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الدورة الثالثة عشرة
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧- ٨،نيويورك

الضحايا والمجتمعات المتضررةتقرير المكتب عن 
ايا وجبر األضراروالصندوق االستئماني للضح

مذكرة من األمانة
، يقدم مكتب ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧املؤرخ ICC-ASP/12/Res.5من القرار ١٩عمًال بالفقرة 

تمعات املتضررة والصندوق االستئماين للضحايا وجرب مجعية الدول األطراف  مبوجب هذا تقريره عن الضحايا وا
املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق حصيلةويعكس هذا التقرير .معيةتنظر فيه اجلاألضرار، وذلك لكي 

املعنية.األخرى اجلهات وسائرمع احملكمة ،التابع للمكتب،العامل يف الهاي
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مقدمة- أوًال 

األساسي "[طلبت] اجلمعية إىل الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف نظام روما يف- ١
وأثناء الدورتني العاشرة واحلادية عشرة، ١.كتب أن يقدم تقريراً عن التطورات يف القضايا ذات الصلة بالضحايا"امل

٢دعت اجلمعية املكتب إىل أن يقدم تقريراً عن جرب األضرار ومشاركة الضحايا وأي تدابري أخرى مناسبة.

ا الثانية عشرة، "مواصلة رصد تن- ٢ فيذ حقوق الضحايا مبقتضى نظام روما وقررت اجلمعية، يف دور
وعمًال ٣من خالل مكتبها، على مشاركة الضحايا".األساسي" ومواصلة "املناقشات حول هذا املوضوع مركزة، 

من خالل إجراء التزام الصمت، تكليف الفريق –٢٠١٣يف كانون األول/ ديسمرب –ذه الوالية، أقر املكتب 
تمعات املتضررة والصندوق االستئماين للضحايا مبا يف امل")العامل يف الهاي ("الفريق الع مبوضوع "الضحايا وا

والسفري إدواردو ، عني املكتب السفري حممد كرمي بن بشر (تونس)٢٠١٤. ويف شباط/فرباير ٤ذلك التعويضات"
ذه املسأل ٥ة.بيزارو ليون غوميز (كولومبيا) ميسرين مشاركني معنيني باملداوالت املتعلقة 

المناقشة- ثانياً 

ا حماكاة ٢٠١٤نيسان/أبريل ١قام امليسران املشاركان يف - ٣ بعرض خطة العمل املقرتحة، اليت أريد 
وحظي ٦التوصيات اليت يتضمنها التقرير املعنون "تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب"

واملنظمات غري احلكومية.حملكمة الربنامج املقرتح بتأييد الدول األطراف وا
من بني التحديات اليت ووجهت عند مناقشة حقوق الضحايا ٧،ومثلما سبق للمكتب أن أشار إىل ذلك- ٤

ما يتمثل يف املشاورات غري الرمسية اليت دارت يف سياق دورة قضائية مل تكتمل. وصدر عن احملكمة حىت اآلن 
شوي ودجولونغسيد توماس لوبانغا والسيد ماثيو يا املرفوعة ضد اليف القضا٧٤ثالثة أحكام مبوجب املادة 

ائية، بالنظر إىل أن كًال من والسيد جرمني كاتنغا. وعلى الرغم من أن  اإلدانة الصادرة حبق السيد كاتنغا إدانة 
أكدت احملكمة على االدعاء والدفاع قررا وقف استئنافيهما للدعوى املتعلقة باحلكم الصادر يف الدرجة االبتدائية،

أن بعض القضايا املتعلقة بالضحايا ميكن حتديدها على النحو الذي يكسبها احلجية من قبل دائرة االستئناف، 
ومن األمثلة على ذلك قضية لوبانغا. كذلك سيتواصل تطبيق املبادئ املتعلقة جبرب األضرار من خالل االستناد إىل 

١
ICC-ASP/9/Res.3 املنطوق.من ٤٩، الفقرة

٢
ICC-ASP/10/Res.3 من املنطوق؛ ٥، الفقرةICC-ASP/11/Res.7 من املنطوق؛ ٦، الفقرةICC-ASP/11/Res.8 من ٥٨، الفقرة

املنطوق.
٣

ICC-ASP/12/Res.5 من املنطوق.٢٠من املنطوق والفقرة ١٩، الفقرة
، جدول األعمال ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ١٦لدول األطراف، احملكمة اجلنائية الدولية، مجعية الدول األطراف، مكتب مجعية ا٤

.واملقررات
.، جدول األعمال واملقررات٢٠١٤شباط/فرباير ١٨احملكمة اجلنائية الدولية، مجعية الدول األطراف، مكتب مجعية الدول األطراف، ٥
تشرين ٢٠، وترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتبتقرير املكتب: تقييماحملكمة اجلنائية الدولية، مجعية الدول األطراف، ٦

.ICC-ASP/12/59، الوثيقة٢٠١٣الثاين/نوفمرب 
تمعات املتضررة والصندوق االستئماين للضحايا، مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية الدولية، مجعية الدول األطراف، ٧ تقرير املكتب عن الضحايا وا

.ICC-ASP/12/38، الوثيقة٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١٥، جرب األضرار والوسطاء
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املبادئ اليت تضعها دائرة ابتدائية واحدة ال يرتتب عليها ة على حدة وأن "السوابق القضائية فيما يتعلق بكل قضي
وهذا العنصر السياقي مت التأكيد عليه يف خطة ٨لزوم ما سبق تقريره بالنسبة إىل الدوائر االبتدائية مستقبًال."

العمل املقرتحة.

عملية التشاور-ألف

تشرين األول/أكتوبر ٢٤أيلول/سبتمرب و ٢٥ران/يونيو وحزي١٧أيار/مايو و٦نيسان/أبريل و١بتاريخ - ٥
وجهات نظر دارت مشاورات غري رمسية [عامة]. وحرصًا على االستفادة من ٢٠١٤ت شرين الثاين/نوفمرب ٦و

خمتلف اجلهات املعنية، متت دعوة الدول األطراف واحملكمة والصندوق االستئماين للضحايا والدول اليت تشغل 
فضًال عن املنظمات غري احلكومية إىل حضور كافة اجللسات.مركز املراقب 

، قام امليسران املشاركان بعرض خطة العمل املشار إليها أعاله مثلما قام ٢٠١٤نيسان/أبريل ١في ف- ٦
وأثناء اجللسة .٢٠١٧-٢٠١٤الصندوق االستئماين للضحايا بعرض عام ملشروع خطته االسرتاتيجية للفرتة 

صندوق االستئماين يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية للأيار/مايو، توىل الفريق العامل النظر ٦دة يف الثانية، املعقو 
، على مشاركة ٢٠١٤حزيران/يونيه ١٧ع ومتعمق. وركزت اجللسة الثالثة، املعقودة يف وسّ للضحايا بشكل م

ار واإلعالن عن العوز ألغراض املبادئ املتصلة جبرب األضر ، مت تناول ٢٠١٤أيلول/ سبتمرب ٣٠الضحايا. ويف 
، ناقش الفريق العامل مشروع ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٤ويف جرب األضرار من ضمن بنود جدول األعمال.

تشرين ٦التقرير ومشروع القرار املتعلقني بالضحايا فضًال عن بعض العناصر اخلاصة بالقرار الشامل. وبتاريخ
ل مناقشة هذه الوثائق.الثاين/نوفمرب، واصل الفريق العام

االستنتاجات-باء

٢٠١٧-٢٠١٤للضحايامشروع الخطة االستراتيجية للصندوق االستئماني -١

أيار/مايو، متثلت الوثائق اليت شكلت األساس للمناقشة اليت دارت يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية ٦يف - ٧
ذه النصوص مناقشة متعمقة، ألقيت كلمات أمام املناقشات املتعواإلطار إلدارة املخاطر. وقبل أن تنطلق  لقة 

تالها ممثلون رفيعو املستوى من احملكمة ومن الصندوق االستئماين للضحايا.الفريق العامل 
للفريق العامل بشأن الوضع الراهن جلرب األضرار يف وقدمت هيئة الرئاسة التابعة للمحكمة إحاطة إعالمية - ٨

ل من السيد لوبانغا والسيد كاتنغا. ومتت اإلشارة إىل أن كليهما ميكن اعتبارمها معوزين القضيتني املرفوعتني ضد ك
السيد لوبانغا إذا ما تأكدت اإلدانات يف ألغراض جرب األضرار ورمبا أمرت احملكمة، يف الدعوى املرفوعة ضد 

ف ممثل هيئة الرئاسة أن . وأضاللضحايامرحلة االستئناف مبنح جرب لألضرار عن طريق الصندوق االستئماين 
املبادئ املتعلقة جبرب األضرار سيتواصل حتديدها باالستناد إىل السوابق القضائية ولو أن لكل قضية خصائصها اليت 

يف االضطالع مبواليته اليت واجهها الصندوق االستئماينومت االعرتاف باملصاعب األمنية على أرض الواقعمتيزها.
الرئاسة بالوالية املنوطة بالصندوق االستئماين للضحايا. ويف هذا الصدد، وفيما الحظت هيئة التزام هيئة ومت إبراز 

.٨، احلاشة ٢٠١٣أيار/مايو ١٥، ورقة غري رمسية صادرة عن احملكمة تتعلق مبسألة املبادئ املتصلة بالتعويضاتاحملكمة اجلنائية الدولية، ٨
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ا تبقى مؤيدًا قويًا للصندوق املذكور وأشارت إىل  الرئاسة احلاجة إىل اإلدارة السليمة لألموال بينت هذه اهليئة أ
أن الرئيس حّرض على تقدمي التربعات إىل الصندوق.

حملكمة إىل أنه أبقى وحافظ على عالقة تعاونية متينة مع الصندوق االستئماين للضحايا وذلك وأشار قلم ا- ٩
. ومت توضيح أن هذه العالقة تنسحب على حتديد وتعقب وجتميد أو مصادرة مشروع الرؤية اجلديدةيف سياق 

يا مكون أساسي من العوائد واملمتلكات واألصول. ومت التأكيد أيضًا على أن الصندوق االستئماين للضحا
مشروع مكونات نظام روما األساسي باعتبار مشوله لعدالة جرب األضرار. وجرى التأكيد على املرحلة اليت ُقدم فيها 

ضماناً الستدامة وتيسري التخطيط.تواصل االجتاه حنو اجتذاب التربعات اخلطة االسرتاتيجية وإمكانية 
تئماين للضحايا الذي كان رئيسه السابق أن عدالة جرب والحظ عضو يف جملس إدارة الصندوق االس-١٠

أن توفري ما يكفي من املوارد أمر عن األضرار ركن أساسي من أركان نظام روما األساسي وعّرب، يف هذا الصدد، 
حاسم األمهية للوفاء بتوقعات الضحايا. كما جرى التأكيد على الدور املهم الذي يؤديه شركاء الصندوق 

للضحايا يف التنفيذ يف تقدمي املساعدة إىل الضحايا.االستئماين 
الصندوق االستئماين للضحايا بعرض مشروع اخلطة االسرتاتيجية وكان هدفه وقام املدير التنفيذي ألمانة -١١

هو ٢٠١٧-٢٠١٤ومشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة اإلبالغ بغايات هذا املشروع وبالتدابري الالزمة لتحقيقها.
س بالنسبة للصندوق االستئماين للضحايا ملواصلة أداء والية الصندوق املتمثلة يف املساعدة يف شكل جرب األسا

وتنفيذ واليته املتعلقة جبرب األضرار طبقًا ملا متنحه وتأمر به مادي لألضرار وإعادة التأهيل النفسي والدعم املادي 
واالستنتاجات ٢٠١٣-٢٠٠٩سرتاتيجية للفرتة وتعتمد اخلطة، يف مجلة أمور، على اخلطة االاحملكمة.

للبحوث املتعلقة باملرأة وإطار خاص بإدارة والتوصيات الواردة يف التقييم اخلارجي الذي أجراه املركز الدويل 
املخاطر ُوضع مبساعدة من ديلويت. واستنار املشروع كذلك باملناقشات الداخلية اليت دارت يف صلب الصندوق 

تمع املدين والشركاء يف التنفيذ فضًال عن املشاو  وجهات خارجية رات اليت أجريت مع احملكمة والدول األطراف وا
معنية أخرى.

ماين للضحايا من أجل التصدي لألذىاالسرتاتيجية املهمة احملددة للصندوق االستئووضع مشروع اخلطة -١٢
) اإلجنازات ١ل يقوم على ستة أقسام هي: الناتج عن اجلرائم املشمولة باختصاص احملكمة وقد ُوضع له هيك

) رؤية الصندوق االستئماين للضحايا وبيان ٣اإلطار التنظيمي والواليات القانونية؛ ) ٢والنجاحات والتحليل؛ 
) االسرتاتيجيات الربناجمية الشاملة للصندوق االستئماين ٤وأهدافه واملواضيع الشاملة والقيم األساسية؛ رسالته 

) إدارة املخاطر.٦اخلطة التنفيذية، و) ٥للضحايا؛ 
م على األهداف االسرتاتيجية واالسرتاتيجيات الربناجمية -١٣ وقبل اجللسة، دعي املشاركون إىل تركيز مداخال

ذات الصلة واخلطة التنفيذية. وأشادت األغلبية الساحقة مبشروع اخلطة االسرتاتيجية وأيدته الدول األطراف. 
رورة تأمني امللكية الوطنية واخنراط السلطات الوطنية من أجل كفالة متشي أنشطة الصندوق، ضومتت اإلشارة إىل 

املتسقة مع حقوق الضحايا. وجرى ، ومن ناحية أخرى، اسرتاتيجيات اخلروج، من ناحية مع أولويات الدول
للعدالة من قبيل عدالة باهتمام الصندوق مببادرات بناء السلم وبانفتاحه على األفكار البديلة الرتحيب كذلك 

جرب األضرار والعدالة التأهيلية واإلصالحية واالنتقالية. ودعت بعض الوفود الصندوق االستئماين إىل تركيز 
على رفع مستوى الوعي بأنشطة الصندوق لتقوية جهوده يف ميدان أنشطته على بلدان احلاالت وحثت الدول 
قيد الصارم بنظام روما األساسي. وطلبت بعض الوفود األخرى من االتصال والتوعية للتعاطي مع التوقعات والت

متويله عن طريق اجلهات املاحنة اخلاصة وميزانية احملكمة وحتليل أثر وجدوى الصندوق استكشاف إمكانية 
التعويضات الفردية واجلماعية على حد سواء ودراسة ما إذا كانت املساعدة ميكن اعتبارها شكًال من أشكال جرب 
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ا تفهم األ اجلنس نوعضرورة التصدي للعنف اجلنسي والعنف القائم على أساسضرار. وفيما بينت وفود أخرى أ
يتوجب تفادي إرسال أي إشارة ميكن وضرورة أن يشكل هذا العنصر موضوعًا شامًال أشارت مع ذلك إىل أنه 
ا إقرار ألي ترتيب طبقي للضحايا. بيد أن وفودًا أخرى الحظت أن الرتكيز على الناجني من أن تفسر على أ

عن بقية ضحايا الصراع ولكن ذلك العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس ال ينبغي أن يصرف األنظار 
االهتمام إمنا هو اعرتاف باملصاعب النوعية اليت ميكن أن تواجه على صعيد الوصول إىل العدالة واخلدمات 

م. وجادل أحد الوفود بالقول إن احلديث عن املشاركة الكاملة ملساعدة هؤالء الضحايا على إعاد ة بناء حيا
أحد الوفودربًا من املبالغة يف إقرار احلقائق ويبعث على التوقعات بعيدة املدى. وأخريًا أبلغ ضللضحايا يشكل 

الفريق العامل مبسامهة جديدة ُقدمت إىل الصندوق االستئماين للضحايا.
ى النقاط اليت أثارها املشاركون، أجاب الصندوق االستئماين للضحايا بأن الواليات املنوطة ويف رد فعل عل-١٤

من حلقات العدالة االنتقالية وينبغي النظر إليها باعتبارها تسهم ذا الصندوق ال ميكن معادلتها بسلسلة كاملة 
سرتاتيجية يربز أمهية كفالة صبغة يف حتقيق مقاصد العدالة االنتقالية. والحظ الصندوق أن مشروع اخلطة اال

إصالحية على عدالة جرب األضرار اليت تنطوي عليها والياته. وأوضح الصندوق أن اإلشارات املتعلقة بالعنف 
اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ليس الغرض منها إقرار ترتيب طبقي 

للصندوق بالنظر إىل شارات حلقيقة أن هذه مواضيع تتخلل اخلطة االسرتاتيجية للضحايا وإمنا تستجيب هذه اإل
وباإلضافة إىل ذلك، دفع الصندوق بالقول إنه انتشار جرائم العنف اجلنسي بشكل واسع يف بلدان احلاالت.

ق مع ن من السلطات الوطنية إال أنه يقوم على الدوام بالتنسيذعلى الرغم من عدم حاجته للحصول على إ
حمليني يف التنفيذ. وإىل جانب ذلك، أكد الصندوق أن السلطات احمللية يف الوقت الذي يعمل فيه مع شركاء 

تمعات املتضررة ال بد من أن ُيستشاروا يف حتديد ِمَنح جرب األضرار ويبقى البت النهائي يف نطاق  الضحايا وا
للضحايا إىل أنه باحملكمة. وأشار الصندوق االستئماين هذه املنح (الفردية واجلماعية على حد سواء) موكوًال 

جًا تشاوريًا يف تنفيذه للوالية املنوطة به يف جمال املساعدة. وختم الصندوق بالقول إن اخلطة  يتوخى بالفعل 
االسرتاتيجية تبني بوضوح التطلع إىل تنويع أنشطته املتعلقة جبمع التربعات حبيث تشمل اجلهات املاحنة 

ساتية.املؤس
ورحب ممثل املنظمات غري احلكومية باإلشارات املتعلقة بالعدالة اإلصالحية واألمهية اليت مت إيالؤها للعنف -١٥

اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس وحقوق الطفل يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية فشدد على وجوب 
للضحايا ودعاها إىل التعاون مع احملكمة ومع اخنراط الدول يف شحذ الوعي بأنشطة الصندوق االستئماين

الصندوق.
من قبل ٢٠١٧- ٢٠١٤للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة ومتت املوافقة على اخلطة االسرتاتيجية -١٦

.٢٠١٤٩جملس إدارة الصندوق يف آب/أغسطس 

، ٢٠١٧- ٢٠١٤حايا للفرتة اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضالصندوق االستئماين للضحايا، ٩
. اخلطة متاحة على املوقع الشبكي للصندوق:٢٠١٤آب/أغسطس 

ttp://trustfundforvictims.org/sites/default/files/media_library/documents/pdf/TFV_Strategic_Plan_2014_2017_appro

ved.pdf ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٠يف.
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مشاركة الضحايا-٢

على مشاركة الضحايا. ويف الواقع، ويف آخر ٢٠١٤ء ُكلف مكتب اجلمعية مبهمة الرتكيز يف مناقشاته أثنا-١٧
قرار متعلق بالضحايا "[أشارت] اجلمعية إىل ما يساورها من قلق إزاء الصعوبة اليت القتها احملكمة يف بعض 

يف اإلجراءات القانونية" أثناء معاجلتها للطلبات الواردة من الضحايا الذين يلتمسون املشاركة املناسبات 
تأكيد] على ضرورة إعادة النظر يف النظام املتعلق بتقدمي الضحايا طلب املشاركة يف اإلجراءات الو"[أعادت
ومبقتضى هذه الوالية، ينبغي أن جتري مداوالت مراعاة "ألي تعديل يستلزمه اإلطار القانوين" فيما القانونية". 

دخاهلا على اإلطار القانوين للمشاركة خيص طلب املشاركة يف اإلجراءات القانونية و"أي تعديالت ممكنة ميكن إ
من القواعد ٨٩) من نظام روما األساسي والقاعدة ٣(٦٨وطبقًا للمادة . ١٠[...] يف اإلجراءات القانونية"

اإلجرائية وقواعد اإلثبات فإن مشاركة الضحايا هي قرار قضائي.
ذه -١٨ عامل ملشاركة الضحايا واستفاد من تصدى الفريق ال٢٠١٤حزيران/يونيه ١٧القرارات، ويف وعمًال 

ا املنظمات غري احلكومية ا املتبصرة ومن النظرات اليت أبد ا ١١مدخالت احملكمة ومالحظا والتعليقات اليت أبد
واثناء هذه املشاورة غري الرمسية، قامت احملكمة بإحاطة إعالمية للفريق العامل حول الدول األطراف بطبيعة احلال. 

ج اليت اعُتمدت حىت اآلن فيما يتصل شىت النُـُهج  مبشاركة الضحايا وحول التحديات والفرص اليت تستتبع كل 
من هذه النهج.

وبّني قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم أن الضحايا سامهوا، يف معظم احلاالت، عن طريق ممثليهم -١٩
أو  للتعبري عن وجهات نظرهم ومهومهمذلك إما القانونيني يف حني أن الذين مثلوا بأنفسهم أمام احملكمة فعلوا 

كشهود. وأُبلغ املشاركون كذلك بأن عدد املشاركني احملتملني من الضحايا يف أي قضية بعينها إمنا يتوقف على 
ا املتهم. وقال رئيس القسم املذكور إن اإلجراء العادي املنصوص عليه يف النصوص  طبيعة اجلرائم اليت يُتهم 

هو اآليت: أوالً، يقدم الضحايا طلبًا إىل قلم النسبة لطلب الضحايا املشاركة يف اإلجراءات القانونيةالقانونية ب
يقوم قلم احملكمة بإحالة الطلبات إىل األطراف احملكمة باستخدام االستمارة العادية اليت وضعتها احملكمة؛ ثانياً، 

ت القضاة يف طلب املشاركة ويف طرائقها.وإىل الدائرة ذات العالقة باملوضوع؛ ثالثاً وأخرياً يب
وأضاف قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم أن أشكاًال خمتلفة قد ابتدعتها خمتلف الدوائر، وفقاً لنماذج -٢٠

م  ضمن طلب مجاعي رئيسية ثالثة هي: أ) الشكل اجلماعي يف جزء منه، حيث يقوم الضحايا بتسجيل روايا
الفردية بشأن ما تعرض له من أذى (القضية ضد السيد لوران غباغبو، املرحلة ويقوم كل فرد بسرد روايته 

الطلب املبسط، ويتم مبوجبها مجع معلومات أقل مصدرها الضحايا وهناك إدارة وتبليغ التمهيدية)؛ ب) عملية 
وذج الثالث ، املرحلة التمهيدية)؛ ج) والنميغلب عليهما الطابع اجلماعي (القضية ضد السيد بوسكو انتاغندا

والذين يتبعون اإلجراءات املعتادة) واألشخاص الذين ويتم مبوجبه التمييز بني الضحايا الذين سيمثلون شخصيًا (
وجيب على –ولكن ميكنهم اختيار التسجيل لدى قلم احملكمة –ال ميثلون بأنفسهم والذين ال يقدمون طلبًا 

تنطبق عليهم صفة الضحايا هم ومهومهمآراؤ ص الذين تنقلاألشخااملمثل القانوين املشرتك أن يتأكد من أن
(القضايا الكينية، املرحلة االبتدائية).

١٠
ICC-ASP/12/Res.5 من املنطوق.٤من املنطوق والفقرة ٣من املنطوق، والفقرة ٢، الفقرة

قام الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا بتعميم الوثيقة املعنونة "جعل مشاركة الضحايا فاعلة وهادفة".١١
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واستنادًا إىل اخلربة املكتسبة يف جمال تنفيذ خمتلف النهج، فيما يلي البعض من الدروس اليت استخلصها -٢١
لضحايا من أجل أن جيتمعوا معًا يف قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم: أ) ال ُيستصوب ممارسة الضغط على ا

صلب جمموعات؛ ب) تشرتط الدوائر معلومات أقل من أجل القرارات اليت تتخذها بشأن الضحايا مما كان يعتقد 
ويبلغ طلبات الضحايا بشكل مجاعي ومرّشد إذا ما وافقت الدوائر؛ د) أصًال؛ ج) ميكن لقلم احملكمة أن يدير 

توافر املزيد من املعلومات حول ما يلزم ه) مات واضحة للضحايا عن جرب األضرار؛ من األمهية مبكان إعطاء معلو 
ا جامعة بيراه الضحايا بشأن كيفية تنظيم املشاركة ( ركلي ما يساعد على ذلك)؛ و) جيب ويف الدراسة اليت أعد

وجهات نظرهم ومن أن تتخذ القرارات املتعلقة مبشاركة الضحايا يف أبكر وقت ممكن حىت يتيسر التأكد من 
ميكن نقلها؛ ز) من األمهية مبكان اآلن مواءمة النظام على النحو الذي يكفل إمكانية التنبؤ واختاذ مهومهم و 

القرارات الفعالة واحلسنة التوقيت مع التزام املرونة الكافية للتصدي لكافة أنواع القضايا.
وحيث ن بني السمات املميزة لنظام روما األساسي.وأشار ممثل هيئة الرئاسة إىل أن حقوق الضحايا هي م-٢٢

ذه املسألة قليلة وواسعة النطاق ميكن التعامل معها عن طريق السوابق القضائية ( على غرار إن األحكام املتعلقة 
ج فردي، ١٩ميكن مالحظته يف الفقرة ما فإن من الواضح أنه أعاله). وفيما يبدو أن النظام يشري أصًال إىل 

ال يقبل االستدامة حني يكون هناك عدد كبري جداً من الضحايا املعنيني. ولعل التغيريات يف عملية التكييف ج
القانوين للتهم ابتداء من املرحلة التمهيدية وحىت االبتدائية يرتب بعض النتائج ونواحي عدم اليقني بالنسبة 

كل نظام قبل اختاذ القرارات املتعلقة على آثار  للضحايا. ومبا أن األمر يتطلب الوقوف على مزيد من األدلة
بالتعديالت الواجب إدخاهلا على اإلطار القانوين فقد مت أيضًا إبالغ املشاركني بأن هناك عملية جارية داخل 
احملكمة الستخالص الدروس. كما مت بيان أن مسألة التعديالت القانونية جيب أن تُتناول يف سياق الفريق 

موعة األوىل). وختم ممثل هيئة الرئاسة كلمته قائًال إن املتوقع الدراسي املعين أن تتوفر يف السنة التالية باحلوكمة (ا
قاعدة صلبة يرتكز عليها التفكري فيما يتعلق بأية تعديالت يلزم إدخاهلا. ومتت اإلشارة كذلك إىل أن من العوامل 

ا حاليًا كلية احلقوق التابعة املساعدة إىل حد كبري األخذ بعني االعتبار يف هذه  العملية بالدراسة اليت تضطلع 
جلامعة كاليفورنيا يف بركلي.

وشكرت الدول األطراف احملكمة على ما قدمته من عروض. وطلب أحد الوفود مزيدًا من التوضيحات -٢٣
ايا وتساءل عن حول مصطلح "الضحية" وتأثري القرارات اليت يتخذها مكتب املدعي العام يف مشاركة الضح

مبشاركة الضحايا. والحظ البعض الدور املمكن أن تلعبه الدول األطراف يف املواءمة بني خمتلف النهوج املتعلقة 
اتباع النهج اجلماعي صوبغري قابل لالستدامة وأن ممارسة احملكمة سائرة من الوفود بأن النظام احلايل املتوخى 

الوفود عن األمهية اليت توليها ملواصلة املناقشات وعّربت هذهفيما خيص مشاركة الضحايا يف اإلجراءات القانونية 
وعّرب وفد آخر عن أسفه لعدم قيام مع خمتلف اجلهات املعنية بغية فحص واعتماد تعديالت قانونية إن لزم األمر.

ديالت ملموسة إىل الفريق العامل.احملكمة بتقدمي مقرتحات بتع
وذكر قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم بأن مشاركة الضحايا تتوقف على طبيعة التهم وأنه يتوجب -٢٤

إجراء مناقشة داخلية يف صلب احملكمة قبل أن تتخذ أية قرارات فيما يتعلق بالدور الواجب على الدول األطراف 
توخي. وفيما يتصل باملناقشة املتعلقة بالنهج اجلماعي أو النهج الفردي يلزم أن تلعبه يف سبيل مواءمة النظام

بعبارة "اجلماعي".فهم ما هو املراد ،أوالً وقبل كل شيء،احلذر وينبغي
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اية اجللسة، -٢٥ اويف  تكلية احلقوق التابعة جلامعة كاليفورنيا يف بركلي مشلقدمت دراسة استقصائية أجر
االسرتاتيجية املنقحة للمحكمة ا أمام احملكمة. كما قام ممثل عن قلم احملكمة باسرتعاء النظر إىل شهود مثلو ١٠٩

تصدر أحكام يف حاملاوأكد أن هذه الدراسة االستقصائية ستكون حمل استعراض ١٢.ذات الصلة بالضحايا
ليست يف موقع يسمح هلا بتوفري ائية بشأن جرب األضرار وبّني أن احملكمةالدرجة الثانية عن احملكمة وأحكام 

عناصر جديدة للنقاش يف املستقبل القريب.
وأخذًا بعني االعتبار سياقًا قوامه دورة قضائية مل تكتمل وسعيًا وراء جتنب احلكم املسبق فيما يتصل -٢٦

رأى امليسران بالدعاوى القضائية املطروحة على احملكمة بشأن مشاركة الضحايا وتفاديًا للتداخل أو لالزدواج 
ما يصدر من احملكمة من مدخالت. ولذلك وعمًال مبا مت نقله إىل الفريق املشاركان أن من احلكمة البناء على 

جبدولة متوز/يوليه، مل يقم امليسران املشاركان ٢٢آب/أغسطس عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة ١٤العامل يف 
تبقية من هذا العام. وما هو مهم يف هذا الصدد هو ضمان نظام مزيد من املشاورات غري الرمسية بالنسبة للمدة امل

فعال وكفء ملشاركة الضحايا وهو نظام هادف أيضاً وفوق كل شيء.

قضايا جبر األضرار-٣

أيلول/سبتمرب، خاطب الفريق العامل ممثلون عن قلم احملكمة وعن هيئة الرئاسة تولوا نقل الوثيقة ٣٠يف -٢٧
املتكامل للمحكمة املتعلق بالضحايا وجرب األضرار".التقريرب"املتعلقة 

وقام قلم احملكمة بتقدمي عرض مستوىف يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجيته ذات الصلة بالضحايا. وبّني هذا التقرير -٢٨
، قد ُأجل لسنة واحدة بسبب ظروف ٢٠١٤أن استعراض هذه االسرتاتيجية الذي كان مفرتضًا أن جيري يف عام 

ا أحد وقت متنوعة ومل ،شروع الرؤية اجلديدة القائم حالياً اعتماد االسرتاتيجية وتتعلق هذه الظروف مبيتنبأ 
وصدور القرار النهائي األول بشأن جرب األضرار، والسوابق القضائية املتطورة ،الكاملةوغياب الدورة القضائية

واملتعلقة مبشاركة الضحايا.
ذات صلة جبرب أضرار الضحايا وبشأن املعايري الالزمة لتحديد الدخل املتاح وتطرقت هيئة الرئاسة ملبادئ -٢٩

. وبالرغم من أن ١٣فيما يتصل جبرب األضرار وهو موضوع يتعني على احملكمة أن تقدم جمدداً إىل اجلمعية تقريراً عنه
األضرار طبقاً وضع مبادئ متماسكة ومتناسقة تتصل جبرباجلمعية شددت على أن من األمهية احلامسة مبكان 

اليت تنص على أن "تضع احملكمة مبادئ فيما يتصل جبرب األضرار"، من نظام روما األساسي ٧٥للمادة 
هذه املسائلأناستذكرت هيئة الرئاسة أن من نتائج املناقشات اليت دارت بني القضاة يف سياق جلستني عامتني 

أثناء اإلجراءات القانونية من قبل النهاية واعُرتض عليها توحيدها يفمت بالرجوع إىل السوابق القضائية و عوجلت

تشرين الثاين/نوفمرب ٥، ة للمحكمة فيما يتصل بالضحايااالسرتاتيجية املنقحانظر احملكمة اجلنائية الدولية. مجعية الدول األطراف، ١٢
تقرير احملكمة عن االسرتاتيجية املنقحة فيما يتصل ؛ احملكمة اجلنائية الدولية. مجعية الدول األطراف، ICC-ASP/11/38، الوثيقة ٢٠١٢

؛ واحملكمة اجلنائية الدولية. مجعية الدول ICC-ASP/11/40، الوثيقة ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٥، بالضحايا: املاضي واحلاضر واملستقبل
-ICC، الوثيقة ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١١، لالسرتاتيجية املنقحة فيما يتصل بالضحايا٢٠١٣تقرير احملكمة عن التنفيذ عام األطراف، 

ASP/12/41.
١٣

ICC-ASP/12/Res.5 من املنطوق.١١من املنطوق والفقرة ٦، الفقرة
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من ناحية أخرى، ويف إشارة إىل القرار املتعلق جبرب األضرار يف القضية املرفوعة ضد السيد ١٤دائرة االستئناف.
ومن مث فإن وأكدت هيئة الرئاسة أن القانون العريف الدويل قد وضع بالفعل املبادئ املتعلقة جبرب األضرار ١٥لوبنغا

احملكمة ستكررها باألساس وإىل حد كبري. وذّكرت هيئة الرئاسة أيضًا بأن الشرط الالزم مسبقًا إلقرار التعويضات 
هو اإلدانة. وفيما يتعلق مبعايري حتديد الدخل املتاح ذي الصلة جبرب األضرار، بّينت هيئة الرئاسة أن املشاورات 

ى حد سواء بغية وضع جمموعة من املعايري.جارية داخل الدائرة وقلم احملكمة عل
وأشارت بعض الوفود وكذلك الصندوق االستئماين للضحايا إىل أن اعتماد املبادئ املتعلقة جبرب األضرار -٣٠

هذه املبادئ ينبغي أن ترتكز على طبيعة اجلرائم واألذى وقيل إنيكتسي أمهية حامسة من ناحية التيقن القانوين 
ايا. وتساءل أحد الوفود عما إذا كانت احملكمة اتبعت خارطة طريق العتماد مبادئ بشأن الذي كابده الضح

األضرار وما إذا كانت هذه املبادئ مبادئ باملعىن احلريف املصطلح أو قواعد. وتساءل وفد آخر عن الدور املمكن 
إذا كان هناك حد زمين أن تلعبه الدول األطراف للمضي قدمًا على درب وضع مبادئ تتعلق بالتعويضات وما

تعديالت قانونية.للنظر يف نظام مشاركة الضحايا الذي رمبا يتطلب 
وأوضحت هيئة الرئاسة، فيما خيص التيقن القانوين، أن احملكمة ستتبع القانون العريف الدويل القائم املتعلق -٣١

ا ستعتمد هذه املبادئ بسبب هيكليتها اليت هي أعرض من هيكلية القواعد وتتيح جماًال أفسح جبرب األضرار وأ
. وقالت هيئة الرئاسة وكذلك قلم احملكمة بأن مبفردهاللتفسري ومرونة يف تطبيقها على خصوصيات كل حالة 

اهتمام الدول األطراف املتواصل باملسائل ذات الصلة بالضحايا عامل يساعد إىل حد كبري. ومن املتوقع أن 
ا املتعلقة بالدروس املستخلصة ويف سياق تتطرق احملكمة إىل مشاركة الضح ايا يف السنة القادمة ويف سياق مبادر

اية املطاف. الفريق الدراسي املعين باحلوكمة يف 

التوصيات- ثالثاً 

يقدم املكتب التوصيات التالية لكي تنظر فيها اجلمعية:-٣٢
تمعات املتضررة، الصندوق االستئماين اعتماد مشروع القرار الوارد يف املرفق واملعنون "الضحايا و أ) ا

للضحايا وجرب األضرار"؛
من خالل مكتبها وعلى النحو الذي مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي ب)

يقرره هذا املكتب.

تمعات املتضررة والصندوق االستئماين للضحايا، مبا حملكمة اجلنائية الدولية. مجعية الدول األطراف، انظر ا١٤ تقرير املكتب عن الضحايا وا
الوثيقة٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١٥، يف ذلك جرب األضرار والوسطاء

ICC-ASP/12/38 ،تشرين ٢٢، املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةتقرير؛ واحملكمة اجلنائية الدولية. مجعية الدول األطراف
.ICC-ASP/10/30، الوثيقة ٢٠١١الثاين/نوفمرب 

دييلو. احملكمة اجلنائية الدولية. الدائرة االبتدائية األوىل، احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، قضية املدعي العام ضد توماس لوبنغا١٥
.ICC-01/04-01/06، الوثيقة ٢٠١٢آب/أغسطس ٧واإلجراءات الواجب تطبيقها على جرب األضرار، القرار الذي حيدد املبادئ
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المرفق

الضحايا والمجتمعات المتضررة، وجبر األضرار والصندوق االستئماني مشروع قرار بشأن 
ضحايالل

إن مجعية الدول األطراف،
ا إذ تشري١فقرة الديباجة  ،RC/Res.2، وICC-ASP/4/Res.3، وICC-ASP/1/Res.6إىل قرارا

،ICC-ASP/12/Res.5، وICC-ASP/11/Res.7، وICC-ASP/10/Res.3و
اً على ضمان التنفيذ الفعال حلقوق الضحايا، اليت تشكل ركنوقد عقدت العزم٢فقرة الديباجة

أساسياً يف نظام روما األساسي،
تمعات وإذ تؤكد من جديد٣فقرة الديباجة  على أمهية نظام روما األساسي بالنسبة إىل الضحايا وا

م املتضررة نتيجة لتصميمه على مساءلة مرتكيب جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائ
ا،احلرب، مما يسهم يف منع وقوعه

أن املساواة بني الضحايا يف احلق يف تقدمي آرائهم وشواغلهم يف سياق الدعاوى وإذ تكرر٤فقرة الديباجة 
من نظام روما األساسي، ويف الوصول على وجه السرعة ٦٨اليت متس مصاحلهم الشخصية، مبوجب املادة 

م، ويف الوصول إىل وبأسلوب فعال إىل العدالة واحلماية والدعم، واجلرب الفوري واملناسب  عن األضرار اليت تلحق 
املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات االنتصاف هي املكونات األساسية للعدالة، ويف هذا الصدد، 

تمعات املتضررة بصورة فعالة من أجل إنفاذ إذ تؤكد الوالية الفريدة على أمهية محاية حقوق ومصاحل الضحايا وا
اجلنائية الدولية جتاه الضحايا،ة للمحكم

أن اجلرائم اليت تدخل يف االختصاص املوضوعي للمحكمة قد تؤثر على أعداد  وإذ تالحظ٥فقرة الديباجة 
ستهدفني سواء بشكل فردي أو مجاعي،كبرية من الضحايا امل

واإلجراءات املتعلقة جبرب بأن الدائرة االبتدائية األوىل وضعت بعض املبادئ وإذ حتيط علماً ٦فقرة الديباجة 
األضرار يف "قرارها بشأن املبادئ واإلجراءات الواجبة التطبيق فيما يتعلق جبرب األضرار" يف القضية املرفوعة ضد 

املبادئ واإلجراءات حمل ، وتالحظ أن البعض من هذه٢٠١٢آب/أغسطس ٧توماس لوبانغا دييلو، بتاريخ 
طعن جار،

من نظام روما ٧٥من املادة ٢أنه جيوز للمحكمة، عمًال بالفقرة وإذ تدرك٧فقرة الديباجة
وإذ تضع يف األساسي، أن تأمر، حيثما كان مناسباً، بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا، 

ملايل احلايل للصندوق االستئماين،االوضع اعتبارها
لس إدوإذ تسلم٨فقرة الديباجة  ارة الصندوق االستئماين للضحايا أن حيدد، وفقاً بأنه جيوز 

من نظامه، ما إذا كان من الواجب أن ُتستكمل املوارد املتحصلة من مدفوعات اجلرب، وحتيط علماً ٥٦للمادة 
لس لتعز  يز احتياطي الصندوق جلرب األضرار،بالطلب املقدم من ا

رصد االسرتاتيجية املنقحة للمحكمة فيما يتصل بالعمل اجلاري واملتواصل للمحكمة يف تنفيذ و ترحب- ١
بالضحايا وترحب باعتزام احملكمة استعراض هذه االسرتاتيجية حاملا تكتمل الدورة القضائية، عند االقتضاء؛
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يف معاجلة الطلبات املقدمة من الصعوبات اليت تواجه احملكمة، يف بعض املناسبات، بقلقها إزاء تذكر- ٢
باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لضمان أن تؤثر هذه العملية وحتيط علماً ركة يف اإلجراءات، الضحايا بشأن املشا

بصورة إجيابية على تنفيذ ومحاية حقوق ومصاحل الضحايا يف إطار نظام روما األساسي بصورة فعالة؛
جانب الضحايا ، مبراجعة نظام تقدمي الطلبات من ٢٠١٥على احلاجة إىل القيام، يف عام تؤكد من جديد- ٣

من أجل املشاركة يف اإلجراءات بغية ضمان استدامة وفعالية وكفاءة النظام، مبا يف ذلك إدخال أي تعديالت 
ضرورية على اإلطار القانوين، مع احلفاظ يف الوقت نفسه على حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي، 

الطلبات من جانب الضحايا من أجل املشاركة يف أن تستكشف طرقًا لتنسيق عملية تقدميإىل احملكمة وتطلب
اإلجراءات أمام احملكمة، وبالتشاور مع مجيع اجلهات املعنية؛

النهج تشري أيضا إىلإذ و باجلهود املبذولة لتحسني كفاءة وفعالية مشاركة الضحايا، مع التقدير حتيط علماً - ٤
ق الدراسي املعين باحلوكمة التابع هلا، مع االستناد إىل املكتب إىل أن يستكشف، عن طريق الفريوتدعواجلماعي، 

، احلاجة إىل إدخال أي تعديالت على اإلطار القانوين ٢٠١٥تقرير احملكمة، املطلوب أن تعده يف غضون عام 
ملشاركة الضحايا يف اإلجراءات؛

، أن لديهم اخلربة الالزمة أمهية التأكد، عند تعيني املوظفني املسؤولني عن شؤون الضحايا والشهودتالحظ- ٥
وال سيما ألخذ التقاليد واحلساسيات واحلاجات املادية والنفسية واالجتماعية للضحايا والشهود يف االعتبار، 

م األصلية للمشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة؛ عندما يطلب منهم الوجود يف الهاي أو خارج بلدا
من ٧٥من املادة ١ادئ بشأن جرب األضرار مبا يتفق مع الفقرة ضرورة أن تواصل احملكمة وضع مبتكرر- ٦

ا الثالثة عشرة تقريراً يف هذا الشأن؛وتطلب كذلكنظام روما األساسي  إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور
ا للدول األطراف اليت ارُتكبت فيها جرائم تدخل ضمن والية احملكمة إىل اعتماد وتنفيتكرر- ٧ ذ دعو

١٩٨٥لعام ٤٠/٣٤أحكام بشأن الضحايا، حسب االقتضاء، مبا يتفق مع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
وقرار اجلمعية املعنون "إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجراءم والتعسف يف استعمال السلطة"، 

األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف املعنون "املبادئ ٢٠٠٥لعام ٦٠/١٣٧العامة لألمم املتحدة 
االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون 

ومع الصكوك األخرى ذات الصلة؛اإلنساين الدويل" 
ا الدول األطراف اليت ارُتكبت فيها جرائم تدخل ضمن والية ُتذكر- ٨ احملكمة إىل التصرف مبا حيقق بدعو

تمعات حبقوق الضحايا  التضامن مع الضحايا عن طريق القيام، يف مجلة أمور، بأداء دور نشط يف توعية ا
املشمولني بنظام روما األساسي بصورة عامة، وضحايا العنف اجلنسي واجلنساين فضًال عن الفئات الضعيفة 

ميشهم وو  تمع ويف األخرى بصورة خاصة، ومكافحة  م يف عملية إعادة اندماجهم يف ا صمهم، ومساعد
جهودهم للمشاركة يف املشاورات، وتعزيز ثقافة املساءلة عن هذه اجلرائم؛

أن املسؤولية عن جرب الضرر يف نظام روما األساسي ترتكز بشكل حصري على املسؤولية تؤكد من جديد- ٩
وز لذلك حتت أي ظرف من الظروف إصدار أوامر إىل الدول باستخدام اجلنائية الفردية للشخص املدان وأنه ال جي

ا وأصوهلا، مبا يف ذلك االشرتاكات املقررة للدول األطراف، يف متويل األحكام الصادرة جبرب الضرر، مبا يف  ممتلكا
أي منصب رمسي؛يكون قد شغلذلك يف احلاالت اليت يشغل فيها الفرد، أو
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ان حتديد وتعقب وجتميد أو حجز أي أصول مملوكة للشخص احملكوم عليه أمر ال بد على أنه ملا كتشدد-١٠
الدول منه لتحقيق اجلرب، فإن من األمهية مبكان أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق هذه الغاية، لكي تتمكن 

١، والفقرة ٧٥ادة املعنية والكيانات ذات الصلة من تقدمي املساعدة يف وقت مناسب وبشكل فعال عمًال بامل
إىل الدول األطراف الدخول يف اتفاقات أو وتطلبمن نظام روما األساسي، ١٠٩، واملادة ٩٣(ك) من املادة 

ترتيبات أو أي وسائل أخرى طوعية لتحقيق هذا الغرض مع احملكمة؛
ه بقدرة الشخص املدان أن إعالن عوز املتهم لغرض تقدمي املعونة القانونية هو أمر ال صلة لتؤكد جمدداً -١١

إىل احملكمة أن تواصل جهودها وتطلب كذلكاحملكمة يف هذا الشأن، بتقرير وحتيط علماً على تقدمي اجلرب، 
الرامية إىل وضع خطة يف هذا الصدد وأن تقدم تقريراً عن ذلك وعن التطورات املوضوعية ذات الصلة إىل اجلمعية 

ا الرابعة عشرة؛ يف دور
أنه، وفقًا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ينبغي عند البت يف التصرف يف الغرامات أو يف داً تؤكد جمد-١٢

؛أن ُمتنح األولوية يف استخدامها ألغراض التعويضاتممتلكات احملكوم عليه أو أصوله املصادرة 
لتزامهما املتواصل جتاه لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانة الصندوق على اتقديرها جتدد-١٣

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

وق االستئماين للضحايا، وذلك لضمان زيادة حضوره االسرتاتيجي والعملي وتأثريه إىل القّيم الذي يقوم به الصند
أقصى حد وضمان االستمرارية واالستدامة لتدخالته؛

الدول وتشجع٢٠١٧-٢٠١٤باخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة ترحب-١٤
ا لضمان التنفيذ السليم للخطة وإلجناز األطراف واحملكمة والصندوق على تنسيق أنشطتها وا ألدوار اليت تقوم 

األهداف اليت تتضمنها؛
واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات األخرى إىل الدول تدعو-١٥

ل التمكن من زيادة حجم التربع للصندوق االستئماين للضحايا بالنظر أيضًا إىل حاالت اجلرب احملتملة، من أج
أموال الصندوق االستئماين للضحايا زيادة كبرية، وتوسيع نطاق قاعدة املوارد، وحتسني إمكانية التنبؤ بالتمويل؛ 

ملن قام منهم بذلك بالفعل؛وتعرب عن تقديرها
إىل إدارة مبسؤولية جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب نظام الصندوق، يف السعيتذّكر-١٦

موارد الصندوق املتأتية من التربعات بطريقة تضمن احتياطياً كافياً من أجل تكملة أي قرارات جلرب الضرر قد تأمر 
ا مبوجب واليته املتعلقة باملساعدة مبا يف ذلك  األنشطة ا احملكمة، وذلك دون اإلضرار بأنشطته املضطلع 

املمولة بواسطة تربعات خمصصة الغرض؛
ا املالية، تدعو-١٧ الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات خمصصة للصندوق االستئماين، وفقًا ملقدر

للدول اليت وتعرب عن تقديرهالغرض تعزيز احتياطي التعويضات، باإلضافة إىل أي تربعات منتظمة للصندوق، 
قامت فعًال بذلك؛

يا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تراعي أدوار إىل احملكمة والصندوق االستئماين للضحاتطلب-١٨
ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة عن احملكمة؛
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مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي بغية ضمان ممارسة هذه احلقوق تقرر-١٩
تمعات املتضررة بصورة بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب ملنظومة نظام روم ا األساسي بشأن الضحايا وا

مستدامة؛
وذلك ، حسب االقتضاء أو حني بروزها،نظر يف املسائل املتصلة بالضحايامبواصلة الاملكتب تكلف-٢٠
.ةإىل أي عملية أو آلية يراها مناسبءلجو بال

ــــــــــ__________________


