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 ملخص تنفيذي

تعتمد جودة العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية على قدرة كل من محامي 

الهدف األساسي لنقابة  ويتمثل .ومستقلالضحايا والدفاع على أداء دورهم بشكل فعال 

تعزيز قدرة المحامي المستقل على أداء هذا  فيالمحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية 

الضحايا ومحامي الدفاع وموظفي الدعم لدى  مخاوفالدور وضمان تمثيل آراء و

مفتوح مع  تواصل نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية إجراء حوارو المحكمة.

الضحايا ومحامي الدفاع وموظفي  مخاوفقلم المحكمة وموظفيه المعنيين لمناقشة آراء و

تحسين الظروف العامة لعملهم أمام المحكمة. وقد نظمت نقابة إلى الدفاع والسعي 

المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر ومن خالل الشركاء مجموعة 

لهامة والقائمة على المهارات لكل من المحامين وموظفي الدعم، متنوعة من التدريبات ا

وقد أطلقت العديد من المبادرات التدريبية عبر اإلنترنت باإلضافة إلى أدوات مرجعية 

وذلك لتوفير وصول أسهل  (abcpi.org-www.iccbaمن خالل موقعها اإللكتروني )

وعلى الصعيد الخارجي، تقوم نقابة المحامين  ريب الخبراء ألعضائها حول العالم.إلى تد

لدى المحكمة الجنائية الدولية ببناء شبكة عالمية من المحامين المهتمين بعمل المحكمة 

الجنائية الدولية، والوصول إلى ما هو أبعد من حدود العضوية الحالية في نظام روما 

في الدول غير األطراف  األساسي، ورفع مستوى الوعي بنظام المحكمة الجنائية الدولية

العالمية. ومن بين العناصر األساسية التي  الرامي إلى تحقيقودعم هدف المحكمة 

المبادرة، وجود جهات تنسيق إقليمية ووطنية باستطاعتها شرح دور  هتتضمنها هذ

وطريقة عمل كل من المحكمة الجنائية الدولية ونقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية 

وإبرام اتفاقيات تعاون مع نقابات المحامين الوطنية واإلقليمية وغيرها من الدولية، 

ا أساسي ا الكيانات ذات الصلة. إن نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية شريكا ال ا

ا لدى الجمعية والمحكمة في غنى عنه متسمة تحقيق العدالة الجنائية ال السعي إلى وموثوقا

 أشخاص آخرينالل تعزيز جودة تمثيل الضحايا والمدعى عليهم ووذلك من خ بالشفافية

الهيئة التمثيلية المستقلة نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية  وتبقى أمام المحكمة.

ا ل من قبل الجمعية اللمحامين المعترف بهالوحيدة   ئية وقواعدقواعد اإلجرالوذلك وفقا

 ة الدولية، وإنها ترحب بعذا االعتراف المتزايد.لدى المحكمة الجنائي ( 1)إلثباتا

 .وستواصل النقابة العمل مع الجمعية من أجل تعزيز دور المحكمة ونظام روما األساسي

  

     

                                                           
، والمعنون "تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف" والذي  ASP/18/Res.6-ICCمن منطوق القرار  80الفقرة ( 1)

 .2019كانون األول/ ديسمبر  6اعتمدته جمعية الدول األطراف في 

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

والمعنون "تعزيز   ICC-ASP/19/Res.6القرار  منطوق من 84دعت الفقرة     -1

جمعية الدول  دتهاألطراف" والذي اعتمالمحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول 

المحامين لدى  نقابة، 2020كانون األول/ ديسمبر  16في  ("الجمعية")األطراف 

إلى الجمعية من خالل المكتب حول دستور النقابة  اا المحكمة الجنائية الدولية لتقديم تقرير

تقرير عن دستور "  هذا التقريردف ه. ويةالدورة التاسعة عشر انعقاد قبلوأنشطتها 

وأنشطة نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية" إلى تزويد الجمعية بالمعلومات 

 استجابةا لهذه الدعوة.

ا   لدى المحكمة الجنائية  دستور وأهداف نقابة المحامين -ثانيا

 الدولية

ا لمقتضيات     -2  دستورها.تعمل نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية وفقا

حزيران/  30تم اعتماد دستور نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية في    -3

في الهاي من قبل المحامين المسجلين في القائمة التي وضعتها المحكمة  2016يونيو 

من القواعد اإلجرائية وقواعد  22الجنائية الدولية "المحكمة"، وذلك عمالا بالقاعدة 

مة الجنائية الدولية )"قائمة المحامين"(. وينص دستور نقابة المحامين لدى اإلثبات للمحك

ا لل من  3فقرة المحكمة الجنائية الدولية على كونها هيئة تمثيلية مستقلة من المحامين وفقا

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. لقد كان تأسيس النقابة في حزيران/  20القاعدة 

بمثابة  2016بها من قبل الجمعية في تشرين الثاني/ نوفمبر  واالعتراف 2016يونيو 

نشاء نقابة تشتد الحاجة إليها والتي تمثل وهو إ إنجاز لهدف كان منشوداا لفترة طويلة

الممارسين القانونيين الذين يركزون على المسائل ذات الصلة بعمل قائمة المحامين 

 وموظفي الدعم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

من دستور نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية أهداف  2المادة  بينت       -4

وكفاءة واستقاللية عمل المحامين أمام المحكمة  امدعم مههذه األهداف  ، وتشملالنقابة

(، وتعزيز أعلى المعايير المهنية واألخالقية لدى المحامين 1الجنائية الدولية )الفقرة 

، والقانون الجنائي لمحاماهضافة إلى كفائتهم ومهاراتهم في مجال ا(، باإل2)فقرة 

م تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بدورهم أمام المحكمة ظ  اإلجرائي والموضوعي ون  

والقانون الجنائي اإلجرائي والموضوعي وأنظمة تكنولوجيا المعلومات ذات   المناصرة

والتمثيل المستقل لمصالح كل  (؛3ولية )الفقرة الصلة بوظائفهم أمام المحكمة الجنائية الد

(، وتعزيز حقوق الضحايا والمدعى عليهم 7من المحامين وموظفي الدعم )الفقرة 

(، وتعزيز التكافؤ في وسائل 8وغيرهم من الموكلين والمحامين أمام المحكمة )الفقرة 

 (.12لفقرة أعضائها أمام الجمعية )ا مخاوف(، وتمثيل مصالح و11الدفاع )الفقرة 

تعمل نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية بصفة صوت جماعي للمحامين     -5

المستقلين وموظفي الدعم الذين يمثلون الضحايا والمدعى عليهم والجهات الفاعلة 

األخرى )مثل الشهود والدول( أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتقدم الدعم ومجموعة من 

عمل كمنتدى لنقاش جميع المسائل المتعلقة بالمحكمة الخدمات ألعضائها، كما أنها ت

وبصفتها هيئة مستقلة تشارك بشكل كبير ومباشر في أنشطة المحكمة  الجنائية الدولية،

ا للمساهمة في تعزيز الوعي في القضايا التي قد تؤثر  الجنائية الدولية، فإنها تهدف  أيضا

ة لدى المحكمة الجنائية الدولية على عمل المحكمة، وذلك من أجل تعزيز جودة العدال

ا  والمطلوبة بموجب نظام روما األساسي وغيره من النصوص األخرى المعترف بها وفقا
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دائرة نقابة المحامين لدى المحكمة  لكوننظراا ومن دستورها.  2من المادة  5فقرة لل

من الدول الجنائية الدولية تمتد ألعضاء المهنة القانونية في كافة الدول، سواءا كانت 

الدولية  نقابات المحاميناألطراف أم ال، فإنها تسعى إلى تطوير وتوطيد عالقاتها مع 

نظام روما  واإلقليمية والوطنية وغيرها من المنظمات ذات الصلة من أجل تعزيز

مشترك، بما في ذلك البلدان والمناطق التي تجد  اهتماماألساسي ومناقشة مسائل ذات 

 لوصول إليها.في ا اتالمحكمة صعوب

تمثل نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة عن المحكمة، وهي    -6

 "( بموجب القوانين المعمول بها في هولندا.جمعيةمسجلة كمؤسسة غير ربحية )"

يتم تمويل نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية بشكل أساسي من رسوم    -7

أنشطة النقابة واألنشطة التوعوية نتيجة للمساهمة الطوعية ألعضائها  تبروتعالعضوية. 

 في وقتهم وطاقتهم.
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ا  ملخص أنشطة وإنجازات نقابة المحامين لدى المحكمة  -ثالثا

 2021عام  خاللالجنائية الدولية 

قدمت نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية التدريب ألعضائها على مدار     -8

وبالتعاون مع قلم المحكمة، نظمت دورة تدريبية ، 2021 شهر مارس/آذارفي فالعام. 

لقيت ترحيبا كبيرا من قبل  للمحامين المدرجين في القائمة والتيمدتها أربعة أيام 

توسيع مكتبتها الخاصة نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية المشاركين. تواصل 

بالتدريب عبر اإلنترنت والتي تغطي القانون الموضوعي واإلجرائي باإلضافة إلى 

الجوانب العملية للعمل في قضايا المحكمة. تسهل بوابة التدريب عبر اإلنترنت الخاصة 

 ألعضاءالوصول إلى تدريب الخبراء لدولية نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية ابـ

حيث أن البعض ، على المستوى العالمينقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية 

ا على الحضور شخصي ونغير قادر منهم  في الهاي.ا

ا  ، شاركت نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية2021خالل عام     -9 في  أيضا

رحبت وآلية المراجعة التي تم تفويضها بتنفيذ توصيات استعراض الخبراء المستقلين. 

بالتوصيات التي تضمنها تقرير الخبراء  نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية

نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية المستقلين في تقريرهم النهائي والتي نصت على أن 

ارك كأحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في المناقشات حول عملية يجب أن تش الدولية

العمل مع آلية  نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدوليةالمراجعة. ستواصل 

نقابة المحامين  ت، شاركذه التوصيات. وبشكل أكثر تحديدااالمراجعة والمحكمة لتنفيذ ه

ديد من المناقشات التي نظمها الميسر في الع بشكل ناشط لدى المحكمة الجنائية الدولية

ستمر في لعب دور قيادي في التبادالت القادمة المتعلقة تحول المساعدة القانونية وس

 وأعضاء الفرق القانونية. للمحامينبالمساعدة القانونية وظروف العمل 

إن نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية تأخذ رفاهية الضحايا     -10

اء فريق الدفاع على محمل الجد، وقد شاركت في عدد من المبادرات واتخذت وأعض

في ضمان إدراك أعضاء الفريق القانوني اللتزاماتهم وأن  ةالعديد من الخطوات للمساعد

لدى يتصرفوا بشكل جماعي وعادل مع بعضهم البعض.وقد قامت نقابة المحامين 

تأسيس ومهام خط المساعدة  حول بإصدار توجيه في السابقالمحكمة الجنائية الدولية 

الساخن لنقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية وآلية الشكاوى المتعلقة بالمضايقة 

والتحرش الجنسي والتي تعمل على تنفيذها، وباإلضافة إلى ذلك، فإنها تعمل مع مجلس 

في هذا  ةالمشترك المصالحذات  نقابة موظفي المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة المسائل

 المجال.

إحدى المسائل الرئيسية التي تهم أعضاء نقابة المحامين لدى المحكمة     -11

الجنائية الدولية هي مسألة فرض الضرائب على رسوم المحامين وموظفي الدعم في 

ا في عدة اجتماعات بين نقابة المحا المسألةالدولة المضيفة. وقد كانت هذه  مين موضوعا

وقلم المحكمة خالل األعوام األخيرة. حتى وألية المراجعة لدى المحكمة الجنائية الدولية 

تاريخ هذا التقرير، لم يتم حل هذه المسألة والتي من المحتمل أن تؤثر على العديد من 

موظفي الدعم الخاصين بهم. وقد رحبت نقابة على محامي الدفاع والضحايا وخاصةا 

المساعدة القانونية والذي تم تقديمه  تقرير مقدميحكمة الجنائية الدولية بالمحامين لدى الم

تنفيذ سياسة المساعدة  تأجيل في الدورة الثامنة عشر لجمعية الدول األطراف، مشيراا إلى

نقابة المحامين لدى المحكمة واصلت القانونية الجديدة لحين حل مسألة الضرائب. 

تحث نقابة . 2021سر المساعدة القانونية طوال عام التعامل مع ميالجنائية الدولية 

المحامين الجمعية على النظر في مسألة الضرائب في الدول المضيفة وإيجاد حل 
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ا في المراجعة  علىالوضع من حدة لتخفيف ل التي أعضاء الفريق القانوني والمضي قدما

  لسياسة المساعدة القانونية.تمس الحاجة إليها 

تم عقد اجتماعات بين نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية      -12

ورؤساء المحكمة خالل العام، وذلك لمناقشة العديد من المسائل الجارية. وترحب نقابة 

المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية بانفتاح الرؤساء للمشاركة في مثل هذه النقاشات 

تقدر بثمن في العمل على حل المسائل التي تواجه المحامين والتي تثبت بأنها ذات قيمة ال 

وموظفي الدعم. ومن هذه المسائل: مساحة مكتبية لنقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية 

الدولية في مقر المحكمة، وخدمات للممثلين القانونيين للضحايا، وتأمين ألعضاء الفريق 

ضرائب المذكورة أعاله، والعضوية اإللزامية ، ومسألة الالمهام القائم بتأديةالقانوني 

لنقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية للمحامين المدرجين في القائمة، باإلضافة 

ن لدى المحكمة نقابة المحامي، تم تزويد 2021أبريل نيسان/في إلى أنشطة التدريب. 

المحكمة وتعرب عن تقديرها للمسجل لتوفيره  ضمنبمساحة مكتبية الجنائية الدولية 

ن لدى نقابة المحاميمبنى المحكمة. ستواصل  ضمنقاعدة دائمة تمس الحاجة إليها 

العمل مع المحكمة بشأن القضايا المعلقة األخرى ومن المؤمل المحكمة الجنائية الدولية 

 أن يتم حلها مع قلم المحكمة في المستقبل القريب.

، فقد ثبت أنه من الصعب على نقابة المحامين لدى جائحة العالميةبسبب ال    -13

ا المحكمة الجنائية الدولية أن تشارك في أنشطة التو . عية التي تتطلب حضوراا شخصيا

رئيس نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحدث في افتتاح السنة  ِعيد   وقد

لقضاة والمدعي العام الجدد. ا قَسمأداء  لحضورك وكذلالقضائية في كانون الثاني/ يناير، 

 على األهمية التي تولى للدفاع وتمثيل الضحايا أمام المحكمة.يدل وهذا 

تواصل نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية توسيع اتفاقيات     -14

 حيث ،2021جميع أنحاء العالم، وفي عام في االنتساب مع منظمات ونقابات المحامين 

نقابة المحامين لدى المحكمة  تسبق أن وقعومع نقابة المحامين في روما.وقعت اتفاقية 

نقابة المحامين و ،(CNB) الوطني نقابة المحامين اتفاقيات مع مجلسالجنائية الدولية 

، (UIA) المحامين األوروبيين، والرابطة الدولية للمحاميننقابات واتحاد  ارقة،األف

. ينالناطقين بالفرنسية واأللمانية في بلجيكا، ونقابة المحامين الكويتي ورابطة المحامين

ا عضو في االتحاد الدولي للمساعدة القانونية. تنص هذه االتفاقيات  وهي أيضا

والعضويات على التعاون والمساعدة المتبادلة في المجاالت ذات االهتمام المشترك، 

 جنائية الدولية ونظام روما األساسي.وكذلك نشر المعلومات المتعلقة بالمحكمة ال

 

_______________ 


