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وي هزاران . است (ICC)پائولينا ماسيدا مشاور ارشد دفتر مشاوره عمومي قربانيان دادگاه جرائي بين الملل 

توماس  به رهبري نظامي كانگلس ، ، ICCدرست در اولين محاكمه  قرباني را كه در روندهاي قبل از دادگاه ،

طي مصاحبه اي در اواسط ماه آگوست، وي به ابداع عدالت . شركت كرده بودند، نشان داده بود  لوبانگا،

وي در مورد  اجتماعي باز اشاره كرد، اينكه چگونه مشاركت قربانيان طي سالها توسط دادگاه شكل يافته،

اينكه چرا اولين حكم اعالم شده توسط دادگاه مشاركت قربانيان  و بازنگري هاي ممكن  مشاركت قربانيان و 

اينكه چرا اولين حكم اعالم شده توسط دادگاه در مورد اصالحات باعث بروز چالشهايي مي شود، اظهار نگراني 

.كرد

 

  

. هستنديكي از محتكمه ها توسط دادگاه به پايان رسيد و دو مورد ديگر هنوز در حال اجرا : ويراگاال واكابي

و مشاركت آنها چيست؟ جنبه هاي مثبت پيرامون روش برخورد با مسائل قربانيان،

 

  

اول از همه، احتمال واقعي براي قربانياني كه در يك محاكمه شركت مي كنند، به معناي شنيده : پائولينا ماسيدا

در محاكمه . ه لوبانگا بوداين شايد اولين موفقيت براي قربانيان در محاكم. شدن صدايشان در طول روندها بود

لوبانگا قربانيان در مورد مسئله ضوذي مربوط به روندها با نماينده قانونيشن مشورت مي كردند و مي توانستند 

گاهي اوقات حتي ديدگاه هايي متفاوت از ديدگاه هاي دفتر دادستان . را نشان دهند نديدگاه ها و نگراني هايشا

(OTP) نقش قربانيان با دفاعيه يا افراد  مي كنم اين خيلي مهم است زيرا اغلب، ارائه مي كردند و من فرك

كه مورد نبود و زيرا قربانيان نقش مستقلي در روند » داديارهاي دوم«مثل نقش  ديگر به رسميت شناخته مي شد،

.دارند دارند و اين امر در طول محاكمه لوبانگا به وضوح نشان  داده شد

 

  

كه تصميمات اتخاذ شده در مورد مسائل اصلي مربوط به مشاركت قربانيان مصوب قدم مهم بعدي اين است 

از اين رو براي مثال روش مداخله در ارائه مدركي . نمونه اي شد براي محاكمه هاي ديگر ۱هيئت محاكمه اي 

توسط طرفين در مورد كاتانگا

 

يان مي اين كاري بود كه قربان. نوديجلو چوي و سپس در مورد بمبا دنبال شد-

توانستند طي روندهاي دادگاهي انجام دهند، روشي كه طبق آن مي توانستند با طرفين ديگر و با هيئت محاكمه 

.اينها عمدتاً تازگي مشاركت قربانيان در روند ها بودند. تقابل داشته باشند

 

  

 

   


