
ICC-ASP/12/20

20-A-060514 46

ICC-ASP/12/Res.5قرارال
٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين٢٧بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة ءبتوافق اآلرامدعتُ ا

ICC-ASP/12/Res.5

للضحايااالستئمانيوالصندوقاألضراروجبرالمتضررة،والمجتمعاتالضحايا

إن مجعية الدول األطراف،
؛ICC-ASP/11/Res.7قرارهاإىلتشريإذ

رومانظاميفأساسياركناتشكلاليتالضحايا،حلقوقلفعالاالتنفيذضمانعلىالعزمعقدتوقد
األساسي؛
تمعاتالضحاياإىلبالنسبةاألساسيرومانظامأمهيةعلى إذ تؤكد من جديد و نتيجةاملتضررةوا
يفسهميممااحلرب،وجرائماإلنسانيةضداملرتكبةواجلرائماجلماعيةاإلبادةجرميةمرتكيبمساءلةعلىلتصميمه

وقوعها،منع
املساواة بني الضحايا يف احلق إىل تقدمي آرائهم وشواغلهم يف الدعاوى اليت متس مصاحلهم أنتكرروإذ

من نظام روما األساسي، ويف الوصول على وجه السرعة وبأسلوب فعال إىل العدالة ٦٨الشخصية، مبوجب املادة 
م، ويف الوصول إىل املعلومات ذات الصلة واحلماية والدعم، واجلرب الفوري واملناسب عن  األضرار اليت تلحق 

أمهيةعلى تؤكدإذاملتعلقة باالنتهاكات وآليات االنتصاف هي املكونات األساسية للعدالة، ويف هذا الصدد، 
تمعاتالضحاياومصاحلحقوقمحاية نائيةاجلللمحكمةالفريدةالواليةإنفاذأجلمنفعالةبصورةاملتضررةوا

جتاه الضحايا؛الدولية
بأن اجلرائم اليت تدخل يف االختصاص املوضوعي للمحكمة قد تؤثر على أعداد كبرية من وإذ حتيط علما 

الضحايا املستهدفني سواء بشكل فردي أو مجاعي؛
يفضراراألجبرباملتعلقةواإلجراءاتاملبادئبعضوضعتاألوىلاالبتدائيةالدائرةبأنعلماً حتيطوإذ

لوبانغاتوماسضداملرفوعةالقضيةيف" األضرارجبربيتعلقفيماالتطبيقالواجبةواإلجراءاتاملبادئبشأنقرارها"
القرار؛هذايفاملقدماالستئنافيفالنظرجاريوبأنه،٢٠١٢أغسطس/آب٧املؤرخدييلو،

أن تأمر، حيثما األساسي،رومانظاممن٧٥املادةمن٢بالفقرةعمالللمحكمة،جيوزأنهتدركوإذ
الوضع املايل احلايل وإذ تضع يف اعتبارهاكان مناسبا، بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا، 

للصندوق االستئماين؛
لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا أن حيدد، وفقا للمادة وإذ تسلم  ما من نظامه، ٥٦بأنه جيوز 

لس  ُ                                                                    إذا كان من الواجب أن ت ستكمل املوارد املتحصلة من مدفوعات اجلرب، وحتيط علما بالطلب املقدم من ا
لتعزيز احتياطي الصندوق جلرب األضرار؛

يتصلفيماللمحكمةبالعمل اجلاري واملتواصل للمحكمة يف تنفيذ ورصد االسرتاتيجية املنقحةترحب-١
ا احلادية عشرة؛)٢(وبتقريرها)١(بالضحايا املقدم يف هذا الشأن بناء على طلب اجلمعية يف دور

)١(
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)٢(
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بقلقها إزاء الصعوبات اليت تواجه احملكمة، يف بعض املناسبات، يف معاجلة الطلبات املقدمة من ُ   ت ذكر-٢
العملية باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لضمان أن تؤثر هذهوحتيط علما الضحايا بشأن املشاركة يف اإلجراءات، 

بصورة إجيابية على تنفيذ ومحاية حقوق ومصاحل الضحايا يف إطار نظام روما األساسي بصورة فعالة؛
يفاملشاركةأجلمنالضحاياجانبمنالطلباتتقدمينظاممراجعةإىلاحلاجةعلىجديدمنتؤكد-٣

اإلطارعلىضروريةتعديالتأيالإدخذلكيفمباالنظام،وكفاءةوفعاليةاستدامةضمانبغيةاإلجراءات
أناحملكمةإىلوتطلباألساسي،رومانظاممبوجبالضحاياحقوقعلىنفسهالوقتيفاحلفاظمعالقانوين،

احملكمة،أماماإلجراءاتيفاملشاركةأجلمنالضحاياجانبمنالطلباتتقدميعمليةلتنسيقطرقاتستكشف
نية؛املعاجلهاتمجيعمعوبالتشاور

أنإىلاملكتبوتدعوالضحايا،مشاركةوفعاليةكفاءةلتحسنياملبذولةباجلهودالتقديرمععلماً حتيط-٤
يفالضحاياملشاركةالقانويناإلطارعلىتعديالتأيإدخالإىلاحلاجةاحملكمة،معبالتشاوريستكشف،

؛جراءاتاإل
سؤولني عن شؤون الضحايا والشهود، أن لديهم اخلربة الالزمة أمهية التأكد، عند تعيني املوظفني املتالحظ -٥

ألخذ التقاليد واحلساسيات واحلاجات املادية والنفسية واالجتماعية للضحايا والشهود يف االعتبار، والسيما عندما 
م األصلية للمشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة ؛يطلب منهم الوجود يف الهاي أو خارج بلدا

من نظام روما األساسي، وضع مبادئ ٧٥من املادة ١، وفقا للفقرة ضرورة أن تواصل احملكمةتكرر-٦
ا الثالثة عشرة تقريرا يف هذا الشأن؛وتطلب كذلك بشأن جرب األضرار،  إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور

اتكرر-٧ وتنفيذاعتمادإىلاحملكمةواليةضمنتدخلجرائمفيهاارُتكبتاليتاألطرافللدولدعو
١٩٨٥لعام٤٠/٣٤املتحدةلألممالعامةاجلمعيةقرارمعيتفقمبااالقتضاء،حسبالضحايا،بشأنأحكام
اجلمعيةقرارو ،"السلطةاستعماليفوالتعسفاإلجرامبضحايااملتعلقةاألساسيةالعدلمبادئإعالن"املعنون
يفاحلقبشأنالتوجيهيةواملبادئاألساسيةاملبادئ"املعنون٢٠٠٥لعام٦٠/١٤٧املتحدةلألممالعامة

للقانوناخلطريةواالنتهاكاتاإلنسانحلقوقالدويلللقانوناجلسيمةاالنتهاكاتلضحاياواجلرباالنتصاف
الصلة؛ذاتاألخرىالصكوكومع" الدويلاإلنساين

ا لُتذّكر -٨ حيققمباالتصرفإىلاحملكمةواليةضمنتدخلجرائمهافيارُتكبتاليتاألطرافلدولبدعو
تمعاتتوعيةيفنشطدوربأداءأمور،مجلةيفالقيام،طريقعنالضحايامعالتضامن الضحاياحبقوقا

الضعيفةالفئاتعنفضالواجلنسايناجلنسيالعنفوضحاياعامة،بصورةاألساسيرومابنظاماملشمولني
مووصمهم،ميشهمومعارضةاصة،خبصورةاألخرى تمعيفاندماجهمإعادةعمليةيفومساعد ويفا

اجلرائم؛هذهعناملساءلةثقافةوتعزيزاملشاورات،يفللمشاركةجهودهم
اجلنائيةاملسؤوليةعلىحصريبشكلترتكزاألساسيرومانظاميفالضررجربعناملسؤوليةأنتؤكد-٩

باستخدامالدولإىلأوامرإصدارالظروفمنظرفأيحتتلذلكجيوزالوأنهداناملللشخصالفردية
ا يفمباالضرر،جبربالصادرةاألحكاممتويليفاألطراف،للدولاملقررةاالشرتاكاتذلكيفمباوأصوهلا،ممتلكا

رمسي؛منصبأيفيها،شغلقديكونأوالفرد،فيهايشغلاليتاحلاالتيفذلك
بدالأمرعليهاحملكومللشخصمملوكةأصولأيحجزأووجتميدوتعقبحتديدكانملاأنهعلىتشدد-١٠
الدولتتمكنلكيالغاية،هذهلتحقيقالالزمةالتدابريمجيعتتخذأنمبكاناألمهيةمنفإناجلرب،لتحقيقمنه

١والفقرة،٧٥باملادةعمالً فعالوبشكلمناسبوقتيفاملساعدةتقدميمنالصلةذاتوالكياناتاملعنية
أواتفاقاتيفالدخولاألطرافالدولإىلوتطلباألساسي،رومانظاممن١٠٩واملادة،٩٣املادةمن) ك(

احملكمة؛معالغرضهذالتحقيقطوعيةأخرىوسائلأيأوترتيبات
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املدانالشخصبقدرةلهصلةالأمرهوقانونيةالاملعونةتقدميلغرضاملتهمِعوزإعالنأنتؤكد جمددًا -١١
جهودهاتواصلأناحملكمةإىلكذلكوتطلبالشأن،هذايفاحملكمةبتقريرعلماوحتيطاجلرب،تقدميعلى

اجلمعية؛إىلذلكعنتقريراً تقدموأنالصددهذايفخطةوضعإىلالرامية
قواعد اإلثبات،  ينبغي عند البت يف التصرف يف الغرامات أو يف نه، وفقا للقواعد اإلجرائية و أتؤكد جمدداً -١٢

ممتلكات احملكوم عليه أو أصوله املصادرة أو توزيعها أن تعطى األولوية لتنفيذ األحكام الصادرة باجلرب؛
لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانة الصندوق على التزامهما املتواصل جتاه جتدد-١٣ تقديرها 

تمع الدويل تشجعالضحايا، و لس واألمانة على مواصلة تعزيز حوارمها اجلاري مع احملكمة والدول األطراف وا ا
على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضًال عن املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعا يف العمل 

ذلك لضمان زيادة حضوره االسرتاتيجي والعملي وتأثريه إىل القّيم الذي يقوم به الصندوق االستئماين للضحايا، و 
أقصى حد وضمان االستمرارية واالستدامة لتدخالته؛ 

إىلاألخرىوالكياناتواملؤسساتواألفرادالدوليةاحلكوميةواملنظماتالدوليةواملنظماتالدولتدعو-١٤
ويفللصندوق،احلايلاملايلوالوضعاحملتملة،اجلربتحاالإىلأيضاً بالنظرللضحايااالستئماينللصندوقالتربع
الصندوقأموالحجمزيادةمنالتمّكنأجلمناألساسي،رومانظاممن٧٥املادةمن٢الفقرةضوء

عنتعربوبالتمويل؛التنبؤإمكانيةوحتسنياملوارد،قاعدةنطاقوتوسيعكبرية،زيادةللضحايااالستئماين
بالفعل؛بذلكمنهمقامملنْ تقديرها

إدارة مبسؤولية جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب نظام الصندوق، يف السعي إىل ُتذّكر -١٥
تضمن احتياطياً كافياً من أجل تكملة أي قرارات جلرب الضرر قد تأمر موارد الصندوق النابعة من التربعات بطريقة 

ا مبوجب واليته املتعلقة باملساعدة، مبا يف ذلك األنشطة ا احملكمة، وذلك دون اإلضرار ب أنشطته املضطلع 
املموَّلة بواسطة تربعات خمصصة الغرض؛

احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا إقامة شراكة تعاونية قوية، تراعي أدوار ومسؤوليات كل تطلب إىل-١٦
مة؛منهما، لتنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة عن احملك

ا املالية، تدعو-١٧ الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات خمصصة للصندوق االستئماين، وفقا ملقدر
للدول اليت وتعرب عن تقديرها لغرض تعزيز احتياطي التعويضات، باإلضافة إىل أي تربعات منتظمة للصندوق، 

قامت فعال بذلك؛
تمع األهلي من مبا جرى بني الدول األطراف واحملِّ ترح ب-١٨ كمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم وا

ين عليهم واجلماعات املتضررة من جلسات اجلمعية يف  ّ                                                                         تبادل لآلراء على حنو بن اء خالل اجللسة العامة املعنية با
ا الثانية عشرة (اليت شهدت بذلك ألول مرة جلسة من هذا القبيل تعقدها اجلمعية)، حيث رك ز ب صورة ِّ   دور

ا نظام روما األساسي، وتنو ه مع التقدير مبا أعرب  ين عليهم اليت يقضي  ِّ                     خاصة على إعادة تأكيد أمهية حقوق ا
ين  عنه املشاركون من حرص على مواصلة تعزيز قدرة احملكمة وهذا الصندوق من أجل التكفل بإعمال حقوق ا

ً       عليهم إعماال  كامال  وفعال ؛ً    
تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي بغية ضمان ممارسة هذه احلقوق مواصلة رصد تقرر-١٩

تمعات املتضررة بصورة مستدامة؛ بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب لنظام روما األساسي بشأن الضحايا وا
ذا املوضوع مع الرتكيز، من خالل مكتبها، على مشتقرر-٢٠ اركة الضحايا.مواصلة املناقشات املتعلقة 
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