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 المقدِّمة -أوالً 
لقاعدة ل تعديالت مؤقتة اعتمد القضاة، عاملني يف إطار جلسة عامة هلم، ٢٠١٦شباط/فرباير  ١٠يف  -١

) من نظام روما األساسي ٣(٥١مبوجب املادة وذلك ("القواعد") من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  ١٦٥
("النظام األساسي"). وقد أُبلغ رئيس مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") باعتماد هذه التعديالت املؤقتة برسالة 

بالوثيقة  املرفق التقريرتضمنت الرسالة املعنية (املرفق األول). و  ٢٠١٦فرباير شباط/ ٢٩من رئيسة احملكمة تارخيها 
من القواعد اإلجرائية وقواعد  ١٦٥تعديالت مؤقتة للقاعدة لية ذا العنوان "تقرير بشأن اعتماد القضاة احلا

 اإلثبات" (املرفق الثاين).

 على ما يلي:تنص ) من النظام األساسي ٣(٥١املادة إن  -٢

تنص فيها بعد اعتماد القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، جيوز للقضاة يف احلاالت العاجلة اليت ال "
هذه القواعد على حالة حمددة معروضة على احملكمة، أن يضعوا بأغلبية الثلثني قواعد مؤقتة تطبق حلني 

 ".اعتمادها أو تعديلها أو رفضها يف الدورة العادية أو االستثنائية التالية جلمعية الدول األطراف

) من النظام ٣(٥١املنصوص عليه يف املادة ق فيها اإلجراء األوىل اليت ُيطبَّ  ا كانت تلكم املرةَ مّ ـول -٣
مناقشة  ٢٠١٦قد يف األول من نيسان/أبريل ر يف اجتماعه الذي عُ فقرَّ  ،األساسي فقد نظر املكتب يف املسألة

التعديالت املؤقتة يف إطار الفريق الدراسي املعين باحلوكمة يف الهاي مث مواصلة مناقشتها يف إطار الفريق العامل 
للنظر يف التعديالت  االستعدادعديالت يف نيويورك، ألن من شأن هذه السريورة أن تتيح للدول األطراف املعين بالت

 املعنية خالل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية.

 المشاورات غير الرسمية -ثانياً 
إطار ثالث  امموعة األوىل من املسائل املعهود با إليه يف لتناولاجتمع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة  -٤

أيار/مايو  ٣وقد جرت املشاورات املعنية يف التعديالت املؤقتة.  بشأنمناسبات للتشاور غري الرمسي 
 يفحزيران/يونيو. وسنحت للدول األطراف خالل هذه املشاورات فرصة اإلعراب عن آرائها  ٢١أيار/مايو و ١٩و

شاركني للفريق الدراسي ت املْني إىل الرئيسَ  كتابيةعيت الدول األطراف إىل تقدمي تعليقات  التعديالت املؤقتة. كما دُ 
عي ْني بامموعة األوىل من املسائل املعهود با إىل هذا الفريق. وقد دُ تشارَكْني املعنيـَّ واملنسَقْني املاملعين باحلوكمة 

، إىل حضور هذه املشاورات )Hirad Abtahi( رياد أبتاهيرئاسة احملكمة، السيد هيئة املستشار القانوين الرئيسي هل
وإضافًة إىل تقرير عن األسئلة اليت تطرحها الدول.  معلومات أساسية يستند إليها قرار القضاة وجييبَ  مَ لكي يقدِّ 
آذار/مارس  ١٧رسالة تارخيها  أيار/مايو ١٩قد يف رضت على الدول األطراف يف االجتماع الذي عُ عُ احملكمة 
 الكيين إىل رئيس اجلمعية فيما خيص التعديل املؤقت (املرفق الثالث). وزير العدلمن  ٢٠١٦

تقرير احملكمة. يف و  ةيف رسالة الرئيس يُعرضانغات التعديالت وجوهرها كما  ممثل هيئة الرئاسة مسوِّ وبنيَّ  -٥
، اليت تنظم التحقيق واملقاضاة واحملاكمة يف "اجلرائم ١٦٥ت على القاعدة التعديال أُدخلت يف التقرير، كما يُبنيَّ ف

اإلجراءات اليت  تسريعُ و  د بذه التعديالت تبسيطُ شِ من النظام األساسي. ونُ  ٧٠باملادة بإقامة العدل" عمالً  املِخّلة
ومهام الدائرة االبتدائية دائرة  من النظام األساسي بإجازة أن تضطلع مبهام الدائرة التمهيدية ٧٠تقضي با املادة 

فة من ثالثة قضاة ثالثة قضاة، وإجازة أن تضطلع بإجراءات االستئناف هيئة مؤلَّ من  د بدالً احفة من قاض و مؤلَّ 
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التقرير إىل أن القضاة اعتمدوا التعديالت املؤقتة مبوجب املادة  بدًال من أن تضطلع با دائرة االستئناف. ونوَّه
 املوارد.على صعيد قيود اهليئة القضائية من  تواجهه عّما) نظراً إىل االستعجال املتأيت ٣(٥١

 وقد تركزت املناقشات خالل املشاورات غري الرمسية على ثالث مسائل: -٦

 ؛فاةستو م) من النظام األساسي ٣(٥١املادة  ا تقضي بيتال املعايري تما إذا كان (أ)

 ق التعديالت مع مقتضيات النظام األساسي؛وافُ ت (ب)

 .تطبيقاً مؤقتاً  لةالتبعات اليت ترتتب على تطبيق القاعدة املعدَّ  (ج)

إن أغلبية الدول األطراف اليت تناول مندوبا الكلمة خالل املشاورات أعربت عن تأييدها للتعديالت  -٧
) من النظام األساسي. وقد اتفقت الدول بوجه عام على مسوِّغات ٣(٥١رأت أ�ا تستويف معايري املادة املؤقتة و 

ق القاعدة فُ او الدول عن ثقتها يف ت تتوافق مع النظام األساسي. وأعرب بعضالتعديالت ورأت أن التعديالت 
لة]   ابالنصوص القانونية التابعة للمحكمة والقضاة خلصألن اللجنة االستشارية املعنية مع النظام األساسي [املعدَّ

ب بعض الدول بالتعديالت باعتبارها جهدًا يبذله القضاة لتعزيز جناعة اإلجراءات إىل ذلك باإلمجاع. كما رحَّ 
وفعاليتها، ملصلحة امين عليهم واملتهمني، مع استخدام املوارد احملدودة على أفضل وجه، واإلسهام بذلك يف 

 احملكمة. مصداقية

ا إذا  مّ عديالت املؤقتة، وتساءل بعضها عوأعربت دول أخرى عن شواغل بشأن اعتماد القضاة للت -٨
" وما إذا كان االستعجال) من النظام األساسي فيما يتعلق بـ"٣(٥١تفي مبقتضيات املادة  اعتمادهاظروف كانت 

على حالة حمددة معروضة على احملكمة". وأثار  ميكن القول بأن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات "ال تنص [...]
 مع موادِّهلنظام األساسي، وال سّيما مع الة بصيغتها املعدَّ  ١٦٥القاعدة  تواُفقبعض الدول شواغل فيما خيص 

بعض  . وأثار)(د). ورأت إحدى الدول أن اعتماد القواعد املعنية باطل١(٨٢) و١(٧٤) و٥(٥١)(ب) و٢(٣٩
تعلق بالتبعات املرتتبة على تطبيق القاعدة املؤقتة، وال سّيما ما قد حيدث إذا طُبِّقت القاعدة الدول أيضًا مسائل ت

 لتها.قبل أن تنظر اجلمعية يف األمر مث رفضت اجلمعية الحقاً التعديالت املعنية أو عدَّ 

لة بالتعديالت. م بني الدول األطراف واحملكمة يف الشؤون املتصوشّددت الوفود على أمهية احلوار املنظَّ  -٩
واقرتح بعض الوفود أن تبذل احملكمة كل اجلهود املمكنة لتقدمي املقرتحات املتعلقة بالتعديالت إىل الدول األطراف 

 قبل اعتمادها مؤقتاً.

 ردود المحكمة -ألف

 ) من النظام األساسي٣(٥١معايير المادة  -١

الرئاسة إىل أن ) من النظام األساسي أشار ممثل هيئة ٣(٥١رداً على األسئلة بشأن تطبيق معايري املادة  -١٠
القضاة يعتربون أن هذه املادة تنطبق يف هذه الظروف ألن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ال تنص على حالة 

للدعاوى الثانوية املقامة  هافًا طائًال بسبب ختصيصتنزاف املوارد القضائية استنزاحمددة، أي الوضع املتمثل يف اس
يستمر تزايد عبء العمل الواقع على عاتق احملكمة فيما يتعلق  وقتَ من النظام األساسي  ٧٠مبوجب املادة 

من النظام األساسي. كما أشار ممثل هيئة الرئاسة إىل  ٥املنصوص عليها يف املادة  الكربىباحملاكمات يف اجلرائم 
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) من النظام األساسي مستوىف يف هذه ٣(٥١وا أن متطلب "االستعجال" الذي تقضي به املادة ؤ ضاة ر أن الق
 الظروف. والحظ أن مثة على األقل نوعني من األوضاع العاجلة اليت ميكن تصورها:

 أن توجد من البداية حالة عاجلة تستلزم حتركاً يكاد يكون فورياً؛ (أ)

على مر الوقت بسبب العناصر السياقية  ًال يظهرتكون هناك حالة مستعجلة استعجا أن (ب)
 .١٦٥ر الثاين هو الذي جعل القضاة يعتمدون القاعدة املؤقتة ذات الصلة. إن هذا املتصوَّ 

يف جرائم منصوص  مببا وآخرينقضية  مثلالتجارب احلديثة (أن واستفاض ممثل هيئة الرئاسة فالحظ  -١١
، حيث استغرقت املرحلة التمهيدية نفس املقدار من الوقت الذي استغرقته من النظام األساسي ٧٠عليها يف املادة 

 ١٨من النظام األساسي، واستغرقت املرحلة االبتدائية حىت تارخيه  ٥اإلجراءات يف جرائم منصوص عليها يف املادة 
على من النظام األساسي  ٧٠صيص املوارد القضائية لإلجراءات مبوجب املادة بيَّنت للمحكمة جليًا أن ختشهراً) 

من النظام  ٥املادة  املنصوص عليها يف الكربىاجلرائم ب املتعلقةالنسبة بني اإلجراءات  قايسيال هذا النحو 
من النظام  ٧٠املادة يف املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها األساسي (اليت أنشئت احملكمة لكي تتناوهلا) واإلجراءات 

أن القواعد اإلجرائية بناًء على ذلك أن احملكمة رأت ممثل هيئة الرئاسة األساسي، ذات الطابع الثانوي. والحظ 
على حنو يتناسب مع الطبيعة  ٧٠ الدعاوى املقامة مبوجب املادةوقواعد اإلثبات ينبغي أن تيئ إمكانية تناول 

اللجنة االستشارية املعنية الرئاسة بأن هيئة ر ممثل ذكَّ ما يتعلق مبوعد اعتماد التعديالت، فيالثانوية للقضايا املعنية. و 
م إىل اجلمعية يف  يف تقرير الفريق العامل املعين بالعرب املستخلصة الذي قدِّ ، كما يُبنيَّ كانت  بالنصوص القانونية
P0Fدورتا الرابعة عشرة

١
P ، ه قد ، فاعُترب عندها أن٢٠١٥أيلول/سبتمرب اية زت عملها بشأن هذه املسألة يف �جنَّ قد

من جهة أخرى، تقدمي املقرتحات إىل اجلمعية لكي تنظر فيها خالل دورتا الرابعة عشرة.  فات إىل حد بعيد أوانُ 
 الرئاسة إىل أن السواد األعظمهيئة ونوَّه ممثل اعُترب من غري املناسب االنتظار حىت الدورة اخلامسة عشرة للجمعية. 

، يعملون يف دائرتني أو أكثر. ١٦٥القاعدة املؤقتة  وا، عندما اعتمد٢٠١٦من القضاة كانوا يف شباط/فرباير 
وبالنظر إىل حمدودية إمكان عمل القاضي يف دوائر عديدة، وإىل تزايد عدد احملاكمات، رأى القضاة أن من 

 ظام األساسي.) من الن٣(٥١مبوجب املادة  ١٦٥الضروري اعتماد القاعدة املؤقتة 

 التوافق مع نظام روما األساسي -٢

د ممثل هيئة الرئاسة ردًا على ما أُبدي من شواغل بشأن توافق التعديالت مع النظام األساسي، شدَّ  -١٢
على الفارق بني اجلرائم الكربى املنصوص عليها يف املادة العبارة صريح بقواعد ينصان العلى أن النظام األساسي و 

من النظام األساسي من حيث  ٧٠املادة  مبوجباإلجراءات األفعال اجلرمية املشمولة باألساسي و من النظام  ٥
) من النظام األساسي تنص على أن تكون "املبادئ واإلجراءات" الناظمة ٢(٧٠ونّوه إىل أن املادة طبيعتهما. 

األساسي هي املبادئ واإلجراءات من النظام  ٧٠املادة املقامة مبوجب  الدعاوىملمارسة احملكمة اختصاصها على 
من النظام األساسي، رأى  ٥حلال اجلرائم الكربى املنصوص عليها يف املادة  املنصوص عليها يف القواعد. وخالفاً 

نص النظام األساسي بوضوح أنه ليس من الضروري تناول املبادئ واإلجراءات املعنية ضمن النظام  واضعو
األفعال  على) من النظام األساسي، اليت تنص على عقوبات ٣(٧٠املادة  األساسي نفسه. ويضاف إىل ذلك أن

                                                           

)١(
 ، املرفق الثاين.ICC-ASP/14/30الوثيقة   
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اجلرائم املنصوص عليها  علىأخف من العقوبات هي من النظام األساسي  ٧٠عليها يف املادة  املنصوص اجلرمية
واألفعال ألساسي من النظام ا ٥ق أيضاً بني اجلرائم املنصوص عليها يف املادة من النظام األساسي، تفرِّ  ٥يف املادة 
)(ب) ختوِّل ٤(٧٠استطرد فقال إن املادة ممثل هيئة الرئاسة  منه. مث إن ٧٠ص عليها يف املادة املنصو اجلرمية 

فيما خيص األفعال دعوى إىل السلطات املختصة فيها أن ترفع احملكمة ختويًال صرحيًا أن تطلب إىل الدولة الطرف 
ط ممثل هيئة الرئاسة الضوء على أن هذه األحكام من النظام األساسي. وسلَّ  ٧٠ املادةاملنصوص عليها يف  اجلرمية

 متيِّزمن النظام األساسي هي دعاوى ذات طابع ثانوي وبالتايل  ٧٠كون الدعاوى مبوجب املادة على  بوضوح  تدل
من النظام األساسي واملبادئ  ٥بني اإلجراءات واملبادئ الناظمة لتناول اجلرائم الكربى املنصوص عليها يف املادة 

 من النظام األساسي. ٧٠املنصوص عليها يف املادة الناظمة لتناول األفعال اجلرمية واإلجراءات 

واعد اإلثبات ذاتا تنص بصريح أن القواعد اإلجرائية وق وإضافة إىل ذلك الحظ ممثل هيئة الرئاسة -١٣
من  ٧٠املادة يف األفعال اجلرمية املنصوص عليها يف القواعد السارية على الدعاوى  ختتلفالعبارة على إمكان أن 

من النظام األساسي.  ٥نصوص عليها يف املادة املكربى الرائم اجل علىعن القواعد السارية النظام األساسي 
يستثين تطبيق من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ة وسوء السلوك أمام احملكمة") ("األفعال اجلرمي ٩الفصل ف

. وعلى وجه اخلصوص تقضي القاعدة مغايرة من النظام األساسي و/أو ينص على تطبيقها بصورةٍ  معيَّنةنصوص 
اختالف احلال" "ما مل يُنص على  "مع مراعاة ما يقتضيه اننطبقيالقواعد النظام األساسي و بأن منه ) ١(١٦٣

". وعليه فإن سائر نصوص ١٦٩إىل  ١٦٤والقواعد  ١٦٢القاعدة و  ٣و ٢خالف ذلك يف القاعدتني الفرعيتني 
تسري تلقائيًا إال يف حالة عدم وجود قواعد هي أكثر ال وقواعد اإلثبات النظام األساسي والقواعد اإلجرائية 

النظام األساسي حىت قبل اعتماد نفُسها حيدانًا ذا شأن عن نص  ١٦٥قاعدة حتديداً. وعالوة على ذلك حتيد ال
  مرافعاتىل ) على أن اعتماد التهم جيري استنادًا إ٣(١٦٥املؤقت. فعلى سبيل املثال تنص القاعدة  هاتعديل

عدم انطباق ى ) عل٢(١٦٥من النظام األساسي. وتنص القاعدة  ٦١ا تقضي به املادة مّ كتابية، ما ميثِّل حيداناً ع
 ("إجراءات إلقاء القبض يف الدولة املتحفظة")؛ وتنص  ٥٩("الشروع يف التحقيق") و ٥٣املادتني 
/املقاضاة؛ وتقضي القاعدة على مدة للتقادم مقدارها مخس سنوات فيما خيص الشروع يف التحقيق ١٦٤القاعدة 

قبولية والقانون الواجب التطبيق") ("االختصاص وامل ٢) إىل حد كبري بعدم انطباق الباب ٣(-)٢(١٦٣
 نظرٍ  ("التطبيق") من النظام األساسي. ومن األمثلة على النتائج العملية لذلك أنه ما من إعادةِ  ١٠ والباب

من  ٧٠من النظام األساسي) ُجترى فيما خيص الدعاوى املقامة مبوجب املادة  ١١٠لتخفيض العقوبات (املادة 
النسق املرسى بالفعل يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات هو نسق جيعل من وعليه فإن النظام األساسي. 

جيعل اإلجراءات اليت تنطبق من النظام األساسي دعاوى ذات طابع ثانوي و  ٧٠الدعاوى املقامة مبوجب املادة 
 ٥نصوص عليها يف املادة املكربى الرائم اجلدعاوى يف العلى هذه الدعاوى خمتلفة عن اإلجراءات اليت تنطبق على 

 من النظام األساسي. 

أيضاً  يانتماشمه ممثل هيئة الرئاسة إىل أن النظام األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات نوَّ كما  -١٤
جتيز بالفعل من النظام األساسي )(ب) ٢(٥٧القانونية. فاملادة  اضطالع قاض واحد بالوظائفمع مفهوم 

والصالحيات. وتنص املادة  الوظائفالدائرة التمهيدية أن ميارس طائفة من  مهامارس للقاضي املنفرد الذي مي
"أن يصدر، أثناء على أنه جيوز للقاضي الذي يرأس جلسة الدائرة االبتدائية من النظام األساسي )(ب) ٨(٦٤

عتمدتا اجلمعية يف عام بصيغتها اليت ا مكرَّراً ١٣٢ القاعدةاحملاكمة، توجيهات تتعلق بسري اإلجراءات". وتيئ 
 بالتحضري للمحاكمة. املتعلقةالوظائف بعض ، الضطالع قاض منفرد ب٢٠١٢
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 مبباوردًا على التساؤل فيما يتعلق بالروابط بني القرارات القضائية املتعلقة باملساعدة القانونية يف قضية  -١٥
 ٧٠ من النظام األساسي واألفعال اجلرمية املنصوص عليها يف املادة ٥فيما خيص اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

ل هيئة الرئاسة أن مسألة عدد القضاة الذين يشاركون يف النظر يف خمتلف مراحل اإلجراءات هي الحظ ممثِّ منه، 
من النظام  ٥عدة القضائية فيما خيص احملاكمات مبوجب املادة بينما تتسم القرارات املتعلقة باملسامسألة مؤسسية، 

دعت احملكمة إىل استطالع ر بأن اجلمعية منه بطابع قضائي. وذكَّ  ٧٠األساسي واحملاكمات مبوجب املادة 
يف  م فيما خيص األفعال اجلرمية املنصوص عليهاية فيما خيص مقدار املساعدة القانونية اليت تقدَّ اتسياساليارات اخل

 حالياً فيما يتعلق باملساعدة القانونية. املعمول با تهاسياسساسي يف إطار من النظام األ ٧٠املادة 

 لة تطبيقاً مؤقتاً على تطبيق القاعدة المعدَّ التبعات التي تترتب  -٣

إذا ث حيدُ  قدلة، وال سّيما ما فيما خيص مسألة التبعات اليت ترتتب على العمل مؤقتًا بالقاعدة املعدَّ  -١٦
تعديلها أو رفضها، الحظ  مث نظرت اجلمعية فيها الحقًا فقرَّرتلة قبل أن تنظر اجلمعية فيها قت القاعدة املعدَّ بِّ طُ 
جيب أن تُتناول قضائيًا وفقًا للنصوص القانونية املعمول با يف ل هيئة الرئاسة أن كل مسألة من هذا القبيل ممثِّ 

لة (كما اعتمدتا اجلمعية يف دورتا الثانية املعدَّ  ٦٨رجعي للقاعدة الطبيق تالر، فيما خيص مسألة احملكمة. وذكَّ 
، حديثاً، املتهم اإلذن باالستئناف، فأصدرت دائرة االستئناف ، بأن الدائرة االبتدائية منحتعشرة) يف قضية روتو

مسألة  يمبفعول رجعي ه ١٦٥قراراً يف هذه القضية على النحو الواجب. وعليه فإن مسألة تطبيق القاعدة املؤقتة 
ستخضع للبّت فيها قضائياً، حبسب احلالة. كما سيكون متاحاً للجمعية أن تبحث يف هذه املسألة عندما تنظر يف 

 التعديالت املؤقتة.

 نتيجة المشاورات -باء

خالل امموعة األخرية من ثالث جمموعات املشاورات غري الرمسية اعرتضت إحدى الدول اعرتاضًا ذا  -١٧
من الواضح أنه،  كانشأن على التعديالت وأبدت دولة واحدة شواغل بشأ�ا لـّما يزل جيري النظر فيها. ولذا  

لة، ليس هناك رأي �ائي بشأن هذه على الرغم من دعم أغلبية الدول األطراف العتماد اجلمعية القاعدة املعدَّ 
 املسألة يف املرحلة احلالية. 

 الخالصة -ثالثاً 

م لة فلم يكن بوسعه أن يقدِّ إذ تعذر على فريق الدراسة املعين باحلوكمة التوصل إىل رأي �ائي يف املسأ -١٨
املعين باحلوكمة أن حييل توصية ذات طابع ملموس إىل الفريق العامل املعين بالتعديالت. ولذا قرر فريق الدراسة 

بديت بشأ�ا ومبا قدمه ممثل هيئة التعديالت املؤقتة إىل الفريق العامل املعين بالتعديالت، مشفوعة باآلراء اليت أُ 
الرئاسة من ردود ذات صلة. وبذلك سيتسىن للفريق العامل املعين بالتعديالت أن يتابع مناقشة املسألة بغية تقدمي 

 �ا إىل اجلمعية.توصية مناسبة يف شأ
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 المرفق األول

رسالة من رئيسة المحكمة الجنائية الدولية إلى رئيس جمعية الدول األطراف 

 ٢٠١٦شباط/فبراير  ٢٩تاريخها 

 كابا  عزيزي الرئيس

، عاملني يف إطار جلسة ٢٠١٦شباط/فرباير  ١٠أتشرف بإعالمكم بأن قضاة احملكمة اعتمدوا، يف 
، الناظمة للتحقيق ("القواعد") من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ١٦٥عامة هلم، التعديالت املؤقتة للقاعدة 

("النظام  من نظام روما األساسي ٧٠عمًال باملادة  "بإقامة العدل املِخّلةواملقاضاة واحملاكمة يف "األفعال اجلرمية 
من النظام األساسي  ٧٠عقد مبوجب املادة ط اإلجراءات اليت تُ تبسِّ مؤقتًا لة املعدَّ  ١٦٥. إن القاعدة األساسي")

فة من قاض واحد الدائرة االبتدائية دائرة مؤلَّ  الدائرة التمهيدية ووظائفَ  س وظائفَ أن متارِ  تاإجاز ب وذلكعها وتسرِّ 
ضطلع بعقد إجراءات تلة مؤقتًا جتيز أن املعدَّ  ١٦٥فة من ثالثة قضاة. كما إن القاعدة من الدائرة املؤلَّ  بدالً 

اليت  املشاورات د التعديالت املؤقتة نتيجةَ فة من ثالثة قضاة بدًال من دائرة االستئناف. وجتسِّ االستئناف هيئة مؤلَّ 
 املعنية بالنصوص القانونية.مشلت بنطاقها احملكمة مجعاء من خالل اللجنة االستشارية 

) من النظام األساسي اليت تنص على أنه جيوز للقضاة، يف ٣(٥١لقد اعُتمد التعديل املؤقت وفقًا للمادة 
على احملكمة، أن يضعوا بأغلبية الثلثني دة معروضة حالة حمدَّ  لتناول تيئ هذه القواعد فيهااحلاالت العاجلة اليت ال 

اعتمادها أو تعديلها أو رفضها. لقد استند بت مجعية الدول األطراف يف شأ�ا بحني إىل ق قواعد مؤقتة تطبَّ 
يت تلزم بالنظر إىل االستعجال املتأيت ) من النظام األساسي ليعتمدوا التعديالت املؤقتة ال٣(٥١القضاة إىل املادة 

 على صعيد املوارد. قيود  ه اهليئة القضائية حالياً منتواجه عّما

يف هذا ) من النظام األساسي، ُيطلب إليكم الرتتيب لنظر مجعية الدول األطراف ٣(٥١وعمًال باملادة 
 عتماده أو تعديله أو رفضه يف دورتا التالية العادية أو االستثنائية.ملؤقت الاالتعديل 

لالئحة احملكمة بتعديل من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  ١٦٥للقاعدة كما تقرتن التعديالت املؤقتة 
فإذا حدث اعتمده القضاة يف جلستهم العامة ذاتا. ، مكرَّراً ٦٦ إضافة بند إليها يكون البنديتمثَّل يف ، ذي صلة

سيسارعون إىل تعديل احملكمة قضاة املؤقتة أو رفضتها فإن  ١٦٥عدة لت مجعية الدول األطراف القاأن عدَّ 
 إلغائه حبسب االقتضاء. أو مكرَّراً  ٦٦ البند

من القواعد  ١٦٥ مؤقتة للقاعدةانه "تقرير بشأن اعتماد القضاة تعديالت أرفق برساليت هذه تقريرًا عنو و 
عة يف هذه العملية، بَ  اخلطوات اإلجرائية املتّ ويبنيِّ املعنية اإلجرائية وقواعد اإلثبات" يتضمن تفاصيل التعديالت 

 الدول األطراف.مجيع إلحالته إىل 

 أرجو يا سعادة الرئيس كابا أن تتقبلوا تعبريي عن أمسى تقديري.

 توقيع][

 دينْ مِ رْ دز دي غُ نْ ِسْلِفيا ِفْرنَـ 
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 المرفق الثاني

من القواعد  ١٦٥مؤقتة للقاعدة تقرير بشأن اعتماد القضاة تعديالت 

 ٢٠١٦شباط/فبراير  ٢٩تاريخه اإلجرائية وقواعد اإلثبات 

 المقدِّمة -ألف

بغية إعالم الدول األطراف بأن قضاة احملكمة اجلنائية م هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف يقدَّ  -١
، عاملني يف إطار جلسة عامة هلم، تعديالت مؤقتة ٢٠١٦شباط/فرباير  ١٠الدولية ("احملكمة") اعتمدوا، يف 

، الناظمة للتحقيق واملقاضاة واحملاكمة يف ("القواعد") اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن القواعد  ١٦٥للقاعدة 
مد من نظام روما األساسي ("النظام األساسي"). وقد اعتُ  ٧٠بإقامة العدل" عمًال باملادة  املِخّلة"األفعال اجلرمية 

) من النظام األساسي اليت تنص على أنه جيوز للقضاة، يف احلاالت ٣(٥١هذا التعديل املؤقت وفقًا للمادة 
دة معروضة على احملكمة، أن يضعوا بأغلبية الثلثني قواعد حالة حمدَّ  لتناولا ههذه القواعد في تيئال العاجلة اليت 

. كما اعتمد القضاة يف شأ�ا باعتمادها أو تعديلها أو رفضهاتطبَّق إىل حني بت مجعية الدول األطراف يف مؤقتة 
 لالئحة احملكمة ("الالئحة").تعديالً ذا صلة الوقت ذاته 

 ١٦٥ ا كانت اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية قد أوصت بالتعديالت املؤقتة للقاعدةمّ ـلو  -٢
) من الالئحة ١(٤كمة مجعاء. فكما ينص عليه البند د مشاورات مشلت بنطاقها احملفإن هذه التعديالت جتسِّ 

تتألف اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية من ثالثة قضاة (قاض واحد من كل شعبة)، وممثل ملكتب 
 هم يف قائمة حمامي احملكمة.ؤ املدَّعي العام، وممثل لقلم احملكمة، وممثل للمحامني املدرجة أمسا

من النظام األساسي  ٧٠ ط اإلجراءات اليت تنعقد مبوجب املادةبسِّ تمؤقتًا لة دَّ املع ١٦٥القاعدة إن  -٣
أن تضطلع بوظائف الدائرة التمهيدية وبوظائف الدائرة االبتدائية، مبا يف ذلك اعتماد  تاعها وذلك بإجاز وتسرِّ 

لة املعدَّ  ١٦٥. كما إن القاعدة ثالثة قضاةفة من فة من قاض واحد بدًال من الدائرة املؤلَّ التهم واحملاكمة، دائرة مؤلَّ 
من ثالثة قضاة بعقد إجراءات االستئناف بدًال من اضطالع دائرة االستئناف مؤلَّفة مؤقتًا جتيز اضطالع هيئة 

 بعقدها.

 من النظام األساسي ٧٠عقد بموجب المادة اإلطار القانوني لإلجراءات التي تُ  -باء

من  ٢ بإقامة العدل". وتنص الفقرة املِخّلةسي على "األفعال اجلرمية من النظام األسا ٧٠تسري املادة  -٤
هذه املادة على أمور منها أن "تكون اإلجراءات واملبادئ املنظمة ملمارسة احملكمة اختصاصها على األفعال اجلرمية 

 اإلثبات".] هي اإلجراءات املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد ٧٠[املشمولة باملادة 
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مثة من النظام األساسي إىل أن "وفودًا كثرية" أعربت عن قلقها "ألن  ٧٠ تاريخ وضع نص املادة ويبنيِّ  -٥
ما خيص ها يف النظام األساسي ليست مناسبة فياملبادئ واإلجراءات املنصوص عليمبادئ وإجراءات شىت من 

1Fاليت ليست من اجلرائم الكربى" األفعال اجلرمية

إجراء مناسب  وضعَ  يعرتي"بالنظر إىل التعقيد الذي  واحلال أنه. ١
 تركَ  بصورٍة عامةٍ للمقاضاة على هذه األفعال اجلرمية وضيق الوقت املتاح يف روما لتذليل هذه املسائل، قرر املؤمتر 

2Fثبات"ليتم يف إطار القواعد اإلجرائية وقواعد اإل التفصيل املّتسمة باملزيد منذات الصلة عايري املأمر إعداد 

وآتى . ٢
إجراءات خاصة باألفعال اجلرمية املنصوص عليها يف املادة  وضعصالحية يعين تفويض الذي  ٢الفقرة  ذلك نصَّ 

 .3F٣"إىل واضعي نص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتعاماً من النظام األساسي "تفويضاً  ٧٠

 باألفعال اجلرميةاملبادئ واإلجراءات الناظمة للدعاوى املتعلقة  ١٦٩إىل  ١٦٢القواعد  وتفصَّل يف -٦
العالقة بني النظام األساسي والقواعد  ١٦٣شرح القاعدة من النظام األساسي. وتَ  ٧٠املادة املنصوص عليها يف 

 وتقضيمن النظام األساسي،  ٧٠ادة اجلرمية املنصوص عليها يف املباألفعال اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما يتعلق 
والقواعد  ١٦٢القاعدة ]و[ ٣و  ٢الفرعيتني ما مل ينص على خالف ذلك يف القاعدتني " بأنهمنها  ١الفقرة 
اختالف احلال، على التحقيق الذي  األساسي والقواعد، مع مراعاة ما يقتضيه النظام ]يطبق[، ١٦٩إىل  ١٦٤

هذا املبدأ ألحكام . وخيضع 4F٤"٧٠ جتريه احملكمة، واملالحقة والعقوبات املفروضة على اجلرائم احملددة يف املادة
تطبيق الباب الثاين ("االختصاص واملقبولية والقانون ، عدا بعض االستثنائات احملدودة، اليت تستبعد ٣و ٢الفقرتني 

على األفعال اجلرمية املنصوص عليها يف املادة  شر ("التنفيذ") من النظام األساسياق") والباب العالواجب التطبي
 من النظام األساسي. ٧٠

 تاريخ وضع نص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أنه، خالل املناقشات فيما خيص اإلجراء ويبنيِّ  -٧
من النظام األساسي، "اقُرتح أنه قد يكفي، يف التعامل مع  ٧٠املتعلق باألفعال اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 

                                                           

)١(
 –) يف "تعليق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية Article 70" (٧٠)، "املادة Donald K. Piragoffدونالد برياغوف (  

قد الحظ أحد ل). ٢٠١٦، (أوتو ترفتريير وكاي أمبوس، حمرِّرْين، الطبعة الثالثة، ١٧٥٥و ١٧٥١ تانمالحظات مراقب، مادة مادة، الصفح
وليام شاباس ‘". اجلرائم اليت تندرج يف إطار اختصاص احملكمة’مييز مفهومها عن  ٧٠عنوان املادة يف مل املستع‘ أفعال جرمية’املعلقني أن "مصطلح 

)William A. Schabas،(  ٧٠"املادة) "Article 70٨٥٦و ٨٥٢ تانالصفح "،)، يف "احملكمة اجلنائية الدولية: تعليق على نظام روما األساسي 
)٢٠١٠.( 
)٢(

 .١٧٥٥، يف الصفحة ١)، املذكور يف احلاشية Article 70" (٧٠"املادة برياغوف،   
)٣(

 .١٧٥٧، الصفحة املرجع السابق  
)٤(

 Offences and Misconduct Againstأمام احملكمة" ( السلوك)، "األفعال اجلرمية وإساءة Hakan Frimanانظر أيضًا هاكان فرميان (  

the Court ٢٠٠١(روي يل، حمرِّراً،  ٦٠٨و ٦٠٥الصفحتان ، "احملكمة اجلنائية الدولية: أركان اجلرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات")، يف (
مبعزل عن غريها؛ فاملسألة تتعلق بالكيفية اليت ينبغي با أن  ٧٠لنهائي للجنة التحضريية، ينبغي أن ال يُنظر إىل املادة ("كما أشري إليه يف التقرير ا

األساسي  ترتبط هذه املادة بسائر أحكام النظام األساسي. ومتثلت الطريقة اليت وضعها اخلرباء [...] يف العمل على افرتاض أن مجيع أحكام النظام
من النظام األساسي، ما مل يُنّص يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على  ٧٠ضًا على األفعال اجلرمية املنصوص عليها يف املادة تنطبق أي

 [...]"). ١٦٣استبعادها أو تعديلها. وقد أُرسي هذا املبدأ يف [...] القاعدة 
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من ثالثة قضاة فيما خيص  هيئةاالبتدائية، و  هذه األفعال اجلرمية، قاض واحد فيما خيص الدائرة التمهيدية والدائرة
5Fدائرة االستئناف"

٥. 

 المعدَّلة مؤقتاً  ١٦٥القاعدة  -جيم

تنبثق عن اإلقرار بأن طبيعة األفعال اجلرمية املنصوص عليها يف  ١٦٥إن التعديالت املؤقتة للقاعدة  -٨
عنهما يف حالة اجلرائم املنصوص عليها رتا ختتلفان اختالفًا ملحوظًا خطو من النظام األساسي ودرجة  ٧٠املادة 

من النظام األساسي  ٧٠ وأن اإلجراء الناظم للدعاوى املقامة مبوجب املادة ،من النظام األساسي ٥يف املادة 
من النظام  ٧٠االختصاص فيما يتعلق باألفعال اجلرمية املنصوص عليها يف املادة فد هذا الفرق. سِّ ينبغي أن جي

وعلى اخلصوص ال يبدو ضروريًا أن يضطلع باعتماد التهم يف  س على حنو سريع وبسيط.ارَ األساسي ينبغي أن مي
راجعة القرارات اليت ُتستأنف. مبيضطلع مخسة قضاة ال أن هذه األفعال اجلرمية وباحملاكمة فيها ثالثة قضاة، و 

6Fاخلاصة بلبنانفاحتذاًء مبحاكم جنائية أخرى، وال سّيما احملكمة اخلاصة بسرياليون، واحملكمة 

، ُعدِّلت القاعدة ٦
مؤقتًا حبيث يتسىن أن يبّت قاض واحد يف شأن اعتماد التهم وأن يضطلع قاض واحد باملهام املتعلقة  ١٦٥

 ثالثة قضاة بالنظر يف دعاوى االستئناف.هيئة مؤلَّفة من ضطلع تباحملاكمة و 

. فإن األساس القانوين للتعديل املؤقت  -٩ ) ٢(٧٠، يشري نص املادة ٤آنفًا يف الفقرة كما نـُوِّه إليه بنيِّ
فيما خيص على حنو واضح إىل أنه ميكن أن يُنّص يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على نسق إجرائي خمتلف 

                                                           

)٥(
. أعرب بعض الوفود عن اعرتاضه على هذا املقرتح استنادًا إىل أنه "ال يتوافق مع النظام األساسي (وال سّيما ٦١٤، يف الصفحة املرجع السابق  

. ومل تتمكن الوفود من االتفاق بشأن هذه ٦١٥، الصفحة املرجع السابقمنه)، إال فيما خيص الدائرة التمهيدية".  ٣٩(ب) من املادة ٢الفقرة 
 .املرجع السابقلدوائر". بتقليص عدد القضاة الذين تتألف منهمانيَّ حذف القاعدة املتعلقة النقطة "فتع

)٦(
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اخلاصة بسرياليون على أنه "عندما يكون لدى القاضي أو الدائرة االبتدائية  ٧٧تنص القاعدة   

إحالة املسألة إىل  ‘٢’املوضوع على سبيل االستعجال؛  تناول ‘١’(هلا)  يكون قد أخّل بالعدالة [...] فيجوز لهسبباً لالعتقاد بأن شخصاً معيناً قد 
اإليعاز إىل رئيس قلم احملكمة بتعيني حمام مستقل ذي مراس". وعندما يُعنيَّ حمام مستقل فإنه حيقق يف املسألة  ‘٣’السلطات املختصة يف سرياليون؛ 

. فإذا اقتنعت احملكمة بذلك جاز هلا أن "توعز إىل احملامي املستقل ملباشرة اإلجراءاتغات كافية ة برأي فيما إذا كانت هناك مسوِّ ويعود إىل الدائر 
املنفرد  ز إىل احملامي املستقل باملقاضاة فيها، "القاضيباالضطالع باملقاضاة يف املسألة". ومن املهم أنه ميكن أن يُعنيَّ للنظر يف القضايا اليت يوعَ 

فة من فة من ثالثة قضاة. أما دعاوى االستئناف فيجوز أن تنظر فيها هيئة مؤلَّ الذي ميارس مهام أي دائرة متهيدية" بدًال من الدائرة االبتدائية املؤلَّ 
 أقل من مخسة القضاة الذين تتألف منهم دائرة االستئناف. هعدد من القضاة ال يقل عن ثالثة لكن

، فتأخذ مبفهوم ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٠رَّرًا من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اخلاصة بلبنان، اليت اعُتمدت يف مك ٦٠أما القاعدة 
. وعمًال بالتعديل املعين جيب على القاضي أو إقامة العدل"القاضي املنفرد املعين بقضايا اإلخالل بإقامة العدل" الذي ينظر يف قضايا اإلخالل ب

يا ة اللذين يتلقيان معلومات تفيد باحتمال وقوع إخالل بإقامة العدل، أن "حييال املسألة إىل الرئيس لكي حييلها إىل القاضي املعين بقضاالدائر 
دل، لكي مواد داعمة عند االقتضاء. وينص التعديل على أن الرئيس يعني القاضي املعين بقضايا اإلخالل بإقامة الع منياإلخالل بإقامة العدل"، مقدِّ 

بإقامة العدل. وُخيتار القاضي الذي يُعنيَّ على هذا النحو من قائمة مسبقة اإلعداد تضم مجيع قضاة احملكمة، وفقاً  املِخّلةينظر يف األفعال اجلرمية 
يتعلق باملمارسة ذات الصلة صادر عن الرئيس (توجيه بشأن املمارسة يف جمال تعيني القضاة يف قضايا اإلخالل بإقامة العدل، وإعاقة سري  لتوجيه

امة غات كافية إلقمثة مسوِّ " قضايا اإلخالل بإقامة العدل أن). وإذا "رأى القاضي املعين ب٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٧العدالة، واإلدالء بشهادة زور، 
يس القلم بتعيني الدعوى على شخص يف أفعال ُخملَّة بإقامة العدل، جاز له [...] أن يوعز إىل املدَّعي العام باملقاضاة يف املوضوع" أو أن يوعز إىل رئ

مة العدل خالل بإقاجهة صديقة للمحكمة للتحقيق يف األمر، أو أن يباشر اإلجراءات بنفسه. وخيضع كل قرار قد يتخذه القاضي املعين بقضايا اإل
الستئناف أمام هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة يعينهم الرئيس من بني القضاة املدرجني يف قائمة مسبقة اإلعداد وفقاً للتوجيه املتعلق إذ يبّت يف القضية ل

 باملمارسة.
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) من ٢(٧٠نص املادة  وضعمن النظام األساسي. ويهيئ تاريخ  ٧٠األفعال اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 
 ذه املادة.هلعروض يف القسم الثاين من هذا التقرير مزيداً من تدعيم هذا التفسري النظام األساسي امل

) متنحه إلدراج املزيد من املبادئ واإلجراءات يف القواعد اإلجرائية ٢(٧٠وفقًا للتخويل البنيِّ أن املادة و  -١٠
 هي التالية: ١٦٥وقواعد اإلثبات فإن التعديالت املؤقتة اليت اعتمد القضاة إدخاهلا على القاعدة 

لة مؤقتاً  ١٦٥نص القاعدة  قبل تعديلها املؤقت ١٦٥نص القاعدة   املعدَّ

 ١٦٥القاعدة 
 التحقيق والمالحقة والمحاكمة

للمدعي العام أن يبدأ وجيري التحقيقات،  جيوز -١
، مببادرة منه، ٧٠فيما يتعلق باجلرائم احملددة يف املادة 

استنادا إىل املعلومات اليت تزوده با دائرة احملكمة أو أي 
 مصدر آخر موثوق به.

 ١٦٥القاعدة 
 واالستئنافالتحقيق والمالحقة والمحاكمة 

التحقيقات، جيوز للمدعي العام أن يبدأ وجيري  -١
، مببادرة منه، ٧٠فيما يتعلق باجلرائم احملددة يف املادة 

استنادا إىل املعلومات اليت تزوده با دائرة احملكمة أو أي 
 .مصدر آخر موثوق به

، وأي قواعد تندرج ٥٩و  ٥٣ال تنطبق املادتان  -٢
 .حتتهما

 )٢(٥٧و ٥٣و )(ب)٢(٣٩املواد ال تنطبق  -٢
ا. ، وأي قواعد تندرج حتته)(د)١(٨٢) و٢(٧٦و ٥٩و

ومتارس دائرة مؤلَّفة من قاض واحد من الشعبة التمهيدية 
مهام وصالحيات الدائرة التمهيدية بدءًا من وقت تلقي 

. ومتارس دائرة مؤلَّفة من قاض ٥٨طلب مبوجب املادة 
واحد مهام وصالحيات الدائرة االبتدائية، وتبّت يف دعاوى 

ثالثة قضاة. وُحتدَّد يف الالئحة  االستئناف هيئة مؤلَّفة من
اإلجراءات اخلاصة بتشكيل الدوائر واهليئة املؤلَّفة من ثالثة 

 قضاة.

، جيوز للدائرة التمهيدية أن ٦١ألغراض املادة  -٣
تتخذ دون عقد جلسة أيا من القرارات احملددة يف تلك 
املادة استنادا إىل طلبات كتابية، ما مل تستلزم مصلحة 

 ري ذلك.العدالة غ

للدائرة التمهيدية، بتشكيلها ، جيوز ٦١ألغراض املادة 
تتخذ دون عقد جلسة أيا  أن ،٢مبوجب القاعدة الفرعية 

من القرارات احملددة يف تلك املادة استنادا إىل طلبات  
 كتابية، ما مل تستلزم مصلحة العدالة غري ذلك.

جيوز للدائرة االبتدائية أن تأمر، حسب  -٤
مع مراعاة حقوق الدفاع، بضم التهم املوجهة االقتضاء و 

 .٨إىل  ٥إىل التهم املوجهة مبوجب املواد  ٧٠مبوجب املادة 

جيوز للدائرة االبتدائية املرفوعة إليها الدعوى اليت  -٤
من النظام  ٧٠انبثقت عنها اإلجراءات مبوجب املادة 

حسب االقتضاء ومع مراعاة حقوق أن تأمر،  األساسي
إىل التهم  ٧٠هة مبوجب املادة التهم املوجَّ  الدفاع، بضم

يف الدعوى األصلية. وعندما توعز الدائرة االبتدائية  هةاملوجَّ 
بضم التهم، فإن الدائرة االبتدائية املرفوعة إليها الدعوى 
األصلية تتوىل أيضاً النظر يف التهمة (التهم) املوجَّهة مبوجب 

هذا النحو فيجب . وما مل يوعز بضم التهم على ٧٠املادة 
التهم القضايا املتعلقة بأن تتوىل إجراءات احملاكمة يف 

دائرة ابتدائية مؤلَّفة من قاض  ٧٠املوجَّهة مبوجب املادة 
 واحد.
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من القواعد  ٩من الفصل  ١سقة مع سائر القواعد الواردة يف القسم متّ  ؤقتةامل ١٦٥إن القاعدة  -١١
نص على خالف ذلك يف القاعدتني ما مل يُ "أنه ) تنص على ١(١٦٣ اإلجرائية وقواعد اإلثبات. فالقاعدة

األساسي والقواعد، مع مراعاة ما  النظام ]يطبق[، ١٦٩إىل  ١٦٤والقواعد  ١٦٢ ]والقاعدة[ ٣و  ٢الفرعيتني 
ة يف يقتضيه اختالف احلال، على التحقيق الذي جتريه احملكمة، واملالحقة والعقوبات املفروضة على اجلرائم احملدد

) على أن األحكام ذات الصلة الواردة يف النظام األساسي ١(١٦٣". وبعبارة أخرى، تنص القاعدة ٧٠ املادة
من  ٧٠تنطبق تلقائيًا ما مل تنص على خالف ذلك القواعد الناظمة لألفعال اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 

بل إن القاعدة أي تعارض مع التعديالت املؤقتة. وجود  النظام األساسي. فالقراءة املباشرة هلذا النص ال تشري إىل
وقواعد ) من النظام األساسي الذي مفاده أن القواعد اإلجرائية ٢(٧٠ يف املادة ) تعزز املبدأ املبنيَّ ١(١٦٣

من النظام األساسي وتوضح أنه إذا كان مثة ثغرات تعرتي  ٧٠تنظم اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة اإلثبات 
 باألحكام ذات الصلة الواردة يف القانون األساسي. دّ سَ تُ اإلجراء املعين فإن هذه الثغرات 

يتوىل قاض اختاذ بعض القرارات منفرداً ليست فكرة جديدة على اإلطار ويُنوَّه كذلك إىل أن فكرة أن  -١٢
حد من الدائرة )(ب) من النظام األساسي تنص على أنه "جيوز لقاض وا٢(٥٧فاملادة القانوين للمحكمة. 

والصالحيات املنوطة بالدائرة التمهيدية. أما فيما خيص اإلجراءات االبتدائية  املهامالتمهيدية أن ميارس" طائفة من 
ليتكفلوا  من أعضائها واحداً أو أكثر أن تعنيِّ  [...] جيوز للدائرة االبتدائيةتنص على أنه " مكرَّراً ١٣٢فإن القاعدة 

)(ب) من النظام األساسي، جيوز للقاضي ٨(٦٤يضاف إىل ذلك أنه، عمًال باملادة ". و لمحاكمةلتحضري الب
.] توجيهات تتعلق بسري اإلجراءات". وفيما خيص اإلجراء أن "يصدر [..الذي يرتأس الدائرة االبتدائية أيضًا 

والدائرة االبتدائية من قاض لة مؤقتاً، يتميز تشكيل الدائرة التمهيدية ) املعدَّ ٢(١٦٥املنصوص عليه يف القاعدة 
 واحد عن اإلجراء اخلاص بتعيني القاضي املنفرد.

حبثت اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص  ١٦٥وعند حتليل املقرتح الرامي إىل تعديل القاعدة  -١٣
ظام من الن ٣٩القانونية، شأ�ا يف ذلك شأن قضاة احملكمة، فيما ميكن أن يتأتى عن ذلك من تعارض بني املادة 

من  ٧٠ األساسي وأي مقرتح رام إىل تقليص عدد القضاة الذين يتولون القضاء يف الدعاوى املقامة مبوجب املادة
على القواعد  أن ُتدَخلالنظام األساسي ) من ٢(٧٠املادة  ه جيوز مبوجب فاتُّفق على أن النظام األساسي.

خترج عن تعديالت من النظام األساسي  ٧٠ب املادة اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما خيص الدعاوى املقامة مبوج
باستبعاد املتطلب القاضي بعقد جلسة العتماد التهم. وارتُئي أنه وذلك نة يف النظام األساسي اإلجراءات املبيَّ 

من النظام األساسي إذا  ٧٠ة  أن يقضوا يف الدعاوى املقامة مبوجب املادميكن تقليص عدد القضاة الذين يتعنيَّ 
) من ٢(١٦٥القاعدة ضمن السرد الوارد يف ) من النظام األساسي ٢(٥٧)(ب) و٢(٣٩ نياملادتذكر  فُأضي

 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

من النظام  ٧٦ شأن العقوبة مبوجب املادةيف اإلجراء املنفصل اخلاص بالبّت  كما ارتُئي أن استبعاد -١٤
من النظام األساسي  ٧٠مبوجب املادة  اليت تُعقد اإلجراءاتِعداد االستئناف من اإلذن بإجراءات و األساسي 
تيح ختصيص املزيد من املوارد لإلجراءات املتعلقة باجلرائم ياإلجراءات و هذه ؤيت املزيد من تسريع يميكن أن 

طار املهمة األساسية للمحكمة. وُذهب يف إتناوهلا ل ميثِّ  اليتمن النظام األساسي،  ٥املنصوص عليها يف املادة 
فة من قاض واحد عقد جلسة النقاش إىل أنه، حىت بالتعديالت احلالية، ميكن أن يتسىن للدائرة االبتدائية املؤلَّ 

 من النظام األساسي إذا استلزمت الظروف عقدها. ٧٦منفصلة للنطق بالعقوبة مبوجب املادة 
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 تعديل الئحة المحكمة -دال

د يف الالئحة اإلجراءات اخلاصة بتشكيل " املؤقتة على أن ١٦٥من القاعدة  ٢تنص الفقرة  -١٥ [...] ُحتدَّ
 ".واهليئة املؤلَّفة من ثالثة قضاةالدوائر 

وقد رأى قضاة احملكمة أن احلكمة تقضي بأن ال تُقرتح تعديالت للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات إال  -١٦
والرتتيبات املتعلقة بتشكيل صارماً. وعليه فقد ارتُئي أن التفاصيل  بقدر ما تكون هذه التعديالت الزمة لزوماً 

 ٧٠يف الدعاوى املقامة مبوجب املادة للنظر فة من ثالثة قضاة للقضاء فة من قاض واحد واهليئة املؤلَّ الدوائر املؤلَّ 
 من النظام األساسي ينبغي أن تدرج يف الئحة احملكمة.

"، إىل العدلبإقامة  املِخّلة، عنوانه "األفعال اجلرمية ٥وعليه فإن القضاة قرروا إضافة قسم يكون القسم  -١٧
أضاف القضاة ضمن هذا لقد اإلجراءات القضائية أمام احملكمة". "من الئحة احملكمة، الذي يتناول  ٣الفصل 

 ما يلي:ك جيري نصه، الذي مكرَّراً ٦٦القسم البند 

 مكرَّراً ٦٦البند 

 فة من ثالثة قضاةتشكيل الدوائر والهيئة المؤلَّ 

ة ل رئيس الشعبة التمهيدية، بناًء على طلب الدائرة التمهيدية اليت تُرفع إليها احلاليشكِّ  -١
 مهاممارس تفة من قاض واحد من قضاة الشعبة التمهيدية لدائرة مؤلَّ ، )٢(١٦٥املعنية، وفقًا للقاعدة 

فيما يتعلق باألفعال  ٥٨وصالحيات الدائرة التمهيدية بدءًا من وقت تلقي الطلب مبوجب املادة 
 .٧٠دة يف املادة اجلرمية احملدَّ 

 مهاممارس تفة من قاض واحد ل)، دائرة مؤلَّ ٢(١٦٥ل هيئة الرئاسة، وفقًا للقاعدة تشكِّ  -٢
قضاة للبّت يف دعاوى االستئناف فيما يتعلق فة من ثالثة وصالحيات الدائرة االبتدائية، وهيئة مؤلَّ 

. وال يسري هذا احلكم إذا مت ضم التهم عمًال بالقاعدة ٧٠دة يف املادة باألفعال اجلرمية احملدَّ 
٤(١٦٥.( 

للمحكمة، كما يُبنيَّ يف  اإلدارة السليمةيف املسؤولية املنوطة بيئة الرئاسة املتمثلة ومتاشيًا مع  -١٨
7Fلنظام األساسي)(أ) من ا٣(٣٨ املادة

فة من قاض تشكيل الدوائر االبتدائية املؤلَّ هيئة الرئاسة املسؤولية عن ، تتوىل ٧
من النظام األساسي.  ٧٠مبوجب املادة املقامة فة من ثالثة قضاة للبّت يف دعاوى االستئناف املؤلَّ  واحد واهليئة

لكن لوحظ، فيما خيص اإلجراءات التمهيدية، أن هيئة الرئاسة ال ُتسند القضايا إىل الدوائر التمهيدية بل تسند 
، نظرًا إىل أن قضاة الشعبة التمهيدية سيشكِّل رئيس الدائرة التمهيديةإليها احلاالت فقط. ويضاف إىل ذلك أن 

من النظام األساسي (الذي قد يكون  ٧٠لع على املراحل األوىل من التحقيق مبوجب املادة يطّ سيكونون أول من 
صدر أمرًا بإلقاء تفة من قاض واحد لمشموًال بالتحريز باألختام)، فيما خيص اإلجراءات التمهيدية، دائرة مؤلَّ 

 اعتماد التهم. قة باإلجراءات املتعلالقبض أو أمراً باحلضور (باملثول) والقضاء يف كل مرحلة 

                                                           

 كمة.من الئحة احمل ٤٦من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والبند  ١٣٠انظر أيضاً القاعدة   )٧(
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 التعديالت استعجال -هاء

بعد اعتماد ) من النظام األساسي على أنه "٣(٥١املؤقتة وفقاً لنص املادة  ١٦٥اعتمد القضاة القاعدة  -١٩
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، جيوز للقضاة يف احلاالت العاجلة اليت ال تنص فيها هذه القواعد على حالة 

احملكمة، أن يضعوا بأغلبية الثلثني قواعد مؤقتة تطبق حلني اعتمادها أو تعديلها أو رفضها يف حمددة معروضة على 
 ".الدورة العادية أو االستثنائية التالية جلمعية الدول األطراف

بإقامة العدل  املِخّلةوبالنظر إىل أنه غدا مطلوبًا من احملكمة أن متارس اختصاصها على األفعال اجلرمية  -٢٠
من النظام األساسي فقد رأى القضاة أن القيود اليت تواجهها اهليئة القضائية حالياً  ٧٠املادة  املنصوص عليها يف 

املتاحة لتناول مجيع إن جمموعة القضاة ومبا مؤقتاً.  ١٦٥اعتماد تعديل القاعدة  على صعيد املوارد جعلت من امللحّ 
تتوىل احملكمة عددًا مزيدًا من احملاكمات لم يعد باإلمكان، إذ فدة، احلاالت والقضايا املرفوعة إىل احملكمة حمدو 

من النظام األساسي، استدامة الوضع الذي تتطلب فيه الدعاوى املقامة  ٥النشطة يف دعاوى مقامة مبوجب املادة 
ملقامة مبوجب للدعاوى ا املخصَّصنفس املقدار من املوارد  أن ُخيصَّص هلامن النظام األساسي  ٧٠مبوجب املادة 

القيود املالية احلالية تتطلب إطارًا إجرائيًا يتيح املزيد من املرونة والنجاعة يف فمن النظام األساسي.  ٥املادة 
وجيب أن تتاح هذه الدرجة املزيدة من املرونة فوراً، ألن احملكمة بلغت بالفعل املنعطف ختصيص املوارد القضائية. 

من النظام  ٧٠ختصيص املوارد القضائية الالزمة للدعاوى املقامة مبوجب املادة عنده عليها احلرج الذي يتعذر 
 األساسي.

 يف املادة اللجوء إىل اإلجراء املبنيَّ  لتربير االستعجال الالزمةشروط أنه تتوفر وبناء عليه رأى القضاة  -٢١
املادة من النظام  هلذهقوه وفقًا وا نص القاعدة املؤقتة ويطبِّ دّ عِ ) من النظام األساسي. ولذا قرروا أن يُ ٣(٥١

 ) منه.٤(٥١واملادة  األساسي

 الخالصة -واو

من  مكرَّراً ٦٦املؤقتة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والبند  ١٦٥قضاة احملكمة أن املادة  يرى -٢٢
املنصوص عليها يف  العدلبإقامة  املِخّلةتناول األفعال اجلرمية إىل  اً وناجع سبيًال عادالً الئحة احملكمة يهيئان 

يف  تبنيَّ حقوق املتهمني، كما  صوناملؤقتة تضمن  ١٦٥أن القاعدة هو من النظام األساسي. واألهم  ٧٠ املادة
 مهيِّئةً الدرجات تتواله هيئة مستقلة ونزيهة  متعددِ  وتستدمي البنية األساسية لقضاءٍ  ،من النظام األساسي ٦٧املادة 

القضائية على املؤقتة قدرة احملكمة على تركيز مواردها  ١٦٥استئناف. وتضمن القاعدة راجعة بناء على فرصة امل
من النظام األساسي، وذلك دون التضحية بعدالة اإلجراءات املنعقدة مبوجب  ٥الدعاوى املقامة مبوجب املادة 

بالوثيقة احلالية القاعدة ) من النظام األساسي حتال ٣(٥١من النظام األساسي. وكما تقضي به املادة  ٧٠املادة 
 رفضها وفقاً للمادة املذكورة.يلها أو أو تعد �ا باعتمادهاتبت يف شأاملؤقتة إىل مجعية الدول األطراف لكي  ١٦٥
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 المرفق الثالث

 ١٧الكيني إلى رئيس جمعية الدول األطراف، تاريخها  وزير العدلرسالة من 

 ٢٠١٦آذار/مارس 

 سعادة السيد الرئيس،

حديثاً  هادخلما خيص التعديالت املؤقتة اليت أتتشرف حكومة مجهورية كينيا بتوجيه هذه الرسالة إليكم في
، قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")("القواعد") من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  ١٦٥على القاعدة 

) من نظام روما ٣(٥١نة يف املادة سة عامة هلم ومبوجب الصالحيات املبيَّ �م عملوا يف إطار جلإالذين قيل 
وتود  ،("النظام األساسي"). إن حكومة مجهورية كينيا تدفع بكل احرتام بأن التعديالت املؤقتة باطلة األساسي

 ومبدئياً.احملكمة باعرتاضها عليها اعرتاضاً رمسياً  إخطار

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

اسي على أنه جيوز للقضاة أن يضعوا ) من النظام األس٣(٥١نفسه على تيئة قدر من املرونة، ُنّص يف املادة 
على القواعد "[عندما] ال تنص [...]  ‘٢’"احلاالت العاجلة"؛  ‘١’ت التالية البيان فقط: اليف احلاقواعد مؤقتة 

) تقضي بأن تكون القواعد املؤقتة متوافقة مع النظام ٤(٥١دة معروضة على احملكمة". كما إن املادة حالة حمدَّ 
الشروط نيَّ فيما يلي على حنو أوىف، تعرب حكومة مجهورية كينيا باحرتام عن رأيها أن هذه األساسي. وكما يُب

 .٢٠١٦شباط/فرباير  ١٠مؤقتاً يف  ١٦٥ستوَف عندما عدَّل القضاة املادة الثالثة مل تُ 

حكومة  وتعلمتستلزمها حالة عاجلة.  ملترى حكومة مجهورية كينيا أن التعديالت املؤقتة  فمن ناحية أوىل
القضاة الذين يتولون القضاء يف األفعال اجلرمية املنصوص عليها مجهورية كينيا أن املقرتح الرامي إىل تقليص عدد 

من النظام األساسي يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف قد ناقشها القضاة يف  ٧٠ يف املادة
رسلت فيما بعد إىل اللجنة ، وأن هذه التعديالت أُ ٢٠١٥يران/يونيو قد يف نورمربغ يف حز معتكفهم الذي عُ 

واحلل املقرتح مستبانًا يف موعد  املسألة معروفةً كون ف. ٢٠١٥االستشارية املعنية بالنصوص القانونية يف متوز/يوليو 
كافية من االستعجال عتربا على درجة  لكنهما مل يُ  ،إىل تاريخ أسبقأو حزيران/يونيو من السنة املاضية  يرقى إىل

قدت يف تشرين الثاين/نوفمرب اليت عُ ("اجلمعية") تستلزم تقدمي اقرتاح بشأ�ما إىل دورة مجعية الدول األطراف 
ما نعلم، حبسب عندستوَف. ويصح ذلك بصورة خاصة  أن الشرط املتعلق باالستعجال مل يُ يبنيِّ  ،٢٠١٥

 على الظروف ريُّ تغ ٢٠١٦وشباط/فرباير  ٢٠١٥رين الثاين/نوفمرب بني تشاملعلومات املتاحة للعموم، أنه مل يطرأ 
مل تستجد مثًال قضايا أو حاالت إذ من شأنه أن يستلزم من القضاة أن ميارسوا صالحيتهم التشريعية االستثنائية، 

أن التعديالت جديدة مرفوعة إىل احملكمة يف هذه الفرتة احملدودة. ويف هذه الظروف ترى حكومة مجهورية كينيا 
م على النحو املعتاد إىل اهليئة التشريعية األوىل يف احملكمة، أال وهي مجعية الدول ينبغي أن تقدَّ كان املقرتحة  

 دورتا القادمة. خاللاألطراف، لكي تنظر فيها 
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) من النظام ٣(٥١ترى حكومة مجهورية كينيا أنه كان ينبغي عدم اللجوء إىل املادة  من ناحية ثانيةو 
دة املعروضة مؤقتًا ألن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تيئ لتناول احلالة احملدَّ  ١٦٥األساسي لتعديل القاعدة 

 على احملكمة.

يتناول "األفعال اجلرمية وسوء السلوك أمام احملكمة". من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  ٩إن الفصل 
ما مل ينص على خالف ذلك يف القاعدتني ، على أنه "٩من الفصل  )، اليت متثل جزءاً ١(١٦٣وتنص القاعدة 

األساسي والقواعد، مع مراعاة ما  النظام ]يطبق[، ١٦٩إىل  ١٦٤والقواعد  ١٦٢ ]والقاعدة[ ٣و  ٢الفرعيتني 
اختالف احلال، على التحقيق الذي جتريه احملكمة، واملالحقة والعقوبات املفروضة على اجلرائم احملددة يف  يقتضيه

الَحظ وجود أي ثغرات يف اإلجراء الواجب  أنه، عندما يُ ". إن هذه القاعدة ملن األمهية مبكان أل�ا تبنيِّ ٧٠ املادة
يف القواعد اإلجرائية وقواعد د نظام األساسي على النحو احملدَّ من ال ٧٠باعه يف الدعاوى املقامة مبوجب املادة اتّ 

بتطبيق األحكام ذات الصلة الواردة يف النظام األساسي. ذلك يف املقام األول اإلثبات، ينبغي سد هذه الثغرات 
 هو احلس السليم بالنظر إىل أن للنظام األساسي األسبقية يف اإلطار القانوين للمحكمة.

 أن يتولوا واعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ال تنص على شيء بشأن عدد القضاة الذين يتعنيَّ وإذا كانت الق
د باملادة سَ تُ  األساسي فإن هذه الثغرة املفرتض وجودها من النظام ٧٠القضاء يف الدعاوى املقامة مبوجب املادة 

 ،على النظام األساسي معطوفةً  ،اإلثباتمن النظام األساسي (الدوائر). وعليه فإن القواعد اإلجرائية وقواعد  ٣٩
من النظام  ٧٠تشكيل هيئة القضاة يف مجيع مراحل اإلجراءات مبوجب املادة  أي، ةاملعني ةداحملدَّ  احلالةتيئ لتناول 

 األساسي.

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

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

يندرج ضمن إطار الشرط الثاين الذي جيب أن يتحقق لكي جيوز للقضاة ممارسة صالحياتم االستثنائية مبوجب 
 ) من النظام األساسي.٣(٥١ املادة

ضمن  استجدت إضافُة ذكرهااليت مع املواد  ١٦٥ال تتوافق التعديالت املؤقتة للقاعدة  ومن ناحية ثالثة
) من النظام األساسي. ومما يثري قلقاً خاصاً ٤(٥١)، وبالتايل ال تتوافق مع املادة ٢(١٦٥القاعدة السرد الوارد يف 

 منه)(د) ١(٨٢) و٢(٧٦من النظام األساسي (إال فيما يتعلق بالدائرة التمهيدية) و)(ب) ٢(٣٩إدراج املواد 
يُعرتف به يف القاعدة املؤقتة اعرتافًا صرحياً مع النظام األساسي املعنية لتعديالت ا توافقعدم ف. ضمن هذا السرد

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

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

من  ٧٠نطبق على اإلجراءات مبوجب املادة يبعض مواد النظام األساسي ال  نيتضمن أحكامًا شىت تنص على أ
هذه  كتبت)). لكن الدول األطراف هي اليت  ٢(١٦٥) والقاعدة ٣(-)٢(١٦٣اعدة النظام األساسي (مثل الق

 واعتمدتا.القواعد 
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نص القواعد اإلجرائية  وضعومما يزيد القلق فيما خيص التعديالت املؤقتة اليت حنن بصددها كون تاريخ 
 أنه اقُرتح خالل املناقشات بشأن اإلجراء املتعلق باألفعال اجلرمية املنصوص عليها يف يبنيِّ وقواعد اإلثبات 

من النظام األساسي أنه يكفي لتناول هذه األفعال اجلرمية قاض منفرد تتكون منه الدائرة التمهيدية  ٧٠ املادة
8Fنة من ثالثة قضاة تتكون منهم دائرة االستئنافاالبتدائية وهيئة مكوَّ وقاض منفرد تتكون منه الدائرة 

لكن الدول . ١
رفضته يف آخر األمر. وعلى وجه التحديد "حاّجت بعض الوفود بأن املقرتح ال األطراف طعنت يف هذا املقرتح و 

تعذر إذ بالدئرة التمهيدية. و ، إال فيما يتعلق منه) ٣٩(ب) من املادة ٢يتوافق مع النظام األساسي (وخباصة الفقرة 
9Fذفت القاعدة املتعلقة بتقليص عدد قضاة الدوائر"التغلب على هذه املعارضة فقد حُ 

٢. 

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

من الضروري التمعن على منه. ولذا فإن  ٦٧جوهرية مكنونة يف النظام األساسي من قبيل احلقوق املبينة يف املادة 
 ) من النظام األساسي.٣(٥١نة يف املادة االستثنائية املبيَّ ما قيل إنه ممارسة القضاة لصالحياتم حنو سليم في

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

 مع صادق حتيايت

 [توقيع]

 ، )Githu Muigai, EGH, SC( غيثو مويغاي

 وزير العدل

 نسخة إىل:

 دينْ مَ رْ دز دي غُ نْ يا ِفْرنَـ فِ لْ سِ 

 رئيسة احملكمة اجلنائية الدولية

____________ 

 

                                                           

(حمرِّراً)، احملكمة اجلنائية الدولية: ) Roy S. Lee()، "األفعال اجلرمية وسوء السلوك أمام احملكمة"، روي يل Hakan Frimanهاكان فرميان (  )١(
 .٦١٤أركان اجلرمية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، الصفحة 

 .٦١٥، الفقرة املرجع السابق  )٢(
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