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 ملخص تنفيذي
تعتمد جودة العدالة أمام احملكمة اجلنائية الدولية على قدرة كل من حمامي الضحايا والدفاع على 

 يفاهلدف األساسي لنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية  ويتمثل .أداء دورهم بشكل فعال ومستقل
الضحايا وحمامي الدفاع  خماوفهذا الدور وضمان متثيل آراء و  تعزيز قدرة احملامي املستقل على أداء

تواصل نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية إجراء حوار مفتوح مع و  وموظفي الدعم لدى احملكمة.
إىل والسعي دفاع وموظفي الدفاع الضحايا وحمامي ال خماوفقلم احملكمة وموظفيه املعنيني ملناقشة آراء و 

حتسني الظروف العامة لعملهم أمام احملكمة. وقد نظمت نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية 
بشكل مباشر ومن خالل الشركاء جمموعة متنوعة من التدريبات اهلامة والقائمة على املهارات لكل من 

ن املبادرات التدريبية عرب اإلنرتنت باإلضافة إىل أدوات احملامني وموظفي الدعم، وقد أطلقت العديد م
وذلك لتوفري وصول أسهل إىل  (abcpi.org-www.iccbaمرجعية من خالل موقعها اإللكرتوين )

تدريب اخلرباء ألعضائها حول العامل. وعلى الصعيد اخلارجي، تقوم نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية 
الدولية ببناء شبكة عاملية من احملامني املهتمني بعمل احملكمة اجلنائية الدولية، والوصول إىل ما هو أبعد من 

، ورفع مستوى الوعي بنظام احملكمة اجلنائية الدولية يف روما األساسي حدود العضوية احلالية يف نظام
ومن بني العناصر األساسية اليت العاملية.  الرامي إىل حتقيقالدول غري األطراف ودعم هدف احملكمة 

املبادرة، وجود جهات تنسيق إقليمية ووطنية باستطاعتها شرح دور وطريقة عمل كل من  هتتضمنها هذ
جلنائية الدولية ونقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، وإبرام اتفاقيات تعاون مع نقابات احملكمة ا

 احملامني الوطنية واإلقليمية وغريها من الكيانات ذات الصلة. إن نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية
 تسمة بالشفافيةحتقيق العدالة اجلنائية امل السعي إىل شريكاا أساسية وموثوقاا لدى اجلمعية واحملكمة يف

نقابة  وتبقى أمام احملكمة. أشخاص آخرينوذلك من خالل تعزيز جودة متثيل الضحايا واملدعى عليهم و 
وذلك  احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية املمثل املستقل الوحيد للمحامني املعرتف به من قبل اجلمعية

لدى احملكمة اجلنائية الدولية، وإهنا ترحب بعذا العرتاف  1إلثباتا وقواعدئية قواعد اإلجرالوفقاا ل
  .املتزايد.وستواصل النقابة العمل مع اجلمعية من أجل تعزيز دور احملكمة ونظام روما األساسي

                                                           
1

، والمعنون "تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف" والذي اعتمدته ICC-ASP/18/Res.6 من منطوق القرار  80الفقرة 

 .2019ديسمبر كانون األول/  6جمعية الدول األطراف في 

http://www.iccba-abcpi.org/
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 خلفية -أولا 

واملعنون "تعزيز احملكمة اجلنائية  ICC-ASP/18/Res.6من القرار  81دعت الفقرة  .1
كانون األول/   6يف  ("اجلمعية")مجعية الدول األطراف  دتهالدولية ومجعية الدول األطراف" والذي اعتم

لتقدمي تقرير إىل اجلمعية من خالل املكتب احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية  نقابة، 2019ديسمرب 
تقرير عن دستور "  هذا التقريردف هالدورة التاسعة عشر. وي انعقاد قبلحول دستور النقابة وأنشطتها 

 وأنشطة نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية" إىل تزويد اجلمعية باملعلومات استجابةا هلذه الدعوة.

 لدى المحكمة الجنائية الدولية دستور وأهداف نقابة المحامين -ثانياا 

 .احملكمة اجلنائية الدولية وفقاا ملقتضيات دستورهامل نقابة احملامني لدى تع  .2

يف  2016حزيران/ يونيو  30مت اعتماد دستور نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف  .3
، وذلك عمالا لهاي من قبل احملامني املسجلني يف القائمة اليت وضعتها احملكمة اجلنائية الدولية "احملكمة"

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية )"قائمة احملامني"(. وينص  22بالقاعدة 
 3فقرة كوهنا هيئة متثيلية مستقلة من احملامني وفقاا للدستور نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية على  

 2016اعد اإلثبات. لقد كان تأسيس النقابة يف حزيران/ يونيو من القواعد اإلجرائية وقو  20من القاعدة 
إجناز هلدف كان منشوداا لفرتة مبثابة  2016والعرتاف هبا من قبل اجلمعية يف تشرين الثاين/ نوفمرب 

 الذين يركزون على املسائل ذات ها واليت متثل املمارسني القانونينينشاء نقابة تشتد احلاجة إليوهو إ طويلة
 ة بعمل قائمة احملامني وموظفي الدعم أمام احملكمة اجلنائية الدولية.الصل

هذه  وتشمل ،من دستور نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية أهداف النقابة 2املادة  بنيت   .4
(، وتعزيز أعلى 1وكفاءة واستقاللية عمل احملامني أمام احملكمة اجلنائية الدولية )الفقرة  امدعم مهاألهداف 

، حملاماه(، باإلضافة إىل كفائتهم ومهاراهتم يف جمال ا2املعايري املهنية واألخالقية لدى احملامني )فقرة 
لة بدورهم أمام احملكمة اجلنائية م تكنولوجيا املعلومات ذات الصظ  والقانون اجلنائي اإلجرائي واملوضوعي ون  

(، وتعزيز حقوق 7(، والتمثيل املستقل ملصاحل كل من احملامني وموظفي الدعم )الفقرة 3الدولية )الفقرة 
(، وتعزيز التكافؤ يف وسائل 8الضحايا واملدعى عليهم وغريهم من املوكلني واحملامني أمام احملكمة )الفقرة 

 (.12أعضائها أمام اجلمعية )الفقرة  خماوفصاحل و (، ومتثيل م11الدفاع )الفقرة 

للمحامني املستقلني تعمل نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية بصفة صوت مجاعي  .5
وموظفي الدعم الذين ميثلون الضحايا واملدعى عليهم واجلهات الفاعلة األخرى )مثل الشهود والدول( 

جمموعة من اخلدمات ألعضائها، كما أهنا تعمل كمنتدى الدعم و  أمام احملكمة اجلنائية الدولية، وتقدم
لنقاش مجيع املسائل املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية، وبصفتها هيئة مستقلة تشارك بشكل كبري ومباشر 
يف أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية، فإهنا هتدف  أيضاا للمسامهة يف تعزيز الوعي يف القضايا اليت قد تؤثر 

بة مبوجب على عمل احملكمة، وذلك من أجل تعزيز جودة العدالة لدى احملكمة اجلنائية الدولية واملطلو 
من دستورها.  2من املادة  5فقرة نظام روما األساسي وغريه من النصوص األخرى املعرتف هبا وفقاا لل
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لدى احملكمة اجلنائية الدولية متتد ألعضاء املهنة القانونية يف كافة الدول، دائرة نقابة احملامني  لكوننظراا و 
الدولية  نقابات احملامنيسواءا كانت من الدول األطراف أم ل، فإهنا تسعى إىل تطوير وتوطيد عالقاهتا مع 

قشة مسائل نظام روما األساسي ومنا املنظمات ذات الصلة من أجل تعزيزواإلقليمية والوطنية وغريها من 
 يف الوصول إليها. اتمشرتك، مبا يف ذلك البلدان واملناطق اليت جتد احملكمة صعوب اهتمامذات 

متثل نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية هيئة مستقلة عن احملكمة، وهي مسجلة كمؤسسة  .6
 غري رحبية )"مجعية"( مبوجب القوانني املعمول هبا يف هولندا.

 وتعترب. قابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية بشكل أساسي من رسوم العضويةيتم متويل ن .7
 أنشطة النقابة واألنشطة التوعوية نتيجة للمسامهة الطوعية ألعضائها يف وقتهم وطاقتهم.
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ملخص أنشطة وإنجازات نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية  -ثالثاا 
 2020عام  خاللالدولية 

في كانون فألعضائها على مدار العام. قدمت نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية التدريب  .8
كيفية صياغة طلب ناجح للحصول على إذن " ، عقدت النقابة تدريباا حول2020الثاين/ يناير 

عضاء الدفاع باإلضافة إىل العديد من األ فريق عدد من أعضاء ا التدريب، وقد حضر هذ"لالستئناف
اآلخرين يف نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، وقد جاء العديد منهم إىل لهاي خصيصاا من 

مت عقد ندوة افرتاضية ملدة نصف يوم بعنوان "ما وراء و ، 2020يف حزيران/ يونيو . و التدريبهذا أجل 
احملكمة اجلنائية الدولية"، وقد ركزت الندوة املتهمني: متثيل املشتبه هبم، والشهود، ومصاحل الدفاع أمام 

لسوء احلظ، مل تتمكن و . 56و 55واملادتني  74 قاعدةعلى دور وأخالقيات احملامي املعني مبوجب ال
اليت تطلب احلضور الشخصي  التدريبية للدفاع.، وغريها من األحداثالسنوية  الدورةالنقابة من عقد 

املزيد من الدورات التدريبية  عرب اإلنرتنت يف املستقبل القريب. ، ولكنها ختطط لتنظيم بسبب اجلائحة
وتواصل النقابة توسيع مكتبتها للتدريب عن بعد واليت تغطي القانون املوضوعي واإلجرائي باإلضافة إىل 

تسهل بوابة التدريب اخلاصة بالنقابة وصول و العملية للعمل على القضايا يف احملكمة. اإلجرائية و  اجلوانب
 العامل، حيث أن بعضهم ل يستطيع احلضور شخصياا إىل لهاي. حولتدريب اخلرباء إىل ألعضاء ا

اخلرباء جلنة ، شاركت نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف مراجعة 2020خالل عام  .9
وأثاروا املسائل التقى مع اخلرباء ممثلون عن كل من حمامي الدفاع والضحايا وموظفي الدعم و املستقلني، 

وقد طلب أعضاء جلنة مراجعة اخلرباء املستقلني تقاريراا مكتوبةا، واليت مت تقدميها يف نا. ؤ اليت هتم أعضا
قد رحبت نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية بالتوصيات اليت تضمنها و . 2020نيسان/ أبريل 

ي نص على أمهية مشاركة النقابة يف العديد من املبادرات، التقرير النهائي ملراجعة اخلرباء املستقلني والذ
 وسوف تعمل النقابة مع احملكمة على تنفيذ هذه التوصيات.

تأخذ رفاهية الضحايا وأعضاء فريق الدفاع على  لدى احملكمة اجلنائية الدولية إن نقابة احملامني .10
يف ضمان إدراك  ةخلطوات للمساعدد، وقد شاركت يف عدد من املبادرات واختذت العديد من احممل اجل

أعضاء الفريق القانوين للتزاماهتم وأن يتصرفوا بشكل مجاعي وعادل مع بعضهم البعض.وقد قامت نقابة 
تأسيس ومهام خط املساعدة الساخن  حول سابقاا بإصدار توجيهلدى احملكمة اجلنائية الدولية احملامني 

لنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية وآلية الشكاوى املتعلقة باملضايقة والتحرش اجلنسي. واليت 
ا تعمل مع جملس نقابة موظفي احملكمة اجلنائية الدولية تعمل على تنفيذها، وباإلضافة إىل ذلك، فإهن

 شرتك يف هذا ااجمال.ملناقشة املسائل ذات الهتمام امل

إحدى املسائل الرئيسية اليت هتم أعضاء نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية هي مسألة  .11
فرض الضرائب على رسوم احملامني وموظفي الدعم يف الدولة املضيفة. وقد كانت هذه القضية موضوعاا يف 

الدولية وقلم احملكمة خالل األعوام األخرية. حىت  نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائيةعدة اجتماعات بني 
تاريخ هذا التقرير، مل يتم حل هذه املسألة واليت من احملتمل أن تؤثر على العديد من حمامي الدفاع 
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وقد رحبت نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية  والضحايا وخاصةا موظفي الدعم اخلاصني هبم.
القانونية والذي مت تقدميه يف الدورة الثامنة عشر جلمعية الدول األطراف، مشرياا  املساعدة تقرير مقدميب

تنفيذ سياسة املساعدة القانونية اجلديدة حلني حل مسألة الضرائب. حتث نقابة احملامني اجلمعية  تأجيل إىل
ريق القانوين الوضع عن أعضاء الفعلى النظر يف مسألة الضرائب يف الدول املضيفة وإجياد حل لتخفيف 

  واملضي قدماا يف املراجعة املطلوبة بشدة لسياسة املساعدة القانونية.

مت عقد اجتماعات بني نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية  ورؤساء احملكمة خالل العام،  .12
ترحب نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية بانفتاح و وذلك ملناقشة العديد من املسائل اجلارية. 

العمل على حل  يفبأهنا ذات قيمة ل تقدر بثمن الرؤساء للمشاركة يف مثل هذه النقاشات واليت تثبت 
املسائل اليت تواجه احملامني وموظفي الدعم. ومن هذه املسائل: مساحة مكتبية لنقابة احملامني لدى 

ة الدولية يف مقر احملكمة، وخدمات للممثلني القانونيني للضحايا، وتأمني ألعضاء الفريق احملكمة اجلنائي
لنقابة احملامني لدى القانوين الذي يؤدي مهمة، ومسألة الضرائب املذكورة أعاله، والعضوية اإللزامية 

ل تزال العديد من و  ريب.احملكمة اجلنائية الدولية للمحامني املدرجني يف القائمة، باإلضافة إىل أنشطة التد
 أن يتم حلها مع قلم احملكمة يف املستقبل القريب.ب ، مأمولا هذه املسائل عالقة

، فقد ثبت أنه من الصعب على نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية ائحة العامليةبسبب اجل .13
س نقابة احملامني لدى احملكمة رئي ِعيد   قدو . عية اليت تتطلب حضوراا شخصياا و أن تشارك يف أنشطة الت

على األمهية اليت  دللةا اجلنائية الدولية للتحدث يف افتتاح السنة القضائية يف كانون الثاين/ يناير، وذلك 
 توىل للدفاع ومتثيل الضحايا أمام احملكمة.

النتساب مع منظمات  تواصل نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية توسيع اتفاقيات .14
، وقعت اتفاقية مع جملس نقابة احملامني الوطين 2020مجيع أحناء العامل، ويف عام يف ونقابات احملامني 

(CNB ووقعت نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية .)ارقة،سابقاا اتفاقيات مع نقابة احملامني األف 
(، ورابطة احملامني الناطقني بالفرنسية UIAابطة الدولية للمحامني )احملامني األوروبيني، والر نقابات واحتاد 

يف الحتاد الدويل للمساعدة القانونية. . وهي أيضاا عضو نيواألملانية يف بلجيكا، ونقابة احملامني الكويتي
ك، تنص هذه التفاقيات والعضويات على التعاون واملساعدة املتبادلة يف ااجمالت ذات الهتمام املشرت 

 وكذلك نشر املعلومات املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي.

تواصل نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية إصدار نشرة إخبارية واليت تتضمن حتديثات  .15
إلبقاء  هتدف هذه النشرةو على اإلجراءات يف احملكمة اجلنائية الدولية، واملقابالت واآلراء القضائية. 

العموم على إطالع بعمل كل من نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية، 
 وتتوفر النسخ السابقة على املوقع اإللكرتوين لنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية.

___________________ 


