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ICC-ASP/13/Res.4القرار 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧نية عشرة املعقودة يفالثايف اجللسة العامة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/13/Res.4

والصندوق االستئماني وجبر األضرارالضحايا والمجتمعات المتضررة"قرار بشأن 
"للضحايا 

إن مجعية الدول األطراف،
ا إذ تشري ،RC/Res.2و،ICC-ASP/4/Res.3و،ICC-ASP/1/Res.6إىل قرارا

،ICC-ASP/12/Res.5و،ICC-ASP/11/Res.7و، ICC-ASP/10/Res.3و
على ضمان التنفيذ الفعال حلقوق الضحايا، اليت تشكل ركنًا أساسيًا يف نظام وقد عقدت العزم

روما األساسي،
تمعات املتضررة وإذ تؤكد من جديد على أمهية نظام روما األساسي بالنسبة إىل الضحايا وا

اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، نتيجة لتصميمه على مساءلة مرتكيب جرمية اإلبادة 
مما يسهم يف منع وقوعها،

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

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

تمعاإذ تؤكدللعدالة، ويف هذا الصدد،  ت املتضررة بصورة على أمهية محاية حقوق ومصاحل الضحايا وا
فعالة من أجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة اجلنائية الدولية جتاه الضحايا،

أن اجلرائم اليت تدخل يف االختصاص املوضوعي للمحكمة قد تؤثر على أعداد كبرية وإذ تالحظ
من الضحايا املستهدفني سواء بشكل فردي أو مجاعي،

دائية األوىل وضعت بعض املبادئ واإلجراءات املتعلقة جبرب بأن الدائرة االبتوإذ حتيط علماً 
األضرار يف "قرارها بشأن املبادئ واإلجراءات الواجبة التطبيق فيما يتعلق جبرب األضرار" يف القضية املرفوعة 

، وتالحظ أن البعض من هذه املبادئ ٢٠١٢آب/أغسطس ٧ضد توماس لوبانغا دييلو، بتاريخ 
جار،واإلجراءات حمل طعن 

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

الوضع املايل احلايل للصندوق االستئماين،
لس إدار وإذ تسلم من ٥٦ة الصندوق االستئماين للضحايا أن حيدد، وفقًا للمادة بأنه جيوز 

نظامه، ما إذا كان من الواجب أن ُتستكمل املوارد املتحصلة من مدفوعات اجلرب، وحتيط علمًا بالطلب 
لس لتعزيز احتياطي الصندوق جلرب األضرار، املقدم من ا

د االسرتاتيجية املنقحة للمحكمة فيما بالعمل اجلاري واملتواصل للمحكمة يف تنفيذ ورصترحب-١
يتصل بالضحايا وترحب باعتزام احملكمة استعراض هذه االسرتاتيجية حاملا تكتمل الدورة القضائية، عند 

االقتضاء؛
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بقلقها إزاء الصعوبات اليت تواجه احملكمة، يف بعض املناسبات، يف معاجلة الطلبات املقدمة تذكر-٢
باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لضمان أن تؤثر هذه وحتيط علماً ة يف اإلجراءات، من الضحايا بشأن املشارك

العملية بصورة إجيابية على تنفيذ ومحاية حقوق ومصاحل الضحايا يف إطار نظام روما األساسي بصورة 
فعالة؛

نب ، مبراجعة نظام تقدمي الطلبات من جا٢٠١٥على احلاجة إىل القيام، يف عام تؤكد من جديد-٣
لمشاركة يف اإلجراءات بغية ضمان استدامة وفعالية وكفاءة النظام، مبا يف ذلك إدخال أي لالضحايا 

لضحايا مبوجب نظام تعديالت ضرورية على اإلطار القانوين، مع احلفاظ يف الوقت نفسه على حقوق ا
ن أجل التخطيط ، ومالتنبؤعلىاألطراف واملشاركني وقدرةالقانويناليقنيدفروما األساسي،

إىل احملكمة أن تستكشف طرقاً لتنسيق عملية تقدمي الطلبات من وتطلبللضحايا،االستئماينصندوقلل
جانب الضحايا من أجل املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة، وبالتشاور مع مجيع اجلهات املعنية؛

وإذ تشري أيضا ية مشاركة الضحايا، مع التقدير باجلهود املبذولة لتحسني كفاءة وفعالحتيط علماً -٤
املكتب إىل أن يستكشف، عن طريق الفريق الدراسي املعين باحلوكمة التابع وتدعوالنهج اجلماعي، إىل

، احلاجة إىل إدخال أي ٢٠١٥هلا، مع االستناد إىل تقرير احملكمة، املطلوب أن تعده يف غضون عام 
ايا يف اإلجراءات؛تعديالت على اإلطار القانوين ملشاركة الضح

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

م األصلية للمشاركة يف اإلجراءات أمام وال سيما عندما يطلب منهم الوجود يف الهاي أو خ ارج بلدا
احملكمة؛

من املادة ١ضرورة أن تواصل احملكمة وضع مبادئ بشأن جرب األضرار مبا يتفق مع الفقرة تكرر-٦
إىل احملكمة أن وتطلب أيضابتقرير احملكمة بشأن هذه املسألة، وحتيط علما، من نظام روما األساسي٧٥

ا ه املبادئ على سبيل األولوية، و تواصل وضع مثل هذ عشرة تقريراً يف الرابعةأن تقدم إىل اجلمعية يف دور
هذا الشأن؛

ا للدول األطراف اليت ارُتكبت فيها جرائم تدخل ضمن والية احملكمة إىل اعتماد تكرر-٧ دعو
٤٠/٣٤ألمم املتحدة وتنفيذ أحكام بشأن الضحايا، حسب االقتضاء، مبا يتفق مع قرار اجلمعية العامة ل

املعنون "إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال ١٩٨٥لعام 
املعنون "املبادئ األساسية واملبادئ ٢٠٠٥لعام ٦٠/١٣٧السلطة"، وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

اكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنته
واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل" ومع الصكوك األخرى ذات الصلة؛

ا الدول األطراف اليت ارُتكبت فيها جرائم تدخل ضمن والية احملكمة إىل التصرف مبا ُتذكر-٨ بدعو
تمعات حبقوق حيقق التضامن مع الضحايا عن طريق القيام، يف مجلة أمور، بأداء دور نشط يف توعية ا

عنف القائم على نوع ة عامة، وضحايا العنف اجلنسي والالضحايا املشمولني بنظام روما األساسي بصور 
م يف اجلنس ميشهم ووصمهم، ومساعد ي فضًال عن الفئات الضعيفة األخرى بصورة خاصة، ومكافحة 

تمع  ويف جهودهم للمشاركة يف املشاورات، وتعزيز ثقافة املساءلة عن هذه عملية إعادة اندماجهم يف ا
اجلرائم؛

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

ا وأصوهلا، مبا يف ذلك االشرتاكات املقررة للدول األطراف، يف متويل األحكام الدول  باستخدام ممتلكا
الصادرة جبرب الضرر، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت يشغل فيها الفرد، أو يكون قد شغل أي منصب رمسي؛
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حملكوم عليه على أنه ملا كان حتديد وتعقب وجتميد أو حجز أي أصول مملوكة للشخص اتشدد-١٠
أمر ال بد منه لتحقيق اجلرب، فإن من األمهية مبكان أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق هذه الغاية، 
لكي تتمكن الدول املعنية والكيانات ذات الصلة من تقدمي املساعدة يف وقت مناسب وبشكل فعال 

إىل وتطلبنظام روما األساسي، من١٠٩، واملادة ٩٣(ك) من املادة ١، والفقرة ٧٥عمًال باملادة 
الدول األطراف الدخول يف اتفاقات أو ترتيبات أو أي وسائل أخرى طوعية لتحقيق هذا الغرض مع 

احملكمة؛
أن إعالن عوز املتهم لغرض تقدمي املعونة القانونية هو أمر ال صلة له بقدرة الشخص تؤكد جمدداً -١١

إىل احملكمة أن تواصل وتطلب كذلكتقرير احملكمة يف هذا الشأن، بوحتيط علماً املدان على تقدمي اجلرب، 
جهودها الرامية إىل وضع خطة يف هذا الصدد وأن تقدم تقريرًا عن ذلك وعن التطورات املوضوعية ذات 

ا الرابعة عشرة؛ الصلة إىل اجلمعية يف دور
بغي عند البت يف التصرف يف الغرامات أنه، وفقاً للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ينتؤكد جمدداً -١٢

أو يف ممتلكات احملكوم عليه أو أصوله املصادرة أن ُمتنح األولوية يف استخدامها ألغراض التعويضات؛
لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانة الصندوق على التزامهما املتواصل جتدد-١٣ تقديرها 

لس واوتشجعجتاه الضحايا،  نة على مواصلة تعزيز حوارمها اجلاري مع احملكمة والدول األطراف ماألا
تمع الدويل على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضًال عن املنظمات غري احلكومية، الذين  وا
يسامهون مجيعاً يف العمل القّيم الذي يقوم به الصندوق االستئماين للضحايا، وذلك لضمان زيادة حضوره 

اتيجي والعملي وتأثريه إىل أقصى حد وضمان االستمرارية واالستدامة لتدخالته؛االسرت 
الدول وتشجع٢٠١٧-٢٠١٤باخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة ترحب-١٤

ا لضمان التنفيذ السليم للخطة  األطراف واحملكمة والصندوق على تنسيق أنشطتها واألدوار اليت تقوم 
جناز األهداف اليت تتضمنها؛وإل
الدول واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات تدعو-١٥

األخرى إىل التربع للصندوق االستئماين للضحايا بالنظر أيضاً إىل حاالت اجلرب احملتملة، من أجل التمكن 
ايا زيادة كبرية، وتوسيع نطاق قاعدة املوارد، وحتسني من زيادة حجم أموال الصندوق االستئماين للضح

ملن قام منهم بذلك بالفعل؛وتعرب عن تقديرهاإمكانية التنبؤ بالتمويل؛ 
مبسؤولية جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب نظام الصندوق، يف السعي إىل تذّكر-١٦

ة تضمن احتياطيًا كافيًا من أجل تكملة أي قرارات جلرب إدارة موارد الصندوق املتأتية من التربعات بطريق
ا مبوجب واليته املتعلقة باملساعدة ا احملكمة، وذلك دون اإلضرار بأنشطته املضطلع  مبا ،الضرر قد تأمر 

يف ذلك األنشطة املمولة بواسطة تربعات خمصصة الغرض؛
ا الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات خمصصتدعو-١٧ ة للصندوق االستئماين، وفقًا ملقدر

وتعرب عن املالية، لغرض تعزيز احتياطي التعويضات، باإلضافة إىل أي تربعات منتظمة للصندوق، 
للدول اليت قامت فعالً بذلك؛تقديرها

إىل احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تراعي أدوار تطلب-١٨
سؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة عن احملكمة؛وم

مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي بغية ضمان ممارسة هذه تقرر-١٩
تمعات املتضررة لاحلقوق بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب  نظام روما األساسي بشأن الضحايا وا

بصورة مستدامة؛
ااملكتب مبواصلة النظر يف املسائل املتصلة بالضحايا، حسب االقتضاء أو تكلف-٢٠ ، عند نشأ

وذلك باللجوء إىل أي عملية أو آلية يراها مناسبة.


