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الرقم:

األصل :إنكليزي

ICC-01/18

التاريخ 28 :كانون الثاني/يناير 2020

الدائرة التمهيدية األولى
المؤلفة من:

القاضي بيتر كوفاتش ،رئيساً للدائرة
القاضي مارك بيران دو بريشمبو
القاضية رين أداليد صوفي أالبيني-غانصو

الحالة في دولة فلسطين
وثيقة علنية
أمر ناظم لإلجراءات وللجدول الزمين اخلاص نْي بتقدمي املالحظات
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يُخطَر بهذا األمر وفقاً للبند  31من الئحة المحكمة الجنائية الدولية:
مكتب المدعي العام
السيدة فاطو بنسودا ،املدعية العام
السيد جيمس ستيوارت ،نائب املدعية العامة

محامي الدفاع

الممثلون القانونيون للمجني عليهم

الممثلون القانونيون لطالبي صفة المجني عليهم

المجني عليهم غير الممثلين

طالبو المشاركة/جبر األضرار غير الممثلين

مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم
السيدة باولينا ماسيدا

مكتب المحامي العمومي للدفاع

ممثلو الدول
السلطات املختصة يف دولة فلسطْي
السلطات املختصة يف دولة إسرائيل

الجهات الصديقة للمحكمة
جرينيكا  ٣7غرف العدل الدولية

قلم المحكمة
رئيس قلم المحكمة
السيد بيرت لويس

قسم دعم المحامين

وحدة المجني عليهم والشهود

قسم االحتجاز

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم
السيد فيليب أمباخ

جهات أخرى
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تصدر الدائرة التمهيدية األولى يف احملكمة اجلنائية الدولية هذا األمر الناظم لإلجراءات وللجدول الزمين اخلاص نْي بتقدمي

املالحظات.

أوالً  -تذكير باإلجراءات السابقة
 - 1يف األول من كانون الثاين/يناير  ،2015أودعت دولة فلسطْي (’’فلسطْي‘‘) إعالنا مبوجب املادة  )٣( 12من
نظام روما األساسي (’’النظام األساسي‘‘) قبلت مبوجبه اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية (’’احملكمة‘‘) على
جرائم يُدعى بارتكاهبا ’’يف األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،منذ  1٣حزيران/يونيو .‘‘2014

1

 - 2ويف  2كانون الثاين/يناير  ،2015أودعت فلسطْي صك انضمامها إىل النظام األساسي لدى األمْي العام لألمم
املتحدة وفقا للمادة  )2( 125من النظام األساسي.

2

 - ٣ويف  22أيار/مايو  ،2018وعمال باملادتْي ( 1٣أ) و 14من النظام األساسي ،أحالت دولة فلسطْي احلالة
القائمة فيها إىل املدعي العام يف احملكمة مفيدة ،يف مجلة أمور ‘1’ ،طلبها من املدعية العامة ’’التحقيق ،مبوجب
االختصاص الزمين للمحكمة ،فيما سبق ارتكابه وما جيري ارتكابه وما س ُريت َكب مستقبال يف كل أحناء إقليم دولة
فلسطْي من جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة‘‘؛ ٣و ’ ‘2حمدِّدة أ ّن ’’دولة فلسطْي تشمل األرض الفلسطينية
احملتلة من إسرائيل عام  ،1967كما حدده خط هدنة عام  ،1949والشامل للضفة الغربية ،مبا يف ذلك القدس
الشرقية ،وقطاع غزة‘‘.

4

 - 4ويف  24أيار/مايو  ،2018وعمال بالبند  )2( 46من الئحة احملكمة ،أحالت هيئة رئاسة احملكمة احلالة القائمة يف
دولة فلسطْي إىل الدائرة.

5

 - 5ويف  1٣متوز/يوليو  ،2018أصدرت الدائرة ’’قرارها بشأن األنشطة اإلعالمية والتوعوية اجملراة من أجل اجملين عليهم
يف هذه احلالة‘‘ 6.وأتبع رئيس قلم احملكمة هذا القرار بتقدمي مخسة تقارير حول ’’أنشطة اإلعالم والتوعية اخلاصة
باجملين عليهم واجملتمعات احمللية املتضررة يف احلالة‘‘.

7

 1قرار هيئة الرئاسة إحالة احلالة القائمة يف دولة فلسطْي إىل الدائرة التمهيدية األوىل (’’قرار اإلحالة إىل الدائرة‘‘) ،امللحق ،1
 24أيار/مايو  ،2018الوثيقة  ،ICC-01/18-1-AnxIالفقرة .2

 2األمْي العام لألمم املتحدة’’ ،نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،روما 17 ،متوز/يوليو  ،1998دولة فلسطْي:
االنضمام‘‘ 6 ،كانون الثاين/يناير  ،2015الرقم املرجعي( C.N.13.2015. TreatiesXVIII.10 :إخطار باإليداع)،
.https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.13.2015Eng.pdf
 ٣قرار اإلحالة إىل الدائرة ،امللحق  ،1الوثيقة  ،ICC-01/18-1-AnxIالصفحة  ،8الفقرة .9
 4قرار اإلحالة إىل الدائرة ،امللحق  ،1الوثيقة  ،ICC-01/18-1-AnxIاحلاشية .4
 5قرار اإلحالة إىل الدائرة ،الوثيقة  ،ICC-01/18-1الصفحة .٣
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 - 6ويف  20كانون األول/ديسمرب  ،2019تلقت الدائرة طلب املدعية العامة ’’زيادة عدد الصفحات وفقا
للمادة  )٣( 19من النظام األساسي‘‘ (’’طلب زيادة العدد املسموح به من الصفحات‘‘) 8.وتلقت الدائرة يف
نفس اليوم ’’طلب املدعية العامة مبوجب للمادة  )٣( 19إلصدار قرار حول االختصاص اجلغرايف للمحكمة يف
فلسطْي‘‘ (’’طلب املدعية العامة املؤرخ يف  20كانون األول/ديسمرب .)‘‘2019

9

كملة لطلب املدعية العامة مبوجب
 - 7ويف  2٣كانون األول/ديسمرب  ،2019تلقت الدائرة ’’معلومات ُم ِّ
املادة  )٣( 19إلصدار قرار حول االختصاص اجلغرايف للمحكمة يف فلسطْي‘‘ ،إىل جانب ن ِ
مرفقْي يتضمنان
مذكرتْي قانونيتْي صادرتْي عن دولة إسرائيل (’’إسرائيل‘‘ و’’املعلومات املكملة‘‘)،

10

وهي وثائق مطلوب

ضمها يف سجل احلالة الستكماله‘‘.
’’ ُّ
 - 8ويف  21كانون الثاين/يناير  ،2020أصدرت الدائرة ’’قرارا بشأن طلب املدعية العامة زيادة العدد املسوح به من
الصفحات‘‘ ،قضت فيه بـ ‘1’ :تلبية طلب زيادة العدد املسموح به من الصفحات؛ ’ ‘2ورفض طلب املدعية
العامة املؤرخ يف  20كانون األول/ديسمرب  2019من البداية؛ ’ ‘٣ودعوة املدعية العامة إىل تقدمي طلب جديد ال
يتجاوز عدد صفحاته  110صفحة باحتساب أي إحاالت إىل املعلومات املكملة؛ ’ ‘4وتوجيه رئيس قلم احملكمة
بشطب طلب املدعية املؤرخ يف  20كانون األول/ديسمرب  2019ومرفقه واملعلومات املكملة من سجل احلالة ،مع
حذف ذلك من موقع احملكمة على االنرتنت.

11

 6الوثيقة .ICC-01/18-2-tARB
 7النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات من ’’التقرير األويل لقلم احملكمة بشأن أنشطة اإلعالم والتوعية اخلاصة باجملين عليهم واجملتمعات
احمللية املتضررة يف احلالة‘‘ ،املودع يف  12تشرين الثاين/نوفمرب ( 2018الوثيقة  19 ،)ICC-01/183-Confتشرين الثاين/نوفمرب
 ،2018الوثيقة ICC-01/18-3-Red؛ ’’ التقرير الثاين لقلم احملكمة بشأن أنشطة اإلعالم والتوعية اخلاصة باجملين عليهم
واجملتمعات احمللية املتضررة يف احلالة‘‘ ،املودع يف  12شباط/فرباير ( 2019الوثيقة  1٣ ،)ICC-01/18-4-Confشباط/فرباير
 ،2019الوثيقة ICC-01/18-4-Red؛ ’’التقرير الثالث لقلم احملكمة بشأن أنشطة اإلعالم والتوعية اخلاصة باجملين عليهم
واجملتمعات احمللية املتضررة يف احلالة‘‘ ،املودع يف  1٣أيار/مايو ( 2019الوثيقة  ،)ICC-01/18-5-Confالوثيقة
ICC01/18-5-Red؛ ’’التقرير الرابع لقلم احملكمة بشأن أنشطة اإلعالم والتوعية اخلاصة باجملين عليهم واجملتمعات احمللية املتضررة يف
احلالة‘‘ ،املودع يف آب/أغسطس ( 2019الوثيقة  ،)ICC-01/18-6-Confالوثيقة ICC01/18-6-Red؛’’التقرير اخلامس
لقلم احملكمة بشأن أنشطة اإلعالم والتوعية اخلاصة باجملين عليهم واجملتمعات احمللية املتضررة يف احلالة‘‘ ،املودع يف  15تشرين الثاين/نوفمرب
 ،2019الوثيقة .ICC-01/18-7
 8الوثيقة .ICC-01/18-8
 9الوثيقة  ،ICC-01/18-9إىل جانب املرفق العلين ألِف.
العلنيْي ألِف وباء.
 10الوثيقة  ،ICC-01/18-10إىل جانب املرفقْي
ن
 11الوثيقة .ICC-01/18-11
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 - 9ويف  22كانون الثاين/يناير  ،2020تلقت الدائرة ’’طلب املدعية العامة مبوجب املادة  )٣( 19إلصدار قرار حول
االختصاص اجلغرايف للمحكمة يف فلسطْي‘‘ (’’طلب املدعية العامة‘‘).
- 10

12

ويف  2٣كانون الثاين/يناير  ،2020تلقت الدائرة ’’طلبا لإلذن بإيداع مالحظات اجلهات الصديقة للمحكمة
من قبل جرينيكا  ٣7غرف العدل الدولية (مبوجب القاعدة  10٣من القواعد)‘‘ (’’طلب جرينيكا .)‘‘٣7

1٣

ثانياً – استنتاجات الدائرة
أ) اإلجراءات والجدول الزمني الخاصين بتقديم المالحظات
- 11

يهم الدائرة أن تشري إىل املادة  )٣( 19من النظام األساسي ،والقواعد  ،)2( 58و )٣( 59و 10٣من
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات (’’القواعد‘‘) ،والبندين  80و 81من الئحة احملكمة.

- 12

وإذ تالحظ الدائرة استناد طلب املدعية العامة إىل املادة  )٣( 19من النظام األساسي ،فهي تعترب أن من
السائغ املضي قُ ُدما على أساس هذه املادة فيما خيص املراد من هذا األمر ،دون أن ينال ذلك من أي قرار مستقبلي
حول انطباق املادة املذكورة على هذه املرحلة من اإلجراءات.

- 1٣

وعليه ،تدعو الدائرة فلسطْي واجملين عليهم يف احلالة يف دولة فلسطْي إىل تقدمي مالحظات خطية بشأن طلب
املدعية العامة ،على ّأال تتجاوز  ٣0صفحة ،يف أجل أقصاه  16آذار/مارس  .2020ويتعْي أّال رخر هذه
املالحظات عن مسألة االختصاص الواردة يف الفقرة  220من طلب املدعية العامة و ّأال تتطرق إىل أي مسائل
أخرى تتعلق هبذه احلالة.

- 14

وحرصا منها على النجاعة واستحثاثا لسري اإلجراءات ،وعمال بالبندين  80و )4( 81و(ب) من الئحة
احملكمة ،تعترب الدائرة أيضا أن من السائغ تعيْي حمام من مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم (’’مكتب احملامي
العمومي‘‘) لتمثيل اجملين عليهم يف احلالة يف دولة فلسطْيِِ ،من ليس هلم متثيل قانوين ،يقتصر دوره على تقدمي
توجه ،إضافة إىل ذلك ،رئيس قلم احملكمة بتقدمي ما حيتاجه مكتب
مالحظات مبقتضى الفقرة  1٣من هذا األمر .و ِّ

- 15

عون لالضطالع بواليته.
احملامي العمومي للمجين عليهم من ن

وعالوة على ما تقدم ،وبالنظر إىل تعقيد طلب املدعية العامة وكونه ميثل جديدا ،فإن الدائرة تستسيغ أن تدعو،

وفقا للقاعدة  10٣من القواعد ،الدول ،واملنظمات و/أو األشخاص إىل إيداع مالحظاهتم حول مسألة االختصاص
الواردة يف الفقرة  220من طلب املدعية العامة ،دون التطرق إىل ما سوى ذلك من مسائل متعلقة باحلالة ،كما
سيأيت بيانه مفصال أسفله.
 12الوثيقة  ،ICC-01/18-12إىل جانب املرفق العلين ألِف.
 1٣الوثيقة .ICC-01/18-13
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ِ
بالبت يف طلب املدعية العامة ،وعليه ،فهي تدعوها إىل تقدمي مالحظات
 - 16وتالحظ الدائرة أن اسرائيل َم نعنية ّ
خطية ال تتجاوز  ٣0صفحة ،يف أجل أقصاه  16آذار/مارس .2020
- 17

وعالوة على ما تقدم ،فإنه بإمكان الدول ،واملنظمات و/أو األشخاص إيداع طلبات لإلذن بتقدمي مالحظات
خطية يف أجل أقصاه  14شباط/فرباير  .2020ويتعْي بالنسبة هلذه الطلبات أن ‘1’ :ال تتجاوز  10صفحات؛
ملخصا باملالحظات اليت ستقدم إذا ما أُذن بذلك؛ ’ ‘٣وأن تتضمن بيانات ضافية حول انتماء
’ ‘2وأن تتضمن ّ

طاليب اإلذن بتقدمي مالحظات من منظمات وأشخاص وجمال خربهتم .وتُعلم الدائرة اجلهات الصديقة للمحكمة،
ِِمن ُمتتمل مشاركته ،أن تقدمي املالحظات جيب ّأال يتجاوز  16آذار/مارس  2020كأجل أقصى ،دون أن ينال
ذلك ِما تقرره الدائرة بشأن تلك الطلبات.
 - 18وأخريا ،تأمر الدائرة املدعية العامة أن تقدم جوابا خطيا ُموحدا على أي مالحظات تُقدم عمال هبذا األمر،
وذلك يف أجل أقصاه  ٣0آذار/مارس .2020
ب) طلب جيرنيكا 37
- 19

تالحظ الدائرة أن طلب جرينيكا  ٣7يتعلق حصرا بطلب املدعية العامة املؤرخ يف  20كانون
األول/ديسمرب  2019الذي رفضته الدائرة ،خالفا لطلبها املقدم ُجم ّددا يف  22كانون الثاين/يناير .2020

- 20

وعليه ،تدعو الدائرة جرينيكا  ٣7غرف العدل الدولية إىل سحب طلب جرينيكا  ٣7وتقدمي طلب جديد
مبوجب القاعدة  10٣من القواعد وطبقا هلذا األمر.

ولهذه األسباب ،فإن الدائرة
أ) تدعو فلسطْي واجملين عليهم يف احلالة يف دولة فلسطْي إىل تقدمي مالحظات خطية بشأن طلب املدعية العامة،
على ّأال تتجاوز  ٣0صفحة ،يف أجل أقصاه  16آذار/مارس  ،2020طبقا للفقرة  1٣من هذا األمر؛

ب) تعيِّن حماميا من مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم لتمثيل اجملين عليهم يف احلالة يف دولة فلسطْي ِِمن ليس
هلم متثيل قانوين ،يقتصر دوره على تقدمي مالحظات مبقتضى الفقرة  1٣من هذا األمر؛
عون لالضطالع بواليته؛
) تأمر قلم احملكمة بتقدمي ما حيتاجه مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم من ن

د) تدعو إسرائيل إىل تقدمي مالحظات خطية بشأن طلب املدعية العامة ،على ّأال تتجاوز  ٣0صفحة ،يف أجل
أقصاه  16آذار/مارس  ،2020طبقا للفقرتْي  15و 16من هذا األمر؛
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ه) تدعو ما سواها من دول ،ومنظمات و/أو أشخاص يرغبون يف تقدمي مالحظات خطية بشأن طلب املدعية العامة
إىل التقدم بطلباهتم لإلذن بتقدمي مالحظاهتم يف أجل أقصاه  14شباط/فرباير  ،2020طبقا للفقرتْي  15و17
من هذا األمر؛
و) تأمر املدعية العامة أن تقدم جوابا خطيا ُموحدا على أي مالحظات مقدمة عمال هبذا األمر ،وذلك يف أجل
أقصاه  ٣0آذار/مارس 2020؛
ز) تدعو الدائرة جرينيكا  ٣7غرف العدل الدولية إىل سحب طلب جرينيكا  ٣7وتقدمي طلب جديد مبوجب
القاعدة  10٣من القواعد وطبقا هلذا األمر؛
توجه قلم احملكمة بإبالغ هذا األمر مع طلب املدعية العامة إىل إسرائيل ،وفلسطْي ،ومكتب احملامي العمومي
ح) ِّ
للمجين عليهم وجرينيكا  ٣7غرف العدل الدولية.

ـح ِّجية.
ُحِّرر باللغتْي اإلنكليزية والفرنسية ،مع العلم بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات ال ُ
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القاضي بيتر كوفاتش
رئيساً للدائرة
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القاضي مارك بيران دي بريشامبو

القاضية راين أديالييد صوفي أالبيني -غانسو
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