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 مجعية الدول األطراف
 

 االدورة العاشرة 
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

   تقرير املكتب حول الضحايا واموعات املتضررة
  والصندوق االستئماين للضحايا

   األمانةمنذكرة م

، يقدم ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠الصادر يف  ICC-ASP/9/Res.3 من القرار ٤٩وفقا للفقرة 
مكتب مجعية الدول األطراف تقريره حول الضحايا واموعات املتضررة و الصندوق االستئماين 

 الرمسية اليت أجراها ويعكس هذا التقرير حصيلة املشاورات غري. للضحايا للنظر فيه من طرف اجلمعية
  .الفريق العامل يف الهاي، التابع للمكتب، مع احملكمة

   خلفية واختصاصات عملية التيسري-أوال

من جدول األعمال " تقييم العدالة اجلنائية الدولية"صادق املؤمتر االستعراضي خبصوص نقطة  -١
، الذي أقر يف مجلة )١("املتأثرةتأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات "على قرار بعنوان 

أمور بأن حقوق الضحايا يف الوصول املتساوي والفعال إىل العدالة، واحلماية واملساندة، واجلرب املناسب 
والفوري للضرر الالحق م، والوصول إىل املعلومات ذات الصلة بشأن االنتهاكات وآليات جرب 

على أمهية توعية الضحايا واتمعات ] القرار[كما شدد . لةاألضرار تعتبر من املكونات اجلوهرية للعدا
وقد اقترحت . جتاه الضحايا") احملكمة("املتأثرة بغية إنفاذ التفويض الفريد للمحكمة اجلنائية الدولية 

عن " تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة"حلقة املؤمتر االستعراضي حول تقييم 
  )٢(:نتاجات رئيسها اختاذ اخلطوات التاليةطريق است

حتتاج احملكمة إىل إجياد طرق خالّقة لتعزيز حوارها ذي االجتاهني مع الضحايا واتمعات   )أ(
  املتأثرة؛

  ينبغي للمحكمة حتسني أنشطتها يف التوعية ما أمكن وتكييفها مع احتياجات الضحايا؛  )ب(
                                                

  .RC/Res.2، اجلزء الثاين، )RC/11( ٢٠١٠... املؤمتر االستعراضي... الوثائق الرمسية )١(
  .١٤ألف، الفقرة . ، اجلزء الثالث)RC/11( ٢٠١٠... املؤمتر االستعراضي... الوثائق الرمسية) ٢(
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  احتياجات النساء واألطفال؛ينبغي تطوير سياسات معينة ملعاجلة   )ج(

  توجد حاجة إىل املزيد من تدابري محاية الضحايا والشهود؛  )د(

  ينبغي وضع اللمسات األخرية من طرف احملكمة على سياسة شاملة جتاه الوسطاء وإنفاذها؛  )هـ(

  ينبغي تقوية العمليات امليدانية وربطها بالتخطيط االستراتيجي وتوزيع املوارد؛  )و(

ما اتسم ذلك باحلكمة، بغية تعزيز حضوره يف ) للضحايا(ي تشجيع الصندوق االستئماين ينبغ  )ز(
  الواجهة؛ و

  .حتتاج احملكمة إىل أن تواصل الدول األطراف التزامها ودعمها وقيادا  )ح(

 )٣( أثناء دورا التاسعة يف ما عرِف بالقرار اجلامع") اجلمعية("رحبت مجعية الدول األطراف  -٢
  :رير املنسقني مبا فيه توصيات احللقة وقامت، يف مجلة أمور، مبا يليبتق

طلبت من احملكمة أن تستعرض استراتيجيتها خبصوص الضحايا وأن تنظر يف كافة أوجه   )أ(
توصيات احللقة، مبا يف ذلك ما تضمنه التقرير النهائي من انعكاسات على امليزانية، وأن تقدم تقريرا عن 

   يف دورا العاشرة؛سري ذلك للجمعية

شجعت الدولَ واتمع املدين على أن تتخذ تدابري إلنفاذ القرار أيضا خبصوص جرب الضرر   )ب(
للضحايا وأن تنظر يف املُضي قُدما بالتوصيات الواردة يف التقرير النهائي، وأشارت إىل أنه على ضوء 

ويف هذا الصدد، شددت . ٢٠١١ توقعات احملكمة، قد يصدر أول أمر جبرب الضرر يف غضون العام
مجعية الدول األطراف على منافع إجراء حوار مفيد ويف الوقت املناسب بني الدول األطراف واحملكمة 
حول املسائل ذات االهتمام املشترك املتعلقة بالضحايا وطلبت من املكتب تقدمي تقرير بشأن تطوراا 

  إىل اجلمعية يف دورا العاشرة؛

 واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وهيئات أخرى إىل اإلسهام طوعا يف دعت الدولَ  )ج(
الصندوق االستئماين للضحايا بغية حتقيق زيادة بارزة يف حجمه وتوسيع قاعدة املوارد وحتسني إمكانية 

  التنبؤ بالتمويل؛

الدول شجعت أمانة الصندوق االستئماين على مواصلة تعزيز حوارها مع قلم احملكمة و  )د(
األطراف واتمع الدويل، مبا يف ذلك املاحنني واتمع املدين، قصد تعزيز احلضور االستراتيجي 

  والعملي، مبا يف ذلك األنشطة املبنية على الشفافية واجلودة؛

شجعت جملس إدارة وأمانة الصندوق االستئماين على أن تتوقعا تفعيل تفويض الصندوق   )هـ(
لضرر خالل العام املقبل، وهو ما يتطلب التعامل االستباقي مع اجلهات املعنية االستئماين يف جرب ا

                                                
-ICC، الد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠ ...الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية) ٣(

ASP/9/Res.3.  
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وضمان املدخرات املناسبة جلرب الضرر مع احترام االلتزامات احلالية، ودعت الدول إىل النظر يف 
  .مسامهاا يف الصندوق االستئماين على ضوء تكاليف جرب الضرر الوشيكة

 ضرورة االستمرار يف حتسني وتكييف أنشطة التوعية كما جددت اجلمعية تأكيدها على -٣
وشجعت احملكمة على املُضي يف تطوير وتنفيذ اخلطة االستراتيجية للتوعية يف البلدان املتأثرة، مبا يف 
ذلك، إذا كان األمر مناسبا، بالتوعية املبكرة انطالقا من بداية تدخل احملكمة، مبا يف ذلك أثناء مرحلة 

  .الفحص األويل

) فنلندا( اآلنسة ميا أرو سانتشس ٢٠١١فرباير / شباط١ني املكتب يف اجتماعه بتاريخ ع -٤
ميسرة ضمن الفريق العامل يف الهاي يف موضوع الضحايا واتمعات املتأثرة والصندوق االستئماين 

  .للضحايا

   مناقشة الفريق العامل يف الهاي-ثانيا

 ١٩مارس، / آذار١٠الرمسية أيام عقدت امليسرة مخس دورات من املشاورات غري  -٥
وميكن  . ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣أكتوبر و / تشرين األول١٩مايو، / أيار١٠أبريل، /نيسان

مراجعة ) ١: تقسيم املواضيع اليت متت مناقشتها خالل تلك املشاورات إىل ثالثة جماالت رئيسية
وكانت . لصندوق االستئماين للضحاياا) ٣جرب الضرر؛ و) ٢استراتيجية احملكمة خبصوص الضحايا؛ 

امليسرة يف بادئ األمر تعتزم أيضا أن تنظم حصة خمصصة ألنشطة ومبادرات الدول األطراف واتمع 
، غري أن هذا مل يتحقق بسبب )حسبما أوصي به يف الدورة التاسعة للجمعية أعاله(املدين وآخرين 

ائل متت مناقشتها إىل حد ما يف إطار عمليات ومع ذلك فأن هذه املس. ضيق الوقت وإكراهات أخرى
مبا يف ذلك إنفاذ التشريعات وتدابري تقَفّي أثر املمتلكات وجتميدها (تيسري أخرى مثل التعاون والتكامل 

  )٤().وإعادة توطني الضحايا والشهود

   االستراتيجية املُعدلة للمحكمة خبصوص الضحايا والتقرير املتعلق ا-ألف

وكانت املرحلة األوىل . ة استراتيجية احملكمة خبصوص الضحايا على مرحلتنيجرت مناقش -٦
 بغية إعطاء احملكمة فرصة شرح الوضع املتعلق باالستراتيجية احلالية ٢٠١١أبريل / نيسان١٩يوم 

وتلَقّي اإلفادات من الدول األطراف حول عملية ) ICC-ASP/8/45(للمحكمة خبصوص الضحايا 
 نوفمرب/ تشرين الثاين٣ و٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩جرت املرحلة الثانية يومي و. التقييم اجلارية

 ١٢وكالمها مؤرخ يف (، بعدما قدمت احملكمة مشروع استراتيجيتها املنقحة والتقرير بشأا ٢٠١١
وقد تأخر تقدمي االستراتيجية املنقحة كثريا عن اهلدف املتفق عليه يف ). ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

وبذلك، مل يكن بوسع الفريق العامل يف الهاي أن يدخل يف نقاش . ٢٠١١يوليو /لبداية، وهو متوزا
مفصل حول مشروع االستراتيجية املنقحة، بل باألحرى فقد قام بتقدمي وجهات نظره األولية 

  .٢٠١١وانشغاالته ووضع اخلطوط العريضة للنقاش اإلضايف املرتقبة مواصلته يف 

                                                
  .نوقشت هذه املسألة يف إطار  التيسري حول عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة. ٣٨املرجع نفسه، الفقرة ) ٤(
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مت اختزاهلا من (ستراتيجية املنقحة للمحكمة على أربعة أهداف رئيسية احتوى مشروع اال -٧
تتعلق بالتواصل، واحلماية والدعم، واملشاركة والتمثيل، وجرب الضرر ) ستة يف االستراتيجية السابقة

وسيتم عرض تعليقات وانشغاالت الفريق العامل يف . واملساعدة، إضافة إىل اجلنس كعنصر مشترك
  .ا الترتيب، تسبقها مالحظات عامةالهاي حسب هذ

  مالحظات عامة  -١

 اشترك مجيع مسؤويل احملكمة يف ذكر )٥(،٢٠١١أبريل / نيسان١٩خالل عروضهم يوم  -٨
 دون أن تزداد )٦( املوارد احملدودة كتحد رئيسي يواجه تنفيذ االستراتيجية، إذ أن عبء العمل ازداد

وص إىل أن إشراك الضحايا يف اإلجراءات ومحايتهم ودعمهم وقد أشري باخلص. املوارد البشرية املطابقة
أو التواصل معهم أمور تتطلب أن يوضع اعتبار لواقع احلالة يف كل بلد على حدة، إضافة إىل عوامل 
مثل إجراء حماكمات معقدة ومطولة حيتمل أن تشمل مئات أو آالف الضحايا يف أماكن بعيدة عن 

 املعنية، وضرورة السهر على إخبار الضحايا بانتظام بلغة يفهموا، تلك اليت ارتكبت فيها اجلرائم
والصعوبات اللوجستية يف الوصول إىل الضحايا واتمعات املتأثرة بغية متكينها من عرض وجهات 
نظرها وانشغاالا وبذلك متثيل مصاحلها أثناء اإلجراءات، عالوة على احلاجة إىل إجراء فحوص 

وجية وعمليات تقييم املخاطر من أجل حتديد شرعية مطالب الضحايا يف احلماية سيكولوجية وسوسيول
وإذ مت اإلقرار بأمهية التدابري الفعالة لضمان االستجابة لتطلعات الضحايا وتدبريها، . والدعم واملساعدة

حايا، إضافة إىل التحسن امللحوظ يف التنسيق والتآزر بني خمتلف وحدات احملكمة اليت تتعامل مع الض
فقد مت التشديد على أنه نظرا الرتفاع األعداد، فإن املشاركة الفعالة للضحايا والتوعية يتطلبان املزيد 

  .من املوارد يف اية املطاف

فيما خيص عملية مراجعة االستراتيجية، أشارت احملكمة إىل أن التنسيق بني األجهزة يجرى  -٩
سائل الضحايا، مع االحترام الالزم الستقاللية املكاتب بواسطة فريق عامل على نطاق احملكمة مهتم مب

وحول الكيفية اليت يقوم ا الفريق العامل باحملكمة بتقييم تطور اجتهادها يف فقه القانون، . املعنية
أشارت احملكمة إىل أن ممثلني عن الرئاسة شاركوا يف الفريق العامل الذي وضع االستراتيجية، وأن 

سيشاركون بصفة مالحظني يف املراجعة املرتقبة لالستراتيجية، حيث ستؤخذ ممثلني من الدوائر 
وقد شددت احملكمة على أنه ينبغي لالجتهاد القضائي أن يؤثر يف . مالحظام بعني االعتبار
  .االستراتيجية وليس العكس

                                                
، قام ممثلون عن كل من قسم اإلعالن والوثائق ووحدة الضحايا والشهود وقسم ٢٠١١أبريل / نيسان١٩ يف) ٥(

مشاركة وتعويض الضحايا ومكتب احملامي العام للضحايا بإطالع الفريق العامل على األسئلة اليت طرحها امليسر مسبقا، 
كما قدم ممثل عن الوحدة .  تواجه التنفيذ وتقييم التقدم احملرزواملتعلقة باالستراتيجية احلالية، مبا يف ذلك التحديات اليت

  .املغنية باملرأة والطفولة، التابعة ملكتب املدعي العام معلومات وتوضيحات إىل االجتماع
 ٢٠١٠يونيو / حزيران١صحيفة الوقائع احملدثة لقلم احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا، الصادرة أول مرة يف   )٦(

، واليت تبني االرتفاع الكبري احلاصل منذ ذلك احلني يف أعداد RC/ST/INF.3يل املؤمتر االستعراضي حتت الرمز قب
  .طلبات الضحايا للمشاركة وجلرب الضرر
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 تشرين ١٢املؤرخ يف (فيما خيص مشروع االستراتيجية املنقحة و التقرير حوهلا  -١٠
سبب االنشغال السائد منذ البداية )  صفحة٤٥(، كان طول مشروع التقرير )٢٠١١توبر أك/األول

لدى الفريق العامل يف الهاي، فتم االتفاق على أن احملكمة ستنقص كثريا من طول املشروع املقبل تلبية 
. ةوستقوم بتوزيع نسخة منقحة جديد)  صفحة١٦(لتوصية أمانة اجلمعية حول الطول األقصى للوثائق 

ويف نفس الوقت، ستضع احملكمة يف اعتبارها املالحظات األولية اليت تلقتها، كما ستصحح األهداف 
ونظرا للمرحلة املتأخرة من استعدادات اجلمعية، فلن يتسىن جتهيز اي من . االستراتيجية املنقحة

ه، على أية حال، وقد راى الفريق العامل أن هذا أمر مقبول حيث أن. الوثيقتني قبل الدورة العاشرة
، وأنه يستحسن أن تقدم االستراتيجية املنقحة النهائية ٢٠١٢سيستمر النقاش يف املوضوع خالل العام 

  .والتقرير حوهلا إىل الدورة احلادية عسرة للجمعية

مت التعبري على الشعور العام بأن االستراتيجية تعترب طموحة أكثر من الالزم وغري واقعية ألا  -١١
كما مت التعبري عن احلذر جتاه جدوى اختاذ أهداف طموحة، . ستدامة يف ظل املوارد املتوافرةلن تكون م

. كما هو مبني يف االستراتيجية، ميكنها أن تفضي إىل انتظارات زائفة عن قدرة احملكمة على حتقيقها
جية، كان ، الذي مت اعتماده كأساس لالستراتي"النهج املبين على احلقوق"وعالوة على ذلك، فإن 

كما أشري إىل أنه فيما خيص حقوق الضحايا، كان يبدو أن . موضع التساؤل من هذا املنظور بالذات
هناك إحساس بالتكافؤ بينها وبني حقوق الدفاع، وبالتايل فقد مت التشديد على احلاجة إىل توضيح 

 عن الدعم القوي لفكرة وفضال عن ذلك، مت التعبري. األساس القانوين للحقوق والواجبات املشار إليها
، الذي يقاس مبوجبه جناح عمليات احملكمة بعدد الضحايا "للنهج املبين على الكم"أنه ينبغي وضع حد

" ج مبين على اجلودة"املشاركني أو املستفيدين من املساعدة، وأن على احملكمة بدل ذلك أن تفكر يف 
  . يف ضمان دور الضحايا يف ج نظام روما األساسيأو حىت يف طريقة أكثر متثيلية بدل الطريقة الفردية

أوضحت احملكمة أن احلقوق املشار إليها يف مشروع االستراتيجية املنقحة تعكس احلقوق  -١٢
. املوجودة أصال يف نظام روما األساسي، أي احلق يف الدعم واحلماية واملشاركة واالطالع وجرب الضرر

ة فحسب بل على الدول أيضا، إذ ستعجز احملكمة بدوا على أما الواجبات، فهي ال تنطبق على احملكم
. عالوة على ذلك، فإن مفهوم احلقوق ما فتئ يتطور على أساس قرارات الدوائر. القيام مبعظم واجباا

وفيما خيص الطلب بالتركيز على اجلودة بدل الكمية، أشارت احملكمة أنه يستحيل على األجهزة اختيار 
وفضال عن ذلك فإن الكمية . ثيلية من بني الضحايا الذين يسمح هلم باملشاركةمن يكون األكثر مت

ليست الدافع الرئيسي لدى احملكمة، بل إن ما يهمها هو أن تضمن، ويف اإلطار القانوين، إشراك 
  .الضحايا وإنفاذ كل حقوقهم، مبا فيها حق االطالع

تيجية املنقحة، ذُكر أن ختصيص املوارد فيما يتعلق باملوارد املالية الضرورية لتنفيذ االسترا -١٣
ولذلك فقد اقترِح أن . يتطلب حتليال شامال و أنه يصعب على الدول النظر يف أية طلبات موارد أضافية

ومتت اإلشارة إىل أن احملكمة بينت أن . ينظَر يف االستراتيجية على ضوء املوارد احملدودة املتاحة
، وأا على وعي باحلساسيات املالية، وان ٢٠١٢ر على ميزانية العام االستراتيجية لن تكون هلا أية آثا

 مع التربيرات املالئمة للنظر فيها ٢٠١٣أية طلبات مبوارد إضافية ستدرج مقترح ميزانية برنامج العام 
وكتوضيح إضايف، أوضحت احملكمة أن الزيادة يف املوارد يف امليزانية . من طرف جلنة امليزانية واملالية

 يف ااالت املتعلقة بالضحايا تعود إىل الوضع يف ليبيا واالفتراضات املترتبة عن ٢٠١٢ملقترحة للعام ا
  .هذه احلالة اجلديدة
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  التواصل  -٢

مد الضحايا واتمعات املتأثرة جبميع " التواصل "١أشارت احملكمة إىل أن املقصود باهلدف  -١٤
د كان النهج املبين على احلقوق عنصرا رئيسيا يف وق. املعلومات الضرورية جلعلهم يعرفون حقوقهم

االستراتيجية، ولذلك، ومن أجل متكني الضحايا من معرفة أنه بإمكام االتصال مبكتب املدعي العام، 
وأوضح مكتب املدعي العام أمهية إدماج الفحوص األولية . كان من املهم القيام ببعض أنشطة التواصل

ء على ما يقوم به مكتب املدعي العام يف هذه املرحلة، مبينا أنه يتصل  بغية تسليط الضو١يف اهلدف 
بضحايا اجلرائم املفترضة اليت تدخل يف اختصاص احملكمة عند تقدير مصاحلهم أو عند دعوم إىل 

 من نظام روما األساسي أو طلبات فتح التحقيقات، ١٥إرسال وجهات نظرهم خبصوص املادة 
متكني املدعي العام من تلَقّي وتقدير املعلومات من مصادر خمتلفة، مبا يف فالغرض من الفحص األويل 

  .ذلك من الضحايا، لتمكينه من اختاذ قرار عما إذا كان هناك أساس معقول للشروع يف التحقيق

أعربت عدة دول عن انشغاهلا بكون الصيغة احلالية للهدف، اليت تشري إىل التواصل مع مجيع  -١٥
ومت . ك احلاالت اليت توجد حتت الفحص األويل، تعترب بعيدة املدى وغري واقعيةالضحايا، مبا يف ذل

التعبري عن آراء بأن التواصل ينبغي أن يستجيب أساسا إىل احتياجات الضحايا من املعلومات حىت 
. يتمكنوا من املشاركة يف اإلجراءات أو ممارسة غري ذلك من حقوقهم حتت نظام روما األساسي

كمة أنه أثناء الفحوص األولية نفسها، حيتمل عمليا أن تدعو الضرورة عمليا إىل إتاحة وأوضحت احمل
غري أن احملكمة، وعلى عكس أحد . املعلومات للضحايا الذين يطلبوا من أجل تدبري تطلعام أيضا

رى اآلراء املعبر عنها، مل تكن تسعى إىل التواصل االستباقي يف مرحلة الفحص األويل بل باألح
وذكّر ممثل إحدى املنظمات غري احلكومية  بأمهية التواصل . استجابات راجعة إىل الضحايا املستفِسرين

  .الفعال مع الضحايا، و هو ما كان أيضا من بني استنتاجات عملية التقييم باملؤمتر االستعراضي

غايات أكثر مت االتفاق على أن تفكر احملكمة يف صيغة جديدة هلذا اهلدف، متكن من حتديد  -١٦
  .واقعية تعكس التفويض القانوين للمحكمة بتفصيل أكثر

  احلماية والدعم  -٣

، أوضحت احملكمة أوجه التنسيق بني الوحدات ٢٠١١أبريل / نيسان١٩خالل اجتماع  -١٧
وقد مت هذا التنسيق مع االحترام الالزم . املختلفة يف جمال احلماية والدعم أثناء حتديد سياساا اخلاصة

عالوة على ذلك، وأثناء التنسيق بني قلم احملكمة ومكتب املدعي العام يف . لية املكاتب املعنيةالستقال
امليدان، كانت هناك حدود للمرونة وتقاسم املوارد، نظرا حلياد قلم احملكمة واستقالل مكتب املدعي 

حدة املرأة ومع ذلك فقد حتققت درجة عالية من التنسيق بني وحدة الضحايا والشهود وو. العام
والطفولة التابعتني ملكتب املدعي العام، وقد مت مؤخرا عقد بروتوكول حول احلماية بني مكتب املدعي 

وكانت وحدة املرأة والطفولة أحد شركاء وحدة الضحايا والشهود وقامت . العام وقلم احملكمة
أنشأ مكتب املدعي العام وفضال عن هذا، . االثنتان بتبادل بعض املعلومات حول التقييم السيكولوجي

وحدة الستراتيجيات احلماية تقوم، يف مجلة أمور، بدور املنسق لتمكني وحدة الضحايا والشهود من 
مناقشة مسائل احلماية وحتديث استراتيجيتها على مدى تطورات قضية ما، بعد إحالتها على وحدة 

  .الضحايا والشهود من طرف مكتب املدعي العام
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 ملشروع االستراتيجية املنقحة، مت التعبري عن انشغال بكون الصيغة واسعة ٣فيما خيص اهلدف  -١٨
دون الزيادة يف حتديد أي " للضحايا"وعامة جدا، حبيث تلزم احملكمة بتوفري احلماية والدعم واملساعدة 

. ة، وقد وافقت احملكمة على إعادة النظر يف هذه الصيغ)مثل أولئك الذين يتعاملون مع احملكمة(ضحايا 
كما قُدم طلب إىل احملكمة بضم الصندوق التطوعي إلعادة التوطني احملْدث مؤخرا إىل تقريرها والنظر 

  .يف استخدامه استراتيجيا، وهو الشيء الذي مل تشمله النسخة احلالية

  مشاركة الضحايا ومتثيلهم  -٤

ثلة عن قسم  من طرف مم٢٠١١أبريل / نيسان١٩أُبلغ الفريق العامل يف الهاي يف اجتماع  -١٩
مشاركة وتعويض الضحايا أنه حىت زمن قريب، كانت تستعمل استمارات منفصلة للمشاركة وأخرى 
للتعويض، على أساس مشاورات مبكرة بامليدان، بغية اجتناب رفع االنتظارات يف املرحلة األولية من 

تركة، أصبح بإمكان ، عندما وضعت استمارة مش٢٠١٠أكتوبر /غري أنه ومنذ تشرين األول. الوضعية
يتعلق باملشاركة أو التعويض أو كلَيهما، وهو ما يعين أنه جبعل هذا ) ها(املُطالب أن يبني ما إذا طلبه

اإلجراء أكثر بساطة للضحايا، فإنه حيتمل مستقبال أن مزيدا من املُطالبني سيقَدم هلما معا يف نفس 
ضحايا أنه نتيجة للقرارات املتخذة مؤخرا من طرف كما بينت ممثلة قسم مشاركة وتعويض ال. الوقت

الدائرة التمهيدية توضيحا لوضعية ضحايا حالة ليست مرتبطة بقضية معينة، حيتمل مستقبال أن يكون 
  .قسط أكرب من الطلبات املُتوصل ا مرتبطا بالقضايا وأن يتقلص بذلك نطاق الضحايا املؤهلني

 ممكنا وضع ج أكثر مشولية ملشاركة الضحايا، إذ أن جوابا على سؤال حول ما إذا كان -٢٠
وقوع ضحايا اجلرائم يف نظام روما األساسي مييل إىل القيام على أساس مجاعي، أشارت ممثلة قسم 

 )٧( مشاركة وتعويض الضحايا أنه ميكن تعميق النظر يف ذلك، إال أن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
ية باملشاركة يف اإلجراءات، ولو أنه ميكن للتمثيل القانوين أن يكون مجاعيا تنص على تقدمي طلبات فرد

وأشارت مع ذلك إىل أنه خبصوص النص على متكني الضحايا من التمثيل لدى الدائرة ). 90القاعدة (
وهو ما ينبغي عدم اخللط ( من نظام روما األساسي ١٥التمهيدية حول الترخيص بالتحقيق طبقا للمادة 

، فقد رخصت الدائرة التمهيدية يف )٦٨ من املادة ٣و بني املشاركة يف اإلجراءات طبقا للفقرة بينه 
حالة كينيا أن يقوم قادة اتمع بالتمثيل نيابة عن جمموعات الضحايا، فطُرِح بذلك السؤال حول ما إذا 

  .كان اإلطار القانوين يسمح بأي تقدم إضايف حنو التمثيل اجلماعي

جتماع، أشار ممثل عن مكتب احملامي العام للضحايا أنه ميكن تقييم مستوى ويف نفس اال -٢١
املشاركة وأنه ميكن القول عموما أن الضحايا يستطيعون حاليا أن يشاركوا يف خمتلف مراحل 

وعلى وجه اخلصوص، ميكن للضحايا عرض وجهات نظرهم وانشغاالم والتدخل حول . اإلجراءات
ويبدو أن املشاركة أكثر . ع والقانون، وكذلك احلضور شخصيا لدى الدوائراألمور ذات الصلة بالوقائ

فعالية يف املرحلة االبتدائية، حيث خولت الدوائر حقوقا واسعة باملقارنة مع شروط املشاركة املخولة 
كما أشار مكتب احملامي العام للضحايا أنه ميكنهم املشاركة يف إجراءات . هلم يف املرحلة التمهيدية

 من القواعد اإلجرائية وقواعد ٥٠ من نظام روما األساسي والقاعدة ١٩ و١٧ددة، أي املادتني حم
وجوابا على استفسار حول استدامة األهداف االستراتيجية احلالية على املدى الطويل، و عما . اإلثبات

                                                
  .، اجلزء األول، ألف)ICC-ASP/1/3 and Corr.1 (٢٠٠٢...الدورة األوىل... الوثائق الرمسية) ٧(
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 أن احلالتني ميكن اإليفاء به ضمن املوارد املوجودة، أشار ممثل عن  مكتب احملامي العام للضحايا
اجلديدتني يف كينيا جعلت مكتب احملامي العام للضحايا يبلغ أقصى ما ميكن ألعضاءه حتمله من عبء 

ويبقى السؤال حول ما ميكن حتقيقه يف حدود املوارد املوجودة مرتبطا بالصورة الكربى لعدد . العمل
  .اإلجراءات اليت يتدخل فيها املكتب ومراحل تلك اإلجراءات

ع تقرير احملكمة عن مشروع االستراتيجية املنقحة، مت التعبري بوضوح عن وضعية يف مشرو -٢٢
 وقد اتفق )٨(تزايد عبء العمل وغياب املوارد الكافية، خاصة يف قسم مشاركة وتعويض الضحايا،

وقد توجه املنسق بالسؤال إىل احملكمة حول ما إذا كانت قد . الفريق العامل أن هذه احلالة مصدر قلق
ومت التوصل إىل أنه لن ميكن .  مناقشة داخلية حول املوضوع وحول كيفية حتسني الوضعأجرت

االستمرار بطريقة العمل احلالية نظرا لالرتفاع املتواصل يف أعداد الضحايا املشاركني وللموارد 
 عدد وشدد ممثل املنظمة غري احلكومية على أن. املوجودة، وأن األمر يتطلب تغيريا يف النهج املتبع

الضحايا املشاركني ليس مشكلة، إذ ينبغي النظر إليه باألحرى كنجاح للمحكمة، وأن املشكلة تكمن 
وأبدت املنظمة غري احلكومية دعمها ملراجعة عمليات املشاركة من . يف الطريقة اليت تعاجل ا املشاركة

ة املدى اليت ميكن للمحكمة وقد طُرح السؤال عما إذا كانت هناك بعض التدابري القصري. هذا املنظور
  .اختاذها للتخفيف من حدة الوضع

أبلغت احملكمة الفريق العامل أا أجرت نقاشا داخليا حول احلاجة إىل املراجعة، غري أنه ال  -٢٣
زال يف مراحله األولية وال ميكن التعليق عليه بتفصيل، فاملسألة معقدة وحيتمل أن تتطلب أيضا مراجعة 

محكمة وبعض األوجه مثل حقوق الدفاع فيما خيص عملية تقدمي الطلبات، اليت جيب اإلطار القانوين لل
وأعربت احملكمة عن أملها يف تلَقّي توجيهات يف هذا . تسيريها بعناية وبطريقة حتليلية وبالتشاور التام

  . العاشرة ويف حماورا حول املراجعة منذ املراحل األوىل للعمليةالشأن من اجلمعية يف دورا

مت التعبري عن االنشغال بكون مشروع االستراتيجية املنقحة يبني احملكمة على أا مسؤولة عن  -٢٤
وقد متت إثارة االنتباه إىل أنه إذا شارك الضحايا يف . استقطاب الضحايا وتشجيعهم على املشاركة

وقد ذُكر أنه ينبغي للمحكمة أن تكون . لك يبقى مبادرة من الطرف املعين باألمراإلجراءات، فإن ذ
وجوابا على ذلك، أشار ممثل عن احملكمة . عادلة وغري متحيزة وأن ال تشجع أي طرف على املشاركة

                                                
  :ع القرار من مشرو١٠٤ -١٠٣الفقرتان   )٨(

 يف املقر يف الهاي، يقوم القسم بدعم الدوائر عن طريق تدبري الطلبات والوثائق األخرى اليت يتم التوصل - ١٠٣"  
وقد شهدت السنتان األخريتان ارتفاعا هائال يف عبء . ا من الضحايا وإعداد التقارير حول الطلبات الفردية

 باملائة خالل الشهور ٢٠٧دل الشهري لعدد طلبات املشاركة مبا يفوق فقد ازداد املع. العمل على القسم ذا الشأن
  . كلها٢٠١٠ فقط، مقارنة باملعدل الشهري لسنة ٢٠١١اخلمسة األوىل لسنة 

وخالل .  يرجع هذا التكاثر إىل ارتفاع عدد احلاالت والقضايا، وكذلك إىل نطاق التهم يف كل قضية-١٠٤  
 يتوفر على  ما يكفي من املوظفني ملعاجلة مجيع الطلبات املتوصل ا، فكان عليه السنتني املاضيتني، مل يكن القسم

خاصة جلسات اعتماد التهم (وباإلجراءات الفورية ) بدل احلاالت(أعطاء األولوية ملعاجلة الطلبات املرتبطة بالقضايا 
وقد مت . حايا من ممارسة حقوقهم، بغية اجتناب التسبب يف تأخري اإلجراءات أو منع الض)أو اجللسات االبتدائية

ومع ذلك، فقد اضطر قلم احملكمة عدة . توظيف طاقم إضايف على أساس مؤقت، وهو أمر ليس فعاال وال مستداما
 إىل إبالغ الدوائر أن ليس بوسعه االستجابة ألوامر معاجلة الطلبات أو القيام بأنشطة قبل املواعد ٢٠١١مرات يف 

  ."نقص املواردالنهائية املفروضة نظرا ل
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أن هذا ليس هو املقصود، إذ أن احملكمة مل تضع آليات لتشجيع الضحايا على املشاركة، غري أن لديها 
لفعل آليات لتمكني مجيع الضحايا واتمعات من الوعي التام حبقوقهم وأا تقوم بذلك دون أي با

  .احنياز، كما أن كل جهاز تعامل مع الضحايا يضع هذا يف اعتباره

 أُثريت أسئلة حول صيغة اهلدف على أنه يشري إىل حق الضحايا يف التمثيل القضائي العايل  -٢٥
جرائية وقواعد اإلثبات حتتوي على تعريف للمعايري اليت ينبغي أن تتوافر يف اجلودة، حيث أن القواعد اإل

  .احملامي، ووافقت احملكمة على النظر يف صيغة هذا اهلدف أيضا

  جرب الضرر واملساعدة  -٥

، نوقشت مسألة جرب الضرر من وجهة نظر االستراتيجية، ٢٠١١مايو / أيار١٠يف اجتماع  -٢٦
 من نظام روما األساسي من طرف الدوائر، كما ٧٥ من املادة ١نفاذ الفقرة إضافة إىل الوضع املتعلق بإ

نوقشت من وجهة نظر الصندوق االستئماين للضحايا وكيفية استعداده لتنفيذ أول أمر ممكن جبرب 
  ".جرب الضرر"وسيأيت ذكر هذه املناقشة يف جزء الحق من هذا التقرير حتت عنوان . الضرر

شروع االستراتيجية املنقحة، فإنه يعين ضمان استطاعة أكرب عدد  من م٤فيما خيص اهلدف  -٢٧
وقد مت التعبري عن االنشغال جتاه اهلدف . ممكن من الضحايا أن ميارسوا حقوقهم خبصوص جرب الضرر

أو " أكرب عدد ممكن"أو " مجيع"، واقترِح على احملكمة، بدل أن تشري إىل "أكرب عدد ممكن"العددي 
باملعىن الذي يعطيه نظام روما " ضحية"ى يف االستراتيجية، أن حتتفظ مبصطلح مصطلحات عددية أخر

  .األساسي، ووافقت احملكمة على مراجعة هذا اهلدف أيضا

أثريت مسألة سطحية حمتوى هذا اهلدف على أساس أن احملكمة مل تصدر بعد قرارا حول  -٢٨
وقد أشارت احملكمة إىل أنه . هامانجرب الضرر، إذ أن وضع السيناريوهات وتدبري االنتظارات أمران 

يصعب عليها التخطيط يف ظل الوضعية احلالية دون معرفة ما ميكن ترقّبه خبصوص أوامر جرب الضرر، 
وأا قد شرعت من قبل يف تدبري االنتظارات، وذلك مثال عن طريق التواصل مع جمتمعات الضحايا 

  .خبصوص النتائج املمكنة

   جرب الضرر-باء

احملكمة "، وجد الفريق العامل أمامه وثيقة بعنوان ٢٠١١مايو / أيار١٠ه بتاريخ يف اجتماع -٢٩
وكان اهلدفان . ٢٠١١مايو / أيار٩قدمها قلم احملكمة يف " أحكام متعلقة جبرب الضرر: اجلنائية الدولية

شرح وفهم إطار نظام روما األساسي يف جرب الضرر وأدوار خمتلف ) ١الرئيسيان من االجتماع مها 
) ٢أجهزة احملكمة، والصندوق االستئماين للضحايا، والدول، وجهات معنية أخرى يف العملية، و 

  .االطِّالع على مستجدات تنفيذ مثل هذا اإلطار إىل حد اآلن

  نظرة عامة على إطار نظام روما األساسي يف جرب الضرر  -١

كمة أن األحكام فيما خيص اإلطار القانوين للمحكمة بشأن جرب الضرر، أوضح قلم احمل -٣٠
 ٧٩ من نظام روما األساسي وكذا يف املادة ٧٥القانونية الرئيسية جلرب ضرر الضحايا توجد يف املادة 
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 من ٩٩ إىل ٩٤إضافة إىل ذلك،تضع القواعد . اليت أُنشئ مبوجبها الصندوق االستئماين للضحايا
ميكن ا للضحايا أن يطالبوا جبرب القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلطوط العريضة للطريقة اليت 

 اليت ميكن حسبها للمحكمة ٩٥وارتباطا بذلك، سلط قلم احملكمة الضوء على أمهية القاعدة . الضرر
وخبصوص حكم علنية إجراءات جرب الضرر، . ان تتصرف من تلقاء نفسها وتباشر طلبا جبرب الضرر

جرائية وقواعد اإلثبات، اليت ميكن للمحكمة  من القواعد اإل٩٦شدد قلم احملكمة على أمهية القاعدة 
  .مبوجبها السعي وراء تعاون الدول األعضاء املعنية فيما يتعلق بنشر إجراءات جرب الضرر

كما سلط قلم احملكمة الضوء على بعض أدواره الرئيسية خالل املرحلة التطبيقية جلرب الضرر،  -٣١
ة يف حترير طلبات إجراءات جرب الضرر وتنظيم التمثيل مثل تدبري انتظارات اتمعات املتأثرة، واملساعد

القانوين، وتوفري علنية القرارات القضائية املتعلقة جبرب الضرر، وتيسري عدد من األنشطة اإلجرائية، 
  .وبشكل عام، حضور قلم احملكمة يف امليدان يف مشوليته

بانغا، وبغية اجتناب النداء إضافة إىل ذلك، أبلغ قلم احملكمة الفريق العامل أنه يف قضية لو -٣٢
 اليت )٩(  من الئحة احملكمة٥٦مرتني على نفس الشاهد، كانت الدائرة االبتدائية قد قررت تطبيق البند 

ختول هلا االستماع إىل الشهود وفحص دالئل اإلثبات ألغراض اختاذ القرار املمكن حول جرب الضرر 
  .اكمةويف الوقت نفسه االستماع إىل الشهود ألغراض احمل

االطالع على مستجدات إنفاذ إطار جرب الضرر واستراتيجية احملكمة خبصوص   -٢
  الضحايا

 من نظام ٧٥ من املادة ١أطْلَع ممثل الرئاسة الفريق العامل على الوضع احلايل خبصوص الفقرة  -٣٣
. رب الضررروما األساسي، مشريا إىل أمهية جانبني، ومها معىن املادة والطرق اإلجرائية لوضع مبادئ جل

الفريق العامل أن القضاة عقدوا ] ممثل الرئاسة[، أبلغ ٧٥ من املادة ١ففي ما خيص معىن الفقرة 
أما فيما خيص اإلجراءات، فقد أشار . ٢٠٠٧ و٢٠٠٥جلسات عامة ملناقشة هذه املسألة يف العامني 

كمة سوف يتحقق عن طريق إىل أن األثر الفعلي لتلك املناقشات متثل يف أن وضع املبادئ من طرف احمل
ويف حالة ما إذا أسفرت أية من القضايا الثالثة . اجتهادها يف قضايا معينة، مبا يف ذلك االستئنافات

املوجودة حاليا أمام احملكمة عن إدانات، فإنه سينظر يف طلبات جرب الضرر من طرف نفس قضاة 
 للموضوع، فإن هناك اهتماما قويا بوجهات كما أضاف أنه نظرا للطبيعة املبتكرة واملعقدة. احملاكمات

نظر خرباء من خارج احملكمة، ورحب بأية إفادات من طرف الدول لكون عدد من السلطات القضائية 
  .الوطنية تتوفر على إجراءات قائمة جلرب الضرر، ولو على نطاق أصغر بكثري

اركة وتعويض أشار ممثل قسم مشاركة وتعويض الضحايا أن دور قلم احملكمة وقسم مش -٣٤
الضحايا يف مرحلة جرب الضرر سيتوقف على نوعية اإلجراءات اليت تباشرها الدائرة االبتدائية يف قضية 

وأشار قسم . بالذات، وستتوقف خاصة على ما ستطلب الدائرة املعنية من قلم احملكمة القيام به
 مبا يف ذلك تدبري انتظارات مشاركة وتعويض الضحايا إىل إنه شرع يف االستعداد ملرحلة جرب الضرر،

اتمعات املتأثرة ووضع االعتبار لضرورة توضيح أن جرب الضرر لن يكون ممكنا إال بعد اية احملاكمة 
                                                

  .ICC-BD/01-01-04الئحة احملكمة،  )٩(
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، وأنه قد ال توجد أية ممتلكات وأنه لن يكون مجيع من يعتربون أنفسهم  من )إذا حصلت اإلدانة(
حديات الكربى اليت تواجه قسم مشاركة وتعويض وأشري إىل أن الت. الضحايا مؤهلني جلرب أضرارهم

الضحايا تكمن يف كيفية التواصل مع الضحايا حول جرب الضرر يف حني أنه ال زال النهج الذي سيتم 
وخبصوص الدور املمكن لقسم مشاركة وتعويض الضحايا يف مرحلة جرب . اعتماده غري معروف

 مجع املعلومات السياقية يف امليدان، وحتليل الطلبات الضرر، فقد أشري إىل أنه حيتمل أن يتشكل غالبا يف
وفقا للشروط اليت ستضعها الدوائر، وتنظيم التمثيل القانوين والتعاون الوثيق مع قسم اإلعالن والوثائق 

  .بغية ابتداع رسائل فعالة تنقَل إىل اتمعات املتأثرة

 تحديين هامني يواجهان وحدة أشارت ممثلة وحدة التوعية يف قسم اإلعالن والوثائق إىل -٣٥
كيفية ضمان ) كيفية تدبري انتظارات اتمعات املتأثرة، و ب) أ: التوعية خبصوص جرب الضرر ومها

ويف صلة بالتحدي الثاين، أشارت . حصول اتمعات املتأثرة على املعلومات الدقيقة يف الوقت املناسب
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات كما ٩٦مهية القاعدة إىل مسألة املوارد احملدودة وشددت على أ

وأشارت وحدة التوعية إىل أن عددا من اآلليات املعتمدة حاليا ستستخدم أيضا . ذُكرت أعاله
  .خبصوص جرب الضرر مثل استعمال اإلذاعة والتلفزة لنقل اجللسات

لسيد بيتر دي بان، بتذكري الفريق قام املدير التنفيذي ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا، ا -٣٦
العامل بتفويضيه الرئيسيين، ومها إنفاذ األوامر جبرب الضرر اليت تصدرها احملكمة ومد الضحايا 

، وذلك يف إطار )إعادة التأهيل اجلسدي والنفسي، الدعم املادي(مبساعدات لرد االعتبار عموما 
تئماين للضحايا يف إطار التفويض األول سينطلق وبين أن تدخل الصندوق االس. اختصاصات احملكمة

. بقرار من احملكمة، حيث أن منحة جرب الضرر ستودع لدى الصندوق االستئماين أو ستنفَّذ عن طريقه
وإضافة إىل ذلك، فإن جملس إدارة الصندوق االستئماين قد ينظر يف تكميل املنحة من موارده األخرى 

).  حيبذ األشكال اجلماعية جلرب الضرر)١٠( ندوق االستئماين للضحاياويف هذه احلالة، فإن نظام الص(
 مليون يورو، وفقا لقرار ١ويبلغ الرصيد احلايل املخصص ألوامر جرب الضرر لدى الصندوق االستئماين 

وإضافة إىل ذلك، يستطيع الصندوق االستئماين لعب دور استشاري للمحكمة خالل . جملس اإلدارة
. ي أمر جبرب الضرر بناء على جتارب وبنيات أنشطته القائمة يف إطار التفويض الثاينمرحلة التخطيط أل

وأخريا، يستطيع الصندوق االستئماين رصد وتقييم أوامر جرب الضرر و اإلطْالع بإنفاذها، وقد كان من 
تملني، ومشْل بني التحديات اليت حددها املدير التنفيذي غياب السوابق، وتدبري انتظارات املستفيدين احمل

الفئات الضعيفة من الضحايا أثناء التخطيط جلرب الضرر وتنفيذه، واختالف الدورين املنوطني بالصندوق 
االستئماين يف إطار تفويضيه والتصورات اليت قد يتسبب فيها بامليدان، واحلاجة إىل ضمان املزيد من 

رة بصدد تدارس إطالق نداء جلمع وخبصوص هذه األخرية، فإن جملس اإلدا. املسامهات واملوارد
  .التربعات يف حال صدور أول أمر جبرب الضرر

إن التعرف على ممتلكات املشتبه م وجتميدها مسألة وثيقة الصلة مبرحلة جرب الضرر، وقد  -٣٧
شدد مكتب املدعي العام وقلم احملكمة بقوة على التعاون بني اجلهازين حوهلا وفقا لنظام روما 

ممثل قلم احملكمة أن له صالحيات حمدودة وال ميكنه أن يتصرف إال بتعليمات الدائرة، وأشار . األساسي

                                                
  .ICC-ASP/4/Res.3، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/4/32 (٢٠٠٥... الدورة الرابعة... الوثائق الرمسية )١٠(
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فدور قلم احملكمة هو تيسري احلوار بني احملكمة والدول، خاصة بإشعار الدول اليت يتم التعرف عليها من 
وأشار إىل أن . طرف الدائرة بطلب تعاوا يف جتميد املمتلكات، وتتبع ذلك عن طريق السفارات املعنية

طلبات الدوائر إىل الدول بتجميد املمتلكات كثريا ما تكون عامة وقد تتطلب املزيد من التحريات، 
وأن قلم احملكمة ال يتوفر إال على موارد جد حمدودة للقيام بذلك، فهو ليس له موظفون متفرغون 

قق املايل تتعلق بتحديد العوز يتولون التحقيقات املالية لغرض جتميد املمتلكات، إذ أن صالحيات احمل
وينحصر عمل هذا احملقق املايل الوحيد يف التأكد من . لدى احملتجزين الذين يطلبون املساعدة القانونية

املعلومات اليت يديل ا املشتبه م والدول، وال ميكن تكليفه بتحقيقات مالية مرتبطة بتجميد 
  .املمتلكات

سياق حتقيقاته، ال سيما من خالل وحدة التحقيقات املالية وأشار مكتب املدعي العام أنه يف  -٣٨
التابعة له، يويل اهتماما خاصا للمعلومات املتعلقة باملالية ويتعامل مع ضرورة حتديد األصول املالية 

وإىل حد اآلن، فقد أرسل مكتب املدعي العام . علنيا، ويرسل طلباته إىل الدول املعنية عند االقتضاء
ومت توضيح انه يف .  طلبا إىل عشرين دولة خمتلفة يف صلة باجلوانب املالية للتحقيقاتواحدا وأربعني

بعض احلاالت، ميكن أن تتوصل إحدى الدول من احملكمة بطلبني متشاني بتحديد وجتميد املمتلكات، 
ركز أحدمها من الدوائر واآلخر من مكتب املدعي العام مثال، وذلك نتيجة لتباين االختصاصات وما ت

ويف مثل هذه احلاالت ينبغي للدول أن ال تتردد يف طلب التوضيحات من . عليه املعلومات املطلوبة
  .احملكمة

فيما خيص السؤال عما إذا كانت احملكمة تتعاون مع شبكة األمم املتحدة يف اقتفاء أثر  -٣٩
دعي العام وقلم وجتميد املمتلكات، أجابت احملكمة أا على اتصال باألمم املتحدة وأن مكتب امل

غري أما أشارا أيضا إىل أن هذا التعاون قد يكون . احملكمة عضوان يف عدد من مثل هذه الشبكات
أكثر جدوى من حيث التوضيحات األولية، لكن طلبات التعاون ال زالت حتتاج إىل معاجلتها مباشرة 

ري إىل أن احملكمة مل وخبصوص حجم املمتلكات اليت سبق حتديدها وجتميدها، أش. من طرف الدول
  .حتقق إال جناحا حمدودا إىل هذا احلني وأن عددا من الطلبات املوجهة إىل الدول ما تزال معلقة

  الصندوق االستئماين للضحايا -جيم

إضافة إىل عرض الصندوق االستئماين للضحايا الستعداداته ملرحلة جرب الضرر، قام املدير  -٤٠
ين للضحايا، السيد بيتر دي بان، بإطالع الفريق العامل بوضع التنفيذي ألمانة الصندوق االستئما

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤ و ٢٠١١مارس / آذار١٥أنشطته يف مناسبتني، يف 

مارس / آذار٢٢ و٢١يف االجتماع السنوي لس إدارة الصندوق االستئماين يتاريخ  -٤١
لصندوق االستئماين خبصوص جرب ، كان من بني املسائل الرئيسية ترقب معرفة صالحيات ا٢٠١١

الضرر، مبا يف ذلك اجلوانب القانونية واملالية والعملية، وج وتدابري مجع التربعات، وتنظيم أمانة 
  .الصندوق االستئماين، وقد قدم جملس اإلدارة توجيهاته إىل األمانة بشأن ذلك

تيار تصاعدي إجيايب يف ، أشار املدير التنفيذي إىل وجود ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤يف  -٤٢
. تزايد املسامهات الطوعية وتوسيع قاعدة املاحنني، وهو أمر ملفت للنظر يف ظل املناخ االقتصادي احلايل

ومع ذلك، ما زالت موارد الصندوق االستئماين يف حاجة إىل النمو بشكل ملحوظ من أجل االستجابة 
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دت أمانة الصندوق االستئماين فرصة لربط وقد وج. النتظارات الضحايا وغريهم من أصحاب املصاحل
االتصال مبجتمع املاحنني الدوليني اخلواص، غري أن الوقت املطلوب واملوارد الضرورية مل تتوافر هلا إىل 

وأشار املدير التنفيذي إىل أن هذه السوق تتميز بالتنافسية الشديدة ويتطلب دخوهلا جهودا . حد اآلن
وخبصوص العمل الذي ميكن أن تقوم به الدول .  مجع التربعاتحثيثة وأنشطة مهنية خمتصة يف

واملنظمات غري احلكومية بغية املساعدة على زيادة التعريف بالصندوق االستئماين وتعزيز تأثريه، دعا 
املدير التنفيذي  الدول اليت قد تتوفر لديها معلومات عن شركاء ميكن لألمانة أن تشتغل معهم أن 

ا وراء اخنراط اتمع املدين، رحب باملسامهات األخرى غري التمويل، مثل وسعي. يبلغوه بذلك
  .املسامهات العينية والدعم التقين

خبصوص الكيفية اليت قد متكن اجلمعية من تقوية أمانة الصندوق االستئماين قانونيا وماليا،  -٤٣
وقد قدمت . ة قانونية وماليةأشار املدير التنفيذي إىل أن األمانة حتتاج إىل قدرات أساسية يف شكل خرب

إحدى الدول األطراف مساعدا عن طريق تعيني موظف قانوين، وهو املنصب الذي أوصت جلنة 
وفيما خيص . ٢٠١٢للعام ) GTA(امليزانية واملالية اآلن باالحتفاظ به كوظيفة مساعدة مؤقتة عامة 

 يوم عمل، وهي مهمة مت ٢٩٥الية بـ اخلربة املالية، فإنه مت تقدير عبء العمل يف تدبري الشؤون امل
وأشار أيضا إىل أمهية الثقة خبصوص التسيري املايل للصندوق االستئماين . استيعاا من طرف الفريق

  .سواء داخليا أو من طرف جهات خارجية مبا يف ذلك املاحنني

 أشارت أمانة الصندوق االستئماين أن املكتب يشتغل باستعراض املشاريع يف مجهورية -٤٤
وقد أجرت أمانة الصندوق االستئماين . الكونغو الدميوقراطية وأوغندا لتقييم تأثريها على الضحايا

 ضحية حول تأثري الدعم الذي يقدمه الصندوق االستئماين يف الضحايا، ومعىن ٢٥٠٠دراسة على 
تائجها إىل الصندوق االستئماين لديهم، وما إذا كانوا يعلمون أنه على ارتباط باحملكمة، وستقدم ن

وجيري العمل حاليا على إدماج خمططات لالستدامة، مبا يف ذلك تقييم . الدورة العاشرة للجمعية
ااالت اليت ميكن لصندوق الدعم أن ينصرف عنها وتلك اليت حيتمل أن يكون انتقاله إليها أمرا أكثر 

  .استدامة بالتعاون مع الشركاء

  خامتة  -ثالثا

هاي أن املناقشة يف هذه النقطة ينبغي أن تستمر حول كل ااالت يرى الفريق العامل يف ال -٤٥
جرب الضرر، ) ٢مراجعة استراتيجية احملكمة خبصوص الضحايا، ) ١: اليت مت تناوهلا يف هذا التقرير وهي

ويف هذا السياق، يود الفريق العامل أن يقترح نص املرفق أدناه . الصندوق االستئماين للضحايا) ٣و 
  . إىل التقرير اجلامعبغية ضمه
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  رفقامل
  مشروع فقرات تضم إىل التقرير اجلامع

  إن مجعية الدول األطراف
 العمل املتواصل الذي تقوم به احملكمة يف مراجعة استراتيجيتها خبصوص الضحايا تسجل

 من احملكمة وضع اللمسات األخرية على املراجعة بالتشاور مع الدول تطلبوتقريرها حول ذلك و
  اف واجلهات املعنية األخرى وتقدمي تقرير بذلك إىل اجلمعية قبيل دورا العاشرة ؛األطر

 حول تقارير احملكمة عن التراكم املستمر الذي تعرفه يف معاجلة طلبات تسجل انشغاهلا
الضحايا باملشاركة، وهو وضع قد يؤثر على اإلنفاذ الفعال حلقوق الضحايا يف إطار نظام روما 

ذا الصدد على ضرورة النظر يف مراجعة ج مشاركة الضحايا بغية ضمان استدامته  تشدداألساسي و
وفعاليته وكفاءته، وتطلب من احملكمة أن تقوم ذه املراجعة بتشاور وثيق مع املكتب وذوي الصلة من 

  أصحاب املصاحل وأن تقدم تقريرا بذلك إىل اجلمعية يف دورا احلادية عشرة؛
ظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد والشركات واهليئات  الدول واملنتدعو

األخرى إىل اإلسهام طوعا يف الصندوق االستئماين للضحايا أيضا يف انتظار األوامر املرتقبة جبرب الضرر، 
ب عن تعروبغية حتقيق زيادة بارزة يف حجمه وتوسيع قاعدة املوارد وحتسني إمكانية التنبؤ بالتمويل، و

  ملن سبق وقام بذلك؛تقديرها 
 لس أدارة وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا على التزامهم تعرب عن تقديرها كذلك

 الس واألمانة على املُضي يف تعزيز حوارمها القائم مع احملكمة تشجعاملتواصل جتاه الضحايا، و
احنني واملنظمات غري احلكومية، الذين والدول األطراف واتمع الدويل األوسع، مبا يف ذلك امل

يسامهون مجيعا يف اهود القيم للصندوق االستئماين للضحايا، من أجل ضمان حضوره االستراتيجي 
  والعملي والرفع من قيمة تأثريه؛

 مبسؤولية جملس اإلدارة يف ظل نظام الصندوق االستئماين للضحايا يف السعي إىل تدبري تذكّر 
عة من املسامهات الطوعية بطريقة تضمن رصيدا مالئما من أجل تكميل أية منح جلرب الضرر موارده الناب

قد تأمر ا احملكمة، دون اإلضرار بأنشطته مبوجب تفويضه للمساعدة، مبا يف ذلك تلك اليت يتم متويلها 
  بواسطة املسامهات املخصصة؛

سا شراكة تعاونية قوية، وأن يضع  من احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا أن يؤستطلب 
  .كل منهما يف اعتباره أدوار ومسؤوليات اآلخر من أجل إنفاذ أوامر احملكمة جبرب الضرر

  
____________ 


