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  كمباال
 ٢٠١٠يونيو / حزيران١١ –مايو / أيار٣١

 

 
  ١٣:٤٠٠، الساعة ٢٠١٠يونيه /  حزيران٩

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية

  روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرةتأثري نظام 

  موجز غري رمسي مقدم من جهات التنسيقمشروع 

  مقدمة  - ألف
 بعملية تقييم بشأن ٢٠١٠يونيه /  حزيران٢اضطلع املؤمتر االستعراضي يف جلسته العامة اخلامسة املعقودة يف   - ١

 إىل النسق الذي اعتمدته مجعية الدول تأثرة استناداًقضية تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات امل
  .٢٠١٠بريل أ/ نيسان٢٨ املؤرخة )٢( وورقة املناقشة)١(األطراف يف دورا الثامنة املستأنفة

 فنلندا والصني، مبالحظات استهاللية أعربتا فيها عن امتناما جلميع من أدلت جهتا التنسيق املشتركتني،  - ٢
  .لتمهيدية بطريقة بناءة ومنصبة على حتقيق النتائجشارك يف األعمال ا

كلمة رئيسية أدلت ا السيدة رظيكا كوماراسوامي، املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة   - باء
  لشؤون األطفال والرتاعات املسلحة

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

وأبدت التزامها بنظام روما األساسي خللقه وضوحاً مفاهيمياً عن عالج  عمل على طريق الالصمت كان مبثابة أوىل
و تسجيل األطفال كجنود أطفال، وإلرسائه أحكاماً إلعادة التأهيل طريق حتديد تفاصيل جرائم احلرب، كتجنيد أ

  .للتعويضات

                                                
)١(

   
)٢(

   



اً أكثر  مراحل الدعاوى املرفوعة أمام احملكمة يعترب وجهخمتلفوأكدت بأن حق الضحايا يف املشاركة يف   - ٤
ضاة حمفوظة، والقسم  وأكدت أنه ما دامت حقوق املدعى عليهم يف سالمة املقا.من أوجه نظام روما األساسي إبداعاً

اخلاص باين عليهم يف املشاركة والتعويض مسموح به ملساعدة الضحايا يف تنظيم متثيلهم القانوين أمام احملكمة، فإن 
  .ذلك يكون بالتأكيد خطوة إجيابية إىل األمام

 الذين يدلون كما أشارت السيدة كوماراسوامي إىل التحديات الصعبة املتمثلة يف كفالة سالمة الضحايا  - ٥
وأشارت يف هذا الصدد مع الرضى إىل التدابري املختلفة اليت اعتمدا احملكمة .  وكضحايا مشاركنيبشهادم كشهود

  .؛ وأبرزت يف هذا الصدديف هذا الصدد
ويف هذا الصدد . شددت السيدة كوماراسوامي على أن العدالة ينبغي أن تعىن أيضاً بتعويض وتأهيل الضحايا  - ٦
التعويضات اليت تقدمي لفقط ذا الصندوق ليس ه أن دوروالحظت . لضحاياصاحل الصندوق االستئماين لرت إىل اأشا

وشجعت على تعزيز . يصدر ا حكم من احملكمة، ولكنه دور سيكولوجي كذلك وتأهيل جسماين ودعم مايل
 أكب قدر من الدعم إىل الصندوق اجلهود الدولية لتطوير قدراته، وناشدت ذا اخلصوص مجيع الدول إىل تقدمي

  .االستئماين
وفيما يتعلق بوضع األطفال يف الرتاع املسلح بصفة خاصة، شددت على أن تعزيز جمتمع األطفال الضحايا   - ٧

كما أن إعادة دمج األطفال اجلنود مرة أخرى يف جمتمعام . مهم للغاية أيضاً خالل فترة التأهيل اليت تلي الرتاعات
. حافظة على مستقبلهم، وأوصت بأن يركز الصندوق االستئماين لصاحل الضحايا على هذه املسألةضروري للم

  .وباإلضافة إىل ذلك، شددت على احلاجة إىل برنامج حساس جنسانياً وأوضحت أنه أمر عاجل

  مناقشات حلقة النقاش  - جيم
واعد نظام روما األساسي خبصوص الضحايا دعي أعضاء احللقة إىل معاجلة القواعد االسترشادية الثالث من ق  - ٨

  :واتمعات املتأثرة، إىل جانب التحديات املصاحبة هلا
  مشاركة الضحايا وتعويضام، مبا يف ذلك محاية الشهود؛  )أ(
  ودور التوعية؛  )ب(
  .ودور الصندوق االستئماين للضحايا  )ج(

  :وكان أعضاء احللقة يتألفون من  - ٩
 النسائي مع ضحايا التآزريكا بيهامبا، املؤسسة املشتركة واملنسقة جلمعية السيدة جوستني ماس  )أ(

  )Synergie des Femmes pour les Victimes des violences Sexuelles(العنف اجلنسي 
   رين، رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا؛السيدة إليزابيث  )ب(
  ف؛السيدة كارال فريستمان، مديرة اإلنصا  )ج(
  السيد دافيد تولبريت، رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية؛  )د(
  السيدة بنتا مانصاري، مسجلة يف احملكمة اخلاصة لسرياليون؛  )ه(
  .السيدة سلفانا أربيا، مسجلة يف احملكمة اجلنائية الدولية  )و(



  .قيام بإدارة مناقشات احللقةوتوىل السيد إريك ستوفر مدير مركز حقوق اإلنسان يف جامعة بريكلي ال  - ١٠

  مشاركة الضحايا وتعويضام، مبا يف ذلك محاية الشهود  - ١
 عن السبب يف كون مشاركة الضحايا هامة إىل هذه الفريقأعضاء أحد افتتح املدير املناقشات بأن سأل   - ١١

  .الدرجة وما الذي ميكن أن تفعله احملكمة لتشجيع تلك املشاركة
 على أمهية مشاركة الضحايا واحلاجة إىل تعزيز وضع الضحايا كأصحاب مصلحة يف الفريقواتفق أعضاء   - ١٢

  .نظام روما األساسي وكمستفيدين منه
وأشارت السيدة أربيا إىل أن نظام روما األساسي كان عالمة بارزة يف تدعيم حقوق الضحايا بواسطة تدوين   - ١٣

 ضحية حىت اآلن بطلبات ٢٦٤٨فقد تقدم : آلن حقيقة واقعةوأكدت بأن هذا احلق أصبح ا. حقهم يف املشاركة
وأفادت بأن التجربة جتعل الضحايا يشعرون بأم .  منهم على إذن باملشاركة يف الدعاوى٧٧٠للمشاركة، وحصل 

 وأفادت كذلك بأن الدور الوحيد املتاح للضحايا يف. معترف ايستطيعون املسامهة يف إثبات احلقيقة وأن معانام 
اإلجراءات اجلنائية يف الكثري من النظم القانونية الوطنية هو دورهم كشهود، يف حني أن نظام روما األساسي ميكن 
الضحايا من املشاركة يف الدعاوى، وهو ما يعين أن مبقدورهم أن يقدموا وجهات نظرهم، عالوة على اإلعراب عن 

  .شواغلهم، مباشرة للقضاة حيثما تكون مصاحلهم قد تضررت
بصورة  احلديث علىوأشارت السيدة فريستمان إىل أن األمر كان يقتصر قبل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية   - ١٤

وأضافت بأن تطور .  عن ضحايا أكثر اجلرائم جسامة، إال أم يستطيعون اآلن التكلم عن أنفسهم بأنفسهمرئيسية
 من اعتبارهم جناة ويسمح هلم باملشاركة يف ضحايا بدالًالسوابق القانونية يعترف باجلنود األطفال السابقني ك

 وشددت كذلك على أمهية حتديد جمموعات حمددة مثل رابطات املرأة يف البلدان اليت ا حاالت من هذا .الدعاوى
اس القبيل، حبيث ميكن دعم جهود الضحايا للحصول على من ميثلهم قانونياً أمام حمكمة اجلنايات الدولية عن طريق أن

وأكدت، يف ضوء ذلك، على ضرورة دعم الوسطاء من زاوية اخلدمات اليت يقدموا للضحايا . يعرفوم ويثقون م
  .الذين حياولون املشاركة

 حقيقة أن نقل نظام روما األساسي للضحايا من هامش الدعاوى إىل قلبها يعترب تطوراًتولبريت وأبرز السيد   - ١٥
 من التحديات اليت يتعني ة الدولية ينبغي هلا أن حتتفي به، بيد أنه يطرح يف نفس الوقت عدداً يف العدالة اجلنائيثورياً

 على  يف اإلجراءات اجلنائية، مشدداًوأكد باملثل على أمهية إعطاء الضحايا صوتاً. معاجلتها أثناء مناقشات حلقة املناقشة
حايا أنفسهم، وإمنا بالنسبة ملا للمحكمة من سجل وتراث أن مشاركة الضحايا مسألة هلا شأا، ليس فقط بالنسبة للض

  .، عالوة على أمهيتها لنظام العدالة اجلنائية الدولية بصفة عامةتارخييني أيضاً
وتكلمت السيدة رين عن توقعات الضحايا وأبرزت املشاكل املخصوصة اليت تواجه الضحايا يف حيام   - ١٦

 النساء الاليت يعانني من العنف اجلنسي كتكتيك يف احلروب، عالوة على وأشارت على وجه اخلصوص إىل. اليومية
 وأكدت أمهية تشجيع املرأة على املشاركة وبذلك تضمن املرأة أن .معانان من الوصمة عندما يعدن إىل جمتمعان

  .تأيت النتائج يف صاحلها
قشة بوصفهم العيون واآلذان يف أرض الواقع، وأعربت السيدة ماسيكا بيهامبا، بناء على ما طرحه مدير املنا  - ١٧

عن انشغاهلا بشأن اإلجراءات املطولة، عالوة على عدد الضحايا املقبولني كمشاركني يف الدعاوى باملقارنة مع عدد 
وأفادت بأن الصدمات النفسية الناجتة عن اجلرائم املرتكبة ضد النساء تعترب مشكلة . الضحايا الذين تقدموا بطلبات



. وحقيقة أنه كان عليهم يف غالب األحيان أن يعشن جبانب من هامجوهن يزيد من حالة الصدمة لديهن. ةجسيم
  .هلذه اهلواجس بصورة مناسبةالتعويض وأضافت أن اتمع يتوقع أن تستجيب 

كمة وأثنت السيدة فريتسمان على قائمة التحديات الرئيسية فيما يتعلق مبشاركة الضحايا يف إجراءات احمل  - ١٨
  . على النحو الذي حدده مدير املناقشة؛ وقد استكمل مشاركون آخرون يف املناقشة مالحظاا

   حبقوقهمإحاطة الضحايا علماً  )أ(
 مع تضيق املسافة اجلغرافية بني احلكمة والضحايا يكون من  من أجل تدعيم وضع الضحاياهمت التأكيد على أن  - ١٩

 حبقهم يف املشاركة، مبا يف ذلك تزويدهم مبعلومات شاملة عن طابع ونطاق م علماًتقوم احملكمة بإحاطتهالضروري أن 
  .ساسي وقواعد اإلجراءات واإلثباتحقوقهم مبوجب نظام روما األ

  سبل احلصول على التمثيل القانوين  )ب(
ل االتصاالت، وقد  عالوة على مشاك،تبيان أن التحديات الرئيسية تتمثل يف نقص الوسائل املالية الكافيةمت   - ٢٠

جنمت تلك املشاكل عن عدم وجود املمثلني القانونيني عادة يف نفس بلد احملكمة، وأم عالوة على ذلك يضطلعون 
 ويف هذا . مناطق نائية غالب األحيان يفبأنشطتهم يف مدن موجودة على مسافة كبرية من الضحايا الذين يعيشون يف

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

  عملية تقدمي الطلبات  )ج(
بة اليت تثبت أهلية مقدم الطلب فيما يتعلق بالطبيعة املعقّدة لعملية الطلبات من حيث تقدمي املستندات املطلو  - ٢١

ومن أهم التحديات اليت جيب التصدي هلا يف هذا . ملركز الضحية، اقترح وضع إطار زمين لعملية تقدمي الطلبات
وذُكر يف هذا الصدد أيضاً أن تقدمي . الصدد جتنب إحساس الضحايا الذين يريدون املشاركة يف الدعوى باإلحباط

  . كثرياً يف هذه العملية أيضاًلقواعد الشعبية ميكن أن يساعداملساعدة على مستوى ا

  محاية الضحايا والشهود  - ٢
  .أبرز املشاركون يف الندوة األمهية القصوى لضمان محاية مناسبة للضحايا والشهود  - ٢٢
دعوى أمام وذكَّرت السيدة أربيا بأن حقوق الضحايا مبوجب النظام األساسي ال تقتصر على املشاركة يف ال  - ٢٣

وأكّدت على أن احلماية املناسبة للضحايا هي . احملكمة، وإمنا تشمل أيضاً احلق يف احلماية ويف احلصول على تعويض
؛ ومن مث فإن من األمور احليوية أن جتري عملية متكني  كضحايا أو شهودشرط أساسي ملشاركتهم يف الدعوى

ويف هذا السياق أوضحت السيدة أربيا . ة ال تعرضهم ألي خماطرالضحايا من طلب املشاركة يف الدعوى يف بيئة آمن
 تدابري حملية تعمل على التعاون لضمان احلماية والسرية للضحايا املشاركني وكذلك احلاجة إىل اختاذأيضاً ضرورة 

  .تعزيز التكامل، وهو من املبادئ األساسية للنظام األساسي لروما
 خربته يف احملاكم الدولية املخصصة أن السرية هي من املسائل الرئيسية اليت ت من واقعريوالحظ السيد تولب  - ٢٤

قوي لنقل الشهود الذين تتعرض حيام للخطر إىل أماكن وميكن أيضاً وضع برنامج . تضمن محاية مناسبة للشهود
نقل الشهود إىل أماكن ويف هذا الصدد، شدد على ضرورة أن تنضم الدول إىل اتفاقات . آمنة إذا عادوا إىل بلدام

ميكن للمحكمة  وأنه وأكّد يف هذا الصدد على ضرورة تنفيذ تدابري احلماية مبهنية عالية،جديدة اليت تربم مع احملكمة، 



وذكَر أيضاً أن وجود احملكمة على أرض . أن توسع خرباا من خالل التعاون مع الدول واحملاكم الدولية األخرى
. محاية الضحايا، وأشار يف هذا الصدد إىل أنه مت بالفعل إنشاء عدد من املكاتب امليدانيةالواقع مهم جداً لضمان 

  .وأضاف أن من الضروري أيضاً وجود تنسيق بني خمتلف أجهزة ووحدات احملكمة
وم للهجوأشارت السيدة مازيكا بيهامبا، إضافة إىل ذلك، إىل أمهية محاية الوسطاء الذين كثرياً ما يتعرضون   - ٢٥

  .بسبب املساعدة اليت يقدموا للمحكمة

  اإلرشاد امليدايندور   - ٣
 من أجل زيادة املعرفة باحملكمة لدى لإلرشاد امليداينأكد املشاركون يف الندوة على أمهية وجود برنامج جيد   - ٢٦

  .يق فهمهم هلا وطرق الوصول إليهاالشعوب املتأثرة وتعم
 للمحكمة هو عبارة عن تواصل يف االجتاهني بني احملكمة اإلرشاد امليداينج وأوضحت السيدة أربيا أن برنام  - ٢٧

 الربنامج أنشئ من أجل والحظت أن.  حمددة تتعلق باملالبساتاالتحب املتضررة اليت أمكنها إعالم احملكمةواتمعات 
 ا احملكمة، وذلك من خالل نشر ضمان إتاحة الوصول إىل العدالة للضحايا وللمجتمعات املتأثرة يف البلدان اليت تعمل

وأكّدت على . املعلومات املعدة بشكل يناسب اخللفيات اجلغرافية والثقافية للضحايا، وكذلك اجلرائم اليت تعرضوا هلا
وأكّدت . الدور اهلام الذي يقوم به الوسطاء، مثل الزعماء الدينيني وقادة اتمع، يف الوصول إىل الضحايا يف امليدان

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

  .الوصول الفعلي للجمهور املستهدف
واليت تستفيد من العمل الذي أدته  احملكمة اتقوم أنشطة اإلرشاد امليداين اليت ت إىل ريالسيد تولبوأشار   - ٢٨

 واحملاكم املختلطة ،(ICTR)  اجلنائية الدولية لروانداجلمهورية يوغوسالفيا السابقة واحملكمةاحملكمة اجلنائية الدولية 
كما أشار إىل أنه  اجلنائية ليوغوسالفيا ات املستفادة من احملكمةوأشار إىل اخلرب .(SCSL)  اخلاصة لسرياليونكاحملكمة

حينما أدركت احملكمة فقط أن ليس هلا تأثري كبري على أرض الواقع ووجدت كثري من املفاهيم اخلاطئة عن دور 
رشاد امليداين ووضع حينئذ مفهوم اإل. احملكمة، بدأ التجاوب مع جمموعات الضحايا واتمعات احمللية تسري يف اجتاهه

وأكد السيد تولبريت على أن اإلرشاد امليداين ليس دواء . ومت تدرجيياً القيام بأنشطة تضمن التوعية بأنشطة احملكمة
  . ملموساً على أعمال احملكمة بالنسبة للضحايا وأن يضفي معىنناجعاً وإمنا ميكنه أن يكون قوياً جداً

حديات اليت برزت أثناء املناقشة يف الندوة ميكن التصدي هلا من خالل وأكدت السيدة مانساري أن معظم الت  - ٢٩
وأبرزت أمهية الوصول إىل أضعف فئات السكان، خاصة األطفال والنساء، من خالل . لإلرشاد امليداين قويبرنامج 

 ميكن  غري احلكومية التعاون مع املنظمات احملليةأنوأشارت إىل . املعلومات املعدة خصيصاً بشكل يراعي احتياجام
أوضحت أيضاً أن اإلرشاد امليداين ال يركز وحسب على حقوق الضحايا، . أن يكون مفيداً للغاية لتحقيق هذا الغرض

بل يركز كذلك على احلق يف احملاكمة العادلة للمدعى عليهم، حيث أن هذا هو الطريق الذي جيعل احملاكمات عادلة 
وأخرياً الحظت أن إدارة توقعات الضحايا، الذين . ءات القانونية مقبولة يف اية األمرومتوازنة، مما جيعل نتيجة اإلجرا

. ميكن لعدد حمدود منهم أن يشارك يف أعمال احملكمة ميثل حتدياً حرجاً آخر يواجه احملكمة يف مسألة مشاركة الضحايا
 وإىل العدالة ،لطريقة اليت ينظر ا الضحايا إىل احملكمة على اسلبياًتلبية تلك التوقّعات فإن ذلك يؤثّر تأثرياً فإذا مل يتم 

  .اجلنائية الدولية بشكل عام



أن حقيقة وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أعربت السيدة مازيكا بيهامبا عن القلق من   - ٣٠
كمة بإنشاء مكتب ميداين يف رغم قيام احملأنشطة احملكمة ال تزال حتتاج إىل حتسني كبري للوفاء بتوقّعات الضحايا، 

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

 أساسي لوجود أنشطة فعالة وأكّد عدد من املشاركني يف الندوة على أن إتاحة التمويل املناسب هو شرط  - ٣١
  .للدعوة، ودعوا الدول األطراف إىل تقدمي الدعم إىل احملكمة لكي تستطيع الوفاء بواليتها يف هذا الصدد

  دور الصندوق االستئماين للضحايا  - ٤
 أوضحت السيدة رين أن املهام الرئيسية للصندوق االستئماين للضحايا هي توفري إعادة التأهيل البدين،  - ٣٢

 برناجماً يف ٣٤وذكرت أنه قد حتقق تقدم كبري بالفعل، حيث يوجد حالياً . واملساعدة السيكولوجية والدعم املادي
املنطقة الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف مشال أوغندا وكذلك يف مجهورية أفريقيا الوسطى، يستفيد منها 

ومع ذلك فهي تشعر بالقلق .  من األفراد بشكل غري مباشر٢٠٠ ٠٠٠ من األفراد بشكل مباشر وحنو ٤٢ ٠٠٠حنو 
 ا يف الصندوق االستئماين الذي يعتمد إىل حدإزاء عدم كفاية املوارد املالية، ومن مث تدعو الدول إىل زيادة مسامها

عدة ذات مغزى وكان هناك اتفاق عام على ضرورة إتاحة املزيد من املوارد من أجل تقدمي مسا. كبري على التربعات
  .للضحايا

 لدعم النساء الاليت كن ضحايا جلرائم جنسية حمددةوأشارت السيدة مازيكا بيهامبا إىل أمهية تنفيذ تدابري   - ٣٣
وقالت إن تلك املساعدات ال تزال يف رأيها غري كافية وجيب أالّ . ومن مث يعانني من الصدمات واإلحساس بالعار

 وذكَرت يف هذا الصدد أن منظمتها تقوم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مبساعدة .تقتصر على املساعدات املادية
  .النساء يف احلصول على عمل واالندماج يف اتمع احمللي

 بالتعويضات املتعلق اجلزء يشكّل بالضحايا اخلاص االستئماين الصندوق أنّ على  فرستمانالسيدة وشددت  - ٣٤
 املسامهة يف على الدول حثّت حمددة، وبصورة. األساسي روما نظام يف أصيالً زءاج اعتباره وينبغي احملكمة من

 اجلرائم مرتكيب حبوزة اليت األصول جتميد تتيح إجراءات اختاذ الصندوق االستئماين لزيادة موارده أيضاً حبيث ميكن
 احملكمة أنشطة الستكمال األمهية بالغ أمراً يعترب وطنية إجراءات اعتماد أن على أيضاً األضواء وسلطت. ومصادرا

 .الصدد هذا يف التكامل أمهية على كذلك التأكيدأربيا  السيدة وأعادت. الضحايا لدعم الدولية اجلنائية

 والوفود الفريق أعضاء بني التجاويب اجلزء  - دال
 روما نظام وجبمب للضحايا املمنوح الدور أمهية على املعنية واجلهات الدول  جانبمن التدخالت أكدت  - ٣٥

 يف احملكمة أنشطة تعزيز بزيادة الكفيلة السبل عن حمددة مقترحات كثرية وفود قدمت ذلك، إىل وإضافة. األساسي
 .املناقشة قيد الثالثة الرئيسية ااالت يف الضحايا موقف تقوية

 وأمهية مشاركتهم وضمان للضحايا املالئمة احلماية كفالة يف امليدانيني املوظفني دور أمهية الوفود أحد وأبرز  - ٣٦
 ومن احملكمة عمليات كافة تيسري يف امليداين الوجود هذا أمهية وإىل األنشطة تنسيق ضرورة إىل مشرياً ،اإلرشاد امليداين

 يف املستقبل يف احلكومية غري املنظمات به تضطلع أن ميكن الذي املتزايد الدور إىل آخر وفد وأشار. التحقيقات بينها
 .بالتوعية الصلة ذات احملكمة طةأنش



 التدابري وتشمل. الوطين الصعيد على املكتسبة اخلربة ضوء يف الضحايا مشاركة لزيادة مفصل اقتراح وقُّدم  - ٣٧
 برنامج وإعداد عام مدع إىل بالضحايا املباشر االتصال مهمة وإسناد القضائية للمعلومات مكاتب إنشاء املقترحة
 وأُشري. الضحايا جمموعات لدعم وأفرقه االجتماعي اال يف العاملني من أفرقة يتضمن لقضائيا الدعم بتقدمي خاص
 لتيسري سبالً الوفد هذا اقترح ذلك، إىل وإضافة. األنشطة هذه من ببعض يضطلع أن ميكن املدين اتمع أنّ إىل

 بالضحايا واالعتراف والعمل بالتعليم قتتعل تدابري الوسائل هذه وتشمل. واإلنصاف التعويض آليات من االستفادة
 .وتعويضهم

 إىل مشريةً سليمة، معاجلة لذويهم حدث ما" معرفة يف الضحايا حق "معاجلة أمهية على دولية منظمة وشددت  - ٣٨
 قيمة تكون قد اجلثث واستخراج الشرعية الطبية التحقيقات تتضمن أعمال من الدولية اجلنائية احملكمة به تقوم ما أنّ

 .الصدد هذا يف خاص بوجه ومفيدة

 يتعلق ما يف السابقة ليوغسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة جتربة من املستخلصة الدروس عن البعض واستفسر  - ٣٩
 أشار الصدد هذا ويف. احملكمة قاعة يف اجلرائم تلك مرتكيب وواجهن جنسية جلرائم ضحايا وقعن الاليت النساء بقضايا
 واألطفال النساء مصاحل محاية بغية وذلك والقضاة العامني املدعني لتوعية تدريب برنامج وضع أمهية ىلإت ريتولب السيد
 . بعد عن بالشهادات لإلدالء الفرصة إتاحة ينبغي ذلك، إىل وإضافة. كشهود بشهادام يدلون الذين

 السيدة وأشارت. التعويضات أنبش سياسة إعداد يف الدول به تقوم أن ميكن الذي الدور عن سؤال وأُثري  - ٤٠
 هذا يف بدور تقوم أن الدول بوسع أنّ على نفسه الوقت يف ووافقت تعويضات أية بعد متنح مل احملكمة أنّ إىلأربيا 
 .الصدد

. الوطين الصعيد على احلماية تدابري تنفيذ يف للمساعدة املتاح املايل الدعم عن الوفود أحد واستفسر  - ٤١
 األطراف ثالثي اتفاق يف يتمثّل أخرى أماكن إىل الشهود لنقل جديد ترتيب وضع متّ قد أنهبيا أر السيدة وأوضحت

 .الشهود إليها سينقل اليت والدولة االتفاق يف املشارك والبلد احملكمة بني يربم

 إسداء يف تتمثل إليه إضافية مهمة بإسناد اقتراح قُدم الضحايا، لصاحل اإلستئماين الصندوقب وفيما يتعلق  - ٤٢
 سلوك مدونة أو توجيهية مبادئ باعتماد للتعويض أنظمتها وتعزيز حتسني يف الراغبة للدول اإلرشادات وتقدمي النصح
 .املثال سبيل على

 .كافية مالية مبوارد بالضحايا اخلاص اإلستئماين والصندوق احملكمة دعم أمهية على التشديد متّ عام، وبوجه  - ٤٣

  االستنتاجات  - هاء
 للمضي واملقترحات والتحديات اإلجنازات فيها سرد أولية استنتاجات بتقدمي الفريق اجتماع املدير واختتم  - ٤٤
 .املستقبل يف قدماً

  اإلجنازات  - ١
 الصلة ذات األحكام أمهية على بقوة التأكيد وأعادت املدين واتمع األطراف والدول ،احملكمة أقرت  - ٤٥

  األساسي روما لنظام املبتكر الطابع تذا الوالية وعلى بالضحايا
 ويتضح. الضحايا مشاركة زيادة تستهدف إستراتيجية أعدت قد وهي اجلد مأخذ واليتها احملكمة وتأخذ  - ٤٦
  .القضائية آت اإلجراء يف وشاركوا احملكمة لدى دعاوى أودعوا الذين الضحايا عدد يف جلياً ذلك



  .خاصة تركيز برامج وأُعدت اإلرشاد امليداين أنشطة تكثيف ومتّ  - ٤٧
  .واضح تأثري هلا اليت برباجمه الضحايا رحب وقد بكفاءة يعمل وهو اإلستئماين الصندوق إنشاء متّ وقد  - ٤٨

  التحديات  - ٢
 .وإجراءاا احملكمة عن كافية معلومات إىل يفتقرون الضحايا الزال  - ٤٩

 على احلصول من شىت، ألسباب يتمكنون، ال الذين واألطفال النساء على خاص بوجه ذلك يصدق  - ٥٠
 .النائية املناطق يف يعيشون من على أيضا ذلك وينطبق. احملكمة عن معلومات

 وعن العملية عن واقعية غري توقعات الضحايا من كثري لدى يكون املعلومات، يف القصور هذا وبسبب  - ٥١
  .التعويضات

  .احملكمة مع تواصلوا الذين والشهود اياالضح لدى قلق مبعث ريب، دون األمن، ميثل  - ٥٢
  .الوسطاء دور يكتنف الغموض الزال  - ٥٣
  .حمدودا وموارده اإلستئماين الصندوق أمهية إبراز الزال  - ٥٤

  املستقبل يف قدماً املضي  - ٣
 .املتضررة احمللية واتمعات الضحايا مع املتبادل حتاورها لتعزيز مبتكرة سبالً احملكمة تستحدث أن ينبغي  - ٥٥

 أكرب بشكل ومواءمتها احملكمة ا تضطلع اليت اإلرشاد امليداين أنشطة من الفائدة من أوفر قسط حتقيق ينبغي  - ٥٦
 .الضحايا احتياجات مع

  .واألطفال النساء احتياجات لتلبية خاصة سياسة إعداد ينبغي  - ٥٧
  .والشهود الضحايا محاية تدابري من مزيد إىل حاجة مثّة  - ٥٨
  .الوسطاءب تتعلق شاملة اتلسياس من وضع اللمسات النهائية والتنفيذ احملكمة تنتهي أن ينبغي  - ٥٩
  .املوارد وبتخصيص االستراتيجي بالتخطيط وربطها امليدانية العمليات تعزيز ينبغي  - ٦٠
إذا كان ذلك  احلايل ملشروعه وتقييم رصد برنامج بتطبيق لقيامه اإلستئماين للصندوق التهنئة توجيه ينبغي  - ٦١

  .أكرب بصورة دورهيربز 
 يواصل أن إىل حباجة فهم. وحدهم الدرب هذا يف السريإال  فيها والعاملني احملكمة بوسع ليس اخلتام، ويف  - ٦٢

  .هلا وقيادم ودعمهم التزامهم -األطراف الدول أي– احملكمة أمر على القائمون
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