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جمعية الدول األطراف

عشرةخامسة الالدورة
٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤-١٦الهاي، 

تقرير الفريق العامل المعني بالتعديالت

إضافة

سادسالمرفق ال

١٧تاريخ بمن وزير العدل الكيني إلى رئيس جمعية الدول األطراف، رسالة 
)1(٢٠١٦آذار/مارس 

سعادة السيد الرئيس،
تتشرف حكومة مجهورية كينيا بتوجيه هذه الرسالة إليكم فيما خيص التعديالت املؤقتة اليت أدخلهاحديثاً 

") قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")، من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ("القواعد١٦٥على القاعدة 
م عملوا يف إطار جلسة عامة هلم ومبوجب الصالحيات املبيَّنة يف املادة  ) من نظام روما ٣(٥١الذين قيل إ

األساسي("النظام األساسي"). إن حكومة مجهورية كينيا تدفع بكل احرتام بأن التعديالت املؤقتة باطلة، وتود 
مة باعرتاضها عليها اعرتاضاً رمسياً ومبدئياً.إخطار احملك

من النظام األساسي، قصد واضعو نصه أن تعود السلطة التشريعية يف ٥١كما يظهر من نص املادة 
احملكمة إىل الدول يف املقام األول، خالفاً للوضع يف احملاكم املخصوصة. وحتقيقاً هلذا القصد مع احلرص يف الوقت 

يئة قدر ) من النظام األساسي على أنه جيوز للقضاة أن يضعوا ٣(٥١من املرونة، ُنّص يف املادة نفسه على 
"[عندما] ال تنص [...] القواعد على ‘٢’"احلاالت العاجلة"؛ ‘١’قواعد مؤقتة يف احلاالت التالية البيان فقط: 

واعد املؤقتة متوافقة مع النظام ) تقضي بأن تكون الق٤(٥١حالة حمدَّدة معروضة على احملكمة". كما إن املادة 

________________________

م)   هذه نسخة طبق األصل من الرسالة الواردة يف املرفق الثالث من تقرير 1( وعة فريق الدراسة املعين باحلوكمة بشأن ا
ا إليه فيما يتعلق بالتعديالت املدَخلة مؤقتًا على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات -ICC( األوىل من املسائل املعهود 

ASP / 15/7( التعديالتبمن التقرير املقدم من الفريق العامل املعين ١١يف احلاشية أشري إىل ذلك ، كما.



ICC-ASP/15/24/Add.2

224A2-A-211116

األساسي. وكما يُبنيَّ فيما يلي على حنو أوىف، تعرب حكومة مجهورية كينيا باحرتام عن رأيها أن هذه الشروط 
.٢٠١٦شباط/فرباير ١٠مؤقتاً يف ١٦٥الثالثة مل ُتستوَف عندما عدَّل القضاة املادة 

تعديالت املؤقتة مل تستلزمها حالة عاجلة. وتعلم حكومة ترى حكومة مجهورية كينيا أن الفمن ناحية أوىل
مجهورية كينيا أن املقرتح الرامي إىل تقليص عدد القضاة الذين يتولون القضاء يف األفعال اجلرمية املنصوص عليها 

القضاة يف من النظام األساسي يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف قد ناقشها٧٠يف املادة
، وأن هذه التعديالت أُرسلت فيما بعد إىل اللجنة ٢٠١٥معتكفهم الذي ُعقد يف نورمربغ يف حزيران/يونيو 
. فكون املسألة معروفًة واحلل املقرتح مستبانًا يف موعد ٢٠١٥االستشارية املعنية بالنصوص القانونية يف متوز/يوليو 

و إىل تاريخ أسبق،لكنهما مل يُعتربا على درجة كافية من االستعجال يرقى إىل حزيران/يونيو من السنة املاضية أ
ما إىل دورة مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") اليت ُعقدت يف تشرين الثاين/نوفمرب  تستلزم تقدمي اقرتاح بشأ

،يبنيِّ أن الشرط املتعلق باالستعجال مل ُيستوَف. ويصح ذلك بصورة خاصة عندما نعلم، حبسب ٢٠١٥
تغريُّ على الظروف ٢٠١٦وشباط/فرباير ٢٠١٥ملعلومات املتاحة للعموم، أنه مل يطرأ بني تشرين الثاين/نوفمرب ا

من شأنه أن يستلزم من القضاة أن ميارسوا صالحيتهم التشريعية االستثنائية، إذ مل تستجد مثًال قضايا أو حاالت 
يف هذه الظروف ترى حكومة مجهورية كينيا أن التعديالت جديدة مرفوعة إىل احملكمة يف هذه الفرتة احملدودة. و 

املقرتحة كان ينبغي أن تقدَّم على النحو املعتاد إىل اهليئة التشريعية األوىل يف احملكمة، أال وهي مجعية الدول 
ا القادمة. األطراف، لكي تنظر فيها خالل دور

) من النظام ٣(٥١عدم اللجوء إىل املادة ترى حكومة مجهورية كينيا أنه كان ينبغي ومن ناحية ثانية
يئ لتناول احلالة احملدَّدة املعروضة ١٦٥األساسي لتعديل القاعدة  مؤقتًا ألن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 

على احملكمة.
. من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يتناول "األفعال اجلرمية وسوء السلوك أمام احملكمة"٩إن الفصل 

ما مل ينص على خالف ذلك يف القاعدتني ، على أنه "٩)، اليت متثل جزءًا من الفصل ١(١٦٣وتنص القاعدة 
النظام األساسي والقواعد، مع مراعاة ما ]يطبق[، ١٦٩إىل ١٦٤والقواعد ١٦٢]والقاعدة[٣و ٢الفرعيتني 

والعقوبات املفروضة على اجلرائم احملددة يف يقتضيه اختالف احلال، على التحقيق الذي جتريه احملكمة، واملالحقة
ا تبنيِّ أنه، عندما ُيالَحظ وجود أي ثغرات يف اإلجراء الواجب ٧٠املادة ". إن هذه القاعدة ملن األمهية مبكان أل

اعد من النظام األساسي على النحو احملدَّد يف القواعد اإلجرائية وقو ٧٠اتّباعه يف الدعاوى املقامة مبوجب املادة 
اإلثبات، ينبغي سد هذه الثغرات يف املقام األول بتطبيق األحكام ذات الصلة الواردة يف النظام األساسي. ذلك 

هو احلس السليم بالنظر إىل أن للنظام األساسي األسبقية يف اإلطار القانوين للمحكمة.
ن يتعنيَّ أن يتولوا قضاة الذيوإذا كانت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ال تنص على شيء بشأن عدد ال

من النظام األساسي فإن هذه الثغرة املفرتض وجودها ُتَسد باملادة ٧٠القضاء يف الدعاوى املقامة مبوجب املادة 
من النظام األساسي (الدوائر). وعليه فإن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، معطوفًة على النظام األساسي، ٣٩

من النظام ٧٠املعنية، أي تشكيل هيئة القضاة يف مجيع مراحل اإلجراءات مبوجب املادة يئ لتناول احلالة احملدَّدة
األساسي.

من ٧٦وباتّباع املنطق ذاته يتبنيَّ أن استبعاد اإلجراء املنفصل اخلاص بالقضاء بشأن العقوبة مبوجب املادة 
)(د) من اإلجراءات املنعقدة مبوجب ١(٨٢ة النظام األساسي واإلجراءات املتعلقة باإلذن باالستئناف مبوجب املاد

من النظام األساسي ال ميثل سدًا ألي "ثغرة" يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولذا يتعذر القول ٧٠املادة 
بأن عدم تطبيق هذه املواد من مواد النظام األساسي بفعل تعديالت مؤقتة للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 

م االستثنائية مبوجب يندرج ضمن إ طار الشرط الثاين الذي جيب أن يتحقق لكي جيوز للقضاة ممارسة صالحيا
) من النظام األساسي.٣(٥١املادة
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مع املواد اليت استجدت إضافُة ذكرهاضمن ١٦٥ال تتوافق التعديالت املؤقتة للقاعدة ومن ناحية ثالثة
) من النظام األساسي. ومما يثري قلقاً خاصاً ٤(٥١تتوافق مع املادة )، وبالتايل ال ٢(١٦٥السرد الوارد يف القاعدة 

)(د) منه ١(٨٢) و٢(٧٦)(ب) من النظام األساسي (إال فيما يتعلق بالدائرة التمهيدية) و٢(٣٩إدراج املواد 
افًا صرحياً ضمن هذا السرد. فعدم توافق التعديالت املعنية مع النظام األساسي يُعرتف به يف القاعدة املؤقتة اعرت 

)(د) ١(٨٢) و٢(٧٦)(ب) و٢(٣٩ألن نص أحد التعديالت املعنية يشري إىل عدم انطباق نصوص منها املواد 
من النظام األساسي. فحكومة مجهورية كينيا ترى، من منطلق مبدئي، أن العمل الرامي إىل االلتفاف على مواد 

اً، وال سّيما عندما ال تقوم الدول بالعمل املعين باعتبارها النظام األساسي بواسطة تشريع ثانوي يُعترب أمرًا إشكالي
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ٩املشرِّع األساسي يف احملكمة. وتقّر حكومة مجهورية كينيا بأن الفصل 

من ٧٠يتضمن أحكامًا شىت تنص على أن بعض مواد النظام األساسي ال ينطبق على اإلجراءات مبوجب املادة 
)). لكن الدول األطراف هي اليت كتبت هذه ٢(١٦٥) والقاعدة ٣(-)٢(١٦٣النظام األساسي (مثل القاعدة 

ا. القواعد واعتمد
ومما يزيد القلق فيما خيص التعديالت املؤقتة اليت حنن بصددها كون تاريخ وضع نص القواعد اإلجرائية 

ن اإلجراء املتعلق باألفعال اجلرمية املنصوص عليها يف وقواعد اإلثبات يبنيِّ أنه اقُرتح خالل املناقشات بشأ
من النظام األساسي أنه يكفي لتناول هذه األفعال اجلرمية قاض منفرد تتكون منه الدائرة التمهيدية ٧٠املادة

لدول . لكن ا2وقاض منفرد تتكون منه الدائرة االبتدائية وهيئة مكوَّنة من ثالثة قضاة تتكون منهم دائرة االستئناف
األطراف طعنت يف هذا املقرتح ورفضته يف آخر األمر. وعلى وجه التحديد "حاّجت بعض الوفود بأن املقرتح ال 

منه)، إال فيما يتعلق بالدئرة التمهيدية. وإذ تعذر ٣٩(ب) من املادة ٢يتوافق مع النظام األساسي (وخباصة الفقرة 
.3تعلقة بتقليص عدد قضاة الدوائر"التغلب على هذه املعارضة فقد ُحذفت القاعدة امل

، وإن كانت ذات طابع إجرائي، تظل ترسي، كما ترى حكومة ١٦٥التعديالت املؤقتة للقاعدة مث إن
مجهورية كينيا، سابقة إشكالية تثري القلق إلمكان أن ُيستخدم هذا اإلجراء يف املستقبل لاللتفاف على حقوق 

منه. ولذا فإن من الضروري التمعن على ٦٧بيل احلقوق املبينة يف املادة جوهرية مكنونة يف النظام األساسي من ق
م االستثنائية املبيَّنة يف املادة  ) من النظام األساسي.٣(٥١حنو سليم فيما قيل إنه ممارسة القضاة لصالحيا

أرجو يا صاحب السعادة أن تتقبلوا إعراب مجهورية كينيا لكم عن سامي تقديرها.
ايتمع صادق حتي

[توقيع]
)، GithuMuigai, EGH, SCغيثومويغاي (

وزير العدل
نسخة إىل:

ِسْلِفيا ِفْرنـَْندز دي ُغْرَمْندي
رئيسة احملكمة اجلنائية الدولية

________________________

Hakanهاكان فرميان ()2( Friman(ال اجلرمية وسوء السلوك أمام احملكمة"، روي يل )، "األفعRoy S. Lee (
.٦١٤(حمرِّراً)، احملكمة اجلنائية الدولية: أركان اجلرمية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، الصفحة 

.٦١٥املرجع السابق، الفقرة )3(
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عالمرفق الساب

بشأن٢٠١٦نوفمبرتشرين الثاني/٢١فيبلجيكاالذي أدلت بهبيانال
يناير/كانون الثاني١٣المؤرخة باريسباتفاقيةالمتعلقةحذف اإلشارات

األساسيرومانظاممن٨المادةتعديلالمعلقة بمقترحاتهافي١٩٩٣

السيدة املنسقة، 
زمالئي األعزاء،

من نظام روما٨اقرتاح بتعديل املادة إىل تقدمي نت السبب الذي أّدى كافإن بلجيكا  كما تعلمون، -١
حظر استخدام نهامجرائم احلرب اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، ضمنبإدراج املتعّلقة األساسي 

بشأن ١٩٩٣/ينايركانون الثاين١٣املؤرخةالنحو املشار إليه يف اتفاقية باريساألسلحة الكيميائية على 
(ميكن االطالع على تحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحةاسحظر 

موعة غري الرمسيةالنص يف كانون ٢٣الصادرة يفقرتحات إدخال تعديالت على نظام روما األساسي ملا
٨يف املادة ‘٢٨‘فقرةالإضافة مشروع، ٢التعديل ألف. الباب الثاين بلجيكا،-٢٠١٥يناير الثاين/

١وتعترب بلجيكا، مع ذلك، أنه بعد اعتماد التعديل ه).()، ٢(٨يف املادة ‘ ١٤‘؛ والفقرة ب)()، ٢(
يعد هناك مربر القرتاح مل ، ٢٠١٠يونيو حزيران/١٠يف يف نظام روما األساسي يف مؤمتر كمباال، أوغندا،

.١٩٩٣هذا التعديل الذي يشري إىل اتفاقية 

تتضّمنه حاالت النزاع املسلح،يفالكيميائيةاألسلحةاستخدامحظرفعًال أنبلجيكاإذ تعترب-٢
) املسممةواألسلحةالسماستخدامحظر(‘ ١٧‘،)ب(٢، الفقرة ٨ادةامليف الواردةاملفاهيمفعللبا
ما يف حكمها منومجيعالغازات منغريهاأوالسامةأواخلانقةالغازاتاستخدامحظر(‘ ١٨‘و

علىإال األصلمل يكن يطّبق يف الذي،احلظروّمت توسيع نطاق هذا ). األجهزةأواملوادأوالسوائل
أوغندا،كمباال،يفعقدذيالاألساسيرومانظاملاالستعراضياملؤمترخاللالدولية،املسلحةالنزاعات

‘ ١٣‘الفقرتني ، (ه)٢، الفقرة ٨اجلديدةاملواد(الدوليةغرياملسلحةالنزاعاتليشمل ،٢٠١٠عاميف
).اليت قد دخلت فعال حيز التنفيذاألساسي،رومانظاممن‘١٤‘و

التصديقإىلأدتاليتالربملانيةاملناقشاتخالل،صراحةبلجيكاأشارتاملوقف،هذامعومتاشيا -٣
ينطوي على،١٩٩٣ةاتفاقييفوردكماالكيميائية،األسلحةاستخدامحظرأنإىل،١التعديلعلى

التعديلاعتمادنألسرورهعنوأعرب،الدوليةوغريالدوليةاملسلحةالنزاعاتمنكليفعرفيةطبيعة
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النزاعاتكي يشملالصددهذايفاحملكمةاختصاصنطاق لتوسيعاألساسيرومانظاميفالبلجيكي
)1(.التجرميهلذاالعريفالطابعيعززالدولية،غرياملسلحة

أمام٢٠١٥مارسآذار/١٦يفبيانهبأدىلعندماآخر،شيءأيكالركالربوفيسورمل يضف و -٤
٨املادةأحكاممضمونأنفقد أشار إىل . املوضوعهذايفاخبري بصفته التعديالتباملعينالعاملالفريق
،)(ب٢االفقرة ،٨ادةاملأنإذا اعتربنا و .١٩٩٣عاماتفاقيةوكذلك١٩٢٥عامبروتوكولبالفعلتشمل

يشملالاألساسيرومانظاممن‘١٤‘و‘ ١٣‘تنيالفقر ، ه)()، ٢(،٨املادةو ‘ ١٨‘و‘ ١٧‘الفقرتني 
انفإننا نكون قد أفرغناها مالكيميائيةاألسلحة .مضمو

وفريقد١التعديلأصليفاليت كانت الدولةملوقفالتوضيحهذاأنبلجيكايسّر وأخريا،-٥
.نظامها األساسييفاملدرجةلجرائمبل وحقيقي ل،اً متماسكاً تفسري كمةللمح

.قةاملعلّ املقرتحاتنصوصسحبنطلبالتعديل،هذامؤلفيأحدما مل يعارض اخلتام،ويف-٦
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رومانظاممن٨املادةتعديلباملتعلقةوافقةاملمشروع قانون،٢٠١٣-٢٠١٢الدورةالبلجيكى،الشيوخجملس) 1(
نظاملاالستعراضياملؤمترخالل٢٠١٠يونيوحزيران/١٠يفكمبااليفاعتمدالذيالدولية،اجلنائيةللمحكمةاألساسي

،.٢,٢,٢,٢البند،٨. صتفسريية،مذكرة،٢٢٧١/١- ٥وثيقةال،٢٠١٣سبتمربأيلول/٢٦املعقود يفاألساسيروما
.٣٤إىل٣٠الفقرات من 


