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  االستراتيجية املتصلة بالضحاياتقرير احملكمة عن 
  

  مقدمة  -أوال

 بقدر أكرب         ً                                                    اسي إطارا  لالعتراف بالضحايا على أم فاعلون يف خمطط القضاء الدويل ينشئ نظام روما األس  -١
      ًواقعا ومنذ إنشاء احملكمة، جرى تطوير هذا اإلطار جلعل هذه التطلعات . منه يف ظل أي حمكمة جنائية دولية سابقة

ام وقلم احملكمة وأمانة الصندوق مكتب املدعي العكل من وقد حدث اآلن أن الوحدات ذات الصلة التابعة ل.      ًمطب قا 
، مع لشؤون الدفاعكتب املستشار القانوين العام مواملستشار القانوين العام للضحايا مكتب االستئماين للضحايا و

                  ً       ً              مشتركة تتيح إطارا  مشتركا  وتكون مبثابة واسعة                                              ً           ممثل هليئة الرئاسة بصفة مراقب، قد التقوا اآلن معا  لوضع رؤية 
وقد جاءت استراتيجية احملكمة اجلنائية الدولية املتصلة بالضحايا . داف وخطط العمل احملددةاألهلوضع دليل 

  .     ً                               ً              ً                         نتيجة  لتلك العملية ولكن ي قصد ا أيضا  أن تتيح أساسا  ملزيد من التطور يف املستقبل) االستراتيجية(

ه إىل فهم لألثر املدمر الذي وقرار واضعي نظام روما األساسي باالعتراف بأمهية الضحايا يرجع يف جذور  -٢
أن ماليني وتشري ديباجة نظام روما األساسي إىل . ميكن أن تلحقه اجلرائم بالضحايا واألشخاص القريبني منهم

.  ضحايا لفظائع ال ميكن تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوةاألخرياألطفال والنساء والرجال قد وقعوا خالل القرن 
بأن املشاركة اإلجيابية مع الضحايا ميكن أن يكون هلا أثر هام على كيفية          ً ساسي أيضا  وسلم واضعو هذا النظام األ

                  ً       وي سهم الضحايا أيضا  مبنظور .                                                     وكيفية تصورهم هلا ولذلك ميكن أن ت سهم يف عملية تعافيهم الضحايا للعدالةمعايشة
  .فريد يف العملية القضائية

يف التسليم بأن احملكمة اجلنائية تتمثل  نظام روما األساسي                                ُ     وإحدى السمات الرئيسية للنظام امل نشأ يف  -٣
وتعكس هذه السمة توافق اآلراء . حتقيق التعايف للضحايا                                           ً       الدولية ليس هلا وظيفة عقابية فحسب بل هلا أيضا  وظيفة 

  .            ً     ً                        يؤديان دورا  هاما  يف حتقيق العدالة للضحاياوجرب األضرارالدويل املتزايد على أن املشاركة 
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 وعن املسؤوليات املختلفة لشىت األجهزة تعرب االستراتيجية عن طبيعة احملكمة بوصفها مؤسسة قضائيةو  -٤
                       ً                                                   وترتكز االستراتيجية أوال  وقبل كل شيء على اإلطار القانوين للمحكمة وهي تأخذ يف .تضمهاواهليئات اليت 

                                       ً    مة من اإلطار القانوين ما زالت تنتظر قرارا  أو ومن املسلم به أن جوانب ها. االعتبار األحكام القضائية الصادرة عنها
  .     ً       ً                         ٍ                  ً                                  تفسريا  قضائيا ، وال تشكل االستراتيحية حبال  من األحوال افتئاتا  على سلطات دوائر احملكمة يف هذا الصدد

                          ً      ً                                                     وتضم هذه االستراتيجية عنصرا  واحدا  من عناصر التخطيط االستراتيجي للمحكمة، وهي ستتطور على   -٥
                                                   وقد است مدت املبادئ واألهداف املعتمدة هنا من نظام روما . يف احلسبان                   ً ختطيط احملكمة مستقبال مع أخذمر الوقت 

األساسي والصكوك القانونية األخرى للمحكمة ومن األهداف املعروضة يف اخلطة االستراتيجية للمحكمة ومن 
ة اإلدعاء وسياساته، ي والتعاون، واستراتيج،التوعيةالعمليات املتعلقة بالعمليات األخرى املستمدة منها، مبا يف ذلك 

  . القضائية للضحاياواملعونةوالصندوق االستئماين، 

.                        ً                         ً                                  وترتكز االستراتيجية أيضا  على صكوك دولية شكلت جزءا  من عملية استحداث نظام روما األساسي  -٦
توفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة املبادئ األساسية لب األمم املتحدة املتعلق إلعالن‘فهي تويل االعتبار بوجه خاص 

كذلك فإنه يعتمد على . احترام كرامتهمبشفقة و      ً         معاملة  تتسم بالالذي يدعو إىل معاملة الضحايا ’ استعمال السلطة
احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة ب املتعلقةاألساسية واملبادئ التوجيهية األمم املتحدة مبادئ ‘

الذي يدعو إىل معاملة الضحايا ’ واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويلالدويل حقوق اإلنسان لقانون 
اختاذ تدابري مالئمة لضمان سالمتهم وصحتهم البدنية إىل بإنسانية وباحترام لكرامتهم وحقوقهم اإلنسانية، و

  .ة وخصوصيتها                      ً                                     والنفسية وخصوصيتهم فضال  عن سالمة أسرهم وصحتها البدنية والنفسي

وبينما توجد يف بعض ااالت دروس مستخلصة من حماكم جنائية دولية أخرى، فإن اخلصيصة املميزة   -٧
 وأخذها بقانون موضوعي جديد ، ونطاقها الذي ميكن أن يشمل العامل بأسره، أال وهي طبيعتها الدائمة-للمحكمة 

 أوىل احلاالت أتاحتوقد . سوابق قليلةاالت أخرى سوى  تعين أنه ال توجد يف جم–فيما يتصل مبشاركة الضحايا 
املعروضة على احملكمة أمثلة ملشاركة ملموسة من جانب الضحايا، تنطوي على االحترام الكامل ملباشرة إجراءات 

والتحدي الذي يواجه احملكمة يف هذه املرحلة املبكرة هو تطبيق هذا اإلطار . والسرعة قضائية تتسم باإلنصاف
  .كل قضية بطريقة متسقةكاري يف االبت

      ً                      نتيجة  الرتكاب أي جرمية تدخل  ًا     ً       ً        شخصا  طبيعيا  عاىن ضرر’ الضحية‘ولغرض هذه االستراتيجية، تعين   -٨
على النحو                              ً         ً          ً      ً                أو تعين يف ظل ظروف معينة منظمة  أو مؤسسة  عانت ضررا  معينا  وقع ملمتلكاا، ضمن والية احملكمة،

ويف مجيع احلاالت، يأخذ هذا التعريف يف احلسبان . لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتا من ٨٥              املعر ف يف املادة
قد يشري إىل أشخاص " الضحية"بيد أن مصطلح ". الضحية"حملكمة فيما يتصل بفكرة الصادرة عن ااألحكام السابقة 

 املختلفة للمحكمة يف األجهزة مع خمتلفني يف أوقات خمتلفة، بالنظر إىل أن الضحايا احملددين يتفاعلون بطرق خمتلفة
 لوصف األشخاص الذين أرسلوا                                   وعلى سبيل املثال، ي ستخدم هذا املصطلح. املراحل املختلفة لإلجراءات

يف احملكمة  أو األشخاص الذين مسحت هلم الدائرة املعنية ،معلومات عن جرائم إىل مكتب املدعي العام/بالغات
          ً                                                    ً     قدموا طلبا  للمشاركة فيها، أو األشخاص الذين يتلقون تعويضات نتيجة  ألمر باملشاركة يف اإلجراءات أو الذين 

تابعة للمحكمة عقب صدور إدانة، أو األشخاص الذين حيتاجون إىل تدابري حمددة للحماية ابتدائية دائرة صادر عن 
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 أن يكون بعض الضحايا               ًومن احملتمل أيضا .  مبثوهلم أمام احملكمة                ًفيما يتصل مباشرة  اجتماعي -أو إىل دعم نفسي
                       ً     وي ستخدم هذا املصطلح أيضا  مبعىن .               ً      ً           ل الضحايا أيضا  شخصيا  أمام احملكمة ُث  م                ومثة احتمال ألن ي .      ً         شهودا  يف الدعوى

أوسع ليصف من يستفيدون من املساعدة املقدمة من مشروع مدعوم من الصندوق االستئماين للضحايا، أو أفراد 
 بأنشطة مشوهلم                                                     ً      املرتكبة يف سياق وضع معني أو حالة معينة والذين جيري نتيجة  لذلك جمتمع حملي متأثرين باجلرائم 
  .التوعية اليت تقوم ا احملكمة

. يف االعتبار لمحكمة أن تأخذ احتياجات مجيع هؤالء الضحايااملختصة التابعة ليئات اهلألجهزة ولوينبغي   -٩
التمييز بني االستراتيجيات املوضوعة يف ااالت الوظيفية وقد سعت احملكمة وهي تضع وثيقة االستراتيجية إىل 

ويتمثل أحد أهداف .                                                                 ً      ًاملختلفة، حىت وإن كان كل من هذه املبادئ يرتبط باملبادئ األخرى ارتباطا  وثيقا 
 ن االتساق والتنسيق فيما بني األجهزة واهليئات املختلفة التابعة للمحكمة واليت تتعامل معااالستراتيجية يف ضم

  .الضحايا

ومن الضروري . ومن املسلم به أنه ينبغي احلفاظ على توازن دقيق بني حقوق الضحايا وحقوق الدفاع  -١٠
  .التحلي باليقظة من جانب مجيع أجهزة احملكمة بغية ضمان ذلك

  :ومن أجل ضمان جناح هذه االستراتيجية، التزمت مجيع األجهزة واهليئات ببيان ما يلي  -١١

 ستراتيجية؛إل تتخذها، وتعتزم اختاذها، لضمان الوفاء مببادئ ااإلجراءات اليت  ) أ(

 اخلطوات اليت تتخذها إلبالغ الضحايا باملعايري واملستويات اليت ميكنهم توقعها؛  ) ب(

تفاصيل األساليب اليت سيجري بواسطتها رصد تنفيذ االستراتيجية والتقدم احملرز يف هذا التنفيذ،   ) ج(
 .هداف ومؤشرات قابلة للقياس والتماس تغذية مرتدةمبا يف ذلك الرصد عن طريق وضع أ

                                                                                             ومن املسلم به أن الطريقة اليت ي عام ل ا الضحايا من جانب موظفي احملكمة تتسم باألمهية البالغة بالنسبة   -١٢
وسيكون على مجيع أجهزة وهيئات احملكمة . إليهم وبالنسبة إىل مشاعرهم بشأن عملية حتقيق العدالة أمام احملكمة

 يشمل التدريب على كيفية التعامل  ًا  مالئم ًا اليت تتفاعل مع الضحايا أن تتخذ خطوات لضمان تلقي موظفيها تدريب
  .مع الضحايا ذوي الوضع اهلش

                           ً      ً                                                         وتسلم االستراتيجية بأن طائفة  واسعة  من اجلهات الفاعلة، من بينها سلطات حملية ومنظمات غري حكومية   -١٣
                                            ً      ً               احمللي ودول أطراف ومنظمات دولية، قد أدت دورا  مفيدا  يف زيادة الوعيومنظمات مرتكزة على اتمع

                         ً                       وتأخذ احملكمة يف احلسبان أيضا  أعمال هذه اجلهات صاحبة . باحتياجات الضحايا، ويف االستجابة هلذه االحتياجات
ج مشترك مع اجلهات فهي تسعى، حيثما أمكن ذلك، إىل اتباع . املصلحة وتسلم بأا ال تعمل مبعزل عن اآلخرين

وستبحث احملكمة، وهي تفعل ذلك، عن الفرص اليت تسمح بالنهوض باملبادئ اليت يقوم عليها . الفاعلة األخرى
  . التكامليةمبدأنظام روما األساسي على الصعيد احمللي، مبا يتسق مع 

جراءات احملكمة ينبغي أال والفرضية األساسية اليت تقوم عليها هذه االستراتيجية هي أن أي إجراء من إ  -١٤
         ً                                                                                         يسبب ضررا  وأنه جيب معاملة كل فرد باحترام، على أن توضع يف االعتبار األحكام القانونية القاضية بأنه يكون 
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على احملكمة، عند اختاذ تدابري مالئمة حلماية سالمة الضحايا والشهود وصحتهم البدنية والنفسية وكرامتهم 
امل األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك السن ونوع اجلنس والصحة وطبيعة وخصوصيتهم، أن تراعي مجيع العو

            ً                                                                             اجلرمية، وخاصة  يف احلاالت اليت تنطوي فيها اجلرمية على عنف جنسي أو عنف موجه إىل نوع اجلنس أو عنف ضد 
  .األمر على هذه احلاالتيقتصر  دون أناألطفال 

  املبادئ العامة  -ثانيا

  :م عليها االستراتيجية هي ما يلياملبادئ العامة اليت تقو  -١٥

 االعتراف بأمهية الضحايا واحلاجة إىل أخذ احتياجام ومصاحلهم يف احلسبان؛  ) أ(

لكي يفهم هؤالء على نطاق واسع  االلتزام بالتواصل مع الضحايا من أجل تزويدهم باملعلومات   ) ب(
 والية احملكمة بشأن الضحايا وكذلك من أجل االستماع إليهم؛

                                                               ً نه ينبغي متكني الضحايا من أن يكون هلم صوت يف مجيع مراحل الدعوى، رهنا  االعتراف بأ  ) ج(
باحترام حقوق الدفاع وإجراء حماكمة عادلة ونزيهة، تبدأ يف مرحلة التحقيق األويل وتسعى إىل 

 إقرار تعويضات يف حالة صدور إدانة؛

واة وعلى حنو فعال، مبا يف االلتزام بتزويد الضحايا بإمكانية الوصول إىل احملكمة على قدم املسا  ) د(
                     ً     ً                    ذلك متثيل مصاحلهم متثيال  فعاال  من جانب حمامني مؤهلني؛

يف ظل التمتع بأقصى قدر من األمن، مبا يتسق االلتزام بتمكني الضحايا من التفاعل مع احملكمة   )ه(
                                           ً               ً             مع نظام روما األساسي، ودون أن يعانوا مزيدا  من الضرر نتيجة  هلذا التفاعل؛

  تزام بالشفافية والوضوح يف مباشرة عالقات مع أطراف ثالثة؛االل  )و(

واجلرائم االلتزام بالعمل كعامل حفاز بغية حتسني إعمال حقوق ضحايا كل من اإلبادة اجلماعية   )ز(
  .املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب على نطاق العامل

 من األهداف جلنائية الدولية املتصلة بالضحاياومن أجل حتقيق هذه املبادئ، تتألف استراتيجية احملكمة ا  -١٦
  .الستة الرئيسية التالية على صعيد السياسات

  :اهلدف األول

                                                                      ً      ً ضمان إبالغ مجيع ضحايا أي وضع أو حالة ما ميكن أن تدخل ضمن والية احملكمة إبالغا  واضحا    
أي احلق يف تقدمي ( احملكمة اسات إىلتقدمي التمقهم يف إبالغهم حببدور احملكمة وأنشطتها القضائية، مبا يف ذلك 

القضائية لمشاركة يف اإلجراءات ل، )تحقيق جيريه من تلقاء نفسهلساس األمعلومات إىل املدعي العام لتشكل 
  .أمام احملكمة أو يف التماس جرب
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اسب، يرمي هذا اهلدف إىل ضمان أن تتوافر لدى الضحايا املعلومات اليت حيتاجون إليها يف الوقت املن  -١٧
اختاذ قرارات مستنرية وسيمكنهم ذلك من . باملستوى املناسب من التفاصيل، وبالشكل املناسب الحتياجام

وعلى أو املشاركة يف إجراءاا احملكمة مع فجهود اإلبالغ هلا تأثريها على املواقف املتخذة بشأن التعاون . ومالئمة
  .هذه املشاركةاالهتمام ذا التعاون أو 

من املعلومات أو يريدون نفسه  املسلم به أنه ليس مجيع الضحايا يريدون احلصول على املستوى ومن  -١٨
فبعض الضحايا قد يرغبون فقط يف احلصول على معلومات عامة، .  نفسهااملشاركة يف إجراءات احملكمة بالطريقة

                     ً       ط، عن طريق القيام مثال  بتقدمي بينما قد تكون لدى آخرين الرغبة يف املشاركة يف أنشطة احملكمة على حنو أنش
معلومات عن اجلرائم، أو الشهادة بصفة شهود، أو املشاركة يف اإلجراءات، أو االستفادة من املساعدة املقدمة من 

 مبا ميكن هلم أن يتوقعوه، وبأشكال الدعم واحلماية املتاحة هلم، وينبغي إبالغ الضحايا.  الصندوق االستئماين
ويف احلاالت اليت يشارك فيها الضحايا يف اإلجراءات، فإنه ينبغي إبقاؤهم على علم . وحة أمامهموباالختيارات املفت

  .بالتطورات

وترد بالتفصيل يف االستراتيجية، يف اجلزء اخلاص بالتوعية، أنشطة التوعية اليت تقوم ا احملكمة واملوجهة   -١٩
 مستوى من الوعي والفهم لوالية احملكمة وأنشطتها، وتشجيع ودف هذه األنشطة إىل إجياد. إىل اتمعات املتأثرة

          ً                        تدعم أيضا  التوقعات الواقعية حول أنشطة التوعية هذهو. الوصول إىل اإلجراءات القضائية وفهم هذه اإلجراءات
      ً                                                                   مزيدا  من املشاركة من جانب اتمعات احمللية عن طريق تناول اهتماماا والتصدي ولد  وت أعمال احملكمة 

 تطويرويشكل الضحايا أحد األطراف املستهدفة بأنشطة التوعية، وستجري مواصلة . للتصورات اخلاطئة
استراتيجيات وتنفيذها  للوصول إىل الضحايا على وجه التحديد، واإلبالغ باملعلومات احلديثة عن قرارات احملكمة 

 لقسم اإلعالم والوثائق يف قلم احملكمة املسؤولية  وتتوىل وحدة التوعية التابعة.املتعلقة بالضحايا على وجه التحديد
  .                                                                        الرئيسية عن التوعية وهي ست شرك يف ذلك األجهزة واهليئات األخرى التابعة للمحكمة

                                     ً                                                 ويف ضوء حقيقة أن مكتب املدعي العام كثريا  ما يكون هو أول من يدخل يف اتصاالت مع الضحايا، فإن   -٢٠
                                                                    التوعية وت سند إليه واجبات معينة دف إىل ضمان أن تتاح للضحايا كل فرصة                      ً         املدعي العام يؤدي دورا  يف عملية 

  .للمشاركة يف اإلجراءات

قسم مشاركة الضحايا  ووحدة الضحايا والشهود واملستشار القانوين العام للضحايا كذلك فإن مكتب   -٢١
ضحايا أثناء االضطالع بوالياا ال والصندوق االستئماين للضحايا تدخل مجيعها يف اتصاالت مع وجرب أضرارهم

  .احملددة

  :والسمات الرئيسية هلدف احملكمة هذا فيما يتعلق باالتصاالت هي كما يلي  -٢٢

االلتزام بأن يكون االتصال يف االجتاهني؛ والقيام بأنشطة تفاعلية بغية االستماع إىل الضحايا   ) أ(
 ند وضع السياسات؛واالستجابة ملا يقولونه، وأخذ شواغل الضحايا يف احلسبان ع
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 اجلرائم القائمة على نوع اجلنس –                                              ست قد م معلومات عامة عن احملكمة ومعلومات مواضيعية   ) ب(
 ؛احملددة   ومعلومات عن القضية-واملسائل املتعلقة باألطفال

 وذات نوعية جيدة ووثيقة الصلة حلة اإلجراءاتملريثة ومالئمة معلومات تكون حدتقدمي   ) ج(
 ؛شكالصل بطريقة هادفة وتكون متاحة مبجموعة واسعة من األباملوضوع وحتقق التوا

 ضمان اتساق االتصال على امتداد األجهزة واهليئات املختلفة التابعة للمحكمة؛  ) د(

                                                                         استحداث أدوات اتصال من أجل الضحايا تكون مالئمة الحتياجام وت قدم يف شكل يسهل   )ه(
ذه األدوات اللغات اليت يتكلمها الضحايا وينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عند إعداد ه .استخدامه

والعوامل الثقافية واالجتماعية والعوامل األخرى ذات الصلة مثل مستويات التعليم ووسائل 
  االتصال املعتادة؛

  ينبغي التماس آراء الضحايا وأخذها يف االعتبار عند وضع أدوات واستراتيجيات االتصاالت؛  )و(

احلاجة إىل احترام سالمة  يف مجيع اجلهود املتعلقة باالتصاالت ينبغي أن توضع يف االعتبار  )ز(
  الضحايا ورفاههم وكرامتهم وخصوصيتهم؛

ينبغي وضع استراتيجيات حمددة لضمان أن يشمل االتصال مع الضحايا الفئات الضعيفة أو   )ح(
  .                           ً   املهم شة احملددة وأن يكون مالئما  هلا

                                 ً                    سلم به أن االتصاالت مع الضحايا كثريا  ما جتري باالشتراك مع وسيجري تدريب املوظفني ولكن من امل  -٢٣
واحملكمة ملتزمة بضمان توفري التدريب والدعم املالئمني وإقامة عالقات .  مع الضحاياعالقاتوسطاء أقاموا بالفعل 

  .                                         َّ                 ترتكز على تفامهات واضحة وشفافة حول ما ي توق ع حتقيقه من كل طرف

  :٢اهلدف 

                   ً               ً                     دون أن يعانوا مزيدا  من الضرر نتيجة  هلذا التفاعل، وهو ما  التفاعل مع احملكمة متكني الضحايا من  
  .اختاذ تدابري محاية وترتيبات أمنية يف مجيع املراحل ميكن حتقيق بأمور منها

ميع املخاطر جل يتصدى نظام إرساء"                    ً                                   يتضمن هذا اهلدف عنصرا  من عناصر استراتيجية احملكمة يرمي إىل   -٢٤
الغاية " (إىل حتقيق أقصى قدر من األمن جلميع املشاركني مبا يتفق مع نظام روما األساسياجلاد والسعي األمنية، 

 وهو يهدف إىل ).٢٠٠٦أغسطس / آب٤، اخلطة االستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية من ٢األوىل، اهلدف 
  .يا خبصوص اتصاهلم مع احملكمة وضمان إجياد مستوى مالئم من احلماية للضحا القضائيةتيسري اإلجراءات

ضحايا، وإبالغ مجيع املشاركني يف                ُّ                                              ًومن املهم التمك ن منذ البداية من إبالغ الشهود الذين يكونون أيضا   -٢٥
.                         ً                                ً                       تدابري احلماية املمكنة فضال  عن اإلجراءات ذات الصلة ا، إبالغا  يتسم باحلياد واملوضوعيةبطائفةاإلجراءات، 

ة األمهية البناء على خربة السنوات األربع األخرية من أنشطة احملكمة، وهي الفترة اليت متكنت ومن األمور احلامس
وجيب أن يظل أمن الضحايا . وسالمتهم أثناءها احملكمة من التصدي للمخاطر اليت تتهدد حياة الضحايا والشهود
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إجراء وب  حبقوق الدفاع ختلغي أال              ً                                                والشهود مكفوال  على حنو صارم على أن يوضع يف االعتبار أن محايتهم ينب
  .كليهماحماكمة عادلة ونزيهة وأن تكون متسقة مع 

وحدة                       ت سند مسؤوليات حمددة إىل  بينما                                                     وي عهد إىل احملكمة ككل باملسؤولية عن اختاذ التدابري املالئمة،   -٢٦
  . ومكتب املدعي العام ودوائر احملكمةالضحايا والشهود

ضمان أن يتلقى املوظفون ب مع الضحايا ملزمة بوضع سياسات مالئمة واليت تتفاعلومجيع أجهزة احملكمة   -٢٧
  .   ً                                                         فضال  عن املستشارين القانونيني اخلارجيني التدريب أو الدعم الضروريني

ن أول تفاعل مع الضحية، سواء كان ذلك يف صورة أول       ً                                 وحتقيقا  هلذا اهلدف، جيب أن تبدأ املسؤوليات م  -٢٨
وتستمر هذه . ققني مع شاهد حمتمل أو يف صورة تلقي طلب للمشاركة يف اإلجراءات القضائيةاتصال من أحد احمل

، عند الضرورة، وهي تنطوي على القيام بأنشطة يف األماكن اليت      ً أيضا املسؤوليات طوال نظر الدعوى وبعد ذلك
  .                     ً                     يوجد فيها الضحايا فضال  عن مكان انعقاد احملكمة

  . يف كل حالة ًة  أو متاح ًة كون مالئمت من تدابري احلماية سة الكاملعةامووهذا ال يعين أن   -٢٩

                                                                                      والركن الركني واألهم لنه ج احملكمة هو الوقابة وختفيف املخاطر عن طريق االلتزام باملمارسات اجليدة   -٣٠
توجيهية وسيكون على مجيع األجهزة واهليئات اليت تتفاعل مع الضحايا أن تعتمد مبادئ . واحلفاظ على السرية

عن طريق مباشرة االتصال على حنو يقلل للخطر املادي لضحايا ادف إىل احلد من تعرض اجليدة بشأن املمارسات 
           ً                                                                  وسيجري أيضا  تنفيذ سياسات احملكمة ومبادئها التوجيهية لضمان احملافظة على سرية وأمن . اخلطورة إىل أدىن حد

الذين احملتملني عام إىل التقليل إىل أدىن حد من عدد الشهود ويهدف مكتب املدعي ال. املعلومات على حنو صارم
وسيجري وضع استراتيجيات لضمان أن تكون . مع احملكمة ومن مث يتعرضون للمخاطريدخلون يف اتصال 

ليسوا من موظفي احملكمة ولكن يكون لديهم اتصال هم                    ً      ً                    املمارسات اجليدة أيضا  ماثلة  يف ذهن األفراد الذين 
  .بالضحايا أو تكون لديهم معلومات تتعلق بالضحايا، مثل املمثلني القانونيني أو الوسطاء

ية اإلجرائية هي جمموعة هامة أخرى من األدوات املتاحة للمحكمة لتجنب تعريض ئتدابري احلماالو  -٣١
                                           ً                      حدى الدوائر أن تأمر ا عندما يكون ذلك مالئما  مثل حترير الوثائق، أو إلهي تدابري ميكن فهذه . الضحايا للخطر

استعمال وسائل إلكترونية  أو وسائل خاصة عن طريق شطب معلومات من السجالت العامة، أو تقدمي شهادة 
حملكمة وينبغي أن تبقى مجيع أجهزة ا. ، وإمكانية األمر بعقد جلسات مغلقة)مثل تنكري الوجه أو الصوت(أخرى 

واحلاجة يف مجيع األوقات حقوق الدفاع احترام متيقظة بغية ضمان استعمال هذه التدابري عند الضرورة مع ضمان 
  .إىل إجراء حماكمة عادلة

                                                                                 ً وعلى الرغم من بذل كل جهد لتجنب تعريض الضحايا للمخاطر، جيب على احملكمة أن تكون مستعدة    -٣٢
ويف احلاالت .                                    ً                  ها الضحايا لتهديدات متس سالمتهم نتيجة  لوضعهم أمام احملكمةلالستجابة يف احلاالت اليت يتعرض في

وغريهم ممن يواجهون خماطر بسبب الشهادة الشهود أو الضحايا الذين ميثلون أمام احملكمة فيها للخطر عرض اليت يت
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ة عن طريق وحدة الضحايا ية وترتيبات أمنيئاليت أدىل ا هؤالء الشهود، يكون على احملكمة أن تنفذ تدابري محا
  .والشهود

  :                                                 السمات الرئيسية لنه ج احملكمة بشأن احلماية على ما يلي تشتمل و  -٣٣

 إبالغ الضحايا يف مرحلة مبكرة بالتدابري واإلجراءات املتعلقة باحلماية؛  ) أ(

 حتديد هوية الضحايا الذين يواجهون خماطر بسبب تفاعلهم مع احملكمة وحتديد أنسب اإلجراءات   ) ب(
 يت يتعني اختاذها يف ظل حالة بعينها؛ال

                                                                                      ً التحديد الواضح للمتطلبات املتعلقة بأهلية االستفادة من تدابري احلماية وإمكانية توفريها عمليا    ) ج(
 وإجراءات توفريها؛

                                                   ً                             ً    ال بد عند توفري احلماية للضحايا من أن تسعى احملكمة جاهدة  إىل تنفيذ أكثر التدابري فعالية  مبا   ) د(
إال بأقل   لألشخاص املشمولني باحلماية      ًإرباكا على حنو ال يسبب ما األساسي يتسق مع نظام رو

 .وينبغي أال تؤثر هذه التدابري على سالمتهمقدر ممكن 

ومن املسلم به أن من الضروري أن تعمل احملكمة مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة اخلارجية األخرى   -٣٥
                                           فال بد من تعاون الدول، وت عرض يف وثيقة مستقلة . ية للضحاياوأن تعتمد عليها يف ضمان توفري احلما

وسيجري وضع خطط وتنفيذها من أجل ضمان احلصول على تعاون . االستراتيجيات املتبعة يف هذا الصدد
  .املنظمات الدولية

  :٣اهلدف 

ضمان ، و ورفاههمالنفسية والبدنيةتقدمي الدعم واملساعدة إىل الضحايا من أجل ضمان سالمتهم   
  .      ً                   نتيجة  لتفاعلهم مع احملكمة                                                      ً         احترام كرامتهم وخصوصيتهم، واحليلولة دون أن يعانوا مزيدا  من الضرر

يرمي هذا اهلدف إىل تيسري اإلجراءات القضائية وضمان أن تتاح للضحايا إمكانية احلصول على الدعم   -٣٦
  .بعد ذلك عند الضرورةاملالئم مما ينتج عنه شعورهم بأم مدعومون طوال هذه اإلجراءات و

               ولذلك سي قدم إىل .                                                                          ًوينبغي أن يتسم أي اتصال مع الضحايا بالشفقة واالحترام، مهما كان االتصال قصريا   -٣٧
مستويات عالية  الوعي بالضحايا بغية ضمان إجياد علىمجيع املوظفني الذين يدخلون يف اتصال مع الضحايا تدريب 

ل املمارسات اجليدة إىل املمثلني القانونيني والوسطاء وغريهم من يف هذا الصدد، وسيجري بذل جهود لنق
  .األشخاص الذين يتفاعلون مع الضحايا فيما يتصل باإلجراءات القضائية أمام احملكمة

                                                                              وجيب أن تدار حبرص املقابالت اليت ت جرى بني الضحايا واحملققني وأي تفاعالت أخرى بني الضحايا   -٣٨
                  وسي جري مكتب املدعي . جتنب إعادة املعاناة من الصدمة النفسية أو أي مشاكل أخرىوموظفي احملكمة من أجل 

                                 ً       ً      لتحديد ما إذا كانوا قادرين بدنيا  ونفسيا  على ذوي الوضع اهلشالعام تقييمات قبل إجراء مقابالت مع الشهود 
           ً      وسيقوم أيضا  مكتب . لتدخل اجتماعي يف حالة إذا ما لزم ا-توافر خبري نفسياملكتب  كما سيكفل ،حتمل املقابلة
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                                                                                            ً      املدعي العام، وهو واألجهزة واهليئات األخرى املختصة التابعة للمحكمة، بضمان أن يتلقى موظفوها تدريبا  بشأن 
 هذا الصدد االستعانة     ً  أيضا  يفوجيري .                                                               األساليب اليت ت ت بع عند إجراء مقابالت مع األطفال وضحايا العنف اجلنسي

  .فاعلون مع الضحايامبستشارين خارجيني يت

 سنوات كثرية قبل أن ميكن                     ً                                           ويظل وضع الضحايا هشا  بعد إجراء املقابالت معهم، وميكن أن متر شهور أو  -٣٩
وستكفل وحدة الضحايا والشهود وجود آليات، مبا يتمشى مع معايري .           ً            املثول فعال  أمام احملكمةللشخص الضحية

صول على الدعم أو املساعدة، مبا يف ذلك املساندة أو املشورة واضحة وشفافة ومتسقة، لالستجابة لطلبات احل
  .ودف عمليات التدخل هذه إىل تيسري مشاركة الضحايا يف اإلجراءات القضائية أمام احملكمة. الطبية والنفسية

مة لتقدمي ومن املسلم به أنه ميكن عمل الكثري للحد من التوتر الذي يعانيه الضحايا الذين ميثلون أمام احلك  -٤٠
  .أدلة أو للمشاركة يف اإلجراءات القضائية

فعند وضع ترتيبات النقل .         ً                            ميكن أيضا  احلد من التوتر وتيسري املشاركة،  عن طريق العناية بالترتيباتو  -٤١
                                                                                                 واإلعاشة وعند توفري الرعاية للضحايا أثناء وجودهم يف الهاي أو يف األماكن اليت تباش ر فيها اإلجراءات، سيجري 

وستجري مساعدة الضحايا على . تزويدهم بأي دعم قد حيتاجون إليهعلى احلرص على جعلهم يشعرون بالراحة و
  .فهم اإلجراءات القضائية وفهم دورهم، مبا يف ذلك تقدمي شروح إليهم عما ميكن أن يتوقعوه أثناء تقدميهم األدلة

  :ا على ما يليوتشتمل السمات الرئيسية لعملية تقدمي الدعم إىل الضحاي  -٤٢

 خربة تتصل جبرائم العنف اجلنسي واجلرائم اليت تتضمنتعيني موظفني ذوي خربة فنية مناسبة،   ) أ(
 تنطوي على أطفال، وتقدمي التدريب املالئم إىل املوظفني؛

حتديد احتياجات الضحايا، مبا يف ذلك حتديد احتياجات ذوي الوضع اهلش بصورة خاصة، وتيسري   ) ب(
 املالئمة؛احلصول على اخلدمات 

 إجياد فهم دقيق للسياق الثقايف املعين من أجل حتديد أشكال الدعم املناسبة؛  ) ج(

 تقدمي معلومات إىل الضحايا عن الدعم املتاح؛  ) د(

وضع بروتوكوالت واضحة فيما يتعلق بتزويد الضحايا بالدعم، ومعايري واضحة لتحديد تدابري   )ه(
                 قد م يف كل مرحلة؛ ي  الذيالدعم 

                                              ً      ً                      احلد من التوتر ومن معاناة وضع الضحية مرة ثانية  نتيجة  للمشاركة يف اإلجراءات السعي إىل  )و(
                                                                        ً      القضائية للمحكمة، مع التسليم يف الوقت نفسه بأن بعض الضحايا قد يكونون عرضة  بشكل 

  خاص للمعاناة من الكرب؛

م وأن يتلقوا املساعدة                                                                   استحداث آليات ملراقبة اجلودة بغية ضمان أن يعام ل الضحايا مبهنية واحترا  )ز(
  اليت حيتاجون إليها؛
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التماس تغذية مرتدة من الضحايا وممثليهم واالستجابة هلا، بغية ضمان أن تكون اخلدمات املقدمة   )ح(
  .       ً          انعكاسا  الحتياجام

. حىت بعد اية الدعوىسيستمر                          أي دعم ي قد م إىل الضحايا أنستبذل احملكمة كل جهد لضمان   -٤٣
  .تماس التعاون من مراكز للمشورة وإعادة التأهيل ومن منظمات حملية ودولية تتعامل مع الضحاياوسيجري ال

  :٤اهلدف 

ضمان أن تكون للضحايا القدرة على ممارسة حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية للمحكمة   
ضمان  الدفاع واحلاجة إىل بطريقة تراعي حقوقهم ومصاحلهم وتتسق مع حقوقممارسة كاملة اجلنائية الدولية 

  .إجراء حماكمة عادلة

                                                                          ً               بإتاحة الفرصة للضحايا للتعبري عن آرائهم وشواغلهم، ومتكينهم من أن يكونوا جزءا  من عملية حتقيق   -٤٤
  وأن يعتربوها وثيقة الصلةعملية حتقيق العدالة                                                                العدالة وبضمان إيالء االعتبار ملعانام، ي ؤمل أن تصبح لديهم الثقة يف 

ومن املسلم به أن مشاركة الضحايا ستسهم يف . وال صلة له م     ً      بعيدا  عنهم                          ً     ً بوجودهم اليومي وليست شيئا  فنيا  
  .عملية حتقيق العدالة يف احملكمة وستجعل اإلجراءات القضائية أكثر مراعاة لوضع الضحايا

              ً              التنفيذ تبعا  للظروف احملددةوبينما قد خيتلف.                                          ً     ومشاركة الضحايا هي حق قانوين وليست امتيازا  ي منح  -٤٥
، على النحو املنصوص عليه يف النظام األساسي والقواعد، فإن مما يتسم بأمهية حامسة البناء على خربة القائمة

                            ً      ً  املتصلة مبشاركة الضحايا تناوال  واضحا  املسائلأنشطة احملكمة يف هذا الصدد وتناول األخرية من السنوات األربع 
  .      ً       ًومتسقا  وثابتا 

                                                                 ً                    وتسلم احملكمة باألشكال الكثرية اليت ميكن أن تتخذها مشاركة الضحايا ابتداء  من تقدمي التماس إىل   -٤٦
احملكمة أو التطوع مبعلومات إىل تقدمي طلب للتمتع بوضع املشارك، وهي تسلم بالتحديات اليت ينطوي عليها ضمان 

                     ً                         ون فعالة، فإنه جيب أوال  أن يكون الضحايا على علم وإذا ما كان حلقوق الضحايا أن تك. حتقيق املشاركة الفعالة
حبقهم يف املشاركة لكي يستطيعوا اختاذ قرارات مستنرية خبصوص ما إذا كانوا سيمارسون هذا احلق وكيف 

وتسلم . ميارسونه، وجيب مساعدم يف تقدمي طلبات للمشاركة طوال كامل العملية إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك
كن تنفيذ ذلك بأقصى قدر من الفعالية يف إطار شراكة مع األفراد القريبني من الضحايا واملنظمات  بأنه مياحملكمة

      ً                                                                                 وحتقيقا  هلذه الغاية، ستحدد احملكمة التدريب والدعم املطلوبني وتقدمهما إىل الوسطاء الذين يقررون . القريبة منهم
وسيتيح قلم احملكمة . للمحكمة اجلنائية الدوليةمساعدة الضحايا فيما يتصل مبشاركتهم يف اإلجراءات القضائية 

مناذج طلبات قياسية تتسم بأا يسهل استعماهلا من جانب الضحايا وميكن أن تتيح لدوائر احملكمة املعلومات اليت 
 وسيتعاون قلم احملكمة مع الوسطاء واملمثلني القانونيني لضمان أن يقدم الضحايا معلومات كاملة بغية. حتتاج إليها

  .متكني الدوائر املعنية من النظر يف طلبام على حنو سليم

وإجياد نظام مشاركة فعال يتطلب وجود نظم ذات كفاءة لتمكني احملكمة من إدارة الطلبات الواردة   -٤٧
 وتنفيذ نظم  قادرة على تلقي بإنشاء                        ُ                           وسيقوم قلم احملكمة، الذي أ سندت إليه املسؤولية عن ذلك، . ومعاجلتها
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ت من الضحايا يف امليدان ومعاجلة أعداد ميكن أن تكون كبرية من الطلبات مع احملافظة يف الوقت نفسه على الطلبا
اجلودة والدقة، وتلبية املطالب اليت تفرضها وترية اإلجراءات القضائية، واحملافظة على السرية، وتقدمي أي دعم تطلبه 

  .دوائر احملكمة لتمكينها من البت يف الطلبات

وإذا كان ملشاركة الضحايا أن تكون ذات معىن بالنسبة إليهم، فمن املهم تقييم اخلربة املتعلقة ذه   -٤٨ 
      ً                        وحتقيقا  لذلك، سيجري وضع برامج  .                                                              املشاركة لكي ميكن إجراء التعديالت الضرورية يف سياسات احملكمة ون ه جها

  .راءات القضائيةلتقييم مدى رضا الضحايا عن اخلربة املتعلقة مبشاركتهم يف اإلج

  :ما يليعلى وتشتمل السمات الرئيسية لضمان حق الضحايا يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية   -٤٩

 لضمان أن ميكن للضحايا تقدمي طلبات وأن جيري النظر يف طلبام بغية احملددأداء املهام يف الوقت   ) أ(
 جماراة وترية اإلجراءات القضائية؛

ية املعلومات واحلاجة إىل احترام سالمة الضحايا ورفاههم وضع استراتيجيات لضمان سر  ) ب(
 وكرامتهم وخصوصيتهم؛

 .      املهم شنيالضحايا سيجري وضع استراتيجيات حمددة فيما يتصل بالضحايا ذوي الوضع اهلش أو   ) ج(

  :٥اهلدف 

من  واإلفادة جبرب األضرارمن الضحايا من ممارسة حقوقهم فيما يتعلق ممكن        ُّ          ضمان متك ن أكرب عدد   
  .املساعدة

ينطوي هذا احلق على قيام احملكمة، يف الوقت املناسب، بوضع مبادئ خبصوص جرب األضرار املنصوص   -٥٠
  .          ً        تعطي مفعوال  هلذا احلقمن نظام روما األساسي ) ١ (٧٥عليه يف املادة 

ن املسلم       ً         وحتقيقا  لذلك، فم. هلموسيجري بذل كل جهد لضمان أن يكون جرب أضرار الضحايا ذا معىن   -٥١
، ولذا جيب بذل جهود للتأكد من أنسب شكل من أشكال اجلرب نفسها به أنه ليس مجيع الضحايا يريدون األشياء

وهذا يشمل إجراء مشاورات مع الضحايا . يف كل حالة بعينها، مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتبار
لإلفادة من أقصى تأثري ممكن لوالية احملكمة خبصوص                                 ً             واحلرص على جتنب نشوء تأثري سليب، فضال  عن بذل جهود 

  .جرب األضرار

                        ً                                                          وعندما تصدر احملكمة أحكاما  جبرب األضرار، يكون من املهم التعريف ذه األحكام على أوسع نطاق   -٥٢
  . واألحكام اخلاصة جبرب األضرارالدعاوىوسيتأكد قلم احملكمة من أنه مستعد لإلعالن والنشر عن . ممكن

.  املاليةسيعتمد مدى فعالية اإلجراء الذي تتخذه احملكمة بشأن جرب األضرار على مدى توافر األصولو  -٥٣
وهذا يتطلب من دوائر احملكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا بذل جهود يف 

 أثرها اقتفاءني والتماس تعاون الدول يف                                    ميكن أن تشمل حتديد األصول اخلاصة باملته مهذه اجلهود و. هذا الصدد
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وسيقوم مكتب املدعي العام بإيالء اهتمام خاص . وجتميدها ومصادرا ويف تنفيذ األوامر اليت تصدر جبرب األضرار
أما الصندوق االستئماين للضحايا . كجزء من إجراءات التحقيق اليت يتوالهاأثرها  واقتفاءللتحقيق يف األصول املالية 

املتعلقة جبرب األضرار يف احلاالت اليت ال توجد فيها القضائية مسؤول عن ضمان توافر التربعات للوفاء باألحكام فهو 
 تمث سيقوم الصندوق بإعداد خطط تنفيذية من أجل تنفيذ أحكام اجلرب، إذا طلب.       املته مني/                    أصول كافية لدى املته م

  .إحدى دوائر احملكمة منه ذلك

 الصندوق االستئماين للضحايا والية إضافية تتمثل يف استخدام املوارد إلفادة ضحايا      ُ       وقد أ سندت إىل  -٥٤
، بتوجيه من جملس إدارته، بالدفاع عن أضعف وسيقوم الصندوق. اجلرائم وأسرهم، خارج سياق قضية بعينها

  .ضحايا اجلرائم الداخلة ضمن والية احملكمة ومبساعدم

  :ج احملكمة بشأن تقدمي املساعدة وجرب األضرار على ما يلي                          وتشتمل السمات الرئيسية لنه   -٥٥

املنظمات غري احلكومية (العمل يف إطار شراكة قوية مع الشركاء على مستوى القاعدة الشعبية   ) أ(
لضمان ) الدينيون، والسلطات احمللية، وبصورة خاصة الضحايا أنفسهم/احمللية، والقادة التقليديون

                      ً          رب األضرار مالئمة ثقافيا  وذات معىن؛أن تكون املساعدة وعمليات ج

وجود موظفني ميدانيني يف اتمعات احمللية لضمان تقدمي الدعم الفين والقيام بالرصد وتقييم   ) ب(
 ؛ بشكل مناسباملشاريع

عن طريق متكينهم من االضطالع بأنشطة إعادة التأهيل ’ مساعدة أنفسهم‘مساعدة الضحايا على   ) ج(
يستعيدوا، بالقدر املمكن، احلياة اليت كانوا يعيشوا أو اليت كانوا  على أن ملعاونتهماملطلوبة 

 سيعيشوا لو مل يقعوا ضحية للجرائم املشمولة بوالية احملكمة اجلنائية الدولية؛

تعبئة جهود الضحايا مع التركيز بشكل حمدد على أضعف فئام من أجل تقدمي املساعدة إليهم   ) د(
 ية؛وتشجيع مبادرات املساعدة الذات

مشاركة خمتلطة من جانب األسر واتمعات إجياد العمل مع اتمعات احمللية، مع التصميم على   )ه(
  .احمللية إىل جانب الضحايا يف جهود إعادة التأهيل على مستوى اتمع احمللي

  :٦اهلدف 

  .ضمان حصول الضحايا على متثيل قانوين مرتفع اجلودة أمام احملكمة  

                                                       ً      ً             دة الضحايا على ممارسة حقوقهم مبوجب نظام روما األساسي ممارسة  كاملة ، فإنه جيب أن من أجل مساع  -٥٦
ذلك أن املسافة بني احملكمة وأماكن .                                                                   يتلقوا مساعدة يف خوض تعقيدات العملية القانونية اليت تباش ر أمام احملكمة
                                ً  جرب ألضرارهم مها أمران يعنيان أيضا  وجود الضحايا وأعداد الضحايا الذين قد يرغبون يف املشاركة أو يف التماس

  .أن مصاحلهم ميكن متثيلها على أفضل حنو ممكن عن طريق ممثلني قانونيني
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            ً                                                                               من املهم أيضا  بالنسبة إىل كثري من الضحايا أن يكون لديهم حمام من اختيارهم أو على األقل من جمتمعهم   -٥٧
.                                                     لسياق الذي ارت كبت فيه اجلرائم واألوضاع اليت يعيشون فيهااحمللي أو يلدهم هم لكي ميثلهم بالنظر إىل معرفته با

             ً                                                                                  ومن املهم أيضا  استمرار مشاركة حمامني مؤهلني من حول العامل بغية الترويج لنظام روما األساسي على الصعيد 
  . الوطين ومن مث الترويج ملبدأ التكاملية

 واللوجيسيت الذي حيتاجون إليه للقيام مبهامهم، مبا                                                وسي زو د املمثلون القانونيون للضحايا بالدعم اإلداري  -٥٨
يف ذلك تسهيالت املكاتب يف مقر احملكمة، والوصول إىل النظم اإللكترونية اليت تستخدمها احملكمة والتدريب 

  .عليها، وتقدمي الدعم فيما يتعلق باالتصال مبوكليهم يف امليدان

املستشار القانوين مكتب فستحافظ احملكمة على . لدعم القانوين           ً                          وسيجري أيضا  تزويد املمثلني القانونيني با  -٥٩
. بغية تقدمي الدعم واملساعدة القانونيني إىل املمثلني القانونيني للضحايا وإىل الضحايا أنفسهمالعام للضحايا 

ومن تقدمي كمة يف جمال القانون واملمارسة املعمول ما يف احمللديه وسيتمكن هذا املكتب من البناء على خربة فنية 
  ضحية من الضحاياأن يكون كلوستسعى احملكمة إىل ضمان . حبوث قانونية متخصصة وأشكال أخرى من الدعم
  .   ً                                         ممثال  يف اإلجراءات القضائية اليت تباش ر أمام احملكمة

وسيقوم . ةالقضائياملعونة ومثة عنصر آخر ال بد منه لضمان املساواة بني الضحايا يف التمثيل القانوين هو   -٦٠
القضائية بطريقة تسمح باملرونة وتكون موضوعة املعونة قلم احملكمة، بالتشاور مع دوائر احملكمة، بإدارة خمطط 

القضائية عن طرائق املشاركة املعونة وجيب أن تعرب .      ً     ً                                        خصيصا  تبعا  لالحتياجات احملددة للتمثيل القانوين للضحايا
كذلك فإا جيب أن تسمح باالتصال بني املمثلني القانونيني . ئر احملكمةوجرب األضرار على النحو الذي تقرره دوا

                                 ً    القضائية لدى احملكمة قد ال يتمكن فعال  من املعونة ومن املسلم به أن خمطط . وموكليهم بطريقة منتظمة وفعالة
.  قيامهم مبلء طلبامتغطية مجيع جوانب املساعدة القضائية املقدمة إىل الضحايا، وخاصة يف املراحل األوىل أثناء

عند عدم توافر                    ً                                                              وستكون احملكمة مستعدة  لبحث خيارات للمساعدة يف ضمان تقدمي املساعدة القضائية إىل الضحايا 
  .هذه املعونة القضائية

وعندما حيدث ذلك، فسيقوم . وميكن توقع أن يتصل كثري من الضحايا باحملكمة دون وجود ممثل قانوين  -٦١
                                                      أو ستساعدهم احملكمة على اختيار حمام ، وذلك كله رهنا بصدور لدفاع لستشار القانوين العام املبتمثيلهم مكتب 

  .قرارات قضائية يف هذا الصدد

وتنص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على أنه يف حالة وجود عدد من الضحايا، جيوز لدائرة احملكمة   -٦٢
                                                        جل ضمان كفاءة اإلجراءات القضائية يف الوقت الذي ت ؤخذ فيه يف أن تطلب منهم اختيار ممثل قانوين مشترك من أ

سيجري عند املساعدة على تنظيم التمثيل القانوين املشترك، و. احلسبان احلاجة إىل جتنب أي تضارب يف املصلحة
  .واحترام هذه اآلراء واملصاحلبذل كل جهد للتأكد من آراء الضحايا ومصاحلهم 
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  التنسيق والرصد  -ثالثا

يقوم الفريق العامل الداخلي املعين بالضحايا بوضع مؤشرات وأدوات تقييم من أجل رصد التقدم احملرز يف   -٦٣
وبعد أن حددت . احملكمة املختلفة                                                                       تنفيذ االستراتيجية، على أن ت ؤخذ يف احلسبان املهام وااللتزامات املختلفة ألجهزة 

ض وزيادة تطوير االستراتيجية يف معرض رصدها وتقييمها للنتائج احملكمة أهدافها وغاياا، فإا ستواصل استعرا
                                                                   وهلذا السبب، ففي الوقت الذي تتطور فيه احملكمة فإا ستطو ر على حنو تدرجيي . القائمةاملتحققة من االستراتيجية 

  .    ً                                                                        طرقا  أفضل لرصد وقياس التقدم وستقدم تقارير عن ذلك إىل الدول األطراف بصورة دورية
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