
RC/11

RC/Res.2القرار

٢٠١٠يونيهحزيران/٨اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف 

RC/Res.2
تأثير نظام روما األساسي على الضحايا والمجتمعات المتأثرة

إن املؤمتر االستعراضي،

سي اليت وضعت يف اعتبارها أن ماليني األطفال والنساء والرجال إىل ديباجة نظام روما األساإذ يشري 
وقعوا ضحايا لفظائع ال ميكن تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوة،

تمعات املتأثرة وإذ يؤكد من جديد  على ما لنظام روما األساسي من أمهية بالنسبة للضحايا وا
دة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم حيث عقد العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب جرائم اإلبا

احلرب من العقاب، وعلى اإلسهام بالتايل يف منع هذه اجلرائم،

١٨٨٩و١٨٨٨و ١٨٢٠و ١٣٢٥إىل قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة وإذ يشري 
حة، ويؤكد، يف بشأن األطفال يف الصراعات املسل١٨٨٢و١٦١٢بشأن املرأة والسالم واألمن والقرارين 

هذا السياق، ضرورة االستجابة لالحتياجات احملددة للنساء واألطفال فضًال عن وضع حد لإلفالت من 
العقاب على العنف اجلنسي يف حاالت النزاع،

الصادر يف عام ٤٠/٣٤إىل مجلة أمور منها قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدةوإذ يشري أيضاً 
العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة"، بعنوان "إعالن مبادئ١٩٨٥

بعنوان "املبادئ األساسية واملبادئ ٢٠٠٥الصادر يف عام ٦٠/١٤٧وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
التوجيهية لألمم املتحدة بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل

حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل"،

حبق الضحايا يف الوصول بشكل متكافئ وفّعال إىل العدالة، واحلماية، والدعم وإذ يسلم
م، وبأن الوصول إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة  املناسب، واجلرب الفوري عن الضرر الذي حلق 

من املكونات األساسية للعدالة،باالنتهاكات وآليات اجلرب

تمعات املتأثرة من أجل تنفيذ الوالية الفريدة للمحكمة وإذ يؤكد  أمهية توعية الضحايا وا
:اجلنائية الدولية لصاحل الضحايا

الدول األعضاء على النظر يف تنفيذ أحكام نظام روما األساسي املتعلقة يشجع-١
خالل التشريع الوطين أو التدابري املناسبة؛بالضحايا/الشهود، حيثما تنطبق، من 

تمعات املتأثرة، على مواصلة العمل يشجع -٢ احملكمة أيضاً، عن طريق احلوار مع الضحايا وا
سرتاتيجية احملكمة إعلى وصول عملية التخطيط االسرتاتيجي للمحكمة إىل املستوى األمثل، مبا يف ذلك 
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ا لشواغل املتعلقة بالضحايا، فضًال عن وجودها بامليدان من أجل ضمان حتسني الطرق اليت تتصدى 
تمعات املتأثرة، مع االهتمام بوجه خاص باحتياجات النساء واألطفال؛ الضحايا وا

احلاجة إىل مواصلة تنفيذ أنشطة التوعية على خري وجه وتكييفها، يف ضوء املراحل يؤكد -٣
تمعات املختلفة للدورة القضائية، والتشجيع على م واصلة اجلهود الرامية إىل ضمان وصول الضحايا وا

املتأثرة إىل معلومات دقيقة عن احملكمة وواليتها وأنشطتها، وكذلك عن حقوق الضحايا مبوجب نظام روما 
األساسي، مبا يف ذلك حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية واملطالبة بالتعويض؛

تمعات يشجع-٤ واملنظمات املدنية على أن تؤدي دورًا فعاًال، على الصعيدين احلكومات وا
تمعات حبقوق الضحايا بوجه عام وفقًا لنظام روما األساسي وضحايا العنف  الوطين واحمللي، يف توعية ا
م يف عملية إعادة االندماج االجتماعي،  ميشهم ووصمهم ملساعد اجلنسي بوجه خاص؛ وعلى منع 

اورات ومكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم؛ومشاركتهم يف املش

لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا على مواصلة االلتزام بالتخفيف من يعرب عن تقديره-٥
معاناة الضحايا؛

يشدد على أمهية احلوار الدائر بني األمانة والصندوق االستئماين للضحايا، واحملكمة والدول -٦
، من أجل ضمان الشفافية يف إدارة الصندوق االستئماين وأمانته، ويشدد كذلك يف هذا الصدد األطراف

تمع املدين، من أجل تعزيز  تمع الدويل، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة وا على أمهية التبادالت املنتظمة مع ا
ا الصندوق االستئماين واملسامهة يف التعريف به؛ األنشطة اليت يضطلع 

الدول األطراف، واملنظمات الدولية، واألفراد، والشركات وغريها من الكيانات على التربع يناشد -٧
للصندوق االستئماين للضحايا لضمان تقدمي املساعدة والتعويضات املالئمة للضحايا يف الوقت املناسب 

ملن قام بذلك.ويعرب عن امتنانه وفقاً لنظام روما األساسي، 


