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يهــدف هــذا الكتيــب إلــى مســاعدة الضحايــا وأولئــك الذيــن يســاعدونهم عنــد التقــدم بطلــب )أ( للمشــاركة فــي اإلجــراءات و/ 

.)ICC( طلــب تعويضــات مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )أو )ب

يشرح الكتيب كيفية عمل المحكمة الجنائية الدولية والحقوق التي يتمتع بها الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية.

هذا الكتيب وعملية تقديم طلب الضحية مجاني



كـتـيـب الـضـحـايـا 

مقدمة المترجمة 

تنــدرج الترجمــة غيــر الرســمية لكتيــب الضحايا الصــادر عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمعنــون »دليــل لمشــاركة 

ــة  ــة الجنائي ــرار المحكم ــريع تفعيل ق ــهيل وتس ــعي لتس ــار الس ــي إط ــة الدولية« ف ــة الجنائي ــراءات المحكم ــي إج ــا ف الضحاي

الدولية الصــادر فــي الخامــس مــن فبرايــر/ شــباط/ 2021 عــن الدائــرة التمهيديــة األولــى بشــأن »الحكــم فــي الواليــة اإلقليميــة 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي فلســطين« والــذي صــدر بعــد دراســة أوليــة ومــداوالت تواصلــت لنحــو خمــس ســنوات، وتــم 

ــه  ــمية ل ــر رس ــة غي ــرت ترجم ــبق وان نش ــة، الذي س ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادر ع ــر الص ــي التقري ــا ف ــن تفاصيله تضمي

 بتاريــخ 2021/2/24 علــى صفحتــي https://ghaniamalhees.com، فــي قســم الترجمــات. وأيضا علــى موقــع ملتقــى فلســطين

/https://www.palestineforum.net. وذلــك إلتاحــة الفرصــة أمــام المهتميــن الفلســطينيين والعرب والناطقيــن بالعربية، اإلحاطة 

علمــا بالجهــد المبــذول فــي المــداوالت إلنفــاذ القانــون الدولــي واإلنســاني وإحقــاق العدالــة، وإطالعهــم علــى محــاوالت إســرائيل 

وحلفائهــا عرقلــة ذلك لإلبقــاء علــى اســتثناء إســرائيل مــن نفاذه. ولتعريفهــم، أيضــا، باألســاس القانونــي الــذي اســتند عليــه حكــم 

المحكمــة، والــذي يــؤذن بفتــح تحقيــق جنائــي دولــي حــول الجرائــم التــي ارتكبتهــا إســرائيل فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة 

منــذ العــام 1967 /الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة.

ولحســن الطالــع، فــإن نشــر ترجمــة الدليــل يأتــي بالتزامــن مــع إصــدار المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الهــاي 

ــق  ــق يتعل ــام إجــراء تحقي ــي الع ــب المدع ــدء مكت ــى »ب ــد عل ــق ويؤك ــح التحقي ــن فت ــا يعل ــي 2021/3/3 بيان ــو بنســودا، ف فات

بالحالــة فــي فلســطين. ســيغطي الجرائــم التــي تدخــل فــي نطــاق اختصــاص المحكمــة، والتــي يدعــى أنهــا ارتكبــت فــي ســياق 

ــيتم  ــق س ــة بالتحقي ــات المتعلق ــان »األولوي ــا ب ــن مكتبه ــادر ع ــان الص ــاف البي ــو 2014«. وأض ــران/ يوني ــذ 13 حزي ــة من الحال

ــاء، والمــوارد المحــدودة  تحديدهــا فــي الوقــت المناســب، علــى ضــوء التحديــات التشــغيلية التــي قــد نواجههــا فــي ظــل الوب

المتاحــة لنــا، وعــبء العمــل الثقيــل. ومــع ذلــك، فــإن مثــل هــذه التحديــات، مهمــا كانــت شــاقة ومعقــدة، ال يمكــن أن تصرفنــا 

ــب  ــذي يلزم المكت ــق المحكمــة ... وال ــى عات ــا عل ــاق روم ــا ميث ــي يضعه ــة المطــاف بالمســؤوليات الت ــي نهاي عــن االضطــالع ف

بتوســيع تحقيقــه ليشــمل جميــع الحقائــق واألدلــة ذات الصلــة بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك مســؤولية جنائيــة فرديــة، وكذلــك 

التحقيــق فــي ظــروف التجريــم والتبرئــة«. 

ــر  ــة لتقري ــمية، بداي ــر رس ــات غي ــر ترجم ــر توفي ــعيت عب ــي س ــة، إال أنن ــي بالترجم ــي المهن ــدم تخصص ــن ع ــم م ــى الرغ وعل

المحكمــة الصــادر عــن الغرفــة التمهيديــة األولــى والمشــار إليــه أعــاله، والحقــا لكتيــب »دليــل الضحايــا« المرفــق )الــذي أعدتــه 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة باللغتيــن اإلنجليزيــة والفرنســية، وترجــم إلــى عديــد اللغــات المحليــة فــي المناطــق التــي تحقــق بهــا 

المحكمــة، بهــدف مســاعدة وإرشــاد الضحايــا للمشــاركة فــي إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة( واســتهدفت إتاحتهمــا باللغــة 

العربيــة للضحايــا الفلســطينيين، وإن بشــكل أولــي، مــن أجــل كســب الوقــت وتســريع الجهــود الفلســطينية لتفعيــل القــرار عبــر 

تعريــف الضحايــا علــى وجــه الخصــوص/ أفــراًدا وجماعــات ومؤسســات/ بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وبنوعيــة الجرائم المحــددة 

فــي نظــام رومــا األساســي التــي تحقــق فيها وتدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا، ومتــى يمكــن لهــا التحقيــق والمقاضــاة، ومراحــل 

اإلجــراءات، وأيــن تتــم، واألدوار المختلفــة للضحايــا فــي المحكمــة، والجهــات المكلفــة فيهــا بالعمــل مــع الضحايــا، والتعويضــات، 

وصنــدوق ائتمــان الضحايــا، وكيفيــة مشــاركة الضحايــا فــي اإلجــراءات، وحقوقهــم كمشــاركين، ومــا الــذي يتعيــن عليهــم عملــه 

ــة  ــة الجنائي ــاة المحكم ــدد قض ــف يح ــات، وكي ــي التعويض ــاركة وتلق ــن بالمش ــا المخولي ــرر الضحاي ــذي يق ــن ال ــاركة، وم للمش

الدوليــة ذلــك، ومــا الــذي يمكــن أن تتوقعــه الضحيــة مــن المشــاركة فــي اإلجــراءات، وما الــذي تحتــاج الضحيــة معرفتــه قبــل 

التقــدم للمشــاركة، وعمليــة تقديــم الطلــب، وكيفيــة مــلء نمــوذج طلــب المشــاركة، وكيفيــة االتصال بالمقــر الرئيســي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة، إضافــة إلــى الشــرح التفصيلــي للمصطلحــات المســتخدمة فــي الكتيــب.

تكمــن أهميــة وخصوصيــة قــرار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بفتــح التحقيــق فــي كونــه يتيــح للضحايــا األفــراد المشــاركة فــي 

ــم  ــن األم ــادرة ع ــرى الص ــة األخ ــرارات الدولي ــا للق ــك خالف ــاص. وذل ــم للقص ــاءلتهم وإخضاعه ــن ومس ــة المجرمي ــود مالحق جه

المتحــدة ومؤسســاتها، والتــي يقتصر تفعيــل إنفاذهــا علــى إرادة الــدول والجهــات الرســمية فقــط. بمــا فــي ذلــك فتــوى محكمــة 



كـتـيـب الـضـحـايـا 

العــدل الدوليــة بشــأن جــدار الفصــل العنصــري عــام 2004، وقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة باعتمــاد توصيــات تقريــر 

لجنــة تقصــي الحقائــق التــي شــكلها مجلــس حقــوق اإلنســان التابع لألمــم المتحــدة وترأســها القاضــي ريتشــارد غولدســتون عــام 

2009. واللذيــن تــم التفريــط بهمــا فلســطينيا، بتجميــد الســلطة الفلســطينية تفعيــل إنفاذهمــا، لقــاء وعــود وهميــة بتســويات 

تفاوضيــة، مــا مكــن إســرائيل مــن المضــي قدمــا فــي سياســاتها العدوانيــة والتوســعية، واإلفــالت فــي الوقــت ذاتــه مــن عواقــب 

الجرائــم التــي تواصــل ارتكابهــا للعقــد الثامــن علــى التوالــي بحــق الشــعب الفلســطيني دون خشــية مــن المســاءلة والعقــاب.

وبذلــك، يوفــر قــرار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة »بفتــح تحقيــق يتعلــق بالحالــة فــي فلســطين ويغطــي الجرائــم التــي تدخــل فــي 

نطــاق اختصــاص المحكمــة، والتــي يدعــى أنهــا ارتكبــت فــي ســياق الحالــة منــذ 13 حزيــران/ يونيــو /2014 »فرصــة تاريخيــة غيــر 

مســبوقة للشــعب الفلســطيني، ينبغــي عــدم تفويتهــا، لبــدء مالحقــة قضائية دوليــة للمجرميــن اإلســرائيليين. وذلــك عبــر تشــكيل 

ــي: لجــان شــعبية فلســطينية تعني بما يل

أوال: المبــادرة إلــى تعميــم قــرار المحكمــة الجنائيــة الدولية وتقريــر المحكمــة ودليــل الضحايــا علــى أوســع نطــاق، بنشــرها في 

كافــة وســائل اإلعــالم المســموعة والمرئيــة والمكتوبــة، وعبــر توزيعهــا فــي الجامعــات والمدارس والنقابــات والمؤسســات الرســمية 

واألهليــة ونشــرها فــي وســائل التواصــل االجتماعــي. فتعميــم المعرفــة علــى النطــاق الشــعبي يشــكل ضــرورة أساســية لتوظيفهــا 

الصحيــح فــي تعزيــز وعــي الضحايــا بإمكانيــة وجــدوى مالحقــة المجرميــن، وتســهيل وتســريع عمليــة التحقيــق.

ثانيــا: تشــكيل لجــان حقوقيــة تطوعيــة لمســاعدة الضحايــا الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة، 

مهمتهــا تقديــم العــون الفنــي واللوجســتي لتمكينهــم مــن تقديــم شــكواهم بطلبــات تســتوفي الشــروط الضرورية للمشــاركة فــي 

إجــراءات المحكمــة.

ثالثــا: حشــد رأي عــام فلســطيني وعربــي ودولــي وتكثيــف التعــاون والتنســيق مــع المؤسســات والهيئــات والشــخصيات الحقوقيــة 

الفلســطينية واليهوديــة والعربيــة والدوليــة المناصــرة للعدالــة بإنفــاذ القانــون الدولــي واإلنســاني. والمبــادرة لمواجهــة الضغــوط 

الرســمية اإلســرائيلية واألمريكيــة والغربية الجســيمة على الــدول األعضــاء فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الموقعــة علــى نظــام 

رومــا األساســي، إلجبارهــا علــى التعــاون مــع إســرائيل وخــوض المعركــة بمواجهــة المحكمــة نيابــة عنهــا. 

وللتصــدي أيضــا للضغــوط المتناميــة علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  لعرقلــة وتأخيــر التحقيــق خــالل الفتــرة المتبقيــة مــن 

واليــة المدعيــة العامــة بنســودا التــي تنتهــي فــي حزيــران القــادم. حيــث يتــم تشــديد الضغــوط علــى خلفهــا القاضــي كريــم خــان، 

الــذي ســيتولى مهامــه للســنوات التســع المقبلــة لثنيــه عــن مواصلــة التحقيــق عنــد توليــه مســؤولياته. 

ــات  ــى التحدي ــب عل ــاعدتها للتغل ــة، ومس ــة الدولي ــة الجنائي ــا المحكم ــي تواجهه ــات الت ــل العقب ــود لتذلي ــف الجه ــا: تكثي رابع

التشــغيلية فــي ظــل الوبــاء، وعلــى محدودية المــوارد المتاحــة للتحقيــق. وتوثيــق التعــاون مــع المحكمــة لإلســهام فــي تقليــص 

أعبــاء العمــل الثقيــل. 

ــة  ــدات السياســية واألمني ــن التراجــع تحــت وطــأة التهدي ــا م ــود، ومنعه ــى الصم ــدرة السلطة الفلســطينية عل خامســا: تعزيز ق

واالقتصاديــة اإلســرائيلية واألمريكيــة واألوروبيــة مــن جهــة. والضغــوط التــي تمارســها بعــض األطــراف الفلســطينية والعربيــة مــن 

ــب  ــح مكت ــة، وفت ــا باســتئناف المســاعدات المالي ــة، وإغرائه ــول التفاوضي ــدن فرصــة للحل ــح إدارة باي ــوى من ــة أخــرى، بدع جه

ممثليــة المنظمــة فــي واشــنطن، والقنصليــة األمريكيــة فــي القــدس الشــرقية وتســهيل االنتخابــات، مقابــل عــدم التعــاون مــع 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

سادســا: تشــكيل لجــان تُعنــى بمتابعــة الخطــط والقرارات واإلجــراءات اإلســرائيلية لعرقلــة التحقيــق المنــاط بالمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة فــي الجرائــم المرتكبــة فــي الضفــة الغربيــة بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة والعمــل علــى إفشــالها.

ــة مــن ممارســة  ــة الدولي ــة فلســطينية عامــة مهمتهــا تمكيــن المحكمــة الجنائي ســابعا: تنســيق الجهــود فــي إطــار لجنــة وطني

ــن اإلســرائيليين وإخضاعهــم للقصــاص. ــي واإلنســاني، ومالحقــة المجرمي ــون الدول ــة فــي فلســطين إلنفــاذ القان ــا اإلقليمي واليته

2021/3/5 
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أواًل: مقدمة

ــاص  ــي اختص ــل ف ــي تدخ ــم الت ــدى الجرائ ــة إح ــوا ألذى نتيج ــم تعرض ــدون أنه ــن يعتق ــا الذي ــص للضحاي ــب مخص ــذا الكتي ه

ــة  ــي إجــراءات المحكم ــي المشــاركة ف ــون ف ــة( ويرغب ــة( أو )المحكم ــة الدولي ــة الجنائي ــة )المحكم ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

ــات.  ــب تعويض ــة و/ أو طل ــة الدولي الجنائي

يهــدف هــذا الكتيــب إلــى مســاعدة الضحايــا واألشــخاص الذيــن يســاعدونهم عنــد مــلء اســتمارات الطلبــات المخصصــة للمحكمة 

ــة الدولية.  الجنائي

أليــة أســئلة تتعلــق بالمعلومــات الــواردة فــي هــذا الكتيــب، يرجــى االتصــال بقســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم 

)VPRS( فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. تفاصيــل االتصــال موجــودة فــي الصفحــة األخيــرة مــن هــذا الكتيــب.

ال يمكــن اإلجابــة علــى جميــع األســئلة المتعلقــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي هــذا الكتيــب. ينتــج قســم التوعيــة العامــة 

والمعلومــات )PIOS( التابــع للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مجموعــة مــن المــواد اإلعالميــة المتعلقــة بالمحكمــة:

النصوص القانونية األساسية للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك:

نظام روما األساسي	 

القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات	 

أركان الجرائم	 

الئحة المحكمة	 

الئحة مكتب المدعي العام	 

الئحة قلم المحكمة	 

تتوفر المعلومات أيًضا حول الموضوعات التالية:

لمحة عن المحكمة الجنائية الدولية 	 

الرئاسة	 

الدوائر القضائية	 

مكتب المدعي العام	 

المجني عليهم أمام المحكمة	 

قلم المحكمة	 

فهم المحكمة الجنائية الدولية	 

كل هــذه الوثائــق وصفحــات الويــب متوفــرة باللغتيــن اإلنجليزيــة والفرنســية. بعضهــا متــاح أيًضــا فــي اللغــات المحليــة المنطوقة 

فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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ثانًيا: حول المحكمة الجنائية الدولية

ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

ــة إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة.  ــا، قــررت 120 دول فــي 17 يوليــو 1998، خــالل مؤتمــر دولــي عقــد فــي رومــا، إيطالي

الغــرض مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو محاســبة األفــراد المســؤولين عــن أســوأ الجرائــم التــي عرفتهــا البشــرية، وبذلــك 

المســاعدة فــي منــع ارتــكاب هــذه األنــواع مــن الجرائــم فــي المســتقبل. الضحايا لديهــم عــدد مــن األدوار الهامــة للعبهــا أمــام 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي اإلجــراءات وطلــب تعويضــات فــي حــال وجــود إدانــة.

تــم إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن خــالل معاهــدة بيــن الــدول تُعــرف باســم »نظــام رومــا األساســي«، والتــي تحــدد واليــة 

المحكمــة وكيفيــة عملها.

اعتبــاًرا مــن ســبتمبر 2018، قبلــت 123 دولــة مــن جميــع أنحــاء العالــم اختصــاص المحكمــة بــأن تصبــح دواًل أطرافــا فــي نظــام 

رومــا األساســي.

ــي  ــع الت ــد الفظائ ــرن الماضــي، بع ــذ خمســينيات الق ــة من ــة دائم ــة دولي ــة جنائي ــش إنشــاء محكم ــي يناق ــع الدول كان المجتم

ارتكبــت خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي صدمــت العالــم. منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، تــم إنشــاء العديــد مــن المحاكم 

الجنائيــة الدوليــة والمدّولــة، لكنهــا كانــت جميًعــا مؤقتــة، وتــم إنشــاؤها للتعامــل مــع الجرائــم الدوليــة المرتكبــة فــي حــاالت 

وبلــدان محــددة. وتشــمل هــذه علــى وجــه الخصــوص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، والمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة لروانــدا، اللتيــن أنشــأهما مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة كتدبيــر لصــون الســلم واألمــن الدولييــن.

ــم إنشــاؤها  ــم يت ــم المتحــدة. ل ــة األم ــن منظوم ــة مســتقلة، وليســت جــزًءا م ــة دولي ــة هــي منظم ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

ــا  ــددة األطــراف )نظــام روم ــة متع ــم المتحــدة، ولكــن بموجــب معاهــدة دولي ــع لألم ــن التاب ــس األم ــن مجل ــرار م بموجــب ق

األساســي لعــام 1998(. يقــع مقرهــا فــي مدينــة الهــاي بهولنــدا، وقــد أقامــت مكاتــب ميدانيــة مؤقتــة فــي األماكــن التــي يقــوم 

ــة بإجــراء التحقيقــات. ــة الدولي ــا المدعــي العــام للمحكمــة الجنائي به

ما هي الجرائم التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية وتسائل مرتكبيها؟

تــم إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة ومســاءلة األفــراد المتهميــن بارتــكاب جرائــم خطيــرة للغايــة بحيــث يُنظــر إليهــا 

علــى أنهــا تؤثــر علــى العالــم بأســره. هذه الجرائــم هــي:

جرائــم إبــادة جماعيــة: القتــل أو التســبب فــي أذى عقلــي أو جســدي خطيــر بقصــد تدميــر كل أو جــزء مــن جماعــة قوميــة أو 

إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة.

جرائــم ضــد اإلنســانية: جرائــم مثــل القتــل والتعذيــب واالســتعباد واالغتصــاب وغيرهــا مــن األعمــال الالإنســانية، التــي تُرتكــب 

ــا لسياســة دولــة أو منظمــة. كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي علــى المدنييــن، ويتــم تنفيــذه وفًق

جرائــم حــرب: األفعــال المحظــورة المرتكبــة فــي الحــرب أو النــزاع المســلح الداخلــي، ال ســيما عندمــا تُرتكــب علــى نطــاق واســع 

أو نتيجــة لخطــة أو سياســة، مثــل االنتهــاكات الجســيمة التفاقيــات جنيــف وغيرهــا مــن القواعــد المعتــرف بهــا دوليًــا حــول كيفيــة 

إدارة األعمــال العدائيــة المســلحة. ويشــمل ذلــك الجرائــم المرتكبــة ضــد األشــخاص الذيــن ال يلعبــون أي دور فاعــل فــي األعمــال 

العدائيــة، والهجمــات علــى أهــداف مدنيــة، والنهــب، والتجنيــد اإلجبــاري، وتجنيــد األطفــال واســتخدامهم فــي األعمــال العدائيــة، 

وتدميــر المؤسســات التعليميــة والدينيــة.



كـتـيـب الـضـحـايـا  9

جريمــة العــدوان: التخطيــط أو التحضيــر أو الشــروع فــي أو تنفيــذ عمــل عدوانــي مــن قبــل شــخص فــي وضــع يســمح لــه بشــكل 

فعــال بممارســة الســيطرة علــى العمــل السياســي أو العســكري لدولــة مــا أو لتوجيهــه. يجــب أن يشــكل العمــل العدوانــي، بحكــم 

طبيعتــه وخطورتــه وحجمــه، انتهــاكا واضحــا لميثــاق األمــم المتحــدة. 

فيما يلي مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الجرائم، على النحو المحدد في نظام روما األساسي.

مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يمكنهــا التحقيــق فــي االغتصــاب وغيــره مــن جرائــم العنــف الجنســي 

ــك االتجــار بالنســاء  ــم القســري واالســترقاق، بمــا فــي ذل ــل االســتعباد الجنســي والبغــاء القســري والحمــل القســري والتعقي مث

ــادة جماعيــة. والفتيــات. يمكــن أن تشــكل هــذه األعمــال جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب وحتــى إب

الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على النحو المحدد في نظام روما األساسي

جرائم إبادة جماعية 

 بعــض األفعــال المرتكبــة بقصــد التدميــر الكلــي أو الجزئــي لجماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه.

هذه األفعال هي:

قتل أفراد الجماعة.	 

إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.	 

إخضاع الجماعة عمداً ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كلياً أو جزئياً.	 

فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة.	 

نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.	 

جرائم ضد اإلنسانية 

 أفعــال معينــة تُرتكــب كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد ســكان مدنييــن، عــن علــم بالهجــوم.

األعمال المحظورة هي:

القتل العمد	 

اإلبادة	 

االسترقاق 	 

إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان 	 

التعذيب	 

االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطير، اضطهاد مجموعة محددة	 

االختفاء القسري لألشخاص	 

جريمة الفصل العنصري	 

أفعــال الإنســانية أخــرى ذات طابــع مماثــل تتســبب عمــداً فــي معانــاة شــديدة أو فــي أذى خطيــر يلحــق بالجســم 	 

أو بالصحــة العقليــة أو البدنيــة.
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جرائم حرب

 األفعــال التــي تنتهــك قوانيــن الحــرب المعتــرف بهــا دوليًــا وغيرهــا مــن األعمــال المحظــورة فــي النزاعــات المســلحة،

ــة. ــروب األهلي ــل الح ــة مث ــر الدولي ــلحة غي ــات المس ــدول والنزاع ــن ال ــة بي ــلحة الدولي ــات المس ــى النزاع ــق عل ــذا ينطب  وه

تشمل األعمال المحظورة في النزاعات المسلحة الدولية األفعال التالية:

االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949	 

القتل العمد 	 

التعذيب أو المعاملة الالإنسانية	 

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة	 

اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع	 

ــي 	  ــن ال يشــاركون مباشــرة ف ــراد مدنيي ــم هــذه أو ضــد أف ــن بصفته ــات ضــد الســكان المدنيي ــه هجم ــد توجي تعم

ــة. ــال الحربي األعم

االغتصــاب أو االســتعباد الجنســي أو اإلكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري أو التعقيــم القســري، أو أي شــكل آخــر 	 

مــن أشــكال العنــف الجنســي

تشــمل األعمــال المحظــورة فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة األفعــال التاليــة المرتكبــة ضــد األشــخاص الذيــن ليــس لهــم دور 

فاعــل فــي األعمــال العدائيــة:

 القتل العمد	 

التشويه والمعاملة القاسية والتعذيب	 

أخذ الرهائن	 

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين	 

ــم 	  ــة والمعال ــراض الخيري ــوم أو األغ ــن والعل ــم والف ــن والتعلي ــة للدي ــان مخصص ــد مب ــات ض ــه هجم ــد توجي تعم

التاريخيــة والمستشــفيات

السلب	 

االغتصاب أو األشكال األخرى للعنف الجنسي	 

ــة مســلحة أو 	  ــش أو جماع ــي جي ــال ف ــل أعمارهــم عــن 15 ســنة للقت ــن تق ــال الذي ــد األطف ــد قســري أو تجني تجني

ــة. ــال العدائي ــي األعم ــتخدامهم ف اس

جرائم العدوان

ــة أو  ــة أخــرى أو ســالمتها اإلقليمي ــا ضــد ســيادة دول ــة م ــل دول ــي اســتخدام القــوة المســلحة مــن قب ــي« يعن »العمــل العدوان

ــم المتحــدة. ــاق األم ــع ميث ــة أخــرى تتعــارض م ــأي طريق اســتقاللها السياســي، أو ب

يعتبــر أي عمــل مــن األعمــال التاليــة، بصــرف النظــر عــن إعــالن الحــرب، بمثابــة عمــل عدوانــي، وفًقــا لقــرار الجمعيــة العامــة 

ــون األول/ ديســمبر 1974: لألمــم المتحــدة XXIX( 3314( المــؤرخ 14 كان

قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بغــزو إقليــم دولــة أخــرى أو الهجــوم عليــه، أو أي احتــالل عســكري، ولــو كان مؤقتــا، 	 

ينجــم عــن مثــل هــذا الغــزو أو الهجــوم، أو أي ضــم إلقليــم دولــة أخــرى أو لجــزء منــه باســتعمال القــوة
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قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بقــذف إقليــم دولــة أخــرى بالقنابــل، أو اســتعمال دولــة مــا أيــة أســلحة ضــد إقليــم 	 

ــة أخرى. دول

ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.	 

قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة لدولة أخرى.	 

قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بمهاجمــة القــوات البريــة أو البحريــة أو الجويــة أو األســطولين البحــري والجــوي 	 

لدولــة أخــرى.

قيــام دولــة مــا باســتعمال قواتهــا المســلحة الموجــودة داخــل إقليــم دولــة أخــرى بموافقــة الدولــة المضيفــة، علــى 	 

وجــه يتعــارض مــع الشــروط التــي ينــص عليهــا االتفــاق، أو أي تمديــد لوجودهــا فــي اإلقليــم المذكــور إلــى مــا بعــد 

نهايــة االتفــاق.

ســماح دولــة مــا وضعــت إقليمهــا تحــت تصــرف دولــة أخــرى بــأن تســتخدمه هــذه الدولــة األخــرى الرتــكاب عمــل 	 

عدوانــي ضــد دولــة ثالثــة.

إرســال عصابــات أو جماعــات مســلحة أو قــوات غيــر نظاميــة أو مرتزقــة مــن قبــل دولــة مــا أو باســمها تقــوم ضــد 	 

دولــة أخــرى بأعمــال مــن أعمــال القــوة المســلحة تكــون مــن الخطــورة بحيــث تعــادل األعمــال المعــّددة أعــاله، أو 

اشــتراك الدولــة بــدور ملمــوس فــي ذلــك.

دخلــت جرائــم العــدوان حيــز التنفيــذ رســميًا اعتبــاًرا مــن 17 يوليــو 2018 ولكــن فقــط بالنســبة للــدول األطــراف فــي المحكمــة 

 .ICC-ASP/ 16/ Res.5 الجنائيــة الدوليــة التــي صدقــت أو قبلــت تعديــل نظــام رومــا األساســي )بشــأن جريمــة العــدوان، انظــر

لــن تمــارس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة واليتهــا اإلقليميــة مــن خــالل إحــاالت الدولــة أو التحقيقــات التــي بدأهــا المدعــي العــام 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن تلقــاء نفســه بشــأن جريمــة العــدوان علــى الــدول األطــراف فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

التــي لــم تصــدق أو تقبــل تعديــل جريمــة العــدوان.

متى يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق والمساءلة؟ 

ــم ضــد اإلنســانية  ــم الحــرب والجرائ ــة فــي جرائ ــة بشــكل عــام التحقيــق والمســاءلة القضائي ــة الدولي يمكــن للمحكمــة الجنائي

ــد ارتكابهــا: ــة عن ــادة الجماعي واإلب

بعد األول من تموز /يوليو 2002/ و	 

من قبل أحد رعايا دولة طرف، أو في إقليم دولة طرف، أو	 

عندما يحيل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حالة إلى المحكمة، أو	 

عندما تقبل دولة غير طرف اختصاص المحكمة على أساس خاص.	 

تتمتــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أيًضــا بواليــة إقليميــة علــى جريمــة العــدوان التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 17 يوليــو 2018 

ولهــا متطلبــات اختصاصهــا القضائــي الخاصــة )كمــا هــو مذكــور أعــاله(.

ــة  ــة الجنائي ــة العدال ــل أنظم ــل مح ــس لتح ــر ولي ــالذ األخي ــة الم ــون محكم ــى أن تك ــة إل ــة الدولي ــة الجنائي ــدف المحكم ته

الوطنيــة، التــي تحتفــظ بالواجــب األساســي للتحقيــق فــي هــذه الجرائــم ومقاضــاة مرتكبيهــا. لذلــك، لــن تتدخــل المحكمــة 

إال إذا كانــت الدولــة غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة علــى القيــام بذلــك. وهــذا منصــوص عليــه صراحــة فــي المــادة 17 مــن نظــام 

رومــا األساســي. 
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من الذي يمكن أن تالحقه المحكمة الجنائية الدولية؟ 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تســائل األفــراد وليــس الــدول أو المنظمــات أو الحكومــات. ال تســائل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــا وقــت ارتــكاب الجريمــة المزعومــة. األشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عاًم

ــل سياســة المدعــي العــام للمحكمــة  ــم المذكــورة أعــاله. تتمث ــة كل مــن يرتكــب الجرائ ــة الدولي ــن تســائل المحكمــة الجنائي ل

الجنائيــة الدوليــة فــي التركيــز علــى األفــراد الذيــن يتحملــون أكبــر قــدر مــن المســؤولية عــن هــذه الجرائــم المرتكبــة فــي أي 

وضــع يجــري التحقيــق فيــه.

ــك يمكــن محاكمــة الرؤســاء وأعضــاء  ــا ؛ لذل ــة بســبب وضعــه أو وضعه ــة الدولي ــة أمــام المحكمــة الجنائي ــه حصان ال أحــد لدي

ــة،  ــي ظــل ظــروف معين ــة. ف ــة الدولي ــام المحكمــة الجنائي ــاء الحــركات المتمــردة أم ــن وزعم البرلمــان والمســؤولين الحكوميي

قــد يكــون الشــخص المســؤول مســؤوالً عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا أولئــك الذيــن يعملــون تحــت إمرتــه أو إشــرافه. وبالمثــل، 

فــإن األشــخاص الذيــن ارتكبــوا جرائــم بموجــب نظــام رومــا األساســي باتباعهــم أوامــر رؤســائهم ليســوا محصنيــن ضــد المســاءلة 

القضائيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

ما هي مراحل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟

الغــرض مــن اإلجــراءات الجنائيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو ضمــان التحقيــق فــي مزاعــم الجرائــم الخطيــرة ومقاضاتهــا، 

وإذا ثبــت أن المتهــم مــدان، فإنــه يُعاقــب وفًقــا لنظــام رومــا األساســي. تشــمل إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــدة مراحــل:

 مرحلــة الدراســة األوليــة: تركــز هــذه المرحلــة علــى تقريــر مــا إذا كان مدعــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســيحقق 	 

فــي حالــة معينــة تكــون قــد ارتكبــت فيهــا جرائــم تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة.

مرحلــة التحقيــق: تبــدأ هــذه المرحلــة عندمــا يقــرر المدعــي العــام فتــح تحقيــق رســمي فــي حالــة مــا بعــد الدراســة 	 

األوليــة، مــن أجــل جمــع األدلــة ومعرفــة الجرائــم التــي تــم ارتكابهــا ومــن المســؤول عنهــا.

 مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة: هــذه المرحلــة هــي الفتــرة التــي تقــرر فيهــا المحكمــة مــا إذا كانــت ســتصدر أو ال تصــدر 	 

أمــر اعتقــال أو أمــرا بالمثــول أمــام الدائــرة التمهيديــة ضــد فــرد أو عــدة أفــراد، وبمجــرد إلقــاء القبــض علــى شــخص 

وعرضــه علــى قضــاة الدائــرة، ســواء لتأكيــد التهــم التــي وجههــا المدعــي العــام أم لنفيهــا.

 مرحلــة المحاكمــة: تشــمل هــذه المرحلــة محاكمــة األفــراد المتهميــن بارتــكاب جرائــم تدخل فــي اختصــاص المحكمة 	 

الجنائيــة الدوليــة، وفــي نهايتهــا يكــون المتهــم إمــا مدانــا ومحكوًمــا أو بريئــا مــن الجريمــة )الجرائــم(، باالســتناد إلــى 

عــدم اقتنــاع القضــاة باألدلــة المقدمــة بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك المعقــول بإدانــة المتهــم.

 مرحلــة االســتئناف: إذا طعــن األطــراف فــي نتيجــة المحاكمــة، فهــذه هــي المرحلــة التــي يتــم فيهــا إصــدار الحكــم 	 

النهائــي. مــن الممكــن أن تنقــض دائــرة االســتئناف إدانــة أو تبرئــة صــادرة عــن الدائــرة االبتدائيــة، إذا قــرر قضــاة دائــرة 

االســتئناف، علــى ســبيل المثــال، أن قضــاة الدائــرة االبتدائيــة أســاؤوا تطبيــق القانــون أو ارتكبــوا أخطــاء وقائعيــة كبيــرة.

 مرحلــة التعويضــات: فــي حالــة اإلدانــة، يجــوز للدائــرة االبتدائيــة إصــدار أمــر بتعويــض الضحايــا ضــد الشــخص المــدان. إذا 	 

لــم يكــن لــدى الشــخص المــدان أي وســيلة لدفــع تعويضــات »المعــوز«، فقــد يُطلــب مــن الصنــدوق االســتئماني للمجنــي 

عليهــم اســتكمال أمــر التعويــض حتــى يحصــل الضحايــا علــى شــكل مــن أشــكال اإلنصــاف. خــالل هــذه المرحلــة، اعتمــاًدا 

علــى نــوع التعويضــات المطلوبــة )فرديــة أو جماعيــة(، قــد يُطلــب مــن الضحايــا تقديــم دليــل مــا إلــى الدائــرة علــى أنهــم 

مســتفيدون شــرعيون مــن التعويضــات، حتــى إذا كان معــوزًا وقــت اإلدانــة، فقــد يُطلــب مــن الشــخص المــدان تعويــض 

الصنــدوق االســتئماني للمجنــي عليهــم إذا أصبــح هــذا الشــخص غيــر معــوز فــي أي مرحلــة الحقــة فــي الحيــاة. 

النهائيــة المرحلــة  إلــى  الوصــول  قبــل  وقتًــا  تســتغرق  الجنائيــة  اإلجــراءات  أن  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  المهــم   مــن 

)انظر مخطط »مراحل اإلجراءات« - الصفحة 13(.



كـتـيـب الـضـحـايـا  13

أين يمكن أن تتم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟

تجــري إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الهــاي بهولنــدا، حيــث يقــع مقــر المحكمــة. قــد تعقــد المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة جلســات فــي مــكان آخــر إذا قــّرر القضــاة ذلــك.

عندمــا تأسســت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، تــم اختيــار الهــاي كموقــع لمقــر المحكمــة ألن المدينــة كانــت تعتبــر بالفعــل مركــزًا 

للعدالــة الدوليــة، حيــث أنهــا تســتضيف محاكــم دوليــة أخــرى مثــل محكمــة العــدل الدوليــة ومختلــف المحاكــم األخــرى التــي 

تحقــق فــي الجرائــم الدوليــة وتســائل عليهــا.

مراحل اإلجراءات:

 مرحلة الدراسة األولية

 وهــي الحالــة التــي فيهــا يبــدو فيهــا أن 

جرائــم تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة قــد 

أحيلــت لمدعــي عــام المحكمــة الجنائيــة 

ــس  ــة أو مجل ــرف دول ــل ط ــن قب ــة م الدولي

ــي: ــن الدول األم

ــات  ــال معلوم ــا إرس ــم فيه ــي يت ــة الت الحال

حــول جرائــم مزعومــة تقــع ضمــن اختصــاص 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للمدعــي العــام، 

الــذي قــد يســعى للبــدء بإجــراءات مــن 

ــاء نفســه: تلق

ــي  ــات الت ــام المعلوم ــي الع ــص المدع يفح

ــه وصلت

ــي  ــات الت ــام المعلوم ــي الع ــص المدع يفح

ــه وصلت

ــا  ــآك أساًس ــام أن هن ــي الع ــر المدع إذا اعتب

ــق ــي التحقي ــدء ف ــواًل للب معق

ــا  ــآك أساًس ــام أن هن ــي الع ــر المدع إذا اعتب

معقــواًل للشــروع، يســعى للحصــول إذن مــن 

ــة.. ــرة التمهيدي الدائ

يبادر المدعي العام إلجراء التحقيقيبادر المدعي العام إلجراء التحقيق

مرحلة ما قبل المحاكمة 

    )الدائرة التمهيدية(

إصدار الدائرة التمهيدية مذكرة اعتقال / استدعاء للمثول

اعتقال الشخص المطلوب للمحكمة / الموقوف

المثول األول للمعتقل أوالشخص الموقوف

جلسة تأكيد التهم

مرحلة المحاكمة 

)الدائرة االبتدائية(

بدء المحاكمة

الحكم: قرار اإلدانة أو التبرئة والحكم. إجراءات التعويضات

مرحلة االستئناف
االستئناف ضد الحكم بالتبرئة أو اإلدانة 

قرار رفض االستئناف 

مرحلة التعويضات
ــاة  ــرار قض ــدور ق ــل ص ــار قب ــادة االعتب ــض وإع ــرد والتعوي ــة بال ــا المطالب ــن للضحاي يمك

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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ثالثا: األدوار المختلفة للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية

ما هو دور الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية؟

يشــرح هــذا الكتيــب كيــف يمكــن للضحايــا أن يكونــوا مشــاركين فــي اإلجــراءات أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. باختصــار، 

يشــارك الضحايــا مــن خــالل تقديــم آرائهــم وشــواغلهم لقضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أثنــاء إجــراءات المحكمــة عندمــا تتأثــر 

مصالحهــم. يشــارك الضحايــا فــي اإلجــراءات فــي قاعــة المحكمــة مــن خــالل ممثلهــم القانونــي. 

ــال  ــي إرس ــا ف ــب الضحاي ــد يرغ ــرق أخرى. ق ــة بط ــة الدولي ــة الجنائي ــراءات المحكم ــي إج ــا دورا ف ــا أيض ــب الضحاي ــد يلع ق

ــل  ــة او الممث ــاء المحاكمــة، يجــوز للضحي ــت. أثن ــا ارتكب ــي يعتقــدون أنه ــم الت ــى المدعــي العــام إلبالغــه بالجرائ معلومــات إل

القانونــي للضحيــة الشــهادة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إذا تــم اســتدعاؤه كشــاهد لالدعــاء أو الدفــاع. إذا اســتمرت القضيــة 

ــا طلــب تعويضــات.  ــة شــخًصا متهمــا، فيجــوز للضحاي ــة الدولي فــي المحاكمــة وأدانــت المحكمــة الجنائي

من هو الضحية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية؟

تعترف المحكمة الجنائية الدولية بنوعين من الضحايا، ألغراض المشاركة في إجراءات المحكمة:

األفــراد الذيــن تعرضــوا لــألذى نتيجــة إحــدى الجرائــم الموصوفــة مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. تــم وصــف هــذه الجرائــم 

فــي الجــزء األول مــن هــذا الكتيــب. يجــب علــى الضحايــا األفــراد التقــدم مــن خــالل مــلء اســتمارة طلــب المشــاركة لألفــراد.

ــم أو  ــن أو العل ــم أو الف ــن أو التعلي ــة )الدي ــراض معين ــة ألغ ــا المخصص ــرر ممتلكاته ــا تتض ــات، عندم ــات أو المؤسس المنظم

ــة أو المستشــفيات( نتيجــة إحــدى الجرائــم الموصوفــة مــن قبــل المحكمــة  ــم التاريخي ــة واإلنســانية أو المعال األغــراض الخيري

ــب  ــى المنظمــات والمؤسســات التقــدم للمشــاركة باســتخدام نمــوذج منفصــل، وهــو نمــوذج طل ــة. يجــب عل ــة الدولي الجنائي

المشــاركة للمنظمات. يجــوز فقــط للممثليــن المفوضيــن مــن المنظمــة أو المؤسســة حســب األصــول إكمــال نمــوذج الطلــب.

قــد يشــمل الضحايــا ضحايــا العنــف الجنســي أو األطفــال أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو كبــار الســن. يمكن أن تكــون الضحيــة أيًضــا 

شــخًصا يعانــي مــن ضــرر نتيجــة جريمــة اســتهدفت شــخصا آخــر، مثــل أحــد أفــراد عائلــة شــخص قُتــل.

يمكن طلب نماذج المشاركة من قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم في المحكمة الجنائية الدولية.

ما هي الفروق بين المشاركة كضحية واإلدالء بالشهادة؟

تختلــف مشــاركة الضحايــا فــي اإلجــراءات تمامــا عــن الــدور المحتمــل للضحيــة أو الممثــل القانونــي للضحايــا كشــاهد يُســتدعى 

لــإلدالء بشــهادته أمــام المحكمــة مــن أجــل االدعــاء أو الدفــاع.

االختالفات الرئيسية بين المشاركة والمثول كشاهد:

الضحية كمشارك:

المشاركة طوعية وتنطوي على إبالغ المحكمة بآرائهم وشواغلهم. 	 

األمر متروك للضحايا ليقرروا ما يريدون قوله.	 

المشاركة ممكنة في جميع مراحل اإلجراءات عندما تعتبر مناسبة من قبل القضاة.	 
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 يحق للضحية دائًما أن يمثله ممثل قانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية.	 

يشارك عن طريق ممثل قانوني، وال يلزم بالحضور شخصيا.	 

الضحية كشاهد:

بدعوة من النيابة أو الدفاع أو الممثل القانوني للضحايا أو الدائرة.	 

 خدمة مصالح المحكمة والجهة التي تدعوها.	 

تقديم األدلة باإلدالء بالشهادة واإلجابة على األسئلة ذات الصلة.	 

استدعي لإلدالء بشهادته في وقت محدد.	 

 ال يوجد عادة ممثل قانوني.	 

عادة اإلدالء بشهادته شخصيا في قاعة المحكمة.	 

قــد يشــارك الضحايــا أيًضــا كشــهود فــي إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة جنبًــا إلــى جنب مــع صفتهــم كضحايا مشــاركين. في 

مثــل هــذه الحــاالت، يكــون لهــؤالء األفــراد وضــع مــزدوج )كضحيــة مــن جهــة وشــاهد مــن جهــة أخرى(.

من هو المكلف داخل المحكمة الجنائية الدولية بالعمل مع الضحايا؟

ــراف  ــر وأط ــة للدوائ ــزود خدم ــي كم ــكل أساس ــل بش ــة ويعم ــذراع اإلداري للمحكم ــو ال ــة ه ــة الدولي ــة الجنائي ــم المحكم قل

اإلجــراءات )مــن بيــن أمــور أخــرى(. داخــل قلــم المحكمــة، أنشــأت المحكمــة قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم 

ــم  ــي عليه ــي المجن ــي لمحام ــب العموم ــتقلين، المكت ــن مس ــهود )VWS( ومكتبي ــم والش ــي عليه ــدة المجن )VPRS(، وح

.)1( )TFV( ــم ــي عليه ــتئماني للمجن ــدوق االس )OPCV( والصن

ــا بحقوقهــم المتعلقــة بالمشــاركة والتعويضــات فــي  ــر أضرارهــم )VPRS( الضحاي ــي عليهــم وجب ــغ قســم مشــاركة المجن يُبل

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ويمّكنهــم مــن تقديــم طلبــات إلــى المحكمــة إذا كانــوا يرغبــون فــي ذلــك. يســاعد قســم مشــاركة 

المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم فــي تنظيــم تمثيلهــم القانونــي.

تــم إنشــاء وحــدة المجنــي عليهــم والشــهود )VWS( لتقديــم الدعــم والحمايــة للشــهود والضحايــا الذين يمثلــون أمــام المحكمة. 

يمكنهــم أيًضــا مســاعدة اآلخريــن، مثــل أفــراد األســرة، الذيــن يتعرضــون للخطــر نتيجــة شــهادة الشــاهد. عندمــا يدلــي الضحايــا 

ــا والشــهود الدعــم اإلداري واللوجســتي لتمكينهــم مــن المثــول أمــام المحكمــة. يوفــر أيًضــا  بشــهاداتهم، يقــدم مكتــب الضحاي

رعايــة نفســية اجتماعيــة ومســاعدات أخــرى مناســبة حســب الحاجــة.

عنــد القيــام بأنشــطتها، تولــي هــذه المكاتــب المتخصصــة اهتمامــا خاصــا باالحتياجــات الخاصــة لألطفــال والنســاء وكبــار الســن 

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وضحايــا العنــف الجنســي.

ــي  ــم القانون ــي تمثيله ــوب ف ــو المطل ــى النح ــا عل ــم )OPCV( الضحاي ــي عليه ــي المجن ــي لمحام ــب العموم ــاعد المكت يس

ــة ــي المحكم ــا ف ــي للضحاي ــل قانون ــل كممث ــي، أو يعم ــتي و/ أو البحث ــم اللوجس ــب الدع ــدم المكت ــد يق ــة. ق ــي المحكم  ف

)انظر أيًضا أدناه(.

تــم إنشــاء الصنــدوق االســتئماني للمجنــي عليهــم الضحايــا مــن قبــل جمعيــة الــدول األطــراف ككيــان مســتقل عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة   .1

ولكنــه يعمــل بتعــاون وشــراكة وثيقيــن مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كجــزء مــن نظــام رومــا األساســي.
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التعويضات والصندوق االستئماني للمجني عليهم الضحايا 

فــي نهايــة المحاكمــة، إذا أديــن شــخص متهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، يجــوز لقضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن 

يقــرروا أمــر ذلــك الشــخص بتقديــم تعويضــات للضحايــا عــن الضــرر الــذي لحــق بهــم نتيجــة للجرائــم المرتكبــة. 

يمكــن للضحايــا اســتخدام نمــاذج اســتمارات التقديــم للتعويضــات لتقديــم طلباتهــم إلــى قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. مــن 

المهــم مالحظــة أن قضــاة المحكمــة ســيقررون مــا إذا كان مقــدم الطلــب يســتحق التعويــض أم ال بعــد مراجعــة دقيقــة للطلــب. 

يمكــن أن تســتغرق هــذه العمليــة وقتـًـا طويــالً.

كمــا ســيقرر القضــاة نــوع التعويضــات. يمكــن أن تكــون التدابيــر المــأذون بهــا كتعويضــات فرديــة أو جماعيــة )تقــدم األخيــرة 

لمجموعــات مــن الضحايــا(. قــد تشــمل التعويضــات الماليــة، وإعــادة الممتلــكات، وتدابيــر إعــادة التأهيــل مثــل العــالج الطبــي 

أو التعليــم، والتدابيــر الرمزيــة مثــل االعتــذار العــام أو إحيــاء الذكــرى.

الستكمال عمل المحكمة في مجال التعويضات، تم إنشاء الصندوق االستئماني للمجني عليهم الضحايا . 

يجــوز لقضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن يطلبــوا مــن الصنــدوق االســتئماني للمجنــي عليهــم الضحايــا )TFV( المســاعدة فــي 

تنفيــذ أوامــر التعويــض ضــد الشــخص المــدان. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للصنــدوق اســتخدام المســاهمات التــي يتلقاهــا مــن 

خــالل المســاهمات الطوعيــة مــن الــدول وغيرهــا لتمويــل المشــاريع لصالــح الضحايــا.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول التعويضــات فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC (، يرجــى قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر 

أضرارهــم )VPRS( علــى عنــوان البريــد اإللكترونــي الموضــح أدناه(.

vprs.information@icc‐cpi.int :البريد اإللكتروني

http://vprs.information@icc-cpi.int
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رابعا: حول مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.

قاعة المحكمة الجنائية الدولية:

قضاة المحكمة الجنائية الدولية:

الممثلون القانونيون للضحايا

المتهم ومحامو الدفاع

شهود لتقديم األدلةمحامو االدعاء العام

القاعة العامة

ما هي المشاركة؟ 

أثنــاء اإلجــراءات القضائيــة، للضحايــا الحــق فــي عــرض آرائهــم وشــواغلهم مباشــرة علــى القضاة. وهــذا مــا يســمى بالمشــاركة فــي 

اإلجــراءات وعــادة مــا يحــدث مــن خــالل ممثــل قانونــي.

ما هي حقوق الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية كمشاركين؟

يمكــن للضحايــا تقديــم آرائهــم وشــواغلهم إلــى المحكمــة، فــي مراحــل اإلجــراءات التــي يعتبرهــا القضــاة مناســبة، 	 

حيــث تتأثــر مصالحهــم الشــخصية.

ــة مــن إجــراءات 	  ــة معين ــه يحــق لهــا المشــاركة خــالل مرحل ــى أن ــل القضــاة عل ــة مــن قب ــول الضحي ــم قب حالمــا يت

ــي اإلجــراءات. ــى التطــورات ف ــه/ا عل ــى المحكمــة إطالع ــة، يجــب عل ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
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 يحق للضحايا االستعانة بممثل قانوني. انظر/ي التمثيل القانوني في الجزء الرابع من هذا الكتيب )أدناه(.	 

ــم 	  ــم وكرامته ــالمتهم ورفاهه ــرام س ــة الحت ــر الممكن ــع التدابي ــاذ جمي ــة باتخ ــة المحكم ــي مطالب ــق ف ــا الح للضحاي

وخصوصيتهــم فــي ســياق مشــاركتهم فــي اإلجراءات. علــى ســبيل المثــال، يمكــن للضحايــا أن يطلبــوا مــن القضــاة أن 

يأمــروا بعــدم إرســال بعــض المعلومــات التــي قدموهــا فــي اســتمارة الطلــب إلــى النيابــة أو الدفــاع أو الجمهــور. وقــد 

درجــت المحكمــة حتــى اآلن علــى عــدم اإلعــالن عــن هويــة الضحايــا.

يقــرر قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة متــى وكيــف ســيتمكن الضحايــا مــن ممارســة هــذه الحقــوق، مــع التأكــد مــن أن مشــاركة 

الضحايــا ال تتعــارض مــع حقــوق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة ونزيهــة.

مــن الممكــن أيًضــا للضحيــة التقــدم بطلــب للحصــول علــى تعويضــات. إذا رغــب الضحيــة فــي التقــدم للحصــول علــى تعويضــات، 

.)VPRS( يمكــن للضحيــة طلــب النمــوذج المناســب مــن قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم

ال تأمــر المحكمــة بالتعويضــات إال فــي نهايــة المحاكمــة، وفقــط فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي أديــن المتهــم بارتكابها. وهــذا يعنــي 

أن العديــد مــن الضحايــا لــن يحصلــوا علــى تعويضــات مــن المحكمــة، وأن العمليــة قــد تســتغرق وقتـًـا طويــالً.

كيف ومتى يشارك الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟

فيما يلي بعض األمثلة على متى وكيف يمكن للضحايا إشراك المحكمة نيابة عن الضحايا، إذا سمح القضاة بذلك:

يجوز للضحايا تقديم آرائهم إلى المحكمة في حاالت معينة قبل فتح القضية ضد متهم واحد أو أكثر:

عندما تريد المدعية العامة فتح تحقيق بمبادرة منها:

 إبــداء مالحظــات للقضــاة بينمــا ال تــزال الدائــرة المختصــة تقــرر مــا إذا كانــت ســتفوض المدعــي العــام أم ال بالمضــي 	 

قدمــا فــي التحقيق.

 عندما يتم الطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو مقبولية القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية:

 إبداء مالحظات للدائرة.	 

ــر أضرارهــم  ــا مــع المحكمــة فــي هــذه الحــاالت مــن خــالل قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجب ــم تســهيل تفاعــل الضحاي يت

ــب. ــم بالفعــل مــن خــالل هــذا المكت ــم تمثيله ــا يت ــوا ضحاي )VPRS(، وإذا كان

 عندما تكون هناك قضية أمام الدائرة، يجوز للضحايا المشاركة من خالل ممثلهم القانوني بالطرق التالية:

تقديــم آرائهــم إلــى القضــاة عندمــا تنظــر الدائــرة التمهيديــة فــي التهــم التــي ســيتم قبولهــا ضــد المتهــم في إجــراءات 	 

ــة الالحقة. المحاكم

حضور جلسات االستماع أمام الدائرة.	 

 اإلدالء بأقوال في بداية ونهاية مرحلة من إجراءات المحاكمة أمام الدائرة )البيانات االفتتاحية والختامية(	 

 طرح أسئلة على شاهد أو خبير يدلي بشهادته أمام المحكمة أو المتهم 	 

تقديم مذكرات مكتوبة حول القضايا التي تتأثر فيها المصالح الشخصية للضحايا 	 

تقديم الشهود في المحاكمة لإلدالء بشهادتهم حول الموضوعات التي تؤثر على المصالح الشخصية للضحايا	 
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ما الذي يتعين على الضحايا تقديمه من أجل المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟

ــي. لتســهيل هــذه  ــب كتاب ــم طل ــا تقدي ــى الضحاي ــن عل ــة، يتعي ــة الدولي ــي إجــراءات المحكمــة الجنائي مــن أجــل المشــاركة ف

العمليــة، وضعــت المحكمــة نمــاذج الطلبــات. يمكــن طلــب نمــاذج المشــاركة والتعويضــات مــن قســم مشــاركة المجنــي عليهــم 

vprs.information@icc-cpi.int :ــى ــم )VPRS(عل ــر أضراره وجب

يجــب علــى الضحايــا إكمــال نمــوذج الطلــب وإرســاله إلــى قســم مشــاركة الضحايــا وجبــر أضرارهــم )VPRS( مــن خــالل إحــدى 

الطــرق الموضحــة فــي الجــزء الرابــع مــن هــذا الكتيــب.

ــا أو  ــل تدريًب ــى بالفع ــخص تلق ــن ش ــاعدة م ــب أوالً المس ــاركة، يطل ــدم للمش ــي التق ــب ف ــخص يرغ ــدة أن أي ش ــرح بش يُقت

توضيحــات مــن المحكمــة حــول كيفيــة مــلء نمــوذج طلــب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC( قــد تكــون هــذه منظمــة غيــر 

حكوميــة )NGO(، أو ممثــل دينــي أو مجتمعــي، أو محــام، أو أي شــخص آخــر. يمكــن للضحايــا أيًضــا االتصــال بقســم مشــاركة 

المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم )VPRS( والمكاتــب الميدانيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للحصــول علــى المســاعدة ذات 

الصلــة والتدريــب والمزيــد مــن المعلومــات.

من الذي يختار الضحايا الذين يحق لهم المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية والحصول على تعويضات؟

قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــم الذيــن ســيفحصون كل طلــب ويقــررون مــا إذا كان مقــدم الطلــب يحــق لــه المشــاركة 

فــي إجــراءات المحكمــة وفــي أي مراحــل، كمــا يعــود للقضــاة تحديــد المتقدميــن الذيــن يحــق لهــم الحصــول علــى تعويضــات 

فــي حالــة اإلدانــة.

كيف يحدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية من هو المخول بالمشاركة؟

مــن أجــل اتخــاذ قرارهــم، ســيتعين علــى قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن يقــرروا مــا إذا كان مقــدم الطلــب ضحيــة وفًقــا 

لقواعــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. عنــد القيــام بذلــك، ســينظر القضــاة فــي المعاييــر التاليــة:

 ما إذا كان الشخص قد أصيب بأذى؟

األمــر متــروك لقضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتحديــد أنــواع الضــرر التــي ســتؤهل الضحيــة وفًقــا للحالــة المحــددة. ال 

ــاة العاطفيــة والخســارة الماديــة.  ــا المعان يشــمل ذلــك األذى الجســدي الــذي يلحــق بجســد الشــخص فحســب، بــل يشــمل أيًض

ما إذا كان الضرر قد نتج عن ارتكاب إحدى الجرائم المشمولة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟

وهــذا يعنــي أن الشــخص قــد عانــى مــن فعــل واحــد علــى األقــل يصــل إلــى مســتوى اإلبــادة الجماعيــة أو الجرائــم ضد اإلنســانية 

أو جرائــم الحــرب التــي ارتُكبــت بعــد األول مــن تمــوز /يوليــو/ 2002 أو 17 تمــوز /يوليــو/ 2018 فــي قضيــة جريمــة العدوان.

ما إذا كان هناك عالقة سببية واضحة بين الجريمة المزعومة والضرر الذي لحق به؟

هذا يعني أنه يجب أن يكون واضًحا أن الضرر قد نجم عن الجريمة المعنية.

ســيتعين علــى القضــاة أيًضــا أن يقــرروا مــا إذا كان مقــدم الطلــب مؤهــاًل للمشــاركة فــي مرحلــة معينــة مــن اإلجــراءات التــي 

ــم  ــن يحــق له ــا الذي ــد الضحاي ــي تحدي ــة ف ــرة ذات الصل ــن مراحــل اإلجــراءات، ينظــر قضــاة الدائ ــة م ــي كل مرحل ــا. ف يقدمه

ــل  ــة مبكــرة مــن قب ــي مرحل ــا ف ــن كضحاي ــا بالفعــل مؤهلي ــار الضحاي ــم اعتب ــد ت ــا إذا كان ق ــر م المشــاركة. وهذا يشــمل تقري

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يحــق لهــم المشــاركة فــي المرحلــة الجديدة. ســينظر القضــاة أيًضــا فــي أي طلبــات جديــدة تصــل 

خــالل تلــك المرحلــة مــن اإلجــراءات.

فيمــا يلــي المعاييــر التــي ســيأخذها القضــاة فــي االعتبــار عنــد تقريــر مــا إذا كان يمكــن للضحيــة المشــاركة فــي مرحلــة معينــة 

مــن إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة:
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هل الشخص ضحية للحالة التي تتعامل معها الدائرة؟	 

هل يعتبر القضاة أن المصالح الشخصية للضحية قد تأثرت خالل تلك المرحلة من اإلجراءات؟	 

هــل يــرى القضــاة أنــه مــن المناســب للضحيــة تقديــم آرائــه واألمــور التــي تشــغل بالــه فــي تلــك المرحلــة بالــذات 	 

مــن اإلجــراءات.

ما هو الفرق بين الضحية في حالة عامة والضحية عندما يتم النظر في قضايا محددة؟

مرحلــة الحالــة: تبــدأ كل إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بـــ »حالــة عامــة« يحــدد اإلطــار الجغرافــي والزمنــي العــام الــذي 

قــد تتطــور فيــه التحقيقــات والقضايــا المحتملــة ضــد األفــراد.

ــى المحكمــة. قــد تختلــف  ــل قضيتهــم إل ــم تفاصي ــة وتقدي ــك المرحل ــا بالفعــل التواصــل مــع المحكمــة فــي تل يمكــن للضحاي

ــا كبيــرًا اعتمــاًدا علــى مرحلــة اإلجــراءات. خــالل مرحلــة الدراســة األوليــة، ال يــزال المدعــي  احتمــاالت مشــاركة الضحيــة اختالفً

ــة يــدرس مــا إذا كان ســيبدأ التحقيــق أم ال. ــة الدولي العــام للمحكمــة الجنائي

ال توجــد حتــى اآلن أي أوامــر اعتقــال أو اتهامــات مزعومــة ضــد أفــراد معينيــن. فقــط إذا أعلــن المدعــي العــام عــن نيتــه الشــروع 

فــي تحقيــق مــن تلقــاء نفســه )بدافعــه الخــاص(، يمكــن للضحايــا تقديــم آرائهــم بشــأن مثــل هــذا التحقيــق عــن طريــق مــا 

يســمى »اإلقــرارات« إلــى المحكمــة.

بعــد مرحلــة الدراســة األوليــة، وعندمــا يبــدأ التحقيــق فــي حالــة مــا، قــد تتأثــر المصالــح الشــخصية للضحايــا بالقــرارات المتخــذة 

ــرار  ــال، ق ــى ســبيل المث ــك، عل ــد يشــمل ذل ــة. وق ــا إجرائي ــا حقوق ــح الضحاي ــى من ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــاء، والت ــق االدع ــاء تحقي أثن

ــي  ــداء مالحظــات ف ــا بإب ــة الســماح للضحاي ــل هــذه الحــاالت، ســيقرر القضــاة كيفي ــي مث ــق. ف ــام بوقــف التحقي المدعــي الع

اإلجراءات بشــكل عــام، مــن المهــم مالحظــة أنــه أثنــاء تحقيــق االدعــاء فــي حالــة مــا، هنــاك حــاالت قليلــة قــد يــرى فيهــا القضــاة 

أنــه مــن المناســب للضحايــا إبــداء مالحظــات أو إشــراك المحكمــة بطريقــة أخــرى.

ــه تــم  ــا المحــددة: بمجــرد إصــدار أمــر اعتقــال )أو اســتدعاء للمثــول( وتنفيــذه علــى فــرد أو أفــراد )بمعنــى أن مرحلــة القضاي

القبــض عليهــم أو الموافقــة علــى المثــول(، ســتتم متابعــة قضيــة محــددة فيمــا يتعلــق بهــؤالء األفراد. وسيشــمل ذلــك مرحلــة مــا 

قبــل المحاكمــة )حيــث ســتقرر المحكمــة التهــم المحــددة التــي ســتنتقل إلــى المحاكمــة(، والمحاكمــة وربمــا االســتئناف بمجــرد 

إصــدار أوامــر القبــض أو االســتدعاءات للمثــول، ســيكون مــن الممكــن تحديــد الضحايــا الذيــن يقعــون ضمــن تلــك القضايا. ضحايــا 

قضيتــه معينــة هــم أولئــك الضحايــا الذيــن عانــوا نتيجــة للجرائــم المحــددة التــي يُتهــم بهــا المشــتبه فيــه أو المتهــم.

ما الذي يمكن أن يتوقعه الضحية من المشاركة في اإلجراءات؟

مــن خــالل عــرض آرائهــم وشــواغلهم علــى القضــاة، يتــم إعطــاء الضحايــا صوتًــا فــي اإلجــراءات باســتقالل عــن المدعــي العــام. 

سيســاعد هــذا القضــاة فــي الحصــول علــى صــورة واضحــة لمــا حــدث للضحايــا وكيــف عانــوا، والتــي قــد يقــرر القضــاة أخذهــا 

فــي االعتبــار فــي مراحــل معينــة مــن اإلجــراءات. قــد تســاهم مشــاركة الضحايــا بشــكل مفيــد فــي صيــرورة العدالــة. ومــع ذلــك، 

مــن المهــم أن نــدرك أن طــرح اآلراء والشــواغل لــن يــؤدي دائمــا إلــى اتبــاع المحكمــة لرغبــات الضحايــا.

عنــد اتخــاذ القــرار، ســيوازن قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بيــن المصالــح والشــواغل المختلفــة، بمــا فــي ذلــك حقــوق الدفــاع 

ــة  ــة أو القضي ــن فــي المحاكمــات وإعالمهــم بتطــورات الحال ــة مشــاركة ممثليهــم القانونيي ــة. إمكاني ــح المحاكمــة العادل ومصال

تتيــح الفرصــة للضحايــا للقيــام بــدور نشــط فــي اإلجــراءات.

يمكــن أن تكــون هــذه تجربــة تمكيــن للضحايــا الذيــن لــوال ذلــك ســيتركون جانبــا فــي اإلجــراءات كمراقبيــن ســلبيين، علــى الرغــم 

مــن أنهــم ألكثــر تضــررا مــن الجرائــم.

يُمنــح الضحايــا الذيــن يشــاركون فــي اإلجــراءات الفرصــة لعــرض آرائهــم وشــواغلهم علــى المحكمــة، لكنهــم لــن يتلقــوا أي شــكل 

مــن أشــكال التعويــض أو الدفــع مقابــل هــذه المشــاركة.



كـتـيـب الـضـحـايـا  21

خامسا: ما يحتاج الضحية إلى معرفته قبل التقدم للمشاركة؟

األمن والسرية 

ما هي المخاطر عندما تتقدم الضحية للمشاركة؟أ( 

تنطــوي المشــاركة فــي اإلجــراءات الجنائيــة بطبيعتهــا علــى عنصــر مخاطــرة. مــن المهــم أن يكــون مقــدم الطلــب علــى درايــة 

بالمخاطــر التــي قــد تنشــأ نتيجــة لمــلء نمــوذج الطلــب هذا. علــى ســبيل المثــال، هــل مــن الممكــن أن يتــم إبــالغ هويــة مقــدم 

ــذي  ــل الهجــوم ال ــك تفاصي ــب، بمــا فــي ذل ــا مقــدم الطل ــي يدعيه ــم الت ــب، أو غيرهــا مــن المعلومــات المتعلقــة بالجرائ الطل

ينطــوي علــى عنــف جنســي، إلــى الدفــاع و/ أو االدعــاء و/ أو الجمهــور.

ــا لقواعــد المحكمــة، يمكــن عــرض طلبــات المشــاركة علــى المدعــي العــام والدفاع. ومــع ذلــك، فــي  علــى ســبيل المثــال، وفًق

ــى األطــراف فــي  ــل إرســالها إل ــة أوالً قب ــة الضحي معظــم الحــاالت، يتــم حجــب المعلومــات التــي يمكــن أن تكشــف عــن هوي

ــة. ــة الضحي ــم اإلعــالن عــن هوي ــن يت ــة، ل اإلجراءات. فــي ظــل الظــروف العادي

ــا فــي أيــة مخاطــر قــد تنشــأ، وإبــالغ ممثلهــم القانونــي أو قســم  قبــل مــلء نمــوذج الطلــب، يجــب علــى الضحايــا التفكيــر مليً

ــا بالحفــاظ علــى  مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم )VPRS( بشــأن أيــة مخــاوف. باإلضافــة إلــى ذلــك، يُنصــح الضحاي

ــع  ــم م ــد يعــرض تفاعله ــول أو فعــل أي شــيء ق ــب ق ــة وتجن ــة الدولي ــة الجنائي ــوا نمــوذج المحكم ــم أكمل ــة أنه ســرية حقيق

ــن للخطــر. ــة أو اآلخري المحكمــة أو يعــرض الضحي

ــم،  ــا أو غيره ــى الضحاي ــر عل ــن أي خط ــد م ــى الح ــدف إل ــة ته ــا بطريق ــا بالضحاي ــة اتصاله ــة الدولي ــة الجنائي ــتدير المحكم س

ــا  ــا بســرية تامــة. هــذا يعنــي، علــى ســبيل المثــال، أن قســم مشــاركة الضحاي ــواردة مــن الضحاي وســتتعامل مــع المعلومــات ال

وجبــر أضرارهــم )VPRS( يســجل المعلومــات المقدمــة مــن الضحايــا فــي نمــوذج الطلــب فــي قاعــدة بيانــات آمنــة ال يمكــن 

ــة. ــة الدولي ــن المصــرح لهــم مــن المحكمــة الجنائي ــا إال للموظفي الوصــول إليه

ماذا لو شعرت الضحية بالخطر نتيجة التقدم للمشاركة؟ب( 

إذا كان مقدمــو الطلبــات قلقيــن بشــأن أمنهــم أو ســالمتهم )أو ســالمة اآلخريــن( وال يرغبــون فــي إبــالغ معلوماتهــم إلــى الدفــاع 

أو اإلعــالن عنهــا، فيمكنهــم ذكــر هــذه المخــاوف فــي طلبهــم.

ــة  ــراءات لحماي ــرون بإج ــد يأم ــة، وق ــاوف األمني ــذه المخ ــل ه ــتجابة لمث ــا اس ــب اتخاذه ــي يج ــوات الت ــاة الخط ــيقرر القض س

الضحية. علــى ســبيل المثــال، قــد يأمــر القضــاة بعــدم وجــوب االتصــال المباشــر بالضحايــا مــن قبــل المدعــي العــام أو الدفــاع، 

ولكــن فقــط مــن خــالل ممثليهــم القانونييــن.

إذا كان لــدى مقــدم الطلــب الضحيــة قلــق أمنــي حــاد نتيجــة للتعامــل مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يجــب عليه/هــا االتصــال 

علــى الفــور بممثلــه القانونــي أو مكتــب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC( الميدانــي لبلــد الحالــة المعنيــة، أو قســم مشــاركة 

 vprs.information@icc-cpi.int :علــى)VPRS( المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم

التمثيل القانوني

هل الضحايا بحاجة إلى ممثل قانوني؟أ(أ

ــام المحكمــة  ــض أم ــق بالمشــاركة أو إجــراءات التعوي ــا يتعل ــي فيم ــل قانون ــن ممث ــى مســاعدة م ــا الحصــول عل يحــق للضحاي

الجنائيــة الدولية. اإلجــراءات الجنائيــة معقــدة ومــن مصلحــة الضحيــة الحصــول علــى المشــورة القانونيــة والتمثيــل المناســبين.
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للضحايــا الحريــة فــي اختيــار ممثلهــم القانونــي، الــذي يجــب أن يكــون شــخًصا يتمتــع بخبــرة ال تقــل عــن عشــر ســنوات كمحــاٍم 

جنائــي أو قــاٍض أو مــدع عــام، وأن يجيــد إحــدى لغــات العمــل فــي المحكمــة )اإلنجليزيــة أو الفرنســية(.

ــن  ــة بالمحامي ــر قائم ــن خــالل توفي ــي م ــل قانون ــى ممث ــور عل ــي العث ــا ف ــة الضحاي ــة الدولي ــة الجنائي ــم المحكم  سيســاعد قل

المؤهليــن. يوجــد أيًضــا المكتــب العمومــي لمحامــي المجنــي عليهــم )داخــل المحكمــة والــذي ســيكون متاًحــا لتقديــم الدعــم 

للمحامــي الــذي اختــاره الضحايــا و/ أو لتقديــم المســاعدة القانونيــة للضحايــا مباشــرة. يتــم شــرح مهــام هــذا المكتــب أدنــاه.

هل يحق لكل ضحية أن يمثلها ممثل قانوني من اختيارها؟ب(أ

عندمــا يكــون هنــاك العديــد مــن الضحايــا يشــاركون فــي قضيــة مــا، يجــوز للدائــرة أن تطلــب تمثيــل الضحايــا مــن قبــل نفــس 

الممثــل القانونــي أو فريــق الممثلين. وهــذا مــا يســمى »التمثيــل القانونــي المشــترك«، والغــرض منــه هــو المســاعدة فــي جعــل 

اإلجــراءات أكثــر كفاءة. عنــد تنظيــم التمثيــل القانونــي المشــترك، ســتؤخذ المصالــح المتمايــزة للضحايــا باالعتبــار.

إذا كان الضحايــا ألي ســبب غيــر قادريــن علــى تنظيــم أنفســهم بهــذه الطريقــة واختيــار ممثــل قانونــي مشــترك، يجــوز للقضــاة 

ــة،  ــم المحكم ــار قل ــن اختي ــن ع ــا راضي ــن الضحاي ــم يك ــك. إذا ل ــام بذل ــة القي ــة الدولي ــة الجنائي ــم المحكم ــن قل ــوا م أن يطلب

فيجــوز لهــم أن يطلبــوا مــن الدائــرة إعــادة النظــر فيــه. الضحايــا الذيــن يفضلــون عــدم االنضمــام إلــى ضحايــا آخريــن فــي نفــس 

المجموعــة، علــى ســبيل المثــال ألنهــم يعتقــدون أن مصالحهــم يجــب أن يتــم تمثيلهــا بشــكل منفصــل بســبب تضــارب المصالــح، 

يمكنهــم أيًضــا أن يطلبــوا مــن الدائــرة مراجعــة هــذا القــرار.

ماذا لو كان الضحية ال يستطيع تحمل تكاليف ممثل قانوني؟ج(أ

علــى الرغــم مــن محدوديــة مــوارد المحكمــة للمســاعدة القانونيــة، قــد تكــون المحكمــة قــادرة علــى تقديــم المســاعدة الماليــة 

للضحايــا الذيــن يفتقــرون إلــى المــوارد الماليــة لدفــع أتعــاب ممثليهــم القانونييــن.

يمكــن للضحايــا الذيــن ليــس لديهــم ممثــل قانونــي أن يســتفيدوا أيًضــا مــن المســاعدة القانونيــة التــي يقدمهــا مكتــب المستشــار 

العــام للضحايــا والتــي تقــدم مجانـًـا.

ما هو دور المكتب العمومي لمحامي المجني عليهم ))VCPO(؟د(أ

يوفــر المكتــب العمومــي لمحامــي المجنــي عليهــم ) الدعــم والمســاعدة للضحايــا والممثليــن القانونييــن للضحايــا، بمــا فــي ذلــك، 

عنــد االقتضــاء، البحــث والمشــورة القانونيتيــن؛ والمثــول أمــام الدائــرة فيمــا يتعلــق بقضايــا محددة. وقــد تمثــل أيًضــا ضحيــة أو 

مجموعــة مــن الضحايــا فــي إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

يعمــل المكتــب العمومــي لمحامــي المجنــي عليهــم )كمكتــب مســتقل. ال يتلقــى أعضــاء المكتــب تعليمــات مــن أي شــخص 

فيمــا يتعلــق بســلوك تمثيــل الضحايــا. هــذا االســتقالل هــو شــرط أساســي لالضطــالع بواليتــه المتمثلــة فــي مســاعدة الممثليــن 

ــوع  ــب بالعمــل دون التعــرض لضغــوط مــن أي ن ــم. وهــو يســمح للمكت ــا وتمثيله ــا و/ أو مســاعدة الضحاي ــن للضحاي القانونيي

ــا وممثليهــم القانونييــن. ويحافــظ علــى العالقــة المتميــزة بيــن الضحاي

يمكن االتصال بـ OPCV على العنوان التالي:

)OPCV( مكتب المستشار العام للضحايا 

ص. ب 19519

 2500 سم الهاي- هولندا

 الهاتف: 8108 70515 )0( 31+ /8515 70515 )0( 31+

 الفاكس: 8855 70515 )0( 31+

OPCV@icc-cpi.int :البريد اإللكتروني

mailto:OPCV%40icc-cpi.int?subject=
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عملية التقديم

ما هو الغرض من استمارة الطلب؟أ(أ

الغــرض مــن اســتمارات طلــب الضحيــة هــو جمــع معلومــات كافيــة مــن كل متقــدم ضحيــة فــرد لتمكيــن القضــاة مــن تقريــر مــا 

ــا  إذا كان مقــدم الطلــب يحــق لــه المشــاركة فــي اإلجــراءات و/ أو طلــب تعويضــات. ال يــؤدي اســتكمال نمــوذج الطلــب تلقائيً

إلــى الســماح لمقــدم الطلــب بالمشــاركة فــي اإلجــراءات أو الحصــول علــى تعويضــات.

من أين يمكن الحصول على استمارة طلب المشاركة والتعويضات؟ب(أ

يمكــن طلــب اســتمارات التقديــم مــن قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم )VPRS(، التفاصيــل لالتصــال موضحــة فــي 

هــذا الكتيب. لطــرح أســئلة حــول النمــوذج أو كيفيــة إكمالــه، أو للحصــول علــى نمــاذج أخــرى ذات صلــة، أو للســؤال عــن أفضــل 

طريقــة لتســليم النمــاذج المكتملــة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC(، يرجــى االتصــال قســم مشــاركة المجنــي عليهــم 

وجبــر أضرارهــم )VPRS( باســتخدام تفاصيــل االتصــال الــواردة فــي هــذا الكتيــب عــن طريــق الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي.

يرجى مالحظة أن نموذج الطلب وعملية الطلب، باإلضافة إلى هذا الكتيب، مجانية.

أين يجب على الضحية تقديم نموذج طلب مكتمل؟ج(أ

ــة أو  ــال نســخة مــن بطاقــة الهوي ــة، علــى ســبيل المث ــع المســتندات المصاحب ــة وجمي ــات المكتمل يجــب إرســال نمــاذج الطلب

أي شــكل آخــر مــن أشــكال التعريــف، إلــى قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم )VPRS( فــي المحكمــة الجنائيــة 

ــة بإحــدى الوســائل الموضحــة فــي هــذا الكتيــب. الدوليــة )ICC( أو إلــى المكاتــب الميداني

كيف يمكن للمكاتب الميدانية للمحكمة الجنائية الدولية المساعدة؟د(أ

ــع  ــات الالزمــة لتوزي ــات، واتخــاذ الترتيب ــم نمــاذج الطلب ــة تقدي ــة الدولي ــة التابعــة للمحكمــة الجنائي ــب الميداني يمكــن للمكات

نمــاذج الطلبــات وجمعهــا، وتقديــم المشــورة بشــأن مــكان العثــور علــى المســاعدة فــي اســتكمال نمــاذج الطلبــات. وللمحكمــة 

ــا مكاتــب ميدانيــة فــي أوغنــدا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وســاحل  الجنائيــة الدوليــة حاليً

العــاج وجورجيــا ومالــي.

ماذا سيحدث للطلبات التي يتم إرسالها إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ (أ

ــتالم  ــى اس ــيرة إل ــة، مش ــل الضحي ــة أو ممث ــراًرا للضحي ــتقدم إق ــا س ــا، فإنه ــة طلبً ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم ــرد أن تتلق بمج

ــد التواصــل مــع المحكمــة. إذا  ــب اســتخدامه عن ــى مقــدم الطل ــذي يجــب عل ــم التســجيل ال ــرار رق ــب. ســيوفر هــذا اإلق الطل

ــم الطلــب بنجــاح. ــد بمجــرد تقدي ــى رقــم التســجيل فــي صفحــة التأكي ــر اإلنترنــت، فســيتم اإلشــارة إل ــم الطلــب عب ــم تقدي  ت

 يرجى مالحظة رقم التسجيل هذا ألنه لن يتم إرسال رسالة تأكيد أخرى إلى مقدم الطلب عبر اإلنترنت.

إذا أرســل مقــدم الطلــب معلومــات إضافيــة إلــى المحكمــة، يجــب عليه/هــا اإلشــارة إلــى هــذا الرقــم المرجعــي لضمــان تحديــث 

ــة لجريمــة تخضــع الختصــاص  ــب ضحي ــا إذا كان مقــدم الطل ــرة م ــي الوقــت المناســب، ســتقرر الدائ ــح. ف ــه بشــكل صحي طلب

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومــا إذا كان مقــدم الطلــب يحــق لــه المشــاركة فــي اإلجــراءات.

ســيتم إبــالغ قــرار القضــاة علــى الفــور إلــى الضحايــا أو إلــى ممثلهــم القانونــي إذا كان لديهــم ممثــل. تســتغرق عمليــة تقديــم 

ــا، وقــد يســتغرق األمــر بعــض الوقــت قبــل أن تتخــذ الدائــرة قــراًرا بشــأن طلــب الضحيــة. الطلبــات وقتً

هل يتعين على الضحية الدفع مقابل التقدم بطلب للمشاركة في اإلجراءات أو تقديم مطالبة للحصول على تعويضات؟و(أ

ــة  ــة. ال تتقاضــى المحكمــة الجنائي ــة التقديــم للمشــاركة فــي اإلجــراءات أو طلــب التعويضــات مجاني ال، نمــاذج الطلــب وعملي

الدوليــة )ICC( أيــة رســوم فــي أي مرحلــة مــن مراحــل عمليــة التقديــم.
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من يجب أن يمأل استمارات الطلب؟ز(أ

يجــب علــى أي فــرد أو منظمــة عانــى مــن ضــرر نتيجــة إحــدى الجرائــم التــي تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ويرغــب فــي المشــاركة فــي إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة و/ أو طلــب تعويضــات، اســتخدام نمــوذج الطلب وإرســاله. من 

المهــم مالحظــة أن عمليــة التقديــم فردية. علــى ســبيل المثــال، إذا رغــب أفــراد مختلفــون فــي العائلــة فــي التقــدم للمشــاركة 

فــي اإلجــراءات، يحتــاج كل فــرد مــن أفــراد األســرة إلــى إكمــال نمــوذج الطلــب والتوقيــع عليــه بشــكل فــردي.

يمكن تقديم استمارات الطلب عن طريق:

 الضحية التي تسعى للمشاركة في اإلجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية.	 

الضحية التي تطالب بالتعويضات.	 

الضحية التي تسعى إلى المشاركة في اإلجراءات والتعويضات.	 

ــع 	  ــة تمن ــه إعاق ــاًل، أو لدي ــة طف ــد يكــون منظمــة، إذا كان الضحي ــة أو ق ــة عــن الضحي ــذي يتصــرف نياب الشــخص ال

ــة مــن التصــرف بنفســه. الضحي

 الشــخص الــذي يتصــرف نيابــة عــن الضحيــة بموافقتهــا، والــذي يتــم التعبيــر عنــه مــن خــالل توقيــع الضحيــة علــى 	 

الصفحــة األولــى مــن النمــوذج )انظــر للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل أدنــاه(.

المحكمة الجنائية الدولية - عملية تقديم طلبات الضحية:

 يتم إبالغ الضحايا بحقوقهم وكيفية التقدم للمشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.	 

ــراد 	  ــة و/ أو األف ــة الدولي ــا بمســاعدة موظفــي المحكمــة الجنائي ــات ويكملونه ــى نمــاذج الطلب ــا عل  يحصــل الضحاي
ــة. ــة الدولي ــي دربتهــم المحكمــة الجنائي والمنظمــات الت

ــر الرئيســي أو 	  ــي المق ــر أضرارهــم )VPRS( ف ــم وجب ــي عليه ــى قســم مشــاركة المجن ــم إل ــا طلباته ــدم الضحاي  يق
ــي. ــب الميدان المكت

ــوان 	  ــى عن ــم مرجعــي إل ــب برق ــدم الطل ــزود مق ــا وي ــا والتعويضــات )VPRS( طلبً ــب مشــاركة الضحاي  يتلقــى مكت
ــر اإلنترنــت،  ــات عب ــل القانونــي، إذا كان مقــدم الطلــب قــد عيــن واحــًدا، بالنســبة للطلب االتصــال المقــدم أو الممث

يظهــر الرقــم علــى صفحــة الويــب عنــد تقديــم الطلــب بنجــاح. 

يقــوم قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم )VPRS( بتقديــم الطلب إلــى القضاة. يراجــع القضــاة ويقررون 	 
مــا إذا كانــت الضحيــة تنــدرج فــي نطــاق الحالــة أم ال، ويتــم إخطــار مقــدم الطلــب بالقرار.

 إذا كان الضحية مفوضا بالمشاركة، فيحق له تقديم آرائه ومخاوفه أثناء اإلجراءات من خالل ممثله القانوني.	 

ما هو دور الشخص الذي يتصرف نيابة عن الضحية؟ح(أ

ــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نيابــة عــن الضحيــة فــي إحــدى الظــروف المذكــورة أعــاله، فإنــه/ا  عندمــا يقــدم شــخص طلبً

يقــدم طلبًــا بــدالً مــن الضحيــة، وأي تأثيــر قانونــي لتقديــم النمــوذج ســوف يعــود بالفائــدة علــى الضحيــة. ســتعتبر المحكمــة أن 

الطلــب قــد تــم تقديمــه بشــكل صحيــح طالمــا:

تم توفير التفاصيل ذات الصلة في نموذج الطلب 	 

 قام الشخص الذي يتصرف نيابة عن الضحية بالتوقيع على استمارة الطلب 	 

 إذا كان الضحية بالًغا وقادًرا على فهم هذه العملية، قد وقع على النموذج 	 

 تم تقديم إثبات الهوية من قبل الضحية والشخص الذي يتصرف نيابة عن الضحية	 

تم تقديم إثبات العالقة بين الضحية والشخص الذي يتصرف نيابة عنه	 

 إذا كانت الضحية منظمة، يتم تقديم إثبات على قدرة الشخص التمثيلية لـلمنظمة	 
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ما هو دور الشخص الذي يساعد الضحية؟ (أ

عندمــا تقــوم الضحيــة أو شــخص يتصــرف نيابــة عنهــا بتعبئــة نمــوذج الطلــب هــذا، قــد يتــم مســاعدتهم مــن قبــل شــخص آخــر 

ســيكون هــذا هــو الحــال. علــى ســبيل المثــال، إذا كان الضحيــة أو الشــخص الــذي يتصــرف نيابــة عــن الضحيــة غيــر قــادر علــى 

القــراءة أو الكتابــة. توجــد فــي اســتمارات الطلــب أســئلة تتطلــب معلومــات عــن الشــخص الــذي يســاعد الضحيــة.

ال يتمتــع الشــخص الــذي يســاعد الضحيــة فــي مــلء اســتمارة الطلــب بوضــع قانونــي فــي اإلجــراءات، وال يُعتبــر ممثــالً لمقــدم 

الطلــب الضحيــة، أو يحــق لــه التصــرف نيابــة عــن الضحيــة فــي تقديــم الطلــب إلــى المحكمــة.

ما هي اللغات التي يمكن ملء استمارة الطلب بها؟ي(أ

ــى  ــن عل ــجيع المتقدمي ــم تش ــية. يت ــة والفرنس ــة: اإلنجليزي ــي المحكم ــل ف ــي العم ــة لغت ــة الدولي ــة الجنائي ــتخدم المحكم تس

ــة أو  ــة اإلنجليزي ــوذج باللغ ــم نم ــى تقدي ــادر عل ــر ق ــب غي ــدم الطل ــن. إذا كان مق ــن إن أمك ــن اللغتي ــدى هاتي ــتخدام إح اس

الفرنســية، ويرغــب فــي تقديــم نمــوذج الطلــب بلغــة أخــرى، فمــن المستحســن االتصــال أوالً قســم مشــاركة المجنــي عليهــم 

ــورة. ــى المش ــول عل ــة للحص ــي ذي الصل ــب الميدان ــم )VPRS( أو المكت ــر أضراره وجب

كيف يمكن للضحية معرفة ما حدث للطلب؟ك(أ

 )VPRS( لمعرفــة حالــة الطلــب، يمكــن للضحيــة أو ممثلــه القانونــي االتصــال قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم

فــي الهــاي أو فــي المكتــب الميدانــي، وطلــب تحديــث الحالة. ســيكون رقــم التســجيل الــذي تــم توفيــره عنــد التقديــم مفيــدا 

جــدا فــي هــذه المرحلــة للمتابعــة الســريعة.

ما الذي يتعين على الضحية فعله لسحب الطلب؟ل(أ

يجــب علــى الضحيــة التــي ترغــب فــي ســحب الطلــب فــي أي وقــت إبــالغ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بذلــك عــن طريــق االتصال 

بقســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم )VPRS( فــي الهــاي أو بالمكتــب الميدانــي بإحــدى الوســائل الموضحــة فــي 

هــذا الكتيــب. للضحيــة الحــق فــي حريــة اختيــار ســحب الطلــب فــي أي مرحلــة مــن مراحــل اإلجــراءات.

يجــب أن يكــون طلــب ســحب الطلــب كتابيًــا ويجــب أن يشــير إلــى أســباب الســحب. يجــب علــى الضحيــة أيًضــا التوقيــع علــى 

الرســالة الكتابيــة وتقديــم نســخة مــن وثيقــة الهويــة الخاصــة بــه. قــد يتابــع قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم 

)VPRS( الطلــب للتأكــد مــن أن الضحيــة تتخــذ قــراًرا مســتنيرًا قبــل االنســحاب.

ماذا يحدث إذا تم رفض طلب المشاركة؟م(أ

إذا تــم رفــض طلــب للمشــاركة مــن قبــل الدائــرة ألي ســبب مــن األســباب، يتــم إخطــار مقــدم الطلــب مــن قبــل مكتــب مشــاركة 

الضحايــا والتعويضــات. إذا اعتبــر الضحيــة أن الطلــب قــد تــم رفضــه عــن طريــق الخطــأ وكان لديــه معلومــات إضافيــة لتقديمهــا 

والتــي قــد تؤثــر علــى حالــة المشــاركة، يحــق للضحيــة التقــدم مــرة أخــرى.

ماذا يحدث إذا تم تقديم طلبات كاذبة أو احتيالية إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ن(أ

تم وضع العديد من الضمانات لمنع تقديم الطلبات الزائفة أو االحتيالية. تشمل بعض الضمانات ما يلي:

 إثبات الهوية.	 

 القرابة )إن أمكن( 	 

 التوقيع 	 

 التماسك الداخلي للسرد.	 

ســيتم النظــر فــي مجملهــا مــن قبــل القضــاة عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كان مــن حــق الضحيــة المشــاركة فــي إجــراءات 

ــى تعويضــات. ــة أو الحصــول عل ــة الدولي المحكمــة الجنائي
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بمجرد قبول الضحية كمشارك في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية

ماذا يحدث بمجرد السماح للضحية بالمشاركة؟أ(أ

ــم إخطــار  ــي. يت ــا القانون ــل ممثله ــة مــن قب ــي القضي ــى التطــورات ف ــا عل ــة بالمشــاركة، ســيتم اطالعه بمجــرد الســماح للضحي

ــة،  ــق المهم ــد جلســات االســتماع، والوثائ ــك مواعي ــي ذل ــا ف ــن مراحــل اإلجــراءات، بم ــة م ــي كل مرحل ــة بالتطــورات ف الضحي

وقــرارات المحكمــة، وأي اســتئناف. يتم إرســال هــذه اإلخطــارات إلــى الممثــل القانونــي للضحايــا الــذي ســيكون مســؤوالً عــن 

ــا وجمــع آرائهــم ومخاوفهــم. ــى الضحاي نقــل هــذه المعلومــات إل

ــة أو قســم  ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي ــب الميداني ــة مــن المكات ــى المعلومــات ذات الصل ــا الحصــول عل ــا أيًض يمكــن للضحاي

ــر أضرارهــم )VPR( فــي أي وقــت. ــي عليهــم وجب مشــاركة المجن

بمجــرد انتقــال اإلجــراءات إلــى مرحلــة جديــدة، ال يتعيــن علــى الضحيــة إكمــال طلــب جديــد، حيــث ســتنظر المحكمــة تلقائيًــا 

فيمــا إذا كان يحــق لــه المشــاركة فــي المرحلــة الجديــدة. يتــم إخطــار الضحايــا وفًقــا لذلــك مــن خــالل ممثليهــم القانونييــن.

هل يتعين على الضحايا السفر إلى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا؟ب(أ

ــا فــي اإلجــراءات  ــا الســفر إلــى المحكمــة إذا لــم يرغبــوا فــي ذلــك. تتــم مشــاركة الضحاي بشــكل عــام، ال يتعيــن علــى الضحاي

بشــكل عــام مــن خــالل ممثــل قانونــي يســافر مــن مــكان إقامــة الضحايــا إلــى المحكمــة ويعــرض آرائهــم وشــواغلهم فــي قاعــة 

المحكمــة. بالنســبة للضحايــا الذيــن يشــاركون فــي اإلجــراءات ويرغبــون فــي القــدوم إلــى الهــاي، ال تســتطيع المحكمــة بشــكل 

عــام تغطيــة تكاليــف ســفرهم، ولكنهــا قــد تكــون قــادرة علــى تقديــم بعــض أشــكال الدعــم فــي ظــروف اســتثنائية.

هل هناك حدود زمنية للمشاركة في مختلف مراحل اإلجراءات؟ج(أ

ــن  ــا الذي ــى الضحاي ــك، يجــب عل ــة. لذل ــة الدولي ــام المحكمــة الجنائي ــا باإلجــراءات أم ــا وثيًق ــات المشــاركة مرتبطــة ارتباطً طلب

يرغبــون فــي التقــدم للمشــاركة فــي اإلجــراءات القضائيــة ضــد المتهــم أن يقدمــوا طلباتهــم قبــل وقــت كاٍف لكــي ينظــر القضــاة 

فيمــا إذا كان يمكنهــم المشــاركة.

بشــكل عــام، يمكــن للضحايــا التقــدم بطلــب للمشــاركة فــي قضيــة خــالل مرحلــة مــن بضعــة أشــهر تبــدأ بعــد وقــت قصيــر مــن 

المثــول األولــي للشــخص )األشــخاص( الخاضــع لإلجــراءات أمــام الدائــرة التمهيديــة قبــل المحاكمــة.

إذا تــم تأكيــد التهــم الموجهــة ضــد الشــخص )األشــخاص( بعــد تأكيــد جلســة االســتماع، يمكــن للضحايــا االســتمرار فــي التقــدم 

بطلــب للمشــاركة فــي اإلجــراءات حتــى بــدء االســتماع إلــى األدلــة فــي المحاكمــة.

يجــب علــى المتقدميــن أن يضعــوا فــي اعتبارهــم أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحتــاج إلــى وقــت كاٍف لمعالجــة الطلــب. إذا 

تأخــر مقــدم الطلــب فــي تقديــم اســتمارة الطلــب، قــد ال يتــم النظــر فــي طلبــه.



كـتـيـب الـضـحـايـا  27

سادسا: تعليمات حول كيفية استكمال استمارة طلب المشاركة

عند ملء نموذج الطلب، يرجى مالحظة ما يلي:

 يجــب علــى كل شــخص يتقــدم للمشــاركة فــي إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو يطلــب تعويضــات أن يمــأل 	 

اســتمارة طلــب منفصلــة.

 يرجــى مــلء اســتمارة طلــب المشــاركة و/ أو التعويضــات علــى أكمــل وجــه ممكــن. إذا لــم يتــم الــرد علــى بعــض 	 

األســئلة، أو لــم يتــم الــرد بشــكل كامــل، فســيتم النظــر فــي الطلــب علــى الفــور، وقــد تحتــاج المحكمــة إلــى العــودة 

إلــى مقــدم الطلــب للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات، ممــا يــؤدي إلــى إبطــاء العمليــة.

 قــد تكــون المســاحة المتوفــرة فــي النمــوذج لكتابــة اإلجابــات علــى بعــض األســئلة غيــر كافيــة. إذا كانــت هنــاك 	 

حاجــة إلــى مســاحة أكبــر، فيرجــى المتابعــة علــى ورقــة منفصلــة وإرفاقهــا باســتمارة الطلــب ووضــع اســم مقــدم 

الطلــب أو األحــرف األولــى منــه فــي كل صفحــة إضافيــة.

 يرجــى طباعــة اإلجابــات أو كتابتهــا بوضــوح شــديد، حتــى تتمكــن المحكمــة مــن فهــم كل مــا هــو مــدرج فــي الطلب. 	 

ــم الرصــاص، حيــث يمكــن مســح  ــر بــدالً مــن قل ــم الحب ــا، فيرجــى اســتخدام قل إذا تــم مــلء نمــوذج الطلــب يدويً

الكتابــة بقلــم الرصــاص بســهولة، وقــد يكــون مــن الصعــب قراءتــه.

 يجــب أن يتــم التوقيــع علــى الطلــب مــن قبــل الضحيــة وأيًضــا مــن قبــل الشــخص الــذي يتصــرف نيابــة عــن الضحيــة 	 

ــة،  ــن الكتاب ــة م ــن الضحي ــة ع ــب نياب ــدم الطل ــذي يق ــخص ال ــة أو الش ــن الضحي ــم يتمك ــد. إذا ل ــاك أح إذا كان هن

فيمكنهــم عمــل عالمــة شــخصية بطريقــة أخــرى. إذا كان الحبــر متوفــرا، فيمكنهــم وضــع بصمــة إبهامهــم فــي المربــع. 

وإال يمكنهــم عمــل عالمــة أخــرى خاصــة بهــم، مثــل رســم عالمــة صليــب أو عالمــة أخــرى بقلــم الحبــر. 

 يرجــى تحديــد مربــع التذكيــر فــي نهايــة النمــوذج، حيــث يعمــل هــذا كتذكيــر لتضميــن جميــع المســتندات الالزمــة 	 

الســتكمال الطلــب.

 إذا تقــدم الضحيــة بطلــب اســتخدام نمــوذج طلــب عبــر اإلنترنــت، فيرجــى مالحظــة أنــه ال يمكــن تقديــم نمــوذج 	 

الطلــب مــا لــم يتــم مــلء جميــع المعلومــات المطلوبــة. ويشــمل ذلــك تحميــل نســخة مــن وثيقــة الهويــة باإلضافــة 

إلــى نســخة مــن المســتند مــع توقيــع الضحية عليــه.

المستندات المرسلة مع الطلب:

عنــد تقديــم نمــوذج الطلــب، يُطلــب مــن المتقدميــن تقديــم نســخ مصــورة مــن مســتندات معينــة، مثــل إثبــات الهويــة، وأيضــا 

إثبــات القرابــة إذا كانــوا يدعــون ضــرر أحــد أفــراد األســرة. مطلــوب إثبــات الهويــة لــكل طلــب ضحيــة حتــى يتــم اعتبــاره كامــالً.

إذا كان لــدى مقــدم الطلــب أي مســتند آخــر غيــر مطلــوب علــى وجــه التحديــد، ولكــن يعتقــد مقــدم الطلــب أنــه قــد يكــون 

ذا صلــة بالطلــب، مثــل ســجالت الطــب الشــرعي أو الطبــي أو الشــرطة أو المحكمــة، والصــور، واألفــالم، ومــا إلــى ذلــك، يرجــى 

إرفــاق نســخة مــع الطلــب. 

يجب على المتقدمين عدم إرسال المستندات األصلية، فقط نسخ مصورة.
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سابعا: االتصال بمقر المحكمة الجنائية الدولية

:)VPRS( قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم

المحكمة الجنائية الدولية

)VPRS( قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم

ص.ب. 19519، 2500 الهاي CM  هولندا

فاكس: 00 91 70515 )0( 31+

هاتف: 55 95 70515 )0( 31+

vprs.information@icc‐cpi.int :البريد اإللكتروني

المكاتب الميدانية للمحكمة الجنائية الدولية:

المكتب الميداني للمحكمة الجنائية الدولية في كمباال، أوغندا

ص.ب 72735 كمباال

هاتف: 706062 2 77 )0( 256 +

المكتب الميداني للمحكمة الجنائية الدولية في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

هاتف: 829788021 )0( 243+ أو 829788022 )0( 243+

مكتب ICC الميداني في بانغي، جمهورية إفريقيا الوسطى

هاتف: 26 34 30 72 )0( 236+

المكتب الميداني للمحكمة الجنائية الدولية في أبيدجان، كوت ديفوار

هاتف: 2634 67 59 )0( 225 +

مكتب ICC الميداني في تبليسي، جورجيا

هاتف: 038 591227 )0( 995 +

مكتب ICC الميداني في باماكو، مالي

هاتف: 83 60 61 71 )0( 223 +

يمكــن الحصــول علــى نمــاذج الطلبــات المتعلقــة بمشــاركة الضحيــة و/ أو التعويضــات مــن قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر 

أضرارهــم ) VPRS( مــن خــالل القنــوات المذكــورة أعاله. يمكــن أيًضــا الحصــول علــى هــذه النمــاذج مــن المكاتــب الميدانيــة 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لضحايــا البلــدان المعنيــة.

ــة  ــة الدولي ــل المحكمــة الجنائي ــم توفيرهــا مــن قب ــة يت ــة الدولي ــات المحكمــة الجنائي ــع نمــاذج وكتيب يرجــى مالحظــة أن جمي

ــا. مجانً

http://vprs.information@icc-cpi.int
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ثامنا: شرح المصطلحات المستخدمة في هذا الكتيب

المتهــم: فــرد متهــم مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ أي أنــه شــخص تــم تأكيــد تهمــه أو أكثــر بحقــه مــن قبــل قضــاة 	 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة شــكواه.

مقــدم الطلــب: الفــرد الــذي يتقــدم بطلــب إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يطلــب الســماح لــه بالمشــاركة فــي إجــراءات 	 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

 القضية: إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية صدرت فيها مذكرة توقيف تتعلق بفرد أو أفراد معينين.	 

ــة 	  ــة أو قضي ــن لحال ــة المعيني ــة الدولي ــة الجنائي ــاة المحكم ــن قض ــة م ــن أو مجموع ــن تكوي ــارة ع ــرة عب ــرة: الدائ الدائ

معينة. علــى ســبيل المثــال، تــم إحالــة حالــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وليبيــا، وجمهوريــة مالــي، وجورجيــا، إلــى 

الدائــرة التمهيديــة األولــى، وتــم إحالــة الحالــة فــي أوغنــدا، ودارفــور، وكينيــا، وســاحل العــاج ، وأفغانســتان، وبورونــدي إلــى 

الدائــرة التمهيديــة الثانيــة.

ــة ، 	  ــرة التمهيدي ــر: الدائ ــة مــن ثــالث دوائ ــة الدولي ــر المحكمــة الجنائي ــر: مكاتــب القضــاة وموظفيهــم. تتكــون دوائ الدوائ

ــرة االســتئناف. ــة ، ودائ ــرة االبتدائي والدائ

ممثــل قانونــي مشــترك: فــي حالــة وجــود العديــد مــن الضحايــا، قــد تطلــب الدائــرة مــن الضحايــا اختيــار ممثــل قانونــي 	 

يمثلهــم بشــكل جماعــي، مــن أجــل جعــل اإلجــراءات أكثــر فعاليــة. يشــار إلــى هــذا الشــخص كممثــل قانونــي مشــترك.

الممثــل القانونــي: المحامــي الــذي يمثــل ضحيــة أو شــخص متهــم أمــام المحكمــة، يجــب أن يتمتــع المحامــي بخبــرة 10 	 

ســنوات علــى األقــل كمحــام جنائــي أو قــاض أو مــدع عــام ويتحــدث اإلنجليزيــة أو الفرنســية بطالقــة.

الدفاع: يتكون الدفاع من المتهم ومستشاره القانوني.	 

الضحيــة ذات الوضــع المــزدوج: يســتخدم مصطلــح »الوضــع المــزدوج« لوصــف الضحيــة المفــوض بالمشــاركة فــي اإلجراءات 	 

والــذي تــم اســتدعاؤه أيًضــا للعمــل كشــاهد مــن قبــل االدعــاء أو الدفــاع أو الممثــل القانونــي للضحايــا أو الدائــرة. إذا تــم 

اســتدعاء الضحيــة مــن قبــل أحــد األطــراف، فســيكون للضحيــة أيًضــا ميــزة طلــب المشــورة مــن ممثلهــا القانونــي بشــأن 

قضايــا مثــل تدابيــر الحمايــة قبــل الموافقــة علــى اإلدالء بشــهادتها فــي قاعــة المحكمــة.

جلســة االســتماع: الجلســة التــي تعقــد قبــل إصــدار الحكــم، تكــون لغــرض البــت فــي قضايــا القانــون، أحيانـًـا بــإدالء الشــهود 	 

بشــهاداتهم، وعــادة مــا يتضمــن ســؤااًل محــدًدا.

االختصــاص القضائــي: ســلطة المحكمــة للنظــر فــي القضيــة وإعــالن الحكــم. انظــر الجــزء األول مــن هــذا الكتيــب للحصــول 	 

علــى وصــف الختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

الممثــل القانونــي للضحايــا: الممثــل القانونــي المعيــن للتفاعــل نيابــة عــن الضحايــا، ويمكــن أن يكــون مــن خــارج المحكمــة 	 

.)OPCV( الجنائيــة الدوليــة أو عضــًوا فــي قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم

المكتب العمومي لمحامي المجني عليهم )OPCV(: راجع صفحة 22.	 

مكتــب المدعــي العــام )OTP(: تتمثــل واليــة المكتــب فــي تلقــي وتحليــل اإلحــاالت واالتصــاالت مــن أجــل تحديــد مــا إذا 	 

كان هنــاك أســاس معقــول للتحقيــق وإجــراء التحقيقــات فــي اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب 

وجريمــة العــدوان، ومحاكمــة األشــخاص المســؤولين عــن ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم. مكتــب المدعــي العــام هــو جهــاز 

مســتقل مــن أجهــزة المحكمــة.
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الشــخص الــذي يتصــرف نيابــة عــن الضحيــة: الشــخص الــذي يقــدم طلبًــا للمشــاركة و/ أو التعويــض إلــى المحكمــة الجنائيــة 	 

ــا غيــر القادريــن علــى تقديــم الطلــب بأنفســهم )علــى  ــة الضحاي الدوليــة نيابــة عــن الضحيــة. قــد يحــدث هــذا فــي حال

ســبيل المثــال األطفــال أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي تؤثــر علــى قدرتهــم علــى تقديــم طلــب(، أو الضحايــا الذيــن يفضلــون 

مطالبــة شــخص آخــر بتقديــم طلــب نيابــة عنهــم ولديهم حريــة منــح موافقتهــم لشــخص آخــر للقيــام بذلــك.

مســاعدة الشــخص: الشــخص الــذي يســاعد الضحيــة ببســاطة فــي مــلء االســتمارة. قــد يكون هــذا وســيطًا أو منظمــة مجتمع 	 

مدنــي أو ممثــل قانونــي أو أي شــخص مألــوف للضحية. الشــخص الــذي يســاعد الضحيــة ليــس لديــه القــدرة علــى تمثيــل 

الضحيــة. الشــخص الــذي يســاعد الضحيــة ببســاطة يســاعدها علــى فهــم نمــوذج الطلــب وإكمالــه بشــكل صحيــح. الشــروع 

ــه فــي نظــام رومــا األساســي: يمكــن  ــادرة مــن المدعــي العــام مــن تلقــاء نفســه كمــا هــو منصــوص علي باإلجــراءات بمب

للمدعــي العــام أن يقــرر مــن تلقــاء نفســه بــدء تحقيــق فــي بلــد قبــل ســلطة المحكمــة، بعــد تحليــل المعلومــات الــواردة 

مــن مصــادر موثوقــة. قــد يتــم توفيــر هــذه المعلومــات مــن قبــل األفــراد أو المنظمــات غيــر الحكوميــة أو غيرهم. ومــع 

ذلــك، يجــب علــى قضــاة الدائــرة التمهيديــة أن يأذنــوا للمدعــي العــام ببــدء التحقيــق بهــذه الطريقــة.

اإلحالــة: إحــدى الطــرق التــي يتــم مــن خاللهــا عــرض الحــاالت علــى المحكمــة للنظــر فيهــا. يجــوز للــدول األطــراف ومجلــس 	 

األمــن الدولــي إجــراء إحــاالت إلــى المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. راجــع الصفحــة 12.

قلــم المحكمــة: الجهــاز المســؤول عــن تقديــم الدعــم اإلداري والتشــغيلي للرئيــس والدوائــر ومكتــب المدعــي العام. كمــا 	 

يقــدم الدعــم للدفــاع والضحايــا، وهــو مســؤول عــن اإلعــالم والتوعيــة بالمحكمــة.

الحالــة: حالــة قيــد نظــر المحكمــة. قــد يتــم تحديــد الحالــة مــن خــالل نــزاع معيــن يشــمل بعــض الفاعليــن والســلوك الــذي 	 

ــة  ــة مــن خــالل اإلحال ــد حــدود الحال ــة. يمكــن تحدي ــة الدولي ــم ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائي ــى جرائ ــى إل ــد يرق ق

مــن الدولــة الطــرف أو مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة الــذي طلــب أوالً مــن المحكمــة اتخــاذ إجــراء. أو قــد تنشــئها 

المحكمــة نفســها، حيــث تأتــي مبــادرة التحقيــق فــي الجرائــم مــن المحكمــة نفســها.

الــدول األطــراف: الــدول التــي صادقــت أو انضمــت لنظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدولية. )اعتبــاًرا مــن أكتوبــر 	 

2018، أصبحــت مائــة وثالثــة وعشــرون )123( دولــة أطرافـًـا فــي نظــام رومــا األساســي(.

الضحيــة: ألغــراض المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الضحيــة هــو الشــخص الــذي عانــى مــن ضــرر نتيجــة ارتــكاب جريمــة تدخــل 	 

فــي نطــاق اختصــاص المحكمــة.

قســم مشــاركة المجنــي عليهــم وجبــر أضرارهــم )VPRS(: يقــوم القســم بإبــالغ الضحايــا بحقوقهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة 	 

الدوليــة، ويســاعد الضحايــا فيمــا يتعلــق بطلباتهــم للمشــاركة فــي اإلجــراءات أو للحصــول علــى تعويضــات، ويبقــي الدائــرة 

علــى اطــالع ويقــدم المشــورة. كمــا يســاعد الضحايــا فــي الحصــول علــى المشــورة القانونيــة وتنظيــم تمثيلهــم القانونــي.

وحــدة المجنــي عليهــم والشــهود )VWU(:  توفــر وحــدة المجنــي عليهــم والشــهود الحمايــة والدعــم النفســي للشــهود 	 

ــه  ــا أن ــا. كم ــي قدموه ــهادة الت ــبب الش ــر بس ــن للخط ــن المعرضي ــم م ــة وغيره ــام المحكم ــون أم ــن يمثل ــا الذي والضحاي

ــة الشــهود. مســؤول عــن برامــج حماي

الشــاهد: مــن أدلــى بالشــهادة أمــام المحكمــة. عــادة مــا يتــم اســتدعاء الشــاهد مــن قبــل المدعــي العــام، الــذي يحــاول 	 

إثبــات القضيــة الجنائيــة ضــد المتهــم، أو الدفــاع، الــذي يدافــع عــن المتهــم ضــد االتهــام. ويجــوز للممثــل القانونــي للضحايــا 

أو الدائــرة اســتدعاء الشــاهد.
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