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ICC-ASP/11/Res.2

لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتاتعديل 

األطرافإن مجعية الدول
باحلاجة إىل إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تقوية اإلطار املؤسسي لنهج رإذ تذكِّ 

أجهزة وتدعونظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع احملافظة التامة على استقالهلا القضائي،
،احملكمة إىل املشاركة يف احلوار مع الدول األطراف

مجعية الدول األطراف حمط االهتمام املشرتك لكل منبأن تعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مإذ تسلِّ و 
،احملكمةو 

املادةمن) ب(2بالفقرةعمالً املطلقة،باألغلبيةعاملنياحملكمة،قضاةيف هذا الصدد، مببادرةتشيدوإذ
القانونية، إىل تعديلبالنصوصاملعنيةاريةاالستشاللجنةمنتوصيةعلىبناءاألساسي،رومانظاممن51

احملاكمات،حتضريخيصفيمااالبتدائية،الدائرةوظائفممارسةتتسىنحبيثتاإلثباوقواعداإلجرائيةالقواعد
التكاليف،إىلبالقياسالنجاعةوضماناإلجراءاتتسريعبغيةمنفردينلقضاةأومنفردلقاض

املعينالدراسةضمن فريقاألطرافالدولالحقاً اليتباملشاوراتالتقديرمععلماً حتيطوإذ
بالتعديالت،املعينالعاملوالفريقباحلوكمة

مدى سداده،حبسباإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدلتعديلمقرتحكلتدارسيتعنيَّ بأنهتسلِّموإذ
تحليله،مع ختصيص الوقت املناسب لاألساسي،رومالنظامطبقاً 

بنيتنازعحدوثحالةيفبأنه،تقضياليتاألساسي،رومانظاممن51املادةمن5بالفقرةتذكِّروإذ
األساسي،بالنظاميُعتداإلثبات،وقواعداإلجرائيةوالقواعداألساسيالنظام

نظاممبوجبللمتهمني وللمجين عليهماملمنوحةللحقوقالكاملاالحرتامضرورةاعتبارهايفتضعوإذ
احملكمة،أماماإلجراءاتمراحلمجيعيفاألساسيروما

:1اإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمن132القاعدةبعدالتايلالنصإدراجتقرر-1

راً مكرَّ 132املادة "

ةتعيني قاض لتحضري احملاكم

، أن تعنيِّ 64أ) من املادة (3مبوجب الفقرة جيوز للدائرة االبتدائية، عند ممارسة-1
تحضري احملاكمة.ليتكفلوا بمن أعضائها واحداً أو أكثر 
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على حنويتخذ القاضي مجيع التدابري التحضريية الالزمة من أجل تسهيل سري إجراءات احملاكمة -2
، بالتشاور مع الدائرة االبتدائية.وناجزمنصف 

أو بناء على طلب أحد األطراف عند ،فسهمن تلقاء ن، يف أي وقتأن يقوم جيوز للقاضي -3
فيها. وجيوز ألغلبية أعضاء الدائرة اً قرار لكي تتخذنة إىل الدائرة االبتدائية مسائل معيَّ بإحالة االقتضاء، 

املسائل تناولأو بناء على طلب أحد األطراف عند االقتضاء، ،ر من تلقاء نفسهااالبتدائية أيضاً أن تقرِّ 
القاضي.أن يعاجلهالك ذلوال ميكناليت 

جلساتحتضري احملاكمة، أن يعقد فيما خيص من أجل الوفاء مبسؤولياته ،جيوز للقاضي-4
لتزامات االأن يضع خطة عمل تشري إىل وأن يصدر أوامر وقرارات. وجيوز للقاضي أيضاً الستعراض احلال

.فيهاااليت جيبواملواعيدعمالً يتعنيَّ اليت 

منشأت قبل بدء احملاكمة أأمهام القاضي فيما يتعلق باملسائل التحضريية، سواء أن تؤّدىجيوز -5
بعده. وجيوز أن تشمل هذه املسائل ما يلي:

بني األطراف؛فيما بصورة مالئمة املعلومات ضمان كشف (أ) 

؛اللزومعند األمر باختاذ تدابري وقائية (ب)

إليه يف كما يشارللمشاركة يف احملاكمة،  ين عليهماليت يقدِّمهاالطلبات النظر يف(ج)
؛68من املادة 3الفقرة 

مع الئحة احملكمة، من54البندالتشاور مع األطراف بشأن املسائل املشار إليها يف (د)
بالقرارات هي اليت تتخذاالبتدائية العلم بأن الدائرة 

إليه يف القاعدة كما يشار، باستثناء حتديد موعد احملاكمة،  وضع الربنامج الزمينسائل م)ـ(ه
؛1-132الفرعية 

ظروف االحتجاز واملسائل ذات الصلة؛النظر يف(و)

نطاق ضمن تندرج من باب آخرأي مسائل أخرى حتضريية ينبغي حلها وال النظر يف(ز)
االبتدائية.لدائرةلاالختصاص احلصري 

املسائل القانونية بأو متس نيعلى حقوق املتهمكبرياً ال جيوز للقاضي أن يصدر قرارات تؤثر تأثرياً -6
، أن يتخذ قرارات تؤثر على احلقوق 5بالقاعدة الفرعية ، وال جيوز له، رهناً القضيةوالوقائعية األساسية يف 
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