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مةالمقدِّ -أوالً 
") بقرار من مجعية الدول األطراف الفريق الدراسيباحلوكمة ("الفريق الدراسي املعينأنشئ -١

"إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة من أجل٢٠١٠("اجلمعية") يف كانون األول/ديسمرب 
تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على بغية 

"تيسري احلوار [...] بغية حتديد املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من العمل، واستقالهلا القضائي [...]"؛ 
"أن رار املعين أيضًا على بالتشاور مع احملكمة، وتقدمي توصيات إىل اجلمعية عن طريق املكتب". ونص الق

، لكن ليس على سبيل احلصر، املسائل املتعلقة الدراسيفريق التتضمن املسائل اليت ينبغي أن يتناوهلا 
املؤسسي داخل احملكمة وبني احملكمة واجلمعية، فضًال عن أي مسائل أخرى ذات صلة بتعزيز اإلطار 

بتشغيل احملكمة".
العالقة بني احملكمة واجلمعية، وتعزيز اإلطار املؤسسي ٢٠١١عام يف الفريق الدراسيوقد تناول -٢

ا  ا العاشرة وطلبها يف دور ضمن احملكمة، وزيادة جناعة اإلجراءات اجلنائية. وعمالً بطلب اجلمعية يف دور
.٢٠١٤و٢٠١٣و٢٠١٢احلوار بني أجهزة احملكمة والدول األطراف طيلة األعوام ُووصلاحلادية عشرة 

ا الثانية عشرة علمًا بتقرير املكتب عن و -٣ باحلوكمة الفريق الدراسي املعينأحاطت اجلمعية يف دور
لسنة واحدة، بعد أن كانت قد فريق هذا الِلب إىل املكتب أن ميدد فرتة والية والتوصيات الواردة فيه. وطُ 

لة خريطة الطريق بصيغتها املعدَّ مدِّدت يف العام السابق، لكي يواصل تيسري احلوار. كما إن اجلمعية أقرت
إدخال تعديالت تيسريحملكمة من خالل يف ا"خريطة الطريق") املرمي منها إىل تسريع اإلجراءات اجلنائية (

على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ والتوصيات القاضية بتحسني الشفافية وإمكانية التنبؤ وجناعة 
تها.امليزانية برمبالسريورة املتعلقة

أفاد املكتب بأنه عني السفري هاكان إمسغارد (السويد) رئيساً ٢٠١٤شباط/فرباير ١٨ويف -٤
موعتني من جمموعات املسائل: للفريق الدراسي موعة األوىل: (أ). وباإلضافة إىل ذلك عنيِّ منسقان  ا

رانيا (اململكة املتحدة) والسيد املنسقان املتشاركان: السيد شهزاد شا:زيادة جناعة اإلجراءات اجلنائية
موعة الثانية: الوسطاء(ب)يت (هولندا)؛ توماس ِهنكِ  الوس كيلر (أملانيا). ويف كاملنسق: السيد  :ا

يوكي موراي (اليابان) منسقاً نوبو عني املكتب، إثر مغادرة السيد ِهنكيت، السيد ٢٠١٤أيار/مايو٥
جديداً للمجموعة األوىل.

األول/عددًا من االجتماعات العادية بني شباط/فرباير وتشرينالدراسيالفريقوعقد -٥
الدول األطراف وأجهزة احملكمة.ممثلي ون عدة لقاءات غري رمسية مع عقد املنسقكما ،  ٢٠١٤أكتوبر

يف السنة املاضية ويتضمن عددًا من تهعلى عرض ألنشطللفريق الدراسي وينطوي التقرير احلايل -٦
اليت باعتبارها تستلزم مزيدًا من التدابري أومتييزهايما يتعلق مبواصلة عمله واملسائل اليت مت التوصيات ف

ى مبواصلة دراستها.يوص

المجموعة األولى- ثانياً 
النظر يف ظلأوسع بكثري منها يف األعوام السابقة. ولئن الفريق الدراسيكانت خطة عمل -٧

االت األولوية ميثِّللمحكمةعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات لاملقرتحات الرامية إىل تعديل القوا ، وفقًا 
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يف عام املضطلع بهالعملمعظم ، ٢٠١٢عن الدروس املستفادة يف عام األول احملدَّدة يف تقرير احملكمة 
موعة األوىل فإن هذا العمل اشتمل على بعض العناصر٢٠١٤ .األخرىضمن إطار ا

مية إلى تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتالمقترحات الرا-ألف

فريق استخالص قدم الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة ("٢٠١٤شباط/فرباير ٢٨يف -٨
) والقاعدة ٣(٧٦. ويتضمن التقرير األول التوصيات بتعديل القاعدة )١(وفقاً خلريطة الطريقتقريرين") الِعرب

اليت مت متييزها يف ("القواعد") جرائية وقواعد اإلثبات) من القواعد اإل)(ب٢(١٤٤) والقاعدة ٣(١٠١
مكرراً، ١٤٠. ويتضمن ثاين التقريرين توصية بشأن قاعدة جديدة رقمها )٢("املسائل اللغويةإطار جمموعة "

.)٣(التنظيمية"املسائلمت متييزها يف إطار جمموعة "
يف هذين التقريرينعدادها إلمة عن تقديره للمحكمة باحلوكالفريق الدراسي املعينوقد أعرب -٩

قبل وقت ليس بالقليل من اآلجال املنصوص عليها يف خريطة الطريق.بل الوقت املناسب، 
مبمثلي احملكمة عدة الفريق الدراسيالتقى أعضاء ٢٠١٤وبني شباط/فرباير وأيلول/سبتمرب -١٠

ونشدان توضيحات. وإثر هذه كل من اجلانبني عن آرائه مرات، بصورة رمسية وبصورة غري رمسية، إلعراب  
ص هلذه املناقشات يف املرفق األول ها. ويرد ملخَّ يرير تني من تقلمعدَّ تنياملناقشات أعدت احملكمة صيغ

بالتعديالت وفقاً خلريطة الطريق.املعينالعاملالفريق ضمن تقرير أحيل إىل 

لعدالة العالمية في الهايقدت في معهد احلقة التدراس التي عُ -اءب

متوز/يوليو نظمت السويد واليابان واململكة املتحدة، بالتعاون مع معهد العدالة العاملية يف ٩يف -١١
جناعة"زيادة بـُعنيتالهاي، حلقة تدراس دامت طيلة ذلك اليوم. إن حلقة التدراس هذه، اليت 

، هيأت آن معاً"، واليت أدارها الربوفسور هاكان فرمياناإلجراءات اجلنائية واحلفاظ على احلقوق الفردية يف 
الذين كان بينهم أكثر من ثلث فرصة فريدة للتفاعل والتباحث بشأن أفكار جذرية بني ممثلي احملكمة

، وعدد من كبار العاملني يف مكتب املدَّعي العام، وممثلي احملاكم املخصوصة، والدول األطراف يف اقضا
احملامني، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط اجلامعية.رابطاتي، وأعضاء نظام روما األساس

عرض رئيس مث كلمة ترحيبية، )الهاييفالعامليةالعدالةمعهد(ألقى السيد أبيودون ويليامز-١٢
ةنغ، نائبموناجِ ساجنيةالقاضيت. مث حتدثالفريقهذا ، السفري هاكان إمسغارد، عمل الفريق الدراسي

دور احملكمة يف هذه العملية. مث قدم الربوفسور  ت، فبينفريق استخالص الِعربةس احملكمة، ورئيسرئي
إىل حتسني جناعة احملكمة انترميتنيخمتلفني عن مبادرتنيييل مرتو عرضاوالربوفسور غينتسكريكالوس

املنهجية إلطار هام يف املراجعة ورقة غري رمسية من أملانيا، ترمي إىل اإلسقدم تسفسور كريو الرب فوفعاليتها. 
أعمق يف دور طلق ملناقشات أوسع مطاًال، تأملمبثابة من،اإلجراءات أمام احملكمة. ويُقرتح يف هذه الورقة

ذا الصدد عدد من رحلة احملاكمة التالية هلا، ويُطإجراءات اعتماد التهم وعالقتها مب اليت األسئلةرح فيها 
، متوهلا احلكومة السويسرية، تتناول خرباءمبادرة فقدم الربوفسور مرتو أما ىف. تستحق حتليًال ومناقشة أو 

ح من دور الدائرة التمهيدية، إىل مسألة الكشف عن املعلومات واملواد، راوِ طائفة واسعة من املسائل، تُ 
ين عليهم، والتعاون. وأشري أيضًا إىل نتائج حلقة تدارس عقدت  يف وزارة ومسائل الدفاع، ومشاركة ا

، ترأسها السري أدريان فلفورد، القاضي ٢٠١٢الشؤون اخلارجية والكمنولث يف اململكة املتحدة يف عام 

، املرفق األول.ICC-ASP/12/37الوثيقة )١(
.ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة )٢(
املرجع اآلنف الذكر.)٣(
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زت أعماهلا على دور الدائرة التمهيدية، والعالقة بني الدائرة السابق يف احملكمة اجلنائية الدولية، ركَّ 
.)٤(التمهيدية والدائرة االبتدائية

قدت خالل حلقة التدارس مسائل متس صميم منظومة األربع اليت عُ اصةاخلومشلت اجللسات -١٣
"دور الدائرة التمهيدية"، حبث املشاركون بعض املسائل بـُعنيتنظام روما األساسي. فخالل اجللسة اليت 

لالعتقاد" وما إذا  تدعو الرئيسية، من قبيل كيفية تفسري القضاة حىت اآلن ملعيار "وجود أسباب جوهرية 
ر السريورة املعنية على جهاز صَ قْ ت تلزم قاعدة جديدة لتوضيح هذا املعيار، وما إذا كان ينبغي أن تُـ كان

منها اً أمور يشمل اصطفاء ضيق، أم إذا كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن تؤدي دوراً إشرافيًا واسع النطاق، 
ا إذا كانت الدائرة التمهيدية مّ يز عجرى نقاش وجكما مثًال فعالية حجج االدِّعاء ودفوعه على حنو أعم.

نطاق التزامات املدَّعي العام بالكشف عن املعلومات واملواد يف املرحلة التمهيدية؛ عن لزوم؛ و أيَّ الزمةً 
رِح أن يواصل املدَّعي العام عمليات التحقيق بعد صدور قرار اعتماد التهم. وطُ ووجوِب مدى جوازِ عن و 

إليها حتيلهلف اإلجراءات الذي أفضل وجه ممكن مبتستعني علىاالبتدائية سؤال عما إذا كانت الدوائر
الدوائر التمهيدية .

لسبل اليت "اُعنيت بـونوقشت جوانب للنجاعة أكثر اتسامًا بالطابع التقين خالل اجللسة اليت -١٤
ا  على مثول الشهود كِّز يف ذلك اجلديدة يف تسريع احملاكمات". وقد ُر لتكنولوجيا أن تساعد اميكن 
احملاكمة عن طريق التواصل عن بعد بالوسائل الفيديوية. فقد حبث املشاركون يف املزايا خاللواملتهمني 

، وجتارب احملكمة يف جمال استعمال هذه ذه الوسائلاملالية واإلمدادية لتكنولوجيا التواصل عن بعد
الدويل، واملصاعب الفريدة اليت تواَجه يف استخدام التكنولوجيا، سواء على الصعيد احمللي أم على الصعيد 

مثل هذه االبتكارات، اليت جيري جتريبها واختبارها على املستوى احمللي يف احملكمة.
" بينهما"العالقة بني املرحلتني التمهيدية واالبتدائية واملسائل املشرتكةاليت ُعنيت بـوركِّز يف اجللسة -١٥

ات واألدوار بني املرحلتني التمهيدية واالبتدائية من مراحل اإلجراءات. ومن املسؤوليعلى التوازن يف 
الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية ا حتضِّراملسائل الرئيسية اليت نوقشت الكيفية اليت ينبغي أن 

لتا املرحلتني؛ زة لكلإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية، على الرتتيب، حبيث تصان السمات املميِّ 
سعي وجوبمدى و ؛ التمهيديةيف املرحلة يبلغهاأن لمدَّعي العام ينبغي لاليت" التأهب للمحاكمة"درجةو 
إىل حل املسائل حًال كامًال من أجل احملاكمة، فيما يتعلق بالكشف عن املعلومات لدائرة التمهيديةا

ين عليهم وبتدابري احلماية .مثالً واملواد ومبشاركة ا
ين عليهم: زيادة جناعة آلية مشاركة اخلاصةأما اجللسة -١٦ اخلتامية فقد اسُتطلعت خالهلا "مصاحل ا

ين عليهم وفقًا للمادة  ج ) من نظام روما األساسي". وقد نوقشت يف هذا اإلطار مزايا اتّ ٣(٦٨ا باع 
ين عليهم وبشأن مشاركتهم. موحَّ  ِظر خالل هذه اجللسة فيما إذا  ونُ د يف شىت الدوائر بشأن طلبات ا

، يف ضوء العقبات املواَجهة يف تقييم مشروعية الطلبات، على حنو جذريكان ينبغي تبسيط النظام 
عليه أن يرد على دعويني منفصلتني، يتعنيَّ إذعلى عاتق الدفاع أحيانًا واألعباء اإلضافية الواقعة 

ين عليهم يف املشاركة يف قضايا والصعوبة اإلمدادية اليت ميكن أن تتأتى عن ر  غبة أعداد كبرية من ا
تشتمل على جرائم من قبيل جرمية اإلبادة.

المجموعة باء-جيم

ط على مدى السنة الضوء على أمهية املسائل املدرجة يف سلَّ الفريق الدراسيإن رئيس -١٧
موعة موعة ف. )٥(الدروس املستفادةبشأن باء" ضمن تقرير احملكمة األول إىل مجعية الدول األطراف "ا ا

(٤)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330921/FCO_Seminar
_on_ICC_Procedures_Executive_Summary.docx
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. وبناء على بينهمااملسائل املتصلة بالعالقة بني املرحلتني التمهيدية واالبتدائية واملسائل املشرتكةتضم باء 
موعةإىلذلك طلب الرئيس  تبنيُّ باء بغية احملكمة أن تعقد مناقشات إضافية بشأن املسائل املدرجة يف ا

ليت تعوق عمل احملكمة، واقرتاح تدابري ملعاجلتها.أهم "العراقيل" ا
فريق استخالص نغ، رئيسة جِ موناالقاضيةالرئيس،ةنائبتقدم٢٠١٤آذار/مارس ١٣ويف -١٨
، عرضًا ملا آلت إليه أعمال احملكمة ٢٠١٤لعام للفريق الدراسي، إذ تكلمت أمام الدورة االفتتاحية الِعرب

موعة يف نغ دت نائبة الرئيس موناجِ أكَّ و انعقاد الدورة الثانية عشرة للجمعية. باء منذبشأن مسائل ا
أنه مت تناول جمموعة املسائل باء يف العديد من اجتماعات قضاة الشعبة التمهيدية. مث بينت نفس الوقت 

موعة باء مسلِّ أمهية املسائل امل ، متأصلالضوء على ما تنطوي عليه هذه املسائل من تعقيدطةً درجة يف ا
ليزي كاإلننظام القانوينالالرئيسية لنظام روما األساسي: اجلمع الفريد بني مبادئ األركانحد أيتأتى عن 

")common lawنغ على أن كل دت نائبة الرئيس موناجِ رماين. وهكذا شدَّ ") والنظام القانوين الروماين اجل
يف وأن ينهضبني هذين النظامني القانونيني الصحيح يم التوازنَ قِ يأن جيبخذ تَّ يُـ قد تدبري إصالحي

تقريره املرحلي األول، الذي فريق استخالص الِعربع وزَّ ٢٠١٤نيسان/أبريل ٨ويف .الوقت نفسه بالنجاعة
بني قضاة الشعبتني التمهيدية واالبتدائية.األولية ملناقشات اصتضمن ملخَّ 

، الذي يتضمن )٦(تقريره املرحلي الثاينالِعربفريق استخالصوزَّع ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١٥ويف -١٨
أسهمت يف تعزيز جناعة وفعالية اإلجراءات مارسة امليف هامة الدوائر التمهيدية من تغريات نفذتهملا عرضاً 

ا توضيح الوقائع والظروفاملستجدات املعنيةالتمهيدية واإلجراءات االبتدائية. ومن  الدوائر اليت تأخذ 
ا ، و التمهيدية القانوين هلذه الوقائع، والوسائل اليت الوصفعند صوغالدوائر هذه املرونة اليت تتحلى 

ا املدَّعي العام األدلة، وتسريع عملية حجب املعلومات يف الوثائق. يقدم 
يف اجلهود املبذولة لتسريع وتعزيز اإلجراءات اجلنائية يف احملكمة يسعون نياملشاركمجيع ولئن كان -٢٠
موعةيفاملسائل املدرجة مراجعة تعنيَّ ل بالنجاعة يف هذه السريورة فتالتكفإىل مفصلةمراجعًة متأنيةباء ا

وآثارها العملية على ،احملاكماتضمن احملكمة، بسبب جوانبها التقنية، وإمكان تأثريها على عدالة 
ااإلجراءات  ئي.حالياً على املستويني التمهيدي واالبتدااملعمول 

عترب مثاًال على العملية اليت جتريها حالياً يُ املمارسة يفه الدوائر التمهيدية من تغيرياتتطبِّقما إن -٢١
مجيع أجهزة احملكمة للتعلم من التجربة السابقة وابتكار حلول للمشكالت اليت تعوق جناعة وفعالية عمل 

حلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية وأمهية اإلحاطة أيضًا الرتابط بني املر هذه التغيريات د جتسِّ و احملكمة. 
ا تبني أن بعض املشكالت اليت سبق متييزها يف  ا لكل منهما أن تعزز األخرى. مث إ بالسبل اليت ميكن 

املمارسة، دون أن يستلزم ذلك تغيريات يفاحملكمة ميكن أن تُعاَجل من خالل وقت مبكر من عمر
لى القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.بالضرورة إدخال تعديالت ع

لكن هذه التعديالت، على غرار سائر املستجدات يف احملكمة، ستقيَّم التقييَم العملي األجدى -٢٢
. إذا تبينت فائدتهاعتماد بعضها من خالل تعديل للنصوص رى أن من املربرَّ يُ من خالل التجربة، وقد 

قضاة الدوائر التمهيدية سيظل يشجِّعذه التطورات وغريها، و متابعة هفريق استخالص الِعربيواصل سو 
احللول جلميع املسائل إجياد ت و املشكاللتبنيُّ اجلاريني وتباحثهموالدوائر االبتدائية على استدامة حتاورهم 

موعة باء.املتصلة با
، معرباً عن تطلعه همعملعلىقضاة الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية الفريق الدراسيشكر لقد -٢٣

إىل مواصلة تبادل اآلراء يف السنة التالية. وسأل أحد الوفود، إذ أثىن على العمل املضطلع به حىت اآلن، ما 
اية سريورة اعتماد التهم، كما أشري إليه يف حملأمكن أن يكونإذا  اولة معاجلة املصاعب اليت ووجهت يف 

.ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة )٥(
.املرفق الثاينانظر)٦(
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موعة باء،التقرير املرحلي المنالثالث القسم سّيما عتبة أثر على دعاوى املقبولية، والثاين بشأن ا
لقرارات لمن نظام روما األساسي. فقالت احملكمة إن١٧قها احملكمة مبوجب املادةالتكامل اليت تطبِّ 

عنيف كل قضية على حدة. فاستفسر الوفد نفسه هذا الشأنبّت يف يُ إنه و اً قضائياً املتعلقة باملقبولية طابع
من التقرير املرحلي ٢٠، كما يشار إليه يف الفقرة٥٥تطبيق البند بفعلأثر ذلك على حقوق املتهمني 

موعة باء. فأقرت احملكمة بأنه، بغية التكفل حبماية حقوق املتهمني احلمايةَ  األفضل، الثاين بشأن ا
يف أبكر مرحلة ممكنة.٥٥ل اللجوء إىل البند فضَّ يُ 

يستقبلالعمل الم-دال

وجودها جمموعة على مدى فرتةأكثر من عشر سنوات. وهي قد وضعت إن احملكمة موجودة منذ -٢٤
القضائية واملمارسات الداخلية. ومن األساسي فيما خيص تطور احملكمة يف االجتهاداتذات شأن من 

وير القانون واملمارسة.تؤدي دوراً حمورياً يف تطأن ، و هذه التجربةاملستقبل أن تستمر على االستناد إىل 
والسهر على إىل مواصلة حتاوره مع احملكمة، بغية تعزيز جناعتها وفعاليتها، الفريق الدراسيويرمي -٢٥

استعمال مواردها على أفضل وجه، مع احلفاظ الكامل يف الوقت نفسه على استقالهلا القضائي وجودة 
ين عليهم. وقد أحا بني علمًا بأن الفريق الدراسيطت احملكمة و عملها، وصون حقوق املتهمني وا

كن معاجلتها من متكثريةً مشكالتٍ املشكالت اليت مت متييزها خالل السنوات األوىل من عمر احملكمة
وحىت من خالل إدخال تعديالت على الئحة احملكمة، دون احلاجة إىل ،املمارسةيفخالل تغيريات 

وقواعد اإلثبات.لقواعد اإلجرائية على اتعديالت إدخال 
موعة باء فيما خيصتقدم هام السنة هذه على مدى ُأحرزوعلى الرغم من أنه -٢٦ العالقة بني (ا

عن دعمه ملوقف الفريق الدراسي، فقد أعرب بينهما)املرحلتني التمهيدية واالبتدائية واملسائل املشرتكة
مة جلميع املسائل املشرتكة بني اإلجراءات تعزيز املنظومة يستلزم مراجعة عااحملكمة الذي مفاده أن 

ج شامل من هذا القبيل احملكمة على اتّ الفريق الدراسيع . وشجَّ )٧(التمهيدية واإلجراءات االبتدائية باع 
موعة. وقال يفاملسائل املدرجة بني من فيما خيص مجيع املسائل العالقة  إنه يتطلع الفريق الدراسيهذه ا

حملكمة التايل بشأن هذه املواضيع.تلقي تقرير اإىل 
جنز ضمن احملكمة بشأن أيضًا علمًا بأن بعض العمل التمهيدي قد أُ الفريق الدراسيأحاط و -٢٧

موعة ين عليهم وجرب أضرارهم(دالا موعةبشأن ، وال سّيما )مشاركة ا طلبات مشاركة (١-دالا
ين عليهم ال، بغية تقدمي تقرير ااحملكمة على مواصلة عملها يف هذعشجَّ الفريق الدراسي. ولذا فإن )ا ا

.٢٠١٥أول ذي صلة يف عام 
عن رغبته يف مواصلة النظر يف املقرتحات الرامية إىل تعديل القواعد الفريق الدراسيوأعرب -٢٨

يف تردكمة، اليت حمليف اراجعة اإلجراءات اجلنائية مباخلاصةاإلجرائية وقواعد اإلثبات، وفقًا خلريطة الطريق 
). ويف هذا الصدد شجع ICC-ASP/12/37عن الفريق العامل (٢٠١٣األول بتقرير املكتب لعام املرفق

جها احملكمة على مواصلة اتّ الدراسيالفريق  الكّالين، متيحة بذلك للدول أن األكثر اّتساماً بالطابع باع 
الضوء يف هذا السياق على تقرير الفريق الدراسيط املقرتحات املقبلة على حنو أكثر منهجية. وسلتبحث 

موعة إنه يودالفريق الدراسيقال. ويف نفس املنحى جداً باعتباره إسهامًا مثيناً باء احملكمة بشأن ا
تعديالت أي دولة طرف إدخال ينص على أنه جيوز أيضاً أن تقرتح على أن نظام روما األساسي التشديد

باعتباره أيضاً الفريق الدراسية وقواعد اإلثبات. ويف هذا الصدد ينبغي أن يُنظَر إىل على القواعد اإلجرائي
حمفًال ملناقشة اقرتاحات التعديل الصادرة عن الدول األطراف حبيث يتاح التحاور املنظم واملثمر بني الدول 

التعديل، متيحاً فمن شأن ذلك، من جهة، أن يعزز دور الدول األطراف يف عملية األطراف واحملكمة.

.٣٢ق الثاين، الفقرة املرف)٧(
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يف الوقت نفسه للمحكمة، مبا فيها الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة واللجنة االستشارية املعنية 
بالنصوص القانونية، الفرصة والوقت الالزم لتكوين رأيها بشأن كل ما قد يقدَّم من مقرتحات التعديل 

حى املتصوَّر.هذه. وقد يتعني تعديل خريطة الطريق لتناول هذا املن
أصحاب املصلحة يف احملكمة اخلارجيني من اعترب أن التحاور النشط مع الفريق الدراسيمث إن -٣٩

رسالتها. العمل لتحقيق اجلنائية ميثل جانباً هاماً من اإجراءاعملهم إىل حتسني جناعة وفعالية يرميالذين 
يف معهد العدالة العاملي يف الهاي،يوليووز/مت٩قدت يف ويف هذا الصدد مجعت حلقة التدارس اليت عُ 

ِظر يف إطارها إىل إصالح احملكمة من خارجية، نُ منها مبادرات ، عدةمبادراتبنياليت أشري إليها آنفاً، 
ميكن أن يقوم منها، وكل مااحلوارات القائمة، هذه يتابع أن يظل الفريق الدراسيوجوه متنوعة. وقد قرر 

يئ هذه . ثمر بشأن املسائل املندرجة ضمن إطار واليتهاملواسع و النقاش الللحث على  كما ميكن أن 
املبادرات حمفًال مفيدًا للمزيد من التباحث العام بشأن سبل تعزيز جناعة وفعالية اإلجراءات اجلنائية، ليس 

شكل من شأنه أن يفضي بالضرورة إىل تقدمي مقرتحات تعديل يف األجل القصري، لكن من شأنه أن ي
أساساً للمزيد من التأمل املليِّ يف عمل احملكمة يف األمد األطول.

المجموعة الثانية- ثالثاً 
من الرئيس أن ينخرط يف مشاورات مع ٢٠١٤آذار/مارس ١٧طلب املكتب يف اجتماعه يف -٣٠

أن دة الطابع املراد املهام احملدَّ فريق الهاي العامل بغية توضيح ما يلي وتقدمي تقرير بشأنه إىل املكتب: أ)
موعة الثانية؛ ب)إطارتشملها واليته بشأن الوسطاء يف موعة الثانية كما ا اخلطة األوسع اخلاصة با

قد يف ألعمال اجتماع فريق الهاي العامل الذي عُ ص غري الرمسي أشري إليها يف امللخَّ 
توصيات املكتب بشأن مية إىل تنفيذ خطط فريق الهاي العامل الرا؛ ج)٢٠١٤الثاين/يناير كانون١٣

تقييم وترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب. وقد أعلم الرئيس املكتب، يف اجتماعه يف 
التكليف اإلضايف اليت استحدثهأن فريق الهاي العامل يعتزم إجناز مراجعة ب، ٢٠١٤نيسان/أبريل ١٦

ذه فأحاطالفريق العامل. ر ضمن إطاينظر فيهلكي٢٠١٤فيما خيص عام  وقرر أن املعلوماتاملكتب 
ا فريقه  ينظر يف كل حاجة قد تقوم إىل عملية تيسري إضايف يف الفرتة الفاصلة بني الدورات وأن يكلَّف 

ا.فريقه العامل العامل يف نيويورك أو  يف الهاي حبسب املمارسة املعمول 

السياق-ألف

اليت ء يف بادئ األمر ضمن إطار عملية التيسري بشأن التخطيط االسرتاتيجي ثت مسألة الوسطاحبُِ -٣١
يف اجتماعيه غري الرمسيني اللذين عقدا يف تناوهلا هذا الفريق إذا فريق الهاي العامليُعىن
عملية إطار قلت هذه املسألة إىل نُ ٢٠١٣ويف عام .٢٠١٢متوز/يوليو ٥و٢٠١٢حزيران/يونيو١٤

ين عليهم اليت التسيري بش اأن ا اجتماعه الذي عقد يف هلاس فريق، الذي كرَّ هذا اليُعىن 
.٢٠١٣آذار/مارس ١٣

برنامج العمل-باء

غري الرمسية، عقد مشاورات غري رمسية مع أجهزة جلساته، قبل أن يعقد الفريق الدراسيإن -٣٢
نظمات غري احلكومية. وشدد املنسق املعين يف احملكمة ذات الصلة، والدول األطراف املهتمة باألمر، وامل

طلع على األمر عدة مناسبات على رغبته يف عقد مشاورات غري رمسية مع أي صاحب مصلحة. كما إنه أَ 
.٢٠١٤حزيران/يونيو ٤نيويورك يف لميسرين من الهاي العامل خالل زيارة نيويوركفريق 
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ئل جموعة املسامبُعيناجتماعًا غري رمسي ٢٠١٤حزيران/يونيو ١٩يف الفريق الدراسيوعقد -٣٣
مباحثات الفريق الدراسي. وبعد االستماع إىل عروض من احملكمة بشأن مسألة الوسطاء، عقد هذه

مت أيضاً يف ذلك االجتماع الوثائق دِّ قُ . و وعاملوضهذا زة مع أجهزة احملكمة ذات الصلة بشأن شاملة ومركَّ 
اليت تناوهلاالنقاطإىل عرض أبرزالفقرات التالية سعى يفويُ يتعلق بالوسطاء.املتعلقة بسياسة احملكمة فيما 

هذا النقاش.

مناقشة المسألة-جيم

لنصوص ومثلت هذه الوثائق ابالنهوج ذات الصلةأصدرت احملكمة الوثائق التالية املتعلقة -٣٤
املعنية:املسائل جمموعة األساسية للمناقشات بشأن 

توجيهية الناظمة للعالقات بني احملكمة والوسطاء؛املبادئ ال(أ)
مدونة السلوك اخلاصة بالوسطاء؛(ب)
منوذج العقد اخلاص بالوسطاء.(ج)

وتطبيقهااعتماد المبادئ التوجيهية- ١

. واشتملت السريورة اليت ٢٠١٤آذار/مارس ١٧اعُتمدت املبادئ التوجيهية وبدأ نفاذها يف -٣٥
ادئ التوجيهية على فريق عمل داخلي ومشاورات مع حمامني خارجيني وغريهم من أفضت إىل اعتماد املب

أصحاب املصلحة، مثل املنظمات غري احلكومية العاملة يف امليدان، والدول األطراف. وكما بينته احملكمة،  
ا جتسِّ تطبَّ كانت املبادئ التوجيهية  لية فيما يتعلق د ممارسة احملكمة احلاق بالفعل قبل اعتمادها الرمسي أل

ا اضطلعت مبهمة وضع مبادئ توجيهية تشمل بنطاقها شىت وحدا ابالوسطاء. وقد بينت احملكمة أ
لكي تنظم العالقات مع الوسطاء بغية سد الثغرة يف إطارها السياسايت. فال تنطوي النصوص القانونية 

وق االستئماين للمجين عليهم. للمحكمة على ما ينظم العالقات مع الوسطاء، باستثناء الئحة الصند
ا املالية دِّ قُ قد ضمن نطاق املوارد املتوفرة، و املبادئ التوجيهيةتطبيقتعنيَّ وي إىل جلنة م تقريران بشأن تبعا

.٢٠١٣يف عام اقدتعُ تنيلالدورتيهاامليزانية واملالية يف 
لية االنتقاء، وأشكال الدعم، وتشمل املبادئ التوجيهية عددًا من املواضيع املختلفة، مثل عم-٣٦

ومسائل السالمة، والسرية. وقد نوَّهت احملكمة إىل أن الوسطاء غالباً ما ال يتقاضون أجراً وال يُدفع هلم إال 
م، وأن االستعانة بالوسطاء  .ثل لذلك أداة ناجعة التكاليف متاحة للمحكمةمتتعويض مصروفا

. وخالل راقبتهملاملبادئ التوجيهية أنشأت احملكمة آلية يقتطبمراقبةوسهرًا على حتقيق فعالية -٣٧
من خالل اجتماعات الفريق العامل املعين مراقبتهالتوجيهية ستجري املبادئتطبيقالسنتني األوليني من 

به، اجتمع الفريق الفريق الدراسيوكما أفادت احملكمة بالوسطاء، الذي يتعني أن جيتمع مرتني يف السنة.
الرصد حديثًا فقرر أن يتوىل ديوان رئيس قلم احملكمة دور املنسق فيما خيص آلية املعين بالوسطاء العامل 
عقد على أن يُ ، اليت تتكون من مجيع أجهزة احملكمة ومن األقسام ذات الصلة ضمن هذه األجهزة، الدائم

ى مراجعة لتوجيهية، سُتجر يف املبادئ اوكما يبّني .٢٠١٤يف أيلول/سبتمرب هلذه اآللية األول االجتماع
مراقبة تنفيذ املبادئ األجهزة واألقسامآحادتوىل يسريثما يتم ذلك و ،٢٠١٥مفصلة يف أيلول/سبتمرب 

.التوجيهية
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دور الوسطاء في التحقيقات الجنائية- ٢

شطته. مكتب املدَّعي العام اجلوانب املتصلة مباشرة بأن، بنيَّ العامملبادئ التوجيهيةاتقدمي بعد -٣٨
فمعرفة مكتب املدَّعي العام باحلالة املعنية على أرض الواقع قد تكون، يف املرحلة األولية من التحقيق، 

، عند اللزوم مكتب املدَّعي العامحمدودة شيئًا ما. وتقتصر وظيفة وسطاء االدِّعاء على مساعدة 
م والذين قد يكونو  مكتب على استعداد للتعاون مع نواالقتضاء، يف متييز من ميكن أن يدلوا بشهادا

ؤالء األشخاص. ومن شأن هذه األنشطة يف بعض احلاالت أن تستلزم ويف، املدَّعي العام إقامة الصلة 
دون إمكان االعتماد على الوسطاء، كما قد ميكن أن ملكتب املدَّعي العام وقتًا طائًال وأن تكون مكلفة 

مي أن يكون ره اإللزاتدبُّ لخطر، ما من شأنِ لدَّعي العام مكتب املتعرض األشخاص الذين يتواصل معهم 
ألغراض إجراء أنشطة أبداً ال ُيستعان بالوسطاء مكتب املدَّعي العام نه بدوره مكلفًا للمحكمة. فكما بيّ 

حصراً.ملكتب املدَّعي العام حتقيقية، فمسؤولية إجراء هذه األنشطة تعود 
، )٨(نغام هذا املكتب من املشكالت اليت واجهها يف قضية لوبَ ام، تعلَّ نه مكتب املدَّعي العوكما بيَّ -٣٩

يف املستقبل، مثل الفحص األمين للوسطاء، واختبارهم يف املشكالت فاعتمد تدابري لتفادي مثل هذه 
ن مرحلة مبكرة من العملية، ومراقبتهم اللصيقة، وتفادي االستعانة بآحاد الوسطاء من أجل عدد كبري مم

ذت تدابري أخرى ن يدلوا بشهادات أو أن يزوِّدوا مبعلوماتميكن أ رامية إىل ختفيف اخلطر املرتبط . واختُِّ
الت عن كثب؛ واحلد من عدد الشهود الذين يقيم الوسيط صوالرصدباالستعانة بالوسطاء، منها اإلفادة 

، هم إال مبا تلزمهم معرفتهعلى أساس االلتزام الصارم مببدأ عدم إعالملوسطاء معهم، وتوفري املعلومات ل
القسم اخلاص يف نِّنت هذه التدابري الوسطاء معهم. وقد قُـ آحادبعه وسؤال الشهود عن املنحى الذي يتّ 

. إن هذه الوثيقة، اليت تبني إجراءات العمل القياسية اليت مكتب املدعي العامياتدليل عملبالوسطاء يف 
يتبعها مكتب املدَّعي العام، وثيقة سرية.

بأن مكتب املدَّعي العام مييز بني نوعني من الوسطاء:الدراسيفريق وقد مت إعالم ال-٤٠
يف تكليفهم مكتب املدَّعي العام وهم أفراد معروفو اهلوية يرغب–الوسطاء املتعاَقد معهم (أ)

بالنيابة عن احملكمة؛ ويتقاضى هؤالء األشخاص أيضاً أجراً عن وقت عملهم؛مابعملٍ 
هم أشخاص يعرضون مساعدة احملكمة؛ وال يتقاضون إال ما و –لوسطاء املتطوعون ا(ب)

ا. يقابل النفقات اليت يتكبدو
جهة خارجية تؤدي كحتقيقية  أعمالالوسطاءه ال توكل إىلإىل أنمكتب املدَّعي العام ونوَّه-٤١

قبل إقامة الصلة رى اليت جتُ املنافع األخطار و املوازنة بنييقوم على احملتمل خدمات. فالتعاون مع الوسيط 
بتوقيعه على ا لههد عقدَ م للشخص املعين جلسة إطالعية يؤكِّ . وتنظَّ وخالل تفاعله مع احملكمة أيضاً همع

على املعنية الة احليتقاضاها الوسطاء املتعاقد معهم فتحسب على أساس ما يفيد بذلك. أما األتعاب اليت 
ألتعاب اليت تدفعها األمم املتحدة حملياً وحبسب فئة األنشطة املعنية.وجه التحديد وذلك على أساس ا

م جيب أويف إطار اسرتاتيجية اخلروج يبنيِّ -٤٢ ال يتوخوا مواصلة ن مكتب املدَّعي العام للوسطاء أ
جلسة إطالعية بشأن همعقدتُعقد للوسطاء عند انتهاء تكليفهم باملهام املعنية وال جتديد عقدهم. و 

ف مكتب املدَّعي العام استعانته بالوسيط فور اإلعراب عن أي شك بشأنه.ئل السرية. ويوقِ مسا

د احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف قضية املدَّعي العام ضاحملكمة اجلنائية الدولية، الدائرة االبتدائية األوىل، )٨(
١٤املؤرخة يف ICC-01/04-01/06، الوثيقة من النظام األساسي٧٤توماس لوبنغا دييلو. احلكم الصادر عمًال باملادة 

.٤٨٢. انظر على اخلصوص الفقرة ٤٨٤إىل ١٧٨، الفقرات ٢٠١٢آذار/مارس 
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اإلدارة الرشيدةمسائل - ٣

بينت احملكمة أنه أفعاهلم، عنالوسطاء، أو جتاهاملدنيةفيما خيص إمكانية حتمل احملكمة املسؤولية -٤٣
ا نظام من موظفيها فلن جيوز هلاأن الوسطاء ليسو بالنظر إىل م االستفادة من اآلليات اليت يقضي 

على احملكمة أمام احملاكم الوطنية ستخفق بالنظر إىل املسؤولية املدنية. مث إن دعاوى اإلداريموظفيها
ا احملكمة. بيد أن املادة  ا ٣١احلصانة القضائية اليت تتمتع  من االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصانا

يئ احمل املتعلقة’ازعات كمة، دون املساس بصالحيات اجلمعية، طرائق مناسبة لتسوية املنتقضي بأن 
شاد يف ذلك بتجربة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية يف تسوية وميكن االسرت ‘. اخلاصبالقانون

، مبا يف ذلك تسويتها عن طريق التفاوض.املتعلقة باملسؤولية املدنيةطالبات امل

والسبيل إلى المضي قدماً الفريق الدراسيمع الدول األطراف في إطار المسألة فيحثالتبا- ٤

رح زة ومفيدة طُ مناقشة مركَّ ٢٠١٤حزيران/يونيو ١٩يف اجتماعه يف الفريق الدراسيأجرى -٤٤
خالهلا الكثري من خمتلف جوانب مسألة الوسطاء. وبينت الدول األطراف اهتمامها الشديد باملسألة 

متس البلدانيف بلد منالة احلطروحة. وأعربت بعض الدول عن رأي مفاده أن االستعانة بالوسطاء يف امل
وأن اإلطار القانوين احلايل ال يهيئ أساسًا واضحًا لالستعانة بالوسطاء واالعتماد بسيادة الدولة املعنية 

ا يف إطار واليتها إمنا أنشئت لالضطالع باملهب إىل أن احملكمة عليهم. ويف هذا املنحى ذُ  هام املنوطة 
بالتعاون مع الدول األطراف عمالً بالباب التاسع من النظام األساسي. كما أعرب بعض الوفود عن قلقها 

املدَّعي العام فيما يتعلق بالوسطاء. وأشار بعض الدول الكبري بشأن الطبيعة السرية لدليل عمل مكتب 
يت جتوز احلاالت واإلجراءات الماهية وسطاء، فيما خيص األخرى إىل غموض يكتنف االستعانة بال

م فيما خيصها . ورحب بعض الدول األخرى باعتماد املبادئ التوجيهية.االستعانة 
احملكمة يف أيضاً فرصة توجيه استفسارات ملموسة إىل احملكمة، فقدمت للفريق الدراسيوسنحت -٤٥

. ومات إضافية مفيدة للدول األطرافعلطابع سري محدود عدم صلة األسئلة املطروحة مبسائل ذات 
فُأعلمت.التبعات املالية والتبعات املتعلقة بامليزانية املرتتبة على االستعانة بالوسطاءبشأن طُرح سؤالو 

ا ٢٠١٣يف تقريرها الثاين إىل جلنة امليزانية واملالية يف عام ،الدول األطراف بأن احملكمة أشارت ، إىل أ
،بالوسطاء من تكاليف إضافيةكل ما قد يرتتب على االستعانة ٢٠١٤يف إطار ميزانية عام ستستوعب 

م جب رائم ضد إقامة العدالة فيما إذا استلزمت هذه االستعانة موارد إضافية. وفيما خيص إمكان توجيه 
ات للتحقيق يف مثل نغا، وبكون الدائرة االبتدائية قد أشارت إىل أنه قد تكون هناك مربر يتعلق بقضية لوبَ 

بأن مكتب املدَّعي العام قد وظف خبرياً الفريق الدراسيهذه اجلرائم حبق بعض األشخاص، مت إعالم 
ذه  . وقد قررت املدَّعية العامة، استنادًا إىل االدِّعاءاتلكي يراجع املعلومات املتوفرة داخليًا فيما يتصل 

جلميع املعلومات ذات الصلة اليت بني يديها، أن ال حتقق رمسياً التقرير الذي أعده هذا اخلبري وإىل تقييمها 
يف هذه االدِّعاءات.

أما فيما خيص السبيل إىل املضي قدمًا فقد شدد بعض الدول األطراف على استمرار اهتمامها -٤٦
ا قالت يف الوقت نفسه  فريق الا تدرك ضرورة تبسيط عمل فريق الهاي العامل و إذا املوضوع. بيد أ

باحلوكمة وتنجيز املباحثات، حيثما كان ذلك مناسباً.الدراسي املعين

التقييم-دال

ذلك املصاعب اليت تبينالوسطاء مسألة حامسة األمهية. وقد مسألة الفريق الدراسييعترب -٤٧
نغا، حيث أفضت مشكالت متعلقة ببعض الوسطاء إىل رفض الدائرة واجهها االدِّعاء يف قضية لوبَ 

إىل اتفاق بشأن ما الفريق الدراسيؤالء الوسطاء. ومل يتوصل ية إفادات شهود كانوا على صلة االبتدائ
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. ففي حني أقر بعض الدول بأنه يتعني مكتب املدَّعي العام على الوسطاءاعتماد ينبغي التحبيذ بإذا كان 
عتبارها ممارسة جيدة من أجل على االدِّعاء يف بعض األحيان االعتماد على االستعانة بالوسطاء، با

اتفق على الفريق الدراسي، أعربت دول أخرى عن قلقها يف هذا الصدد. بيد أن النجاعة ومحاية الشهود
ذه املسألة.نز جاً متوازناً جيَِّد التوااحملكمة قتطبِّ ضرورة أن  فيما يتعلق 

مة للمبادئ التوجيهية.علماً باعتماد احملكالفريق الدراسيويف هذا السياق حييط -٤٨
إن أمهية سالمة اإلجراءات القضائية تستلزم مراقبة وافية ومستمرة لتطبيق املبادئ التوجيهية، مع -٤٩

مببدأ الفريق الدراسيمراعاة التجربة احلالية واالستنتاجات القضائية ذات الصلة باملسألة املعنية. وإذ يقر 
د على ضرورة من نظام روما األساسي، فإنه يشدِّ ٤٢من املادة١املكنون يف الفقرة،استقالل االدِّعاء

الفريق الدراسيعلى اإلشراف الوثيق على الوسطاء. ويف هذا الصدد أحاط العام سهر مكتب املدَّعي 
الفريق الدراسيثىنعلمًا بأن الوسطاء، كما اقرتحه مكتب املدَّعي العام، لن يتولوا أي مهمة حتقيقية. وأ

آلية ملراقبة تطبيق املبادئ التوجيهية.ئهانشاإلاحملكمة ى علأيضاً 
وبالنظر أيضاً ، ية مبكان فيما خيص الدول األطرافمسألة الوسطاء تظل من األمهأن وبالنظر إىل-٥٠

دعو أجهزة يفإن الفريق الدراسي إىل الشواغل اليت أعرب عنها بعض الدول األطراف خالل املناقشات، 
املستجدات اهلامة يف املستقبل، مبا يف ذلك املواظبة على إعالم الدول األطراف بإىل ة احملكمة ذات الصل

ها بشأن مسألة جاملستجدات املتصلة باإلجراءات القضائية، اليت قد تستلزم من احملكمة تعديل 
مسألة الوسطاء. وملا كان من املمكن أيضاً تقدمي هذه املعلومات خارج نطاق عملية تيسري منفصلة بشأن

التيسري. ويف هذا الصدد ينبغي التنويه أيضاً إىل أنه ميكن مهمةقفو يوصي بالفريق الدراسيالوسطاء فإن 
لتناول مسألة اً جديدتكليفاً إىل اختاذ تدابري ذات صلة يف املستقبل، أن يصدر للمكتب، إذا احتيج 
مناسباً.معنيَّ قد يُعتربالوسطاء يف أي شكل 

تالتوصيا-رابعاً 
لكي تنظر فيها:إىل اجلمعية عن طريق املكتب التوصيات التالية الفريق الدراسيم قدِّ ي-٥١

إن مجعية الدول األطراف،
ICC-ASP/9/Res.2، املنصوص عليها يف القرار الدراسيفريق اللسنة أخرى فرتة والية دمتدِّ -١

، ICC-ASP/12/Res.8وICC-ASP/11/Res.8وICC-ASP/10/Res.5واملمددة مبقتضى القرارات 
ا الرابعة عشرة بتقرير عن عملهالفريق الدراسيمن وتطلب ؛أن يعود إليها يف دور

العامل املعين بالدروس املستفادة بشأن "العالقة بني املرحلتني التمهيدية القضاة فريق بتقرير بترحِّ -٢
واصلة عملهم بشأن هذه املسألة حىت معلىالقضاة عوتشجِّ ؛"بينهماواالبتدائية واملسائل املشرتكة

؛٢٠١٥عام
ين عليهم تتطلع-٣ إىل تلقي تقرير فريق القضاة العامل املعين بالدروس املستفادة بشأن "مشاركة ا

؛٢٠١٥يف عام وجرب أضرارهم"
فاظ الوسطاء من خالل فريقها العامل املعين بالوسطاء بغية احلباالستعانة مراقبة احملكمة إىل تدعو-٤

ين عليهمعلى على سالمة اإلجراءات القضائية و  ؛حقوق ا
بشأن املستجدات اهلامة املتصلة طراف عند االقتضاءإىل احملكمة أن تعلم الدول األتطلب-٥

باالستعانة بالوسطاء، ما قد يستلزم من احملكمة تعديل املبادئ التوجيهية.
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األولالمرفق 
فيما مجموعة األولى من مجموعة المسائلالحوكمة بشأن البالفريق الدراسي المعنيتقرير 

يتعلق بمقترحات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات التي قدمتها المحكمة

مةالمقدِّ -ألف

فريق استخالص قدم الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة ("٢٠١٤شباط/فرباير ٢٨يف -١
) والقاعدة ٣(٧٦ويتضمن التقرير األول التوصيات بتعديل القاعدة . )١(لطريقوفقاً خلريطة اتقريرين ") الِعرب

اليت مت متييزها يف ("القواعد")لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات)(ب) من ا٢(١٤٤) والقاعدة ٣(١٠١
اً، مكرر ١٤٠. ويتضمن ثاين التقريرين توصية بشأن قاعدة جديدة رقمها )٢("املسائل اللغويةإطار جمموعة "

.)٣(التنظيمية"املسائلمت متييزها يف إطار جمموعة "
يف ينرير هذين التقباحلوكمة عن تقديره للمحكمة إلعدادها الفريق الدراسي املعينوقد أعرب -٢

قبل وقت ليس بالقليل من اآلجال املنصوص عليها يف خريطة الطريق.بل الوقت املناسب، 
مبمثلي احملكمة عدة الفريق الدراسيالتقى أعضاء ٢٠١٤وبني شباط/فرباير وأيلول/سبتمرب -٣

مرات، بصورة رمسية وبصورة غري رمسية، إلعراب كل من اجلانبني عن آرائه ونشدان توضيحات. وإثر هذه 
أن حييل للفريق الدراسياملناقشات أعدت احملكمة صيغًا معدلة من تقاريرها. ووفقًا حلريطة الطريق ينبغي 

ل املعين بالتعديالت الصيغة النهائية لتوصياته فيما يتعلق مبقرتحات تعديالت القواعد إىل الفريق العام
اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وذلك عند اإلمكان قبل ستني يوماً من انعقاد دورة اجلمعية التالية.

)(ب)٢(١٤٤والقاعدة ) ٣(١٠١) والقاعدة ٣(٧٦مقترحات تعديل القواعد -باء

) أن يتيح للمحكمة اإلذن بإجراء ترمجات ٣(٧٦املقرتح إدخاله على القاعدة من شأن التعديل-٤
حبقوق املتهمني. وجييز التعديل املقرتح إدخاله على إجراؤها س ، عندما ال ميشهود اإلثباتجزئية إلفادات 

اإجراؤهس جزئية لقرارات احملكمة، عندما ال مي(ب) للمحكمة اإلذن بإجراء ترمجات )٢(١٤٤القاعدة 
) للمحكمة إرجاء بدء احتساب ٣(١٠١حبقوق املتهمني. وجييز التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة 

ا. اآلجال املتعلقة ببعض القرارات حىت اإلخطار برتمجا
ِعّد استجابة ) أُ ٣(٧٦أن التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة للفريق الدراسيوبينت احملكمة -٥

أمر صعب املراس ويفضي إىل حاالت اإلثباتمجات الكاملة إلفادات شهود لظروف ثبت فيها أن الرت 
يتوافق شهود اإلثباتتأخري طائل يف إجراءات احملكمة. ورأت احملكمة أن إجراء ترمجات جزئية إلفادات 

تالرتمجامنيلزممبا[...] يستعنيأنللمتهم احلق يف "اليت تنص على أن)(و)،١)(٦٧متاماً مع املادة (
[املتهم] "أن حياكم جيبه) اليت تنص على أنج)(١)(٦٧، واملادة ("اإلنصافمقتضياتالستيفاء[...]

، املرفق األول.ICC-ASP/12/37الوثيقة )١(
.ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة )٢(
ملرجع اآلنف الذكر.ا)٣(
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دون أي تأخري ال موجب له". وبناء على ذلك قالت احملكمة إن من شأن التعديل املقرتح أن يتيح للدوائر 
.)٤(إلنصاف واعتبارات السرعةمزيداً من املرونة عند اختاذها القرارات على حنو يوازن بني اعتبارات ا

)(ب) تأتى عن ٢(١٤٤أن التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة للفريق الدراسيوبينت احملكمة -٦
تأذن بإجراء ترمجات جزئية لبعض القرارات. وعلى الرغم غموض فيما إذا كان جيوز للدوائر االبتدائية أن 

دة باعتبارها جتيز إجراء مثل هذه الرتمجات اجلزئية فقد من أن إحدى الدوائر االبتدائية فسرت هذه القاع
ل خاضعاً ظيسل النص املعدَّ ح يف هذا الشأن. وأكدت احملكمة أنزيد من الوضو املرأت احملكمة أنه يلزم 

.)٥()(و)١(٦٧للضمانات اليت تنص عليها املادة 
استجابة دّ عِ ) أُ ٣(١٠١ادة املأن التعديل املقرتح إدخاله على للفريق الدراسيوبينت احملكمة -٧

ملمارسة الدوائر يف قضايا خمصوصة إذ مددت اآلجال عندما رأت أن من الضروري ترمجة بعض القرارات. 
وعليه فإن من شأن التعديل املقرتح أن يبني أنه جيوز للدوائر أن تأمر بأن يبدأ احتساب تاريخ اآلجال 

ارات.مجة بعض القر رت ذات الصلة عندما يتم اإلخطار ب
طرحت الوفود عددًا من املسائل. وحبث الفريق الدراسيوخالل املناقشة اليت جرت يف إطار -٨

من نظام روما ٦٧املبينة يف املادة فيما إذا كانت التعديالت املقرتحة متس حبقوق املتهمني الفريق الدراسي
ن يوفر له من الرتمجات جماناً )(و) على أن للمتهم احلق يف أ١(٦٧األساسي. فعلى اخلصوص تنص املادة 

شهود بصيغتها احلالية على أن إفادات ) ٣(٧٦"ما يلزم" الستيفاء مقتضيات اإلنصاف. وتنص القاعدة 
ا جيداً. اإلثبات وأعرب بعض الوفود عن شواغل جدية جيب أن ترتجم إىل لغة يفهمها املتهم ويتكلم 

) فريد يف صرامته. وقالت احملكمة إن التعديل ٣(٧٦القاعدةيف دأن املعيار احلايل احملدَّ بانطالقاً من العلم
الفريق رئيس وقدم). ٣(٧٦والقاعدة نشد به حتقيق االنسجام بني نظام روما األساسي املقرتح إمنا يُ 

ظ فيها أن بشأن هذه املسألة، ويالحَ تقصياتهالتقرير) تبنيِّ ا]ذاألول هلتذييل[ال(انظر ورقةالدراسي
ما ملعاهدات ال ينص على شيء بشأن نطاق حق املتهم يف الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية وأنه قانون ا

، اإلثباتشهاداتترتجم مجيع الوثائق، أو معيار قانوين دويل أو إقليمي يقضي بوجوب أن اجتهاد أومن
إىل بعض الفريق الدراسياية القرارات، ترمجة كاملة بغية محاية حقوق املتهمني. واسرتعى أحد الوفود عنأو

الصادر عن االحتاد األورويب. وأعِرب عن رأي مفاده أن ٢٠١٠/٦٤القانونية، مثل التوجيه الصكوك 
االجتهاد القضائي ميكن أن يؤوَّل على حنو يدعم املوقف املعاكس.

ملتهم يف اعلى حساب حق سريعةز على عقد حماكمة عِرب عن شاغل مفاده أن املقرتحات تركِّ وأُ -٩
)٦(احملاكمة العادلة. فنظام روما األساسي ينص على أن للمتهم احلق يف "أن تكون احملاكمة [...] نزيهة"

أن االنتظار إلجراء ترمجات  . ورأت احملكمة وبعض الوفود )٧(ويف "أن حياكم دون أي تأخري ال موجب له"
حق املتهم يف اً قوِّضم، باإلنصافكمة احملا من اّتصافإىل حد ينالمفرطاً كاملة قد يسبب تأخريًا 

والسريعة. وعلى العكس من ذلك نوَّه بعض الوفود إىل أنه جيب أن تكون للمتهم معرفة  العادلةاحملاكمة 
إال كاملة بالقضية حىت يتسىن له الدفاع يف الدعوى املقامة عليه، وأنه ال ميكن استيفاء هذا املتطلب

لة. وقال بعض الوفود بأن االعتبارات املتعلقة بامليزانية وباملوارد البشرية كامبرتمجة إفادات الشهود ترمجة
فيما يتعلق بتعديل اإلطار القانوين احلايل إذ يتعلق األمر حبقوق اإلنسان ينبغي أال تكون هي املعيار 

وباحملاكمة حبسب األصول.

موعة األوىل من جمموعات املسائل اليت يتناوهلا الفريق العامل املعين باحلوكمة: تسريع اإلجراءات اجلنائية، توصية )٤( ا
)(ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٢(١٤٤) واملادة ٣(١٠١) واملادة ٣(٧٦بشأن مقرتح يقضي بتعديل املادة 

نف الذكر.املرجع اآل)٥(
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.٦٧املادة )٦(
)(ج) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.١(٦٧املادة )٧(
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سترتجم من ن ماهية األجزاء اليتق للبّت بشأِلب املزيد من الوضوح بشأن املعيار الذي سيطبَّ وطُ -١٠
إلقليمية، تضمنت . وسيقت أمثلة من السوابق القانونية الدولية واأو من القراراتشهود اإلثباتإفادات 

إشارات إىل "املواد السديدة"، و"النقاط األساسية"، و"ما يلزم لكي يكون املتهم على معرفة بالدعوى 
، وإن على القضاة املنتخبني اً حبتاً قضائياً لقرار يف هذا الشأن طابعاملقامة عليه". وقال ممثل احملكمة إن ل

لوفود مبا أبدته من واجب البّت بشأن متطلبات اإلنصاف واحلفاظ على حقوق الدفاع. ومتسكت بعض ا
سديد وما هو ليس بسديد ألغراض ن الدفاع، وحده، هو من ميكن أن حيدد ما هوشواغل وقالت إ
.وىالدعاسرتاتيجيته يف 

عِرب عن رأي آخر مفاده أن التعديالت املقرتحة ميكن أن تزيد من عبء التكاليف اليت وأُ -١١
يتحملها الدفاع. فحاليًا تدفع احملكمة تكاليف خدمات الرتمجة. فإذا حدث أن اعُتمدت املقرتحات، 

شهود اإلثباتدات وأمرت احملكمة بإجراء ترمجات جزئية، فإن احملكمة لن تعود ملزمة برتمجة أجزاء إفا
ترمجات  علىحصولهالقرارات اليت تقع خارج نطاق األمر املعين. فإذا ظل الدفاع يرى أن من الضروري أو

كاملة لبعض الوثائق، بصرف النظر عن خلوص احملكمة إىل أن الرتمجات اجلزئية تفي مبتطلبات اإلنصاف 
. كما إن املعنيةفع بنفسه تكاليف اخلدمات)(و)، فإنه سيتعني على الدفاع أن يد١(٦٧عمًال باملادة

لذلك تبعة أخرى تتمثل يف أنه سيكون بوسع احملكمة أن تأمر مبواصلة اإلجراءات دون االضطرار إىل 
إرجاء اجللسات حىت إجناز الرتمجات املعنية.

األساسي ِلص إىل أن املقرتح يتوافق مع نظام روما وأخريًا أعِرب عن رأي مفاده أنه حىت إذا خُ -١٢
مقرتحات التعديل الثالثة ستفضي إىل تسريع اإلجراءات، ألن قرارات احملكمة أن متامًا البنيِّ فليس من 

)(د) من النظام ١(٨٢ستئناف عمًال باملادةجزاء اليت ترتَجم قد خيضع لالبشأن اإلنصاف يف اختيار األ
، الفريق الدراسيتقاضي يناقض والية ن تسبيب املزيد من الألاألساسي. وأعربت بعض الوفود عن قلقها 

يف اعلى خطر الطعن االستئنايف فيهانطوي جبوهرهتةتشريعيالتتعديالالكلبينما قالت وفود أخرى إن  
مباشرة بغية توضيح القانون، وإن ذلك ليس يف حد ذاته سببًا لرفض ااملدى القصري بعد اعتماده

املقرتحات املعنية.

مكرراً ١٤٠اعدة اقتراح اعتماد الق-جيم

،بسبب املرضإذا غاب أحد قضاة الدائرة االبتدائيةمكررًا على أنه ١٤٠تنص القاعدة -١٣
، فيجوز لباقي قضاة الدائرة أن يواصلوا النظر يف القضية الستكمال وملحةمباغتة ألسباب أخرى أو

لعدالة وأن يوافق عليها نة، شريطة أن تكون هذه املواصلة يف مصلحة ااملداوالت بشأن مسألة معيَّ 
األطراف.

املقرتحة منح الدائرة االبتدائية قدرًا من املرونة اجلديدة نَشد بالقاعدة وقد بينت احملكمة أنه يُ -١٤
. ونوَّهت احملكمة إىل أن القاعدة املقرتحة أتت رداً على مرتقبةغري استثنائية ملواجهة تغيب قاض لظروف 

لقضاة مؤقتًا فأفضى غيابه إىل حاالت تأخري يف إجراءات احملكمة. حاالت عدة غاب فيها واحد من ا
ن صيغتها إو وقالت احملكمة إن من شأن القاعدة املقرتحة أن تسهم يف جناعة تدبر عمل الدوائر االبتدائية 

.)٨(د على الطابع االستثنائي هلذا التدبري وتويل االعتبار الواجب حلقوق املتهمتشدِّ 
توافق التعديل املقرتح مع نص وروح نظام روما مدى فود عن شواغل بشأن أعرب بعض الو و -١٥

)، ورأت أنه إذا كان تسريع احملاكمة شاغالً ١(٧٤واملادة ‘ ٢’)(ب)٢(٣٩سّيما املادة األساسي، وال
)(أ)، اليت جتيز للدوائر ٣(٦٤نظام روما األساسي. ورأت احملكمة أن املادة صون سالمةمركزيًا فيجب 

موعة: باحلوكمةاملعينالدراسيالفريق)٨( القواعديفقاعدةباستحداثتوصية: اجلنائيةاإلجراءاتتسريع: األوىلا
.مؤقتاً غياباً القضاةأحدغياب: مكرراً ١٤٠القاعدةهياإلثباتوقواعدجرائيةاإل
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مناسبًا لتسهيل سري اإلجراءات على ائية أن تعتمد بعد التداول مع األطراف من اإلجراءات ما تراه االبتد
تضاربما قد يقوم من )(ب) مزيلةً ٢(٣٩حنو منصف وسريع، ميكن أن توفق بني القاعدة املقرتحة واملادة 

ا شىت وحدات احملكمة الحظت وِّه إىل أن أقلية من املشاركني يف املشاورات اليت مشلت بنطاقهبينهما. ونُـ 
سيكون له قيمة إضافية حمدودة وتساءلت عما إذا كان أنه على ضوء التطبيق االستثنائي للتعديل املقرتح 

يستحق متابعة طرحه.
معه قد يستلزم تبنيُّ ما إذا كان املقرتح متوافقاً مع النظام األساسي أو ليس متوافقاً ولوحظ أن تبنيُّ -١٦

عبارة "مرحلة رًا املقرتحة، نفس معىن مكرَّ ١٤٠"، الواردة يف القاعدة /استماعبارة "جلسةعلما إذا كان
عِرب عن رأي مفاده أن التفسري احلريف الصارم من نظام روما األساسي. وأُ ٧٤احملاكمة" الواردة يف املادة 

عِرب عن رأي تناقض. وأُ ميكن أن يفضي إىل اخللوص إىل أنه ما من معًىن مواٍز، وأنه بالتايل ليس هناك 
عبارة "مرحلة احملاكمة" مبوجب هلا نفس معىن على أن" /استماععبارة "جلسةميكن تفسري هآخر مفاده أن

ينزع إىل فإن من شأن مقرتح التعديل أن الذكر خري نظام روما األساسي. وإذا صح هذا الرأي األ
. كما مت التذكري بأن املادة متفرع عنهريع استحداث استثناء من نظام روما األساسي من خالل تعديل تش

من نظام روما ١٢٢تعديله على حنو أسهل مبوجب املادة جيوزليست نصًا ذا طابع مؤسسي حبت ٧٤
األساسي.

د يف اإلطار القانوين على الرغم مفهوم "مصلحة العدالة"، غري احملدَّ وأعِرب أيضًا عن القلق بشأن -١٧
ورة اختاذ القرارات يف مجيع املواضع من نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية من كونه نصًا أساسيًا لسري 

ها مصطلح فين، فينبغي بالتايل أن ن تلك ليست عبارة عادية أو بسيطة، لكنإوقواعد اإلثبات. وقيل أيضاً 
فسَّر على هذا األساس.ت

ح ميكن أن يفضي إىل وضع يتعذر فيه عِرب عن رأي مفاده أن املقرت رِح أيضًا مبدأ الفورية، فأُ وطُ -١٨
على القاضي، بسبب غيابه، أن ينخرط يف تناول األدلة، أو أن يتواصل مع األطراف واملشاركني يف 

صالحياته من قبيل استجواب الشهود. ولوحظ يف هذا الرأي أن تقليص بعض اإلجراءات، أو أن ميارس 
. فالحظت احملكمة أن اإلجراءات يف عته الوجدانيةقنايقوِّض القاضي على التفاعل مع الشهود قدقدرة 

ا شأن حماضر الشهادات، ستتاح لكل  قاعة احملكمة تسجَّل مسعيًا وبصرياً، وأن التسجيالت املعنية، شأ
ا دائرة االستئناف، خلصت إىل أنهمبا فيهقاض قد يغيب مؤقتاً. كما الحظت احملكمة أن شىت الدوائر، 

بواسطة التكنولوجيا وجودهم مادي خمتلف عن مكان ات الشهود يف مكان أن تتلقى إفادهلا جيوز
وأن تقيِّم مصداقيته.وحركاته وسكناتهالشاهد هيئةالفيديوية، اليت تتيح هلا معاينة 

وضيح الظروف َشد به املزيد من تنْ املناقشات الرمسية وغري الرمسية، اقرتح أحد الوفود تعديًال يُـ وبعد-١٩
َرز التعديالت املقرتح إدخاهلا على النص بوضع بْـ لقضاة مؤقتاً عن احملاكمة (تُـ اغيب أحد ها أن يفيجيوزاليت 

خط حتتها):
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتاً ر مكرَّ ١٤٠القاعدة

شخصيةألسبابأواملرضبسببجلسة،أييفاحلضورالقضاةأحدعلىتعذرإذا
مواصلةاالستثناء،سبيلعلىيقررا،أناملتبقينيالدائرةضييلقايجوزفوملحة،مباغتةأخرى
وميكنفيهاُشرِعقدكانبعينهامسألةيفالنظرإمتامبقصدالقاضيذلكغيابيفالدعوىمساع
:أنشريطةوجيزة،مدةيففيهاالبت

الغائب،قاضيالمعالتشاورتعذرإذااملتبقيانالدائرةقاضيايطمئنأوالدائرة،تطمئن) أ(
من ، كأن يستلزمه صون أدلة العدالةمصلحةيفالزم ألسباب قاهرة التدبريهذاأنإىل 

ا أن  ؛تتعرض للخطرأن و أتضيع بدونهشأ
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الدعوىمساعجلسات ياباً مؤقتاً عن ال يكون سبق لكل من القاضيني الباقيني أن غاب غ) ب(
املعنية؛

على كلبواسطة التسجيل الفيديوي واحملاضر الع للقاضي الغائب فرصة االطّ حتتا (ج)
يف غيابه؛تعقداإلجراءات اليت 

.التدبريهذاعلىاألطرافتوافق)د(
الفريق ه، فاتُِّفق على أنه ينبغي أن ينظر فيالنص املعدَّل على هذا النحووجرى تباحث يف شأن -٢٠

العامل املعين بالتعديالت، إىل جانب نص احملكمة.
التعديالت املقرتحة، مع ما أعربت عنه الوفود من آراء متنوعة تنوعاً واسع حييل الفريق الدراسيإن-٢١

النطاق، إىل الفريق العامل املعين بالتعديالت.
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األولالتذييل
) والقاعدة ٣(٧٦تعديالت القاعدة :ورقة من رئيس الفريق العامل المعني بالحوكمة

ايير قانونية دولية ذات صلةمع:)(ب)٢(١٤٤) والقاعدة ٣(١٠١

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان-ألف

رأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مرات كثرية أنه ال ضرورة لرتمجة كل وثيقة من وثائق احملكمة -١
، قضت هذه احملكمة )١(لويديكي وبلقاسم وكوك ضد أملانياترمجة كاملة لضمان عدالة احملكمة. ففي قضية 

عادلة". كمةا حمبيفهمها لكي حيظى حىتن للمتهم احلق يف ترمجة الوثائق عندما تكون "ضرروية له أب
.)٢(وقد أكدت احملكمة هذا املعيار يف اجتهادات قضائية الحقة

، مل جتد احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان انتهاكًا لالتفاقية كي ضد النمساسنز كماويف قضية -٢
ام، وإفادات الشهود، ومضامني الوثائق عريضةيع النقاط األساسية من طاملا متت ترمجة "مج ليت اليت تُ اال

". كما إن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أنكرت بصريح العبارة تعليلهيف احملكمة، ونص احلكم مبا فيه 
و "متكني املدَّعى عليه من حق متهم يف ترمجة مجيع الوثائق أو األدلة الكتابية قائلة إن املراد من الرتمجات ه

املعرفة بالدعوى املرفوعة عليه ومن الدفاع عن نفسه، وذلك على وجه التحديد باستطاعته أن يطرح على 
احملكمة روايته لألحداث".

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ، قضت وقضية إردم ضد أملانيا)٣(قضية جمهول ضد النمساويف -٣
ىل حقوق املتهم وحقوق الدفاع كل على حدة، أي أنه ال جيب ترمجة الوثائق إال بأنه جيب أن ال يُنظر إ

يف هذه القضاياليس أيضًا أنه احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل لغة يفهمها املتهم أو حماميه. ورأت 
.ائق احملكمةمن حق عام يف ترمجة مجيع وث

بقةالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السا-باء

رأت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف مناسبات عديدة أن احلق يف ترمجة الوثائق -٤
وقضية )٥(تشارادِ وقضية املدَّعي العام ضد ك)٤(ضد توليمريقضية املدَّعي العام ليس بال حدود. ففي 

املواد ’لغة يفهمها املتهم ال يشمل إال ِضي بأن االلتزام بتوفري ترمجات إىلقُ )٦(اكياملدَّعي العام ضد برال
.احلالةحبسبوأن البّت يف ماهية الرتمجات الضرورية ينبغي أن جيري ‘ السديدة

.٤٨)، الفقرة ١٩٧٨)، (7132/75و6877/75و6210/73قضية لويديكي وبلقاسم وكوك ضد أملانيا ()١(
؛ قضية٢٠٠٥)، 18912/03قضية حسني ضد إيطاليا (؛١٩٨٩)، 9783/82مازنسكي ضد النمسا (اكقضية  )٢(
.٢٠١٠)، قرار بشأن املقبولية، 13205/07لو ضد السويد (ا؛ قضية دي٢٠٠٦)، 18114/02رمي ضد إيطاليا (هِ 
.)38321/97(قضية إردم ضد أملانيا؛)6185/73(قضية جمهول ضد النمسا)٣(
كانون ١١لقرار الشفوي الصادر عن قاضي الدائرة التمهيدية يف يف دعوى االستئناف التمهيدي لقرار)٤(

.١٥، الفقرة ٢٠٠٨آذار/مارس ٢٨، IT-05-88/2-AR73.1، ٢٠٠٧األول/ديسمرب 
ن املتهم يفهم القضاء بأاالّدعاءبقرار يف دعوى االستئناف التمهيدي لقرار الدائرة االبتدائية بشأن طل)٥(

.١٨و٢، الفقرتان ٢٠٠٩حزيران/يونيو ٤، IT-95-5/18-Ar73.3ليزية، اإلنك
.١٦إىل ١٤، الفقرات ٢٠١٤حزيران/يونيو ٢٧، IT-04-74-Aوقف اإلجراءات، برالياكشأن طلب قرار ب)٦(
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بعدم ترمجة يقضينح اإلذن باستئناف قرار مل ميُ )٧(تش وآخرينية املدَّعي العام ضد بوبوفِ قضويف -٥
ن ذلك بتذكري القاضي بأن املدَّعي العام عرض حتديد احملاضر إىل اللغة البوسنية/الكرواتية/الصربية واقرت 

ا أن تفضي إىل  األدلة املباشرة اليت تربط بني املتهمني واجلرائم، وأن ترمجة الوثائق ذات الصلة "من شأ
من شأنه أن يتعارض مع حق املتهم يف حماكمة سريعة وأن يضر مبصاحل يف اإلجراءات، ما طائلتأخري 

العدالة".
الدائرة االبتدائية إىل أنه ما من حق نوهَّت)٨(تشمارتينوفِ تش و يلِ تيية املدَّعي العام ضد نالقضويف -٦

صريح يف تلقي مجيع الوثائق بلغة يفهمها املتهم بل يقتصر احلق املعين على ترمجة األدلة اليت تشكل أساس 
بّت الدائرة يف التهم املوجهة إىل املتهم.

ضي قُ )١٠(قضية املدَّعي العام ضد ليوبيِستشو)٩(وآخرينام ضد دياللِتشقضية املدَّعي العيف و -٧
قت والو لغة يفهمها املتهم والعبء الكبري من حيث التكاليفبني احلق يف استالم الوثائق باً بأن مثة توازن

الالزمني لتوفري هذه الرتمجات، وأن احلق يف حماكمة سريعة قد يتضرر من جراء هذا العبء.
أمر قاضي دائرة االستئناف التمهيدي بأن )١١(كا وآخرينشفو كْ ا قضية املدَّعي العام ضد يف و -٨

من الوثائقع يف املستقبلد و يقد ما رتجم أيضًا كل يترتجم مجيع الوثائق املتصلة مباشرة باستئنافه، وأن 
على الوثائق املتصلة ملتهمر القاضي احلق يف استالم وثائق يفهمها اصَ تصلة باستئنافه احلايل. فهنا قَ امل

ة املنظور فيها على وجه التحديد، ومل ُيستحدث أي حق عام يف استالم ترمجات للوثائق.باملسأل

االتحاد األفريقي-جيم

مبادئ االحتاد األفريقي وتوجيهاته بشأن احلق يف حماكمة عادلة ويف مساعدة قانونية يف أفريقيا إن -٩
احلصول على ترمجات للوثائق الالزمة لفهم اإلجراءات أو للمساعدة أن للمتهم احلق يفعلى أيضًا تنص 

.)١٢(يف حتضري الدفاع

االتحاد األوروبي-دال

٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر ٢٠بـاملؤرخ ) EU/2010/64(٢٠١٠/٦٤إن توجيه االحتاد األورويب -١٠
على أنه جيب ترمجة الوثائق ينصبشأن احلق يف الرتمجة الشفوية والتحريرية يف اإلجراءات اجلنائية 

. ويضاف إىل ذلك )١٣("األساسية لضمان متكنهم من ممارسة حقهم يف الدفاع وصون عدالة اإلجراءات"

أن قرار بشأن طلب الدفاع املشرتك الرامي إىل تصديق قرار الدائرة االبتدائية بشأن طلب الدفاع املشرتك الرامي إىل )٧(
ضر باللغة البوسنية/الكرواتية/الصربية لإلجراءات يف قضيتني الدائرة االبتدائية رئيس قلم احملكمة بتزويد الدفاع مبحاتأمر

.٢٠٠٦آذار/مارس ٢٣، IT-05-88-PTسابقتني نظرت فيهما احملكمة الدولية، 
.٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر ١٨، IT-98-34القرار بشأن طلب الدفاع املتعلق برتمجة مجيع الوثائق، )٨(
.١٩٩٦أيلول/سبتمرب ٢٥، IT-96-21-T، صول على الوثائق يف لغة املتهم احلقرار بشأن طلب حمامي الدفاع )٩(
.٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠، T-00-41-PTبرتمجة مجيع الوثائق، شأن طلب الدفاع قرار ب)١٠(
تشرين٣، IT-98-30/1-Aقرار بشأن طلب زوران زجييك ترمجة الوثائق املتصلة بدعوى االستئناف اليت رفعها، )١١(

.٢٠٠٢األول/أكتوبر 
)(د).٤القسم نون()١٢(
).١(٣، املادة EU/2010/64التوجيه)١٣(
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األساسية من مقاطع ليست ذات صلة مبعرفة املتهم برتمجة ما تتضمنه الوثائق يقضي أنه ما من متطلب 
.)١٤(باحلجج املسوقة ضده

لجنة حقوق اإلنسان-هاء

‘ الشفوية’قوق اإلنسان على أن الرتمجات األمم املتحدة املعنية حبللجنة ٣٢ينص التعليق العام -١١
ترمجان أو حمامي دفاع، ميكن أن تكون كافية لضمان حق املتهم يف احلصول يوفرهالبعض الوثائق، اليت 

.)١٥(ال ميس ذلك حبقوق املتهمن شريطة أللوثائق،على ترمجات 

والتعاون في أوروبامنظمة األمن-واو

قوق املتعلقة باحل،النصوص القانونية املختارة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبايف جمموعة يـَُقّر أيضاً -١٢
بأن احلق يف احلصول على ترمجات للوثائق ليس بال حدود، وأنه ما من حق الدولية يف احملاكمة العادلة،

ابيف التعبري عما يريدونمعام للمجين عليه .)١٦(اللغة اليت خيتارو

منظمة العفو الدولية-زاي

إىل أن احلق يف احلصول على ينوِّه الصادر عن منظمة العفو الدولية احملاكمة العادلة دليل إن -١٣
أنه إذا هو ينص على أعاله. و د االجتهاد القضائي املبنيَّ ترمجات للوثائق جمانًا ليس بال حدود، وجيسِّ 

ترمجة نص ما فينبغي له أن يوجه طلبًا بذلك إىل احملكمة املعنية. وينبغي أن تكون احتاج املتهم إىل
.)١٧(خاضعة لالستئنافالقرارات القاضية برفض طلب الرتمجة 

).٤(٣املرجع اآلنف الذكر، املادة )١٤(
احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة، - ١٤، املادة ٣٢التعليق العام رقم )١٥(

CCPR/C/GC/32 ،وثيقة ٤٥١/١٩٩١ظر أيضًا قضية هاروارد ضد النرويج، البالغ ؛ ان٢٠٠٧آب/أغسطس ٢٣ ،
.٥- ٩، الفقرة ١٩٩٤، CCPR/C/51/D/451/1991األمم املتحدة 

): OSCEالتابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا () ODIHR(مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان )١٦(
)، Legal Digest of International Fair Trial Rightsة العادلة (نصوص قانونية خمتارة للحقوق الدولية يف احملاكم

.156و155، الصفحتان 2012
.٣- ٢٣، القسم ٢٠١٤منظمة العفو الدولية: دليل احملاكمة العادلة، الطبعة الثانية، )١٧(
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التذييل الثاني
الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة: توصية باستحداث قاعدة في القواعد 

مكرَّراً: غياب أحد القضاة غياباً ١٤٠اإلجرائية وقواعد اإلثبات هي القاعدة
مؤقتاً 

امللخَّص العام
يقدم هذا التقرير توصية بشأن مقرتح يدعو إىل استحداث قاعدة يف القواعد اإلجرائية وقواعد 

مكرَّراً اليت تتعلق باإلجراءات اليت يتعني أن تُتبع عند غياب أحد ١٤٠هي القاعدة “) القواعد(”اإلثبات 
موعة قضاة الدائرة موعة الفرعية الثانية املنبثقة عن ا االبتدائية غيابًا مؤقتاً. وخيتص التعديل املقرتح با

األوىل (املسائل التنظيمية)، على النحو املرفق بتقرير احملكمة األول عن الدروس املستفادة املوجه إىل الفريق 
.)١(٢٠١٢الدراسي يف تشرين األول/أكتوبر 

النظام (”من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ‘ ٢’(ب))٢(٣٩وتنص املادة 
وتنص املادة “. يقوم ثالثة قضاة من الشعبة االبتدائية مبهام الدائرة االبتدائية”على أن “) األساسي

حيضر مجيع قضاة الدائرة االبتدائية كل مرحلة من مراحل احملاكمة ”) من النظام األساسي على أن ١(٧٤
موطوال مداو  “.ال

وينص التعديل املقرتح على أنه إذا تعذر على أحد قضاة الدائرة االبتدائية حضور أي جلسة 
بسبب املرض أو ألسباب شخصية أخرى مباغتة وملحة، جيوز أن تقرر الدائرة، أو القاضيان املتبقيان إذا 

للنظر يف مسألة بعينها  تعذر التشاور مع القاضي الغائب، مواصلة اجللسة يف غياب ذلك القاضي إمتاماً 
كان قد ُشرع فيها وميكن البت فيها يف مدة وجيزة، شريطة أن يطمئن قاضيا الدائرة االبتدائية املتبقيان أن 
ذلك اإلجراء يف مصلحة العدالة وأن توافق األطراف على هذا التدبري. وإذا مل يطمئن القاضيان املتبقيان 

لة مساع الدعوى، جيوز هلما، مبوافقة األطراف، قضاء األمور اليت أن مصلحة العدالة تقتضي أن يقررا مواص
يطمئنان أن مصلحة العدالة تستدعي أن يُبت فيها رغم غياب ذلك القاضي، وأن يؤجال بعدئذ 

اإلجراءات ريثما يعود القاضي الغائب.
غتة واالستثنائية اليت ويُقدَّر أن التعديل املقرتح يتيح قدراً من املرونة يف التصرف حيال الظروف املبا

قد تطرأ أثناء احملاكمة. وإذا اعُتِمد هذا التعديل، فإنه سيتيح مواصلة اإلجراءات يف احلاالت اليت يغيب 
فيها أحد القضاة غيابًا مؤقتاً، ويصون يف الوقت ذاته حقوق املتهم ويراعي مصلحة العدالة على النحو 

مكرَّرًا اجلديدة بالتشاور مع اجلهات املعنية ١٤٠ة القاعدة املنشود. وأُعِّد االقرتاح الداعي إىل إضاف
الرئيسية. وُجيدر أن ُيشار إىل أن اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية قد اعتمدت نص هذه 

القاعدة.

المقدمة-أوال 

ا التقرير عمالً هذ“) فريق الدروس املستفادة(”يُقدِّم الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة -١
اليت “) خارطة الطريق(”خبارطة الطريق املتعلقة باستعراض اإلجراءات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية 

..ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة )١(
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وبصيغتها املعدلة يف ٢٠١٢يف تشرين الثاين/نوفمرب “) اجلمعية(”صدَّقت عليها مجعية الدول األطراف 
املستفادة مبوجب خارطة الطريق لتدارس . وقد أنشئ فريق الدروس)٢(٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

وتقضي خارطة “). القواعد(”التوصيات املتعلقة مبقرتحات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 
الطريق بأن يقدِّم فريق الدروس املستفادة توصيات بشأن مقرتحات تعديل القواعد اليت حتظى بتأييد مخسة 

واللجنة االستشارية املعنية )٣(“)الفريق الدراسي(”ي املعين باحلوكمة قضاة على األقل إىل الفريق الدراس
.)٤(“)اللجنة االستشارية(”بالنصوص القانونية 

إىل الفريق الدراسي يف “) التقرير األول(”وقدمت احملكمة تقريرها األول عن الدروس املستفادة -٢
جمموعة فرعية رُئي أن ٢٤ألول تسع جمموعات و. ويُورِد املرفق بالتقرير ا)٥(٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر 

تُناقش وبياناً وجيزاً هلا، ابتغاًء لتسريع اإلجراءات وجتويدها.
، اجتمع فريق الدروس ٢٠١٢وبعد تصديق اجلمعية على خارطة الطريق، يف تشرين الثاين/نوفمرب -٣

موعات التسع وقرر، استنادًا إىل التجربة القض ائية للمحكمة يف تلك املرحلة، أن املستفادة لتدارس ا
موعات، أال وهي  العالقة بني املرحلتني ”؛ و“املرحلة التمهيدية”يصب اهتمامه على ثالٍث من ا

ويف تقرير احملكمة الثاين إىل اجلمعية، “. مقر احملكمة”؛ و“التمهيدية واالبتدائية واملسائل املشرتكة بينهما
فريق الدروس املستفادة إىل أنه وسَّع نطاق اهتمامه ليشمل ، أشار٢٠١٣آب/أغسطس ١٦املؤرخ يف 

.)٦(“املسائل اللغوية”دراسة مسائل الرتمجة يف إطار جمموعة 
موعة الفرعية “. املسائل التنظيمية”ويتناول هذا التقرير تعديًال حمتمًال يتصل مبجموعة -٤ وتُعىن ا

موعة مبسألة غياب أحد القضا ة أو استبداله وتوعز مبناقشة احتمال عقد جلسات الثانية من هذه ا
الدوائر مؤقتًا بقاضيني فقط لفرتة زمنية حمدودة (مثًال يف حالة مرض أحد القضاة أو غيابه بغتة بصفة 

مؤقتة). ويسر فريق الدروس املستفادة أن يقدم اقرتاحاً بتعديل القواعد حبيث تتضمن:
غياباً مؤقتاً : غياب أحد القضاةمكرَّراً ١٤٠القاعدة 

ويرى فريق الدروس املستفادة أن التعديل املقرتح ُيضفي قدرًا من املرونة يف التعامل مع الظروف -٥
املباغتة واالستثنائية اليت قد تطرأ أثناء احملاكمة وأن اعتماده سيسهم يف تدبُّر عمل الدوائر تدبرًا ناجعاً يف 

بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة، الوثيقة . وأُرِفقت خارطة الطريقICC-ASP/11/Res.8الوثيقة )٢(
ICC/ASP/11/31 ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧يف “ خارطة الطريق املنقحة”. وصدَّقت مجعية الدول األطراف على .

.ICC-ASP/12/Res.8الوثيقة 
). ICC-ASP/9/Res.2(الوثيقة ٢٠١٠أنشئ بقرار أصدرته مجعية الدول األطراف يف كانون األول/ديسمرب )٣(

موعة األوىل: تسريع اإلجراءات اجلنائية، ٢٠١٢وتقرر، يف آذار/مارس  ، تنظيم عمل الفريق الدراسي يف جمموعتني، مها: ا
ا. الوثيقة  موعة الثانية: تعزيز شفافية عملية امليزنة وإمكان التنبؤ  .٥، الفقرة ICC/ASP/11/3وا

ئحة احملكمة، تُقدم مجيع املقرتحات املتعلقة بإجراء تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد وفقًا ألحكام ال)٤(
من الئحة احملكمة. وتنظم الئحة احملكمة اليت ٥اإلثبات إىل اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية. انظر البند 

من النظام األساسي، عضوية اللجنة االستشارية املعنية ٢٥، عمًال باملادة٢٠٠٤أيار/مايو ٢٦اعتمدها قضاة احملكمة يف 
) من الئحة احملكمة على أن١(٤بالنصوص القانونية. وينص البند 

ُتشكل جلنة استشارية تُعىن بالنصوص القانونية وتتألف من: (أ) ثالثة قضاة، واحد من كل شعبة، ويُنتخبون من بني -١”
شارية ملدة ثالث سنوات؛ (ب) ممثل عن مكتب املدعي العام؛ (ج) ممثل عن قلم أعضاء الشعبة لعضوية اللجنة االست

“.احملكمة؛ (د) ممثل عن احملامني املدرجني يف قائمة احملامني
.ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة )٥(
.ICC-ASP/12/37/Add.1الوثيقة )٦(
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ة املتبقيني من مواصلة اجللسات مؤقتًا إذا غاب أحدهم هذه احلاالت، فهو ُميكِّن عضوي هيئة القضا
بسبب املرض أو ألسباب شخصية أخرى ملحة ومباغتة. وُتشدِّد صيغة التعديل املقرتح على طبيعة هذا 

اإلجراء االستثنائية وتُراعي مصلحة العدالة وحقوق املتهم على النحو املنشود.

مكرَّراً ١٤٠ة توصية بشأن مقترح باستحداث القاعد-ثانيا 

القاعدة بصيغتها الحالية- ألف

ال تتضمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يف الوقت احلايل نصًا قانونيًا ُميكِّن الدائرة االبتدائية -٦
ا غياباً مؤقتاً. من أداء مهامها إذا غاب أحد قضا

على شرطني يتعلقان “) ألساسيالنظام ا(”وينص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية -٧
يقوم ثالثة من قضاة ”منه تنص على أن ‘ ٢’) (ب) ٢(٣٩مبمارسة الدائرة االبتدائية مهامها، فاملادة 

) كذلك على أن:١(٧٤وتنص املادة “. الشعبة االبتدائية مبهام الدائرة االبتدائية
م. وهليئة حيضر مجيع قضاة الدائرة االبتدائية كل مرحلة من مراحل احملاكم)أ( ة وطوال مداوال

الرئاسة أن تعني، على أساس كل حالة على حدة، قاضياً مناوباً أو أكثر، حسبما تسمح 
الظروف، حلضور كل مرحلة من مراحل احملاكمة لكي حيل حمل أي عضو من أعضاء 

الدائرة االبتدائية إذا تعذر على هذا العضو مواصلة احلضور؛
من النظام األساسي، فتنص على أن يتوىل مهام الدائرة ‘ ٣’) (ب) ٢(٣٩أمَّا املادة )ب(

.)٧(التمهيدية إما ثالثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاض واحد من تلك الشعبة
، على أساس كل حالة على حدة، قاضياً مناوباً ليحل -٨ وكما ذُِكر آنفاً، جيوز هليئة الرئاسة أن تُعنيِّ

النظام األساسي. وتنص املادة ) من١(٧٤بتدائية وفقًا للمادة ائرة االحمل أي عضو من أعضاء الد
إذا تعذر على هذا العضو ”) على أن حيل قاٍض مناوب حمل أي عضو من أعضاء الدائرة االبتدائية ١(٧٤

ألسباب موضوعية ”من القواعد على أنه جيوز استبدال أي قاٍض ٣٨وتنص القاعدة “. مواصلة احلضور
من القواعد على أنه لدى تعيني قاٍض مناوب ٣٩. وتنص القاعدة )٨(“العذر املقبول”، من بينها “ومربرة

، ينبغي له أن حيضر ٧٤من املادة ١من ِقبل هيئة رئاسة احملكمة للعمل يف الدائرة االبتدائية عمًال بالفقرة 
ا مل يُطلب منه أن حيل وقائع ومداوالت القضية بكاملها، ولكنه ال ميارس أي مهام يف الدائرة االبتدائية، م

َ القضاة املناوبون وفقاً ٣٩حمل قاٍض تعذر عليه مواصلة احلضور. وتنص القاعدة  كذلك على أن يُعنيَّ
إلجراء تضعه احملكمة مسبقاً. وبالنظر إىل املوارد التشغيلية املتاحة للمحكمة اجلنائية الدولية يف الوقت 

ن. وفضًال عن ذلك، يُعترب القضاة املناوبون وسيلة تتيح أن احلايل، تعذر تعيني قضاٍة مناوبني حىت اآل

وىل مهام الدائرة التمهيدية إما ثالثة قضاة من يت”من النظام األساسي على أن ‘ ٣’) (ب) ٢(٣٩تنص املادة )٧(
، وفقا هلذا النظام األساسي وللقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وقد “الشعبة التمهيدية أو قاض واحد من تلك الشعبة

منفرد يف قضية قرار بتعيني قاض ”استندت الدائرة التمهيدية إىل هذا احلكم عدة مرات، انظر مثًال الدائرة التمهيدية األوىل 
؛ الدائرة التمهيدية ٢٠٠٦آذار/مارس ICC-01/04-01/06-51-tEN٢٢، الوثيقة “املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو

، الدائرة التمهيدية األوىل، ٢٠٠٧أيار/مايو ١٠، ICC-01/04-328-tEN، الوثيقة“قرار بتعيني قاض منفرد”األوىل، 
.٢٠٠٦متوز/يوليو ١٣، ICC-01/04-167-tENGة ، الوثيق“قرار بتعيني قاض منفرد”
جيوز استبدال أي قاض ألسباب موضوعية ومربرة، ومنها ما يلي: (أ) ”) كاملة على أنه ٢(٣٨تنص القاعدة )٨(

) على أن ٢(٣٨وتنص القاعدة “. االستقالة؛ (ب) العذر املقبول؛ (ج) التنحية؛ (د) العزل من املنصب؛ (هـ) الوفاة
“.ستبدال وفقاً لإلجراء احملدد مسبقاً يف النظام األساسي، ويف القواعد، ويف الالئحةجيري اال”
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) ١(٧٤ُيستبدل استبداًال دائمًا قاٍض تعذر عليه مواصلة العمل يف هيئة القضاة. وبذلك، ال تقدم املادة 
حًال يف احلاالت اليت يغيب فيها قاٍض لفرتة مؤقتة.

مالبسات التعديل المقترح- باء 

ساسي وال القواعد يف الوقت احلايل أساسًا يتيح للدائرة االبتدائية أن تواصل ال يوفر النظام األ-٩
ا غيابًا مؤقتاً. وحىت اآلن، تكرر حدوث تأخري يف اإلجراءات بسبب هذا  اجللسة إذا غاب أحد قضا

ظر يف أكثر الوضع ويُتوقَّع أن يتواصل وقوع التأخري ما مل يُتدارك األمر، السيما حني يُعنيَّ أحد القضاة للن
من قضية يف آٍن واحد. 

املدعي العام ضد وتطرقت الدائرة االبتدائية األوىل إىل تفسري النظام األساسي والقواعد يف قضية -١٠
قرار بشأن ما إذا كان جيوز عقد اجللسة بقاضيني فقط، ”، يف قرارها املعنون توماس لوبانغا دييلو

. وقبل جلسة )٩(“كان ينبغي تعيني قاٍض مناوب لغرض احملاكمةوتوصيات إىل هيئة الرئاسة بشأن ما إذا  
، يف غياب أحد ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير ٢٩، يف “جلسة طارئة”مساع األدلة، قررت الدائرة عقد 

القضاة. ويف تلك اجللسة، وبعد أن دعا القاضيان إىل تقدمي حجج شفوية بشأن املسألة التمهيدية املتمثلة 
انوناً عقد جلسة حبضور قاضيني فقط، قررا تأجيل اجللسة وإرجاء املسألة إىل حني عودة يف إن كان جيوز ق

القاضي الغائب. وتبعاً لذلك، دعت الدائرة األطراف واملشاركني إىل تقدمي حجج مكتوبة وأدرجت املسألة 
ذه املسألة، . وبعد استعراض النصوص القانونية ذات الصلة )١٠(ليُنظر فيها يف جلسة الستعراض احلال

توصلت الدائرة إىل أنه ُيستفاد من إطار النظام األساسي أن على مجيع قضاة الدائرة االبتدائية الثالثة 
حضور كل اجللسات وجلسات استعراض احلال ابتداًء من الفرتة اليت تعقب جلسة استعراض احلال وحىت 

كانون األول/ديسمرب ٢ائية الثانية، يف . وعلى غرار ذلك، أجلت الدائرة االبتد)١١(احملاكمة واملداوالت
املدعي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيو ، عقد جلسة كان مقررًا عقدها لسماع شاهد يف قضية ٢٠٠٩

. ومل )١٣(بعد أن تعرض أحد قضاة الدائرة حلادث سري فتعذر عليه احلضور إىل احملكمة)١٢(نغوجولو شوي

قرار بشأن ما إذا كان جيوز عقد اجللسة بقاضيني فقط، وتوصيات إىل ”الدائرة االبتدائية األوىل، القرار املعنون )٩(
أيار/مايو ٢٢، ICC-01/04-01/06، الوثيقة “هيئة الرئاسة بشأن ما إذا كان ينبغي تعيني قاٍض مناوب لغرض احملاكمة

٢٠٠٨.
قرار بشأن ما إذا كان جيوز عقد اجللسة بقاضيني فقط، وتوصيات ”انظر الدائرة االبتدائية األوىل، القرار املعنون )١٠(

أيار/مايو ٢٢، ICC-01/04-01/06إىل هيئة الرئاسة بشأن ما إذا كان ينبغي تعيني قاٍض مناوب لغرض احملاكمة، الوثيقة 
أمر بتقدمي حجج عن جواز عقد جلسة حبضور ”، الذي يستشهد بأمر الدائرة االبتدائية األوىل املعنون ٢، الفقرة ٢٠٠٨

.٢٠٠٨شباط/فرباير ١٤، ICC-01/04-01/06-1168، الوثيقة “قاضيني من قضاة الدائرة االبتدائية
بشأن ما إذا كان جيوز عقد اجللسة بقاضيني فقط، وتوصيات إىل قرار”الدائرة االبتدائية األوىل، القرار املعنون )١١(

أيار/مايو ٢٢، ICC-01/04-01/06، الوثيقة “هيئة الرئاسة بشأن ما إذا كان ينبغي تعيني قاٍض مناوب لغرض احملاكمة
ب أن تتألف من من الواضح دون أدىن ريب أن هيئة القضاة جي”١٥، انظر أيضاً املرجع نفسه، الفقرة ١٥، الفقرة ٢٠٠٨

“.القضاة الثالثة أثناء احملاكمة
: الدائرة ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢١ُفِصلت التهم املوجهة إىل جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي يف )١٢(

، “املتهممن الئحة احملكمة والفصل بني التهم املوجهة إىل ٥٥قرار بشأن تنفيذ البند ”االبتدائية الثانية، القرار املعنون 
.٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢١، ICC-01/04-01/07-3319-tENGالوثيقة 

.١، الصفحة ICC-01/04-01/07-T-89-ENG، الوثيقة ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب ٢حمضر جلسة احملاكمة، )١٣(
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أشار القاضي الذي يرأس اجللسة إىل أن الشاهد سيبدأ اإلدالء و )١٤(يكن الشاهد قد بدأ اإلدالء بشهادته
.)١٥(بشهادته عندما حيضر مجيع قضاة الدائرة االبتدائية

ومثة سابقة واحدة اقتصرت فيها هيئة قضاة على قاضيني يف غياب أحد قضاة الدائرة االبتدائية -١١
لدائرة االبتدائية الثانية اليت كانت تنظر يف ، التمست ا٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤غيابًا مؤقتاً، ففي 

موافقة األطراف واملشاركني على عقد جلسة املدعي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شويقضية 
. وكان الشاهد قد أدىل بشهادته ملدة ستة )١٦(يئة قضاة مؤلفة من قاضيني لسماع شهادة شاهد واحد

اصل تقدمي أقواله وكان يُتوقِّع أن يُنهي حمامي الدفاع استجوابه يف ذلك أيام حينما قررت الدائرة أن يو 
من النظام ‘ ٢’) (ب) ٢(٣٩. وأشار القاضي الذي ترأس اجللسة إىل مقتضيات املادة )١٧(اليوم

. وأشار القاضي الذي ترأس اجللسة كذلك )١٩(“ظروفًا استثنائية”، ذاكرًا أن الدائرة تواجه )١٨(األساسي
لسة سُتسجل باستخدام املعدات الصوتية وأجهزة الفيديو وسُيتاح حمضر ُميكِّن القاضية الغائبة إىل أن اجل

، ICC-01/04-01/07-T-88-Red-ENG، الوثيقة ٢٠٠٩كانون األول/ ديسمرب ١حمضر جلسة احملاكمة، )١٤(
.٦٩الصفحة 

. ١، الصفحة ICC-01/04-01/07-T-89-ENG، الوثيقة ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب ٢حمضر جلسة احملاكمة، )١٥(
-ICC-01/04، الوثيقة ٢٠١٠كانون الثاين/يناير ٢٦وكان الشاهد شاهداً خبرياً مقيمًا يف الهاي. حمضر جلسة احملاكمة، 

01/07-T-90-ENG ١٠، الصفحة.
، ICC-01/04-01/07-T-222-Red2-ENG، الوثيقة ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤جلسة احملاكمة، حمضر)١٦(

. كان الشاهد املعين مشاركًا يف النزاع املسلح وأدىل بشهادته عن جتربته باعتباره طفًال جمنداً وعن املوقع القيادي ١الصفحة 
-ICC-01/04-01/07-T-216-Red، الوثيقة ٢٠١٠اين/نوفمرب تشرين الث١٥جلرمان كاتانغا. انظر حمضر جلسة احملاكمة، 

ENG.
، ICC-01/04-01/07-T-221-Red-ENG، الوثيقة ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣حمضر جلسة احملاكمة، )١٧(

.٨٣إىل ٨١الصفحات 
.“يقوم ثالثة من قضاة الشعبة االبتدائية مبهام الدائرة االبتدائية”على وجه التحديد، أن )١٨(
ا العائلية )١٩( يف تلك القضية، ُتويف والد أحد القضاة يف اخلارج وكان ال بد لتلك القاضية من أن تسافر وفاًء بواجبا

-ICC-01/04-01/07-T، الوثيقة ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤واستيفاًء لإلجراءات الضرورية. حمضر جلسة احملاكمة، 

222-Red2-ENG ٢، الصفحة.
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ا من إجراءات )٢١(. ووافقت األطراف واملشاركون على التدبري املقرتح)٢٠(من اإلحاطة بكل ما مت يف غيا

.)٢٢(فُأكِمل االستماع إىل أقوال الشاهد أمام هيئة قضاة مؤلفة من قاضيني
ووضعت كل من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا -١٢

مكرَّراً ١٥. فالقاعدة )٢٣(قواعد تتيح للدائرة االبتدائية مواصلة عملها إذا غاب أحد أعضائها غيابًا مؤقتا
قواعد احملكمة (”يوغسالفيا السابقة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ل

تقدم عرضًا وافياً للحاالت اليت جيوز فيها مواصلة مساع الدعوى إذا “) اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة
من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  مكرَّراً ١٥غاب أحد القضاة. ويرد نص القاعدة 

، يف ما تنص عليهاض املسألة اليت يُنظر فيها هنا، ُيشار إىل أن القاعدة تنص، كامًال يف امللحق. وألغر 
على أنه إذا تعذر على قاٍض، بسبب املرض أو ألسباب شخصية أخرى، أو ألسباب تتعلق بأعمال 
ا، مواصلة احلضور ملدة يُرجح أن تكون قصرية يف قضية ال يزال يُنظر فيها، جيوز لقاضيي احملكمة املأذون 
الدائرة املتبقيني أن يقررا مواصلة مساع الدعوى يف غياب أحد القضاة ملدة ال تتجاوز مخسة أيام عمل إذا 

. وإذا مل يطمئن القاضيان املتبقيان أن مصلحة العدالة تقتضي )٢٤(اطمئنا أن مصلحة العدالة تقتضي ذلك
لك قضاء األمور اليت يطمئنان أن أن يقررا مواصلة مساع الدعوى يف غياب أحد القضاة، فيجوز هلما مع ذ

. وتنص )٢٥(مصلحة العدالة تستدعي أن يـُبَّت فيها، رغم غياب أحد القضاة، وأن يُرجئا اإلجراءات بعدئذ

، ICC-01/04-01/07-T-222-Red2-ENG، الوثيقة ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤سة احملاكمة، حمضر جل)٢٠(
.٢الصفحة 

-Red2-ENG-ICC-01/04-01/07-T، الوثيقة٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤انظر حمضر جلسة احملاكمة، )٢١(

مر الدائرة يف االستماع إىل أقوال . غري أن االدعاء التمس يف وقت الحق من اجللسة أن تست٨إىل ٣، الصفحات 22
الشاهد كإفادة ُتضمَّن الحقًا يف السجل عند عودة القاضية الغائبة. ورأت الدائرة أن االقرتاح جاء متأخرًا بعض الشيء 

ا ستواصل عملها يف إطار القرار الذي صدر يف وقت سابق من النهار، املرجع نفسه، الصفحات  إىل ٢٩وأشارت إىل أ
٣٢.

، ICC-01/04-01/07-T-222-Red2-ENG، الوثيقة ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤حمضر جلسة احملاكمة، )٢٢(
ى الشاهد ٨إىل ٣الصفحات  ٢٥: حمضر جلسة احملاكمة، ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥اإلدالء بأقواله يف ٠٠٢٨. أ

.٨٠، الصفحة ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب 
٢٢، IT/32/Rev.49ية الدولية ليوغسالفيا السابقة، القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، الوثيقة انظر احملكمة اجلنائ)٢٣(

، القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بصيغتها املعدلة مكرَّراً ١٥، القاعدة ٢٠١٣أيار/مايو 
ُتستعرض قاعدة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا هنا لسببني، أوهلما أن . و مكرَّراً ١٥، القاعدة ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٠يف 

، أن يقدم حتليًال مقارناً، عند االقتضاء، يف وثائق ٢٠١٣الدول األطراف طلبت من فريق الدروس املستفادة، يف عام 
جتربة احملاكم اخلاصة مفيدة يف هذه التوصيات بشان التعديالت املقرتحة يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وثانيهما أن

ا، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر عدد  احلالة للنظر يف املشكلة اليت تواجهها احملكمة، فتعقد اإلجراءات ومد
جلنائية الشهود الذين ميثلون أمام احملاكم اجلنائية ذات األسبقية على احملاكم الوطنية أو ظروفهم، ال نظري هلما يف القضايا ا

املألوفة يف القضاء الوطين، فأي تأخري حيدثه غياب أحد القضاة غياباً مؤقتًا قد يؤثر ال يف الرتتيبات اخلاصة بالشهود الذين 
يسافرون من مواقع بعيدة و/أو نائية فحسب، بل ويف أمان أحد الشهود أو يف استدامة تدابري احلماية.

(ألف).مكرَّراً ١٥فيا السابقة، القاعدة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسال)٢٤(
مكرَّراً (باء).١٥احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، القاعدة )٢٥(
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أيضًا على تدابري تُتخذ حيال الغياب لفرتات أطول، من أبرزها تكليف قاٍض آخر مكرَّراً ١٥القاعدة 
. )٢٦(بالنظر يف القضية

مراد النظر فيهاالمسائل ال- جيم 

ا غياباً -١٣ إن تعديل القواعد باستحداث حكم يتيح للدائرة أن تواصل االنعقاد إذا غاب أحد قضا
مؤقتًا بسبب املرض أو ألسباب شخصية ملحة ومباغتة سيكون مفيدًا وجيعل عمل احملكمة أكثر يُسراً. 

اعتماد هذه التوصية، نُوِقشت الشواغل اليت وأثناء املشاورات اليت ُأجريت يف احملكمة بأسرها وأفضت إىل 
أُثريت بشأن اتساق التعديل املقرتح مع مبدأ االستماع املباشر ومع بعٍض من أحكام النظام األساسي. ويف 

حيضر مجيع قضاة ”) من النظام األساسي اليت تنص على أن ١(٧٤هذا الصدد، دار نقاش بشأن املادة 
مالدائرة االبتدائية كل مرحلة م من النظام ‘ ٢’) (ب) ٢(٣٩واملادة “ ن مراحل احملاكمة وطوال مداوال

ويف عام “. يقوم ثالثة من قضاة الشعبة االبتدائية مبهام الدائرة االبتدائية”األساسي، اليت تنص على أن 
، نظرت اللجنة االستشارية والفريق الدراسي فيما إذا يف كان النظام األساسي سند قانوين جييز٢٠١٢

هليئة قضاة تتألف من أقل من ثالثة قضاة أن تتوىل ممارسة مهام حمدودة. وتبنيَّ للمحكمة وللفريق 
) (أ) اليت تتيح للدائرة االبتدائية أن تتخذ، بعد أن تتشاور مع األطراف، التدابري ٣(٦٤الدراسي أن املادة 

حدة التضارب احملتمل بني ميكن أن ختفف”الالزمة لتسهيل سري اإلجراءات على حنو منصف وناجز، 
. والحظ الفريق الدراسي أيضًا أن )٢٧(“٣٩من املادة ‘ ٣’) (ب) ٢] والفقرة (مكرَّراً ١٣٢[القاعدة 

مكرَّراً ١٣٢) (ب) أوعزا باعتماد نص للقاعدة ٢(٣٩) (أ) والتقييدات الواردة يف املادة ٣(٦٤املادة 
.)٢٨(املقرتحة يتسم بالتوازن

ا مكرَّراً ١٤٠) (أ) أيضًا يف اعتماد القاعدة ٣(٦٤اد إىل املادة وميكن االستن-١٤ املقرتحة، إذ أ
وهلذا السبب ومع املراعاة ‘. ٢’) (ب) ٢(٣٩ختفف حدة التضارب احملتمل بني هذه القاعدة واملادة 

ة اجللسات ، اتُِفق بوجه عام على أن أي قاعدة ختول مواصل٦٧الواجبة حلقوق املتهم اليت ترسخها املادة 
يف غياب أحد القضاة ينبغي أن تقتصر حصرًا على الظروف االستثنائية واحملدودة الطابع وأن تكون 
ا املفصل مجيعاً يف ما يلي. ورغم تأييد  حمدودة النطاق وتشمل ضمانات إجرائية، وتلك مسائل سريد بيا

قلية إىل أن التطبيق االستثنائي للتعديل هذا الرأي أثناء املشاورات اليت ُأجريت يف سائر احملكمة، أشارت أ
املقرتح سيجعله قليل الفائدة وارتابت يف أن يكون يف هذا املسعى أدىن فائدة يرجتى حتقيقها. 

من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ُيشكِّل مكرَّراً ١٥ولئن كان نص القاعدة -١٥
إدخال تعديل مناسب يف القواعد، فإن فريق الدروس املستفادة يرى أن سابقة تُعني احملكمة وهي تنظر يف

أي تعديل يف القواعد جيب لزاماً أن يكون أكثر تقييداً. وإذ توصل الفريق إىل هذه النتيجة، فإنه يالحظ 
أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية ليوغسالفيا السابقة والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

من قواعد مكرَّراً ١٥على وجه التحديد، يف احلاالت اليت تنطبق فيها الفقرتان (دال) و (زاي) من القاعدة )٢٦(
(جيم) من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا مكرَّراً ١٥السابقة. انظر القاعدة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا

السابقة.
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، مكرَّرًا ١٣٢انظر تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة بشأن القاعدة )٢٧(

.ICC-ASP/11/41الوثيقة 
.ذاتهاملرجع )٢٨(
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) من النظام األساسي الذي ينص على أن ١(٧٤لرواندا خاليان كالمها من حكم مكافئ حلكم املادة 
م” .)٢٩(“حيضر مجيع قضاة الدائرة االبتدائية كل مرحلة من مراحل احملاكمة وطوال مداوال

ؤقتًا يف وتأسيسًا على ذلك، يقرتح فريق الدروس املستفادة قاعدة جتيز غياب أحد القضاة غيابًا م-١٦
ظروف استثنائية. وختضع هذه القاعدة لضمانات داخلية تكفل توافقها مع روح النظام األساسي.

وبناًء على ذلك، يرد يف هذا القسم تعليق على التعديل املقرتح الداعي إىل استحداث قاعدة هي -١٧
مكرَّراً. ١٤٠القاعدة 

مكرَّراً ١٤٠القاعدة - دال

رى التايل:١٤٠جيري نص القاعدة-١٨ مكرَّراً املقرتحة ا
إذا تعذر على أحد القضاة احلضور يف أي جلسة، بسبب املرض أو ألسباب شخصية أخرى مباغتة 
وملحة، جيوز لقاضيي الدائرة املتبقيني أن يقررا، على سبيل االستثناء، مواصلة مساع الدعوى يف غياب 

ا كان قد ُشرِع فيها وميكن البت فيها يف مدة وجيزة، ذلك القاضي بقصد إمتام النظر يف مسألة بعينه
شريطة أن:

تطمئن الدائرة، أو يطمئن قاضيا الدائرة املتبقيان إذا تعذر التشاور مع القاضي الغائب، أن (أ) 
هذا التدبري يف مصلحة العدالة؛

توافق األطراف على هذا التدبري.(ب) 
إذا غاب أحد القضاة )٣٠(األساسية اليت حتكم مواصلة اجللسةمكرَّراً الشروط ١٤٠وتوفر القاعدة -١٩

غياباً مؤقتاً. وهذه الشروط هي:
جيب أن يُعزى الغياب للمرض أو ألسباب شخصية أخرى مباغتة وملحة؛)أ(
تستمر اجللسة يف غياب ذلك القاضي فقط إلمتام النظر يف مسألة بعينها كان قد )ب(

زة؛ُشرِع فيها وميكن البت فيها يف مدة وجي
تطمئن الدائرة، أو يطمئن قاضيا الدائرة املتبقيان إذا تعذر التشاور مع القاضي )ج(

الغائب، أن هذا التدبري يف مصلحة العدالة؛
جيب أن توافق األطراف على هذا التدبري.(هـ)

) ٢٠٠٩متوز/يوليو ٧لنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة (بصيغته املعدلة يف ينص ا)٢٩(
على أن يكون ثالثة قضاة دائمني وستة قضاة خمصصني كحد أقصى يف أي وقت من األوقات يف كل دائرة من دائريت 

ني إذا تعذر على أحد القضاة مواصلة احلضور (املادة )). وبينما يوجد حكم بتعيني قضاة احتياطي٢(١٢احملاكمة (املادة 
))، خيلو النظام األساسي من أي شرط قاطع يقتضي وجود مجيع القضاة الثالثة يف الدائرة االبتدائية. وينص النظام ٥(١٢

تقسيم كل دائرة ) على أنه ميكن٢٠١٠األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا (بصيغته املعدلة يف كانون الثاين/يناير 
). وعلى غرار احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، ٢(١١ابتدائية إىل أقسام يتألف كل منها من ثالثة قضاة (املادة 

خيلو النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا من أي شرط قاطع يقتضي وجود مجيع القضاة الثالثة يف الدائرة 
االبتدائية.

وبذلك، “. جلسة بعينها”باستخدام معىن املصطلح الشائع أال وهو “ أي جلسة”ينبغي أن يُفسَّر مصطلح )٣٠(
“.مجيع اجللسات”بأنه يعين “ أي جلسة”ينبغي أن ال يُفسَّر مصطلح 
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بوضوح الظروف احملدودة اليت “ بسبب املرض أو ألسباب شخصية أخرى مباغتة وملحة”وتبنيِّ العبارة 
. وُيشدِّد الشرط الذي يقتضي أن تكون األسباب الشخصية امللحة مكرَّراً ١٤٠ز فيها إعمال القاعدة جيو 
على الطبيعة االستثنائية للتدابري اليت تنص عليها القاعدة املقرتحة وينفي احلاجة إىل تعداد هذا “ مباغتة”

أحد القضاة غياباً مؤقتاً يف كل الظروف. وبذلك، سيُتخذ أي قرار يقضي مبواصلة مساع الدعوى يف غياب 
١٤٠. ويالحظ فريق الدروس املستفادة أن اُألسس اليت جتيز الغياب يف القاعدة )٣١(حالة على حدة

من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية مكرَّراً ١٥أكثر تشددًا من تلك اليت تنص عليها القاعدة مكرَّراً 
من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا مكرَّراً ١٥قاعدة ليوغسالفيا السابقة. وجيدر التذكري بأن ال

ا تنص على أساٍس ثالٍث جييز “ مباغتة”السابقة ال تشرتط أن تكون األسباب امللحة الشخصية  وأ
وال يرى فريق الدروس املستفادة حاجة “. ألسباب تتعلق بعمل احملكمة املأذون به”الغياب هو الغياب 

اس الثالث إىل القاعدة املقرتحة، إذ ال يُتوقَّع أن يقوم قضاة احملكمة بأعمال رمسية تتعارض لنقل هذا األس
مع مواعيد جلسات احملاكمة اليت يتولون النظر فيها.

أن تُوضِّح أن احلكم يقتصر “ تعذر [على أحد القضاة] احلضور يف أي جلسة”ويُبتغى من عبارة -٢٠
، ال على اإلجراءات اليت تُعقد خارج قاعة احملكمة. وجيُدر يف هذا فقط على جلسات احملكمة الفعلية

ا يف  الصدد التذكري بأن اإلجراءات اليت تُعقد يف قاعة احملكمة ُتسجَّل صوتاً وصورًة وأن التسجيالت، شأ
. وإضافة إىل ذلك، )٣٢(ذلك شأن حماضر شهادات الشهود، ستكون متاحة ألي قاٍض يغيب لفرتة مؤقتة

دة دوائر، من بينها دائرة االستئناف، أن جيوز للشاهد اإلدالء بأقواله من مكان بعيد باستعمال قررت ع
اليت تُتيح هلا مالحظة سلوك الشاهد وحركاته وسكناته وتقييم مصداقيته. وسبق أن ُأجيز )٣٣(تقنية الفيديو

م تكنولوجيا الربط املرئي أو ، باستخدا٦٧للشهود اإلدالء بأقواهلم عن بعد، مبا يف ذلك عمًال بالقاعدة 
.)٣٤(السمعي، شريطة أن ال متس هذه التدابري حقوق املتهم أو تتعارض معها

ومبوجب التعديل املقرتح، ال ميكن مواصلة مساع الدعوى إىل بعد إكمال النظر يف مسألة بعينها  -٢١
لقيد املنصوص عليه يف القاعدة كان قد ُشرِع فيها وميكن البت فيها يف مدة وجيزة. ويتسق هذا القيد مع ا

(ألف) من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة. ورُئي أن حتديد مدة أطول لن مكرَّراً ١٥
يكون سديداً نظراً ألن أي جلسات تُعقد يف غياب أحد القضاة غياباً مؤقتاً ينبغي أن ختضع لقيود صارمة 

ا  تدبريًا استثنائياً، وفق الشروط الصارمة الواردة يف النظام األساسي. غري تتناسب مع اللجوء إليها حبسبا
أن حتديد قيد زمين صارم، مثل مواصلة اجللسات خلمسة أيام عمل فقط، قد ال يكون كافيًا إلمتام النظر 

ب وفاة أحد ، أي غياب أحد القضاة بسبكاتانغاانظر، على سبيل املثال، احلالتني اللتني طرأتا يف إجراءات قضية )٣١(
أفراد األسرة أو بسبب حادث سري.

حىت ”، أشار القاضي الذي يرأس اجللسة إىل أن القاضية الغائبة سُتزوَّد جبميع هذه التسجيالت كاتانغايف قضية )٣٢(
-ICC، الوثيقة ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤حمضر جلسة احملاكمة، “. ال يفوت عليها شيء بشأن هذه اإلجراءات

01/04-01/07-T-222-Red2-ENG ٢. انظر املرجع نفسه، الصفحة ٧، الصفحة.
، ICC-01/04-01/06-3067، الوثيقة “أمر مبوعد عقد جلسة أمام دائرة االستئناف”انظر مثًال دائرة االستئناف، )٣٣(

، “ام األساسيمن النظ٧٤حكم صادر عمًال باملادة ”؛ الدائرة االبتدائية األوىل، ٣، الصفحة ٢٠١٤أذار/مارس ٢١
حكم صادر عمالً ”؛ الدائرة االبتدائية الثانية ٩٣، الفقرة ٢٠١٢آذار/ مارس ١٤، ICC-01/04-01/06-284الوثيقة 
، ٢٣، الفقرة ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٨، ICC-01/04-02/12-3-tENG، الوثيقة “من النظام األساسي٧٤باملادة 

-ICC-01/04، الوثيقة “من النظام األساسي٧٤حكم صادر عمًال باملادة ”لثانية ؛ الدائرة االبتدائية ا٤٠و٤٣احلاشيتني 

.٧٤و٤٢، احلاشيتني ٢١، الفقرة ٢٠١٤آذار/مارس ٧، 01/07-3436
تشرين الثاين/نوفمرب ٧املقدم يف ‘ التماس الدفاع استبدال شاهد’قرار بشأن ”انظر مثًال الدائرة االبتدائية الثالثة )٣٤(

.١٧و١٣، الفقرتني ICC-01/05-01/08-2865-Redثيقة ، الو “٢٠١٣
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إالَّ يف بعض املسائل احملددة اليت تقتضي مصلحة العدالة البت فيها. ويكفل عدم تطبيق القاعدة املقرتحة 
على املسألة اليت ُشرِع يف النظر فيها قبًال (أمام الدائرة االبتدائية مكتملة) واشرتاط إمكان إمتام النظر فيها 

حمدودة. ويف حالة اجللسات مكرَّراً ١٤٠يف مدة وجيزة أن تكون مدة أي جلسة تُعقد مبوجب القاعدة 
تتيح أصًال مواصلة هذه اجللسات يف مكرَّراً ١٣٢التحضريية للمحاكمة، جيُدر أن يُشار إىل أن القاعدة 

.)٣٥(غياب قاٍض واحد
مكرَّرًا (أ) على أن الدائرة جيب أن يطمئن، أو يطمئن القاضيان املتبقيان يف ١٤٠وتنص املادة -٢٢

هيئة القضاة إذا تعذر التشاور مع القاضي الغائب، أن مواصلة اجللسة يف غياب القاضي الثالث يف 
الة. وتؤكد هذه احلماية أن القضاة هم أجدر من يوازن بني مقتضيات العدالة واإلنصاف عند مصلحة العد

ا األدلة املراد عرضها واملرحلة اليت بلغتها اإلجراءات. االقتضاء، مع مراعاة التعقيدات اليت تتسم 
لة مساع مكرَّرًا على أنه جيب احلصول على موافقة األطراف قبل مواص١٤٠وتنص القاعدة -٢٣

مكرَّرًا (ألف) من قواعد احملكمة ١٥الدعوى يف غياب أحد القضاة. وال ترد هذه احلماية يف القاعدة 
. ويف سياق القاعدة احلالية، رُئي أن إدخال شرٍط يقضي باحلصول )٣٦(اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة

الوقت نفسه طبيعة اإلجراء االستثنائية.على موافقة األطراف سيوفر محاية حصينة حلقوق املتهم ويؤكد يف
يتناول املسائل مكرَّراً ١٤٠وجرى نقاش عمَّا إذا كان ُمستحباً إضافة قسم فرعي آخر يف القاعدة -٢٤

العادية وغري املتعلقة مبواصلة اجللسة اليت كانت مطروحة عندما تقرر أن مصلحة العدالة ال تقتضي 
غري مكرَّراً ١٤٠، رُئي أن معاجلة هذه املسألة يف القاعدة مكرَّراً ١٣٢ة املواصلة. ونظرًا لوجود القاعد

ضروري.

نص القاعدة المقترح- هاء

١٤٠بناًء على ذلك، يقرتح فريق الدروس املستفادة استحداث التعديل التايل ليكون القاعدة -٢٥
من القواعد:مكرَّراً 

مؤقتاً مكرَّراً غياب أحد القضاة غياباً ١٤٠القاعدة 

إذا تعذر على أحد القضاة احلضور يف أي جلسة، بسبب املرض أو ألسباب شخصية 
أخرى مباغتة وملحة، جيوز لقاضيي الدائرة املتبقيني أن يقررا، على سبيل االستثناء، مواصلة مساع 
الدعوى يف غياب ذلك القاضي بقصد إمتام النظر يف مسألة بعينها كان قد ُشرِع فيها وميكن البت

فيها يف مدة وجيزة، شريطة أن:

) جديرة بأن تثري االهتمام يف هذا الصدد، فهي تنص على أنه (التشديد هنا مضاف): ٥(مكرَّرًا ١٣٢القاعدة )٣٥(
“.سواء أنشأت قبل بدء احملاكمة أم بعدهجيوز أن تؤّدى مهام القاضي فيما يتعلق باملسائل التحضريية، ”
(جيم) من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة تقتضي موافقة املتهم إذا مكرَّراً ١٥أن القاعدة غري)٣٦(

، عندما يقع هذا الغياب بعد البيانات االفتتاحية “يُرجَّح أن تكون أطول من مدة قصرية”تعذر على القاضي احلضور لفرتة 
حملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، أو بدء عرض األدلة عمًال بالقاعدة من قواعد ا٨٤املنصوص عليها يف القاعدة 

(دال) من قواعد احملكمة اجلنائية مكرَّراً ١٥من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة. بيد أن القاعدة ٨٥
املوافقة، جيوز للقاضيني املتبقيني رغم ذلك أن يقررا الدولية ليوغسالفيا السابقة تنص على أنه لو أمسك املتهم عن إبداء 

مواصلة اإلجراءات أو عدم مواصلتها أمام دائرة ابتدائية تضم قاضيًا مناوباً، إذا قررا باإلمجاع، وبعد مراعاة مجيع الظروف، 
ستئناف بكامل هيئتها.أن ذلك يف مصلحة العدالة. وجيوز ألٍي من الطرفني الطعن يف هذا القرار مباشرة أمام دائرة اال
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تطمئن الدائرة، أو يطمئن قاضيا الدائرة املتبقيان إذا تعذر التشاور مع القاضي الغائب، أن (أ) 
هذا التدبري يف مصلحة العدالة؛

توافق األطراف على هذا التدبري.(ب) 

الخاتمة-ثالثا 

إذا اعُتِمد املقرتح الوارد بيانه أعاله، فإنه:-٢٦
يتيح وسيلة ُمتكِّن من مواصلة اإلجراءات إذا غاب أحد القضاة غيابًا مؤقتًا بسبب س)أ(

املرض أو ألسباب شخصية أخرى مباغتة وملحة؛
سرياعي مصلحة العدالة على النحو املنشود؛)ب(
سيصون حقوق املتهم.)ج(
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ملحق

ا السابقة مكرَّراً من قواعد المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفي١٥مقارنة بين القاعدة 
مكرَّراً المقترحة١٤٠والقاعدة 

مكرَّراً من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية ١٥القاعدة 
ليوغسالفيا السابقة

مكرَّراً املقرتحة١٤٠القاعدة 

غياب أحد القضاة 
(ألف) إذا

تعذر على أحد القضاة، بسبب املرض أو ‘ ١’
ألسباب شخصية ملحة أخرى، أو ألسباب تتعلق 

احملكمة املأذون به، مواصلة احلضور يف قضية ال بعمل 
يزال يُنظر فيها لفرتة يُرجَّح أن تكون قصرية،

اطمأن قاضيا الدائرة املتبقيان أن مصلحة العدالة ‘ ٢’
تقتضي أن يفعال ذلك،

جيوز لقاضيي الدائرة املتبقيني أن يقررا مواصلة مساع 
الدعوى يف غياب ذلك القاضي لفرتة ال تتجاوز 

سة أيام عمل.مخ
(باء) إذا

تعذر على أحد القضاة، بسبب املرض أو ‘ ١’
ألسباب شخصية ملحة أخرى، أو ألسباب تتعلق 
بعمل احملكمة املأذون به، مواصلة احلضور يف قضية ال 

يزال يُنظر فيها لفرتة يُرجَّح أن تكون قصرية،
مل يطمئن قاضيا الدائرة املتبقيان أن مصلحة ‘ ٢’

ي أن يقررا مواصلة مساع الدعوى يف العدالة تقتض
غياب ذلك القاضي، فعندئذ

(أ) جيوز لقاضيي الدائرة املتبقيني مع ذلك قضاء 
األمور اليت يطمئنان أن مصلحة العدالة تستدعي أن 

يـُبَّت فيها رغم غياب ذلك القاضي،
(ب) جيوز لقاضيي الدائرة املتبقيني تأجيل 

اإلجراءات.
القضاة، ألي سبب، (جيم) إذا تعذر على أحد

مواصلة احلضور يف دعوى ال يزال يُنظر فيها لفرتة 
يُرجَّح أن تكون أطول من مدة قصرية، يُبلِّغ القاضيان 
املتبقيان رئيس احملكمة الذي جيوز له أن يُعنيِّ قاضياً 
آخر للنظر يف القضية وأن يقرر إما إعادة جلسة مساع 

غياب أحد القضاة غياباً مؤقتاً 
إذا تعذر على أحد القضاة احلضور يف أي جلسة، 

رى مباغتة بسبب املرض أو ألسباب شخصية أخ
وملحة، جيوز لقاضيي الدائرة املتبقيني أن يقررا، على 
سبيل االستثناء، مواصلة مساع الدعوى يف غياب 
ذلك القاضي بقصد إمتام النظر يف مسألة بعينها  
كان قد ُشرِع فيها وميكن البت فيها يف مدة وجيزة، 

شريطة أن:
ن (أ) تطمئن الدائرة، أو يطمئن قاضيا الدائرة املتبقيا

إذا تعذر التشاور مع القاضي الغائب، أن هذا 
التدبري يف مصلحة العدالة؛

(ب) توافق األطراف على هذا التدبري.
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مكرَّراً من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية ١٥القاعدة 
ليوغسالفيا السابقة

مكرَّراً املقرتحة١٤٠القاعدة 

. غري الدعوى أو مواصلة اإلجراءات حيث توقفت
أنه، بعد البيانات االفتتاحية املنصوص عليها يف 

، أو بدء عرض األدلة عمًال بالقاعدة ٨٤القاعدة 
، ال ميكن أن يُقرََّر مواصلة اإلجراءات إالَّ مبوافقة ٨٥

مجيع املتهمني، باستثناء ما تنص عليه الفقرتان (دال) 
و (زاي).

ه، (دال) إذا أمسك أحد املتهمني عن إبداء موافقت
يف الظروف الواردة يف اجلملة األخرية من الفقرة 
(جيم)، فيجوز للقاضيني املتبقيني أن يقررا رغم ذلك 
مواصلة اإلجراءات أمام دائرة ابتدائية تضم قاضياً 
بديًال إذا قررا باإلمجاع، وبعد مراعاة مجيع الظروف، 
أن مصلحة العدالة تقتضي ذلك. وجيوز ألٍي من 

هذا القرار مباشرة أمام دائرة الطرفني الطعن يف 
استئناف بكامل هيئتها. وإذا مل يُقدم استئناف يطعن 
يف قرار مواصلة اإلجراءات حبضور قاٍض بديل، أو 
أيدت دائرة االستئناف القرار، يُعنيِّ رئيس احملكمة 
قاضياً ينضم إىل هيئة القضاة القائمة، غري أنه ال جيوز 

لقضاة إالَّ بعد أن هلذا القاضي أن ينضم إىل هيئة ا
يؤكد أنه قد اطََّلع على سجل اإلجراءات. وال جيوز 

اإلبدال إالَّ مرة واحدة مبوجب هذه الفقرة.
(هاء) ألغراض الفقرتني (جيم) و(دال)، تُراعي على 

من النظام ١٢من املادة ٦النحو الواجب الفقرة 
األساسي.

(واو) تقدم االستئنافات مبوجب الفقرة (دال) يف 
ضون سبعة أيام من إيداع القرار املطعون فيه يف غ

سجالت احملكمة. وحينما يصدر هذا القرار شفاهة، 
يبدأ هذا القيد الزمين من تاريخ القرار الشفوي، إالَّ 

إذا
مل يكن الطرف الذي يطعن يف القرار حاضراً أو ‘ ١’

ُممثًال عند النطق بالقرار، ويف هذه احلالة، يبدأ القيد 
تاريخ إخطار الطرف الطاعن بالقرار الزمين من

الشفوي؛ أو
ذكرت الدائرة االبتدائية أن قرارًا مكتوبًا سيصدر ‘ ٢’

الحقاً، ويف هذه احلالة، يبدأ القيد الزمين من تاريخ 
إيداع القرار الكتايب يف سجالت احملكمة.
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مكرَّراً من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية ١٥القاعدة 
ليوغسالفيا السابقة

مكرَّراً املقرتحة١٤٠القاعدة 

(زاي)
إذا تعذر على أحد القضاة، يف حماكمة ُعنيِّ فيها 

مواصلة مكرَّراً ثانياً،١٥القاعدة قاٍض احتياطي وفق
احلضور ومل يُعنيَّ قاٍض بديل عمًال بالفقرتني (جيم) 
أو (دال)، تستمر احملاكمة حبضور القاضي 
االحتياطي الذي حيل حمل القاضي الذي تعذر عليه 

مواصلة احلضور.
(حاء)

يف حالة املرض أو وجود وظيفة ملا تزل شاغرة، أو يف 
ة،  جيوز لرئيس احملكمة، إذا اطمأن أي ظروف مشا

أن مصلحة العدالة تقتضي ذلك، أن يأذن للدائرة أن 
تقضي يف األمور العادية، مثل النطق بالقرارات، يف 

غياب عضو أو أكثر من أعضائها.
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التذييل الثالث
الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة: توصية بشأن مقترٍح لتعديل القواعد 

ت)(ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبا٢(١٤٤) و٣(١٠١) و٣(٧٦
امللخَّص العام

) ٣(١٠١) و٣(٧٦يقرتح الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة تعديل القواعد 
اليت ّمت “ املسائل اللغوية”(ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، يف إطار جمموعة )٢(١٤٤و

الفريق الدراسي املعين باحلوكمة الذي ُقدِّم إىل“ التقرير األول بشأن الدروس املستفادة”حتديدها يف املرفق بـ
.)١(٢٠١٠يف تشرين األول/أكتوبر 
١٠١) يف صيغتها احلالية برتمجة بيانات شهود اإلثبات وتُعىن القاعدة ٣(٧٦تقضي القاعدة

ومن شأن ٠(ب) ترمجة القرارات الصادرة عن الدائرة االبتدائية)٢(١٤٤باملهل الزمنية وتنظم القاعدة
)، والقرارات ٣(٧٦قرتَح إدخاهلا أن تتيح للدوائر إجازة ترمجة بيانات الشهود وفقًا للقاعدة التعديالت امل
(ب) ترمجة جزئية عندما تُعتَرب الرتمجة اجلزئية كافية للوفاء مبقتضيات اإلنصاف. )٢(١٤٤وفقًا للقاعدة 

القرارات إىل أن يتّم اإلشعار ) لتأخري بدء سريان املهل احملددة يف بعض ٣(١٠١ويُقرتَح تعديل القاعدة
دف هذه التعديالت إىل تسريع وترية  برتمجتها الكلية أو اجلزئية الالزمة للوفاء مبقتضيات اإلنصاف. و
اإلجراءات بإتاحة قدر أكرب من املرونة للدوائر مع مراعاة مبادئ اإلنصاف وحقوق املتهم على النحو 

شاور مع اجلهات املعنية الرئيسية. وعلى وجه اخلصوص الواجب. وقد أُِعدَّت هذه التعديالت بالت
اعتمدت اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية نص التعديل.

المقّدمة-ألف

هذا التقرير عمالً “) فريق الدروس املستفادة(”يقدم الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة -١
اليت “) خارطة الطريق(”ات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية خبارطة الطريق املتعلقة باستعراض اإلجراء

وبصيغتها املعدَّلة يف ٢٠١٢يف تشرين الثاين/نوفمرب “) اجلمعية(”صدَّقت عليها مجعية الدول األطراف 
.وقد أُنشئ فريق الدروس املستفادة مبوجب خارطة الطريق لتدارس )٢(٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

وتقضي خارطة “). القواعد(”ة مبقرتحات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات التوصيات املتعلق
الطريق بأن يقدِّم فريق الدروس املستفادة توصيات بشأن مقرتحات تعديل القواعد اليت حتظى بتأييد مخسة 

.ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة )١(
. أرفقت خارطة الطريق بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة، ( الوثيقة ICC-ASP/11/Res.8الوثيقة )٢(

ICC-ASP/11/31 ٢٠١٣فمرب تشرين الثاين/نو ٢٧يف “ خارطة الطريق املعّدلة”). وصّدقت مجعية الدول األطراف على .
.ICC-ASP/12/Res.8الوثيقة 
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شارية املعنية واللجنة االست)٣(“)الفريق الدراسي(”قضاة على األقل إىل الفريق الدراسي املعين باحلوكمة 
.)٤(“)اللجنة االستشارية(”بالنصوص القانونية 

إىل الفريق الدراسي يف “) التقرير األول(”وقدمت احملكمة تقريرها األول عن الدروس املستفادة -٢
جمموعة فرعية ٢٤. وأُدرِجت يف مرفق التقرير األول تسُع جمموعات و)٥(٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر 

ا، وبيان وجيز هلا.رأت احملكمة أنه ي تعّني مناقشتها من أجل تسريع اإلجراءات وتعزيز جود
، اجتمع فريق الدروس ٢٠١٢وبعد تصديق اجلمعية على خارطة الطريق يف تشرين الثاين/نوفمرب -٣

موعات التسع وقرر، استنادًا إىل التجربة القضائية للمحكمة يف تلك املرحلة، أن  املستفادة الستعراض ا
العالقة بني املرحلتني التمهيدية ”؛ و“املرحلة التمهيدية”ل حمّط اهتمامه ثالث جمموعات، هي جيع

“.مقر احملكمة”؛ و“واالبتدائية واملسائل املشرتكة بينهما
آب/أغسطس ١٦ويف التقرير الثاين الذي قّدمته احملكمة إىل مجعية الدول األطراف واملؤرخ يف -٤

ستفادة إىل أنه وّسع نطاق اهتمامه ليشمل النظر يف املسائل املتعلقة ، أشار فريق الدروس امل٢٠١٣
. فقد ثبت أن ترمجة إفادات الشهود والوثائق اهلامة األخرى )٦(“املسائل اللغوية”بالرتمجة يف إطار جمموعة 

كمة. ويف والقرارات تستغرق وقتا طويًال جدًا يف كل مراحل اإلجراءات وتُلقي عبئًا ثقيًال على موارد احمل
املرفق الذي ُأحلق بالتقرير األول، الحظت احملكمة أنه يتعّني توضيح القدر الذي جيب ترمجته من بيانات 

. )٧(الشهود وغريها من الوثائق
املسائل ”ويتناول هذا التقرير التعديالت اليت ُحيتَمل إدخاهلا فيما يتعلق بالرتمجة يف إطار جمموعة -٥

ق الدروس املستفادة تقدمي توصية بشأن مقرتحات لتعديل:وَيُسرُّ فري“. اللغوية
) من القواعد؛٣(٧٦القاعدة (أ)

) من القواعد؛٣(١٠١القاعدة(ب)
(ب) من القواعد.)٢(١٤٤القاعدة(ج)

(ب) أن تتيح )٢(١٤٤) و٣(٧٦ومن شأن التعديالت اليت يُقرتَح إدخاهلا على القاعدتني-٦
ت الشهود والقرارات ترمجة جزئية عندما تُعتَرب الرتمجة اجلزئية كافية للوفاء للدوائر إجازة ترمجة بيانا

سريان املهل ) لتمكني الدوائر من تأخري بدء٣(١٠١مبقتضيات اإلنصاف. ويُقرتَح تعديل القاعدة
احملددة لبعض القرارات إىل أن يتّم اإلشعار برتمجتها الكلية أو اجلزئية الالزمة للوفاء مبقتضيات اإلنصاف. 
دف هذه التعديالت إىل تسريع وترية اإلجراءات بإتاحة قدر أكرب من املرونة للدوائر مع مراعاة مبادئ  و

اإلنصاف وحقوق املتهم على النحو الواجب.

). وتقرر ICC-ASP/9/Res.2(الوثيقة ٢٠١٠أنشئ بقرار أصدرته مجعية الدول األطراف يف كانون األول/ديسمرب ) ٣(
موعة ٢٠١٢يف آذار/مارس  موعة األوىل: تسريع اإلجراءات اجلنائية، وا تنظيم عمل الفريق الدراسي يف جمموعتني، مها: ا

ا. الوثيقة ال .٥، الفقرة ICC-ASP/11/31ثانية: تعزيز شفافية عملية امليزنة وإمكان التنبؤ 
تقّدم مجيع املقرتحات بتعديل القواعد إىل اللجنة االستشارية وفقًا لالئحة احملكمة اليت اعتمدها قضاة احملكمة يف ) ٤(

) من الئحة ١(٤. ويُعىن البند ٥ر الئحة احملكمة، البند من النظام األساسي. انظ٥٢عمًال باملادة٢٠٠٤أيار/مايو ٢٦
. تشكل جلنة استشارية تُعىن بالنصوص القانونية وتتألف من: ١”احملكمة بتشكيلة اللجنة االستشارية وينّص على ما يلي: 

ثالث سنوات؛ (ب) (أ) ثالثة قضاة، واحد من كل شعبة، ويُنتخبون من بني أعضاء الشعبة لعضوية اللجنة االستشارية ملدة
“.ممثل عن مكتب املدعي العام؛ (ج) ممثل عن قلم احملكمة؛ (د) ممثل عن احملامني املدرجني يف قائمة احملامني

.ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة)٥(
.ICC-ASP/12/37/Add.1الوثيقة ) ٦(
.ICC-ASP/11/31/Add.1مرفق الوثيقة ) ٧(
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) من القواعد٣(٧٦توصية بشأن مقترٍح لتعديل القاعدة-باء

القاعدة بصيغتها الحالية- ١

) من القواعد، اليت جتري صيغتها احلالية ٣(٧٦يقرتح فريق الدروس املستفادة تعديل القاعدة-٧
رى التايل: ا

٧٦القاعدة 
الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود اإلثبات

الدفاع أمساء الشهود الذين ينوي املدعي العام استدعاءهم للشهادة يقدم املدعي العام إىل-١
ا هؤالء الشهود سابقا. ويتم ذلك قبل بدء احملاكمة بفرتة كافية  ونسخا من البيانات اليت أدىل 

للتمكني من اإلعداد الكايف للدفاع.
نسخا من يبلغ املدعي العام الدفاع بعد ذلك بأمساء أي شهود إثبات آخرين ويقدم-٢

م عندما يتقرر استدعاء هؤالء الشهود. بيانا
ا جيدا.-٣ تتاح بيانات شهود اإلثبات يف أصوهلا وبلغة يفهمها املتهم ويتحدث 
تطبيق هذه القاعدة رهن حبماية الضحايا والشهود وسريتهم، ومحاية املعلومات السرية -٤

.٨٢و ٨١عدتني على النحو املنصوص عليه يف النظام األساسي والقا

التعديل المقترحمنطلق- ٢

على واجب الكشف الذي يقع على املدعي العام فيما يتعلق بشهود اإلثبات ٧٦تنّص القاعدة -٨
. ووفقًا للفقرة األوىل من هذه القاعدة، على املدعي )٨(يف املرحلتني التمهيدية واالبتدائية من اإلجراءات

ء الشهود الذين ينوي [...] استدعاءهم للشهادة ونسخا من البيانات اليت إىل الدفاع أمسا”العام أن يقّدم 
ا هؤالء الشهود سابقاً  وتشري الفقرة الثانية إىل واجب املدعي العام بأن يواصل إبالغ الدفاع “. )٩(أدىل 

“ األحكام املتعلقة مبختلف مراحل اإلجراءات”ل الرابع من القواعد الذي يتضّمن ضمن الفص٧٦تندرج القاعدة) ٨(
انظر هيلني “. عمليات اإلبالغ اليت جتري قبل احملاكمة وتلك اليت تقع قبل جلسة اعتماد التهم”وتنطبق بالتايل على 

يل (حمّرراً)، أركان اجلرائم ]، يف ر. س.”Helen Brady, “Disclosure of Evidence“ [الكشف عن األدلة”برايدي، 
in Roy S. Lee (ed.), “The International Criminal Court; Elements ofوالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات [

Crimes and Rules of Procedure and Evidence”, Transnational Publishers Inc., USA, 2001 الصفحة ،[
٤٠٤.

ة األوىل أنه ليس على املدعية العامة، يف مرحلة اعتماد التهم، أن تقّدم إال بيانات الشهود يشري صريح نّص الفقر ) ٩(
,Helen Brady“ [الكشف عن األدلة”الذين تنوي استدعاءهم للشهادة يف جلسة اعتماد التهم. انظر هيلني برايدي، 

“Disclosure of Evidence”قواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات []، يف ر. س. يل (حمّرراً)، أركان اجلرائم والin Roy S. Lee

(ed.), “The International Criminal Court; Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence”,
Transnational Publishers Inc., USA, 2001 إال أن قضاء احملكمة السابق أظهر أن تطبيق ٤١٠]، الصفحة .

م خالل اجللسة بل ، يف ٧٦القاعدة مرحلة اعتماد التهم، ال يقتصر على بيانات شهود اإلثبات الذين سيدلون بشهاد
وعلى بيانات شهود اإلثبات مجيعهم الذين تنوي املدعية العامة االستناد إليهم يف جلسة اعتماد التهم بصرف النظر عما إذا  

رة التمهيدية الثانية، قرار بتحديد نظام الكشف عن األدلة كانت تعتزم استدعاءهم للشهادة أمام احملكمة. انظر الدائ
(اليت ُقِضي فيها بأن ١٢، الفقرة ICC-01/04-02/06، الوثيقة ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٢ومسائل أخرى ذات صلة، 
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ّمنا هنا، أ ن تُتاح بيانات بأمساء أي شهود إثباٍت ُجدد قـُرِّرت إضافتهم، فيما تقتضي الفقرة الثالثة، اليت 
ا جيداً ”شهود اإلثبات اليت يُبلِّغها املدعي العام  وأخرياً، “. يف أصوهلا وبلغة يفهمها املتهم ويتحدث 

مرهون بواجبات ٧٦تنّص الفقرة الرابعة على أن واجب الكشف الواقع على املدعي العام وفقًا للقاعدة
السرية املنصوص عليها يف النظام األساسي محاية الضحايا والشهود وسريتهم، ومحاية املعلومات 

.)١٠(والقواعد
ا تتيح تقدمي ترمجات ٣(٧٦وإىل يومنا هذا، مل تُفسَّر القاعدة-٩ ) يف قضاء احملكمة السابق على أ

، فقد تبنيَّ أن القواعد احلالية )١١(جزئية. وإن مل تُِثر مداوالت صياغة هذه القاعدة إال جدًال ضئيًال نسبياً 
تنظم الرتمجة يصُعب تطبيقها يف إجراءات احملكمة حىت اآلن وقد تتسّبب يف حاالت تأخري.اليت 
هي القاعدة الوحيدة اليت تفرض على املدعي ) ”٣(٧٦ولطاملا أشارت احملكمة إىل أن القاعدة-١٠

املدعي ويف قضية “. )١٢(العام بصريح العبارة واجباً قانونياً بأن يقّدم للدفاع ترمجًة عن [...] املواد اإلثباتية

ستناد إليها كل أمساء الشهود الذين ينوي املدعي العام االللدائرة أن تطّلع على األدلة التالية املكشوف عنها: [...] (ب)”
م السابقة بصرف النظر عما إذا كان يعتزم استدعاء هؤالء الشهود لإلدالء  يف جلسة اعتماد التهم، ونسخًا عن إفادا

م أمام احملكمة (القاعدة  ؛ الدائرة التمهيدية الثالثة، قرار بتحديد نظام وجدول زمين للكشف “)من القواعد)٧٦بشهاد
على ”(الذي ُقِضي فيها بأن ٤٣، الفقرة ICC-02/11-01/11-30، الوثيقة ٢٠١٢/يناير كانون الثاين٢٤عن األدلة، 

) من القواعد، أن يقدم إىل الدفاع أمساء شهود اإلثبات، بصرف النظر عما إذا كان ١(٧٦املدعي العام، مبوجب القاعدة
م ، قرار بشأن مسائل متعلقة بالكشف، ؛ الدائرة التمهيدية األوىل“)ينوي استدعاءهم للشهادة، ونسخًا من إفادا

عمالً ”(أُِمر فيه املدعي العام ١٨و١٧، الصفحتني ICC-01/04-01/10-87، الوثيقة ٢٠١١آذار/مارس ٣٠
ا جيداً، عن أمساء وبيانات الشهود الذين ٧٦بالقاعدة من القواعد، بأن يكشف للدفاع بلغة يفهمها [املتهم] ويتحدث 

يف جلسة اعتماد التهم، بصرف النظر عما إذا كان املدعي العام ينوي استدعاءهم للشهادة أمام ينوي االستناد إليهم 
“).احملكمة

يقّدم قلم احملكمة إىل هيئة الرئاسة والدوائر خدمات لغوية منها ترمجة وثائق قضائية والرتمجة الفورية إلجراءات ) ١٠(
ات اللغوية املسؤولة عن أمور منها ترمجة أدلة اإلثبات، ال سيما احملكمة. وملكتب املدعي العام وحدته اخلاصة للخدم

إفادات الشهود. وميكن لقلم احملكمة أن يساعد مكتب املدعي العام على ترمجة أدلة االدعاء عندما تأمر إحدى الدوائر 
. ١١و١٠انظر الفقرتني وسرتد مناقشته فيما يلي.املدعي العام ضّد عبد اهللا بندا أبكر نورينبذلك، كما حصل يف قضية 

ويقوم مكتب املدعي العام حالياً برتمجة وثائق باللغات التالية: اإلنكليزية والفرنسية والعربية والكالنجني والكنيارواندا واللنغاال
ملستوى والسواحلية والزغاوة. (يلجأ مكتب املدعي العام إىل متعاقدين فيما يتعلق باللغات اليت ال يقّدم فيها خدمات على ا

٤٥الداخلي). ويطبق كال قلم احملكمة ومكتب املدعي العام نفس األسعار يف الرتمجة. فتبلغ تكلفة ترمجة الصفحة الواحدة 
كلمة وتبلغ تكلفة ترمجة ٣٠٠يورو بالسعر العاجل. (تتكّون الصفحة الواحدة إمجاًال من ٦٧,٥٠يورو بالسعر العادي و

باملئة ٢٠إىل ١٥بالسعر العاجل). وتضيف التكاليف اإلدارية قرابة ٠,٢٢٥العادي ويورو بالسعر٠,١٥الكلمة الواحدة 
كلمة ١,٢٠٠كلمة للنصوص العادية و١,٥٠٠إىل تكلفة ترمجة الصفحة الواحدة. ويبلغ إمجاًال معدل الرتمجة اليومي 
اللغات العادية (كاللغات الرمسية إىلشهود اإلثباتللنصوص املتخصصة. ويطّبق مكتب املدعي العام على ترمجة إفادات 

كلمة يومياً. إال أن تكلفة الرتمجة، فيما يتعلق باللغات النادرة، ختتلف باختالف اللغة.١,٥٠٠للمحكمة) معّدل 
]، يف ر. س. يل ”Helen Brady, “Disclosure of Evidence“ [الكشف عن األدلة”انظر هيلني برايدي، ) ١١(

in Roy S. Lee (ed.), “The International Criminalائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات [(حمّرراً)، أركان اجلر 
Court; Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence”, Transnational Publishers Inc.,

USA, 2001 ٤٠٩]، الصفحة.
، الوثيقة ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب ٢١فاع املتعلق باللغات، الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن طلب الد) ١٢(

ICC-01/04-01/07-127 انظر أيضًا الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن طلب هيئة الدفاع عن ماتيو ٣٩، الفقرة .
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املدعي العام ضّد عبد اهللا بندا (اليت كان ُيشار إليها سابقًا بقضية العام ضّد عبد اهللا بندا أبكر نورين
)، أثارت الرتمجة إىل لغة الزغاوة عدة مشكالت يف املرحلة )١٣(أبكر نورين وصاحل حممد جربو جاموس

ظيف مرتمجني يف لغة غري مكتوبة ال يتجاوز جمموع التمهيدية ويف مرحلة التحضري للمحاكمة، ألن تو 
ا  وتدريبهم أفضَيا إىل صعوبات مجة واستغرقَا وقتاً طويالً. وبالنظر إىل تعّسر هذه )١٤(كلمة٥,٠٠٠مفردا

) يف احلصول على ترمجة كاملة إلفادات ٣(٧٦الرتمجة، تنازل الدفاع عن حّقه املنصوص عليه يف القاعدة
.)١٥(لة التمهيديةالشهود يف املرح

ويف مرحلة التحضري للمحاكمة، أشار املدعي العام إىل أنه جيب كتابة ترمجة املواد املعنية باألحرف -١١
ا وتسجيلها على أشرطة صوتية بلغة الزغاوة، وهو إجراء قد يتطّلب تفرّغ ثالثة مرتمجني  الالتينية مث تالو

ة الرابعة أن ترمجة ملخصات لبيانات الشهود اليت اقرتحها املدعي . ومل تَر الدائرة االبتدائي)١٦(شهراً ٣٠مدة 
. فطلبت الدائرة بدًال من ذلك أن ُترتَجم )١٧(العام كافية للوفاء باملقتضيات املنصوص عليها يف القواعد

هي . والصيغة املنسَّقة إلفادة الشاهد )١٨(البيانات كاملًة أو أن تقدَّم صيغة منسَّقة منها كّلما أمكن ذلك
ذا “ ”شاملة وجّيدة التنظيم”إفادة  ترد بشكل سردي استنادًا إىل كّل املواد املتاحة املتعلقة 

ائرة ؛ الد٣، الصفحة ICC-01/04-01/07-477، الوثيقة ٢٠٠٨أيار/مايو ١٥نغوجولو شوي املتعلق برتمجة وثائق، 
التمهيدية األوىل، قرار بشأن طلب هيئة الدفاع عن ماتيو نغوجولو شوي اإلذن باستئناف القرار بشأن ترمجة وثائق، 

طلب ”؛ الدائرة االبتدائية الثالثة، قرار بشأن ٦، الصفحة ICC-01/04-01/07-538، الوثيقة ٢٠٠٨حزيران/يونيو ٢
-ICC-01/05-01/08، الوثيقة ٢٠١٠أيلول/سبتمرب ٨، “ق واإلفاداتالدفاع احلصول على نسخة فرنسية من بعض الوثائ

.١٨، الفقرة 879
يت الدعوى املقامة على السيد جربو يف )١٣( . انظر الدائرة االبتدائية الرابعة، النسخة ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٤ُأ

اء اإلجراءات ضد السيد جربو، -ICC، الوثيقة ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٤العلنية احملجوبة منها معلومات للقرار بإ

02/05-03/09.
انظر جواب املدعي العام على طلب الدائرة االبتدائية احلصول على إفادات خطية عن مسائل يتعّني معاجلتها يف )١٤(

-ICC-02/05-03/09، الوثيقة ٢٠١١نيسان/أبريل ١٤، ٢٠١١نيسان/أبريل ١٩جلسة استعراض احلال اليت سُتعَقد يف 

.٧، الفقرة 131
) وتعليمات إضافية بشأن ICC-02/05-03/09-199أسباب األمر املتعلق برتمجة إفادات الشهود (الوثيقة ”انظر ) ١٥(

(اليت ُيشار فيها إىل حمضر اجللسة اليت ٦، الفقرة ICC-02/05-03/09-214، الوثيقة ٢٠١١أيلول/سبتمرب ١٢، “الرتمجة
١٦، السطور ١٨، الصفحة ICC-02/05-03/09-T-10-ENG CT WT، الوثيقة ٢٠١١نيسان/أبريل ١٩ُعِقدت يف 

).٢٠إىل 
) ICC-02/05-03/09-199الدائرة االبتدائية الرابعة، أسباب األمر املتعلق برتمجة إفادات الشهود (الوثيقة ) ١٦(

. وخّفضت ٤، الفقرة ICC-02/05-03/09-214، الوثيقة ٢٠١١أيلول/سبتمرب ١٢وتعليمات إضافية بشأن الرتمجة، 
املدعية العامة بعد ذلك عدد الشهود الذين كانت تنوي التعويل عليهم مع إصرارها على الصعوبات العملية النامجة عن 

.١٠إىل ٨عملية الرتمجة إىل لغة الزغاوة. املرجع ذاته، الفقرات 
.٣١و١٥و١٠و٩و٦املرجع ذاته، الفقرات ) ١٧(
.٣٢و٣١الفقرتان املرجع ذاته،) ١٨(
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ا أن تسّهل الرتمجة وتُقلِّل إىل حٍد بعيد “. )١٩(الشاهد ورأت الدائرة أن هذه اإلفادات املنسَّقة من شأ
.)٢٠(عدد الصفحات اليت يتعّني ترمجتها

) موضع تنازع يف قضايا أخرى. ففي ٣(٧٦صوص عليها يف القاعدةوكانت مسائل الرتمجة املن-١٢
، قضت الدائرة التمهيدية بأن املدعي العام مل يراِع املدعي العام ضّد كاليكست مباروشيماناقضية 

بتقدميه للمتهم جمّرد أشرطة صوتية “ ) من القواعد٣(٧٦األساس الذي تقوم عليه [...] القاعدة”
د باإلنكليزية وبالكنيارواندا مرفقة باحملاضر اإلنكليزية، بدًال من تزويده باحملاضر للمقابالت مع الشهو 

‘ ١’. وخلصت الدائرة إىل أنه يقع على املدعي العام واجب )٢١(الكاملة بالفرنسية أو بالكنيارواندا
‘ ٢’ة اإلنكليزية؛ أو الكشف عن احملاضر بالفرنسية أو بالكنيارواندا لكّل املقابالت اليت مل ُتدوَّن إال باللغ

من نظام روما األساسي )٢٢()٥(٦١تزويد الدفاع مبلخصات عن هذه األدلة بالفرنسية وفقًا للمادة
. ونتيجة لذلك، أمرت الدائرة بتأجيل موعد عقد )٢٣(“)النظام األساسي(”للمحكمة اجلنائية الدولية 

. )٢٤(جلسة اعتماد التهم
(اليت كانت يف ذلك الوقت بنداقة لإلفادات، كما اعُتِمدت يف قضية وقد تتيح ترمجة الصيغة املنسَّ -١٣

)، تسريع اإلجراءات فعالً. إال أن هذا احلل، كما تبّني يف تلك القضية، قد ال يكون  بندا وجربوقضية 

.٣٢و٢٣املرجع ذاته، الفقرتان ) ١٩(
. استأنف املدعي العام جانباً واحداً من جوانب قرار الدائرة االبتدائية، وهو أن يوّفر املدعي ٣٢املرجع ذاته، الفقرة ) ٢٠(

م بالصوت أو بالفيديو. ونقضت دا ئرة االستئناف قرار الدائرة العام إفادات خطية وموقَّعة للشهود الذين ُسّجلت إفادا
االبتدائية يف هذا الشأن، قاضيًة بأن املدعي العام ليس ملزمًا حبكم القانون، عندما يسّجل استجواب الشهود بالصوت أو 

من القواعد، بتوفري إفادات خطية وموّقعة ألقوال الشهود عوضًا عن التسجيالت الصوتية أو ١١٢بالفيديو وفقًا للقاعدة 
ا كانت تدرك أن الفيديوي ا أّكدت أ إتاحة إفادات الشهود بلغة ”ة. ومل تتناول دائرة االستئناف ترمجة إفادات الشهود إال أ

ا جيدًا وفقًا للقاعدة “ ) [...] قد تؤدي يف بعض احلاالت إىل صعوبات مستعصية٣(٧٦يفهمها [املتهم] ويتحّدث 
أن جتد، بالتشاور مع األطراف، حلوًال عملية هلذه الصعوبات على حنو من صالحيات الدائرة االبتدائية ”وأفادت بأنه 

انظر دائرة االستئناف، احلكم الصادر بشأن استئناف “. يضمن سرعة اإلجراءات مع إيالء االحرتام الواجب حلقوق املتهم
أسباب األمر املتعلق برتمجة ”واملعنون٢٠١١أيلول/سبتمرب ١٢املدعي العام قرار الدائرة االبتدائية الرابعة الصادر يف 

، الوثيقة ٢٠١٢شباط/فرباير ١٧، “) وتعليمات إضافية بشأن الرتمجةICC-02/05-03/09-199إفادات الشهود (الوثيقة 
ICC-02/05-03/09-295٢٩و٢٨و٩، الفقرات.

“ ّرمة يف جلسة اعتماد التهمطلب الدفاع منع االستناد على بعض األدلة ا”الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن ) ٢١(
، ICC-01/04-01/10-378، الوثيقة ٢٠١١آب/أغسطس ١٦وتأجيل موعد عقد جلسة اعتماد التهم، 

.٢٠الفقرة 
مة ”) على أن املدعي العام ملَزم خالل جلسة اعتماد التهم بـ٥(٦١تنص املادة) ٢٢( أن يدعم بالدليل الكايف كل 

ب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب اجلرمية املنسوبة إليه. وجيوز أن يعتمد من التهم إلثبات وجود أسبا
املدعي العام على أدلة مستندية أو عرض موجز لألدلة، وال يكون حباجة إىل استدعاء الشهود املتوقع إدالؤهم بالشهادة يف 

“.احملاكمة
ّرمة يف جلسة اعتماد التهمطلب الدفاع”الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن ) ٢٣( “ منع االستناد على بعض األدلة ا

.٢٤، الفقرة ICC-01/04-01/10-378، الوثيقة ٢٠١١آب/أغسطس ١٦وتأجيل موعد عقد جلسة اعتماد التهم، 
دعي العام . الحظت الدائرة يف قرارها أن التأخري ميكن أن يُعزِي جزئيًا إىل عدم أداء امل٢٤املرجع ذاته، الفقرة ) ٢٤(

واجب الكشف املنوط به وعدم مطالبة الدفاع يف الوقت املناسب حبقه يف احلصول على ترمجة كاملة إلفادات الشهود. 
.٢١إىل ١٩املرجع ذاته، الفقرات 
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كافياً لتسريع اإلجراءات عندما تكون اإلفادات، حىت يف صيغتها املنسَّقة، طويلة مسهبة. وأصدرت الدائرة 
. وبعد مضّي أكثر من عام ٢٠١١أيلول/سبتمرب ١٢البتدائية قرارها بشأن الرتمجة املشار إليه آنفًا يف ا

ى ترمجة كل املواد اليت تقع يف ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٢ونصف العام، أفاد املدعي العام، يف  ، بأنه قد أ
ت يف احلاالت اليت تتطلب فيها . وقد تثري ترمجة الصيغ املنسَّقة صعوبا)٢٥()٣) و(١(٧٦نطاق القاعدة 

عملية تنظيم هذه اإلفادات جهداً بالغاً وقد تؤدي إىل إطالة اإلجراءات.

المسائل الـُمراد النظر فيها- ٣

) تعديًال يُبنيِّ أن ترمجة إفادات شهود اإلثبات كاملًة يف كل احلاالت ٣(٧٦يُقرتَح تعديل القاعدة -١٤
ملتهم ومقتضيات اإلنصاف.غري ضروري، دون املساس حبقوق ا

(و) من النظام األساسي اليت تنص على ما )١(٦٧) مع املادة ٣(٧٦ويتماشى تعديل القاعدة-١٥
يلي:

مة، يكون للمتهم احلق يف أن حياكم حماكمة علنية، مع مراعاة أحكام هذا  عند البت يف أي 
و نزيه، ويكون له احلق يف النظام األساسي، ويف أن تكون احملاكمة منصفة وجتري على حن

الضمانات الدنيا التالية على قدم املساواة التامة:
[...]

أن يستعني جمانا مبرتجم شفوي كفء ومبا يلزم من الرتمجات التحريرية الستيفاء (و)
مقتضيات اإلنصاف إذا كان مثة إجراءات أمام احملكمة أو مستندات معروضة عليها 

املتهم فهما تاما ويتكلمها؛بلغة غري اللغة اليت يفهمها
من الرتمجات التحريرية الستيفاء ما يلزم”(و)، للمتهم حّق احلصول على )١(٦٧وفقًا للمادة-١٦

(التشديد ُمضاف هنا) عندما تكون اإلجراءات أو الوثائق بلغة غري اللغة اليت “ مقتضيات اإلنصاف
بوضوح أنه ال حيق للمتهم حتماً “ ما يلزم”مال عبارة يفهمها املتهم فهمًا تامًا ويتكّلمها. ويبّني استع

احلصول على ترمجات كل الوثائق املتصلة بالقضية كاملًة. فتبعًا لظروف القضية، قد ُتسَتوىف مقتضيات 
اإلنصاف على النحو الكايف دون ترمجة كافة شهادات الشهود املسجلة سلفاً إىل لغة يفهمها املتهم فهماً 

)، كما جرى تفسريها، ال تتيح قدرًا كافيًا من ٣(٧٦وسبق أن ُأشري إىل أن القاعدةتامًا ويتكّلمها.
(و) حق احلصول على ترمجة املواد برمتها مبقتضى )١(٦٧املرونة يف هذا الشأن. ففي حني ترهن املادة

ا تقتضي ترمجة املواد كاملًة دون أي قيود أو اس٣(٧٦اإلنصاف، ُيستشّف من القاعدة تثناءات ) أ
وبصرف النظر عن مقتضيات اإلنصاف.

)(ج) من ١(٦٧) املادة٣(٧٦فضًال عن ذلك، سيدعم التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة-١٧
. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا التعديل مستمد من جتارب احملكمة اليت ثبت فيها أن )٢٦(النظام األساسي

، الوثيقة ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٢مكتب املدعي العام، تقرير االدعاء العاشر بشأن املسائل املتعلقة بالرتمجة، ) ٢٥(
ICC-02/05-03/09-467 ٤و٣، الفقرتان.

(ج) على ما يلي:)١(٦٧تنص املادة) ٢٦(
مة، يكون للمتهم احلق يف أن حياكم حماكمة علنية، مع مراعاة أحكام هذا النظام األساسي، -١ عند البت يف أي 

التالية على قدم املساواة التامة:ويف أن تكون احملاكمة منصفة وجتري على حنو نزيه، ويكون له احلق يف الضمانات الدنيا
[...]

أن حياكم دون أي تأخري ال موجب له؛(ج)
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. وما مل يُغريَّ )٢٧(ستغرق وقتًا طويًال وتستنفد املوارد املتاحةترمجة إفادات شهود اإلثبات ترمجًة كاملة ت
واجب تقدمي ترمجات كاملة مهما كانت الظروف، فإنه قد يؤثّر سلبًا يف حقوق املتهم بتأخري اإلجراءات 
تأخريًا ال موجب له. فالتعديل املقرتح يتيح للدوائر قدرًا أكرب من املرونة يف اختاذ قرارات توّفق بني 

تضيات اإلنصاف والسرعة. مق
للمقتطفات ”) لتمكني املدعي العام من تقدمي ترمجات ٣(٧٦وعليه يُقرتح تعديل القاعدة-١٨

السديدة من إفادات الشهود عندما تقضي [الدائرة]، بعد التماس آراء األطراف، بأن الرتمجة الكاملة غري 
ا أن متّس بسر  “.عة اإلجراءاتضرورية للوفاء مبقتضيات اإلنصاف ومن شأ

) مقتضى اإلنصاف املنصوص عليه يف ٣(٧٦ويرمي هذا التعديل إىل تضمني القاعدة-١٩
الرتمجة الكاملة غري ضرورية للوفاء مبقتضيات ”)(و) بإجازة الرتمجة اجلزئية عندما تكون ١(٦٧املادة

م أكثر من توسيع ورُئي أن قصر التعديل املقرتح على مقتطفات حرفية حّل ينصف املته“. اإلنصاف
يتوىل االدعاء صياغتها.“ ملخصات”نطاقه ليشمل 

قبل اختاذ أي “ آراء األطراف”إضافًة إىل ذلك، يتطلب التعديل املقرتح من الدائرة أن تلتمس -٢٠
قرار بتقدمي ترمجة جزئية. ويف احلاالت اليت قِبل فيها الدفاع احلصول على مقتطفات، مل يِثر التنازل عن 

. بيد )٢٨(ائية من هذا القبيل جدًال على الرغم من انعدام أي نصوص قانونية جتيز هذا التنازلحقوق إجر 
أن التماس آراء األطراف عند النظر يف إمكانية تقدمي ترمجة جزئية اعُترب شرطًا مهّمًا يتيح للدفاع، قبل 

اجلزئية كافية.إصدار األمر بالرتمجة اجلزئية، الفرصة لتقدمي ُحجج تبّني إن كانت الرتمجة 
أما إذا مل يوافق الدفاع على احلصول على ترمجة مقتطفات، فيمكن للدائرة أن تقضي على الرغم -٢١

من ذلك بأن الرتمجة اجلزئية كافية للوفاء مبقتضيات اإلنصاف. غري أن التعديل املقرتَح يتطلب من الدائرة، 
تاح للدفاع الفرصة ألن يقدِّم حججاً عمَّا إذا  فتُ “ آراء األطراف”على النحو الذي سبق ذكره، أن تلتمس 

كان واقع احلال، مبا يف ذلك مقتضيات اإلنصاف، يربّر الرتمجة الكاملة. ويأخذ التعديل املقرتَح إدخاله يف 
احلسبان أيضًا أن الدائرة سرتاعي كل العوامل املتصلة باإلنصاف وسرعة اإلجراءات بعد أن تنظر يف 

. وليس مبقدور احملكمة تعداد كل العوامل السديدة يف هذا الصدد. ويراعي )٢٩(يةالظروف اخلاصة بالقض
هذا املقرتح عامًال ذا صلة بعدالة اإلجراءات (هو إن كان املتهم ميّثل نفسه ويتطّلب بالتايل مزيدًا من 

دة، مثًال). االهتمام واملساعدة) وعامًال ذا صلة بطبيعة املعلومات املقتطفة من اإلفادات (حمتوى اإلفا
وميكن تدارس هذين العاملني مبزيد من التفصيل أو إمكانية النظر يف عوامل أخرى.

المقتَرحالقاعدة نص- ٤

). ويهدف ٣(٧٦صيغة معدَّلة للقاعدة فريق الدروس املستفادةمتاشيًا مع ما سبق ذكره، أعّد -٢٢
مبادئ اإلنصاف وحقوق املتهم.هذا التعديل املقرتَح إىل تسريع وترية اإلجراءات مع مراعاة

.١١يف الفقرة بنداانظر مناقشة قضية )٢٧(
) يف مرحلة اعتماد التهم. انظر الفقرة ٣(٧٦عن حّقه املنصوص عليه يف القاعدةبنداتنازل الدفاع فعالً يف قضية )٢٨(

١٠.
ا يف املرحلتني التمهيدية أو االبتدائية. وتسعى الدائرة كلما حتّدد الدوائر كي) ٢٩( فية أداء هذا التقييم وفقًا للمهام املنوطة 

أمكن ذلك إىل تشجيع التوافق بني األطراف. فإذا طرأ تنازع على مدى كفاية ترمجة املقتطفات، توّضح قرارات الدوائر 
ىل ذلك، عندما حيّد تقدمي املذكرات ومناقشة املسألة من فعالية الرتمجة تدرجييًا حدود القاعدة وكيفية تطبيقها. وإضافة إ

اجلزئية إىل حّد بعيد، جيوز للدائرة أن تأمر بالرتمجة الكاملة. قصارى القول إن القضاة هم األقدر على حتديد أكثر الطرائق 
لى خمتلف موارد احملكمة. إنصافاً وفعالية لتناول هذه القاعدة وعليهم املوازنة بني األعباء الواقعة ع
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رى التايل:٣(٧٦وعليه سيجري نص القاعدة -٢٣ ) املضمَّن التعديل املقرتَح ا
٧٦القاعدة 

الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود اإلثبات
يقدم املدعي العام إىل الدفاع أمساء الشهود الذين ينوي املدعي العام استدعاءهم للشهادة -١

ا هؤالء الشهود سابقا. ويتم ذلك قبل بدء احملاكمة بفرتة كافية ونسخا من البي انات اليت أدىل 
للتمكني من اإلعداد الكايف للدفاع.

يبلغ املدعي العام الدفاع بعد ذلك بأمساء أي شهود إثبات آخرين ويقدم نسخا من -٢
م عندما يتقرر استدعاء هؤالء الشهود. بيانا

ا جيدا. وجيوز تتاح بيانات شهود اإل-٣ ثبات يف أصوهلا وبلغة يفهمها املتهم ويتحدث 
للدائرة، إذا اقتضى األمر ذلك، أن تأذن برتمجة مقتطفات سديدة من البيانات إذا قضت، بعد 
التماس آراء األطراف، بأن الرتمجة الكاملة غري ضرورية للوفاء مبقتضيات اإلنصاف وقد تؤثّر 

رض اختاذ هذا القرار، تراعي الدائرة الظروف اخلاصة بالقضية، سلبًا يف سرعة اإلجراءات. ولغ
ومنها إن كان للشخص املعين حماٍم ميثّله وما تتضّمنه البيانات.

تطبيق هذه القاعدة رهن حبماية الضحايا والشهود وسريتهم، ومحاية املعلومات السرية -٤
.٨٢و ٨١على النحو املنصوص عليه يف النظام األساسي والقاعدتني 

وأثناء املشاورات اليت ُأجريت على مستوى احملكمة وأفضت إىل اعتماد هذه التوصيات، أعربت -٢٤
أقلية مرارًا عن قلقها بشأن التعديل املقرتح، فحاجت أوًال بأن وقائع املمارسة اجلنائية تبّني يف كثري من 

سواء أكانت مربّئة أم جمّرمة. ولكي األحيان أن املتهم أكثر األشخاص إملامًا بتفاصيل وقائع القضية، 
يعمل حمامي املتهم مع موّكله على حنٍو فعال، جيب أن يتمّكن من مناقشة كل جوانب القضية مناقشة 
شاملًة وصرحية. وإذا ُحرِم الدفاع من حقه املطلق يف احلصول على ترمجة إفادات شهود اإلثبات ترمجة  

لك، متّسكت األقلية بأن هذا التعديل قد ال يُفضي إىل تعزيز كاملة، فقد يضطّر إىل ترمجتها بنفسه. ولذ
الكفاءة، بل إىل حتميل التكاليف لطرٍف آخر على حنٍو ميّس حبقوق املتهم. وألن بيانات شهود اإلثبات 
تُعترب بالغة األمهية ليضطلع الدفاع مبهمته، فإن كل ما يقّل عن ترمجتها الكاملة لن يكون مقبوًال. وثانياً، 

وقش أيضًا احتمال أن يتسّبب التعديل املقرتح يف منازعات ال مربّر هلا. فحىت إذا أُمر االدعاء بإعداد نُ 
مقتطفات من البيانات فحسب، فقد ُتصبح كفاية هذه املقتطفات حمّل جدل بالغ.

) املقرتحة٣(٧٦القاعدة ) بصيغتها احلالية٣(٧٦القاعدة 
وهلا تتاح بيانات شهود اإلثبات يف أص-٣

ا جيدا. وبلغة يفهمها املتهم ويتحدث 
تتاح بيانات شهود اإلثبات يف -٣

ا  أصوهلا وبلغة يفهمها املتهم ويتحدث 
وجيوز للدائرة، إذا اقتضى األمر جيدا. 

ذلك، أن تأذن برتمجة مقتطفات سديدة 
من البيانات إذا قضت، بعد التماس آراء 

رية األطراف، بأن الرتمجة الكاملة غري ضرو 
للوفاء مبقتضيات اإلنصاف وقد تؤثّر سلباً 
يف سرعة اإلجراءات. ولغرض اختاذ هذا 
القرار، تراعي الدائرة الظروف اخلاصة 
بالقضية، ومنها إن كان للشخص املعين 

حماٍم ميثّله وما تتضّمنه البيانات.
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)(ب) من القواعد٢(١٤٤توصية بشأن مقترٍح لتعديل القاعدة -جيم

بصيغتها الحاليةالقاعدة-١

)(ب) من القواعد، اليت جيري نصها حالياً ٢(١٤٤يقرتح فريق الدروس املستفادة تعديل القاعدة-٢٥
رى التايل: ا

١٤٤القاعدة 
اتخاذ القرارات في الدائرة االبتدائية

ا علنا فيما يتعلق مبقبولية الدعوى واختصاص احملكمة -١ تصدر الدائرة االبتدائية قرارا
واملسؤولية اجلنائية للمتهم، ومبدة العقوبة وجبرب الضرر، وذلك حيثما أمكن، حبضور املتهم واملدعي 

٨٩العام والضحايا أو املمثلني القانونيني للضحايا املشرتكني يف اإلجراءات مبوجب القواعد من 
، وممثلي الدول الذين اشرتكوا يف اإلجراءات.٩١إىل 

ارات املذكورة أعاله، يف أقرب وقت ممكن، إىل:تقدم نسخ من مجيع القر -٢
كل الذين اشرتكوا يف اإلجراءات، بإحدى لغات عمل احملكمة؛(أ)

املتهم، بلغة يفهمها متاما ويتكلمها بطالقة، عند االقتضاء، للوفاء مبتطلبات اإلنصاف (ب)
.٦٧(و) من املادة ١مبوجب الفقرة



ICC-ASP/13/28

45

التعديل المقترحمنطلق- ٢

)(ب) اختاذ الدائرة االبتدائية قرارات بشأن املقبولية، واملسؤولية اجلنائية ٢(١٤٤القاعدةتتناول-٢٦
للمتهم وحتديد العقوبة وجرب األضرار. وتقتضي أن تُقدَّم للمتهم نسخ من مجيع القرارات بلغة يفهمها متاماً 

.)٣٠(٦٧(و) من املادة ١ويتكلمها بطالقة، عند االقتضاء، للوفاء مبتطلبات اإلنصاف مبوجب الفقرة
خالل مداوالت صياغة هذه القاعدة، أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن تقدمي ترمجة خطية -٢٧

عند ”ملتهم أّمي بلغة يفهمها متامًا ويتكّلمها بطالقة قد يكون هدرًا ملوارد احملكمة. فُأضيفت عبارة 
.)٣١(للتوفيق بني اآلراء املتباينة“ ٦٧من املادة (و) ١االقتضاء، للوفاء مبتطلبات اإلنصاف مبوجب الفقرة

(ب) ضئيلة. إال أن مسائل الرتمجة أُثريت يف )٢(١٤٤السوابق القضائية بشأن تطبيق القاعدة-٢٨
. فقد تناولت املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوإطار احلكم الذي أصدرته الدائرة االبتدائية يف قضية 

لتحديد ما إذا كان إصدار النسختني الفرنسية واإلنكليزية للحكم يف آٍن واحد هذه الدائرة على وجه ا
“ أُشِعر”ضرورياً، وإذا صدرت النسخة الفرنسية بعد صدور النسخة اإلنكليزية، فمىت يُعترب أن الدفاع قد 

إلشعار، فإن . ومع أن لّب املسألة تعّلق مبوعد ا)٣٢(بالقرار لغرض إجراءات االستئناف يف حال إدانة املتهم
الدفاع أثار مسألة الرتمجة اجلزئية يف إفاداته. وعلى وجه اخلصوص، أفاد الدفاع بأنه، يف حالة إدانة املتهم، 
ميكن السري يف مرحلة حتديد العقوبة قبل إشعاره بالنسخة الفرنسية للحكم طاملا أُتيح له ما يكفي من 

وِّد برتمجة فرنسية جزئية ألي أجزاء مهمة من الوقت لفهم عناصر احلكم األساسية فهمًا صحيحًا وز 
من اجلائز واملنصف السري يف مرحلة حتديد العقوبة وجرب األضرار ”. وخلصت الدائرة إىل أنه )٣٣(احلكم

(يف حالة إدانة املتهم) أو إخالء سبيل املتهم (يف حال تربئته) إذا مل تُقدَّم للطرفني واملشاركني الرتمجة 
ا الدائرة “ لحكمالفرنسية الكاملة ل طاملا ُزوِّد الدفاع برتمجة ألجزاء احلكم اليت حّددها بذاته واعترب

إن قلم احملكمة مسؤول عن ترمجة قرارات الدائرة االبتدائية وهو يقّدم يف الوقت احلايل خدمات لغوية باإلنكليزية ) ٣٠(
م فيها خدمات  والفرنسية والعربية. (وعلى غرار مكتب املدعي العام، يعّول قلم احملكمة على متعاقدين للغات اليت ال تُقدَّ

يورو بالسعر العادي ٤٥، تبلغ تكلفة ترمجة الصفحة الواحدة ١١ملستوى الداخلي). وكما نوِقش ذلك يف احلاشية على ا
باملئة إىل تكلفة ترمجة الصفحة الواحدة. ٢٠إىل ١٥يورو بالسعر العاجل، ولكن تضيف التكاليف اإلدارية قرابة ٦٧,٥٠و

كلمة للنصوص املتخصصة. ويطّبق قلم ١,٢٠٠للنصوص العادية وكلمة١,٥٠٠ويبلغ معّدل الرتمجة اليومي إمجاًال 
كلمة يومياً لرتمجة قرارات احملكمة اليت تُعتَرب نصوصاً متخصصة.١,٢٠٠احملكمة معّدل 

احملكمة اجلنائية الدولية: أركان اجلرائم والقواعد ”، يف روي س. يل (حمّرراً)، “إجراءات احملاكمة”انظر بيرت لويس، ) ٣١(
Peter Lewis, “Trial Procedure”, in Roy S. Lee (ed.), “The International“ [جرائية وقواعد اإلثباتاإل

Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence”, Transnational Publishers
Inc., USA, 2001 م دائماً نسخ من القرارات يف حني قد يفهم وميكن أن يُفهم ذلك على أنه ستق(”٥٥٣]، الصفحة دَّ

ا تعين أن تقدمي نسخ القرارات ليس ضرورياً إن كان املتهم أمّياً مثالً ‘ عند االقتضاء’آخرون عبارة  “).على أ
ن كانو ١٥ومسائل إجرائية أخرى، ٧٤الدائرة االبتدائية األوىل، قرار بشأن ترمجة القرار الصادر عمًال باملادة) ٣٢(

.ICC-01/04-01/06-2834، الوثيقة ٢٠١١األول/ديسمرب 
، ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ١٥فريق الدفاع، مالحظات الدفاع اإلضافية املقدَّمة عقب اجللسة اليت ُعِقدت يف ) ٣٣(

املقاطع اليت . واقرتح الدفاع أن حيّدد ٧و٦، الفقرتان ICC-01/04-01/06-2822، الوثيقة ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ١٨
يتعّني ترمجتها ما أن تُتاح له النسخة اإلنكليزية من احلكم.
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بالنظر إىل ”و“ هذا النهج‘ جييز’ال ريب يف أن النظام األساسي ”والحظت الدائرة أنه .)٣٤(“أساسية”
.)٣٥(“تأييد الطرفني واملشاركني له، فال مدعاة للقلق بشأن عدالة اإلجراءات

الُمراد النظر فيهاالمسائل - ٣

) احلالية. ومن ٣(٧٦(ب) مشكالت شبيهة بتلك اليت تثريها القاعدة)٢(١٤٤تثري القاعدة-٢٩
الضروري على وجه التحديد توضيح إن كانت الرتمجة اجلزئية تكفي للوفاء مبقتضيات اإلنصاف املنصوص 

)(و).١(٦٧عليها يف املادة
(ب) إىل تقدمي القرارات إىل املتهم بلغة يفهمها متاما )٢(١٤٤يشري النص احلايل للقاعدة-٣٠

. ٦٧(و) من املادة١، للوفاء مبتطلبات اإلنصاف مبوجب الفقرة “عند االقتضاء”ويتكلمها بطالقة، 
أن يستعني جماناً مبرتجم شفوي كفء ومبا يلزم من ”(و) تضمن للمتهم )١(٦٧وجيدر التذكري بأن املادة

ية الستيفاء مقتضيات اإلنصاف إذا كان مثة إجراءات أمام احملكمة أو مستندات معروضة الرتمجات التحرير 
“.عليها بلغة غري اللغة اليت يفهمها املتهم فهماً تاماً ويتكلمها

(ب) ونصها التساؤل عمَّا إذا  )٢(١٤٤وتثري املداوالت أليت ُأجريت يف إطار صياغة القاعدة-٣١
دمي ترمجة جزئية للقرارات إىل املتهم، حىت يف الظروف اليت تُراعى فيها مبادئ كانت هذه القاعدة جتيز تق

اإلنصاف. وميكن أن تعدَّل هذه القاعدة لكي تنّص بصريح العبارة على أنه جيوز للدائرة أن تسمح برتمجة 
(و). )١(٦٧القرارات ترمجة جزئية إذا توافرت الضمانات املنصوص عليها يف املادة

يقرتح فريق الدروس املستفادة إبانة أن القرارات تُقدَّم إىل املتهم بلغة يفهمها متاما ويتكلمها لذا،-٣٢
“. ٦٧(و) من املادة١بأكملها أو بالقدر الالزم للوفاء مبتطلبات اإلنصاف مبوجب الفقرة ”بطالقة 

لنص القرار إذا توافرت الظروف أنه جيوز تقدمي الرتمجة اجلزئية “ بأكملها أو بالقدر الالزم” وتوّضح عبارة 
. وأُبقي على اإلشارة إىل متطلبات اإلنصاف تشديدًا على أن الرتمجة اجلزئية ال تُقبل إال يف )٣٦(املناسبة

(و) فال ُجياز بتاتاً تقدمي ترمجة جزئية إذا أثّر )١(٦٧ظروف تستويف املقتضيات املنصوص عليها يف املادة
ف تلك.ذلك سلباً يف مقتضيات اإلنصا

التعديل المقتَرح- ٤

١٤٤(ب)، سيجري نص القاعدة )٢(١٤٤متاشيًا مع التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة-٣٣
رى التايل: ا

١٤٤القاعدة 
اتخاذ القرارات في الدائرة االبتدائية

ا علنا فيما يتعلق مبقبولية الدعوى واختصاص احمل-١ كمة تصدر الدائرة االبتدائية قرارا
واملسؤولية اجلنائية للمتهم، ومبدة العقوبة وجبرب الضرر، وذلك حيثما أمكن، حبضور املتهم واملدعي 

٨٩العام والضحايا أو املمثلني القانونيني للضحايا املشرتكني يف اإلجراءات مبوجب القواعد من 
، وممثلي الدول الذين اشرتكوا يف اإلجراءات.٩١إىل 

كانون ١٥ومسائل إجرائية أخرى، ٧٤الدائرة االبتدائية األوىل، قرار بشأن ترمجة القرار الصادر عمالً باملادة) ٣٤(
.٢١و٢٠، الفقرتان ICC-01/04-01/06-2834، الوثيقة ٢٠١١األول/ديسمرب 

كانون ١٥ومسائل إجرائية أخرى، ٧٤ائرة االبتدائية األوىل، قرار بشأن ترمجة القرار الصادر عمالً باملادةالد)٣٥(
.٢٠، الفقرة ICC-01/04-01/06-2834، الوثيقة ٢٠١١األول/ديسمرب 

.٣٠مثاالً هلذا النهج. انظر الفقرة لوبانغاتُعّد قضية ) ٣٦(
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القرارات املذكورة أعاله، يف أقرب وقت ممكن، إىل:تقدم نسخ من مجيع -٢
كل الذين اشرتكوا يف اإلجراءات، بإحدى لغات عمل احملكمة؛)أ(
املتهم، بلغة يفهمها متاما ويتكلمها بطالقة، بأكملها أو بالقدر الالزم للوفاء )ب(

.٦٧(و) من املادة١مبتطلبات اإلنصاف مبوجب الفقرة
يت على مستوى احملكمة وأفضت إىل اعتماد هذه التوصيات، أعربت وخالل املشاورات اليت ُأجر -٣٤

)، أي أن ٣(٧٦أقلية عن قلقها بشأن التعديل املقرتح لألسباب نفسها اليت سيقت فيما يتعلق بالقاعدة
إجازة الرتمجة اجلزئية من شأنه أن ُحيمَّل الدفاع عبء استكمال الرتمجة.

)(ب) املقرتحة٢(١٤٤لقاعدةا)(ب) بصيغتها احلالية٢(١٤٤القاعدة 
تقدم نسخ من مجيع القرارات -٢

املذكورة أعاله، يف أقرب وقت ممكن، 
إىل:

[...]
املتهم، بلغة يفهمها متاما (ب)

ويتكلمها بطالقة، عند االقتضاء، للوفاء 
(و) من ١مبتطلبات اإلنصاف مبوجب الفقرة

.٦٧املادة 

رة تقدم نسخ من مجيع القرارات املذكو -٢
أعاله، يف أقرب وقت ممكن، إىل:

[...]
املتهم، بلغة يفهمها متاما (ب)

بأكملها أو ويتكلمها بطالقة، 
للوفاء مبتطلبات بالقدر الالزم

(و) ١اإلنصاف مبوجب الفقرة
.٦٧من املادة

) من القواعد٣(١٠١توصية بشأن مقترٍح لتعديل القاعدة -دال

القاعدة بصيغتها الحالية- ١

من القواعد بإضافة فقرة ثالثة. وجتري القاعدة ١٠١يقرتح فريق الدروس املستفادة تعديل القاعدة-٣٥
رى التايل:١٠١ حالياً ا

١٠١القاعدة 
المهل الزمنية

تراعي احملكمة، لدى إصدار أي أمر بتعيني املهل الزمنية املتعلقة بسري اإلجراءات، احلاجة -١
ة وسرعة، مع إيالء اعتبار خاص حلقوق الدفاع والضحايا.إىل تيسري سري اإلجراءات بنزاه

، ٦٧(ج) من املادة ١مع مراعاة حقوق املتهم، وال سيما تلك املنصوص عليها يف الفقرة -٢
يسعى مجيع املشاركني يف اإلجراءات، الذين صدرت إليهم أوامر، للعمل بأقصى سرعة ممكنة، يف 

ا أمر م ن احملكمة.حدود املهلة الزمنية الصادر بشأ

التعديل المقترحمنطلق- ٢

بتحديد احملكمة املهل املتعلقة بتسيري اإلجراءات. وتنص الفقرة األوىل على ١٠١تُعىن القاعدة-٣٦
احلاجة إىل تيسري سري اإلجراءات بنزاهة وسرعة، مع إيالء اعتبار ”الواجب الذي يقع على احملكمة ملراعاة 

يف حني ترّكز الفقرة الثانية على حقوق املتهم وتستند إىل ، “خاص حلقوق الدفاع والضحايا 
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للعمل بأقصى ”(ج) للتشديد على ضرورة أن يسعى الطرفان واملشاركون يف اإلجراءات )١(٦٧املادة
ا أمر من احملكمة “.سرعة ممكنة، يف حدود املهلة الزمنية الصادر بشأ

ة اإلشعار فينّص على أن املشارك يُعتَرب قد ُأشِعر ) من الئحة احملكمة مسأل٢(٣١ويتناول البند-٣٧
وال تشري القاعدة “. يف اليوم الذي أرسلها فعال قلم احملكمة من احملكمة”بالوثيقة أو القرار أو األمر 

) إىل مسائل الرتمجة.٢(٣١احلالية وال البند ١٠١
الدوائر التمهيدية واالبتدائية على (و)، دأبت)١(٦٧عندما اعُتربت الرتمجة ضرورية وفقاً للمادة-٣٨

“ اإلشعار”. وقد أُشري فيما سبق إىل أن مسألة حتديد املوعد الذي يُعتَرب أن )٣٧(متديد املهل عند االقتضاء
املدعي باحلكم قد ّمت فيه إذا صدرت النسخة الفرنسية بعد صدور النسخة اإلنكليزية قد طُرِحت يف قضية 

االقتضاء من املتهم أن حيّضر ”. ويف حالة اإلدانة، خلصت الدائرة إىل أن يلوالعام ضّد توماس لوبانغا دي
هلذه املرحلة احملدَّدة من اإلجراءات وهو غري قادر فعًال على قراءة احلكم باإلنكليزية يلحق الضيم باملتهم 

“ اإلشعار”ولذا خلصت الدائرة إىل أن “. )٣٨((ب) من النظام األساسي)١(٦٧وقد ميّثل خرقاً للمادة
الذي يرسل قلم احملكمة فعًال النسخة الفرنسية من ”بالقرار يسري يف حالة اإلدانة من اليوم 

“.)٣٩(احملكمة
. فقد املدعي العام ضد جرمان كاتانغاواعتِمد إجراء خمتلف رّدًا على طلب مشابه ُقدِّم يف قضية -٣٩

ئية الثانية طلبًا بتمديد املهلة احملدَّدة الستئناف رفعت هيئة الدفاع عن السيد كاتانغا إىل الدائرة االبتدا
احلكم إىل أن تصدر النسخة اإلنكليزية منه. فأوعزت الدائرة االبتدائية، بدًال من أن تبّت يف هذا الطلب، 

، فمّددت دائرة االستئناف املهلة املقّررة )٤٠(إىل هيئة الدفاع بعرض املسألة على نظر دائرة االستئناف
ثيقة الداعمة لالستئناف لكي يتسىن هليئة الدفاع عن السيد كاتانغا تلقي ترمجة أولية للحكم إليداع الو 

.)٤١(باإلنكليزية والنظر فيه

كانون ١٥ومسائل إجرائية أخرى، ٧٤، قرار بشأن ترمجة القرار الصادر عمًال باملادةالدائرة االبتدائية األوىلانظر)٣٧(
؛ الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن ٢٤و٢٣، الفقرتني ICC-01/04-01/06-2834، الوثيقة ٢٠١١األول/ديسمرب 

يتسىن له إيداع طلب اإلذن بالطعن يف طلب الدفاع العاجل حتديد التاريخ الذي تسري اعتبارًا منه املهل احملّددة لكي”
-ICC-02/11-01/11‘ (من النظام األساسي‘ ١’(ج))١(٦٧بتأجيل جلسة اعتماد التهم عمًال باملادة’القرار القاضي 

، ٢٠١٣حزيران/يونيو ١٠، “و/أو لكي يتسىن له إيداع جوابه يف حال طلب املدعي العام اإلذن بالطعن يف القرار) 432
(أ) )٧(٦١؛ الدائرة التمهيدية الثانية، قرار صادر عمال باملادة ٨إىل ٦، الفقرات ICC-02/11-01/11-434الوثيقة 

حزيران/يونيو ١٥بيري بيمبا غومبو، -و(ب) من نظام روما األساسي بشأن التهم اليت ينسبها املدعي العام إىل جان
التمهيدية األوىل، قرار بشأن اعتماد التهم، ؛ الدائرة١٨٥، الصفحة ICC-01/05-01/08-424، الوثيقة ٢٠٠٩

.٩٨، الصفحة ICC-02/05-02/09-243-Red-tARB، الوثيقة ٢٠١٠شباط/فرباير ٨
كانون ١٥ومسائل إجرائية أخرى، ٧٤الدائرة االبتدائية األوىل، قرار بشأن ترمجة القرار الصادر عمًال باملادة) ٣٨(

.٢٣، الفقرة ICC-01/04-01/06-2834، الوثيقة ٢٠١١األول/ديسمرب 
كانون ١٥ومسائل إجرائية أخرى، ٧٤الدائرة االبتدائية األوىل، قرار بشأن ترمجة القرار الصادر عمًال باملادة) ٣٩(

.٢٤، الفقرة ICC-01/04-01/06-2834، الوثيقة ٢٠١١األول/ديسمرب 
من النظام ٧٦إلجراءات حتديد العقوبة (وفقًا للمادةالدائرة االبتدائية الثانية، قرار بتحديد اجلدول الزمين ) ٤٠(

.٣، الفقرة ICC-01/04-01/07-3437، الوثيقة ٢٠١٤آذار/مارس ٩األساسي)، 
ما )٤١( دائرة االستئناف، قرار بشأن طلَيب السيد جرمان كاتانغا واملدعي العام املتعّلَقني باآلجال املقّررة إليداع مذكرا

.ICC-01/04-01/07-3454، الوثيقة٢٠١٤نيسان/أبريل ٤ناف، يف إطار دعوى االستئ
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المسائل الـُمراد النظر فيها- ٣

ال حيّدد النظام القانوين يف صيغته احلالية املهل الواجب تطبيقها يف احلاالت اليت ُتطلب فيها -٤٠
لتعديل أن يُوضِّح تاريخ سريان اآلجال الزمنية يف هذه احلاالت.الرتمجة. ومن شأن ا

يُقرتَح اعتماد تعديٍل يوّضح أن للدائرة أن تأمر باعتبار اإلشعار ببعض القرارات األساسية قد -٤١
حدث يف اليوم الذي ُيشِعُر فيه قلم احملكمة برتمجتها أو بأجزاٍء منها. وصونًا حلقوق املتهم عمالً 

)(و)، يـَُوّضح التعديل أن هذه الرتمجات جيب أن تكون كافية للوفاء مبتطلبات اإلنصاف.١(٦٧باملادة
ومن شأن هذا التعديل أيضاً أن يوّضح أن قضاء الدائرة بأن املهلة تسري اعتباراً من يوم اإلشعار -٤٢

اف.بالرتمجة ينطبق أيضاً على الرتمجة اجلزئية إذا كانت تكفي للوفاء مبتطلبات اإلنص
)، اسُتصِوب إدخال هذا التعديل على القواعد. ويتناول ٢(٣١وعوضًا عن تعديل البند -٤٣
) اإلشعار بكل الوثائق، ال القرارات اهلامة وحدها. وإضافًة إىل ذلك، ال ميكن أن يغّري تعديل ٢(٣١البند

فني متديد املهلة املقررة بند من بنود الئحة احملكمة مهلة حتّددها القواعد، كما يف حالة طلب أحد الطر 
إليداع طعن، وهي إحدى احلاالت الشائعة اليت أوعزت باقرتاح هذا التعديل.

األحكام املتعلقة مبختلف مراحل ”يرد التعديل املقرتح يف فصل القواعد الذي يتضّمن -٤٤
. وبالنظر إىل أن لإلشارة إىل أنه ينطبق على القرارات التمهيدية واالبتدائية على حٍد سواء“ اإلجراءات

وأن التعديل املقرتح إدخاله قد ُيستخَدم لتغيري بعض املهل احملددة، “ املهل الزمنية”تُعىن بـ١٠١القاعدة
١٤٤. واإلشارة إىل القاعدة١٠١فإن املنطق يقتضي أن تأيت هذه القاعدة بعد الفقرة الثانية من القاعدة

ا تبّني أن تأخري تاريخ اإلشعار (ومن ّمث تأخري اإلجراءات) ال جيوز إال يف يف القاعدة املعدَّلة سديدة أل
حالة القرارات ذات األمهية اخلاصة.

التعديل المقترح- ٤

رى التايل:٣(١٠١متاشياً مع التعديل املقرتح، سيجري نص القاعدة-٤٥ ) ا
١٠١القاعدة 

المهل الزمنية
هل الزمنية املتعلقة بسري اإلجراءات، احلاجة تراعي احملكمة، لدى إصدار أي أمر بتعيني امل-١

إىل تيسري سري اإلجراءات بنزاهة وسرعة، مع إيالء اعتبار خاص حلقوق الدفاع والضحايا .
، ٦٧(ج) من املادة ١مع مراعاة حقوق املتهم، وال سيما تلك املنصوص عليها يف الفقرة -٢

يهم أوامر، للعمل بأقصى سرعة ممكنة، يف يسعى مجيع املشاركني يف اإلجراءات، الذين صدرت إل
ا أمر من احملكمة. حدود املهلة الزمنية الصادر بشأ

جيوز للمحكمة األمر بأن يُعتَرب اإلشعار بقرارات معيّنة، كتلك املشار إليها يف -٣
. ، قد ّمت يوَم إتاحة ترمجتها الكاملة أو اجلزئية الالزمة للوفاء مبقتضيات اإلنصاف١٤٤القاعدة

فتسري كل املهل الزمنية اعتباراً من ذلك اليوم.
خالل املشاورات اليت ُأجريت على مستوى احملكمة وأفضت إىل اعتماد هذه التوصيات، دار -٤٦

نقاش بشأن الدائرة اليت ُخيوَّل هلا تطبيق أحكام التعديل املقرتَح، إذ أن هذه القرارات ميكن أن تؤدي إىل 
جراءات املقامة أمام دوائر أخرى، كما حصل عندما أّخرت الدائرة االبتدائية حاالت تأخٍري شديد يف اإل
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. وال حيّدد )٤٢(إىل أن ُتستكَمل ترمجته الفرنسيةلوبانغااألوىل تاريخ اإلشعار باحلكم الصادر يف قضية 
أمام الشَُّعب التعديل املقرتح الدائرة املخوَّل إليها تأخري تاريخ اإلشعار بالقرار، فيكون الباب مفتوحاً 

القضائية ملناقشة هذه املسائل.
) املقرتَحة٣(١٠١القاعدة

جيوز للمحكمة األمر بأن يُعتَرب اإلشعار بقرارات معيّنة، كتلك املشار إليها يف .٣
، قد ّمت يوَم إتاحة ترمجتها الكاملة أو اجلزئية الالزمة للوفاء مبقتضيات اإلنصاف. ١٤٤القاعدة

الزمنية اعتباراً من ذلك اليوم.فتسري كل املهل

الخاتمة-هاء

ا أن تتيح:-٤٧ إذا اعُتِمدت هذه التعديالت، فمن شأ
(ب) لكي تشمَال الرتمجة اجلزئية )٢(١٤٤) و٣(٧٦توضيح نطاق القاعدتني (أ)

عندما ال تكون الرتمجة الكاملة ضرورية للوفاء مبقتضيات اإلنصاف؛
يف تأخري سريان املهل الزمنية إىل يوم اإلشعار بالرتمجة بإضافة توضيح صالحية الدائرة (ب)

؛١٠١فقرة ثالثة إىل القاعدة
تسريع وترية اإلجراءات بالسماح للدوائر أن تأذن برتمجة بيانات الشهود والقرارات (ج)

ترمجة جزئية عندما ُتستوىف مقتضيات اإلنصاف؛
احرتام حقوق املتهم ومقتضيات اإلنصاف.(د)

كانون ١٥ومسائل إجرائية أخرى، ٧٤الدائرة االبتدائية األوىل، قرار بشأن ترمجة القرار الصادر عمًال باملادة)٤٢(
.١٩، الفقرة ICC-01/04-01/06-2834، الوثيقة ٢٠١١األول/ديسمرب 
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المرفق الثاني
:بالحوكمةالفريق الدراسي المعنيتقرير الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة إلى 

:المجموعة باءتقرير مرحلي عن :المجموعة األولى: تسريع اإلجراءات الجنائية
"بينهمااالبتدائية والمسائل المشتركةتين التمهيدية و "العالقة بين المرحل

مةالمقدِّ -ألف

التقرير احلايل إلطالع ")فريق استخالص الِعربقدم الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة ("ي-١
ا احملكمة  بغية تسريع اإلجراءات حديثًا الدول األطراف على املستجدات بشأن املبادرات اليت اختذ

موعة باء ("العالقة بني املرحل ائية واملسائل املشرتكة بينهما").االبتدتني التمهيدية و القضائية فيما خيص ا
عمًال خبريطة الطريق اخلاصة ٢٠١٢يف تشرين األول/أكتوبر فريق استخالص الِعربلقد أنشئ -٢

املعينالدراسيالفريقا مبراجعة اإلجراءات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية ("خريطة الطريق")، اليت أعده
قرت ، مث أُ ٢٠١٢ا مجعية الدول األطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب مث أقر ")الفريق الدراسي("باحلوكمة

ووِضعت خريطة فريق استخالص الِعرب. وقد أنشئ )١(٢٠١٣الثاين/نوفمرب يف تشرينهلالة صيغة معدَّ 
الطريق استجابة لطلب الدول األطراف إنشاء آلية لتمييز جماالت حتسني جناعة وفعالية اإلجراءات 

واقرتاح تعديالت على اإلطار –املراد العكوف عليها ذات الصلة جمموعات املسائل أي –القضائية 
القانوين.

الفريق الدراسي التقريرين األول والثاين عن الدروس املستفادة إىل فريق استخالص الِعربوقد قدم -٣
. وبنيَّ )٢(تيب، على الرت ٢٠١٣األول/أكتوبروتشرين٢٠١٢يف تشرين األول/أكتوبرباحلوكمةاملعين

اليت  سائل املجمموعاتِ سعَ تِ فيما خيصخالل السنة، فريق استخالص الِعرب التقريران التقدم الذي أحرزه 
ا احملكمة يف التقرير األول باعتبارها اجلوانب اليت تتسم مناقشتها بأكرب قدر من الفائدة كانت قد ميز

.)٣(ت وحتسينهااإلجراءافيما يتعلق باألهداف املتمثلة يف تسريع 
سع جمموعات نطاق تدارس تِ فريق استخالص الِعربضيَّق ٢٠١٢ويف تشرين الثاين/نوفمرب -٤

تني التمهيدية هي "املرحلة التمهيدية" و"العالقة بني املرحل(جمموعاتثالثفانكب علىاملسائل 
تلك املرحلة على أساس التجربة األهم يفعتربها ا)" و"مقر احملكمة"االبتدائية واملسائل املشرتكة بينهماو 

فريق استخالص أفاد ، ٢٠١٣القضائية للمحكمة. وإبّان تقدمي التقرير الثاين يف تشرين األول/أكتوبر 
املرحلتني التمهيدية بأنه يواصل الرتكيز على جمموعتني مها "املرحلة التمهيدية" و"العالقة بني الِعرب

موعة األخرية الذكر على مسائل الكشف عن ، مشدِّ واملسائل املشرتكة بينهما"واالبتدائية داً فيما خيص ا

رفقت الصيغة األصلية من خريطة الطريق بتقرير . وقد أُ ICC-ASP/12/Res.8وICC-ASP/11/Res.8القراران )١(
م إىل مجعية الدول األطراف يف تشرين األول/أكتوبر  (الوثيقة ٢٠١٢املكتب بشأن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة الذي قدِّ

ICC/ASP/11/31فريق الدراسي املعين باحلوكمة الذي ). وأرفقت الصيغة املعدلة من خريطة الطريق بتقرير املكتب بشأن ال
. إن فريق استخالص الِعرب )ICC-ASP/12/37(الوثيقة ٢٠١٣قدم إىل مجعية الدول األطراف يف تشرين األول/أكتوبر

، املرفق ICC/ASP/11/31مفتوح باب العضوية جلميع القضاة املهتمني باألمر وهو حيدد تشكيله وأساليب عمله (الوثيقة 
).٥ة األول، الفقر 

.ICC-ASP/12/37/Add.1؛ والوثيقة ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة )٢(
، املرفق.ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة )٣(



ICC-ASP/13/28

52

األدلة، وملف اإلجراءات، وتقدميمة من أجل احملاكمة، املعلومات واملواد، واألدلة اإلضافية املقدَّ 
.)٤(لةوالشهادات املسجَّ 

٢٠١٣عاموباالستناد إىل املناقشات اليت جرت يف دورة مجعية الدول األطراف اليت عقدت يف-٥
الرتكيز على جمموعة "العالقة فريق استخالص الِعرب ، واصل الفريق الدراسيوالتحاور املستمر بني احملكمة و 

ا تني التمهيدية و بني املرحل االبتدائية واملسائل املشرتكة بينهما"، اليت ارتُئي يف مجعية الدول األطراف أ
موعة اليت يتعني تناوهلا على سبيل األولو  ية بغية حتسني سرعة وجودة اإلجراءات.ا

الِعبراستخالصفريقالتقدم الذي أحرزه -باء

، )٥(يف خريطة الطريقاملبيَّنةالسريورةنتظم مع احملكمة طيلة املالرتابطضرورة الفريق الدراسيد حدَّ -٦
دة يف خريطة جال احملدَّ مشريًا إىل أنه يرحب باملباحثات املستمرة حىت إذا أفيد بنتائجها بعد انقضاء اآل

إىل هذه فريق استخالص الِعرب. وقد استجاب )٧(، وأقر بأمهية تبادل اآلراء على حنو سلس)٦(الطريق
وار وبتقدمي عدد من العروض عما آلت إليه احلال فيما خيص احليف الفريق الدراسيبإشراكالضرورة 

موعة باء خالل دورة  ألقت نائبة الرئيس ٢٠١٤آذار/مارس ١٣يف معية الدول األطراف:التحضري جلا
أحال فريق استخالص مثوقدمت عرضاً عما آلت إليه احلال، الفريق الدراسينغ كلمة أمام القاضية موناجِ 

تني التمهيدية "العالقة بني املرحلتقريرًا مرحليًا عن ٢٠١٤نيسان/أبريل ٨يف الفريق الدراسيإىل الِعرب 
قدمت نائبة الرئيس القاضية قدت الحقًا مشاورات إضافية، و عُ و املشرتكة بينهما". االبتدائية واملسائل و 

فريق استخالص الِعربعرضاً آخر عما آلت إليه حال تقدم أعمال ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١٨يف موناِجنغ 
موعة باء. بشأن ا

ذا التنوفيما يتعلق باملسائل املعنية، مل يُ -٧ تعديالت أخرى يراد قرير يف أيةظر خالل الفرتة املشمولة 
ِفق على أنه ميكن تناول بعض هذه املسائل من وقد اتُّ لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. إدخاهلا على ا

خالل ابتكارات على صعيد املمارسة يف اإلجراءات التمهيدية اجلارية. وعلى وجه اخلصوص سعت كلتا 
باالهتمام قضايا من املرحلة التمهيدية إىل املرحلة االبتدائية الدائرتني التمهيديتني إىل حتسني انتقال ال

وكما يبنيَّ بالشواغل اليت أعربت عنها الشعبة االبتدائية فيما يتعلق بشكل ومضمون قرارات اعتماد التهم.
ما املتعلقة مبزيد من التفصيل يف القسم الثالث فيما يلي، عدَّ  لت كلتا الدائرتني مضمون وشكل قرارا

لتهم اليت تعتمدها ابواملالبسات املشمولةوقائع بالعتماد التهم بغية حتقيق املزيد من الوضوح فيما يتعلق با
القانوين للجرائم املعنية.بالوصفاملرونة فيما يتعلق املزيد من بالدائرة والتحلي

ِخذ بابتكارات فيما يلي، أُ ويضاف إىل ذلك أنه، كما يبنيَّ مبزيد من اإلسهاب يف القسم الرابع -٨
إجرائية أخرى بغية حتسني جناعة وسرعة اإلجراءات التمهيدية.

ونوَّه فريق استخالص الِعرب أيضًا إىل أنه وسع نطاق تركيزه .٤الصفحة ، ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة )٤(
.١٦، الفقرة ICC-ASP/12/37/Add.1", الوثيقة املسائل اللغويةليشمل تدارس مسائل الرتمجة ضمن إطار جمموعة "

.١٨، الفقرة ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة )٥(
.١٢، الفقرة ICC-ASP/12/37الوثيقة )٦(
).٣(٢٢، الفقرة ICC-ASP/12/37الوثيقة )٧(
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االبتكارات على صعيد الممارسة فيما يتعلق بقرار اعتماد التهم-جيم

التي يجري اعتمادهاوالظروفتوضيح الوقائع - ١

المشكالت التي تواَجه في المحاكمة(أ)

على الدائرة التمهيدية أن تبّت فيما إذا كانت تعتمد التهم، يتعنياعتماديف منتهى إجراءات -٩
ام"عريضة"(لتهم لالتهم اليت وجهها املدَّعي العام يف املستند املتضمن  لإلطار . ووفقاً و ال تعتمدهاأ)اال

. إن التهم اليت )٨(القانوينووصفهاجيب أن يبنيَّ يف إطار التهم أساسها الوقائعي القانوين للمحكمة، 
يئ األساس للمحاكمة. وعليهيوجه فال جيوز، عمالً ها املدَّعي العام كما تعتمدها الدائرة التمهيدية 

نة يف حدود الوقائع والظروف املبيَّ ز قرار الدائرة االبتدائية أن جياوِ ) من نظام روما األساسي، ٢(٧٤باملادة 
.)٩(مالتهم كما تعتمدها الدائرة التمهيدية يف قرار اعتماد التهإطار 
وعلى صعيد ممارسة احملكمة واجهت الدوائر االبتدائية مصاعب يف متييز الوقائع والظروف املعتمدة -١٠

مل تبنيِّ بوضوح ماهية الوقائع والظروف اليت تقوم عليها الدوائر التمهيديةفقرارات يف املرحلة التمهيدية. 
ا  امَ اجلرائم املتهم  املّدعي العام" أو غريها من االّدعاءات قدمهااليت ، مقابل "األدلةالذي تعتمدهاال

امعريضةأساساً هلا أو غري ذلك من املعلومات الواردة يف املسوقة .)١٠(اال
اعتماد التهم وال خذ يف معظم احملاكمات أمام احملكمة قرارُ تَّ وه عدم اليقني هذه، لـّما يُـ وجونتيجة ل-١١

ام اليت قدمها املدَّععريضةُ  طلبت الدوائر بل ي العام خالل إجراءات اعتماد التهم أساساً للمحاكمة، اال
ام املعدَّ عريضةيدعى "اً إضافياً مستندعوضاً عن ذلك االبتدائية .لة"اال

طراف بشأن نص ثر خالف بني األإاألوىل،الدائرة االبتدائية خلصت، اغنلوبَ حماكمة ءوقبل بد-١٢
ام ام معدَّ ضةعريإىل لزوم، عريضة اال الذي تقوم عليه ‘يان الوقائعب’ـبحاطة الكاملة"لضمان اإللة ا

ا الدائرة التمهيدية، والتمكني من عرض األ دلة على حنو عادل وفعال (يف إطار حماكمة التهم اليت اعتمد
.)١١("ساسي)لنظام األمن ا٦٤وفقاً للمادة عادلة وسريعة 

ام عريضةاالبتدائية الثانية، بعد جلسة اعتماد التهم، إىل أن دائرة الخلصت اغنكاتَ ويف قضية -١٣ اال
وانتقدت هذه الدائرة قرار اعتماد التهم قائلة . )١٢(جوهر القضية"النظر يفجللسات اً "مل تعد تصلح مرجع

من الئحة احملكمة.٥٢البند )٨(
ة، الذي يشار فيه إىل "الوقائع والظروف املبينة يف التهم".من الئحة احملكم٥٥انظر أيضاً البند )٩(
يوليو /متوز١٤احلكم يف دعويي استئناف السيد لوبنغا دييلو واملدَّعي العام قرار الدائرة االبتدائية األوىل الصادر يف )١٠(

أن خيضع لتعديل وفقًا للبند قرار خيطر مبوجبه األطراف واملشاركون بأن الوصف القانوين للوقائع ميكن ’بعنوان ٢٠٠٩
. وجيري ١٦٣، احلاشية ICC-01/04-01/06-2205، الوثيقة ٢٠٠٩األول/ديسمرب كانون٨، ‘) من الئحة احملكمة٢(٥٥

يشري إىل املزاعم املتعلقة بالوقائع اليت تدعم كالً ‘ الوقائع’صطلح يلي: "ترى دائرة االستئناف أن منص هذه احلاشية كما 
ا. وجيب متييز هذه املزاعم الوقائعية عن األدلة اليت يقدمها املدَّعي العام يف جلسة من األركان الق انونية للجرمية املتهم بارتكا

ام (املادة  تدعم األركان ) من النظام األساسي)، وعن األساس أو سائر املعلومات اليت ال٥(٦١اعتماد التهم دعمًا لال
ا لتهم أو يف قرار اعتماد التهم".ل، وإن كانت واردة يف املستند املتضمن القانونية للجرمية املتهم بارتكا

-ICC-01/04-01/06الوثيقة ، ٢٠٠٨ديسمرب /ولكانون األ٩ل يتضمن التهم، تقدمي مستند معدَّ بلالدِّعاءمر أ)١١(

.١٣و١٢و١٠و٩، الفقرات 1548
-ICC-01/04-01/07الوثيقة ،٢٠٠٩كتوبر /أولين األتشر ٢١للتهم، اً عي العام ملخصيداع املدَّ إقرار بشأن )١٢(

1547-tENG، ١٩إىل ١٤الفقرات.



ICC-ASP/13/28

54

اوصاف القانونية قائمة من األجمرد ساس من يتألف من حيث األهقو منط"ن إ ، مشرية إىل أن "املأخوذ 
قدمتهتعليل الذي السياق يف يرد"بلاعتماد التهم منطوق قرارضمنيردان الوقائع والظروف ال بي
اعرتفت بأنه ما اختذت هذه الدائرة اولذ. )١٣("اجلرائم املعنيةمن كل يف  عند نظرها ]الدائرة التمهيدية[

ُتستعمل فيه نفس العبارات الواردة "للتهم ملخَّصبإعدادعاء إىل االدِّ اإليعاز"تدبري استثنائي" يتمثل يف 
مةَ التهم وتبنيَّ فيه،التمهيدية القاضي باعتماد التهمالدائرة قرار يف  مًة  بيد أن الدائرة .)١٤("مرقَّمًة 

والظروف بأكرب قدر ممكن حتديد الوقائع "بـبنفسها كان يتعني على الدائرة التمهيدية أن تقوم هقرت بأنأ
االوقائع والظروف اليت تبيانتقتصر على وأن ال ""،من الدقة يضاً أبل أن تبنيِّ صريحعلى حنوتأخذ 

.)١٥("نطاق املالحقةاستبعادها منالوقائع والظروف اليت تعترب أنه جيب 
لعريضةضافية إأن جيري تنقيحات بعي العام يضاً املدَّ أالدائرة االبتدائية الثالثة مرت أمبباةقضيويف -١٤

ام ا اليت تقوم بالوقائعيسهل االطالع عليه اً يقدم بيانن قرار اعتماد التهم مل "إقائلة لة الثانية، ملعدَّ اال
مة الضوء على ضرورة املسارعة إىل توضيح بيان الوقائع لتسلطومضت هذه الدائرة .)١٦("عليها كل 

.)١٧(بالوقائعالبيان رفق بقرار اعتماد التهم لتقدمي هذا مبيف املستقبلأن يستعان باقرتاحها
، على أن تطلب نياتاوكِ اور موثَ حدث حث الدفاع الدائرة االبتدائية اخلامسة، يف قضية أويف وقت -١٥
ام حمدَّ عريضة-التمهيدية اإلجراءاتتمت بعد أن اختُ - ثة تبني فيها "الوقائع والظروف اهلامة اليت ا

ساس املمارسة السابقة لسائر أذه الدائرة ذلك، على وعللت ه.)١٨(تقوم عليها التهم كما مت اعتمادها"
"بيان بـبعد اعتماد التهم أن تساعد يف تزويد الدفاع ثةدَّ احملام االعريضةالدوائر االبتدائية، بأن من شأن 

مة يسهل االطالع عليه"بالوقائع .)١٩(اليت تقوم عليها كل 
ذا كان إاعتماد التهم على غموض بشأن ما طرح عندما تنطوي قرارات خر يُ آوللمشكلة جانب -١٦

ةنمعيَّ اً وظروفذلك إىل افرتاض أن وقائعَ يفضين أوميكن ،عتمدمد أم مل يُ بعض الوقائع والظروف قد اعتُ 
ذ واجهت واقعة مل إ. وقالت بعض الدوائر االبتدائية، ساسا ال متثل هذا األأللتهم يف حني اً ساسأمتثل 

االبتدائية اخلامسة قالت يف الدائرة ف. ةها معتمدرب ستعتاأصرحيةبصورة اعتمادها عدمُ عتمد ومل يبنيَّ تُ 
سديدة صمت الدائرة االبتدائية عن بيانات أن يفضيينبغي]ال[عام، كمبدأ"هنإيف كينيا احلالة َيت قضي

ام إىل استبعاد الوقائع املعنية من عريضةترد يف وقائعب ام احملدَّ اعريضةاال .)٢٠("ثة بعد اعتماد التهمال

.١٣، الفقرة ICC-01/04-01/07-1547-tENGالوثيقة )١٣(
.٢٩، الفقرة ICC-01/04-01/07-1547-tENGالوثيقة )١٤(
.٣١، الفقرة ICC-01/04-01/07-1547-tENGالوثيقة )١٥(
اً متضمناً ثانيمستنداً عاء لتهم وأن يودع االدِّ لملتضمناللمستندتصحيحات ن ُجترىأقرار بشأن طلب الدفاع )١٦(

.٣٠ةالفقر ، ICC-01/05-01/08-836، ٢٠١٠يوليو /متوز٢٠للتهم، 
.٣٠، الفقرة ICC-01/05-01/08-836الوثيقة )١٧(
.٩الفقرة ،ICC-01/09-02/11-450،٢٠١٢يوليو /متوز٥حمدثة متضمنة للتهم، ةقيوثاالدِّعاءمر بأن يودع أ)١٨(
.٨، الفقرة ICC-01/09-02/11-450الوثيقة )١٩(
-ICC-01/09-01/11،٢٠١٢ديسمرب /ولكانون األ٢٨للتهم، تضمناملثدَّ احملمضمون املستندقرار بشأن )٢٠(

-ICC-01/09-02/11، ٢٠١٢ديسمرب كانون األول/٢٨للتهم، تضمناملثدَّ احملاملستندقرار بشأن ؛ ١٩الفقرة ،522

.٢٣الفقرة ، 584
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على المستوى التمهيديةول المنشودلالح(ب)

ذا التقرير سعت  -١٧ الدائرتني التمهيديتني إىل تعديل شكل ومضمون كلتاخالل الفرتة املشمولة 
الذي صدر اْغَبغبوةوقضيانْتاغنداةقرارات اعتماد التهم، كما يظهر من قرار اعتماد التهم يف قضي

.حديثاً 
عن ٢٠١٤يونيو /حزيران٩الذي صدر يف انْتاغنداةعي يف قرار اعتماد التهم يف قضيفقد سُ -١٨

هذه وأشارتالدائرة التمهيدية الثانية إىل حتديد الوقائع اليت تقوم عليها التهم املعتمده حتديدًا واضحاً. 
نة من قرار معيَّ قسام أيف املبنيَّ بالقدرالمل تُعتمد إالدائرة إىل أن الوقائع والظروف اليت تقوم عليها التهم 

يف د احملدَّ بالقدرانْتاغنداعي العام ضد بوسكو املدَّ ساقهااعتماد التهم. وقررت الدائرة اعتماد "التهم اليت 
احملاكمة على التهم إىل "انْتاغندابوسكو وأحالتمن القرار" ٩٧و٧٤و٣٦و٣١و١٢الفقرات

ةدمة احملدَّ عالوقائع الداوهيعتمد،تُ ملهية الوقائع اليت ايضًا بتحديد مأيت الدائرة ن. وقد عُ )٢١(املعتمدة"
.)٢٢(من القرار٩٨و٧٥و٣٧و٣٢و١٣يف الفقرات 

لوران ةوىل قرار اعتماد التهم يف قضيصدرت الدائرة التمهيدية األأ٢٠١٢يو نيو /حزيران١٢ويف -١٩
ذ فعلت ذلك إالدائرة هذه وأشارتمي الوقائع والظروف املعتمدة. يف قسمه اخلتاتددِّ ، الذي حُ اْغَبغبو

ام اليت قدمها املدَّ عريضةمن ٩إىل شطر متميز ضمن القسم  رضت فيه الوقائع القابلة عي العام عُ اال
أنه بساس العلم أعلى ،على وجه التحديدالشطر املتميزهذا مسبقاً لالعتماد. وكانت الدائرة قد طلبت 

مهية شارت الدائرة إىل األوأ. )٢٣(اليت تقوم عليها التهمالوقائعيةاالدعاءاتن يبني أعي العام مدَّ يعود لل
ا التكفل صالق ام "حتدد بوضوح ومشول" الوقائع عريضةبكونوى اليت يتسم  ا الكبريةاال الشأن وأ

ذ فعلت ذلك إالدائرة وأشارت. )٢٤(بع الفرعي البحت"اعن الوقائع ذات الط] الشأنالكبريةالوقائع ["متيز
. )٢٥(السابقةةاحملاكمإجراءاتا دفعها إليه رغبتها يف تفادي بعض املصاعب اليت ووجهت يف إىل أن مم

.)٢٦(عي العاماملدَّ نفذه فمماثالً اً طلبابْليه غوديهةاجلارية يف قضيىيف الدعو صدرت الدائرة أوقد 

البديلالقانوني لوقائعاوصف- ٢

موعة رأتاملستخلصةالِعربإطار يف-٢٠ من باءالشعبة االبتدائية، يف ورقة تباحث داخلية بشأن ا
االبتدائية. اإلجراءاتعلىثر املرونة يف قرار اعتماد التهم أاملستعجل" البحث يف و املسائل، أن "من املهم 

فضى إىل تكرر اللجوء إىل أابقة يف قرارات اعتماد التهم يف القضايا السالكافيةفتقار إىل املرونة االف
إجراءاتعيد اختتام االبتدائية، مبا يف ذلك اللجوء إليها بُ اإلجراءاتيف مراحل خمتلفة من ٥٥بندال

عي العام ضد ساسي بشأن التهم اليت وجهها املدَّ (ب) من نظام روما األو)(أ) ٧(٦١املادة بصادر عمًال قرار )٢١(
].تشديد مضاف هنا[ال٦٣الصفحة ،ICC-01/04-02/06-309،٢٠١٤يو نيو /حزيران٩، انْتاغندابوسكو 

.٩٨و٧٥و٣٧و٣٢و١٣، الفقرات ICC-01/04-02/06-309الوثيقة )٢٢(
-ICC،٢٠١٢ديسمرب /ولكانون األ١٤،ليهاإاملفضية واإلجراءاتقرار بشأن تاريخ جلسة اعتماد التهم )٢٣(

.٢٨الفقره،02/11-01/11-325
.٢٨الفقرة ، ICC-02/11-01/11-325الوثيقة )٢٤(
مر بأن يودع أهذه الفقرة إىل: الدائرة االبتدائية اخلامسة ". ويشار يف٢٨الفقره ، ICC-02/11-01/11-325الوثيقة )٢٥(

-ICCمر فيما خيص مضمون التهم"، أ"؛٩الفقره ،ICC-01/09-02/11-450للتهم"،اً متضمناً حمدثاً عاء مستنداالدِّ 

وما يليها.٧الفقره ، 01/09-02/11-536
. ١٢ةالفقر ، ICC-02/11-02/11-57، ٢٠١٤ريل بنيسان/أ١٤،دلةلكشف على األلنظامبإنشاء يقضيقرار )٢٦(

.٣٤٣إىل ٣٢٣فقرات ، الICC-02/11-02/11-124-Conf-Anx2، ٢٠١٤غسطس /أبآ٢٢تهم، الخطار بوثيقة اإل
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من باب بديلة للوقائع نفسها قانونية أوصافتحديد ببكر وقت ممكن أيف القيام اعتماد التهم. فيظهر أن 
محاية ويهيئاحملاكمة، إجراءاتع ، فيسرِّ ٥٥بالبندتعديالت عمالً جراء إىل إقد حيد من اللجوء االحتياط 

.أسبقموعد يف خطار الدفاع إبإتاحةفضل حلقوق املتهم أ
كثر أج اْغَبغبوةوقضيانْتاغنداةيف قضياً ذين صدرا مؤخر لي اعتماد التهم المد يف قرارَ قد اعتُ و -٢١

يف يف القرار احتياطًا خذ األبشكال املسؤولية و ألنونية بديلة قابأوصافاحتياطًا خذ األبباملرونةاً اتسام
القانونية البديلة فيما خيص بعض اجلرائم.األوصافبعض باْغَبغبوقضية 

ام مستفيضعريضةانْتاغنداواجهت الدائرة التمهيدية الثانية يف قضيت و -٢٢ ام اعتُ ةا مد فيها على ا
و(و) ‘٢’أو‘ ١’(د)و(ب) و)(أ) ٣(٢٥دية مبوجب املواد الفر اجلنائية ساس املسؤولية أبديل على 

ن اأن من الضروري تبييف قرار اعتماد التهم الدائرة هذه وجدت ف.)٢٧(ساسيمن النظام األ(أ)٢٨/أوو
شكال أمة حبسب كل شكل من ، منظَّ اعتمادهاجلنائية الفردية اليت مت شكال املختلفة للمسؤولية ااأل

.)٢٨(اً احتياطياملسؤولية املعتمدة
ا عملت على حمك أإىل اْغَبغبوةوىل بصريح العبارة يف قضيالدائرة التمهيدية األوأشارت-٢٣

إىل "املادة ةساس احتياطي، مشري أعلى اْغَبغبوذ اعتمدت التهم ضد السيد إالتجارب السابقة 
فيما خيص كل املمكنةملسؤولية شكال اأتبنيِّ باعتبارهاساسي" و (د) من النظام األأو (ب) أ)(أ) ٣(٢٥
-لذات الوقائع والظروف قانونني بديلنيوصفنيمبثابةخمتلفتني جرميتنييضاً أ. واعتمدت الدائرة )٢٩(مة

، اً و، احتياطأ(ك) )١()٧خرى" مبوجب املادة (أنسانيه إفعال الأيف "ةنسانية املتمثلمها اجلرمية ضد اإل
. وقد استمرت )٣٠()(و)٣(٢٥املادة و )(أ) ١(٧عمد" مبوجب املادة جرمية ضد االنسانية هي "القتل ال

ا، أوصافعية العامة على ممارستها املتمثلة يف تقدمي املدَّ  دعت يف أو ذ إقانونية بديلة للوقائع والظروف ذا
ام يف قضيعريضة٢٠١٤غسطس أ/بآ٢٢ شكال املسؤولية مبوجب أميع جبفيها عي تدَّ ابْليه غوديهةا
م٢٥ةاملاد .)٣١(ةفيما يتعلق بكل 

.٦٠إىل ٥٦، والصفحات ١٠٩الفقرة ، DCC, ICC-01/04-02/06-203-AnxA، انْتاغنداةقضييف )٢٧(
.٩٧ةفقر ال، ICC-01/04-02/06-309الوثيقة )٢٨(
ذن ، طلب الدفاع اإل٢٠١٤/يوليومتوز٢٩يف .٢٧٨الفقره ، ICC-02/11-01/11-656-Confالوثيقة )٢٩(
شكال من املسؤولية معاً، الذي أةخطأت يف اعتماد عدأالدائرة التمهيدية قد أغلبيةذا كانت إما مسألةِ ستئناف يف االب

ام أن تذا كان جيوز ما إمسألةَ ذن به أُ ذا إمام دائرة االستئنافأيثري س مسؤولية على للعديدة شكاالً أتضمن الئحة اال
ا وما أ ام قد قدِّ عريضةذا كانت إساس الوقائع والظروف ذا ذن نة. طلب األمت على حنو صحيح يف هذه القضية املعيَّ اال
-ICC-02/11-01/11-656(٢٠١٤و يوني/حزيران١٢صادر يف العنوان "قرار بشأن اعتماد التهم" اللقرار ذي ااستئناف ب

Conf-tFRA(،٢٠١٤/يوليو متوز٢٩ ،ICC-02/11-01/11-676-Conf ، رد . انظر أيضًا ١٤٨إىل ١٣٥الفقرات
.٤٦و٤٥فقرتني ، الICC-02/11-01/11-679عي العام، املدَّ 

.١٣١، الفقرة ICC-02/11-01/11-656-Confالوثيقة )٣٠(
١٢٥الصفحات،ICC-02/11-02/11-124-Conf-Anx2،٢٠١٤غسطس /أبآ٢٢،تهمالخطار بمستند اإل)٣١(

.١٢٧إىل 
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ابتكارات إجرائية أخرى-دال

عرض األدلة- ١

متثلت أحدث ممارسات الدائرة التمهيدية األوىل يف طلبها من املدَّعية العامة أن تقدم حواشي يف -٢٤
ام، بعريضة ث يوجدحيبآحاد بنود األدلة، بغية متكني القارئ من االنتقال مباشرة إىل التشعيبربط الاال

من بنود األدلة يف امللف اإللكرتوين للقضية. فقد رأى قضاة الدائرة التمهيدية األوىل أن إدراج بند معنيَّ 
ام يف قضية عريضةيف التشعبيةاحلواشي ذات الروابط  (وذلكم ابتكار بادرت إليه املدَّعية اْغَبغبواال

التهم. وبناء على ذلك اقرتحت الدائرة التمهيدية العامة) أمر بالغ الفائدة يف التوصل إىل البّت بشأن 
ا األوىل  امعريضةيف إدراج حواشٍ ابْليه غوديهيف قرار حديث هلا يف قضية بذا .)٣٢(اال

سياق رات، قائلة يف يموافقتها على هذه التطو عن وقد أعربت الدائرة التمهيدية الثانية مؤخرًا -٢٥
ام عريضةن مقرتح املدَّعية العامة بشأن تنظيم إ٧٠وجب املادة مبمقامة مببا وآخرينيف قضية دعاوى اال

ه الدائرة والدفاع بسهولة إىل بنود توجَّ ’، حبيث ‘تشعبيةحواشي ذات روابط على حنو جيعلها تتضمن’"
، شأنه شأن كل مقرتح عملي رام إىل زيادة سهولة بالرتحيبجديرأمر ‘ األدلة الداعمة ذات الصلة

.)٣٣(بنود األدلة"الوصول إىل

معلومات في الوثائقالتسريع عملية حجب - ٢

ذلت أيضًا جهود يف املرحلة التمهيدية من أجل نظام أسرع حلجب املعلومات يف الوثائق، كما بُ -٢٦
بقرارين بشأن نظام الكشف عن املواد واملعلومات واملناقشات بشأن أفضل ابْليه غوديهيظهر يف قضية 
. فقد قررت )٣٤(قدت بني األطراف يف جلسة الستعراض احلالعُ اليت عنها لق بالكشف النهوج فيما يتع

مع الكشف عن املعلومات، مسائلالدائرة التمهيدية األوىل، بعد النظر يف اتفاق بني األطراف بشأن 
جها يف قضية  مبوجبه املدَّعية العامةقرتح تأن تعتمد إجراءً ، )٣٥(السابقةلوران اْغَبغبواإلشارة إىل 

، وال يُرفع األمر إىل الدائرة إال إذا مل يُتوصل اشرةمبهاذوتنفِّ االستثناءات من الكشف (حاالت احلجب) 
.)٣٦(ق اإلجراء ذاته أيضاً حلجب معلومات يف مواد كشف عنها الدفاعإىل اتفاق بني األطراف. وقد طبِّ 

التمهيدية يف املوافقة على كل من ص الوقت الذي يستغرقه نظر الدائرةإن هذا اإلجراء يقلِّ -٢٧
ومثة ميزة أخرى للكشف عن املعلومات حاالت احلجب قبل أن يكشف أحد األطراف عن املواد املعنية. 

أنه ال مناص من أن يفضي إىل الكشف عن املواد املعنية هيباالتفاق فيما بني األطراف على هذا النحو 

.١٣، الفقرة ICC-02/11/02/11-57، ٢٠١٤نيسان/أبريل ١٤نظام للكشف عن األدلة، يقضي بإنشاءقرار )٣٢(
يري مببا ب-ناحتليل معمق" الذي قدمه الدفاع عن السيد جينطوي على ببياناملتعلققرار بشأن "طلب الدفاع )٣٣(

.٨، الفقرة ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٨، ICC-01/05-01/13-134غومبو، 
؛ القرار الثاين ICC-02/11-02/11-57، ٢٠١٤نيسان/أبريل ١٤نظام للكشف عن األدلة، يقضي بإنشاءقرار )٣٤(

ر استعراض احلال، ؛ مؤمتICC-02/11-02/11-67، ٢٠١٤أيار/مايو ٠٥بشأن املسائل املتصلة بالكشف عن األدلة، 
ICC-02/11-02/11-T-4-CONF-ENG ١٥)؛ الصفحة ٢٠(السطر ١٧) إىل الصفحة ١٣(السطر ١١، الصفحة

).١٥(السطر ١٦) إىل الصفحة ٢٤(السطر 
؛ القرار الذي أنشئ مبوجبه نظام الكشف عن املعلومات والوثائق ١٧، الفقرة ICC-02/11-02/11-57الوثيقة )٣٥(

.٥١إىل ٤٨، الفقرات ICC-02/11-01/11-30، ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٤، عنهاشفوجدول زمين للك
.١٣إىل ١١، الفقرات ICC-02/11-02/11-67الوثيقة، )٣٦(
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بعد انتظار بّت الدائرة بشأن اإلذن حبالة عنها لكشف يف وقت أبكر من الوقت الذي كان سيتم فيه ا
احلجب واختاذ قرار بذلك.

بالفعلالذي ناقشهقرتاحاالمع بني هذا النهج فيما يتعلق حبجب املعلومات وبني وميكن أن جيُ -٢٨
د فيما خيص كل قضية بروتوكول خاص حبجب املعلومات" يُعتمالقاضي بوضع "قضاة الدوائر التمهيدية

. وقد اقُرتح يف إطار املناقشات ذات يف هذا الشأنغري الضروريالتقاضييدة، بغية املزيد من تقليص جد
الصلة أنه ميكن بربوتوكوالت احلجب مراعاة شىت االحتياجات اخلاصة بكل قضية على وجه التحديد، 

ري محائية، واحتمال أن وضرورة اقرتان ذلك بتدابمثل األنواع الغالبة حلاالت حجب املعلومات يف القضية، 
م الشخصية للحجب يف مرحلة ما من مراحل القضية استجابة يتغري وضع أشخاص معيَّ  نني ختضع بيانا

، مث ما ميكن أن يرتتب على الوقت الذي ملسائل تقييم املخاطر اخلاصة بالقضية على وجه التحديد
املعلومات املعنية.يستغرقه رد األطراف على عمليات احلجب من أثر على مواعيد كشف

وأخريًا يشري فريق استخالص العرب إىل جهود الشعبة التمهيدية الرامية إىل تفادي حاالت تأخري -٢٩
ر مبواصلة العمل باملمارسة املتمثلة يف وضع آجال وسيطة لكشف املدَّعي العام عن اإلجراءات غري املربَّ 

. وقد )٣٧(بثالثني يوماً التهماعتمادضي قبل جلسة الذي ينق،األدلة قبل األجل النهائي للكشف الكامل
ا اليت صدرت حديثًا يف الدعوى على  جال مبالءمة اآلمببا وآخرينأقرت الدائرة التمهيدية الثانية يف قرارا

فريق ويرى . )٣٨("تهاجناعلية الكشف على حنو سليم وزيادة الوسيطة "ألغراض [...] تنظيم عم
النجاعة وتوفري حتسني ممارسات يف اإلجراءات التمهيدية على اعتماد أن يثابَرينبغيهأناستخالص الِعرب

.على هذا النحوالوقت 

الخالصة والتدابير األخرى-هاء

إن اجلهود املعروضة أعاله متثل حماولة متعمدة لتهيئة حلول لبعض املشكالت اليت مت متييزها يف -٣٠
تجربة السابقة للمحكمة. ومن الواضح إن اإلجراءات رب، على أساس الاستخالص العِ عملية إطار 

كمة مرتابطة من حيث األساس وأنه ال ميكن توخي أن تسري التمهيدية واإلجراءات االبتدائية أمام احمل
د الدعوى بصورة واضحة ومناسبة يف املرحلة التمهيدية. وكذلك ال احملاكمة على حنو سلس دون أن حتدَّ 

ففعالية وفائدة ؛تنظر إىل عملها إحداها مبعزل عن األخرىوالدوائر االبتدائية أن ميكن للدوائر التمهيدية 
م على حنو خيدم هذه نظَّ يُ على متطلبات املرحلة االبتدائية وجيب أن قرار اعتماد التهم تتوقفان 

املرحلة باحلسبان ما مت حتقيقه يف االحتياجات. وعلى حنو مماثل يتعني على الدوائر االبتدائية أن تأخذ 
التمهيدية بغية تفادي ازدواج اجلهود وتبسيط اإلجراءات وتسريعها.

ا الدوائر التمهيدية حديثًا تستلزم بعض الوقت لكي يتسىن تقييمها-٣١ ،إن املمارسات اليت طور
مثة التحقق من مزاياها خالل احملاكمات اجلارية. بيد أن هذه املمارسات احلديثة تؤكد من اآلن أن يتعنيَّ و 

تغيريات يفوجهت يف السنوات األوىل من عمر احملكمة ميكن معاجلتها من خالل كثرية وُ مشكالت
اإلجرائية وقواعد اإلثبات. لكن إذا تبني بشأن ممارسات املمارسات دون احلاجة إىل تعديل القواعد 

ا مفيدة حقًا فقد يكون من املالئم ترسيخها بصورة أخرى،  لى سبيل املثال بوسائل منها عجديدة أ
إدخال تعديالت على الئحة احملكمة.

.٦، الفقرة ICC-02/11-02/11-67الوثيقة، )٣٧(
١٩ذات الصلة، ثائق املودعةوالو اطالع الدفاع على بعض املواد" إتاحة القرار بشأن "طلب االدِّعاء فيما يتعلق ب)٣٨(

؛ القرار بشأن "طلب االدِّعاء فيما يتعلق بطرائق الكشف عن ٦، الصفحة ICC-01/05-01/13-409، ٢٠١٤أيار/مايو 
.٣، الصفحة ICC-01/05-01/13-451-Conf، ٢٠١٤حزيران/يونيو ٢بعض املواد"، 
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كما إنه يتضح أكثر فأكثر أن تقصري وتبسيط اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية ال -٣٢
بنهج جتزيئي فيما يتعلق باإلطار القانوين. فيبدو أن تعزيز النظام يستلزم ميكن حتقيقهما بتعديالت منفردة و 

املسائل املشرتكة بني اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية بغية توفري كل احللول مراجعة عامة جلميع 
قضاة الدوائر فريق استخالص الِعربع يف حزمة مقرتحات واحدة متماسكة. فلهذه الغاية سيشجِّ الضرورية 

متييز املشكالت واحللول سريعاً، بغية وتباحثهم اجلاريحتاورهمالتمهيدية والدوائر االبتدائية على مواصلة 
موعة باء من  موعات املشمولةجلميع املسائل العالقة ضمن إطار ا فريق ريطة الطريق. وسيفيد خبا

.الفريق الدراسيبنتائج هذه املناقشات يف التقرير التايل الذي سيقدمه إىل استخالص الِعرب
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المرفق الثالث

في الهايمعهد العدالة العالميي تقرير عن أعمال حلقة التدارس التي عقدت ف

الحقاً]مّ ضَ [يُ 

____________


