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 مجعية الدول األطراف
 

 احلادية عشرةالدورة  
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤ ،الهاي

 

   ،واتمعات املتأثرة الضحايا عنتقرير املكتب 

  األضرار وجرب ،والصندوق االستئماين للضحايا

 

   األمانةمنمقدمة مذكرة 

 ICC-ASP/10/Res.5 من القرار ٤٩ و٤٨والفقرتني  ICC-ASP/10/Res.3 من القرار ٥لفقرة عمالً با
اتمعات  الضحايا وبشأنتقريره  مكتب مجعية الدول األطراف هنايقدم ، ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ نياملؤرخ
ويعكس هذا التقرير حصيلة .  اجلمعيةوذلك لكي تنظر فيهوجرب الضرر للضحايا  والصندوق االستئماين املتأثرة

 ومع اجلهات األخرى صاحبة املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي، التابع للمكتب، مع احملكمة
  .املصلحة
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  مقدمة  -أوال

 واتمعات املتأثرة املتعلقة بالضحايا املسائل يمتناقش وتق الدول األطراف يف نظام روما األساسي ما فتئت  -١
 وبقصد تعزيز احملكمة ومجعية الضحايا واتمعات املتأثرةبقصد ضمان التأثري اإلجيايب املستمر لنظام روما األساسي على 

  .الدول األطراف

جلمعية الدول األطراف ونتيجةً لذلك، نوقشت يف املؤمتر االستعراضي وأثناء الدورتني التاسعة والعاشرة   -٢
RC/Res.2 (لمحكمة والصندوق االستئماين للضحايال الواليات املتعددة الصادرة

ICC-ASP/9/Res.3 و ،)١ (
-ICC ، و)٢(

ASP/10/Res.3
  ).)٤(، ICC-ASP/10/Res.5، و)٣(

 مع التذكري،  يف الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف طُلب إىل احملكمةوفيما خيص احملكمة بصورة خاصة،   -٣
أن  )٥(،"تمعات املتأثرةنظام روما األساسي على الضحايا واتأثري " القرار الذي اعتمده املؤمتر االستعراضي واملعنونب

اآلثار املترتبة على  وأن تنظر يف مجيع جوانب توصيات الفريق، مبا يف ذلك )٦(فيما يتصل بالضحاياتستعرض استراتيجيتها 
  )٨( . بشأن عملية التقييماملنسقني الصادر عن ردة يف التقرير النهائيالوا ،)٧(امليزانية

                                                           
)١(

 ،٢٠١٠يونيه / حزيران١١ –مايو / أيار٣١ للمؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، كمباال، الوثائق الرمسية 
)RC/11( القرار،اينالث، اجلزء  RC/Res.2.  
 ٣، الفقرتان ICC-ASP/9/Res.3  الوثيقة ،الثالث، اجلزء )RC/11( ٢٠١٠  ـــــالدورة التاسعة ـــــ الوثائق الرمسية )٢(
 .٤٩و
)٣(

 .ICC-ASP/10/Res.3  الوثيقة ،الثالث، اجلزء )RC/11( ٢٠١٠  ـــــ الدورة العاشرة ـــــ الوثائق الرمسية 
  .ICC-ASP/10/Res.5ه، الوثيقة فساملرجع ن )٤(
  .RC/Res.2  القرار، اجلزء الثاين،)RC/11( ٢٠١٠  ـــــ  املؤمتر االستعراضي ـــــ الوثائق الرمسية )٥(
  .ICC-ASP/8/45 الوثيقة )٦(
  :من التقرير النهائي على ما يلي) ج (١٤ تنص الفقرة )٧(

  دماالطريق قُ) ج"(
  . مبتكرة لتعزيز حتاورها املتبادل مع الضحايا واتمعات احمللية املتأثرةاحملكمة سبالًينبغي أن تستحدث   ‘١’
  .ينبغي زيادة إضفاء الطابع األمثل على أنشطة التوعية اليت تضطلع ا احملكمة وزيادة مواءمتها مع احتياجات الضحايا  ‘٢’
  .ينبغي إعداد سياسة خاصة لتلبية احتياجات النساء واألطفال  ‘٣’
  .حاجة إىل اختاذ مزيد من تدابري محاية الضحايا والشهودمثة   ‘٤’
  .ينبغي أن تنتهي احملكمة من وضع سياسة عامة شاملة بشأن الوسطاء وأن تقوم بتنفيذها  ‘٥’
  .ينبغي تعزيز العمليات امليدانية وربطها بالتخطيط االسترتيجي وبتخصيص املوارد  ‘٦’
 بتطبيق برنامج رصد وتقييم ملشروعه احلايل وتشجيع الصندوق على القيام، ينبغي نئة الصندوق االستئماين لقيامه  ‘٧’

  .على حنو يتسم باحلصافة، بزيادة إبراز دور هذا الربنامج
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، واصلت الدول األطراف إجراء مناقشات بشأن هذه القضايا والقضايا األخرى ذات ٢٠١١وخالل عام   -٤
للضحايا  الصندوق االستئماينو الضحايا مبسائل املعين امليسر والصلة وخاصة عن طريق الفريق الدراسي املعين باحلوكمة

   )٩(.التابع للفريق العامل يف الهاي

فيما يتصل ويف الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف، طُلب إىل احملكمة أن تنتهي من مراجعة استراتيجيتها   -٥
، بالتشاور مع الدول األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة وأن تقدم تقريراً عن ذلك قبل دورا احلادية بالضحايا

  )٠١( .عشرة

وعالوة على ذلك، وخبصوص مشاركة الضحايا، فإن الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف قد الحظت مع   -٦
طلبات الضحايا باملشاركة، وهو وضع قد يؤثر على معاجلة تقارير احملكمة عن التراكم املستمر الذي تعرفه يف "القلق 

 نظام وأكدت يف هذا الصدد على ضرورة النظر يف " األساسي، نظام رومامبوجباإلنفاذ الفعال حلقوق الضحايا 
احملكمة أن تقوم ذه املراجعة يف إطار تشاور "، وطلبت إىل "مشاركة الضحايا بغية ضمان استدامته وفعاليته وكفاءته

                                                                                                                                                                             

فهم حباجة إىل أن يواصل القائمون على . ويف اخلتام، ال ميكن للمحكمة والعاملني فيها السري يف هذا الدرب وحدهم  ‘٨’
  ". التزامهم ودعمهم وقيادم هلا-اف الدول األطر–أمر احملكمة 

  .)أ(جع نفسه، املرفق خامساً املر )٨(
)٩(

الضحايا والصندوق االئتماين  مبسائل املعين امليسرر، قام املنسق التابع للفريق العامل بالتنسيق أثناء السنة مع الضر ربفيما يتعلق جب 
  .استكشاف سبل احلوار مع احملكمة ، عن طريق هيئة الرئاسة، وجرى وعقد املنسق عدة اجتماعات مع مسؤويل احملكمة،.للضحايا

 القضاة أن حيث بالصعوبة يتسم احلوار هذا مثل أن تبني "...بيد أنه كما أُشري إىل ذلك يف تقرير املكتب عن الفريق الدراسي،   
 جهة ومن. قضائي سياق يف الضرر جرب شأنب مقرارا اختاذ قبل قضائي غري سياق يف نظرهم وجهات عن التعبري إشكالية سيواجهون

ى هذه إحد قدمت األطراف، الدول جانب من املناقشات تيسري أجل ومن. األطراف الدول آراء لتلّقي استعدادها احملكمة أبدت أخرى،
 مبا الصلة، ذات االتا بشأن احملكمة إىلموجهة  توصيات الورقتني وتضمنت كلتا. مناقشة ورقة املنسق عرض بينما رمسية غري ورقة الدول

  ).٢٧، الفقرة ICC-ASP/10/30 (.املبادئإعداد  ذلك يف
من نظام روما األساسي، ) ١ (٧٥ويف ضوء تفسري القضاة لواجب احملكمة املتعلق بإعداد مبادئ بشأن جرب الضرر يف إطار املادة   

اتفقوا بصورة " مناقشات الفريق الدراسي املعين باحلوكمة قد أي من جانب الدائرة االبتدائية، فإن ممثلي الدول األطراف اليت شاركت يف
 األمر أساسها إصدار على وميكن ككل احملكمة نطاق على تسري مبادئ وضع ضمان خاصة، والقضاة للمحكمة، ينبغي أنهعامة على 

، ASP/10/30(إضافية  تدابري ألية ترقبا كثب عن الا هذا يف احملكمة أنشطة تتابع أن األطراف للدول ينبغي كما ، الضرر جبرب الفردي
  ).٢٨الفقرة 

رتكز يجرب الضرر ، يف مجلة أمور، إىل أنه بالنظر إىل كون قد أشار أيضاً"وفضالً عن ذلك، فإن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة   
  ).٢٧، الفقرة ICC-ASP/10/30 (ضرر متويل قرارات جرب العن اعتبار الدول مسؤولة ال جيوز فإنه ،على املسؤولية اجلنائية الفردية

ونتيجةً لتوافق اآلراء الذي ظهر لدى الفريق الدراسي خبصوص األجزاء األخرى من مشروع القرار الذي صيغ ونوقش يف إطاره،   
-ICC( األطراف  من قرارات الدورة العاشرة جلمعية الدول٣فإن املكتب أوصى باعتماد القرار املقترح بشأن جرب الضرر والذي أصبح القرار 

ASP/10/Res.3.( 
  .٤٨، الفقرة ICC-ASP/10/Res.5الوثيقة  )١٠(
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ية وثيق مع املكتب وذوي الصلة من أصحاب املصلحة وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية يف دورا احلاد
  )١١(".عشرة

فيما يتصل االستراتيجية املنقَّحة : "، أعدت احملكمة وثيقتني مها) أعاله٣الفقرة (وفيما يتعلق باالستراتيجية   -٧
فيما يتصل للمحكمة اجلنائية الدولية االستراتيجية املنقَّحة تقرير عن " والتقرير املتعلق ا واملعنون )١٢("بالضحايا
وقد عرض مسؤولو احملكمة . ٢٠١٢مايو / أيار٢٨ حتمالن تاريخ وكلتامها )١٣(،"واملستقبل رواحلاض املاضي :بالضحايا

   .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦يونيه و/ حزيران٢١ أثناء املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف كلتا الوثيقتني

 والعاشرة جلمعية الدول األطراف أن )١٤(سعةوفيما يتعلق بالدول األطراف، فقد طُلب إليها يف الدورتني التا  -٨
الشهود، حيثما انطبق ذلك، عن طريق التشريعات الوطنية / بالضحايااملتعلقةتنظر يف تنفيذ أحكام نظام روما األساسي 

  )١٥( .أو التدابري املالئمة

تذكّر بأن التصديق "معية  الدورة العاشرة أن اجلالذي اعتمدتهالقرار اجلامع  من ٣الفقرة ، فقد جاء يف وهكذا  -٩
على نظام روما األساسي جيب أن يواكبه على الصعيد الوطين تنفيذ االلتزامات املترتبة عليه، والسيما عن طريق 
التشريعات التنفيذية، وخباصة يف جماالت القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية والتعاون القضائي مع احملكمة، 

لدول األطراف يف نظام روما األساسي اليت مل تقم حىت اآلن باعتماد مثل هذه التشريعات ، يف هذا الصدد، اوحتث
  )١٦ (".ع اعتماد األحكام املتعلقة بالضحايا حسبما يكون مناسباًوتشجتنفيذية على أن تقوم بذلك على سبيل األولوية، ال

على ات املدنية، على الصعيدين الوطين واحمللي،  واتمعات واملنظم احلكوماتوشجع املؤمتر االستعراضي أيضاً  -١٠
دوراً فعاالً يف توعية اتمعات حبقوق الضحايا بوجه عام وفقاً لنظام روما األساسي وضحايا العنف اجلنسي " أن تؤدي

، ومشاركتهم اندماجهم يف اتمعبوجه خاص، وعلى معارضة ميشهم ووصمهم، وعلى مساعدم يف عملية إعادة 
  )١٧ (."ملشاورات، ومكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائميف ا

ميسراً ) تونس (، بتعيني السفري كرمي بن بشر٢٠١٢أبريل / نيسان١٠ املعقود يفيف اجتماعه وقام املكتب،   -١١
  .داخل الفريق العامل يف الهاي بشأن موضوع جرب الضرر

                                                           
)١١(

  .٤٩، الفقرة ICC-ASP/10/Res.5الوثيقة  
  ).ICC-ASP/11/39 (فيما يتصل بالضحايااالستراتيجية املنقحة للمحكمة  )١٢(
  ).ICC-ASP/11/40(اضر واملستقبل املاضي واحل، االستراتيجية املنقحة للمحكمة فيما يتصل بالضحايا تقرير عن )١٣(
 منه، الدول واتمع املدين على اختاذ إجراءات لتنفيذ القرار أيضاً فيما يتعلق جبرب ٤٩الفقرة ، يف ICC-ASP/9/Res.3شجع أيضاً القرار  )١٤(

لى فائدة إجراء حوار مناسب من حيث األضرار اليت تكبدها الضحايا وعلى النظر يف ترحيل التوصيات الواردة يف التقرير النهائي، وأكد ع
  .اليت تكون موضع اهتمام مشتركو التوقيت ومفيد بني الدول األطراف واحملكمة بشأن املسائل املتصلة بالضحايا

  .٥، الفقرة ICC-ASP/10/Res.5؛ والوثيقة ٣، الفقرة ICC-ASP/9/Res.3؛ والوثيقة ١، الفقرة RC/Res.2 الوثيقة  )١٥(
  ).اخلط املائل املوضوع للتأكيد مضاف (٥، الفقرة ICC-ASP/10/Res.5الوثيقة  )١٦(
  .RC/Res.2الوثيقة  )١٧(
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‘ إدواردو بيسارو ليونغوميس ’، بتعيني السفري٢٠١٢ مايو/ أيار١ املعقود يفوقام املكتب، يف اجتماعه   -١٢
 الضحايا واتمعات املتأثرة والصندوق االستئماين ميسراً داخل الفريق العامل يف الهاي بشأن موضوع) كولومبيا(

  .للضحايا

عزيز أوجه تضافر  كال الفريقني، وحرصاً على تاملوضوعني اللذين يتناوهلماوبسبب الصالت اجلوهرية بني   -١٣
الطاقات من حيث الوقت واجلهود والشؤون اللوجيستية وعلى ترشيد مناقشة هذه املسائل، اقترح توحيد جهود 

ريتمعات املتأثرة’: ن االثننيامليسر املعين جبرب الضرر’و‘ للضحاياتئماين سالصندوق اال و،امليسر املعين بالضحايا واامليس ‘
  . يف ظل تعاون دائماعية،بصورة مجمن أجل العمل 

والصندوق االستئماين التقرير املتعلق بعملية التيسري املشترك ملسألة الضحايا واتمعات املتأثرة هذا ويقدم   -١٤
 ومسألة جرب الضرر حتديثاً للمعلومات املتعلقة حبالة املناقشات اليت أُجريت حىت اآلن وجمموعة من التوصيات للضحايا

  .اليت نوقشت والناشئة عن املشاورات غري الرمسيةبشأن املواضيع 

  املناقشات اليت دارت يف الفريق العامل يف الهاي -ثانياً
 ٢٦يونيه، و/ حزيران٢١مايو، و/ أيار٢٩أجرى امليسران ست جوالت من املشاورات غري الرمسية يف   -١٥

وألغراض هذا التقرير، . ، على التوايل٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨سبتمرب، و/ أيلول١٣يوليه، و/ متوز٣يونيه، و/حزيران
فيما االستراتيجية املنقَّحة ) أ: (ميكن تقسيم املواضيع اليت نوقشت أثناء هذه املشاورات إىل مخسة جماالت رئيسية هي

جرب الضرر ) ج(؛ وجراءات لكي يشاركوا يف اإلبتقدمي الضحايا لطلباتالنظام الراهن املتعلق ) ب(؛ ويتصل بالضحايا
  .والصندوق االستئماين للضحايا) هـ(املبادئ املتعلقة جبرب الضرر؛ و) د( التكاملية؛ و–

 فيما يتصل بالضحايااالستراجتية املنقََّحة   ألف

فيما يتصل ، كان معروضاً على الفريق العامل االستراتيجية املنقَّحة للمحكمة ٢٠١٢يونيه / حزيران٢١يف   -١٦
  )١٩ (.ر املتعلق باالستراتيجية املنقَّحة فضالً عن التقري)١٨(،بالضحايا

وعرض نائب املسجل الورقتني املذكورتني أعاله اللتني أعدما احملكمة على أساس تشاوري عن طريق فريقها   -١٧
 الفريق العامل يف املشاوارت غري أثارهاوقد أخذ هذا األخري يف االعتبار الشواغل اليت . األجهزة بني املشترك العامل
، أي النهج الكمي؛ والنهج القائم على احلقوق؛ واآلثار على ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩ية املعقودة يف الرمس

  .امليزانية؛ وطول التقرير

وأشارت بعض الوفود، يف معرض تعليقها على االستراتيجية املنقَّحة، إىل أنه ترد حدود على إمكانية املضي   -١٨
  .شاركة وإىل وجود مناقشات جارية بشأن الكيفية اليت ميكن ا تناول حقوق الضحاياقُدماً يف دعم حق الضحايا يف امل

                                                           
  ).ICC-ASP/11/39 (فيما يتصل بالضحايااالستراتيجية املنقَّحة للمحكمة  )١٨(
  ).ICC-ASP/11/40(املاضي واحلاضر واملستقبل  :فيما يتصل بالضحايااالستراتيجية املنقَّحة للمحكمة  تقرير عن )١٩(
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وفيما يتعلق بالنهج الكمي بشأن مشاركة الضحايا، ذُكر أن ج احملكمة هو، فيما يبدو، أن للضحية احلق يف   -١٩
ية منح مجيع الضحايا احلق يف بيد أن من غري املمكن يف ظل املوارد احلال.  ولذلك تنشأ املسائل الكمية،التدخل

 أو ،نظام تقدمي الطلباتوكان االستنتاج الذي خلصت إليه احملكمة هو أنه ينبغي النظر يف إمكانية تنقيح . املشاركة
وفيما خيص اجلانب املتعلق بامليزانية، جرى التشديد على احلاجة إىل إنشاء . ينبغي زيادة املوارد املتاحة ملشاركة الضحايا

  .املوجودةعمل يف حدود املوارد نظام ي

 ولذلك يلزم النظر إىل  ضحايا اجلرائم اجلماعيةوأُشري إىل أن نظام روما األساسي يتسم باالجتاه إىل تناول  -٢٠
واقترح أن يكون النهج اجلماعي هو النهج األساسي بالنظر إىل الطبيعة اجلماعية للجرائم املشمولة . جمموعهم يفالضحايا 
  .كمة ولكن ذلك ينبغي أال يستبعد إمكانية السماح بالطلبات أو املشاركة الفردية مىت سوغت الظروف ذلكبوالية احمل

 عائقاً القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتوطُرح رأي مفاده أنه ينبغي أال يكون اإلطار القانوين القائم املتمثل يف   -٢١
ي قدما يف هذا اال قد يتطلب بعضها إدخال تعديالت على اإلطار حيول دون قيام احملكمة بتحليل واقتراح طرق للمض

القواعد اإلجرائية وفضالً عن ذلك، فمتروك للدول األطراف هي واحملكمة أن تراجعا على حنو تدرجيي . القانوين القائم
لتكييف هذا اإلطار  وأعربت بعض الوفود عن استعدادها. الدروس املستفادةاخلربة املكتسبة و يف ضوء وقواعد اإلثبات

  .القانوين إذا اتضح، نتيجةً للمشاورات، أن ذلك ضروري

وأكدت احملكمة أا تتوخى إدخال تغيريات على النهج احلايل مما يتطلب إجراء تعديالت على اإلطار القانوين   -٢٢
مي التوجيه الضروري إىل الدول  وقد تعهدت احملكمة بتقد.احلايل، األمر الذي ميكن أن ميتد إىل غريه من أدوات احملكمة

  )٢٠ (. الفريق العاملإىل قلم احملكمة ورقة سيقدموحتقيقاً هلذه الغاية، . يف مداوالا الرامية إىل اختاذ قرار سياسايت

ما إذا كان باستطاعتها جعل النظام احلايل مستداماً ضمن اإلطار حبث وطُلب إىل احملكمة أن تدرج يف ورقتها   -٢٣
. مستداموطُلب أيضاً إىل احملكمة أن تقترح خيارات بشأن التدابري اليت ميكن اختاذها لتحقيق نظام .  القائمالقانوين

وفضالً عن ذلك، طُلب إليها أن تسلّط األضواء مسبقاً على تفكريها فيما يتصل بإعداد الورقة، أي مستوى طموحها 
التعامل مع توقعات الدول خبصوص الورقة وتعهدت بإطالع اجة إىل مت احملكمة باحلوسلّ. وااالت املتناولة يف التقرير

وستنظر احملكمة أيضاً يف احلاجة إىل إجراء تعديالت حمتملة على اإلطار .  املعنية مسبقاً بوقت كافاملعاملالدول على 
  .القانوين

 جراءاتاإلالنظام احلايل املتعلق بتقدمي الضحايا طلبات للمشاركة يف     -باء

، عملية التيسري املشترك ملسألة الضحايا واتمعات املتأثرة والصندوق االستئماين للضحايا ومسألة جرب الضرر  -٢٤
لنظام احلايل املتعلق بتقدمي الضحايا ا توافر أسباب استدامةاملضطلع ا أثناء املشاورات غري الرمسية، قد حددت عدم 

الشواغل الرئيسية إحلاحاً، واقترحت هذه العملية أن تركّز أعمال التيسري  باعتباره أكثر جراءاتاإللطلبات للمشاركة يف 

                                                           
  .٢٤ و٢٣ واحلاشيتني ٣١–٢٨ انظر الفقرات )٢٠(
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وأشارت الدول األطراف هي وأجهزة احملكمة على السواء إىل أن من غري احملتمل يف ظل املوارد  )٢١ (.على هذا املوضوع
وقد ظل من . الضحايا يف القضايا القادمةاحلالية أن يكون النظام قادراً على تناول الزيادة املتوقعة يف الطلبات املقدمة من 

 به على نطاق واسع أن ترك هذه املسألة دون حل قد يؤدي يف الواقع إىل تعريض مصداقية نظام روما األساسي املسلّم
برمته وأعمال احملكمة للخطر، إذا نتج عن ذلك فشل النظام يف محاية حقوق الضحايا ومصاحلهم وضمان متثيلهم 

  .، وهي من املسائل اليت تدخل يف صميم نظام روما األساسيجراءاتاإلهم من املشاركة يف نبالكامل ومتكّ

املتعلق بتقدمي الضحايا لطلبات للمشاركة يف  للنظام االستدامةوفيما يتعلق باحلاجة إىل ضمان توافر   -٢٥
ن، بدا أن العديد من املشاركني يف ، ومع أخذ الطبيعة اجلماعية للجرائم املشمولة بوالية احملكمة يف احلسباجراءاتاإل

يوافقون على أن أحد احللول املمكنة قد يتمثل يف عملية التيسري املشترك املشاورات غري الرمسية اليت أُجريت يف إطار 
ْ اجلماعي بشأن تقدمي طلبات الضحايا واستعراضها وكذلك بشأن مشاركة الضحايا يف الطابعج يهيمن عليه تنفيذ 

  .قاعدة عامة، دون استبعاد الطلبات الفردية االستثنائية عندما تسوغ الظروف ذلك كجراءاتاإل

وسينشد أيضاً النهج اجلديد ترشيد عملية تناول الطلبات من أجل تبسيط الرقابة القضائية املطلوبة لقبول   -٢٦
وقد أُشري إىل أن . لية القضائية جتنب التأخريات اليت ال موجب هلا والتعجيل بالعمبغيةالضحايا بصفة مشاركني، وذلك 

القواعد اإلجرائية وقواعد  النهج تتمثل يف إجراء تعديل على اإحدى الطرق املمكنة للمضي قُدما يف سبيل حتقيق هذ
  ).٩٠ و٨٩القاعدتان  (اإلثبات

ايا يف مجيع وأُشري إىل أنه عمالً على تعزيز اتساق النظام املعين، فإن النهج اجلماعي بشأن مشاركة الضح  -٢٧
 قد يسهم يف األجل الطويل -  أي تقدمي الطلبات واملشاركة وجرب الضرر- جراءاتاإلجوانب النظام، يف مجيع مراحل 

  .واستدامتهيف  ضمان فعالية النظام 

تقدمي الضحايا لطلبات استعراض نظام " بشأن موجزوخبصوص هذه املسألة، أعدت احملكمة مشروع خمطط   -٢٨
توليفات خمتلفة وأنه ليس القصد ب، حددت فيه ستة خيارات ذُكر أنه ميكن استخدامها )٢٢("جراءاتاإلللمشاركة يف 

 أنه ستبحث يف التقرير اآلثار القانونية لكل خيار املوجزوجاء أيضاً يف مشروع املخطط . منها أن يستبعد بعضها بعضاً
  .وآثاره على امليزانية

لنظام احلايل املتعلق بتقدمي الضحايا لطلبات مسألة استعراض احلالة فيما يتعلق باوأوصى ممثلو قلم احملكمة بأن   -٢٩
 ينبغي تناوهلا يف إطار عملية هي مسألةمناقشة أي تعديالت على اإلطار القانوين القائم و ،جراءاتاإلللمشاركة يف 

، على أساس تقرير احملكمة )موعة األوىلا(خارطة طريق األعمال اليت يقوم بإعدادها الفريق الدراسي املعين باحلوكمة 

                                                           
  .٢٠١٢يوليه / متوز٢ املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي بتاريخ )٢١(
)٢٢( ICC Outline of Report on Review of the System for Victims to Apply to Participate in Proceedings, dated 25 July 2012)  املخطط

  ).٢٠١٢يوليه / متوز٢٥، املؤرخ جراءاتاإلنظام تقدمي الضحايا لطلبات للمشاركة يف  للتقرير املتعلق باستعراض املوجز
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باعتبارها إحدى املسائل اليت حددا  )٢٣(،"التقرير األول املقدم إىل مجعية الدول األطراف: الدروس املستفادة"املعنون 
د عن وأعربت عدة وفو.  وحتسني جودااملداوالت منه على أا حتتاج إىل مناقشتها بقصد التعجيل ب١احملكمة يف املرفق 

 احتمال متييع هذا املوضوع العاجل يف ظل عبء مؤداهاختالفها مع مسار العمل املقترح نظراً إىل أا ترى وجود خطر 
أمهية حامسة ذا  املوضوع تعتربالعمل الثقيل الوطأة بالفعل الواقع على الفريق الدراسي املعين باحلوكمة، وذكرت أا 

  .له يف إطارهاعملية التيسري هذه وأنه ينبغي تناول

، عرض ممثل للمحكمة التقرير النهائي ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨وأثناء املشاورات غري الرمسية اليت أُجريت يف   -٣٠
، واملؤرخ "جراءاتاإلتقرير احملكمة اجلنائية الدولية عن استعراض نظام تقدمي الضحايا لطلبات للمشاركة يف "املعنون 

 وتوسع التقرير يف تناول اخليارات )٢٤ (.٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٥ا التقرير يف ، وعمم هذ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٤
 املذكور أعاله عن طريق تقدمي تقييم، بشأن كل خيار من اخليارات، آلثاره القانونية املوجزالستة احملددة يف املخطط 

 التقرير أيضاً إىل املسائل ذات الصلة اليت ويشري. والعملية وآثاره على املوارد، وكذلك للمزايا واملثالب املتصورة املعنية
أوجه عدم تيقّن بالتايل  ستثري واليت ليست كذلك  اليتخرىاألسائل امل، وستكون موضوع قرار قضائي أو كانت

  هذه اخليارات، واخليارات األخرىويوضح التقرير أن. خبصوص ما إذا كان يلزم إجراء تعديالت على اإلطار القانوين
د يف اليت قد تيف إطار الفريق الدراسي املعين باحلوكمة وطبقاً خلارطة الطريق استعراض الدروس املستفادةسياق حد 

  .املقترحة من جانب احملكمة، تتطلب النظر فيها وإجراء مشاورات بشأا

قضى منذ أن وأعربت عدة دول أطراف عن خيبة أملها إزاء توقيت تعميم التقرير النهائي وإزاء الوقت الذي ان  -٣١
وأعلنت بعض الدول . واعتماده وتنفيذهمن احللول ، مما أخر النظر يف حل حتديد هذه املسألة احلامسة األمهية مت ألول مرة

  )٢٥ (.األطراف عن بالغ قلقها إزاء ما حدث عملياً من تأجيل هذه املسألة ملدة عام آخر على األقل

  التكاملية-جرب الضرر  -جيم

الضحايا واتمعات املتأثرة والصندوق االستئماين  عملية التيسري املشترك ملسألة فإنرب الضرر، فيما خيص ج  -٣٢
، أثناء املشاورات غري الرمسية املعقودة يف إطارها، قد حددت موضوع دور الدول يف جرب الضررمسألة  و،للضحايا

                                                           
)٢٣( Lessons Learnt: First Report to the Assembly of States Parties, (ICC-ASP/11/31/Add.1) )التقرير األول املقدم : الدروس املستفادة

  ).إىل مجعية الدول األطرافحملكمة من ا
)٢٤( Report on the Court’s review on the victim application system (ICC-ASP/11/22). ) نظام تقدمي الضحايا ل  احملكمةاستعراضتقرير عن
  .)لطلباتل
 تشرين ٣البتدائية اخلامسة قرارين بتاريخ ، أصدرت الدائرة ا٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨ عقب املشاورات غري الرمسية اليت أُجريت يف )٢٥(

-ICC،‘جوشوا آراب سانغ’و‘ وليام ساموي روتو’( بشأن متثيل الضحايا ومشاركتهم يف القضيتني املتعلقتني بكينيا ٢٠١٢أكتوبر /األول

هلما صلة باملسائل اليت نوقشت اللتني ) ICC-01/09-02/11-498،‘أوهورو مويغاي كينياتا’و‘ فرانسيس كريميي موثاورا’؛ و01/09-01/11-460
  .أثناء املشاورات غري الرمسية
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من حيث جرب الضرر، وذلك يف إطار التكاملية، أي احلاالت اليت تكون قد ارتكبت فيها جرائم مشمولة بوالية احملكمة  
  .التدابري الوطنية اليت تتخدها الدول اإلقليمية للتضامن مع الضحايا

وقد ناقشت الدول األطراف ما إذا كان ميكن أو ينبغي جلمعية الدول األطراف أن تؤدي دوراً أنشط خبصوص   -٣٣
رمبا يف ( على ممارسة دور أنشط يها جرائم مشمولة بوالية احملكمة،تشجيع الدول اإلقليمية، أي تلك اليت قد ارتكبت ف

 خبصوص جرب أضرار الضحايا، مثالً عن طريق إنشاء نظم وطنية، وتشجيع التضامن مع الضحايا، وتقدمي )ظل التكاملية
 ومل يتم .نيةأو عن طريق منح ضمانات بعدم تكرار األفعال املع/اعتذارات أو أشكال أخرى من جرب الضرر الرمزي و

التوصل حىت اآلن إىل أي اتفاق بشأن مجيع هذه النقاط، بالنظر إىل أن دوالً معينة قد أعربت عن احلاجة إىل توخي 
احلذر فيما يتعلق بالدور الذي ميكن أو ينبغي جلمعية الدول األطراف أن تؤديه خبصوص تشجيع الدول على أن تعتمد 

مشاركة الضحايا أو حرب أضراراهم؛ بينما أعربت دول أخرى عن أوجه قلقها  بشأنعلى الصعيد الوطين استراتيجيات 
إزاء اخللط بني فكرة التكاملية اليت كانت موضوع قرارات قضائية، والنظام الوحيد ملشاركة الضحايا مبوجب نظام روما 

  .األساسي

 املبادئ املتعلقة جبرب الضرر -دال

، قدم رئيس ديوان رئيس احملكمة حتديثاً ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦أثناء املشاورات غري الرمسية اليت جرت يف   -٣٤
متسقة بشأن جرب  فيما خيص وضع مبادئ ICC-ASP/10/Res.3تنفيذ الوالية الواردة يف القرار ب للمعلومات املتعلقة

نظر إىل أن مسأليت إصدار احلكم وحرب الضرر مها، يف وأوضح أنه ال ميكن أن يقدم سوى معلومات حمدودة بال. الضرر
  .‘لوبانغا’ذلك الوقت، قيد النظر أمام الدائرة االبتدائية األوىل عقب صدور احلكم يف قضية 

املبادئ واإلجراءات املتعلقة بشأن  ٢٠١٢أغسطس / آب٧يف ويف ضوء القرار التارخيي الصادر عن احملكمة   -٣٥
واصلت بعض الدول األعضاء اإلعراب عن رأي مفاده أنه ينبغي مع ذلك إصدار  )٢٦(،‘انغالوب’جبرب الضرر يف قضية 

 من نظام روما األساسي، ٧٥ من املادة ١على نطاق احملكمة بشأن جرب الضرر، وفقاً للفقرة تسري مبادئ متسقة 
التقرير األول املقدم إىل : ةفادس املستوالدر" ويف هذا الصدد ذكرت احملكمة، يف .ICC-ASP/10/Res.3وعمالً بالقرار 

‘ لوبانغا’ينبغي إجراء مناقشات بشأن نظام جرب الضرر عقب االنتهاء من البت يف قضييت "، أنه "مجعية الدول األطراف
 وسيتضمن ذلك النظر يف مسائل شىت، من بينها جرب األضرار الفردية واجلماعية، سواء كانت .‘لوونغودج/كاتانغا’و

 على نطاق احملكمة أو كان ينبغي زيادة بلورة هذه املبادئ على تسرية جبرب الضرر ينبغي تناوهلا يف وثيقة املبادئ املتعلق
  )٢٧ (."أساس كل حالة على حدة وبصرف النظر عما إذا كان قاضٍ واحد هو الذي قد يتناول جرب الضرر للضحايا

                                                           
  .٢٠١٢أغسطس / آب٧، املؤرخ ICC-01/04-01/06 66/94 رقم  القرار )٢٦(
 أغسطس/ آب٢١املؤرخ والتقرير األول املقدم إىل مجعية الدول األطراف، : الدروس املستفادة من جانب احملكمة اجلنائية الدولية )٢٧(

  .٤٣ ، الفقرة٢٠١٢
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 األثر اإليقايف احملتمل لدعاوى االستئناف ، أعربت دول أطراف عن قلقها إزاء٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٣ويف   -٣٦
  .املرفوعة ضد هذا احلكم وكذلك ضد اإلدانة ذاا، يف ضوء تأثريه احملتمل على توقيت جرب الضرر

 الصندوق االستئماين للضحايا  -هاء

ل حلاالت قدم ممثلو الصندوق االستئماين للضحايا معلومات حمدثة إىل الدول األطراف عن مدى توافر األموا  -٣٧
 جبرب األضرار شحيحة وأن القصد منها هو تغطية مجيع ةويف ضوء كون األموال احلالية املتاحة للوالية املتعلق. جرب الضرر

احلاالت، أعلن الصندوق أن جملس إدارته سيتوجه إىل مجعية الدول األطراف يف دورا احلادية عشرة بطلب للحصول 
 وأعربت بعض الدول )٢٨ (.طراف مجاعياً بتقدميه بغية التمكّن من الوفاء ذه الواليةعلى تربع استثنائي تتعهد الدول األ

 لكون األنظمة احمللية يف دول معينة ال تنص على بنود ميزانية من أجل التربعات أو بسبب قيود تنظيمية عن شكوكها
 بشأن مقترح الصندوق وأشارت دول أخرى إىل أنه سيكون من الضروري تقدمي مزيد من اإليضاحات. أخرى

  .االستئماين من أجل اعتماد قرار ائي

خماطبة ماحنني حمتملني من القطاع الرامية إىل ساعي املبوأبلغ ممثلو الصندوق االستئماين أيضاً الدول األطراف   -٣٨
وظفني املطلوبني  التربعات اخلاصة واملالتدقيق يفاخلاص، وشرحوا الصعوبات الناشئة عن التكاليف املتكبدة من حيث 

  .من أجل مجع التربعات بطريقة فعالة

أن من القضايا األخرى اليت يتعني استعراضها وحتسينها مسألة حتديد إىل  بعض الدول يف هذا الصدد وأشارت  -٣٩
وز ألغراض جرب الضرر بالنظر إىل أن املعيار املطبق يف الوقت احلاضر مستمد منوجتميد أصول املتهمني ومعيار الع 

  . املعونة القانونيةتقدمي املعيار املستخدم ألغراض 

 التوصيات   -ثالثاً

يوصي الفريق العامل بأن تنظر مجعية الدول األطراف يف النص التايل باعتباره قراراً قائماً بذاته بشأن مسأليت   
  :الضحابا وجرب الضرر

  إن مجعية الدول األطراف،

 بالنسبة إىل الضحايا واتمعات املتأثرة فيما يقرره من وضع حد  أمهية نظام روما األساسيإذ تعيد تأكيد  
لإلفالت من العقاب يف حالة مرتكيب جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، مما يسهم 

  يف منع وقوعها،

                                                           
)٢٨( Report to the Assembly of States Parties on the projects and the activities of the Board of Directors of the Trust Fund for Victims 

for the period 1 July 2011 to 30 June 2012 (ICC-ASP/11/14)) لس إدارة تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة جم
  ).٣٧ و٣٦، الفقرتان ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١١يوليه / متوز١الصندوق االستئماين للضحايا للفترة املمتدة من 
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املساواة والسرعة والفعالية؛ وحقهم نيل العدالة واحلماية والدعم على حنو يتسم ب حبق الضحايا يف وإذ تعترف  
؛ وحقهم يف إمكانية احلصول على املعلومات ذات الصلة ة املتكبداألضرارمناسب وعاجل عن  يف احلصول على جرب

  ،من املكونات األساسية للعدالةبشأن االنتهاكات وآليات اإلنصاف وهي 

ملتأثرة من إجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة أمهية محاية حقوق ومصاحل الضحايا واتمعات اوإذ تؤكد على   
  اجلنائية الدولية،

تقرير عن "وكذلك بالتقرير املعنون  )٢٩(باالستراتيجية املنقَّحة للمحكمة فيما يتصل بالضحايا،وإذ حتيط علماً   
  )٣٠(،"واملستقبل واحلاضر املاضي :فيما يتصل بالضحاياللمحكمة االستراتيجية املنقَّحة 

١-  تقرير احملكمة عن استعراض نظام تقدمي الضحايا لطلبات للمشاركة يف "النهائي املعنون  بتقرير احملكمة هتنو
  ؛)٣١("جراءاتاإل

املقدمة من طلبات ال يف معاجلة األعمال املتأخرة املتراكمةعن تقارير احملكمة ب حتيط علماً مع القلق املستمر  -٢
الضحايا يف ومصاحل  حلقوق نيالفعالواحلماية ، وهو وضع يؤثر على اإلنفاذ راءاتجاإلالساعني إىل املشاركة يف الضحايا 

  ؛إطار نظام روما األساسي

 وذلك يف ضوء جراءاتاإلنظام تقدمي الضحايا لطلبات للمشاركة يف احلاجة امللحة إىل تعديل  تؤكد على  -٣
على اإلطار القانوين، مع ضرورية دخال أي تعديالت  مبا يف ذلك إبغية ضمان استدامته وفعاليته وكفاءته،الوضع القائم 

  احلفاظ يف الوقت نفسه على حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي؛

 مع التقدير باجلهود املبذولة من جانب الدوائر لتحسني كفاءة وفعالية عملية مشاركة الضحايا، مبا حتيط علماً  -٤
 إىل املكتب أن يعد، بالتشاور مع احملكمة، أي وتطلبكثر مجاعية  ج أيف ذلك بوجه خاص عن طريق تشجيع اتباع
ْ نظام تقدمي الضحايا لطلبات للمشاركة ج يغلب عليه الطابع اجلماعي يف تعديالت على اإلطار القانوين من أجل تنفيذ

  ؛جراءاتاإليف 

  دابري مناسبة يف هذا الصدد؛ املكتب إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورا الثانية عشرة عن أي تتدعو  -٥

املرفوعة قضية اللمبادئ واإلجراءات املتعلقة جبرب الضرر يف املنشئ ل بقرار الدائرة االبتدائية األوىل حتيط علماً  -٦
 باحلاجة إىل أن تكفل احملكمة استمرار عملية وتذكّر، ٢٠١٢أغسطس / آب٧ املؤرخ )٣٢(،‘ دييلولوبانغاتوماس ’ضد 

                                                           
  .ICC-ASP/11/39 الوثيقة )٢٩(
  .ICC-ASP/11/40الوثيقة  )٣٠(
  .ICC-ASP/11/22الوثيقة  )٣١(
  .ICC-01/04-01/06 66/94 رقم  القرار )٣٢(
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 إىل وتطلب كذلك من نظام روما األساسي ٧٥ من املادة ١ جبرب الضرر وذلك وفقاً للفقرة تتعلق وضع مبادئ متسقة
  احملكمة أن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية يف دورا الثانية عشرة؛

 أن املسؤولية عن جرب الضرر ترتكز بشكل حصري على املسؤولية اجلنائية الفردية وأنه لذلك ال جيوز تؤكد  -٧
 أي ظرف من الظروف إصدار أوامر إىل الدول باستخدام ممتلكاا وأصوهلا، مبا يف ذلك االشتراكات املقررة للدول حتت

، أي  فيهااألطراف، يف متويل قرارات جرب الضرر، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت يشغل فيها الفرد، أو يكون قد شغل
  منصب رمسي؛

اعتماد أحكام بشأن الضحايا إىل يها جرائم تدخل ضمن والية احملكمة  بالدول األطراف اليت ارتكبت فتدعو  -٨
إعالن مبادئ العدل " املعنون ١٩٨٥ لعام ٤٠/٣٤على النحو املناسب، مبا يتفق مع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 لعام ٦٠/١٤٧ مم املتحدةقرار اجلمعية العامة لأل، و"األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة
املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة " املعنون ٢٠٠٥

  ومع الصكوك األخرى ذات الصلة؛" للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

 على التصرف مبا حيقق التضامن مع ارتكبت فيها جرائم تدخل ضمن والية احملكمة  اليت الدول األطرافتشجع  -٩
الضحايا عن طريق القيام، يف مجلة أمور، بأداء دور نشط يف توعية اتمعات حبقوق الضحايا املشمولني بنظام روما 

ومساعدم يف عملية األساسي بصورة عامة وضحايا العنف اجلنسي بصورة خاصة، ومعارضة ميشهم ووصمهم، 
إعادة اندماجهم يف اتمع ويف جهودهم للمشاركة يف املشاورات، ومكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب خبصوص هذه 

  اجلرائم؛

 على أنه ملا كان جتميد وحتديد أي أصول مملوكة للشخص املدان مها أمران ال بد منهما لتحقيق جرب تشدد  -١٠
ى أن تسعى احملكمة إىل اختاذ مجيع التدابري حتقيقاً هلذه الغابة، مبا يف ذلك التواصل الفعال الضرر، فإن من األمهية العظم

 ١مع الدول ذات الصلة لكي تكون يف وضع ميكّنها من تقدمي املساعدة يف وقت مناسب وبشكل فعال عمالً بالفقرة 
   من نظام روما األساسي؛٩٣من املادة ) ك(

تهمني لغرض تقدمي املعونة القانونية هو أمر ال صلة له بقدرة الشخص املدان على تقدمي  بأن إعالن عوز املتذكّر  -١١
 كذلك إىل احملكمة أن وتطلب، بعينها وهو أمر متروك لصدور قرار قضائي بشأنه يف كل حالة )٣٣(جرب للضرر،

  الثانية عشرة؛تستعرض هذه املسألة وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل مجعية الدول األطراف يف دورا 

إىل  الدول واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات األخرى تدعو  -١٢
التربع طواعية للصندوق االستئماين للضحايا بالنظر أيضاً إىل حاالت جرب الضرر الوشيكة، من أجل التمكّن من زيادة 

ا زيادة كبرية وتوسيع نطاق قاعدة املوارد وحتسني قابلية التمويل للتنبؤ به؛ حجم أموال الصندوق االستئماين للضحاي
   ملن قام منهم بذلك بالفعل؛تعرب عن تقديرهاو

                                                           
  .٣، الفقرة ICC-ASP/10/Res.3  الوثيقة )٣٣(
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 املتواصل جتاه اعلى التزامهمالصندوق وأمانة دارة الصندوق االستئماين للضحايا إلس تعرب عن تقديرها   -١٣
 مع احملكمة والدول األطراف واتمع الدويل اجلاري تعزيز حوارمها اصلةمو الس واألمانة على تشجعالضحايا، و
الذي يقوم به م  القيالعملاملنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعا يف فضالً عن  املاحنون يف ذلك ناألوسع، مب

  ؛ إىل أقصى حد تأثريهدةوبغية زياحضوره االستراتيجي والعملي زيادة  ضمان بغيةلصندوق االستئماين للضحايا، ا

 موارده إدارة السعي إىل ، عن الصندوق االستئماين للضحاياالئحة مبوجب ، مبسؤولية جملس اإلدارةتذكّر   -١٤
وذلك  جلرب الضرر قد تأمر ا احملكمة، أي قرارات تكملة من أجل كافياً احتياطياً بطريقة تضمن التربعاتالنابعة من 

تربعات خمصصة  بواسطة األنشطة املمولة، مبا يف ذلك واليته املتعلقة باملساعدةمبوجب ضطلع ا امل بأنشطته اإلضراردون 
  .الغرض

  ــــــــــ


