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 عشرة الثانية الدورة
 0202 نوفمرب/الثاين تشرين 02-02 الهاي،

 

 المبادئ المتعلقة بتعويضات الضحاياتقرير المحكمة بشأن 

 مقدمة -أوال

مجعية الدول األطراف إىل  لضحاياجبرب األضرار لاملبادئ املتعلقة  بشأناحملكمة هذا التقرير  تقدم -0
 00 وجرب األضرار الصادر يفلقرار بشأن الضحايا لالثانية عشرة، وفقا  ا"اجلمعية"( يف دورهتفيما بعد )

تتأكد لمحكمة أن يلزم ل" إىل أنه القرار، أشارت اجلمعية هذا مبوجبو . (1)0200 نوفمربتشرين الثاين/
من نظام روما  57من املادة  0وفقا للفقرة جبرب األضرار تماسكة املتعلقة املبادئ من االستمرار بوضع امل

قدم تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية تاحملكمة أن وتطلب ]طلبت[ إضافة إىل ذلك من األساسي 
 (2)".عشرة

 :ه( من نظام روما األساسي تنص على أن0)57 ملادةا  -0

احلقوق  ردمبا يف ذلك جبرب األضرار اليت تلحق باجملىن عليهم أو فيما خيصهم، تعلق فيما ياحملكمة تضع 
عند الطلب أو مببادرة  أن حتدد يف حكمها، على هذا األساس، جيوز للمحكمةو . ورد االعتباروالتعويض 

أذى يلحق باجملىن عليهم أو فيما أو خسارة أو  أضرارنطاق ومدى أي  منها يف الظروف االستثنائية،
 (3)وأن تبني املبادئ اليت تصرفت على أساسها. خيصهم،

 

 

                                                      
(1)

تشرين الثاين/نوفمرب  00( يف ICC-ASP/11/20، )جرب األضراربشأن الضحايا و ( ICC-ASP/11/Res.7) القرار رقم  
0200.  

(2)
  .5املرجع نفسه ... الفقرة  

(3)
  (.0)57نظام روما األساسي املادة  
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  الخلفية  -ثانيا  

: الرتكيز؛ نقطة "اجلنائية اإلجراءات، خالل تيسري اجملموعة الثالثة ) "زيادة كفاءة  0200يف عام   -2
 مجعية الدول األطرافالتابع إىل الفريق الدراسي املعين باحلوكمة  ناقش، () اليابان ( السيد يوشيكي أوغاوا

لضحايا باعتبارها واحدة من اثنني من البنود جرب األضرار لمسألة  (4)"(الفريق الدراسي" فيما بعد)
، يدراسفريق الال ضمنكجزء من مناقشات مفصلة وشاملة بني الدول األطراف واحملكمة و . (5)الفرعية

أمام جلرب األضرار أي إجراءات اختاذ  قبلجبرب األضرار  تتعلقمبادئ  تطويرأوضحت الرئاسة أن مسألة 
. (6)0222و  0222اجللسة العامة للقضاة يف مناسبتني يف عامي  قد متت مناقشتها من قبل ،الدوائر

 تتعلقمبادئ  لوضعإىل الدوائر املختصة  األمررك قد ت  لنتيجة لتلك املناقشات،  هأن إىل الرئاسة وأشارت
ملتهم من قبل ا إدانة بعدالسؤال بشكل طبيعي هذا  سينشأ يف سياق حاالت حمددة، حيثجبرب األضرار 

( من نظام روما 0) 57رمسية بشأن املادة  غري رئاسة أيضا مذكرة معلوماتالأصدرت لقد . )7(احملكمة
 .(8)لمجموعة الثالثةلخالل هذا التيسري  ةالشفوي اتفسرياهتلتوضيح الفريق الدراسي األساسي إىل 

 عن ملكتبا تقرير، أصدر مكتب اجلمعية الفريق الدراسيبعد مناقشات حول هذا املوضوع يف   -4
 الصلة: و، وأشار، يف اجلزء ذ0200 /نوفمربتشرين الثاين 00يف  الفريق الدراسي املعين باحلوكمة

جلرب األضرار أن اإلطار القانوين واملبادئ ب هقلقعن الفريق الدراسي "منذ بداية املناقشة، أعرب 
 جرب األضراريف حني أن مرحلة  مفقودة كانت من نظام روما األساسي( 0، الفقرة 57 )املادة

جرب تكوين السلطة القضائية يف دعاوى  علىاحملتملة كانت تقرتب. وركزت املناقشات األولية 
 تكان  اأهنبوضحت الرئاسة شفويا وأ نشاء هذه املبادئ.إتوقيت وطرائق  األضرار باإلضافة إىل

يواصلون االستماع إىل جرب ثالثة يف كل حالة سوف ال اكمةاحملأن قضاة ب يف الوقت الراهنتوقع ت
 بادئ من خاللتطوير املسيتم  هأن للقضاة يف اجللسة العامة واقرر قد ، وأن القضاة األضرار

]...[ وفيما  قبل دائرة االستئناف.ها بشكل هنائي من ديوحتللمحكمة و الجتهادات الفقهية ا
ظلت بعض الدول األطراف تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مبادئ يتعلق مببادئ جرب األضرار، 

إصدار ستمر هبدف توضيح اإلطار واملبادئ القانونية قبل يوطلبت أن احلوار مع احملكمة جيب أن 
أي مبادئ بشأن  القيام بوضعالدول األطراف أيضا أنه يف  الحظتو دفع تعويضات حمددة. أمر ل

                                                      
(4)

من  0202 كانون األول/ديسمرب   02الفريق الدراسي املعين باحلوكمة بقرار من مجعية الدول األطراف يف  مت إنشاء  
أجل "إجراء حوار منّظم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية 

بغية حتديد املسائل اليت  0؛ و "لتيسري احلوار املشار إليه يف الفقرة ]…[احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي 
-ICCل، بالتشاور مع احملكمة، وتقدمي توصيات إىل اجلمعية عن طريق املكتب". القرار )حتتاج إىل مزيد من العم

ASP/9/Res.2 ،0-0، الفقرتني 0202 كانون األول/ديسمرب   02( حول تأسيس فريق دراسي معين باحلوكمة. 

(5)
 . 02، الفقرة 0200وفمرب تشرين الثاين/ن 00( ICC-ASP/10/30، )الفريق الدراسي املعين باحلوكمة تقرير املكتب عن 

(6)
   .05املرجع نفسه، الفقرة  

(7)
 . املرجع نفسه  

(8)
 .02، الفقرة 0200تشرين الثاين/نوفمرب  00( ICC-ASP/10/30) الدراسي املعين باحلوكمةتقرير املكتب عن الفريق  
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ذات الصلة من دوائرها اجتهادات فقهية االعتبار أيضا أي  بعنياحملكمة ستأخذ ، جرب األضرار
                       (9)الدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف. حبلولاليت قد تكون متاحة 

التقرير بأن حوار معزز بني قضاة احملكمة والدول األطراف فيما  أقرألهم من ذلك، وا  -7
مشكلة كبرية للقضاة يف التعبري عن  يشكلكان صعبا "ألنه   رب األضراراملبادئ املتعلقة جببيتعلق 

سياق اليف  بشأن جرب األضرار اختاذهم القرارقبل  السياق القضائيآرائهم يف سياق غري 
أخرى، أعربت احملكمة عن استعدادها ملواصلة احلوار مع الدول ومن ناحية  (10)".القضائي
 (11).األطراف

 حولقرارها  عن طريقاحملكمة  منالعاشرة، طلبت اجلمعية  اويف وقت الحق، يف دورهت  -2
مبادئ متماسكة  للتيقن من إنشاء، "0200 /ديسمربكانون األول  02 يف املؤرخ جرب األضرار

، واليت على أساسها قد 57من املادة  0احملكمة وفقا للفقرة  افة نواحييف ك رب األضراراملتعلقة جب
 (12)للتعويضات ]...[".تصدر احملكمة أوامر فردية 

تعويضات الضحايا يف عام باملبادئ املتعلقة  مسألةاستمرت املناقشات يف احملكمة حول   -5
الضحايا واجملتمعات املتضررة والصندوق  حولالهاي  يف يف إطار الفريق العامل 0200

شر )تونس( بالسفري كرمي بن هذه املناقشات ، وشارك يف تيسري وجرب األضراراالستئماين للضحايا 
 (13)(.)كولومبيا ليونغومزوالسفري إدواردو بيزارو 

قرارها ، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل 0200 /أغسطسآب 5واحد، يف  آن ويف  -2
" يف قضية جرب األضرارطبق على املبادئ واإلجراءات اليت ست   ت مبوجبه"قرار تأسس التارخيي
عدد شامل لتعريف  بعمل قرار، قام الللمرة األوىل (14)"(.جرب األضراربشأن  لوبانغا)"قرار  لوبانغا

 (16).واإلجرائية ذات الصلة األساسيةوكذلك املسائل  (15)رب األضرارمن املبادئ املتعلقة جب

 

                                                      
(9)

   .02املرجع نفسه، الفقرة  

(10)
 .05املرجع نفسه، الفقرة  

(11)
 .املرجع نفسه 

(12)
  .0، الفقرة 0200كانون األول   02( ICC-ASP/10/20. )جرب األضرار( بشأن ICC-ASP/10/Res.3القرار ) 

(13)
 2( ICC-ASP/11/32) جرب األضرارالضحايا واجملتمعات املتضررة والصندوق االستئماين للضحايا و  عنتقرير املكتب   

  .02-00، الفقرات 0200تشرين األول/أكتوبر 

(14)
، "قرار تأسست مبوجبه املبادئ واإلجراءات اليت (ICC-01/04-01/06)، رقم املدعي العام ضد توماس لوبانغا ديلو  

 "(.جرب األضراربشأن  لوبانغا)"قرار  0200آب/أغسطس  5"، جرب األضرارستطبق على 

(15)
 لوبانغاقرار القضية"،  هذه ظروف. وأكدت الدائرة أن املبادئ "تقتصر على 072-020املرجع نفسه، الفقرات   

 .020، الفقرة.  جرب األضراربشأن 

(16)
 .022-022املرجع نفسه، الفقرات   
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 جبر األضرارفي قرار لوبانغا بشأن  وضعهاالمبادئ التي تم   -ثالثا  

 رب األضرارالدائرة االبتدائية األوىل املبادئ املتعلقة جب وضعت، جرب األضرار بشأنلوبانغايف قرار   -9
 وحددت النهج الواجب اختاذه لتنفيذها. (05)لوبانغاللضحايا يف إجراءات قضية 

للقيام بذلك،  تطبيقهالقانون الواجب  أواًل إىل الدائرة األوىل أشارتبادئ، قيامها بوضع املعند   -02
تطبيق النظام األساسي بالدائرة تقم مل  (18)من نظام روما األساسي. 00على النحو املبني يف املادة 

أيضا إىل املعاهدات العاملية واإلقليمية  تأشار  الكنهو ، وحسباألساسي  (19)حملكمةا نظامو والقواعد 
حق من حقوق اإلنسان الراسخة هو ]كما[  التعويضاحلق يف إن " تشملاليت  (20)حلقوق اإلنسان،

                                                      
(17 )

 .07أنظر احلاشية رقم  

(18)
 من نظام روما األساسي ينص باآليت: 00. املادة 020املرجع نفسه، الفقرة   

 :احملكمة تطبقجيب أن ت  -0 
 اخلاصة اإلثبات وقواعد اإلجرائية والقواعد اجلرائم وأركان األساسي النظام هذا األول، املقام يف ( أ)

 باحملكمة؛
 الدويل القانون ومبادئ الواجبة التطبيق املعاهدات مناسبا، ذلك يكون حيثما الثاين، املقام يف )ب( 

 املسلحة؛ للمنازعات الدويل يف القانون املقررة املبادئ ذلك يف مبا وقواعده،
 العامل، يف القانونية للنظم الوطنية القوانني من احملكمة تستخلصها اليت للقانون العامة فاملبادئ وإال،)ج( 

 اجلرمية، على واليتها متارس أن عادهتا من اليت للدول الوطنية القوانني مناسبا، يكون حسبما ذلك، يف مبا
 واملعايري القواعد مع وال الدويل القانون مع وال األساسي النظام هذا مع املبادئ هذه تتعارض أال شريطة

 .دوليا هبا املعرتف
 .السابقة قراراهتا يف مفسرة هي آما القانون وقواعد مبادئ تطبق أن للمحكمة وزجي -0
 وأن .دولياً  هبا املعرتف اإلنسان حقوق مع متسقني املادة هبذه عمال القانون وتفسري تطبيق يكون أن جيب -2

  املادة من 3 الفقرة يف املعّرف النحو على اجلنس، نوع مثل أسباب إىل يستند ضار متييز أي من خاليني يكونا
 القومي األصل أو السياسي غري أو السياسي الرأي أو املعتقد أو الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو السن أو ،7
 .آخر وضع أي أو املولد أو الثروة أو االجتماعي أو اإلثين أو

(19)
 . 020جرب األضرار، الفقرة بشأن  لوبانغاقرار   

(20)
لذي يتضمن أحكاما تتعلق من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  2، نقاًل عن: املادة 027 املرجع نفسه،  

اخلاص  ةالدولي العهد( من 7)2املادة ؛ ألعمال تنتهك احلقوق األساسية"عالج فّعال"  حبق كل فرد إىل
من االتفاقية الدولية  2"، واملادة النفاذ واجبللتعويض  قاحلشري إىل "يي ذباحلقوق املدنية والسياسية وال

مناسب دل ض عایلتعو ]...[لتماسا إ إىل "نص على احلق ت يتللقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ال
ة ( من اتفاقية مناهض0)04املادة التمييز ]...["، و  هلذا كنتيجة ھلحقر ضرأي لة مناسبة عن دة عایترضأو 

قابل للتنفيذ  حق" املهينة اليت تنص علىنسانية أو ألإلالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
( من 0)00واملادة ، ممكن" جهومل أآيله على هتأدة عاإسائل ولك ذمناسب بما في دل وفي تعويض عا

ملمتلكات ويف التعويض املالئم، واملادة تشري إىل احلق اسرتداد ا والشعوب اإلنسانالميثاق األفريقي لحقوق 
لحرية لأو ما إىل خرق حلق  يؤديوضع الذي  ( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان اليت تدعو إىل0)22

 "عويض عادل للطرف املتضرر.دفع ت" وأن يتممعاجلته" أن تتم "

 "؛
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 (22)الدولية األخرى آليات املعاهداتمن  اإلرشاددائرة ال طلبت. باإلضافة إىل ذلك، (21)واألساسية"
 يف ذلك: ملسألة تعويضات الضحايا مباخصيصاً صممة امل

 (23)مبادئ األمم املتحدة األساسية؛ )أ(  

إعالن األمم املتحدة بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال )ب(  
 (24)؛السلطة

األطفال والشهود  ضحايا اجلرميةباملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة )ج( 
 (25)؛عليها

 (26)إعالن نريويب؛)هـ(  
القوات املسلحة صفوف  مبادئ كيب تاون وأفضل املمارسات بشأن جتنيد األطفال يف)و( 

 و (27)؛لجنود األطفال يف أفريقيالالتسريح وإعادة اإلدماج االجتماعي بشأن و 
 (28))ز( مبادئ باريس. 

لمحاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان، ل الفقهية االجتهاداتاالعتبار أخذت الدائرة بعني وأخريا،   -00
هذه القضية تتناول  اليت حقوق اإلنسان اهلامة (29)اآلليات واملمارسات الوطنية والدولية، وتقاريرو 

 (30).حتديداً 

                                                      
(21)

 .027جرب األضرار، الفقرة بشأن  لوبانغاقرار   

(22 )
 .نفسه املرجع 

(23)
لضحايا االنتهاكات اجلسيمة  والتعويضمبادئ األمم املتحدة األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف   

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، القرار رقم 
(A/RES/60/147 ،)21  0222آذار/مارس. 

(24)
إعالن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، القرار   

 .0227تشرين الثاين/نوفمرب  29(، A/RES/40/34رقم )

(25)
رمية والشهود عليها، واجمللس االقتصادي املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجل  

 .0227يوليو متوز/ 00 (2005/20) واالجتماعي لألمم املتحدة، القرار

(26 )
حقوق بشأن ، اليت اعت مد يف االجتماع الدويل والتعويضإعالن نريويب بشأن حقوق النساء والبنات يف االنتصاف  

 .0225آذار/مارس  00-02يف نريويب يف الفرتة من عقد ان، الذي والتعويضالنساء والبنات يف االنتصاف 

(27)
مبادئ كيب تاون وأفضل املمارسات، مت اعتماده يف الندوة بشأن منع جتنيد األطفال يف صفوف القوات املسلحة   

نيسان/أبريل  22-05، كيب تاون، اليونيسيف، وبشأن التسريح وإعادة اإلدماج االجتماعي للجنود األطفال يف أفريقيا
0225. 

(28)
املبادئ والتوجيهات بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة، اليونيسيف، شباط/فرباير   

0225. 

(29)
والتعويض وإعادة التأهيل لضحايا  اجلربدراسة بشأن احلق يف ، نقالً عن: 027جرب األضرار، الفقرة بشأن  لوبانغاقرار  

السيد ثيو فان بوفن، املقرر اخلاص  قبل التقرير النهائي املقدم من .االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية
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 :املبادئ التالية الدائرة خلصتعلى أساس ما تقدم،   -00
: جيب أن يعامل مجيع الضحايا بشكل عادل وعلى الكرامة، وعدم التمييز وعدم الوصم )أ(  

أن يوىل اهتمامًا خاصاً شاركوا يف إجراءات احملاكمة؛ جيب قد قدم املساواة بغض النظر عما إذا كانوا 
يف حالة من الضعف بصفة خاصة، مثل األطفال أو ضحايا العنف الذين  حتياجات الضحاياالوأولوية 

قوق اإلنسان، مبا حلكرامة و للاحرتام بيعامل الضحايا وجيب أن اجلنس؛ القائم على نوع العنف اجلنسي أو 
لضحايا والتمييز من لوصم الاملزيد من  وتاليفتعويضات وجيب منح  ؛ألمان واخلصوصيةاحقوق ذلك  يف

ضحايا من استلمها الأو فوائد مبنح تعويضات  وأن ال تتأثر جرب األضرار ؛وجمتمعاهتم احمللية عائالهتمقبل 
أو بطريقة بشكل غري منصف  إال أهنا ستؤخذ بعني االعتبار حىت ال يتم توزيع جرب األضرارئات أخرى هي

 (31).متييزية
: جيوز منح جرب األضرار للضحايا املباشرين وغري املباشرين، املستفيدين من جرب األضرار )ب( 

أي شخص حياول منع ارتكاب واحدة أو أكثر من و مبا يف ذلك أفراد عائالت الضحايا املباشرين؛ 
خمالفات، بغض النظر عما إذا   ناشئة عناجلرائم قيد االعتبار؛ وأولئك الذين أصيبوا بضرر شخصي 

 (32)كانوا شاركوا يف إجراءات احملاكمة؛ والكيانات القانونية.
وإجراءات جرب : ينبغي أن يكون ملبادئ الوصول إليهم وإمكانيةالتشاور مع الضحايا  )ج(  

األضرار هنجًا شاماًل للجنسني؛ ضحايا اجلرائم، سوية مع العائالت واجملتمعات احمللية ينبغي أن 
يكونوا قادرون على املشاركة يف مجيع مراحل عملية جرب األضرار مع الدعم الكايف؛ جيب أن يعطي 

ات للتعويضات أو منح قبل أي مشاركة يف إجراء املطلعةاملستفيدون من جرب األضرار املوافقة 
يدانية للوصول إىل األفراد املتضررين وجمتمعاهتم هي مسة أساسية لتقدمي املنشطة األتعويضات؛ 
؛ وجيب على احملكمة التشاور مع الضحايا بشأن مسائل جرب األضرار مثل هوية بالغةتعويضات 

 (33)املستفيدين واألولويات والعقبات اليت تعرتض منح جرب األضرار.

لضحايا العنف اجلنسي والعنف  املالئم جرب األضرار منح: ينبغي ضحايا العنف اجلنسي )د( 
متكني النساء للتيقن من جيب تنفيذ تدابري تراعي الفوارق بني اجلنسني  ؛القائم على نوع اجلنس

                                                                                                                                       

؛ احلق يف 0222يوليو متوز/ 22، (E/CN.4/Sub.2/1993/8)للجنة الفرعية لألمم املتحدة ملنع التمييز ومحاية األقليات، 
لمقرر لالتقرير النهائي  .ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسيةوإعادة تأهيل والتعويض  اجلرب

وسيادة  ؛0222يناير كانون الثاين/ 18، (E/CN.4/2000/62)شريف بسيوين إىل جلنة حقوق اإلنسان، م. اخلاص السيد 
 02،  (S/2004/616)ألمم املتحدة لع وما بعد الصراع، تقرير األمني العام القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات الصرا 

تقرير األمني العام لألمم و ، وسيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات الصراع وما بعد الصراع، 0224أغسطس آب/
 .0200أكتوبر تشرين األول/ 12، (S/2011/634)املتحدة، 

(30)
 .022-027األضرار، الفقرتني  جرببشأن  لوبانغاقرار   

(31)
 .020-022، 022-025املرجع نفسه، الفقرات،  

(32)
 .022-024، تنياملرجع نفسه، الفقر   

(33)
 جتدر اإلشارة إىل أن جزء من هذا القسم يتم استئنافه. ،022-020، تنياملرجع نفسه، الفقر   
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جرب تصميم وتنفيذ أوامر يف القيام بوعلى قدم املساواة  بشكل كبريملشاركة من ا والبنات
 (34)رار.األض
أي املتعلق بالسن وكذلك ضحايا أذى ال ؤخذ بعني االعتباري: جيب أن األطفال الضحايا )هـ( 
املتعلقة  جرب األضرارسرتشد مجيع قرارات تأن  جيب ؛بناتالبنني و يف تأثري اجلرائم على الفرق 

اختاذ تدابري  وينبغي ني؛اجلنسمشل  منظورعكس توينبغي أن  (35)اتفاقية حقوق الطفل،بباألطفال 
كما   جرب األضرار؛وإعادة تأهيل وإعادة إدماج اجلنود األطفال يف إجراءات  تطويرخاصة من أجل 

ضحايا وأولئك الذين يعملون ألطفال الل جرب األضرارتوفري معلومات مفهومة حول إجراءات  ينبغي
 (36)جرب األضرار. قراراتضحايا بشأن األطفال الوينبغي استشارة  ؛نيابة عنهم

هنج مجاعي  جيب استخدام جملموعات؛أو  ألفرادجيوز منح تعويضات  :جرب األضرارنطاق )و( 
جيوز منح تعويضات فردية ومجاعية يف  ؛اهلوية نيهولالضحايا اجمل للتيقن من وصول التعويضات إىل

 أن تقوم وينبغي؛ اجملتمعات ضمنفردية إثارة التوتر تتالىف التعويضات الجيب أن و  ؛نفس الوقت
على  وينبغي ؛الضحايا على أساس فردي ومجاعيالذي عاىن منه  مبعاجلة األذىاجلماعية  التعويضات

 (37).التعليم والتدريبو ، والسكنتقدمي اخلدمات الطبية وإعادة التأهيل العام،  تعتربحملكمة أن ا
من النظام  57املنصوص عليها يف املادة  إن أشكال جرب األضرار جرب األضرار:طرائق )ز( 

قد تكون أنواع والتعويض، وإعادة التأهيل، ال متثل قائمة حصرية.  ،احلقوق حتديدٌا رداألساسي، 
 ؛وقائية أو حتويلية أو تلك اليت يكون هلا قيمة رمزية ، مبا يف ذلكمالئمة جرب األضرارمن أخرى 

 ؛اجلرائم قبل وقوعظروفهم لضحايا ، استعادة الأن يشكل رد احلقوق، بأقصى حد ممكنوينبغي 
 وأن يكون ،مبا فيه الكفايةميكن حتديده كّمياً  االقتصادياألذى  عندما يكون التعويض اعتبار وينبغي
مجيع أنواع جيب تطبيق التعويض بشكل عام على  اً وأن تتوفر األموال مبا فيه الكفاية؛ ومتناسب اً مناسب

، ومن ضمن أمور أهيلالتيشمل إعادة جيب أن و  ؛واملعنوية وغري املادية اجلسديةالضرر مثل األضرار 
النفسية واالجتماعية أو تدابري إعادة اإلدماج املناسبة  اتتقدمي اخلدمات الطبية واملساعدأخرى، 

إدانات احملكمة  نشر جرب األضرار األخرى من شكالاأل تشملقد  ؛لضحايا جتنيد األطفال
للضحايا من قبل  الطوعي احلمالت التثقيفية، أو االعتذارو لتوعية نطاق واسع وا والعقوبات على

 (38).األشخاص املدانني
ويشكل : ينبغي أن يتلقى الضحايا تعويضات كافية ومالئمة تعويضات متناسبة وكافية )ح( 
واإلصابات واخلسائر واألضرار اليت  األذىمتناسبة مع  التعويضات املمنوحة، وينبغي أن تكون فوري

                                                      
(34)

 .022-025املرجع نفسه، الفقرات،   

(35)
 0ودخل حيز التنفيذ يف  0222تشرين الثاين/نوفمرب  02( املؤرخ 44/25اجلمعية العامة لألمم املتحدة ) قرار  

 .0222أيلول/سبتمرب 

(36)
 .002-002جرب األضرار، الفقرات بشأن  لوبانغاقرار   

  .000-005املرجع نفسه ...، ( 37)

(38 )
 .040-000املرجع نفسه ...،  
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إىل التعويضات هتدف أن وينبغي  ؛ظروف الضحاياللقضية ول عنياملاحملكمة يف ضوء السياق  حددهتا
املمارسات الثقافية  جرب األضرارتعكس  أن وينبغي ؛التوفيق بني الضحايا مع أسرهم واجملتمعات ككل

دعم الربامج ب تقوم جرب األضراروينبغي أن  ؛متكافئة احمللية دون أن تكون متييزية أو غري والعادات
 (39).االكتفاء الذايت على مدى فرتة طويلة من الزمن تكون ذاتاليت 

 أسسالصلة اليت تشكل  والعالقة السببية بني اجلرمية والضرر ذجيب أن ال تقتصر : املسببات)ط( 
عالقة بني على الضرر "املباشر" أو "اآلثار املباشرة"، بل جيب أن يكون هناك  جبرب األضرارملطالبة ا

يتم طلب جرب األضرار من رمية "السبب املباشر" للضرر الذي وأن تكون اجل" من أجل"ولكن/
 (40)أجله.
 اً كافييكون  الدائرة االبتدائية أن معيار "توازن االحتماالت" قررت : املعيار وعبء اإلثبات )ي( 

صعوبة اليف ضوء و عالوة على ذلك، و  (41).جرب األضرار ألمرإلثبات الوقائع ذات الصلة  اً تناسبوم
واملنهجي  الواسع ، وطبيعة النطاقطلباهتمالضحايا يف احلصول على أدلة لدعم  هايواجهاليت قد قد 

ي عترب بأنه تحديد املسائل الواقعية للتعويضات بكامله لهنجا مرنا  فإن للجرائم وأعداد ضحاياها،
  (42)اً.مناسب
ميس أو يتعارض مع  من شأنه أنشيء يف املبادئ املذكورة أعاله يوجد : ال حقوق الدفاع )ك( 

 (43).اكمة عادلة ونزيهةحملحقوق الشخص املدان 
على الدول األطراف أن تتعاون تعاونا كامال  يتعني: الدول وأصحاب املصاحل اآلخرين )ل( 
مبوجب نظام روما  أن جرب األضرارو  ومنح التعويضات؛ جرب األضرارذ أوامر منع إنفاذ أو تنفي وعدم

 ضحايا مبوجب معاهدات أخرى أولمع مسؤوليات الدول ملنح تعويضات ل يتعارضاألساسي ال 
 (44).قانون وطين مبوجب

املسؤول عن اختاذ مجيع التدابري الالزمة لنشر مبادئ  و: رئيس قلم احملكمة هنشر املبادئ )م( 
للتيقن تدابري الوينبغي اختاذ  ؛إجراءات التعويض شفافة وجيب أن تكونواإلجراءات؛  جرب األضرار

واحلصول  جرب األضرارإجراءات  حول املالئمويف الوقت  مفصالً  اً مجيع الضحايا إشعار يتلقى أن  من

                                                      
(39)

 .042-040املرجع نفسه ...،   

(40)
در اإلشارة إىل أن النتائج اليت توصلت إليها الدائرة االبتدائية يف هذا الصدد جتو  ،072-045املرجع نفسه، الفقرات،   

 هي حاليا قيد االستئناف.

(41)
 .422، أنظر أيضاً احلاشية رقم 072 املرجع نفسه، الفقرة  

(42)
الشخص أالستئماين للضحايا أو من أي مصدر آخر غري عندما يتم منح تعويضات من موارد الصندوق  خاصة  

در اإلشارة إىل أن النتائج اليت توصلت إليها الدائرة االبتدائية يف هذا جت. و 074-070الفقرات. املرجع نفسه، . املدان
 الصدد هي حاليا قيد االستئناف.

(43 )
 .077جرب األضرار، الفقرة بشأن  لوبانغاقرار  

(44)
 .075-072فقرات، املرجع نفسه، ال  



ICC-ASP/12/39 

9 39-A-081013 

 (45)تعويضات.أي على 

 جبر األضراربشأن  لوبانغاالتطورات الالحقة لقرار   -رابعا  

باإلضافة ضحايا يف اإلجراءات، ومشاركة ال، جرب األضرار بشأن لوبانغايف أعقاب قرار   -02
دعم االستئناف يف أوائل عام اخلاصة به لثائق وأودع الو السيد لوبانغا قد استأنف هذا القرار  إىل أن

كانون ي صدر يف  ذال ،يف أعقاب قرار دائرة االستئناف بشأن مقبولية االستئناف 0202
فضال عن بعض  أينبدامل تتعلق بكال واليت قضايا حمددة قيد االستئناففإن . 0200ديسمرب األول/

 أمور ضمن جرب األضرار،بشأن  لوبانغااإلجرائية املنصوص عليها يف قرار املسائل و  الكبريةاملسائل 
 :، هيأخرى

تتم املوافقة عليهم مشاركة جمموعات الضحايا احملتملة يف مرحلة جرب األضرار الذين مل  )أ( 
 للمشاركة يف احملاكمة؛

  رفض الطلبات الفردية للتعويضات بدون النظر يف استحقاقها؛ )ب( 

 إحالة إجراءات التعويض إىل دائرة ابتدائية جديدة؛ )ج(  

 تفويض الصالحيات إىل الصندوق أالستئماين للضحايا؛ )د(  

بني  الالزم بني جرائم ختضع لإلدانة و  الربطاإلثبات الواجب تطبيقه، مبا يف ذلك  معيار )هـ(  
 (42)من الضحايا. الضرر الذي عاىن

 مسألة جرب األضرار اجلماعية عن األضرار اليت يعاين منها اجملتمع؛ )و(  

 و احملليات املشار إليه يف حكم احملاكمة؛جلرب أضرار عدم وجود التحديد املزعوم  )ز(  

 (45)قرار عدم أمر السيد لوبانغا لدفع تعويضات. )ح(  

جبرب حول مسألة املبادئ املتعلقة  0202تزامن، استمرت املناقشات يف احملكمة يف عام وبشكل م -04
الضحايا واجملتمعات املتضررة والصندوق االستئماين  حولالضحايا يف إطار الفريق العامل يف الهاي  أضرار

                                                      
(45)

 .072-072املرجع نفسه، الفقرات،   

(46 )
  .40أنظر احلاشية رقم  

(47)
قرار وضع املبادئ  «(، دعما لالستئناف ضد ICC-01/04-01/06، رقم )أنظر املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو  

 7"، يف » 0200آب/أغسطس  5" الصادر عن الدائرة االبتدائية األوىل يف جرب األضرارواإلجراءات اليت ستطبق على 
(، "ذاكرة ICC-01/04-01/06، رقم )املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو؛ 27-00، الفقرات. 0202شباط/فرباير 

"، الصادر األضرار جربالدفاع عن السيد توماس لوبانغا يف الطعن ضد" قرار وضع املبادئ واإلجراءات اليت ستطبق على 
املدعي العام ضد. ؛ 022-7، الفقرات. 0202شباط/فرباير  7" يف 0200آب/أغسطس  5عن الدائرة االبتدائية يف 

(، وثيقة لدعم استئناف ضد "قرار وضع املبادئ واإلجراءات اليت ستطبق على 01/06-01/04، رقم )توماس لوبانغا دييلو
 .72-02، الفقرات. 0202اير فرب شباط/ 7، يف 0200أغسطس  5إصالح" 
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شر والسفري بالسفري بن ، 0200يف عام مت ، كما هذه املناقشاتيف تيسري  ضرار، وشاركجرب األو للضحايا 
ورقة حمكمة غري رمسية الهاي " يف إىل الفريق العامل . ونتيجة لذلك، قدمت احملكمةليونغومزإدواردو بيزارو 

 )48(."رب األضراربشأن مسألة املبادئ املتعلقة جب

 

 الخاتمة   -خامسا  

خطوة هامة حنو قيام احملكمة بإنشاء إطار شامل للمبادئ  جرب األضراربشأن  لوبانغال قرار شك  -15
، من نظام روما األساسي. وعلى النحو املبني يف 0الفقرة  57للضحايا وفقا للمادة  رب األضراراملتعلقة جب

من الوسائل القانونية  جرب األضرارهذا التقرير، أوجزت الدائرة جمموعة واسعة من املبادئ العامة بشأن 
األكثر موثوقية اليت ميكن أن ختدم كمصدر للقانون من أجل قرار نتائج و الدولية واإلقليمية ذات الصلة 

.احملكمة
(49)

 

، جيب أن تكون خاضعة للمراجعة طريقة وضعهاأي مبادئ من هذا القبيل، بغض النظر عن   -02
هناك على النحو املبني يف هذا التقرير، و حقوق مجيع أطراف الدعوى. مقابل أن تقاس ويلزم القضائية، 

الستئناف يف قضية يف الوقت الراهن إىل ا ختضعولكنها أيضًا مسائل مادية عددا من القضايا اإلجرائية 
االستئناف أي دائرة من دوائر  القرار الذي تتخذه، فإن ولكندائرة االستئناف للمحكمة.  أمام لوبانغا
وبانغا ضد قرار للسيد ل نتيجة االستئناف النهائيب اكون مرهونيمن املرجح أن هذه االستئنافات بشأن 

األمر إىل أن " ونظراً يجوز اعتبار استئناف التعويض موضع نقاش، فقرار اإلدانة،  مت إسقاطاإلدانة. إذا 
فيمكن التوقع بأن ، األمرإذا متت معاجلة هذه األمور يف هناية  (50)إدانته". يعتمد على وجود بالتعويض

دائرة  العتبارنتيجة يتم توضيح البعض من املبادئ اليت ختضع إىل االستئنافات احلالية بشكل أكرب 
 .ونتائجهااالستئناف 

جمموعة شاملة من املبادئ العامة املطبقة يف إجراءات  إنشاءيف اخلتام، ميكن اإلشارة إىل أنه يف   -05
سابقة قانونية متثل خطوة أوىل ضرورية حنو جمموعة  جرب األضراربشأن  لوبانغاقرار فقد كّون  (51)،لوبانغا

دائرة االستئناف من أجل  اليت مت التحقق منها بأهنا ضرورية من قبل جرب األضرارشاملة من املبادئ بشأن 
 اسي.النظام األس مبوجبضحايا اجلرائم  -لألشخاص األكثر تضررا  املالئمخلق اليقني القانوين 

                                                      
(48)

من قبل ممثل  0202أيار/مايو  02يف الفريق العامل يف الهاي . وقدم التقرير شفويا إىل 0202أيار/مايو  07بتاريخ   
 عن الرئاسة وتلتها جلسة لألسئلة واألجوبة.

(49)
  من النظام األساسي. 00أنظر املادة  

(50)
"قرار بشأن مقبولية ، (ICC-01/04-01/06 (A A2 A3 OA21)) ، رقمدييلوأنظر املدعي العام ضد توماس لوبانغا   

 جرب األضرارعلى  هاقيتطبيلزم املبادئ واإلجراءات اليت "القرار الذي أنشأ االستئناف ضد قرار الدائرة االبتدائية األوىل يف 
 .22الفقرة.  ،0200ديسمرب كانون األول/ 04، "زيد من اإلجراءاتاملاملتعلقة بسري  والتوجيهات

(51)
 .020، الفقرة جرب األضراربشأن  لوبانغا ات قرار أنظر  
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احملكمة يف "التقرير األول جلمعية الدول وعلى النحو الذي أشارت إليه وباإلضافة إىل ذلك،   -02
"(، الدروس املستفادة بند الدروس املستفادة )"تقرير بشأن 0200أكتوبر تشرين األول/ 02 يفاألطراف" 
وتعتزم  (53).أكرب من ذلكبشكل املسألة  يتم توضيح (52)فقدحاليا،  املعلقةحاالت أخرى  عند انتهاء

كما هو الهاي  يف بالتنسيق مع اجلمعية من خالل الفريق العامل  عمل مراجعة،احملكمة، يف تلك املرحلة، 
نظام متماسك من لستمر املتدوين اللمسائل املتنوعة اليت نشأت يف السوابق القضائية ألغراض ل، مالئماً 

 (54).األساسي من نظام روما 57تعويضات الضحايا وفقا للمادة 

____________ 

                                                      
(52)

 هذا يعتمد بالضرورة على ما إذا مت التوصل إىل إدانات.  

(
53

 ICC)مجعية الدول األطراف، إىل : الدروس املستفادة: التقرير األول للمحكمة الفريق الدراسي املعين باحلوكمة ( 

ASP/11/31/Add.1) ،23 /املبادئ  ،2 ، الفقرة)د( الدروس املستفادة"(، املرفقتقرير )" 0200أكتوبر تشرين األول"(
 الدراسي الفريقنتيجة لتيسري  0200أغسطس آب/هذا التقرير يف األصل إىل اجلمعية يف  مت تقدمي"(. جرب األضراروتقييم 

 اجلنائية". اإلجراءاتحول "تسريع 

"(، كما ورد يف تقرير املكتب بشأن جرب األضرار)"املبادئ وتقييم  3 رفق )د(، الفقرة.الدروس املستفادة، امل  تقرير( 54)
تشرين األول/أكتوبر  23(، ICC ASP/11/32لتعويضات، )لالضحايا واجملتمعات املتضررة والصندوق االستئماين للضحايا و 

، وما إذا كان ميكن أن تعاجل املبادئ بشأن الفردية واجلماعية جرب األضرار. وقد تشمل هذه ما يلي: 27، الفقرة. 0200
احملكمة أو أهنا ستحتاج إىل مزيد من التطوير على أساس كل حالة على حدة، وما إذا   على مدىيف وثيقة  جرب األضرار

 لضحايا من قبل قاض واحد.اتعويضات كان حمتمل بأن يتم التعامل ب


