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  احلادية عشرةالدورة 
 ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢-١٤ الهاي

 

  :الدروس املستفادة: الفريق الدراسي املعين باحلوكمة

  مجعية الدول األطرافإىل  األول احملكمة تقرير

  مقدمة -أوال

الفريق "فيما يلي (تقدم احملكمة هذا التقرير استجابة لدعوة الفريق الدراسي املعين باحلوكمة   -١
لتقييم الدروس املستفادة خالل ") اجلمعية"فيما يلي (الذي أنشأته مجعية الدول األطراف ") الدراسي

 يف التدابري اليت ميكن النظر يف اختاذها من أجل تسريع السنوات العشر اليت عملت فيها، وللتأمل
 . اإلجراءات القضائية وتعزيز كفاءا، مبا يف ذلك تعديالت اإلطار القانوين

ويف نظر احملكمة، ميثل هذا التقرير األول نقطة انطالق فقط لعملية أطول أجال ينبغي أن   -٢
وستتطلب هذه العملية . غرض حتسني أداء املؤسسةتنفذها اجلمعية واحملكمة خالل السنوات املقبلة ل

مناقشات ومشاورات معمقة داخل احملكمة، وكذلك تفاعال منتظما مع اجلمعية وغريها من أصحاب 
 . املصلحة اخلارجيني

ولذلك، وحسب ما طلبه الفريق الدراسي عمال بتكليف اجلمعية، يتضمن هذا التقرير   -٣
، اليت تشمل "خريطة الطريق"، وكذلك مقترح )الفرع الثاين(نظر فيها جمموعة من املسائل اليت ينبغي ال

 ). الفرع الثالث(اخلطوات اليت جيب اختاذها لضمان إجراء املناقشات واختاذ اإلجراءات يف أواا 

وبغية حتديد املسائل اليت ينبغي النظر فيها يف إطار الفرع الثاين، دعت الرئاسة القضاة إىل   -٤
وردا على ذلك، حدد عدة قضاة . واقتراحام الشخصية إىل جانب احللول املقترحةطرح أفكارهم 

مسائل وأوصوا حبلول هلا، إما باقتراح توحيد أفضل املمارسات أو إدخال تعديالت على اإلطار 
 . القانوين

رأى و. واختذ القضاة فيما قدموه نهجا متنوعة جتاه دعوة اجلمعية اليت أحالتها إليهم الرئاسة  -٥
بعضهم أنه ينبغي أال تتواىن احملكمة يف اقتراح مجيع أنواع التعديالت، مبا يف ذلك تعديالت نظام روما 

واعترب قضاة آخرون أنه ينبغي للمحكمة أال . األساسي ذاته، حيثما استلزم حتقيق النتيجة املطلوبة ذلك
 أو على الئحة احملكمة، مبا أن تقترح إال تعديالت منفصلة على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 . إدخال تعديالت على نظام روما األساسي سيكون سابقا ألوانه يف هذه املرحلة

يونيه / حزيران٢٦وخالل مناقشات أجراها ممثلو الدول مع الفريق الدراسي للجمعية يف   -٦
.  وقواعد اإلثبات، أوضح املمثلون أم يتوقعون من احملكمة أن تركز على القواعد اإلجرائية٢٠١٢

وأشاروا أيضا إىل أم باإلضافة إىل توصلهم باملسائل اليت حددا احملكمة بصفة عامة، يتوقعون أيضا 
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ولذلك، وعالوة على هذا التقرير، سيبعث . أن يتلقوا قدرا أدىن من املقترحات املفصلة لتعديل القواعد
سماح لقاض واحد باالضطالع بتحضريات أية حماكمة يف األسابيع املقبلة اقتراح إىل الفريق الدراسي بال

، وهو ااقتراح سبق أن نظرت فيه اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص ) من املرفق١-انظر الفقرة جيم(
من املادة ) ب) (٢(القانونية، وذلك بعد املوافقة عليه باألغلبية املطلقة للقضاة وفقا ملقتضيات الفقرة 

 .اسي من نظام روما األس٥١

ومت تعميم املسائل اليت حددها القضاة بعد ذلك على مكتب املدعي العام، وقلم احملكمة،   -٧
وقدم . وأحد ممثلي الدفاع، ووجهت إليهم الدعوة القتراح أية مسائل إضافية لضمها إىل هذا التقرير

املسائل اليت هؤالء احملاورون عروضا متمعنة ومفصلة اقترحت مسائل جديدة وأضافت تفاصيل تتعلق ب
وإضافة إىل . وقد أُدرج عدد من تلك املسائل واالقتراحات بعد ذلك يف هذا التقرير. توجد قيد التأمل

ذلك، قدم احملاورون عددا من االقتراحات املتمعنة املتعلقة مبسائل متنوعة، تتراوح بني مسائل الدفاع 
سائل التقنية من قبيل إعداد حماضر اجللسات واحملاماة العامة، وتفاصيل تتعلق بقرار إقرار التهم، وامل

وبقدر ما أن مثل هذه االقتراحات تتسم بطابع تشغيلي أو أا ال تعين القواعد . والعطل القضائية
ورغم ذلك، ستواصل احملكمة . اإلجرائية وقواعد اإلثبات، مل يتم إدراجها صراحة يف هذا التقرير

يف إطار مشروع الدروس املستفادة اجلاري حاليا أو يف استكشاف هذه االقتراحات املفيدة، سواء 
 .احملافل األخرى ذات الصلة

 حتديد املسائل  -ثانيا

حددت أجهزة احملكمة رفقة ممثل عن الدفاع املسائل الواردة يف املرفق على أا مسائل   -٨
ة للتعديالت وقدمت فعال مقترحات ملموس. تتطلب املناقشة لغرض تسريع اإلجراءات وحتسني جودا

 . بشأن بعض هذه املسائل

وال ترد يف املرفق إال املسائل احملددة، ومل تدرج املقترحات امللموسة ألا حتتاج ملناقشات   -٩
مستفيضة ، وعند االقتضاء، سيتم اللجوء إىل اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية لتنظر فيها 

 .من الئحة احملكمة) ١ (٥للقاعدة قبل بعثها إىل اجلمعية، وذلك وفقا 

وكما أشري آنفا، مل تدرج املسائل األخرى اليت حددا أجهزة احملكمة وممثل الدفاع يف هذا   -١٠
التقرير ألنه ميكن معاجلتها من خالل اعتماد املمارسات الفضلى أو تعديالت الئحة احملكمة، وبالتايل ال 

 .تتطلب عرضها على اجلمعية يف هذه املرحلة

وال يقصد بأي حال بقائمة املسائل الواردة يف املرفق واليت ينبغي مناقشها أن تكون جامعة،   -١١
وهذه القائمة ليست إال اخلطوة . وال مانع من إضافة مسائل أخرى قد تثار مستقبال خالل املناقشات

 . ءات احملكمةاألوىل يف عملية ستستمر خالل األشهر القادمة وما بعدها بغرض النهوض بكفاءة إجر

 خريطة الطريق املقترحة  -ثالثا

أشار الفريق الدراسي أيضا إىل أنه يرغب يف أن تضع احملكمة خريطة طريق مقترحة يكون   -١٢
 .ووفقا لذلك، يقترح ما يلي. اهلدف منها توضيح إجراءات املضي قدما بعملية الدروس املستفادة

يف تشرين ") الفريق العامل"فيما يلي (ستفادة سيتم إنشاء فريق عامل معين بالدروس امل  -١٣
، وسيكون مفتوحا أمام مجيع القضاة املهتمني من أجل البدء يف العمل على ٢٠١٢أكتوبر /األول

املسائل احملددة يف هذا التقرير، واختاذ قرار بشأن ما إذا كان يلزم إدخال تعديالت على القواعد 
 .اإلجرائية وقواعد اإلثبات
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الفريق العامل املسائل الواردة يف هذا التقرير بغرض حتديد وصياغة املقترحات سيناقش   -١٤
 . الضرورية لتعديالت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، إن وجدت

وسترسل مقترحات التعديل اليت حتظى بتأييد ما ال يقل عن مخسة قضاة إىل اللجنة   -١٥
 .٢٠١٢ديسمرب /كانون األولاالستشارية املعنية بالنصوص القانونية حبلول 

 ملواصلة مناقشة املسائل الواردة يف ٢٠١٣سيجتمع الفريق العامل مرة أخرى يف أوائل عام   -١٦
وستبعث املقترحات اإلضافية، إن وجدت، إىل اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص . هذا التقرير

 الواردة أعاله عملية ١٥ إىل ١٣من ويف الواقع، تصف الفقرات . ٢٠١٣يوليه /القانونية حبلول متوز
مستمرة ذات مسارين، سينظر خالهلا الفريق العامل واللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية يف 

 .املسائل احملددة على أساس متواصل

 بغرض إمتام ٢٠١٣أغسطس /سيحال تقرير ثان عن الدروس املستفادة إىل اجلمعية يف آب  -١٧
وسيبلغ هذا التقرير اجلمعية بأحدث املناقشات اجلارية وسيتضمن . ثانية عشرةإعداده للدورة ال

 من نظام روما األساسي، ٥١من املادة ) ب) (٢(التعديالت املقترحة ، إن وجدت، وفقا للفقرة 
 .وكذلك بقائمة املقترحات املعروضة على نظر اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية

 .كمة اآلراء مع الدول األطراف بانتظام على امتداد العمليةستتبادل احمل  -١٨

ستتكرر العملية املذكورة إىل أن ينتهي الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة، واللجنة   -١٩
  .االستشارية املعنية بالنصوص القانونية عند االقتضاء، من النظر يف مجيع اموعات اليت حددا احملكمة
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 املرفق

 حتديد املسائل

 املرحلة التمهيدية  -ألف

 قرار إقرار التهم   -١

هناك حاجة إىل مناقشة حول أحسن قالب ميكن أن يتخذه قرار إقرار التهم وحول حمتواه، وذلك 
وإضافة إىل ذلك، جيب أن تعاجل املناقشة القدر الالزم من التفسري . ألغراض تأطري إجراءات احملاكمة

ه الدائرة التمهيدية، وكذلك الدرجة الالزمة من الدقة يف حتديد اخلصائص القانوين الذي تقوم ب
 . القانونية للوقائع وأنواع املسؤولية عنها

 الشهود الذين يدلون بشهادات شفوية  -٢

هناك حاجة إىل مناقشة حول تقدمي الشهود الذين يدلون بشهادات شفوية يف جلسة إقرار التهم، وهو 
 . ر كبريما يطيل اإلجراءات بقد

 العالقة بني املرحلتني التمهيدية واالبتدائية واملسائل املشتركة بينهما  -باء

 الكشف   -١

هناك حاجة إىل مناقشة خبصوص نظام الكشف، مبا يف ذلك إمكانية وضع نظام قياسي للكشف، 
 .وبروتوكول موحد للمحكمة اإللكترونية، ونظام مبسط إلدخال التمويهات ورفعها

 إلضافية للمحاكمة األدلة ا  -٢

وتستغرق . طبقت الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية قواعد خمتلفة خبصوص صالحية ومقبولية األدلة
هذه املمارسة وقتا كثريا وينبغي أن تناقش للنظر يف إمكانية حتقيق قدر أكرب من االتساق بني املرحلتني 

 . ومزيد من التماثل بني الدائرتني

 ة تقدمي األدل  -٣

جيب مناقشة قدر األدلة اليت ينبغي تقدميها ونطاق سلطة الدائرة عندما تصدر توجيهات تتعلق بتقدمي 
وينبغي أن يشمل هذا النقاش النظر يف . األدلة، وكذلك أنسب قالب وأنسب إجراء لتقدمي األدلة

 .قةاملتعلق بتقدمي األدلة، وكذلك قالب هذه الوثي" الرسم البياين التحليلي املعمق"

 موجز اإلجراءات  -٤

يسهم التوفر على موجزين متباينني للمداوالت لكل من املرحلتني التمهيدية واالبتدائية يف تكرار 
وينبغي استكشاف إمكانية وضع سجل موحد للقضية على امتداد مجيع مراحل . الكشف عن األدلة

 .اإلجراءات

 الشهادات املسجلة   -٥

إجراء مناقشة حول إمكانية السماح لدوائر احملاكمة مبزيد من من أجل تسريع اإلجراءات، ينبغي 
السلطة التقديرية ألجل تقدمي حماضر أو شهادات موثوقة مسجلة سابقا يف ظروف خاصة ومعينة، 

 .وذلك وفقا لنظام روما األساسي
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 العناصر السياقية /الطعن يف الوالية القضائية  -٦

 لتفادي الطعون املتكررة بشأن بعض العناصر املتعلقة بالوالية يقترح إجراء مناقشة عن اخليارات املتاحة
وإضافة . القضائية والعناصر السياقية املتصلة باألدلة اليت سبق إصدار قرار فيها خالل املرحلة التمهيدية

إىل ذلك، هناك حاجة إىل إجراء مناقشة خليارات تفادي املقاضاة اليت ال حاجة هلا، وذلك مثال عن 
 .يع االتفاق على الوقائع حيث أمكنطريق تشج

 محاية الشهود  -٧

يقترح إجراء مناقشة عن العالقة بني الدوائر ومكتب املدعي العام ووحدة الضحايا والشهود خبصوص 
 . محاية الشهود

 األدلة الوثائقية  -٨

هناك حاجة إىل إجراء مناقشة من أجل استكشاف ضرورة فرض شروط صارمة على اعتماد األدلة 
 . وثائقيةال

 احملاكمة -جيم

 القاضي الوحيد يف الدائرة االبتدائية  -١

وقد رأى بعض القضاة أن السماح . اتسمت مرحلة التحضري للمحاكمة بعد إقرار التهم بطوهلا املفرط
وقد . لقاض وحيد باالضطالع بالتحضري للمحاكمة ميكن أن يسهم يف التعجيل بإجراءات التحضري

رتيبات األولية للمحاكمة تشمل اختاذ قرارات بشأن األمور اإلجرائية اعترض آخرون لكون الت
وقد سبق أن نظرت اللجنة االستشارية املعنية . واملوضوعية وتتطلب إشراك احملكمة يئتها الكاملة

بالنصوص القانونية يف اقتراح ملموس هلذا الغرض ووافقت عليه، وينظر القضاة حاليا يف املوافقة على 
 انظر املرفق(ائي بالتعديل مقترح.( 

 مشاركة الضحايا وتعويضام -دال

 طلبات مشاركة الضحايا   -١

اتسم النظام احلايل لتقدمي الطلبات الفردية ملشاركة الضحايا بكونه مرهقا وتصعب إدارته سواء من 
لى سبيل املثال وجيب حتسني إدارة نظام تقدمي الطلبات، مبا يف ذلك ع. ناحية الوقت أو املوارد البشرية

 . بالنظر يف إمكانية تطبيق نظام مجاعي لتقدمي طلبات الضحايا

 املشاركة يف اإلجراءات   -٢

مت تقدمي عدد من االقتراحات لتبسيط مشاركة الضحايا يف مجيع مراحل اإلجراءات وضمان أن تلك 
 أن املشاركة هادفة كما وردت اقتراح بالتفكري يف آليات تكفل. املشاركة ال ختل بسرعة اإلجراءات

كما أثريت ضرورة تنقيح النظام احلايل لتمثيل الضحايا، مبا يف ذلك متكني املمثلني . وتعزز فعاليتها
وميكن أن تتضمن هذه . القانونيني والضحايا من احلصول على أي شيء غري الوثائق املتاحة للجمهور

 . يف قضايا خمتلفة إىل هذا التاريخاملناقشة حتليال مقارنا لنماذج متثيل الضحايا املستخدمة 

 مبادئ التعويضات وتقديرها  -٣

وسيتطلب ذلك . نغودجولو/ينبغي إجراء نقاش عن نظام التعويضات بعد اختتام قضييت لوبانغا وكاتانغا
النظر يف مسائل متنوعة، منها التعويضات الفردية واجلماعية، وما إذا كان ينبغي تناول املبادئ املتعلقة 
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ويضات يف وثيقة على نطاق احملكمة أم املضي يف تطويرها على أساس كل حالة على حدة، وما بالتع
 . إذا كان ميكن تناول التعويضات املقدمة إىل الضحايا من قبل قاض وحيد

 الطعون  -هاء

 إجرء التصديق على الطعون العارضة  -١

دائرة اليت أصدرت املقرر رهنا ينبغي مناقشة إجراء التصديق احلايل الذي يقوم على أساس إذن ال
 .بالطعن

 التعجيل  -٢

 .ينبغي مناقشة خيارات التعجيل باإلجراءات املتصلة بالطعون العارضة

 السراح املؤقت  -واو

أدى شرط التشاور مع الدول املعنية بشأن منح السراح للمتهمني إىل مشارورات صعبة وطويلة، كثريا 
وينبغي مناقشة النظام واخليارات البديلة . د املواعيد الزمنيةما تضمن عدة طلبات معلومات ومشل متدي

 .له

 مقر احملكمة - زاي

 . ينبغي مناقشة خيارات تبسيط إجراء تعيني مقر بديل إلجراءات احملكمة

 املسائل اللغوية  -حاء

 الترمجة التحريرية  -١

راءات، حيث تنفق حصة أثبتت ممارسة احملكمة أن الترمجة التحريرية أحد أهم أسباب تأخريات اإلج
وينبغي توضيح القدر الذي ينبغي أن تبلغه . كبرية من امليزانية على الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية

 .ترمجة إفادات الشهود وغري ذلك من الوثائق

 احملاضر احلرفية /إفادات الشهود  -٢

آالف الصفحات وترمجتها  نسخ ١١٢ و ١١١قد يتطلب النظام احلايل املنصوص عليه يف القاعدتني 
 .عند االقتضاء، وينبغي مناقشة خيارات تبسيط هذا النظام

 احملاضر احلرفية  -٣

ينبغي النظر يف إجراءات تبسيط استعراض احملاضر احلرفية وتصويبها وإعادة تصنيفها، مبا يف ذلك من 
 . خالل استعمال حدود زمنية وإعادة التصنيف على أساس متواصل

 التنظيميةاملسائل   -طاء

 التعيني يف الشعب  -١

 وكذلك اخليارات املتاحة لتيسري انتقال القضاة بني الشعب الثالث ٣٩ينبغي مناقشة تفسري املادة 
 .مجيعها
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 استبدال أحد القضاة/غياب  -٢

مثال يف حالة (ينبغي مناقشة احتمال عقد جلسات الدوائر مؤقتا بقاضيني فقط لفترة زمنية حمدودة 
 ).لقضاة أو غيابه بصفة مؤقتةمرض أحد ا

 متديد والية القضاة/تعيني  -٣

، وكذلك إمكانية قيام القضاة الذين متدد واليتهم بواجبات أخرى )١٠ (٣٦ينبغي مناقشة تفسري املادة 
  .أو استبداهلم أو أدائهم لوظائفهم كقضاة جزءا من الوقت فقط

____________ 


