
31A1-A-221013 

 ICC-ASP/12/37/Add.1 المحكمة الجنائية الدولية 

 

 جمعية الدول األطراف
Distr.: General 

22 October 2013 

 

ARABIC 

Original: English 

 ية عشرةالثانالدورة 
 0223 تشرين الثاين/نوفمرب 08-02 الهاي

 

 :الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
 ة:الدروس المستفادمل المعني بافريق العال
 جمعية الدول األطرافإلى  ثانيال المحكمة تقرير

 مقدمة -أوال
عمالً هذا التقرير "( الدروس املستفادةة )"فريق دافمل املعين بالدروس املستافريق العالقدم ي -2
  الرريق"( اليت ارة  الرريق املتعقق  باتتعرا  اجإررااا  انجااية  لقمكمم  انجااية  الدولة  )"اارةخب

فريق  ئأنشوقد  (1).0220)"انجمعة "( يف تشرين الثاين/نوفمرب مجعة  الدول األةراف ةها صدَّقت عق
اجإرراية  واعد قالتعديل قحراا  مباملتعقق    توصةاال لتدارسالرريق مبورب اارة  الدروس املستفادة 

بشأن توصةا  فريق الدروس املستفادة يقدِّم اجإثبا  )"القواعد"(. وتقضي اارة  الرريق بأن اعد قو و 
الفريق الدراتي املعين باحلوكم  إىل عقى األقل مخس  قضاة بتأيةد  حتظىالقواعد اليت  يلدتع  ااقحر م

 (3).والقجا  االتتشاري  املعاة  بالاصوص القانونة  )"القجا  االتتشاري "( (2))"الفريق الدراتي"(

إىل الفريق الدراتي يف  ها األول عن الدروس املستفادة )"التقرير األول"(احملمم  تقرير وقدمت  -0
قضاة  ادده كماالدروس املستفادة  نراق عمل فريق التقرير أوضح و . 0220تشرين األول/أكتوبر 

مع ممتب املدعي العام وققم احملمم   0220ملشاورا  اليت رر  يف آب/أغسرس اإثر احملمم  
اددهتا جمموع  فرعة   02جمموعا  و تسعُ بإجياز  تفصِ وُ و مرفق التقرير األول وأُدرِرت يف  (4).امنواحمل

واجملموعا  التسع اليت  .اجإررااا  وتعزيز رودهتاتسريع مااقش  من أرل حتتاج إىل  باعتبارهااحملمم  
املراق  التمهةدي ؛ والعالق  بن املراقتن التمهةدي  واالبتداية  واملسايل املشحرك  بةاهما؛  :هي  ددِّ اُ 

وإةالق السراح املؤقت؛ ؛ االتتئاافدعاوى ؛ و ضرارهموررب أاجملين عقةهم ؛ ومشارك  واملراق  االبتداية 
                                                                                                                                       

احلادي  عشرة، الهاي، الرمسة  نجمعة  الدول األةراف يف نظام روما األتاتي لقمكمم  انجااية  الدولة ، الدورة  لوثايقا (1)
 ICC-ASP/11/Res.8 اجملقد األول، انجزا الثالث،، (ICC-ASP/11/20) 0220تشرين الثاين/نوفمرب  22-00

 .(ICC-ASP/11/31)الدراتي املعين باحلوكم ، بتقرير املمتب عن الفريق اارة  الرريق أرفقت 
يف تقرر و . (ICC-ASP/9/Res.2) 0222ول/ديسمرب ةراف يف كانون األمجعة  الدول األأصدرته قرار ب اىأنش (2)

ررااا  انجااية ، واجملموع  اجإاألوىل: تسريع اجملموع  مها: ، تاظةم عمل الفريق الدراتي يف جمموعتن 0220آذار/مارس 
 .5، الفقرة ICC-ASP/11/31.هبالتابؤ اإممان و عمقة  املةزن  شفافة  الثانة : تعزيز 

(3)
 حملمم ، الباد الرابع.ا اليك  
(4)

 ICC-ASP/11/31/Add.1، .املرفق 
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تااول هو   ددِّ اُ اليت  اجملموعا كان الغر  من و  ومقر احملمم ؛ واملسايل القغوي ؛ والقضايا التاظةمة .
 انجوانب املتعددة جإررااا  احملمم .

فريق الدروس ، ارتمع 0220الثاين/نوفمرب اارة  الرريق يف تشرين عقى   ةانجمع صديقتوبعد  -3
أن  املراق  كقالتجرب  القضاية  لقمكمم  يف ت اتتاادا إىلوقرر  املستفادة التتعرا  اجملموعا  التسع

العالق  بن "؛ و"املراق  التمهةدي "، أال وهي  ددِّ اُ  من اجملموعا  اليت عقى ثالث   يالريةس يضع تركةزه
  .؛ و"مقر احملمم ""ن التمهةدي  واالبتداية  واملسايل املشحرك  بةاهمااملراقت

األوىل  ةدور الاالل فريق الدروس املستفادة تريكز هذا التقرير عقى األهداف اليت اققها و  -2
املمتدة شر االثين عاألشهر التقرير فحرة ويشمل املستقبقي. ه إىل برنامج عمقأيضا  رقكما يتر هترنشأل

وعمل . 0223 تشرين األول/أكتوبرإىل  0220اارة  الرريق يف تشرين الثاين/نوفمرب التصديق عقى من 
الدول األةراف توصةتن إىل وقدَّم ممارتا  عمل فعال  وضع عقى يف هذه الفحرة فريق الدروس املستفادة 

اجملموعا  يف أيضا  العمل رارفةما يقي فإن  ااقشةلتعديل القواعد. وكما ت اا   قحر تتعققان مبموادتن 
" واملسايل املشحرك  بةاهما "باملراق  التمهةدي "؛ و"العالق  بن املراقتن التمهةدي  واالبتداية  املتعقق 

 و"املسايل القغوي ".

 العملإجراءات وضع  -ثانيا
وضع عقى مبقتضى اارة  الرريق يف السا  األوىل من نشاةه فريق الدروس املستفادة عمل  -5

قضاة أعضاؤه من ال، قرر فريقالعمل بوترية رل التعجةل توصةا . ومن أالقحراح الثابت  ومتسق  إررااا  
هبدف قبل تقدمي التوصةا  إىل الفريق الدراتي اتتشارة أصكاب املصقك  الريةسةن يف إررااا  احملمم  

اهلةئ  اليت جتمع كل  اباعتباره  االتتشاريالقجا    ددِّ اُ . و لفريقاهذا إىل اا  موادة قحر متقدمي 
شعب  كل من بن أعضاا  بون اتخ  تمون من ثالث  قضاة يُ ت اهنأإذ ملصقك  يف إررااا  احملمم  أصكاب ا

يف رن املدر   مكامنقلققم احملمم  وممثل لمتب املدعي العام وممثل ملممثل  باجإضاف  إىل احملمم ُشع ب من 
فريق الدروس تسىن ل، املرن اهجالهلذا   ةجاحملمم . ونت اليك من  2وفقا لقباد املعتمدين احملامن  قايم 

تقسق  من املشاورا  الشامق  مع أعضاا  هي اصةق ماقك  مقحراا  إىل الدول أن يقدم املستفادة 
الاقا يف هذه الدول األةراف الفريق الدراتي ومجعة  نظر ر هذه العمقة  ةسِّ ري . وتتُ القجا  االتتشا

املدى يف اارة  الرريق  يف إةارمفةدا تةمون  اهجالهذا أن فريق الدروس املستفادة . ويرى اا قحر امل
عقى إرراا االةا تاص  اهنألخلارة  الرريق،  مستقبالجيرى تتعرا  ا ه يففةيُاظ ر أن  وميمنالبعةد 

اارة   أناجإشارة إىل ر دجتو  (5).متزامنعقى حنو القجا  االتتشاري  والفريق الدراتي مع شاورا  امل
 عامبعد يف إةار اتتعرا  جيرى  هاتافةذتعقق بتيف تعديال  أن يُاظر  وز جي هأناص عقى تالرريق 
0223.(6) 

توصةا  يف أي الاقحراح الدروس املستفادة إىل  ذلك، دعت الدول األةراف فريقإىل وباجإضاف   -6
وقد أتاات القحراح التوصةا .  آرالعقى اارة  الرريق تاص مقه، بةاما السا  األوىل من ع االلوقت 

 دون التقةداقحراح توصةا  عقى الدول األةراف بمن االل املبادرة عمقه اجإتراع يف لقفريق هذه الدعوة 
م قدِّ التتعرا  د اقة  االثين عشر األشهر  فحرة ويف يق.ر راارة  الاملاصوص عقةها يف اآلرال الرمسة  ب

 إىل الدول األةراف عقى هذا األتاس. 68التعديل املقحرح لققاعدة 
الفاصق  تققةص الفحرة الدروس املستفادة لفريق   تاملمار عن ان تةأتامل اناملرن الاهجانأتاح لقد  -7

فريق وحيدو . يف هناي  املراف عمل الدول ةسهالنوت اقحراح التوصةا الرريق و اارة  ق عقى التصديبن 
القحراح املزيد من التوصةا  متاشةا مع هاتن املمارتتن املرنتن. وبوره ااص، احلماس الدروس املستفادة 

                                                                                                                                       
(5)

 ICC-ASP/11/316، الفقرة ول، املرفق األ.  
(6)

 .27لفقرة ملررع نفسه، اا 
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االل  اتتمر العمل هبذا الاهج. ولو اح توصةا قحر ال ةهلإتورَّه دعوة  أيعقى الدوام بفريق اليراب  

يف الفريق الدراتي ومجعة  الدول األةراف نظر تعجةل ذلك فسةتةح ، الفريقأنشر  السا  الثانة  من 
 .التوصةا 

اإلثبات قواعد و اإلجرائية قواعد المن  011تعديل القاعدة ل ح  قتر مشأن وصية بت  -الثثا
 (االجتماعاتعقد )مكان 
عمال خبارة  ىل الفريق الدراتي إ 0223آذار/مارس  07يف تقريرا  فريق الدروس املستفادةقدَّم  -8

من  222القاعدة لتعديل  حقحر من بشأ وتوصة ً  تضمن آار املستجدا  فةما يتعقق بعمل الفريقالرريق 
 تتااولذكر أن هذه اجملموع  ويُ  ."مقر احملمم "املااقش  املتعقق  بـيف إةار جمموع  اجإررااا  قواعد 
تمفل التوصة  كوتةق   تمدِّ قُ ومن مّث إررااا  احملمم . عقد تعةن مقر بديل لعمقة  تبسةط إىل احلار  

تربةق  املتأتة  منالفعالة  زيادة  تعودأن توقع لتعةن مقر بديل. ويُ ونارز  ماصف التوصل إىل إرراا
  .املةزانة ب يتعققما املاافع فةعض ببجإرراا املقحرح ا

ورا  مع ا  عديدة ومشاراتي ارتماع، عقد الفريق الد0223وأيار/مايو ةسان/أبريل يف ن -9
 توصة  0223أيار/مايو  23يف أعد  احملمم  احملمم . وعقى أتاس هذه االرتماعا  واملشاورا  

 (7).(ألف)المرفق األول يف التقرير  اد هذر . وي222تعديل املقحرح لققاعدة صةغ  ماقك  لق ضمنتتمعدَّل  
ةل حيأن فريق الدروس املستفادة و يف توصةا  الفريق الدراتي أن ياظر باارة  الرريق  يضقتو  -22
يف االتتشاري  جا  قالملشارك  نتةج   . غري أنه0223اهاي  أيار/مايو ب ةهلارى إاأل هأو توصةات هآراا

بن الفريق الدراتي واحملمم  يف مشاورا   وما تقى ذلك منإعداد التوصةا  يف  ةمبمر مراق  
ح قحر املعقى تي الفريق الدراوصدَّق . بوترية أترع العمقة هذه تار  ، 0223مايو /أيارو  نةسان/أبريل

أيار/مايو  32هبذا الشأن يف تقرير ماقح  ممِّ عُ و  0223/مايو رأيا 32يف  222 لقاعدةاملاقح املتعقق با
ريةس ورَّهها يف رتال  بذلك عقمًا احملمم  ُأاةرت . و (باء) لالمرفق األو التقرير يف هذا يرد . و 0223

 5من هذا التقرير. وبتاريخ  (جيم) مرفق األولاليف رد ت إمسغاردهاكان اتي، السفري الفريق الدر 
مقحرح عقى الفريق العامل املعين بالتعديال  )"فريق التعديال "( يف نةويورك  افقو  0223 يونةهازيران/
   اليت رر حرونةملاجإراتال  املالتقرير  من هذا (لدا) المرفق األول تضمن. وي222القاعدة  تعديل

إىل هذه فةها ر اش  اليت يُ و موناراغ القاضة  الريةس   ، ونايب، ريةس فريق التعديال تةغربن السفري بول 
عمال بالفقرة ، 0223 يولةه/متوز 22يف اليت ُعِقد    امالع تهمرقسالقضاة الاقا يف  ووافقالترورا . 

مجعة  الدول األةراف عقى  222تعديل القاعدة ح ا قحر اعقى  ،الاظام األتاتي من 5)ب( من املادة  0
مؤرا  يف اغ مونارالقاضة  الريةس   رتال  من نايب (هاء) المرفق األوليف د ر ت. و الثانة  عشرة هتادور يف 
الريةس بعث  0223يقول/تبتمرب أ 2ويف . بذلكإمسغارد عقماً السفري ةط فةها حت 0223متوز/يولةه  03

يف قواعد المن  222القاعدة ديل تعح قحر مإدراج فةها  اهيرقب مارتال  إنتقمان   إىل الريةس تونغ
وهبذا . (واو) األولهذه الرتال  يف املرفق  دتر و ردول أعمال الدورة الثانة  عشرة نجمعة  الدول األةراف. 

 .جموع  "مقر احملمم "فةما يتعقق مب هعمقأمتَّ قد فريق الدروس املستفادة يمون 

                                                                                                                                       
رغم ال عقى 0223آذار/مارس  07بتاريخ تهوا أُرِّخ  التقريرهذا الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة إىل أن  ريشي (7)

 .0223أيار/مايو  23يف  ممِّ عُ أنه من 
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اإلثبات قواعد و اإلجرائية قواعد المن  86تعديل القاعدة لمقترح توصية بشأن   -ارابع
 )الشهادة المسجلة سلفا(

بشأن إىل الفريق الدراتي توصة  فريق الدروس املستفادة ، قدم 0223 آب/أغسرس 2بتاريخ  -22
تن التمهةدي  واالبتداية  ق املرانإةار جمموع  "العالق  ب يفقواعد المن  68لتعديل القاعدة  حقحر م

 قفريإىل الدول األةراف اليت ورَّهتها دعوة قلاتتجاب   التوصة هذه  تمدِّ قُ واملسايل املشحرك  بةاهما". و 
لتقرير اوانجدير بالذكر أن مرفق " .عمقهاألوىل ل  ساالمن قحراح توصةا  يف أي وقت الالدروس املستفادة 

قبول فةما يتعقق بأكرب تقديري   صالاة االبتداية   دايرةماح الإممانة  مااقش  األول" ادد احلار  إىل 
من أرل التعجةل  ،معةا ظروف يف اليت ميمن التعويل عقةها، تقدمي احملاضر أو الشهادا  املسجق  تقفا 

الشهادة  قبولفةها  جيوزثالث ااال   68املقحرح لققاعدة  التعديل أضافوبااا عقةه  .يف اجإررااا 
إررااا  احملمم  وتبسةط  أمد ريصتقإىل التعديل ويرمي تقفا يف اال عدم مثول الشاهد.  املسجق 

 واقوق املتهم. نصافباد  اجإالوارب ملاحرام إيالا االعر  األدل ، مع 
ومثَّقت . 0223/مايو رأيايف  68بشأن التعديل املقحرح لققاعدة ولة  األ ااقشا املوقد رر   -20

الذي رر  اتتاادا إلةه األتاس  0223آب/أغسرس  2توصة  فريق الدروس املستفادة املؤرا  يف 
. وعقى أتاس املااقشا  املثمرة بن 0223ملااقشا  بن الفريق الدراتي واحملمم  يف أيقول/تبتمرب ا

أعد   القجا  االتتشاري مع اجإضافة  اليت رر  ا  ور اشاملوالفريق الدراتي و املستفادة الدروس فريق 
يف  درِ . وت0223أيقول/تبتمرب  07يف ماقح  م تقريرمِّ عُ ، و 68كا بشأن القاعدة ماقَّ مقحراا احملمم  

 .املذكورنسخ  من التقرير  (ألف) المرفق الثاني
. 0223/تبتمرب أيقول 07يف  68ح املاقح بشأن القاعدة قحر املعقى الفريق الدراتي وصدَّق  -23

هذه ترِد . و 0223 تشرين األول/أكتوبر 3رتال  مؤرا  يف يف  بذلكرد احملمم  اوأبقغ السفري إمسغ
رتال  يف إمسغارد عقى السفري موناراغ القاضة  نايب  الريةس   . وردّ (باء) نيالمرفق الثاالرتال  يف 
احملمم . عقى هنج التعاون بن الدول األةراف و  ت فةهاثاأ 0223تشرين األول/أكتوبر  2أُرِّات يف 

الفريق صدَّق  0223تشرين األول/أكتوبر  22تاريخ . وب(جيم) المرفق الثانييف هذه الرتال  أُدرِرت و 
تشرين  22رتال  مؤرا  يف يف بذلك احملمم  تةغر وأبقغ السفري ح املاقح. قحر املعقى الدراتي 

، وافق 0223أكتوبر تشرين األول/ 28. وبتاريخ (دال) انيالمرفق الث ترد يف 0223 /أكتوبراألول
مجعة  عقى  68القاعدة  تعديل حقحر معر  عقى  من الاظام األتاتي()ب( 0)52 ةقمادلالقضاة، وفقا 

تشرين  28ؤرا  يف املرتال  ال (هاء) المرفق الثانييف  تردر أ. و الثانة  عشرة هتادور الدول األةراف يف 
 .بذلكإمسغارد والسفري تةغر فري السفةها موناراغ القاضة  الريةس   نايب تعقماليت  0223أكتوبر األول/

راج إدفةها  يرقبقمان إنت  ىل الريةسإرتال   ريةس تونغالورَّه  0222ألول/أكتوبر تشرين ا 02وبتاريخ 
هذه الرتال  رد . وتةرافاأل نجمعة  الدوليف ردول أعمال الدورة الثانة  عشرة  68يل القاعدة تعد مقحرح
يف إةار اجملموع  الفرعة  "الشهادة  هاعمققد أمتت احملمم   مونتوهبذا . (واو) المرفق الثانييف 

 .جمموع  "العالق  بن املراقتن التمهةدي  واالبتداية  واملسايل املشحرك  بةاهما"ق  عن املابثاملسجق " 

 عمل المحكمة الجاري -خامسا
يف حتقةل املسايل الريةسة  وحتديدها يف من أرل التوتع  هرهودكثَّف فريق الدروس املستفادة  -22

دي " وجمموع  "العالق  بن املراقتن التمهةدي  واالبتداية  واملسايل املشحرك  املراق  التمهة"جمموع  إةار 
 ،واألدل  اجإضافة  لقمكاكم  ،بوره ااص عقى مسايل المشفاملستفادة بةاهما". ويركز فريق الدروس 

  بن املراقتن يف إةار جمموع  "العالقاملسجق  وذلك الشهادة و ، ل اجإررااا تجو ، وعر  األدل 
 التمهةدي  واالبتداية  واملسايل املشحرك  بةاهما".
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فريق الدروس املستفادة عمقه يف إةار جمموعيت "املراق  التمهةدي " و"العالق  بن يواصل إذ و  -25 

أميا اجملموعتن معقدتان يشدد عقى أن هاتن املراقتن التمهةدي  واالبتداية  واملسايل املشحرك  بةاهما"، 
. ويشري فعالة ً ال تتسم بأكرب قدر مممن منتوصةا  وضع تتترقبان مزيدا من التفمري من أرل و  تعقةد

تعديل ااول وأنه تةت عامليف النة  قانو الاظم خمتقف الاة  احملمم  مستمدة من بوره ااص إىل أن بالفريق 
 بأقصى قدر من العااي . القواعد يف هذا الاظام املتمامل

لدول إىل ااا  املقموت  قحر لتزام بتقدمي مزيد من املكل االمقتزم  فريق الدروس املستفادة إن  -26
بوضع إررااا  أكثر قتزم  ماحملمم  . و الوايفهذا التكقةل  اتتاادا إىل األةراف يف إةار هذه اجملموعا 

الدروس املستفادة فريق وتَّع العزم وبالاظر إىل هذا هذا اهلدف. عقى بقوغ رع  فعالة  وهي تاوي العمل بس
من . ويابع هذا العمل "القغوي سايل املةار جمموع  "الحرمج  يف إاملتعقق  بسايل بدرات  املتركةزه لةبدأ نراق 

ردا يف كل مراال ةويال تستغرق وقتا فادا  الشهود والوثايق اهلام  األارى ترمج  إإدراك أنه ثبت أن 
ي " موارد احملمم . وإدراكا لتعقةد جمموع  "املراق  التمهةدفةما خيص  ااجإررااا  وتررح حتديا كبري 
دا بالعمل عقى عترب أن الباُ ي  واالبتداية  واملسايل املشحرك  بةاهما" التمهةد و"جمموع  العالق  بن املراقتن

فريق تةمون بإممان الاهج هذا مفةدا. ويف إةار تةمون  "املسايل القغوي "يف جمموع   املسأل  املافصق 
ايل ساملتااول يف الوقت ذاته و  اواالنتهاا ماههذه املسأل  املافصق  مبااقش  االضرالع الدروس املستفادة 

جمموعيت "املراق  التمهةدي " والعالق  بن املراقتن التمهةدي  إةار يف  ثارتُ األكرب واألكثر تعقةدا اليت 
 واالبتداية  واملسايل املشحرك  بةاهما".
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 (ألف) األول المرفق
 حوكمةالمعني بال دراسيالالفريق 

 الجنائيةجراءات اإلتسريع المجموعة األولى: 
 الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات )مكان  011توصية بشأن مقترح لتعديل القاعدة 
 (االجتماعاتعقد 

  مقدمة -والأ

"( الذي ستفادةاملالدروس فريق املعين بالدروس املستفادة )"مل العا قُ الفريهذا التقرير  قدمي -0
  )"اارة  ةباتتعرا  اجإررااا  انجااية  لقمكمم  انجااية  الدول  ققعتمبورب اارة  الرريق املأنشئ 

-ICC)مجعة  الدول األةراف )"انجمعة "( يف قرارها انجامع عقةها اليت صدَّقت الرريق"(، 

ASP/11/Res.8).
التوصةا  املتعقق  فريق الدروس املستفادة م دِّ يقعقى أن اارة  الرريق وتاص  (1)

قضاة إىل من المخس   بتأيةدحتظى اجإثبا  )"القواعد"( اليت قواعد و  ية قواعد اجإرراالتعديل اا  قحر مب
اجملموع  األوىل )"الفريق الدراتي"(، والقجا  االتتشاري  املعاة   – ق الدراتي املعين باحلوكم يالفر 

 .0223آذار/مارس  32يف موعد أقصاه بالاصوص القانونة  )"القج  االتتشاري "( 
 إثرما ادده قضاة احملمم  ك،  فريق الدروس املستفادةنراق عمل  ميمن االةالع عقىو -0
الوثةق  برفق امليف ، احملامنسرس مع ممتب املدعي العام وققم احملمم  و يف آب/أغاليت رر  ورا  املشا
إىل مجعة  الدول األول احملمم  تقرير : الدروس املستفادة:  م"الفريق الدراتي املعين باحلوك  نعاو امل

. ويصفها بإجياز جمموع  فرعة  02وتسع جمموعا  املرفق يورد . و (ICC-ASP/11/31/Add.1) األةراف"
، ارتمع فريق الدروس 0220اارة  الرريق يف تشرين الثاين/نوفمرب عقى  (2)ة انجمعصدَّقت وبعد أن 

 لفريق الدراتيماسق االيت تضرقع مبهام لريةس احملمم ،  وىلاأل  ، الاايبموناراغالقاضة  املستفادة مع 
عقى أتاس التجرب  القضاية   فريق الدروس املستفادةقرر  ،اتتعرا  اجملموعا  التسععد وب. األول

هي "املراق  التمهةدي "؛ و"العالق   جمموعا  ثعقى ثالتركةزه رل يصب أن  املراق  لقمكمم  يف تقك
  هما"؛ و"مقر احملمم ".بن املراقتن التمهةدي  واالبتداية  واملسايل املشحرك  بةا

املااقشا . وقد ن مزيدا متترقب  دراتا  تفمريي ارى موعا  األجملا وجترى االةا بشأن -3
 أو مزيج ا تغةريا  يف املمارت وأل القواعد يدلتع اا   قحر مشأن إىل توصةا  بهذا املااقشا  ي فضت

 .هذه املااقشا  ق الدراتي عقما دون إبراا باتايجوتةكاط الفري. اناالث من
من  222ل القاعدة ديلتعقحرح مشأن بالفريق العامل تقدمي توصة   ر  سُ ي  ويف هذه املراق   -2
  .قواعدال
 

                                                                                                                                       
(1)

 .(ICC-ASP/11/31)بتقرير املمتب عن الفريق الدراتي املعين باحلوكم  ريق اارة  الر أرفقت 
 ICC-ASP/11/Res.8 القرار (2)
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اإلثبات قواعد و اإلجرائية قواعد المن  011لتعديل القاعدة  حقتر موصية بشأن ت -ثانيا 

 (االجتماعاتعقد )مكان 

 معلومات أساسية  -ألف 
عقى أن )"مقر احملمم "( من نظام روما األتاتي )"الاظام األتاتي"(  (3)3املادة  تاص -5

عادما ترى ذلك مااتبا، وذلك عقى الاكو  غري الهاي[آار ] أن تعقد رقساهتا يف ممان"لقمكمم  
مادتن من آاران يف اممان وهذا االتتثااا من القاعدة تااوله الاظام األتاتي". هذا املاصوص عقةه يف 

ن "لقمكمم  أ قى أنعقراهتا"( )"املركز القانوين لقمكمم  وت( 0)2املادة إذ تاص  الاظام األتاتي
دول  ةرف، أي  املاصوص عقةه يف هذا الاظام األتاتي، يف إققةم الاكو متارس وظايفها وتقراهتا، عقى 

الواةد واحلمم اآلار وهلا، مبورب اتفاق ااص مع أي  دول  أارى، أن متارتها يف إققةم تقك الدول ". 
اليت  )"ممان احملاكم "( 60املادة يرد يف ذه املسأل  صراا  يتااول هالذي الاظام األتاتي أامام يف 

أامام املعاون من الفصل الرابع )"( اوع "أامام متاملعاون )القسم الرابع ويهةئ تتعقق بإررااا  احملاكم . 
لقمادة أوتع نراقا تربةق لثبا  من القواعد اجإرراية  وقواعد اجإررااا "( جإامراال مبختقف املتعقق  

يف تغةري ممان اجإررااا   ياص عقى روازإذ  222راق  االبتداية  من االل القاعدة امل يتعدى( 3)3
 الختاذ القرارواضك  عمقة   إرتااتسعى إىل  222مث فإن القاعدة ن مو  (3)تكقةق".الأي وقت بعد بدا "

 .(3)3املادة ب املتعقق

، يف قضايا مافصق ، اجإررااا  أمام احملمم  اماذ بدحماوال   ةعدبُِذلت ، واقع العمقييف الو  -6
التمهةدي  الثانة   الدايرةباملراق  التمهةدي  اةث تعت   ه احملاوالهذ تلتغةري ممان اجإررااا . وتعقق

 الدرر  يفو مقر احملمم .  يف ممان غريكةاةا  قضةيتالتهم يف  اعتمادإىل عقد رقسا   0222عام 
ممان يف تغةري  0220 عامالثالث   الدايرة االبتداية و  0228 عام ، نظر  الدايرة االبتداية  األوىل االبتداية

تقريب و  هتمشهادبالشهود إدالا  تسهةل بغة   صاوخب قى التوايلع مبباقضة  اجإررااا  يف قضة  لوبانغا و 
يت كةاةا ةضفاع يف قالدةقب  ،0223و 0220عامي ، يف ارياأو  (4).تضررةاملجملتمعا  اجإررااا  من ا
 ىالرقبان يهدفان إىل متمن املدعكان . و  ررااا  احملاكمإتغةري ممان امس  بتداية  اخلمن الدايرة اال

اةاهتم العام  واخلاص  بأدىن قدر من   تمن ممار  -أمر بالقبض رقوبن مبوربم غريوهم –عقةهم 
  ترياألاحلةاة العادي  ) دم تعرةل تريورةع؛ و تكقةقا لق والدفاعدعاا االإرراا  هةلس؛ وترابضراال
إرغامهم عقى اجإدالا مبقتضى اجإةار القانوين لقاظام األتاتي  وزجيقشهود )الذين ال ل( مثال هاة املو 

(5).املعاةن إىلالعدال  ب تقريو (؛ بالشهادة
يف  222القاعدة املتعقق  ب االةا انجاري اقشا  ااملوباتتثااا  

غ  احلالة  لققاعدة لصةبا طبتر ت، دةعقتبالغ  الحتديا  إرراية  اوال  السابق  احملكل وارهت  قضةيت كةاةا، 
بتداية  األوىل يف قضة  أاالت الدايرة االتبةل املثال فعقى . العمقة إممان املضي ُقدما يف  عاقتأ، 222
نص يف تفسري الماما  صعوبا  ال ،222 ررااا  مبقتضى القاعدةيف تغةري ممان اجإ هانظر عاد ، لوبانغا

                                                                                                                                       
هو ممان اجإررااا . أما  222القاعدة و  60( و3)3اجإشارة إىل أن االتتثااا الواةد الذي تتعقق به املادتان  درجت (3)

الربااة  قريا و اليت تتعقق بازاه  اجإررااا  وعالنةتها، ك يمرتها الاظام األتاتي والقواعد،  األامام واملباد  األارى اليت
 انجقس .انعقاد بغض الاظر عن ممان تاري   لتظفيف اجإررااا  والشهود ومشاركتهم ين عقةهم اجملواقوق املتهمن ومحاي  

(4)
. 225الفقرة و  72 إىل 68، الفقرا  ICC-01/04-01/06-1311-Anx2 الوثةق  ق بقضة  لوبانغا، انظرفةما يتعق 

-ICC-01/05-01/08 الوثةق و  ؛ICC-01/05-01/08-2225-AnxA-Red الوثةق  فةما يتعقق بقضة  مببا، انظرو 

2242-Red ،   احملضر ) 0220تشرين األول/أكتوبر  0بتاريخ  اليت ُعِقد  احلال رقس  اتتعرا ، 32إىل  07الفقرا
T-252الوثةق  (؛0، السرر 6إىل الصفك   2، السرر 5  ، الصفك ICC-01/05-01/08-2448 ،0و2 نرتقالف. 

(5)
-ICC والوثةق  ؛ICC-01/09-02/11-581 والوثةق  ؛ICC-01/09-02/11-551الوثةق  انظر عقى تبةل املثال،  

 .ICC-01/09-02/11-568 والوثةق  ؛01/09-02/11-567
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املوضوع. هذا ن أبشقرار من التوصل إىل يتمماوا مل لماهم  العام  تهمرقسالقضاة يف ىل القاعدة إهذه 
قد أبرأ  هذه ررااا . و تغةري ممان اجإ صرف الاظر عناالبتداية  األوىل  الدايرة  قرر املراف هناي  ويف 

كانت و اها. بةمي تلالقاعدة ُوضعت ذ القرار اليت ة  اختاقمع، لققاعدة، يف اد ذاهتااملتبايا  التفسريا  
أن يُقحر ح عقى مجعة  حبةث تقرر من انجسام   -فةما يقي ةمانظر القسم ر– ايقعو اللتكديا  و اذه ه

 .الوارد يف هذه القاعدة ممبتعديل احلأن تقوم الدول األةراف 



ICC-ASP/12/37/Add.1 

37A1-A-221013  9 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 9
 حكمال -باء 

 يل:االترى جملا 222نص القاعدة جيري  -7
 222القاعدة 

 ممان عقد االرتماعا 
جيوز لقمكمم  عاد نشوا اال  ااص  أن تقرر االنعقاد يف دول  أارى غري الدول  املضةف ،  -2

 .إذا ارتأ  أن ذلك تةمون يف صاحل العدال 
ز تقدمي ةقب أو توصة  بتغةري ممان انعقاد احملمم  يف أي وقت بعد بدا التكقةق، إما و جي -0

ريات  هةئ  من املدعي العام أو الدفاع أو أغقبة  قضاة احملمم . ويوره هذا الرقب أو التوصة  إىل 
من يات  الر   ئتأكد هةملراد أن تاعقد احملمم  فةها. وتاحملمم . كما يقدم ارةا وحتدد فةه الدول  ا

 .آراا الدايرة املعاة 
ريات  احملمم  الدول  اليت تُزمع احملمم  أن تاعقد فةها. وإذا وافقت تقك الدول  هةئ  تستشري  - 3

عقى انعقاد احملمم  فةها، يتخذ القضاة قرار انعقاد احملمم  يف دول  غري الدول  املضةف  يف رقس  
 عام  وبأغقبة  الثقثن.

تعق د اجإررااا  يف عقد  لاظر يف تغةري ممانا داألتاتةتان القتان توار هان عاملشمقتان اتممن  -8
بالتشاور مع  ،الدروس املستفادةفريق أعدَّ  اأاةانا. وهلذ مارقلق جمافاتهو  222نص القاعدة 

تُتااول بالشرح فةما ، 222لققاعدة  معدَّل صةغ   ،أصكاب املصقك  الريةسةن يف اجإررااا 
 .يقي

 المسائل -جيم

 (0) 011القاعدة  -0
ممان تغةري  هافةاليت جيوز راال املبلوضوح فةما يتعقق إىل اأتاتا ( 2)222 تفتقر القاعدة -9

ال عقد انجقسا  تغةري ممان أن عقى  التشديدمن األمهة  مبمان  فإنومن مث . القضة  إررااا عقد 
اجإررااا . وبعبارة أارى، ببالضرورة نقل كل املعاةن يستقزم وال  برمتها القضة  يتعن أن يسري عقى

موضع را  القضة  اتةاالتبعا  عقى ادة قضة  يف كلدايما الاظر يف تغةري ممان اجإررااا  تةجري 
بصةغتها  222القاعدة يف وأدررته الدول صاغته عقى حنو ما  – صاحل العدال "يف " يمونمبا الاظر 
رزا فقط  الاظر يفأيضا جيوز بوضوح أنه ماه يُفه م مبا  222القاعدة  لن تعديمميعقى ذلك . و - احلالة 

 :ايلتعقى الاكو ال (2)222القاعدة نص صةاغ  ن مميعقةه مقر احملمم . و  يف ممان غريمن القضة  
ل  املضةف ، إذا ارتأ  أن جيوز لقمكمم  عاد نشوا اال  ااص  أن تقرر االنعقاد يف دول  أارى غري الدو 

 ا ماهارز يف و ا أهقضة  كقال لاظر يفااليت قد يقتضي فحرا  قلفحرة أو قل ،ذلك تةمون يف صاحل العدال 
 .انعقادها فةها

 (2) 011القاعدة  -2

بة  قضاة غقمن أ  توصة أو نفرر المن ةقب ه ورَّ يأن عقى  (0)222القاعدة تاص  ،بعد ذلك -22
املعاة .  الدايرةآراا تأكد من تأن جيب عقةها الريات  اليت إىل هةئ  ررااا  اجإعقد ممان بتغةري احملمم  

   لسببن ريةسةن.قشمموهذا الاص يثري 
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تثور عقى أهنا تعين أغقبة  كل قضاة احملمم  عبارة "أغقبة  قضاة احملمم " ُفِهمت  إذا ،أوال -22
قمِّن مُ القضة  الذين ياظرون يف األةراف يف اجإررااا  والقضاة ن اكلئن   هأنتتمثل يف  مشمق عاديذ 
من وةايف  اجملين عقةهم مثل مسايل محاي  الشهود ومشارك  ا القضة  وتعقةداهتتفاصةل باجإملام أفضل 

كقها املختوم ، و املسايل السري  انب وااد و واملسايل اليت ال حيق االةالع عقةها إال نجالسري  املسايل 
لةس شأن هذا  نررااا ، فإةري ممان اجإبار بغر  البدا يف تغاالعتب هااذأو  اجإااة  هباجيب مسايل 

من تققاا أنفسهم أغقبة  كل القضاة احملمم  يباشر يبدو من املستبعد ردا أن عقةه، . و قضاة احملمم  تاير
 .هبا وثةق شامق  و  عقى دراي  واولةسيتدبرون شؤوهنا اجإررااا  يف قضة  ال عقد عمقة  تغةري ممان 

 .ىل هةئ  الريات ه الرقب إورَّ يأن قي من غري املارف،  اجإرراااهذه  انالررف باشر ثانةا، إذا -20
 .السابق يف الفقرة  لألتباب املبةا  أن يوره إىل الدايرةمن األردر بل 
حيار و  ،يف التباس نفرر الوِقع تُ  اليت شقنالشمق  ذا  هذه املىل إالاص أفضى عدم وضوح  -23

ادوث إىل أد  ن اجإررااا . كما تغةري مماُشرِع يف ةقب  كقما،  تفسريا قاةعا اهتفسري القضاة يف 
 .أاةانا اامس نتايج غري إىل و تأاري 

ذا هلووفقا عبارة "أغقبة  قضاة احملمم ". حمل " دايرةميمن معانج  هذه املشمق  بإاالل كقم  "ال -22
ىل إال إىل الدايرة اليت تاظر يف القضة  ا  اجإررااعقد تغةري ممان  ررف يف القضة  ةقبالم يقدِّ ح، قحر امل

هةئ  الريات  بتغةري مقر  توصيما إذا كانت تلقبت فةآراا الررف اآلار الدايرة قتمس تو  .هةئ  الريات 
عمقة  تغةري مباشرة  بإممان دايرةالتتكتفظ ( احلالة ، 0)222القاعدة هو شأن احملمم . وباملثل، كما 
وباجإضاف  . نفرر الآراا التماس دايرة العقى ةتعن تأيضا ؛ وهاا تققاا نفسهامن ممان عقد اجإررااا  

 الدايرةاعي اخلةارين تحر  كالويف  . اجملين عقةهمبق  تتقتمس الدايرة آراا ملمارت  السااومتاشةا مع إىل ذلك، 
 اليت  تمع املمار يتفق ذلك . و باألمن واملةزانة ماه تعقق ما ي، مبا يف ذلك ققم احملمم  هالذي يعد التقةةم

 ،املةزانة باود وعن دوى انجويقدم تقارير مفصق  عن   ققم احملمميعد  إذ حملمم  إىل الةومادررت عقةها 
ا . ويف ارى ذا  صق  مثل االمتةازا  واحلصانأي مسايل أو تهم، وتالمكل املعاةن باجإررااا  ن  وأم

باألغقبة  مقر احملمم  غري يف ممان قرار عقد انجقسا   ه جيوز اختاذنأعقى  يابغي التشديدهذا الصدد، 
تااولت تتمون قد الدايرة بالاظر إىل أن  ،املعاة . وباجإضاف  إىل ذلك الدايرة أعضاامةع نج مقزموأنه 

من لريات  تتأكد هةئ  ان لن تمون هااك اار  أل ،توصةاهتا إىل هةئ  الريات رفعت  افكامل ،أوال املسأل 
يف  كبري  ريوفت قةهتب عحر ما يرراا اجإوتبسةط عمقة  تسريع وترية الىل إومن شأن ذلك أن يؤدي . يهاآرا

 :تايل( عقى الاكو ال0) 222القاعدة  نص عقةه تةجريالوقت واملال. و 
من ، تقررأن  دايرةلقجيوز  تقدمي ةقب أو توصة  بتغةري ممان انعقاد احملمم لقمكمم  جيوز  -0

يف أي وقت بعد  أو أغقبة  قضاة احملمم  من املدعي العام أو الدفاع إماأو برقب  ا نفسهاتققا
التوصل إىل  دايرةقضاة ال سعى. ويدايرةالرقسا  ان انعقاد بتغةري ممتقدمي توصة  بدا التكقةق، 
ويأاذ هذا . أغقبة  القضاة مبوافق دم التوصة  ق  ذلك تُـ  فإذا تعذَّر. مجاعباجإ ة توصاملوافق  عقى ال

وره وتُ  ،ه ققم احملمم د  عِ يُ الذي  مةةتقالو  عقةهمين واجمل نفرر آراا ال التوصة  راعى يفوت أوالرقب 
فةها. دايرة الرقسا   احملمم تاعقد ت اليتالدول   اد فةهدَّ م ارةا وحتُ قدَّ تُ . كما إىل هةئ  الريات 

 .يات  من آراا الدايرة املعاة الر هةئ  وتتأكد . الذي يعده ققم احملمم  ةةمتقلابالتوصة  ق رف  ويُ 
ما كثريا مسأل    يوه ،اختاذ القرارا  املتعقق  بتغةري ممان انعقاد اجإررااا بتكويل تقر   -25

املاصوص اآللةا  فإن  ،إىل الدايرة ،عدال  اجإررااا  وفعالةتهانااة  من هام  تاروي عقى اعتبارا  
ااص بوره يابغي ةراف تاربق بالضرورة. و حملمم  حلماي  األاواليك  قواعد الاظام األتاتي و عقةها يف ال

تغةري بأو عدم توصةتها هةئ  الريات  توصة  بقرار تتئااف اةقب اجإذن بيف  نفرر قوق الحبعدم املساس 
هذا احلق يف ، ال يسري   احلالعةربوبتاتي. أل)د( من الاظام ا(2)80قتضى املادة ررااا  مبممان اجإ

االتتئااف يف تةاق إررااا  دايرة هي بالبت يف املسأل   املعاة دايرة كانت الذا  االتتئااف إةقب اجإذن ب
 .ة تتئاافا
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  (3) 011القاعدة  -3 
بصةغتها ( 3)222القاعدة  ملا تاص عقةهوفقا  ،تقوم الدايرةتتققى هةئ  الريات  توصة  من  ملااا -26

  ً ةمراع اور مع الدايرةشبالتالقرار الاهايي هةئ  الريات  خذ تت. وبعد ذلك، باتتشارة الدول  املعاة  ،احلالة 
لقرار ا اختاذ  عمقةأن ا ذهيعين ققم احملمم . و  هالذي يعد   مةةالتقمثل   ذا  الصقامل و عكل ال يف ذلك

يت ال ،الريات  وهةئ  ،القضة قف شامق  مب حتةط إااة اليت  ةالواةدانجه  الدايرة، وهي فةها  كر اشت
من الاظام األتاتي  )أ((3)38به مبورب املادة  عحرفي افصالل رهازا مثمتاليت و  ،القضاة هااتخبي

إدارة  عقىه مجعة  الدول األةراف اجإشراف فو  إلة  لقمكمم  وتقةمدارة الساجإباعتباره مسؤوال عن 
يف ضاة الق تداللن ي املقحرحلقاهج  وفقامن الاظام األتاتي. و  )ب((0)220احملمم  مبورب املادة 

 222دة عاقيف الاملاصوص عقةه اجإرراا تسريع إىل تايل لباما يؤدي  ،يف اختاذ القرار  مارقستهم الع
القاعدة ص نتةجري . وعقةه القضايا اليت يتولون الاظر فةهالحركةز عقى من االقضاة تاير  نممتو 

 :اجملرى التايل( 3)222
الدول   تقكوافقت إذا و عقد فةها. اأن ت الدايرة احملمم اليت تُزمع  الدول    الريات ِ  هةئ ُ تستشري  - 3

يف  احملمم انعقاد  قرار التشاور مع الدايرةب ريات الهةئ   تخذتفةها،  الدايرة احملمم عقى انعقاد 
عنَّ امل يقاضالأو  الدايرة عقدت مث .يف رقس  عام  وبأغقبة  الثقثن، القضاةغري الدول  املضةف   دول 

 .املقرريف املمان  انجقسا 

 ترحالمق حكمال -دال

 :اجملرى التايلالاص املعدل المامل جيري  -27
 222القاعدة 
 اجإررااا عقد ممان 

جيوز لقمكمم  عاد نشوا اال  ااص  أن تقرر االنعقاد يف دول  أارى غري الدول  املضةف ،  -2
لاظر يف القضة   ا يقتضيقد يت الا  فحر قلفحرة أو قل، إذا ارتأ  أن ذلك تةمون يف صاحل العدال 

 .انعقادها فةها رزا ماها يفكقها أو 
من ، تقررأن  دايرةلقجيوز  تقدمي ةقب أو توصة  بتغةري ممان انعقاد احملمم لقمكمم  جيوز  -0

بعد يف أي وقت  أو أغقبة  قضاة احملمم  من املدعي العام أو الدفاع إماأو برقب نفسها  اتققا
التوصل إىل قضاة الدايرة  سعىويدايرة. الرقسا  بتغةري ممان انعقاد تقدمي توصة  بدا التكقةق، 

ويأاذ . أغقبة  القضاة وافق مبم التوصة  دَّ قذلك تُ  رتعذَّ  إذاف. مجاعباجإ  توصةاملوافق  عقى الإىل 
 ،يعده ققم احملمم الذي  مةةتقالو  ين عقةهمواجملآراا األةراف  التوصة يف  تراعىو  أوهذا الرقب 

دايرة الرقسا   احملمم تاعقد ت اليتالدول   اد فةهدَّ قدم ارةا وحتُ تُ . كما ه إىل هةئ  الريات ورَّ وتُ 
 .وتتأكد الريات  من آراا الدايرة املعاة . قم احملمم الذي يعده ق مةةتقلابالتوصة  ق رفويفةها. 

أن تاعقد فةها. وإذا وافقت تقك الدول  الدايرة  احملمم ريات  الدول  اليت تُزمع هةئ  التستشري  - 3
 يف رقس  عام ، القضاة بالتشاور مع الدايرة ريات هةئ  التخذ تفةها، الدايرة  احملمم عقى انعقاد 

عنَّ امل يقاضالأو  الدايرة عقدت مث يف دول  غري الدول  املضةف .احملمم  انعقاد قرار  ،وبأغقبة  الثقثن
 .املقرريف املمان  انجقسا 
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 المقترحة 011القاعدة  الحالية 011القاعدة 

ن جيوز لقمكمم  عاد نشوا اال  ااص  أ -2
تقرر االنعقاد يف دول  أارى غري الدول  املضةف ، 

 إذا ارتأ  أن ذلك تةمون يف صاحل العدال .
 

جيوز لقمكمم  عاد نشوا اال  ااص  أن  -2
تقرر االنعقاد يف دول  أارى غري الدول  املضةف ، 

فحرة قلإذا ارتأ  أن ذلك تةمون يف صاحل العدال ، 
كقها   القضة  لاظر يفا اليت قد يقتضيقفحرا  لأو 

 .انعقادها فةها أو يف رزا ماها

جيوز تقدمي ةقب أو توصة  بتغةري ممان انعقاد  -0
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 .

أو  ا نفسهاتققامن ، أن تقرر لقدايرةجيوز  -0
يف أي وقت  ،من املدعي العام أو الدفاعبرقب 

بتغةري ممان انعقاد تقدمي توصة  بعد بدا التكقةق، 
التوصل إىل قضاة الدايرة  سعىوي. رةدايالرقسا  

ذلك  تعذَّر إذاف. مجاعباجإ  توصةاملوافق  عقى الإىل 
 يف راعىوتأغقبة  القضاة.  وافق مبم التوصة  دَّ تُق

الذي  مةةتقالو ين عقةهم واجمل نفرر آراا ال التوصة 
. كما ه إىل هةئ  الريات ورَّ ، وتُ  يعده ققم احملمم

تاعقد اليت تالدول   اد فةهدَّ قدم ارةا وحتُ تُ 
الذي  مةةالتقبالتوصة  ق رفويفةها. الدايرة رقسا  

 . يعده ققم احملمم 

اليت تُزمع احملمم   ريات  الدول   هةئ  التستشري  -3
ا. وإذا وافقت تقك الدول  عقى انعقاد أن تاعقد فةه

احملمم  فةها، يتخذ القضاة قرار انعقاد احملمم  يف 
دول  غري الدول  املضةف  يف رقس  عام  وبأغقبة  

 الثقثن.

 الدايرةاليت تُزمع  الدول    الريات ِ  هةئ ُ تستشري  -3
الدول  عقى انعقاد  تقكوافقت إذا و عقد فةها. اأن ت
الدايرة التشاور مع بريات  هةئ  ال تخذتفةها،  ةالداير 

 مثغري الدول  املضةف . يف دول  احملمم  قرار انعقاد 
يف املمان انجقسا   عنَّ امل يقاضالأو  الدايرةعقد ت

 .املقرر

 خاتمة -هاء 

 فإنه تةعجل باجإررااا  من االل: قحرح فةما تبقد التعديل املمِ اعتُ  إذا -28
  هرةسبوت اجإررااا  وحتسةاهعقد تغةري ممان قرار  اجإرراا املرقوب الختاذتوضةح. 
 حملمم  اإدارة اليت يتولوهنا عن سؤولة  املو قضة  ال كفال  إشراك من تؤهقهم معرفتهم بتفاصةل

 اختاذ القرار.و  يف إصدار التوصة إدارة تقةم  
  القضايا اليت يتولون الاظر فةهاالحركةز عقى من  املعاةن باجإررااومتمن القضاة غري. 
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 (باء) األول المرفق

 الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
 المجموعة األولى –تقرير مؤقت للفريق الدراسي المعني بالحوكمة 

  مقدمة  -والأ
يف  الفريق الدراتي املعين باحلوكم  )"الفريق الدراتي"( األةراف )"انجمعة "(مجعة  الدول  أنشأ  -2

(1).0222كانون األول/ديسمرب 
اجإةار املؤتسي   يو تق غة الدول األةراف واحملمم  ب جإرراا اوار ماظم بن" 

. وماذ "ا القضاييالتام  عقى اتتقالهل  افظاحمل فعالةتها معاحملمم  و كفااة  تعزيزنظام روما األتاتي و اهج ل
 عمال.يف ردول األ بادا قارا  وحتسةاها ررااا  انجاايةاجإتسريع إنشاا الفريق الدراتي كانت مسأل  

راا رجإ يف إرراا احملاكما  قد ترور  مبا يمفياحملمم   جترب  نبأ 0222عام أقر  انجمعة  ماذ و  -0
ق فِ ات  اية . و ن التمهةدي  واالبتدةما يف املراقتتال و  ،حملمم املربق  يف ااتتعرا  موضوعي لإلررااا  انجااية  

يف احملمم  املعمول هبا عد"( اجإثبا  )"القواقواعد و  اجإرراية  قواعدالاتتعرا  ى ول عقاأليف املقام عقى الحركةز 
  الةومة  املمارتمن التعاون بن احملمم  والدول. وبالاظر إىل  رويف يابغي أن جيري أن االتتعرا  عقى و 

 ادااقة ااحملمم  اتتعراض عقى أن جتري 0222عام ق يف فِ القواعد اتُ هذه  تربةقلقمكمم  وجتربتها العمقة  يف 
 (2)"لقدروس املستفادة".

 02تسع جمموعا  و  دادَّ و  هذا االتتعرا  األويلإرراا متت احملمم  ا 0220يف آب/أغسرس و  -3
التقرير أيضا عقى مشروع "اارة  ةريق"  ملتواش (3)عمق.تالاظر املختضع ملزيد من تقرَّر أن جمموع  فرعة  

 ،جإةار القانوين احلايلإىل ا بالاظر ،اارة  الرريقيف  قر  يُ و  (4).هاصدقت عقةو  تاقةحزيد من الانجمعة  مب تااولتها
اعد دون ققو لن التعديال  املقحرا  أاوار ماظم بن أصكاب املصقك  الريةسةن بشتسهةل إرراا  بضرورة

ل اارة  من اال التكاورق عقى تشجةع املشاركن عقى فِ غري أنه ات   (5).م األتاتيامن الاظ 52ة داملساس باملا
 قحراا  تعديل القواعد.مب فةما يتعققمتباين وغري ماظم هنج  اتباعرل تفادي الرريق من أ

عمقة  جإرراا الواةد الدافع عتبارا  املةزانة  ايابغي أال تمون  هأنوأاريا وافقت انجمعة  عقى  -2
فإن وبااتصار  (6).نارزو  ماصف عقى حنواجإررااا  تري  هو كفال الدافع  أن يمونيابغي ل ب ؛تتعرا الا

تقرير "الدروس  إىلفةه  احملمم  ستادت إررااعقى ةريق تاص عقى اارة   0220 عام وافقتانجمعة  
قواعد و  ية اجإررا قواعدالتعديل  قحراا متقدمي يف القواعد  يف تربةقهتا الةومة  خبرب  سحرشدوت ،ة"دافاملست

الفريق الدراتي إىل الفريق العامل املعين بالتعديال  لقاظر ها صدق عقةتوصة  أو توصةا  ي أي  حُتال . و اجإثبا 
يابغي تعديل  هوأن نظرهتااملدى يف  بعةدةأن هذه العمقة   ات ِفق عقى اكمقجمعة .  الثانة  عشرة لدورة القبل  افةه

 يف الساوا  القادم . قربَّ تُ مي لاارة  الرريق نفسها إذا لزم األمر 
 

                                                                                                                                       
 .ICC-ASP/9/Res.2القرار  (1)
 .ICC-ASP/11/20 و ICC-ASP/11/31الوثةقتان  (2)
 .ICC-ASP/11/31/Add.1 الوثةق  (3)
 .22الفقرة  ،ICC-ASP/11/20 الوثةق  (4)
 رفق األول.امل ،ICC-ASP/11/31 الوثةق  (5)
 .ICC-ASP/11/31 الوثةق  (6)
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  2103التنظيم في   -ثانيا
دراتي رد )السويد( ريةسا لقفريق الاعن املمتب السفري هاكان إمسغ 0223شباط/فرباير  20يف  -5

السةد كاري مها القضاية ( اجإررااا  ن لقمجموع  األوىل )تسريع ق  اسِّ يضا عقى تعةن مُ املمتب أووافق 
 ا(.د)هولاهامت الةا( والسةد توماس حر تتمو  كمةس )أ

الفريق حيةل أوال ف .ل الريةسة رااعدد من املعقى انجمعة  عقةها ت قدَّ صاارة  الرريق اليت  تاصو  -6
ىل إقحراا  تعديل القواعد "( التوصةا  املتعقق  مبالدروس املستفادة)"فريق املستفادة  العامل املعين بالدروس

آراا أو توصةا   غ من صةاالفريق الدراتي  اتهيي ،ثانةاو . 0223الفريق الدراتي حبقول هناي  شهر آذار/مارس 
الدروس فريق يقدم ا، ثالثو . 0223ول هناي  شهر أيار/مايو حبق فريق الدروس املستفادةىل إقها ةحيأارى و 

إاال  عقى الفريق الدراتي  يتعن. رابعا، 0223يف شهر آب/أغسرس  تقريرا إىل الفريق الدراتياملستفادة 
  قبل انعقاد الدورة الثانة العامل املعين بالتعديال فريق الىل إقحراا  تعديل القواعد مالتوصةا  الاهاية  بشأن 

 .عقى األقليوما  عشرة لقجمعة  بستن

 011قترح تعديل القاعدة مالمجموعات التسع و ب فيما يتعلقالتقدم المحرز    -ثالثا

فريق أعده  يباكتلتقرير  أول صةغ   عمال خبارة  الرريق تققى الفريق الدراتي، آذار/مارس 07بتاريخ  -7
لتقدم احملرز يف اتتعرا  اجملموعا  التسع. با اجإفادة بآار املستجدا  فةما يتعقق يتضمناملستفادة الدروس 

"املراق  التمهةدي " هي  ز عقى ثالث جمموعا يركِّ ة دافاملستفريق الدروس أن عقما بالفريق الدراتي  أاةطو 
الفريق الدراتي  أُبِقغحملمم ". و قر اماملسايل املشحرك  بةاهما" و"و و"العالق  بن املراقتن التمهةدي  واالبتداية  

 وحتسةاهاتسريع اجإررااا  ب السبل المفةق احملمم  لقمجموعا  يهدف إىل حتديد الذي جتريه تتعرا  االأن ب
أن نتةج  املااقشا  انجاري  يف بالفريق الدراتي  أفةدحملمم . و القواعد أو اليك  اأو  أتالةب العملتغةري ب توااً 

 0223يف ب ه يراِّ نالفريق الدراتي إىل أسرع . وأشار إىل الدول عقى وره التبقغ ت ةداففريق الدروس املست
 إذا كان ذلك يف غري، اىت ةداففريق الدروس املستانجاري  ضمن مااقشا  قاجإضافة  لاملتوقع  الاتايج بتققي 
 يف اارة  الرريق.  املاصوص عقةهاالزماة   املهل

أدررت يف ، 222تعديل القاعدة بآذار/مارس أيضا توصة  مقموت   07 املؤرخ يف تقريرالتضمن و  -8
 222لقاعدة اوحتدد  (7)يف إةار اجملموع  )زاي( )"مقر احملمم "(. 0220تقرير احملمم  املؤرخ يف أغسرس 

 ية  أو االتتئااف(احملمم  )املراق  التمهةدي  أو االبتداإررااا  عقد تعةن مقر بديل ل اختاذ قراراملتعقق برراا اجإ
 .من الاظام األتاتي (3)3املادة  وفقا ملا تاص عقةه

 آراء الفريق الدراسي - 011التوصية بتعديل القاعدة   -ابعار 
االل هذه و  ارتماعا  يف آذار/مارس ونةسان/أبريل وأيار/مايو.عدة عقد الفريق الدراتي  -9

اصوص املاجإرراا  السابق  لقمكمم  يف تربةق ثقي احملمم  التجرب مماالرتماعا  ناقش الفريق الدراتي مع 
ةدي  التمه يف الدررتنق  يف إةار ااال  مافص لة  يف عدد من القضايااحلابصةغتها  222يف القاعدة  عقةه

ررااا  كانت اجإعقد احملاوال  السابق  لاقل ممان أن بالدراتي الفريق  واالبتداية  عقى اد تواا. وأفةد
 .شهادا ال تتماع إىلااليف تةسري   رغبالدفوع  أتاتا بم

يستغل الوضوح وال بعدم  يتسم 222القاعدة  املاصوص عقةه يفرراا اجإ نأبالفريق الدراتي  قرَّ أو  -22
ذ اختا إررااا  222قحرح تعديل القاعدة موتةجعل  .الفعالة  واملارق أفضل اتتغالل من نااةيتاملوارد احملدودة 

تاظر الدايرة املعاة  يف كقتا املراقتن، بمامل هةئتهم يف رقس  عام  لقضاة ا فبدال من إشراك :أكثر يسرا القرار
                                                                                                                                       

 . 0223آذار/مارس  07املعين بالدروس املستفادة، العامل تقرير فريق احملمم  انجااية  الدولة   (7)
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عقد بشأن نقل ممان  ابعد ذلك قرارا هناية تخذترفع توصة  إىل هةئ  الريات  اليت ت مثيف البداي  يف املسأل   
  .أقدر عقى ذلكاختاذ القرار ملن هم صالاة   تاادإررااا  و اجإوترية تسريع تةمفل ذلك اجإررااا . و 

ويف العديد من املراتال  مع احملمم  عرّب الفريق الدراتي صراا  بالتفصةل عن آرايه يف التوصة   -22
هذه املراتال  قامت احملمم  بتاقةح كل من توصةتها والتقرير وإثر  .222األصقة  بتعديل القاعدة 

عقى الاكو انجديدة  222 يؤيد الفريق الدراتي القاعدة (9)تاس هذه التوصة  املاقك وعقى أ (8)املصااب.
 أدناه. دوار ال

  :كما يقي،  انجديدة املقحرا ، عقى الاكو الذي أيده الفريق الدراتي 222القاعدة تمون  -20
ضةف ، إذا جيوز لقمكمم  عاد نشوا اال  ااص  أن تقرر االنعقاد يف دول  أارى غري الدول  امل -2

كقها أو لاظر يف القضة   اليت قد يقتضي اقفحرا  لفحرة أو قل ،ارتأ  أن ذلك تةمون يف صاحل العدال 
 .انعقادها فةها يف رزا ماها

بعد  ، يف أي وقتأو برقب من املدعي العام أو الدفاعنفسها  اتققامن ، أن تقرر جيوز لقدايرة -0
التوصل إىل إىل قضاة الدايرة  سعىالدايرة. ويرقسا  بدا التكقةق، تقدمي توصة  بتغةري ممان انعقاد 

ر إذاف. مجاعباجإ  توصةعقى الاملوافق    يف راعىأغقبة  القضاة. وت مبوافق ذلك تـُق دم التوصة   تعذَّ
ه إىل هةئ  الريات . كما تُقدم ورَّ ، وتُ يعده ققم احملمم الذي  مةةتقالو  ين عقةهمواجمل نفرر التوصة  آراا ال

الذي يعده ققم  مةةالتقبالتوصة  ق رفالدايرة فةها. ويرقسا  تاعقد ت اليتد فةها الدول  ارةا وحتدَّ 
 . احملمم 

الدول  عقى انعقاد  تقكإذا وافقت و  .عقد فةهاااليت تُزمع الدايرة أن ت الدول    ريات ِ ال هةئ ُ تستشري  -3
 مث. غري الدول  املضةف   يف دول  مماحملقرار انعقاد التشاور مع الدايرة بهةئ  الريات  تتخذ الدايرة فةها، 

 .املقرراملمان يف انجقسا   عنَّ امل يقاضالعقد الدايرة أو ت
االعتبار يف تاقةح بالدروس املستفادة ذها فريق عاها الفريق الدراتي وأا   بر عأ راا اليتآلامورز مشل   -23

 .ما يقيبوره ااص  توصةته
الدايرة أن تعقد ز ارو شارة صرحي  إىل إدراج إبفريق الدروس املستفادة ح قحر ماتي الفريق الدر أيدَّ   -22

. انعقادها فةها ا ماهارز يف ا أو هلاظر يف القضة  كقا قتضيقد ياليت قفحرا  لحرة أو فلققر امل اارجرقساهتا 
أن تقرر االل املراق  االبتداية  لقضة  ما ، عقى تبةل املثال، لقمكمم  جيوزأنه عقما بالفريق الدراتي وأااط 

 شاهد.هادة شمعةا  من أرل االتتماع لمقر احملمم  لفحرة اارج ن تعقد رقساهتا أ
من اجإررااا  عقد بتغةري ممان إصدار توصة    اةالصيابغي نقل  هأنالدراتي عقى  وافق الفريق  -25

يف  ةةز املو  .قضة  بعةاهاتعقةدا  باملعرف  املفصق  وادها تتةسر هلا إىل الدايرة اليت العام   تهمرقسالقضاة يف 
 ااإضفعقى أمهة  بقوة . وشدد الفريق الدراتي قضاة احملمم الواقع عقى تاير عمل عبا ال ةدازيعدم ذلك هي 

لدايرة وهةئ  مل من التمل ل احملاقتنلبةان ردوى االققم احملمم  الذي يعده التقرير الشامل عقى الرابع الرمسي 
 .تغةري ممان اجإررااا إممان يف  عاد الاظر الريات 

فةا لقكال  األماة  واا مةةد الفريق الدراتي عقى أن تقرير ققم احملمم  يابغي أن يتضمن دايما تقشدَّ و   -26
غري ذلك من و  ؛وفعالةتهاملةزانة  عقى أثر االنتقال املقحرح م  واصاناهتا؛ وتدقةقا يف احرام امتةازا  احملمالو 

هةئ  وتراعةه  حمتمل انتقالصةاغ  توصة  بشأن  عادالتقرير ما يرد يف الدايرة وتراعي  .ذا  الصق االعتبارا  

                                                                                                                                       
(8)

 29يف ن ان ماقكار تقرير صد، 0223آذار/مارس  07باجإضاف  إىل تقرير الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة املؤرخ يف  
نشأ   222تاقةكا  لقتعديل املقحرح لققاعدة  0223أيار/مايو  23 الصادر يف تقريرالتضمن أيار/مايو. و  23نةسان/أبريل و

 ن توصةا  الفريق الدراتي املعين باحلوكم .ع
(9)

 .0223 أيار/مايو 23انظر تقرير الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة املؤرخ يف  
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ووافق الفريق الدراتي أيضا عقى أن . غري الدول  املضةف يف دول  انجقسا  قرارا بشأن عقد  هاذاختا ادالريات  ع
 .الدايرة قرارُ  حيدده مسبقاال  قرار هةئ  الريات 

آرايهم عر  ، بهو متَّبع االةا، كما مجين عقةهملق حا سمالالفريق الدراتي عقى أنه يابغي وأمجع  -27
ه نمن املهم التشديد عقى أ أنالدراتي ورأى الفريق  .تهاتوصةساعدة الدايرة يف إصدار بشأن االنتقال املقحرح مل

 ربعأباألغقبة . ويف هذا الصدد التوصة   ذختتُ أن أيضا جيوز لمن  ،حتقةق اجإمجاع أن تسعى إىل ةيابغي لقداير 
 .0 القاعدة الفرعة  يف من الاظام األتاتي( 3)72املادة نص إدراج أنه يابغي عن رأي مفاده الفريق الدراتي 

ملمان  نقل حمتملأي الدايرة فةما يتعقق بتتخذها اليت توصة  الط الفريق الدراتي عقما بأمهة  أااو  -28
 ار الفريق الدراتي إىل أنش. وأتأثريا كبريا هاتعتر اجإررااا  و  نزاه  يف ذلكأن يؤثر اجإررااا  وإممانة  عقد 

 وبذلك تسري عقةه القضايي القرارالدايرة املعاة  عقى أن تتخذ تاص شقن ال ذا عمقة  اختاذ القرار املقحرا  
ثالث  قاعدة فرعة  باد  األمر قد اقحرح يف فريق الدروس املستفادة من الاظام األتاتي. وكان )د( (2)80ملادة ا

هذه املادة ال ةايل من  أنالفريق الدراتي اعترب . غري أنه يف ضوا ما تبق إشارة صرحي  إىل هذه املادةتشري 
 ح.قحر أيار/مايو هذا امل 23يف فريق الدروس املستفادة املرارع  اليت قام هبا  نضمتبإلغايها. وتوأوصى الفرعة  

من مراال تقرير ققم احملمم  يف كل مراق   مراعاةتابقا فقد شدد الفريق الدراتي عقى بـُنِّ كما و  -29
تغةري ممان عقد اجإررااا  قرار اختاذ  بأن لاقل صالاة . وأقر الفريق الدراتي قنشال ذا عمقة  اختاذ القرار 
مسؤول  أمام السقةم  لقمكمم  و  ن اجإدارةعول  مسؤ أن: )أ( هةئ  الريات   تتمثل يفمزايا إىل هةئ  الريات  

يؤدي إىل صالاة  اختاذ القرار هةئ  الريات  )ب( ماح ؛ )أ( من الاظام األتاتي(3)38مبقتضى املادة  معة انج
 .ة احملمم ضاقعاتق تاير إضافة  عقى بأعباا  ققييال  نهأل ،زيادة المفااة
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 (جيم) األول المرفق 

بتاريخ رئيس المحكمة  ةرسالة من رئيس الفريق الدراسي المعني بالحوكمة إلى نائب
 2103 ونيهيحزيران/ 5

 ،موناراغالقاضة   يةس احملمم ر   نايبة السةداضرة 
، بتوافق اآلراا، 0223ر/مايو أيا 32بتاريخ وافق املعين باحلوكم  الفريق الدراتي  بأنغمم بالإ يسرين

 قواعدالمن  222تعديل القاعدة بح فريق احملمم  العامل املعين بالدروس املستفادة قحر معقى  التصديقعقى 
 .املعمول هبا يف احملمم  اجإثبا قواعد و  ية اجإررا

لقفريق الدراتي. أن أرتل إلةمم نسخ  من التقرير املؤقت بلفريق الدراتي ابصفيت ريةس أتشرف و 
وثةق بن التعاون ال مثرة يالفريق الدراتي ه اليت صدَّق عقةهالقتعديل املقحرح   الاهاية ةغ صوكما تعقمون فإن ال

 مس ً هبا عمقاا  يتالالتعاون تظل روح أن يف  وين األملحيد. و ارة  الرريقوفقا خل ةرافاألاحملمم  والدول 
لفريق العامل اإىل م الشمر قدأمي قادم . وأود أيضا أن انتهز هذه الفرص  لاللساوا  او   ملااقشا  هذه السا

هذا يف   الفعال امتمكمشار عقى عقى وره اخلصوص ي والسةد هرياد أبركمم أنتم ةلإاملعين بالدروس املستفادة و 
 .العمل

 إىل الفريق العامل املعينأيضا  222توصة  الفريق الدراتي املتعقق  بتعديل القاعدة  أاةقتقد و 
 يونةهازيران/ 5بتاريخ ملقرر عقده اردول أعمال ارتماع الفريق  يف هذا البادأُدرِج بالتعديال  يف نةويورك. و 

 بصفته ريةس الفريق العامل.ةغر تول ل  إىل السفري باتر أيضا نسخ  من هذه ال أرتقتُ . و 0223
قواعد اليد من االقحرااا  لتعديل م  ممتازا وحنن نترقع إىل تققي مز الدول واحملمتعاون لقد كان 

 اجإثبا .قواعد و  ية اجإررا
 

 االاحرام،تفضقوا بقبول فايق و 
 

 ]توقةع[        
 رداإمسغالسفري 



ICC-ASP/12/37/Add.1 

18 31A1-A-221013 

 (دال) األول المرفق

رئيس المحكمة إلى رئيس الفريق العامل المعني  ةرسالة بالبريد اإللكتروني من نائب
 2103 يوليهتموز/ 25 بالتعديالت بتاريخ

 ، ةغرتتعادة السفري 
 عقمافةها  وينتماراليت أ 0223 يونةهازيران/ 29املؤرا  يف   اجإلمحرونةكم عقى رتالتمم شمر أ

 دورهتامجعة  الدول األةراف يف توصة   0223ازيران/يونةه  5بتاريخ ر الفريق العامل املعين بالتعديال  اقر ب
.  احلالة بصةغتهاجإثبا  قواعد و  ية قواعد اجإرراالمن  222القاعدة تعديل قحرح مباعتماد   قبقالثانة  عشرة امل

من ( 0)52املادة عمال ب بذلك ااقحر م ارمسة قضاة احملمم  تقدمي صدر  إثرأن هذه التوصة  بعقما  طةاوأ
 نظام روما األتاتي لقمكمم  انجااية  الدولة .

 22بتاريخ   دقِ عُ يت   الماالع تهمرقسيف موافق  قضاة احملمم  انجااية  الدولة  أن أبقغمم  سرينوي
 222ح تعديل القاعدة قحر معر  عقى  ،من نظام روما األتاتي )ب((0)52املادة عمال ب، 0223 يولةهمتوز/

 5يف نةويورك بتاريخ  الفريق العامل املعين بالتعديال  بالصةغ  اليت صدَّق عقةهاعقى مجعة  الدول األةراف 
 .0223 يونةهازيران/

بن الفريق الدراتي املعين باحلوكم  واحملمم  من اليت رر   وارا رتماعا  املثمرة واحلعدد من االأتاح قد و 
. ومسح هذا الاهج التعاوين لقفريق العامل املعين بشأن هذه املسأل إاراز تقدم  0223نةسان/أبريل إىل أيار/مايو 

وتثين احملمم  عقى  اقحراح التوصةا اارة  الرريق و التصديق عقى بن الفاصق  الفحرة بتقصري بالدروس املستفادة 
 بعمقة  التعديل. تقعجَّ  اليتروح التعاون هذه 

 

 مع أةةب التكةا ،
 

 غموناراالقاضة  الريةس   نايب       

رئيس المحكمة إلى رئيس الفريق العامل المعني  ةإللكتروني من نائبرسالة بالبريد ا
 2103 يونيهحزيران/ 20بالتعديالت بتاريخ 

 ،تةغرتعادة السفري 
عين املاحملمم  عموما أود أن أشمركم والفريق باتم باتم الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة و 

ل  أهبما مجةعا مس ملعقى انجد وااللتزام املتواصقن القذين نعا ،ل  احلاعةرببالدول األةراف ، و بالتعديال 
قواعد تربةق ال"الدروس املستفادة" فةما يتعقق باتتعرا  اجإررااا  انجااية  يف احملمم  من االل ع ريتس

رراا اجإ ام يف هذاجإثبا . ويقدر الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة وإياي مساعدتمقواعد و  ية اجإررا
 . ةمهاألالفايق 

 ،أترقع إىل اتتمرار التعاون بةاااوإين 
 

 مع أةةب التكةا ،
 اغرموناالقاضة  الريةس   نايب
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رئيس  ةرسالة بالبريد اإللكتروني من رئيس الفريق العامل المعني بالتعديالت إلى نائب 
 2103 هحزيران/يوني 01بالحوكمة بتاريخ المعني الدراسي رئيس الفريق إلى المحكمة و 

 ،غارموناالقاضة  ريةس احملمم    نايب ةالسةداضرة 
 تعادة السفري إمسغارد،

بصفيت ريةس الفريق العامل املعين بالتعديال  )"فريق التعديال "( التابع نجمعة  الدول األةراف يف 
فريق التعديال  اليت أرراها داوال  عقى املةقعمم أن أ ينيسر لقمكمم  انجااية  الدولة ،  ينظام روما األتات

فريق احملمم  العامل املعين بالدروس املستفادة )"فريق الدروس املستفادة"( لتعديل الذي قدَّمه ح قحر ملابشأن 
 .املعمول هبا يف احملمم  اجإثبا قواعد و  ية اجإرراقواعد المن  222القاعدة 

املقحرح الذي قدَّمه يف  0223 يونةهازيران/ 5بتاريخ    اليت عقدهاقسانجيف فريق التعديال  ظر نلقد 
ة املؤرخ دافتقرير فريق الدروس املست عقىفريق التعديال   اةّقع. و 222تعديل القاعدة بفريق الدروس املستفادة 

لفريق الدراتي"( بشأن فريق الدراتي املعين باحلوكم  )"اقرير املؤقت لقالتعقى و  0223آذار/مارس  07يف 
توماس هامت )هولادا( املاسق  امهقدَّ  ااة  وافة . وبعد إ0223أيار/مايو  32املؤرخ يف  222القاعدة 
مجعة  الدول توصة  يق التعديال  قرر فر  العاملالهاي لفريق  وىل( التابعقفريق الدراتي )اجملموع  األلاملشارك 

 08إىل  02من عقدها  املقرراملقبق  نة  عشرة ثاال هتادور يف   احلالة بصةغتهح التعديل قحر ماألةراف باعتماد 
من ( 0)52املادة بوفقا ملا تاص عقةه  رمسةاح قحر ن يقدم قضاة احملمم  املأشرير  ، 0223 /نوفمربتشرين الثاين

 نظام روما األتاتي.
تاعد عقى أتاتا صقبا الفريق الدراتي بن الدول واحملمم  يف تةاق البّاااان واحلوار التعاون هةأ قد ل

املستفادة فريق الدروس إىل  شمراله الفرص  لمي أقدم أنتهز هذح. وأود أن قحر ملعقى افريق التعديال  تصديق 
اهلام  مع الدول املسايل هذه احلوار بشأن يف   الفعال شارك بامل اعقى وره اخلصوص عقى التزاممم اأنتم اممةلإو 

فريق الدروس  ، من االل احملمم هودمامل نجال اادعماحملمم  عقى اد تواا. وتاواصل وداال األةراف 
إين و  .بشأهناتفمري الو  هاواتتعراضعمقةاهتا القضاية  ونصوصها القانونة  التورةهة  الرامة  إىل تقةةم املستفادة، 
قواعد و  ة اجإررايقواعد الاا  لتعديل قحر زيد من املي متققِّ إىل وال  و املداهذه  االةالع عقى حمصق أترقع إىل 
 اجإثبا .

 
 تفضقوا بقبول فايق االاحرام،و 

 
ةغرتالسفري   
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 (هاء) األول المرفق

رئيس المحكمة إلى رئيس الفريق الدراسي المعني بالحوكمة بتاريخ  ةرسالة من نائب
 2103 يوليهتموز/ 23

 ،إمسغاردالسفري تعادة 
الفريق عقما مبوافق  فةها أارتموين اليت  0223 ازيران/يونةه 5مم املؤرا  بتاريخ كم عقى رتالتشمر أ

تعديل بة دايق احملمم  املعين بالدروس املستفح فر قحر معقى  يقدصتالبتوافق اآلراا عقى  الدراتي املعين باحلوكم 
 حملمم .ااملعمول هبا يف ثبا  اجإقواعد و  ية قواعد اجإرراالمن  222عدة القا

 22العام  اليت عقد  بتاريخ  تهمرقسيف مبوافق  قضاة احملمم  انجااية  الدولة  أن أعقممم سرين وي
تعديل مقحرح  عر ، عقى من نظام روما األتاتي لقمكمم  )ب((0)52ة املادعمال ب 0223 همتوز/يولة
 هازيران/يونة 5ك بتاريخ ر و تعديال  يف نةويالفريق العامل املعين بالصدَّق عقةها  يتال بصةغته 222القاعدة 
 .فعقى مجعة  الدول األةرا 0223

اليت رر  بن الفريق الدراتي املعين باحلوكم   من االرتماعا  املثمرة واحلوارا وقد أتاح عدد 
إاراز تقدم بشأن هذه املسأل . ومسح هذا الاهج التعاوين لقفريق  0223واحملمم  من نةسان/أبريل إىل أيار/مايو 

وتثين  التصديق عقى اارة  الرريق واقحراح التوصةا  العامل املعين بالدروس املستفادة بتقصري الفحرة الفاصق  بن
 احملمم  عقى روح التعاون هذه اليت عجَّقت بعمقة  التعديل.

 
 ،مع أةةب التكةا 

 
 ]توقةع[

 غنارامو القاضة  الريةس   نايب       
 

                                                                                                                                       

  PRES/285-2/2013 املررع 
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 (واو) األول المرفق 

أيلول/سبتمبر  4طراف، بتاريخ جمعية الدول األ ةالمحكمة إلى رئيسرسالة من رئيس 
2103 

 ،السعادة  صااب
"( يف قواعدال)" ية قواعد اجإرراالمن  222اعدة بتعديل القمقحرح أن أةقب مامم إدراج  يشرفين

 .ة  عشرة نجمعة  الدول األةرافردول أعمال الدورة الثان
 وفقاقواعد المن  222تعديل القاعدة ب حقحر معقى  0223 همتوز/يولة 22بتاريخ اتفق القضاة فقد 

يال  جيوز اقحراح تعدمن الاظام األتاتي لقمكمم  انجااية  الدولة  اليت تاص عقى أنه )ب( (0)52لقمادة 
العامل املعين بالدروس  الفريقُ  التعديلِ  ح  قحر م اغص". و القضاة، وذلك باألغقبة  املرقق "رانب من  عقى القواعد

اجإشارة جتدر مع كل أصكاب املصقك  املعاةن. و أرراها مشاورا  إثر "( املستفادة املستفادة )"فريق الدروس
  باتتعرا  اجإررااا  انجااية  لقمكمم  ققعتوفقا خلارة  الرريق امل ئأنشاملستفادة إىل أن فريق الدروس 

 اا  تعديل القواعد.قحر انجااية  الدولة  لقاظر يف التوصةا  املتعقق  مب
ح قحر الترورا  اجإرراية  الريةسة  املتعقق  مبمسار  بنِّ جمموع  من الوثايق اليت ت الةالعل أرفقو 

 التعديل.
بتاريخ  تممِّ عُ  222بشأن التعديل املقحرح لققاعدة )املرفق األول(  0223آذار/مارس  07مؤرا  يف توصة   -

عين باحلوكم  )"الفريق   بن الفريق الدراتي املوارابعد تقسق  من االرتماعا  واحل 0223أيار/مايو  23
 ؛ ،الدراتي"( واحملمم 

)املرفق  0223أيار/مايو  32بتاريخ عقى املقحرح الفريق الدراتي  تصديقبعد  ممِّ عُ  حقحر املبشأن تقرير ماقح  -
 الثاين(؛

ح قحر تأيةد املراتي قرار الفريق الدعقما ب احيةط فةهرد، ارتال  من ريةس الفريق الدراتي، السفري هاكان إمسغ -
 )املرفق الثالث(؛

تصديق  ُيش ار فةها إىل، تةغرل و والسفري بموناراغ القاضة  الريةس   اجإلمحروين بن نايبمراتال  بالربيد  -
 رفق الرابع(؛)امل 0223 يونةهازيران/ 5القحراح بتاريخ اعقى الفريق العامل املعين بالتعديال  يف نةويورك 

القضاة يف بقرار عقما رد السفري إمسغاحُياط فةها  0223 همتوز/يولة 03رتال  من هةئ  الريات  مؤرا  يف  -
مجعة  الدول عقى  222تعديل القاعدة مقحرح عر   0223ه متوز/يولة 22بتاريخ اليت ُعِقد  العام   تهمرقس

 )املرفق اخلامس(.يف دورهتا الثانة  عشرة ةراف األ
 

 فايق التقدير.بقبول ، ةسعاديا صااب  ال، وتفضقي
 [ الريةس تونغ ]توقةع        

 

                                                                                                                                       
  2013املررع/PRES/331 
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 (ألف) انيالث المرفق
 الفريق الدراسي المعني بالحوكمة

 المجموعة األولى: تسريع اإلجراءات الجنائية
 فادةتبالدروس المس الفريق العامل المعني

)الشهادة المسجلة اإلثبات قواعد و اإلجرائية قواعد المن  86لتعديل القاعدة مقترح توصية بشأن 
 (سلفا

 

 موجز تنفيذي
القاعدة تتضمن . و 68تعديال لققاعدة )"فريق الدروس املستفادة"( يقحرح الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة 

القاعدة )الشاهد يف اال عدم مثول  األوىل تقفامسجق  شهادة تقدمي جيوز فةهما االتن بصةغتها احلالة   68
فةها جيوز ثالث ااال  إضافة  عقى قحرح التعديل املوياص )ب((. 68القاعدة ) همثول يف االوالثانة   )أ(( 68

 :الشاهد. واحلاال  الثالث هيعدم مثول  يف اال تقفامسجق  شهادة تقدمي 
 تقوكهو  غري أفعال املتهمار آ أمرإثبا  إىل  تاكىالشهادة املسجق  تقفا  إذا كانت . 
 أو تويف  أنه فحر  يُ جيب أن شخص تويف الاقا، أو شهادة ا قفتالشهادة املسجق   إذا كانت ،

 .ببذل عااي  معقول  تذلةقها، بسبب عقبا  ال ميمن فه ً اشمبالشهادة  تعذَّر إدالؤه
 ل.تدا  ل تعر شخص  شهادةتقفا شهادة املسجق  ال إذا كانت 

القاعدة  سِّداألدل . وجت عر إررااا  احملمم  انجااية  الدولة  وتبسةط  إىل تقصري أمدالتعديل املقحرح يرمى هبذا و 
حملمم  انجااية  اُتربَّق يف  ثالث قواعد إىلوتستاد  يف احملاكم انجااية  الدولة املعمول هبا الفرعة  انجديدة املمارت  

نه إف، من الاااة  الرمسة  تعديال واادا 68لققاعدة  قئن كان التعديل املقحرحفوعقةه  .ةوغوتالفةا السابق الدولة  ل
بالتشاور مع أصكاب  هذ التعديل عدَّ أُ قد و يقدم يف الواقع اقحرااا متمامال يتضمن ثالث  تعديال  خمتقف . 

االتتشاري  املعاة  بالاصوص  القجا ُ اعتمد  . وبوره ااص، الاراق واتع واظي بتأيةداملصقك  الريةسةن 
  .ذلك مع الفريق العامل املعين باحلوكمإثر  قشو ن، و نصَّ التعديل القانونة 
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 مقدمة -أوال  

 الحالي حكمال -ألف 
 :يلاالت اجملرىاحلمم احلايل وجيري ، 68لققاعدة الدروس املستفادة تعديال فريق يقحرح  -2

، جيوز لقدايرة االبتداية  أن تسمح، وفقا 56يف اال  عدم اختاذ الدايرة التمهةدي  تدابري مبورب املادة 
، بتقدمي شهادة شاهد مسجق  تقفا بالوتايط املرية  أو السمعة  أو تقدمي 69من املادة  0لقفقرة 

 :احملاضر املمتوب  أو غريها من األدل  املوثق  لتقك الشهادة، شرير 
ن يمون كال املدعي العام والدفاع قد أتةكت له فرص  اتتجواب الشاهد االل أ )أ( 

مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق  تقفا أمام الدايرة تسجةل الشهادة، يف اال  عدم 
 االبتداية ؛ 

عدم اعحرا  الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق  تقفا عقى تقدمي هذه أو  )ب( 
الشهادة، يف اال  مثول هذا الشاهد أمام الدايرة االبتداية ، وإتاا  الفرص  لقمدعي العام والدفاع 

 الشاهد أثااا اجإررااا .ودايرة احملمم ، التتجواب 
وضع مأن هذا التفسري لةس بالضرورة من رغم عقى ال)قضاا هذه احملمم  يف  68القاعدة  ر وُفسِّ  -0

 تقفا  بمتو املإفادا  الشاهد عقى و املرية  أو السمعة  أو احملاضر املمتوب  التسجةال  تسري عقى ( بأهنا إمجاع
  (1).أيضا

 التعديل المقترحسياق   -باء 
الدروس فريق يرى و  يف إررااا  احملمم  إىل الةوم. كثريااحلالة   بصةغتها  68القاعدة ُتربَّق مل  -3
يف ااال  معةَّا   ربتقديري  أكصالاة  رة االبتداية  ملاح الداي 68ققاعدة ل تعديل  اعتماد  ه ميمنأن دةفاتسامل
بصةغتها  68 ةالقاعد تاص. و يت ميمن التعويل عقةهاالسجق  تقفا املشهادا  الاحملاضر املمتوب  أو  بولقل

 68القاعدة )الشاهد مثول عدم اال يف  األوىل االتن جيوز فةهما تقدمي شهادة مسجق  تقفااحلالة  عقى 
جيوز إضافة  التعديل املقحرح ثالث ااال  ويتضمن )ب((.  68القاعدة )الشاهد اال مثول  يف الثانة و  )أ((

قواعد ثالث إىل هذه القواعد الفرعة  وتستاد . عدم مثول الشاهد االفةها تقدمي الشهادة املسجق  تقفا يف 
ا ممرر  90و اممرر  90 القاعدة وهي ةوغوتالفةا السابق احملمم  انجااية  الدولة  لاملعمول هبا يف د قواعالمن 
ااية  كمم  انجمنا هلذه القواعد الثالث لقاملرفق األول ردوال مقار ويتضمن  (2).ابعار  اممرر  90و اثالث

 .68ا من أامام يف التعديل املقحرح لققاعدة هابققةوغوتالفةا السابق  وما يل
من هذا القبةل، يف صةاغ  أامام   ااص  ةمهالسابق  أيوغوتالفةا يف حممم  ولقممارت  املعمول هبا  -2

مم  حمل  اظامةعقى الرغم من أن الصموك الف (3)أيضا جترب  قّةم .متثل األارى احملاكم اخلاص   كانتولئن  

                                                                                                                                       
(1)

-ICC-01/04 الوثةق  ،0229ير كانون الثاين/ياا  25، مسجقتن تقفا ني  شاهد   يتقبول إفادةقب املدعي العام شأن بقرار  

01/06-1603. 
(2)

)ب( احلالة  من قواعد  68القاعدة  بعةداليت تشبه إىل اد ، انةثا اممرر  90تتضمن قواعد حممم  يوغوتالفةا أيضا القاعدة  
من القاعدة يف نراقها أوتع ققةال السابق  حممم  يوغوتالفةا ا من قواعد نةثا اممرر  90. والقاعدة انجااية  الدولة  احملمم 

 90تشحرط القاعدة ال قفا، بةاما )ب( تترقب أال يعحر  الشاهد عقى قبول الشهادة املسجق  ت68)ب( احلالة . فالقاعدة 68
 .تتجواباللو اضع لوما تةقوله إبان  دقةق  ه أقوالتبنِّ السابق  بأن اجإفادة اجإقرار ( من الشاهد توى ‘3’))أ(ا نةثا اممرر 

(3)
 صالاة )اليت متاح الدايرة االبتداية   برواندااخلاص  الدول  انجااية   احملمم من قواعد  اممرر  90 القاعدة انظر بوره ااص 
حملمم  امن قواعد  ثالثا اممرر  90و اممرر  90 ة(؛ والقاعدوتقوكه غري أفعال املتهمآار  رمأإثبا   تاكى إىل ل إفادة شاهدقبو 



ICC-ASP/12/37/Add.1 

24 31A1-A-221013 

ط أقل صرام  و قبول إفادا  تابق  بشر جتةز هنا اعتمد  قواعد فإالشفاهة   أمبدالاص عقى  نضمتتيوغوتالفةا 
عاد إرراا تعديال  اتتاادا إىل مبمان األمهة   منفومع ذلك احلالة . بصةغتها  68القاعدة  شروطمن بمثري 
  اليت حنن الويف احل.  احملمم  انجااية  الدولة ها وبنبةا االاتالف مراعاة أورهحممم  يوغوتالفةا السابق   قواعد

مما تقوم عقى الوراهة  أكثر  مو قيقانوين الالفةا حممم  يوغوتكون نظام ، من ره ،  راعيجيب أن ن بصددها
لقتربةق يف  صقحال تقد حممم  يوغوتالفةا يف املعمول هبا قواعد الأن هذا يعين و انجااية  الدولة .   احملممعقةه 

اليت صةغ  قد تمون الولة . ومن ره  أارى الاظام القانوين لقمكمم  انجااية  الديف إةار كل احلاال  
 (4)ظام األتاتي.من الا (0)69املادة من اااا  التتثل ثر قبوالأكالشفاهة   ملبدأحممم  يوغوتالفةا اعتمدهتا 

 حممم  يوغوتالفةايف ا بعار ممررا  90ا وثالثممررا  90ممررا و 90واعد قالمن روانب  وعقةه فقد اعُتِمد 
ةار القانوين لقمكمم  انجااية  الدولة . اجإعد تمةةفها وتعديل صةاغتها لتااتب بيف التعديل املقحرح السابق  
قواعد ن أ ان قضاهتا يف صاغهاالسابق  وتالفةا وغقواعد حممم  ي أناملستفادة أيضا فريق الدروس ويالاظ 

 عاد الاظر يف تقدمي اقحراحيقتضي ذلك من احملمم ، . و باألتاسالدول  اغتهاصاحملمم  انجااية  الدولة  
الاص األصقي لمل الذي يقوم عقةه  قاملاردرات  تتمثل يف ة إضافة  ارو  تتخذأن  ،تعديال  ممما  لققواعد

 قاعدة.
 56إررااا  مبقتضى املادة مل تتخذ ي  دالدايرة التمهةإذا كانت احلالة  بصةغتها  68القاعدة تسري  -5

وترتي تاتي. من الاظام األ (0)69دة باملا حرانتفسَّر هذه القاعدة باالقوجيب أن  (5)من الاظام األتاتي.
اتتثاااا  إىل ةز لماها جت"، لشاهد يف احملاكم  بشهادته شخصةايديل ا"ن أتقضي بقاعدة عام   (0)69املادة 
ذي الشفاهة  ال ن مبدأفإ مثّ أو يف القواعد. ومن  (6)من الاظام األتاتي 68املادة يف  عقةه وصاصاملاحلد 

إممان إرراا اتتثااا من هذا املبدأ. والاظر يف فهي  68أما القاعدة هو مبدأ عام  (0)69املادة  همرتت
 ا تتثااااالالاظر يف  هو إرراا يقوم إىل اد بعةد عقىالشهادة املسجق  تقفا تتعقق بقبول لقواعد  تعديال 

 .املمما  ارىاأل
اليت أررهتا احملاكما  األوىل وترية  عيسر تيف فعال  مسامه    ها احلالةبصةغت 68القاعدة تسهم مل  -6
د اهشالعدم مثول  ة مسجق  تقفا يف االادالواةد لتقدمي شهسبةل الهي االةا )أ( 68قاعدة وال .حملمم ا
يف أثااا  ،لقررف اآلارفرص  ال مترقب إتاا اتتةفاا  وصصاخلوره عقى ب يصعم . و ار صبال هاشروةتتسم و 

                                                                                                                                               

أو  همتأفعال املإثبا   ياكى إىلكان الدلةل ال إذا  أو احملضر املمتوب  اجإفادة  ةريقعن  تتااول قبول الدلةل اخلاص  بسريالةون )اليت
عن قبول الدلةل  بقباان )القتن تتااوالن  لقمكمم  اخلاص 258و 255(؛ والقاعدتن بشهادتهالشاهد تعذَّر إدالا ، أو إذا تقوكه
(؛ بشهادتهالشاهد تعذَّر إدالا ، أو إذا هتقوكأو  إثبا  أفعال املتهم ياكى إىلكان الدلةل ال اجإفادة أو احملضر املمتوبن، إذا  ةريق 

يف  لسجَّ تااص  إفادة  ةريقعن اتفاظ بالدلةل باال برواندااخلاص  الدولة  احملمم  انجااية  من قواعد  اممرر  90 وتسمح القاعدة
، من بن أمور الدايرة االبتداية  تقتاعاالشهادة الشفهة  إذا عوضا عن قبول إفادة ااص  وجيوز . مافرد ااص  يعقدها قا رقس  
اجإدالا عققة  البدنة  أو ال تهبسبب االيتعذَّر عقةه ببذل عااي  معقول ، أو اقتفاا أثره  يعد باجإممان ملبأن الشاهد تويف أو  أارى،

 .بةهحر لتهديدا  أو تعرضه لبسبب  تهشهاد، أو أنه يف ظروف اتتثااية  ال يرغب يف اجإدالا به ً فاشم تهشهادب
(4)

)"جيوز لدايرة أن تتققى دلةال من شاهد اليت تاص عقى أنه )و( من قواعد حممم  يوغوتالفةا السابق  89قاعدة قارن مثال ال 
يديل الشاهد يف )"اليت تاص عقى أن ( من الاظام األتاتي 0)69"( باملادة كتاب ً ه  أو، اةثما تسمح به مصاحل العدال ،  فاشم

أو يف القواعد اجإرراية  وقواعد  68املادة  التدابري املاصوص عقةها يف هالقدر الذي تتةكاحملاكم  بشهادته شخصةا، إال ب
هذا  صةاغ  مقحرحيف السابق  حممم  يوغوتالفةا  ن جترب مالفايدة انجّم  اليت ميمن أن ُتستم د من رغم عقى ال"(. و اجإثبا .
 .املدَّعن عقةهاتتجواب الشهود يف املتهم  اقمن اتتثاااا   تاجم عن الاص عقىاليت التاازع  مراعاة أورهيابغي  ، فإنهالتعديل

(5)
ألاذ  اكم احملتوفر الاقا ألغرا  تقد ال  فريدة فرص  يتةح تكقةقالفةها املدعي العام أن رى احلاال  اليت ي 56املادة  شملت 

هذه احلاال  جيوز لقدايرة االبتداية  أن تتخذ اجإررااا  . ويف )أو لفكص األدل  أو مجعها أو ااتبارها(من شاهد  أقوالشهادة أو 
وتاظم بتسجةل اجإررااا . اجإيعاز إصدار توصةا  أو أوامر تتعقق باجإرراا أو  هاةفلة  اجإررااا  ونزاهتها، مبا الالزم  لضمان فعا

 .إيالؤه إياهاالوزن الوارب  الدايرة االبتداية  حتددبةاما اكم  احملمقبولة  هذه األدل  يف  69املادة 
(6)

 مجين عقةهمقل محاي ً  لقدايرةجتةز ( من الاظام األتاتي اليت 0)68املادة إىل  يه( 0)69يف املادة الواردة اجإشارة يبدو أن  
 ".بتقدمي األدل  بوتايل إلمحرونة  أو بوتايل ااص  أارى السماح، "متهملقأو ولقشهود 
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قق  السوابق القضاية  اليت تتعقق بتربةق امم و . يتعذَّر مثولهصار الذي تتجواب الشاهد ال ،تسجةل الشهادة 
مرتن إال  (أ)68إىل القاعدة باجاح  يُستا د. ومل (أ)68شروط القاعدة  اتتةفااصعوب  اعدة دلةل عقى هذه الق

أما  (7)ة.ادتعمهنا غري بأمن أن حُياج ظروف مي يفهذه القاعدة امم ق بِّ ةُ  عاديذيف تاريخ احملمم . واىت  فقط
 ا تاص عقىألهن احمدود كانأثرها عقى تسريع احملاكما    نري أغ (8).مم حملأمام ا تقبِّ ةُ فقد  ،)ب(68القاعدة 

الصعوبا  مما يزيد من ادة . و احملمم يف ا ضر ااسجق  تقفا املشهادة الالشاهد الذي قدم وروب أن يمون 
ى ربار الشاهد عقإتقر  لةست هلا ايرة لدا أن 68اعدة قالسجق  تقفا مبقتضى املشهادة الالماما  يف تقدمي 
جيوز لقمكمم  أن جترب شاهدا م ُثل أمامها عقى عقى أنه تاص  65القاعدة لئن كانت و  .املثول أمام احملمم 
. لإلدالا بالشهادة رصدار أوامر باحلضو إصالاة  ما ياص عقى  يف القواعد ةسنه لفإ، اجإدالا بشهادته

يد صعوب  إربار شاهد تز و  (9).لقدايرة بإصدار أوامر باحلضورالسابق  ةا قواعد حممم  يوغوتالف ةزجت، بلباملقا
مع  سجق  تقفااملشهادة التقدمي بفةما يتعقق   ةن  وفعالو مر أكثر   اااإرر احلار  إىل مام احملمم  عقى املثول أ

 .واقوق املتهم ازاه باد  المل لواربإيالا االعتبار ا

                                                                                                                                       
وص إىل قةقب لقخ يف إةار ،اجإفادا عن ةريق أاذ  تقفا تنمسجق تنشهادقبول بغة   وصصاخلوره عقى  اد إلةهااتتُ  (7)

ن شاهديالحرتةبا  الالزم  جإدالا األوىل البتداية  االدايرة اختذ  و أثااا حماكم  لوبانغا. أودع يف احملمم  إررااا   إتااة اتتعمال
أثااا    يفري ثيت أاالعحراضا  الأمر بشأن املعاون : انظر األمر 0222كانون األول/ديسمرب -يف تشرين الثاين/نوفمرب بإفادتةهما

كانون األول/ديسمرب  23 ،بإفادتةهما DRC-OTP-WWWW-0598و DRC-OTP-WWWW-0582 إدالا الشاهدين
ه تعذَّر غري أن يف مقر احملمم أدىل الشاهدان بإفادتةهما و  .3لصفك  ا ICC-01/04-01/06-2658-Conf الوثةق  ،0222

احملضر املؤرخ  : انظراهلماقو أالشاهدين بين ذإدالا هأشرف املستشار القانوين لقشعب  عقى ف تقك الفحرةاالنعقاد االل الدايرة  عقى
 02إىل 28الصفكا  ، ICC-01/04-01/06-T-333-Red2-ENG الوارد يف الوثةق  0222تشرين الثاين/نوفمرب  20يف 

رزا من األتاس اتتاد  الدايرة يف (. و 0222كانون األول/ديسمرب   8يف  وثةق  عقاة باعتبارها هذه الوثةق   أعةد تصاةف)
 عقى هذا اجإررااا اتفق نفرر ن الكو   وإىل )أ( من القواعد68إىل القاعدة  عقى هذا الاكو اجإفادا ألاذ القانوين الذي قدمته 

 ،ICC-01/04-01/06-T-333-Red2-ENG الوارد يف الوثةق  0222تشرين الثاين/نوفمرب  20احملضر املؤرخ يف  : انظرمسبقا
، انظر األمر املعاون أمر بشأن 0222كانون األول/ديسمرب   23يف  ندلةق باعتبارمهان ان اجإفادتاهات تقبِ قُ و  .29الصفك  

 DRC-OTP-WWWW-0598و DRC-OTP-WWWW-0582االعحراضا  اليت أثري  يف أثااا إدالا الشاهدين 

 .33و 22 نتقر فال،  ICC-01/04-01/06-2658-Conf ، الوثةق 0222كانون األول/ديسمرب   23بإفادتةهما، 
(8)

-ICC، الوثةق  0229كانون الثاين/يااير   25، تقفا تنمسجق شاهدي ن يتإفاد قبولةقب االدعاا املعاون قرار بشأن القرار  

، املرفق  هبا ومقاةع الفةديواملسجق  تقفا  P-02 لشاهداشهادة  قبولةقب االدعاا  بشأنالقرار  بيو وتص؛ 01/04-01/06-1603
السماح ةقب االدعاا قرار بشأن  اونع؛ القرار املICC-01/04-01/07-2289-Corr-Red ، الوثةق 0222آب/أغسرس  07

-ICC-01/04-01/07 الوثةق  ،0222أيقول/تبتمرب  3، إىل األدل ا قفت تناملسجق P-219و P-166 الشاهدين يتشهاد ضمب

كانون   25املؤرخ يف  أدل قبول االدعاا والدفاع  األول بشأن ةقيبلقرار ا نمماها معقوما  احملجوب    اسخال؛ 2362
؛ انظر 256إىل 230الفقرا   ،ICC-01/05-01/08-2012-Red الوثةق  ،0220شباط/فرباير  9، 0222األول/ديسمرب 
-CAR-OTPو CAR-OTP-WWWW-0032بتقدمي شهادا   ذناجإةقب االدعاا "قرار بشأن  املعاونأيضا القرار 

WWWW-0080 و CAR-OTP-WWWW-0108 الوثةق  ،0222أيقول/تبتمرب  26،  ةكتابيف صورة  سجق  تقفا امل 
ICC-01/05-01/08-886 ( من 68القاعدة  وربمب  دلأتقدمي لةقبا الدايرة  ت فةهفضر الذي )(.قواعدال)ب 

(9)
 مر باحلضور ]...["(.واأبتداية  إصدار ]...[ االدايرة قأو ل من قواعد حممم  يوغوتالفةا )"جيوز لقا  52انظر القاعدة  
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 تعديل المقترحال -جيم 

 68لقاعدة الواردين يف اممن احلالةن احل يف إممان تربةقيضا أ الاظرميمن  عقى الرغم من أنه -7
سجق  تقفا ملقبول الشهادة ا مبا جيةز 68تعديل القاعدة يقحرح ة دافاملستفريق الدروس  جنوعا، فإنأكثر  تربةقا

 :إضافة  يف ثالث ااال 
  تقوكهأو  غري أفعال املتهم ارآر مأالشهادة املسجق  تقفا إىل إثبا   تاكىأن . 
  أنه فحر  يُ جيب أن شخص تويف الاقا، أو  شهادةا قفتالشهادة املسجق   تمونأن  

ها ببذل عااي  ذلةق، بسبب عقبا  ال ميمن ته ً فشامبالشهادة  إدالؤه تعذَّر ، أوتويف
 .معقول 

   ل.لتدا   تعرَّ شخص شهادة لشهادة املسجق  تقفا ا كانتأن 
 ثالث أدناه.قسم الليف اكامال  68ح تعديل القاعدة قحر منص يرد و 
هذا  دسوجيوتبسةط عر  األدل . إررااا  احملمم  انجااية  الدولة   أمد ريصتق إىلالتعديل  ويرمي -8

عقى و بالتشاور مع أصكاب املصقك  الريةسةن.  دَّ عِ أُ يف احملاكم انجااية  الدولة ، و املعمول هبا التعديل املمارت  
مث التعديل  نص ("القجا  االتتشاري ")قانونة  ال القجا  االتتشاري  املعاة  بالاصوص  اعتمد وصصاخله ور
 (.املعين باحلوكم  )"الفريق الدراتي" راتيبعد ذلك مع الفريق الد قشو ن

 سائل الم  –ثانيا 

 تمسِّ قُ  عقى القار قتةسري ل. و 68لقاعدة اإرراؤه عقى ل املقحرح قتعديلا شراهذا القسم  تضمني -9
 ح التعديل.قحر ميف فرعة   ةاعدقكل ماها  قابلياملااقش  إىل أقسام فرعة  

 (0)86القاعدة   – ألف

وجيري نص . الرفةف  من التعديال عدد ب ايلاحل 68فاحت  القاعدة نص  (2)68بع القاعدة تت -22
 :يلاالت اجملرى( 2)68القاعدة 

، جيوز لقدايرة االبتداية  أن 56يف اال  عدم اختاذ الدايرة التمهةدي  تدابري مبورب املادة  -2
بتقدمي شهادة شاهد مسجق  تقفا  (10)نفرر وبعد مساع ال، 69ادة من امل 2و 0تن تسمح، وفقا لقفقر 

 بالوتايط املرية  أو السمعة  أو تقدمي احملاضر املمتوب  أو غريها من األدل  املوثق  لتقك الشهادة، شرير 
أو وأكثر من القواعد الفرعة  ة دعاقترقبا  متستوىف ها وأن مع ىفااتي وأ حبقوق املتهم ذلكال خيل ن أ
 .ة التال

اليت تسري  ازيه احملاكم  ال ضمانا  توضةحإىل  68تعديال  الاص األصقي لفاحت  القاعدة هتدف  -22
 مستقلحنو ُتربَّق عقى من القواعد الفرعة  قاعدة ن كل أح الاص املعدل ذلك يوضِّ إىل . وباجإضاف  عقى القاعدة

ر من ثكأو أفئ  ضمن ة املسجق  تقفا الشهادتادرج أن  ولئن كان من انجايزعن القواعد الفرعة  األارى. 
قواعد المن تقك  مترقبا  أي  اتتةفاا الدلةل عقى  أن يُقامنه يمفي إف ،القواعد الفرعة  يفالفئا  الواردة 

مراقب  يف ة  ايدبتقدايرة االل لب اغالالصالاة  عقى املعدل   (2)68القاعدة تشدِّد  ،قى وره اجإمجالعو  .الفرعة 
 .اجإررااا  ازاه بتتعقق مسايل  ما يُثار يف هذا الصدد مناملسجق  تقفا والبت فةهادة تقدمي الش

                                                                                                                                       
(10)
 ".نفرر "البدال من  لفظ "املشاركن" 0223 سآب/أغسر 2املؤرا  يف  ة األول تهتوصة يفاملستفادة الدروس فريق اتتعمل  
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بصةغتها  68القاعدة  شريتال بةاما هو أنه ا . أوهلأربع  تعديال  ريةسة عقى الاص األصقي  تقداأ -20 
واملادة . (2)69إىل املادة شارة إيف هذا السةاق ج در  تُ أيضا أن من املفةد  أن ؤير  ،(0)69إىل املادة    إالالةاحل

ماها يف اعتبارها مجق  أمور  آاذة  دلأ  أيصق  أو مقبولة   أن تفصل يفإىل أنه جيوز لقمكمم  تشري  (2)69
املاصف ةم أو بالتقةلقمتهم   لعادكم  حما إقام  ب إاالل قد يحرتب عقى هذه األدل وأي   دلالقةم  اجإثباتة  لأل

 ملادةهذه اامم شارة إىل اجإن أ اتتقر الرأي عقىو  .اجإرراية  وقواعد اجإثبا  ققواعدلوفقا  دو هلشهادة الش
ا . املقحر  لفرعة القواعد ا ورباألدل  مب تقدميلاملاصوص عقةها يف ضوا املترقبا  اجإرراية   تديداةمون ت

"بعد مساع إال  68القاعدة  مبوربصالاةاهتا ايرة االبتداية  ممارت  جيوز لقدال أنه يقضي بمترقب  فةضأثانةا، 
ح قحر يف امل ورد" الذي "املشاركنبدال من " نفرر ج لفظ "الدر أمااقشا  مع الفريق الدراتي وإثر ". نفرر ال

قبل تقدمي أي شهادة مسجق  تقفا إلةهما  عمت  سيُ أن فرص  ح ح املاقَّ قحر املمبورب لقررفن  تتاح عقةه. و يقصاأل
من الاظام  (3)68 باملادة العم مجين عقةهم لقنمثقن القانونةملااتتشارة يضا أوز جت. و ممذا احلهلوفقا 

الشخصة  بعر  آرايهم  ين عقةهم، اةثما تتأثر مصاحلهملقمجتسمح احملمم  "قى أن األتاتي اليت تاص ع
حنو ال ميس أو يتعار   ىوشواغقهم والاظر فةها يف أي مراق  من مراال اجإررااا  تراها احملمم  مااتب  وعق

إشارة صرحي  إىل أضةفت  ثالثا،و اكم  عادل  ونزيه ". حبقوق املتهم وال يتعار  معها ومع مقتضةا  إرراا حم
الشفاهة . مبدأ األتاتة  يف تةاق االتتثاااا  من الضمان  االنتباه صراا  إىل هذه  تورةهل اقوق املتهم

ع املرقوب  يف يمستويا  التفر  ل عددتققةل( 2)68القاعدة  يف منتاحلالة   68القاعدة فاحت  إدماج رابعا، تقرر و 
 .القواعد الفرعة  وباودها

فريق الدروس يالاظ . اجإشارة إلةهماجتدر أيضا ]اجإنمقةزي [ باملصرقكا   انتعققي مث  أمران -23
من  (0)69املادة احلالة  ويف نص  68يف فاحت  القاعدة  لمعاتتُ  تقدمي() "introductionأن لفظ "تفادة املس

" submit" يلفظ( من الاظام األتاتي تستعمالن 0)72( و3)69املادتن غري أن  (11)الاظام األتاتي.
يف مقحرح تعديل )تقدمي( " introductionلفظ " اجإبقاا عقىفريق ال. وقرر )ُقدِّم(" submitted" أو)يقدِّم( 
 "introductionأن لفظ "فريق ويدرك ال. األدل تقدمي فةها الدايرة نفسها تقبل احلاال  اليت  كل يف 68القاعدة 

،  دلأاد الررفن لألح التعديل إىل تقدمي قحر ميف ري شوكقما أ (12).عمومااألدل  قبول إىل هذا السةاق  يفيشري 
هذا . ثانةا، يفهم من عبارة "الشهادة املسجق  تقفا" يف ”submitted“أو  ”submission“ الفظ اتُتعِمل

. وهذا هو الرأي  ةباتمالد و هإفادا  الشو  احملاضر املمتوب و املرية  أو السمعة   ال ةسجتالسةاق أهنا تشمل ال
تفسريا جق  تقفا" "الشهادة املس أن تُفسَّرلزوم  غريقةد بمن امل اعترب أنو اآلن إىل قضاا احملمم  يف السايد 

سقرا  التأاذها أو  انفرر عقى اجإفادا  املمتوب  اليت يأاذها ال 68أن تسري القاعدة  لذا جيوزو . أضةق
 .من القواعد الفرعة أو أكثر  ةوااداتتةفاا مترقبا  قاعدة وةاة ، شرير  الدولة  أو ال

                                                                                                                                       
(11)

شفوي  أو مسجق  من الشاهد بواتر   جيوز لقمكمم  أيضا أن تسمح باجإدالا بإفادةإىل أنه " (0)69ملادة تشري ا 
املستادا  أو احملاضر املمتوب ، رهاا مبراعاة هذا الاظام األتاتي ووفقا  تماولورةا العر  املريي أو السمعي فضال عن تقدمي

 "اجإثبا . عدلققواعد اجإرراية  وقوا
، دولةام شاباس، احملمم  انجااية  الدولة : شرح لاظام روما األتاتي )شروح أوكسفورد لققانون الدويل، مربع  رامع  أوكسفور  (12)

 William A. Schabas, The International Criminal Court: A commentary on the) 822، الصفك  (0222
Rome Statute (Oxford Commentaries on International Law, OUP, 2010)  

  الدايرة االبتداية  األوىل يف ةريق  "تقدمي" األدل  عموما، مشريًة يف قرار بشأن صف  األدل  اليت تاظر فةها الدايرة التمهةدي ، نظر و
". انظر القرار التربةق الواريباألدنن والسداد ملقبولة  ا يدَّ يفي حب  إىل أن املسأل  الواةدة ذا  الشأن هي "ما إذا كان الدلةل املعين 

الدايرة التمهةدي  اليت أصدرهتا قرارا  الهةدي ، أمام الدايرة االبتداية  و الدايرة التم اتتمعت إلةهااألدل ، اليت  صف قرار بشأن  اوناملع
 .7الفقرة  ،ICC-01/04-01/06-1084 الوثةق  ،0227كانون األول/ديسمرب   23يف إررااا  احملاكم ، وةريق  تقدمي األدل ، 
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 (2)86القاعدة   – باء
يف ( من التعديل املقحرح احلاال  اليت جيوز فةها قبول الشهادة املسجق  تقفا 0)68القاعدة تتااول  -22
هذه القاعدة الفرعة   لأثااا اجإررااا  الالاق . وتشم يفأمام احملمم   هباالشاهد الذي أدىل عدم مثول  اال

(، فإن هذه احلاال  2)68 إلةه يف القاعدة ريشأفةها تقدمي هذه الشهادة. وكما أربع ااال  مافصق  جيوز 
حبةث أصبح األصقي )أ( 68القاعدة نص م سِّ قُ  . وانضةافة لةست  ااهترقبتمو  بعضعن بعضها  األربع مستقل
)د( ثالث ااال  إضافة   إىل ()ب(0)68 اعدو القتتضمن ()أ(. و 0)68القاعدة نت مو  (0)68فاحت  القاعدة 

 مقحرا .
يف اال  عدم " ووه )أ( احلالة 68من القاعدة  األولاملقرع  ( نصُ 0)68فاحت  القاعدة أُدِمج يف  -25

أربع ااال  مقحرا  اآلن مث  كان وملا  ". ة مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق  تقفا أمام الدايرة االبتداي
جيوز لقدايرة أن تسمح بتقدمي  مفاده أنهنص  فةضأفقد عدم مثول الشاهد،  جيوز فةها تقدمي األدل  يف اال

البت التقديري  يف اةتها بصال مبورب نص الفاحت الاظ أن الدايرة حتتفظ ة ". ويُ التمن احلاال  الكل  أدل  "يف  
 :يلااجملرى الت( 0)68فاحت  القاعدة ذا جتري عقى هو . سجق  تقفااملشهادة ال يف قبول

، عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق  تقفا أمام الدايرة االبتداية  يف اال -0)أ(
 :ة التمن احلاال  ال كل  يف   تقك تهشهاد أن جتةزققدايرة ف

  أ()(2)86القاعدة  -0

عقى تغةريا  ُتدا ل احلايل. ومل باصها )أ( 68()أ( الاصف الثاين من القاعدة 0)68القاعدة تتضمن  -26
 :تايلالاجملرى ()أ( 0)68القاعدة وجتري القاعدة. هذه  روهر

تسجةل  يف أثاااتتجواب الشاهد الاملدعي العام والدفاع من  ملتمون الفرص  قد أتةكت لن أ)أ( 
 أو ؛الشهادة

  (ب)(2)86القاعدة  -2

عدم  يف االالشهادة املسجق  تقفا ()ب( اال  رديدة جيوز فةها تقدمي 0)68تضةف القاعدة  -27
 (13)".تقوكهأو  غري أفعال املتهمار آ رمأالشهادة املسجق  تقفا إىل إثبا   تاكى" عادما هي مثول الشاهد

  :يلالتا اجملرى 68)ب( من القاعدة 0الفقرة وجتري 
هذه . ويف تقوكهأو  املتهمأفعال غري ار آ أمرإىل إثبا   املسجق  تقفاالشهادة تاكى أن )ب( 
 :احلال

القاعدة الفرعة   مبوربتقدمي شهادة مسجق  تقفا جيوز ما إذا كان فة عاد البت -  ’2‘
 :الشهادةهذه ما إذا كانت  ماهاأمور  يف )ب(، تاظر الدايرة

 ؛روهرياالف  موضعتتعقق مبسايل لةست   -
 ا شهادب تةدلونشهود آارون أو  إذ أدىل، ديتأيةأو  ايفةضان ةابعذا    -

 وقايع مماثق ؛ عنشفهة  
 ؛تةاقة تتعقق مبعقوما   -
 (14)؛ادم  أفضلتقدميها خيدم مصاحل العدال   جتعلةبةع   من -

                                                                                                                                       
 .السابق  يف حممم  يوغوتالفةا اممرر  90القاعدة هذا الباد يقابل  (13)
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 .إممان التعويل عقةهاعقى  ؤشرا املما يمفي من  نمضتت - 
لقاعدة الفرعة  )ب( إال إذا  ا تادرج ضمنال جيوز تقدمي الشهادة املسجق  تقفا اليت  ’0‘

 ادعقى  صكةحو  صادق تهشهادن و مبأن مض اهدالشبه  يديل عالنإب  رفقمكانت 
يف  أن يُقدَّموجيب  معقوما  رديدةأي  عالناجإضمن تي أنجيوز ال . و اعتقادهو  هعقم

 الشهادة املسجق  تقفا. ميدقموعد تمن  معقول موعد قريب إىل اد
املعاة  دول  ال نانو املعاة  أو قالدايرة  هولختشخص  عالناجإجيب أن يشهد عقى  ’3‘

عالن اجإ. وجيب عقى الشخص الذي يشهد عقى عالناجإهذا عقى  ةشهادال وإرراااهتا
 :صدرهوممانه، وأن الشخص الذي ي إصدارهتاريخ كتابً   ؤكديأن 
 الشهادة املسجق  تقفا؛ ب الذي يديلهو الشخص  -
 .له سوِّغال متأثري ودون  ةوعا قدِّم اجإعالنؤكد أنه ييو  -
 هعقم اد عقىوصكةح  صادق ن الشهادة املسجق  تقفاو مبأن مض قر  وي -

 ؛اعتقادهو 
فقد  صادقغري  املسجق  تقفا تهشهادن و ممضأن  تبنَّ بأنه إذا  اعقماةط أُ وأنه  -

 شهادة الزور.جإداليه ب عادها يُقاضى
أمر إىل إثبا   اكىا اليت تسجق  تقفامل تهدشهاتقدمي ، يف اال عدم مثول الشاهد، ااالة ال جيوز -28

تسجةل أثااا يف  هاتتجوابفرص   دعي العام والدفاعإال إذا أتةكت لمل من امل هتقوكو  تهمامل الغري أفعآار 
تقدمي فئ  حمدودة من األدل  إرازة ب اجإررااا تسريع إىل يف املقام األول ا احلمم ذإضاف  هدف هت. و الشهادة

عدم  قبول هذه الشهادة يف االإرازة ومن شأن تفر الشاهد لقمثول أمام احملمم . ترتةب دون احلار  إىل 
فةما إضافة  مباافع  أن يعودررااا  و اجإوترية سرّع يأن  ،اجإرراية  دابريتبعض الاتتةفاا شرير   ،مثول الشاهد

أو  با  أفعال املتهمثإىل إ اكىلشهادة اليت ال تا عقىالفرعة   ةاعدالقهذه تربةق يقتصر و  .ملةزانة ايتعقق ب
 (15).تقوكه

تقدمي البت يف إرازة  التقديري  يفبصالاةتها حتتفظ الدايرة ن املستفادة عقى أ دروسيشدد فريق الو  -29
وز جيلذلك . و احملاكم عدال  ضمانا  م ااحرا ضرورةو  اقوق املتهم مراعةً  يف ذلكمم هذا احلمبورب دل  األ

احلال  هذه التتجواب املضاد. ويف مي خيضع للمام احملمم  أالشاهد ل ن ميثُ أ األنسبمن قرر أن لقدايرة أن ت
تقرر ن أعوضا عن ذلك جيوز لقمكمم  و  .(3)68ام القاعدة أامعقى شهادة الشاهد املسجق  تقفا تسري 

 .ه ً فاشمبأكمقها شهادته بأن مصاحل العدال  تقتضي أن يديل الشاهد 
القسم ويتضمن عة . ر فاحت  وثالث  أقسام فعقى  (ب()0)68دة لقاعاتشتمل فةما تبق،   رِ عُ ما كو  -02

 يُرف قن أب يقضيفةتضمن مترقبا ( ‘0’)القسم الفرعي أما . فةها لاظرااليت يتعن العوامل بيم  اق( ‘2)’الفرعي 
يشهد عقى أن وروب ( عقى ‘3’). وياص القسم الفرعي ه الشاهدصدر ي عالنإالشهادة املسجق  تقفا ب

 ذلك.شخص خمول  عالناجإ

                                                                                                                                               
(14)

شفاهً  ميف تقدميها عبارة "ال تمون هلا آب/أغسرس  2املؤرا  يف يف توصةته األولة  الدروس املستفادة فريق اتتعمل  
 ".ادم  لأفضتقدميها خيدم مصاحل العدال   جتعلةبةع   منعبارة "  من" بدالغالب  عام   مصقك   

(15)
()د( 0)68و (ج()0)68 تنالقاعدعاه يف  ماهي تقوكهأو  إىل إثبا  أفعال املتهم اكىتتقدمي الشهادة املسجق  تقفا اليت  

مبقتضى القاعدتن  هتقوكو  دعوة شاهد لإلدالا بشهادة تتعقق بأفعال املتهمجيوز  ال أنههي التمةةز هذا عق  و حمظورا.  مع أنه لةس
املتعذر عقةهم اجإدالا بشهادهتم والشهود الذين عقى الشهود  انتسري تنالفرعة تناعدالق هاتنن أل()د(، 0)68()ج( و0)68

  مقر احملمم .احلضور إىل ()ب( إىل 0)68القاعدة  تسري عقةهدعوة شاهد  جتوزاملقابل، ب. هةبلقحر يتعرضون 
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الشهادة املسجق  تقفا اليت تسري عقى أن القاعدة الفرعة  واضكا  (ب()0)68فاحت  القاعدة عل جت -02
 أفعال املتهمعقى  (ب()0)68القاعدة وتاربق ". هتقوكأو  غري أفعال املتهمار آ رمأإىل إثبا   اكىت"
قبل اعتماد التهم من الاظام األتاتي اليت تتااول  62قمادة ل اوفق عقى حنو ما اعُتِمد يف التهم هتقوكو 

 ةتقابل هذه القاعداليت السابق  تالفةا حممم  يوغو  من قواعد اممرر  90لقاعدة انص  يتضمنو  احملاكم .
أن نظرا إىل  ، اجإضافة رةابعال هإدراج هذ. وقد تقرر عدم "االهتاماليك  يف ب إلةه اس  كما يُ ": عبارةالفرعة  
قاعدة الأن   يامففةه الواضح مبا من ال أنإىل و  يف الوثايق القانونة  لقمكمم ذكره  در ال ي "االهتاماليك  "مفهوم 

 من الاظام األتاتي. 62املعتمدة وفقا لقمادة أارى غري التهم هتم عقى أي  سري( ال تب()0)68
ة ر الداياد جإرش تعوضِ و رامع   تلةس (‘2’()ب()0)68القاعدة يف املشار إلةها مل قايم  العواو  -00

تقدمي  ؤيدتعوامل القايم  وتشمل ()ب(. 0)68 القاعدةمبورب  التقديري صالاةتها االبتداية  يف ممارت  
قضايا ال ملا كانت  و دايمحممم  احملمم  انجااية  الدولة  كانت ا  مل. و اعهمتعوامل و  الشهادة املسجق  تقفا

تتسم فقد تقرر اعتماد قايم   ،سايلاملوقايع و واتع  من الةايف  تثري ت مستقبالعر  عقةها تُ تاليت اال  احلو 
ق عدم إدراج عامل يتعقمااقشا  مع الفريق الدراتي إثر تقرر ص و صاخلوره عقى و  (16) .ةممو عبالو  زاجيباجإ

 90يف القاعدة ذكره  ردي لمعا"، وهو  ً فهاشمالدلةل املعين  ميقدتيف غالب  مصقك  عام  "مبا إذا كانت هااك 
 "املصقك  العام "أشري بوره ااص إىل أن فمرة . و السابق  حممم  يوغوتالفةامن قواعد ( ‘0’) (ألف) اممرر 
عامل يتعقق مبا إذا كانت الشهادة  فةضأذلك، وعوضا عن يف القواعد.  الو ي يف الاظام األتات د الر ال ت

 يف القاعدةأدرج عامل مماثل ومث  ".  ادمأفضل مصاحل العدال  ختدم "املسجق  تقفا من ةبةع  
تتضمن لشهادة املسجق  تقفا اةما إذا كانت الاظر ف يقتضيوالعامل اخلامس الذي  .( املقحرا ‘2’()()د0)68

يف حملمم  االيت يتمتع هبا قضاة ري  التقديبالصالاة   خيل" ال إممان التعويل عقةهاعقى  ؤشرا ما يمفي من امل"
العوامل الواردة الدايرة تروِّر من الاظام األتاتي. ويتوقع أن  (2)69دل  وفقا لقمادة حتديد القةم  اجإثباتة  لأل

 (17)الصةاغ . ملقتضةا  ا رةش  بالقاعدة الفرعة  قت هواتتُ ها. ضايق من االل (‘2’()()ب0)68يف القاعدة 
شهادة املسجق  تقفا وفقا لققاعدة تقدمي ال قحرنيأن ب (‘0’()()ب0)68 القاعدةتقضي  -03
 هعقم ادعقى  وصكةح صادقن الشهادة و مبأن مضيفةد فةه الشاهد يقدمه  عالنبإ ()ب(0)68

وال يسري عقى القواعد الفرعة  األارى ()ب( 0)68 القاعدةيف إال ذا الشرط الرمسي ه در يال و  (18)واعتقاده.
عقى احلاال  اليت مل  تسري()ب( 0)68 القاعدة أن ماأوهل. مردها إىل أمرين صارمال الشرطهذا عق  و  .املقحرا 

يف اتتجواب الشاهد   فرصولقدفاع العام لقمدعي تح تُ  ملإذا ، أي ()أ(0)68 مترقبا  القاعدةفةها  ستوفتُ 
 .()أ(0)68 مي األدل  مباشرة مبقتضى القاعدةممن تقدألاتتوفةت هذه الشروط  أنلو و  .الشهادة تسجةلأثااا 

لمن الدايرة أمام املثول فةها الشاهد يمون بإممان عقى احلاال  اليت تسري  ()ب(0)68أن القاعدة  اهمثانةو 

                                                                                                                                       
(16)

 90يف القاعدة والعوامل املعارض  له تقدمي أدل  املؤيدة لعن قايم  العوامل اليت أدررت وفقا هلذا الاهج ختتقف قايم  العوامل  
احملددة  تعامل مع املسايللقاصةصا ( يف حممم  يوغوتالفةا السابق . واُعترب أن هذه العوامل ُوضعت ‘0’(و)‘2’())ألف اممرر 

 .دايم   ممحممالام  الاتةارا  أكثر   عامذا  ةبةع    قايم بةاما تُعد  ، املذكورةمم  احمل هااليت تواره
(17)

ن أغري . التتهالل فئ  من الفقرا  الفرعة  شرةا ال اتتعمالتارخيه اىت  يمااظاجإةار ال يف آارامم أي   يقتضمل 
 .بمثري اوضواأكثر  جتعقهاحلمم يف هذا  دررا  التفريع أارى من درر  إضاف 
(18)
 .السابق  يف حممم  يوغوتالفةا اممرر  90القاعدة  يف أيضا هذا الشرط در ي 
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اتتدعاا ايرة دذا قرر  النه إيُذكَّر بأوأاريا  (19)الشاهد. عدم اتتدعاامن األفضل  نيرى أاملعين الررف  
 (20).اةائذ تسري (3)68 ن القاعدةإفالقابل مثال لةستجوبه الررف الشاهد 

 من معقول موعد قريب إىل اديف  (‘0’()()ب0)68 يف القاعدة املشار إلةه عالنإصدار اجإجيب  -02
بالشهادة  ال املرفق عالنباجإإال  اجإضايفاملترقب يتعقق هذا ال و  (21)سجق  تقفا.الشهادة امل موعد تقدمي

العهد ضمان  اديث  تزويد الدايرة االبتداية  بلاملرفق  عالنعقى اجإالزمين القةد ج در أقد . و نفسهااملسجق  تقفا 
حمدد زمين  ةدقض وضع فِ رُ اليت أدىل هبا يف شهادته املسجق  تقفا. و  قوالاألزال متمسما ببأن الشاهد ال ينسبةا 

 كانإذا  ما ر يتقر يف االبتداية  لقدايرة املرون   جإتاا  بعض "معقول موعد قريب إىل اديف " وأوثر الاص عقى
 .اكافةاملرفق   عالناجإ

التكقق من جيب  وأنه د عقةهشه  جيب أن يُ املرفق  عالناجإ عقى أن (‘3’()()ب0)68 تاص القاعدة -05
. اوإرراااهتالدول  املعاة   نانو قمع مبا يتفق   أو ايرة املعاةمن الدخمولن لشهود ايمون وجيب أن  (22).معةا أمور 

عقى   ر عتُ  ـّاتمون فةها القضة  ملاال  اليت احلالتعامل مع إىل   إدراج السقرا  الوةاة  كهةئا  مراصِّ يرمي و 
عقى  68مبورب القاعدة الصادر  عالناجإاملصادق  عقى  ختويل قتضيقورستة  تالشواغل الأو إذا كانت الدايرة 

فإهنا حتتفظ  ،وةاة السقرا  لدى البإرراا التصديق املعتمد الدايرة تقتاع  ملإذا أنه ومن املعقوم . وره السرع 
ها ميتقدأو رفض وزنا أقل ()ب( 0)68مبقتضى القاعدة املقدَّم  لشهادة ايف إيالا التقديري  بصالاةتها 

 .هامقكبأ
من قواعد ( ةم)ر اممرر  90ج امما مماثال لققاعدة دِر إىل أنه مل يُ املستفادة يشري فريق الدروس  -06

قبول الشهادة املسجق  البت يف التمهةدي  يف  ةقداير لالغالب  سقر  الأن ورأى  (23)،السابق  حممم  يوغوتالفةا
فةها الدايرة عدم ممارت   راليت تقر احلاال  ويف  .يف االقحراح احلايل (2)68القاعدة  يفبوضوح  حمدَّدةتقفا 

أن ميثل قشاهد لجيوز  ،الشاهد غةابيف  شهادةال جإرازة (ب()0)68ديري  مبقتضى القاعدة التقصالاةتها 
اار  إىل قاعدة فرعة   مث مل تمن  عقةهو ، (3)68التتجواب املضاد وفقا لققاعدة ةخضع لأمام احملمم  ل

 .األمر لتوضةحإضافة  
 
 

                                                                                                                                       
(19)

 أو اجإدالا بشهادته الشاهد عقى فةها تعذرياحلاال  اليت  ()د( عقى0)68و()ج( 0) 68تسري القاعدتان  املقابل،ب 
 ةهمامامأن  نظرا إىل  الشممأن يثري  تنالفرعة تناعدالق اتنه يف إقرارتقدمي ومن شأن اشحراط . بةهلقحر فةها تعر  ي

اليت ضافة  اجإ ونظرا لقعقبا . لقمكاكم العادي التكضري  يف تةاق معقولعقى حنو ا هب التابؤ ال ميمن ظروفعقى يسريان 
 رمسي عالنتقدمي إ امترقب  أيضا أن يفر  من غري املعقول  ()د(، اُعترب أن0)68()ج( و0)68القاعدتن  وربمب تعحر  املثول

 (.‘3’(و)‘0’()()ب0)68دة رد يف القاعيما حنو ، عقى عالناجإشهادة شخص عقى تقدمي و 
(20)

تقفا  شهادة املسجق الاملفروض  عقى  الشمقة  ترقبا امل نفس (3)68قاعدة التقفا مبقتضى  شهادة املسجق لن يمون لق 
 عقىن التعويل إمما عقى الوقوف()ب( 0)68مترقبا  القاعدة كان الغر  من ا  مل()ب(، لمن 0)68مبقتضى القاعدة 

 .ن ذلكمأمكقما  ()ب(0)68القاعدة عقى حنو يقتزم بتقفا  شهادة املسجق أاذ ال الررفن مصقك  من، فالشهادة
(21)
 .السابق  يوغوتالفةا حممم من قواعد  اممرر  90القاعدة  يف الزمين قةدال هذا در مل ي 
(22)
 آارمل يقتض أي امم . و شرةا ال باتتعمال ، املقحرا( ‘2’()()ب0()68) القاعدة شأنه يف ذلك شأن ،بادهذا ال صةغ 

 دررا  أارى من درر  إضاف . غري أن التتهالل فقرة من الفقرا  الفرعة شرةا  ال اتتعمال اىت تارخيه يمااظاجإةار ال يف
 .بمثري اوضواأكثر  جتعقه عيفر تال

(23)
مساع  بعد ،حملمم ايف  ة لدايرة االبتدايا تقرر نعقى أالسابق  يوغوتالفةا  حممم  دمن قواع)ج( اممرر  90تاص القاعدة  

 ثانةا اممرر  90قاعدة ال أامامتسري  قرر  ذلك، إذاو  ،املضاد املثول لالتتجواب من الشاهدما إذا كانت تترقب ، نفرر ال
 )ب( احلالة .68ققاعدة ل بعةدإىل اد   مماثققاعدة الهذه  أن وجتدر اجإشارة إىل. من قواعد احملمم 
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  ()ج(2)86القاعدة   -3

تويف الاقا، أو شخص صادرة عن مسجق  تقفا شهادة تقدمي  إممان (ج()0)68القاعدة  ةئهت -07
ببذل عااي  ها ذلةقت، بسبب عقبا  ال ميمن ه ً فشامبالشهادة  ؤهإدال تعذَّر، أو تويفيفحر  أنه جيب أن 

 :ما يقيحنو عقى  (ج()0)68لقاعدة اوجتري  (24).معقول 
جيب أن شخص تويف الاقا، أو  شهادةا قفتالشهادة املسجق  مون تأن  ()ج

ها ببذل عااي  ذلةقبسبب عقبا  ال ميمن ت ه فشامبالشهادة تعذَّر إدالؤه ، أو تويف   أنفحر  يُ 
 :هذه احلال ويف (25).معقول 

لقاعدة الفرعة  )ج( إال ا ادرج ضمنتال جيوز تقدمي الشهادة املسجق  تقفا اليت  ‘2’
 وأنه مل بشهادته عقى الاكو املذكور فةما تقدَّماجإدالا الشخص  ه يتعذَّر عقىبأنالدايرة  تقتاعاإذا 

 تتضمن، وأن الشهادة املسجق  تقفا 56املادة  مبورباختاذ إررااا   التابؤ بضرورةمن املممن من ي
 .إممان التعويل عقةهاعقى  ؤشرا ما يمفي من امل

ه تقوكو إثبا  أفعال متهم تاكى إىل الشهادة املسجق  تقفا اعتبار كون جيوز  ‘0’
 أو تقدمي رزا ماها؛ تقدميها اعميعامال 

الصارم  املترقبا   اتتوفةتتقدمي هذه األدل  إال إذا احلالة  صةغتها ب 68مبقتضى القاعدة ويتعذر  -08
 منمين ملا كامسجق  تقفا  ا ادهشتقدمي هذا التعديل لقمكمم  وتةتةح . (أ)68لقاعدة االيت تاص عقةها 

 .الاظر فةها بغري ذلك
  ق الدراتي تقرر وبعد مااقشا  مع الفري .لقاعدة الفرعة ا نراق (ج()0)68فاحت  القاعدة حتدِّد  -09

 تذلةقها ال ميمن قبا عاألصقي بعبارة "املقحرح يف الواردة " التغقب عقةهاال ميمن  قبا عبارة "ع االتتعاض  عن
قد يضمِّن هذه القاعدة الفرعة  " غقب عقةهاتالال ميمن  قبا ع"الاص عقى عُترب أن ". وقد اببذل عااي  معقول 

يف  در واالاص ال قىع (ج()0)68نص فاحت  القاعدة أوثِر ، قى وره اجإمجال. وعمن املعةار املرقوب ىقعأمعةارا 
 اقتفاا أثرهن مميمل يعد الاقا أو ويف : "توهو)السابق   احممم  يوغوتالفةثالثا من قواعد  اممرر  90القاعدة 

ال  هأننظرا إىل ، "(ه ً فاشم تهشهاداجإدالا ببسبب االته البدنة  أو العققة   ذَّر عقةهتعيول  أو عقببذل عااي  م
ال  احلعقى  تربةق هذه القاعدةميمن ال وعقى وره اخلصوص،  .اليت ميمن أن تاشأ عددا من احلاال يشمل 

 .ببذل عااي  معقول  اقتفاا أثرهأنه ميمن من رغم عقى الل إلةه و شاهد أو الوصال احلصول عقىفةها  يتعذريت ال
عبارة  تشمليف التعديل احلايل فأما إةالق ترااه.  يتسن رهن االاتجاز ومل دشاهالن و مي ذلك أن لامثو 
ببذل عااي  ها ذلةقتبسبب عقبا  ال ميمن  تعذَّر إدالؤه بشهادته، أو تويف  أنه فحر  يُ جيب أن تويف الاقا، أو "

  والعققة  نةبدالباحلال    املتعقق األمثق  هاا فة، مبثالثا اممرر  90يف القاعدة العبارة  حيصر ب املذكورةاألمثق  " معقول 
يف تةاق عمل احملمم  تاشأ جإدالا بشهادته شفهةا إىل رانب ااال  ممما  أارى قد ا من شاهدال متاع يتال

 دايم .حممم   اباعتباره
" وتقوكفعال أإىل إثبا  "تاكى إن كون الشهادة املسجق  تقفا ف (‘0’)(ج()0)68ققاعدة ووفقا ل -32

ألعباا اجإضافة  اليت تقع اونظرا إىل . مع أن تقدمي هذه األدل  لةس حمظوراتقدميها مياع قد يمون عامال  املتهم
اتتدعاا خبةار  انفرر ال حيتفظ (ب()0)68يف اال  القاعدة  - الشهودمثول  تعذ ر يف اال نفرر العاتق عقى 

ذلك أن يمون  ه يابغيأنرؤي  - (ج()0)68من القاعدة  بداه ً ل يف ان أن هذا اخلةار مستبعد شاهد مل ميثُ 
 ."سقوكلاال و املتعقق  "باألفع دل األيف تساهال  أكثراحلمم 

                                                                                                                                       
(24)
 .السابق  حممم  يوغوتالفةاثالثا من قواعد  اممرر  90القاعدة  ممهذا احل يقابل 
(25)

" التغقب عقةهاال ميمن عبارة "بسبب عقبا  آب/أغسرس  2املؤرا  يف يف توصةته األولة  الدروس املستفادة فريق  اتتعمل 
 ها ببذل عااي  معقول ".ذلةقعبارة "بسبب عقبا  ال ميمن ت  منبدال
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  (د()2)86القاعدة  -4 

الشخص الذي  ا()د( تقدمي الشهادة املسجق  تقفا يف احلاال  اليت يمون فةه0)68تتااول القاعدة  -32
 :يلتااجملرى ال ()د(0)68 القاعدةوجتري  (26)لتدال.تعر  قد الشهادة بأدىل 

 هذه احلال:لتدال. ويف  تعر شخص  شهادةسجق  تقفا الشهادة امل تمونأن  )د(
لقاعدة الفرعة  )د( إال إذا اضمن  تادرجال جيوز تقدمي الشهادة املسجق  تقفا اليت ( ‘2’)

 بأن:الدايرة  تقتاعا
 روهريفةما يتعقق جبانب   دلأعاد مثوله مل يقدم أو  لقشهادةالشخص مل ميُثل  -

 ورد يف شهادته املسجق  تقفا؛
تدال غري اليق مبا  رارع روهريا إىل األدل عدم مثول الشخص أو عدم تقدميه  -

 أو اجإكراه. حرهةبالأو  يف ذلك التهديد
 ، لضمانهمثولأو، عاد  لقشهادةرهودا معقول  بُذلت لضمان مثول الشخص  -

 اليت يعرفها؛ انجوهري مل الوقايع ب إداليه
 ؛ادم أفضل مصاحل العدال  خيدم الشهادة املسجق  تقفا  تقدمي -
إممان التعويل ؤشرا  عقى املما يمفي من  تتضمنالشهادة املسجق  تقفا   -

 ؛عقةها
أمور ب يتعقق التدال غري الاليق جيوز أن(، ‘2’)ألغرا  القاعدة الفرعة  )د(   ‘0’

 ؛صاحلغريها من املمصاحل الشخص البدنة  أو الافسة  أو االقتصادي  أو  هاما
 ،(‘2’()املقدَّم  مبقتضى القاعدة الفرعة  )د ،فاعادما تمون الشهادة املسجق  تق ‘3’

، جيوز لقدايرة 72يف املادة  املاصوص عقةهابشأن انجرايم  نتهتاتتعقق بإررااا  
 .اجإررااا  تقك يف إةارالوقايع اليت مت الفصل فةها يف تقةةمها  أن تراعي

ه تقوكإثبا  أفعال متهم و تاكى إىل الشهادة املسجق  تقفا كون   اعتبارجيوز  ‘2’
 ؛تقدميها، أو تقدمي رزا ماها مياععامال 

األدل  إال إذا اتتوفةت املترقبا  الصارم  اليت بصةغتها احلالة  تقدمي هذه  68يتعذر مبقتضى القاعدة  -30
تةتةح هذا ()ج( املقحرا ، 0)68وكما هي احلال فةما يتعقق بالقاعدة الفرعة  )أ(. 68تاص عقةها القاعدة 

 .الاظر فةها بغري ذلكالتعديل لقمكمم  تقدمي شهادا  مسجق  تقفا ما كان ميمن 
األاري فةما يتعقق مبا إذا كان تقدمي الشهادة املسجق  تقفا مبقتضى  مم  احل  د عقى أن الدايرة هي شدَّ يُ  -33

 القاعدةمبورب   مقدَّ مرفض شهادة مسجق  يف التقديري  بصالاةتها وحتتفظ دايما  ،ماصفاهذا احلمم 
 68القاعدة كامل نص يف  الدايرة صالاة  يُفص ح عن . و احملاكم بعدال  إضرار تقدميها يف  كانإذا  ()د( 0)68

حبقوق  لخي"أال جيب ""تقدمي الشهادة املسجق  تقفا  أنتاص عقى  (2)68أن القاعدة  بالذكرر يدانجاملعدل . و 
 ها".مع ااىفيتأو  املتهم
عقى احلاال  هذا احلمم انرباق قصر يف  أنيف تةاق القاعدة احلالة  الدروس املستفادة فريق رأى  -32

مع آارين(  باالشحراك )أومبفرده قد تصرف  هتقفا ضدالشهادة املسجق   املقدَّم ررف الاليت يمون فةها 

                                                                                                                                       
(26)
 .السابق  حممم  يوغوتالفةارابعا من قواعد  اممرر  90القاعدة  ممهذا احل يقابل 
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من شأن هذا القةد أن يستبعد من نراق و  (27).تقةةدا ال مورب له لشاهدشهادة ايف  بصورة غري اليق  داللقت
تققاا  منلشهود ايف شهادة وا داقتقد املعين الررف أنصار احلاال  اليت يمون فةها ()د( 0)68القاعدة 

يف يف قضايا  ي الاقاش بشأهنار جيو مرروا  عقى بساط البكث د مسأل  و هلشاشهادة  دال يفوالت. همأنفس
السابق   اماها يف حممم  يوغوتالفة  مم  انجااية  الدولةحمليف اأكرب مشمق  ميثل انجااية  الدولة . وقد احملمم  
يف ةبةع   االاتالفأوره و لإلدالا بالشهادة  اضورإصدار أوامر  تقر عقى  عدم ورود ما ياصبسبب 

عقى ةرف وااد بعةاه يف  لشهودا دال يف شهادةالتوال يقتصر . احملممتن تاالتكقةقا  انجااية  يف كق
حيق عقى أنه  ،املعدل  68إىل كل القواعد الفرعة  لققاعدة كما هي احلال بالاسب   ،التشديديتعن و  ،ررااا اجإ
 امموإدراج  ()د(.0)68 القاعدةمبورب تقدمي شهادة مسجق  تقفا ةقب الدعاا والدفاع عقى اد تواا ل

لألشخاص أشد  د رادعاورِ يُ مباشرة( مشارك  هذا الررف مشارك  )دون  نررفأاد ال راصنأتدال عقى  يسري
أثر صوص عقى وره اخلاحلمم قد يمون هلذا و شهود احملمم  انجااية  الدولة .  دال يف شهادةذين حياولون التال
الدايرة إىل الشهادة املسجق  تقفا تقدمي ميمن  إذا كانةايل د و هشلق عر قتليمون لن ن اةث أنه مع راد 

 .باعتباره دلةالاالبتداية  
ققاعدة لوفقا ق  تقفا سجمخس  شروط لتقدمي الشهادة امل (‘2’()()د0)68 القاعدة ددِّ حت -35
تدال  رارع روهريا إىل األدل عدم مثول الشخص أو عدم تقدميه أن "وأاد هذه الشروط هو  (28)()د(.0)68

 دحل اشحراةا( materially) ا"روهري"اتتعمل لفظ قد " و .أو اجإكراه حرهةبغري اليق مبا يف ذلك التهديد أو ال
أللفاظ االذي تؤديه نفس الغر  ويؤدي هذا القفظ اليق. التدال غري السبب بمن التأثري عقى الشاهد أدىن 

ة عن األارى  لفظ وباملثل يرد . ضاا احملمم قيف و   القانونةالاصوص يف  "ماه" أو ""كبريمثل  احلد األدىناملعربِّ
"materially "األتاتي. والشرط روما نظام من  (أ()0)223واملادة  (0)83ملادة اك ارىة  أوننيف أامام قا

أو،  لقشهادةرهودا معقول  بُذلت لضمان مثول الشخص هو أن "( ‘2’()()د0)68 عدةاقاآلار مبقتضى ال
اتتافاد بن الدفع إاملستفادة دروس لى فريق اوير . "اليت يعرفها انجوهري مل الوقايع ب إداليهضمان ل، هعاد مثول

ويبدي غري الاليق  دالالتن ياتهي أدث حي قداملثال  فعقى تبةل .تغري الظروفبتغري قد ي"رهود معقول " 
فةها الشهادة تُقب ل ااال   دور  تُ من املممن أن فدالا بالشهادة ومن مث إللمن رديد اتتعداده الشاهد 

 بقتفةما  بةهحر لقتعر  لذي الشاهد امث يبدي  ()د(0)68القاعدة ورب مب ةالدل باعتبارها املسجق  تقفا
 املسجق  تقفا الشهادةمن إذا مل تاحلال ، بسبب تغري يف الظروف. ويف هذه لإلدالا بشهادته كامق  اتتعداده 

من تقك الشهادة إتقاط بضي املارق يقفإن  ،68القاعدة من رزا آار مبقتضى أي من  يف اد ذاهتاقبول  م
 دل .األ

غريها من لافسة  أو االقتصادي  أو صاحل الشخص البدنة  أو امإىل "( ‘0’()()د0)68تشري القاعدة  -36
 (29)ةبةع  مباشرة أو غري مباشرة.من لشاهد ميمن أن يمون ا دال يف شهادة" والتصاحلامل

 72الاظام األتاتي. ومتاح املادة من  72املادة ب رابطجإرتاا ( ‘3’()()د0)68 القاعدة أدررت -37
عقى مفسد تأثري ممارت   ماها اأمور  هذه انجرايمتشمل . و لعدلابإقام   املتعقق عقى انجرايم االاتصاص احملمم  
أو بشهادته  يهجإدالأو االنتقام من شاهد عقةهما التأثري أو  تههادشب يهإدالمثول شاهد أو تعرةل  وأشاهد 

()د( 0)68ققاعدة ل رؤي أن يف رهن اخلقوص إىل قرار وفقا. و مجعهاعقى التأثري ا أو العبث هبدل  أو تدمري األ
غري  من أنعقى وره اخلصوص رب عتُ او . تقةةدا ال مورب له من الاظام األتاتي 72املادة مبورب  بقرار يُتخذ

                                                                                                                                       
(27)

شخاص يتعرضون لتدال أحماضر أقوال و إفادا  ول العدال  " يف تةاق قب حلامصعقى أن "رابعا  اممرر  90تاص القاعدة  
 ."اليقالغري  دالالتاةاب  عن ةرف يف الدعوى يف باليتصرف الذي شخص الأو ررف قل الظاهردور التشمل " هتمديف شها

(28)
 ،فةما تقدَّم( املقحراتن ‘3’()()ب0)68و (‘2’()()ب0()68) تنالقاعد شأنه يف ذلك شأن، ا احلممهذت يف قعمِ اتتُ  

 .لزيادة الوضوحشرةا  
املتعقق   وأ االقتصادي املصاحل البدنة  أو "إىل السابق  تشري  ةاحممم  يوغوتالفرابعا من قواعد  اممرر  90القاعدة كانت  لئن (29)

. ا قممتاملاملتعقق  بصاحل امل شملي" االقتصادي " مصرقحالدروس املستفادة أن فريق رأى "، صاحلاملغريها من أو  باملمتقما 
 .عقى الشهود الافسيبالتأثري صراا  إىل إممانة  التدال ر اش  يُ ملااتب أن من ا أن رؤيعالوة عقى ذلك، و 
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إذا كانت قر بأنه أُ . غري أنه ()د(0)68القاعدة إعمال قبل  72إررااا  املادة  ياتهريثما تالعمقي االنتظار  
يف  اتأاذ هبقدايرة أن لفةجوز  ،االتتئااف يف تـُر دّ  ومل قد صدر   72املادة  بورمب هذه القرارا  املتخذة

 .التقةةم الذي جتريه
عقى " والسقوكاتتخدام األدل  املتعقق  "باألفعال عن  صةاغ  تاهى’( 2‘()د()0)68 القاعدةصةغت  -38

عادما  نفرر العاتق أن تقدمي هذه األدل  لةس حمظورا. وبسبب األعباا اجإضافة  اليت تقع عقى من رغم ال
أن هذا احلمم يابغي أن رؤي  ،تدالمبا يف ذلك احلار  إىل إثبا  ال (30)،لقحرهةبتعرَّ   شاهداال   انيواره
 .()ب(0)68" مقارن  بالقاعدة والسقوك"باألفعال  األدل  املتعقق يف تساهال أكثر يمون 

ي  مبقتضى اماحلتدابري ل اعمعقى إ ريثتأ (()د0)68 القاعدة الفرعة لتربةق  ه لن يمونأنمن املعقوم  -39
 .87القاعدة 

 (3)86القاعدة  –جيم 

اال  يفاحلايل وتتااول تقدمي الشهادة املسجق  تقفا  (ب)68نص القاعدة  (3)68تتضمن القاعدة  -22 
من  ةفةف أتقويبتعديل إداال أن رؤي ر . وبعد مااقشا  مع الفريق الدراتي ومزيد من التفمالشاهدمثول 
القاعدة تاص عقى نص احلمم. و  موضوعة تعديال   لا  ُتد . وملوضواا نص القاعدة الفرعة  يزيدأن شأنه 
 :ما يقيعقى  (3)68

جيوز أمام الدايرة االبتداية ،  ااضراالشاهد الذي أدىل بالشهادة املسجق  تقفا كان إذا   -3)ب(
لمل من تةكت أو  يعحر  عقى تقدميها مل لقدايرة أن تسمح بتقدمي تقك الشهادة املسجق  تقفا إذا

 (31)أثااا اجإررااا .يف لشاهد ااتتجواب فرص  املدعي العام والدفاع والدايرة 
ا  الواردة نماضواملباد  العام  وال (2)68بالقاعدة  باالقحران (3)68القاعدة  ه يابغي تفسريأنبر ذكَّ يُ  -22 

 فةها.

 المقترح 86تعديل القاعدة –ثالثا 

 .كامالاملعدل  الاص يرد فةما يقي  -20
  86ة دالقاع

 الشهادة المسجلة سلفا
، جيوز لقدايرة االبتداية  أن 56هةدي  تدابري مبورب املادة يف اال  عدم اختاذ الدايرة التم -2

بتقدمي شهادة شاهد مسجق  تقفا  (10)نوبعد مساع الررف، 69من املادة  2و 0تن تسمح، وفقا لقفقر 
 بالوتايط املرية  أو السمعة  أو تقدمي احملاضر املمتوب  أو غريها من األدل  املوثق  لتقك الشهادة، شرير 

                                                                                                                                       
فإن ،  كامق بصورةشهاداهتم  اتتدعاا الشهود وتققي ()ب(0)68القاعدة تادرج ضمن  ااال  يفن لقررفجيوز  لئن كان (30)
 .()د(0)68 القاعدة ملاصوص عقةها يفيف احلاال  ايتعذر  ذلك
(31)

ما حنو عقى  ،0223أغسرس آب/ 2الدروس املستفادة املؤرا  يف فريق للة  و األيف التوصة   نص هذه القاعدة الفرعة  ورد 
 عحر  عقى تقدمي الشهادة املسجق  تقفايمل االبتداية ، و  أمام الدايرة تقفاالشاهد الذي قدم الشهادة املسجق   مثل: "إذا يقي

 ."أثااا اجإررااا يف  هاتتجوابفرص  الدايرة قمدعي العام والدفاع و ت لتةكأو 
(10)

بدال  لفظ "املشاركن" 0223 سآب/أغسر 2املؤرا  يف  ة األول تهتوصة العامل املعين بالدروس املستفادة يفلفريق ااتتعمل  
 من "الررفن".
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دة أو وأكثر من القواعد الفرعة  عاترقبا  قمتستوىف ها وأن مع يتااىف حبقوق املتهم أو ذلكل ال خين أ
 .ة الالت
، قدم الشهادة املسجق  تقفا أمام الدايرة االبتداية  يف اال عدم مثول الشاهد الذي -0)أ(
 :ة المن احلاال  الت كل  يف   تقك تهشهاد أن جتةزققدايرة ف

 يف أثاااتتجواب الشاهد الاملدعي العام والدفاع من  ملتمون الفرص  قد أتةكت لن أ)أ( 
 أو ؛تسجةل الشهادة

. ويف تقوكهاملتهم أو أفعال ار غري آ أمرإىل إثبا   املسجق  تقفاالشهادة تاكى أن )ب( 
 :هذه احلال

 القاعدة الفرعة  مبوربا تقدمي شهادة مسجق  تقفجيوز ما إذا كان فة عاد البت  ‘2’
 الشهادة:هذه ما إذا كانت  ماهاأمور  يف )ب(، تاظر الدايرة

 ؛روهرياالف  موضعتتعقق مبسايل لةست   -
 ا شهادب تةدلونشهود آارون أو  إذ أدىل، ةدييتأأو  انضةايفبع اذا  ة  -

 وقايع مماثق ؛ عنشفهة  
 ؛تةاقة تتعقق مبعقوما   -
 ؛ادم  ا خيدم مصاحل العدال  أفضلتقدميه جتعلةبةع   من -
 .ؤشرا  عقى إممان التعويل عقةهاما يمفي من امل نمضتت -

 
لقاعدة الفرعة  )ب( إال سري عقةها اال جيوز تقدمي الشهادة املسجق  تقفا اليت ت  ‘0’

عقى صكةح و  صادق تهادن شهو بأن مضم اهدالشبه  يديل عالنإ  برفقإذا كانت م
 أن يُقدَّموجيب  معقوما  رديدةأي  عالناجإتضمن ي نجيوز أال . و اعتقادهو  هاد عقم

  الشهادة املسجق  تقفا.ميدموعد تق منمعقول إىل اد  موعد قريبيف 
املعاة  دول  ال نانو املعاة  أو قالدايرة  هولختشخص  عالناجإجيب أن يشهد عقى   ‘3’

 عالناجإ. وجيب عقى الشخص الذي يشهد عقى عالنعقى هذا اجإ ةالشهاد وإرراااهتا
 :صدرهوممانه، وأن الشخص الذي ي إصدارهكتابً  تاريخ   ؤكدأن ي
 الشهادة املسجق  تقفا؛ ب الذي يديلهو الشخص  -
 .له سوِّغال مودون تأثري  ةوعا قدِّم اجإعالنيؤكد أنه ي -
 هاد عقم وصكةح عقى دقصان الشهادة املسجق  تقفا و بأن مضم قر  ي -

 ؛اعتقادهو 
فقد  صادقغري  املسجق  تقفا تهن شهادو مضمأن  تبنَّ بأنه إذا  امعقاةط أُ أنه  -

 شهادة الزور.جإداليه ب عادها يُقاضى
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، تويف ه  أنفحر  يُ جيب أن شخص تويف الاقا، أو  شهادةا قفالشهادة املسجق  تون مأن ت ()ج 
ويف هذه  (25)ببذل عااي  معقول . تذلةقهاه ، بسبب عقبا  ال ميمن فشامبالشهادة تعذَّر إدالؤه أو 

 :احلال
لقاعدة الفرعة  )ج( إال ا ادرج ضمنال جيوز تقدمي الشهادة املسجق  تقفا اليت ت ‘2’

 وأنه مل بشهادته عقى الاكو املذكور فةما تقدَّماجإدالا الشخص  ه يتعذَّر عقىالدايرة بأن تقتاعاإذا 
 تتضمن، وأن الشهادة املسجق  تقفا 56ة املاد مبورباختاذ إررااا   من املممن التابؤ بضرورةيمن 

 .إممان التعويل عقةهاما يمفي من املؤشرا  عقى 
ه تقوكإثبا  أفعال متهم و تاكى إىل سجق  تقفا الشهادة املاعتبار كون جيوز  ‘0’

  تقدميها، أو تقدمي رزا ماها؛ مياععامال 
 لتدال. ويف هذه احلال: تعر شخص  شهادةالشهادة املسجق  تقفا  تمونأن  )د(

ال لقاعدة الفرعة  )د( إضمن ا تادرجال جيوز تقدمي الشهادة املسجق  تقفا اليت  ‘2’
 الدايرة بأن: تقتاعاإذا 

 روهريفةما يتعقق جبانب   دلأأو مل يقدم عاد مثوله  لقشهادةالشخص مل ميُثل  -
 ورد يف شهادته املسجق  تقفا؛

تدال غري اليق مبا  رارع روهريا إىل األدل عدم مثول الشخص أو عدم تقدميه  -
 أو اجإكراه. حرهةبيف ذلك التهديد أو ال

 ، لضمانهأو، عاد مثول لقشهادةذلت لضمان مثول الشخص رهودا معقول  بُ  -
 اليت يعرفها؛ انجوهري مل الوقايع ب إداليه

 ؛فا خيدم مصاحل العدال  أفضل ادم الشهادة املسجق  تق تقدمي -
ما يمفي من املؤشرا  عقى إممان التعويل  تتضمنالشهادة املسجق  تقفا   -

 ؛عقةها
 هاأمور مابيتعقق التدال غري الاليق  جيوز أن(، ‘2’)ألغرا  القاعدة الفرعة  )د(  ‘0’

 صاحل؛غريها من املمصاحل الشخص البدنة  أو الافسة  أو االقتصادي  أو 
 ،(‘2’املقدَّم  مبقتضى القاعدة الفرعة  )د() ،عادما تمون الشهادة املسجق  تقفا ‘3’

، جيوز لقدايرة 72يف املادة  املاصوص عقةهابشأن انجرايم  نتهتتتعقق بإررااا  ا
 اجإررااا . تقك يف إةارالوقايع اليت مت الفصل فةها  أن تراعي

ه تقوكإثبا  أفعال متهم و تاكى إىل الشهادة املسجق  تقفا اعتبار كون جيوز  ‘2’
  ؛تقدميها، أو تقدمي رزا ماها مياععامال 

جيوز لقدايرة أن أمام الدايرة االبتداية ،  ااضرااملسجق  تقفا  الشاهد الذي أدىل بالشهادةكان إذا   -3)ب(
يعحر  عقى تقدميها وأُتةكت لمل من املدعي العام والدفاع  مل تسمح بتقدمي تقك الشهادة املسجق  تقفا إذا

  أثااا اجإررااا يف لشاهد اوالدايرة فرص  اتتجواب 

 

                                                                                                                                       
(25)
آب/أغسرس عبارة "بسبب عقبا  ال ميمن  2الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة يف توصةته األولة  املؤرا  يف  اتتعمل 

 التغقب عقةها" بدال من عبارة "بسبب عقبا  ال ميمن تذلةقها ببذل عااي  معقول ".



ICC-ASP/12/37/Add.1 

38 31A1-A-221013 

 خاتمة –رابعا 

ط ةبستإررااا  احملمم  انجااية  الدولة  و أمد  ريصتقيف أثر  68عتماد تعديل القاعدة القد يمون  -20
مراقب  يف الغالب  التقديري  الدايرة وصالاة  ا  الصرحي  الواردة يف هذه األامام نماضالمن شأن و  .عر  األدل 
لئن كانت هلا. و ماافةا يمون س حبقوق املتهمن أو ميعقى حنو ارس هذه السقرا  أال متُ تمفل أن اجإررااا  

نه ميمن إأتاتا هلا، فأارى  اكمحممعمول هبا يف أامام تتخذ من عقى نص القاعدة إدااهلا  التغةريا  املقحرح
 إرراااهتا.مع حملمم  و ذه اهلالاظامة  الصموك مع  تسقيعقى حنو مع ذلك اعتمادها 
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 تذييل 
 الفريق الدراسي المعني بالحوكمة

 المجموعة األولى: تسريع اإلجراءات الجنائية
 الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة

الجنائية لمحكمة ارابعا من قواعد  مكرر 12وثالثا مكرر  12و امكرر  12للقواعد مقارن جدول 
 د( المقترحةى )إل( ()ب2)86الفرعية والقواعد السابقة الدولية ليوغوسالفيا 

 
 ()ب(2)86بالقاعدة السابقة لمحكمة يوغوسالفيا  امكرر  12مقارنة القاعدة  –ألف 

 (ب)(2)86القاعدة  السابقة لمحكمة يوغوسالفيا امكرر  12القاعدة 
شاهد العن مثول  غينتستلقدايرة االبتداية  أن  جيوز -ألف

عقى شهادته  بعضأو  لكفتقبل عوضا عن ذلك  شخصةا 
يف الشاهد  اهب أدىل أقوالإفادة ممتوب  أو حمضر  شمل

 تاكىة  فهششهادة ب بدال من إداليهإررااا  أمام احملمم  
ب اس  كما يُ ه  تقوكأو  غري أفعال املتهمار آ أمرإىل إثبا  

 االهتام. اليك يف  إلةه

يف اال عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجق  ]
تقدمي فققدايرة أن جتةز ، داية تقفا أمام الدايرة االبت

 [:من احلاال  التالة  كل  تقك يف   شهادته
 أمرأن تاكى الشهادة املسجق  تقفا إىل إثبا  )ب( 

  أفعال املتهم أو تقوكه. ويف هذه احلال:غري آار

إفادة  عقى شملقبول أدل  ؤيد العوامل اليت تتشمل ( ‘2’)
احلاال  ذكر ال احلصر عقى تبةل ال أقوال ممتوب  أو حمضر

 : تمون فةها األدل  املعاة يتال
ةدلون تأو  نو آار  شهود أدىل إذ ،ايفةضانذا  ةابع )أ( 

 ؛وقايع مماثق  عنبشهادة شفهة  
 سمريالعأو  سةاتيالأو  تارخييال السةاقتعقق بت)ب( 

 ؛صق ال يذ
لقتموين العرقي حتقةل عام أو إاصايي عقى  تشتمل)ج( 

 ؛االهتاماليك  لقسمان يف األماكن اليت تتعقق هبا 
 .ين عقةهماجملتعقق بأثر انجرايم عقى ت)د( 
 .املتهمة  شخصاملسايل املتصق  ببق تتعق)ه( 
 حتديد العقوب . عاد جيب مراعاهتابعوامل  تتعقق)و( 

عاد البت فةما إذا كان  -  ‘2’
جيوز تقدمي شهادة مسجق  تقفا 
مبورب القاعدة الفرعة  )ب(، 

ما إذا   تاظر الدايرة يف أمور ماها
 شهادة:كانت هذه ال

تتعقق مبسايل لةست   -
 موضع االف روهري؛

أو  انضةايفبع اذا  ة  -
دي، إذ أدىل شهود آارون تأية

أو تةدلون بشهادا  شفهة  عن 
 وقايع مماثق ؛

 تتعقق مبعقوما  تةاقة ؛ -
من ةبةع  جتعل تقدميها  -

خيدم مصاحل العدال  
 أفضل ادم ؛

ؤشرا  عقى إممان ما يمفي من املوتتضمن  -
 تعويل عقةها.ال

 إفادة  قى شملعقبول دلةل  اليت متاعالعوامل تشمل ( ‘0’)
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 :أقوال عقى تبةل الذكر ال احلصرممتوب  أو حمضر 
  املعاة  دلاألتقدمي يف  غالب مصقك  عام   مث أن تمون )أ( 

 ؛ه ً فاشم
عقى  ربهانالإقام  عحر  املررف ال يمون بإممانن أ)ب( 

 التعويل عقةهمن املتعذر  عالنجيأن ةبةع  الدلةل ومصدره 
 ؛قةمته اجإثباتة  يررح عقىأن تأثريه الضار عقى أو 

لشاهد اأن ميثل عوامل أارى جتعل من املاليم  مث أن )ج( 
 ضاد.املتتجواب لال

االتتغااا عن اضور االبتداية  ايرة دالقرر  إذا  –باا 
مبقتضى هذه القاعدة املقدَّم  اجإفادة املمتوب  فإن ، شاهدال
 هبامن الشخص الذي يديل  عالنبإكانت مرفق    نإ لقبت
 عقمه اد عقى وصكةح صادق تهإفادن و مأن مضب

 واعتقاده. 

ال جيوز تقدمي الشهادة املسجق  تقفا اليت  ‘0’
القاعدة الفرعة  )ب( إال إذا كانت مرفق   تادرج ضمن

 صادقالشاهد بأن مضمون شهادته به  يديل عالنبإ
يتضمن  نوصكةح عقى اد عقمه واعتقاده. وال جيوز أ

أن يُقدَّم يف موعد أي معقوما  رديدة وجيب  عالناجإ
موعد تقدمي الشهادة املسجق  من معقول قريب إىل اد 

 .تقفا
 :عالنعقى اجإ( أن يشهد ‘2’)

املعاة    دولال قانونُ  ةهعق ةشهادال جيةز له)أ( شخص 
 وإرراااهتا؛

 ريةس ققميعةاه عن هذا اجإرراا )ب( أو موظف مسؤول 
 الغر . اذاحملمم  هل

الدايرة  ختولهشخص  عالنجيب أن يشهد عقى اجإ    ‘3’
 ...املعاة  أو قوانن الدول  املعاة  وإرراااهتا

 :كتاب ً  عالناجإالشخص الذي يشهد عقى  ؤكدي( أن ‘0’)
م الشخص  أن)أ(  الشخص  ههو نفس اجإفادةالذي يقدِّ

  ؛املذكورة فادةاجإديل بلذي يا
ن و مأن مضب أقرَّ فادة اجإأن الشخص الذي يديل ب )ب(
 ؛اعتقادهو  هعقم اد عقى صكةحو  صادقاملمتوب   تهإفاد

بأنه إذا  اعقماةط أُ  يديل باجإفادةالشخص الذي  أن)ج( 
 يُقاضىفقد  صادق غرياملمتوب   تهإفاد مونمضأن  تبنَّ 

 شهادة الزور.ب يهجإدال عادها
 وممانه. عالنإصدار اجإتاريخ )د( 

ويُرف ق اجإعالن باجإفادة املمتوب  اليت تُقدَّم إىل الدايرة 
 االبتداية .

وجيب عقى الشخص الذي يشهد عقى 
كتابً  تاريخ   ؤكدأن ي عالناجإ

إصداره وممانه، وأن الشخص 
 الذي يصدره:

هو الشخص الذي يديل  -
 بالشهادة املسجق  تقفا؛ 

 قدِّم اجإعالنيؤكد أنه ي -
 سوِّغةوعا ودون تأثري ال م

 له.
يقر  بأن مضمون الشهادة  -

 صادقاملسجق  تقفا 
مه وصكةح عقى اد عق

 واعتقاده؛
بأنه إذا تبنَّ أن مضمون  اةط عقماوأنه أُ  -
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 عادها يُقاضىفقد  صادقشهادته املسجق  تقفا غري  
 .جإداليه بشهادة الزور

ما إذا كانت  نفرر مساع الةم( تقرر الدايرة االبتداية  بعد )ر
قرر  لالتتجواب املضاد؛ وإذا ثول املالشاهد من  رقبتت

 .ا ثانةاممرر  90عدة قاأامام التاربق  ،ذلك

 

 
 ()ج( 2)86القاعدة بالسابقة محكمة يوغوسالفيا ثالثا من قواعد  امكرر  12مقارنة القاعدة  –باء 

 (ج)(2)86القاعدة  لمحكمة يوغوسالفياثالثا  امكرر  12القاعدة 
أو حمضر ممتوب  إفادة  عقى شمل قدَّمها  دلأجيوز قبول  -ألف

عااي  معقول  بذل ره بثأ اقتفاا منميمل يعد تويف الاقا أو  شخص  
 تهشهاداجإدالا ب  عققةالأو   بدنةال االته بسببيتعذر عقةه أو 

 الشمل عقىكانت اجإفادة املمتوب    بصرف الاظر عما إذا ،ه ً فاشم
 كانت الدايرة االبتداية :، إذا  اممرر  90القاعدة  يف اصوص عقةهامل

ا قفالشهادة املسجق  تمون أن ت )ج(
  فحر  يُ جيب أن شخص تويف الاقا، أو  شهادة

، ه ً فشامبالشهادة تعذَّر إدالؤه ، أو تويف هأن
ببذل عااي   تذلةقهابسبب عقبا  ال ميمن 

 :معقول . ويف هذه احلال
ال جيوز تقدمي الشهادة املسجق  تقفا اليت ‘ 2’ ؛تقدَّمعقى الاكو املوضَّح فةما الشخص  بتعذر مثولمقتاع  ‘( 2’)

 تقتاعالقاعدة الفرعة  )ج( إال إذا ا ادرج ضمنت
بشهادته اجإدالا الشخص  ذَّر عقىه يتعالدايرة بأن

من يمن  وأنه مل عقى الاكو املذكور فةما تقدَّم
املادة  مبورباختاذ إررااا   املممن التابؤ بضرورة

56... 
تسجةقها باجإدالا باجإفادة و ب احملةر الظروف يف ضوا  رىت( ‘0’)و

 ها.ميمن التعويل عقة أنه
ما يمفي من  تتضمنوأن الشهادة املسجق  تقفا 

 .إممان التعويل عقةهاعقى  ؤشرا امل
كما ه  تقوكو تهم املإىل إثبا  أفعال  اكىيكان الدلةل إذا   –باا 

قبول هذا  مياععامال ذلك يمون  قداالهتام، ف اليك يف  ب إلةهاس  يُ 
 ماه.  أو ذلك انجزا الدلةل

الشهادة املسجق  تقفا اعتبار كون جيوز  ‘0’
 مياعه عامال تقوكتهم و املإثبا  أفعال تاكى إىل 

 .تقدميها، أو تقدمي رزا ماها
 

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

 السابقة يوغوسالفيا
 (د)(2)86القاعدة 

جيوز لقدايرة االبتداية  قبول الدلةل من شخص  -ألف
 اأدىل هبلألقوال اليت إفادة ممتوب  أو حمضر عقى شمل 

اية  رة االبتدالداي إذا اقتاعتمام احملمم ، ررااا  أإيف 
 بأن:

أن تمون الشهادة املسجق  تقفا شهادة شخص  د()
 :تعر  لتدال. ويف هذه احلال
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  لدأأي  مل يقدم و  لمثأو لقشهادة الشخص مل ميثل  ‘2’
 :روهريرانب أو مل يقدم أدل  عن 

عدم مثول الشخص أو عدم تقدميه األدل  رارع  ‘0’
روهريا إىل تدال غري اليق مبا يف ذلك التهديد أو 

 ؛ اجإكراهانجرح أو الرشو أو الحرهةب أو 
تن دالقاععمال برهود معقول  عاد االقتضاا ذلت بُ  ‘3’

ل، مث أو، إذالقشهادة لضمان مثول الشخص  75و 52
 ؛هافعر ييت ال ري انجوهكل الوقايع لقكصول ماه عقى  

 .ادم  أفضلال  دمصاحل العالقةام بذلك خيدم ( أن ‘2’)

( ال جيوز تقدمي الشهادة ‘2’)
املسجق  تقفا اليت تادرج 
ضمن القاعدة الفرعة  )د( 

 الدايرة بأن: تإال إذا اقتاع
الشخص مل ميُثل لقشهادة أو  -

له أدل  فةما مل يقدم عاد مثو 
ورد يف  روهرييتعقق جبانب 

 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، 
إداليه  عاد مثوله، لضمان

اليت  نجوهري ابمل الوقايع 
 يعرفها؛

تقدمي الشهادة املسجق  تقفا      -
 ؛ادم  خيدم مصاحل العدال  أفضل

الشهادة املسجق  تقفا تتضمن ما يمفي من   -
 .املؤشرا  عقى إممان التعويل عقةها

 ألغرا  الفقرة )ألف(: –باا 
 اماهأمور باليق، التدال غري الأن يتعقق جيوز  ‘2’

أو أو االقتصادي  بدنة  الأو غريه الشخص هذا  حلامص
 .غريها من املصاحلاملتعقق  باملمتقما  أو 

، جيوز أن يتعقق ‘(2)’ألغرا  القاعدة الفرعة  )د(  ‘0’
التدال غري الاليق بأمور ماها مصاحل الشخص البدنة  أو 

 .و االقتصادي  أو غريها من املصاحلالافسة  أ

عادما تمون الشهادة املسجق  تقفا، املقدَّم  مبقتضى  ‘3’ 
تتعقق بإررااا  انتهت بشأن  (،‘2’القاعدة الفرعة  )د()

، جيوز لقدايرة أن 72انجرايم املاصوص عقةها يف املادة 
 تقكالوقايع اليت مت الفصل فةها يف إةار يف تقةةمها تراعي 

 .اجإررااا 
 

 تشمل مصاحل العدال : ‘0’
احملضر بالاظر إىل  اجإفادة أوإممان التعويل عقى )أ( 

 ؛هقةسجتبو  به احملةر  باجإدالاالظروف 

اكى إىل تالشهادة املسجق  تقفا اعتبار كون جيوز  ‘2’
تقدميها، أو تقدمي  مياعه عامال تقوكتهم و املإثبا  أفعال 

 .رزا ماها
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بالاةاب  يتصرف شخص أو لالدور الظاهر لررف )ب(  
 اليق؛التدال غري يف اليف اجإررااا   ةرفعن 

إىل إثبا  اكى ي)ج( ما إذا كانت اجإفادة أو احملضر 
 االهتام.اليك  يف  ب إلةهاس  كما يُ وتقوكه  تهم امل لأفعا

الفقرة  وربمب  املقبول  دلاأل مون يف عداديجيوز أن  ‘3’
وتقوكه  تهم امل لاإىل إثبا  أفعاكى ت   اليتدلاأل)ألف( 

 االهتام.اليك  يف  ب إلةهاس  يُ  كما

 

ذا    دلأأي  تراعي)رةم( جيوز لقدايرة االبتداية  أن 
 غر  تربةق هذه القاعدة.ل ة بامتال  دلاأل هامبا فة صق 
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 (باء) انيفق الثالمر 

تشرين  3يخ ر رئيس المحكمة بتا ةنائب راسي المعني بالحوكمة إلىالفريق الدرسالة من رئيس  
 2103األول/أكتوبر 

 ،موناراغالقاضة  الريةس   نايب ةالسةداضرة 

أيقول/تبتمرب  07وافق بتاريخ   باحلوكمالفريق الدراتي املعين  أنب اعقماةرمم يل أن أيرةب 
العامل املعين بالدروس املستفادة حملمم  افريق  الذي قدمهح قحر امل التصديق عقىقى ع ،بتوافق اآلراا، 0223

 حملمم .املعمول هبا يف ا  اجإثباقواعد و  ية اجإررامن قواعد  68دة لتعديل القاع

 .الدراتي تقرير الفريقن م  مسبقنسخ  أن أرتل إلةمم بأتشرف الفريق الدراتي،  وبصفيت ريةس  
تعاون وثةق بن مثرة  يه ،الفريق الدراتي اليت صدَّق عقةها ،لقتعديل املقحرح  الاهايةالصةغ  كما تعقمون فإن و 

 مس ً هبا عمقاا  يتالتعاون التظل روح أن يف  حيدوين األملو ة  الرريق". عمال "خبار األةراف احملمم  والدول 
لفريق العامل املعين إىل اقدم الشمر مي ألملااقشاتاا بشأن تعديال  أارى. وأود أيضا أن انتهز هذه الفرص  

هذا يف   الفعال امتمكمشار عقى عقى وره اخلصوص مم أنتم والسةد هرياد أبركي ةلإبالدروس املستفادة و 
 .العمل

بالتعديال  يف  إىل الفريق العامل املعين 68تعديل القاعدة  بشأنتوصة  الفريق الدراتي  أاةقتقد و 
شهر أوايل يف الذي تةعقد التعديال  فريق ردول أعمال ارتماع يف هذا الباد  در جتوقع أن يُ نةويورك. ويُ 

بصفته ريةس الفريق تةغر ول  السفري بل  إىلاتر هذه الن مأيضا نسخ  أاقُت . وقد /أكتوبراألولتشرين 
 العامل.

قواعد اليد من االقحرااا  لتعديل وحنن نترقع إىل تققي مز  ،م  ممتازاالدول واحملمتعاون لقد كان 
 اجإثبا .قواعد و اجإرراية  

 
 تفضقوا بقبول فايق االاحرام،و 

 ]توقةع[        
 إمسغاردالسفري 
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 (جيم) الثانيفق المر  

يخ ر رئيس الفريق الدراسي المعني بالحوكمة بتانائب رئيس المحكمة إلى رسالة من  
 2103أكتوبر تشرين األول/ 4

 رد،امسغإتعادة السفري 
مبوافق   عقمافةها  أارتمويناليت  0223تشرين األول/أكتوبر  3يف كم عقى رتالتمم املؤرا  شمر أ

املستفادة ح فريق احملمم  املعين بالدروس قحر مالتصديق عقى عقى  ،بتوافق اآلراا ،دراتي املعين باحلوكم الفريق ال
لتزويدي أيضا لمم   ممتاوأين حملمم . املعمول هبا يف ااجإثبا  قواعد و اجإرراية  قواعد المن  68القاعدة بتعديل 
 من تقرير الفريق الدراتي.مسبق  باسخ  

هبا الدول األةراف يف املااقشا  مع احملمم  بشأن شاركت اليت  روح التعاونإىل مع التقدير  نوهأو 
يف هذه   الفعالاركتمم ملشبوره ااص لمم  تا مموإين خبارة  الرريق.  ، عمال68ل القاعدة نص اقحراح تعدي

ا( والسةد شاه زاد باحلوكم  السةد توماس هامت )هولاداجملموع  األوىل لقفريق العامل املعين  ي  ملاسق  و املااقشا  
وتثين احملمم  عقى هذا الاهج التعاوين الذي عجل  .ةمشمور رهود من عقى ما بذاله  شرانةا )املمقم  املتكدة(

يف إةار  مشحرك  رهودتابذله مستقبال من ال غىن عاه فةما ا كار تةظل من أنه   ثقوإين عقى قة  التعديل، بعم
 اارة  الرريق.

 
 

 ،أةةب التكةا مع 
 ]توقةع[

 موناراغالقاضة  الريةس   نايب       
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 (دال) الثانيفق المر 

رئيس المحكمة بتاريخ  ةريق العامل المعني بالتعديالت إلى نائبرسالة من رئيس الف 
 2103تشرين األول/أكتوبر  04

 
 ، موناراغريةس احملمم    نايب ةالسةداضرة 

 تعادة السفري إمسغارد،
بصفيت ريةس الفريق العامل املعين بالتعديال  )"فريق التعديال "( التابع نجمعة  الدول األةراف يف 

عقى ق صدَّ أن فريق التعديال  باةرمم عقما لقمكمم  انجااية  الدولة ، يرةب يل أن أ يم روما األتاتنظا
من  68القاعدة بتعديل ح فريق احملمم  العامل املعين بالدروس املستفادة )"فريق الدروس املستفادة"( قحر م
تشرين  22يوم الذي ُعِقد يف ارتماعه وذلك حملمم  اا يف املعمول هباجإثبا  قواعد و اجإرراية  قواعد ال

 .0223األول/أكتوبر 
القاعدة بشأن ( 2  كاقاملالاسخ  الفريق املعين بالدروس املستفادة ) رتقريعقى فريق التعديال   واةّقع

يف ين باحلوكم  )"الفريق الدراتي"( ومشروع تقرير الفريق الدراتي املع 0223أيقول/تبتمرب  07املؤرخ يف  68
العتماد قرار  مشروع  ماه الثاين  املرفقُ  نمتض، الذي أيضا 0223أيقول/تبتمرب  07يف املؤرخ الاهاية ، صةغته 

توماس هامت )هولادا(، املاسق املشارك  اقدَّمه  شامقإااة  . وبعد معا 68و 222لقاعدتن تعديال  ا
مجعة  الدول األةراف توصة  ، قرر فريق التعديال  العامل فريق الدراتي )اجملموع  األوىل( التابع لفريق الهايلق
تشرين  08إىل  02من عقدها  ملقررا  قبقالثانة  عشرة امل هتار دو يف   احلالة بصةغتهح التعديل قحر ماعتماد ب

من نظام  (0)52املادة وفقا ملا تاص عقةه  ارمسةح قحر يقدم قضاة احملمم  املأن شرير  ، 0223ين/نوفمرب الثا
 روما األتاتي.

 
لقد هةأ التعاون واحلوار البّاااان بن الدول واحملمم  يف تةاق الفريق الدراتي أتاتا صقبا تاعد عقى 

ديال  عقى املقحرح. وأود أن أنتهز هذه الفرص  لمي أقدم الشمر إىل فريق الدروس املستفادة تصديق فريق التع
وإلةمما أنتما عقى وره اخلصوص عقى التزاممما باملشارك  الفعال  يف احلوار بشأن هذه املسايل اهلام  مع الدول 

م ، من االل فريق الدروس األةراف وداال احملمم  عقى اد تواا. وتاواصل دعماا المامل نجهود احملم
املستفادة، الرامة  إىل تقةةم عمقةاهتا القضاية  ونصوصها القانونة  التورةهة  واتتعراضها والتفمري بشأهنا. وإين 

وقواعد  ة أترقع إىل االةالع عقى حمصق  هذه املداوال  وإىل تققِّي مزيد من املقحراا  لتعديل القواعد اجإرراي
 اجإثبا 

 
 تفضقوا بقبول فايق االاحرام،و 

 ]توقةع[          
ةغرتالسفري   
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 (هاء) لمرفق الثانيا 

ورئيس الفريق  رئيس الفريق الدراسي المعني بالتعديالترئيس المحكمة إلى  ةرسالة من نائب
 2103تشرين األول/أكتوبر  06الدراسي المعني بالحوكمة بتاريخ 

 رد،اري إمسغتعادة السف ر،غةتتعادة السفري 
تشرين األول/أكتوبر  22يف  رداالسفري إمسغ وإىلإيّل اليت ورَّهها   رتالالر عقى غةتلسفري ا أشمر

مجعة  توصة  تشرين األول/أكتوبر  22 يفبقرار الفريق الدراتي املعين باحلوكم   أااةاا عقما فةهااليت و  0223
قواعد و اجإرراية  قواعد المن  68تعديل القاعدة مقحرح اعتماد بيف دورهتا الثانة  عشرة املقبق  الدول األةراف 

املادة وفقا املقحرح رمسةا قضاة احملمم   تقدميب رهنأن هذه التوصة  عقما بوأاةط  . احلالة بصةغتهاجإثبا  
 من نظام روما األتاتي لقمكمم  انجااية  الدولة .( 0)52

تشرين  28بتاريخ باألغقبة  املرقق ، مم  انجااية  الدولة  قضاة احمل مبوافق ممم عالإويسرين 
تعديل القاعدة عقى عر  تاتي من نظام روما األ()ب( 0)52من املادة رة وفقا لقفق 0223األول/أكتوبر 

تشرين األول/أكتوبر  22يخ ار تيال  يف نةويورك بالفريق العامل املعين بالتعد قى الاكو الذي صدَّق عقةهع ،68
 .، عقى مجعة  الدول األةراف0223

وقد أتاح عدد من االرتماعا  املثمرة واحلوارا  اليت رر  بن الفريق الدراتي املعين باحلوكم  
هذا الاهج التعاوين لقفريق العامل املعين بالدروس املستفادة  أتاحواحملمم  إاراز تقدم بشأن هذه املسأل . و 

هذه  وتثين احملمم  عقى روح التعاون تقصري الفحرة الفاصق  بن التصديق عقى اارة  الرريق واقحراح التوصةا 
 .اليت عجَّقت بعمقة  التعديل

 
 
 
 تفضقوا بقبول فايق االاحرام،و 

 ]توقةع[
 موناراغالقاضة  الريةس   نايب       
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 (واو) المرفق الثاني
تشرين  20جمعية الدول األطراف، بتاريخ  ةرسالة من رئيس المحكمة إلى رئيس

 2103األول/أكتوبر 

 ،سعادةال  صااب

اجإرراية  وقواعد اجإثبا  قواعد المن  68ح بتعديل القاعدة حر قمأن أةقب مامم إدراج أتشرف ب
 )"القواعد"( يف ردول أعمال الدورة الثانة  عشرة نجمعة  الدول األةراف.

ن م 68لتعديل القاعدة مقحرح عقى  0223تشرين األول/أكتوبر  28بتاريخ القضاة وافق قد و 
جيوز اقحراح من الاظام األتاتي لقمكمم  انجااية  الدولة  اليت تاص عقى أنه ()ب( 0)52املادة عمال بقواعد ال

 ". القضاة، وذلك باألغقبة  املرقق "رانب من  تعديال  عقى القواعد
إثر مقحرح التعديل وصاغ الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة )"فريق الدروس املستفادة"( 

ا وفقا ىشاورا  أرراها مع كل أصكاب املصقك  املعاةن. وجتدر اجإشارة إىل أن فريق الدروس املستفادة أنشم
  باتتعرا  اجإررااا  انجااية  لقمكمم  انجااية  الدولة  لقاظر يف التوصةا  املتعقق  ققعتخلارة  الرريق امل

 مبقحراا  تعديل القواعد.
 .قحرح التعديلالترورا  اجإرراية  الريةسة  املتعقق  مب ساراليت تبنِّ م وأرفق لالةالع جمموع  من الوثايق

آب/أغسرس  2يف  تمعمِّ و املستفادة ، صاغها فريق الدروس 68عديل القاعدة ح تقحر مبشأن توصة    -
 )املرفق األول(؛ 0223

بن  وارا واحلتقسق  من االرتماعا  إثر  تممِّ عُ ، 68ح تعديل القاعدة قحر بشأن متوصة  ماقك   -
 0223أيقول/تبتمرب  07احملمم ، مؤرا  يف لفريق الدراتي"( و الفريق الدراتي املعين باحلوكم  )"ا

 )املرفق الثاين(؛ 
قرار الفريق الدراتي بعقما فةها حيةط  رد،ا باحلوكم ، السفري إمسغمن ريةس الفريق الدراتي املعينرتال   -

 ملرفق الثالث(؛)ا 0223تشرين األول/أكتوبر  3مؤرا  يف ح، قحر املالتصديق عقى 
  إىل نايب املعين بالتعديال  )"فريق التعديال "(العامل ريةس فريق نةويورك السفري تةغر رتال  من  -

تعديل ح قحر معقى الفريق الدراتي بتصديق عقما فةها حيةرهما رد، اوالسفري إمسغموناراغ الريةس 
 (؛الرابع)املرفق  0223 تشرين األول/أكتوبر 22مؤرا  يف ، 68القاعدة 

قرار القضاة بحتةرهما فةها عقما رد اوالسفري إمسغ رةغتإىل السفري موناراغ الريةس   رتال  من نايب -
الثانة  عشرة  هتادور  يفمجعة  الدول األةراف عقى  68ح تعديل القاعدة قحر معر  باألغقبة  املرقق  

)املرفق  0223تشرين األول/أكتوبر  28مؤرا  يف  ،من نظام روما األتاتي)ب( (0)52قمادة لوفقا 
 .(امساخل

 فايق التقدير.بقبول ، ةسعادال  صاابيا ، يتفضقو 
 [الريةس تونغ ]توقةع        

                                                                                                                                       
 2013املررع/PRES/383 


