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الدورة الثانية عشرة

الهاي  08-02تشرين الثاين/نوفمرب 0223

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة:
الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة:
تقرير المحكمة الثاني إلى جمعية الدول األطراف
أوال -مقدمة
-2
يقدم الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة ("فريق الدروس املستفادة") هذا التقرير عمالً
خبارة الرريق املتعقق باتتعرا اجإررااا انجااية لقمكمم انجااية الدولة ("اارة الرريق") اليت
صدَّقت عقةها مجعة الدول األةراف ("انجمعة ") يف تشرين الثاين/نوفمرب  (1).0220وقد أنشئ فريق
الدروس املستفادة مبورب اارة الرريق لتدارس التوصةا املتعقق مبقحراا تعديل القواعد اجإرراية
وقواعد اجإثبا ("القواعد") .وتقضي اارة الرريق بأن يقدِّم فريق الدروس املستفادة توصةا بشأن
مقحراا تعديل القواعد اليت حتظى بتأيةد مخس قضاة عقى األقل إىل الفريق الدراتي املعين باحلوكم
)(3
("الفريق الدراتي")) (2والقجا االتتشاري املعاة بالاصوص القانونة ("القجا االتتشاري ").
وقدمت احملمم تقريرها األول عن الدروس املستفادة ("التقرير األول") إىل الفريق الدراتي يف
-0
تشرين األول/أكتوبر  .0220وأوضح التقرير نراق عمل فريق الدروس املستفادة كما ادده قضاة
احملمم إثر املشاورا اليت رر يف آب/أغسرس  0220مع ممتب املدعي العام وققم احملمم
)(4
ِ
تسع جمموعا و 02جمموع فرعة اددهتا
واحملامن .وأُد ِررت يف مرفق التقرير األول وُوصفت بإجياز ُ
احملمم باعتبارها حتتاج إىل مااقش من أرل تسريع اجإررااا وتعزيز رودهتا .واجملموعا التسع اليت
ُا ِّدد هي :املراق التمهةدي ؛ والعالق بن املراقتن التمهةدي واالبتداية واملسايل املشحرك بةاهما؛
واملراق االبتداية ؛ ومشارك اجملين عقةهم وررب أضرارهم؛ ودعاوى االتتئااف؛ وإةالق السراح املؤقت؛
)(1

الوثايق الرمسة نجمعة الدول األةراف يف نظام روما األتاتي لقمكمم انجااية الدولة  ،الدورة احلادي عشرة ،الهاي،
 00-22تشرين الثاين/نوفمرب  ،(ICC-ASP/11/20) 0220اجملقد األول ،انجزا الثالثICC-ASP/11/Res.8 ،

أرفقت اارة الرريق بتقرير املمتب عن الفريق الدراتي املعين باحلوكم .(ICC-ASP/11/31) ،
) (2أنشىا بقرار أصدرته مجعة الدول األةراف يف كانون األول/ديسمرب  .)ICC-ASP/9/Res.2( 0222وتقرر يف
آذار/مارس  0220تاظةم عمل الفريق الدراتي يف جمموعتن ،مها :اجملموع األوىل :تسريع اجإررااا انجااية  ،واجملموع
الثانة  :تعزيز شفافة عمقة املةزن وإممان التابؤ هبا ،ICC-ASP/11/31.الفقرة .5
) (3اليك احملمم  ،الباد الرابع.

) ،ICC-ASP/11/31/Add.1 (4املرفق.
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ومقر احملمم ؛ واملسايل القغوي ؛ والقضايا التاظةمة  .وكان الغر
انجوانب املتعددة جإررااا احملمم .

من اجملموعا اليت ُا ِّدد هو تااول

وبعد تصديق انجمعة عقى اارة الرريق يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،0220ارتمع فريق الدروس
-3
املستفادة التتعرا اجملموعا التسع وقرر اتتاادا إىل التجرب القضاية لقمكمم يف تقك املراق أن
يضع تركةزه الريةسي عقى ثالث من اجملموعا اليت ُا ِّدد  ،أال وهي "املراق التمهةدي "؛ و"العالق بن
املراقتن التمهةدي واالبتداية واملسايل املشحرك بةاهما"؛ و"مقر احملمم ".
وتريكز هذا التقرير عقى األهداف اليت اققها فريق الدروس املستفادة االل الدورة األوىل
-2
ألنشرته كما يتررق أيضا إىل برنامج عمقه املستقبقي .ويشمل التقرير فحرة األشهر االثين عشر املمتدة
من التصديق عقى اارة الرريق يف تشرين الثاين/نوفمرب  0220إىل تشرين األول/أكتوبر  .0223وعمل
فريق الدروس املستفادة يف هذه الفحرة عقى وضع ممارتا عمل فعال وقدَّم إىل الدول األةراف توصةتن
موادتن تتعققان مبقحراا لتعديل القواعد .وكما تةااقش فةما يقي فإن العمل رار أيضا يف اجملموعا
املتعقق "باملراق التمهةدي "؛ و"العالق بن املراقتن التمهةدي واالبتداية واملسايل املشحرك بةاهما"
و"املسايل القغوي ".

ثانيا -وضع إجراءات العمل
عمل فريق الدروس املستفادة يف السا األوىل من نشاةه مبقتضى اارة الرريق عقى وضع
-5
إررااا ثابت ومتسق القحراح التوصةا  .ومن أرل التعجةل بوترية عمل الفريق ،قرر أعضاؤه من القضاة
اتتشارة أصكاب املصقك الريةسةن يف إررااا احملمم قبل تقدمي التوصةا إىل الفريق الدراتي هبدف
تقدمي مقحراا موادة إىل هذا الفريق .و ُا ِّدد القجا االتتشاري باعتبارها اهلةئ اليت جتمع كل
أصكاب املصقك يف إررااا احملمم إذ أهنا تتمون من ثالث قضاة يُاتخبون من بن أعضاا كل شعب
من ُشعب احملمم باجإضاف إىل ممثل ملمتب املدعي العام وممثل لققم احملمم وممثل لقمكامن املدررن يف
قايم احملامن املعتمدين وفقا لقباد  2من اليك احملمم  .ونتةج هلذا الاهج املرن ،تسىن لفريق الدروس
املستفادة أن يقدم إىل الدول مقحراا ماقك هي اصةق تقسق من املشاورا الشامق مع أعضاا
ةسر هذه العمقة نظر الفريق الدراتي ومجعة الدول األةراف الاقا يف هذه
القجا االتتشاري  .وتتُ ِّ
املقحراا  .ويرى فريق الدروس املستفادة أن هذا الاهج تةمون مفةدا يف إةار اارة الرريق يف املدى
البعةد وميمن أن يُاظر فةه يف اتتعرا جيرى مستقبال خلارة الرريق ،ألهنا تاص االةا عقى إرراا
املشاورا مع القجا االتتشاري والفريق الدراتي عقى حنو متزامن (5).وجتدر اجإشارة إىل أن اارة
الرريق تاص عقى أنه جيوز أن يُاظر يف تعديال تتعقق بتافةذها يف إةار اتتعرا جيرى بعد عام
)(6
.0223
وباجإضاف إىل ذلك ،دعت الدول األةراف فريق الدروس املستفادة إىل اقحراح التوصةا يف أي
-6
وقت االل السا األوىل من عمقه ،بةاما تاص اارة الرريق عقى آرال القحراح التوصةا  .وقد أتاات
هذه الدعوة لقفريق اجإتراع يف عمقه من االل املبادرة باقحراح توصةا عقى الدول األةراف دون التقةد
قدم
باآلرال الرمسة املاصوص عقةها يف اارة الرريق .ويف فحرة األشهر االثين عشر قةد االتتعرا ِّ
التعديل املقحرح لققاعدة  68إىل الدول األةراف عقى هذا األتاس.
لقد أتاح الاهجان املرنان املتأتةان عن املمارت لفريق الدروس املستفادة تققةص الفحرة الفاصق
-7
بن التصديق عقى اارة الرريق واقحراح التوصةا وتةسهالن يف هناي املراف عمل الدول .وحيدو فريق
الدروس املستفادة احلماس القحراح املزيد من التوصةا متاشةا مع هاتن املمارتتن املرنتن .وبوره ااص،
) ،ICC-ASP/11/31 (5املرفق األول ،الفقرة .6
) (6املررع نفسه ،الفقرة .27
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توره إلةه القحراح توصةا  .ولو اتتمر العمل هبذا الاهج االل
يراب الفريق عقى الدوام بأي دعوة َّ
السا الثانة من أنشر الفريق ،فسةتةح ذلك تعجةل نظر الفريق الدراتي ومجعة الدول األةراف يف
التوصةا .

ثالثا -توصية بشأن مقترح لتعديل القاعدة  011من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
(مكان عقد االجتماعات)
قدَّم فريق الدروس املستفادة تقريرا يف  07آذار/مارس  0223إىل الفريق الدراتي عمال خبارة
-8
الرريق تضمن آار املستجدا فةما يتعقق بعمل الفريق وتوصة ً بشأن مقحرح لتعديل القاعدة  222من
قواعد اجإررااا يف إةار جمموع املااقش املتعقق بـ"مقر احملمم " .ويُذكر أن هذه اجملموع تااولت
احلار إىل تبسةط عمقة تعةن مقر بديل لعقد إررااا احملمم  .ومن مثّ قُ ِّدمت التوصة كوتةق تمفل
التوصل إىل إرراا ماصف ونارز لتعةن مقر بديل .ويُتوقع أن تعود زيادة الفعالة املتأتة من تربةق
اجإرراا املقحرح ببعض املاافع فةما يتعقق باملةزانة .
يف نةسان/أبريل وأيار/مايو  ،0223عقد الفريق الدراتي ارتماعا عديدة ومشاورا مع
-9
احملمم  .وعقى أتاس هذه االرتماعا واملشاورا أعد احملمم يف  23أيار/مايو  0223توصة
)(7
معدَّل تتضمن صةغ ماقك لقتعديل املقحرح لققاعدة  .222ويرد هذا التقرير يف المرفق األول (ألف).
 -22وتقضي اارة الرريق بأن ياظر الفريق الدراتي يف توصةا فريق الدروس املستفادة وأن حيةل
آرااه أو توصةاته األارى إلةه باهاي أيار/مايو  .0223غري أنه نتةج ملشارك القجا االتتشاري يف
مراق مبمرة يف إعداد التوصةا وما تقى ذلك من مشاورا بن الفريق الدراتي واحملمم يف
نةسان/أبريل وأيار/مايو  ،0223تار هذه العمقة بوترية أترع .وصدَّق الفريق الدراتي عقى املقحرح
املاقح املتعقق بالقاعدة  222يف  32أيار/مايو  0223و ُع ِّمم تقرير ماقح هبذا الشأن يف  32أيار/مايو
ورهها ريةس
 .0223ويرد هذا التقرير يف المرفق األول (باء) .وأُاةرت احملمم عقماً بذلك يف رتال َّ
الفريق الدراتي ،السفري هاكان إمسغارد ترد يف المرفق األول (جيم) من هذا التقرير .وبتاريخ 5
ازيران/يونةه  0223وافق الفريق العامل املعين بالتعديال ("فريق التعديال ") يف نةويورك عقى مقحرح
تعديل القاعدة  .222ويتضمن المرفق األول (دال) من هذا التقرير املراتال اجإلمحرونة اليت رر
بن السفري بول تةغر ،ريةس فريق التعديال  ،ونايب الريةس القاضة موناراغ واليت يُشار فةها إىل هذه
الترورا  .ووافق القضاة الاقا يف رقستهم العام اليت عُ ِقد يف  22متوز/يولةه  ،0223عمال بالفقرة
( 0ب) من املادة  5من الاظام األتاتي ،عقى اقحراح تعديل القاعدة  222عقى مجعة الدول األةراف
يف دورهتا الثانة عشرة .وترد يف المرفق األول (هاء) رتال من نايب الريةس القاضة موناراغ مؤرا يف
 03متوز/يولةه  0223حتةط فةها السفري إمسغارد عقماً بذلك .ويف  2أيقول/تبتمرب  0223بعث الريةس
تونغ إىل الريةس إنتقمان رتال يرقب ماها فةها إدراج مقحرح تعديل القاعدة  222من القواعد يف
ردول أعمال الدورة الثانة عشرة نجمعة الدول األةراف .وترد هذه الرتال يف املرفق األول (واو) .وهبذا
يمون فريق الدروس املستفادة قد أمتَّ عمقه فةما يتعقق مبجموع "مقر احملمم ".

) (7يشري الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة إىل أن هذا التقرير أ ُِّرخ تهوا بتاريخ  07آذار/مارس  0223عقى الرغم
من أنه عُ ِّمم يف  23أيار/مايو .0223
3
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رابعا -توصية بشأن مقترح لتعديل القاعدة  86من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
(الشهادة المسجلة سلفا)
 -22بتاريخ  2آب/أغسرس  ،0223قدم فريق الدروس املستفادة توصة إىل الفريق الدراتي بشأن
مقحرح لتعديل القاعدة  68من القواعد يف إةار جمموع "العالق بن املراقتن التمهةدي واالبتداية
ورهتها الدول األةراف إىل فريق
واملسايل املشحرك بةاهما" .وقُ ِّدمت هذه التوصة اتتجاب لقدعوة اليت َّ
الدروس املستفادة القحراح توصةا يف أي وقت من السا األوىل لعمقه .وانجدير بالذكر أن مرفق "التقرير
األول" ادد احلار إىل مااقش إممانة ماح الدايرة االبتداية صالاة تقديري أكرب فةما يتعقق بقبول
تقدمي احملاضر أو الشهادا املسجق تقفا اليت ميمن التعويل عقةها ،يف ظروف معةا  ،من أرل التعجةل
يف اجإررااا  .وبااا عقةه أضاف التعديل املقحرح لققاعدة  68ثالث ااال جيوز فةها قبول الشهادة
املسجق تقفا يف اال عدم مثول الشاهد .ويرمي التعديل إىل تقصري أمد إررااا احملمم وتبسةط
عر األدل  ،مع إيالا االاحرام الوارب ملباد اجإنصاف واقوق املتهم.
 -20وقد رر املااقشا األولة بشأن التعديل املقحرح لققاعدة  68يف أيار/مايو  .0223ومثَّقت
توصة فريق الدروس املستفادة املؤرا يف  2آب/أغسرس  0223األتاس الذي رر اتتاادا إلةه
املااقشا بن الفريق الدراتي واحملمم يف أيقول/تبتمرب  .0223وعقى أتاس املااقشا املثمرة بن
فريق الدروس املستفادة والفريق الدراتي واملشاورا اجإضافة اليت رر مع القجا االتتشاري أعد
احملمم مقحراا َّ
ماقكا بشأن القاعدة  ،68و ُع ِّمم تقرير ماقح يف  07أيقول/تبتمرب  .0223وت ِرد يف
المرفق الثاني (ألف) نسخ من التقرير املذكور.
 -23وصدَّق الفريق الدراتي عقى املقحرح املاقح بشأن القاعدة  68يف  07أيقول/تبتمرب .0223
وأبقغ السفري إمسغارد احملمم بذلك يف رتال مؤرا يف  3تشرين األول/أكتوبر  .0223وت ِرد هذه
ورد نايب الريةس القاضة موناراغ عقى السفري إمسغارد يف رتال
الرتال يف المرفق الثاني (باء)ّ .
أ ُِّرات يف  2تشرين األول/أكتوبر  0223أثات فةها عقى هنج التعاون بن الدول األةراف واحملمم .
وأُد ِررت هذه الرتال يف المرفق الثاني (جيم) .وبتاريخ  22تشرين األول/أكتوبر  0223صدَّق الفريق
الدراتي عقى املقحرح املاقح .وأبقغ السفري تةغر احملمم بذلك يف رتال مؤرا يف  22تشرين
األول/أكتوبر  0223ترد يف المرفق الثاني (دال) .وبتاريخ  28تشرين األول/أكتوبر  ،0223وافق
القضاة ،وفقا لقمادة ()0(52ب) من الاظام األتاتي عقى عر مقحرح تعديل القاعدة  68عقى مجعة
الدول األةراف يف دورهتا الثانة عشرة .وأدررت يف المرفق الثاني (هاء) الرتال املؤرا يف  28تشرين
األول/أكتوبر  0223اليت تعقم نايب الريةس القاضة موناراغ فةها السفري تةغر والسفري إمسغارد بذلك.
وره الريةس تونغ رتال إىل الريةس إنتقمان يرقب فةها إدراج
وبتاريخ  02تشرين األول/أكتوبر َّ 0222
مقحرح تعديل القاعدة  68يف ردول أعمال الدورة الثانة عشرة نجمعة الدول األةراف .وترد هذه الرتال
يف المرفق الثاني (واو) .وهبذا تمون احملمم قد أمتت عمقها يف إةار اجملموع الفرعة "الشهادة
املسجق " املابثق عن جمموع "العالق بن املراقتن التمهةدي واالبتداية واملسايل املشحرك بةاهما".

خامسا -عمل المحكمة الجاري
 -22كثَّف فريق الدروس املستفادة رهوده من أرل التوتع يف حتقةل املسايل الريةسة وحتديدها يف
إةار جمموع "املراق التمهةدي " وجمموع "العالق بن املراقتن التمهةدي واالبتداية واملسايل املشحرك
بةاهما" .ويركز فريق الدروس املستفادة بوره ااص عقى مسايل المشف ،واألدل اجإضافة لقمكاكم ،
وعر األدل  ،وتجل اجإررااا  ،والشهادة املسجق وذلك يف إةار جمموع "العالق بن املراقتن
التمهةدي واالبتداية واملسايل املشحرك بةاهما".
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 -25وإذ يواصل فريق الدروس املستفادة عمقه يف إةار جمموعيت "املراق التمهةدي " و"العالق بن
املراقتن التمهةدي واالبتداية واملسايل املشحرك بةاهما" ،يشدد عقى أن هاتن اجملموعتن معقدتان أميا
تعقةد وتتترقبان مزيدا من التفمري من أرل وضع توصةا تتسم بأكرب قدر مممن من الفعالة ً .ويشري
الفريق بوره ااص إىل أن باة احملمم مستمدة من خمتقف الاظم القانونة يف العامل وأنه تةتااول تعديل
القواعد يف هذا الاظام املتمامل بأقصى قدر من العااي .
 -26إن فريق الدروس املستفادة مقتزم كل االلتزام بتقدمي مزيد من املقحراا املقموت إىل الدول
األةراف يف إةار هذه اجملموعا اتتاادا إىل هذا التكقةل الوايف .واحملمم مقتزم بوضع إررااا أكثر
وتع فريق الدروس املستفادة
فعالة وهي تاوي العمل بسرع عقى بقوغ هذا اهلدف .وبالاظر إىل هذا العزم َّ
نراق تركةزه لةبدأ بدرات املسايل املتعقق بالحرمج يف إةار جمموع "املسايل القغوي " .ويابع هذا العمل من
إدراك أنه ثبت أن ترمج إفادا الشهود والوثايق اهلام األارى تستغرق وقتا ةويال ردا يف كل مراال
اجإررااا وتررح حتديا كبريا فةما خيص موارد احملمم  .وإدراكا لتعقةد جمموع "املراق التمهةدي "
و"جمموع العالق بن املراقتن التمهةدي واالبتداية واملسايل املشحرك بةاهما" اُعترب أن البدا بالعمل عقى
املسأل املافصق يف جمموع "املسايل القغوي " تةمون مفةدا .ويف إةار هذا الاهج تةمون بإممان فريق
الدروس املستفادة االضرالع مبااقش هذه املسأل املافصق واالنتهاا ماها ويف الوقت ذاته تااول املسايل
األكرب واألكثر تعقةدا اليت تُثار يف إةار جمموعيت "املراق التمهةدي " والعالق بن املراقتن التمهةدي
واالبتداية واملسايل املشحرك بةاهما".
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المرفق األول (ألف)
الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
المجموعة األولى :تسريع اإلجراءات الجنائية
الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة
توصية بشأن مقترح لتعديل القاعدة  011من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات (مكان
عقد االجتماعات)

أوال -مقدمة
يقدم هذا التقرير الفري ُق العامل املعين بالدروس املستفادة ("فريق الدروس املستفادة") الذي
-0
أنشئ مبورب اارة الرريق املتعقق باتتعرا اجإررااا انجااية لقمكمم انجااية الدولة ("اارة
الرريق") ،اليت صدَّقت عقةها مجعة الدول األةراف ("انجمعة ") يف قرارها انجامع (ICC-
) (1).ASP/11/Res.8وتاص اارة الرريق عقى أن يق ِّدم فريق الدروس املستفادة التوصةا املتعقق
مبقحراا تعديل القواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا ("القواعد") اليت حتظى بتأيةد مخس من القضاة إىل
الفريق الدراتي املعين باحلوكم – اجملموع األوىل ("الفريق الدراتي") ،والقجا االتتشاري املعاة
بالاصوص القانونة ("القج االتتشاري ") يف موعد أقصاه  32آذار/مارس .0223
وميمن االةالع عقى نراق عمل فريق الدروس املستفادة ،كما ادده قضاة احملمم إثر
-0
املشاورا اليت رر يف آب/أغسرس مع ممتب املدعي العام وققم احملمم واحملامن ،يف املرفق بالوثةق
املعاون "الفريق الدراتي املعين باحلوكم  :الدروس املستفادة :تقرير احملمم األول إىل مجعة الدول
األةراف" ) .(ICC-ASP/11/31/Add.1ويورد املرفق تسع جمموعا و 02جمموع فرعة ويصفها بإجياز.
وبعد أن صدَّقت انجمعة ) (2عقى اارة الرريق يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،0220ارتمع فريق الدروس
املستفادة مع القاضة موناراغ ،الاايب األوىل لريةس احملمم  ،اليت تضرقع مبهام ماسق الفريق الدراتي
األول .وبعد اتتعرا اجملموعا التسع ،قرر فريق الدروس املستفادة عقى أتاس التجرب القضاية
لقمكمم يف تقك املراق أن يصب رل تركةزه عقى ثالث جمموعا هي "املراق التمهةدي "؛ و"العالق
بن املراقتن التمهةدي واالبتداية واملسايل املشحرك بةاهما"؛ و"مقر احملمم ".
وجترى االةا بشأن اجملموعا األارى دراتا تفمريي تترقب مزيدا من املااقشا  .وقد
-3
تفضي هذا املااقشا إىل توصةا بشأن مقحراا لتعديل القواعد أو تغةريا يف املمارتا أو مزيج
من االثان .وتةكاط الفريق الدراتي عقما دون إبراا باتايج هذه املااقشا .
-2
القواعد.

ويف هذه املراق ي ُسر الفريق العامل تقدمي توصة بشأن مقحرح لتعديل القاعدة  222من

) (1أرفقت اارة الرريق بتقرير املمتب عن الفريق الدراتي املعين باحلوكم
)(2
القرار ICC-ASP/11/Res.8
31A1-A-221013
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ثانيا -توصية بشأن مقترح لتعديل القاعدة  011من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
(مكان عقد االجتماعات)
ألف -

معلومات أساسية
تاص املادة "( )3(3مقر احملمم ") من نظام روما األتاتي ("الاظام األتاتي") عقى أن
-5
"لقمكمم أن تعقد رقساهتا يف ممان آار [غري الهاي] عادما ترى ذلك مااتبا ،وذلك عقى الاكو
املاصوص عقةه يف هذا الاظام األتاتي" .وهذا االتتثااا من القاعدة تااوله اممان آاران يف مادتن من
الاظام األتاتي إذ تاص املادة "( )0(2املركز القانوين لقمكمم وتقراهتا") عقى أن "لقمكمم أن
متارس وظايفها وتقراهتا ،عقى الاكو املاصوص عقةه يف هذا الاظام األتاتي ،يف إققةم أي دول ةرف،
وهلا ،مبورب اتفاق ااص مع أي دول أارى ،أن متارتها يف إققةم تقك الدول " .واحلمم اآلار الواةد
يف أامام الاظام األتاتي الذي يتااول هذه املسأل صراا يرد يف املادة "( 60ممان احملاكم ") اليت
تتعقق بإررااا احملاكم  .ويهةئ القسم الرابع (املعاون "أامام متاوع ") من الفصل الرابع (املعاون أامام
املتعقق مبختقف مراال اجإررااا ") من القواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا لتربةق أوتع نراقا لقمادة
 )3(3يتعدى املراق االبتداية من االل القاعدة  222إذ ياص عقى رواز تغةري ممان اجإررااا يف
"أي وقت بعد بدا التكقةق" (3).ومن مث فإن القاعدة  222تسعى إىل إرتاا عمقة واضك الختاذ القرار
املتعقق باملادة .)3(3
ويف الواقع العمقي ،بُ ِذلت عدة حماوال ماذ بدا اجإررااا أمام احملمم  ،يف قضايا مافصق ،
-6
لتغةري ممان اجإررااا  .وتعققت هذه احملاوال باملراق التمهةدي اةث تعت الدايرة التمهةدي الثانة
عام  0222إىل عقد رقسا اعتماد التهم يف قضةيت كةاةا يف ممان غري مقر احملمم  .ويف الدرر
االبتداية  ،نظر الدايرة االبتداية األوىل عام  0228والدايرة االبتداية الثالث عام  0220يف تغةري ممان
اجإررااا يف قضة لوبانغا وقضة مببا عقى التوايل وخباص بغة تسهةل إدالا الشهود بشهادهتم وتقريب
اجإررااا من اجملتمعا املتضررة (4).وأاريا ،يف عامي  0220و ،0223ةقب الدفاع يف قضةيت كةاةا
من الدايرة االبتداية اخلامس تغةري ممان إررااا احملاكم  .وكان الرقبان يهدفان إىل متمن املدعى
عقةهم –وهم غري مرقوبن مبورب أمر بالقبض -من ممارت اةاهتم العام واخلاص بأدىن قدر من
االضرراب؛ وتسهةل إرراا االدعاا والدفاع لقتكقةقا ؛ وعدم تعرةل تريورة احلةاة العادي (األتري
واملهاة مثال) لقشهود (الذين ال جيوز مبقتضى اجإةار القانوين لقاظام األتاتي إرغامهم عقى اجإدالا
بالشهادة)؛ وتقريب العدال إىل املعاةن (5).وباتتثااا املااقشا انجاري االةا املتعقق بالقاعدة  222يف
قضةيت كةاةا ،وارهت كل احملاوال السابق حتديا إرراية بالغ التعقةد ،ترتبط بالصةغ احلالة لققاعدة
 ،222أعاقت إممان املضي قُدما يف العمقة  .فعقى تبةل املثال أاالت الدايرة االبتداية األوىل يف قضة
لوبانغا ،عاد نظرها يف تغةري ممان اجإررااا مبقتضى القاعدة  ،222الصعوبا الماما يف تفسري نص
) (3جتدر اجإشارة إىل أن االتتثااا الواةد الذي تتعقق به املادتان  )3(3و 60والقاعدة  222هو ممان اجإررااا  .أما
األامام واملباد األارى اليت يمرتها الاظام األتاتي والقواعد ،كاليت تتعقق بازاه اجإررااا وعالنةتها ،وقريا الربااة
واقوق املتهمن ومحاي اجملين عقةهم والشهود ومشاركتهم يف اجإررااا فتظل تاري بغض الاظر عن ممان انعقاد انجقس .
) (4فةما يتعقق بقضة لوبانغا ،انظر الوثةق  ،ICC-01/04-01/06-1311-Anx2الفقرا  68إىل  72والفقرة .225
وفةما يتعقق بقضة مببا ،انظر الوثةق ICC-01/05-01/08-2225-AnxA-Red؛ والوثةق ICC-01/05-01/08-
 ،2242-Redالفقرا  07إىل  ،32رقس اتتعرا احلال اليت عُ ِقد بتاريخ  0تشرين األول/أكتوبر ( 0220احملضر
 ،T-252الصفك  ،5السرر  2إىل الصفك  ،6السرر )0؛ الوثةق  ،ICC-01/05-01/08-2448الفقرتن 2و.0
)(5
انظر عقى تبةل املثال ،الوثةق ICC-01/09-02/11-551؛ والوثةق ICC-01/09-02/11-581؛ والوثةق ICC-
01/09-02/11-567؛ والوثةق .ICC-01/09-02/11-568
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هذه القاعدة إىل القضاة يف رقستهم العام لماهم مل يتمماوا من التوصل إىل قرار بشأن هذا املوضوع.
ويف هناي املراف قرر الدايرة االبتداية األوىل صرف الاظر عن تغةري ممان اجإررااا  .وقد أبرأ هذه
التفسريا املتبايا لققاعدة ،يف اد ذاهتا ،عمقة اختاذ القرار اليت ُوضعت القاعدة لمي تبةاها .وكانت
هذه التكديا والعوايق –انظر القسم رةم فةما يقي -من انجسام حبةث تقرر أن يُقحرح عقى مجعة
الدول األةراف أن تقوم بتعديل احلمم الوارد يف هذه القاعدة.

31A1-A-221013
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باء -الحكم
جيري نص القاعدة  222اجملرى التايل:

-7

القاعدة 222
ممان عقد االرتماعا
 -2جيوز لقمكمم عاد نشوا اال ااص أن تقرر االنعقاد يف دول أارى غري الدول املضةف ،
إذا ارتأ أن ذلك تةمون يف صاحل العدال .
 -0جيوز تقدمي ةقب أو توصة بتغةري ممان انعقاد احملمم يف أي وقت بعد بدا التكقةق ،إما
من املدعي العام أو الدفاع أو أغقبة قضاة احملمم  .ويوره هذا الرقب أو التوصة إىل هةئ ريات
احملمم  .كما يقدم ارةا وحتدد فةه الدول املراد أن تاعقد احملمم فةها .وتتأكد هةئ الريات من
آراا الدايرة املعاة .
 - 3تستشري هةئ ريات احملمم الدول اليت تُزمع احملمم أن تاعقد فةها .وإذا وافقت تقك الدول
عقى انعقاد احملمم فةها ،يتخذ القضاة قرار انعقاد احملمم يف دول غري الدول املضةف يف رقس
عام وبأغقبة الثقثن.
-8

تممن املشمقتان األتاتةتان القتان توارهان عاد الاظر يف تغةري ممان عقد اجإررااا يف تعقد
نص القاعدة  222وجمافاته لقمارق أاةانا .وهلذا َّ
أعد فريق الدروس املستفادة ،بالتشاور مع
أصكاب املصقك الريةسةن يف اجإررااا  ،صةغ معدَّل لققاعدة  ،222تُتااول بالشرح فةما
يقي.

جيم -المسائل
 -0القاعدة )0( 011
تفتقر القاعدة  )2(222أتاتا إىل الوضوح فةما يتعقق باملراال اليت جيوز فةها تغةري ممان
-9
عقد إررااا القضة  .ومن مث فإن من األمهة مبمان التشديد عقى أن تغةري ممان عقد انجقسا ال
يتعن أن يسري عقى القضة برمتها وال يستقزم بالضرورة نقل كل املعاةن باجإررااا  .وبعبارة أارى،
تةجري الاظر يف تغةري ممان اجإررااا دايما يف كل قضة عقى ادة تبعا الاتةارا القضة موضع
الاظر مبا يمون "يف صاحل العدال " – عقى حنو ما صاغته الدول وأدررته يف القاعدة  222بصةغتها
احلالة  .-وعقى ذلك ميمن تعديل القاعدة  222مبا يُفهم ماه بوضوح أنه جيوز أيضا الاظر يف رزا فقط
من القضة يف ممان غري مقر احملمم  .وعقةه ميمن صةاغ نص القاعدة  )2(222عقى الاكو التايل:
جيوز لقمكمم عاد نشوا اال ااص أن تقرر االنعقاد يف دول أارى غري الدول املضةف  ،إذا ارتأ أن
ذلك تةمون يف صاحل العدال  ،لقفحرة أو لقفحرا اليت قد يقتضي الاظر يف القضة كقها أو يف رزا ماها
انعقادها فةها.
 -2القاعدة )2( 011
وره ةقب من الررفن أو توصة من أغقبة قضاة
 -22بعد ذلك ،تاص القاعدة  )0(222عقى أن ي َّ
احملمم بتغةري ممان عقد اجإررااا إىل هةئ الريات اليت جيب عقةها أن تتأكد من آراا الدايرة املعاة .
وهذا الاص يثري مشمق لسببن ريةسةن.
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 -22أوال ،إذا فُ ِهمت عبارة "أغقبة قضاة احملمم " عقى أهنا تعين أغقبة كل قضاة احملمم تثور
قمن
عاديذ مشمق تتمثل يف أنه لئن كان األةراف يف اجإررااا والقضاة الذين ياظرون يف القضة ُم ِّ
أفضل اجإملام بتفاصةل القضة وتعقةداهتا مثل مسايل محاي الشهود ومشارك اجملين عقةهم وةايف من
املسايل السري واملسايل اليت ال حيق االةالع عقةها إال نجانب وااد واملسايل السري املختوم  ،وكقها
مسايل جيب اجإااة هبا وأاذها باالعتبار بغر البدا يف تغةري ممان اجإررااا  ،فإن هذا لةس شأن
تاير قضاة احملمم  .وعقةه ،يبدو من املستبعد ردا أن يباشر أغقبة كل القضاة احملمم من تققاا أنفسهم
عمقة تغةري ممان عقد اجإررااا يف قضة ال يتدبرون شؤوهنا ولةسوا عقى دراي شامق ووثةق هبا.
وره الرقب إىل هةئ الريات .
 -20ثانةا ،إذا باشر الررفان هذه اجإررااا  ،فمن غري املارقي أن ي َّ
بل من األردر أن يوره إىل الدايرة لألتباب املبةا يف الفقرة السابق .
 -23أفضى عدم وضوح الاص إىل هذه املشمق ذا الشقن اليت تُوقِع الررفن يف التباس ،وحيار
القضاة يف تفسريها تفسريا قاةعا ،كقما ُش ِرع يف ةقب تغةري ممان اجإررااا  .كما أد إىل ادوث
تأاري وإىل نتايج غري اامس أاةانا.
 -22ميمن معانج هذه املشمق بإاالل كقم "الدايرة" حمل عبارة "أغقبة قضاة احملمم " .ووفقا هلذا
يقدم الررف يف القضة ةقب تغةري ممان عقد اجإررااا إىل الدايرة اليت تاظر يف القضة ال إىل
املقحرحِّ ،
هةئ الريات  .وتقتمس الدايرة آراا الررف اآلار لقبت فةما إذا كانت تتوصي هةئ الريات بتغةري مقر
احملمم  .وباملثل ،كما هو شأن القاعدة  )0(222احلالة  ،تتكتفظ الدايرة بإممان مباشرة عمقة تغةري
ممان عقد اجإررااا من تققاا نفسها؛ وهاا أيضا تةتعن عقى الدايرة التماس آراا الررفن .وباجإضاف
إىل ذلك ،ومتاشةا مع املمارت السابق تتقتمس الدايرة آراا اجملين عقةهم .ويف كال اخلةارين تحراعي الدايرة
التقةةم الذي يعده ققم احملمم  ،مبا يف ذلك ما يتعقق ماه باألمن واملةزانة  .ويتفق ذلك مع املمارت اليت
دررت عقةها احملمم إىل الةوم إذ يعد ققم احملمم ويقدم تقارير مفصق عن انجدوى وعن باود املةزانة ،
وأمن كل املعاةن باجإررااا وتالمتهم ،وأي مسايل أارى ذا صق مثل االمتةازا واحلصانا  .ويف
هذا الصدد ،يابغي التشديد عقى أنه جيوز اختاذ قرار عقد انجقسا يف ممان غري مقر احملمم باألغقبة
وأنه مقزم نجمةع أعضاا الدايرة املعاة  .وباجإضاف إىل ذلك ،بالاظر إىل أن الدايرة تتمون قد تااولت
املسأل أوال ،فكاملا رفعت توصةاهتا إىل هةئ الريات  ،لن تمون هااك اار ألن تتأكد هةئ الريات من
آرايها .ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل تسريع وترية العمقة وتبسةط اجإرراا ما يحرتب عقةه توفري كبري يف
الوقت واملال .وعقةه تةجري نص القاعدة  )0( 222عقى الاكو التايل:
 -0جيوز لقمكمم تقدمي ةقب أو توصة بتغةري ممان انعقاد احملمم جيوز لقدايرة أن تقرر ،من
تققاا نفسها أو برقب إما من املدعي العام أو الدفاع أو أغقبة قضاة احملمم يف أي وقت بعد
بدا التكقةق ،تقدمي توصة بتغةري ممان انعقاد رقسا الدايرة .ويسعى قضاة الدايرة إىل التوصل
املوافق عقى التوصة باجإمجاع .فإذا َّ
تعذر ذلك تُـقدم التوصة مبوافق أغقبة القضاة .ويأاذ هذا
الرقب أو وتراعى يف التوصة آراا الررفن واجملين عقةهم والتقةةم الذي يُعِده ققم احملمم  ،وتُوره
إىل هةئ الريات  .كما تُ َّ
وحت َّدد فةها الدول اليت تتاعقد احملمم رقسا الدايرة فةها.
قدم ارةا ُ
ويُرفق بالتوصة التقةةم الذي يعده ققم احملمم  .وتتأكد هةئ الريات من آراا الدايرة املعاة .

 -25بتكويل تقر اختاذ القرارا املتعقق بتغةري ممان انعقاد اجإررااا  ،وهي مسأل كثريا ما
تاروي عقى اعتبارا هام من نااة عدال اجإررااا وفعالةتها ،إىل الدايرة ،فإن اآللةا املاصوص
عقةها يف الاظام األتاتي والقواعد واليك احملمم حلماي األةراف تاربق بالضرورة .ويابغي بوره ااص
عدم املساس حبقوق الررفن يف ةقب اجإذن باتتئااف قرار بتوصة هةئ الريات أو عدم توصةتها بتغةري
ممان اجإررااا مبقتضى املادة ()2(80د) من الاظام األتاتي .وبربةع احلال ،ال يسري هذا احلق يف
ةقب اجإذن باالتتئااف إذا كانت الدايرة املعاة بالبت يف املسأل هي دايرة االتتئااف يف تةاق إررااا
اتتئاافة .
31A1-A-221013
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 -3القاعدة )3( 011
 -26ااملا تتققى هةئ الريات توصة من الدايرة تقوم ،وفقا ملا تاص عقةه القاعدة  )3(222بصةغتها
احلالة  ،باتتشارة الدول املعاة  .وبعد ذلك ،تتخذ هةئ الريات القرار الاهايي بالتشاور مع الدايرة مراعة ً
يف ذلك كل العوامل ذا الصق مثل التقةةم الذي يعده ققم احملمم  .ويعين هذا أن عمقة اختاذ القرار
تشارك فةها الدايرة ،وهي انجه الواةدة اليت حتةط إااة شامق مبقف القضة  ،وهةئ الريات  ،اليت
ياتخبها القضاة ،واليت متثل رهازا مافصال يعحرف به مبورب املادة ()3(38أ) من الاظام األتاتي
باعتباره مسؤوال عن اجإدارة السقةم لقمكمم وتفو إلةه مجعة الدول األةراف اجإشراف عقى إدارة
احملمم مبورب املادة ()0(220ب) من الاظام األتاتي .ووفقا لقاهج املقحرح لن يتدال القضاة يف
رقستهم العام يف اختاذ القرار ،ما يؤدي بالتايل إىل تسريع اجإرراا املاصوص عقةه يف القاعدة 222
ومتمن تاير القضاة من الحركةز عقى القضايا اليت يتولون الاظر فةها .وعقةه تةجري نص القاعدة
 )3(222اجملرى التايل:
 - 3تستشري هةئ ُ الريات ِ الدول اليت تُزمع احملمم الدايرة أن تاعقد فةها .وإذا وافقت تقك الدول
عقى انعقاد احملمم الدايرة فةها ،تتخذ هةئ الريات بالتشاور مع الدايرة قرار انعقاد احملمم يف
عن
دول غري الدول املضةف القضاة ،يف رقس عام وبأغقبة الثقثن .مث تعقد الدايرة أو القاضي امل َّ
انجقسا يف املمان املقرر.
دال -الحكم المقترح
-27

جيري الاص املعدل المامل اجملرى التايل:

القاعدة 222
ممان عقد اجإررااا
 -2جيوز لقمكمم عاد نشوا اال ااص أن تقرر االنعقاد يف دول أارى غري الدول املضةف ،
إذا ارتأ أن ذلك تةمون يف صاحل العدال  ،لقفحرة أو لقفحرا اليت قد يقتضي الاظر يف القضة
كقها أو يف رزا ماها انعقادها فةها.
 -0جيوز لقمكمم تقدمي ةقب أو توصة بتغةري ممان انعقاد احملمم جيوز لقدايرة أن تقرر ،من
تققاا نفسها أو برقب إما من املدعي العام أو الدفاع أو أغقبة قضاة احملمم يف أي وقت بعد
بدا التكقةق ،تقدمي توصة بتغةري ممان انعقاد رقسا الدايرة .ويسعى قضاة الدايرة إىل التوصل
إىل املوافق عقى التوصة باجإمجاع .فإذا َّ
تعذر ذلك تُق َّدم التوصة مبوافق أغقبة القضاة .ويأاذ
هذا الرقب أو وتراعى يف التوصة آراا األةراف واجملين عقةهم والتقةةم الذي يعده ققم احملمم ،
وحت َّدد فةها الدول اليت تتاعقد احملمم رقسا الدايرة
وره إىل هةئ الريات  .كما تُقدم ارةا ُ
وتُ َّ
فةها .ويرفق بالتوصة التقةةم الذي يعده ققم احملمم  .وتتأكد الريات من آراا الدايرة املعاة .
 - 3تستشري هةئ الريات الدول اليت تُزمع احملمم الدايرة أن تاعقد فةها .وإذا وافقت تقك الدول
عقى انعقاد احملمم الدايرة فةها ،تتخذ هةئ الريات بالتشاور مع الدايرة القضاة ،يف رقس عام
عن
وبأغقبة الثقثن ،قرار انعقاد احملمم يف دول غري الدول املضةف  .مث تعقد الدايرة أو القاضي امل َّ
انجقسا يف املمان املقرر.
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القاعدة  011الحالية

القاعدة  011المقترحة

 -2جيوز لقمكمم عاد نشوا اال ااص أن  -2جيوز لقمكمم عاد نشوا اال ااص أن
تقرر االنعقاد يف دول أارى غري الدول املضةف  ،تقرر االنعقاد يف دول أارى غري الدول املضةف ،
إذا ارتأ أن ذلك تةمون يف صاحل العدال  ،لقفحرة
إذا ارتأ أن ذلك تةمون يف صاحل العدال .
أو لقفحرا اليت قد يقتضي الاظر يف القضة كقها
أو يف رزا ماها انعقادها فةها.
 -0جيوز تقدمي ةقب أو توصة بتغةري ممان انعقاد
احملمم يف أي وقت بعد بدا التكقةق ،إما من
املدعي العام أو الدفاع أو أغقبة قضاة احملمم .
ويوره هذا الرقب أو التوصة إىل ريات احملمم .
كما يقدم ارةا وحتدد فةه الدول املراد أن تاعقد
احملمم فةها .وتتأكد الريات من آراا الدايرة
املعاة .

 -0جيوز لقدايرة أن تقرر ،من تققاا نفسها أو
برقب من املدعي العام أو الدفاع ،يف أي وقت
بعد بدا التكقةق ،تقدمي توصة بتغةري ممان انعقاد
رقسا الدايرة .ويسعى قضاة الدايرة إىل التوصل
إىل املوافق عقى التوصة باجإمجاع .فإذا َّ
تعذر ذلك
تُق َّدم التوصة مبوافق أغقبة القضاة .وتراعى يف
التوصة آراا الررفن واجملين عقةهم والتقةةم الذي
وره إىل هةئ الريات  .كما
يعده ققم احملمم  ،وتُ َّ
وحت َّدد فةها الدول اليت تتاعقد
تُقدم ارةا ُ
رقسا الدايرة فةها .ويرفق بالتوصة التقةةم الذي
يعده ققم احملمم .

 -3تستشري هةئ الريات الدول اليت تُزمع احملمم  -3تستشري هةئ ُ الريات ِ الدول اليت تُزمع الدايرة
أن تاعقد فةها .وإذا وافقت تقك الدول عقى انعقاد أن تاعقد فةها .وإذا وافقت تقك الدول عقى انعقاد
احملمم فةها ،يتخذ القضاة قرار انعقاد احملمم يف الدايرة فةها ،تتخذ هةئ الريات بالتشاور مع الدايرة
دول غري الدول املضةف يف رقس عام وبأغقبة قرار انعقاد احملمم يف دول غري الدول املضةف  .مث
عن انجقسا يف املمان
الثقثن.
تعقد الدايرة أو القاضي امل َّ
املقرر.

هاء  -خاتمة
-28

إذا اعتُ ِمد التعديل املقحرح فةما تبق فإنه تةعجل باجإررااا من االل:

 توضةح اجإرراا املرقوب الختاذ قرار تغةري ممان عقد اجإررااا وحتسةاه وتبسةره.
 كفال إشراك من تؤهقهم معرفتهم بتفاصةل القضة واملسؤولة اليت يتولوهنا عن إدارة احملمم
إدارة تقةم يف إصدار التوصة واختاذ القرار.
 ومتمن القضاة غري املعاةن باجإرراا من الحركةز عقى القضايا اليت يتولون الاظر فةها.

31A1-A-221013
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المرفق األول (باء)
الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
تقرير مؤقت للفريق الدراسي المعني بالحوكمة – المجموعة األولى
أوال-

مقدمة
أنشأ مجعة الدول األةراف ("انجمعة ")الفريق الدراتي املعين باحلوكم ("الفريق الدراتي") يف
-2
)(1
كانون األول/ديسمرب " .0222جإرراا اوار ماظم بن الدول األةراف واحملمم بغة تقوي اجإةار املؤتسي
لاهج نظام روما األتاتي وتعزيز كفااة احملمم وفعالةتها مع احملافظ التام عقى اتتقالهلا القضايي" .وماذ
إنشاا الفريق الدراتي كانت مسأل تسريع اجإررااا انجااية وحتسةاها بادا قارا يف ردول األعمال.
وأقر انجمعة ماذ عام  0222بأن جترب احملمم يف إرراا احملاكما قد ترور مبا يمفي جإرراا
-0
ِ
اتتعرا موضوعي لإلررااا انجااية املربق يف احملمم  ،وال تةما يف املراقتن التمهةدي واالبتداية  .واتفق
عقى الحركةز يف املقام األول عقى اتتعرا القواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا ("القواعد") املعمول هبا يف احملمم
وعقى أن االتتعرا يابغي أن جيري يف رو من التعاون بن احملمم والدول .وبالاظر إىل املمارت الةومة
لقمكمم وجتربتها العمقة يف تربةق هذه القواعد اتُِفق يف عام  0222عقى أن جتري احملمم اتتعراضا دااقةا
)(2
"لقدروس املستفادة".
ويف آب/أغسرس  0220امتت احملمم إرراا هذا االتتعرا األويل و َّ
ادد تسع جمموعا و02
-3
)(3
تقرر أن ختضع ملزيد من الاظر املتعمق .واشتمل التقرير أيضا عقى مشروع "اارة ةريق"
جمموع فرعة َّ
)(4
تااولتها انجمعة مبزيد من التاقةح وصدقت عقةها .ويُقر يف اارة الرريق ،بالاظر إىل اجإةار القانوين احلايل،
بضرورة تسهةل إرراا اوار ماظم بن أصكاب املصقك الريةسةن بشأن التعديال املقحرا لققواعد دون
املساس باملادة  52من الاظام األتاتي (5).غري أنه ات ِفق عقى تشجةع املشاركن عقى التكاور من االل اارة
الرريق من أرل تفادي اتباع هنج متباين وغري ماظم فةما يتعقق مبقحراا تعديل القواعد.
وأاريا وافقت انجمعة عقى أنه يابغي أال تمون اعتبارا املةزانة الدافع الواةد جإرراا عمقة
-2
)(6
االتتعرا ؛ بل يابغي أن يمون الدافع هو كفال تري اجإررااا عقى حنو ماصف ونارز .وبااتصار فإن
انجمعة وافقت عام  0220عقى اارة ةريق تاص عقى إرراا تستاد احملمم فةه إىل تقرير "الدروس
املستفادة" ،وتسحرشد خبربهتا الةومة يف تربةق القواعد يف تقدمي مقحراا تعديل القواعد اجإرراية وقواعد
اجإثبا  .وُحتال أي توصة أو توصةا يصدق عقةها الفريق الدراتي إىل الفريق العامل املعين بالتعديال لقاظر
فةها قبل الدورة الثانة عشرة لقجمعة  .كما ات ِفق عقى أن هذه العمقة بعةدة املدى يف نظرهتا وأنه يابغي تعديل
اارة الرريق نفسها إذا لزم األمر لمي تُربَّق يف الساوا القادم .

) (1القرار
)(2
الوثةقتان  ICC-ASP/11/31و. ICC-ASP/11/20
)(3
الوثةق .ICC-ASP/11/31/Add.1
)(4
الوثةق  ،ICC-ASP/11/20الفقرة .22
) (5الوثةق  ،ICC-ASP/11/31املرفق األول.
)(6
الوثةق .ICC-ASP/11/31
.ICC-ASP/9/Res.2
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ثانيا-

التنظيم في 2103
يف  20شباط/فرباير  0223عن املمتب السفري هاكان إمسغارد (السويد) ريةسا لقفريق الدراتي
-5
اسقن لقمجموع األوىل (تسريع اجإررااا القضاية ) مها السةد كاري
ووافق املمتب أيضا عقى تعةن ُم ِّ
تمو كمةس (أتحرالةا) والسةد توماس هامت (هولادا).
وتاص اارة الرريق اليت ص َّدقت عقةها انجمعة عقى عدد من املراال الريةسة  .فأوال حيةل الفريق
-6
العامل املعين بالدروس املستفادة ("فريق الدروس املستفادة") التوصةا املتعقق مبقحراا تعديل القواعد إىل
الفريق الدراتي حبقول هناي شهر آذار/مارس  .0223وثانةا ،ياتهي الفريق الدراتي من صةاغ آراا أو توصةا
أارى وحيةقها إىل فريق الدروس املستفادة حبقول هناي شهر أيار/مايو  .0223وثالثا ،يقدم فريق الدروس
املستفادة تقريرا إىل الفريق الدراتي يف شهر آب/أغسرس  .0223رابعا ،يتعن عقى الفريق الدراتي إاال
التوصةا الاهاية بشأن مقحراا تعديل القواعد إىل الفريق العامل املعين بالتعديال قبل انعقاد الدورة الثانة
عشرة لقجمعة بستن يوما عقى األقل.

ثالثا-

التقدم المحرز فيما يتعلق بالمجموعات التسع ومقترح تعديل القاعدة 011
بتاريخ  07آذار/مارس ،تققى الفريق الدراتي عمال خبارة الرريق أول صةغ لتقرير كتايب أعده فريق
-7
الدروس املستفادة يتضمن اجإفادة بآار املستجدا فةما يتعقق بالتقدم احملرز يف اتتعرا اجملموعا التسع.
وأاةط الفريق الدراتي عقما بأن فريق الدروس املستفادة يرِّكز عقى ثالث جمموعا هي "املراق التمهةدي "
و"العالق بن املراقتن التمهةدي واالبتداية واملسايل املشحرك بةاهما" و"مقر احملمم " .وأُبقِغ الفريق الدراتي
بأن االتتعرا الذي جتريه احملمم لقمجموعا يهدف إىل حتديد السبل المفةق بتسريع اجإررااا وحتسةاها
توااً بتغةري أتالةب العمل أو القواعد أو اليك احملمم  .وأفةد الفريق الدراتي بأن نتةج املااقشا انجاري يف
يراب يف 0223
فريق الدروس املستفادة تتبقغ إىل الدول عقى وره السرع  .وأشار الفريق الدراتي إىل أنه ِّ
بتققي الاتايج املتوقع اجإضافة لقمااقشا انجاري ضمن فريق الدروس املستفادة ،اىت إذا كان ذلك يف غري
املهل الزماة املاصوص عقةها يف اارة الرريق.
وتضمن التقرير املؤرخ يف  07آذار/مارس أيضا توصة مقموت بتعديل القاعدة  ،222أدررت يف
-8
)(7
تقرير احملمم املؤرخ يف أغسرس  0220يف إةار اجملموع (زاي) ("مقر احملمم ") .وحتدد القاعدة 222
اجإرراا املتعقق باختاذ قرار تعةن مقر بديل لعقد إررااا احملمم (املراق التمهةدي أو االبتداية أو االتتئااف)
وفقا ملا تاص عقةه املادة  )3(3من الاظام األتاتي.

رابعا-

التوصية بتعديل القاعدة  - 011آراء الفريق الدراسي
عقد الفريق الدراتي عدة ارتماعا يف آذار/مارس ونةسان/أبريل وأيار/مايو .واالل هذه
-9
االرتماعا ناقش الفريق الدراتي مع ممثقي احملمم التجرب السابق لقمكمم يف تربةق اجإرراا املاصوص
عقةه يف القاعدة  222بصةغتها احلالة يف عدد من القضايا يف إةار ااال مافصق يف الدررتن التمهةدي
واالبتداية عقى اد تواا .وأفةد الفريق الدراتي بأن احملاوال السابق لاقل ممان عقد اجإررااا كانت
مدفوع أتاتا بالرغب يف تةسري االتتماع إىل الشهادا .
 -22وأ َّقر الفريق الدراتي بأن اجإرراا املاصوص عقةه يف القاعدة  222يتسم بعدم الوضوح وال يستغل
املوارد احملدودة أفضل اتتغالل من نااةيت الفعالة واملارق .وتةجعل مقحرح تعديل القاعدة  222إررااا اختاذ
القرار أكثر يسرا :فبدال من إشراك القضاة بمامل هةئتهم يف رقس عام يف كقتا املراقتن ،تاظر الدايرة املعاة
) (7تقرير فريق احملمم انجااية الدولة العامل املعين بالدروس املستفادة 07 ،آذار/مارس .0223
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يف املسأل يف البداي مث ترفع توصة إىل هةئ الريات اليت تتخذ بعد ذلك قرارا هنايةا بشأن نقل ممان عقد
اجإررااا  .وتةمفل ذلك تسريع وترية اجإررااا وإتااد صالاة اختاذ القرار ملن هم أقدر عقى ذلك.
عرب الفريق الدراتي صراا بالتفصةل عن آرايه يف التوصة
 -22ويف العديد من املراتال مع احملمم ّ
األصقة بتعديل القاعدة  .222وإثر هذه املراتال قامت احملمم بتاقةح كل من توصةتها والتقرير
املصااب (8).وعقى أتاس هذه التوصة املاقك ) (9يؤيد الفريق الدراتي القاعدة  222انجديدة عقى الاكو
الوارد أدناه.
-20

تمون القاعدة  222انجديدة املقحرا  ،عقى الاكو الذي أيده الفريق الدراتي ،كما يقي:

 -2جيوز لقمكمم عاد نشوا اال ااص أن تقرر االنعقاد يف دول أارى غري الدول املضةف  ،إذا
ارتأ أن ذلك تةمون يف صاحل العدال  ،لقفحرة أو لقفحرا اليت قد يقتضي الاظر يف القضة كقها أو
يف رزا ماها انعقادها فةها.
 -0جيوز لقدايرة أن تقرر ،من تققاا نفسها أو برقب من املدعي العام أو الدفاع ،يف أي وقت بعد
بدا التكقةق ،تقدمي توصة بتغةري ممان انعقاد رقسا الدايرة .ويسعى قضاة الدايرة إىل التوصل إىل
املوافق عقى التوصة باجإمجاع .فإذا َّ
تعذر ذلك تـُقدم التوصة مبوافق أغقبة القضاة .وتراعى يف
وره إىل هةئ الريات  .كما تُقدم
التوصة آراا الررفن واجملين عقةهم والتقةةم الذي يعده ققم احملمم  ،وتُ َّ
ارةا َّ
وحتدد فةها الدول اليت تتاعقد رقسا الدايرة فةها .ويرفق بالتوصة التقةةم الذي يعده ققم
احملمم .
 -3تستشري هةئ ُ الرياتِ الدول اليت تُزمع الدايرة أن تاعقد فةها .وإذا وافقت تقك الدول عقى انعقاد
الدايرة فةها ،تتخذ هةئ الريات بالتشاور مع الدايرة قرار انعقاد احملمم يف دول غري الدول املضةف  .مث
عن انجقسا يف املمان املقرر.
تعقد الدايرة أو القاضي امل َّ
 -23مشل مورز اآلراا اليت أعرب عاها الفريق الدراتي وأاذها فريق الدروس املستفادة باالعتبار يف تاقةح
توصةته بوره ااص ما يقي.
َّ
أيد الفريق الدراتي مقحرح فريق الدروس املستفادة بإدراج إشارة صرحي إىل رواز أن تعقد الدايرة
-22
رقساهتا اارج املقر لقفحرة أو لقفحرا اليت قد يقتضي الاظر يف القضة كقها أو يف رزا ماها انعقادها فةها.
وأااط الفريق الدراتي عقما بأنه جيوز لقمكمم  ،عقى تبةل املثال ،أن تقرر االل املراق االبتداية لقضة ما
أن تعقد رقساهتا اارج مقر احملمم لفحرة معةا من أرل االتتماع لشهادة شاهد.
 -25وافق الفريق الدراتي عقى أنه يابغي نقل صالاة إصدار توصة بتغةري ممان عقد اجإررااا من
القضاة يف رقستهم العام إىل الدايرة اليت تتةسر هلا وادها املعرف املفصق بتعقةدا قضة بعةاها .واملةزة يف
ذلك هي عدم زيادة عبا العمل الواقع عقى تاير قضاة احملمم  .وشدد الفريق الدراتي بقوة عقى أمهة إضفاا
الرابع الرمسي عقى التقرير الشامل الذي يعده ققم احملمم لبةان ردوى االنتقال احملتمل لمل من الدايرة وهةئ
الريات عاد الاظر يف إممان تغةري ممان اجإررااا .
 -26و َّ
شدد الفريق الدراتي عقى أن تقرير ققم احملمم يابغي أن يتضمن دايما تقةةما وافةا لقكال األماة
والاحرام امتةازا احملمم واصاناهتا؛ وتدقةقا يف أثر االنتقال املقحرح عقى املةزانة وفعالةته؛ وغري ذلك من
االعتبارا ذا الصق  .وتراعي الدايرة ما يرد يف التقرير عاد صةاغ توصة بشأن انتقال حمتمل وتراعةه هةئ
) (8باجإضاف إىل تقرير الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة املؤرخ يف  07آذار/مارس  ،0223صدر تقريران ماقكان يف 29
نةسان/أبريل و 23أيار/مايو .وتضمن التقرير الصادر يف  23أيار/مايو  0223تاقةكا لقتعديل املقحرح لققاعدة  222نشأ
عن توصةا الفريق الدراتي املعين باحلوكم .
) (9انظر تقرير الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة املؤرخ يف  23أيار/مايو .0223
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الريات عاد اختاذها قرارا بشأن عقد انجقسا يف دول غري الدول املضةف  .ووافق الفريق الدراتي أيضا عقى أن
قرار هةئ الريات ال حيدده مسبقا قر ُار الدايرة.

 -27وأمجع الفريق الدراتي عقى أنه يابغي السماح لقمجين عقةهم ،كما هو متَّبع االةا ،بعر آرايهم
بشأن االنتقال املقحرح ملساعدة الدايرة يف إصدار توصةتها .ورأى الفريق الدراتي أن من املهم التشديد عقى أنه
يابغي لقدايرة أن تسعى إىل حتقةق اجإمجاع ،لمن جيوز أيضا أن تُتخذ التوصة باألغقبة  .ويف هذا الصدد أعرب
الفريق الدراتي عن رأي مفاده أنه يابغي إدراج نص املادة  )3(72من الاظام األتاتي يف القاعدة الفرعة .0
 -28وأااط الفريق الدراتي عقما بأمهة التوصة اليت تتخذها الدايرة فةما يتعقق بأي نقل حمتمل ملمان
عقد اجإررااا وإممانة أن يؤثر ذلك يف نزاه اجإررااا وترعتها تأثريا كبريا .وأشار الفريق الدراتي إىل أن
عمقة اختاذ القرار املقحرا ذا الشقن تاص عقى أن تتخذ الدايرة املعاة القرار القضايي وبذلك تسري عقةه
املادة ()2(80د) من الاظام األتاتي .وكان فريق الدروس املستفادة قد اقحرح يف باد األمر قاعدة فرعة ثالث
تشري إىل هذه املادة إشارة صرحي  .غري أنه يف ضوا ما تبق اعترب الفريق الدراتي أن ال ةايل من هذه املادة
الفرعة وأوصى بإلغايها .وتتضمن املرارع اليت قام هبا فريق الدروس املستفادة يف  23أيار/مايو هذا املقحرح.
 -29وكما بـُ ِّن تابقا فقد شدد الفريق الدراتي عقى مراعاة تقرير ققم احملمم يف كل مراق من مراال
عمقة اختاذ القرار ذا الشقن .وأقر الفريق الدراتي بأن لاقل صالاة اختاذ قرار تغةري ممان عقد اجإررااا
إىل هةئ الريات مزايا تتمثل يف أن( :أ) هةئ الريات مسؤول عن اجإدارة السقةم لقمكمم ومسؤول أمام
انجمعة مبقتضى املادة ()3(38أ) من الاظام األتاتي؛ (ب) ماح هةئ الريات صالاة اختاذ القرار يؤدي إىل
زيادة المفااة ،ألنه ال يققي بأعباا إضافة عقى عاتق تاير قضاة احملمم .
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المرفق األول (جيم)
رسالة من رئيس الفريق الدراسي المعني بالحوكمة إلى نائبة رئيس المحكمة بتاريخ
 5حزيران/يونيه 2103
اضرة السةدة نايب ريةس احملمم القاضة موناراغ،
يسرين إبالغمم بأن الفريق الدراتي املعين باحلوكم وافق بتاريخ  32أيار/مايو  ،0223بتوافق اآلراا،
عقى التصديق عقى مقحرح فريق احملمم العامل املعين بالدروس املستفادة بتعديل القاعدة  222من القواعد
اجإرراية وقواعد اجإثبا املعمول هبا يف احملمم .
وأتشرف بصفيت ريةس الفريق الدراتي بأن أرتل إلةمم نسخ من التقرير املؤقت لقفريق الدراتي.
وكما تعقمون فإن الصةغ الاهاية لقتعديل املقحرح اليت صدَّق عقةها الفريق الدراتي هي مثرة التعاون الوثةق بن
احملمم والدول األةراف وفقا خلارة الرريق .وحيدوين األمل يف أن تظل روح التعاون اليت عمقاا هبا مس ً
ملااقشا هذه السا والساوا القادم  .وأود أيضا أن انتهز هذه الفرص لمي أقدم الشمر إىل الفريق العامل
املعين بالدروس املستفادة وإلةمم أنتم والسةد هرياد أبركي عقى وره اخلصوص عقى مشاركتمما الفعال يف هذا
العمل.
وقد أاةقت توصة الفريق الدراتي املتعقق بتعديل القاعدة  222أيضا إىل الفريق العامل املعين
بالتعديال يف نةويورك .وأُدرِج هذا الباد يف ردول أعمال ارتماع الفريق املقرر عقده بتاريخ  5ازيران/يونةه
أرتقت أيضا نسخ من هذه الرتال إىل السفري بول تةغر بصفته ريةس الفريق العامل.
 .0223و ُ

لقد كان تعاون الدول واحملمم ممتازا وحنن نترقع إىل تققي مزيد من االقحرااا
اجإرراية وقواعد اجإثبا .

لتعديل القواعد

وتفضقوا بقبول فايق االاحرام،
[توقةع]
السفري إمسغارد
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المرفق األول (دال)
رسالة بالبريد اإللكتروني من نائبة رئيس المحكمة إلى رئيس الفريق العامل المعني
بالتعديالت بتاريخ  25تموز/يوليه 2103
تعادة السفري تةغر،
أشمركم عقى رتالتمم اجإلمحرونة املؤرا يف  29ازيران/يونةه  0223اليت أارتموين فةها عقما
بقرار الفريق العامل املعين بالتعديال بتاريخ  5ازيران/يونةه  0223توصة مجعة الدول األةراف يف دورهتا
الثانة عشرة املقبق باعتماد مقحرح تعديل القاعدة  222من القواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا بصةغته احلالة .
وأاةط عقما بأن هذه التوصة صدر إثر تقدمي قضاة احملمم رمسةا مقحراا بذلك عمال باملادة  )0(52من
نظام روما األتاتي لقمكمم انجااية الدولة .
ويسرين أن أبقغمم موافق قضاة احملمم انجااية الدولة يف رقستهم العام اليت عُ ِقد بتاريخ 22
متوز/يولةه  ،0223عمال باملادة ()0(52ب) من نظام روما األتاتي ،عقى عر مقحرح تعديل القاعدة 222
عقى مجعة الدول األةراف بالصةغ اليت صدَّق عقةها الفريق العامل املعين بالتعديال يف نةويورك بتاريخ 5
ازيران/يونةه .0223
وقد أتاح عدد من االرتماعا املثمرة واحلوارا اليت رر بن الفريق الدراتي املعين باحلوكم واحملمم من
نةسان/أبريل إىل أيار/مايو  0223إاراز تقدم بشأن هذه املسأل  .ومسح هذا الاهج التعاوين لقفريق العامل املعين
بالدروس املستفادة بتقصري الفحرة الفاصق بن التصديق عقى اارة الرريق واقحراح التوصةا وتثين احملمم عقى
عجقت بعمقة التعديل.
روح التعاون هذه اليت َّ
مع أةةب التكةا ،
نايب الريةس القاضة موناراغ

رسالة بالبريد اإللكتروني من نائبة رئيس المحكمة إلى رئيس الفريق العامل المعني
بالتعديالت بتاريخ  20حزيران/يونيه 2103
تعادة السفري تةغر،
باتم الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة وباتم احملمم عموما أود أن أشمركم والفريق املعين
بالتعديال  ،والدول األةراف بربةع احلال ،عقى انجد وااللتزام املتواصقن القذين نعامل هبما مجةعا مسأل
تسريع اجإررااا انجااية يف احملمم من االل اتتعرا "الدروس املستفادة" فةما يتعقق بتربةق القواعد
اجإرراية وقواعد اجإثبا  .ويقدر الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة وإياي مساعدتمم يف هذا اجإرراا
الفايق األمهة .
وإين أترقع إىل اتتمرار التعاون بةااا،
مع أةةب التكةا ،
نايب الريةس القاضة موناراغ
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رسالة بالبريد اإللكتروني من رئيس الفريق العامل المعني بالتعديالت إلى نائبة رئيس
المحكمة وإلى رئيس الفريق الدراسي المعني بالحوكمة بتاريخ  01حزيران/يونيه 2103
اضرة السةدة نايب ريةس احملمم القاضة موناراغ،
تعادة السفري إمسغارد،
بصفيت ريةس الفريق العامل املعين بالتعديال ("فريق التعديال ") التابع نجمعة الدول األةراف يف
نظام روما األتاتي لقمكمم انجااية الدولة  ،يسرين أن أةقعمم عقى املداوال اليت أرراها فريق التعديال
بشأن املقحرح الذي قدَّمه فريق احملمم العامل املعين بالدروس املستفادة ("فريق الدروس املستفادة") لتعديل
القاعدة  222من القواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا املعمول هبا يف احملمم .
لقد نظر فريق التعديال يف انجقس اليت عقدها بتاريخ  5ازيران/يونةه  0223يف املقحرح الذي قدَّمه
فريق الدروس املستفادة بتعديل القاعدة  .222واةّقع فريق التعديال عقى تقرير فريق الدروس املستفادة املؤرخ
يف  07آذار/مارس  0223وعقى التقرير املؤقت لقفريق الدراتي املعين باحلوكم ("الفريق الدراتي") بشأن
القاعدة  222املؤرخ يف  32أيار/مايو  .0223وبعد إااة وافة َّ
قدمها توماس هامت (هولادا) املاسق
املشارك لقفريق الدراتي (اجملموع األوىل) التابع لفريق الهاي العامل قرر فريق التعديال توصة مجعة الدول
األةراف باعتماد مقحرح التعديل بصةغته احلالة يف دورهتا الثانة عشرة املقبق املقرر عقدها من  02إىل 08
تشرين الثاين/نوفمرب  ،0223شرير أن يقدم قضاة احملمم املقحرح رمسةا وفقا ملا تاص عقةه باملادة  )0(52من
نظام روما األتاتي.
لقد هةأ التعاون واحلوار الباّااان بن الدول واحملمم يف تةاق الفريق الدراتي أتاتا صقبا تاعد عقى
تصديق فريق التعديال عقى املقحرح .وأود أن أنتهز هذه الفرص لمي أقدم الشمر إىل فريق الدروس املستفادة
وإلةمما أنتما عقى وره اخلصوص عقى التزاممما باملشارك الفعال يف احلوار بشأن هذه املسايل اهلام مع الدول
األةراف وداال احملمم عقى اد تواا .وتاواصل دعماا المامل نجهود احملمم  ،من االل فريق الدروس
املستفادة ،الرامة إىل تقةةم عمقةاهتا القضاية ونصوصها القانونة التورةهة واتتعراضها والتفمري بشأهنا .وإين
أترقع إىل االةالع عقى حمصق هذه املداوال وإىل ِّ
تققي مزيد من املقحراا لتعديل القواعد اجإرراية وقواعد
اجإثبا .
وتفضقوا بقبول فايق االاحرام،
السفري تةغر
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المرفق األول (هاء)
رسالة من نائبة رئيس المحكمة إلى رئيس الفريق الدراسي المعني بالحوكمة بتاريخ

 23تموز/يوليه 2103
تعادة السفري إمسغارد،
أشمركم عقى رتالتمم املؤرا بتاريخ  5ازيران/يونةه  0223اليت أارتموين فةها عقما مبوافق الفريق
الدراتي املعين باحلوكم بتوافق اآلراا عقى التصديق عقى مقحرح فريق احملمم املعين بالدروس املستفادة بتعديل
القاعدة  222من القواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا املعمول هبا يف احملمم .
ويسرين أن أعقممم مبوافق قضاة احملمم انجااية الدولة يف رقستهم العام اليت عقد بتاريخ 22
متوز/يولةه  0223عمال باملادة ()0(52ب) من نظام روما األتاتي لقمكمم  ،عقى عر مقحرح تعديل
القاعدة  222بصةغته اليت صدَّق عقةها الفريق العامل املعين بالتعديال يف نةويورك بتاريخ  5ازيران/يونةه
 0223عقى مجعة الدول األةراف.
وقد أتاح عدد من االرتماعا املثمرة واحلوارا اليت رر بن الفريق الدراتي املعين باحلوكم
واحملمم من نةسان/أبريل إىل أيار/مايو  0223إاراز تقدم بشأن هذه املسأل  .ومسح هذا الاهج التعاوين لقفريق
العامل املعين بالدروس املستفادة بتقصري الفحرة الفاصق بن التصديق عقى اارة الرريق واقحراح التوصةا وتثين
عجقت بعمقة التعديل.
احملمم عقى روح التعاون هذه اليت َّ
مع أةةب التكةا ،
[توقةع]
نايب الريةس القاضة موناراغ
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المرفق األول (واو)
رسالة من رئيس المحكمة إلى رئيسة جمعية الدول األطراف ،بتاريخ  4أيلول/سبتمبر

2103
صااب السعادة،
يشرفين أن أةقب مامم إدراج مقحرح بتعديل القاعدة  222من القواعد اجإرراية ("القواعد") يف
ردول أعمال الدورة الثانة عشرة نجمعة الدول األةراف.
فقد اتفق القضاة بتاريخ  22متوز/يولةه  0223عقى مقحرح بتعديل القاعدة  222من القواعد وفقا
لقمادة ()0(52ب) من الاظام األتاتي لقمكمم انجااية الدولة اليت تاص عقى أنه جيوز اقحراح تعديال
ِ
يق العامل املعين بالدروس
عقى القواعد من رانب "القضاة ،وذلك باألغقبة املرقق " .وصاغ مقحرح
التعديل الفر ُ
املستفادة ("فريق الدروس املستفادة") إثر مشاورا أرراها مع كل أصكاب املصقك املعاةن .وجتدر اجإشارة
إىل أن فريق الدروس املستفادة أنشئ وفقا خلارة الرريق املتعقق باتتعرا اجإررااا انجااية لقمكمم
انجااية الدولة لقاظر يف التوصةا املتعقق مبقحراا تعديل القواعد.
وأرفق لالةالع جمموع من الوثايق اليت ت ِّبن مسار الترورا اجإرراية الريةسة املتعقق مبقحرح
التعديل.
 توصة مؤرا يف  07آذار/مارس ( 0223املرفق األول) بشأن التعديل املقحرح لققاعدة  222عُ ِّممت بتاريخ 23أيار/مايو  0223بعد تقسق من االرتماعا واحلوارا بن الفريق الدراتي املعين باحلوكم ("الفريق
الدراتي") واحملمم  ،؛
 تقرير ماقح بشأن املقحرح ُع ِّمم بعد تصديق الفريق الدراتي عقى املقحرح بتاريخ  32أيار/مايو ( 0223املرفقالثاين)؛
 رتال من ريةس الفريق الدراتي ،السفري هاكان إمسغارد ،حيةط فةها عقما بقرار الفريق الدراتي تأيةد املقحرح(املرفق الثالث)؛
 مراتال بالربيد اجإلمحروين بن نايب الريةس القاضة موناراغ والسفري بول تةغر ،يُشار فةها إىل تصديقالفريق العامل املعين بالتعديال يف نةويورك عقى االقحراح بتاريخ  5ازيران/يونةه ( 0223املرفق الرابع)؛
 رتال من هةئ الريات مؤرا يف  03متوز/يولةه ُ 0223حياط فةها السفري إمسغارد عقما بقرار القضاة يفرقستهم العام اليت عُ ِقد بتاريخ  22متوز/يولةه  0223عر مقحرح تعديل القاعدة  222عقى مجعة الدول
األةراف يف دورهتا الثانة عشرة (املرفق اخلامس).
وتفضقي ،يا صااب السعادة ،بقبول فايق التقدير.

 املررع
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المرفق الثاني (ألف)
الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
المجموعة األولى :تسريع اإلجراءات الجنائية
الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة
توصية بشأن مقترح لتعديل القاعدة  86من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات (الشهادة المسجلة
سلفا)

موجز تنفيذي
يقحرح الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة ("فريق الدروس املستفادة") تعديال لققاعدة  .68وتتضمن القاعدة
 68بصةغتها احلالة االتن جيوز فةهما تقدمي شهادة مسجق تقفا األوىل يف اال عدم مثول الشاهد (القاعدة
( 68أ)) والثانة يف اال مثوله (القاعدة (68ب)) .وياص التعديل املقحرح عقى ثالث ااال إضافة جيوز فةها
تقدمي شهادة مسجق تقفا يف اال عدم مثول الشاهد .واحلاال الثالث هي:


إذا كانت الشهادة املسجق تقفا تاكى إىل إثبا أمر آار غري أفعال املتهم وتقوكه.



إذا كانت الشهادة املسجق تقفا شهادة شخص تويف الاقا ،أو جيب أن يُفحر
َّ
تعذر إدالؤه بالشهادة مشافه ً ،بسبب عقبا ال ميمن تذلةقها ببذل عااي معقول .



أنه تويف ،أو

إذا كانت الشهادة املسجق تقفا شهادة شخص تعر لتدال.

ويرمى هبذا التعديل املقحرح إىل تقصري أمد إررااا احملمم انجااية الدولة وتبسةط عر األدل  .وجت ِّسد القاعدة
الفرعة انجديدة املمارت املعمول هبا يف احملاكم انجااية الدولة وتستاد إىل ثالث قواعد تُربَّق يف احملمم انجااية
الدولة لةوغوتالفةا السابق  .وعقةه فقئن كان التعديل املقحرح لققاعدة  68تعديال واادا من الاااة الرمسة  ،فإنه
يقدم يف الواقع اقحرااا متمامال يتضمن ثالث تعديال خمتقف  .وقد أُ َّ
عد هذ التعديل بالتشاور مع أصكاب
املصقك الريةسةن واظي بتأيةد واتع الاراق .وبوره ااص ،اعتمد القجا ُ االتتشاري املعاة بالاصوص
نص التعديل ،ونوقش إثر ذلك مع الفريق العامل املعين باحلوكم .
القانونة َّ
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أوال  -مقدمة
ألف -
-2

الحكم الحالي
يقحرح فريق الدروس املستفادة تعديال لققاعدة  ،68وجيري احلمم احلايل اجملرى التايل:
يف اال عدم اختاذ الدايرة التمهةدي تدابري مبورب املادة  ،56جيوز لقدايرة االبتداية أن تسمح ،وفقا
لقفقرة  0من املادة  ،69بتقدمي شهادة شاهد مسجق تقفا بالوتايط املرية أو السمعة أو تقدمي
احملاضر املمتوب أو غريها من األدل املوثق لتقك الشهادة ،شرير :
أن يمون كال املدعي العام والدفاع قد أتةكت له فرص اتتجواب الشاهد االل
(أ)
تسجةل الشهادة ،يف اال عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق تقفا أمام الدايرة
االبتداية ؛
أو عدم اعحرا الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق تقفا عقى تقدمي هذه
(ب)
الشهادة ،يف اال مثول هذا الشاهد أمام الدايرة االبتداية  ،وإتاا الفرص لقمدعي العام والدفاع
ودايرة احملمم  ،التتجواب الشاهد أثااا اجإررااا .

وفُ ِّسر القاعدة  68يف قضاا هذه احملمم (عقى الرغم من أن هذا التفسري لةس بالضرورة موضع
-0
إمجاع) بأهنا تسري عقى التسجةال املرية أو السمعة أو احملاضر املمتوب وعقى إفادا الشاهد املمتوب تقفا
)(1
أيضا.

باء -

سياق التعديل المقترح
مل تُربَّق القاعدة  68بصةغتها احلالة كثريا يف إررااا احملمم إىل الةوم .ويرى فريق الدروس
-3
املستفادة أنه ميمن اعتماد تعديل لققاعدة  68ملاح الدايرة االبتداية صالاة تقديري أكرب يف ااال معةَّا
لقبول احملاضر املمتوب أو الشهادا املسجق تقفا اليت ميمن التعويل عقةها .وتاص القاعدة  68بصةغتها
احلالة عقى االتن جيوز فةهما تقدمي شهادة مسجق تقفا األوىل يف اال عدم مثول الشاهد (القاعدة 68
(أ)) والثانة يف اال مثول الشاهد (القاعدة ( 68ب)) .ويتضمن التعديل املقحرح ثالث ااال إضافة جيوز
فةها تقدمي الشهادة املسجق تقفا يف اال عدم مثول الشاهد .وتستاد هذه القواعد الفرعة إىل قواعد ثالث
من القواعد املعمول هبا يف احملمم انجااية الدولة لةوغوتالفةا السابق وهي القاعدة  90ممررا و 90ممررا
ثالثا و 90ممررا رابعا (2).ويتضمن املرفق األول ردوال مقارنا هلذه القواعد الثالث لقمكمم انجااية
لةوغوتالفةا السابق وما يقابقها من أامام يف التعديل املقحرح لققاعدة .68
ولقممارت املعمول هبا يف حممم يوغوتالفةا السابق أمهة ااص يف صةاغ أامام من هذا القبةل،
-2
)(3
ولئن كانت احملاكم اخلاص األارى متثل أيضا جترب قةّم  .فعقى الرغم من أن الصموك الاظامة حملمم
) (1قرار بشأن ةقب املدعي العام قبول إفاديت شاهدين مسجقتن تقفا 25 ،كانون الثاين/يااير  ،0229الوثةق

ICC-01/04-

.01/06-1603

) (2تتضمن قواعد حممم يوغوتالفةا أيضا القاعدة  90ممررا ثانةا ،اليت تشبه إىل اد بعةد القاعدة ( 68ب) احلالة من قواعد
احملمم انجااية الدولة  .والقاعدة  90ممررا ثانةا من قواعد حممم يوغوتالفةا السابق أوتع ققةال يف نراقها من القاعدة
(68ب) احلالة  .فالقاعدة (68ب) تترقب أال يعحر الشاهد عقى قبول الشهادة املسجق تقفا ،بةاما ال تشحرط القاعدة 90
تبن أقواله إبان دقةق وما تةقوله لو اضع لالتتجواب.
ممررا ثانةا (أ)(’ )‘3من الشاهد توى اجإقرار بأن اجإفادة السابق ِّ
) (3انظر بوره ااص القاعدة  90ممررا من قواعد احملمم انجااية الدول اخلاص برواندا (اليت متاح الدايرة االبتداية صالاة
قبول إفادة شاهد تاكى إىل إثبا أمر آار غري أفعال املتهم وتقوكه)؛ والقاعدة  90ممررا و 90ممررا ثالثا من قواعد احملمم
23
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يوغوتالفةا تتضمن الاص عقى مبدأ الشفاهة فإهنا اعتمد قواعد جتةز قبول إفادا تابق بشروط أقل صرام
بمثري من شروط القاعدة  68بصةغتها احلالة  .ومع ذلك فمن األمهة مبمان عاد إرراا تعديال اتتاادا إىل
قواعد حممم يوغوتالفةا السابق مراعاة أوره االاتالف بةاها وبن احملمم انجااية الدولة  .ويف احلال اليت حنن
بصددها جيب أن نراعي ،من ره  ،كون نظام حممم يوغوتالفةا القانوين يقوم عقى الوراهة أكثر مما تقوم
عقةه احملمم انجااية الدولة  .ويعين هذا أن القواعد املعمول هبا يف حممم يوغوتالفةا قد ال تصقح لقتربةق يف
كل احلاال يف إةار الاظام القانوين لقمكمم انجااية الدولة  .ومن ره أارى قد تمون الصةغ اليت
)(4
اعتمدهتا حممم يوغوتالفةا ملبدأ الشفاهة أكثر قبوال لالتتثاااا من املادة  )0(69من الاظام األتاتي.
وعقةه فقد اعتُ ِمد روانب من القواعد  90ممررا و 90ممررا ثالثا و 90ممررا رابعا يف حممم يوغوتالفةا
السابق يف التعديل املقحرح بعد تمةةفها وتعديل صةاغتها لتااتب اجإةار القانوين لقمكمم انجااية الدولة .
ويالاظ فريق الدروس املستفادة أيضا أن قواعد حممم يوغوتالفةا السابق صاغها قضاهتا يف ان أن قواعد
احملمم انجااية الدولة صاغتها الدول باألتاس .ويقتضي ذلك من احملمم  ،عاد الاظر يف تقدمي اقحراح
تعديال ممما لققواعد ،أن تتخذ اروة إضافة تتمثل يف درات املارق الذي يقوم عقةه الاص األصقي لمل
قاعدة.
تسري القاعدة  68بصةغتها احلالة إذا كانت الدايرة التمهةدي مل تتخذ إررااا مبقتضى املادة 56
-5
)(5
تفسر هذه القاعدة باالقحران باملادة  )0(69من الاظام األتاتي .وترتي
من الاظام األتاتي .وجيب أن َّ
املادة  )0(69قاعدة عام تقضي بأن "يديل الشاهد يف احملاكم بشهادته شخصةا" ،لماها جتةز اتتثاااا إىل
احلد املاصوص عقةه يف املادة  68من الاظام األتاتي) (6أو يف القواعد .ومن مثّ فإن مبدأ الشفاهة الذي
تمرته املادة  )0(69هو مبدأ عام أما القاعدة  68فهي اتتثااا من هذا املبدأ .والاظر يف إممان إرراا
تعديال لقواعد تتعقق بقبول الشهادة املسجق تقفا هو إرراا يقوم إىل اد بعةد عقى الاظر يف االتتثاااا
األارى املمما .
مل تسهم القاعدة  68بصةغتها احلالة مسامه فعال يف تسريع وترية احملاكما األوىل اليت أررهتا
-6
احملمم  .والقاعدة (68أ) هي االةا السبةل الواةد لتقدمي شهادة مسجق تقفا يف اال عدم مثول الشاهد
وتتسم شروةها بالصرام  .ويصعب عقى وره اخلصوص اتتةفاا مترقب إتاا الفرص لقررف اآلار ،يف أثااا
اخلاص بسريالةون (اليت تتااول قبول الدلةل عن ةريق اجإفادة املمتوب أو احملضر إذا كان الدلةل ال ياكى إىل إثبا أفعال املتهم أو
تقوكه ،أو إذا َّ
تعذر إدالا الشاهد بشهادته)؛ والقاعدتن  255و 258لقمكمم اخلاص بقباان (القتن تتااوالن قبول الدلةل عن
ةريق اجإفادة أو احملضر املمتوبن ،إذا كان الدلةل ال ياكى إىل إثبا أفعال املتهم أو تقوكه ،أو إذا َّ
تعذر إدالا الشاهد بشهادته)؛
سجل يف
وتسمح القاعدة  90ممررا من قواعد احملمم انجااية الدولة اخلاص برواندا باالاتفاظ بالدلةل عن ةريق إفادة ااص ت َّ
رقس ااص يعقدها قا مافرد .وجيوز قبول إفادة ااص عوضا عن الشهادة الشفهة إذا اقتاعت الدايرة االبتداية  ،من بن أمور
أارى ،بأن الشاهد تويف أو مل يعد باجإممان اقتفاا أثره ببذل عااي معقول  ،أو َّ
يتعذر عقةه بسبب االته البدنة أو العققة اجإدالا
بشهادته مشافه ً ،أو أنه يف ظروف اتتثااية ال يرغب يف اجإدالا بشهادته بسبب تعرضه لتهديدا أو لحرهةب.
) (4قارن مثال القاعدة (89و) من قواعد حممم يوغوتالفةا السابق اليت تاص عقى أنه ("جيوز لدايرة أن تتققى دلةال من شاهد
مشافه أو ،اةثما تسمح به مصاحل العدال  ،كتاب ً") باملادة  )0(69من الاظام األتاتي اليت تاص عقى أن ("يديل الشاهد يف
احملاكم بشهادته شخصةا ،إال بالقدر الذي تتةكه التدابري املاصوص عقةها يف املادة  68أو يف القواعد اجإرراية وقواعد
انجم اليت ميمن أن تُستمد من جترب حممم يوغوتالفةا السابق يف صةاغ مقحرح هذا
اجإثبا  .)".وعقى الرغم من الفايدة ّ
التعديل ،فإنه يابغي مراعاة أوره التاازع اليت تاجم عن الاص عقى اتتثاااا من اق املتهم يف اتتجواب الشهود املدَّعن عقةه.
) (5تشمل املادة  56احلاال اليت يرى فةها املدعي العام أن التكقةق يتةح فرص فريدة قد ال تتوفر الاقا ألغرا احملاكم ألاذ
شهادة أو أقوال من شاهد (أو لفكص األدل أو مجعها أو ااتبارها) .ويف هذه احلاال جيوز لقدايرة االبتداية أن تتخذ اجإررااا
الالزم لضمان فعالة اجإررااا ونزاهتها ،مبا فةها إصدار توصةا أو أوامر تتعقق باجإرراا أو اجإيعاز بتسجةل اجإررااا  .وتاظم
املادة  69مقبولة هذه األدل يف احملاكم بةاما حتدد الدايرة االبتداية الوزن الوارب إيالؤه إياها.
) (6يبدو أن اجإشارة الواردة يف املادة  )0(69هي إىل املادة  )0(68من الاظام األتاتي اليت جتةز لقدايرة محاي ً لقمجين عقةهم
ولقشهود أو لقمتهم" ،السماح بتقدمي األدل بوتايل إلمحرونة أو بوتايل ااص أارى".
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تسجةل الشهادة ،التتجواب الشاهد الذي صار َّ
يتعذر مثوله .وقق السوابق القضاية اليت تتعقق بتربةق امم
هذه القاعدة دلةل عقى صعوب اتتةفاا شروط القاعدة (68أ) .ومل يُستاد باجاح إىل القاعدة (68أ) إال مرتن
فقط يف تاريخ احملمم  .واىت عاديذ ةُبِّق امم هذه القاعدة يف ظروف ميمن أن ُحياج بأهنا غري معتادة (7).أما
القاعدة (68ب) ،فقد ةُبِّقت أمام احملمم  (8).غري أن أثرها عقى تسريع احملاكما كان حمدودا ألهنا تاص عقى
وروب أن يمون الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق تقفا ااضرا يف احملمم  .ومما يزيد من ادة الصعوبا
الماما يف تقدمي الشهادة املسجق تقفا مبقتضى القاعدة  68أن الدايرة لةست هلا تقر إربار الشاهد عقى
املثول أمام احملمم  .ولئن كانت القاعدة  65تاص عقى أنه جيوز لقمكمم أن جترب شاهدا مثُل أمامها عقى
اجإدالا بشهادته ،فإنه لةس يف القواعد ما ياص عقى صالاة إصدار أوامر باحلضور لإلدالا بالشهادة.
باملقابل ،جتةز قواعد حممم يوغوتالفةا السابق لقدايرة بإصدار أوامر باحلضور (9).وتزيد صعوب إربار شاهد
عقى املثول أمام احملمم احلار إىل إررااا أكثر مرون وفعالة فةما يتعقق بتقدمي الشهادة املسجق تقفا مع
إيالا االعتبار الوارب ملباد الازاه واقوق املتهم.

) (7اتتُاد إلةها عقى وره اخلصوص بغة قبول شهادتن مسجقتن تقفا عن ةريق أاذ اجإفادا  ،يف إةار ةقب لقخقوص إىل
إتااة اتتعمال إررااا احملمم أودع يف أثااا حماكم لوبانغا .واختذ الدايرة االبتداية األوىل الحرتةبا الالزم جإدالا شاهدين
بإفادتةهما يف تشرين الثاين/نوفمرب-كانون األول/ديسمرب  :0222انظر األمر املعاون أمر بشأن االعحراضا اليت أثري يف أثااا
إدالا الشاهدين  DRC-OTP-WWWW-0582و DRC-OTP-WWWW-0598بإفادتةهما 23 ،كانون األول/ديسمرب
 ،0222الوثةق  ICC-01/04-01/06-2658-Confالصفك  .3وأدىل الشاهدان بإفادتةهما يف مقر احملمم غري أنه َّ
تعذر
عقى الدايرة االنعقاد االل تقك الفحرة فأشرف املستشار القانوين لقشعب عقى إدالا هذين الشاهدين بأقواهلما :انظر احملضر املؤرخ
يف  20تشرين الثاين/نوفمرب  0222الوارد يف الوثةق  ،ICC-01/04-01/06-T-333-Red2-ENGالصفكا 28إىل 02
(أعةد تصاةف هذه الوثةق باعتبارها وثةق عقاة يف  8كانون األول/ديسمرب  .)0222واتتاد الدايرة يف رزا من األتاس
القانوين الذي قدمته ألاذ اجإفادا عقى هذا الاكو إىل القاعدة (68أ) من القواعد وإىل كون الررفن اتفقا عقى هذا اجإرراا
مسبقا :انظر احملضر املؤرخ يف  20تشرين الثاين/نوفمرب  0222الوارد يف الوثةق ،ICC-01/04-01/06-T-333-Red2-ENG
الصفك  .29وقُبِقت هاتان اجإفادتان باعتبارمها دلةقن يف  23كانون األول/ديسمرب  ،0222انظر األمر املعاون أمر بشأن
االعحراضا اليت أثري يف أثااا إدالا الشاهدين  DRC-OTP-WWWW-0582وDRC-OTP-WWWW-0598
بإفادتةهما 23 ،كانون األول/ديسمرب  ،0222الوثةق  ، ICC-01/04-01/06-2658-Confالفقرتن  22و.33
)(8
القرار املعاون قرار بشأن ةقب االدعاا قبول إفاديت شاهدين مسجقتن تقفا 25 ،كانون الثاين/يااير  ،0229الوثةق ICC-
01/04-01/06-1603؛ وتصويب القرار بشأن ةقب االدعاا قبول شهادة الشاهد  P-02املسجق تقفا ومقاةع الفةديو املرفق هبا،
 07آب/أغسرس  ،0222الوثةق ICC-01/04-01/07-2289-Corr-Red؛ القرار املعاون قرار بشأن ةقب االدعاا السماح
بضم شهاديت الشاهدين  P-166و P-219املسجقتن تقفا إىل األدل  3 ،أيقول/تبتمرب  ،0222الوثةق ICC-01/04-01/07-
2362؛ الاسخ احملجوب ماها معقوما من القرار األول بشأن ةقيب االدعاا والدفاع قبول أدل املؤرخ يف  25كانون
األول/ديسمرب  9 ،0222شباط/فرباير  ،0220الوثةق  ،ICC-01/05-01/08-2012-Redالفقرا 230إىل 256؛ انظر
أيضا القرار املعاون قرار بشأن "ةقب االدعاا اجإذن بتقدمي شهادا  CAR-OTP-WWWW-0032وCAR-OTP-
 WWWW-0080و CAR-OTP-WWWW-0108املسجق تقفا يف صورة كتابة  26 ،أيقول/تبتمرب  ،0222الوثةق
( ICC-01/05-01/08-886الذي رفضت فةه الدايرة ةقبا لتقدمي أدل مبورب القاعدة (68ب) من القواعد).
) (9انظر القاعدة  52من قواعد حممم يوغوتالفةا ("جيوز لقا أو لقدايرة االبتداية إصدار [ ]...أوامر باحلضور [.)"]...
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جيم -

التعديل المقترح

عقى الرغم من أنه ميمن الاظر أيضا يف إممان تربةق احلممن احلالةن الواردين يف القاعدة 68
-7
تربةقا أكثر جنوعا ،فإن فريق الدروس املستفادة يقحرح تعديل القاعدة  68مبا جيةز قبول الشهادة املسجق تقفا
يف ثالث ااال إضافة :


أن تاكى الشهادة املسجق تقفا إىل إثبا أمر آار غري أفعال املتهم أو تقوكه.



أن تمون الشهادة املسجق تقفا شهادة شخص تويف الاقا ،أو جيب أن يُفحر أنه
تويف ،أو َّ
تعذر إدالؤه بالشهادة مشافه ً ،بسبب عقبا ال ميمن تذلةقها ببذل عااي
معقول .

تعر لتدال.
 أن كانت الشهادة املسجق تقفا شهادة شخص َّ
ويرد نص مقحرح تعديل القاعدة  68كامال يف القسم الثالث أدناه.
ويرمي التعديل إىل تقصري أمد إررااا احملمم انجااية الدولة وتبسةط عر األدل  .وجيسد هذا
-8
ِ
التعديل املمارت املعمول هبا يف احملاكم انجااية الدولة  ،وأُع َّد بالتشاور مع أصكاب املصقك الريةسةن .وعقى
وره اخلصوص اعتمد القجا االتتشاري املعاة بالاصوص القانونة ("القجا االتتشاري ") نص التعديل مث
نوقش بعد ذلك مع الفريق الدراتي املعين باحلوكم ("الفريق الدراتي").

المسائل

ثانيا –

يتضمن هذا القسم شراا لقتعديل املقحرح إرراؤه عقى القاعدة  .68ولقتةسري عقى القار قُ ِّسمت
-9
املااقش إىل أقسام فرعة يقابل كل ماها قاعدة فرعة يف مقحرح التعديل.

ألف –

القاعدة )0(86

 -22تتبع القاعدة  )2(68نص فاحت القاعدة  68احلايل بعدد من التعديال
القاعدة  )2(68اجملرى التايل:

الرفةف  .وجيري نص

يف اال عدم اختاذ الدايرة التمهةدي تدابري مبورب املادة  ،56جيوز لقدايرة االبتداية أن
-2
)(10
تسمح ،وفقا لقفقرتن  0و 2من املادة  ،69وبعد مساع الررفن بتقدمي شهادة شاهد مسجق تقفا
بالوتايط املرية أو السمعة أو تقدمي احملاضر املمتوب أو غريها من األدل املوثق لتقك الشهادة ،شرير
أن ال خيل ذلك حبقوق املتهم أو يتااىف معها وأن تستوىف مترقبا قاعدة أو وأكثر من القواعد الفرعة
التالة .
 -22هتدف تعديال الاص األصقي لفاحت القاعدة  68إىل توضةح ضمانا احملاكم الازيه اليت تسري
يوضح الاص املعدل أن كل قاعدة من القواعد الفرعة تُربَّق عقى حنو مستقل
عقى القاعدة .وباجإضاف إىل ذلك ِّ
عن القواعد الفرعة األارى .ولئن كان من انجايز أن تادرج الشهادة املسجق تقفا ضمن فئ أو أكثر من
الفئا الواردة يف القواعد الفرعة  ،فإنه يمفي أن يُقام الدلةل عقى اتتةفاا مترقبا أي من تقك القواعد
الفرعة  .وعقى وره اجإمجال ،تشدِّد القاعدة  )2(68املعدل عقى الصالاة الغالب لقدايرة االبتداية يف مراقب
تقدمي الشهادة املسجق تقفا والبت فةما يُثار يف هذا الصدد من مسايل تتعقق بازاه اجإررااا .
) (10اتتعمل فريق الدروس املستفادة يف توصةته األولة املؤرا يف  2آب/أغسرس  0223لفظ "املشاركن" بدال من "الررفن".
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 -20أداقت عقى الاص األصقي أربع تعديال ريةسة  .أوهلا هو أنه بةاما ال تشري القاعدة  68بصةغتها
احلالة إال إىل املادة  ،)0(69رؤي أن من املفةد أيضا أن تُدرج يف هذا السةاق إشارة إىل املادة  .)2(69واملادة
 )2(69تشري إىل أنه جيوز لقمكمم أن تفصل يف صق أو مقبولة أي أدل آاذة يف اعتبارها مجق أمور ماها
القةم اجإثباتة لألدل وأي إاالل قد يحرتب عقى هذه األدل بإقام حماكم عادل لقمتهم أو بالتقةةم املاصف
لشهادة الشهود وفقا لققواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا  .واتتقر الرأي عقى أن اجإشارة إىل امم هذه املادة
تةمون تديدا يف ضوا املترقبا اجإرراية املاصوص عقةها لتقدمي األدل مبورب القواعد الفرعة املقحرا .
ثانةا ،أضةف مترقب يقضي بأنه ال جيوز لقدايرة االبتداية ممارت صالاةاهتا مبورب القاعدة  68إال "بعد مساع
الررفن" .وإثر مااقشا مع الفريق الدراتي أدرج لفظ "الررفن" بدال من "املشاركن" الذي ورد يف املقحرح
األصقي .وعقةه تتاح لقررفن مبورب املقحرح َّ
املاقح فرص أن يُستمع إلةهما قبل تقدمي أي شهادة مسجق تقفا
وفقا هلذا احلمم .وجتوز أيضا اتتشارة املمثقن القانونةن لقمجين عقةهم عمال باملادة  )3(68من الاظام
األتاتي اليت تاص عقى أن "تسمح احملمم لقمجين عقةهم ،اةثما تتأثر مصاحلهم الشخصة بعر آرايهم
وشواغقهم والاظر فةها يف أي مراق من مراال اجإررااا تراها احملمم مااتب وعقى حنو ال ميس أو يتعار
حبقوق املتهم وال يتعار معها ومع مقتضةا إرراا حماكم عادل ونزيه " .وثالثا ،أضةفت إشارة صرحي إىل
اقوق املتهم لتورةه االنتباه صراا إىل هذه الضمان األتاتة يف تةاق االتتثاااا من مبدأ الشفاهة .
ورابعا ،تقرر إدماج فاحت القاعدة  68احلالة يف منت القاعدة  )2(68لتققةل عدد مستويا التفريع املرقوب يف
القواعد الفرعة وباودها.
 -23مث أمران يتعققان باملصرقكا [اجإنمقةزي ] جتدر أيضا اجإشارة إلةهما .يالاظ فريق الدروس
املستفادة أن لفظ "( "introductionتقدمي) اتتُعمل يف فاحت القاعدة  68احلالة ويف نص املادة  )0(69من
الاظام األتاتي (11).غري أن املادتن  )3(69و )0(72من الاظام األتاتي تستعمالن لفظي ""submit
(يقدِّم) أو "( "submittedقُدِّم) .وقرر الفريق اجإبقاا عقى لفظ "( "introductionتقدمي) يف مقحرح تعديل
القاعدة  68يف كل احلاال اليت تقبل فةها الدايرة نفسها تقدمي األدل  .ويدرك الفريق أن لفظ ""introduction
يشري يف هذا السةاق إىل قبول األدل عموما (12).وكقما أشري يف مقحرح التعديل إىل تقدمي أاد الررفن لألدل ،
اتتُ ِ
عمل لفظا ” “submissionأو ” .“submittedثانةا ،يفهم من عبارة "الشهادة املسجق تقفا" يف هذا
السةاق أهنا تشمل التسجةال املرية أو السمعة واحملاضر املمتوب وإفادا الشهود المتابة  .وهذا هو الرأي
فسر "الشهادة املسجق تقفا" تفسريا
السايد يف قضاا احملمم إىل اآلن واعترب أن من املقةد بغري لزوم أن تُ َّ
أضةق .ولذا جيوز أن تسري القاعدة  68عقى اجإفادا املمتوب اليت يأاذها الررفان أو تأاذها السقرا
الدولة أو الوةاة  ،شرير اتتةفاا مترقبا قاعدة واادة أو أكثر من القواعد الفرعة .

) (11تشري املادة  )0(69إىل أنه "جيوز لقمكمم أيضا أن تسمح باجإدالا بإفادة شفوي أو مسجق من الشاهد بواتر
تماولورةا العر املريي أو السمعي فضال عن تقدمي املستادا أو احملاضر املمتوب  ،رهاا مبراعاة هذا الاظام األتاتي ووفقا
لققواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا ".
) (12ولةام شاباس ،احملمم انجااية الدولة  :شرح لاظام روما األتاتي (شروح أوكسفورد لققانون الدويل ،مربع رامع أوكسفورد،
 ،)0222الصفك William A. Schabas, The International Criminal Court: A commentary on the ( 822
)Rome Statute (Oxford Commentaries on International Law, OUP, 2010
و يف قرار بشأن صف األدل اليت تاظر فةها الدايرة التمهةدي  ،نظر الدايرة االبتداية األوىل يف ةريق "تقدمي" األدل عموما ،مشريةً
إىل أن املسأل الواةدة ذا الشأن هي "ما إذا كان الدلةل املعين يفي حب َّدي املقبولة والسداد األدنن الواريب التربةق" .انظر القرار
املعاون قرار بشأن صف األدل  ،اليت اتتمعت إلةها الدايرة التمهةدي  ،أمام الدايرة االبتداية والقرارا اليت أصدرهتا الدايرة التمهةدي
يف إررااا احملاكم  ،وةريق تقدمي األدل  23 ،كانون األول/ديسمرب  ،0227الوثةق  ،ICC-01/04-01/06-1084الفقرة .7
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باء –

القاعدة )2(86
 -22تتااول القاعدة  )0(68من التعديل املقحرح احلاال اليت جيوز فةها قبول الشهادة املسجق تقفا يف
اال عدم مثول الشاهد الذي أدىل هبا أمام احملمم يف أثااا اجإررااا الالاق  .وتشمل هذه القاعدة الفرعة
أربع ااال مافصق جيوز فةها تقدمي هذه الشهادة .وكما أشري إلةه يف القاعدة  ،)2(68فإن هذه احلاال
األربع مستقل بعضها عن بعض ومترقباهتا لةست انضةافة  .و قُ ِّسم نص القاعدة (68أ) األصقي حبةث أصبح
فاحت القاعدة  )0(68ومنت القاعدة ()0(68أ) .وتتضمن القواعد ()0(68ب) إىل (د) ثالث ااال إضافة
مقحرا .
ِ
نص املقرع األول من القاعدة (68أ) احلالة وهو "يف اال عدم
 -25أُدمج يف فاحت القاعدة ُ )0(68
مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق تقفا أمام الدايرة االبتداية " .وملا كان اآلن مث أربع ااال مقحرا
جيوز فةها تقدمي األدل يف اال عدم مثول الشاهد ،فقد أضةف نص مفاده أنه جيوز لقدايرة أن تسمح بتقدمي
أدل "يف كل من احلاال التالة " .ويُالاظ أن الدايرة حتتفظ مبورب نص الفاحت بصالاةتها التقديري يف البت
يف قبول الشهادة املسجق تقفا .وعقى هذا جتري فاحت القاعدة  )0(68اجملرى التايل:
(أ) -0يف اال عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق تقفا أمام الدايرة االبتداية ،
فققدايرة أن جتةز شهادته تقك يف كل من احلاال التالة :

 -0القاعدة ()2(86أ)
 -26تتضمن القاعدة ()0(68أ) الاصف الثاين من القاعدة (68أ) باصها احلايل .ومل تُدال تغةريا عقى
روهر هذه القاعدة .وجتري القاعدة ()0(68أ) اجملرى التايل:
(أ) أن تمون الفرص قد أتةكت لمل من املدعي العام والدفاع التتجواب الشاهد يف أثااا تسجةل
الشهادة؛ أو
 -2القاعدة ()2(86ب)
 -27تضةف القاعدة ()0(68ب) اال رديدة جيوز فةها تقدمي الشهادة املسجق تقفا يف اال عدم
)(13
مثول الشاهد هي عادما "تاكى الشهادة املسجق تقفا إىل إثبا أمر آار غري أفعال املتهم أو تقوكه".
وجتري الفقرة (0ب) من القاعدة  68اجملرى التايل:
(ب) أن تاكى الشهادة املسجق تقفا إىل إثبا
احلال:
‘’2

أمر آار غري أفعال املتهم أو تقوكه .ويف هذه

 عاد البت فةما إذا كان جيوز تقدمي شهادة مسجق تقفا مبورب القاعدة الفرعة(ب) ،تاظر الدايرة يف أمور ماها ما إذا كانت هذه الشهادة:
-

تتعقق مبسايل لةست موضع االف روهري؛

 ذا ةابع انضةايف أو تأيةدي ،إذ أدىل شهود آارون أو تةدلون بشهاداشفهة عن وقايع مماثق ؛
-

تتعقق مبعقوما تةاقة ؛
)(14

من ةبةع جتعل تقدميها خيدم مصاحل العدال أفضل ادم ؛

) (13يقابل هذا الباد القاعدة  90ممررا يف حممم يوغوتالفةا السابق .
31A1-A-221013

28

ICC-ASP/12/37/Add.1

-

تتضمن ما يمفي من املؤشرا عقى إممان التعويل عقةها.

‘’0

ال جيوز تقدمي الشهادة املسجق تقفا اليت تادرج ضمن القاعدة الفرعة (ب) إال إذا
كانت مرفق بإعالن يديل به الشاهد بأن مضمون شهادته صادق وصكةح عقى اد
عقمه واعتقاده .وال جيوز أن يتضمن اجإعالن أي معقوما رديدة وجيب أن يُقدَّم يف
موعد قريب إىل اد معقول من موعد تقدمي الشهادة املسجق تقفا.

‘’3

جيب أن يشهد عقى اجإعالن شخص ختوله الدايرة املعاة أو قوانن الدول املعاة
وإرراااهتا الشهادة عقى هذا اجإعالن .وجيب عقى الشخص الذي يشهد عقى اجإعالن
أن يؤكد كتاب ً تاريخ إصداره وممانه ،وأن الشخص الذي يصدره:
 هو الشخص الذي يديل بالشهادة املسجق تقفا؛-

سوغ له.
ويؤكد أنه يقدِّم اجإعالن ةوعا ودون تأثري ال م ِّ

ويقر بأن مضمون الشهادة املسجق تقفا صادق وصكةح عقى اد عقمه
واعتقاده؛

-

تبن أن مضمون شهادته املسجق تقفا غري صادق فقد
وأنه أُاةط عقما بأنه إذا َّ
يُقاضى عادها جإداليه بشهادة الزور.

 -28ال جيوز االةا ،يف اال عدم مثول الشاهد ،تقدمي شهادته املسجق تقفا اليت تاكى إىل إثبا أمر
آار غري أفعال املتهم وتقوكه إال إذا أتةكت لمل من املدعي العام والدفاع فرص اتتجوابه يف أثااا تسجةل
الشهادة .وهتدف إضاف هذا احلمم يف املقام األول إىل تسريع اجإررااا بإرازة تقدمي فئ حمدودة من األدل
دون احلار إىل ترتةب تفر الشاهد لقمثول أمام احملمم  .ومن شأن إرازة قبول هذه الشهادة يف اال عدم
سرع وترية اجإررااا وأن يعود مباافع إضافة فةما
مثول الشاهد ،شرير اتتةفاا بعض التدابري اجإرراية  ،أن ي ّ
يتعقق باملةزانة  .ويقتصر تربةق هذه القاعدة الفرعة عقى الشهادة اليت ال تاكى إىل إثبا أفعال املتهم أو
)(15
تقوكه.
 -29ويشدد فريق الدروس املستفادة عقى أن الدايرة حتتفظ بصالاةتها التقديري يف البت يف إرازة تقدمي
األدل مبورب هذا احلمم مراعة ً يف ذلك اقوق املتهم وضرورة ااحرام ضمانا عدال احملاكم  .ولذلك جيوز
لقدايرة أن تقرر أن من األنسب أن ميثُل الشاهد أمام احملمم لمي خيضع لالتتجواب املضاد .ويف هذه احلال
تسري عقى شهادة الشاهد املسجق تقفا أامام القاعدة  .)3(68وجيوز لقمكمم عوضا عن ذلك أن تقرر
أن مصاحل العدال تقتضي أن يديل الشاهد بشهادته بأكمقها مشافه ً.
 -02وكما ُع ِر فةما تبق ،تشتمل القاعدة ()0(68ب) عقى فاحت وثالث أقسام فرعة  .ويتضمن القسم
الفرعي (’ )‘2قايم بالعوامل اليت يتعن الاظر فةها .أما القسم الفرعي (’ )‘0فةتضمن مترقبا يقضي بأن يُرفق
بالشهادة املسجق تقفا إعالن يصدره الشاهد .وياص القسم الفرعي (’ )‘3عقى وروب أن يشهد عقى
اجإعالن شخص خمول ذلك.

)(14
اتتعمل فريق الدروس املستفادة يف توصةته األولة املؤرا يف  2آب/أغسرس عبارة "ال تمون هلا يف تقدميها مشفاه ً
مصقك عام غالب " بدال من عبارة "من ةبةع جتعل تقدميها خيدم مصاحل العدال أفضل ادم ".
) (15تقدمي الشهادة املسجق تقفا اليت تاكى إىل إثبا أفعال املتهم أو تقوكه ماهي عاه يف القاعدتن ()0(68ج) و()0(68د)
مع أنه لةس حمظورا .وعق هذا التمةةز هي أنه ال جيوز دعوة شاهد لإلدالا بشهادة تتعقق بأفعال املتهم وتقوكه مبقتضى القاعدتن
()0(68ج) و()0(68د) ،ألن هاتن القاعدتن الفرعةتن تسريان عقى الشهود املتعذر عقةهم اجإدالا بشهادهتم والشهود الذين
يتعرضون لقحرهةب .باملقابل ،جتوز دعوة شاهد تسري عقةه القاعدة ()0(68ب) إىل احلضور إىل مقر احملمم .
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 -02جتعل فاحت القاعدة ()0(68ب) واضكا أن القاعدة الفرعة تسري عقى الشهادة املسجق تقفا اليت
"تاكى إىل إثبا أمر آار غري أفعال املتهم أو تقوكه" .وتاربق القاعدة ()0(68ب) عقى أفعال املتهم
وتقوكه عقى حنو ما اعتُ ِمد يف التهم وفقا لقمادة  62من الاظام األتاتي اليت تتااول اعتماد التهم قبل
احملاكم  .ويتضمن نص القاعدة  90ممررا من قواعد حممم يوغوتالفةا السابق اليت تقابل هذه القاعدة
الفرعة عبارة" :كما يُاسب إلةه يف اليك االهتام" .وقد تقرر عدم إدراج هذه العبارة اجإضافة  ،نظرا إىل أن
مفهوم "اليك االهتام" ال يرد ذكره يف الوثايق القانونة لقمكمم وإىل أن من الواضح مبا فةه المفاي أن القاعدة
()0(68ب) ال تسري عقى أي هتم أارى غري التهم املعتمدة وفقا لقمادة  62من الاظام األتاتي.
 -00وقايم العوامل املشار إلةها يف القاعدة ()0(68ب)(’ )‘2لةست رامع و ِ
وضعت جإرشاد الدايرة
االبتداية يف ممارت صالاةتها التقديري مبورب القاعدة ()0(68ب) .وتشمل القايم عوامل تؤيد تقدمي
الشهادة املسجق تقفا وعوامل متاعه .وملا كانت احملمم انجااية الدولة حممم دايم وملا كانت القضايا
واحلاال اليت تتُعر عقةها مستقبال تتثري ةايف واتع من الوقايع واملسايل ،فقد تقرر اعتماد قايم تتسم
باجإجياز وبالعمومة  (16).وعقى وره اخلصوص تقرر إثر مااقشا مع الفريق الدراتي عدم إدراج عامل يتعقق
مبا إذا كانت هااك "مصقك عام غالب يف تقدمي الدلةل املعين مشافه ً" ،وهو عامل يرد ذكره يف القاعدة 90
ممررا (ألف) (’ )‘0من قواعد حممم يوغوتالفةا السابق  .وأشري بوره ااص إىل أن فمرة "املصقك العام "
ال ترد ال يف الاظام األتاتي وال يف القواعد .وعوضا عن ذلك ،أضةف عامل يتعقق مبا إذا كانت الشهادة
املسجق تقفا من ةبةع "ختدم مصاحل العدال أفضل ادم " .ومث عامل مماثل أدرج يف القاعدة
()0(68د)(’ )‘2املقحرا  .والعامل اخلامس الذي يقتضي الاظر فةما إذا كانت الشهادة املسجق تقفا تتضمن
"ما يمفي من املؤشرا عقى إممان التعويل عقةها" ال خيل بالصالاة التقديري اليت يتمتع هبا قضاة احملمم يف
ترور الدايرة العوامل الواردة
حتديد القةم اجإثباتة لألدل وفقا لقمادة  )2(69من الاظام األتاتي .ويتوقع أن ِّ
)(17
يف القاعدة ()0(68ب)(’ )‘2من االل قضايها .واتتُهقت القاعدة الفرعة بشرةا ملقتضةا الصةاغ .
 -03تقضي القاعدة ()0(68ب)(’ )‘0بأن يقحرن تقدمي الشهادة املسجق تقفا وفقا لققاعدة
()0(68ب) بإعالن يقدمه الشاهد يفةد فةه بأن مضمون الشهادة صادق وصكةح عقى اد عقمه
واعتقاده (18).وال يرد هذا الشرط الرمسي إال يف القاعدة ()0(68ب) وال يسري عقى القواعد الفرعة األارى
املقحرا  .وعق هذا الشرط الصارم مردها إىل أمرين .أوهلما أن القاعدة ()0(68ب) تسري عقى احلاال اليت مل
تُستوف فةها مترقبا القاعدة ()0(68أ) ،أي إذا مل تُتح لقمدعي العام ولقدفاع فرص اتتجواب الشاهد يف
أثااا تسجةل الشهادة .ولو أن هذه الشروط اتتوفةت ألممن تقدمي األدل مباشرة مبقتضى القاعدة ()0(68أ).
وثانةهما أن القاعدة ()0(68ب) تسري عقى احلاال اليت يمون بإممان الشاهد فةها املثول أمام الدايرة لمن

) (16ختتقف قايم العوامل اليت أدررت وفقا هلذا الاهج عن قايم العوامل املؤيدة لتقدمي أدل والعوامل املعارض له يف القاعدة 90
ممررا (ألف)(’)‘2و(’ )‘0يف حممم يوغوتالفةا السابق  .واُعترب أن هذه العوامل ُوضعت اصةصا لقتعامل مع املسايل احملددة
اليت توارهها احملمم املذكورة ،بةاما تُعد قايم ذا ةبةع عام أكثر مالام الاتةارا حممم دايم .
)(17
مل يقتض أي امم آار يف اجإةار الاظامي اىت تارخيه اتتعمال الشرةا التتهالل فئ من الفقرا الفرعة  .غري أن
إضاف درر أارى من دررا التفريع يف هذا احلمم جتعقه أكثر وضواا بمثري.
) (18يرد هذا الشرط أيضا يف القاعدة  90ممررا يف حممم يوغوتالفةا السابق .
31A1-A-221013

30

ICC-ASP/12/37/Add.1

الررف املعين يرى أن من األفضل عدم اتتدعاا الشاهد (19).وأاريا يُ َّ
ذكر بأنه إذا قرر الدايرة اتتدعاا
)(20
الشاهد لةستجوبه الررف القابل مثال فإن القاعدة  )3(68تسري اةائذ.
 -02جيب إصدار اجإعالن املشار إلةه يف القاعدة ()0(68ب)(’ )‘0يف موعد قريب إىل اد معقول من
موعد تقدمي الشهادة املسجق تقفا (21).وال يتعقق هذا املترقب اجإضايف إال باجإعالن املرفق ال بالشهادة
املسجق تقفا نفسها .وقد أدرج القةد الزمين عقى اجإعالن املرفق لتزويد الدايرة االبتداية بضمان اديث العهد
نسبةا بأن الشاهد ال يزال متمسما باألقوال اليت أدىل هبا يف شهادته املسجق تقفا .وُرفِض وضع قةد زمين حمدد
وأوثر الاص عقى "يف موعد قريب إىل اد معقول" جإتاا بعض املرون لقدايرة االبتداية يف تقرير ما إذا كان
اجإعالن املرفق كافةا.
 -05تاص القاعدة ()0(68ب)(’ )‘3عقى أن اجإعالن املرفق جيب أن يُشهد عقةه وأنه جيب التكقق من
أمور معةا  (22).وجيب أن يمون الشهود خمولن من الدايرة املعاة أو مبا يتفق مع قوانن الدول املعاة وإرراااهتا.
مراص إىل التعامل مع احلاال اليت تمون فةها القضة ملـّا تُعر عقى
ويرمي إدراج السقرا الوةاة كهةئا
ِّ
الدايرة أو إذا كانت الشواغل القورستة تقتضي ختويل املصادق عقى اجإعالن الصادر مبورب القاعدة  68عقى
وره السرع  .ومن املعقوم أنه إذا مل تقتاع الدايرة بإرراا التصديق املعتمد لدى السقرا الوةاة  ،فإهنا حتتفظ
بصالاةتها التقديري يف إيالا الشهادة املقدَّم مبقتضى القاعدة ()0(68ب) وزنا أقل أو رفض تقدميها
بأكمقها.
 -06يشري فريق الدروس املستفادة إىل أنه مل يُد ِرج امما مماثال لققاعدة  90ممررا (رةم) من قواعد
حممم يوغوتالفةا السابق  (23)،ورأى أن السقر الغالب لقدايرة التمهةدي يف البت يف قبول الشهادة املسجق
تقفا حمدَّدة بوضوح يف القاعدة  )2(68يف االقحراح احلايل .ويف احلاال اليت تقرر فةها الدايرة عدم ممارت
صالاةتها التقديري مبقتضى القاعدة ()0(68ب) جإرازة الشهادة يف غةاب الشاهد ،جيوز لقشاهد أن ميثل
أمام احملمم لةخضع لالتتجواب املضاد وفقا لققاعدة  ،)3(68وعقةه مل تمن مث اار إىل قاعدة فرعة
إضافة لتوضةح األمر.

) (19باملقابل ،تسري القاعدتان ()0( 68ج) و()0(68د) عقى احلاال اليت يتعذر فةها عقى الشاهد اجإدالا بشهادته أو
يتعر فةها لقحرهةب .ومن شأن اشحراط تقدمي إقرار يف هاتن القاعدتن الفرعةتن أن يثري مشمال نظرا إىل أن اممةهما
يسريان عقى ظروف ال ميمن التابؤ هبا عقى حنو معقول يف تةاق التكضري العادي لقمكاكم  .ونظرا لقعقبا اجإضافة اليت
تعحر املثول مبورب القاعدتن ()0(68ج) و()0(68د) ،اُعترب أن من غري املعقول أن يفر أيضا مترقبا تقدمي إعالن رمسي
وشهادة شخص عقى تقدمي اجإعالن ،عقى حنو ما يرد يف القاعدة ()0(68ب)(’)‘0و(’.)‘3
) (20لن يمون لقشهادة املسجق تقفا مبقتضى القاعدة  )3(68نفس املترقبا الشمقة املفروض عقى الشهادة املسجق تقفا
مبقتضى القاعدة ()0(68ب) ،لمن ملا كان الغر من مترقبا القاعدة ()0(68ب) الوقوف عقى إممان التعويل عقى
الشهادة ،فمن مصقك الررفن أاذ الشهادة املسجق تقفا عقى حنو يقتزم بالقاعدة ()0(68ب) كقما أممن ذلك.
) (21مل يرد هذا القةد الزمين يف القاعدة  90ممررا من قواعد حممم يوغوتالفةا السابق .
) (22صةغ هذا الباد ،شأنه يف ذلك شأن القاعدة (()0()68ب)(’ )‘2املقحرا  ،باتتعمال الشرةا  .ومل يقتض أي امم آار
يف اجإةار الاظامي اىت تارخيه اتتعمال الشرةا التتهالل فقرة من الفقرا الفرعة  .غري أن إضاف درر أارى من دررا
التفريع جتعقه أكثر وضواا بمثري.
)(23
تاص القاعدة  90ممررا(ج) من قواعد حممم يوغوتالفةا السابق عقى أن تقرر الدايرة االبتداية يف احملمم  ،بعد مساع
الررفن ،ما إذا كانت تترقب من الشاهد املثول لالتتجواب املضاد ،وإذا قرر ذلك ،تسري أامام القاعدة  90ممررا ثانةا
من قواعد احملمم  .وجتدر اجإشارة إىل أن هذه القاعدة مماثق إىل اد بعةد لققاعدة (68ب) احلالة .
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القاعدة ()2(86ج)
 -07هتةئ القاعدة ()0(68ج) إممان تقدمي شهادة مسجق تقفا صادرة عن شخص تويف الاقا ،أو
جيب أن يفحر أنه تويف ،أو َّ
تعذر إدالؤه بالشهادة مشافه ً ،بسبب عقبا ال ميمن تذلةقها ببذل عااي
معقول  (24).وجتري القاعدة ()0(68ج) عقى حنو ما يقي:
(ج) أن تمون الشهادة املسجق تقفا شهادة شخص تويف الاقا ،أو جيب أن
يُفحر أن تويف ،أو َّ
تعذر إدالؤه بالشهادة مشافه بسبب عقبا ال ميمن تذلةقها ببذل عااي
معقول  (25).ويف هذه احلال:
ال جيوز تقدمي الشهادة املسجق تقفا اليت تادرج ضمن القاعدة الفرعة (ج) إال
’‘2
إذا اقتاعت الدايرة بأنه َّ
يتعذر عقى الشخص اجإدالا بشهادته عقى الاكو املذكور فةما تقدَّم وأنه مل
يمن من املممن التابؤ بضرورة اختاذ إررااا مبورب املادة  ،56وأن الشهادة املسجق تقفا تتضمن
ما يمفي من املؤشرا عقى إممان التعويل عقةها.
جيوز اعتبار كون الشهادة املسجق تقفا تاكى إىل إثبا
’‘0
عامال مياع تقدميها أو تقدمي رزا ماها؛

أفعال متهم وتقوكه

 -08ويتعذر مبقتضى القاعدة  68بصةغتها احلالة تقدمي هذه األدل إال إذا اتتوفةت املترقبا الصارم
اليت تاص عقةها القاعدة (68أ) .وتةتةح هذا التعديل لقمكمم تقدمي شهادا مسجق تقفا ملا كان ميمن
بغري ذلك الاظر فةها.
 -09حتدِّد فاحت القاعدة ()0(68ج) نراق القاعدة الفرعة  .وبعد مااقشا مع الفريق الدراتي تقرر
االتتعاض عن عبارة "عقبا ال ميمن التغقب عقةها" الواردة يف املقحرح األصقي بعبارة "عقبا ال ميمن تذلةقها
يضمن هذه القاعدة الفرعة
ببذل عااي معقول " .وقد اعتُرب أن الاص عقى "عقبا ال ميمن التغقب عقةها" قد ِّ
معةارا أعقى من املعةار املرقوب .وعقى وره اجإمجال ،أوثِر نص فاحت القاعدة ()0(68ج) عقى الاص الوارد يف
القاعدة  90ممررا ثالثا من قواعد حممم يوغوتالفةا السابق (وهو" :تويف الاقا أو مل يعد ميمن اقتفاا أثره
ببذل عااي معقول أو يتع َّذر عقةه بسبب االته البدنة أو العققة اجإدالا بشهادته مشافه ً") ،نظرا إىل أنه ال
يشمل عددا من احلاال اليت ميمن أن تاشأ .وعقى وره اخلصوص ،ال ميمن تربةق هذه القاعدة عقى احلال
اليت يتعذر فةها احلصول عقى الشاهد أو الوصول إلةه عقى الرغم من أنه ميمن اقتفاا أثره ببذل عااي معقول .
ومثال ذلك أن يمون الشاهد رهن االاتجاز ومل يتسن إةالق ترااه .أما يف التعديل احلايل فتشمل عبارة
"تويف الاقا ،أو جيب أن يُفحر أنه تويف ،أو َّ
تعذر إدالؤه بشهادته بسبب عقبا ال ميمن تذلةقها ببذل عااي
معقول " األمثق املذكورة بصريح العبارة يف القاعدة  90ممررا ثالثا ،مبا فةها األمثق املتعقق باحلال البدنة والعققة
اليت متاع الشاهد من اجإدالا بشهادته شفهةا إىل رانب ااال ممما أارى قد تاشأ يف تةاق عمل احملمم
باعتبارها حممم دايم .
 -32ووفقا لققاعدة ()0(68ج)(’ )‘0فإن كون الشهادة املسجق تقفا تاكى إىل إثبا "أفعال وتقوك"
املتهم قد يمون عامال مياع تقدميها مع أن تقدمي هذه األدل لةس حمظورا .ونظرا إىل األعباا اجإضافة اليت تقع
عقى عاتق الررفن يف اال تعذر مثول الشهود  -يف اال القاعدة ()0(68ب) حيتفظ الررفان خبةار اتتدعاا
شاهد مل ميثُل يف ان أن هذا اخلةار مستبعد بداه ً من القاعدة ()0(68ج)  -رؤي أنه يابغي أن يمون ذلك
احلمم أكثر تساهال يف األدل املتعقق "باألفعال والسقوك".
يقابل هذا احلمم القاعدة  90ممررا ثالثا من قواعد حممم يوغوتالفةا السابق .
) (25اتتعمل فريق الدروس املستفادة يف توصةته األولة املؤرا يف  2آب/أغسرس عبارة "بسبب عقبا ال ميمن التغقب عقةها"
بدال من عبارة "بسبب عقبا ال ميمن تذلةقها ببذل عااي معقول ".
)(24

31A1-A-221013

32

ICC-ASP/12/37/Add.1

 -4القاعدة ()2(86د)
 -32تتااول القاعدة ()0(68د) تقدمي الشهادة املسجق تقفا يف احلاال اليت يمون فةها الشخص الذي
أدىل بالشهادة قد تعر لتدال (26).وجتري القاعدة ()0(68د) اجملرى التايل:
(د)

أن تمون الشهادة املسجق تقفا شهادة شخص تعر لتدال .ويف هذه احلال:
(’ )‘2ال جيوز تقدمي الشهادة املسجق تقفا اليت تادرج ضمن القاعدة الفرعة (د) إال إذا
اقتاعت الدايرة بأن:
-

الشخص مل ميثُل لقشهادة أو مل يقدم عاد مثوله أدل فةما يتعقق جبانب روهري
ورد يف شهادته املسجق تقفا؛

-

عدم مثول الشخص أو عدم تقدميه األدل رارع روهريا إىل تدال غري اليق مبا
يف ذلك التهديد أو الحرهةب أو اجإكراه.

-

رهودا معقول بُذلت لضمان مثول الشخص لقشهادة أو ،عاد مثوله ،لضمان
إداليه بمل الوقايع انجوهري اليت يعرفها؛

-

تقدمي الشهادة املسجق تقفا خيدم مصاحل العدال أفضل ادم ؛

-

الشهادة املسجق تقفا تتضمن ما يمفي من املؤشرا
عقةها؛

عقى إممان التعويل

’‘0

ألغرا القاعدة الفرعة (د) (’ ،)‘2جيوز أن يتعقق التدال غري الاليق بأمور
ماها مصاحل الشخص البدنة أو الافسة أو االقتصادي أو غريها من املصاحل؛

’‘3

عادما تمون الشهادة املسجق تقفا ،املقدَّم مبقتضى القاعدة الفرعة (د)(’،)‘2
تتعقق بإررااا انتهت بشأن انجرايم املاصوص عقةها يف املادة  ،72جيوز لقدايرة
أن تراعي يف تقةةمها الوقايع اليت مت الفصل فةها يف إةار تقك اجإررااا .

’‘2

أفعال متهم وتقوكه

جيوز اعتبار كون الشهادة املسجق تقفا تاكى إىل إثبا
عامال مياع تقدميها ،أو تقدمي رزا ماها؛

 -30يتعذر مبقتضى القاعدة  68بصةغتها احلالة تقدمي هذه األدل إال إذا اتتوفةت املترقبا الصارم اليت
تاص عقةها القاعدة (68أ) .وكما هي احلال فةما يتعقق بالقاعدة الفرعة ()0(68ج) املقحرا  ،تةتةح هذا
التعديل لقمكمم تقدمي شهادا مسجق تقفا ما كان ميمن بغري ذلك الاظر فةها.
 -33يُ َّ
شدد عقى أن الدايرة هي احلمم األاري فةما يتعقق مبا إذا كان تقدمي الشهادة املسجق تقفا مبقتضى
هذا احلمم ماصفا ،وحتتفظ دايما بصالاةتها التقديري يف رفض شهادة مسجق م َّ
قدم مبورب القاعدة
()0(68د) إذا كان يف تقدميها إضرار بعدال احملاكم  .ويُفصح عن صالاة الدايرة يف كامل نص القاعدة 68
املعدل  .وانجدير بالذكر أن القاعدة  )2(68تاص عقى أن "تقدمي الشهادة املسجق تقفا "جيب أال "خيل حبقوق
املتهم أو يتااىف معها".
 -32رأى فريق الدروس املستفادة يف تةاق القاعدة احلالة أن يف قصر انرباق هذا احلمم عقى احلاال
اليت يمون فةها الررف املقدَّم الشهادة املسجق تقفا ضده قد تصرف مبفرده (أو باالشحراك مع آارين)

) (26يقابل هذا احلمم القاعدة  90ممررا رابعا من قواعد حممم يوغوتالفةا السابق .
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لقتدال بصورة غري اليق يف شهادة الشاهد تقةةدا ال مورب له (27).ومن شأن هذا القةد أن يستبعد من نراق
القاعدة ()0(68د) احلاال اليت يمون فةها أنصار الررف املعين قد تداقوا يف شهادة الشهود من تققاا
أنفسهم .والتدال يف شهادة الشهود مسأل مرروا عقى بساط البكث وجيري الاقاش بشأهنا يف قضايا يف
احملمم انجااية الدولة  .وقد ميثل مشمق أكرب يف احملمم انجااية الدولة ماها يف حممم يوغوتالفةا السابق
بسبب عدم ورود ما ياص عقى تقر إصدار أوامر اضور لإلدالا بالشهادة وأوره االاتالف يف ةبةع
التكقةقا انجااية يف كقتا احملممتن .وال يقتصر التدال يف شهادة الشهود عقى ةرف وااد بعةاه يف
اجإررااا  ،ويتعن التشديد ،كما هي احلال بالاسب إىل كل القواعد الفرعة لققاعدة  68املعدل  ،عقى أنه حيق
لالدعاا والدفاع عقى اد تواا ةقب تقدمي شهادة مسجق تقفا مبورب القاعدة ()0(68د) .وإدراج امم
يسري عقى تدال أنصار أاد الررفن (دون مشارك هذا الررف مشارك مباشرة) ي ِ
ورد رادعا أشد لألشخاص
ُ
الذين حياولون التدال يف شهادة شهود احملمم انجااية الدولة  .وقد يمون هلذا احلمم عقى وره اخلصوص أثر
رادع من اةث أنه لن يمون لقتعر لقشهود ةايل إذا كان ميمن تقدمي الشهادة املسجق تقفا إىل الدايرة
االبتداية باعتباره دلةال.
 -35حت ِّدد القاعدة ()0(68د)(’ )‘2مخس شروط لتقدمي الشهادة املسجق تقفا وفقا لققاعدة
()0(68د) (28).وأاد هذه الشروط هو أن "عدم مثول الشخص أو عدم تقدميه األدل رارع روهريا إىل تدال
غري اليق مبا يف ذلك التهديد أو الحرهةب أو اجإكراه ".وقد اتتعمل لفظ "روهريا" ( )materiallyاشحراةا حلد
أدىن من التأثري عقى الشاهد بسبب التدال غري الاليق .ويؤدي هذا القفظ نفس الغر الذي تؤديه األلفاظ
املعربة عن احلد األدىن مثل "كبري" أو "هام" يف الاصوص القانونة ويف قضاا احملمم  .وباملثل يرد لفظ
األارى ِّ
" "materiallyيف أامام قانونة أارى كاملادة  )0(83واملادة ()0(223أ) من نظام روما األتاتي .والشرط
اآلار مبقتضى القاعدة ()0(68د)(’ )‘2هو أن "رهودا معقول بُذلت لضمان مثول الشخص لقشهادة أو،
عاد مثوله ،لضمان إداليه بمل الوقايع انجوهري اليت يعرفها" .ويرى فريق الدروس املستفادة إن الدفع باتتافاد
"رهود معقول " قد يتغري بتغري الظروف .فعقى تبةل املثال قد حيدث أن ياتهي التدال غري الاليق ويبدي
الشاهد اتتعداده من رديد لإلدالا بالشهادة ومن مث فمن املممن أن تُورد ااال تُقبل فةها الشهادة
املسجق تقفا باعتبارها دلةال مبورب القاعدة ()0(68د) مث يبدي الشاهد الذي تعر لقحرهةب فةما تبق
اتتعداده لإلدالا بشهادته كامق بسبب تغري يف الظروف .ويف هذه احلال  ،إذا مل تمن الشهادة املسجق تقفا
مقبول يف اد ذاهتا مبقتضى أي من رزا آار من القاعدة  ،68فإن املارق يقضي بإتقاط تقك الشهادة من
األدل .
 -36تشري القاعدة ()0(68د)(’ )‘0إىل "مصاحل الشخص البدنة أو الافسة أو االقتصادي أو غريها من
)(29
املصاحل" والتدال يف شهادة الشاهد ميمن أن يمون من ةبةع مباشرة أو غري مباشرة.
 -37أدررت القاعدة ()0(68د)(’ )‘3جإرتاا رابط باملادة  72من الاظام األتاتي .ومتاح املادة 72
احملمم االاتصاص عقى انجرايم املتعقق بإقام العدل .وتشمل هذه انجرايم أمورا ماها ممارت تأثري مفسد عقى
شاهد أو تعرةل مثول شاهد أو إداليه بشهادته أو التأثري عقةهما أو االنتقام من شاهد جإداليه بشهادته أو
تدمري األدل أو العبث هبا أو التأثري عقى مجعها .ورؤي أن يف رهن اخلقوص إىل قرار وفقا لققاعدة ()0(68د)
بقرار يُتخذ مبورب املادة  72من الاظام األتاتي تقةةدا ال مورب له .واعتُرب عقى وره اخلصوص أن من غري
) (27تاص القاعدة  90ممررا رابعا عقى أن "مصاحل العدال " يف تةاق قبول إفادا وحماضر أقوال أشخاص يتعرضون لتدال
يف شهادهتم تشمل "الدور الظاهر لقررف أو الشخص الذي يتصرف بالاةاب عن ةرف يف الدعوى يف التدال غري الاليق".
) (28اتتُ ِ
عمقت يف هذا احلمم ،شأنه يف ذلك شأن القاعدتن (()0()68ب)(’ )‘2و()0(68ب)(’ )‘3املقحراتن فةما تقدَّم،
شرةا لزيادة الوضوح.
)(29
لئن كانت القاعدة  90ممررا رابعا من قواعد حممم يوغوتالفةا السابق تشري إىل "املصاحل البدنة أو االقتصادي أو املتعقق
باملمتقما أو غريها من املصاحل" ،رأى فريق الدروس املستفادة أن مصرقح "االقتصادي " يشمل املصاحل املتعقق باملمتقما .
وعالوة عقى ذلك ،رؤي أن من املااتب أن يُشار صراا إىل إممانة التدال بالتأثري الافسي عقى الشهود.
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العمقي االنتظار ريثما تاتهي إررااا املادة  72قبل إعمال القاعدة ()0(68د) .غري أنه أُقر بأنه إذا كانت
هذه القرارا املتخذة مبورب املادة  72قد صدر ومل تُـرّد يف االتتئااف ،فةجوز لقدايرة أن تأاذ هبا يف
التقةةم الذي جتريه.
 -38صةغت القاعدة ()0(68د)(‘ )’2صةاغ تاهى عن اتتخدام األدل املتعقق "باألفعال والسقوك" عقى
الرغم من أن تقدمي هذه األدل لةس حمظورا .وبسبب األعباا اجإضافة اليت تقع عقى عاتق الررفن عادما
تعر لقحرهةب (30)،مبا يف ذلك احلار إىل إثبا التدال ،رؤي أن هذا احلمم يابغي أن
يوارهان اال شاهد َّ
يمون أكثر تساهال يف األدل املتعقق "باألفعال والسقوك" مقارن بالقاعدة ()0(68ب).
 -39من املعقوم أنه لن يمون لتربةق القاعدة الفرعة ()0(68د) تأثري عقى إعمال تدابري احلماي مبقتضى
القاعدة .87
جيم – القاعدة )3(86
 -22تتضمن القاعدة  )3(68نص القاعدة (68ب) احلايل وتتااول تقدمي الشهادة املسجق تقفا يف اال
مثول الشاهد .وبعد مااقشا مع الفريق الدراتي ومزيد من التفمر رؤي أن إداال تعديل أتقويب ةفةف من
شأنه أن يزيد نص القاعدة الفرعة وضواا .ومل تُدال تعديال موضوعة عقى نص احلمم .وتاص القاعدة
 )3(68عقى ما يقي:
(ب) -3إذا كان الشاهد الذي أدىل بالشهادة املسجق تقفا ااضرا أمام الدايرة االبتداية  ،جيوز
لقدايرة أن تسمح بتقدمي تقك الشهادة املسجق تقفا إذا مل يعحر عقى تقدميها وأتةكت لمل من
)(31
املدعي العام والدفاع والدايرة فرص اتتجواب الشاهد يف أثااا اجإررااا .
-22
فةها.

يُ َّ
ذكر بأنه يابغي تفسري القاعدة  )3(68باالقحران بالقاعدة  )2(68واملباد العام والضمانا الواردة

ثالثا –تعديل القاعدة  86المقترح
-20

يرد فةما يقي الاص املعدل كامال.

القاعدة 86
الشهادة المسجلة سلفا
يف اال عدم اختاذ الدايرة التمهةدي تدابري مبورب املادة  ،56جيوز لقدايرة االبتداية أن
-2
)(10
تسمح ،وفقا لقفقرتن  0و 2من املادة  ،69وبعد مساع الررفن بتقدمي شهادة شاهد مسجق تقفا
بالوتايط املرية أو السمعة أو تقدمي احملاضر املمتوب أو غريها من األدل املوثق لتقك الشهادة ،شرير

) (30لئن كان جيوز لقررفن يف ااال تادرج ضمن القاعدة ()0(68ب) اتتدعاا الشهود وتققي شهاداهتم بصورة كامق  ،فإن
ذلك يتعذر يف احلاال املاصوص عقةها يف القاعدة ()0(68د).
) (31ورد نص هذه القاعدة الفرعة يف التوصة األولة لفريق الدروس املستفادة املؤرا يف  2آب/أغسرس  ،0223عقى حنو ما
يقي" :إذا مثل الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق تقفا أمام الدايرة االبتداية  ،ومل يعحر عقى تقدمي الشهادة املسجق تقفا
وأتةكت لقمدعي العام والدفاع والدايرة فرص اتتجوابه يف أثااا اجإررااا ".
) (10اتتعمل الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة يف توصةته األولة املؤرا يف  2آب/أغسرس  0223لفظ "املشاركن" بدال
من "الررفن".
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أن ال خيل ذلك حبقوق املتهم أو يتااىف معها وأن تستوىف مترقبا قاعدة أو وأكثر من القواعد الفرعة
التالة .
(أ) -0يف اال عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق تقفا أمام الدايرة االبتداية ،
فققدايرة أن جتةز شهادته تقك يف كل من احلاال التالة :
(أ) أن تمون الفرص قد أتةكت لمل من املدعي العام والدفاع التتجواب الشاهد يف أثااا
تسجةل الشهادة؛ أو
(ب) أن تاكى الشهادة املسجق تقفا إىل إثبا أمر آار غري أفعال املتهم أو تقوكه .ويف
هذه احلال:
عاد البت فةما إذا كان جيوز تقدمي شهادة مسجق تقفا مبورب القاعدة الفرعة
’‘2
(ب) ،تاظر الدايرة يف أمور ماها ما إذا كانت هذه الشهادة:
-

تتعقق مبسايل لةست موضع االف روهري؛

 ذا ةابع انضةايف أو تأيةدي ،إذ أدىل شهود آارون أو تةدلون بشهاداشفهة عن وقايع مماثق ؛
-

تتعقق مبعقوما تةاقة ؛

-

من ةبةع جتعل تقدميها خيدم مصاحل العدال أفضل ادم ؛

-

تتضمن ما يمفي من املؤشرا عقى إممان التعويل عقةها.

’‘0

ال جيوز تقدمي الشهادة املسجق تقفا اليت تسري عقةها القاعدة الفرعة (ب) إال
إذا كانت مرفق بإعالن يديل به الشاهد بأن مضمون شهادته صادق وصكةح عقى
اد عقمه واعتقاده .وال جيوز أن يتضمن اجإعالن أي معقوما رديدة وجيب أن يُقدَّم
يف موعد قريب إىل اد معقول من موعد تقدمي الشهادة املسجق تقفا.

’‘3

جيب أن يشهد عقى اجإعالن شخص ختوله الدايرة املعاة أو قوانن الدول املعاة
وإرراااهتا الشهادة عقى هذا اجإعالن .وجيب عقى الشخص الذي يشهد عقى اجإعالن
أن يؤكد كتاب ً تاريخ إصداره وممانه ،وأن الشخص الذي يصدره:
 هو الشخص الذي يديل بالشهادة املسجق تقفا؛-

سوغ له.
يؤكد أنه يقدِّم اجإعالن ةوعا ودون تأثري ال م ِّ

يقر بأن مضمون الشهادة املسجق تقفا صادق وصكةح عقى اد عقمه
واعتقاده؛

تبن أن مضمون شهادته املسجق تقفا غري صادق فقد
 أنه أُاةط عقما بأنه إذا َّيُقاضى عادها جإداليه بشهادة الزور.
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(ج) أن تمون الشهادة املسجق تقفا شهادة شخص تويف الاقا ،أو جيب أن يُفحر أنه تويف،
أو َّ
تعذر إدالؤه بالشهادة مشافه  ،بسبب عقبا ال ميمن تذلةقها ببذل عااي معقول  (25).ويف هذه
احلال:
ال جيوز تقدمي الشهادة املسجق تقفا اليت تادرج ضمن القاعدة الفرعة (ج) إال
’‘2
إذا اقتاعت الدايرة بأنه َّ
يتعذر عقى الشخص اجإدالا بشهادته عقى الاكو املذكور فةما تقدَّم وأنه مل
يمن من املممن التابؤ بضرورة اختاذ إررااا مبورب املادة  ،56وأن الشهادة املسجق تقفا تتضمن
ما يمفي من املؤشرا عقى إممان التعويل عقةها.
جيوز اعتبار كون الشهادة املسجق تقفا تاكى إىل إثبا
’‘0
عامال مياع تقدميها ،أو تقدمي رزا ماها؛
(د)

أفعال متهم وتقوكه

أن تمون الشهادة املسجق تقفا شهادة شخص تعر لتدال .ويف هذه احلال:
’‘2

ال جيوز تقدمي الشهادة املسجق تقفا اليت تادرج ضمن القاعدة الفرعة (د) إال
إذا اقتاعت الدايرة بأن:

-

الشخص مل ميثُل لقشهادة أو مل يقدم عاد مثوله أدل فةما يتعقق جبانب روهري
ورد يف شهادته املسجق تقفا؛

-

عدم مثول الشخص أو عدم تقدميه األدل رارع روهريا إىل تدال غري اليق مبا
يف ذلك التهديد أو الحرهةب أو اجإكراه.

-

رهودا معقول بُذلت لضمان مثول الشخص لقشهادة أو ،عاد مثوله ،لضمان
إداليه بمل الوقايع انجوهري اليت يعرفها؛

-

تقدمي الشهادة املسجق تقفا خيدم مصاحل العدال أفضل ادم ؛

-

الشهادة املسجق تقفا تتضمن ما يمفي من املؤشرا
عقةها؛

عقى إممان التعويل

’‘0

ألغرا القاعدة الفرعة (د)(’ ،)‘2جيوز أن يتعقق التدال غري الاليق بأمور ماها
مصاحل الشخص البدنة أو الافسة أو االقتصادي أو غريها من املصاحل؛

’‘3

عادما تمون الشهادة املسجق تقفا ،املقدَّم مبقتضى القاعدة الفرعة (د)(’،)‘2
تتعقق بإررااا انتهت بشأن انجرايم املاصوص عقةها يف املادة  ،72جيوز لقدايرة
أن تراعي الوقايع اليت مت الفصل فةها يف إةار تقك اجإررااا .

’‘2

أفعال متهم وتقوكه

جيوز اعتبار كون الشهادة املسجق تقفا تاكى إىل إثبا
عامال مياع تقدميها ،أو تقدمي رزا ماها؛

(ب) -3إذا كان الشاهد الذي أدىل بالشهادة املسجق تقفا ااضرا أمام الدايرة االبتداية  ،جيوز لقدايرة أن
تسمح بتقدمي تقك الشهادة املسجق تقفا إذا مل يعحر عقى تقدميها وأُتةكت لمل من املدعي العام والدفاع
والدايرة فرص اتتجواب الشاهد يف أثااا اجإررااا

) (25اتتعمل الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة يف توصةته األولة املؤرا يف  2آب/أغسرس عبارة "بسبب عقبا ال ميمن
التغقب عقةها" بدال من عبارة "بسبب عقبا ال ميمن تذلةقها ببذل عااي معقول ".
37

37A1-A-221013

ICC-ASP/12/37/Add.1

رابعا – خاتمة
 -20قد يمون العتماد تعديل القاعدة  68أثر يف تقصري أمد إررااا احملمم انجااية الدولة وتبسةط
عر األدل  .ومن شأن الضمانا الصرحي الواردة يف هذه األامام وصالاة الدايرة التقديري الغالب يف مراقب
اجإررااا أن تمفل أال متُارس هذه السقرا عقى حنو ميس حبقوق املتهمن أو يمون ماافةا هلا .ولئن كانت
التغةريا املقحرح إدااهلا عقى نص القاعدة تتخذ من أامام معمول هبا يف حماكم أارى أتاتا هلا ،فإنه ميمن
مع ذلك اعتمادها عقى حنو يتسق مع الصموك الاظامة هلذه احملمم ومع إرراااهتا.
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تذييل
الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
المجموعة األولى :تسريع اإلجراءات الجنائية
الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة
جدول مقارن للقواعد  12مكررا و 12مكرر ثالثا و 12مكرر رابعا من قواعد المحكمة الجنائية
الدولية ليوغوسالفيا السابقة والقواعد الفرعية ()2(86ب) إلى (د) المقترحة
ألف – مقارنة القاعدة  12مكررا لمحكمة يوغوسالفيا السابقة بالقاعدة ()2(86ب)
القاعدة  12مكررا لمحكمة يوغوسالفيا السابقة

القاعدة ()2(86ب)

ألف -جيوز لقدايرة االبتداية أن تستغين عن مثول الشاهد
شخصةا فتقبل عوضا عن ذلك كل أو بعض شهادته عقى
شمل إفادة ممتوب أو حمضر أقوال أدىل هبا الشاهد يف
إررااا أمام احملمم بدال من إداليه بشهادة شفهة تاكى
إىل إثبا أمر آار غري أفعال املتهم أو تقوكه كما يُاسب
إلةه يف اليك االهتام.

[يف اال عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق
تقفا أمام الدايرة االبتداية  ،فققدايرة أن جتةز تقدمي
شهادته تقك يف كل من احلاال التالة ]:
(ب) أن تاكى الشهادة املسجق تقفا إىل إثبا أمر
آار غري أفعال املتهم أو تقوكه .ويف هذه احلال:

(’ )‘2تشمل العوامل اليت تؤيد قبول أدل عقى شمل إفادة
ممتوب أو حمضر أقوال عقى تبةل الذكر ال احلصر احلاال
اليت تمون فةها األدل املعاة :
(أ) ذا ةابع انضةايف ،إذ أدىل شهود آارون أو تةدلون
بشهادة شفهة عن وقايع مماثق ؛
(ب) تتعقق بالسةاق التارخيي أو السةاتي أو العسمري
ذي الصق ؛
(ج) تشتمل عقى حتقةل عام أو إاصايي لقتموين العرقي
لقسمان يف األماكن اليت تتعقق هبا اليك االهتام؛
(د) تتعقق بأثر انجرايم عقى اجملين عقةهم.
(ه) تتعقق باملسايل املتصق بشخصة املتهم.
(و) تتعقق بعوامل جيب مراعاهتا عاد حتديد العقوب .

 عاد البت فةما إذا كانجيوز تقدمي شهادة مسجق تقفا
مبورب القاعدة الفرعة (ب)،
تاظر الدايرة يف أمور ماها ما إذا
كانت هذه الشهادة:

’‘2

 تتعققموضع االف روهري؛

مبسايل

لةست

 ذا ةابع انضةايف أوتأيةدي ،إذ أدىل شهود آارون
أو تةدلون بشهادا شفهة عن
وقايع مماثق ؛
-

تتعقق مبعقوما تةاقة ؛
من ةبةع جتعل تقدميها
خيدم مصاحل العدال
أفضل ادم ؛

وتتضمن ما يمفي من املؤشرا
التعويل عقةها.

عقى إممان

(’ )‘0تشمل العوامل اليت متاع قبول دلةل عقى شمل إفادة
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ممتوب أو حمضر أقوال عقى تبةل الذكر ال احلصر:
(أ) أن تمون مث مصقك عام غالب يف تقدمي األدل املعاة
مشافه ً؛
(ب) أن يمون بإممان الررف املعحر إقام الربهان عقى
أن ةبةع الدلةل ومصدره جيعالن من املتعذر التعويل عقةه
أو عقى أن تأثريه الضار يررح عقى قةمته اجإثباتة ؛
(ج) أن مث عوامل أارى جتعل من املاليم أن ميثل الشاهد
لالتتجواب املضاد.
باا – إذا قرر الدايرة االبتداية االتتغااا عن اضور
الشاهد ،فإن اجإفادة املمتوب املقدَّم مبقتضى هذه القاعدة
تقبل إن كانت مرفق بإعالن من الشخص الذي يديل هبا
بأن مضمون إفادته صادق وصكةح عقى اد عقمه
واعتقاده.

ال جيوز تقدمي الشهادة املسجق تقفا اليت
’‘0
تادرج ضمن القاعدة الفرعة (ب) إال إذا كانت مرفق
بإعالن يديل به الشاهد بأن مضمون شهادته صادق
وصكةح عقى اد عقمه واعتقاده .وال جيوز أن يتضمن
اجإعالن أي معقوما رديدة وجيب أن يُقدَّم يف موعد
قريب إىل اد معقول من موعد تقدمي الشهادة املسجق
تقفا.

(’ )‘2أن يشهد عقى اجإعالن:
(أ) شخص جيةز له الشهادة عقةه قانو ُن الدول املعاة
وإرراااهتا؛
(ب) أو موظف مسؤول عن هذا اجإرراا يعةاه ريةس ققم
احملمم هلذا الغر .

’ ‘3جيب أن يشهد عقى اجإعالن شخص ختوله الدايرة
املعاة أو قوانن الدول املعاة وإرراااهتا...

(’ )‘0أن يؤكد الشخص الذي يشهد عقى اجإعالن كتاب ً:
(أ) أن الشخص الذي يقدِّم اجإفادة هو نفسه الشخص
الذي يديل باجإفادة املذكورة؛
أقر بأن مضمون
(ب) أن الشخص الذي يديل باجإفادة َّ
إفادته املمتوب صادق وصكةح عقى اد عقمه واعتقاده؛
(ج) أن الشخص الذي يديل باجإفادة أُاةط عقما بأنه إذا
تبن أن مضمون إفادته املمتوب غري صادق فقد يُقاضى
َّ
عادها جإداليه بشهادة الزور.
(د) تاريخ إصدار اجإعالن وممانه.
ويُرفق اجإعالن باجإفادة املمتوب اليت تُقدَّم إىل الدايرة
االبتداية .

وجيب عقى الشخص الذي يشهد عقى
اجإعالن أن يؤكد كتاب ً تاريخ
إصداره وممانه ،وأن الشخص
الذي يصدره:

-

31A1-A-221013

-

هو الشخص الذي يديل
بالشهادة املسجق تقفا؛

-

يؤكد أنه يقدِّم اجإعالن
سوغ
ةوعا ودون تأثري ال م ِّ
له.

-

يقر بأن مضمون الشهادة
املسجق تقفا صادق
وصكةح عقى اد عقمه
واعتقاده؛

تبن أن مضمون
وأنه أُاةط عقما بأنه إذا َّ
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شهادته املسجق تقفا غري صادق فقد يُقاضى عادها
جإداليه بشهادة الزور.
(رةم) تقرر الدايرة االبتداية بعد مساع الررفن ما إذا كانت
تترقب من الشاهد املثول لالتتجواب املضاد؛ وإذا قرر
ذلك ،تاربق أامام القاعدة  90ممررا ثانةا.

باء – مقارنة القاعدة  12مكررا ثالثا من قواعد محكمة يوغوسالفيا السابقة بالقاعدة ()2(86ج)
القاعدة  12مكررا ثالثا لمحكمة يوغوسالفيا

القاعدة ()2(86ج)

ألف -جيوز قبول أدل قدَّمها عقى شمل إفادة ممتوب أو حمضر (ج) أن تمون الشهادة املسجق تقفا
شخص تويف الاقا أو مل يعد ميمن اقتفاا أثره ببذل عااي معقول شهادة شخص تويف الاقا ،أو جيب أن يُفحر
أو يتعذر عقةه بسبب االته البدنة أو العققة اجإدالا بشهادته أنه تويف ،أو َّ
تعذر إدالؤه بالشهادة مشافه ً،
مشافه ً ،بصرف الاظر عما إذا كانت اجإفادة املمتوب عقى الشمل بسبب عقبا ال ميمن تذلةقها ببذل عااي
املاصوص عقةه يف القاعدة  90ممررا ،إذا كانت الدايرة االبتداية  :معقول  .ويف هذه احلال:
(’ )‘2مقتاع بتعذر مثول الشخص عقى الاكو املوضَّح فةما تقدَّم؛ ’ ‘2ال جيوز تقدمي الشهادة املسجق تقفا اليت
تادرج ضمن القاعدة الفرعة (ج) إال إذا اقتاعت
الدايرة بأنه يتع َّذر عقى الشخص اجإدالا بشهادته
عقى الاكو املذكور فةما تقدَّم وأنه مل يمن من
املممن التابؤ بضرورة اختاذ إررااا مبورب املادة
...56
و(’ )‘0ترى يف ضوا الظروف احملةر باجإدالا باجإفادة وبتسجةقها وأن الشهادة املسجق تقفا تتضمن ما يمفي من
أنه ميمن التعويل عقةها.
املؤشرا عقى إممان التعويل عقةها.
باا – إذا كان الدلةل ياكى إىل إثبا أفعال املتهم وتقوكه كما ’ ‘0جيوز اعتبار كون الشهادة املسجق تقفا
يُاسب إلةه يف اليك االهتام ،فقد يمون ذلك عامال مياع قبول هذا تاكى إىل إثبا أفعال املتهم وتقوكه عامال مياع
تقدميها ،أو تقدمي رزا ماها.
الدلةل أو ذلك انجزا ماه.

جيم– مقارنة القاعدة  12مكررا رابعا من قواعد محكمة يوغوسالفيا السابقة بالقاعدة ()2(86د)
القاعدة  12مكررا رابعا من قواعد محكمة
يوغوسالفيا السابقة

القاعدة ()2(86د)

ألف -جيوز لقدايرة االبتداية قبول الدلةل من شخص (د) أن تمون الشهادة املسجق تقفا شهادة شخص
عقى شمل إفادة ممتوب أو حمضر لألقوال اليت أدىل هبا تعر لتدال .ويف هذه احلال:
يف إررااا أمام احملمم  ،إذا اقتاعت الدايرة االبتداية
بأن:
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’ ‘2الشخص مل ميثل لقشهادة أو مثل ومل يقدم أي أدل
أو مل يقدم أدل عن رانب روهري:
’ ‘0عدم مثول الشخص أو عدم تقدميه األدل رارع
روهريا إىل تدال غري اليق مبا يف ذلك التهديد أو
الحرهةب أو انجرح أو الرشو أو اجإكراه ؛
’ ‘3بُذلت عاد االقتضاا رهود معقول عمال بالقاعدتن
 52و 75لضمان مثول الشخص لقشهادة أو ،إذا مثل،
لقكصول ماه عقى كل الوقايع انجوهري اليت يعرفها؛
(’ )‘2أن القةام بذلك خيدم مصاحل العدال أفضل ادم .

(’ )‘2ال جيوز تقدمي الشهادة
املسجق تقفا اليت تادرج
ضمن القاعدة الفرعة (د)
إال إذا اقتاعت الدايرة بأن:
-

الشخص مل ميثُل لقشهادة أو
مل يقدم عاد مثوله أدل فةما
يتعقق جبانب روهري ورد يف
شهادته املسجق تقفا؛

-

عدم مثول الشخص أو عدم
تقدميه األدل رارع روهريا
إىل تدال غري اليق مبا يف
ذلك التهديد أو الحرهةب أو
اجإكراه؛

-

رهودا معقول بُذلت لضمان
مثول الشخص لقشهادة أو،
عاد مثوله ،لضمان إداليه
بمل الوقايع انجوهري اليت
يعرفها؛

تقدمي الشهادة املسجق تقفا
خيدم مصاحل العدال أفضل ادم ؛
الشهادة املسجق تقفا تتضمن ما يمفي من
املؤشرا عقى إممان التعويل عقةها.
’ ‘0ألغرا القاعدة الفرعة (د) (’ ،)‘2جيوز أن يتعقق
باا – ألغرا الفقرة (ألف):
’ ‘2جيوز أن يتعقق التدال غري الاليق ،بأمور ماها التدال غري الاليق بأمور ماها مصاحل الشخص البدنة أو
مصاحل هذا الشخص أو غريه البدنة أو االقتصادي أو الافسة أو االقتصادي أو غريها من املصاحل.
املتعقق باملمتقما أو غريها من املصاحل.
’ ‘3عادما تمون الشهادة املسجق تقفا ،املقدَّم مبقتضى
القاعدة الفرعة (د)(’ ،)‘2تتعقق بإررااا انتهت بشأن
انجرايم املاصوص عقةها يف املادة  ،72جيوز لقدايرة أن
تراعي يف تقةةمها الوقايع اليت مت الفصل فةها يف إةار تقك
اجإررااا .
’ ‘2جيوز اعتبار كون الشهادة املسجق تقفا تاكى إىل
’ ‘0تشمل مصاحل العدال :
(أ) إممان التعويل عقى اجإفادة أو احملضر بالاظر إىل إثبا أفعال املتهم وتقوكه عامال مياع تقدميها ،أو تقدمي
رزا ماها.
الظروف احملةر باجإدالا به وبتسجةقه؛
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(ب) الدور الظاهر لررف أو لشخص يتصرف بالاةاب
عن ةرف يف اجإررااا يف التدال غري الاليق؛
(ج) ما إذا كانت اجإفادة أو احملضر ياكى إىل إثبا
أفعال املتهم وتقوكه كما يُاسب إلةه يف اليك االهتام.

’ ‘3جيوز أن يمون يف عداد األدل املقبول مبورب الفقرة
(ألف) األدل اليت تاكى إىل إثبا أفعال املتهم وتقوكه
كما يُاسب إلةه يف اليك االهتام.
(رةم) جيوز لقدايرة االبتداية أن تراعي أي أدل ذا
صق مبا فةها األدل المتابة لغر تربةق هذه القاعدة.
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المرفق الثاني (باء)
رسالة من رئيس الفريق الدراسي المعني بالحوكمة إلى نائبة رئيس المحكمة بتاريخ  3تشرين
األول/أكتوبر 2103
اضرة السةدة نايب الريةس القاضة موناراغ،
يرةب يل أن أاةرمم عقما بأن الفريق الدراتي املعين باحلوكم وافق بتاريخ  07أيقول/تبتمرب
 ،0223بتوافق اآلراا ،عقى التصديق عقى املقحرح الذي قدمه فريق احملمم العامل املعين بالدروس املستفادة
لتعديل القاعدة  68من قواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا املعمول هبا يف احملمم .

وبصفيت ريةس الفريق الدراتي ،أتشرف بأن أرتل إلةمم نسخ مسبق من تقرير الفريق الدراتي.
وكما تعقمون فإن الصةغ الاهاية لقتعديل املقحرح ،اليت صدَّق عقةها الفريق الدراتي ،هي مثرة تعاون وثةق بن
احملمم والدول األةراف عمال "خبارة الرريق" .وحيدوين األمل يف أن تظل روح التعاون اليت عمقاا هبا مس ً
ملااقشاتاا بشأن تعديال أارى .وأود أيضا أن انتهز هذه الفرص لمي أقدم الشمر إىل الفريق العامل املعين
بالدروس املستفادة وإلةمم أنتم والسةد هرياد أبركي عقى وره اخلصوص عقى مشاركتمما الفعال يف هذا
العمل.
وقد أاةقت توصة الفريق الدراتي بشأن تعديل القاعدة  68إىل الفريق العامل املعين بالتعديال يف
نةويورك .ويُتوقع أن يُدرج هذا الباد يف ردول أعمال ارتماع فريق التعديال الذي تةعقد يف أوايل شهر
أاقت أيضا نسخ من هذه الرتال إىل السفري بول تةغر بصفته ريةس الفريق
تشرين األول/أكتوبر .وقد
ُ
العامل.
لقد كان تعاون الدول واحملمم ممتازا ،وحنن نترقع إىل تققي مزيد من االقحرااا
اجإرراية وقواعد اجإثبا .

لتعديل القواعد

وتفضقوا بقبول فايق االاحرام،
[توقةع]
السفري إمسغارد
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المرفق الثاني (جيم)
رسالة من نائب رئيس المحكمة إلى رئيس الفريق الدراسي المعني بالحوكمة بتاريخ
 4تشرين األول/أكتوبر 2103
تعادة السفري إمسغارد،
أشمركم عقى رتالتمم املؤرا يف  3تشرين األول/أكتوبر  0223اليت أارتموين فةها عقما مبوافق
الفريق الدراتي املعين باحلوكم  ،بتوافق اآلراا ،عقى التصديق عقى مقحرح فريق احملمم املعين بالدروس املستفادة
بتعديل القاعدة  68من القواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا املعمول هبا يف احملمم  .وأين ممتا لمم أيضا لتزويدي
باسخ مسبق من تقرير الفريق الدراتي.
وأنوه مع التقدير إىل روح التعاون اليت شاركت هبا الدول األةراف يف املااقشا مع احملمم بشأن
نص اقحراح تعديل القاعدة  ،68عمال خبارة الرريق .وإين ممتا لمم بوره ااص ملشاركتمم الفعال يف هذه
املااقشا وملاسقي اجملموع األوىل لقفريق العامل املعين باحلوكم السةد توماس هامت (هولادا) والسةد شاه زاد
شرانةا (املمقم املتكدة) عقى ما بذاله من رهود مشمورة .وتثين احملمم عقى هذا الاهج التعاوين الذي عجل
بعمقة التعديل ،وإين عقى ثق من أنه تةظل ركاا ال غىن عاه فةما تابذله مستقبال من رهود مشحرك يف إةار
اارة الرريق.

مع أةةب التكةا ،
[توقةع]
نايب الريةس القاضة موناراغ
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المرفق الثاني (دال)
رسالة من رئيس الفريق العامل المعني بالتعديالت إلى نائبة رئيس المحكمة بتاريخ
 04تشرين األول/أكتوبر 2103
اضرة السةدة نايب ريةس احملمم موناراغ،
تعادة السفري إمسغارد،
بصفيت ريةس الفريق العامل املعين بالتعديال ("فريق التعديال ") التابع نجمعة الدول األةراف يف
َّ
صدق عقى
نظام روما األتاتي لقمكمم انجااية الدولة  ،يرةب يل أن أاةرمم عقما بأن فريق التعديال
مقحرح فريق احملمم العامل املعين بالدروس املستفادة ("فريق الدروس املستفادة") بتعديل القاعدة  68من
القواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا املعمول هبا يف احملمم وذلك يف ارتماعه الذي ُع ِقد يوم  22تشرين
األول/أكتوبر .0223
واةّقع فريق التعديال عقى تقرير الفريق املعين بالدروس املستفادة (الاسخ املاقك  )2بشأن القاعدة
 68املؤرخ يف  07أيقول/تبتمرب  0223ومشروع تقرير الفريق الدراتي املعين باحلوكم ("الفريق الدراتي") يف
فق الثاين ماه مشروع قرار العتماد
صةغته الاهاية  ،املؤرخ يف  07أيقول/تبتمرب  0223أيضا ،الذي تضمن املر ُ
تعديال القاعدتن  222و 68معا .وبعد إااة شامق قدَّمها توماس هامت (هولادا) ،املاسق املشارك
لقفريق الدراتي (اجملموع األوىل) التابع لفريق الهاي العامل ،قرر فريق التعديال توصة مجعة الدول األةراف
باعتماد مقحرح التعديل بصةغته احلالة يف دورهتا الثانة عشرة املقبق املقرر عقدها من  02إىل  08تشرين
الثاين/نوفمرب  ،0223شرير أن يقدم قضاة احملمم املقحرح رمسةا وفقا ملا تاص عقةه املادة  )0(52من نظام
روما األتاتي.
لقد هةأ التعاون واحلوار الباّااان بن الدول واحملمم يف تةاق الفريق الدراتي أتاتا صقبا تاعد عقى
تصديق فريق التعديال عقى املقحرح .وأود أن أنتهز هذه الفرص لمي أقدم الشمر إىل فريق الدروس املستفادة
وإلةمما أنتما عقى وره اخلصوص عقى التزاممما باملشارك الفعال يف احلوار بشأن هذه املسايل اهلام مع الدول
األةراف وداال احملمم عقى اد تواا .وتاواصل دعماا المامل نجهود احملمم  ،من االل فريق الدروس
املستفادة ،الرامة إىل تقةةم عمقةاهتا القضاية ونصوصها القانونة التورةهة واتتعراضها والتفمري بشأهنا .وإين
أترقع إىل االةالع عقى حمصق هذه املداوال وإىل تققِّي مزيد من املقحراا لتعديل القواعد اجإرراية وقواعد
اجإثبا
وتفضقوا بقبول فايق االاحرام،
[توقةع]
السفري تةغر
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المرفق الثاني (هاء)
رسالة من نائبة رئيس المحكمة إلى رئيس الفريق الدراسي المعني بالتعديالت ورئيس الفريق
الدراسي المعني بالحوكمة بتاريخ  06تشرين األول/أكتوبر 2103
تعادة السفري تةغر ،تعادة السفري إمسغارد،
إيل وإىل السفري إمسغارد يف  22تشرين األول/أكتوبر
أشمر السفري تةغر عقى الرتال اليت َّ
ورهها ّ
 0223واليت أااةاا عقما فةها بقرار الفريق الدراتي املعين باحلوكم يف  22تشرين األول/أكتوبر توصة مجعة
الدول األةراف يف دورهتا الثانة عشرة املقبق باعتماد مقحرح تعديل القاعدة  68من القواعد اجإرراية وقواعد
اجإثبا بصةغته احلالة  .وأاةط عقما بأن هذه التوصة رهن بتقدمي قضاة احملمم املقحرح رمسةا وفقا املادة
 )0(52من نظام روما األتاتي لقمكمم انجااية الدولة .
ويسرين إعالممم مبوافق قضاة احملمم انجااية الدولة باألغقبة املرقق  ،بتاريخ  28تشرين
األول/أكتوبر  0223وفقا لقفقرة من املادة ()0(52ب) من نظام روما األتاتي عقى عر تعديل القاعدة
 ،68عقى الاكو الذي صدَّق عقةه الفريق العامل املعين بالتعديال يف نةويورك بتاريخ  22تشرين األول/أكتوبر
 ،0223عقى مجعة الدول األةراف.
وقد أتاح عدد من االرتماعا املثمرة واحلوارا اليت رر بن الفريق الدراتي املعين باحلوكم
واحملمم إاراز تقدم بشأن هذه املسأل  .وأتاح هذا الاهج التعاوين لقفريق العامل املعين بالدروس املستفادة
تقصري الفحرة الفاصق بن التصديق عقى اارة الرريق واقحراح التوصةا وتثين احملمم عقى روح التعاون هذه
عجقت بعمقة التعديل.
اليت َّ

وتفضقوا بقبول فايق االاحرام،
[توقةع]
نايب الريةس القاضة موناراغ
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المرفق الثاني (واو)
رسالة من رئيس المحكمة إلى رئيسة جمعية الدول األطراف ،بتاريخ  20تشرين
األول/أكتوبر 2103



صااب السعادة،
أتشرف بأن أةقب مامم إدراج مقحرح بتعديل القاعدة  68من القواعد اجإرراية وقواعد اجإثبا
("القواعد") يف ردول أعمال الدورة الثانة عشرة نجمعة الدول األةراف.
وقد وافق القضاة بتاريخ  28تشرين األول/أكتوبر  0223عقى مقحرح لتعديل القاعدة  68من
القواعد عمال باملادة ()0(52ب) من الاظام األتاتي لقمكمم انجااية الدولة اليت تاص عقى أنه جيوز اقحراح
تعديال عقى القواعد من رانب "القضاة ،وذلك باألغقبة املرقق ".
وصاغ الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة ("فريق الدروس املستفادة") مقحرح التعديل إثر
مشاورا أرراها مع كل أصكاب املصقك املعاةن .وجتدر اجإشارة إىل أن فريق الدروس املستفادة أنشىا وفقا
خلارة الرريق املتعقق باتتعرا اجإررااا انجااية لقمكمم انجااية الدولة لقاظر يف التوصةا املتعقق
مبقحراا تعديل القواعد.
تبن مسار الترورا اجإرراية الريةسة املتعقق مبقحرح التعديل.
وأرفق لالةالع جمموع من الوثايق اليت ِّ
عممت يف  2آب/أغسرس
 توصة بشأن مقحرح تعديل القاعدة  ،68صاغها فريق الدروس املستفادة و ِّ( 0223املرفق األول)؛
 توصة ماقك بشأن مقحرح تعديل القاعدة ُ ،68ع ِّممت إثر تقسق من االرتماعا واحلوارا بنالفريق الدراتي املعين باحلوكم ("الفريق الدراتي") واحملمم  ،مؤرا يف  07أيقول/تبتمرب 0223
(املرفق الثاين)؛
 رتال من ريةس الفريق الدراتي املعين باحلوكم  ،السفري إمسغارد ،حيةط فةها عقما بقرار الفريق الدراتيالتصديق عقى املقحرح ،مؤرا يف  3تشرين األول/أكتوبر ( 0223املرفق الثالث)؛
 رتال من السفري تةغر ريةس فريق نةويورك العامل املعين بالتعديال ("فريق التعديال ") إىل نايبالريةس موناراغ والسفري إمسغارد ،حيةرهما فةها عقما بتصديق الفريق الدراتي عقى مقحرح تعديل
القاعدة  ،68مؤرا يف  22تشرين األول/أكتوبر ( 0223املرفق الرابع)؛
 رتال من نايب الريةس موناراغ إىل السفري تةغر والسفري إمسغارد حتةرهما فةها عقما بقرار القضاةباألغقبة املرقق عر مقحرح تعديل القاعدة  68عقى مجعة الدول األةراف يف دورهتا الثانة عشرة
وفقا لقمادة ()0(52ب) من نظام روما األتاتي ،مؤرا يف  28تشرين األول/أكتوبر ( 0223املرفق
اخلامس).
وتفضقي ،يا صااب السعادة ،بقبول فايق التقدير.
[توقةع الريةس تونغ]
املررع 2013/PRES/383
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