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مقدِّمة-أوال
من مجعية الدول )١(نشئ الفريق الدراسي املعين باحلوكمة ("الفريق الدراسي") بقرارأُ - ١

من أجل "إجراء حوار منظم بني الدول ٢٠١٠األطراف ("اجلمعية") يف كانون األول/ديسمرب 
األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة 

غية حتديد املسائل اليت مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي [...]"؛ و"تيسري احلوار [...] ب
حتتاج إىل مزيد من العمل، بالتشاور مع احملكمة، وتقدمي توصيات إىل اجلمعية عن طريق املكتب". 

لكن و على "أن تتضمن املسائل اليت ينبغي أن يتناوهلا الفريق الدراسي، كذلكونص القرار املعين  
سسي داخل احملكمة وبني احملكمة ليس على سبيل احلصر، املسائل املتعلقة بتعزيز اإلطار املؤ 

بتشغيل احملكمة".متصلةمسائل أخرىواجلمعية، فضالً عن أي 
العالقة بني احملكمة واجلمعية، وتعزيز اإلطار ٢٠١١وقد تناول الفريق الدراسي يف عام - ٢

ا ااجلمعية يف دور اتاإلجراءات اجلنائية. وعمًال بطلبكفاءةاحملكمة، وزيادة  داخلاملؤسسي 
ُووصل احلوار بني أجهزة احملكمة والدول األطراف طيلة واحلادية عشرة والثانية عشرة، العاشرة 
.٢٠١٤و٢٠١٣و٢٠١٢األعوام 

ا - ٣ عشرة بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين الثالثةوأحاطت اجلمعية علمًا يف دور
-ICC(١٣/٥أخرى (القرار فرتة والية هذا الفريق لسنة ومددت،التوصيات الواردة فيهبباحلوكمة و 

ASP/13/Res.5 ٥٣)، الفقرة.(
‘نفانيت كايفيماريا ترييسا إ’، أفاد املكتب أنه عّني السفرية ٢٠١٥آذار/مارس ٢ويف -٤

رئيسني متشاركني للفريق الدراسي. وباإلضافة إىل (اليابان)‘ماسارو تسوجي’والسفري (شيلي)
موعتني من جمموعات املسائل: (أ)عُ ذلك، موعة األوىل: زيادة كفاءة اإلجراءات نيِّ منسقان  ا
‘ ماريسا ماكفريسون’(بريو) والسيدة ‘ فورتيسالفريدو ’املنسقان املتشاركان: السيد ،اجلنائية

موعة الثانية: احلوكمة وعملية امليزانية(ب)و(نيوزيلندا)؛  كالوس  ’السيد ان املتشاركان: املنسق،ا
م قا٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ١(املكسيك). ويف ‘ لورد سويناغا’(أملانيا) والسيدة ‘ ركيل

متشاركاً (أملانيا) منسقاً ‘ راينهارد هاسينبفلوغ’، بتعيني الدكتور ‘ركيل’املكتب، عقب مغادرة السيد 
جديداً للمجموعة الثانية.

األول/ وتشرينآذار/مارس وعقد الفريق الدراسي عددًا من االجتماعات العادية بني -٥
عدة لقاءات غري رمسية مع ممثلي الدول املتشاركوناملنسقونالرؤساء و ، كما عقد ٢٠١٥أكتوبر

األطراف وأجهزة احملكمة.
التقرير احلايل للفريق الدراسي على عرض ألنشطته يف السنة املاضية ويتضمن ويشتمل- ٦

.أعمالهتوصيات فيما يتعلق مبواصلة 

المجموعة األولى: زيادة كفاءة اإلجراءات الجنائية-ثانياً 
موعة األوىل يف عام - ٧ على ثالثة جماالت هي: (أ) مشاركة ٢٠١٥رّكز برنامج عمل ا

رطة الطريق املتعلقة مبراجعة اإلجراءات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية؛ الضحايا؛ و(ب) خا
و(ج) املسائل األخرى املتصلة بزيادة كفاءة اإلجراءات اجلنائية.

.)ICC-ASP/9/Res.2(٩/٢القرار )١(
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مشاركة الضحايا-ألف

ICC-ASP/13/Res.5قراراها مرفق(أ) من١٠دعت مجعية الدول األطراف، يف الفقرة - ٨

إىل أن يبحث، عن طريق الفريق الدراسي املعين باحلوكمة واستنادًا إىل تقرر طُلب إىل املكتب
، مدى احلاجة إىل إجراء تعديالت حمتملة على اإلطار القانوين ٢٠١٥احملكمة تقدميه يف عام 

ملشاركة الضحايا يف اإلجراءات القضائية.
موعة األوىل يف - ٩ ممثل هليئة رئاسة قدَّم، ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٦ويف اجتماع عقدته ا

إلطار القانوين العام ملشاركة الضحايا يف اإلجراءات القضائية، مركزًا على لاحملكمة عرضًا شفويًا 
للنظم البديلة اليت تستخدمها دوائر احملكمة واملتعلقة بتقدمي وشرحاً ،ة من الضحاياقدَّمالطلبات امل

الطلبات من الضحايا.
آب/أغسطس ٢٥عقب ذلك االجتماع، قام الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة، يف و -١٠

موعة ٢٠١٥ بوصفه املرفق الوارد هناطلبات مشاركة الضحايا (‘: دال’، بتعميم تقريره عن ا
األول). وقد عرض هذا التقرير اإلطار القانوين لتقدمي طلبات الضحايا كما تضمن حتليًال تفصيلياً 

رنًا لتطور نظام تقدمي طلبات املشاركة الذي استخدمته دوائر احملكمة ولكنه مل يتضمن أي مقا
توصيات بشأن اإلصالحات املمكن إجراؤها بالنظر إىل أن هذا املوضوع كان ال يزال قيد النظر 

، سنحت ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢٩ويف اجتماع للمجموعة األوىل ُعقد يف من جانب القضاة. 
، راف الفرصة ملناقشة هذا التقرير حبضور ممثل هليئة رئاسة احملكمة. وأثناء ذلك االجتماعللدول األط

م تقريراً آخر عن أشار ممثل هيئة رئاسة احملكمة إىل أن الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة سيقدَّ 
به بشأن هذا املوضوع مىت صدرت توصية بشأن اإلصالحات املمكن إجراؤها.العمل املضطلع

[مالحظة: سيجري حتديث هذه الفقرة مىت استلمنا تقريراً آخر]

مراجعة اإلجراءات الجنائية للمحكمة الجنائية الدوليةبالمتعلقةطريق الخارطة -باء

اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية يف أُورِدت خارطة الطريق املتعلقة مبراجعة اإلجراءات -١١
الوثيقة عن الفريق الدراسي (٢٠١٣من املكتب يف عام قدَّماملرفق األول لتقرير للتقرير امل

ICC-ASP/12/37 وتعرض هذه اخلارطة عملية إدخال تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد .(
ق على أن تُبقي الدول واحملكمة قيد من خارطة الطري١٣اإلثبات ("القواعد"). وتنص الفقرة 

االستعراض مدى فعالية خارطة الطريق.
، بعقد اجتماع ٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٩ويف ضوء هذه الفقرة قام املنسقان املتشاركان، يف -١٢

وشرحملناقشة العمل خبارطة الطريق ولتحديد ما إذا كانت توجد حاجة إىل تبسيط هذه العملية. 
ا والنتائج املنسقان املتشارك ان العملية املعروضة يف خارطة الطريق والتمسا اآلراء بشأن العمل 

املتحققة منها يف السنوات السابقة.
وتكلم ممثل هليئة رئاسة احملكمة بشأن تلك العناصر من خارطة الطريق اليت تتوىل احملكمة -١٣

ففي اآلونة األخرية،املستفادة مير بعملية حتّول. بالدروسزمامها، وأشار إىل أن الفريق العامل املعين 
وباإلضافة إىل ذلك فإن ثلث القضاة قد انُتخبوا حديثاً ،رئاسة هذا الفريقتوّىل الرئيس اجلديد 

ولذلك فهم جدد على عملية إجراء التعديالت. وأوضح أن القضاة الذين شاركوا من قبل يف 
وص القانونية سيشاركون اآلن يف الفريق العامل املعين عضوية اللجنة االستشارية املعنية بالنص

بالدروس املستفادة بالنظر إىل أن ذلك من شأنه أن يضفي مزيدًا من الفعالية على عملية التشاور 
بني هاتني اهليئتني. وباإلضافة إىل ذلك، ففي حالة تقدمي مقرتَح إىل اللجنة االستشارية املعنية 

كل عضو من أعضاء هذه اللجنة خموًال التشاور مع الفريق الذي ميثله بالنصوص القانونية، سيكون  
هذا العضو.
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أشار املمّثل إىل أن القضاة سريّكزون هذا العام على إجراء ومن حيث جوهر املوضوع، -١٤
ا يف عام اتاملمارسيفتغيريات  )٢(،٢٠١٢املتبعة يف جماالت ذات أمهية كانت احملكمة قد حدد

مع الرتكيز حتديداً على العالقة بني املرحلتني التمهيدية واالبتدائية، ومشاركة الضحايا (وخاصة نظام 
تقدمي طلبات املشاركة)، فضًال عن تنسيق عملية صياغة األحكام والقرارات فيما بني دوائر 

القواعد) يفيريات الئحة احملكمة، أو تغيفاحملكمة. ولن جيري اقرتاح تغيريات معيارية (أي تغيريات 
املتبعة. ولذلك ففيما اتإال إذا مل يتسن حسم مسألة ما عن طريق إجراء تغيريات يف املمارس

فإن خارطة الطريق وآجاهلا الزمنية لن ُتطبَّق مبعناها التقليدي بالنظر إىل أن ، ٢٠١٥يتعلق بعام 
حالياً أي مقرتحات تتعلق بإدخال تعديالت. تُعداحملكمة ال 

ْج أكثر مشوالً، مبا -١٥ وأدلت بعض الوفود مبداخالت للرتحيب جبهود احملكمة املتعلقة باتباع 
املتبعة، من أجل زيادة كفاءة اإلجراءات اجلنائية. اتيف ذلك مسألة إجراء تغيريات يف املمارس

وفيما خيص العمل خبارطة الطريق، كان من رأي بعض الوفود أنه ينبغي إعادة النظر يف ازدواجية 
اجلهود بني الفريق الدراسي والفريق العامل املعين بالتعديالت.

الفريق أن يُعتَرب لوفود عملية تعديل القواعد مستقبالً، اقرتحت بعض اومن أجل تبسيط -١٦
الدراسي هو احملفل الوحيد ملناقشة التعديالت املقرتحة قبل تقدميها إىل مجعية الدول األطراف.

وُأشري يف هذا الصدد إىل نقطة مفادها أنه ميكن النظر يف حتديد تقسيم جديد للعمل بني الفريق 
ألول يف مقرتحات التعديالت املراد فينظر الفريق االدراسي والفريق العامل املعين بالتعديالت

إدخاهلا على "القواعد" بينما يرّكز الفريق الثاين على مقرتحات التعديالت املراد إدخاهلا على نظام 
روما األساسي. وهذا يعين أنه ميكن جتنب االزدواجية يف اجلهود املبذولة.

خارطة الطريق يف يف ة النظر ويف الوقت نفسه، ُأشري إىل أنه ينبغي توّخي احلذر عند إعاد-١٧
ضوء أن هذه الوثيقة قد جاءت نتيجًة ملناقشات مطوَّلة وصعبة وأن أي تغيريات ُتدخل عليها 

سيكون من املرجَّح أن تستلزم عملية معقدة إلجياد توافق يف اآلراء.
يف وقد نوقش هذا املوضوع أيضًا أثناء زيارة ميسِّري فريق الهاي العامل إىل نيويورك -١٨

. وجرى اإلعراب عن آراء خمتلفة بشأن هذا املوضوع وأشارت الوفود إىل ٢٠١٥حزيران/يونيه 
وجود دور يف هذه العملية لكل من الفريق الدراسي والفريق املعين بالتعديالت.

املضي ُقُدماً سبلوأشار املنسقان املتشاركان إىل عدم وجود توافق واضح يف اآلراء بشأن -١٩
م أي مقرتحات لتعديل خارطة الطريق.٢٠١٥ان يف عام قدِّما ال يولذلك فإ

وأثناء املناقشات غري الرمسية مع احملكمة، جرى اإلعراب عن أوجه قلق بشأن التجربة -٢٠
احلديثة املتعلقة خبارطة الطريق. وجيب يف هذا السياق تذّكر أن الدول األطراف كانت أصًال قد 

ا اجلنائية وتعزيز كفاءة وفعالية هذه اإلجراءات، وهو ما أّدى  إىل طلبت إىل احملكمة تبسيط إجراءا
ا قدِّم. ولذلك، فعندما ت٢٠١٠إنشاء الفريق الدراسي املعين باحلوكمة يف عام  احملكمة مقرتحا

بإدخال تعديالت على "القواعد"، ينبغي عندئذ أن تنظر الدول األطراف يف مقرتحات احملكمة 
ائية بشأن هذه املقرتح ات.بالكامل وأن تسعى إىل التوّصل على وجه السرعة إىل وجهة نظر 

، ينبغي أن يواصل الفريق الدراسي إبقاء مسألة فعالية خارطة الطريق للمضي ُقُدماً وكسبيل-٢١
على أن يضع يف االعتبار العمل اجلاري القيام به بشأن إصالح )٣(،٢٠١٦قيد االستعراض يف عام 

ق نيويورك أساليب عمل مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك العالقة بني فريق الهاي العامل وفري
العامل.

.ICC-ASP/11/31/Add.1الوثيقة )٢(
.من خارطة الطريق١٣على النحو املبني يف الفقرة )٣(
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متصلة بزيادة كفاءة اإلجراءات الجنائيةالالمسائل األخرى- جيم

عدد من التطورات األخرى املتعلقة بكفاءة اإلجراءات اجلنائية.٢٠١٥وقع أيضاً يف عام -٢٢
تقريره ، عرض الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٣٠ففي -٢٣

موعات  (املرفق بوصفه املرفق الثاين هلذا التقرير)، مبا ‘ هاء’و‘ جيم’و‘ باء’و‘ ألف’املرحلي عن ا
للتقرير املرحلي).التذييل الثاينيف ذلك دليل املمارسات يف املرحلة التمهيدية (الوارد بوصفه 

، ُعقد اجتماع خاص للفريق الدراسي املعين ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ١٤ويف -٢٤
إىل الفريق الدراسي رئيسة احملكمة اجلنائية الدولية ت. وأثناء هذا االجتماع اخلاص، انضمباحلوكمة

وعرضت رئيسة احملكمة فرينانديس التقرير املرحلي إىل جانب دليل القاضية سيلفيا فرينانديس.
املرحلة التمهيدية. وقد أتاح هذا االجتماع الفرصة للتفاعل وتبادل األفكار بني رئيسة ممارسات

احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين.
وعمل املنسقان املتشاركان أيضًا مع الوفود املهتمة بغية وضع مقرتَح لكي ينظر فيه املكتب -٢٥

ية إجراءات احملكمة" من بنود جدول أعمال الدورة الرابعة بشأن البند احملدد املعنون "كفاءة وفعال
(ج) من املرفق األول ٧عشرة جلمعية الدول األطراف، على النحو الصادر به والية يف الفقرة 

).ICC-ASP/13/Res.5(١٣/٥للقرار 

األعمال المستقبلية-دال

املعين بالدروس املستفادة، أثناء رّحب الفريق الدراسي بالتقارير الواردة من الفريق العامل -٢٦
، واليت تربهن على أنه قد اُختذت خطوات مهمة يف اجتاه زيادة كفاءة اإلجراءات ٢٠١٥عام 

اجلنائية.
ا وفعاليتهاويهدف الفريق الدراسي إىل مواصلة حواره اجلاري مع احملكمة بغية زيادة  -٢٧ ، كفاء

مع احلفاظ يف الوقت نفسه على االستقالل وضمان استخدام موارد احملكمة على أفضل وجه؛ 
القضائي للمحكمة وعلى جودة ما تقوم به من عمل، فضًال عن صيانة حقوق املتَهمني والضحايا.

المجموعة الثانية: الحوكمة وعملية الميزانية- ثالثاً 

موجز تنفيذي-ألف

موعة الثانية من الفقرة -٢٨ -ICCقرار المن منطوق الفرع األول من ٥تنبع والية ا

ASP/13/Res. 1 ا ٤٤اليت ُأحيط فيها علمًا بالفقرة من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
فيما إذا كان ينبغي حتديد هدف أو "الدول األطراف بأن تنظر الثالثة والعشرين واليت توصي 

مايل يف كل اجتماع من اجتماعات اجلمعية، يرسم احلدود القصوى املتوقعة مليزانية السنة مظروف
"مباشرة.االجتماعذلك تلياليت 
موعة الثانية مبناقشة العناصر اليت ميكن أن تساعد على البت فيما إذا كان -٢٩ وقد ُكلفت ا

اقشات املتعلقة بإجراء زيادات حمددة يف ميزانية ح يف البداية أن املنميكن حتديد مظروف مايل. وُوضِّ 
التيسري بشأن امليزانية.عملية احملكمة تتفق مع 

عشرة لقاءات، من بينها ٢٠١٥ُعقدت خالل الفرتة من آذار/مارس إىل أيلول/سبتمرب و -٣٠
موعة الثانية مشاركة نشطة. وقد  هدفت مشاورات واجتماعات رمسية وغري رمسية، شاركت فيها ا

مجيع هذا اللقاءات إىل تيسري وتعزيز املناقشات املتعلقة بتحقيق األهداف.
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موعة الثانية تسرتشد يف مجيع األوقات بروح التفاهم وتقريب املواقف بني -٣١ وكانت أنشطة ا
احملكمة والدول األطراف.

ز احملكمة املوارد وأوضحت املناقشات األوىل أن الدول األطراف تتفق يف الرأي على أن حتو -٣٢
الكافية لالضطالع بواليتها بكفاءة. وبناء عليه، تتسم الشفافية والفهم الواضح للعناصر اليت تشرح 

احتياجات احملكمة بأمهية جوهرية.
موعة الثانية إىل احملكمة املصاحل املعنية وهدفت إىل احلصول على أجوبة نقلتوقد -٣٣ ا

ألطراف، وهو ما نتج عنه قيام مكتب املدعي العام بتقدمي موضوعية على استفسارات الدول ا
الوثيقة املتعلقة باحلجم األساسي كأداة (عنصر) حتقق االستقرار وُتسهم يف إجياد إمكانية أن تعرف 

)٤(احملكمة ُمسبقاً وضعها املايل.

األساسي"، وأظهرت املناقشات أن الدول األطراف ترى أنه، باإلضافة إىل وثيقة "احلجم -٣٤
ينبغي النظر أيضًا يف عناصر أخرى عند حتليل ما إذا كان ينبغي حتديد مظروف مايل. ومن بني 

هذه العناصر، أشارت الوفود إىل ما يلي:
ينبغي أن يكون لدى احملكمة موارد كافية لالضطالع بواليتها بكفاءة.(أ)

.حجم اقتصاد الدول األطراف، أي ناجتها احمللي اإلمجايل(ب)
التكاليف احمللية للنظم القضائية للدول، ومستوى االعتماد املرصود يف امليزانية، و(زيادات) (ج)

النمو املواَفق عليه.
. وقد أّكدت بعض الوفود متوسط تكلفة الدعوى القضائية يف احملكمة/"القضية األساسية"(د)

على هذا العنصر.
(املقر، وعدد القضاة، وعدد املوظفني، وما إىل ذلك).احلدود/القيود الطبيعية لقدرة احملكمة (ه) 
فرتات الذروة الطبيعية يف عبء العمل.(و)
)٥(حملاكم اجلنائية الدولية األخرى.اخلربة املكتسبة يف هذا الشأن لدى ا(ز)

النتائج/التحديات/االستنتاجات:-٣٥
رغم أن املناقشات قد أظهرت التزام الدول األطراف جتاه احملكمة والتزام احملكمة بتحسني  (أ)

ا، فلم يتم التوّصل إىل توافق يف اآلراء بشأن كيف ينبغي البت يف مستوى امليزانية، رغم أن  كفاء
بني تقعبعض الدول األطراف قد أشارت إىل أن مستوى ميزانية احملكمة قد اعُتمد عند نقطة ما 

النْهج املدفوع باملوارد والنْهج املدفوع بالطلب.
ال يوجد توافق آراء فيما بني الدول األطراف بشأن األخذ مبظروف مايل. بيد أن هذا (ب)

إجراء مناقشة مثمرة بشأن هذه املسألة:دونمل حيل الوضع 
أخرى أنه ما فقد رأت بعض الوفود أن من املرغوب فيه حتديد مظروف مايل، بينما رأت‘١’

زال من السابق ألوانه البت يف هذا األمر.
كانت بعض الوفود واضحة يف تأييدها لألخذ مبظروف مايل، وسلمت هذه الوفود بأنه مل ‘٢’

يتسّن التوصل إىل توافق يف اآلراء، ومن مث اقُرتح مواصلة املناقشات بقصد تطوير احملكمة باعتبارها 
مؤسسة مستدامة.

"احلجم األساسي" ملكتب املدعي العام مقرتَحي بعض الدول األطراف أن كان من رأ(ج)
مازال يواجه بعض التحديات:

. ICC-ASP/14/21الوثيقة (٤)
.٥٧انظر الفقرة(٥)
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باعتباره أحد العناصر  اليت ‘ القدرة على التنبؤ’فهذا املفهوم يتسم بالقصور بشأن إجياد ‘١’
ينبغي وضعها يف احلسبان عند مناقشة مسألة األخذ مبظروف مايل.

املعجمي الطابعتوضيح بشأن قدِّميتسم تعريف مفهوم "احلجم األساسي" بالغموض. وقد ‘٢’
أو االصطالحي هلذا التعبري.

بيد أن التوّصل إىل اتفاق بشأن هذه العناصر من شأنه أن يساعد يف حتديد املعايري اليت ‘٣’
ا يف حتديد مستوى امليزانية. ينبغي االسرتشاد 

ما نتيجًة احملكمة وقلم احملكمة على حتديد اآلثار املالية تعمل هيئة رئاسة‘٤’ اليت ستلحق 
.٢٠١٦احلجم األساسي ملكتب املدعي العام، الذي ميكن أن يكون جاهزاً يف نيسان/أبريل قرتَحمل

يتطلب التوضيح، أشار مكتب ‘ احلجم األساسي’استجابًة لفكرة أن تعريف (مصطلح) (د)
يتيح للمكتب املوارد الضرورية لتلبية الطلب الذي ‘ احلجم األساسي’مقرتَحاملدعي العام إىل أن 

يواجهه مبا يلزم من جودة وكفاءة ومبستوى معقول من حتديد األولويات فيما بني القضايا اليت 
يتوّالها.

ما (عن أنه توجداتفقت الدول األطراف واحملكمة على (ه) حتديات موضوعية خترج عن سيطر
ا)، ما جيعل من الصعب يف الوقت احلايل التمّكن يف األجل القصري من حتديد ما إذا كان متناوهلم

وكذلك، وهو األمر األهم، مىت ميكن بلوغ ينبغي حتديد مظروف مايل أو رقم مايل مستهدف
ذلك.

جرى اإلعراب عن آراء أخرى من جانب دول أطراف رّحبت مبقرتَح احلجم األساسي (و)
تسعى إىل حتسني القدرة على التنبؤ.عام باعتباره أساساً جيداً لبدء مناقشات ملكتب املدعي ال

ةقدِّممعلومات أساسية/م-باء

موعينبع-٣٦ الفريق الذي أنشأت فيهاملقرر الذي اعتمدته الدول األطراف منالثانية ةمنشأ ا
الدراسي املعين باحلوكمة.

قد أنشأ الفريق الدراسي املعين )٦()ICC-ASP/9/Res.2(٩/٢فقرار مجعية الدول األطراف -٣٧
باحلوكمة بغية إجراء حوار مرتابط منظَّم بني الدول األطراف واحملكمة بقصد حتسني كفاءة احملكمة 

وفعاليتها، مع احلفاظ متاماً يف الوقت نفسه على استقالهلا القضائي.
ا إىل الفريق الدراسي املعين باحلكومة، وأوضح )٧(املسائل٩/٢وقد حدد القرار -٣٨ اليت ُعهد 

موعتان  أنه لكي يضطلع الفريق بواليته فعليه أن يعتمد أساليب عمله. وبناء على ذلك، أُنشئت ا
.٢٠١٣األوىل والثانية يف شباط/فرباير 

باحلوكمة، وقد جرى سنوياً، مبوجب قرارات الحقة، جتديد والية الفريق الدراسي املعين-٣٩
موعتني األوىل والثانية اللتني أُنشئتا بعد ٢٠١٠الذي أُنشئ يف عام  ، وهو ما يصدق على ا

)٨(.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧ذلك. وكان آخر جتديد هو ما اعُتمد بتوافق اآلراء يف 

.٢٠١٠كانون األول/ديسمرب ١٠) الذي اعُتمد بتوافق اآلراء يف ICC-ASP/9/Res.2(٩/٢قرار مجعية الدول األطراف (٦)
تتضمن املسائل اليت ينبغي أن يتناوهلا الفريق الدراسي، ولكن ليس على سبيل احلصر، املسائل املتعلقة بتعزيز اإلطار ... (٧)

صلة بتشغيل احملكمة (...) ... "يعتمد الذات املسائل األخرىاملؤسسي داخل احملكمة وبني احملكمة واجلمعية، فضالً عن 
الفريق [الدراسي] أساليب عمله؛"

.ICC-ASP/13/Res 5الوثيقة (٨)
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المسألة المطروحة ووالية المجموعة الثانية- جيم

، من الفقرة "احلوكمة وعملية امليزانية"،٢٠١٥للمجموعة الثانية لعام تنبع الوالية احملددة -٤٠
("مشروع )ICC-ASP/13/Res.1(١٣/١من منطوق الفرع األول من قرار مجعية الدول األطراف ٥

ا الثالثة ٤٤اليت ُأحيط فيها علمًا بالفقرة امليزانية") من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
مظروففيما إذا كان ينبغي حتديد هدف أو "شرين واليت توصي بأن تنظر الدول األطراف والع
."مايل
٢، اضطُلع بعملية تشاور فيما بني الدول األطراف، وقام املكتب يف قدَّمواستنادًا إىل ما ت-٤١

(املكسيك) ‘ لورد سويناغا’(أملانيا) والسيدة ‘ كالوس كيلر’بتعيني السيد ٢٠١٥آذار/مارس 
منسقني متشاركني للمجموعة الثانية.

موعة الثانية يف برنامج عملها لعام أشارتومتشياً مع توصية جلنة امليزانية واملالية، -٤٢ ٢٠١٥ا
ا بغية "دراسة وحتليل املسألةساأإىل  للجميع وتقدمي تقرير يف إطار مفتوح)٩(تقوم بتيسري مناقشا

ا". عن استنتاجا
موعة لعام -٤٣ موعة الثانية، كما ترد يف برنامج عمل ا ، ٢٠١٥وتشمل أساليب عمل ا

إجراء مناقشات مع الدول األطراف ومشاورات مع أجهزة احملكمة ومع جلنة امليزانية واملالية.
ا يف املناقشات املتعلقة -٤٤ موعة الثانية بتحديد العناصر اليت ميكن االسرتشاد  وقد ُكلفت ا

ا إذا كان ميكن عمليًا حتديد مظروف مايل، ولكن ليس بتقرير إجراء زيادات حمددة يف ميزانية مب
ذه النقطة األخرية إىل  التيسري املتعلقة بامليزانية.آليةاحملكمة بالنظر إىل أنه قد ُعهد 

موعة وكان العمل احملدد للمج)١٠(وُعهد إىل احملكمة مبسألة حتديد مؤشرات نوعية وكمية،-٤٥
وأن تيّسر إجراء مناقشة حول هذا املوضوع، يف ظل احرتام والية محاِورالثانية هو أن تعمل ك

احملكمة واستقاللية أساليب عملها يف هذا الصدد.

التحليل-دال

برنامج العمل والورقة المفاهيمية/المشاورات-١

موعة الثانية، وفقًا ملا اتُفق عليه مع منسقي الفريق الدراسي املعين باحلوكمة، -٤٦ قامت ا
) مع ممثلي األجهزة الثالثة للمحكمة (هيئة الرئاسة ٢٠١٥آذار/مارس ٢٧بإجراء مشاورات (

مج وقلم احملكمة ومكتب املدعي العام) سعيًا إىل احلصول على تعليقات بشأن املقرتَح املتعلق بربنا
العمل.

واتفق موقف احملكمة بصورة عامة مع حمتويات برنامج العمل. وجرى إدراج تعليقات ثانوية -٤٧
ا ممثلو األجهزة الثالثة للمحكمة. أدىل 

موعة الثانية (املرفق -٤٨ ) على الدول األطراف وممثلي أجهزة الثالثوُعرض برنامج عمل ا
االجتماع الرمسي األول للفريق الدراسي املعين احملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين أثناء

موعة الثانية ( ).٢٠١٥نيسان/أبريل ٧باحلوكمة/ا
وحظي برنامج العمل بقبول حسن من مجيع احلاضرين الذين استفسروا عن -٤٩

موعة الثانية  ن التيسري املعنية بامليزانية. وأوضح املنسقاوآليةالديناميات/العالقات القائمة بني ا
موعة الثانية ستدرس وحتّلل العناصر املتعلقة بإمكانية القيام عمليًا باستحداث  املتشاركان أن ا

.مايلمظروفإذا كان ينبغي حتديد هدف أو ما أي (٩)
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧، املؤرخة ICC-ASP/13/Res.5للوثيقة املرفق األول من (ب)٧الفقرة (١٠)
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مظروف مايل، يف حني أن املناقشات املتعلقة باألرقام احملددة اليت تؤثّر على ميزانية احملكمة 
التيسري احملددة املنشأة هلذه األغراض.آليةستتناوهلا 

والمناقشاتاالجتماعات -٢

موعة الثانية مع ٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٤يف -٥٠ ، اجتمع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة/ا
وجرى التعليق على برنامج العمل. وكانت نتائج اللقاء رئيسة احملكمة واملدعية العامة واملسجل. 

والصراحة. وكان واالنفتاحأنه لقاء ُأجري فيه حوار اتسم باالحرتام ما ثبت من إجيابية بالنظر إىل 
حمور املناقشات هو التحدي املتمثل يف حتقيق توازن بني إمكانية التنبؤ بوضع امليزانية وتزويد احملكمة 

وأّكد املشاركون على أمهية الشفافية يف هذا الصدد مبا يكفي من املوارد لالضطالع بواليتها. 
وتشاركوا يف هذا املوقف.

ألخذ مبظروف مايل:لعملية لمكانية ااإل(أ)
ذُكر مفهوم "احلجم األساسي" ألول مرة على لسان املدعية العامة للمحكمة اليت توقعته  ‘١’

.٢٠١٨- ٢٠١٦كجزء من اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة 
شرحت املدعية العامة أنه بينما يشكل هذا املفهوم عمًال مستمراً، فإن اهلدف املتوّخى هو ‘٢’

.٢٠١٥ض مفهوم "احلجم األساسي" على الدول األطراف يف متوز/يوليه عر 
موعة الثانية هذا العنصر يف االعتبار وأدرجته باعتباره أحد العناصر اليت ينبغي أن ‘٣’ أخذت ا

ا املناقشات. تسرتشد 
املؤشرات:(ب)

بالنظر إىل أن احملكمة هي اليت تتوىل القيادة، فسيقوم الفريق الدراسي املعين باحلوكمة ‘١’
ر للدول األطراف. وقد أشارت احملكمة إىل الوقت الكايف الضروري لوضع مؤشرات بالعمل كمحاوِ 

على املستويات املختلفة نظراً إىل وجود مؤشرات على نطاق احملكمة ككل ومؤشرات على مستوى 
ذا اجلهاز حتديداً األج هزة. وقد انتهى بالفعل مكتب املدعي العام من وضع مؤشراته اخلاصة 

.٢٠١٨-٢٠١٦وذلك كجزء من خطته االسرتاتيجية املنقَّحة للفرتة 
ستواصل احملكمة العمل على تطوير هذه املؤشرات.‘٢’
ن وضع مؤشرات رأت احملكمة أن استحداث مؤشرات سيكون مسألة تتعلق باألداء. بيد أ‘٣’

األداء على مستوى األجهزة احملددة هو عمل سيجري أيضًا تكملته مبزيد من املؤشرات التفصيلية 
املتعلقة بامليزانية.

وقد أجرى املنسقان مشاورات غري رمسية مع رئيس جلنة امليزانية واملالية بشأن نطاق تفسري -٥١
توّخى كان هو طرح سؤال على الدول . ومن وجهة نظر فنية، ُشرح أن القصد امل٤٤الفقرة 

األطراف ملعرفة ما إذا كانت ميزانية احملكمة مدفوعة باملوارد أم مدفوعة بالطلب. ويبدو أن من 
دف إىل استيعاب مجيع احلاالت والقضايا املعروضة على  األمور املعقدة حتليل وإجازة ميزانية 

ري.احملكمة مع احلفاظ يف الوقت نفسه على منو امسي صف
واستنادًا إىل برنامج العمل للمجموعة الثانية، اقرتح املنسقان على الدول األطراف ورقة -٥٢

ورئيس مفاهيمية تقوم على نتائج املشاورات املعقودة مع منسقي الفريق الدراسي املعين باحلوكمة
جلنة امليزانية واملالية وأجهزة احملكمة.

، ناقشت الدول األطراف ما ٢٠١٥حزيران/يونيه ٤ويف االجتماع غري الرمسي املعقود يف -٥٣
إذا كان مستوى امليزانية مدفوعاً باملوارد أم مدفوعاً بالطلب ومدى إمكانية القيام عملياً باستحداث 

ت يف كيف ميكن الببشأنمظروف مايل مليزانية احملكمة. ومل يتم التوّصل إىل توافق يف اآلراء 
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قد مستوى امليزانية وإن كانت بعض الدول األطراف قد أشارت إىل أن مستوى ميزانية احملكمة
. ومل حيدث توافق يف بني النْهج املدفوع باملوارد والنْهج املدفوع بالطلبتقع نقطة ما اعُتمد عند

على وجوب اآلراء على إمكانية القيام عمليًا باستحداث مظروف مايل بسبب إصرار بعض الدول 
وجود حد أقصى ملستوى ميزانية احملكمة ولكن دوًال أطرافًا أخرى قد اّدعت أن حتديد مظروف 

مايل من هذا القبيل قد يؤثر تأثرياً معاكساً على أنشطة االدعاء واألنشطة القضائية للمحكة.
٨لكي تنظر فيها الدول األطراف يف اجتماع غري رمسي يف ت الورقة املفاهيميةقدِّمو -٥٤

.٢٠١٥حزيران/يونيه 
ينبغي إدراجها يف الورقة املفاهيمية. وأُدرجت إضافية (مسائل) عناصر ت دول أطراف قدَّمو -٥٥

موعة الثانية (يفقد ) و الرابعهذه العناصر يف الورقة املفاهيمية (املرفق  ا يف مناقشات ا اسُرتِشد 
ا املعقودة يف  ).٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٧متوز/يوليه و١٦متوز/يوليه و٩اجتماعا

يف االعتبار فيها تعليقات الوفود، وُوزعت هذه موعة الثانية جمموعة أسئلة، ُأخذوأعدت ا-٥٦
متوز/يوليه (املرفق ١٦األسئلة على الدول األطراف بغية زيادة تيسري املناقشات فيما يتعلق باجتماع 

).السادس
:٢٠١٥متوز/يوليه ٩املعقود يفجتماعالا-٥٧
).اخلامس(املرفق )١١(قدَّم مكتب املدعي العام وعرض وثيقته املعنونة "احلجم األساسي"(أ)

قام بعرض جتربة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة رئيس اإلدارة السيد دافيد و (ب)
فالسيس الذي حتدث عن خربة تلك احملكمة يف جمال امليزانية مشريًا إىل أن امليزانية كانت يف بادئ 

. ٢٠٠٠سنتني اعتبارًا من عام الاألمر توضع على أساس سنوي ولكن اسُتحدثت ميزانية فرتة 
وأسهم ذلك يف حتقيق إمكانية تنبؤ معقولة. وقد وصلت ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا 

ا البالغة  ومن بني تدرجيياً.تضاءلتمث ٢٠٠٨مليون دوالر يف عام ١٦١السابقة إىل ذرو
ستحداث "مظروف مايل" الطبيعة العملية المكانية اإلالعناصر اليت ستؤثر على االعتبارات املتعلقة ب

املؤقتة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة على عكس احملكمة اجلنائية الدولية اليت هي 
حمكمة دائمة.

ووافق احلضور على مواصلتها يف اجتماع جديد.،كانت املناقشات مثمرةو (ج)
:٢٠١٥ليه متوز/يو ١٦االجتماع املعقود يف -٥٨
‘.احلجم األساسي’استمرت املناقشات بشأن مسألة (أ)

وأكدت بعض الوفود (على أوجه الغموض االصطالحية/املعجمية يف استخدام تعبري (ب)
"احلجم األساسي" و) على أن تعريف مفهوم "احلجم األساسي" ُيظهر وجود أوجه غموض، 

ولألخذ مبفهوم املظروف املايل. القدرة على التنبؤإىل قصوره كأداة فعالة إلجياد مشريةً وعّلقت 
ويتعني النظر يف عناصر إضافية يف هذا الصدد.

شّدد مكتب املدعي العام على أنه قد يتعني أخذ عوامل أخرى يف االعتبار ألن هذا (ج)
املكتب يفتقر حاليًا إىل مستوى وعمق املوارد املطلوبة لكي يتمّكن من استيعاب أي تطورات غري

هو أداة مفيدة لتحقيق االستقرار ألنه يوضح املستوى املناسب "احلجم األساسي"متوقَّعة. ومفهوم 
من املوارد الالزمة لالضطالع بواليته باالستناد إىل مربرات واضحة وشفافة مع اإلسهام يف الوقت 

ر وذلك مبستوى نظرًا إىل أنه يسمح له باستيعاب الطلب املقدَّ القدرة على التنبؤنفسه يف حتقيق 
ا. معقول من األولوية مع احلفاظ يف الوقت ذاته على مستويات اجلودة والكفاءة اليت يأخذ 

.املرفق الثالثوICC-ASP/14/21الوثيقة (١١)
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اتفاق بشأن كيفية حتديد مستوى ميزانية احملكمة. وبينما أُعرب عن رأي التوّصل إىل جيرمل (د)
بواليتها، أكدت بعض أنه ينبغي تزويد احملكمة بكل ما حتتاج إليه من موارد لالضطالع مفاده 

الوفود على موقفها املؤيد لألخذ مبظروف مايل، بينما أشارت وفود أخرى إىل أمهية الوضوح يف 
ختصيص املوارد وكذلك أمهية الشفافية واملساءلة.

أوضحت بعض الوفود عناصر ينبغي وضعها يف االعتبار عند حتليل مدى إمكانية األخذ (ه)
لدول األطراف، أي ناجتها احمللي اإلمجايل؛ والتكاليف الداخلية للنظم مبظروف مايل، مثل: اقتصاد ا

)؛ ومتوسط تكلفة املواَفق عليهاوالنمو املواَفق عليه (الزياداتالقضائية للدول/مستوى امليزانية
الدعوى القضائية/"الدعوى األساسية"، واحلدود/القيود الطبيعية لقدرة احملكمة (املقر، وعدد 

املوظفني).القضاة، وعدد
وفيما يتعلق مبقارنة تكاليف النظم القضائية للدول مبيزانية احملكمة، شرح مكتب املدعي (و)

االثنني: فالنظم احمللية هي عادة نظم ناضجة بنيقارنةاملالعام، ردًا على ذلك، أن من الصعب 
تضم عددًا كبريًا من القضايا واألنشطة املتماثلة اليت تسمح بالقيام بتخطيط أعم للموارد يف حني 
أن احملكمة مازالت مؤسسة فتية يف طور النمو وال ميكن يف إطارها حتديد متوسط تكلفة القضية 

جدًا كما أن طبيعة ونطاق كل قضية خيتلفان عن طبيعة حتديدًا مفيدًا ألن عدد القضايا منخفض
ونطاق القضايا األخرى. وباإلضافة إىل ذلك، تستفيد النظم القضائية الوطنية من املساعدة املنسَّقة 
املقدَّمة من قوات إنفاذ القوانني ومن األجهزة السرية بل وحىت من املؤسسة العسكرية وهي أمور ال 

قضائية ولكنها تساعد على إمتام التحقيقات.تدخل ضمن امليزانية ال
املقرتحة األسئلةطلب يدعو إىل أن جييب مكتب املدعي العام خطيًا على جمموعة قدِّمو (ز)
موعة الثانية يف املرفق من  .السادسا
٢٢والتعليقات اإلضافية املرَسلة يف ،٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٧االجتماع املعقود يف -٥٩

:٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
موعة الثانية األسئلةمكتب املدعي العام إجابات خطية على جمموعة قدَّم(أ) املقرتحة من ا

).السابع(املرفق 
تواصلت املناقشات واالستفسارات بشأن مسألة "احلجم األساسي".(ب)
ب املدعي العام املتعلقة بتطوير هذا املفهوم، واصلت رغم تنويه بعض الوفود جبهود مكت-٦٠

وفود أخرى تأكيدها على ما يتسم به املفهوم من أوجه قصور وما يواجهه من حتديات.
وأُعرب عن نقطة أوضحت أن مفهوم "احلجم األساسي" جيب مناقشته ليس فقط -٦١

اسرتاتيجية وضعأيضًا ببحث بتمحيص تأثريه املايل على ميزانية األجهزة األخرى للمحكمة ولكن
عملياً.اخروج لكل حالة من احلاالت ومدى إمكانية تطبيقه

ا يف احلصول على إذن -٦٢ وقد أكدت بعض الوفود على القيود الشديدة اليت تواجهها بلدا
بزيادة مستوى امليزانية. وأصرت هذه الوفود على أن مكتب املدعي العام حيتاج إىل وضع أولويات 

الذي يتوّخاه مكتب وإىل أن ينتقي احلاالت والقضايا، كما أن املفهوم احلايل للحجم األساسيله 
ملكتب املدعي العام."احلجم األساسي"املدعي العام ال يتفق بالضرورة مع فهم هذه الوفود ملفهوم 

يتوّخى مع"احلجم األساسي"وأوضح مكتب املدعي العام، يف رده على ذلك، أن مفهوم -٦٣
وأضاف ذلك احلاجة إىل وضع أولويات ولكن على مستوى أكثر معقولية من الوضع القائم اليوم.

أن هذا املفهوم يقوم على طلب مقدَّر، وليس على طلب كامل، وعلى املوارد اليت حيتاج إليها لتلبية 
تدخله إحلاحاً.على طلبات الأكثر 



ICC-ASP/14/30

13 30-A-161115

بشأن منظور واقعياحملكمة أن يكون لدى نقطة جرى التأكيد فيها على أمهية وأُبرزت-٦٤
ة من جلنة امليزانية واملالية إىل قدَّم"حجمها" وأنشطتها. وأيدت بعض الوفود بصراحة التوصيات امل

يف حتديد "مظروف مايل".بأن تنظرالدول األطراف 
وأكدت بعض الوفود مرة أخرى على أمهية الشفافية وختصيص املوارد بوضوح، واملساءلة -٦٥

السليمة.
وذكرت بعض الوفود أن استحداث "مظروف مايل" قد يؤثّر بصورة معاكسة على أنشطة -٦٦

أنشطتها القضائية.على احملكمة يف جمال االدعاء و 
مفادها أنه باستحداث هذا املظروف املايل، ستكون الدول األطراف هي ُعرضت نقطةو -٦٧

بدًال من احملكمة وأن ذلك سيؤثّر على استقاللية حتدد أولويات القضايا اجلهة الوحيدة اليت 
احملكمة.

، التعليقات اليت أعربت عنها الدول األطرافبمكتب املدعي العام ترحيبفعلى الرغم من (أ)
جرى التأكيد يف هذه النقطة على أمهية النظر يف ميزانية احملكمة يف ضوء الواقع الذي تعمل احملكمة 

"مظروف" مصطنع.يف ظله وليس فقط يف ضوء 
أثناء السنوات السابقة، عقب وأشار مكتب املدعي العام إىل بينما تُبّني النتائج املتحققة (ب)

تنفيذ االسرتاتيجية املنقحَّة، حتقُّق نتائج واعدة، فلم ميكن حتقيق النتائج األخرى املخطط هلا وذلك 
املتقلقلة اليت يعمل احملقِّقون يف ظلها، ألسباب عدة مثل االفتقار إىل التعاون، واألوضاع األمنية 

صاَدف يف معرض مجع األدلة واحلفاظ عليها؛ وإىل أن اإلحاالت الصادرة عن والتدخالت اليت تُ 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة ال تكون مصحوبة مبوارد إضافية، األمر الذي جيرب مكتب املدعي 

توي"، فضًال عن أن امليزانية الفعلية للمحكمة العام على وضع بعض القضايا يف حالة "بيات ش
(أو حىت أقل، إذ ُأخذ ٢٠٠٠تعادل ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف عام 

أن والية احملكمة اجلنائية الدولية أوسع نطاقًا من الناحية اجلغرافية وأكثر معالتضخم يف االعتبار)، 
تعقيداً.

جاتاالستنتا-هاء

المظروف المالي-١

ا. ومل -٦٨ أظهرت املناقشات التزام الدول األطراف جتاه احملكمة والتزام احملكمة بتحسني كفاء
يتم التوّصل إىل توافق يف اآلراء بشأن كيف ينبغي البت يف مستوى امليزانية، رغم أن بعض الدول 

عند نقطة ما تقع بني النْهج املدفوع األطراف قد أشارت إىل أن مستوى ميزانية احملكمة قد اعُتمد
باملوارد والنْهج املدفوع بالطلب.

بيد أنه توجد عناصر موضوعية تقع خارج سيطرة مجيع األطراف وجتعل من غري املتنازع فيه -٦٩
التسليم بأن تدبري املوارد وقدرة احملكمة سيواَجهان بقيود.

ف مايل كما ال يوجد توافق من هذا القبيل وال يوجد توافق يف اآلراء بشأن األخذ مبظرو -٧٠
بشأن العناصر اليت جيب حتليلها إذا كان سيجرى حتديد هذا املظروف املايل.

وقد أوصت بعض الوفود مبواصلة املناقشات بشأن هذه املسألة.-٧١
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المؤشرات-٢

اية عام بعد قدر من العمل األويل املضطلع-٧٢ ، عقدت احملكمة اجتماعي ٢٠١٤به يف 
مع خبري استشاري خارجي عمل دون مقابل، هو مبادرة العدالة يف ٢٠١٥مشاورات يف عام 

تمع املفتوح، وذلك يف شهري آذار/مارس ومتوز/يوليه. ا
وكان اهلدف من ذلك هو حتديد جوانب أداء احملكمة اليت ينبغي قياسها وحتديد مؤشرات-٧٣

أداء ممكنة، مبا يف ذلك عمليات التنفيذ يف األجلني القصري والطويل.
أخرى فيما بني األجهزة وُمجعت املعلومات ذات الصلة.اجتماعاتوُعقدت -٧٤
ألداء على نطاق احملكمة ككل اعُتربت ذات لونتيجة لذلك، جرى حتديد عدة مؤشرات -٧٥

صلة وقابلة للقياس.
ا بطريقة منهجية واحملكمة حالياً يف -٧٦ طور التحّقق من أن البيانات ذات الصلة ميكن استعاد

، وإىل أي مدى ميكن أن ُتستخدم يف هذه العملية البيانات ذات ٢٠١٦ابتداًء من بداية عام 
مَّعة من قبل يف املاضي. الصلة ا

تتعلق وباإلضافة إىل ذلك، مازالت بعض األجهزة يف طور حتديد مؤشرات أداء ممكنة -٧٧
ميكن استحداثها مىت مت االنتهاء من وضع مؤشرات األداء هي مؤشرات باجلهاز املعين حتديدًا و 

املتعلقة باحملكمة ككل ومىت وافق عليها رؤساء األجهزة.
وتعتزم احملكمة تقدمي تقرير خطي إىل الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف عن إعداد -٧٨

ا لألداء على نط اق احملكمة ككل.مؤشرا
، ٢٠١٦ومىت أصبح تنفيذ مؤشرات األداء على نطاق احملكمة ككل جيري جمراه يف عام -٧٩

ا املتعلقة بكل جهاز حتديدًا وتقدمي تقرير عن ذلك يف  ستقوم احملكمة باالنتهاء من وضع مؤشرا
.٢٠١٦عام 
من احملكمة أي )موعة الثانيةا(ولذلك يُفرتض أن يتلّقى الفريق الدراسي املعين باحلوكمة-٨٠

حتديث بشأن سري عملية وضع مؤشرات األداء على نطاق احملكمة ككل.

التوصيات-رابعاً 
الفريق الدراسي عن طريق املكتب التوصيات التالية لكي تنظر فيها مجعية الدول قدِّمي-٨١

األطراف:

لإلدراج في القرار الجامع-ألف

إن مجعية الدول األطراف،
بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام روما باحلوار املنظَّم املتواصل بني الدول األطراف ترّحب- ١

على استقالهلا القضائي، يف الوقت نفسه األساسي وزيادة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام 
؛أجهزة احملكمة إىل مواصلة هذا احلوار مع الدول األطرافوتدعو

)١٢(بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة؛حتيط علماً - ٢

.ICC-ASP/14/30الوثيقة )١٢(
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-ICC(٩/٢ملدة سنة أخرى والية الفريق الدراسي، املنصوص عليها يف [قرار اجلمعية متدد- ٣

ASP/9/Res.2 (١٠/٥) واليت ُمددت يف قرارات اجلمعيةICC-ASP/10/Res.5(١١/٨)، وICC-

ASP/11/Res.8(١٣/٥)، وICC-ASP/13/Res.5 وتطلب من الفريق الدراسي تقدمي تقرير عن ،[(
ا اخلامسة عشرة؛ ذلك إىل اجلمعية يف دور

موعة ترحب- ٤ ): ١‘ (دال’بتقرير فريق القضاة العامل املعين بالدروس املستفادة عن ا
القضاة على مواصلة عملهم بشأن هذه املسألة يف عام وتشجعالطلبات املتعلقة باشرتاك الضحايا؛ 

؛٢٠١٦
موعترحب- ٥ ‘ باء’و‘ ألف’ات بتقرير فريق القضاة العامل املعين بالدروس املستفادة عن ا
القضاة على مواصلة وتشّجع، مبا يف ذلك دليل املمارسات يف املرحلة التمهيدية؛ ‘هاء’و‘ جيم’و

؛٢٠١٦عملهم بشأن هذه املسائل يف عام 
ا أن ترحب- ٦ باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتطوير املؤشرات النوعية والكمية اليت من شأ

ا ا واحتياجا بوجه أفضل، فضال عن السماح للدول األطراف تسمح للمحكمة أن تبني إجنازا
املعين احملكمة إىل إبالغ الفريق الدراسيوتدعو)١٣(بتقييم أداء احملكمة بطريقة أكثر اسرتاتيجية،

حلوكمة بكل املستجدات يف تطوير تلك املؤشرات.با
من تقرير جلنة امليزانية واملالية ٤٤باملناقشات اجلارية بشأن التوصية الواردة يف الفقرة ترحب- ٧

ا الثالثة و العشرين،  عدم التوصل إىل توافق اآلراء حول اعتماد املظروف وتالحظعن أعمال دور
أن يواصل، بالتشاور مع احملكمة، نظره يف تلك التوصية يف سياق املكتب إىلوتدعو كذلكاملايل، 

-٢٠١٦استعراض عملية إعداد امليزانية مع مراعاة اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة 
والتقرير عن احلجم األساسي ملكتب املدعي العام وغريمها من وثائق احملكمة ذات الصلة.٢٠١٨

يات المرفقة بالقرار الجامع:لإلدراج في الوال-باء

فيما يتعلق بالفريق الدراسي املعين باحلوكمة،
ا اخلامسة عشرة.قدِّمإىل الفريق الدراسي املعين باحلوكمة أن يتطلب إليها تقريراً يف دور

(ب).٧، المرفق األول، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5انظر الوثیقة ) ١٤(
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المرفق األول

من أجل المشاركةالضحاياطلبات ):١تقرير بشأن المجموعة دال (

احملتويات

١٧..........................................................................مقدمة -أوال
١٧..................................................................اإلطار القانوين -ثانيا

١٩.........................................من أجل املشاركة الضحاياطلبات -ألف
٢١............................................................إحالة الطلبات -باء

٢١...........................................................تقييم الطلبات -جيم
٢٥..................................................للضحاياالتمثيل القانوين-دال

٢٦..............................)"النظام املوحَّد"(الضحايا النظام املوحَّد لتقدمي طلبات - ثالثا
٢٦....................................................اتعملية تقدمي الطلب-ألف
٢٨...........................................................التمثيل القانوين-باء

٢٩.............................................................بدائل النظام املوحَّد-رابعا
٣١...........................................................ج األوىلو النه-ألف

النظام املعتَمد يف املرحلة التمهيدية من قضية غباغبو:-١
٣١.............................................جتربة النهج اجلماعي

النظام املعتمد يف املرحلة االبتدائية من قضييت كينيا:-٢
٣١.......................................التفويض يف تقييم الطلبات

٣٢.........................................................املراجعة والتكييف-باء
النظام املعتَمد يف املرحلة التمهيدية من قضية نتاغاندا:-١

٣٢.......................................التخلي عن النهج اجلماعي
النظام املعتَمد يف املرحلة االبتدائية من قضية نتاغاندا:-٢

٣٢...................................................النهج املختلط
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مقدمة-أوال
) إىل الفريق الدراسي املعين "فريق الدروس املستفادة"يقدِّم الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة (-١

موعة دال ("الفريق الدراسي"باحلوكمة ( املشاركة اليت يقدِّمها ) املتعلقة بطلبات ١) هذا التقرير بشأن ا
عمًال خبارطة الطريق اخلاصة ٢٠١٢فريق الدروس املستفادة يف تشرين األول/أكتوبر الضحايا. وقد أنشئ 

)، اليت أعدها الفريق الدراسي "خارطة الطريق"مبراجعة اإلجراءات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية (
، مث أُقرت صيغة معدَّلة هلا يف ٢٠١٢الثاين/نوفمرب وصدَّقت عليها مجعية الدول األطراف يف تشرين

. وقد جاء إنشاء فريق الدروس املستفادة ووضع خارطة الطريق استجابًة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 
االت اليت ميكن فيها تعزيز فعالية اإلجراءات القضائية  لطلب الدول األطراف استحداث آلية لتحديد ا

طار القانوين.واقرتاح تعديالت على اإل
) الضحايا حَق املشاركة يف "النظام األساسي"مينح نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (و -٢

اإلجراءات القضائية من خالل عرض آرائهم وشواغلهم أمام احملكمة. ومنظومة مشاركة الضحايا متعددة 
فة للمشاركة، ونظاماً جلرب األضرار. ويركِّز هذا األبعاد وتشمل نظام تقدمي طلبات الضحايا، والطرائق املختل

الضحايا إىل منظومة مشاركة الضحايا "مدخل"التقرير على نظام تقدمي طلبات الضحايا الذي يُعدُّ 
ا يف احملكمة. ويضع هذا النظام إجراًء لتحديد حتديد َمْن حتق له صفة الضحية حبيث جتوز له  املعمول 

لقضائية. املشاركة يف اإلجراءات ا
، ونظرًا لتزايد عدد احلاالت والقضايا، شهدت احملكمة زيادة كبرية يف عدد طلبات ٢٠١٠يف عام و -٣

الضحايا الرامية إىل املشاركة يف اإلجراءات. وقد أثقلت هذه الزيادة كاهل احملكمة مما أفضى إىل تراكم 
الطلبات وتأخر اإلجراءات القضائية. 

، طلبت مجعية الدول األطراف من احملكمة، اعرتافًا منها بالوضع ٢٠١١رب ويف كانون األول/ديسم-٤
القائم، البدء يف تدارس منظومة مشاركة الضحايا بغرض تعزيز فعاليتها وجنوعها. وبناًء على ذلك، باشرت 

احملكمة مراجعة طويلة األجل هلذه املنظومة بدءاً بنظام تقدمي طلبات الضحايا. 
وج خمتلفة يف معاملة طلبات الضحايا وبالتوازي مع ذل-٥ ك، بدأت عدة دوائر، كل على حدة، باتّباع 

سعيًا منها إىل التغلب على أوجه القصور اليت تعرتي نظام طلب الضحايا املشاركة وحتسني عملية تقدمي 
ال يقل الطلبات مبا يضمن مشاركة الضحايا مشاركًة آمنة وجمدية. وبناًء على ذلك، اختربت احملكمة ما 

عن مخسة أنظمة خمتلفة من أنظمة تقدمي طلبات الضحايا. 
ا لفهم اإلصالحات احملتملة للمجموعة -٦ ويتضمن هذا التقرير املعلومات األساسية اليت تلزم اإلحاطة 

). ويعكف القضاة حاليًا على تقييم نظام طلب الضحايا املشاركة بغية تبنيُّ التحديات الرئيسية ١دال (
اإلصالحات املالئمة. وسيوايف فريُق الدروس املستفادة الفريَق الدراسي بآخر املستجدات بشأن وبيان 

اإلصالحات املقرتَحة.
وينقسم التقرير إىل ثالثة أجزاء رئيسية. فيصف اجلزء األول اإلطار القانوين الواجب التطبيق. فيما -٧

) الذي طبَّقته احملكمة خالل "النظام املوحَّد"الضحايا (يناقش اجلزء الثاين النظام املوحَّد لتقدمي طلبات 
ا الدوائر  العقد األول من عملها. أما اجلزء الثالث فيلخص كيفية نشوء األنظمة األربعة البديلة اليت اعتمد

. ٢٠١٢بدايًة من عام 
اإلطار القانوني- ثانيا

. )١(يكن هلا نظري إبان إنشاء احملكمةإن منظومة مشاركة الضحايا اليت وضعها النظام األساسي مل-٨
فقد كانت قوانني وممارسات احملاكم اجلنائية الدولية املخصَّصة اليت سبقت إنشاء احملكمة تقصر مشاركة 

لقد جاء إدراج هذه املنظومة ضمن إطار النظام األساسي نتيجة جزئية لتطور املعايري الدولية اليت أقرت حبقوق )١(
٦) اليت استندت استنادًا كبريًا إىل املادة ٣(٦٨أكرب للضحايا يف اجلرائم املعنية. ويتبنيَّ ذلك من صياغة املادة 

الصادر عام السلطةاستعماليفوالتعسفاإلجرامضحاياباملتعلقةاألساسيةالعدلمبادئإعالن(ب) من 
نظامعلىتعليق، يف "٦٨املادة "كاتني، -. انظر ديفيد دونات٤٠/٣٤. قرار اجلمعية العامة ذو الرقم ١٩٨٥
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. وعلى النقيض من ذلك، أناط )٢(الضحايا يف اإلجراءات القضائية على االضطالع أساسًا بدور الشهود
رب يف احملكمة بأن منحهم حق املشاركة بصفتهم هذه وتقدمي آرائهم النظام األساسي بالضحايا دورًا أك

. ويضبط نظام تقدمي الطلبات ممارسة ذلك احلق بإجراء يشمل حتديد َمْن حتق له صفة )٣(وشواغلهم
الضحية يف حالة من احلاالت أو قضية من القضايا حبيث جتوز له املشاركة يف اإلجراءات القضائية أمام 

احملكمة.
للمحكمة:القانوينإلطارا-٩

امهامهافيهوُحدِّدتاألساسيالنظاممبوجباحملكمة(أ) أنشئت األساسيالنظامواعُتِمد. وصالحيا
بعد٢٠٠٢يوليو/متوزمناألوليفنفاذهوبدأ١٩٩٨يوليو/متوز١٧يفالدبلوماسيرومامؤمتريف

.األطرافالدولثلثيأغلبيةموافقةاألساسيالنظامتعديلويقتضي. عليهدولة٦٠تصديق
بهباالقرتانوتُفسَّراألساسيالنظامتطبيقيفُيستعملصكاً اإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعد(ب) تُعد

ثلثيبأغلبيةاعتمادهاإثر٢٠٠٢سبتمرب/أيلول٩يفالقواعدهذهنفاذبدأوقد. ألحكامهوختضع
.األطرافالدولثلثيبأغلبيةالقواعدتعديالتوتُعتَمد. األطرافالدول

األساسيبالنظامباالقرتانوتُفسَّراحملكمةيفالعمللسريالالزمةالبنوداحملكمةالئحة(ج) وتتضمن
اعتمادهاإثر٢٠٠٤مايو/أيار٢٦يفاحملكمةالئحةنفاذبدأوقد. القواعدوألحكامألحكامهوختضع
.املطلقةالقضاةبأغلبيةالالئحةهذهتعديالتوتُعتَمد. املطلقةالقضاةبأغلبية

الطبعة(أوتو ترفرتر حمرراً، ١٢٨٧، ١٢٧٩،مادةمادةً املراقبنيمالحظات: الدوليةاجلنائيةللمحكمةروما
,David Donat-Cattin[،)٢٠٠٨الثانية، "Article 68", in COMMENTARY ON THE ROME STATUTE OF

THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: OBSERVERS’ NOTES, ARTICLE BY ARTICLE 1279, 1287 (Otto
Triffterer ed., 2d ed. 2008) رومالنظامشرح: الدوليةاجلنائيةاحملكمة، يف "٦٨املادة "شاباس،وليام]؛

,William A. Schabas[)،٢٠١٠(٨٢٧، ٨٢١، األساسي "Article 68", in THE INTERNATIONAL

CRIMINAL COURT: A COMMENTARY ON THE ROME STATUTE 821, 827 (2010).[ اجلرائمأركان: الدوليةاجلنائيةاحملكمةيف، "مشاركة الضحايا يف اإلجراءات"ري بييت وهاكان فرميان، جيلبانظر)٢(
& Gilbert Bitti[)٢٠٠١طبعة يل،إسوير (٦٦احلاشية ٤٥٦، ٤٥٦اإلثباتوقواعداإلجرائيةوالقواعد

Hakan Friman, "Participation of Victims in the Proceedings", in THE INTERNATIONAL

CRIMINAL COURT: ELEMENTS OF CRIMES AND RULES OF PROCEDURE AND EVIDENCE 456, 456 n. 66
(Roy S. Lee ed., 2001) [ الضحايا أمام احملاكم العسكرية أو املخصَّصة السابقة كانوا "(حيث ُيَشار إىل أن

املادة "كاتني، -دوناتانظر أيضاً )؛ "ميثلون أمامها يف املقام األول باعتبارهم شهودًا ومل يكن هلم دور مستقل
إن إدراج معايري ملشاركة الضحايا يف إجراءات احملكمة (انظر "(حيث يقول ١٢٧٧السابقة، يف ١، احلاشية"٦٨

) جاء استجابًة لالنتقاد احلاد والواسع النطاق لعدم تضمن النظام األساسي والقواعد ٦٨من املادة٣الفقرة 
١، احلاشية "٦٨املادة "شاباس،وليام)؛ "اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحاكم املخصَّصة أحكامًا من هذا القبيل

م أمام حمكمة نورمربغ وأن دورهم  "(حيث يالحظ أن ٨٢٢السابقة، يف  حفنة قليلة من الضحايا أدلوا بشهادا
، اللتني أنشئتا بعد لبنانباخلاصةواحملكمةالكمبوديةاحملاكميفاالستثنائيةالدوائر). كما أن "كان غري ذي شأن

ما القضائية. انظر إقامة هذه احمل يفاالستثنائيةالدوائركمة، وضعتا منظومات تتيح للضحايا املشاركة يف إجراءا
)، ٢٠٠٧حزيران/يونيو ١٢) (١(٩١و٢٣، القواعد الداخلية (املراجعة الثامنة)، القاعدتني الكمبوديةاحملاكم

S/RES/1757ق األمم املتحدة، الوثيقة ، وثائ١٧؛ احملكمة اخلاصة بلبنان، املادة ٢٠١١آب/أغسطس ٣مراجعة 
). ولالطالع على وصف إلجراءات تقدمي طلبات الضحايا يف كل من الدوائر االستثنائية ٢٠٠٧أيار/مايو ٣٠(

-ICC،اإلجراءاتيفاملشاركةبطلب الضحايااخلاصالنظاممراجعةعناحملكمةتقريروحمكمة لبنان، انظر 
ASP/11/22)يف املرفق.٢٠١٢نوفمرب/الثاينتشرين٥ ( احملاكم اجلنائية الدولية املخصَّصة اليت سبقت إنشاءها بأن أقرت حبق الضحايا يف أن حادت احملكمة أيضاً عن )٣(

: الدوليةاجلنائيةللمحكمةرومانظامعلىتعليق، يف "٧٥املادة "كاتني، -ُجيرب ضررهم. انظر ديفيد دونات
هيأت الوفود "()٢٠٠٨الثانية،الطبعة(أوتو ترفرتر حمرراً، ١٤٠١، ١٣٩٩،مادةمادةً املراقبنيمالحظات

)؛ "يف تاريخ القضاء اجلنائي الدويل‘ نظام جلرب األضرار’احلكومية [...] يف روما [...] الشروط القانونية ألول 
مل ")، (٢٠١٠(٨٧٩، ٨٧٨، األساسيرومانظامشرح: الدوليةاجلنائيةاحملكمة، يف "٧٥املادة "شاباس،وليام

تنعقد ألي حمكمة جنائية دولية سابقة سلطة القضاء جبرب األضرار أو أي صورة أخرى من صور تعويض أو مراضاة 
). إن حق املشاركة وحق جرب األضرار حقان متمايزان يُنَظر فيهما يف مرحلتني خمتلفتني من "الضحايا يف اجلرائم

زمان اعتبارات خمتلفة. وبناء على ذلك، أُفرِدت هلما مادتان منفصلتان يف النظام مراحل اإلجراءات القضائية ويستل
األساسي. ويتعلق هذا التقرير بنظام تقدمي طلبات الضحايا؛ أما جرب األضرار فيندرج يف جمموعة فرعية ضمن 

موعة دال.  ا
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ألحكامهوختضعاألساسيبالنظامباالقرتانوتُفسَّراحملكمةقلمعملاحملكمةقلمالئحة(د) وتنظم
٦يفعليهاالرئاسةهيئةموافقةإثراحملكمةقلمالئحةنفاذبدأوقد. احملكمةوالئحةالقواعدوألحكام

.الرئاسةهيئةمبوافقةأيضاً الالئحةهذهتعديالتوتُعتَمد. ٢٠٠٦مارس/آذار
) من النظام األساسي الضحايا حق املشاركة يف اإلجراءات القضائية اليت تُعَقد ٣(٦٨متنح املادة -١٠

أمام احملكمة إذ تنص على أن:
هم والنظر فيها يف أي تسمح احملكمة للضحايا، حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصية، بعرض آرائهم وشواغل

مرحلة من اإلجراءات تراها احملكمة مناسبة وعلى حنو ال ميس أو يتعارض مع حقوق املتهم ومع مقتضيات 
إجراء حماكمة عادلة ونزيهة. وجيوز للممثلني القانونيني للضحايا عرض هذه اآلراء والشواغل حيثما ترى 

.)٤(عد اإلثباتاحملكمة ذلك مناسبا، وفقا للقواعد اإلجرائية وقوا
نظام تقدمي الطلبات ٨٩وحتدِّد القواعد اإلجراء الذي ينظم مشاركة الضحايا. إذ تتناول القاعدة -١١

) وتنص على أن: ٣(٦٨لتحديد من جتوز له املشاركة عمالً باملادة 
يقوم الضحايا، من أجل عرض آرائهم وشواغلهم بتقدمي طلب مكتوب إىل املسجل، الذي يقوم (أ) 

، ٦٨من املادة ١بإحالة هذا الطلب إىل الدائرة املناسبة. ورهنا بأحكام النظام األساسي، ال سيما الفقرة 
يقدم املسجل نسخة من الطلب إىل املدعي العام وإىل الدفاع، اللذين حيق هلما الرد عليه خالل مهلة 

ة عندئذ بتحديد اإلجراءات القانونية من هذه القاعدة، تقوم الدائر ٢حتددها الدائرة. ورهنا بأحكام الفقرة 
.والطريقة اليت تعترب مالئمة لالشرتاك فيها واليت ميكن أن تتضمن اإلدالء ببيانات استهاللية وختامية

جيوز للدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب املدعي العام أو الدفاع، أن ترفض الطلب املقدم (ب) 
مل تستوف. وجيوز ٦٨من املادة ٣املعايري احملددة يف الفقرة أو أنضحيةإذا رأت أن الشخص ليس 

.فض طلبه أن يتقدم بطلب جديد يف مرحلة الحقة من مراحل اإلجراءاتللضحية الذي رُ 
جيوز أيضا أن يقدم الطلب املشار إليه يف هذه القاعدة شخص يتصرف مبوافقة الضحية، أو شخص (ج) 

.طفال، أو عند االقتضاء، إذا كان معوقايتصرف باسم الضحية، إذا كان الضحية
عند تقدمي عدد من الطلبات، جيوز للدائرة أن تنظر يف هذه الطلبات على حنو يكفل فعالية (د) 

اإلجراءات، وجيوز هلا أن تصدر قرارا واحدا.
الضحايا من أجل المشاركةاتطلب-ألف
"بتقدمي طلب مكتوب إىل املسجل"يقوم الضحايا الراغبون يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية -١٢

. وال تفرض القواعد قيدًا على املهلة اليت جيوز ضمنها للضحية تقدمي )٥()١(٨٩عمًال بالقاعدة 
. )٦(الطلب

)، حيدد النظام ٣(٦٨قتضى املادة حق الضحايا العام يف املشاركة يف إجراءات احملكمة مبباإلضافة إىل )٤(
إجراءللضحاياجيوز") على أنه ٣(١٥األساسي ظرفني خاصني جتوز فيهما املشاركة للضحايا. فأوال تنص املادة 

تلقاءمنحتقيقاتالعامملدعيإذا باشر ا"اإلثباتوقواعداإلجرائيةللقواعدوفقاالتمهيديةالدائرةلدىمرافعات
ميقدمواأن") على أنه جيوز للضحايا ٣(١٩وثانيًا تنص املادة .نفسه اإلجراءات"يف "احملكمةإىلمالحظا

اتني املادتني كل "املقبوليةأوباالختصاصاملتعلقة . وتتناول القواعد اإلجراءات اليت تنظم مشاركة الضحايا عمًال 
؛ ٥٩و٥٠القاعدتني انظرضحايا موضوع هذا التقرير. على حدة وهي إجراءات خمتلفة عن نظام تقدمي طلبات ال

، الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن سري قضية املدعي العام ضد سيمون باغبوانظر أيضًا على سبيل املثال، 
-ICC، الوثيقة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٥اإلجراءات إثر طعن كوت ديفوار يف مقبولية قضية سيمون باغبو، 

؛ احلالة يف مجهورية كوت ديفوار، الدائرة التمهيدية الثالثة، أمر لقسم مشاركة الضحايا ٩الفقرة،02/11-01/12-15
، الوثيقة ٢٠١١متوز/يوليو ٦) من النظام األساسي، ٣(١٥وجرب أضرارهم بشأن مرافعات الضحايا عمًال باملادة 

ICC-02/11-6. إذا "لكرتونيةاإلاألشكالمنغريهاأواملرئيةأوالسمعيةبالوسائل"للضحية تقدمي طلب ١٠٢جتيز القاعدة )٥(
.خطياً احملكمةالتواصل مع"والكتابةبالقراءةاإلملامعدمأواإلعاقةبسبب"عليهتعذر احملاكمةإجراءاتيفاملشاركةيفيرغبونالذينالضحايايقدم") من الئحة احملكمة على أن ٢(٨٦ينص البند )٦(

.  "فيهاالشرتاكيريدوناليتاإلجراءاتمرحلةبدايةقبلاإلمكان،قدراملسجل،إىلطلباً كليهماأواالستئنافأو
قضية املدعي العام ضد بوسكو كما حدَّدت بعض الدوائر أجًال لتقدمي طلبات املشاركة. انظر على سبيل املثال، 
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حالتني متمايزتني يتعنيِّ على "القانونينيإخطار الضحايا وممثليهم "اليت تتناول ٩٢وحتدِّد القاعدة -١٣
من أجل متكني الضحايا من تقدمي طلب لالشرتاك يف اإلجراءات طبقا "احملكمة فيهما إخطار الضحايا 

إخطار الضحايا بشأن قرار املدعي العام عدم ". ففي احلالة األوىل، جيب على احملكمة "٨٩للقاعدة 
إخطار ". أما يف احلالة الثانية فيتعني على احملكمة )٧("٥٣ال باملادة الشروع يف حتقيق أو بعدم املقاضاة عم

ال ٩٢. بيد أن القاعدة)٨("٦١الضحايا خبصوص قرارها عقد جلسة من أجل إقرار التهم عمال باملادة 
.)٩("تقصر مشاركة الضحايا على املراحل املذكورة يف [...] القاعدة"

. وتفصِّل الئحة )١٠(كتابيًا إىل احملكمة عن طريق رئيس قلم احملكمةيقدِّم الضحايا طلبات املشاركة  -١٤
) من الئحة احملكمة، يضطلع ١(٨٦احملكمة دور رئيس قلم احملكمة يف هذا اخلصوص. وعمًال بالبند 
، "ويستعمل الضحايا، بقدر املستطاع"رئيس قلم احملكمة بوضع استمارة موحَّدة لطلب الضحايا املشاركة 

) املعلومات اليت جيب أن تتضمنها االستمارة املوحَّدة ٢(٨٦. وحيدِّد البند )١١(ارات املوحَّدةهذه االستم
: ما يلي. وتشمل هذه املعلومات"بقدر املستطاع"

(أ) اسم الضحية وعنوانه أو العنوان الذي يريد الضحية أن تـُْرَسل إليه مجيع املراسالت، ويف حال تقدمي 
ضحية، ينبغي ذكر اسم ذلك الشخص وعنوانه أو العنوان الذي يريد أن الطلب من قبل شخص غري ال

.تُرسل إليه مجيع املراسالت
، يقدم الدليل على موافقة الضحية أو ٨٩من القاعدة ٣(ب) يف حال تقدمي الطلب وفقا للفقرة الفرعية 

كتابياً أو وفقا للقاعدة الدليل على وضع الضحية، إذا كان طفًال أو شخصاً معاقاً، مشفوعا بالطلب، إما  
١٠٢.

(ج) وصف الضرر الناجم عن ارتكاب جرمية تقع ضمن اختصاص احملكمة، أو وصف الضرر املباشر 
.(ب) عندما يكون الضحية منظمة أو مؤسسة٨٥على النحو املبني يف القاعدة 

تقد (د) وصف احلادث مبا يف ذلك مكان حدوثه وتارخيه، واسم الشخص أو األشخاص الذين يع
م مسؤولون عن الضرر على النحو املبني يف القاعدة  .٨٥الضحية أ

.(هـ) أّي مستندات داعمة ذات صلة، مبا يف ذلك أمساء الشهود وعناوينهم
.(و) أّي معلومات عن أسباب تضرر مصاحل الضحية الشخصية

فيها، وعند االقتضاء، أي (ز) أّي معلومات عن مرحلة اإلجراءات القضائية اليت يرغب الضحية املشاركة 
.معلومات عن اإلجراء املتوخى

)، الدائرة التمهيدية الثانية، قرار بتحديد املبادئ املتعلقة بعملية تقدمي طلبات الضحايا، "نتاغانداقضية "(نتاغاندا
قضية "(قضية املدعي العام ضد لوران باغبو؛ ٤٠، الفقرة ICC-01/04-02/06-67، الوثيقة ٢٠١٣أيار/مايو ٢٨

نيسان/أبريل ٥)، الدائرة التمهيدية األوىل، قرار ثان بشأن املسائل املتعلقة بعملية تقدمي طلبات الضحايا، "باغبو
.٣٧، الفقرة ICC-02/11-01/11-86، الوثيقة ٢٠١٢ ).٢(٩٢القاعدة )٧( ).٣(٩٢القاعدة )٨( ١٧احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن طلبات املشاركة يف اإلجراءات، )٩(

.٤٩، الفقرة ICC-01/04-101-tEN-Corr، الوثيقة ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  الضحايامشاركةمبسألةُتَكّلفخاصةوحدة"يف الواقع، تتلقى وحدة مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم، وهي )١٠(
) من الئحة احملكمة.٩(٨٦، طلبات املشاركة وتتوىل معاملتها. البند "أضرارهموجرب علىوذلكاملوحدةاالستماراتعلىتعديالتيقرتحأن") من الئحة قلم احملكمة له٢(١٠٤جييز البند )١١(

ببعضاخلاصةوالظروفاالستمارات،هذهاستعماليفاملكتسبةالتجربةبينهامناألمور،منمجلةأساس
."احملددةاألوضاع
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(ح) أّي معلومات عن نطاق التمثيل القانوين الذي يتوقعه الضحية، إن وجد، مبا يف ذلك أمساء وعناوين 
املمثلني القانونيني احملتملني، وأّي معلومات عن اإلمكانيات املادية املتاحة للضحية أو الضحايا من أجل 

.)١٢(ممثل قانويندفع تكاليف 
أن يطلب من الضحايا [...] ") من الئحة احملكمة، جيوز لرئيس قلم احملكمة ٤(٨٦ووفقًا للبند -١٥

، على املعلومات املشار إليها فيما "معلومات إضافية حىت يتأكد من أن الطلب حيتوي، قدر املستطاع
إضافية من الدول األطراف ومن املدعي أن يطلب معلومات ". وجيوز لرئيس قلم احملكمة أيضًا )١٣(تقدَّم

.)١٤("العام واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية
إحالة الطلبات-باء
عمالً "يقوم بإحالتـ[ـه] إىل الدائرة املناسبة"جيب على رئيس قلم احملكمة عند تلقي الطلب أن -١٦

). وتبنيِّ الئحة احملكمة أيضاً دور رئيس قلم احملكمة فيما خيص إحالة الطلبات. إذ ينص ١(٨٩بالقاعدة
. )١٥("مرفقة بتقريره عنها") منها على أن يعرض رئيس قلم احملكمة الطلبات على الدائرة ٥(٨٦البند 

-ًة منه ملصاحل الضحايا املستقلة مراعا"وينص حكم هذا البند أيضًا على أن يسعى رئيس قلم احملكمة 
يقّدم أن". وجيوز للدائرة أن تأمر رئيس قلم احملكمة بـ"إىل تقدمي تقرير واحِد لكل جمموعة من الضحايا

تقريرًا واحدًا عن عدد من الطلبات املوجهة [...] وذلك لغرض مساعدة الدائرة على إصدار قرار واحد 
.)١٦("٨٩من القاعدة ٤بشأن عدد من الطلبات وفقا للفقرة 

) أن يقدِّم نسخة من الطلبات اليت ١(٨٩وجيب على رئيس قلم احملكمة أيضًا عمًال بالقاعدة -١٧
. "اللذين حيق هلما الرد عليها خالل مهلة حتددها الدائرة"يقدِّمها الضحايا إىل املدعي العام وإىل الدفاع 

رئيس قلم احملكمة قبل الكشف عن هذه الطلبات ) من الئحة قلم احملكمة إىل١(٩٩ويُوَعز يف البند 
يستعرض [...] الطلب ويقّدر ما إذا كان الكشف [...] قد ميّس بسالمة وأمن الضحية املعين [أو "بأن 

أن "بنتيجة التقييم وجيوز له "ُحييط الدائرة علماً ". وجيب على قلم احملكمة عندئذ أن "أي شخص آخر]
.)١٧("عن كل املعلومات اليت قدمها الضحية أو بعضهايقدِّم توصيات بشأن الكشف 

تقييم الطلبات- جيم
) من القواعد على أنه عندما حييل رئيس قلم احملكمة الطلبات (والتقارير ٢(٨٩تنص القاعدة -١٨

ا)، فإنه  جيوز للدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب املدعي العام أو الدفاع، أن ترفض "املرفقة 
مل ٦٨من املادة ٣أو أن املعايري احملددة يف الفقرة ضحيةلب املقدم إذا رأت أن الشخص ليس الط

جيوز للضحية الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد يف مرحلة ". كما تنص أيضاً على أنه )١٨("تستوف
."الحقة من مراحل اإلجراءات

الوثائقوكذلكاملوحدةاالستمارات"تُتاح") من الئحة قلم احملكمة أيضًا على أن ١(١٠٤ينص البند )١٢(
تستعملهأنميكنمتاح شكل"وأن تكون يف "الضحايايتكلمهااليتاللغاتأوباللغةاملستطاع،قدر"التفسريية
من الئحة قلم احملكمة. انظر احلاشية ٩٨البنديفإليهاشاراملاإللكرتونيةالبياناتقاعدةيفوأن ُختزَّن"احملكمة

فيما يلي.١٣ ٩٧تتضمن الئحة قلم احملكمة عدة بنود تُعىن حبماية املعلومات والبالغات اليت حييلها الضحايا. انظر البنود )١٣(
آمنةإلكرتونيةبياناتقاعدة[...]ينشئ") إىل قلم احملكمة بأن ١(٩٨يوعز البند . فعلى سبيل املثال ١٠٠إىل 

م بالنيابة عنهم.يقدمهااليتالطلباتيفالواردةوالبالغات"املعلوماتومعاجلةحلفظ الضحايا أو اليت تُقدَّ ) من الئحة احملكمة.٤(٨٦البند )١٤( ُحيدَّد شكل التقرير وحمتواه [...] قدر اإلمكان بالتشاور مع ") من الئحة قلم احملكمة، ٢(١٠٩عمًال بالبند )١٥(
."الدائرة ) من الئحة احملكمة.٦(٨٦البند )١٦( ) من الئحة قلم احملكمة.٣(٩٩البند )١٧( تطلبأنما،طلبيفالبتّ وقبل،[...]للدائرةجيوز") من الئحة احملكمة على أنه ٧(٨٦ينص البند )١٨(

. وعمًال "عنهمينوبونالذيناألشخاصأوالضحاياأوالعاماملدعيأواألطرافالدولمنإضافيةمعلومات
الضحاياأوللضحيةالدائرةمتنحالدول،أوالعاماملّدعيمناإلضافيةاملعلوماتوردتإذا")، ٦(٨٦بالبند 
."عليهااإلجابةفرصةاملعنيني
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م من "وقد أفادت دائرة االستئناف بأنه جيب على مقدمي الطلبات -١٩ أن يربهنوا [...] على أ
من "الضحايا"٨٥. وتعرِّف القاعدة )١٩("من القواعد اإلجرائية٨٥الضحايا املشار إليهم يف القاعدة 

األشخاص الطبيعيني واملنظمات واملؤسسات على النحو التايل:
على األشخاص الطبيعيني املتضررين بفعل ارتكاب أي جرمية تدخل يف نطاق "الضحايا"يدل لفظ (أ)

اختصاص احملكمة؛
املنظمات أو املؤسسات اليت تتعرض لضرر مباشر يف أي من "الضحايا"جيوز أن يشمل لفظ (ب)

ا املكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو األغراض اخلريية، واملعامل األثرية  واملستشفيات ممتلكا
وغريها من األماكن واألشياء املخصصة ألغراض إنسانية.

:مالحظة بشأن مقدمي الطلبات الذين حتق هلم صفة الضحايا-٢٠
املشاركة ٨٥ال حيق ملقدمي الطلبات الذين جيوز هلم احلصول على صفة الضحايا عمًال بالقاعدة (أ) 

) تنص على أن:٣(٦٨اجلملة األوىل من املادة تلقائياً يف إجراء قضائي أمام احملكمة. لكّن 
، بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصيةتسمح احملكمة للضحايا، (ب) 

أي مرحلة من اإلجراءات تراها احملكمة مناسبة وعلى حنو ال ميس أو يتعارض مع حقوق املتهم ومع 
(التشديد هنا مضاف)مقتضيات إجراء حماكمة عادلة ونزيهة.

) يلي التقييم الذي ٣(٦٨وقد أوضحت دائرة االستئناف أن هذا التقييم الذي جيرى مبوجب املادة (ج) 
م من بعدما. وبعبارة أخرى، فإنه )٢٠(٨٥جيرى مبوجب القاعدة  "يربهن [مقدمو الطلبات] على أ

)" ١(٨٩" يتعنيَّ عليهم عمًال بـ"اإلجراء املنصوص عليه يف القاعدة ٨٥الضحايا املشار إليهم يف القاعدة 
) [...] على أن مصاحلهم تتأثر [باإلجراءات املعنية] لكي ٣(٦٨"عمًال باملادة بعد ذلكأن يربهنوا 

. وقضت الدوائر بأنه جيب على الضحايا أن يربهنوا على ذلك "يف )٢١(م"يؤذن هلم بعرض آرائهم وشواغله

استئنافخبصوص حكم")، دائرة االستئناف، "قضية لوبانغا"(قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو)١٩(
يناير/الثاينكانون١٨يفالصادرو الضحايامشاركةبشأناألوىلاالبتدائيةالدائرةقرارلوالدفاعالعاماملدعي
.٦١الفقرة،ICC-01/04-01/06-1432-tARB،٢٠٠٨ويولي/متوز١١،"٢٠٠٨ املرجع نفسه.)٢٠( املرجع نفسه؛ انظر أيضًا احملكمة اجلنائية الدولية، الضحايا أمام احملكمة اجلنائية الدولية: دليل بشأن مشاركة )٢١(

لتحديد من جتوز له "متر مبرحلتني"(حيث يوضَّح أن الدوائر ٢٠١٤-٢٠١٣الضحايا يف إجراءات احملكمة 
كانإن: ٢املرحلة"و "الدولية؟اجلنائيةاحملكمةلقواعدوفقاً ضحيةالطلبمقدِّميُعتَرب هل: ١املرحلة"املشاركة: 

). وفسَّرت "القضائية؟اإلجراءاتمراحلمنمعينةمرحلةيفاملشاركةلهحيقفهل،من الضحاياالطلبمقدِّم
ا تعين أن ٣(٦٨املادة ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ١٩دائرة االستئناف يف قرار أصدرته يف  للشخص") على أ

فيهااملثارةباملسائلأياملعنية،باإلجراءاتالشخصيةمصاحلهتأثرت[...]إذااإلجراءاتيفاملشاركةيفاحلق
الضحايامشاركةبشأنحكماحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، دائرة االستئناف، ."وقائعيةأمكانتقانونية

، الفقرة ICC-01/04-556-tARB، الوثيقة ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ١٩، اإلجراءاتمنالتحقيقمرحلةيف
أييف") إىل مشاركة الضحايا ٣(٦٨. وأوضحت الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية أيضًا أن إشارة املادة ٥٧

ا "اإلجراءاتمنمرحلة قضية . "كاستجواب شاهد بعينه أو مناقشة دليل معنيَّ أنشطة إجرائية حمدَّدة "يُقَصد 
يفالضحايامشاركة)، الدائرة االبتدائية الرابعة، قرار بشأن "بنداقضية "(املدعي العام ضد عبد اهللا بندا أبكر نورين

(التشديد وارد ١٦و١٥الفقرتان ، ICC-02/05-03/09-545، الوثيقة ٢٠١٤آذار/مارس ٢٠، احملاكمةإجراءات
، كانت الدوائر ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ١٩يف النص األصلي). وحىت صدور قرار دائرة االستئناف يف 

التمهيدية متنح صفة الضحية لطاليب املشاركة يف مرحلة التحقيق يف احلالة. انظر احلالة يف دارفور بالسودان، 
-ICC-02/05، الوثيقة ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب ١٤، اإلجراءاتيفةاملشاركطلباتبشأنللقرارتصويب"

111-Corr، ؛ احلالة يف أوغندا، قرار بشأن الطلبات اليت قدَّمها الضحايا للمشاركة يف اإلجراءات، ٢٣الصفحة
ائرة ؛ احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، الد٩، الفقرة ICC-02/04-101، الوثيقة ٢٠٠٧آب/أغسطس ١٠

وُقضي يف قرار دائرة .٦٣فيما تقدَّم، الفقرة ٩، احلاشية ICC-01/04-101-tEN-Corrالتمهيدية األوىل، الوثيقة 
التحقيق] ال يعترب إجراًء قضائيًا بل حتريًا جيريه املدعي العام بشأن ارتكاب جرمية ["بأن االستئناف بصريح العبارة 

م  الضحايامنح"وأنه ال جيوز للدائرة التمهيدية "مسؤولون عنها إىل العدالةمن أجل تقدمي أولئك الذين يـَُرى أ
املشاركةمنمستبعدينليسواالضحايا"(ولئن كان "التحقيقيفللمشاركةعاماحقاختوهلماليتاإلجرائيةصفةال
احلالة .)"فيهاللبتاملعروضةباملسائلمتأثرةالشخصيةمصاحلهمتكونأنشريطة[...]قضائيةإجراءاتأييف

فيما تقدَّم، ٢١، احلاشية ICC-01/04-556-tARBالوثيقة ،يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، دائرة االستئناف
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أي التقييم الذي جيرى مبوجب -. ويركِّز هذا التقرير على أوىل هاتني اخلطوتني)٢٢(طلب كتايب منفصل"
.)٢٣(٨٩على حنو ما يتعلق بإجراءات طلب املشاركة املنصوص عليها يف القاعدة -٨٥القاعدة 

حيق ملقدم الطلب احلصول على صفة الضحية عمالً ،احملكمةالقانون القائم يفلفقه ووفقًا -٢١
(أ) شريطة استيفاء املعايري التالية:٨٥بالقاعدة

أن تبدو هوية مقدِّم الطلب بصفته شخصاً طبيعياً مثبتة وفقاً لألصول؛(أ) 
أن تكون األحداث اليت عرضها مقدِّم الطلب تشكل جرمية أو أكثر من اجلرائم اليت تدخل يف نطاق (ب) 

ام فيها إىل املشتبه به؛  اختصاص احملكمة واملوجَّه اال
ام فيها(ج)  .)٢٤(أن يكون مقدِّم الطلب قد عاىن ضرراً جراء اجلرمية أو اجلرائم املوجه إىل املشتبه به اال
م الطلب يستويف املعايري املذكورة آنفاً، يوعز قضاء احملكمة السابق بإجراء وللبت ف-٢٢ يما إذا كان مقدِّ

. )٢٥(تقييم من الظاهر

. وأفضى هذا القرار إىل حد بعيد إىل تضييق فئة الضحايا الذين ُيسَمح هلم باملشاركة يف ٥٧و٥٦و٤٥الفقرات 
)، الدائرة االبتدائية الثالثة، تصويب للقرار بشأن "قضية مببا"(بيري مببا غومبو -املدعي العام ضد جانقضية )٢٢(إجراءات احملكمة.

، ٢٠١٠متوز/يوليو ١٢طلبًا قدمها الضحايا للمشاركة يف اإلجراءات، ٨٦مشاركة الضحايا يف احملاكمة وبشأن 
(حيث ُيستشَهد بقرار الدائرة االبتدائية األوىل الصادر يف ٢٥الفقرة ،ICC-01/05-01/08-807-Corrالوثيقة 

-ICC-01/04-01/06، الوثيقة ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير ١٨قضية لوبانغا بعنوان قرار بشأن مشاركة الضحايا، 
).٩٦الفقرة ،1119 موعة )٢٣( ): املشاركة يف ٢دال (تندرج املرحلة الثانية اليت تتناول طبيعة مشاركة الضحايا باألحرى يف نطاق ا

ا يف موعد الحق. ، الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن بلي غودياملدعي العام ضد شارل انظر على سبيل املثال، قضية )٢٤(اإلجراءات. وعليه سيجرى فريق الدروس املستفادة دراسة منفصلة بشأ
ا من مسائل،  -ICC، الوثيقة ٢٠١٤حزيران/يونيو ١١مشاركة الضحايا يف اإلجراءات التمهيدية وما يتعلق 

قرار "(حيث ُيستشَهد بقرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف قضية باغبو بعنوان ١٣الفقرة ، 02/11-02/11-83
ا من إجراءاتبشأن مشاركة  ٤، "الضحايا ومتثيلهم القانوين املشرتك يف جلسة اعتماد التهم وفيما يتعلق 
؛ قضية مببا، الدائرة االبتدائية الثالثة، قرار ٢٠الفقرة ،ICC-02/11-01/11-138، الوثيقة ٢٠١٢حزيران/يونيو 

-ICC، الوثيقة ٢٠١٠ين/نوفمرب تشرين الثا١٨طلبًا قدَّمها الضحايا للمشاركة يف اإلجراءات، ٧٧٢بشأن 
املدعي العام ضد عبد اهللا بندا أبكر نورين وصاحل حممد جربو جاموس؛ قضية ٣٨الفقرة ،01/05-01/08-1017

تشرين ٢٩)، الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن مشاركة الضحايا يف جلسة اعتماد التهم، "قضية بندا وجربو"(
)؛ قضية نتاغندا، الدائرة التمهيدية الثانية، قرار ٢، الفقرة ICC-02/05-03/09-89، الوثيقة ٢٠١٠األول/أكتوبر 

ا من إجراءات،  ، ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١٥بشأن مشاركة الضحايا يف جلسة اعتماد التهم وفيما يتعلق 
قضية املدعي العام (حيث ُيستشَهد بقرارات منها القرار الصادر يف ١٨الفقرة ، ICC-01/04-02/06-211الوثيقة 

طلبًا للمشاركة يف املرحلة ٣٤)، الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن "قضية أيب قردة"، (ضد جبر إدريس أبو قردة
قضية املدعي ، ١١الفقرة ،ICC-02/05-02/09-121، الوثيقة ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب ٢٥التمهيدية من القضية، 

)، الدائرة "قضية كوين وآخرين"، (وأوكوت أوضيمبو ودومينيك أنغوينالعام ضد جوزيف كوين وفنسنت أويت 
-ICC، الوثيقة ٢٠٠٧آب/أغسطس ١٠التمهيدية األوىل، قرار بشأن طلبات الضحايا الرامية إىل املشاركة، 

-ICC؛ احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، الدائرة التمهيدية األوىل، الوثيقة١٢، الفقرة 02/04-01/05-252
01/04-101-tEN-Corr، م، الفقرة ٩احلاشية ). إن املعايري الالزمة إلثبات استحقاق منظمة أو ٧٩فيما تقدَّ

ة من حيث اجلوهر. انظر على سبيل املثال، قضية بندا ٨٥مؤسسة صفة الضحية عمًال بالقاعدة  (ب) متشا
؛ قضية ٤٥فيما تقدَّم، الفقرة ٢٤انظر احلاشية ، ICC-02/05-03/09-89وجربو، الدائرة التمهيدية األوىل، الوثيقة 

)، الدائرة االبتدائية الثانية، "قضية كاتانغا ونغوجولو"(املدعي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي 
، ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب ٢٣اليت قدمها الضحايا للمشاركة يف اإلجراءات، ٣٤٥أسباب القرار بشأن الطلبات الـ

. جيب على الشخص الذي يقدِّم طلبًا بالنيابة عن ٥٧الفقرة ،ICC-01/04-01/07-1491-Red-tENGالوثيقة 
م [...] وثائق ذات صلة تثبت هويته والصفة اليت ختوله التصرف بالنيابة عنها"منظمة أو مؤسسة  . قضية "أن يقدِّ

.٤٥، الفقرة ٢٤انظر ما تقدَّم يف احلاشية ،ICC-01/05-01/08-1017ة مببا، الدائرة االبتدائية الثالثة، الوثيق ، املشار ICC-01/04-02/06-211انظر على سبيل املثال، قضية نتاغاندا، الدائرة التمهيدية الثانية، الوثيقة )٢٥(
-ICC-02/11-01/11؛ قضية باغبو، الدائرة التمهيدية األوىل، الوثيقة ١٩السابقة، الفقرة ٢٤إليها يف احلاشية 

طلباً ١٩؛ قضية بندا، الدائرة االبتدائية الرابعة، قرار بشأن ٢١السابقة، الفقرة ٢٤املشار إليها يف احلاشية ،138
. وهذا ٢٢، الفقرة ICC-02/05-03/09-528، الوثيقة ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ١٢للمشاركة يف اإلجراءات، 

ا لن يشتمل على تقييم مصداقي"التحليل  ة إفادات [مقدم أو مقدِّمي الطلبات] أو اخلوض يف معرفة مدى كو
مدىإىلاستنادًا واألهماألولاملقاميفالطلباتيمقدِّملكنه سيقيِّم إفادات‘ مسندة باألدلة باملعين الضيق

. قضية أبو قردة، الدائرة التمهيدية األوىل، الوثيقة للدائرة"آخربابمناملتاحةاملعلوماتوإىلاجلوهري،امتاسكه
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م باعتبارهم أشخاصاً -٢٣ وفيما خيص املعيار األول، فقد أجازت الدوائر ملقدمي الطلبات إثبات هويا
لبات ختتلف اختالفًا طفيفًا تبعًا لظروف  طبيعيني بطائفة من الوسائل. واعتمدت يف هذا اخلصوص متط

م الطلب . كما اختلفت يف إجازة تقدمي )٢٦(كل قضية من ناحية الوثائق اليت جيوز قبوهلا إلثبات هوية مقدِّ
وفيما إذا كان جيوز للوريث تقدمي طلب بدًال من )٢٧(الضحايا من األطفال طلبات باألصالة عن أنفسهم

. )٢٨(مقدِّم الطلب املتوىف
يلزم إثبات وجود صلة بني األحداث اليت يصفها "وفيما يتعلق باملعيار الثاين، قضت الدوائر بأنه -٢٤

.)٢٩("الضحايا مقدمو الطلبات والدعوى اليت يقيمها املدعي العام على املشتبه به
اخلسارة يعين اإلصابة أو"وأخرياً وفيما خيص املعيار الثالث، يفيد قضاء احملكمة السابق بأن الضرر -٢٥

"الضرر". وقد يكون هذا )٣٠(وقد يشمل اإلصابة البدنية واملعاناة النفسية واخلسارة االقتصادية"أو التلف

ICC-02/05-02/09-121، حيث ُيستشَهد باحلالة يف مجهورية ١٤السابقة، الفقرة ٢٤املشار إليها يف احلاشية)
؛ )١٠١م، الفقرة فيما تقدَّ ٩، املشار إليها يف احلاشية ICC-01/04-101-tEN-Corrالكونغو الدميقراطية، الوثيقة 

انظر أيضًا قضية كوين وآخرين، دائرة االستئناف، حكم يف دعويي استئناف الدفاع القرارين الصادرين عن الدائرة 
، الوثيقة ٢٠٠٩شباط/فرباير ٢٣، "قرار بشأن طلبات املشاركة اليت قدمها الضحايا"التمهيدية الثانية بعنوان 
ICC-02/04-179-tARB ٣٨، الفقرة. درجت الدوائر على السماح ملقدمي الطلبات بتقدمي طائفة واسعة نسبيًا من الوثائق. انظر على سبيل املثال، )٢٦(

موثاورا قضية "، (املدعي العام ضد فرنسيس كريميي موثاورا وأوهورو مويغاي كينياتا وحممد حسني عليقضية 
آذار/مارس ٣١ن مشاركة الضحايا يف القضية، )، الدائرة التمهيدية الثانية، القرار األول بشأ"وكينياتا وعلي

جواز ‘ ١’"(حيث يُقَبل باعتباره وثيقة إلثبات اهلوية ٨و٧الفقرتني ، ICC-01/09-02/11-23، الوثيقة ٢٠١١
إذا تعذَّر على مقدمي الطلبات "و"رخصة القيادة‘ ٤’شهادة امليالد؛ ‘ ٣’بطاقة اهلوية الوطنية؛ ‘ ٢’السفر؛ 

رسالة إثبات هوية صادرة عن رئيس ‘ ٢’بطاقة انتظار اهلوية الوطنية؛ ‘ ١’الوثائق [...] احلصوص على هذه 
م ‘ أ’وتتضمن بعض املعلومات األساسية:  االسم بالكامل وتاريخ ومكان ميالد وجنس الضحية مقدِّ

البطاقة ‘ ٤’صَّر)؛ اإلخطار ببطاقة امليالد (للقُ ‘ ٣’اسم الرئيس وتوقيعه مع استعمال اخلتم الرمسي؛ ‘ ب’الطلب؛ 
االستمارة النموذجية للشرطة الكينية (لإلبالغ عن بطاقات اهلوية الوطنية أو جوازات ‘ ٥’العالجية (للُقصَّر)؛ 

)؛ قضية "إعالن موّقع من شاهدين يشهدان فيه على هوية الضحية مقدِّم الطلب‘ ٦’السفر الكينية املفقودة)؛ 
السابقة، الفقرات ٢٤املشار إليها يف احلاشية ،ICC-01/05-01/08-1017الوثيقة مببا، الدائرة االبتدائية الثالثة، 

إىل حتقيق التوازن ‘ شخصًا طبيعيًا أم اعتبارياً ’ستسعى الدائرة يف تقييمها ملا إذا كان مقدم الطلب "(٤٣إىل ٤١
م الطلب الشخصية من  جهة أخرى. ويف هذا بني ضرورة التيقن من هوية مقدِّم الطلب من جهة وظروف مقدِّ

الصدد، تالحظ الدائرة أن [...] العديد من مواطين مجهورية الكونغو الدميقراطية الذين يقيمون يف املناطق الريفية 
م أي وثائق رمسية تثبت هويتهم وأن آخرين منهم يواجهون صعوبات يف احلصول على وثائق هوية  ليست حبوز

م الطلب شبيهة بالوثائق املشار إليها فيما سبق واطمأنت الدائرة [...] لذا فإنه إذا كانت الوثائق اليت يرفقها مقدِّ
ا باعتبارها وثيقة إلثبات اهلوية ا تثبت يف هذه املرحلة هوية مقدمي الطلبات فستقبل  )."إىل أ لة طلبات املشاركة، قارن على سبيل املثال قضية كاتانغا ونغوجولو، الدائرة االبتدائية الثانية، قرار بشأن معام)٢٧(

تالحظ دائرة االستئناف أن "(٣٩، الفقرة ICC-01/04-01/07-933-tENG، الوثيقة ٢٠٠٩شباط/فرباير ٢٦
) من القواعد ال متنع القاصر من تقدمي طلبات باألصالة عن أنفسه للمشاركة يف ٣(٨٩أحكام القاعدة 

) باحلالة يف أوغندا، الدائرة التمهيدية الثانية، قرار بشأن طلبات الضحايا الرامية إىل "اإلجراءات بصفته ضحية
مالحظة أن كال ويتعني"(٢٠، الفقرة ICC-02/04-172، الوثيقة ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب ٢١املشاركة، 

. وعليه وملا كان ينبغي أن الضحاياا كان قاصراً ال عند وقوع األحداث املعنية فحسب بل أيضاً عند تقدمي الطلب
)."يقدِّم طلبيهما شخص يتصرف بالنيابة عنهما، فال حتق هلما صفة الضحاياا يف القضية قارن على سبيل املثال قضية كينياتا وآخرين، الدائرة التمهيدية الثانية، قرار بشأن مشاركة الضحايا يف جلسة )٢٨(

ا من إجراءات،  ، الفقرة ICC-01/09-02/11-267، الوثيقة ٢٠١١آب/أغسطس ٢٦اعتماد التهم وفيما يتعلق 
ترى الدائرة أنه ال جيوز ألقارب شخص متوىف أن يشاركوا بالنيابة عنه يف إجراءات احملكمة. ولذا ال ميكن "(٤٧

-ICC-01/05-01/08-807بقضية مببا، الدائرة االبتدائية الثالثة، الوثيقة "تقدمي طلب بالنيابة عن الشخص املتوىف
Corr ملا كان جيوز للممثلني القانونيني التصرف بالنيابة عن "(٨٣فيما تقدَّم، الفقرة ٢٢، املشار إليها يف احلاشية

) من النظام األساسي، فإن من قبيل التوسع غري ٣(٦٨الضحايا املشاركني يف اإلجراءات مبوجب املادة 
لشخص ذي صفة [...] بأن يقدِّم إىل الدائرة معلومات سديدة (تبنيِّ آراء االستثنائي يف هذا النهج أن ُيسَمح

)."الضحية املتوىف) سواء عن طريق احملامي أم بأي وسيلة أخرىوشواغل فيما ٢٤، املشار إليها يف احلاشية ICC-01/04-02/06-211قضية نتاغندا، الدائرة التمهيدية الثانية، الوثيقة )٢٩(
، املشار إليها ICC-02/11-01/11-138قضية باغبو، الدائرة التمهيدية األوىل، الوثيقة ؛ انظر أيضاً ٢٥تقدَّم، الفقرة 
، ICC-02/05-03/09-528قضية بندا، الدائرة االبتدائية الرابعة، الوثيقة .٢٧ة فيما تقدَّم، الفقر ٢٤يف احلاشية 

م، الفقرة ٢٥إليها يف احلاشية املشار .٢١فيما تقدَّ ١٩، املشار إليها يف احلاشية ICC-01/04-01/06-1432-tARBانظر قضية لوبانغا، دائرة االستئناف، الوثيقة )٣٠(
-ICC-01/04-02/06؛ انظر أيضًا قضية نتاغندا، الدائرة التمهيدية الثانية، الوثيقة٣٢و٣١فيما تقدَّم، الفقرتني 



ICC-ASP/14/30

25 30-A-161115

. وجيب أيضًا أن توجد )٣١("الضحية قد عاىن منه شخصياً "مباشرًا أو غري مباشر لكن جيب أن يكون 
معيار الرابطة السببية "ت الدوائر على أن رابطة سببية بني الضرر واجلرمية املعنية. ويف هذا اخلصوص، شدَّد

وال ميكن تقييمه إال يف كل حالة على حدة يف ضوء املعلومات على حنو جمرد[...] يتعذَّر حتديده بدقة 
ا قضت بأنه )٣٢("املقدَّمة يف استمارة الطلب م الطلب الدليل على أن ". غري أ يكون كافيًا إذا أقام مقدِّ

ا ميكن أن تكون قد أسهمت، يف نظر اَحلَكم املوضوعي، يف حدوث الضرر الذي اجلرائم املدعى  بارتكا
.)٣٣("حلق به

وقد واجهت الدوائر االبتدائية، يف معرض تقييمها ملا إذا كان حيق ملقدِّم الطلب احلصول على صفة -٢٦
ملرحلة التمهيدية أيضًا يف ، مسألة ما إذا كان يؤخذ بالتقييم الذي ُجيرى يف ا٨٥الضحية عمًال بالقاعدة 

املرحلة االبتدائية. وقد تباينت الدوائر يف النهج الذي اتبعته يف هذه املسألة إذ أجازت القبول التلقائي يف 
وأعادت يف بعضها اآلخر النظر يف طلبات الضحايا الذين مسُِح هلم باملشاركة يف املرحلة )٣٤(بعض القضايا

. )٣٥(التمهيدية
قانوني للضحاياالتمثيل ال- دال
تتضمن منظومة مشاركة الضحايا يف إجراءات احملكمة إمكان متثيل الضحايا متثيًال قانونياً. فعلى -٢٧

للضحايا "جيوز للممثلني القانونيني") على أنه ٣(٦٨وجه التحديد، تنص اجلملة الثانية من املادة 
مناسبا، وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد حيثما ترى احملكمة ذلك "الضحايا "عرض آراء وشواغل"

.)٣٦("اإلثبات
) إىل أن التمثيل القانوين يقتصر على مشاركة الضحايا يف اإلجراءات القضائية ٣(٦٨وتشري املادة -٢٨

باء، أجازت بعض -وال يشمل عملية تقدمي الطلب. غري أنه يف الواقع العملي، كما سيُبنيَّ يف اجلزء ثانياً 

؛ قضية باغبو، الدائرة التمهيدية األوىل، الوثيقة ٣٣إىل ٢٨فيما تقدَّم، الفقرات٢٤، املشار إليها يف احلاشية 211
ICC-02/11-01/11-138، ٣٠إىل ٢٨فيما تقدَّم، الفقرات ٢٤املشار إليها يف احلاشية. فيما ١٩املشار إليها يف احلاشية ،ICC-01/04-01/06-1432-tARBقضية لوبانغا، دائرة االستئناف، الوثيقة )٣١(

.٣٢و٣٠تقدَّم، الفقرتان  فيما ٢٤، املشار إليها يف احلاشية ICC-02/11-01/11-138قضية باغبو، الدائرة التمهيدية األوىل، الوثيقة )٣٢(
املشار ،ICC-01/04-02/06-211؛ انظر أيضًا قضية نتاغندا، الدائرة التمهيدية الثانية، الوثيقة ٣١تقدَّم، الفقرة 

؛ قضية مببا، الدائرة التمهيدية الثالثة، القرار الرابع بشأن مشاركة ٢٩فيما تقدَّم، الفقرة ٢٤إليها يف احلاشية 
.٧٧، الفقرة ICC-01/05-01/08-320، الوثيقة ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ١٢الضحايا،  فيما ٢٤، املشار إليها يف احلاشية ICC-02/11-01/11-138قضية باغبو، الدائرة التمهيدية الثانية، الوثيقة )٣٣(

، املشار إليها ICC-01/05-01/08-320؛ انظر أيضًا قضية مببا، الدائرة التمهيدية الثالثة، الوثيقة ٣١تقدَّم، الفقرة 
اتية إلحداث ...] جيب أن تكون مو [إن الظروف احمليطة باجلرمية أو اجلرائم "(٧٦السابقة، الفقرة ٣٢يف احلاشية 

الضرر املدعى به وأال تكون خارجة متامًا عن نطاق املتوقع أو احملتمل من وجهة نظر املراقب املوضوعي للنتائج 
املشار إليها يف ،ICC-02/05-02/09-121)؛ انظر أيضًا قضية أبو قردة، الدائرة التمهيدية األوىل، الوثيقة "الفعلية

احلادثة املدعى بوقوعها ‘ ناجتاً عن’الضرر املدعى به يُعتَرب "ث ُخِلص إىل أن (حي١٣السابقة، الفقرة ٢٤احلاشية 
إذا بدا أن مثة تداخًال أو على األقل توافقًا أو عدم تضارب بني الظروف املكانية والزمانية اليت حتيط بنشوء الضرر 

املشار إليها يف ،ICC-01/04-01/06-1119). قضية لوبانغا، الدائرة االبتدائية األوىل، الوثيقة "ووقوع احلادثة
م، الفقرة ٢٢احلاشية  ستكتفي الدائرة مبجرد التأكد من وجود أسباب معقولة من الظاهر تشري إىل "(٩٩فيما تقدَّ

)."أن الضحية عاىن ضرراً نتيجة الرتكاب جرمية تندرج ضمن نطاق اختصاص احملكمة ضحية شاركوا يف املرحلة ٥٤ئرة االبتدائية الثالثة، قرار بتحديد صفة انظر على سبيل املثال قضية مببا، الدا)٣٤(
، الوثيقة ٢٠١٠شباط/فرباير ٢٢طلبًا للمشاركة، ٨٦التمهيدية وبدعوة األطراف إىل تقدمي مالحظات بشأن 

ICC-01/05-01/08-699 ٨(٨٦حيث ُقضي جبواز قبول الطلبات تلقائيًا عمًال بالبند (٢٢إىل ١٧، الفقرات (
يسري طيلة مراحل اإلجراءات يف نفس "من الئحة احملكمة)، وُنصَّ على أن القرار املتخذ بشأن طلب املشاركة 

بول ). والدوائر اليت جتيز الق"٩١من القاعدة ١القضية رهنا بصالحيات الدائرة املختصة وفقًا للقاعدة الفرعية 
م عانوا ضررًا  مل يتأَت، فيما يظهر، عن ارتكاب "التلقائي إمنا تضع استثناًء ملقدمي الطلبات الذين يدعون بأ

ا الدائرة التمهيدية . قضية مببا، الدائرة االبتدائية الثالثة، الوثيقة "جرمية واحدة على األقل من اجلرائم اليت اعتمد
ICC-01/05-01/08-699 ١٩آنفاً يف هذه احلاشية، الفقرة ، املشار إليها. ، املشار ICC-01/04-01/06-1119انظر على سبيل املثال، قضية لوبانغا، الدائرة االبتدائية األوىل، الوثيقة )٣٥(

[...] هم الضحايا الذين املشاركةميكنهمالذين الضحاياإن "(١١٢فيما تقدَّم، الفقرة ٢٢إليها يف احلاشية 
)."مسحت هلم الدائرة التمهيدية األوىل باملشاركة [...] شريطة مراجعة الدائرة لطلبات املشاركة اليت قدَّموها من الئحة قلم احملكمة ١١٢من الئحة احملكمة والبند ٨٠و٧٩من القواعد والبندان ٩٠تتناول القاعدة )٣٦(

ضحايا مبزيد من التفصيل.مسألة تعيني ممثلني قانونيني لل
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تعيني ممثلني قانونيني للضحايا خالل عملية تقدمي الطلب. كما أمرت بعض الدوائر قلم احملكمة الدوائر 
برتتيب التمثيل القانوين يف بداية اإلجراءات القانونية والتشاور، بناًء على ذلك، مع الضحايا خالل عملية 

مًا من عناصر نظام مشاركة تقدمي الطلب. وعليه فإن تدبُّر التمثيل القانوين ميكن أن ميثل عنصرًا ها
الضحايا.

)"النظام الموحدَّ "النظام الموحَّد لتقديم طلبات الضحايا (-ثالثا
ا الدوائر يف اإلجراءات القضائية خالل -٢٩ يُقَصد بالنظام املوحَّد عملية تقدمي الطلبات اليت اعتمد

. )٣٧(العقد األول من عمل احملكمة
اتعملية تقديم الطلب-ألف
ا إىل قلم "االستمارة املوحَّدة"ميأل مقدمو الطلبات استمارة موحَّدة لطلب املشاركة (-٣٠ ) وحييلو

. )٣٨() من الئحة احملكمة٢) و(١(٨٦) من القواعد والبند ١(٨٩احملكمة عمالً بالقاعدة 
. ويف أوىل اإلجراءات )٣٩(وعند تلقي الطلبات، يقوم قلم احملكمة مبراجعتها قبل إحالتها إىل الدائرة-٣١

ا احملكمة، كانت الدوائر تقصر املراجعة اليت جيريها قلم احملكمة على حتديد ما إذا كان الطلب  اليت عقد

يناقش هذا اجلزء من التقرير النظام املوحد بالرجوع يف املقام األول إىل القرارات الصادرة يف قضايا لوبانغا )٣٧(
-ICC-01/05-01/08وكاتانغا ونغوجولو ومببا. انظر على سبيل املثال، قضية مببا، الدائرة االبتدائية الثالثة، الوثيقة 

807-Corr، م، قضية كاتانغا ونغوجولو، الدائرة االبتدائية الثانية، الوثيقة ٢٢املشار إليها يف احلاشية فيما تقدَّ
ICC-01/04-01/07-933-tENG، م؛ قضية مببا، الدائرة التمهيدية الثالثة، ٢٧املشار إليها يف احلاشية فيما تقدَّ

فيما تقدَّم؛ قضية كاتانغا ونغوجولو، الدائرة ٣٢، املشار إليها يف احلاشيةICC-01/05-01/08-320الوثيقة 
-ICC-01/04-01/07، الوثيقة ٢٠٠٨نيسان/أبريل ٢التمهيدية األوىل، قرار بشأن طلبات املشاركة يف اإلجراءات، 

فيما٢٢، املشار إليها يف احلاشية ICC-01/04-01/06-1119؛ قضية لوبانغا، الدائرة االبتدائية األوىل، الوثيقة 357
حزيران/يونيو ٢٩تقدَّم؛ قضية لوبانغا، الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن طلبات املشاركة يف اإلجراءات، 

.ICC-01/04-01/06-172)، الوثيقة ٢٠٠٦متوز/يوليو ٢٠(املخطر به يف ٢٠٠٦ لالطالع على أحدث صيغة للطلب املوحَّد، انظر املرفق جيم. وكانت احملكمة تقتضي يف بادئ األمر أن )٣٨(
العمل ٢٠١٠لكنها بدأت يف تشرين األول/أكتوبر "طلبني منفصلني للمشاركة وجلرب األضرار"يقدِّم الضحايا 

. "ق باملشاركة أم جبرب األضرار أم باالثنني معاً يشري إىل ما إذا كان طلبه يتعل"ميكن ملقدِّمها أن "باستمارة مشرتكة"
تمعاتالضحاياعناملكتبتقريرمكتب مجعية الدول األطراف،  ، للضحايااالستئماينوالصندوقاملتأثرةوا

. وتوجد استمارة أخرى شبيهة إىل حد ١٩، الفقرة )٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢(ICC-ASP/10/31الوثيقة 
للمنظمات اليت تطلب املشاركة يف اإلجراءات القضائية باعتبارها من الضحايا. انظر املرفق دال. بعيد ُختصَّص 

وكلتا االستمارتني متاحة يف موقع احملكمة الشبكي وميكن احلصول عليها عند طلبها من قلم احملكمة. وصمَّم قلم 
ما هيئة الرئاسة عمًال بالبند  فيما ١١من الئحة احملكمة. انظر احلاشية ) ٢(٢٣احملكمة االستمارتني واعتمد

ا"يطبِّق قلم احملكمة يف إجراء هذا التقييم املعايري )٣٩(تقدَّم. الدائرة. احلالة يف مجهورية كينيا، الدائرة "اليت حدَّد
تشرين ٣التمهيدية الثانية، قرار بشأن مشاركة الضحايا يف اإلجراءات املتعلقة باحلالة يف مجهورية كينيا، 

مبا، الدائرة ي؛ انظر أيضًا على سبيل املثال، قضية ب١٩، الفقرة ICC-01/09-24، الوثيقة ٢٠١٠الثاين/نوفمرب 
.٣٦و٣٥فيما تقدَّم، الفقرتني ٣٤املشار إليها يف احلاشية ، ICC-01/05-01/08-699لثالثة، الوثيقة االبتدائية ا
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ا وّسعت يف اإلجراءات الالحقة نطاق هذه املراجعة بأن أوعزت إىل قلم )٤٠(ستوفيًا للبياناتم . غري أ
. )٤١(٨٥ذا كان مقدِّم الطلب يستويف مقتضيات القاعدة احملكمة بأن جيري أيضاً تقييما أولياً ملا إ

) من ١(٨٩وإثر مراجعة الطلبات، حييلها قلم احملكمة إىل الدائرة مرفقة بتقرير عنها وفقًا للقاعدة -٣٢
بالتشاور مع [...] خمتلف ". وقد ُوِضعت صيغة التقرير )٤٢() من الئحة احملكمة٥(٨٦القواعد والبند

ا تعرض املعلومات الواردة يف كل طلب من طلبات "فردية". وصيغة التقرير )٤٣("الدوائر يف طبيعتها أي أ
. )٤٤("٨٥التحقق مما إذا كان الطلب يندرج ضمن نطاق القاعدة "املشاركة مبا يتيح للدائرة 

من وحييل قلم احملكمة أيضاً نسخاً من الطلبات، حمجوبة منها معلومات حسب االقتضاء، إىل كل -٣٣
. وال حييل قلم احملكمة عادًة نسخًا من تقاريره إىل )٤٥()١(٨٩الدفاع واالدعاء عمًال بالقاعدة 

. )٤٦(الطرفني

-ICC-01/04-01/07-933انظر على سبيل املثال قضية كاتانغا ونغوجولو، الدائرة االبتدائية الثانية، الوثيقة )٤٠(
tENG ، إن الدائرة [...] وحدها هي األقدر على تقييم "(١٩فيما تقدَّم، الفقرة ٢٧املشار إليها يف احلاشية

)؛ قضية لوبانغا، الدائرة االبتدائية األوىل، قرار بشأن "وجاهة الطلبات احملالة إليها وذلك يف كل حالة على حدة
) ٥(٨٦من القواعد والبند ٨٩تطبيق نظام رفع التقارير بني رئيس قلم احملكمة والدائرة االبتدائية وفقًا للقاعدة

(اليت تنص ٢٠، الفقرة ICC-01/04-01/06-1022، الوثيقة ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب ٩من الئحة احملكمة، 
ينبغي أال تتضمن أي تعليق أو اإلعراب عن "على أن التقارير اليت يصدرها قلم احملكمة بشأن مراجعته للطلبات 

يضًا الطلبات غري املكتملة من أجل استيفائها. ). ويتابع قلم احملكمة أ"آراء بشأن وجاهة طلب املشاركة عموماً 
، املشار إليها يف ICC-01/04-01/07-933-tENGانظر قضية كاتانغا ونغوجولو، الدائرة االبتدائية الثانية، الوثيقة 

ار ، املشICC-01/05-01/08-320؛ قضية مببا، الدائرة التمهيدية الثالثة، الوثيقة ٢٥فيما تقدَّم، الفقرة ٢٧احلاشية 
تشدِّد [الدائرة] على أنه توخيًا للفعالية فإن من مسؤولية قلم "(٨٠فيما تقدَّم، الفقرة ٣٢إليها يف احلاشية 

ا مكتملة ويف حال وجود معلومات  احملكمة [...] أن يتحقق من أن مجيع الطلبات تتضمن معلومات سديدة وأ
). "ستمارة إىل الدائرة املعنيةناقصة، أن يطلب هذه املعلومات أو الوثائق قبل إحالة اال يف الضحاياانظر على سبيل املثال، احلالة يف مجهورية كينيا، الدائرة التمهيدية الثانية، قرار بشأن مشاركة )٤١(

، الفقرتني ICC-01/09-24، الوثيقة ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٣اإلجراءات املتعلقة باحلالة يف مجهورية كينيا، 
وسيخضع ]...[من القواعد ٨٥الطلبات وفقًا ملتطلبات القاعدة ]...[]قلم احملكمة[حلِّلسي"(٢٠و١٩

ائياً ٨٥الذي ُجيرى مبوجب القاعدة التقييم األويل قضية مببا، الدائرة االبتدائية الثالثة، )؛"لبت الدائرة فيه بتًا 
م، الصفحتني ٣٤املشار إليها يف احلاشية ،ICC-01/05-01/08-699الوثيقة  ينبغي أال تتلقى "(٢٢و٢١فيما تقدَّ

الدائرة االبتدائية إال الطلبات املكتملة البيانات اليت يبدو، من الظاهر، أن هلا صلة بالتهم اليت اعُتِمدت حبق 
(حيث ١١الرقم ٩تقدَّم، الفقرة فيما٢، املشار إليها يف احلاشية ICC-ASP/11/22)؛ انظر أيضًا الوثيقة "املتهم

إجراءمبهمة[قلم احملكمة]إىلعهدت"بأن احملكمة ٢٠١٢تُفاد مجعية الدول األطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب 
). وجتدر اإلشارة إىل أن الدائرة "اإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمن٨٥القاعدةضوءيفللطلباتأويلتقييم

ا ال تفي مبتطلبات ،االبتدائية يف قضية مببا أوعزت إىل قلم احملكمة بعدم إحالة الطلبات اليت يبدو من الظاهر، أ
. قضية مببا، الدائرة االبتدائية الثالثة، "تقرير يوضح أسباب عدم إحالة الطلب إىل الدائرة"وإيداع ٨٥القاعدة 
. وعلى النقيض من ذلك، أوعزت الدائرة التمهيدية اليت  ٣٧فيما تقدَّم، الفقرة ٣٤شار إليها يف احلاشية املالوثيقة 

كانت تنظر يف احلالة يف كينيا قلم احملكمة بأن يواصل إحالة نسخ من مجيع الطلبات املكتملة البيانات، بصرف 
لة يف مجهورية كينيا، الدائرة التمهيدية الثانية، . احلا٨٥النظر عن التقييم الظاهري الذي جتريه مبوجب القاعدة 

.٢١و٢٠، الفقرتان احلاشيةموضع سابق يف هذه املشار إليها يف ، ICC-01/09-24الوثيقة  ، املشار ICC-01/04-01/06-1022انظر على سبيل املثال قضية لوبانغا، الدائرة االبتدائية األوىل، الوثيقة )٤٢(
. طلبت الدائرة االبتدائية يف قضية لوبانغا أن جيمع قلم احملكمة ١٩فيما تقدَّم، الفقرة ٤٠إليها يف احلاشية 

. املرجع نفسه. "الطلبات يف تقرير واحد حينما يتبنيَّ أن بينها صالت من ناحية الزمان أو الظروف أو املوضوع"
صريح الذي اعُتمِد يف األنظمة الالحقة. انظر املرفق ألف، اجلزئني أوالً وكان هذا الطلب إيذاناً بتجميع الطلبات ال

-ICC-01/04-01/07-933، الدائرة االبتدائية الثانية، الوثيقة انظر على سبيل املثال قضية كاتانغا ونغوجولو)٤٣(وثالثاً (حيث يُناقش النظام املتبع يف املرحلة التمهيدية من قضية باغبو واملرحلة التمهيدية من قضية نتاغندا).
tENG استعملتها الدائرة "حيث ُيَشار إىل أن هذه الصيغة (٤فيما تقدَّم، الفقرة ٢٧، املشار إليها يف احلاشية

). "التمهيدية األوىل والثانية والثالثة فضًال عن الدائرة االبتدائية األوىل .٦و٥املرجع نفسه، الفقرتان )٤٤( ينبغي عدم اإلفراط يف حجب املعلومات وأال يتجاوز حجبها احلد الذي "أوعزت الدوائر إىل قلم احملكمة بأنه )٤٥(
تقتضيه الضرورة القصوى [...] وجيب أن يتيح لالدعاء والدفاع ممارسة حقهما يف الرد على طلب املشاركة ممارسًة 

مببا، الدائرة التمهيدية الثالثة، قرار ثان بشأن مسألة مشاركة الضحايا ُيطلب مبوجبه من . انظر قضية "جمدية
؛ ١٥الفقرة ،ICC-01/05-01/08-184، الوثيقة ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر ٢٣األطراف تقدمي مالحظات، 

-ICC-01/04-01/07-933ثيقة انظر أيضًا على سبيل املثال قضية كاتانغا ونغوجولو، الدائرة االبتدائية الثانية، الو 
tENG م، الفقرة ٢٧، املشار إليها يف احلاشية تؤيد الدائرة أسباب قرار الدائرة االبتدائية األوىل "(٥٢فيما تقدَّ

وستكفل تطبيق مبدأ التناسب تطبيقًا صارمًا بأن يطمئن يقينها إىل أن حجب املعلومات [...] يف قضية لوبانغا
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وحيق للطرفني تقدمي مالحظات على الطلبات واالعرتاض على ما يريان أنه ال يفي منها باملقتضيات -٣٤
.)٤٧(القانونية للمشاركة

.)٤٨(فيه على حدة مراعيًة يف ذلك املالحظات اليت قدَّمها الطرفانوتقيِّم الدائرة كل طلب وتبتُّ -٣٥
التمثيل القانوني-باء
وجاً خمتلفة فيما يتعلق بالتمثيل القانوين ملقدمي الطلبات ضمن النظام املوحَّد. فقد -٣٦ اتبعت الدوائر 

خالل عملية تقدمي خلصت يف بعض اإلجراءات إىل أنه ال حيق هلم احلصول على التمثيل القانوين 
. وقضت يف إجراءات أخرى بأنه جيوز هلا تعيني مكتب احملامي العمومي للضحايا ممثًال هلم )٤٩(الطلب

م . )٥٠(ريثما يُبتُّ يف طلبا

). وقد جرت العادة على أن تقتضي "ال يقيد حقوق املتهم إال بالقدر الضروري وأنه اإلجراء الوحيد والكايف
إذا كان املدعي العام قد طلب الدوائر أن يتلقى كال الطرفني نسخًا حمجوبة منها معلومات يف النظام املوحَّد حىت 

تتفق الدائرة [...] مع االستنتاج "(٥٣نسخًا كاملة املعلومات. انظر على سبيل املثال املرجع السابق، الفقرة 
الذي انتهت إليه الدائرة االبتدائية األوىل [...] ومفاده أن مبدأ التكافؤ يقتضي الكشف عن نفس النسخ لالدعاء 

فيما ٤٥املشار إليها يف احلاشية ،ICC-01/05-01/08-184الدائرة التمهيدية الثالثة، الوثيقة ). قضية مببا،"وللدفاع
(حيث ُقضي بأنه جيب أن يتلقى كال الطرفني نسخًا حمجوبة منها معلومات من ١٤إىل ١٢تقدَّم، الفقرات 

)؛ "نصفة والعادلة لالدعاء وللدفاع] مبدأ املعاملة امل...احرتام ["طلبات الضحايا كي يتسىن، من بني مجلة أمور، 
٦قضية لوبانغا، الدائرة االبتدائية األوىل، قرار بدعوة الطرفني إىل تقدمي مالحظات بشأن طلبات املشاركة، 

ُحتال الطلبات إىل كال الطرفني على حد سواء "(٣٠الفقرة ،ICC-01/04-01/06-1308، الوثيقة ٢٠٠٨أيار/مايو 
). غري أن الدوائر أجازت للمدعي "نصاف األساسية (أي ضرورة صون مبدأ التكافؤ [...]مراعاًة العتبارات اإل

العام يف األنظمة الالحقة احلصول من رئيس قلم احملكمة على نسخ كاملة املعلومات من طلبات الضحايا. انظر 
وحواشيها.٣٢و١٩و٩و٤املرفق ألف، الفقرات  ، املشار إليها يف ICC-01/05-01/08-184، الدائرة التمهيدية الثالثة، الوثيقة انظر على سبيل املثال، قضية مببا)٤٦(

أودعه بشأن طلبات الضحايا"سري وُقصري"(حيث ُيشار إىل تلقي تقرير ٦الفقرة فيما تقدَّم،٤٥احلاشية 
جوبة منها معلومات من رئيس قلم احملكمة)؛ قضية كاتانغا ونغوجولو، الدائرة التمهيدية األوىل، النسخة العلنية احمل

، الوثيقة ٢٠٠٨حزيران/يونيو ١٠، "طلباً للمشاركة يف املرحلة التمهيدية من القضية٩٧قرار بشأن "القرار املعنون 
ICC-01/04-01/07-579 بشأن مشاركة "سرية وُقصرية"(حيث ُيَشار إىل تلقي عدة تقارير ٦و٥، الصفحتني

، ICC-01/04-01/06-1022قضية لوبانغا، الدائرة االبتدائية األوىل، الوثيقة أودعها رئيس قلم احملكمة)؛ الضحايا
ال ُحتال التقارير اليت يعدها [قلم احملكمة] إىل "(٢٧إىل ٢١فيما تقدَّم، الفقرات ٤٠املشار إليها يف احلاشية 

.)"لكواملشاركني ما مل تأمر الدائرة االبتدائية بذنيالطرف ، املشار إليها يف ICC-01/05-01/08-184انظر على سبيل املثال، قضية مببا، الدائرة التمهيدية الثالثة، الوثيقة )٤٧(
-ICC-01/04-01/07؛ وقضية كاتانغا ونغوجولو، الدائرة االبتدائية الثانية، الوثيقة ٨فيما تقدَّم، الفقرة ٤٥احلاشية 

933-tENG حيث ُيستشَهد بقضية لوبانغا، الدائرة ٥٤فيما تقدَّم، الفقرة٢٧احلاشية ، املشار إليها يف)
).٣٤و٣٣فيما تقدَّم، الفقرتان ٤٥اشية حل، املشار إليها يف اICC-01/04-01/06-1308االبتدائية، الوثيقة  املشار إليها ، ICC-01/05-01/08-1017انظر على سبيل املثال، قضية مببا، الدائرة االبتدائية الثالثة، الوثيقة )٤٨(

يُرَفق بكل طلب من طلبات املشاركة حتليل منفصل وينبغي لذلك أن "(. ٣٦فيما تقدَّم، الفقرة ٢٤يف احلاشية 
ذا القرار -ICC-01/04-01/07-1491الوثيقة قضية كاتانغا ونغوجولو، الدائرة االبتدائية الثانية، )."يُقرأ باالقرتان 

Red-tENG ،؛ قضية لوبانغا، الدائرة االبتدائية األوىل، الوثيقة ١٩ةفيما تقدَّم، الفقر ٢٤اشية املشار إليها يف احل
ICC-01/04-01/06-1119، ٨٤، الفقرة ٢٢املشار إليها يف احلاشية. انظر على سبيل املثال احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، الدائرة التمهيدية األوىل، قرار بشأن طلبات )٤٩(

آب/أغسطس ١٧املمثل القانوين ملقدمي الطلبات املتعلق بعملية تقدمي طلبات املشاركة والتمثيل القانوين، 
٨١و٨٠من القواعد والبندين ٩٠اعدة حيث ُقضي بأن الق(٤٢، الفقرة ICC-01/04-374، الوثيقة ٢٠٠٧

تشري إىل األشخاص الذين ُمنحوا صفة الضحايا "من الئحة احملكمة اليت تتعلق بالتمثيل القانوين للضحايا 
)؛ قضية كوين وآخرين، الدائرة التمهيدية الثانية، قرار بشأن التمثيل القانوين وتعيني حمام "اإلجرائية بغرض املشاركة

، ٢٠٠٧شباط/فرباير ١للدفاع واختاذ تدابري محاية واملهلة احملددة لتقدمي مالحظات بشأن طلبات املشاركة، 
ملشاركة الزعم بأن هلم حقاً مطلقاً ال جيوز للضحايا طاليب ا"(١٢و١١الفقرتني ،ICC-02/04-01/05-134الوثيقة 

م )."وغري مشروط يف احلصول على مساعدة ممثل قانوين خالل املرحلة اليت تسبق قرار الدائرة بشأن جوهر طلبا انظر على سبيل املثال قضية مببا، الدائرة االبتدائية الثالثة، قرار بشأن املالحظات املتعلقة بالتمثيل القانوين )٥٠(
١٨الفقرة ،ICC-01/05-01/08-651، الوثيقة ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب ٩لبات غري املمثَّلني، ملقدمي الط

ُ َ                                                                                 ً (حيث ي ؤم ر مكتب احملامي العمومي للضحايا مبواصلة متثيل الضحايا مقدمي الطلبات الذين ميثلهم حاليا  
م الرامية إىل املشاركةً       ً                       الذين مل خيتاروا ممثال  قانونيا  إىل حني صدور قرار بشأن "والضحايا  )؛ قضية مببا، "طلبا

-ICC-01/05-01/08، الوثيقة ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب ١٢الدائرة التمهيدية الثالثة، قرار بشأن مشاركة الضحايا، 
103-tENG يف احلاالت اليت يكون الضحايا فيها مل يعينوا ممثال  قانونيا  هلم، بأن "ُ َ   حيث ي وع ز (٥، الصفحة          ً       ً
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وجاً شىت يف تنظيم التمثيل القانوين للضحايا. فأجازت يف بعض اإلجراءات -٣٧ جت الدوائر أيضاً  و
. وجلأت يف إجراءات أخرى إىل التمثيل )٥١(كتهم اختيار ممثلهم القانوينللضحايا الذين قُِبلت مشار 

. وقد بادر بعض الدوائر إىل ترتيب مسألة التمثيل القانوين يف مرحلة مبكرة من )٥٢(القانوين املشرتك
. )٥٣(اإلجراءات لكي يتسىن إعماله خالل عملية تقدمي الطلبات

ج منتظم فيما يتعلق بالتمثيل القانوين املشرتك بدأ قلم احملكمة عملية"، ٢٠١١ويف عام -٣٨ إرساء 
"اختاذ إجراءات يف مرحلة مبكرة بشأن التمثيل القانوين املشرتك"أمور منها "يرمي إىل اجلمع بني

دي مع الضحايا"و أن أسلوب عمله املفضَّل ". واملهم يف األمر أن قلم احملكمة شدَّد على )٥٤("التشاور ا
تمعات املتضررةمقدمي الطلباتبصورة أكرب بكثري على التباحث مع يشمل الرتكيز  . وكما )٥٥("ومع ا

سُيناَقش فيما يلي، فقد أعاد قلم احملكمة التوصية بذلك يف إجراءات الحقة وصدَّقت الدوائر على توصيته 
هذه. 
بدائل النظام الموحَّد- رابعا
فيها احملكمة، ازداد أيضًا عدد طلبات الضحايا الرامية مع تزايد عدد احلاالت والقضايا اليت تنظر -٣٩

. ويرصد اجلدول التايل عدد الطلبات اليت قدمها الضحايا إىل احملكمة يف إطار كل حالة )٥٦(إىل املشاركة
:)٥٧(سنوياً 

ً                بداية  من موعد تقدميهم ً امي العمومي للضحايا، بتكليف من قلم احملكمة، بتمثليهم قانونيا  يضطلع مكتب احمل
) (التشديد هنا مضاف)."طلب املشاركة ألربعة من الضحايا ثالثة منهم ميثلهم فريق قانوين على سبيل املثال أذنت الدائرة التمهيدية يف قضية لوبانغا)٥١(

والرابع ميثله منفرداً ممثل قانوين آخر باملشاركة يف جلسة اعتماد التهم. انظر قضية لوبانغا، الدائرة التمهيدية األوىل، 
-ICC، الوثيقة ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر ٢٠قضية لوبانغا، قرار بشأن طلبات املشاركة يف اإلجراءات يف 

01/04-01/06-601-tENضحية ميثلهم ٨٩. وعلى غرار ذلك، أذنت الدائرة االبتدائية يف قضية بندا وجربو لـ
-ICCمخسة أفرقة قانونية خمتلفة باملشاركة يف اإلجراءات التمهيدية. انظر قضية بندا وجربو، قلم احملكمة، الوثيقة 

.٦و٣ني املشار إليها يف موضع سابق، الفقرت،02/05-03/09-134 ا)٥٢( على سبيل املثال قضت الدائرة التمهيدية يف قضية مببا بأ
) من القواعد وبالنظر إىل عدد الضحايا الذين أُقرَّ هلم باملشاركة يف هذه القضية، ترى أن ٢(٩٠إعماًال للقاعدة 

من السديد لكفالة فعالية اإلجراءات التمهيدية أن يُعنيَّ ممثل قانوين مشرتك واحد لعرض آرائهم وشواغلهم. 
كانون ١٦بشأن املسائل اخلاصة بالتمثيل القانوين للضحايا، قضية مببا، الدائرة التمهيدية الثالثة، قرار خامس 

. وعلى نفس املنوال، قضت الدائرة االبتدائية ٧الفقرة ،ICC-01/05-01/08-322، الوثيقة ٢٠٠٨األول/ديسمرب 
يف من الالزم والسديد مجع كل الضحايا الذي قُِبلت مشاركتهم"يف مرحلة احملاكمة يف قضية كاتانغا ونغوجولو بأن 

ندين السابقني] يف جمموعة واحدة ميثلها ممثل قانوين مشرتك  هذه القضية باستثناء [جمموعة صغرية من األطفال ا
٢٢. قضية كاتانغا ونغوجولو، الدائرة االبتدائية الثانية، أمر بشأن تنظيم متثيل الضحايا القانوين املشرتك، "واحد

.١٣الفقرة ،ICC-01/04-01/07-1328، الوثيقة ٢٠٠٩متوز/يوليو  طلب للمشاركة ١٢٠٠على سبيل املثال اعتمدت الدائرة االبتدائية يف قضية مببا، بعدما أشارت إىل أن قرابة )٥٣(
، . قضية مببا"مجع الضحايا مقدمي الطلبات يف جمموعات"ال تزال قيد املعاملة، مقرتح قلم احملكمة الرامي إىل 

تشرين الثاين/نوفمرب ١٠الدائرة االبتدائية الثالثة، قرار بشأن متثيل الضحايا القانوين املشرتك لغرض احملاكمة، 
.٢١إىل ١٨و٦الفقرات ،ICC-01/05-01/08-1005، الوثيقة ٢٠١٢ ذه العملية يف سياق التحضري لإلجراءات التمهيدية يف قضية )٥٤( املدعي العام ضد ويليام اضطلع قلم احملكمة 

) / موثاورا وكينياتا "قضية روتو وكوسجي وسانغ"(ساموي روتو وهنري كيربونو كوسجي وجوشوا آراب سانغ
وعلي واإلجراءات االبتدائية يف قضية بندا وجربو. قضية روتو وكوسجي وسانغ، قلم احملكمة، مقرتح بشأن متثيل 

؛ انظر أيضاً ٣، الفقرة ICC-01/09-01/11-243، الوثيقة ٢٠١١آب/أغسطس ١الضحايا القانوين املشرتك، 
، الوثيقة ٢٠١١آب/أغسطس ٥قضية بندا وجربو، قلم احملكمة، قرار بشأن تنظيم التمثيل القانوين املشرتك، 

ICC-02/05-03/09-187 ؛ قضية موثاورا وكينياتا وعلي، قلم احملكمة، مقرتح بشأن متثيل الضحايا القانوين
.ICC-01/09-02/11-214، الوثيقة ٢٠١١آب/أغسطس ١املشرتك، املشار إليها يف احلاشية ،ICC-01/09-01/11-243انظر قضية روتو وكوسجي وسانغ، قلم احملكمة، الوثيقة )٥٥(

(التشديد هنا مضاف).٨السابقة، الفقرة٥٤ بل "والقضايااحلاالتعددارتفاع"بأن زيادة عدد الطلبات ال ترجع فقط إىل ٢٠١١أفاد قلم احملكمة عام )٥٦(
٢٢فيما تقدَّم، الفقرة ٣٨املشار إليها يف احلاشية ،ICC-ASP/10/31الوثيقة "قضيةكليفالتهمنطاقإىل"

.٨الرقم  يسجِّل قلم احملكمة عدد الطلبات الواردة يف احلالة ال يف القضية ألن مقدمي الطلب ال حيدِّدون دائماً القضية )٥٧(
اأو  بعد القضايا اليت يرغبون يف املشاركة فيها كما ميكن يف بعض احلاالت أن تُباَشر قضية يكون للمتهم صلة 

تلقي الطلب.
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من الضحايا حسب الحاالت والسنواتطلبات المشاركة الواردة الجدول: 
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٢١٣٢٠٩٢٧٣٣١٥٤٧١١٣الدميقراطية
١٦٧صفر٢

٠٢٥٩

١٣٩٥٠١٧٢صفرصفرمجهورية أفريقيا الوسطى
٠

٣٥٨
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٤٩١٠٨٢١٦٢٧٧٤٤٦٢٦٢٤٩٠٣١أوغندا
صفر١٢٠١١٤٤٢١صفر٥١٨دارفور بالسودان

٦٩٢٥٧صفر--- --- --- كينيا
١٩٤٥٤٢٧٧٢٤

٦صفر١٦صفرصفر--- --- --- ليبيا
١٩٧١٢٣٢٤٩صفرصفرصفر--- --- --- كوت ديفوار
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١٣٤
٣
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٥
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١

. ٢٠١٠وكما يوضِّح اجلدول، فقد شهدت احملكمة زيادة ملحوظة يف عدد الطلبات بدايًة من عام -٤٠
ويف العام التايل، أفادت احملكمُة مجعيَة الدول األطراف بأن زيادة عدد طلبات املشاركة قد بدأ يضع عبئاً 

ن االستمرار بطريقة العمل لن ميك"ثقيًال على كاهل احملكمة. وعلى وجه التحديد، أفادت احملكمة بأنه 
احلالية نظرا لالرتفاع املتواصل يف أعداد الضحايا  املشاركني وللموارد املوجودة، وأن األمر يتطلب تغيريا يف 

، استجابت مجعية الدول األطراف بأن٢٠١١. ويف كانون األول/ديسمرب )٥٨("النهج املتّبع
يف معاجلة طلبات الضحايا  الذي يسعون تقارير من احملكمة عن استمرار تأخرها الحظت بقلق

للمشاركة، وهو وضع ميكن أن يؤثر على فعالية تطبيق حقوق الضحايا مبوجب نظام روما 
يف هذا الصدد، احلاجة إىل النظر يف استعراض نظام مشاركة الضحايا  بغية  وأكدتاألساسي، 

. )٥٩(كفالة استدامته وفعاليته وكفاءته
عدد الضحايا طاليب "، أفادت احملكمة من جديد بأن زيادة ٢٠١٢مرب يف تشرين الثاين/نوف-٤١

ا )٦٠("قد أثقلت كاهل احملكمة""املشاركة تواجه صعوبات ". وعلى وجه اخلصوص، أشارت احملكمة إىل أ
يف معاجلة الطلبات يف الوقت املناسب بغية جماراة اإلجراءات ومتكني الضحايا  من أن ميارسوا بصورة فعالة 

االفتقار إىل ما يلزم من املوارد ". وذكرت على وجه التحديد )٦١("حقوقهم مبوجب نظام روما األساسي
املالئمة لدى قلم احملكمة وطريف الدعوى واملمثلني القانونيني ألصحاب الطلبات ودوائر احملكمة للتمكني 

. )٦٢("وبةمن تناول حجم الطلبات [...] [باعتباره] أحد األسباب الرئيسية هلذه الصع
وج بديلة للنظام املوحَّد لتقدمي ٢٠١٢وبالنظر إىل هذا الوضع، بدأت عدة دوائر عام -٤٢ يف وضع 

ج بديل . )٦٣(طلبات الضحايا. وفيما يلي ملخص للسمات األساسية لكل 

.٢٢فيما تقدَّم، الفقرة ٣٨، املشار إليها يف احلاشية ICC-ASP/10/31الوثيقة )٥٨( كانون األول/ديسمرب ٢١العاشرة (الدورة ، ICC-ASP/10/Res.5قرار مجعية الدول األطراف ذو الرقم )٥٩(
(التشديد وارد يف النص األصلي).٤٩)، الفقرة ٢٠١١ .١٣و١٢و٦و٥فيما تقدَّم، الفقرات ٢، املشار إليها يف احلاشية ICC-ASP/11/22الوثيقة )٦٠( .٦املرجع نفسه، الفقرة )٦١( املرجع نفسه.)٦٢( التفصيل يف املرفق ألف.تُتناَول عناصر كل نظام بديل مبزيد من )٦٣(
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ج األولىو النه-ألف
والدائرتان االبتدائيتان يف قضية كينيا أوىل الدوائر اليت كانت الدائرة التمهيدية يف قضية غباغبو-٤٣

وجاً بديلة متباينة اعتباراً من عام  . ٢٠١٢حادت عن النظام املوحَّد لتعتمد 
النظام المعتمد في المرحلة التمهيدية من قضية غباغبو: تجربة النهج الجماعي- ١

ج مجاعي  طلبت الدائرة التمهيدية يف قضية غباغبو من قلم -٤٤ احملكمة أن ينظر يف إمكان اتباع 
. )٦٤(كوسيلة لتقليل عدد الطلبات املرتاكمة اليت مل تُعاَمل بعد

جاً مجاعياً جزئياً -٤٥ وحاج قلم احملكمة بأن النهج اجلماعي الصرف ال يتوافق مع القواعد لكنه اقرتح 
: )٦٥(اعتمدته الدائرة ومبوجبه

جيوز للضحايا(أ) 
استمارة طلب موحَّد مبفردهم؛ أوتقدمي‘ ١’
)٦٦("إعالنات فردية"، مشفوعة بـ"استمارة مجاعية"االنضمام إىل آخرين وتقدمي ‘ ٢’

وتُقيَّم بنفس الطريقة املتبعة يف النظام املوحَّد.-فرديًة أكانت أم مجاعية -تُعامل مجيع الطلبات(ب) 
لرتتيب التمثيل القانوين املشرتك يف أبكر مرحلة ممكنة واعتمدت الدائرة أيضًا مقرتح قلم احملكمة -٤٦

. )٦٧(وأوعزت إليه بالتشاور هلذا الغرض مع مقدمي الطلبات
النظام المعتمد في المرحلة االبتدائية من قضيتي كينيا: التفويض في تقييم الطلبات- ٢

جاً خمتلفاً. إذ تبنيَّ -٤٧ هلا أن أحد أوجه عدم الفعالية الرئيسية اتبعت الدائرة االبتدائية يف قضييت كينيا 
قد يكون ناشئًا عن أن الدائرة تتوىل تقييم الطلبات ولذا وضعت نظامًا جديدًا فوَّضت فيه هذا اإلجراء 

: )٦٨(على النحو التايل
على مقدمي الطلبات الذين يرغبون يف املشاركة(أ) 

)٦٩("تسجيلاستمارة "دون املثول أمام الدائرة أن يقدِّموا ‘ ١’

باملثول أمام الدائرة أن يقدِّموا استمارة موحدة‘٢’
حيدِّد املمثل القانوين املشرتك ما إذا كان حيق ملقدِّم الطلب احلصول على صفة الضحية.(ب) 

ورتَّبت الدائرة التمثيل القانوين املشرتك من بداية اإلجراءات وقرَّرت، كما أشري إليه فيما سبق، أن -٤٨
. )٧٠(املمثل القانوين املشرتك مسؤولية تقييم الطلباتيتوىل 

٦قضية باغبو، الدائرة التمهيدية الثالثة، قرار بشأن املسائل املتعلقة بعملية تقدمي طلبات الضحايا، )٦٤(
.١الفقرة ،ICC-02/11-01/11-33، الوثيقة ٢٠١٢شباط/فرباير  -ICC-02/11-01/11-29، الوثيقة ٢٠١٢شباط/فرباير ٦، قلم احملكمة، ترتيب مشاركة الضحايا، قضية باغبو)٦٥(

Red ؛ قضية باغبو، الدائرة التمهيدية األوىل، الوثيقةICC-02/11-01/11-86 فيما تقدَّم.٦، املشار إليها احلاشية انظر املرفقني هاء وواو.)٦٦( فيما تقدَّم، ٦، املشار إليها يف احلاشية ICC-02/11-01/11-86وىل، الوثيقة قضية باغبو، الدائرة التمهيدية األ)٦٧(
.٤٤الفقرة  تشرين األول/أكتوبر ٣قضية سانغ وروتو، الدائرة االبتدائية اخلامسة، قرار بشأن متثيل الضحايا ومشاركتهم، )٦٨(

كريميي موثاورا وأوهورو مويغاي  املدعي العام ضد فرنسيس  ؛ قضية ICC-01/09-02/11-460، الوثيقة ٢٠١٢
. ICC-01/09-02/11-498، الوثيقة ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ٣، قرار بشأن متثيل الضحايا ومشاركتهم، كينياتا

ان من ناحية املوضوع؛ وعليه فسُيكتفى يف حتليل النظام املتبع يف املرحلة االبتدائية من قضييت كينيا  والقراران متشا
قرار الصادر يف قضية روتو وسانغ فقط.باالستشهاد بال انظر املرفق زاي.)٦٩( ٦٨، املشار إليها يف احلاشية ICC-01/09-02/11-460قضية روتو وسانغ، الدائرة االبتدائية اخلامسة، الوثيقة )٧٠(

.٤٣إىل ٤١فيما تقدَّم، الفقرات
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المراجعة والتكييف-باء
، اعتمدت الدائرتان التمهيدية واالبتدائية على التوايل يف قضية نتاغاندا ٢٠١٤و٢٠١٣يف عامي -٤٩

نظر بعني نظامني بديلني آخرين. وتشاورت، يف طور إعدادمها، تشاوراً وثيقاً مع قلم احملكمة وطلبت منه ال
ناقدة يف مميزات وعيوب النظامني اللذين اتُبعا يف املرحلة التمهيدية من قضية غباغبو واملرحلة االبتدائية يف 

قضييت كينيا.
النظام المعتمد في المرحلة التمهيدية من قضية نتاغاندا: التخلي عن النهج الجماعي- ١

تاغاندا من قلم احملكمة تقدمي مالحظات بشأن ، طلبت الدائرة التمهيدية يف قضية ن٢٠١٣يف عام -٥٠
. )٧١(النهج اجلماعي اجلزئي الذي طبقته الدائرة التمهيدية يف قضية غباغبو

أي تنظيم مقدمي الطلبات -وأفاد قلم احملكمة بأن إحدى العرب اجللية تتمثل يف أن النهج اجلماعي-٥١
. والحظ أن )٧٢(دائماً "ممكنًا ومستصوباً "ليس -أنفسهم يف جمموعات لتقدمي استمارة مجاعية واحدة

منية وأن جتميع مقدمي الطلبات قد ال يتمكنون من تنظيم أنفسهم يف جمموعات ألسباب لوجستية أو أ
الطلبات جيعل معاملتها أقل مرونة ألنه يقيد مقدمي الطلبات مبجموعة معيَّنة من الضحايا تقييداً 

. )٧٣(دائماً 
واقرتح قلم احملكمة نظاماً، اعتمدته الدائرة، ينص على العودة إىل نظام الطلبات الفردية على -٥٢
:)٧٤(أن

)٧٥(؛"طةاستمارة مبسَّ "يقدِّم طالبو املشاركة (أ) 

؛يصنِّف قلم احملكمة الطلبات يف جمموعات وفقاً لعدة معايري(ب) 
وفيما ما عدا ذلك تُعاَمل الطلبات وتُقيَّم بنفس الطريقة املتبعة يف النظام املوحَّد.(ج) 
وأمرت الدائرة أيضًا برتتيب التمثيل القانوين املشرتك يف أبكر مرحلة ممكنة وأوعزت إىل قلم احملكمة -٥٣

.)٧٦(بالتشاور مع مقدمي الطلبات هلذا الغرض
النظام المعتمد في المرحلة االبتدائية من قضية نتاغاندا: النهج المختلط- ٢

، طلبت الدائرة االبتدائية يف قضية نتاغاندا من قلم احملكمة إجراء مزيد من الدراسة ٢٠١٤يف عام -٥٤
.)٧٧(الشاملة لنظام احملكمة اخلاص بتقدمي طلبات الضحايا

ما خياران ميكن تطبيقهما مستقبًال: -٥٥ وقدَّم قلم احملكمة ما رأى أ
أو ؛) النظام املعتمد يف املرحلة التمهيدية من قضية نتاغانداأ(
ج خمتلط جديدب(  ()٧٨(.

مبوجبه من قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم تقدمي قضية نتاغاندا، الدائرة التمهيدية الثانية، قرار ُيطَلب )٧١(
.٥إىل ٣، الفقرات ICC-01/04-02/06-54، الوثيقة ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٦مالحظات،  ٦، ICC-01/04-02/06-54-Confقضية نتاغاندا، قلم احملكمة، مالحظات قلم احملكمة عمًال بالقرار )٧٢(

.٨، الفقرة ICC-01/04-02/06-57، الوثيقة ٢٠١٣أيار/مايو  .١٠و٩املرجع نفسه، الفقرتان )٧٣( فيما ٦، املشار إليها يف احلاشية ICC-01/04-02/06-67قضية نتاغاندا، الدائرة التمهيدية الثانية، الوثيقة )٧٤(
انظر املرفق حاء.)٧٥(تقدَّم. فيما ٦، املشار إليها يف احلاشية ICC-01/04-02/06-67قضية نتاغاندا، الدائرة التمهيدية الثانية، الوثيقة )٧٦(
.٤٦و٤٥الفقرتان تقدَّم. قضية نتاغاندا، الدائرة االبتدائية السادسة، أمر بتحديد موعد جللسة استعراض احلال وجدول أعمال مؤقت، )٧٧(

.٦، الصفحة ٥، الفقرة ICC-01/04-02/06-339، الوثيقة ٢٠١٤متوز/يوليو ٢١ أمر بتحديد موعد جللسة استعراض احلال وجدول ’’نتاغاندا، إفادة قلم احملكمة بشأن األمر املعنون قضية )٧٨(
.ICC-01/04-02/06-350، الوثيقة ٢٠١٤آب/أغسطس ١٤، ‘‘أعمال مؤقت
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ج الطلبات الفردية ويف معرض التفكُّر يف النظام املعتمد يف املرحلة التمهيدية من قضية نتاغندا-٥٦ (و
:)٧٩(عموماً)، أفاد قلم احملكمة بأن العنصرين األكثر تطلباً للوقت واملوارد مها

تليها املراجعة اليت جتريها الدائرة "تقييم الطلبات الذي يقتضي أن جيري قلم احملكمة تقييمات أولية (أ) 
؛"الطرفان من مالحظاتبنفسها [...] وإعداد القرارات اليت تتخَّذ يف ضوء ما يبديه 

حجب املعلومات من الطلبات (ومن التقييمات األولية) قبل إحالتها إىل الطرفني(ب) 
ج خمتلط وهو ما اعتمدته الدائرة. وجيمع هذا النهج يف الواقع بني (أ) -٥٧ وأوصى قلم احملكمة باتباع 

ملرحلة التمهيدية من قضية نتاغندا و(ب) االستمارة املبسطة اليت اسُتعِملت يف إطار النظام املعتمد يف ا
:)٨٠(التفويض الذي قامت به الدائرة ملهمتها يف تقييم الطلبات

؛"استمارة مبسطة"حييل مقدمو الطلبات (أ) 
م الطلب احلصول على صفة الضحية وفقًا للمبادئ واملعايري (ب)  يقيِّم قلم احملكمة ما إذا كان حيق ملقدِّ

اليت وضعتها الدائرة؛
حييل قلم احملكمة إىل الدائرة مجيع الطلبات مرفقة بتقرير؛(ج) 
ال حييل قلم احملكمة إىل الطرفني إال الطلبات اليت تعذَّر عليه البت فيها على حنو قاطع، مرفقة بتقرير، (د) 

ا؛ وحيق هلما إبداء مالحظات بشأ
فيها على حنو قاطع وتصدِّق على تقييمه تقيِّم الدائرة الطلبات اليت تعذَّر على قلم احملكمة البت (ه) 

لسائر الطلبات شريطة عدم تضمنها أخطاء واضحة وجوهرية.
وسلَّط قلم احملكمة الضوء على فرق أساسي بني النظام املختلط والنظام املتبع يف املرحلة االبتدائية -٥٨

من قضييت كينيا يتمثل يف أن:
رتك هو الذي يقيِّم ما إذا كان حيق ملقدمي الطلبات احلصول على قلم احملكمة ال املمثل القانوين املش(أ) 

.)٨١(صفة الضحايا
يتيح للمحكمة قدراً أكرب من "أفاد قلم احملكمة بأنه نظراً إىل كونه جهازًا حمايدًا فإن هذا التفويض (ب) 

. )٨٢("اليت وضعتها الدائرةاملراقبة ويسهِّل عمل املمثلني القانونيني يف امليدان ويكفل تطبيق احملكمة للمعايري
وإثر مشاورات مع الضحايا، قرَّرت الدائرة اإلبقاء على منظومة التمثيل القانوين املشرتك اليت -٥٩

.)٨٣(اعُتِمدت خالل املرحلة التمهيدية
:العناصر املشرتكة بني مجيع األنظمة األربعة البديلة لطلب الضحايا املشاركة-٦٠
تضع األنظمة األربعة البديلة مجيعها حداً لكمية املعلومات اليت ُجتَمع من طاليب استمارة طلب أقصر: (أ) 

املشاركة. ففي النظام املعتمد يف املرحلة التمهيدية من قضية غباغبو، يقدِّم األشخاص الذي خيتارون 
. وأوصى )٨٤(اجلماعيةاالنضمام إىل آخرين إعالنًا فرديًا يبنيِّ صلة مقدِّمه باملعلومات الواردة يف االستمارة 

قلم احملكمة على وجه التحديد، يف معرض مراجعته هلذا النهج بناء على طلب الدائرة يف قضية نتاغندا، 

املرجع نفسه.)٧٩( الضحايا يف إجراءات ؛ قضية نتاغندا، الدائرة االبتدائية اخلامسة، قرار بشأن مشاركة ١٥املرجع نفسه، الفقرة )٨٠(
.٣٢الفقرة ،ICC-01/04-02/06-449، الوثيقة ٢٠١٥شباط/فرباير ٦احملاكمة،  فيما تقدَّم، الفقرة ٧٨، املشار إليها يف احلاشية ICC-01/04-02/06-350قضية نتاغندا، قلم احملكمة، الوثيقة )٨١(

٢١. املرجع نفسه.)٨٢( ١٦، الدائرة االبتدائية الثانية، قرار ثان بشأن مشاركة الضحايا يف إجراءات احملاكمة، قضية نتاغندا)٨٣(
.٣٢إىل ٢٨الفقرات ،ICC-01/04-02/06-650، الوثيقة ٢٠١٥حزيران/يونيو  واو.املرفق انظر )٨٤(
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. وقرَّرت الدائرة االبتدائية يف قضية نتاغتدا )٨٥(بأن يُتَخذ اإلعالن الفردي أساسًا لالستمارة املبسَّطة
نظام بديل جديد. وأخرياً، ويف إطار النظام املعتمد يف املرحلة مواصلة استعمال االستمارة املبسَّطة يف إطار 

االبتدائية من قضييت كينيا، طُِلب من الضحايا الراغبني يف املشاركة دون املثول أمام الدائرة تسجيل 
أنفسهم لدى احملكمة. ومشلت عملية التسجيل تقدمي استمارة تسجيل تشبه إىل حد بعيد اإلعالن الفردي 

. )٨٦(ة املبسَّطةواالستمار 
فوَّضت الدوائر يف األنظمة البديلة :٨٥تفويض الدائرة ملهمتها يف تقييم الطلبات مبوجب القاعدة (ب) 

ا أو  -وكذلك الدوائر اليت اعتمدت النظام املوحَّد يف القضايا الالحقة-األربعة مجيعها بعض مسؤوليا
كل هذه الدوائر نطاق دور قلم احملكمة يف مراجعة كلها فيما يتعلق بتقييم طلبات الضحايا. وقد وسَّعت

. ويف معظم احلاالت، كشأن الدائرة )٨٧(٨٥الطلبات حبيث تشمل إجراء التقييم الذي تنص عليه القاعدة 
التمهيدية اليت تولت النظر يف احلالة يف كينيا (واعتمدت االستمارة املوحَّدة)، والدائرتني التمهيديتني يف 

ونتاغندا، أوعزت الدوائر إىل قلم احملكمة بإجراء التقييم األويل املنصوص عليه يف القاعدة قضييت غباغبو 
. وفوَّضت الدائرة االبتدائية يف قضية نتاغندا قلم احملكمة تفويضاً  )٨٨(وإحالته إليها مرفقًا بالطلبات٨٥

يواصل قلم احملكمة إحالة كامًال يف إجراء التقييم على أساس املبادئ واملعايري اليت وضعتها. ويف حني
ا ال تقيِّم إال الطلبات اليت يتعذَّر على قلم احملكمة البت فيها على حنو قاطع. الطلبات إىل الدائرة، فإ

بصورة عامة، يؤدي وضع حد لكمية املعلومات اليت ُجتَمع من أقل من املعلومات:عدد حجب (ج) 
املطلوب. فقد أشارت الدائرة التمهيدية يف قضية مقدمي الطلبات إىل تضييق نطاق حجب املعلومات 

نتاغندا، يف معرض اعتمادها لالستمارة املبسَّطة، إىل أنه"سيكون هلا دور حاسم يف ترشيد عملية حجب 
اية املطاف إحالة هذه املعلومات إىل الطرفني دون حجب، قدر  املعلومات [...] ما سيتيح يف 

ائية يف قضية نتاغندا خطوة أبعد فأوعزت إىل قلم احملكمة بأال حتال . وخطت الدائرة االبتد)٨٩(اإلمكان"
إىل الطرفني إال االستمارات املبسَّطة اليت يتعذر على قلم احملكمة البت فيها بتًا قاطعًا فقللت بذلك عدد 
الطلبات اليت تتطلب حجب معلومات واردة فيها. ويف معرض تطبيق هذا النهج، أشارت الدائرة إىل أن 

شديدة ’طلبات الضحايا إىل األطراف كلعملية حجب املعلومات الالزمة لكي تتسىن إحالة "
وذهبت الدائرة االبتدائية يف قضييت كينيا إىل حد أبعد تكاد تنتفي معه )٩٠(.االستهالك للوقت وللموارد"

احلاجة إىل حجب املعلومات متاماً. ومبوجب هذا النظام، ال حتال إىل األطراف إال الطلبات اليت يرغب 
مقدِّموها يف املثول أمام الدائرة (ويؤذن هلم بذلك). وأوعزت الدائرة بالكشف لألطراف عن هوية مقدمي

الطلبات يف هذه املرحلة مشريًة إىل أن احلاجة إىل حجب املعلومات ستنتفي إىل حد بعيد.
: تبنت األنظمة البديلة األربعة مجيعها مبدأ ترتيب ترتيب التمثيل القانوين املشرتك من بداية اإلجراءات(د)

ع تقدمي الضحية الطلب. التمثيل القانوين املشرتك من بداية اإلجراءات، أي بعبارة أخرى، بالتزامن م
وأوعزت الدائرة التمهيدية يف قضية غباغبو والدائرتان التمهيدية واالبتدائية يف قضية نتاغندا، يف معرض 
مصادقتها على النهج الذي اختطه قلم احملكمة يف القضايا الالحقة اليت اعُتِمد فيها النظام املوحَّد، إىل 

ت بشأن مسألة التمثيل القانوين واقرتاح منظومات للتمثيل القانوين قلم احملكمة بالتشاور مع مقدمي الطلبا

فيما ٦يف احلاشية ، املشار إليهاICC-01/04-02/06-67الوثيقة التمهيدية الثانية، قضية نتاغندا، الدائرة )٨٥(
؛ انظر املرفق حاء.٩تقدَّم، الفقرة  انظر املرفق زاي.)٨٦( االستثناء الوحيد هو النظام املعتمد يف املرحلة االبتدائية من قضييت كينيا حيث أناطت الدائرة االبتدائية )٨٧(

.٨٥القاعدة باملمثل القانوين املشرتك مسؤولية التحقق من استيفاء مقدمي الطلبات معايري  . حادت الدائرة االبتدائية يف قضية مببا (اليت ٣٠و٨و٤واملرفق ألف، الفقرات ٤٢والرقم ٢٨انظر الفقرة )٨٨(
اعُتِمد فيها النظام املوحَّد) عن هذا النهج حيودًا طفيفًا بأن أوعزت لقلم احملكمة بأال حييل إال الطلبات املكتملة 

مرفقة بتقريره عنها. قضية مببا، الدائرة االبتدائية ٨٥ا تفي مبقتضيات املادة البيانات اليت يبدو من الظاهر أ
.٣٧فيما تقدَّم، الفقرة ٣٤، املشار إليها يف احلاشية ICC-01/05-01/08-699الثالثة، الوثيقة  فيما ٦املشار إليها يف احلاشية ،ICC-01/04-02/06-67الدائرة التمهيدية الثانية، الوثيقة ،داقضية نتاغن)٨٩(
.٢٢تقدَّم، الفقرة  فيما ٨٠، املشار إليها يف احلاشية ICC-01/04-02/06-449قضية نتاغندا، الدائرة االبتدائية السادسة، الوثيقة )٩٠(
(التشديد مضاف).٢٨تقدَّم، الفقرة
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ولئن نظر النظام املعتمد يف املرحلة االبتدائية من قضييت كينيا يف )٩١(.املشرتك استنادًا إىل تلك املشاورات
إمكان تنظيم التمثيل القانوين املشرتك عند تقدمي الضحية طلب املشاركة، فإنه هيأ إلمكان قيام املمثل 

)٩٢(.القانوين املشرتك بدور هام يف عملية تقدمي الطلب نفسها

وحواشيها.٤٨و٣٤و١١انظر املرفق ألف، الفقرات )٩١( . وعلى وجه التحديد، ينص النظام املعتمد يف املرحلة االبتدائية ٢٣إىل ١٦املرجع نفسه يف الفقرات انظر )٩٢(
.٨٥من قضييت كينيا على أن يقيِّم املمثل القانوين املشرتك ما إذا كان مقدمو الطلبات يستوفون معايري القاعدة 
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لثانيالمرفق ا
المعنيالدراسيالفريقالمستفادة إلىبالدروسالمعنيالعاملتقرير الفريق

الجنائية: تقرير مرحلي عن اإلجراءاتتسريع: األولىبالحوكمة: المجموعة
المجموعات ألف، باء، جيم، هاء

مةمقد-أوالً 
التقرير إىل الفريق هذا) “املستفادةالدروسفريق”(املستفادةبالدروساملعينالعاملالفريقيقدم-١

فريق الدروس املستفادة يف تشرين األول/أكتوبر وقد أنشئ“). الفريق الدراسي(”الدراسي املعين باحلوكمة 
خارطة”(الدوليةاجلنائيةللمحكمةاجلنائيةاإلجراءاتمبراجعةاملتعلقةالطريقخبارطةعمالً ٢٠١٢
دراسي وصّدقت عليها مجعية الدول األطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب اليت أعّدها الفريق ال)“الطريق

. وقد جاء إنشاء فريق الدروس املستفادة ٢٠١٣ّمث أُقرَّت صيغة معّدلة هلا يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٢
االت اليت ميكن أن  ووضع خارطة الطريق استجابًة لطلب من الدول األطراف وضَع آلية تتيح حتديد ا

ز فيها فعالية اإلجراءات القضائية واقرتاح تعديالت على اإلطار القانوين. وقد حّددت احملكمة يف تُعزَّ 
االت للنقاش. تسع جمموعات“ تقرير احملكمة األول إىل مجعية الدول األطراف” باعتبارها أجدى ا

ا احملكمة مؤ  خرًا بغية تسريع اإلجراءات وُيطِلع هذا التقرير الفريَق الدراسي على املبادرات اليت اختذ
موعات  التمهيديةاملرحلتنيبنيالعالقة‘ (”باء’و“) املرحلة التمهيدية‘ (”ألف’القضائية يف إطار ا

.“)مرحلة االستئناف‘ (”دال’و“) مرحلة احملاكمة‘ (”جيم’و“) بينهمااملشرتكةواملسائلواالبتدائية
وسامهت شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية مسامهة حثيثة يف اجلهود الرامية إىل -٢

ا. وسعيًا إىل حتقيق هذه الغاية، شارك قضاة احملكمة يف معتَكٍف ُعِقد يف  تعزيز فعالية احملكمة وكفاء
فيه على النهوج املستَمدة من واقع (انظر القسم الثالث فيما يلي) رّكزوا٢٠١٥نورمربغ يف حزيران/يونيو 

املمارسة العملية اليت تتيح حتقيق الفعالية وتدارسوا بعض التعديالت املقرتَح إدخاهلا على نصوص احملكمة 
القانونية. وأسفرت احملادثات املكثّفة اليت ُأجريت يف نورمربغ وانصب االهتمام فيها على اإلجراءات 

صل إىل اتفاق بشأن مسائل عديدة. وتواصلت اجلهود يف الهاي، فأمكن االبتدائية والتمهيدية عن التو 
املمارسات املتبعة بتنسيقترسيخ اإلجنازات اليت حتققت يف نورمربغ. فعلى سبيل املثال، يضطلع عدة قضاة 

وإجراءات قبول مشاركتهم، وأسلوب صياغة الوثائق واستعمال الضحايايف مسائل معيّنة كطلبات مشاركة 
٤٧و١٢توكوالت أو املبادئ التوجيهية يف اجلوانب الفنية غري اخلالفية من اإلجراءات (انظر الفقراتالربو 

فيما يلي). وتتواصل أيضًا اجلهود يف الشعب الثالث من أجل تعزيز الفعالية استنادًا إىل قضاء ٤٩و
رق العمل.احملكمة وحتديد ما ميكن تغيريه من ممارسات لضمان سرعة اإلجراءات وحتسني ط

تغيير تشكيل فريق الدروس المستفادة وأسلوب عمله ومنهجه- ثانياً 
. )١(إلجراءات عمله ونتاج أعماله٢٠١٥أجرى فريق الدروس املستفادة إصالحات يف عام -٣
يضمن ً تعديال  ٢٠١٥ففيما يتعلق بإجراءات العمل، ُعدِّل تشكيل الفريق وأسلوب عمله يف عام -٤

يف عملية استخالص الدروس وحتسني التعامل بني فريق الدروس املستفادة القصوىالقضاة مشاركة 
وُأسِندت رئاسة الفريق إىل رئيسة “). اللجنة االستشارية(”القانونية بالنصوصاملعنيةاالستشاريةواللجنة

لقضاة أعضاء غورمندي، وصار تشكيله قابالً للتعديل. ويتأّلف الفريق من ادياحملكمة، القاضية فرناندس
هيئة الرئاسة والقضاة أعضاء اللجنة االستشارية والقضاة الذين يتطوعون لالضطالع بدور تنّسيقي يف 

مسائل معيّنة قيد النظر. 

ا أمام الفريق،غورمنديدي سالقاضية فرناند،ذلك رئيسة احملكمةإىل ت أشار ) ١( نيويوركيفالعامليف مالحظا
.٢٠١٥نيسان/أبريل ١٠ملكتب مجعية الدول األطراف يف التابع
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وجرى توضيح العالقة بني فريق الدروس املستفادة واللجنة االستشارية فيما خيص مقرتحات التعديل. -٥
ى مواصلة تقدمي مقرتحات إصالح اإلطار القانوين اليت يصدرها وعلى غرار ما حدث من قبل، اتُِفق عل

القضاة إىل فريق الدروس املستفادة أوًال ليحدِّد األولويات ويضمن متتع املقرتحات اليت ُحتال إىل اللجنة 
االستشارية بالتأييد الالزم (مخسة قضاة على األقل). وأُوِضح أن فريق الدروس املستفادة سيضطلع بدور 

ئة التنسيقية هلذه املقرتحات لكنه لن يبحث يف جوهرها؛ إذ أن تلك مهمة اللجنة االستشارية. وقد اهلي
أّكد القضاة أعضاء اللجنة االستشارية التزامهم بضمان إجراء ما يلزم من مشاورات مع كافة القضاة يف 

خمتلف الُشَعب بشأن مقرتحات التعديل املعروضة على اللجنة االستشارية.
ا عن نتاج أعمال مشروع الدروس املستفادة، فقد أظهرت التجارب السابقة أن تعديل القواعد أم-٦

اإلجرائية وقواعد اإلثبات عملية بالغة الصعوبة وشديدة الوطأة. كما أن هذا النهج يستلزم زمنًا طويالً 
ملتفرّقة لبعض القواعد، . وحىت إذا اعُتِمدت بعض التعديالت ا)٢(ليؤيت تعزيز الفعالية وجناحه ليس أكيداً 

جاً شامالً ٢٠١٥فإن أثرها الفعلي يكون حمدوداً. ومن هذا املنطلق، اعتمد فريق الدروس املستفادة عام 
يف تعزيز اإلجراءات وتسريعها يقوم على طائفة من اخليارات، منها النظر يف جمموعات كاملة من املسائل 

قام األول إىل اعتماد أفضل املمارسات داخليًا وإجراء يف آن واحد، ودراسة إن كان االستناد يف امل
تعديالت على الئحة احملكمة سيحقق مزيدًا من الفعالية. ومع ذلك، قد تقتضي الضرورة تعديل القواعد 
اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وكما سيُبنيَّ فيما يلي، ُقدِّم، إثر انعقاد معتكف نورمربغ، مقرتح لتعديل القواعد 

ه اللجنة االستشارية حالياً.تنظر في
معتكف نورمبرغ- ثالثاً 

إن جناح املساعي الرامية إىل تعزيز فعالية إجراءات احملكمة يقتضي مشاركة مجيع القضاة. ولذا، وكما -٧
بأملانيا فيما سبق، شارك قضاة احملكمة يف معتكٍف ُعِقد يف نورمربغ٢وردت اإلشارة إىل ذلك يف الفقرة 

إلمعان النظر معًا بتوسُّع يف سبل “) معتكف نورمربغ(”٢٠١٥حزيران/يونيو ٢١إىل١٨يف الفرتة من 
ا وتبنيُّ املمارسات األجدر بأن تـُتَّبع وما ميكن إجراؤه  تعزيز فعالية اإلجراءات التمهيدية واالبتدائية وكفاء

تفّكر يف سبل تعزيز إملام العامل اخلارجي بعمل من تعديالت يف هذا الصدد على اإلطار القانوين وال
احملكمة. وجسَّد الرتكيز على اإلجراءات التمهيدية واالبتدائية ما خلص إليه فريق الدروس املستفادة والفريق 

. وبالنظر إىل قصر الوقت )٣(أمهية بالغة يف حتسني النظام برمته‘ باء’الدراسي سابقًا من أن للمجموعة 
، رؤي أن من األنسب أال تتطرق املناقشات إىل إجراءات االستئناف. وجرى النظر أيضاً يف أثناء املعتكف

أثناء املعتكف يف ما ميكن إجراؤه من حتسينات يف بنية الدوائر وأساليب عملها سعيًا لتحقيق مزيد من 
ذا التقرير. االتساق والفعالية. وقد أُرِفق جدول أعمال معتكف نورمربغ 

القضاة هلذا املعتكف استعداداً مكثفاً لتحقيق أقصى الفائدة منه. واستندت أعمال املعتكف واستعّد -٨
إىل أوراق املناقشة اليت عّممتها هيئة الرئاسة بالتشاور مع قضاة الشعبتني التمهيدية واالبتدائية وخمتلف 

الذي أعّده قضاة “ يديةدليل املمارسة العملية يف املرحلة التمه”الوثائق الصادرة عن فرادى القضاة و
الشعبة التمهيدية والذي يُتناول مبزيد من التفصيل يف ما يلي.

دليل الممارسة العملية في المرحلة التمهيدية-ألف
إثر احملادثات اليت أجراها “) دليل املمارسة العملية(”ُوِضع دليل املمارسة العملية يف املرحلة التمهيدية -٩

دف تسريع االتفاق على بعض املسائل يف ٢٠١٥قضاة الشعبة التمهيدية يف أيار/مايو وحزيران/يونيو 
أعاله الذي ٦و٢ج املبّني يف الفقرتني معتكف نورمربغ. وجيسِّد النهج الذي اتُّبع يف إعداد الدليل املنها 

يويل األسبقية للممارسات األجدر بـأن تـُتَّبع على املستوى الداخلي مع مراعاة املسائل املرتابطة واملتشعبة 

توصيات ٢٠١٤يف كانون األول/ديسمرب تدقِ عُ يت جلمعية الدول األطراف العشرةالثالثةمل تُعتَمد يف الدورة)٢(
) ٣(١٠١) و٣(٧٦مكّررًا وإدخال تعديالت على القواعد١٤٠فريق الدروس املستفادة بشأن إضافة القاعدة

(ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.)٢(١٤٤و .٢٦، الفقرة ICC-ASP/13/28الوثيقة )٣(
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اليت تواجهها الشعبة التمهيدية ككّل. وتيسريًا للنقاش يف نورمربغ، سري يف إعداد الدليل من البداية على 
ناقشة اليت عّممتها هيئة الرئاسة.نسق بنية ورقة امل

ورّحب القضاة يف معتكف نورمربغ بإعداد الشعبة التمهيدية دليل املمارسة العملية، فاعتمدوه -١٠
واتفقوا على نشره يف موقع احملكمة اإللكرتوين عقب إعادة ترتيب أجزائه. وإثر ذلك، ُنِشر الدليل يف موقع 

. وأمجع القضاة على أن يف إصدار الدليل يف حد ذاته ٢٠١٥رب أيلول/سبتم٤احملكمة اإللكرتوين يف 
ضربًا من التقنني لطائفة من املسائل املستمّدة من واقع املمارسة العملية، وال سيما املسائل اليت تتناوهلا 

ذا التقرير نسخة من الدليل. الفقرة ألف من القسم الرابع فيما يلي. وأُرفقت 
ن نصاً طيِّعاً ومرناً ُيستوىف حمتواه ويُوسَّع نطاقُه ليشمل مسائل أخرى كلما اتُّفق ويُراد للدليل أن يكو -١١

على ممارسات أخرى أجدر بأن تـُتَّبع. وسيجتمع قضاة الشعبة التمهيدية بانتظام للتفّكر يف تعديله إذا 
اقتضت الضرورة.

اللجنة المشتركة بين الشعبتين والمعنية بأسلوب صياغة الوثائق-باء
إىل جانب اجلهود املذكورة آنفاً، جتّسدت أمهية إحداث تغيريات على الصعيد الداخلي استناداً إىل -١٢

املمارسة العملية يف إنشاء اللجنة املشرتكة بني الشعبتني املعنية بأسلوب صياغة الوثائق يف آذار/مارس 
ق على صياغة الوثائق من أجل التفكر يف أمور شىت منها سبل إضفاء قدر أكرب من التناس٢٠١٥

وأساليبها يف الدوائر والشعب.
) عدداً من ١وقّدم املسؤول عن التنسيق يف اللجنة وثيقتني مؤقتتني يف معتكف نورمربغ تتضمنان: (-١٣

التوصيات املتعلقة بأسلوب الصياغة باللغتني اإلنكليزية والفرنسية مشفوعة بنماذج لعدد من القرارات اليت 
جرائية أساسية (كاملهل، وتصنيف الوثائق، والرتتيبات املتعلقة بعقد جلسات استعراض تتعلق مبسائل إ

دليل الصياغة اخلاص (”) دليًال مؤقتًا لكيفية اإلشارة إىل الوثائق املرجعية باللغة اإلنكليزية ٢احلال)، (
“).بدوائر احملكمة اجلنائية الدولية

على إجناز الوثائق املذكورة آنفاً، ففرغت اللجنة من وإثر انعقاد معتكف نورمربغ، تواصل العمل-١٤
ا بشأن أسلوب الصياغة وسُتعتَرب من وثائق العمل الداخلية للقضاة. وجيري حاليًا  إمتام –وضع توصيا

دليل الصياغة باللغة اإلنكليزية يف دوائر احملكمة اجلنائية الدولية وسُيعمَّم فور االنتهاء منه لتطبيقه بصورة 
. وستوَضع بعد ذلك صيغة فرنسية هلذا الدليل الذي سيُنَشر بكلتا اللغتني بعد إجنازه.مؤقتة
إضفاء التناسق على الممارسات المتبعة في إجراءات اعتماد التهم- رابعاً 
التهم- ألف
يف معتكف نورمربغ، اتفق القضاة عموماً على عدة مسائل تتعلق بالتهم وباألساس الذي تقوم عليه -١٥
اكمة.احمل

وُشدِّد جمددًا على أن قرار اعتماد التهم ملزِم فيما يتعلق بنطاق التهم املعتَمدة ومداها، أي الوقائع -١٦
ام يف ما يتعلق بالتهم )٤(والظروف املبيَّنة يف التهم . ويقتضي هذا الطابع امللزِم أن ال يعرتي القرار أي إ

) من الئحة احملكمة. انظر قضية ١(٥٥) من نظام روما األساسي؛ والبند٢(٧٤(أ) و)٧(٦١املادتنيانظر )٤(
قرار بشأن طلَيب االدعاء ضّم ”، “)قضية باغو وبلي غودي (”بلي غوديباغو وشارل ضد لوراناملدعي العام 

ما من مسائلباغولورانقضيَيت املدعي العام ضد  ، “واملدعي العام ضّد شارل بليه غدويه وما يرتبط 
قضية (”باغولوراناملدعي العام ضد ؛ قضية ٥٧، الفقرةICC-02/11-01/15-1، الوثيقة ٢٠١٥آذار/مارس ١١

غباغبو واملدعي العام ضّد شارل بلي لورانقرار بشأن طلَيب االدعاء ضّم قضيَيت املدعي العام ضد ”،“)غباغبو
ما من مسائل ؛ قضية ٥٧، الفقرة ICC-02/11-01/11-810، الوثيقة ٢٠١٥آذار/مارس ١١“غودي وما يرتبط 

قرار بشأن طلَيب االدعاء ضّم قضيَيت املدعي العام ضد ”)،“قضية بلي غوديه(”بلي غودياملدعي العام شارل 
ما من مسائللوران ، الوثيقة ٢٠١٥آذار/مارس ١١، “غباغبو واملدعي العام ضّد شارل بلي غودي وما يرتبط 

ICC-02/11-02/11-222 وقد أّيدت دائرة االستئناف الطابع امللزِم للتهم (وأي تعديل يُدَخل عليها) ٥٧، الفقرة .
لوبانغاالسيداستئنافدعوَيييفاحلكم”، “)قضية لوبانغا(”املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلويف قضية

مبوجبهخيطرقرار’بعنوان٢٠٠٩يوليو/متوز١٤يفالصادراألوىلاالبتدائيةالدائرةقرار’العامواملدَّعيدييلو
كانون٨،’‘“احملكمةالئحةمن) ٢(٥٥للبندوفقاً يعدَّلقدللوقائعالقانوينالوصفبأنواملشاركوناألطراف



ICC-ASP/14/30

39 30-A-161115

فقط ال على التسبيب الذي تورده الدائرة التمهيدية دعماً التهمعلىللقرار املعتَمدة. ويسري األثر امللزِم
ا مبا فيه اإلحاالت إىل األدلة والوقائع الثانوية أو اإلثباتية. وضمانًا لوضوح التهم، يقّدم دليل  الستنتاجا

لوحيد الذي املمارسة العملية خمططًا لبنية قرار اعتماد التهم. وتشمل هذه البينة منطوق القرار وهو اجلزء ا
التهم اليت ساقها املدعي العام نقًال حرفياً التمهيديةجيب على الدائرة االبتدائية االلتزام به وفيه تنقل الدائرة 

وتقرر اعتمادها. وتكمن مزيّة تضمني منطوق القرار التهم املعتَمدة يف رسم حدود إطار احملاكمة رمساً 
حة يف معتكف نورمربغ.دقيقاً. واعتمد القضاة هذه البنية املقرتَ 

وشدَّد القضاة يف معتكف نورمربغ على أن مسؤولية صياغة التهم تقع على عاتق املدعي العام. -١٧
ام  وينبغي أن تُبنيِّ هذه التهم بيانًا واضحاً، إما يف وثيقة منفصلة، أو يف جزء منفصل من عريضة اال

ا (كالوقائع الثانوية واإلثباتية ووصف الظروف لتمييزها عن غريها من اإلفادات الواردة يف الوثيقة  ذا
احمليطة بالوقائع وحتليل بنود األدلة وما إىل ذلك). ودوِّنت كل هذه املتطلبات يف دليل املمارسة العملية.

ويف هذا الصدد، جيّسد دليل املمارسة العملية ما درجت عليه الدائرة التمهيدية مؤخرًا يف قضيَيت -١٨
بلي قضية (”بلي غودياملدعي العام ضد شارل و“) غباغبوقضية (”غباغبوضد لوران املدعي العام

ام الوقائع والظروف األساسية اليت تقوم عليها التهم وتبيِّنها “) غودي عندما طلبت أن حتّدد عريضة اال
دف بياناً  دقيقًا وشامًال ومتّيزمها عن الوقائع ذات الطابع الثانوي (أي االدعاءات املتعل قة بالوقائع اليت 

.)٥(إىل إثبات الوقائع األساسية أو دعمها)
واجتمعت آراء القضاة يف معتكف نورمربغ على أن الدائرة التمهيدية جيب أن تتأكد، قبل بدء -١٩

جلسة اعتماد التهم، من أن املدعي العام قد صاغ التهم على حنو يّتفق مع حّق املتهم املنصوص عليه يف 
وسببهاإليهاملوجهةالتهمةبطبيعةوتفصيالً فوراً يُبلغ”(أ) من النظام األساسي يف أن )١(٦٧املادة

ا ا عيب ما، وجب عليها أن تعيدها إىل “. ومضمو ومن مثّ، إذا رأت الدائرة التمهيدية أن التهم يشو
الل جلسة اعتماد التهم املدعي العام موعزًة إليه بأن يصلح هذه العيوب. وينبغي أن يتّم ذلك قبل استه

حىت وإن تسبب يف إرجاء اجللسة. 
قضية (”املدعي العام ضد دومينيك أونغوين وقد أوضحت الدائرة التمهيدية الثانية مثًال يف قضية -٢٠

، أن املسائل املتعلقة بشكل التهم ومشوليتها ووضوحها ينبغي أن تُعاَجل قبل بدء جلسة اعتماد “)أونغوين
ضماناً حلسن سري اإلجراءات واحرتاماً حلقوق املتهم.) ٦(التهم
وأمجع القضاة يف معتكف نورمربغ على أنه جيوز للدفاع أن يطعن يف التهم اليت ال تتعّلق باجلوهر وال -٢١

). وجيب تقدمي هذه ٣(١٢٢تتطّلب النظر يف األدلة بتقدمي اعرتاضات إجرائية عمًال بالقاعدة
ة اعتماد التهم.االعرتاضات قبل بدء جلس

واتفق القضاة على أنه ال جيوز أن يُوسِّع قرار اعتماد التهم النطاق الوقائعي للتهم اليت قّدمها املدعي -٢٢
إدخال تعديالت طفيفة عليها لضمان اتساقها مع االستنتاجات اليت ختلص إليها الدائرة جازالعام وإن

اللتني نقلت بلي غوديو غباغبوسة اليت اتُِبعت يف قضّيَيت . ويتسق ذلك مع املمار )٧(يف قرار اعتماد التهم

. انظر أيضًا استنتاج دائرة االستئناف ٨٨، الفقرة ICC-01/04-01/06-2205الوثيقة،٢٠٠٩ديسمرب/األول
استئنافبشأنحكم”، قضية لوبانغا، “التهم يف احملاكمةّدد إطارال شّك يف أن قرار اعتماد التهم حي”بأنه 
-ICC-01/04، الوثيقة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١، “بإدانتهالصادراحلكمدييلولوبانغاتوماسالسيد

01/06-3121-Red ١٢٤، الفقرة. نيسان/أبريل ١٤، “قرار بوضع نظام للكشف عن األدلة”، بلي غوديالدائرة التمهيدية األوىل، قضية )٥(
قرار ”، غباغبو؛ الدائرة التمهيدية األوىل، قضية ١٢و١١، الفقرتان ICC-02/11-02/11-57، الوثيقة ٢٠١٤
، ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٧، “اإلجراءات اليت تفضي إليهاوعد عقد جلسة اعتماد التهم و حتديد مبشأن 
.٢٨و٢٧، الفقرتان ICC-02/11-01/11-325الوثيقة  حمضر جلسة استعراض احلال املعقودة يف ”، “)أونغوينقضية (”ك أونغوين يقضية املدعي العام ضد دومين)٦(

.٢٤إىل ٢١، السطور ٢٠، الصفحةICC-02/04-01/15-T-6-ENG، الوثيقة “٢٠١٥أيار/مايو ١٩ ام متييزًا واضحًا بني اليقوم على أساس متييزاتفق القضاة على أن هذا )٧( تهم (الوقائع والظروف عريضة اال
فيما سبق.١٧و١٦) وإفادات املدعي العام الداعمة للتهم كما بـُنيِّ ذلك يف الفقرتني فها القانويناألساسية ووص
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فيهما الدائرة التهم اليت صاغها املدعي العام حرفيًا مع إدخال تعديالت طفيفة لضمان اتساقها مع ما 
.)٨(خلصت إليه من استنتاجات

ئرة االبتدائية من طلب الداأن تواتفق القضاة على أن اعتماد الدائرة التمهيدية التهم ال حيول دون -٢٣
املدعي العام أو تأذن له بأن يقدِّم وثائق إضافية يشرح فيها دعواه وجيوز فيها مراجعة األدلة واحلجج أو 
تكييفها أو حتديثها ما دام وصف الوقائع والظروف األساسية ال خيتلف عمَّا يتضّمنه منطوق قرار اعتماد 

التهم.
-وين ينبغي أن يكون أكثر مرونة تفاديًا لتأخر اإلجراءات وأمجع القضاة على أن الوصف القان-٢٤

من الئحة احملكمة يف مرحلة احملاكمة، وإن كان تعديل الوقائع والظروف ٥٥بسبب اللجوء إىل البند 
املبيَّنة يف التهم ال جيوز دون تعديل التهم رمسياً. 

ذلك، التهم االحتياطية (والسيما واتفق القضاة على أن تعتمد الدوائر، إذا طلب املدعي العام-٢٥
أشكال املسؤولية االحتياطية) إذا كانت األدلة كافية. وقد جتعل هذه التهم االحتياطية اللجوء إىل 

استثنائياً. ويتبنيَّ من واقع ممارسة احملكمة العملية أن قرارات اعتماد التهم الصادرة يف الفرتة ٥٥البند
جًا مرنًا با عتماد أوصاف قانونية احتياطية ألشكال املسؤولية و/أو أوصاف قانونية األخرية اتـَّبعت 

حتديد أي التهم املعتمدة ينطبق على . وإذا اعُتِمدت التهم االحتياطية، يعود)٩(احتياطية لبعض اجلرائم
القضية اليت يُنظر فيها إىل الدائرة االبتدائية، استناداً إىل إجراءات احملاكمة.

اإلجراءات التمهيديةاألدلة في -باء
الشهادة المباشرة أمام المحكمة- ١

تستند جلسات اعتماد التهم عمليًا إىل األدلة اخلطية. وأمجع القضاة يف جرت العادة على أن-٢٦
معتكف نورمربغ على أن يكون اللجوء إىل الشهادات املباشرة استثنائيًا وأن ال ُجياز إال إذا تعذر استبدال 

ا الدوائر هذه الشهادات ب إفادة خطية أو بغريها من األدلة املستَندية. وجيسِّد هذا الرأي القرارات اليت اختذ
.)١٠(التمهيدية مؤخراً 

طريقة تقديم األدلة- ٢
وقد اسُتعِمل حىت اآلن يف تقدمي هذه “. قائمة باألدلة”) على تقدمي ٦) و(٣(١٢١تنص القاعدة-٢٧

القوائم منوذجان خمتلفان: أوهلما يف شكل قائمة مبسَّطة ترد فيها بنود األدلة بالرتتيب، وثانيهما يف شكل 
جدول يربط االدعاءات الوقائعية أو القانونية باألدلة الداعمة هلا.

بالنظر إىل أنه ما من سند صريح جييز للدائرة التمهيدية أن تفرض على الطرفني طريقة معينة لتقدمي و -٢٨
األدلة، يشري دليل املمارسة العملية الذي اعتمده القضاة يف معتكف نورمربغ إىل أنه يكفي أن يقّدم 

اضح، كفئات األدلة مثًال.الطرفان قائمة مبسَّطة يبّينان فيها بنود األدلة بالرتتيب ووفقاً لتصنيف و 
، “بلي غوديقرار بشأن اعتماد التهم املوجَّهة إىل شارل ”،بلي غوديالدائرة التمهيدية األوىل، قضية )٨(

؛ الدائرة التمهيدية األوىل، قضية ICC-02/11-02/11-186، الوثيقة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١١
-ICC-02/11، الوثيقة ٢٠١٤حزيران/يونيو ١٢، “غباغبوقرار بشأن اعتماد التهم املوّجهة إىل لوران ”، غباغبو

01/11-656-Red. ؛ وانظر ٢٣إىل ٢١، الفقرات ICC-ASP/13/28انظر ملّخص املمارسة اجلاري اتباعها يف املرفق الثاين بالوثيقة )٩(
، “بلي غودياملوجَّهة إىل شارل قرار بشأن اعتماد التهم ”ًا الدائرة التمهيدية األوىل، قضية بلي غودي، أيض
.١٨٢، الفقرة ICC-02/11-02/11-186، الوثيقة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١١ القاضي املنفرد يتوّقع أن ال ُيستند إىل ”أن ومفاده غباغبوانظر االستنتاج الذي ُخِلص إليه يف قضية )١٠(

أن ال يكون ذلك إالَّ إذا تعذَّر استبداهلا بأدلة مستندية أو و ضئيل االستنادالشهادات الشفهية يف اجللسة إال 
مالحظات بشأن تقدميالطرفنيُيطلب مبوجبه منقرار ”، غباغبو، الدائرة التمهيدية األوىل، قضية “خطيةبإفادة

؛ قضية ١١، الفقرة ICC-02/11-01/11-107، الوثيقة ٢٠١٢أيار/مايو ٤جلسة اعتماد التهم، عمالجدول أ
، ICC-02/11-02/11-T-4-Red-ENG، الوثيقة ٢٠١٤أيار/مايو ١ة يف ، حمضر اجللسة املنعقدبلي غودي

طلب هيئة الدفاع عن ’قرار بشأن ”، غباغبو؛ الدائرة التمهيدية األوىل، قضية ١٦إىل ١٣، السطور ١٠الصفحة 
شهادات شفوية خالل جلسة اعتماد بباإلدالءتأجيل املهل احملددة لتقدمي معلومات متعلقة غباغبولوران 
.١١، الفقرة ICC-02/11-01/11-115، الوثيقة ٢٠١٢أيار/مايو ١٥، ‘“التهم
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خمطط ’’وأمجع القضاة على أن ال يُطَلب من الطرفني تقدمي أي خمططات أو جداول (مبا فيها -٢٩
لألدلة اليت ُكِشف عنها و/أو اسُتِند إليها.“) التحليل التفصيلي

إىل االدعاءات وأحاط القضاة علمًا مبا درج عليه املدعي العام يف الفرتة األخرية من إضافة حواٍش -٣٠
. ويرى الدليل أن هذه املمارسة )١١(الوقائعية يورد فيها الروابط اإللكرتونية اليت تتضمن األدلة الداعمة هلا

قد تكون مفيدة وينبغي تشجيعها.
نطاق الكشف عن األدلة في المرحلة التمهيدية ونطاق إحالتها إلى الدائرة التمهيدية - ٣

كشفهاجيرياليتاألدلةمجيعالتمهيديةالدائرةإىلُحتال”على أن (ج))٢(١٢١تنّص القاعدة-٣١
وقد اختُِلف يف تفسري نطاق األدلة اليت جيب “. التهمإقرارجلسةألغراضوالشخصالعاماملدعيبني

أم )١٢(إحالتها إىل الدائرة التمهيدية: أهي كل األدلة اليت ُكِشفت بني الطرفني خالل اإلجراءات التمهيدية
.)١٣(األدلة اليت ينوي الطرفان االستناد إليها يف جلسة اعتماد التهم فقط

(ج)، يشري دليل املمارسة العملية إىل أن هذا النّص )٢(١٢١وتوخيًا للوضوح يف تفسري القاعدة-٣٢
منذ القانوين يقتضي إحالة مجيع األدلة اليت ُكِشف عنها بني الطرفني طوال اإلجراءات التمهيدية، أي 

املثول األول للشخص املعين أمام احملكمة (أو قبل ذلك يف بعض احلاالت) حىت إصدار قرار اعتماد 
التهم. وقد أيّد القضاة هذا التفسري يف معتكف نورمربغ وأشاروا إىل ضرورة توحيد املمارسات السابقة 

املتباينة وتبسيط األمور.
ّرمة لغرض اعتماد وناقش القضاة يف معتكف نورمربغ النطاق امل-٣٣ طلوب للكشف عن األدلة ا

التهم، فأمجعوا ، كما ذُِكر يف دليل املمارسة العملية الذي صدَّقوا عليه، على أن النظام القانوين للمحكمة 
يرتك للمدعي العام مسؤولية حتديد هذا النطاق وإن كان عليه أن يراعي نطاق إجراءات اعتماد التهم 

إلثبات الواجب التطبيق.والغاية منها ومعيار ا

-ICC-02/04-01/15، الوثيقة ٢٠١٥أيار/مايو ١٩يف عقودةن، حمضر جلسة استعراض احلال املقضية أونغوي)١١(
T-6-ENGقرار بوضع نظام ”، بلي غودي؛ الدائرة التمهيدية األوىل، قضية ٢٣و٢٢، السطران ٢١، الصفحة

.١٢، الفقرةICC-02/11-02/11-57، الوثيقة ٢٠١٤ان/أبريل نيس١٤، “للكشف عن األدلة قرار بتحديد نظام للكشف عن األدلة وما ”هيدية الثانية، قضية أونغوين، انظر على سبيل املثال الدائرة التم)١٢(
؛ الدائرة التمهيدية ١١، الفقرة ICC-02/04-01/15-203، الوثيقة ٢٠١٥شباط/فرباير ٢٧، “يرتبط به من مسائل

قرار بتحديد نظام للكشف عن األدلة وما ”، “)قضية نتاغاندا(”املدعي العام ضّد بوسكو نتاغانداالثانية، قضية 
؛ الدائرة ١٠و٩، الفقرتني ICC-01/04-02/06-47، الوثيقة ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٢، “يرتبط به من مسائل

عليحسنيوحممدكينياتامويغايوأوهوروورااموثكريميياملدعي العام ضّد فرانسيسالتمهيدية الثانية، قضية 
، “قرار بتحديد نظام للكشف عن األدلة وما يرتبط به من مسائل”، “وعليياتاكينو ورااموثقضية (”
املدعي ؛ الدائرة التمهيدية الثانية، قضية ٦و٥، الفقرتني ICC-01/09-01/11-44، الوثيقة ٢٠١١نيسان/أبريل ٧

لكشف عن قرار بتحديد نظام ل”،سانغآرابوجوشواكوسجيكيربونووهنريروتوسامويالعام ضّد وليام
؛ الدائرة التمهيدية الثالثة، قضية ٧و٦، الفقرتني ICC-01/09-02/11-48الوثيقة ،“األدلة وما يرتبط به من مسائل

، “قرار بشأن نظام كشف األدلة وحتديد مواعيد الكشف بني الطرفني”، غومبوبيمبااملدعي العام ضد جان بيري 
.٤٤إىل ٤٢، الفقرات ICC-01/05-01/08-55، الوثيقة ٢٠٠٨متوز/يوليو ٣١ قرار بوضع نظام كشف وحتديد جدول زمين ”، غباغبوانظر على سبيل املثال، الدائرة التمهيدية الثالثة، قضية )١٣(

؛ الدائرة ١٥، الفقرة ICC-02/11-01/11-30، الوثيقة ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٤، “للكشف عن األدلة
مسائلبشأنقرار”، “)مباروشيماناقضية (”مباروشيمانااملدعي العام ضد كاليكستالتمهيدية األوىل، قضية 

؛ الدائرة التمهيدية ١٠و٩،الفقرتني ICC-01/04-01/10-87، الوثيقة ٢٠١١آذار/مارس ٣٠، “بالكشفمتعلقة
متعلقةمسائلبشأنقرار”، جاموسجربوحممدوصاحلنورينأبكردابناهللاملدعي العام ضّد عبداألوىل، قضية 

؛ الدائرة التمهيدية األوىل، ٦و٥،الفقرتني ICC-02/05-03/09-49، الوثيقة ٢٠١٠حزيران/يونيو ٢٩، “بالكشف
متوز/يوليو ١٧،“بالكشفتعلقةاملسائلاملبشأنقرار ثان ”، قردةأيبإدريساملدعي العام ضّد حبرقضية 
بشأنقرار”؛ الدائرة التمهيدية األوىل، قضية لوبانغا، ١٠و٩، الفقرتني ICC-02/05-02/09-35، الوثيقة ٢٠٠٩
-ICC-01/04-01/06، الوثيقة ٢٠٠٦أيار/مايو ١٦، “زمينجدولوضع و األدلةعنللكشفالنهائيالنظام

.٥٨إىل ٥٤، الفقرات 102
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والمسائلواالبتدائيةالتمهيديةالمرحلتينبينتبسيط الممارسات المتبعة في إطار العالقة-خامساً 
بينهماالمشتركة

استعداد المدعي العام للمحاكمة- ألف
تواصلت حىت صدور يتبنيَّ من واقع املمارسة العملية يف احملكمة أن حتقيقات املدعي العام غالباً ما -٣٤

قرار اعتماد التهم وأن عدم استعداده للمحاكمة قد أدى إىل تأخري بدئها.
وقضت دائرة االستئناف مبا يلي: -٣٥

اءاملثلى،الناحيةمنُيستحسن، ال]...[أنه بيد]. ...[التهماعتمادجلسةموعدحبلولالتحقيقإ
املدعيقدمهااليتاحلجةاالستئنافدائرةقبلتوقد. األساسيالنظاممطلبا يقتضيهذلكاعتبارميكن
احلاالتبعضيفاحملكمةحيرمقدالتهماعتمادجلسةبعدالتحقيقاتبوقفالقضاءأنفيهاوأكدالعام
عنالنزاعاستمرارفيهايسفراليتاحلاالتيفسيماوال-حمتملةبراءةأدلةمنبلومفيدة،هامةأدلةمن

.)١٤(التهماعتمادجلسةانعقادبعدالقاطعةاألدلةمنمزيدظهور
ويف قضية كينياتا، قضت أغلبية قضاة الدائرة االبتدائية اخلامسة بأن قدرة املدعي العام على مواصلة -٣٦

التحقيق بعد اعتماد التهم ليست مطلقة، مشرية إىل أنه يُتوقَّع من املدعي العام أن يقدم يف جلسة اعتماد 
دًة على أن التحقيقات اليت جيريها بعد اعتماد التهم جيب  التهم عرضًا للوقائع ميكن التعويل عليه، ومشدِّ

. كما شّددت الدائرة )١٥(أال تشمل األدلة اليت كان من املعقول أن حيصل عليها قبل اعتماد التهم
على أن مؤخراً “) غانداقضية نتا(”املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندااالبتدائية السادسة يف قضية 

.)١٦(التحقيقات ينبغي أن تكون قد اكتملت إىل حّد بعيد قبل حلول موعد جلسة اعتماد التهم
ا غباغبووأشارت أغلبية قضاة الدائرة التمهيدية األوىل يف قضية -٣٧ جيب أن تفرتض أن املدعي ”إىل أ

.)١٧(“تمل إىل حد بعيدالعام قّد قّدم أقوى احلجج املمكنة استناداً إىل حتقيق مك
يف معرض تناوهلا املوعد املناسب وبصورة أعّم، أّكدت الدائرة التمهيدية الثانية يف قضية أونغوين-٣٨

للمراجعة والكشف وحجب املعلومات، أن حق املتهم يف أن حياَكم دون أي تأخري ال موجب له الذي 
ال يُؤّىل جهد يف إعمال هذا احلق بتقصري ”(ج) من النظام األساسي يقتضي أن )١(٦٧تكرِّسه املادة

اية املرحلة التمهيدية و  . وأّجلت الدائرة التمهيدية يف )١٨(“بداية احملاكمة إىل أدىن حدّ الفرتة الفاصلة بني 
هذه القضية موعد جلسة اعتماد التهم إلتاحة مواصلة التحقيق، بإعادة استجواب الشهود، ومتكني 

.)١٩(املدعي العام من مجع أفضل األدلة لالستناد إليها يف جلسة اعتماد التهم

دائرة التمهيدية األوىل بشأن االستئناف الذي قدمه املدعي العام طعًنا يف قرار الحكم ”قضية لوبانغا، )١٤(
٨١لقاعدة من ا٤و٢بالفقرتني وضع مبادئ عامة لتنظيم طلبات تقييد الكشف عن املعلومات عمالً بقرار ’املعنون 

-ICC-01/04-01/06-568، الوثيقة ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر ١٣، ‘“من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
tARB لول حببعيد. وقد أيّدت دائرة االستئناف فيما بعد أنه ُيستحَسن استكمال التحقيق إىل حّد ٥٤، الفقرة

الدائرة التمهيدية حكم بشأن دعوى استئناف املدعي العام قرارَ ”موعد جلسة اعتماد التهم: قضية مباروشيمانا، 
، ٢٠١٢أيار/مايو ٣٠، ‘“قرار بشأن اعتماد التهم’املعنون ٢٠١١مرب كانون األول/ديس١٦األوىل الصادر يف 

.٤٤، الفقرة ICC-01/04-01/10-514الوثيقة  ) وما ٤(٦٤قرار بشأن طلب الدفاع املقدَّم عمًال باملادة”، كينياتاومويغايأوهوروقضية املدعي العام ضد )١٥(
.١٢١إىل ١١٩، الفقرات ICC-01/09-02/11-728، الوثيقة ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٦، “يرتبط به من طلبات متوز/يوليو ٢٢احملّددة للكشف عن األدلة، مدَّ املهلةقرار بشأن طلبات املدعي العام ”، نداقضية نتاغ)١٦(

. ١٢، الفقرة ICC-01/04-02/06-740-Red، الوثيقة٢٠١٥ من نظام روما ‘ ١’(ج))٧(٦٧قرار بإرجاء موعد جلسة اعتماد التهم عمًال للمادة”، غباغبوقضية )١٧(
.٢٥، الفقرة ICC-02/11-01/11-432، الوثيقة ٢٠١٣حزيران/يونيو ٣، “األساسي -ICC-02/04، الوثيقة ٢٠١٥آذار/مارس ٦، “قرار بإرجاء موعد جلسة اعتماد التهم”قضية أونغوين، )١٨(

.٣٠، الفقرة 01/15-206 .٣١، الفقرة ICC-02/04-01/15-206الوثيقة )١٩(
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أنه ُيستحَسن، من حيث املبدأ، أن تكون القضايا جاهزة ورأى القضاة يف معتكف نورمربغ-٣٩
للمحاكمة قدر اإلمكان وأن يستكمل املدعي العام إىل أقصى قدر ممكن التحقيقات الالزمة حبلول جلسة 

اعتماد التهم، لُيتاح السري يف احملاكمة يف غضون فرتة قصرية بعد اعتماد التهم.
ام املدعي العام الذي جتّلى بوضوح يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة ويف هذا الصدد، رّحب القضاة بالتز -٤٠

، ٢٠١٨إىل ٢٠١٦ويف مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة املمتّدة من ٢٠١٥إىل ٢٠١٢املمتّدة من 
بأن يكون مستعدًا للمحاكمة قدر اإلمكان منذ مراحل اإلجراءات األوىل، كمرحلة طلب إصدار أمر 

ه جلسة اعتماد التهم.قبض، ويف موعد أقصا
ويف معتكف نورمربغ ناقش القضاة أيضًا سبل تنفيذ السياسة القاضية بأن يكون املدعي العام -٤١

مستعدًا للمحاكمة يف أبكر وقت ممكن بعد اعتماد التهم، فأمجعوا عمومًا على أن تسعى الدوائر 
ّرم ائي واضح للكشف عن األدلة ا ة قبل بدء جلسة اعتماد التهم. وأُِقّر االبتدائية إىل حتديد موعد 

أيضاً بأن حتديد موعد بدء احملاكمة يعين يف الواقع العملي حتديد مواعيد ضمنية للكشف عن األدلة. كما 
اتفق القضاة على أن املواعيد، سواء دوِّنت أم مل ُتدوَّن، ال متّس بإمكان قبول أدلة سديدة جديدة.

توحيد األنظمة-باء
أحد العناصر األساسية لتنسيق املمارسات يف ضرورة تشجيع اتباع ممارسات موّحدة يف يتمثل -٤٢

جوانب فنية معينة من اإلجراءات. ومن شأن ذلك أن يقّلل من ازدواج العمل القضائي وأن يزيد التوحيد 
ا اليت ) ويف خمتلف القضاي٢) يف خمتلف مراحل اإلجراءات (من املرحلة التمهيدية إىل احملاكمة)، ١: 

.)٢٠(بلغت ذات املرحلة من اإلجراءات (مثالً فيما بني الدوائر االبتدائية اليت تنظر يف قضايا خمتلفة)
وأمجع القضاة عموماً يف معتكف نورمربغ على احلاجة إىل ضمان أقصى درجات االستمرارية الفّعالة -٤٣

اعاة ضرورة تفادي أي مظهر يشي بأن مثة بني املرحلتني التمهيدية واالبتدائية يف تدبُّر القضايا، مع مر 
اية املطاف عن القضاء بذنب  حكمًا مسبقًا يف مسألة موضوعية تؤثر يف مسؤولية الدائرة االبتدائية يف 

املتهم أو برباءته.
وتتجلى احلاجة إىل ضمان االستمرارية يف سعي احملكمة إىل تعزيز فعالية أنظمة حجب املعلومات. -٤٤

دوائر التمهيدية ممارسات شىت حيال نظام اإلذن حبجب معلومات من األدلة اليت ُتكشف فقد اتبعت ال
. وبرزت مناذج عدة منها: )٢١()٤) و(٢(٨١للدفاع وفقاً للقاعدة

(أ) النموذج الذي تنظر فيه الدائرة التمهيدية يف حجب معلومات معينة بناًء على اقرتاح من املدعي 
؛)٢٢(العام

ال تفصل فيه الدائرة التمهيدية إال يف املعلومات اليت نشأ نزاع بني الطرفني بشأن (ب) النموذج الذي
؛و/أو)٢٣(حجبها

١٥، “قرار بشأن بروتوكول يضع نظامًا حلجب املعلومات”، غباغبوانظر الدائرة االبتدائية األوىل، قضية )٢٠(
.١٥و٣، الفقرتان ICC-02/11-01/11-737، الوثيقة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  -ICCيف هذا الصدد، انظر الوثيقة للمزيد من التفصيل عما دار من نقاش عن املمارسة الفعلية املتبعة حاليًا )٢١(

ASP/13/28 ،٢٩إىل ٢٦الفقرات ، املرفق الثاين. جدولوضع و املعلوماتعنللكشفالنهائيالنظامبشأنقرار”الدائرة التمهيدية األوىل، قضية لوبانغا، )٢٢(
.ICC-01/04-01/06-102، الوثيقة ٢٠٠٦أيار/مايو ١٦، “زمين عن األدلة، بالكشفتعلقةاملسائلاملبشأنقرار ثاين ”، بلي غوديالدائرة التمهيدية األوىل، قضية ) ٢٣(

؛ الدائرة التمهيدية الثالثة، قضية ١٣و١٢، الفقرتان ICC-02/11-02/11-67، الوثيقة ٢٠١٤أيار/مايو ٦
كانون الثاين/يناير ٢٤، “قرار بوضع نظام كشف وحتديد جدول زمين للكشف عن املعلومات”غباغبو، 

املدعي العام ضد ؛ الدائرة التمهيدية األوىل، قضية ٥١إىل ٤٨، الفقرات ICC-02/11-01/11-30، الوثيقة ٢٠١٢
جللسةاإلثبايتالنطاقبشأنقرارتصويب لل”، “)قضية نغوجولو وشوي”(جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي

القواعدمن٧٧والقاعدةاألساسيالنظاممن) ٢(٦٧املادةمبوجبوالكشفاالحرتازيوالنقلالتهم،اعتماد
١٣٩، الفقرات ICC-01/04-01/07-428-Corr، الوثيقة ٢٠٠٨نيسان/أبريل ٢٥، “اإلثباتوقواعداإلجرائية

.١٤٦إىل 
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(ج) النموذج الذي يقوم فيه املدعي العام حبجب معلومات تندرج ضمن فئات حمدَّدة دون احلاجة إىل 
.)٢٤(احلصول على إذن مسبق من الدائرة التمهيدية

وقد اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية يف قضية أونغوين النهج املذكور آنفًا الذي وصفه القاضي -٤٥
. واقتدى هذا النهج مبا ُدرِج عليه يف احملاكمات اليت ُعِقدت )٢٥(“الفّعال والعادل”املنفرد بـ

النهج الذي اتُِبع يف .ويعتمد دليل املمارسة العملية الذي وافق عليه القضاة يف معتكف نورمربغ)٢٦(مؤخراً 
قضية أونغوين. وجيوز للمدعي العام حجب معلومات تندرج ضمن فئات حمدَّدة دون إذن مسبق من 
الدائرة التمهيدية، على أن ال ُحتال املسألة إليها إال إذا طعن فيها الدفاع وتعذر حّلها بني الطرفني. ويبقى 

عدم الكشف عن هوية شاهد يف ويقتضيعبء إثبات مربّرات احلجب على عاتق املدعي العام.
) احلصول على إذن حمدَّد من الدائرة التمهيدية بناًء على طلب ٢(٨١اإلجراءات التمهيدية وفقاً للقاعدة

ُمسبَّب يقدمه املدعي العام. وينطبق هذا الشرط أيضاً على حاالت عدم كشف املدعي العام عن بند من 
يكون الدفاع على علم مطلقاً بوجود هذا الدليل).بنود األدلة بأكمله (أي عندما ال 

وبصورة أعّم، أمجع القضاة على أن الفعالية ُميكن أن تُعزَّز بوضع أنظمة يف املرحلة التمهيدية تُعىن -٤٦
ا يف أي حماكمة الحقة وميكن أن ُتصاغ يف شكل برتوكوالت  جبوانب فنية معينة يف تدبر القضايا ويُعمل 

دة تتضمنها قرارات الدوائر التمهيدية. وتشمل اجلوانب الفنية اليت ميكن أن تسري عليها أو توجيهات موحّ 
وطرائق تقدمي هذه طرائق الكشف عن األدلة بني الطرفني، واإلذن باستثناء مواد من هذا الكشف، 

ىن عليهم املتعلقة طلبات السرية وطرائق املعلوماتيف قبوهلا وطرائق تناولباملشاركة واإلجراء املتبع ا
التواصل مع شهود اخلصم.

وسعيًا لتحقيق الفائدة احملتملة من استمرار العمل باألنظمة الفنية، قّرر القضاة يف معتكف نورمربغ-٤٧
إنشاء فريق عامل، يرتأسه قاٍض تطوّع لالضطالع مبسؤولية التنسيق، مهمته حتديد مدى إمكان اعتماد 
برتوكوالت أو توجيهات موحدَّة بشأن اجلوانب الفنية غري اخلالفية لكل مراحل اإلجراءات. ويعمل الفريق 

ج موّحد، حاليًا على إعداد مشاريع وثائق تتعّلق بعدد من املواضيع اليت حّددها ال قضاة بغية اعتماد 
غري ”و“ النمطية”منها النظر يف إمكانية اختاذ تدابري إضافية لتوحيد اإلجراءات املتعّلقة باملسوغات 

حلجب املعلومات. ووضع الفريق العامل مشروع توجيهات موّحدة حلجب املعلومات ومشروع “ النمطية 
أثناء التحقيق والتواصل بني طرف أو مشارك يف برتوكول بشأن التعامل مع املعلومات السرية يف ”

وسُتضاف هاتان الوثيقتان إىل دليل املمارسة العملية يف “ اإلجراءات وشهود اخلصم أو مشارك آخر
املرحلة التمهيدية بعد موافقة كافة القضاة عليهما.

حنو موّحد ومّتسق يف وأشار القضاة أيضًا إىل أنه ينبغي تطبيق برتوكول احملكمة اإللكرتونية على -٤٨
مجيع القضايا.

الضحاياتوحيد الممارسات فيما يتعلق بطلبات - جيم
قّرر القضاة يف معتكف نورمربغ إنشاء فريق عامل يرتأسه قاٍض تطوّع لالضطالع مبسؤولية التنسيق -٤٩

املتبع يف قبوهلا. املشاركة يف اإلجراءات واإلجراء الضحايالتوحيد املمارسات املتبعة فيما يتعلق بطلبات 
موعة دال ( املؤرخ يف “ الضحاياطلبات مشاركة ): ”١وقد أُحيل إىل الفريق التقرير املتعلق با

املستفادة الفريق الدراسي الدروس. ويواصل الفريق عمله حاليًا وسيوايف فريق٢٠١٥آب/أغسطس ٢٥
بتقارير الحقة بشأن عمله.

إطار إجراءات المحاكمةتبسيط الممارسات المتبعة في- سادساً 
، “قرار بشأن مسائل متعّلقة بالكشف وما ُيستثىن منها”الدائرة التمهيدية الثانية، قضية أونغوين، )٢٤(

.ICC-02/04-01/15-224، الوثيقة ٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٣ .٣، الفقرة ICC-02/04-01/15-224الوثيقة )٢٥( قرار بشأن بروتوكول يضع نظامًا حلجب ”املرفق ألف بالقرار املعنون ، غباغبوالدائرة االبتدائية األوىل، قضية )٢٦(
؛ الدائرة االبتدائية ICC-02/11-01/11-737-AnxAالوثيقة ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٥، “املعلومات

، “قرار بشأن بروتوكول يضع نظامًا حلجب املعلومات”السادسة، قضية نتاغاندا، املرفق ألف بالقرار املعنون 
.ICC-01/04-02/06-411-AnxA، الوثيقة ٢٠١٤كانون الثاين/ديسمرب ١٢
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القاضي المنفرد في مرحلة المحاكمة-ألف
املستفادة علمًا برغبة الفريق الدراسي يف تلقي معلومات عن التطبيق العملي الدروسأحاط فريق-٥٠

للتعديالت اليت أُدِخلت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات واعُتِمدت من قبل يف سياق مشروع 
املستفادة.الدروس 

اليت تعىن مكرراً ١٣٢، القاعدة٢٠١٢اعتمدت مجعية الدول األطراف، يف تشرين الثاين/نوفمرب -٥١
.)٢٧(بتعيني قاٍض منفرد للتحضري للمحاكمة

املدعي العام ضّد لوران وعّينت الدائرة االبتدائية األوىل قاضيًا منفرداً للتحضري للمحاكمة يف قضية -٥٢
. وعلى سبيل املثال، )٢٨((وكذلك فعلت يف القضيتني املنفصلتني قبل ضّمهما)بلي غوديوشارل غباغبو

وحتديد )٢٩(تعّلقت القرارات اإلجرائية اليت اختذها القاضي املنفرد بأمور منها: االطالع على املواد السرية
يبات الالزمة وحتديد موعد جلسات استعراض احلال والرتت)٣١(واحلّد األقصى لعدد الكلمات)٣٠(املهل

وإعادة )٣٤(وطلب تقدمي إفادات من الطرفني واملشاركني)٣٣(ووضع بروتوكول حلجب املعلومات)٣٢(لعقدها
. وتشمل املسائل اليت فصل )٣٦(وطلب اإلذن باستئناف قرارات إجرائية يف أغلبيتها)٣٥(تصنيف الوثائق

.ICC-ASP/11/Res.2الوثيقة)27( انتخاب القاضي الرئيس وبتعيني قاٍض بمبوجبهخيطر قرار ”، بلي غوديو غباغبوقضية ) ٢٨(
قرار بتعيني قاٍض منفرد ”، بلي غودي؛ قضية ICC-02/11-01/15-13، الوثيقة ٢٠١٥آذار/مارس ،٢٥“منفرد

-ICC، الوثيقة ٢٠١٥شباط/فرباير ١٢، “مكّررًا من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٣٢عمًال بالقاعدة
02/11-02/11-199-Anxمكّررًا من القواعد ١٣٢قرار بتعيني قاٍض منفرد عمًال بالقاعدة”، غباغبوية ؛ قض
.ICC-02/11-01/11-700، الوثيقة ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٣، “اإلجرائية وقواعد اإلثبات قرار ثان بشأن االعرتاضات املتعلقة باالطالع على مواد سرية يف ملف ”، قضية غباغبو وبلي غودي)٢٩(

قرار بشأن ”؛ قضية غباغبو وبلي غودي، ICC-02/11-01/15-150، الوثيقة ٢٠١٥متوز/يوليو ٢١، “القضية
-ICC، الوثيقة ٢٠١٥حزيران/يونيو ٢٤(، “ االعرتاضات املتعلقة باالطالع على مواد سرية يف ملف القضية

قرار بشأن اطالع املمثل القانوين للضحايا على بعض الوثائق السرية املوَدعة ”؛ قضية غباغبو، 02/11-01/15-101
أمر ”؛ قضية غباغبو، ICC-02/11-01/11-749، الوثيقة ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ١٩، “وعلى ملف القضية

، ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠، “قضيةبوثائق سرية مودعة يف ملف الللضحايا بشأن إخطار املمثل القانوين 
.ICC-02/11-01/11-724الوثيقة  -ICC-02/11-02/11احملددة إليداع األجوبة على الوثيقة ةاملهلأمر بتقصري”قضية بلي غودي، )٣٠(

قرار باملوافقة على ”؛ قضية غباغبو، ICC-02/11-02/11-202، الوثيقة ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ،٢٨“201
؛ انظر قضية غباغبو ICC-02/11-01/11-727-Red، الوثيقة ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤، “احملّددةاملهلة

نيسان/أبريل ١٣، “قرار بشأن طلبات التوضيح املتعلقة مبعاينة ملف القضية ومّد املهلة احملددة”وبلي غودي، 
.ICC-02/11-01/15-30، الوثيقة ٢٠١٥ املذكرة لعدد كلماتىالعاجل زيادة احلّد األقصقرار بشأن طلب املدعي العام ”، بلي غوديو غباغبوقضية )٣١(

.ICC-02/11-01/15-138، الوثيقة ٢٠١٥متوز/يوليو ١٥“السابقة للمحاكمة كانون ٤أمر بتحديد مواعيد وجداول أعمال جلسة استعراض احلال املقّرر عقدها يف ”غباغبو، قضية )٣٢(
؛ انظر قضية غباغبو ICC-02/11-01/11-730، الوثيقة ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧، “٢٠١٤األول/ديسمرب 
نيسان/أبريل ٢١أمر بتحديد جدول األعمال النهائي جللسة استعراض احلال املقّرر عقدها يف ”وبلي غودي، 

.ICC-02/11-01/15-40، الوثيقة ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٧، “٢٠١٥ ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٥، “قرار بشأن بروتوكول يضع نظاماً حلجب املعلومات”، غباغبوقضية )٣٣(
.ICC-02/11-01/11-737الوثيقة  أمر هليئة الدفاع عن السيد بلي غودي بتقدمي إفادات بشأن مواد ُحيتَمل أن ”بلي غودي، و غباغبوقضية )٣٤(

، الوثيقة ٢٠١٥حزيران/يونيو ٢٦، “امي وموكله تكون مشمولة مبقتضيات مراعاة سرية االتصاالت بني احمل
ICC-02/11-01/15-104 ،أمر للطرفني وللمشاركني بتقدمي مالحظات وفقاً ”؛ قضية غباغبو وبلي غودي

؛ قضية ICC-02/11-01/15-61، الوثيقة ٢٠١٥أيار/مايو ١١، “) من النظام األساسي٣(٦٠للمادة
كانون ٢٠، “) من النظام األساسي٣(٦٠أمر للطرفني واملشاركني بتقدمي مالحظات وفقًا للمادة”، غباغبو

.ICC-02/11-01/11-750، الوثيقة ٢٠١٥الثاين/يناير  .ICC-02/11-01/11-806، الوثيقة ٢٠١٥آذار/مارس ١٠، “أمر بإعادة تصنيف وثائق”، غباغبوقضية )٣٥( قرار بشأن االعرتاضات املتعلقة ’القرار املعنونقرار بشأن طلب اإلذن باستئناف ”، بلي غوديو غباغبوقضية )٣٦(
؛ قضية ICC-02/11-01/15-132، الوثيقة ٢٠١٥متوز/يوليو ١٠، ‘“باالطالع على املواد السرية يف ملف القضية

على للضحايا مثل القانوين قرار بشأن اطالع امل’قرار بشأن طلب الدفاع اإلذن باستئناف القرار املعنون ”غباغبو، 
-ICC-02/11، الوثيقة ٢٠١٥آذار/مارس ١١، “وطلبه إضفاء أثر إيقايف‘ مودعات معينة وعلى ملف القضية

01/11-809.
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ومراجعة )٣٧(مكّرراً ما يلي: ضّم القضايا١٣٢القاعدةفيها قضاة الدائرة الثالثة عمالً بالقيود الواردة على 
. وقد أتاح تطبيق )٣٩(وموعد بدء احملاكمة)٣٨() من نظام روما األساسي٣(٦٠االحتجاز وفقًا للمادة

مكرراً للقاضي املنفرد البت يف أغلبية القرارات اليت تتعّلق بالتحضري للمحاكمة.١٣٢القاعدة
املدعي العام ضّد دائية السابعة قاضيًا منفردًا لالضطالع مبهامها يف قضيةوانتخبت الدائرة االبت-٥٣

ونارسيس واندوباباالوفيديلوجان جاك منجندا كابونغوموَمسباكيلولوغومبو وإمييبيمباجان بيري 
.)٤٠(“)وآخرينبيمباقضية ”أريدو(

مكرراً. ١٣٢عددًا من املسائل املتعلقة بتطبيق القاعدةوناقش القضاة أيضًا يف معتكف نورمربغ-٥٤
فيما سبق، الذي ٤٧و٤٦واتفقوا على أن مشروع توحيد األنظمة والربوتوكوالت، كما بـُنيِّ يف الفقرتني 

وأن يبّسط تطبيقها مكرراً ١٣٢ُأحيل إىل الفريق العامل من شأنه أن يشّجع على االستناد إىل القاعدة
ج م ) ٥(مكرراً ١٣٢وّحد يف تناول املسائل اليت جيوز للقاضي املنفرد النظر فيها مبوجب القاعدةبإتاحة 

. واتفقوا على أن الدائرة االبتدائية هي اليت حتدد، يف كل حالة على حدة، مدى سداد تعيني قاٍض منفرد.
اإلدالء بالشهادة في إجراءات المحاكمة-باء
القضاة األفكار عن الوسائل احملتملة املتاحة للدوائر االبتدائية بغية يف معتكف نورمربغ، تبادل -٥٥

م يف احملاكمة يف املستقبل وناقشوا عددًا من املسائل األخرى املتصلة  تقصري مّدة إدالء الشهود بشهادا
باإلدالء بالشهادة.

املدعي وغباغبواملدعي العام ضد لورانقرار بشأن طلَيب االدعاء ضّم قضيَيت ”، بلي غوديو غباغبوقضية )٣٧(
ما من مسائلبلي غوديالعام ضّد شارل  -ICC-02/11-01/15، الوثيقة ٢٠١٥آذار/مارس ١١، “وما يرتبط 

املدعي العام ضّد شارل وغباغبواملدعي العام ضد لورانقرار بشأن طلَيب االدعاء ضّم قضيَيت ”؛ قضية غباغبو، 1
ما من مسائل، بلي غودي قضية بلي ؛ ICC-02/11-01/11-810، الوثيقة ٢٠١٥آذار/مارس ١١وما يرتبط 

بلي غودياملدعي العام ضّد شارل وغباغبواملدعي العام ضد لورانقرار بشأن طلَيب االدعاء ضّم قضيَيت ”غودي،
ما من مسائل ؛ انظر أيضاً قضية غباغبو ICC-02/11-02/11-222، الوثيقة ٢٠١٥آذار/مارس ١١، “وما يرتبط 

املدعي العام ضد قرار بشأن طلَيب االدعاء ضّم قضيَيت ’ف قرار بشأن طلَيب الدفاع اإلذن باستئنا”وبلي غودي، 
ما من مسائلبلي غودياملدعي العام ضّد شارل وغباغبولوران ، ٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٢، ‘“وما يرتبط 

.ICC-02/11-01/15-42الوثيقة  ) ٣(٦٠عمالً  باملادةغباغبواحتجاز السيد لوران مراجعةلقرار التاسع بشأن ا”قضية غباغبو وبلي غودي، )٣٨(
القرار الثامن ”؛ قضية غباغبو، ICC-02/11-01/15-127-Red، الوثيقة ٢٠١٥متوز/يوليو ٨من النظام األساسي،

آذار/مارس ١١،“) من النظام األساسي٣(٦٠عمالً  باملادةغباغبواحتجاز السيد لوران مراجعةبشأن 
.ICC-02/11-01/11-808، الوثيقة ٢٠١٥ -ICC-02/11، الوثيقة ٢٠١٥أيار/مايو ٧، “بدء احملاكمةموعد أمر بتحديد”، بلي غوديو غباغبوية قض)٣٩(

01/15-58. باباالوفيديلكابُنغوَمْنِغنداوجان جاكموَمسباكيلولوغومبو وإمييبيمبااملدعي العام ضّد جان بيري قضية )٤٠(
آب/أغسطس ٢٥، “قرار باإلخطار بانتخاب قاٍض رئيس وقاٍض منفرد”، “)وآخرينبيمباقضية (”واندو

.ICC-01/05-01/13-1181-Corr، الوثيقة ٢٠١٥
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الشهادة المسجَّلة سلفاً - ١
ا تقصري مّدة إجراءات احملاكمة وناقشها القضاة يف نورمربغ الشهادة -٥٦ تشمل الوسائل اليت ميكن 

) تقدمي الشهادة املسجلة سلفاً ٣(٦٨). وتتيح القاعدة٣(أ) و()٢(٦٨املسجَّلة سلفًا وفقًا للقاعدة
لكل من املدعي العام والدفاع عندما: يوافق الشاهد على ذلك ويكون حاضراً أمام الدائرة االبتدائية وتُتاح

(أ) تقدمي الشهادة املسجَّلة )٢(٦٨. وجتيز القاعدةوالدائرة فرصة استجواب الشاهد يف أثناء اإلجراءات
أتيحت الفرصة لكل من املدعي إذا أمام الدائرة االبتدائيةاملعين يف حال عدم مثول الشاهد سلفًا حىت 

.)٤١(ثناء تسجيل الشهادةالعام والدفاع الستجواب الشاهد يف أ
تحديد نطاق استجواب الطرفين للشهود - ٢

أمجع القضاة عموماً يف معتكف نورمربغ على أنه ميكن أن يُطَلب من الطرفني واملشاركني استجواب -٥٧
. كما )٤٢(الشهود بقدر أكرب من التحديد، فيمكن للدوائر مثًال أن تبادر بتحديد مهل معيّنة للطرفني

القضاة اآلراء عن أساليب االستجواب.تبادل 
أداء الدائرة دوراً فعاًال في استجواب الشهود- ٣

على أن يضطلع القضاة، عند االقتضاء، بدور أكثر فعالية يف سري ساد اتفاق يف معتكف نورمربغ-٥٨
اإلجراءات. ومشلت االقرتاحات اليت ُقدِّمت يف هذا الصدد استجواب الدائرة الشهود مباشرًة ووضع حٍد 

لالستجوابات اليت جيريها الطرفان إن كانت غري جمدية.
الوقائع المتفق عليها- ٤

نورمربغ على ما للوقائع املتفق عليها من فائدة ممكنة يف إجراءات أمجع عدة قضاة يف معتكف -٥٩
على أنه ٦٩احملاكمة، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق باخللفية أو األركان السياقية. وتنص القاعدة

امات أو جي” ا واردة يف اال وز للمدعي العام والدفاع أن يتفقا على عدم الطعن يف واقعة مدعى 
ا أو الشهادة املتوقعة من أحد الشهود أو أدلة أخرى، وبالتايل جيوز للدائرة اعتبار الواقعة مضمون مستند م

ا واقعة مثبتة، ما مل تر هذه الدائرة أنه يلزم لصاحل العدالة، وال سيما لصاحل الضحايا، تقدمي  املدعى 
“.اعى عرض أوىف للوقائع املدّ 

ضية نتاغاندا معاً، وبدعوة من الدائرة االبتدائية السادسة، وعلى سبيل املثال، قّدم الطرفان يف ق-٦٠
ا ورأت أن القاعدة ال تقتضي ٦٩قائمة تتضّمن اثنتني ومثانني واقعة متفقًا عليها أحاطت الدائرة علمًا 

ذه الوقائع . وشّددت الدوائر االبتدائية أيضًا على أن احلاجة ال تزال قائمة )٤٣(عرضاً أوىف لألدلة املتعلقة 
.)٤٤(عليهاخالفال إىل أن يسعى الطرفان إىل االتفاق على الوقائع اليت 

، بيد أن هذه ICC-ASP/12/Res.7القرارمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات مبوجب ٦٨ُعدِّلت القاعدة)٤١(
بصيغتها (أ) )٢(٦٨القاعدةند إىل . وقد استُ ناقشةالقانونية موضوع هذه املنصوص المل تغري جوهرالتعديالت

١٦، ICC-01/04-01/06-Rule68Deposition-Red2-ENGاحلالية يف مناسبة واحدة يف قضية لوبانغا: الوثيقة 
مؤخراً فقد جرى)، ٣(أ) و()٢(٦٨كثريًا إىل القاعدةستند. ومع أنه مل يُ ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ١٨إىل 

(أ)، قضية (ج) و(د) يف: الدائرة االبتدائية اخلامسة)٢(٦٨إىل الشهادات املسجَّلة سلفًا وفقًا للقاعدةاالستناد 
قرار بشأن طلب االدعاء ”، )“وسانغقضية روتو”(سانغآرابشواو وجروتوساموياملدعي العام ضد وليام

.ICC-01/09-01/11-1938-Red-Corr، الوثيقة ٢٠١٥آب/أغسطس ١٩، “مسّجلة سلفاً اتقبول شهاد القرار الثاين بشأن تنظيم سري إجراءات احملاكمة”انظر مثالً الدائرة االبتدائية اخلامسة (أ)، قضية روتو وسانغ، ) ٤٢(
.٢٧إىل ٢٥، الفقرات ICC-01/09-01/11-900، الوثيقة ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٣، “(توجيهات عامة) حزيران/يونيو ٢٢، “املشرتكة بشأن الوقائع املتفق عليهامذكرة االدعاء والدفاعقرار بشأن ”قضية نتاغاندا، )٤٣(

.ICC-01/04-02/06-662، الوثيقة ٢٠١٥ أيار/مايو ٧، “بدء احملاكمةموعدأمر بتحديد ”، بلي غوديو غباغبوالدائرة االبتدائية األوىل، قضية )٤٤(
قرار ”خلامسة (أ)، قضية روتو وسانغ، الدائرة االبتدائية ا؛٢٧، الفقرة ICC-02/11-01/15-58، الوثيقة ٢٠١٥

-ICC-01/09-01/11، الوثيقة ٢٠١٣آب/أغسطس١٢، “(توجيهات عامة)بشأن تنظيم سري إجراءات احملاكمة
847-Corr ٣١ة ، الفقر.
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الخبراء- ٥
يتيح للدائرة مجلة من من الئحة احملكمة الذي٤٤ناقش القضاة يف معتكف نورمربغ تطبيق البند-٦١

ويف هذا الصدد، جتدر .اخلرباءتبادر باستدعاء أحدخبري مشرتك وأنباستدعاءتأمراألمور منها أن
وآخرين قد طلبت من الطرفني تدارس إمكانية بيمبااإلشارة إىل أن الدائرة االبتدائية السابعة يف قضية 

.)٤٥(استدعاء اخلرباء باالتفاق بينهما
مقبولية األدلة- ٦

نورمربغ على أنه ُيستحَسن تقدمي مزيد من التوجيهات إىل الطرفني أمجع القضاة عموماً يف معتكف -٦٢
فيما يتعلق مبقبولية األدلة، إذ أن لفهم الطرفني شروط مقبولية األدلة فهمًا واضحًا قبل بدء احملاكمة أمهية 
ج وأنسب وقت للنظر يف بالغة. ورأى القضاة أن الدائرة هي اليت حتّدد، يف كل حالة على حدة، أفضل 

.)٤٦(مقبولية األدلة
حماية الشهود- جيم
الضحاياغالبًا ما يتوقف الكشف عن هوية شاهد على استكمال التقييم الذي جيريه قسم -٦٣

و/أو على تنفيذ تدابري احلماية الالزمة. وقد يؤدي ذلك إىل تأخر اإلجراءات، إذ يقتضي )٤٧(والشهود
نقله يف إطار برنامج احلماية التابع األمر شهرين إىل ثالثة أشهر من إحالة الشاهد إىل القسم املذكور حىت

. )٤٨(ذاتهللمحكمة، وقد تطول هذه املدة إذا تعّددت الطلبات اليت جيب معاملتها يف الوقت 
يفضي إىل تداعيات والحظ القضاة يف معتكف نورمربغ أن عدم محاية الشهود محاية فعالة قد-٦٤

م خالل احملاكمة، كأن يعدلوا عن رغبتهم يف اإلدالء بالشهادة أمام  جسيمة على إدالء الشهود بشهادا
ائر االبتدائية لتناول مسائل محاية احملكمة. والحظ القضاة أيضًا أن مثّة طائفة من التدابري املتاحة للدو 

الشهود تشمل التقليل من حاالت التأخري يف االستماع إىل الشهادات الشفوية وتنفيذ تدابري محاية يف 
. فعلى سبيل املثال، أمرت الدائرة االبتدائية السادسة، يف قضية نتاغاندا، املدعي العام )٤٩(قاعة احملكمة

ن ينوي استدعاءهم يف احملاكمة قبل ستة أسابيع من إيداع قائمته النهائية بإيداع قائمة مؤقتة للشهود الذي
.)٥٠(والشهودالضحايالتسهيل عمل قسم 

وأمجع القضاة عمومًا على أنه من املناسب مناقشة هذه املسائل مبزيد من التفصيل بني القضاة -٦٥
الوقت الالزم لضمان محاية الشاهد واملدعي العام وممثلي الدفاع ورئيس قلم احملكمة. والحظ القضاة أن

االت ذات األولوية اليت ينبغي إصالحها يف قسم  والشهود، بيد أنه ميكن للدوائر الضحايايـَُعّد من بني ا
االبتدائية أن تساهم يف تسريع هذه العملية باختاذ تدابري لتعجيل إحالة املدعي العام الشهوَد إىل هذا 

القسم.

-ICC-01/05-01/13-T-8، الوثيقة٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٤وآخرين، حمضر اجللسة املنعقدة يف بيمباقضية )٤٥(
Red-ENG، ٣٤الصفحة . تقييم مقبولية كل بند من بنود األدلة وفقاً مثة ما يوجبإىل أنه ليس ةخلصت الدوائر التمهيدي)٤٦(

يصدر عمًال قرار”وآخرين، بيمبا) من النظام األساسي: الدائرة التمهيدية الثانية، قضية ٤(٦٩للمادة
-ICC-01/05، الوثيقة ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ١١، “(أ) و(ب) من نظام روما األساسي)٧(٦١باملادة

قرار بشأن مقبولية األدلة وغريها من املسائل ”؛ قضية نتاغاندا، الدائرة التمهيدية الثانية، ١٤، الفقرة 01/13-749
.٢٥الفقرة ،ICC-01/04-02/06-308، الوثيقة ٢٠١٤حزيران/يونيو ٩، “اإلجرائية “.والشهودالضحاياوحدة ”باسم سابقاً كان يُعرف )٤٧( بشأن النطاق اإلثبايت جللسة قرار’املعنون تصويب للقرار”الدائرة التمهيدية األوىل، قضية كاتانغا ونغوجولو، )٤٨(

٧٧ي والقاعدة من النظام األساس٦٧) من املادة ٢اعتماد التهم، والنقل االحرتازي والكشف مبوجب الفقرة (
، ICC-01/04-01/07-428-Corrالوثيقة ، ٢٠٠٨نيسان/أبريل ٢٥، ‘“من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

.٦١الفقرة  قرار بشأن طلب االدعاء ”لالطالع على مثال حديث، انظر الدائرة االبتدائية السادسة، قضية نتاغاندا، )٤٩(
.ICC-01/04-02/06-774-Red، الوثيقة ٢٠١٥آب/أغسطس ١٠، “اختاذ تدابري محاية يف قاعة احملكمة ، ‘“أمر بعقد جلسة الستعراض احلال وحتديد موعدبدء احملاكمة’تصويب لألمر املعنون ”قضية نتاغاندا، )٥٠(

(أ).٩، الفقرةICC-01/04-02/06-382-Corr، الوثيقة ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨
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الممارسات المتعلقة بإجراءات االستئنافتغيير - سابعاً 
يف إطار متابعة ما اتُفق عليه معتكف نورمربغ، وكما ورد يف الفقرة الثانية فيما سبق، بذلت شعبة -٦٦

يف سوابقها االستئناف جهودًا حثيثة لتعزيز فعالية اإلجراءات، وال سيما بتغيري ما درجت عليه الشعبة
ني إجراءات االستئناف مل يكن من ضمن املواضيع اليت نوِقشت يف القضائية على الرغم من أن حتس

معتكف نورمربغ بسبب ضيق الوقت.
، أصدرت دائرة االستئناف قرارًا اختذت مبوجبه تدابري هامة لتقليل ٢٠١٥متوز/يوليو ٣١ويف -٦٧

ا فيما يتعلق مبشاركة  يف دعاوى االستئناف الضحاياحاالت التأخري يف اإلجراءات وتعزيز فعالية إجراءا
الضحايا. وحادت دائرة االستئناف عن ممارستها السابقة اليت كانت تقضي بأن يطلب )٥١(التمهيدي

جًا تـَُعّد فيه دعوى االستئناف  اإلذن من أجل املشاركة يف استئناف متهيدي. واعتمدت الدائرة 
أو االبتدائية. ولذا جيوز للضحايا الذين أذنت لإلجراءات الـُمقامة أمام الدائرة التمهيديةالتمهيدي امتداداً 

هلم الدائرة املعنية باملشاركة يف اإلجراءات أن يشاركوا يف دعوى االستئناف التمهيدي اليت أفضت إىل هذا 
الضحايا مصاحلاالستئناف، فإذا مل يكن للمسائل النامجة عن دعوى االستئناف التمهيدي تأثري يف 

اركتهم غري مالئمة لسبب آخر، جاز لدائرة االستئناف إصدار أمر يف هذا ، أو إذا كانت مشالشخصية
.)٥٢(الصدد

وتقّلل هذه املبادرة إىل حد كبري من التدابري اإلجرائية يف دعاوى االستئناف هذه وتتيح لدائرة -٦٨
على االستئناف االنتقال بسرعة إىل الفصل يف جوهرها. ففي إطار النظام السابق مثًال، كان يتعني 

الضحية الراغب يف املشاركة يف دعوى استئناف أن يقّدم طلبًا بذلك وبعد ذلك ُتصِدر دائرة االستئناف 
أمرًا حتّدد فيه مهلة لتقدمي أجوبة بشأن الطلب. ّمث يودع الطرفان جوابيهما، وإثر االطالع عليهما تصدر 

حية باملشاركة يف اإلجراءات، يقّدم دائرة االستئناف قرارًا بقبول الطلب أو برفضه. وعندما يؤذن للض
إفاداته بشأن دعوى االستئناف التمهيدي. ويعين استبدال هذا اإلجراء املطّول بإجراء تكون فيه مشاركة 
الضحية املأذون له باملشاركة يف اإلجراءات التمهيدية أو االبتدائية اليت تفضي إىل االستئناف التمهيدي 

ملشارك إالَّ أن يُودِع جوابه على الوثيقة الداعمة لالستئناف يف غضون تلقائيًة، إذ ليس على الضحية ا
من الئحة احملكمة.٦٥و٦٤املهلة احملددة يف البندين

تعديل اإلطار القانوني- ثامناً 
٢٠١٤فيما سبق، رّكز فريق الدروس املستفادة يف تقاريره الصادرة عام ٦و٢كما بـُنيِّ يف الفقرتني -٦٩

لفعالية من خالل التغيري املستند إىل املمارسة وتنسيقها وتطور قضاء احملكمة، وحتسني أساليب على تعزيز ا
العمل.

وفضًال عن ذلك، ناقش القضاة يف معتكف نورمربغ بعض التعديالت اليت أُدِخلت على اإلطار -٧٠
القانوين للمحكمة بغية اإلسهام يف تدبر اإلجراءات تدبراً سديداً.

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٦٥القاعدة-ألف
العدل، فيما تتعّلق بإقامةاملخلةاجلرميةمن نظام روما األساسي باألفعال٧٠تتعّلق املادة-٧١

بشأن هذه األفعال لتحقيق واملالحقة واحملاكمةمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات با١٦٥القاعدة
بيمبايف قضية ٧٠اجلرمية. وتنظر الدائرة االبتدائية السابعة حاليًا يف أفعال جرمية تندرج ضمن املادة

وآخرين.

القرار بشأن الطلب باإلقرار حبق الضحايا املأذون هلم باملشاركة يف ’أسباب ”قضية غباغبو وبلي غودي، )٥١(
اإلجراءات يف املشاركة تلقائيًا يف أي دعوى استئناف متهيدي نامجة عن القضية أو احتياطًا الطلب باملشاركة يف

-ICC-02/11-01/15-134(غباغبودعوى االستئناف التمهيدي طعنًا يف القرار التاسع بشأن احتجاز السيد لوران 
Red3“‘( ،الوثيقة ٢٠١٥متوز/يوليو ٣١ ،ICC-02/11-01/15-172. .١٩إىل١٥، الفقرات ICC-02/11-01/15-172الوثيقة )٥٢(
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نظرًا لعدد القضاة احملدود نسبيًا الذي قد يتعذر بسببه ضمان وجود عدد كاٍف منهم إلجراء -٧٢
، ٢٠١٥كمة، أُرِسل إىل اللجنة االستشارية، يف متوز/يوليو احملاكمات احلالية وتلك املقرر عقدها أمام احمل

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ويقرتح هذا النص تقليل عدد ١٦٥مقرتح بشأن تعديل القاعدة
يف املرحلتني التمهيدية واالبتدائية ومرحلة ٧٠القضاة املكلفني بالنظر يف اجلرائم املنصوص عليها يف املادة

.)٥٣(ئناف. وتدرس اللجنة حالياً هذا املقرتح وفقاً لإلجراء املبنيَّ يف خارطة الطريقاالست
تعديل الئحة المحكمة-باء
نوِقشت يف معتكف نورمربغ فكرة أخرى تتعّلق بالبحث يف سبل تقصري املدة الالزمة للدائرة -٧٣

وُعنيِّ خالل املعتكف قاضي ُكلِّف من نظام روما األساسي.٧٤االبتدائية الختاذ قرارها عمًال باملادة
بتنسيق وضع مقرتح يف هذا الشأن. وينظر فريق الدروس املستفادة يف مشروع هذا املقرتح حالياً .

الخاتمة والتدابير الالحقة- تاسعاً 
موعة املتبقيةانصب اهتمام فريق الدروس املستفادة يف بداية األمر على املسائل -٧٤ اليت تندرج ضمن ا

موعتني )٥٤(‘باء’ ‘. جيم’و‘ ألف’، لكن تبنيَّ أن لتلك املسائل صلة وثيقة باملسائل املندرجة ضمن ا
موعات ٢٠١٥ولذا، نظر فريق الدروس املستفادة يف عام  ‘ ألف’يف كافة املسائل املتبقية يف إطار ا

ا دائرة االستئناف وتدخل يف نطاق من خارطة الطريق، ويف بعض املبا‘ جيم’و‘ باء’و درات اليت اختذ
موعة  موعتني ‘. هاء’ا الوارد يف خارطة الطريق ‘ هاء’و‘ جيم’وجتاوز فريق الدروس املستفادة نطاق ا

موعتني  وشدَّد على ‘ دال’و‘ باء’بصيغتها احلالية، فأضاف إليهما مسائل أخرى مرتابطة ومشرتكة من ا
ات يكون هلا وقع حقيقي على اإلجراءات برّمتها. ومل يقتصر فريق الدروس املستفادة وجوب إجراء حتسين

يف عمله على تدارس التعديالت املقرتحة على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، بل رّكز على حلول 
.)٥٥(مستمدة من واقع املمارسة العملية ملعاجلة املشكالت اليت تعوق فعالية احملكمة

ذا التقرير جهود منّسقة وملموسة، فقد أتاح معتكف نورمربغ لكل وبُذِ -٧٥ لت يف الفرتة املشمولة 
م ومراسهم.  القضاة فرصة فريدة للتباحث بصورة شاملة يف سبل تسريع العملية اجلنائية واملسامهة خبربا

تمادها، وال سيما يف وكما بيّننا طوال هذا التقرير، أفضى معتكف نورمربغ إىل حتديد أفضل املمارسات واع
املرحلة التمهيدية، كما أتاح متييز اجلوانب اليت ميكن حتسينها يف املستقبل لتعزيز الفعالية يف مرحلة احملاكمة 

النظم وإضفاء التناسق على املمارسات اخلاصة من إنشاء فرق عاملة معنية بتوحيدأيضاً خصوصاً. ويُرمى
ق إىل ضمان استمرار الرتكيز على املسائل األساسية اليت من وأساليب صياغة الوثائالضحايابطلبات 

موعات  ا أن تعّزز الفعالية يف املسائل املتناولة يف إطار ا وُرحِّب ‘. هاء’و‘ جيم’و‘ باء’و‘ ألف’شأ
على وجه اخلصوص بإضفاء التناسق على املمارسات املتبعة يف الشعبة التمهيدية وتدوينها يف دليل مرن 

طالع عليه.أُتيح اال
على ٢٠١٥وفضًال عن التقّدم احملرز واملبّني يف هذا التقرير، عكف فريق الدروس املستفادة عام -٧٦

موعة  فيما سبق، ينظر الفريق العامل املعين ٤٩وكما ورد يف الفقرة ‘. دال’النظر يف املسائل املدرجة يف ا
من أجل املشاركة يف اإلجراءات طلباتالضحايابإضفاء التناسق على املمارسات املتعّلقة بطرائق تقدمي 

موعة  من أجل املشاركة، الذي الضحايا): الطلبات اليت يقدمها ١‘ (دال’حاليًا يف التقرير املتعلق با
موعة ٢٠١٥/أغسطس آب٢٥يفصدر ) بشأن ٢(‘دال’. وستعّمم هيئة الرئاسة تقريرًا إضافيًا عن ا

رير املذكور الذي يصف خمتلف األنظمة اليت طُبِّقت يف احملكمة . والغرض من التقللضحاياالتمثيل القانوين 
م املستقبلية بغية إضفاء التنسيق على املمارسات يف هذا  إىل يومنا هذا هو مساعدة القضاة يف مناقشا

الصدد.

.٥، الفقرة ICC-ASP/12/37/Add.1انظر الوثيقة )٥٣( .٢٦، الفقرة ICC-ASP/13/28انظر الوثيقة )٥٤( .٢٢و٢١و٧ات الفقر ، ICC-ASP/13/28انظر الوثيقة )٥٥(
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التذييل األول
٢١-١٨، برنامج معتكف قضاة المحكمة الجنائية الدولية، نورمبرغ

حزيران/يونيه
: متكني مجيع القضاة من التفكري معا يف كيفية تعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات التمهيدية الهدف

واالبتدائية، وحتديد أفضل املمارسات والتعديالت احملتملة على اإلطار القانوين بشأن تلك املسائل، 
والدعم املقدم هلا.والتفكري كذلك على كيفية زيادة الوعي اخلارجي باحملكمة

حزيران/يونيه١٨الخميس 
الوصول إىل مطار نورمربغ١٣:٥٠
النقل إىل الفندق١٤:٠٠
الوصول إىل الفندق وإجراءات التسجيل١٤:٣٠
وجبة الغداء يف مطعم الفندق١٥:٣٠- ١٤:٤٥
جوالت بصحبة مرشدين: مركز التوثيق وميدان التجمعات أو املدينة القدمية١٨:٠٠- ١٦:٠٠
حفل االفتتاح والعشاء يف ضيافة عمدة نورمربغ جلميع املشاركني وأعضاء األكادميية وغريهم ١٩:٣٠

من الزوار املرموقني.
: إعادة الرؤية يف اإلجراءات التمهيدية واالبتدائية (مع الرتمجة الفورية)حزيران/يونيه١٩الجمعة 
اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية اجللسة األوىل: املسائل املشرتكة بني ١٠:٣٠-٩:٠٠

(على أساس وثيقة املناقشة اليت عممتها الرئاسة)
اسرتاحة للقهوة١١:٠٠- ١٠:٣٠
استئناف اجللسة األوىل بشأن املرحلة التمهيدية ١٣:٠٠- ١١:٠٠
٦٠٠جولة يف املتحف التذكاري حملاكمات نورمربغ يف مبىن قاعة احملاكمة رقم ١٣:٣٠- ١٣:٠٠
حفل غداء (يشمل كلمة مقتضبة يلقيها السفري بريند بوركهارت (املدير املؤسس) ١٥:٠٠- ١٣:٣٠

حول أهداف األكادميية الدولية ملبادئ نورمربغ)
اجللسة الثانية: املرحلة االبتدائية (على أساس وثيقة املناقشة اليت عممتها الرئاسة)١٦:٣٠- ١٥:٠٠
اسرتاحة للقهوة١٧:٠٠- ١٦:٣٠
استئناف اجللسة الثانية بشأن املرحلة االبتدائية ١٨:٣٠- ١٧:٠٠
وجبة العشاء (للقضاة فقط)١٩:٣٠

(دون ترمجة فورية)حزيران/يونيه ٢٠السبت، 
اجللسة الثالثة: تنظيم طرق عمل موظفي الدعم القانوين (على أساس وثيقة املناقشة ١٠:٣٠–٩:٠٠

اليت عممتها الرئاسة)
للقهوةاسرتاحة ١١:٠٠- ١٠:٣٠
استئناف اجللسة الثالثة بشأن تنظيم وطرق عمل موظفي الدعم القانوين ١٣:٠٠- ١١:٠٠
وجبة الغداء١٤:٣٠- ١٣:٠٠
اجللسة الرابعة: دور القضاة يف إنشاء حمكمة جنائية دولية أكثر فعالية: التطلع إىل ١٧:٠٠- ١٤:٣٠

رض يقدمه أداما ديانغ (املستشار اخلاص املستقبل (على أساس وثيقة املناقشة اليت عممتها الرئاسة)؛ ع
لألمني العام لألمم املتحدة املعين مبنع اإلبادة اجلماعية)

اسرتاحة للقهوة١٧:٣٠- ١٧:٠٠
اجللسة اخلامسة: االستنتاجات والتوصيات:١٩:٠٠- ١٧:٣٠

(أ) املقرتحات العالجية لألجل القصري والطويل اليت ستساعد يف ضمان إمكانية إجراء 
حماكمات متعددة يف وقت واحد وبأثر فوري.

(ب) املعتكفات والتطوير املهين للقضاة واملوظفني
(ج) تقدمي تقرير من إعداد الفريق القانوين عن اجللسات املتعلقة باإلجراءات القانونية.

حفل عشاء جلميع املشاركني٢٠:٠٠
حزيران/يونيه٢١األحد 

مغادرة املشاركني٠٩:٠٠
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الثانيالتذييل 
٢٠١٥دليل الممارسة في المرحلة التمهيدية، أيلول/سبتمبر 

احملتويات
٥٤..............................................إصدار األمر باالعتقال/األمر باملثول- أوال

٥٤......................٥٨الطبيعة األحادية الطرف لإلجراءات مبوجب املادة -ألف
٥٤..............................................األمر باالعتقال/األمر باملثول-باء

٥٤................................................................املثول ألول مرة -ثانيا
٥٤..................................................توقيت املثول ألول مرة -ألف
٥٤.............................اللغة اليت يفهمها الشخص فهما تاما ويتكلمها -باء

٥٥.......................................احلق يف تقدمي طلب السراح املؤقت -جيم
٥٥................................................تاريخ جلسة اعتماد التهم -دال

٥٥.........................................اإلجراءات املؤدية إىل جلسة اعتماد التهم -ثالثا
٥٥................................استعراض ملف القضية بعد املثول ألول مرة -ألف
٥٥........................من الئحة احملكمة ٢٤املهلة الزمنية للرد مبوجب املادة -باء

٥٦.............................االتصاالت غري الرمسية باألطراف وقلم احملكمة -جيم
٥٦.................................................املسائل املتعلقة بالضحايا -دال
٥٦.....................................................اجللسات التحضريية -هاء

٥٦.................................الكشف عن األدلة وإحالتها إىل الدائرة التمهيدية -رابعا
٥٦.........................................الكشف عن األدلة بني األطراف -ألف
٥٧..........................االستثناء من الكشف عن طريق حجب املعلومات -باء

٥٧.....................نطاق إحالة األدلة املكشوف عنها إىل الدائرة التمهيدية -جيم
٥٧......................................................................التهم -خامسا

٥٧.................................................استناد التهم إىل الوقائع -ألف
٥٨.........................التمييز بني التهم وبيانات املدعي العام لتأكيد التهم -باء

٥٩..........................................................جلسة اعتماد التهم - سادسا
٥٩.................................عرض األدلة ألغراض جلسة اعتماد التهم -ألف
٥٩................................األدلة املقدمة مباشرة يف جلسة اعتماد التهم -باء

٥٩...........االعرتاضات اإلجرائية على اإلجراءات السابقة جللسة اعتماد التهم -جيم
٦٠.................................................سري جلسة اعتماد التهم -دال

٦٠.............................................................قرار اعتماد التهم -سابعا
الفرق التمييزي بني التهم املعتمدة واألساس املنطقي الذي تستند إليه الدائرة -ألف

ا  ٦٠...........................................التمهيدية يف دعم استنتاجا
٦١..................................................هيكل قرار اعتماد التهم -باء

٦٢.............................................التهم البديلة والتهم الرتاكمية -جيم
٦٢.............................إحالة القضية من الدائرة التمهيدية إىل الدائرة االبتدائية - ثامنا

٦٢...استمرار العمل "بالنظم" املعتمدة أثناء املرحلة التمهيدية يف املرحلة االبتدائية -ألف
٦٣.................................امللف الذي تتم إحالته إىل الدائرة االبتدائية -باء
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أسباب إعداد دليل الممارسة في المرحلة التمهيدية
القضاة مارك بريين دي -هذا الدليل هو نتاج املناقشات اليت جرت بني قضاة الشعبة التمهيدية 

منذ - ميب ميندوا، وبيرت كوفاتش، وتشانغ هو تشونغ وأنا شخصيا - بريشامبو، وأنطوان كيسيا
دف إجياد حلول للتحديات اليت واجهت احملكمة يف السنوات األوىل وتعزيز ٢٠١٥نيسان/أبريل 

سنوات من العمل، اتضح أن ال بد من ١٠اخلربة املكتسبة حىت اآلن. ويف الواقع، بعد أكثر من 
التفكري يف بعض األحيان املمارسة املتضاربة أحيانا يف خمتلف الدوائر التمهيدية، وتدوين ما مت حتديده 

من أفضل املمارسات اليت ينبغي اتباعها يف اإلجراءات التمهيدية.
لدليل يف املقام األول إىل قضاة املرحلة التمهيدية أنفسهم، يف حني أن مسائل معينة هلا ويتوجه هذا ا

م قضاة الشعبة االبتدائية. ويتضمن الدليل أيضا ما  أمهيتها يف املرحلة االبتدائية للقضية، وبالتايل فهي 
هلدف النهائي من هذا يتوقعه قضاة املرحلة التمهيدية من املدعي العام وحمامي الدفاع. ولذلك فإن ا

الدليل هو املسامهة بشكل عام يف فعالية وكفاءة اإلجراءات أمام احملكمة.
وقد ُعرض هذا الدليل على مجيع قضاة احملكمة ووزع عليهم قبل معتكف القضاة يف نورمربغ بأملانيا يف 

يل بعد مناقشته . وأثناء املعتكف، وافق القضاة عل الدل٢٠١٥حزيران/يونيه ٢١إىل ١٨الفرتة من 
وأوصوا بنشره يف أقرب وقت ممكن.

وال داعي للقول أن هذا الدليل وثيقة حية. فسيتم حتديثه وتوحيده وتعديله حسبما تربره التطورات ذات 
الصلة، وبالتايل سيجتمع قضاة الشعبة التمهيدية بانتظام ملناقشة احلاجة إىل أي حتديث من هذا 

األول باملسائل اليت ختص شروط طلبات الضحايا باملشاركة يف اإلجراءات القبيل. وسيتعلق التحديث 
وطرائق قبوهلا، اليت يعمل قضاة الشعبة حاليا على حتديدها إىل جانب باقي قضاة احملكمة.

وإين أتوجه بالشكر للزمالء يف الشعبة التمهيدية الذين أتشرف برئاستهم وملوظفي الشعبة على 
داد هذا الدليل.مسامهتهم القيمة يف إع

كونو تارفوسري
رئيس الشعبة التمهيدية
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إصدار األمر باالعتقال/األمر بالمثول-أوال
٥٨الطبيعة األحادية الطرف لإلجراءات بموجب المادة - ألف

من النظام األساسي وقرار الدائرة ٥٨يتم تقدمي وإصدار طلبات املدعي العام مبوجب املادة - ١
طرف واحد. وحىت إذا كانت اإلجراءات علنية (وهو مع ذلك أمر غري مستحسن)، فإن التمهيدية من 

الشخص املراد اعتقاله أو مثوله ال ميلك احلق يف تقدمي مذكرات بشأن جوهر تلك الطلبات.
األمر باالعتقال/األمر بالمثول- باء

فيها األمر باعتقال الشخص جيب إصدار األمر باالعتقال/األمر باملثول كوثيقة واحدة موجزة يرد - ٢
أو أمره باملثول أمام احملكمة يف تاريخ وموعد حمددين، على التوايل. وينظم حمتوى هذه الوثيقة باملادة 

ا تتضمن ما يلي: (أ) اسم الشخص وأية معلومات ٣(٥٨ ) من النظام األساسي، اليت تنص على أ
ويته؛ (ب) اإلشارة احملددة إىل اجلر  ائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اليت يطلب أخرى ذات صلة 

ا تشكل تلك اجلرائم. وتكون أي  من أجلها اعتقال الشخص؛ (ج) بيان موجز بالوقائع املدعى أ
مناقشة مفصلة لألدلة أو حتليل للمسائل القانونية أمرا سابقا ألوانه يف هذه املرحلة وجيب تفاديه.

م إحدى لغيت العمل باحملكمة (اإلنكليزية أو الفرنسية)، وإذا كان من املفرتض أن الشخص يتكل- ٣
و/أو كانت لغة الدولة اليت يوجد الشخص على أراضيها إحدى هاتني اللغتني، حسب االقتضاء 

،يفضل أن يصدر األمر باالعتقال/األمر باملثول مباشرة بتلك اللغة.
ع املدعي العام، بإحالة طلب اعتقال وبناء على األمر باالعتقال، يقوم قلم احملكمة، بالتشاور م- ٤

من النظام األساسي إىل الدولة اليت يوجد الشخص على ٩١و ٨٩الشخص وتسليمه مبوجب املادتني 
أراضيها. ووفقا للتعليمات الصادرة مؤخرا عن قضاة الشعبة التمهيدية، فكلما وردت على احملكمة أو 

ا معلومات عن سفر شخص طليق خاضع ألمر باالعتقال إىل أراضي إحدى الدولة أحد أجهز
األطراف، سواء كان السفر مقررا أو جاريا، حييل قلم احملكمة إىل الدولة الطرف املعنية طلبا باعتقال أو 
تسليم الشخص، ويف حالة تقدمي مثل هذا الطلب يف وقت سابق، حييل مذكرة شفوية تذكِّر الدولة 

ل ذلك الشخص وتسليمه. ويف حالة ما إذا كان من املتوقع أن بالتزامها بالتعاون مع احملكمة على اعتقا
يسافر الشخص الطليق إىل أراضي دولة غري طرف، يطلب قلم احملكمة تعاون تلك الدولة يف اعتقال 
وتسليم ذلك الشخص، مع إبالغها أو تذكريها بأنه جيوز هلا أن تقرر تقدمي املساعدة للمحكمة وفقا 

ظام األساسي فيما يتعلق باعتقال وتسليم ذلك الشخص، أو مع تذكري ) (أ) من الن٥(٨٧للمادة 
تلك الدولة بأي التزام ناشئ عن أي قرار من قرارات جملس األمن بإحالة القضية إىل املدعي العام إذا 

ُفرض التزام من هذا القبيل.
المثول ألول مرة-ثانيا
توقيت المثول ألول مرة- ألف

) من القواعد اإلجرائية، جيب عادة ١(١٢١النظام األساسي والقاعدة ) من١(٦٠وفقا للمادة - ٥
ساعة بعد وصوله إىل ٩٦إىل ٤٨أن ميثل الشخص أمام الدائرة أو القاضي املنفرد يف غضون ما بني 

مقر احملكمة عند تسليمه، أو يف التاريخ املبني يف األمر باملثول.
يتكلمهااللغة التي يفهمها الشخص فهما تاما و - باء

) (أ) من النظام األساسي، يتمتع الشخص اليت تتم ضده االجراءات احلق ١(٦٧مبوجب املادة - ٦
يف أن يبَلغ بطبيعة التهمة املوجهة إليه وسببها وحمتواها بلغة يفهمها فهما تاما ويتكلمها.

ناء مثول الشخص وحىت إذا مل تثر األطراف هذه املسألة، ينبغي للدائرة التمهيدية أن تتحقق أث- ٧
ألول مرة من أنه يفهم لغة العمل فهما تاما ويتكلمها، أو أن حتدد اللغة األخرى اليت يفهمها فهما 
تاما ويتكلمها. يف حاالت اخلالف، ميكن طلب تقرير من قلم احملكمة. ومن الضروري الزيادة يف 

العملية.توضيح معىن عبارة "يفهمها فهما تاما ويتكلمها" على مستوى املمارسة
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الحق في تقديم طلب السراح المؤقت- جيم
) من النظام األساسي صراحة على أن أثناء مثول الشخص ألول مرة، جيب ١(٦٠تنص املادة - ٨

أن تكون الدائرة التمهيدية مقتنعة بأنه أُبلغ حبقه يف تقدمي طلب للحصول على السراح املؤقت يف 
انتظار حماكمته.

ذا احلق على وجه التحديد. وهذا أمر مهم ألن وجيب على - ٩ الدائرة التمهيدية إبالغ الشخص 
االستعراض الدوري لالحتجاز ال يبدأ إال بعد أن يقدم الدفاع طلبه األول للحصول على السراح 

ا  ) تبدأ من وقت ٢(١١٨يوما مبوجب املادة ١٢٠املؤقت (أي أن الفرتة الزمنية القصوى اليت مد
دائرة بشأن أي طلب من هذا القبيل). وجيب البت يف طلبات السراح املؤقت على سبيل قرار ال

ا يف غضون  يوما يف العادة.٣٠االستعجال واختاذ قرار بشأ
تاريخ جلسة اعتماد التهم- دال

) من القواعد اإلجرائية، حتدد الدائرة التمهيدية تاريخ جلسة اعتماد التهم ١(١٢١وفقا للقاعدة -١٠
ثناء مثول الشخص ألول مرة. وينبغي أن يكون التاريخ املستهدف النموذجي جللسة اعتماد التهم ما أ

أشهر بعد املثول ألول مرة. وينبغي بذل اجلهود لتقليص معدل الوقت الذي مير بني املثول ٦و ٤بني 
ألول مرة وبدء جلسة اعتماد التهم.

حدة. وعلى وجه اخلصوص، جيب مراعاة أن يف غري أن ذلك يتوقف على ظروف كل حالة على -١١
بعض األحيان، قد يلزم وقت أطول لضمان أن اإلجراءات التمهيدية تنفذ واليتها بالكامل يف اهليكل 
اإلجرائي للمحكمة. كما حيدث عادة أن يتم اعتقال الشخص وتسليمه إىل احملكمة بعد مرور وقت 

إحياء قضية تكون جممدة لفرتة طويلة. ويف هذه طويل عن صدور األمر باالعتقال، مما يؤدي إىل
الظروف، ينبغي النظر يف منح املدعي العام مزيدا من الوقت إلعداد القضية بشكل صحيح. واحلق أن 
يف ظروف معينة، ميكن أن تكون ملنح وقت أطول لتقوم األطراف بإعداد جلسة اعتماد التهم نتيجة 

ألن من شأنه أن ينحى إىل جتنب تأجيل جلسة اعتماد التهم غري بديهية تتمثل يف تسريع اإلجراءات،
وتفادي غري ذلك من العقبات يف املرحلة التمهيدية واملشاكل يف املرحلة األوىل من احملاكمة.

ويف هذا السياق، ينبغي للدائرة التمهيدية مراعاة أن على حنو ما سلمت به املدعية العامة -١٢
ياسة أن تكون القضايا اليت يعرضها املدعي العام يف جلسة اعتماد نفسها، من املستصوب كمسألة س

التهم جاهزة للمحاكمة قدر اإلمكان. وسيتيح ذلك بدء احملاكمة، عند االقتضاء، يف غضون فرتة 
قصرية من الزمن بعد اعتماد التهم. ولذلك، ينبغي للدائرة التمهيدية أن تضع يف االعتبار عند حتديد 

د التهم أن من األفضل حقا أن يقوم املدعي العام قبل عملية االعتماد قدر املستطاع تاريخ جلسة اعتما
ا ضرورية. ويف الوقت نفسه، يتعني على الدائرة أن تضع يف اعتبارها أن  بأنشطة التحقيق اليت يرى أ

املدعي دائرة االستئناف، متشيا مع النظام الذي أقامته الصكوك القانونية للمحكمة، رأت أن حتقيقات
العام ميكن أن تتواصل بعد جلسة اعتماد التهم، وقررت أن الذهاب إىل أن حتقيقات املدعي العام 

ايتها، إذا مل تطرأ ظروف استثنائية، قبل جلسة اعتماد التهم يشكِّل خطًأ يف القانون. جيب أن تبلغ 
اإلجراءات المؤدية إلى جلسة اعتماد التهم-ثالثا
القضية بعد المثول ألول مرةاستعراض ملف - ألف

اعتبارا من حلظة املثول ألول مرة على أقصى تقدير، يكتسب الدفاع مجيع احلقوق اإلجرائية -١٣
ويصبح طرفا يف الدعوى القائمة من طرف واحد إىل ذلك احلني. وهلذا السبب، ينبغي للدائرة 

ن الوثائق، وكحد أدىن ودون التمهيدية أن تستعرض ملف القضية وتتيح للدفاع أكرب عدد ممكن م
من النظام األساسي ٥٨اإلخالل بالتدابري الوقائية الالزمة، مذكرة املدعي العام املقدمة مبوجب املادة 

وكل الوثائق املصاحبة هلا.
من الئحة المحكمة٢٤المهلة الزمنية للرد بموجب المادة - باء

(ب) من الئحة ٣٤ما لتقدمي الردود (انظر البند يو ٢١ال تتوافق املهلة الزمنية العامة البالغة -١٤
احملكمة) مع سرعة وترية اإلجراءات التمهيدية. وتفاديا للتأخري واستباقا للحاجة إىل إصدار العديد من 
األوامر اإلجرائية لتقصري املهلة العامة، ينبغي للدائرة التمهيدية أن تأمر، طيلة كافة اإلجراءات املؤدية 

د التهم، بأن تقدم الردود يف غضون مخسة أيام أو يف فرتة قصرية مناسبة أخرى. وتنبع إىل جلسة اعتما
.٣٤سلطة إصدار أمر من هذا القبيل من مقدمة البند 
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االتصاالت غير الرسمية باألطراف وقلم المحكمة- جيم
خالل من أجل تبسيط اإلجراءات، من املمكن معاجلة بعض األمور البسيطة أو اجلانبية من -١٥

االتصال بالربيد االلكرتوين للحد من احلاجة إىل املذكرات واألوامر اخلطية. وميكن يف كثري من األحيان 
ذه الطريقة يف تباين حدود الوقت وعدد الصفحات أو اإلذن بالرد، وجيوز حينئذ لألطراف أن  البت 

وين. وباملثل، ميكن إصدار األوامر إىل تشري يف املذكرات اليت تقوم بإيداعها إىل املراسلة بالربيد اإللكرت 
قلم احملكمة بانتظام عن طريق الربيد اإللكرتوين، مثل أوامر إعادة إدراج الوثائق يف ملفات القضايا أو 

تقدمي تقارير عن قضايا معينة.
بيد أنه ينبغي للدائرة أن تتأكد من إجناز أي إجراءات قضائية جوهرية بالربيد اإللكرتوين وأن -١٦

أمر بتقدمي مذكرات رمسية يف مثل هذه احلاالت.ت
المسائل المتعلقة بالضحايا- دال

، اتفق القضاة على إنشاء ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢١إىل ١٨يف الفرتة من يف معتكف نورمربغ-١٧
فريق عامل للسعي إىل مواءمة املمارسات على نطاق مجيع اإلجراءات املتعلقة بشروط طلبات الضحايا 
للمشاركة يف احملاكمة وإجراءات قبوهلا. وسيتم حتديث هذا الدليل بشأن هذه املسائل يف ضوء نتائج 

يق العامل.أعمال الفر 
الجلسات التحضيرية- هاء

جيب على الدوائر التمهيدية االستفادة الكاملة من إمكانية عقد جلسات حتضريية مع األطراف. -١٨
وميكن إصدار األوامر وتقدمي اإليضاحات الشفوية املتعلقة بسري اإلجراءات إىل األطراف خالل تلك 

عناء القرارات اخلطية. وميكن أيضا أن يتم استالم اجللسات التحضريية للزيادة يف الكفاءة وتفادي
ا أثناء اجللسات التحضريية. الطلبات اإلجرائية من األطراف ومناقشتها واختاذ القرارات بشأ

الكشف عن األدلة وإحالتها إلى الدائرة التمهيدية-رابعا
الكشف عن األدلة بين األطراف - ألف

األطراف من خالل قلم احملكمة وفقا لربوتوكول احملكمة اإللكرتونية يتم الكشف عن األدلة بني -١٩
اليت أنشئت هلذا الغرض. وإىل أن يتم تدوين بروتوكول احملكمة اإللكرتونية بطريقة أو بأخرى، جيب أن 

توضع النسخة احلالية منه ملف القضية يف أقرب وقت ممكن بعد املثول ألول مرة.
أن يكشف للدفاع "يف أقرب وقت ممكن" وباستمرار مجيع األدلة اليت وجيب على املدعي العام -٢٠

ا تثبت براءة الشخص أو متيل إىل ذلك، أو اليت ختفف من  يف حوزته أو اليت يسيطر عليها أو يعتقد أ
) من النظام ٢(٦٧جسامة ذنب الشخص حيتمل أن تؤثر على مصداقية أدلة االدعاء (انظر املادة 

من الئحة احملكمة).٧٧هلا أمهية جوهرية إلعداد الدفاع (انظر املادة األساسي)، أو اليت
وفيما يتعلق بأدلة اإلدانة، فإن للمدعي العام االختيار يف الكشف للدفاع عما يرى أن له ما يربر  -٢١

أي - ) ٣(١٢١كشفه. وخيضع كشف املدعي العام عن أدلة اإلدانة للمهلة النهائية احملددة يف املادة 
١٥أي - ) ٥(١٢١ويف حالة ظهور أدلة جديدة، يف املادة -يوما قبل جلسة اعتماد التهم ٣٠

يوما قبل جلسة اعتماد التهم.
وباملثل، جيوز للدفاع أن يكشف للمدعي العام (وأن يستند إىل جلسة اعتماد التهم) عما يرى -٢٢

هلة الزمنية لكشف الدفاع عما يريد أن من الضروري الكشف عنه يف ضوء اسرتاتيجيته اخلاصة. وترد امل
).٦(١٢١يف املادة 

وال ميكن فرض تقدمي أي "رسم بياين حتليلي معمق" لألدلة اليت مت كشفها أو ما شابه ذلك على -٢٣
أي طرف من األطراف.

يب بالدفاع أن يستفيد استفادة كاملة من إجراءات الكشف يف املرحلة -٢٤ وينبغي للدائرة أن 
ية لتمكينه من اإلعداد الكايف للمرحلتني التمهيدية واالبتدائية كلتيهما. ويف هذا الصدد، ميكن التمهيد

) ١(٦٧) (ب) و ١(٦٧أيضا إنذار الدفاع بأنه، رهنا بالبت يف احلقوق املنصوص عليها يف املادتني 
لة االبتدائية مبحام (د) من النظام األساسي، إذا مت استبدال حمامي الدفاع الذي ميثل الشخص يف املرح
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جديد يف املرحلة االبتدائية، فإن احملامي اجلديد يظل خاضعا للجدول الزمين الصارم احملدد لبدء 
احملاكمة. 

االستثناء من الكشف عن طريق حجب المعلومات- باء
) من الالئحة، جيوز للمدعي العام أن حيجب معلومات ٤(٨١) و ٢(٨١مبوجب املادتني -٢٥

األدلة اليت يتم كشفها للدفاع. ووفقا للممارسة اليت جرت عليها الدوائر االبتدائية، وعلى تتضمنها 
األقل بالنسبة لبعض الفئات القياسية من املعلومات (إن مل يكن جلميع أنواع املعلومات)، ميكن تنفيذ 

إذا اعرتض احلجب دون احلاجة للحصول على إذن مسبق من الدائرة، اليت ال تنظر يف املسألة إال 
عليها الدفاع. ويف هذه احلالة، يقع عبء اإلثبات لتربير احلجب موضوع االعرتاض على املدعي العام. 
ولكل حجب يتم القيام به، على املدعي العام أن يذكر الفئة اليت يندرج فيها بكتابة رمزها يف خانة 

احلجب، ما مل يكن ذكر الفئة يتعارض مع الغرض من احلجب.
على املدعي العام أن حيصل على إذن خاص بناء على طلب مربر حلجب هوية شاهد وجيب -٢٦

) من ٤(٨١من الشهود (أي عدم ذكر امسه) يف املرحلة التمهيدية من اإلجراءات مبوجب املادة 
القواعد اإلجرائية. وينطبق ذلك أيضا على عدم الكشف عن صنف كامل من األدلة من جانب 

الغ الدفاع بوجوده.املدعي العام مع عدم إب
نطاق إحالة األدلة المكشوف عنها إلى الدائرة التمهيدية- جيم

) (ج) من القواعد اإلجرائية، تتم إحالة مجيع األدلة اليت يتم كشفها بني ٢(١٢١وفقا للقاعدة -٢٧
أنه األطراف "ألغراض جلسة اعتماد التهم" إىل الدائرة التمهيدية. وينبغي أن يفهم هذا األمر على 

يشمل مجيع األدلة اليت يتم كشفها بني األطراف أثناء اإلجراءات التمهيدية، أي بني مثول الشخص 
ألول مرة (أو حىت قبله، يف ظروف معينة) وصدور القرار باعتماد التهم.

بالتزامن مع Ringtailوجيب أن تتم إحالة األدلة إىل الدائرة التمهيدية، عن طريق برنامج -٢٨
الكشف عن تلك األدلة. وتشكل األدلة اليت حتال إىل الدائرة التمهيدية جزءا من ملف القضية، بغض 

اية املطاف يف قوائم األدلة اخلاصة باألطراف وفقا للمادتني  ) و ٣(١٢١النظر عن إدراجها يف 
) من القواعد اإلجرائية.٦(١٢١
بشأن اعتماد التهم، ال تنظر الدائرة التمهيدية إال يف أصناف ومع ذلك، ومن أجل اختاذ قرار -٢٩

األدلة اليت أدرجت يف قوائم األدلة اخلاصة باألطراف ألغراض جلسة اعتماد التهم. ويظل قرار حتديد 
نوع وكمية األدلة اليت تدرج يف قائمة كل طرف رهنا بتقديره.

قرار اعتماد التهم على األصناف األخرى من وال ميكن للدائرة التمهيدية االعتماد يف اختاذ -٣٠
األدلة اليت حتال إليها دون أن تدرج يف قوائم األدلة إال إذا أتيحت لألطراف فرصة لتقدمي طلب وجيه 

يتعلق بتلك األصناف األخرى من األدلة.
التهم-خامسا

استناد التهم إلى الوقائع- ألف
تهم إىل الوقائع ليشمل أكثر مما صدر بشأنه األمر جيوز للمدعي العام توسيع نطاق استناد ال-٣١

باالعتقال أو األمر باملثول.
ومع ذلك، جيب على الدائرة التمهيدية احلرص على منح الدفاع وقتا كافيا لالستعداد (انظر -٣٢

) (ب) من النظام األساسي، اليت تنص على أن للشخص احلق يف "ما يكفي من الوقت ١(٦٧املادة 
٣٠) من القواعد اإلجرائية تفرتض أن مدة ٣(١٢١ت لتحضري دفاعه"). ولئن كانت املادة والتسهيال

يوما بني تقدمي الوصف التفصيلي للتهم وتأكيدها مدة كافية، فيجوز للدائرة التمهيدية أن تأمر، يف 
ية ضوء الظروف اخلاصة بكل حالة، بأن يتم إبالغ الدفاع عن طريق إخطار رمسي يدرج يف ملف القض

بالعزم على توسيع نطاق استناد التهم إىل الوقائع، لكي ال تواجهه يف آخر حلظة مزاعم غري متوقعة 
ا من قبيل ما مل يكن ميكن التحضري له يف حدود املعقول. وال يشمل هذا اإلخطار املسبق  -بشأ

أكثر، أي وقت إال بيانا موجزا بالوقائع ذات الصلة ال-الذي يتم عن طريق ايداع مذكرة قصرية 
ا والسلوك الكامن وراءها. ويف  ا إىل املشتبه به ومكا ما بارتكا اجلرائم اليت سيوجه املدعي العام 
مجيع احلاالت، يقدَّم وصف تفصيلي للتهم حتدد فيه الوقائع والظروف املادية بشكل مستفيض يف 

وتتوقف الفرتة الزمنية الالزمة لتقدمي يوما من جلسة اعتماد التهم. ٣٠الوثيقة اليت تتضمن التهم قبل 
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أي إخطار مسبق بالتهم قبل جلسة اعتماد التهم على الظروف اخلاصة بكل قضية، مبا يف ذلك القدر 
اإلمجايل من الوقت املتوقع بني مثول الشخص ألول مرة وجلسة اعتماد التهم ومدى التوسيع املقرتح 

عدم تقدمي مثل هذا اإلخطار ضمن اإلطار الزمين الذي لنطاق استناد القضية إىل الوقائع. ومن شأن 
م تتجاوز الوقائع اليت يستند إليها األمر  حتدده الدائرة التمهيدية أن جيعل من غري اجلائز توجيه أية 
باالعتقال أو األمر باملثول يف جلسة اعتماد التهم ذات الصلة، دون املساس جبواز توجيه تلك التهم 

راءات جديدة أو خمتلفة جتري بشكل منفصل.األخرى يف إطار إج
ومن شأن مثل هذا اإلخطار أيضا أن يشكل أساسا لقيام الدائرة التمهيدية يف الوقت املناسب، -٣٣

عن طريق قلم احملكمة، بتقدمي طلب إىل الدولة اليت سلمت الشخص بأن تتنازل عن قاعدة اخلصوصية 
انطبقت (أي إذا مت تسليم الشخص إىل احملكمة)، من النظام األساسي إذا ١٠١مبوجب املادة 

وأساسا كذلك لقبول مشاركة ضحايا اجلرائم املزعومة يف اإلجراءات.
التمييز بين التهم وبيانات المدعي العام لتأكيد التهم- باء

جيب أن ترد تفاصيل التهم اليت يعتزم املدعي العام تقدمي الشخص للمحاكمة من أجلها، واليت -٣٤
) (أ) من النظام األساسي) بشكل واضح ٣(٦١عرضها قبل جلسة اعتماد التهم (انظر املادة يتعني

ومستفيض وقائم بذاته، وجيب أن تشمل مجيع "الوقائع والظروف املادية" ال أكثر (أي الوقائع 
) من النظام األساسي) واليت تكون هي ٢(٧٤والظروف اليت جيب وصفها يف التهم (انظر املادة 

قائع الوحيدة اليت ختضع حلكم قضائي ميتثل ملعيار االثبات املنطبق يف مرحلة اعتماد التهم ويف الو 
احملاكمة، على التوايل) وحتديد خصائصها القانونية.

وجيب أّال يكون هناك أي لبس بني الوقائع اجلوهرية املبينة يف التهم و "الوقائع اجلانبية" (أي -٣٥
ليها املدعي العام كجزء من حججه الداعمة للتهم، واليت تصبح بذلك "أدلة" تلك الوقائع اليت استند إ

من الناحية الوظيفية). وحقا جيوز للمدعي العام تقدمي مذكرات يقرتح فيها سردا لألحداث ذات الصلة 
ني وحتليال للوقائع واألدلة من أجل إقناع الدائرة التمهيدية باعتماد التهم. غري أنه يتعني عدم اخللط ب

التهم واملذكرات الداعمة لتوجيهها. وميكن تضمني هذه املذكرات/احلجج إما يف نفس الوثيقة اليت 
تتضمن التهم أو يف مذكرة منفصلة (تشكل نوعا من "موجز [ما قبل] اعتماد التهم"). وإذا اختار 

جيب أن يظل املدعي العام أن يدرج احلجج يف الوثيقة اليت تتضمن التهم وليس يف مذكرة منفصلة، 
منفصلني بشكل واضح، وجيب أال تدرج أية حواشي تتضمن -"التهم" و "احلجج" - اجلزآن 

إحاالت مرجعية أو إشارات إىل األدلة يف وثيقة التهم.
وجيوز للدائرة التمهيدية أن تصلح العيوب اليت تشوب صياغة التهم إما من تلقاء نفسها أو بناء -٣٦

دار تعليمات إىل املدعي العام ليجري التعديالت الالزمة. وجيوز للدفاع على طلب الدفاع، وذلك بإص
أي االعرتاضات اليت ال تتطرق إىل األسس املوضوعية للتهم -أن يقدم اعرتاضات شكلية على التهم 

) من القواعد ٣(١٢٢بصفتها اعرتاضات إجرائية مبوجب القاعدة - وال تتطلب النظر يف األدلة 
فتتاح جلسة اعتماد التهم على أسسها املوضوعية على أبعد تقدير.اإلجرائية قبل ا

وعلى أي حال، جيب على الدائرة التمهيدية أن تضع يف اعتبارها أن اختاذ قرار بشأن التهم اليت -٣٧
يتم توجيهها وكيفية صياغتها يقع بكامله ضمن مسؤولية املدعي العام. وجيب أن يقتصر تدخل الدائرة 

التهم عن طريق إصدار أمر إىل املدعي العام مبعاجلة أي نقص مت حتديده على ما هو التمهيدية يف 
ا (انظر املادة  ) ١(٦٧ضروري للتأكد من إبالغ املشتبه به بالتفصيل بطبيعة التهمة وسببها ومضمو

(أ) من النظام األساسي). ويتوقف ذلك بالضرورة على الظروف اخلاصة بكل قضية. وعلى وجه 
تتوقف اخلصوصية املطلوبة يف التهم على طبيعة القضية، مبا يف ذلك درجة التورط املباشر اخلصوص،

للمشتبه به يف األفعال اليت تستويف العناصر املادية للجرائم، وال ميكن حتديد أية عتبة خلصوصية التهم 
ه به من التعرف على بصورة جمردة. وجيب على الدائرة التمهيدية التحقق من أن وثيقة التهم متكن املشتب

األحداث التارخيية ذات الصلة باملوضوع والسلوك اإلجرامي املزعوم من أجل الدفاع عن نفسه.
وعند بدء جلسة اعتماد التهم استنادا إىل أسسها املوضوعية، جيب أن تتم تسوية مجيع املسائل -٣٨

عرتاضا إجرائيا على شكل التهم على املتعلقة بشكل التهم أو كماهلا أو وضوحها. وإذا مل يقدم الدفاع ا
) من القواعد اإلجرائية، فال جيوز تقدميه يف مرحلة الحقة، سواء ٣(١٢٢أبعد تقدير مبوجب القاعدة 

يف جلسة اعتماد التهم أو أثناء احملاكمة.
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جلسة اعتماد التهم-سادسا
عرض األدلة ألغراض جلسة اعتماد التهم- ألف

قوائم األدلة اليت يستند إليها كل طرف من األطراف يف جلسة اعتماد التهم يتعني أن تبني -٣٩
) من القواعد اإلجرائية) أصناف األدلة على التوايل يف ترتيب ٦(١٢١) و ٣(١٢١(القاعدتان 

واضح، حسب األرقام املرجعية أو فئات من األدلة على سبيل املثال ( كأن جتّمع البيانات/النصوص 
الوثائق الرمسية حسب املصادر، وما إىل ذلك). ولكي تفي بغرضها، ينبغي أال تعرض حسب الشهود، و 

ا املدعي العام واألدلة املقدمة  قائمة األدلة يف شكل رسم بياين يربط بني الوقائع املزعومة اليت أدىل 
لتأكيدها.

ت املدعي العام ومن املستحسن إدراج حواشي تصنِّف األدلة على الوقائع املزعومة يف مذكرا-٤٠
) من القواعد ٩(١٢١لغرض جلسة اعتماد التهم (ورمبا يف كل مذكرة يقدمها الدفاع مبوجب القاعدة 

. Ringtailاإلجرائية)، ويفضل أن يشمل ذلك وصالت إلكرتونية حتيل إىل برنامج 
كرتونية تربط وال جيوز إدراج أية حاشية يف التهم (سواء كانت إحالة مرجعية داخلية أو وصلة إل-٤١

ا متاما وأن تبني بشكل مستفيض مجيع الوقائع مادية  باألدلة)، ألن التهم جيب أن تكون قائمة بذا
وخصائصها القانونية ال أكثر. وكما ذكر أعاله، فإن كيفية إثبات التهم بأدلة املدعي العام جزء تدخل 

لنظر عما إذا قرر املدعي العام يف إطار "املذكرات" وليست جزءا من "التهم". وينطبق ذلك بغض ا
إدراج مذكراته يف الوثيقة اليت تتضمن التهم أو يف وثيقة منفصلة.

وعلى األطراف أن حتدد أفضل وسيلة إلقناع الدائرة، إذ ال أساس لقيام الدائرة بفرض -٤٢
جيوز أن الطريقة/صيغة معينة على األطراف يف الرتافع يف قضيتها وتقدمي أدلتها. وعلى سبيل املثال،

يفرض على أي طرف من األطراف تقدمي أي "رسم بياين حتليلي معمق" أو ما شابه ذلك لعرض 
األدلة اليت استند إليها ألغراض جلسة اعتماد التهم.

األدلة المقدَّمة مباشرة في جلسة اعتماد التهم- باء
التهم استثنائيا وينبغي أن يكون جيب أن يكون استخدام األدلة املقدمة مباشرة يف جلسة اعتماد -٤٣

موضوع إذن خاص متنحه الدائرة التمهيدية. جيب أن تثبت األطراف مبا يرضي الدائرة أن الشهادة 
الشفوية املقرتحة ال ميكن أن تصح االستعاضة عنها ببيان خطي أو بأدلة وثائقية أخرى.

اد التهماالعتراضات اإلجرائية على اإلجراءات السابقة لجلسة اعتم- جيم
) من القواعد اإلجرائية، جيوز للمدعي العام والدفاع، قبل افتتاح ٣(١٢٢مبوجب القاعدة -٤٤

جلسة اعتماد التهم استنادا إىل األسس املوضوعية، أن "يقدما اعرتاضات أو يدليا مبالحظات بشأن 
مسالة تتعلق حبسن سري اإلجراءات قبل جلسة اعتماد التهم".

أي - أعاله، تقع االعرتاضات الشكلية اليت يقدمها الدفاع على التهم وكما هو موضح -٤٥
ضمن نطاق -االعرتاضات اليت ال تتطرق إىل األسس املوضوعية للتهم وال تتطلب البت يف األدلة 

ا ترتبط باحرتام حق ٣(١٢٢االعرتاضات اإلجرائية مبوجب القاعدة  ) من القواعد اإلجرائية أل
طاره بالتهم على النحو الواجب. وميكن أيضا أن تشمل االعرتاضات اإلجرائية الشخص يف أن يتم إخ

) من القواعد اإلجرائية، على سبيل املثال، اعرتاضات على الوقت املناسب ٣(١٢٢مبوجب القاعدة 
املتاح لألطراف لتقوم بالتحضري جللسة اعتماد التهم أو على وفاء الطرف اآلخر بالتزامات الكشف، مبا 

لك مالءمة حاالت حجب املعلومات.يف ذ
وتصبح القرارات اليت تتخذها الدائرة التمهيدية بشأن االعرتاضات اإلجرائية مبوجب القاعدة -٤٦

) أمرا مقضيا وجيب أيضا أن تعترب عناصر حتضريية للمحاكمة اليت تتلو ذلك. وتبنيَّ األحكام ٣(١٢٢
)، واليت يتم ضمها إىل األسس املوضوعية ٣(١٢٢الصادرة عن الدائرة التمهيدية مبوجب القاعدة 

)، يف منطوق قرار اعتماد التهم، مبا يف ذلك ألغراض اطالع األطراف و ٦(١٢٢عمال بالقاعدة 
الدائرة االبتدائية عليها.
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) من القواعد اإلجرائية، "ال جيوز يف أية مرحلة الحقة إثارة أو تقدمي ٤(١٢٢ووفقا للقاعدة -٤٧
مرة أخرى يف إجراءات اعتماد ٣االعرتاضات واملالحظات اليت أثريت أو قدمت مبوجب الفقرة الفرعية 

(سواء عند اعتماد التهم التهم أو احملاكمة". وميكن القول أن األطراف ُمتنع من القيام يف مراحل الحقة 
أو احملاكمة) بإثارة املسائل اإلجرائية املتعلقة حبسن سري اإلجراءات التمهيدية قبل جلسة اعتماد التهم، 
وكذلك عندما ختتار عدم القيام بذلك قبل افتتاح جلسة البت يف األسس املوضوعية، حني تكون يف 

وضع ميكنها من ذلك. 
سير جلسة اعتماد التهم- دال

ينبغي تشجيع األطراف، حسب االقتضاء، على االستفادة من فرصة تقدمي مذكرات خطية -٤٨
) من القواعد اإلجرائية قبل جلسة اعتماد التهم. ومن ٩(١٢١بشأن الوقائع والقانون وفقا للقاعدة 

موعة الكاملة من حجج األطراف بشأن األسس شأن تقدمي مثل هذه املذكرات اخلطية اليت تعرض ا
املوضوعية للتهم أن متّكن األطراف من الرتكيز يف عروضها الشفوية أثناء اجللسة على املسائل اليت 
تعترب أن هلا أكثر األمهية. ومن أجل تنظيم سري جلسة اعتماد التهم بشكل صحيح، ينبغي للدائرة 

ت مسبقة بأي التمهيدية أن تفكر يف طلب أن تقدم األطراف يف هذه املذكرات اخلطية أيضا إخطارا
ا يف بداية اجللسة عمال بالقاعدة  ) من القواعد ٣(١٢٢اعرتاضات إجرائية أو مالحظات تعتزم إثار

اإلجرائية قبل بدء جلسة البت يف األسس املوضوعية.
وعلى أي حال، عند افتتاح جلسة اعتماد التهم، وبعد تالوة التهم بالصيغة اليت قدمها املدعي -٤٩

اضي الذي يرأس اجللسة األطراف عما إذا كانت هلا أية مالحظات أو اعرتاضات العام، يسأل الق
ا مبوجب القاعدة  إجرائية على حسن سري االجراءات املؤدية إىل جلسة اعتماد التهم وترغب يف إثار

) من القواعد اإلجرائية. ويتم إبالغ األطراف بأنه لن جتوز إثارة أية مسالة من هذا القبيل يف ٣(١٢٢
إذا اختارت األطراف عدم القيام - سواء يف جلسة تأكيد التهم أو أثناء احملاكمة -أية مرحلة الحقة 

بذلك قبل افتتاح جلسة البت يف األسس املوضوعية.
ويف إطار جلسة اعتماد التهم استنادا إىل األسس املوضوعية، تتاح لألطراف (والضحايا -٥٠

ا، دون احلاجة إىل تكرار كل صنف من املشاركني) فرتة زمنية معينة من أجل تقدمي العروض اخلاصة 
األدلة يف اجللسة. وعلى أي حال، فإن الدائرة التمهيدية، فيما يتعلق باختاذ قرار بشأن اعتماد التهم، 
ستنظر يف مجيع األدلة اليت تدرج يف قوائم أدلة األطراف، وكما هو موضح أعاله، يف مجيع األدلة 

ا األخرى اليت مت الكشف عنها بني األطراف شريطة إتاحة الفرصة لتديل تلك األطراف مبالحظا
بشأن أي صنف آخر من األدلة.

ومبجرد انتهاء األطراف (والضحايا املشاركني) عروضهم الشفوية، تنظر الدائرة التمهيدية يف ما -٥١
ما أو يومني كحد أقصى) إذا كان من املناسب أن تؤجل اإلجراءات لفرتة قصرية (بضع ساعات أو يو 

) من القواعد اإلجرائية. وأثناء اإلدالء ٨(١٢٢قبل االستماع للمالحظات النهائية مبوجب القاعدة 
ذه املالحظات النهائية، ال جيوز للطرف إال الرد على ما يقدمه الطرف اآلخر، وال ميكن تقدمي أية 

ة، يتم رفع جلسة اعتماد التهم. ولن تطلب حجج جديدة. وبعد اإلدالء باملالحظات الشفوية النهائي
مذكرات خطية أخرى من األطراف واملشاركني ولن يسمح بتقدميها.

من الئحة احملكمة من حلظة ٥٣يوما إلصدار قرار اعتماد التهم وفقا للبند ٦٠وتبدأ مهلة -٥٢
) من القواعد ٨(١٢٢انتهاء جلسة اعتماد التهم بعد تقدمي آخر مالحظة شفوية مبوجب القاعدة 

اإلجرائية.
قرار اعتماد التهم-سابعا
الفرق التمييزي بين التهم المعتمدة واألساس المنطقي الذي تستند إليه الدائرة - ألف

التمهيدية في دعم استنتاجاتها
) (أ) من النظام األساسي، عندما تعتمد الدائرة التمهيدية التهم اليت رأت ٧(٦١وفقا للمادة -٥٣

ا". أن عليها أدلة كافية، فإن الدائرة "حتيل الشخص إىل دائرة ابتدائية حملاكمته على التهم اليت اعتمد
"ال ٧٤) على أن القرار املتخذ مبوجب املادة ٢(٧٤ومن ناحية املعايري الواقعية للتهم، تنص املادة 

يتجاوز الوقائع والظروف املبينة يف التهم".
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الشخص إىل احملاكمة هي اليت يعرضها املدعي العام (ومت عقد جلسة والتهم اليت حيال من أجلها-٥٤
اعتماد التهم على أساسها) وفق ما أكدته الدائرة التمهيدية. وبناء على ذلك، فإن قرار اعتماد التهم 

يشكل الوثيقة النهائية املوثوقة اليت حتدد التهم، ومن مث نطاق احملاكمة.
الوارد يف التهم اليت تعتمدها الدائرة التمهيدية ملزما للدائرة ويكون وصف الوقائع والظروف -٥٥

االبتدائية. وتنتهي أية مناقشة من حيث شكل التهم (وضوحها وخصوصيتها ومشوليتها وما إىل ذلك) 
ومن حيث نطاقها وحمتواها ومعايريها مع اختاذ قرار االعتماد، وال ميكن للدائرة االبتدائية أن تستمع 

هذا الصدد.ألية مسائل يف
وكما هو موضح أعاله، يتطلب ذلك أن تكون التهم اليت يقدمها املدعي العام وتلك اليت -٥٦

تعتمدها الدائرة التمهيدية يف آخر املطاف واضحة وال لبس فيها، وأن تثار االعرتاضات اإلجرائية على 
) ٣(١٢٢اعرتاضات مبوجب القاعدة صياغة التهم أمام الدائرة التمهيدية، على أبعد تقدير، بصفتها 

من القواعد اإلجرائية.
ويف مقابل الفرق التمييزي بني التهم اليت عرضها املدعي العام واملذكرات اليت يقدمها لدعم تلك -٥٧

التهم، جيب التمييز يف قرار الدائرة التمهيدية بني التهم املعتمدة واألساس املنطقي الذي استندت إليه 
خلصت إليه.الدائرة فيما

ويتعني أن ينسخ منطوق قرار االعتماد النص احلريف للتهم اليت وجهها املدعي العام بالصيغة اليت -٥٨
اعتمدها الدائرة التمهيدية.

ا الدائرة -٥٩ وكما أوضحُت من قبل، فإن التهم اليت قدمها املدعي العام، بالصيغة اليت اعتمد
نطوق القرار، حتدد معايري احملاكمة، إذ ال جتوز بعد اعتماد التهم التمهيدية، وهي الصيغة الواردة يف م

(كليا أو جزئيا) من ِقبل الدائرة التمهيدية أية مناقشة أو ادعاء بشأن صياغتها أو نطاقها أو حمتواها. 
وال وال يرتبط األثر امللزم لقرار اعتماد التهم إال بالتهم وصياغتها على النحو املبني يف منطوق القرار. 

يرتبط أي أثر من هذا القبيل باألساس املنطقي الذي تقدمه الدائرة التمهيدية لشرح قرارها النهائي (سرد 
األحداث وحتليل األدلة واإلشارة إىل الوقائع وما إىل ذلك). ويقتصر موضوع قرار اعتماد التهم على 

ا، سواء قدمت  يف نفس الوثيقة اليت تتضمن التهم فقط، وال يشمل حجج املدعي العام ومذكراته ذا
التهم أو يف وثيقة منفصلة.

وترد االستنتاجات اليت يتم التوصل بناء على معيار "األسباب الوجيهة لالعتقاد" حصرا فيما -٦٠
يتعلق بالوقائع املادية املبينة يف التهم، وال ُيشرتط أن يتم تناول كل أصناف األدلة أو كل الوقائع اجلانبية 

إليها األطراف أو أن تتم اإلشارة إليها يف هذا قرار اعتماد التهم، وليس من شأن ذلك اليت استندت
أن يكون واقعيا أو مفيدا بأي وجه. ويف قرارات اعتماد التهم، ولكي ال يتم مسبقا حتديد املسائل أو 

ى الدائرة التمهيدية الفصل يف القيمة اإلثباتية لألدلة اليت لن ختترب بشكل تام إال أثناء احملاكمة، جيب عل
ا بشأن التهم.  أن تقتصر حصرا يف األساس املنطقي على ما هو ضروري وكاف للتوصل إىل استنتاجا
وحسب الظروف، جيوز أن تتطلب قرارات رفض اعتماد التهم حتليال أكثر تفصيال، بالنظر إىل أن 

اإلجراءات تنتهي بعد اختاذ تلك القرارات.
د التهم، فيجوز للدائرة التمهيدية أن جتري التعديالت الالزمة على التهم أما يف قرارات اعتما-٦١

لتتوافق مع االستنتاجات اليت توصلت إليها. وعند قيامها بذلك، ال ميكن للدائرة التمهيدية توسيع 
نطاق الوقائع اليت تستند إليها التهم بالصيغة اليت قدمها املدعي العام.

الدائرة التمهيدية على حذف أو تعديل الوقائع املادية اليت ال يتم وينبغي أن يقتصر تدخل -٦٢
تأكيدها كما قدمها املدعي العام. وجيب أن يتم ذلك بشفافية وأن ميكن حتديده بوضوح يف قرار 
ا املدعي العام يف بداية قرار االعتماد  االعتماد، وذلك من خالل عرض التهم وفق الصياغة اليت قام 

اعتمادها يف منطوقه.والتهم اليت مت
هيكل قرار اعتماد التهم- باء

إن من األمور األساسية أن يوضح هيكل قرار اعتماد التهم الفرق التمييزي بني األساس املنطقي -٦٣
الذي استندت إليه الدائرة من جهة، وبني حكمها فيما يتعلق بالوقائع والظروف املادية املبينة يف التهم 

كما مت اعتمادها من جهة أخرى.وخصائصها القانونية
وعادة جيب أن يكون هيكل قرار اعتماد التهم على النحو التايل: -٦٤
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(أ) حتديد هوية الشخص الذي وجه إليه املدعي العام التهم.
(ب) التهم بالصيغة اليت قدمها املدعي العام.

م.(ج) إشارة موجزة إىل اإلجراءات السابقة اهلامة يف جلسة اعتماد الته
(د) املسائل التمهيدية/اإلجرائية، مبا يف ذلك النظر يف االعرتاضات اإلجرائية أو املالحظات 

ا األطراف مبوجب القاعدة  ) من القواعد اإلجرائية، واليت قررت الدائرة ٣(١٢٢اليت أثار
) من القواعد، أن تضمها إىل فحص التهم واألدلة.٦(١٢٢التمهيدية، عمال بالقاعدة 

النتائج الوقائعية ("الوقائع") اليت تقدم الدائرة التمهيدية فيها سردا لألحداث ذات الصلة (هـ) 
(حسب ترتيبها الزمين أو غري ذلك)، واليت حتدد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة لالعتقاد 

ث فيما يتعلق بالوقائع والظروف املادية املبينة يف التهم اليت وجهها املدعي العام، سواء من حي
األفعال اإلجرامية املزعومة أومن حيث سلوك املشتبه به. ويشار إىل األدلة (مبا يف ذلك الوقائع 

اجلانبية) بالقدر الالزم والكايف لدعم النتائج الواقعية بشأن الوقائع املادية.
ة (و) االستنتاجات القانونية ("اخلصائص القانونية للوقائع")، اليت تقدم فيها الدائرة التمهيدي

األساس املنطقي الذي استندت إليه يف حتديد ما إذا كانت الوقائع املادية اليت اقتنعت على 
ا تشكل واحدة أو أكثر من اجلرائم املنسوبة إىل املشتبه به اليت تدخل يف  النحو املطلوب بأ
مسؤوليته اجلنائية يف إطار واحد أو أكثر من أشكال املسؤولية املنصوص عليها يف النظام 

ا. ما بارتكا األساسي واليت وجه املدعي العام 
(ز) املنطوق، وهو اجلزء الوحيد من قرار اعتماد التهم الذي يكتسي طابع اإللزام بالنسبة 
للدائرة االبتدائية. ويف قرار اعتماد التهم، جيب أن ينسخ املنطوق حرفيا نص التهم اليت وجهها 

ا الدائرة ا لتمهيدية (الوقائع والظروف املادية الوارد وصفها يف التهم املدعي العام واليت اعتمد
املعتمدة وخصائصها القانونية املعتمدة). وال تضاف أية حاشية أو إحالة مرجعية. وينبغي 
أيضا أن يتضمن املنطوق أيضا قرار الدائرة التمهيدية بشأن أي اعرتاضات أو مالحظات 

ملوضوعي.إجرائية مت تقدميها قبل الفصل يف األساس ا
التهم البديلة والتهم التراكمية- جيم

يف توجيه التهم، جيوز للمدعي العام أن يرتافع بشأن خصائص قانونية بديلة، سواء من حيث -٦٥
اجلرائم أو من حيث أمناط مسؤولية الشخص. ويف هذه احلالة، فإن الدائرة التمهيدية تعتمد التهم 

البديلة) عندما تكون األدلة كافية لتأييد كل بديل من البدائل. البديلة (مبا يف ذلك أمناط املسؤولية 
وسيكون آنذاك من اختصاص الدائرة االبتدائية، على أساس حماكمة كاملة، أن حتدد البديل املعتمد 

من الئحة احملكمة، ٥٥املنطبق على كل حالة إن ُوجد. وينبغي أن يقيد هذا اإلجراء اللجوء إىل البند 
نائية، ولذلك ينبغي أال ُتستخدم إال ملاما وإذا اقتضى األمر قطعا. وعلى وجه اخلصوص، وهو أداة استث

مباشرة بعد صدور قرار اعتماد التهم ٥٥ينبغي أن حيد اإلجراء من االستخدام غري السليم للقاعدة 
حىت قبل بدء مناقشة األدلة أثناء احملاكمة.

ما تر -٦٦ اكمية، أي أن ينسب جرائم ال حيل بعضها حمل وجيوز للمدعي العام أيضا أن يوجه 
موعة من الوقائع، ولكنها جيوز هلا جمتمعة أن تؤدي إىل  ا تستند إىل نفس ا اآلخر على الرغم من أ
مة منها مؤيدة  اإلدانة. ويف هذه احلالة، فإن الدائرة التمهيدية تعتمد التهم الرتاكمية عندما تكون كل 

مة تراكمية عنصرا قانونيا متميزا من مبا يكفي من األدلة امل ا  تاحة وعندما تتضمن كل جرمية توجه 
الناحية املادية. وبذلك، فإن الدائرة التمهيدية تويل االحرتام إىل الدائرة االبتدائية اليت تكون ، بعد 

احملاكمة الكاملة، يف وضع أفضل لتسوية املسائل املتعلقة باجتماع اجلرائم.
القضية من الدائرة التمهيدية إلى الدائرة االبتدائيةإحالة -ثامنا
استمرار العمل "بالنظم" المعتمدة أثناء المرحلة التمهيدية- ألف

فيما يتعلق ببعض اجلوانب الفنية احملددة من اإلجراءات (مثل طرائق الكشف عن األدلة بني -٦٧
وإجراء احلصول على اإلذن باالستثناء األطراف، مبا يف ذلك التسجيل يف نظام احملكمة اإللكرتونية؛ 

)؛ ٤(٨١) و ٢(٨١من الكشف، مبا يف ذلك تنفيذ عمليات حجب املعلومات مبوجب املادتني 
وطرائق طلب الضحايا املشاركة يف اإلجراءات وشروط قبوهلا؛ ونظام تعامل األطراف مع املعلومات 
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التمهيدية أن تنشئ أنظمة ميكن تطبيقها السرية واالتصال بشهود الطرف اآلخر) يتعني على الدائرة
طيلة سري اإلجراءات.

وبالنظر إىل أنه ال يوجد يف النظام اإلجرائي للمحكمة ما حيول دون استمرار صالحية األوامر -٦٨
اإلجرائية اليت تصدرها الدائرة التمهيدية بعد إحالة القضية إىل دائرة ابتدائية، فيجب االستمرار يف 

األنظمة اإلجرائية رهنا بالتعديالت الالزمة اليت جتريها الدائرة االبتدائية. وسيمّكن ذلك تطبيق مثل هذه
من تبسيط اإلجراءات وجعلها أكثر كفاءة.

الملف الذي تتم إحالته إلى الدائرة االبتدائية- باء
ة االبتدائية عمال بعد اعتماد التهم وإحالة القضية إىل دائرة ابتدائية، تتم إحالة امللف إىل الدائر -٦٩

من الئحة احملكمة. ويشمل ذلك مجيع األدلة اليت أصبحت جزءا من امللف عن طريق ١٣٠بالقاعدة 
ا عقب إجراءات الكشف بني األطراف (انظر أيضا البند  ) من ١٠(١٢١إبالغ الدائرة التمهيدية 

الئحة احملكمة).
بشكل فردي من أجل قبوهلا رمسيا أثناء وبالنظر إىل أن األدلة سيتم البت فيها عند ذلك -٧٠

احملاكمة، فإن إدراجها يف ملف الدعوى املعروض على قضاة حمرتفني ليست مشكلة. كما إن إحالة 
امللف الكامل جبميع حمتوياته هو احلل املفضل نظرا لبساطته.
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لثالمرفق الثا
لفريق الدراسي المعني للمجموعة الثانية ل٢٠١٥عام برنامج عمل

بالحوكمة 
، فإن الرئيسني املتشاركني للفريق الدراسي املعين )١(عمًال خبارطة الطريق العامة آلليات التيسري-١

ان هنا قدِّم، ي(اليابان)‘ ماسارو تسوجي’(شيلي) والسفري ‘ ماريا ترييسا إينفانيت كايف’باحلوكمة، السفرية 
جلمعية الدول ٢٠١٥لفرتة املمتدة حىت دورة عام عن ابرنامج عمل الفريق الدراسي املعين باحلوكمة 

األطراف، من أجل النظر فيه.

المجموعة األولى: زيادة كفاءة اإلجراءات الجنائية-ألف

الوالية-١

موعة األوىل يف عام -٢ مستمدة من مرفق التقرير األول للمحكمة عن الدروس ٢٠١٥والية ا
).ICC-ASP/11/31/Add.1املستفادة (الوثيقة 

وينبغي أن تكون الدول األطراف على علم باملرفق األول لـ "القرار اجلامع" (قرار اجلمعية - ٣
١٣/٥)ICC- ASP/13/Res.5 تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف)، الفقرة :((
تمعات ص فيما خي(أ): ١٠ وجرب األضرار والصندوق االستئماين للضحايا،املتضررةالضحايا وا

[مجعية الدول األطراف]:
املكتب إىل أن يستكشف، عن طريق الفريق الدراسي املعين باحلوكمة التابع له، مع تدعو(أ)

، احلاجة إىل إدخال أي تعديالت ٢٠١٥عام يف هقدِّمُيطلب إىل احملكمة أن تاالستناد إىل تقرير 
ين ملشاركة الضحايا يف اإلجراءات؛على اإلطار القانو 

أن تكون الدول األطراف على علم مبا قررته مجعية الدول أيضًا وفضًال عن ذلك، ينبغي - ٤
فيما خيص اإلجراءات أمام احملكمة، (ج) من املرفق األول للقرار اجلامع: ٧األطراف يف الفقرة 

[مجعية الدول األطراف]:
أن تدرج يف جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف بنداً تقرر(ج)

بشأن كفاءة إجراءات احملكمة وفعاليتها من أجل تعزيز نظام روما األساسي؛خاصاً 
موعة األوىل- ٥ ذه الوالية، تقرتح ا برنامج عمل يرّكز على ثالثة جماالت ومن أجل الوفاء 

بزيادة  املتصلةاملسائل األخرىمعروضة أدناه، وهي: مشاركة الضحايا؛ وتبسيط خارطة الطريق؛ و 
كفاءة اإلجراءات اجلنائية.

، املرفق الرابع، خارطة الطريق العامة آلليات التيسري.ICC-ASP/13/Res.5الوثيقة )١(
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مشاركة الضحايا-٢

اهلدف املتوخَّى(أ)

موعة األوىل هو القيام، على حنو مفتوح - ٦ الباب سيكون أحد أهداف عملية التيسري يف ا
أمام اجلميع، مبناقشة ودراسة التقرير املتوقَّع من احملكمة عن مشاركة الضحايا يف اإلجراءات 

القضائية وأي مقرتحات تتعلق بإدخال تعديالت على اإلطار القانوين.
موعة األوىل أن تزّود احملكمة وأثناء انتظار التقرير - ٧ الذي سُيقدَّم من احملكمة، تقرتح ا

موعة مبعلومات أساسية عن هذه املسألة وأن ت ا عمال األحتديثات عن قدِّما احملكمة اليت تقوم 
عرض تقريرها.لتوطئةً 

أساليب العمل)ب(

إجراء مناقشات مع الدول األطراف.- ٨
احملكمة (الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة).إجراء مشاورات مع - ٩

تمع املدين.-١٠ إجراء مشاورات مع مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا فيها ا

اإلطار الزمين)ج(

اية آذار/مارس: تقدمي برنامج العمل.-١١ حبلول 
نيسان/أبريل: مناقشة برنامج العمل يف االجتماع األول للفريق الدراسي املعين باحلوكمة.٧-١٢
اية نيسان/أبريل-١٣ أيار/مايو: إجراء مشاورات مع احملكمة ومع أصحاب املصلحة.-حبلول 
إعداد تقريرها وكذلك (إذا عنآب/أغسطس: تلّقي حتديثات من احملكمة ايةحبلول-١٤

أمكن) النظر يف هذا التقرير.
اية أيلول/سبتمرب: تقدمي تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة.-١٥ حبلول 

تبسيط خارطة الطريق-٣

اهلدف املتوخَّى(أ) 

، اإلثباتمن أجل تيسري عملية إدخال التعديالت املستقبلية على القواعد اإلجرائية وقواعد -١٦
موعة األوىل باستعراض "خارطة الطريق املتعلقة مبراجعة اإلجراءات اجلنائية للمحكمة  ستقوم ا

) بقصد حتديد التغيريات املمكنة من أجل ١، املرفق ICC-ASP/12/37الوثيقة اجلنائية الدولية" (
تبسيط هذه العملية.

أساليب العمل) ب(

األطراف.إجراء مناقشات مع الدول -١٧
إجراء مشاورات مع احملكمة (الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة).-١٨
تمع املدين.-١٩ إجراء مشاورات مع مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا فيها ا
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اإلطار الزمين)ج(

اية آذار/مارس: تقدمي برنامج العمل.-٢٠ حبلول 
نيسان/أبريل: مناقشة برنامج العمل يف االجتماع األول للفريق الدراسي املعين باحلوكمة.٧-٢١
اية نيسان/أبريل-٢٢ أيار/مايو: إجراء مشاورات مع احملكمة ومع أصحاب املصلحة.-حبلول 
.إمتام استعراض خارطة الطريقآب/أغسطس: ايةحبلول-٢٣
اية أيلول/سبتمرب: تقدمي-١٥ تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة.حبلول 

متصلة بزيادة كفاءة اإلجراءات الجنائيةالالمسائل األخرى-٤

األهداف املتوّخاة)أ(

موعة األوىل -٢٥ احملكمة تقدمي معلومات عن تنفيذ التعديالت املتعلقة بالقواعد منستطلب ا
اإلجرائية وقواعد اإلثبات يف املاضي، وكذلك عن التغيريات اجلاري تنفيذها من حيث املمارسة يف 

جمال اإلجراءات.
موعة األوىل أيضًا و -٢٦ قدُّمتبحث تقارير أخرى مقدَّمة من احملكمة بشأن التسوستتلّقى ا
)٢(رز خبصوص العالقة بني املرحلتني التمهيدية واالبتدائية ومسائل عامة مشرتكة.احمل

موعة األوىل أيضًا اإلسهام املمكن يف البند احملدد املتعلق بكفاءة -٢٧ وفعالية وستناقش ا
(ج) من املنطوق) من املرفق األول للقرار اجلامع.٧إجراءات احملكمة (قارن بالفقرة 

دف -٢٨ موعة األوىل. و موعة األوىل إىل الرتتيب إللقاء حماضرة عن املسائل املتصلة با ا
تمع  وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة للتفاعل وتبادل األفكار بني ممثلي احملكمة والدول األطراف وا

املدين واألوساط األكادميية.

أساليب العمل)ب(

إجراء مناقشات مع الدول األطراف.-٢٩
إجراء مشاورات مع احملكمة (الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة).-٣٠
تمع املدين.-٣١ إجراء مشاورات مع مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا فيها ا

اإلطار الزمين)ج(

اية آذار/مارس: تقدمي برنامج العمل.-٣٢ حبلول 
االجتماع األول للفريق الدراسي املعين باحلوكمة.نيسان/أبريل: مناقشة برنامج العمل يف٧-٣٣
اية نيسان/أبريل-٣٤ أيار/مايو: إجراء مشاورات مع احملكمة ومع أصحاب املصلحة.-حبلول 

موعة "باء" من التقرير األول املقدم من احملكمة إىل مجعية الدول )٢( ُعرضت هذه املسائل يف اجلزء اخلاص بـ "ا
). وقدمت احملكمة تقريرين مرحليني عن هذا املوضوع يف عام ICC-ASP/11/31/Add.1األطراف عن الدروس املستفادة (

.٢٠١٥ولكن يتوقَّع تقدمي تقرير آخر (تقارير أخرى) يف عام ٢٠١٤
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اية أيلول/سبتمرب: تقدمي تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة، مبا يف ذلك اإلسهام -٣٥ حبلول 
(ج) من املنطوق) ٧إجراءات احملكمة (قارن بالفقرة وفعالية كفاءة املمكن يف البند احملدد املتعلق ب
من املرفق األول للقرار اجلامع.

المجموعة الثانية: الحوكمة وعملية الميزانية-باء

الوالية-١

‘ طاء’الفرع من املنطوق ب٥الفقرة مستمدة منهلذا العامالثانيةلمجموعة حملددة لوالية اال-٣٦
)، أي قرار امليزانية، اليت تنص ICC-ASP/13/Res. 1(١٣/١مجعية الدول األطراف قرار مرفق من

على ما يلي:
من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال ٤٤إذ حتيط علمًا بالتوصية الواردة يف الفقرة -٥"

ة، يف تدعو املكتب إىل النظر يف هذه التوصية بالتشاور مع احملكم،الثالثة والعشرينادور 
سياق مراجعة عملية امليزانية، مع مراعاة مشروع اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعية العامة 

."٢٠١٦-٢٠١٨للفرتة 
من تقرير جلنة امليزانية واملالية فهو كما يلي:٤٤أما نص الفقرة -٣٧

طراف فيما إذا كان ينبغي حتديد هدف أو األوأوصت اللجنة أيضا بأن تنظر الدول -٤٤"
مايل يف كل اجتماع من اجتماعات اجلمعية، يرسم احلدود القصوى املتوقعة مليزانية مظروف

مباشرة. ورأت اللجنة أن من شأن ذلك أن يعزز ختطيط االجتماعالسنة اليت تتلو ذلك 
.كل أكثر وضوحاً ولويات بشألن احملكمة من حتديد اكّ وأن ميامليزانية وشفافيتها، 

، إىل املنطوق(ب) من ٧شري املرفق األول من القرار اجلامع، يف الفقرة يعن ذلك، وفضالً -٣٨
الفريق العامل املعين باحلوكمة كما يلي:

تطلب إىل احملكمة أن تكثف جهودها لتطوير املؤشرات النوعية والكمية اليت من "(ب) 
ا عن السماح بوجه أفضل، فضالً اواحتياجااأن تسمح للمحكمة أن تبني إجنازاشأ

يف اعتبارها التوصيات أداء احملكمة بطريقة أكثر اسرتاتيجية، واضعةً للدول األطراف بتقييم
"الفريق الدراسي املعين باحلوكمة وجلنة امليزانية واملالية؛واملناقشات القائمة، السيما يف سياق

وُيستدل من هذه الفقرة من املنطوق، اليت حتتوي على والية موجهة إىل احملكمة، أن للفريق -٣٩
الدراسي املعين باحلوكمة دوراً يف تقدمي توصيات إىل احملكمة بشأن هذا املوضوع. ولذلك ففي ضوء 

موعة الثانية كأداة بينية للحوار بشأن هذا املوضوع بني احمل كمة والدول والية الفريق، قد تعمل ا
األطراف والفريق الدراسي املعين باحلوكمة.

ظيم إدراج "البند احملدد وأي استنتاجات ذات صلة يف هذا الصدد سُيستفاد منها يف تن-٤٠
بكفاءة وفعالية إجراءات احملكمة" من أجل إدراجه يف جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة املتعلق

(ج) من املنطوق من املرفق األول للقرار اجلامع.٧رة جلمعية الدول األطراف، عمًال بالفق
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ةمسألة تحديد "هدف أو مظروف مالي" من أجل مقتَرح الميزانية التالي-٢

األهداف املتوّخاة)أ(

موعة الثانية هي دراسة وحتليل هذه املسألة على حنو -٤١ اهلدف من عملية التيسري داخل ا
ا قبل بداية مفاوضات امليزانية بوقت كاٍف. وللقيام أمام امفتوح  جلميع وتقدمي تقرير عن استنتاجا

موعة الثانية يف التوصيات املتعلقة باستحداث مظروف أو هدف مايل يف سياق بذلك، ستنظر  ا
بالتطور املايل للمحكمة وشفافية هذا التطور.القدرة على التنبؤتعزيز 

أساليب العمل)ب(

إجراء مناقشات مع الدول األطراف.-٤٢
إجراء مشاورات مع أجهزة احملكمة.-٤٣
إجراء مشاورات مع جلنة امليزانية واملالية.-٤٤
إعالمية بشأن اخلربات ذات الصلة املتوافرة لدى احملاكم وهيئات التحكيم تنظيم إحاطات-٤٥

اجلنائية األخرى، على الصعيدين الدويل والوطين، إذا كانت مناسبة.

اإلطار الزمين)ج(

اية آذار/مارس: تقدمي برنامج العمل.-٤٦ حبلول 
نيسان/أبريل: مناقشة برنامج العمل يف االجتماع األول للفريق الدراسي املعين باحلوكمة.٧-٤٧
اية أيار/مايو: إجراء مشاورات مع -٤٨ .جلنة امليزانية واملاليةاحملكمة ومع أجهزة حبلول 
مع ، يف حزيران/يونيه: عقد اجتماع غري رمسي للمجموعة الثانية، رمبا يف شكل حلقة دراسية-٤٩

تنظيم إحاطات إعالمية من جانب أجهزة احملكمة وإجراء مناقشة بني احملكمة والدول األطراف.
يف متوز/يوليه: تقدمي تقرير عن نتائج املناقشات املتعلقة بتوصية استحداث هدف أو -٥٠

مظروف مايل ومناقشة هذا التقرير.
اية آب/أغسطس: إمتام وضع التقرير.-٥١ حبلول 
اية أيلول/سبتمرب: تقدمي تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة، مبا يف ذلك عناصر حبلول -٥٢

ممكنة للقرار اجلامع. وسُريفق التقرير املتعلق بنتائج مناقشات توصية استحداث هدف أو مظروف 
مايل بتقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة.
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الجيدة واستخدام مؤشرات نوعية وكميةالحوكمة-٣

اهلدف املتوخَّى(أ) 

عن احملكمة وإجياد حمفل للمناقشة بني محاِوريتمثل اهلدف األويل آللية التيسري يف العمل ك-٥٣
احملكمة والدول األطراف بشأن هذا املوضوع. وميكن للمجموعة الثانية أن تنظر يف الكيفية اليت 

ا للمؤشرات أن  ا دون النيل من استقالليتها. ميكن  تساعد على تقييم أداء احملكمة واحتياجا
إذا كان ذلكإىل احملكمة، قدَّموعلى هذا األساس، ميكن للمجموعة الثانية أن تصوغ توصيات تُ 

مناسباً.
موعة الثانية بشأن هذا املوضوع يف تنظيم البند احملدد -٥٤ وسُيستفاد أيضًا من مناقشات ا
ق بكفاءة وفعالية إجراءات احملكمة املدرج يف جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية، املتعل

(ج) من املنطوق من املرفق األول للقرار اجلامع.٧عمًال بالفقرة 

أساليب العمل)ب(

احملكمة والدول األطراف.بنيإجراء مناقشات -٥٥
احملكمة ما أمكن.تنظيم حلقة دراسية لعرض املسألة، بالتعاون مع -٥٦
تيسري إجراء مناقشة أوسع نطاقًا بشأن املؤشرات، على أساس اخلربة املكتسبة لدى احملاكم -٥٧

وهيئات التحكيم األخرى يف الهاي وكذلك لدى احملاكم الوطنية.

اإلطار الزمين)ج(

اية آذار/مارس: تقدمي برنامج العمل.-٥٨ حبلول 
نيسان/أبريل: مناقشة برنامج العمل يف االجتماع األول للفريق الدراسي املعين باحلوكمة.٧-٥٩
اية حزيران/يونيه: قيام احملكمة بتقدمي حتديث عن الت-٦٠ احملرز.قدُّمحبلول 
حلقة دراسية/مناقشة بشأن املؤشرات. يُؤكَّد التاريخ فيما بعد.-٦١
اية أيلول/سبتمرب: -٦٢ احملرز حىت ذلك احلني واإلسهام املمكن قدُّمتقدمي تقرير عن التحبلول 

)،(ج) من املنطوق من٧بالفقرة (قارناملتعلق بكفاءة وفعالية إجراءات احملكمة يف البند احملدد 
املرفق األول للقرار اجلامع.
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الرابعالمرفق 
٢٠١٥حزيران/يونيه ورقة مفاهيمية، 

مسائل أولية-ألف

الواليةتفسري (أ)
من تقريرها ٤٤نية واملالية بشأن الفقرة امقدَّمة من جلنة امليز [معلومات أساسية

ICC-ASP/13/15[

نقطة البداية

سُتجرى مناقشات لتحديد عناصر موضوعية ميكن استخدامها لتوّقع احتياجات احملكمة (ب)
مع القيام يف الوقت نفسه بتحديد مدى اإلمكانية العملية/مدى توافر اإلرادة السياسية 

مظروف مايل.الستحداث
من بني العناصر األخرى، حتديد ما إذا كانت توجد قيود موضوعية أو مادية (مثل عدد(ج)

حمطات العمل) اليت حتد من قدرة احملكمة كمؤسسة.
ما هي أوجه االختالف/التماثل بني األخذ باملظروف املايل املذكور واألخذ مبيزانية لفرتة (د)

السنتني؟

هدف أو مظروف مالياستحداث االعتبارات المتعلقة بمدى الرغبة السياسية في -باء

اعتماد ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية؟يتوقف عليهاما هي العوامل اليت (أ)
متوسط تكلفة القضية ("القضية األساسية")؛ والناتج احمللي اإلمجايل؛ وخمصصات/زيادات (ب)

امليزانية باملقارنة مع احملاكم الوطنية.
القدرة على التنبؤ مقابل املرونة.(ج)

هدف أو مظروف ماليالعملية الستحداث مكانية اإلمدى - جيم

التعريف واملنهجية.–القدرة على التنبؤ باملصروفات (أ)
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.–أفضل املمارسات: ميزانية فرتة السنتني (ب)
مليزانية.خمطَّط ا–أفضل املمارسات: منظومة األمم املتحدة (ج)
الدولية.أفضل املمارسات: اخلربة املكتسبة لدى حمكمة العدل(د)
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اآلثار المترتبة على الخطة االستراتيجية الجديدة لمكتب المدعي العام للفترة -دال
٢٠١٨- ٢٠١٦

(مكتب املدعي العام)"احلجم األساسي"* مفهوم 
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الخامسالمرفق 
الحجم األساسي لمكتب المدعي العام

احلجم األساسي ملكتب املدعي العام
2015يوليه /متوز9

مسيتديميشيل–ستيوارتجيمس 

األعمالجدول

األساسيحلجماألخذأسباب•

األوليةواالستنتاجاتاملنهجية•

أخرىمؤسساتمعاملقارنة•

2016عامميزانية•

األمامإىلاملضيُسُبل•
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أسباب األخذ بنموذج احلجم األساسي

نتائجحتقيقإىلتؤدياملوظفنيمنالصحيحةألعداداملزودةاجلديدةاالسرتاتيجية•

عليهاإلبقاءميكنالأمرهوالكمحسابعلىللجودةاألولويةإعطاء•

التنبؤعلىوالقدرةاالستقراريتيحاألساسياحلجممنوذج•

أسباب األخذ مبقرتَح احلجم األساسي
• نتائجحتقيقإىلتؤدياملوظفنيمنالصحيحةألعداداملزودةاجلديدةاالسرتاتيجية

عليهاإلبقاءميكنالأمرهوالكمحسابعلىللجودةاألولويةإعطاء•
التنبؤعلىوالقدرةاالستقراريتيحاألساسياحلجممنوذج•
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أسباب األخذ مبقرتَح احلجم األساسي

نتائجقحتقيإىلتؤدياملوظفنيمنالصحيحةألعداداملزودةاجلديدةاالسرتاتيجية•

عليهاإلبقاءميكنالأمرهوالكمحسابعلىللجودةاألولويةإعطاء•
واملشروعيةالفعاليةعلىيؤثّرمماموقوفةاملطلوبةالتحقيقات•

دةوإىل،والتأثرياألدلةضياعإىليؤديالتحقيقاتيفالتأخري• كاليفالتز

مَّدةالتحقيقاتيفللمحاكمةاالستعدادوجودعدم• دةخرياتنشوءإىليؤديا يفوز

املناسبالوقتيفللمحاكمةاالستعدادوجودعدماحتمالوإىلالتكاليف

ستمرارطاقتهممنكثرالعملبسببواملوظفنيالعملجودةثّر•

التنبؤعلىوالقدرةاالستقراريتيحاألساسياحلجممنوذج•

أسباب األخذ مبقرتَح احلجم األساسي
نتائجقحتقيإىلتؤدياملوظفنيمنالصحيحةألعداداملزودةاجلديدةاالسرتاتيجية•
عليهاإلبقاءميكنالأمرهوالكمحسابعلىللجودةاألولويةإعطاء•

التنبؤعلىوالقدرةاالستقراريتيحاألساسياحلجممنوذج•
:االستقرار•

مرنةبطريقةوالكماجلودةحيثمنالطلبلتلبيةاملواردمناملناسباملستوىتوفري•
تحتديدمنعنهالدفاعميكنمستوىإجياد• للقضاأولو

املايلالتنبؤعلىقدرةال•
املستقبلياحلجميفالبتأساس‹=األساسيحلجماملتعلقالتقريريفتفصيليةمربراتإيراد•
التنبؤعلىالقدرةسُينشئاألساسياحلجملتحقيقالزميناإلطاريفالبت•
)االستثنائيةالظروفستبعاد(األساسياحلجمإىلالوصولمتمىتاملايلاالستقرارحتقيق•
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كيف ميكن حتديد احلجم األساسي؟

:سؤاالن رئيسيان•

؟قادمةهو الطلب املتوقَّع على تدخل مكتب املدعي العام يف السنوات الما •

لقدر املطلوب من حيثما • اجلودة هو مستوى املوارد الضروري لتلبية الطلب 

والكفاءة؟

حتديد الطلب: 1املسألة 

املختارالنْهج
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حتديد الطلب: 1املسألة 

الصحيحاخلارجياالستقراءتنفيذ

حتديد الطلب: 1املسألة 

املستخلصةاالفرتاضات
االفرتاضات•

احلاليةواالسرتاتيجيةاملاضيخرباتإىلالستناد•
ت؛منمزيد،مثالً (سنوات3استعراض• )الطلبيفةاملهموالتحّوالتالكفاءة؛يفاملتحققةواملكاسبالبيا

األوليةالدراسات•
السنةيف9•
السنةيف2وإغالق2فتح•
حمددةغري:الدراسةمدة•
السنةيف1: للتحقيقاخلاضعةاجلديدةاحلاالت•

النشطةالتحقيقات•
السنةيف6•
حالةكليفاملبدأحيثمنموازيةحتقيقاتإجراء•
3املدة• سنوات:
٪75: مباشرةاحملاكمةإىلتذهباليتالتحقيقات•
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حتديد الطلب: 1املسألة 

املستخلصةاالفرتاضات
مَّدةالتحقيقات• ا

السنةيف9•
اء• سنوات3كل1:التجميدإ

املقاضاة•
السنةيف5:التمهيديةاحملاكمة•
السنةيف5:احملاكمة•
السنةيف3-2:االستئنافحاالت•
املدة•

سنوات3.5):احملاكمة+التهمإقرار(املقاضاة•
سنتان:االستئنافعمليات•

الطلبحتديد : 1املسألة 

2018-2016للفرتةالتخطيط
ثريولفعلحيدثمابنيالتخطيطجيمع•

االفرتاضات

أطولةفرت مدىعلىالنموذجيستقرأنيتوقَّع•
)2021-2016الفرتةعلىمبينالتوّقع(

.لهطاملخطالوضععنالفعليالواقعسيختلف•
وقَّعةاملتغرياألحداثاألساسياحلجمويستوعب

قولمعمستوىظليفالتخصيصإعادةطريقعن
تحتديدمن األولو
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كيف ميكن حتديد احلجم األساسي؟
:سؤاالن رئيسيان•

ما هو الطلب املتوقَّع على تدّخل مكتب املدعي العام يف السنوات القادمة؟•

لقدر املطلوب من اجلودة والكفاءة؟• ما هو مستوى املوارد الضروري لتلبية الطلب 

املضاهاة بني املوارد والطلب : 2املسألة 

ــــل ــ النْهــــج الشامـ
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املضاهاة بني املوارد والطلب: 2املسألة 

األنشطة واملوارد
:ِفَرق العاملني األساسية لألنشطة املشمولة بوالية مماثلة لـ•

2015إىل عام 2012يونيه /اسرتاتيجية مكتب املدعي العام، للفرتة من حزيران•
2015و2014مقرتحات امليزانية لعامي •

الستناد إىلجلميعاملربرات التفصيلية • :األنشطة 
مؤشرات حجم العمل ومعايري اإلنتاجية بقدر اإلمكان•
أو الوصف التفصيلي لألنشطة•

املضاهاة بني املوارد والطلب: 2املسألة 

مثال لعرض املربرات
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املضاهاة بني املوارد والطلب: 2املسألة 

مثال لعرض املربرات

املضاهاة بني املوارد والطلب: 2املسألة 

مثال لعرض املربرات
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املضاهاة بني املوارد والطلب: 2املسألة 

اجلودة والكفاءة
جياد أفرقة عاملني ذات حجم مناسب: اجلودة• :جوانب أخرى تلي اجلانب املتعلق 

التدريب•
األجهزة•
االستعانة مبصادر خارجية) 2(إجياد الدراية الفنية، و) 1(الربط الشبكي لغرض •

لنسبة إىل النموذج•  ً تبقى الكفاءة أمرًا حمور
ُتدرج يف النموذج املكاسب املتحققة يف الكفاءة يف املاضي•
ُتدرج فيه أيضاً بعض املكاسب اجلديدة املتأكَّد منها بدرجة كافية •
• ً إدراج املكاسب اجلديدة سنو

لكفاءة التابع ملكتب املدعي العام• الفريق املعين 
تضافر الطاقات•

املقارنة
:املقارنة مع•

احملاكم الدولية األخرى•
التحقيقات الوطنية املعقدة اهلامة•

:احلاجة إىل توّخي احلذر نظراً إىل•
ت• االفتقار إىل البيا
االختالف يف الظروف•

حلجم األساسي• االستنتاجات اإلجيابية املتعلقة 
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2016ميزانية عام 
منوذج احلجم األساسي يشكل األساس•

التطّور حنو بلوغ احلجم األساسي•
دة األنشطة• ز
التحّرك يف اجتاه إجياد احلجم املناسب لألنشطة القائمة•

سبل املضي ُقُدماً –احلجم األساسي 
حلجم األساسي–مكتب املدعي العام • التقرير املتعلق 

اية متوز• 2015يوليه /من املقرر حالياً تقدميه يف 
:احملتوى•

املنهجية•
الطلب املتوقَّع•
التربير التفصيلي للموارد•
التأثري املايل واإلطار الزمين املقرتح•
املباين الدائمة•
عمليات التحويل•

األجهزة األخرى•
جرى التنسيق طوال املشروع ويلزم مواصلته•
لتأثري • حلجم األساسي التحليل الرفيع املستوى املتعلق  ُأدرج يف التقرير املتعلق 
حتديد التأثري املايل2016أبريل /مطلوب أن يكون قد مت يف نيسان•

تتطلب عملية صنع القرار وجود مقرتَح متكامل على نطاق احملكمة ككل•
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السادسالمرفق 

أسئلة مقترحة لتوجيه المناقشات
دف تزويد يف االعتبار، وهو املفهوم الذي اسُتحدث "احلجم األساسي"بأخذ مفهوم 

بشكل أفضل احتياجات احملكمة من حيث امليزانية تبنيالدول األعضاء بالعناصر اليت ميكن أن 
فإن األسئلة التالية تشكل مقتَـَرحاً فتحدد بالتايل ما إذا كان ميكن األخذ مبظروف أو هدف مايل،

متوز/يوليه:١٦ميكن، إذا اعتربته الدول األطراف مناسباً، أن يوجِّه املناقشات يف اجتماع 
هل مفهوم "احلجم األساسي" أداة مفيدة لتحقيق القدرة على التنبؤ؟(أ)

هل العناصر املطروحة فيه تساعد يف حتديد ما إذا كان ميكن األخذ مبفهوم املظروف أو (ب)
اهلدف املايل؟

ان بغية حتديد سياسية، إخل) اليت ينبغي أن تُؤخذ يف احلسبالتقنية، الما هو نوع االعتبارات ((ج)
هدف (رقم مستهدف) إرشادي يف هذا الصدد؟

هل توجد من بني العناصر األخرى قيود موضوعية أو مادية (مثل عدد حمطات ‘١’
العمل) حتد من قدرة احملكمة كمؤسسة؟

اعتماد ميزانية احملكمة؟يتوقف عليهاما هي العوامل اليت ‘٢’
األساسية")؟ما هو متوسط تكلفة القضية ("القضية ‘٣’

ما هو نوع العوائق اليت قد تعرقل األخذ مبظروف أو هدف مايل؟(د)
هل ترى الدول األطراف أن مفهوم "احلجم األساسي" الذي وضعه مكتب املدعي العام (ه)

استحداث الداعية إىل يعاجل على حنو كاٍف أوجه القلق اليت أدت إىل صدور التوصية 
مظروف أو هدف مايل؟

دف زيادة القدرة على التنبؤ بعملية امليزانية؟ما هي(و) األدوات األخرى اليت ميكن تنفيذها 



ICC-ASP/14/30

30-A-161115 84

السابعالمرفق 
الردود الخطية من مكتب المدعي العام على األسئلة المقترحة

دف تزويد يف االعتبار، وهو املفهوم الذي اسُتحدث "احلجم األساسي"بأخذ مفهوم 
بشكل أفضل احتياجات احملكمة من حيث امليزانية تبنيالدول األعضاء بالعناصر اليت ميكن أن 

بغية توجيه األسئلة التالية اقُرتحتفتحدد بالتايل ما إذا كان ميكن األخذ مبظروف أو هدف مايل،
. وحسب الطلب الذي صاغته إحدى ٢٠١٥متوز/يوليه١٦يف املعقوديف االجتماع املناقشات 

مكتب املدعي العام أجوبة خطية على هذه األسئلة.قدَّمالدول األطراف أثناء االجتماع املذكور، 
هل مفهوم "احلجم األساسي" أداة مفيدة لتحقيق القدرة على التنبؤ؟(أ)

نعم. فهو يوّضح احلجم الذي ينبغي أن يكون عليه مكتب املدعي العام واملوارد 
اليت ينبغي أن تكون لديه لكي يتمّكن من استيعاب حجم العمل لديه باجلودة والكفاءة 

) املغاالة يف ٢صندوق الطوارئ، و() اللجوء بانتظام إىل ١املطلوبتني دون االضطرار إىل: (
احلجم "منوذج املكتب من زاد اقرتابني األنشطة الوشيكة. وكلما حتديد األولويات فيما ب

ا مادام مل حيدث "األساسي ، أصبحت عملية امليزانية أكثر استقرارًا وأكثر قابلية للتنبؤ 
."احلجم األساسي"تغيري يف املعامل األساسية اليت يقوم عليها منوذج 

ثالث سنوات مبناسبة وستجري مراجعة مفهوم "احلجم األساسي" مرة كل 
ملكتب املدعي العام، ويف حالة حدوث حتّوالت رئيسية يف استعراض اخلطة االسرتاتيجية

معامل املفهوم (مثل ارتفاع مستوى الطلب على تدخالت احملكمة كما يُتوقَّع، وإدراج 
حاالت ذات أبعاد استثنائية ضمن اختصاص احملكمة)، سيتعني عندئٍذ إعادة النظر يف هذا 

النموذج تبعاً لذلك.
وتستجيب عملية حتديد "احلجم األساسي" ملا طلبته بعض الدول األطراف وجلنة 
امليزانية واملالية من وضع تقدير بالتأثري املايل لالسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعي العام. 

تقدير ومىت انتهت األجهزة األخرى من إجراء حتليلها، ستسمح نتيجة هذه العملية بتقدمي
اخلاص "احلجم األساسي"اإلمجالية للمحكمة استجابًة لنموذج امليزانوية لالحتياجات 

مبكتب املدعي العام.
هل العناصر املطروحة فيه تساعد يف حتديد ما إذا كان ميكن األخذ مبفهوم املظروف أو (ب)

اهلدف املايل؟
ا تعرض "احلجم األساسي"بدًال من أن حتّدد مبادرة  سقفًا جمردًا للميزانية، فإ

الطلب املقدَّر على تدخالت احملكمة وما يقابلها من احتياجات املوارد لكل نشاط ولكل 
مرحلة من العمليات. وبافرتاض أكرب دقة ممكنة (بالنظر إىل أن مجيع األرقام هي قبل كل 

ند إىل مربرات وتُعلَّل شيء تقديرات)، فإن مجيع املوارد (املباشرة وغري املباشرة) تست
ويف هذا الصدد، سيتيح هذا النموذج . باستخدام منوذج يرتكز على مؤشرات حمددة بوضوح
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نوعًا من احلد األقصى ولكنه يعاجل أيضًا الشواغل اليت أعربت عنها دول كثرية ومفادها أنه 
ينبغي أن يكون لدى احملكمة املوارد اليت حتتاج إليها للوفاء بواليتها.

الالزمة لكي املوارد منوذجًا ميّكن من تقدير تكلفة "احلجم األساسي"ويتيح مفهوم 
يعمل مكتب املدعي العام على حنو فعال بعد أن يكون قد حقق احلجم املستقر املطلوب. 

اية عام "احلجم األساسي"ومن الناحية املثالية، ينتظر أن يتحقق  ، متشياً ٢٠١٨حبلول 
. بيد أنه قد يلزم ٢٠١٨-٢٠١٦اتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة مع مدة اخلطة االسرت 

حتديد مراحل أطول يف ضوء نتائج حتليل التأثري املتحقق على نطاق احملكمة ويف انتظار 
دف التوّصل إىل قدَّمالقرار السنوي للدول األطراف بدعم مقرتَح امليزانية الذي سيُ 

."احلجم األساسي"
التقلبات يف أنشطة احملكمة معاجلة، سيمكن "احلجم األساسي"ومىت مت حتقيق 

ا يف حدود هذه املوارد نفسها مادامت املعامل األساسية قد ظلت كما هي بدون  واستيعا
تغيري. وسيكون ذلك ممكنًا بفضل زيادة املرونة يف إعادة ختصيص املوارد وكذلك بفضل 

ق تغيري املراحل فيما يتعلق بالعمليات إقفال القضايا وفتحها بشكل دوري و/أو عن طري
واإلجراءات.

سياسية، إخل) اليت ينبغي أن تُؤخذ يف احلسبان بغية حتديد التقنية، الما هو نوع االعتبارات ((ج)
هدف (رقم مستهدف) إرشادي يف هذا الصدد؟

هل توجد من بني العناصر األخرى قيود موضوعية أو مادية (مثل عدد حمطات ‘١’
حتد من قدرة احملكمة كمؤسسة؟العمل)

ذا املعىن، ينبغي أن يتحدد حجمها حبجم  احملكمة هي مؤسسة مالذ أخري. و
الطلب على تدخلها، مع اتباع قدر معقول من حتديد األولويات ألنشطتها.

حمطة عمل. ٥٥٧تصل الطاقة القصوى ملكتب املدعي العام يف املباين اجلديدة إىل و 
. وعندما حيدث النقل إىل املبين اجلديد يف  "احلجم األساسي"وقد ذُكر ذلك يف وثيقة 

حمطة عمل يُتوقَّع، حسب اُألطر ٥٢٤كانون األول/ديسمرب، سُتزوَّد املباين اجلديدة بـ 
ا إىل التنظيمية ذات الصلة امل حمطة عمل. وهذا يعين أن ٥٥٧تعلقة باحليز املكتيب، زياد

النمو يف اجتاه "احلجم األساسي" ميكن إدارته حىت قبل النظر يف تأثري سياسة العمل من 
ا ُيكتشف وجودمل املنزل. وعند هذه النقطة الزمنية، قيود مادية ذات طبيعة مماثلة من شأ

مكتب املدعي العام يف اجتاه حتقيق "احلجم األساسي". أن تعوق أي توّسع مستقبلي يف 
اليت سيحتاج إليها هذا اجلهاز يف سياق تأثري القدراتويقوم قلم احملكمة حاليًا بتقييم 

"احلجم األساسي" على نطاق احملكمة ككل. وأشار قلم احملكمة، يف تقديراته األولية، إىل 
اية عام أنه سيكون قادراً على استيعاب أي عدد مطلوب وهو ٢٠١٨من املوظفني حىت 

الوقت الذي سيجري عنده إعادة استعراض اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة 
٢٠١٨-٢٠١٦.
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اعتماد ميزانية احملكمة؟يتوقف عليهاما هي العوامل اليت ‘٢’
وتوافق عليهاأجهزة احملكمة تناقشهاتقوم ميزانية احملكمة على افرتاضات امليزانية اليت 

وافرتاضات امليزانية هي العوامل/األحداث يف شباط/فرباير/أواسط آذار/مارس من كل عام.
اليت هلا تأثري على تقدير املوارد املطلوبة لالضطالع بأنشطة احملكمة يف أي فرتة مالية معينة. 

اكمات، وعدد حاالت ومن أمثلة افرتاضات امليزانية: عدد حاالت التحقيق، وعدد احمل
على املربرات "احلجم األساسي"االستئناف. وفيما خيص مكتب املدعي العام، تنص وثيقة 

التفصيلية والشروح املتعلقة بالعمليات ومستوى املوارد املطلوب لالضطالع باألنشطة 
األساسية، واليت تنعكس حقاً يف هذه االفرتاضات املتعلقة بامليزانية.

معايري) لضبط تقدير معامل و (بارامرتاتوباإلضافة إىل ذلك، تستخدم احملكمة 
ا املدرجة يف ميزانية السنة املالية التالية. ومن أمثلة هذه  املوارد املطلوبة للقيام بعمليا

عدد أيام غرف احملكمة املتوقَّعة للمحاكمات، وعدد الشهود الذين البارامرتات ما يلي: 
إىل احملكمة أو الذين سيجري إدراجهم ضمن برنامج احلماية، وعدد سيجري إحضارهم 

ونوع اللغات املطلوب استخدامها للمساعدة يف اإلجراءات القضائية، وما إىل ذلك. ومن 
أجل إجياد فهم أفضل ملقرتَح امليزانية، حتدد احملكمة أيضًا العوامل الرئيسية احملرّكة للتكاليف 

ا احملكمة، ميكن زانيةمييف امليزانية. ويف سياق  التعرف على العوامل احملركة للتكلفة على أ
فئات من التكاليف ُتربز من أين تأيت الزيادة (االخنفاض) يف التكاليف وما إذا كان هذا 
التغّري خيضع للسيطرة املباشرة للمحكمة. ومن أمثلة العوامل احملركة للتكلفة يف امليزانية 

ما يلي: أنشطة االدعاء واألنشطة القضائية (أي: الدراسات ٢٠١٦م الربناجمية املقرتَحة لعا
األولية، والتحقيقات، واحملاكمات، ودعاوى االستئناف)، واملكاتب اجلديدة (أي: الصيانة، 

واألمن، واملرافق، إخل)، والنظام املوحَّد لألمم املتحدة.
ما هو متوسط تكلفة القضية ("القضية األساسية")؟‘٣’

ليست احملكمة يف وضع ميّكنها من تقدمي رقم يعوَّل عليه ملتوسط تكلفة القضايا. 
وقد حاولت احملكمة يف املاضي حتديد تكلفة القضايا حتديدًا دقيقًا باستخدام األدوات 

نظم ‘ (SAP: ساب’احملاسبية. وكان النظام األساسي الذي استخدمته احملكمة هو نظام 
. ومل تُنفَّذ حىت اآلن مجيع ٢٠٠٨) الذي نُفذ يف عام لبياناتوتطبيقات ومنتجات جتهيز ا

عدة ظروف، مبا يف ذلك قيود امليزانية. ذات الصلة، وذلك بالنظر إىل النظام وحدات 
ولذلك استخدمت احملكمة أيضًا أدوات بديلة لتقدير متوسط تكلفة القضية. وإحدى هذه 

الذي اسُتحدث مبساعدة من ‘ حساب التكاليف حسب النشاط’األدوات هي منوذج 
خرباء استشاريني خارجيني. ومما يؤسف له أنه مل يتم حىت اآلن وضع هذا النموذج يف 

إىل قدِّمصيغته النهائية بسبب االفتقار إىل املوارد املطلوبة للمشروع. وما فتئت احملكمة ت
هذا املشروع.احملرز يفقدُّمجلنة امليزانية واملالية على أساس منتظم تقريراً عن الت

أن يتيح إطارًا مفاهيميًا جيدًا يسمح يف خامتة "احلجم األساسي"وميكن لنموذج 
مع أخذ مجيع احملاذير الواجبة املتعلقة بالظروف املطاف بتقدير متوسط تكلفة القضية (
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ولدعم هذا النموذج ببيانات معلومات التكاليف احملددة لكل قضية يف االعتبار).
، سيتعني على احملكمة أن حتّلل البنية الراهنة للبيانات ‘ساب’باستخدام نظام املستخرجة 

وتقّدر ما إذا كان يلزم إجراء تغيريات على هذا النظام (ساب).
أو هدف مايل؟مايل ما هو نوع العوائق اليت قد تعرقل األخذ مبظروف (د)

مل يتم الوصول إليه، فسيظل مكتب املدعي العام يواجه "احلجم األساسي"مادام 
ا استيعابًا كامالً. كما أن  ا ولن تكون لديه القدرة على استيعا أحداثًا ال ميكن التنبؤ 
طلبات استخدام صندوق الطوارئ الناشئة عن فتح حاالت جديدة أو عن الظهور املفاجئ 

إىل الوصولالقدرة على التنبؤ. ومىت مت ليب بتأثري سإحلاقهلاربني من العدالة ستستمر يف 
، يُنتظر أن تصبح هذه املشكلة أقل تواتراً. وباإلضافة إىل ذلك، فإذا "احلجم األساسي"

حدث أن ازداد الطلب على تدخل احملكمة ازدياداً كبرياً يتجاوز ما كان مقدَّراً، فيلزم عندئٍذ 
شأن أي هدف أو مظرف مايل.شأنه يف ذلك "احلجم األساسي"إعادة النظر يف 

هل ترى الدول األطراف أن مفهوم "احلجم األساسي" الذي وضعه مكتب املدعي العام (ه)
استحداث الداعية إىل يعاجل على حنو كاٍف أوجه القلق اليت أدت إىل صدور التوصية 

أو هدف مايل؟مايل مظروف 
دف (و) زيادة القدرة على التنبؤ بعملية امليزانية؟ما هي األدوات األخرى اليت ميكن تنفيذها 

)، فمىت كانت االفرتاضات واضحة وكان منوذج حساب ٤كما ذُكر يف النقطة (
االحتياجات من املوارد املرتتبة على ذلك حمدَّداً، تعززت القدرة على التنبؤ بامليزانية تعززاً 

لنظام احملاسيب بغية متكني إدارة قوياً. وقد تشمل األدوات اإلضافية يف هذا الصدد حتسني ا
احملكمة من استخراج املعلومات ذات الصلة من أجل عملية صنع القرار، وكذلك من أجل 
رصد تنفيذ امليزانية. فاملعلومات الدقيقة عن العمليات القائمة ال ميكن إال أن تساعد على 

التنبؤ باالحتياجات املستقبلية. 

____________


