
38A271118

ICC-ASP/17/38 المحكمة الجنائية الدولية
Distr.: General
27 November 2018

ARABIC
Original: English

جمعية الدول األطراف

عشرةسابعة الالدورة 
٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٢–٥،الهاي

عن دستور وأنشطة نقابة المحامينتقرير 
لدى المحكمة الجنائية الدولية

احملتويات
لصفحةا

٢................................................................................ملخص تنفيذي
٣................................................................................خلفية-ً أوال  
٣.................................نشطتهادستور نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية وأ-ً ثانيا  
ا خالل عام - ً ثالثا   ٤..........٢٠١٨موجز ألنشطة نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية وإجنازا



ICC-ASP/17/38

38A271118 2

تنفيذيوجز م

ي الضـــحايا والـــدفاع علـــى يجـــودة العدالـــة أمـــام احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة علـــى قـــدرة حمـــامتعتمـــد 
احملــامني لــدى احملكمــة اجلنائيــة االضــطالع بــأدوارهم بفعاليــة واســتقاللية. ويتمثــل اهلــدف الرئيســي لنقابــة 

ذا الدور، وضمان أن يتم التعبـري عـن آراء وشـواغل  الدولية يف تعزيز قدرة احملامني املستقلني على القيام 
نقابـــة احملـــامني لـــدى تواصـــل الضـــحايا وحمـــامي الـــدفاع ومـــوظفي الـــدعم علـــى حنـــو جيـــد لـــدى احملكمـــة. و 

قلــم احملكمــة وموظفيــه املعنيــني ملناقشــة اآلراء والشــواغل تــوح مــع القيــام حبــوار مفاحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
املتعلقة بالضحايا وحمامي الدفاع وموظفي الدعم والسعي إىل حتسني الظروف العامة لعملهم يف احملكمة.  

التشـــاور كمـــا ســـامهت يف عمليـــة االســـتعراض اجلـــاري لنظـــام املســـاعدة القانونيـــة للمحكمـــة مـــن خـــالل 
احملــامني لــدى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة بصــفة مباشــرة، ومــن خــالل اء. ونظمــت نقابــة املتعمــق مــع األعضــ

شــركائها، جمموعــة متنوعــة مــن الــدورات التدريبيــة املهمــة والقائمــة علــى املهــارات لفائــدة احملــامني ومــوظفي 
ينبواســطة موقعهــا اإللكــرتو وأدوات مرجعيــة الــدعم، وتعكــف علــى إطــالق مرافــق تــدريب عــرب اإلنرتنــت 

)www.iccba-abcpi.org لتسهيل فرص الوصول إىل تدريب اخلرباء ألعضائها عرب أحناء العامل. وعلى ،(
تضــم املسـتوى اخلــارجي، تقــوم نقابــة احملــامني لـدى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ببنــاء شـبكة قويــة وعــرب العــامل 

احملامني املهتمني بأعمال احملكمة اجلنائية الدولية، والوصول إىل ما هو أبعد من حدود العضوية احلالية يف 
نظــام رومــا األساســـي، وإذكــاء الـــوعي بنظــام احملكمـــة اجلنائيــة الدوليــة لـــدى الــدول غـــري األطــراف ودعـــم 

تنســيق ه املبــادرة تعيــني جهــات هــدف احملكمــة الرامــي إىل حتقيــق العامليــة. ومــن بــني العناصــر املهمــة هلــذ
كل من احملكمة اجلنائية الدولية ونقابة احملـامني لـدى احملكمـة دور وعمل  إقليمية ووطنية ميكن هلا توضيح 

اجلنائيــة الدوليــة، وإبــرام اتفاقــات تعــاون مــع نقابــات احملــامني الوطنيــة واإلقليميــة والكيانــات األخــرى ذات 
احملكمة اجلنائية الدولية، شريكا أساسيا وموثوقا لدى احملكمة واجلمعيـة نقابة احملامني لدىتعترب الصلة. و 

مـــن خــالل تعزيـــز جـــودة متثيــل الضـــحايا واملـــدعى يف الســعي لتحقيـــق العدالــة اجلنائيـــة املتســـمة بالشــفافية 
.على صعيد احملكمةعليهم وأشخاص آخرين
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مقدمة-ً أوالً 
املعنون "تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ICC-ASP/15/Res.5من منطوق القرار ٦٢دعت الفقرة -١

كـــانون األول/ ١٤ومجعيـــة الـــدول األطـــراف"، الـــذي اعتمدتـــه مجعيـــة الـــدول األطـــراف ("اجلمعيـــة") يف 
، نقابـــة احملـــامني لـــدى احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة إىل تقـــدمي تقريـــر إىل اجلمعيـــة، بواســـطة ٢٠١٧ديســـمرب 

ة عشرة. ويهدف هذا "التقرير بشأن دسـتور بعقبل انعقاد الدورة السااملكتب، بشأن دستورها وأنشطتها 
نقابـــة احملـــامني لـــدى احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة وأنشـــطتها" إىل تقـــدمي معلومـــات للجمعيـــة اســـتجابة هلـــذه 

الدعوة.

وأنشطتهادستور نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية-ً ثانياً 
احملكمة اجلنائية الدولية وفقا ملقتضيات دستورها.تعمل نقابة احملامني لدى-٢
يف ٢٠١٦حزيران/يونيــــو ٣٠اعتمــــد دســــتور نقابــــة احملــــامني لــــدى احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة يف -٣

الهــاي مــن قبــل احملــامني املســجلني يف القائمــة الــيت وضــعتها احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ("احملكمــة اجلنائيــة 
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدوليـة ٢٢لقاعدة ً   عمًال باالدولية، "احملكمة") 

ـــا هيئـــة متثيليـــة  ("قائمـــة احملـــامني"). ويـــنص دســـتور نقابـــة احملـــامني لـــدى احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة علـــى أ
ّ        ّكل إنشــاء ) مــن القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات. وشــ٣(٢٠القاعــدة مســتقلة مــن احملــامني مبقتضــى 
ا يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦نقابة احملامني يف حزيران/يونيو  إجناز هـدف ٢٠١٦واعرتاف اجلمعية 

منشود منذ أمد بعيد إلنشاء نقابة تشتد احلاجة إليهـا ومتثـل املمارسـني القـانونيني الـيت تركـز علـى املسـائل 
مة.ذات الصلة بعمل قائمة احملامني وموظفي الدعم أمام احملك

مـــن ٢ّ           واألهـــداف الـــيت ترمـــي إليهـــا نقابـــة احملـــامني لـــدى احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة مبّينـــة يف املـــادة -٤
)؛ وتعزيـز ١دستورها. وتشمل دعـم وظـائف وكفـاءة واسـتقاللية احملـامني املمارسـني لـدى احملكمـة (الفقـرة 

امـتالكهم للمهـارة والكفـاءة يف جمـال ) فضـال عـن ٢أعلى املعايري املهنية واألخالقية لدى احملامني (الفقرة 
ُ                                            احملامــاة، والقـــانون اجلنــائي اإلجرائـــي واملوضـــوعي وُنظــم تكنولوجيـــا املعلومـــات ذات الصــلة مبهـــامهم أمـــام 

)؛ وتعزيــــز حقــــوق ٧)؛ والتمثيــــل املســــتقل ملصــــاحل احملــــامني ومــــوظفي الــــدعم (الفقــــرة ٣احملكمــــة (الفقــــرة 
)؛ وتعزيـــز تكـــافؤ وســـائل ٨ين واحملـــامني أمـــام احملكمـــة (الفقـــرة الضـــحايا واملـــدعى علـــيهم واملـــوكلني اآلخـــر 

).١٢)؛ ومتثيل مصاحل وانشغاالت أعضائه أمام اجلمعية (الفقرة ١١الدفاع (الفقرة 
وتعمــل نقابــة احملــامني لــدى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة بصــفة صــوت مجــاعي للمحــامني املســتقلني -٥

ملدعى عليهم واألطراف الفاعلة األخرى (الشهود والـدول مـثال) وموظفي الدعم الذين ميثلون الضحايا وا
أمام احملكمة اجلنائية الدولية، وتقدم جمموعة من الدعم واخلدمات ألعضائها، وتعمل كمنتدى للمناقشـة 
ــدف بصــفتها هيئــة تشــارك مشــاركة كبــرية  بشــأن مجيــع املســائل املتعلقــة باحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة. كمــا 

أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية إىل اإلسهام يف إذكاء الوعي مبسائل ميكن أن تؤثر على عمل ومباشرة يف 
احملكمــة، مــن أجــل تعزيــز جــودة العدالــة يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة الالزمــة مبوجــب أحكــام نظــام رومــا 

ــا وفقــا للمــادة  املكــون ) مــن دســتورها.  ونظــرا ألن اجلمهــور٥(٢األساســي ونصــوص أخــرى معــرتف 
لنقابــة احملــامني لــدى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يتســع نطاقــه لــيعم أعضــاء املهنــة القانونيــة يف مجيــع البلــدان، 
ـــا مـــع نقابـــات  ســـواء أكانـــت مـــن الـــدول األطـــراف أم ال، فـــإن النقابـــة تســـعى إىل تطـــوير وتوطيـــد عالقا
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ن أجــل تعزيــز نظــام رومــا األساســي احملــامني الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة ومنظمــات أخــرى ذات صــلة مــ
وكذلك مناقشة مسائل ذات اهتمام متبادل، مبا يف ذلك يف البلدان واألقاليم اليت جتد احملكمة صعوبة يف 

الوصول إليها.
ونقابــة احملــامني لــدى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة هيئــة مســتقلة عــن احملكمــة وهــي مســجلة بصــفتها -٦

") مبوجب قوانني هولندا.الربح ("مجعيةتوخى مؤسسة ال ت
متـول أساسـا مـن خـالل رسـوم تتوخى الربح ونقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية هي منظمة ال - ٧

العضوية. وتعترب أنشطة النقابة وأنشطة التوعية نتيجة املسامهة التطوعية ألعضائها بوقتهم وطاقتهم.

ـــدى -ً اً لثثا ـــة المحـــامين ل ـــة مـــوجز ألنشـــطة نقاب ـــة الدولي المحكمـــة الجنائي
٢٠١٨وانجازاتها خالل سنة 

، وجهت نقابة احملامني استبيانات وأجرت مقابالت مع املرتشحني ٢٠١٨يف شهر شباط/فرباير -٨
ُ                      ملنصــب مســجل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة. والغــرض مــن املقــابالت الــيت ُأجريــت هــو استكشــاف وجهــات 

ّم نقابة احملامني واألعضاء فيها. وّمت تعميم تقريـر كامـل عـن نظر املرتشحني احملتملني حول املسائل ّ                      اليت                              ّ
م يف انتقاء املسجل اجلديد. ً                              هذه العملية على قضاة احملكمة طلباً ملساعد

، صـــدر أول عـــدد مـــن الرســـالة االخباريـــة لنقابـــة احملـــامني لـــدى احملكمـــة ٢٠١٨ويف آذار/مـــارس -٩
ً                  اجلنائية الدولية واشتمل هذا العدد على ما استجّد من اإلجراءات باحملكمة فضًال عن مقـابالت أجريـت                        ّ

علـى علـم بـآخر ّ                                                         مع القضاة وورقات تعّرب عن اآلراء. واهلدف من الرسالة اإلخبارية هو إبقاء عامة الناس 
املستجدات يف عمل النقابة وعلى صعيد احملكمة، وسوف يتم نشرها مرة كل ثالثـة أشـهر؛ والنسـخ الـيت 

.)١(صدرت متاحة على املوقع الشبكي لنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية
مــة مــن أجــل مناقشــة ويف آذار/مــارس، اجتمــع ممثلــو النقابــة بــرئيس دائــرة احملاســبة الداخليــة باحملك-١٠

التحاليــل القانونيــة للنقابــة الــيت تتعلــق بإطــار سياســة محايــة املعلومــات لــدى احملكمــة وبآليــات وسياســات 
املساءلة الدولية للمحكمة.

ّ                            وأصـــدرت النقابـــة إعالنـــاً بشـــأن االلتزامـــات الـــيت تفرضـــها مدّونـــة الســـلوك الـــيت وضـــعتها احملكمـــة -١١                              ً
. ويكـــرر اإلعـــالن ٢٠١٨ه إىل مجيـــع األعضـــاء يف شـــهر آذار/مـــارس ً                    ّ مشـــفوعاً بالتعـــديالت املقرتحـــة وّجـــ

امجيع من ميارسون احملاماة لدى احملكمةمن املعايري املتوقع  ، ويؤكد من جديد أن أي شكل أن يتقيدوا 
، أصــدر الفريــق العامــل املعــين ٢٠١٨ُ                          مــن أشــكال التحــرش ال ميكــن أن يُقبــل. ويف تشــرين الثــاين/نوفمرب 

ّ                                     ش التـابع للنقابــة هـو اآلخــر مبـدأ توجيهيــاً خيـّص إنشــاء خـط ســاخن وآليـة لتبليــغ الشــكاوى مبسـألة التحــر    ً
ســرية لتقــدمي الشــكاوى ألفــراد فريــق تتــوخى الاملتعلقــة بــالتحرش والتحــرش اجلنســي الغــرض منــه تــوفري آليــة 

ً                                     الدفاع والضحايا فضًال عن غريهم من اجلهات املشاركة يف اإلجراءات.
ــــة طي-١٢ ــــدريب قامــــت النقاب ــــوفري الت ــــة الســــنة بت ً                       لألعضــــاء فيهــــا فضــــًال عــــن أفــــراد املــــالك التــــابعني ل

، حلقــة Penn State Dickinson Lawنظمـت النقابــة بالتعـاون مــع ٢٠١٨للمحكمـة. ويف أيار/مــايو 
تدريبية مكثفة دامت مخسة أيام حول مسـألة الـدفاع باحملكمـة. وحضـر هـذه الـدورة التدريبيـة أعضـاء مـن 

ً                                                           الضــحايا، فضــًال عــن أفــراد عديــدين مــن مــالك املــوظفني التــابعني ملكتــب املدعيــة العامــة. فريــق الــدفاع و 

)١(www.iccba-abcpi.org.
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ً                                                          وخالل شهر أيار/مايو أيضاً، وباالشرتاك مع جامعة أوكسفورد، عقـدت ورشـة عمـل دامـت يـومني حـول 
موضــــوع إبــــراز أثــــر مشــــاركة الضــــحايا باحملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة، ونظمــــت ورشــــة عمــــل ثانيــــة يف شــــهر 

ً ، عقـــدت حلقـــة دراســـية دامـــت يومـــاً ٢٠١٨/ســـبتمرب جبامعـــة أوكســـفورد. ويف شـــهر حزيران/يونيـــه أيلول
ً                                                                                   واحــداً ســبقت اجلمعيــة العامــة لنقابــة احملــامني لــدى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لالحتفــاء بالــذكرى الســنوية 

ممارسـته مهمتـه العشرين لنظام رومـا األساسـي. وتطرقـت احللقـة الدراسـية للخـربة الـيت اكتسـبها الـدفاع يف
ُ                                                                  لــدى احملكمــة. كمــا ُدعــي أعضــاء نقابــة احملــامني إىل تــوفري التــدريب حملــامني يف جورجيــا يف حزيران/يونيــه 

ً         ن قرابـة العشـرين حماميـاً مـن تلقـي ّ ّكـالنروجييـة. ومت–وكانت الدعوة موجهـة مـن اللجنـة هلسـنكي ٢٠١٨
التدريب على أيـدي خـرباء يف جمـال متثيـل الضـحايا لـدى احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة. وواصـل املعهـد الـدويل 
ســـرياكوزا شـــراكته بـــدورة ختصصـــية حـــول "أســـس حقـــوق الـــدفاع أمـــام احملـــاكم الدوليـــة" عقـــدت يف شـــهر 

احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة التوســع علــى صــعيد مكتبتــه . وتواصــل نقابــة احملــامني لــدى ٢٠١٨حزيران/يونيــه 
اخلاصــة بالتــدريب عــن طريــق اإلنرتنــت الــذي يغطــي القــانون املوضــوعي واجلوانــب اإلجرائيــة والعمليــة مــن 
العمل املتعلق بالقضايا اليت تعرض على احملكمة. وبوابة التدريب عن طريق اإلنرتنت هذه تسهل احلصول 

هـم أفـراد تـابعون لنقابـة احملـامني لـدى احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة علـى ِ   ِلمن خرباء على التدريب الذي يوفره 
الهاي.إىل ً الصعيد العاملي الذين يتعذر عليهم احلضور شخصياً 

ا على موقعها الشبكي ملسـاعدة -١٣ كما قامت نقابة احملامني باستحداث أدوات مرجعية شىت نشر
ً         فضـل لإلطـار القـانوين والسياسـايت وسـري العمـل داخليـاً باحملكمـة. احملامني وموظفي الدعم علـى الفهـم األ

ً                                                                  وهـــذا يشـــمل فهرســـاً لإلصـــدارات اإلداريـــة للمحكمـــة ذات األمهيـــة بالنســـبة للمحـــامني وملـــوظفي الـــدعم، 
باإلضافة إىل حتليـل قـانوين يتعلـق بآليـة املسـاءلة الداخليـة للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة والسياسـات اخلاصـة 

لإلعالم بسياسة احلماية لدى احملكمة، وتقرير شـامل أعـده الفريـق العامـل املعـين بالضـرائب بذلك وإطار
ً التــابع لنقابــة احملــامني يتعلــق بالوضــع الضــرييب علــى الــدخل بالنســبة للمحــامني وملــوظفي الــدعم مشــفوعاً 

ً مبقرتحات وتوصيات حول سبل املضي قدماً.
نائيـــة الدوليـــة التشـــاور مـــع املســـجل باحملكمـــة فيمـــا يتصـــل وتواصـــل نقابـــة احملـــامني لـــدى احملكمـــة اجل- ١٤

، ٢٠١٨ّ            ّ                                        مبخطط املساعدة القانونية وهي ترّحب باحلوار املعّزز حول هذه املسألة. ويف تشـرين الثـاين/نوفمرب 
ً        ً                                             عقدت احملكمة اجلنائية الدولية اجتماعاً تشاورياً مـع األعضـاء فيهـا اللتمـاس وجهـات نظـرهم حـول مشـروع 

. ويعتـرب احملـامون وموظفـو ٢٠١٨املسـاعدة القانونيـة جـرى تعميمـه يف تشـرين األول/أكتـوبر مقـرتح بسياسـة 
غري جمزية مقارنة بنظرائهم يف احملاكم الدوليـة األخـرى. وتعتقـد النقابـة جازمـة أن ها ور جالدعم باحملكمة فئة أ

ــا حمــامون  فــاء كوموظفــو دعــم أّ                       مــن مصــلحة مجعيــة الــدول األطــراف واحملكمــة علــى حــّد ســواء أن يعمــل 
لكفالة احرتام احلق يف حماكمة عادلة مبا يف ذلك احلق يف اإلسراع باحملاكمة.

وانعقــدت خــالل الســنة اجتماعــات بــني رئاســة نقابــة احملــامني لــدى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وكبــار - ١٥
لذي يتحلى به كبـار املسـؤولني االنفتاح ااملسؤولني باحملكمة ملناقشة شىت املسائل املطروحة. والنقابة ترحب ب

يف االخنــراط يف مناقشــات أثبتــت جــدواها وقيمتهــا يف العمــل علــى حلحلــة املســائل الــيت تطــرح علــى احملكمــة 
ومــوظفي الــدعم فيهــا. مــن هــذه املســائل: إجيــاد مكاتــب للنقابــة مبقــر احملكمــة، ومشــاركة النقابــة يف أنشــطة 

ـا احملكمـة، وقضـايا الضـ رائب الـيت تواجـه احملـامني ومـوظفي الـدعم، والعضـوية اإلجباريـة االتصال اليت تقـوم 
بالنسبة إىل نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف قائمة احملامني وأنشطة التدريب.

لـــس التشـــريعي للنقابـــة يف ّ ومثّـــ-١٦ ل أعضـــاء رئاســـة نقابـــة احملـــامني لـــدى احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة وا
مبــا يف ذلــك: حــدث تعلــق مبشــاركة الضــحايا نظــم ٢٠١٨األحــداث الــيت نظمــت أثنــاء عــام العديــد مــن 



ICC-ASP/17/38

38A271118 6

ا احملكمـــة اجلنائيـــة لربيطانيـــا العظمـــى وآيرلنـــدا الشـــماليةبســـفارة اململكـــة املتحـــدة ، األحـــداث الـــيت شـــهد
العشـرين ً                الـذكرى العشـرين لنظـام رومـا األساسـي، حلقـة دراسـية احتفـاًء بالـذكرى السـنويةمبناسبة الدولية 

لنظــام رومــا األساســي نظمتهــا اليونســكو واجلامعــة الكاثوليكيــة يف مدينــة ليــون، حماضــرة يف القــانون فــوق 
الــوطين نظمهــا مركــز غروتيـــوس، االجتمــاع العــام لالئــتالف الـــدويل للمســاعدة القانونيــة، املــؤمتر الســـنوي 

وحدث مداره حق ،نتدى أكادميية نورمربغلنقابة احملامني األفارقة، االجتماعات الدولية حملامي الدفاع، م
املتهمني نظمته سفارتا فرنسا والسنغال، كما اجتمعت نقابـة احملـامني لـدى احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بوفـد 

.٢٠١٨عن احملامني الفلسطينيني كان قد زار احملكمة اجلنائية الدولية يف أيلول/سبتمرب 
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