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تقرير المحكمة والصندوق االستئماني للضحايا عن القواعد
*ألضرارلجبر الواجبة االتباع لتسديد 

ملخص تنفيذي

.جرب لألضرارطلبات اللجنة املتعلقة بالقواعد الواجبة االتباع لتسديد يتناول هذا التقرير
)؛ املضمون:١٣٨، الفقرة (ICC-ASP/12/15الطلب 

.جرب لألضرارتوفر احملكمة معلومات بشأن القواعد الواجبة االتباع فيما يتعلق بتسديد (أ)
حددت الدائرة ١لوبنغاقضية الصادر يف ٢٠١٢لعام جبرب األضرار املتعلق ويف قرارها(ب)

املنطبقة على تلك القضية، جبرب األضرار االبتدائية األوىل عددًا من املبادئ املتعلقة 
وأوضحت الدائرة أيضًا مجلة من املسائل املوضوعية واإلجرائية وحددت النهج الرئيسي 

االستئناف ما زالت جارية يف هذه القضية ن إجراءات الواجب توخيه لتنفيذها. بيد أ
ائية. ويتعذر اخللوص إىل نتائج 

ا الصندوق جرب لألضرار وعمومًا فإن تسديد (ج) االستئماين ، خاصة إذا ما ومىت ما اضطلع 
تكون حمكومة بالنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة فضًال عن األحكام القانونية للضحايا

ا.ذات  الصلة املتعلقة حبصانة احملكمة وامتيازا
ال يوفر اإلطار القانوين ، جبرب األضرارذات الصلة املقدرة املاديةوفيما يتعلق بتحديد (د)

للمحكمة أي توجيه ذي حجية يف هذا الصدد. ولذلك تعتزم احملكمة النظر يف هذه 
ضع مبادئ توجيهية عامة.املسألة توقعاً ملا تطرحه القضايا مستقبًال سعياً وراء و 

.CBF/22/7صدر سابقاً بوصفه الوثيقة*
املدعي العام ضد توماس لوبنغا ديلو، القرار املتعلق بتحديد املبادئ واإلجراءات الواجب تطبيقها على جرب ١

.٢٠١٢آب/أغسطس ٧، ICC-01/04-01/06-2904، األضرار
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وفيما خيص اسرتداد األصول، هناك مجلة من التحديات الرئيسية الواجب التصدي هلا على (ه)
صعيد اإلجراءات الداخلية للمحكمة وكذلك على صعيد تعاون الدول األطراف وهو 

تعاون يلعب دوراً حامساً.
من الئحة ٤٢والبند د اإلثبات من القواعد اإلجرائية وقواع٣-٩٨ومتشيًا مع القاعدة (و)

جبرب الصندوق االستئماين للضحايا، فيما يتعلق بالتكاليف اإلدارية لتنفيذ أمر صادر 
واملوارد اليت تستجيب ألي قرار من ، يتوجب أن يتوفر لدى أمانة الصندوق األهلية األضرار

املتأتية من الغرامات هذا القبيل، وال ينبغي أن تغطى التكاليف عن طريق اهلبات أو املوارد 
أو األموال املصادرة.
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مقدمة- أوًال 

، دعت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") احملكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٣يف أيلول سبتمرب - ١
بتنظيم حلقة مشرتكة للتفكري يف القواعد ذات الصلة بإرساء مقاربة مالية إىل املبادرة ("احملكمة") 
ا الثانية والعشرين وذكرت ما يلي:رب لألضرارجأولية لتسديد  وتقدمي تقرير إليها يف دور

ايتها يف وقت "[...] ومن املتوقع أن تصل القضايا البالغة حاليًا مرحلة االستئناف  إىل 
، إذا ما ومىت ما انطبق ذلك. جرب لألضرارقريب، وقد يلزم احملكمة عندئذ أن تنظر يف دفع 

ال وبالتايل  وليس هلذا اإلجراء  ج مايل كان يستحيل انتهاجاملبتكر ما يعادله يف هذا ا
٢أويل بشأنه."

وبناء على طلب اللجنة، تعرض احملكمة، بالتشارك مع الصندوق االستئماين للضحايا - ٢
جرب ("الصندوق االستئماين") هذا التقرير على اللجنة بشأن القواعد الواجبة االتباع لتسديد 

.لألضرار

خلفية- ثانياً 

لوبنغاالصادر في قضية بجبر األضرارالقرار المتعلق -ألف
قرار هلا حيدد ، أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل ("الدائرة") أول ٢٠١٢آب/أغسطس ٧يف - ٣

توما لوبنغا ديلواملدعي العام ضد يف قضية جرب األضراراملبادئ واإلجراءات الواجب تطبيقها على 
"). وأرسى هذا القرار املهم مجلة من املبادئ لوبنغاالصادر يف قضية جبرب األضراراملتعلق ("القرار 
ووضح مجلة من املسائل املوضوعية واإلجرائية لوبنغايف قضية الواجبة التطبيقجبرب األضراراملتعلقة 

راءات والسيد وحدد النهج األساسي الواجب توخيه يف تنفيذها. إال أن الضحايا املشاركني يف اإلج
يف قضية لوبنغا وهناك مجلة من جبرب األضرارلوبنغا نفسه طعنوا يف عدد من جوانب القرار املتعلق 

الرتتيبات ذات الصلة باملوضوع تنتظر البت فيها رهنًا مبناقشة ممكنة وتوجيه يصدر عن دائرة 
ذا التقرير للمبادئ يف اويرد ملخص ٣االستئناف. جبرب بيق يف القرار املتعلق الواجبة التطملرفق 

فضًال عن املسائل الرئيسية اليت هي حمل االستئناف يف الظرف لوبنغاالصادر يف قضية األضرار
٣الراهن.

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية عشرة، ٢
لد الثاين، اجلزء باء، (واردة أصًال باعتبارها ،)ICC-ASP/12/20(٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨-٢٠الهاي،  ا

ICC-ASP/12/15 ١٣٨)،الفقرة.
ة االستئناف إىل للبت يف الطعون املتعلقة جبرب األضرار إذا ما مت تأكيد اإلدانة الصادرة حبق لوبنغا ال حتتاج دائر ٣

أثناء االستئناف.
تشرين ٨، ICC-ASP/12/39انظر أيضًا تقرير احملكمة بشأن املبادئ ذات الصلة جبرب األضرار الضحايا، ٣

.٢٠١٣األول/ أكتوبر 
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المبدأ واألحكام واإلجراءات المرشدة للصندوق االستئماني-باء
ة للمحكمة فضالً حمكوم، على العموم بالنظام املايل والقواعد املاليجرب لألضرارإن تسديد - ٤

ا. والبنود الواردة يف النظام  عن األحكام القانونية ذات الصلة املتعلقة حبصانات احملكمة وامتيازا
باملسامهات الطوعية تتسم، بوجه خاص، بأمهيتها بالنسبة للصندوق املايل والقواعد املالية املتعلقة 

٤.االستئماين للضحايا

االستئماين للضحايا مها بصدد االنتقال إىل املعايري مث إن احملكمة وكذلك الصندوق - ٥
احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت تضع معايري حماسبية جديدة وموحدة.

تسدد للمنظمات الشريكة يف التنفيذ يف إطار الوالية املتعلقة وإلدارة املنح واملدفوعات اليت - ٦
يستخدم الصندوق االستئماين للضحايا ٥ياللضحاباملساعدة اليت يقدمها الصندوق االستئماين 

ويتيح هذا النظام للصندوق االستئماين التصرف يف املسامهات الطوعية إلدارة املنح.SAPنظام 
املخصصة وغري املخصصة اليت تقدمها الدول األطراف أو أية هبة خاصة وإجراء املدفوعات 

للمنظمات الشريكة يف التنفيذ.
إلدارة املنح يف جمال SAPباستخدام نفس النظام للضحيةتئماين وسيقوم الصندوق االس- ٧

وسيستفيد من اخلربة اإلجيابية السابقة املكتسبة يف إطار الوالية جبرب األضرارتنفيذ األوامر املتعلقة 
املتعلقة باملساعدة.

بجبر األضرارالمادية ذات الصلة المقدرةالتطورات المتعلقة بتحديد - ثالثاً 

املتعلق ICC-ASP/11/Res.7ت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية")، يف قرارها عمد- ٨
عوز املتهمني لغرض تقدمي املساعدة القانونية هو ن، إىل "التذكري بأن إعالوجرب األضراربالضحايا 

وهو أمر مرتوك لصدور قرار ، جرب لألضرارأمر ال صلة له بقدرة الشخص املدان على تقدمي 
كل حالة بعينها، وطلبت كذلك إىل احملكمة أن تستعرض هذه املسألة وأن تقدم قضائي بشأنه يف

ا الثانية عشرة" قدمت وبناء على ذلك، ٦.تقريرًا عن ذلك إىل مجعية الدول األطراف يف دور
من أجل ٧"جرب لألضراراحملكمة "تقريرها إىل احملكمة حول معايري حتديد املقدرة املادية على تقدمي 

ملتهم جرب لألضراراملتعلقة بتحديد القدرة املادية على تقدمي األضواء على املسائل القانونية إلقاء 

من النظام المالي والقواعد ٤- ٧إلى البند ٢- ٧، البند ٢- ١٠٧، القاعدة ٧؛ البند ١- ١٠٦، القاعدة ٥- ٦، ٦البند ٤
المالیة.

انظر النظام املايل للصندوق االستئماين للضحايا.٥
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك، ٦

لد األول، اجلزء ثالثاً،(ICC-ASP/10/20)٢٠١١ن األول/ ديسمرب كانو ٢١- ١٢ ، ا
ICC-ASP/10/Res.3 ٣، الفقرة.

تشرين ٨، ICC-ASP/12/40تقرير احملكمة حول معايري حتديد املقدرة املادية املتاحة املتعلقة جبرب األضرار، ٧
.٢٠١٣األول/أكتوبر 
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بتقييم مقدرة وحبث هذا التقرير، بوجه خاص، املسائل ذات الصلة ٨ألغراض جرب األضرار.
.جرب لألضرارالشخص املدان على تقدمي 

رد ذكره يف نظام روما األساسي والحظت احملكمة أن مصطلح "العوز" يف حد ذاته ال ي- ٩
من ٧٥مبقتضى املادة جرب لألضرارمن املعايري اخلاصة بتسديد ألساسي") وما هو جبزء ("النظام ا

يف مرحلة مهمة جرب لألضرارالنظام األساسي. وتقييم القدرة املادية للشخص املدان على تقدمي 
تنفيذ أمر صادر جبرب األضرار صادر حبق شخص مدان.

وعلى حني أن قلم احملكمة وضع معايري لتحديد ما إذا كان املشتبه به أو الشخص املدان -١٠
من القواعد اإلجرائية ٩٠و٢١أو الضحية أهًال للحصول على مساعدة قانونية عمًال بالقاعدتني 

ال تتوفر معايري لتحديد املقدرة املادية للشخص املدان من زاوية جرب األضرار.٩وقواعد اإلثبات
جرب حىت اآلن على احملكمة تعىن بتحديد املقدرة املادية يف سياق والقضية الوحيدة املطروحة 

، اليت الحظت فيها احملكمة أنه مت اخللوص إىل أن السيد لوبنغا "شخص لوبنغاهي قضية األضرار
الوقوف "أن ال أصول وال ممتلكات متمعوز" أثناء اإلجراءات االبتدائية وتبني باإلضافة إىل ذلك

١٠."جرب األضرارعليها وميكن استخدامها ألغراض 

يف أن يواجه يف مقبل القضايا تقييم النظر يف هذه املسألة توقعًا واحملكمة جاهدة يف سبيل -١١
املقدرة املادية للشخص املدان لغرض إنفاذ أمر صادر يف شأنه جبرب األضرار.

استرداد األصول-رابعاً 

، تعتمد احملكمة يف معظم األحيان على مساعدة يد وجتميد األصولفيما يتعلق بتحد-١٢
ا متلك سبل حمدودة  ا يف حد ذا وتعاون الدول األطراف والدول غري األطراف بالنظر إىل أ
للتعرف على األصول النقدية أو املمتلكات. وعمليات التحقيق العاملي النطاق اهلادفة إىل حتديد 

اوتتبع األصول وجتميدها أو اية املطاف مستحيلة دون التعاون الشامل والكفؤ مصادر يف 
والذي ال تشوبه شائبة من جانب الدول األطراف والدول غري األطراف.

من النظام األساسي على الدول األطراف التزامات تتعلق بأمور منها ٩٣تفرض املادة -١٣
متلكات واألدوات املتعلقة باجلرائم املساعدة يف "حتديد وتعقب وجتميد أو حجز العائدات وامل

ا يف النهاية، دون املساس حبقوق األطراف  الثالثة احلسنة النية". وفيما يتعلق جبرب لغرض مصادر
) من النظام األساسي بأن التزامات الدول األطراف ال ختتلف عن ٥(٧٥األضرار، تفيد املادة 

صل بإنفاذ تدابري التغرمي واملصادرة.فيما يت١٠٩االلتزامات املنصوص عليها يف املادة 

يكون مضلًال يف سياق جرب األضرار حيث إن هذا املصطلح يرتبط يُرى أن استخدام مصطلح "العوز" ميكن أن ٨
حصرًا بتحديد استحقاق األموال لغرض التمثيل القانوين أثناء اإلجراءات القضائية اليت تقدمها احملكمة عمًال بنظام 

) (د) من نظام روما األساسي.١(٦٧املساعدة القانونية اليت تقدمها طبقاً للمادة 
) األساس القانوين يف نظام روما األساسي لتقدمي املساعدة القانونية ١(٦٧) (ج) و٢(٥٥ترسي املادتان٩

من النظام األساسي للمحكمة.٨٥- ٣٣لألشخاص الذين ال ميلكون املقدرة املادية الكافية على الدفع. انظر أيضاً البنود 
.٢٦٩، الفقرة لوبنغاالقرار املتعلق بقضية جرب األضرار يف قضية ١٠
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كافة اخلطوات الضرورية الكفيلة بتنفيذ هذه األوامر. ومع ذلك وجيب على الدول أن تتخذ  -١٤
فإن األصول اليت تشملها أوامر املصادرة املؤقتة ال تنقل إال لتطبيق أوامر اجلرب النهائية إذا ما مت 

ط بيان أن األصول ميلكها ويتحكم فيها الشخص . وال جيب فقصرامةعبء إثبات أشد استيفاء 
املدان مبا ال يدع جماًال للشك ولكن أيضًا أن العائدات واملمتلكات أو األصول متأتينة بصورة 

١١مباشرة أو غري مباشرة من اجلرائم اليت اقرتفها الشخص املدان يف قضية بعينها.

كفالة جرب األضرار اليت اون ما يتمثل يف  ومن التحديات الرئيسية اليت تواجه على صعيد التع-١٥
تلحق بالضحايا مبا يف ذلك:

األوامر الصادرة باختاذ تدابري "محائية" أو أولية القدرة على تأمني كفاءة تطبيق وإنفاذ (أ)
للمحافظة على األصول؛

دي وغري تنفيذ األوامر النهائية الصادرة جبرب األضرار مبا يف ذلك األوامر ذات الطابع النق(ب)
من النظام األساسي؛١٠٩النقدي مبقتضى املادة 

املسؤولية املؤسسية امللقاة على عاتق احملكمة واملتمثلة يف رصد تنفيذ األوامر الصادرة جبرب (ج)
األضرار.

للدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية باألمر باختاذ "تدابري وقائية" ويسمح النظام األساسي -١٦
ور أمر بالقبض أو استدعاء باحلضور أو حاملا تصدر إدانة حبق شخص، ولكن أيضاً على إثر صد

وعلى افرتاض أن الدول ترغب يف التعاون يلزم أن توضع التشريعات ١٢لغرض إجراء املصادرة.
لتعزيز التعاون.احمللية املالئمة واآلليات اإلجرائية 

اهليئات املسؤولة عن تلقي وتنفيذ وهذا يشمل على سبيل الذكر ال احلصر (أ) تسمية -١٧
ا قبل تلقيها ألي  طلبات التعاون (ب) كفالة أن تكون هذه اهليئات ملمة إملامًا جيدًا مبسؤوليا
طلب فعلي، (ج) توضيح اإلجراءات الداخلية من أجل اإلعالن رمسيًا عن تلقي الطلبات 

األولوية على كون هذه الطلبات هلا واالستجابة هلا مبا يف ذلك دور اهليئات احمللية و(د) تبيان  
الطلبات احمللية أو طلبات البلد الثالث.

تسديد الشخص المدان لمكافئات دفعها الصندوق االستئماني-خامساً 

إصدار أمر ) من النظام األساسي "٢(٧٥تالحظ احملكمة أن الدائرة خمولة مبوجب املادة -١٨
ئمة من أشكال جرب األضرار عن طريق الصندوق مباشر ضد شخص مدان حتدد فيه أشكاًال مال

أمرًا بتسديد جرب لألضرار صدر حبق شخص مدان ال االستئماين". وميكن أن يكمل هذا األمر 
ميلك اإلمكانيات الضرورية لتسديد املكافأة وقت صدور احلكم النهائي. ويف هذه احلالة جيوز 

من ٥٦استخدام "موارده األخرى" طبقاً للبند و للدائرة أن تصدر أمراً بتدخل الصندوق االستئماين 
النظام املايل للصندوق االستئماين للضحايا. ويالحظ الصندوق أن هذا التسديد ميكن النظر إليه 

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.١٤٧القاعدة ١١
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٩٩) من نظام روما األساسي، والقاعدة ٤(٧٥، واملادة ه) ٣(٥٧املادة ١٢
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باعتباره سلفة تقدم يف احلالة اليت يُرى فيها أن الشخص املدان شخص معوز، وميكن سداد هذه 
ص املدان.السلفة إىل الصندوق االستئماين من قبل الشخ

وتقوم هيئة الرئاسة، مدعومة من طرف املسجِّل، برصد احلالة املالية للشخص احملكوم عليه -١٩
١٣على أساس متواصل بغية إنفاذ أوامر منها األوامر املتعلقة جبرب األضرار.

استخدام موارد الصندوق االستئماني للضحايا لتكملة أوامر بجبر األضرار-سادساً 

من نظام الصندوق االستئماين للضحايا على أن يقوم جملس اإلدارة ٥٦د ينص البن-٢٠
للصندوق االستئماين "بتحديد ما إذا كان من الواجب أن تستكمل املوارد املتحصلة من 

وارد األخرى للصندوق االستئماين" وحييط احملكمة علماً بذلك"؛ واملب"مدفوعات اجلرب 
ساعدة] يبذل جملس اإلدارة املساعي املعقولة إلدارة دون اإلخالل [بواليته املتعلقة بامل

الصندوق مع مراعاة احلاجة إىل توفري املوارد املناسبة الستكمال املدفوعات املتحصلة 
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ٩٨من القاعدة ٤و٣مبوجب القاعدتني الفرعيتني 

[...]".١٤

إلجرائية وقواعد اإلثبات الدائرة صالحية) من القواعد ا٣(٩٨متنح القاعدة -٢١
"األمر مبنح مكافأة [...] لشخص مدان من خالل الصندوق االستئماين حيثما جيعل عدد 

الضحايا ونطاق وأشكال وطرائق جرب األضرار منح مكافأة مجاعية أنسب."
طة األمر جبرب ينبغي أن تطبق القواعد واللوائح الناظمة بشكل يضفي على الدائرة املعنية سل-٢٢

األضرار من خالل الصندوق االستئماين فيما يتصل مبسؤولية جملس إدارة هذا الصندوق عن تقييم 
جبرب األضرار. ويعمد جملس اإلدارة، يف هذا الصدد، إىل "بذل مساع إمكانية وكيفية تكملة أمر 

ن أجل تكملة أمر صادر م١٥معقولة إلدارة الصندوق آخذاً بعني االعتبار ضرورة توفري موارد كافية"
١٦جبرب األضرار.

التكاليف اإلدارية لجبر األضرار- سابعاً 

من نظام الصندوق االستئماين للضحايا اليت تنص "أن تكرس موارد ٤٢متشيًا مع البند -٢٣
اجلرائم املشمولة باختصاص احملكمة [...]"، ويالحظ الصندوق االستئماين لفائدة ضحايا 

بتنفيذ أمر جبرب األضرار يلزم أن حتّمل على أن أية تكاليف إدارية هلا صلة الصندوق االستئماين
من الغرامات أو ميزانية أمانة الصندوق االستئماين وليس عن طريق اهلبات أو املوارد املتأتية 

من الئحة احملكمة.١١٧و١١٦و١١٣من الئحة قلم احملكمة والبنود ١١٣البند ١٣
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP4-Res-03-ENG.pdf(emphasis added):انظر١٤

من نظام الصندوق االستئماين للضحايا.٥٦البند ١٥
ذه املسألة يف قرار جرب األضرار الصادر حبق عن الداانظر القرار الصادر ١٦ ، لوبنغائرة االبتدائية والنتائج املتعلقة 

.٢٧٣-٢٧٠الفقرات 
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عمليات املصادرة. وتبعًا لذلك يلزم أن تتوفر يف أمانة الصندوق االستئماين الكفاءة واملوارد الالزمة
ا احملكمة جلرب األضرار.لالستجابة ألي قرار صادر مبنح مكافآت  تأمر 

خاتمة- ثامناً 

سابقة لوبنغاجبرب األضرار الصادر حبق مثلما جرى بيانه يف هذا التقرير، أوجد القرار املتعلق -٢٤
رب األضرار شاملة من القواعد املتعلقة جبقانونية متثل اخلطوة الضرورية األوىل صوب إرساء جمموعة 

وتوفر أيضاً التوجيه خبصوص كيفية التطرق جلرب األضرار من زاوية مالية.
ويف انتظار ما ستسفر عنه الطعون يف هذه القضية تقوم احملكمة وكذلك الصندوق -٢٥

خطوات ضرورية إلنشاء إطار لتنفيذ قرارات صادرة جبرب األضرار االستئماين للضحايا باختاذ أية 
القضية أو يف غريها.سواء يف هذه 
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مرفق

.لوبنغابجبر األضرار الصادر بحق المبادئ التي أرساها القرار المتعلق 
الصادر حبق لوبنغا، األضراركما الحظت الدائرة االبتدائية األوىل يف القرار املتعلق جبرب 

النظام األساسي") حكمًا أساسيًا يف اإلطار العام من نظام روما األساسي ("٧٥تعترب املادة 
) من النظام األساسي على ما يلي:١(٧٥وتنص بوضوح املادة املتعلق جبرب األضرار.

"تضع احملكمة مبادئ فيما يتعلق جبرب األضرار اليت تلحق بالضحايا أو فيما خيصهم مبا يف 
األساس، جيوز للمحكمة أن حتدد ورد االعتبار. وعلى هذاوجرب األضرارذلك رد احلقوق 

يف الظروف االستثنائية، نطاق ومبادئ أي ضرر يف حكمها، عند الطلب أو مببادرة منها 
أو خسارة أو أذى يلحق بالضحايا أو فيما خيصهم، وأن تبّني املبادئ اليت تصرفت على 

أساسها."
وقواعد اإلثبات من القواعد اإلجرائية٩٨و٨٧باإلضافة إىل ذلك، تشكل القاعدتان 

تعىن بتقييم جرب األضرار وتشري ٩٧جزءاً ال يتجزأ من اإلطار القانوين املتعلق جبرب األضرار. فاملادة 
إىل أنه من خالل النظر يف نطاق ومدى أي ضرر حاصل أو تلف أو إصابة "جيوز للمحكمة أن 

لك مناسبًا أو على توفر جربًا لألضرار على أساس فردي أو على أساس مجاعي مىت ما رأت ذ
ا "يف حتديد نطاق  األساسني كليهما." وهلذا الغرض، جيوز للمحكمة أن تعني خرباء ملساعد

ؤالء وأن تقرتح  خيارات ومدى أي ضرر حاصل أو تلف أو إصابة تلحق بالضحايا أو فيما يتعلق 
٩٨ضى القاعدة شىت تتعلق مبا يناسب من أنواع وطرائق جرب الضرر." باإلضافة إىل ذلك ومبقت

، "جيوز للمحكمة أن تأمر لوبنغا) من القواعد املذكورة وفيما يتصل باإلجراءات املتعلقة بقضية ٣(
جبرب األضرار اليت تلحق بشخص مدان تتم من خالل الصندوق االستئماين للضحايا حيثما جيعل 

."اجلرب اجلماعي أنسبعدد الضحايا ونطاق وأشكال وطرائق جرب الضرر 
من النظام األساسي (موجز ٢١ت الدائرة القانون الواجب التطبيق عمًال باملادة وحدد

أعاله). وقد قامت بالنظر الشامل يف جمموعة عريضة من الصكوك الدولية اليت ُوضعت خصيصاً 
ملسألة جرب أضرار الضحايا. كما وضعت الدائرة يف اعتبارها السوابق القضائية على صعيد حماكم 

اإلقليمية واآلليات واملمارسات الوطنية والدولية وتقارير حقوق اإلنسان املهمة اليت حقوق اإلنسان
املبادئ التايل ذكرها:تتطرق حتديداً هلذه املسألة. وعلى هذا األساس عمدت الدائرة إىل وضع 

: ينبغي معاملة مجيع الضحايا على أساس من اإلنصاف الكرامة: عدم التمييز وعدم الوصم(أ)
أم مل يشاركوا؛ وينبغي اواة بغض النظر عما إذا كانوا قد شاركوا يف إجراءات احملاكمة واملس

إيالء االهتمام اخلاص واألولوية الحتياجات الضحايا ذوي الوضع اهلش كاألطفال أو 
ضحايا العنف اجلنسي أو العنف القائم على أساس جنساين؛ ويعامل الضحايا معاملة 

م من حقوق اإلنسان مبا يف ذلك احلق يف األمن على متسمة حبفظ كرامتهم وما هل
الشخص واخلصوصية؛ وينبغي أن مينح جرب الضرر مع تفادي وصم الضحايا من جديد 

م احمللية؛ وال ينبغي املساس جبرب األضرار  بداعي والتمييز ضدهم من قبل أسرهم وجمتمعا
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ذ بعني االعتبار حىت تلقي الضحايا مكافآت أو مزايا من جهات أخرى وإن كانت ستؤخ
ال تتسم عمليات جرب األضرار باالجحاف أو بالتمييز.

ميكن أن مينح جرب الضرر ملن هم ضحايا بصورة مباشرة وغري :املنتفعون جبرب األضرار(ب)
مباشرة مبا يف ذلك أفراد األسرة ملن هم ضحايا بصورة مباشرة، وأي شخص حاول منع 

م جرمية أو أكثر من أن ترتكب من ا جلرائم اليت هي قيد النظر؛ وأولئك الذين حلقت 
أضرار نتيجة للجرائم املرتكبة بغض النظر عما إذا كانوا قد شاركوا يف إجراءات احملاكمة أم 

مل يشاركوا، والكيانات القانونية.
ينبغي أن تشتمل مبادئ وإجراءات جرب األضرار :إمكانية الوصول والتشاور مع الضحايا(ج)

ج م احمللية يراعي كال اجلنسني؛ وينبغي متكني على  ضحايا اجلرائم، هم وأسرهم وجمتمعا
من املشاركة يف عملية جرب األضرار برمتها مع توفري ما يكفي من الدعم هلم، وينبغي أن 
يعرب املتلقون جلرب األضرار عن موافقتهم النرية قبل مشاركتهم يف أية إجراءات جلرب األضرار 

م احمللية مسة أساسية أو قرار يف  هذا الشأن؛ وتعترب أنشطة التوعية اليت متس األفراد وجمتمعا
تضفي على جرب األضرار أمهية خاصة؛ وينبغي للمحكمة أن تتشاور مع الضحايا حول 
مسائل جرب األضرار من قبيل حتديد هوية املستفيدين واألولويات والعراقيل اليت تواجه يف 

سبيل تأمني جرب الضرر.
من جرب األضرار لضحايا العنف اجلنسي : ينبغي توفري ما يالئم ضحايا العنف اجلنسي(د)

والعنف اجلنساين؛ وينبغي أن تتخذ تدابري تراعى فيها املسائل اجلنسانية وتتخذ بغرض 
متكني النسوة والبنات من املشاركة مشاركة مهمة وعلى قدم املساواة يف تصميم وتنفيذ 

جبرب األضرار.األوامر املتعلقة 
: جيب أن يؤخذ بعني االعتبار األذى املرتبط بالعمر الذي يلحق الضحايا األطفال(ه)

بالضحايا فضًال عن أي تأثري للجرائم على األوالد والبنات؛ وينبغي أن تسرتشد كافة 
قرارات جرب الضرر املتعلقة باألطفال مبا هو وارد يف اتفاقية حقوق الطفل وينبغي أن تنطوي 

لى بعد يراعى فيه نوع اجلنس؛ وينبغي أن تتخذ تدابري خاصة لنماء اجلنود األطفال ع
اءات اليت تتخذ بشأن جرب األضرار.وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اإلجر 

ج نطاق جرب األضرار(و) موعات؛ وينبغي انتهاج  : ميكن أن يتاح جرب األضرار ألفراد أو 
رار لضحايا مل يُتعرف عليهم؛ وميكن إيتاء جرب األضرار مجاعي يكفل مشول جرب األض

بصورة فردية ومجاعية يف آن معاً؛ وينبغي أن يتجنب جرب األضرار بصورة فردية خلق توترات 
تمعات احمللية؛ وينبغي أن  تتناول عمليات جرب الضرر بصورة مجاعية األذى الذي داخل ا

د سواء؛ وينبغي أن تفكر احملكمة يف حلق بالضحايا على أساس فردي ومجاعي على ح
توفري خدمات طبية وعمليات إعادة تأهيل وإسكان وتربية وتدريب.

أال من النظام األساسي ٧٥: إن أشكال جرب األضرار املبينة يف املادة طرائق جرب األضرار(ز)
واع أخرى وإعادة التأهيل ال متثل قائمة حصرية. فهناك أنوجرب األضراروهي إعادة االعتبار 

أو من جرب الضرر قد تكون مناسبة مبا يف ذلك األشكال ذات القيمة الرمزية أو الوقائية 
اإلصالحية؛ ورد االعتبار يتوجب أن يتم، ما أمكن، على أساس العودة بالضحايا إىل 
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حيثما يكون جرب األضراراجلرائم؛ وينبغي التفكري يف اقرتافاألوضاع اليت كانوا عليها قبل 
االقتصادي ممكن التقييم ويكون مناسبًا وتناسبيًا وينبغي أن تكون هناك أموال ى األذ

بصورة عامة على كافة أنواع األذى اجلسمي والنفسي جرب األضرارمتاحة؛ وينبغي تطبيق 
واألذى غري املادي؛ وينبغي أن تشمل إعادة التأهيل أمورًا منها توفري اخلدمات الطبية 

جتماعية وتدابري إعادة التأهيل املناسبة للضحايا من األطفال الذين واملساعدة النفسية واال
يصدر عن مت جتنيدهم؛ وميكن أن تشمل أشكال أخرى من جرب الضرر التنويه والتوعية مبا 

احملكمة من إدانات وأحكام وعن طريق احلمالت الرتبوية أو االعتذار الطوعي من قبل 
األشخاص احملكوم عليهم لضحاياهم.

يكون مالئماً : ينبغي أن يتلقى الضحايا جربًا ألضرارهم جرب الضرر بصورة تناسبية وكافية(ح)
ومتناسبًا وسريعاً؛ وينبغي أن تكون القرارات املتعلقة جبرب األضرار اليت تصدر متناسبة مع 

يف سياق قضية األذى الالحق بالضحية واإلصابة واخلسارة والتلف الذي تثبته احملكمة 
الظروف احمليطة بالضحايا؛ وينبغي أن يستهدف جرب الضرر مصاحلة الضحايا مع بعينها و 

م احمللية بصورة عامة. ويتوجب أن تعكس عمليات جرب الضرر املمارسات  أسرهم وجمتمعا
الثقافية والعرفية احمللية بعيدًا عن التمييز والالمساواة؛ وينبغي أن تدعم عمليات جرب الضرر 

الستدامة على مدى فرتة متطاولة من الزمن.باالربامج املتسمة 
ال ينبغي أن تقتصر رابطة السببية بني اجلرمية واألذى احلاصل وهي رابطة تشكل : السببية(ط)

اآلثار املباشرة"؛ بل ينبغي أن أساس املطالبة جبرب الضرر مقتصرة على األذى "املباشر" أو "
يف األذى الذي تتم السبب املباشر"تكون عالقة واضحة ويتعني أن تكون اجلرمية هي "

بصدده املطالبة جبرب األضرار.
بتدائية إىل أن معيار "توازن االحتماالت" معيار  : انتهت الدائرة االمعيار وعبء اإلثبات(ي)

كاف ومتناسب إلثبات الوقائع ذات الصلة بأمر صادر جبرب األضرار. عالوة على ذلك 
اجهها الضحايا يف تأمني األدلة الداعمة لدعواهم فإن وعلى ضوء املصاعب اليت ميكن أن يو 

جًا مرنًا كليًا يف الطابع  الواسع النطاق واملنهجي للجرائم وعدد الضحايا فيها رئي أن 
ج  مناسب.حتديد املسائل الواقعية لغرض جرب األضرار إمنا هو 

حبقوق الشخص ينطوي على مساس : ال شيء فيما ورد أعاله من مبادئ حقوق الدفاع(ك)
املدان يف حماكمة منصفة وحمايدة أو هو متعارض مع تلك احلقوق.

: إن الدول األطراف ملتزمة بالتعاون تعاونًا كامًال وعدم الدول وأصحاب املصاحل األخرى(ل)
إنفاذ أو تطبيق أوامر وقرارات جبرب األضرار؛ كما أن جرب األضرار اليت ينص عليها نظام منع 

إصدار قرارات جبرب ضرر الضحايا ال تشكل تدخًال يف مسؤوليات الدول روما األساسي 
مبقتضى معاهدات أو قوانني وطنية أخرى.

إن مسجل احملكمة مسؤول عن اختاذ كافة التدابري الضرورية للدعاية : الدعاية للمبادئ(م)
تتخذ هذه اإلجراءات شفافة، وينبغي أن ملبادئ وإجراءات جرب الضرر؛ وينبغي أن تكون 

إجراءات لكفالة امتالك كافة الضحايا معلومات مفصلة وحسنة التوقيت عن إجراءات 
ذا اجلرب. جرب الضرر وسبل احلصول على قرارات 
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ويف القرار الذي اختذته، أقرت الدائرة االبتدائية األوىل خطة تنفيذ خبمس خطوات جلرب 
اء على طلب الدائرة:األضرار كان الصندوق االستئماين للضحايا قد عرضها بن

أوًال، يتعني على صندوق الضحايا ومسجل احملكمة ومكتب احملامي العام للضحايا وفريق (أ)
من اخلرباء متعددي التخصصات أن حيددوا أي املواقع ينبغي أن تشارك يف عملية جرب 

كم األضرار يف القضية الراهنة (مع التشديد بوجه خاص على األماكن املشار إليها يف احل
الصادر وخباصة األماكن اليت اقُرتفت فيها اجلرائم)؛

للتشاور يف املواقع اليت يتم حتديدها؛ثانياً، ينبغي أن تكون هناك عملية (ب)
ينبغي أن جيري فريق اخلرباء تقييماً لألذى أثناء مرحلة التشاور هذه؛(ج)
بادئ وإجراءات جرب األضرار رابعاً، ينبغي إجراء مناقشات عامة يف كل موقع بغية شرح م(د)

والتصدي لتوقعات الضحايا؛
واخلطوة األخرية تتمثل يف مجع املقرتحات املتعلقة جبرب األضرار مجاعيًا اليت ستطرح يف كل (ه)

موقع واليت تعرض يف وقت الحق على الدائرة للموافقة عليها. وينبغي أن تبني هذه 
ضحايا يف هذه القضية؛ وطبيعة اإلجراءات املقرتحات نوع جرب الضرر الذي يرغب فيه ال

؛ ووضع تقدير للتكاليف واملوارد املتاحة؛ وينبغي أن تطبق املستحبالالزمة لتنفيذ اجلرب
ذه القضية  واألسباب اليت تبني أفضل املمارسات واملعايري التقنية، ومن شأن الروابط 

م.جدوى هذه التدابري املقرتحة بالنسبة للضحايا والتصدي لأل ذى الالحق 
يف ، فإن الضحايا املشاركني لوبنغاويف أعقاب القرار الصادر جبرب األضرار يف قضية 

اإلجراءات القانونية فضًال عن السيد لوبنغا نفسه طعنوا يف القرار وتقدموا بالوثائق اليت ختصهم 
٢٠١٢ألول/ديسمرب دعمًا هلذا الطعن يف أعقاب القرار الذي اختذته دائرة االستئناف يف كانون ا

بشأن مقبولية الطعون. واملسائل احملددة يف إطار االستئناف تتصل باملبادئ وببعض املسائل 
مبا يف ذلك ما يلي:لوبنغااملوضوعية واإلجرائية الواردة يف القرار الصادر جبرب األضرار يف قضية 

ؤذن هلا سابقًا باملشاركة مشاركة جمموعات حمتملة من الضحايا يف مرحلة جرب األضرار مل ي(أ)
يف احملاكمة؛

صرف النظر عن املطالبات الفردية جبرب األضرار دون حبث يف جوهرها املوضوعي؛(ب)
إحالة اإلجراءات القانونية املتعلقة جبرب األضرار على دائرة ابتدائية جديدة؛(ج)
تفويض السلطات إىل الصندوق االستئماين للضحايا؛(د)
لة الواجب التطبيق، مبا يف ذلك الربط الالزم بني اجلرائم املوجبة لإلدانة واألذى معيار األد(ه)

الذي حلق بالضحايا؛
تمع احمللي؛(و) مسألة جرب األضرار جنائياً لقاء األذى الذي حلق با
ما يدعى من عدم اقتصار جرب األضرار على املواقع اليت متت اإلشارة إليها يف احلكم؛(ز)
ار املتعلق بعدم توجيه األمر للسيد لوبنغا بدفع جرب لألضرار.والقر (ح)

____________


