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جمعية الدول األطراف

شرةعثانية الدورة ال
٢٠١٣/نوفمربتشرين الثاين٢٨- ٢٠،الهاي

تقرير الفريق العامل المعني بالتعديالت

مقدمة-أوال
الوالية املمنوحة للفريق العامل املعين بالتعديالت ("الفريق العامل").قدم هذا التقرير مبوجبيُ -١
٢-ICC-

ASP/8/Res.6" من املادة ١سي وفقًا للفقرة األساللنظر [...] يف أية تعديالت مقرتحة لنظام روما
وكذلك يف أية تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ، ١٢١

لنظام الداخلي جلمعية الدول ابغية حتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفقًا لنظام روما األساسي و 
(1)األطراف".

التعديالت نظره يف اصلة إىل مو "الفريق العامل جلمعية ] ا"دعت["،ويف الدورة احلادية عشرة-٣
من ] طلبت[ااعتماد صالحيات الفريق ]قررت[، واملقرتحة

من مث واصل الفريق العامل االجتماعات فيما بني الدورات. ". و املكتب تقدمي تقرير لتنظر فيه اجلمعية
التعديلني أساس ىعل٢٠١٣شرين األول/أكتوبر ت١١حزيران/يونيه و٥قدت مشاورات بتاريخ وعُ 

ا الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة ("فريق أعدمهلذين قواعد اإلجراءات واإلثبات الحني لاملقرتَ 
.الدروس املستفادة") والفريق الدراسي املعين باحلوكمة ("الفريق الدراسي")

النظر في التعديالت المقترحة- ثانيا
لنظام روما األساسيفي التعديالت المقترحةالنظر -ألف

التعديالت املقرتحة واصل الفريق العامل النظر يف تلك -٤
٥للوفود، يف بداية كل اجتماعاته، للتعليق على هذه االقرتاحات. ويف اجتماع حت الفرصةُ يتوأُ (2)الثامنة.

__________________________

تشرين ٢٦-١٨الثامنة، الهاي، الدورة ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جلمعية الدول األطراف يف نظام روما االوثائق الرمسية(1)
ICC-ASP/8/Res.6لث، اجلزء الثا)، ICC-ASP/8/20(٢٠١١/نوفمرب الثاين
السابق من التقرير سادساألول إىل الفق أيضا يف املراهذه التعديالت وردت. ICC-ASP/8/Res.6من القرار  ٣اهلاش انظر (2)

.ICC-ASP/10/32للفريق العامل املعين بالتعديالت،
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من نظام روما األساسي لتوسيع ٥املادة تعديلَ مسك باقرتاحها مل تعد تتاحزيران/يونيه، أعلنت
قائمة االقرتاحات. ومل تعديلها املقرتح من عترب أنه مت سحب وبالتايل اُ ،والية احملكمة إىل جرمية اإلرهاب

تقدميه يف الفرتة املشمولة بشأن ما مت جديد لعرِضه م باقرتاح تعديٍل شيءٌ تقدَّ ود األخرى وفيكن ألي من ال
وفد إجراء مناقشة.مل يطلب أيُّ بالتقرير، و 

النظر في تعديالت قواعد اإلجراءات واإلثبات-باء
يف اقرتاح فريق الدروس املستفادة ملحزيران/يونيه نظر الفريق العا٥يف االجتماع املعقود يف -٥

الدروس فريق تقرير يف الفريق العامل ظر نمن قواعد اإلجراءات واإلثبات. و ١٠٠لتعديل القاعدة 
ن أدراسي املعين باحلوكمة بشالللفريق مؤقت حمنيَّ وتقريرٌ ٢٠١٣آذار/مارس ٢٧خ يف املستفادة املؤر 

لتعقد احملكمة باختاذ القرارات ١٠٠. وتتعلق القاعدة ٢٠١٣أيار/مايو ٣١، مؤرخ يف ١٠٠القاعدة 
من نظام روما األساسي. وينص التعديل على إجراء ٣ن املادة م٣

الدائرة االبتدائية سلطة تقرير إحالة املسألة إىل يتسم بسرعة أكرب وغموض أقل لتعيني مقر بديل مبنحِ 
رئيس احملكمة على أساس تقرير يعده قلم احملكمة وتوصية بأغلبية مطلقة من قضاة الدائرة املعنية. 

)األوىللفريق لنسق املشارك توماس كنكت (هولندا)، املمه قدَّ لشامإجيازبعد -٦
يف شكله بالتعديل املقرتح ، قرر فريق التعديالت دون مزيد من املناقشة التوصية التابع لفريق الهاي العامل

بتقدمي قضاة احملكمة قيام بة الدول األطراف، رهنا ياحلايل العتماده يف الدورة الثانية عشرة القادمة جلمع
من نظام روما األساسي.٥١من املادة ٢لفقرة عمال بارمسيا القرتاح ا

، وافق قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، عمال ٢٠١٣هليو ي/متوز١١قدت يوم ناء جلسة عامة عُ ثأ-٧
طراف لتعديل ول األلى رفع اقرتاح إىل مجعية الدنظام روما األساسي عمن ٥١ة د(ب) من املا٢الفقرة 

حزيران/يونيه ٥التعديالت يف نيويورك بتاريخ املعين ب، على النحو الذي أيده الفريق العامل ١٠٠القاعدة 
أيلول/سبتمرب ٤مؤرخة يف بواسطة رسالة . ومت تبليغ هذا القرار إىل رئيس مجعية الدول األطراف ٢٠١٣
كيد توصيته وأعاد تأول بالرسالة تشرين األ١١يخ علما يف اجتماعه بتار ت. وأحاط فريق التعديال٢٠١٣

كما مت تقدميها.١٠٠للجمعية باعتماد تعديل القاعدة 
الصادر عن تشرين األول/أكتوبر التعديل الثاين ١١ناقش الفريق العامل يف اجتماعه بتاريخ -٨

ن قواعد اإلجراءات مدة املقرتحةاجلدي٦٨التقرير. وستمسح القاعدة يف الفرتة املشمولة باحملكمة 
ألدلة بزيادة احلاالت اليت ميكن واإلثبات لقضاة احملكمة بتقليص طول إجراءات احملكمة وتبسيط عرض ا

إيالء االعتبار الالزم ملبادئ النزاهة معمساع الشاهد شخصيالمسجلة سلفا بدةن يتم فيها تقدمي شهادأ
وحقوق املتهمني.

ؤرخ يف امل٦٨القاعدة عن (التعديل األول) ق الدروس املستفادةفريتقرير يف فريق التعديالت ونظر -٩
، املؤرخ أيضا يف صيغته النهائية، ومشروع تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٢٧
لالعتماد املشرتك لتعديالتالذي ضم يف املرفق الثاين مشروع قرار ، ٢٠١٣ل/سبتمرب أيلو ٢٧يف 

(هولندا)، عن تكمن توماس هن. واستفاد االجتماع مرة أخرى من عرض شامل٦٨و١٠٠القاعدتني 
و هذه املرة.ييدوصلة للفطريق 
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ت بعض . وعربَّ ٦٨دعمها لتعديالت القاعدة عنت العديد من الوفود ، عربّ اليت تلتيف املناقشة -١٠
أن هذه بدا هلا ك االنشغاالت و الوفود اليت كانت هلا انشغاالت يف البداية عن تقديرها ملعاجلة تل

ضمانات حلقوق املتهمني ودون املساس ساعد على تسريع أعمال احملكمة باإلضافة إىل توفري التعديالت تُ 
من نظام روما األساسي. وباملثل مت اإلقرار بأن التعديالت املقرتحة مرت على ٦٨من املادة ٣بالفقرة 

ملف جل تقدمي أهذه اخللفية، ومن ىة احملكمة املعنية. وعلعملية استعراض عميقة مبا يف ذلك كل أجهز 
بغي فهم العناصر واملناقشات اليت تدور حول نيهح اقرتحت العديد من الوفود أنلنص املنقَّ عن اشامل 

م تتو ،. وأقر فريق التعديالت هذا األمر٦٨النص املقرتح باعتبارها جزءا من األعمال التحضريية للقاعدة 
اليت الواردة أعاله فريق الدروس املستفادة والفريق الدراسي تقارير إشارة كاملة إىل اإلشارة هنا

.٦٨لقاعدةفريق التعديالت يف تناول ا
باقرتاح التعديل لالعتماد يف شكله احلايل هذا الفهم، قرر فريق التعديالت التوصيةَ على أساس و -١١

ا ي، رهنا بقيام قضاة احملكمة بتقدمي االقرتاح رمسية الدول األطرافعلى الدور الثانية عشرة القادمة جلمع
من نظام روما األساسي. ومبوجب توصية من الرئيس، قرر فريق ٥١(ب) من املادة ٢ا للفقرة قفو 

١٠العتماد املشرتك لتعديالت القاعدتني املتعلق باقرار المشروعَ يف تقريره أن يُدرج أيضا تالتعديال
املؤرخ يف لتقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة يف صيغته النهائية،الثاينرفق نحو الوارد يف املى العل، ٦٨و

.تقدميه إىل اجلمعيةمن أجل ،٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٢٧
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تبادل المعلومات بشأن حالة التصديق على تعديالت كمباال لنظام روما األساسي -ثالثا

بتصديق بوتسوانا وأملانيا مؤخرا ٢٠١٣حزيران/يونيه ٥اجتماعه بتاريخ مت إعالم الفريق العامل يف -١٢
ورغواي وقربص ألندورا واألأخرى بتصديقات أُعلم مدتا يف كمباال، و على جمموعيت التعديالت اللتني اعتُ 

وقت إىل . و ٢٠١٣رتشرين األول/أكتوب١١يف اجتماعه بتاريخ أيضا على جمموعيت التعديالت ا يوسلوفين
على التعديل املتعلق بلدا ١٤على جرمية العدوان وتصديق البلدا بالتايل ب١١، قام اد هذا التقريرإعد

من نظام روما األساسي.٨باملادة 

توصيات-رابعا

من قواعد ١٠٠و٦٨لقاعدتني التعديالت املقرتحة لق العامل بأن تعتمد اجلمعية ييوصي الفر -١٣
روع القرار الوارد يف املرفق األول.اإلجراءات واإلثبات على أساس مش

يف على النحو الوارد يف القرار اجلامع فقرة حميّنة عن عملها ج اجلمعيةُ دِر يوصي الفريق العامل بأن تُ -١٤
املرفق الثاين.
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المرفق األول

اإلثباتقواعد و ئيةقواعد اإلجراالمن ٦٨لقاعدة او ١٠٠القاعدة مشروع قرار: تعديل 
إن مجعية الدول األطراف،

نظام نظومة م بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي ملإجراء حوار منظَّ بضرورةتذكِّرإذ 
إىل أجهزة احملكمة وتدعو، استقالهلا القضائيعلىالتاماحلفاظاحملكمة وفعاليتها مع جناعةوزيادةما األساسي و ر 

يف هذا احلوار مع الدول األطراف،االخنراطمواصلة 

الدول األطراف شرتكة جلمعيةاملصلحة صب يف املتاحملكمة وفعاليتها جناعةزيادةأن وإذ تدرك
،محكمةلول

من نظام روما ٥١دة ا(ب) من امل٢الفقرة بعمالً لتصرفهمكمة، قضاة احملبيف هذا الصددتشيدوإذ 
األساسي،

م املعين باحلوكمة التدارسفريق بتقرير وإذ حتيط علماً  ، ١إىل مكتب مجعية الدول األطرافالذي ُقدَّ

مبا يلي: ٢اإلثباتقواعد و ئيةقواعد اإلجراالمن ١٠٠عن القاعدة االستعاضةرتُقرِّ -١

١٠٠"القاعدة 

اإلجراءاتعقدمكان 

جيوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقرر االنعقاد يف دولة أخرى غري الدولة املضيفة، إذا ارتأت أن - ١
كلها أو يف جزء منها انعقادها لنظر يف القضيةااليت قد يقتضيلفرتات لفرتة أو لذلك سيكون يف صاحل العدالة، ل

.فيها

يف أي وقت بعد بدء التحقيق، ، من املدعي العام أو الدفاع، من تلقاء نفسها أو بطلب جيوز للدائرة أن تقرر-٢
دائرة. ويسعى قضاة الدائرة إىل التوصل إىل املوافقة على التوصية الجلسات بتغيري مكان انعقاد تقدمي توصية 

م التوصية مبوافقة أغلبية القضاة. وتراعى يف ا لتوصيةباإلمجاع. فإذا تعذَّر ذلك تُقدَّ
جلسات تنعقد اليت سالدولة اد فيهدَّ قدم خطيا وحتُ تُ . كما والتقييم الذي يعده قلم احملكمة، وُتوجَّه إىل هيئة الرئاسة

ويرفق بالتوصية التقييم الذي يعده قلم احملكمة.فيها. الدائرة 

الدولة على انعقاد الدائرة فيها، تلكإذا وافقت و عقد فيها. نرة أن تاليت تُزمع الدائالدولةَ هيئُة الرئاسةِ تستشري -٣
يقاضالتعقد الدائرة أو احملكمة يف دولة غري الدولة املضيفة. مثالتشاور مع الدائرة قرار انعقاد برئاسة هيئة التخذت

".املقرريف املكان املعنيَّ اجللسات 

أنبحميطًة علماً مبا يلي،٣اإلثباتقواعد و قواعد اإلجرائيةالن م٦٨ة عن القاعدة االستعاضأيضاً رتُقرِّ -٢
من نظام روما األساسي:)٣(٦٨املادة باملعدَّل على هذا النحو ال ميسالقاعدة نص هذه

__________________________

.(ICC-ASP/12/37)"لفريق الدراسي املعين باحلوكمةتقرير املكتب عن ا"١
ألف.-)، اجلزء الثاينCorr.1وتصويبها ICC-ASP/1/3الوثيقة (٢٠٠٢الوثائق الرمسية... الدورة األوىل... ٢
املرجع السابق الذكر.٣
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٦٨"القاعدة 

الشهادة املسجلة سلفا

تدائية أن تسمح، وفقا ، جيوز للدائرة االب٥٦يف حالة عدم اختاذ الدائرة التمهيدية تدابري مبوجب املادة -١
بتقدمي شهادة شاهد مسجلة سلفا بالوسائط املرئية أو وبعد مساع الطرفني ، ٦٩من املادة ٤و٢تني للفقر 

أن ال خيل ذلك السمعية أو تقدمي احملاضر املكتوبة أو غريها من األدلة املوثقة لتلك الشهادة، شريطة
ت قاعدة أو وأكثر من القواعد الفرعية التالية.حبقوق املتهم أو يتناىف معها وأن تستوىف متطلبا

، فللدائرة أن جتيز يف حال عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجلة سلفا أمام الدائرة االبتدائية-٢
شهادته تلك يف كٍل من احلاالت التالية:

أثناءيفستجواب الشاهد الاملدعي العام والدفاع من كلتكون الفرصة قد أتيحت لن أ(أ) 
أو؛تسجيل الشهادة

أن تنحى الشهادة املسجلة سلفا إىل إثبات أمر آخر غري أفعال املتهم أو سلوكه. ويف هذه (ب) 
احلال:

عند البت فيما إذا كان جيوز تقدمي شهادة مسجلة سلفا مبوجب القاعدة ‘ ١’
الفرعية (ب)، تنظر الدائرة يف أمور منها ما إذا كانت هذه الشهادة:

تتعلق مبسائل ليست موضع خالف جوهري؛-

ذات طابع انضيايف أو تأييدي، إذ أدىل شهود آخرون أو سيدلون بشهادات شفهية -
عن وقائع مماثلة؛

تتعلق مبعلومات سياقية؛-

من طبيعة جتعل تقدميها خيدم مصاحل العدالة أفضل خدمة؛-

تتضمن ما يكفي من املؤشرات على إمكان التعويل عليها.-

القاعدة الفرعية (ب) إال إذا تندرج ضمنال جيوز تقدمي الشهادة املسجلة سلفا اليت ‘٢’
كانت مرفقة بإعالن يديل به الشاهد بأن مضمون شهادته صادق وصحيح على حد علمه واعتقاده. 

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

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

إصداره ومكانه، وأن الشخص الذي يصدره:تاريخ 

هو الشخص الذي يديل بالشهادة املسجلة سلفا؛ -

م اإلعالن طوعا ودون تأثري ال مسوِّغ له.- يؤكد أنه يقدِّ

يقرُّ بأن مضمون الشهادة املسجلة سلفا صادق وصحيح على حد علمه واعتقاده؛-

ته املسجلة سلفا غري صادق فقد أنه أُحيط علما بأنه إذا تبنيَّ أن مضمون شهاد-
يُقاضى عندها إلدالئه بشهادة الزور.
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، أو تويفهض أنفرتَ يُ جيب أن شخص تويف الحقا، أو شهادةا لفالشهادة املسجلة سكون أن ت)(ج
ببذل عناية معقولة. ويف هذه تذليلهاهة، بسبب عقبات ال ميكن فشامبالشهادة تعذَّر إدالؤه 

:احلال

لقاعدة اندرج ضمنقدمي الشهادة املسجلة سلفا اليت تال جيوز ت‘١’
اإلدالء بشهادته على النحو املذكور فيما الشخص ه يتعذَّر علىالدائرة بأنتقتنعاالفرعية (ج) إال إذا 

، وأن الشهادة املسجلة ٥٦املادة مبوجباختاذ إجراءات من املمكن التنبؤ بضرورةيكن وأنه ملتقدَّم
.إمكان التعويل عليهاكفي من املؤشرات على ما يتتضمنسلفا 

ه عامال سلوكإثبات أفعال متهم و تنحى إىل الشهادة املسجلة سلفا اعتبار كون جيوز ‘٢’
تقدميها، أو تقدمي جزء منها؛مينع

أن تكون الشهادة املسجلة سلفا شهادة شخص تعرض لتدخل. ويف هذه احلال:(د)

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

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

عدم مثول الشخص أو عدم تقدميه األدلة راجع جوهريا إىل تدخل غري الئق مبا يف -
هديد أو الرتهيب أو اإلكراه.ذلك الت

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

تقدمي الشهادة املسجلة سلفا خيدم مصاحل العدالة أفضل خدمة؛-

لتعويل عليها؛الشهادة املسجلة سلفا تتضمن ما يكفي من املؤشرات على إمكان ا-

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

مة مبقتضى القاعدة الفرعية (د)(‘٣’ )، ‘١’عندما تكون الشهادة املسجلة سلفا، املقدَّ
، جيوز للدائرة أن تراعي الوقائع اليت ٧٠انتهت بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف املادة تتعلق بإجراءات 

مت الفصل فيها يف إطار تلك اإلجراءات.

ه عامال سلوكإثبات أفعال متهم و تنحى إىل الشهادة املسجلة سلفا اعتبار كون جيوز ‘٤’
؛تقدميها، أو تقدمي جزء منهامينع

أمام الدائرة االبتدائية، جيوز للدائرة أن تسمح حاضراأدىل بالشهادة املسجلة سلفا الشاهد الذي كان إذا  -٣
يعرتض على تقدميها وأُتيحت لكل من املدعي العام والدفاع مل بتقدمي تلك الشهادة املسجلة سلفا إذا 

".أثناء اإلجراءاتيف لشاهد اوالدائرة فرصة استجواب 
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ينالثاالمرفق

لقرار الجامعمشروع نص إلدراجه في ا
مبا يلي:(ICC-ASP/11/Res.8)٢٠١٣لعام من القرار اجلامع ٨٠يستعاض عن الفقرة 

الفريق العامل إىل مواصلة وتدعوالفريق العامل املعين بالتعديالت عنكتب بتقرير املترحب"
ة لكي تنظر فيه إىل املكتب أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية وتطلبالنظر يف التعديالت املقرتحة 

عشرة".
_________________


