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مقدمة

ً: مشروع دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان أوال

أُطلق مشروع دورة احملكمة الصورية في القانوني الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان (املشروع) في كانون أول من العام 
أول  املشروع  يعتبر  القدس.  جلامعة  التابع  (املركز)  اإلنسان  وحقوق  اإلنساني  الدولي  القانون  مركز  قبل  من   2012
برنامج شامل من نوعه يُطلق في األراضي الفلسطينية احملتلة بتمويل من برنامج ”دعم سيادة القانون والتوصل 
إلى العدالة 2009-2012“ التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي UNDP/ برنامج مساعدة 

.(PAPP الشعب الفلسطيني

دورة احملكمة الصورية عبارة عن نشاط لكلية احلقوق يُطلب من املشاركني فيها حتليل دراسة حالة وهمية ليتم 
ً أمام جلنة من القضاة اتارين في اليوم التنافسي للمحكمة الصورية.  ً ومن ثم تناقش شفويا تقدميها خطيا

وعلى الرغم من أن مشروع دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان بحد ذاته هو عبارة عن 
أمر مستحدث، إال أنه قد مت بالفعل تطبيق دورة محكمة صورية جتريبية في القانون الدولي اإلنساني في كلية احلقوق 
في جامعة القدس عام 2011 كنشاط أضيف إلى املنهج الدراسي. وبناء على هذه التجربة الداخلية، قرر املركز تطوير 

دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني وإقامة دورة صورية جتريبية في القانون الدولي حلقوق اإلنسان. 

يقسم املشروع إلى مرحلتني: املرحلة األولى وقد مت تنفيذها في كلية احلقوق التابعة جلامعة القدس فقط. وقد 
عمل املركز خالل هذه املرحلة على حتسني عملية تنظيم وتنفيذ دورة احملكمة الصورية للقانون الدولي اإلنساني 

وعلى تفعيل دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي حلقوق اإلنسان كنشاط منهجي إضافي.
أما املرحلة الثانية، فقد مت تنفيذها في جامعات الضفة الغربية. وخالل هذه املرحلة أوضح املركز أهداف املشروع 
وقام بتدريب جامعات فلسطينية أخرى على كيفية تنظيم دورات احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني 

والقانون الدولي حلقوق اإلنسان. 

هدف املركز من خالل تنفيذ هذا املشروع إلى حتقيق ما يلي: 1) تعزير قدرة طالب كلية احلقوق على فهم كيفية 
تطبيق القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان من خالل حتليل دراسات احلالة الوهمية؛ 2) حتسني 
لدى  الدفاعية  املهارات  حتسني   (3 امللخصات؛  وتقدمي  حتضير  خالل  من  احلقوق  كلية  طالب  لدى  الكتابية  املهارات 
طالب كلية احلقوق فيما يتعلق باملناقشات الشفوية للقضايا أمام جلنة من اخلبراء؛ 4) تشجيع كليات احلقوق في 
اجلامعات الفلسطينية األخرى على تضمني دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي االنساني والقانون الدولي 

حلقوق اإلنسان في برامج مناهجهم الدراسية. 

ثانيا: كتيبات دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ً عن إصدار كتيبني، األول حول القانون الدولي اإلنساني والثاني حول  ضمن إطار املشروع احلالي، كان املركز مسؤوال
القانون الدولي حلقوق اإلنسان، وذلك بهدف تقدمي اإلرشادات والنماذج الداعمة للمادة بغية تنظيم دورة احملكمة 
هو  ما  اإلنسان  حلقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  كتيب  محتوى  إن  النهائية.  واملسابقة  الصورية 
إلى نتيجة للخبرة التي اكتسبها املركز ولتقييمه الداخلي واملالحظات التي مت جمعها من الطالب املشاركني في 

جامعة القدس إضافة إلى القيام مبراجعة لدورات/مسابقات احملكمة الصورية التي يتم تنظيمها حول العالم. 
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يركز الكتيب على دورة احملاكم الصورية في القانون الدولي اإلنساني وتنظيم مسابقة احملكمة الصورية في 
القانون الدولي اإلنساني. 

ً: اموعات التي يستهدفها الكتيب ثالثا

ً ملدربي القانون الدولي اإلنساني حديثي العهد والذين ميتلكون خبرة متواضعة أو  مت تصميم هذا الكتيب خصيصا
الذين ال ميتلكون أية خبرة في مجال تنظيم دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني ومسابقة احملكمة 
الصورية في القانون الدولي اإلنساني. كما ويصلح كوسيلة تعني اجلامعات على فهم كيفية تفعيل دورة احملكمة 
الصورية في القانون الدولي اإلنساني كجزء من برنامجهم اجلامعي، وللطالب املشاركني في الدورة، والذين ميكنهم 

االستفادة من الوثائق املرفقة للقيام مبهام الدورة. 

ً: هدف كتيب القانون الدولي اإلنساني رابعا

يقدم هذا الكتيب اإلرشادات العملية ومناذج للمادة املساعدة على شكل ملحقات ملساندة مدرسي القانون الدولي 
اإلنساني في عملية تنظيم األنشطة التالية: 

للمناقشة . 1 والتحضير  والكتابة  التحليل  على  تعتمد  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  دورة 
الشفوية لدراسة حالة وهمية تتضمن ادعاء ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني والتي تعتبر جرائم 

حرب ارتكبها فرد (أفراد) منهم في موقع املسؤولية.
مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني تلعب فيها اموعات املتقابلة إما دور النائب العام . 2

أو دور محامي الدفاع ويتوجب عليهم فيها عرض موقفهم القانوني في دراسة حالة القانون الدولي اإلنساني 
أمام جلنة من اخلبراء يقومون بدور القضاة في محكمة صورية وهمية حتاكي احملكمة اجلنائية الدولية. 

ً: هيكلية كتيب القانون الدولي اإلنساني خامسا

يقسم الكتيب إلى ستة فصول: يشرح كل فصل منها ويبني ما يلي:

اتباعها  الواجب  واخلطوات  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  دورة  وغاية  هدف  الفصل األول: 
لتشكيل دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني.

هيكلية ومحتوى حالة الدراسة في احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. الفصل الثاني: 
برنامج ومحتوى دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. الفصل الثالث: 

هيكلية ملخص الفريق وقواعد التنسيق اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني.  الفصل الرابع: 
بناء املرافعة الشفوية واللغة والقواعد الواجب اتباعها للتقدمي الشفوي لقضية معينة.   الفصل اخلامس: 

الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  في  تنافسي  يوم  لتنظيم  اتباعها  الواجب  اخلطوات  الفصل السادس: 
اإلنساني. 

منوذج بديل: مسابقة املرافعات في القانون الدولي اإلنساني و حقوق اإلنسان.  الفصل السابع: 
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الوثائق  صممت  الدورة.  فصول  من  فصل  بكل  متبوعة  كمرفقات  الدورة  أثناء  املستخدمة  املادة  عن  مناذج  توجد 
على أساس مضمون دراسة احلالة رقم 1 واخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني واملرفقة حتت اسم (امللحق 1). ننصح 
اجلامعة التي تقوم بتدريس هذه الدورة ومدرس القانون الدولي اإلنساني الذي يتم تعيينه، بتبني املادة املقترحة 
 ً ووفقا الدورة  برنامج  وعلى   ، اإلنساني  الدولي  بالقانون  واملتعلقة  بهم  اخلاصة  احلالة  دراسات  على  وتطبيقها 

الحتياجات املنتسبني للدورة في الدورين.

مت إرفاق مناذج عن املادة التي سيتم استخدامها خالل الدورة بكل فصل من فصولها. 

ً: لغة كتيب القانون الدولي اإلنساني سادسا

بق املشروع في دولة عربية، وبالتالي فإن هذا الكتيب متوفر باللغتني اإلجنليزية والعربية.  طُ
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الفصل األول
دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ً: دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني أوال

والتدريب  والكتابة  النظرية  بني  جتمع  تدريبية  دورة  عن  عبارة  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  دورة 
ممت هذه الدورة للطالب اخلريجني الذين شاركوا في مساق القانون الدولي اإلنساني  على املرافعات القانونية. صُ
والقانون اجلنائي وال ميتلكون أية خبرة في كتابة ملخصات القضايا واملرافعات الشفوية للقضايا أمام محكمة 

صورية/وهمية.

ً بشكل كامل على حتليل دراسة حالة في محكمة صورية في القانون الدولي  يكاد محتوى الدورة يكون معتمدا
م الطالب إلى فرق متقابلة وتُوكل إليهم أدوار  اإلنساني توضع بني يدي الطالب في بداية الدورة. أثناء الدورة، يقسّ
ليلعبوها فيكونون إما نائب عام احملكمة اجلنائية الدولية أو محامي الدفاع عن فرد (أفراد) قيد احملاكمة. يطلب من 
كال الفريقني أن يقوموا بدراسة وحتليل دراسة احلالة املقدمة لهم. يتوجب تقدمي التحليل الذي يقوم به الطالب 
ً في ملخص الفريق وعلى شكل مرافعة شفوية يوم مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. كتابيا

للطالب  الدعم  بتقدمي  اإلنساني  الدولي  القانون  في  متخصص  دكتور/محاضر  أستاذ  يقوم  الدورة،  هذه  خالل 
املشاركني فيها، ويطلق عليه اسم املدرب. يتمثل دور مدرب القانون الدولي اإلنساني في تقدمي املساعدة التقنية 

للطالب لفهم كيفية إجراء التالي:

حتليل دراسة حالة في القانون الدولي اإلنساني من خالل تبني أسلوب قانوني حتليلي يعتمد على فهم واضح . 1
للحقائق وتطبيق مبادئ القانون.

بناء وكتابة وتقدمي ملخص الفريق اخلاص بالقانون الدولي اإلنساني. . 2
حتضير املرافعة الشفوية لدراسة حالة في القانون الدولي اإلنساني. . 3

في نهاية الدورة، يشارك الطالب في مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني يقوم فيها كل فريق 
ً أمام جلنة من القضاة. بتقدمي حتليلهم وموقفهم القانوني من القضية شفويا

تهدف دورة القانون الدولي اإلنساني إلى حتقيق الهدفيني الرئيسني التاليني:

املساهمة في تعزيز فهم الطالب لكيفية تطبيق القانون الدولي اإلنساني ؛. 1
املساهمة في تقوية املهارات الكتابية للطالب من خالل تقدمي قضية معينة أمام محكمة (صورية/وهمية).. 2

القانون  مجال  في  للعمل  بجدية  يسعون/يهدفون  الذين  للطالب  بالنسبة  خاصة  أهمية  ذات  الدورة  هذه  وتعتبر 
الدولي اإلنساني أو القانون اجلنائي الدولي كموظفني قانونيني أو محامني ممارسني للمهنة. إضافة إلى ذلك، فإن 
في  تفيد  نزاع  منطقة  في  تنظيمها  يتم  والتي  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  بدورة  املشاركة 
املساهمة في رفع مستوى وعي املشاركني بأهمية االنصياع ألحكام القانون الدولي اإلنساني في النزاعات املسلحة. 
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ً: برنامج دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني ثانيا

يقسم برنامج دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني إلى أربعة أقسام:

يهدف القسم األول إلى شرح الهدف والغاية من دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. . 1
يركز القسم الثاني على مراجعة املبادئ واألفكار العامة للقانون الدولي اإلنساني والقانون اجلنائي الدولي. . 2
القسم الثالث مخصص لتحليل دراسة احلالة وكتابة ملخص الفريق. . 3
القسم الرابع ويقدم جلسات املمارسة العملية للمحكمة الصورية لتدريب الطالب على املرافعة الشفوية . 4

للقضية.

يتتطلب كل قسم من األقسام األربعة املذكورة أعاله حتضير الوثائق الداعمة الضرورية لكل من املدرب والطالب 
إلمتام مهام الدورة. أما الشخص املسؤول عن اختيار و/أو كتابة هذه الوثائق فهو املدرب اتار. يشير اجلدول التالي إلى 
املواد التي يجب حتضيرها واستخدامها في كل من هذه األقسام اخلاصة بدورة احملكمة الصورية في القانون الدولي 
اإلنساني. أما النماذج واملواد والوثائق التي استخدمت خالل دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني ، 

والتي قامت جامعة القدس بتنظيمها، فهي مرفقة بهذا الكتيب على شكل ملحقات في الفصول التالية:

الفصلالوثائقاحملتوىالقسم

مقدمة عن دورة احملكمة الصورية األول
في القانون الدولي اإلنساني

دراسة حالة في القانون الدولي 
اإلنساني

الفصل الثاني

مخطط دورة احملكمة الصورية في 
القانون الدولي اإلنساني

الفصل الثالث

قواعد لطالب دورة احملكمة 
الصورية في القانون الدولي 

اإلنساني

الفصل الثالث

مراجعة مبادئ القانون الدولي الثاني
اإلنساني والقانون اجلنائي الدولي

الفصل الثالثتوزيع املواد التدريسية املساندة

حتليل دراسة احلالة في القانون الثالث
الدولي اإلنساني

مذكرة التحليل الداخلي اخلاصة 
باملدرب

الفصل الثالث

طبعة ملخص الفريق وقواعد 
التصميم للقانون الدولي 

اإلنساني

الفصل الرابع

الفصل الثالثتوزيع الطالب على فرق 

الفصل الثالثتوزيع املواد املساندة للبحث (اختياري)

بناء املرافعة الشفوية للقانون التحضير للمرافعة الشفويةالرابع
الدولي اإلنساني

الفصل اخلامس

آداب ولياقة احملكمة الصورية

التعابير اللغوية في احملكمة 
الصورية في القانون الدولي 

اإلنساني
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ولغايات تنظيم املسابقة النهائية للمحكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني ، هناك وثائق إضافية ال بد من 
ً لكيفية تنظيم مسابقة احملكمة الصورية في القانون  كتابتها. يقدم الفصل السادس من هذا الكتيب توضيحا

الدولي اإلنساني ويشير إلى الوثائق املطلوبة التي يجب حتضيرها. 

ً: إقامة دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني ثالثا

تعتبر إقامة دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني مهمة ساحرة، وفي الوقت نفسة كثيرة املتطلبات 
بالنسبة للجامعة التي تطبقها. وحتى يتسنى للجامعة إقامة هذه الدورة، ال بد من اتباعها للخطوات التالية:

1. اختيار لغة الدورة
ً للسمة الدولية التي يحملها القانون الدولي اإلنساني ، يفضل اختيار اللغة اإلجنليزية لتقدمي هذه الدورة. إال  نظرا
ً)، ال بد وأن يكون مدرب القانون الدولي اإلنساني  أنه في حالة مت تدريس هذه الدورة بلغة مختلفة (كالعربية مثال
ً ما إضافة إلى بعض النصوص القانونية والعديد من  والطالب املشاركني في الدورة يجيدون اللغة اإلجنليزية نوعا

املنشورات والقرارات القضائية التي تتوفر بشكل أساسي باللغة اإلجنليزية.

2. اختيار مدرب القانون الدولي اإلنساني
ً يشترط لتقدمي  ً أساسيا يعتبر مستوى خبرة مدرب/ة القانون الدولي اإلنساني ومعرفته باملادة التي سيقوم بتدريسها أمرا

ً إذا توفرت فيه امليزات التالية: التدريب ذو اجلودة العالية والتدريب اجليد للمشاركني. ويعتبر املرشح لهذا املنصب مثاليا

ً في القانون الدولي اإلنساني ؛•  أن يكون متخصصا
أن يكون من أصحاب اخلبرة في مجال التدريس؛• 
ً ملزاولتها؛•  ً للمهنة أو مؤهال ً مزاوال أن يكون محاميا
ً باللغة اإلجنليزية. •  أن يكون ملما

3. اختيار الطالب
تستلزم املشاركة في دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني درجة عالية من االلتزام من قبل الطالب. 
وبالتالي، يفضل اختبار الطالب الذين يعتزمون املشاركة في هذه الدورة بعناية. وفيما يلي بعض املتطلبات املقترحة:

ً لدراسته في احلقوق؛•  يجب أن يكون كل مشترك متابعا
 • ً عليه أن يكون قد أكمل الدورة التأسيسية في القانون الدولي اإلنساني والقانون اجلنائي وأن يبدي اهتماما

ً بالقانون الدولي اإلنساني؛ شديدا
أن يكون من طالب السنة الثالثة أو الرابعة؛• 
أن يجيد اللغة اإلجنليزية؛• 

ً وطالبة. وللتأكيد على املوازنة بني اجلنسني، إذ يجب أن يكون  يجب أن ال يتعدى عدد الطالب اتارين 16/12 طالبا
ً لعدد اإلناث املشاركني فيها.  عدد الذكور املشاركني في الدورة مساويا

4. اختيار قاعة احملكمة الصورية
خالل الدورة، قد يُطلب من الطالب العمل ضمن فرق أو مجموعات. وبالتالي، يجب أن تكون القاعة اصصة لدورة 
احملكمة الصورية كبيرة كفاية بحيث يتسنى لكل فريق العمل ضمن حلقة. ولغايات جلسات ممارسة املناقشة 
الشفوية، يجب أن تكون قاعة احملكمة الصورية مزودة مبنصة عالية يقوم الطالب باملناقشة واملرافعة من عليها. 
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5. حتضير وثائق دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني
كما متت اإلشارة سابقاً، تتطلب احملكمة الصورية  للقانون الدولي اإلنساني التحضير لسلسلة من الوثائق واملواد 
باحملكمة  اخلاصة  احلالة  دراسة  فهي  اختيارها،  و/أو  كتابتها  تتم  أن  يجب  التي  الرئيسية  الوثيقة  أما  املساعدة. 
الصورية في القانون الدولي اإلنساني ، والتي تعتمد عليها الدورة والبرنامج بأكملها. ويشار إلى قائمة بالوثائق 

اإلضافية املطلوب كتابتها في بداية أو أثناء الدورة في اجلدول أعاله. 

6. معايير تقسيم الدورة والعالمة النهائية
ً للمنهج الدراسي، فإن احملفزات األكادميية التي تعطى للطالب املشاركني من  ً إضافيا في حال اعتبرت الدورة نشاطا
شأنها بكل تأكيد أن تشجعهم على املشاركة في الدورة. تقوم اجلامعة وبالتوافق مع السياسة الداخلية اخلاصة 
ً). أما عن اتخاذ القرار بشأن معايير العالمات  بها باتخاذ القرار حول تقسيم عالمات الدورة (على ثالثة نتاجات مثال
جامعة  تبنت  فقد  السياق،  هذا  وفي  بخصوصه.  تناسبها  التي  السياسة  لتتخذ  للجامعة  عائد  فهو  النهائية، 

القدس القواعد التالية:

ملخص الفريق: %40 من العالمة النهائية. • 
املناقشة الشفوية: %40 من العالمة النهائية (ويجب أخذ تقييم القضاة بعني االعتبار).• 
املشاركة: %20 من العالمة النهائية. • 
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الفصل الثاني
دراسة حالة في احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ً: دراسة حالة في احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني أوال

عليه  يبني  الذي  األساس  تعتبر  بدورها  والتي  اإلنساني  الدولي  القانون  في  حالة  دراسة  على  احلالية  الدورة  تقوم 
كل من النائب العام ومحامي الدفاع ملخصات الفرق واملرافعات الشفوية. وبالتالي، فإن دراسة احلالة هي الوثيقة 
األولى التي يتوجب كتابتها و/أو اختيارها من قبل مدرب القانون الدولي اإلنساني عند تنظيم دورة احملكمة الصورية 
في القانون الدولي اإلنساني. يوجد في هذا الكتيب منوذجان عن  دراسات احلالة في القانون الدولي اإلنساني والتي 

استخدمتها جامعة القدس على شكل ملحق رقم 1 وملحق رقم2. 

دولي  لطرف  املسلح  النزاع  فترة  خالل  حصلت  التي  الوقائع/األحداث  من  سلسلة  املرفقتني  احلالة  تي  دراسَ تصف 
(دراسة حالة في القانون الدولي اإلنساني رقم 1) أو غير دولي (دراسة حالة في القانون الدولي اإلنساني رقم 2). 
ميكن للوقائع/ األحداث املوصوفة أن تشكل جرائم حرب ميكن فهمها على أنها سلسلة من االنتهاكات للقانون 
ً برتبة  ً عسكريا الدولي اإلنساني والتي جتلب املسؤولية اجلنائية الفردية رم احلرب املزعوم (وعادة ما يكون ضابطا
عالية ويتولى منصب القيادة وإعطاء األوامر). تعرض القضية أمام محكمة وهمية صورية حتاكي احملكمة اجلنائية 
ً فيه إشارة إلى التهم اجلنائية  الدولية والتي يتقدم إليها النائب العام للمحكمة اجلنائية الدولية بإصداره اتهاما
ً للمادة 8 (جرائم احلرب) واملواد 25 أو 28 (أشكال املسؤولية  املوجهة للشخص (األشخاص) املعرضني حملاكمة وفقا

القانونية) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

تطبيق  الدفاع  محامي  وفريق  العام  النائب  فريق  من  كل  من  يطلب  الشفوية،  واملرافعات  امللخصات  حتضير  عند 
ا إذا: القانون املتعلق بالوقائع بهدف االدعاء أو الدفاع عمّ

اعتبارها . 1 مستوى  إلى  تصل  اإلنساني  الدولي  القانون  حالة  دراسة  في  املوصوفة  احلقائق/األحداث  كانت 
ً للمادة 8  انتهاكات خطيرة ملعاهدة أو أعراف القانون الدولي اإلنساني ، مما يجعلها تشكل جرائم حرب وفقا

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 
بجرمية . 2 يتعلق  فيما   ً جنائيا مسؤولني  للمحاكمة  املعرضني  (األشخاص)  الشخص  اعتبار  املمكن  من  كان 

اجلنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  من   28 املادة  أو   25 للمادة  إما   ً وفقا بها  اتهم  التي  احلرب  (جرائم) 
الدولية. 

عند إجرائهم لتحليل احلالة أو القضية، يتوجب على الطالب أن يأخذوا اجلوانب التالية بعني االعتبار:

وحدها التهم اجلنائية املشار إليها في االتهام املقدم من قبل النائب العام هي التي يجب أخذها بعني االعتبار. . 1
احلقائق املذكورة في دراسة احلالة غير قابلة للنقاش وال ميكن تغييرها. . 2
لم يتم االشتمال على اختبار األدلة وأية جوانب متعلقة بالقواعد اإلجرائية. . 3
حاجة . 4 ال  وبالتالي  للنقاش  قابلة  غير  القضية  حول  الدولية  اجلنائية  احملكمة  سلطة  بنطاق  املتعلقة  األمور 

إلثارتها. 
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ما سبق ذكره يؤكد بأن الطالب املشاركني يركزون على حتليل القانون األساسي املتعلق بالوقائع/األحداث املذكورة 
وباألخص ما يلي:

تصنيف النزاع املسلح كنزاع يتعلق بشخصية دولية أو غير دولية وحتديد القانون القابل للتطبيق واملتعلق . 1
باحلالة. 

غير . 2 املسلحة  النزاعات  في  املرتكبة  وتلك  الدولية  املسلحة  النزاعات  في  املرتكبة  احلرب  جرائم  بني  التمييز 
ً للمادة 8 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.  الدولية وفقا

املبادئ واألفكار العامة اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني واملذكورة في املعاهدات والقانون العرفي لتحديد ما . 3
إذا كانت احلقائق املذكورة في دراسة احلالة (القضية) تشكل جرائم حرب أم ال. 

ً للمواد 25 و28 من نظام . 4 أشكال املسؤولية اجلنائية الدولية (فردية أو أعلى) التي يتهم بها الفرد (األفراد) وفقا
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 

الفقرة التالية تفسر بنية وهيكلية دراسة احلالة اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني. تتم اإلشارة إلى املراجع اخلاصة 
مبحتوى دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني رقم 1 خالل الفقرة. 

ً: احملتوى والتركيب البنيوي لدراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني ثانيا

تساهم  أن  متعددة  لعوامل  ميكن  كبيرة.  لدرجة  يتنوع  أن  اإلنساني  الدولي  القانون  في  احلالة  دراسة  حملتوى  ميكن 
وشكل  املوصوفة،  واحلقائق/األحداث  القضية،  تتناوله  الذي  النزاع  طبيعة  ذلك  في  مبا  محتواها  على  التأثير  في 
املسؤولية اجلنائية املطروحة. ميكن أن تكون دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني ما بني 6 إلى 16 صفحة. إن 
ً بالنسبة للطالب الذين يحاولون حتليل دراسة  ً خصوصا طالت احلالة أو القضية أكثر من ذلك تصبح مرهقة جدا

احلالة في القانون الدولي اإلنساني للمرة األولى.

بشكل عام تتكون دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني من عدة أقسام. وفيما يلي وصف حملتوى وغاية كل 
قسم من هذه األفسام.

1. اخللفية الوقائعية والتاريخية
يقدم هذا القسم معلومات حول السياق اجلغرافي والسياسي الذي أثير فيه النزاع. كما ويشير إلى عناصر أخرى 
مثل وصف األطراف، ودرجة تورطهم، وطبيعتهم (مثال جيش الدولة، رجال حرب العصابات أو غيرها من اجلماعات 

املسلحة املنظمة) ودرجة التنظيم. 

في دراسة احلالة اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني رقم 1 املرفقة ها هنا، يبدأ هذا القسم من الفقرة 1 إلى 9. هناك 
هدف مزدوج من وراء هذه الغاية. فمن ناحية فهو يعمل على حتديد نوع النزاع املسلح الذي تنطوي عليه دراسة 
ً). ومن ناحية أخرى، الغاية منه حتديد  ً أو غير دولي (أو االثنني معا احلالة في القانون الدولي اإلنساني ، سواء كان دوليا

اإلطار القانوني القابل للتطبيق على النزاع املوصوف ضمن مبادئ القانون الدولي اإلنساني. 

2. وصف األحداث احلاصلة
يتضمن هذا القسم ما يلي:

وصف احلقائق/األحداث املتعلقة بالقضية أو احلالة التي تتم مناقشتها.
تصف كل حقيقة سلسلة من األحداث املزعوم ارتكابها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شخص (أشخاص) 
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وتعرض أمام احملكمة اجلنائية الدولية. تصف دراسة احلالة اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني رقم 1 واملرفقة بهذا  
الكتيب أربعة حقائق/ أحداث رئيسية:

من . 1 إلى 13  من 10  (الفقرات  (العسكرية/املدنية)  األهداف  من  سلسلة  ضد  األطراف  أحد  بها  يقوم  هجمات 
دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني رقم 1).

هجوم ضد موظفي األمم املتحدة املنخرطني في أعمال إنسانية (الفقرات من 14 إلى 19 من دراسة احلالة في . 2
القانون الدولي اإلنساني رقم 1).

نقل السكان املدنيني (الفقرات من 20 إلى 27 من دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني رقم 1).. 3
القانون . 4 في  احلالة  دراسة  من   31 إلى   28 من  (الفقرات  عدائية  أعمال  في  مشاركتهم  املزعوم  املدنيني  قتل 

الدولي اإلنساني رقم 1).

للتعامل مع كل واحدة من احلقائق، يتم ربطها بالتهم اجلنائية املشار إليها في صفحة االتهام الصادرة عن النائب 
ً للمادة 8 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. هذا هو اجلزء  العام في احملكمة اجلنائية الدولية وفقا
اجلوهري من دراسة احلالة الذي يطلب من الطالب بناء عليه اختبار ما إذا كانت احلقائق/ األحداث املذكورة تشكل 

جرائم حرب أم ال. 

عناصر حتديد شكل املسؤولية القانونية ملرتكب اجلرائم املزعوم
عادة ما يتم تضمني هذا القسم من دراسة احلالة في وصف احلقائق املعطاة. إنه يقدم العناصر الذهنية والوقائعية 
إلثبات أو مناقشة شكل املسؤولية اجلنائية املشار إليها في صفحة االتهام الصادرة عن النائب العام للمحكمة 
اجلنائية الدولية. وبالتحديد، في دراسة احلالة اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني رقم 1، ال بد من مناقشة األشكال 

التالية للمسؤولية اجلنائية:

ً للمادة 25 (3)(أ) من نظام روما األساسي للمحكمة . 1 بالنسبة للحقيقة/احلادثة األولى: جرمية غير مباشرة وفقا
اجلنائية الدولية. 

األساسي . 2 روما  نظام  من  (أ)(1)(2)   28 للمادة   ً وفقا القائد  مسؤولية  الثانية:  للحقيقة/احلادثة  بالنسبة 
للمحكمة اجلنائية الدولية.

ً للمادة 25 (3)(ب) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية . 3 بالنسبة للحقيقة/احلادثة الثالثة: األمر وفقا
الدولية.

ً للمادة 25 (3)(أ) من نظام روما األساسي للمحكمة . 4 بالنسبة للحقيقة/احلادثة الرابعة: اجلرمية املباشرة وفقا
اجلنائية الدولية.

3. احلقائق املؤدية إلى استنتاج النزاعات: األحكام القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية
هذا القسم يحدد نطاق سلطة احملكمة فيما يتعلق بالقضية. تعرض القضية أمام احملكمة اجلنائية الدولية. كما 
سبق ذكره في الفقرة 1، ال حاجة إلثارة مسائل قانونية تتعلق بالسلطة القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية. 
وبالتالي، فمن الضروري التأكد من بيان وقبول نطاق السلطة بشكل واضح بحيث ال يقوم األطراف مبناقشتها. 
على سبيل املثال، في دراسة احلالة اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني رقم 1 (الفقرة 32 إلى 34) أحال مجلس األمن 
بنطاق  املتعلقة  املسائل  ولتفادي  (ب).  للمادة 13   ً وفقا الدولية  اجلنائية  احملكمة  إلى  القضية  املتحدة  لألمم  التابع 
كال  قبل  من  قبوله  مت  قد  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  أن  إلى  الدراسة  تشير  القضية،  وقبول  السلطة 

الطرفني املعنيني. 
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صندوق: محاكم قضائية بديلة:
كما وميكن عرض دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني أمام:

محكمة جنائية دولية ذات صلة بالقضية يتم إنشاؤها في نهاية النزاع. وكنموذج عن نص قانوني ميكن . 1
تبنيه من قبل كاتب دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني باإلمكان استخدام محتوى النظام األساسي 

.www.icty.org صصة ليوغوسالفيا السابقة املتوفر على املوقع اإللكترونيللمحكمة الدولية ا
احملكمة اجلنائية الدولية في إحدى الدول (دول) املشاركة في النزاع. وكنموذج عن نص قانوني ميكن . 2

 ً استخدامه كدستور جنائي، ميكن للكاتب أن يتبنى تشريع دولة قد تصرفت كمجرم ارتكب سلوكا
يحظره القانون الدولي اإلنساني ضمن قوانينها الدستورية اجلنائية. وكما هو مقترح، ميكن لكاتب 

القضية االستفادة من القانون اجلنائي في البوسنة والهرسك كنموذج محدد. يتوفر النص على الرابط: 
.http://www.icrc.org/eng/war-and-law/ihl-domestic-law/index.jsp

4. االتهام
تتم اإلشارة إلى االتهام الصادر عن مكتب النائب العام للمحكمة اجلنائية الدولية في نهاية دراسة احلالة اخلاصة 

بالقانون الدولي اإلنساني (الفقرة 35 من دراسة حالة القانون الدولي اإلنساني رقم 1). وتشير إلى:

1 . ً وفقا اإلنساني  الدولي  بالقانون  اخلاصة  احلالة  دراسة  في  املوصوفة  باحلقائق/األحداث  املتعلقة  احلرب  جرمية 
للمادة 8 من نظام روما األساسي اخلاص مبحكمة اجلرائم الدولية.

اخلاص . 2 األساسي  روما  نظام  من   28 أو   25 للمادة   ً وفقا منزلة  األعلى  أو  الفردية  اجلنائية  املسؤولية  شكل 
باحملكمة اجلنائية الدولية.

كما هو مشار إليه أعاله، فوحدها التهم اجلنائية املتضمنة في صفحة التهم يجب أخذها بعني االعتبار من قبل 
الطالب لغايات حتليل القضية. 

صندوق: اقتراحات لالتهامات
جلعل القضية أكثر صعوبة، ميكن للكاتب ببساطة إنشاء قائمة بالتهم العامة من دون اإلشارة إلى املادة 
املتعلقة بجرائم احلرب. وبعد عملية التحليل وحتديد النزاع، ميكن للمدرب أن يطلب من فريق (فرق) النائب 

العام كتابة االتهامات (صفحة واحدة) التي حتتوي على اتهامات جنائية محددة مدرجة في املادة 8 من نظام 
روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية. يجب تسليم صفحة االتهامات إلى فريق (فرق) محامي 

الدفاع. ال تبدأ عملية حتليل القضية إال بعد استالم صفحة االتهامات. ميكن أن يتضمن تطبيق هذا االقتراح 
ً للمخطط التمهيدي للدورة (األسبوع رقم 4). تعديال

5. نقاط ال بد من اإلشارة إليها
والبروتوكوالت  باالتفاقيات  قائمة  على  اإلنساني  الدولي  القانون  حالة  دراسة  من  األخير  القسم  هذا  يحتوي 
واملعاهدات التي صادقت عليها الدولة (الدول) وتلك التي لم تقم باملصادقة عليها. كما وتدل على النقاط التالية: 

ال حاجة إلثارة مسائل االختصاص، واألدلة واإلجراءات.• 
ال ميكن تغيير احلقائق املعطاة.• 
يطلب من املشاركني فقط مناقشة تطبيق وتفسير القانون املتعلق باحلقائق املعطاة.• 
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6. واجبات الطالب
هذا القسم اختياري في دراسة احلالة املستخدمة كجزء من دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. 
على الرغم من ذلك، ميكن لكاتب القضية أو احلالة أن يشير بشكل مختصر إلى أنه سيتم تقسيم الطالب إلى 
فرق وتسمية هذه الفرق لتكون إما فرق نائب عام للمحكمة اجلنائية الدولية أو فرق محامي دفاع. يطلب من كل 

فريق حتضير امللخص إضافة إلى املرافعة الشفوية للقضية للجهة التي ميثلها الفريق. 

وكمالحظة أخيرة، يجب أن ترفق دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني بخارطة جغرافية للدولة (الدول) مع 
تقسيم املناطق التي يحصل فيها النزاع.

ً: كتابة دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني: مصادر املعلومات ثالثا

من  الكثير  تتطلب  كونها  السهلة  باملهمة  ليست  اإلنساني  الدولي  القانون  في  احلالة  دراسة  كتابة  مهمة  إن 
العمل من قبل الكاتب. ميكن كتابة دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني باجتهاد شخصي أو بتقليد دراسات 
مدرب  هو  القضية  أو  احلالة  كتابة/اختيار  عن  املسؤول  الشخص  يكون  احلالتني،  كلتا  في   .ً مسبقا مكتوبة  أخرى 
والقانون  اإلنساني  الدولي  بالقانون  الطالب  مبعرفة  علم  على  فهو  تعيينه.  يتم  الذي  اإلنساني  الدولي  القانون 

اجلنائي الدولي إضافة إلى مهاراتهم الكتابية والدفاعية. 

عادة ما تستخدم مسابقات احملكمة الصورية (مبا فيها تلك اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني) دراسة حالة وهمية 
ً من دراسة حالة أو قضية دراسة حقيقية (مثال قضية كانت أو ال زالت مطروحة في النظام القضائي). إن من  بدال
ً وغير متحيز في اختبار وتقدمي القضية،  ً موضوعيا شأن استخدام دراسة حالة أو قضية وهمية أن يضمن أسلوبا
وفوق ذلك كله تستبعد احتمال إيجاد حل وجده ما على شبكة اإلنترنت. ال تعني دراسة احلالة الوهمية بالضرورة 

أن تكون القضية خيالية بالكامل. وعادة ما تؤخذ احلقائق واملدخالت واألفكار من قضايا واقعية حقيقية. 

ميكن االستعانة مبصادر املعلومات التالية لكتابة دراسة حالة وهمية في القانون الدولي اإلنساني:

1. تقارير بعثات تقصي احلقائق الدولية
تصدر املنظمات واملؤسسات الرائدة في حقوق اإلنسان ما يسمى ”تقارير بعثات تقصي احلقائق“ بعد التحقيق في 
احلقائق واألحداث التي حصلت أثناء النزاع املسلح. ميكن احلصول على أمثلة عن احلقائق/األحداث التي ستتضمنها 
واألماكن  األطراف  أسماء  تغيير  الكاتب  على  وموضوعي،  حيادي  أسلوب  ولضمان  التقارير.  هذه  من  احلالة  دراسة 

املذكورة في القضية. وميكن االستعانة باملواقع اإللكترونية التالية: 

 •www.ohchr.org :مكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
 •www.coe.org :مجلس أوروبا
 •www.hrw.org :مراقبة حقوق اإلنسان
 •www.amnesty.org :منظمة العفو الدولية

2. قرارات القانون اجلنائي الدولي
ً لكتابة دراسة  ً على مستوى االستئناف، متوافرة جدا تعتبر القرارات الصادرة عن احملاكم اجلنائية الدولية، خصوصا
على  القضائية  القرارات  تعمل  احلاصلة،  احلقائق/األحداث  وصف  إلى  إضافة  اإلنساني.  الدولي  القانون  في  احلالة 
حتليل املسؤولية اجلنائية للشخص الذي تتم محاكمته من خالل توفير مصادر إلهام لكتابة هذا اجلزء من دراسة 

احلالة. وفي هذه الدراسة أو القضية كذلك يجب تغيير أسماء األطراف واألماكن جلعل القضية تبدو وهمية.
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ميكن إيجاد أحكام احملاكمات واالستئناف اخلاصة باحملكمة والصادرة عن القضاء/احملاكم اجلنائية الدوليةعلى املواقع 
التالية:

 •www.icc-cpi.int :احملكمة اجلنائية الدولية
 •www.icty.org :صصة ليوغوسالفيا السابقةاحملكمة الدولية ا
 •www.unictr.org :صصة لرواندااحملكمة الدولية ا
 •www.sc-sl.org :احملكمة اخلاصة بسيراليون
 •www.stl-tsl.org :احملكمة اخلاصة بلبنان
 •www.eccc.gov.kh :الدوائر االستثنائية في محاكم كمبوديا

اإلشارة إلى تقارير بعثات تقصي احلقائق وغيرها من مصادر املعلومات مبا فيها قضايا القانون اجلنائي احمللي والوطني 
الصليب  منظمة  منشورات  في  عليها  العثور  وميكن  اإلنساني  الدولي  القانون  في  حالة  دراسة  كتابة  في  تفيد 

 .www.icrc.org  األحمر الدولية، «كيف يحمي القانون في احلرب» واملتوفرة على املوقع اإللكتروني
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الفصل الثالث
برنامج دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ً: اطط التمهيدي لدورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني أوال

أربعة  من  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  دورة  برنامج  يتكون  األول،  الفصل  في  مذكور  هو  كما 
أقسام. يوجد مخطط متهيدي مقترح للدورة مرفق على شكل امللحق 3. إنه يصور محتوى وعدد احملاضرات املقررة 
لكل قسم من أقسام البرنامج واملهام املطلوب إمتامها واملواعيد النهائية التي يجب احترامها وااللتزام بها. وقد 

متت كتابته باالعتماد على العناصر التالية:

محتوى دراسة احلالة في احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني.. 1
عدد التهم/الفقرات االتهامية اجلنائية املشار إليها في الئحة االتهام.. 2
عدد الفرق (4) املشاركة في الدورة.. 3

فيما ينصح باحملافظة على أربعة أقسام للبرنامج، إال أنه بإمكان املدرب أن يكيف محتوى اطط التمهيدي للدورة 
مع دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني خاصته، وعدد الفرق املشاركة في الدورة، واحتياجات الطالب. 

الفقرات التالية توضح الغاية من محتوى كل قسم من أقسام البرنامج واملهام التي يتوجب على املدرب والطالب 
تنفيذها. وهناك مناذج مرفقة عن الوثائق التي توجد حاجة لتحضيرها لكل قسم والتي تستخدم خالل برنامج 

الدورة. 

احملكمة  دورة  اإلنساني:  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  دورة  برنامج  من  األول  القسم   :ً ثانيا
الصورية في القانون الدولي اإلنساني

اإلنساني.  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  بدورة  املشاركني  تعريف  هي  الدورة  من  األول  القسم  من  الغاية 
ً عن شرح الغاية والهدف من دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. وبعد ذلك،  يكون املدرب مسؤوال
يجب على املدرب أن يقدم دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني بشكل مختصر، وأن يوضح البرنامج واطط 
التمهيدي للدورة إضافة إلى املهام واملسؤوليات التي على الطالب أن يقوموا بها. وفي نهاية هذه احملاضرة، يكون 

على املدرب توزيع الوثائق التالية1:

نسخة عن دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني. • 
اطط التمهيدي لدورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. • 
قواعد الطالب في دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. ويوجد منوذج مرفق على شكل امللحق 4. • 
قائمة باملواد التدريسية املساندة. • 

وفي املقابل ميكن ملدرب القانون الدولي اإلنساني حتضير رزمة دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني التي حتتوي على جميع الوثائق التي   1
يحتاج الطالب الى استخدامها في تنفيذ مهام الدورة. 
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كواجب أول، يطلب من الطالب أن يقوموا بالقراءة الدقيقة للوثائق املعطاة ليرجعوا في نهاية املطاف إلى املدرب 
الدورة،  هذه  من  النهائي  الهدف  فهم  في  أكثر  املشاركني  وملساعدة  عليه.  بطرحها  يرغبون  التي  أسئلتهم  مع 
باإلمكان عرض شريط فيديو مسجل عن مسابقة احملكمة الصورية. ميكن احلصول على الفيديوهات املصورة عن 
تقدمي املناقشات من قبل املشاركني في مسابقات احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني ، والتي مت تنظيمها 
حول العالم من خالل شبكة اإلنترنت. ويتوفر عبر الشبكة اإللكترونية فيديو مصور باللغة العربية عن محكمة 
صورية في القانون الدولي مت تنظيمها في األردن؛ وميكن الوصول بسهولة إلى نسخة عن هذا الفيديو من خالل 
الدولية»  الصورية  احملكمة  مسابقة  في  يتنافسون  األردنيون  البحث: «الطالب  محرك  على  التالية  العبارة  كتابة 

.“Audio Jordan Students Compete in International Moot Court”

ً: القسم الثاني من برنامج دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني: مبادئ القانون  ثالثا
الدولي اإلنساني والقانون اجلنائي الدولي

القانون  مبادئ  أهم  مراجعة  البرنامج  من  يتوقع   ، اإلنساني  الدولي  القانون  في  احلالة  دراسة  بتحليل  البدء  قبل 
اصصة  املدة  تزيد  ال  أن  ويجب  هذا  احلالة.  دراسة  بتحليل  املتعلقة  الدولي  اجلنائي  والقانون  اإلنساني  الدولي 
هي  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  دورة  من  الرئيسية  الغاية  كون  أسبوعني،  عن  القسم  لهذا 
التحليل وكتابة املقدمة والتقدمي الشفوي لدراسة احلالة. يحتوي اطط التمهيدي املرفق للدورة على قائمة بأهم 
املواضيع التي يجب التركيز عليها. على املدرب تسليم قائمة باملواد التدريسية املساندة الي ميكن للطالب الرجوع 
إليها ملراجعة املبادئ واألفكار الرئيسة اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني والقانون اجلنائي الدولي كواجب أسبوعي. 

ويوجد منوذج مرفق بهذا الكتيب على شكل امللحق 5. 

خطوات  اإلنساني:  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  دورة  برنامج  من  الثالث  القسم   :ً رابعا
متهيدية

في القانون  احلالة  دراسة  حتليل  الدولي اإلنساني على  في القانون  الصورية  احملكمة  دورة  من  القسم الثاني  يركز 
الدولي اإلنساني وعلى كتابة ملخص الفريق. وقبل البدء بالتحليل اجلوهري للقضية، ال بد من اتخاذ بعض اخلطوات 

التمهيدية كما هو محدد أدناه.

1. حتضير املذكرة الداخلية للمدرب
املذكرة الداخلية عبارة عن رسم تخطيطي يحتوي على حتليل للقضية. يوجد منوذج مبني على دراسة احلالة في 
القانون الدولي اإلنساني رقم 1 وهو مرفق على شكل ملحق 6. وبناء على خبرتنا الداخلية، تعتبر هذه أداة فعالة ميكن 
للمدرب استخدامها ليحدد مصادر القانون واملسائل القانونية األساسية التي تثيرها القضية بشكل سريع. وإلى 
جانب كل قسم من أقسام مذكرة القانون الدولي اإلنساني على املدرب أن يحدد سلسلة من األسئلة حملاكاة التفكير 
ً للمدرب إلضفاء  القانوني لدى الطالب عند التعامل مع القضية. هذا وتعتبر عملية حتديد األسئلة عملية مفيدة جدا

البناء الواضح على احملاضرة ولفهم كيفية إجراء التحليل للقضية ولتقدمي التعليقات على ملخص الفريق.

2. تقدمي وشرح طبعة ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني
في  تضمينها  ويتم  كتابية  مناقشة  شكل  على  اإلنساني  الدولي  القانون  في  احلالة  دراسة  حتليل  تقدمي  يكون 
بتقدمي  يقوم  أن  املدرب  على  القضية،  حتليل  من  الرئيسي  الهدف  فهم  على  الطالب  وملساعدة  الفريق.  ملخص 
 ً مباشر لغاية ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني ، وأن يفسر بناءه وقواعد تصميمه.  ويوجد شرح أكثر تفضيال
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الدولي  القانون  فريق  ملخص  طبعة  عن  منوذج  وهناك  الكتيب.  هذا  من  الرابع  الفصل  في  الفريق  ملخص  لهدف 
اإلنساني مرفق على شكل امللحق 9. أما قواعد تصميم ملخص الفريق التي يتوجب على الطالب احترامها عند 

كتابة وتقدمي ملخص الفريق فهي موضحة في امللحق 10. 

3. حتضير وتوزيع تقسيم الطالب على الفرق
على الطالب أن يكونوا على علم مسبق بالدور الذي سيلعبونه لتحضير ملخص الفريق واملرافعة الشفوية. ميكن 

أن تعتمد عملية تقسيم الطالب إلى فرق باالعتماد على املعايير التالية:

عدد الطالب املشاركني في الدورة.• 
عدد التهم/الفقرات االتهامية اجلنائية احملددة في الئحة االتهام. • 

املرفقة   1 رقم  اإلنساني  الدولي  القانون  في  احلالة  دراسة  تقدم   .ً طالبا  16 من  الصف  يتكون  املثال،  سبيل  على 
بالكتيب أربع مجموعات رئيسة من التهم اجلنائية املوكلة إلى الشخص (األشخاص) قيد احملاكمة. في هذه احلالة 
أو القضية، ميكن للمدرب أن يشكل أربع فرق (فريقي نائب عام وفريقي محامي دفاع). ممكن أن يتكون كل فريق من 
4 أعضاء يوكل إلى كل واحد منهم حتليل مجموعة أساسية من التهم اجلنائية للتأكيد على التوزيع املتساوي 

للعمل بني جميع أعضاء الفريق. 

وبالتالي، يتعني على عملية تقسيم الطالب إلى فرق أن تدل على ما يلي:

دور الفريق -نائب عام أو محامي دفاع- ورقمه/حرفه.• 
رقم/حرف الفريق املقابل الذي سيتواجه معه.• 
حتليل التهم اجلنائية املوكلة إلى كل عضو من أعضاء الفريق.• 

يوجد منوذج عن هذه الوثيقة باالعتماد على دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني رقم 1 مرفق على شكل امللحق 
7. وعلى الرغم من أنه يتوجب على كل طالب تولي مسألة محددة، إال أنه يتوجب على املدرب أن يوضح للطالب بأن 
على كل طالب أن يشارك مشاركة فعالة في عملية مناقشة القضية ككل. ومن شأن هذا اإلجراء أن يساهم بكل 

تأكيد في إضفاء فهم أكبر للقضية وفي دعم أعضاء الفريق اآلخرين من خالل االقتراحات والتعليقات الشفوية.

4. تسليم املواد البحثية املساندة (اختياري)
على الطالب إجراء البحث حول القضية بأنفسهم. إال أنه ميكن للمدرب تقدمي املساعدة للطالب من خالل تزويدهم 
بقائمة باملواد البحثية املساندة لتحديد أهم مصادر املعلومات وغيرها من املستندات الالزمة لتحليل القضية. يوجد 
قائمة باملواد البحثية الداعمة والتي متت كتابتها على أساس دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني رقم 1 مرفقة 
بهذا الكتيب على شكل امللحق 8. تعتبرعملية حتديد املقاالت القانونية ذات الصلة إلى جانب كل نص قانوني عملية 

اختيارية. وهذا يعتمد بشكل أساسي على معرفة الطالب بالقانون الدولي اإلنساني ومهاراتهم البحثية. 

التحليل  اإلنساني:  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  دورة  برنامج  من  الرابع  القسم   :ً خامسا
اجلوهري للقضية

جتري عملية حتليل القضية أو الدراسة مبساعدة مدرب القانون الدولي اإلنساني. تخصص كل محاضرة ملراجعة 
واحدة أو أكثر من التهم اجلنائية املشار إليها في الئحة االتهام. ميكن تبني هذا التخصيص في الدورات املستقبلية 
ً حملتوى دراسة احلالة اخلاصة باحملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. يتضمن محتوى مذكرة التحليل  وفقا



24

املوضوعي  اجلوهري  التحليل  يقسم  القسم.  هذا  إجراء  كيفية  حول  للمدرب  إشارة  على   (3 (امللحق  الداخلية 
لدراسة احلالة إلى ثالثة أجزاء:

1. حتديد نطاق سلطة احملكمة اجلنائية الدولية
كما سبق ذكره، فإن املسائل املتعلقة بنطاق السلطة غير معتبرة في دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني. 
وبالتالي، يتوجب على املدرب أن يقوم ببساطة مبناقشة األساس القانوني لنطاق سلطة احملكمة اجلنائية الدولية 

حول القضية مع الطالب. 

2. حتديد نوع النزاع املسلح والقانون املناسب
على املدرب أن يساعد الطالب في عملية حتديد نوع النزاع -الدولي أو غير الدولي- الذي تتناوله القضية. وهذا األمر 
مطلوب لتحديد اإلطار القانوني املناسب ضمن القانون الدولي اإلنساني على دراسة احلالة بأكملها. في احملاضرة 
التالية، يقوم أحد طلبة الفريق املتطوعني نيابة عن فريقه بعرض عملية حتديد النزاع والقانون املناسب للقضية 

ً مللخص الفريق.  نيابة عن فريقه ليتم ضمه الحقا

3. حتليل التهم اجلنائية
هذا هو أهم جزء من القسم الثالث من دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. متنحك املذكرة الداخلية 
للقانون الدولي اإلنساني إشارة إلى كيفية تنفيذ هذا القسم من البرنامج. على املدرب أن يدعم الطالب في كل 

تهمة جنائية لتحليل وحتديد ما يلي: 

احلقائق ذات الصلة واملذكورة في دراسة احلالة. على املدرب أن يدعم كل فريق إللقاء الضوء مبوضوعية على . 1
احلقائق التي تخدم الفريق الذي ميثله.

املسائل/األسئلة القانونية التي تطرحها القضية.. 2
مصادر القانون الدولي اإلنساني للوصول الى القوانني واملبادئ الالزمة لتحديد ما إذا كانت احلقائق الواقعة . 3

تشكل جرمية حرب أم ال. 
عناصر شكل املسؤولية اجلنائية التي يتم إثباتها العتبار الشخص (األشخاص) مسؤولني عن الفعل املرتكب (إن وجد).. 4

هذا القسم متثل فرصة ملراجعة األفكار العامة واملبادئ املتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني املرتبطة بهذه القضية. على 
سبيل املثال، فيما يتعلق بدراسة احلالة اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني رقم 1، ميكن للمدرب مراجعة املبادئ التالية:

لالتهامات اجلنائية األولى والثانية (الئحة االتهام األولى): ارتكاب أعمال عدائية ضمن القانون الدولي اإلنساني؛ . 1
مبدأ التفريق بني األهداف العسكرية واألهداف املدنية.

لالتهام اجلنائي الثاني (الئحة االتهام األولى): األشخاص احملميون ضمن القانون الدولي اإلنساني ؛ مبدأ التفريق . 2
بني املدنيني واملقاتلني؛ حماية فئة خاصة من األشخاص، مثل موظفي األمم املتحدة حلفظ السالم.

حماية . 3 ؛  اإلنساني  الدولي  القانون  ضمن  احملميون  األشخاص  الثانية):  االتهام  (الئحة  األول  اجلنائي  لالتهام 
املدنيني الذين يسقطون بأيدي األعداء/حتت االحتالل؛ القواعد التي حتكم نقل املدنيني.

لالتهام اجلنائي الثاني (الئحة االتهام الثانية): األشخاص احملميون ضمن القانون الدولي اإلنساني ؛ مبدأ التفريق . 4
بني املدنيني واملقاتلني؛ مبدأ املشاركة املباشرة باالعتداءات.

سيتولى الطالب، على سبيل الواجب، مسؤولية حتليل التهمة (التهم) اجلنائية األسبوعية بحيث يبدأون بكتابة نسخة 
أولية من املناقشة القانونية التي يجب تقدميها في احملاضرة التالية. يجب تشجيع الطالب على استخدام طبعة ملخص 
الفريق لبناء مقدماتهم. في كل محاضرة، يجب توفير نسخ عن أهم اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني مع نسخة عن 
القواعد العرفية للقانون الدولي اإلنساني ونسخة عن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعناصر اجلرائم. 



25

الفصل الرابع
ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني

ً: ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني ودور املدرب أوال

احملاكمة  أطراف  ألحد  القانوني  الوضع  توضح  قانونية  وثيقة  عن  عبارة  اإلنساني   الدولي  القانون  فريق  ملخص 
أي النائب العام أومحامي الدفاع. كما وتعتبر هذه الوثيقة الوثيقة األساسية التي يبني الطالب على أساسها 
املرافعة الشفوية للقضية ويقدمونها. وبالتالي، فإن تقدمي امللخص ذي اجلودة العالية ضروري لنجاح الفريق وأفراده. 

وحتى يتسنى للمدرب دعم الطالب في حتقيق هذا الهدف الرئيس، فعليه أن يكون مسؤوالًعن ما يلي:

1. تقدمي اإلرشادات والتوجيهات حول كيفية كتابة ملخص القانون الدولي اإلنساني
ال يحق للمدرب أن يقدم املساعدة للفرق فيما يختص بعملية الكتابة العملية. في بداية القسم الثالث من الدورة، 
يقوم املدرب بتقدمي اإلرشاد والتوجيه حول كتابة ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني من خالل توضيح وشرح 

ما يلي:

هيكلية ومكونات ملخص القانون الدولي اإلنساني. . 1
قواعد ملخص الفريق الواجب احترامها (مبا فيها طريقة OSCOLA 2 لكتابة الهوامش).. 2

يحتوي امللحق 8 على منوذج مللخص القانون الدولي اإلنساني مع إشارة إلى مكوناته، وعدد الصفحات وشرح قصير 
لكل مرحلة من املراحل. ويحتوي امللحق 9 على قواعد تصميم القانون الدولي اإلنساني.

2. تقدمي التعليقات على امللخص
عند وضعه للمالحظات، ال يحق للمدرب أن يقوم بتغيير احملتوى اجلوهري للملخص. ميكن تلخيص دور املدرب مبا يلي:

دعم الطالب في حتديد مواطن القوة والضعف في مناقشاتهم الكتابية مبا فيها: إهمال احلقائق ذات الصلة، • 
القضائية  والسوابق  التشريعات  إلى  اإلشارة  وعدم  املقدمة،  القانونية/األسئلة  للمسائل  اخلاطئ  والتعريف 

واملراجع األخرى، وضعف املناقشة اجلوهرية (تطبيق القانون على الوقائع).
التأكد من االلتزام بقواعد تصميم امللخص مبا فيها األسلوب والهوامش.• 

فعلى سبيل املثال، عند وضعه للمالحظات، يجب على املدرب أن ال يشير إلى احلقائق ذات الصلة أو املرجع املفقود 
وإمنا أن يقوم بتحفيز التفكير القانوني لدى الطالب من خالل طرحه لألسئلة الصعبة/املنمقة. وفي هذا اخلصوص، 

ينصح باللجوء إلى املذكرة الداخلية ملدرب القانون الدولي اإلنساني واملستخدمة أثناء حتليل القضية.

www.law.ox.ac.uk/publications/oscola.php متوفر على املوقع اإللكتروني OSCOLA دليل هوامش قواعد  2
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ً: كتابة ملخص الفريق ثانيا

إن عملية كتابة وتقدمي امللخص ما هي إال نتيجة لعمل الفريق واملساهمة الفردية لكل عضو من أعضاء الفريق. 
وكما هو موضح في النموذج، فإن طبعة ملخص القانون الدولي اإلنساني حتتوي على عدة مكونات تقسم كما 

يلي:

املكونات 1-2-3-4 و7 عبارة عن أجزاء مشتركة مللخص القانون الدولي اإلنساني ، وبالتالي يجب أن يقوم كامل . 1
الفريق بكتابته. 

ً من قبل كل عضو من أعضاء الفريق بحسب حتليل املادة املطلوبة. . 2 املكونات 5-6 يتوجب تقدميها كتابيا

يقوم  أن  املدرب  على  يجب  وبالتالي  الفريق.  أعضاء  قبل  من  التنظيم  من  الكثير  الفريق  ملخص  كتابة  تتطلب 
بتعيني قائد للفريق للتأكد من وجود التنسيق بني أعضاء الفريق، وتنظيم املهام الفرعية وتقدمي ملخص الفريق 
النسخة  مكونات  جميع  دمج  مسؤولية  الفريق  قائد  يتحمل  احملدد.  الوقت  في  اإلنساني  الدولي  بالقانون  اخلاص 
النهائية الكتابية الكاملة مللخص الفريق. يشير مخطط الدورة إلى املواعيد النهائية لتقدمي امللخص للحصول 

على مالحظات  املدرب والتي يتوجب على الطالب االلتزام بها وبالتحديد فيما يخص:

النسخة األولية (املسودة) لتحليل املادة املطلوبة من الطالب.• 
النسخة النهائية لتحليل املادة املطلوبة من الطالب.• 
النسخة النهائية الكاملة ملوجز الفريق (مبا فيها املكونات املشتركة).• 
النسخة النهائية الكاملة مللخص الفريق التي ترسل إلى القضاة ملسابقة احملكمة الصورية في القانون الدو • 

لي اإلنساني (نسختني إلكترونيتني).
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الفصل اخلامس
املرافعة الشفوية

ً: املرافعة الشفوية في احملكمة الصورية ودور املدرب أوال

اجلزء الرابع واألخير من برنامج دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني يركز على حتضير التقدمي الشفوي 
للقضية. ميكن التحضير للمناقشة الشفوية بعد تقدمي النسخة النهائية من ملخص الفريق حول القانون الدولي 
اإلنساني. وهذا بسبب أنه، وكما هو مشار إليه في امللحق 3، على الطالب التقيد باملناقشة القانونية املقدمة في 
ملخص الفريق. يكون التقدمي الشفوي للقضية يوم مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني ما بني 
الفرق املتواجهة (النائب العام مقابل محامي الدفاع). تعتبر عملية تخضير الفرق للمرافعة الشفوية من املهام 
مناقشة  تقدمي  على  لقدرتهم   ً وفقا املسابقة  في  الطالب  تقييم  يتم  اإلنساني.  الدولي  القانون  ملدرب  األساسية 
منطقية ومقنعة شفوياً، وعلى اإلجابة على أسئلة القضاة، وعلى احترام قواعد اللباقة اخلاصة باحملكمة الصورية 
القيام  املدرب  على  يترتب  الشفوية،  املرافعة  على  الطالب  ولتدريب  احملكمة.  في  املناسبة  اللغة  استخدام  وعلى 

باألدوار التالية:

1. تعريفهم بآداب وأسلوب املرافعة الشفوية في احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني
يوجد منوذج مرفق في امللحق 10. وهذه الوثيقة توضح آداب وسلوكيات احملكمة (أي قواعد لباقة احملكمة الصورية) 

التي يتوجب على املشاركني احترامها أثناء مناقشتهم للقضية. 

2. تقدمي التوجيهات واإلرشادات حول بناء املرافعة الشفوية
ويعد ذلك من األمور ذات األهمية اخلاصة في حتسني املهارات الدفاعية لدى الطالب. يوجد منوذج مرفق في امللحق 
 ً 12. وهو يبني البناء العام واألهمية التي تتيمز بها املرافعة الشفوية والتي يتوجب على الطالب التنبه إليها. ونظرا
حملدودية الوقت املتاح لكل عضو من أعضاء الفريق ليناقشوا فقط التحليل املوضوعي للتهمة (التهم) اجلنائية 

املطلوبة (املكونات 5و6 من طبعة ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني).

3. تزويد الطالب بقائمة بالتعابير اللغوية اخلاصة باحملكمة
يوجد منوذج مرفق في امللحق 12. توفر هذه الوثيقة قائمة بالتعابير اللغوية املتكررة والتي ميكن لكل من الفريقني 
النائب العام ومحامي الدفاع استخدامها لتقدمي أنفسهم وملناقشة القضية وإلدارة الوقت واإلجابة على أسئلة 

القضاة. 

4. تقدمي النقد املوضوعي واألسلوبي للطالب وطرح األسئلة عليهم
من شأن عملية التعليق أثناء جلسات املمارسة العملية للمحكمة الصورية أن تساعد املشاركني بكل تأكيد على 
الفهم األفضل لنقاط القوة والضغف في مرافعاتهم الشفوية. في مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي 
مدى  الختبار  كان  وقت  أي  في  األسئلة  عليهم  ويطرحوا  الطالب  يقاطعوا  أن  املعينني  للقضاة  ميكن   ، اإلنساني 
فهمهم للقضية أو لتوضيح مسألة قانونية معينة قد متت إثارتها. وبهدف تدريب الطالب على كيفية التفاعل 
مع أسئلة القضاة، ينصح مدرب القانون الدولي اإلنساني بأن يسأل عن وقائع متعددة وأسئلة لها عالقة بالقانون 

لتحسني قدراتهم الدفاعية. 
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ً: حتضير جلسات املمارسة العملية للمناقشة الشفوية في احملكمة الصورية ثانيا

الصورية  احملكمة  دورة  في  احليوية  املكونات  من  تعتبر  الصورية  احملكمة  في  العملية  اجللسات  عقد  عملية  إن 
في القانون الدولي اإلنساني. وكما هو مشار إليه في اطط التمهيدي للدورة واملرفق بهذا الكتيب، فال بد من 
للمارسة  إضافية  جلسات  بانعقاد  وينصح  النشاط.  لهذا  الدورة  برنامج  من  األقل  على  أسابيع  ثالثة  تخصيص 
العملية للمحكمة الصورية، غير أن هذا األمر اختياري. ويعتمد هذا بشكل أساسي على تواجد املدرب واحتياجات 
الطالب. في بداية القسم الرابع من برنامج احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني يتوجب على املدرب أن 

يقوم باألنشطة التالية: 

1. تقسيم الفرق إلى مجموعات من فريقني متقابلني وحتديد الوقت
بهدف تقسيم الفرق إلى مجموعات من فريقني متقابلني، على املدرب أن يتبع تقسيم الطالب في الفريق كما هو 
موضح في امللحق 7 (مثال فريق النائب العام املتمثل بالفريق أ مقابل فريق محامي الدفاع واملتمثل بالفريق ب). 
هذا ويجب على املدرب اإلشارة إلى الوقت اصص للعرض الشفوي لكل فريق ولكل عضو. وال بد من احترام هذه 
اإلجراءات خالل اجللسات العملية للمحكمة الصورية في مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. 
دقائق  إلى 10   5 على  يحصل  أن  طالب  لكل  ميكن  فريق،  كل  في  الطالب  وعدد  (القضية)  احلالة  محتوى  بحسب 
ملناقشة حتليل املوضوع الرئيس املطلوب. في أية حالة كانت، يجب أن ال تتعدى املناقشة الكاملة لكل فريق 40/30 

دقيقة. يتضمن هذا الوقت الرد النهائي وأسئلة القضاة. 

2. تعريف املشاركني بآداب املرافعة الشفوية وقواعد اللياقة:
انظر امللحق 10.

3. تسليم وشرح بناء املرافعة الشفوية:
انظر امللحق 11. 

4. تسليم وشرح التعابير اللغوية اخلاصة باملرافعة الشفوية في احملكمة الصورية:
أنظر امللحق 12. 

التهمة  حول  الشفوية  ملرافعته  متهيدي  مخطط  بكتابة  البدء  الفريق  أعضاء  من  عضو  كل  من  املدرب  يطلب 
وبناء  الفريق  ملخص  لذلك  مستخدمني  التالية  احملاضرة  في  تسليمه  يتم  واجب  سبيل  على  اجلنائية  (التهم) 
بناء  تقدمي  للمناقشة  التمهيدي  اطط  من  الغاية  والتوجيهات.  اإلرشادات  في  مبني  هو  كما  الشفوية  املرافعة 
واضح ودقيق للعرض الشفوي للحالة (القضية) وميكن أن يعمل عمل املذكرة للطالب في القاعة وفي مسابقة 

احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. 

ً: جلسات املمارسة العملية للمرافعة الشفوية في احملكمة الصورية ثالثا

تركز األسابيع الثالثة األخيرة من دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني على تنظيم جلسات املمارسة 
العملية  املمارسة  جلسات  لتنظيم  مختلفني  أسلوبني  يختار  أن  للمدرب  ميكن  الصورية.  للمحكمة  العملية 

للمحكمة الصورية كما يلي: 

املتمثل . 1 العام  (النائب  متواجهني  فريقني  بني  الصورية  للمحكمة  العملية  املمارسة  جلسات  عقد  ميكن 
بالفريق أ مقابل فريق محامي الدفاع واملتمثل بالفريق ب)،  وهما الفريقان اللذان سيتنافسان في املسابقة. 
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وهذا االحتمال هو املشار إليه في اطط التمهيدي للدورة. أما الفرق األخرى، فال يحق لها حضور هذه احملاضرة، 
وعليهم االنتظار خارج القاعة حتى يحني دورهم.

بجانب . 2 االهتمام  من  املزيد  يتطلب  االحتمال  وهذا  حدة.  على  فريق  كل  تدريب  يختار  أن  للمدرب  ميكن  كما 
املسابقة املتعلقة بالدورة  ويضيف املزيد من التحدي للمشاركني. وفي هذه احلالة كذلك، يجب على جميع 

الفرق األخرى انتظار دورها خارج القاعة. 

املرافعات  بناء  على  التعليق  خالل  من  للطالب  الشفوي  العرض  ينتقد  أن  املدرب  على  يجب  احلالتني،  كلتا  في 
املدرب  ننصح  الصورية.  احملكمة  في  اللياقة  آداب  واحترام  باحملكمة  اخلاصة  اللغوية  التعابير  واستخدام  الشفوية 

بتوجيه أسئلة متنوعة مثل: 

أسئلة تعتمد على الوقائع الختبار مدى فهم الطالب للوقائع؛. 1
أسئلة قانونية الختبار مدى فهم الطالب للمرجع املستخدم والدعوة للمثول أمام احملكمة لدعم مناقشاتهم؛. 2

ولضمان احترام الوقت اصص، يتوجب على املدرب أن يعمل عمل حارس الوقت. تقع على حارس الوقت مسؤولية 
بطاقة  إبراز  فيمكنه  االنتهاء.  من  منهم  لكل  احملدد  الوقت  يقترب  عندما  الفريق  أعضاء  من  عضو  لكل  اإلشارة 
صفراء للداللة على تبقي 3 دقائق فقط وبطاقة حمراء للداللة على تبقي دقيقة واحدة فقط. في حال لم يكن 
إلنهاء  إضافية  ثانية  طلب 60  ميكنه  احملدد  الزمني،  اإلطار  ضمن  مرافعته  إنهاء  على   ً قادرا عليه  املدعى  أو  املدعي 
خالل  أما  القضاة.  إلى  الطلب  هذا  يوجه  اإلنساني،  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  مسابقة  في  خطابه. 
جلسات املمارسة العملية للمحكمة الصورية، فيطلب ذلك من املدرب. في حال مت تنبيه الطالب إلنهاء جملته، 
ميكن حلارس الوقت أن يبرز بطاقة حمراء تعني وجوب توقفه كون الوقت اإلضافي قد انتهى. في حالة الرد، ال يحق 
للطالب أن يطلبوا أي وقت إضافي غير الوقت احملدد. الغاية من الرد هي الرد على حجة املدعي أو املدعى عليه ومن 

غير الالئق في هذه احلالة تقدمي حجج جديدة. وال يسمح بإعادة الرد.

ً من املدرب أن يعمل عمل حارس الوقت يوم مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي  هذا وسيكون مطلوبا
اإلنساني  كذلك كما سيشار إليه في الفصل التالي. 
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الفصل السادس
تنظيم يوم مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

أوال:ً مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

بعد  املسابقة  تكون  أن  يجب  اإلنساني.  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  مسابقة  تبدأ  الدورة  إكمال  بعد 
أسبوع/10 أيام من نهاية الدورة. في املسابقة، تتنافس جميع الفرق املتقابلة -النائب العام مقابل محامي الدفاع- 
ضد بعضها البعض إلبراز وضعها القانوني في احلالة أو القضية أمام القضاة املعينني. ينتهي احلدث مع تسمية 
 ً الفائزين في مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني وتوزيع الشهادات. يقدم هذا الفصل توضيحا
ألهم القواعد واخلطوات واملواد التي يجب حتضيرها لتنظيم مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. 

ً: اختيار القضاة وأدوارهم ثانيا

املطلوب من اخلبراء املعينني ليعملوا كقضاة في مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني أن يقوموا 
بشكل أساسي باالطالع على دراسة احلالة، وقراءة ملخصات الفرق، واالستماع بتمعن لكل املرافعات الشفوية، 
الفائزين  وتسمية  عليها،  العالمات  وإعطائهم  للطالب،  الشفوية  املرافعات  وتقييم  الطالب  على  األسئلة  وطرح 

مبسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. 

ً للعب دور القاضي كل من أساتذة اجلامعة املتخصصني في القانون الدولي اإلنساني ، اخلبراء  ً مثاليا يعتبر مرشحا
في حقوق اإلنسان الذين يعملون لدى منظمات محلية/دولية واحملامني املزاولني ملهنة احملاماة الذين يجيدون اللغة 
اإلجنليزية. ال يحق للمدرب أن يكون من ضمن جلنة القضاة. ال بد من احترام هذا القانون لضمان عدم التحيز أثناء 
ً لضمان أنه في حالة حدوث  تقييم أداء الطالب. العدد املثالي للقضاة هو ثالثة. ال بد أن يكون عدد القضاة فرديا
القضاة  أحد  تعيني  يتم  امليزان.  وضبط  الرأي  حلسم  ثالث  قاض  هناك  سيكون  القضاة  من  اثنني  آراء  في  اختالف 
ً للجنة ليتولى مسؤولية احملافظة على ترتيب اإلجراءات. وللتجهز ألية حالة طارئة، ال بد من اختيار  الثالثة رئيسا
قاض رابع من أساتذة كلية احلقوق لضمان امتالء مقاعد القضاة يوم املسابقة النهائية. في هذه احلالة، يجب أن 

يتلقى القاضي الرابع جميع الوثائق الضرورية املذكورة أدناه. 

قبل  اإلنساني.  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  مسابقة  من  األقل  على  أسبوعني  قبل  القضاة  تعيني  يتم 
أسبوع واحد على األقل من تاريخ إطالق املسابقة، يحصل جميع القضاة املعينني على الوثائق التالية: 

دراسة حالة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. . 1
مذكرة التحليل الداخلي اخلاصة باملدرب (اختياري).. 2
أجندة مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني مع الترتيب التتابعي لظهور جميع الفرق املتنافسة. . 3

ويوجد منوذج مرفق على شكل امللحق 14. يجب أن تبقى أسماء املشاركني مجهولة حتى يوم املسابقة. 
حول . 4 للقضاة  الشرح  أساسي  بشكل  الوثيقة  هذه  وفحوى  الصورية.  احملكمة  مسابقة  في  القضاة  قواعد 

قواعد مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني والدور املطلوب منهم أن يلعبوه. يوجد منوذج 
مرفق على شكل امللحق 15.

جميع ملخصات الفرق في القانون الدولي اإلنساني املقدمة من قبل الطالب. وفي هذه احلالة يجب كذلك أن . 5
تبقى أسماء الطالب مجهولة حتى يوم املسابقة. 
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قوائم بعالمات املرافعة الشفوية. يوجد منوذج لقائمة العالمات وإشارة إلى معايير التقييم مرفقة على شكل . 6
امللحق 16. 

يطلب  قد  للجامعة.  األسئلة  بتوجيه  النهاية  في  يقوموا  وأن  بتمعن  الوثائق  جميع  يقرأوا  أن  القضاة  من  يطلب 
ملخص  بتقييم  كذلك  يقوموا  أن  القضاة  من  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  مسابقة  منظمو 
أن  املنفِذة  اجلامعة  وبإمكان  هذا   .17 امللحق  شكل  على  مرفق  امللخص  عالمات  قائمة  عن  منوذج  يوجد  الفريق. 
تقوم بتنظيم جلسة لتوجيه القضاة. يجب توجيه القضاة فيما يتعلق بدورهم ومسؤولياتهم، وبدراسة اخلال، 
وبإجراءات وقواعد احملكمة الصورية وإعطائهم التعليمات حول معايير وضع العالمات لتقييم املناقشة الشفوية 

للطالب وفي النهاية ملخص الفريق.

ً: التحضير ليوم مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني  ثالثا

على األشخاص املسؤولني عن تنظيم مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني أن يرتبوا ويحضروا 
ما يلي: 

1. قاعة وأرواب احملكمة الصورية
من  قضيتهم  مبناقشة  الطالب  يقوم  مبنصة  مجهزة  صورية  محكمة  قاعة  في  حيزها  املسابقة  تأخذ  أن  يجب 
عليها، ومقاعد للقضاة املعينني وللجمهور أو احلضور. يجب إحضار األرواب إلى قاعة احملكمة الصورية يوم مسابقة 
احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني بهدف خلق جو جللسة االستماع كما هو احلال في احملكمة احلقيقية 
وإلظهار االحترام واملرجعية للقضاة. يجب أن تكون األرواب سوداء اللون لكل من القضاة والطالب سواء كانوا في 

فرق النائب العام أو محامي الدفاع. 

2. مواد جلنة القضاة
يجب حتضير ملف لكل قاض من القضاة بحيث يحتوي هذا امللف على جميع الوثائق املذكورة في الفقرة السابقة. 
في هذه املرحلة ميكن اإلفصاح عن أسماء الطالب. كما ويجب تزويد مقاعد القضاة بنسخة عن النصوص التالية:

نسخة عن اتفاقيات جينيف األربع للعام 1949، وبروتوكوالتها اإلضافية للعام 1977 وتعليقاتها. • 
نسخة عن كتاب اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون العرفي للقانون الدولي اإلنساني.• 
نسخة عن اتفاقيات أخرى ذات صلة في القانون الدولي اإلنساني أو غيرها من االتفاقيات الدولية.• 
قائمة باملستندات والصكوك املستخدمة واملستشهد بها من قبل املشاركني.• 
نسخة عن نظام روما األساسي وعناصر اجلرائم في احملكمة اجلنائية الدولية.• 

تسلم جميع املستندات بلغة االتفاقية التي تقرها املسابقة إن وجدت. 

3. مواد الطالب
اإلنساني،  الدولي  بالقانون  اخلاصة  احلالة  دراسة  عن  نسخة  معه  يحضر  أن  طالب  كل  على  يكون  املسابقة،  يوم 
ونسخة عن ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني ، إضافة إلى اطط التمهيدي اخلطي اخلاص مبناقشته لغايات 

العرض الشفوي. يجب على املنظمني أن يوفروا للطالب الوثائق التالية:

نسخة عن نفس النصوص القانونية املوفرة ملنصة القضاة.• 
دفتر لتدوين املالحظات وقلم حبر ألخذ املالحظات بهدف اإلجابة عن األسئلة احملتمل طرحها من قبل القضاة.• 



33

يجب ترك نسخة عن النصوص القانونية املذكورة أعاله على منصة تقدمي املرافعات الشفوية.

ً: مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني: جلسات املرافعة الشفوية رابعا

بعد التقدمي األولي، تبدأ جلسات املناقشة. وخالل كل جلسة، يعمل املدرب عمل الكاتب وحارس الوقت للتأكد من 
احترام القواعد والزمن احملدد لكل فريق وألعضائه3.

تبدأ العروض الشفوية مع دخول جلنة القضاة إلى قاعة احملكمة الصورية وإعالن القضية املعروضة أمام احملكمة. 
على موظف احملكمة أن يتلفظ باجلملة التالية: 

«فليقف اجلميع، تعقد اآلن جلسة احملكمة اجلنائية الدولية في قضية....»

بعد تقدمي املدرب للقضاة وبعد جلوس القضاة في مقاعدهم، يقوم الرئيس املعني بدعوة الفريقني املتقابلني (فريق 
يبدأ  الذي  األول  الفريق  احملكمة.  أمام  الشفوية  مرافعاتهم  لتقدمي  ب)  الدفاع  محامي  فريق  مقابل  أ  العام  النائب 

بتقدمي ما لديه هو فريق النائب العام ويتبعه فريق محامي الدفاع. 

ال يجوز للفريقن اآلخرين التواجد في قاعة احملكمة الصورية أثناء قيام الفريقني األولني بتقدمي عرضهم الشفوي. 
والغاية من هذا اإلجراء ضمان العدل في مسابقة احملكمة الصورية وتفادي إمكانية املعرفة املسبقة للفرق األخرى 
باألسئلة التي قد يطرحها القضاة. يجب أن تتواجد الفرق األخرى في قاعة أخرى حيث ينتظرون ظهورهم أمام 

مسابقة احملكمة الصورية. 

أثناء العرض الشفوي، ميكن للقضاة مقاطعة الطالب في أي وقت لطرح األسئلة عليهم حول القضية املطروحة. 
وفي نهاية العرض الشفوي لكل طالب، يتوجب على القضاة أن يضعوا عالمة على قائمة العالمات لتقييم أداء 

الطالب. 

عند إكمال كال الفريقني لعرضهم الشفوي ميكن ملوظف احملكمة أن يعلن عن انتهاء اجللسة األولى من مسابقة 
احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني من خالل تلفظه بالعبارة التالية: 

«فليقف اجلميع، مت تأجيل احملكمةاجلنائية الدولية»

في نهاية جلسة العرض الشفوي األولى، يدخل القضاة في غرفة منفصلة ملناقشة العالمة النهائية لكل طالب 
وإقرارها. 

بعد ذلك، ميكن ملوظف احملكمة أن يعلن دخول القضاة للجلسة الثانية للمرافعة الشفوية. يقوم رئيس احملكمة 
بدعوة الفريقني املتقابلني اآلخرين (فريق النلئب العام ج مقابل فريق محامي الدفاع د) للعرض الشفوي للقضية. 

الفصل اخلامس يشرح دور حارس الوقت والطريقة التي يتوجب من خاللها احملافظة على الوقت.   3
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ً: التشاور حول الفائزين في مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني  خامسا

الصورية  احملكمة  قاعة  واجلمهور  واملنظمون  املشاركون  يغادر  الفرق،  جلميع  الشفوية  العروض  إلى  االستماع  بعد 
ليتيحوا للقضاة التشاور حول: 

أفضل فريق في احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. وأفضل فريق هو الفريق الذي يحصل على . 1
أعلى عالمة من خالل جمع العالمات املعطاة لكل عضو من أعضاء الفريق. 

أفضل ادعاء شفوي في احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. ويحصل عليها الطالب الذي تلقى . 2
أعلى عالمة في املرافعة الشفوية. 

تلقى . 3 الذي  الطالب  عليها  ويحصل  اإلنساني.  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  في  شفوي  رد  أفضل 
أعلى عالمة في املرافعة الشفوية. 

بعد التشاور، يقوم القضاة بإعادة قوائم العالمات إلى الكاتب ومن ثم إعادتها إلى قاعة احملكمة الصورية لتقدمي 
القانون  في  الصورية  احملكمة  مسابقة  تنتهي  أدائها.  حول  املتنافسة  الفرق  جلميع  والتعليقات  الراجعة  التغذية 

الدولي اإلنساني مع إعالن رئيس القضاة عن الفائزين في املسابقة. 

ً: شهادات مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني سادسا

املسابقة  منظمو  يقوم  املسابقة،  في  الفائزين  إعالن  وبعد  شهاداتهم.  الطالب  كل  يتلقى  املسابقة،  نهاية  في 
بتسليم الشهادات للطالب. يجب حتضير ثالثة أنواع من الشهادات:

شهادة للفريق الفائز. ويعتمد عدد الشهادات على عدد الطالب في كل فريق. يوجد منوذج عن هذه الشهادة . 1
مرفق على شكل امللحق 18؛

شهادتني، إحداها ألفضل ادعاء شفوي واألخرى ألفضل دفاع شفوي. وتوجد مناذج عن هذه الشهادات مرفقة . 2
على شكل امللحق 19 وامللحق 20؛

شهادات لباقي الطالب تؤكد على إكمالهم للدورة وحضورهم مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي . 3
اإلنساني ويوجد منوذج عن هذه الشهادة مرفق على شكل امللحق 21.

ً: جوائز مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني سابعا

يتلقى أفضل مدع وأفضل مدعى عليه جائزة خاصة. تقوم اجلامعة املنظمة لدورة احملكمة الصورية في القانون 
أو   ً تذكاريا  ً نصبا أو  املال  من   ً مبلغا املثال  سبيل  على  اجلائزة  تكون  أن  ميكن  اجلائزة.  نوع  بتحديد  اإلنساني  الدولي 
غيرها من اجلوائز الرمزية. إال أنه، وبهدف متابعة التشجيع على أسلوب «التعلم بالعمل»، ينصح مبكافأة الفائزين 
املثمر  االستثمار  يعني  االنضمام  فرصة  فمنح  الدولية.  أو  احمللية  اإلنسان  حقوق  منظمات  إحدى  إلى  باالنضمام 
ً من  في مستقبل الطالب من خالل إعطائهم فرصة اكتساب اخلبرة العملية في مجال عمل ميكن أن يكون جزءا
مستقبلهم. على اجلامعة املنظمة أن تتصل مبنظمات حقوق اإلنسان التي تنوي ضم الفائزين لفترة من شهر إلى 

ً لتغطية املصاريف اليومية.  ً ماليا ثالثة أشهر وأن تقدم لهم في النهاية دعما

اإلنسان  حلقوق  دولية  محلية  منظمات  ثالث  في  الداخلي  للتدريب  برامج  ثالثة  املركز  يقدم  ذلك،  على  وكمثال 
باالعتماد في األراضي الفلسطينية احملتلة وبرنامجني للتدريب الداخلي أحدها في مكتب الناءب العام في احملكمة 

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واآلخر في مكتب النائب العام في احملكمة اجلنائية الدولية في هولندا.
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 1
دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني رقم 1

أ) اخللفية الوقائعية والتاريخية

تدعى . 1 املناطق  هذه  من  واحدة  مناطق.   10 من  جاردينيا  دولة  تتكون  متجاورتان.  دولتان  وتوليبانيا  جاردينيا 
كاميليا اجلنوبية، وتقع على امتداد احلدود الشمالية جلاردينيا واملتاخمة لشمال كاميليا، وهي منطقة تابعة 

لدولة توليبانيا. 

يبلغ التعداد السكاني لكاميليا اجلنوبية 60000 نسمة، 70 باملئة منهم كاميليون و30 باملئة منهم جاردينيون. . 2
ً لتوليبانيا، وبالتالي فإنهم غير راضني عن حقيقة كونهم  يقول الكاميليون عن أنفسهم بأنهم تابعون عرقيا
ً في منطقة جاردينيا. إنهم يدعون بأن حكومة جاردينيا تعامل الكاميليني بشكل مختلف  موجودين جغرافيا
وتعرضهم للتمييز العنصري. أما حكومة جاردينيا، فترفض هذا االدعاء بشدة وتدعي بدورها بأن هذا الشكل 

من أشكال العدوان ما هو إال ذريعة إلثارة استياء طائفة كاميليا ضد حكومة جاردينيا. 

كانت عالقات أهل كاميليا جيدة مع أهل توليبانيا. فهم يتكلمون اللغة نفسها ويتشاركون بالثقافة نفسها . 3
وبالتالي يعتبرون مواطنني موالني لدولة توليبانيا. عملت الروابط القوية مع دولة توليبانيا واالدعاء بالتمييز 
املرتكب من قبل حكومة جاردينيا على دفع غالبية سكان كاميليا اجلنوبية إلى البدء باالعتقاد بأن احلل الوحيد 
ً مع كاميليا الشمالية حتت  ً وسياسيا هو الدعوة إلى االنفصال. فقد أعلنوا عن رغبتهم في االحتاد جغرافيا

سلطة وحكم دولة توليبانيا. 

4 . 2007 عام  الوطنية  اجلبهة  ظهرت  اجلنوبية،  كاميليا  سكان  غالبية  بني  ما  النفور  هذا  مبثل  شعرت  عندما 
إلثارة املشاعر الوطنية املعادية من قبل أهل كاميليا جتاه حكومة جاردينيا. وكنتيجة لذلك، سرعان ما ظهر 
نزاع مسلح ما بني حكومة جاردينيا واجلبهة الوطنية. وقد شجع العنف املستمر سكان كاميليا على منح 
املزيد من الدعم للمجموعة املسلحة التابعة لكاميليا اجلنوبية والتي بدأت تثبت نفسها بشكل تدريجي 

كحكومة مستقلة. 

أعلنت احلكومة الذاتية حديثة اإلنشاء عام 2008 استقاللها عن دولة جاردينيا، وأطلقت على نفسها اسم . 5
”جمهورية كاميليا اجلنوبية“. فقد أنشأت مؤسساتها اخلاصة في مدينة بيجونيا الرئيسي التي تديرها حكومة 
األمر الواقع املستقلة مع سلطاتها اإلدارية والتشريعية والعسكرية. عبّر أهل جاردينيا الذين يعيشون في 
كاميليا اجلنوبية عن قلقهم من حكومة جاردينيا املركزية ألنهم كانوا يخافون من أن يكونوا عرضة لشكل 

من أشكال االنتقام.

ردت حكومة جاردينيا بإبطال احلكم الذاتي لكاميليا اجلنوبية وبإعالنها بأن حكومة األمر الواقع بأكملها عبارة . 6
عن منظمة إرهابية تعمل ضد الناس التابعني جلاردينيا وحكومتها. حفز هذا اإلعالن نشوب احلرب الشاملة 
 .ً ما بني القوى املسلحة التابعة حلكومة جاردينيا واموعة املسلحة جلمهورية كاميليا اجلنوبية املعلنة ذاتيا
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بتزويد . 7  ً أوال كاميليا،  أهل  لدعم  الفرصة  تتحرى  كانت  والتي  توليبانيا،  حكومة  بدأت   ،2008 أيار   15 بتاريخ 
 .ً مجموعة كاميليا اجلنوبية بالسالح وبتدريب جنودها سرا

ً بقتال شديد ما بني الفريقني املشاركني. وقد أفيد عن العديد من األحداث . 8 استمر العنف بالتصعيد متسببا
ً لعالقاتها الوطيدة مع كاميليا اجلنوبية  املرتكبة من قبل قوى جاردينيا املسلحة ضد جماعات كاميليا. ونظرا
وحلكومة األمر الواقع خاصتها، قررت دولة توليبانيا التدخل من خالل إرسال جنودها إلى منطقة كاميليا اجلنوبية. 

وبعد مرور يومني على إرسال اجلنود، متكنت قوات توليبانيا املسلحة من الوصول إلى مدينة بيجونيا ودخولها، . 9
وبيجونيا هي عاصمة جمهورية كاميليا اجلنوبية حديثة اإلنشاء. وبدأوا بالسيطرة على املدينة وكذلك توفير 
حتت  العسكري  التنسيق  بدأ  ما  وسرعان  املسلحة.  اجلنوبية  كاميليا  لقوات  والعسكري  اللوجستي  الدعم 

إمرة قوى توليبانيا املسلحة بني الطرفني. 

ب) وصف األحداث احلاصلة

مدينة . 10 داخل   ً هائال  ً قصفا املسلحة  جاردينيا  قوات  بدأت   ،ً ليال  23:00 الساعة  وحوالي   ،2009 أيار   20 بتاريخ 
بيجونيا ضد حكومة األمر الواقع اخلاصة بكاميليا اجلنوبية ومجموعاتها املسلحة. تعتبر جاردينيا هذه املدينة 

املقر الرئيس «للحكومة اإلرهابية اإلنفصالية غير الشرعية».

بدأت قوات جاردينيا املسلحة، وحتت قيادة وسيطرة اجلنرال بوتر،  بتنفيذ العديد من الهجمات ضد اموعات املسلحة . 11
مخازن  و4  النار  إلطالق  مواقع   5 جلاردينيا  التابعة  املسلحة  القوات  ضربت  وبالتحديد،  اجلنوبية.  لكاميليا  التابعة 
ً في الباحة اخللفية ملبنى مدني، فيما كان مخزنا أسلحة آخران يقعان  أسلحة. كان واحد من مواقع إطالق النار موجودا
في منزلني مدنيني آخرين. إضافة إلى ذلك، قام جنود اجلنرال بوتر بضرب املركز الرئيس للمجلس التشريعي لكاميليا 

اجلنوبية وأحد أبنيتها اصصة كمقر رئيس للشرطة التابعة حلكومة األمر الواقع اخلاصة بكاميليا اجلنوبية. 

وبالتالي، . 12 بالسكان.  املأهولة  املناطق  من  بالقرب  اجلنوبية  لكاميليا  التابعة  املسلحة  اموعات  مخافر  تقع 
ً، وقبل بدء الهجوم، بدأت القوات املسلحة التابعة جلاردينيا بإسقاط املنشورات من  وحوالي الساعة 22:00 ليال

ً على املنطقة.  ً وشيكا السماء لتنبيه املدنيني بأن هنالك هجوما

وكنتيجة للهجوم، تعرضت 9 بيوت مدنية تقع في جوار هذه األهداف إلى ضرر كبير من جراء القصف. ولقي . 13
املدنيني  من  و8  لكاميليا  التابعة  املسلحة  القوى  أفراد  من   7 فيهم  مبن  حتفهم،   ً شخصا  29 مجموعه  ما 
(بينهم 3 أطفال) ممن كانوا يعيشون في بيوت مدنية، حيث كانت تقع مخازن األسلحة. إضافة إلى ذلك، فقد 
أفيد عن مقتل 4 من أفراد الشرطة الذين كانوا ينامون في مبنى الشرطة، و5 من أعضاء الس التشريعي 

ً ليلة الهجوم.  ً طارئا الذين كانوا يحضرون اجتماعا

ً، أجري اجتماع طارئ مع مجلس األمن بتاريخ 17 حزيران 2009. ومع اعتباره حجم األزمة . 14 ومع ازدياد الوضع سوءا
ً على السلم واألمن الدوليني، قرر مجلس األمن إرسال  ً ومستمرا ً حقيقيا في كاميليا اجلنوبية يشكل تهديدا

حفظة السالم مبوافقة كل من توليبانيا وجاردينيا ضمن قرار مجلس األمن رقم 1324 لسنة 2009.

كانت قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة مخولة بإنشاء منطقة محمية منزوعة السالح في مدينة . 15
اإلنساني  الدولي  القانون  مببادئ  احملمية  املناطق  إنشاء  املتحدة  األمم  بررت  املدنيني.  السكان  حلماية  بيجونيا 

املعروف، الذي مينع استهداف املدنيني أو الهجوم عليهم مهما كانت الظروف.  
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املتحدة . 16 األمم  قوى  قبل  من  تعليماتها  تتلقى  احملمية  املناطق  في  املتواجدة  العسكرية  القوى  جميع  كانت 
لالنسحاب من املنطقة احملمية. إال أن القوى املسلحة التابعة جلاردينيا أفادت بأن أكثر من 10 مسلحني مدنيني 
وكان  احملمية.  املناطق  في  موجودين  كانوا  اجلنوبية  لكاميليا  الواقع  األمر  حكومة  مع  يتعاطفون  كانوا  ممن 
لكاميليا  التابعة  املسلحة  للقوى  املتقطع  والعسكري  اللوجستي  الدعم  يقدمون  كانوا  أنهم  املعتقد  من 

اجلنوبية في األيام األخيرة املاضية.  

املسلحة . 17 للقوى  الرئيسية  املقار  إلى  ليصل  بيجونيا  مدينة  مغادرة  قرر  وإمنا  إجراء،  أي  بوتر  اجلنرال  يتخذ  لم 
التابعة جلاردينيا بهدف االجتماع الطارئ. إال أنه طلب من املالزم أول ميلني القيام بدوريات في املنطقة احمليطة 
باملنطقة احملمية. وللقيام بهذه املهمة، مت تزويد املالزم أول ميلني بوحدتني مكونتني من مجندين شبان جدد 
حاصلني على تدريب متواضع، بينما شارك اجلنود املدربون بشكل أفضل في عمليات عسكرية أكثر أهمية في 
ً جنوده بأن يفعلوا كل ما بوسعهم إلحلاق الهزمية بالعدو. أماكن أخرى. غادر اجلنرال بوتر مدينة بيجونيا مذكرا

أثناء الدورية، قررت إحدى الوحدات دخول املنطقة احملمية للتأكد من وجود املدنيني املسلحني التابعني لكاميليا . 18
اجلنوبية والذين أفيد عن وجودهم في املناطق احملمية. أوففهم قائد قوى حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، 
اجلنرال سميث الذي أعلمهم بأن املنطقة مجردة من الصفة العسكرية، وبالتالي من املستحيل إيجاد مدنيني 
مسلحني في املنطقة. وبعد ذلك، أفيد بأن هذه الوضعية أعطت املتعاطفني من كاميليا اجلنوبية فرصة ترك 

املنطقة بأمان واالنضمام إلى اجليش فيما بعد. 

استاءت الوحدة من ذلك، وبالتالي قررت أن تقوم بفعل ما ضد ما اعتبرته مؤامرة من حفظة السالم التابعني . 19
لألمم املتحدة لصالح القوى املسلحة التابعة لكاميليا اجلنوبية. وبتاريخ 25 حزيران 2009، هجمت على قاعدة 
جسيمة  بأضرار  متسببني  املتحدة،  لألمم  التابعني  السالم  حفظة  وعلى  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ 

مع األمم املتحدة وبقتل عشرة منهم. 

بتاريخ 20 متوز 2009، دخلت قوات توليبانيا املسلحة مدينة روزاريا بقيادة اجلنرال بوتو. تبعتها على مسافة . 20
قريبة مجموعة من جنود كاميليا اجلنوبية بقيادة اجلنرال رافيل، ودخلت إلى مدينة روزاريا كذلك. تقع املدينة 

في كاميليا اجلنوبية إال أن معظم سكانها من املوالني جلاردينيا. 

بعد تقليص عدد القوات املسلحة التابعة جلاردينيا املتواجدة في القرية، فرض اجلنرال بوتو وجنوده سيطرتهم . 21
مبدينة  احمليطة  اجلبال  وحول  اجلبال  في  يقطنون  الذين  جاردينيا  مع  املتعاطفون  شكل  وقد  هذا  املدينة.  على 
السيطرة  الستعادة  محاولة  في  العسكرية  جاردينيا  قوى  إلى  االنضمام  وقرروا  عصابات  حرب  حركة  روزاريا 

على املدينة. 

أفيد عن كثرة أحداث املقاومة املسلحة والعنف املسلح املرتكب من قبل عصابات املتعاطفني مع جاردينيا ضد . 22
جنود اجلنرال بوتو واجلنرال رافيل ومركباتهم العسكرية داخل روزاريا وحولها. تسببت القتاالت األخيرة بتدمير 
الطرقات وبعض البنى التحتية املدنية في املدينة، مبا فيها شبكة الكهرباء التي تغذي القسم الشرقي من 

املدينة التي يقطنها في الغالب التابعون لطائفة شيفانيا. 

حرب . 23 حركات  ملراقبة  وحولها  املدينة  داخل  أيام  بضعة  خالل  بوتو  اجلنرال  إمرة  حتت  تفتيش  نقاط  عدة  أعدت 
العصابات بهدف ضمان أمن اجلنود الذين يتعرضون لتهديدات يومية. وقد كان لهذه اإلجراءات املتخذة من قبل 
اجلنرال بوتو آثار عكسية على السكان احملليني الذين كانوا عرضة للعديد من عمليات البحث التي كان يجريها 

جنود توليبانيا عند نقاط التفتيش بشكل يومي. 
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في هذه األثناء، استمرت الغارات احلدودية في مدينة روزاريا وكذلك الهجمات املتقطعة. أصحبت الهجمات . 24
وقوافلهم  توليبانيا  جنود  ضد  الصنع)  يدوية  والقنابل  اليدوبة  القنابل  (بوساطة  أساس  بشكل  توجه  اآلن 
وقواعدهم العسكرية. وبتاريخ 9 آب 2009، انفجرت قنبلة لتقتل اثنني من جنود توليبانيا وجندي من كاميليا 

اجلنوبية ومتسببة بدمار ثكنة عسكرية تابعة لهم.

وفي اليوم التالي، أفاد اجلنرال بوتو بأن جنوده مسؤولون عن نقطة التفتيش عند مدخل مدينة روزاريا، ورفض . 25
أفاد  املدينة.  إلى  بالدخول  جاردينيا  عاصمة  من  القادمني  الهندسيني  واخلبراء  البناء  معدات  لبعض  السماح 
اجلنود عن قلقهم من الهجمات األخيرة املرتكبة ضدهم وأظهروا خوفهم من أن يكون املهندسون متسللني 
شبكة  وبقيت  متفجرة.  أجهزة  إنتاج  في  تستخدم  معدات  معهم  ويحملون  العصابات  حرب  في  مشاركني 

الكهرباء التابعة للجزء الشرقي من املدينة مدمرة. 

بتغيير . 26 روزاريا  في  القرويني  بإعالم  جنودهم  إلى  تعليماتهم  رافيل  واجلنرال  بوتو  اجلنرال  أصدر  أيام،  عدة  بعد 
مكان تواجدهم لينتقلوا إلى قرية أخرى تدعى بوال. يقع املكان اجلديد على بعد 100 كم من املدينة خارج حدود 
كاميليا اجلنوبية. أصلحوا الضرر الذي حلق بشبكة الكهرباء وجميع املرافق األخرى التي قد يحتاجها املدنيون. 
النقل  وسائط  بتحضير  جنودهم  إلى  أوامرهم  رافيل  واجلنرال  بوتو  اجلنرال  أصدر  آب،  شهر  منتصف  وبحلول 
العام التي ستستخدم لتغيير موقع قرويي روزاريا. وفيما شوهدت بعض العائالت تستخدم احلافالت العامة 
ً لعدم وجود وسائل  ً على األقدام نظرا املقدمة من قبل جنود توليبانيا، غادر كثيرون بسياراتهم اخلاصة أو سيرا

نقل، فيما قرر قلة من املدنيني البقاء في املدينة.

أعيد تغيير موقع قرى روزاريا في قرية بوال (الواقعة داخل منطقة بوميليا) التي تسيطر عليها القوى املسلحة . 27
التي  األبنية  بعض  في  مؤقتة  مساكن  املدنيون  منح  اجلنوبية،  كاميليا  مع  للحدود  اجتيازهم  بعد  جلاردينيا. 

كانت تستخدم في السابق كمخازن لألسلحة. هذا وقد منح آخرون مالجئ للطوارئ.

استعادة . 28 على  اجلاردينية  املسلحة  القوات  مساعدة  وبهدف  األطراف.  بني  القتال  استمر  األثناء،  هذه  في 
السيطرة على مدينة روزاريا، بدأ املدنيون من جاردينيا، والذين قرروا البقاء في املدينة، بتقدمي الدعم لهم مبا في 
ذلك اإلشراف على العمليات العسكرية ونقل املعلومات حول أماكن تواجد األعداء وبيع الطعام والعمل في 

صناعة األسلحة ونشر املعلومات لدعم جيش ومقاتلي جاردينيا. 

وبالتحديد، أفيد بأن مجموعة من 5 مدنيني كانوا يقدمون املعلومات االستخباراتية باستمرار، وذلك باستخدام . 29
األجهزة اإللكترونية حول موقع األعداء في الفترة من 13 إلى 18 آب 2009. أدت املعلومات حول أماكن القوى 

املسلحة التابعة لتوليبانيا وكاميليا اجلنوبية إلى مقتل 7 من جنودهم. 

ً الستمرار التوتر والعنف، قرر بعض أعضاء القوى املسلحة التابعة جلاردينيا والداعمون . 30 بعد عدة أيام، ونظرا
جليريال، والعديد من املدنيني الذين ال يزالون في مدينة روزاريا االنسحاب باجتاه اجلنوب بوساطة السيارات آملني 
بأن يكونوا بأمان. وكان بني هؤالء مجموعة من 5 مدنيني كانوا قد قدموا الدعم االستخباراتي. وهناك من رآهم 

يقودون سيارتهم باجتاه احلدود اجلنوبية لكاميليا للوصول ملنطقة بوميليا.  

ً ألهمية . 31 بدأ اجلنرال بوتو واجلنرال رافيل بالتنسيق املباشر بهدف وقف عملية انسحاب مقاتلي العدو. ونظرا
فيها  مبا  أهداف  عدة  على  الهجوم  مت  العسكرية.  املهمة  في  املشاركة  اجلنراالن  قرر  العسكرية،  املهمة  هذه 

مركبات تعود خلمسة مدنيني الذين أفيد عن مقتلهم فيما بعد.
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ج) احلقائق املؤدية إلى إنهاء االعتداءات

ً آخر لتمرير . 32 ً طارئا ً إضافية إلى أن عقد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة اجتماعا استمر القتال ملدة 30 يوما
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1385 للعام 2009، الذي يدعو من خالله القوى العسكرية التابعة 
لكل من جاردينيا وتوليبانيا، كاميليا اجلنوبية لوقف االعتداءات. وبهذا، لم يتبق أي بديل أمام األطراف سوى 
 ً املوافقة على إنهاء القتال. وفي القرار نفسه، أحال مجلس األمن املسألة إلى احملكمة اجلنائية الدولية وفقا

للمادة 13(ب) من نظام روما األساسي. 

بالتحقيق . 33 الدولية)  اجلنائية  (للمحكمة  العام  النائب  ملكتب  السماح  على  األطراف  اتفق  القرار،  هذا  بعد 
هؤالء  وملقاضاة  بالنزاع،  األطراف  جميع  قبل  من  واملرتكبة  اإلنساني  الدولي  للقانون  املزعومة  باالنتهاكات 

األشخاص املسؤولني عن مثل هذه االنتهاكات ضمن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 

في أيلول 2011، أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية 4 مذكرات اعتقال بحق اجلنرال بوتر، واملالزم أول ميلني، واجلنرال . 34
ً ونقلوا إلى احملكمة  ً للمادة 58 من نظام روما األساسي. وبالتالي اعتقلوا جميعا بوتو، واجلنرال رافيل، وذلك وفقا

اجلنائية الدولية في الهاي حيث تبدأ محاكمتهم. 

د) االتهامات

أصدر مكتب النائب العام الئحتي اتهام احتوت على التهم التالية:. 35

الئحة االتهام األولى: النائب العام ضد اجلنرال بوتر  .1

الفقرة االتهامية 1: انتهاكات قوانني أو أعراف احلرب - جرمية حرب تتمثل في هجمات دولية مباشرة • 
ضد أهداف مدنية، أي أهداف غير عسكرية- املادة 8 (2)(ب)(2) من نظام روما األساسي للمحكمة 

اجلنائية الدولية. 
الفقرة االتهامية 2: انتهاك قوانني أو أعراف احلرب -البدء بالهجوم الدولي، مع العلم بأن هذا النوع من • 

الهجوم سيؤدي إلى اخلسارة العرضية للحياة أو اجلرح للمدنيني أو دمار لألهداف املدنية أو الدمار الواسع 
ً فيه فيما يتعلق باملصلحة العسكرية  وطويل األمد والكبير للبيئة الطبيعية، الذي ميكن أن يكون مبالغا
القوية والكلية املباشرة املتوقعة- املادة 8(2)(ب)(4) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

غير  االرتكاب   - 25(3)(أ)  للمادة   ً وفقا األفعال  هذه  عن   ً جنائيا مسؤول  بوتر  اجلنرال  الفردية:  املسؤولية 
املباشر- من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

الئحة االتهام األولى: النائب العام ضد اجلنرال بوتر واملالزم أول ميلني  .2

الفقرة االتهامية 3: اخلروقات املميتة التفاقيات جنيف بتاريخ 12 آب -1949 القتل العمد- املادة 8(2)• 
(أ)(1) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي.

ضد •  املباشرة  الهجمات  توجه  التي  الدولية  احلرب  أعراف  أو  قوانني  انتهاك   :4 االتهامية  الفقرة 
األشخاص واملعسكرات واللوازم والوحدات واملركبات املشاركة في املساعدة اإلنسانية أو بعثة احلفاظ 
ً لدستور األمم املتحدة، ما داموا مخولني بحماية املدنيني أو األهداف املدنية ضمن  على السالم وفقا

القانون الدولي للنزاع املسلح املادة 8(2)(ب)(3) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 
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مسؤولية   - 28(أ)(1)(2)  للمادة   ً وفقا األفعال  هذه  عن   ً جنائيا مسؤول  بوتر  اجلنرال  الفردية:  املسؤولية 
القائد- من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

الئحة االتهام الثانية: النائب العام ضد اجلنرال بوتو ورافيل  .1

غير •  النقل  أو  آب 1949 -اإلبعاد  بتاريخ 12  جنيف  التفاقيات  املميتة  اخلروقات  االتهامية 1:  الفقرة 
القانوني أو احلبس غير القانوني- املادة 8 (2)(أ)(7).

ً للمادة 25(3)(ب) -األمر- من  ً عن هذه األفعال وفقا املسؤولية الفردية: اجلنرال بوتو ورافيل مسؤوالن جنائيا
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

الئحة االتهام الثانية النائب العام ضد اجلنرال بوتو ورافيل  .2

الفقرة االتهامية 2: اخلروقات املميتة التفاقيات جنيف بتاريخ 12 آب 1949 -القتل العمد- املادة 8(2)• 
(ب)(1) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

ً ضد املدنيني أو ضد أحد •  الفقرة االتهامية 3: انتهاك قوانني أو أعراف احلرب - توجيه الهجمات دوليا
املدنيني الذين ال يشاركون بشكل مباشر في االعتداءات- املادة 8(2)(ب)(1) من نظام روما األساسي 

للمحكمة اجلنائية الدولية.

ً للمادة 25(3)(أ) - االرتكاب  ً عن هذه األفعال وفقا املسؤولية الفردية: اجلنرال بوتو ورافيل مسؤوالن جنائيا
املباشر- من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

هـ) نقاط جتب اإلشارة إليها

قررت احملكمة اجلنائية الدولية االستماع إلى القضايا في وقت واحد4.. 1
احلقائق غير قابلة للنقاش وال ميكن تغييرها.. 2
ال حاجة إلثارة املسائل املتعلقة بنطاق السلطة والدليل واإلجراء.  . 3
وحدها اجلرائم التي اتهم بها اجلنراالت الثالث هي التي تؤخذ بعني االعتبار. . 4
جاردينيا طرف بالنسبة التفاقيات جنيف األربع بتاريخ 12 آب 1949 و1977 والبروتوكولني األول والثاني املضافني . 5

إلى اتفاقيات جنيف للعام 1949.
توليبانيا طرف بالنسبة التفاقيات جنيف األربع بتاريخ 12 آب 1949 و1977 والبروتوكولني األول والثاني املضافني . 6

التفاقيات  األول  اإلضافي  والبروتوكول  اتفاقية 1977  على  تصادق  لم  إنها  للعام 1949.  جنيف  اتفاقيات  إلى 
جنيف للعام 1949.

صرحت حكومة األمر الواقع في جنوب كاميليا عالنية بأن قواتها املسلحة ستكون ملتزمة بقواعد القانون . 7
الدولي اإلنساني. 

وهذا الترتيب هو استثناء لقاعدة اإلجراء. وأجريت فقط لغايات دراسة احلالة.  4
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 2
دراسة حالة في دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني رقم 2

أ) اخللفية الوقائعية والتاريخية

معظمها . 1 كم   800 بينهما  املشتركة  احلدود  طول  يبلغ  بودورا.  قارة  في  متجاوتان  دولتان  وسيرينيا  أرمينيا 
قارة  في  واقعة  دولة  وهي   ،  1850 عام  كارينيا  قبل  من  وسيرينيا  أرمينيا  دولتا  استعمرت  جبلية.  تضاريس 
ألينيا ااورة. حصلت سيرينيا على استقاللها عن كارينيا عام 1980 وأصبحت منذ ذلك احلني دولة اقتصادية 

متطورة ومزدهرة. وبقيت أرمينيا مستعمرة تابعة لكارينيا حتى عام 2009.  

االقتصاد . 2 على  األرمينيون  يسيطر  سيرينيانيني.  و45%  أرمينيني   48% حوالي  بني  منقسمون  أرمينيا  سكان 
واحلكومة في أرمينيا. خلق التفاوت االقتصادي واالجتماعي ما بني األرمينيني والسيرينيانيني عدم الثقة ما 
بني اموعتني العرقيتني. فالسيرينيانيون يدعون بأنهم ضحية لسياسة التمييز القائمة على األصل العرقي 
الذي ينكر احلصول املتساوي على التعليم والرعاية الطبية وفرص التوظيف. ونتيجة لذلك، كان هناك جدل 
مستمر بني السيرينيانيني حول ما إن كان على أرمينيا أن تشارك سيرينيا في نهاية املطاف باستقاللها من 

كارينيا. معظم األرمينيون، والذين هم قوميون بشراسة، يعارضون االحتاد مع سيرينيا.

حول ذلك، أسس األستاذ اجلامعي األرميني الذي يدرّس مادة الفلسفة في جامعة أرمينيا احلرة، السيد بيتر . 3
ً يعرف بجبهة أرمينيا الثورية. انتخب كرئيس للجبهة وبقي يشغل منصبه  ً سياسيا لورنس عام 1995 حزبا
أن  إال  كارينيا.  عن  االستقالل  لتحقيق  السعي  هو  الثورية  أرمينيا  جلبهة  األساسي  الهدف  عام 2001.  حتى 
ً عن معارضتها الحتاد أرمينيا مع سيرينيا.  ً وتكرارا جبهة أرمينيا الثورية، ومن خالل صوت رئيسها، أعلنت مرارا
شعب  حترير  جبهة  اإلنسان،  حقوق  في  السيرينياني  الناشط  أرمستروجن،  ماكس  السيد  أسس  سنة،  وبعد 
ً لها. تهدف جبهة حترير شعب سيرينيا إلى السعي لالستقالل عن كارينيا بجميع  سيرينيا وانتخب رئيسا
الوسائل املمكنة. إال أنه، وعلى عكس جبهة أرمينيا الثورية، كانت جبهة حترير شعب سيرينيا تريد أرمينيا أن 

تنضم إلى سيرينيا كذلك.

في كانون الثاني من عام 2008، ومع ازدياد الضغط من قبل اتمع الدولي، وافقت حكومة كارينيا االستعمارية 
على عقد مذكرة دبلوماسية استعالمية في أرمينيا. صوتت األغلبية الساحقة من سكان أرمينيا لصالح 
ً بها في كانون الثاني 2009. عقدت االنتخابات الرئاسية في آب 2009. ربح السيد  االستقالل الذي منح رسميا
لورنس االنتخابات ومن بعدها حلف اليمني الدستورية كرئيس ألرمينيا. حتولت جبهة أرمينيا الثورية إلى حزب 

احلكومة احلاكم مع قواها املسلحة اخلاصة التي تدعى القوات املسلحة األرمينية.

شكك السيد أرمستروجن بنتائج االنتخابات الرئاسية. وخالل مؤمتر صحفي، ادعى بأن نتائج االنتخابات كانت . 4
”غير نظامية، وعدمية القيمة وباطلة“ بسبب الفساد املنتشر وجتهيزات التصويت. طالب السيد أرمستروجن 
وعدة قادة آخرين من جبهة حترير الشعب السيرينيانية بإقالة السيد لورانس وإجراء انتخابات جديدة. دحض 
الرئيس لورنس هذه االدعاءات بقوة، وحث جميع األطراف املعنية على احترام نتائج االنتخابات وحذر من أنه 
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خالل  للخطر.  أرمينيا  وأمن  سلم  وتعريض  باملشاكل  التسبب  يحاول  شخص  أي  ضد  إجراءات  اتخاذ  سيتم 
ثالثة الشهور األخيرة، شن داعمو القوات املسلحة األرمينية هجمات مميتة ضد داعمي جبهة حترير الشعب 
ً للعنف املتزايد، أعلن الرئيس لورنس حالة الطوارئ في أرمينيا  السيرينياني. وفي 3 تشرين الثاني 2009، ونظرا
كاملة. اعتقل واحتجز العديد من قادة جبهة حترير الشعب السيرينياني واملئات من داعمي اجلبهة على أيدي 
السيد  بحق  اعتقال  مذكرة  وأصدرت  أمنية.  ألسباب  العرقية  سيرينيا  مجموعة  تهميش  ازداد  األمن.  قوات 

أرمستروجن. بحثت الشرطة األرمينية عن منزله ولكنها لم تتمكن من إيجاده.

بتاريخ 25 تشرين الثاني 2009، متكن السيد أرمستروجن من التملص من خفر احلدود األرميني وقطع احلدود إلى . 5
سيرينيا. هنا، رتب السيد أرمستروجن وداعموه الجتماع مع طاقم رئيس وزراء سيرينيا لكسب الدعم والتكافل 
من حكومة وشعب سيرينيا في قضية جبهة حترير الشعب السيرينياني. وفي اجتماع انعقد يوم 27 تشرين 
ً استقالة السيد لورنس وإعادة  ثاني 2009، ضغط السيد أرمستروجن على رئيس وزراء سيرينيا ليطلب رسميا
الشعب  حترير  جلبهة  السياسي  وللنصال  أرمستروجن  للسيد  الكبير  دعمه  عن  الوزراء  رئيس  عبر  االنتخابات. 
احلوار  خالل  من  األطراف  بني  حلها  يجب  داخلية  مسألة  هو  النزاع  هذا  بأن   ً رسميا أعلن  أنه  إال  السيرينياني، 

السياسي والتفاوض.

بعد قضائه سنة واحدة في املنفى، قرر السيد أرمستروجن العودة إلى أرمينيا بتاريخ 30 تشرين الثاني 2009. . 6
اتصل بالسيد جون تينكو، القائد العسكري جلبهة حترير الشعب السيرينياني الذي أخبره بأن داعمي جبهة 
السيرينياني  الشعب  حترير  جلبهة  تابعة  مسلحة  ميليشيا  ليشكلوا  احتدوا  قد  السيرينياني  الشعب  حترير 
اآلن  توبا  أصبحت  سيرينيا.  مع  احلدود  على  أرمينيا  في  الواقعة  البلدة  توبا،  في  العسكرية  قاعدتهم  مع 
حتت سيطرة جبهة حترير الشعب السيرينياني. بدأت تظهر إفادات عن حوادث مقاومة مسلحة ما بني كل 
األرمينية  للقوات  األساسي  الهدف  أما  األرمينية.  املسلحة  والقوات  السيرينياني  الشعب  حترير  جبهة  من 

املسلحة فهو إعادة السيطرة على مدينة توبا الواقعة في منطقة السيادة في أرمينيا.

حترير . 7 جبهة  ميليشيا  تزود  كانت  سيرينيا  حكومة  أن  عن  معلومات  أرمينيا  حكومة  تلقت  األثناء،  تلك  وفي 
الشعب السيرينياني باألسلحة والقذائف. ويوم 5 كانون ثاني 2010، وضعت حمولة تابعة لسيرينيا من قبل 
حكومة أرمينيا في مرفأ توتون، وهو أكثر املرافئ إستراتيجية في املنطقة والذي يقع في جنوب شرق أرمينيا. 
ادعت السلطات األرمينية بأنه قد مت اكتشاف حاويات حتتوي على كميات من األسلحة تصل إلى مرفأ توتون 

قادمة من سيرينيا. 

املسلحة . 8 والقوات  السيرينياني  الشعب  حترير  جبهة  ميليششيات  بني  العنف  تصعيد  إلى  احلادثة  هذه  أدت 
األرمينية. وخالل العام 2010، أفادت الصحافة احمللية عن أكثر من 30 حادثة إطالق نار ما بني الطرفني داخل 
وحول منطقة توبا. وفي كانون الثاني 2011، ازدادت الهجمات حول توبا كثافة. أدى القصف املدفعي من قبل 
ومحطة  السيرينياني  الشعب  حترير  جلبهة  العائد  الدفاع  مببنى  الضرر  إحلاق  إلى  املسلحة  األرمينية  القوات 
اإلذاعة العامة، والتسبب مبقتل العديد من املدنيني الذين يعيشون في مدينة توبا. وسرعان ما ردت ميليشيا 
حلماية  املمكنة“  الوسائل  جميع  ”تستخدم  قد  بأنها  التصريح  خالل  من  السيرينياني  الشعب  حترير  جبهة 
ً للوضع املتوتر واملتفجر لدرجة عالية، قررت حكومة أرمينيا رفع مستوى  مقرها العسكري من الهجوم. ونظرا
توبا  في  أرمينيا  جانب  من  املدفعي  القصف  بدأ  آذار 2011،  وفي  توبا.  مدينة  وحول  داخل  العسكري  تواجدها 

ليؤدي في النهاية إلى فتح باب االعتداءات بني اجلانبني.
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ب) وصف احلقائق

املسلحة . 9 القوات  أركان  رئيس  قبل  من  األرمينية  املسلحة  القوات  من  عقيد  اتهم   ،2011 نيسان   1 وبتاريخ 
األرمينية بقيادة الهجوم العسكري ألرمينيا في توبا. فالعقيد راضي قائد عسكري ذو خبرة عالية ومعرفة 
أساسية بالقانون الدولي اإلنساني، كان قد تلقى في وقت سابق دورة تعريفية بالقانون الدولي اإلنساني في 

ً له.  جنيف. وقد مت تعيني املالزم أول رومي نائبا

اجتماع . 10 لعقد  ألرمينيا  الرئيس  العسكري  املقر  في  وطاقمه  راضي  العقيد  التقى   ،2011 نيسان   3 بتاريخ 
خالل  توبا.  في  السيرينياني  الشعب  حترير  جبهة  ميليشيا  قوات  ضد  العسكري  الهجوم  تفاصيل  ملناقشة 
االجتماع، شرح العقيد راضي بأن الهدف من الهجوم األرميني في توبا كان القضاء على التهديد الذي تفرضه 
قوات ميليشيا جبهة حترير الشعب السيرينياني والبحث أو تدمير أو القضاء على التجهيزات العسكرية في 

ً على أرمينيا.  ً مباشرا املنطقة والتي تفرض تهديدا

كانوا . 11 فقد  الدفاعية.  وقدراتها  توبا  بتضاريس  الكافية  املعرفة  ميتلكون  ال  بأنهم  وطاقمه  راضي  العميد  أقر 
يعيشون  الذين  املدنيني  من  املتعاونون  لهم  يقدمها  التي  االستخبارية  املعلومات  على  لالعتماد  مضطرين 
في مدينة توبا. وباالعتماد على املعلومات املقدمة، متكن القوات املسلحة األرمينية من حتديد غالبية األصول 

العسكرية وحتديد موقعها في بلدة توبا واملناطق احمليطة بها مبا فيها وادي أرما ومدينة راجوس. 

ً بالسكان، إذ يبلغ تعدادها السكاني حوالي 80000 نسمة. حتيط توبا اجلبال من الشرق . 12 توبا بلدة مأهولة جدا
والشمال الشرقي. يتدفق نهر أرما عبر البلدة من اجلهة الشمالية الغربية باجتاه البحر. يقع مرفأ توتون عند 
مصب النهر. يقطن حوالي 5000 مواطن في البلدة القدمية في توبا والتي تقع على الضفة الغربية للنهر. 
وتقع البلدة القدمية بالقرب من املرفأ في اجلهة اجلنوبية من البلدة. تعرف البلدة بحضارتها األثرية الغنية، 
وبالتحديد املقام الديني الضخم الشهير الذي يعود إلى القرن اخلامس عشر، واملعروف باسم املاسيدا. تقع 
واملعابد  املاسيدا  صنفت   ،2003 عام  منذ  عشر.  الرابع  القرن  في  شيدت  قدمية  معابد  ثالثة  املاسيدا  بجوار 
القدمية كموقع أثري عاملي من قبل األونيسكو، وسجل على قائمة املمتلكات الثقافية حتت احلماية املتقدمة 
للبروتوكول الثاني من اتفاقية جنيف 1954 حلماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاع املسلح. امتد املركز التجاري 
السكنية  املنطقة  وإلى  اجلديدة“)  (”البلدة  الغربية  الشمالية  املنطقة  إلى  ليصل   ً تدريجيا للبلدة  واملالي 

املسماة ”وادي أرما»، والتي غالبية سكانها من اتع السيرينياني.

تقع قواعد أخرى مليليشيا جبهة حترير الشعب السيرينياني إلى الغرب من نهر أرما من راجوس. تتركز هناك . 13
ً كمطار شحن جتاري. يقع كل  حوالي ألف فرقة عسكرية. ويقع بقرب القاعدة مهبط طائرات يستخدم غالبا

من مهبط الطائرات والقاعدة على بعد أقل من خمسة كيلومترات من املنطقة السكنية في وادي أرما.

في مدينة راجوس، توجد منطقة صناعية حتتوي على عدة وحدات صناعية، ومن بينها مصفاة بترول كبيرة . 14
ومصنعان كيميائيان ومصنعان ملعاجلة األسماك ومصنع ذخيرة قدمي. ينتج أحد املصانع الكيميائية األسمدة. 
كما وتوجد فيه وحدة صغيرة إلنتاج املتفجرات التي يباع جزء منها ملصنع الذخيرة الواقع على بعد حوالي 
3 كم من الطرف اجلنوبي الغربي للمنطقة. ميثل إنتاج املتفجرات حوالي %15 من إنتاجه الكلي. أما املصنع 
حتد  صناعية.  ألغراض  املستخدمة  الكيميائية  املنتجات  من  كاملة  مجموعة  فينتج  الثاني،  الكيميائي 
املنطقة الصناعية من اجلنوب منطقة سكنية معظم سكانها من السيرينيانيني ويطلق عليها اسم جرين 

الند (األرض اخلضراء)، ومعظم سكانها يعملون في الصناعة.
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ً املنطقة . 15 بحسب اخلطة، فإنه بإمكان العقيد راضي قيادة الهجوم من خالل التقدم باجتاه توبا من الشمال، مصيبا
الصناعية مع قصف مدفعي طويل املدى من اجلبال، في حني يتمكن املالزم أول رومي ووحدته من الهجوم من 
ً الطريق الرئيس الذي يحاذي شاطئ البحر ويوصل إلى جرينالند. ومن ثم  املنطقة اجلنوبية الشرقية مستخدما
ً باجتاه البلدة القدمية واملرفأ. وقد يلتحمون للسيطرة على وادي أرما وقاعدة امليليشيا في  ميكنه التوجه غربا
راجوس. وعند سؤاله عن احتمالية ارتفاع مستوى اإلصابات في صفوف املدنيني في حال انتقل الهجوم إلى توبا، 

قال العقيد راضي بأنه ليس من املمكن تفادي حدوث إصابات في صفوف املدنيني أثناء النزاع. 

وفي متام الساعة 8 من صباح يوم 9 نيسان 2011، دخلت وحدات القوات املسلحة األرمينية بأمر من العقيد . 16
راضي إلى منطقة احلدود اجلبلية حول توبا. وفي اليوم نفسه، حتركت وحدات العقيد راضي باجتاه توبا من اجلهة 
الشمالية الغربية واقتربت من قرية صغيرة يقطنها 500 شخص، وصعدوا اجلبال التي تطل على توبا. شيدت 
قلعة حجرية حصينة في مدخل القرية. إال أن جدران القلعة اختفت مع مرور السنني. وكل ما تبقى منها كان 
القلعة القدمية، التي كانت تستخدم ألغراض املراقبة من قبل ميليشيا جبهة حترير الشعب السيرينياني. 
أطلقت وحدة من وحدات جبهة حترير الشعب السيرينياني النار من موقعها في القلعة احلجرية القدمية على 
اجلحافل املتقدمة من دون إنذار. وسرعان ما تنبهت القوات املسلحة األرمينية وردت بإطالق النار على املصدر.

17 . ،ً وأخيرا بها.  احمليطة  واملنطقة  القلعة  بقصف  راضي  العقيد  جنود  استمر  التاليتني،  الساعتني  امتداد  على 
ميليشيا  دفاع  خط  تخطي  في  وجنحت  القلعة  باجتاه  راضي  العقيد  وحدات  تقدمت  الظالم،  انسدال  ومع 
جبهة حترير شعب سيرينيا. وفي صباح اليوم التالي، سيطرت وحدات العقيد راضي على القرية. وفيما بعد 
ً مما  أشارت التقارير إلى أن أكثر من 100 من املدنيني قتلوا أثناء الهجوم. وقد يكون من بني هؤالء 20 شخصا
أفيد عن مقتلهم أثناء محاولتهم الهروب من القرية. أشارت البيانات الرسمية الصادرة عن القوات املسلحة 
إن  إذ  السيرينياني،  الشعب  حترير  جلبهة  الدعم  بتقدمي  قاموا  القرويني  من  العديد  أن  حقيقة  إلى  األرمينية 
بعضهم وصلت به املساعدة لدرجة حمل السالح. وأضافت بأن معظم أولئك الذين يزعم بأنهم قد قتلوا 

أثناء محاولتهم الفرار. ومن بينهم، كان هناك بعض القرويني احملليني الذين كانوا يساعدونهم على الفرار. 

نيسان . 18  11 بتاريخ  إستراتيجية.  مواقع  توبا  على  تطل  التي  احملصنة  والقلعة  القرية  من  كل  مواقع  كانت 
ً عصر ذلك اليوم في مدينة راجوس  2011، أتخذت وحدات العقيد راضي مواقعها هناك وبدأت بالقذف مبكرا
حيث تقع املنطقة الصناعية. وكنتيجة لذلك تعرضت مصفاة البترول واملصانع الكيميائية للقصف عدة 
ً من الناس الذين يقطنون في املناطق القريبة تعرضوا  ً كبيرا مرات. وقد أفادت وسائل اإلعالم احمللية بأن عددا
للقتل، ومن بينهم عدد كبير من عمال املصانع. وفي اليوم التالي، أصدر املتحدث باسم جبهة حترير الشعب 
به  طالت  الذي  والقصف  املتعمد  االستهداف  على  األرمينية  املسلحة  القوات  فيه  يلوم   ً بيانا السيرينياني 

املنشآت الصناعية، إضافة إلى حرمان البلدة من مصادر املياه اخلاصة بها. 

ً لصعوبة التضاريس وكثافة القتال، كان العقيد راضي بداية األمر غير قادر على احملافظة على االتصال . 19 نظرا
في  هجومه  ردأ  قد  كان  الذي  رومي  أول  باملالزم  االتصال  من  راضي  العقيد  يتمكن  ولم  رومي.  أول  املالزم  مع 
املناطق اجلنوبية الغربية من توبا حتى ليلة 13 نيسان 2011. سيطر املالزم أول رومي ووحداته على املنطقة 
رومي  أول  املالزم  وحدات  بدأت   ،2011 نيسان   14 وبتاريخ  سريع.  بشكل  الصناعية  املنطقة  جنوب  الواقعة 
هجومها للسيطرة على البلدة القدمية بعد تلقيهم التعليمات من العقيد راضي. وبحسب التقارير اابراتية 
الغير أكيدة املقدمة من قبل املتعاونني احملليني، استخدمت املعابد القدمية في البلدة القدمية لتخزين السالح 

والذخائر احلربية منذ بداية التعزيزات العسكرية للبلدة.

حوالي الساعة 6 مساء من يوم 14 نيسان 2011، بدأت وحدات املالزم أول رومي، وأثناء اقترابها من مركز البلدة . 20
ً على إطالق النار القادم من الضريح. وفيما بعد، رد  القدمية بإطالق النار جتاه اجلهة األمامية من املاسيدا ردا
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كانت  التي  الهاون  وقذائف  الرشاشة  األسلحة  نيران  على  القذائف  بنيران  كذلك  ووحداته  رومي  أول  املالزم 
تطلق من املنطقة احمليطة باملعابد. واستمر هذا التبادل لعدة ساعات.

في اليوم التالي، أفادت األخبار الوطنية والدولية إلى أن أكثر من ستني باملئة من الضريح، معظمه في اجلهة . 21
األمامية قد دمر. كما وتعرضت املعابد إلى أضرار جسيمة مما تسبب باضطراب في باقي أرجاء الدولة واتمع 
جرحت.  أو  قتلت  قد  السيرينياني  الشعب  حترير  جلبهة  تابعة  ميليشيا   50 حوالي  بأن  وأفيد  كما  الدولي. 
حترير  جبهة  سيطرة  حتت  يزال  ال  الذي  أرما  وادي  إلى  االنضمام  عاودوا  بأنهم  ويزعم  الفرار  البعض  استطاع 
الشعب السيرينياني. كما وعانى السكان املدنيون من إصابات كبيرة بحيث ارتفعت أعداد القتلى واجلرحى. 
ً عن العديد من حاالت تعرض املدنيني للهجوم املباشر من قبل القوات املسلحة  أفادت وسائل اإلعالم الحقا
األرمينية أثناء متشيط املنطقة. اعتقل عدد غير معروف من املدنيني وأخذوا إلى مواقع غير معروفة. وتبني فيما 
ً منهم على األقل ال يزالون في عداد املفقودين حتى اليوم. أصدر املالزم أول رومي  بعد بأن خمسة عشر شخصا
ً قال فيه بأن أهدافهم الرئيسة كانت فقط ميليشيات جبهة حترير الشعب السيرينياني، وليس  بعد ذلك بيانا
الضريح أو املعابد. كما وأكد بأن املدنيني املساملني لم يصابوا بأي أذى ما داموا ال يقومون بدعم عمليات جبهة 

حترير الشعب السيرينيانية أو يهاجمون جنودهم. 

بتاريخ 18 نيسان 2011، اكتفى العقيد راضي بالسيطرة على البلدة القدمية، وأمر املالزم أول رومي باالستمرار . 22
القدمية،  البلدة  ومن  توبا.  منطقة  غربي  أرما،  وادي  في  السيرينياني  الشعب  حترير  جبهة  على  الهجوم  في 
ً باجتاه وادي أرما حيث واجهوا مقاومة قوية. وبحسب املعلومات املقدمة  حتركت وحدات املالزم أول رومي أيضا
من ابرين احملليني، كانت وحدات جبهة حترير الشعب السيرينياني حتصل على التعزيزات من قاعدة راجوس 

العسكرية القريبة.

السيرينياني . 23 الشعب  حترير  جلبهة  واملستمر  املكثف  املدفعي  القصف  نيران  وحتت   ،2011 نيسان   20 بتاريخ 
الهجمات  وكذلك  التعزيزات  لطلب  راضي  بالعقيد  االتصال  رومي  أول  املالزم  حاول  الدفاعية،  مواقعها  من 
اجلوية ضد قوات  أرمينيا البرية في وادي أرما. وبعد يومني، وبعد تكبد خسائر كبيرة بسبب القتال املكثف، 
الشعب  حترير  جبهة  قوات  ضد  الفوري  اجلوي  القصف  بطلب  راضي  العقيد  إقناع  من  رومي  أول  املالزم  متكن 
السيرينياني في وادي أرما. نفذ القصف اجلوي من قبل قوات سالح اجلو األرمينية في الساعة 5 من عصر يوم 
23 نيسان. متكنت عمليات القصف املدفعي املكثفة واملستمرة للمالزم أول رومي من إصابة مواقع القصف 
باجتاه  أرما  وادي  في  ليتقدموا  جنوده  أمام  الطريق  مهد  ما  وهذا  السيرينياني.  الشعب  حرير  جلبهة  املدفعي 

مهبط الطائرات والقاعدة العسكرية. أدت الضربات األخيرة إلى تدمير مهبط الطائرات واازن بالكامل.

أفيد بأن القصف اجلوي استهدف عن عمد املناطق السكنية القريبة لينتج عن ذلك 500 إصابة على األقل . 24
بني املدنيني، إضافة إلى املئات من اجلروح البالغة. كما وأفيد عن استخدام الذخائر العنقودية أثناء القصف 
اجلوي. قال بعض املدنيني الناجني بأنهم شاهدوا كميات كبيرة من القنابل الصغيرة غير املتفجرة في بعض 
املناطق السكنية. وباملثل، كانت هناك ادعاءات عن استخدام الفسفور األبيض، حيث إن بعض املدنيني الذين 
تعرضوا جلروح بالغة كانت لديهم عالمات حلروق على أجسادهم. أنكر املقر الرئيس للقوات املسلحة األرمينية 
أن تكون الذخائر العنقودية قد استخدمت في املناطق السكنية وأفادوا بأنه قد مت استخدام الفسفور األبيض 
حلماية الفرق املتقدمة من نيران املدفعية. وبالنسبة الستخدام القنابل العنقودية، أنكر العقيد راضي فيما 
بعد أن تكون قوات سالح اجلو قد استخدمت مثل هذه األسلحة ضد املدنيني أثناء القصف اجلوي في وادي أرما.

ً حول الهجوم . 25 ً نهائيا في الساعة الواحدة من ظهر يوم 27 نيسان 2011، أعطى موظفو العقيد راضي ملخصا
بحضور العقيد راضي في مقره الرئيس في امليدان. سيطرت القوات املسلحة األرمينية على البلدة القدمية 
ومركز البلدة ااور. كانت وحدات املالزم أول رومي تكسب األراضي في وادي أرما. أمر العقيد راضي الوحدات 
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التي تقع حتت إمرته مباشرة بتعزيز فرق جنود رومي وخطط للهجوم النهائي للسيطرة على منطقة وادي 
أرما والقضاء على قاعدة راجوس. أثناء ذلك، قام العقيد راضي بتذكير التابعني له باتخاذ اإلجراءات املنطقية 

للتقليل من أعداد اإلصابات، وبالتحديد، ذكرهم بأن غالبية سكان وادي أرما هم من السيرينيانني. 

ً العقيد راضي والقوات املسلحة األرمينية من السيطرة على وادي . 26 بعد أسبوع من املعارك الضارية، متكن أخيرا
أرما والقضاء على قاعدة راجوس العسكرية. جذبت التغطية الكبيرة الهجوم األخير لوسائل اإلعالم الدولية 
للقوات  الشرعية  غير  الهجمات  وغيره،  اإلنساني  الدولي  للقانون  مزعومة  كثيرة  انتهاكات  عن  أفادت  التي 
ألقت  التي  األخرى  القضايا  وتضمنت  املدنيني.  صفوف  بني  كبيرة  بإصابات  تسببت  التي  األرمينية  املسلحة 
األبيض  والفسفور  العنقودية  للقنابل  املزعوم  االستخدام  بارز  بشكل  عليها  الضوء  الدولية  اإلعالم  وسائل 

ضد املدنيني في توبا. 

إعالم . 27 وسائط  عن  الصادرة  اإلخبارية  التقارير  من  العديد  هناك  كانت  توبا،  في  االعتداءات  سلسلة  خالل 
ً في  محلية ومنظمات غير دولية أرمينية. أفاد اإلعالم احمللي بأن عدوانية القوات املسلحة األرمينية، خصوصا
منطقة وادي أرما، تسببت بإصابات كبيرة بني صفوف املدنيني ودمار كبير في القرية. هذا وأفادت املنظمات غير 
ً في املناطق الواقعة حتت سيطرة  الدولية املدنية عن تدمير ونهب املناطق السكنية في وادي أرما، خصوصا
ميليشيا جبهة حترير شعب سيرينيا. خالل مؤمتر صحفي، دحض العقيد راضي بشدة جميع االدعاءات من 
خالل التصريح بأن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات املسلحة حتت إمرته كانت مبررة على أساس 
ً لقواعد القانون الدولي اإلنساني. وقد صرح بأن وسائل اإلعالم قد بالغت  الضرورة العسكرية والتناسب وفقا
بعدد اإلصابات بني املدنيني. كما وادعى بأن معظم إصابات املدنيني كانت نتيجة حلقيقة أن جبهة حترير شعب 
شعب  حترير  جبهة  واجب  من  وكان  عملياتها،  حلجب  أرما  لوادي  السكنية  املنطقة  استخدمت  قد  سيرينيا 
التقارير  بأن  النهاية  في  وادعى  املدنيني.  بني  اإلصابات  لتقليل  املدنية  املناطق  في  املواجهات  جتنب  سيرينيا 
التي  الوطنية  الصحيفة  مدحت  املقابل،  وفي  للنزاع.  تغطيتها  في  متحيزة  كانت  خاص  بشكل  اإلعالمية 

تديرها أرمينيا شجاعة العقيد راضي ورجاله.

استخدام . 28 على  واضح  دليل  يوجد  ال  أيار 2012،  في  املؤرخ  الدولية  العفو  ملنظمة  التمهيدي  التقرير  بحسب 
القنابل العنقودية والفسفور األبيض ضد املدنيني في توبا. أفاد التقرير بأن الدليل الوحيد املتوفر يعتمد على 
شهادة الضحايا والشهود وبعض موظفي املنظمات غير الدولية احمللية من حيث استخدام هذه األسلحة. 
وأضاف تقرير منظمة العفو الدولية بأن العدد الدقيق إلصابات املدنيني إضافة إلى درجة اخلراب والدمار التي 
على  الضوء  ألقى  أنه  إال  مستقلة.  أستعالمات  أية  بغياب   ً معروفا يكون  لن  توبا  في  مدنية  بأهداف  أحلقت 
ً من األفراد كانوا ال يزالون مفقودين، وهم من املدنيني ومن أعضاء جبهة  ً كبيرا احلقيقة التي تقول بأن عددا
حترير شعب سيرينيا. فقد حث السلطات األرمينية على توفير جميع املعلومات التي هي بحوزتها حول أماكن 

هؤالء األشخاص املفقودين.

ج) احلقائق التي تؤدي إلى استنتاج االعتداءات

ال تزال بلدة توبا حتت سيطرة القوات املسلحة األرمينية حتى اليوم. وافقت القوات املسلحة األرمينية وجبهة . 29
حترير شعب سيرينيا على ترتيب وقف إلطالق النار حلني حل الوضع في توبا بشكل نهائي. وفيما يخص اهتمام 
اتمع الدولي بالنزاع القائم بني القوات املسلحة األرمينية وجبهة حترير شعب سيرينيا وأثره على احملافظة 
ً بتاريخ 2 آب 2011 واتخذ  ً طارئا على السالم واألمن الدوليني، عقد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة اجتماعا

القرار رقم 5079 الذي يدعو جميع أطراف النزاع إلنهاء االعتداءات على الفور. 
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بحلول 15 آب 2011، وبعد سلسلة من املفاوضات حتت رعاية كارينيا، لم يكن الطرفان قادرين على حل املسألة . 30
املتعلقة بوضع توبا واملناطق احمليطة. هذا وقد فشلوا كذلك في حل القضايا املتعلقة بإطالق سراح املعتقلني 

والتعويض عن األضرار التي حلقت بتوبا. 

وحتت ضغط احلكومات األجنبية التي تهدد بإقرار العقوبات ضد الدولة، وافقت أرمينيا على إحالة االدعاءات . 31
بانتهاكات القانون الدولي لإلنسانية إلى احملكمة اجلنائية الدولية في الهاي. وبتاريخ 25 آب 2011، أقر مجلس 

األمن القرار الذي أحال الوضع إلى احملكمة اجلنائية الدولية.

د) نقاط جتب اإلجارة إليها

انضمت أرمينيا إلى:• 
اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكوالتها اإلضافية 1و2 لسنة 1977؛• 
اتفاقية الهاي لسنة 1954 حول حماية امللكية الفكرية في حاالت التزاع املسلح وبرتوكوليها؛• 

حيز •  تدخل  لم  االتفاقية  أن  إال  العنقودية،  الذخائر  حول   2008 سنة  اتفاقية  على  وصادقت  أرمينيا  وقعت 
التنفيذ بعد.

احملكمة •  سلطة  نطاق  إلثارة  حاجة  وال  الدولية  اجلنائية  احملكمة  إلى  واحملالة  األمن  مبجلس  املتعلقة  املسائل 
اجلنائية الدولية في امللخصات.

هـ) واجبك

مت ترشيحك أنت وفريقك لتقوموا بدور النائب العام أو محامي الدفاع عن العقيد راضي. املطلوب منك ومن فريقك 
حتضير امللخصات إضافة إلى مرافعتكم الشفوية.

إن كنت متثل النائب العام للمحكمة اجلنائية الدولية، كيف تقيّم النزاع وما هي التهم اجلنائية التي ميكن اتهام 
الشخص قيد احملاكمة بها؟ ما هو شكل املسؤولية اجلنائية التي ستشير إليها في الالئحة االتهامية على األفعال 

املرتكبة؟

إن كنت متثل محامي الدفاع، كيف ستجيب على االدعاءات املقترحة من قبل النائب العام ضد موكلك؟
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 3
اطط التمهيدي لدورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

متت كتابة اطط التمهيدي للدورة التالي باالعتماد على دراسة احلالة اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني رقم 1 
والتي طرحت التهم اجلنائية األربعة الرئيسة فيها ضد األشخاص الذين تتم محاكمتهم وعلى أساس وجود أربع 
ً مدتها ثالث ساعات. تقسم كل محاضرة  ً بواقع محاضرة واحدة أسبوعيا فرق من الطالب. مدة الدورة 12 أسبوعا

إلى جزئني. مدة كل جزء منها ساعة واحدة و30 دقيقة.

القسمان األول والثاني من برنامج دورة احملكة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

األسبوع األول

اجلزء األول: دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنسانيالزمن

دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني: األهداف والغايات9:00 - 10:30

قواعد دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني ودراسة احلالة في دورة احملكمة 
الصورية في القانون الدولي اإلنساني

مشاهدة فيديو ملسابقة دورة احملكمة الصورية: أسئلة وأجوبة

اجلزء الثاني: القانون الدولي اإلنساني 1الزمن

املبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني ومصدر القانون10:30 -12:00

النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية

التمييز والتفاعل ما بني القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان

اقرأ دراسة احلالة، واطط التمهيدي للدورة، وقواعد احملكمة الصورية وراجع محتوى الواجب
احملاضرة

األسبوع الثاني5

اجلزء األول: القانون الدولي اإلنساني 2الزمن

التمييز اجلوهري ما بني املدنيني واملقاتلني10:30-9:00

تعريف املقاتلني واملدنيني. فقدان احلماية ومفهوم املشاركة املباشرة في االعتداءات

حماية فئات وأهداف خاصة

أثناء هذه احملاضرة يجب التمييز بني املبادئ والقواعد القابلة للتطبيق للنزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية   5
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اجلزء الثاني: القانون الدولي اإلنساني 12:00-10:303

تنفيذ االعتداءات

وسائل وأساليب احلرب

شعارات الصليب األحمر/ الهالل األحمر والكريستالة احلمراء

راجع محتوى احملاضرةالواجب

األسبوع الثالث

اجلزء األول: القانون الدولي اإلنساني وجرائم احلربالزمن

احملكمة اجلنائية الدولية وشروط ممارسة حق النظر في الدعاوي10:30-9:00

جرائم احلرب ضمن نطاق سلطة احملكمة اجلنائية الدولية-املادة 8 من نظام روما األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية

راجع محتوى احملاضرةواجب

اجلزء الثاني: أشكال املسؤوليات اجلنائية الدولية

أشكال املسؤولية اجلنائية الدولية ضمن املادة 25 من نظام روما األساسي للمحكمة 12:00-10:30
اجلنائية الدولية

أشكال املسؤولية اجلنائية الدولية ضمن املادة 28 من نظام روما األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية

راجع محتوى احملاضرةواجب

القسم الثالث من برنامج دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

األسبوع الرابع

اجلزء األول: حتليل دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنسانيالزمن

الغاية من حتليل دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني: ملخص فريق القانون الدولي 10:30-9:00
اإلنساني وطبعة امللخص

تقسيم الطالب إلى فرق. حتليل واحدة أو أكثر من واجب التهم اجلنائية (الفقرات االتهامية) 

توزيع املواد البحثية املساندة (اختياري)

اجلزء الثاني: نطاق سلطة احملكمة اجلنائية الدولية وتقييم النزاعالزمن

دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني ونطاق سلطة احملكمة اجلنائية الدولية على القضية12:00-10:30

حتديد النزاع: نزاع مسلح دولي أو غير دولي واإلطار القانوني املالئم

النزاع • واجب تقييم  عن  أولية  نسخة  (اكتب  النزاع  وتقييم  لتحليل  فرق  في  الطالب  يعمل 
لتقدميها األسبوع القادم)

(الالئحة •  و2   1 االتهامية  الفقرات  حتليل  الدفاع  ومحامي  العام  النائب  من  يطلب 
ملخص  طبعة  باتباع  القانونية  املرافعة  عن  أولية  نسخة  اكتب  األولى)  االتهامية 

القانون الدولي اإلنساني
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األسبوع اخلامس

احملاضرة األولى: حتليل الفقرات االتهامية 1 و2 من الئحة االتهام األولىالزمن

يتطوع الطالب لتقدمي تقييم النزاع. انتقادات وتعليقات املدرب والطالب10:30-9:00

يقدم النائب العام ومحامي الدفاع حتليل الفقرات االتهامية 1 و2. انتقادات وتعليقات 
املدرب والطالب

احملاضرة الثانية: حتليل الفقرات االتهامية 1 و2 من الئحة االتهام األولى

حتليل الفقرات االتهامية 1 و2 (احلقائق، املسائل القانونية، عناصر اجلرمية، واألفكار الرئيسة 12:00-10:30
واملبادئ اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني)

حتليل شكل املسؤولية اجلنائية املفندة والعناصر املطلوب إثباتها

يقوم النائب العام ومحامي الدفاع بتحليل الفقرات االتهامية 3 و4 (الالئحة االتهامية • واجب
األولى) اكتب نسخة أولية عن اطط التمهيدي للمناقشة القانونية باالعتماد على 

طبعة ملخص القانون الدولي اإلنساني
اإلنساني •  الدولي  القانون  فريق  ملخص  من  اخلاص  جزئهم  على  العمل  الطالب  يتابع 

(الفقرات االتهامية املوكلة إليهم)

األسبوع السادس

احملاضرة األولى: حتليل الفقرات االتهامية 3 و4 من الالئحة االتهامية األولىالزمن

يقدم النائب العام ومحامي الدفاع حتليل الفقرات االتهامية 3 و4. انتقادات وتعليقات 10:30-9:00
املدرب والطالب

حتليل الفقرات االتهامية 3 و4: تقدمي احلقائق واملسائل القانونية

احملاضرة الثانية: حتليل الفقرات االتهامية 3 و4 من الالئحة االتهامية األولى

حتليل الفقرات االتهامية 3 و4: عناصر اجلرمية واألفكار الرئيسية واملبادئ اخلاصة بالقانون 12:00-10:30
الدولي اإلنساني

شكل املسؤولية اجلنائية املفندة والعناصر املطلوب إثباتها

االتهامية • واجب (الالئحة   1 االتهامية  الفقرات  بتحليل  الدفاع  ومحامي  العام  النائب  يقوم 
الثانية) اكتب نسخة أولية عن اطط التمهيدي للمناقشة القانونية باالعتماد على 

طبعة ملخص القانون الدولي اإلنساني
اإلنساني •  الدولي  القانون  فريق  ملخص  من  اخلاص  جزئهم  على  العمل  الطالب  يتابع 

(الفقرات االتهامية املوكلة إليهم)

األسبوع السابع

احملاضرة األولى: حتليل الفقرات االتهامية 1 من الئحة االتهام الثانيةالزمن

يقدم النائب العام ومحامي الدفاع حتليل الفقرات االتهامية 1. انتقادات وتعليقات املدرب 10:30-9:00
والطالب

حتليل الفقرات االتهامية1: تقدمي احلقائق واملسائل القانونية
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احملاضرة الثانية: حتليل الفقرات االتهامية 1 من الئحة االتهام الثانية

حتليل الفقرات االتهامية1: عناصر اجلرمية واألفكار الرئيسة واملبادئ اخلاصة بالقانون الدولي 12:00-10:00
اإلنساني

شكل املسؤولية اجلنائية املفندة والعناصر املطلوب إثباتها

يقوم النائب العام ومحامي الدفاع بتحليل الفقرات االتهامية 2و3 (الالئحة االتهامية • واجب
الثانية) اكتب نسخة أولية عن اطط التمهيدي للمناقشة القانونية باالعتماد على 

طبعة ملخص القانون الدولي اإلنساني
اإلنساني •  الدولي  القانون  فريق  ملخص  من  اخلاص  جزئهم  على  العمل  الطالب  يتابع 

(الفقرات االتهامية املوكلة إليهم)

األسبوع الثامن

احملاضرة األولى: حتليل الفقرات االتهامية 2و3 من الالئحة االتهامية الثانيةالزمن

يقدم النائب العام ومحامي الدفاع حتليل الفقرات االتهامية 2و3. انتقادات وتعليقات 10:30-9:00
املدرب والطالب

حتليل الفقرات االتهامية 2و3: تقدمي احلقائق واملسائل القانونية

احملاضرة الثانية: حتليل الفقرات االتهامية 2و3 من الالئحة االتهامية الثانية

حتليل الفقرات االتهامية 2و3: عناصر اجلرمية واألفكار الرئيسية واملبادئ اخلاصة بالقانون 12:00-10:30
الدولي اإلنساني

شكل املسؤولية اجلنائية املفندة والعناصر املطلوب إثباتها

يكتب الطالب النسخة النهائية من املناقشة القانونية للفقرات االتهامية املوكلة إليهم واجب
لألسبوع التالي.

القسم الرابع من برنامج دورة احملكملة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

األسبوع التاسع

اجلزء األول: امللخصالزمن

يسلم الطالب النسخة النهائية من جزئهم اصص لهم من ملخص الفريق للحصول 10:30-9:00
على تعليقات املدرب.

يعمل أعضاء الفريق سوية ملراجعة التحليل اجلوهري املوضوعي للقضية بأكملها. واجب 
كتابة املكونات املشتركة مللخص الفريق. 

اجلزء الثاني: املرافعة الشفوية

املرافعة الشفوية: الغاية والبناء12:00-10:30

آداب اللياقة في احملكمة الصورية والتعابير اللغوية في احملكمة الصورية 

يقوم كل طالب بكتابة اطط التمهيدي اخلاص مبرافعته للعرض الشفويواجب
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األسبوع العاشر 6

اجلزء األول: املرافعة الشفويةالزمن

يعيد املدرب امللخص مع التعليقات عليه10:30-9:00
العرض الشفوي أمام املدرب (فريق النائب العام أ ضد فريق محامي الدفاع ب)6

انتقادات وتعليقات املدرب

اجلزء الثاني:املرافعة الشفوية

العرض الشفوي أمام املدرب (فريق النائب العام ج ضد فريق محامي الدفاع د)12:00-10:30

انتقادات وتعليقات املدرب

املوكلة • واجب االتهامية  (الفقرات  الفريق  ملخص  من  اخلاص  جزئهم  مبراجعة  الطالب  يقوم 
إليهم) بناء على تعليقات املدرب (لترسل إلى قائد الفريق)

ينهي الطالب كتابة املكونات املشتركة للملخص ليتم إرسالها إلى قائد الفريق• 
يتابع الطالب تدربهم على املرافعة الشفوية في املنزل• 

األسبوع احلادي عشر

اجلزء األول: املرافعة الشفويةالزمن

يسلم جميع قادة الفرق النسخة النهائية املكتملة من ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني10:30-9:00

التقدمي الشفوي أمام املدرب (فريق النائب العام أ ضد فريق محامي الدفاع ب)

انتقادات وتعليقات املدرب

يراجع املدرب مدى احترام قواعد تصميم النسخة النهائية من ملخص الفريق أ والفريق ب

اجلزء الثاني:املرافعة الشفوية

التقدمي الشفوي أمام املدرب (فريق النائب العام ج ضد فريق محامي الدفاع د)12:00-10:30

انتقادات وتعليقات املدرب

يراجع املدرب مدى احترام قواعد تصميم النسخة النهائية من ملخص الفريق ج والفريق د

يراجع الطالب النسخة النهائية املكتملة من ملخص الفريق بحلول األسبوع التالي• واجب
يتابع الطالب تدربهم على املرافعة الشفوية في املنزل• 

األسبوع الثاني عشر

اجلزء األول: املرافعة الشفويةالزمن

إنهاء النسخة النهائية املكتملة من ملخص الفريق (نسختني بالصيغة اإللكترونية) 10:30-9:00
ليتم تسليمها للقضاة. 

تستمر الفرق بالتدريب على املرافعة الشفوية

انتقادات وتعليقات املدرب

للحصول على احتمال بديل حول كيفية التدريب على املرافعة الشفوية انظر الفصل الثالث من هذا الكتيب.  6
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اجلزء الثاني: مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

يوم مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني12:00-10:30

أسئلةوأجوبة

تستمر الفرق بالتدريب على املرافعة الشفويةواجب

يكون يوم مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني بعد أسبوع/عشرة أيام من نهاية الدورة. 
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 4
قواعد الطالب في دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ً: دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني أوال

دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني دورة تدريبية في القانون جتمع ما بني نظرية القانون إضافة 
معرفتك  تعزيز  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  دورة  من  الغاية  والدفاع.  الكتابة  مهارات  إلى 
وفهمك  للقانون الدولي حلقوق اإلنسان من خالل حتليل دراسة حالة صورية وهمية ولتطوير مهاراتك الكتابية 

والدفاعية. 

سيتم توزيع دراسة احلالة اخلاصة في القانون الدولي اإلنساني عليك في بداية الدورة. الدراسة تصف سلسلة 
الوقائع/ تكون  قد  الدولية.  غير  أو  الدولية  للشخصية  املسلح  النزاع  أثناء  حصلت  التي  الوقائع/األحداث  من 
املسؤولية  حتمل  اإلنساني  الدولي  للقانون  خطيرة  انتهاكات  أنها  على  تفهم  حرب  جرائم  عن  عبارة  األحداث 
أمام  القضية  تعرض  املستوى).  رفيع   ً عسكريا  ً مسؤوال يكون  ما  (وعادة  املزعوم  اجلرمية  ملرتكب  اجلنائية  الفردية 
محكمة صورية حتاكي احملكمة اجلنائية الدولية والتي يكون النائب العام للمحكمة اجلنائية الدولية قد أصدر 
 ً ً يشير فيه إلى التهم اجلنائية املوكلة إلى الشخص (األشخاص) الذين ستتم محاكمتهم وفقا أمامها اتهاما
اجلنائية  باحملكمة  اخلاص  األساسي  روما  نظام  من  املسؤولية)  (أشكال   28 أو   25 واملواد  احلرب)  (جرائم   8 للمادة 

الدولية. 

سيتم ضمك إلى فريق. ميثل كل فريق إما النائب العام في احملكمة الدولية الصورية  الذي يقوم بإصدار االتهام  أو 
محامي الدفاع الذي ميثل الشخص (األشخاص) املطلوب محاكمته. ال بد من تقدمي املوقف القانوني في القضية 

ً في ملخص الفريق، وفيما بعد املرافعة الشفوية يوم املسابقة.  ً ومشموال لكل فريق كتابيا

سيتم تزويدك ببرنامج الدورة املوجود في اطط التمهيدي لدورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني 
في احملاضرة األولى. خالل الدورة، سيقوم خبير في القانون الدولي اإلنساني ، ويدعى املدرب، مبساعدتك أنت وفريقك 

ليسهل عليكم ما يلي:

حتليل دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني. 1
كتابة ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني. 2
حتضير املرافعة الشفوية اخلاصة بدراسة حالة القانون الدولي اإلنساني. 3

ومن  منك  فيها  سيطلب  والتي  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  مسابقة  بنتظيم  الدورة  تنتهي 
فريقك أن تعرضوا القضية أمام جلنة من اخلبراء الذين يلعبون دور القضاة في احملكمة اجلنائية الدولية الصورية.
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ً: الواجب األول: اكتب ملخص الفريق ثانيا

بعد إجراء التحليل للحالة الدراسية في القاعة، سيطلب منك ومن فريقك حتضير وتسليم ملخص الفريق. يحتوي 
ملخص الفريق على املوقف القانوني لفريقك في القضية. وبشكل أكثر دقة، فإنه يؤسس للمناقشة القانونية 

للطرف (الفريق) باالعتماد على حتديد وتفسير وتطبيق القانون الدولي حلقوق اإلنسان على الوقائع املعطاة. 

باختصار، فيما يسعى ملخص النائب العام إلى إقناع جلنة القضاة بأن احلقيقة (احلقائق) الواقعة تصل إلى مستوى 
ً عنها جنائياً، سيسعى  االنتهاكات اخلطرة للقانون الدولي اإلنساني (جرائم حرب) والتي سيعتبر الشخص مسؤوال
ملخص محامي الدفاع إلقناع القضاة بأن أي من احلقائق ال تشكل جرمية حرب أو أن الشخص الذي تتم محاكمته 

غير مسؤول عن ارتكابها. 

عند كتابة امللخص عليك مراعاة التالي: 

وحدها التهم اجلنائية املذكورة في االتهام املقدم من قبل النائب العام هي التي تؤخذ بعني االعتبار.. 1
الوقائع املذكورة في دراسة احلالة غير قابلة للنقاش وال ميكن تغييرها.. 2
اختبار األدلة أو أية جوانب أخرى تتعلق بقواعد اإلجراء غير وارد.. 3
املسائل املتعلقة بنطاق سلطة احملكمة اجلنائية الدولية حول القضية غير قابلة للنقاش حولها وبالتالي ال . 4

حاجة إلثارتها.
املطلوب منك هو فقط حتديد الوقائع واملسائل القانونية التي تثيرها القضية والقانون املطبق (مثل اتفاقيات . 5

وقائع  على  القانون  وتطبيق  الدولية)،  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  اإلضافية،  البروتوكوالت  جنيف، 
القضية. 

وبالتالي ال بد من وصف واختيار وتوثيق الوقائع والقوانني املطبقة بعناية لدعم موقف النائب العام ومحامي الدفاع 
إلقناع احملكمة بصحة مرافعتهم القانونية.

 ، اإلنساني  الدولي  القانون  دورة  خالل   .ً ومقنعا  ً ومختصرا  ً ودقيقا  ً واضحا اجليد  القانوني  امللخص  يكون  أن  يجب 
سيقدم املدرب الدعم لك ولفريقك من خالل شرحه ملا يلي: 

بنية ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني ومكوناته؛. 1
قواعد التصميم التي ال بد من احترامها في تسليم ملخص الفريق؛. 2

سيتم تزويدك أنت وأعضاء فريقك بنموذج عن صيغة ملخص الفريق للقانون الدولي اإلنساني و منوذج عن قواعد 
لتحديد  وفريقك  أنت  ملساعدتك  واقتراحات  بتعليقات  املدرب  سيزودك  الدورة،  أثناء  الدورة.  أثناء  امللخص  تصميم 

مواضع الضعف والقوة في مرافعتك القانونية.

ً: قواعد وعقوبات ملخص الفريق ثالثا

تعتبر كتابة ملخص الفريق العمل الوحيد ألعضاء الفريق. يتكون ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني من عدة 
مكونات أو عناصر أساسية. على كل عضو في الفريق أن يساهم مساهمة فردية بارزة في كتابة عناصر ملخص 

الفريق. سيطلب املدرب من كل عضو من أعضاء فريقك كتابة حتليل واحد من أمرين: 
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واحدة أو أكثر من احلقائق/األحداث املذكورة في القضية.. 1
واحدة أو أكثر من التهم اجلنائية املوجهة ضد الشخص (األشخاص) قيد احملاكمة. . 2

على  بالتساوي  و7)   4-3-2-1) اإلنساني  الدولي  القانون  فريق  ملخص  عناصر  من  تبقى  ما  كتابة  عملية  تقسم 
أعضاء فريقك. 

ال ميكن ألحد أعضاء الفريق أن يكتب امللخص بالنيابة عن زميله. أثناء عملية كتابة ملخص الفريق، ميكن طلب 
على  التعليق  من  املدرب  يتمكن  وحتى  فقط.  شفوية  مقترحات  شكل  على  ولكن  الفريق،  أعضاء  من  املساعدة 

ملخصك، يتوجب عليك وعلى أعضاء فريقك احترام املواعيد النهائية احملددة في اطط التمهيدي للدورة. 

ضمن  األقل)  على  (نسختني  اإللكترونية  بالصيغة  الفريق  ملخص  من  الكاملة  النهائية  النسخة  تسليم  يجب 
املوعد النهائي احملدد في اطط التمهيدي للدورة. ميكن للجامعة أن تطبق العقوبات عليك وعلى فريقك بسبب:

عدم االلتزام باملوعد النهائي املقرر في اطط التمهيدي للدورة. . 1
عدم االلتزام بقواعد تصميم امللخص. . 2

سيتم أخذ العقوبات املطبقة بعني االعتبار عند وضع العالمة النهائية للدورة وفي مسابقة احملكمة الصورية في 
ً سيتسبب بالطرد من الدورة.  القانون الدولي اإلنساني. إن عدم تسليم ملخص الفريق كامال

ً: الواجب الثاني: حضر املرافعة الشفوية رابعا

مسابقة  في  تقدميها  سيتم  التي  للقضية  الشفوية  املرافعة  حتضير  فريقك  ومن  منك  سيطلب  الدورة،  خالل 
احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. أما أهداف املرافعة الشفوية فهي التالية:

املنطقية . 1 الشفوية  املرافعة  تقدمي  خالل  من  القضية  في  القانوني  بوضعك  اتارين  القضاة  جلنة  إقناع 
واملنظمة. 

املطبق . 2 والقانون  للوقائع  وكامل  دقيق  فهم  إظهار  خالل  من  القضاة  أمام  للقضية  الواضح  الفهم  إظهار 
عليها. 

إثبات التمكن اجليد من القضية من خالل إجابة أسئلة القضاة.. 3

وملساعدتك أنت وفريقك في حتضير املرافعة الشفوية، ستعقد اجللسات العملية للمحكمة الصورية خالل اجلزء 
األخير من الدورة. سيزودك املدرب ببعض األفكار املفيدة حول كيفية حتضير مرافعة شفوية جيدة من خالل شرحه 

ملا يلي:

بناء املرافعة الشفوية.. 1
أسلوب وآداب احملكمة الصورية (آداب اللباقة اخلاصة باحملكمة الصورية).. 2
التعابير اللغوية في احملكمة الصورية. . 3

هذا وسيتم تسليمك أنت وفريقك مناذج عن بناء املرافعة الشفوية وعن آداب لباقة احملكمة الصورية وعن قواعد 
التعابير اللغوية. خالل اجللسات العملية للمحكمة الصورية، سيزودك املدرب بالتعليقات ويطرح عليك األسئلة 

ويعطيك النصائح لتحسني مهاراتك الدفاعية.
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ً: قواعد املرافعة الشفوية خامسا

أعضاء  من  عضو  كل  يقوم  القضية.  في  القانوني  موقفك  عرض  فريقك  من  يطلب  الشفوية،  املرافعة  لغايات 
ً. تعتمد املرافعة الشفوية على املوقف  الفريق مبناقشة املسألة (احلقيقة أو التهمة اجلنائية) املطلوبة منه شفويا

القانوني املقترح في ملخص الفريق. 

يتوجب عليك احترام احلد الزمني لتقدمي القضية. سيتم تخصيص من 5 إلى 7 دقائق لكل عضو لتقدمي موقفه 
الزمني  للحد  إشارة  جتد  دقيقة.  فريق 30  كل  تقدمي  مدة  تتجاوز  أن  ميكن  ال  أنه  إال   .ً شفويا القضية  في  القانوني 

الواجب احترامه في طبعة بنية املرافعة الشفوية. 

ً: مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني سادسا

في  الدورة.  انتهاء  من  بسيطة  فترة  بعد  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  مبسابقة  الدورة  تنتهي 
ً) أمام  ً) مبنافسة فريق مقابل له ميثل الطرف اآلخر (محامي الدفاع مثال املسابقة، سيقوم فريقك (النائب العام مثال

جلنة من اخلبراء الذين يلعبون دور القضاة في احملكمة اجلنائية الدولية الصورية. 

يتلقى القضاة نسخة عن ملخص الفريق قبل موعد املسابقة. وأثناء املرافعة الشفوية ميكن للقضاة أن يقاطعوك 
في أي وقت لطرح األسئلة املتعلقة بالقضية والتي عليك اإلجابة عنها. 

يقوم القضاة بتقييم نوعية املرافعة الشفوية لكل فريق ووضع العالمات عليها بحسب معايير قائمة العالمات. 
سيعرض املدرب معايير قائمة العالمات ويشرحها لك ولفريقك خالل الدورة. 

ميكن خالل مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني تطبيق العقوبات عليك وعلى أعضاء فريقك 
بسبب:

عدم احترام احلد الزمني املقرر.. 1
عدم االلتزام بقواعد اللباقة اخلاصة باحملكمة الصورية. . 2
عدم تقدمي املرافعة الشفوية للقضية وعدم إظهار املرجعية واالحترام للقضاة، األمر الذي سينتج عنه الطرد . 3

من املسابقة. 

في نهاية املسابقة، يقوم القضاة بتسمية الفائزين الثالثة وبالتحديد:

أفضل فريق في احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني: وأفضل فريق هو الفريق الذي يحصل على . 1
أعلى عالمة من خالل جمع العالمات املعطاة لكل عضو من أعضاء الفريق. 

عليها . 2 ويحصل  اإلنساني.  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  في  العام  للنائب  شفوي  إلقاء  أفضل 
الطالب الذي تلقى أعلى عالمة في املناقشة الشفوية. 

عليها . 3 ويحصل  اإلنساني.  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  في  الدفاع  حملامي  شفوي  إلقاء  أفضل 
الطالب الذي تلقى أعلى عالمة في املناقشة الشفوية. 

سيحصل أعضاء أفضل فريق وأفضل ادعاء وأفضل رد شفويني على شهادة خاصة مع اإلشارة إلى التسمية التي فازوا 
بها. هذا وسيحصل جميع املشاركني اآلخرين على شهادة تفيد بأنهم قد شاركوا في دورة ومسابقة احملكمة الصورية في 
القانون الدولي اإلنساني. قد يحصل فريقي أفضل ادعاء وأفضل رد شفويني على جائزة إضافية تقررها اجلامعة املنظمة.
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ملحق رقم 5
مواد تدريسية مساندة

فيما يلي قائمة بالنصوص واملنشورات والتقارير والكتيبات املستخدمة ملراجعة مبادئ القانون الدولي اإلنساني 
والقانون اجلنائي الدولي (مشار إليها في اطط التمهيدي للدورة) لتحضير حتليل دراسة احلالة في القانون الدولي 
اإللكتروني:  املوقع  على  الصلة  ذات  اإلنساني  الدولي  القانون  اتفاقيات  بأهم  قائمة  على  احلصول  ميكن  اإلنساني. 

.http://www.icrc.org/ihl

املبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني ومصادر القانون. 1
ما هو القانون الدولي اإلنساني، ورقة حقائق قانونية تابعة للجنة الدولية للصليب األحمر. تقدم ورقة • 

ً ملصادر ومحتوى ومجال تطبيق القانون الدولي اإلنساني.  ً مختصرا احلقائق وصفا
القانون الدولي اإلنساني يجيب على أسئلتك، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر. «البروشور» • 

عبارة عن مقدمة مثالية للقانون الدولي اإلنساني
القانون الدولي العرفي اإلنساني ، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2009. • 

النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية. 2
الدولية •  باللجنة  خاصة  رأي  ورقة  ؟،  اإلنساني  الدولي  القانون  في  املسلح“  ”النزاع  فريق  يعرف  كيف 

للصليب األحمر آذار، 2008.
الدولية •  اللجنة  منشورات  الدولية،  غير  املسلحة  النزاعات  في  اإلنساني  الدولي  القانون  احترام  ازدياد 

للصليب األحمر، 2008.

التمييز والتفاعل بني القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان. 3
أوجه الشبه واخلالف بني القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان، ورقة خدمات استشارية • 

للجنة الدولية للصليب األحمر، 2003.
العنف واستخدام القوة، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر لسنة 2011. • 

التمييز بني املقاتلني واملدنيني. 4
الفصل األول مبدأ التمييز، القانون الدولي اإلنساني للجنة الدولية للصليب األحمر، منشورات 2009.• 
الفصل اخلامس معاملة املدنيني والعاجزين عن القتال القانون الدولي اإلنساني للجنة الدولية للصليب • 

األحمر، منشورات 2009. 
املشاركة املباشرة في االعتداءات: أسئلة وأجوبة، ورقة حقائق للجنة الدولية للصليب األحمر، 2009. • 
إرشادات تفسيرية حول مبدأ املشاركة املباشرة في االعتداءات ضمن القانون الدولي اإلنساني، منشورات • 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2009.
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حماية الفئات واألهداف اخلاصة. 5
الدولية •  باللجنة  اخلاص  والقانون»  «احلرب  قسم  في  والتقارير  واملنشورات  القانون  مصدر  إيجاد  ميكن 

http://www.icrc.org/eng/war-and-law/protected-persons/other- الرابط:  على  األحمر  للصليب 
protected-persons/index.jsp

األشخاص املتمتعون باحلماية بشكل خاص، القانون الدولي اإلنساني للجنة الدولية للصليب األحمر، • 
منشورات 2009. 

تنفيذ االعتداءات. 6
مبدأ التمييز، القانون الدولي اإلنساني للجنة الدولي للصليب األحمر، منشورات 2009. • 
األشخاص واألهداف املتمتعون باحلماية بشكل خاص، القانون الدولي اإلنساني للجنة الدولي للصليب • 

األحمر، منشورات 2009.

وسائل وأساليب احلرب. 7
أساليب محددة للحرب، القانون الدولي اإلنساني للجنة الدولية للصليب األحمر، منشورات 2009.• 
األسلحة، القانون الدولي اإلنساني للجنة الدولية للصليب األحمر، منشورات 2009.• 
الة الدولية للصليب األحمر، العدد 859 لسنة 2005 و864 لسنة -2006وسائل احلرب. • 

شعارات الصليب األحمر/ الهالل األحمر والكريستالة احلمراء. 8
دراسة حول استخدام الشعارات، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2011.• 
الشعار: مقاالت ذات صلة باتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكوالتها اإلضافية، املوقع اإللكتروني للجنة • 

www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-ihl-011108.htm الدولية للصليب األحمر

القانون الدولي اإلنساني 7. 9
العدالة •  مشروع  احلرب  جرمية  عدالة  مشروع  والتطبيق،  اإلنساني  الدولي  القانون  على  التدريبية  املواد 

القانون  هو  ما  الوحدة 2  والعدالة،  اجلرمية  ألبحاث  األقاليمي  املتحدة  األمم  معهد  احلرب  بجرائم  اتصة 
الدولي العام والقانون اجلنائي الدولي؟

العدالة •  مشروع  احلرب  جرمية  عدالة  مشروع  والتطبيق،  اإلنساني  الدولي  القانون  على  التدريبية  املواد 
العامة  املبادئ  الوحدة 3  والعدالة،  اجلرمية  ألبحاث  األقاليمي  املتحدة  األمم  معهد  احلرب  بجرائم  اتصة 

للقانون اجلنائي الدولي. 
العدالة •  مشروع  احلرب  جرمية  عدالة  مشروع  والتطبيق،  اإلنساني  الدولي  القانون  على  التدريبية  املواد 

اتصة بجرائم احلرب معهد األمم املتحدة األقاليمي ألبحاث اجلرمية والعدالة، الوحدة 8 جرائم احلرب.
العدالة •  مشروع  احلرب  جرمية  عدالة  مشروع  والتطبيق،  اإلنساني  الدولي  القانون  على  التدريبية  املواد 

اتصة بجرائم احلرب معهد األمم املتحدة األقاليمي ألبحاث اجلرمية والعدالة، الوحدة 9: أشكال املسؤولية: 
االرتكاب واملشاركة.

العدالة •  مشروع  احلرب  جرمية  عدالة  مشروع  والتطبيق،  اإلنساني  الدولي  القانون  على  التدريبية  املواد 
أشكال   :10 الوحدة  والعدالة،  اجلرمية  ألبحاث  األقاليمي  املتحدة  األمم  معهد  احلرب  بجرائم  اتصة 

املسؤولية العليا.

http://wcjp.unicri.it/deliverables/training_icl.php :جميع الوحدات متوفرة باللغة اإلجنليزية فقط على الرابط التالي  7
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 6
مذكرة التحليل الداخلي اخلاصة مبدرب القانون الدولي اإلنساني

الدولي  القانون  في  احلالة  دراسة  أساس  على  اإلنساني  الدولي  القانون  ملدرب  الداخلية  املذكرة  هذه  كتابة  متت 
اإلنساني رقم 1. وهي عبارة عن اقتراح حول كيفية إجراء حتليل لدراسة احلالة في القاعة بهدف دعم الطالب في 

عملية حتديد احلقائق ذات الصلة واملسائل القانونية والقانون املالئم.

نقاط جتدر اإلشارة إليهاالقانون املالئمدراسة احلالة

أسئلة للتقييمقواعد القانون الدولي اإلنسانيتقييم النزاع

النزاع املسلح الدولي بني 
جاردينيا وكاميليا اجلنوبية 

وتوليبانيا (الفقرات من 1 
إلى 9 من دراسة احلالة في 

القانون الدولي اإلنساني 
رقم 1)

كيف تقيم النزاع؟• التقييم
كيف تعرف القتال بني جاردينيا وكاميليا اجلنوبية؟• 
كيف تقيم تدخل توليبانيا؟ هل جعلت النزاع دولياً؟• 
هل تعتقد بأن هناك عناصر كافية لالستنتاج بأن • 

توليبانيا متارس السيطرة الكلية على قوى كاميليا 
اجلنوبية؟

هل من شأن وجود توليبانيا في مدنية بيجونيا وروزاريا • 
ً للمادة  ً وفقا في أي حال من األحوال يجعل التدخل دوليا

42 من الئحة الهاي واملادة 2 املشتركة بني اتفاقيات 
جنيف لسنة 1949؟

املادة املشتركة 2 من اتفاقيات جنيف • 
لسنة 1949

املادة 1(3)، 1977، 1 البروتوكول اإلضافي • 
التفاقيات جنيف لسنة 1949

القانون املالئم

من 1 إلى 5 من اتفاقيات جنيف لسنة 1949• 
1977، البروتوكول اإلضافي 1 التفاقيات • 

جنيف لسنة 1949
القانون الدولي العرفي (مبا في ذلك املادة • 

املشتركة 3 إلى 4 من اتفاقيات جنيف

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
الدولية

املادة 8(2)(أ)(ب) جرائم احلرب املطبقة على 
النزاع املسلح الدولي

أسئلة حول اجلرميةجرائم احلرب (الالئحة االتهامية)احلقيقة/احلادثة األولى

التصرف بعدائية: الهدف 
السياسي مقابل األهداف 

املدنية
القضية: النائب العام 

ضد اجلنرال بوتر
(الفقرات من 10 إلى 

13 من دراسة احلالة في 
القانون الدولي اإلنساني 

رقم 1)

املادة 8(2)(ب)(2) • 
املادة 8(2)(ب)(4)• 

هل تعتبر مواقع إطالق النار ومخازن األسلحة التابعة • 
ً عسكرية؟ للعدو أهدافا

هل املباني املدنية محمية ضد الهجمات؟• 
ً عسكرية؟•  حتت أي ظروف ميكنها أن تصبح أهدافا
هل ميكن لوجود األهداف العسكرية الشرعية أن حتول • 

املباني املدنية إلى أهداف مشروعة؟
هل تعتبر املباني اإلدارية (الس التشريعي ومقر الشرطة) • 

أهداف مشروعة رد أن ملكيتها تعود للعدو؟ أو
هل من املمكن استهدافها بهذا الشكل عند • 

استخدامها لغايات عسكرية؟
هل ميكن اعتبار الهجمات التي تقوم بها جاردينيا مناسبة؟• 
لتجنب اخلسائر في األرواح، هل ميكن اعتبار التدابير • 

االحترازية التي تتخذها جاردينيا (املنشورات) فعالة؟
هل توجد لدى القوى املسلحة التابعة لكاميليا اجلنوبية • 

أية التزامات جتاه اتخاذ التدابير ضد تأثيرات الهجمات؟

قواعد القانون الدولي اإلنساني

املادة 85 البروتوكول اإلضافي األول لسنة • 
1977

املادة 51، 52، 57 و58 البروتوكول اإلضافي • 
األول لسنة 1977

القانون الدولي اإلنساني العرفي: القواعد • 
من 7 إلى 24
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أسئلة حول املسؤولية اجلنائيةشكل املسؤولية (الالئحة االتهامية)

املادة 25(3)(أ)-االرتكاب غير املباشر- من نظام 
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

عناصر شكل املسؤولية

ما هو شكل املسؤولية التي اتهم بها اجلنرال بوتر؟• 
ً آخرين للقيام باجلرمية •  هل استخدم اجلنرال بوتر أشخاصا

(اجلرائم) بأيديهم؟
هل كان للجنرال بوتر السلطة على اإلرادة املباشرة للجناة؟• 

العنصر الذهني؟

 • ً هل أعد اجلنرال بوتر املباني املدنية لتصبح هدفا
للهجمات؟

هل كان يعلم بأن الهجمات قد تتسبب باملوت العرضي أو • 
ً فيه فيما يتعلق  اجلرح أو الضرر الذي ميكن أن يكون مبالغا
باملصلحة العسكرية القوية والكلية املباشرة املتوقعة؟

أسئلة حول اجلرميةجرائم احلرب (الالئحة االتهامية)احلقيقة/احلادثة الثانية

الهجوم على موظفي 
األمم املتحدة وأهداف تابعة 

لألمم املتحدة (الفقرات 
من 14 إلى 19 من 

دراسة احلالة في القانون 
الدولي اإلنساني رقم 1) 
القضية: النائب العام 

ضد اجلنرال بوتر واملالزم 
أول ميلني

املادة 8(2)(أ)(1) نظام روما األساسي • 
للمحكمة اجلائية الدولية

املادة (8)(2)(ب)(3)نظام روما األساسي • 
للمحكمة اجلنائية الدولية

هل يحصل موظفو األمم املتحدة املذكورون في دراسة احلالة • 
هذه على احلماية من خالل اتفاقية األمم املتحدة لسنة 
1994 أم ال؟ إن كان اجلواب نعم، فما هي الظروف التي 

يحصلون من خاللها على هذه احلماية؟ (انظر املادة 2 و6)
هل ميكن أن يتعرض أفراد عمليات حفظ السالم • 

وأهدافهم للهجوم املباشر؟ إن كان اجلواب نعم، فما هي 
الظروف التي حتقق ذلك؟ (انظر اجلزء األخير من املادة (8)(2)

(ب)(3) نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية)
هل ميكن اعتبار موظفي األمم املتحدة املذكورون في دراسة • 

ً مدنيني؟ إذا كان اجلواب نعم، فهل  احلالة هذه أشخاصا
خسروا حمايتهم؟ وإن كان اجلواب نعم، ملاذا؟

هل ميكن اعتبار مجمع األمم املتحدة املذكور في دراسة • 
ً مدنياً؟ إن كان اجلواب نعم، ملاذا؟ هل حتول  احلالة هذه هدفا

األفعال التي يقوم بها موظفو األمم املتحدة امع إلى 
هدف مشروع؟

القانون الدولي اإلنساني وغيرها من 
القواعد ذاات الصلة

املواد 2،6،7(1) و9 من اتفاقية األمم املتحدة • 
حول سالمة األمم املتحدة وموظفيها 

املشاركني للعام 1994
املواد 50، 51، و52 من البروتوكول اإلضافي • 

األول 1977
القانون اإلنساني الدولي العرفي: 32-31 • 

و33

أسئلة حول املسؤولية اجلنائيةاملسؤولية اجلنائية (الالئحة االتهامية)

املادة 28(أ)(1)(2) نظام روما األساسي • 
للمحكمة اجلنائية الدولية

عناصر شكل املسؤولية

هل توجد عالقة الرئيس واملرؤوس بني اجلنرال بوتر • 
والوحدة التي ارتكبت اجلرمية؟ هل ميارس سيطرته على 

الوحدة؟
هل توجد عالقة الرئيس واملرؤوس بني املالزم أول ميلني • 

والوحدة التي ارتكبت اجلرمية؟ هل ميارس سيطرته على 
الوحدة؟

هل علم اجلنرال بوتر واملالزم أول ميلني، أو هل كان هناك • 
سبب ليعلم بأن اجلرمية كانت على وشك أن ترتكب أو 

ارتكبت بالفعل؟ و
هل فشل اجلنرال بوتر واملالزم أول ميلني في اتخاذ • 

اإلجراءات الالزمة لتجنب وقوع اجلرمية أو ملعاقبة الوحدة 
على ارتكابها.

العنصر الذهني

هل كان اجلنرال بوتر ينوي أن يجعل حفظة السالم • 
ً للهجوم؟ وامع هدفا

ً للظروف الوقائعية التي •  هل كان اجلنرال بوتر مدركا
شكلت احلماية املمنوحة حلفظة السالم وامع؟



63

أسئلة حول اجلرائمجرمية احلرباحلقيقة/احلادثة الثالثة

معاملة األشخاص: نقل 
املدنيني (الفقرات من 
20 إلى 27 من دراسة 

احلالة في القانون الدولي 
اإلنساني رقم 1)

القضية: النائب العام 
ضد اجلنرال بوتو واجلنرال 

رافيل

هل ميكن اعتبار السكان املدنيني الذين يعيشون في • املادة 8(2)(أ)(4)
مدينةروزاريا محميني ضمن قواعد القانون الدولي 

اإلنساني ؟
ماذا يقول القانون الدولي اإلنساني عن نقل املدنيني؟• 
ما هي التزامات قوى توليبانيا وكاميليا اجلنوبية جتاه • 

السكان املدنيني؟
هل هناك التزامات إضافية على توليبانيا كقوة محتلة؟• 
ما هي الظروف التي ميكن من خاللها اعتبار نقل املدنيني • 

عملية قانونية؟
هل كان القرار املتخذ من قبل اجلنرال بوتو واجلنرال رافيل • 

ً لضمان أمن املدنيني؟ مبررا
ما هي اإلجراءات أو التدابير التي اتخذها اجلنرال بوتو • 

ورافيل لضمان سالمة املدنيني أثناء عملية النقل؟ هل 
ميكن اعتبار التدابير املتخذة فعالة؟

قواعد القانون الدولي اإلنساني

املادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة • 
لسنة 1949

املادة 3 املشتركة بني اتفاقيات جنيف من • 
األولى إلى الرابعة لسنة 1949

املادة 4 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة • 
لسنة 1949

املادة 85(4) من البروتوكول اإلضافي األول • 
لسنة 1977

القانون اإلنساني الدولي العرفي رقم 129 • 
و131

أسئلة حول املسؤولية اجلنائيةاملسؤولية اجلنائية

املادة 25(3)(ب)-األمر- من نظام روما 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

يتطلب ارتكاب اجلرمية عن قصد

عناصر شكل املسؤولية

هل كان اجلنرال بوتو ورافيل في موقع سلطة األمرالواقع • 
أو السلطة القانونية فيما يتعلق باجلنود الذين نفذوا 

النقل الفعلي للمدنيني؟
هل أصدر اجلنرال بوتو ورافيل تعليماتهما جلنودهما • 

بتنظيم عملية نقل املدنيني؟ 

العنصر الذهني

هل كان اجلنرال بوتو ورافيل ينويان ارتكاب اجلرمية؟• 
هل كان اجلنرال بوتو ورافيل مدركني للظروف الوقائعية • 

املتعلقة بالوضعية املعمول بها لألشخاص احملميني.  

أسئلة حول اجلرائمجرائم احلرباحلقيقة/احلادثة الرابعة

ارتكاب 
االعتداءات:املشاركة 

املباشرة في االعتداءات 
(الفقرات من 28 إلى 31)
القضية النائب العام 
ضد اجلنرال بوتر ورافيل

املادة 8(2)(أ)(1) نظام روما األساسي • 
للمحكمة اجلنائية الدولية

املادة 8(2)(ب)(1) نظام روما األساسي • 
للمحكمة اجلنائية الدولية

هل مينح القانون الدولي اإلنساني احلماية الدائمة • 
للمدنيني؟ متى ميكن استهدافهم بشكل قانوني؟

متى يخسر املدني حمايته املمنوحة له من خالل • 
القانون الدولي اإلنساني ؟

ماذا تعني املشاركة املباشرة في االعتداءات؟• 
ما هي معايير حتديد ما إذا كان الفعل يشكل مشاركة • 

مباشرة في االعتداءات؟ (انظر اإلرشادات التفسيرية 
للجنة الدولية للصليب األحمر)

هل ميكن خلدمة االسخبارات املقدمة  من قبل 5 مدنيني • 
ً من أشكال املشاركة  في دراسة احلالة أن تعتبر شكال

املباشرة في االعتداءات؟
ما معنى «ما لم وملثل هذا الوقت»؟• 

قواعد القانون الدولي اإلنساني

املادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة • 
لسنة 1949

املادة 851 من البروتوكول اإلضافي األول • 
لسنة 1977

املادة 50 و51 من البروتوكول اإلضافي األول • 
لسنة 1977

قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي • 
من 1 إلى 6
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أسئلة حول املسؤولية املسؤولية اجلنائية

املادة (25)(3)(أ)-االرتكاب املباشر- من نظام 
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

عناصر شكل املسؤولية 

هل قام اجلنرال بوتو ورافيل بارتكاب اجلرمية بأيديهم؟• 
هل كانوا متواجدين في مسرح اجلرمية؟• 

العنصر الذهني

هل كان للجنرال بوتو ورافيل النية حلدوث هذه اجلرمية • 
كمتابعة ملا ارتكبوه؟

هل كان مرتكبو اجلرائم مدركني للظروف الوقائعية • 
لوضع األشخاص احملميني لألشخاص املقتولني؟

هل كانوا يقصدون أن يقتلوا األشخاص الذين لقوا • 
حتفهم كهدف للهجوم؟
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 7
تقسيم الطالب إلى فرق

متت كتابة اجلدول التالي باالعتماد على دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني رقم 1. يبلغ مجموع الطالب في 
ً وطالبة. حتتوي دراسة احلالة على 4 مجموعات من التهم اجلنائية. وبالتالي، فإن كل فريق يتكون  الصف 16 طالبا
إلى  االستماع  يتم  اجلنائية.  التهم  من  رئيسة  مجموعات  أربع  من  واحد  بتحليل  يقوم  عضو  وكل  أعضاء.   4 من 

ً من قبل احملكمة8. القضيتني معا

 الالئحة االتهامية األولى: النائب العام ضد اجلنرال بوتر واملالزم أول ميلني

الفريق ب محامي الدفاعالفريق أ النائب العام

الطالب األول: احلقيقة/احلادثة الرئيسة األولى
النائب العام ضد اجلنرال بوتر (التهم اجلنائية 1 و2)

الطالب األول: احلقيقة/احلادثة الرئيسة األولى
محامي الدفاع عن اجلنرال بوتر (التهم اجلنائية 1 و2)

الطالب الثاني: احلقيقة/احلادثة الرئيسة الثانية
النائب العام ضد اجلنرال بوتر واملالزم أول ميلني 

(التهم اجلنائية 3و4)

الطالب الثاني: احلقيقة/احلادثة الرئيسية الثانية
محامي الدفاع عن اجلنرال بوتر واملالزم أول ميلني 

(التهم اجلنائية 3و4)

الالئحة االتهامية الثانية: النائب العام ضد اجلنرال بوتو ورافيل

الفريق ب محامي الدفاعالفريق أ النائب العام

الطالب الثالث: احلقيقة/احلادثة الرئيسة الثالثة
النائب العام ضد اجلنرال بوتو ورافيل (التهمة 

اجلنائية 1)

الطالب الثالث: احلقيقة/احلادثة الرئيسة الثالثة
محامي الدفاع عن اجلنرال بوتو ورافيل (التهمة 

اجلنائية 1)

الطالب الرابع: احلقيقة/احلادثة الرئيسة الرابعة
النائب العام ضد اجلنرال بوتو ورافيل (التهم 

اجلنائية2و3)

الطالب الرابع: احلقيقة/احلادثة الرئيسة الرابعة
محامي الدفاع عن اجلنرال بوتو ورافيل (التهم اجلنائية 

2و3)

ينطبق التقسيم ذاته على أي فريقني متقابلني آخرين: فريق النائب العام ج ضد فريق محامي الدفاع د.

على املدرب أن يوضح بأن هذا الترتيب حصل فقط لغايات الدورة واملسابقة.  8
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الالئحة االتهامية األولى: النائب العام ضد اجلنرال بوتر واملالزم أول ميلني

الفريق د محامي الدفاعالفريق ج النائب العام

الطالب األول: احلقيقة/احلادثة الرئيسة األولى
النائب العام ضد اجلنرال بوتر (التهم اجلنائية 1 و2)

الطالب األول: احلقيقة/احلادثة الرئيسة األولى
محامي الدفاع عن اجلنرال بوتر (التهم اجلنائية 1 و2)

الطالب الثاني: احلقيقة/احلادثة الرئيسة الثانية
النائب العام ضد اجلنرال بوتر واملالزم أول ميلني 

(التهم اجلنائية 3و4)

الطالب الثاني: احلقيقة/احلادثة الرئيسة الثانية
محامي الدفاع عن اجلنرال بوتر واملالزم أول ميلني 

(التهم اجلنائية 3و4)

الالئحة االتهامية الثانية: النائب العام ضد اجلنرال بوتو ورافيل

الفريق د محامي الدفاعالفريق ج النائب العام

الطالب الثالث: احلقيقة/احلادثة الرئيسة الثالثة
النائب العام ضد اجلنرال بوتو ورافيل (التهمة 

اجلنائية 1)

الطالب الثالث: احلقيقة/احلادثة الرئيسة الثالثة
محامي الدفاع عن اجلنرال بوتو ورافيل (التهمة 

اجلنائية 1)

الطالب الرابع: احلقيقة/احلادثة الرئيسة الرابعة
النائب العام ضد اجلنرال بوتو ورافيل (التهم 

اجلنائية2و3)

الطالب الرابع: احلقيقة/احلادثة الرئيسة الرابعة
محامي الدفاع عن اجلنرال بوتو ورافيل (التهم 

اجلنائية 2و3)
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 8
مواد بحثية داعمة

النصوص القانونية واملنشورات والقضايا السابقة التالية ضرورية إلجراء بحثك لتحليل دراسة احلالة في القانون 
الدولي اإلنساني.

اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني واملستندات ذات الصلة9. 1

االتفاقية (4) حول قوانني وأعراف احلرب البرية وملحقها: األنظمة املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب البرية. • 
الهاي، 18 تشرين أول 1907.

اتفاقيات جنيف األربع (1-2-3-4) لسنة 1949• 
التعليقات في اتفاقيات جنيف األربع لسنة 1949• 
1977، البروتوكول اإلضافي األول والثاني على اتفاقيات جنيف لسنة 1949• 
التعليقات على البروتوكوالت اإلضافية لسنة 1977 على اتفاقيات جنيف لسنة 1949• 
القانون اإلنساني الدولي العرفي (مؤلف (مؤلفني) جان ماري هنكيرتس ولويس دوسوالد-بيك، منشورات • 

اللجنة الدولية للصليب األحمر في جامعة كامبردج، 2009)
(الذي •  اإلنساني  الدولي  القانون  ضمن  االعتداءات  في  املباشرة  املشاركة  مبادئ  حول  التفسيري  اإلرشاد 

تبنته جمعية اللجنة الدولية للصليب األحمر بتاريخ 26 شباط 2009)

معاهدات القانون الدولي اإلنساني واملستندات ذات الصلة. 2

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لسنة 1998 10• 
عناصر اجلرمية في احملكمة اجلنائية الدولية لسنة 1998• 
عناصر جرائم احلرب ضمن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية -املصادر والتعليقات (أ. نوت • 

دورمان، اللجنة الدولية للصليب األحمر، منشورات جامعة كامبردج، 2003)11

اتفاقيات دولية أخرى. 3

اتفاقية األمم املتحدة حول سالمة موظفي األمم املتحدة واملوظفني املرتبطني بها12• 

املوقع  على  العربية  وباللغة   /http://www.icrc.org/eng اإللكتروني   املوقع  على  اإلجنليزية  باللغة  واملواد  الوثائق  هذه  جميع  على  احلصول  ميكن   9
/http://www.icrc.org/araاإللكتروني

www.icc-cpi.int ميكن احلصول على نص نظام روما األساسي وعناصر اجلرائم باللغتني اإلجنليزية والعربية من خالل املوقع اإللكتروني  10
htm.4-81852-521-http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0 ميكن إيجاد النسخة اإللكترونية لهذا الكتاب على الرابط  11

http://www.un.org/law/cod/safety.htm  ميكن إيجاد نص االتفاقية على الرابط اإللكتروني  12
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قائمة إرشادية بالقضايا (بالترتيب األبجدي). 4

أول •  كانون   11  ،02/769 العليا  العدل  محكمة  املستهدف»  القتل  «قضية  العليا  اإلسرائيلية  احملكمة 
40-29 § ،2005

النائب العام ضد جان-بول أكايسو، (غرفة احملاكمة في احملكمة الدولية اصصة لرواندا)، 02 أيلول 1998، • 
629 §

النائب العام ضد فيدوج بالجوجيفيتش ودراجون جوكيك (غرفة احملاكمة في احملكمة الدولية اصصة • 
لرواندا) 17 كانون ثاني 2005

النائب العام ضد توماس لوباجنا ديلو، (غرفة محاكمة احملكمة اجلنائية الدولية)، 14 آذار 2012 § 628-621• 
النائب العام ضد جاليك (غرفة استئناف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة) 30 تشرين ثاني • 

192-191 ،100 § ،2006
النائب العام ضد جاليك (غرفة محاكمة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة) 5 كانون أول • 

133-132 ،58 ،48-47 § ،2003
اخلاصة •  احملكمة  في  احملاكمة  (غرفة  الثورية)،  املتحدة  (اجلبهة  وجباو  كالون  سيسي،  ضد  العام  النائب 

بسيراليون)، 02 آذار 2009
النائب العام ضد م. كراجيسنيك (غرفة محاكمة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة األولى) • 

27 أيلول 2006
النائب العام ضد د. ميلوسفيتش (غرفة استئناف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة) 12 • 

تشرين الثاني 2009، § 57 و264
النائب العام ضد م. ستاكيك، (غرفة استئناف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة)، 22 آذار • 

2006
 • 17 السابقة)،  ليوغوسالفيا  الدولية  اجلنائية  احملكمة  استئناف  (غرفة  ستراجار  ب.  ضد  العام  النائب 

حزيران 2008، § 188-172

ميكن احلصول على معلومات إضافية حول القضايا السابقة في:. 5

 •www.icc-cpi.int :املوقع اإللكتروني للمحكمة اجلنائية الدولية
 •www.icty.org :املوقع اإللكتروني للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
املوقع اإللكتروني للمحكمة الدولية اصصة لرواندا• 
 •www.stsl.org :املوقع اإللكتروني للمحكمة اخلاصة بسيراليون
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 9
طبعة ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني

ً: صفحة الغالف أوال

ً وعادة ما حتتوي على: اسم املسابقة، عنوان احملكمة التي ستصدر قرارها في القضية،  صفحة الغالف ال حتمل رقما
ً)، األطراف املعنية، رقم/حرف الفريق، وأسماء أعضاء الفريق.  رقم القضية (اختلق رقما

مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

****

قضية رقم: 2012-1234 13 احملكمة اجلنائية الدولية      

النائب العام

ضد

أسماء األشخاص (الشخص) املشار إليهم في الالئحة االتهامية

______________________________________________________________

ملخص/مذكرة للنائب العام/ محامي الدفاع

رقم/حرف أعضاء الفرق. 1
اسماء جميع أعضاء الفريق. 2

سيقوم مدرب القانون الدولي اإلنساني بتزويدك بالرقم الوهمي للقضية.  13
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ً: قائمة احملتويات واملراجع ثانيا

قائمة احملتويات (الفهرس) ويحتوي على جميع أقسام ملخص الفريق مع اإلشارة إلى رقم الصفحة.. 1
وحتتوي على كافة املراجع املستخدمة واملستشهد بها في امللخص. وحتتوي على قضايا مثل «النائب العام . 2

كانون   29 التهم،  تأكيد  قرار  الدولية01-/06/01-04،  اجلنائية  احملكمة  رقم  القضية  ديلو،  لوباجنا  توماس  ضد 
الثاني 2007»، األنظمة (أي نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية)، اتفاقيات ومعاهدات (أي اتفاقيات 

جنيف األربع لسنة 1949، اتفاقية أوتوا حول األسلحة التقليدية لسنة 1980)، وغيرها من مصادر القانون. 

ً: نطاق سلطة احملكمة (5 أسطر كحد أقصى) ثالثا

وهو عبارة عن بيان قصير لبيان نطاق السلطة املناسب لتبرير القانون لنطاق سلطة احملكمة اجلنائية الدولية في 
القضية كما هو مشار إليه في اجلزء األخير من دراسة احلالة في القانون الدولي اإلنساني. 

ً: تقييم النزاع والقانون املناسب (نصف صفحة كحد أقصى) رابعا

الدولي  القانون  مبادئ  ضمن  املناسب  القانوني  واإلطار  النزاع  وتقييم  وأطرافه  النزاع  نشوب  القسم  هذا  يصف 
اإلنساني. 

ً: نتائج اجلرمية (اجلرائم) (نصف صفحة كحد أقصى) خامسا

يصف هذا القسم النتائج املتعلقة باجلرمية (اجلرائم). ويحتوي على االقسام الفرعية التالية:

(جرائم) . 1 جرمية  إلى  اإلشارة  مع  العام  النائب  عن  الصادرة  االتهامية  الالئحة  إلى  إشارة  وهو  القضية:  بيان 
احلرب التي اتهم بها الشخص (األشخاص)، على سبيل املثال  «أصدر مكتب النائب العام للمحكمة اجلنائية 
ً للمادة... من نظام  ً لالئحة االتهامية، فقد مت اتهامه بـ .... وفقا الدولية  الئحة اتهامية ضد اجلنرال بوتر. وفقا

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية».

بيان احلقائق: وهو عبارة عن بضع جمل تصف احلقائق/األحداث الكاملة التي حصلت. يجب أن يتم بطريقة . 2
لم  بحقائق  التفكر  أو  احلقائق  بخدش  يقوموا  ال  أن  املشاركني  على  املمثل.  الطرف  مع  التعاطف  على  حتث 

تشتمل عليها القضية. 

املسائل/األسئلة القانونية املقدمة: خالصة للمسائل القانونية الرئيسية التي تعرضها دراسة احلالة في . 3
يتم  ال  أن  يجب   .ً جدا مختصرة  تكون  أن  يجب  املفندة.  احلرب  بجرائم  يتعلق  فيما  اإلنساني  الدولي  القانون 
استخدام أكثر من جملتني اثنتني لكل مسألة قانونية مثال «فيما إذا كان باإلمكان اعتبار الس التشريعي 

ً عسكريا». املستهدف هدفا

املرافعة املوضوعية: وهي حتليل لكل واحدة من املسائل القانونية املقدمة. هذا القسم الفرعي هو األهم. . 4
ففيه يتم االستشهاد مببادئ القانون وحتليلها. ويجب أن يحتوي على ما يلي:
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مصادر القانون واملبادئ واألفكار الرئيسة للقانون الدولي اإلنساني الالزمة ملناقشة املسائل القانونية أ. 
األول  اإلضافي  البروتوكول   ،1977 لسنة   (2)52 للمادة   ً وفقا العسكري  الهدف  «فكرة  مثال  املقدمة 

التفاقيات جنيف لسنة 1949».
مثال ب.  للشخص  املوقف القانوني  لدعم  الوطنية  أو  الدولية  احملاكم اجلنائية  عن  الصادر  القضية  قانون 

حكم  ميلوسوفيتش،  الدكتور  ضد  العام  النائب  السابقة،  ليوغوسالفيا  اصصة  الدولية  «احملكمة 
االستئناف، 12.11.2009».

نظريتهم ج.  لدعم  احلقائق  على  السابقة  (القضايا)  والقضية  القانون  تطبيق  املوضوعية؛  النظرية 
القانونية. 

الذي  لالستنتاج  مختصر  بيان  هذا  فقط.  واحدة  جملة  في   ً مشموال االستنتاج  يكون  أن  يجب  االستنتاج:   .5
الس  يكن  كان/لم  «لقد  مثال  باجلرمية،  املتعلقة  النتائج  حول  الدفاع  محامي  أو  العام  النائب  إليه  توصل 

ً». «يشكل الفعل جرمية حرب». ً مشروعا التشريعي هدفا

ً: املسؤولية اجلنائية الفردية (صفحة ونصف الصفحة كحد أقصى) سادسا

يحلل هذا القسم املسؤولية اجلنائية الفردية للشخص (األشخاص) الذين تتم محاكمتهم. وعادة ما يحتوي على 
األقسام الفرعية التالية:

بيان حول القضية: وفيه إشارة إلى شكل املسؤولية التي اتهم بها الشخص (األشخاص) في الئحة االتهام   .1
واملالزم  بوتر  اجلنرال  فإن  االتهام،  الئحة  «بحسب  مثال  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العام  النائب  عن  الصادرة 
الدولية- اجلنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  من  28(أ)(1)(2)  للمادة   ً وفقا  ً جنائيا مسؤولون  ميلني  أول 

مسؤولية قيادية- لعدم التمكن من منع ارتكاب اجلرمية واملعاقبة عليها».

عناصر شكل املسؤولية  .2

بشكل  العالقة  تثبت  التي  بالعناصر  قائمة  القانونية):  (املسائل  املسؤولية  شكل  عناصر  تلخيص  أ. 
ً على جنوده». املسؤولية املفندة مثال املسؤولية العليا  «ما إن كان اجلنرال بوتر مسيطرا

املرافعة املوضوعية: حتليل عناصر شكل املسؤولية املراد إثباتها أو رفضها فيما يتعلق باحلقائق التي  ب. 
حصلت. 

العنصر الذهني  .3

الشخص  يعتبر  حتى  الالزمة  الذهنية  العناصر  إلى  إشارة  وفيه  الذهني:  العنصر (العناصر)  تلخيص  أ. 
 .ً مسؤوال

ً فيما يتعلق  املرافعة املوضوعية: وهي حتليل للعناصر الذهنية املطلوبة حتى يعتبر الشخص مسؤوال ب. 
باحلقائق املذكورة في القضية. 

االستنتاج: عبارة عن جملة واحدة مختصرة تشير إلى االستنتاج الذي توصل إليه النائب العام أو محامي   .4
 /ً الدفاع فيما يتعلق باملسؤولية الفردية مثال  «لألسباب املذكورة في هذا امللخص، يعتبر اجلنرال بوتو مسؤوال

ً عن عدم التمكن من منع ارتكاب اجلرمية املفندة». غير مسؤول جنائيا
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ً: التوقيع سابعا

ً» مع اإلشارة إلى رقم الفريق وأسماء جميع أعضاء الفريق.  يختتم ملخص الفريق بعبارة: «أرفق طيا
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 10
قواعد تصميم ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني

صفحة  باستثناء  صفحة   15 إلى   10 من  اإلنساني  الدولي  القانون  ملخص  صفحات  عدد  يتعدى  ال  أن  يجب 
الغالف، وقائمة احملتويات، وقائمة الصكوك، واالختصارات. يقدم كل فريق نسختني عن ملخص الفريق (بالصيغة 

اإللكترونية). يطبع امللخص على ورق بحجم آي4 (A4)، مع التقيد مبحددات التصميم اإللزامية التالية:

نوع اخلط: تاميز نيو رومان   .1
حجم اخلط: 12.5 مبسافة سطر واحد  .2

الهوامش: 1 سم من كل جانب  .3

وبالنسبة للهوامش (االستشهاد بالصكوك)، تكون محددات اخلط كما يلي:

نوع اخلط: تاميز نيو رومان  .1
حجم اخلط: 10  .2
مسافة واحدة  .3

يجب فرز امللخص واتباع نظام األلوان التالي لصفحة الغالف:

النائب العام - األزرق  .1
محامي الدفاع - األحمر  .2

يجب أن ال يحتوي امللخص على أية ملحقات أو صور أو رسوم بيانية أو أشكال أو أية أشكال تصويرية مهما كانت 
من  وغيرها  باألقوال  باالستشهاد  وينحصر   (OSCOLA) أوسكوال14  قواعد  يتبع  الهوامش  في  التوثيق  طبيعتها. 
حجج  و/أو  معلومات  على  األحوال  من  حال  أي  في  القضية  حتتوي  ال  أن  يجب  باملناقشات.  الصلة  ذات  املعلومات 

إضافية أو غير ذات صلة. 

www.law.ox.ac.uk/publications/oscola.php دليل الهوامش لقواعد أوسكوال متوفر على املوقع اإللكتروني  14
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 11
أسلوب وآداب املرافعة الشفوية في احملكمة الصورية

تعرض املرافعة الشفوية للقضية في مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني. سيتم تقسيمك أنت 
ً). ال تبدأ املرافعة  ً) ضد فريق اخلصم الذي ميثل الطرف اآلخر (فريق محامي الدفاع مثال وفريقك (فريق النائب العام مثال
الشفوية لكل فريق إال بعد بدء إعالن موظف احملكمة (مدرب القانون الدولي اإلنساني) ورئيس القضاة لذلك. أثناء العرض 
الشفوي للقضية، يتوجب عليك وعلى فريقك االلتزام مبحتوى ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني املقدم للمدرب. 
يقوم كل عضو من أعضاء الفريق بتقدمي املوقف القانوني من التهم اجلنائية املطلوبة فقط. أثناء العرض الشفوي 

للقضية، يحق للقضاة أن يقاطعوك في أي وقت طالبني منك اإلجابة على أسئلتهم حول القضية مثل ما يلي:

أسئلة تعتمد على الوقائع الختبار مدى فهمك للوقائع.• 
أسئلة قانونية الختبار فهمك للصك املستخدم واملستشهد بنصوصه لدعم حجتك.• 

احملكمة.  قاعة  في  اجللوس  ولفريقك  لك  يحق  ال  القضية،  في  يترافع  اآلخر  الفريق  يكون  وفيما  املسابقة،  أثناء 
وبعد أن تنتهي الفرق األخرى من تقدمي مرافعاتها الشفوية، يصبح بإمكانك أنت وفريقك االنضمام إلى احلضور. 
الوقت  حارس  عمل  كذلك  احملكمة  موظف  وسيعمل  هذا  هي.  كما  الوقت  حدود  باحترام  ملزمون  وفريقك  أنت 
لإلشارة إليك عند اقتراب انتهاء الوقت احملدد للمرافعة الشفوية. عند تقدمك للمرافعة الشفوية، يرجى منك أخذ 

االقتراحات التالية بعني االعتبار:

ً: آداب اللباقة والسلوكيات في احملكمة الصورية أوال

يزالون  ال  القضاة  دام  ما   ً أبدا القاعة  تغادر  ال  احملكمة.  قاعة  القضاة  فيها  يدخل  مرة  كل  في  للوقوف  انهض   .1
داخلها وإمنا انتظر بصبر حتى يغادروها.

ً وال تومئ إال إذا كنت تريد إبراز بيان ما.  انهض جتاه املنصة بثقة. حاول أن ال تكون متوترا  .2
استخدم التعابير اللغوية اخلاصة باحملكمة الصورية واملقترحة من قبل املدرب.   .3

ً وأظهر االحترام للقضاة من خالل مخاطبتهم ”سيدي القاضي“. استخدم نغمة صوت حازمة  ً دائما كن مهذبا  .4
ً إذا كان  وفي الوقت نفسه لطيفة وتوقف بعد مناقشتك بهدف جعل كلماتك تؤثر في القضاة. ال تتكلم أبدا

القضاة أو اخلصم يتكلمون. 
ً. فالكالم بسرعة يصعب على القضاة فهم مرافعتك الشفوية والتواصل معك. ابق  ال تتكلم بسرعة أبدا  .5

على تواصل بصري مع جميع القضاة على املنصة. 
حاول أن حتفظ (ليس بطريقة آلية) مرافعتك الشفوية بقدر اإلمكان لإلبقاء على التواصل البصري مع القضاة.   .6

ال تقرأ اطط التمهيدي ملرافعتك لفترة زمنية تتجاوز العشرين ثانية في أي حال من األحوال. 
من   ً وبدال ”أعتقد/أظن...“.  مثل:  بكلمات  تبدأ  التي  والعبارات  خاصتي)  (أنا،  مثل  الشخصية  الضمائر  جتنب   .7
ذلك قم باستخدام تعابير غير شخصية مثل: ”النائب العام/محامي الدفاع يستأذن حضراتكم بأن...“. ”يؤكد 

النائب العام/ محامي الدفاع بأن...“.
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ً من خالل التلفظ بعبارات مثل  ً أبدا أظهر كذلك الكثير من االحترام جلهة اخلصم. ال جتعل اخلصم يبدو سخيفا  .8
.“!ً ”إن مرافعة النائب العام/محامي الدفاع سخيفة!“ أو ”إنها غير منطقية نهائيا

في النهاية قم بإنهاء كالمك بشكل كامل وبهدوء. قم يجمع مالحظاتك واجلس مكانك.  .9
مرر  مساعديك.  مع  تتكلم  ال  احملامني.  طاولة  على  ومهنيتك  هدوئك  على  حافظ  تترافع،  تكون  ال  عندما   .10
املالحظات ألعضاء فريقك بهدوء في حال كنت ترغب بالتواصل معهم حول مسألة ما. استمع بانتباه إلى 

اخلصم ودون املالحظات حول املرافعة لتستخدمها في النقض (إن وجد).
ً. ارتد الروب األسود عند نهوضك باجتاه املنصة.  ً مهنية دائما ارتد ثيابا  .11

أغلق جميع األجهزة النقالة طوال فترة املسابقة.  .12

ً: إدارة الوقت ثانيا

ً إذا كنت تتعامل  احترم الوقت اصص للمرافعة الشفوية على الدوام. قم بإدارة وقتك بشكل جيد خصوصا  .1
مع أكثر من مسألة.  

املسائل  على  الضوء  إلقاء  محاولة  على  ركز  وإمنا  بتدوينها،  قمت  التي  النقاط  جلميع  تتطرق  لم  إن  تقلق  ال   .2
الرئيسية. 

ال جتعل حارس الوقت يشتت انتباهك، وإمنا وجه انتباهك إلى املدة التي قضيتها في التكلم.  .3
ً ادخر بعض الوقت لاللتماس. في أي حال من األحوال، دائما  .4

ً: اإلجابة على أسئلة القضاة ثالثا

عندما يقاطعك أحد القضاة، توقف مباشرة عن الكالم واسمح للقاضي بطرح السؤال عليك.  .1
باالستشهاد  قم  بإجابتك.  القاضي  إقناع  وحاول  اإلمكان،  قدر  مباشر  بشكل  السؤال  على  اإلجابة  حاول   .2

بالصكوك والوقائع القانونية لترسيخ إجابتك حيثما أمكن ذلك. 
ال جتزع إذا طرح عليك سؤالني أو ثالثة في الوقت نفسه، وإمنا قم باإلجابة عليها بالترتيب.  .3

فور إجابتك على السؤال، عد إلى مرافعتك الرئيسة.   .4
ً ألن تكون على معرفة أكبر باملواد املتعلقة بالقضية  ً قويا أجب على األسئلة بثقة. تذكر بأن هناك احتماال  .5

االفتراضية من القضاة أنفسهم.
إذا لم تفهم السؤال، اطلب بلباقة من القاضي بأن يعيد طرح السؤال أو أن يعيد صياغته.   .6
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 12
بناء املرافعة الشفوية

ً لكل قسم من أقسامها. يرجى منك  ً مختصرا ً وشرحا توضح هذه الوثيقة بناء املرافعة الشفوية وتعطيك وصفا
أن تتذكر احترام الزمن احملدد املشار إليه إلى جانب كل قسم من أقسام املرافعة الشفوية. سيقوم املدرب بتزويدك 

بأمثلة على التعابير اللغوية اخلاصة باحملكمة الصورية والتي تستخدم لكل قسم من األقسام (ملحق 13).

1. التقدمي الشخصي (30 ثانية)

على كل طالب التعريف بنفسه، وبالطرف الذي ميثله، وبالقضية التي هو على وشك الترافع فيها والوقت اصص. 
ينصح بشدة بحفظ هذا القسم كونه يعمل على التوصل الفوري إلى التواصل البصري مع القضاة. 

2. بيان القضية واإلشارة إلى املادة الدراسية املتناولة (30 ثانية)

ويقع هذا القسم في جزئني:

بيان مختصر للوضع اإلجرائي للقضية أي نهاية النزاع، وإحالة القضية إلى احملكمة اجلنائية الدولية (مالحظة . 1
جانبية: يقوم بتقدمي هذا البيان املتحدث األول من كل فريق نائب عام).

إشارة إلى التهمة (التهم) اجلنائية التي ستتم مناقشتها... ”سأقوم بتحليل التهمة اجلنائية....“. وبعد ذلك . 2
سيكون عليك اإلشارة إلى املوضوع الرئيس الذي يتوجب عليك مناقشته: ”سأتناول مسألة املشاركة املباشرة 

في االعتداءات/مفهوم األهداف العسكرية املشروعة...“.

ليس من الضروري أن يقوم محامي الدفاع بتكرار العبارة نفسها (النقطة 2)، إذ ميكنه أن يعيد صياغتها لصاحله 
بأن يقول على سبيل املثال: ”سأتناول مسألة فقدان حماية املدنيني ملشاركتهم في االعتداءات“.

3. وصف الوقائع/احلقائق (دقيقة واحدة كحد أقصى)

وهو وصف مختصر للوقائع املذكورة في دراسة احلالة اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني. ففي املرافعة الشفوية، 
ً. وحدها احلقائق املرتبطة باملسألة القانونية املثارة هي التي  يجب أن يكون وصف احلقائق أقل جدلية وأكثر إقناعا
يجب وصفها. على الطالب أن يحاولوا إلقاء الضوء على احلقائق األكثر مناسبة الدعائهم وأن يقوموا بحفظ هذا 

القسم قدر اإلمكان. 
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4. املسألة (املسائل)/األسئلة القانونية املقدمة (30 ثانية)

امللخص موجز عن قائمة باملسائل/األسئلة القانونية احملددة في ملخص فريق القانون الدولي اإلنساني: مثال «سواء 
ً حملدودية الوقت املعطى، على  الطالب أن يقوموا باختيار املسائل القانونية بشكل  كان اجلواب نعم أو ال....» ووفقا

إستراتيجي أو إن أمكن دمجها مع بعضها البعض. 

5. املناقشة (5 إلى 7 دقائق كحد أقصى)

بجرمية (جرائم)  املتعلقة  احلقائق  على  القانون  تطبيق  املشاركون  يناقش  هنا  الشفوي.  التقدمي  في  جزء  أهم  هذا 
احلرب املفندة وشكل املسؤولية التي اتهم بها الشخص (األشخاص) الذين تتم محاكمتهم. 

6. االستنتاج (30 ثانية كحد أقصى)

هذا القسم من املرافعة الشفوية هو الذي يتوجب على الطالب أن يقوموا من خالله ببيان طلبهم الذي يسعون 
ً بـ ”التوسل“. ميكن حفظ هذا القسم كذلك. لتحقيقه. وهذا ما يعرف أيضا

7. النقض (إن وجد، دقيقة واحدة)

بشكل  اآلخر.  الطرف  يثيرها  التي  القانونية  النقاط  على  فقط  بالرد  اتارون  الطالب  يقوم  نقض،  هناك  كان  إن 
عام، ال يدخر أكثر من دقيقة واحدة للنقض لكل طرف. وبالتالي، على الطالب أن يكونوا سريعني في اختيار أهم 
العام  النائب  النقض.  لغايات  فريق  كل  من  واحد  عضو  تعيني  يتم  النقض.  خالل  عليها  سيركزون  التي  النقاط 
األخيرة  الكلمة  تعطى  املرافعة.  أثناء  الدفاع  محامي  يثيرها  التي  النقطة  بحسب  بالنقض  يقوم  من  أول  هو 
حملامي الدفاع الذي يحق له الرد على نقطة أثارها النائب العام في نقضه. ميكن أن تعتمد مسألة اختيار النقطة 
للخصم على  (النقاط) التي سيتم النقض عليها إما على ضعف حجج اخلصم أو على اإلجابة غير املنطقية 
سؤال محدد طرحه القضاة. ولتلخيص النقض، يكفي التكرار  اتصر للطلب (الطلبات) التي يسعى الفريق 

القضاة. أمام  لتحقيقها 
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مشروع احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 13
لغة املرافعة الشفوية في احملكمة الصورية

التقدمي الشخصي والوقت 
اصص (30 ثانية)

التعابير اللغوية اخلاصة بالنائب 
العام

التعابير اللغوية اخلاصة مبحامي 
الدفاع

التعريف بالعنوان والترحيب 
والتعريف بالذات وبأعضاء الفريق

احملكمة املوقرة، اسمي (اسم الطالب) 
وأمثل مكتب النائب العام للمحكمة 

اجلنائية الدولية في قضية (مثال 
النائب العام ضد اجلنرال...)

احملكمة املوقرة، اسمي (اسم الطالب) 
وأمثل اجلنرال ... (اسم الشخص الذي 
ميثله الطالب) في قضية (مثال النائب 

العام ضد اجلنرال...)

الوقت اصص لتقدمي كل عضو 
من أعضاء الفريق (اختياري)

سيدي القاضي، فيما يخص الوقت 
اصص لي، فهو محدد بـ ... (اذكر 

عدد الدقائق)

سيدي القاضي، فيما يخص الوقت 
اصص لي، فهو محدد بـ ... (اذكر 

عدد الدقائق)

بيان القضية واإلشارة إلى املادة 
الدراسية املتناولة (دقيقة 

واحدة كحد أقصى)

التعابير اللغوية اخلاصة بالنائب 
العام

التعابير اللغوية اخلاصة مبحامي 
الدفاع

سيدي القاضي، لقد أصدر مكتب مقدمة قصيرة عن القضية
النائب العام الئحة اتهامية ضد (مثال 

اجلنرال...) ... على... (قم باإلشارة إلى 
اجلرمية (اجلرائم) وشكل املسؤولية)

مالحظة: لقد مت عرض القضية أمام 
ً. فال حاجة مبحامي  القضاة سابقا

الدفاع لتكرار ذلك. 

سأقوم، وبالنيابة عن مكتب النائب املادة الدراسية املتناولة
العام بتناول مسألة...

سأقوم، وبالنيابة عن موكلي 
اجلنرال.... بتناول مسألة...

وصف احلقائق (دقيقة 
واحدةكحد أقصى)

التعابير اللغوية اخلاصة بالنائب 
العام

التعابير اللغوية اخلاصة مبحامي 
الدفاع

قم بجمع احلقائق التي تدعم 
مرافعتك

سيدي القاضي، سأقوم اآلن بعد 
إذن سيادتك بنلخيص احلقائق... إنه 

بتاريخ 14 أيار 2009...

مالحظة: في هذه املرحلة املفروض 
أن يكون القضاة قد أصبحواعلى 

معرفة بالوقائع املتعلقة باملسألة 
املتنازع حولها. إال أنه قد يكون 

من املفيد إعطاء وصف للحقائق 
ً لطرفك. بطريقة جتعله أكثر تأييدا

الوقائع •  إن  القاضي،  سيدي 
العام  النائب  قبل  من  املذكورة 
أرض  على  احلقيقة  تعكس  ال 
سأقوم  سيادتك  إذن  بعد  الواقع. 

بتلخيص احلقائق...
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التعريف باملسائل/األسئلة 
القانونية املقدمة

التعابير اللغوية اخلاصة بالنائب 
العام

التعابير اللغوية اخلاصة مبحامي 
الدفاع

املسألة • إلعطاء البنية األولى للمرافعة  بتقدمي  اآلن  سأقوم 
تثيرها  التي  األولى  القانونية 
كان  إن  «ما  مثال  القضية، 
األمم  موظفي  اعتبار  باإلمكان 
حماية  عن  املسؤولني  املتحدة 

املنطقة مدنيني».
هي: •  الثانية  القانونية  املسألة 

مثال «ما إذا كان باإلمكان اعتبار 
األفعال  عن   ً مسؤوال اجلنرال... 

املرتكبة من قبل جنوده».
(قم •  الثالثة...  القانونية  املسألة 

قانونية  مسألة  إلى  باإلشارة 
ثالثة، إن وجدت).

املسألة •  بتقدمي  اآلن  سأقوم 
تثيرها  التي  األولى  القانونية 
نقل  كان  إن  «ما  مثال  القضية، 
أمن  لضمان  حصل  قد  السكان 

وسالمة املدنيني».
هي: •  الثانية  القانونية  املسألة 

للجنرال...  كان  إن  «ما  مثال 
اجلرمية  أن  ملعرفة  أسبابه 

سترتكب».
(قم •  الثالثة...  القانونية  املسألة 

قانونية  مسألة  إلى  باإلشارة 
ثالثة، إن وجدت).

التعابير اللغوية اخلاصة بالنائب املرافعة املوضوعية 
العام

التعابير اللغوية اخلاصة مبحامي 
الدفاع

بداية سأتناول مسألة....• حول القضايا القانونية
وهذا يقودني إلى املسألة الثانية....• 

لسنة • اإلشارة إلى التشريعات  جنيف  التفاقيات  األول  اإلضافي  البرتوكول  من   ... للمادة   ً وفقا
.1949

ً لعناصر اجلرمية في نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، •  وفقا
8(2)(ب)(4) تتطلب...

تنص القاعدة رقم ... من القانون الدولي اإلنساني العرفي على أن.... • 
تشترط املادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بأن....• 

غير • اإلشارة إلى املسؤولية اجلنائية السابق  -االرتكاب  املتناولة  املسؤولية  شكل  عناصر  أحد  يتطلب 
املباشر- بأن...

فيما يتعلق بالعنصر الذهني، فإن االرتكاب غير املباشر يتطلب...• 
األساسي •  روما  نظام  في  اجلرمية  عناصر  من  8(2)(ب)(3)  املادة  تشترط 

للمحكمة اجلنائية الدولية معرفة مرتكب اجلرمية بـ...

لقد قررت محكمة ... النائب العام ضد... في قضية مشابهة...• اإلشارة إلى القضايا السابقة
الدولية/ •  اجلنائية  احملكمة  من  كل  هذه  النظر  وجهة  في  تتشارك 

الدولية  احملكمة  السابقة/  ليوغوسالفيا  اصصة  الدولية  للمحكمة 
اصصة لرواندا في قضية...

بترجمة احلقائق.../بناء على احلقائق املتوفرة....• تطبيقها على القضايا
بالتطبيق على حقائق القضية احلالية، توصلنا إلى نتيجة مفادها....• 

إضافة إلى ذلك، أرغب بأن أقول...• تعابير إضافية
فيما يتعلق بـ/فيما يخص... يجب اعتبار أن...• 
وبالتحديد فيما يتعلق بـ... يبدو أن....• 
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بالنتيجة/في اخلالصة، سأقوم التلخيص
بتلخيص موقفنا مبا يلي:

يشكل التصرف جرمية حرب...• 
ً عن...•  اجلنرال... مسؤول جنائيا

بالنتيجة/في اخلالصة، سأقوم 
بتلخيص موقفنا مبا يلي:

ال يشكل التصرف جرمية حرب...• 
ً عن...•  اجلنرال...غير مسؤول جنائيا

التعابير اللغوية اخلاصة بالنائب استنتاج (استنتاجات) املرافعة
العام

التعابير اللغوية اخلاصة مبحامي 
الدفاع

نطلب من محكمتكم املوقرة أن االستنتاج
تؤكد على جميع التهم (التهمة) 

اجلنائية املوجهة ضد اجلنرال ... كما 
هو مذكور في الئحة االتهام.

نطلب من محكمتكم املوقرة رفض 
جميع التهم اجلنائية املوجهة ضد 

اجلنرال ... من قبل مكتب النائب 
العام لألسباب املذكورة.

ً النتباهكم... أترك الدور اإلنهاء ً جزيال شكرا
اآلن لزميلي من مكتب النائب العام 

للمحكمة اجلنائية الدولية.

ً النتباهكم... أترك الدور  ً جزيال شكرا
اآلن لزميلي.

التعابير اللغوية اخلاصة بالنائب النقض
العام

التعابير اللغوية اخلاصة مبحامي 
الدفاع

عرض النقاط التي يرغب األطراف 
في إثارتها لغايات النقض بشكل 

سريع

سيدي القاضي، هناك نقطتان سريعتان للنقض• 
الدفاع/النائب •  محامي  أثارها  التي  باملسألة  وتتعلق  األولى...  النقطة 

العام، وأتقدم بأن...
النقطة الثانية... وتتعلق بتفسير/تطبيق القانون... وأتقدم بأن...• 

التعابير اللغوية اخلاصة بالنائب اإلجابة على أسئلة القضاة
العام

التعابير اللغوية اخلاصة مبحامي 
الدفاع

تناول األسئلة/االنتقادات الصادرة 
عن القضاة

مينحني •  فهذا  بـ.....  املتعلق  السؤال  لطرح  القاضي  سيدي   ً جزيال  ً شكرا
الفرصة لتفصيل ادعائنا/ طلبنا.

الفرصة •  مينحني  فهذا  سؤالك.....  لطرح  القاضي  سيدي   ً جزيال  ً شكرا
لتوضيح/ تفصيل ادعائنا/ طلبنا/املسألة املثارة....

يتعلق •  فيما  كفاية   ً واضحا أكن  لم  لرمبا  القاضي،  سيدي   ً جزيال  ً شكرا
بهذه النقطة.

ً سيدي القاضي على تعليقك. فيما يخص تطبيق املادة....•  ً جزيال شكرا

ً سيدي. هل من املمكن أن تتكرم بإعادة طرح/• طلب التوضيح ال أطنني قد فهمتك جيدا
ً لو سمحت؟ إعادة صياغة سؤالك بشكل أكثر حتديدا

ً من أنني قد فهمت املطلوب •  أعتذر سيدي القاضي، ولكنني لست متأكدا
بشكل جيد. هال تكرمت....؟

التعابير اللغوية اخلاصة بالنائب الوقت اصص
العام

التعابير اللغوية اخلاصة مبحامي 
الدفاع

سيدي القاضي، لقد الحظت بأن الوقت املتبقي غير كاف. وبالتالي، أود أن • عدم كفاية الوقت
أكتفي بتناول املسألة التالية باختصار...

سيدي القاضي، لقد الحظت بأن الوقت اصص للكالم قد انتهى. هل • 
تسمح لي سيادتك بتلخيص مطلبي بشكل سريع؟
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ملحق رقم 14
األجندة

مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني
تاريخ....

جامعة القدس، كلية احلقوق، قاعة احملكمة الصورية

اجللسة االفتتاحيةالزمن

ترحيب وتقدمي10:00-9:30

جلسة املناقشة الشفوية 1

فريق النائب العام أ ضد فريق محامي الدفاع ب11:45-10:00

يناقش القضاة وينهون عملية وضع عالمات املرافعة الشفوية املعطاة لكل طالب 11:00-10:45

استراحة11:30-11:00

جلسة املناقشة الشفوية 2

فريق النائب العام ج ضد فريق محامي الدفاع د12:15-11:30

يناقش القضاة وينهون عملية وضع عالمات املرافعة الشفوية املعطاة لكل طالب12:30-12:15

جلسة املناقشة الشفوية 3

يتداول القضاة حول الفائزين في املسابقة13:00-12:30

إعالن الفائزين وتوزيع الشهادات13:30-13:00

تناول الغداء13:30
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 15
قواعد خاصة بالقضاة في مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ً: أدوار ومسؤوليات القضاة أوال

في  كقضاة  العمل  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  مسابقة  في  املشاركني  اخلبراء  جلنة  من  يطلب 
احملكمة الوهمية مثل احملكمة اجلنائية الدولية. ميكن تلخيص املسؤوليات الرئيسة لقاضي احملكمة الصورية مبا يلي:

قراءة دراسة احلالة والتعرف على الوقائع والقانون املتعلق باملشكلة؛  .1
قراءة ملخصات الفريق؛  .2

االستماع بدقة للمرافعات الشفوية للطالب؛  .3
طرح األسئلة على املشاركني أثناء املرافعة الشفوية لتقييم أدائهم؛  .4

ً ملعايير قائمة العالمات؛ وضع العالمات للمرافعات الشفوية للطالب وفقا  .5
ترشيح الفائزين في مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني ومنحهم اجلوائز.  .6

ً: دراسة احلالة اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني ثانيا

تصف دراسة احلالة سلسلة من احلقائق/األحداث التي وقعت أثناء النزاع املسلح لشخصية إما دولية أو غير دولية 
ً رفيع املستوى. قد تشكل احلقائق أو الوقائع/األحداث جرائم  ً قياديا املزعوم ارتكابه من قبل شخص يتولى منصبا
حرب تفهم على أنها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني والتي تشكل مسؤولية جنائية فردية. تعرض 
القضية أمام محكمة صورية تشبيهية تشبه احملكمة اجلنائية الدولية. يصدر النائب العام للمحكمة اجلنائية 
 ً ً يشير فيه إلى التهم اجلنائية املوجهة إلى الشخص (األشخاص) الذين ستتم محاكمتهم وفقا الدولية اتهاما
للمادة 8 (جرائم احلرب) واملواد 25 أو 28 (أشكال املسؤولية) من نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية. 

املطلوب من الطالب هو فقط تطبيق القانون على الوقائع املعطاة إلثبات موقفهم القانوني من القضية. ال يتم 
تقدمي و/أو مناقشة أية أدلة. إن نطاق سلطة احملكمة اجلنائية الدولية غير قابل للنقاش أو النزاع وال حاجة ملناقشة 

قواعد اإلجراءات واألدلة.

ً: واجبات الطالب ثالثا

العام  النائب  فريق  ضمن  إما  ليكونوا  الطالب  يقسم   ، اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  دورة  أثناء 
الشفوية  املرافعة  تقدم  الفريق.  ملخص  في   ً مشموال للقضية  الكتابي  التحليل  يكون  الدفاع.  محامي  فريق  أو 

للقضية في مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني.
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ً: مسابقة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني رابعا

الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  مسابقة  جلسات  من  جلسة  كل  خالل  فرق.   4 املسابقة  في  ستشارك 
ً واآلخر محامي دفاع. أما ترتيب ظهور الفرق  ً عاما اإلنساني ، يتنافس فريقان متخاصمان بحيث يكون أحدها نائبا
لضمان  الوقت  وحارس  احملكمة  موظف  عمل  اإلنساني  الدولي  القانون  مدرب  يعمل  األجندة.  في  إليه  مشار  فهو 
االمتثال لألنظمة الداخلية للمسابقة. جميع األسئلة أو األمور ذات الصلة التي تسبق بداية اجلولة الشفوية يتم 
توجيهها إلى حاجب احملكمة. وأثناء اجلولة الشفوية، يقوم موظف احملكمة باإلعالن عن دخول القضاة إلى قاعة 
احملكمة (وفي هذه األثناء يتوجب على جميع احلضور الوقوف)؛ واإلعالن عن القضية املطروحة أمام احملكمة؛ وعن 
املترافع  احملكمة كذلك بإعالم  موظف  الشفوية، يقوم  احملكمة. أثناء املرافعات  فض  وعن  الشفوية،  اجلولة  انتهاء 
حول الزمن اصص له من خالل إبراز بطاقة عند تبقي خمسة عشر، عشرة، خمسة، ثالثة دقائق ودقيقة واحدة 
من الوقت. وعند انتهاء الزمن احملدد، يقوم موظف احملكمة باإلمساك ببطاقة كتب عليها «توقف». في حال طلب 

ً يترك لتقديرهم الشخصي. ً إضافيا الطالب ذلك، يحق للقضاة منح املتسابق زمنا

أثناء املرافعة الشفوية، يتوقع من القضاة أن يطرحوا على الطالب األسئلة بهدف ما يلي:

التأكد من وضوح املسائل القانونية املطروحة.  .1
تقييم مدى فهمهم واستخدامهم للوقائع.  .2

تقييم مدى معرفتهم واستخدامهم للقانون.  .3

عند مناقشة القضية شفوياً، يكون على الطالب االلتزام بالتحليل الكتابي الذي يحتوي عليه ملخص الفريق. 
ً ملناقشة القضية. وبالتالي ينصح القضاة بتجنب طرح األسئلة التي حتتاج إلى حوار  ً محددا مينح كل طالب وقتا

طويل والتي ستحول دون متكن الطالب من إكمال مرافعاتهم. 

عالمات  ورقة  على  بناء  طالب  لكل  الشفوية  املرافعة  لتقييم  احملكمة  بفض  القضاة  يقوم  جولة،  كل  نهاية  في 
ً لورقة العالمات، فإن على القضاة أن يختاروا عالمة ما بني 10 و20 درجة بحسب أداء  التقدمي الشفوي املقدمة. وفقا
ً (18-20). الدرجة القصوى  ً (15-17) أو ممتازا ً (11-14)، جيدا ً مينح الدرجة (10)، متوسطا املشارك، فإن كان أداؤه ضعيفا
التي ميكن أن يحصل عليها كل طالب هي 100. ولتقييم املرافعة الشفوية للطالب بشكل أفضل، ينصح بقراءة 

ومراجعة ملخص الفريق في القانون الدولي اإلنساني قبل وأثناء املسابقة. 

ً: التشاور خامسا

بعد انتهاء املرافعات الشفوية، ميكن للقضاة التشاور بناء على الدرجة املعطاة لكل طالب بحسب عرضه الشفوي. وبعد 
التشاور، ميكن للقضاة أن يعيدوا ورقة العالمات إلى موظف احملكمة مباشرة ومن ثم الرجوع إلى منصتهم لتقدمي التغذية 

الراجعة والتعليقات للفرق املتنافسة بحسب أدائها. يقوم القضاة بتسمية الفائزين في املسابقة، بالتحديد ما يلي:

أفضل فريق في احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني: وأفضل فريق هو الفريق الذي يحصل على   .1
أعلى عالمة من خالل جمع العالمات املعطاة لكل عضو من أعضاء الفريق.

عليها  ويحصل  اإلنساني.  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  في  العام  للنائب  شفوي  إلقاء  أفضل   .2
الطالب الذي تلقى أعلى عالمة في املناقشة الشفوية.

عليها  .ويحصل  اإلنساني  الدولي  القانون  في  الصورية  احملكمة  في  الدفاع  حملامي  شفوي  إلقاء  أفضل   .3
الطالب الذي تلقى أعلى عالمة في املناقشة الشفوية.
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 16
قائمة العالمات - التقدمي الشفوي للفريق

اسم القاضي:  الفريق: (نائب عام أو محامي دفاع)

رقم/حرف الفريق:

العالمة املعطاة العالمة العليا املؤشرات

20 بناء املناقشة الشفوية
التقدمي املنظم للحجج. 1
التقدمي املنطقي للحجج. 2

20 معرفة وتطبيق الوقائع والقانون
االستخدام الفعال للوقائع. 1
االستخدام الفعال للصكوك املذكورة واملستشهد بها. 2

20 اإلجابة على أسئلة القضاة
القدرة على فهم األسئلة. 1
القدرة على اإلجابة على السؤال بطريقة مقنعة. 2

20 مهارات اإلقناع والدفاع
القدرة على تقدمي حجة مقنعة. 1
ً (الصوت عند التكلم، التواصل . 2 القدرة على تقدمي القضية شفويا

البصري مع القضاة...)

20 آداب احملكمة الصورية (قواعد اللباقة)
احترام قواعد اللباقة اخلاصة باحملكمة الصورية. 1
احترام الوقت احملدد والقدرة على إدارته. 2

100 اموع

دليل وضع العالمات: ممتاز: من 18 إلى 20؛ جيد: من 15 إلى 17؛ متوسط: من 11 إلى 14؛ ضعيف: 10 أو أقل
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دورة احملكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني

ملحق رقم 17
قائمة العالمات-ملخص الفريق

اسم القاضي:  الفريق: (نائب عام أو محامي دفاع)

رقم/حرف الفريق:

العالمة املعطاة العالمة العليا املؤشرات

25 املعرفة بالقضية (احلالة)
املعرفة بالوقائع. 1
التحديد الصحيح للمسائل القانونية. 2

25 املعرفة بالقوانني وتوثيقها
املعرفة العامة بالقوانني القابلة للتطبيق على القضية (احلالة). 1
استخدام ومعرفة وفهم الصكوك األخرى. 2

25 املناقشة
تطبيق القانون على الوقائع. 1
صحة املناقشة. 2

25 التقدمي
الشكل (الهوامش، الفقرات، اخلط، الترتيب الواضح). 1
الكتابة (األسلوب، الهوامش، االستشهاد باألحكام السابقة). 2
اللغة (واضحة، مفهومة، مالئمة). 3
التوثيق (كامل، صحيح). 4

100 اموع

دليل وضع العالمات: ممتاز: من 18 إلى 20؛ جيد: من 15 إلى 17؛ متوسط: من 11 إلى 14؛ ضعيف: 10 أو أقل.
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ملحق رقم 18
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ملحق رقم 19
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ملحق رقم 20
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ملحق رقم 21
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Annex Number 21
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Annex Number 20
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Annex Number 19



88



87

Annex Number 18
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IHL Moot Court Course 

Annex Number 17
Scoring list – Team Brief

Team: (Prosecutor or Defense Counsel)

Team Number/Letter:

Name of the Judge:

Indicators Highest Mark Mark Given

Case knowledge:
1. Knowledge of the facts
2. Correct identification of the legal issues

25

Knowledge and citation of law
1. General knowledge of the law applicable to the case
2. Use and knowledge and understanding of other 

authorities 

25

Argumentation
1. Application of the law to the facts
2. Correctness of the argument

25

Presentation
1. Layout (margins, paragraphs, font, clear arrangement)
2. Writing (style, footnotes, citation)
3. Language (clear, understandable, adequate)
4. Bibliography (complete, correct)

25

Total 100

Scoring guide:  Excellent: from 18  to  20;  Good: from 15  to  17;  Average: from 11 to 14;   Poor: 10 or less 
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IHL Moot Court Course

Annex Number 16
Scoring list – Oral Presentation

Team: (Prosecutor or Defense Counsel)

Team Number/Letter:

Name of the Judge:

Indicators Highest Mark Mark Given

Structure of the oral argument
1. Orderly presentation of the arguments
2. Logical presentation of the arguments

20

Knowledge and application of facts and law
1. Make effective use of the facts
2. Make effective use of the authorities cited

20

Response to judges’ questions
1. Ability to understand questions
2. Ability to answer question in a convincing and persuasive 

manner

20

Persuasiveness and advocacy skills
1. Ability to present a persuasive and convincing argument
2. Ability to orally present the case (speaking voice, eye 

contact with judges...)

20

Moot Court Etiquette (Decorum)
1. Respect for Moot Court Decorum
2. Respect and ability to manage the time limit

20

Total 100

Scoring guide: Excellent: from 18  to  20;  Good: from 15  to  17;  Average: from 11 to 14;   Poor: 10 or less
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IV. The IHL Moot Court Competition

A total number of 4 Teams are going to participate at the Competition. During each session of 
the IHL Moot Court Competition 2 opposing Teams are going to compete against each other one 
representing the Prosecutor and one the Defense Counsel. The order  of appearance of the Teams 
are indicated in the Agenda. The IHL Coach will serve as Clerk and timekeeper to ensure compliance 
with the internal procedures of the competition. All questions or concerns prior to the start of the 
oral round should be addressed to the bailiff. During the oral round the Clark will announce the entry 
of the judges into the courtroom (at which time everyone present should rise); announce the case 
being presented before the court; and when the oral round is concluded, the Clark will announce 
that the court is adjourned. During the oral pleadings, the Clark will also inform the oralist of their 
time by displaying a card when there is fifteen, ten, five, three, and one minute remaining. When 
time has expired, the Clark will hold a card that says ‘STOP.’ If requested by student the judges can 
discretionally grant the participant extra time .

During the oral presentation judges are expected to question studentsin order to:

1. Seek clarification on a legal issue raised
2. Assess their understanding and use of the facts
3. Assess their knowledge and use of the law

When orally arguing the case, students are bound to the written analysis exposed in their Team 
Brief. Each student has a limited time available to argue the case. Judges are therefore encourage 
to avoid questioning or engaging in lengthy dialogue which would not allow students to finish 
presenting his/her submission. 

At the end of each oral round, judges will adjourn to evaluate the oral argument of each student 
based on the oral presentation scoring sheet provided. The scoring sheet requests judges to select a 
number between 10-20 based upon whether the participant’s performance was Poor (10), Average 
(11-14), Good (15-17), or Excellent (18-20). The maximum score that each student can obtain is 100. 
To better evaluate students oral argument, it is advisable to read and consult the IHL Team Brief , 
before and during the competition. 

V. Deliberation

After  the conclusion of the oral pleadings, judges can deliberate based on the score given to each 
students oral presentations. Following the deliberation, judges will return their score sheets directly 
to the Clark and then return to the bench to provide feedback and comments to the competing 
teams regarding their performance. Judges have to nominate three winners and in particular:

1. The Best IHL Moot Court Team:The Best Team Oralist will be the one who has received the 
highest score which the sum of the scores given to each member of the Team

2. The Best IHL Moot Court Prosecutor Oralist:  This is the student who has received the oral 
argument highest score

3. The Best IHL Moot Court Defense Counsel Oralist. This is the student who has received the 
oral argument highest score
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IHL Moot Court Course

Annex Number 15 
IHL Moot Court Competition Rules for Judges

I. Judges Roles and Responsibilities

The panel of expert participating at the IHL Moot Court Competition are requested to act as judges 
of the simulated court setting like the International Criminal Court.The fundamental responsibilities 
of a Moot Court judge can be summaries as follows:

1. Read the Case Study and get familiarwith the facts and law surrounding the problem
2. Read the Team Briefs
3. Listen carefully each student’s oral argument
4. Pose questions to participants during the oral presentation to evaluate their performance
5. Score student’s oral presentation based on a scoring list criteria
6. Nominate and award the winners of the IHL Moot Court Competition

II. The IHL Case Study

The case study describe a series of facts/incidents that occurred during an armed conflict of either 
international or non-international character allegedly committed by a person holding a position of 
command. The described facts/incidents may constitute war crimes understood as serious violations 
of IHL that incur individual criminal liability. The case is brought before a simulated court setting like 
the International Criminal Court (ICC).  The Prosecutor of the ICC has issued an indictment indicating 
the criminal charges contested to the person(s) on trail pursuant to Articles 8 (war crimes) and Article 
25 or 28 (modes of liability) of the Rome Statute of the ICC.

Students are requested only to apply the law to the facts given to prove their legal position on the 
case. No evidence are tendered and/or disputed. The jurisdiction of the ICC is not in dispute and 
rules of procedure and evidence does not need to be argued.

III. Student’s Assignments

During the IHL Moot Court Course students have been assigned to either the Prosecutor Team or 
the Defense Counsel Team. The written analysis of the case is included in the Team Brief. The oral 
argument of the case  will be presented at the IHL Moot Court Competition.
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Annex Number 14
AGENDA

International Humanitarian Law Moot Court Competition 
Date….

Al-Quds University, Law Faculty, Moot Court Room 

Time Opening Session

9.30 - 10.00 Welcome and Introduction

Oral Argument Session 1

10.00 – 11.45 Prosecutor Team A  vs.  Defense Counsel Team B

10.45 – 11.00 Judges discuss and finalize the score given to each student for the oral 
argument

11.00 – 11.30 Coffee Break

Oral Argument Session 2

11.30- 12.15 Prosecutor Team C  vs.  Defense Counsel Team D

12.15 – 12.30 Judges discuss and finalize the score given to each student for the oral 
argument

Oral Argument Session 3

12.30 – 13.00 Judges deliberate the winners of the Competition 

13.00 - 13.30 Announcement of the winners and  distribution of certificates

13.30 Lunch 
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Time Allotted Prosecutor Language 
Expression

Defense Counsel Language 
Expression

Shortage of time Your Honor, I noticed that there is not too much time left. 
Therefore, I’d like to just shortly address the following aspect(s)…

Your Honor, I noticed our time allotted for speaking is over. May I 
shortly summarize our claim?
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Summarization In conclusion/To conclude, I 
will summarize our position as 
follows:

• The act constitutes a war 
crime…

• The General…is criminally 
responsible for…

In conclusion/To conclude, I 
will summarize our position as 
follows:

• The act does not constitute 
a war crime…

• General...cannot be held 
criminally accountable...

Conclusion(s) of 
Argument

Prosecutor Language 
Expressions

Defense Counsel Language 
Expression

Conclusion We respectfully request the 
Court to confirm the criminal 
charge(s) brought against 
General…as indicated in the 
Indictment for the reasons 
stated.

We respectfully request the 
Court to reject the criminal 
charge brought against 
General… by the Office of the 
Prosecutor for the reasons 
stated.

Ending Thank you very much for 
your attention….I leave the 
floor to my co-counsel of the 
Office of the Prosecutor of the 
International Criminal Court.

Thank you very much for your 
attention………I now leave 
the floor to my co-defense 
counsel. 

Rebuttal Prosecutor Language 
Expression

Defense Counsel Language 
Expression

To quickly introduce the 
points when the parties 
want to make a Rebuttal

Your Honor, two quick points on rebuttal…

The first point…Concerning the issue raised by the Defense 
Counsel/Prosecutor, I submit that… 

The second point…Concerning the interpretation/application of 
the law…, I submit that…

Answer Judges’ Questions Prosecutor Language 
Expressions

Defense Counsel Language 
Expressions

Addressing questions/
critiques made by the 
judges

Thank you very much, Your Honor, for bringing up the question 
of…This gives me the chance to detail our claim/request.

Thank you very much, Your Honor, for your question. It gives me 
the chance to clarify/detail our claim/request/issue raised…
Thank you very much, Your Honor. Maybe in this point I haven’t 
made myself clear enough about this point.

Thank you very much, Your Honor, for your comment. With 
reference to the application of this/that article…

Request for clarification I am not sure if I understood You right, Your Honor.  Could You 
please define/ state more precisely Your question?

I apologize, Your Honor, but I am not sure I understood your 
question well. Do You intend … ?
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Introduction of Legal 
Issues/Questions 

Presented

Prosecutor Language 
Expressions

Defense Counsel Language 
Expressions

To give a first structure to 
the pleading(s)

• I will now introduce the 
first legal issue that arises 
in the case, e.g., “Whether 
the UN personnel in 
charge of the protected 
area can be considered 
civilians?”

• The second legal issue is, 
“Whether Colonel…can 
be held responsible for 
the acts committed by his 
soldiers?”

• The third legal issue…
(indicate the third legal 
issue, if any).

• I will now introduce the 
first legal issue that arises 
in the case: “Whether the 
transfer of a population 
was carried out to ensure 
the safety and security of 
the civilian population?”

• The second legal issue is 
whether General… had 
reason to know that a 
crime was about to be 
committed?”

• The third legal issue…
(Indicate the third legal 
issue, if any).

Substantive Argument(s) Prosecutor Language 
Expressions

Defense Counsel Language 
Expressions

On the legal issues • I will first address the issue of…
• This brings me to the second issue of…

References to authorities 
for the crime 

• According to article….of the I Additional Protocol to the 
Geneva Conventions of 1949.

• According to the Elements of Crimes of the Rome Statute of 
the ICC, 8(2)(b)(iv) requires…

• Customary International Humanitarian Law Rule No…states 
that…

References to criminal 
liability

• One of the elements of the form of liability at issue – e.g. 
indirect commission – requires…

• With reference to the mental element, indirect commission 
requires…

• The elements of the crime require the perpetrator’s 
knowledge of the status of civilian…

References to previous 
cases etc.

• The Court…in the Prosecutor vs…decided in a similar case…
• This point of view is shared both by the ICC/ICTY/ICTR Court 

in the case…

Application on the case • Translated into the facts…/based on the facts that 
occurred…

• Applied to the facts of the present case, we get to the 
conclusion that…

Additional expressions • Additionally, I would state that…
• In connection with/In regard to…one should consider that…
• Particularly, with regard to … it seems…
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IHL Moot Court Project

Annex Number 13
Moot Court Oral Argument Language Expressions

Personal Introduction and 
Time Allotted (30 seconds)

Prosecutor Language 
Expressions

Defense Counsel Language 
Expression

Forms of address, greeting, 
self-introduction and 
introduction of the team 
members

May it please the Court, my 
name is (name of the student) 
and I represent the Office of the 
Prosecutor of the International 
Criminal Court in the case (e.g., 
Prosecutor vs. Colonel...)

May it please the Court, my 
name is (name of the student) 
and I am the Defense Counsel 
of Colonel……(name of the 
person represented) in the case 
(e.g, Prosecutor vs. Colonel…)

Time allotted for the 
presentation of each Team 
member (Optional)

Your Honor, regarding the time I 
was allotted with, it is restricted 
to…(indicate the minutes)

Your Honor, regarding the Time 
I was allotted with, it is restricted 
to…(indicate the minutes)

Statement on the case and 
subject matter addressed 

(one minute max)

Prosecutor Language 
Expressions

Defense Counsel Language 
Expression

Short introduction on the 
case

Your Honor, the Office of 
the Prosecutor has issued an 
Indictment against (example 
General...)…for…(indicate 
the crime(s) and form of 
responsibility)

Note: the case has already 
been introduced to the judges. 
The Defense Counsel does not 
need to repeat it.

Subject Matter Addressed I, on behalf of the office of the 
Prosecutor, I will address the 
issue of…

I, on behalf of my client 
General… I will address the 
issue of…

Description of Facts (one-
minute max)

Prosecutor Language 
Expressions

Defense Counsel Language 
Expressions

Sum up the facts 
which sustain your 
argumentation.

Your Honor, with your leave, I 
will now make a brief summary 
of the facts… On 14 May 
2009…

Note: Judges should now be 
familiar with facts concerning 
the issues being argued. 
Nevertheless, it could be 
useful to give a more favorable 
description of the facts to your 
side.
Your Honor. the facts described 
by the Prosecutor do not reflect 
the reality on the ground.  With 
your leave, I will now make a 
brief summary of the facts…
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4. Legal Issue(s)/Question(s) Presented (30 seconds)

A concise list of the legal issue(s)/question(s) presented identified in the IHL Team Brief, e.g., “Whether 
or not....?” Given the limited time available, students should select the legal issues strategically or 
possible merge them together. 

5. Argument (5 to 7-minutes max) 

This is the most important part of the oral presentation. Here, participants argue the application of 
the law to the facts in relation to the contested war crime(s) and the form of liability the person(s) on 
trial has been charged with.  

6. Conclusion (30 seconds max)

This is the section of the Oral Argument(s) in which students end by stating the relief they seek. This 
is also known as the “Prayer or Relief sought.” Also, this section should be memorized.

7. Rebuttal (if foreseen, one minute) 

If a rebuttal is foreseen, appointed students must respond only to the legal points raised by the other 
side.  Generally, no more than one minute for each Team is reserved for rebuttal. Therefore,  students 
should quickly select the most important point(s) to focus on during the rebuttal. One member per 
Team is appointed for rebuttal. The Prosecutor is the first to make the rebuttal based on a point 
raised by Defense Counsel during the argument. The last word is given to Defense Counsel who 
can respond to the point raised by the Prosecutor in the rebuttal. The selection of the point(s) for 
rebuttal can be based either on weakness of the opponent’s argumentation or on the opponent’s 
illogical answer to a particular question posed by the judge. For the conclusion of rebuttal, it is 
sufficient to briefly repeat to judges the relief sought by the Team.
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Annex Number 12
Oral Argument Structure

This document illustrates the structure of an oral argument and gives you a brief description and 
explanation of each section. Please be reminded to respect the time limit indicated next to each oral 
argument section. Examples of Moot Court language expressions to be used for each section will be 
provided to you by the Coach (Annex 13).

1. Personal Introduction (30 seconds)

Each student has to introduce himself/herself, the side represented, the case he/she is about to 
argue, and the time allotted.  It is strongly advisable to memorize this section as it immediately 
establishes eye contact with the judges.  

2. Statement on the Case and Indication of the Subject Matter to be Addressed (30 
seconds)

This section is divided into two parts:

1. A short statement of the procedural position of the case, i.e., the end of the conflict and 
the referral of the case to the ICC (N.B. This has to be done only by the first speaker of each 
Prosecutor Team)

2. Indication of the criminal charge(s) to be argued…”I will analyze the criminal charge of………” 
Following that, you will have to indicate the subject matter to be argued: “I will address the issue 
of direct participation in hostilities/notion of legitimate military targets....” 

The Defense Counsel does not need to repeat the same statement (point 2), he/she can instead re-
phrase it  in favor of his/her side by saying, for example: “I will address the issue of the loss of protection 
of civilian status for having participated in the hostilities”

3. Description of the Facts ( one-minute maximum)

A brief description of the facts described in the IHL Case Study.  In oral argument(s), the description 
of facts should be less argumentative and more persuasive. Only the facts relevant to the legal issue 
raised should be described. Students should try to highlight the facts that are favorable to their 
argument(s) and memorize as much as possible this section. 
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9. At the end, finish speaking completely and calmly. Collect your notes and sit down
10. When not arguing, remain calm and professional at the counsel table. Do not talk with your co-

counsels. Calmly pass notes to your team member(s) if you want to communicate with them. 
Listen carefully to the adversary (opposing Team) and take notes  about the  argumentation for 
rebuttal (if any)

11. Always dress professionally. Wear black robes when you rise to the podium
12. Switch off all mobile devices and keep them off throughout the whole Competition

II.  Time Management 

1. Always respect the time allotted to you for the oral presentation. Manage your time well, 
especially if you’re dealing with more than one issue

2. Do not worry if you do not get through all of the points you have written down – focus on trying 
to highlight the main issues

3. Do not get distracted by the time keeper, but pay attention to how long you’ve been speaking 
4. In any case, always leave enough time to address all the players

III.  Answering Judges’ Questions 

1. When you are interrupted by a judge during a round, stop speaking immediately to allow the 
judge to ask a question

2. Try to answer the question(s) as directly as possible, and try to persuade the judge with your 
answer(s). When it’s possible, cite legal authorities and facts to substantiate your answer(s)

3. Don’t be intimidated if you get two or three questions at once – just answer them in the order 
they are given

4. Once you’ve answered the question, move back to your main argument
5. Be confident when answering questions. Remember, it is more likely that you are more familiar 

with the materials relevant to the hypothetical case than the judges
6. If you do not understand the question, kindly ask the judge to repeat it or to formulate it in 

another way
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Annex Number 11
Moot Court Oral Argument Etiquette and Decorum

The oral argument(s) made in the case will be presented at the IHL Moot Court Competition. You 
and your Team (e.g., Prosecutor Team) will be paired against one opposing Team representing the 
other side (e.g., Defense Counsel Team).  The oral presentation of each Team can begin only after 
being announced by the Clerk (the IHL Coach) and the Presiding Judge.  When orally presenting the 
case, you and your Team are bound by the content of the IHL Team Brief submitted to the Coach.  
Each member of the Team has to present only the legal position(s) on the criminal charges assigned.  
During the oral presentation of the case, you can be interrupted by the judges at any time to answer 
questions on the case such as:

• Fact-based questions to test your understanding of the facts
• Legal questions to probe your understanding of the authorities used and cited to support your 

argument

At the competition, while other Teams are arguing the case, you and your Team are not allowed to sit 
in the courtroom. After the other Teams have finished the presentation of the oral argument(s), you 
and your Team may join the audience.  You and  your Team are obligated to respect the time limit set-
up. The Clerk will also serve as timekeeper to signal when the time allotted to you for oral argument(s) 
is about to expire. When orally arguing the case, please consider the suggestions listed below:

I. Moot Court Decorum and Etiquette

1. Always stand up when the judges enter the courtroom. Never leave the courtroom if the judges 
are still in but wait patiently until they leave

2. Rise to the podium confidently. Try not to be nervous and don’t gesticulate unless you want to 
accentuate a statement

3. Use the Moot Court Language Expressions suggested by the Coach
4. Always be polite and show respect to the judges by calling them, “Your Honor.” Use a firm but 

pleasant tone and pause after your arguments in order that your words impact the judges. 
Never talk while the judges or the adversary (oppossing Team) is talking

5. Never speak too fast. It makes it more difficult for the judges to understand your oral argument(s) 
and to follow the thread of your line of reasoning. Keep eye contact with all the judges on the bench 

6. Try to memorize (not mechanically) your oral argument as much as you can in order to keep eye 
contact with the judges. Never read your argument outline for more than 20 seconds

7. Avoid personal pronouns such as (I, me, and my) and phrases starting like: “I believe/I think….” 
Use instead impersonal expressions, such as:  “The Prosecutor/Defense Counsel  respectfully 
requests…” “The Prosecutor/Defense Counsel  submits that…..”

8. Show great respect and deference to the adversary (opposing Team). Never make the latter 
look silly by stating that, i.e., “The argument of the Prosecutor/Defense Counsel  is absurd!” or “It 
doesn’t make sense at all!”
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Annex Number 10
IHL Team Brief Format Rules

The IHL Brief should comprise between 10 to 15 pages excluding the cover page, the table of 
contents, the list of authorities, and abbreviations.  Each Team has to turn in two copies (in electronic 
version) of the Team Brief. The Brief shall be typed on A4-sized paper, with the following mandatory 
formatting specifications:

1. Font Type: Times New Roman
2. Font Size: 12.5 
3. Line Spacing:  1.5 space  
4. Margins: 1 cm on each side

For Footnotes (citation of authorities), the formatting specifications are as follows: 

1. Font type: Times New Roman 
2. Font Size: 10
3. Line Spacing: Single Space 

The Brief shall be stapled. The following color schemes shall be followed for the Cover Page: 

1. Prosecutor - BLUE
2. Defense Councel -  RED 

The Brief shall not contain any Annexes, photographs, graphs, diagrams, or any other representation 
of any nature.  Footnotes have to follow the OSCOLA10 rules and be limited only to citations or any 
other information relevant to the arguments. In no case, shall footnotes contain extra or irrelevant 
information and/or arguments.

10 Reference Guide to the OSCOLA rules are available at www.law.ox.ac.uk/publications/oscola.php
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c. Substantive Theory: application of the law and case(s) precedent to the facts to support 
their own legal theory

5. Conclusion: The conclusion only needs to be a one-sentence wrap-up. This is a brief statement 
of the conclusion reached by the parties in relation to the findings on the crime, e.g., “The 
legislative council was/was not a legitimate target”, or “The act constitutes a war crime.”

VI. INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY (in one page only)

This section analyzes the individual criminal responsibility of the person(s) on trial. It generally 
includes the following sub-sections:

1. Statement of the case: indication of the form of responsibility the person(s) has been charged 
with in the Indictment issued by the Prosecutor of the ICC, e.g., “According to the Indictment, 
General Potter and Lieutenant Melin are criminally responsible pursuant to article 28(a) (i)(ii) 
of the Rome Statute of the ICC – commander responsibility- for failure to prevent and punish the 
commission of the crime.”

2. Elements of the form of liability 

a. Summary of the elements of the form of liability (legal issues):  list of the elements 
required to prove the form of responsibility contested, e.g., for superior responsibility, 
“Whether General Potter was in control of his soldiers?”

b. Substantive Argument:  analysis of the elements of the form of responsibility to be proved 
or contested in relation to the facts that occurred

3. Mental Element: 

a. Summary of the mental element(s): indication of the mental elements required to hold 
the person accountable

b. Substantive Argument: analysis of the mental elements required to hold the person 
accountable in relation to the facts described in the case

4. Conclusion: a one-sentence wrap-up indicating the conclusion reached by the Prosecutor 
or Defense Counsel in relation to the individual’s responsibility, e.g., “For the reasons stated in 
this Brief, General Potter is/is not criminally responsible for failure to prevent the commission of the 
contested crime.”

VII. SIGNATURE BLOCK

The Teams’ Brief concludes with the phrase: “Respectfully submitted”, along with the indication of the 
Team number and the names of each member of the Team.
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II. TABLE OF CONTENTS AND AUTHORITIES

1. The table of content includes every section of the Team Brief with the indication of the page 
number

2. The table of authorities contains all authorities cited in the Brief. It includes cases (i.e., “Prosecutor 
vs. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06, Decision on the Confirmation of Charges, 
29 Jan. 2007”), Statutes (i.e., The Rome Statute of the ICC), Convention and Treaties (i.e., The IV 
Geneva Conventions of 1949, the Ottawa Convention on Conventional Weapons of 1980), and 
any other sources of law

III. JURISDICTION OF THE COURT (maximum 5 lines)

A short jurisdictional statement may be appropriate to legally justify the jurisdiction of the ICC in the 
case as indicated in the last part of the IHL case study.

IV. QUALIFICATION OF THE CONFLICT AND APPLICABLE LAW (maximum half a page)

This section describes the outbreak of the conflict, the parties involved, the qualification given to the 
conflict, and the legal framework applicable under IHL principles.  

V. FINDINGS OF THE CRIME(S) (in one page only)

This section describes the finding on the crime(s). It includes the following sub-sections:

1. A Statement of the case:  reference to the Indictment issued by the Prosecutor with the 
indication of the war crime(s) the person(s) has been charged with, e.g., “The office of the 
Prosecutor of the ICC has issued an Indictment against General Potter. In accordance with the 
Indictment, he has been charged with….pursuant to article….of the Rome Statute of the ICC.”

2. A Statement of the facts: few sentences describing the overall facts/incidents that occurred. It 
should be done in a way that invokes empathy for the side represented. Participants must not 
scratch facts or speculate about facts, which are not included in the case. 

3. Legal Issues/Questions presented: summary of the main legal issues the IHL Case Study 
presents in relation to the war crime contested. It should be very concise. No more than two 
sentences should be used for each legal issue, e.g., “Whether the legislative council being targeted 
can be considered a military objective?” 

4. Substantive Argument: analysis of the each main legal issue presented. This sub-section is the 
most important one. This is where principles of law are being invoked and analyzed. It should 
include:

a. IHL sources of law and principles and notions necessary to argue the legal issues 
presented, e.g., “The notion of military objective pursuant to article 52(2) of the 1977, I 
Additional Protocol to the Geneva Conventions of 1949”

b. Case Law issued by the International or National Criminal Tribunals to support one’s legal 
position e.g. “ICTY, Prosecutor vs. D. Milosevic, Appeal Judgment,  12.11 2009”
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IHL Moot Court Course 

Annex Number 9
IHL Team Brief Template

I. COVER PAGE

The Cover page has no number. It includes the name of the Competition, the title of the Court 
deciding the case, the number of the case (make up a number), the parties involved, the Team 
number/letter and the names of each Team member. 

International Humanitarian Law Moot Court Competition

****

International Criminal Court Case Number: 1234-20129

Prosecutor

vs.

Names of the person(s) indicated in the Indictment

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Brief/ Memorial for the Prosecutor/Defence Counsel 

• Team number/letter
• Names of each Team  member

9 The make up number of the case will be provided by the IHL Coach.
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• Prosecutor vs. Galić (ICTY Trial Chamber) 5 December 2003, § 47-48, 58, 132-133
• Prosecutor vs. Seasy, Kallon and Gbao (RUF), (SCSL Trail Chamber), 02 March 2009
• Prosecutor vs. M. Krajišnik (ICTY Trial Chamber I) 27 September 2006
• Prosecutor vs. D. Milosvic (ICTY, Appeal Chamber) 12 November 2009, § 57 and 264
• Prosecutor vs. M. Stakić, (ICTY Appeals Chamber), 22 March 2006
• Prosecutor vs. P. Strugar (ICTY, Appeal Chamber), 17 July 2008, § 172-188

5. More information on precedent cases can be found at:

• International Criminal Court web-site: www.icc-cpi.int
• International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia web-site: www.icty.org
• International Criminal Tribunal for Rwanda web-site: www.ictr.org
• Special Tribunal for Sierra Leon web-site: www.stsl.org
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Annex Number 8
Supporting Research Material

The following legal text, publications and case precedents are essential to carry out your research for 
the analysis of the IHL Case Study.

1. International Humanitarian Law Conventions and Related Instruments5

• Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations 
concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907

• The Four (I-II-III-IV) Geneva Conventions of 1949 
• Commentary in the Four Geneva Conventions of 1949
• 1977, I and II Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949
• Commentary on the Additional Protocols of 1977 to the Geneva Conventions of 1949
• Customary International Humanitarian Law (Author(s) Jean-Marie Henckaerts and Louise 

Doswald-Beck,  ICRC Cambridge University Press Publication, 2009)
• Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International 

Humanitarian Law (Adopted by the Assembly of the International Committee of the Red 
Cross on 26 February 2009)

2. International Criminal Law Treaties and Related Instruments

• Rome Statute of the International Criminal Court of 19986

• Elements of Crimes of the International Criminal Court of 1998
• Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court - 

Sources and Commentary (A. Knut Dörmann, ICRC, Cambridge University Press, 2003)7 

3. Other International Conventions

• UN Convention on the Safety of the United National and Associate Personnel8

4. Indicative Case List (alphabetic order)

• Israeli Supreme Court “Target Killings Case” HCJ 769/02, 11 December 2005, § 29-40
• Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, (ICTR Trail Chamber), 02 September 1998, § 629 
• The Prosecutor vs. Vidoje Blagojevic and Dragon Jokic (ICTY Trial Chamber) 17 January 2005
• Prosecutor vs. Thomas Lubanga Dyilo, (ICC Trail Chamber), 14 March 2012 § 621-628
• Prosecutor vs. Galić (ICTY Appeal Chamber) 30 November 2006, § 100, 191-192

5 Text of all these documents and material can be found in English at www. http://www.icrc.org/eng/ and in Arabic at 
http://www.icrc.org/ara/

6 Text of the Rome Statute and of the Elements of Crimes can be found in English and Arabic at www.icc-cpi.int
7 The on-line version of this book can be found at http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0-521-

81852-4.htm
8 The text of the convention can be found at http://www.un.org/law/cod/safety.htm
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First Indictment: Prosecutor vs. General Potter and Lieutenant Melin

Team C Prosecutor Team D Defence

First Student: first main fact/incident

Prosecutor vs. General Potter (criminal charges 
Counts 1 and 2)

First Student: first main fact/incident

Defence Counsel for General Potter (criminal 
charges Counts 1 and 2)

Second Student: second main fact/incident

Prosecutor vs. General Potter and Lieutenant 
Melin (criminal charges Counts  3 and 4)

Second Student: second main fact/incident

Defence Counsel for  General Potter and Lieutenant 
Melin (criminal charges Counts 3 and 4)

Second Indictment: Prosecutor vs.  General Buto and Ravel

Team C Prosecutor Team D Defence

Third Student: third main fact/incident

Prosecutor vs.  General Buto and Ravel (criminal 
charge Count 1)

Third Student: third main fact/incident

 Defence Counsel for General Buto and Ravel 
(criminal charge Count 1)

Fourth Student: fourth main fact/Incident 

Prosecutor vs.  General Buto and Ravel  (criminal 
charges Count 2 and 3)

Fourth Student: fourth main fact/incident

Defence Counsel for General Buto and Ravel 
(criminal charges Counts 2 and 3)
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Annex Number 7
Division of the Students into Teams

The following table has been drafted on the basis of the IHL Case Study Number 1. The class has a 
total number of 16 students. The case study contains 4 main groups of criminal charges. Each Team 
is therefore composed of 4 members. Each member is assigned with the analysis of one of the main 
four groups of criminal charges. The two cases are heard simultaneously by the Court.4 

First Indictment: Prosecutor vs. General Potter and Lieutenant Melin

Team A Prosecutor Team B Defense

First Student: first main fact/incident

Prosecutor vs. General Potter (criminal charges 
Counts 1 and 2)

First Student: first main fact/incident

Defence Counsel for General Potter (criminal 
charges Counts 1 and 2)

Second Student: second main fact/incident

Prosecutor vs. General Potter and Lieutenant 
Melin (criminal charges Counts 3 and 4)

Second Student: second main fact/incident

Defence Counsel for General Potter and Lieutenant 
Melin (criminal charges Counts 3 and 4)

Second Indictment: Prosecutor vs.  General Buto and Ravel

Team A Prosecutor Team B Defence

Third Student: third main fact/incident

Prosecutor vs.  General Buto and Ravel (criminal 
charge Count 1)

Third Student: third main fact/incident

Defence Counsel for General Buto and Ravel 
(criminal charge Count 1)

Fourth Student: fourth main fact/Incident 

Prosecutor vs.  General Buto and Ravel  (criminal 
charges Counts 2 and 3)

Fourth Student: fourth main fact/incident

Defence Counsel for General Buto and Ravel 
(criminal charges Counts 2 and 3)

The same division applies to any other paired opposing Teams: Prosecutor Team C vs. Defence 
Counsel Team D.  

4 The Coach has to clarify that this arrangement is done only for the purpose of the course and the competition 
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Criminal Responsibility Questions about Responsibility

Article (25)(3)(a) – direct commission – 
of the Rome Statute of the ICC

Elements Required for the Form of 
Responsibility

• Did General Buto and Ravel physically carry out 
the crime?

• Were they present at the scene of the crime?

Mental Element

• Did General Buto and Ravel have the intention 
for this crime to occur as a consequence of their 
conduct?

• Were the perpetrators aware of the factual 
circumstances surrounding the established status 
of protected persons of the persons killed?

• Did they intend for the persons killed to be the 
object of the attack?
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Third Fact/Incident War Crime Questions about the Crimes

Treatment of 
Persons: Transfer of 
a Civilian Population 
(paragraph 20 to 27 
of the IHL Case Study 
No.1) 
Case: Prosecutor vs. 
General Buto and  
Ravel

Article 8(2)(a)(vii) • Can the civilian population living in the city of 
Rosaria be considered protected under the rules 
of IHL?

• What does IHL say about the transfer of civilians?
• What are the obligations of Tulipania and South 

Camelia forces towards the civilian population? 
• Does Tulipania have additional obligations as an 

Occupying Power?
• Under what circumstances can the transfer of 

civilians be considered lawful?
• Was the decision taken by General Buto and 

Ravel justifiable to ensure the security of the 
civilian population?

• What measures did General Buto and Ravel take 
to ensure the safety of the civilian population 
during the transfer? Can the measures taken be 
considered effective?

IHL Rules

• Article 147, IV Geneva Convention 
of 1949

• Common Article 3 I-IV Geneva 
Conventions of 1949

• Article 4 and 49, IV Geneva 
Convention of 1949

• Article 85(4), I Additional Protocol 
of 1977

• CIHL Rule Number 129 and 131

Criminal Responsibility Questions About Criminal Responsibility

Article 25(3)(b) – ordering – of the 
Rome Statute of the ICC
Requires intent that the crime be 
committed

Elements Required for the Form of Liability

• Were General Buto and Ravel in a position of 
de jure or de- facto authority in relation to the 
soldiers who carried out the actual transfer of 
civilians?

• Did General Buto and Ravel instruct their soldiers 
to organize the transfer of civilians?

Mental Element

• Did General Buto and Ravel intend the crime to 
be committed?

• Were General Buto and Ravel aware of the factual 
circumstances about the established status of 
protected persons? 

Fourth Fact/Incident War Crimes Questions about the Crimes

Conduct of Hostilities: 
Direct Participation 
in Hostilities (DPH) 
(paragraph 28 to 31)
Case Prosecutor vs. 
General Buto and 
Ravel

• Article 8(2)(a)(i), Rome Statute ICC
• Article (8)(2)(b)(i), Rome Statute ICC

• Are civilians always protected under IHL? When 
can they be lawfully targeted?

• When does a civilian lose his/her protection 
afforded under IHL?

• What does direct participation in hostilities (DPH) 
mean?

• What are the criteria to determine whether an 
act constitutes DPH?  (see ICRC interpretative 
guidelines)

• Can the intelligence services provided by the 5 
civilians in the case study be considered a form 
of DPH?

• What does it mean “unless and for such time”?

IHL Rules

• Article 147, IV Geneva Convention 
of 1949

• Article 85, I Additional Protocol of 
1977

• Article 50 and 51, I Additional 
Protocol of 1977

• CIHL Rules 1 to 6
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Form of Responsibility (Indictment) Questions about Criminal Responsibility

Article 25(3)(a) – indirect commission – 
of the Rome Statute of the ICC

Elements Required for the Mode of Liability

• What is the form of responsibility General Potter 
was charged with?

• Did General Potter use other persons to 
physically carry out the  crime(s)?

• Was General Potter in control of the will of the 
direct perpetrators?

Mental Element?

• Did General Potter intend for the civilian 
buildings to be the object of the attacks?

• Did he know that the attacks would have caused 
incidental death, injury, or damage? Did General 
Potter know that the attacks would have been 
clearly excessive in relation to the concrete and 
direct overall military advantage anticipated?

Second Fact/
Incident

War Crime (Indictment) Questions about the Crime

Attack on UN 
personnel and UN 
objects (paragraph 
14 to 19 of the IHL 
Case Study No.1) 
Case: Prosecutor vs. 
General Potter and 
Lieutenant Melin 

•  Article 8(2)(a)(i) Rome Statute ICC
• Article (8)(2)(b)(iii) Rome Statute ICC

• Are UN Personnel described in this case protected 
by the UN Convention of 1994? If yes, under which 
circumstances? (See article 2 and 6)

• May members of peacekeeping operations and 
their objects be directly targeted? If yes, in what 
circumstances? (See last part of Article  (8)(2)(b)(iii) 
Rome Statute ICC)

• Can UN Personnel described in the case study be 
considered civilians? If yes, did they    lose their 
protection? And if yes, why?

• Can the UN compound described in the case 
study be considered a civilian object? If yes, 
why? Did  UN personnel’s  action result in the 
compound becoming a legitimate target?

IHL and other Related Rules

•  Articles 2, 6, 7(1) and 9 of the 1994 
UN Convention on the Safety of UN 
and Associate Personnel

•  Articles 50, 51 and 52, I Additional 
Protocol 1977

•  CIHRL: 31-32 and 33 

Criminal Responsibility (Indictment) Questions about Criminal Responsibility

• Article 28(a)(i)(ii) Rome Statute ICC Elements Required for the Form of Liability

• Did any superior-subordinate relationship 
exist between General Potter and the Unit that 
perpetrated the crime? Did he exercise control 
over the Unit?  

• Did any superior-subordinate relationship exist 
between Lieutenant Melin and the Unit that 
perpetrated the  crime? Did he exercise control 
over the Unit?

• Did General Potter and Lieutenant Melin know or 
had he reason to know that a crime was about to 
be or had already been committed? And 

• Did General Potter and Lieutenant Melin fail to 
take the necessary measures to prevent the crime 
or to punish the Units thereof?

Mental Element

• Did General Potter intend for the peacekeepers 
and the compound to be the object of the 
attack?

• Was General Potter aware of the factual 
circumstances that established protection 
afforded to peacekeepers and the compound?
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Annex Number 6
IHL Coach Internal Analysis Memo

The present IHL Coach’s Internal Memo has been drafted based on the IHL Case Study Number 1.  It 
is a suggestion on how to conduct the analysis of the case study in class in order to support students 
in identifying the relevant facts, the legal issues, and the applicable law.

Case Study Applicable Law Points to Note

Qualification about 
the Conflict

IHL Rules Questions about Qualification

International Armed 
Conflict between 
Gardenia, South 
Camelia, and 
Tulipania
(Paragraph 1 to 9 of 
the IHL Case Study 
No.1)

Qualification • How would you qualify the conflict? 
• How would you define the fighting between 

Gardenia and South Camelia?
• How would you qualify the intervention of 

Tulipania? Did Tulipania’s intervention render the 
conflict international?

• Do you think that there are sufficient elements 
to conclude that Tulipania is exercising overall 
control over South Camelia forces?

• Would the presence of Tulipania in the city 
of Begonia and Rosaria make the conflict 
international pursuant to Article 42 of the 
Hague Regulation and Common Article 2 to the 
Geneva Conventions of 1949?  If so, under what 
circumstances?

• Common Article 2 to the Geneva 
Conventions of 1949

• Article 1(3), 1977, I Additional 
Protocol to the Geneva Conventions 
of 1949

Applicable Law

•  I  to IV Geneva Conventions of 1949
• 1977, I Additional Protocol to the 

Geneva Conventions of 1949
• Customary International Law 

(including Common Article 3 to the 
4 Geneva Conventions

Rome Statute of the ICC

Article 8(2)(a)(b) war crimes applicable 
to international armed conflicts

First Fact/Incident War Crimes (Indictment) Questions about the Crime

Conduct of Hostilities: 
Military Objective vs. 
Civilians Objects
Case: Prosecutor vs. 
General Potter
(paragraph 10 to 13 
of the IHL Case Study 
No. 1)

• Article 8(2)(b)(ii)
• Article 8(2)(b)(iv)

• Are enemy firing positions and weapon storages 
military targets?

• Are civilian buildings protected against attacks?
• Under which circumstances can they become 

military targets? 
• Can the presence of legitimate military targets 

turn civilian buildings into legitimate targets?
• Are administrative buildings (e.g., legislative 

council and police stations) legitimate targets 
simply because they belong to the enemy? or

• Can they only be targeted when used for military 
purposes?

• Can the attacks carried out by Gardenia be 
considered proportionate?

• To prevent loss of lives, can precautionary 
measures taken by Gardenia (i.e., leaflets) be 
considered effective?

• Did South Camelia’s Armed Forces have any 
obligation to take measures against the effects of 
the attacks?

IHL Rules

• Article 85, I Additional Protocol of 
1977

• Article 51, 52 57 and 58, I Additional 
Protocol of 1977

• CIHL: Rules from 7 to 24 
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6. Conduct of Hostilities
• Principle of Distinction, ICRC International Humanitarian Law,  Publication , 2009
• Specifically Protected Persons and Objects, ICRC International Humanitarian Law, 

Publication , 2009

7. Means and Methods of Warfare
• Specific Methods of Warfare, ICRC International Humanitarian Law,  Publication 2009
• Weapons , ICRC International Humanitarian Law, Publication 2009
• International Review of the Red Cross, No. 859 of 2005 and 864 of 2006 – Means of Warfare

8. Emblems of the Red Cross/Red Crescent and Red Crystal
• Study on the use of the emblems, ICRC Publication, 2011
• Emblem: relevant articles of the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols, 

ICRC web-site www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-ihl-011108.htm

9. International Criminal Law3

• Training Materials on International Criminal Law and Practice, War Crime Justice Project 
UNICRI, Modules 2  What is public international law and international criminal law?

• Training Materials on International Criminal Law and Practice, War Crime Justice Project 
UNICRI, Modules 3 General principles of international criminal law

• Training Materials on International Criminal Law and Practice, War Crime Justice Project 
UNICRI, Modules 8 War Crimes

• Training Materials on International Criminal Law and Practice, War Crime Justice Project 
UNICRI, Module 9: Modes of liability: Commission and Participation

• Training Materials on International Criminal Law and Practice, War Crime Justice Project 
UNICRI, Module 10: Modes of Liability: Superior Responsibility

3 All the modules are accessible only in English at http://wcjp.unicri.it/deliverables/training_icl.php
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IHL Moot Court Course

Annex Number 5
Supporting Teaching Material

This is a list of text, publications, reports and manuals to review the principles of IHL and ICL (indicated 
in the course outline) in preparation to the analysis of the IHL Case Study.

List of all the most relevant IHL Conventions can be found at: http://www.icrc.org/ihl

1. Fundamental Principles of IHL and Sources of Law
• What is International Humanitarian Law, ICRC Legal Fact Sheet. The fact sheet provides 

a summary description of the sources, content and field of application of international 
humanitarian law

• International Humanitarian Law Answers your Questions, ICRC Publication. The brochure is 
an ideal introduction to international humanitarian law

• Customary International Humanitarian Law, ICRC Publication, 2009

2. International and Non International Armed Conflicts
• How is the Term “Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law?, ICRC Opinion 

Paper March, 2008
• Increasing Respect for International Humanitarian Law in Non-International Armed 

Conflicts, ICRC Publication, 2008

3. Distinction and Interaction between IHL and IHRL
• International Humanitarian Law and International Human Rights Law Similarities and 

Differences, ICRC Advisory Service Paper, 2003
• Violence and the Use of Force , ICRC Publication of 2011

4. Distinction between Combatants and Civilians
• Chapter 1 Principle of Distinction, ICRC International Humanitarian Law,  Publication , 2009
• Chapter V. Treatment of Civilians and Persons Hors de Combat ICRC International 

Humanitarian Law,  Publication, 2009
• Direct participation in hostilities: Questions & Answers, ICRC Fact Sheet, 2009
• Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities under international 

humanitarian law, ICRC Publication, 2009

5. Protection of Special Categories and Objects
• Source of law, publications and reports can be found under the ICRC “War and Law” Section at 

http://www.icrc.org/eng/war-and-law/protected-persons/other-protected-persons/index.jsp
• Specifically Protected Persons, ICRC International Humanitarian Law, Publication,  2009
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representing the other side (e.g., Defense Counsel) in front of a panel of experts acting as judges for 
the simulated ICC.

Judges will receive a copy of the Team Brief before the competition takes place. During the oral 
arguments, you can be interrupted at any time by the judges to answer their questions on the case.

The quality of the oral argument of each Team is evaluated and scored by the judges based on a 
scoring list criterion. The Coach will show and explain the scoring list criteria to you and your Team 
during the course. 

At the IHRL Moot Court Competition, penalties can be applied to you and your Team members for:

1. Failure to respect the time allotted to you for the oral presentations
2. Failure to comply with moot court decorum rules

Failure to present the oral arguments  for the case, to show reverence, and to show respect towards 
the judges, will result in expulsion from the competition and the course.

At the end of the competition, judges will nominate three winners and in particular:

1. The Best IHL Moot Court Team: The Best Team Oralist will be the one who has received the 
highest score which is the sum of scores given to each member of the Team

2. The Best IHL Moot Court Prosecutor Oralist:  This is the student who has received the oral 
argument’s highest score

3. The Best IHL Moot Court Defense Counsel Oralist. This is the student who has received the 
oral argument’s highest score

Members of the Best Team and the Best two Oralists will receive a special certificate with the 
indication of the nomination awarded. All other participants will receive a certificate of completion 
which certifies their participation in the IHL Moot Court Course and the Competition. The two Best 
Oralists may receive an additional award decided by the organizing University.
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The final complete version of the Team Brief has to be submitted in electronic format (at least 2 
copies).  The University can apply penalties to you and your Team members for:

1. Failure to comply with the deadlines indicated in the course outline
2. Failure to comply with the Brief Format Rules

The penalties applied will be taken into consideration for the course final mark and at the IHL Moot 
Court Competition.  Failure to submit a Team Brief will result in being expelled from the course. 

IV. Second Assignment: Prepare the Oral Argument

During the course, you and your Team are requested to prepare the oral arguments for the case. The 
prepared oral arguments will be presented at the IHL Moot Court Competition.  The objectives of the 
oral arguments are the following: 

1. Persuading the panel of selected judges about your legal position on the case by presenting a 
logical and structured oral argument

2. Showing the judges a clear  and comprehensive understanding of the case presented by 
offering an accurate and complete understanding of the facts and the law that apply

3. Proving a strong command of the case by answering to judges’ questions

To support you and your Team in preparing the oral arguments, moot court practice sessions will be 
held during the last part of the course.  The Coach will give you some tips on how to prepare a good 
oral argument by explaining:

1. The structure of an oral argument
2. Moot Court etiquette and court decorum
3. Moot Court language expressions

Samples of an oral argument structure,  moot court decorum, and language expression rules, will 
be handed out to you and your Team. During moot court practice sessions, the Coach will provide 
comments, pose questions, and offer recommendations to improve your advocacy skills.  

V. Oral Argument Rules

For the oral argument, each member of your Team is requested to present your legal position on the 
case. Each member of the Team has to orally argue the issue (fact or criminal charge) assigned. The 
oral argument is based on the legal position proposed in the Team Brief

You have to respect a time limit to present the case. Each member will have from 5 to 7 minutes to orally 
present his/her legal position on the case. Each Team presentation cannot be longer than 30 minutes.  
The oral argument structure template made available to you indicates the time limit to respect.

VI. The IHL Moot Court Competition

The Course ends with an IHL Moot Court Competition which takes place shortly after the end of the 
course. At the competition, your Team (e.g., Prosecutor) will compete against an opposing Team 



52

In short, while the Prosecutor’s Brief will seek to persuade the panel of judges the fact(s) that 
occurred amount to serious violations of IHL (war crimes) for which the person has to be held 
criminally accountable.   Conversly, Defense Counsel’s Brief will seek to convince the judges that 
either the facts do not constitute a war crime or that the person on trial cannot be held responsible 
for the commission of that act.

When drafting the Brief you have to bear in mind the following:

1. Only the criminal charges indicated in the Indictment by the Prosecutor have to be taken into 
consideration

2. The facts described in the case study are neither disputable nor can they be changed
3. Examination of evidence and any aspect concerning the Rules of Procedure are not included
4. Issues concerning the jurisdiction of the ICC over the case are not in dispute and thus, does not 

need to be raised
5. You are requested to only identify the facts, the legal issues that arise in the case, the law 

applicable to the case(such as the Geneva Conventions, Additional Protocols, and the Statute of 
the ICC), and to apply the law to the facts of the case

Facts and applicable law must therefore be carefully described, selected, and cited in support of the 
Prosecutor and Defense Counsel’ s position and ability to persuade the court of the correctness of 
their own legal argument.

A good legal brief must be clear, accurate, concise, and persuasive. During the course, the IHL Coach 
will support you and your Tram by explaining:

1. The structure of the IHL Team Brief and its components
2. The Format Rules to be respected for submitting a Team Brief

A sample of an IHL Team Brief Template and a sample of the Brief Format Rules will be made available 
to you and your Team members during the course.  During the course, the Coach will provide 
comments and suggestions to help you and your Team identify the weak and strong aspects of your 
legal argument. 

III. Team Brief Rules and Penalties 

The drafting of the Team Brief shall be the sole work of the Team members. The IHL Team Brief is composed 
of several components. Each member of the Team has to give a single contribution to the drafting of the 
entire Brief.  The Coach will assign each member of your Team the written analysis of either: 

1. One or more of the facts/incidents described in the case
2. One or more of the criminal charges brought against the person(s) on trial

The drafting of the remaining components of the IHL Team Brief (1-2-3-4- and 7) have to be equally 
divided among the members of your Team.  

No one can write the Brief for another member of the Team. During the drafting of the Team Brief, 
support can be provided by  the Team members but only in the form of oral suggestions. To allow 
the Coach to provide comments to your Brief, you and your Team members are requested to respect 
the deadlines set up in the course outline. 
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IHL Moot Court Course

Annex Number 4
IHL Moot Court Course Rules for Students

I. The IHL Moot Court Course

The IHL Moot Court Course is a law training course which combines legal theory and advocacy skills 
(both written and oral). The purpose of the IHL Moot Court Course is to strengthen your knowledge 
and understanding of IHL through the analysis of a fictitious case study and to improve your writing 
and advocacy skills.

An IHL Case Study will be distributed to you at the beginning of the course. It describes a series of facts/
incidents that occurred during an armed conflict of international or non-international character. The 
described facts/incidents may constitute war crimes understood as serious violations of IHL that incur 
individual criminal responsibility of the alleged perpetrator (generally a military high-ranking officer 
holding a position of command). The case is brought in front of a simulated court setting like the 
International Criminal Court (ICC).  In front of this simulated court setting, the Prosecutor of the ICC has 
issued an indictment indicating the criminal charges made against the person(s) facing trial pursuant 
to Articles 8 (war crimes) and Article 25 or 28 (modes of liability) of the Rome Statute of the ICC.

You will be assigned to a Team. Each Team represents either the Prosecutor of the ICC who issued 
the Indictment or  Defense Counsel who represents the person(s) on trial.  Each Team’s legal position 
on the case has to be presented by written submission contained in the Team’s Brief and later by oral 
argument on competition day.

The program of the course is contained in the IHL Moot Court Course outline made available to you 
at the first lecture.  During the course, you and your Team will be assisted by an expert in IHL called 
Coach.  The Coach will  support you in understanding how to: 

1. Analyze the IHL Case Study
2. Draft the IHL Team Brief
3. Prepare the oral argument for the IHL Case Study

The Course ends with the organization of an IHL Moot Court Competition in which you, and your 
Team are requested to orally present the case in front of a panel of experts acting as judges of the 
simulated International Criminal Court.

II. First Assignment: Writing of the Team Brief

After conducting the analysis of the case study in class, you and your Team are requested to prepare 
and submit the Team Brief.  The Team Brief contains the legal position of your Team on the case. 
More precisely it establishes the legal argument for the party (Team) based on the identification, 
interpretation, and application of IHL and International Criminal law to the described facts.
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Part 2: Oral Argument III

10:30 – 12:00 Oral presentation before the Coach (Prosecution Team C vs. Defense Counsel 
Team D)

Coach’s critique and comments

Coach reviews  compliance with format rules of the final and complete version 
of Team C and D Briefs 

Assignment • Students review the final complete version of the Team Brief due next week
• Students continue practice oral arguments from home

WEEK NUMBER 12
Time Part 1: Oral Arguments IV

09:00 – 10:30 Final and complete version of the Team Brief is due (2 copies in electronic 
version) to be sent to the judges

Teams continue practicing  oral arguments

Coach critique and comments

Part 2: IHL Moot Court Competition

10:30 – 12:00 IHL Moot Court Competition Day

Questions and Answers

Assignment Teams continue practicing oral arguments

IHL Moot Court Competition Day will take place 7 to 10 days after the end of the course.
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Fourth section of the IHL Moot Court Course Program

WEEK NUMBER 9
Time Part 1: The IHL Team Brief

09:00 – 10:30 Students hand in final draft of their own portion of the Team Brief for the Coach’s 
comments 

Team work together to review the substantive analysis of the whole case and 
assign the drafting of the common components of the IHL Team Brief 

Part 2: Oral Argument I

10:30 - 12:00 Oral Arguments: purpose and structure 

Moot Court Decorum and Moot Court Language Expressions

Assignment Each student has to draft his/her own argument outlines for the oral presentation

WEEK NUMBER 10
Time Part 1: Oral Argument II

09:00 – 10:30 Coach returns Briefs with comments

Oral presentation before the Coach (Prosecution Team A vs. Defense Counsel 
Team B)2

Coach’s critique and comments

Part 2: Oral Argument II

10:30 – 12:00 Oral presentation before the Coach (Prosecution Team C vs.  Defense Counsel 
Team D)

Coach’s critique and comments

Assignment • Students review their own portion of the Team Brief based on the Coach’s 
comments (to be sent to the Team Leader)

• Students finalize the drafting of the common components of the Brief to be 
sent to the Team Leader

• Students continue practicing oral arguments from home
2

WEEK NUMBER 11
Time Part 1: Oral Argument III

09:00 – 10:30 All Team Leaders hand in the draft of the final complete version of the IHL Team 
Brief

 Oral presentation before the Coach (Prosecution Team A vs. Defense Counsel 
Team B)

• Coach’s critique and comments

• Coach reviews compliance with format rules of the final and complete 
version of Team A and B Briefs 

2 For an alternative option on how to conduct oral argument trainings, see Chapter 3 of this Handbook
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WEEK NUMBER 6
Time Lecture 1: Analysis of Counts 3 and 4 (First Indictment)

09:00 -10:30 Prosecutor and Defense Counsel present the analysis of counts 3 and 4.  Coach 
and students’ critique and comments

Analysis of counts 3 and 4: facts and legal issues presented

Lecture 2: Analysis of Counts 3 and 4 (First Indictment)

10:30- 12:00 Analysis of counts 3 and 4: IHL norms and principles

The form of criminal responsibility contested and the elements to be proven

Assignment • Prosecutor and Defense Counsel assigned to analyze count 1 (Second 
Indictment)  have to write a preliminary draft outlining the legal arguments 
based on the structure of the IHL Brief Template

• Students continue working on their own portion of the IHL Team Brief 
(counts assigned)

WEEK NUMBER 7
Time Lecture 1: Analysis of Count 1 (Second Indictment)

09:00 -10:30 Prosecutor and Defense Counsel present the analysis of count 1. Coach and 
students’ critique and comments

Analysis of count 1: facts and legal issues presented

Lecture 2: Analysis of Count 1 (Second Indictment)

10:30- 12:00 Analysis of count 1: IHL norms and principles

The form of criminal responsibility contested and the elements to be proven

Assignment • Prosecutor and Defense Counsel assigned to analyze counts 2 and 3 (Second 
Indictment) have to  write a preliminary draft outlining the legal arguments 
based on the structure of the IHL Brief Template

• Students continue working on their own portion of the IHL Team Brief 
(counts assigned)

WEEK NUMBER 8
Time Lecture 1: Analysis of Counts 2 and 3 (Second Indictment)

09:00 -10:30 Prosecutor and Defense Counsel present the analysis of counts 2 and 3. Coach 
and students critique and comments

Analysis of counts 2 and 3: facts and legal issues presented

Lecture 2: Analysis of Counts 2 and 3 (Second Indictment)

10:30- 12:00 Analysis of counts 2 and 3: IHL norms and principles

The form of criminal responsibility contested and the elements to be proven

Assignment Students have to write a final draft outlinng the legal arguments of the counts 
assigned for next week 
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WEEK NUMBER 3
Time Part 1: International Humanitarian Law and War Crimes

09:00 - 10:30 The International Criminal Court and the Conditions to Exercise Jurisdiction

War Crimes under the Jurisdiction of the ICC – Article 8 of the Rome Statute of the ICC

Part 2: Forms of Criminal Liability 

10:30 - 12:00 Forms of Criminal Liability under Article 25 of the Rome Statute of the ICC

Forms of  Criminal Liability under  Article 28 of the Rome Statute of the ICC

Assignment Review the content of the lecture

Third section of the IHL Moot Court Course Program

WEEK NUMBER 4
Time Part 1: The Analysis of the IHL Case Study
09:00- 10:30 The purpose of the analysis of the IHL Case Study: The IHL Team Brief and the 

Brief Template
Division of students into Teams. Analysis of one or more criminal charges 
(counts) assigned
Distribution of supporting research material (optional)

Time Part 2: Jurisdiction of the ICC and Qualification of the Conflict 
10:30 – 12:00 The IHL Case Study and Jurisdiction of the ICC 

Identification of the Conflict: International or Non-International Armed Conflict 
and the legal framework applicable

Assignments • Students work in a Team to analyze and qualify the conflict (write a preliminary 
draft of the qualification of the conflict to be presented next week)

• Prosecutor and Defense Counsel assigned  to analyze counts 1 and 2 (First 
Indictment) have to  write a preliminary draft outlining the legal arguments 
based on the structure of the  IHL Brief Template 

WEEK NUMBER 5
Time Lecture 1: Analysis of Counts 1 and 2  (First Indictment)
09:00 -10:30 Students volunteer to present the qualification of the conflict. Coach and 

students’ critique and comments 
Prosecutor and Defense Counsel present the analysis of counts 1 and 2. Coach 
and students’ critique and comments
Lecture 2:  Analysis of Counts 1 and 2 (First Indictment)

10:30- 12:00 Analysis of counts 1 and 2 (facts, legal issues, IHL norms, and principles)
Analysis of the form of criminal responsibility contested and the elements to be 
proven

Assignment • Prosecutor and Defense Counsel assigned to analyze counts 3 and 4 (First 
Indictment) have to  write a preliminary draft outlining the legal arguments 
based on the structure of the IHL Brief Template

• Students continue working on their own portion of the IHL Team Brief 
(counts assigned)
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IHL Moot Court Course

Annex Number 3
IHL Moot Court Course Outline

The following course outline has been drafted based on the number of criminal charges (4) brought 
against the persons on trial (in the IHL Case Study No. 1) and based on the numbers of Teams (4) 
students have been assigned to.  The Course lasts 12 weeks and foresees one lecture per week for 
three hours. Each lecture is divided into two parts. Each part lasts one hour and 30 minutes. 

First Section of the IHL Moot Court Course Program

WEEK NUMBER 1
Time Part 1: The IHL Moot Court Course

09:00 to 10:30 The IHL Moot Court Course: Objectives and Aims

The IHL Moot Court Case Study and the IHL Moot Court Course Rules 

Watching a Video of a Moot Court Competition: Question and Answers

Time Part 2: International Humanitarian Law I

10:30 – 12:00 Fundamental Principles of IHL and Sources of Law

Distiction and Intercation between IHL and Human Rights Law

International and Non-International Armed Conflicts 

Assignment Read the case study, the course outline, and the moot court rules. Review the 
content of the lecture

Second Section of the IHL Moot Court Course Program

WEEK NUMBER 2
Time Part 1: International Humanitarian Law II

09:00 – 10:30 Fudamental Distinction between Civilains and Combatants

Definition of Combatants and Civilians. Loss of Protection and Concept of Direct 
Partecipation in Hostilities

Protection of Special Categories and Objects

10:30 – 12:00 Part 2: International Humanitarian Law III

Conduct of Hostilities

Means and Methods of Warfare

Emblems of the Red Cross/Red Crescent and Red Crystal

Assignment Review the content of the lecture
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29. According to Amnesty International in its preliminary report in May 2012, there was no 
clear evidence on the use of cluster bombs and white phosphorus against civilians in Toba. 
The report stated that the only evidence available is based on the testimony of victims and 
witnesses and some local NGO staff as to the use of these weapons.  The Amnesty report also 
added that the exact number of civilian casualties as well as the extent of the destruction and 
damage to civilian objects in Toba will not be known in the absence of any independent inquiry. 
It however highlighted the fact that a large number of individuals were still unaccounted for, 
comprising both civilians and members of the SPLF. It urged Armania  authorities to provide all 
the information in its possession on the whereabouts of those missing persons.

C) Facts Leading to the Conclusion of the Hostilities

30. The town of Toba  has remained under the control of the AAF until now. AAF and SPLF 
accepted a ceasefire arrangement until the status of Toba  could be finally solved. In view of 
the international community’s concern over the ongoing conflict between AAF and SPLF  and 
its impact on the maintenance of international peace and security, the United Nations Security 
Council convened an emergency meeting on 2 August 2011 and adopted Resolution 5079 
calling upon all parties to the conflict to put an end to the hostilities immediately. 

31. By 15 August 2011, after a series of negotiations under the auspices of Carenia, the two parties 
had not been able to solve the issue regarding the status of Toba  and surrounding areas They 
also failed to resolve the issues concerning the release of detainees and the reparations for the 
damages caused in Toba.  

32. Under the pressure of foreign governments threatening the adoption of economic sanctions 
against the country, Armania however agreed that the allegations of violations of international 
humanitarian law be referred to the International Criminal Court in The Hague (ICC). On 25 
August 2011, the Security Council adopted Resolution which referred the situation to the ICC.

D) Points to Be Noted

Armania has ratified the following documents:

1. The 1949 Geneva Conventions and their 1977 Additional Protocols I & II
2. The 1954 Hague Convention on the protection of cultural property in the event of armed 

conflicts and its two Protocols
3. The 2008 Convention on Cluster Munitions, but the Convention has not yet entered into force

E) Your Assignment 

You and your Team have been nominated to act as either the Prosecution or as Defense for Colonel 
Radi. You and your Team are required to prepare the briefs as well as your oral argument. If you are 
representing the Prosecutor of the ICC, how would you qualify the conflict and what are the criminal 
charges the person on trail could be indicted for? Which form of criminal liability would you indicate  
in the indictment for the acts committed ? If you are representing the Defense Counsel how would 
you respond to the allegations proposed by the Prosecutor against your client?
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encountered strong resistance. According to information provided by local  informants, the 
SPLF  units in the Arma Valley were getting reinforcements from the nearby Ragus military base.

24. On April 20 April 2011, under intense and continuous SPLF  artillery fire from their defensive 
positions, Lieutenant Romi tried to contact Colonel Radi to request reinforcements and also air-
strikes against Armadia ground forces in Arma Valley. Two days later, after incurring heavy losses 
due to the intense fighting, Lieutenant Romi managed to convince Colonel Radi to request urgently 
air-strikes against the SPLF  forces in Arma Valley.  The air strikes were carried out by the AAF air 
force at 5 pm on 23 April. Lieutenant Romi continuous and intense artillery firing neutralized the 
SPLF artillery positions. This paved the way for his troops to advance in the Arma Valley towards the 
airfield and the military base. The last strikes completely destroyed the airfield and its warehouses.

25. It was reported that the air strikes deliberately targeted the nearby residential areas resulting 
in at least 500 civilian casualties and hundreds seriously injured. There were also reports on the 
use of the cluster munitions during the air strikes.  A few surviving civilians said that they saw 
large quantities of unexploded bomblets in some residential areas. Similarly, there were also 
allegations of the use of white phosphorus as some of the civilians who were seriously injured 
had burn marks on their bodies. The AAF  Headquarters denied that cluster munitions had been 
used in residential areas and stated that white phosphorus was used only to shield advancing 
troops from artillery fire. Regarding the use of cluster bombs, Colonel Radi later denied that the 
AAF  air force used such weapons against civilians during the air-strikes in Arma Valley.

26. At 1pm on 27 April 2011, Colonel Radi’s staff gave a final briefing on the state of the offensive in 
the presence of Colonel Radi at his field headquarters. The AAF had taken control of the Old Town 
and the adjoining town centre. Lieutenant Romi units were gaining ground in the Arma Valley. 
Colonel Radi ordered the units under his direct command to reinforce Romi’s troops and planned 
the final offensive to take control of the Arma Valley area and neutralize the Ragus base. During 
the briefing, Colonel Radi reminded his staff to take reasonable measures to minimise civilian 
casualties, in particular he reminded them that the Arma Valley was mostly populated by Serenias.  

27. After a week of fierce battle, Colonel Radi and the AAF forces finally took control of the Arma 
Valley and neutralized the Ragus military base. The final offensive attracted huge coverage 
by the international media which reported various alleged violations of IHL including, among 
others, indiscriminate attacks by AAF ’ forces which resulted in huge civilian casualties.  Other 
issues which were prominently highlighted by the international media included the alleged use 
of cluster bombs and of white phosphorus against civilians in Toba.

28. Throughout the course of the hostilities in Toba, there were numerous news reports from 
local media and Armania NGOs. The local media reported that the AAF’s offensive, especially 
in the Arma Valley area, had resulted in heavy civilian casualties and extensive damage to the 
town.  Local NGOs also reported destruction and pillage of residential areas in the Arma Valley, 
especially in the areas under the control of the SPLF militia. Colonel Radi in a press conference 
strongly refuted all the allegations by stating that the military operations by the armed forces 
under his command were justified on the grounds of military necessity and proportionality 
in accordance with the rules of IHL. He also stated that the number of civilian casualties was 
exaggerated by the media. He further claimed that most civilian casualties had been caused by 
the fact that the SPLF had used the Arma Valley residential area to shield their operations, and 
it was the duty of the SPLF to avoid military confrontations in civilian areas if civilian casualties 
were to be minimized.  He finally claimed that the local media reports in particular were biased 
in their coverage of the conflict. On the contrary, the Armania controlled national newspaper 
praised the courage of Colonel Radi and his men.
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18. Over the next few hours, Colonel Radi troops continued to shell the tower and its surrounding 
area. Finally, under the cover of nightfall, Colonel Radi’s units advanced towards the tower 
and succeeded in overrunning the SPLF militia defence line. The next morning, Colonel Radi’s 
units had taken control of the village. Later reports would indicate that more than 100 civilians 
were killed and injured during the assault. This would include around 20 persons who were 
reportedly killed whilst trying to flee from the village. Official statements issued by the AAF 
pointed to the fact that several villagers had provided support to the SPLF , some of them even 
taking up arms. It added that most of those alleged to have been killed whilst trying to flee had 
been identified as SPLF militias  out of their uniform and trying to escape. Among them, there 
some local villagers who were helping them to flee.

19. The village and the fortress tower, overlooking Toba, were strategically located. On 11 April 
2011, Colonel Radi’s units took position there and started to shell early in the afternoon. the 
city of Ragus where the industrial area is located. down below  As a result the oil refinery 
and the chemical plants were hit several times. It was reported by the local media that large 
number of people living near were killed, among which a large number of factory workers. On 
the following day, the SPLF spokesman issued a statement blaming the AAF  for deliberately 
targeting and shelling industrial facilities that presented high risk of causing excessive damage 
to the population and to the environment, as well as depriving the town from its water supply. 

20. Because of the difficult terrain and intense fighting, Colonel Radi initially was unable to maintain 
communication with Lieutenant Romi. It was not until the evening of 13 April 2011 that Colonel 
Radi managed to contact Lieutenant Romi, who had started his offensive in the south western 
areas of Toba. Lieutenant Romi and his units rapidly took control of the area south of the 
industrial district. On 14 April 2011, Lieutenant Romi’s units began their offensive to take control 
of the Old Town after having received instructions from Colonel Radi. According to unconfirmed 
intelligence reports provided local collaborators the Old Town’s ancient temples were used to 
store weapons and ammunitions since the beginning of the military reinforcement of the town.

21. At around 6 pm on 14 April 2011, Lieutenant Romi’s units while approaching the centre of the 
Old Town started firing towards the front side of the Masida in response to fire coming from 
the shrine. Later, Lieutenant Romi and his unit further responded with artillery fire to machine 
gun fire and mortar shells being fired from the area surrounding the temples. This exchange 
continued for several hours.

22. The next day, national and international news reported that more than sixty percent of the 
shrine, mainly on the front side had been destroyed. The temples were also badly damaged 
which caused an uproar among the rest of the country and the international community. It 
was also reported that some 50 SPLF militias had been killed or injured. Some had been able 
to escape and had allegedly rejoined the Arma Valley still under the control of the SPLF. The 
civilian population had also suffered heavy casualties with scores of dead and injured. Media 
would later report a number of incidents where civilians had been directly attacked by AAF 
while combing the area. An unknown number of civilians were arrested and held in unknown 
locations. It would later come out that at least fifteen of them were still unaccounted for as of 
today. Lieutenant Romi  later issued a statement saying that their main targets were only the 
SPLF militias and not the shrine nor the temples. He also gave assurances that peaceful civilians 
were not harmed, as long as they did not support the SPLF  operations or attacked its soldiers. 

23. On 18 April 2011, Colonel Radi, satisfied with the taking over of the Old Town, ordered Lieutenant 
Romi to continue the offensive against the SPLF  in the Arma Valley, the western area of Toba. 
From the Old Town, Lieutenant Romi units also moved towards the Arma Valley where they 
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was to neutralise the threat posed by the SPLF militia forces and to search, neutralize or destroy 
all military installations and assets in the region that posed a direct threat to Armania.

12. Colonel Radi and his staff admitted that they did not have much knowledge on Toba’s terrain 
and defensibility. They would have to rely on the intelligence that could be provided by civilians 
collaborators living in city of Toba.  . Based on the information provided, the AAF was able to 
identify and locate most of the military assets in the town of Toba and its surroundings area 
including the Arma Valley and the city of Ragus.

13. Toba is a densely populated town with a population of around 80,000 inhabitants. It is surrounded 
by mountains to the east and north-east. The Arma River flows through the town from the northwest 
into the sea. Port Tuton is located at the mouth of the river. Around 5,000 residents live in the Old 
Town of Toba located on the river’s west bank. The Old Town is near the Port in the southern part 
of the town. It is known for its rich cultural heritage, in particular its huge and famous 15th century 
religious shrine, the Masida . The Masida  is adjoined with three ancient temples built in the 14th 
century. Since 2003, the Masida  and the ancient temples have been designated as a world heritage 
site by UNESCO and have been registered on the list of cultural property under enhanced Protection 
of the Second Protocol to the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property during Armed 
Conflict. The town’s commercial and financial centre gradually expanded to the northwest (the “New 
Town”) into a residential area called the Arma  Valley”, mostly populated by Serenias community. 

14. Other SPLF military bases are  located further west on the Arma River in Ragus. Some one 
thousand troops are stationed there. An airfield, mostly used as a local airport for commercial 
freight adjoins the base. The base and the airfield are at less than five kilometres from the Arma  
Valley residential area. 

15. In the city of Ragus , there is the industrial district which harbours several industrial plants, 
among which a large oil refinery, two chemical plants, two large fish processing factories and an 
old ammunition factory. One of the chemical plants produces fertilizers. It also has a small unit 
that produces explosives that are sold in part to the ammunition factory located some three 
kilometres away towards the southwest tip of the area. The production of explosives represents 
about 15 % of its total production. The other chemical plant produces a whole range of chemical 
products for industrial use. The industrial district is bordered to the south by a residential area 
mostly populated by the ethnic Serenias called Greenland. Many of the Greenland residents are 
industrial workers.

16. According to the plan Colonel Radi would lead the offensive by advancing towards Toba from 
the north, attacking the industrial area with long range artillery from the mountains, while 
Lieutenant Romi and his unit, would attack from the south-east using the main road that follows 
the sea shore and leads to Greenland. He would then head west towards the Old Town and the 
port. They would join to take over the Arma Valley and the military base in Ragus. When asked 
about the probability of high civilian casualties if attacks were carried out in Toba, Colonel Radi 
said that civilian casualties could not be avoided during a conflict.

17. At 8 am on 9 April 2011, AAF units under the command of Colonel Radi entered the mountainous 
border area around Toba. On the same day, Colonel Radi’s units moved towards Toba from the 
northwest and approached a small village of 500 inhabitants perched in the mountains hanging 
over Toba. An old stone fortress tower stood erected at the entrance of the village. The fortress walls 
had disappeared over the years. All that remain was the old tower, which served as an observing 
post for the SPLF militia . An SPLF unit, opened fire from their position in the old stone tower on the 
approaching troops without warning. The AAF immediately took cover and returned fire.
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and security. For the past three months, the AFF supporters waged deadly attacks against the 
SPLF supporters.  On 3 November 2009, due to the increasingly violent, President Lawrence  
declared a state of emergency throughout Armania. Several SPLF leaders and hundreds of SPLF 
supporters were arrested and detained by security forces. Serenias ethnic group were further 
marginalised due to security reasons. A warrant of arrest was issued against Mr Armstrong. The 
Armania  police searched his home but could not find him.

6. On 25 November 2009, Mr Armstrong managed to evade Armania  border patrols and eventually 
crossed the border over to Serenia.  Here , Mr Armostrong and his supporters arranged a 
meeting with the staff of Serenia’s Prime Minister in order to garner support and solidarity from 
the Serenia government and people to SPLF’s cause. In a meeting on 27 November 2009, Mr 
Armstrong pressured Serenia’s Prime Minister to formally request the resignation of Mr Lawrence 
and fresh elections. The Prime Minister expressed his strong support for Mr Armstrong  and the 
political struggle of SPLF but formally declared that this dispute is an internal matter that should 
be resolved within the parties through political dialogue and negotiation.

7. After living in exile for one year, Mr Armstrong decided to return to Armania on 30 November 2009. 
He contacted Mr John Tenco, the SPLF military commander who told him that SPLF supporters 
had regrouped to form a SPLF armed militia with their military base in Toba a town located in 
Armania at the border of Serenia. Toba is  now under the control of SPLF. Sporadic incidents of 
armed resistances began to be reported between SPLF and AAF. The main goal of the AAF was to 
retake control of the city of Toba a city located in the sovereign territory of Armania. 

8. Meanwhile, the Armania  government received information that the Serenia  government was 
providing weapons and artilleries to the SPLF militia.  On 5 January 2010 a Serenia cargo was 
sized by the government of Armania at the Port of Tuton the most strategic port in the region 
which lies in the south-eastern end of Armania. Armania authorities claimed that stocks of 
weapons had been discovered in containers arriving at Port Tuton from Serenia. 

9. This incident led to an escalation of violence between SPLF militias and AAF armed forces. 
During 2010 local media reported at least 30 incidents where both sides shot at each in and 
around Toba area. In January 2011, attacks around Toba further intensified. Artillery fire from 
the AAF Armania side damaged the  SPLF defence building and a public radio station killing 
several civilians living in the city of Toba. The SPLF militia immediately responded by stating it 
would “use all possible means” to protect its military post from attack. Due to the increasingly 
tense and volatile situation the Armania government decided to increase its military presence 
in the and around Toba city. In March 2011, artillery fire were launched from the Armania side in 
Toba eventually led to open hostilities between the two parties. 

B) Description of facts

10. On 1 April 2011, Colonel from the Armania Armed Forces (AAF) was charged by the Commander-in-
chief of the AAF  to lead Armania ‘s military offensive in Toba. Colonel Radi is an experienced military 
commander with basic knowledge of International Humanitarian Law (IHL) having previously 
attended an introductory course on IHL in Geneva. Lieutenant Romi was appointed as his deputy.

11. On 3 April 2011, Colonel Radi and his staff met at the Armania  military headquarters for a 
meeting to discuss the details of the military offensive against the SPLF militia  forces in Toba.  
During the meeting, Colonel Radi explained that the purpose of Armania’s offensive in Toba 
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IHL Moot Court Course

Annex Number 2
IHL Moot Court Case Study Number 2

A) Factual and Historical Background

1. Armania  and Serenia  are two neighbouring countries in the continent of Podora. They share 
a common border of 800 km consisting largely of mountainous terrain. Both Armania and 
Serenia were colonised in 1850 by Carenia, a country in the neighbouring continent of Alenia.  
Serenia  gained independence from Carenia  in 1980 and has since emerged as an economically 
developed and prosperous country. Armania remained a colony of Carenia until 2009. 

2. The population in Armania  is divided among the Armanias, which makes up 48% of the population, 
and the Serenias, which represent 45% of the population. The economy and the government in 
Armania is controlled by Armanias. The economic and social disparities between Armanias and 
Serenias have created a lot of distrust among both ethnic groups. Serenias claim to be victim of a 
discrimination policy based on ethnic origin which denies equal access to education, medical care 
and employment opportunity.  As a result there was an ongoing debate among ethnic Serenias 
about whether Armania  should eventually join Serenia  upon independence from Carenia. Most 
Armainias , who are fiercely nationalist, are opposed to a union with Serenia.

3. In this backdrop, Mr Peter Lawrence, an Armania  professor of philosophy at the Free University 
of Armania established in 1995 a political party known as the Armania  Revolutionary Front 
(ARF). He was elected as its president and remained in that position until 2001. The primary 
objective the ARF is to seek independence from Carenia. However, the ARF, through the voice of 
its president, as stated repeatedly its opposition to a union of Armenia  with Serenia . A year later, 
Mr Max Armstrong a Serenias  human rights activist, established the Serenias Peoples’ Liberation 
Front (SPLF) and was elected as its chairman.  The SPLF’s objective is to seek independence from 
Carenia  by all possible means. However and contrary to the ARF, the SPLF also wants Armania  
to join Serenia.

4. In January 2008 with the increasing pressure from the international community, the Carenia  
colonial government agreed to hold a referendum in Armania. A large majority of the population 
of Armania voted for independence which was formally granted in January 2009. A presidential 
election were held in August 2009. Mr Lawrence  won the elections and was later sworn in as 
the President of Armania. The ARF was transformed into the government’s ruling party with its 
own armed forces called Armania Armed Forces (AAF).

5. Mr Armstrong  disputed the presidential election results. During a press conference, he claimed 
that the election results were “irregular, null and void” due to widespread corruption and 
vote rigging. Mr Armstrong  and several other SPLF leaders demanded the resignation of Mr 
Lawrence  and fresh elections. These allegations were strongly refuted by President Lawrence. 
He urged all parties concerned to respect the election results and warned that action would 
be taken against anyone who tried to cause trouble and posed a threat to Armania’s peace 
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1. Second Indictment: Prosecutor vs. General Buto and Ravel

• Count 1: Grave Breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949 – Unlawful 
deportation or transfer or unlawful confinement – Article 8(2)(a)(vii).

Individual Responsibility: General Buto and Ravel are criminally responsible for these acts 
pursuant to article 25(3)(b) – ordering - of the Rome Statute of the ICC.

2. Second Indictment Prosecutor vs. General Buto and Ravel

• Count 2: Grave Breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949 – Willful Killing 
– Article 8(2)(a)(i) of the Rome Statute of the ICC and

• Count 3: Violation of the Laws or Customs of War - Intentionally directing attacks 
against civilian populations as such or against individual civilians not taking direct part 
in  hostilities -  Article 8 (2)(b)(i) of the Rome Statute of the ICC.

Individual Responsibility: General Buto and Ravel are criminally responsible for these acts 
pursuant to article 25(3)(a) – direct commission -  of the Rome Statute of the ICC.

E) Points to be Noted:

1. The ICC has decided to hear the cases simultaneously1

2. The facts are neither disputable nor can they be changed
3. The issues of jurisdiction, evidence, and procedure need not be raised
4. Only the offences that the three Generals have been charged with are to be taken into 

consideration
5. Gardenia is a Party to the four Geneva Conventions of 12 August, 1949, and the 1977,  I and II 

Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949
6. Tulipania is a Party to the four Geneva Conventions of 12 August, 1949, and the 1977, II Additional 

Protocol to the Geneva Conventions of 1949.  It did not ratified the 1977, I Additional Protocol to 
the Geneva Conventions of 1949

7. The de-facto government of South Camelia openly declared that its armed forces will be bound 
by  International Humanitarian Law rules

1 This arrangement is an exception of the rule of procedure. It was done only for the purpose of the case study. 
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C) Facts Leading to the End of  Hostilities 

31. Fighting continued for another 30 days until the U.N. Security Council (SC) convened another 
emergency meeting passing UNSCR 1385 of 2009.  UNSCR called upon Gardenia, Tulipania, 
and South Camelia’s armed forces to stop the hostilities. Left with no alternative, the parties 
agreed to end the fighting. In the same resolution, the Security Council referred the matter to 
the International Criminal Court (ICC) pursuant to Article 13(b) of the Rome Statute.

32. Followed by this Resolution, the parties agreed to allow the Office of the Prosecutor (of the ICC 
) to investigate alleged violations of IHL committed by all parties involved in the conflict and for 
the prosecution of these persons responsible for such violations under the Rome Statute of the 
International Criminal Court. 

33. In September 2011, the ICC issued 4 arrest warrants against General Potter, Lieutenant Melin, 
General Buto, and General Ravel,  in accordance with Article 58 of the Rome Statute. They were 
all subsequently arrested and transferred to the International Criminal Court in The Hague 
where they now face trial.

D) The Indictments of the Prosectuor 

34. The Office of the Prosecutor has issued 2 indictments which includes the following charges: 

1. First Indictment: Prosecutor vs. General Potter

• Count 1: Violation of the Laws or Customs of War - War crime of intentionally directing 
attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives - Article 
8 (2)(b)(ii) of the Rome Statute of the ICC.

• Count 2: Violation of the Laws or Customs of War - Intentionally launching an attack 
with the knowledge that such an attack will cause incidental loss of life or injury to 
civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to 
the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete 
and direct overall military advantage anticipated – Article 8(2)(b)(iv) of the Rome 
Statute of the ICC. 

Individual Responsibility: General Potter is criminally responsible for these acts pursuant to 
article 25(3)(a) - indirect commission - of the Rome Statute of the ICC

2. First Indictment: Prosecutor vs. General Potter and Lieutenant Melin

• Count 3: Grave Breaches of the Geneva Conventions of August 12, 1949 – Willful 
Killing – Article 8(2)(a)(i) of the Rome Statute of the ICC.

• Count 4: Violation of the Laws or Customs of War – Intentionally directing attacks 
against personnel, installations, material, units, and vehicles involved in a humanitarian 
assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, 
as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilians objects under 
the international law of armed conflict, Article 8(2)(b)(iii) of the Rome Statute of the ICC.

Individual Responsibility: General Potter is criminally responsible for these acts pursuant to 
article 28(a)(i)(ii) - commander responsibility -  of the Rome Statute of the ICC.
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of Tulipania’s soldiers and 1 South Camelian soldier.  The explosion also damaged one of their 
military barracks. 

24. The day after, General Buto reported that his soldiers, in charge of the entry checkpoint of city of 
Rosaria, refused to allow some building equipment and engineering experts, coming from the 
capital of Gardenia, to enter the city. Soldiers reported to be concerned about the recent attacks 
perpetrated against them and feared that the engineers could actually be guerrilla infiltrators 
carrying equipment to be used for producing explosive devices.  The damaged electricity 
network of the eastern part of the city remain unrepaired.

25. A few days later, General Buto and General Ravel  instructed their soldiers to inform the villagers 
of Rosaria to relocate to another village called Pola. The new place is located 100 km away from 
the city outside the borders of South Camelia. It has undamaged electricity networks and all 
other facilities civilians may need. By the middle of August, General Buto and General Ravel  
gave orders to their soldiers to prepare public transportation to be used to relocate Rosaria 
villagers.  While some families were seen using public buses provided by Tulipania’s soldiers, 
many others left with their own cars or on foot due to the lack of transportation. Only a few 
civilians decided to remain in the city.

26. Rosaria villagers were re-located to the village of Pola (situated in the region of Pomelia) 
controlled by Gardenia’s armed forces. After crossing the border with South Camelia, civilians 
were temporarily given accommodations in some buildings previously used to store weapons. 
Others were provided emergency shelter. 

27. Meanwhile, fighting between the parties continued. In order to help Gardenia’s armed forces 
retake control of the city of Rosaria, ethnic Gardenian civilians, who had decided to remain in the 
city, had begun providing them support including supervising military operations, transmission 
of information on enemy whereabouts,  selling food, working in the armaments industries, and 
distributing propaganda to support Gardenia’s army and fighters.

28. Particularly, it was reported that a group of 5 civilians have been constantly providing intelligence 
information through electronic devices on the enemies’ location from August 13th to the 18th, 
2009. Information on the whereabouts of Tulipania’s and South Camelia’s armed forces caused 
the death of 7 of their soldiers. 

29. A few days later, due to continued tension and violence, some members of Gardenia’s armed 
forces, guerrilla supporters, and many of the civilians still present in the city of Rosaria, decided 
to flee the South by car hoping to get to safety. Among them, was the group of 5 civilians who 
had provided intelligence support. They were seen driving their car towards the southern 
border of South Camelia to reach the region of Pomelia. 

30. General Buto and General Ravel started immediate coordination in order to stop the fleeing of 
enemy combatants. Due to the importance of this military mission, both generals decided to 
participate in this military mission. Several targets were attacked including the vehicle carrying 
the 5 civilians mentioned above.  Those five civilians were later all reported dead. 
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15. All military forces present in the protected areas were directed by U.N. forces to withdraw from 
the protected zone.  Nevertheless, Gardenia’s armed forces reported that more than 10 armed 
civilians who were sympathetic to South Camelia’s de-facto government were present in the 
protected zones.  They are believed to have provided sporadic military and logistic support to 
South Camelia’s armed forces in the last few days. 

16. General Potter did not take any action but decided to leave the city of Begonia to reach 
Gardenia’s armed forces’ HQs for an urgent meeting. Nevertheless. he requested Lieutenant 
Melin to patrol the area surrounding the protected zone. To undertake this task, Lieutenant 
Melin was provided with two units composed of poorly trained young recruits while the well-
trained soldieries were engaged in other important military operations elsewhere.  General 
Potter left the city of Begonia  reminding  his troops to do everything they can do to defeat the 
enemy.  

17. During the patrolling, one Unit decided to enter the protected area to verify the presence of 
South Camelia’s armed civilians reported to be in the protected areas. They were stopped by 
the commander of the U.N. peacekeeping force, General Smith.  General Smith informed them 
that the area is demilitarized and therefore, it is impossible to find armed civilians in the area.  
Afterwards, it was reported that this situation gave the occasion to South Camelia’s sympathizers 
to leave the area safely and later join the army. 

18. Resenting what happened, the Unit decided to take action against what they consider  a plot 
of the U.N. peacekeepers to favor South Camelia’s armed forces. On 25 June 2009, the Unit 
attacked the U.N. peacekeeping base and the U.N.’s peacekeepers This attack severely damaged 
the U.N. compound and killing ten of U.N. peacekeepers.  

19. On July 20, 2009,  Tulipania’s armed forces entered the city of Rosaria led by General Buto. 
A group of South Camelia’s soldiers, under the command of General Ravel, followed closely 
behind them and entered the city of Rosaria too. The city is located in South Camelia but it is 
mainly inhabited by ethnic Gardenians.

20. After reducing the number Gardenia’s armed forces present in the town, General Buto and 
his soldiers took control of the city. Ethnic Gardenian sympathisers living in and around the 
mountains surrounding the city of Rosaria, formed a guerrilla movement and decided to join 
Gardenia’s armed forces in an attempt to retake control of the city.  

21. Incidents of armed resistance and violence perpetrated by Gardenia’s guerrilla sympathizers 
against General Buto and General Ravel’s soldiers, and their military vehicles are widely 
reported in and around the city of Rosaria. The recent fighting damaged roads and some civilian 
infrastructure in the city, including the electricity network supply of the eastern part of the city 
mainly  inhabited by ethnic Shevanians.

22. Several checkpoints under the control of General Buto were set up in a few days.  These 
checkpoints were put  in and around the city to control guerrilla movements and  to ensure 
security for the soldiers who face daily threats. These measures taken by General Buto have 
adversely effected the local population who are subject to several searches conducted by 
Tulipania’s soldiers at the checkpoints on a daily basis.

23. Meanwhile, cross border incursions in the city of Rosaria and sporadic attacks continue. Attacks 
are now mainly conducted (through hand grenades and handmade bombs) against Tulipania’s 
soldiers and their convoys and military outposts. On  August 9, 2009, a bomb exploded killing 2 
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7. On 15 May 2008, Tulipania’s government, which had been waiting for an opportunity to support 
the ethnic Camelians, started supplying  arms to South Camilia’s armed group and secretly 
trained their soldiers. Violence continued to escalate resulting in intense fighting between 
the two parties involved. Several causalities caused by Gardenia’s armed forces against ethnic 
Camelians were reported. In consideration of its very close ties with ethnic South Camelia and 
its de facto government, the State of Tulipania  decided to intervene by sending its own troops 
into the territory of South Camelia. 

8. Two days after sending troops, Tulipania’s armed forces managed to reach and enter the city 
of Begonia, the capital of the newly established Republic of South Camelia. They began taking 
control of the city as well as providing logistical and military support to South Camelian’s armed 
forces. Military coordination under the command of Tulipania’s armed forces immediately 
began between the two parties.

B)  Description of the Events that Occurred

9. On May 20, 2009, at around 23:00 PM, Gardenia’s armed forces initiated massive shelling in 
the city of Begonia against the de-facto South Camelian government and its armed groups. 
This city is considered by Gardenia to be the Headquarters of the “terrorist separatist illegal 
government”.

10. Gardenia’s armed forces under the command and control of General Potter, launched several 
attacks against South Camelia’s armed groups.  In particular, Gardenia’s armed forces hit 5 firing 
positions and 4 weapons storage units. One firing position was located in the backyard of a civilian 
building and 2 weapons storage units were located in two other civilian houses. Additionally, 
troops of General Potter hit the Legislative Council HQs of South Camelia and one of its buildings 
assigned as HQs for the police forces of the de facto government of South Camelia.

11. South Camellia’s armed groups’ military posts are located near populated areas. Therefore, 
at around 22:00 PM , before launching the attack, Gardenia’s armed forces started dropping 
leaflets from the air to warn civilians of an imminent attack in the area.    

12. As result of that attack, 9 civilian houses located in the neighborhood of such targets were 
significantly damaged by the shelling. A total number of 29 people were reported killed.  Of the 
29,  7 were members of Camelia’s armed forces, 8 were civilians (including 3 children) living in 
civilian houses where the weapons storage units were located, 4 were members of the police 
force who were sleeping in the police officer’s building, and 5 were members of the Legislative 
Council attending an emergency council meeting on the night of the attack,. 

13. With the situation deteriorating further, an emergency meeting of the Security Council was 
convened on  June 17, 2009. Having determined that the magnitude of the crisis in South 
Camelia constitutes a serious and ongoing threat to international peace and security, the 
Security Council resolved to send Peacekeepers with the consent of Tulipania and Gardenia 
under SC Resolution 1324 of 2009. 

14. The U.N.’s Peacekeeping force was authorized to create a demilitarized protected zone in the 
city of Begonia to protect the civilian population. The U.N. justified the creation of the protected 
zones under customary international humanitarian law principles that prohibit the targeting or 
attacking of civilians in all circumstances.
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Annex Number 1
IHL Moot Court Case Study Number 1

A) Factual and Historical Background

1. Gardenia and Tulipania are two neighbouring countries. Gardenia is a country composed of 
10 regions. One of those regions, South Camelia, is located along Gardenia’s northern frontier 
bordering North Camelia, a region belonging to the State of Tulipania.

2. South Camelia has a population of 60,000 people.  70 percent are ethnic Camelian and 30 percent 
are ethnic Gardenian. Camelians ethnically identify themselves with Tulipania and are therefore 
unhappy with the fact that they are geographically situated in the territory of Gardenia. They 
claim that the government of Gardenia treats ethnic Camelians differently and subject them to 
discrimination.  This position is strongly rejected by the Government of Gardenia which claims 
that this form of hostility is only a pretext to inflame resentment of ethnic Camelians against the 
government of Gardenia.

3. Traditionally, Camelians have good relations with Tulipania. They share the same language and 
culture and are therefore regarded as loyal citizens of the State of Tulipania.  These close ties 
with the State of Tulipania and  the allegation of discrimination perpetrated by the government 
of Gardenia induced the ethnic majority of the population of South Camelia to start believing 
that the only solution is to call for secession. They declared their desire to be geographically and 
politically unified with North Camelia under the sovereignty of the State of Tulipania.

4. Having sensed such alienation among the majority of the population in South Camelia, an 
organization, the Patriotic Front emerged in 2007 to stir up the anti-national sentiments of 
Camelians towards the government of Gardenia.  As a result, an armed conflict soon erupted 
between the government of Gardenia and the Patriotic Front.  Continuous violence encouraged 
the ethnic Camelian population to give further support to the South Camelian armed group 
which gradually began to organise itself as an independent government. 

5. The newly established self-government declared independence in 2008 from the State of 
Gardenia, calling itself the “Republic of South Camelia”. They set up their own institutions in 
the main city of Begonia administrated by an independent de-facto government.  The de-facto 
government had administrative, legislative, and military powers. Ethnic Gardenians living 
in South Camelia expressed concerned to the central government of Gardenia because they 
feared that they would be subject to a form of retaliation. 

6. The government of Gardenia responded by abolishing South Camelia’s autonomy and by 
declaring the entire de-facto government a terrorist organization acting against the ethnic 
people of Gardenia and its government.  This declaration provoked the outbreak of a full-scale 
war between the armed forces of the Government of Gardenia and the armed group of the self-
proclaimed Republic of South Camelia.
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3. The Best IHL Moot Court Defense Counsel Oralist. This is the student who has received the 
highest score for his/her oral argument

Following the deliberation, judges should return their score sheets to the Clerk and then return to 
the Moot Court Room to provide feedback and comments to all the competing Teams regarding 
their performance. The IHL Moot Court Competition ends with the announcement by the Presiding 
Judge of the winners of the competition.   

VI. The IHL Moot Court Competition Certificates

At the end of the competition, all students receive a certificate. Followed by the announcement of 
the winners of the competition, the organizers of the competition should hand out the certificates 
to the students. Three types of certificates need to be prepared:  

1. Certificate for the winning Team. The number of certificates depends on the number of 
students per Team. A sample is attached as Annex 18

2. Two Certificates, one for the Best Prosecutor Oralist and one for the Best Defense Counsel 
Oralist.  Samples are attached as Annex 19 and 20

3. Certificates for all remaining students confirming the completion of the Course and 
attendance of the IHL Moot Court Competition. A sample is attached as Annex 21

VII. The IHL Moot Court Competition Awards

The Best Petitioner and the Best Respondent should receive a special award. The type of award 
should be decided by the University organizing the IHL Moot Court Course. An award can be for 
example a sum of money, a trophy, or another symbolic prize.  However, in order to continue 
promoting a “learning by doing” approach, it is advisable to award the winners with an internship 
position with either a local or an international human rights organization.  Providing an internship 
opportunity means to fruitfully invest in the student’s future by giving them the chance to gain 
practical experience in his/her possible future field of work. The implementing University should 
contact human rights organizations which are willing to take an intern for a period of 1 – 3 months 
and eventually offer financial support to pay daily expenses. As an example, the Center offered three 
internships programs at three local Human Rights organizations based in the oPt.  Also, the Center 
offered two internship programs abroad:  one at the Office of the Prosecutor of the ICTY and one at 
the office of the Prosecutor of the ICC in the Hague (The Netherlands).
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IV. The IHL Moot Court Competition: Oral Argument Sessions

After an initial introduction, oral argument sessions can begin.  During each session, the Coach will 
serve as Clerk and timekeeper to ensure respect for both the rules and for the time allotted to each 
Team and its members4. 

The oral presentation starts with the entrance of the panel of judges in the Moot Court Room and the 
announcement of the case presented before the Court. The Clerk should pronounce the following 
statement:

“All rise, the International Criminal Court is now in session in the case of…….”

After the judges have been introduced by the Coach and have taken their seats, the appointed 
President will invite the first two opposing Teams (Prosecutor Team A against Defense Counsel 
Team B) to present their oral arguments to the court. The first Team to start is the Prosecutor’s Team 
followed by Defense Counsel’s Team.

While the first two Teams are doing their oral presentation, the other Teams should not be present 
in the Moot Court room. This is to ensure the fairness in the Moot Court Competition and to avoid 
the possibility that the other Teams will know in advance the questions that judges might ask. The 
other Teams should be brought to another room where they will attend to their appearance in the 
Moot Court Competition.

During the oral presentation, judges may interrupt students at any time to pose questions on the 
case presented. At the end of the oral presentation of each student, judges are requested to put a 
score on the scoring list to evaluate the student’s performance. 

When both Teams have concluded their oral presentation, the Clerk can announce the end of the 
first session of the IHRL Moot Court Competition by stating:

“All Rise, the International Criminal Court is adjourned”

At the end of the first oral presentation session, the judges should be brought into a separate room 
to discuss and finalize the score given to each student. 

Next, the Clerk can announce the entrance of the judges for the second session of the oral 
presentation. The President of the Court will invite the other two opposing Teams (Prosecutor Team 
C vs.  Defense Counsel Team D) to orally present the case.  

V. Deliberation of the Winners of the IHL Moot Court Competition

After listening to the oral presentations made by all Teams, the participants, the organizers, and the 
audience have to leave the Moot Court Room to allow the judges to deliberate about the following: 

1. The Best IHL Moot Court Team. The Best Team will be the one who has received the highest 
score made by the sum of the scores given to the each member of the Team

2. The Best IHL Moot Court Prosecutor Oralist.  This is the student who has received the highest 
score for his/her oral argument

4 Chapter 5 explains the role of the timekeeper and the way in which time should be kept.
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Judges are requested to carefully read all these documents and eventually get back to the University 
with questions. The organizers of the IHL Moot Court Competition may also wish to ask the judges to 
evaluate the Team Brief.  A sample of a Brief scoring list is attached as Annex 17.  A Judge’s orientation 
session can be organized by the implementing University. Judges shall be oriented on their role and 
responsibilities, the case study, moot court procedure and rules, and instructed on scoring criteria to 
evaluate students’ oral arguments and eventually the Team Brief.

III. Preparation for the IHL Moot Court Competition Day

The persons in charge for the organization of the IHL Moot Court Competition have to arrange and 
prepare the following: 

1. Moot Court Room and Robes
The Competition should take place in a Moot Court Room equipped with a podium from where 
students are going to argue the case, a bench for the appointed judges, and seating accommodations 
for the audience.  On the day of the IHL Moot Court Competition, robes should be brought to the 
Moot Court Room in order to create an atmosphere of a real court hearing and to show reverence and 
respect for the judges. The robes should be black, both for the judges and the students representing 
either the Prosecutor or Defense Counsel.

2. Material for the Panel of Judges
A file for each judge should be prepared. The file has to contain all of the documents listed in the 
above paragraph.  At this point, the name of students can be revealed. The bench of judges should 
be further provided with a copy of the following texts:

1. A copy of the Four Geneva Conventions of 1949, its Additional Protocols of 1977, and their 
commentaries

2. A copy of the ICRC Book on IHL Customary Law
3. A copy of any other relevant IHL Convention or other International Treaty
4. List of Authorities used and cited by the participants
5. Copy of the Rome Statute and the Elements of Crimes of the ICC

All documents should be handed out in the language adopted at the competition, if available. 

3. Material for the Students
On the day of the Competition, each students should bring with him/her a copy of the IHL Case 
Study, a copy of the IHL Team Brief, and his/her argument outlines drafted for the oral presentation. 
The organizers should make the following documents available to the students:

1. A copy of the same legal texts made available to the bench of judges
2. A notebook and a pen for taking notes in order to answer possible questions from the judges

A copy of the above mentioned legal texts have to be left on the podium from where the oral 
presentation takes place. 



29

CHAPTER 6
Organize an IHL Moot Court Competition Day

I. The IHL Moot Court Competition

Following the completion of the course, the IHL Moot Court Competition takes place. The Competition 
should be scheduled one week to 10 days after the end of the course. At the competition, all opposing 
Teams (Prosecutor and Defense Counsel Teams) will compete against each other to present their 
legal position on the case to the appointed judges. The event ends with the nomination of the 
winners of the IHL Moot Court Competition and the distribution of the certificates.  This Chapter 
illustrates all the most important rules, steps, and material to be prepared in order to organize an 
IHL Moot Court Competition.

II. Selection and Roles of the Judges

Experts appointed to serve as judges at the IHL Moot Court Competition are mainly requested to 
make themselves familiar with the case study, read the Team Briefs, carefully listen to each oral 
argument, pose questions to students, evaluate and score students’ oral arguments, and nominate 
the winners of the IHL Moot Court Competition. 

Ideal candidates for the role of judges are both professors specialized in IHL (human rights experts 
working for local/international organizations) and practicing lawyers with a good command of English. 
The Coach is not permitted to be part of the panel of judges. This rule has to be respected to ensure 
impartiality during the evaluation of students’ performance. The number of judges should be ideally 
three. In any case, there should be an uneven number to make sure that in case of a disagreement 
between two judges, the third will tip the scales.  Among the three selected judges, one should be 
appointed as President in charge of maintaining the order of the proceedings.  To provide for all 
contingencies, an additional fourth judge should be selected among the Professors of the Law Faculty 
to ensure that on the day of the Final Competition, the bench of judges will be complete. In this case, 
also, the 4th judge must receive all the necessary documents which will are listed below. 

Judges should be appointed at least 2 weeks before the IHL Moot Court Competition takes place. 
At least one week before the date is set up, all the appointed judges should receive the following 
documents: 

1. The IHL Case Study
2. The Coach’s Internal Analysis Memo (optional)
3. The Agenda of the IHL Moot Court Competition with the respective order of appearance of all 

competing Teams.  A sample is attached as Annex 14. The name of participants should remain 
anonymous until the day of the competition

4. The IHL Moot Court Judges’ Competition Rules. This document mainly explains the rules of the 
IHL Moot Court Competition to the judges and the role they are requested to play. A sample is 
attached as Annex 15

5. All the final IHL Team Briefs submitted by the students. Also in this case, the name of students 
should remain anonymous until the day of the competition

6. The Oral Argument scoring list. A sample of a scoring list with the indication of the evaluation 
criteria is attached as Annex 16



28



27

1 minute is left.  In case the Prosecutor or Defense Counsel is not able to finish his/her pleading in 
the given timeframe, they can request another 60 seconds to conclude his/her speech. At the IHL 
Moot Court Competition, this request has to be addressed to the judges. During the moot court 
practice sessions, this request can be addressed to the Coach.  If the student is given leave to finish 
the sentence, the time keeper can display a Red Card indicating (“Stop”) that the supplementary 
time is over. With regard to the rebuttal, students cannot request any additional time beyond the 
set time. The purpose of rebuttal is to respond to the Petitioner or Respondent’s argument(s) and it 
is inappropriate to introduce new arguments. No re-rebuttals are allowed. 

The Coach will also be requested to serve as timekeeper on IHL Moot Court Competition Day as 
indicated in the next chapter.
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1. Pair Opposing Teams and Allot the Time for Oral Arguments
To pair opposing Teams, the Coach can follow the division of students into Teams illustrated in 
Annex 7 (e.g., Prosecutor Team A vs. Defense Counsel Teams B). Additionally, the Coach has to 
indicate the time allotted for the whole Team and for each member’s oral presentation. These 
arrangements have to be respected during the moot court practice sessions and at the IHL Moot 
Court Competition.  Depending on the content of the case, and the number of student in each 
Team, each student can have from 5 and up to 10 minutes to argue the analysis of the main topic 
assigned. In any case, the whole argumentation of each Team should last no longer then 30 to 40 
minutes. This time includes rebuttal and  judges’ questions.

2. Give and Introduce Oral Argument Etiquette and Decorum Rules:
See Annex 11.

3. Give and Explain the Oral Argument Structure:
See Annex 12. 

4. Give and Illustrate Oral Argument Court Language Expressions:
See Annex 13.

As an assignment, the Coach has to request that each member of the Team start drafting the outlines 
for his/her oral argument(s) of the criminal charge(s) assigned for the next lecture by using the 
Team Brief and the oral argument structure as guidelines.  The argument outlines have the purpose 
of giving a clear and accurate structure to the oral presentation(s) of the case and can serve as a 
memory hook for students in class and at the IHL Moot Court Competition.

III. Moot Court Oral Argument Practice Sessions

The last three weeks of the IHL Moot Court Course focus on the organization of moot court practice 
sessions. The Coach can choose two different ways of organizing practice moot court sessions: 

1. Practice Moot Court sessions can be held between the two opposing Teams (Prosecutor Team 
A vs. Defense Counsel Team B) that are going to compete at the competition. This is the option 
indicated in the course outline.  The other Teams are not allowed to attend this lecture. They 
have to wait patiently for their turn outside the class

2. The Coach can also choose to train each Team one at the time. This option gives more attention 
to the competition side of the course and can allow the Coach to add any additional challenges 
to participants.  Also, in this case, all the other Teams should wait their turn outside the class

In both cases, the Coach has to critique students’ oral presentations by commenting on the structure 
of the oral argument, the use of the court language expression, and respect for moot court decorum. 
The Coach is encouraged to pose various questions to participants such as:
 
1. Fact-based questions to test students’ understanding of the facts
2. Legal questions to probe students’ understanding of the authority used and cited to support 

their legal arguments

To ensure respect for the time allotted, the Coach should serve as time keeper.  The time keeper 
has the responsibility to signal when the time allotted to each member is about to expire.  He/she 
can display a Yellow Card which indicates when only 3 minutes are left and a Red Card when only 
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Chapter 5
IHL Moot Court Oral Arguments

I. Moot Court Oral Arguments and the Role of the Coach

The fourth and last part of the IHL Moot Court Course program focuses on preparing for the oral 
presentations for the case.  Preparation for oral arguments can be done only after the final version of 
the IHL Team Brief has been submitted.  This is because, as indicated in Annex 4, students are bound 
to the legal argument(s) presented in the Team Brief. Oral presentations of the case by opposing 
Teams (Prosecutor vs. Defense Counsel) take place on the day of the IHL Moot Court Competition.   
Preparing Teams for oral arguments is one of the IHL Coach’s primary duties.  At the competition, 
students will be evaluated for their ability to orally present logical and persuasive arguments, to 
answer judges’ questions, to respect moot court decorum, and to use appropriate court language. 
The Coach has many roles for training students for oral arguments and they include the following: 

1. Introduce the IHL Moot Court Oral Argument Etiquette and Decorum
A sample is attached as Annex 11. This document illustrates court etiquette and behavioral conduct 
(i.e. moot court decorum) that participants have to respect when arguing the case.

2. Introduce and Explain the Structure of an Oral Argument
This is of particular importance to improve students’ advocacy skills. A sample is attached as Annex 
12. It shows the general structure and sequence of an oral argument that students are requested to 
observe. Given the limited time available, each member of the Team is requested to argue only the 
substantive analysis of the criminal charge(s) assigned (components 5 and 6 of the IHL Team Brief 
Template).

3. Provide Students with a List of Court Language Expressions 
A sample is attached as Annex 13.  This document offers a list of frequent language expressions that 
both the Prosecutor and  Defense Counsel Team can use to present themselves, the argument of the 
case, to manage time, and to answer judges’ questions.  

4. Provide Substantive and Stylistic Critique to Students and Pose Questions
Providing comments during the moot court practice sessions surely will help participants to better 
understand the strengths and weakness of their oral argument. At the IHL Moot Court Competition, 
appointed judges can interrupt and pose questions to students at any time to test their understanding 
of the case or clarify a legal issue raised.  In order to train and prepare students on how to react to 
judges’ questions, the IHL Coach is encouraged to ask multiple facts and law based questions to 
improve student’s advocacy skills.   

II. Preparation for Moot Court Oral Arguments Practice Sessions

Holding practice Moot Court sessions are a critical component of the IHL Moot Court Course. As 
indicated in the course outline, at least 3 weeks of the course program should be dedicated to this 
activity. Additional practice moot court sessions are encouraged but optional.  This mainly depends 
on the Coach’s availability and students’ needs.  At the beginning of the fourth section of the IHL 
Moot Court Program, the Coach has to carry out the following activities:
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2. Components 5 and 6 have to be drafted by each member of the Team according to the analysis 
of the criminal charge(s) assigned

Writing the Team Brief requires lots of organization among its members.  The Coach should therefore 
appoint a Team Leader to ensure coordination among the Team members, organization of the 
subdivisions of tasks and the on time submission of the IHL Team Brief. The Team Leader has the 
responsibility of merging all the written components of the final complete version of the Team Brief. 
The course outline indicates the deadlines that students have to respect when submitting the Brief 
for the Coach’s comments and in particular:

1. The preliminary (rough) draft of the analysis of the criminal charge(s) assigned
2. The final draft of the analysis of the criminal charge assigned
3. The final draft of the complete version of the Team Brief (including all the common components) 
4. The final complete version of the Team Brief to be sent to judges for the IHL Moot Court 

Competition (2 copies in electronic format)
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CHAPTER 4
The IHL Team Brief

I. The IHL Team Brief and the Role of the Coach

The IHL Team Brief is the legal document outlining the legal position of one of the parties on trial, 
i.e., Prosecutor or Defense Counsel. Submitting a high-quality Brief is thus crucial for both the Teams’ 
success as a whole and each team member’s success. To support students in achieving this main 
goal, the Coach is responsible for the following:

1. Offer Guidelines on How to Draft the IHL Team Brief
The Coach is not allowed to assist the Teams in any aspect concerning the actual writing process.  At 
the beginning of the third section of the course, he/she can offer guidelines on how to draft an IHL 
Team Brief by illustrating and explaining the following:  

• The structure and components of an IHL Team Brief
• The Brief format rules (including the OSCOLA method footnotes3) to be respected

A sample of an IHL Brief with the indication of its components, the page limits, and a short explanation 
of each of section is attached as Annex 9. The IHL format rules are illustrated in Annex 10.

2. Provide Comments to the IHL Team Brief 
When providing comments, the Coach is not allowed to change the substantive content of the Brief. 
His/her role can be summarized as follows: 

• Support students in identifying the strong and weak aspects of their written legal argument 
including: omission of a relevant fact, erroneous identification of legal issues/questions 
presented, weaknesses of the substantive argument (application of the law to the facts), and 
lack of reference to sources (such as legislation, case law, and other authorities)

• Verify compliance with the Brief format rules including style and footnotes

When providing comments, the Coach should not, for example, indicate the relevant fact or authority 
that is missing but should instead stimulate students’ legal thinking by posing challenging/rhetoric 
questions. In this regard, it is recommended to consult the Coach’s IHL Internal Memo used during 
the analysis of the case.

II. The Writing of the IHL Team Brief 

The drafting and submission of the Brief is the result of the Team’s work and the single contribution 
of each Team member. As illustrated in the sample, the IHL Brief Template has several components 
divided as follows: 

1. Components 1,2,3,4 and 7 are common parts of an IHL Brief and therefore, have to be drafted 
by the whole Team

3 Reference guide to the OSCOLA rules is available at www.law.ox.ac.uk/publications/oscola.php
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4. The IHL sources of law and principles necessary to determine whether the fact/incident that 
occurred constitutes a war crime

5. The elements of the form of criminal responsibility to be proved to hold the person(s) criminally 
accountable for the act committed (if any)

This section gives an opportunity to review the notions and principles of IHL relevant to the case. For 
example, for IHL Case Study No.1, the Coach can review the following principles:

1. For the first two criminal charges (first indictment): Conduct of Hostilities under IHL and principle 
of distinction between military objectives and civilians objects

2. For the second criminal charge (first indictment):   Protected Persons under IHL, principle 
distinction between civilians and combatants,  and the protection of special categories of 
person, i.e., UN Peacekeepers

3. For the first criminal charge (second Indictment): Protected Persons under IHL,  protection of 
civilians falling into the hand of enemies under occupation, and the rules regulating the transfer 
of civilians

4. For the second criminal charge (second indictment): Protected Persons under IHL, principle 
distinction between civilians and combatants, and the concept of direct participation in 
hostilities

As an assignment, students in charge of the analysis of the weekly criminal charge(s) have to start 
drafting a preliminary draft of the legal argument to be presented for next class. Students should be 
encouraged to consult and use the provided IHL Team Brief Template to structure the presentation.  
In each lecture, copies of the following texts should be made available to students: The most 
important IHL Conventions relevant for the case, the ICRC Book on International Humanitarian 
Customary  Law, the Rome Statute of the ICC, and the Elements of (War) Crimes. 

VI. Fourth Section of the IHL Moot Court Program: The Oral Arguments

The fourth section of the program is dedicated to the preparation of the oral arguments for the case. 
This section offers suggestions, guidelines, and moot court practice sessions to understand how to 
structure an oral presentation and how to orally present a case. A more detailed explanation of this 
section of the program is provided in chapter 5 of this Handbook. Samples of supporting documents 
are attached.
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The division of students into Teams should therefore indicate the following:

1. The role of the Team:  Prosecutor or Defense Counsel and its number/letter
2. The number/letter of the opposing Team against whom they have been paired
3. The analysis of the criminal charges assigned to each member of the Team

A sample of this document based on the IHL Case Study Number 1 is attached as Annex 7. Although 
each member of the Team is assigned with a specific issue (criminal charge/count), the Coach has 
to clarify that each student is required to actively participate and contribute to the discussion of the 
entire case study.  This will surely contribute to a better understanding of the case and support the 
other members of their Teams with oral suggestions and comments.

4. Provide the Supporte Research Material (optional)
Students have to conduct research on the case on their own. Nevertheless, the Coach can assist 
students by providing a list of supporting research material to identify the most important sources 
of law and other authorities necessary to analyze the case. A list of supporting research material 
drafted on the basis of the IHL Case Study No. 1 is attached to this Handbook as Annex 8. The 
indication of the pertaining articles of law next to each legal text is optional. This depends mainly on 
students’ knowledge of IHL and their research skills.  

V. Third Section of the IHL Moot Court Course Program: Substantive Analysis of the 
Case

The analysis of the case is conducted with the assistance of the IHL Coach. Each lecture is dedicated 
to the review of one or more criminal charges (counts) indicated in the Indictment. For future 
courses, this allotment can be adapted according to the content of the IHL Moot Court Case Study. 
The content of the Internal Analysis Memo (Annex 6) gives an indication to Coach on how this 
section should be conducted.  The substantive analysis of the case study is divided into three parts:

1. Identification of the Jurisdiction of the ICC
As stated above, issues concerning Jurisdiction are not to be considered or challenged in the IHL 
Case Study.  Accordingly, the Coach should simply discuss the legal foundation of the Jurisdiction of 
the ICC over the case with students.

2. Identification of the Type of Armed Conflict and Applicable Law
The Coach has to support students in identifying the type of conflict (International or Non-
International) the case is dealing with.  This is required for identifying the applicable legal framework 
under IHL to the entire case study. In the following lecture, a volunteer student from each Team is 
requested to make a presentation on behalf of his/her Team on the identification of the conflict and 
applicable law to the case to be later included in the Team Brief.

3. Analysis of the Criminal Charges (Counts)
This is the central part of the third section of the IHL Moot Court Course Program. The IHL Internal 
Memo (Annex 6) gives the Coach an indication on how to conduct this section of the program. For 
each criminal charge, the Coach should support students in analyzing and identifying the following:

1. The relevant facts described in the case study
2. The legal issues/questions presented by the case
3. The elements of the war crime contested (elements of the crime found in the Rome Statute) 
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III. Second Section of the IHL Moot Court Course Program:  Review of IHL and ICL 
Principles 

Before starting the analysis of the IHL Case Study, the program foresees a review of the most 
important IHL and ICL principles relevant to the analysis of the case study.  Since the main purpose 
of the IHL Moot Court Course is the analysis, written submission, and oral presentation of the case 
study, no more than 2 weeks should be dedicated to this section. The attached course outline lists 
the most important topics to focus on. The Coach should hand out a list of supporting teaching 
material that students can consult to review principles and notions of IHL and ICL.  A sample is 
attached to this handbook as Annex 5.

IV. Third Section of the IHL Moot Court Course Program: Preparatory Steps 

The second section of the IHL Moot Court Course focuses on the analysis of the IHL Case Study 
and the drafting of the Team Brief. Before starting with the substantive analysis of the case a few 
preparatory steps have to be carried out as indicted below. 

1. Prepare the Coach’s Internal Analysis Memo 
The internal Memo is a chart containing the analysis of the case. A sample based on the IHL Case 
Study No. 1 is attached as Annex 6. Based on our internal experience, this is a valid instrument for 
the Coach to quickly identify the sources of law and the main legal issues that arise in the case. Next 
to each section of the Memo, the IHL Coach should offer a series of questions to stimulate students’ 
legal thinking when approaching the case. The indication of questions is also very handy for the 
Coach to give a clear structure to the lecture, to understand how to conduct the analysis of the case, 
and to provide comments to the Teams’ Brief. 

2. Introduce and Explaine the IHL Team Brief Template
The analysis of the IHL case study has to be presented by means of written argument and included in 
the Team Brief.  To support students in understanding the main objective of the analysis of the case, 
the Coach should immediately introduce the purpose of the IHL Team Brief, illustrate its structure, 
and format rules. A more detailed explanation of the aim of the Team Brief is stated in chapter 4 of 
this Handbook. A sample of an IHL Team Brief Template is attached as Annex 9. Team Brief Format 
Rules that students have to respect when drafting and submitting the Team Brief are illustrated in 
Annex 10. 

3. Prepare and Distribute the Division of Students into Teams
Students need to know in advance the role they are going to play to prepare the Team Brief and the 
oral argument(s). The division of students into Teams can be based on the following criteria:

1. Number of students participating in the course
2. Number of criminal charges/counts indicated in the Indictment

For example, the class is composed of 16 students. . The attached IHL Case Study No. 1 presents 
four main groups of criminal charges brought against the person(s) on trial. In this case, the Coach 
can form 4 Teams (2 Prosecutor and 2 Defense Counsel Teams). Each Team can be composed of 4 
members and each of them can be assigned with the analysis of a main group of criminal charges to 
ensure an equal bulk of work among all the members of the Team.
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CHAPTER 3
IHL Moot Court Course Program

I. The IHL Moot Course Outline

As indicated in Chapter 1, the program of the IHL Moot Court Course is composed of 4 sections.  A 
suggested course outline is attached as Annex 3. It envisions the content and number of lectures 
scheduled for each section of the program, the tasks to be carried out, and the deadlines to respect. 
It has been drafted on the basis of the following elements: 

1. The content of IHL Moot Court Case Study
2. The number of criminal charges/counts indicated in the Indictment
3. The number of Teams (4) participating in the course

While it is advisable to maintain all 4 sections of the program, the Coach can adapt the content of 
the course outline to his/her own IHL Case Study,  the number of Teams participating in the course 
and needs of the students.  

The following paragraphs illustrate the aim and content of each section of the program and the 
tasks to be carried out by the Coach and the students. Samples of the documents that need to be 
prepared in each section and used throughout the course program are attached hereto. 

II. First Section of the IHL Moot Court Course Program: The IHL Moot Court Course

This first section of the course has the purpose of introducing the IHL Moot Court Course to the 
participants. First, the Coach has the responsibility to explain the purpose and aim of the IHL Moot 
Court Course. Thereafter, the Coach should briefly introduce the IHL Case Study and  illustrate the 
program and the course outline as well as the tasks and responsibilities that students have to carry 
out.  At the end of this lecture, the Coach has to provide the following documents to the students2. 

1. Copy of the IHL Case Study
2. The IHL Moot Court Course outline
3. The IHL Moot Court Course Rules for Students. A sample is attached as Annex 4
4. List of supporting teaching material

As an assignment, students are requested to carefully read the documents given in order to ask the 
Coach any questions concerning the IHL Moot Court Course Rules. To further support participants 
in understanding the final objective of this course, a videotape of a Moot Court Competition 
can be displayed.  Videos of oral argument presentations performed by participants at IHL Moot 
Court Competitions throughout the world can be found on the Internet. A video in Arabic of  an 
International Law Moot Court Competition (organized in Jordan) is available online as well.  The  
video can be easily accessed by typing the following in the browser: “Audio Jordan Students 
Compete in International Moot Court”.

2 Alternatively the IHL Coach can prepare an IHL Moot Court Course Package which includes all the documents that 
students need to use to carry out the course tasks including the Team Brief Template and the Oral Argument Structure.



18



17

2. International Criminal Law Judgments 
Judgments issued by International Criminal Tribunals, especially at the Appeals level, are very handy 
to draft an IHL Case Study. In addition to the description of facts/incidents that occurred, judgments 
also analyze the criminal responsibility of the person on trial by offering sources of inspiration to 
draft this part of the case study.  Also, in this case, the name of the parties and locations should be 
changed to make the case fictitious.
Court’s Trial and Appeal Judgments issued by the International Criminal Tribunal/Courts can be 
found at: 

1. International Criminal Court:  www.icc-cpi.int
2. International ad hoc Tribunal for the Former Yugoslavia: www.icty.org
3. International ad hoc Tribunal for Rwanda: www.unictr.org
4. Special Court for the Sierra Leone: www.sc-sl.org
5. Special Tribunal for Lebanon: www.stl-tsl.org
6. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: www.eccc.gov.kh

Reference to Fact Finding Missions Reports (and other sources of information) including international 
and national criminal law cases are useful for drafting an IHL case study and can be found in the 
ICRC publication, “How Does the Law Protect in War1. It is available online at http://www.icrc.org/eng/
resources/documents/publication/p0739.htm

1 “How Does the Law Protect in War”, Third Ed., Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier, Anne Quintin, ICRC Publication, 2011
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5. Points To Be Noted
This last section of the IHL Case Study lists the Conventions, Protocols, and Treaties that have been 
ratified by the State(s) concerned and those not. It further specifies the following points:

1. The issues of jurisdiction, evidence, and procedure need not be raised
2. The facts are given and cannot be changed
3. Participants are requested to only argue the application and interpretation of substantive law 

to the given facts

6. Assignments
This section is optional for a case study used as part of an IHL Moot Court Course. Nevertheless, the 
author of the case can briefly indicate that students will be assigned to a Team and nominated to act 
as either the Prosecutor of the ICC or Defense Counsel.  Each Team is required to prepare the Brief 
and as well as the oral argument of the case for the represented side.

On a final note, a geographical map of the State(s) with the division of the territory where the 
conflict took place should be attached to the IHL Case Study.

III. Drafting an IHL Case Study: Sources of Information

Drafting an IHL Case Study is not an easy task because it requires a lot of work from the author’s 
side. An IHL Moot Court Case Study can be drafted from scratch or modeled after cases already 
available. In both cases, the person responsible for drafting/selecting the moot court problem is the 
appointed IHL Coach.  He/she knows the student’s knowledge of IHL and ICL as well as their writing 
and advocacy skills. 

Moot Court Competitions (including those in IHL) generally use a fictitious case study rather than an 
actual case (i.e., a case that was/is currently in the judicial system). The use of a fictitious case study 
ensures an impartial and objective approach in examining and presenting the case, and above all, 
diminishes the possibility to find the solution on the case on the Internet. A fictitious case study does 
not necessarily imply that the case is totally imaginary. Generally, facts, inputs, and ideas are often 
taken from real cases. 

The following source of information can be consulted for drafting a fictitious IHL Case Study:

1. International Fact Finding Missions Reports
Leading Human Rights Organizations and Institutions issue so called “Fact Finding Mission Reports” 
after investigating the facts and incidents that occurred during an armed conflict.  Examples of facts/
incidents to be included into the case study can be taken from these reports. To ensure an impartial 
and objective approach, the author should change the names of the parties and the locations. The 
following web-sites can be consulted:

1. United Nation Office of the High Commissioner for Human Rights: www.ohchr.org
2. Council of Europe: www.coe.org
3. Human Rights Watch: www.hrw.org
4. Amnesty International: www.amnesty.org
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1. For the first fact/incident: Indirect commission pursuant to article 25(3)(a) of the Rome Statute 
of the ICC

2. For the second fact/incident: Commander responsibility pursuant to article 28(a)(i)(ii) of the 
Rome Statute of the ICC

3. For the third fact/incident: Ordering pursuant to article 25(3)(b) of the Rome Statute of the ICC
4. For the fourth fact/incident: Direct commission pursuant to article 25(3)(a) of the Rome Statute 

of the ICC

3. Facts Leading to the Conclusion of Hostilities: Jurisdiction of the ICC
This section sets up the jurisdiction of the court on the case.  The case is brought before the ICC. 
As anticipated in paragraph 1, legal issues concerning the jurisdiction of the ICC do not have to be 
raised.  It is necessary therefore to be sure that the jurisdiction is clearly set up and accepted in order 
not to be contested by the parties.  For example, in the IHL Case Study No.1 (paragraphs 32 to 34), 
the United Nations Security Council (UNSC) has referred the case to the ICC pursuant to Article 13 
(b). To avoid issues concerning jurisdiction and admissibility of the case, the case study indicates 
that the UNSC Resolution has been mutually accepted by the parties concerned. 

Box: Alternative Judicial Forums:
An IHL Case Study can also be brought before: 

1. An ad hoc International Criminal Tribunal set up at the end of the conflict. As a sample of a legal 
text to be adopted, the author of the IHL Case Study can use the content of the Statute of the 
International ad hoc Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) available at www.icty.org

2. National Criminal Court of one of the State(s) involved in the conflict.  As a sample of a legal 
text to be used as criminal code, the author can adopt the legislation of a country which has 
already criminalized the conduct prohibited by IHL into its criminal code. As a suggestion, 
the author of a case can utilize the criminal code of Bosnia and Herzegovina as a sample. The 
text is available at http://www.icrc.org/eng/war-and-law/ihl-domestic-law/index.jsp.

4. The Indictment of the Prosecutor
The Indictment issued by the Office of the Prosecutor of the ICC is indicated at the end the IHL Case 
Study (paragraph 35 of the IHL Case Study No.1). It includes:

1. The war crime(s) contested in relation to the facts/incidents described in the IHL Case Study 
pursuant to Article 8 of the Rome Statute of the ICC

2. The form of individual or superior criminal liability contested pursuant to either Article 25 or 28 
of the Rome Statute of the ICC

As indicated above, only the criminal charges included in the Indictment have to be taken in to 
account by students for the analysis of the case.

Box: Suggestion for the Indictment 
To make the case more challenging, the author can simply list the general charges without 
the indication of the pertaining war crime article. Following the analysis and identification of 
the conflict, the Coach can request the Prosecutor Team(s) to draft the Indictment (one page) 
containing the specific criminal charges listed in article 8 of the Rome Statute of the ICC. The 
Indictment has to be handed  to  Defense Counsel Team(s). Only after receiving the Indictment, the 
analysis of the case can begin.  The implementation of this suggestion may imply an amendment 
of the course outline (week number 4)
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The following paragraph explains the anatomy and structure of an IHL Case Study. Reference to the 
content of the IHL Case Study No.1 is made throughout the paragraph.  

II. Content and Anatomy of the IHL Case Study

The content of an IHL Moot Court Case Study may vary considerably. Different factors can contribute 
to influence its content including the nature of conflict the case is dealing with, the described facts/
incidents, and the form(s) of criminal liability at issue.  An IHL Case Study might be anywhere from 
6 to 12 pages long. A longer case may be too cumbersome for students approaching the analysis of 
an IHL Case Study for the first time.  

Generally, an IHL Case Study is composed of several sections. The content and purpose of each 
section is described below. 

1. Factual and Historical Background
This part provides information about the geographical and political context in which the conflict 
erupted.  It also indicates other elements such as a description of the parties, their degree of 
involvement, their nature (i.e., State’s armed forces, guerrilla fighters, or other organized armed 
groups), and their level of organization (if relevant). In the attached IHL Case Study No. 1, this section 
goes from paragraph 1 to 9. The purpose of this part is two-fold.  On one hand, it serves to identify 
the type of armed conflict the IHL Case Study is dealing with, international or non-international (or 
a combination of both). On the other hand, its purpose is to identify the applicable legal framework 
to the qualified conflict under the principles of IHL.

2. Description of the Events that Occurred
This section includes the following:

The description of facts/incidents relevant to the case which is being argued
Each fact describes a series of incidents allegedly committed directly or indirectly by the person(s) brought 
before the ICC. The IHL Case Study No. 1 attached to this Handbook describes four main facts/incidents:

1. Attacks carried out by one of the parties against a series of (military/civilian) targets (paragraph 
10 to 13 of the IHL Case Study No. 1)

2. Attack(s) against United Nation’s personnel involved in humanitarian actions (paragraph 14 to 
19 of the IHL Case Study No. 1)

3. Transfer of a civilian population (paragraph 20 to 27 of the IHL Case Study No. 1)
4. Killing of civilians who allegedly took part in hostilities (paragraph 28 to 31 of the IHL Case Study 

No.1)

To each fact/incident, corresponds one or more criminal charges indicated in the Indictment issued 
by the Prosecutor of the ICC (pursuant to article 8 of the Rome Statute of the ICC). This is the central 
part of the case study upon which students are required to examine whether the described facts/
incidents constitute war crimes.

Elements to determine the form of criminal liability of the alleged perpetrator
This section of the case study is generally included in the description of the facts that occurred. 
It provides factual and mental elements needed to prove or contest the form of criminal liability 
indicated in the Indictment issued by the Prosecutor of the ICC. In particular, in the IHL Case Study 
No. 1, the following forms of criminal responsibility need to be argued:
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CHAPTER 2
The IHL Moot Court Case Study

I. The IHL Case Study

The present course is based on an IHL Case Study upon which the Prosecutor and Defense Counsel 
Team Briefs and oral arguments are based. The case study is therefore the first document to be 
drafted and/or selected by the IHL Coach when setting up an IHL Moot Court Course. Two samples 
of IHL Case Studies used by Al-Quds University are attached to this Handbook as Annex 1 and 2. 

Both attached case studies describe a series of facts/incidents that occurred during an armed 
conflict of international character (IHL Case Study No. 1) or non-international character (IHL Case 
Study No. 2). The described facts/incidents may constitute war crimes understood as serious 
violations of IHL that incur the individual criminal responsibility of the alleged perpetrator. The 
case is brought before a simulated court setting like the International Criminal Court (ICC). In front 
of this simulated court, the Prosecutor of the ICC has issued an Indictment. The Indictment indicates 
the criminal charges (counts) contested to the person(s) facing the trial pursuant to Articles 8 (war 
crimes) and Article 25 or 28 (modes of liability) of the Rome Statute of the ICC.

In preparing the Briefs and oral arguments, both Teams (the Prosecutor and Defense Counsel) are 
requested to apply the relevant law to the facts in order to respectively claim or contest whether:

1. The facts/incidents described in the IHL Case Study amount to a serious violation of an IHL 
treaty or custom, constituting war crimes pursuant to article 8 of the Rome Statute of the ICC

2. The person(s) on trial can be held criminally responsible in relation to the war crime(s) that he/
she is charged with pursuant to either article 25 or article 28 of the Rome Statute of the ICC

In conducting the analysis of the case, students have to bear in mind the following aspects:

1. Only the criminal charges indicated in the Indictment by the Prosecutor have to be taken into 
consideration

2. The facts described in the case study are neither disputable nor can they be changed
3. Examination of evidence and any aspect concerning Rules of Procedure are not included
4. Issues concerning the jurisdiction of the ICC over the case are not in dispute and thus, do not 

need to be raised

The above is to ensure that participating students focus on the analysis of substantive law in relation 
to the described facts/incidents and in particular on the following:

1. Classification of an armed conflict as a conflict of International or Non-International character 
and identification of the corresponding applicable law

2. The distinction between war crimes committed in international armed conflicts and those 
committed in non-international armed conflicts pursuant to Article 8 of the Rome Statute of 
the ICC

3. Principles and notions of IHL contained in treaties and customary law to determine whether the 
facts/incidents described in the case constitute war crimes

4. Forms of international criminal liability (individual or superior) the person(s) is charged with 
pursuant to Articles 25 and 28 of the Rome Statute of the ICC
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policy.  The course’s final marks criteria and any other collateral policies/rules will be decided 
internally by the University.   In this regard, Al-Quds University has adopted the following rules:

1. Team Brief:  40% of the final mark
2. Oral Argument: 40% of the final mark (judges’ evaluation should be taken into consideration)
3. Participation: 20% of the final mark
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III. Setting Up an IHL Moot Court Course 

Setting up an IHL Moot Court Course is a fascinating as well as a demanding task for the implementing 
University.  In order to set up this course, the following steps have to be taken:

1. Selection of the Language for the Course
Given the international character of IHL, it is preferable to adopt English as the course’s language. 
Nevertheless, in case the course is taught in a different language (such as Arabic), the appointed 
IHL Coach and the participants should have at least a fair command of the English language. A fair 
command of English is important because some legal texts, many publications, and judicial decisions 
are mainly available only in English.

2. Selection of the IHL Coach 
The level of expertise of the IHL Coach and his/her knowledge of the subject taught are crucial to 
offer quality teaching and training to participants. The ideal candidate for this position should:

• Possess a specialization in IHL
• Have significant teaching experience
• Be a practicing lawyer or be qualified as a lawyer
• Have a good command of the English language

3. Selection of Participating Students
Participation in an IHL Moot Court Course requires a high level of commitment from the students’ 
side. It is therefore desirable to carefully select students who are going to attend this course. Below 
are some suggested requirements:

• Each participant must be pursuing a law degree
• He/She must have already attended the foundation course in IHL and in criminal law and have 

a solid interest in IHL
• He/she should be enrolled in the third or fourth year
• Should have a fair command of the English language

The number of students selected should be no more than 12 to 16. To ensure a gender balance, the 
class should be composed by an equal number of males and females. 

4. Choose the Moot Court Room
During the course, students may be requested to work in Teams. The class of the Moot Court Course 
should therefore be large enough to allow each Team to work in a circle.  For oral argument practice 
sessions, the Moot Court room should be equipped with a podium from where students are going 
to argue the case.  

5. Prepare the IHL Moot Court Course Documents
As indicated, the IHL Moot Court Course requires the preparation of a series of documents and 
supporting material. The main document to be drafted and/or selected is the IHL Moot Court Case 
Study upon which the entire course and program is based. The list of additional documents to be 
drafted at the beginning or during the course is indicated in the table above. 

6. Settle on the Course Credits and Final Mark Criteria
In the event the course is considered an extra curriculum activity, the assignment of academic 
credit(s) to participating students will surely encourage them to take part in the course. The number 
of credits for the Course (for example 3) has to be decided by the University in line with its internal 
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2. The second section focuses on the review of the fundamental principles and notions of IHL and 
International Criminal Law (ICL)

3. The third section is dedicated to the analysis of the case study and the drafting of the Team Brief
4. The fourth section offers practice moot court sessions to train students for the oral arguments 

in the case

Each section requires the preparation of supporting documents necessary for both the Coach and 
students to carry out the course tasks. The person responsible for selecting and/or drafting these 
documents is the appointed Coach. The table below indicates which material should be prepared 
and used in each section of the IHL Moot Court Course. Samples of the material and documents used 
during the IHL Moot Court Course organized at Al-Quds University are attached to this Handbook as 
Annexes in the following chapters: 

Section Content Documents Chapter

First Introduction to the IHL Moot 
Court Course 

IHL Case Study Chapter 2

IHL Moot Court Course 
Outline

Chapter 3

IHL Moot Court Course  Rules 
for Students

Chapter 3

Second Review of Principles of IHL 
and ICL

Distribution of Supporting 
Teaching Material  

Chapter 3

Third Analysis of the IHL Case Study Coach’s Internal Analysis 
Memo 

Chapter 3

The IHL Brief Template and 
Format Rules

Chapter 4

Division of Students into 
Teams 

Chapter 3

Distribution of Supporting 
Research Material (optional)

Chapter 3

Fourth Preparation for the Oral 
Arguments

IHL Oral Argument Structure Chapter 5

Moot Court Etiquette and 
Decorum

IHL Moot Court Language 
Expressions 

For the organization of the final IHL Moot Court Competition, other documents have to be drafted. 
Chapter 6 of the present Handbook explains how to organize an IHL Moot Court Competition and 
indicates the required documents to be prepared.



9

CHAPTER 1
The IHL Moot Court Course

I. A Moot Court Course in IHL

The IHL Moot Court Course is a law training course which combines legal theory, writing and 
advocacy training. It has been designed for undergraduate students who have already taken a 
course in IHL and criminal law, but have no experience in writing a legal brief and orally presenting 
a case before a simulated/fictitious court. 

The content of the course is almost entirely based on the analysis of a fictitious IHL Moot Court 
Case Study made available to students at the beginning of the course. During the course, students 
are divided into opposing Teams and assigned roles to play.  The roles being played are either the 
Prosecutor of the International Criminal Court or the Defense Counsel of the person(s) on trial. Both 
sides are required to study and analyze the provided case study. The analysis conducted has to 
be presented by written submission of a Team Brief and by oral arguments at the IHL Moot Court 
Competition. 

Throughout the course, participating students are supported by a professor/lecturer called Coach, 
specialized in IHL. The role of the IHL Coach is to provide technical assistance to support students in 
understanding how to: 

1. Analyze an IHL Case Study by adopting a legal and analytical approach based on a clear 
comprehension of the facts and the application of the principles of  law

2. Structure, draft, and submit an IHL Team Brief
3. Prepare the oral argument(s) for the IHL Case Study

At the end of the course, students participate in an IHL Moot Court Competition in which each Team 
has to orally present their legal position on the case before a panel of judges.  

The IHL Course aims at achieving two main objectives:

1. Contribute to the fostering of students’ understanding of how IHL is being applied
2. Contribute to the strengthening of students’ writing and advocacy skills by having them bring 

a case before a (simulated/fictitious) court

This is of particular importance for students who have the firm objective/aim to work in the field of 
International Humanitarian Law or International Criminal Law as either legal officers or practicing 
lawyers.  Additionally, participating in an IHL Moot Court Course organized in a conflict area has 
the added benefit of contributing to raise awareness among participants of the importance of 
complying with IHL rules in armed conflicts.

II. The IHL Moot Court Course Program

The program of the IHL Moot Court Course is divided into four sections: 

1. The first section aims to explain the objective and purpose of an IHL Moot Court Course
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III. The IHL Handbook Target Groups

This Handbook has been designed for newly appointed IHL Coaches who have little or no experience 
in organizing an IHL Moot Court Course and an IHL Moot Court Competition. It is also a valid 
instrument for Universities to understand how to activate an IHL Moot Court Course as part of their 
University program and for students participating in the course who can use the attached samples 
to carry out the course tasks. 

IV. Goal of the IHL Handbook

The present Handbook offers practical guidelines and samples of supporting material in the form of 
annexes to assist IHL Coaches in organizing the following activities:

1. An IHL Moot Court Course based on the analysis, written submission, and preparation of the 
oral argument(s) of a fictitious case study in which alleged violations of IHL constituting war 
crimes have been committed by a person(s) holding a position of command.

2. An IHL Moot Court Competition in which opposing Teams taking the role of either the 
Prosecutor or Defense Counsel have to orally present their legal position on the IHL Case Study 
before a panel of experts acting as judges of a simulated court setting like the International 
Criminal Court.

V. Structure of the IHL Handbook 

This Handbook is divided into 6 Chapters: Each chapter explains and illustrates the following: 

Chapter 1: The aim and purpose of an IHL Moot Court Course and the steps to be   taken to set up 
an IHL Moot Court Course

Chapter 2: The structure and content of an IHL Moot Court Case Study
Chapter 3: The program and content of the IHL Moot Court Course
Chapter 4: The structure of an IHL Team Brief and the Format Rules
Chapter 5: The structure of an oral argument, the language, and the rules to be followed to orally 

present a case
Chapter 6: The steps to be taken to organize an IHL Moot Court Competition Day

Samples of material to be used during the course are attached to each chapter. These documents 
have been designed on the basis of the content of the attached IHL Case Study Number 1 (Annex 1). 
The implementing University and the appointed IHL Coach are encouraged to adapt the suggested 
material to the content of their own IHL Case Study, course program, and to the needs of participants. 

VI. Language of the IHL Handbook

The project has been implemented in an Arabic country. This Handbook is therefore available both 
in English and Arabic.



7

INTRODUCTION

I. The International Humanitarian and Human Rights Moot Court Course Project

The International Humanitarian and Human Rights Moot Court Course Project (hereinafter “Project”) 
was launched in January 2012 by the Humanitarian and Human Rights Law Center (hereinafter 
“Center”) at Al-Quds University. The Project is the first comprehensive program of its kind launched in 
the occupied Palestinian territories (oPt). The Project is financed by the United Nations Development 
Program (UNDP/PAPP): “Supporting the Rule of Law and Access to Justice 2009-2012”.

A Moot Court Course is a law school activity in which participants are required to analyze a fictitious 
case study to be presented by written submission and later by oral argument(s) at the Moot Court 
Competition in front of a panel of selected judges. Although, the Humanitarian and Human Rights 
Moot Court Course Project in itself is a novelty, a pilot International Humanitarian Law (IHL) Moot 
Court Course was already implemented at the Law Faculty of Al-Quds University in 2011 as an extra 
curriculum activity.  Based on this internal experience, the Center decided to enhance the IHL Moot 
Court Course and to establish a pilot Moot Court Course in International Human Rights Law (IHRL). 

The Project is divided into two phases: The first phase was implemented only at Al-Quds University’s 
Faculty of Law. During this phase, the Center improved the organization and implementation of 
the IHL Moot Court Course and activated an IHRL Moot Court Course as extra-curriculum activity.  
The second phase was implemented among West Bank Universities. During this phase, the Center 
illustrated the objectives of the project and offered trainings to other Palestinian Universities on 
how to organize Moot Court Courses in IHL and IHRL. 

Through the implementation of this project, the Center aimed to achieve the following objectives: 1) 
strengthen law faculty students’ ability to understand how IHL and IHRL are being applied throughout 
the analysis of a fictitious case study; 2) improve law faculty students’ writing skills by having them 
prepare and submit a Legal Brief;  3) enhance law faculty students’ advocacy skills by having them 
orally argue a case before a panel of experts; 4) encourage other Palestinian Universities’ Faculty of 
Law to include an IHL and an IHRL Moot Court Course within their own curriculum program.

II. The IHL and the IHRL Moot Court Course Handbooks

Within the framework of the present project, the Center was responsible for drafting two Handbooks, 
one on IHL and one on IHRL. The purpose of the Handbooks is to provide guidelines and samples of 
supporting material to organize a Moot Court Course and the final Competition. The content of the 
IHL and IHRL Handbook is the result of the experience gained by the Center, its internal evaluation, 
remarks collected from participating students at Al-Quds University, and the undertaking of a review 
of existing Moot Court Courses/Competitions organized all over the world.  

This Handbook focuses on the IHL Moot Court Course and the organization of the IHL Moot Court 
Competition.  
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