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 جمعية الدول األطراف

 

 ثانية عشرةالالدورة  

 0223تشرين الثاين/نوفمرب  02-02 ،الهاي

  المتضررةوالمجتمعات  الضحايا عنتقرير المكتب 
 والوسطاء األضرارجبر بما في ذلك  ،للضحاياوالصندوق االستئماني 

 

 األمانة منمقدمة مذكرة 

 ICC-ASP/11/Res.8من القرار  82ة والفقر  ICC-ASP/11/Res.7من القرار  6لفقرة عماًل با 
 الضحايا عنتقريره مبوجب هذا  يقدم مكتب مجعية الدول األطراف، 0220 تشرين الثاين/نوفمرب 02 نياملؤرخ

 وذلك لكي تنظر فيه، ، مبا يف ذلك جرب األضرار والوسطاءللضحايالصندوق االستئماين وا املتضررةواجملتمعات 
اجلمعية. ويعكس هذا التقرير حصيلة املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي، التابع 

 .املعنيةاجلهات األخرى سائر و  للمكتب، مع احملكمة
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 مقدمة   -أوال
"]طلبت[ اجلمعية ، معية الدول األطراف )"اجلمعية"( يف نظام روما األساسيسعة جليف الدورة التا -2

واحلادية  ثناء الدورتني العاشرةأو. (2)"الضحاياعن التطورات يف القضايا ذات الصلة ب املكتب أن يقدم تقريراً  إىل
وأي تدابري أخرى  االضحايعن جرب األضرار ومشاركة  املكتب إىل أن يقدم تقريراً جلمعية ، دعت اعشرة

بالعرض الذي قدمته احملكمة عن  علماً  اجلمعية [أحاطت]" ،يف الدورة احلادية عشرةباملثل، . و (0)مناسبة
و]دعت[ املكتب إىل االخنراط يف نقاش  ‘احملكمة والوسطاء ئ التوجيهية الناظمة للعالقات بنيوع املبادر مش’

افق املكتب على توصية الفريق العامل يف الهاي و  ذلك، يف أعقاب. و (3)أعمق مع احملكمة يف هذا الشأن"
املعين  [ك]املشار يسر املجدول األعمال املتعلق بد موضوع الوسطاء حتت بن( بأن يدرج "الفريق العامل")
 .(4)املتضررةواجملتمعات  الضحاياب

 الضحايااملعنيني مبسألة "تناول الفريق العامل للميسرين املشاركني  عمال بالوالية املشار إليها أعاله،و  -0
، 0223" طوال عام ، مبا يف ذلك جرب األضرار والوسطاءللضحاياوالصندوق االستئماين  املتضررةواجملتمعات 

جرب ‘0’، والضحايامشاركة ‘2’أربعة مواضيع رئيسية هي:  ،0223بوصفه جهازا فرعيا تابعا للجمعية، 
آذار/مارس  23. ومنذ الوسطاء‘ 4’و، للضحاياستئماين الصندوق اال ‘3’، والضحايااليت تلحق باألضرار 
، أشار امليسران املشاركان، السفري حممد كرمي بن بشري )تونس(، والسفري إدوارد يبزارو ميونغوميس 0223

ض املواضيع الشاملة اليت ميكن معاجلتها مع ميسرين آخرين، وأبلغ الفريق الدراسي إىل وجود بع)كولومبيا(، 
لعملية عة إليه وأن النتائج املتوق باعتزامه التقدم يف الربنامج املعهود بهفعال الفريق العامل  (8)كمةاملعين باحلو 

 ي ينظر فيه املكتب.كي مشروع قرار )املرفق( ومشروع تقرير لهلتيسري يف هذا الصدد ا

 اتالمناقش -ثانيا
 ني.رئيسيالوسطاء، يلزم النظر يف جانبني و عند مناقشة حقوق الضحايا  -3

                                                           
                     .44، الفقرة ICC-ASP/9/Res.3القرار  (2) 
 .82، الفقرة ICC-ASP/11/Res.8؛ و6، الفقرة ICC-ASP/11/Res.7 ؛ و8، الفقرة ICC-ASP/10/Res.3القرارات  (0)
                     .82، الفقرة ICC-ASP/11/Res.8القرار  (3)
شباط/فرباير  20ة الدول األطراف، االجتماع األول املعقود يف كمة اجلنائية الدولية، مكتب مجعيمجعية الدول األطراف يف احمل( 4) 

 ، جدول األعمال واملقررات.  0223
تتطلب املناقشة هبدف تعجيل اإلجراءات وتعزيز نوعيتها مسألة "مشاركة يف الواقع، واحدة من املسائل اليت حددهتا أجهزة احملكمة اليت ( 8)

 :الدروس املستفادة الفريق الدراسي املعين باحلوكمة: مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية،الضحايا وجرب األضرار". 
خارطة الطريق من أجل  وأيدت اجلمعية. ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة ، ة الدول األطرافيالتقرير األول املقدم إىل مجع

ضمن منظومة نظام روما األساسي بغية النظر يف املقرتحات الرامية اجلهات املعنية "تيسري إقامة حوار منظم بني مجيع أصحاب 
لى ذلك، هناك . وعالوة ع42، الفقرة ICC-ASP/11/Res.8اإلجراءات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية" يف قرارها إىل تسريع 

الضحايا واجملتمعات املتضررة "مبسألة بامليسر املعين ذات صلة ىل امليسرين املعنيني بالتعاون واملساعدة القانونية إمسائل معهود هبا 
       ".والصندوق االستئماين للضحايا، مبا يف ذلك جرب األضرار والوسطاء
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 نظامسياق دورة قضائية غري كاملة يف إطار  يفأجريت  الرمسية غري املشاورات أنأوال، ينبغي إبراز  -4
 ضد املرفوعة ةالقضي يف 44 املادةابتدائيني مبوجب  حكمني اآلن حىتحيث أصدرت احملكمة  األساسي، روما

 إجراءاتاحلكمان وجاري النظر يف  استؤنفو  تشوي، نغودجولو السيدالقضية املرفوعة ضد و  لوبانغا السيد
عهود هبا امل املواضيع بعض أن حملكمةتأكيد ال نظراً  االعتبار، يف تؤخذ أن ينبغي حامسة مسألة هذهو . االستئناف

 االستئماين والصندوق املتضررة، واجملتمعات الضحايا"الفريق العامل للميسرين املشاركني املعنيني مبسألة  إىل
 وأن حبالة الةاحل أساس على القضائية السوابق طريق عنتحدد س" والوسطاء التعويضات لكذ يف مبا للضحايا،

 .(6)تدائية املقبلة"بللدوائر اإلبالنسبة  املزمرتب أثرا ال ت االبتدائية ائرو الدإحدى  ددهاحت اليت املبادئ"
ضع نأن ينبغي يف حني أنه ، . وبعبارة أخرى(4)سد الفجوة بني التوقعات واحلقوق واملوارديلزم وثانيا،  -8

أن تقتصر بالتايل  كنوأنه ال مي ،يف النظام األساسيركن أساسي  عتبار أن حقوق الضحايااليف ا اجلهات املعنية
أن العامل ال يزال يواجه أزمة الضحايا تدرك أن ينبغي على مسببات التكلفة، فإنه  الضحايااملناقشة املتعلقة ب

التوازن مسألة ذات يكون التوصل إىل هذا نتيجة لذلك، و  لق بتخصيص املوارد. فيما يتع اآثار تولد مالية 
والصندوق االستئماين  املتضررةواجملتمعات  الضحاياالفريق العامل للميسرين املشاركني املعنيني مبسألة " .أولوية

 للضحايا

  المشاورات  -ألف

 للضحاياوالصندوق االستئماين  واحملكمة الدول األطرافدعيت  -غري رمسية ةاثنا عشر مشاور  أجريت -6
لتفاوض لجوالت  أربععقدت ، كما هذا العام -غري احلكومية للحضور فيهاوالدول املراقبة فضال عن املنظمات 

عرض واعتماد اجلدول الزمين لشباط/فرباير،  06، املعقودة يف األوىلاملشاورة وخصصت على مشروع القرار. 
مذكرة املشاركان ن اامليسر قدم آذار/مارس،  23يف املعقودة  ،ةالثانيشاورة الل املخو لنصف األول من السنة. ل

املناقشة على الوسطاء.  اوركز املشارك لتيسري من ااملتوقعة أوضحا النتائج تشجيع املناقشة و لمن إعدادمها مفاهيمية 
 26يف و الستئماين للضحايا. على الصندوق ا االهتمام  تركز و نيسان/أبريل،  08املشاورة الثالثة يف وعقدت 

أيار/مايو، ناقش الفريق  02ويف . األضرارالعوز املتصلة جبرب بارامرتات املوضوع قيد البحث هو  كانأيار/مايو،  
أيلول/سبتمرب، تناول الفريق العامل مسألة  8متوز/يوليه و 4. ويف رب األضرارالعامل مسألة املبادئ املتعلقة جب

                                                           
، 0223أيار/مايو  28دمة من احملكمة بشأن املبادئ املتعلقة جبرب األضرار، ورقة غري رمسية مق احملكمة اجلنائية الدولية، ( 6)

 .2احلاشية 
وفيما . 22...[ ] حملكمةفيما يتعلق با احلالية التصورات 2-4": احملكمة من قبل بالغ فيهاامل توقعاتال مسألةإىل  أيضاأشري  (4) 

 ....[] حملكمة اجلنائية الدوليةه اققحت ميكن أن حول ما واقعي بشكل غري توقعات عاليةهناك  يبدو أن سائل،بعض امليتعلق ب
 رغبة٭  ...[] على ذلك الرئيسية  بعض األمثلة. ومن ...[] على نطاق واسع سوء الفهم من اهناك عدد...[ ] ومن الواضح أن

الكثري  معظم أو واالعتقاد بأن (،يف ظل ظروف آمنة )وإن كان تجارهبمفيما يتعلق ب إلدالء بشهاداهتميف ا العديد من الضحايا
احملكمة اجلنائية  االعتقاد بأنو  ٭ احملكمة اجلنائية الدولية.م أمام لالدالء بشهادهتستتاح هلم الفرصة شهود العيان و  من الضحايا

 احملكمة. "...[ ] الذين هم يف خطر والشهود جلميع الضحايا محاية شاملة توفري تدابري يف وضع ميكنها من تكون سوف الدولية
   الضحايااملتعلق بتمثيل  تقريرال منحمررة  عامة نسخة . مجهورية كينيا يفاحلالة ، الثانيةالتمهيدية الدائرة ، اجلنائية الدولية

(ICC-01/09-6-Conf-Exp) الوثيقة  ،22-0 واملرفقاتICC-01/09-6-Red  0222مارس  آذار/ 04املؤرخة. 
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ًا إىل نتائج فريق اخلرباء الذي انعقد يف الهاي يف أواخر نيسان/أبريل والذي نظمته استناد ،مشاركة الضحايا
الفريق العامل  اجلولة  عقدأيلول/سبتمرب،  22يف و . منظمة إنصاف ضحايا التعذيب الدوليةمنظمة العفو 

لفريق العامل مرة اتناول أيلول/سبتمرب،  24الضحايا. يف املتعلق بمشروع القرار بشأن األوىل من املفاوضات 
احملكمة، وناقشت املوضوع يف ضوء "تقرير احملكمة استمع إىل إحاطة قدمتها و  ،مشاركة الضحايامسألة أخرى 

 06يف و . (2)"الطلبات من جانب الضحايا من أجل املشاركة يف اإلجراءات نظام تقدمياستعراض عن 
 3و  2الضحايا. يف املتعلق ب مشروع القراربشأن وضات أيلول/سبتمرب، عقد الفريق العامل اجلولة الثانية من املفا

 .الضحايا ومشروع التقريراملتعلق بتشرين األول/أكتوبر، واصل الفريق العامل مناقشة مشروع القرار 

 االستنتاجات  -باء

فيما يتعلق بالوسطاء، مصدر القلق الرئيسي هو عدم وجود إطار قانوين و/أو أساس قانوين واضح  -4
"مشروع املبادئ التوجيهية اليت حتكم العالقات بني وكما مت االعرتاف يف وص القانونية األساسية. يف النص

صراحة تضمن النص القانوين الوحيد الذي يهو ضحايا للصندوق االستئماين لااحملكمة والوسطاء"، نظام 
اليت حتكم قواعد الالية و الوسطاء. وقد اطلعت احملكمة الفريق العامل مبمارستها احل بشأنأرضية قانونية 

مت تعديل هذه و . قواعد السلوك وعقد منوذجيلمدونة ، شروع املبادئ التوجيهيةملخالفا املوضوع، واليت تشمل، 
زيد من املناقشات املإجراء يلزم . ومع ذلك، قد يف االعتبار قضية لوبانغا منالدروس املستفادة  ألخذالوثائق 
واجب اإلشراف على املهام اليت يضطلع هبا و ورات يف السوابق القضائية، أي تطمع أخذ هذه املسألة، بشأن 

احملكمة بواليتها، ثناء اضطالع األذى أللضرر أو وسيط تعرض الإذا  للمحكمةاملسؤولية احملتملة و الوسطاء، 
لك، . وعالوة على ذعاجلةإجراء حماكمة عادلة و على  هااستخداماليت قد تنجم عن مجلة أمور، اآلثار يف و 

، نع و/أو معاجلةمل (4)بعد اخلربة املكتسبة يف قضية لوبانغا، أصبح استخدام الوسطاء مسألة تستحق االهتمام
 .(22)من ظام روما األساسي 42ضد إقامة العدل وفقا للمادة مزعومة جرمية حسب االقتضاء، أي 

 تعزيز إىل احلاجة‘ 2’مها  رللنظتان الرئيسيطتان النق للضحايا، االستئماين بالصندوق يتعلق فيماو  -2
رب األضرار اليت تلحق جل واملصادرات للغرامات األولوية إعطاء أمهية‘ 0’و ،استقالله على احلفاظ مع الصندوق

، األضرار رة جبربداألحكام الصاعن  قانونااملسؤول  الوحيد الطرف هو املدان الشخص أنيف حني و . لضحايابا
، تأمر أن للمحكمة" أن على تنصاليت  األساسي روما ظامن من( 0)48باملادة فإن هذا يتصل بوجه خاص 

 موارد وتأيت ،"44 املادة يف عليه املنصوص االستئماين الصندوق طريق عن جلربحيثما كان مناسبا، بتنفيذ قرار ا
 .(22)التربعات من االستئماين الصندوق

                                                           
 .ICC-ASP/11/22 الوثيقة (2)
. حكم دييلو لوبانغاتوماس قضية املدعي العام  ،مجهورية كينيا يفاحلالة االبتدائية األوىل، الدائرة ، اجلنائية الدولية احملكمة( 4)

  .420، الفقرة 0220مارس  آذار/ 4ملؤرخة ا /ICC-01  .01/06-04 من نظام روما األساسي، الوثيقة 44علين عمال باملادة 
اضية إعالنا بشأن سيادة ة املتمدت يف السنعاأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عي أن يؤخذ يف االعتبار يف هذا الصدد، ينب (22)
 .A/Res/67/97 قانون على الصعيدين الدويل والوطينال
الهاي  مذكرة بشأن الصندوق االستئماين للضحايا، وثيقة غري رمسية. الفريق العامل يفق االستئماين للضحايا، انظر الصندو  (22)

  .0223يسان/أبريل ن 08، والوسطاءاالستئماين للضحايا صندوق للتيسري املعين بالضحايا واجملتمعات املتأثرة وال
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رب جب. أواًل، املبادئ املتعلقة الذكر تستحق هناك أربع مسائل رئيسيةرب األضرار، وفيما يتعلق جب -4
ألضرار وضع مبادئ متماسكة ومتسقة فيما يتعلق جبرب الامسة احل. وقد شددت اجلمعية على األمهية األضرار

املبادئ من خالل السوابق توضع يف اجللسة العامة أن وا قرر . وذكرت احملكمة "أن القضاة (20)48عمال باملادة 
قرار الدائرة االبتدائية ووضع . (23)من قبل دائرة االستئناف"م يف هناية األمر توحيدها تين القضائية للمحكمة وأ

يف القضية املرفوعة ضد رب عددا من املبادئ واإلجراءات املتعلقة باجل 0220أغسطس آب/ 4الصادر يف األوىل 
األحكام بإنفاذ علقة ز املتالعو بارامرتات أن على اجلهات املعنية تفق خمتلف تتوماس لوبانغا دييلو. وثانيا، 

 املعايري اليت حتدد العوز ألغراض املساعدة القانونية،، عن أن تكون خمتلفةخمتلفة، وينبغي رب األضرار الصادرة جب
بينما تعتمد  املتهم، براءة افرتاضعلى  النهج هذاويعتمد  .ICC-ASP/11/Res.7ر القراعلى النحو الوارد يف 
 أكدت احملكمة أن االعتبار يف نضع أن بنا جيدر ذلك، ومع. جنائية إدانة علىألضرار القرارات املتعلقة جبرب ا

 لقراراتخيضع ل موضوع -رباجل أمر إنفاذ ألغراض صرفتلل ةالقابلاملمتلكات واألصول  حتديد - هذا أن
 لاللتزامات وفقا تنفذ،مبكان أن تعتمد وأن  مهيةبأن من األ علم علىاجلهات املعنية  مجيع وثالثاً،. القضائية

 أو جتميد أو وتعقب لتحديد الالزمة األدوات األساسي، النظام منالتاسع والعاشر  البابني يفاملنصوص عليها 
 فرديال نهجال بشأن املناقشة تستمرس رابعا،و . رباجل ألغراض املدان الشخص ميتلكها أصول أي مصادرة

 .ماعيوالنهج اجل
اجة إىل استعراض على احلاجلهات املعنية ، توافق احملكمة وغريها من وفيما يتعلق مبشاركة الضحايا -22

خمتلفة أساليب وجود هو يف هذه املسألة للقلق صدر الرئيسي املنظام املشاركة هبدف تبسيطه. وبصورة عامة، 
رأى ، كذلك.  (24)لتنفيذ اخليارات املختلفةالالزمة ملوارد ااملشاركة و يف لنظر يف حق الضحايا لاحملكمة يف 

للضحايا بل أيضا ألغراض اإلجراءات، وبعبارة أخرى، توفري جمدية كون تأن ينبغي املشاركة البعض أن 
أعربت الدول األطراف عن احلاجة إىل ويف حني كافية للقضاة واألطراف املشاركني. الاملعلومات ذات الصلة 

مع مراعاة ئي اختيار أسلوب املشاركة، القضام استقالهليف إطار لقضاة أن على ااحملكمة أكدت نظام موحد، 
قدم اقرتاح . وأخرياً، كثرياتلف  قد خيأن عدد الضحايا اليت تسعى إىل املشاركة يف القضايا املعروضة على احملكمة 

اليت سيتم ملرحلة من اإلجراءات إىل مسألة ايف مجلة أمور، املتعلقة مبشاركة الضحايا بالنظر، املناقشات مبواصلة 
 .الضحايايد مركز فيها حتد

                                                           
 .ين عليهمجرب أضرار اجمل. 48املادة  (20)

 مبا يف ذلك رد احلقوق ،تضع احملكمة مبادئ فيما يتعلق جبرب األضرار اليت تلحق باجملين عليهم أو فيما خيصهم -2
عند الطلب أو مببادرة منها يف الظروف  ،جيوز للمحكمة أن حتدد يف حكمها ،وعلى هذا األساس ،والتعويض ورد االعتبار

وأن تبني املبادئ اليت تصرفت على  ،نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق باجملين عليهم أو فيما خيصهم ،االستثنائية
 أساسها ]...[.

دما كانت هذه املسألة هي البند الرئيسي يف جدول األعمال، متسكت احملكمة مبوقفها ، وأشارت إىل ، عنأيار/مايو 28يف ( (23
 .0222تشرين الثاين/نوفمرب  00املؤرخ ، ICC-ASP/10/30  الفريق الدراسي املعين باحلوكمة "تقرير املكتب بشأن

 غباغبواإلجراءات املتعلقة ب، ال سيما يف 0220ام منذ ع مناهج خمتلفةاتبعت  ختلفةامل دوائرالأن  احملكمةأوضحت  (24) 
يف  املشاركةبشأن  الضحايا لطلبات املقدمة مناخلاص باالنظام بشأن مراجعة  تقرير احملكمة يفونتاتغاندا وكيين. و  بوسكوو 

  .خيارات ممكنة ستة أيضا حددت احملكمة، 0220نوفمرب تشرين الثاين/ 8املؤرخ    ICC-ASP/11/22  اإلجراءات
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 التوصيات   -ثالثا
 تنظر فيها اجلمعية:كي ملكتب التوصيات التالية ليقدم ا -22 

واجملتمعات املتضررة، وجرب األضرار الضحايا "املعنون  عتماد مشروع القرار الوارد يف املرفقا )أ( 
 معات املتضررة.الضحايا واجملتبشأن يف أعقاب اجللسة العامة " والصندوق االستئماين للضحايا

 ،نظام روما األساسي من خالل مكتبها مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب ب( ) 
 هلذا الغرض.اجلهات املعنية واالشرتاك مع احملكمة وغريها من وتركيز املناقشة على مشاركة الضحايا، 

 الوسطاء.مسألة مواصلة النظر يف  ج( ) 
بالضحايا من مشروع القرار اجلامع للدورة الثانية قة املتعلذف الفقرات ذات الصلة ح د( ) 

 .عند االقتضاءالرسائل، يف تجنب االزدواجية يف اللغة و/أو ل عشرة للجمعية
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 لمرفقا
 والصندوقوجبر األضرار ، ضررةوالمجتمعات المت الضحايامشروع قرار بشأن 

 للضحايااالستئماني 

 إن مجعية الدول األطراف،
 ؛ICC-ASP/11/Res.7ا إىل قرارهإذ تشري  

، اليت تشكل ركنا أساسيا يف نظام روما الضحاياال حلقوق فعال ذعلى ضمان التنفي وقد عقدت العزم 
 األساسي؛
نتيجة  املتضررةواجملتمعات  الضحاياأمهية نظام روما األساسي بالنسبة إىل على تؤكد من جديد إذ و 

عية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، مما يسهم مرتكيب جرمية اإلبادة اجلمامساءلة لتصميمه على 
 يف منع وقوعها،

إىل تقدمي آرائهم وشواغلهم يف الدعاوى اليت متس يف احلق الضحايا بني ملساواة ا أن كررتوإذ  
أسلوب بعلى وجه السرعة و الوصول ويف من نظام روما األساسي،  62مبوجب املادة  ،مصاحلهم الشخصية

الوصول إىل  يفلحق هبم، و ألضرار اليت تعن اواجلرب الفوري واملناسب  ،ىل العدالة واحلماية والدعمفعال إ
يف هذا و هي املكونات األساسية للعدالة، االنتصاف املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات 

من أجل إنفاذ بصورة فعالة ة أمهية محاية حقوق ومصاحل الضحايا واجملتمعات املتضرر على إذ تؤكد ، الصدد
 الضحايا؛جتاه  الوالية الفريدة للمحكمة اجلنائية الدولية

تؤثر على أعداد   قد للمحكمة االختصاص املوضوعي اليت تدخل يف اجلرائم أنبيط علما وإذ حت 
 ؛مجاعي أو سواء بشكل فردي الضحايا املستهدفني من كبرية

األضرار رب املتعلقة جب ملبادئ واإلجراءاتا بعضة األوىل وضعت الدائرة االبتدائي بأن وإذ حتيط علماً  
املرفوعة ضد توماس قضية اليف  "األضرار جبربيما يتعلق فالواجبة التطبيق  ملبادئ واإلجراءاتابشأن  يف "قرارها

 ؛هذا القراريف املقدم ف ااالستئنيف  النظروبأنه جاري ، 0220آب/أغسطس  4املؤرخ  ،دييلو لوبانغا
 تأمر، أنمن نظام روما األساسي،  48من املادة  0لفقرة بامحكمة، عمال أنه جيوز لل وإذ تدرك 

الوضع  ايف اعتبارهوإذ تضع ، االستئماين للضحايا طريق الصندوق قرار اجلرب عنبتنفيذ ، حيثما كان مناسبا
 االستئماين؛ للصندوق املايل احلايل
 من 86لمادة وفقا ل، أن حيدد االستئماين للضحايا قالصندو  إدارة لسه جيوز جملنبأسلم وإذ ت 

املقدم  طلبوحتيط علما بالستكمل املوارد املتحصلة من مدفوعات اجلرب، من الواجب أن ت   ما إذا كان ،هنظام
 ؛األضرار ربجل صندوقال احتياطي لتعزيز اجمللسمن 

للمحكمة فيما  املنقحة يجيةاالسرتات يف تنفيذ ورصد للمحكمةاري واملتواصل بالعمل اجل ترحب -2
  ؛دورهتا احلادية عشرة اجلمعية يفطلب بناء على  يف هذا الشأناملقدم  تقريرهابو  يتصل بالضحايا
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 الطلبات املقدمة من معاجلة يف، يف بعض املناسبات، احملكمة واجهتات اليت صعوبال قلقها إزاءب ذكرت   -0
 هذه العملية ؤثرت أن احملكمة لضمان اجلهود اليت تبذهلابلما يط عحتو ، يف اإلجراءات املشاركةبشأن  الضحايا

 ؛بصورة فعالة نظام روما األساسييف إطار  ومصاحل الضحايامحاية حقوق تنفيذ و  علىبصورة إجيابية 
 املشاركةمن أجل الضحايا من جانب الطلبات  نظام تقدميمراجعة إىل  احلاجةعلى من جديد تؤكد  -3

على ضرورية مبا يف ذلك إدخال أي تعديالت  ،ة النظاموكفاء ةوفعالي ةمان استدامضبغية  يف اإلجراءات
إىل  وتطلب، مبوجب نظام روما األساسي الضحايااإلطار القانوين، مع احلفاظ يف الوقت نفسه على حقوق 

راءات يف اإلج الطلبات من جانب الضحايا من أجل املشاركة تقدميطرقا لتنسيق عملية أن تستكشف احملكمة 
 ؛اجلهات املعنيةمجيع أمام احملكمة، وبالتشاور مع 

إىل املكتب دعو وت، الضحايامع التقدير باجلهود املبذولة لتحسني كفاءة وفعالية مشاركة  حتيط علماً  -4
 الضحايا شاركةملأي تعديالت على اإلطار القانوين إدخال احلاجة إىل ، بالتشاور مع احملكمة، أن يستكشف

 ؛اتجراءاإليف 
اخلربة  أن لديهم ،الشهودالضحايا و شؤون  املسؤولني عنوظفني امل عند تعيني، التأكد أمهيةتالحظ  -8

، يف االعتبار والشهوداالجتماعية للضحايا والنفسية و  املاديةواحلاجات احلساسيات التقاليد و ألخذ الالزمة 
 ؛اإلجراءات أمام احملكمة لمشاركة يفل صليةبلداهنم األ خارج أو يف الهايالوجود  يطلب منهم عندمايما سوال
 مبادئوضع  ،من نظام روما األساسي 48من املادة  2 وفقا للفقرة، كمةضرورة أن تواصل احمل تكرر -6

يف هذا  قريرات دورهتا الثالثة عشرة يف قدم إىل اجلمعيةت إىل احملكمة أن كذلك  طلبوت، األضرارجرب بشأن 
 ؛الشأن

 وتنفيذ اعتمادإىل ل األطراف اليت ارت كبت فيها جرائم تدخل ضمن والية احملكمة لدو هتا لدعو  تكرر -4
لعام  42/34مبا يتفق مع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، حسب االقتضاء، الضحاياأحكام بشأن 

قرار "، و إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطةاملعنون " 2428
املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق املعنون " 0228لعام  62/244 اجلمعية العامة لألمم املتحدة

يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون 
 ؛" ومع الصكوك األخرى ذات الصلةاإلنساين الدويل

ىل التصرف مبا إ ارت كبت فيها جرائم تدخل ضمن والية احملكمةاليت  األطراف لدولبدعوهتا ل ت ذّكر -2
عن طريق القيام، يف مجلة أمور، بأداء دور نشط يف توعية اجملتمعات حبقوق  الضحاياحيقق التضامن مع 

واجلنساين فضال عن الفئات ي وضحايا العنف اجلنس بنظام روما األساسي بصورة عامة، املشمولني الضحايا
بصورة خاصة، ومعارضة هتميشهم ووصمهم، ومساعدهتم يف عملية إعادة اندماجهم يف الضعيفة األخرى 

 هذه اجلرائم؛تعزيز ثقافة املساءلة عن اجملتمع ويف جهودهم للمشاركة يف املشاورات، و 
بشكل حصري على املسؤولية أن املسؤولية عن جرب الضرر يف نظام روما األساسي ترتكز  تؤكد -4

اجلنائية الفردية للشخص املدان وأنه ال جيوز لذلك حتت أي ظرف من الظروف إصدار أوامر إىل الدول 
باستخدام ممتلكاهتا وأصوهلا، مبا يف ذلك االشرتاكات املقررة للدول األطراف، يف متويل األحكام الصادرة جبرب 

 فيها الفرد، أو يكون قد شغل فيها، أي منصب رمسي؛ الضرر، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت يشغل
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أمر وم عليه كأي أصول مملوكة للشخص احملأو حجز جتميد تعقب و حتديد و على أنه ملا كان  تشدد -22
لكي تتمكن ة، يه الغاهذتحقيق الالزمة لمجيع التدابري تخذ أن تمبكان ، فإن من األمهية اجلربال بد منه لتحقيق 

، 48باملادة من تقدمي املساعدة يف وقت مناسب وبشكل فعال عماًل الكيانات ذات الصلة الدول املعنية و 
الدول األطراف الدخول يف   طلب إىلوت، من نظام روما األساسي 224، واملادة 43)ك( من املادة  2الفقرة و 

 ؛اتفاقات أو ترتيبات أو أي وسائل أخرى طوعية لتحقيق هذا الغرض مع احملكمة
ً تؤكد  -22 أن إعالن ِعوز املتهم لغرض تقدمي املعونة القانونية هو أمر ال صلة له بقدرة الشخص جمددا

 واصل إىل احملكمة أن ت كذلك وتطلب ذا الشأن،كمة يف هبتقرير احمل حتيط علماو  ،اجلرباملدان على تقدمي 
 ية؛معاجلوأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل  صدديف هذا الجهودها الرامية إىل وضع خطة 

يف الغرامات  التصرفعند البت يف ينبغي   اإلثبات،قواعد اإلجرائية وقواعد وفقا لل، هنأتؤكد جمدداً  -20
 ؛أو توزيعها أن تعطى األولوية لتنفيذ األحكام الصادرة باجلرباملصادرة  هأصولأو كوم عليه احملممتلكات أو يف 

املتواصل  اعلى التزامهمالصندوق وأمانة  ضحاياللدارة الصندوق االستئماين إ تقديرها جمللس ددجت -23
مع احملكمة والدول األطراف واجملتمع  اجلاريتعزيز حوارمها  مواصلةاجمللس واألمانة على  تشجع، والضحاياجتاه 

املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعا فضاًل عن  ةاملاحناجلهات يف ذلك  اأوسع، مبعلى نطاق الدويل 
حضوره االسرتاتيجي زيادة ضمان وذلك ل، للضحايالصندوق االستئماين الذي يقوم به ام القيّ  العمليف 

 ؛ تدخالتهاالستدامة لستمرارية و الوضمان ا إىل أقصى حد تأثريهو والعملي 
الدول واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات األخرى  تدعو -24

والوضع املايل احلايل ، تملةرب احملاجلع للصندوق االستئماين للضحايا بالنظر أيضًا إىل حاالت إىل الترب 
من أجل التمّكن من زيادة حجم أموال من نظام روما األساسي،  48من املادة  0للصندوق، ويف ضوء الفقرة 

التمويل؛ إمكانية التنبؤ ب وحتسني ،وتوسيع نطاق قاعدة املوارد ،الصندوق االستئماين للضحايا زيادة كبرية
 ملْن قام منهم بذلك بالفعل؛ تعرب عن تقديرهاو

يف السعي إىل الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب نظام الصندوق، سؤولية جملس إدارة مب ت ذّكر -28
رب الضرر جل أي قرارات تكملةمن أجل  كافياً  احتياطياً تضمن  طريقةالصندوق النابعة من التربعات ب موارد إدارة

، مبا يف ذلك واليته املتعلقة باملساعدةمبوجب املضطلع هبا بأنشطته  اإلضراردون وذلك قد تأمر هبا احملكمة، 
 تربعات خمصصة الغرض؛بواسطة  األنشطة املموَّلة

إقامة شراكة تعاونية قوية، تراعي أدوار  للضحاياالصندوق االستئماين و احملكمة  تطلب إىل -26
 الصادرة عن احملكمة؛األضرار منهما، لتنفيذ أوامر جرب  ومسؤوليات كل

قدرهتا ، وفقا ملاالستئماين صندوقخمصصة لل النظر يف تقدمي تربعات إىل األطراف الدول تدعو -24
 وتعرب عن تقديرها للصندوق، تربعات منتظمة باإلضافة إىل أي، التعويضات احتياطي تعزيز لغرض املالية،

 ؛ذلك بقامت فعالاليت للدول 
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واجملتمع املدين، ضمن أصحاب  والدول املراقبة واحملكمة بالتبادل البّناء بني الدول األطراف ترحب] -22
الدورة الثانية عشرة  ءأثنا جرتاليت  بشأن الضحايا واجملتمعات املتضررةالعامة مصلحة آخرين، أثناء املناقشة 

 للجمعية[؛
 [اجللسة العامة الصادرة عن والتوصياتلموسة املنتائج ]فقرة خمصصة لل

هذه  ممارسة ضمان بغية مبوجب نظام روما األساسي حقوق الضحايا رصد تنفيذ مواصلة تقرر -24
بصورة اجملتمعات املتضررة و  الضحايا بشأنروما األساسي نظام ل األثر اإلجيايباستمرار و  بصورة كاملة احلقوق

 مستدامة؛
 .الضحايا مشاركة على، مكتبها من خالل، مع الرتكيز ذا املوضوعهباملتعلقة املناقشات  مواصلة تقرر -02

 

____________ 


