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ICC-ASP/11/Res.7قرارال

2012نوفمرب/تشرين الثاين21بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.7

المجني عليهم وجبر األضرار

إن مجعية الدول األطراف،
فيما يقرره من املتضررةواجلماعاتليهمين عإذ تعيد تأكيد

وضع حد لإلفالت من العقاب يف حالة مرتكيب جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم 
احلرب، مما يسهم يف منع وقوعها،

رعة والفعالية؛ ل العدالة واحلماية والدعم على حنو يتسم باملساواة والسييف نين عليهموإذ تعرتف
وحقهم يف احلصول على جرب مناسب وعاجل عن األضرار املتكبدة؛ وحقهم يف إمكانية احلصول على املعلومات 

ذات الصلة بشأن االنتهاكات وآليات اإلنصاف وهي من املكونات األساسية للعدالة،

ن أجل إنفاذ الوالية الفريدة ماملتضررةواجلماعاتين عليهموإذ تؤكد على 
للمحكمة اجلنائية الدولية،

وكذلك بالتقرير املعنون "تقرير ،1ين عليهمحتيط علمًا -1
؛2واملستقبل"واحلاضر: املاضي]ين عليهم[للمحكمة فيما يتصل عن االسرتاتيجية املنقَّحة 

لطلبات ]ين عليهم[حملكمة النهائي املعنون "تقرير احملكمة عن استعراض نظام تقدمي بتقرير اتنّوه-2
؛3"جراءاتللمشاركة يف اإل

املقدمة طلبات اليف معاجلة األعمال املتأخرة املرتاكمةعن بتقارير احملكمة حتيط علمًا مع القلق املستمر-3
حلقوق نيالفعالواحلماية ، وهو وضع يؤثر على اإلنفاذ جراءاتالساعني إىل املشاركة يف اإلين عليهممن 

؛يف إطار نظام روما األساسيين عليهمومصاحل 

وذلك يف جراءاتملشاركة يف اإلاطلبات ين عليهماحلاجة امللحة إىل تعديل تؤكد على-4
إدخال أي تعديالت ضرورية على اإلطار مبا يف ذلك ،وجناعتهبغية ضمان استدامته وفعاليته ضوء الوضع القائم 

مبوجب نظام روما األساسي؛ين عليهم

، بوسائل منها ين عليهمحتيط علماً -5
من املكتب أن يعد، بالتشاور مع احملكمة، أي وتطلببوجه خاص التشجيع على اتّباع

ين عليهم
؛جراءاتطلبات املشاركة يف اإل
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ة يف هذا الصدد؛تدعو-6

بقرار الدائرة االبتدائية األوىل املنشئ للمبادئ واإلجراءات املتعلقة جبرب الضرر يف القضية حتيط علماً -7
باحلاجة إىل أن تكفل احملكمة وتذّكر، 2012آب/أغسطس 7املؤرخ ،4‘توماس لوبانغا دييلو’املرفوعة ضد 

من نظام روما األساسي 75من املادة 1وذلك وفقاً للفقرة استمرار عملية وضع مبادئ متسقة تتعلق جبرب الضرر
وتطلب كذلك

أن املسؤولية عن جرب الضرر ترتكز بشكل حصري على املسؤولية اجلنائية الفردية وأنه لذلك ال جيوز تؤكد-8
حتت أي ظرف من الظروف إص

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

ين الدول األطراف اليت ارُتكبت فيها جرائم تدخل ضمن واليةتدعو-9
املعنون 1985لعام 40/34مع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة على حنو يتماشى، حبسب االقتضاءعليهم

قرار اجلمعية "، و اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطةجين عليهمإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة مب"
املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف املعنون "2005لعام 60/147العامة لألمم املتحدة 

االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون ين عليهم
اإلنساين الدويل" ومع الصكوك األخرى ذات الصلة؛

فيها جرائم تدخل ضمن والية احملكمة على التصرف مبا حيقق ارُتكبت الدول األطراف اليت تشجع-10
ين عليهممنها أموربعن طريق القيامين عليهم

وضحايا املشمولني بنظام روما األساسي بصورة عامة 
يف املشاورات، ومكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب تهمشاركومساع

خبصوص هذه اجلرائم؛

على أنه ملا كان جتميد وحتديد أي أصول مملوكة للشخص املدان مها أمران ال بد منهما لتحقيق تشدد-11
ىل اختاذ مجيع التدابري حتقيقًا هلذه الغاية، مبا يف ذلك جرب الضرر، فإن من األمهية العظمى أن تسعى احملكمة إ

التواصل الفعال مع الدول ذات الصلة لكي تكون يف وضع ميّكنها من تقدمي املساعدة يف وقت مناسب وبشكل 
من نظام روما األساسي؛93(ك) من املادة 1فعال عمالً بالفقرة 

نة القانونية هو أمر ال صلة له بقدرة الشخص املدان على بأن إعالن ِعوز املتهمني لغرض تقدمي املعو تذّكر-12
كذلك إىل احملكمة أن وتطلبوهو أمر مرتوك لصدور قرار قضائي بشأنه يف كل حالة بعينها، ،5تقدمي جرب للضرر

املنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات األخرى إىل الدول و تدعو-13
بالنظر أيضًا إىل حاالت جرب الضرر الوشيكة، من أجل التمّكن من مجين عليهمالتربع للصندوق االستئماين لل
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إمكاناعدة املوارد وحتسني زيادة كبرية وتوسيع نطاق قمجين عليهمزيادة حجم أموال الصندوق االستئماين لل
بذلك بالفعل؛تقامللجهات اليتتعرب عن تقديرها؛ والتنبؤ بالتمويل

اعلى التزامهمالصندوق وأمانة مجين عليهمدارة الصندوق االستئماين للإتعرب عن تقديرها -14
مع احملكمة والدول ارياجلتعزيز حوارمها مواصلةتشجع، وين عليهم

املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعاً فضًال عن املاحنونيف ذلك ن
حضوره االسرتاتيجي زيادة ضمان بغية، مجين عليهملصندوق االستئماين للالذي يقوم به ام القيّ العمليف 

؛قصى حدإىل أتأثريهوبغية زيادةوالعملي 

إدارةالسعي إىل ، عنمجين عليهمالصندوق االستئماين للالئحةمبوجب،مبسؤولية جملس اإلدارةُتذّكر-15
أي قراراتتكملةمن أجل كافياً احتياطياً بطريقة تضمن التربعاتموارده النابعة من 

األنشطة املموَّلة، مبا يف ذلك واليته املتعلقة باملساعدةب مبوجاملضطلَ بأنشطته اإلضراردون وذلك احملكمة، 
تربعات خمصصة الغرض.بواسطة 


