولن توجد   - ٩

من احلضور، ستقوم أحد املشاركني مل يتمكن إذا و. وأكد معظم املشاركني استعدادهم للمشاركة   - ١٠
  .جهات التنسيق بتعيني شخص آخر

  املتابعة  - ثالثا

شة واألعضاء دير املناقعروض م، وورقات املعلومات األساسيةلوثيقة منفصلة صدر تمن املتوقع أن   - ١١
  .مدير املناقشة، والكلمة اخلتامية اليت سيلقيها ناقشةحلقة امليف 

ترك البـاب   ل عتمده املؤمتر االستعراضي  سي التقرير الذي    اإلشارة إىل وقائع هذا اللقاء يف     ينبغي  و  - ١٢
 .املعنية هذا املوضوع يف احملافل حول ملزيد من املناقشة مفتوحاً

  ورقات املعلومات األساسية  - رابعا

بني الدورة الثامنة املستأنفة جلمعية الدول ما األعمال التحضريية اليت ستتم يف فترة ركز  تينبغي أن     - ١٣
  .ثضمون املوضوع قيد البحملفهم الاألطراف واملؤمتر االستعراضي على تعميق 



ICC-ASP/8/52 
Page 3    

 

 
 علـى  واملشاركني اآلخـرين     ،، والدول ناقشةاألعضاء يف حلقة امل   ساعدة املتحدث الرئيسي، و   ومل  - ١٤

ل موضوع لكحمددة معلومات أساسية اخلرباء إعداد ورقة    من ستطلب جهات التنسيق  ،  االستعداد للمناقشة 
  : التايةمن املواضيع الفرعية

 الرئيس السابق للمركز الدويل للعدالة - السيد خوان منديز(أمهية العدالة يف تأمني السالم   )أ(
  )اجلامعة األمريكيةحقوق يف واشنطن للكلية باالنتقالية؛ أستاذ زائر 

الـسيد مـاريت    (عمليات الـسالم    املبذولة للعدالة و  اجلهود  وإدماج  تحديات  ال إدارة    )ب(
   )جائزة نوبل للسالمائز على احلو الرئيس السابق لفنلندا - اري سهتيأ

 املستشار القانوين - أفاكوالسيد بارين (كملة للعدالة اجلنائية املواملصاحلة عمليات احلقيقة    )ج(
   )عملية السالماألوغندية لفاوضات امليف لكبري الوسطاء 

ؤسـسة   املدير التنفيذي مل   - لوزوالالسيدة كاتيا ساالزار    (مصاحل الضحايا   احلفاظ على      )د(
  ) الواجبةاألصول القانونية

خلرباء مـن   أحد ا وإذا مل يتمكن    . للمشاركةأعاله  ين  اخلرباء املذكور وجيري التأكد من استعداد       - ١٥
  .آخرخبري ة، ستقوم جهات التنسيق بتعيني شاركامل

   األخرىإلسهامات   ا - خامسا

ون تبادل اخلربات والدروس املستفادة يف جمال السالم والعدالة مع الدول والكيانات األخرى يكس  - ١٦
ت كاستريسانا، رئيس اللجنة الدولية ملكافحة اإلفال ومن املتوقع أن يقدم السيد كارلوس. موضعاً للترحيب

  .  يف هذا الشأنكلمة ،من العقاب يف غواتيماال

 إلتاحة ٢٠١٠أبريل / نيسان١٠جهات التنسيق يف موعد غايته  إىل إلسهامات ترسل اوينبغي أن  - ١٧
 واملشاركني اآلخرين يف املؤمتر ، والدول،الوقت الكايف لتعميمه ودراسته من جانب أعضاء جلنة املناقشة

  .االستعراضي
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  رفقامل

  السالم والعدالةة املتعلقة مبوضوع ملناقشاحلقة 

   مدير املناقشة  ) أ(

  )نظمة رصد حقوق اإلنساناملدير التنفيذي مل (السيد كينيث روث

  )  دقيقة١٥ (املتحدث الرئيسي  )ب(

   )األمني العام السابق لألمم املتحدة (السيد كويف عنان

  )ة واحدساعة (حلقة املناقشةاملواضيع الفرعية وأعضاء    )ج(

يف آليات العدالة الدولية الذي ميكن أن تقوم به دور ال: أمهية العدالة يف تأمني السالم  ‘١’

  .العمليات االنتقاليةعمليات السالم وتيسري 

  )رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية ( السيد ديفيد تولربت

  ميكن ا توحيدالطرق اليت: لتوحيد جهود العدالة وعمليات السالمتحديات إدارة ال  ‘٢’

  .املساءلة وجهود السالم، والتحديات املتصلة ا

؛ ألمم املتحدةمني العام للألابق اخلاص السكولومبيا مستشار (السيد جيمس لوموين    
ويوغوسالفيا السابقة، وايرلندا ،  وهاييت، والسلفادور،عمليات يف نيكاراغواالشارك يف 

   ). وكولومبيا، وغواتيماال،الشمالية

أن تقوم به الدور الذي ميكن : لعدالة اجلنائيةل واملصاحلة كتكملة عمليات احلقيقة  ‘٣’

واملساعدة يف اجلنائية الرمسية لعدالة  احلقيقة واملصاحلة يف استكمال آليات اتعمليا

  .تأمني السالم

عضو يف جلان احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا وسرياليون؛  (السيدة يامسني سوكا
  )ليبرييا وأفغانستانعمليات  لعمليات سالم املختلفة مثل ة ومستشاريةمحما

أي حالة من ماية مصاحل الضحايا يف تصلة حب التحديات امل:محاية مصاحل الضحايا  ‘٤’

   .رتاعما بعد الحاالت 

  غرياتنظم الذي كان يف طليعة املمدير مركز التوثيق يف كمبوديا (تشانغ يونغالسيد 
  )توثيق اجلرائم اليت ارتكبها اخلمري احلمر قامت ب اليتكوميةاحل

  ) دقيقة٣٠ساعة و (حلقة املناقشةوأعضاء قاعة  أسئلة وأجوبة بني ال )د(

  )  دقيقة١٥ (مدبر املناقشةمن كلمة ختامية   )ه(
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