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  :تقرير املكتب عن عملية التقييم يف املؤمتر االستعراضي

  روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة الوارد يف نظامنظام التأثري 

 

  مقدمة  -ألف

منظمات غري حكومية وقوي من دول أطراف حاز على تأييد من شيلي وفنلندا، مقدم  على اقتراح ناءب  -١
روما األساسي النظام الوارد يف نظام تأثري " أن يكون موضوع  الدول األطرافالدورة الثامنة جلمعيةخمتلفة، قررت 

جدول أعمال  بنديف سياق من املواضيع األربعة الفرعية اليت ستناقش  موضوعاً "املتأثرةى الضحايا واتمعات عل
 ١٥قام املكتب يف اجتماعه الثامن عشر املعقود يف و. )١("" تقييم العدالة اجلنائية الدولية" املعنون املؤمتر االستعراضي

  .املوضوع للمؤمتر االستعراضيإلعداد هذا  تنسيق يتجهدين البل بتعيني هذين ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

فعالً يف تنفيذها تمعات احمللية ، وتشارك افريدةالتنفيذ والية احملكمة  حالياًجيري يف االقتراح، ذكر كما و  -٢
.  ملبدأ التكامل على الصعيد الوطين نتيجةةمباشرأو بطريقة غري احملكمة اليت تقوم ا إلجراءات لنتيجة سواء مباشرة 

الضحايا واتمعات عرفة مفهوم ومنظور ملؤمتر االستعراضي فرصة مثالية ملاليت سيقوم ا اعملية التقييم وستوفر 
مع  مثاين سنوات من بدء أنشطة احملكمة، عدعلى اعتماد نظام روما األساسي، وبماً إثين عشر عالعدالة بعد لاملتأثرة 

  .يف املرحلة املبكرة من أعماهلاال تزال  احملكمةمراعاة أن 

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

، الد األول، اجلزء الثاين، القرار )ICC-ASP/8/20ائية الدولية، منشور احملكمة اجلن( ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨
ICC-ASP/8/Res.6 ،  واملرفق الرابع٥الفقرة ، .   
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هو اهلدف األساسي من عملية التقييم فيما يتعلق ذا املوضوع يكون ح أن اقتراوترغب جهتا التنسيق يف   -٣
نظام النظام الوارد يف والتذكري بأمهية  بإتباع ج مشويل، يف املؤمتر االستعراضيتأثرة إشراك الضحايا واتمعات امل

عملية التقييم أيضا يف حتديد ااالت اليت وينبغي أن تسهم . أثرةضحايا واتمعات املتللحملكمة واروما األساسي 
 التابعة لجهات الفاعلةاإلجراءات اليت ميكن ل من إجراءمبا يف ذلك أي للمحكمة فيها، جيايب اإلتأثري تعزيز الميكن 

  . على الصعيد الوطينراءاتاإلج تعزيز هذه واصلة ملهاأن تتخذللدول وغري التابعة هلا 

   ٢٠١٠فرباير / شباط٣ يف الفريق العامل يف الهاي يف  اليت جرت املشاورات غري الرمسية  -باء

    الراهنلوضععن ااملنظمات غري احلكومية واحملكمة املقدمة من المية اإلع لعروضا  -١

نظام روما تأثري النظام الوارد يف  بشأنتني غري حكوميقدمة من منظمتني استمع الفريق العامل إىل عروض م  -٤
  .وجتارم يف هذا الصدداملتأثرة األساسي على الضحايا واتمعات 

اليت قامت بعثات السلسلة البعثة األوىل من ا نفذت أبال سالم بدون عدالة غري احلكومية ة نظماملأفادت و  -٥
/  اية كانون الثاينيفأثرة اتمعات املتوزيارة ميني مع الضحايا واملسؤولني احلكوإلجراء مقابالت أوغندا إىل ا 

الزيارة أن املسائل األربع اليت سيتم النظر تبني من و. رئيس اجلمعية ووفود أخرى مهتمة هذه البعثة وشارك يفيناير 
املتأثرة، عات نظام روما األساسي على الضحايا واتمتأثري  والتعاون، و،التكاملوهي فيها يف إطار عملية التقييم 

  . بشكل وثيقةتشابكموالسالم والعدالة 

 النظام الوارد يفتأثري املتعلقة بأمهية عملية التقييم  إىلؤسسة املعنية بتعويض ضحايا التعذيب املوأشارت   -٦
موقف الضحايا وأصحاب من شأن هذه العملية أن تعزز و. املتأثرةنظام روما األساسي على الضحايا واتمعات 

 تطوير نظام روما  مواصلة  وآراء الضحايا يفجتاربقد تسهم و. صلحة واملستفيدين من نظام روما األساسيامل
 ،املعين حبقوق الضحايامن خالل الفريق العامل دف املنظمة، و.  مثالًيف جمال التخطيط االستراتيجي، األساسي

إىل تسهيل تبادل وجهات النظر ، دوليةالوطنية والة كومياحلنظمات غري امل من ةبريجمموعة كشارك فيه بالفعل تالذي 
 استبيانعن طريق  الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا مجعوقد .  قبل انعقاد املؤمتر االستعراضيسألةحول هذه امل

يا روما األساسي على الضحاتقييم تأثري النظام الوارد يف نظام للمساعدة على  معلومات عممته على اجلهات املعنية
  .عات الضحاياومجم تيسري احلوار بني املنظمات غري احلكومية ووأدى االستبيان أيضاً إىل.  املتأثرةواتمعات

أربعة أجزاء من أن إىل فيه  أشار ،احملكمةب املسجلواستمع الفريق العامل أيضا إىل عرض قدمه نائب   -٧
 سم مشاركة وتعويض الضحايا بقلم احملكمة بتيسري ويقوم ق. ضحايااملتصلة بالالقضايا بمباشرة معنية احملكمة 

إبالغ الضحايا حبقوقهم، واملساعدة طريق  عنمشاركة الضحايا يف الدعاوى املرفوعة أمام احملكمة، يف مجلة أمور، 
مة  التابعة لقلم احملكوحدة التوعيةويهدف القسم باالشتراك مع .  القانوينهممتثيل املشاركة، وتنظيم تاطلبتقدمي يف 
وجها  ملقابالتاأن ة حىت اآلن وأثبتت التجرب. اقوقهتأثرة حب اتمعات املإعالمعمل احملكمة وبالوعي إذكاء إىل 

  .أثرةلوصول إىل الضحايا واتمعات املتلعلية افاألكثر الوسائل هي مباشرة عالم احمللية إلاط وسائومشاركة لوجه 
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 ةسؤولاملحدة الضحايا والشهود، تقوم ا والضحايا والشهود أن محاية إىل أيضاً املسجل  نائب شاروأ  -٨
فيما يتعلق و.  أمام احملكمةنثلوميللضحايا والشهود الذين الالزمة لوجستية الترتيبات العن توفري املشورة واختاذ أيضاً 

.  القانونينيهميا وممثليتقدمي الدعم واملساعدة للضحاهي أن واليته باملسجل نائب العام للضحايا، أفاد امي كتب احملمب
تقدمي املساعدة بكتب بتكليف املالدوائر الصادرة عن قرارات ال يف ضوء بانتظامحجم العمل يف املكتب وزاد 

  .هلمممثل قانوين مشترك اختيار حني إىل القانوين هم ومتثيلللضحايا القانونية 

 ٤,٩حىت اآلن إىل أن الصندوق تلقى  املسجل، أشار نائب لضحاياالصندوق االستئماين لبفيما يتعلق و  -٩
مشاريع يف مشال أوغندا ومجهورية الكونغو يورو منها تنفيذ  مليون ٢,٧وأتاحت .  دولة٢٤من اليني يورو م

 ضحية ١٨٧ ٠٠٠مباشرة و بطريقة  ضحية ٣٩ ٠٠٠واستفاد من هذه املشاريع طبقا للتقديرات . الدميقراطية
وجودها العملي بامليدان لصندوق االستئماين اأمانة كثفت  على حنو فعال، يتهاوألداء وال. بطريقة غري مباشرة

من  ٢٠٠٠مع للتأثري إجراء تقييم عن الصندوق االستئماين للضحايا وأعلن . لتنفيذينيشبكة من الشركاء اوأقامت 
. ونغو الدميقراطيةوغندا وشرق مجهورية الكأ يف مشال  من املشاريع املنفذة مشروعا٣٤ًمن املستفيدين املختارين 

التأهيل النفسي، والدعم إعادة  و، إعادة التأهيل البدين- ة األساسية الثالثته معلومات عن أنشطيجمع الصندوقوس
وستقدم . بني الصندوق االستئماين واحملكمة العالقة و،املقدم من الصندوقدعم لمن االضحايا توقعات ، واملادي

  .املؤمتر االستعراضيستبيان الذي عمم من قبل إىل واالالنتائج األولية هلذه الدراسة 

. )٢(الضحايافيما يتعلق بالنطاق للمحكمة واسعة الستراتيجية إىل اإلمن جانبه أشار مكتب املدعي العام و  -١٠
مجيع أحناء نطاقها الذي من احملتمل أن يشمل  طابعها الدائم، و-خصوصية احملكمةما تعنيه ستراتيجية وتصف اإل

 املعروضة األوىلقدمت القضايا  ، وكيف الضحاياشاركةفيما يتعلق مباستحداث قانون موضوعي جديد  والعامل،
وتؤكد . وسرعتهاسري اإلجراءات سن شاركة الضحايا، مع االحترام الكامل حلمل احملكمة أمثلة ملموسة على
أو تقدمي املعلومات الالزمة  ،كمة تقدمي التماس إىل احملثل تتخذ أشكاال عديدة، مقدستراتيجية أن املشاركة اإل

بطريقة تنفيذ هذه األحكام وتؤكد على ضرورة للحصول على مركز الضحية املشاركة أو الشاهد املشارك طوعياً، 
فإنه مجع أول جهاز للتعامل مع الضحايا، بالنظر إىل أنه على أنه أيضاً مكتب املدعي العام أكد و. واضحة ومتسقة

على الضحايا تأثري النظام املعمول به يف نظام روما األساسي بالتفصيل اليت تبني مات  هائلة من املعلوةكمي
، ملدعي العامإىل ا من النظام األساسي ١٥مبوجب املادة كثريون معلومات ضحايا ويرسل . تأثرةواتمعات امل

لشروع يف حتقيق من تلقاء باة من الدائرة التمهيدياإلذن املدعي العام ويقدمون أيضاً وجهات نظرهم عندما يلتمس 
  .)٣(ياًشهررسالة يف املتوسط  ١٢٢ ١٥ مبوجب املادة  املكتبتلقىييف هذا السياق، و. نفسه

                                           
     .ICC-ASP/8/45، ")إستراتيجية احملكمة املتصلة بالضحايا("تقرير احملكمة عن اإلستراتيجية املتصلة بالضحايا   )٢(  
  .٢٠٠٤أبريل /  منذ نيسان)٣(  
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   املقدمة من جهيت التنسيقورقة املناقشةباالستناد إىل نظر الوجهات تبادل   -٢

ورقة مناقشة بشأن "ن  بعنوا٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٨مؤرخة رقة مناقشة ا التنسيق وتجهقدمت   -١١
 "املتأثرةروما األساسي على الضحايا واتمعات الوارد يف نظام نظام التأثري  -ملؤمتر االستعراضييف اعملية التقييم 

 املؤمتر االستعراضي، علىألعمال التحضريية السابقة االستعداد لطرائق (النهج املقترح بشأن آراء الوفود والتمست 
  .للمناقشةاملوضوعية االت بشأن اوكذلك )  املؤمتر االستعراضييفوالنتائج املتوقعة والنظر يف املوضوع، 

  النهج املقترح  )أ(

يف  يف الدورة الثامنة املستأنفة اليت ستعقد حدد وتقررأن اجلمعية ست أن من املفهوم التنسيق اتجهالحظت   -١٢
 طرائق، الملؤمتر االستعراضياليت سيقوم ا التقييم عملية ابفيما يتعلق  ،٢٠١٠مارس /آذار ٢٥ إىل ٢٢الفترة من 

  :املتعلقة مبا يلي

  ؛للطريق إىل كامباال  االستعداد  )أ (

   ؛ النظر يف هذا املوضوع  )ب (

  . املتوقعة يف املؤمتر االستعراضينتائج  ال  )ج (

حسب ، يويوركالعامل يف نبالتشاور مع الفريق الهاي، يف الفريق العامل واقترحت جهتا التنسيق أن ينظر   -١٣
 الدورة لكي تنظر فيه ٢٠١٠مارس / أوائل آذارنتائج هذا البحث يفتقريراً بأن يقدم  الطرائق، ويف هذهاالقتضاء، 

  .ملستأنفة للجمعيةا

على سبيل املثال ال ، بنود اليت تنطوي عليهاطرائق والوألغراض املناقشة، عرضت جهتا التنسيق ثالث   -١٤
  .احلصر

   للطريق إىل كامباال للتحضريئق طرا  )ب(

  :من مرحلتني عملية التحضري تتكون اقترحت جهتا التنسيق أن   -١٥

النظر يف هذا اإلعداد تأنفة للجمعية طرائق حتدد الدورة املسحاليا، اجلارية يف املرحلة األوىل   ) أ (
  يف املؤمتر االستعراضي ؛ املوضوع 

ألعمال اتستمر من الدورة املستأنفة للجمعية، صادرة وجيهات وبناء على ت يف املرحلة الثانية،   )ب(
وتعد صيغتها النهائية من خالل لقاءات خمتلفة ينظمها أصحاب املصلحة  التحضريية املوضوعية

  .نيويورك، حسب االقتضاء\واجتماعات رمسية يعقدها الفريق العامل يف الهاي أو ت
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أن تبدأ املناقشات املوضوعية فعال كسبا للوقت فإنه يلزم ائق، يف حني أن املرحلة األوىل تركز على الطر  -١٦
  .يف هذه املرحلةوإن كان من غري املتوقع أن تنتهي ، حىت قبل الدورة املستأنفة

يف الهاي، ومبوجب هذا املقترح عام يف الفريق العامل التأييد وحاز النهج املقترح من جهيت التنسيق ال  -١٧
ئق ، وينبغي أن حتدد وتقرر الدورة الثامنة املستأنفة للجمعية طرامن مرحلتني لتحضرييةالعملية اينبغي أن تتكون 

 يف صيغتها النهائية يف ووضعها املوضوعيةمع مواصلة األعمال التحضريية ملؤمتر االستعراض، االستعداد للطريق إىل ا
  .مرحلة الحقة

  لنظر يف هذا املوضوعل طرائق   )ج(

عد تأوراق عن طريق هذا املوضوع على املؤمتر االستعراضي التنسيق أن يعرض اقترحت جهتا أوال ،   -١٨
  .نظام روما األساسيلتأثري النظام الوارد يف وتصورات الضحايا جتارب لخص، يف مجلة أمور، وتمسبقا 

 افيه يشارك ) املستوىةرفيع (حلقة نقاش ملناقشة يف املؤمتر االستعراضي يف شكلأن تتم اثانيا ، ينبغي   -١٩
  .املعنينيأصحاب املصلحة 

بالتعاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، ستنظم اجلانبية احملتملة، اليت تكون اللقاءات ثالثا، ينبغي أن   -٢٠
  .هذا املوضوع يف املؤمتر االستعراضيمعاجلة  ال يتجزأ من جزءاً

 .نسب للمناقشات الشكل األيه  النقاشحلقاتعلى أن الهاي يف  اتفاق عام يف الفريق العامل وجدو  -٢١
  . واحة أو حلقتني نقاش حلقةاحلاجة إىلستحدد النقاش هي اليت جماالت ولوحظ أن 

 ووجد. أساسا للمداوالت يف املؤمتر االستعراضيستكون ورقات اليت اللبت إيضاحات بشأن إعداد طُو  -٢٢
تعد جهتا قترح أيضا أن  وا.ددة ملناقشتها حتتوي على مواضيع حمواحدةوثيقة حتضريية إلعداد النطاق تأييد واسع 

، مع اآلخريناخلرباء واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة قدمة من املختلفة املجتميعاً للورقات  التنسيق
  .التركيز العام للموضوعباالحتفاظ دائما 

افية لتغطية  كليستراضي يف املؤمتر االستعات حلقة النقاش ناقشاملتوخاة ملالثالث اعات السولوحظ أن   -٢٣
اللقاءات اجلانبية اليت ستعقد بشأن هذا مجيع جوانب املوضوع بالتفصيل الالزم، ويف هذا الصدد، أشري إىل أن 

لقضايا اليت لن تتمكن حلقة النقاش رمسي لضمان النظر يف ينبغي أن تكون متصلة اتصاالً وثيقاً بالربنامج الاملوضوع 
 األحداث اجلارية وتقدمي تقرير إىل، ملتابعة تنظر يف تعيني مقرر هلذا املوضوع التنسيق أا وأفادت جهتا. من معاجلتها
  .حلقة النقاش

 مل حتدد هويتهمو، من املفهوم أم سيكونون على مستوى عال،  النقاشحلقةركني يف افيما يتعلق باملشو  -٢٤
وعالوة . حلقة النقاشللمشاركة يف ئماين للضحايا دارة الصندوق االستإجملس بدعوة أحد أعضاء ح ااقتروقدم . بعد

على أمهية وجهة وجرى التأكيد .  نظرهم يف املناقشاتة وجهميقدتلممثل للضحايا إضافة على ذلك، مت االتفاق على 
  .يف املؤمتر االستعراضي الضحايا وعلى أن ذلك سيشجعهم على املشاركة نظر
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  الستعراضيلنتائج املتوقعة يف املؤمتر الطرائق   )د(

   :قد تشمل هذه النتائج ما يليذا املوضوع ، و هلمعينة نتائج التنسيقاقترحت جهتا   -٢٥

 ذات الصلة، للقاءات، واحلقة النقاش إليها تالوثيقة اخلتامية مبا يف ذلك االستنتاجات اليت توصل  ) أ (
  ؛رار قمبارو

إعالن رفيع  نهائية للمؤمتر االستعراضي، الوثيقة اخلتامية اليت ستكون احملصلة الباإلضافة إىل  )ب (
الدول التزام العامة ويشري إىل بادئ امليؤكد من جديد ، أوسع نطاقاًإعالن يف إطار املستوى، رمبا 

  ملتأثرة؛الضحايا واتمعات ابفيما يتعلق ، السيما  نظام روما األساسيبالنظام الوارد يفاألطراف 

 من أجل إطالع اجلمهور يستعراضالؤمتر اإستراتيجية اتصاالت امليف نتائج عملية التقييم  إدماج  )ج(
قد تشمل و. أثرةاتمعات املتالذي تقوم به احملكمة من أجل عمل على العلى نطاق أوسع 
للصحفيني يف بلدان احلاالت، صحفيني، والسيما للمواد مثل صحائف الوقائع االقتراحات إعداد 

وفقاً للنظام الوارد يف نظام روما الضحايا وضوع مشاركة يف مملؤمتر االستعراضي قبل نظر ا
  .طبقا ملا يستجد أثناء املناقشاتمن كمباال األساسي، وحتديث هذه املواد 

واهلدف من ذلك هو . جلميع أصحاب املصلحة املهتمنيشاملة ومفتوحة عملية التحضري وينبغي أن تكون   -٢٦
  .ؤمتر االستعراضي يف املتأثرةإشراك الضحايا واتمعات امل

فيما  األجهزة القائمةعن طريق جلهات املعنية املختلفة إىل تنسيق مواقفها أن تسعى ينبغي وعند اإلمكان،   -٢٧
املشاركة يف الفريق العامل املعين املنظمات غري احلكومية الوطنية والدوليةمثل  ،تأثرةتمعات امليتعلق بالضحايا وا  

املعين  العامل هايقعن طريق فرميكن تنسيق املواقف فيما يتعلق باحملكمة،  و.)٤(حد ممكنحبقوق الضحايا، إىل أقصى 
ولسرعة التحضري، ميكن استخدام الدورات واالجتماعات غري الرمسية . فتوح جلميع أصحاب املصلحةبالضحايا، امل
  .نيويوركيف الهاي أو اليت يعقدها الفريقان العامالن رمسية الجتماعات الباإلضافة إىل ا

، واتفق على أن تكون  على حد سواءوأبديت يف الفريق العامل يف الهاي آراء تؤيد اإلعالن والقرار  -٢٨
ل منهما من املتوخي أن يأخذ املؤمتر بالنتيجتني معا باعتبار أن كيف اية املطاف، و. ملموسة وعملية املنحىالنتائج 

حافزا حلضور مشاركني سيكون ن اإلعالن وأرة على العمل ولوحظ أن القرار سيكون أكثر قد. خرىمكملة لأل
عالن اإلمفاده أن عن رأي كومية احلغري ات نظمإحدى املممثل ويف هذا الصدد، أعرب . املؤمترإىل  رفيعي املستوى

  .  يف املؤمترتهمكون حافزا ملشاركسيمبا يوفره من دور للوزراء وزاري ال

                                           
 برعاية اإلتالف من أجل إنشاء حمكمة جنائية دولية ١٩٩٧ الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا شبكة أنشئت يف عام  )٤(  

وتشمل اهليئات املنتسبة إليها منظمات غري حكومية من .  من اجلماعات واألفراد التابعني للمجتمع املدين٣٠٠وتضم حنو 
 أنظر املوقع. دان وكذلك منظمات غري حكومية دوليةأوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسو

http://www.vrwg.org.  
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وأشارت . مىت ينبغي التفاوض بشأاوالوثيقة اخلتامية صياغة بشأن كيفية اختاذ قرار ىل أنه يلزم إأشري و  -٢٩
ووضع أثناء أو بعد الدورة املستأنفة جهتا التنسيق إىل أنه ينبغي إعداد الوثيقة اخلتامية مسبقاً وينبغي أن تبدأ صياغتها 

  .مع مراعاة التطورات يف املناقشاتصيغتها النهائية يف املؤمتر، 

  : ما يلي تراح بأن تشمل النتائج األخرى احملتملةوقدم اق   -٣٠

  ملسامهة يف الصندوق االستئماين للضحايا؛ ااملتعلقة بااللتزامات   )أ(

املتأثرة، مثل الضحايا واتمعات باعتماد تشريعات تنفيذية وطنية فيما يتعلق باملتعلقة بلتزامات اال  )ب(
  ؛حلقيقة والعدل والتعويضاماية الضحايا وحتقيق التشريعات املتعلقة  حب

  .أثرةالضحايا واتمعات املتبما يتعلق تعلقة بإبرام اتفاقات خمصصة مع احملكمة فيااللتزامات امل  ) ج(

وأشري إىل أن . التعاون والتكامل، على التوايلمبوضوعي أيضا يرتبطان ن ين األخرييمن املفهوم أن اخليارو  -٣١
مع وأشارت جهتا التنسيق إىل أما سيواصالن االتصال . كس نتائج املناقشةأن تعينبغي تراتيجية االتصاالت إس

  .املمكنة بني املوضوعاتتآزر ، نظرا ألوجه ال األخرى لعملية التقييمجهات التنسيق

    املوضوعيةااالت للمناقشة  -٣

، "املتأثرةروما األساسي على الضحايا واتمعات الوارد يف نظام نظام التأثري "موضوع  تناول عند  -٣٢
احملكمة ونظام العدالة معاجلة ما تتوقعه الضحايا من  علىالتركيز بوجه عام يف املناقشات  اقترحت جهتا التنسيق

لعمل احملكمة يف النظام الوارد يف نظام روما  أثرةاتمعات املتالضحايا ووتصورات فضالً عن جتارب الدويل، 
  .اسييالس

واقترحت . شامل يف مجيع املراحل املتعلقة ذه العمليةحلفاظ على منظور جنساين مبكان ااألمهية ومن   -٣٣
على ااالت احملددة التالية، حيث يكون اهلدف هو حتديد السبل اليت املناقشة املوضوعية أن تركز جهتا التنسيق 

ما على الرامية على حتقيق العدالة  جراءاتاإلو اجلارية للمحكمة األعمالا تعزيز الوقع والتأثري الناجم عن ميكن 
  :يلي

التجارب والتوقعات املتصلة مبا يف ذلك ، العدلجتارب وتوقعات الضحايا يف احلصول على    )أ(
 باحلاالت ولكن ليس بالقضايا قيد احملاكمة، واحلاالت قيد التحليل والضحايا أومباشرة باحملكمة 
  ذات الصلة؛يف احلاالت غري 

  ؛، والتمكني وإعادة التأهيل،، وتضميد اجلراحيةكرامة الفردال   )ب(

  ؛ وتعزيزها وسيادة القانون بصفة عامة، وحقوق اإلنسان،قوقهم القانونيةحلالضحايا معرفة   ) ج(
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، السيما لتعويضيف العدالة وا الضحايا حبق، االعتراف الوطين  بوجه خاصالت بلدان احلايف  )د(
  .من الضحايا، مثل النساء واألطفالت حمددة موعا

ألثر اإلجيايب ا تعزيز اااالت اليت ميكن بتحديد ، من خالل احلوار، هو القيامواهلدف من هذه املناقشة   -٣٤
مراعاة قلة اخلربة ، مع تأثرةملاالضحايا واتمعات االستجابة لتوقعات روما األساسي ونظام   الوارد يفنظاملل

   . وعدم اكتمال دورة قضائية كاملة بعد،بة حىت اآلناملكتس

تصورات والتوقعات املتغرية للالوقع غري املباشر باشر أو املتأثري الأنه يعين إما على تأثري الوقع ووقد يفهم ال  -٣٥
  .العدالةالرامية إىل حتقيق إلجراءات ل

  :ات ما يلياملناقشوينبغي أن تشمل   -٣٦

 الصندوق بصفتهم مستفيدين مناحملكمة، مبا يف ذلك والضحايا تفاعل بني للختلفة املرق الط   )أ (
 أو هودكشاالستئماين للضحايا، من خالل التوعية أو املشاركة مباشرة يف اإلجراءات، 

يتم االستماع فيها إىل آراء وشواغل  وكذلك من خالل قنوات أخرى مشاركني مباشرين،ك
  الضحايا؛

 مرتبطني الذين كانوا ألطفال مثل الضرر على أرض الواقع، لملختلفة انواع األالتمييز بني   )ب (
  ؛ءاالعتدضحايا اواجلنس،  نوعجبماعات مسلحة، وضحايا العنف القائم على 

قائم الالعنف عن كسر جدار الصمت مثل اجلنس نوع من العنف القائم على احملددة وانب اجل  )ج(
لضحايا اجلرائم القائمة حتقيق العدالة أو ، نسايناجلردع العنف  وأعلى الفوارق بني اجلنسني، 

  على اجلنس؛ 

 اليف جم اتجارالسيما فيما يتعلق بالدروس املستفادة من احملاكم اجلنائية الدولية األخرى،   ) د(
  .نظام األساسي لكل منهااللتوعية والتعويض يف ا

ومع ذلك، أشري إىل . يت املقترحة للمناقشةت الاالاعلى مع جهيت التنسيق يف الهاي الفريق العامل ووافق   -٣٧
باإلضافة   أن يشمل،أوفقط بلدان احلاالت قتصر على وأن يهذه العملية ينبغي أن يكون أكثر تركيزاً نطاق أن 
أن تقتصر على بحلد من نطاق املناقشة اولوحظ أن اهلدف لن يكون السعي إىل . قيد التحليلاليت هي ، احلاالت إليها

مثل ظر يف مجيع فئات الضحايا االعتراف بأنه يصعب بسبب ضيق الوقت النت معينة من الضحايا ولكن جمموعا
ونظراً لضيق الوقت املتاح للموضوع يف املؤمتر وعالوة على ذلك، . الضحايا الذين ليست هلم صلة مباشرة باحلاالت

  .ضوعاتني املوجه التآزر القائمة ب أواألمهية مبكان االستفادة منمن االستعراضي، 
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  :إدراج االني اإلضافيني التالينياقترحت الوفود و  -٣٨

 االستئماين للضحايا، مبا يف ذلك قدرته على التفاعل مع الصندوق إعادة النظر يف عمل وأداء   ) أ (
  املنظمات غري احلكومية العاملة يف امليدان؛بعالقته  وتعزيزها، ووطنية للتعويضالنظمة األ

احلقيقة والعدل إىل الوصول من أجل االعتراف حبقوق الضحايا يف التزام الدول األطراف تعزيز   ) ب(
  .والتعويض

أن بالقائم بأعمال املدير التنفيذي ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا أفاد فيما يتعلق بالنقطة األوىل، و  -٣٩
 باالشتراك مع الس والشركاء لقاءيعتزم استضافة الدروس العملية املستفادة و عنورقة بإعداد  حالياً قوماألمانة ت
  .التنفيذيني

  .ضافة املنظور اجلنساين الشاملإبالوفود ورحبت   -٤٠

   االستنتاجات األولية  -جيم

تا جهاليت قامت ا زيارة الأثناء كذلك  ويف الهاييف الفريق العامل أجريت املشاورات اليت يف ضوء   -٤١
العديد من مع واملقابالت اليت أجريت أثناء الزيارة  ٢٠١٠فرباير /شباط ١٧ إىل ١١من ترة يف الفوغندا أ يف التنسيق

  .الستنتاجات األولية التالية لتنظر فيها اجلمعية  يف دورا الثامنة املستأنفة، تقدم جهتا التنسيق اأصحاب املصلحة

دورا اجلمعية يف وتعتمد ر وأن تقر، وينبغي من مرحلتنيالعملية التحضريية أن تتكون ينبغي   )أ(
األعمال ، بينما ستستمر االستعراضي ؤمترملاللطريق إىل االستعداد طرائق  املستأنفة الثامنة

  ؛ةالحقمرحلة يف صيغتها النهائية يف وضوعية وتوضع التحضريية امل

ح ، مع قيام متحدث رئيسي بافتتا للمناقشات أنسب شكليهاملستوى  ةالرفيعحلقة النقاش   ) ب(
  ؛اللقاء

  ؛مناقشتهااليت ستتم ددة احملواضيع املحتتوي على واحدة، وثيقة حتضريية وجد  ينبغي أن ت  )ج(

جتميعا لألوراق املختلفة اليت أعدها اخلرباء واملنظمات غري احلكومية  التنسيق تاجهميكن أن تعد   )د(
  ؛اإلبقاء على التركيز العام للموضوعخرين مع آلأصحاب املصلحة او

ضمان النظر  لرمسيالربنامج بال وثيقاًاتصاالً هذه املسألة ينبغي أن تتصل اللقاءات اجلانبية بشأن   )ه(
  ؛ من معاجلتهاحلقة النقاشتمكن تاملواضيع اليت مل يف 

  ؛حلقة النقاشألحداث اجلارية وتقدمي تقرير إىل ملتابعة الموضوع لمقرر ينبغي تعيني   )و(
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  :و كل العناصر التاليةالتقييم قيد البحث بعض أملوضوع  تشمل النتائج احملددة قد  )ه(

 بادئيؤكد من جديد امل، اًنطاقأوسع إعالن رفيع املستوى، رمبا كجزء من إعالن   ‘١’
فيما يتعلق نظام روما األساسي بالنظام الوارد يف الدول األطراف العامة والتزام 

  ،أثرةلضحايا واتمعات املتبا

  وضوع ، هلذا املخاصقرار   ‘٢’

  ؛واللقاءات  حلقة النقاشاستنتاجات تتضمن  ائية  ختامية ثيقةو  ‘٣’

  لصندوق االستئماين للضحايا ؛ التربعات لتشجيع الدول على النظر يف تقدمي املزيد من   ‘٤’

الشهود /لضحايافيما يتعلق باتشجيع الدول على النظر يف اختاذ تدابري، عند االقتضاء،   ‘٥’
   والتعويض ؛وكذلك لتحقيق احلقيقة والعدل، مثل محاية الضحايا، ثرةاملتأواتمعات 

مع احملكمة فيما يتعلق إبرام اتفاقات خمصصة واختاذ ترتيبات تشجيع الدول على   ‘٦’
  الضحايا واتمعات املتأثرة ؛ ب

  .يف إستراتيجية اتصاالت املؤمتر االستعراضينتائج عملية التقييم ينبغي أيضاً إدماج   ‘٧’

نظام روما النظام الوارد يف تطوير واصلة يف منتائج املشار إليها أعاله ال أن تسهمينبغي أيضا و
  .  مثالً للمحكمةالتخطيط االستراتيجيعملية يف ، األساسي

احلاالت املناقشة املوضوعية على ااالت احملددة التالية، مع التركيز على بلدان وينبغي أن تركز   )ح(
الدروس املستفادة من احملاكم اجلنائية الدولية قيد التحليل، مع مراعاة الت الراهنة أو احلا

  :األخرى

وتعزيز  العدلاحلصول على يف التأثري على توقعات الضحايا يف دور التوعية   ‘١’

  ؛معرفتهم حبقوقهم القانونية

ة أمهية االعتراف حبقوق الضحايا يف العدالالت، بلدان احلاعلى وجه اخلصوص، يف   ‘٢’

، وبوجه خاص بالنسبة مبا يف ذلك على الصعيد الوطين والتعويض، واملشاركة

  من الضحايا، مثل النساء واألطفال؛موعات حمددة 

يف استرداد كرامة األفراد الصندوق االستئماين للضحايا  إسهام يةاستعراض كيف  ‘٣’

،  فيهاعملهعزيز توااالت اليت ميكن ،  والتمكني وإعادة التأهيل وتضميد اجلراح 

ميكن يف هذا السياق، و. احلصول على مزيد من األموالعن طريق مبا يف ذلك 

  .لتعويضتعزيز النظم الوطنية لحتليل قدرته على 
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انظر (برناجماً إرشادياً مقترحاً للتقييم فيما يتعلق باملوضوع قيد البحث  التنسيقتقدم جهتا و  )ط(
وتالحظ .  أن التفاصيل واملتحدثني مل يتم حتديدمها بعدوتالحظ جهتا التنسيق). املرفق األول

على ، للنقاشمنفصلتني حلقتني جهتا التنسيق أيضاً أن مثة بديل، رهنا بآراء الوفود، هو وجود 
  . ويترك وقتا قليال للمناقشة،هذا اخليار حتديا إدارة علجين أن الوقت املتاح مالرغم 

   األعمال التنظيمية األخرى  -دال

 ويفالدورة املستأنفة للجمعية  بعدللتحضريات املوضوعية مين قشة اجلدول الزامنيف مرحلة الحقة يلزم س  -٤٢
  .يف ضوء نتائج الدورة املستأنفة املؤمتر االستعراضي، الطريق إىل

 واألنشطةتقدم جهتا التنسيق قائمة إرشادية وأولية للقاءات ، التحضري املوضوعيتيسري التنسيق العام وول  -٤٣
، وكذلك لإلسهامات اخلطية وورقات ٢٠١٠اليت يعتزم أصحاب املصلحة املختلفني القيام ا يف عام واملبادرات 

  ).انظر املرفق الثاين( اجلاري إعدادها فعالً أو اليت سيطلب إعدادها املعلومات األساسية

  



ICC-ASP/8/49 
 12 Page  

  املرفق ألول 

  برنامج إرشادي مقترح جللسة التقييم املتعلقة بالضحايا

  )يلزم التأكيد (٢٠١٠يونيه / حزيران٣    :ريخالتا

    )يلزم التأكيد (٠٠/١٣ - ٠٠/١٠(    :الساعة

  :حلقة نقاش بشأن تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة:  احلدث

  التحديات واحللول: دور التوعية يف توليد التأثري - 

 للعدالةمشاركة الضحايا والتعويض كعنصرين  - 

  )قد يكون فيلماً قصرياً( مقدمة من املتحدث الرئيسي    ١٥/١٠- ٠٠/١٠

  حلقة نقاش   ٠٠/١٢- ١٥/١٠

  مدير املناقشة      

  ممثل الضحايا واتمعات املتأثرة:  ١احملاور       

  ممثل اتمع املدين:  ٢احملاور       

  ممثل احملكمة اجلنائية الدولية:  ٣احملاور       

  ثل الصندوق االستئماين للضحايامم:  ٤احملاور       

  التجارب من احملاكم األخرى:  ٥احملاور       

  املنظور اجلنساين:  ٦احملاور       

  التأثري على الصعيد الوطين:  ٧احملاور       

 دقائق، يكملها بيان كتايب     ١٠سيطلب من احملاورين تقدمي عروض ال تتجاوز        
  .أن يتم تعميمه قبل املناقشةمن األفضل ) اًتصرولكن خم( أكثر مشوال قد يكون

  مناقشة ٤٥/١٢- ٠٠/١٢

  االستنتاجات ٠٠/١٣- ٤٥/١٢

  لقاء جانيب يف فترة الغذاء بشأن الصندوق االستئماين للضحايا ٠٠/١٥- ١٥/١٣

 إىل الدروس املستفادة من الصندوق االستئماين للضحايا، مائدة مستديرة للمناقشة استناداً ١٥/١٤- ١٥/١٣
  :مع تعليقات من

  ممثل جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  -   
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    ممثل أمانة الصندوق االستئماين للضحايا-   

  ممثل الضحايا واتمعات املتأثرة  -   

   اتمع املدينممثلو/ممثل  -   

    ممثل احملكمة-   

  مناقشة واستنتاجات ٤٥/١٤- ١٥/١٤

  ) طوال املؤمتر االستعراضيتستمر الفرصة إلعالن التعهدات (إعالن التعهدات  ٠٠/١٥- ٤٥/١٤
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  املرفق الثاين

 قائمة اللقاءات واألنشطة اجلانبية واملطبوعات

  اللقاءات، واألنشطة، واملبادرات

  لقاء جانيب حمتمل ينظمه الصندوق االستئماين للضحايا بشأن دور الصندوق وتأثريه؛  )أ(

قوق الضحايا استبياناً على الربيد االلكتروين يناير، عمم الفريق العامل املعين حب/ كانون الثاين١٥يف   )ب(
(listerv)             عضواً مـن    ٣٥٠ التابع للفريق العامل املعين حبقوق الضحايا الذي يشارك فيه أكثر من 

  بينهم منظمات تعمل مع الضحايا أو تركز على قضايا الضحايا يف بلدان احلاالت؛

  :فرباير/ شباط٢٠يناير إىل / كانون الثاين١٥من   )ج(

  :تخدم االستبيان كجزء من مبادرات اإلعالم والتوعية  للمؤمتر االستعراضي من جانباس

 مقاطعـة يف مشـال   ١٤املؤسسة املعنية بالضحايا يف أوغندا اليت يشارك فيها أعضاء من           - 
  أوغندا؛

منظمة غري حكومية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،        ()٥(رابطة السالم وحقوق اإلنسان     - 
  ؛) ومشال كيفويف إيتوري

  منظمات نسائية يف مشال مجهورية الكونغو الدميقراطية؛  - 

  :مايو/يناير إىل أيار/من كانون الثاين  )د(

االئتالف األوغندي من أجل احملكمة اجلنائيـة       /شبكة املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان      - 
 إىل أوغنـدا إلجـراء       ومنظمة ال سالم بدون عدالة، زيارات ملندويب الدول األطراف         )٦(الدولية

ويتوقع أن جيـرى    . مقابالت مع الضحايا، واتمعات املتأثرة، وأصحاب مصلحة آخرين معنيني        
املشاركون يف املشروع من الدولة واتمع املدين جلـسة إعالميـة كلقـاء جـانيب يف املـؤمتر                  

   ؛االستعراضي

  ؛بادرةفرباير، اشتركت جهات التنسيق يف هذه امل/ شباط١٧ إىل ١٠من   - 

                                           
)١(  

La Ligue pour la Paix et les Droits de l'Homme. 
  )٢ ( 

Human Rights Network/Uganda Coalition for the International Criminal Court
.  
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  :فرباير/ شباط١٧ إىل ١٥من   )ه(

عقدت حلقة عمل مشتركة بني املؤسسة املعنية بالضحايا يف أوغندا واملؤسـسة املعنيـة                - 
 مقاطعـة يف مشـال      ١٤بتعويض ضحايا التعذيب يف غولو، مشال أوغندا، شارك فيها أعضاء من            

حكومية من مجهورية الكونغـو     باشتراك منظمات غري    (أوغندا ملناقشة، يف مجلة أمور، االستبيان       
  ؛)الدميقراطية

  :أبريل/ نيسان٢١ إىل ١٩من   ) و(

حواراً دولياً "ستعقد املبادرات النسائية من أجل العدل بني اجلنسني، بالتعاون مبادرة نوبل النسائية 
 من اخلرباء يف الفوارق بني اجلنسني، وممارسني        ٩٠ و   ٨٠يشارك فيه ما بني     " للعدل بني اجلنسني  

انونيني نظريني وعمليني معنيني بالشؤون النسائية، ووسطاء السالم، واحلقوقيني، واملدافعني عن           ق
وسيحدد املشاركون االجتاهات اإلستراتيجية الالزمة     . حقوق املرأة، وجهات فاعلة رئيسية أخرى     

ستعداداً للمضي قدما بالعدل بني اجلنسني عن طريق تنفيذ واستخدام نظام روما األساسي واحملكمة ا
   ؛للمؤمتر االستعراضي

ستعقد املبادرات النسائية من أجل العدل بني اجلنسني أيضاً لقاءات جانبية أثناء املؤمتر االستعراضي   )ز(
  للناشطني املعنيني حبقوق املرأة والسالم يف بلدان احلاالت؛ 

أجل احملكمـة اجلنائيـة     االئتالف األوغندي من    /ستعقد شبكة املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان       )ح(
للمؤمتر جيمع بني اتمع املدين " سابقاً"الدولية يف األسبوع السابق النعقاد املؤمتر االستعراضي لقاء 
  واألفرقة العاملة املعنية بكل موضوع من مواضيع التقييم؛ 

  :يونيه/مايو إىل حزيران/أيار  )ط(

الف األوغندي من أجل احملكمـة اجلنائيـة        االئت/ستعقد شبكة املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان     
الدولية ومنظمة ال سالم بدون عدالة لقاء للمجتمع املدين يف ساحة الشعب الواقعة مبكان انعقاد               

  . املؤمتر االستعراضي

   ورقات املعلومات األساسية/اإلسهامات اخلطية

  تقرير الصندوق االستئماين للضحايا؛  )أ(

  لخص احلالة يف السنوات السبع املاضية؛تقرير حمتمل من احملكمة ي  )ب(

 ١٧ إىل ١٥تقرير من املؤسسة املعنية بالضحايا يف أوغندا بعد حلقة العمل اليت ستعقد يف الفترة من   )ج(
  فرباير بشأن تأثري احملكمة على الضحايا واتمعات املتأثرة؛/شباط

ن تأثري احملكمـة علـى الـضحايا        ورقة موضوعية من الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا بشأ          )د(
  واتمعات املتأثرة بناء على نتائج االستبيان؛
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ورقة حمتملة من املؤسسة املعنية بالضحايا يف أوغندا واملؤسسة املعنية بتعويض ضحايا التعـذيب                )ه(
بشأن تثري احملكمة على عملية السالم يف أوغندا والتشريعات ذات الصلة مثل مشروع قانون اجلرائم 

  الدولية ومشروع قانون ملصاحلة؛

بشأن تأثري احملكمة على الضحايا واتمعات املتأثرة يف    تقرير رابطة السالم وحقوق اإلنسان    /ورقة  )و(
االئـتالف  /شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، وتقرير شبكة املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان         

نظمة ال سالم بدون عدالة بشأن زيارات اليت قام ا األوغندي من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وم
  .مندوبو الدول إىل أوغندا

- - - 0 - - - 


