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جمعية الدول األطراف

الثانية عشرةالدورة 
٢٠١٣نوفمرب/الثاينتشرين٢٨-٢٠،الهاي

تقرير المحكمة حول تنفيذ االستراتيجية المنقحة
٢٠١٣المتعلقة بالضحايا في عام 

خلفيةمقدمة و -أوال
مجأقرت -١

والسريع بالقدر الكايفاألضرارالوصول الفعلي وعلى قدم املساواة إىل العدالة واحلماية والدعم وجرب

مراجعة أن تواصلحملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")من ااجلمعية طلبتأثناء الدورة،)١(.للعدالة
احملكمة الحقا قامت )٢(رة احلادية عشرة.يف الدو اسرتاتيجيتها اخلاصة بالضحايا وتقدمي تقرير عن ذلك 

حقوق الضحايا على النحو الوارد يف إجناز وحتقيق وتنقيح اسرتاتيجيتها اليت تركز علىبعمل االستشارات
، على أساس ٢٠١٢أكملت احملكمة استعراضها لالسرتاتيجية يف عام )٣(.اإلطار القانوين للمحكمة

عمل االستشارات، فضال عن امليدانستعراضي، وأفضل املمارسات من نتائج عملية التقييم يف املؤمتر اال

تقرير منفصل يف نقحة) و املسرتاتيجية االبالضحايا (املتعلقةنقحة املتهادمت احملكمة اسرتاتيجيق-٢
جتربة احملكمة يف تنفيذ أعطى ذلك التقرير تفاصيل)٤(.عشرةاحلاديةجلمعية اإىل دورة هذا الشأن

احملكمة. وحبثت أيضا خطط احملكمة لتنفيذ اليت استفادة منهالضحايا والدروس بااملتعلقةاالسرتاتيجية 
عناصر ذات الصلة يف منظومة احملكمة واليت الرؤية املشرتكة جلميع الاملستمدة مناملنقحةاالسرتاتيجية 

كال التقرير واالسرتاتيجية املنقحة على الدور الرئيسي لقد أكد  إلجناز االسرتاتيجية. تشمل مقاييس لقياس 
عقابية. وظيفتها الوكذلك الستعادة احلقوقلعبه الضحايا أمام احملكمة وأمهية وظيفة احملكمةيالذي 
ويف الدورة . )٥(ذه الوثائق يف قرار مستقل خالل دور اجلمعية العامة علماأخذت

التاسعةلسة العامة اجليفاملعتمداألطرافالدولومجعيةالدوليةاجلنائيةاحملكمةتعزيز،)ICC-ASP/10/Res.5القرار ()١(
.٢٠١١ديسمرب/األولكانون٢١بتاريخللقضاة

.٤٨املرجع نفسه، الفقرة )٢(
.٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٥، (ICC-ASP/11/38)اسرتاتيجية احملكمة املتعلقة بالضحايا) ٣(
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قبل سرتاتيجية و تقدمي تقرير عن ذلك تنقيح االاحملكمة الدول منيف قرار جامع، طلبت و ، نفسها
حولاحملكمة هذا التقرير على النحو املطلوب تقدملذلك، )٦(.عشرةالثانيةاجلمعية العامة انعقاد دورة 

. بالضحايااملتعلقةتنفيذ اسرتاتيجيتها املنقحة 

تنفيذ االستراتيجية المنقحة-ثانياً 

٢٠١٣ا احملكمة يف عام يقدم هذا التقرير حتديثا إىل اجلمعية العامة بشأن التدابري اليت نفذ-٣
- ٣احلماية والدعم؛- ٢؛التواصل-١يف االسرتاتيجية املنقحة: املبينةربعة األهدافباألفيما يتعلق 

)٧(واملساعدة.جرب األضرار-٤املشاركة والتمثيل، و

على على النحو املبني يف مرفق االسرتاتيجية املنقحة وكذلك كال،–حقوق الضحايا حتقيق-٤
نقحة. من املهم املحملكمةايف صلب اسرتاتيجية ما-اً الدوائر الحقالنحو الذي حكمت بشأنه

بانتظاربالضحايا، ال تزال يتعلقأن بعض جوانب اإلطار القانوين للمحكمة، خاصة فيما اإلشارة إىل
ن ععن ذلك، متتنع احملكمة وتقدمي تقريرتنفيذ االسرتاتيجية املنقحة بقيامها بقرار قضائي أو تفسري. 

القضائية إدماج األحكام يف بقى مرنة تالدوائر و وحرية تصرفسلطات باملساس بأي شكل من األشكال 
األهداف األربعة اليت مت حتديدها يف صياغةلقد متت . وعالوة على ذلك، ما تنشأذات الصلة عند

تطلعات. ويف حني أنه ليس من املمكن دائما حتقيق هذه بشكل، ااالسرتاتيجية املنقحة، يف جزء منه
بتحقيق أفضل النتائج ملتزمةوتبقىلبذل قصارى جهدها دائماً احملكمة تسعى فإن األهداف الطموحة، 

.عمل احملكمةاملمكنة ضمن احلدود اليت تفرضها املوارد املتاحة وبيئة 

نوع الجنس:  إنها مسألة تتشعب إلى جميع األهداف االستراتيجية األربعة-ألف

٥-
. وقد متت منظومة احملكمةاالسرتاتي

على النحو املبني )٨(اإلشارة إىل أن للضحايا حق األخذ بعني االعتبار نوع اجلنس وأثره يف ظروف معينة،
يف اإلطار القانوين للمحكمة. ويف االسرتاتيجية املنقحة، التزمت احملكمة مبواصلة بذل قصارى جهدها، 

وتقرير احملكمة بشأن االسرتاتيجية املنقحة املتعلقة ) ICC-ASP/11/38(بالضحايااملتعلقة اسرتاتيجية حمكمة املنقحة )٤(
.٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ICC-ASP/11/40)،5(،بالضحايا: للماضي واحلاضر واملستقبل

تشرين ٢١، يف الثامنةيف اجللسة العامة هدااعتممتالذي،)ICC-ASP/11/Res.7(راضر الضحايا وجرب االحولالقرار )٥(
.١، بتوافق اآلراء، الفقرة ٢٠١٢/أكتوبرالثاين

الثامنةاجللسة العامة يفاملعتمد(ICC-ASP/11/Res.8)رقماألطرافالدولومجعيةالدوليةاجلنائيةاحملكمةتعزيزالقرار ل)٦(
.٥٧بتوافق اآلراء، الفقرة ، ٢٠١١ديسمرب/األولكانون٢١بتاريخللقضاة 

.٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٥(ICC-ASP/11/38)اسرتاتيجية احملكمة املنقحة املتعلقة بالضحايا )٧(
.١٧املرجع نفسه، الفقرة )٨(
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ايا اليت تشمل اعتبارات نوع اجلنس. لقد متت اإلفادة تطوير وتنفيذ أعماهلا املتعلقة بوضع الربامج والضح
أدناه عن نوع اجلنس يف ما يتعلق باألهداف االسرتاتيجية األربعة.

: التواصل١الهدف االستراتيجي - ١

التيقن من أن ضحايا حاالت تكون قيد التحقيق األويل أو ضحايا حالة أو قضية قيد التحقيق أو حماكمة 
أو استئناف أو تلك 

وأنشطتها وكذلك حقهم كضحايا فيما يتعلق بعناصر نظام احملكمة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية.

أنه يتعلق باألهداف أيضا من حيث فإنه متشعب ، حبد ذاتههدف هو التواصليف حني أن-٦
٢٠١٣يف عام التواصلختلفة لتنفيذ هدف املنشطة بعدد من األكمة لقد قامت احملخرى. األثالثة ال

عن حقوقهم. وكذلكاوعن واليتها و احملكمةعنضحايا معلومات واضحة أن تتوفر للللتيقن من
اخلطط تطويرو التدريباليت تقوم بأعمال ، امليدانيةربامج وأدوات التواصلبوتتعلق هذه األنشطة 

االسرتاتيجية.

أولويات من تبقى بشكل مستمراحملاكمات واإلعالن عناملتأثرة-٧
حاليا على حتسني نوعية قسم اإلعالم والتوثيق العامويعمل . قلم احملكمةيف قسم اإلعالم والتوثيق العام

من خالل تقاريرو امليداينالتواصلممارسي يف اجتاهني أو احلوار بني التواصلعملية 
توجيهها إىل يتم امليداين التواصلدورات أثناءالعاملني وخماوفآراء الوحدة امليدانية الداخلية، فإن 

سبتمرب أيلول/يناير إىل كانون الثاين/من  يف الفرتة ، وبشكل عاماملكاتب ذات الصلة داخل احملكمة. 
)٩(توعية ميدانية.دورات ٢٤٢يف امرأة) ٢،٩٥٦شخص (١٣،٥٣٠ما يناهزارك ش٢٠١٣

واألقسام قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرارمع سوية، امليداينأدوات التواصل بفيما يتعلق و -٨
مبشاركة الضحايا يف إجراءات املتعلقة احملكمة، مت إنتاج سلسلة من الربامج ضمناألخرى ذات الصلة 

على األسئلة املطروحة بشكل متكرر من قبل الضحايا يف باإلجابة هذه الربامج تقوم فيما يتعلق باملشاركة. 
)١١(.٢٠١٣مايو يف أيار/متهيديبرنامج لقد مت إنتاج )١٠(بلدان احلاالت.

)؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية امرأة٨٦٠(١٢٨٨د: أوغندا، لكل بلامليداينالتواصلعدد املشاركني يف دورات )٩(
امرأة ١٣(٥٢) وكوت ديفوار امرأة١١٢(٧٥٥)؛ كينيا امرأة٩٤(٣٣٠امرأة)؛ دارفور (السودان)، ١٨٧٧(١١،١٠٥

.(
تشمل األسئلة املتداولة ما يلي: ماذا تعين املشاركة كضحية يف إجراءات احملكمة؟ كيف تتم اإلجراءات؟ مىت وكيف حيق )١٠(

رائم احملكمة اجلنائية الدولية جبرب األضرار؟ ما هي التحديات اليت تواجهها احملكمة اجلنائية الدولية يف عمل لضحايا ج
املشاركة الفعالة وذات مغزى للضحايا؟

ميكن اإلطالع على هذا الربنامج يف: النسخة اإلنكليزية)١١(
>http://www.youtube.com/watch؟v=chymGL8teX4<
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االجتماعات وجها لوجه، كانت وأثناءمن خالل هذه الربامج-٩
قادرة على الفهم بشكل أفضل ألحكام نظام روما األساسي فيما يتعلق حبقوق الضحايا للتقدم بطلب 

أيضا أشرطة فيديو خاصة مصممة خصيصا قسم اإلعالم والتوثيق العاماملشاركة وجرب األضرار. وأنتج
كوت ديفوار وإيتوري يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وكان االختبار و أبيدجانللفئات املستهدفة يف

الرتكيز على طرائق مشاركة اليت تقوم بفيديو مماثلة كما أن أشرطة جدا.  اً شرطة الفيديو ناجحألاألويل 
أشرطة الفيديو إنقيد اإلنتاج.بوسكو نتاغانداقضيةكينيا ويف قضييتوفقا لقرارات القضاة يف اياالضح

شاركة املوسطاء استخدامها لتعزيز فهم طرائق الاحملكمة وكذلك ويلؤ سميكن ملأدوات اليتعبارة عن هي
)١٢(.أمام احملكمة

السودان وليبيا و مجهورية أفريقيا الوسطى، أصبحت األوضاع األمنية الداخلية يف ٢٠١٣يف عام -١٠
ومن . احلاالت هذهيف بلدان امليداينالتواصلعقبات كبرية حتول دون احملكمة من القيام بأنشطة تشكل 
الراديو هلذا الغرض، وأينما كان قسم اإلعالم والتوثيق العام، استخدمهذهملء فجوة املعلوماتأجل 

يف امليدان.الشركاءخالل نشر املعلومات من ممكناً، قام ب

تقييم جتربتها من بتقومقسم اإلعالم والتوثيق العامالتابعة إىلامليداينالتواصلحدة لقد كانت و -١١
مشاورات ويتم حاليًا إجراء. امليدانيةأجل إعداد نسخة حمدثة من اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للتوعية

ومشروع العناصر ذات الصلة من االسرتاتيجية املنقحة للضحايا مشلسيتم حيث داخلية وخارجية 
اليت حتكم العالقة مع الوسطاء.اإلرشادات التوجيهية 

١٢-
م مكتب املدعي العام وسائل اإلعالم األولية. استخدحتقيقاتهمن نظام روما األساسي أثناء ١٥املادة 

واألنشطة اإلعالمية، فضال عن االتصال املباشر مع املنظمات غري احلكومية ومجعيات الضحايا لتقدمي 
تطلبات لتقييم مصاحل املاملعلومات والتحديثات حول عملية ونطاق التحقيقات األولية، مبا يف ذلك 

. وخالل التحقيقات، واصل موظفو مكتب أم القيقافتح حتسيما إذا كان فيالضحايا قبل أن يقرر 
ال يكون يف معظم احلاالت، و والية مكتب املدعي العام. عن لشهود عن احملكمة و إطالع ااملدعي العام 

يشكلونلتفاعل مع الضحايا الذين الذي يقوم بامكتب املدعي العام هو اجلهاز األول من احملكمة 

>.v=oudIz-RhO00؟http://www.youtube.com/watch<الفرنسیةوالنسخة
يعزز تأثري التواصل امليداين نشر أشرطة فيديو احملكمة على شبكة االنرتنت ومن خالل بث وسائل اإلعالم احمللية. )١٢(

ا أمام احملكمة اجلنائية مشاركة الضحايتلقت نسخة الفيديو باللغة اإلجنليزية بالعنوان "، وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير
بالعنوان مشاهدة.٥٤٩مشاهدة والنسخة الفرنسية ١،٧٦٦" اليت مت نشره على قناة احملكمة على اليوتيوب الدولية

مشاهدة. كما أنه مت توزيع برامج الفيديو ٥٠٣كوت ديفوارن تلقى -" مشاركة الضحايا أمام احملكمة اجلنائية الدولية"
مليون يف مجهورية ٢٥مليون يف كينيا، و ٣٠والصوتية هذه مباشرة إىل وسائل اإلعالم اليت تصل إىل مجهور حمتمل يبلغ 

تمل غري معروف يف كوت يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهور حم٨٠٠،٠٠٠مليون يف أوغندا و ١٩الكونغو الدميقراطية و 
ديفوار.
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مبستوى فهم األطفال  عن احملكمةمكتب املدعي العام مقدمةأعدد، يف هذا الصدو الشهود احملتملني. 
شرح والية احملكمة.القيام بكأداة ليتم استخدامها من قبل احملققني عند

مكتب املدعي العام بوضع يقوم قدرة على التنبؤ، واملتعزيز الشفافية والوضوحومن أجل-١٣
اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس اليت ستوفر األخرية على ورقة سياسته بشأن العنفاللمسات 

. تطبيق اإلطار القانوينحولأيضا إرشادات توجيهية للموظفني

قسم على بشكل رئيسيبه ويعتمدخاصةميدانية ةلصندوق االستئماين وحدليوجدال-١٤
الصندوق ويواصل. تالتصاالعمل القسم مشاركة الضحايا وجرب األضرارو اإلعالم والتوثيق العام

والية الصندوق جلرب األضرار رسائل دقيقة وشاملة عن لتقدمياحملكمةقلمأقساملعمل مع ااالستئماين 
هي ف،يف بعض األحيان من خالل وسطاءأدائهااليت يتم امليداينالتواصل، فإن أنشطة ولكناملساعدة. و 

.الصندوق االستئماين للضحاياخارجة عن سيطرة 

جرب أسرهم من أجل وضع خطة لتنفيذ مع و املؤهلنيضحايا ال-١٥
ميكنه من الشروع يف أي أنشطة حىت اآلنيف وضعليسالصندوق االستئماين للضحايا فإن )١٣(،األضرار

جرب بشأن قرار الدائرة االبتدائية حبيث أن يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية لوبانغايف قضية 
الصندوق وأشار. يف الوقت الراهنقيد االستئنافما زالت وكذلك حكم إدانة السيد لوبانغا )١٤(األضرار

من خالل الصندوق االستئماين، االستشاراتأنه ال توجد موارد متوفرة لتنفيذ مثل هذه إىلاالستئماين
قسم اإلعالم موارد املساعدة من توفريعلىقادراً قلم احملكمة سيكونوأنه من غري الواضح إىل أي مدى

قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرار.و والتوثيق العام

إىلو قسم اإلعالم والتوثيق العامإىلوفيما يتعلق بوالية املساعدة، قدم الصندوق االستئماين-١٦
ة الستخدامها ساعداملبعض األمثلة عن والية تعطيرسائل صوتية قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرار

تكون أن األهلية للمشاركة يف برامج املساعدة بالتوضيحيلزم، ولكن. امليداينخالل جلسات التواصل
ملوارد املتاحة.رهناً با

يف خطته امليداينالتواصلاملتعلقة باخلاصةتطوير اسرتاتيجيتهالصندوق االستئماين مشل يعتزم -١٧
من امليداينيشمل هذا أيضا اسرتاتيجيات التواصلس. ٢٠١٧-٢٠١٤فرتة االسرتاتيجية املقبلة لل

لمجتمعات لألفراد و لةوالية املساعدمبوجباملنظمات الشريكة للصندوق االستئماين اليت تقدم خدمات 
.لذلكاملؤهلة

)، الفقرة. ICC-ASP/11/40الضحايا: املاضي واحلاضر واملستقبل، (بشأنتقرير احملكمة بشأن االسرتاتيجية املنقحة )١٣(
املتضررة.١٥

)، "قرار تأسيس املبادئ واإلجراءات اليت ستطبق على ICC-01/04-01/06، رقم (العام ضد توماس لوبانغا دييلواملدعي )١٤(
.٢٠١٢أغسطس آب/٧"، جرب األضرار
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أمانة الصندوق االستئماين عن نيثلممومكاتب و قلم احملكمةمن أقسام اً شارك عددلقد وأخريا، -١٨
على التواصل مع الضحايا، مبا يف ذلك الرتكيز على الثقافة والتواصل من التدريبونصف يوميف للضحايا 

ووحدة الضحايا ، قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرارن من كما قام موظفو الضعفاء.  األشخاصمع 
مكتب املستشار القانوين العام لشؤون و ، امكتب املستشار القانوين العام لشؤون الضحايو ، والشهود

قام التدريب على إجراء مقابالت مع الضحايا والشهود. منمسة أيامخبومكتب املدعي العام ،الدفاع
لعدل.لالسريعةاالستجابةا منظمةهذه الدورات التدريبية وتيسرهبرعاية

: الحماية والدعم٢الهدف االستراتيجي - ٢

والدعم واملساعدة للضحايا الذين يتفاعلون مع احملكمة من أجل احلفاظ على أمنهم توفري احلماية 
وسالمتهم اجلسدية والنفسية ورفاهتهم، والتيقن من احرتام كرامتهم وخصوصيتهم.

وطء وفر احملكمة احلماية والدعم للتخفيف من تمن أجل تسهيل حقوق الضحايا يف املشاركة، -١٩
بعدد احملكمة قامت، ٢٠١٣يف عام و قدرة الضحية على املشاركة يف اإلجراءات. احلاالت اليت قد تعوق 

يف اإلجراءاتشاركوانيذالكاللضحايا (احبماية ودعم املتعلقتنفيذ هذا اهلدف لختلفة املمن األنشطة
االجتماعية الرعاية النفسية كشهود)، مبا يف ذلك أداء التقييمات األمنية، وتوفري والذين يظهرون  القضائية

وتنفيذ تدابري وقائية. ويعزى ذلك إىل حد كبري إىل عمل وحدة الشهود والضحايا سوية مع الدوائر 
واألطراف واملشاركني يف اإلجراءات القضائية.

يف قلم احملكمة وحدة الضحايا والشهودتوفر، من نظام روما األساسي) ٦(٤٣وفقا للمادة -٢٠
للشهود الذين ميثلون األمنية وتقدمي املشورة واملساعدات املالئمة األخرى للضحايا و والتدابريتدابري احلماية 
يتحلى أطباء علم. م مع احملكمةللخطر بسبب تفاعلهعرضةواكونيولئك الذين قد ألو أمام احملكمة
ف صدمات ذات الصلة بالعن، مبا يف ذلك الباخلربة يف جمال الصدمات النفسيةوحدة هذه الالنفس يف 
مكتب لدى اجلنس ونوع ألطفال وحدة اعلى نوع اجلنس. وعالوة على ذلك، فإن ةالقائماجلنسي و 

الذين متت إحالتهم من خاللوالشهود ،وحدة الضحايا والشهوداإلحالة إىل تقوم بعمل املدعي العام 
وتقوم. مع احملكمةاألويلتفاعلهممن بنوع اجلنسالرعاية املتخصصة املتعلقة وا بالفعلهذه اآلليات تلق

املقابالت وذلك للتيقن من مقدرة الذي يسبقتقييم بإجراء الأيضا وحدة األطفال ونوع اجلنس
املقابلة. وباإلضافة إىل أثناءالدعم النفسي وتقدمي، الصحية على إجراء مقابالت معهمالشهود الضحايا/

بشأن وحدة الضحايا والشهودي العام مع مكتب املدعالتابعة إىل وحدة اسرتاتيجية احلمايةنسق تذلك، 
) ٢-فإضايف (نفسيبتوظيف طبيبوحدة الضحايا والشهودقامت، ٢٠١٣يف عام و وقائية. التدابري ال

على عمل التقييم وحدة الضحايا والشهودقدرة ستكون مللفريق من أجل دعم الضحايا والشهود. 
أوصت مراجعة داخلية كما )١٥(،يزدادأن الطلب على هذه اخلدمة إذاالجتماعي حباجة التعزيز النفسي/

.٢٠١٤النفس املوظفني يف عام أطباءعدد زيادة إضافية لوحدة الضحايا والشهودل

)١٥()ICC-ASP/11/40 ٧١) الفقرة.
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تقدمي املشورة وحدة الضحايا والشهودجيوز ل) من نظام روما األساسي ٤(٦٨وفقا للمادة و -٢١
األمنية وتقدمي املشورة النفسية واملساعدة. والتدابرياية املناسبة محكمة بشأن تدابري احلملللمدعي العام و ل

تدابري البشأن وحدة الضحايا والشهودواصلت الدوائر السعي للحصول على املشورة املتخصصة من 
وحدة الضحايا من أجل تلبية هذه الطلبات، عززت و . القضائيةحلماية الضحايا والشهود يف اإلجراءات

ويف )١٦(على الوفاءاحملكمة من مقدرةللتيقنوالشهود
وحدة متكنتولوية. مبرتبة األمسألة القانونية وحدة الضحايا والشهودتضاعف، ٢٠١٣عام 

حتقيق هذا يف إطار امليزانية الربناجمية املعتمدة ممنالضحايا والشهود
وظائف يف مجهورية أفريقيا ة. على سبيل املثال، كانت هناك مخسالوظائفعقود أخرى وإعادة نشر 

أكثر.ناشطة الوسطى اليت مت توزيعها على احلاالت

يتم حجبحيث . بيمباتدابري وقائية لضحايا املشرتكني يف قضية على وافقت الدائرة االبتدائية -٢٢
العامة النسخ و املنقحة النسخ السريةالضحايا الواردة يف كل من املتعلقة باملعلومات من مرفقات القرارات

الذين كان نشر هوية الضحايا الذين مثلوا كشهود أمام احملكمة أو لقد  حلماية الضحايا. املنقحة وذلك 
لضحايا الذين لتدابري خاصة منحتمويخيضع ملوافقة الضحايا. وخماوفهمتقدمي آرائهم مثلوا شخصيًا ل

هم من ، ورصدمعهم، مبا يف ذلك وجود شخص داعموخماوفهمتقدمي آرائهم لكشهود أو شخصيًا  مثلوا 
واحدة حماكمةمن قبل الطرفني. على الرغم من أن مواعتماد طريقة مكيفة الطبيب نفساين قبل 

احلماية والدعم مسائلبالفعل فقد واجهت الدائرة نوفمرب، /تبدأ يف تشرين الثاينسبدأت واألخرى قد
)١٧().أ(الخامسةالدائرة االبتدائية أصدرتهللضحايا يف حاالت كينيا، مع أول قرار وقائي 

إجراء التقييمات األمنية وتوفري احلماية والدعم ٢٠١٣يف عام وحدة الضحايا والشهودواصلت -٢٣
ليس هذا يشمل و يف مقر احملكمة. و امليدان كال لشهود يف  لو القضائيةللضحايا املشرتكني يف اإلجراءات

مع مأيضا أولئك الذين قد يكونون يف خطر بسبب تفاعلهبل، فقط أولئك الذين 
وحدة بالضحايا، قدمت املتعلقةبشأن االسرتاتيجية املنقحة ٢٠١٢احملكمة لعاممنذ تقريرو احملكمة. 
من ١٧٠٨لـ اصة اخلتقريرا عن أي طلبات حمتملة لتدابري احلماية و بيمباقضيةيف والشهودالضحايا

من الضحايا ٧٧٧عنحاليا على تقرير جديد وتعمل الوحدةالضحايا الذين منحوا وضع املشاركة، 
١٠حاليا بتقدمي تدابري وقائية ألكثر من وحدة الضحايا والشهودتقوم الذين منحوا وضع املشاركة. 

.والكوت ديفواركينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية قضييتضحايا يف 

برنامج محاية احملكمة. يلتحقون يفجدا يف عدد األشخاص الذين ةكبري زيادة كان هناك لقد  -٢٤
تواجه احملكمة حتديات جديدة وغري سكينيا، قضييتيف ضوء و كبري على موارد احملكمة. عبئًا  وميثل هذا 

يتم حالياً مسبوقة فيما يتعلق حبماية الشهود، خصوصا بسبب احلجم الكبري لألسر اليت حتتاج إىل محاية. 
سيتعني . وحدة الضحايا والشهودرعاية من من الربنامج و خروجهم حىت اآلنألولئك الذين مل يتم مراجعة

املرجع نفسه.)١٦(
)١٧()ICC-01/09-01/11-902-Red2(
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نبثق عن يي قد ذإضايف التفسري أي عبء عمل دة الضحايا والشهودوحعلى الوحدة الفرعية التابعة إىل 
عند االقتضاء.زيادة قدرة املوظفني الرامية إىل معاجلة محاية ضحايا بكفاءةو هذه االسرتاتيجية، 

ةأداة فعالو، وه٢٠١٣يف عام وحدة الضحايا والشهودالتوعية اخلاص ببروتوكول استمر تنفيذ -٢٥
وحدة الضحايا كانت ٢٠١٣يف عام و للضحايا والشهود 

الربوتوكول بني قلم مت تطوير أنهماية مع مكتب املدعي العام. يف حنياحلتنفيذ بروتوكول تقوم بوالشهود
القانونينياملمثلني على ممثلي الدفاع و بشكل مماثل نطبق يلهيجوز متديدفاحملكمة ومكتب املدعي العام، 

احملكمة أجهزةمن قبل إىل مراجعةالربوتوكول حاليا خيضع للضحايا إذا لزم األمر من قبل الدوائر. 
كما أن لتحديد تقسيم العمل واملسؤوليات بني األجهزة.  القضائيةجراءاتاإليفواألطراف واملشاركني 

مع احملكمة، مبسبب تفاعلهذى لألالضحاياعدم تعرضللتيقن منقد كمة احمل
ذى من قبل موظفي احملكمة.األمبا يف ذلك 

لضحايا والشهود يف وحدة الضحايا والشهود على االتابع إىل ينطبق نظام االستجابة الفورية -٢٦
الدولة. سلطاتاحملكمة و/أو السلطات احمللية أوقبل كال امليدان، ويهدف إىل توفري خدمات احلماية من

وكذلك نشأت بعض التحديات اليت تواجه تنفيذ نظام االستجابة الفورية يف مجهورية أفريقيا الوسطى لقد
كان ممكنا، وأينماغري مستقر. الوضع األمين أن النزاع مستمرًا و مجهورية الكونغو الدميقراطية، حيث يف

املتحدة من أجل تعزيز شراكات مع السلطات احمللية ووكاالت األمم وحدة الضحايا والشهود شكلت 
إىل حباجةاحملكمةإن، ولكن. القضائيةالقدرات احمللية لدعم ومساعدة ضحايا املشرتكني يف اإلجراءات

الوفاء بمن أجل أن تكون قادرة على األطراف إضافية مع الدول انتقالات يالدخول يف اتفاق
ثالثة حيث مت إبرام، اتفاقية مثل هذه١٣ة لمحكميوجد للشهود. حىت اآلن، /ابشأن محاية الضحايا

االنتقالاسرتاتيجية لزيادة عدد اتفاقيات وحدة الضحايا والشهود وضعت لقد. ٢٠١٣ات يف عام ياتفاق
وحددت الدول ذات األولوية.

وظيفة إضافية يف امليزانية الربناجمية املقرتحة ١١لقد حددت وحدة الضحايا والشهود احلاجة إىل -٢٧
٢٠١٤لعام 

من املخاطر اليت يتعرض هلا الضحايا والشهود، فضال عن املخاطر املؤسسية إىل احملكمة. وأخريا، لقد مت 
وستعترب ٢٠١٣د يف عام لوحدة الضحايا والشهو -كال داخلية وخارجية –إجراء عددا من املراجعات 

. سيبقى الرتكيز على محاية ودعم الضحايا والشهود مبرتبة األولوية ٢٠١٤
القصوى بالنسبة للمحكمة.

المشاركة والتمثيل: ٣الهدف االستراتيجي - ٣

إجراءات احملكمة القضائية التيقن من أن يكون الضحايا قادرون على ممارسة حقهم يف املشاركة بفعالية يف 
بشكل كامل مع متثيل قانوين فعال وبطريقة تتسق مع حقوقهم ومصاحلهم الشخصية وكذلك مع حقوق 

املتهم حملاكمة عادلة وسريعة وغري متحيزة.
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لضحايا لاحلق إعطاءمع ، وأخرى لرد احلقوقعقابية بوظيفتني، وظيفة مت إنشاء احملكمة لقد -٢٨
حتقيقكن الضحايا من، مما ميَ نظام روما األساسيالقضائية مبوجبيف اإلجراءاتلمشاركة مباشرة ل

قسم و قسم مشاركة الضحايا وجرب األضراريف املقام األول إىل الذي يعودحقوقهم يف املشاركة والتمثيل 
يف عام و الدوائر. الذي تضمنه)١٨(،مكتب املستشار القانوين العام لشؤون الضحاياو دعم احملامني

وتوفري النشرات تقدمي الطلبات، اخلاص ب، أدخلت حتسينات على نظام قاعدة البيانات للمحكمة ٢٠١٣
استمرت. باإلضافة إىل ذلك، نيالقانونيملمثلنياحتديث دليل كما مت،  نيللضحايا املشاركيةاملعلومات

هذه احلقوق ذاتتكون من أن نللتيقتطوير طرائق مشاركة الضحايا والتمثيل يف حماولة باحملكمة أيضا 
مغزى.فعالية و 

فعاالً اياضحطلبات الواصلت احملكمة بذل اجلهود الستكشاف اخليارات الرامية إىل جعل نظام -٢٩
تقدمي الطلب من لضحاياللتقدمي الطلبات اليت ميكنآلية الطلبات هو نظام إن . ما هو ممكناً قدر ب

. هذه التطورات، واليت كان جرب األضرارلحصول على لأو القضائيةلمشاركة يف اإلجراءاتخالهلا ل
ُيستفاد دروس هي)١٩(،٢٠١٢نوفمرب /ها متوخاة يف تقرير احملكمة إىل اجلمعية يف تشرين الثاينمنبعضال

. القضائيةاملشاركة يف اإلجراءاتطلبالنظام األكثر كفاءة وفعالية لتمكني الضحايا من بفيما يتعلق منها
والدول األطراف )٢٠(مفصلةشاركت احملكمة أيضا يف مناقشات لقد 

الصندوق االستئماين و بشأنالهاييفالفريق العاملتيسري من خالل
والوسطاء.جرب األضرارللضحايا، مبا يف ذلك 

ام اإلدارة اإللكرتوين املستخدم حتسينات إىل نظالضحايا وجرب األضرارقسم مشاركة لقد أدخل-٣٠
بكثري. الضحايا يف وقت أقصر لتمكني تسجيل طلبات، على سبيل املثال لتقدمي طلبات الضحايا

طرق أكثر فعالية للتعامل مع أعداد كبرية من للبحث عنيف حماولة و ،تعليمات من الدوائرإىل ةاستجابو 
الضحايا طلباتلتقدمياملختلفة نظمعددًا من القسم مشاركة الضحايا وجرب األضرارنفذ ، الطلبات

من و ، غباغبويف حالة و . املستخدم حىت اآلنحتوال عن نظام التسجيلالذي شكلالعام املاضي خالل
ات إجراءمت اعتماد لقد للمشاركة يف جلسة اعتماد التهم، اتتقدمي طلبمن الضحايا أن يتمكنأجل 

.٢٠١٢مجاعية جزئيا خالل النصف األول من عام لتقدمي طلبات

لشؤون الضحايا عادة بصفة املمثل القانوين للمتقدمني بالطلبات غري املمثلني يتم تعيني مكتب املستشار القانوين العام )١٨(
قبل أن يتم اختاذ قرار من قبل الدائرة املختصة وأحيانا بصفة املمثل القانوين للضحايا املشاركني يف اإلجراءات القضائية.

تشرين الثاين/نوفمرب ٥، القضائيةإلجراءاتيف اللمشاركةطلب لتقدمي اللضحايا امراجعة نظام حولتقرير احملكمة )١٩(
٢٠١٢،)ICC-ASP/11/22.(

(متوز/يوليوانظر على سبيل املثال تقرير الفريق املستقل من اخلرباء حول مشاركة الضحايا يف احملكمة اجلنائية الدولية)٢٠(
اجتماع الفريق واالستشارات اليت عقدت يف ) الذي أنتجته منظمة العفو الدولية واجلرب التعويضي، الذي استند إىل ٢٠١٣

.٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٧-٢٤الهاي يف الفرتة من 
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هأن٢٠١٢أكتوبر تشرين األول/٣يف )٢١(اخلامسة، قررت الدائرة االبتدائية حاليت كينيايف -٣١
من إال للمراجعة اياالضحلقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ال يلزم تقدمي طلباتمن ا٨٩عمال باملادة 
ومجيع الضحايا . رةالذين يرغبون املشاركة بشكل فردي عن طريق الظهور مباشرة أمام الدائقبل الضحايا

من قبل الدائرة االبتدائية ) يُسمح هلم ١رة: (الظهور أمام الدائاآلخرين الذين يرغبون املشاركة بدون 
ات إجراءعملليسوا حباجة إىل) ٢ممثل قانوين مشرتك و (عن طريقوخماوفهمتقدمي آرائهم اخلامسة 

نيمثلواملعلى بسطة تنطبقاملتسجيل تقدمي الطلبات، حبيث أن إجراءات ال
الضحايا يف نطاق القضية. حتديدعن املسؤولنيهممع قلم احملكمةونعملني الذي يشرتكاملنيقانونيال

ايا الذين ضحالأن أغلبية جمتمعات ٢٠١٣يناير كانون الثاين/يف  قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرارأفاد
على اتصال قسم مشاركة الضحايا وجرب األضراركان لقد  )٢٢(النظام اجلديد.ونمتت

مخسة تقارير إىل الدائرة حول ٢٠١٣يف عام ، وقدم يف كلتا حاليت كينياايا ضحالمنتظم مع جمتمعات 
)٢٣(العام.ضحاياالوضع

الدائرة التمهيدية، بعد التشاور مع قلم احملكمة، مبا يف أصدرت )٢٤(،بوسكو نتاغانداقضيةيف -٣٢
نفيذ تلقسم مشاركة الضحايا وجرب األضرارأمرًا إىل ، غباغبوذلك استعراض الدروس املستفادة يف حالة 

خر، أخطرويف تطور آمن صفحة واحدة. لتقدمي طلبات الضحايا مع استمارة طلب تتكونمبسط نظام 
يف )٢٥(.األطرافطلبات الضحايا إىلتقاريره عن قضيتنييف قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرار

صدر األمر فقط، ولكن منذ ذلك احلني الدائرةمصلحةتم إعداد هذه التقارير من أجل كان يسابق،  ال
.واملالحظات الطلباتأعمال مراجعةكشف عنها لألطراف وكذلك للمساعدة يف لل

ملشاركة يف املخولني بالضحايا لمشرتك لتمثيل قانوين، أنشأت الدائرة نظامبيمبايف حالة -٣٣
الدائرةكمحتالذين مل بالطلباتاملتقدمنيو )٢٦(اإلجراءات.

ن أعقاب طلبات قدمها املمثلو ويف)٢٧(.مكتب املستشار القانوين العام لشؤون الضحايامن قبل مؤقتاً 
وخماوفهمتقدمي آرائهم لالضحايا منالضحايا لتقدمي األدلة ولثالثةمنثننيالالدائرةت، أذننيالقانوني
من قبل األطراف أسلوب االستجوابعن كثب الدائرة ، تراقب بيمباقضيةيف و )٢٨(أمام الدائرة.ياً شخص

)٢١()ICC-01/09-01/11-460 (و)ICC-01/09-02/11-498.(
)٢٢()ICC-01/09-01/11-566-Anx (و)ICC-01/09-02/11-606-Anx .(
-ICC-01/09) و (ICC-01/09-01/11-980-AnxA(. أنظر ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٢٤التقرير األخري الذي مت تقدميه يف )٢٣(

02/11-810-AnxA.(
٢٨يف)ICC 04/01 06/02 67، (الضحاياطلباتاملتعلقة بإجراءاتبادئ املالذي أنشأقرار ال، الثانيةالدائرة التمهيدية )٢٤(

.٢٠١٣مايو أيار/
(مرحلة االستئناف).لوبانغاقضية (مرحلة ما قبل احملاكمة) و بوسكو نتاغانداقضيةيف)٢٥(
.٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ١٠يف ) ICC-01/05-01/08-1005(القرار)٢٦(
.٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ١٩يف ) ICC-01/05-01/08-1020(القرار)٢٧(
.٢٠١٢شباط/فرباير ٢٢يف) ICC-01/05-01/08-2138(القرار)٢٨(
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الدائرة ستبذل، كينياقضايايف و فيما يتعلق بضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس. 
الضحايا.هؤالءأي من استدعاءالشيء نفسه عندما يتم اجلهد لعمل

مكتب املستشار القانوين قام، القضائية أمام احملكمةفيما يتعلق بتمثيل الضحايا يف اإلجراءاتو -٣٤
اإلجراءات يف الوقت بشأنالضحايا على علمإبقاءقدرته على لإضايفبتطويرلشؤون الضحاياالعام 
"سكايب"استخدام بتوزيعها يف البلد املعين، و ليتممعلومات نشراتمن خالل إنتاج حتديداً ، املالئم

تمثيل لمنوذجني لبتجربةاحملكمة تقومذلك، باإلضافة إىل. كناذلك ممأينما كانمللتواصل مع عمالئه
مكتب املستشار القانوين العام لشؤون الضحاياحيث يتم تعيني غباغبوقضية: أوال يف املشرتكقانوين ال

حيث مت كينياقضييتوثانيا يف ؛مساعد قانوين يف كوت ديفواربصفة املمثل القانوين املشرتك مبساعدة
إىلاملستشار القانوين العام لشؤون الضحايامكتبإعارة موظف من و خارجي متثيل قانوين مشرتكتعيني
من السابق ألوانه ويف حني أنه. املمثل القانوين املشرتكيف احملكمة نيابة عن /ستظهرظهرحيث سيفريقه 

أن اخليار األول يبدو يقر بمكتب املستشار القانوين العام لشؤون الضحايافإنتقييم كفاءة كال اخليارين، 
ه أن اخليار الثاين يعين أنباعتبارخاصة ؛الكفاءة والفعالية والتوفري يف التكاليفأكثر جدوى من حيث 

من يتكون بشكل دائم لفريق مكتب املستشار القانوين العام لشؤون الضحاياموظفياثنني من يتم تعيني
املوظفني أخرى، وخلق زيادة يف عبء عمل مهامعلىلعمل حيول دون قيامهم با، مما نياخلارجيامنياحمل

اآلخرين .

الطبعة الثانية من املستشار القانوين العام لشؤون الضحايامكتبوباإلضافة إىل ذلك، نشر-٣٥
ديسمرب كانون األول/الذي متباللغتني اإلجنليزية و الفرنسية، نيالقانونيلممثلنيلدليله

موجزا جلميع القرارات الصادرة عن الدوائر على دليل الاألسبانية. حيتوي باللغةطبعةوكذلك، ٢٠١٢
دليل مرة يف السنة على ال. يتم حتديث برتتيب زمينحجة و مصنفة وفقاً لكل فيما يتعلق مبشاركة الضحايا 

هذه النسخة اإللكرتونية قابلة للبحث. ويقدم إن األقل وإرساله إىل املمثلني القانونيني اخلارجيني إلكرتونيا. 
ممارسات احملكمة بشأن املسائل املتعلقة بتمثيل الضحايا يف حولعلومات واضحة كاملة الدليل م

لعمل أداة مفيدة ألعضاء املكتب لتقدمي املشورة و فإنه يشكل. ونتيجة لذلك، القضائيةاإلجراءات
ل بكثري. واد أسهأنه جيعل البحث يف املحبيث فعالة بطريقةنياخلارجينيالقانونيملمثلنيابشأنالبحوث 

، فإنه يوفر التحديث املستمر على القرارات الصادرة يف مجيع احلاالت والقضايا املعروضة وعالوة على ذلك
خصصنياملمكتب املستشار القانوين العام لشؤون الضحاياساعد أعضاء فإنه يعلى احملكمة، وبالتايل 

، القضائية بشكل أفضليع اإلجراءات يف مجيةفقهاالجتهادات المتابعة على ختلفة القضايا امل/حاالتلل
يتالىف. وأخريا، فإنه أسهل/القضايا املختلفة على عبء العمل يف احلاالتاملوظفني ختصيصجيعل إعادة و 

، وبالتايل متكني بسهولةالعثور على إجابة يف الدليلهمطلبات املمثلني القانونيني اخلارجيني الذين ميكن
لعمل البحوث تعيني موظفيه احملدودة و حتسني موارده من لشؤون الضحايامكتب املستشار القانوين العام

.تتطلب التحليل القانوين ملمثليهم القانونيني اخلارجينية اليتعمقامل
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قدرته إضايف لزيز أيضاً بتعمكتب املستشار القانوين العام لشؤون الضحايا، قاميف العام املاضي-٣٦
وللضحايا بطريقة فعالة ويف الوقت املناسب عن طريق حتسني نياخلارجيلمحامنيلعلى تقدمي املساعدة 

حتليل واسرتجاع وحتديث البيانات على ترتيب و كتب املكن قاعدة البيانات قاعدة البيانات اخلاصة به. متُ 
إنشاء تقارير للتحقق من عبء العمل عنمن كتب أيضا املكن قاعدة البيانات متُ و بشكل سريع جدا. 

قسم تكنولوجيا قام تقاسم املهام املختلفة بني املوظفني. باإلضافة إىل ذلك، وبالتايلاملهامرصدطريق 
، وهو برنامج احملكمة اخلاص بإدارة الوثائق، لنظام "ترمي"رتقية الربامج األساسية باملعلومات واالتصاالت 

.نياخلارجيامنياحملأيضا من قبل هماستخدتم االذي ي

شمل أيضا التدريب تعلى قائمة احملكمة نياخلارجيحملامنياندوة السنوية وتدريب الأخريا، فإن -٣٧
.حمامي١٥٠ما يزيد على هذا العام، يشارك . ايابتمثيل الضحتتعلقعلى مواضيع

جبر األضرار والمساعدة: ٤الهدف االستراتيجي - ٤

مبا يتفق مع نظام روما جبرب األضرارضحايا قادرون على ممارسة حقوقهم فيما يتعلق أن يكون الالتيقن من
األساسي واإلطار القانوين لنظام احملكمة واالستفادة من املساعدة.

، جرب األضرارالضحايا احلق يف طلب إعطاءنظام روما األساسي هي لامليزات الفريدة إحدى- ٣٨
يف حني أنه جتدر اإلشارة إىل . للمساعدةتهواليمبوجبستئماين للضحايا الصندوق االاالستفادة من دعم و 

على احملكمة لقد أخذت، لوبانغامن دائرة االستئناف يف قضية ُمنَتظراً قرار التعويضات النهائي ال يزال أن
مشاركة قسم، الدوائربهذه املهمة تتعلق أساسا إن . ٢٠١٣عاتقها 

الصندوق االستئماين ، و مكتب املستشار القانوين العام لشؤون الضحاياو، الضحايا وجرب األضرار
.للضحايا

جبرب األضرارتتعلقالدائرة االبتدائية األوىل مبادئ وضعت ، جرب األضراربشأن لوبانغايف قرار - ٣٩
النهج الواجب اختاذه لتنفيذها. ومشلت هذه مبادئ كما حددت)٢٩(إجراءات لوبانغا القضائيةللضحايا يف 

قدم لضحايا العنف يينبغي أن املالئممنح جرب األضراربضحايا العنف اجلنسي، مشرية إىل أن تتعلق
متكني للتيقن مناجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، كما جيب تنفيذ تدابري تراعي الفوارق بني اجلنسني 

يف )٣٠(وعلى قدم املساواة.األضرار بشكل بالغيف تصميم وتنفيذ أوامر جرب ملشاركةمن اوالبناتالنساء 
هذا الطعن يفالسيد لوبانغا وكذلك، القضائيةيف اإلجراءاتاملشاركنيضحايا قدم ال، لوبانغاأعقاب قرار 

قرار إن نتيجة. ٢٠١٢ديسمرب /الطعون يف كانون األولمقبوليةباعتباردائرة االستئناف حيث قامتالقرار، 
وشيكة.هذه أصبحتدائرة االستئناف

).ICC-01/04-01/06-2904جلرب األضرار (تنفيذهاالقرار الذي أنشأ املبادئ واإلجراءات الواجب )٢٩(
. وهذا رهناً بالطعن من قبل الدفاع، املعلق أمام دائرة االستئناف.٢٠٩إىل ٢٠٧املرجع نفسه، الفقرات )٣٠(
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األضرار يف إجراءات جرب املنطبقةعددا من املبادئ بشأن  جرب األضرارلوبانغاقرار لقد أنشأ - ٤٠
قرار فإن )٣١(حاليا،الستئناف جاٍر هذه املبادئ ختضع من بعض الأن منرغموعلى ال. بلوبانغااملتعلقة 

ملبادئ املتعلقة من اخطوة أوىل هامة حنو إنشاء إطار بالرغم من ذلك ميثل جرب األضرار لوبانغا بشأن 
من نظام روما النظام األساسي. استمرت املناقشات ٧٥احملكمة وفقا للمادة من قبل لضحايالبالتعويضات 

يفالفريق العاملضمن ٢٠١٣عام لضحايا يف احملكمة يف جبرب األضرار لحول مسألة املبادئ املتعلقة 
جرب األضرار باملعين الهاي

و ليونغومز.ر و بيزار شبن بالسفريين، من قبل ٢٠١٢عام ها، بشكل مماثل لري يستشارك يف اليت والوسطاء، 
الفريق إىل جبرب األضرارمسألة املبادئ املتعلقة بشأنحمكمة غري رمسية قةور كمة احملونتيجة لذلك، قدمت 

جبرب الثانية عشرة بشأن املبادئ املتعلقة ا)٣٢(،الهاييفالعامل
، جبرب األضرارإىل عمل احملكمة حىت اآلن فيما يتعلق انشري ين يالتقرير ينلضحايا. يف حني أن هذاألضرار ل
جرب األضرارصبح نظام يحالة عدم اليقني حىت ستستمر

قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرار، اقتصرت أنشطة لوبانغايف قضية القائمةيف ضوء الطعون- ٤١
قسم اإلعالم والتوثيق العاموقاماإلجراءات. وضععلى نقل الرسائل األساسية للضحايا يف امليدان عن 

مرحلة اإلجراءات بشأنلأنشطة يف امليدان ومن مقر احملكمة بأيضا 
من هم املستفيدون من اً واضحغري التعويضات احملتملة. يف هذه املرحلة ال يزال وأمر/أوامربلوبانغااملتعلقة 

جرب األضرار املتهم مسؤوال عن جرب األضرار اليت سيتم تقدميها أو ما إذا كان أي نوع من ر أو جرب األضرا
يف على حقالدائرة االبتدائية وما إذا كانت ما هو الدور الذي قد يلعبه الصندوق االستئماين و ، أم ال

جرب األضرار رسائل فإن. لذلك، جرب األضرار املاثلة أمامها أم الحكمها بشأن عدم النظر يف طلبات 
عامة إىل أن يصدر قرار دائرة بصورة بالضرورة تكونلوبانغاقضية ب

)٣٣(االستئناف يف هذه املسألة.

مل تعقد الدائرة لوبانغايف حني أن عقد جلسات استماع يف إطار قانوين ليس إلزامياً، ففي قضية - ٤٢
أمانة الصندوق االستئماين للضحايا بأنه االبتدائية جلسات تتعلق جبرب األضرار. األمر الذي أشارت إليه 

تقدمي وجهات نظرهم وقضيتهم جلرب األضرار. لقد يكون بوسعهمخّيب
الوضوح مل على إطار يعطي للضحايا وألسرهاحملكمة للعمأمانة الصندوق االستئماين للضحايا شجعت 

حد أدىن حىت يتمكن الضحايا من كأن تشمل  إجراءات جرب األضرارما يتعني على) بشأن القانوين(
التكهن بشكل أفضل بشأن اإلجراءات والنتائج احملتملة عندما يتقدمون بطلب جرب األضرار، وما هي القيود 

تشرين األول/أكتوبر 8، )(ICC-ASP/12/39ئ املتعلقة جبرب األضرار للضحايا انظر أيضا تقرير احملكمة بشأن املباد)٣١(
٢٠١٣.

من ٢٠١٣مايو أيار/٢٨يف الهاييفالفريق العاملالتقرير شفويا إىل مت تقدمي. ٢٠١٣أيار/مايو ١٥مؤرخ يف )٣٢(
قبل ممثل عن الرئاسة وتلته جلسة لألسئلة واألجوبة.

االستئناف سوف حتكم فقط بشأن طعون جرب األضرار إذا كان اعتمدت إدانة السيد لوبانغا يف من املعلوم أن دائرة )٣٣(
إجراءات االستئناف بشأن األسس املوضوعية، اليت ال تزال معلقة حاليا أمام دائرة االستئناف.
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أمانة الصندوق االستئماين تقر )٣٤(األضرار أمام احملكمة.جرب بشأن وكيف ميكن هلم عرض قضيتهم
سباب وراء ارتفاع مستوى عدم أحد األأن عدم وجود مبادئ عامة تتعلق جبرب األضرار هو للضحايا 

وفيما يتعلق باالتصاالت، يف املستقبل جيب أن تتم املراقبة بشكل منتظم للرسائل املتعلقة جبرب )٣٥(اليقني.
ومراجعتها أمانة الصندوق االستئماين للضحايا )٣٦(األضرار

املرتدةالتغذيةوتعديلها وأن تشمل 

جرب األضراروالية بإثارةأيضا تتعلقاليت و للموارد،متزايدةيتوقع الصندوق االستئماين احتياجات - ٤٣
مساعدة. لللصندوق االستئمايناوالية مبوجباليت ستتطلب أنشطة احلاالتتزايد من املعدد باإلضافة إىل ال

أحكام منح جرب األضراربتنفيذ املتعلقة الصندوق االستئماين للضحايا ألمانة احملددة التكاليف التشغيلية أما 
تعتمد على نتائج اإلجراءات . ٢٠١٤ة عام مليزانيحىت اآلن اعتبارها 

يف ميزانية تكميلية أو اعتبارهاميكن حيث هذه النتيجة، تزامنوعلى) لوبانغاستمرة (أي قضية املالقضائية
املساعدة (من ضافية مقدرة امليدان اإل–ولكن ال تقتصر على - قد تشمل التكاليف ميزانية الطوارئ.يف 

وإنشاء وإدارة آلية امليدانية واالستشارات ونفقات السفر، واستخدام اخلرباء والتوعية، )العامة املؤقتة
طوال عام لأن جملس إدارته قرر متديد اخلطة االسرتاتيجية إىلالصندوق االستئماينويشري)٣٧(للتحقق.
.٢٠١٤مارس يف آذار/) ٢٠١٧- ٢٠١٤للفرتة وأنه سيقرر بشأن اخلطة االسرتاتيجية الالحقة (٢٠١٣

اإلرشادات التوجيهية التي تحكم العالقات بين المحكمة والوسطاء-ثالثاً 

تقرير و أعاله. الواردةربعةاألهدافاألحتقيق ويفبالضحايا يتعلقالوسطاء دورا هاما فيما يلعب -٤٤
احملكمة مشروعأقربالضحايا يتعلقاحملكمة بشأن االسرتاتيجية املنقحة فيما 

لوسطاء) كجزء لالتوجيهية اإلرشادات(لإلرشادات التوجيهية اليت حتكم العالقات بني احملكمة والوسطاء
حيث ٢٠١٢التوجيهية يف عام اإلرشاداتمشروعأعدت احملكمة و )٣٨(من تنفيذ االسرتاتيجية املنقحة.

التوجيهية والوثائق اإلرشاداتهذه إعدادلقد مت )٣٩(.احلادية عشرةإليهااجلمعية العامةأشارت 
يف عام و العالقة بني احملكمة والوسطاء. لتحكمشرتكة املجراءات اإلالداعمة من أجل توفري إطار للمعايري و 

التوجيهية إىل أقصى حد ممكن يف حدود املوارد مشروع اإلرشاداتتنفيذ تقوم بكانت احملكمة و ، ٢٠١٣
املتاحة.

من القواعد اإلجرائية ٩٥و ٩٤) من نظام روما األساسي، واملادة ٣) و (٢(٧٦مراجعة املادة سيكون من الضروري) ٣٤(
وقواعد اإلثبات.

)٣٥()ICC-ASP/11/40 ٤٨)، الفقرة.
.٥٣املرجع نفسه، الفقرة )٣٦(
.٧٨املرجع نفسه، الفقرة )٣٧(
.٨١و ٤٤، ٣٩، ٢٦، ١٧ات املرجع نفسه، الفقر )٣٨(
)٣٩()ICC-ASP/11/Res.8 ٥٠) الفقرة.
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حلماية الوسطاء وحدة الضحايا والشهودةلوسطاء مسؤولياخلاصة باالتوجيهية اتتتوقع اإلرشاد-٤٥
) و ٦(٤٣املادتني مبوجبوحدة الضحايا والشهودضمن نطاق والية يكونونيف خطر عندما الذين 

للقيام قسم األمن والسالمةالتوجيهية اإلرشاداتمشروع وكّلف ) من نظام روما األساسي. ٤(٦٨
يف و ذات الصلة. و املالئمةعلى املمارسات األمنيةأيضاً التدريبوتقدميلوسطاءاألمين بشأن ابالتدقيق 
اإلرشاداتينفذاناانستخدميال قسم األمن والسالمةو وحدة الضحايا والشهودحني أن 

لقد كان قسم ية.وضمن قيود امليزانعلى أساس اإلحاالتالوسطاء بالقدر الالزم باملتعلقةالتوجيهية 
التوجيهية إىل أقصى حد ممكن، مبا يف ذلك اإلرشاداتتنفيذ يقوم أيضًا بمشاركة الضحايا وجرب األضرار

قسم النفقات عند الضرورة). قدم دفعتطبيق معايري اختيار الوسطاء وتقدمي الدعم للوسطاء (مبا يف ذلك 
التفاعل مع الضحايا والسلوك حول تدريب للوسطاء مبا يف ذلك الأيضا مشاركة الضحايا وجرب األضرار

على اً قادر قسم مشاركة الضحايا وجرب األضراركن ياألخالقي مع الضحايا. ونظرا حملدودية املوارد، مل 
التوجيهية (أي العقد اإلرشاداتتنفيذ العالقات التعاقدية مع وسطاء من النوع املنصوص عليها يف 

النموذجي).

قدمت احملكمة مشروع اإلرشادات التوجيهية إىل جلنة امليزانية واملالية يف كال دورتيها يف شهري - ٤٦
وأشارت اللجنة إىل أن اعتمادها )٤٠(العتبارها من ناحية تأثريها املايل.٢٠١٣نيسان/أبريل وأيلول/سبتمرب 

كمة وبطريقة مفهومة بشكل سيقوم بدون شك بتعزيز أمن إجراءات احملكمة إذا مت استخدام الوسطاء حب
كما متت مناقشة اإلرشادات التوجيهية أيضا يف الفريق العامل يف الهاي.)٤١(واضح من قبل األطراف.

راقبة مبستقوموسطاء، فإن احملكمةللالتوجيهية اإلرشاداتمن ٦يف القسم متت اإلشارةكما و -٤٧
اإلرشاداتكمة مشروع لضرورة. وفقًا لاملوارد الالزمة وتكييفوتقييم تنفيذها باستمرار 

لجمعية.لالثانية عشرةإقرارها يف الدورة إىلسعىتوسطاء و للالتوجيهية 

بشكل مستمررصد وتقييم االستراتيجية المنقحة- خامساً 

كما ورد يف االسرتاتيجية املنقحة، خالل العامني األولني، سيواصل الفريق العامل املشرتك بني - ٤٨
يف هذه تقوم احملكمة نصف سنوية. احملكمة الاحملكمة رصد تنفيذ االسرتاتيجية يف اجتماعات أجهزة

بشكلالسرتاتيجيةاتنفيذ ليتم الالزمة واملراجعاتد العقبات يدالتنفيذ، وحتم مستوى يتقيباالجتماعات
يف هذه االجتماعات إىل الدور الذي لعبته موارد احملكمة يف اً خاصاً أكثر فعالية وكفاءة. وسيوىل اهتمام

أمام احملكمة وما إذا  ر حقوق الضحايايلتطو للتنفيذ وأيضاً عائقا تإذا كانما تنفيذ االسرتاتيجية املنقحة و 
جة لذلك.إىل مراجعة نتيحباجةسرتاتيجية االتكان

لتنفيذ، لالتوجيهية اليت حتكم العالقات بني احملكمة والوسطاء: ملخص اآلثار املالية اإلرشاداتمشروع )٤٠(
)CBF20/01S05( ،22/التوجيهية اليت اإلرشاداتشروع مل، والتقرير الثاين للمحكمة بشأن اآلثار املالية ٢٠١٣مارس آذار

.٢٠١٣أغسطس آب/٢، )BF/21/8, 2(حتكم العالقات بني احملكمة والوسطاء، 
، ٢٠١٣أكتوبر تشرين األول/ICC/ASP/12/15( ،3(، الواحدة والعشرين)٤١(

.١٥٠الفقرة. 
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من  من ذوي املعرفة دورية مع خمتلف اجلهات املعنية بإجراء استشاراتالفريق العامل أيضا سيقوم- ٤٩
جامعة  من قبلالضرورة. األهم من ذلك، يتم إجراء دراسة حسبكمة احملداخل وخارج منظومة كال 

املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة. فيما يتعلق بكاليفورنيا بريكلي يف خربات وتصورات الضحايا يف امليدان 
ومن املتوقع أن هذه الدراسة ستوفر معلومات مفيدة للغاية للمحكمة فيما يتعلق مبسألة ما إذا كانت مشاركة 

وكيف ميكن حتسينها.ةالضحايا مفيد

- يجية نقحة بعد مثانية عشر شهرا من اعتماد االسرتاتاملالسرتاتيجية لةمفصلسيتم إجراء مراجعة - ٥٠
- ٢٠١٤يونيو حزيران/يف 

إىل الدولإىل نتائج ومقرتحات هذه التقييمات. وستقدم احملكمة وفقاً التدابري املالئمة دمج االسرتاتيجية و 
ل، أو كل سنتني، أيهما أقصر.حول كامالً اً تقرير 

الخاتمة-خامساً 

قد مت إحراز تقدم مهم من قبل احملكمة يف حتقيق األهداف الواردة يف االسرتاتيجية املنقحة. ل-٥١
احملكمة تسعى باستمرار فإن ، )(جزئياطموحةالهداف األويف حني أنه ليس من املمكن دائما حتقيق هذه 

ملتزمة بتحقيق أفضل النتائج املمكنة ضمن احلدود اليت تفرضها املوارد املتاحة وتبقىلبذل قصارى جهدها 
. بكاملهااملزيد لتنفيذ االسرتاتيجية املنقحةعملمن املمكنه، من الواضح أنولكن. عمل احملكمةوبيئة 

.أيضاً املواردويتطلبهذا سوف يستغرق وقتا طويال، إن 

واجب وإجنازكال إعطائهم السلطةحقوق الضحايا و جلة معامن أجل و وعالوة على ذلك، -٥٢
ذه أمر ضروري. هومشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف نظام روما األساسيفإن الضحايا، جتاهالنظام 

ومن اجلدير بالذكر أن )٤٢(السرتاتيجية املنقحة.لحجر الزاوية سيشكلمبدأ التكامل فإن الطريقة، 
ضحايا الالتزامات الدول األطراف بشأن يعدداجلدول النهائي يف املرفق األول من االسرتاتيجية املنقحة 

أصحاب املصلحة مجيعجناح االسرتاتيجية املنقحة على سيعتمداملستمدة من اإلطار القانوين للمحكمة. 
الدول األطراف واجلمعية و ندوق االستئماين للضحايا الصو نظام روما األساسي، مبا يف ذلك احملكمةيف 

حول تبينتقدمي مقرتحات للدول األطراف إىل ا
حقوق حتقيقلتحديات اليت تواجهها احملكمة والدول نفسها يف لتبادل األفكار وحتسني التفاهم املتبادل 

)٤٣(.الضحايا

ويف املضي قدماً، سوف تستمر احملكمة بالعمل من أجل تنفيذ اسرتاتيجيتها املنقحة بالكامل فيما - ٥٣
يتعلق بالضحايا وحنو حتقيق جاد حلقوق الضحايا يف نظام روما األساسي. وترحب احملكمة برتكيز الدورة 

ر والشراكة مع الدول األطراف.الثانية عشرة للجمعية العامة على مسائل الضحايا وتتطلع إىل استمرار احلوا
____________

)٤٢()ICC-ASP/11/40 ( ٨٥و ٨٤الفقرتني.
.٨٦املرجع نفسه، الفقر )٤٣(


