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 مقدمـة -أ ول

 

ه للمجين علهيم اذلين يعتقدون أ ن رضرًا حلق هبم من جراء ا حدى اجلرامئ  )احملمكة( يف اختصاص  ادلاخةلهذا الكتي ب موجَّ  وليةاحملمكة اجلنائية ادل

جراءات احملمكة و/أ و يف تقدمي طلب جلرب الرضر. م عند حترير هنويريم هذا الكتيب ا ىل مساعدة اجملين علهيم ومن يعاونو  ويرغبون يف املشاركة يف ا 

ذا اكنت دليمك تساؤلت تتعلق ابملعلومات الواردة يف ه طلبات املشاركة املوهجة ا ىل احملمكة اجلنائية ادلولية. بقسم ذا الكتي ب، يرىج التصال فا 

مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه وترد يف الصفحة ال خرية من هذا الكتيب التفاصيل اخلاصة ابلتصال. يف احملمكة اجلنائية ادلولية. 

طائفة من املواد ال عالمية املتعلقة ويصدر  ول ميكن ال جابة يف هذا الكتي ب عىل مجيع ال س ئةل املتعلقة ابحملمكة اجلنائية ادلولية.  م والتوعيةال عالقسم 

 ابحملمكة:

 :ما ييلالواثئق القانونية ال ساس ية للمحمكة اجلنائية ادلولية ومن 

  نظام روما ال سايس 

 ثبات  القواعد ال جرائية وقواعد ال 

  أ راكن اجلرامئ 

 لحئة احملمكة 

  لحئة مكتب املدعي العام 

 لحئة قمل احملمكة 

 يضا معلومات عن املواضيع التالية:وتتاح أ  

  نبذة عن احملمكة اجلنائية ادلولية 

 هيئة الرئاسة 

 الشعب القضائية 

 مكتب املدعي العام 

 اجملين علهيم أ مام احملمكة 

 قمل احملمكة 

 فهم احملمكة اجلنائية ادلولية 

 مكة.ومجيع هذه الواثئق متاح ابللغتني الانلكزيية والفرنس ية. وبعضها متاح أ يضا ابللغات احمللية الشائعة يف البدلان اليت تش تغل فهيا احمل

 

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
https://legal.un.org/icc/asp/1stsession/report/arabic/part_ii_a_a.pdf
https://legal.un.org/icc/asp/1stsession/report/arabic/part_ii_a_a.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/ElementsOfCrimesEng.pdf
http://archive.iccnow.org/documents/RegulationsCourt_Arabic.pdf
http://archive.iccnow.org/documents/RegulationsCourt_Arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RegulationsOTPAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RegulationsRegistryAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RegulationsRegistryAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/docs/ICCAtAGlanceEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/about/presidency
https://www.icc-cpi.int/about/presidency
https://www.icc-cpi.int/about/judicial-divisions
https://www.icc-cpi.int/about/judicial-divisions
https://www.icc-cpi.int/about/otp
https://www.icc-cpi.int/about/otp
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/VictimsEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/VictimsEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/about/registry
https://www.icc-cpi.int/about/registry
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf
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 معلومات عن احملمكة اجلنائية ادلولية  -اثنيا

 

 

 ؟احملمكة اجلنائية ادلولية مايه

 

نشاء  120، قررت 1998متوز/يوليو  17يف  يطاليا، ا  ويمتثل هدف احملمكة اجلنائية  دامئة.دوةل، خالل مؤمتر دويل عقد يف روما اب   حممكة جنائية دولية

 ني عن ارتاكب أ سوأ  اجلرامئ اليت تعرفها البرشية، واملساعدة بذكل عىل منع وقوع جرامئ من هذا النوع يف املس تقبل.ادلولية يف حماس بة ال فراد املسؤول

دانة.لوللمجين علهيم عدة أ دوار هامة أ مام احملمكة، مهنا املشاركة يف ال جراءات وتقدمي ط  ب للجرب يف حاةل ال 

د  “نظام روما ال سايس”دة بني ادلول تُعَرف ابمس وقد أ نشئت احملمكة اجلنائية ادلولية مبوجب معاه  احملمكة وطريقة معلها. هممةحتد ِّ

ذ أ صبحت دوًل أ طرافًا يف نظام روما ال سايس. 123، قبلت 2018وحىت أ يلول/سبمترب   دوةل من لك أ حناء العامل ابختصاص احملمكة ا 

نشاء حممكة جنائية دول  ية دامئة منذ امخلس ينيات بعد أ ن ُصدم العامل ابلفظائع اليت ارتكبت ا ابن احلرب العاملية ولقد اكن اجملمتع ادلويل يتدارس مسأ ةل ا 

ا مجيعا اكنت مؤقتة وُأقميت للنظر يف جرامئ دولية ارتكبت يف  الثانية. ومنذ التسعينيات، أ نشئت عدة حمامك جنائية دولية وخاضعة للتدويل، لكهن 

احملمكة اجلنائية ادلولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملمكة اجلنائية ادلولية لرواندا اللتان أ نشأ هام   وجه اخلصوصعىلومن هذه احملامك  حمددة. حالت وبدلان

 جملس ال من التابع لل مم املتحدة كتدبري من تدابري صون السمل وال من ادلوليني.

ملتحدة. ومل تنشأ  مبوجب قرار جمللس ال من التابع لل مم املتحدة بل أ نشئت واحملمكة اجلنائية ادلولية منظمة دولية مس تقةل ليست اتبعة ملنظومة ال مم ا 

ويقع مقرها يف لهاي هبولندا وأ نشأ ت ماكتب ميدانية يف ال ماكن اليت  .1998مبوجب معاهدة دولية متعددة ال طراف، يه نظام روما ال سايس لعام 

 جيري فهيا املدعي العام للمحمكة حتقيقات.

 

 اليت حتقق وتقايض بشأ هنا احملمكة اجلنائية ادلولية؟ ما يه اجلرامئ

 

 وهذه اجلرامئ يه: أ نشئت احملمكة اجلنائية ادلولية حملامكة ومعاقبة ال فراد املهتمني ابرتاكب جرامئ تبلغ من اخلطورة ما جيعلها متس العامل بأ رسه.

و  و عرقية أ  ثنية أ  و ا  متثل يف قتل جامعة قومية أ  و جسدي جس مي هبا، بنية : وت حلاق رضر عقيل أ  و ا  دينية، أ  ال ابدة امجلاعية

ياً  و جزئ ًا أ  هالاكً لكي هالكها ا   .ا 

خرى، اليت  نسانية ال  فعال الالا  اجلرامئ ضد ال نسانية: من قبيل جرامئ القتل العمد والتعذيب والاسرتقاق والاغتصاب وال 

يا و مهنجي عىل املدنيني معاًل بس  نطاق أ  طار جهوم واسع ال و منظمة.ترتكب يف ا   سة دوةل أ 

 

ُرتكب عىل نطاق  : و الزناعات املسلحة ادلاخلية، ول س امي عندما ت ُرتَكب خالل احلرب أ  عامل حمظورة ت ويه أ  جرامئ احلرب
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مية لتفاقيات جنيف وغريها من القواعد املعرتف هبا  ياسة عامة، من قبيل الانهتااكت اجلس  و س  و نتيجة خلطة أ  واسع أ 

عامل يا للقيام ابل  عامل  العدائية املسلحة. دول شخاص اذلين ل يقومون بدور فعيل يف ال  وتشمل اجلرامئ املرتكبة ضد ال 

عامل العدائية،  تخداهمم يف ال  و طوعيًا واس  ًا أ  لزامي طفال ا  هداف املدنية، والهنب، وجتنيد ال  العدائية، والهجوم عىل ال 

نية. ميية وادلي  وتدمري املؤسسات التعل

 

و من توجيه هذا : ق  و العسكري لدلوةل أ  يام خشص ما، هل وضع ميكنه فعال من التحمك يف العمل الس يايس أ  جرمية العدوان

و بدء تنفيذ معل عدواين. ويشلك العمل  عداد أ  و ا  طابعه وخطورته ونطاقه، انهتااك  حبمك، العدواينالعمل، بتخطيط أ 

مم املتحدة.  واحضا مليثاق ال 

 

ِّفت يف نظام روما ال سايس.ويرد أ دانه املزيد من التفاصيل ع  ن هذه اجلرامئ، كام ُعر 

ومن اجلدير ابذلكر أ نه جيوز للمحمكة اجلنائية ادلولية أ ن حتقق وتقايض بشأ ن جرامئ الاغتصاب وغريها من جرامئ العنف اجلنيس، من قبيل  

كراه عىل البغاء، وامحلل القرسي، والتعقمي القرسي، والاسرتقاق ، مبا يف ذكل الاجتار ابلنساء والفتيات. وميكن أ ن تشلك الاس تعباد اجلنيس، وال 

ابدة جامعية.  هذه ال فعال جرامئ ضد ال نسانية وجرامئ حرب بل وجرمية ا 

 

 

ِّفت يف نظام روما ال سايس   اجلرامئ اليت تندرج يف نطاق اختصاص احملمكة اجلنائية ادلولية، كام ُعر 

 

 ال ابدة امجلاعية

هالاكً لكيًا أ و جزئيًا.وتشمل أ فعاًل معينة ترت ثنية أ و عرقية أ و دينية، بصفهتا هذه، ا   وتمتثل هذه ال فعال فامي ييل: كب بقصد ا هالك جامعة قومية أ و ا 

 قتل أ فراد امجلاعة 

 ا حلاق رضر جسدي أ و عقيل جس مي بأ فراد امجلاعة 

 هالكها الفعيل لكيا أ و جزئيا  ا خضاع امجلاعة معدا ل حوال معيش ية يقصد هبا ا 

  تدابري تس هتدف منع ال جناب داخل امجلاعةفرض 

 .نقل أ طفال امجلاعة عنوة ا ىل جامعة أ خرى 
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 اجلرامئ ضد ال نسانية

 

وهذه ال فعال  وتشمل أ فعاًل معينة ترتكب يف ا طار جهوم واسع النطاق أ و مهنجي موجه ضد أ ية مجموعة من الساكن املدنيني، وعن عمل ابلهجوم.

 احملظورة يه التالية:

  قتل العمدال 

 ال ابدة 

 الاسرتقاق 

 الساكن أ و النقل القرسي للساكن  ترحيل 

 السجن 

 التعذيب 

 عىل مثل هذه ادلرجة من اخلطورة الاغتصاب وأ ي شلك أ خر من أ شاكل العنف اجلنيس 

  اضطهاد أ ية جامعة حمددة من الساكن 

 الاختفاء القرسي لل شخاص 

 جرمية الفصل العنرصي 

 نسانية ال خرى ذات الطابع املامثل اليت تتسبب معدا يف معاانة شديدة أ و يف أ ذى خطري يلحق ابجلسم أ و ابلصحة البدنية أ و  ال فعال الالا 

 العقلية.

 جرامئ احلرب

 

 الزناعات املسلحةويه ال فعال اليت تنهتك قوانني احلرب املعرتف هبا دوليًا وغريها من ال فعال احملظورة يف الزناعات املسلحة؛ وينطبق هذا عىل 

 ادلولية بني ادلول والزناعات املسلحة غري ادلولية من قبيل احلروب ال هلية.

 وتشمل ال فعال احملظورة يف الزناعات املسلحة ادلولية ال فعال التالية: 

  1949أ ب/أ غسطس  12الانهتااكت اجلس مية لتفاقيات جنيف املؤرخة 

 القتل العمد 

 نسانية  التعذيب أ و املعامةل الالا 

  حلاق أ ذى خطري ابجلسم أ و ابلصحةتعمد ا حداث  معاانة شديدة أ و ا 
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 حلاق تدمري واسع النطاق ابملمتلاكت والاستيالء علهيا دون أ ن تكون هناك رضورة عسكرية تربر ذكل وابخملالفة للقانون وبطريقة عابثة  ا 

 بعاد أ و النقل غري املرشوعني أ و احلبس غري املرشوع  ال 

 دنيني أ و ضد أ فراد مدنيني غري مشرتكني بصورة مبارشة يف ال عامل العدائيةتوجيه الهجامت معدا ضد الساكن امل 

  كراه عىل البغاء، أ و امحلل القرسي، أ و التعقمي القرسي، أ و أ ي شلك أ خر من أ شاكل العنف الاغتصاب، أ و الاس تعباد اجلنيس، أ و ال 

 اجلنيس 

 الزناعات املسلحة غري ادلولية عال التالية املرتكبة ضد أ شخاص ل يقومون بدور فعيل يف ال عامل العدائية:ال فوتشمل ال فعال احملظورة يف 

 القتل العمد 

 التشويه واملعامةل القاس ية والتعذيب 

 أ خذ الرهائن 

 املدنيني الساكن ضد جهامت توجيه تعمد 

 خلريية، وال اثر التارخيية، واملستشفياتتعمد توجيه جهامت ضد املباين اخملصصة لل غراض ادلينية أ و التعلميية أ و الفنية أ و العلمية أ و ا 

 الهنب 

 الاغتصاب أ و أ شاكل أ خرى من العنف اجلنيس 

 لزاميًا أ و طوعيًا يف جيش أ و  يف جامعة مسلحة أ و اس تخداهمم يف ال عامل العدائية. جتنيد ال طفال دون اخلامسة عرشة من العمر ا 

 

 جرمية العدوان

 

قلميية أ و اس تقاللها الس يايس أ و بأ ي صورة هو اس تعامل القوة امل ‘‘ العمل العدواين’’ بل دوةل ما ضد س يادة دوةل أ خرى أ و سالمهتا ال  سلحة من قِّ

 أ خرى تتناىف مع ميثاق ال مم املتحدة.

عالن حرب أ و بدونه، وذكل وفقًا ـطبق صفــ وتن   3314لقرار امجلعية العامة لل مم املتحدة ة العمل العدواين عىل أ ي معل من ال عامل التالية، سواء اب 

 :1974ال ول/ديسمرب  اكنون 14املؤرخ  (29-)د

 قلمي دوةل أ خرى أ و الهجوم عليه، أ و أ ي احتالل عسكري، ولو اكن مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو  قيام القوات املسلحة دلوةل ما بغزو ا 

 مض ل قلمي دوةل أ خرى أ و جلزء منه ابس تعامل القوة؛ الهجوم، أ و أ ي أ و

 قلمي دوةل أ خرى ابلقنابل، أ و اس تعامل دوةل ما قلمي دوةل أ خرى؛ قيام القوات املسلحة دلوةل ما بقصف ا   أ ية أ سلحة ضد ا 

 رضب حصار عىل موائن دوةل ما أ و عىل سواحلها من جانب القوات املسلحة دلوةل أ خرى؛ 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_ph_a.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_ph_a.pdf
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 وةل ما مبهامجة القوات املسلحة دلوةل أ خرى؛قيام القوات املسلحة دل 

 البحرية أ و اجلوية أ و ال سطولني البحري واجلوي دلوةل أ خرى؛ قيام القوات املسلحة دلوةل ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أ و 

 قلمي دوةل أ خرى مبوافقة ادلوةل املضيفة، عىل وجه يتعارض مع الرشوط اليت ينص  قيام دوةل ما ابس تعامل قواهتا املسلحة املوجودة داخل ا 

 علهيا التفاق، أ و أ ي متديد لوجودها يف ال قلمي املذكور ا ىل ما بعد هناية التفاق؛

 قلميها حتت ترصف دوةل أ خرى بأ ن تس تخدمه هذه ادلوةل ال خرى لرتاكب معل عدواين ضد دوةل اثلثة؛  سامح دوةل ما وضعت ا 

 رسال عصاابت أ و جامعات مسلحة أ و قوات مرتزقة من جانب دوةل ما أ و ابمسها تقوم ضد دوةل أ خرى بأ عامل من أ عامل  غري نظامية أ و ا 

 القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث تعادل ال عامل املعددة أ عاله، أ و اشرتاك ادلوةل بدور ملموس يف ذكل.

ل يرسي ا ل عىل ادلول ال طراف يف احملمكة اجلنائية ادلولية اليت  نفاذها ، لكن2018متوز/يوليه  17يا يف وقد دخلت جرمية العدوان حزي النفاذ رمس  

هأ و وافقت عليصدقت عىل تعديل نظام روما ال سايس .( ASP/16/Res. 5-ICC )املتعلق جبرمية العدوان انظر 

املدعي  فهيايرشع اليت  التحقيقاتعن طريق ال حالت اليت تقوم هبا ادلول أ و  ،بشأ ن جرمية العدوانولن متارس احملمكة اجلنائية ادلولية اختصاصها 

 تقبهل.فامي يتعلق ابدلول ال طراف يف احملمكة اليت مل تصدق عىل التعديل املتعلق جبرمية العدوان أ و  ،العام للمحمكة من تلقاء نفسه

 

 مىت جيوز للمحمكة اجلنائية ادلولية التحقيق واملقاضاة؟

 

 احلرب واجلرامئ ضد ال نسانية وجرمية ال ابدة امجلاعية عندما يرتكهبا:  لمحمكة اجلنائية ادلولية التحقيق يف جرامئل جيوز

   2002متوز/يوليه  1بعد  

 قلمي دوةل طرف، أ و  مواطن من دوةل طرف، أ و تُرتكب يف ا 

 ا حييل جملس ال من التابع لل مم املتحدة حاةل ا ىل احملمكة أ وعندم 

  طرف اختصاص احملمكة قبول خمصصا.غري عندما تقبل دوةل 

ولها رشوط اختصاص خاصة هبا )انظر  2018متوز/يوليه  17وللمحمكة اجلنائية ادلولية اختصاص عىل جرمية العدوان اليت دخلت حزي النفاذ يف 

 أ عاله(.

بواجب التحقيق  يف املقام ال ولل أ ن حتل حمل نظم العداةل اجلنائية الوطنية اليت تظل حتتفظ حملمكة أ ن تكون حممكة والغرض من ا املالذ ال خري 

ذا اكنت ادلوةل غري راغبة أ و غري قادرة عىل القيام بذكل. و  ل ا  نص عليه هذا ما ت بشأ ن تكل اجلرامئ واملقاضاة علهيا. وابلتايل فا ن احملمكة ل تتدخل ا 

 من نظام روما ال سايس رصاحة. 17املادة 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res5-ara.pdf
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 من اذلي جيوز للمحمكة اجلنائية ادلولية أ ن تقاضيه؟

 

ول تقايض احملمكة ال شخاص اذلين مل يكونوا قد بلغوا الثامنة عرشة من العمر  ، ل ادلول أ و املنظامت أ و احلكومات. حتامك احملمكة اجلنائية ادلولية ال فراد

 رمية املدع  ارتاكهبا.وقت ارتاكب اجل

القسط ال كرب من فس ياسة املدعي العام للمحمكة تقيض ابلرتكزي عىل ال فراد اذلين يتحملون  حتامك احملمكة لك من يرتكب اجلرامئ الواردة أ عاله. ول

 املسؤولية عن تكل اجلرامئ املرتكبة يف أ ي حاةل يتوىل التحقيق فهيا.

فالرؤساء وأ عضاء الربملان واملسؤولون احلكوميون وقادة حراكت المترد مجيعهم جتوز حمامكهتم  نائية ادلولية حبمك مركزه؛ول حصانة ل حد أ مام احملمكة اجل 

مرته. كام أ ن  أ مام احملمكة اجلنائية. ويف ظروف معينة، ميكن أ ن حُيمَّل خشص يف موقع سلطة املسؤولية عن جرامئ ارتكهبا من يعملون حتت قيادته أ و ا 

 اذلين يرتكبون اجلرامئ املنصوص علهيا يف نظام روما ال سايس تنفيذا ل وامر رؤساهئم ل يمتتعون ابحلصانة من املقاضاة أ مام احملمكة. ال شخاص

 

 ما يه املراحل اليت متر هبا ا جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية؟

 

دانته، يمتثل غرض ال جراءات القضائية دلى احملمكة يف ضامن التحقيق واملقاضاة  ذا ثبتت ا  يف الادعاءات املتعلقة ابجلرامئ اجلس مية، ومعاقبة املهتم، ا 

جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية عدة مراحل يه: وفقًا لنظام روما ال سايس.  وتتضمن ا 

  ذا اكن املدعي العام للمحمكة اجلنائية ادلول ية س يحقق يف حاةل معينة ميكن أ ن ترك ِّز هذه املرحةل عىل الَبت ِّ فامي ا  و  مرحةل ادلراسة ال ولية:

 كبت فهيا جرامئ تندرج يف اختصاص احملمكة.تكون قد ارتُ 

 :  ويرُشع يف هذه املرحةل عندما يقرر املدعي العام رمسيا فتح حتقيق يف حاةل يف أ عقاب ادلراسة ال ولية، من أ جل مجع ال دةل مرحةل التحقيق

 وحتديد اجلرامئ املرتكبة واملسؤول عهنا.

  :  ذا اكن ينبغي ا صدار أ مر ابلقبض عىل خشص أ و عدة أ شخاص، وعند و متثل هذه املرحةل الفرتة اليت تقرر فهيا احملمكة ما ا  المتهيديةةلاملرح

ليه املدعي العام. ها ا  قرار الهتم اليت يوهج ِّ ذا اكن ينبغي ا   القبض عىل الشخص وتقدميه ا ىل قضاة ادلائرة المتهيدية، ما ا 

  :  تشمل هذه املرحةل حمامكة ال فراد املهتمني ابرتاكب جرامئ تندرج يف اختصاص احملمكة، ويف هنايهتا يدان املهتم ابرتاكب و الابتدائيةاملرحةل

ليه  ذا مل يقتنع القضاة يف حقه لعقوبةوينطق اباجلرمية )أ و اجلرامئ( املنسوبة ا  دانة املهتم اقتناعا ل يطاهل شك معقول، استنادا  أ و يربأ  مهنا، ا  اب 

  ال دةل املدىل هبا.ا ىل

  : .ذا طعن الطرفان يف نتيجة احملامكة، فا ن مرحةل الاس تئناف يه املرحةل اليت يصدر فهيا احلمك الهنايئ وميكن أ يضًا أ ن  ا  الاس تئنافمرحةل

ذا اس تنتج قضاة دائرة الاس تئناف أ ن قضاة ادلائرة الابتدائية أ سا دانة أ و الرباءة، ا  ؤوا تطبيق القانون أ و تنقض دائرة الاس تئناف حمك ال 

 ارتكبوا غلطا جوهراي يف الواقع.
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  :  دانة، جيوز لدلائرة الابتدائية ا صدار ذا اكن الشخص املدان يف حاةل ال  لفائدة اجملين علهيم ضد الشخص املدان. وا   أ مر ابجلرباجلربمرحةل

ذا اكن ”) الرضر غري قادر عىل جرب ىل “معوزاأ ي ا  نه جيوز أ ن يُطلب ا   يسامه مسامهة تمكيليةأ ن  الصندوق الاستامئين للمجين علهيم(، فا 

ال مر جبرب ال رضار حىت يتلق  اجملين علهيم شالك من أ شاكل الانتصاف. ويف خالل هذه املرحةل، وتبعا لنوع اجلرب احملكوم به يف تنفيذ 

ىل ادلائرة أ دةل تثبت أ هنم )اجلرب الفردي أ و اجلرب ىل اجملين علهيم أ ن يقدموا ا  اجلرب.  يفرشعيون  ذوو حقوق امجلاعي( جيوز أ ن يطلب ا 

ذا مل يعد ذكل  ليه تعويض الصندوق الاستامئين للمجين علهيم ا  نه جيوز أ ن يطلب ا  دانة، فا  ذا اكن الشخص املدان معوزا وقت ال  وحىت ا 

  ياته.الشخص معوزا يف مرحةل لحقة من ح 

مراحل ال جراءات املعنون: )انظر الرمس ال يضايح  ومن املهم مالحظة أ ن ال جراءات اجلنائية تس تغرق وقتًا طوياًل حىت تبلغ املرحةل الهنائية.

 (13الصفحة  - القضائية

 

ح أ ن تمت ا جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية؟  أ ين يُرجَّ

 

جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية يف  ذا  لهاي، هبولندا، حيث يقع مقر احملمكة.تمت ا  وميكن أ ن تعقد جلسات احملمكة اجلنائية ادلولية يف أ ي ماكن أ خر ا 

 قرر القضاة ذكل.

ذ أ هنا تس تضيف حمامك دولي ست احملمكة اجلنائية ادلولية، اختريت لهاي مقرًا لها ل هنا تعترب مركزًا للعداةل ادلولية، ا  حممكة  ة أ خرى من قبيلوعندما ُأس ِّ

 حتقق يف جرامئ دولية وتقايض علهيا. ش ىت العدل ادلولية وحمامك أ خرى

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.trustfundforvictims.org/en/home
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 ال جراءات القضائية: مراحل 
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 خمتلف أ دوار اجملين علهيم يف احملمكة اجلنائية ادلولية -اثلثا

 

 ما هو دور اجملين علهيم يف احملمكة اجلنائية ادلولية؟

 

جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية.يرشح هذا الكتيب كيف ميكن للمج وابختصار، يشارك اجملين علهيم من خالل عرض أ راهئم  ين علهيم املشاركة يف ا 

جراءات احملمكة جراءات احملمكة عن طريق ممثلهيم القانونيني. وشواغلهم عىل قضاة احملمكة أ ثناء ا   عندما تتأ ثر مصاحلهم. ويشارك اجملين علهيم يف ا 

جراءات احملمكة.وميكن أ يضا أ ن يضط رسال معلومات ا ىل املدعي العام ل حاطته  لع اجملين علهيم بأ دوار بطرق أ خرى يف ا  وقد يرغب اجملين علهيم يف ا 

ثبات أ و شاهد نفي علامً جبرامئ يعتقدون أ هنا قد ارتكبت. ذا اس ُتدعي بصفة شاهد ا  أ و شاهد  وجيوز للمجين عليه خالل احملامكة أ ن يشهد أ مام احملمكة ا 

ذا ُعقِّدت احملامكة وأ دانت احملمكة املهتم، جيوز للمجين علهيم أ ن يطلبوا جرب أ رضارمه. صلحة املمثل القانوين للمجين علهيم.مل  فا 

 

 من هو اجملين عليه يف نظر احملمكة اجلنائية ادلولية؟ 

جراءات ا  حملمكة هام:تعرتف احملمكة اجلنائية ادلولية بنوعني من اجملين علهيم ل غراض املشاركة يف ا 

حدى اجلرامئ اليت تعىن هبا احملمكة. ويرد وصف هذه اجلرامئ يف اجلزء   من هذا  1اذلين حلق هبم رضر من جراء ا   ال فراد

ن يقدموا طلباهتم  الكتيب. فراد أ  فراد. مبلءوينبغي للمجين علهيم من ال  صة لل   اس امترة املشاركة اخملصَّ

 

و ، عندما يلحق مب   و التعلمي أ  صة للشعائر ادلينية أ  ماكن اخملصَّ َّنة )اكل  غراض معي صة ل  متلاكهتا اخملصَّ املؤسساتاملنظامت أ و

حدى اجلرامئ  و املستشفيات( رضر من جراء ا  و املعامل التارخيية، أ  نسانية، أ  و ال  غراض اخلريية أ  و لل  علوم، أ  و ال الفن أ 

با اليت تعىن هبا احملمكة. ن تقدم املنظامت واملؤسسات طل تخدام وينبغي أ  تقةل اس امترةت املشاركة عن طريق اس   يه مس 

لمنظامت. صة ل ل ملمثيل املنظامت واملؤسسات املرخص هلم بذكل. طلب املشاركة اخملصَّ  ول جيوز تقدمي اس امترة املشاركة ا 

 

 عليه خشصًا حلق به رضر من جراء وميكن أ ن يكون اجملين وميكن أ ن تشمل فئة اجملين علهيم حضااي العنف اجلنيس وال طفال واملعوقني واملس نني.

 جرمية اس هتدفت خشصًا أ خر، ك ن يكون أ حد أ فراد أ رسة خشص قُتِّل.

 وجرب أ رضارمه التابع للمحمكة. ماملشاركة من قسم مشاركة اجملين علهي اس امتراتوميكن طلب 

  

وجه الاختالف بني املشاركة بصفة جمين ِّ   دلء ابلشهادة بصفة شاهد ما يه أ   ؟عليه وال 

دلء بشهادة أ مام احمل جراءات احملمكة اختالفًا لكيا عن ادلور اذلي ميكن أ ن يؤديه الشاهد املس تدع  لال  مكة بصفته ختتلف مشاركة اجملين عليه يف ا 

ثبات أ و شاهد نفي أ و لفائدة املمثل القانوين للمجين علهيم.  شاهد ا 
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 ومن الفوارق الرئيس ية بني املشاركة واملثول بصفة شاهد:

مشاراك تهين عليه بصف اجمل :

 املشاركة طوعية يبلغ فهيا احملمكة عن أ رائه وشواغهل 

 اجملين عليه هو اذلي يقرر ما يريد أ ن يقوهل 

 يرى القضاة ذكل مناس باً امنجتوز هل املشاركة يف مجيع مراحل ال جراءات، حي  

 حيق هل دامئًا أ ن ميثهل أ مام احملمكة اجلنائية ادلولية ممثل قانوين 

  ك عن طريق ممثل قانوين، وليس مضطرًا ا ىل املثول خشصياً يشار 

اشاهد تهاجملين عليه بصف  :

  تس تدعيه هيئة الادعاء أ و هيئة ادلفاع، أ و املمثل القانوين للمجين علهيم أ و ادلائرة 

 خيدم مصاحل احملمكة والطرف اذلي اس تدعاه 

  هبا ل دلء ابلشهادة وال جابة عن ال س ئةل املتعلقةابيقدم ادلليل 

 دلء بشهادته يف وقت حمدد  يُس تدع  لال 

 ل يكون هل عادة ممثل قانوين 

 يف قاعة احملمكةيديل بشهادته خشصيًا ما  عادة 

جراءات  هتم شهوداأ ن يشاركوا أ يضا بصف موجيوز للمجين علهي  ىل جانب كوهنم مشاركني بصف ةاحملمكيف ا  علهيم. ويف تكل احلالت، يكون  اجمنيهتم ا 

 (.أ خرىفراد وضع مزدوج )بصفهتم جمنيا علهيم من هجة وشهودا من هجة لهؤلء ال  

 

 ما يه هجات احملمكة اليت تتعامل مع اجملين علهيم؟ 

 وقد .قمل احملمكة هو اذلراع ال داري للمحمكة ويعمل بصفة رئيس ية معل مقدم اخلدمات لدلائرة ولل طراف يف ال جراءات )يف مجةل هجات أ خرى(

”ومكتبني مس تقلني، هام  “”و “”اخل قمل احملمكة أ نشأ ت احملمكة د  احملايم مكتبقسم اجملين علهيم والشهودقسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه

”و  للمجين العمويم “ للمجين الاستامئين الصندوق “معلهي
1
علهيم .

جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية وجرب أ رضارمه، ويتيح وحييط قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه اجملين علهيم علامً حبقوقهم املتعلق  ة مبشاركهتم يف ا 

ذا رغبوا يف ذكل.  كام يساعد القسم اجملين علهيم يف احلصول عىل املشورة القانونية وينظم متثيلهم القانوين. هلم تقدمي طلباهتم ا ىل احملمكة ا 

                                                           
طار منظومة نظام أ نشأ ت مجعية ادلول ال طراف الصندوق الاستامئين للمجين علهيم بصفته كياان مس تقال عن احملمكة لكنه يعمل يف تعاون ورشاكة   1 وثيقني مع احملمكة يف ا 

 .روما ال سايس
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كام ميكنه أ ن يساعد غريمه من  اية للشهود واجملين علهيم اذلين ميثلون أ مام احملمكة.أ ما قسم اجملين علهيم والشهود فقد أ نشئ لتوفري ادلمع وامحل 

اجملين  قسموعندما يديل اجملين علهيم بشهادهتم، فا ن  ال شخاص، ك فراد ال رسة، اذلين قد يتعرضون للخطر بسبب الشهادة اليت يديل هبا الشاهد.

ميعلهيم والشهود  كام يوفر هلم القسم الرعاية النفس ية الاجامتعية وغري ذكل من  دادي لمتكيهنم من املثول أ مام احملمكة.وفر هلم ادلمع ال داري وال 

 املساعدة املناس بة حسب الاقتضاء.

هنا تويل اهامتمًا ممزيًا لالحتياجات اخلاصة لل طفال والنساء واملس نني وال شخاص ذو  عاقة ي اوعندما تضطلع هذه ال قسام املتخصصة بأ نشطهتا، فا  ل 

 وحضااي العنف اجلنيس. 

دلمع ال مدادي ويقدم مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم ما يلزم من مساعدة للمجين علهيم يف متثيلهم القانوين يف احملمكة. وميكن للمكتب أ ن يقدم ا 

 دانه أ يضا(.و/أ و ادلمع يف جمال البحوث، أ و يقوم بدور املمثل القانوين للمجين علهبم يف احملمكة )انظر أ  

 

 جرب ال رضار والصندوق الاستامئين للمجين علهيم

 

ذا تبني يف هناية احملامكة أ ن املهتم أ مام احملمكة اجلنائية ادلولية مذنب،  نه ا  جيوز لقضاة احملمكة أ ن يأ مروه جبرب ما حلق ابجملين علهيم من رضر نتيجة فا 

ىل أ ن قضاة احملمكة  س امتراتالاللجرامئ املرتكبة. وميكن للمجين علهيم أ ن يس تخدموا  املوحدة لتقدمي طلباهتم ا ىل قضاة احملمكة. ومن املهم ال شارة ا 

ذا اكن حيق لصاحب الطلب جرب رضره، بعد دراسة طلبه دراسة دقيقة. وقد تس تغرق هذه العملية وقتًا طوياًل.   يقررون ما ا 

د القضاة نوع اجلرب وقد تشمل التعويض  ون هبا فردية أ و جامعية )أ ي حُيمَك هبا جملموعة من اجملين علهيم(.وميكن أ ن تكون التدابري اليت يأ مر . وحيد ِّ

عادة املمتلاكت، وتدابري حياء  املايل، وا  رد الاعتبار من قبيل العالج الطيب أ و التثقيف، أ و تدابري رمزية من قبيل الاعتذار العلين أ و التأ بني أ و ا 

 مناس بة أ و ختليد ذكرى.

وجيوز لقضاة احملمكة اجلنائية  .املتعلق جبرب ال رضار ليك يمكل معل احملمكة م"الصندوق الاستامئين للمجين علهي”مس تقل يسم   وقد أ نشئ صندوق

وابل ضافة ا ىل ذكل، جيوز  ادلولية أ ن يطلبوا من الصندوق الاستامئين املساعدة عىل تنفيذ أ وامر جرب ال رضار الصادرة يف حق الشخص املدان.

 س تخدام املساهامت اليت يتلقاها لمتويل مشاريع لصاحل اجملين علهيم.للصندوق ا

)عىل وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن جرب ال رضار يف احملمكة اجلنائية ادلولية، يرىج التصال بقسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه 

 عنوان الربيد الكرتوين الوارد أ دانه(.
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 ة اجملين علهيم يف ا جراءات احملمكة اجلنائية ادلوليةمعلومات عن مشارك -رابعا

 

 قاعة احملمكة اجلنائية ادلولية:
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 ما يه املشاركة؟

 

ئية وجيري ويسم  ذكل مشاركة يف ال جراءات القضا حيق للمجين علهيم، خالل ال جراءات القضائية، أ ن يعربوا عن أ راهئم وشواغلهم للقضاة مبارشة.

 عادة عن طريق ممثل قانوين.

 ما يه حقوق اجملين علهيم املشاركني يف ا جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية؟

 

  جيوز للمجين علهيم عرض أ راهئم وشواغلهم عىل احملمكة عندما تتأ ثر مصاحلهم الشخصية، وذكل يف مراحل ال جراءات القضائية اليت يراها

 القضاة مناس بة.

 نه القضاة أ حد اجملين علهيم بصفته ممن حتق هل املشاركة يف مرحةل معينة من مراحل ال جراءات القضائية،  عندما يقبل جيب عىل احملمكة فا 

 أ ن حتيطه علامً بتطورات هذه ال جراءات. 

 .كتي ب.)أ دانه( من هذا ال  “رابعاً ”يف اجلزء  “المتثيل القانوين”انظر  حيق للمجين علهيم أ ن يكون هلم ممثل قانوين 

  احرتام سالمهتم وكرامهتم وحياهتم اخلاصة خالل مشاركهتم يف لضامن حيق للمجين علهيم أ ن يطلبوا من احملمكة اختاذ مجيع التدابري املمكنة

اع أ و فعىل سبيل املثال، ميكن أ ن يطلب اجملين علهيم ا ىل القضاة أ ن يأ مروا بعدم ا طالع هيئة الادعاء أ و هيئة ادلف ال جراءات القضائية.

 وال جراء املتبع يف احملمكة حىت ال ن هو عدم ال عالن عن هوية اجملين علهيم. امجلهور عىل بعض املعلومات اليت أ وردوها يف الاس امترة.

 

ر قضاة احملمكة مىت ميكن أ ن ميارس اجملين علهيم حقوقهم وكيف ميكهنم ذكل، اكفلني يف ذكل عدم تعارض مشاركة اجملين علهيم مع  ِّ حقوق املهتم يف  ويقر 

 حمامكة عادةل ونزهية.

ذا رغب أ حد اجملين علهيم يف تقدمي طلب جلرب ال رضار، فميكنه أ ن يطلب الا س امترة وميكن أ يضا للمجين علهيم أ ن يقدموا طلبات جلرب أ رضارمه. وا 

 قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه.  املالمئة من

ل يف  ل فامي يتعلق ابجلرامئ اليت أ دين املهتم ابرتاكهبا.ول تأ مر احملمكة جبرب ال رضار ا  ويعين هذا أ ن احملمكة لن جترب رضر   هناية احملامكة، ول تأ مر بذكل ا 

 العديد من اجملين علهيم وأ ن هذه العملية قد تس تغرق وقتًا طوياًل.

 

 ا؟كيف يشارك اجملين علهيم يف ا جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية ومىت يشاركون فهي

 

ذا مسح القضاة بذكل: جراءات احملمكة وكيفيهتا، ا   ترد فامي ييل بعض ال مثةل عىل توقيت مشاركة اجملين علهيم يف ا 

 ميكن للمجين علهيم أ ن يدلوا بأ راهئم للمحمكة يف مراحل معينة قبل افتتاح النظر يف قضية ضد مهتم أ و أ كرث؛
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رة منهعندما يريد املدعي العام فتح حتقيق يف حاةل مبباد :

 

 بداء مالحظات للقضاة عندما تكون ادلائرة اخملتصة بصدد اختاذ قرار بشأ ن الرتخيص للمدعي العام ابمليض قدما يف حتقيق؛  ا 

ُ عندما :       اختصاصها أ و يف مقبولية قضيةيفطعناحملمكةعىلعرضي

 .تقدمي مالحظات ا ىل ادلائرة 

ذا اكن للمجين علهي اجملين علهيم مع احملمكة يف هذه تعاملجيري تيسري و  فعال  م حماماملراحل عن طريق قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه، وا 

 ري عن طريقه.جي التعاملفا ن 

 ممثلهم القانوين ابلطرق التالية: دائرة، فا ن اجملين علهيم ميكهنم أ ن يشاركوا عن طريق وعندما تعرض قضية عىل

 جراءات احملامكة الالحقة؛ال عراب عن أ راهئم للقضاة عندما تكون ادل ه ا ىل املهتم يف ا   ائرة الابتدائية بصدد النظر يف الهتم اليت س ُتوجَّ

 حضور اجللسات يف ادلائرة؛ 

 يف بداية لك مرحةل من مراحل ال جراءات القضائية أ مام احملمكة ويف هنايهتا )البيان الافتتايح والبيان اخلتايم(؛ تال دلء ببياان 

 هد، أ و عىل اخلبري اذلي يقدم أ دلته أ مام احملمكة، أ و عىل املهتم.طرح أ س ئةل عىل الشا 

 تقدمي مستندات خطية بشأ ن املسائل اليت تتأ ثر فهيا املصاحل الشخصية للمجين علهيم؛ 

 .دلء بأ دةل بشأ ن املواضيع اليت تؤثر عىل املصاحل الشخصية للمجين علهيم  تقدمي شهود يف احملامكة لال 

 

 اجملين علهيم للمشاركة يف ا جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية؟ هيقدمما اذلي جيب أ ن 

 

جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية، يتعني عىل اجملين علهيم تقدمي طلب كتايب يف هذا الشأ ن. ولتيسري هذه العملية، أ عدت احملمكة  للمشاركة يف ا 

 رضار من قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه.املشاركة وجرب ال   اس امتراتلتقدمي الطلبات. وميكن طلب  اس امترات

cpi.int-vprs.information@icc 

رسالها ا ىل قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه من هذا  “رابعاً ”بطريقة من الطرق الوارد بياهنا يف اجلزء  وينبغي للمجين علهيم ملء الاس امترة وا 

 الكتي ب.

بشخص س بق هل أ ن تلق  قدرًا من التدريب أ و الرشح من احملمكة فامي ويُنصح بشدة أ ن يس تعني الشخص الراغب يف تقدمي طلب مشاركة أ ول 

ينية أ و ممثال ممثاًل ل حدى الطوائف ادلأو حكوميةغريمنظمةً طلبات احملمكةاس امترات  ملءخيص    وميكن أ ن تكون اجلهة اليت تقدم املساعدة  .

mailto:vprs.information@icc-cpi.int
mailto:vprs.information@icc-cpi.int
mailto:vprs.information@icc-cpi.int
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وميكن للمجين علهيم التصال بقسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه واملاكتب امليدانية التابعة للمحمكة  .أو  حمامياً  أو للمجمتع احمليل خشصاً أ خر

 املزيد من املعلومات. عىل اجلنائية ادلولية للحصول عىل املساعدة املناس بة والتدريب و 

  

 يؤذن هلم ابملشاركة يف ا جراءات احملمكة واحلصول عىل جرب لل رضار؟ نن اجملين علهيم اذليمن اذلي يقرر بشأ   

 

جراءات احملمك ذا اكن حيق لصاحبه أ ن يشارك يف ا  ن قضاة احملمكة اجلنائية ادلولية مه اذلين ينظرون يف لك طلب من الطلبات ويقررون ما ا  ة، ويف ا 

دانة.أ ي مرحةل حيق هل ذكل. كام أ ن القضاة مه   اذلين يقررون من حيق هل جرب ال رضار من مقديم الطلبات يف حاةل ال 

 كيف يقرر قضاة احملمكة اجلنائية ادلولية من جتوز هل املشاركة؟

 

ذا اكن صاحب الطلب جمنيا عليه استنادا ا ىل قواعد احمل مكة. وللقيام بذكل، ليك يتخذ قضاة احملمكة اجلنائية ادلولية قرارمه، سيتعني علهيم أ ن يبتوا فامي ا 

 ينظر القضاة يف املعايري التالية:

هل يبدو أ ن الشخص قد حلق به رضر ؟

ول يقترص ذكل عىل ال رضار املادية اليت تلحق ببدن  يعود لقضاة احملمكة اجلنائية ادلولية أ مر حتديد أ نواع الرضر اليت يُعَتد هبا تبعا للقضية احملددة.

 عاانة املعنوية واخلسارة املادية.، بل يشمل أ يضًا املحفسب الشخص

هل يبدو أ ن الرضر انمج عن ارتاكب ا حدى اجلرامئ اليت للمحمكة اجلنائية ادلولية اختصاص النظر فهيا ؟

ال ابدة امجلاعية أ و اجلرامئ ضد ال نسانية أ و جرامئ احلرب ارتُكِّب بعد ال ول من يعين أ هنم عانوا من جراء فعل واحد عىل ال قل يبلغ مبلغ  وهذا

 يف حاةل جرمية العدوان. 2018متوز/يوليه  17، أ و 2002متوز/يوليو 

هل هناك عالقة س ببية واحضة بني اجلرمية املزعومة والرضر اذلي حلق ابلشخص ؟ 

 ئ عن ارتاكب اجلرمية املعنية.يعين أ نه جيب أ ن يكون واحضًا أ ن الرضر انشوهذا 

ذا اكن حيق لصاحب الطلب املشاركة يف مرحةل معينة من مراحل ال جراءات اليت طلب املشاركة فهيا. وسيتعني عىل القضاة أ يضا  أ ن يقرروا ما ا 

ذا ويف لك مرحةل من مراحل ال جراءات القضائية، س يحدد قضاة ادلائرة ذات الصةل اجملين علهيم اذلين حتق هلم ا ملشاركة. ويشمل ذكل البت فامي ا 

وينظر القضاة أ يضًا يف الطلبات  .اكن حيق ملن ُمنِّحوا يف مرحةل سابقة صفة اجملين عليه أ مام احملمكة اجلنائية ادلولية أ ن يشاركوا يف هذه املرحةل اجلديدة

 اجلديدة اليت ترد خالل تكل املرحةل من مراحل ال جراءات القضائية.

جراءات احملمكة اجلنائي وترد فامي ييل  ذا اكن حيق للمجين عليه املشاركة يف مرحةل معينة من مراحل ا  ة املعايري اليت يراعهيا القضاة عندما يقررون ما ا 

 ادلولية:

 هل يعترب الشخص جمنيًا عليه يف القضية اليت تتوىل ادلائرة النظر فهيا؟ 

  يف هذه املرحةل من ال جراءات القضائية؟هل يرى القضاة أ ن املصاحل الشخصية للمجين عليه تتأ ثر 
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 هل يرى القضاة أ ن من املالمئ أ ن يعرض اجملين عليه أ راءه وشواغهل يف تكل املرحةل املعينة من ال جراءات القضائية؟ 

 

 ما الفرق بني اجملين عليه يف احلاةل واجملين عليه يف القضية؟

 

 مرحةل احلاةل: ( أ  )

جراء  مل ال طار اجلغرايف والزمين العام اذلي ميكن أ ن جتري فيه التحقيقات والقضااي احملمتةل.جُت  ‘حاةل’أ مام احملمكة بـ يبدأ  لك ا 

ماكنيات مشاركة اجملين علهيم  موميكن للمجين علهي  أ ن يتواصلوا فعال مع احملمكة يف تكل املرحةل ويقدموا معلوماهتم املفصةل ا ىل احملمكة. وقد تتفاوت ا 

ماكنية الرشوع يف حتقيق أ و عدم تفاوات كبريا تبعا ملرحةل ا ل جراءات. ففي مرحةل ادلراسة ال ولية، يكون املدعي العام يف احملمكة ل يزال ينظر يف ا 

ه أ ي هتم ل شخاص بعيهنم.   الرشوع فيه. وتكون أ وامر القبض ملـ ا تُصَدر وملـ ا تُوجَّ

ذا أ علن املدعي العام نيته الرشوع فيه من تلقاء ‘ املرافعات’ـبم  ول ميكن للمجين علهيم تقدمي أ راهئم بشأ ن التحقيق عن طريق ما يس  ل ا  أ مام احملمكة ا 

 نفسه.

املتخذة ويف أ عقاب مرحةل ادلراسة ال ولية وعندما يكون التحقيق يف حاةل قد رشع فيه، ميكن أ ن تتأ ثر املصاحل الشخصية للمجين علهيم ابلقرارات 

جرائية للمجين علهيم. فقد تنطوي، مثال، عىل قرار للمدعي العام بوقف التحقيق. ويف هذه خالل حتقيق املدعي العام مما قد تنشأ   عنه حقوق ا 

ىل أ نه خالل الت  حقيق اذلي احلالت، س يقرر القضاة الكيفية اليت سيبدي هبا اجملين علهيم مالحظات يف ال جراءات. وبصفة عامة، من املهم ال شارة ا 

 جملين علهيم مالحظاهتم أ و من املالمئ أ ن تتدخل احملمكة.أ ن يبدي اقلام تكون مثة حالت يرى فهيا القضاة أ ن من املالمئ  يقوم به املدعي العام يف حاةل،

 مرحةل القضية: ( ب)

فامي  حمددة تقام قضيةومبجرد ا صدار أ مر ابلقبض )أ و أ مر ابملثول( وتبليغه لفرد أ و أ فراد )أ ي عندما يلق  القبض علهيم أ و عندما يوافقون عىل املثول( 

لهيا( ومرحةل ابتدائية  يتعلق هبؤلء ال فراد. وستشمل هذه ادلعاوى مرحةل متهيدية )تقرر احملمكة خاللها الهتم احملددة اليت س ُيحامَك الشخص استنادًا ا 

واجملين  ين علهيم يف هذه القضااي.ابل ضافة ا ىل احامتل اس تئناف احلمك. ومبجرد ا صدار أ وامر ابلقبض أ و أ وامر ابملثول، يصبح من املمكن حتديد اجمل

 املنسوبة ا ىل املشتبه فيه أ و املهتم. علهيم يف قضية معينة مه اجملين علهيم اذلين حلق هبم رضر من جراء اجلرامئ املعينة

 

 املشاركة يف ال جراءات؟توقعه من للمجين عليه  ما ميكن

 

عن املدعي العام. وهذا ما  بصورة مس تقةليف ال جراءات  مصوهتفرصة ل سامع ا هنم يُمنحون عندما يعرض اجملين علهيم أ راءمه وشواغلهم عىل القضاة، ف

ماكنية مراعاة ذكل يف مراحل معينة من عن يساعد القضاة عىل تكوين صورة واحضة عام حصل للمجين علهيم و  مقدار معاانهتم، مما يتيح للقضاة ا 

سهاما مفيدا. ال جراءات. وميكن أ ن تسهم مشاركة اجملين عليه يف  العملية القضائية ا 

دراك أ ن عرض ال راء والشواغل ل يفيض دامئًا ا ىل نزول احملمكة عند رغبات اجملين علهيم. فقضاة احملمكة اجلنائية ادلولية يوازنون يف  غري أ نه من املهم ا 

جراء حم  امكة عادةل.اختاذمه لقراراهتم بني خمتلف املصاحل والشواغل، مبا فها حقوق ادلفاع ومقاصد ا 
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ماكنية مشاركة املمثلني القانونيني للمجين علهيم يف احملاكامت والاطالع املتواصل عىل تطورات احلاةل أ و القضية تت وبفضل ح للمجين علهيم فرصة اا 

خالل ال جراءات لنظر عهنم لو ذكل لرَُصِّف ااملشاركة يف ال جراءات القضائية مشاركة فعلية. وميكن أ ن يكون يف ذكل متكني للمجين علهيم اذلين 

 أ شد الرضر من جراء ارتاكب اجلرامئ. واترضر اذلينمراقبني سلبيني، مع أ هنم مه ابعتبارمه القضائية 

ل ويُمنح اجملين علهيم املشاركون يف ال جراءات القضائية فرصة عرض أ راهئم وشواغلهم عىل احملمكة، ولكهنم ل حيصلون عىل أ ي شلك من أ شاك

 ال جر لقاء مشاركهتم هذه.التعويض أ و 
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 ما اذلي ينبغي أ ن يعرفه اجملين عليه قبل تقدمي طلب املشاركة؟  -خامسا

 

 

 ال من والرسية

 

ئة عن تقدمي اجملين عليه لطلب املشاركة؟ ناش   ما يه اخملاطر ال

طلب  مللءالطلب ال خطار اليت قد تطرأ  نتيجة  مفن املهم أ ن يدرك صاحب ل ختلو املشاركة يف ال جراءات اجلنائية، بطبيعهتا، من عنرص اخلطر.

هيئة ادلفاع وهيئة الادعاء و/أ و امجلهور هبوية صاحب الطلب أ و بأ ي معلومات أ خرى  تبليغاملشاركة هذا. فعىل سبيل املثال، من احملمتل أ ن يمت 

 عىل عنف جنيس. متعلقة ابجلرامئ اليت يدعي صاحب الطلب أ هنا ارتكبت مبا فهيا تفاصيل الاعتداء املنطوي

ل املعلومات استنادا ا ىل لحئة احملمكة، مثال، جيوز أ ن يطلع املدعي العام وهيئة ادلفاع عىل طلبات املشاركة. غري أ نه يف معظم احلالت، حُتجب أ وو  

رسالها ا ىل ال طراف يف ال جراءات. ويف الظروف العادية، ل  ن يكشف عن هوية اجملين عليه.اليت من شأ هنا أ ن تكشف عن هوية اجملين عليه قبل ا 

يداع اس امترة الطلب، ينبغي أ ن يفكر اجملين علهيم بعناية فامي قد ينشأ  عن ذكل من خماطر وأ ن يبلغوا ممثلهم القانوين أ و قسم مش  اركة اجملين وقبل ا 

ىل احملمكة وتفادي أ ي قول أ و معل من علهيم وجرب أ رضارمه بأ ي شواغل قد تساورمه. وابل ضافة ا ىل ذكل، يُنصح اجملين علهيم بكامتن تقدمي  هم لطلب ا 

 شأ نه أ ن يعرض للخطر تعاملهم مع احملمكة أ و يعرض للخطر اجملين عليه أ و الغري.

ين اردة من اجملسرتتب احملمكة اتصالها ابجملين علهيم ترتيبا يريم ا ىل احلد من أ ي خماطر قد يتعرض لها اجملين علهيم أ و غريمه، وستبقي املعلومات الو و 

اس امترة الطلب علهيم قيد الكامتن التام. وهذا يعين، مثال، أ ن قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه يسجل املعلومات اليت يقدهما اجملين علهيم يف 

ل ملوظفي احملمكة.  يف قاعدة بياانت مأ مونة ل يسمح ابلطالع علهيا ا 

 

نه ذا شعر اجملين عليه أ   معرض للخطر نتيجة لطلب املشاركة؟ )ب( ما اذلي ينبغي فعهل ا 

ذا ساور مقديم الطلبات قلق  أ مهنم أ و رفاههم )أ و أ من أ و رفاه غريمه( ومل يشاؤوا أ ن تُكَشف معلوماهتم لهيئة ادلفاع أ و أ ن تُنرش علنًا فميكهنم  بشأ نا 

 ال شارة اىل شواغلهم هذه يف طلباهتم

ل تبديد هذه اخملاوف، وقد يأ مرون ابختاذ تدابري محلاية اجملين عليه. فقد يأ مر القضاة مثاًل بأ ل ويقرر القضاة ال جراءات اليت ينبغي اختاذها من أ ج

منا عن طريق ممثلهم القانوين فقط.  يتصل املدعي العام أ و هيئة ادلفاع ابجملين علهيم مبارشة، وا 

ذا ساور صاحب الطلب من اجملين علهيم شاغل أ مين شديد نتيجة تعامهل مع احملمك ة، فينبغي أ ن يتصل فورا مبمثهل القانوين أ و ابملكتب امليداين وا 

 cpi.int-vprs.information@iccمشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه عىل عنوان الربيد ال لكرتوين التايل:  قسمللمحمكة لبدل احلاةل املعين، أ و 
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 القانوينالمتثيل 

 

ىل ممثل قانوين؟ ( هل حيتاج اجملين علهيم ا    )أ 

جراءات املشاركة وجرب ال رضار أ مام احملمكة اجلنائية ادلولية.مب  الاس تعانةحيق للمجين علهيم  فال جراءات اجلنائية  مثل قانوين يف الشؤون املتعلقة اب 

 .املالمئنينية والمتثيل القانوين معقدة، ومن مصلحة اجملين عليه الفضىل أ ن يس تعني ابملشورة القانو 

خربة ل تقل مدهتا عن  وهل اعام ياأ و مدع  يايف الشؤون اجلنائية أ و قاض  ياحمام ويمتتع اجملين علهيم حبرية اختيار ممثلهم القانوين، اذلي جيب أ ن يكون 

ساعد قمل احملمكة اجلنائية ادلولية اجملين علهيم يف العثور عىل عرش س نوات وأ ن يكون متقنًا ل حدى لغيت العمل يف احملمكة )ال نلكزيية أ و الفرنس ية(. وي 

ويوجد أ يضًا داخل احملمكة مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم اذلي يقوم بتوفري ادلمع للمحامني  ممثل قانوين من خالل تزويدمه بقامئة حمامني مؤهلني.

 أ دانه رشح همام هذا املكتب. ويرد ة للمجين علهيم مبارشة.اذلين خيتارمه اجملين علهيم و/أ و يقدم املساعدة القانوني

 

ن ميثهل حمام من اختياره؟ )ب(   هل حيق للك جمين عليه أ 

ىل اجملين علهيم أ ن ميثلهم ممثل قانوين واحد أ و فريق من املمث لني القانونيني. عندما يتعدد اجملين علهيم املشاركون يف قضية، جيوز لدلائرة أ ن تطلب ا 

القانوين املشرتك، سرتاع   المتثيلوبتنظمي  ، والهدف منه هو املساعدة عىل زايدة فعالية ال جراءات القضائية.“المتثيل القانوين املشرتك”كل ويسم  ذ

 املصاحل املس تقةل للمجين علهيم.

ذا تعذر عىل اجملين علهيم، لسبب من ال س باب، تنظمي أ نفسهم هبذه الطريقة واختيار ممثل قانوين مش رتك، جيوز للقضاة أ ن يطلبوا من رئيس قمل وا 

ىل ادلائرة  احملمكة اجلنائية ادلولية القيام بذكل. نه جيوز هلم أ ن يطلبوا ا  ذا اكن اجملين علهيم غري راضني عن املمثل القانوين اذلي اختاره رئيس القمل، فا  وا 

عادة النظر يف هذا الاختيار. أ ما اجملين علهيم اذلين ل يرغبون يف الا نفسها، ل هنم يعتقدون مثاًل أ ن  ةنضامم ا ىل اجملين علهيم ال خرين يف اجملموعا 

عادة النظر يف هذا القرار  .مصاحلهم تقتيض أ ن ميثَّلوا متثياًل منفصاًل بسبب تضارب املصاحل، فيجوز هلم أ يضًا أ ن يطلبوا ا ىل ادلائرة ا 

 

ذا مل يكن اجملين عليه قادراً عىل دفع  )ج( تعاب ممثل قانوين هل؟ما اذلي حيدث ا   أ 

نه عىل الرمغ من أ ن موارد احملمكة اجلنائية ادلولية فامي خيص املعونة القانونية حمدودة، ف م مساعدة مالية للمجين علهيم ا  ماكن احملمكة أ ن تقد ِّ قد يكون اب 

 اذلين يفتقرون ا ىل املوارد املالية دلفع أ تعاب حمام خاص هبم.

 ؤازرمه حمام أ ن يس تفيدوا أ يضا من املساعدة القانونية اليت يوفرها جماان مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم.وميكن للمجين علهيم اذلين ل ي

 

 ما هو دور مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم؟ )د(

م املكتب ادلمع واملساعدة للمجين علهيم وملمثلهيم القانونيني، مبا يف سداء املشورة القانونيةذكل، عند الاقتضاء، البحث القان يقد ِّ واملثول أ مام  ،وين وا 

جراءات احملمكة اجلنائية ادلول   ية.دائرة فامي يتعلق مبسائل حمددة. وجيوز هل أ يضًا أ ن ميثل جمنيًا عليه أ و مجموعة من اجملين علهيم يف ا 
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ت من أ ي هجة اكنت فامي يتعلق بسري معلية متثيل ول يتلق  أ عضاء املكتب أ ي تعلامي ويعمل مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم مككتب مس تقل. 

ين علهيم اجملين علهيم. وهذا الاس تقالل رشط مس بق لضطالع املكتب مبهامه املتعلقة مبساعدة املمثلني القانونيني للمجين علهيم و/أ و مساعدة اجمل

يتيح هل احلفاظ عىل رسية العالقة بني اجملين علهيم وممثلهيم أ ي نوع من الضغوط، كام مبنأ ى عن ويتيح هذا الاس تقالل للمكتب العمل  ومتثيلهم.

 القانونيني.

 وميكن التصال ابملكتب عىل العنوان التايل:

 Office of Public Counsel for Victims (OPCV) 

P.O. Box 19519 

2500 CM The Hague 

The Netherlands 

8108 515 70(0) 31/ + 8515 515 70(0) 31الهاتف: +  

8855 515 70(0) 31فاكس: +ال  

 OPCV@icc-cpi.int :الربيد ال لكرتوين  

 

 معلية تقدمي الطلبات

 

)   ما هو الغرض من اس امترة طلب املشاركة؟ )أ 

ذا اكن حيق فامي لمتكني القضاة من البت طلبات اجملين علهيم هو مجع معلومات اكفية من لك صاحب طلب من اجملين علهيم  اس امتراتالغرض من  ا 

وملء اس امترة الطلب ل يؤدي تلقائيًا ا ىل منح صاحب الطلب حق  لصاحب الطلب املشاركة يف ال جراءات القضائية و/أ و طلب جرب ال رضار.

 املشاركة يف ال جراءات القضائية أ و احلصول عىل جرب لل رضار.

ين ميكن احلصول عىل اس امترة طلب  )ب(  املشاركة؟ أ 

ولطرح أ س ئةل تتعلق ابس امترات املشاركة أ و  ميكن طلب الاس امترات من قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه الوارد عنوانه يف هذا الكتي ب.

، يرىج التصال لحصول عىل اس امترات مناس بة أ خرى، أ و لالس تعالم عن أ فضل طريقة لتسلمي الاس امترات اليت مت ملؤها للمحمكةلملهئا أ و  بكيفية

الواردة يف هذا  هجات التصالبقسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه من خالل اس تخدام بياانت ، عن طريق الهاتف أ و الربيد ال لكرتوين

  الكتي ب.

جراءاهتا جمانية، كام أ ن هذا الكتيب جماين أ يضاا .وجيدر ابل شارة أ ن  لس امترات وا 

ي هجة ينبغي للمجين )ج(  ىل أ  ن يقدم اس امترة طلب املشاركة بعد ملهئا؟ا     عليه أ 

رسال الاس امترات بعد ملهئا، مشفوعة بلك الواثئق املطلوبة من قبيل صورة بطاقة الهوية ىل قسم مشاركة  ينبغي ا  ثبات الهوية، ا  أ و غريها من واثئق ا 

حدى الوسائل الوارد ذكرها يف هذا الكتي ب. اجملين علهيم وجرب أ رضارمه يف احملمكة اجلنائية ادلولية أ و يف املاكتب امليد  انية اب 

mailto:OPCV@icc-cpi.int
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ية للمحمكة تقدمي املساعدة يف هذا الشأ ن؟ )د(  كيف ميكن للماكتب امليدان

أ ن تسدي ميكن أ ن تقدم املاكتب امليدانية للمحمكة نسخًا من اس امترات طلب املشاركة، وأ ن تتخذ الرتتيبات الالزمة لتوزيع الاس امترات ومجعها، و  

 ورة فامي خيص احلصول عىل املساعدة يف ملء الاس امترات.املش

 ، ومايل.وللمحمكة يف الوقت الراهن ماكتب ميدانية يف أ وغندا، ومجهورية الكونغو ادلميقراطية، ومجهورية أ فريقيا الوسط ، وكوت ديفوار، وجورجيا 

 

ىل احملمكة اجلنائية ادلولية؟ )هـ(  ما مأ ل الطلبات اليت ترسل ا 

قرارًا يؤكد اس تالمه.عندما ت   هنا تصدر للمجين عليه أ و ممثهل ا  ويتضمن هذا ال قرار رمق تسجيل ينبغي أ ن  تلق  احملمكة اجلنائية ادلولية طلبًا، فا 

ذا قدم الطلب عن طريق ال نرتنت، فا ن رمق التسجيل سريد يف صفحة ال قرار ابلس تالم عندما  يس تخدمه صاحب الطلب عندما يتصل ابحملمكة. وا 

قرار ابلس تالم ا ىل مقدم الطلب عن طريق ال نرتنت.ي  فلح مقدم الطلب يف تقدمي طلبه. ويرىج حفظ رمق التسجيل ل نه لن ترسل أ ي رساةل ا 

ضافية ا ىل احملمكة، فينبغي هل أ ن يذكر   ذا أ رسل صاحب الطلب معلومات ا   طلبه عىل النحو املالمئ. اس تكاملالرمق املرجعي ليضمن هذا وا 

ذا اكن حيق لصاحب الطلب  ويف الوقت ذا اكن صاحب الطلب جمنيًا عليه يف جرمية تندرج يف اختصاص احملمكة، وما ا  املناسب، س تقرر ادلائرة ما ا 

 املشاركة يف ال جراءات القضائية.

ملشاركة بعض الوقت، وقد متيض مدة وتس تغرق معلية طلب ا وخُيَطر فورًا اجملين علهيم أ و ممثلهم القانوين، ا ن اكن هلم ممثل قانوين، بقرار القضاة.

 طويةل قبل أ ن تتخذ ادلائرة قرارًا بشأ ن طلب اجملين عليه.

 

و يقدم طلب )و( جراءات القضائية أ  بًا للمشاركة يف ال  ُفرض رسوم عىل اجملين عليه اذلي يقدم طل للحصول عىل جرب  اهل ت

رضار؟  لل 

ول تفرض احملمكة اجلنائية ادلولية أ ي رسوم يف أ ي  .جمانية يه أ يضا ال جراءات القضائية ومعلية تقدمي طلب املشاركة يف جمانيةفالس امترات ل، 

مرحةل من مراحل تقدمي الطلب .

 

 من اذلي ينبغي هل ملء اس امترة طلب املشاركة؟ )ز(

جراءات احملمكة و/أ و يرغب يف ينبغي ل ي خشص حلق به رضر من جراء جرمية من اجلرامئ اليت تعىن هبا احملمكة اجلنائية ادلولية ويود   املشاركة يف ا 

ذا رغب، عدة أ فراد من ال رسة  ومن املهم ال شارة ا ىل أ ن معلية تقدمي الطلبات فردية. طلب جرب ال رضار أ ن يس تخدم الاس امترة لتقدمي طلبه. فا 

 ل  اس امترة ويوقعها خشصيًا.مثال، يف تقدمي طلبات للمشاركة يف ال جراءات القضائية، فيتعني عىل لك مهنم أ ن مي نفسها،

 ييل تقدمي هذه الاس امترة:فامي وجيوز لل شخاص الوارد ذكرمه 

 اجملين عليه اذلي يلمتس املشاركة يف ال جراءات القضائية أ مام احملمكة اجلنائية ادلولية؛ 

 اجملين عليه اذلي يطلب جربا لل رضار؛ 
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  ئية وجرب ال رضار؛اجملين عليه اذلي يلمتس املشاركة يف ال جراءات القضا 

  عاقة متنعه من تدبري شؤونه بنفسه، أ و اكن اجملين عليه ذا اكن ذا ا  ذا اكن اجملين عليه طفاًل، أ و ا   الشخص اذلي ينوب عن اجملين عليه، ا 

 منظمة؛

 ر املزيد من التفاصيل الشخص اذلي ينوب عن اجملين عليه مبوافقة يعرب عهنا اجملين عليه بتوقيعه عىل الصفحة ال وىل من الاس امترة )انظ

 أ دانه(.

 معلية تقدمي طلبات اجملين علهيم املتعلقة ابملشاركة يف ا جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية

 

 جراءات احملمكة  حياط اجملين علهيم علامً حبقوقهم وبكيفية تقدمي طلب املشاركة يف ا 

 أ فراد أ و منظامت تلقوا تدريبا يف احملمكة اجلنائية ادلولية احملمكة و/أ و ميلؤوهنا مبساعدة موظفيو  الطلبات حيصل اجملين علهيم عىل اس امترات 

 يقدم اجملين علهيم طلباهتم ا ىل قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه يف مقر احملمكة أ و يف أ حد املاكتب امليدانية 

 ليه  تقدميهي يرسهل ا ىل عنوان التصال اذلي يمت يتلق  قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه الطلب ويزود صاحب الطلب برمق مرجع ا 

ذا اكن صاحب الطلب قد عني  ممثاًل قانونيًا هل؛ وابلنس بة للطلبات اليت يمت تقدميها عن طريق ال نرتنت، ير   رمقالد أ و ا ىل املمثل القانوين، ا 

 عندما يفلح صاحب الطلب يف تقدمي طلبه؛ ال نرتنتعىل صفحة  املرجعي

  يداع الطلب دلىيقوم قسم مشار ذا اكن اجملين عليه يندرج  كة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه اب  القضاة. وينظر القضاة يف الطلب ويقررون ما ا 

 وخيطر صاحب الطلب ابلقرار. يف نطاق القضية أ م ل،

 نه حيق هل عرض أ رائه وشواغهل خالل ال جراءات عن طريق ممثهل القان ذا ُأذن للمجين عليه ابملشاركة فا    وين.ا 

 ما هو دور الشخص اذلي ينوب عن اجملين عليه؟ )ح(

نه يقدم الطلب ابمس اجملين عليه ولك أ ثر من عندما يقدم خشص طلب املشاركة نيابة عن صاحب الطلب يف ظرف  الظروف املذكورة أ عاله، فا 

ذا: عليه. وس تعترب احملمكة أ ن الطلب قد قدم قانوين يرتتب عىل تقدمي الطلب يعود عىل اجملين  عىل حنو سلمي ا 

 مت تفاصيل  الالزمة يف الاس امترة؛ ال جابة قُد ِّ

 الاس امترة؛ وقَّع الشخص اذلي ينوب عن اجملين عليه 

 اكن اجملين عليه ابلغًا وقادرًا عىل فهم هذه العملية، ووقع الاس امترة؛ 

  مت واثئق تثبت هوية اجملين عليه والشخص اذلي ينوب عنه؛  قُد ِّ

 م ما يثبت ال  عالقة بني اجملين عليه والشخص اذلي ينوب عنه؛قُد ِّ

 ذا م ما يثبت الصفة المتثيلية للشخص املمثل للمنظمة، ا   اجلهة اجملين علهيا منظمة؛ اكنت قُد ِّ
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 ما هو دور الشخص اذلي يساعد اجملين عليه؟ )ط(

ذا اكن اجملين عليه أ و من ينوب عنه وجي جيوز للمجين عليه )أ و ملن ينوب عنه( الاس تعانة بشخص أ خر عند ملء هذه الاس امترة. وز ذكل، مثاًل، ا 

 عاجزًا عن القراءة أ و الكتابة. ويف الاس امترات أ س ئةل تطلب معلومات من الشخص اذلي يساعد اجملين عليه.

احب الطلب ول حيق هل وليست للشخص اذلي يساعد اجملين عليه يف ملء الاس امترة أ ي صفة قانونية يف ال جراءات القضائية، ول يعترب ممثاًل لص

 أ ن ينوب عنه يف تقدمي الطلب ا ىل احملمكة.

 

ن  ُمل  )ي( ما يه اللغات اليت ميكن أ    هبا الاس امترة؟ ت

ال نلكزيية والفرنس ية. ذلكل يُطلَب من أ حصاب الطلبات اس تخدام ا حدى هاتني اللغتني ا ن اكن ذكل  تس تخدم احملمكة اجلنائية ادلولية لغيت معل هام:

ن اكن صاحب الطلب ل يس تطيع تقدمي الطلب ابل نلكزيية ول ابلفرنس ية، ويرغب يف تقدميه بلغة أ خرى، فيوىص أ وًل ابلتصال بقسم  ممكنًا. وا 

 وجرب أ رضارمه أ و بأ حد املاكتب امليدانية للمحمكة قصد املشورة. ممشاركة اجملين علهي

 

ليه طلبه؟ )ك(   كيف ميكن للمجين عليه معرفة ما أ ل ا 

مليدانية رفة مأ ل الطلب، ميكن للمجين عليه أ و ملمثهل القانوين التصال بقسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه يف لهاي أ و يف أ حد املاكتب املع 

 عة.وس يكون رمق التسجيل اذلي ُمنِّح عند تقدمي الطلب مفيدا للغاية يف هذه املرحةل ملتابعة الطلب برس  لطلب معلومات عن مس تجدات الطلب.

 

ن يقوم به اجملين عليه لسحب طلبه؟   )ل( ماذا ينبغي أ 

علهيم ينبغي للمجين عليه اذلي يود حسب طلبه يف أ ي مرحةل من املراحل أ ن يبلغ احملمكة بذكل عىل الفور من خالل التصال بقسم مشاركة اجملين 

حدى  لهيا يف هذا الكتي ب. وللمجين عليه حرية وجرب أ رضارمه يف لهاي أ و يف أ حد املاكتب امليدانية، وذكل ابس تخدام ا  وسائل التصال املشار ا 

 اختيار حسب الطلب يف أ ي مرحةل مراحل ال جراءات.

م وينبغي  طلب السحب كتابة وأ ن يبني ال س باب ادلاعية ا ىل حسب الطلب. كام ينبغي أ ن يوقع اجملين عليه الرساةل اخلطية ويقدم نسخة من  أ ن يُقدَّ

ثبات هوي   ته. وميكن لقسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه أ ن يتابع الطلب لضامن متكني اجملين عليه من اختاذ قراره عن بينة قبل السحب.وثيقة ا 

 

ض طلب املشاركة؟ )م( ذا ُرفِّ   ماذا حيدث ا 

ذا رفضت ادلائرة طلب املشاركة ل ي سبب من ال س باب، خُيَطر صاحب الطلب بذكل.  ذا ارتأ ى اجملين عل  ا  يه أ ن طلبه قد ُرفِّض غلطا واكنت وا 

نه حيق للمجين عليه أ ن يقدم طلبا مرة أ خرى. دليه ما يقدمه من  معلومات أ خرى ميكن أ ن تؤثر عىل وضع مشاركته، فا 

 

ىل احملمكة اجلنائية ادلولية؟  )ن( و احتيالية ا  مت طلبات مزيفة أ  د ِّ ذا قُ  ماذا حيدث ا 

 ومن هذه الاحتياطات ما ييل: دمي الاس امترات املزيفة أ و الاحتيالية.للحيلوةل دون تق عديدةتُتَّخذ احتياطات  
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  ثبات الهوية؛  أ دةل ا 

  ن اكنت تنطبق(؛عالقة  القرابة )ا 

  التوقيع؛ 

  ،الاتساق اجلوهري للرواية 

جراءات احملمكة أ و احلصول  ذا اكن حيق للمجين عليه املشاركة يف ا   عىل جرب لل رضار. ولكها أ مور ينظر فهيا القضاة عند البت فامي ا 

 

 مرحةل ما بعد الرتخيص للمجين عليه ابملشاركة يف ا جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية

 

 )  ماذا حيدث بعد الرتخيص للمجين عليه ابملشاركة؟ )أ 

نه حياط علامً ابلتطورات يف القضية عن طريق ممثهل القانوين. عليه ابلتطورات يف لك مرحةل تبلغها وخُيطر اجملين  بعد الرتخيص مبشاركة اجملين عليه، فا 

يداعها وقرارات احملمكة وأ ي اس تئناف لل حاكم. وترسل هذه ال خطارات  ال جراءات القضائية، مبا يف ذكل توارخي اجللسات واملذكرات املهمة اليت يمت ا 

ىل  اجملين علهيم وتبليغ أ راهئم وشواغلهم. كام ميكن للمجين علهيم ا ىل املمثلني القانونني للمجين علهيم اذلين س يكونون مسؤولني عن تقدمي هذه املعلومات ا 

  مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه. قسميف أ ي وقت أ ن حيصلوا عىل املعلومات من املاكتب امليدانية للمحمكة أ و من 

ىل مرحةل جديدة، ل يتعني عىل اجملين عليه تقدمي طلب جديد، ذا اكن حيق فامي ل ن احملمكة ستنظر تلقائيًا  وعندما تنتقل ال جراءات القضائية ا  ا 

 ويمت ا خطار اجملين علهيم بذكل عن طريق ممثلهيم القانونيني. للمجين عليه املشاركة أ يضًا يف املرحةل اجلديدة.

 

ىل مقر احملمكة اجلنائية ادلولية يف لهاي، هبولندا؟ )ب(  هل يتعني عىل اجملين علهيم السفر ا 

ذا مل تكن دلهيم رغبة يف ذكل. عىل وجه العموم، ل ىل مقر احملمكة ا  مفشاركة اجملين علهيم يف ال جراءات القضائية جتري  يضطر اجملين علهيم ا ىل السفر ا 

لهيم ا ىل مقر احملمكة ويعرض عىل احملمكة أ راءمه وشواغلهم يف قاعة احملمكة. قامة اجملين ا  ين علهيم أ ما اجمل معوما عن طريق ممثل قانوين يتنقل من ماكن ا 

تكون قادرة اذلين يشاركون يف ال جراءات القضائية واذلين يرغبون يف اجمليء ا ىل لهاي، فال تس تطيع احملمكة معوما حتمل تاكليف سفرمه، ولكهنا قد 

 يف ظروف اس تثنائية.ال خرى تقدمي بعض أ شاكل ادلمع  عىل

 

جراءات )ج(   القضائية؟ هل هناك أ جال حمددة للمشاركة يف خمتلف مراحل ال 

يف تقدمي طلب  ترتبط طلبات املشاركة ارتباطًا وثيقًا ابل جراءات القضائية أ مام احملمكة اجلنائية ادلولية. ذلكل، يتعني عىل اجملين علهيم الراغبني

ماكهنم فامي لنظر للمشاركة يف ال جراءات القضائية ضد مهتم أ ن يقدموا طلباهتم قبل بداية هذه املرحةل بوقت اكف ليك يتس ىن للقضاة ا ذا اكن اب  ا 

 املشاركة فهيا. 
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ع وميكن للمجين علهيم معوما أ ن يشاركوا يف قضية خالل مرحةل من عدة أ شهر تبدأ  بعد فرتة قصرية من املثول ال ويل لل شخاص اذلين مه موضو  

ذا أُ  ققِّ ال جراءات اجلارية أ مام ادلائرة المتهيدية. وا  رار الهتم، ميكن للمجين علهيم أ ن يواصلوا تقدمي طلبات رت الهتم يف حق ال شخاص بعد جلسة ا 

 املشاركة يف ال جراءات حىت بداية جلسة تقدمي ال دةل يف احملامكة.

ذا تأ خر صاحب الطلب يف تقدمي طلبه، فا ن  وينبغي أ ل يغيب عن أ ذهان أ حصاب الطلبات أ ن احملمكة حتتاج ا ىل وقت اكف للنظر يف الطلب.  وا 

 فيه،طلبه قد ل ينظر 

 تعلاميت بشأ ن طريقة ملء اس امترة طلب املشاركة  -سادسا

 

ىل ما ييل:  عند ملء الاس امترة، يرىج الانتباه ا 

 جراءات احملمكة اجلنائية ادلولية أ ن ميل  اس امترة منفصةل. ميتعني عىل لك خشص يقد  طلبا للمشاركة يف ا 

 .ذا مل جُيَب ع يرىج ملء الاس امترة عىل أ مكل وجه ممكن ذا اكنت ال جاابت غري اكمةل، تنظر احملمكة مع ذكل يف مج  ىلفا  يع ال س ئةل أ و ا 

 الطلب لكهنا قد تضطر ا ىل العودة ا ىل صاحب الطلب للحصول منه عىل مزيد من املعلومات، مما يؤخر النظر يف الطلب.

 .ذا قد يكون املاكن اخملصص يف الاس امترة لكتابة ال جاابت اخلاصة ببعض ال س ئةل غري اكف ىل حزي أ كرب، فريىج  فا  اكنت هناك حاجة ا 

ضافية. رفاقها ابلس امترة وكتابة امس صاحب الطلب أ و احلرف ال ول من امسه ولقبه عىل لك صفحة ا  متام ال جاابت عىل ورقة منفصةل وا   ا 

  .ذا ُملئت الا يرىج طباعة ال جاابت أ و كتابهتا بوضوح شديد ليك تفهم احملمكة لك ما هو وارد يف الطلب س امترة خبط اليد، فريىج وا 

كام أ ن أ كرب سهوةل ب احلرب اجلاف بدًل من اس تخدام قمل الرصاص، ل ن قمل الرصاص ميكن أ ن يُمح   قمل أ والسائل اس تخدام قمل احلرب 

 قراءته صعبة.

 ذا اكن هناك من ينوب عنهأ يضا ينبغي أ ن يوقع الاس امترة اجملين عليه والشخص اذلي ينوب عنه ذا اكن ا. ، ا  جملين عليه أ و من ينوب وا 

هبامه داخل  خشصية بوس يةل أ خرى. عالمةعنه ل يعرف الكتابة، فيجوز هل أ ن يضع  ن اكنت هناك حمربة أ ختام، فميكنه أ ن يضع بصمة ا  وا 

ل فميكنه أ ن يضع أ ي ال طار.  صليب أ و عالمة أ خرى بقمل احلرب.  ، ك ن يرمس مثاًل عالمةخاصة بهأ خرى خشصية  عالمة وا 

  عدم نس يان وضع ا شارة عىل مربع التذكري الوارد يف هناية الاس امترة، ل ن ذكل يساعد عىل التأ كد من استيفاء مجيع الواثئق يرىج

 الرضورية للطلب.

  ذا ذا أ درجت فهيا مجيعلزم الانتباه ا ىل عليه اس امترة طلبه عن طريق ال نرتنت، في قدم اجملين ا  ل ا   أ ن اس امترة الطلب ل ميكن تقدميها ا 

 املعلومات املطلوبة. وتشمل حتميل نسخة من وثيقة الهوية وكذكل نسخة من وثيقة حتمل توقيع اجملين عليه.
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 لطلباب املشفوعةالواثئق 

ذا اكنوا ثبات القرابة ا  ثبات الهوية، وكذكل ا  يدعون  عند تقدمي الاس امترة، يُطلب من أ حصاب الطلب تقدمي نسخ من واثئق معينة، من قبيل واثئق ا 

ثبات الهوية للك جمين عليه يقدم طلبا حىت يعترب طلبا اكمال.  حدوث رضر لفرد من أ فراد ال رسة. ويلزم ال دلء بواثئق ا 

ذا اكن صاحب الطلب أ ي وثيقة أ خرى غري مطلوبة عىل وجه التحديد ويرى أ هنا قد تكون ذات صةل ابملوضوع، كتقرير من الطبيب الرشعي، ل توا 

رفاق نسخة مهنا ابلطلب.أ و تقرير طيب، أ و وثيق  ة من واثئق الرشطة أ و القضاء، أ و صور، أ و أ فالم، وما ا ىل ذكل، فريىج ا 

أ حصاب الطلبات الواثئق ال صليةينبغي أ ل يرسلو  ، فاملطلوب هو النسخ فقط. 

 

 التصال ابحملمكة اجلنائية ادلولية  -سابعا

 

 

 قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه:

International Criminal Court 

Victims Participation and Reparation Section (VPRS)  

P.O. Box 19519, 2500 CM The Hague  

The Netherlands 

 00 91 515 70(0) 31+الفاكس: 

 55 95 515 70(0)31+الهاتف: 

 cpi.int-formation@iccvprs.in الربيد ال لكرتوين: 

املاكتب امليدانية للمحمكة اجلنائية ادلولية :

ICC Field Office in Kampala, Uganda 

P.O.Box 72735, Kampala 

 706062 2 77 (0) 256 + الهاتف:

 مكتب احملمكة اجلنائية ادلولية امليداين يف كنشاسا، مجهورية الكونغو ادلميقراطية

 022 88 97 82 (0) 243+ أ و 021 88 97 82 (0) 243 + الهاتف:

 مكتب احملمكة اجلنائية ادلولية امليداين يف ابنغي، مجهورية أ فريقيا الوسط 

 26 34 30 72 (0) 236+ الهاتف:

 مكتب احملمكة اجلنائية ادلولية امليداين يف أ بيدجان، كوت ديفوار

 2634 67 59 (0) 225 +الهاتف 

mailto:%20vprs.information@icc-cpi.int
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 جورجيا مليداين يف تبيلييس،مكتب احملمكة اجلنائية ادلولية ا

 038 227 591 (0) 995 +الهاتف: 

 مكتب احملمكة اجلنائية ادلولية امليداين يف ابماكو، مايل

 83 60 61 71 (0) 223 +الهاتف 

 

رب القنوات الواردة أ عاله. مبشاركة اجملين علهيم أ و جرب أ رضارمه من قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه ع ميكن احلصول عىل الاس امترات املتعلقةو 

 ة.كام ميكن احلصول عىل هذه الاس امترات من املاكتب امليدانية للمحمكة اجلنائية ادلولية ابلنس بة للمجين علهيم من بدلان احلالت املعني

احملمكة اجلنائية ادلولية تقدم مجيع هذه الاس امترات والكتي بات جماانً  .ويرىج العمل بأ ن  

 

 

 صطلحات املس تخدمة يف هذا الكتي برشح امل -اثمنا

 

حاةل: حاةل حالت ا ىل املدعي العام للمحمكة  أ حد الس بل املس تخدمة لعرض حالت عىل احملمكة للنظر فهيا. ال  وجيوز لدلول ال طراف وجمللس ال من ا 

 .13الصفحة  انظر اجلنائية ادلولية.

صدار حمك فهيا.السلطة اليت تمتتع هبا احملمكة للنظر يف قضية و  الاختصاص: انظر اجلزء ال ول من هذا الكتي ب لالطالع عىل رشح لختصاص  ا 

 احملمكة اجلنائية ادلولية.

 تناول عادة مسأ ةل حمددة.ي اجامتع أ مام القضاة يعقد لغرض البت يف مسائل الواقع أ و مسائل القانون، ويشارك فيه أ حيااًن بعض الشهود، و  اجللسة:

ف احلاةل بكوهنا نزاعا معي نا هيم بعض ال طراف وسلواك قد يفيض ا ىل ارتاكب جرامئ تندرج يف اختصاص  مكة.حاةل تنظر فهيا احمل احلاةل: وميكن أ ن تُعرَّ

من ا حدى ادلول ال طراف أ و من جملس ال من لطلب أ ول وميكن رمس حدود احلاةل من خالل ال حاةل اليت ترد ا ىل احملمكة  احملمكة اجلنائية ادلولية.

 من تلقاء نفسها ا ىل التحقيق يف اجلرامئ. كام ميكن أ ن تقوم احملمكة نفسها برمس هذه احلدود، عندما تبادر مكة.تدخل احمل

لهيم حاةل أ و قضية معي نة. ادلائرة: فعىل سبيل املثال، ُأس نِّدت حالتا مجهورية  تتأ لف ادلائرة من مجموعة قضاة من احملمكة اجلنائية ادلولية أ س ندت ا 

ا ىل  ميقراطية، وليبيا، ومجهورية مايل ا ىل ادلائرة المتهيدية ال وىل وحاةل أ وغندا، ودارفور، وكينيا، وكوت ديفوار، وأ فغانس تان، وبورونديالكونغو ادل

 ادلائرة المتهيدية الثانية.

يدية، والشعبة الابتدائية وشعبة الشعبة المته  ماكتب القضاة وموظفوها. وتتأ لف دوائر احملمكة اجلنائية ادلولية من ثالث شعب، يه: ادلوائر:

 الاس تئناف.

طراف:  ليه. ادلول ال  ، 2018وحىت شهر ترشين ال ول/أ كتوبر  ادلول اليت صدقت عىل نظام روما ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية أ و انضمت ا 

 ( بدلا.123) بلغ عدد البدلان اليت يه دول أ طراف يف نظام روما ال سايس مائة وثالثة وعرشين
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ثبات الهتمة اجلنائية وعادة ما يس تدعي الشاهَد املدعي العامُ  خشص يقدم أ دةل أ مام احملمكة من خالل ال دلء بشهادة. الشاهد: ىل ا  ، اذلي يسع  ا 

ليه.تس تدعيه املوهجة ا ىل املهتم، أ و  مثل القانوين للمجين وجيوز أ يضًا أ ن يس تدعي الشاهَد امل  هيئة ادلفاع، اليت تدافع عن املهتم يف الهتمة املوهجة ا 

 علهيم أ و ا حدى دوائر احملمكة.

وقد  فرد ينوب عن اجملين عليه يف تقدمي طلب للمشاركة و/أ و جلرب ال رضار ا ىل احملمكة اجلنائية ادلولية. الشخص اذلي ينوب عن اجملين عليه:

عاقة حيدث ذكل عندما يكون اجملين علهيم غري قادرين عىل تقدمي الطلب بأ نفسهم )مثال ذكل اليت متنعهم من تقدمي الطلب( أ و  ال طفال، وذوو ال 

 عندما يفضل اجملين علهيم تلكيف خشص أ خر بتقدمي الطلب ابمسهم ومينحونه موافقهتم عىل القيام بذكل.

دين، أ و ممثال قانونيا أ و فرد يكتفي مبساعدة اجملين عليه يف ملء الاس امترة. وقد يكون وس يطا، أ و منظمة من منظامت اجملمتع امل :الشخص املساعد 

يعرف اجملين عليه. وليست للشخص املساعد صفة متثيلية ابلنس بة للمجين عليه. ويكتفي الشخص املساعد مبساعدة اجملين عليه عىل فهم  خشص أ ي

 اس امترة الطلب وملهئا عىل حنو سلمي.

جراءات احملمكة.فرد يقدم طلبًا ا ىل احملمكة اجلنائية ادلولية للامتس السام صاحب الطلب:  ح هل ابملشاركة يف ا 

خيرب هذا القسم اجملين علهيم حبقوقهم دلى احملمكة اجلنائية ادلولية ويساعدمه يف الشؤون املتعلقة  :قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه

سداء املشورة بالغ ادلائرة وا  لها. ويساعد اجملين علهيم يف احلصول عىل املعونة  بطلبات املشاركة يف ال جراءات القضائية أ و جرب ال رضار، ويقوم اب 

 القانونية وتنظمي متثيلهم القانوين.

ر فهيا أ مر قبض يف حق فرد معني  أ و أ فراد معي نني. القضية: جراءات قضائية أ مام احملمكة اجلنائية ادلولية ُأصدِّ  ا 

كام أ نه يوفر  لتنفيذي لرئيس احملمكة ولدلوائر والقضاة ومكتب املدعي العام.هجاز من أ هجزة احملمكة مسؤول عن توفري ادلمع ال داري وا قمل احملمكة:

 دعامً لهيئة ادلفاع وللمجين علهيم، وهو مسؤول عن ال عالم وعن التعريف مبهام احملمكة.

 و أ كرث.أ ي خشص أ قر يف حقه قضاة احملمكة اجلنائية ادلولية هتمة أ   خشص مهتم أ مام احملمكة اجلنائية ادلولية؛ املهتم:

ىل اجملين عليه اذلي يؤذن هل ابملشاركة يف ال جراءات القضائية واذلي  “املزدوج الصفة”تس تخدم عبارة  اجملين عليه املزدوج الصفة: لال شارة ا 

ذا اس تدع  أ حد دلء ابلشهادة بصفة شاهد. فا  ال طراف اجملين عليه،  تس تدعيه هيئة الادعاء أ و ادلفاع أ و املمثل القانوين للمجين علهيم أ و ادلائرة لال 

 ة احملمكة. فا ن للمجين عليه أ ن يلمتس املشورة من ممثهل القانوين بشأ ن مسائل من قبيل تدابري امحلاية قبل املوافقة عىل ال دلء ابلشهادة يف قاع

 اختصاص احملمكة.رضر من جراء جرمية تندرج يف  حلقهل غراض احملمكة اجلنائية ادلولية، اجملين عليه هو خشص  اجملين عليه:

وجيب أ ن يكون للمحايم ما ل يقل عن عرش س نوات من اخلربة ذات  أ خصايئ يف القانون ميثل أ حد اجملين علهيم أ و أ حد املهتمني أ مام احملمكة. احملايم:

 ة ابل نلكزيية أ و الفرنس ية.أ و قاضيا أ و مدعيا عاما، وأ ن يكون قادرًا عىل التحدث بطالق الصةل بصفته أ خصائيا قانونيا يف الشؤون اجلنائية

 .23الصفحة  انظر :مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم

ذا اكن هناك أ ساس معقول للرشوع يف  مكتب املدعي العام: تقوم هممة مكتب املدعي العام عىل تلقي ال حالت والبالغات وحتليلها لتحديد ما ا 

جراء حتقيقات بشأ ن جرامئ ال ابدة امجلا عية واجلرامئ ضد ال نسانية وجرامئ احلرب وجرمية العدوان، ومقاضاة ال شخاص املسؤولني عن التحقيق، مث ا 

 ومكتب املدعي العام هجاز مس تقل من أ هجزة احملمكة. هذه اجلرامئ.

 تكون ال جراءات القضائية أ كرث عندما يتعدد اجملين علهيم، قد تطلب ادلائرة مهنم اختيار حمام لميثلهم متثياًل جامعيًا، حىت املمثل القانوين املشرتك:

 .“املمثل القانوين املشرتك”ويشار ا ىل هذا الشخص ابمس  فعالية.
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وميكن أ ن يكون حماميا من خارج احملمكة اجلنائية ادلولية أ و  حمام يُعنيَّ لمتثيل اجملين عليه أ و مجموعة من اجملين علهيم. املمثل القانوين للمجين علهيم:

  العمويم للمجين علهيم.مكتب احملايم عضوا يف

َل اختصاص احملمكة،  :“من تلقاء نفسه” وفقًا ملا ينص عليه نظام روما ال سايس، جيوز للمدعي العام أ ن يبارش حتقيقًا من تلقاء نفسه يف بدل قَبِّ

بيد  ها من اجلهات تقدمي هذه املعلومات.وجيوز لل فراد واملنظامت غري احلكومية وغري  وذكل بعد حتليل املعلومات اليت تلقاها من مصدر جدير ابلثقة.

ذاًن ابلرشوع يف هذا التحقيق.  أ نه جيب عىل قضاة ادلائرة المتهيدية أ ن مينحوا املدعي العام ا 

 تتأ لف هيئة ادلفاع من املدع  عليه وحماميه. هيئة ادلفاع:

جملين علهيم اذلين ميثلون أ مام احملمكة وغريمه من ال شخاص توفر هذه الوحدة امحلاية وادلمع النفيس للشهود وا وحدة اجملين علهيم والشهود:

 كام أ هنا مسؤوةل عن برامج حامية الشهود. املعرضني للخطر بسبب الشهادة اليت أ دلوا هبا.
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