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 موجز تنفيذي

ي الضحايا والدفاع يجودة العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية على قدرة محامتعتمد  

أدوارهم بفعالية واستقاللية. ويتمثل الهدف الرئيسي لنقابة المحامين لدى  أداءعلى 

هذا الدور،  أداءالمحكمة الجنائية الدولية في تعزيز قدرة المحامين المستقلين على 

الضحايا ومحامي الدفاع وموظفي الدعم على نحو جيد  ومخاوفآراء  تمثيل والتيقن من

القيام بحوار مفتوح نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية تواصل لدى المحكمة. و

الدفاع  يالضحايا ومحامي ومخاوفقلم المحكمة وموظفيه المعنيين لمناقشة اآلراء مع 

كما ساهمت  العامة لعملهم في المحكمة.وموظفي الدعم والسعي إلى تحسين الظروف 

التشاور المتعمق في االستعراض الجاري لنظام المساعدة القانونية للمحكمة من خالل 

. ونظمت نقابة وتقديم مالحظات ومقترحات مفصلة إلى قلم المحكمةمع أعضاء النقابة 

 اا عددالمحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية بصفة مباشرة، ومن خالل شركائها، 

ا متنوع لمحامين وموظفي الدعم لمن الدورات التدريبية المهمة والقائمة على المهارات  ا

ا من  من  عبر اإلنترنت وأدوات مرجعيةتدريب مبادرات ال كما أطلقت عدداا متنوعا

 موقعها اإللكتروني خالل

(www.iccba-abcpi.org)  في رص الوصول إلى تدريب الخبراء ألعضائها ف لتسهيلوذلك

أنحاء العالم. وعلى المستوى الخارجي، تقوم نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية  كافة

المحامين المهتمين بأعمال تتكون من  أنحاء العالم في كافةشبكة قوية  بإنشاءالدولية 

إلى ما هو أبعد من حدود العضوية الحالية في وذلك للوصول  الدوليةالمحكمة الجنائية 

الوعي بنظام المحكمة الجنائية الدولية لدى الدول غير  ورفعنظام روما األساسي، 

العناصر المهمة لهذه  وتشملاألطراف ودعم هدف المحكمة الرامي إلى تحقيق العالمية. 

دور وعمل توضيح  ميمكن له الذين وطنيةالقليمية واإل التركيزجهات  شبكة منالمبادرة 

كل من المحكمة الجنائية الدولية ونقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية، 

ات تعاون مع نقابات المحامين الوطنية واإلقليمية والكيانات يإبرام اتفاقوالتوصل إلى 

شريكا أساسيا  هي وليةنقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الد إناألخرى ذات الصلة. 

من تحقيق العدالة الجنائية المتسمة بالشفافية إلى  في السعيلمحكمة والجمعية لوموثوقا 

 .أمام المحكمة خالل تعزيز جودة تمثيل الضحايا والمدعى عليهم وأشخاص آخرين
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 خلفيةال -أولا 

"تعزيتتتز  بتتتالعنوان ICC-ASP/15/Res.5متتتن القتتترار  83دعتتتت الفقتتترة  -1

المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف"، الذي اعتمدته جمعيتة التدول 

، نقابتة المحتامين 2017كتانون األول/ ديستمبر  14األطراف )"الجمعيتة"( فتي 

المكتتب،  متن ختالللدى المحكمة الجنائية الدولية إلى تقديم تقرير إلتى الجمعيتة، 

عشرة. ويهدف هذا "التقريتر  الثامنةلدورة بشأن دستورها وأنشطتها قبل انعقاد ا

" إلتى تقتديم معلومتات ين لتدى المحكمتة الجنائيتة الدوليتةنقابة المحتام عن أنشطة

 للجمعية استجابة لهذه الدعوة.

ا   دستور نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية  -ثانيا

لمقتضتيات تعمل نقابة المحامين لدى المحكمتة الجنائيتة الدوليتة وفقتا  -2

 دستورها.

 30متتد دستتتور نقابتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة فتتي اعت   -3

فتتي الهتتاي متتن قبتتل المحتتامين المستتجلين فتتي القائمتتة التتتي  2016حزيران/يونيتتو 

، "المحكمة"( عمالا "وضعتها المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة الجنائية الدولية

جرائيتتة وقواعتتد اإلثبتتات للمحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة متتن القواعتتد اإل 22لقاعتتدة با

)"قائمة المحامين"(. وينص دستور نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائيتة الدوليتة 

متن  20القاعتدة  من 3الفقرة  على أنها هيئة تمثيلية مستقلة من المحامين بمقتضى

في حزيران/يونيو  القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وشّكل إنشاء نقابة المحامين

إنجتتاز هتتدف  2016واعتتتراف الجمعيتتة بهتتا فتتي تشتترين الثتتاني/نوفمبر  2016

منشود منذ أمد بعيد إلنشاء نقابتة تشتتد الحاجتة إليهتا وتمثتل الممارستين القتانونيين 

التي تركز على المستائل ذات الصتلة بعمتل قائمتة المحتامين ومتوظفي التدعم أمتام 

 المحكمة.

إليها نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية  األهداف التي ترمي -4

وكفاءة واستقاللية المحتامين  مهامدعم  هذه من دستورها. تشمل 2مبيّنة في المادة 

(؛ وتعزيتز أعلتى المعتايير المهنيتة واألخالقيتة 1المحكمة )الفقترة  أمامالممارسين 

، التمثيتلاءة في مجتال ( فضال عن امتالكهم للمهارة والكف2لدى المحامين )الفقرة 

والقانون الجنائي اإلجرائي والموضوعي ون ظم تكنولوجيا المعلومات ذات الصتلة 

(؛ والتمثيل المستتقل لمصتالح المحتامين ومتوظفي 3بمهامهم أمام المحكمة )الفقرة 

(؛ وتعزيتز حقتوا الضتحايا والمتدعى علتيهم والمتوكلين اآلخترين 7الدعم )الفقترة 

(؛ 11(؛ وتعزيتز تكتافو وستائل التدفاع )الفقترة 8مة )الفقترة والمحامين أمام المحك

 (.12أمام الجمعية )الفقرة  مأعضائه ومخاوفوتمثيل مصالح 

تعمتتل نقابتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة بصتتفة صتتوت  -5

جمتتاعي للمحتتامين المستتتقلين ومتتوظفي التتدعم التتذين يمثلتتون الضتتحايا والمتتدعى 

الشتتهود والتتدول( أمتتام علتتى ستتبيل المثتتال، لتتة األختترى )علتتيهم واألطتتراف الفاع

الدعم والختدمات ألعضتائها، أعمال المحكمة الجنائية الدولية، وتقدم مجموعة من 
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وتعمل كمنتدى للمناقشة بشأن جميع المستائل المتعلقتة بالمحكمتة الجنائيتة الدوليتة. 

ومباشتترة فتتي أنشتتطة المحكمتتة  معمقتتةمشتتاركة تقتتوم بكمتتا تهتتدف بصتتفتها هيئتتة 

الجنائية الدولية إلى اإلستهام فتي إذكتاء التوعي بمستائل يمكتن أن تتوثر علتى عمتل 

المحكمتتة، متتن أجتتل تعزيتتز جتتودة العدالتتة فتتي المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة الالزمتتة 

 5للفقترة  بموجب أحكام نظام روما األساسي ونصتوص أخترى معتترف بهتا وفقتا

إلتى أن دائترة اختصاصتها تمتتد إلتى أعضتاء .  ونظترا متن دستتورها 2لمتادة من ا

نقابتة فتإن  سواء كانت من الدول األطتراف أم ال، المهنة القانونية في جميع البلدان

المحامين لدى المحكمة الجنائية الدوليتة  تستعى إلتى تطتوير وتوطيتد عالقاتهتا متع 

صلة من أجتل  نقابات المحامين الدولية واإلقليمية والوطنية ومنظمات أخرى ذات

، بمتا فتي مشتتر تعزيز نظام رومتا األساستي وكتذلك مناقشتة مستائل ذات اهتمتام 

 ذلك في البلدان واألقاليم التي تجد المحكمة صعوبة في الوصول إليها.

هيئتة مستتقلة عتن هي نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية إن  -6

"( بموجتب قتوانين جمعيتة)" التربح تستهدفمسجلة بصفتها موسسة ال والمحكمة 

 هولندا.

 تستتهدفنقابة المحامين لدى المحكمتة الجنائيتة الدوليتة هتي منظمتة ال إن  -7

أساسا من ختالل رستوم العضتوية. وتعتبتر أنشتطة النقابتة وأنشتطة  ويتم تمويلهاالربح 

 بوقتهم وطاقتهم.الطوعية التوعية نتيجة لمساهمة أعضائها 

ا  مووووجن ألنشوووطة نقابوووة المحوووامين لووودى المحكموووة الجنائيوووة الدوليوووة  -ثالثا

 2019خالل عام  وإنجازاتها

نقابتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة ، قتتدمت مطتتوال العتتا -8

نقابتة المحتامين لتدى المحكمتة ، عقتدت 2019متايو أيار/التدريب ألعضتائها. فتي 

لمدة ثالثتة أيتام فتي  التمثيل القانونيدورة تدريبية مكثفة في مجال الجنائية الدولية 

 عتدد، باإلضتافة إلتى ايالدورة أعضاء فريتق التدفاع والضتحالمحكمة. حضر هذه ا

، عقتدت نتدوة 2019يونيتو حزيران/فتي ومن الموظفين من مكتب المدعي العتام. 

ين لتدى المحكمتة نقابتة المحتاملالجمعيتة العامتة  اجتمتاع عقتد قبل نهارلمدة نصف 

الضتتحايا التتذين والتتدفاع  خبتترات محتتاميي النتتدوة استعرضتتت. الجنائيتتة الدوليتتة

نقابتة المحتامين لتدى المحكمتة الجنائيتة الدوليتة تواصتل ويمارسون أمام المحكمة. 

القتتتانون  تشتتتملاإلنترنتتتت والتتتتي  علتتتى ة التتتتدريب الخاصتتتة بهتتتاتوستتتيع مكتبتتت

اإلجرائيتتة والعمليتتة للعمتتل علتتى القضتتايا فتتي المحكمتتة.  والنتتواحيالموضتتوعي، 

الوصتول إلتى تتدريب  بتستهيل وذلتكالتتدريب  الدخول على االنترنت بوابة وتوفر

القائمتتة علتتى نقابتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة  ألعضتتاءالخبتتراء 

 على الحضور شخصياا فتي ونالبعض منهم غير قادرحيث أن المستوى العالمي، 

 الهاي.

نقابتتتة المحتتتامين لتتتدى المحكمتتتة  ت، أصتتتدر2019فبراير شتتتباط/فتتتي    -9

في مكان العمل. أوضحت  المضايقةرسالة إلى جميع المحامين بشأن الجنائية الدولية 

التحتترف فتتي مكتتان العمتتل  والتستتلس وإستتاءة استتتخدام  بشتتأن النقابتتةالرستتالة موقتتف 
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نقابتة المحتامين  إن. المسألةلمعالجة هذه بتنفيذها النقابة  ستقومالسلطة  والتدابير التي 

علتتى  والضتتحايا رفاهيتتة أعضتتاء فريتتق التتدفاعتأختتذ لتتدى المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة 

متتن الخطتتوات  عتتدداا  تمتتن المبتتادرات واتختتذ اا عتتددقامتتت بعمتتل محمتتل الجتتد وقتتد 

صترفون التزامتاتهم ويتبأن أعضتاء الفريتق القتانوني يتدركون  التيقن منللمساعدة في 

فتي الستابق نقابتة المحتامين  تمع بعضهم التبعض. كمتا أصتدر وبشكل عادلجماعياا 

تتا بشتتأن  المحتتامين لتتدى  تتتابع لنقابتتةالختتس المستتاعدة الستتاخن  تأستتيو ومهتتامتوجيها

التحترف المضتايقة وب المتعلقتةالشتكاوى  لرفتعإنشتاء آليتة والمحكمة الجنائيتة الدوليتة 

 مجلتومتع ستوية  كما أنها تقوم باإلضافة إلى ذلتكالجنسي، والتي تعمل على تنفيذها، 

االهتمتام المشتتر  فتي ذات  المستائللمناقشتة المحكمة الجنائية الدوليتة  موظفي نقابة

عترض  قتدمتنقابتة المحتامين لتدى المحكمتة الجنائيتة الدوليتة  أنهذا المجتال. كمتا 

 مكان العمل لألعضاء. في تركيز االنتباه حول 2019يناير كانون الثاني/في تقديمي 

أيضاا بتطوير ونشتر نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية  تقام    -10

ومتوظفي  المحتامينلمستاعدة  االلكترونتيعلتى موقعهتا العديد متن األدوات المرجعيتة 

للمحكمة بشكل أفضتل.  يةالداخلالمهام أداء واإلطار القانوني و ةالسياس الدعم على فهم

وصتتلتها الدوليتتة  للمحكمتتة الجنائيتتةإلصتتدارات اإلداريتتة يستترد ا جتتدولهتتذه تشتتمل 

داخليتة وموظفي الدعم، وتحليلتين قتانونيين بشتأن آليتة وسياستات المستاءلة ال للمحامين

، وإطتتار سياستتة حمايتتة المعلومتتات فتتي المحكمتتة الجنائيتتة للمحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة

نقابتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة  فريتتقالدوليتتة، باإلضتتافة إلتتى تقريتتر شتتامل متتن قبتتل 

ضتتريبة التتدخل الخاصتتة  بحالتتة فيمتتا يتعلتتقبشتتأن الضتترائب العامتتل الجنائيتتة الدوليتتة 

ا. بالمحامين  وموظفي الدعم، مع تقديم مقترحات وتوصيات حول كيفية المضي قدما

رئيو التشاور مع نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية تواصل    -11

المستاعدة القانونيتة وترحتب بتالحوار  ببرنتام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلتق  قلم

بمستتوى المحامون وموظفو الدعم بالمحكمة  تزال أجورالمعزز حول هذه المسألة. ال 

نقابتة  تعتقتدالدولية األخرى.  والمحاكم الخاصةمقارنةا بنظرائهم في المحاكم  منخفض

اعتقتتادا راستتخا أنتته متتن مصتتلحة كتتل متتن ائيتتة الدوليتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة الجن

أن يكتون لهمتا محتامون وموظفتو والمحكمتة الجنائيتة الدوليتة  جمعية التدول األطتراف

 اتاحترام حقوا المحاكمت للتيقن مني المحكمة بمستوى عال ف وكفوونموهلون دعم 

 .عاجلةمحاكمة ل، بما في ذلك الحق العادلة

نقابتة المحتامين لتدى المحكمتة الرئيسية التي تهتم أعضتاء  المسائلإحدى    -12

وموظفي التدعم فتي الدولتة  المحامينهي فرض ضرائب على رسوم الجنائية الدولية 

نقابتة المحتامين لتدى هتذه القضتية كانتت موضتوع عتدة اجتماعتات بتين إن المضيفة. 

، تتاري  هتذا التقريتر حتتى. 2019وقلم المحكمة طوال عام المحكمة الجنائية الدولية 

التتدفاع  يالعديتتد متتن محتتاميوثر علتتى تتتأن بتت المحتمتتل المستتألةلتتم يكتتن هنتتا  حتتل لهتتذه 

 ت، أرستل2019أبريل نيستان/فتي ومتوظفي التدعم الخاصتة بهتم.  يماستال والضحايا، 

 إلتتى لجنتتة الميزانيتتة والماليتتةمتتذكرة نقابتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة 

عامتة  نظترة أعطتت، والتتي نتداالمساعدة القانونية فتي هول على الضريبةحول فرض 

 بشأن هذه المسألة. جمعية الدول األطرافالوضع وطلبت مساعدة  هذا عن
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نقابتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة الجنائيتتة عقتتد اجتماعتتات بتتين رئاستتة تتتم    -13

رحتب وتالجاريتة.  المستائلالعام لمناقشتة مختلتف  العليا طوالالمحكمة  وإدارةالدولية 

بانفتتاح المتديرين علتى المشتاركة فتي نقابة المحامين لدى المحكمتة الجنائيتة الدوليتة 

فتي العمتل علتى حتل المشتكالت التتي  قيّمتة جتداا أنهتا بمثل هذه المناقشات، والتي تثبت 

 لنقابتتةالمكتبيتتة  ة: المستتاحالمستتائلوموظفتتو التتدعم. وشتتملت هتتذه  المحتتامونيواجههتتا 

نقابة المحتامين في مقر المحكمة، ومشاركة المحكمة الجنائية الدولية  المحامين لدى

وموظفتتو  المحتتامونواجههتتا يالضتترائب التتتي  ومستتائل، لمحكمتتةالتوعيتتة لفتتي أنشتتطة 

للمحتامين المحامين لدى المحكمة الجنائيتة الدوليتة  لنقابة، والعضوية اإللزامية الدعم

 .، وأنشطة التدريبالمدرجين

نقابتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة  رئاستتة أعضتتاءل مثّتت   -14

متتن  عتتددفتتي نقابتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة والمجلتتو التنفيتتذي 

لستنوي المتوتمر او؛ ا فتي ذلتك: افتتتاح الستنة القضتائيةبم 2019خالل عام  المناسبات

بشتأن حقتوا الضتحايا  ريتدر  الدوليتة لمنظمتةحتد  و؛ لرابطة المحتامين األفريقيتة

مين المتتوتمر الستتنوي التحتتاد المحتتاوأمتتام المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة؛  لجبتتر األضتترار

اجتماعتتات التتدفاع الدوليتتة؛ والدوليتتة للمحتتامين؛  للرابطتتةالمتتوتمر الستتنوي و؛ األفارقتتة

 ومنتدى أكاديمية نورمبرغ.

ات يتتوستيع اتفاقنقابة المحتامين لتدى المحكمتة الجنائيتة الدوليتة واصل ت   -15

، وفتي عتام أنحتاء العتالم كافتةالمحتامين فتي  اتلمحتامين ونقابتااالنتساب مع منظمات 

النتتاطقين المحتتامين  ورابطتتة، مينات متتع الرابطتتة الدوليتتة للمحتتايتتاتفاق أبرمتتت 2019

نقابتتتة  أبرمتتتت ، ونقابتتتة المحتتتامين الكويتيتتتة. واأللمانيتتتة فتتتي بلجيكتتتا باللغتتتة الفرنستتتية

ات متع نقابتة المحتامين األفريقيتة يتسابقا اتفاقمحكمة الجنائية الدولية المحامين لدى ال

األوروبية. تنص هذه االتفاقيات على التعاون والمساعدة المتبادلتة  المحامين اتواتحاد

المعلومتتات المتعلقتتة بالمحكمتتة  تعمتتيمفتتي المجتتاالت ذات االهتمتتام المشتتتر  وكتتذلك 

 ونظام روما األساسي.

 نشتترة توزيتتعنقابتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة واصتتل ت   -16

إخباريتتة فصتتلية تتضتتمن تحتتديثات حتتول اإلجتتراءات فتتي المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة 

النشتترة اإلخباريتتة إلتتى إبقتتاء  هتتذه . تهتتدفاآلراء القضتتائيةوكتتذلك المقتتابالت وأوراا 

لجنائيتتة الدوليتتة نقابتتة المحتتامين لتتدى المحكمتتة ادائتتم بعمتتل  إطتتالععلتتى  العمتتوم

نقابة المحامين لتدى ؛ اإلصدارات السابقة متاحة على موقع المحكمة الجنائية الدوليةو

 .االلكتروني المحكمة الجنائية الدولية
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 ملحق

الصيغة المقترحة لقرار الجمعية بشأن تعنين المحكمة الجنائية الدولية 

 المتعلق بالمحامي القسموجمعية الدول األطراف، 

 المحامي

إلى أن الجمعية في دوراتها الثال  السابقة قد أحاطت علما بإنشاء نقابة  إذ تشير   -1

 )1(إلى الجمعية؛ هاريراالمحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها إلى رفع تق

نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية  بأن أفادإلى أن المكتب قد  شيرتإذ    -2

ا في المناقشات المستقبلية مع المحكمة بشأن تيمكن أن " ا مباشرا لعب بشكل مستقل دورا

العامة  اتا تنظيم المناقشفي سيا أنهو (2)،"المتعلقة بالمساعدة القانونية األجورسياسة 

 (3)؛نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدوليةوالية متميزة لب تاعترفد لق، للجمعية

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  20المادة  من 3الفقرة  إلى أن شيرتإذ    -3

، رئيو قلم المحكمة، على أن "يتشاور اض مثل إدارة المساعدة القانونيةتنص، ألغر

، قانونية رابطاتمحامين أو  منتتكون ، مع أي هيئة تمثيلية مستقلة حسب االقتضاء

ّرها جمعية الدول األطراف"؛ اتبما في ذلك أي من هذه الهيئ  التي يمكن أن ت يس 

الحظت العمل الهام الذي تقوم به الهيئات  سبق أن إلى أن الجمعية قد شيرتإذ    -4

، بما في ذلك أي رابطة قانونية دولية للمحامين أو الرابطات القانونية التمثيلية المستقلة

 (4)؛اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن القواعد  20المادة من  3بالفقرة ذات صلة 

، هي منظمة نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدوليةإلى أن  شيرتإذ    -5

أبلغت ثال   سبق أن ، قدمن رسوم العضوية ويتم تمويلها ال تستهدف الربحطوعية 

من  3الفقرة عمالا ب نلتكون بمثابة هيئة تمثيلية مستقلة للمحامي بأنه تم إنشائهامرات 

 (5)من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ 20المادة 

                                                           
)تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول   5Res./17ASP/-ICC  القرار 5Res./17ASP/-ICC  انظر   (1)

الجنائية الدولية ودعوتها إلى رفع  لدى المحكمة )مع اإلشارة إلى إنشاء نقابة المحامين 83األطراف( الفقرة 

-ICC القرار ICC-ASP/16/20؛ كانون األول/ديسمبر 12في  ،جمعية الدول األطراف( إلى هاريراتق

ASP/16/Res.6   )كانون  14 في ،)نفسه( 73الفقرة )تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف

)تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية   ICC-ASP/15/Res.5، القرار ICC-ASP/15/20؛ 2017ديسمبر األول/

 .2016نوفمبر تشرين الثاني/ 24، ه()نفس 62الدول األطراف( الفقرة 
نقابة )مع اإلشارة إلى أن  13)تقرير المكتب عن المساعدة القانونية( الفقرة  15/25ASP/-ICC انظر    (2)

ا في المناقشات المستقبلية تيمكن أن  "المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية ا مباشرا لعب بشكل مستقل دورا

 .2016نوفمبر ن الثاني/تشري 11، "(المتعلقة بالمساعدة القانونية األجورمع المحكمة بشأن سياسة 
نقابة المحامين لدى )تحديد  3 الصفحة، 2017أكتوبر تشرين األول/ 18انظر قرار المكتب الصادر في   (3)

؛ راقبين والمنظمات غير الحكومية"(ككيان متميز ضمن المجموعة األكبر من "الم المحكمة الجنائية الدولية

ية إلعداد وإجراء ، الملحق الثالث )المبادئ التوجيه2018نوفمبر تشرين الثاني/ 15 في قرار المكتب المورخ

نقابة ، وآخرها "من المتحدثين في المناقشة العامة)أ( )سرد أربع فئات 2 ، القسم، الملحقدورات الجمعية(

 ؛ والمنظمات غير الحكومية "(.الدوليةالجنائية  لدى المحكمة المحامين
)تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول  5Res./17ASP/-ICC ، القرار 17/20ASP/-ICCانظر   ( 4)

-ICC انظر أيضاا؛ 2018ديسمبر كانون األول/ 12 في ،((3) 20)باإلشارة إلى القاعدة  82األطراف( الفقرة 

ASP/16/20 القرار ،ICC-ASP/16/Res.6   )72 الفقرة.)تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف 

)تعزيز   ICC-ASP/15/Res.5، القرارICC-ASP/15/20 انظر أيضاا؛ 2017ديسمبر كانون األول/ 14 في ،)نفسه(

 .2016نوفمبر تشرين الثاني/ 24( ، ه)نفس 61المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف( الفقرة 

 3( ، الفقرة "الجنائية الدولية لدى المحاميننقابة ")تقرير عن دستور وأنشطة  17/38ASP/-ICC أنظر    (5)

 المحكمة لدى الجنائية الدولية ينشئ نقابة المحامين المحكمة لدى )اإلبالغ عن أن "دستور نقابة المحامين

من القواعد اإلجرائية وقواعد   20المادة من  3الفقرة  بموجب نالجنائية الدولية كهيئة تمثيلية مستقلة للمحامي
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من  3للفقرة ، وفقاا نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدوليةأن ب تعترفإذ    -6

هيئة تمثيلية مستقلة للمحامين بصفة  ،تالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبامن  20لمادة ا

 قانونية؛وكرابطة 

 نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدوليةببالتقرير المتعلق  علماا حيس توإذ    -7

قبل  اأنشطته حول، عن طريق المكتب، إلى الجمعية رفع تقاريرهاإلى  ادعوهتو

 الدورة التاسعة عشرة والدورات الالحقة.

____________ 

                                                                                                                                                    
  ICC-ASP/16/30 انظر أيضاا؛ 2018نوفمبر تشرين الثاني/ 27 في ،(التشديد على ذلك)أضيف اإلثبات "( 

)اإلبالغ عن أن  3، الفقرة ("الجنائية الدوليةالمحكمة  لدى نقابة المحامين")تقرير عن دستور وأنشطة 

كهيئة الجنائية الدولية  المحكمة لدى نقابة المحامينينشئ الجنائية الدولية  المحكمة لدى نقابة المحامين"دستور 

أضيف ) "(القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن  20المادة من  3الفقرة عمالا ب نتمثيلية مستقلة للمحامي

الجنائية الدولية  المحكمة لدى نقابة المحامينرحبوا بإنشاء  الجميع)ذكرت أن " 14، الفقرة (التشديد على ذلك

 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن   20المادة من  3الفقرة عمالا ب لمحاميناكهيئة تمثيلية مستقلة من 

 .2017نوفمبر تشرين الثاني/ 13 في ،(التشديد على ذلكأضيف "( )للمحكمة


