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القاضي مارك بيران دو بريشمبو
القاضية رين أديالئيد صوفي أالبيني غَْنسو

الحالة في دولة فلسطين
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يُخطَر بهذا القرار وفقا للبند  31من الئحة المحكمة الجنائية الدولية:
محامو الدفاع

مكتب المدعي العام
السيدة فاطو بنسودا ،املدعية العامة
السيد جيمس ستيوارت ،نائب املدعية العامة
الممثِّلون القانونيون للمجني عليهم

الممثِّلون القانونيون لطالبي صفة المجني عليه

المجني عليهم غير الممثَّلين

طالبو المشاركة/جبر األضرار غير الممثَّلين

مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم

مكتب المحامي العمومي للدفاع

ممثِّلو الدول

الجهات الصديقة للمحكمة

قلم المحكمة
قسم دعم الدفاع

رئيس قلم المحكمة
السيد بيرت لويس ،رئيس القلم

قسم االحتجاز

قسم المجني عليهم والشهود
السيد نيجيل فرييل ،رئيس القسم

جهات أخرى

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم
السيد فيليب أمباخ ،رئيس القسم

الرقم:
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
ICC-01/18

12/2

 13متوز/يوليو 2018

ICC-01/18-2-tARB 02-08-2018 3/12 NM PT

إن الدائرة التمهيدية األولى (”الدائرة“) يف احملكمة اجلنائية الدولية (”احملكمة“) تصدر ،يف احلالة يف دولة
فلسطني (”فلسطني“) ،القرار التايل بشأن األنشطة اإلعالمية والتوعوية اجملراة من أجل اجملين عليهم يف هذه احلالة.
أوال -
-1

السياق

يف األول من كانون الثاين/يناير  2015أودعت فلسطني إعالناً مبوجب املادة  )3(12من نظام روما

األساسي (”النظام األساسي“) ،قبلت مبوجبه اختصاص احملكمة يف اجلرائم املدَّعى بأهنا ”ارتُكبت يف األراضي
الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،منذ  13حزيران/يونيو .)1(“2014
-2

ويف  2كانون الثاين/يناير  2015أودعت فلسطني لدى األمني العام لألمم املتحدة صك انضمامها إىل

النظام األساسي ،وفقاً للمادة  )2(125منه(.)2
-3

ويف  16كانون الثاين/يناير  2015باشرت املدعية العامة دراسة أولية للحالة يف فلسطني(.)3

-4

ويف  22أيار/مايو َّ 2018
قدمت فلسطني إىل املدعية العامة إحالة للحالة يف فلسطني عمالً

باملادتني (13أ) و 14من النظام األساسي .وعلى وجه اخلصوص يُطلب يف رسالة اإلحالة إىل املدعية العامة ”أن
()1

انظر املرفق األول بقرار هيئة الرئاسة الذي أُسندت مبوجبه احلالة يف دولة فلسطني إىل الدائرة التمهيدية األوىل (”قرار إسناد احلالة“) ،الصادر

يف  24أيار/مايو  ،2018الوثيقة [ ICC-01/18-1-AnxIباإلنكليزية] ،الصفحة .2
()2

األمني العام ملنظمة األمم املتحدة” ،نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 17 ،متوز/يوليو  ،1998دولة فلسطني :انضمامها“،

 6كانون الثاين/يناير  ،2015املرجع( C.N.13.2015.TREATIES-XVIII.10 :إخطار الوديع)،
ُ ( https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.13.2015 -Eng.pdfرجع إىل هذا املستنَد يف هذا املوقع آخر مرة بتاريخ  3متوز/يوليو
.)2018
()3

بيان صحفي صادر عن احملكمة اجلنائية الدولية :يف  16كانون الثاين/يناير ” ،2015املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية فاتو بنسودا،

[تباشر] دراسة أولية للحالة يف فلسطني“ ،الوثيقة ICC-OTP-20150116-PR1083؛ انظر أيضاً املرفق األول بقرار إسناد احلالة ،الوثيقة
[ ICC-01/18-1-AnxIباإلنكليزية] ،الصفحة  ،5الفقرة  1واحلاشية .1
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حتقق وفق االختصاص الزمين للمحكمة ،يف ما سبق أن ارتُكب وما يُرتكب حالياً وما قد يُرتكب مستقبالً من
اجلرائم يف أراضي دولة فلسطني بشىت أحنائها“( .)4ويشار يف الرسالة أيضاً على وجه التحديد إىل أن ”دولة فلسطني
تتألف من األراضي الفلسطينية اليت احتلتها إسرائيل يف عام  ،1967كما حيددها خط هدنة عام  ،1949وتشمل
وقطاع غزة“(.)5
القدس الشرقيةُ،
الضفةَ الغربيةَ مبا فيها
َ
ُ
-5

ويف  24أيار/مايو  2018أسندت هيئة الرئاسة ،عمالً بالبند  )2(46من الئحة احملكمة احلالة يف

فلسطني إىل هذه الدائرة(.)6
ثانيا –
-6

األحكام القانونية الواجبة التطبيق والمالحظات التمهيدية

تنوه الدائرة إىل املادتني  21و )3(68من النظام األساسي ،والفقرات (1أ) حىت (ج) و(()2أ) من

القاعدة  16والقواعد  85و 86و 89حىت  93من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات (”القواعد“) ،والبند  86من
الئحة احملكمة والبنود  6و 8و )1(103و 104و 105و )1(112من الئحة قلم احملكمة.
-7

وترى احملكمة أنه ،لكي يتسىن هلا أن تؤدي املهام املنوطة هبا يف إطار واليتها على النحو الواجب ،ال بد

من أن ُحياط بدورها وأنشطتها على حنو سليم وأن يكون هذا الدور وهذه األنشطة يف املتناول وال سيما يف متناول
اجملين عليهم يف احلاالت والقضايا املعروضة عليها .إن األنشطة التوعوية واإلعالمية اجملراة يف بلدان احلاالت تتسم
بأمهية جوهرية فيما خيص تعزيز دعم عمل احملكمة وإحاطة عامة اجلمهور به وثقتهم فيه .وهي يف الوقت نفسه متكن

()4
()5
()6

املرفق األول بقرار إسناد احلالة ،الوثيقة [ ICC-01/18-1-AnxIباإلنكليزية] ،الصفحة  ،8الفقرة .9
املرجع اآلنف الذكر ،احلاشية .4
قرار إسناد احلالة ،الوثيقة [ ICC-01/18-1باإلنكليزية].

الرقم:
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
ICC-01/18

12/4

 13متوز/يوليو 2018

ICC-01/18-2-tARB 02-08-2018 5/12 NM PT

احملكمة من اإلحاطة األفضل بشواغل اجملين عليهم وتوخياهتم ،حبيث يتسىن هلا أن تستجيب هلا على حنو أكثر
جناعة وأن تستدرك عند االقتضاء كل ما قد يوجد من التصورات اخلاطئة(.)7
-8

وتذكر احملكمة بأن اجملين عليهم يؤدون دوراً هاماً يف إجراءاهتا .وتقضي املادة  )3(68من النظام األساسي

بأن تسمح احملكمة بعرض آراء اجملين عليهم وشواغلهم والنظر فيها يف كل مرحلة من مراحل اإلجراءات تراها
مناسبة .وبالتايل فإن للمجين عليهم احلق يف أن يُستمع إليهم وأن يولَوا االعتبار يف مراحل اإلجراءات اليت ُحيدَّد أهنا
مناسبة ،ويقع على عاتق احملكمة واجب متكينهم من ممارسة هذا احلق على حنو فعال.
 -9وتنوه الدائرة إىل املادة  )3(21من النظام األساسي اليت تنص على أنه ”جيب أن يكون تطبيق وتفسري
القانون عمالً هبذه املادة متسقني مع حقوق اإلنسان املعرتف هبا دولياً ،وأن يكونا خاليني من أي متييز ضار يستند
املعرف يف الفقرة  3من املادة  ،7أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو
إىل أسباب مثل نوع اجلنس ،على النحو َّ
الدين أو املعتقد أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو
أي وضع آخر“( .)8ويف هذا الصدد تأخذ الدائرة علماً بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق حبقوق اجملين
()7

انظر من وثائق مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية الوثيقة املعنونة ”اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية

فيما خيص التوعية“ ،الوثيقة  ،ICC-ASP/5/12املؤرخة بـ  29أيلول/سبتمرب ،2006

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FB4C75CF-

،FD15-4B06-B1E3-E22618FB404C/185051/ICCASP512_English1.pdf
الفقرات  1حىت ُ ( 3رجع إىل هذا املستنَد يف هذا املوقع آخر مرة بتاريخ  3متوز/يوليو .)2018

()8

من وثائق الدائرة التمهيدية الثانية ،احلالة يف مجهورية كينيا ،القرار املعنون قرار بشأن مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات فيما يتصل باحلالة يف

مجهورية كينيا ،الوثيقة  ICC-01/09-24املؤرخة بـ 3تشرين الثاين/نوفمرب  ،2010الفقرتان  4و5؛ لقد قالت دائرة االستئناف يف هذا السياق” :تنص
املادة  )3(21من النظام األساسي على أنه جيب أن يكون تطبيق وتفسري القانون متسقني مع حقوق اإلنسان املعرتف هبا دولياً .إن حقوق اإلنسان متثل
الدعامة اليت يقوم عليها النظام األساسي؛ يقوم عليها كل جانب من جوانبه ،مبا فيها ممارسة اختصاص احملكمة .وأحكامه جيب أن تفسَّر وأن تطبَّق ،وهذا
األهم ،وفقاً حلقوق اإلنسان املعرتف هبا دولياً [( “]...التشديد باخلط املائل مضاف هنا) ،انظر من وثائق دائرة االستئناف ،يف قضية املدعي العام ضد
توماس لوبانغا دييلو ( ،)Thomas Lubanga Dyiloاحلكم املعنون حكم بشأن استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو القرار الصادر بتاريخ  3تشرين
األول/أكتوبر  2006املتعلق بطعن الدفاع يف اختصاص احملكمة مبقتضى املادة ( )2( 19أ) من النظام األساسي ،الصادر يف  3تشرين األول/أكتوبر
 ،2006الوثيقة  ICC-01/04-01/06-772-tARBاملؤرخة بـ 14كانون األول/ديسمرب  ،2006الفقرة .37
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عليهم ،مثل ”إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة“( )9و”املبادئ
األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق
اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل“( ،)10و”اتفاقية حقوق الطفل“( .)11كما إن ”احلق يف
االنتصاف الفعال“ و”احلق يف اللجوء إىل القضاء“ ،اللذين يُعتربان يف الصميم من حقوق اجملين عليهم ،يظهران
أيضاً يف املادتني ()3(2أ) و )1(14من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية( ،)12واملادتني  )1(6و13
من االتفاقية (األوروبية) حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية( ،)13واملادة ()1(7أ) من امليثاق األفريقي حلقوق
اإلنسان والشعوب( ،)14واملادتني  )1(8و )1(25من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان(.)15
-10

وتشدد الدائرة على أنه وفقاً لإلطار القانوين للمحكمة ال تقتصر حقوق اجملين عليهم أمام احملكمة على

مشاركتهم العامة يف سياق اإلجراءات القضائية عمالً باملادة  )3(68من النظام األساسي( .)16ويف هذا اخلصوص

()9
()10
()11
()12

اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة ،القرار  A/RES/40/34املؤرخ بـ 29تشرين الثاين/نوفمرب .1985
اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة ،القرار  A/RES/60/147املؤرخ بـ 21آذار/مارس .2006
اتفاقية حقوق الطفل 20 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،1989جمموعة معاهدات األمم املتحدة ،اجمللد  ،1577الصفحة .3
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،الذي اعتُمد وفُتح باب التوقيع عليه يف  19كانون األول/ديسمرب  ،1966جمموعة معاهدات

األمم املتحدة ،اجمللد  ،999الصفحة .171

()13
()14
()15

اتفاقية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 4 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،1950جمموعة معاهدات األمم املتحدة ، ،اجمللد  ،213الصفحة .221
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 27 ،حزيران/يونيو  ،1981جمموعة معاهدات األمم املتحدة ،اجمللد  ،1520الصفحة .217
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،املشار إليها أيضاً مبيثاق سان خوسيه/كوستاريكا 22 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،1969جمموعة معاهدات

األمم املتحدة ،اجمللد  ،1144الصفحة .143

()16

عمالً بالقاعدة  93من القواعد  ،جيوز للدوائر أن تلتمس آراء "اآلخرين" من اجملين عليهم – أي الذين ال يشاركون عمالً بالقواعد  89حىت 91

من القواعد – بشأن أي مسألة ،مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بإعادة النظر يف قرار املدعية العامة عدم التحقيق عمالً بالقاعدتني  107و 109من القواعد.
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جيدر التذكري بأن للمجين عليهم أيضاً احلق يف تقدمي معلومات إىل احملكمة ،وتلقي معلومات منها ،والتواصل معها،
بصرف النظر عن اإلجراءات القضائية وعلى حنو مستقل عنها ،مبا يف ذلك خالل مرحلة الدراسة األولية(.)17
-11

ومن املهم اإلشارة إىل أنه ينبغي تزويد اجملين عليهم مبعلومات كافية ودقيقة عن دور احملكمة وأنشطتها،

أقرت مراراً بضرورة ذلك يف
لكي تتسىن هلم ممارسة حقوقهم على حنو سليم .فجمعية الدول األطراف (”اجلمعية“) َّ
شىت القرارات اليت اختذهتا يف السنوات األخرية ،من قبيل:
[ ]...تشدد على أمهية النشاط التوعوي الفعال لدى اجملين عليهم واجلماعات املتضررة بغية إنفاذ املهمة
املنوطة باحملكمة مبوجب واليتها؛
تشدد على األمهية القصوى اليت ينيطها نظام روما األساسي حبقوق اجملين عليهم واحتياجاهتم ،وال سيما
حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ويف املطالبة جبرب األضرار ،وتشدد على أمهية إعالم وإشراك
اجملين عليهم واجلماعات املتضررة بغية إنفاذ املهمة الفريدة املنوطة باحملكمة مبوجب واليتها املتمثلة يف
العمل من أجل اجملين عليهم()18؛

()17

انظر مثالً املادة  15من النظام األساسي (الفقرات ( )1و( )2و( )6منها) والقاعدة  49من القواعد؛ واملادة  53من النظام األساسي
والقاعدة  104من القواعد؛ والقاعدة ( 92فقرتيها ( )1و( ))2من القواعد .إن القاعدة  )2(92من القواعد تنص على إخطار اجملين عليهم ”الذين كانوا
على اتصال باحملكمة خبصوص احلالة“ ،أي أهنا هتيئ للتواصل بني اجملين عليهم واحملكمة حىت قبل أن يتم اختاذ قرار املدعي العام بشأن ما إذا كان جيب
مباشرة حتقيق .انظر أيضاً من وثائق دائرة االستئناف ،يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،احلكم املعنون حكم بشأن مشاركة اجملين عليهم يف مرحلة
التحقيق من اإلجراءات يف إطار دعوى استئناف املكتب العمومي حملامي الدفاع قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر بتاريخ  7كانون األول/ديسمرب 2007
ودعويَي استئناف املكتب العمومي حملامي الدفاع واملدعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر بتاريخ  24كانون األول/ديسمرب  ،2007الوثيقة ICC-
 01/04-556-tARBاملؤرخة بـ 19كانون األول/ديسمرب  ،2008الفقرة 53؛ ومن وثائق الدائرة التمهيدية الثانية ،يف احلالة يف مجهورية أوغندا ،القرار املعنون
قرار بشأن طلبات املشاركة اليت قدمها اجملين عليهم  ،a/0010/06و a/0064/06حىت  ،a/0070/06و a/0081/06حىت  ،a/0104/06وa/0111/06
حىت  ،a/0127/06الوثيقة  ICC-02/04-101املؤرخة بـ 10آب/أغسطس  ،2007الفقرات  93حىت .95
()18

من وثائق مجعية الدول األطراف :تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،القرار  ICC-ASP/16/Res.6املؤرخ بـ 14كانون

األول/ديسمرب  ،2017الفقرتان  93و94؛ اجملين عليهم واجلماعات املتضررة وجرب األضرار والصندوق االستئماين للمجين عليهم ،القرار
 ICC-ASP/13/Res.4املؤرخ بـ 17كانون األول/ديسمرب  ،2014الفقرة الرابعة من الديباجة؛ تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف،
القرار  ICC-ASP/13/Res.5املؤرخ بـ 17كانون األول/ديسمرب  ،2014الفقرة 71؛ تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف ،القرار
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تؤكد من جديد أن [ ]...من مكونات العدل األساسية حق االطالع على املعلومات ذات الصلة
باالنتهاكات وآليات جرب األضرار ،وتشدد على أمهية توعية اجملين عليهم واجلماعات املتضررة بصورة فعالة
من أجل إنفاذ املهمة الفريدة املنوطة باحملكمة مبوجب واليتها املتمثلة يف العمل من أجل اجملين عليهم()19؛
تؤكد احلاجة إىل مواصلة تنفيذ أنشطة التوعية على خري وجه وتكييفها ،يف ضوء املراحل املختلفة للدورة
القضائية ،والتشجيع على مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان حصول اجملين عليهم واجلماعات املتضررة على
معلومات دقيقة عن احملكمة وواليتها وأنشطتها ،وعن حقوق اجملين عليهم مبوجب نظام روما األساسي،
مبا فيها حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية واملطالبة حبرب األضرار [.)20(]...
-12

وعلى ضوء ما َّ
تقدم ،ترى الدائرة أنه ينبغي اختاذ اخلطوات التمهيدية األوىل يف هذه املرحلة بغية تزويد اجملين

عليهم يف احلالة يف فلسطني مبعلومات دقيقة عن احملكمة ،مبا يف ذلك مهامها وأنشطتها .وإذا قررت املدعية العامة
فتح حتقيق يف احلالة فإن الدائرة ستتخذ عندئذ خطوات إضافية فتُصدر تعليمات أخرى إىل قلم احملكمة لكي يزيد
أنشطته ويقوم بإعالم اجملين عليهم ومبساعدهتم مبزيد من التفصيل فيما خيص مشاركتهم احملتملة طبقاً للنظام
األساسي .إن هنج الدائرة هذا سيمكن احملكمة يف هناية املطاف من حتسني دفع العمل من أجل مصاحل العدالة قدماً
ومحاية حقوق اجملين عليهم.
-13

وتوخياً للمزيد من النجاعة يف استخدام موارد احملكمة احملدودة ترى الدائرة أيضاً أن األنشطة التوعوية

واإلعالمية ينبغي أن ُُترى باجلهود املتضافرة اليت يبذهلا خمتلف أقسام احملكمة املنوطة هبا املسؤوليات املتصلة باجملين
 ICC-ASP/12/Res.8املؤرخ بـ 27تشرين الثاين/نوفمرب  ،2013الفقرة 51؛ أثر منظومة نظام روما األساسي على اجملين عليهم واجلماعات املتضررة،
القرار  RC/Res.2املؤرخ بـ 8حزيران/يونيو  ،2010الفقرة السادسة من الديباجة.
()19

من وثائق مجعية الدول األطراف :اجملين عليهم واجلماعات املتضررة وجرب األضرار والصندوق االستئماين للمجين عليهم ،القرار

ICC-

 ASP/12/Res.5املؤرخ بـ 27تشرين الثاين/نوفمرب  ، 2013الفقرة الرابعة من الديباجة؛ تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف[ ،القرار
 ASP/12/Res.8املؤرخ بـ]  27تشرين الثاين/نوفمرب  ،2013الفقرة  14من الديباجة؛ اجملين عليهم واجلماعات املتضررة وجرب األضرار والصندوق االستئماين
للمجين عليهم ،القرار  ICC-ASP/13/Res.4املؤرخ بـ 17كانون األول/ديسمرب  ،2014الفقرة الرابعة من الديباجة؛ تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية
الدول األطراف ،القرار  ICC-ASP/13/Res.5املؤرخ بـ 17كانون األول/ديسمرب  ،2014الفقرة العشرون من الديباجة.
ICC-

()20

أثر منظومة نظام روما األساسي على اجملين عليهم واجلماعات املتضررة ،القرار  RC/Res.2املؤرخ بـ 8حزيران/يونيو  ،2010الفقرة .3
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عليهم .إن هذا النهج يتيح حتقيق التآزر واالنسجام بني خمتلف أقسام احملكمة ،وال سيما فيما خيص الرسائل
املوجهة إىل اجلماعات املتضررة واجملين عليهم ،وتفادي حاالت التناقض ،واملساعدة على تبسيط وترشيد كل عملية
َّ
للمشاركة قد ُترى يف املستقبل ،وتعزيز التنبؤ هبذه العمليات وجناعتها وسرعتها(.)21
ثالثا -
-14

األنشطة المضطلَع بها من أجل المجني عليهم في الحالة المعنية

سينشئ قلم احملكمة يف أقرب وقت ممكن نظاماً لألنشطة اإلعالمية والتوعوية املضطلَع هبا لدى اجلماعات

املتضررة وال سيما اجملين عليهم يف احلالة يف فلسطني .وترى الدائرة أنه ينبغي لقلم احملكمة أن ينشئ منظومة أنشطة
تفاعلية متواصلة بني احملكمة واجملين عليهم ،املقيمني يف فلسطني أو خارجها ،طيلة بقاء احلالة يف فلسطني مسنَدة
إىل دائرة متهيدية من دوائر احملكمة.
-15

ويُتوقع أن ينخرط يف هذه األنشطة التوعوية واإلعالمية مجيع أقسام قلم احملكمة ذات الصلة .وعلى

اخلصوص ينبغي أن يؤدي قسم اإلعالم والتوعية (وهو اجلهة احملايدة املعنية بالتواصل والرتويج للمحكمة) وقسم
مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم (وهو القسم املختص بتيسري مشاركة اجملين عليهم) دوراً مركزياً يف املرحلة األولية
من مقاربة اجملين عليهم ،واملنظمات غري احلكومية ،والوسطاء ،لتوسيع نطاق إحاطتهم باحملكمة وبواليتها وعملها
ونطاق دعمها يف االضطالع هبما .وميكن هلذين القسمني أن يتشاورا عند اللزوم مع الوحدة املعنية باجملين عليهم
والشهود فيما خيص مسائل احلماية.
()21

فيما يتعلق باتباع هنج مماثل يف خمتلف مراحل اإلجراءات ،انظر من وثائق الدائرة التمهيدية الثانية ،يف قضية املدعي العام ضد بوسكو انتاغندا
اجملين عليهم ،الوثيقة ICC-01/04-02/06-67

( ،)Bosco Ntagandaالقرار املعنون قرار يرسي املبادئ الواجب اتباعها فيما خيص اإلجراء املتعلق بطلبات
املؤرخة بـ 28أيار/مايو  ،2013الفقرات  1حىت 3؛ ومن وثائق الدائرة التمهيدية الثانية ،يف قضية املدعي العام ضد دومينيك انغوين ( Dominic
 ،)Ongwenالقرار املعنون قرار يرسي املبادئ الواجب اتباعها فيما خيص اإلجراء املتعلق بطلبات اجملين عليهم ،الوثيقة  ICC-02/04-01/15-205املؤرخة
بـ 4آذار/مارس  ،2015الفقرات  1حىت 3؛ ومن وثائق الدائرة التمهيدية األوىل ،يف قضية املدعي العام ضد احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود ،القرار
املعنون قرار حيدد املبادئ الواجب تطبيقها على طلبات مشاركة اجملين عليهم ،الوثيقة  ICC-01/12-01/18-37املؤرخة بـ 24أيار/مايو  ،2018الفقرة .12
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-16

إن األنشطة اإلعالمية والتوعوية ينبغي ’ ‘1أن تبني بوضو ال َـمعَلمات العامة الختصاص احملكمة فيما

يتعلق باحلالة يف فلسطني؛ ’ ‘2أن تزود اجملين عليهم واجلماعات املتضررة ،والوسطاء ،مبعلومات دقيقة وجيزة سهلة
املتناول وشاملة وآتية يف حينها بشأن الرسالة العامة للمحكمة ودور وأنشطة ٍ
كل من أجهزهتا؛ ’ ‘3أن تعزز اإلحاطةَ
َ
مبختلف مراحل اإلجراءات أمام احملكمة وشىت األدوار املطلوب مبوجب النظام األساسي من اجملين عليهم أن يؤدوها
خالل هذه املراحل املختلفة؛ ’ ‘4أن تليب الشواغل والتوخيات .وفيما خيص دور كل من أجهزة احملكمة،
ينبغي تذكري اجملين عليهم  ،إذا أرادوا أن يبلغوا معلومات إىل احملكمة ألغراض التحقيق أو املقاضاة اللذين قد جيريان
يف هناية األمر ،بأنه ينبغي توجيه هذه املعلومات إىل مكتب املدعي العام مباشرة(.)22
-17

وعند إعداد قلم احملكمة األنشطة اآلنفة الذكر ،عمالً بالبند  103من الئحته ،جيب عليه أن يتيقن من

العوامل املتصلة بالسياق اخلاص باحلالة يف فلسطني  ،من قبيل اللغات أو اللهجات احملكية ،والعادات والتقاليد
احملليةَّ ،
ومعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة ،والوصول إىل وسائل اإلعالم ،وأن يأخذ هذه العوامل باحلسبان.
-18

وفيما خيص وسائل اإلشهار واإلخطار ،ترى الدائرة أنه جيب النظر يف وسائل شىت ،مبا يف ذلك الرسائل

اليت تـُبَث يف وسائل اإلعالم احمللية والدولية ،واإلذاعة ،والتلفاز ،وشبكة اإلنرتنت .ويف هذا السياق توعز الدائرة إىل
قلم احملكمة بأن ينشئ صفحة معلومات على املوقع الشبكي للمحكمة ،ينصب االهتمام فيها خباصة على اجملين
عليهم يف احلالة يف فلسطني .إن صفحة املعلومات اليت تُنشأ على املوقع الشبكي للمحكمة ينبغي أن تتا بقدر
املستطاع بشىت اللغات اليت من شأهنا أن تيسر اطالع اجملين عليهم واجلماعات املتضررة على املعلومات املعنية.

()22

من وثائق دائرة االستئناف ،يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،احلكم املعنون حكم بشأن مشاركة اجملين عليهم يف مرحلة التحقيق من

اإلجراءات يف إطار دعوى استئناف املكتب العمومي حملامي الدفاع قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر بتاريخ  7كانون األول/ديسمرب  2007ودعويَي
استئناف املكتب العمومي حملامي الدفاع واملدعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر بتاريخ  24كانون األول/ديسمرب  ،2007الوثيقة ICC-01/04-
 556-tARBاملؤرخة بـ 19كانون األول/ديسمرب  ،2008الفقرات  51حىت .53
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احملرز يف أنشطته التوعوية واإلعالمية املتصلة
َ
ويوعز إىل قلم احملكمة بأن يعلم الدائرة ،دورياً ،بشأن التقدم َ

-19

باحلالة يف فلسطني واملصاعب اليت تعرتضها ،مبا يف ذلك املوارد املتاحة ،وينبغي له أن يقدم إىل الدائرة تقريراً
املعترب مناسباً ضمن أجل أقصاه  14كانون األول/ديسمرب
(”التقرير األويل لقلم احملكمة“) َ
يودع يف الوقت َ
.2018
إن الدائرة ،لهذه األسباب،
(أ)

تأمر قلم احملكمة بأن ينشئ يف أقرب وقت ممكن منظومة لألنشطة اإلعالمية والتوعوية لصاحل اجملين
عليهم واجلماعات املتضررة يف احلالة يف فلسطني وأن يعود إىل الدائرة بتقري ٍر عن ذلك متقيَّ ٍد فيه
باملبادئ املبيَّنة يف القرار احلايل؛

(ب) تأمر قلم احملكمة بأن يعلمها مرة كل ثالثة أشهر ،بعد تقدمي تقريره األويل (يف أجل أقصاه
 14كانون األول/ديسمرب  ،)2018بسري أنشطته املتعلقة باجملين عليهم واجلماعات املتضررة يف
احلالة يف فلسطني؛
(ج) تأمر قلم احملكمة بأن ينشئ صفحة معلومات يف املوقع الشبكي للمحكمة ،ينصب االهتمام فيها
خباصة على اجملين عليهم يف احلالة يف فلسطني.
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ُحرر باإلنكليزية والفرنسية ،مع العلم بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.
/توقيع/
_____________________________
القاضي بيتر كوفاتش
رئيس الدائرة
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