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ICC-ASP/12/Res.7قرارال

٢٠١٢نوفمرب/تشرين الثاين٢١بتاريخيت ُعقدتالثامنة الالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/12/Res.7
إن جمعية الدول األطراف،اإلثباتقواعد و ئيةقواعد اإلجرات التعديال

إن مجعية الدول األطراف،
َّ                                                             بضرورة إجراء حوار منظ م بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي ملنظومة نظام ِّ إذ تذك ر

أجهزة احملكمة إىل وتدعواألساسي وزيادة جناعة احملكمة وفعاليتها مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي، روما 
مواصلة االخنراط يف هذا احلوار مع الدول األطراف،

أن زيادة جناعة احملكمة وفعاليتها تصب يف املصلحة املشرتكة جلمعية الدول األطراف وإذ تدرك
وللمحكمة،

من نظام روما ٥١(ب) من املادة ٢ً         يف هذا الصدد بقضاة احملكمة، لتصرفهم عمال  بالفقرة وإذ تشيد
األساسي،

ُ َّ   وتقرير فريق التدارس املعين باحلوكمة اللذين ق د ما )١(بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالتً وإذ حتيط علما  
، )٢(إىل مكتب مجعية الدول األطراف

مبا يلي: )٣(من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٠٠القاعدة االستعاضة عن ُ  ِّ ت قر ر-١

١٠٠"القاعدة 
مكان عقد اإلجراءات

جيوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقرر االنعقاد يف دولة أخرى غري الدولة املضيفة، إذا ارتأت -١
يف القضية كلها أو يف جزء منها أن ذلك سيكون يف صاحل العدالة، للفرتة أو للفرتات اليت قد يقتضي النظر

انعقادها فيها.
جيوز للدائرة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بطلب من املدعي العام أو الدفاع، يف أي وقت بعد بدء -٢

التحقيق، تقدمي توصية بتغيري مكان انعقاد جلسات الدائرة. ويسعى قضاة الدائرة إىل التوصل إىل املوافقة 
م التوصية مبوافقة أغلبية القضاة. وتراعى يف التوصية آراء على التوصية باإلمج اع. فإذا تعذَّر ذلك تُقدَّ

ين عليهم والتقييم الذي يعده قلم احملكمة، وتُوجَّه إىل هيئة الرئاسة. كما تُقدم خطيا وُحتدَّد  الطرفني وا
ذي يعده قلم احملكمة.فيها الدولة اليت ستنعقد جلسات الدائرة فيها. ويرفق بالتوصية التقييم ال

)١(
ICC-ASP/12/44.

)٢(
ICC-ASP/12/37.
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تستشري هيئُة الرئاسِة الدولَة اليت تُزمع الدائرة أن تنعقد فيها. وإذا وافقت تلك الدولة على انعقاد -٣
هيئة الرئاسة بالتشاور مع الدائرة قرار انعقاد احملكمة يف دولة غري الدولة املضيفة. مث الدائرة فيها، تتخذ

اجللسات يف املكان املقرر."تعقد الدائرة أو القاضي املعنيَّ 

ُ  ِّ ً      م شد دة  على مبا يلي،)٤(من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٦٨ً                     أيضا  االستعاضة عن القاعدة ُ  ِّ ت قر ر-٢
من نظام روما األساسي اليت تنص على أن التعديالت املدخلة على القواعد اإلجرائية وقواعد ٤الفقرة ٥١املادة 

بأن نص هذه القاعدة ً     ً حميطة  علما  ر رجعي مبا يضر بالشخص حمل التحقيق أو املقاضاة وُ  َّ     اإلثبات ال ت طب ق بأث
من ٣الفقرة ٦٨من نظام روما األساسي املتعلقة حبقوق املتهم واملادة ٦٧َّ                            املعد ل على هذا النحو ال ميس باملادة 

ين عليهم والشهود ومشاركتهم يف اإل جراءات:نظام روما األساسي املتعلقة حبماية ا

٦٨"القاعدة 
الشهادة المسجلة سلفا

، جيوز للدائرة االبتدائية أن تسمح، ٥٦يف حالة عدم اختاذ الدائرة التمهيدية تدابري مبوجب املادة -١
، وبعد مساع الطرفني بتقدمي شهادة شاهد مسجلة سلفا ٦٩من املادة ٤و٢وفقا للفقرتني 

حملاضر املكتوبة أو غريها من األدلة املوثقة لتلك الشهادة، بالوسائط املرئية أو السمعية أو تقدمي ا
شريطة أن ال خيل ذلك حبقوق املتهم أو يتناىف معها وأن تستوىف متطلبات قاعدة أو وأكثر من 

القواعد الفرعية التالية.
أن يف حال عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجلة سلفا أمام الدائرة االبتدائية، فللدائرة-٢

جتيز شهادته تلك يف كٍل من احلاالت التالية:
أن تكون الفرصة قد أتيحت لكل من املدعي العام والدفاع الستجواب الشاهد يف أثناء (أ) 

تسجيل الشهادة؛ أو
أن تنحى الشهادة املسجلة سلفا إىل إثبات أمر آخر غري أفعال املتهم أو سلوكه. ويف (ب) 

هذه احلال:
يما إذا كان جيوز تقدمي شهادة مسجلة سلفا مبوجب القاعدة عند البت ف‘ ١’

الفرعية (ب)، تنظر الدائرة يف أمور منها ما إذا كانت هذه الشهادة:

تتعلق مبسائل ليست موضع خالف جوهري؛-
ذات طابع انضيايف أو تأييدي، إذ أدىل شهود آخرون أو سيدلون بشهادات -

شفهية عن وقائع مماثلة؛
مبعلومات سياقية؛تتعلق -
من طبيعة جتعل تقدميها خيدم مصاحل العدالة أفضل خدمة؛-

تتضمن ما يكفي من املؤشرات على إمكان التعويل عليها.-

املرجع السابق الذكر.)٤(
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ال جيوز تقدمي الشهادة املسجلة سلفا اليت تندرج ضمن القاعدة الفرعية (ب) ‘٢’
صادق وصحيح على حد إال إذا كانت مرفقة بإعالن يديل به الشاهد بأن مضمون شهادته 

علمه واعتقاده. وال جيوز أن يتضمن اإلعالن أي معلومات جديدة وجيب أن يُقدَّم يف موعد 
قريب إىل حد معقول من موعد تقدمي الشهادة املسجلة سلفا.

جيب أن يشهد على اإلعالن شخص ختوله الدائرة املعنية أو قوانني الدولة املعنية ‘٣’
ا هذا اإلعالن. وجيب على الشخص الذي يشهد على اإلعالن أن يؤكد  الشهادة على وإجراءا

كتابًة تاريخ إصداره ومكانه، وأن الشخص الذي يصدره:

هو الشخص الذي يديل بالشهادة املسجلة سلفا؛ -
م اإلعالن طوعا ودون تأثري ال مسوِّغ له.- يؤكد أنه يقدِّ
يح على حد علمه يقرُّ بأن مضمون الشهادة املسجلة سلفا صادق وصح-
واعتقاده؛

ُأحيط علما بأنه إذا تبنيَّ أن مضمون شهادته املسجلة سلفا غري صادق فقد -
يُقاضى عندها إلدالئه بشهادة الزور.

أن تكون الشهادة املسجلة سلفا شهادة شخص تويف الحقا، أو جيب أن يُفَرتض أنه (ج)
بات ال ميكن تذليلها ببذل عناية تويف، أو تعذَّر إدالؤه بالشهادة مشافهة، بسبب عق

:معقولة. ويف هذه احلال
ال جيوز تقدمي الشهادة املسجلة سلفا اليت تندرج ضمن القاعدة ‘١’

الفرعية (ج) إال إذا اقتنعت الدائرة بأنه يتعذَّر على الشخص اإلدالء بشهادته على النحو املذكور 
، وأن الشهادة ٥٦اختاذ إجراءات مبوجب املادة فيما تقدَّم وأنه مل يكن من املمكن التنبؤ بضرورة

.املسجلة سلفا تتضمن ما يكفي من املؤشرات على إمكان التعويل عليها
جيوز اعتبار كون الشهادة املسجلة سلفا تنحى إىل إثبات أفعال متهم وسلوكه ‘٢’

عامال مينع تقدميها، أو تقدمي جزء منها؛
هادة شخص تعرض لتدخل. ويف هذه احلال:أن تكون الشهادة املسجلة سلفا ش(د)

ال جيوز تقدمي الشهادة املسجلة سلفا اليت تندرج ضمن القاعدة ‘١’
الفرعية (د) إال إذا اقتنعت الدائرة بأن:

الشخص مل ميُثل للشهادة أو مل يقدم عند مثوله أدلة فيما يتعلق جبانب -
جوهري ورد يف شهادته املسجلة سلفا؛

ص أو عدم تقدميه األدلة راجع جوهريا إىل تدخل غري الئق مبا عدم مثول الشخ-
يف ذلك التهديد أو الرتهيب أو اإلكراه.

جهودا معقولة بُذلت لضمان مثول الشخص للشهادة أو، عند مثوله، لضمان -
إدالئه بكل الوقائع اجلوهرية اليت يعرفها؛

خدمة؛تقدمي الشهادة املسجلة سلفا خيدم مصاحل العدالة أفضل -
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الشهادة املسجلة سلفا تتضمن ما يكفي من املؤشرات على إمكان التعويل -
عليها؛

، جيوز أن يتعلق التدخل غري الالئق بأمور ‘)١’ألغراض القاعدة الفرعية (د)(‘ ٢’
منها مصاحل الشخص البدنية أو النفسية أو االقتصادية أو غريها من املصاحل؛

لة سلفا، املقدَّمة مبقتضى القاعدة الفرعية عندما تكون الشهادة املسج‘٣’
، جيوز للدائرة أن ٧٠، تتعلق بإجراءات انتهت بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ‘)١’(د)(

تراعي الوقائع اليت مت الفصل فيها يف إطار تلك اإلجراءات.
وكه جيوز اعتبار كون الشهادة املسجلة سلفا تنحى إىل إثبات أفعال متهم وسل‘٤’

؛عامال مينع تقدميها، أو تقدمي جزء منها
إذا كان الشاهد الذي أدىل بالشهادة املسجلة سلفا حاضرا أمام الدائرة االبتدائية، جيوز للدائرة -٣

أن تسمح بتقدمي تلك الشهادة املسجلة سلفا إذا مل يعرتض على تقدميها وأُتيحت لكل من 
جواب الشاهد يف أثناء اإلجراءات."املدعي العام والدفاع والدائرة فرصة است

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات:١٣٤ً                          أيضا  إدراج ما يلي بعد القاعدة ُ  ِّ ت قر ر-٣

مكرَّراً ١٣٤القاعدة "
الحضور بواسطة التكنولوجيا الفيديوية

ئرة االبتدائية جيوز للمتهم الذي يكون قد صدر حبقه أمر باملثول أن يقدِّم طلبًا كتابيًا إىل الدا-١
أجزاء منها.لكي ُيسَمح له باحلضور بواسطة التكنولوجيا الفيديوية خالل جزء من حماكمته أو

تتخذ الدائرة االبتدائية قرارها بشأن الطلب يف كل حالة على حدة، موليًة االعتبار الواجب -٢
ملوضوع اجللسات املعيَّنة املعنية.

ثالثاً مكرَّراً ١٣٤القاعدة 
اء من حضور المحاكمةاإلعف

جيوز للمتهم الذي يكون قد صدر حبقه أمر باملثول أن يقدم طلبًا كتابيًا إىل الدائرة االبتدائية -١
إلعفائه من احلضور واالكتفاء بتمثيله من جانب حمام خالل جزء أو أجزاء من حماكمته.

ي:ال توافق الدائرة االبتدائية على الطلب إالّ إذا اقتنعت مبا يل-٢
وجود ظروف استثنائية تربِّر الغياب املعين؛أ)

إرجاُء أن التدابري البديلة، مبا فيها إدخاُل تغيريات على اجلدول الزمين للمحاكمة أوب)
احملاكمة ألجل قصري، ستكون غري كافية؛

أن يكون املتهم قد تنازل بصريح العبارة عن حقه يف احلضور خالل احملاكمة؛ج)
ق املتهم سُتضَمن يف غيابه ضماناً كامًال.أن حقو د)
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تتخذ الدائرة االبتدائية قراراها بشأن الطلب يف كل حالة على حدة، مولية االعتبار الالزم ملوضوع -٣
اجللسات املعيَّنة املعنية. وجيب أن يـُْقَصر الغياب على احلد األدىن الالزم صارَم اللزوم، وأن ال يصبح 

القاعدة.

رابعاً مكرَّراً ١٣٤القاعدة 
اإلعفاء من الحضور خالل المحاكمة بسبب واجبات عامة استثنائية

جيوز للمتهم الذي يكون قد صدر حبقه أمر باملثول، إذا كان مكلَّفًا باالضطالع بواجبات عامة -١
املثول وُيكتفى استثنائية على أرفع مستوى وطين، أن يقدِّم طلباً كتابياً إىل الدائرة االبتدائية لكي يُعفى من 

بتمثيله من جانب حمام؛ وجيب أن يبنيَّ يف الطلب أن املتهم يتنازل بصريح العبارة عن حقه يف احلضور 
خالل احملاكمة.

تنظر الدائرة االبتدائية يف الطلب على وجه السرعة، فتوافق عليه فإذا وجدت أن التدابري البديلة -٢
ا توافق عليه شريطة أن ليست كافية وخلصت إىل أن املوافقة على ا لطلب تصب يف مصلحة العدالة فإ

ُتْضَمن حقوق املتهم بصورة تامة. ويوىل يف القرار االعتبار الواجب ملوضوع اجللسات املعيَّنة املعنية وخيضع 
"للمراجعة يف أي وقت.

_______________


