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 تقرير املكتب بشأن تأثري نظام روما األساسي

 على الضحايا واتمعات املتأثرة
 

رب منوف/ تشرين الثاين٢٦ املؤرخ يف ICC-ASP/8/Res.6 من القرار ٦ و٥ بالفقرتني عمال
مكتب مجعية الدول األطراف طيه التقرير عن تأثري نظام روما األساسي على الضحايا ، يقدم ٢٠٠٩

جراها ويتضمن التقرير حصيلة املشاورات غري الرمسية اليت أ. واتمعات املتأثرة لكي تنظر فيه اجلمعية
 .الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب
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  تقرير الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب بشأن تأثري نظام روما األساسي
  على الضحايا واتمعات املتأثرة

متابعة بشأن  غري رمسية مشاورات ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٤يف جهتا التنسيق  عقدت    -١
 ،تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة: ية الدوليةتقييم العدالة اجلنائعمليات 
، ومتابعة التوصيات )املرفق الثاين(، )١(هيت التنسيقجل تامي هذه املشاورات التقرير اخليفوناقشت 

 .الواردة يف هذا التقرير

ه ال بد من اإلبقاء أنوعلى بعة وتنفيذ النتائج والتوصيات مهية متاأعلى الفريق العامل  وافقو    -٢
.  بالضحاياعلقةواصلة التركيز على القضايا املتململؤمتر االستعراضي يف كمباال ا هوجدألزخم الذي اعلى 

 للنظر يف النتائج استعدادها بدتأ كمباال ومنذاحملرز لتقدم جماالت اوقدمت احملكمة موجزاً لبعض 
وأدوات أهداف إضافة مع ، )٢(بالضحايا علقةستراتيجيتها املتإالستعراض  والتوصيات، ويف ضوء ذلك

  .لقياس التقدمملموسة 

الت املبذولة اواحملىل أمهية إأحد الوفود شار وفيما يتعلق بالصندوق االستئماين للضحايا، أ   -٣
 شاروأ. تدخل الصندوق االستئماينعن  لناتجاتأثري ال من أجل زيادة ني الدولينيلوصول إىل جمتمع املاحنل

توضيح ل  يف كمباالبل وأثناء املؤمتر االستعراضيالزيارات اليت قامت ا الوفود قمهية أإىل وفد آخر 
. هذه الزياراتاستمرار ، وأعرب عن أمله يف ةينيادعملياا املاحملكمة يف  اليت تواجه بعض األوضاع

 الدول األطراف ملستقبل، إذا طلبتيف ااستعداده لتنظيم مثل هذه الزيارات إىل احملكمة شار قلم وأ
  .ذلك

احملكمة ميزانية  باالستناد إىل افتراضات ،توقعي إىل أن من املمكن أن وأشارت جهتا التنسيق   -٤
حلقة كان الشعور السائد يف و. قبل العام املأن يصدر أول أمر للتعويض يف غضون، ٢٠١١لعام 

بني الدول األطراف البناء حلوار أن ا هو لالحقةناسبات ااملر ويف بعض متاليت عقدت أثناء املؤاملناقشة 
 .حول هذه املسألة قد يكون مفيداًواحملكمة 

ويف ضوء املناقشة اليت جرت يف الفريق العامل، تقترح جهتا التنسيق إدراج النص التايل يف    -٥
  .القرار الشامل

                                                 
 .رفق الثاين امل)١(
 .(ICC-ASP/8/45)  بالضحاياعلقة املتاإلستراتيجية تقرير احملكمة عن )٢(
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  املرفق األول

ما تأثري نظام رو "القرار الشامل بشأن املقترح إدراجه يف نص المشروع 
  "األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة

  إن مجعية الدول األطراف،
تأثري نظام روما األساسي "إىل القرار الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف بعنوان  إذ تشري

) شيلي وفنلندا(املقدم من جهيت التنسيق  تاميبالتقرير اخل ترحب ،)٣("على الضحايا واتمعات املتأثرة
وأن تنظر يف ) ٥(استراتيجيتها املتعلقة بالضحاياستعرض  احملكمة أن توتطلب إىل، )٤(لية التقييمبشأن عم

 وأن تقدم تقريراً بالتقدم احملرز إىل الواردة يف التقرير اخلتامي )٦(ناقشةحلقة املتوصيات ومزايا اليف تك
إجراءات لتنفيذ القرار وعلى النظر الدول واتمع املدين على اختاذ وتشجع اجلمعية يف دورا العاشرة، 

أول ر إصدا  ميكنهأن، يف ضوء تنبؤات احملكمة، وتالحظ، تامييف تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير اخل
بني ناسب من حيث التوقيت والبناء امل احلوار فائدةعلى وتؤكد ، ٢٠١١يف غضون عام أمر للتعويض 

أن يقدم تقريراً  وتطلب إىل املكتبضع االهتمام املشترك واحملكمة بشأن القضايا مو الدول األطراف
  .عن التطورات يف القضايا املتصلة بالضحايا إىل اجلمعية يف دورا العاشرة

                                                 
)٣( RC/Res.2.  
  . املرفق الثاين)٤(
)٥( ICC-ASP/8/45.  
  :من التقرير اخلتامي على ما يلي) ج(١٤الفقرة  تنص  )٦(
  الطريق إىل األمام    )ج("
 .ةألثراملت احمللية واتمعات الضحايا مع املتبادلها حتاور زيزلتع مبتكرة سبالً احملكمة تستحدث أن  ينبغي ‘١’
 احتياجات مع أكرب بشكل ومواءمتها احملكمة ا تضطلع اليت التوعية أنشطة من الفائدة من أوفر قسط حتقيق ينبغي ‘٢’

 .الضحايا
  .واألطفال النساء احتياجات لتلبية خاصة سياسة إعداد ينبغي ‘٣’
  .والشهود الضحايا محاية تدابري من مزيد إىل حاجة مثّة ‘٤’
  .الوسطاءب تتعلق شاملة اتلسياس من وضع اللمسات النهائية والتنفيذ احملكمة تنتهي أن ينبغي ‘٥’
  .املوارد وبتخصيص اإلستراتيجي بالتخطيط وربطها امليدانية العمليات تعزيز ينبغي ‘٦’
 دورهإذا كان ذلك يربز  احلايل ملشروعه وتقييم رصد برنامج بتطبيق مهلقيا اإلستئماين للصندوق التهنئة توجيه ينبغي ‘٧’

  .أكرب بصورة
 القائمون يواصل أن إىل حباجة فهم. وحدهم الدرب هذا يف السريإال  فيها والعاملني احملكمة بوسع ليس اخلتام، ويف ‘٨’

  ."هلا وقيادم ودعمهم التزامهم -األطراف الدول أي– احملكمة أمر على
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  املرفق الثاين

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية  

  تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة  
  )*شيلي وفنلندا(سيق التقرير املقدم من جهيت التن  

  احملتويات

  ٥  ......................................................................مقدمة   -أوال
  ٥  ...........................................................الطريق إىل كمباال   -ثانيا
  ٦  ................................................املؤمتر االستعراضي يف كمباال   -ثالثا

  ٦   ...................................................... اجلزء الرمسي  -ألف  
  ٨  . اجلانبية للمجتمع املدين أثناء املؤمتر االستعراضيألحداثنتائج وتوصيات ا  -باء  
 التابع املعين حبقوق الضحايالفريق العامل لاملتفق عليها   التوصيات-١    

 ناقشةحلقة املشأن نتائج بلالئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية 
  " ........................إسهام اتمع املدين "اليت أجريت بشأن

٩  

  ١٠  .....................اجلانبية يف كمباال ألحداث  النتائج األخرى ل -٢    
  ١٣  ........................................عد كمباال الطريق إىل األمام ب  -جيم  
املتعلقة  احملكمة إستراتيجية مبا يف ذلك اإلستراتيجي عملية التخطيط -١    

  .................................................الضحايا ب
١٤  

  ١٤  ...................................................... امليزانية -٢    
  ١٥  .............................................ون والتكامل  التعا-٣    
  ١٥  .........املتعلقة بالتعويضقضايا ال الصندوق االستئماين للضحايا و-٤    

 ١٧  اتمعات املتأثرةوتأثري نظام روما األساسي على الضحايا  ،RC/Res.2القرار : ييل األولذالت
  ١٩  ............................... مقدم من جهيت التنسيقموجز غري رمسي  :التذييل الثاين

  ٢٧  ........................................................ناقشة املورقة : التذييل الثالث

  

  

  

  

  

 

  

______________________  
.RC/ST/V/1/Rev.1 وصفه الوثيقةب صدر سابقاً* 
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  مقدمة  -أوال

 وفقا لإلجراءات اليت وافقت عليها تامي شيلي وفنلندا، هذا التقرير اخلق،أعدت جهتا التنسي   -١
 عن النتائج اليت مت التوصل ختاميومن بينها بالتحديد تقدمي تقرير ") اجلمعية("مجعية الدول األطراف 
  .إليها بشأن هذا املوضوع

سامهوا ني الذين ا لألشخاص وأصحاب املصلحة املختلفوتود جهتا التنسيق التعبري عن شكرمه   -٢
ما عبدون تفانيهم وخربم ستقل النتائج اليت حققتها هذه العملية انت كيف عملية التقييم والذين 

 ية ملحوظاًوكان النهج البناء الذي اتبعه مجيع املشاركني يف املراحل املختلفة هلذه العمل. بكثريققته ح
مشاركة الضحايا واتمعات املتأثرة ومعرفة  علىواسع يت يعلقوا على نطاق ودليال على األمهية ال

  .تأثري نظام روما األساسي عليهم

هو تسليط الضوء على العناصر الرئيسية لألعمال التحضريية  تامي واهلدف من هذا التقرير اخل   -٣
 أن وميكن بالتايل. مؤمتر االستعراضي يف كمباالللمناقشات والنتائج املتعلقة ذه العملية الفريدة للو

ريها مجيعة الدول األطراف ملتابعة األعمال اليت متت يف مرجعاً ألي مناقشات مقبلة جتهذا التقرير يكون 
  .يف املستقبل أخرى قد تتم مألي عملية تقيي  معيارياًوميكن أيضاً أن يكون إطاراً. كمباال

  الطريق إىل كمباال  -ثانيا

 على تأييد قوي من دول أطراف ومنظمات غري بناء على اقتراح مقدم من شيلي وفنلندا، حاز   -٤
تأثري النظام الوارد يف "حكومية خمتلفة، قررت الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف أن يكون موضوع 

للمناقشة يف سياق املواضيع األربعة الفرعية أحد " نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة
 املكتب يف رروق. )١("تقييم العدالة اجلنائية الدولية"ستعراضي املعنون بند جدول أعمال املؤمتر اال

 تعيني هذين البلدين جهيت تنسيق ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥اجتماعه الثامن عشر املعقود يف 
  .ملؤمتر االستعراضييف اذا املوضوع لألعمال التحضريية هل

 ،الضحايا واتمعات املتأثرةمشاركة  املوضوع هو  ذااملتعلقةكان اهلدف من عملية التقييم و   -٥
، والتذكري بأمهية النظام الوارد يف نظام روما األساسي يف املؤمتر االستعراضيمن خالل ج شامل، 

ديد ااالت اليت ميكن تعزيز التأثري اإلجيايب ات املتأثرة، واإلسهام أيضا يف حتواحملكمة للضحايا واتمع
 مبا يف ذلك أي إجراء من اإلجراءات اليت ميكن للجهات الفاعلة التابعة للدول وغري للمحكمة فيها،

  .التابعة هلا أن تتخذها ملواصلة تعزيز هذه اإلجراءات على الصعيد الوطين

، أوفدت حكومتا فنلندا وشيلي ممثلني إىل ٢٠١٠فرباير / شباط١٧ إىل ١١ويف الفترة من    -٦
وأجرت . لزيارة مشال أوغندا" ال سالم بدون عدالة"نظمة املج الذي وضعته أوغندا للمشاركة يف الربنام

جهتا التنسيق مقابالت مثمرة على مستوى القاعدة مع الضحايا وجمتمعام وحصلت على معلومات 
  .مباشرة عن عمل احملكمة واملشاكل اليت تواجهها يف بلدان احلاالت

، أجرت جهتا ٢٠١٠فرباير / شباط٣ الهاي يف يفويف االجتماع الذي عقده الفريق العامل    -٧
وأبلغ . التنسيق مشاورات غري رمسية بشأن طرائق تقييم تأثري نظام روما األساسي على اتمعات املتأثرة

                                                 
 ٢٦-١٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي،  ) ١(

 . ، واملرفق الرابع٥ ، الفقرة ICC-ASP/8/Res.6، الد األول، اجلزء الثاين، القرار )ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
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بآخر التطورات يف القضايا املتعلقة حبالة هذا االجتماع ممثلو احملكمة واتمع املدين الدول األطراف يف 
  .ظام روما األساسيالضحايا يف سياق ن

تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا "وناقش املكتب تقريراً بعنوان   -٨
واتفق على أن تركز املناقشة املوضوعية على ااالت احملددة . واعتمد هذا التقرير) ٢ ("اتماعات املتأثرة

مراعاة الدروس املستفادة من وحلاالت قيد التحليل، على بلدان احلاالت الراهنة أو امع التشديد التالية، 
  :احملاكم اجلنائية الدولية األخرى

 وتعزيز معرفتهم الةىل العدإصول ودور التوعية يف التأثري على توقعات الضحايا يف ال    )أ(
  حبقوقهم القانونية؛

عدالة على وجه اخلصوص، يف بلدان احلاالت، أمهية االعتراف حبقوق الضحايا يف ال  )ب(
واملشاركة والتعويض، مبا يف ذلك على الصعيد الوطين، وبوجه خاص بالنسبة موعات حمددة من 

  الضحايا، مثل النساء واألطفال؛

استعراض كيفية إسهام الصندوق االستئماين للضحايا يف استرداد كرامة األفراد   )ج(
  .كن تعزيز عمله فيهاوتضميد اجلراح  وإعادة التأهيل  والتمكني، وااالت اليت مي

 ٢٥ إىل ٢٢واعتمدت اجلمعية يف دورا الثامنة املستأنفة، املعقودة يف نيويورك يف الفترة من    -٩
وباملثل، ناقشت الدول . ، النموذج املقترح من جهيت التنسيق لطرائق التقييم٢٠١٠مارس /آذار

  .)٣(ستعراضي العتمادهاألطراف نص القرار ذي الصلة واتفقت على إحالته إىل املؤمتر اال

قدمت  ، ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٨ويف االجتماع العاشر للفريق العامل يف الهاي، املعقود يف   -١٠
تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات "جهتا التنسيق ورقة مناقشة بعنوان 

وقدمت احملكمة أيضاً . )٤(لمناقشة يف كمباالل  وتضمنت هذه الورقة موجزاً للنقاط الرئيسية،"املتأثرة
 .)٥("واتمعات املتأثرة احملكمة ونظام روما األساسي من منظور اجلانب اآلخر الضحايا"تقريراً بعنوان 

م قلم احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا صحيفةوقد؛ )٦(قائع وم مكتب املدعي العام وقائع، وقد
وكانت مجيع هذه . )٧(ام ورقة بعنوان سياسة املكتب يف مشاركة الضحايام مكتب املدعي العدوق

  .الوثائق معروضة على الوفود بوصفها مواد أساسية للتحضري للمؤمتر االستعراضي

  املؤمتر االستعراضي يف كمباال  -ثالثا

  اجلزء الرمسي  -ألف

١١-  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢صصت اجللسة العامة اخلامسة للمؤمتر االستعراضي املعقودة يف خ 
وافتتحت جهتا التنسيق هلذا . لتقييم تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة

                                                 
)٢ (

ICC-ASP/8/49.
  

. .ICC-ASP/8/Res.9 ، اجلزء الثاين،ICC-ASP/8/20/Add.1) (٢٠١٠...  الدورة الثامنة املستأنفة...  الرمسية الوثائق )٣(
  . ويرد النموذج يف املرفق األول من القرار

)٤ (
RC/ST/V/INF.4.  

)٥(
 RC/ST/V/INF.2.. 

)٦( RC/ST/V/INF.3 

. )٧(
 RC/ST/V/1.  
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املمثل اخلاص لألمني وأدلت السيدة راديكا كوماراسوامي، . املوضوع ومها شيلي وفنلندا هذه اجللسة
 سلطت فيها الضوء على أمهية العدالة بالنسبة  مبالحظات استهالليةالعام املعين باألطفال والرتاع املسلح،

  .)٨(للضحايا وبالنسبة لالحتياجات اخلاصة لألطفال والنساء

هل حقق النظام الوارد يف نظام روما األساسي "وبدأت حلقة املناقشة بعرض فيلم قصري بعنوان   -١٢ 
فر، مدير مركز حقوق  السيد إريك ستو بعد ذلكوقام". ما وعد به الضحايا واتمعات املتأثرة؟

جوستني ماسيكا وتألفت حلقة املناقشة من السيدة . رة حلقة املناقشةااإلنسان يف جامعة بريكلي، بإد
بيهامبا، منسقة مجعية التآزر النسائي مع ضحايا العنف اجلنسي جبمهورية الكونغو الدميقراطية، والسيدة 

ل احملكمة اجلنائية الدولية، نا أربيا، مسج، والسيدة سلفاREDRESSكارال فريستمان، مديرة منظمة 
ن، رئيسة جملس إدارة هل احملكمة اخلاصة لسرياليون، والسيدة إليزابيث ريوالسيدة بنتا مانصاري، مسج

  .الصندوق االستئماين للضحايا، والسيد دافيد تولبريت، رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية

، والدور الرئيسي للتوعية، كة الضحايا يف إجراءات احملكمة أمهية مشاروتناول املتحدثون  -١٣
والقضايا املرتبطة حبماية الضحايا والشهود والوسطاء، وقضية التعويضات، ودور الصندوق االستئماين 

وجرى التأكيد بوجه خاص، ليس على التقدم الذي أحرزته احملكمة حىت اآلن فحسب، . للضحايا
وعقدت يف ختام حلقة املناقشة جلسة لألسئلة واألجوبة شاركت . أيضاًولكن على الطريق إىل األمام 

  .)٩(املدينفيها الدول واتمع 

ويف اية حلقة املناقشة، استخلص مدير املناقشة بعض االستنتاجات األولية فيما يتعلق   -١٤
التنسيق أثناء وعممت جهتا . ات واملقترحات املقدمة للمضي قدما يف هذا االيباإلجنازات والتحد
 مشروعا غري رمسي ملوجز لنتائج اليت توصلت إليها حلقة املناقشة، وكانت نتائج )١٠(املؤمتر االستعراضي

   حلقة املناقشة على النحو التايل

  االجنازات   )أ(

’١‘  تمع املدين وأعادت التأكيد بقوة على أقرت احملكمة، والدول األطراف وا
لضحايا وعلى الوالية ذات الطابع املبتكر لنظام روما أمهية األحكام ذات الصلة با

  .األساسي

 إستراتيجيةوتأخذ احملكمة واليتها مأخذ اجلد وهي قد أعدت    ‘٢’
ويتضح ذلك جلياً يف عدد الضحايا الذين أودعوا . تستهدف زيادة مشاركة الضحايا

  . القضائيةاتدعاوى لدى احملكمة وشاركوا يف اإلجراء

  .أنشطة التوعية وأُعدت برامج تركيز خاصةومتّ تكثيف   ‘٣’

’٤‘  ب الضحايا وقد متّ إنشاء الصندوق اإلستئماين وهو يعمل بكفاءة وقد رح
  .برباجمه اليت هلا تأثري واضح

                                                 
)٨ ( http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference/Stocktaking/Stocktaking.htm.  
  : ترد ملخصات فيديوية حللقة املناقشة على املوقعني التاليني للمحكمة)٩(

  ؛http://www.youtube.com/watch?v=1oDcYQZW7uY: اجلزء األول  -  
 .http://www.youtube.com/watch?v=ePiZz22_Qw4: اجلزء الثاين  -  

)١٠ ( RC/ST/V/I. 
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  التحديات  )ب(

  .زال الضحايا يفتقرون إىل معلومات كافية عن احملكمة وإجراءاا ال  ‘١’

طفال الذين ال يتمكنون، يصدق ذلك بوجه خاص على النساء واأل  ‘٢’
وينطبق ذلك أيضا على من . ألسباب شىت، من احلصول على معلومات عن احملكمة

 .يعيشون يف املناطق النائية

وبسبب هذا القصور يف املعلومات، يكون لدى كثري من الضحايا توقعات   ‘٣’
 .غري واقعية عن العملية وعن التعويضات

 لدى الضحايا والشهود الذين تواصلوا ميثل األمن، دون ريب، مبعث قلق  ‘٤’
  .مع احملكمة

  .زال الغموض يكتنف دور الوسطاء ال  ‘٥’

  .زال إبراز أمهية الصندوق اإلستئماين وموارده حمدودا ال  ‘٦’

  الطريق إىل األمام  )ج(

ينبغي أن تستحدث احملكمة سبالً مبتكرة لتعزيز حتاورها املتبادل مع   ‘١’
  .ية املتضررةالضحايا واتمعات احملل

ينبغي حتقيق قسط أوفر من الفائدة من أنشطة التوعية اليت تضطلع ا   ‘٢’
 .احملكمة ومواءمتها بشكل أكرب مع احتياجات الضحايا

 .ينبغي إعداد سياسة خاصة لتلبية احتياجات النساء واألطفال  ‘٣’

  .مثّة حاجة إىل مزيد من تدابري محاية الضحايا والشهود  ‘٤’

أن تنتهي احملكمة من وضع اللمسات النهائية والتنفيذ لسياسات ينبغي   ‘٥’
  .شاملة تتعلق بالوسطاء

 وبتخصيص اإلستراتيجيينبغي تعزيز العمليات امليدانية وربطها بالتخطيط   ‘٦’
  .املوارد

ينبغي توجيه التهنئة للصندوق اإلستئماين لقيامه بتطبيق برنامج رصد وتقييم   ‘٧’
  .ن ذلك يربز دوره بصورة أكربملشروعه احلايل إذا كا

ويف اخلتام، ليس بوسع احملكمة والعاملني فيها إال السري يف هذا الدرب   ‘٨’
 -أي الدول األطراف–فهم حباجة إىل أن يواصل القائمون على أمر احملكمة . وحدهم

  .التزامهم ودعمهم وقيادم هلا

 ناء املؤمتر االستعراضيلمجتمع املدين أثلنتائج وتوصيات األحداث اجلانبية   -باء

لمجتمع املدين أثناء املؤمتر االستعراضي ل نتائج وتوصيات األحداث اجلانبية املختلفة ساعدت  -١٥
وتسلط الفقرات أدناه . كثريا على فهم اآلثار املترتبة على نظام روما األساسي وسبل تعزيز هذا الفهم
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ازت على تأييد واسع ح يف الوثائق التحضريية اليت الضوء على النتائج املتصلة مبجاالت التركيز احملددة
التابع ملنظمة  واعتمد الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا. يف األحداث اجلانبية املختلفةالنطاق 

التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية التوصيات التالية بشأن النتائج اليت أسفرت عنها األحداث 
   . هذه املنظمةاجلانبية اليت قامت ا

املتفق عليها للفريق العامل املعين حبقوق الضحايا التابع لالئتالف من أجل احملكمة  التوصيات  -١
 "إسهام اتمع املدين" حلقة املناقشة اليت أجريت بشأن شأن نتائج اجلنائية الدولية ب

  توصيات موجهة إىل الدول    )أ(

الة لتنفيذ أوامر د األطراف بصورة فعيلزم التعاون الثنائي واملتعد: القبض   ‘١’
  .القبض

يلزم املزيد من اتفاقات التعاون، مبا يف ذلك من اتفاقات إعادة التوطني : احلماية   ‘٢’
واحلماية؛ ويلزم توفري الدعم لصندوق إعادة التوطني الذي أنشأته احملكمة مؤخراً؛ ويلزم 

 تشريعات لتوفري الدعم النفسي هلم، تشريعات وطنية حلماية الشهود والضحايا، مبا يف ذلك
  .واملوارد الالزمة للتنفيذ

يلزم برامج وطنية للتعويض، مبا يف ذلك برامج : التعويض والوصول إىل العدالة   ‘٣’
طويلة األجل للتأهيل، لكي تفى الدول مبهمتها األساسية وهي جرب الضحايا، ويلزم اعتماد 

ها، ووضع مبادئ وآليات لالستماع إىل الضحايا يف تشريعات مناسبة لتتبع املوجودات وجتميد
  .اإلجراءات الوطنية ذات الصلة

  توصيات لدعم احملكمة  )ب(

قدم الدول الدعم للمحكمة لزيادة قدرا على التوعية، تيلزم أن : التوعية    ‘١’
ة مع تنفيذ برامج خمصصة لكل من اجلنسني باالشتراك مع منظمات اتمع املدين، ويلزم موافا

  .الضحايا وجمتماعتهم بالتحديد مبعلومات عن مشاركة الضحايا يف اإلجراءات

يلزم أن تقدم الدول الدعم للمحكمة لرفع مكانتها : الوجود امليداين    ‘٢’
والتوعية التزويد باملعلومات ومستويات موظفيها يف املكاتب امليدانية وضمان، يف مجلة أمور، 

  .احلمايةمن توفري املزيد ، واإلسهام يف املناسبني للسياق

يلزم أن تقدم الدول املساعدة للمدعي العام وأن تتعاون معه : احملاكمات    ‘٣’
  . وجتنب الشعور باالحنيازاجلنسانيةلتمكينه من التحقيق واملقاضاة بصورة فعالة يف اجلرائم 

يلزم أن تقدم الدول الدعم للمحكمة الختاذ املزيد من : التمثيل القانوين    ‘٤’
اإلجراءات حلماية الضحايا والشهود باملوقع والسيما الضعفاء منهم مثل النساء وضحايا اجلرائم 

  .ستراتيجيات حلماية الوسطاء وتنفيذهاإ واألطفال، ولوضع جلنسانيةا

يلزم أن تقدم الدول املوارد الالزمة ملشاركة الضحايا : مشاركة الضحايا    ‘٥’
والدعم املناسب للوسطاء امليداينلوجودالة، مبا يف ذلك لبصورة جمدية وفع .  
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يلزم أن تقدم الدول املوارد الكافية لتنفيذ خطة مناسبة : التمثيل القانوين    ‘٦’
  .وشاملة للمساعدة القانونية، مبا يف ذلك للتمثل القانوين اخلارجي املشترك للضحايا

نها من عقد يلزم أن تقدم الدول الدعم للمحكمة لتمكي: اإلجراءات باملوقع    ‘٧’
جلسات االستماع باملوقع من أجل تعزيز مكانتها وتأكيد القدرة على الوصول إىل القضاء، مع 

  .توفري احلماية للضحايا يف نفس الوقت

يلزم أن تقدم الدول الدعم : التعويضات والصندوق االستئماين للضحايا    ‘٨’
راءات الواجبة للحصول على لزيادة أنشطة التوعية الرامية إىل إحاطة السكان علما باإلج

  .التعويض، والسيما لكيفية إدارة توقعام

يلزم أن تقدم الدول دعما سخيا ومنتظما : الصندوق االستئماين للضحايا    ‘٩’
للصندوق االستئماين للضحايا؛ ويلزم التوعية بوالية وإجراءات الصندوق لتمكني الضحايا من 

  .االستفادة من املساعدة

  رى لألحداث اجلانبية يف كمبااللنتائج األخا ٢

 مشاركة الضحايا      )أ(

م منظمات اتمع املدين عموما بالتقدم احملرز منذ املراحل األوىل للعدالة اجلنائية الدولية تسلّ  -١٦
اليت مل يكن من ) احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا: مثل(

 فيها للضحايا باملشاركة بصورة فعالة يف اإلجراءات ونظام روما األساسي الذي مينحهم دوراً املسموح
  .هاماً فيها

وينبغي النظر إىل هذا التطور على أنه إضافة إىل مكافحة اإلفالت من العقاب وإىل الرغبة يف    -١٧
من املهم أن يكون األثر و.  وهي الشعور بكيان اإلنسان– كوسيلة لتحقيق غاية ما –حتقيق العدالة 

  .املترتب على العدالة تعويضياً للضحايا، ألم املستفيدين الرئيسيني من النظام

وأشار بعض املمثلني القانونيني للضحايا إىل أنه بينما أُعلنت حقوق الضحايا بوضوح يف نظام   -١٨
يف  بشكل ملموس ةمكفولروما األساسي فإن العديد من احلقوق اليت يتمتعون ا حاليا كانت 

  .سنوات ماضيةباحملاكم منذ عدة اإلجراءات القانونية املتبعة 

وأصبح من الواضح يف أحداث جانبية كثرية أن التوقعات على مستوى اتمعات عالية بالنسبة   -١٩
ولذلك من املهم أن يعمل اتمع املدين على . ملا ميكن أن تقوم به احملكمة وما ينبغي أن تقوم به

ويف مجيع . توى القاعدة لعدم مبالغة اتمعات فيما تتوقعه من احملكمة وعدم إصابتها باإلحباطمس
  .األحوال، يلزم تضميد اجلراح واملصاحلة على املستوى الوطين

الباقون على قيد /وأثريت يف أحد األحداث اجلانبية الصدمات اهلائلة اليت تعاين منها الضحايا  -٢٠
ع ج شامل إزاء هذه الصدمات وأن تكون مشاركة الضحايا والعدالة عنصراً أساسياً وأمهية اتبا ،احلياة

صصهم وحيتاج عدد كبري من الضحايا بشدة إىل رواية ق .ألفراد واتمعاتاجلراح ليف تضميد 
بيد أن البحث عن العدالة .  القضاءأمامعند مثوهلم مشاهدة املسؤولني عن ارتكاا واالستماع إليها و
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قدر كاف من الدعم النفسي عند تناول هذه لذلك ويلزم . إليذائهم من جديد يكون سبيال قد
  .سائلامل

الضحايا من يف بلدان احلاالت املختلفة أن مشاركة وأكد عدد كبري من ممثلي اتمع املدين   -٢١
وال بد ). نحىت اآل(ولكن مل تبدأ اإلجراءات واحملاكمات يف كثري من احلاالت هام  حدث حيث املبدأ

 .إىل اليأسسيؤدي عدم تنفيذها ألن من تنفيذ أوامر القبض 

 .للغاية، فإا عملية معقدة وتستغرق وقتا طويال اتإذا ما بدأت احملاكمويف نفس السياق،   -٢٢
وقد ال تغطي التهم أيضاً مجيع .  النتيجةحضورويالقي عدد كبري من الباقني على قيد احلياة حتفهم قبل 

وال ينبغي التقليل من . العارب هاضحاياوصم ياليت جلنسانية اجلرائم ا  السيما يف- اليت وقعتاألضرار
 . وإدارا-أمهية االستجابة لتوقعات الضحايا من هذه العملية

على املنظمات غري  احملكمة وتعتمدفيها ويف اتمعات املتأثرة مساحات شاسعة مل تدخل   -٢٣
جد ويف حاالت كثرية، تو. نشر املعلومات أو ملء االستماراتيف  الوسيط بدورمثال احلكومية للقيام 

شواغل أمنية، السيما يف املناطق اليت مل يتم فيها القبض على مرتكيب اجلرائم أو اليت مل تتخذ فيها 
الة على الصعيد الوطين حلماية الضحايا أو الشهود أو الوسطاءإجراءات فع.  

 ملشاركة يفاكيف ميكن للضحايا  من الضحايا أو ممثلي اتمع املدينوليس من الواضح لكثري   -٢٤
 ويف جرائم كثرية، ميضي. للشهود أن يقدموا معلومات أو أدلة عن اجلرائمكيف ميكن  ، أواإلجراءات

مثل  ،بعض اجلرائميف جمتمعات كثرية إثبات يصعب أيضاً و. وقت طويل بني اجلرمية والتحقيق
  .اليت ال جيوز احلديث عنهااحملرمة  املواضيع ، لكوا مناالغتصاب

مثل فلسطني وكولومبيا فحص التمهيدي ناطق قيد التحليل أو الاملبعض املشاركني من أبرز و  -٢٥
أبرزت ولكن املعقودة عليه واآلمال على تلك املناطق  اإلجيايب لنظام روما األساسي األثروأفغانستان 

  .عن عدم إحراز أي تقدم حىت اآلناتج نأيضا االحباط والتأثري السليب ال

  دور التوعية    )ب(

احملكمة وفهم عمل الضحايا شاركة مبأن معظم القضايا واملشاكل املتعلقة اآلن من الواضح   -٢٦
  .نشطة التوعيةبأ اتصاال مباشراًصلة مت

حوبة مص تإذا كانإال  املتأثرة لمجتمعاتة ليجمدكون لن تاحملاكمات إىل أن  كثريا شريأو  -٢٧
أي اجلمهور يف  للجمهور وتراعي رالستعداد الثقايفلوحساسة استباقية كانت هذه التوعية توعية وبال

  . احملكمةاحملاكمات املختلفة اليت تقوم ا

وختتلف . اتمعات بشأن العدالةداخل وأكد ممثلو اتمع املدين عدم وجود آراء موحدة    -٢٨
ويلزم تصميم التوعية مبا يتفق مع . اجلنس والثروة والتعليموع نواملرتكب اآلراء باختالف العنف 

  .، وأن يتحدث األطفال مع األطفال، وأن تكون التوعية حمليةمهور املستهدفاجل

ويلزم موافاة الضحايا . ومن ناحية أخرى، يلزم أن يكون للجمهور املستهدف رأي أيضاً  -٢٩
ويلزم موافاة الضحايا باملعلومات . لى الكالم أيضاًباملعلومات ويلزم أن تساعدهم هذه املعلومات ع

  .طوال النظر يف الدعوى
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ه لمؤمتر االستعراضي أن لبيةاجلانحداث األاملشاركني من اتمع املدين يف عدد كبري من ورأى   -٣٠
. من اتمعاتينبغي أن يكون قريباً فعلي يف امليدان، وأن هذا الوجود لمحكمة وجود ل يكونأن لزم ي

  .ويلزم املزيد من التوعية واملوارد  ملشاركة اتمعات فعليا يف اإلجراءات

٣١-  يف  أن التوعية تبني منها مت يف أحد األحداث اجلانبية للمؤمتر على سبيل املثال دراسةوقُد
بيد أن احملاكمات يف مجهورية أفريقيا .  فقطاملثقفني وثرياءاأل  تصل إىلمجهورية أفريقيا الوسطى

 يف هذه احلالة هن للتوعيةالرئيسي اجلمهور  وينبغي أن يكون تتعلق أساسا بالعنف اجلنسيسطى الو
وينبغي أن تستهدف هذه لذلك يلزم استحداث نوع جديد من التوعية املخصصة للنساء، و. النساء

  .اريةتصلها جهود التوعية اجلال اليت الفئات الضعيفة التوعية 

تلفزيوين أسبوعي حول وار يتعلق حب) الدوائر االستثنائية( ياكمبود دم مثال آخر منوقُ  -٣٢
 مليون ١٤يبلغ عدد سكانه بلد ومليونني من املشاهدين يف مليون ونصف ما بني جيتذب احملاكمات 

جيري حاليا إعداد حماكمة افتراضية و. الوصول إىل التلفزيوناليني منهم إمكانية  م١٠ ولدى نسمة
بناء شراكة واسعة : ما يليوتشمل بعض اجلوانب املبتكرة هلذا الربنامج . كورللمساعدة يف احلوار املذ

النطاق بني املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، والتكيف مع جمموعة متنوعة من وسائل االعالم 
 السينمائي التصوير عن طريق رومن اجلمهواسعة لمحاكمة، والتوصل إىل جمموعة املختلفة لمراحل لل

اللتقاء إىل ااحملكمة ب نياملسؤولودعوة ، ميادين القتاللمحكمة يف لمناطق خمتلفة من البلد، وجوالت يف 
ملصاحلة والت مسائية بشأن اج، ومع التركيز على العدالة)  فرد٢٠٠ و١٥٠ما بني (سكان الريف مع 

 .يف هذه اجلوالتعلماء النفس ومشاركة 

 للضحاياالتعويضات ودور الصندوق االستئماين   )ج(

اإلشارة إىل عن استيائهم لعدم مجهورية الكونغو الدميقراطية أعرب مشاركون كثريون من   -٣٣
ؤدي إىل حرمان عدد كبري من مما ي لوبنغاقضية املتعلقة باالامات جرمية االغتصاب يف صحيفة 

اجة إىل عن احلوأعرب هؤالء املشاركني . الضحايا من الوصول على العدالة واحلصول على تعويض
 ليت ينفذها الصندوق االستئماين املشاريعقد تساعد شكل من أشكال االعتراف من قبل احملكمة، و

  .للضحايا يف هذا الصدد

إيالء املزيد من ضرورة أشري إىل ، نسانيةدث جانيب خمصص للعدالة يف اجلرائم اجلحويف   -٣٤
مل يتم التحقيق و. ناء الرتاعات املسلحةأثالفتيات واألطفال االهتمام لألضرار اليت تلحق بالنساء و

ومتكنت احملكمة من توفري الدعم . بشكل كامل حىت اآلنلنساء اضد املرتكبة  واملقاضاة يف اجلرائم
 جداً عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا، وإن كان عدد املشاريع حمدودنساين لضحايا العنف اجل

  .حىت اآلن

 وقفيف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أشري إىل اجلنائية الدولية ة مثال ملموس ألثر احملكموك  -٣٥
اجلنود مل يعد بشكل مرض، وتسريح عملية النفذ  ت، ولكن مللوبنغا ما حدث لمعرفةبعد جتنيد األطفال 

منهم يف عدد كبري  تسخريواملوارد الطبيعية  استغالهلم يف زيادة وإمنا مت املدارسإىل السابقني األطفال 
إيالء وأشري بالتايل إىل ضرورة . ال يزال اغتصاب النساء منتشراً يف احلقول، واالستخراج اتيلعم

عودة اجلنود األطفال السابقني ليف سياق التعويضات والصندوق االستئماين للضحايا، ،  الالزماالهتمام
  .توفري جماالت العمل هلمولتدريبهم إىل املدارس أو 
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والشعور السائد . ملشاريع إعادة التأهيل البدين على الضحاياري اإلجيايب ثأوأشري أيضاً إىل الت  -٣٦
.  وال تزال التوعية حمدودة- بيد أن الدعم ال يزال ضئيال. استمعت لندائهمبينهم هو أن احملكمة 

  .والصندوق يف حاجة إىل مزيد من املوارد إلمكان توفري الدعم ملزيد من الضحايا

 ويلزم –لصندوق على املستوى امليداين لشفافية املزيد من الأنه يلزم  مجيع املشاركنيورأى   -٣٧
  .املزيد من املعلومات عن مشاريع الصندوق وكيفية الوصول إليها

عمليات  الصندوق أولويات لددوقدم أحد املمثلني من اتمع املدين اقتراحا مفاده أنه يلزم أن حي  -٣٨
قال إن و.  هلمطبيةالساعدة توفري املقبل ة بعض الضحايا وأشار إىل وفا، األرواحإلنقاذ التدخل 

ويلزم .  أحياناتصل إىل سنة كاملةعدة أشهر وتستغرق اإلجراءات الالزمة للوصول إىل الصندوق 
  .امللحة بصورة عاجلةتنفيذ املشاريع لتمكني الصندوق من آليات ضع و

ني ضحايا املؤهلال مثل - تصنيفاتالاملفاهيم وبعض سببه الذي تمن الغموض عرب عن القلق وأُ  ٣٩
الضحايا ومشاركة الضحايا، احلالة، و قضية أوالالصندوق، والضحايا يف لمساعدة الفورية من ل

بل ويف بعض األحيان إىل اتمعات لتباس األمر على اواليت قد تؤدي إىلِ  – يناملباشرين وغري املباشر
  .العودة إىل القتالالغرية بينها أو 

 املمثلون القانونيون للضحايافيها قوم اليت يمنظومة البلدان األمريكية  هذا الصدد إىل أشري يفو -٤٠
وفقاً  على أساس فردي أو - ساعدة النفسية للضحاياامل أفرقةبالتنسيق مع  التعويض استماراتلء مب

  .ومبا يتماشى مع املنظور االجتماعي –للبيانات املبينة باالستمارة 

وينبغي أن تساهم . حص متعدد التخصصات لآلثار املفيدة احملتملة للتعويضاتوأوصي بإجراء ف  -٤١
وينبغي أن . بأكملها يف تضميد اجلراح بدال من احلاق الصدمات بالضحايا من جديدملية العدالة ع

  .بوضوح على العدالة التعويضيةتركز احملكمة 

  الطريق إىل األمام بعد كمباال   -جيم

٤٢-  ا االتقييم عملية  كثريون صفو ا عملية  ملؤمتر االستعراضياليت قامناجحة، مبا يف ذلك بأ
 التنسيق جهتا توافقو. أثرةنظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتاملتعلق بتأثري لبند الفرعي ا

 القوة ، وحتديد نقاطمشاركة الضحايا وجمتمعام يف املؤمتر االستعراضيوهي  األهداف احملددة على أن
ولدى . قد حتققت حتققا كامالصلة بعملية التقييم املتوالتهديدات املتاحة والفرص ونقاط الضعف 

ن  إىل أين بعد ذلك؟ من املهم أ-هواآلن والسؤال املطروح . الكافة اآلن معلومات كافية عن املوقف
 القراروسيبني . حتديدها بدي عندمن التدقيق الذي أ القدرنفس طلوبة لتغيريات والتحسينات املليوىل 

  . أو فشلهاملية التقييمعيف اية املطاف جناح  الذي سيصدر

ترى جهتا التنسيق أن هذه النتائج ينبغي أن تنعكس بدقة يف خمتلف أجهزة احملكمة واجلمعية و  -٤٣
اشرة القضايا اليت أثريت تتصل مبوملا كانت . ومنظمات اتمع املدين لدي قيامها بأنشطتها العادية

مجيع مراحل العملية من ادماجها يف ادراجها و ينبغي افإاألعمال األساسية جلميع أجهزة احملكمة ب
التنفيذ على مبا يف ذلك صنع القرار ومتويل األنشطة، إىل ستراتيجي وحتديد األولويات إلاالتخطيط 
 ةفرقة العاملاألمعية واجلطار إ أو جهيت تنسيق يفتنسيق واحدة جهة تعيني رمبا كان و.  امليدايناملستوى

  . مثالًةاإلستراتيجيدائمة، يف إطار اخلطة التابعة امللزيادة  مفيداً "ضحاياالقضايا "من أجل التابعة هلا 
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تقدم جهتا التنسيق يف ختام هذا التقرير موجزاً لبعض تابعة، امللمناقشة بشأن لتمهيد الطريق ول  -٤٤
 . النتائج والقرارلتحسني بناء علىاملمكنة لتدابري ال

   بالضحايااملتعلقة احملكمة إستراتيجية مبا يف ذلك اإلستراتيجيعملية التخطيط     -١

 تهاستراتيجيإ واإلستراتيجية خطتها صورة عاجلةحملكمة بطريقة منسقة وباستعرض أن تينبغي   -٤٥
وأن تتجنب إلمكان بقدر املشاركة اآليات الوصول إىل احملكمة ضمن وينبغي أن ت. الضحايااملتعلقة 

ستمارات الينبغي تبسيط او. ستحيل احلصول عليهايال لزوم هلا أو املستندات اليت اليت تعقيدات ال
  .تبسيط جتهيزهاو

 وينبغي أيضاً. املدة قابلة للقياس وحمددة اًضحايا أهدافاملتعلقة بال اإلستراتيجيةوينبغي أن تتضمن   -٤٦
لتمكني الضحايا من   بوضوحالتعويضاتاحلصول على ق  طرائوكذلكأن حتدد معايري املشاركة 

وعالوة . رأة يف القريةمللرجل الشارع واة واضحاملعايري كون توينبغي أن . االختيار بطريقة مستنرية
 أو مثل اآلثار الكاملة للمشاركة والتقدم -ينبغي توضيح املعايري وكذلك طرائق املشاركة على ذلك، 

من املمكن  أن تؤديه لتوعية دور كبري ول. الطلبات احملتملنيألصحاب وضوح  ب-التأخري املمكن فيهما 
  .يف هذا اال

هامة إىل  وموضوعية وتكنولوجية تقدميةحملكمة خطوة اليت تقوم ا اأنشطة التوعية وبينما متثل   -٤٧
. حتسنيإىل جة  حايفال  ال تزاالنتائج أتبني من احملاكم اجلنائية الدولية السابقة، فقد مقارنة باألمام 

 هذه  تصلأنبينما ينبغي ستهدفة تكون مينبغي أن رسائل اليت تنقلها التوعية ومن املفارقات أن ال
وقد .  متطرفةأمنيةظروف ونائية جغرافية يف مناطق  نطاقاً، يف الوقت نفسه، إىل مجهور أوسع الرسائل

  كمبودياةحمكمحملكمة أخرى وهي  االستثنائية الدوائراليت قامت ا التجربة الناجحة من مؤخراً ت بث
جهزة األأمهية ، و)مبا يف ذلك القضاة(احملكمة بسؤولني ملاليت يقوم ا كبار افعالية الزيارات امليدانية 

 ميكن ولكن كيف. نطاقال سعامجهور وىل اليت ميكنها الوصول إالبعيدة املدى السمعية البصرية 
يت ال يزال االغتصاب مستمراً فيها؟ هل للمحكمة بدائل أخرى خالف الالقرى البعيدة  إىلالوصول 

  االعتماد على الوسطاء على مستوى القاعدة؟

عناية عاجلة، يف حاجة إىل  احملكمة املتعلقة بالوسطاء إستراتيجيةوقد تبني من نتائج التقييم أن   -٤٨
املمارسة املتبعة يف امليدان كون ت ال ينبغي أنو.  للمحكمة مثالاإلستراتيجييف سياق عملية التخطيط 

بني االفتقار إىل ج متناسق من التباس يؤدي إليه قد ا ملكثرية هناك أمثلة و. لعمليات احملكمةمثاال 
 من مشاكل ،قضايا أمنية، ويف أسوأ احلاالتوكذلك من ، الضحايا والوسطاء الذين يتعاملون معهم

تحقيق لكون الوسائل الالزمة لالذين ميوسطاء ال الستخدام يف حني أن اإلغراء كبريو. حملاكمات اأثناء
  .لمحكمة لعامةالوالسياسة قرة لممارسة املستيكون وفقا لهم ينبغي أن استخدامالغاية املنشودة، فإن 

 امليزانية    -٢

ة عادة النظر يف العمليات احلالين عملية التقييم إمبعض النتائج والتوصيات املنبثقة  تنفيذ يقتضي  -٤٩
ويرتبط ذلك من الناحية املثالية .  معينةيف مناطقجديدة أو إضافة موارد توزيع املوارد وبالتايل إعادة 
  . املذكورة أعالهاإلستراتيجيبعملية التخطيط ارتباطا وثيقا 
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فإن من الصعب  يف بيئة اقتصادية صارمة وملا كانت املناقشات املتعلقة بامليزانية بعد كمباال تتم  -٥٠
ميكن القول بأن بعض ، ومع ذلك. قة بأي جمال من ااالتلاملتع كبرية يف امليزانية ةيادوخى زأن نت

وعلى سبيل املثال، . ةي النفقات اجلارها إىلأقرب إىل االستثمار من إستراتيجيةأهداف ب ةقروناملالنفقات 
طرق وصل إىل التأو االنتاجية لألجهزة السمعية البصرية للمحكمة قدرات سيكون استعراض ال

 . هذا الصدديداً يففالقنوات التلفزيونية العامة موصول بشكل أفضل إىل لل

  التعاون والتكامل    -٣

ويدخل هذا املوضوع . ة الضحايامحاية الشهود ومشاركمسألة من املسائل اليت تثري قلقاً كبرياً   -٥١
تعزيز قدرة احلكومات الوطنية  يف سياق التكامل واحلاجة إىل مؤخراًونوقش  التعاون عادة يف نطاق

وينبغي للدول واحملكمة واجلهات املعنية . محاية الشهود والضحايا والقضاة واملدعني العامنيعلى 
وأفضل املختلفة اإلمكانيات املتصلة باملعلومات   وتبادلجهودها اللتماسأن تكثف األخرى 

أو الدور الذي ميكن أن األطراف لثالثية بتكرة مثل االتفاقات ااملترتيبات الاملمارسات، مبا يف ذلك 
 .تؤديه املنظمات اإلقليمية

السلبية االعتراف باآلثار لضحايا، ال بد من على انظام روما األساسي تأثري عند مناقشة و  -٥٢
 أن عدم تنفيذ أوامر القبض ، مرة بعد أخرى،أصبح من الواضحو. قبض أوامر ال عدم تنفيذعلىترتبة امل

إىل حقا أن يؤدي ذلك أن من احملتمل ، و)وغريهم(الضحايا أمام صداقية احملكمة كبرياً مليشكل ديداً 
الصادرة من لتحسني تنفيذ أوامر القبض ينبغي أن يكون التوصل إىل طرق ولذلك، . آثار عكسية

   .محكمةاألطراف والدول اليت تقدم الدعم للولوية جلميع الدول األذات احملكمة من املسائل 

دور ) االت والدول األخرى على حد سواءحلبلدان ا(للدول أيضا ، تعويضاتيما يتعلق بالفو  -٥٣
 ،املالذ األخريحمكمة ا وكو ،اليت ختتص ا احملكمةجلرائم سامة اأساسي ينبغي أن تؤديه، نظراً جل

ام روما نظوفقا لو. عن ارتكاب هذه اجلرائمفقط ني ي الرئيساملسؤولنيوسياستها املتعلقة مبحاكمة 
قرار اجلمعية العامة قد يساعد و. التكامل، ينبغي أن تقوم الدول ذا الدور عن طريق األساسي

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن  (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخ ٦٠/١٤٧
ال ، اربوضع ما سلف يف االعتبو.  الدول يف وضع نظمها الوطنية للتعويضات)احلق يف االنتصاف

منذ اآلن لكن ميكنها مثال أن تضع وايا حأن تنتظر الدول اية الدورة القضائية لتعويض الضينبغي 
  .نظام روما األساسيضع لضحايا اجلرائم اليت ختاملتعلقة بالقائمة أو املقبلة تنمية شاريع الملات يأولو

  التعويضالقضايا املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا و    -٤

تأثري إجيايب أنه كانت لألنشطة اليت قام ا الصندوق التقييم  نتائج منمن املشجع أن نالحظ   -٥٤
 "الوالية الثانية" إطار يفمن املساعدة لضحايا الذين استفادوا بوجه مباشر أو غري مباشر  اعلى

  .للصندوق

ليست كافية إطالقا  معها الصندوق من خالل التربعاتجياليت قليلة ومع ذلك، فإن املوارد ال  -٥٥
 وهي ،عملية التقييملإحدى النتائج املتوقعة لألسف مل تلق و. احتياجات املستفيدين احملتملني تلبيةل

ومع . الضحايا على اإلجيايب ألنشطة الصندوق وتأثريه ييمالتقيتفق مع  احا كبرياً جن،إعالن التربعات
بيد أنه يلزم بوضوح أن .  إجيايبوهذا تطورلصندوق،  ايفاجلهات املاحنة اجلديدة بعض هناك ذلك، 
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اآلخرين الدول وأصحاب املصلحة اقتناع د يزيتيجياته جلمع األموال كما يلزم أن استرإالصندوق يعزز 
االستجابة للدعوة املوجهة من الصندوق لتقدمي عالوة على ومن السبل املمكنة لذلك، . بأنشطته

 .الوطنيةالتنمية الصندوق ومشاريع  نفذهااليت يع يشاراملبني السعي إىل التآزر التربعات، 

بشأن والية الصندوق  اتمعات احمللية يفمعلومات دقيقة الصندوق  ينشرأن أيضاً ينبغي و  -٥٦
، وهناك حاجة.  واإلحباطيبة األملوإصابتهم خبه نشطته أو مواردوأهدافه منعاً إلساءة فهم الضحايا أل

 .التوعيةإىل مرة أخرى، 

اليت قد يف تنفيذ أوامر التعويض صندوق الوالية األوىل والدور املستقبلي للبفيما يتعلق و  -٥٧
، دون  ميكنأنهرى البعض يو. يستحق الذكر يف كمباالال يوجد حىت اآلن ما ، تصدرها احملكمة

  .من منظور السياسة العامةاجلمعية يف إثارة هذا املوضوع  اإلخالل باالستقالل القضائي للدوائر، 

 



ICC-ASP/9/25 

25-A-241110  17 

  تذييل األولال

  RC/Res.2 القرار

  ٢٠١٠ هيوني/ حزيران٨اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف 

RC/Res.2  

  تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة
  إن املؤمتر االستعراضي،

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

على ما لنظام روما األساسي من أمهية بالنسبة للضحايا واتمعات وإذ يؤكد من جديد 
د املتأثرة حيث عقد العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ض

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

 ١٨٨٩ و١٨٨٨ و١٨٢٠ و١٣٢٥إىل قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة وإذ يشري 
 بشأن األطفال يف الصراعات املسلحة، ويؤكد، ١٨٨٢ و١٦١٢بشأن املرأة والسالم واألمن والقرارين 

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

 الصادر يف عام ٤٠/٣٤ إىل مجلة أمور منها قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدةوإذ يشري أيضاً
، "بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطةإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة " بعنوان ١٩٨٥

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

  ،"ت اخلطرية للقانون اإلنساين الدويلحلقوق اإلنسان واالنتهاكا

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

  دالة،باالنتهاكات وآليات اجلرب من املكونات األساسية للع

أمهية توعية الضحايا واتمعات املتأثرة من أجل تنفيذ الوالية الفريدة للمحكمة وإذ يؤكد 
  اجلنائية الدولية لصاحل الضحايا،

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

احملكمة أيضاً، عن طريق احلوار مع الضحايا واتمعات املتأثرة، على مواصلة العمل يشجع 
 إستراتيجية للمحكمة إىل املستوى األمثل، مبا يف ذلك اإلستراتيجيعلى وصول عملية التخطيط 

رق اليت تتصدى ا احملكمة املتعلقة بالضحايا، فضالً عن وجودها بامليدان من أجل ضمان حتسني الط
  لشواغل الضحايا واتمعات املتأثرة، مع االهتمام بوجه خاص باحتياجات النساء واألطفال؛
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احلاجة إىل مواصلة تنفيذ أنشطة التوعية على خري وجه وتكييفها، يف ضوء املراحل يؤكد 
 الضحايا واتمعات املختلفة للدورة القضائية، والتشجيع على مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان وصول

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؛

عاالً، على الصعيدين  احلكومات واتمعات واملنظمات املدنية على أن تؤدي دوراً فيشجع
الوطين واحمللي، يف توعية اتمعات حبقوق الضحايا بوجه عام وفقاً لنظام روما األساسي وضحايا 
العنف اجلنسي بوجه خاص؛ وعلى منع ميشهم ووصمهم ملساعدم يف عملية إعادة االندماج 

   على هذه اجلرائم؛االجتماعي، ومشاركتهم يف املشاورات ومكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب

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

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

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

فراد، والشركات وغريها من الكيانات على الدول األطراف، واملنظمات الدولية، واأليناشد 
التربع للصندوق االستئماين للضحايا لضمان تقدمي املساعدة والتعويضات املالئمة للضحايا يف الوقت 

  .ملن قام بذلكويعرب عن امتنانه املناسب وفقاً لنظام روما األساسي، 
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  التذييل الثاين

  *موجز غري رمسي مقدم من جهيت التنسيق

  ةمقدم  -ألف

 ٢٠١٠يونيه / حزيران٢اضطلع املؤمتر االستعراضي يف جلسته العامة اخلامسة املعقودة يف    -١
بعملية تقييم بشأن قضية تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة استناداً إىل النسق 

 وورقة ،)٢( احملدثة، ونسخته)١(الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف دورا الثامنة املستأنفة
  .)٣(املناقشة

أدلت جهتا التنسيق املشتركتني، فنلندا والصني، مبالحظات استهاللية أعربتا فيها عن امتناما و   -٢
  .جلميع من شارك يف األعمال التمهيدية بطريقة بناءة ومنصبة على حتقيق النتائج

مثل اخلاص لألمني العام  كوماراسوامي، امليكاضراكلمة رئيسية أدلت ا السيدة   -باء
  حةلألمم املتحدة لشؤون األطفال والرتاعات املسلّ

أكدت السيدة كوماراسوامي على أمهية الدور الذي تقوم به احملكمة اجلنائية الدولية يف كسر    -٣
وأكدت . حاجز صمت الضحايا الذين عانوا من أشد ما يثري انشغال اتمع الدويل من اجلرائم اخلطرية

أن كسر حاجز الصمت كان مبثابة أوىل عمل على طريق العالج وأبدت التزامها بنظام روما كذلك 
األساسي خللقه وضوحاً مفاهيمياً عن طريق حتديد تفاصيل جرائم احلرب، كتجنيد أو تسجيل األطفال 

  .كجنود أطفال، وإلرسائه أحكاماً إلعادة التأهيل للتعويضات

شاركة يف خمتلف مراحل الدعاوى املرفوعة أمام احملكمة يعترب دت بأن حق الضحايا يف املوأكّ   -٤
وأكدت أنه ما دامت حقوق املدعى عليهم يف . وجهاً أكثر إبداعاً من أوجه نظام روما األساسي

سالمة املقاضاة حمفوظة، والقسم اخلاص باين عليهم يف املشاركة والتعويض مسموح به ملساعدة 
  .القانوين أمام احملكمة، فإن ذلك يكون بالتأكيد خطوة إجيابية إىل األمامالضحايا يف تنظيم متثيلهم 

كما أشارت السيدة كوماراسوامي إىل التحديات الصعبة املتمثلة يف كفالة سالمة الضحايا    -٥
وأشارت يف هذا الصدد مع الرضى إىل التدابري . الذين يدلون بشهادم كشهود وكضحايا مشاركني

  .عتمدا احملكمة يف هذا الصدد؛ وأبرزت يف هذا الصدداملختلفة اليت ا

. شددت السيدة كوماراسوامي على أن العدالة ينبغي أن تعىن أيضاً بتعويض وتأهيل الضحايا   -٦
والحظت أن دور هذا الصندوق . ويف هذا الصدد أشارت إىل الصندوق االستئماين لصاحل الضحايا

ا حكم من احملكمة، ولكنه دور سيكولوجي كذلك وتأهيل ليس فقط لتقدمي التعويضات اليت يصدر 

  .RC/ST/V/1صدر سابقا بوصفه الوثيقة  *                                                 
، ICC-ASP/8/Res.9، اجلزء الثاين، (ICC-ASP/8/20/Add.1) ٢٠١٠...  الدورة الثامنة املستأنفة... الوثائق الرمسية  )١(

 .املرفق األول
)٢ ( 

RC/ST/V/INF.1. 
)٣(  

RC/ST/V/INF.4. 
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وشجعت على تعزيز اجلهود الدولية لتطوير قدراته، وناشدت ذا اخلصوص . جسماين ودعم مايل
  .مجيع الدول إىل تقدمي أكب قدر من الدعم إىل الصندوق االستئماين

ت على أن تعزيز جمتمع وفيما يتعلق بوضع األطفال يف الرتاع املسلح بصفة خاصة، شدد   -٧
كما أن إعادة دمج األطفال . األطفال الضحايا مهم للغاية أيضاً خالل فترة التأهيل اليت تلي الرتاعات

اجلنود مرة أخرى يف جمتمعام ضروري للمحافظة على مستقبلهم، وأوصت بأن يركز الصندوق 
، شددت على احلاجة إىل برنامج وباإلضافة إىل ذلك. االستئماين لصاحل الضحايا على هذه املسألة

  .حساس جنسانياً وأوضحت أنه أمر عاجل

  ناقشاتامل  -جيم

دعي أعضاء احللقة إىل معاجلة القواعد االسترشادية الثالث من قواعد نظام روما األساسي    -٨
  :خبصوص الضحايا واتمعات املتأثرة، إىل جانب التحديات املصاحبة هلا

  يضام، مبا يف ذلك محاية الشهود؛مشاركة الضحايا وتعو  )أ(
  ودور التوعية؛  )ب(
  .ودور الصندوق االستئماين للضحايا  )ج(

  :وكان أعضاء احللقة يتألفون من   -٩

 النسائي مع السيدة جوستني ماسيكا بيهامبا، املؤسسة املشتركة واملنسقة جلمعية التآزر )أ(
  .ضحايا العنف اجلنسي

  سة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا؛السيدة إليزابيث رين، رئي    )ب(

  السيدة كارال فريستمان، مديرة اإلنصاف؛    )ج(

  السيد دافيد تولبريت، رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية؛    )د(

  السيدة بنتا مانصاري، مسجلة يف احملكمة اخلاصة لسرياليون؛    )ه(

  .نائية الدوليةالسيدة سلفانا أربيا، مسجلة يف احملكمة اجل    )و(

وتوىل السيد إريك ستوفر مدير مركز حقوق اإلنسان يف جامعة بريكلي القيام بإدارة مناقشات   -١٠
  .احللقة

  مشاركة الضحايا وتعويضام، مبا يف ذلك محاية الشهود    -١

افتتح املدير املناقشات بأن سأل أحد أعضاء الفريق عن السبب يف كون مشاركة الضحايا هامة   -١١
  .ىل هذه الدرجة وما الذي ميكن أن تفعله احملكمة لتشجيع تلك املشاركةإ

واتفق أعضاء الفريق على أمهية مشاركة الضحايا واحلاجة إىل تعزيز وضع الضحايا كأصحاب   -١٢
  .مصلحة يف نظام روما األساسي وكمستفيدين منه

زة يف تدعيم حقوق الضحايا وأشارت السيدة أربيا إىل أن نظام روما األساسي كان عالمة بار  -١٣
 ٢٦٤٨فقد تقدم : دت بأن هذا احلق أصبح اآلن حقيقة واقعةوأكّ. بواسطة تدوين حقهم يف املشاركة

وأفادت .  منهم على إذن باملشاركة يف الدعاوى٧٧٠ضحية حىت اآلن بطلبات للمشاركة، وحصل 
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. بات احلقيقة وأن معانام معترف ابأن التجربة جتعل الضحايا يشعرون بأم يستطيعون املسامهة يف إث
وأفادت كذلك بأن الدور الوحيد املتاح للضحايا يف اإلجراءات اجلنائية يف الكثري من النظم القانونية 
الوطنية هو دورهم كشهود، يف حني أن نظام روما األساسي ميكن الضحايا من املشاركة يف الدعاوى، 

هات نظرهم، عالوة على اإلعراب عن شواغلهم، مباشرة وهو ما يعين أن مبقدورهم أن يقدموا وج
  .للقضاة حيثما تكون مصاحلهم قد تضررت

وأشارت السيدة فريستمان إىل أن األمر كان يقتصر قبل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية على   -١٤
نفسهم احلديث بصورة رئيسية عن ضحايا أكثر اجلرائم جسامة، إال أم يستطيعون اآلن التكلم عن أ

وأضافت بأن تطور السوابق القانونية يعترف باجلنود األطفال السابقني كضحايا بدالً من . بأنفسهم
دت كذلك على أمهية حتديد جمموعات حمددة وشد. اعتبارهم جناة ويسمح هلم باملشاركة يف الدعاوى

 جهود الضحايا للحصول مثل رابطات املرأة يف البلدان اليت ا حاالت من هذا القبيل، حبيث ميكن دعم
دت، يف وأكّ. على من ميثلهم قانونياً أمام حمكمة اجلنايات الدولية عن طريق أناس يعرفوم ويثقون م

ضوء ذلك، على ضرورة دعم الوسطاء من زاوية اخلدمات اليت يقدموا للضحايا الذين حياولون 
  .املشاركة

ا األساسي للضحايا من هامش الدعاوى إىل وأبرز السيد تولبريت حقيقة أن نقل نظام روم  -١٥
قلبها يعترب تطوراً ثورياً يف العدالة اجلنائية الدولية ينبغي هلا أن حتتفي به، بيد أنه يطرح يف نفس الوقت 

وأكد باملثل على أمهية إعطاء . عدداً من التحديات اليت يتعني معاجلتها أثناء مناقشات حلقة املناقشة
جراءات اجلنائية، مشدداً على أن مشاركة الضحايا مسألة هلا شأا، ليس فقط الضحايا صوتاً يف اإل

بالنسبة للضحايا أنفسهم، وإمنا بالنسبة ملا للمحكمة من سجل وتراث تارخييني أيضاً، عالوة على 
  .أمهيتها لنظام العدالة اجلنائية الدولية بصفة عامة

ت املشاكل املخصوصة اليت تواجه الضحايا ن عن توقعات الضحايا وأبرزهوتكلمت السيدة ري  -١٦
وأشارت على وجه اخلصوص إىل النساء الاليت يعانني من العنف اجلنسي كتكتيك . يف حيام اليومية

دت أمهية تشجيع املرأة وأكّ. يف احلروب، عالوة على معانان من الوصمة عندما يعدن إىل جمتمعان
  . النتائج يف صاحلهاعلى املشاركة وبذلك تضمن املرأة أن تأيت

وأعربت السيدة ماسيكا بيهامبا، بناء على ما طرحه مدير املناقشة بوصفهم العيون واآلذان يف   -١٧
أرض الواقع، عن انشغاهلا بشأن اإلجراءات املطولة، عالوة على عدد الضحايا املقبولني كمشاركني يف 

 وأفادت بأن الصدمات النفسية الناجتة عن .الدعاوى باملقارنة مع عدد الضحايا الذين تقدموا بطلبات
وحقيقة أنه كان عليهم يف غالب األحيان أن يعشن . اجلرائم املرتكبة ضد النساء تعترب مشكلة جسيمة

وأضافت أن اتمع يتوقع أن تستجيب التعويض . جبانب من هامجوهن يزيد من حالة الصدمة لديهن
  .هلذه اهلواجس بصورة مناسبة

يد على أنه من أجل تدعيم وضع الضحايا مع تضيق املسافة اجلغرافية بني احلكمة مت التأكو  -١٨
والضحايا يكون من الضروري أن تقوم احملكمة بإحاطتهم علماً حبقهم يف املشاركة، مبا يف ذلك 
تزويدهم مبعلومات شاملة عن طابع ونطاق حقوقهم مبوجب نظام روما األساسي وقواعد اإلجراءات 

  .واإلثبات
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مت تبيان أن التحديات الرئيسية تتمثل يف نقص الوسائل املالية الكافية، عالوة على مشاكل و  -١٩
االتصاالت، وقد جنمت تلك املشاكل عن عدم وجود املمثلني القانونيني عادة يف نفس بلد احملكمة، 

ذين وأم عالوة على ذلك يضطلعون بأنشطتهم يف مدن موجودة على مسافة كبرية من الضحايا ال
ويف هذا الصدد، الحظت أن اموعات عند مستوى . يعيشون يف غالب األحيان يف مناطق نائية

القاعدة ميكن أن تلعب دوراً أكثر أمهية يف مساعدة املمثلني القضائيني على أخذ التعليمات من العمالء، 
  .كما يساعد الضحايا على فهم اإلجراءات القانونية للمحكمة

الطبيعة املعقّدة لعملية الطلبات من حيث تقدمي املستندات املطلوبة اليت تثبت أهلية فيما يتعلق بو  -٢٠
ومن أهم التحديات اليت . مقدم الطلب ملركز الضحية، اقترح وضع إطار زمين لعملية تقدمي الطلبات

. حباطجيب التصدي هلا يف هذا الصدد جتنب إحساس الضحايا الذين يريدون املشاركة يف الدعوى باإل
وذُكر يف هذا الصدد أيضاً أن تقدمي املساعدة على مستوى القواعد الشعبية ميكن أن يساعد أيضاً كثرياً 

  .يف هذه العملية

  محاية الضحايا والشهود

  .أبرز املشاركون يف الندوة األمهية القصوى لضمان محاية مناسبة للضحايا والشهود  -٢١

لضحايا مبوجب النظام األساسي ال تقتصر على املشاركة يف وذكَّرت السيدة أربيا بأن حقوق ا  -٢٢
وأكّدت على أن . الدعوى أمام احملكمة، وإمنا تشمل أيضاً احلق يف احلماية ويف احلصول على تعويض

احلماية املناسبة للضحايا هي شرط أساسي ملشاركتهم يف الدعوى كضحايا أو شهود؛ ومن مث فإن من 
لية متكني الضحايا من طلب املشاركة يف الدعوى يف بيئة آمنة ال تعرضهم األمور احليوية أن جتري عم

ويف هذا السياق أوضحت السيدة أربيا أيضاً ضرورة التعاون لضمان احلماية والسرية . ألي خماطر
للضحايا املشاركني وكذلك احلاجة إىل اختاذ تدابري حملية تعمل على تعزيز التكامل، وهو من املبادئ 

  . للنظام األساسي لرومااألساسية

والحظ السيد تولبريت من واقع خربته يف احملاكم الدولية املخصصة أن السرية هي من املسائل   -٢٣
وميكن أيضاً وضع برنامج قوي لنقل الشهود الذين تتعرض . الرئيسية اليت تضمن محاية مناسبة للشهود

يف هذا الصدد، شدد على ضرورة أن تنضم و. حيام للخطر إىل أماكن آمنة إذا عادوا إىل بلدام
الدول إىل اتفاقات نقل الشهود إىل أماكن جديدة اليت تربم مع احملكمة، وأكّد يف هذا الصدد على 
ضرورة تنفيذ تدابري احلماية مبهنية عالية، وأنه ميكن للمحكمة أن توسع خرباا من خالل التعاون مع 

ر أيضاً أن وجود احملكمة على أرض الواقع مهم جداً لضمان وذكَ. الدول واحملاكم الدولية األخرى
وأضاف أن من . محاية الضحايا، وأشار يف هذا الصدد إىل أنه مت بالفعل إنشاء عدد من املكاتب امليدانية

  .الضروري أيضاً وجود تنسيق بني خمتلف أجهزة ووحدات احملكمة

إىل أمهية محاية الوسطاء الذين كثرياً ما وأشارت السيدة مازيكا بيهامبا، إضافة إىل ذلك،   -٢٤
  .يتعرضون للهجوم بسبب املساعدة اليت يقدموا للمحكمة

  توعيةدور ال  -٢

أكد املشاركون يف الندوة على أمهية وجود برنامج جيد لإلرشاد امليداين من أجل زيادة املعرفة   -٢٥
  .ل إليهاباحملكمة لدى الشعوب املتأثرة وتعميق فهمهم هلا وطرق الوصو
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 للمحكمة هو عبارة عن تواصل يف االجتاهني بني التوعيةوأوضحت السيدة أربيا أن برنامج   -٢٦
والحظت أن . احملكمة واتمعات املتضررة اليت أمكنها إعالم احملكمة حباالت حمددة تتعلق باملالبسات

ات املتأثرة يف البلدان اليت الربنامج أنشئ من أجل ضمان إتاحة الوصول إىل العدالة للضحايا وللمجتمع
تعمل ا احملكمة، وذلك من خالل نشر املعلومات املعدة بشكل يناسب اخللفيات اجلغرافية والثقافية 

وأكّدت على الدور اهلام الذي يقوم به الوسطاء، مثل . للضحايا، وكذلك اجلرائم اليت تعرضوا هلا
وأكّدت على ضرورة البدء بأنشطة .  الضحايا يف امليدانالزعماء الدينيني وقادة اتمع، يف الوصول إىل

التوعية يف مرحلة مبكرة، ونوهت ذا الصدد بنجاح البعثات اليت قامت ا فرق التوعية يف كينيا واليت 
وأبرزت السيدة أربيا أيضاً أمهية استخدام وسائل االتصال احلديثة . بدأت حىت قبل بدء التحقيقات

  .ي للجمهور املستهدفلضمان الوصول الفعل

 اليت تقوم ا احملكمة واليت تستفيد من العمل الذي أدته التوعيةوأشار السيد تولبريت إىل أنشطة   -٢٧
 واحملاكم ،احملكمة اجلنائية الدولية جلمهورية يوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

 اجلنائية ليوغوسالفيا إىل اخلربات املستفادة من احملكمةوأشار . املختلطة كاحملكمة اخلاصة لسرياليون
كما أشار إىل أنه حينما أدركت احملكمة فقط أن ليس هلا تأثري كبري على أرض الواقع ووجدت كثري 
من املفاهيم اخلاطئة عن دور احملكمة، بدأ التجاوب مع جمموعات الضحايا واتمعات احمللية تسري يف 

وأكد .  ومت تدرجيياً القيام بأنشطة تضمن التوعية بأنشطة احملكمةالتوعيةمفهوم ووضع حينئذ . اجتاهه
 ليس دواء ناجعاً وإمنا ميكنه أن يكون قوياً جداً بالنسبة للضحايا وأن التوعيةالسيد تولبريت على أن 

  .يضفي معىن ملموساً على أعمال احملكمة

برزت أثناء املناقشة يف الندوة ميكن التصدي وأكدت السيدة مانساري أن معظم التحديات اليت   -٢٨
وأبرزت أمهية الوصول إىل أضعف فئات السكان، خاصة . هلا من خالل برنامج قوي لإلرشاد امليداين

وأشارت إىل أن . األطفال والنساء، من خالل املعلومات املعدة خصيصاً بشكل يراعي احتياجام
أوضحت . ية ميكن أن يكون مفيداً للغاية لتحقيق هذا الغرضالتعاون مع املنظمات احمللية غري احلكوم

 ال يركز وحسب على حقوق الضحايا، بل يركز كذلك على احلق يف احملاكمة العادلة التوعيةأيضاً أن 
للمدعى عليهم، حيث أن هذا هو الطريق الذي جيعل احملاكمات عادلة ومتوازنة، مما جيعل نتيجة 

وأخرياً الحظت أن إدارة توقعات الضحايا، الذين ميكن لعدد .  يف اية األمراإلجراءات القانونية مقبولة
حمدود منهم أن يشارك يف أعمال احملكمة ميثل حتدياً حرجاً آخر يواجه احملكمة يف مسألة مشاركة 

 الضحايا فإذا مل يتم تلبية تلك التوقّعات فإن ذلك يؤثّر تأثرياً سلبياً على الطريقة اليت ينظر ا. الضحايا
  .إىل احملكمة، وإىل العدالة اجلنائية الدولية بشكل عام

وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أعربت السيدة مازيكا بيهامبا عن القلق   -٢٩
من حقيقة أن أنشطة احملكمة ال تزال حتتاج إىل حتسني كبري للوفاء بتوقّعات الضحايا، رغم قيام احملكمة 

اء مكتب ميداين يف بونيا، إىل جانب دعم وعي اتمع املدين باحملكمة داخل اتمعات احمللية وأن بإنش
  .هذا اجلهد ال يزال حيتاج إىل حتسني لالرتفاع إىل مستوى توقعات الضحايا

وأكّد عدد من املشاركني يف الندوة على أن إتاحة التمويل املناسب هو شرط أساسي لوجود   -٣٠
الة للدعوة، ودعوا الدول األطراف إىل تقدمي الدعم إىل احملكمة لكي تستطيع الوفاء بواليتها أنشطة فع

  .يف هذا الصدد
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  دور الصندوق االستئماين للضحايا  -٣

أوضحت السيدة رين أن املهام الرئيسية للصندوق االستئماين للضحايا هي توفري إعادة التأهيل   -٣١
وذكرت أنه قد حتقق تقدم كبري بالفعل، حيث يوجد . البدين، واملساعدة السيكولوجية والدعم املادي

ل أوغندا وكذلك يف  برناجماً يف املنطقة الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف مشا٣٤حالياً 
 من ٢٠٠ ٠٠٠ من األفراد بشكل مباشر وحنو ٤٢ ٠٠٠مجهورية أفريقيا الوسطى، يستفيد منها حنو 

ومع ذلك فهي تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية املوارد املالية، ومن مث تدعو . األفراد بشكل غري مباشر
وكان .  حد كبري على التربعاتالدول إىل زيادة مسامهاا يف الصندوق االستئماين الذي يعتمد إىل

  .هناك اتفاق عام على ضرورة إتاحة املزيد من املوارد من أجل تقدمي مساعدة ذات مغزى للضحايا

وأشارت السيدة مازيكا بيهامبا إىل أمهية تنفيذ تدابري حمددة لدعم النساء الاليت كن ضحايا   -٣٢
وقالت إن تلك املساعدات ال تزال يف . لعارجلرائم جنسية ومن مث يعانني من الصدمات واإلحساس با
وذكَرت يف هذا الصدد أن منظمتها تقوم يف . رأيها غري كافية وجيب أالّ تقتصر على املساعدات املادية

  .مجهورية الكونغو الدميقراطية مبساعدة النساء يف احلصول على عمل واالندماج يف اتمع احمللي

 املتعلق اجلزء يشكّل بالضحايا اخلاص االستئماين الصندوق أنّ على  فرستمانالسيدة وشددت  -٣٣
 حثّت حمددة، وبصورة. األساسي روما نظام يف أصيالً جزءا اعتباره وينبغي احملكمة من بالتعويضات

 جتميد تتيح إجراءات اختاذ  املسامهة يف الصندوق االستئماين لزيادة موارده أيضاً حبيث ميكنعلى الدول
 وطنية إجراءات اعتماد أن على أيضاً األضواء وسلطت. ومصادرا اجلرائم مرتكيب زةحبو اليت األصول

أربيا  السيدة وأعادت. الضحايا لدعم الدولية اجلنائية احملكمة أنشطة الستكمال األمهية بالغ أمراً يعترب
 .الصدد هذا يف التكامل أمهية على كذلك التأكيد

 والوفودحلقة املناقشة األعضاء يف  بني التفاعلي اجلزء  -دال

 مبوجب للضحايا املمنوح الدور أمهية على املعنية واجلهات الدول  جانبمن دخالتامل أكدت  -٣٤
 بزيادة الكفيلة السبل عن حمددة مقترحات كثرية وفود قدمت ذلك، إىل وإضافة. األساسي روما نظام
 .املناقشة قيد الثالثة سيةالرئي ااالت يف الضحايا موقف تقوية يف احملكمة أنشطة تعزيز

 وضمان للضحايا املالئمة احلماية كفالة يف امليدانيني املوظفني دور أمهية الوفود أحد وأبرز  -٣٥
 تيسري يف امليداين الوجود هذا أمهية وإىل األنشطة تنسيق ضرورة إىل مشرياً ،التوعية وأمهية مشاركتهم

 تضطلع أن ميكن الذي املتزايد الدور إىل آخر وفد شاروأ. التحقيقات بينها ومن احملكمة عمليات كافة
 .بالتوعية الصلة ذات احملكمة أنشطة يف املستقبل يف احلكومية غري املنظمات به

. الوطين الصعيد على املكتسبة اخلربة ضوء يف الضحايا مشاركة لزيادة مفصل اقتراح وقُّدم  -٣٦
 إىل بالضحايا املباشر االتصال مهمة وإسناد القضائية تللمعلوما مكاتب إنشاء املقترحة التدابري وتشمل

 االجتماعي اال يف العاملني من أفرقة يتضمن القضائي الدعم بتقدمي خاص برنامج وإعداد عام مدع
. األنشطة هذه من ببعض يضطلع أن ميكن املدين اتمع أنّ إىل وأُشري. الضحايا جمموعات لدعم وأفرقه
 هذه وتشمل. واإلنصاف التعويض آليات من االستفادة لتيسري سبالً الوفد هذا رحاقت ذلك، إىل وإضافة
 .وتعويضهم بالضحايا واالعتراف والعمل بالتعليم تتعلق تدابري الوسائل
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 معاجلة لذويهم حدث ما" معرفة يف الضحايا حق "معاجلة أمهية على دولية منظمة وشددت  -٣٧
 الشرعية الطبية التحقيقات تتضمن أعمال من الدولية اجلنائية كمةاحمل به تقوم ما أنّ إىل مشريةً سليمة،

 .الصدد هذا يف خاص بوجه ومفيدة قيمة تكون قد اجلثث واستخراج

 السابقة ليوغسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة جتربة من املستخلصة الدروس عن البعض واستفسر  -٣٨
 قاعة يف اجلرائم تلك مرتكيب وواجهن جنسية جلرائم ضحايا وقعن الاليت النساء بقضايا يتعلق ما يف

 العامني املدعني لتوعية تدريب برنامج وضع أمهية إىلتولبريت  السيد أشار الصدد هذا ويف. احملكمة
 ذلك، إىل وإضافة. كشهود بشهادام يدلون الذين واألطفال النساء مصاحل محاية بغية وذلك والقضاة

 . بعد عن بالشهادات لإلدالء الفرصة إتاحة ينبغي

. التعويضات بشأن سياسة إعداد يف الدول به تقوم أن ميكن الذي الدور عن سؤال وأُثري  -٣٩
 بوسع أنّ على نفسه الوقت يف ووافقت تعويضات أية بعد متنح مل احملكمة أنّ إىلأربيا  السيدة وأشارت

 .الصدد هذا يف بدور تقوم أن الدول

 الصعيد على احلماية تدابري تنفيذ يف للمساعدة املتاح املايل الدعم عن الوفود أحد واستفسر  -٤٠
 يف يتمثّل أخرى أماكن إىل الشهود لنقل جديد ترتيب وضع متّ قد أنهأربيا  السيدة وأوضحت. الوطين
 .الشهود إليها سينقل اليت والدولة االتفاق يف املشارك والبلد احملكمة بني يربم األطراف ثالثي اتفاق

 تتمثل إليه إضافية مهمة بإسناد اقتراح قُدم الضحايا، لصاحل اإلستئماين الصندوقب فيما يتعلقو  -٤١
 مبادئ باعتماد للتعويض أنظمتها وتعزيز حتسني يف الراغبة للدول اإلرشادات وتقدمي النصح إسداء يف

 .املثال سبيل على سلوك مدونة أو توجيهية

 مبوارد بالضحايا اخلاص اإلستئماين والصندوق احملكمة دعم أمهية على التشديد متّ عام، وبوجه  -٤٢
 .كافية مالية

  االستنتاجات  -هاء

 والتحديات اإلجنازات فيها سرد أولية استنتاجات بتقدمي الفريق اجتماع املدير واختتم  -٤٣
 .املستقبل يف قدماً للمضي واملقترحات

  اإلجنازات  -١

 ذات األحكام أمهية على بقوة التأكيد وأعادت املدين معوات األطراف والدول ،احملكمة أقرت  -٤٤
  األساسي روما لنظام املبتكر الطابع ذات الوالية وعلى بالضحايا الصلة

 مشاركة زيادة تستهدف إستراتيجية أعدت قد وهي اجلد مأخذ واليتها احملكمة وتأخذ  -٤٥
 اإلجراء يف وشاركوا احملكمة لدى دعاوى أودعوا الذين الضحايا عدد يف جلياً ذلك ويتضح. الضحايا

  .القضائية آت

  .خاصة تركيز برامج وأُعدت التوعية أنشطة تكثيف ومتّ  -٤٦

 تأثري هلا اليت برباجمه الضحايا رحب وقد بكفاءة يعمل وهو اإلستئماين الصندوق إنشاء متّ وقد  -٤٧
  .واضح
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  التحديات  -٢

 .وإجراءاا حملكمةا عن كافية معلومات إىل يفتقرون الضحايا الزال  -٤٨

 احلصول من شىت، ألسباب يتمكنون، ال الذين واألطفال النساء على خاص بوجه ذلك يصدق  -٤٩
 .النائية املناطق يف يعيشون من على أيضا ذلك وينطبق. احملكمة عن معلومات على

 عن واقعية غري توقعات الضحايا من كثري لدى يكون املعلومات، يف القصور هذا وبسبب  -٥٠
  .التعويضات وعن العملية

  .احملكمة مع تواصلوا الذين والشهود الضحايا لدى قلق مبعث ريب، دون األمن، ميثل  -٥١

  .الوسطاء دور يكتنف الغموض الزال  -٥٢

  .حمدودا وموارده اإلستئماين الصندوق أمهية إبراز الزال  -٥٣

  الطريق إىل األمام  -٣

 واتمعات الضحايا مع املتبادل حتاورها لتعزيز ةمبتكر سبالً احملكمة تستحدث أن ينبغي  -٥٤
 .ملتأثرةا

 بشكل ومواءمتها احملكمة ا تضطلع اليت التوعية أنشطة من الفائدة من أوفر قسط حتقيق ينبغي  -٥٥
 .الضحايا احتياجات مع أكرب

  .واألطفال النساء احتياجات لتلبية خاصة سياسة إعداد ينبغي  -٥٦

  .والشهود الضحايا محاية تدابري من دمزي إىل حاجة مثّة  -٥٧

  .الوسطاءب تتعلق شاملة اتلسياس من وضع اللمسات النهائية والتنفيذ احملكمة تنتهي أن ينبغي  -٥٨

  .املوارد وبتخصيص اإلستراتيجي بالتخطيط وربطها امليدانية العمليات تعزيز ينبغي  -٥٩

إذا  احلايل ملشروعه وتقييم رصد برنامج تطبيقب لقيامه اإلستئماين للصندوق التهنئة توجيه ينبغي  -٦٠
  .أكرب بصورة دورهكان ذلك يربز 

 إىل حباجة فهم. وحدهم الدرب هذا يف السريإال  فيها والعاملني احملكمة بوسع ليس اخلتام، ويف  -٦١
  .هلا وقيادم ودعمهم التزامهم -األطراف الدول أي– احملكمة أمر على القائمون يواصل أن
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   الثالثالتذييل

  )١(*ورقة مناقشة

  مقدمة  -ألف

تزايد االهتمام بشواغل ضحايا االنتهاكات اجلماعية تزايداً ملحوظاً منذ احملاكمات الدولية    -١
الكربى األوىل جلرائم احلرب يف كل من نورمربغ وطوكيو، أين كانت أصوات الضحايا غائبة إىل حد 

، مثل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واحملكمة وقد عمدت هيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية. بعيد
 جيب على الدول أن توفرها لضحايا سبل انتصاف فعالةاملشتركة بني البلدان األمريكية، إىل وضع 
وقد دونت هذه احلقوق اإلجرائية واملوضوعية يف نطاق . االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان الدولية

  . ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية)٢(م املتحدةإعالنني مهمني صادرين عن األم

ونظام روما األساسي، الذي يوفر األساس الذي بنيت عليه احملكمة اجلنائية الدولية، مينح    -٢
واحملكمة اجلنائية . الضحايا دوراً مبتكراً باعتبارهم شهوداً ومشاركني ومستفيدين من التعويضات

الوظيفة اليت تؤديها ليست عقابية فحسب وإمنا وظيفة مسخرة "ذا النحو، بأن الدولية تسلّم، على ه
توافق اآلراء الدويل املتزايد بأن املشاركة والتعويضات تؤدي دوراً "وهي تعكس " الستعادة احلقوق

  )٣("مهماً يف إحقاق حق الضحايا

ن عملها، فهي ما تزال وعلى الرغم من إجنازات احملكمة املتعددة طوال السنوات الثماين م   -٣
وباإلضافة إىل . تواجه حتديات عديدة فيما تبذله من جهود من أجل مساندة وتعزيز حقوق الضحايا

 دولة، أن تلعب دوراً أكثر ١١١ذلك، ميكن للدول األطراف يف نظام روما األساسي، البالغ عددها 
ن استهالل الربامج والنهوض ا على نشاطاً يف مساعدة احملكمة اجلنائية الدولية يف جهودها، فضالً ع

. املستوى الوطين لتحسني وصول الضحايا واتمعات املتأثرة إىل العدالة واحلصول على تعويضات
وهلذه الغاية، تبحث هذه الورقة يف ثالثة من املبادئ الرئيسية الواردة يف نظام روما األساسي واملتعلقة 

  :إىل التحديات اليت تقترن ا وهيبالضحايا واتمعات املتأثرة وتتطرق 

أمهية االعتراف حبقوق الضحايا يف العدالة واملشاركة وجرب األضرار على مستويات   )أ(
يف بلدان ) كالنسوة واألطفال(تشمل املستوى الوطين والسيما فيما خيص جمموعات حمددة من الضحايا 

  احلاالت؛
                                                 

  .RC/ST/V/INF.4 بقا بوصفها الوثيقةاصدرت س *
جامعة (هذه وأعدها كل من إريك ستوفر وكامي كريتندن وأليكسا كونيج ورقة املناقشة اضطلع ببحوث  )١(

بالتنسيق مع ) مبادرة جمتمع العدالة املفتوح(وتريسي غورد ) اجامعة والية أريزون(وفيكتور بشكني ) كاليفورنيا، بركلي
خبصوص هذا املوضوع التقييمي وبالتشاور مع جمموعة عريضة من اجلهات الفاعلة يف اتمع ) فنلندا وشيلي(املنسقني 

  .املدين وممثلي الضحايا فضالً عن احملكمة
ملتحدة بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية إعالن األمم اهذه املبادئ واردة يف صكوك من قبيل   )٢(

  ، املتاح على املوقع )١٩٨٥ (وإساءة استعمال السلطة
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm  واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف وجرب األضرار

، )٢٠٠٥ (ن الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويللضحايا االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسا
  .http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htmاملتاحة على املوقع 

، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠، ICC-ASP/8/45، الوثيقة  فيما يتصل بالضحايااإلستراتيجيةتقرير احملكمة عن انظر  )٣(
يشار إليها فيما ( http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP8/ICC-ASP-8-45-ENG.pdfاملوقع املقدمة، املتاح على 

  "). فيما يتصل بالضحايااإلستراتيجية"بعد بعبارة 
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 احلفاظ على كرامة الفرد واملعافاة، مسامهة الصندوق االستئماين للضحايا يف سبيل  )ب(
وإعادة التأهيل والتمكني واملسامهة كذلك يف ااالت اليت ميكن فيها تعزيز العمل الذي يقوم به مبا 

  يشمل احلصول على املزيد من األموال؛

دور التوعية يف تعزيز إملام الضحايا مبا هلم من حقوق قانونية ومعايرة توقعام ذات   )ج(
  .العدالةالصلة ب

   نظام روما األساسيالنظام الوارد يفالضحايا واتمعات املتأثرة يف    -باء

" الضحايا"تعرف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت وضعتها احملكمة اجلنائية الدولية لفظة    -٤
". كمةاألشخاص الطبيعيون املتضررون بفعل ارتكاب أي جرمية تدخل يف نطاق اختصاص احمل"بأم 

املنظمات أو املؤسسات اليت تتعرض لضرر مباشر يف أي من ممتلكاا " الضحايا"وجيوز أن تشمل لفظة 
املكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو األغراض اخلريية، واملعامل األثرية واملستشفيات وغريها من 

ا التفاعل مع احملكمة بطرق خمتلفة  وميكن للضحاي.)٤("األماكن واألشياء املخصصة ألغراض إنسانية
تشمل مشاركة الضحايا، والشهود، وأصحاب الطلبات أو اجلهات املتلقية للتعويضات أو األفراد الذين 

  .)٥( راسلوا بطريقة أخرى املدعي العام للمحكمة فيما يتعلق حباالت حمددة

يف القواعد وروما األساسي ليست معرفة يف نظام " اتمعات املتأثرة"وعلى حني أن عبارة    -٥
رائم جل الضحايا املباشريناإلجرائية وقواعد اإلثبات تعريفاً صرحياً فاملفهوم أن هذه اتمعات تشمل 

احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية باإلضافة إىل السكان أو اموعات األعرض اليت متثل هدفاً مجاعياً 
، واملمكن أن يشتركوا فيما مت يف اختصاص احملكمةهلجوم كما هو حمدد يف تعريف اجلرائم الداخلة 

 ومبا أن جرب األضرار ميكن أن يؤدى بصورة مجاعية، من املفيد أيضاً النظر يف كيف أن .يقاع م فيهاإل
بعض اجلرائم، من قبيل جتنيد األطفال لألعمال احلربية واخنراطهم فيها، ميكن أن يؤثر على جمموعات 

ويف هذا الصدد، فإن النجاح يف إعادة إدماج وتأهيل احملاربني سابقاً . ن ككلأو فئات حمددة من السكا
  .من األطفال قد يتوقف على التعويضات اهلادفة إىل تعزيز أمن ومتاسك األسرة واتمع

باإلضافة إىل مكتب احملامي العام (وتتصل ثالثة أقسام ووحدات تابعة للمحكمة اجلنائية الدولية    -٦
اتصاالً مباشراً بالضحايا واتمعات ) لصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب املدعي العامللضحايا، وا

ويقوم قسم مشاركة وتعويض الضحايا التابع لقلم احملكمة بتسهيل مشاركة الضحايا يف . املتأثرة
شاركة اإلجراءات اليت تتوالها احملكمة عن طريق أمور منها تعريفهم حبقوقهم ومساعدم على طلب امل

ويهدف القسم، باالشتراك مع وحدة التوعية التابعة لقلم احملكمة، إىل حتسني . وتنظيم متثيلهم القانوين
مستوى الوعي بالعمل الذي تضطلع به احملكمة وتثقيف اتمعات املتأثرة بشأن ما هلا من حقوق 

للشهود والضحايا الذين وتضطلع وحدة الضحايا والشهود مبسؤولية توفري احلماية والدعم . قانونية
ميثلون أمام احملكمة، إىل جانب غريهم ممن يتعرضون إىل خماطر بسبب الشهادة اليت يديل ا أولئك 

                                                 
 ...الدورة األوىل ... يف الوثائق الرمسية ، القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، احملكمة اجلنائية الدولية من ٨٥القاعدة  )٤(

٢٠٠٢) ICC-ASP/1/3 و Corr.1(متاحة على املوقع ألف، وهي - ، اجلزء الثاين  
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/F1E0AC1C-A3F3-4A3C-B9A7-

B3E8B115E886/140164/Rules_of_procedure_and_Evidence_English.pdf (hereafter “Rules of Procedure and 

Evidence”). 
 . أعاله٣، احلاشية  فيما يتصل بالضحايااإلستراتيجيةنائية الدولية، احملكمة اجل  )٥(
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باإلضافة إىل ذلك، هناك كيانان يتمتعان . الضحايا، مبا يشمل الترتيبات اللوجستية وإسداء املشورة
وعلى حني يتوىل . لصندوق االستئماين للضحايابشبه استقالل ذايت مها مكتب احملامي العام للضحايا وا

مكتب احملامي العام للضحايا توفري الدعم القانوين واملساعدة للضحايا وملمثليهم القانونيني، يوفر 
الصندوق االستئماين للضحايا الدعم هلؤالء يف شكل إعادة تأهيل مادي ومساعدة نفسية ودعم مادي 

.  تابعة للمحكمة، بصرف تعويضات يف أعقاب إدانة تصدروقد يقوم، بناء على إيعاز من دائرة
والصندوق االستئماين للضحايا يعمل باالشتراك مع الباقني على قيد احلياة واتمعات اليت ينتمون إليها 

  .باعتبارهم شركاء كاملي األهلية لتصميم تدخالت فعالة وذات جدوى حملية

  يف املشاركة وجرب األضرار الضحايا يف العدالة وحبقوقاالعتراف  - جيم

 من نظام روما األساسي للضحايا، حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصية، بعرض ٦٨تسمح املادة    -٧
آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف أي مرحلة من اإلجراءات تراها احملكمة مناسبة وعلى حنو ال ميس أو 

االشتراك اإلجيايب "وتثمن أيضاً . زيهةيتعارض مع حقوق املتهم ومع مقتضيات إجراء حماكمة عادلة ون
مراعاة فعلية يف عملية إقامة " املنظور الفريد من نوعه"ويؤمن تنفيذ هذه املادة مراعاة " مع الضحايا

حرية اختيار " من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة للضحايا ٩٠ وتتيح القاعدة )٦(العدل
وقد تنامت مشاركة الضحايا . قانوين مشترك مع غريهم من الضحاياأو اختيار ممثل " ممثلهم القانوين

ففي أعقاب البدء مبشاركة أربعة من الضحايا فقط يف اعتماد : بصورة ملحوظة منذ بداية أول حماكمة
وعلى .  ضحية مت قبوهلم يف نطاق حماكمة كاتنغا٣٥٠التهم املوجهة يف قضية لوبنغا مثة اآلن حنو 

  .يا مشاركة نشطة يف مجيع القضايا املعروضة على احملكمةالعموم، شارك الضحا

 الحظت أن (Human Rights Watch)مث إن منظمات مثل منظمة رصد حقوق اإلنسان    -٨
اشتراك الضحايا بصورة نشطة يف اإلجراءات ميكن أن يساعد على قيام رابط حاسم بني الهاي 

 وأفاد الفريق .)٧("إجراءات احملكمة اجلنائية الدوليةشعوراً باالخنراط يف "واتمعات املتأثرة وخيلق 
 فريق وخبري ينتمون إىل اتمع املدين ٣٠٠وهو شبكة تضم أكثر من (العامل املعين حبقوق الضحايا 

بأن الضحايا الذين قدموا طلبات باملشاركة يف الدعاوى اليت تنظر فيها احملكمة اجلنائية ) الوطين والدويل
.  هذه احملكمة تعين بالنسبة إليهم شيئاً حقيقياً وحمدداً فيما خيص وصوهلم إىل العدالةالدولية يرون أن

والعديد من الضحايا الذين شاركوا بصورة مباشرة يف اإلجراءات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية 
ة اليت جعلتهم قدموا ردوداً إجيابية وبينوا أم شعروا بوجود جهة تستمع إىل شواغلهم ورحبوا بالفرص

  .)٨(يشكلون جزءاً من الدعوى القضائية األعم

وبالرغم من أن معظم الضحايا يشاركون عن طريق ممثل قانوين ينوب عنهم، مثُل ثالث من    -٩
املتهم بتجنيد أطفال يف (الضحايا املشاركني أمام احملكمة بصورة مباشرة يف حماكمة توماس لوبنغا 

                                                 
 .١ أعاله، الصفحة ٣، احلاشية  فيما يتصل بالضحايااإلستراتيجيةاحملكمة اجلنائية الدولية،   )٦(
)٧(  

Human  Rights  Watch,  Courting  History:  The  Landmark International Criminal Court’s First Years, 11 

July 2008, at http://www.hrw.org/en/reports/2008/07/10/courting-history-0, at p.114 (hereafter “Courting 

History”) .  
، تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرةالفريق العامل املعين حبقوق الضحايا،   )٨(

 على املوقع ٢٠١٠مارس / آذار٢٢
http://www.vrwg.org/Publications/05/Impact%20of%20ICC%20on%20victims%20DRAFT%2022%20march%20

2010%20FINAL.pdf, at pp. 14-15 (hereafter “Impact of the Rome Statute System”). 
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ويف كانون ). لكونغو الدميقراطية واخنراطهم يف هذا الصراع واستعماهلم فيهالصراع الدائر يف مجهورية ا
، أبلغ مدرس سابق قال إنه تعرض للضرب عند حماولة إيقاف جتنيد طالبه، بأن ٢٠١٠يناير /الثاين

وأن نطلب تعويضات ... العامل مبا حدث ] خنرب[فرصة بالنسبة إلينا متكننا من أن "املثول أمام احملكمة 
 كما يعترف املمثلون القانونيون للضحايا بأن القضاة ميكنهم االستفادة من حضور )٩(."أمكنإن 

وأشار ممثل ". حقيقة الوضع"عن " بصورة خمتلفة"الضحايا يف قاعة احملكمة إذ ميكنهم أن يزودوا القضاة 
معام احمللية على قانوين يف قضية لوبنغا إىل أن الشهادات اليت يديل ا الضحايا ميكن أن تساعد جمت

  .)١٠("ال يعتربون جمرمني بل ضحايا] ألطفالاجلنود ا[فهم أن هؤالء الشبان الذين يشكلون هذه الفئة "

بيد أن احملكمة تواجه العديد من التحديات يف اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل جعل مشاركة   -١٠
ها حاجة الضحايا ملعلومات واضحة ومن بني القضايا اليت مت التطرق إلي. الضحايا مشاركة ذات جدوى

عن احلدود الزمنية لعمليات التحقيق واملقاضاة والدعم اللوجسيت والنفسي والتمثيل القانوين واألمان 
  .على الشخص وإمكانية جرب األضرار

وخاصة منهم (وغالباً ما تكون الفرص املتاحة للفئات اهلشة من السكان، كالنسوة واألطفال   -١١
جد حمدودة يف احلصول على معلومات حول احملكمة بالنظر إىل ) رائم العنف اجلنسيالناجون من ج

والواقع أن استراتيجيات التوعية اليت نفذت . أم ميلكون أجهزة إذاعية أو حيضرون منتديات جمتمعية
احلواجز بشراكة املنظمات احمللية أو الشعبية أو النسائية كفيلة مبساعدة النسوة والفتيات على اجتياز 

 ويف مشال .)١١(االجتماعية واملادية والنفسية اليت غالباً ما تعوق وصوهلن إىل احملكمة اجلنائية الدولية
أنشطة توعية جيدة ختص "أوغندا الحظ الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا أن احملكمة قامت بتنفيذ 

  .)١٣(حايا من اجلنسنيللض" إثارة الوعي باحلقوق يف العدالة" وساعدت على )١٢("املرأة

ومع ذلك، فإن بعض الضحايا الذين اختاروا أن يشاركوا يف اإلجراءات القضائية اليت تضطلع   -١٢
ووفقاً لتقرير . ا احملكمة اجلنائية الدولية أبلغوا عن مشاعر اإلحباط فيما يتعلق بعملية طلب املشاركة

، فإن الضحايا يف مجهورية الكونغو ٢٠١٠رس ما/يف آذار أعده الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا
 وأبرزت املؤسسة املعنية بتعويض .)١٤("البريوقراطية"وتتسم بطابع " بطيئة"الدميقراطية ألفوا أن العملية 

من وقت، مما  ضحايا التعذيب ما تستغرقه طلبات مشاركة الضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
والحظت املنظمة يف تقريرها .  فرص الوصول بالنسبة إىل الضحايايفضي إىل تراكم الوثائق وتناقص

ما يزيد على مئيت طلب ذي صلة باحلالة  "٢٠٠٦ أن هناك منذ عام ٢٠٠٩نوفمرب /لشهر تشرين الثاين

                                                 
)٩( See Wakabi Wairangala, Victim Tells Court His Village Wants Reparations, 12 January 2010, available at 

http://www.lubangatrial.org/2010/01/12/victim-tells-court-his-village-wants-reparations/. 
 Wakabi Wairagala, Q&A with Luc Walleyn, Lawyer for Victims in Lubanga’s Trial, 13 January 2010  انظر )١٠(

available at http://www.lubangatrial.org/2010/01/13/qa-with-luc-walleyn-lawyer-for-victims-in-

lubanga%e2%80%99s-trial/.  
)١١( Women’s Initiatives for Gender Justice, Report Extract: Rape and Sexual Violence Committed in Ituri, in 

Making a Statement, 2nd Edition (February 2010), available at 

http://www.iccwomen.org/publications/articles/docs/MaS22-10web.pdf, at pp. 23-25. 
 من ٦الصفحة  أعاله، ٨، احلاشية تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسيالفريق العامل املعين حبقوق الضحايا،  )١٢(

 .النسخة اإلنكليزية
 .املرجع نفسه )١٣(
 . من النسخة اإلنكليزية٦ إىل ٤فسه، الصفحات من املرجع ن )١٤(
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الرد على أصحاا من أجل املشاركة يف " املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية وحدها ما زالت تنتظر
  .)١٥(ائيةاإلجراءات القض

وهذا األمر . كما أن املمثلني القانونيني للضحايا يلعبون دوراً مهماً يف تعزيز مشاركة الضحايا  -١٣
يصدق بوجه خاص على املمثلني القانونيني من بلدان احلاالت، الذين هم يف مركز يسمح هلم بتيسري 

غري أن العديد من . ية الثقافيةاالتصال مع موكليهم بصورة منتظمة ومراعية لألعراف ومالئمة من الناح
 ويف هذه احلالة بوسعهم أن يعتمدوا )١٦(الضحايا ال ميلكون األموال الكافية لتعيني ممثلني قانونيني هلم

جيوز " من قواعد احملكمة اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت تنص على أنه ٩٠ من القاعدة ٥على الفقرة 
وارد الالزمة لدفع أتعاب ممثل قانوين مشترك ختتاره احملكمة، للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إىل امل

وموضوع التمثيل القانوين  ."تلقي املساعدة من قلم احملكمة، مبا يف ذلك املساعدة املالية إذا اقتضى األمر
واملساعدة القانونية املقدمة للضحايا كان يف اآلونة األخرية حمل مناقشة من طرف مجعية الدول 

 ومن األمهية مبكان أن تتواصل عملية الرصد وأن تقيم الكيفية اليت ميكن .)١٧( دورا الثامنةاألطراف يف
  .ا للضحايا أن حيصلوا على متثيل قانوين هلم ومساعدة يف السنوات املقبلة

ونظام روما . مث إن محاية الضحايا والشهود عنصر حاسم يف العمل الذي تضطلع به احملكمة  -١٤
م بأن الضحايا وأسرهم حباجة إىل أن تحمى خصوصيتهم وتقدم هلم املساعدة النفسية األساسي يسل

ويوفر هلم األمان على أشخاصهم واحلماية من االنتقام منهم وختويفهم حىت يكتسب مفهوم إحقاق 
تتخذ تدابري مناسبة حلماية " من نظام روما األساسي تقتضي من احملكمة أن ٦٨واملادة . احلق جدواه

 ٤٣فيما تنص املادة ". ن الضحايا والشهود وسالمتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهمأما
  .على أن ينشئ املسجل وحدة للضحايا والشهود ضمن قلم احملكمة توفر احلماية والدعم

ولوحدة الضحايا والشهود مستويات ثالثة للحماية تقوم بتنفيذها يف قاعات احملكمة ويف امليدان   -١٥
وتشمل هذه الترتيبات التدابري الوقائية يف . لتوفري احلماية والدعم للضحايا باعتبارهم شهوداً ومشاركني

وتقوم الوحدة . وبرناجماً تاماً للحماية) كاستخدام أمساء مستعارة(امليدان والتدابري اليت تأمر ا احملكمة 
 ملدة قصرية األجل داخل البلد أو إعادة مثل إعادة التوطني" (الوسيطة"أيضاً بوضع نظام من التدابري 

من قبيل االستخدام (إىل جانب تدابري استباقية ) التوطني دولياً يف األوقات اليت تسود فيها خماطر كبرية
االبتكاري لعشرين مبادرة رصدية يف األحياء داخل العاصمة بنغي يف مجهورية أفريقيا الوسطى فضالً 

إال أن االحتياجات كبرية واحملكمة ال يسعها أن تفي ا ). الشرطة احملليةعن املساعدة املقدمة من قوات 
وميكن للدول أن تفعل أكثر مما فعلته يف سبيل مساعدة احملكمة على توفري إعادة التوطني وإتاحة . كلها

  .التدابري الوقائية للضحايا وللشهود

ايا، وباألخص اموعات وسلّمت احملكمة بأن توفري الدعم النفسي للشهود من الضح  -١٦
 وهي تقوم باختاذ خطوات مهمة يف سبيل توفري –املستضعفة كالنسوة واألطفال، تكتسي أمهية بالغة 

ومن بني هذه اخلطوات اليت اختذت ما يتمثل يف توجيه وحدة الضحايا والشهود هلم لكي . هذه الرعاية
                                                 

)١٥( Redress, Victims’ Central Role in Fulfilling the ICC’s Mandate, November 2009, at  

http://www.vrwg.org/Publications/02/ASP%208%20Paper%20FINAL%20Nov%202009.pdf at p. 4 (hereafter  
“Victims’ Central Role”).  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة  )١٦(
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي،  )١٧(

، الد األول، اجلزء الثاين، )ICC-ASP/8/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية، (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨
  .٢٦-٢٢، الفقرات ICC-ASP/8/Res.3القرار 
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، وتوفري الدعم الذي يتواله علماء نفس ذوو يأخذوا أماكنهم يف قاعة احملكمة وليشاركوا يف اإلجراءات
خربة وإسداء اإلرشاد للقضاة واألطراف حول كيفية استجواب الشهود املستضعفني على حنو ينم عن 

وباإلضافة إىل ذلك تناولت احملكمة قضية احلماية اليت توفر للضحايا املشاركني الذين . مراعاة مشاعرهم
بيد أنه ال تتاح حىت يومنا هذا تدابري حمددة من أجل . راءات احملاكمةال ميثلون باعتبارهم شهوداً يف إج

احلماية والدعم يف بلدان احلاالت مصممة على النحو الذي يفي باحتياجات أصحاب الطلبات من 
  .الضحايا

وأوردت رابطة احملامني . وبرزت كذلك قضايا تتعلق باألمان فيما يتصل مبن يساعد الضحايا  -١٧
لى سبيل الذكر، مثال ممثل قانوين كونغويل ثارت يف وجهه التهديدات حني بدأت أول الدوليني، ع

 وباملثل، .)١٨( حماكمة جتريها احملكمة اجلنائية الدولية وأصبح احملامون عن الضحايا ظاهرين بشكل متزايد
 يد املساعدة إىل أثار اتمع املدين مهوماً بشأن مركز الوسطاء أال وهم األفراد أو املنظمات ممن ميدون

وبالرغم من أن النصوص . خمتلف أجهزة احملكمة واملمكن أن يواجهوا ديدات بسبب تلك املساعدة
األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية ال تشري صراحة إىل االلتزام حبماية الوسطاء، فالقرارات الصادرة عن 

يف سياق الضحايا، (ي يسديه الوسطاء احملكمة خالل السنوات القليلة املاضية اعترفت بالعمل الذ
 وسلمت بقيام التزام حبماية ،)١٩(")أساسيون للتقدم السليم لإلجراءات"وصف الوسطاء بأم 

وبدون توفري احلماية والدعم .  يف بعض الظروف)٢٠("األشخاص املهددين بسبب عملهم مع احملكمة"
ليل أو التحقيق األوليني الذين سيكونون راغبني املالئمني، قليلون هم األفراد من البلدان اخلاضعة للتح

يف متثيل أو مساعدة الضحايا، ويف هذا ما يقوض أساس وصول الضحايا إىل اإلجراءات القضائية اليت 
تتوالها احملكمة اجلنائية الدولية فضالً عن قدرة احملكمة على الوصول إىل الضحايا أو على تنفيذ الوالية 

  .املنوطة ا بشكل آخر

 على نظام جلرب ٧٥حيث تنص املادة . وأخرياً فإن نظام روما األساسي ينص على جرب األضرار  -١٨
تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان حتدد فيه أشكاالً مالئمة "األضرار يسمح مبقتضاه للمحكمة بأن 

." عتبارمن أشكال جرب أضرار الضحايا أو فيما خيصهم، مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد اال
وقبل أن يصدر ذلك األمر، ميكن للضحايا تقدمي عرائض إىل احملكمة، حبيث ميكنها أن تأمر، حيثما 
كان مناسباً، بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا على حنو ما تأمر به الدائرة 

  ).تناقش هذه املسألة بتفصيل أكرب أدناه(

                                                 
)١٨( International Bar Association, First Challenges: An examination of recent landmark developments at the 

International Criminal Court, June 2009, available at 

http://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/ICC_Outreach_Monitoring/ICC_IBA_Publications.aspx.  
القرار املتعلق الدائرة التمهيدية األوىل التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية،  )١٩(

 a/0189/06 toبطلبات املشاركة املقدمة فيما يتصل بالتحقيق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية من قبل أصحاب الطلبات 

a/0198/06, a/0200/06 to a/0202/06, a/0204/06 to a/0208/06, a/0210/06 to a/0213/06, a/0215/06 to a/0218/06, 

a/0219/06, a/0223/06, a/0332/07, a/0334/07 to a/0337/07, a/0001/08, a/0030/08 and a/0031/08, November 4, 

2008, ICC-01/04-545 04-11-2008, available at http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc583202.pdf, at paragraph 25. 
انظر على سبيل املثال الدائرة التمهيدية األوىل التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، املدعي العام ضد توماس لوبنغا  )٢٠(

  لو، يدي
Decision issuing corrected and redacted versions of "Decision on the "Prosecution's Request for Non-Disclosure 

of the Identity of Twenty-Five Individuals providing Tu Quoque Information" of 5 December 2008", 2 June 2009, 

ICC-01/04-01/06-1924, available at http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc695273.pdf, at paragraph 34.  
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 كما ال متلكها احملكمة –ية الدولية يف الظرف الراهن خربة جبرب األضرار وال متلك احملكمة اجلنائ  -١٩
). الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية(اجلنائية الدولية األخرى القادرة على توفري جرب األضرار 

 اجلنائية بيد أن احملكمة. وعليه فمن املرجح أن تشهد السياسات املتعلقة ذا األمر تطوراً على مر الزمن
مبا يف " بأن من الواجب بذل قصارى اجلهد لتأمني التعويضات ادية للضحايا"الدولية سلمت بالفعل 

وسلمت احملكمة كذلك . ذلك التشاور مع الضحايا يف سبيل حتديد أنسب وأجدى أشكال التعويض
الضحايا بأن التواصل بشأن التعويضات ضروري لكفالة العلم ا على نطاق واسع من جانب 

 إال أنه يستحيل أصالً جرب كل األضرار والتخفيف بصورة كاملة من املعاناة .)٢١(واتمعات املتأثرة
اليت تسببت فيها اجلرائم الدولية النكراء ويلزم القيام جبهد للتوعية للتعامل مع توقعات الضحايا 

  .ولالستجابة للهموم اليت تساورهم
وطبيعتها، ال ميكن للدور الذي تلعبه احملكمة  يضات الالزمةوبالنظر إىل ضخامة حجم التعو  -٢٠

ويف هذا الصدد ميكن لتجارب برامج التعويض . سوى أن يكون دوراً مكمالً لدور االستجابة الوطنية
الوطنية يف العديد من البلدان اليت شهدت صراعات أن تكون مفيدة بالنسبة للدول األطراف اليت 

نظام الوارد يف نظام روما األساسي، يف تصميم مبادرات تعويضية مادية ترغب، يف اإلطار العام لل
وعلى سبيل املثال، أشارت جلنة احلقيقة واملصاحلة يف . وأدبية لفائدة الضحايا واتمعات املتأثرة

سرياليون إىل أن جناح آليات التعويض اليت اقترحتها سيتوقف على مدى استعداد احلكومة لاللتزام 
وساقت كذلك احلجة القائلة بأن االستجابة . سياسة العامة طويلة األجل وميزانية وطنية قويةبأهداف ال

وقالت اللجنة، عالوة على . الوطنية الزمة لكفالة استدامة الربنامج وتواصله وجناحه يف اية املطاف
 مثل مكافحة ذلك، إن برنامج التعويضات ليس حباجة أن ينافس األولويات املهمة األخرى لسرياليون

الفقر وتأمني احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية لكافة السكان، ولكن ميكنه أن يكمل بسهولة 
اجلهود الرامية لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية عن طريق حتسني توزيع االحتياجات واخلدمات 

لقيام يف الوقت نفسه بتعزيز التنمية األساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والضمان االجتماعي وا
  .)٢٢(االقتصادية يف املناطق املهمشة من البلدان اليت حلقت ا أضرار فادحة من جراء الصراع

  مسامهة الصندوق االستئماين للضحايا  -دال

أن ينشأ صندوق استئماين بقرار " من نظام روما األساسي على ٧٩ من املادة ١تنص الفقرة   -٢١
وقد أنشئ ". لدول األطراف لصاحل الضحايا يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمةمن مجعية ا

  :الصندوق االستئماين ألداء وظيفتني خمتلفتني مها
تنفيذ األوامر الصادرة عن احملكمة جبرب الضرر الناجم عن احلاالت الفردية املعروضة     )أ(

ن متول من الغرامات وما تتم مصادرته بأمر صادر التعويضات املمكن أ(على احملكمة اجلنائية الدولية 
املتاحة للصندوق " املوارد األخرى" وميكن تكملتها من خالل )٢٣(حبق األشخاص املدانني

  ؛))٢٤(االستئماين
                                                 

 من الصيغة ٩ أعاله، الصفحة ٣، احلاشية رقم  فيما يتصل بالضحايااإلستراتيجيةاحملكمة اجلنائية الدولية،  )٢١(
 .اإلنكليزية

)٢٢( Report and Proposals for the Implementation of Reparations in Sierra Leone, Mohamad Suma and Cristián 

Correa, December 2009, at 

http://www.ictj.org/static/Africa/SierraLeone/ICTJ_SL_ReparationsRpt_Dec2009.pdf. 
 . أعاله٤، احلاشية القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات من ٩٨ظر القاعدة ان )٢٣(
   من لوائح الصندوق االستئماين للضحايا، متاح على املوقع٥٦انظر البند  )٢٤(
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تقدمي املساعدة املادية والنفسية واملعنوية للضحايا وألسرهم يف بلدان احلاالت اليت تنظر   )ب(
  .)٢٥(ولية باستخدام التربعات من الدول واملنظمات واألفرادفيها احملكمة اجلنائية الد

يهدف الصندوق االستئماين إىل نفث الروح يف " امللكية والريادة احملليتني"ودي من مفهوم   -٢٢
الضحايا وتعافيهم وإعادة تأهيلهم ومتكينهم من خالل العمل معهم على إعادة  املبادئ املتمثلة يف كرامة

  .بناء حيام

وعلى حني أن الصندوق االستئماين للضحايا مل ينفذ حىت اآلن أي أمر بأداء تعويضات صادر   -٢٣
عن احملكمة اجلنائية الدولية، حيث مل تكتمل حىت اآلن أية حماكمة ومل تبلغ أي قضية بالتايل مرحلة 

اطية منذ التعويضات، فقد قدم الصندوق املساعدة لضحايا يف أوغندا ويف مجهورية الكونغو الدميقر
 ضحية ٢٦ ٧٥٠ مشروعاً لفائدة ١٥، باشر الصندوق االستئماين ٢٠١٠مارس /وحىت آذار. ٢٠٠٧

 ضحية مباشرة يف ١٥ ٥٥٠ مشروعاً يستفيد منه ١٦ و)٢٦(مباشرة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
 األشخاص  ومن بني برامج الصندوق يف أوغندا مشروع يوفر العمليات الطبية ويرعى.)٢٧(مشال أوغندا

وهناك مشروع آخر يف مجهورية الكونغو . الذين شوه اجلنود أو املتمردون وجوههم وأطرافهم
الدميقراطية يتمثل يف املساعدة على إعادة تأهيل وإعادة إدماج اجلنود األطفال يف اتمعات اليت نشأوا 

وقام الصندوق . صابفيها وتوفري الرعاية واملشورة النفسيتني للناجيات الالئي تعرضن لالغت
  .)٢٨(، برصد وتقييم األدوات الالزمة لتقييم مدى فعالية براجمه٢٠٠٩االستئماين، منذ عام 

وإن كان الصندوق متكن من تقدمي املساعدة للعديد من الضحايا فال يرجع ذلك إىل وفرة   -٢٤
وحتظى بتوجيه وإرشاد فأمانة الصندوق االستئماين حتتفظ بستة موظفني متفرغني . املوارد أو األموال

 متكن الصندوق من ٢٠١٠مارس /وحبلول شهر آذار. جملس من مخسة أعضاء يعملون بدون مقابل
ومن . ، حني بدأ نفاذ نظام روما األساسي٢٠٠٢ مليون يورو منذ عام ٥,٦٥مجع إيراد نقدي مبلغه 

 يف مجهورية الكونغو  مليون يورو لغرض مشاريع املساعدة العامة٣,٧٨هذا املبلغ جمع ما مقداره 
، قدم الصندوق االستئماين أيضاً طلباً إىل احملكمة ٢٠٠٩أكتوبر /ويف تشرين األول. الدميقراطية وأوغندا

 جبانب مبلغ )٢٩(٢٠١٠اجلنائية الدولية من أجل استهالل مشاريع يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف عام 
مجهورية أفريقيا الوسطى، وخصص هذا املبلغ  يورو ملشاريع ميكن إجنازها يف ٦٠٠ ٠٠٠إضايف قدره 

وعليه هناك حاجة واضحة للحصول على املزيد من .  مليون يورو١,٨٧من أصل القدر املتبقي وهو 
  .األموال إذا ما أريد للصندوق االستئماين أن ينجز واليته بنجاح ومن أجل الوفاء بتعويضات مستقبلية

ا عامه الرابع من العمليات امليدانية النشطة، فإنه يواجه وبدخول الصندوق االستئماين للضحاي  -٢٥
حتديات ضخمة تشمل بروزه للعيان يف الوقت الذي يسعى فيه لتدبري التوقعات املرتفعة للضحايا الذين 
. يأملون يف احلصول على تعويضات يف املستقبل وأنشطة املساعدة العامة اليت يضطلع ا الصندوق

                                                                                                                            
 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP4-Res-03-ENG.pdf (hereafter “TFV Regulations”).  
 . أعاله٤، احلاشية القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات من ٩٨انظر املادة  )٢٥(
)٢٦( Recognizing Victims & Building Capacity  in Transitional  Societies, Spring 2010 Programme Progress 

Report, p.14, http://www.trustfundforvictims.org.  
 . من النسخة اإلنكليزية١٩املرجع نفسه، الصفحة  )٢٧(
 . من النسخة اإلنكليزية٥ و٤املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٨(
عنية التابعة  من لوائح الصندوق االستئماين أن يقوم أعضاء جملس الصندوق بإخطار الدائرة امل٥٠يقضي البند  )٢٩(

توفري إعادة "للمحكمة اجلنائية الدولية بأنشطته املقترحة يف بلد من بلدان احلاالت حني يرى أن من الضرورة مبكان 
 ."التأهيل البدين أو النفسي أو الدعم املادي لفائدة الضحايا أو لفائدة أسرهم



ICC-ASP/9/25 

25-A-241110  35 

 وبالرغم من .)٣٠(عدد كبري من املستفيدين احملتملني غري واعني بدور الصندوقوعلى العموم، ال يزال 
أن الصندوق االستئماين قد وجه نداء حمدداً فيما خيص ضحايا العنف اجلنسي والقائم على أساس 

  .جنساين، فإنه مل ميتلك بعد اإلمكانيات اليت تتيح له مساعدة هؤالء الضحايا

 نشط فيها الصندوق االستئماين، بدت العديد من جمموعات الضحايا ويف بلدان احلاالت اليت  -٢٦
وتفيد دراسة استقصائية أجراها الفريق العامل املعين حبقوق . مرتاحة للعمل الذي ينجزه الصندوق

، بأن جمموعات الضحايا اليت استفاد أفرادها من املساعدة املقدمة ٢٠١٠يناير /يف كانون الثاين الضحايا
األمل واالرتياح "االستئماين الحظت أن أنشطة الصندوق قد بعثت يف نفوس الضحايا من الصندوق 

ومع ذلك هناك جمموعات أخرى خاب أملها لتعذر وصوهلا إىل برامج ". والثقة وإحساساً ما باالنتماء
وأعربت املؤسسة املعنية بتعويض ضحايا التعذيب . الصندوق وشككت يف عملية انتقاء املستفيدين

عن القلق من أن الضحايا الكونغوليني يفتقرون إىل املعلومات املتعلقة بكيفية تقدمي طلبات جرب كذلك 
وذلك على انفصال مما هو مطلوب يف تقدمي طلب للمشاركة يف اإلجراءات القضائية (األضرار 
سبيل على (وكثرياً ما ختتلط عليهم املفاهيم فيما يتعلق بنوع التعويضات املمكن منحها ) للمحكمة

  .)٣١()املثال تعويضات مجاعية باملقابل للتعويضات الفردية

  دور التوعية  –هاء

 ناهيك عن الوصول إىل هذه –إن احلصول على معلومات بشأن احملكمة اجلنائية الدولية   -٢٧
.  ميكن أن يشكل بالنسبة إىل العديد من الناجني من االنتهاكات اجلماعية حتدياً كبرياً جداً–احملكمة 

ويتمثل أهم حاجز بكل بساطة يف . حلواجز اليت يواجهوا متعددة وغالباً ما يصعب التغلب عليهافا
االفتقار إىل املعلومات بشأن وجود احملكمة اجلنائية الدولية أو االفتقار إىل الوعي بطبيعتها وبكيفية 

ة الكبرية عليهم من وباإلضافة إىل ذلك، هناك العديد من الضحايا ممن جيدون أن من الصعوب. عملها
الناحية النفسية والعاطفية متابعة مداوالت احملاكم أو ال يهمهم بكل بساطة اللجوء إىل احملاكم من أجل 

وهناك غريهم ممن يواجهون عوائق لوجستية مبا فيها بعد املوقع اجلغرايف للمحكمة عن . االنتصاف
ل، وعدم احلصول على املعلومات غري املتحيزة اتمعات املتأثرة، وتعدد اللغات، ورداءة نظم االتصا

وقد ينشأ سوء فهم للعمليات القضائية اليت جتري على وجه العموم وقد تعزى . والدقيقة بشأن احملكمة
أخطاء مستشفة يف النظم القضائية الوطنية إىل املؤسسات القضائية الدولية من قبيل تطاول اإلجراءات 

وأخرياً ميكن أن يسود اتمعات . ار إىل إقامة العدل على النحو الواجبالقانونية أو الفساد أو االفتق
استقطاب ما يف أعقاب حرب دارت أو انتهاكات مجاعية حصلت وقد خيشى الضحايا على أمنهم 

  .الشخصي إن هم سعوا لالتصال باحملكمة

بالنسبة إلدراك وبالرغم من هذه التحديات، تقر احملكمة بأن الوصول إىل العدل أمر أساسي   -٢٨
إقامة "واحملكمة اجلنائية الدولية ترى التوعية باعتبارها عملية غايتها . الضحايا حقهم يف االنتصاف

اتصال مستدام ومزدوج املسلك بني احملكمة واتمعات املتأثرة حباالت هي موضوع حتقيقات أو 
                                                 

)٣٠( FIDH Position Paper no. 13, Recommendations to the Assembly of States Parties, The 

Hague, November 14-22, 2008, http://www.fidh.org/IMG/pdf/FIDHPositionPaperASP7_Nov2008.pdf, p. 12-13; 

FIDH Position 
Paper no. 14, Recommendations to the Assembly of States Parties, The Hague, November 18-28. 2009, 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/ASP532ang.pdf, p. 12-13.  
)٣١(  Redress, Victims’ Central Role, above n 15  



ICC-ASP/9/25 

25-A-241110  36 

لفهم لدور احملكمة وتأييد هذا الدور واهلدف من التوعية هو توفري املعلومات وتعزيز ا. إجراءات قضائية
  .)٣٢("وتيسري سبيل النهوض باإلجراءات القضائية

ولتحقيق هذه األهداف، أقامت احملكمة اجلنائية الدولية هيكالً أساسياً يسهل االتصال بالضحايا   -٢٩
كمة وقد سعت احمل. ويوفر هلم سبيل الوصول إىل آلياا سعياً إلحقاق احلق واحلصول على تعويضات

إلعالم السكان املتأثرين بالتطورات القانونية اليت تشهدها احملكمة اجلنائية الدولية وبالقيود املفروضة 
عليها وتلقي ردود من الضحايا ومن اتمعات املتأثرة فيما يتعلق باحتياجام يف جمال العدل والتوقعات 

توعية واالتصال اليت تبذهلا احملكمة حيوية بالنسبة وسلم اتمع املدين بأن جهود ال. بالنسبة إىل احملكمة
تسهيل مشاركة الضحايا ومتثيلهم القانوين يف اإلجراءات القضائية، وتبيان احلقوق املتعلقة "إىل 

  .)٣٣("تيسري جرب األضرار اليت حلقت باتمعات املتأثرة] و[باحملاكمة العادلة؛ 

ا الذين قد حيق هلم املشاركة يف اإلجراءات أو تلقي وعينت احملكمة اجلنائية الدولية الضحاي  -٣٠
التعويضات باعتبارهم اهلدف الرئيسي ملا تضطلع به من أنشطة للتوعية، وتواصل احملكمة وضع 
استراتيجيات بشكل خاص للوصول إليهم، وتبليغهم حبقوقهم وتوفري املعلومات املستوفاة املتعلقة 

إذا ما أريد إعمال " وسلمت احملكمة كذلك بأنه .)٣٤(ئية الدوليةبالقرارات اليت تتخذها احملكمة اجلنا
حقوق الضحايا على النحو الفعال، فال بد هلؤالء من أن يكونوا أوالً مدركني حلقوقهم يف املشاركة 
حىت يتسىن هلم اختاذ قرارات مستنرية بشأن طبيعة وكيفية ممارسة هذا احلق، وجتب مساعدم على 

 وتواجه احملكمة حتديات ال يستهان ا على هذا ." إذا ما كانوا يرغبون يف ذلكتقدمي طلب املشاركة
تتمثل أوالً يف الوصول إىل الضحايا أنفسهم وثانياً توفري املعلومات الدقيقة : الصعيد من اجلهود املبذولة

  .واملفيدة يف ذات الوقت

ا هلذه التحديات، بزيادة نوعية وقامت احملكمة اجلنائية الدولية بصورة منتظمة، يف مواجهته  -٣١
 وحده، عقدت األفرقة ٢٠٠٩ويف عام . ونطاق جهود التوعية اليت تبذهلا مبشاركة اتمعات املتأثرة

.  شخصاً يف بلدان احلاالت أثناء السنة٣٩ ٦٦٥ جلسة تفاعلية شارك فيها ٣٦٥امليدانية ما جمموعه 
 مليون شخص ٣٤اجلنائية الدولية بانتظام ملا جمموعه وباإلضافة إىل ذلك، تقدم معلومات بشأن احملكمة 

 وقام فريق معين بالتوعية السمعية البصرية بإنتاج .)٣٥(عن طريق الربامج اإلذاعية والتلفزيونية احمللية
وهو يلخص اإلجراءات اليت تضطلع ا احملكمة؛ " حملة عن احملكمة اجلنائية الدولية"برامج متعددة تشمل 

" اسأل احملكمة"وهو يعرض سائر األنشطة اليت تقوم ا احملكمة اجلنائية الدولية؛ و" كمةأخبار من احمل"و
وهي سلسلة يشارك فيها كبار املسؤولني التابعني للمحكمة اجلنائية الدولية ويتولون أثناءها اإلجابة 

رغم من هذا التقدم وبال. على األسئلة اليت يطرحها املشاركون أثناء محالت التوعية واألنشطة امليدانية

                                                 
   على املوقع املتكاملة للعالقات اخلارجية واإلعالم والتوعيةاإلستراتيجيةاحملكمة اجلنائية الدولية،  )٣٢(

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/425E80BA-1EBC-4423-85C6-D4F2B93C7506/185049/ 

ICCPIDSWBOR0307070402_IS_En.pdf)  اإلستراتيجية املتكاملة"يشار إليها أدناه بعبارة.(" 
، تقرير عن الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسيالتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية،  )٣٣(

-_http://www.coalitionfortheicc.org/documents/CICC، متاح على املوقع ٢٠١٠يناير / كانون الثاين

_ASP_8_Report.pdf،  ٢٧الصفحة. 
 . من النسخة اإلنكليزية٤ أعاله، الصفحة ٣، احلاشية رقم  فيما يتصل بالضحاياإستراتيجيةاحملكمة اجلنائية الدولية،  )٣٤(
   على املوقع٢٠٠٩توعية لعام احملكمة اجلنائية الدولية، تقرير بشأن ال" امللخص التنفيذي"انظر  )٣٥(

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/8A3D8107-5421-4238-AA64-

D5AB32D33247/281271/OR_2009_ENG_web.pdf   ٤-١الصفحات.  
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هناك الكثري مما يلزم عمله لزيادة بروز دور احملكمة على صعيد "احملرز، تسلم وحدة التوعية بأن 
  .)٣٦("اتمعات املتأثرة

٣٢-  م يف إطار برامج وقد رح ب بعض الضحايا الذين أمكن للمحكمة اجلنائية الدولية أن تتصل
ويفيد الفريق العامل املعين حبقوق . م على علم مبا يستجدالتوعية باجلهد املبذول يف سبيل إبقائه

الزيارات "الضحايا بأن الضحايا يف جنوب كيفو شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية أشاروا إىل أن 
اليت تقوم ا وفود احملكمة اجلنائية الدولية لغرض التوعية والتحسيس كانت زيارات تبعث على الشعور 

وجود احملكمة اجلنائية الدولية قد أثار الوعي باحلقوق يف املطالبة "ا قال الضحايا إن ويف أوغند". بالثقة
 ومع ذلك )٣٧("بالعدل وأن للعديد من الضحايا معرفة باحملكمة اجلنائية الدولية وبدورها وجبوانب قوا
 ما يكون مهمة فإن الوصول إىل الضحايا وال سيما من يوجد منهم يف املناطق الريفية والنائية، غالباً

 عن أسفها ٢٠٠٩نوفمرب /وقد أعربت املؤسسة املعنية بتعويض ضحايا التعذيب يف تشرين الثاين. صعبة
أغلبية ضحايا اجلرائم اليت تالحق احملكمة مرتكبيها اليوم واليت كان ضحيتها النسوة والفتيات ال "ألن 

  .)٣٨("كمةيزالون غري واعني باإلجراءات القضائية اليت تضطلع ا احمل

وقد . ومواجهة التحدي الذي يطرحه تنوع االحتياجات من املعلومات مل يكن حتدياً سهالً  -٣٣
 لكن وعلى –سلمت احملكمة بأن الضحايا ال حيتاجون أو يريدون مجيعهم نفس النوع من املعلومات 

 أن تكون مستعدة غرار ما أشارت إليه منظمة رصد حقوق اإلنسان، جيب على احملكمة اجلنائية الدولية
ومثلما أشارت املؤسسة املعنية بتعويض . على الدوام للوفاء باحتياجات الضحايا املتنوعة من املعلومات

هناك العديد من الضحايا ممن أبلغوا بأم ال " إىل أن ٢٠٠٩نوفمرب /ضحايا التعذيب يف تشرين الثاين
ن يضطلعون حبمالت للتوعية غري قادرين على علم هلم بكيفية االتصال باحملكمة، أو أن املمثلني الذي

 ويزداد .)٣٩(" املدعي العامإستراتيجيةاإلجابة على أسئلة أكثر حتديداً بشأن مشاركة الضحايا أو بشأن 
هذا الوضع صعوبة يف حالة السكان املستضعفني من قبيل األطفال والنسوة ومجيعهم يواجهون يف 

  .علومات أو التعريف بوجهات نظرهممعظم األحيان حتديات يف سبيل تلقي امل

٣٤-  ا املنظمات غري احلكومية إىل أن وت شري الدراسات االستقصائية والبحوث اليت اضطلعت
مبادرات التوعية الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية كانت حمل ترحيب وهي تساعد بالتدريج على 

وبينت دراسة استقصائية مشلت . معات احملليةحتسني الوعي بدور احملكمة واإلحساس به يف بعض ات
 يف املائة من ايبني على األسئلة املطروحة ٦٠ أن حنو ٢٠٠٧السكان وأجريت يف مشال أوغندا يف عام 

كانوا يعلمون بوجود احملكمة اجلنائية الدولية وهذا يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنتني السابقتني 
 ويضاف إىل ما قيل أن عمق املعرفة .)٤٠( يف املائة من ايبني٢٧ حني مل يكن يسمع باحملكمة سوى

 ٢باحملكمة يتراوح ما بني معرفة جيدة إىل معرفة سطحية ومل يعرف كيفية الوصول إىل احملكمة سوى 
وأبرزت نتائج استبيان أجراه الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا ووزع على . يف املائة فقط من ايبني

                                                 
 .١٩املرجع نفسه، الصفحة  )٣٦(
 .٦ أعاله، الصفحة ٨، احلاشية تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسيالفريق العامل املعين حبقوق الضحايا،  )٣٧(
)٣٨( Redress, Victims’ Central Role, above n 15, at p. 3  
 .املرجع نفسه )٣٩(
)٤٠( Phuong Pham, Patrick Vinck, Eric Stover, Andrew Moss, Marieke Wierda, and Richard Bailey, When the War 

Ends: A Population-based Survey on Attitudes about Peace, Justice, and Social Reconstruction in Northern 

Uganda, December 2007, p. 5 .جامعة كاليفورنيا، أجريت الدراسة االستقصائية برعاية مركز حقوق اإلنسان يف 
 .بركلي، مركز بايزن للتنمية الدولية، واملركز الدويل للعدالة عرب الوطنية
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يتوقف إىل حد " أن تأثري احملكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٠يناير /ات من الضحايا يف كانون الثاينجمموع
ويف املناطق اليت ". كبري جداً على ما إذا كانت اتمعات استهدفت على وجه التحديد بأنشطة التوعية

حملكمة اجلنائية الدولية حدثت زيادة يف إملام الضحايا واتمعات املتأثرة بشأن ا"شهدت أنشطة توعية 
 كما شجع اتمع املدين احملكمة على حماولة تسليط املزيد من األضواء على نفسها يف .)٤١("وواليتها

 وضمان قيام )٤٢(اتمعات املتأثرة، بتوخي سبل منها تيسري الوصول إليها حيث تكون موجودة ميدانياً 
 وعقد جلسات استماع موقعية )٤٣(ن والتحاور معهمكبار املسؤولني بزيارات منتظمة للسكان املتأثري

  .)٤٤(يف بلدان احلاالت

  خامتة    –واو

إن احملكمة، حني تشرك الضحايا يف إجراءات احملاكمة ويف برامج التعويضات وأنشطة التوعية   -٣٥
ال تعترف وتسلم مبعانام ومبا تكبدوه من خسائر وحسب بل تساعد على جعل اإلجراءات اليت تتم 

واالعتراف الرمسي بالضحايا، إن مت على . هاي أكثر صلة باتمعات اليت تأثرت بالعنف اجلماعييف ال
حنو هادف وبناء، وإذا ما رافقته برامج توعية فعالة، ميكن أن يساعد على تبين اإلجراءات اليت تقوم ا 

وميكن هلذه . حكام احملكمةاحملكمة اجلنائية الدولية ويرسي األساس لتقبل أكرب للحقائق اليت أقرا أ
. اجلهود أن تساعد أيضاً على احلد من احتمال حدوث الصراعات يف املستقبل وتعزيز السالم اهلش

وهناك تأثري إضايف غري مباشر أال وهو متكني الضحايا باعتبارهم أعضاء فاعلني يف إعادة بناء اتمعات 
ومبا أن الضحايا هم . ليس جمرد أشياء، يف العمليةاليت مزقتها احلروب واالعتراف م بوصفهم رعايا و

املستفيدون الرئيسيون من العدل، ميكن للمحكمة أيضاً أن تستفيد هي األخرى من وجهات نظر 
  .الضحايا ال يف جمال سري إجراءات القضاء وحدها بل وكذلك يف تطوير السياسات املؤسسية

 املتعلق بتأثري نظام روما األساسي على الضحايا ومبا أن الدول األطراف تزمع النظر يف البند  -٣٦
واتمعات املتأثرة أثناء املؤمتر االستعراضي، فقد ترغب يف التطرق إىل إجنازات احملكمة والتحديات 

وتيسرياً للرجوع إليها، ترد فيما يلي النتائج الرئيسية املتعلقة . املطروحة يف ورقة املناقشة األساسية هذه
  : تواجهها احملكمة والدول األطراف حبسب االقتضاءبالتحديات اليت

   وتعويضهممشاركة الضحايا    )أ(

  حتسني الرابط بني التوعية الفعالة ومشاركة الضحايا؛ ‘١’

تعزيز جهود التوعية اليت تبذل حبيث تفلح يف اإلشراك الفعال للسكان املهمشني  ‘٢’
  واملستضعفني من قبيل النساء واألطفال؛

  ف من العبء املتراكم لطلبات مشاركة الضحايا؛التخفي ‘٣’
                                                 

 .٨- ٦ أعاله، الصفحات ٨الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا، منهج نظام روما األساسي، احلاشية  )٤١(
نوفمرب /، تشرين الثاينكمة اجلنائية الدوليةالوجود امليداين للمحانظر على سبيل املثال، منظمة ال سالم بدون عدل،  )٤٢(

   على املوقع٢٠٠٩
http://www.npwj.org/sites/default/files/documents/File/Field%20Operations%20Paper%20November%202009.pdf. 

 من ١١٤حة  أعاله يف الصف٨، احلاشية Courting Historyانظر، على سبيل املثال، منظمة رصد حقوق اإلنسان،  )٤٣(
  .النص اإلنكليزي

 من ١١٤ أعاله يف الصفحة ٨ احلاشية ،Courting Historyانظر على سبيل املثال، منظمة رصد حقوق اإلنسان،  )٤٤(
للمحكمة أن تعقد : " من نظام روما األساسي اليت تنص على ما يلي٣ من املادة ٣وانظر أيضاً الفقرة . النص اإلنكليزي

  .عندما ترى ذلك مناسباً، وذلك على النحو املنصوص عليه يف هذا النظام األساسيجلساا يف مكان آخر 
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  تبسيط عملية تقدمي طلب احلصول على املساعدة القانونية؛ ‘٤’

التسليم باالحتياجات النفسية للشهود الضحايا وخاصة الشهود من بني السكان  ‘٥’
  املستضعفني كالنسوة واألطفال؛

طر كبري وحدهم بل وكذلك توفري تدابري وقائية ال للشهود الضحايا املعرضني خل ‘٦’
  للضحايا املشاركني الذين ليسوا شهوداً وغريهم ممن يساعد يف أعمال احملكمة؛

إبرام اتفاقات تعاون بني الدول األطراف واحملكمة اجلنائية الدولية يف سبيل إعادة  ‘٧’
ائية التوطني الدائم للضحايا وللشهود املعرضني خلطر كبري ومن أجل العمل مع احملكمة اجلن

  للحماية حبسب االقتضاء؛" من التدابري املؤقتة"الدولية على وضع نظام 

إبرام اتفاقات تعاون بني الدول األطراف واحملكمة اجلنائية الدولية من أجل تعقب  ‘٨’
  األشخاص املدانني وجتميد أصوهلم ومصادرا حني تصدر أوامر جبرب األضرار؛

توى الوطين وللمساعدة على تسهيل إقرار وضع آليات جلرب األضرار على املس ‘٩’
حقوق الضحايا يف معرفة احلقيقة ويف العدل وجرب األضرار مع التشديد بوجه خاص على 

  .ضمان وصول النسوة واألطفال واستفادم من هذه اآلليات

  الصندوق االستئماين للضحايا  )ب(

  زيادة املسامهة املقدمة إىل الصندوق االستئماين للضحايا؛ ‘١’

زيادة ظهور الصندوق االستئماين وجهود التوعية املبذولة من أجل إعالم الناس مبا  ‘٢’
يقوم به هذا الصندوق من عمل ومن أجل تدبري التوقعات املتعلقة مبا ميكن إجنازه من الناحية 

  الواقعية؛

زيادة االخنراط يف العمل الذي يقوم به الصندوق االستئماين مبعية اموعات  ‘٣’
ستضعفة كالضحايا من األطفال وضحايا العنف اجلنسي حىت يتسىن هلا الوصول إىل املساعدة امل

  .العامة املقدمة يف جمال العمل واالستفادة منها

  التوعية   )ج(

زيادة حضورها يف البلدان اليت تتعلق ا حاالت معروضة على احملكمة اجلنائية  ‘١’
  الدولية والبلدان اليت ختضع لتحليل أويل؛

تصميم أدوات واستراتيجيات أكثر فعالية ومبتكرة من أجل الوصول إىل اتمعات  ‘٢’
  املتأثرة يف املناطق الريفية والنائية كذلك؛

استحداث أدوات واستراتيجيات أكثر كفاءة يف سبيل الوصول إىل النسوة  ‘٣’
  .واألطفال وغريهم من اموعات السكانية املستضعفة

___________ 


