كتيب المجني عليهم

اجملين عليهم أمام احملكمة
اجلنائية الدولية
دليل بشأن مشاركة المجني عليهم
في إجراءات المحكمة

يريم هذا الكتيب ا ىل مساعدة اجملين علهيم ،ومن يقدمون ا لهيم املساعدة ،دلى تقدمي طلبات (أ) املشاركة يف الجراءات القضائية
و /أو (ب) طلبات جرب الرضار أ مام احملمكة اجلنائية ادل ولية.
ويرشح الكتيب ط ريقة معل احملمكة اجلنائية ادل ولية (احملمكة) واحلقوق املكفوةل للمجين علهيم يف احملمكة.
وهذا الكتيب ومعلية تقدمي الطلب جمانيان .
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أول-

مقدمـة

هذا الكتيب مو َّجه للمجين علهيم اذلين يعتقدون أن رضر ًا حلق هبم من جراء احدى اجلرامئ ادلاخةل يف اختصاص احملمكة اجلنائية ادلولية (احملمكة)
ويرغبون يف املشاركة يف اجراءات احملمكة و/أو يف تقدمي طلب جلرب الرضر .ويريم هذا الكتيب اىل مساعدة اجملين علهيم ومن يعاونوهنم عند حترير
طلبات املشاركة املوهجة اىل احملمكة اجلنائية ادلولية .فاذا اكنت دليمك تساؤلت تتعلق ابملعلومات الواردة يف هذا الكتيب ،يرىج التصال بقسم
مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه يف احملمكة اجلنائية ادلولية .وترد يف الصفحة الخرية من هذا الكتيب التفاصيل اخلاصة ابلتصال.
ول ميكن الجابة يف هذا الكتيب عىل مجيع الس ئةل املتعلقة ابحملمكة اجلنائية ادلولية .ويصدر قسم العالم والتوعية طائفة من املواد العالمية املتعلقة
ابحملمكة:
ومن الواثئق القانونية الساس ية للمحمكة اجلنائية ادلولية ما ييل:
 نظام روما السايس
 القواعد الجرائية وقواعد الثبات
 أراكن اجلرامئ
 لحئة احملمكة
 لحئة مكتب املدعي العام
 لحئة قمل احملمكة
وتتاح أيضا معلومات عن املواضيع التالية:
 نبذة عن احملمكة اجلنائية ادلولية
 هيئة الرئاسة
 الشعب القضائية
 مكتب املدعي العام
 اجملين علهيم أمام احملمكة
 قمل احملمكة
 فهم احملمكة اجلنائية ادلولية
ومجيع هذه الواثئق متاح ابللغتني الانلكزيية والفرنس ية .وبعضها متاح أيضا ابللغات احمللية الشائعة يف البدلان اليت تش تغل فهيا احملمكة.
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اثنيا-

معلومات عن احملمكة اجلنائية ادلولية

مايه احملمكة اجلنائية ادلولية؟
يف  17متوز/يوليو  ،1998قررت  120دوةل ،خالل مؤمتر دويل عقد يف روما ابيطاليا ،انشاء حممكة جنائية دولية دامئة .ويمتثل هدف احملمكة اجلنائية
ادلولية يف حماس بة الفراد املسؤولني عن ارتاكب أسوأ اجلرامئ اليت تعرفها البرشية ،واملساعدة بذكل عىل منع وقوع جرامئ من هذا النوع يف املس تقبل.
وللمجين علهيم عدة أدوار هامة أمام احملمكة ،مهنا املشاركة يف الجراءات وتقدمي طلب للجرب يف حاةل الدانة.
وقد أنشئت احملمكة اجلنائية ادلولية مبوجب معاهدة بني ادلول ت َُعرف ابمس ”نظام روما السايس“ ِّ
حتدد هممة احملمكة وطريقة معلها.
وحىت أيلول/سبمترب  ،2018قبلت  123دوةل من لك أحناء العامل ابختصاص احملمكة اذ أصبحت دو ًل أطراف ًا يف نظام روما السايس.
ولقد اكن اجملمتع ادلويل يتدارس مسأةل انشاء حممكة جنائية دولية دامئة منذ امخلس ينيات بعد أن ُصدم العامل ابلفظائع اليت ارتكبت اابن احلرب العاملية
الثانية .ومنذ التسعينيات ،أنشئت عدة حمامك جنائية دولية وخاضعة للتدويل ،لكهنا مجيعا اكنت مؤقتة و ُأقميت للنظر يف جرامئ دولية ارتكبت يف
حالت وبدلان حمددة .ومن هذه احملامك عىل وجه اخلصوص احملمكة اجلنائية ادلولية ليوغوسالفيا السابقة ،واحملمكة اجلنائية ادلولية لرواندا اللتان أنشأهام
جملس المن التابع للمم املتحدة كتدبري من تدابري صون السمل والمن ادلوليني.
واحملمكة اجلنائية ادلولية منظمة دولية مس تقةل ليست اتبعة ملنظومة المم املتحدة .ومل تنشأ مبوجب قرار جمللس المن التابع للمم املتحدة بل أنشئت
مبوجب معاهدة دولية متعددة الطراف ،يه نظام روما السايس لعام  .1998ويقع مقرها يف لهاي هبولندا وأنشأت ماكتب ميدانية يف الماكن اليت
جيري فهيا املدعي العام للمحمكة حتقيقات.

ما يه اجلرامئ اليت حتقق وتقايض بشأهنا احملمكة اجلنائية ادلولية؟
أنشئت احملمكة اجلنائية ادلولية حملامكة ومعاقبة الفراد املهتمني ابرتاكب جرامئ تبلغ من اخلطورة ما جيعلها متس العامل بأرسه .وهذه اجلرامئ يه:

الابدة امجلاعية  :وت متثل يف قتل جامعة قومية أ و ا ثنية أ و عرقية أ و دينية ،أ و ا حلاق رضر عقيل أ و جسدي جس مي هبا ،بنية
ا هالكها ا هال اكً لكي ًا أ و ج زئي ًا .
اجلرامئ ضد النسانية :من قبيل ج رامئ القتل العمد والتعذيب والاسرتقاق والاغتصاب وال فعال الالا نسانية ال خرى ،اليت
ت رتكب يف ا طار جهوم واسع النطاق أ و مهنجي عىل املدنيني مع ًال بس يا سة دوةل أ و منظمة.
جرامئ احلرب  :ويه أ عامل حمظورة ت ُرت َك ب خالل احلرب أ و ال زناعات املسلحة ادلاخلية ،ول س امي عندما ت ُرتكب عىل نطاق
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واسع أ و نتيجة خلطة أ و س ياسة عامة ،من قبيل الانهتااكت اجلس مية لتفاقيات جنيف وغريها من القواعد املعرتف هبا
د وليا للقيام ابل عامل العدائية املسلحة .وتشمل اجل رامئ امل رتكبة ضد ال شخاص اذلين ل يقومون بدور فعيل يف ال عامل
العدائية ،والهجوم عىل ال هداف املدنية ،والهنب ،وجتنيد ال طفال ا ل زامي ًا أ و طوعي ًا واس تخداهمم يف ال عامل العدائية،
وتدمري املؤسسات التعل ميية وادلينية.
جرمية العدوان  :ق يام خشص ما ،هل وضع ميكنه فعال من التحمك يف العمل الس يايس أ و العسكري لدلوةل أ و من توجيه هذا
العمل ،بتخطيط أ و ا عداد أ و بدء تنفيذ معل عدواين .ويشلك العمل العدواين  ،حبمك طابعه وخطورته ونطاقه ،انهتااك
واحضا مليثاق ال مم املتحدة.
ويرد أدانه املزيد من التفاصيل عن هذه اجلرامئ ،كام ع ُِّرفت يف نظام روما السايس.
ومن اجلدير ابذلكر أنه جيوز للمحمكة اجلنائية ادلولية أن حتقق وتقايض بشأن جرامئ الاغتصاب وغريها من جرامئ العنف اجلنيس ،من قبيل
الاس تعباد اجلنيس ،والكراه عىل البغاء ،وامحلل القرسي ،والتعقمي القرسي ،والاسرتقاق ،مبا يف ذكل الاجتار ابلنساء والفتيات .وميكن أن تشلك
هذه الفعال جرامئ ضد النسانية وجرامئ حرب بل وجرمية اابدة جامعية.

اجلرامئ اليت تندرج يف نطاق اختصاص احملمكة اجلنائية ادلولية ،كام ع ُِّرفت يف نظام روما السايس
الابدة امجلاعية
وتشمل أفعا ًل معينة ترتكب بقصد اهالك جامعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية ،بصفهتا هذه ،اهالاكً لكي ًا أو جزئي ًا .وتمتثل هذه الفعال فامي ييل:
 قتل أفراد امجلاعة
 احلاق رضر جسدي أو عقيل جس مي بأفراد امجلاعة
 اخضاع امجلاعة معدا لحوال معيش ية يقصد هبا اهالكها الفعيل لكيا أو جزئيا
 فرض تدابري تس هتدف منع الجناب داخل امجلاعة
 نقل أطفال امجلاعة عنوة اىل جامعة أخرى.
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اجلرامئ ضد النسانية
وتشمل أفعا ًل معينة ترتكب يف اطار جهوم واسع النطاق أو مهنجي موجه ضد أية مجموعة من الساكن املدنيني ،وعن عمل ابلهجوم .وهذه الفعال
احملظورة يه التالية:
 القتل العمد
 الابدة
 الاسرتقاق
 ترحيل الساكن أو النقل القرسي للساكن
 السجن
 التعذيب
 الاغتصاب وأي شلك أخر من أشاكل العنف اجلنيس عىل مثل هذه ادلرجة من اخلطورة
 اضطهاد أية جامعة حمددة من الساكن
 الاختفاء القرسي للشخاص
 جرمية الفصل العنرصي
 الفعال الالانسانية الخرى ذات الطابع املامثل اليت تتسبب معدا يف معاانة شديدة أو يف أذى خطري يلحق ابجلسم أو ابلصحة البدنية أو
العقلية.

جرامئ احلرب
ويه الفعال اليت تنهتك قوانني احلرب املعرتف هبا دولي ًا وغريها من الفعال احملظورة يف الزناعات املسلحة؛ وينطبق هذا عىل الزناعات املسلحة
ادلولية بني ادلول والزناعات املسلحة غري ادلولية من قبيل احلروب الهلية.
وتشمل الفعال احملظورة يف الزناعات املسلحة ادلولية الفعال التالية:
 الانهتااكت اجلس مية لتفاقيات جنيف املؤرخة  12أب/أغسطس 1949
 القتل العمد
 التعذيب أو املعامةل الالانسانية
 تعمد احداث معاانة شديدة أو احلاق أذى خطري ابجلسم أو ابلصحة
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 احلاق تدمري واسع النطاق ابملمتلاكت والاستيالء علهيا دون أن تكون هناك رضورة عسكرية تربر ذكل وابخملالفة للقانون وبطريقة عابثة
 البعاد أو النقل غري املرشوعني أو احلبس غري املرشوع
 توجيه الهجامت معدا ضد الساكن املدنيني أو ضد أفراد مدنيني غري مشرتكني بصورة مبارشة يف العامل العدائية
 الاغتصاب ،أو الاس تعباد اجلنيس ،أو الكراه عىل البغاء ،أو امحلل القرسي ،أو التعقمي القرسي ،أو أي شلك أخر من أشاكل العنف
اجلنيس
وتشمل الفعال احملظورة يف الزناعات املسلحة غري ادلولية الفعال التالية املرتكبة ضد أشخاص ل يقومون بدور فعيل يف العامل العدائية:
 القتل العمد
 التشويه واملعامةل القاس ية والتعذيب
 أخذ الرهائن
 تعمد توجيه جهامت ضد الساكن املدنيني
 تعمد توجيه جهامت ضد املباين اخملصصة للغراض ادلينية أو التعلميية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية ،والاثر التارخيية ،واملستشفيات
 الهنب
 الاغتصاب أو أشاكل أخرى من العنف اجلنيس
 جتنيد الطفال دون اخلامسة عرشة من العمر الزامي ًا أو طوعي ًا يف جيش أو يف جامعة مسلحة أو اس تخداهمم يف العامل العدائية.

جرمية العدوان
’’العمل العدواين‘‘ هو اس تعامل القوة املسلحة من ِّقبل دوةل ما ضد س يادة دوةل أخرى أو سالمهتا القلميية أو اس تقاللها الس يايس أو بأي صورة
أخرى تتناىف مع ميثاق المم املتحدة.
وتنــطبق صفـة العمل العدواين عىل أي معل من العامل التالية ،سواء ابعالن حرب أو بدونه ،وذكل وفق ًا لقرار امجلعية العامة للمم املتحدة 3314
(د )29-املؤرخ  14اكنون الول/ديسمرب :1974
 قيام القوات املسلحة دلوةل ما بغزو اقلمي دوةل أخرى أو الهجوم عليه ،أو أي احتالل عسكري ،ولو اكن مؤقتا ،ينجم عن مثل هذا الغزو
أو الهجوم ،أو أي مض لقلمي دوةل أخرى أو جلزء منه ابس تعامل القوة؛
 قيام القوات املسلحة دلوةل ما بقصف اقلمي دوةل أخرى ابلقنابل ،أو اس تعامل دوةل ما أية أسلحة ضد اقلمي دوةل أخرى؛
 رضب حصار عىل موائن دوةل ما أو عىل سواحلها من جانب القوات املسلحة دلوةل أخرى؛
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 قيام القوات املسلحة دلوةل ما مبهامجة القوات املسلحة دلوةل أخرى؛
 قيام القوات املسلحة دلوةل ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية أو السطولني البحري واجلوي دلوةل أخرى؛
 قيام دوةل ما ابس تعامل قواهتا املسلحة املوجودة داخل اقلمي دوةل أخرى مبوافقة ادلوةل املضيفة ،عىل وجه يتعارض مع الرشوط اليت ينص
علهيا التفاق ،أو أي متديد لوجودها يف القلمي املذكور اىل ما بعد هناية التفاق؛
 سامح دوةل ما وضعت اقلميها حتت ترصف دوةل أخرى بأن تس تخدمه هذه ادلوةل الخرى لرتاكب معل عدواين ضد دوةل اثلثة؛
 ارسال عصاابت أو جامعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من جانب دوةل ما أو ابمسها تقوم ضد دوةل أخرى بأعامل من أعامل
القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث تعادل العامل املعددة أعاله ،أو اشرتاك ادلوةل بدور ملموس يف ذكل.
وقد دخلت جرمية العدوان حزي النفاذ رمسيا يف  17متوز/يوليه  ،2018لكن نفاذها ل يرسي ال عىل ادلول الطراف يف احملمكة اجلنائية ادلولية اليت
صدقت عىل تعديل نظام روما السايس (املتعلق جبرمية العدوان انظر  )ICC-ASP/16/Res. 5أو وافقت عليه.
ولن متارس احملمكة اجلنائية ادلولية اختصاصها بشأن جرمية العدوان ،عن طريق الحالت اليت تقوم هبا ادلول أو التحقيقات اليت يرشع فهيا املدعي
العام للمحمكة من تلقاء نفسه ،فامي يتعلق ابدلول الطراف يف احملمكة اليت مل تصدق عىل التعديل املتعلق جبرمية العدوان أو تقبهل.

مىت جيوز للمحمكة اجلنائية ادلولية التحقيق واملقاضاة؟
جيوز للمحمكة اجلنائية ادلولية التحقيق يف جرامئ احلرب واجلرامئ ضد النسانية وجرمية الابدة امجلاعية عندما يرتكهبا:
 بعد  1متوز/يوليه 2002
 مواطن من دوةل طرف ،أو ُترتكب يف اقلمي دوةل طرف ،أو
 عندما حييل جملس المن التابع للمم املتحدة حاةل اىل احملمكة أو
 عندما تقبل دوةل غري طرف اختصاص احملمكة قبول خمصصا.
وللمحمكة اجلنائية ادلولية اختصاص عىل جرمية العدوان اليت دخلت حزي النفاذ يف  17متوز/يوليه  2018ولها رشوط اختصاص خاصة هبا (انظر
أعاله).
والغرض من احملمكة أن تكون حممكة املالذ الخري ل أن حتل حمل نظم العداةل اجلنائية الوطنية اليت تظل حتتفظ يف املقام الول بواجب التحقيق
بشأن تكل اجلرامئ واملقاضاة علهيا .وابلتايل فان احملمكة ل تتدخل ال اذا اكنت ادلوةل غري راغبة أو غري قادرة عىل القيام بذكل .وهذا ما تنص عليه
املادة  17من نظام روما السايس رصاحة.
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من اذلي جيوز للمحمكة اجلنائية ادلولية أن تقاضيه؟
حتامك احملمكة اجلنائية ادلولية الفراد ،ل ادلول أو املنظامت أو احلكومات .ول تقايض احملمكة الشخاص اذلين مل يكونوا قد بلغوا الثامنة عرشة من العمر
وقت ارتاكب اجلرمية املدع ارتاكهبا.
ول حتامك احملمكة لك من يرتكب اجلرامئ الواردة أعاله .فس ياسة املدعي العام للمحمكة تقيض ابلرتكزي عىل الفراد اذلين يتحملون القسط الكرب من
املسؤولية عن تكل اجلرامئ املرتكبة يف أي حاةل يتوىل التحقيق فهيا.
ول حصانة لحد أمام احملمكة اجلنائية ادلولية حبمك مركزه؛ فالرؤساء وأعضاء الربملان واملسؤولون احلكوميون وقادة حراكت المترد مجيعهم جتوز حمامكهتم
أمام احملمكة اجلنائية .ويف ظروف معينة ،ميكن أن ُحي َّمل خشص يف موقع سلطة املسؤولية عن جرامئ ارتكهبا من يعملون حتت قيادته أو امرته .كام أن
الشخاص اذلين يرتكبون اجلرامئ املنصوص علهيا يف نظام روما السايس تنفيذا لوامر رؤساهئم ل يمتتعون ابحلصانة من املقاضاة أمام احملمكة.

ما يه املراحل اليت متر هبا اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية؟
يمتثل غرض الجراءات القضائية دلى احملمكة يف ضامن التحقيق واملقاضاة يف الادعاءات املتعلقة ابجلرامئ اجلس مية ،ومعاقبة املهتم ،اذا ثبتت ادانته،
وفق ًا لنظام روما السايس .وتتضمن اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية عدة مراحل يه:
 مرحةل ادلراسة الولية :و ِّ
تركز هذه املرحةل عىل ال َب ِّت فامي اذا اكن املدعي العام للمحمكة اجلنائية ادلولية س يحقق يف حاةل معينة ميكن أن
تكون قد ارتُكبت فهيا جرامئ تندرج يف اختصاص احملمكة.
 مرحةل التحقيق :وي ُرشع يف هذه املرحةل عندما يقرر املدعي العام رمسيا فتح حتقيق يف حاةل يف أعقاب ادلراسة الولية ،من أجل مجع الدةل
وحتديد اجلرامئ املرتكبة واملسؤول عهنا.
 املرحةل المتهيدية :ومتثل هذه املرحةل الفرتة اليت تقرر فهيا احملمكة ما اذا اكن ينبغي اصدار أمر ابلقبض عىل خشص أو عدة أشخاص ،وعند
القبض عىل الشخص وتقدميه اىل قضاة ادلائرة المتهيدية ،ما اذا اكن ينبغي اقرار الهتم اليت ِّ
يوهجها اليه املدعي العام.
 املرحةل الابتدائية :وتشمل هذه املرحةل حمامكة الفراد املهتمني ابرتاكب جرامئ تندرج يف اختصاص احملمكة ،ويف هنايهتا يدان املهتم ابرتاكب
اجلرمية (أو اجلرامئ) املنسوبة اليه وينطق ابلعقوبة يف حقه أو يربأ مهنا ،اذا مل يقتنع القضاة ابدانة املهتم اقتناعا ل يطاهل شك معقول ،استنادا
اىل الدةل املدىل هبا.
 مرحةل الاس تئناف :اذا طعن الطرفان يف نتيجة احملامكة ،فان مرحةل الاس تئناف يه املرحةل اليت يصدر فهيا احلمك الهنايئ .وميكن أيض ًا أن
تنقض دائرة الاس تئناف حمك الدانة أو الرباءة ،اذا اس تنتج قضاة دائرة الاس تئناف أن قضاة ادلائرة الابتدائية أساؤوا تطبيق القانون أو
ارتكبوا غلطا جوهراي يف الواقع.
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 مرحةل اجلرب :يف حاةل الدانة ،جيوز لدلائرة الابتدائية اصدار أمر ابجلرب لفائدة اجملين علهيم ضد الشخص املدان .واذا اكن الشخص املدان
غري قادر عىل جرب الرضر (”أي اذا اكن معوزا“) ،فانه جيوز أن يُطلب اىل الصندوق الاستامئين للمجين علهيم أن يسامه مسامهة تمكيلية
يف تنفيذ المر جبرب الرضار حىت يتلق اجملين علهيم شالك من أشاكل الانتصاف .ويف خالل هذه املرحةل ،وتبعا لنوع اجلرب احملكوم به
(اجلرب الفردي أو اجلرب امجلاعي) جيوز أن يطلب اىل اجملين علهيم أن يقدموا اىل ادلائرة أدةل تثبت أهنم ذوو حقوق رشعيون يف اجلرب.
وحىت اذا اكن الشخص املدان معوزا وقت الدانة ،فانه جيوز أن يطلب اليه تعويض الصندوق الاستامئين للمجين علهيم اذا مل يعد ذكل
الشخص معوزا يف مرحةل لحقة من حياته.

ومن املهم مالحظة أن الجراءات اجلنائية تس تغرق وقت ًا طوي ًال حىت تبلغ املرحةل الهنائية( .انظر الرمس اليضايح املعنون :مراحل الجراءات
القضائية  -الصفحة )13

أين يُر َّجح أن تمت اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية؟
تمت اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية يف لهاي ،هبولندا ،حيث يقع مقر احملمكة .وميكن أن تعقد جلسات احملمكة اجلنائية ادلولية يف أي ماكن أخر اذا
قرر القضاة ذكل.
وعندما ُأ ِّسست احملمكة اجلنائية ادلولية ،اختريت لهاي مقر ًا لها لهنا تعترب مركز ًا للعداةل ادلولية ،اذ أهنا تس تضيف حمامك دولية أخرى من قبيل حممكة
العدل ادلولية وحمامك أخرى ش ىت حتقق يف جرامئ دولية وتقايض علهيا.
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مراحل الجراءات القضائية:
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اثلثا-

خمتلف أدوار اجملين علهيم يف احملمكة اجلنائية ادلولية

ما هو دور اجملين علهيم يف احملمكة اجلنائية ادلولية؟
يرشح هذا الكتيب كيف ميكن للمجين علهيم املشاركة يف اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية .وابختصار ،يشارك اجملين علهيم من خالل عرض أراهئم
وشواغلهم عىل قضاة احملمكة أثناء اجراءات احملمكة عندما تتأثر مصاحلهم .ويشارك اجملين علهيم يف اجراءات احملمكة عن طريق ممثلهيم القانونيني.
وميكن أيضا أن يضطلع اجملين علهيم بأدوار بطرق أخرى يف اجراءات احملمكة .وقد يرغب اجملين علهيم يف ارسال معلومات اىل املدعي العام لحاطته
علامً جبرامئ يعتقدون أهنا قد ارتكبت .وجيوز للمجين عليه خالل احملامكة أن يشهد أمام احملمكة اذا اس ُتدعي بصفة شاهد اثبات أو شاهد نفي أو شاهد
ملصلحة املمثل القانوين للمجين علهيم .فاذا ُع ِّقدت احملامكة وأدانت احملمكة املهتم ،جيوز للمجين علهيم أن يطلبوا جرب أرضارمه.

من هو اجملين عليه يف نظر احملمكة اجلنائية ادل ولية؟
تعرتف احملمكة اجلنائية ادلولية بنوعني من اجملين علهيم لغراض املشاركة يف اجراءات احملمكة هام:

الفراد اذلين حلق هبم رضر من ج راء ا حدى اجل رامئ اليت تعىن هبا احملمكة .ويرد وصف هذه اجل رامئ يف اجلزء  1من هذا
اخملص صة لل ف راد.
الكتيب .وينبغي للمجين علهيم من ال ف راد أ ن يقدموا طلباهتم مبلء اس امترة املشاركة َّ
اخملص صة للشعائر ادلينية أ و التعلمي أ و
اخملص صة ل غ راض مع ي َّنة (اكل ماكن َّ
املنظامت أو املؤسسات  ،عندما يلحق مب متلاكهتا َّ
الفن أ و العلوم ،أ و لل غ راض اخل ريية أ و ال نسانية ،أ و املعامل التارخيية ،أ و امل ستشفيات) رضر من ج راء ا حدى اجل رامئ
اليت تعىن هبا احملمكة .وينبغي أ ن تقدم املنظامت واملؤسسات طلبا ت املشاركة عن ط ريق اس تخدام اس امترة مس تقةل يه
اخملص صة للمنظامت .ول جيوز تقدمي اس امترة املشاركة ا ل ملمثيل املنظامت واملؤسسات املرخص هلم بذكل.
طلب املشاركة َّ
وميكن أن تشمل فئة اجملين علهيم حضااي العنف اجلنيس والطفال واملعوقني واملس نني .وميكن أن يكون اجملين عليه خشص ًا حلق به رضر من جراء
جرمية اس هتدفت خشص ًا أخر ،كن يكون أحد أفراد أرسة خشص قُ ِّتل.
وميكن طلب اس امترات املشاركة من قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه التابع للمحمكة.

جمين عليه وال دلء ابلشهادة بصفة شاهد ؟
ما يه أ وجه الاختالف بني املشاركة بصفة ِّ
ختتلف مشاركة اجملين عليه يف اجراءات احملمكة اختالف ًا لكيا عن ادلور اذلي ميكن أن يؤديه الشاهد املس تدع لالدلء بشهادة أمام احملمكة بصفته
شاهد اثبات أو شاهد نفي أو لفائدة املمثل القانوين للمجين علهيم.
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ومن الفوارق الرئيس ية بني املشاركة واملثول بصفة شاهد:

اجملين عليه بصفته مشاراك:
 املشاركة طوعية يبلغ فهيا احملمكة عن أرائه وشواغهل
 اجملين عليه هو اذلي يقرر ما يريد أن يقوهل
 جتوز هل املشاركة يف مجيع مراحل الجراءات ،حيامن يرى القضاة ذكل مناس ب ًا
 حيق هل دامئ ًا أن ميثهل أمام احملمكة اجلنائية ادلولية ممثل قانوين
 يشارك عن طريق ممثل قانوين ،وليس مضطر ًا اىل املثول خشصي ًا

اجملين عليه بصفته شاهدا:
 تس تدعيه هيئة الادعاء أو هيئة ادلفاع ،أو املمثل القانوين للمجين علهيم أو ادلائرة
 خيدم مصاحل احملمكة والطرف اذلي اس تدعاه
 يقدم ادلليل ابلدلء ابلشهادة والجابة عن الس ئةل املتعلقة هبا
 ي ُس تدع لالدلء بشهادته يف وقت حمدد
 ل يكون هل عادة ممثل قانوين
 عادة ما يديل بشهادته خشصي ًا يف قاعة احملمكة
وجيوز للمجين علهيم أن يشاركوا أيضا بصفهتم شهودا يف اجراءات احملمكة اىل جانب كوهنم مشاركني بصفهتم جمنيا علهيم .ويف تكل احلالت ،يكون
لهؤلء الفراد وضع مزدوج (بصفهتم جمنيا علهيم من هجة وشهودا من هجة أخرى).

ما يه هجات احملمكة اليت تتعامل مع اجملين علهيم؟
قمل احملمكة هو اذلراع الداري للمحمكة ويعمل بصفة رئيس ية معل مقدم اخلدمات لدلائرة وللطراف يف الجراءات (يف مجةل هجات أخرى) .وقد
أنشأت احملمكة داخل قمل احملمكة ”قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه“ و”قسم اجملين علهيم والشهود“ ومكتبني مس تقلني ،هام ”مكتب احملايم
العمويم للمجين علهيم“ و”الصندوق الاستامئين للمجين علهيم“.1
وحييط قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه اجملين علهيم علامً حبقوقهم املتعلقة مبشاركهتم يف اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية وجرب أرضارمه ،ويتيح
هلم تقدمي طلباهتم اىل احملمكة اذا رغبوا يف ذكل .كام يساعد القسم اجملين علهيم يف احلصول عىل املشورة القانونية وينظم متثيلهم القانوين.

1

أنشأت مجعية ادلول الطراف الصندوق الاستامئين للمجين علهيم بصفته كياان مس تقال عن احملمكة لكنه يعمل يف تعاون ورشاكة وثيقني مع احملمكة يف اطار منظومة نظام

روما السايس.
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أما قسم اجملين علهيم والشهود فقد أنشئ لتوفري ادلمع وامحلاية للشهود واجملين علهيم اذلين ميثلون أمام احملمكة .كام ميكنه أن يساعد غريمه من
الشخاص ،كفراد الرسة ،اذلين قد يتعرضون للخطر بسبب الشهادة اليت يديل هبا الشاهد .وعندما يديل اجملين علهيم بشهادهتم ،فان قسم اجملين
علهيم والشهود يوفر هلم ادلمع الداري والمدادي لمتكيهنم من املثول أمام احملمكة .كام يوفر هلم القسم الرعاية النفس ية الاجامتعية وغري ذكل من
املساعدة املناس بة حسب الاقتضاء.
وعندما تضطلع هذه القسام املتخصصة بأنشطهتا ،فاهنا تويل اهامتم ًا ممزي ًا لالحتياجات اخلاصة للطفال والنساء واملس نني والشخاص ذوي العاقة
وحضااي العنف اجلنيس.
ويقدم مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم ما يلزم من مساعدة للمجين علهيم يف متثيلهم القانوين يف احملمكة .وميكن للمكتب أن يقدم ادلمع المدادي
و/أو ادلمع يف جمال البحوث ،أو يقوم بدور املمثل القانوين للمجين علهبم يف احملمكة (انظر أدانه أيضا).

جرب الرضار والصندوق الاستامئين للمجين علهيم
اذا تبني يف هناية احملامكة أن املهتم أمام احملمكة اجلنائية ادلولية مذنب ،فانه جيوز لقضاة احملمكة أن يأمروه جبرب ما حلق ابجملين علهيم من رضر نتيجة
للجرامئ املرتكبة .وميكن للمجين علهيم أن يس تخدموا الاس امترات املوحدة لتقدمي طلباهتم اىل قضاة احملمكة .ومن املهم الشارة اىل أن قضاة احملمكة
يقررون ما اذا اكن حيق لصاحب الطلب جرب رضره ،بعد دراسة طلبه دراسة دقيقة .وقد تس تغرق هذه العملية وقت ًا طوي ًال.
ِّ
وحيدد القضاة نوع اجلرب .وميكن أن تكون التدابري اليت يأمرون هبا فردية أو جامعية (أي ُحي َمك هبا جملموعة من اجملين علهيم) .وقد تشمل التعويض
املايل ،واعادة املمتلاكت ،وتدابري رد الاعتبار من قبيل العالج الطيب أو التثقيف ،أو تدابري رمزية من قبيل الاعتذار العلين أو التأبني أو احياء
مناس بة أو ختليد ذكرى.
وقد أنشئ صندوق مس تقل يسم ”الصندوق الاستامئين للمجين علهيم" ليك يمكل معل احملمكة املتعلق جبرب الرضار .وجيوز لقضاة احملمكة اجلنائية
ادلولية أن يطلبوا من الصندوق الاستامئين املساعدة عىل تنفيذ أوامر جرب الرضار الصادرة يف حق الشخص املدان .وابلضافة اىل ذكل ،جيوز
للصندوق اس تخدام املساهامت اليت يتلقاها لمتويل مشاريع لصاحل اجملين علهيم.
وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن جرب الرضار يف احملمكة اجلنائية ادلولية ،يرىج التصال بقسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه (عىل
عنوان الربيد الكرتوين الوارد أدانه).
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رابعا-

معلومات عن مشاركة اجملين علهيم يف اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية
قاعة احملمكة اجلنائية ادلولية:
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ما يه املشاركة؟
حيق للمجين علهيم ،خالل الجراءات القضائية ،أن يعربوا عن أراهئم وشواغلهم للقضاة مبارشة .ويسم ذكل مشاركة يف الجراءات القضائية وجيري
عادة عن طريق ممثل قانوين.

ما يه حقوق اجملين علهيم املشاركني يف اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية؟
 جيوز للمجين علهيم عرض أراهئم وشواغلهم عىل احملمكة عندما تتأثر مصاحلهم الشخصية ،وذكل يف مراحل الجراءات القضائية اليت يراها
القضاة مناس بة.
 عندما يقبل القضاة أحد اجملين علهيم بصفته ممن حتق هل املشاركة يف مرحةل معينة من مراحل الجراءات القضائية ،فانه جيب عىل احملمكة
أن حتيطه علامً بتطورات هذه الجراءات.
 حيق للمجين علهيم أن يكون هلم ممثل قانوين .انظر ”المتثيل القانوين“ يف اجلزء ”رابع ًا “(أدانه) من هذا الكتيب.
 حيق للمجين علهيم أن يطلبوا من احملمكة اختاذ مجيع التدابري املمكنة لضامن احرتام سالمهتم وكرامهتم وحياهتم اخلاصة خالل مشاركهتم يف
الجراءات القضائية .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن يطلب اجملين علهيم اىل القضاة أن يأمروا بعدم اطالع هيئة الادعاء أو هيئة ادلفاع أو
امجلهور عىل بعض املعلومات اليت أوردوها يف الاس امترة .والجراء املتبع يف احملمكة حىت الن هو عدم العالن عن هوية اجملين علهيم.

يقرر قضاة احملمكة مىت ميكن أن ميارس اجملين علهيم حقوقهم وكيف ميكهنم ذكل ،اكفلني يف ذكل عدم تعارض مشاركة اجملين علهيم مع حقوق املهتم يف
و ِّ
حمامكة عادةل ونزهية.
وميكن أيضا للمجين علهيم أن يقدموا طلبات جلرب أرضارمه .واذا رغب أحد اجملين علهيم يف تقدمي طلب جلرب الرضار ،فميكنه أن يطلب الاس امترة
املالمئة من قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه.
ول تأمر احملمكة جبرب الرضار ال يف هناية احملامكة ،ول تأمر بذكل ال فامي يتعلق ابجلرامئ اليت أدين املهتم ابرتاكهبا .ويعين هذا أن احملمكة لن جترب رضر
العديد من اجملين علهيم وأن هذه العملية قد تس تغرق وقت ًا طوي ًال.

كيف يشارك اجملين علهيم يف اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية ومىت يشاركون فهيا؟
ترد فامي ييل بعض المثةل عىل توقيت مشاركة اجملين علهيم يف اجراءات احملمكة وكيفيهتا ،اذا مسح القضاة بذكل:
ميكن للمجين علهيم أن يدلوا بأراهئم للمحمكة يف مراحل معينة قبل افتتاح النظر يف قضية ضد مهتم أو أكرث؛
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عندما يريد املدعي العام فتح حتقيق يف حاةل مببادرة منه:
 ابداء مالحظات للقضاة عندما تكون ادلائرة اخملتصة بصدد اختاذ قرار بشأن الرتخيص للمدعي العام ابمليض قدما يف حتقيق؛

عندما ي ُعرض عىل احملمكة طعن يف اختصاصها أو يف مقبولية قضية:
 تقدمي مالحظات اىل ادلائرة.
وجيري تيسري تعامل اجملين علهيم مع احملمكة يف هذه املراحل عن طريق قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه ،واذا اكن للمجين علهيم حمام فعال
فان التعامل جيري عن طريقه.
وعندما تعرض قضية عىل دائرة ،فان اجملين علهيم ميكهنم أن يشاركوا عن طريق ممثلهم القانوين ابلطرق التالية:
 العراب عن أراهئم للقضاة عندما تكون ادلائرة الابتدائية بصدد النظر يف الهتم اليت س ُتو َّجه اىل املهتم يف اجراءات احملامكة الالحقة؛
 حضور اجللسات يف ادلائرة؛
 الدلء ببياانت يف بداية لك مرحةل من مراحل الجراءات القضائية أمام احملمكة ويف هنايهتا (البيان الافتتايح والبيان اخلتايم)؛
 طرح أس ئةل عىل الشاهد ،أو عىل اخلبري اذلي يقدم أدلته أمام احملمكة ،أو عىل املهتم.
 تقدمي مستندات خطية بشأن املسائل اليت تتأثر فهيا املصاحل الشخصية للمجين علهيم؛
 تقدمي شهود يف احملامكة لالدلء بأدةل بشأن املواضيع اليت تؤثر عىل املصاحل الشخصية للمجين علهيم.

ما اذلي جيب أن يقدمه اجملين علهيم للمشاركة يف اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية؟
للمشاركة يف اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية ،يتعني عىل اجملين علهيم تقدمي طلب كتايب يف هذا الشأن .ولتيسري هذه العملية ،أعدت احملمكة
اس امترات لتقدمي الطلبات .وميكن طلب اس امترات املشاركة وجرب الرضار من قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه.
vprs.information@icc-cpi.int
وينبغي للمجين علهيم ملء الاس امترة وارسالها اىل قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه بطريقة من الطرق الوارد بياهنا يف اجلزء ”رابع ًا“ من هذا
الكتيب.
ويُنصح بشدة أن يس تعني الشخص الراغب يف تقدمي طلب مشاركة أول بشخص س بق هل أن تلق قدر ًا من التدريب أو الرشح من احملمكة فامي
خيص ملء اس امترات طلبات احملمكة .وميكن أن تكون اجلهة اليت تقدم املساعدة منظم ًة غري حكومية أو ممث ًال لحدى الطوائف ادلينية أو ممثال
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للمجمتع احمليل أو حمامي ًا أو خشصاً أخر .وميكن للمجين علهيم التصال بقسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه واملاكتب امليدانية التابعة للمحمكة
اجلنائية ادلولية للحصول عىل املساعدة املناس بة والتدريب وعىل املزيد من املعلومات.

من اذلي يقرر بشأن اجملين علهيم اذلين يؤذن هلم ابملشاركة يف اجراءات احملمكة واحلصول عىل جرب للرضار؟
ان قضاة احملمكة اجلنائية ادلولية مه اذلين ينظرون يف لك طلب من الطلبات ويقررون ما اذا اكن حيق لصاحبه أن يشارك يف اجراءات احملمكة ،ويف
أي مرحةل حيق هل ذكل .كام أن القضاة مه اذلين يقررون من حيق هل جرب الرضار من مقديم الطلبات يف حاةل الدانة.

كيف يقرر قضاة احملمكة اجلنائية ادلولية من جتوز هل املشاركة؟
ليك يتخذ قضاة احملمكة اجلنائية ادلولية قرارمه ،سيتعني علهيم أن يبتوا فامي اذا اكن صاحب الطلب جمنيا عليه استنادا اىل قواعد احملمكة .وللقيام بذكل،
ينظر القضاة يف املعايري التالية:

هل يبدو أن الشخص قد حلق به رضر؟
يعود لقضاة احملمكة اجلنائية ادلولية أمر حتديد أنواع الرضر اليت يُع َتد هبا تبعا للقضية احملددة .ول يقترص ذكل عىل الرضار املادية اليت تلحق ببدن
الشخص حفسب ،بل يشمل أيض ًا املعاانة املعنوية واخلسارة املادية.

هل يبدو أن الرضر انمج عن ارتاكب احدى اجلرامئ اليت للمحمكة اجلنائية ادلولية اختصاص النظر فهيا؟
وهذا يعين أهنم عانوا من جراء فعل واحد عىل القل يبلغ مبلغ الابدة امجلاعية أو اجلرامئ ضد النسانية أو جرامئ احلرب ارتُ ِّكب بعد الول من
متوز/يوليو  ،2002أو  17متوز/يوليه  2018يف حاةل جرمية العدوان.

هل هناك عالقة س ببية واحضة بني اجلرمية املزعومة والرضر اذلي حلق ابلشخص؟
وهذا يعين أنه جيب أن يكون واحض ًا أن الرضر انشئ عن ارتاكب اجلرمية املعنية.
وسيتعني عىل القضاة أيضا أن يقرروا ما اذا اكن حيق لصاحب الطلب املشاركة يف مرحةل معينة من مراحل الجراءات اليت طلب املشاركة فهيا.
ويف لك مرحةل من مراحل الجراءات القضائية ،س يحدد قضاة ادلائرة ذات الصةل اجملين علهيم اذلين حتق هلم املشاركة .ويشمل ذكل البت فامي اذا
اكن حيق ملن ُم ِّنحوا يف مرحةل سابقة صفة اجملين عليه أمام احملمكة اجلنائية ادلولية أن يشاركوا يف هذه املرحةل اجلديدة .وينظر القضاة أيض ًا يف الطلبات
اجلديدة اليت ترد خالل تكل املرحةل من مراحل الجراءات القضائية.
وترد فامي ييل املعايري اليت يراعهيا القضاة عندما يقررون ما اذا اكن حيق للمجين عليه املشاركة يف مرحةل معينة من مراحل اجراءات احملمكة اجلنائية
ادلولية:
 هل يعترب الشخص جمني ًا عليه يف القضية اليت تتوىل ادلائرة النظر فهيا؟
 هل يرى القضاة أن املصاحل الشخصية للمجين عليه تتأثر يف هذه املرحةل من الجراءات القضائية؟

كتيب اجملين علهيم الصادر عن قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه

34/20

 هل يرى القضاة أن من املالمئ أن يعرض اجملين عليه أراءه وشواغهل يف تكل املرحةل املعينة من الجراءات القضائية؟

ما الفرق بني اجملين عليه يف احلاةل واجملين عليه يف القضية؟
( أ ) مرحةل احلاةل:
يبدأ لك اجراء أمام احملمكة بـ’حاةل‘ ُجتمل الطار اجلغرايف والزمين العام اذلي ميكن أن جتري فيه التحقيقات والقضااي احملمتةل.
وميكن للمجين علهيم أن يتواصلوا فعال مع احملمكة يف تكل املرحةل ويقدموا معلوماهتم املفصةل اىل احملمكة .وقد تتفاوت اماكنيات مشاركة اجملين علهيم
تفاوات كبريا تبعا ملرحةل الجراءات .ففي مرحةل ادلراسة الولية ،يكون املدعي العام يف احملمكة ل يزال ينظر يف اماكنية الرشوع يف حتقيق أو عدم
الرشوع فيه .وتكون أوامر القبض ملـا تُصدَ ر وملـا تُو َّجه أي هتم لشخاص بعيهنم.
ول ميكن للمجين علهيم تقدمي أراهئم بشأن التحقيق عن طريق ما يسم بـ’املرافعات‘ أمام احملمكة ال اذا أعلن املدعي العام نيته الرشوع فيه من تلقاء
نفسه.
ويف أعقاب مرحةل ادلراسة الولية وعندما يكون التحقيق يف حاةل قد رشع فيه ،ميكن أن تتأثر املصاحل الشخصية للمجين علهيم ابلقرارات املتخذة
خالل حتقيق املدعي العام مما قد تنشأ عنه حقوق اجرائية للمجين علهيم .فقد تنطوي ،مثال ،عىل قرار للمدعي العام بوقف التحقيق .ويف هذه
احلالت ،س يقرر القضاة الكيفية اليت سيبدي هبا اجملين علهيم مالحظات يف الجراءات .وبصفة عامة ،من املهم الشارة اىل أنه خالل التحقيق اذلي
يقوم به املدعي العام يف حاةل ،قلام تكون مثة حالت يرى فهيا القضاة أن من املالمئ أن يبدي اجملين علهيم مالحظاهتم أو من املالمئ أن تتدخل احملمكة.

(ب )

مرحةل القضية:

ومبجرد اصدار أمر ابلقبض (أو أمر ابملثول) وتبليغه لفرد أو أفراد (أي عندما يلق القبض علهيم أو عندما يوافقون عىل املثول) تقام قضية حمددة فامي
يتعلق هبؤلء الفراد .وستشمل هذه ادلعاوى مرحةل متهيدية (تقرر احملمكة خاللها الهتم احملددة اليت س ُي َ
حامك الشخص استناد ًا الهيا) ومرحةل ابتدائية
ابلضافة اىل احامتل اس تئناف احلمك .ومبجرد اصدار أوامر ابلقبض أو أوامر ابملثول ،يصبح من املمكن حتديد اجملين علهيم يف هذه القضااي .واجملين
علهيم يف قضية معينة مه اجملين علهيم اذلين حلق هبم رضر من جراء اجلرامئ املعينة املنسوبة اىل املشتبه فيه أو املهتم.

ما ميكن للمجين عليه توقعه من املشاركة يف الجراءات؟
عندما يعرض اجملين علهيم أراءمه وشواغلهم عىل القضاة ،فاهنم يُمنحون فرصة لسامع صوهتم يف الجراءات بصورة مس تقةل عن املدعي العام .وهذا ما
يساعد القضاة عىل تكوين صورة واحضة عام حصل للمجين علهيم وعن مقدار معاانهتم ،مما يتيح للقضاة اماكنية مراعاة ذكل يف مراحل معينة من
الجراءات .وميكن أن تسهم مشاركة اجملين عليه يف العملية القضائية اسهاما مفيدا.
غري أنه من املهم ادراك أن عرض الراء والشواغل ل يفيض دامئ ًا اىل نزول احملمكة عند رغبات اجملين علهيم .فقضاة احملمكة اجلنائية ادلولية يوازنون يف
اختاذمه لقراراهتم بني خمتلف املصاحل والشواغل ،مبا فها حقوق ادلفاع ومقاصد اجراء حمامكة عادةل.
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وبفضل اماكنية مشاركة املمثلني القانونيني للمجين علهيم يف احملاكامت والاطالع املتواصل عىل تطورات احلاةل أو القضية تتاح للمجين علهيم فرصة
رصف النظر عهنم خالل الجراءات
املشاركة يف الجراءات القضائية مشاركة فعلية .وميكن أن يكون يف ذكل متكني للمجين علهيم اذلين لو ذكل ل َ ُ ِّ
القضائية ابعتبارمه مراقبني سلبيني ،مع أهنم مه اذلين ترضروا أشد الرضر من جراء ارتاكب اجلرامئ.
ويُمنح اجملين علهيم املشاركون يف الجراءات القضائية فرصة عرض أراهئم وشواغلهم عىل احملمكة ،ولكهنم ل حيصلون عىل أي شلك من أشاكل
التعويض أو الجر لقاء مشاركهتم هذه.
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خامسا-

ما اذلي ينبغي أن يعرفه اجملين عليه قبل تقدمي طلب املشاركة؟

المن والرسية
ما يه اخملاطر الناش ئة عن تقدمي اجملين عليه لطلب املشاركة؟
ل ختلو املشاركة يف الجراءات اجلنائية ،بطبيعهتا ،من عنرص اخلطر .مفن املهم أن يدرك صاحب الطلب الخطار اليت قد تطرأ نتيجة مللء طلب
املشاركة هذا .فعىل سبيل املثال ،من احملمتل أن يمت تبليغ هيئة ادلفاع وهيئة الادعاء و/أو امجلهور هبوية صاحب الطلب أو بأي معلومات أخرى
متعلقة ابجلرامئ اليت يدعي صاحب الطلب أهنا ارتكبت مبا فهيا تفاصيل الاعتداء املنطوي عىل عنف جنيس.
واستنادا اىل لحئة احملمكة ،مثال ،جيوز أن يطلع املدعي العام وهيئة ادلفاع عىل طلبات املشاركة .غري أنه يف معظم احلالتُ ،حتجب أول املعلومات
اليت من شأهنا أن تكشف عن هوية اجملين عليه قبل ارسالها اىل الطراف يف الجراءات .ويف الظروف العادية ،لن يكشف عن هوية اجملين عليه.
وقبل ايداع اس امترة الطلب ،ينبغي أن يفكر اجملين علهيم بعناية فامي قد ينشأ عن ذكل من خماطر وأن يبلغوا ممثلهم القانوين أو قسم مشاركة اجملين
علهيم وجرب أرضارمه بأي شواغل قد تساورمه .وابلضافة اىل ذكل ،يُنصح اجملين علهيم بكامتن تقدميهم لطلب اىل احملمكة وتفادي أي قول أو معل من
شأنه أن يعرض للخطر تعاملهم مع احملمكة أو يعرض للخطر اجملين عليه أو الغري.
وسرتتب احملمكة اتصالها ابجملين علهيم ترتيبا يريم اىل احلد من أي خماطر قد يتعرض لها اجملين علهيم أو غريمه ،وستبقي املعلومات الواردة من اجملين
علهيم قيد الكامتن التام .وهذا يعين ،مثال ،أن قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه يسجل املعلومات اليت يقدهما اجملين علهيم يف اس امترة الطلب
يف قاعدة بياانت مأمونة ل يسمح ابلطالع علهيا ال ملوظفي احملمكة.

(ب) ما اذلي ينبغي فعهل ا ذا شعر اجملين عليه أ نه معرض للخطر نتيجة لطلب املشاركة؟
اذا ساور مقديم الطلبات قلق بشأن أمهنم أو رفاههم (أو أمن أو رفاه غريمه) ومل يشاؤوا أن تُكشَ ف معلوماهتم لهيئة ادلفاع أو أن تُنرش علن ًا فميكهنم
الشارة اىل شواغلهم هذه يف طلباهتم
ويقرر القضاة الجراءات اليت ينبغي اختاذها من أجل تبديد هذه اخملاوف ،وقد يأمرون ابختاذ تدابري محلاية اجملين عليه .فقد يأمر القضاة مث ًال بأل
يتصل املدعي العام أو هيئة ادلفاع ابجملين علهيم مبارشة ،وامنا عن طريق ممثلهم القانوين فقط.
واذا ساور صاحب الطلب من اجملين علهيم شاغل أمين شديد نتيجة تعامهل مع احملمكة ،فينبغي أن يتصل فورا مبمثهل القانوين أو ابملكتب امليداين
للمحمكة لبدل احلاةل املعين ،أو قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه عىل عنوان الربيد اللكرتوين التايلvprs.information@icc-cpi.int :
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المتثيل القانوين
(أ ) هل حيتاج اجملين علهيم ا ىل ممثل قانوين؟
حيق للمجين علهيم الاس تعانة مبمثل قانوين يف الشؤون املتعلقة ابجراءات املشاركة وجرب الرضار أمام احملمكة اجلنائية ادلولية .فالجراءات اجلنائية
معقدة ،ومن مصلحة اجملين عليه الفضىل أن يس تعني ابملشورة القانونية والمتثيل القانوين املالمئني.
ويمتتع اجملين علهيم حبرية اختيار ممثلهم القانوين ،اذلي جيب أن يكون حماميا يف الشؤون اجلنائية أو قاضيا أو مدعيا عاما وهل خربة ل تقل مدهتا عن
عرش س نوات وأن يكون متقن ًا لحدى لغيت العمل يف احملمكة (النلكزيية أو الفرنس ية) .ويساعد قمل احملمكة اجلنائية ادلولية اجملين علهيم يف العثور عىل
ممثل قانوين من خالل تزويدمه بقامئة حمامني مؤهلني .ويوجد أيض ًا داخل احملمكة مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم اذلي يقوم بتوفري ادلمع للمحامني
اذلين خيتارمه اجملين علهيم و/أو يقدم املساعدة القانونية للمجين علهيم مبارشة .ويرد أدانه رشح همام هذا املكتب.

(ب)

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

عندما يتعدد اجملين علهيم املشاركون يف قضية ،جيوز لدلائرة أن تطلب اىل اجملين علهيم أن ميثلهم ممثل قانوين واحد أو فريق من املمثلني القانونيني.
ويسم ذكل ”المتثيل القانوين املشرتك“ ،والهدف منه هو املساعدة عىل زايدة فعالية الجراءات القضائية .وبتنظمي المتثيل القانوين املشرتك ،سرتاع
املصاحل املس تقةل للمجين علهيم.
واذا تعذر عىل اجملين علهيم ،لسبب من الس باب ،تنظمي أنفسهم هبذه الطريقة واختيار ممثل قانوين مشرتك ،جيوز للقضاة أن يطلبوا من رئيس قمل
احملمكة اجلنائية ادلولية القيام بذكل .واذا اكن اجملين علهيم غري راضني عن املمثل القانوين اذلي اختاره رئيس القمل ،فانه جيوز هلم أن يطلبوا اىل ادلائرة
اعادة النظر يف هذا الاختيار .أما اجملين علهيم اذلين ل يرغبون يف الانضامم اىل اجملين علهيم الخرين يف اجملموعة نفسها ،لهنم يعتقدون مث ًال أن
مصاحلهم تقتيض أن ميث َّلوا متثي ًال منفص ًال بسبب تضارب املصاحل ،فيجوز هلم أيض ًا أن يطلبوا اىل ادلائرة اعادة النظر يف هذا القرار.

(ج)

ما اذلي حيدث ا ذا مل يكن اجملين عليه قاد راً عىل دفع أ تعاب ممثل قانوين هل؟

عىل الرمغ من أن موارد احملمكة اجلنائية ادلولية فامي خيص املعونة القانونية حمدودة ،فانه قد يكون ابماكن احملمكة أن ِّ
تقدم مساعدة مالية للمجين علهيم
اذلين يفتقرون اىل املوارد املالية دلفع أتعاب حمام خاص هبم.
وميكن للمجين علهيم اذلين ل يؤازرمه حمام أن يس تفيدوا أيضا من املساعدة القانونية اليت يوفرها جماان مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم.

(د)

ما هو دور مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم؟

ِّ
يقدم املكتب ادلمع واملساعدة للمجين علهيم وملمثلهيم القانونيني ،مبا يف ذكل ،عند الاقتضاء ،البحث القانوين واسداء املشورة القانونية ،واملثول أمام
دائرة فامي يتعلق مبسائل حمددة .وجيوز هل أيض ًا أن ميثل جمني ًا عليه أو مجموعة من اجملين علهيم يف اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية.
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ويعمل مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم مككتب مس تقل .ول يتلق أعضاء املكتب أي تعلاميت من أي هجة اكنت فامي يتعلق بسري معلية متثيل
اجملين علهيم .وهذا الاس تقالل رشط مس بق لضطالع املكتب مبهامه املتعلقة مبساعدة املمثلني القانونيني للمجين علهيم و/أو مساعدة اجملين علهيم
ومتثيلهم .ويتيح هذا الاس تقالل للمكتب العمل مبنأى عن أي نوع من الضغوط ،كام يتيح هل احلفاظ عىل رسية العالقة بني اجملين علهيم وممثلهيم
القانونيني.
وميكن التصال ابملكتب عىل العنوان التايل:
)Office of Public Counsel for Victims (OPCV
P.O. Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
الهاتف8108 515 70)0( 31+ / 8515 515 70)0( 31+ :
الفاكس8855 515 70)0( 31+ :
الربيد اللكرتوينOPCV@icc-cpi.int :

معلية تقدمي الطلبات
(أ )

ما هو الغرض من اس امترة طلب املشاركة؟

الغرض من اس امترات طلبات اجملين علهيم هو مجع معلومات اكفية من لك صاحب طلب من اجملين علهيم لمتكني القضاة من البت فامي اذا اكن حيق
لصاحب الطلب املشاركة يف الجراءات القضائية و/أو طلب جرب الرضار .وملء اس امترة الطلب ل يؤدي تلقائي ًا اىل منح صاحب الطلب حق
املشاركة يف الجراءات القضائية أو احلصول عىل جرب للرضار.

(ب)

أ ين ميكن احلصول عىل اس امترة طلب املشاركة؟

ميكن طلب الاس امترات من قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه الوارد عنوانه يف هذا الكتيب .ولطرح أس ئةل تتعلق ابس امترات املشاركة أو
بكيفية ملهئا أو للحصول عىل اس امترات مناس بة أخرى ،أو لالس تعالم عن أفضل طريقة لتسلمي الاس امترات اليت مت ملؤها للمحمكة ،يرىج التصال
عن طريق الهاتف أو الربيد اللكرتوين ،بقسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه من خالل اس تخدام بياانت هجات التصال الواردة يف هذا
الكتيب.
وجيدر ابلشارة أن الس امترات واجراءاهتا جمانية ،كام أن هذا الكتيب جماين أيضا.

(ج)

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

ينبغي ارسال الاس امترات بعد ملهئا ،مشفوعة بلك الواثئق املطلوبة من قبيل صورة بطاقة الهوية أو غريها من واثئق اثبات الهوية ،اىل قسم مشاركة
اجملين علهيم وجرب أرضارمه يف احملمكة اجلنائية ادلولية أو يف املاكتب امليدانية ابحدى الوسائل الوارد ذكرها يف هذا الكتيب.
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كيف ميكن للماكتب امليدانية للمحمكة تقدمي املساعدة يف هذا الشأ ن؟

(د)

ميكن أن تقدم املاكتب امليدانية للمحمكة نسخ ًا من اس امترات طلب املشاركة ،وأن تتخذ الرتتيبات الالزمة لتوزيع الاس امترات ومجعها ،وأن تسدي
املشورة فامي خيص احلصول عىل املساعدة يف ملء الاس امترات.
وللمحمكة يف الوقت الراهن ماكتب ميدانية يف أوغندا ،ومجهورية الكونغو ادلميقراطية ،ومجهورية أفريقيا الوسط  ،وكوت ديفوار ،وجورجيا ،ومايل.

ما مأ ل الطلبات اليت ترسل ا ىل احملمكة اجلنائية ادل ولية؟

(هـ)

عندما تتلق احملمكة اجلنائية ادلولية طلب ًا ،فاهنا تصدر للمجين عليه أو ممثهل اقرار ًا يؤكد اس تالمه .ويتضمن هذا القرار رمق تسجيل ينبغي أن
يس تخدمه صاحب الطلب عندما يتصل ابحملمكة .واذا قدم الطلب عن طريق النرتنت ،فان رمق التسجيل سريد يف صفحة القرار ابلس تالم عندما
يفلح مقدم الطلب يف تقدمي طلبه .ويرىج حفظ رمق التسجيل لنه لن ترسل أي رساةل اقرار ابلس تالم اىل مقدم الطلب عن طريق النرتنت.
واذا أرسل صاحب الطلب معلومات اضافية اىل احملمكة ،فينبغي هل أن يذكر هذا الرمق املرجعي ليضمن اس تكامل طلبه عىل النحو املالمئ.
ويف الوقت املناسب ،س تقرر ادلائرة ما اذا اكن صاحب الطلب جمني ًا عليه يف جرمية تندرج يف اختصاص احملمكة ،وما اذا اكن حيق لصاحب الطلب
املشاركة يف الجراءات القضائية.
ُوخي َطر فور ًا اجملين علهيم أو ممثلهم القانوين ،ان اكن هلم ممثل قانوين ،بقرار القضاة .وتس تغرق معلية طلب املشاركة بعض الوقت ،وقد متيض مدة
طويةل قبل أن تتخذ ادلائرة قرار ًا بشأن طلب اجملين عليه.

(و)
لل رضار؟

هل ت ُفرض رسوم عىل اجملين عليه اذلي يقدم طلب ًا للمشاركة يف ال ج راءات القضائية أ و يقدم طلب ا للحصول عىل جرب

ل ،فالس امترات جمانية ومعلية تقدمي طلب املشاركة يف الجراءات القضائية جمانية يه أيضا .ول تفرض احملمكة اجلنائية ادلولية أي رسوم يف أي
مرحةل من مراحل تقدمي الطلب.

(ز)

من اذلي ينبغي هل ملء اس امترة طلب املشاركة؟

ينبغي لي خشص حلق به رضر من جراء جرمية من اجلرامئ اليت تعىن هبا احملمكة اجلنائية ادلولية ويود املشاركة يف اجراءات احملمكة و/أو يرغب يف
طلب جرب الرضار أن يس تخدم الاس امترة لتقدمي طلبه .ومن املهم الشارة اىل أن معلية تقدمي الطلبات فردية .فاذا رغب ،عدة أفراد من الرسة
نفسها ،مثال ،يف تقدمي طلبات للمشاركة يف الجراءات القضائية ،فيتعني عىل لك مهنم أن ميل اس امترة ويوقعها خشصي ًا.
وجيوز للشخاص الوارد ذكرمه فامي ييل تقدمي هذه الاس امترة:
 اجملين عليه اذلي يلمتس املشاركة يف الجراءات القضائية أمام احملمكة اجلنائية ادلولية؛
 اجملين عليه اذلي يطلب جربا للرضار؛
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 اجملين عليه اذلي يلمتس املشاركة يف الجراءات القضائية وجرب الرضار؛
 الشخص اذلي ينوب عن اجملين عليه ،اذا اكن اجملين عليه طف ًال ،أو اذا اكن ذا اعاقة متنعه من تدبري شؤونه بنفسه ،أو اكن اجملين عليه
منظمة؛
 الشخص اذلي ينوب عن اجملين عليه مبوافقة يعرب عهنا اجملين عليه بتوقيعه عىل الصفحة الوىل من الاس امترة (انظر املزيد من التفاصيل
أدانه).
معلية تقدمي طلبات اجملين علهيم املتعلقة ابملشاركة يف اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية
 حياط اجملين علهيم علامً حبقوقهم وبكيفية تقدمي طلب املشاركة يف اجراءات احملمكة
 حيصل اجملين علهيم عىل اس امترات الطلبات وميلؤوهنا مبساعدة موظفي احملمكة و/أو أفراد أو منظامت تلقوا تدريبا يف احملمكة اجلنائية ادلولية
 يقدم اجملين علهيم طلباهتم اىل قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه يف مقر احملمكة أو يف أحد املاكتب امليدانية
 يتلق قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه الطلب ويزود صاحب الطلب برمق مرجعي يرسهل اىل عنوان التصال اذلي يمت تقدميه اليه
أو اىل املمثل القانوين ،اذا اكن صاحب الطلب قد عني ممث ًال قانوني ًا هل؛ وابلنس بة للطلبات اليت يمت تقدميها عن طريق النرتنت ،يرد الرمق
املرجعي عىل صفحة النرتنت عندما يفلح صاحب الطلب يف تقدمي طلبه؛
 يقوم قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه ابيداع الطلب دلى القضاة .وينظر القضاة يف الطلب ويقررون ما اذا اكن اجملين عليه يندرج
يف نطاق القضية أم ل ،وخيطر صاحب الطلب ابلقرار.
 اذا ُأذن للمجين عليه ابملشاركة فانه حيق هل عرض أرائه وشواغهل خالل الجراءات عن طريق ممثهل القانوين.

(ح)

ما هو دور الشخص اذلي ينوب عن اجملين عليه؟

عندما يقدم خشص طلب املشاركة نيابة عن صاحب الطلب يف ظرف من الظروف املذكورة أعاله ،فانه يقدم الطلب ابمس اجملين عليه ولك أثر
قانوين يرتتب عىل تقدمي الطلب يعود عىل اجملين عليه .وس تعترب احملمكة أن الطلب قد قدم عىل حنو سلمي اذا:
 قُ ِّدمت تفاصيل الجابة الالزمة يف الاس امترة؛
 وقَّع الشخص اذلي ينوب عن اجملين عليه الاس امترة؛
 اكن اجملين عليه ابلغ ًا وقادر ًا عىل فهم هذه العملية ،ووقع الاس امترة؛
 قُ ِّدمت واثئق تثبت هوية اجملين عليه والشخص اذلي ينوب عنه؛
 قُ ِّدم ما يثبت العالقة بني اجملين عليه والشخص اذلي ينوب عنه؛
 قُ ِّدم ما يثبت الصفة المتثيلية للشخص املمثل للمنظمة ،اذا اكنت اجلهة اجملين علهيا منظمة؛
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(ط)

ما هو دور الشخص اذلي يساعد اجملين عليه؟

جيوز للمجين عليه (أو ملن ينوب عنه) الاس تعانة بشخص أخر عند ملء هذه الاس امترة .وجيوز ذكل ،مث ًال ،اذا اكن اجملين عليه أو من ينوب عنه
عاجز ًا عن القراءة أو الكتابة .ويف الاس امترات أس ئةل تطلب معلومات من الشخص اذلي يساعد اجملين عليه.
وليست للشخص اذلي يساعد اجملين عليه يف ملء الاس امترة أي صفة قانونية يف الجراءات القضائية ،ول يعترب ممث ًال لصاحب الطلب ول حيق هل
أن ينوب عنه يف تقدمي الطلب اىل احملمكة.

(ي) ما يه اللغات اليت ميكن أ ن ت ُمل هبا الاس امترة؟
تس تخدم احملمكة اجلنائية ادلولية لغيت معل هام :النلكزيية والفرنس ية .ذلكل يُطلَب من أحصاب الطلبات اس تخدام احدى هاتني اللغتني ان اكن ذكل
ممكن ًا .وان اكن صاحب الطلب ل يس تطيع تقدمي الطلب ابلنلكزيية ول ابلفرنس ية ،ويرغب يف تقدميه بلغة أخرى ،فيوىص أو ًل ابلتصال بقسم
مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه أو بأحد املاكتب امليدانية للمحمكة قصد املشورة.

(ك)

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

ملعرفة مأل الطلب ،ميكن للمجين عليه أو ملمثهل القانوين التصال بقسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه يف لهاي أو يف أحد املاكتب امليدانية
لطلب معلومات عن مس تجدات الطلب .وس يكون رمق التسجيل اذلي ُم ِّنح عند تقدمي الطلب مفيدا للغاية يف هذه املرحةل ملتابعة الطلب برسعة.

(ل) ماذا ينبغي أ ن يقوم به اجملين عليه لسحب طلبه؟
ينبغي للمجين عليه اذلي يود حسب طلبه يف أي مرحةل من املراحل أن يبلغ احملمكة بذكل عىل الفور من خالل التصال بقسم مشاركة اجملين علهيم
وجرب أرضارمه يف لهاي أو يف أحد املاكتب امليدانية ،وذكل ابس تخدام احدى وسائل التصال املشار الهيا يف هذا الكتيب .وللمجين عليه حرية
اختيار حسب الطلب يف أي مرحةل مراحل الجراءات.
وينبغي أن يُقدَّم طلب السحب كتابة وأن يبني الس باب ادلاعية اىل حسب الطلب .كام ينبغي أن يوقع اجملين عليه الرساةل اخلطية ويقدم نسخة من
وثيقة اثبات هويته .وميكن لقسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه أن يتابع الطلب لضامن متكني اجملين عليه من اختاذ قراره عن بينة قبل السحب.

(م)

ماذا حيدث ا ذا ُر ِّف ض طلب املشاركة؟

اذا رفضت ادلائرة طلب املشاركة لي سبب من الس بابُ ،خي َطر صاحب الطلب بذكل .واذا ارتأى اجملين عليه أن طلبه قد ُرِّفض غلطا واكنت
دليه ما يقدمه من معلومات أخرى ميكن أن تؤثر عىل وضع مشاركته ،فانه حيق للمجين عليه أن يقدم طلبا مرة أخرى.

(ن)

ماذا حيدث ا ذا قُ ِّد مت طلبات م زيفة أ و احتيالية ا ىل احملمكة اجلنائية ادل ولية؟

تُتَّخذ احتياطات عديدة للحيلوةل دون تقدمي الاس امترات املزيفة أو الاحتيالية .ومن هذه الاحتياطات ما ييل:
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 أدةل اثبات الهوية؛
 عالقة القرابة (ان اكنت تنطبق)؛
 التوقيع؛
 الاتساق اجلوهري للرواية،
ولكها أمور ينظر فهيا القضاة عند البت فامي اذا اكن حيق للمجين عليه املشاركة يف اجراءات احملمكة أو احلصول عىل جرب للرضار.

مرحةل ما بعد الرتخيص للمجين عليه ابملشاركة يف اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية
(أ )

ماذا حيدث بعد الرتخيص للمجين عليه ابملشاركة؟

بعد الرتخيص مبشاركة اجملين عليه ،فانه حياط علامً ابلتطورات يف القضية عن طريق ممثهل القانوينُ .وخيطر اجملين عليه ابلتطورات يف لك مرحةل تبلغها
الجراءات القضائية ،مبا يف ذكل توارخي اجللسات واملذكرات املهمة اليت يمت ايداعها وقرارات احملمكة وأي اس تئناف للحاكم .وترسل هذه الخطارات
اىل املمثلني القانونني للمجين علهيم اذلين س يكونون مسؤولني عن تقدمي هذه املعلومات اىل اجملين علهيم وتبليغ أراهئم وشواغلهم .كام ميكن للمجين علهيم
يف أي وقت أن حيصلوا عىل املعلومات من املاكتب امليدانية للمحمكة أو من قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه.
وعندما تنتقل الجراءات القضائية اىل مرحةل جديدة ،ل يتعني عىل اجملين عليه تقدمي طلب جديد ،لن احملمكة ستنظر تلقائي ًا فامي اذا اكن حيق
للمجين عليه املشاركة أيض ًا يف املرحةل اجلديدة .ويمت اخطار اجملين علهيم بذكل عن طريق ممثلهيم القانونيني.

(ب)

هل يتعني عىل اجملين علهيم السفر ا ىل مقر احملمكة اجلنائية ادل ولية يف لهاي ،هب ولندا؟

عىل وجه العموم ،ل يضطر اجملين علهيم اىل السفر اىل مقر احملمكة اذا مل تكن دلهيم رغبة يف ذكل .مفشاركة اجملين علهيم يف الجراءات القضائية جتري
معوما عن طريق ممثل قانوين يتنقل من ماكن اقامة اجملين الهيم اىل مقر احملمكة ويعرض عىل احملمكة أراءمه وشواغلهم يف قاعة احملمكة .أما اجملين علهيم
اذلين يشاركون يف الجراءات القضائية واذلين يرغبون يف اجمليء اىل لهاي ،فال تس تطيع احملمكة معوما حتمل تاكليف سفرمه ،ولكهنا قد تكون قادرة
عىل تقدمي بعض أشاكل ادلمع الخرى يف ظروف اس تثنائية.

(ج)

هل هناك أ جال حمددة للمشاركة يف خمتلف م راحل ال ج راءات القضائية؟

ترتبط طلبات املشاركة ارتباط ًا وثيق ًا ابلجراءات القضائية أمام احملمكة اجلنائية ادلولية .ذلكل ،يتعني عىل اجملين علهيم الراغبني يف تقدمي طلب
للمشاركة يف الجراءات القضائية ضد مهتم أن يقدموا طلباهتم قبل بداية هذه املرحةل بوقت اكف ليك يتس ىن للقضاة النظر فامي اذا اكن ابماكهنم
املشاركة فهيا.
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وميكن للمجين علهيم معوما أن يشاركوا يف قضية خالل مرحةل من عدة أشهر تبدأ بعد فرتة قصرية من املثول الويل للشخاص اذلين مه موضوع
الجراءات اجلارية أمام ادلائرة المتهيدية .واذا ُأ ِّقرت الهتم يف حق الشخاص بعد جلسة اقرار الهتم ،ميكن للمجين علهيم أن يواصلوا تقدمي طلبات
املشاركة يف الجراءات حىت بداية جلسة تقدمي الدةل يف احملامكة.
وينبغي أل يغيب عن أذهان أحصاب الطلبات أن احملمكة حتتاج اىل وقت اكف للنظر يف الطلب .واذا تأخر صاحب الطلب يف تقدمي طلبه ،فان
طلبه قد ل ينظر فيه،

سادسا-

تعلاميت بشأن طريقة ملء اس امترة طلب املشاركة

عند ملء الاس امترة ،يرىج الانتباه اىل ما ييل:
 يتعني عىل لك خشص يقدم طلبا للمشاركة يف اجراءات احملمكة اجلنائية ادلولية أن ميل اس امترة منفصةل.
 يرىج ملء الاس امترة عىل أمكل وجه ممكن .فاذا مل ُجيَب عىل مجيع الس ئةل أو اذا اكنت الجاابت غري اكمةل ،تنظر احملمكة مع ذكل يف
الطلب لكهنا قد تضطر اىل العودة اىل صاحب الطلب للحصول منه عىل مزيد من املعلومات ،مما يؤخر النظر يف الطلب.
 قد يكون املاكن اخملصص يف الاس امترة لكتابة الجاابت اخلاصة ببعض الس ئةل غري اكف .فاذا اكنت هناك حاجة اىل حزي أكرب ،فريىج
امتام الجاابت عىل ورقة منفصةل وارفاقها ابلس امترة وكتابة امس صاحب الطلب أو احلرف الول من امسه ولقبه عىل لك صفحة اضافية.
 يرىج طباعة الجاابت أو كتابهتا بوضوح شديد ليك تفهم احملمكة لك ما هو وارد يف الطلب .واذا ُملئت الاس امترة خبط اليد ،فريىج
اس تخدام قمل احلرب السائل أو قمل احلرب اجلاف بد ًل من اس تخدام قمل الرصاص ،لن قمل الرصاص ميكن أن يُمح بسهوةل أكرب كام أن
قراءته صعبة.
 ينبغي أن يوقع الاس امترة اجملين عليه والشخص اذلي ينوب عنه أيضا ،اذا اكن هناك من ينوب عنه .واذا اكن اجملين عليه أو من ينوب
عنه ل يعرف الكتابة ،فيجوز هل أن يضع عالمة خشصية بوس يةل أخرى .وان اكنت هناك حمربة أختام ،فميكنه أن يضع بصمة اهبامه داخل
الطار .وال فميكنه أن يضع أي عالمة خشصية أخرى خاصة به ،كن يرمس مث ًال عالمة صليب أو عالمة أخرى بقمل احلرب.
 يرىج عدم نس يان وضع اشارة عىل مربع التذكري الوارد يف هناية الاس امترة ،لن ذكل يساعد عىل التأكد من استيفاء مجيع الواثئق
الرضورية للطلب.
 اذا قدم اجملين عليه اس امترة طلبه عن طريق النرتنت ،فيلزم الانتباه اىل أن اس امترة الطلب ل ميكن تقدميها ال اذا أدرجت فهيا مجيع
املعلومات املطلوبة .وتشمل حتميل نسخة من وثيقة الهوية وكذكل نسخة من وثيقة حتمل توقيع اجملين عليه.
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الواثئق املشفوعة ابلطلب
عند تقدمي الاس امترة ،يُطلب من أحصاب الطلب تقدمي نسخ من واثئق معينة ،من قبيل واثئق اثبات الهوية ،وكذكل اثبات القرابة اذا اكنوا يدعون
حدوث رضر لفرد من أفراد الرسة .ويلزم الدلء بواثئق اثبات الهوية للك جمين عليه يقدم طلبا حىت يعترب طلبا اكمال.
واذا اكنت لصاحب الطلب أي وثيقة أخرى غري مطلوبة عىل وجه التحديد ويرى أهنا قد تكون ذات صةل ابملوضوع ،كتقرير من الطبيب الرشعي،
أو تقرير طيب ،أو وثيقة من واثئق الرشطة أو القضاء ،أو صور ،أو أفالم ،وما اىل ذكل ،فريىج ارفاق نسخة مهنا ابلطلب.
وينبغي أل يرسل أحصاب الطلبات الواثئق الصلية ،فاملطلوب هو النسخ فقط.

سابعا-

التصال ابحملمكة اجلنائية ادلولية

قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه:
International Criminal Court
)Victims Participation and Reparation Section (VPRS
P.O. Box 19519, 2500 CM The Hague
The Netherlands
الفاكس0+31 (0)70 515 91 0 :
الهاتف+31(0)70 515 95 55 :
الربيد اللكرتوينvprs.information@icc-cpi.int :
املاكتب امليدانية للمحمكة اجلنائية ادلولية:
ICC Field Office in Kampala, Uganda
P.O.Box 72735, Kampala
الهاتف+ 256 (0) 77 2 706062 :
مكتب احملمكة اجلنائية ادلولية امليداين يف كنشاسا ،مجهورية الكونغو ادلميقراطية
الهاتف + 243 (0) 82 97 88 021 :أو +243 (0) 82 97 88 022
مكتب احملمكة اجلنائية ادلولية امليداين يف ابنغي ،مجهورية أفريقيا الوسط
الهاتف+236 (0) 72 30 34 26 :
مكتب احملمكة اجلنائية ادلولية امليداين يف أبيدجان ،كوت ديفوار
الهاتف + 225 (0) 59 67 2634
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مكتب احملمكة اجلنائية ادلولية امليداين يف تبيلييس ،جورجيا
الهاتف+ 995 (0) 591 227 038 :
مكتب احملمكة اجلنائية ادلولية امليداين يف ابماكو ،مايل
الهاتف + 223 (0) 71 61 60 83
وميكن احلصول عىل الاس امترات املتعلقة مبشاركة اجملين علهيم أو جرب أرضارمه من قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أرضارمه عرب القنوات الواردة أعاله.
كام ميكن احلصول عىل هذه الاس امترات من املاكتب امليدانية للمحمكة اجلنائية ادلولية ابلنس بة للمجين علهيم من بدلان احلالت املعنية.
ويرىج العمل بأن احملمكة اجلنائية ادلولية تقدم مجيع هذه الاس امترات والكتيبات جما ًان.

اثمنا-

رشح املصطلحات املس تخدمة يف هذا الكتيب

ال حاةل :أحد الس بل املس تخدمة لعرض حالت عىل احملمكة للنظر فهيا .وجيوز لدلول الطراف وجمللس المن احاةل حالت اىل املدعي العام للمحمكة
اجلنائية ادلولية .انظر الصفحة .13
الاختصاص :السلطة اليت تمتتع هبا احملمكة للنظر يف قضية واصدار حمك فهيا .انظر اجلزء الول من هذا الكتيب لالطالع عىل رشح لختصاص
احملمكة اجلنائية ادلولية.
اجللسة :اجامتع أمام القضاة يعقد لغرض البت يف مسائل الواقع أو مسائل القانون ،ويشارك فيه أحيا ًان بعض الشهود ،ويتناول عادة مسأةل حمددة.
احلاةل :حاةل تنظر فهيا احملمكة .وميكن أن ت َُّعرف احلاةل بكوهنا نزاعا معينا هيم بعض الطراف وسلواك قد يفيض اىل ارتاكب جرامئ تندرج يف اختصاص
احملمكة اجلنائية ادلولية .وميكن رمس حدود احلاةل من خالل الحاةل اليت ترد اىل احملمكة أول من احدى ادلول الطراف أو من جملس المن لطلب
تدخل احملمكة .كام ميكن أن تقوم احملمكة نفسها برمس هذه احلدود ،عندما تبادر من تلقاء نفسها اىل التحقيق يف اجلرامئ.
ادلائرة :تتألف ادلائرة من مجموعة قضاة من احملمكة اجلنائية ادلولية أس ندت الهيم حاةل أو قضية معينة .فعىل سبيل املثالُ ،أس نِّدت حالتا مجهورية
الكونغو ادلميقراطية ،وليبيا ،ومجهورية مايل اىل ادلائرة المتهيدية الوىل وحاةل أوغندا ،ودارفور ،وكينيا ،وكوت ديفوار ،وأفغانس تان ،وبوروندي اىل
ادلائرة المتهيدية الثانية.
ادلوائر :ماكتب القضاة وموظفوها .وتتألف دوائر احملمكة اجلنائية ادلولية من ثالث شعب ،يه :الشعبة المتهيدية ،والشعبة الابتدائية وشعبة
الاس تئناف.
ادلول ال ط راف :ادلول اليت صدقت عىل نظام روما السايس للمحمكة اجلنائية ادلولية أو انضمت اليه .وحىت شهر ترشين الول/أكتوبر ،2018
بلغ عدد البدلان اليت يه دول أطراف يف نظام روما السايس مائة وثالثة وعرشين ( )123بدلا.
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الشاهد :خشص يقدم أدةل أمام احملمكة من خالل الدلء بشهادة .وعادة ما يس تدعي الشاهدَ املدعي العا ُم ،اذلي يسع اىل اثبات الهتمة اجلنائية
املوهجة اىل املهتم ،أو تس تدعيه هيئة ادلفاع ،اليت تدافع عن املهتم يف الهتمة املوهجة اليه .وجيوز أيض ًا أن يس تدعي الشاهدَ املمثل القانوين للمجين
علهيم أو احدى دوائر احملمكة.
الشخص اذلي ينوب عن اجملين عليه :فرد ينوب عن اجملين عليه يف تقدمي طلب للمشاركة و/أو جلرب الرضار اىل احملمكة اجلنائية ادلولية .وقد
حيدث ذكل عندما يكون اجملين علهيم غري قادرين عىل تقدمي الطلب بأنفسهم (مثال ذكل الطفال ،وذوو العاقة اليت متنعهم من تقدمي الطلب) أو
عندما يفضل اجملين علهيم تلكيف خشص أخر بتقدمي الطلب ابمسهم ومينحونه موافقهتم عىل القيام بذكل.
الشخص املساعد  :فرد يكتفي مبساعدة اجملين عليه يف ملء الاس امترة .وقد يكون وس يطا ،أو منظمة من منظامت اجملمتع املدين ،أو ممثال قانونيا أو
أي خشص يعرف اجملين عليه .وليست للشخص املساعد صفة متثيلية ابلنس بة للمجين عليه .ويكتفي الشخص املساعد مبساعدة اجملين عليه عىل فهم
اس امترة الطلب وملهئا عىل حنو سلمي.
صاحب الطلب :فرد يقدم طلب ًا اىل احملمكة اجلنائية ادلولية للامتس السامح هل ابملشاركة يف اجراءات احملمكة.
قسم مشاركة اجملين علهيم وجرب أ رضارمه  :خيرب هذا القسم اجملين علهيم حبقوقهم دلى احملمكة اجلنائية ادلولية ويساعدمه يف الشؤون املتعلقة
بطلبات املشاركة يف الجراءات القضائية أو جرب الرضار ،ويقوم اببالغ ادلائرة واسداء املشورة لها .ويساعد اجملين علهيم يف احلصول عىل املعونة
القانونية وتنظمي متثيلهم القانوين.
القضية :اجراءات قضائية أمام احملمكة اجلنائية ادلولية ُأص ِّدر فهيا أمر قبض يف حق فرد معني أو أفراد معينني.
قمل احملمكة :هجاز من أهجزة احملمكة مسؤول عن توفري ادلمع الداري والتنفيذي لرئيس احملمكة ولدلوائر والقضاة ومكتب املدعي العام .كام أنه يوفر
دعامً لهيئة ادلفاع وللمجين علهيم ،وهو مسؤول عن العالم وعن التعريف مبهام احملمكة.
املهتم :خشص مهتم أمام احملمكة اجلنائية ادلولية؛ أي خشص أقر يف حقه قضاة احملمكة اجلنائية ادلولية هتمة أو أكرث.
اجملين عليه املزدوج الصفة :تس تخدم عبارة ”املزدوج الصفة“ لالشارة اىل اجملين عليه اذلي يؤذن هل ابملشاركة يف الجراءات القضائية واذلي
تس تدعيه هيئة الادعاء أو ادلفاع أو املمثل القانوين للمجين علهيم أو ادلائرة لالدلء ابلشهادة بصفة شاهد .فاذا اس تدع أحد الطراف اجملين عليه،
فان للمجين عليه أن يلمتس املشورة من ممثهل القانوين بشأن مسائل من قبيل تدابري امحلاية قبل املوافقة عىل الدلء ابلشهادة يف قاعة احملمكة.
اجملين عليه :لغراض احملمكة اجلنائية ادلولية ،اجملين عليه هو خشص حلقه رضر من جراء جرمية تندرج يف اختصاص احملمكة.
احملايم :أخصايئ يف القانون ميثل أحد اجملين علهيم أو أحد املهتمني أمام احملمكة .وجيب أن يكون للمحايم ما ل يقل عن عرش س نوات من اخلربة ذات
الصةل بصفته أخصائيا قانونيا يف الشؤون اجلنائية أو قاضيا أو مدعيا عاما ،وأن يكون قادر ًا عىل التحدث بطالقة ابلنلكزيية أو الفرنس ية.
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مكتب املدعي العام :تقوم هممة مكتب املدعي العام عىل تلقي الحالت والبالغات وحتليلها لتحديد ما اذا اكن هناك أساس معقول للرشوع يف
التحقيق ،مث اجراء حتقيقات بشأن جرامئ الابدة امجلاعية واجلرامئ ضد النسانية وجرامئ احلرب وجرمية العدوان ،ومقاضاة الشخاص املسؤولني عن
هذه اجلرامئ .ومكتب املدعي العام هجاز مس تقل من أهجزة احملمكة.
املمثل القانوين املشرتك :عندما يتعدد اجملين علهيم ،قد تطلب ادلائرة مهنم اختيار حمام لميثلهم متثي ًال جامعي ًا ،حىت تكون الجراءات القضائية أكرث
فعالية .ويشار اىل هذا الشخص ابمس ”املمثل القانوين املشرتك“.
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املمثل القانوين للمجين علهيم :حمام ي ُ َّعني لمتثيل اجملين عليه أو مجموعة من اجملين علهيم .وميكن أن يكون حماميا من خارج احملمكة اجلنائية ادلولية أو
عضوا يف مكتب احملايم العمويم للمجين علهيم.
” من تلقاء نفسه “  :وفق ًا ملا ينص عليه نظام روما السايس ،جيوز للمدعي العام أن يبارش حتقيق ًا من تلقاء نفسه يف بدل قَ ِّب َل اختصاص احملمكة،
وذكل بعد حتليل املعلومات اليت تلقاها من مصدر جدير ابلثقة .وجيوز للفراد واملنظامت غري احلكومية وغريها من اجلهات تقدمي هذه املعلومات .بيد
أنه جيب عىل قضاة ادلائرة المتهيدية أن مينحوا املدعي العام اذ ًان ابلرشوع يف هذا التحقيق.
هيئة ادلفاع :تتألف هيئة ادلفاع من املدع عليه وحماميه.
وحدة اجملين علهيم والشهود :توفر هذه الوحدة امحلاية وادلمع النفيس للشهود واجملين علهيم اذلين ميثلون أمام احملمكة وغريمه من الشخاص
املعرضني للخطر بسبب الشهادة اليت أدلوا هبا .كام أهنا مسؤوةل عن برامج حامية الشهود.
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