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الحئة مكتب املديع العام

الفصل األول  -أحاكم اعمة
ابلند 1
اعتماد هذه الالحئة
-1
-2
-3

ً
اعتُ ِم دت هذه الالحئة عمال بالفقرة  2من املادة  42من انلظام األسايس ،والقاعدة  9من القواعد
ْ
َ
اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،ويه ت ن ِظ ُم عمل مكتب املديع العام فيما يتعلق بأمور اتلدبري واإلدارة.
تُ رَّ
فس هذه الالحئة وفقا للنظام األسايس والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والحئة املحكمة
وباالقرتان مع الحئة قلم املحكمة وانلظامني اإلداري واألسايس ملوظيف املحكمة.
اعتمدت هذه الالحئة باللغتني الف رنسية واإلنكلزيية؛ وللرتمجة بلغات املحكمة الرسمية نفس
احلجية.

ابلند 2
استعمال املصطلحات

يف هذه الالحئة ،يُقصد باملصطلحات اتلايلة املفاهيم الواردة إىل جانب لك منها:
-

“املادة” :مادة من مواد نظام روما األسايس؛

-

“ادلائرة” :دائرة من دوائر املحكمة؛

-

“املحكمة” :املحكمة اجلنائية ادلويلة؛
ً
“معلومات بشأن جرائم” :معلومات بشأن جرائم تدخل يف اختصاص املحكمة عمال باملادة 15؛

-

“إعالن” :إعالن تصدره دولة ليست طرفا يف انلظام األسايس عمال بالفقرة  3من املادة 12؛
لَّ
ُ
“الفريق املشرتك” :الفريق املشرتك بني الش َع ب اذلي ي ُشك لالضطالع باتلحقيقات؛

-

“املكتب” :مكتب املديع العام؛

-

“هيئة الرئاسة” :هيئة رئاسة املحكمة؛

-

“املديع العام” :املديع العام للمحكمة؛

-

“إحالة” :طلب تقدمه دولة طرف بموجب املادة  14أو يقدمه جملس األمن بموجب الفقرة (باء)
من املادة  13إىل املديع العام للتحقيق يف حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكرث من اجلرائم ادلاخلة يف
ُ
ك بت؛
اختصاص املحكمة قد ارت ِ

-

“قلم املحكمة” :قلم املحكمة؛

-

“الالحئة” :الحئة مكتب املديع العام؛

-

“ابلند” :أحد بنود الحئة مكتب املديع العام؛

-

“القواعد” :القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛

-

“ادلولة الطرف” :دولة طرف يف نظام روما األسايس؛

-

“انلظام” :نظام روما األسايس؛

-
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-

َّ
ُ
“الفريق املختص باملحاكمة االبتدائية” :الفريق املشرتك بني الش َع ب اذلي يؤل ف عند اعتماد اتلهم
لالضطالع باملقاضاة؛

ابلند 3
تعديل هذه الالحئة
-1
-2
-3

يبدأ نفاذ هذه الالحئة ،وأي تعديالت تدخل عليها ،يف ايلوم اذلي تُ َ
عتم د فيه بموجب قرار يصدره
املديع العام.
ِّ
أي اقرتاح بتعديل هذه الالحئة ينبيغ أن يقدمه رئيس الشعبة أو رئيس قسم ادلعم إىل املديع العام
ً
كتابة ويكون مشفواع باملستندات اتلوضيحية.
ال تُ َّ
طب ق اتلعديالت املدخلة ىلع هذه الالحئة بأثر رجيع بما يرض بالشخص اذلي تنطبق عليه
ُ
َّ
الفقرة  2من املادة  ،55أو املادة  ،58وال ت طب ق ىلع املتهم أو املحكوم عليه أو املربأ.

الفصل اثلاين  -إدارة املكتب
القسم األول  -أحاكم اعمة
ابلند 4
اللجنة اتلنفيذية
-1
-2

ُ
تتألف اللجنة اتلنفيذية من املديع العام ورؤساء الش َع ب اثلالث اتلابعة للمكتب.

تسدي اللجنة اتلنفيذية املشورة إىل املديع العام وتكون مسؤولة عن وضع واعتماد اسرتاتيجيات
ِّ
ِّ
وتنس قها.
املكتب وسياساته ومزيانيته وتقدم اإلرشاد االسرتاتييج بشأن مجيع أنشطة املكتب

ابلند 5
ُ َ
الش ع ب واألقسام

ُ
يتألف املكتب من ثالث ش َع ب وقسمني لدلعم :شعبة االختصاص واتلاكمل واتلعاون ،وشعبة اتلحقيق،
وشعبة املقاضاة ،وقسم اخلدمات ،وقسم املشورة القانونية.

ابلند 6
مشورة اخلرباء بشأن العنف اجلنيس والعنف بني اجلنسني والعنف ضد األطفال وغريها
من املسائل
وفقا للفقرة  9من املادة :42
ِّ
تقدم وحدة شؤون اجلنسني واألطفال اتلابعة للمكتب اخلربة اتلخصصية فيما يتعلق
أ-
بالعنف اجلنيس والعنف بني اجلنسني والعنف ضد األطفال؛
ِّ
ويقدم مستشار خاص يف الشؤون اجلنسانية ومستشارون بشأن مسائل أخرى اخلربة
ب-
اتلخصصية اإلضافية إىل املديع العام واللجنة اتلنفيذية.
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ُ َ
القسم اثلاين  -الشعب
ابلند 7
شعبة االختصاص واتلاكمل واتلعاون
تكون شعبة االختصاص واتلاكمل واتلعاون مسؤولة عما ييل:
ً
ادلراسة واتلقييم األويلان للمعلومات عمال باملادة  15والفقرة  1من املادة  53والقاعدتني
أ-
 48و 104وإعداد تقارير وتوصيات ملساعدة املديع العام ىلع تقرير ما إذا اكن هناك أساس
معقول للرشوع يف إجراء حتقيق؛
ب-

وتقديم اتلحليل واملشورة القانونية إىل اللجنة اتلنفيذية بشأن املسائل املتعلقة
باالختصاص واملقبويلة يف مجيع مراحل اتلحقيقات واإلجراءات؛

ج-

وتقديم املشورة القانونية إىل اللجنة اتلنفيذية بشأن اتلعاون واتلنسيق وإحالة طلبات
اتلعاون اليت يوجهها املكتب بموجب ابلاب اتلاسع من انلظام األسايس ،واتلفاوض بشأن
االتفاقات ،والرتتيبات عمال بالفقرة  3من املادة 54؛

د-

وتنسيق شباكت اتلعاون وتبادل املعلومات.

ابلند 8
شعبة اتلحقيق
تكون شعبة اتلحقيق مسؤولة عما ييل:
أ-

إعداد اخلطط األمنية وسياسات احلماية الالزمة للك قضية من أجل ضمان سالمة ورفاه
املجين عليهم والشهود ،واملوظفني اتلابعني للمكتب ،واألشخاص املعرضني للخطر
بسبب تعاملهم مع املحكمة ،ملزتمة يف ذلك باملمارسات اجليدة ،وباتلعاون واتلنسيق مع
قلم املحكمة عند االقتضاء يف املسائل املتعلقة باحلماية وادلعم؛

ب-

وتقديم اخلربة اتلخصصية وادلعم يف اتلحقيقات؛

ج-

وإعداد وتنسيق االنتشار امليداين للموظفني اتلابعني للمكتب؛

د-

وحتليل وقائع اجلرائم واملعلومات واألدلة دلعم ادلراسات واتلقييمات األويلة واتلحقيقات
واملحاكمات.

ابلند 9
شعبة االداعء
تكون شعبة االداعء مسؤولة عما ييل:
أ-

تقديم املشورة القانونية بشأن املسائل اليت يُ َّ
رج ح أن تثار يف أثناء اتلحقيقات واليت قد
تؤثر يف ادلاعوى املقبلة؛

ب-

وإعداد اسرتاتيجيات اتلنازع يف سياق الفريق املختص باملحاكمة االبتدائية وتقديمها إىل
اللجنة اتلنفيذية دلراستها واملوافقة عليها ووضعها بعد ذلك موضع اتلنفيذ أمام دوائر
املحكمة؛
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ج-

وإجراء املقاضاة بما يف ذلك اتلنازع يف ادلعوى أمام دوائر املحكمة؛

د-

واتلنسيق واتلعاون مع قلم املحكمة عند االقتضاء بشأن املسائل املتعلقة باملحاكمة.

القسم اثلالث  -قسما ادلعم ووحدة شؤون اجلنسني واألطفال
ابلند 10
قسم اخلدمات
يكون قسم اخلدمات مسؤوال عما ييل:
أ-

إعداد مزيانية املكتب؛

ب-

وتقديم املشورة بشأن ضبط اإلنفاق؛

ج-

وتقديم خدمات الرتمجة الفورية امليدانية أثناء اتلحقيقات ولك أعمال الرتمجة يف املكتب؛

د-

وتسجيل وحفظ األدلة واملعلومات؛

ه-

َّ
ووضع ما يتطلبه املكتب من أدوات وممارسات حمددة إلدارة املعلومات وبدء العمل بها
وتعهدها.

ابلند 11
قسم املشورة القانونية
يكون قسم املشورة القانونية مسؤوال عما ييل:
أ-

ُ
تقديم املشورة القانونية عند طلبها إىل املديع العام واللجنة اتلنفيذية ورؤساء الش َع ب؛

ب-

ووضع أدوات حبث قانوين وبدء العمل بها وتعهدها؛
ّ
وتوفري تدريب قانوين حمدد ملوظيف املكتب بناء ىلع طلب املديع العام؛

د-

بناء الشبكة األكاديمية القانونية اخلاصة باملكتب.

ج-

ابلند 12
وحدة شؤون اجلنسني واألطفال
تتألف وحدة شؤون اجلنسني واألطفال من موظفني من ذوي اخلربة القانونية وغريها من اخلربات يف جمال
العنف اجلنيس والعنف بني اجلنسني والعنف ضد األطفال وفقا للفقرة  9من املادة  .42وتكون الوحدة
ُ
مسؤولة عن تقديم املشورة إىل املديع العام واللجنة اتلنفيذية والش َع ب يف مجيع املجاالت ذات الصلة
بالعنف اجلنيس والعنف بني اجلنسني والعنف ضد األطفال وتسهم يف ادلراسات واتلقييمات األويلة
واتلحقيقات واملقاضاة يف تلك املجاالت.
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الفصل اثلالث  -عمل املكتب
القسم األول  -أحاكم اعمة
ابلند 13
استقالل مكتب املديع العام
يكفل املديع العام أن حيافظ املكتب والعاملون فيه ىلع االستقالل اتلام يف أداء مجيع األنشطة اتلنفيذية
ً
سواء يف املقر أم يف امليدان وأال يلتمسوا أية تعليمات من أي مصدر خاريج أو يعملوا بموجبها.
للمكتب

ابلند 14
اسرتاتيجية االداعء
-1
-2

يعلن املكتب اسرتاتيجية االداعء اخلاصة به ويسهم يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة.
يصدر املكتب ،حسب االقتضاء ،ورقات سياسات تب ينِّ املبادئ واملعايري األساسية اخلاصة
باسرتاتيجية االداعء.

ابلند 15
اإلعالم واتلوعية
-1

ينرش املكتب معلومات بشأن أنشطته ويرد ىلع استفسارات ادلول واملنظمات ادلويلة واملجين
عليهم واملنظمات غري احلكومية واجلمهور مع الرتكزي بوجه خاص ىلع املجتمعات املتأثرة بعمل
املكتب ،باتلنسيق مع قلم املحكمة عند االقتضاء .ويتعني ىلع املكتب عند القيام بذلك أن
يكفل يف مجيع األوقات اتلقيد بالزتاماته املنصوص عليها يف انلظام األسايس وبقرارات ادلوائر
فيما يتعلق بالرسية وبسالمة ورفاه املجين عليهم والشهود وموظيف املكتب وغريهم من األشخاص
املعرضني للخطر بسبب تعاملهم مع املحكمة.

-2

يسهم املكتب يف اسرتاتيجيات وأنشطة اتلوعية اخلاصة باملحكمة.

ابلند 16
آراء املجين عليهم
يلتمس املكتب ويتلىق يف مجيع مراحل عمله ،باتلنسيق مع قسم مشاركة املجين عليهم وجرب أرضارهم
اتلابع لقلم املحكمة ،آراء املجين عليهم بغية مرااعة مصاحلهم وأخذها بعني االعتبار.

ابلند 17
السلوك املهين
يكفل املكتب االمتثال للنظامني اإلداري واألسايس للموظفني واتلعليمات اإلدارية الصادرة عن املحكمة
من أجل ضمان الزتام موظفيه بأىلع مستويات الكفاءة واملقدرة والزناهة.

5
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ابلند 18
اتلدريب
يوفر املكتب ىلع حنو منتظم اتلدريب الشامل واملستمر جلميع موظفيه لضمان أىلع مستويات الكفاءة
واملقدرة والزناهة واإلسهام يف تطوير مسريتهم املهنية.

ابلند 19
قائمة املوظفني املداومني

ُ
يضع املكتب والش َع ب وقسما ادلعم قائمة بأسماء املوظفني املسؤولني عن اتلعامل مع املسائل العاجلة اليت
تطرأ يف غري سااعت العمل.

ابلند 20
الرتتيبات املؤسسية مع قلم املحكمة
يسىع املكتب إىل وضع ترتيبات مؤسسية مع قلم املحكمة يف املجاالت اليت يعتمد فيها أساسا ىلع خدمات
قلم املحكمة ويف املجاالت األخرى اليت تدخل يف نطاق والية قلم املحكمة .وينبيغ أن تضع هذه الرتتيبات
اإلطار الالزم التساق العمل ويراىع يف ذلك استقالل املكتب وحياد قلم املحكمة.

القسم اثلاين  -معاملة املعلومات واألدلة
ابلند 21
رسية املراسالت

تُ َ
رس ل مجيع املراسالت الصادرة عن املكتب ىلع حنو يمتثل للتعليمات اإلدارية ذات الصلة الصادرة بشأن
الرسية وحيول دون تعريض سالمة ورفاه وخصوصية مقديم املعلومات أو غريهم ممن يتعرضون ملخاطر
بسبب هذه املعلومات أو سالمة اتلحقيقات أو اإلجراءات للخط ر.

ابلند 22
سلسلة احليازة
-1

-2

يكفل املكتب سلسلة حيازة متصلة للوثائق ومجيع أنواع األدلة األخرى .وتبىق مجيع األدلة ىلع
َ
ُ
ادلوام يف حيازة جامعها أو الشخص املأذون هل حبيازتها .وت ُ َّ
سج ل كيفية ت َع ُه د سلسة احليازة وت َدار
وفقا للبند .23
ُ َّ
ُ
َ
ت َس ل م مجيع األدلة املادية دون إبطاء عند وصوهلا إىل مقر املحكمة ليك ت عام ل وفقا للبند .23

ابلند 23
إدارة املعلومات واألدلة
-1

6

جُ
يتعهد املكتب قاعدة بيانات لألدلة بغية املحافظة ىلع سالمة ما ي َم ع من أدلة ومجع معلومات
ىلع ادلوام تب ينِّ مدى صلة األدلة واستعماهلا الفعيل.

الحئة مكتب املديع العام

جُ
يكفل املكتب تسجيل وحفظ لك ما ي َم ع من معلومات وأدلة يف أثناء مجيع مراحل اإلجراءات
-2
ىلع حنو سليم .ويعطى لك صنف أو صفحة رقم تسجيل أدلة وحيدا .وجيري التسجيل بأرسع ما
يمكن بعد مجع األدلة وتُ َّ
دون فيه قدر اإلماكن مجيع الظروف ذات الصلة جبمع األدلة وسلسلة
حيازتها.
َّ
املقدمة بموجب املادة ()3( 54ـه) بصفتها هذه عند تسجيلها وتُم يزَّ
تُ َ
وس م مجيع الوثائق واملعلومات
-3
إلكرتونيا يف قاعدة بيانات األدلة.
تحُ َ
	تحُ َ
ف ظ األدلة يف شلك الكرتوين لكما أمكن ذلك .و ف ظ أصوهلا بعد رقمنتها يف املستودع اخلاص
-4
باملكتب دون املساس بالفقرة  2من ابلند  16من الحئة قلم املحكمة .ويتعني أن يكون احلفظ
االلكرتوين مطابقا قدر اإلماكن للمعايري الفنية اليت حيددها قلم املحكمة عمال بابلند  26من
الحئة املحكمة وابلنود  10و 26و 52من الحئة قلم املحكمة والقرارات ذات الصلة اليت تصدر عن
ادلائرة.
َّ
يستعرض جامعو األدلة أو من ينوب عنهم مجيع األدلة املسجل ةُ .
وي راىع يف عملية االستعراض
-5
َّ
َ
املفرتض للقضية.
اإلطار املقدم يف املسار
تُ َ
لح ق باألدلة املحفوظة إلكرتونيا بيانات وصفية إضافية يف أقرب فرصة ممكنة.
-6

ابلند 24
حتليل املعلومات واألدلة
يضع املكتب نهجا متسقا وموضوعيا تلقييم املصادر واملعلومات واألدلة عند حتليل املعلومات واألدلة
اخلاصة باجلرائم املداعة .ويرايع املجلس يف هذا السياق أمورا من بينها مصداقية وموثوقية املصادر
واملعلومات واألدلة ويدرس املعلومات واألدلة الواردة من مصادر متعددة كوسيلة دلرء اتلح زي.

القسم اثلالث  -ادلراسة واتلقييم األويلان للمعلومات

القسم الفريع  - 1أحاكم اعمة
ابلند 25
الرشوع يف ادلراسة األويلة
-1

-2

يرشع املكتب يف إجراء ادلراسة واتلقييم األويلني حلالة ما ىلع أساس ما ييل:
أ-

أي معلومات بشأن جرائم بما فيها املعلومات اليت يرسلها أفراد أو جممواعت أو دول أو
منظمات حكومية دويلة أو منظمات غري حكومية؛ أو

ب-

إحالة واردة من دولة طرف أو من جملس األمن؛ أو

إعالن تصدره دولة ليست طرفا يف انلظام األسايس عمال بالفقرة  3من املادة .12
ج-
تحُ
عندما َ ال حالة ما إىل املديع العام ،يتعني عليه إخطار هيئة الرئاسة وتقديم معلومات أخرى
إيلها وفقا للبند  45من الحئة املحكمة.
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ابلند 26
التسجيل

ِّ
يسج ل املكتب مجيع املعلومات املتعلقة باجلرائم واإلحاالت واإلعالنات ومجيع الوثائق ادلاعمة ذات الصلة
ويضمن سالمتها.

القسم الفريع  - 2ادلراسة األويلة للمعلومات
ابلند 27
إجراء ادلراسة األويلة

يم يزِّ املكتب يف دراسة املعلومات املتعلقة باجلرائم عمال بالفقرتني  1و 2من املادة  15تميزيا أويلا بني:
أ-
ب-
ج-

املعلومات اليت تتعلق بمسائل من الواضح أنها خترج عن نطاق اختصاص املحكمة؛
لِّ
واملعلومات اليت يبدو أنها تتعلق حبالة قيد ادلراسة أو اتلحقيق أو تشك أساسا ملقاضاة
َ
سيُنظ ر فيها يف سياق النشاط اجلاري؛
واملعلومات اليت تتعلق بمسائل ليس من الواضح أنها خترج عن نطاق اختصاص املحكمة
لِّ
حباالت قيد اتلحليل أو اتلحقيق أو تشك أساسا ملقاضاة وذلا تقتيض مزيدا
وال عالقة بها
ٍ
من ادلراسة وفقا للقاعدة .48

ابلند 28
عالنية األنشطة بموجب املادة 15
-1

ِّ
يرسل املكتب إىل مقديم املعلومات إقرارا باستالم مجيع ما يتلقاه من معلومات بشأن اجلرائم.
وللمكتب أن يقرر إشهار هذا اإلقرار رشيطة الزتام املديع العام بواجبه يف محاية رسية هذه
املعلومات عمال بالقاعدة  46وابلند .21

-2

للمديع العام أن يقرر إشهار أنشطة املكتب فيما يتعلق بادلراسة األويلة للمعلومات بشأن اجلرائم
َ
بموجب الفقرتني  1و 2من املادة  15أو إشهار قرار يُتخ ذ بموجب الفقرة  6من املادة  15يقيض بأنه
ليس هناك أساس معقول ملبارشة اتلحقيق .ويسرتشد املكتب يف ذلك بأمور من بينها اعتبارات
سالمة ورفاه وخصوصية مقديم املعلومات أو غريهم من األشخاص املعرضني للخطر بسبب هذه
املعلومات وفقا للقاعدة الفرعية  1من القاعدة .49

-3

عندما يعزتم املديع العام تقديم طلب إىل ادلائرة اتلمهيدية بموجب الفقرة  3من املادة  ،15يتعني
عليه إخطار هيئة الرئاسة وتقديم معلومات أخرى إيلها وفقا للبند  45من الحئة املحكمة.

القسم الفريع  - 3ابلت فيما إذا اكن هناك أساس معقول ملبارشة إجراء
ابلند 29
مبارشة اتلحقيق أو املقاضاة
-1

8

ُ
صدر املكتب ،إذ يترصف بموجب الفقرة  3من املادة  15أو الفقرة  1من املادة  ،53تقريرا داخليا
ي ِ
َّ
حيلل فيه جدية املعلومات ويتدارس العوامل املحددة يف الفقرة ( 1أ) إىل (ج) من املادة  53ويه
مسأتلا االختصاص واملقبويلة (بما يف ذلك اجلسامة) ومسألة مصالح العدالة عمال بالقاعدتني 48
ُ َ
وي رف ق باتلقرير توصية بشأن ما إذا اكن هناك أساس معقول ملبارشة اتلحقيق.
و.104

الحئة مكتب املديع العام

-3

بغية تقييم جسامة اجلرائم املدىع ارتكابها يف إطار احلالة ،ينظر املكتب يف خمتلف العوامل بما
يف ذلك نطاق اجلرائم وطبيعتها وأسلوب ارتكابها ووقعها.
ُّ
يبت املديع العام استنادا إىل اتلقرير فيما إذا اكن هناك أساس معقول ملبارشة اتلحقيق.

-2

-4

يتواصل اتلقييم ما بقيت احلالة قيد اتلحقيق.

-5

يطبق املكتب ،إذ يترصف بموجب الفقرة  2من املادة  ،53ابلنود الفرعية  1إىل  4بعد إجراء ما يلزم
من تعديل.

ابلند 30
اإلخطار فيما يتعلق بالفقرة (ب) من املادة 13

إذا اكنت احلالة قد أحيلت إىل املديع العام عمال بالفقرة (ب) من املادة َّ 13
وقرر املديع العام أن هناك أساسا
معقوال ملبارشة اتلحقيق ،وجب ىلع املكتب إخطار جملس األمن عن طريق األمني العام لألمم املتحدة.

ابلند 31
ً
قرار عدم مبارشة اتلحقيق خدمة ملصالح العدالة
يستند املديع العام يف قراره ،إذ يترصف عمال بالفقرتني (1ج) و(2ج) ،إىل تقرير داخيل بشأن مصالح العدالة
َّ
يقدم إىل اللجنة اتلنفيذية للنظر فيه واملوافقة عليه .فإذا اكن قرار عدم مبارشة اتلحقيق ال يستند إال
إىل الفقرتني (1ج) و( 2ج) من املادة  ،53وجب ىلع املديع العام أن يسارع إىل إبالغ ادلائرة اتلمهيدية وفقا
للفقرتني  4و 5من القاعدة  105والقاعدة .106

القسم الرابع  -اتلحقيقات

القسم الفريع  - 1أحاكم اعمة
ابلند 32
األفرقة املشرتكة
-1
-2
-3
-4
-5

لَّ
عند صدور قرار بمبارشة اتلحقيق يف حالة ما ،ي ُشك فريق مشرتك لالضطالع باتلحقيق.
ّ
يتألف لك فريق مشرتك من موظفني من الشعب اثلالث لضمان ات باع نهج منسق طيلة اتلحقيق.
يتوقف تشكيل الفريق املشرتك وحجمه ىلع احتياجات اتلحقيق واملرحلة اليت بلغها.
ّ
يرفع لك فريق مشرتك تقارير منتظمة إىل اللجنة اتلنفيذية بشأن ما حيرزه من تقدم وما يضطلع
به من أنشطة بغية تليق اإلرشاد االسرتاتييج.
لّ
عند اعتماد اتلهم ،ي ُشك فريق مشرتك بني الشعب خمتص باملحاكمة االبتدائية لالضطالع

باملقاضاة .ويرسي هذا ابلند ىلع الفريق املختص باملحاكمة االبتدائية بعد إجراء ما يلزم من
تعديل.
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ابلند 33
اختيار القضايا يف إطار حالة

تحُ َّ
ينظر املكتب يف املعلومات اليت ل ل يف أثناء ادلراسة واتلقييم األويلني وجيمع املعلومات واألدلة الالزمة
َ
تلحديد اجلرائم األشد خطورة املرتك بة يف إطار احلالة .ويرايع املكتب يف اختيار القضايا املحتملة املندرجة
يف إطار احلالة العوامل املبينة يف الفقرة (1أ) إىل (ج) من املادة  53من أجل تقييم مسائل االختصاص واملقبويلة
(بما يف ذلك اجلسامة) ،فضال عن مصالح العدالة.

ابلند 34
ُ
الم َ
فرتض للقضية
حتديد املسار
-1

-2

-3

جمُ
ّ
ويقر مسارا مفرتضا مؤقتا (أو مسارات
املشرتك يف املعلومات واألدلة اليت عت
ينظر الفريق
تحُ َّ
مفرتضة مؤقتة) دد فيها احلوادث اليت يتع ينّ اتلحقيق بشأنها والشخص أو األشخاص اذلين
َ
املفرتض املؤقت (أو املسارات
يبدو أنهم يتحملون القسط األكرب من املسؤويلة .ويتضمن املسار
املفرتضة املؤقتة) للقضية مؤرشات أويلة ىلع اتلهم املحتملة وأشاكل املسؤويلة اجلنائية الفردية
وظروف اتلربئة املحتملة.
َ
مفرتض مؤقت للقضية ،إىل اختيار حوادث توضح اجلرائم األشد
يسىع الفريق املشرتك ،يف لك مسار

خطورة وأشاكل اإليذاء األساسية اليت تلحق باملجين عليهم – بما يف ذلك العنف اجلنيس والعنف
بني اجلنسني والعنف ضد األطفال – اليت تب ينِّ نطاق اجلرائم وتأثريها أوضح ابليان.
َ
َ
املفرتضة املؤقتة) للقضية إىل اللجنة
املفرتض املؤقت (أو املسارات
يرفع الفريق املشرتك املسار
اتلنفيذية للموافقة عليها.

ابلند 35
ختطيط األنشطة اخلاصة باتلحقيق
-1
-2
-3

-4
-5
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يضع الفرق املشرتك خطة جلمع األدلة وخطة للتعاون ،متبعا يف ذلك اإلرشاد االسرتاتييج اذلي
ُ ّ
تقدمه اللجنة اتلنفيذية .وت قدم مجيع اخلطط إىل اللجنة اتلنفيذية للموافقة عليها.
ّ
يعد املكتب ،دعما للتحقيقات ،خططا إضافية تتعلق باإلدارة واألمن واالتصال ،بالتشاور مع قلم
املحكمة عند االقتضاء.
عند وضع األنشطة اخلاصة باتلحقيق ،يسىع الفريق املشرتك ،وبوجه خاص من خالل التشاور
مع وحدة شؤون اجلنسني واألطفال ،إىل ضمان رفاه املجين عليهم والشهود وإىل تفادي ّ
تعرضهم
لصدمات نفسية من جديد.
ُ ّ
َ
املفرتض ومجيع اخلطط وت عدل ىلع أساس مستمر ويراىع يف ذلك ما
يُعاد انلظر يف مسار القضية
جُ
ي َم ع من أدلة.
َ
املفرتض للقضية ومجيع اخلطط مستندات داخلية ألغراض الفقرة الفرعية  1من
يُعترب املسار
القاعدة .81
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القسم الفريع  - 2استجواب األشخاص
ابلند 36
اختيار األشخاص الستجوابهم
-1

عند اختيار أشخاص الستجوابهم يف إطار حتقيقّ ،
يقي م املكتب يف مجلة أمور موثوقية الشخص
ّ
ويويل االعتبار الواجب إىل سالمته ورفاهه ،بما يف ذلك مجيع اجلوانب ذات الصلة خبطر تعرضه
لصدمات نفسية من جديد.

-2

قبل االتصال بشخص الستجوابه يف إطار حتقيق ،جيمع املكتب أكرب قدر ممكن من املعلومات
ّ
يتعرضون للخطر بسبب هذا
املتعلقة بمستوى اخلطر اذلي قد يواجه ذلك الشخص وغريه ممن قد
االستجواب ،بمن فيهم َم ْن ّ
ُ
َ
سه لوا االتصال بني املكتب والشخص اذلي سي ستجوب .واستنادا إىل
مستوى اخلطورة اذلي حيدده املكتب ،يمكن هل أن ينظر يف بدائل الستجواب الشخص ويف إماكن
اختاذ تدابري أمنية إضافية بالتشاور مع وحدة املجين عليهم والشهود حسب االقتضاء.
ّ
يقي م خبري يف علم انلفس أو يف علم انلفس االجتمايع أو خبري آخر ،يف مقابلة مبارشة قبل

-3

االستجواب ،السالمة ابلدنية وانلفسية لألشخاص اذلين يستجوبهم املكتب واذلين يعتربون
ضعفاء احلال (وال سيما األطفال واملعاقني وضحايا اجلرائم القائمة ىلع نوع اجلنس واجلرائم
اجلنسية) .وحيدد هذا اتلقييم ما إذا اكنت حالة الشخص يف ذلك الوقت بعينه تسمح هل بأن
يُ
َ
ّ
يتعرض للخطر أو لصدمة نفسية من جديد.
ستجوب دون أن

ابلند 37
إبالغ املجين عليهم

يحُ
اط املجين عليهم اذلين يستجوبهم املكتب علما باإلجراءات اخلاصة باملشاركة ،وبإماكن طلب جرب
األرضار بموجب انلظام األسايس ،وبوجود قسم مشاركة املجين عليهم وجرب األرضار اتلابع لقلم املحكمة
خُ
ودوره .وي طرون أيضا بأن املكتب سيحيل بياناتهم الشخصية إىل قسم مشاركة املجين عليهم وجرب األرضار،
رشيطة أن تراىع يف ذلك رضورة ضمان سالمتهم ورفاههم وخصوصيتهم ونزاهة اتلحقيقات واإلجراءات.

ابلند 38
استجواب األشخاص دون اثلامنة عرشة من العمر
عندما يكون الشخص دون اثلامنة عرشة من العمر ،يتعني ىلع املكتب قبل االستجواب احلصول ىلع
موافقة وادليه أو األوصياء عليه أو أي شخص بالغ آخر ذي صلة به .وعند انلظر يف أمر استجواب شخص
كهذا ،يرايع املكتب املصالح الفضىل للشخص وفقا للمادة .68

ابلند 39
ظروف االستجواب
-1

يسىع املكتب جاهدا إىل توفري ّ
جو آمن ومؤات إلجراء االستجواب وإبقاء عدد األشخاص احلارضين
عند احلد األدىن.
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-2

َ
املستجوب للسماح ألحد أفراد
ينظر املكتب ،بناء ىلع الظروف ،يف أي طلب يقدمه الشخص
أرسته أو ملحام أو ألخصايئ يف جمال مساعدة املجين عليهم أو ألي مرافق آخر ،حسب االقتضاء،
حبضور االستجواب .ويقترص دور املرافق ىلع تقديم ادلعم انلفيس إىل الشاهد .وال ي ُسمح للمرافق
خُ
باملشاركة يف االستجواب أو اتلدخل فيه بأي صورة أخرى .وي طر املرافق بمهمته قبل املقابلة.
ّ
ُ
وي ّ
السج ل حضوره املقابلة.
دون يف

ابلند 40
إجراء االستجواب

خُ
َ
املستجوب ،قبل االستجواب أو يف أثنائه حسب االقتضاء ،بما ييل:
ي طر الشخص
أ-

هوية مجيع احلارضين خالل االستجواب ودورهم؛

ب-

وطبيعة املحكمة وواليتها ودور املكتب؛

ج-

واحلقوق املنصوص عليها يف الفقرة  1من املادة  55ويف القاعدة 111؛

د-

والطبيعة الطوعية لالستجواب وحق الشخص يف إنهائه يف أي وقت؛
وطبيعة ونطاق اتلحقيق اذلي ي ُ
َ
ستجوب الشخص يف سياقه ،حسب االقتضاء ،وسبب
االتصال به؛
َّ
واإلجراءات اليت يمكن أن تت بع فيما بعد ،بما فيها اإلجراءات املتعلقة باحلماية
َ
والكشف وإماكن أن يُطل ب إيله املثول أمام املحكمة؛

ه-
و-
ز-
ح-

وتدابري احلماية اليت قد تُ َّ
طب ق يف أثناء أو بعد اتلحقيق و/أو اإلجراءات إذا اقتىض ذلك
تقييم الظروف؛

وإماكن أن حتيل املحكمة ،رهنا بأحاكم القاعدة  ،68نسخة عن إفادته إىل دولة ما عمال
ّ
بطلب تقدمه تلك ادلولة بموجب الفقرة  10من املادة  ،93وتدابري احلماية املتوفرة.

ابلند 41
استجواب األشخاص اذلين ترسي عليهم الفقرة  2من املادة 55
-1

-2

خُ
قبل االستجواب ،ي طر مجيع األشخاص اذلين ترسي عليهم الفقرة  2من املادة  55حبقوقهم بموجب
املادة  ،55وبإماكن احلصول ىلع املساعدة من قلم املحكمة عمال بالفقرة (1ج) من القاعدة ،20
ُ َ
وباإلجراء ّ
وي ذك ر هذا اإلخطار يف السجل.
املت بع يف تسجيل االستجواب اذلي حتدده القاعدة .112
ُ
إذا أثريت يف أثناء استجواب الشخص أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن الشخص قد يكون ارتكب
وي ّ
جريمة تدخل يف اختصاص املحكمة ،وجب إبالغه بهذا األمر ىلع الفور ُ
طب ق عندئذ اإلجراء
املب ينّ يف ابلند الفريع .1

ابلند 42
الرتمجة الشفوية

يوفر الرتمجة الشفوية يف أثناء االستجواب مرتمجون شفويون متمكنون من اللغة اليت ّ
يت قنها الشخص
جُ
َ
املستجوب فهما والكما ومن لغة أو لغات العمل اليت يستخدمها الشخص اذلي ي ري االستجواب.
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ابلند 43
تعويض انلفقات
-1

ال جيوز تقديم إغراءات أيا اكنت إىل الشخص مقابل استجوابه أو إدالئه بإفادته.

-2

يضع املكتب آيلات لضمان تعويض األشخاص عما يتكبدونه من نفقات وما يفوتهم من كسب
نتيجة تعاونهم طيلة فرتة االستجواب أو اإلدالء باإلفادة ،دون مساس باتلاكيلف اليت يتحملها
املسجل عمال بابلنود  84و 85و 86من الحئة قلم املحكمة.

القسم الفريع  - 3املجين عليهم والشهود
ابلند 44
تقييم اتلهديد واخلطر املرتبطني بمنطقة حمددة
جيري املكتب بالتشاور مع وحدة املجين عليهم والشهود تقييما للتهديد واخلطر املرتبطني بكل منطقة
عمل تتعلق حبالة موضع اتلحقيق.

ابلند 45
أمن الشهود
من أجل ضمان سالمة الشهود ورفاههم عمال الفقرة  1من املادة  68يقوم املكتب بما ييل:
ّ
إنشاء قاعدة للبيانات تتضمن املعلومات ذات الصلة بشأن األشخاص اذلين قدموا أدلة
أ-
ومعلومات إىل املكتب؛
وضمان أال ّ
يط لع ىلع قاعدة ابليانات اليت تتضمن املعلومات ذات الصلة بشأن األشخاص
ب-
ً
ّ
اذلين قدموا أدلة ومعلومات إىل املكتب إال املوظفون املأذون هلم بذلك رصاحة؛
ج-

وضمان أن يتم االتصال بالشهود ىلع حنو مسترت وآمن بااللزتام باملمارسات اجليدة ومدونة
السلوك اخلاصة باملحققني؛

د-

ومجع معلومات أمنية؛

ه-

واستيفاء تقييمات املخاطر األمنية العامة والفردية ىلع حنو منتظم؛
ّ َ َ
املت خ ذة استنادا إىل تقييم املخاطر األمنية وفقا للنظام
وتطبيق اتلدابري الوقائية األخرى

و-

األسايس والقواعد وهذه الالحئة وقرارات املحكمة ذات الصلة واملمارسات اجليدة ،أو
املشاركة يف تطبيقها حيثما اقتىض األم ر.

ابلند 46
سجل تدابري احلماية
يتعهد املكتب سجال اكمال ودقيقا جلميع ما يطلبه املكتب وحيصل عليه من تدابري محاية خاصة بكل
ّ
املطب قة .ويتأكد املكتب من كفاية اتلدابري ورضورتها
شاهد ،وبقدر اإلماكن جلميع تدابري احلماية األخرى
بانلظر إىل ظروف لك قضية.
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ابلند 47
الرتتيبات املؤسسية مع وحدة املجين عليهم والشهود
يضع املكتب ترتيبات مؤسسية مع وحدة املجين عليهم والشهود فيما يتعلق بتدابري احلماية والرتتيبات
ُ
األمنية واملشورة وغريها من أشاكل املساعدة املالئمة للشهود واملجين عليهم اذلين يمث لون أمام املحكمة
وغريهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدالء هؤالء الشهود بشهاداتهم وفقا للنظام األسايس والقواعد وهذه
الالحئة وقرارات املحكمة ذات الصلة.

ابلند 48
املوجزات املنصوص عليها يف الفقرة  5من املادة 68
-1

قبل استئذان ادلائرة يف تقديم موجز لألدلة يف اإلجراءات اليت تسبق املحاكمة عمال بالفقرة  5من
املادة  ،68ينظر املكتب فيما إذا اكن يمكن احلفاظ ىلع أمن الشهود أو أفراد أرستهم بصورة اكفية
عن طريق اختاذ تدابري محاية أخرى ،بما يف ذلك اتلعديالت اتلمويهية.

-2

يكفل املكتب اشتمال املوجز ىلع عرض موجز وموضويع لألدلة أو الشهادة ذات الصلة بالقضية.

ابلند 49
ّ
تعق ب األصول
ألغراض الفقرة (3ـه) من املادة  57والفقرة (2ب) من املادة  77والفقرة (1ك) من املادة  ،93يويل املكتب عناية
خاصة يف حتقيقاته تلحديد العائدات واملمتلاكت واألصول وتعقبها وجتميدها أو حجزها واألدوات املتعلقة
باجلرائم وباألخص من أجل املصلحة انلهائية للمجين عليهم.

القسم اخلامس  -اإلجراءات أمام ادلوائر
ابلند 50
اجللسات واإليدااعت الرسية
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-1

قبل إيداع وثيقة حتت األختام أو وثيقة رسية أو وثيقة من طرف واحد أو قبل طلب عقد أي جزء
من اإلجراءات يف جلسة مغلقة أو من طرف واحد ،ينظر املكتب يف مدى رضورة تدابري الرسية أو
أي تدابري محاية أخرى وما إذا اكنت أي بدائل أقل تقييدا قد تكيف.

-2

عند إيداع وثيقة حتت األختام أو وثيقة رسية أو وثيقة من طرف واحد ،يذكر املكتب بوضوح
الم َ
األساس القانوين والوقائيع للمستوى ُ
عتم د من الرسية أو تقييد اتلداول.

-3

عندما يطلب إىل ادلائرة عقد أي جزء من اإلجراءات يف جلسة مغلقة أو من طرف واحد أو اإلذن
َّ
باختاذ تدابري خاصة عمال بالقاعدة  88أو غريها من اإلجراءات املحددة تليسري عرض األدلة،
يذكر املكتب بوضوح األساس القانوين والوقائيع للطلب من أجل تزويد ادلائرة بمعلومات اكفية
َّ
الختاذ قرار معل ل.
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ابلند 51
العالقات مع ادلفاع

يقيم املكتب عالقة بناءة مع ادلفاع من أجل العمل ىلع سري اإلجراءات سريا ّ
فع اال .وىلع وجه اخلصوص:
َ
َ
املتنازع فيها والوقائع
املتنازع فيها أو غري
يسىع ،بالتشاور مع ادلفاع ،إىل حتديد املسائل
أ-
َ
املتف ق عليها عمال بالقاعدة 69؛
ويتشاور مع ادلفاع بغية تيسري تب ينُّ املعلومات اليت يحُ تَ مل أن تكون ِّ
مربئة عمال بالفقرة
ب-
 2من املادة 67؛

ج-

ويسىع إىل اتلوصل إىل اتفاق مع ادلفاع بشأن سريورة اإلجراءات وتقديم األدلة ،حسب
االقتضاء ،عمال بالقاعدة 140؛

د-

وينظر يف إماكن إصدار االداعء وادلفاع تعليمات مشرتكة إىل اخلرباء أو اتلوصل إىل اتفاق
بشأن توجيه املحكمة تعليمات إىل الشهود اخلرباء بموجب ابلند  44من الحئة املحكمة.

ابلند 52
العالقات مع املمثلني القانونيني للمجين عليهم
يقيم املكتب عالقة بناءة مع املمثلني القانونيني للمجين عليهم من أجل العمل ىلع سري اإلجراءات سريا
ّ
فع اال.

ابلند 53
طلب إصدار أمر بالقبض أو أمر باحلضور
-1

َ
حمتم لة عمال باملادة  ،58حيدد
عند إعداد طلب إلصدار أمر بالقبض أو أمر باحلضور يف قضية
املكتب بوضوح اجلريمة أو اجلرائم وشلك أو أشاكل املسؤويلة املداعة استنادا إىل أسس وقائعية
وإثباتية قوية.

	-2خيطر املكتب ادلائرة اتلمهيدية مبكرا باعزتامه إيداع طلب عمال باملادة .58

ابلند 54
تدابري احلماية بغرض املصادرة
-1

ينظر املكتب ،وال سيما يف أثناء إعداد طلب عمال باملادة  ،58يف إماكن طلب اختاذ تدابري تلحديد
ّ
العائدات واملمتلاكت واألصول واألدوات املتعلقة باجلرائم وتعق بها وجتميدها أو حجزها عمال
بالفقرة (3ـه) من املادة  57والفقرة (1ك) من املادة .93

-2

وهلذا الغرض ،يأخذ املكتب باالعتبار يف مجلة أمور ما ييل:
أ-

توافر معلومات حمددة بشأن وجود اعئدات أو ممتلاكت أو أصول أو أدوات متعلقة باجلرائم
ّ
يتع ينَّ حتديدها وتعق بها وجتميدها أو حجزها يف والية قضائية معينة؛

ب-

أي معلومات ذات صلة بشأن األشخاص اذلين يتمتعون بصالحية اتلرصف يف هذه
العائدات أو املمتلاكت أو األصول أو األدوات املتعلقة باجلرائم.
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ابلند 55
إجراءات الكشف
-1

َّ
ّ
والفع ال وفقا
موح دة لكفالة الكشف الرسيع واملوثوق به
يضع املكتب إجراءات داخلية
للربوتوكوالت واملعايري الفنية اليت حيددها املكتب .ويتعني أن تكون هذه الربوتوكوالت متمشية
مع املعايري الفنية الواجبة اتلطبيق حسبما تصدرها املحكمة.

-2

تكفل هذه اإلجراءات الوفاء املستمر جبميع الزتامات الكشف واتلفتيش ذات الصلة حىت اختتام
اإلجراءات ،وحفظ سجل اكمل ودقيق لعملية الكشف وما يتصل بها من تدابري حتضريية.
َّ
ِّ
حيدد املكتب ،يف أقرب مناسبة ممكنة ،الوثائق أو املعلومات املقدمة بموجب الفقرة (3ه) من املادة
 54اليت قد يكون هلا أهمية يف إثبات اذلنب أو الرباءة ليك يتسىن معاملة طلبات رفع القيود ىلع
الكشف عنها يف الوقت املناسب.
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ابلند 56
اتلعديالت اتلمويهية
لكما طلب املكتب إذن ادلائرة يف إدخال تعديالت تمويهية ،وجب عليه أن يشري بوضوح إىل األساس القانوين
َّ
ِّ
فزيود ادلائرة بمعلومات اكفية الختاذ قرار معل ل .وحيتفظ املكتب هلذه الغاية
والوقائيع للتعديل املقرتح
ُ َ
بسجل اكمل ودقيق جلميع اتلعديالت اتلمويهية اليت يطلبها املكتب وي واف ق عليها ،يتضمن مدى اتلعديل
اتلموييه وأساسه الوقائيع والقانوين واجلهة اليت يرسي عليها.

ابلند 57
االحتجاز املؤقت وطلبات اإلفراج
-1

-2

َ ُّ
َّ
وي ُرد عليه
ينظر املكتب بعناية يف أي طلب يقدم إىل دائرة من ادلوائر لإلفراج عن شخص ما
برسعة سواء أكان ذلك عند مثول الشخص ألول مرة أم بعد ذلك ،بما يشمل إيالء االعتبار الواجب
ملا إذا اكنت املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة  1من املادة  58ما زالت مستوفاة وما إذا اكن أي
من الرشوط املحددة يف القاعدة  119قد يكون مالئما.
يبيق املكتب مسألة رضورة احتجاز شخص احتجازا مؤقتا قيد نظره مراعيا يف ذلك القاعدة
الفرعية  2من القاعدة .118

ابلند 58
عريضة االتهام
-1
-2
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َّ
ي ُستنَ د يف عريضة االتهام اليت تقدم عمال بالفقرة (3أ) من املادة  61إىل الطلب اذلي يقدمه املكتب
ُ َ
بموجب املادة  58ويراىع القرار الصادر بشأن الطلب وما ي دخ ل عليه من تعديالت الحقة.

يكفل املكتب ،عمال بابلند  52من الحئة املحكمة ،أن تنص عريضة االتهام نصا واضحا ىلع
شلك أو أشاكل املسؤويلة بموجب املادة  25و/أو املادة  28اليت يديع املديع العام أنها جتعل الشخص
مسؤوال مسؤويلة فردية وعرضة للعقاب فيما خيص لك جريمة من اجلرائم املنسوبة إيله.

الحئة مكتب املديع العام

ابلند 59
اختيار األدلة جللسة اعتماد اتلهم
-1

يُ ِّ
ضم ن املكتب قائمة األدلة اليت يقدمها عمال بالقاعدة الفرعية  3من القاعدة  121أدلة اكفية
وذات صلة وموثوقا بها تثبت وجود أسباب جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأن الشخص ارتكب
اجلرائم املنسوبة إيله بموجب الفقرة  5من املادة  61ويراىع يف ذلك حق ادلفاع يف الطعن يف األدلة
اليت يقدمها املكتب عمال بالفقرة ( 6ب) من املادة .61

-2

ينظر املكتب يف إماكن اتلعويل يف جلسة اعتماد اتلهم ىلع أدلة مستندية أو عرض موجز لألدلة
عمال بالفقرة  5من املادة  61وال سيما إذا اكن من شأن ذلك أن يساعد ىلع عرض املواد عرضا ّ
فع اال،
مع مرااعة حقوق ادلفاع ومصالح املجين عليهم والشهود.
َّ
يكفل املكتب أن يكون ملخص األدلة اذلي يقدم يف أثناء جلسة اعتماد اتلهم عمال بالفقرة
 5من املادة  61اكفيا بذاته ويتضمن عرضا موجزا وموضوعيا لألدلة أو الشهادة بقدر ما يكون هلا
بادلعوى من صلة.

-3

ابلند 60
سحب اتلهم وتعديلها
إذا رأى املكتب ،يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات ،أن األدلة املتوفرة بما فيها أدلة اتلجريم واتلربئة ىلع
السواء ال تدعم تهمة من اتلهم املنسوبة أو تدعم تهمة أخرى ،أو أنه ال يمكن امليض يف توجيه تهمة
منسوبة ىلع حنو آخر وال سيما بانلظر إىل الظروف اخلاصة باملتهم ،وجب ىلع املكتب أن يسارع إىل طلب
إما:
أ -

تعديل اتلهم أو سحبها عمال بالفقرتني  4و 9من املادة 61؛ أو

ب-

عرض املسألة ىلع ادلائرة اتلمهيدية يف ضوء الصالحيات املمنوحة هلا بموجب ابلند 55
من الحئة املحكمة.

القسم السادس  -املحاكمات

القسم الفريع  - 1أحاكم اعمة
ابلند 61
شهادة الشهود
	-1جيري املكتب تقييما بدنيا ونفسيا ألي شاهد يرتأى أنه ضعيف احلال قبل ابلت يف أمر استداعئه
للشهادة.
-2

يتوىخ املكتب احلرص الشديد فيما يتعلق بأي قرار باستعمال شهادة شاهد يف أثناء املحاكمة
وكيفية استعماهلا ويشمل ذلك إيالء االعتبار الواجب ألمر طلب اختاذ تدابري محاية أو تدابري خاصة
عمال بالقاعدتني  87و ،88أو اإلدالء بالشهادة بواسطة الربط السميع أو املريئ عمال بالقاعدة ،67
أو استعمال شهادة مسجلة سلفا عمال بالقاعدة .68
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-3

إذا اكن املكتب يتوقع أن يطلب أن يديل الشاهد بشاهدته بواسطة الربط السميع أو املريئ عمال
بالقاعدة  ،67وجب عليه أن حييط قلم املحكمة علما بذلك وفقا للبند  45من الحئة قلم املحكمة
ِّ
وأن يقدم طلبا بذلك إىل ادلائرة قبل وقت اكف من املوعد املقرتح إلدالء الشاهد بشهادته .ويتشاور
املكتب أيضا ،عند االقتضاء ،مع وحدة املجين عليهم والشهود لكفالة اختاذ تدابري احلماية.

-4

يواصل املكتب تقييم احلالة األمنية للمجين عليهم والشهود طيلة مراحل اإلجراءات وبعدها
حسب االقتضاء.

-5

يتشاور املكتب مع وحدة املجين عليهم والشهود ىلع انلحو املنصوص عليه يف الفقرة  6من املادة
 43ويف هذه الالحئة ويطلب إىل الوحدة حسب االقتضاء تقديم ادلعم واملساعدة إىل أي شاهد يعزتم
املكتب استداعءه للشهادة.

ابلند 62
تقييم االعرتاف باذلنب
	-1جيري املكتب تقييمه اخلاص العرتاف أي متهم بذنبه ،عمال بالفقرة (8أ) من املادة  64وباملادة .65
وينظر املكتب فيما إذا اكن االعرتاف باذلنب عن علم وطوعيا عمال بالفقرتني (1أ) و(ب) من املادة
 65وما إذا اكنت تؤيده الوقائع املنسوبة ،عمال بالفقرة ( 1ج) ’ ‘1من املادة  .65ويوجه املكتب نظر
ادلائرة االبتدائية إىل أي معلومات أو أدلة موثوق بها تشري إىل أن االعرتاف باذلنب لم يكن عن
علم أو طوعيا أو ال تؤيده الوقائع املنسوبة.
-2

يتدارس املكتب أيضا األدلة واملواد اليت يمكن أن يقدمها ،إذا وجدت ،عمال بالفقرتني (1ج) ’‘2
و’ ‘3من املادة  65من أجل عرض الوقائع اليت تدعم االعرتاف باذلنب أو تكملها.

ابلند 63
ادلفوع املتعلقة باحلكم
ينظر املكتب ،قبل انتهاء املحاكمة ،فيما إذا اكن سيطلب عقد جلسة أخرى بشأن احلكم عمال بالفقرة
اثلانية من املادة  76مراعيا األدلة وادلفوع اليت يقدمها املشاركون يف أثناء املحاكمة ومصالح املجين عليهم.

ابلند 64
ظروف اتلخفيف وظروف التشديد
يعرض املكتب عمال بالقاعدة  145مجيع ظروف التشديد وظروف اتلخفيف ذات الصلة ،ىلع حنو حمايد.

ابلند 65
مصادرة العائدات واملمتلاكت واألصول
عند تقديم دفوع فيما يتعلق بإصدار احلكم ،يويل املكتب عناية خاصة ملا إذا اكن إصدار أمر باملصادرة
عمال بالفقرة ( 2ب) من املادة  77مالئما يف الظروف القائمة ،مراعيا يف ذلك أمورا منها مصالح املجين
عليهم وأي طلب أو أمر جلرب الرضر بموجب املادة .75
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القسم الفريع  - 2طلبات االستئناف
ابلند 66
عرض سجل ادلعوى أمام دائرة االستئناف

َّ
يكفل املكتب أن تكون مجيع ادلفوع املقدمة إىل دائرة االستئناف مؤيدة بسجل ادلائرة اتلمهيدية أو
ُ ِّ
ادلائرة االبتدائية ذات الصلة أو بأدلة أخرى ق دمت ىلع انلحو الواجب إىل دائرة االستئناف يف ذلك اإليداع
أو تلك اإلجراءات ،ويكفل عرض سجل اإلجراءات عرضا نزيها ودقيقا.

ابلند 67
طلب األثر اإليقايف

ُ
قبل إيداع أي استئناف بموجب املادة  ،82ينظر املكتب فيما إذا اكن َس يطل ب أن يكون لالستئناف أثر
إيقايف عمال بالفقرة  3من املادة .82

ابلند 68
طلبات االستئناف اتلمهيدية
قبل تقديم استئناف عمال بالفقرة ( 1أ) إىل (ج) من املادة  82أو الفقرة  2من املادة  82أو قبل طلب اإلذن
باالستئناف عمال بالفقرة ( 1د) من املادة  ،82ينظر املكتب ،بما يتمىش مع واليته ،فيما إذا اكن هناك
خطأ يمكن حتديده ِّ
يسوغ استئناف القرار؛ وما إذا اكنت املعايري املوضوعة لطلب اإلذن باالستئناف قد
استوفيت ،حيثما يكون ذلك منطبقا ،وما إذا اكن استئناف القرار يف هذه املرحلة خيدم مصالح املكتب
فيما يتعلق باإلجراءات.

ابلند 69
الردود ىلع طلبات اإلذن باالستئناف وطلبات االستئناف

ِّ
عند تقرير ما إذا اكن يتعني الرد ىلع طلب لإلذن باالستئناف أو ىلع طلب باالستئناف ،حيدد املكتب ،بما
يتمىش مع واليته ،ما ييل:
َ
املسألة أو املسائل اليت يُطل ب خبصوصها االستئناف؛
أ-
ب-

وأي مسألة أو مسائل يرى املكتب أنها تستويف املعايري املنصوص عليها يف الفقرة ( 1د)
من املادة .82

ابلند 70
طلب املكتب االستئناف أو إاعدة انلظر نيابة عن شخص مدان
قبل إيداع استئناف نيابة عن شخص مدان عمال بالفقرة ( 1ب) من املادة  81أو طلب إلاعدة انلظر يف
العقوبة نيابة عن شخص مدان عمال بالفقرة  1من املادة  ،84يسىع املكتب إىل التشاور مع الشخص املدان
أو ممثله القانوين حيثما يكون ذلك منطبقا.
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