
مجني عليهممعلومات لل  

 فلسطين

 الحالة في دولة فلسطين

 

من نظام روما األساسي ( 3) 12حكومة فلسطين )"فلسطين"( إعالنًا بموجب المادة  أودعت، 2015يناير كانون الثاني/ 1في 

"في  ادُّعي ارتكابها)"نظام روما األساسي" و "المحكمة"( بقبول اختصاص المحكمة على جرائم  الدوليةللمحكمة الجنائية 

، 2015يناير كانون الثاني/ 2في و". 2014يونيو حزيران/ 13األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 

لدى األمين العام لألمم المتحدة. ودخل نظام روما األساسي  انضمت فلسطين إلى نظام روما األساسي بإيداع صك انضمامها

 .2015نيسان/أبريل  1حيز النفاذ بالنسبة لفلسطين في 

فلسطين الحالة وطلبت على وجه التحديد  أحالتمن نظام روما األساسي،  14)أ( و  13، وعمالً بالمادتين 2018مايو أيار/ 22في 

اختصاص  المندرجة ضمن"التحقيق، وفقًا لالختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم السابقة والحالية والمستقبلية  ةالعام ةالمدعي إلى

 دولة فلسطين ". إقليمالمرتكبة في جميع أنحاء والمحكمة، 

ومستقل وموضوعي للمعلومات أنه بعد إجراء تقييم شامل  ةالعام ةالمدعي نتأعل، 2019كانون األول/ديسمبر  20وفي 

المنصوص عليها قانونا ، خلصت الدراسة األولية لهذه الحالة إلى أن جميع المعايير المدعي العام الموثوق بها المتاحة لمكتب

بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب أيضا  العامة ةالمدعي توأوضح في نظام روما األساسي لفتح تحقيق قد استوفيت.

 ربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.في الضفة الغ

إلصدار قرار يوضح النطاق  طلبا إلى الدائرة التمهيدية األولى، قدمت المدعية العامة 2020كانون الثاني/يناير  22وفي 

اإلقليمي الختصاص المحكمة في هذه الحالة، نظرا للمسائل القانونية والوقائعية المرتبطة بهذه الحالة )"طلب المدعية 

 العامة"(.

المذكرات  وفية األولى باألغلبية، بعد النظر في طلب المدعي العام، الدائرة التمهيدي قررت، 2021فبراير شباط/ 5في و

 يشملوالدول والمنظمات والباحثين، أن االختصاص اإلقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين التي قدمها المجني عليهم 

 رقية.غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الش وهي، 1967إسرائيل منذ عام التي تحتلها األراضي 

مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن العام للمحكمة الجنائية الدولية  ةالمدعي تأكد ،2021مارس آذار/ 3في و

 في فلسطين. الحالةفي  تحقيقابدأ قد 

 

 ؟فلسطينما هو نطاق التحقيق في حالة 

أن التحقيق سيشمل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي  ،2021آذار/مارس  3، في أعلن مكتب المدعي العام

 .2014حزيران/يونيه  13في الحالة منذ  يدعى ارتكابها

 

 في المشاركة واالتصال بالمحكمة المجني عليهمحقوق 

في اإلجراءات القضائية. فعلي للمجني عليهم دور إيالء المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة جنائية دولية دائمة تتوخى تعد 

ي حقوقهم ففيما يتعلق بالمحكمة أثناء التحقيق الذي يجريه المدعي العام،  يتوجهوا إلىبالفعل أن  مجني عليهملا فبإمكان

 في حالة اإلدانة. جبرالمشاركة في اإلجراءات القضائية المستقبلية المحتملة، وفي الحصول على 

 التواصل مع المحكمة بعدة طرق: مجني عليهموفي مرحلة التحقيق الحالية، يمكن لل

 ي  ارتكابها يدع يمكن ألي فرد أو جماعة أو دولة أن ترسل معلومات إىل مكتب المدعي العام بشأن أي جرائم ف
 
ف

ي ذلك  وتندرجدولة فلسطي   
 
ضمن اختصاص المحكمة. ويمكن لألشخاص الذين لديهم هذه المعلومات، بما ف

رة من  المحلية المجتمعات ، إبالغ مكتب المدعي العام بأي معلومات ذات صلة ألغراض التحقيق الحالةالمتض 
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   ي فلسطي   الذي قد يصل إىل مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية أو  لضحايا ويمكن أيضا
 
العنف ف

اف بهم ب يتصلوا جرائم اإلبادة الجماعية أن  ي المحكمة بهدف االعتر
غراض المشاركة أل  عليهم بصفتهم من المجن 
ي اإلجراءات الجنائية المستقبلية المحتملة ضد شخص أو أكتر من المشتبه فيهم. 

 
 ف

 

االتصال بقسم مشاركة  مجني عليهموللمزيد من المعلومات المتعلقة بهذه الحقوق أمام المحكمة الجنائية الدولية، يمكن لل

في عملية  مجني عليهمالمحكمة الجنائية الدولية عن مساعدة الوهو القسم المسؤول في قلم  - أضرارهموجبر  مجني عليهمال

 في حالة اإلدانة، على العنوان التالي:األضرار  وجبرتقديم طلبات المشاركة في اإلجراءات القضائية، 

 cpi.int-VPRS.information@icc 

 
العثور على نماذج الطلبات ذات الصلة للمشاركة في اإلجراءات المستقبلية المحتملة على النحو  للمجني عليهم يمكنو

تحت عنوان "المشاركة" )أسفل  الجنائية الدولية على موقع المحكمة مجني عليهملل العامة حةالصفالوارد أعاله في 

يتم توفير الروابط ذات الصلة أدناه لتسهيل والى جانب اإلرشادات ذات الصلة.  ،المربعات الزرقاء الخاصة بالقضية(

 الرجوع إليها.

 

 العبرية ،العربية ،اإلنجليزية: استمارة طلب لألفراد

 العبرية ،العربية ،اإلنجليزية: إرشادات حول كيفية ملء االستمارة لألفراد

 العبرية ،العربية ،اإلنجليزية: استمارة طلب للمنظمات

 نجليزيةاإل: إرشادات حول كيفية ملء االستمارة للمنظمات

 

 هموجبر أضرار مجني عليهم، يُنصح بأن تتصل بقسم مشاركة المجني عليهاإلشارة أنه قبل ملء استمارة طلب الويجدر ب

المشورة بشأن ما يترتب على المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية تسدى لك معلومات وتحصل على لكي 

باإلضافة الى ذلك، يوفر قسم و ل المقبلة المحتملة.احن العملية وكذلك المر، وما يعنيه ذلك في المرحلة الحالية معموما

)انظر أيًضا  سليمبشكل  االستمارةكيفية ملء  بشأنالمشورة يسدي التدريب و هموجبر أضرار مجني عليهممشاركة ال

قلم المحكمة. مناسبة من بمشورة  مجني عليهمأعاله(، وهو أمر مهم للغاية من أجل تلبية توقعات ال الخطيةاإلرشادات 

إجراءات عموما إلى الدائرة التمهيدية ما لم تكن ثمة تحال  الأن أي استمارات ترد في مرحلة التحقيق ويجدر باإلشارة 

 قضائية تتعلق بقضية أو أكثر.

 وأمنهم مجني عليهمسالمة ال

المحكمة عالقتهم بتجنب ذكر  من قبيلابير وقائية أمر بالغ األهمية. ومن المهم اتخاذ تد مجني عليهمأن أمن اليجدر باإلشارة 

ويعرضهم او  مجني عليهمال يكشف عنأن  كل ما من شأنهعلنا. ومن المهم أيضا تجنب أو  الجنائية الدولية إلى اآلخرين

 بشأنعلى وسائل التواصل االجتماعي، وما إلى ذلك  يعرض غيرهم للخطر، مثل التحدث إلى وسائل اإلعالم، والنشر

 اتصاالتهم مع المحكمة الجنائية الدولية.

 

 معلومات عامة عن المحكمة الجنائية الدولية

 هيكل المحكمة

( 3التمهيدية(؛ )الشعبة االبتدائية، شعبة ال االستئناف،شعبة الدوائر )و( 2( الرئاسة؛ )1تتألف المحكمة من أربعة أجهزة: )

ب المدعي العام بصفة مستقلة كجهاز منفصل. ويتألف قلم المحكمة قلم المحكمة. ويعمل مكتو( 4مكتب المدعي العام؛ )و

مجني ، ووحدة المجني عليهملالعمومي لمحامي امكتب ال، وأضرارهموجبر  مجني عليهممن عدة أقسام، منها قسم مشاركة ال

 والشهود. عليهم
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 اختصاص المحكمة

فراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي مالحقة القضائية لألوالتتمثل المهمة العامة للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق 

: اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجريمة العدوان. وتشارك المحكمة وهي تهم المجتمع الدولي

المحكمة الجنائية  ترميإلنهاء اإلفالت من العقاب، ومن خالل العدالة الجنائية الدولية،  ةعالمي معركةالجنائية الدولية في 

 على منع وقوع هذه الجرائم مرة أخرى. والعملجرائمهم على الدولية إلى محاسبة المسؤولين 

مع األشخاص الطبيعيين  ال تحقق إالوال تالحق المحكمة الجنائية الدولية الدول أو الحكومات أو األحزاب السياسية. بل  

األفراد بسبب  مالحقةفي التحقيق، وعند االقتضاء،  واليتها. وتتمثل وتالحقهم قضائياسنة أو أكثر  18البالغين من العمر 

 مسؤوليتهم الجنائية الفردية المزعومة عن الجرائم الجماعية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

 

 مبدأ التكامل

 معمبدأ التكامل هو أحد الركائز األساسية لعمل المحكمة. وإذا قامت دولة لها والية قضائية على الحالة/القضية بالتحقيق 

إلى السلطات القضية ، فإن المحكمة الجنائية الدولية تحيل على نفس السلوك في جوهره ومالحقته ومحاكمته نفس الشخص

 لة غير راغبة و/أو غير قادرة بالفعل على القيام باإلجراءات.القضائية المحلية، شريطة أال تكون الدو

 

 تعاونال

(. وتعتمد المحكمة الجنائية أمر بالقبضليس لدى المحكمة شرطة أو قوات تنفيذية تنفذ قرارات المحكمة وأوامرها )مثل 

دولة ليست طرفًا في نظام روما يجوز للمحكمة أيًضا أن تدعو أي والدولية على الدول األطراف في التعاون الكامل معها. 

 األساسي لتقديم المساعدة للمحكمة.

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية  بشأنوكذلك  ،هاوعمل المحكمة هيكل بشأنلمزيد من المعلومات العامة ول

 .هنايرجى النقر  ،الدولية
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