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تقدمي

كانت مكافحة الإفالت من العقاب ومازالت ت�شكل �أحد االهتمامات
الرئي�سية للفاعلني يف جمال حقوق الإن�سان والدميقراطية ،والعاملني
على �سيادة القانون يف جميع �أنحاء العامل.
وقد �أ�ستطاع املجتمع الدويل ،بعد ت�ضحيات ومعاناة ،من حتقيق
تقدم ملمو�س يف هذه املعركة ،جت�سد يف اعتماد عدد من املعايري
والآليات الدولية (يف جماالت التعذيب ،واالختفاء الق�رسي ،والعدالة
االنتقالية) ،كما جت�سد يف حتقيق تطور ملمو�س يف جمال الدميقراطية
يف العامل...
يف �سياق هذه الدينامية ،وبف�ضل تعبئة املنا�ضلني يف جمال
حقوق الإن�سان ،ودعم القوى املحبة للعدالة واحلرية عرب �أنحاء العامل،
وكذا بف�ضل الإرادة ال�سيا�سية واالنفتاح ال�سيا�سي الذي عرفهما خالل
العقدين الأخريين ،اتخذ املغرب عدة �إجراءات هامة؛ حيث �صادق على
االتفاقيات الدولية الرئي�سية حلقوق الإن�سان ،والتزم باحرتام وترية تقدمي
التقارير الدورية ،كما بادر �إىل القيام ب�إ�صالحات ت�رشيعية ملالءمة تر�سانته
القانونية مع التزاماته الدولية .وقد مت تتويج هذه الدينامية ب�إقرار د�ستور
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جديد ( )2011يكر�س عددا من احلقوق واحلريات ،من بينها ،مبد�أ ربط
امل�س�ؤولية باملحا�سبة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الد�ستور املغربي اجلديد ت�ضمن اعرتافا جديدا
مب�ساهمة هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ،و�أهمية تو�صياتها ،وب�سريورة العدالة
االنتقالية ببلدنا.
بيد �أن التجارب الدولية تبني ،مبا ال يدعو �إىل ال�شك� ،أن مناه�ضة
الإفالت من العقاب تتطلب ا�سرتاتيجية مندجمة ،ت�شمل اجلوانب
الت�رشيعية وامل�ؤ�س�سية والرتبوية الالزمة لتقوية الأ�س�س التي تقوم عليها
�سريورة هذا امل�سار .وال �شك �أن ربح هذا الرهان ي�ستوجب املزيد من
االلتزام وخا�صة من خالل تعزيز ا�ستقالل العدالة ،مبا يف ذلك االنخراط
يف العدالة اجلنائية الدولية عرب امل�صادقة على النظام الأ�سا�سي للمحكمة
اجلنائية الدولية كتعبري ملمو�س عن الإرادة ال�سيا�سية يف مكافحة
الإفالت من العقاب.
يف �سياق امل�ساهمة يف العمل الرامي �إىل املرافعة من �أجل م�صادقة
اململكة املغربية على النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي
�سبق و�أن وقعت عليه ،واعتبارا للظرفية املغربية املنا�سبة لذلك ،واملتمثلة
يف كون الد�ستور املغربي يقر ب�أولوية االلتزامات الدولية على القوانني
املحلية ،ويويل �أهمية وا�ضحة للم�ساءلة ،ويجرم العديد من االنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ومن بينها بع�ض اجلرائم التي تدخل يف
اخت�صا�صات املحكمة اجلنائية الدولية؛ واملتمثلة �أي�ضا قي التزامات
املغرب الدولية من خالل م�صادقته على الربوتوكوالت املتعلقة بال�شكاوى
ال�شخ�صية ،وكذا يف احلوار الوطني حول �إ�صالح منظومة العدالة
باملغرب� ،أجنز مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ،بدعم من
املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق الإن�سان ،م�رشوعا للرتافع من �أجل
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م�صادقة الدولة املغربية على نظام روما ،باعتبار �أنها �ست�شكل لبنة
�أ�سا�سية �إ�ضافية يف البنية القانونية وامل�ؤ�س�ساتية القائمة من �أجل حماية
حقوق الإن�سان ودعم مناه�ضة الإفالت من العقاب.
يتكون هذا امل�رشوع ،الذي هو مبثابة ترافع من �أجل امل�صادقة على
القانون الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،من جزئني:
� lإجناز ون�رش درا�سة للرتافع من �أجل م�صادقة املغرب على
النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وتنظيم ور�شات
مع اجلهات املعنية للقيام مبرافعة يف هذا ال�ش�أن؛
� lإ�صدار كتاب ي�ضم �أهم الوثائق املتعلقة باملحكمة اجلنائية
الدولية.
يف هذا الإطار ن�صدر هذا الكتاب الذي ي�ضم بني دفتيه نظام روما
الأ�سا�سي امل�ؤ�س�س للمحكمة اجلنائية الدولية ،والتعديالت التي �أدخلت
عليه ،و�إجراءات الإثبات ،و�أركان اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�صات
هذه الهيئة الدولية؛ مع التذكري بال�سياق واالخت�صا�صات ،والهيكلة
واملبادئ امل�ؤطرة لها.
وبذلك ،يوا�صل مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية اال�ضطالع
بدوره يف م�سرية بناء دولة القانون وحت�صني املكت�سبات يف جمال حقوق
الإن�سان والدميقراطية مبا يفتح مزيدا من الأمل على �أفق غد �أف�ضل
حلماية احلقوق واحلريات و�ضمان العدالة وامل�ساواة �أمام القانون.
		

احلبيب بلكو�ش

		

رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

5

نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
املعتمد يف روما يف  17يوليه 1998
يت�ضمن هذا الن�ص لنظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
الت�صويبات التي عممها الوديع يف � 25أيلول � /سبتمرب  1998و� 18أيار /
مايو .1999
نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
الديباجة

�إن الدول الأطراف يف هذا النظام الأ�سا�سي:
�إذ تدرك �أن ثمة روابط م�شرتكة توحد جميع ال�شعوب ،و�أن ثقافات
ال�شعوب ت�شكل مع ًا تراث ًا م�شرتك ًا ،و�إذ يقلقها �أن هذا الن�سيج الرقيق
ميكن �أن يتمزق يف �أي وقت.
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها �أن ماليني الأطفال والن�ساء والرجال قد
وقعوا خالل القرن احلايل �ضحايا لفظائع ال ميكن ت�صورها هزت �ضمري
الإن�سانية بقوة.
و�إذ ت�سلم ب�أن هذه اجلرائم اخلطرية تهدد ال�سلم والأمن والرفاء
يف العامل.
و�إذ ت�ؤكد �أن �أخطر اجلرائم التي تثري قلق املجتمع الدويل ب�أ�رسه
يجب �أال متر دون عقاب و�أنه يجب �ضمان مقا�ضاة مرتكبيها على نحو
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فعال من خالل تدابري تتخذ على ال�صعيد الوطني وكذلك من خالل
تعزيز التعاون الدويل.
وقد عقدت العزم على و�ضع حد لإفالت مرتكبي هذه اجلرائم من
العقاب وعلى الإ�سهام بالتايل يف منع هذه اجلرائم.
و�إذ تذكر ب�أن من واجب كل دولة �أن متار�س واليتها الق�ضائية
اجلنائية على �أولئك امل�سئولني عن ارتكاب جرائم دولية.
و�إذ ت�ؤكد من جديد مقا�صد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة ،وبخا�صة
�أن جميع الدول يجب �أن متتنع عن التهديد با�ستعمال القوة �أو ا�ستعمالها
�ضد ال�سالمة الإقليمية �أو اال�ستقالل ال�سيا�سي لأية دولة� ،أو على �أي
نحو ال يتفق ومقا�صد الأمم املتحدة.
و�إذ ت�ؤكد يف هذا ال�صدد �أنه ال يوجد يف هذا النظام الأ�سا�سي ما
ميكن اعتباره �إذن ًا لأية دولة طرف بالتدخل يف نزاع م�سلح يقع يف �إطار
ال�شئون الداخلية لأية دولة.
وقد عقدت العزم ،من �أجل بلوغ هذه الغايات ول�صالح الأجيال
احلالية واملقبلة ،على �إن�شاء حمكمة جنائية دولية دائمة م�ستقلة ذات
عالقة مبنظومة الأمم املتحدة وذات اخت�صا�ص على اجلرائم الأ�شد
خطورة التي تثري قلق املجتمع الدويل ب�أ�رسه.
و�إذ ت�ؤكد �أن املحكمة اجلنائية الدولية املن�ش�أة مبوجب هذا النظام
الأ�سا�سي �ستكون مكملة للواليات الق�ضائية اجلنائية الوطنية.
وت�صميم ًا منها على �ضمان االحرتام الدائم لتحقيق العدالة الدولية.
قد اتفقت على ما يلي    - :

8

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

الباب الأول
�إن�شاء املحكمة
املــادة ()1

املحكمة   
تن�ش�أ بهذا حمكمة جنائية دولية («املحكمة») ،وتكون املحكمة
هيئة دائمة لها ال�سلطة ملمار�سة اخت�صا�صها على الأ�شخا�ص �إزاء �أ�شد
اجلرائم خطورة مو�ضع االهتمام الدويل ،وذلك على النحو امل�شار �إليه
يف هذا النظام الأ�سا�سي ،وتكون املحكمة مكملة للواليات الق�ضائية
اجلنائية الوطنية ،ويخ�ضع اخت�صا�ص املحكمة و�أ�سلوب عملها لأحكام
هذا النظام الأ�سا�سي.
املــادة ()2

عالقة املحكمة بالأمم املتحدة
تنظم العالقة بني املحكمة والأمم املتحدة مبوجب اتفاق تعتمده
جمعية الدول الأطراف يف هذا النظام الأ�سا�سي ويربمه بعد ذلك رئي�س
املحكمة نيابة عنها.

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

9

املــادة ()3

مقر املحكمة
 - 1يكون مقر املحكمة يف الهاي بهولندا («الدولة امل�ضيفة»).
 - 2تعقد املحكمة مع الدولة امل�ضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية
الدول الأطراف ويربمه بعد ذلك رئي�س املحكمة نيابة عنها.
 - 3للمحكمة �أن تعقد جل�ساتها يف مكان �آخر عندما ترى ذلك
منا�سب ًا وذلك على النحو املن�صو�ص عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي.
املــادة ()4

املركز القانوين للمحكمة و�سلطاتها
 - 1تكون للمحكمة �شخ�صية قانونية دولية ،كما تكون لها الأهلية
القانونية الالزمة ملمار�سة وظائفها وحتقيق مقا�صدها.
 - 2للمحكمة �أن متار�س وظائفها و�سلطاتها ،على النحو املن�صو�ص
عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي يف �إقليم �أية دولة طرف ،ولها ،ومبوجب
اتفاق خا�ص مع �أية دولة �أخرى� ،أن متار�سها يف �إقليم تلك الدولة.

10

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

الباب الثاين
االخت�صا�ص واملقبولية والقانون الواجب التطبيق
املــادة ()5

اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة
 - 1يقت�رص اخت�صا�ص املحكمة على �أ�شد اجلرائم خطورة مو�ضع
اهتمام املجتمع الدويل ب�أ�رسه ،وللمحكمة مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي
اخت�صا�ص النظر يف اجلرائم التالية- :
�أ) جرمية الإبادة اجلماعية.
ب) اجلرائم �ضد الإن�سانية.
ج) جرائم احلرب.
د) جرمية العدوان.
 - 2متار�س املحكمة االخت�صا�ص على جرمية العدوان متى اعتمد
حكم بهذا ال�ش�أن وفق ًا للمادتني  121و 123يعرف جرمية العدوان وي�ضع
ال�رشوط التي مبوجبها متار�س املحكمة اخت�صا�صها فيما يتعلق بهذه
اجلرمية ،ويجب �أن يكون هذا احلكم مت�سق ًا مع الأحكام ذات ال�صلة
من ميثاق الأمم املتحدة.
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املــادة ()6

الإبادة اجلماعية
لغر�ض هذا النظام الأ�سا�سي تعني «الإبادة اجلماعية » �أي فعل من
الأفعال التالية يرتكب بق�صد �إهالك جماعة قومية �أو �إثنية �أو عرقية �أو
دينية ب�صفتها هذه� ،إهالك ًا كلي ًا �أو جزئي ًا- :
�أ) قتل �أفراد اجلماعة.
ب) �إحلاق �رضر ج�سدي �أو عقلي ج�سيم ب�أفراد اجلماعة.
ج) �إخ�ضاع اجلماعة عمداً لأحوال معي�شية يق�صد بها �إهالكها
الفعلي كلي ًا �أو جزئي ًا.
د) فر�ض تدابري ت�ستهدف منع الإجناب داخل اجلماعة.
هـ) نقل �أطفال اجلماعة عنوة �إىل جماعة �أخري.
املــادة ()7

اجلرائم �ضد الإن�سانية
 - 1لغر�ض هذا النظام الأ�سا�سي ،ي�شكل �أي فعل من الأفعال التالية
«جرمية �ضد الإن�سانية» متى ارتكب يف �إطار هجوم وا�سع النطاق
�أو منهجي موجه �ضد �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني ،وعن علم
بالهجوم-:
�أ) القتل العمد.
ب) الإبادة.
ج) اال�سرتقاق.
د)� إبعاد ال�سكان �أو النقل الق�رسي لل�سكان.
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هـ) ال�سجن �أو احلرمان ال�شديد على �أي نحو �آخر من احلرية البدنية
مبا يخالف القواعد الأ�سا�سية للقانون الدويل.
و) التعذيب.
ز) االغت�صاب �أو اال�ستعباد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء� ،أو احلمل
الق�رسي� ،أو التعقيم الق�رسي �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي
على مثل هذه الدرجة من اخلطورة.
ح) ا�ضطهاد �أية جماعة حمددة �أو جمموع حمدد من ال�سكان
لأ�سباب �سيا�سية �أو عرفية �أو قومية �أو �إثنية �أو ثقافية �أو دينية� ،أو متعلقة
بنوع اجلن�س على النحو املعرف يف الفقرة � ،3أو لأ�سباب �أخرى من امل�سلم
عاملي ًا ب�أن القانون الدويل ال يجيزها ،وذلك فيما يت�صل ب�أي فعل م�شار
�إليه يف هذه الفقرة �أو �أية جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة.
ط) االختفاء الق�رسي للأ�شخا�ص.
ي) جرمية الف�صل العن�رصي.
ك) الأفعال الال�إن�سانية الأخرى ذات الطابع املماثل التي تت�سبب
عمداً يف معاناة �شديدة �أو يف �أذى خطري يلحق باجل�سم �أو بال�صحة
العقلية �أو البدنية.
 - 2لغر�ض الفقرة - :1
�أ) تعني عبارة «هجوم موجه �ضد �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني»
نهج ًا �سلوكي ًا يت�ضمن االرتكاب املتكرر للأفعال امل�شار �إليها يف الفقرة 1
�ضد �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني ،عم ً
ال ب�سيا�سة دولة �أو منظمة
تق�ضي بارتكاب هذا الهجوم� ،أو تعزيزاً لهذه ال�سيا�سة.
ب) ت�شمل «الإبادة» تعمد فر�ض �أحوال معي�شية ،من بينها احلرمان
من احل�صول على الطعام والدواء ،بق�صد �إهالك جزء من ال�سكان.
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ج) يعني «اال�سرتقاق» ممار�سة �أي من ال�سلطات املرتتبة على
حق امللكية� ،أو هذه ال�سلطات جميعها ،على �شخ�ص ما ،مبا يف ذلك
ممار�سة هذه ال�سلطات يف �سبيل االجتار بالأ�شخا�ص ،وال �سيما الن�ساء
والأطفال.
د ) يعني « �إبعاد ال�سكان �أو النقل الق�رسي لل�سكان» نقل الأ�شخا�ص
املعنيني ق�رساً من املنطقة التي يوجدون فيها ب�صفة م�رشوعة ،بالطرد �أو
ب�أي فعل ق�رسي �آخر ،دون مربرات ي�سمح بها القانون الدويل.
هـ) يعني «التعذيب» تعمد �إحلاق �أمل �شديد �أو معاناة �شديدة،
�سواء بدني ًا �أو عقلي ًا ،ب�شخ�ص موجود حتت �إ�رشاف املتهم �أو �سيطرته،
ولكن ال ي�شمل التعذيب �أي �أمل �أو معاناة ينجمان فح�سب عن عقوبات
قانونية �أو يكونان جزءاً منها �أو نتيجة لها.
و) يعني «احلمل الق�رسي» �إكراه املر�أة على احلمل ق�رساً وعلى
الوالدة غري امل�رشوعة بق�صد الت�أثري على التكوين العرقي لأية جمموعة
من ال�سكان �أو ارتكاب انتهاكات خطرية �أخرى للقانون الدويل .وال يجوز
ب�أي حال تف�سري هذا التعريف على نحو مي�س القوانني الوطنية املتعلقة
باحلمل
ز) يعني «اال�ضطهاد» حرمان جماعة من ال�سكان �أو جمموع
ال�سكان حرمان ًا متعمداً و�شديداً من احلقوق الأ�سا�سية مبا يخالف
القانون الدويل ،وذلك ب�سبب هوية اجلماعة �أو املجموع.
ح) تعني «جرمية الف�صل العن�رصي» �أية �أفعال ال �إن�سانية متاثل
يف طابعها الأفعال امل�شار �إليها يف الفقرة  1وترتكب يف �سياق نظام
م�ؤ�س�سي قوامه اال�ضطهاد املنهجي وال�سيطرة املنهجية من جانب جماعة
عرقية واحدة �إزاء �أية جماعة �أو جماعات عرقية �أخرى ،وترتكب بنية
الإبقاء على ذلك النظام.
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ط) يعني «االختفاء الق�رسي للأ�شخا�ص» �إلقاء القب�ض على �أي
�أ�شخا�ص �أو احتجازهم �أو اختطافهم من قبل دولة �أو منظمة �سيا�سية،
�أو ب�إذن �أو دعم منها لهذا الفعل �أو ب�سكوتها عليه ،ثم رف�ضها الإقرار
بحرمان ه�ؤالء الأ�شخا�ص من حريتهم �أو �إعطاء معلومات عن م�صريهم
�أو عن �أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفرتة
زمنية طويلة.
 - 3لغر�ض هذا النظام الأ�سا�سي ،من املفهوم �أن تعبري «نوع اجلن�س»
ي�شري �إىل اجلن�سني ،الذكر الأنثى ،يف �إطار املجتمع ،وال ي�شري تعبري
«نوع اجلن�س» �إىل �أي معني �آخر يخالف ذلك.
املــادة ()8

جرائم احلرب
- 1يكون للمحكمة اخت�صا�ص فيما يتعلق بجرائم احلرب ،وال�سيما
عندما ترتكب يف �إطار خطة �أو �سيا�سة عامة �أو يف �إطار عملية ارتكاب
وا�سعة النطاق لهذه اجلرائم.
 - 2لغر�ض هذا النظام الأ�سا�سي تعني «جرائم احلرب» -:
�أ ) االنتهاكات اجل�ســـيمة التفاقيات جنيـف امل�ؤرخـة � 12آب /
�أغ�سطـ�س � ،1949أي �أي فعل من الأفعال التالية �ضد الأ�شخا�ص� ،أو
املمتلكات الذين حتميهم �أحكام اتفاقية جنيف ذات ال�صلة:
 - 1القتل العمد.
 - 2التعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية ،مبا يف ذلك �إجراء جتارب
بيولوجية.
 - 3تعمد �إحداث معاناة �شديدة �أو �إحلاق �أذى خطري باجل�سم �أو
بال�صحة.
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� - 4إحلاق تدمري وا�سع النطاق باملمتلكات واال�ستيالء عليها دون
�أن تكون هناك �رضورة ع�سكرية تربر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة
عابثة.
� - 5إرغام �أي �أ�سري حرب �أو �أي �شخ �ص �آخر م�شمول باحلماية على
اخلدمة يف �صفوف قوات دولة معادية.
 - 6تعمد حرمان �أي �أ�سري حرب �أو �أي �شخ�ص �آخر م�شمول باحلماية
من حقه يف �أن يحاكم حماكمة عادلة ونظامية.
 - 7الإبعاد �أو النقل غري امل�رشوعني �أو احلب�س غري امل�رشوع.
� - 8أخذ رهائن.
ب) االنتهاكات اخلطرية الأخرى للقوانني والأعراف ال�سارية على
املنازعات الدولية امل�سلحة يف النطاق الثابت للقانون الدويل� ،أي �أي فعل
من الأفعال التالية -:
 - 1تعمد توجيه هجمات �ضد ال�سكان املدنيني ب�صفتهم هذه �أو
�ضد �أفراد مدنيني ال ي�شاركون مبا�رشة يف الأعمال احلربية.
 - 2تعمد توجيه هجمات �ضد مواقع مدنية� ،أي املواقع التي ال
ت�شكل �أهداف ًا ع�سكرية.
 - 3تعمد �شن هجمات �ضد موظفني م�ستخدمني �أو من�ش�آت �أو مواد
�أو وحدات �أو مركبات م�ستخدمة يف مهمة من مهام امل�ساعدة الإن�سانية
�أو حفظ ال�سالم عم ً
ال مبيثاق الأمم املتحدة ماداموا ي�ستخدمون احلماية
التي توفر للمدنيني �أو للمواقع املدنية مبوجب قانون املنازعات امل�سلحة.
 - 4تعمد �شن هجوم مع العلم ب�أن هذا الهجوم �سي�سفر عن خ�سائر
تبعية يف الأرواح �أو عن �إ�صابات بني املدنيني �أو عن �إحلاق �أ�رضار مدنية
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�أو �إحداث �رضر وا�سع النطاق وطويل الأجل و�شديد للبيئة الطبيعية
يكون �إفراطه وا�ضح ًا بالقيا�س �إىل جممل املكا�سب الع�سكرية املتوقعة
امللمو�سة املبا�رشة.
 - 5مهاجمة �أو ق�صف املدن �أو القرى �أو امل�ساكن �أو املباين العزالء
التي ال تكون �أهداف ًا ع�سكرية ب�أية و�سيلة كانت.
 - 6قتل �أو جرح مقاتل ا�ست�سلم خمتاراً ،يكون قد �ألقى �سالحه �أو
مل تعد لديه و�سيلة للدفاع
� - 7إ�ساءة ا�ستعمال علم الهدنة �أو علم العدو �أو �شارته الع�سكرية
وزيه الع�سكري �أو علم الأمم املتحدة �أو �شاراتها و�أزيائها الع�سكرية،
وكذلك ال�شعارات املميزة التفاقيات جنيف مما ي�سفر عن موت الأفراد �أو
�إحلاق �إ�صابات بالغة بهم.
 - 8قيام دولة االحتالل على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،بنقل �أجزاء
من �سكانها املدنيني �إىل الأر�ض التي حتتلها� ،أو �أبعاد �أو نقل كل �سكان
الأر�ض املحتلة �أو �أجزاء منهم داخل هذه الأر�ض �أو خارجها.
 - 9تعمد توجيه هجمات �ضد املباين املخ�ص�صة للأغرا�ض الدينية �أو
التعليمية �أو الفنية �أو العلمية �أو اخلري ية ،والآثار التاريخية ،وامل�ست�شفيات
و�أماكن جتمع املر�ضى واجلرحى �رشيطة �أال تكون �أهداف ًا ع�سكرية.
� - 10إخ�ضاع الأ�شخا�ص املوجودين حتت �سلطة طرف معاد
للت�شويه البدين �أو لأي نوع من التجارب الطبية �أو العلمية التي ال تربرها
املعاجلة الطبية �أو معاجلة الأ�سنان �أو املعاجلة يف امل�ست�شفي لل�شخ�ص
املعني والتي الجتري ل�صاحله وتت�سبب يف وفاة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص �أو يف تعري�ض �صحتهم خلطر �شديد.
 - 11قتل �أفراد منتمني �إىل دولة معادية �أو جي�ش معاد �أو
�إ�صابتهم غدراً.
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� - 12إعالن �أنه لن يبقى �أحد على قيد احلياة.
 - 13تدمري ممتلكات العدو �أو اال�ستيالء عليها مامل يكن هذا
التدمري �أو اال�ستيالء مما حتتمه �رضورات احلرب.
� - 14إعالن �أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف املعادي ملغاة �أو معلقة
�أو لن تكون مقبولة يف �أية حمكمة.
� - 15إجبار رعايا الطرف املعادي على اال�شرتاك يف عمليات حربية
موجهة �ضد بلدهم حتى و�إن كانوا قبل ن�شوب احلرب يف خدمة الدولة
املحاربة.
 - 16نهب �أي بلدة �أو مكان حتى و�إن مت اال�ستيالء عليه عنوة.
 - 17ا�ستخدام ال�سموم �أو الأ�سلحة امل�سممة.
 - 18ا�ستخدام الغازات اخلانقة �أو ال�سامة �أو غريها من الغازات
وجميع ما يف حكمها من ال�سوائل �أو املواد �أو الأجهزة.
 - 19ا�ستخدام الر�صا�صات التي تتمدد �أو تت�سطح ب�سهولة يف
اجل�سم الب�رشي مثل الر�صا�صات ذات الأغلفة ال�صلبة التي ال تغطي
كامل ج�سم الر�صا�صة �أو الر�صا�صات املحززة الغالف.
 - 20ا�ستخدام �أ�سلحة �أو قذائف �أو مواد �أو �أ�ساليب حربية ت�سبب
بطبيعتها �أ�رضاراً زائدة �أو �آالم ًا ال لزوم لها� ،أو تكون ع�شوائية بطبيعتها
باملخالفة للقانون الدويل للمنازعات امل�سلحة ،ب�رشط �أن تكون هذه
الأ�سلحة والقذائف واملواد والأ�ساليب احلربية مو�ضع حظر �شامل و�أن
تدرج يف مرفق لهذا النظام الأ�سا�سي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام
ذات ال�صلة الواردة يف املادتني .123 ،121
 - 21االعتداء على كرامة ال�شخ�ص وبخا�صة املعاملة املهينة واحلاطة
بالكرامة.
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- 22االغت�صاب �أو اال�ستعباد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء �أو
احلمل الق�رسي على النحو املعرف يف الفقرة ( 2و) من املادة � ،7أو التعقيم
الق�رسي� ،أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي ي�ش كل �أي�ض ًا
انتهاك ًا خطرياً التفاقيات جنيف.
 - 23ا�ستغالل وجود �شخ�ص مدين �أو �أ�شخا�ص �آخرين متمتعني
بحماية لإ�ضفاء احل�صانة من العمليات الع�سكرية على نقاط �أو مناطق
�أو وحدات ع�سكرية معينة.
 - 24تعمد توجيه هجمات �ضد املباين واملواد والوحدات الطبية
وو�سائل النقل والأفراد من م�ستعملي ال�شعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات
جنيف طبق ًا للقانون الدويل.
 - 25تعمد جتويع املدنيني ك�أ�سلوب من �أ�ساليب احلرب بحرمانهم
من املواد التي ال غنى عنها لبقائهم ،مبا يف ذلك تعمد عرقلة الإمدادات
الغوثية على النحو املن�صو�ص عليه يف اتفاقيات جنيف.
 - 26جتنيد الأطفال دون اخلام�سة ع�رشة من العمر �إلزامي ًا �أو
طوعي ًا يف القوات امل�سلحة �أو ا�ستخدامهم للم�شاركة فعلي ًا يف الأعمال
احلربية.
ج) يف حالة وقوع نزاع م�سلح غري ذي طابع دويل ،االنتهاكات
اجل�سيمة للمادة  2امل�شرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع امل�ؤرخة يف
� 12آب� /أغ�سط�س  ،1949وهي �أي من الأفعال التالية املرتكبة �ضد
�أ�شخا�ص غري م�شرتكني ا�شرتاك ًا فعلي ًا يف الأعمال احلربية ،مبا يف ذلك
�أفراد القوات امل�سلحة الذين �ألقوا �سالحهم و�أولئك الذين �أ�صبحوا عاجزين
عن القتال ب�سبب املر�ض �أو الإ�صابة �أو االحتجاز �أو لأي �سبب �آخر -:
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 - 1ا�ستعمال العنف �ضد احلياة والأ�شخا�ص ،وبخا�صة القتل
بجميع �أنواعه والت�شويه ،واملعاملة القا�سية ،والتعذيب.
 - 2االعتداء على كرامة ال�شخ�ص ،وبخا�صة املعاملة املهينة واحلاطة
بالكرامة.
� - 3أخذ الرهائن.
� - 4إ�صدار �أحكام وتنفيذ �إعدامات دون وجود حكم �سابق �صادر
عن حمكمة م�شكلة ت�شكي ً
ال نظامي ًا تكفل جميع ال�ضمانات الق�ضائية
املعرتف عموم ًا ب�أنه ال غنى عنها.
د) تنطبق الفقرة ( 2ج) على املنازعات امل�سلحة غري ذات الطابع
الدويل وبالتايل فهي ال تنطبق على حاالت اال�ضطرابات والتوترات
الداخلية مثل �أعمال ال�شغب �أو �أعمال العنف املنفردة �أو املتقطعة وغريها
من الأعمال ذات الطبيعة املماثلة.
هـ) االنتهاكات اخلطرية الأخرى للقوانني والأعراف ال�سارية على
املنازعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل ،يف النطاق الثابت للقانون
الدويل� ،أي �أي من الأفعال التالية-:
 - 1تعمد توجيه هجمات �ضد ال�سكان املدنيني ب�صفتهم هذه �أو
�ضد �أفراد مدنيي ن ال ي�شاركون مبا�رشة يف الأعمال احلربية.
 - 2تعمد توجيه هجمات �ضد املباين واملواد والوحدات الطبية
وو�سائل النقل والأفراد من م�ستعملي ال�شعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات
جنيف طبق ًا للقانون الدويل.
 - 3تعمد �شن هجمات �ضد موظفني م�ستخدمني �أو من�ش�آت �أو
مواد �أو وحدات �أو مركبات م�ستخدمة يف مهمة من مهام امل�ساعدة
الإن�سانية �أو حفظ ال�سالم عم ً
ال مبيثاق الأمم املتحدة ماداموا ي�ستحقون
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احلماية التي توفر للمدنيني �أو للمواقع املدنية مبوجب القانون الدويل
للمنازعات امل�سلحة.
 - 4تعمد توجيه هجمات �ضد املباين املخ�ص�صة للأغرا�ض الدينية �أو
التعليمية �أو الفنية �أو العلمية �أو اخلريية ،والآثار التاريخية ،وامل�ست�شفيات،
و �أماكن جتمع املر�ضى واجلرحى� ،رشيطة �أال تكون �أهداف ًا ع�سكرية.
 - 5نهب �أي بلدة �أو مكان حتى و�إن مت اال�ستيالء عليه عنوة.
 - 6االغت�صاب �أو اال�ستعباد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء �أو
احلمل الق�رسي على النحو املعرف يف الفقرة ( 2و) من املادة � 7أو التعقيم
الق�رسي� ،أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي ي�شكل �أي�ض ًا
انتهاك ًا خطرياً للمادة  3امل�شرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع.
 - 7جتنيد الأطفال دون اخلام�سة ع�رشة من العمر �إلزامي ًا �أو طوعي ًا
يف القوات امل�سلحة �أو يف جماعات م�سلحة �أو ا�ستخدامهم للم�شاركة
فعلي ًا يف الأعمال احلربية.
� - 8إ�صدار �أوامر بت�رشيد ال�سكان املدنيني لأ�سباب تت�صل بالنزاع،
ما مل يكن ذلك بداع من �أمن املدنيني املعنيني �أو لأ�سباب ع�سكرية
ملحة.
 - 9قتل �أحد املقاتلني من العدو �أو �إ�صابته غدراً.
� - 10إعالن �أنه لن يبقى �أحد على قيد احلياة.
� - 11إخ�ضاع الأ�شخا�ص املوجودين حتت �سلطة طرف �آخر يف النزاع
للت�شويه البدين �أو لأي نوع من التجارب الطبية �أو العلمية التي ال تربرها
املعاجلة الطبية �أو معاجلة الأ�سنان �أو املعاجلة يف امل�ست�شفى لل�شخ�ص
املعني والتي ال جتري ل�صاحله وتت�سبب يف وفاة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص �أو يف تعري�ض �صحتهم خلطر �شديد.
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 - 12تدمري ممتلكات العدو �أو اال�ستيالء عليها ما مل يكن هذا
التدمري �أو اال�ستيالء مما حتتمه �رضورات احلرب.
و) تنطبق الفقرة ( 2هـ) علي املنازعات امل�سلحة غري ذات الطابع
الدويل وبالتايل فهي ال تنطب ق على حاالت اال�ضطرابات والتوترات
الداخلية ،مثل �أعمال ال�شغب �أو �أعمال العنف املنفردة �أو املتقطعة �أو
غريها من الأعمال ذات الطبيعة املماثلة ،وتنطبق على املنازعات امل�سلحة
التي تقع يف �إقليم دولة عندما يوجد �رصاع م�سلح متطاول الأجل
بني ال�سلطات احلكومية وجماعات م�سلحة منظمة �أو فيما بني هذه
اجلماعات.
لي�س يف الفقرتني ( 2ج) و(د) ما ي�ؤثر على م�سئولية احلكومة عن
حفظ �أو �إقرار القانون والنظام يف الدولة �أو عن الدفاع عن وحدة الدولة
و�سالمتها الإقليمية ،بجميع الو�سائل امل�رشوعة.
املــادة ()9

�أركان اجلرائم
  - 1ت�ستعني املحكمة ب�أركان اجلرائم يف تف�سري وتطبيق املواد  6و
و  ،8وتعتمد هذه الأركان ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء جمعية الدول الأطراف.

7

 - 2يجوز اقرتاح تعديالت على �أركان اجلرائم من جانب-:
�أ ) �أية دولة طرف.
ب) الق�ضاة ،ب�أغلبية مطلقة.
ج ) املدعي العام.
وتعتمد هذه التعديالت ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء جمعية الدول
الأطراف.
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 - 3تكون �أركان اجلرائم والتعديالت املدخلة عليها مت�سقة مع هذا
النظام الأ�سا�سي.
املــادة ()10

لي�س يف هذا الباب ما يف�رس على �أنه يقيد �أو مي�س ب�أي �شكل من
الأ�شكال قواعد القانون الدويل القائمة �أو املتطورة املتعلقة ب�أغرا�ض �أخرى
غري هذا النظام الأ�سا�سي.
املــادة ()11

االخت�صا�ص الزمني
 - 1لي�س للمحكمة اخت�صا�ص �إال فيما يتعلق باجلرائم التي ترتكب
بعد بدء نفاذ هذا النظام الأ�سا�سي
� - 2إذا �أ�صبحت دولة من الدول طرف ًا يف هذا النظام الأ�سا�سي بعد
بدء نفاذه ،ال يجوز للمحكمة �أن متار�س اخت�صا�صها �إال فيما يتعلق
باجلرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالن�سبة لتلك الدولة ،ما
مل تكن الدولة قد �أ�صدرت �إعالن ًا مبوجب الفقرة  3من املادة .12
املــادة ()12

ال�رشوط امل�سبقة ملمار�سة االخت�صا�ص
 - 1الدولة التي ت�صبح طرف ًا يف هذا النظام الأ�سا�سي تقبل بذلك
اخت�صا�ص املحكمة فيما يتعلق باجلرائم امل�شار �إليها يف املادة .5
 - 2يف حالة الفقرة (�أ) �أو (ج) من املادة  ،13يجوز للمحكمة �أن
متار�س اخت�صا�صها �إذا كانت واحدة �أو �أكرث من الدول التالية طرف ًا يف
هذا النظام الأ�سا�سي �أو قبلت باخت�صا�ص املحكمة وفق ًا للفقرة -: 3
املحكمة اجلنائية الدولية
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�أ ) الدولة التي وقع يف �إقليمها ال�سلوك قيد البحث �أو دولة
ت�سجيل ال�سفينة �أو الطائرة �إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت على منت �سفينة
�أو طائرة.
ب) الدولة التي يكون ال�شخ�ص املتهم باجلرمية �أحد رعاياها.
� - 3إذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام الأ�سا�سي الزم ًا
مبوجب الفقرة  ،2جاز لتلك الدولة مبوجب �إعالن يودع لدى م�سجل
املحكمة� ،أن تقبل ممار�سة املحكمة اخت�صا�صها فيما يتعلق باجلرمية قيد
البحث ،وتتعاون الدولة القابلة مع املحكمة دون �أي ت�أخري �أو ا�ستثناء
وفق ًا للباب .9
املــادة ()13

ممار�سة االخت�صا�ص
للمحكمة �أن متار�س اخت�صا�صها فيما يتعلق بجرمية م�شار �إليها
يف املا دة  5وفق ًا لأحكام هذا النظام الأ�سا�سي يف الأحوال التالية -:
(�أ) �إذا �أحالت دولة طرف �إىل املدعي العام وفق ًا للمادة  14حالة يبدو
فيها �أن جرمية �أو �أكرث من هذه اجلرائم قد ارتكبت.
(ب) �إذا �أحال جمل�س الأمن ،مت�رصف ًا مبوجب الف�صل ال�سابع من
ميثاق الأمم املتحدة ،حالة �إىل املدعي العام يبدو فيها �أن جرمية �أو �أكرث
من هذه اجلرائم قد ارتكبت.
(ج) �إذا كان املدعي العام قد بد�أ مببا�رشة حتقيق فيما يتعلق
بجرمية من هذه اجلرائم وفق ًا للمادة .15
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املــادة ()14

�إحالة حالة ما من قبل دولة طرف
 - 1يجوز لدولة طرف �أن حتيل �إىل املدعي العام �أية حالة يبدو فيها
�أن جرمية �أو �أكرث من اجلرائم الداخلة يف اخت�صا�ص املحكمة قد ارتكبت
و�أن تطلب �إىل املدعي العام التحقيق يف احلالة بغر�ض البت فيما �إذا كان
يتعني توجيه االتهام ل�شخ�ص معني �أو �أكرث بارتكاب تلك اجلرائم.
 - 2حتدد احلالة ،قدر امل�ستطاع ،الظروف ذات ال�صلة وتكون
م�شفوعة مبا هو يف متناول الدولة املحيلة من م�ستندات م�ؤيدة.
املــادة ()15

املدعي العام
 - 1للمدعي العام �أن يبا�رش التحقيقات من تلقاء نف�سه على �أ�سا�س
املعلومات املتعلقة بجرائم تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة.
 - 2يقوم املدعي العام بتحليل جدية املعلومات املتلقاة ويجوز له ،لهذا
الغر�ض ،التما�س معلومات �إ�ضافية من الدول� ،أو �أجهزة الأمم املتحدة،
�أو املنظمات احلكومية الدولية �أو غري احلكومية� ،أو �أية م�صادر �أخرى
موثوق بها يراها مالئمة ،ويجوز له تلقي ال�شهادة التحريرية �أو ال�شفوية
يف مقر املحكمة
� - 3إذا ا�ستنتج املدعي العام �أن هناك �أ�سا�س ًا معقو ً
ال لل�رشوع يف
�إجراء حتقيق ،يق دم �إىل الدائرة التمهيدية طلب ًا للإذن ب�إجراء حتقيق،
م�شفوع ًا ب�أية مواد م�ؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم �إجراء مرافعات
لدى الدائرة التمهيدية وفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
� - 4إذا ر�أت الدائرة التمهيدية ،بعد درا�ستها للطلب وللمواد امل�ؤيدة،
�أن هناك �أ�سا�س ًا معقو ً
ال لل�رشوع يف �إجراء حتقيق و�أن الدعوى تقع على
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ما يبدو يف �إطار اخت�صا�ص املحكمة ،كان عليها �أن ت�أذن بالبدء يف
�إجراء التحقيق ،وذلك دون امل�سا�س مبا تقرره املحكمة فيما بعد ب�ش�أن
االخت�صا�ص ومقبولية الدعوى.
 - 5رف�ض الدائرة التمهيدية الإذن ب�إجراء التحقيق ال يحول دون
قيام املدعى العام بتقدمي طلب الحق ي�ستند �إىل وقائع �أو �أدلة جديدة
تتعلق باحلالة ذاتها.
� - 6إذا ا�ستنتج املدعي العام بعد الدرا�سة الأولية امل�شار �إليها يف
الفقرتني  1و� ،2أن املعلومات املقدمة ال ت�شكل �أ�سا�س ًا معقو ً
ال لإجراء
حتقيق ،كان عليه �أن يبلغ مقدمي املعلومات بذلك ،وهذا ال مينع املدعي
العام من النظر يف معلومات �أخرى تقدم �إليه عن احلالة ذاتها يف �ضوء
وقائع �أو �أدلة جديدة.
املــادة ()16

�إرجاء التحقيق �أو املقا�ضاة
ال يجوز البدء �أو امل�ضي يف حتقيق �أو مقا�ضاة مبوجب هذا النظام
الأ�سا�سي ملدة اثنى ع�رش �شهراً بنا ًء على طلب من جمل�س الأمن �إىل
املحكمة بهذا املعنى يت�ضمنه قرار ي�صدر عن املجل�س مبوجب الف�صل
ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ،ويجوز للمجل�س جتديد هذا الطلب
بال�رشوط ذاتها.
املــادة ()17

امل�سائل املتعلقة باملقبولية
 - 1مع مراعاة الفقرة
الدعوى غري مقبولة يف حالة-:
10
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من الديباجة واملادة

1

تقرر املحكمة �أن

�أ) �إذا كانت جتري التحقيق �أو املقا�ضاة يف الدعوى دولة لها والية
عليها ،مامل تكن الدولة حق ًا غري راغبة يف اال�ضطالع بالتحقيق �أو
املقا�ضاة �أو غري قادرة على ذلك.
ب) �إذا كانت قد �أجرت التحقيق يف الدعوى دولة لها والية عليها
وقررت الدولة عدم مقا�ضاة ال�شخ�ص املعني ،ما مل يكن القرار ناجت ًا عن
عدم رغبة الدولة �أو عدم قدرتها حق ًا على املقا�ضاة.
ج) �إذا كان ال�شخ�ص املعني قد �سبق �أن حوكم على ال�سلوك مو�ضوع
ال�شكوى ،وال يكون من اجلائز للمحكمة �إجراء حماكمة طبق ًا للفقرة 3
من املادة .20
د ) �إذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربر اتخاذ
املحكمة �إجراء �آخر.
 - 2لتحديد عدم الرغبة يف دعوى معينة ،تنظر املحكمة يف مدى
توافر واحد �أو �أكرث من الأمور التالية ،ح�سب احلالة ،مع مراعاة �أ�صول
املحاكمات التي يعرتف بها القانون الدويل-:
�أ ) جرى اال�ضطالع بالإجراءات �أو يجري اال�ضطالع بها �أو جرى
اتخاذ القرار الوطني بغر�ض حماية ال�شخ�ص املعني من امل�سئولية اجلنائية
عن جرائم داخلة يف اخت�صا�ص املحكمة على النحو امل�شار �إليه يف
املادة .5
ب) حدث ت�أخري ال مربر له يف الإجراءات مبا يتعار�ض يف هذه
الظروف مع نية تقدمي ال�شخ�ص املعني للعدالة.
ج) مل تبا�رش الإجراءات �أو ال جتري مبا�رشتها ب�شكل م�ستقل �أو
نزيه �أو بو�رشت �أو جتري مبا�رشتها على نحو ال يتفق يف هذه الظروف
مع نية تقدمي ال�شخ�ص املعني للعدالة.
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 - 3لتحديد عدم القدرة يف دعوى معينة ،تنظر املحكمة فيما �إذا
كانت الدولة غري قادرة ،ب�سبب انهيار كلي �أو جوهري لنظامها الق�ضائي
الوطني �أو ب�سبب عدم توافره على �إح�ضار املتهم �أو احل�صول على
الأدلة وال�شهادة ال�رضورية �أو غري قادرة ل�سبب �آخر على اال�ضطالع
ب�إجراءاتها.
املــادة ()18

القرارات الأولية املتعلقة باملقبولية
� - 1إذا �أحيلت �إىل املحكمة عم ً
ال باملادة �( 13أ) وقرر املدعي العام �أن
هناك �أ�سا�س ًا معقو ً
ال لبدء حتقيق� ،أو با�رش املدعي العام التحقيق عم ً
ال
باملادتني ( 13ج) و  ،15يقوم املدعي العام ب�إ�شعار جميع الدول الأطراف
والدول التي يرى يف �ضوء املعلومات املتاحة �أن من عادتها �أن متار�س
واليتها على اجلرائم مو�ضع النظر ،وللمدعي العام �أن ي�شعر هذه الدول
على �أ�سا�س �رسي ،ويجوز له �أن يحد من نطاق املعلومات التي تقدم �إىل
الدول �إذا ر�أى ذلك الزم ًا حلماية الأ�شخا�ص �أو ملنع �إتالف الأدلة �أو ملنع
فرار الأ�شخا�ص.
 - 2يف غ�ضون �شهر واحد من تلقي ذلك الإ�شعار ،للدولة �أن تبلغ
املحكمة ب�أنها جتري �أو ب�أنها �أجرت حتقيق ًا مع رعاياها �أو مع غريهم يف
حدود واليتها الق�ضائية فيما يتعلق بالأفعال اجلنائية التي قد ت�شكل
جرائم من تلك امل�شار �إليها يف املادة  5وتكون مت�صلة باملعلومات املقدمة
يف الإ�شعار املوجه �إىل الدول وبنا ًء على طلب تلك الدولة ،يتنازل املدعي
العام لها عن التحقيق مع ه�ؤالء الأ�شخا�ص ما مل تقرر الدائرة التمهيدية
الإذن بالتحقيق بنا ًء على طلب املدعي العام.
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 - 3يكون تنازل املدعي العام عن التحقيق للدولة قاب ً
ال لإعادة نظر
املدعي العام فيه بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ التنازل �أو يف �أي وقت يطر�أ
فيه تغري ملمو�س يف الظروف ي�ستدل منه �أن الدولة �أ�صبحت حق ًا غري
راغبة يف اال�ضطالع بالتحقيق �أو غري قادرة على ذلك.
 - 4يجوز للدولة املعنية �أو للمدعي العام ا�ستئناف قرار �صادر عن
الدائرة التمهيدية �أمام دائرة اال�ستئناف ،وفق ًا للفقرة  2من املادة ،82
ويجوز النظر يف اال�ستئناف على �أ�سا�س م�ستعجل.
 - 5للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفق ًا للفقرة � 2أن يطلب
�إىل الدولة املعنية �أن تبلغه ب�صفة دورية بالتقدم املحرز يف التحقيق الذي
جتريه وب�أية مقا�ضاة تالية لذلك ،وترد الدول الأطراف على تلك الطلبات
دون ت�أخري ال موجب له.
 - 6ريثما ي�صدر عن الدائرة التمهيدية قرار� ،أو يف �أي وقت يتنازل
فيه املدعي العام عن �إجراء حتقيق مبوجب هذه امل ادة ،للمدعي العام،
على �أ�سا�س ا�ستثنائي� ،أن يلتم�س من الدائرة التمهيدية �سلطة �إجراء
التحقيقات الالزمة حلفظ الأدلة �إذا �سنحت فر�صة فريدة للح�صول على
�أدلة هامة �أو كان هناك احتمال كبري بعدم �إمكان احل�صول على هذه
الأدلة يف وقت الحق.
 - 7يجوز لدولة طعنت يف قرار للدائرة التمهيدية مبوجب هذه املادة
�أن تطعن يف مقبولية الدعوى مبوجب املادة  19بنا ًء على وقائع �إ�ضافية
ملمو�سة �أو تغري ملمو�س يف الظروف.
املــادة ()19

الدفع بعدم اخت�صا�ص املحكمة �أو مقبولية الدعوى
 - 1تتحقق املحكمة من �أن لها اخت�صا�ص ًا للنظر يف الدعوى املعرو�ضة
املحكمة اجلنائية الدولية
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عليها ،وللمحكمة ،من تلقاء نف�سها �أن تبت يف مقبولية الدعوى وفق ًا
للمادة .17
 - 2يجوز �أن يطعن يف مقبولية الدعوى ا�ستناداً �إىل الأ�سباب امل�شار
�إليها يف املادة � 17أو �أن يدفع بعدم اخت�صا�ص املحكمة كل من-:
�أ ) املتهم �أو ال�شخ�ص الذي يكون قد �صدر بحقه �أمر ب�إلقاء القب�ض
�أو �أمر باحل�ضور عم ً
ال باملادة 58
ب) الدولة التي لها اخت�صا�ص النظر يف الدعوى لكونها حتقق �أو
تبا�رش املقا�ضاة يف الدعوى �أو لكونها حققت �أو با�رشت املقا�ضاة يف
الدعوى� ،أو
ج ) الدولة التي يطلب قبولها باالخت�صا�ص عم ً
ال باملادة .12
 - 3للمدعي العام �أن يطلب من املحكمة �إ�صدار قرار ب�ش�أن م�س�ألة
االخت�صا�ص �أو املقبولية ،ويف الإجراءات املتعلقة باالخت�صا�ص �أو املقبولية،
يجوز �أي�ض ًا للجهة املحيلة عم ً
ال باملادة  ،13وكذلك للمجني عليهم� ،أن
يقدموا مالحظاتهم �إىل املحكمة.
 - 4لي�س لأي �شخ�ص م�شار �إليه �أو دولة م�شار �إليها يف الفقرة
 ،2الطعن يف مقبولية الدعوى �أو اخت�صا�ص املحكمة �إال مرة واحدة،
ويجب تقدمي الطعن قبل ال�رشوع يف املحاكمة �أو عند البدء فيها ،بيد
�أنه للمحكمة ،يف الظروف اال�ستثنائية� ،أن ت�أذن بالطعن �أكرث من مرة �أو
بعد بدء املحاكمة ،وال يجوز �أن ت�ستند الطعون يف مقبولية الدعوى،
عند بدء املحاكمة �أو يف وقت الحق بنا ًء على �إذن من املحكمة� ،إال �إىل
�أحكام الفقرة ( 1ج) من املادة .17
 - 5تقدم الدولة امل�شار �إليها يف الفقرة
�أول فر�صة.
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2

(ب) �أو

2

(ج) الطعن يف

 - 6قبل اعتماد التهم ،حتال الطعون املتعلقة مبقبولية الدعوى �أو
الطعون يف اخت�صا�ص املحكمة �إىل الدائرة التمهيدية ،وبعد اعتماد
التهم ،حتال تلك الطعون �إىل الدائرة االبتدائية ،ويجوز ا�ستئناف
القرارات املتعلقة باالخت�صا�ص �أو باملقبولية لدى دائرة اال�ستئناف وفق ًا
للمادة .82
� - 7إذا قدمت دولة م�شار �إليها يف الفقرة ( 2ب) و ( 2ج) طعن ًا ما،
يرجئ املدعي العام التحقيق �إىل �أن تتخذ املحكمة قراراً وفق ًا للمادة .17
 - 8ريثما ت�صدر املحكمة قرارها ،للمدعي العام �أن يلتم�س من
املحكمة �إذن ًا للقيام مبا يلي-:
�أ) موا�صلة التحقيقات الالزمة من النوع امل�شار �إليه يف الفقرة  6من
املادة .18
ب)� أخذ �أقوال �أو �شهادة من �شاهد �أو �إمتام عملية جمع وفح�ص
الأدلة التي تكون قد بد�أت قبل تقدمي الطعن.
ج) احليلولة ،بالتعاون مع الدول ذات ال�صلة ،دون فرار الأ�شخا�ص
الذين يكون املدعي العام قد طلب بالفعل �إ�صدار �أمر ب�إلقاء القب�ض
عليهم مبوجب املادة .58
 - 9ال ي�ؤثر تقدمي الطعن على �صحة �أي �إجراء يقوم به املدعي العام
�أو �أية �أوامر ت�صدرها املحكمة قبل تقدمي الطعن.
� - 10إذا قررت املحكمة عدم قبول دعوى عم ً
ال باملادة  ،17جاز
للمدعي العام �أن يقدم طلب ًا لإعادة النظر يف القرار عندما يكون على
اقتناع تام ب�أن وقائع جديدة قد ن�ش�أت ومن �ش�أنها �أن تلغي الأ�سا�س
الذي �سبق �أن اعتربت الدعوى بنا ًء عليه غري مقبولة عم ً
ال باملادة .17
� - 11إذا تنازل املدعي العام عن حتقيق ،وقد راعى الأمور التي تن�ص
املحكمة اجلنائية الدولية
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عليها املادة  ،17جاز له �أن يطلب �أن توفر له الدولة ذات ال�صلة معلومات
عن الإجراءات ،وتكون تلك املعلومات �رسية� ،إذا طلبت الدولة املعنية
ذلك ،و�إذا قرر املدعي العام بعدئذ امل�ضي يف حتقيق ،كان عليه �أن يخطر
الدولة حيثما يتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل ب�ش�أنها.
املــادة ()20

عدم جواز املحاكمة عن اجلرمية ذاتها مرتني
 - 1ال يجوز� ،إال كما هو من�صو�ص عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي،
حماكمة �أي �شخ�ص �أمام املحكمة عن �سلوك �شكل الأ�سا�س جلرائم
كانت املحكمة قد �أدانت ال�شخ�ص بها �أو بر�أته منها.
 - 2ال جتوز حماكمة �أي �شخ�ص �أمام حمكمة �أخرى عن جرمية من
تلك امل�شار �إليها يف املادة  5كان قد �سبق لذلك ال�شخ�ص �أن �أدانته بها
املحكمة �أو بر�أته منها.
 - 3ال�شخ�ص الذي يكون قد حوكم �أمام حمكمة �أخرى عن �سلوك
يكون حمظوراً �أي�ض ًا مبوجب املواد � 6أو � 7أو  8ال يجوز حماكمته �أمام
املحكمة فيما يتعلق بنف�س ال�سلوك �إال �إذا كانت الإجراءات يف املحكمة
الأخرى-:
�أ ) قد اتخذت لغر�ض حماية ال�شخ�ص املعني من امل�سئولية اجلنائية
عن جرائم تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة �أو،
ب) مل جتر ب�صورة تت�سم باال�ستقالل �أو النزاهة وفق ًا لأ�صول
املحاكمات املعرتف بها مبوجب القانون الدويل� ،أو جرت يف هذه الظروف،
على نحو ال يت�سق مع النية �إىل تقدمي ال�شخ�ص املعني للعدالة.
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املــادة ()21

القانون الواجب التطبيق
 - 1تطبق املحكمة-:
�أ ) يف املقام الأول ،هذا النظام الأ�سا�سي و�أركان اجلرائم والقواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات اخلا�صة باملحكمة.
ب) يف املقام الثاين ،حيثما يكون ذلك منا�سب ًا ،املعاهدات الواجبة
التطبيق ومبادئ القانون الدويل وقواعده ،مبا يف ذلك املبادئ املقررة يف
القانون الدويل للمنازعات امل�سلحة.
ج) و�إال ،فاملبادئ العامة للقانون التي ت�ستخل�صها املحكمة من
القوانني الوطنية للنظم القانونية يف العامل ،مبا يف ذلك ،ح�سبما يكون
منا�سب ًا القوانني الوطنية للدول التي من عادتها �أن متار�س واليتها على
اجلرمية� ،رشيطة �أال تتعار�ض هذه املبادئ مع هذا النظام الأ�سا�سي وال
مع القانون الدويل وال مع القواعد واملعايري املعرتف بها دولي ًا.
 - 2يجوز للمحكمة �أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مف�س
رة يف قراراتها ال�سابقة.
 - 3يجب �أن يكون تطبيق وتف�سري القانون عم ً
ال بهذه املادة مت�سقني
مع حقوق الإن�سان املعرتف بها دولي ًا و�أن يكونا خاليني من �أي متييز
�ضار ي�ستند �إىل �أ�سباب مثل نوع اجلن�س ،على النحو املعروف يف الفقرة
 3من املادة � 7أو ال�سن �أو العرق �أو اللون �أو اللغة �أو الدين �أو املعتقد �أو
الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي �أو الأ�صل القومي �أو الإثني �أو االجتماعي
�أو الرثوة �أو املولد �أو �أي و�ضع �آخر.
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الباب الثالث
املبادئ العامة للقانون اجلنائي
املــادة ()22

ال جرمية �إال بن�ص
 - 1ال ي�س�أل ال�شخ�ص جنائي ًا مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي ما
مل ي�شكل ال�سلوك املعني وقت وقوعه ،جرمية تدخل يف اخت�صا�ص
املحكمة.
 - 2ي�ؤول تعريف اجلرمية ت�أوي ً
ال دقيق ًا وال يجوز تو�سيع نطاقه عن
طريق القيا�س ،ويف حالة الغمو�ض يف�رس التعريف ل�صالح ال�شخ�ص حمل
التحقيق �أو املقا�ضاة �أو الإدانة.
 - 3ال ت�ؤثر هذه املادة على تكييف �أي �سلوك على �أنه �سلوك
�إجرامي مبوجب القانون الدويل خارج �إطار هذا النظام الأ�سا�سي.
املــادة ()23

ال عقوبة �إال بن�ص
ال يعاقب �أي �شخ�ص �أدانته املحكمة �إال وفق ًا لهذا النظام
الأ�سا�سي.
املحكمة اجلنائية الدولية
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املــادة ()24

عدم رجعية الأثر على الأ�شخا�ص
 - 1ال ي�س�أل ال�شخ�ص جنائي ًا مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي عن
�سلوك �سابق لبدء نفاذ النظام.
 - 2يف حالة حدوث تغيري يف القانون املعمول به يف ق�ضية معينة
قبل �صدور احلكم النهائي ،يطبق القانون الأ�صلح لل�شخ�ص حمل
التحقيق �أو املقا�ضاة �أو الإدانة.
املــادة ()25

امل�سئولية اجلنائية الفردية
 - 1يكون للمحكمة اخت�صا�ص على الأ�شخا�ص الطبيعيني عم ً
ال
بهذا النظام الأ�سا�سي.
 - 2ال�شخ�ص الذي يرتكب جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة
يكون م�سئو ً
ال عنها ب�صفته الفردية وعر�ضة للعقاب وفق ًا لهذا النظام
الأ�سا�سي.
 - 3وفق ًا لهذا النظام الأ�سا�سي ،ي�س�أل ال�شخ�ص جنائي ًا ويكون
عر�ضة للعقاب عن �أية جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة يف حال قيام
هذا ال�شخ�ص مبا يلي-:
�أ ) ارتكاب هذه اجلرمية �سواء ب�صفته الفردية �أو باال�شرتاك مع �آخر
�أو عن طريق �شخ�ص �آخر ،بغ�ض النظر عما �إذا كان ذلك الآخر م�سئو ً
ال
جنائي ًا.
ب) الأمر �أو الإغراء بارتكاب� ،أو احلث على ارتكاب جرمية وقعت
بالفعل �أو �رشع فيها.
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ج ) تقدمي العون �أو التحري�ض �أو امل�ساعدة ب�أي �شكل �آخر لغر�ض
تي�سري ارتكاب هذه اجلرمية �أو ال�رشوع يف ارتكابها ،مبا يف ذلك توفري
و�سائل ارتكابها.
د) امل�ساهمة ب�أية طريقة �أخرى يف قيام جماعة من الأ�شخا�ص،
يعملون بق�صد م�شرتك ،بارتكاب هذه اجلرمية �أو ال�رشوع يف ارتكابها،
على �أن تكون هذه امل�ساهمة متعمدة و�أن تقدم- :
ا � -إما بهدف تعزيز الن�شاط الإجرامي �أو الغر�ض الإجرامي للجماعة،
�إذا كان هذا الن�شاط �أو الغر�ض منطوي ًا على ارتكاب جرمية تدخل يف
اخت�صا�ص املحكمة.
�  - 2أو مع العلم بنية ارتكاب اجلرمية لدى هذه اجلماعة.
هـ) فيما يتعلق بجرمية الإبادة اجلماعية ،التحري�ض املبا�رش والعلني
على ارتكاب جرمية الإبادة اجلماعية.
و ) ال�رشوع يف ارتكاب اجلرمية عن طريق اتخاذ �إجراء يبد�أ به تنفيذ
اجلرمية بخطوة ملمو�سة ،ولكن مل تقع اجلرمية لظروف غري ذات �صلة
بنوايا ال�شخ�ص ،ومع ذلك ،فال�شخ�ص الذي يكف عن بذل �أي جهد
الرتكاب اجلرمية �أو يحول بو�سيلة �أخرى دون �إمتام اجلرمية ال يكون
عر�ضة للعقاب مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي على ال�رشوع يف ارتكاب
اجلرمية �إذا هو تخلى متام ًا ومبح�ض �إرادته عن الغر�ض الإجرامي.
 - 4ال ي�ؤثر �أي حكم يف هذا النظام الأ�سا�سي يتعلق بامل�سئولية
اجلنائية الفردية يف م�سئولية الدول مبوجب القانون الدويل.
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املــادة ()26

ال اخت�صا�ص للمحكمة على الأ�شخا�ص �أقل من  18عام ًا
 ال يكون للمحكمة اخت�صا�ص على �أي �شخ�ص يقل عمره عن
عام ًا وقت ارتكاب اجلرمية املن�سوبة �إليه.

18

املــادة ()27

عدم االعتداد بال�صفة الر�سمية
 - 1يطبق هذا النظام الأ�سا�سي على جميع الأ�شخا�ص ب�صورة
مت�ساوية دون �أي متييز ب�سبب ال�صفة الر�سمية ،وبوجه خا�ص ف�إن ال�صفة
الر�سمية لل�شخ�ص� ،سواء كان رئي�س ًا لدولة �أو حكومة �أو ع�ضواً يف
حكومة �أو برملان �أو ممث ً
ال منتخب ًا �أو موظف ًا حكومي ًا ،ال تعفيه ب�أي حال
من الأحوال من امل�سئولية اجلنائية مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي ،كما
�أنها ال ت�شكل يف حد ذاتها� ،سبب ًا لتخفيف العقوبة.
 - 2ال حتول احل�صانات �أو القواعد الإجرائية اخلا�صة التي قد ترتبط
بال�صفة الر�سمية لل�شخ�ص �سواء كانت يف �إطار القانون الوطني �أو الدويل،
دون ممار�سة املحكمة اخت�صا�صها على هذا ال�شخ�ص.
املــادة ()28

م�سئولية القادة والر�ؤ�ساء الآخرين
بالإ�ضافة �إىل ما هو من�صو�ص عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي من
�أ�سباب �أخرى للم�سئولية اجلنائية عن اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص
املحكمة:
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 - 1يكون القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص القائم فع ً
ال ب�أعمال القائد
الع�سكري م�سئو ً
ال م�سئولية جنائية عن اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص
املحكمة واملرتكبة من جانب قوات تخ�ضع لإمرته و�سيطرته الفعليتني� ،أو
تخ�ضع ل�سلطته و�سيطرته الفعليتني ،ح�سب احلالة ،نتيجة لعدم ممار�سة
القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص �سيطرته على هذه القوات ممار�سة �سليمة.
�أ ) �إذا كان ذلك القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص قد علم� ،أو يفرت�ض
�أن يكون قد علم ،ب�سبب الظروف ال�سائدة يف ذلك احلني ،ب�أن القوات
ترتكب �أو تكون على و�شك ارتكاب هذه اجلرائم.
ب) �إذا مل يتخذ ذلك القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص جميع التدابري
الالزمة واملعقولة يف حدود �سلطته ملنع �أو قمع ارتكاب هذه اجلرائم �أو
لعر�ض امل�س�ألة على ال�سلطات املخت�صة للتحقيق واملقا�ضاة.
 - 2فيما يت�صل بعالقة الرئي�س واملر�ؤو�س غري الوارد و�صفها يف
الفقرة  ،1ي�س�أل الرئي�س جنائي ًا عن اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص
املحكمة واملرتكبة من جانب مر�ؤو�سني يخ�ضعون ل�سلطته و�سيطرته
الفعليتني نتيجة لعدم ممار�سة �سيطرته على ه�ؤالء املر�ؤو�سني
ممار�سة �سليمة.
�أ) �إذا كان الرئي�س قد علم �أو جتاهل عن وعي �أي معلومات تبني
بو�ضوح �أن مر�ؤو�سيه يرتكبون �أو على و�شك �أن يرتكبوا هذه اجلرائم.
ب) �إذا تعلقت اجلرائم ب�أن�شطة تندرج يف �إطار امل�سئولية وال�سيطرة
الفعليتني للرئي�س.
ج) �إذا مل يتخذ الرئي�س جميع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود
�سلطته ملنع �أو قمع ارتكاب هذه اجلرائم �أو لعر�ض امل�س�ألة على ال�سلطات
املخت�صة للتحقيق واملقا�ضاة.
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املــادة ()29

عدم �سقوط اجلرائم بالتقادم
ال ت�سقط اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة بالتقادم �أي ًا
كانت �أحكامه.
املــادة ()30

الركن املعنوي
 - 1مامل ين�ص على غري ذلك ال ي�س�أل ال�شخ�ص جنائي ًا عن ارتكاب
جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة وال يكون عر�ضة للعقاب على هذه
اجلرمية �إال �إذا حتققت الأركان املادية مع توافر الق�صد والعلم.
 - 2لأغرا�ض هذه املادة يتوافر الق�صد لدى ال�شخ�ص عندما -:
�أ ) يق�صد هذا ال�شخ�ص ،فيما يتعلق ب�سلوكه ،ارتكاب هذا
ال�سلوك.
ب) يق�صد هذا ال�شخ�ص ،فيما يتعلق بالنتيجة ،الت�سبب يف تلك
النتيجة �أو يدرك �أنها �ستحدث يف �إطار امل�سار العادي للأحداث.
 - 3لأغرا�ض هذه املادة تعني لفظة «العلم» �أن يكون ال�شخ�ص
مدرك ًا �أنه توجد ظروف �أو �ستحدث نتائج يف امل�سار العادي للأحداث،
وتف�رس لفظتا «يعلم» �أو «عن علم» تبع ًا لذلك.
املــادة ()31

�أ�سباب امتناع امل�سئولية اجلنائية
 - 1بالإ�ضافة �إىل الأ�سباب الأخرى المتناع امل�سئولية اجلنائية
املن�صو�ص عليها يف هذا النظام الأ�سا�سي ال ي�س�أل ال�شخ�ص جنائي ًا �إذا
كان وقت ارتكابه ال�سلوك -:
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�أ ) يعاين مر�ض ًا �أو ق�صوراً عقلي ًا يعدم قدرته على �إدراك عدم
م�رشوعية �أو طبيعة �سلوكه� ،أو قدرته على التحكم يف �سلوكه مبا
يتم�شى مع مقت�ضيات القانون.
ب) يف حالة �سكر مما يعدم قدرته على �إدراك عدم م�رشوعية �أو
طبيعة �سلوكه �أو قدرته على التحكم يف �سلوكه مبا يتم�شى مع مقت�ضيات
القانون ،مامل يكن ال�شخ�ص قد �سكر باختياره يف ظل ظروف كان يعلم
فيها �أنه يحتمل �أن ي�صدر عنه نتيجة لل�سكر �سلوك ي�شكل جرمية تدخل
يف اخت�صا�ص املحكمة �أو جتاهل فيها هذا االحتمال.
ج ) يت�رصف على نحو معقول للدفاع عن نف�سه �أو عن �شخ�ص �آخر
�أو يدافع يف حالة جرائم احلرب عن ممتلكات ال غنى عنها لبقاء ال�شخ�ص
�أو �شخ�ص �آخر �أو عن ممتلكات ال غنى عنها لإجناز مهام ع�سكرية
�ضد ا�ستخدام و�شيك وغري م�رشوع للقوة ،وذلك بطريقة تتنا�سب مع
درجة اخلطر الذي يهدد هذا ال�شخ�ص �أو ال�شخ�ص الآخر �أو املمتلكات
املق�صود حمايتها ،وا�شرتاك ال�شخ�ص يف عملية دفاعية تقوم بها قوات
ال ي�شكل يف حد ذاته �سبب ًا المتناع امل�سئولية اجلنائية مبوجب هذه
الفقرة الفرعية.
د ) �إذا كان ال�سلوك املدعى �أنه ي�شكل جرمية تدخل يف اخت�صا�ص
املحكمة قد حدث حتت ت�أثري �إكراه ناجت عن تهديد باملوت الو�شيك �أو
بحدوث �رضر بدين ج�سيم م�ستمر �أو و�شيك �ضد ذلك ال�شخ�ص �أو
�شخ�ص �آخر ،وت�رصف ال�شخ�ص ت�رصف ًا الزم ًا ومعقو ً
ال لتجنب هذا
التهديد� ،رشيطة �أال يق�صد ال�شخ�ص �أن يت�سبب يف �رضر �أكرب من
ال�رضر املراد جتنبه ،ويكون ذلك التهديد-:
� - 1صادراً عن �أ�شخا�ص �آخرين.
2

ال�شخ�ص.

� -أو ت�شكل بفعل ظروف �أخرى خارجة عن �إرادة ذلك
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 - 2تبت املحكمة يف مدى انطباق �أ�سباب امتناع امل�سئولية اجلنائية
التي ين�ص عليها هذا النظام الأ�سا�سي على الدعوى املعرو�ضة عليها.
 - 3للمحكمة �أن تنظر �أثناء املحاكمة يف �أي �سبب المتناع امل�سئولية
اجلنائية بخالف الأ�سباب امل�شار �إليها يف الفقرة  1يف احلاالت التي ي�ستمد
فيها هذا ال�سبب من القانون الواجب التطبيق على النحو املن�صو�ص
عليه يف املادة  ،21وين�ص يف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على
الإجراءات املتعلقة بالنظر يف هذا ال�سبب.
املــادة ()32

الغلط يف الوقائع �أو الغلط يف القانون
 - 1ال ي�شكل الغلط يف الوقائع �سبب ًا المتناع امل�سئولية اجلنائية �إال
�إذا جنم عنه انتفاء الركن املعنوي املطلوب الرتكاب اجلرمية.
 - 2ال ي�شكل الغلط يف القانون من حيث ما �إذا كان نوع معني من
�أنواع ال�سلوك ي�شكل جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة �سبب ًا المتناع
امل�سئولية اجلنائية ،ويجوز ،مع ذلك �أن يكون الغلط يف القانون �سبب ًا
المتناع امل�سئولية اجلنائية �إذا جنم عن هذا الغلط انتفاء الركن املعنوي
املطلوب الرتكاب تلك اجلرمية� ،أو كان الو�ضع على النحو املن�صو�ص
عليه يف املادة .33
املــادة ()33

�أوامر الر�ؤ�ساء ومقت�ضيات القانون
 - 1يف حالة ارتكاب �أي �شخ�ص جلرمية من اجلرائم التي تدخل يف
اخت�صا�ص املحكمة ،ال يعفى ال�شخ�ص من امل�سئولية اجلنائية �إذا كان
ارتكابه لتلك اجلرمية قد مت امتثا ً
ال لأمر حكومة �أو رئي�س ،ع�سكري ًا كان
�أو مدني ًا ،عدا يف احلاالت التالية-:
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�أ ) �إذا كان على ال�شخ�ص التزام قانوين ب�إطاعة �أوامر احلكومة �أو
الرئي�س املعني.
ب) �إذا مل يكن ال�شخ�ص على علم ب�أن الأمر غري م�رشوع.
ج) �إذا مل تكن عدم م�رشوعية الأمر ظاهرة.
 - 2لأغرا�ض هذه املادة تكون عدم امل�رشوعية ظاهرة يف حالة �أوامر
ارتكاب جرمية الإبادة اجلماعية �أو اجلرائم �ضد الإن�سانية.
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الباب الرابع
تكوين املحكمة و�إداراتها
املــادة ()34

�أجهزة املحكمة
تتكون املحكمة من الأجهزة التالية- :
(�أ) هيئة الرئا�سة.
(ب) �شعبة ا�ستئناف و�شعبة ابتدائية و�شعبة متهيدية.
(ج) مكتب املدعي العام.
(د) قلم املحكمة.
املــادة ()35

خدمة الق�ضاة
 - 1ينتخب جميع الق�ضاة للعمل ك�أع�ضاء متفرغني للمحكمة
ويكونون جاهزين للخدمة على هذا الأ�سا�س منذ بداية واليتهم.
 - 2يعمل الق�ضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئا�سة على �أ�سا�س
التفرغ مبجرد انتخابهم.
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 - 3لهيئة الرئا�سة �أن تقوم من وقت لآخر ،يف �ضوء حجم العمل
باملحكمة وبالت�شاور مع �أع�ضائها ،بالبت يف املدى الذي يكون مطلوب ًا
يف حدوده من الق�ضاة الآخرين �أن يعملوا على �أ�سا�س التفرغ ،وال يجوز
�أن يخل �أي من هذه الرتتيبات ب�أحكام املادة .40
 - 4يجري وفق ًا للمادة  49و�ضع الرتتيبات املالية اخلا�صة بالق�ضاة
الذين ال يكون مطلوب ًا منهم العمل على �أ�سا�س التفرغ.
املــادة ()36

م�ؤهالت الق�ضاة وتر�شيحهم وانتخابهم
 - 1رهن ًا مبراعاة الفقرة  ،2تتكون املحكمة من  18قا�ضي ًا-:
� - 2أ ) يجوز لهيئة الرئا�سة ،نيابة عن املحكمة� ،أن تقرتح زيادة عدد
الق�ضاة املحدد يف الفقر ة �أ ،على �أن تبني الأ�سباب التي من �أجلها يعترب
ذلك �أمراً �رضوري ًا ومالئم ًا ،ويقوم امل�سجل فوراً بتعميم هذا االقرتاح على
جميع الدول الأطراف.
ب) ينظر يف هذا االقرتاح يف اجتماع جلمعية الدول الأطراف
يعقد وفق ًا للمادة  ،112ويعترب االقرتاح قد اعتمد �إذا ووفق عليه يف
االجتماع ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء جمعية الدول الأطراف ،ويدخل حيز
النفاذ يف الوقت الذي تقرره اجلمعية.
ج) ا � -إذا ما اعتمد اقرتاح بزيادة عدد الق�ضاة مبوجب الفقرة
الفرعية (ب) ،يجري انتخاب الق�ضاة الإ�ضافيني خالل الدورة التالية
جلمعية الدول الأطراف ،وفق ًا للفقرات � 3إىل  8والفقرة  2من املادة .37
 - 2يجوز لهيئة الرئا�سة يف �أي وقت تال العتماد اقرتاح بزيادة عدد
الق�ضاة ودخوله حيز النفاذ مبوجب الفقرتني الفرعيتني (ب) و (ج) �- 1أن
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تقرتح �إجراء تخفي�ض يف عدد الق�ضاة� ،إذا كان عبء العمل باملحكمة
يربر ذلك �رشيطة �أال يخف�ض عدد الق�ضاة �إىل ما دون العدد املحدد
يف الفقرة  ،1ويجري تناول االقرتاح وفق ًا للإجراءات املحددة يف الفقرتني
الفرعيتني (�أ) و(ب) ،ويف حالة اعتماد االقرتاح بخف�ض عدد الق�ضاة
تخفي�ض ًا تدريجي ًا كلما انتهت مدد والية ه�ؤالء الق�ضاة و�إىل �أن يتم
بلوغ العدد الالزم.
� - 3أ) يختار الق�ضاة من بني الأ�شخا�ص الذين يتحلون بالأخالق
الرفيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر فيهم امل�ؤهالت املطلوبة يف دولة كل
منهم للتعيني يف �أعلى املنا�صب الق�ضائية.
ب) يجب �أن يتوافر يف كل مر�شح لالنتخاب للمحكمة مايلي-:
 - 1كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي والإجراءات اجلنائية،
واخلربة املنا�سبة الالزمة �سواء كقا�ض �أو مدع عام �أو حمام� ،أو ب�صفة
مماثلة �أخرى ،يف جمال الدعاوى اجلنائية� ،أو.
 - 2كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات ال�صلة باملو�ضوع
مثل القانون الإن�ساين الدويل
وقانون حقوق الإن�سان وخربة مهنية وا�سعة يف جمال عمل
قانوين ذي �صلة بالعمل الق�ضائي للمحكمة.
ج) يجب �أن يكون لدى كل مر�شح لالنتخاب باملحكمة معرفة
ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على الأقل من لغات العمل باملحكمة.
� - 4أ ) يجوز لأية دولة طرف يف هذا النظام الأ�سا�سي �أن تقدم
تر�شيحات لالنتخ اب للمحكمة ويتم ذلك باتباع ما يلي -:
 - 1الإجراءات املتعلقة بت�سمية مر�شحني للتعيني يف �أعلى املنا�صب
الق�ضائية يف الدولة املعنية �أو
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 - 2الإجراءات املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل
الدولية لت�سمية مر�شحني لتلك املحكمة.
ويجب �أن تكون الرت�شيحات م�صحوبة ببيان مف�صل يت�ضمن
املعلومات الالزمة التي يثبت بها وفاء املر�شح باملتطلبات الواردة يف
الفقرة .3
ب) لكل دولة طرف �أن تقدم لأي انتخاب معني مر�شح ًا واحداً ال
يلزم بال�رضورة �أن يكون واحداً من رعاياها ولكن يجب على �أي حال �أن
يكون من رعايا �إحدى الدول الأطراف.
ج) جلمعية الدول الأطراف �أن تقرر� ،إذا كان ذلك منا�سب ًا� ،إن�شاء
جلنة ا�ست�شارية تعنى بالرت�شيحات ،ويف هذه احلالة تقوم جمعية الدول
الأطراف بتحديد تكوين اللجنة وواليتها.
 - 5لأغرا�ض االنتخاب يجري �إعداد قائمتني باملر�شحني.
القائمة «�ألف» وحتتوي على �أ�سماء املر�شحني الذين تتوافر فيهم
امل�ؤهالت املحددة يف الفقرة ( 3ب) 1
والقائمة «باء» وحتتوي على �أ�سماء املر�شحني الذين تتوافر فيهم
امل�ؤهالت املحددة يف الفقرة ( 3ب) 2
وللمر�شح الذي تتوافر فيه م�ؤهالت كافية لكلتا القائمتني �أن يختار
القائمة التي يرغب يف �إدراج ا�سمه بها ،ويجري يف االنتخاب الأول
للمحكمة انتخاب ت�سعة ق�ضاة على الأقل من القائمة «�ألف» وخم�سة
ق�ضاة على الأقل من القائمة «باء» وتنظم االنتخابات الالحقة على نحو
يكفل االحتفاظ للمحكمة بن�سب متناظرة من الق�ضاة امل�ؤهلني من
القائمتني.
� - 6أ ) ينتخب الق�ضاة باالقرتاع ال�رسي يف اجتماع جلمعية الدول
الأطراف يعقد لهذا الغر�ض مبوجب املادة  ،112ورهن ًا بالتقيد بالفقرة
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 ،7يكون الأ�شخا�ص املنتخبون للمحكمة هم املر�شحني الـ  18احلا�صلني
على �أكرب عدد من الأ�صوات وعلى �أغلبية ثلثي الدول الأطراف
احلا�رضة امل�صوتة.
ب) يف حالة عدم انتخاب عدد كاف من الق�ضاة يف االقرتاع الأول،
جترى عمليات اقرتاع متعاقبة وفق ًا للإجراءات املبينة يف الفقرة الفرعية (�أ)
�إىل �أن يتم �شغل الأماكن املتبقية.
 - 7ال يجوز �أن يكون هناك قا�ضيان من رعاية دولة واحدة ،ويعترب
ال�شخ�ص ،الذي ميكن �أن يعد لأغرا�ض الع�ضوية يف املحكمة من رعايا
�أكرث م ن دولة واحدة ،مواطن ًا تابع ًا للدولة التي ميار�س فيها عادة حقوقه
املدنية وال�سيا�سية.
� - 8أ) عند اختيار الق�ضاة ،تراعي الدول الأطراف ،يف �إطار ع�ضوية
املحكمة ،احلاجة �إىل ما يلي-:
 - 1متثيل النظم القانونية الرئي�سية يف العامل.
 - 2التوزيع اجلغرايف العادل.
 - 3متثيل عادل للإناث والذكور الق�ضاة.
ب) تراعي الدول الأطراف �أي�ض ًا احلاجة �إىل �أن يكون بني الأع�ضاء
ق�ضاة ذو خربة قانونية يف م�سائل حمددة ت�شمل ،دون ح�رص ،م�س�ألة
العنف �ضد الن�ساء �أو الأطفال.
� - 9أ) ي�شغل الق�ضاة منا�صبهم ملدة ت�سع �سنوات ،وذلك مع مراعاة
�أحكام الفقرة الفرعية (ب) ،وال يجوز �إعادة انتخابهم �إال وفق ًا للفقرة
الفرعية (ج) والفقرة  2من املادة .37
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ب) يف االنتخاب الأول يختار بالقرعة ثلث الق�ضاة املنتخبني للعمل
ملدة ثالث �سنوات ،ويختار بالقرعة ثلث الق�ضاة املنتخبني للعمل ملدة �ست
�سنوات ،ويعمل الباقون ملدة ت�سع �سنوات.
ج ) يجوز �إعادة انتخاب القا�ضي ملدة والية كاملة �إذا كان قد اختري
ملدة والية من ثالث �سنوات مبوجب الفقرة الفرعية (ب).
 - 10على الرغم من �أحكام الفقرة  ،9ي�ستمر القا�ضي يف من�صبه
لإمتام �أية حماكمة �أو ا�ستئناف يكون قد بدئ بالفعل النظر فيهما �أمام
الدائرة التي عني بها القا�ضي وفق ًا للمادة � ،39سواء كانت الدائرة ابتدائية
�أو دائرة ا�ستئناف.
املــادة ()37

ال�شواغر الق�ضائية
� - 1إذا �شغر من�صب �أحد الق�ضاة ،يجرى انتخاب ل�شغل املن�صب
ال�شاغر وفق ًا للمادة .36
 - 2يكمل القا�ضي املنتخب ل�شغل من�صب �شاغر املدة الباقية من
والية �سلفه ،و�إذا كانت تلك املدة ثالث �سنوات �أو �أقل ،يجوز �إعادة
انتخابه ملدة والية كاملة مبوجب �أحكام املادة .36
املــادة ()38

هيئة الرئا�سة
 - 1ينتخب الرئي�س ونائباه الأول والثاين بالأغلبية املطلقة للق�ضاة،
ويعمل كل من ه�ؤالء ملدة ثالث �سنوات �أو حلني انتهاء مدة خدمته
كقا�ض� ،أيهما �أقرب ،ويجوز �إعادة انتخابهم مرة واحدة.
 - 2يقوم النائب الأول للرئي�س بالعمل بد ً
ال من الرئي�س يف حالة
غيابه �أو تنحيته ،ويقوم النائب الثاين للرئي�س بالعمل بد ً
ال من الرئي�س
يف حالة غياب كل من الرئي�س والنائب الأول للرئي�س �أو تنحيتهما.
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 - 3ت�شكل هيئة الرئا�سة من الرئي�س والنائبني الأول والثاين للرئي�س
وتكون م�سئولة عما يلي- :
�أ ) الإدارة ال�سليمة للمحكمة ،با�ستثناء مكتب املدعي العام.
ب) املهام الأخرى املوكولة �إليها وفق ًا لهذا النظام الأ�سا�سي.
 - 4على هيئة الرئا�سة ،وهي ت�ضطلع مب�سئوليتها مبوجب الفقرة
�( 3أ) �أن تن�سق مع املدعى العام وتلتم�س موافقته ب�ش�أن جميع امل�سائل
مو�ضع االهتمام املتبادل.
املــادة ()39

الدوائر
 - 1تنظم املحكمة نف�سها ،يف �أقرب وقت ممكن بعد انتخاب الق�ضاة،
يف ال�شعب املبينة يف الفقرة (ب) من املادة  ،34وتت�ألف �شعبة اال�ستئناف
من الرئي�س و�أربعة ق�ضاة �آخرين ،وتت�ألف ال�شعبة االبتدائية من عدد ال
يقل عن �ستة ق�ضاة وال�شعبة التمهيدية من عدد ال يقل عن �ستة ق�ضاة،
ويكون تعيني الق�ضاة يف املحكمة بحيث ت�ضم كل �شعبة مزيج ًا مالئم ًا
من اخلربات يف القانون اجلنائي والإجراءات اجلنائية ويف القانون الدويل،
وتت�ألف ال�شعبة االبتدائية وال�شعبة التمهيدية �أ�سا�س ًا من ق�ضاة من ذوي
اخلربة يف املحاكمات اجلنائية.
� - 2أ) متار�س الوظائف الق�ضائية للمحكمة يف كل �شعبة بوا�سطة
دوائر :
ب)
اال�ستئناف.
1

 -تت�ألف دائرة اال�ستئناف من جميع ق�ضاة �شعبة

 - 2يقوم ثالثة من ق�ضاة ال�شعبة االبتدائية مبهام الدائرة
االبتدائية.
املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

51

 - 3يتوىل مهام الدائرة التمهيدية �إما ثالثة ق�ضاة من ال�شعبة
التمهيدية �أو قا�ض واحد من تلك ال�شعبة وفق ًا لهذا النظام الأ�سا�سي
وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
ج) لي�س يف هذه الفقرة ما يحول دون ت�شكيل �أكرث من دائرة
ابتدائية �أو دائرة متهيدية يف �آن واحد �إذا اقت�ضى ذلك ح�سن �سري العمل
باملحكمة.
� - 3أ ) يعمل الق�ضاة املعينون لل�شعبة االبتدائية وال�شعبة التمهيدية
يف هاتني ال�شعبتني ملدة ثالث �سنوات ،ويعملون بعد ذلك �إىل حني �إمتام
�أي ق�ضية يكون قد بد�أ بالفعل النظر فيها بال�شعبة املعنية.
ب) يعمل الق�ضاة املعينون ل�شعبة اال�ستئناف يف تلك ال�شعبة
لكامل مدة واليتهم.
 - 4ال يعمل الق�ضاة املعينون ل�شعبة اال�ستئناف �إال يف تلك ال�شعبة،
غري �أنه لي�س يف هذه املادة ما يحول دون الإحلاق امل�ؤقت لق�ضاة ال�شعبة
االبتدائية بال�شعبة التمهيدية �أو العك�س� ،إذا ر�أت هيئة الرئا�سة �أن يف
ذلك ما يحقق ح�سن �سري العمل باملحكمة ،ب�رشط عدم ال�سماح حتت
�أي ظرف من الظروف لأي قا�ض باال�شرتاك يف الدائرة االبتدائية �أثناء
نظرها يف �أية دعوى �إذا كان القا�ضي قد ا�شرتك يف املرحلة التمهيدية
للنظر يف تلك الدعوى.
املــادة ()40

ا�ستقالل الق�ضاة
 - 1يكون الق�ضاة م�ستقلني يف �أدائهم لوظائفهم.
 - 2ال يزاول الق�ضاة �أي ن�شاط يكون من املحتمل �أن يتعار�ض مع
وظائفهم الق�ضائية �أو �أن ي�ؤثر على الثقة يف ا�ستقاللهم.
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 - 3ال يزاول الق�ضاة املطلوب منهم العمل على �أ�سا�س التفرغ مبقر
املحكمة �أي عمل �آخر يكون ذا طابع مهني.
 - 4يف�صل يف �أي ت�سا�ؤل ب�ش�أن تطبيق الفقرتني  2و 3بقرار من
الأغلبية املطلقة للق�ضاة ،وعندما يتعلق الت�سا�ؤل بقا�ض بعينه ،ال
ي�شرتك ذلك القا�ضي يف اتخاذ القرار.
املــادة ()41

�إعفاء الق�ضاة وتنحيتهم
 - 1لهيئة الرئا�سة ،بنا ًء على طلب �أي قا�ض� ،أن تعفي ذلك القا�ضي
من ممار�سة �أي من املهام املقررة مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي ،وفق ًا
للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
� - 2أ ) ال ي�شرتك القا�ضي يف �أية ق�ضية ميكن �أن يكون حياده فيها
مو�ضع �شك معقول لأي �سبب كان ،وينحي القا�ضي عن �أية ق�ضية وفق ًا
لهذه الفقرة �إذا كان قد �سبق له� ،ضمن �أمور �أخرى ،اال�شرتاك ب�أية �صفة
يف تلك الق�ضية �أثناء عر�ضها على املحكمة �أو يف ق�ضية جنائية مت�صلة
بها على ال�صعيد الوطني تتعلق بال�شخ�ص حمل التحقيق �أو املقا�ضاة،
وينحى القا�ضي �أي�ض ًا للأ�سباب الأخرى التي قد ين�ص عليها يف القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات.
ب) للمدعي العام �أو ال�شخ�ص حمل التحقيق �أو املقا�ضاة �أن يطلب
تنحية القا�ضي مبوجب هذه الفقرة
ج ) يف�صل يف �أي ت�سا�ؤل يتعلق بتنحية القا�ضي بقرار من الأغلبية
املطلقة للق�ضاة ويكون من حق القا�ضي املعرت�ض عليه �أن يقدم تعليقاته
على املو�ضوع دون �أن ي�شارك يف اتخاذ القرار.
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املــادة ()42

مكتب املدعي العام
 - 1يعمل مكتب املدعي العام ب�صفة م�ستقلة بو�صفه جهازاً
ال من �أجهزة املحكمة ،ويكون املكتب م�سئو ً
منف�ص ً
ال عن تلقي الإحاالت
و�أية معلومات موثقة عن جرائم تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة ،وذلك
لدرا�ستها ولغر�ض اال�ضطالع مبهام التحقيق واملقا�ضاة �أمام املحكمة،
وال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء املكتب �أن يلتم�س �أية تعليمات من �أي
م�صدر خارجي وال يجوز له �أن يعمل مبوجب �أي من هذه التعليمات.
 - 2يتوىل املدعي العام رئا�سة املكتب ،ويتمتع املدعي العام بال�سلطة
الكاملة يف تنظيم و�إدارة املكتب مبا يف ذلك بالن�سبة ملوظفي املكتب
ومرافقه وموارده الأخرى ،ويقوم مب�ساعدة املدعي العام نائب مدع عام
واحد �أو �أكرث يناط بهم اال�ضطالع ب�أية �أعمال يكون مطلوب ًا من املدعي
العام اال�ضطالع بها مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي ،ويكون املدعي العام
ونواب املدعي العام من جن�سيات خمتلفة ،وي�ضطلعون بوظائفهم على
�أ�سا�س التفرغ.
 - 3يكون املدعي العام ونوابه ذوي �أخالق رفيعة وكفاءة عالية،
ويجب �أن تتوافر لديهم خربة عملية وا�سعة يف جمال االدعاء �أو املحاكمة
يف الق�ضايا اجلنائية ،ويكونون ذوى معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة
على الأقل من لغات العمل يف املحكمة.
 - 4ينتخب املدعي العام باالقرتاع ال�رسي بالأغلبية املطلقة لأع�ضاء
جمعية الدول الأطراف وينتخب نواب املدعي العام بنف�س الطريقة من
قائمة مر�شحني مقدمة من املدعي العام ،ويقوم املدعي العام بت�سمية
ثالثة مر�شحني لكل من�صب مقرر �شغله من منا�صب نواب املدعي العام،
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ويتوىل املدعي العام ونوابه منا�صبهم ملدة ت�سع �سنوات مامل يتقرر لهم
وقت انتخابهم مدة �أق�رص ،وال يجوز �إعادة انتخابهم.
 - 5ال يزاول املدعي العام وال نواب املدعي العام �أي ن�شاط يحتمل
�أن يتعار�ض مع مهام االدعاء التي يقومون بها �أو ينال من الثقة يف
ا�ستقاللهم ،وال يزاولون �أي عمل �آخر ذا طابع مهني.
 - 6لهيئة الرئا�سة �أن تعفي املدعي العام �أو �أحد نواب املدعي العام بنا ًء
على طلبه من العمل يف ق�ضية معينة
 - 7ال ي�شرتك املدعي العام وال نواب املدعي العام يف �أي ق�ضية
ميكن �أن يكون حيادهم فيها مو�ضع �شك معقول لأي �سبب كان،
ويجب تنحيتهم عن �أي ق�ضية وفق ًا لهذه الفقرة �إذا كان قد �سبق لهم
�ضمن �أمور �أخرى اال�شرتاك ب�أية �صفة يف تلك الق�ضية �أثناء عر�ضها على
املحكمة �أو يف ق�ضية جنائية مت�صلة بها على ال�صعيد الوطني تتعلق
بال�شخ�ص حمل التحقيق �أو املقا�ضاة.
 - 8تف�صل دائرة اال�ستئناف يف �أي ت�سا�ؤل يتعلق بتنحية املدعي
العام �أو �أحد نواب املدعي العام.
�أ ) لل�شخ�ص الذي يكون حمل حتقيق �أو مقا�ضاة �أن يطلب يف
�أي وقت تنحية املدعي العام �أو �أحد نواب املدعي العام للأ�سباب املبينة
يف هذه املادة.
ب) يكون للمدعي العام �أو لنائب املدعي العام ،ح�سبما يكون منا�سب ًا
احلق يف �أن يقدم تعليقاته على امل�س�ألة.
 - 9يعني املدعي العام م�ست�شارين من ذوي اخلربة القانونية يف
جماالت حمددة ت�شمل ،دون ح�رص ،العنف اجلن�سي والعنف بني
اجلن�سني والعنف �ضد الأطفال.
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املــادة ()43

قلم املحكمة
 - 1يكون قلم املحكمة م�سئو ً
ال عن اجلوانب غري الق�ضائية من �إدارة
املحكمة وتزويدها باخلدمات ،وذلك دون امل�سا�س بوظائف و�سلطات
املدعي العام وفق ًا للمادة .42
 - 2يتوىل امل�سجل رئا�سة قلم املحكمة ويكون هو امل�سئول الإداري
الرئي�سي للمحكمة ،وميار�س امل�سجل مهامه حتت �سلطة رئي�س
املحكمة.
 - 3يكون امل�سجل ونائب امل�سجل من الأ�شخا�ص ذوى الأخالق
الرفيعة والكفاءة العالية ،ويجب �أن يكونوا على معرفة ممتازة وطالقة يف
لغة واحدة على الأقل من لغات العمل يف املحكمة.
 - 4ينتخب الق�ضاة امل�سجل بالأغلبية املطلقة بطريق االقرتاع
ال�رسي� ،آخذين يف اعتبارهم �أية تو�صية تقدم من جمعية الدول الأطراف،
وعليهم �إذا اقت�ضت احلاجة ،بنا ًء على تو�صية من امل�سجل� ،أن ينتخبوا
نائب م�سجل بالطريقة ذاتها.
 - 5ي�شغل امل�سجل من�صبه ملدة خم�س �سنوات ،ويجوز �إعادة انتخابه
مرة واحدة ويعمل على �أ�سا�س التفرغ ،وي�شغل نائب امل�سجل من�صبه
ملدة خم�س �سنوات �أو ملدة �أق�رص ح�سبما تقرر الأغلبية املطلقة للق�ضاة،
وينبغي انتخابه على �أ�سا�س اال�ضطالع ب�أية مهام تقت�ضيها احلاجة.
 - 6ين�شئ امل�سجل وحدة للمجني عليهم وال�شهود �ضمن قلم
املحكمة ،وتوفر هذه الوحدة ،بالت�شاور مع مكتب املدعي العام ،تدابري
احلماية والرتتيبات الأمنية ،وامل�شورة ،وامل�ساعدات املالئمة الأخرى لل�شهود
وللمجني عليهم الذين ميثلون �أمام املحكمة ،وغريهم ممن يتعر�ضون
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للخطر ب�سبب �إدالء ال�شهود ب�شهاداتهم وت�ضم الوحدة موظفني ذوي
خربة يف جمال ال�صدمات النف�سية ،مبا يف ذلك ال�صدمات ذات ال�صلة
بجرائم العنف اجلن�سي.
املــادة ()44

املوظفــــون
 - 1يعني كل من املدعي العام وامل�سجل املوظفني امل�ؤهلني الالزمني
ملكتبه ،وي�شمل ذلك ،يف حالة املدعي العام ،تعيني حمققني.
 - 2يكفل املدعي العام وامل�سجل يف تعيني املوظفني ،توافر �أعلى
معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة ،ويوليان االعتبار ح�سب مقت�ضى احلال
للمعايري املن�صو�ص عليها يف الفقرة  8من املادة .36
 - 3يقرتح امل�سجل مبوافقة هيئة الرئا�سة واملدعي العام نظام ًا
�أ�سا�سي ًا للموظفني ي�شمل الأحكام وال�رشوط التي يجري على �أ�سا�سها
تعيني موظفي املحكمة ومكاف�آتهم وف�صلهم ،ويجب �أن توافق جمعية
الدول الأطراف على النظام الأ�سا�سي للموظفني.
 - 4يجوز للمحكمة ،يف الظروف اال�ستثنائية� ،أن ت�ستعني بخربات
موظفني تقدمهم ،دون مقابل ،الدول الأطراف �أو املنظمات احلكومية
الدولية� ،أو املنظمات غري احلكومية ،للم�ساعدة يف �أعمال �أي جهاز من
�أجهزة املحكمة ،ويجوز للمدعي العام �أن يقبل �أي عر�ض من هذا القبيل
نيابة عن مكتب املدعي العام ،وي�ستخدم ه�ؤالء املوظفون املقدمون دون
مقابل وفق ًا ملبادئ توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف.
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املــادة ()45

التعهد الر�سمي
قبل �أن يبا�رش الق�ضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام وامل�سجل
ونائب امل�سجل مهام وظائفهم مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي ،يتعهد كل
منهم ،يف جل�سة علنية ،مببا�رشة مهامه بنزاهة و�أمانة.
املــادة ()46

العزل من املن�صب
 - 1يعزل القا�ضي �أو املدعي العام �أو نائب املدعي العام �أو امل�سجل
�أو نائب امل�سجل من من�صبة �إذا اتخذ قرار بذلك وفق ًا للفقرة  ،2وذلك
يف احلاالت التالية :
�أ) �أن يثبت �أن ال�شخ�ص قد ارتكب �سلوك ًا �سيئ ًا ج�سيم ًا �أو �أخل
�إخال ً
ال ج�سيم ًا بواجباته مبقت�ضى هذا النظام الأ�سا�سي ،على النحو
املن�صو�ص عليه يف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
ب)� أن يكون ال�شخ�ص غري قادر على ممار�سة املهام املطلوبة منه
مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي.
 - 2تتخذ جمعية الدول الأطراف ،باالقرتاع ال�رسي القرار املتعلق
بعزل القا�ضي �أو املدعي العام �أو نائب املدعي العام من املن�صب مبوجب
الفقرة  1وذلك على النحو التايل- :
�أ ) يف حالة القا�ضي ،يتخذ القرار ب�أغلبية ثلثي الدول الأطراف بنا ًء
على تو�صية تعتمد ب�أغلبية ثلثي الق�ضاة الآخرين.
ب) يف حالة املدعي العام ،يتخذ القرار بالأغلبية املطلقة للدول
الأطراف.
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ج) يف حالة نائب املدعي العام ،يتخذ القرار بالأغلبية املطلقة للدول
الأطراف بنا ًء على تو�صية من املدعي العام.
 - 3يف حالة امل�سجل �أو نائب امل�سجل ،يتخذ قرار العزل بالأغلبية
املطلقة للق�ضاة.
 - 4تتاح للقا�ضي �أو املدعي العام �أو نائب املدعي العام �أو امل�سجل �أو
نائب امل�سجل الذي يطعن مبوجب هذه املادة يف �سلوكه �أو يف قدرته
على ممار�سة مهام من�صبة على النحو الذي يتطلبه هذا النظام
الأ�سا�سي ،الفر�صة الكاملة لعر�ض الأدلة وتلقيها وتقدمي الدفوع وفق ًا
للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،وال يجوز فيما عدا ذلك لل�شخ�ص
املعني �أن ي�شرتك يف النظر يف امل�س�ألة.
املــادة ()47

الإجراءات الت�أديبية
يخ�ضع للتدابري الت�أديبية ،وفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
كل قا�ض �أو مدع عام �أو نائب للمدعي العام �أو م�سجل �أو نائب
للم�سجل ير تكب �سلوك ًا �سيئ ًا يكون �أقل خطورة يف طابعه مما هو
مبني يف الفقرة  1من املادة .46
املــادة ()48

االمتيازات واحل�صانات
 - 1تتمتع املحكمة يف �إقليم كل دولة طرف باالمتيازات و احل�صانات
الالزمة لتحقيق مقا�صدها.
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 - 2يتمتع الق�ضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام وامل�سجل ،عند
مبا�رشتهم �أعمال املحكمة �أو فيما يتعلق بهذه الأعمال ،باالمتيازات
واحل�صانات ذاتها التي متنح لر�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية ،ويوا�صلون
بعد انتهاء مدة واليتهم ،التمتع باحل�صانة من الإجراءات القانونية من
�أي نوع فيما يتعلق مبا يكون قد �صدر عنهم من �أقوال �أو كتابات �أو
�أفعال ب�صفتهم الر�سمية.
 - 3يتمتع نائب امل�سجل وموظفو مكتب املدعي العام وموظفو
قلم املحكمة باالمتيازات واحل�صانات والت�سهيالت الالزمة لأداء مهام
وظائفهم ،وفق ًا التفاق امتيازات املحكمة وح�صاناتها.
 - 4يعامل املحامون واخلرباء وال�شهود و�أي �شخ�ص �آخر يكون
مطلوب ًا ح�ضوره يف مقر املحكمة املعاملة الالزمة لأداء املحكمة لوظائفها
على النحو ال�سليم ،وفق ًا التفاق امتيازات املحكمة وح�صاناتها.
يجوز رفع االمتيازات واحل�صانات على النحو التايل-:
�أ ) ترفع يف حالة القا�ضي �أو املدعي العام بالأغلبية املطلقة للق�ضاة.
ب) ترفع يف حالة امل�سجل بقرار من هيئة الرئا�سة.
ج) ترفع يف حالة نواب املدعي العام وموظفي مكتب املدعي العام
بقرار من املدعي العام.
د) ترفع يف حالة نائب امل�سجل وموظفي قلم املحكمة بقرار من
امل�سجل.
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املــادة ()49

املرتبات والبدالت وامل�صاريف
يتقا�ضى الق�ضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام وامل�سجل ونائب
امل�سجل املرتبات والبدالت وامل�صاريف التي حتددها جمعية الدول
الأطراف ،وال يجوز �إنقا�ص هذه املرتبات والبدالت �أثناء مدة خدمتهم.
املــادة ()50

اللغات الر�سمية ولغات العمل
 - 1تكون اللغات الر�سمية للمحكمة هي الأ�سبانية والإنكليزية
والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية وتن�رش باللغات الر�سمية الأحكام
ال�صادرة عن املحكمة وكذلك القرارات الأخرى املتعلقة بح�سم م�سائل
�أ�سا�سية معرو�ضة على املحكمة ،وحتدد هيئة الرئا�سة القرارات التي تعترب
لأغرا�ض هذه الفقرة ،من نوع القرارات التي حت�سم م�سائل �أ�سا�سية وذلك
وفق ًا للمعايري التي تقررها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
 - 2تكون لغات العمل باملحكمة الإنكليزية والفرن�سية وحتدد القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات احلاالت التي يجوز فيها ا�ستخدام لغات ر�سمية
�أخرى كلغات عمل.
 - 3بنا ًء على طلب �أي طرف يف الدعوى �أو دولة ي�سمح لها
بالتدخل يف الدعوى ،ت�أذن املحكمة با�ستخدام لغة خالف الإنكليزية �أو
الفرن�سية من جانب ذلك الطرف �أو تلك الدولة �رشيطة �أن ترى املحكمة
�أن لهذا الإذن مربراً كافي ًا.
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املــادة ()51

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
 - 1يبد�أ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها ب�أغلبية
ثلثي �أع�ضاء جمعية الدول الأطراف
 - 2يجوز اقرتاح تعديالت على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
من جانب- :
�أ ) �أي دولة طرف.
ب) الق�ضاة ،وذلك بالأغلبية املطلقة.
ج) املدعي العام.
ويبد�أ ن فاذ التعديالت فور اعتمادها ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء جمعية
الدول الأطراف.
 - 3بعد اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،يجوز للق�ضاة
يف احلاالت العاجلة التي ال تن�ص فيها هذه القواعد على حالة حمددة
معرو�ضة على املحكمة� ،أن ي�ضعوا ب�أغلبية الثلثني قواعد م�ؤقتة تطبق
حلني اعتمادها �أو تعديلها �أو رف�ضها يف الدورة العادية �أو اال�ستثنائية
التالية جلمعية الدول الأطراف.
 - 4تكون القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،وتعديالتها ،وكل
قاعدة من القواعد امل�ؤقتة مت�سقة مع هذا النظام الأ�سا�سي ،وال تطبق
التعديالت املدخلة على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وكذلك القواعد
امل�ؤقتة ،ب�أثر رجعي مبا ي�رض بال�شخ�ص حمل التحقيق �أو املقا�ضاة �أو
ال�شخ�ص املدان.
 - 5يف حالة حدوث تنازع بني النظام الأ�سا�سي والقواعد الإجرائية
وقواعد الإثبات يعتد بالنظام الأ�سا�سي.
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املــادة ()52

الئحة املحكمة
 - 1يعتمد الق�ضاة بالأغلبية املطلقة ،ووفق ًا لهذا النظام الأ�سا�سي
وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الئحة املحكمة الالزمة للأداء املعتاد
ملهامها.
 - 2يجري الت�شاور مع املدعي العام وامل�سجل عند �إعداد الئحة
املحكمة و�أية تعديالت عليها.
 - 3يبد�أ نفاذ الئحة املحكمة و�أية تعديالت عليها فور اعتمادها،
مامل يقرر الق�ضاة غري ذلك ،وتعمم الالئحة فور اعتمادها على الدول
الأطراف لتقدمي تعليقات عليها ،و�إذا مل ترد �أية اعرتا�ضات من �أغلبية
الدول الأطراف خالل �ستة �شهور ،تبقى الالئحة نافذة.
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الباب اخلام�س
التحقيق واملقا�ضاة
املــادة ()53

ال�رشوع يف التحقيق
 - 1ي�رشع املدعي العام يف التحقيق ،بعد تقييم املعلومات املتاحة
له ،ما مل يقرر عدم وجود �أ�سا�س معقول ملبا�رشة �إجراء مبوجب هذا
النظام الأ�سا�سي ولدى اتخاذ قرار ال�رشوع يف التحقيق ،ينظر املدعي
العام يف- :
�أ) ما �إذا كانت املعلومات املتاحة للمدعي العام توفر �أ�سا�س ًا معقو ً
ال
لالعتقاد ب�أن جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة قد ارتكبت �أو يجري
ارتكابها.
ب) ما �إذا كانت الق�ضية مقبولة �أو ميكن �أن تكون مقبولة مبوجب
املادة .17
ج) ما �إذا كان يرى� ،آخذاً يف اعتباره خطورة اجلرمية وم�صالح
املجني عليهم� ،أن هناك مع ذلك �أ�سباب ًا جوهرية تدعو لالعتقاد ب�أن �إجراء
حتقيق لن يخدم م�صالح العدالة.
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ف�إذا قرر املدعي العام عدم وجود �أ�سا�س معقول ملبا�رشة �إجراء و�أن
قراره ي�ستند فح�سب �إىل الفقرة الفرعية (ج) �أعاله ،كان عليه �أن يبلغ
الدائرة التمهيدية بذلك.
� - 2إذا تبني للمدعي العام ،بنا ًء على التحقيق� ،أنه ال يوجد �أ�سا�س
كاف للمقا�ضاة- :
�أ ) لأنه ال يوجد �أ�سا�س قانوين �أو وقائعي كاف لطلب �إ�صدار �أمر
قب�ض �أو �أمر ح�ضور مبوجب املادة � 58أو
ب) لأن الق�ضية غري مقبولة مبوجب املادة � 17أو
ج) لأنه ر�أى بعد مراعاة جميع الظروف ،مبا فيها مدى خطورة
اجلرمية وم�صالح املجني عليهم و�سن �أو اعتالل ال�شخ�ص املن�سوب �إليه
اجلرمية �أو دوره يف اجلرمية املدعاة� ،أن املقا�ضاة لن تخدم م�صالح
العدالة.
وجب عليه �أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة املقدمة للإحالة مبوجب
املادة � 14أو جمل�س الأمن يف احلاالت التي تندرج يف �إطار الفقرة (ب)
من املادة  ،13بالنتيجة التي انتهى �إليها والأ�سباب التي ترتبت عليها هذه
النتيجة.
� - 3أ ) بنا ًء على طلب الدولة القائمة بالإحالة مبوجب املادة � 14أو
طلب جمل�س الأمن مبوجب الفقرة (ب) من املادة  ،13يجوز للدائرة
التمهيدية مراجعة قرار املدعي العام مبوجب الفقرة � 1أو  2بعدم مبا�رشة
�إجراء ولها �أن تطلب من املدعي العام �إعادة النظر يف ذلك القرار.
ب) يجوز للدائرة التمهيدية بالإ�ضافة �إىل ذلك ومببادرة منها،
مراجعة قرار املدعي العام بعدم مبا�رشة �إجراء �إذا كان القرار ي�ستند
فح�سب �إىل الفقرة ( 1ج) �أو ( 2ج) ،ويف هذه احلالة ال ي�صبح قرار
املدعي العام نافذاً �إال �إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية.
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 - 4يجوز للمدعي العام يف �أي وقت� ،أن ينظر من جديد يف اتخاذ
قرار مبا �إذا كان يجب ال�رشوع يف حتقيق �أو مقا�ضاة ا�ستناداً �إىل وقائع
�أو معلومات جديدة.
املــادة ()54

واجبات و�سلطات املدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات
 - 1يقوم املدعي العام مبا يلي-:
�أ ) �إثبات ًا للحقيقة ،تو�سيع نطاق التحقيق لي�شمل جميع الوقائع
والأدلة املت�صلة بتقدير ما �إذا كانت هناك م�سئولية جنائية مبوجب هذا
النظام الأ�سا�سي ،وعليه ،وهو يفعل ذلك� ،أن يحقق يف ظروف التجرمي
والتربئة على حد �سواء.
ب) اتخاذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان فعالية التحقيق يف اجلرائم التي
تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة واملقا�ضاة عليها ،ويحرتم ،وهو يفعل
ذلك ،م�صالح املجني عليهم وال�شهود وظروفهم ال�شخ�صية ،مبا يف ذلك
ال�سن ونوع اجلن�س على النحو املعرف يف الفقرة  3من املادة  ،7وال�صحة،
وي�أخذ يف االعتبار طبيعة اجلرمية ،وبخا�صة عندما تنطوي اجلرمية على
عنف جن�سي �أو عنف بني اجلن�سني �أو عنف �ضد الأطفال.
ج) يحرتم احرتام ًا كام ً
ال حقوق الأ�شخا�ص النا�شئة مبوجب هذا
النظام الأ�سا�سي.
 - 2يجوز للمدعي العام �إجراء حتقيقات يف �إقليم الدولة:
�أ) وفق ًا لأحكام الباب � ،9أو
ب) على النحو الذي ت�أذن به الدائرة التمهيدية مبوجب الفقرة ( 3د)
من املادة .57
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 - 3للمدعي العام- :
�أ )� أن يجمع الأدلة و�أن يفح�صها.
ب)� أن يطلب ح�ضور الأ�شخا�ص حمل التحقيق واملجني عليهم
وال�شهود و�أن ي�ستجوبهم.
ج) �أن يلتم�س تعاون �أية دولة �أو منظمة حكومية دولية �أو �أي
ترتيب حكومي دويل وفق ًا الخت�صا�ص و�/أو والية كل منها.
د) �أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات �أو يعقد ما يلزم من اتفاقات ال
تتعار�ض مع هذا النظام الأ�سا�سي ،تي�سرياً لتعاون �إحدى الدول �أو �إحدى
املنظمات احلكومية الدولية �أو �أحد الأ�شخا�ص.
هـ) �أن يوافق على عدم الك�شف ،يف �أية مرحلة من مراحل الإجراءات،
عن �أية م�ستندات �أو معلومات يح�صل عليها ب�رشط املحافظة على �رسيتها
ولغر�ض واحد هو ا�ستقاء �أدلة جديدة ما مل يوافق مقدم املعلومات على
ك�شفها� ،أو
و) �أن يتخذ �أو يطلب اتخاذ التدابري الالزمة لكفالة �رسية املعلومات
�أو حلماية �أي �شخ�ص �أو للحفاظ على الأدلة.
املــادة ()55

حقوق الأ�شخا�ص �أثناء التحقيق
 - 1فيما يتعلق ب�أي حتقيق مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي -:
�أ ) ال يجوز �إجبار ال�شخ�ص على جترمي نف�سه �أو االعرتاف ب�أنه
مذنب.
ب) ال يجوز �إخ�ضاع ال�شخ�ص لأي �شكل من �أ�شكال الق�رس �أو
الإكراه �أو التهديد ،وال يجوز �إخ�ضاعه للتعذيب �أو لأي �شكل �آخر من
�أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
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ج) �إذا جرى ا�ستجواب ال�شخ�ص بلغة غري اللغة التي يفهمها متام ًا
ويتحدث بها يحق له اال�ستعانة جمان ًا مبرتجم �شفوي كفء واحل�صول
على الرتجمات التحريرية الالزمة للوفاء مبقت�ضيات الإن�صاف.
د) ال يجوز �إخ�ضاع ال�شخ�ص للقب�ض �أو االحتجاز التع�سفي ،وال
يجوز حرمانه من حريته �إال للأ�سباب ووفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها
يف النظام الأ�سا�سي.
 - 2حيثما توجد �أ�سباب تدعو لالعتقاد ب�أن �شخ�ص ًا ما قد ارتكب
جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة ويكون من املزمع ا �ستجواب ذلك
ال�شخ�ص �إما من قبل املدعي العام �أو ال�سلطات الوطنية بنا ًء على طلب
مقدم مبوجب الباب  9من هذا النظام الأ�سا�سي ،يكون لذلك ال�شخ�ص
احلقوق التالية �أي�ض ًا ويجب �إبالغه بها قبل ا�ستجوابه.
�أ ) �أن يجري �إبالغه ،قبل ال�رشوع يف ا�ستجوابه ،ب�أن هناك �أ�سباب ًا
تدعو لالعتقاد ب�أنه ارتكب جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة.
ب) التزام ال�صمت دون �أن يعترب هذا ال�صمت عام ً
ال يف تقرير الذنب
�أو الرباءة.
ج) اال�ستعانة بامل�ساعدة القانونية التي يختارها و�إذا مل يكن لدى
ال�شخ�ص م�ساعدة قانونية ،توفر له تلك امل�ساعدة يف �أية حالة تقت�ضي فيها
دواعي العدالة ذلك ،ودون �أن يدفع ال�شخ�ص تكاليف تلك امل�ساعدة يف
�أية حالة من هذا النوع �إذا مل تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.
د)� أن يجري ا�ستجوابه يف ح�ضور حمام ،مامل يتنازل ال�شخ�ص
طواعية عن حقه يف اال�ستعانة مبحام.
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املــادة ()56

دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فر�صة فريدة للتحقيق
� - 1أ ) عندما يرى املدعي العام �أن التحقيق يتيح فر�صة فريدة،
وقد ال تتوافر فيما بعد لأغرا�ض املحاكمة ،لأخذ �شهادة �أو �أقوال من
�شاهد� ،أو لفح�ص �أو جمع �أو اختبار الأدلة ،يخطر املدعي العام الدائرة
التمهيدية بذلك.
ب) يف هذه احلالة يجوز للدائرة التمهيدية ،بنا ًء على طلب املدعي
العام� ،أن تتخذ ما يلزم من تدابري ل�ضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها،
وب�صورة خا�صة حلماية حقوق الدفاع.
ج ) يقوم املدعي العام بتقدمي املعلومات ذات ال�صلة �إىل ال�شخ�ص
الذي �ألقي القب�ض عليه �أو الذي مثل �أمام املحكمة بنا ًء على �أمر ح�ضور
يتعلق بالتحقيق امل�شار �إليه يف الفقرة الفرعية (�أ ) ،لكي ميكن �سماع ر�أيه
يف امل�س�ألة ،وذلك ما مل ت�أمر الدائرة التمهيدية بغري ذلك.
 - 2يجوز �أن ت�شمل التدابري امل�شار �إليها يف الفقرة ( 1ب) ما يلي-:
�أ ) �إ�صدار تو�صيات �أو �أوامر ب�ش�أن الإجراءات الواجب اتباعها.
ب) الأمر ب�إعداد �سجل بالإجراءات.
ج) تعيني خبري لتقدمي امل�ساعدة.
د) الإذن باال�ستعانة مبحام عن ال�شخ�ص الذي قب�ض عليه �أو مثل
�أمام املحكمة تلبية لأمر ح�ضور ،و�إذا كان ال�شخ�ص مل يقب�ض عليه
ومل ميثل �أمام املحكمة بعد �أو مل يكن له حمام ،تعيني حمام للح�ضور
ومتثيل م�صالح الدفاع.
هـ) انتداب �أحد �أع�ضائها� ،أو ،عند ال�رضورة ،قا�ض �آخر من ق�ضاة
ال�شعبة التمهيدية �أو ال�شعبة االبتدائية ت�سمح ظروفه بذلك ،لكي ير�صد
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الو�ضع وي�صدر تو�صيات �أو �أوامر ب�ش�أن جمع الأدلة واحلفاظ عليها
وا�ستجواب الأ�شخا�ص.
و) اتخاذ ما يلزم من �إجراءات �أخرى جلمع الأدلة �أو احلفاظ
عليها.
� - 3أ) يف احلاالت التي ال يطلب فيها املدعي العام اتخاذ تدابري
عم ً
ال بهذه املادة ،ولكن ترى الدائرة التمهيدية �أن هذه التدابري مطلوبة
للحفاظ على الأدلة التي تعتربها �أ�سا�سية للدفاع �أثناء املحاكمة ،يجب
عليها �أن تت�شاور مع املدعي العام ب�ش�أن ما �إذا كان يوجد �سبب وجيه
لعدم قيام املدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابري .و �إذا ا�ستنتجت
الدائرة التمهيدية بعد الت�شاور �أنه ال يوجد ما يربر عدم قيام املدعي العام
بطلب اتخاذ هذه التدابري ،جاز للدائرة التمهيدية �أن تتخذ هذه التدابري
مببادرة منها.
ب) يجوز للمدعي العام �أن ي�ست�أنف القرار الذي تتخذه الدائرة
التمهيدية بالت�رصف مببادرة منها مبوجب هذه الفقرة ،وينظر يف هذا
اال�ستئناف على �أ�سا�س م�ستعجل.
 - 4يجري التقيد� ،أثناء املحاكمة ،ب�أحكام املادة  69يف تنظيم
م�س�ألة مقبولية الأدلة �أو �سجالت الأدلة التي يتم حفظها �أو جمعها
لأغرا�ض املحاكمة عم ً
ال بهذه املادة ،وتعطى من الوزن ما تقرره لها الدائرة
االبتدائية.
املــادة ()57

وظائف الدائرة التمهيدية و�سلطاتها
 - 1متار�س الدائرة التمهيدية وظائفها وفق ًا لأحكام هذه املادة ،ما
مل ين�ص هذا النظام الأ�سا�سي على غري ذلك.
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� - 2أ ) الأوامر �أو القرارات التي ت�صدرها الدائرة التمهيدية مبوجب
املواد  15و 18و 19و ،54الفقرة  2و ،61الفقرة  7و 72يجب �أن توافق عليها
�أغلبية ق�ضاتها.
ب) يف جميع احلاالت الأخرى ،يجوز لقا�ض واحد من الدائرة
التمهيدية �أن ميار�س الوظائف املن�صو�ص عليها يف هذا النظام الأ�سا�سي،
مامل تن�ص القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على غري ذلك �أو بح�سب
قرار �أغلبية �أع�ضاء الدائرة التمهيدية.
 - 3يجوز للدائرة التمهيدية �أن تقوم بالإ�ضافة �إىل وظائفها الأخرى
مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي مبا يلي:
�أ) �أن ت�صدر ،بنا ًء على طلب املدعي العام ،القرارات والأوامر الالزمة
لأغرا�ض التحقيق.
ب) �أن ت�صدر بنا ًء على طلب �شخ�ص �ألقي القب�ض عليه �أو مثل بنا ًء
على �أمر باحل�ضور مبوجب املادة  ،58ما يلزم من �أوامر ،مبا يف ذلك �أية
تدابري مثل التدابري املبينة يف املادة � ،56أو تلتم�س ما يلزم من تعاون عم ً
ال
بالباب  ،9وذلك من �أجل م�ساعدة ال�شخ�ص يف �إعداد دفاعه.
ج) �أن تتخذ عند ال�رضورة ترتيبات حلماية املجني عليهم وال�شهود
وخ�صو�صياتهم ،واملحافظة على الأدلة ،وحماية الأ�شخا�ص الذين �ألقي
القب�ض عليهم �أو مثلوا ا�ستجابة لأمر احل�ضور ،وحماية املعلومات املتعلقة
بالأمن الوطني.
د) �أن ت�أذن للمدعي العام باتخاذ خطوات حتقيق حمددة داخل
�إقليم دولة طرف دون �أن يكون قد �ضمن تعاون تلك الدولة مبوجب
الباب � 9إذا قررت الدائرة التمهيدية يف هذه احلالة ،بعد مراعاة �آراء الدولة
املعنية كلما �أمكن ذلك� ،أنه من الوا�ضح �أن الدولة غري قادرة على تنفيذ
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طلب التعاون ب�سبب عدم وجود �أي �سلطة �أو �أي عن�رص من عنا�رص
نظامها الق�ضائي مبكن �أن يكون قادراً على تنفيذ طلب التعاون مبوجب
الباب .9
هـ) �أن تطلب من الدول التعاون معها ،طبق ًا للفقرة الفرعية ( 1ي)
من املادة  ،93بخ�صو�ص اتخاذ تدابري حماية بغر�ض امل�صادرة وبالأخ�ص
من �أجل امل�صلحة النهائية للمجني عليهم ،وذلك عندما يكون قد �صدر
�أمر بالقب�ض �أو �أمر باحل�ضور مبوجب املادة  ،58وبعد �إيالء االهتمام
الواجب لقوة الأدلة وحلقوق الأطراف املعنية ،وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه
يف هذا النظام الأ�سا�سي ويف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
املــادة ()58

�صدور �أمر القب�ض �أو �أمر احل�ضور من الدائرة التمهيدية
 - 1ت�صدر الدائرة التمهيدية يف �أي وقت بعد ال�رشوع يف التحقيق،
وبنا ًء على طلب املدعي العام� ،أمراً بالقب�ض على ال�شخ�ص �إذا اقتنعت
مبا يلي ،بعد فح�ص الطلب والأدلة �أو املعلومات الأخرى املقدمة من
املدعي العام:
�أ ) وجود �أ�سباب معقولة لالعتقاد ب�أن ال�شخ�ص قد ارتكب جرمية
تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة� ،أو
ب) �أن القب�ض على ال�شخ�ص يبدو �رضوري ًا.
 - 1ل�ضمان ح�ضوره �أمام املحكمة� ،أو
 - 2ل�ضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق �أو �إجراءات املحكمة �أو
تعري�ضهما للخطر� ،أو
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 - 3حيثما كان ذلك منطبق ًا ،ملنع ال�شخ�ص من اال�ستمرار يف
ارتكاب تلك اجلرمية �أو ملنع ارتكاب جرمية ذات �صلة بها تدخل يف
اخت�صا�ص املحكمة وتن�ش�أ عن الظروف ذاتها.
 - 2يت�ضمن طلب املدعي العام ما يلي- :
�أ ) ا�سم ال�شخ�ص و�أية معلومات �أخرى ذات �صلة بالتعرف عليه.
ب) �إ�شارة حمددة �إىل اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة
واملدعى �أن ال�شخ�ص قد ارتكبها.
ج) بيان موجز بالوقائع املدعى �أنها ت�شكل تلك اجلرائم.
د) موجز بالأدلة و�أية معلومات �أخرى تثبت وجود �أ�سباب معقولة
لالعتقاد ب�أن ال�شخ�ص قد ارتكب تلك اجلرائم.
هـ) ال�سبب الذي يجعل املدعي العام يعتقد ب�رضورة القب�ض على
ال�شخ�ص.
 - 3يت�ضمن قرار القب�ض ما يلي-:
�أ ) ا�سم ال�شخ�ص و�أية معلومات �أخري ذات �صلة بالتعرف عليه.
ب) �إ�شارة حمددة �إىل اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة
واملطلوب القب�ض على ال�شخ�ص ب�ش�أنها
ج) بيان موجز بالوقائع املدعى �أنها ت�شكل تلك اجلرائم.
 - 4يظل �أمر القب�ض �ساري ًا �إىل �أن ت�أمر املحكمة بغري ذلك.
 - 5يجوز للمحكمة بنا ًء على �أمر بالقب�ض� ،أن تطلب القب�ض على
ال�شخ�ص احتياطي ًا �أو القب�ض عليه وتقدميه مبوجب الباب .9
 - 6يجوز للمدعي العام �أن يطلب �إىل الدائرة التمهيدية تعديل �أمر
القب�ض عن طريق تعديل و�صف اجلرائم املذكورة فيه �أو الإ�ضافة �إليها،
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وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر على النحو املطلوب �إذا اقتنعت
بوجود �أ�سباب معقولة لالعتقاد ب�أن ذلك ال�شخ�ص قد ارتكب اجلرائم
املعدلة �أو�صافها �أو امل�ضافة.
 - 7للمدعي العام عو�ض ًا عن ا�ست�صدار �أمر بالقب�ض� ،أن يقدم طلب ًا
ب�أن ت�صدر الدائرة التمهيدية �أمراً بح�ضور ال�شخ�ص �أمام املحكمة ،و�إذا
اقتنعت الدائرة التمهيدية ب�أن هناك �أ�سباب ًا معقولة لالعتقاد ب�أن ال�شخ�ص
قد ارتكب اجلرمية املدعاة و�أن �إ�صدار �أمر بح�ضور ال�شخ�ص يكفي
ل�ضمان مثوله �أمام املحكمة ،كان عليها �أن ت�صدر �أمر احل�ضور ،وذلك
ب�رشوط �أو بدون �رشوط تقيد احلرية (خالف االحتجاز ) �إذا ن�ص القانون
الوطني على ذلك ،ويت�ضمن �أمر احل�ضور ما يلي-:
�أ) ا�سم ال�شخ�ص و�أية معلومات �أخرى ذات �صلة بالتعرف عليه.
ب) التاريخ املحدد الذي يكون على ال�شخ�ص �أن ميثل فيه.
ج) �إ�شارة حمددة �إىل اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة
واملدعى �أن ال�شخ�ص قد ارتكبها.
د) بيان موجز بالوقائع املدعى �أنها ت�شكل تلك اجلرمية.
ويجري �إخطار ال�شخ�ص ب�أمر احل�ضور.
املــادة ()59

�إجراءات �إلقاء القب�ض يف الدولة املتحفظة
 - 1تقوم الدولة الطرف ،التي تتلقى طلب ًا بالقب�ض االحتياطي �أو
طلب ًا بالقب�ض والتقدمي ،باتخاذ خطوات على الفور للقب�ض على ال�شخ�ص
املعني وفق ًا لقوانينها ولأحكام الباب .9
 - 2يقدم ال�شخ�ص فور �إلقاء القب�ض عليه �إىل ال�سلطة الق�ضائية
املخت�صة يف الدولة املتحفظة لتقرر وفق ًا لقانون تلك الدولة:
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�أ) �أن �أمر القب�ض ينطبق على ذلك ال�شخ�ص.
ب) و�أن ال�شخ�ص قد �ألقي القب�ض عليه وفق ًا للأ�صول املرعية.
ج) و�أن حقوق ال�شخ�ص قد احرتمت.
 - 3يكون لل�شخ�ص املقبو�ض عليه احلق يف تقدمي طلب �إىل
ال�سلطة املخت�صة يف الدولة املتحفظة للح�صول على �إفراج م�ؤقت يف
انتظار تقدميه �إىل املحكمة.
 - 4على ال�سلطة املخت�صة يف الدولة املتحفظة ،عند البت يف �أي
طلب من هذا القبيل� ،أن تنظر فيما �إذا كانت هناك ،بالنظر �إىل خطورة
اجلرائم املدعى وقوعها ،ظروف ملحة وا�ستثنائية تربر الإفراج امل�ؤقت وما
�إذا كانت توجد �ضمانات �رضورية تكفل للدولة املتحفظة القدرة على
الوفاء بواجبها بتقدمي ال�شخ�ص �إىل املحكمة ،وال يكون لل�سلطة املخت�صة
يف الدولة املتحفظة �أن تنظر فيما �إذا كان �أمر القب�ض قد �صدر على النحو
ال�صحيح وفق ًا للفقرة �( 1أ) و (ب) من املادة .58
 - 5تخطر الدائرة التمهيدية ب�أي طلب للح�صول على �إفراج م�ؤقت،
وتقدم الدائرة تو�صياتها �إىل ال�سلطة املخت�صة يف الدولة املتحفظة ،وتويل
ال�سلطة املخت�صة يف الدولة املتحفظة كامل االعتبار لهذه التو�صيات ،مبا
يف ذلك �أية تو�صيات ب�ش�أن التدابري الالزمة ملنع هروب ال�شخ�ص ،وذلك
قبل �إ�صدار قرارها.
� - 6إذا منح ال�شخ�ص �إفراج ًا م�ؤقت ًا ،يجوز للدائرة التمهيدية �أن
تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة الإفراج امل�ؤقت.
 - 7مبجرد �صدور الأمر بتقدمي ال�شخ�ص من جانب الدولة املتحفظة،
يجب نقل ال�شخ�ص �إىل املحكمة يف �أقرب وقت ممكن.

76

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

املــادة ()60

الإجراءات الأولية �أمام املحكمة
 - 1بعد تقدمي ال�شخ�ص �إىل املحكمة� ،أو مثول ال�شخ�ص طوع ًا �أمام
املحكمة �أو بنا ًء على �أمر ح�ضور ،يكون على الدائرة التمهيدية �أن تقتنع
ب�أن ال�شخ�ص قد بلغ باجلرائم املدعى ارتكابه لها وبحقوقه مبوجب
هذا النظام الأ�سا�سي ،مبا يف ذلك حقه يف التما�س �إفراج م�ؤقت انتظاراً
للمحاكمة.
 - 2لل�شخ�ص اخلا�ضع لأمر بالقب�ض عليه �أن يلتم�س الإفراج عنه
م�ؤقت ًا انتظاراً للمحاكمة ،وي�ستمر احتجاز ال�شخ�ص �إذا اقتنعت الدائرة
التمهيدية ب�أن ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة
 58قد ا�ستوفيت .و�إذا مل تقتنع الدائرة التمهيدية بذلك تفرج عن
ال�شخ�ص ،ب�رشوط �أو بدون �رشوط.
 - 3تراجع الدائرة التمهيدية ب�صورة دورية قرارها فيما يتعلق بالإفراج
عن ال�شخ�ص �أو احتج ازه ،ولها �أن تفعل ذلك يف �أي وقت بنا ًء على
طلب املدعي العام �أو ال�شخ�ص ،وعلى �أ�سا�س هذه املراجعة ،يجوز للدائرة
تعديل قرارها فيما يتعلق باالحتجاز �أو الإفراج �أو �رشوط الإفراج �إذا
اقتنعت ب�أن تغري الظروف يقت�ضي ذلك.
 - 4تت�أكد الدائرة التمهيدية من عدم احتجاز ال�شخ�ص لفرتة غري
معقولة قبل املحاكمة ب�سبب ت�أخري ال مربر له من املدعي العام ،و�إذا
حدث هذا الت�أخري ،تنظر املحكمة يف الإفراج عن ال�شخ�ص ،ب�رشوط �أو
بدون �رشوط.
 - 5للدائرة التمهيدية ،عند ال�رضورة� ،إ�صدار �أمر ب�إلقاء القب�ض على
�شخ�ص مفرج عنه ل�ضمان ح�ضوره �أمام املحكمة.
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املادة ()61

اعتماد التهم قبل املحاكمة
 .1تعقد دائرة ما قبل املحاكمة ،يف غ�ضون فرتة معقولة من تقدمي
ال�شخ�ص �إىل املحكمة �أو ح�ضوره طواعية �أمامها ،رهن ًا ب�أحكام الفقرة،2
جل�سة العتماد التهم التي يعتزم املدعي العام طلب املحاكمة على �أ�سا�سها
وتعقد اجلل�سة بح�ضور املدعي العام وال�شخ�ص املن�سوب �إليه التهم ،هو
وحمامية.
 .2يجوز لدائرة ما قبل املحاكمة ،بناء على طلب املدعي العام �أو
مببادرة منها ،عقد جل�سة يف غياب ال�شخ�ص املن�سوب �إليه التهم ،من
�أجل اعتماد التهم التي يعتزم املدعي العام طلب املحاكمة على �أ�سا�سها،
ويكون ذلك يف احلاالت التالية :
�أ ـ عندما يكون ال�شخ�ص قد تنازل عن حقه يف احل�ضور �أو
ب ـ عندما يكون ال�شخ�ص قد فر �أو مل ميكن العثور عليه وتكون
كل اخلطوات املعقولة ل�ضمان ح�ضور ال�شخ�ص �أمام املحكمة ولإبالغه
بالتهم وب�أن جل�سة �ستعقد العتماد تلك التهم،
ويف هذه احلالة ميثل ال�شخ�ص بوا�سطة حمام حيثما تقرر دائرة ما
قبل املحاكمة �أن ذلك يف م�صلحة العدالة.
 .3يجب القيام مبا يلي يف غ�ضون فرتة معقولة قبل موعد
اجلل�سة:
�أ ـ تزويد ال�شخ�ص ب�صورة من امل�ستند املت�ضمن للتهم التي يعتزم
املدعي العام على �أ�سا�سها تقدمي ال�شخ�ص �إىل املحاكمة.
ب ـ �إبالغ ال�شخ�ص بالأدلة التي يعتزم املدعي العام االعتماد عليها
يف اجلل�سة.
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ويجوز لدائرة ما قبل املحاكمة �أن ت�صدر �أوامر بخ�صو�ص الك�شف
عن معلومات لأغرا�ض اجلل�سة.
 .4للمدعي العام ،قبل اجلل�سة ،موا�صلة التحقيق وله �أن يعدل
�أو ي�سحب �أي ًا من التهم ،ويبلغ ال�شخ�ص قبل فرتة معقولة من موعد
اجلل�سة ب�أي تعديل لأية تهم �أو ب�سحب تهم .ويف حالة �سحب تهم،
يبلغ املدعي العام ما دائرة ما قبل املحاكمة ب�أ�سباب ال�سحب.
 .5على املدعي العام� ،أثناء اجلل�سة� ،أن يدعم بالدليل الكايف كل
تهمة من التهم لإثبات وجود �أ�سباب جوهرية تدعو لالعتقاد ب�أن ال�شخ�ص
قد ارتكب اجلرمية املن�سوبة �إليه .ويجوز �أن يعمد املدعي العام على �أدلة
م�ستندية �أو عر�ض موجز للأدلة ،وال يكون بحاجة �إىل ا�ستدعاء ال�شهود
املتوقع �إدال�ؤهم بال�شهادة يف املحاكمة.
 .6لل�شخ�ص �أثناء اجلل�سة :
�أ � -أن يعرت�ض على التهم.
ب  -و�أن يطعن يف الأدلة املقدمة من املدعي العام.
ج  -و�أن يقدم �أدلة من جانبه.
 .7تقرر دائرة ما قبل املحاكمة ،على �أ�سا�س اجلل�سة ،ما �إذا كانت
توجد �أدلة كافية لإثبات وجود �أ�سباب جوهرية تدعو لالعتقاد ب�أن
ال�شخ�ص قد ارتكب كل جرمية من اجلرائم املن�سوبة �إليه ،ويجوز لدائرة
ما قبل املحاكمة على �أ�سا�س قرارها هذا:
�أ � -أن تعتمد التهم التي قررت ب�ش�أنها وجود �أدلة كافية ،و�أن حتيل
ال�شخ�ص �إىل دائرة ابتدائية ملحاكمته على التهم التي اعتمدتها.
ب � -أن ترف�ض اعتماد التهم التي قررت الدائرة ب�ش�أنها عدم كفاية
الأدلة.
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ج � -أن توجل اجلل�سة و�أن تطلب �إىل املدعي العام النظر فيما
يلي:
 )1تقدمي مزيد من الأدلة �أو �إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق
بتهمة معينة.
 )2تعديل تهمة ما لأن الأدلة املقدمة تبدو وك�أنها ت�ؤ�س�س جلرمية
خمتلفة تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة.
 .8يف احلاالت التي ترف�ض فيها دائرة ما قبل املحاكمة اعتماد تهمة
ما ،ال يحال دون قيام املدعي العام يف وقت الحق بطلب اعتمادها �إذا
كان هذا الطلب مدعوم ًا ب�أدلة �إ�ضافية.
 .9للمدعي العام ،بعد اعتماد التهم وقبل بدء املحاكمة� ،أن يعدل
التهم وذلك ب�إذن من دائرة ما قبل املحاكمة وبعد �إخطار املتهم .و�إذا
�سعى املدعي العام �إجراء �إ�ضافة تهم �أخرى �أو �إجراء اال�ستعا�ضة عن
تهمة ب�أخرى �أ�شد وجب عقد جل�سة يف �إطار هذه املادة العتماد التهم.
وبعد بدء املحاكمة يجوز للمدعي العام �سحب التهم ب�إذن من الدائرة
االبتدائية.
 .10يتوقف �رسيان �أي �أمر ح�ضور� ،سبق �إ�صداره ،فيما يتعلق ب�أية
تهم ال تعتمدها دائرة ما قبل املحاكمة �أو ي�سحبها املدعي العام.
 .11متى اعتمدت التهم وفق ًا لهذه املادة ،ت�شكل هيئة الرئا�سة
دائرة ابتدائية تكون ،رهن ًا بالفقرة  9وبالفقرة  4من املادة  ،64م�س�ؤولة
عن �سري التدابري الالحقة ويجوز لها �أن متار�س �أي وظيفة من وظائف
دائرة ما قبل املحاكمة تكون مت�صلة بعملها وميكن �أن يكون لها دور يف
تلك التدابري.
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الباب ال�ساد�س 
املحاكمـــــة
املادة ()62

مكان املحاكمـــة
تنعقد املحاكمات يف مقر املحكمة ،ما مل يتقرر غري ذلك.
املادة ()63

املحاكمة بح�ضور املتهم
 .1يجب �أن يكون املتهم حا�رضاً يف �أثناء املحاكمة.
� .2إذا كان املتهم املاثل �أمام املحكمة يوا�صل تعطيل �سري املحاكمة،
يجوز للدائرة االبتدائية �إبعاد املتهم ،وتوفر له ما ميكنه من متابعة
املحاكمة وتوجيه املحامي من خارج قاعة املحكمة عن طريق ا�ستخدام
تكنولوجيا االت�صاالت �إذا لزم الأمر ،وال تتخذ مثل هذه التدابري �إال يف
الظروف اال�ستثنائية بعد �أن يثبت عدم كفاية البدائل املعقولة الأخرى
ولفرتة حمدودة فقط طبق ًا ملا تقت�ضيه احلالة.
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املادة ()64

وظائف الدائرة االبتدائية و�سلطاتها
 .1متار�س وظائف و�سلطات الدائرة االبتدائية املحددة يف هذه
املادة وفقا لهذا النظام الأ�سا�سي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
 .2تكفل الدائرة االبتدائية �أن تكون املحاكمة عادلة و�رسيعة و�أن
تنعقد يف جو من االحرتام التام حلقوق املتهم واملراعاة الواجبة حلماية
املجني عليهم وال�شهود.
 .3عند �إحالة الق�ضية للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأ�سا�سي ،يكون
على الدائرة االبتدائية التي يناط بها نظر الق�ضية �أن تقوم مبا يلي :
�أ � -أن تتداول مع الأطراف و�أن تتخذ التدابري الالزمة لت�سهيل �سري
التدابري على نحو عادل و�رسيع.
ب � -أن حتدد اللغة �أو اللغات الواجب ا�ستخدامها يف املحاكمة.
ج  -رهن ًا ب�أية �أحكام �أخرى ذات �صلة من هذا النظام الأ�سا�سي،
�أن ت�رصح بالك�شف عن الوثائق �أو املعلومات التي مل ي�سبق الك�شف
عنها ،وذلك قبل بدء املحاكمة بوقت كاف لإجراء التح�ضري املنا�سب
للمحاكمة.
 .4يجوز للدائرة االبتدائية �أن حتيل امل�سائل الأولية �إىل دائرة ما
قبل املحاكمة �إذا كان ذلك الزم ًا لت�سيري العمل بها على نحو فعال
وعادل ،ويجوز لها ،عند ال�رضورة� ،أن حتيل هذه امل�سائل �إجراء �أي قا�ض
�آخر من ق�ضاة �شعبة ما قبل املحاكمة ت�سمح ظروفه بذلك.
 .5يجوز للدائرة االبتدائية ،ح�سبما يكون منا�سب ًا وبعد �إخطار
الأطراف �أن تقرر �ضم �أو ف�صل التهم املوجهة �إىل �أكرث من متهم.
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 .6يجوز للدائرة االبتدائية ،لدى ا�ضطالعها بوظائفها قبل املحاكمة
�أو �أثناءها �أن تقوم مبا يلي ح�سب احلاجة :
�أ  -ممار�سة �أية وظيفة من وظائف دائرة ما قبل املحاكمة امل�شار
�إليها يف الفقرة  11من املادة .61
ب  -طلب ح�ضور ال�شهود و�إدالئهم ب�شهاداتهم وتقدمي امل�ستندات
وغريها من الأدلة ،وذلك مب�ساعدة الدول ،يف حالة ال�رضورة ،وفقا ملا هو
من�صو�ص عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي.
ج  -اتخاذ الالزم حلماية املعلومات ال�رسية.
د  -الأمر بتقدمي �أدلة بالإ�ضافة �إىل الأدلة التي مت بالفعل جمعها
قبل املحاكمة �أو التي عر�ضتها الأطراف �أثناء املحاكمة.
هـ -اتخاذ الالزم حلماية املتهم وال�شه ود واملجني عليهم.
و  -الف�صل يف �أية م�سائل �أخرى ذات �صلة.
 .7تعقد املحاكمة يف جل�سات علنية ،بيد �أنه يجوز للدائرة االبتدائية
�أن تقرر �أن ظروف ًا معينة تقت�ضي انعقاد بع�ض التدابري يف جل�سة �رسية
للأغرا�ض املبينة يف املادة � 68أو حلماية املعلومات ال�رسية �أو احل�سا�سة
التي يتعني تقدميها ك�أدلة.
� .8أ  -يف بداية املحكمة يجب على الدائرة االبتدائية �أن تتلو
على املتهم التهم التي �سبق �أن عمدتها دائرة ما قبل املحاكمة .ويجب
�أن تت�أكد الدائرة االبتدائية من �أن املتهم يفهم طبيعة التهم .وعليها
�أن تعطيه الفر�صة لالعرتاف بالذنب وفقا للمادة � 65أو للدفع ب�أنه
غري مذنب.
ب -يجوز للقا�ضي الذي ير�أ�س اجلل�سة� ،أن ي�صدر �أثناء املحاكمة
توجيهات تتعلق ب�سري التدابري مبا يف ذلك �ضمان �سري هذه التدابري
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�سرياً عاد ً
ال ونزيها ،ويجوز للأطراف مع مراعاة توجيهات القا�ضي الذي
ير�أ�س اجلل�سة� ،أن يقدموا الأدلة وفق ًا لأحكام هذا النظام الأ�سا�سي.
 .9يكون للدائرة االبتدائية� ،ضمن �أمور �أخرى� ،سلطة القيام بناء
على طلب �أحد الأطراف� ،أو من تلقاء ذاتها مبا يلي:
�أ  -الف�صل يف قبوله الأدلة �أو �صلتها.
ب -اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة للمحافظة على النظام �أثناء
اجلل�سة.
 .10تكفل الدائرة االبتدائية �إعداد �سجل كامل باملحاكمة يت�ضمن
بيان ًا دقيق ًا بالتدابري يتوىل امل�سجل ا�ستكماله واحلفاظ عليه.
املــادة ()65

الإجراءات عند االعرتاف بالذنب
� - 1إذا اعرتف املتهم بالذنب عم ً
ال بالفقرة
الدائرة االبتدائية يف- :

8

من املادة  ،64تبت

�أ ) ما �إذا كان املتهم يفهم طبيعة ونتائج االعرتاف بالذنب.
ب) وما �إذا كان االعرتاف قد �صدر طوع ًا عن املتهم بعد ت�شاور
كاف مع حمامي الدفاع.
ج ) وما �إذا كان االعرتاف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة
يف- :
 - 1التهم املوجهة من املدعي العام التي يعرتف بها املتهم.
 - 2و�أية مواد مكملة للتهم يقدمها املدعي العام ويقبلها املتهم.
 - 3و�أية �أدلة �أخرى يقدمها املدعي العام �أو املتهم ،مثل �شهادة
ال�شهود.
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� - 2إذا اقتنعت الدائرة االبتدائية بثبوت امل�سائل امل�شار �إليها يف الفقرة
 ،1اعتربت االعرتاف بالذنب ،مع �أية �أدلة �إ�ضافية جرى تقدميها ،تقريراً
جلميع الوقائع الأ�سا�سية الالزمة لإثبات اجلرمية املتعلق بها االعرتاف
بالذنب ،وجاز لها �أن تدين املتهم بتلك اجلرمية.
� - 3إذا مل تقتنع الدائرة االبتدائية بثبوت امل�سائل امل�شار �إليها يف
الفقرة  ،1اعتربت االعرتاف بالذنب ك�أن مل يكن وكان عليها ،يف هذه
احلالة� ،أن ت�أمر مبوا�صلة املحاكمة وفق ًا لإجراءات املحاكمة العادية التي
ين�ص عليها هذا النظام الأ�سا�سي وجاز لها �أن حتيل الق�ضية �إىل دائرة
ابتدائية �أخرى.
� - 4إذا ر�أت الدائرة االبتدائية �أنه يلزم تقدمي عر�ض �أوفى لوقائع
الدعوى حتقيق ًا مل�صلحة العدالة وبخا�صة مل�صلحة املجني عليهم ،جاز
لها- :
�أ )� أن تطلب �إىل املدعي العام تقدمي �أدلة �إ�ضافية مبا يف ذلك
�شهادة ال�شهود.
ب) �أن ت�أمر مبوا�صلة املحاكمة وفق ًا لإجراءات املحاكمة العادية
املن�صو�ص عليها يف هذا النظام الأ�سا�سي ويف هذه احلالة يكون عليها
�أن تعترب االعرتاف بالذنب ك�أن مل يكن ويجوز لها �أن حتيل الق�ضية �إىل
دائرة ابتدائية �أخرى.
 - 5ال تكون املحكمة ملزمة ب�أية مناق�شات جتري بني املدعي العام
والدفاع ب�ش�أن تعديل التهم �أو االعرتاف بالذنب �أو العقوبة الواجب
توقيعها.
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املــادة ()66

قرينة الرباءة
 - 1الإن�سان برئ �إىل �أن تثبت �إدانته �أمام املحكمة وفق ًا للقانون
الواجب التطبيق.
 - 2يقع على املدعى العام عبء �إثبات �أن املتهم مذنب.
 - 3يجب على املحكمة �أن تقتنع ب�أن املتهم مذنب دون �شك معقول
قبل �إ�صدار حكمها ب�إدانته.
املــادة 67

حقوق املتهم
 - 1عند البت يف �أي تهمة ،يكون للمتهم احلق يف �أن يحاكم
حماكمة علنية ،مع مراعاة �أحكام هذا النظام الأ�سا�سي ،يف �أن تكون
املحاكمة من�صفة وجتري على نحو نزيه ،ويكون له احلق يف ال�ضمانات
الدنيا التالية على قدم امل�ساواة التامة :
�أ ) �أن يبلغ فوراً وتف�صي ً
ال بطبيعة التهمة املوجهة �إليه و�سببها
وم�ضمونها ،وذلك بلغة يفهمها متام ًا ويتكلمها.
ب)� أن يتاح له ما يكفي من الوقت والت�سهيالت لتح�ضري دفاعه،
وللت�شاور بحرية مع حمام من اختياره وذلك يف جو من ال�رسية.
ج) �أن يحاكم دون �أي ت�أخري ال موجب له.
د) مع مراعاة �أحكام الفقرة  ،2من املادة � ،63أن يكون حا�رضاً يف
�أثناء املحاكمة ،و�أن يدافع عن نف�سه بنف�سه �أو باال�ستعانة مب�ساعدة
قانونية من اختياره ،و�أن يبلغ �إذا مل يكن لديه امل�ساعدة القانونية ،بحقه
هذا ويف �أن توفر له املحكمة امل�ساعدة القانونية كلما اقت�ضت ذلك
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م�صلحة العدالة ،ودون �أن يدفع �أية �أتعاب لقاء هذه امل�ساعدة �إذا مل تكن
لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.
هـ) �أن ي�ستجوب �شهود الإثبات بنف�سه �أو بوا�سطة �آخرين و�أن ي�ؤمن
له ح�ضور وا�ستجواب �شهود النفي بنف�س ال�رشوط املتعلقة ب�شهود
الإثبات ،ويكون للمتهم �أي�ض ًا احلق يف �إبداء �أوجه الدفاع وتقدمي �أدلة
�أخرى مقبولة مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي.
و) �أن ي�ستعني جمان ًا مبرتجم �شفوي كفء ومبا يلزم من الرتجمات
التحريرية ال�ستيفاء مقت�ضيات الإن�صاف �إذا كان ثمة �إجراءات �أمام املحكمة
�أو م�ستندات معرو�ضة عليها بلغة غري اللغة التي يفهمها املتهم فهم ًا
تام ًا ويتكلمها.
ز) �أال يجرب على ال�شهادة �ضد نف�سه �أو على االعرتاف بالذنب و�أن
يلزم ال�صمت ،دون �أن يدخل هذا ال�صمت يف االعتبار لدى تقرير الذنب
�أو الرباءة.
ح) �أن يديل ببيان �شفوي �أو مكتوب ،دون �أن يحلف اليمني ،دفاع ًا
عن نف�سه.
ط) �أال يفر�ض على املتهم عبء الإثبات �أو واجب الدح�ض على �أي
نحو.
 - 2بالإ�ضافة �إىل �أية حاالت �أخرى خا�صة بالك�شف من�صو�ص
عليها يف هذا النظام الأ�سا�سي ،يك�شف املدعي العام للدفاع ،يف �أقرب
وقت ممكن ،الأدلة التي يف حوزته �أو حتت �سيطرته والتي يعتقد �أنها
تظهر �أو متيل �إىل �إظهار براءة املتهم �أو تخفف من ذنبه �أو التي قد ت�ؤثر
على م�صداقية �أدلة االدعاء وعند ال�شك يف تطبيق هذه الفقرة تف�صل
املحكمة يف الأمر.
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املــادة ()68

حماية املجني عليهم وال�شهود وا�شرتاكهم يف الإجراءات
 - 1تتخذ املحكمة تدابري منا�سبة حلماية �أمان املجني عليهم
وال�شهود و�سالمتهم البدنية والنف�سية وكرامتهم وخ�صو�صيتهم ،وتويل
املحكمة يف ذلك اعتباراً جلميع العوامل ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�سن ونوع
اجلن�س على النحو املعرف يف الفقرة  3من املادة  ،2وال�صحة ،وطبيعة
اجلرمية ،وال �سيما ،ولكن دون ح�رص ،عندما تنطوي اجلرمية على عنف
جن�سي �أو عنف بني اجلن�سني �أو عنف �ضد الأطفال ويتخذ املدعي العام
هذه التدابري ،وبخا�صة يف �أثناء التحقيق يف هذه اجلرائم واملقا�ضاة
عليها ،ويجب �أال مت�س هذه التدابري �أو تتعار�ض مع حقوق املتهم �أو مع
مقت�ضيات �إجراء حماكمة عادلة ونزيهة.
 - 2ا�ستثناء من مبد�أ علنية اجلل�سات املن�صو�ص عليه يف املادة ،67
لدوائر املحكمة �أن تقوم ،حماية للمجني عليهم وال�شهود �أو املتهم ب�إجراء
�أي جزء من املحاكمة يف جل�سات �رسية �أو بال�سماح بتقدمي الأدلة بو�سائل
�إلكرتونية �أو بو�سائل خا�صة �أخرى ،وتنفذ هذه التدابري ب�شكل خا�ص
يف حالة �ضحية العنف اجلن�سي �أو الطفل الذي يكون جمني ًا عليه �أو
�شاهداً ،مامل ت�أمر املحكمة بغري ذلك ،مع مراعاة كافة الظروف ،وال �سيما
�آراء املجني عليه �أو ال�شاهد.
 - 3ت�سمح املحكمة للمجني عليهم ،حيثما تت�أثر م�صاحلهم ال�شخ�صية،
بعر�ض �آرائهم و�شواغلهم والنظر فيها يف �أي مرحلة من الإجراءات تراها
املحكمة منا�سبة وعلى نحو ال مي�س �أو يتعار�ض مع حقوق املتهم
ومع مقت�ضيات �إجراء حماكمة عادلة ونزيهة ،ويجوز للممثلني القانونيني
للمجني عليهم عر�ض هذه الآراء وال�شواغل حيثما تري املحكمة ذلك
منا�سب ًا وفق ًا لل قواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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 - 4لوحدة املجني عليهم وال�شهود �أن تقدم امل�شورة �إىل املدعي العام
واملحكمة ب�ش�أن تدابري احلماية املنا�سبة والرتتيبات الأمنية وتقدمي الن�صح
وامل�ساعدة على النحو امل�شار �إليه يف الفقرة  6من املادة .43
 - 5يجوز للمدعي العام لأغرا�ض �أية �إجراءات ت�سبق ال�رشوع يف
املحاكمة� ،أن يكتم �أية �أدلة �أو معلومات ميكن الك�شف عنها مبوجب هذا
النظام الأ�سا�سي فيقدم بد ً
ال من ذلك موجزاً لها �إذا كان الك�شف عن
هذه الأدلة ي�ؤدى �إىل تعري�ض �سالمة �أي �شاهد �أو �أ�رسته خلطر ج�سيم،
ومتار�س هذه التدابري بطريقة ال مت�س حقوق املتهم �أو تتعار�ض معها �أو
مع مقت�ضيات �إجراء حماكمة عادلة ونزيهة.
 - 6للدولة �أن تتقدم بطلب التخاذ التدابري الالزمة فيما يتعلق
بحماية موظفيها �أو مندوبيها وحلماية املعلومات ال�رسية �أو احل�سا�سة.
املــادة 69

الأدلـــــة
 - 1قبل الإدالء بال�شهادة يتعهد كل �شاهد ،وفق ًا للقواعد الإجرائية
وقواعد الإثبات ،بالتزام ال�صدق يف تقدمي الأدلة �إىل املحكمة.
 - 2يديل ال�شاهد يف املحاكمة ب�شهادته �شخ�صي َا� ،إال بالقدر الذي
تتيحه التدابري املن�صو�ص عليها يف املادة � 68أو يف القواعد الإجرائية
وقواعد الإثبات ،ويجوز للمحكمة �أي�ض ُا �أن ت�سمح بالإدالء ب�إفادة �شفوية
�أو م�سجلة من ال�شاهد بوا�سطة تكنولوجيا العر�ض املرئي �أو ال�سمعي
ف�ض ً
ال عن تقـــدمي امل�ستندات �أو املحا�رض املكتوبة ،رهن ًا مبراعاة هذا
النظام الأ�سا�سي ووفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،ويجب �أال
مت�س هذه التدابري حقوق املتهم �أو تتعار�ض معها.
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 - 3يحوز للأطراف تقدمي �أدلة تت�صل بالدعوى ،وفق ًا للمادة ،64
وتكون للمحكمة �سلطة طلب تقدمي جميع الأدلة التي ترى �أنها �رضورية
لتقرير احلقيقة.
 - 4للمحكمة �أن تف�صل يف �صلة �أو مقبولية �أية دولة �آخذة يف
اعتبارها جملة �أمور ،ومنها القيمة الإثباتية للأدلة و�أي �إخالل قد يرتتب
على هذه الأدلة فيما يتعلق ب�إقامة حماكمة ع ادلة للمتهم �أو بالتقييم
املن�صف ل�شهادة ال�شهود ،وفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
 - 5حترتم املحكمة وتراعي االمتيازات املتعلقة بال�رسية وفق ًا ملا هو
من�صو�ص عليه يف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
 - 6ال تطلب املحكمة �إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن يجوز لها
�أن حتيط بها علم ًا من الناحية الق�ضائية.
 - 7ال تقبل الأدلة التي يتم احل�صول عليها نتيجة انتهاك لهذا
النظام الأ�سا�سي �أو حلقوق الإن�سان املعرتف بها دولي ًا �إذا-:
�أ) كان االنتهاك يثري �شك ًا يف موثوقية الأدلة.
ب) �أو �إذا كان قبول هذه الأدلة مي�س نزاهة الإجراءات ويكون من
�ش�أنه �أن يلحق بها �رضراً بالغ ًا.
 - 8عند تقرير مدى �صلة �أو مقبولية الأدلة التي جتمعها الدولة ،ال
يكون للمحكمة �أن تف�صل يف تطبيق القانون الوطني للدولة.
املــادة ()70

الأفعال اجلرمية املخلة ب�إقامة العدل
 - 1يكون للمحكمة اخت�صا�ص على الأفعال اجلرمية التالية املخلة
مبهمتها يف �إقامة العدل ،عندما ترتكب عمداً:
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�أ ) الإدالء ب�شهادة زور بعد التعهد بالتزام ال�صدق عم ً
ال بالفقرة
من املادة .69

1

ب) تقدمي �أدلة يعرف الطرف �أنها زائفة �أو مزورة.
ج) ممار�سة ت�أثري مف�سد على �شاهد� ،أو تعطيل مثول �شاهد �أو �إدالئه
ب�شهادته �أو الت�أثري عليهما� ،أو االنتقام من �شاهد لإدالئه ب�شهادته� ،أو
تدمري الأدلة �أو العبث بها �أو الت�أثري على جمعها.
د)� إعاقة �أحد م�سئويل املحكمة �أو ترهيبه �أو ممار�سة ت�أثري مف�سد
عليه بغر�ض �إجباره على عدم القيام بواجباته� ،أو القيام بها ب�صورة غري
�سليمة� ،أو لإقناعه ب�أن يفعل ذلك.
هـ) االنتقام من �أحد م�سئويل املحكمة ب�سبب الواجبات التي يقوم
بها ذلك امل�سئول �أو م�سئول �آخر.
و) قيام �أحد م�سئويل املحكمة بطلب �أو قبول ر�شوة فيما يت�صل
بواجباته الر�سمية.
 - 2تكون املبادئ والإجراءات املنظمة ملمار�سة املحكمة اخت�صا�صها
على الأفعال اجلرمية امل�شمولة بهذه املادة هي الإجراءات ال من�صو�ص
عليها يف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،وينظم القانون الداخلي
للدولة التي يطلب منها التعاون الدويل� ،رشوط توفري هذا التعاون
للمحكمة فيما يتعلق ب�إجراءاتها مبوجب هذه املادة.
 - 3يف حالة الإدانة ،يجوز للمحكمة �أن توقع عقوبة بال�سجن ملدة ال
تتجاوز خم�س �سنوات �أو بغرامة وفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،
�أو العقوبتني مع ًا.
� - 4أ ) تو�سع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها اجلنائية التي
تعاقب على الأفعال اجلرمية املخلة ب�سالمة عملية التحقيق �أو العملية
املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

91

الق�ضائية فيها لت�شمل الأفعال اجلرمية املخلة ب�إقامة العدل ،امل�شار �إليها
يف هذه املادة ،التي ترتكب يف �إقليمها �أو التي يرتكبها �أحد رعاياها.
ب) بنا ًء على طلب املحكمة ،متى ر�أت ذلك منا�سب ًا ،حتيل الدولة
الطرف احلالة �إىل �سلطاتها املخت�صة لأغرا�ض املقا�ضاة ،وتتناول تلك
ال�سلطات هذه احلاالت بعناية وتكر�س لها املوارد الكافية للتمكني من
معاجلتها ب�صورة فعالة.
املــادة ()71

املعاقبة على �سوء ال�سلوك �أمام املحكمة
 - 1للمحكمة �أن تعاقب الأ�شخا�ص املاثلني �أمامها الذين يرتكبون
�سلوك ًا �سيئ ًا ،مبا يف ذلك تعطيل �إجراءاتها �أو تعمد رف�ض االمتثال
لتوجيهاتها ،بتدابري �إدارية خالف ال�سجن مثل الإبعاد امل�ؤقت �أو الدائم
من غرفة املحكمة� ،أو الغرامة� ،أو ب�أية تدابري مماثلة �أخرى تن�ص عليها
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
 - 2تكون الإجراءات املن�صو�ص عليها يف القواعد الإجرائية وقواعد
الإثبات هي الإجراءات املنظمة للمعاقبة بالتدابري الواردة يف الفقرة .1
املــادة ()72

حماية املعلومات املت�صلة بالأمن الوطني
 - 1تنطبق هذه املادة يف �أي حالة ي�ؤدي فيها الك�شف عن معلومات
�أو وثائق تابعة لدولة ما �إىل امل�سا�س مب�صالح الأمن الوطني لتلك الدولية،
ح�سب ر�أيها ،ومن هذه احلاالت ما يندرج �ضمن نطاق الفقرتني  2و 3
من املادة  ،56والفقرة  3من املادة  ،61والفقرة  3من املادة  ،64والفقرة 2
من املادة  ،67والفقرة  6من املادة  ،68والفقرة  6من املادة  ،87واملادة ،93
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وكذلك احلاالت التي تن�ش�أ يف �أي مرحلة �أخرى من الإجراءات ويكون
الك�شف فيها عن تلك املعلومات حمل نظر.
 - 2تنطبق هذه املادة �أي�ض ًا يف �أي حالة يكون قد طلب فيها من
�شخ�ص تقدمي معلومات �أو �أدلة ،ولكن هذا ال�شخ�ص رف�ض �أن يفعل
ذلك �أو �أحال امل�س�ألة �إىل دولة ،على �أ�سا�س �أن الك�شف عنها من �ش�أنه �أن
مي�س م�صالح الأمن الوطني للدولة ،و�أكدت الدولة املعنية �أنها ترى �أن
الك�شف �سيكون من �ش�أنه امل�سا�س مب�صالح �أمنها الوطني.
 - 3لي�س يف هذه املادة ما يخل با�شرتاطات ال�رسية الواجبة التطبيق
مبوجب الفقرة ( 3هـ) و (و) من املادة � ،54أو بتطبيق املادة .73
� - 4إذا علمت دولة ما �أنه يجري� ،أو من املحتمل �أن يجري الك�شف
عن معلومات �أو وثائق تتعلق بها يف �أي مرحلة من مراحل الإجراءات،
و�إذا ر�أت �أن من �ش�أن هذا الك�شف امل�سا�س مب�صالح �أمنها الوطني ،كان
من حق تلك الدولة التدخل من �أجل ت�سوية امل�س�ألة وفق ًا لهذه املادة.
� - 5إذا ر�أت دولة ما �أن من �ش�أن الك�شف عن املعلومات امل�سا�س
مب�صالح �أمنها الوطني ،اتخذت تلك الدولة جميع اخلطوات املعقولة،
بالتعاون مع املدعي العام �أو حمامي الدفاع �أو الدائرة التمهيدية �أو الدائرة
االبتدائية ،ح�سب احلالة ،من �أجل ال�سعي �إىل حل امل�س�ألة بطرق تعاونية،
وميكن �أن ت�شمل هذه اخلطوات ما يلي- :
�أ ) تعديل الطلب �أو تو�ضيحه.
ب) قرار من املحكمة ب�ش�أن مدى �صلة املعلومات �أو الأدلة املطلوبة،
�أو قرار منها مبا �إذا كانت الأدلة ،رغم �صلتها ،ميكن �أو �أمكن فع ً
ال
احل�صول عليها من م�صدر �آخر غري الدولة املطلوب منها تقدميها.
ج) �إمكانية احل�صول على املعلومات �أو الأدلة من م�صدر �آخر �أو
يف �شكل �آخر� ،أو
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د ) االتفاق على ال�رشوط التي ميكن يف ظلها تقدمي امل�ساعدة ،مبا
يف ذلك� ،ضمن �أمور �أخرى تقدمي ملخ�صات �أو �صيغ منقحة� ،أو و�ضع
حدود ملدى ما ميكن الك�شف عنه� ،أو عقد جل�سات مغلقة و�/أو عن
جانب واحد� ،أو اللجوء �إىل تدابري �أخرى للحماية ي�سمح بها هذا النظام
الأ�سا�سي وت�سمح بها القواعد.
 - 6بعد اتخاذ جميع اخلطوات املعقولة حلل امل�س�ألة بطرق تعاونية،
و�إذا ما ر�أت الدولة �أنه ال توجد و�سائل �أو ظروف ميكن يف ظلها تقدمي
املعلومات �أو الوثائق �أو الك�شف عنها دون امل�سا�س مب�صالح �أمنها الوطني
تقوم الدولة ب�إبالغ املدعي العام �أو املحكمة بالأ�سباب املحددة التي بنت
عليها قرارها ،مامل يكن من �ش�أن الو�صف املحدد للأ�سباب �أن ي�ؤدي ،يف
حد ذاته بال�رضورة� ،إىل امل�سا�س مب�صالح الأمن الوطني للدولة.
� - 7إذا قررت املحكمة بعد ذلك �أن الأدلة ذات �صلة و�رضورية لإثبات
�أن املتهم مذنب �أو برئ جاز لها اال�ضطالع بالإجراءات التالية-:
�أ) حيثما يكون الك�شف عن املعلومات �أو الوثائق مطلوب ًا بنا ًء على
طلب للتعاون مبقت�ضى الباب � 9أو يف �إطار الظروف الوارد و�صفها يف
الفقرة  ،2وتكون الدولة قد ا�ستندت �إىل �أ�سباب الرف�ض امل�شار �إليها يف
الفقرة  4من املادة :93
 - 1يجوز للمحكمة قبل التو�صل �إىل �أي ا�ستنتاج �أ�شري �إليه يف
الفقرة الفرعية �( 7أ) �- 2أن تطلب �إجراء مزيد من امل�شاورات من �أجل النظر
يف دفوع الدولة ،وقد ي�شمل ذلك ،ح�سبما يكون منا�سب ًا ،عقد جل�سات
مغلقة �أو عن جانب واحد.
� - 2إذا ا�ستنتجت املحكمة �أن الدولة املوجه �إليها الطلب ،با�ستنادها،
يف ظروف احلالة� ،إىل �أ�سباب الرف�ض املبينة يف الفقرة  4من املادة ،93
ال تت�رصف وفق ًا اللتزاماتها مبوجـب النظام الأ�سا�سي ،جاز للمحكمة �أن
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حتيل الأمر وفق ًا للفقرة
بنت عليها ا�ستنتاجها.

7

من املادة  ،87مبينة بالتحديد الأ�سباب التي

 - 3يجوز للمحكمة �أن تخل�ص يف حماكمة املتهم �إىل ما قد
يكون منا�سب ًا يف هذه الظروف من ا�ستنتاج وجود �أو عدم وجود واقعة
ما� ،أو
ب) يف كافة الظروف الأخرى:
 - 1الأمر بالك�شف� ،أو
 - 2بقدر عدم �أمرها بالك�شف ،اخللو�ص يف حماكمة املتهم �إىل ما
قد يكون منا�سب ًا يف هذه الظروف من ا�ستنتاج وجود �أو عدم وجود
واقعة ما.
املــادة ()73

معلومات �أو وثائق الطرف الثالث
�إذا تلقت دولة طرف من املحكمة طلب ًا بتقدمي وثيقة �أو معلومات
مودعة لديها �أو يف حوزتها �أو حتت �سيطرتها ،وكان قد مت الك�شف عن
الوثيقة �أو املعلومات لهذه الدولة باعتبارها �أمراً �رسي ًا من جانب دولة
�أخرى �أو منظمة حكومية دولية �أو منظمة دولية ،كان عليها �أن تطلب
موافقة امل�صدر على الك�شف عن الوثيقة �أو املعلومات ،و�إذا كان امل�صدر
دولة طرف ًا ،ف�إما �أن توافق هذه الدولة امل�صدر على الك�شف عن املعلومات
�أو الوثيقة �أو تتعهد بحل م�س�ألة الك�شف مع املحكمة ،رهن ًا ب�أحكام
املادة ،72و�إذا كان امل�صدر لي�س دولة طرف ًا ورف�ض املوافقة على الك�شف،
كان على الدولة املوجه �إليها الطلب �إبالغ املحكمة ب�أنها ال ت�ستطيع
تقدمي الوثيقة �أو املعلومات لوجود التزام �سابق من جانبها �إزاء امل�صدر
باحلفاظ على ال�رسية.
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املــادة ()74

متطلبات �إ�صدار القرار
 - 1يح�رض جميع ق�ضاة الدائرة االبتدائية كل مرحلة من مراحل
املحاكمة وطوال مداوالتهم ،ولهيئة الرئا�سة �أن تعني ،على �أ�سا�س كل
حالة على حدة ،قا�ضي ًا مناوب ًا �أو �أكرث ،ح�سبما ت�سمح الظروف حل�ضور
كل مرحلة من مراحل املحاكمة لكي يحل حمل �أي ع�ضو من �أع�ضاء
الدائرة االبتدائية �إذا تعذر على هذا الع�ضو موا�صلة احل�ضور.
 - 2ي�ستند قرار الدائرة االبتدائية �إىل تقييمها للأدلة ولكامل
الإجراءات ،وال يتجاوز القرار الوقائع والظروف املبينة يف التهم �أو يف
�أية تعديالت للتهم ،وال ت�ستند املحكمة يف قرارها �إال على الأدلة التي
قدمت لها وجرت مناق�شتها �أمامها يف املحاكمة.
 - 3يحاول الق�ضاة التو�صل �إىل قرارهم بالإجماع ،ف�إن مل يتمكنوا،
ي�صدر القرار ب�أغلبية الق�ضاة.
 - 4تبقى مداوالت الدائرة االبتدائية �رسية.
ال ومعل ً
 - 5ي�صدر القرار كتابة ويت�ضمن بيان ًا كام ً
ال باحليثيات
التي تقررها الدائرة االبتدائية بنا ًء على الأدلة والنتائج ،وت�صدر الدائرة
االبتدائية قراراً واحداً ،وحيثما ال يكون هناك �إجماع يت�ضمن قرار الدائرة
االبتدائية �آراء الأغلبية و�آراء الأقلية ،ويكون النطق بالقرار �أو بخال�صة
القرار يف جل�سة علنية.
املــادة ()75

جرب �أ�رضار املجني عليهم
 - 1ت�ضع املحكمة مبادئ فيما يتعلق بجرب الأ�رضار التي تلحق
باملجني عليهم �أو فيما يخ�صهم ،مبا يف ذلك رد احلقوق والتعوي�ض
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ورد االعتبار ،وعلى هذا الأ�سا�س ،يجوز للمحكمة �أن حتدد يف حكمها،
عند الطلب �أو مببادرة منها يف الظروف اال�ستثنائية ،نطاق ومدى �أي
�رضر �أو خ�سارة �أو �أذى يلحق باملجني عليهم �أو فيما يخ�صهم ،و�أن تبني
املبادئ التي ت�رصفت على �أ�سا�سها.
 - 2للمحكمة �أن ت�صدر �أمراً مبا�رشاً �ضد �شخ�ص مدان حتدد فيه
�أ�شكا ً
ال مالئمة من �أ�شكال جرب �أ�رضار املجني عليهم� ،أو فيما يخ�صهم،
مبا يف ذلك رد احلقوق والتعوي�ض ورد االعتبار وللمحكمة �أن ت�أمر،
حيثما كان منا�سب ًا ،بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق ال�صندوق اال�ستئماين
املن�صو�ص عليه يف املادة .79
 - 3قبل �إ�صدار �أمر مبوجب هذه املادة ،يجوز للمحكمة �أن تدعو
�إىل تقدمي بيانات حالة من ال�شخ�ص املدان �أو من املجني عليهم �أو من
�سواهم من الأ�شخا�ص املعنيني �أو الدول املعنية �أو ممن ينوب عنهم
وت�ضع املحكمة هذه البيانات يف اعتبارها.
 - 4للمحكمة �أن تقرر ،لدى ممار�سة �سلطتها مبوجب هذه املادة
وبعد �إدانة �شخ�ص يف جرمية مبقت�ضى هذا النظام الأ�سا�سي ما �إذا كان
من الالزم لتنفيذ �أمر ت�صدره مبوجب هذه املادة طلب اتخاذ تدابري
مبوجب الفقرة  1من املادة .93
 - 5تنفذ الدولة الطرف القرار ال�صادر مبوجب هذه املادة كما لو
كانت �أحكام املادة  109تنطبق على هذه املادة.
 - 6لي�س يف هذه املادة ما يف�رس على �أنه ينطوي على م�سا�س
بحقوق املجني عليهم مبقت�ضى القانون الوطني �أو الدويل.
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املــادة ()76

�إ�صدار الأحكام
 - 1يف حالة الإدانة تنظر الدائرة االبتدائية يف توقيع احلكم
املنا�سب ،وت�ضع يف احل�سبان الأدلة والدفوع املقدمة يف �أثناء املحاكمة
وذات ال�صلة باحلكم.
 - 2با�ستثناء احلاالت التي تنطبق عليها املادة  65وقبل �إمتام
املحاكمة ،يجوز للدائرة االبتدائية مببادرة منها ،ويجب عليها بنا ًء على
طلب من املدعي العام �أو املتهم� ،أن تعقد جل�سة �أخرى للنظر يف �أية
�أدلة �أو دفوع �إ�ضافية ذات �صلة باحلكم ،وفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد
الإثبات.
 - 3حيثما تنطبق الفقرة  ،2يجرى اال�ستماع �إىل �أية مالحظات تقدم
يف �إطار املادة  75ويكون هذا اال�ستماع خالل اجلل�سة الأخرى امل�شار
�إليها يف الفقرة  2وكذلك عند ال�رضورة خالل �أية جل�سة �إ�ضافية.
 - 4ي�صدر احلكم علن ًا ويف ح�ضور املتهم ،ما �أمكن ذلك.
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الباب ال�سابع
العقــــوبات
املــادة ()77

العقوبات الواجبة التطبيق
 - 1رهن ًا ب�أحكام املادة  ،110يكون للمحكمة �أن توقع على ال�شخ�ص
املدان بارتكاب جرمية يف �إطار املادة  5من هذا النظام الأ�سا�سي �إحدى
العقوبات التالية- :
�أ) ال�سجن لعدد حمدد من ال�سنوات لفرتة �أق�صاها � 30سنة.
ب) ال�سجن امل�ؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة
للجرمية وبالظروف اخلا�صة لل�شخ�ص املدان.
 - 2بالإ�ضافة �إىل ال�سجن ،للمحكمة �أن ت�أمر مبا يلي-:
�أ ) فر�ض غرامة مبوجب املعايري املن�صو�ص عليها يف القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات.
ب) م�صادرة العائدات واملمتلكات والأ�صول املت�أتية ب�صورة مبا�رشة
�أو غري مبا�رشة من تلك اجلرمية ،دون امل�سا�س بحقوق الأطراف الثالثة
احل�سنة النية.
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املــادة ()78

تقرير العقوبة
 - 1تراعي املحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة اجلرمية
والظروف اخلا�صة لل�شخ�ص املدان ،وذلك وفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد
الإثبات.
 - 2تخ�صم املحكمة عند توقيع عقوبة ال�سجن �أي وقت� ،إن وجد،
يكون قد ق�ضي �سابق ًا يف االحتجاز وفق ًا لأمر �صادر من املحكمة،
وللمحكمة �أن تخ�صم يف �أي وقت �آخر ق�ضي يف االحتجاز فيما يت�صل
ب�سلوك يكمن وراء اجلرمية.
 - 3عندما يدان �شخ�ص ب�أكرث من جرمية واحدة ،ت�صدر املحكمة
حكم ًا يف كل جرمية ،وحكم ًا م�شرتك ًا يحدد مدة ال�سجن الإجمالية ،وال
تقل هذه املدة عن مدة �أق�صى كل حكم على حدة وال تتجاوز ال�سجن
لفرتة � 20سنة �أو عقوبة ال�سجن امل�ؤبد وفق ًا للفقرة ( 1ب) من املادة .77
املــادة ()79

ال�صندوق اال�ستئماين
 - 1ين�ش�أ �صندوق ا�ستئماين بقرار من جمعية الدول الأطراف
ل�صالح املجني عليهم يف اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة
ول�صالح �أ�رس املجني عليهم.
 - 2للمحكمة �أن ت�أمر بتحويل املال وغريه من املمتلكات املح�صلة
يف �صورة غرامات وكذلك املال واملمتلكات امل�صادرة� ،إىل ال�صندوق
اال�ستئماين.
 - 3يدار ال�صندوق اال�ستئماين وفق ًا ملعايري حتددها جمعية الدول
الأطراف.
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املــادة ()80

عدم امل�سا�س بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانني الوطنية
لي�س يف هذا الباب من النظام الأ�سا�سي ما مينع الدول من توقيع
العقوبات املن�صو�ص عليها يف قوانينها الوطنية �أو يحول دون تطبيق
قوانني الدول التي ال تن�ص على العقوبات املحددة يف هذا الباب.
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الباب الثامن
اال�ستئناف و�إعادة النظر
املــادة ()81

ا�ستئناف قرار التربئة �أو الإدانة �أو حكم العقوبة
 - 1يجوز ا�ستئناف قرار �صادر مبوجب املادة  ،74وفق ًا للقواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التايل:
�أ) للمدعي العام �أن يتقدم با�ستئناف ا�ستناداً �إىل �أي من الأ�سباب
التالية :
 - 1الغلط الإجرائي.
 - 2الغلط يف الوقائع.
 - 3الغلط يف القانون.
ب) لل�شخ�ص املدان �أو املدعي العام نيابة عن ذلك ال�شخ�ص� ،أن
يتقدم با�ستئناف ا�ستناداً �إىل �أي من الأ�سباب التالية- :
 - 1الغلط الإجرائي.
 - 2الغلط يف الوقائع.
 - 3الغلط يف القانون.
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� - 4أي �سبب �آخر مي�س نزاهة �أو موثوقية الإجراءات �أو القرار.
� - 2أ ) للمدعي العام �أو ال�شخ�ص املدان �أن ي�ست�أنف �أي حكم
بالعقوبة وفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،ب�سبب عدم التنا�سب
بني اجلرمية والعقوبة.
ب) �إذا ر�أت املحكمة �أثناء نظر ا�ستئناف حكم العقوبة �أن هناك من
الأ�سباب ما ي�سوغ نق�ض الإدانة ،كلي ًا �أو جزئي ًا جاز لها �أن تدعو املدعي
العام وال�شخ�ص املدان �إىل تقدمي الأ�سباب مبوجب الفقرة �( 1أ) �أو (ب)
من املادة  ،81وجاز لها �أن ت�صدر قرار ب�ش�أن الإدانة وفق ًا للمادة .83
ج) ي�رسي الإجراء نف�سه عندما ترى املحكمة �أثناء نظر ا�ستئناف
�ضد �إدانة فقط� ،أن هناك من الأ�سباب ما ي�سوغ تخفي�ض العقوبة
مبوجب الفقرة �( 2أ).
� - 3أ ) يظل ال�شخ�ص املدان حتت التحفظ �إىل حني البت يف
اال�ستئناف ،مامل ت�أمر الدائرة االبتدائية بغري ذلك.
ب) يفرج عن ال�شخ�ص املدان �إذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز
مدة احلكم بال�سجن ال�صادر �ضده غري �أنه �إذا تقدم املدعي العام
با�ستئناف من جانبه جاز �أن يخ�ضع الإفراج عن ذلك ال�شخ�ص لل�رشوط
الواردة يف الفقرة الفرعية (ج) �أدناه.
ج ) يفرج عن املتهم فوراً يف حالة تربئته ،رهن ًا مبا يلي- :
 - 1للدائرة االبتدائية بنا ًء على طلب من املدعي العام� ،أن تقرر
ا�ستمرار احتجاز ال�شخ�ص �إىل حني البت يف اال�ستئناف ،وذلك يف
الظروف اال�ستثنائية ومبراعاة جملة �أمور ،ومنها
وجود احتمال كبري لفرار ال�شخ�ص ومدى خطورة اجلرمية املن�سوب
�إليه ارتكابها ومدى احتمال جناح اال�ستئناف.
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« 2يجوز ،وفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،ا�ستئناف قرار
ت�صدره الدائرة االبتدائية مبوجب الفقرة الفرعية (ج) .»1
 - 4يعلق تنفيذ القرار �أو حكم العقوبة خالل الفرتة امل�سموح فيها
باال�ستئناف وطيلة �إجراءات اال�ستئناف ،رهن ًا ب�أحكام الفقرة �( 3أ)
و(ب).
املــادة ()82

ا�ستئناف القرارات الأخرى
 - 1لأي م ن الطرفني القيام ،وفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،
با�ستئناف �أي من القرارات التالية:
�أ ) قرار يتعلق باالخت�صا�ص �أو املقبولية.
ب) قرار مينح �أو يرف�ض الإفراج عن ال�شخ�ص حمل التحقيق �أو
املقا�ضاة.
ج ) قرار الدائرة التمهيدية الت�رصف مببادرة منها مبوجب الفقرة
من املادة .56

3

د ) �أي قرار ينطوي على م�س�ألة من �ش�أنها �أن ت�ؤثر ت�أثرياً كبرياً على
عدالة و�رسعة الإجراءات �أو على نتيجة املحاكمة وترى الدائرة االبتدائية
�أن اتخاذ دائرة اال�ستئناف قراراً فوري ًا ب�ش�أنه ميكن �أن ي�ؤدي �إىل حتقيق
تقدم كبري يف �سري الإجراءات.
 - 2يجوز للدولة املعنية �أو املدعي العام ،ب�إذن من الدائرة التمهيدية،
ا�ستئناف قرار �صادر عن الدائرة التمهيدية مبوجب الفقرة ( 3د) من
املادة  ،57وينظر يف هذا اال�ستئناف على �أ�سا�س م�ستعجل.
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 - 3ال يرتتب على اال�ستئناف يف حد ذاته �أثر �إيقايف ،ما مل ت�أمر
بذلك دائرة اال�ستئناف ،بنا ًء على طلب بالوقف ،وفق ًا للقواعد الإجرائية
وقواعد الإثبات.
 - 4يجوز للممثل القانوين للمجني عليهم �أو ال�شخ�ص املدان �أو
املالك احل�سن النية الذي ت�ضار ممتلكاته ب�أمر �صادر مبوجب املادة 73
�أن يقدم ا�ستئناف ًا للأمر بغر�ض احل�صول على تعوي�ضات ،على النحو
املن�صو�ص عليه يف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
املــادة ()83

�إجراءات اال�ستئناف
 - 1لأغرا�ض الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة  81ويف هذه
املادة ،تكون لدائرة اال�ستئناف جميع �سلطات الدائرة االبتدائية.
� - 2إذا تبني لدائرة اال�ستئناف �أن الإجراءات امل�ست�أنفة كانت جمحفة
على نحو مي�س موثوقية القرار �أو حكم العقوبة �أو �أن القرار �أو احلكم
امل�ست�أنف كان من الناحية اجلوهرية م�شوب ًا بغلط يف الوقائع �أو يف
القانون �أو بغلط �إجرائي جاز لها-:
�أ ) �أن تلغي �أو تعدل القرار �أو احلكم� ،أو
ب) �أن ت�أمر ب�إجراء حماكمة جديدة �أمام دائرة ابتدائية خمتلفة.
ولهذه الأغرا�ض يجوز لدائرة اال�ستئناف �أن تعيد م�س�ألة تتعلق
بالوقائع �إىل الدائرة االبتدائية الأ�صلية لكي تف�صل يف امل�س�ألة وتبلغ
دائرة اال�ستئناف بالنتيجة ،ويجوز لها �أن تطلب هي نف�سها �أدلة للف�صل
يف امل�س�ألة ،و�إذا كان ا�ستئناف القرار �أو حكم العقوبة قد قدم من ال�شخ�ص
املدان �أو من املدعي العام بالنيابة عنه ،فال ميكن تعديله على نحو ي�رض
مب�صلحته.
106

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

� - 3إذا تبني لدائرة اال�ستئناف �أثناء نظر ا�ستئناف حكم عقوبة �أن
العقوبة املحكوم بها غري متنا�سبة مع اجلرمية ،جاز لها �أن تعدل هذا
احلكم وفق ًا للباب .7
 - 4ي�صدر حكم دائرة اال�ستئناف ب�أغلبية �آراء الق�ضاة ويكون النطق
به يف جل�سة علنية ،ويجب �أن يبني احلكم الأ�سباب التي ي�ستند �إليها،
وعندما ال يوجد �إجماع ،يجب �أن يت�ضمن حكم دائرة اال�ستئناف �آراء
الأغلبية والأقلية ،ولكن يجوز لأي قا�ض �أن ي�صدر ر�أي ًا منف�ص ً
ال �أو
خمالف ًا ب�ش�أن امل�سائل القانونية.
 - 5يجوز لدائرة اال�ستئناف �أن ت�صدر حكمها يف غياب ال�شخ�ص
املرب�أ �أو املدان.
املــادة ()84

�إعادة النظر يف الإدانة �أو العقوبة
 - 1يجوز لل�شخ�ص املدان ويجوز ،بعد وفاته ،للزوج �أو الأوالد �أو
الوالدين� ،أو �أي �شخ�ص من الأحياء يكون وقت وفاة املتهم قد تلقى بذلك
تعليمات خطية �رصيحة منه� ،أو للمدعي العام نيابة عن ال�شخ�ص� ،أن
يقدم طلب ًا �إىل دائرة اال�ستئناف لإعادة النظر يف احلكم النهائي بالإدانة
�أو بالعقوبة ا�ستناداً �إىل الأ�سباب التالية-:
�أ )� أنه قد اكت�شفت �أدلة جديدة.
 - 1مل تكن متاحة وقت املحاكمة ،و�أن عدم �إتاحة هذه الأدلة ال
يعزى كلي ًا �أو جزئي ًا �إىل الطرف املقدم للطلب� ،أو
 - 2تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث �أنها لو كانت قد �أثبتت
عند املحاكمة لكان من املرجح �أن ت�سفر عن حكم خمتلف.
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ب)� أنه قد تبني حديث ًا �أن �أدلة حا�سمة ،و�ضعت يف االعتبار وقت
املحاكمة واعتمدت عليها الإدانة ،كانت م زيفة �أو ملفقة �أو مزورة.
ج) �أنه قد تبني �أن واحد �أو �أكرث من الق�ضاة الذين ا�شرتكوا يف
تقرير الإدانة �أو يف اعتماد التهم ،قد ارتكبوا ،يف تلك الدعوى� ،سلوك ًا
�سيئ ًا ج�سيم ًا �أو �أخلوا بواجباتهم � ً
إخالل ج�سيم ًا على نحو يت�سم بدرجة
من اخلطورة تكفي لتربير عزل ذلك القا�ضي �أو �أولئك الق�ضاة مبوجب
املادة .46
 - 2ترف�ض دائرة اال�ستئناف الطلب �إذا ر�أت �أنه بغري �أ�سا�س ،و�إذا
قررت �أن الطلب جدير باالعتبار ،جاز لها ،ح�سبما يكون منا�سب ًا -:
�أ )� أن تدعو الدائرة االبتدائية الأ�صلية �إىل االنعقاد من جديد� ،أو
ب)� أن ت�شكل دائرة ابتدائية جديدة� ،أو
ج)� أن تبقي على اخت�صا�صها ب�ش�أن امل�س�ألة.
بهدف التو�صل بعد �سماع الأطراف على النحو املن�صو�ص عليه يف
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات� ،إىل قرار ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي �إعادة
النظر يف احلكم.
املــادة ()85

تعوي�ض ال�شخ�ص املقبو�ض عليه �أو املدان
 - 1يكون لأي �شخ�ص وقع �ضحية للقب�ض عليه �أو االحتجاز
ب�شكل غري م�رشوع حق واجب النفاذ يف احل�صول على تعوي�ض.
 - 2عندما يدان �شخ�ص ،بقرار نهائي ،بارتكاب جرم جنائي ،وعندما
تكون �إدانته قد نق�ضت فيما بعد على �أ�سا�س �أنه تبني ب�صورة قاطعة
من واقعة جديدة �أو مكت�شفة حديث ًا حدوث ق�صور ق�ضائي ،يح�صل
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ال�شخ�ص الذي وقعت عليه العقوبة نتيجة الإدانة ،على تعوي�ض وفق ًا
للقانون ،مامل يثبت �أن عدم الك�شف عن الواقعة املجهولة يف الوقت
املنا�سب يعزى كلي ًا �أو جزئي ًا �إليه هو نف�سه.
 - 3يف الظروف اال�ستثنائية ،التي تكت�شف فيها املحكمة حقائق
قطعية تبني حدوث ق�صور ق�ضائي ج�سيم ووا�ضح ،يجوز للمحكمة،
بح�سب تقديرها� ،أن تقرر تعوي�ض ًا يتفق واملعايري املن�صو�ص عليها
يف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،وذلك لل�شخ�ص الذي يفرج
عنه من االحتجاز بعد �صدور قرار نهائي بالرباءة �أو �إنهاء الإجراءات
لل�سبب املذكور.
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الباب التا�سع
التعاون الدويل وامل�ساعدة الق�ضائية
املــادة ()86

االلتزام العام بالتعاون
تتعاون الدول الأطراف ،وفق ًا لأحكام هذا النظام الأ�سا�سي ،تعاون ًا
تام ًا مع املحكمة فيما جتريه ،يف �إطار اخت�صا�ص املحكمة ،من حتقيقات
يف اجلرائم واملقا�ضاة عليها.
املــادة ()87

طلبات التعاون� :أحكام عامة
� - 1أ ) تكون للمحكمة �سلطة تقدمي طلبات تعاون �إىل الدول
الأطراف ،وحتال الطلبات عن طريق القناة الدبلوما�سية �أو �أية قناة �أخرى
منا�سبة حتددها كل دولة طرف ،عند الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة
�أو االن�ضمام.
ويكون على كل دولة طرف �أن جترى �أية تغيريات الحقة يف حتديد
القنوات وفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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ب) يجوز ،ح�سبما يكون منا�سب ًا ودون الإخالل ب�أحكام الفقرة
الفرعية (�أ)� ،إحالة الطلبات �أي�ض ًا عن طريق املنظمة الدولية لل�رشطة
اجلنائية �أو �أي منظمة �إقليمية منا�سبة.
 - 2تقدم طلبات التعاون و�أية م�ستندات م�ؤيدة للطلب �إما ب�إحدى
اللغات الر�سمية للدولة املوجه �إليها الطلب �أو م�صحوبة برتجمة �إىل �إحدى
هذه اللغات و�إما ب�إحدى لغتي العمل باملحك مة ،وفق ًا ملا تختاره تلك
الدولة عند الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام.
وجترى التغريات الالحقة لهذا االختيار وفق ًا للقواعد الإجرائية
وقواعد الإثبات.
 - 3حتافظ الدولة املوجه �إليها الطلب على �رسية �أي طلب للتعاون
و�رسية �أي م�ستندات م�ؤيدة
للطلب �إال بقدر ما يكون ك�شفها �رضوري ًا لتنفيذ الطلب.
 - 4فيما يت�صل ب�أي طلب للم�ساعدة يقدم مبوجب الباب  ،9يجوز
للمحكمة �أن تتخذ التدابري الالزمة ،مبا يف ذلك التدابري املت�صلة بحماية
املعلومات ،لكفالة �أمان املجني عليهم وال�شهود املحتملني و�أ�رسهم
و�سالمتهم البدنية والنف�سية ،وللمحكمة �أن تطلب �أن يكون تقدمي
وتداول �أية معلومات تتاح مبقت�ضى الباب  9على نحو يحمي �أمان املجني
عليهم وال�شهود املحتملني و�أ�رسهم و�سالمتهم البدنية والنف�سية.
 - 5للمحكمة �أن تدعو �أي دولة غري طرف يف هذا النظام الأ�سا�سي
�إىل تقدمي امل�ساعدة املن�صو�ص عليها يف هذا الباب على �أ�سا�س ترتيب
خا�ص �أو اتفاق مع هذه الدولة �أو على �أي �أ�سا�س منا�سب �آخر.
يف حالة امتناع دولة غري طرف يف هذا النظام الأ�سا�سي ،عقدت
ترتيب ًا خا�ص ًا �أو اتفاق ًا مع املحكمة ،عن التعاون بخ�صو�ص الطلبات
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املقدمة مبقت�ضى ترتيب �أو اتفاق من هذا القبيل ،يجوز للمحكمة �أن
تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف �أو جمل�س الأمن �إذا كان جمل�س
الأمن قد �أحال امل�س�ألة �إىل املحكمة.
 - 6للمحكمة �أن تطلب �إىل �أي منظمة حكومية دولية تقدمي
معلومات �أو م�ستندات ،وللمحكمة �أي�ض ًا �أن تطلب �أ�شكا ً
ال �أخرى
من �أ�شكال التعاون وامل�ساعدة يتفق عليها مع املنظمة وتتوافق مع
اخت�صا�صها �أو واليتها.
 - 7يف حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من املحكمة
مبا يتنافى و�أحكام هذا النظام الأ�سا�سي ويحول دون ممار�سة املحكمة
وظائفها و�سلطاتها مبوجب هذا النظام يجوز للمحكمة �أن تتخذ قرار
بهذا املعنى و�أن حتيل امل�س�ألة �إىل جمعية الدول الأطراف �أو �إىل جمل�س
الأمن �إذا كان جمل�س الأمن قد �أحال امل�س�ألة �إىل املحكمة.
املــادة ()88

�إتاحة الإجراءات مبوجب القوانني الوطنية
تكفل الدول الأطراف �إتاحة الإجراءات الالزمة مبوجب قوانينها
الوطنية لتحقيق جميع �أ�شكال القانون املن�صو�ص عليها يف هذا الباب.
املــادة ()89

تقدمي الأ�شخا�ص �إىل املحكمة
 - 1يجوز للمحكمة �أن تقدم طلب ًا م�شفوع ًا باملواد امل�ؤيدة للطلب
املبينة يف املادة  ،91للقب�ض على �شخ�ص وتقدميه �إىل �أي دولة قد
يكون ذلك ال�شخ�ص موجوداً يف �إقليمها ،وعليها �أن تطلب تعاون تلك
الدولة يف القب�ض على ذلك ال�شخ�ص وتقدميه ،وعلى الدول الأطراف �أن
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متتثل لطلبات �إلقاء القب�ض والتقدمي وفق ًا لأحكام هذا الباب وللإجراءات
املن�صو�ص عليها يف قوانينها الوطنية.
� - 2إذا رفع ال�شخ�ص املطلوب تقدميه طعن ًا �أمام حمكمة وطنية
على �أ�سا�س مبد�أ عدم جواز املحكمة عن ذات اجلرم مرتني على النحو
املن�صو�ص عليه يف املادة  ،20تت�شاور الدولة املوجه �إليها الطلب على
الفور مع املحكمة لتقرر ما �إذا كان هناك قرار ذو �صلة باملقبولية ،و�إذا
قبلت الدعوى تقوم الدولة املوجه �إليها الطلب بتنفيذ الطلب ،و�إذا كان
قرار املقبولية معلق ًا ،يجوز للدولة املوجه �إليها الطلب ت�أجيل تنفيذ طلب
تقدمي ال�شخ�ص �إىل �أن تتخذ املحكمة قرار ب�ش�أن املقبولية.
� - 3أ) ت�أذن الدولة الطرف وفق ًا لقانون الإجراءات الوطني لديها ب�أن
ينقل عرب �إقليمها �أي �شخ�ص يراد تقدميه من دولة �أخرى �إىل املحكمة،
با�ستثناء احلاالت التي ي�ؤدى فيها عبور ال�شخ�ص تلك الدولة �إىل �إعاقة
�أو ت�أخري تقدميه.
ب) تقدم املحكمة طلب العبور وفق ًا للمادة  ،87ويت�ضمن طلب
العبور ما يلي - :
 - 1بيان ب�أو�صاف ال�شخ�ص املراد نقله.
 - 2بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوين.
� - 3أمر القب�ض والتقدمي.
ج ) يبقى ال�شخ�ص املنقول حتت التحفظ خالل فرتة العبور.
د) ال يلزم احل�صول على �إذن يف حالة نقل ال�شخ �ص جواً ومل يكن
من املقرر الهبوط يف �إقليم دولة العبور.
هـ) �إذا حدث هبوط غري مقرر �أ�ص ً
ال يف �إقليم دولة العبور ،جاز لتلك
الدولة �أن تطلب من املحكمة تقدمي طلب عبور وفق ًا ملا تن�ص عليه الفقرة
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الفرعية (ب) ،وتقوم دولة العبور باحتـــجاز ال�شخ�ص اجلاري نقله �إىل
حني تلقي طلب العبور وتنفيذ العبور� ،رشيطة �أال يجري لأغرا�ض هذه
الفقرة الفرعية متديد فرتة االحتجاز لأكرث من � 96ساعة من وقت الهبوط
غري املقرر ما مل يرد الطلب يف غ�ضون تلك الفرتة.
� - 4إذا كان ثمة �إجراءات جارية يف الدولة املوجه �إليها الطلب �ضد
ال�شخ�ص املطلوب �أو كان هذا ال�شخ�ص ينفذ حكم ًا يف تلك الدولة عن
جرمية غري اجلرمية التي تطلب املحكمة تقدميه ب�سببها ،كان على الدولة
املوجه �إليها الطلب �أن تت�شاور مع املحكمة بعد اتخاذ قرارها باملوافقة
على الطلب.
املــادة ()90
تعدد الطلبات
 - 1يف حالة تلقي دولة طرف طلب ًا من املحكمة بتقدمي �شخ�ص
مبوجب املادة  89وتلقيها �أي�ض ًا طلب ًا من �أية دولة �أخرى بت�سليم ال�شخ�ص
نف�سه ب�سبب ال�سلوك ذاته الذي ي�شكل �أ�سا�س اجلرمية التي تطلب
املحكمة من �أجلها تقدمي ال�شخ�ص املعني ،يكون على الدولة الطرف �أن
تخطر املحكمة والدولة الطالبة بهذه الواقعة.
� - 2إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرف ًا ،كان على الدولة املوجه �إليها
الطلب �أن تعطي الأولوية للطلب املقدم من املحكمة ،وذلك-:
�أ) �إذا كانت املحكمة قد قررت ،عم ً
ال باملادتني  19 ،18مقبولية
الدعوى التي يطلب ب�ش�أنها تقدمي ال�شخ�ص ،وروعيت يف ذلك القرار
�أعمال التحقيق �أو املقا�ضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق
بطلب الت�سليم املقدم منها� ،أو
ب) �إذا كانت املحكمة قد اتخذت القرار املبني يف الفقرة الفرعية
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(�أ) ا�ستناداً �إىل الإخطار املقدم من الدولة املوجه �إليها الطلب مبوجب
الفقرة .1
 - 3يف حالة عدم �صدور قرار على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة
�( 2أ) ،وريثما ي�صدر قرار امل حكمة املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( 2ب)،
يجوز للدولة املوجه �إليها الطلب ،بح�سب تقديرها� ،أن تتناول طلب
الت�سليم املقدم من الدولة الطالبة ،على �أال ت�سلم ال�شخ�ص قبل اتخاذ
املحكمة قرار بعدم املقبولية ،وي�صدر قرار املحكمة يف هذا ال�ش�أن على
�أ�سا�س م�ستعجل.
� - 4إذا كانت الدولة الطالبة دولة غري طرف يف هذا النظام الأ�سا�سي،
كان على الدولة املوجه �إليها الطلب �أن تعطي الأولوية لطلب التقدمي
املوجه من املحكمة �إذا كانت املحكمة قد قررت مقبولية الدعوى ومل تكن
هذه الدولة مقيدة بالتزام دويل بت�سليم ال�شخ�ص �إىل الدولة الطالبة.
 - 5يف حالة عدم �صدور قرار من املحكمة مبوجب الفقرة  4ب�ش�أن
مقبولية الدعوى ،يجوز للدولة املوجه �إليها الطلب بح�سب تقديرها� ،أن
تتناول طلب الت�سليم املوجه �إليها من الدولة الطالبة.
 - 6يف احلاالت التي تنطبق فيها الفقرة  4با�ستثناء �أن يكون على
الدولة املوجه �إليها الطلب التزام دويل قائم بت�سليم ال�شخ�ص �إىل الدولة
الطالبة غري الطرف يف هذا النظام الأ�سا�سي ،يكون على الدولة املوجه
�إليها الطلب �أن تقرر ما �إذا كانت �ستقدم ال�شخ�ص �إىل املحكمة �أم
�ست�سلمه �إىل الدولة الطالبة،
وعلى الدولة املوجه �إليها الطلب �أن ت�ضع يف االعتبار ،عند اتخاذ
قرارها ،جميع املعلومات ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك دون ح�رص- :
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�أ ) تاريخ كل طلب.
ب) م�صالح الدولة الطالبة ،مبا يف ذلك ،عند االقت�ضاء ،ما �إذا
كانت اجلرمية قد ارتكبت يف �إقليمها ،وجن�سية املجني عليهم وجن�سية
ال�شخ�ص املطلوب.
ج ) �إمكانية �إجراء التقدمي الحق ًا بني املحكمة والدولة الطالبة.
 - 7يف حالة تلقي دولة طرف طلب ًا من املحكمة بتقدمي �شخ�ص،
وتلقيها كذلك طلب ًا من �أي دولة بت�سليم ال�شخ�ص نف�سه ب�سبب �سلوك
غري ال�سلوك الذي ي�شكل اجلرمية التي من �أجلها تطلب املحكمة تقدمي
ال�شخ�ص:
�أ ) يكون على الدولة املوجه �إليها الطلب �أن تعطي الأولوية للطلب
املقدم من املحكمة �إذا مل تكن مقيدة بالتزام دويل قائم بت�سليم ال�شخ�ص
�إىل الدولة الطالبة.
ب) يكون على الدولة املوجه �إليها الطلب �أن تقرر� ،إذا كان عليها
التزام دويل قائم بت�سليم ال�شخ�ص �إىل الدولة الطالبة ،ما �إذا كانت �ستقدم
ال�شخ�ص �إىل املحكمة �أم �ست�سلمه �إىل الدو لة الطالبة ،وعلى الدولة املوجه
�إليها الطلب �أن تراعي عند اتخاذ قرارها ،جميع العوامل ذات ال�صلة ،مبا
يف ذلك ،دون ح�رص العوامل املن�صو�ص عليها يف الفقرة  ،6على �أن تويل
اعتباراً خا�ص ًا �إىل الطبيعة واخلطورة الن�سبيتني لل�سلوك املعني.
 - 8حيثما ترى املحكمة ،عم ً
ال ب�إخطار مبوجب هذه املادة ،عدم مقبولية
الدعوى ،ويتقرر فيما بعد رف�ض ت�سليم ال�شخ�ص �إىل الدولة الطالبة ،يكون
على الدولة املوجه �إليها الطلب �أن تخطر املحكمة بهذا القرار.
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املــادة ()91

م�ضمون طلب القب�ض والتقدمي
 - 1يقدم طلب �إلقاء القب�ض والتقدمي كتابة ،ويجوز يف احلاالت
العاجلة تقدمي الطلب ب�أية وا�سطة من �ش�أنها �أن تو�صل وثيقة مكتوبة،
�رشيطة ت�أكيد الطلب عن طريق القناة املن�صو�ص عليها يف الفقرة �( 1أ)
من املادة .87
 - 2يف حالة �أي طلب ب�إلقاء القب�ض على �شخ�ص ،وتقدميه ،يكون
قد �صدر �أمر بالقب�ض عليه من الدائرة التمهيدية مبقت�ضى املادة ،58
يجب �أن يت�ضمن الطلب �أو �أن ي�ؤيد مبا يلي -:
�أ ) معلومات ت�صف ال�شخ�ص املطلوب ،وتكون كافية لتحديد هويته،
ومعلومات عن املكان الذي يحتمل وجود ال�شخ�ص فيه.
ب) ن�سخة من �أمر القب�ض.
ج) امل�ستندات �أو البيانات �أو املعلومات الالزمة للوفاء مبتطلبات
عملية التقدمي يف الدولة املوجه �إليها الطلب ،فيما عدا �أنه ال يجوز �أن
تكون تلك املتطلبات �أثقل وط�أة من املتطلبات الواجبة التطبيق على
طلبات الت�سليم التي تقدم عم ً
ال باملعاهدات �أو الرتتيبات املعقودة بني
الدولة املوجه �إليـها الطلب ودول �أخرى ،وينبغي ،ما �أمكن� ،أن تكون �أقل
وط�أة مع مراعاة الطبيعة املتميزة للمحكمة.
 - 3يف حالة �أي طلب بالقب�ض على �شخ�ص وبتقدميه ،ويكون
هذا ال�شخ�ص قد ق�ضي ب�إدانته ،يجب �أن يت�ضمن الطلب �أو �أن ي�ؤيد
مبا يلي -:
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�أ ) ن�سخة من �أمر بالقب�ض على ذلك ال�شخ�ص.
ت) ن�سخة من حكم الإدانة.
ج) معلومات تثبت �أن ال�شخ�ص املطلوب هو نف�س ال�شخ�ص امل�شار
�إليه يف حكم الإدانة.
د ) يف حالة �صدور حكم بالعقو بة على ال�شخ�ص املطلوب ،ن�سخة
من احلكم ال�صادر بالعقوبة وكذلك يف حالة �صدور حكم بال�سجن ،بيان
يو�ضح املدة التي انق�ضت فع ً
ال واملدة الباقية.
 - 3تت�شاور الدولة الطرف مع املحكمة ،بنا ًء على طلب املحكمة� ،سواء
ب�صورة عامة �أو بخ�صو�ص م�س�ألة حمددة ،فيما يتعلق ب�أية متطلبات
يق�ضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق يف �إطار الفقرة ( 2ج)
ويكون على الدولة الطرف �أن تو�ضح للمحكمة ،خالل هذه امل�شاورات
املتطلبات املحددة يف قانونها الوطني.
املــادة ()92

القب�ض االحتياطي
 - 1يجوز للمحكمة يف احلاالت العاجلة �أن تطلب �إلقاء القب�ض
احتياطي ًا على ال�شخ�ص املطلوب ،ريثما يتم �إبالغ طلب التقدمي
وامل�ستندات امل�ؤيدة للطلب على النحو املحدد يف املادة .91
 - 2يحال طلب القب�ض االحتياطي ب�أية وا�سطة قادرة على تو�صيل
وثيقة مكتوبة ،ويت�ضمن ما يلي -:
�أ ) معلومات ت�صف ال�شخ�ص املطلوب وتكون كافية لتحديد هويته،
ومعلومات ب�ش�أن املكان الذي يحتمل وجود ال�شخ�ص فيه.
ب) بيان موجز باجلرائم التي يطلب من �أجلها القب�ض على ال�شخ�ص
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وبالوقائع املدعي �أنها ت�شكل تلك اجلرائم ،مبا يف ذلك زمان اجلرمية
ومكانها� ،إن �أمكن.
ج) بيان بوجود �أمر قب�ض �أو حكم �إدانة �ضد ال�شخ�ص املطلوب.
د ) بيان ب�أن طلب تقدمي ال�شخ�ص املطلوب �سوف ي�صل يف وقت
الحق.
 - 3يجوز الإفراج عن ال�شخ�ص املقبو�ض عليه احتياطي ًا �إذا كانت
الدولة املوجه �إليها الطلب مل تتلق طلب التقدمي وامل�ستندات امل�ؤيدة
للطلب على النحو املحدد يف املادة  91يف غ�ضون املهلة الزمنية املحددة
يف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،غري �أنه يجوز لل�شخ�ص �أن يوافق
على تقدميه قبل انق�ضاء هذه املدة �إذا كان قانون الدولة املوجه �إليها
الطلب ي�سمح بذلك ،ويف هذه احلالة ،ت�رشع الدولة املوجه �إليها الطلب
يف تقدمي ال�شخ�ص �إىل املحكمة يف �أقرب وقت ممكن.
 - 4ال يحول الإفراج عن ال�شخ�ص املطلوب ،عم ً
ال بالفقرة  ،3دون
القب�ض عليه يف وقت تال وتقدميه �إذا ورد يف تاريخ الحق طلب
التقدمي وامل�ستندات امل�ؤيدة للطلب.
املــادة ()93

�أ�شكال �أخرى للتعاون
 - 1متتثل الدول الأطراف ،وفق ًا لأحكام هذا الباب ومبوجب �إجراءات
قوانينها الوطنية ،للطلبات املوجهة من املحكمة لتقدمي امل�ساعدة التالية
فيما يت�صل بالتحقيق �أو املقا�ضاة :
�أ) حتديد هوية ومكان وجود الأ�شخا�ص �أو موقع الأ�شياء.
ب) جمع الأدلة ،مبا فيها ال�شهادة بعد ت�أدية اليمني ،وتقدمي الأدلة
مبا فيها �آراء وتقارير اخلرباء الالزمة للمحكمة.
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ج) ا�ستجواب ال�شخ�ص حمل التحقيق �أو املقا�ضاة.
د) �إبالغ امل�ستندات ،مبا يف ذلك امل�ستندات الق�ضائية.
هـ) تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية ك�شهود �أو كخرباء �أمام
املحكمة.
و) النقل امل�ؤقت للأ�شخا�ص على النحو املن�صو�ص عليه يف
الفقرة .3
ز ) فح�ص الأماكن �أو املواقع مبا يف ذلك �إخراج اجلثث وفح�ص
مواقع القبور.
ح) تنفيذ �أوامر التفتي�ش واحلجز.
ط) توفري ال�سجالت وامل�ستندات ،مبا يف ذلك ال�سجالت وامل�ستندات
الر�سمية.
ي) حماية املجني عليهم وال�شهود واملحافظة على الأدلة.
ك) حتديد وتعقب وجتميد �أو حجز العائدات واملمتلكات والأدوات
املتعلقة باجلرائم بغر�ض م�صادرتها يف النهاية ،دون امل�سا�س بحقوق
الأطراف الثالثة احل�سنة النية.
ل) �أي نوع �آخر من امل�ساعدة ال يحظره قانون الدولة املوجه �إليها
الطلب ،بغر�ض تي�سري �أعمال التحقيق واملقا�ضاة املتعلقة باجلرائم التي
تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة.
 - 2تكون للمحكمة �سلطة تقدمي �ضمانات لل�شاهد �أو اخلبري الذي
ميثل �أمام املحكمة ب�أنه لن يخ�ضع للمقا�ضاة �أو لالحتجاز �أو لأي قيد
علي حريته ال�شخ�صية من جانب املحكمة فيما يتعلق ب�أي فعل �أو امتناع
�سابق ملغادرته الدولة املوجه �إليها الطلب.
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 - 3حيثما يكون تنفيذ �أي تدبري خا�ص بامل�ساعدة ،من�صو�ص عليه
يف طلب مقدم مبوجب الفقرة  ،1حمظوراً يف الدولة املوجه �إليها الطلب
ا�ستناداً �إىل مبد�أ قانوين �أ�سا�سي قائم ينطبق ب�صورة عامة ،تت�شاور
الدولة املوجه �إليها الطلب على الفور مع املحكمة للعمل على حل هذه
امل�س�ألة ،وينبغي �إيالء االعتبار يف هذه امل�شاورات �إىل ما �إذا كان ميكن
تقدمي امل�ساعدة بطريقة �أخرى �أو رهن ًا ب�رشوط ،و�إذا تعذر حل امل�س�ألة
بعد امل�شاورات ،كان على املحكمة �أن تعدل الطلب ح�سب االقت�ضاء.
 - 4ال يجوز للدولة الطرف �أن ترف�ض طلب م�ساعدة ،كلي ًا �أو جزئي ًا
�إال �إذا كان الطلب يتعلق بتقدمي �أية وثائق �أو ك�شف �أية �أدلة تت�صل
ب�أمنها الوطني وذلك وفق ًا للمادة .72
 - 5على الدولة املوجه �إليها طلب امل�ساعدة مبوجب الفقرة ( 1ل) �أن
تنظر قبل رف�ض الطلب ،فيما �إذا كان من املمكن تقدمي امل�ساعدة وفق
�رشوط حمددة �أو تقدميها يف تاريخ الحق �أو ب�أ�سلوب بديل،
على �أن تلتزم املحكمة �أو يلتزم املدعى العام بهذه ال�رشوط �إذا قبلت
حمكمة املدعي العام تقدمي امل�ساعدة وفق ًا لها.
 - 6على الدولة الطرف التي ترف�ض طلب م�ساعدة موجه ًا �إليها �أن
تخطر املحكمة �أو املدعي العام على الفور ب�أ�سباب رف�ضها.
� - 7أ ) يجوز للمحكمة �أن تطلب النقل امل�ؤقت ل�شخ�ص متحفظ عليه
لأغرا�ض حتديد الهوية �أو للإدالء ب�شهادة �أو للح�صول على م�ساعدة
�أخرى ،ويجوز نقل ال�شخ�ص �إذا ا�ستويف ال�رشطان التاليان-:
� - 1أن يوافق ال�شخ�ص على النقل مبح�ض �إرادته و�إدراكه.
�  - 2أن توافق الدولة املوجه �إليها الطلب على نقل ال�شخ�ص ،رهن ًا
مبراعاة ال�رشوط التي قد تتفق عليها الدولة واملحكمة.
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ب) يظل ال�شخ�ص الذي يجري نقله متحفظ ًا عليه ،وعند حتقيق
الأغرا�ض املتوخاة من النقل ،تقوم املحكمة ب�إعادة ال�شخ�ص دون ت�أخري
�إىل الدولة املوجه �إليها الطلب.
� - 8أ ) تكفل املحكمة �رسية امل�ستندات واملعلومات با�ستثناء ما يلزم
منها للتحقيقات والإجراءات املبينة يف الطلب.
ب) للدولة املوجه �إليها الطلب �أن حتيل �إىل املدعي العام ،عند
ال�رضورة ،م�ستندات �أو معلومات ما على �أ�سا�س ال�رسية ،وال يجوز
للمدعي العام عندئذ ا�ستخدام هذه امل�ستندات �أو املعلومات �إال لغر�ض
ا�ستقاء �أدلة جديدة.
ج) للدولة املوجه �إليها الطلب �أن توافق ف ميا بعد ،من تلقاء ذاتها
�أو بنا ًء على طلب من املدعي العام ،على الك�شف عن هذه امل�ستندات �أو
املعلومات ،ويجوز عندئذ ا�ستخدامها ك�أدلة عم ً
ال ب�أحكام البابني  5و 6
ووفق ًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
� - 9أ ) � - 1إذا تلقت دولة طرف طلبني ،غري طلب التقدمي والت�سليم،
من املحكمة ومن دولة �أخرى عم ً
ال بالتزام دويل ،ت�سعى الدولة الطرف
بالت�شاور مع املحكمة والدولة الأخرى� ،إىل تلبية كال الطلبني ،بالقيام� ،إذا
اقت�ضى الأمر بت�أجيل �أحد الطلبني �أو بتعليق �رشوط على �أي منهما.
 - 2يف حالة عدم ح�صول ذلك ،ي�سوى الأمر فيما يتعلق بالطلبني
وفق ًا للمبادئ املحددة يف املادة .90
ب) مع ذلك حيثما يتعلق الطلب املقدم من املحكمة مبعلومات
�أو ممتلكات �أو �أ�شخا�ص يخ�ضعون لرقابة دولة ثالثة �أو منظمة دولية
مبوجب اتفاق دويل ،تقوم الدولة املوجه �إليها الطلب ب�إبالغ املحكمة
بذلك وتوجه املحكمة طلبها �إىل الدولة الثالثة �أو �إىل املنظمة الدولية.
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� - 10أ) يجوز للمحكمة� ،إذا طلب �إليها ذلك� ،أن تتعاون مع �أية دولة
طرف وتقدم لها امل�ساعدة �إذا كانت تلك الدولة جتري حتقيق ًا �أو حماكمة
فيما يتعلق ب�سلوك ي�شكل جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة �أو
ي�شكل جرمية خطرية مبوجب القانون الوطني للدولة الطالبة.
ب)  -9 1ت�شمل امل�ساعدة املقدمة يف �إطار الفقرة الفرعية (�أ) جملة
�أمور ،ومنها ما يلي -:
(� )1إحالة �أية بيانات �أو م�ستندات �أو �أية �أنواع �أخرى من الأدلة مت
احل�صول عليها يف �أثناء التحقيق �أو املحاكمة الذين �أجرتهما املحكمة.
( )2ا�ستجواب �أي �شخ�ص احتجز ب�أمر من املحكمة.
 - 2يف حالة امل�ساعدة املقدمة مبوجب الفقرة الفرعية (ب) ،)1( - 1
يراعى مايلي -:
(� )1إذا كانت الوثائق �أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد مت احل�صول
عليها مب�ساعدة �إحدى الدول ،ف�إن الإحالة تتطلب موافقة تلك الدولة.
(� )2إذا كانت البيانات �أو امل�ستندات �أو الأنواع الأخرى من الأدلة
قد قدمها �شاهد �أو خبري ،تخ�ضع الإحالة لأحكام املادة .68
ج ) يجوز للمحكمة بال�رشوط املبينة يف هذه الفقرة� ،أن توافق
على طلب م�ساعدة تقوم دولة غري طرف يف النظام الأ�سا�سي بتقدميه
مبوجب هذه الفقرة.
املــادة ()94

ت�أجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار �أو مقا�ضاة جارية
� - 1إذا كان من �ش�أن التنفيذ الفوري لطلب ما �أن يتدخل يف حتقيق
جار �أو مقا�ضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها
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الطلب ،جاز للدولة املوجه �إليها الطلب �أن ت�ؤجل تنفيذه لفرتة زمنية
يتفق عليها مع املحكمة ،غري �أن الت�أجيل يجب �أال يطول لأكرث مما يلزم
ال�ستكمال التحقيق ذي
ال�صلة �أو املقا�ضاة ذات ال�صلة يف الدولة املوجه �إليها الطلب ،وقبل
اتخاذ قرار ب�ش�أن الت�أجيل ،ينبغي
للدولة املوجه �إليها الطلب �أن تنظر فيما �إذا كان ميكن تقدمي
امل�ساعدة فوراً ،رهن ًا ب�رشوط معينة.
� - 2إذا اتخذ قرار بالت�أجيل عم ً
ال بالفقرة  ،1جاز للمدعي العام ،مع
ذلك� ،أن يلتم�س اتخاذ تدابري للمحافظة على الأدلة ،وفق ًا للفقرة ( 1ي)
من املادة .93
املــادة ()95

ت�أجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن يف مقبولية الدعوى
يجوز للدولة املوجه �إليها الطلب ،دون امل�سا�س بالفقرة  2من
املادة  ،53ت�أجيل تنفيذ طلب يف �إطار هذا الباب حيث يوجد طعن يف
مقبولية الدعوى قيد النظر �أمام املحكمة عم ً
ال باملادة � 18أو املادة .19
وذلك رهن ًا بقرار من املحكمة ما مل تكن املحكمة قد �أمرت حتديداً ب�أن
للمدعي العام �أن يوا�صل جمع الأدلة عم ً
ال باملادة � 18أو املادة .19
املــادة ()96

م�ضمون طلب الأ�شكال الأخرى للم�ساعدة مبقت�ضى املادة

93

 - 1يقدم طلب الأ�شكال الأخرى للم�ساعدة امل�شار �إليها يف املادة
 93كتابة ،ويجوز يف احلاالت العاجلة تقدمي الطلب ب�أية وا�سطة من
�ش�أنها �أن تو�صل وثيقة مكتوبة� ،رشيطة ت�أكيد الطلب عن طريق القناة
املن�صو�ص عليها يف الفقرة �( 1أ) من املادة .87
املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

125

 - 2يجب �أن يت�ضمن الطلب �أو �أن ي�ؤيد ،ح�سب االقت�ضاء ،مبا
يلي-:
�أ ) بيان موجز بالغر�ض من الطلب وامل�ساعدة املطلوبة ،مبا يف ذلك
الأ�سا�س القانوين للطلب والأ�سباب الداعية له.
ب)� أكرب قدر ممكن من املعلومات املف�صلة عن موقع �أو �أو�صاف
�أي �شخ�ص �أو مكان يتعني العثور �أو التعرف عليه لكي يجري تقدمي
امل�ساعدة املطلوبة.
ج) بيان موجز بالوقائع الأ�سا�سية التي يقوم عليها الطلب.
د) �أ�سباب وتفا�صيل �أية �إجراءات �أو متطلبات يتعني التقيد بها.
هـ) �أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة املوجه �إليها الطلب من
�أجل تنفيذ الطلب.
و) �أية معلومات �أخرى ذات �صلة لكي يجري تقدمي امل�ساعدة
املطلوبة.
 - 3تت�شاور الدولة الطرف مع املحكمة بنا ًء على طلب املحكمة� ،سواء
ب�صورة عامة �أو بخ�صو�ص م�س�ألة حمددة ،فيما يتعلق ب�أية متطلبات
يق�ضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق يف �إطار الفقرة ( 2هـ)،
ويكون على الدولة الطرف �أن تو�ضح للمحكمة ،خالل هذه امل�شاورات،
املتطلبات املحددة يف قانونها الوطني .
 - 4تنطبق �أحكام هذه املادة �أي�ض ًا ،ح�سب االقت�ضاء ،فيما يتعلق
ب�أي طلب م�ساعدة يقدم �إىل املحكمة.
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املــادة ()97

امل�شـــاورات
عندما تتلقى دولة طرف طلب ًا مبوجب هذا الباب وحتدد فيما
يت�صل به م�شاكل قد تفوق الطلب �أو متنع تنفيذه ،تت�شاور تلك الدولة
مع املحكمة ،دون ت�أخري ،من �أجل ت�سوية امل�س�ألة ،وقد ت�شمل هذه
امل�شاكل يف جملة �أمور ما يلي-:
�أ) عدم كفاية املعلومات الالزمة لتنفيذ الطلب.
ب) يف حالة طلب بتقدمي ال�شخ�ص ،يتعذر ،رغم بذل ق�صارى
اجلهود ،حتديد مكان وجود ال�شخ�ص املطلوب� ،أو يكون التحقيق الذي
�أجري قد �أكد بو�ضوح �أن ال�شخ�ص املوجود يف الدولة املتحفظة لي�س
ال�شخ�ص امل�سمى يف الأمر.
ج) �أن تنفيذ الطلب يف �شكله احلايل يتطلب �أن تخل الدولة املوجه
�إليها الطلب بالتزام تعاهدي �سابق قائم من جانبها �إزاء دولة �أخرى.
املــادة ()98

التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن احل�صانة واملوافقة على التقدمي
 - 1ال يجوز للمحكمة �أن توجه طلب تقدمي �أو م�ساعدة يقت�ضي
من الدولة املوجه �إليها الطلب �أن تت�رصف على نحو يتنافى مع التزاماتها
مبوجب القانون الدويل فيما يتعلق بح�صانات الدولة �أو احل�صانة
الدبلوما�سية ل�شخ�ص �أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ،ما مل ت�ستطع
املحكمة �أن حت�صل �أو ً
ال على تعاون تلك الدولة الثالثة من �أجل التنازل
عن احل�صانة.
 - 2ال يجوز للمحكمة �أن توجه طلب تقدمي يتطلب من الدولة
املوجه �إليها الطلب �أن تت�رصف على نحو ال يتفق مع التزاماتها مبوجب
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اتفاقات دولية تقت�ضي موافقة الدولة املر�سلة ك�رشط لتقدمي �شخ�ص تابع
لتلك الدولة �إىل املحكمة ،ما مل يكن بو�سع املحكمة �أن حت�صل �أو ً
ال على
تعاون الدولة املر�سلة لإعطاء موافقتها على التقدمي.
املــادة ()99

تنفيذ الطلبات املقدمة مبوجب املادتني  93و

96

 - 1تنفذ طلبات امل�ساعدة وفق الإجراء ذي ال�صلة مبوجب قانون
الدولة املوجه �إليها الطلب وبالطريقة املحددة يف الطلب ما مل يكن ذلك
حمظوراً مبوجب القانون املذكور ،ويت�ضمن ذلك اتباع �أي �إجراء مبني
يف الطلب �أو ال�سماح للأ�شخا�ص املحددين يف الطلب بح�ضور عملية
التنفيذ �أو امل�ساعدة فيها.
 - 2يف حالة الطلبات العاجلة ،تر�سل على وجه اال�ستعجال ،بنا ًء
على طلب املحكمة ،امل�ستندات �أو الأدلة املقدمة تلبية لهذه الطلبات.
 - 3تر�سل الردود الواردة من الدولة املوجه �إليها الطلب بلغتها
و�شكلها الأ�صليني.
 - 4دون الإخالل باملواد الأخرى يف هذا الباب وعندما يكون الأمر
�رضوري ًا للتنفيذ الناجح لطلب ميكن تنفيذه دون �أية تدابري �إلزامية ،مبا
يف ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع �شخ�ص �أو �أخذ �أدلة منه
على �أ�سا�س طوعي ،مع القيام بذلك دون ح�ضور �سلطات الدولة الطرف
املوجه �إليها الطلب �إذا كان ذلك �رضوري ًا لتنفيذ الطلب ،و�إجراء معاينة
ملوقع عام �أو �أي مكان عام �آخر دون تعديل ،يجوز للمدعي العام تنفيذ
هذا الطلب يف �إقليم الدولة مبا�رشة ،وذلك على النحو التايل-:
�أ ) عندما تكون الدولة الطرف املوجه �إليها الطلب هي دولة ادعي
ارتكاب اجلرمية يف �إقليمها ،وكان هناك قرار ب�ش�أن املقبولية مبوجب
املادة � 18أو املادة  ،19يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مبا�رشة بعد
�إجراء كافة امل�شاورات املمكنة مع الدولة الطرف املوجه �إليها الطلب.
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ب) يجوز للمدعي العام ،يف احلاالت الأخرى ،تنفيذ مثل هذا
الطلب بعد �إجراء م�شاورات مع الدولة الطرف املوجه �إليها الطلب ومراعاة
�أية �رشوط معقولة �أو �شواغل تثريها تلك الدولة الطرف ،وعندما تبني
الدولة الطرف املوجه �إليها الطلب وجود م�شاكل تتعلق بتنفيذ الطلب
مبوجب هذه الفقرة الفرعية ،تت�شاور مع املحكمة دون ت�أخري من �أجل
حل هذه امل�س�ألة.
 - 5تنطبق �أي�ض ًا على تنفيذ طلبات امل�ساعدة ،املقدمة وفق ًا لهذه
املادة ،الأحكام التي تبيح لل�شخ�ص ،الذي ت�ستمع �إليه املحكمة �أو
ت�ستجوبه مبوجب املادة  ،72االحتجاج بالقيود الرامية �إىل منع �إف�شاء
معلومات �رسية مت�صلة بالدفاع الوطني �أو الأمن الوطني.
املــادة ()100

التكاليـــف
 - 1تتحمل الدولة املوجه �إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ
الطلبات يف �إقليمها ،با�ستثناء التكاليف التالية التي تتحملها املحكمة -:
�أ) التكاليف املرتبطة ب�سفر ال�شهود واخلرباء و�أمنهم �أو بالقيام يف
�إطار املادة  93بنقل الأ�شخا�ص قيد التحفظ.
ب) تكاليف الرتجمة التحريرية والرتجمة ال�شفوية والن�سخ.
ج) تكاليف ال�سفر وبدالت الإقامة للق�ضاة واملدعي العام ونواب
املدعي العام وامل�سجل ونائب امل�سجل وموظفي �أي جهاز من �أجهزة
املحكمة.
د) تكاليف احل�صول على �أي ر�أي �أو تقرير للخرباء تطلبه املحكمة.
هـ) التكاليف املرتبطة بنقل �أي �شخ�ص يجري تقدميه �إىل املحكمة
من جانب الدولة املتحفظة.
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و) �أية تكاليف ا�ستثنائية قد ترتتب على تنفيذ الطلب ،بعد �إجراء
م�شاورات بهذا ال�ش�أن.
 - 2تنطبق �أحكام الفقرة  1ح�سبما يكون منا�سب ًا ،على الطلبات
املوجهة من الدول الأطراف �إىل املحكمة ويف هذه احلالة ،تتحمل املحكمة
تكاليف التنفيذ العادية.
املــادة ()101

قاعدة التخ�صي�ص
 - 1ال تتخذ �إجراءات �ضد ال�شخ�ص الذي يقدم �إىل املحكمة مبوجب
هذا النظام الأ�سا�سي وال يعاقب هذا ال�شخ�ص �أو يحتجز ب�سبب �أي
�سلوك ارتكب قبل تقدميه يخالف ال�سلوك �أو النهج ال�سلوكي الذي
ي�شكل �أ�سا�س اجلرائم التي مت ب�سببها تقدميه.
 - 2يجوز للمحكمة �أن تطلب من الدولة التي قدمت ال�شخ�ص �إىل
املحكمة �أن تتنازل عن املتطلبات املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1ويكون
على املحكمة تقدمي ما يقت�ضيه الأمر من معلومات �إ�ضافية وفق ًا للمادة
 ،91وتكون للدول الأطراف �صالحية تقدمي تنازل �إىل املحكمة ،وينبغي
لها �أن ت�سعى �إىل ذلك.
املــادة ()102

ا�ستخدام امل�صطلحات
لأغرا�ض هذا النظام الأ�سا�سي- :
(�أ) يعني «التقدمي» نقل دولة ما �شخ�ص ًا �إىل املحكمة عم ً
ال بهذا
النظام الأ�سا�سي.
(ب) يعني «الت�سليم» نقل دولة ما �شخ�ص ًا �إىل دولة �أخرى مبوجب
معاهدة �أو اتفاقية �أو ت�رشيع وطني.
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الباب العا�رش
التنفيـــــــذ
املــادة ()103

دور الدول يف تنفيذ �أحكام ال�سجن
� - 1أ) ينفذ حكم ال�سجن يف دولة تعينها املحكمة من قائمة
الدول التي تكون قد �أبدت للمحكمة ا�ستعدادها لقبول الأ�شخا�ص
املحكوم عليهم.
ب) يجوز للدولة ،لدى �إعالن ا�ستعدادها ال�ستقبال الأ�شخا�ص
املحكوم عليهم� ،أن تقرنه ب�رشوط لقبولهم توافق عليها املحكمة وتتفق
مع �أحكام هذا الباب.
ج ) تقوم الدولة املعينة يف �أية حالة بذاتها ب�إبالغ املحكمة فوراً مبا
�إذا كانت تقبل الطلب.
� - 2أ) تقوم دولة التنفيذ ب�إخطار املحكمة ب�أية ظروف ،مبا يف ذلك
تطبيق �أية �رشوط يتفق عليها مبوجب الفقرة  ،1ميكن �أن ت�ؤثر ب�صورة
كبرية يف �رشوط ال�سجن �أو مدته ،ويتعني �إعطاء املحكمة مهلة ال تقل
عن  45يوم ًا من موعد �إبالغها ب�أية ظروف معروفة �أو منظورة من هذا
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النوع ،وخالل تلك الفرتة ،ال يجوز لدولة التنفيذ �أن تتخذ �أي �إجراء يخل
بالتزاماتها مبوجب املادة .110
ب) حيثما ال ت�ستطيع املحكمة �أن توافق على الظروف امل�شار �إليها
يف الفقرة الفرعية (�أ) ،تقوم املحكمة ب�إخطار دولة التنفيذ بذلك وتت�رصف
وفق ًا للفقرة  1من املادة .104
 - 3لدى ممار�سة املحكمة تقديرها اخلا�ص لإجراء �أي تعيني مبوجب
الفقرة  ،1ت�أخذ يف اعتبارها ما يلي -:
� أ) مبد�أ وجوب تقا�سم الدول الأطراف م�سئولية تنفيذ �أحكام
ال�سجن ،وفق ًا ملبادئ التوزيع العادل على النحو املن�صو�ص عليه يف
القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات .
ب) تطبيق املعايري ال�سارية على معاملة ال�سجناء واملقررة مبعاهدات
دولية مقبولة على نطاق وا�سع.
ج)� آراء ال�شخ�ص املحكوم عليه.
د ) جن�سية ال�شخ�ص املحكوم عليه.
هـ) �أية عوامل �أخرى تتعلق بظروف اجلرمية �أو ال�شخ�ص املحكوم
عليه �أو التنفيذ الفعلي للحكم حيثما يكون منا�سب ًا لدى تعيني دولة
التنفيذ.
 - 4يف حالة عدم تعيني �أي دولة مبوجب الفقرة  ،1ينفذ حكم
ال�سجن يف ال�سجن الذي توفره الدولة امل�ضيفة ،وفق ًا لل�رشوط املن�صو�ص
عليها يف اتفاق املقر امل�شار �إليه يف الفقرة  2من املادة  3ويف هذه احلالة،
تتحمل املحكمة التكاليف النا�شئة عن تنفيذ حكم ال�سجن.
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املــادة ()104

تغيري دولة التنفيذ املعينة
 - 1يجوز للمحكمة �أن تقرر ،يف �أي وقت ،نقل ال�شخ�ص املحكوم
عليه �إىل �سجن تابع لدولة �أخرى
 - 2يجوز لل�شخ�ص املحكوم عليه �أن يقدم �إىل املحكمة ،يف �أي
وقت ،طلب ًا بنقله من دولة التنفيذ.
املــادة ()105

تنفيذ حكم ال�سجن
 - 1رهن ًا بال�رشوط التي تكون الدولة قد حددتها وفق ًا للفقرة
(ب) من املادة  ،103يكون حكم ال�سجن ملزم ًا للدول الأطراف وال يجو
ز لهذه الدول تعديله ب�أي حال من الأحوال.

1

 - 2يكون للمحكمة وحدها احلق يف البت يف �أي طلب ا�ستئناف
و�إعادة نظر ،وال يجوز لدولة التنفيذ �أن تعوق ال�شخ�ص املحكوم عليه
عن تقدمي �أي طلب من هذا القبيل.
املــادة ()106

الإ�رشاف على تنفيذ احلكم و�أو�ضاع ال�سجن
 - 1يكون تنفيذ حكم ال�سجن خا�ضع ًا لإ�رشاف املحكمة ومتفق ًا مع
املعايري التي تنظم معاملة ال�سجناء واملقررة مبعاهدات دولية مقبولة على
نطاق وا�سع.
 - 2يحكم �أو�ضاع ال�سجن قانون دولة التنفيذ ويجب �أن تكون
هذه الأو�ضاع متفقة مع املعايري التي تنظم معاملة ال�سجناء واملقررة
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مبعاهدات دولية مقبولة على نطاق وا�سع ،وال يجوز ب�أي حال من
الأحوال �أن تكون هذه الأو�ضاع �أكرث �أو �أقل ي�رساً من الأو�ضاع املتاحة
لل�سجناء املدانني بجرائم مماثلة يف دولة التنفيذ.
 - 3جترى االت�صاالت بني ال�شخ�ص املحكوم عليه واملحكمة دون
قيود ويف جو من ال�رسية.
املــادة ()107

نقل ال�شخ�ص عند �إمتام مدة احلكم
 - 1عقب �إمتام مدة احلكم يجوز ،وفق ًا لقانون دولة التنفيذ ،نقل
ال�شخ�ص الذي ال يكون من رعايا دولة التنفيذ� ،إىل دولة يكون عليها
ا�ستقباله �أو �إىل دولة �أخرى توافق على ا�ستقباله ،مع مراعاة رغبات
ال�شخ�ص املراد نقله �إىل تلك الدولة ،ما مل ت�أذن دولة التنفيذ لل�شخ�ص
بالبقاء يف �إقليمها.
 - 2تتحمل املحكمة التكاليف النا�شئة عن نقل ال�شخ�ص �إىل دولة
�أخرى عم ً
ال بالفقرة � ،1إذا مل تتحمل �أية دولة تلك التكاليف.
 - 3رهن ًا ب�أحكام املادة  ،108يجوز �أي�ض ًا لدولة ال تنفيذ �أن تقوم،
وفق ًا لقانونها الوطني ،بت�سليم ال�شخ�ص �أو تقدميه �إىل الدولة التي طلبت
ت�سليمه �أو تقدميه بغر�ض حماكمته �أو تنفيذ حكم �صادر بحقه.
املــادة ()108

القيود على املقا�ضاة �أو العقوبة على جرائم �أخرى
 - 1ال�شخ�ص املحكوم عليه املو�ضوع حتت التحفظ لدى دولة التنفيذ
ال يخ�ضع للمقا�ضاة �أو العقوبة �أو الت�سليم �إىل دولة ثالثة عن �أي �سلوك
ارتكبه قبل نقله �إىل دولة التنفيذ ،ما مل تكن املحكمة قد وافقت على
تلك املقا�ضاة �أو العقوبة �أو الت�سليم بنا ًء على طلب دولة التنفيذ.
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 - 2تبت املحكمة يف امل�س�ألة بعد اال�ستماع �إىل �آراء ال�شخ�ص
املحكوم عليه.
 - 3يتوقف انطباق الفقرة � 1إذا بقي ال�شخ�ص املحكوم عليه �أكرث من
 30يوم ًا ب�إرادته يف �إقليم دولة التنفيذ بعد ق�ضاء كل مدة احلكم الذي
حكمت به املحكمة� ،أو عاد �إىل �إقليم تلك الدولة بعد مغادرته له.
املــادة ()109

تنفيذ تدابري التغرمي وامل�صادرة
 - 1تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابري التغرمي �أو امل�صادرة التي
ت�أمر بها املحكمة مبوجب الباب  ،7وذلك دون امل�سا�س بحقوق الأطراف
الثالثة احل�سنة النية ،ووفق ًا لإجراءات قانونها الوطني.
� - 2إذا كانت الدولة الطرف غري قادرة على �إنفاذ �أمر م�صادرة ،كان
عليها �أن تتخذ تدابري ال�سرتداد قيمة العائدات �أو املمتلكات �أو الأ�صول
التي ت�أمر املحكمة مب�صادرتها ،وذلك دون امل�سا�س بحقوق الأطراف
الثالثة احل�سنة النية.
 - 3حتول �إىل املحكمة املمتلكات �أو عائدات بيع العقارات� ،أو حيثما
يكون منا�سب ًا ،عائدات بيع املمتلكات الأخرى التي حت�صل عليها دولة
طرف نتيجة لتنفيذها حكم ًا �أ�صدرته املحكمة.
املــادة ()110

قيام املحكمة ب�إعادة النظر يف �ش�أن تخفي�ض العقوبة
 - 1ال يجوز لدولة التنفيذ �أن تفرج عن ال�شخ�ص قبل انق�ضاء مدة
العقوبة التي ق�ضت بها املحكمة.
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 - 2للمحكمة وحدها حق البت يف �أي تخفيف للعقوبة ،وتبت يف
الأمر بعد اال�ستماع �إىل ال�شخ�ص.
 - 3تعيد املحكمة النظر يف حكم العقوبة لتقرير ما �إذا كان ينبغي
تخفيفه ،وذلك عندما يكون ال�شخ�ص قد ق�ضى ثلثي مدة العقوبة� ،أو
خم�س ًا وع�رشين �سنة يف حالة ال�سجن امل�ؤبد ،ويجب �أال تعيد املحكمة
النظر يف احلكم قبل انق�ضاء املدد املذكورة.
 - 4يجوز للمحكمة ،لدى �إعادة النظر مبوجب الفقرة � ،3أن تخفف
حكم العقوبة� ،إذا ما ثبت لديها توافر عامل �أو �أكرث من العوامل
التالية-:
�أ) اال�ستعداد املبكر وامل�ستمر من جانب ال�شخ�ص للتعاون مع
املحكمة فيما تقوم به من �أعمال التحقيق واملقا�ضاة.
ب) قيام ال�شخ�ص طوع ًا بامل�ساعدة على �إنفاذ الأحكام والأوامر
ال�صادرة عن املحكمة يف ق�ضايا �أخرى ،وبالأخ�ص امل�ساعدة يف حتديد
مكان الأ�صول اخلا�ضعة لأوامر بالغرامة �أو امل�صادرة �أو التعوي�ض التي
ميكن ا�ستخدامها ل�صالح املجني عليهم� ،أو
ج ) �أية عوامل �أخرى تتثبت حدوث تغيري وا�ضح وهام يف الظروف
يكفي لتربير تخفيف العقوبة على النحو املن�صو�ص عليه يف القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات.
� - 5إذا قررت املحكمة ،لدى �إعادة النظر لأول مرة مبوجب الفقرة
� ،3أنه لي�س من املنا�سب تخفيف حكم العقوبة ،كان عليها فيما بعد �أن
تعيد النظر يف مو�ضوع التخفيف ح�سب املواعيد ووفق ًا للمعايري التي
حتددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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املــادة ()111

القـــرار
�إذا فر �شخ�ص مدان كان مو�ضوع ًا حتت التحفظ وهرب من دولة
التنفيذ ،جاز لهذه الدولة بعد الت�شاور مع املحكمة� ،أن تطلب من الدولة
املوجود فيها ال�شخ�ص ،تقدميه مبوجب الرتتيبات الثنائية �أو املتعددة
الأطراف القائمة ،ويجوز لها �أن تطلب من املحكمة �أن تعمل على تقدمي
ذلك ال�شخ�ص ،وللمحكمة �أن توعز بنقل ال�شخ�ص �إىل الدولة التي كان
يق�ضي فيها مدة العقوبة �أو �إىل دولة �أخرى تعينها املحكمة.
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الباب احلادي ع�رش
جمعية الدول الأطراف
املــادة ()112

جمعية الدول الأطراف
 - 1تن�ش�أ بهذا جمعية للدول الأطراف يف هذا النظام الأ�سا�سي،
ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد يف اجلمعية يجوز �أن يرافقه مناوبون
وم�ست�شارون ،ويجوز �أن تكون للدول الأخرى املوقعة على النظام الأ�سا�سي
�أو على الوثيقة اخلتامية �صفة املراقب يف اجلمعية.
 - 2تقوم اجلمعية مبا يلي- :
�أ) نظر واعتماد تو�صيات اللجنة التح�ضريية ،ح�سبما يكون
منا�سب ًا.
ب) توفري الرقابة الإدارية على هيئة الرئا�سة واملدعي العام وامل�سجل
فيما يتعلق ب�إدارة املحكمة.
ج) النظر يف تقارير و�أن�شطة املكتب املن�ش�أ مبوجب الفقرة  ،3واتخاذ
الإجراءات املنا�سبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأن�شطة.
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د) النظر يف ميزانية املحكمة والبت فيها.
هـ) ت قرير ما �إذا كان ينبغي تعديل عدد الق�ضاة وفق ًا للمادة .36
و) النظر ،عم ً
ال بالفقرتني
بعدم التعاون.

5

و 7من املادة  ،87يف �أية م�س�ألة تتعلق

ز) �أداء �أي مهمة �أخرى تت�سق مع هذا النظام الأ�سا�سي ومع
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
� - 3أ) يكون للجمعية مكتب يت�ألف من رئي�س ونائبني للرئي�س
و 18ع�ضواً تنتخبهم اجلمعية ملدة ثالث �سنوات.
ب) تكون للمكتب �صفة متثيلية ،على �أن يراعى ب�صفة خا�صة
التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل املنا�سب للنظم القانونية الرئي�سية يف
العامل.
ج) يجتمع املكتب كلما كان ذلك �رضوري ًا ،على �أال يقل عدد
االجتماعات عن مرة واحدة يف ال�سنة ،ويقوم املكتب مب�ساعدة اجلمعية
يف اال�ضطالع مب�سئولياتها.
 - 4يجوز للجمعية �أن تن�شئ �أية هيئات فرعية تقت�ضيها احلاجة ،مبا
يف ذلك �إن�شاء �آلية رقابة م�ستقلة لأغرا�ض التفتي�ش والتقييم والتحقيق
يف �شئون املحكمة ،وذلك لتعزيز كفاءة املحكمة واالقت�صاد يف نفقاتها.
 - 5يجوز لرئي�س املحكمة واملدعي العام وامل�سجل �أو ملمثليهم �أن
ي�شاركوا ،ح�سبما يكون منا�سب ًا يف اجتماعات اجلمعية واملكتب.
 - 6تعقد اجلمعية اجتماعاتها يف مقر املحكمة �أو يف مقر الأمم
املتحدة مرة يف ال�سنة ،وتعقد دورات ا�ستثنائية �إذا اقت�ضت الظروف
ذلك ،ويدعى �إىل عقد الدورات اال�ستثنائية مببادرة من املكتب �أو بنا ًء
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على طلب ثلث الدول الأطراف ،ما مل ين�ص هذا النظام الأ�سا�سي على
غري ذلك.
 - 7يكون لكل دولة طرف �صوت واحد ،ويبذل كل جهد للتو�صل
�إىل القرارات بتوافق الآراء يف اجلمعية ويف املكتب ،ف�إذا تعذر التو�صل
�إىل توافق يف الآراء ،وجب القيام مبا يلي ،ما مل ين�ص النظام الأ�سا�سي
على غري ذلك-:
�أ) تتخذ القرارات املتعلقة بامل�سائل املو�ضوعية ب�أغلبية ثلثي احلا�رضين
امل�صوتني على �أن ي�شكل وجود �أغلبية مطلقة للدول الأطراف الن�صاب
القانوين للت�صويت.
ب) تتخذ القرارات املتعلقة بامل�سائل الإجرائية بالأغلبية الب�سيطة
للدول الأطراف احلا�رضة امل�صوتة.
 - 8ال يكون للدولة الطرف التي تت�أخر عن �سداد ا�شرتاكاتها املالية
يف تكاليف املحكمة حق الت�صويت يف اجلمعية ويف املكتب �إذا كان
املت�أخر عليها م�ساوي ًا لقيمة اال�شرتاكات امل�ستحقة عليها يف ال�سنتني
الكاملتني ال�سابقتني �أو زائدة عنها ،وللجمعية مع ذلك �أن ت�سمح لهذه
الدولة الطرف بالت�صويت يف اجلمعية و يف املكتب �إذا اقتنعت ب�أن عدم
الدفع نا�شئ عن �أ�سباب ال قبل للدول الطرف بها.
 - 9تعتمد اجلمعية نظامها الداخلي.
 - 10تكون اللغات الر�سمية ولغات العمل باجلمعية هي اللغات
الر�سمية ولغات العمل باجلمعية العامة للأمم املتحدة.
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الباب الثاين ع�رش
التمويـــــــــل
املــادة ()113

النظام املايل
ما مل ين�ص حتديداً على غري ذلك ،تخ�ضع جميع امل�سائل املالية
املت�صلة باملحكمة ،واجتماعات جمعية الدول الأطراف ،مبا يف ذلك
مكتبها وهيئاتها الفرعية ،لهذا النظام الأ�سا�سي وللنظام املايل والقواعد
املالية التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.
املــادة ()114

دفع النفقـــات
تدفع نفقات املحكمة وجمعية الدول الأطراف ،مبا يف ذلك مكتبها
وهيئاتها الفرعية ،من �أموال املحكمة.
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املــادة ()115

�أموال املحكمة وجمعية الدول الأطراف
تغطى نفقات املحكمة وجمعية الدول الأطراف ،مبا يف ذلك مكتبها
وهيئاتها الفرعية املحددة يف امليزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف
من امل�صادر التالية -:
( �أ) اال�شرتاكات املقررة للدول الأطراف.
(ب) الأموال املقدمة من الأمم املتحدة ،رهن ًا مبوافقة اجلمعية العامة،
وبخا�صة فيما يت�صل بالنفقات املتكبدة نتيجة للإحاالت من جمل�س
الأمن.
املــادة ()116

التربعـــــات
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة  ،115للمحكمة �أن تتلقى و�أن
ت�ستخدم التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية والأفراد
وال�رشكات والكيانات الأخرى ،ك�أموال �إ�ضافية ،وفق ًا للمعايري ذات ال�صلة
التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.
املــادة ()117

تقرير اال�شرتاكات
تقرر ا�شرتاكات الدول الأطراف وفق ًا جلدول متفق عليه للأن�صبة
املقررة ،ي�ستند �إىل اجلدول الذي تعتمده الأمم املتحدة مليزانيتها العادية
ويعدل وفق ًا للمبادئ التي ي�ستند �إليها ذلك اجلدول.
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املــادة ()118

املراجعة ال�سنوية للح�سابات
تراجع �سنوي ًا �سجالت املحكمة ودفاترها وح�ساباتها ،مبا يف ذلك
بياناتها املالية ال�سنوية ،من قبل مراجع ح�سابات م�ستقل.
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الباب الثالث ع�رش
الأحكام اخلتامية
املــادة ()119

ت�سوية املنازعات
 - 1ي�سوى �أي نزاع يتعلق بالوظائف الق�ضائية للمحكمة بقرار من
املحكمة.
 - 2يحال �إىل جمعية الدول الأطراف �أي نزاع �آخر بني دولتني �أو
�أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري �أو تطبيق هذا النظام الأ�سا�سي ال
ي�سوى عن طريق املفاو�ضات يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من بدايته ،ويجوز
للجمعية �أن ت�سعى هي ذاتها �إىل ت�سوية النزاع �أو �أن تتخذ تو�صيات
ب�ش�أن �أية و�سائل �أخرى لت�سوية النزاع ،مبا يف ذلك �إحالته �إىل حمكمة
العدل الدولية وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لتلك املحكمة.
املــادة ()120

التحفظـــات
 ال يجوز �إبداء �أية حتفظات على هذا النظام الأ�سا�سي.
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املــادة ()121

التعديــــالت
 - 1بعد انق�ضاء �سبع �سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأ�سا�سي،
يجوز لأية دولة طرف �أن تقرتح تعديالت عليه ،ويقدم ن�ص �أي تعديل
مقرتح �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على
جميع الدول الأطراف.
 - 2تقرر اجلمعية التالية للدول الأطراف ما �إذا كانت �ستتناول
االقرتاح �أم ال ،وذلك ب�أغلبية احلا�رضين امل�صوتني ويف موعد ال ي�سبق
انق�ضاء ثالثة �أ�شهر من تاريخ الإخطار ،وللجمعية �أن تتناول االقرتاح
مبا�رشة ولها �أن تعقد م�ؤمتراً ا�ستعرا�ضي ًا خا�ص ًا �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
 - 3يلزم توافر �أغلبية ثلثي الدول الأطراف العتماد �أي تعديل يتعذر
ب�صدده التو�صل �إىل توافق �آراء يف اجتماع جلمعية الدول الأطراف �أو
يف م�ؤمتر ا�ستعرا�ضي.
 - 4با�ستثناء احلاالت املن�صو�ص عليها يف الفقرة  5يبد�أ نفاذ
التعديل بالن�سبة �إىل جميع الدول الأطراف بعد �سنة واحدة من �إيداع
�صكوك الت�صديق �أو القبول لدى الأمني العام للأمم املتحدة من قبل
�سبعة �أثمانها.
 - 5ي�صبح �أي تعديل على املادة  5من هذا النظام الأ�سا�سي نافذاً
بالن�سبة �إىل الدول الأطراف التي تقبل التعديل ،وذلك بعد �سنة واحدة من
�إيداع �صكوك الت�صديق �أو القبول اخلا�صة بها ،ويف حالة الدولة الطرف
التي ال تقبل التعديل ،يكون على املحكمة �أال متار�س اخت�صا�صها فيما
يتعلق بجرمية م�شمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون
من تلك الدولة �أو ترتكب اجلرمية يف �إقليمها.
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� - 6إذا قبل تعدي ً
ال ما �سبعة �أثمان الدول الأطراف وفق ًا للفقرة ،4
جاز لأية دولة طرف مل تقبل التعديل �أن تن�سحب من النظام الأ�سا�سي
ان�سحاب ًا نافذاً يف احلال ،بالرغم من الفقرة  1من املادة  127ولكن رهن ًا
بالفقرة  2من املادة  ،127وذلك بتقدمي �إ�شعار يف موعد ال يتجاوز �سنة
واحدة من بدء نفاذ التعديل.
 - 7يعمم الأمني العام للأمم املتحدة على جميع الدول الأطراف
�أي تعديل يعتمد يف اجتماع جلمعية الدول الأطراف �أو يف م�ؤمتر
ا�ستعرا�ضي.
املــادة ()122

التعديالت على الأحكام ذات الطابع امل�ؤ�س�سي
 - 1يجوز لأية دولة طرف �أن تقرتح يف �أي وقت من الأوقات،
بالرغم من الفقرة  1من املادة  ،121تعديالت على �أحكام النظام الأ�سا�سي
ذات الطابع امل�ؤ�س�سي البحت ،وهي املادة  25والفقرتان  8و 9من املادة
 36واملادتان  37و 38والفقرات ( 1اجلملتان الأوليان) و 2و 4من املادة ،39
والفقرات � 4إىل  9من املادة  ،42والفقرتان  2و 3من املادة  ،43واملواد  44و46
و 47و  49ويقدم ن�ص �أي تعديل مقرتح �إىل الأمني العام للأمم املتحدة
�أو �أي �شخ�ص �آخر تعينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فوراً بتعميمه على
جميع الدول الأطراف وعلى غريها ممن ي�شاركون يف اجلمعية.
 - 2تعتمد جمعية الدول الأطراف �أو م�ؤمتر ا�ستعرا�ضي ب�أغلبية ثلثي
الدول الأطراف� ،أية تعديالت مقدمة مبوجب هذه املادة يتعذر التو�صل
�إىل توافق �آراء ب�ش�أنها ،ويبد�أ نفاذ هذه التعديالت بالن�سبة �إىل جميع
الدول الأطراف بعد انق�ضاء �ستة �أ�شهر من اعتمادها من قبل اجلمعية �أو
من قبل امل�ؤمتر ح�سب احلالة.
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املــادة ()123

ا�ستعرا�ض النظام الأ�سا�سي
 - 1بعد انق�ضاء �سبع �سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأ�سا�سي،
يعقد الأمني العام للأمم املتحدة م�ؤمتراً ا�ستعرا�ضي ًا للدول الأطراف للنظر
يف �أية تعديالت على هذا النظام الأ�سا�سي ،ويجوز �أن ي�شمل اال�ستعرا�ض
قائمة اجلرائم الواردة يف املادة  ،5دون �أن يقت�رص عليها ،ويكون هذا
امل�ؤمتر مفتوح ًا للم�شاركني يف جمعية الدول الأطراف وبنف�س ال�رشوط.
 - 2يكون على الأمني العام للأمم املتحدة يف �أو وقت تال� ،أن يعقد
م�ؤمتراً ا�ستعرا�ضي ًا ،مبوافقة �أغلبية الدول الأطراف ،وذلك بنا ًء على طلب
�أي دولة طرف وللأغرا�ض املحددة يف الفقرة .1
 - 3ت�رسي �أحكام الفقرات � 3إىل  7من املادة  121على اعتماد وبدء
نفاذ �أي تعديل للنظام الأ�سا�سي ينظر فيه خالل م�ؤمتر ا�ستعرا�ضي.
املــادة ()124

حكم انتقايل
بالرغم من �أحكام الفقرة  1من املادة  ،12يجوز للدولة ،عندما ت�صبح
طرف ًا يف هذا النظام الأ�سا�سي �أن تعلن عدم قبولها اخت�صا�ص املحكمة
ملدة �سبع �سنوات من بدء �رسيان هذا النظام الأ�سا�سي عليها ،وذلك
فيما يتعلق بفئة اجلرائم امل�شار �إليها يف املادة  8لدى ح�صول ادعاء
ب�أن مواطنني من تلك الدولة قد ارتكبوا جرمية من تلك اجلرائم �أو �أن
اجلرمية قد ارتكبت يف �إقليمها ،وميكن يف �أي وقت �سحب الإعالن
ال�صادر مبوجب هذه املادة ،ويعاد النظر يف �أحكام هذه املادة يف امل�ؤمتر
اال�ستعرا�ضي الذي يعقد وفق ًا للفقرة  1من املادة .123
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املــادة ()125

التوقيع �أو الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام
 - 1يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأ�سا�سي �أمام جميع الدول
يف روما ،مبقر منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة يف  17متوز /
يوليه  ،1998ويظل باب التوقيع على النظام الأ�سا�سي مفتوح ًا بعد
ذلك يف روما ،بوزارة اخلارجية الإيطالية ،حتى  17ت�رشين الأول/
�أكتوبر  ،1998وبعد هذا التاريخ ،يظل باب التوقيع على النظام الأ�سا�سي
مفتوح ًا يف نيويورك ،مبقر الأمم املتحدة حتى  31كانون الأول/
دي�سمرب .2000
 - 2يخ�ضع هذا النظام الأ�سا�سي للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة من
جانب الدول املوقعة ،وتودع �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة لدى
الأمني العام للأمم املتحدة.
 - 3يفتح باب االن�ضمام �إىل هذا النظام الأ�سا�سي �أمام جميع الدول،
وتودع �صكوك االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
املــادة ()126

بدء النفاذ
 - 1يبد�أ نفاذ هذا النظام الأ�سا�سي يف اليوم الأول من ال�شهر الذي
يعقب اليوم ال�ستني من تاريخ �إيداع ال�صك ال�ستني للت�صديق �أو القبول
�أو املوافقة �أو االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
 - 2بالن�سبة لكل دولة ت�صدق على النظام الأ�سا�سي �أو تقبله �أو
توافق عليه �أو تن�ضم �إليه بعد �إيداع ال�صك ال�ستني للت�صديق �أو القبول
�أو املوافقة �أو االن�ضمام ،يبد�أ نفاذ النظام الأ�سا�سي يف اليوم الأول من
ال�شهر الذي يعقب اليوم ال�ستني من تاريخ �إيداع تلك الدولة �صك
ت�صديقها �أو قبولها �أو موافقتها �أو ان�ضمامها.
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املــادة ()127

االن�ســــحاب
 - 1لأية دولة طرف �أن تن�سحب من هذا النظام الأ�سا�سي مبوجب
�إخطار كتابي يوجه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،وي�صبح هذا االن�سحاب
نافذاً بعد �سنة واحدة من تاريخ ت�سلم الإخطار ،مامل يحدد الإخطار
تاريخ ًا الحق ًا لذلك.
 - 2ال تعفى الدولة ،ب�سبب ان�سحابها ،من االلتزامات التي ن�ش�أت
عن هذا النظام الأ�سا�سي �أثناء كونها طرف ًا فيه ،مبا يف ذلك �أي التزامات
مالية قد تكون م�ستحقة عليها ،وال ي�ؤثر ان�سحاب الدولة على �أي تعاون
مع املحكمة فيما يت�صل بالتحقيقات والإجراءات اجلنائية التي كان على
الدولة املن�سحبة واجب التعاون ب�ش�أنها والتي كانت قد بد�أت يف التاريخ
الذي �أ�صبح فيه االن�سحاب نافذاً ،وال مي�س على �أي نحو موا�صلة النظر
يف �أي م�س�ألة كانت قيد نظر املحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي �أ�صبح
فيه االن�سحاب نافذاً.
املــادة ()128

حجية الن�صو�ص
يودع �أ�صل هذا النظام الأ�سا�سي ،الذي تت�ساوى يف احلجية
ن�صو�صه الأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية،
لدى الأمني العام للأمم املتحدة ،وير�سل الأمني العام ن�سخ ًا معتمدة منه
�إىل جميع الدول.
و�إثبات ًا لذلك  :قام املوقعون �أدناه ،املفو�ضون بذلك ح�سب الأ�صول
من حكوماتهم ،بالتوقيع على هذا النظام الأ�سا�سي.
حـــرر  :يف روما يف اليوم ال�سابع ع�رش من متوز  /يوليه .1998
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تعديالت على نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية ب�ش�أن جرمية العدوان
 - ١حتذف الفقرة  2من املادة  5من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢يدرج الن�ص التايل بعد املادة  8من النظام الأ�سا�سي:
املادة  ٨مكر ًرا

جرمية العدوان
لأغرا�ض هذا النظام الأ�سا�سي ،تعني «جرمية العدوان» قيام �شخ�ص
ما ،له و�ضع ميكنه فعال من التحكم يف العمل ال�سيا�سي �أو الع�سكري
للدولة �أو من توجيه هذا العمل ،بتخطيط �أو �إعداد �أو بدء �أو تنفيذ فعل
عدواين ي�شكل ،بحكم طابعه وخطورته ونطاقه ،انتهاكا وا�ضحا مليثاق
الأمم املتحدة.
لأغرا�ض الفقرة  ،1يعني «فعل العدوان» ا�ستعمال القوة امل�سلحة
من جانب دولة ما �ضد �سيادة دولة �أخرى �أو �سالمتها الإقليمية �أو
ا�ستقاللها ال�سيا�سي� ،أو ب�أي طريقة �أخرى تتعار�ض مع ميثاق الأمم
املتحدة .وتنطبق �صفة فعل العدوان على �أي فعل من الأفعال التالية،
�سواء ب�إعالن حرب �أو بدونه ،وذلك وفقًا لقرار اجلمعية العامة للأمم
املتحدة ( 3314د )29 -امل�ؤرخ  14كانون الأول/دي�سمرب 1974
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�أ) قيام القوات امل�سلحة لدولة ما بغزو �إقليم دولة �أخرى �أو الهجوم
عليه� ،أو �أي احتالل ع�سكري ،ولو كان م�ؤقتا ،ينجم عن مثل هذا الغزو
�أو الهجوم� ،أو �أي �ضم لإقليم دولة �أخرى �أو جلزء منه با�ستعمال القوة؛
ب(قيام القوات امل�سلحة لدولة ما بق�صف �إقليم دولة �أخرى بالقنابل،
�أو ا�ستعمال دولة ما
�أية �أ�سلحة �ضد �إقليم دولة �أخرى؛
ج) �رضب ح�صار على موانئ دولة ما �أو على �سواحلها من جانب
القوات امل�سلحة لدولة �أخرى؛
د) قيام القوات امل�سلحة لدولة ما مبهاجمة القوات امل�سلحة الربية �أو
البحرية �أو اجلوية �أو
الأ�سطولني البحري واجلوي لدولة �أخرى؛
ه) قيام دولة ما با�ستعمال قواتها امل�سلحة املوجودة داخل �إقليم
دولة �أخرى مبوافقة الدولة امل�ضيفة ،على وجه يتعار�ض مع ال�رشوط التي
ين�ص عليها االتفاق� ،أو �أي متديد لوجودها يف الإقليم املذكور �إىل ما
بعد نهاية االتفاق؛
و) �سماح دولة ما و�ضعت �إقليمها حتت ت�رصف دولة �أخرى ب�أن
ت�ستخدمه هذه الدولة
الأخرى الرتكاب عمل عدواين �ضد دولة ثالثة؛
ز) �إر�سال ع�صابات �أو جماعات م�سلحة �أو قوات غري نظامية �أو
مرتزقة من جانب دولة ما �أو با�سمها تقوم �ضد دولة �أخرى ب�أعمال من
�أعمال القوة امل�سلحة تكون من اخلطورة بحيث تعادل الأعمال املعددة
�أعاله� ،أو ا�شرتاك الدولة بدور ملمو�س يف ذلك.
يدرج الن�ص التايل بعد املادة  15من النظام الأ�سا�سي:
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املادة  ١٥مكر ًرا

ممار�سة االخت�صا�ص ب�ش�أن جرمية العدوان
 -١يجوز للمحكمة �أن متار�س اخت�صا�صها ب�ش�أن جرمية العدوان
وفقًا للمادة �( 13أ) (ج) ،رهنا ب�أحكام هذه املادة.
 -٢يجوز للمحكمة فقط �أن متار�س اخت�صا�صها املتعلق بجرائم
عدوان ارتكبت بعد مرور �سنة واحدة على م�صادقة �أو قبول التعديالت
من ثالثني دولة طرف.
 -٣متار�س املحكمة اخت�صا�صها على جرمية العدوان رهنًا ب�أحكام
هذه املادة ،ومبوجب قراراتها يتخذ ب�أغلبية دول �أطراف ت�ساوي الأغلبية
املطلوبة العتماد تعديالت على النظام الأ�سا�سي ،وذلك بعد الأول من
كانون الثاين 2017
 -٤يجوز للمحكمة ،وفقًا للمادة � ،12أن متار�س اخت�صا�صها املتعلق
بجرمية العدوان التي تن�ش�أ عن فعل عدواين ُ�أرتكب من دولة طرف ما مل
تكن الدولة الطرف �أعلنت م�سبقًا ب�إيداع �إعالن مع امل�سجل �أنها ال تقبل
االخت�صا�ص .ميكن �أن يتم �سحب هذا الإعالن يف �أي وقت و يجب
النظر فيه من قبل الدولة الطرف خالل ثالث �سنوات.
 -٥فيما يتعلق بدولة لي�ست طر ًفا يف هذا النظام ،ال ميكن للمحكمة
�أن متار�س اخت�صا�صها املتعلق بجرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو
تلك الدولة �أو ترتكب على �إقليمها.
عندما يخل�ص املدعي العام �إىل وجود �أ�سا�س معقول للبدء يف �إجراء
حتقيق فيما يتعلق بجرمية عدوان ،عليه �أن يت�أكد �أوال مما �إذا كان جمل�س
الأمن اتخذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة املعنية.
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وعلى املدعي العام �أن يبلغ الأمني العام للأمم املتحدة بالو�ضع القائم
�أمام املحكمة ،مبا يف ذلك �أي معلومات �أو وثائق ذات �صلة.
 -٧يجوز للمدعي العام ،يف احلاالت التي يكون فيها جمل�س الأمن
قرر ذلك� ،أن يبد�أ التحقيق فيما يتعلق بجرمية عدوان.
 -٨يف حالة عدم حدوث تقرير من هذا القبيل يف غ�ضون �ستة �أ�شهر
بعد الإبالغ ،يجوز للمدعي العام �أن يبد�أ التحقيق فيما يتعلق بجرمية
عدوان� ،رشيطة �أن يكون ق�سم الدائرة التمهيدية قد �أذن ببدء
التحقيق فيما يتعلق بجرمية عدوان وفقًا للإجراءات الواردة يف
املادة  ،15وان ال يكون جمل�س الأمن قرر خالف ذلك ا�ستنادا للمادة 16
 -٩ال يخل التحديد ال�صادر من جهاز من خارج املحكمة بخ�صو�ص
وقوع فعل عدوان مبا تخل�ص �إليه املحكمة يف �إطار هذا النظام الأ�سا�سي
فيما يتعلق بوقوع فعل العدوان.
 - ١٠لي�س يف هذه املادة ما يخل بالأحكام املتعلقة مبمار�سة
االخت�صا�ص فيما يتعلق بجرائم �أخرى م�شار �إليها يف املادة 5
 -٤يتم �إدخال الن�ص التايل عقب املادة
الأ�سا�سي:

15

مكر ًرا يف النظام

املادة  ١٥ :مكرر ٢
ممار�سة االخت�صا�ص على جرمية العدوان
(�إحالة من جمل�س الأمن)
 -١يجوز للمحكمة �أن متار�س اخت�صا�صها املتعلق بجرمية العدوان
طبقًا للمادة ( 13ب) ،رهنًا ب�أحكام هذه املادة.
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 -٢يجوز للمحكمة فقط �أن متار�س اخت�صا�صها املتعلق بجرائم
عدوان ارتكبت بعد مرور �سنة واحدة على امل�صادقة �أو قبول التعديالت
من ثالثني دولة طرف.
 -٣متار�س املحكمة اخت�صا�صها على جرمية العدوان رهنًا ب�أحكام
هذه املادة ،ومبوجب قرا اتها يتخذ ب�أغلبية دول �أطراف ت�ساوي الأغلبية
املطلوبة العتماد تعديالت على النظام الأ�سا�سي ،وذلك بعد الأول من
كانون الثاين 2017
 - ٤ال يكون تقرير حدوث فعل عدوان من جانب جهاز خارج
املحكمة جمحفًا بالنتائج التي تتو�صل �إليها املحكمة مبوجب هذا النظام
الأ�سا�سي.
 - ٥هذه املادة ال تخل بالأحكام املتعلقة مبمار�سة االخت�صا�ص فيما
يتعلق بجرائم �أخرى م�شار �إليها يف املادة 5
 -٥يدرج الن�ص التايل بعد الفقرة
الأ�سا�سي:

3

من املادة

25

من النظام

 -٣مكر ًرا فيما يتعلق بجرمية العدوان ،ال تطبق �أحكام هذه املادة
�إال على الأ�شخا�ص الذين يكونون يف و�ضع ميكنهم من التحكم فعال
يف العمل ال�سيا�سي �أو الع�سكري للدولة �أو من توجيهه.
 -٦ي�ستعا�ض عن اجلملة الأوىل من الفقرة  1من املادة  9من النظام
الأ�سا�سي باجلملة التالية:
 -١ت�ساعد �أركان اجلرائم املحكمة يف تف�سري املواد
مكر ًرا وتطبيقها.

6

و

7

و

8

و

8

 -٧ي�ستعا�ض عن العبارة اال�ستهاللية للفقرة  ٣من املادة  ٢٠من
النظام الأ�سا�سي بالفقرة التالية ،وتبقى بقية الفقرة بدون تغيري:
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 -٣ال�شخ�ص الذي يكون قد حوكم �أمام حمكمة �أخرى عن �سلوك
أي�ضا مبوجب املواد� 6أو � 7أو � 8أو  8مكر ًرا ال يجوز
يكون حمظو ًرا � ً
حماكمته �أمام املحكمة فيما يتعلق بنف�س ال�سلوك �إال �إذا كانت الإجراءات
يف املحكمة الأخرى:
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املحكمة اجلنائية الدولية
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف يف نظام روما الأ�سا�سي
للمحكمة اجلنائية الدولية
يف دورتها الأوىل املنعقدة يف نيويورك خالل الفرتة من � 3إىل
�أيلول�/سبتمرب 2002

10

الف�صل � :1أحكام عامة

القاعدة  :1ا�ستخدام امل�صطلحات
يف هذه الوثيقة:
 ُيراد بـ “مادة” مواد نظام روما الأ�سا�سي؛ ُيراد بـ “دائرة” �إحدى دوائر املحكمة؛ ُيراد بـ “باب” �أبواب نظام روما الأ�سا�سي؛ ُيراد بـ “القا�ضي الرئيــ�س” القا�ضــي الرئي�س لإحـدى دوائــراملحكمة؛
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 ُيراد بـ “الرئي�س” رئي�س املحكمة؛ ُيراد بـ “الالئحة” الئحة املحكمة؛ ُيراد بـ “القواعد” القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.القاعدة  :2حجية الن�صو�ص
اعتمدت القواعد باللغات الر�سمية للمحكمة الواردة يف الفقرة  1من
املادة  ،50وتت�ساوى جميع الن�صو�ص يف احلجية.
القاعدة  :3التعديالت
 - 1تحُ ال التعديالت املقرتحة على القواعد طبقا للفقرة  2من املادة
� ،51إىل رئي�س مكتب جمعية الدول الأطراف.
 - 2يكفل رئي�س مكتب جمعية الدول الأطراف ترجمة جميع
التعديالت املقرتحة �إىل لغات املحكمة الر�سمية و�إحالتها �إىل الدول
الأطراف.
 - 3يطبق الإجراء املبني يف القاعدتني الفرعيتني
القواعد امل�ؤقتة امل�شار �إليها يف الفقرة  3من املادة .51

1

و� 2أي�ضا على

الف�صل  :2تكوين املحكمة و�إدارتها
الق�سم � :1أحكام عامة تتعلق بتكوين املحكمة و�إدارتها

القاعدة  :4اجلل�سات العامة
 - 1يجتمع الق�ضاة يف جل�سة عامة يف موعد ال يتجاوز �شهرين بعد
انتخابهم .ويقوم الق�ضاة ،يف تلك اجلل�سة الأوىل ،وبعد التعهد الر�سمي،
وفقا للقاعدة  ،5مبا يلي:
(�أ) انتخاب الرئي�س ونواب الرئي�س؛
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ال�شعب.
(ب) تعيني الق�ضاة يف ُّ
 - 2يجتمع الق�ضاة يف وقت الحق يف جل�سة عامة مرة واحدة يف
ال�سنة على الأقل لال�ضطالع مبهامهم مبوجب النظام الأ�سا�سي ،والقواعد
والالئحة ،ويجتمعون ،عند االقت�ضاء ،يف جل�سات عامة ا�ستثنائية يعقدها
الرئي�س مببادرة منه �أو بناء على طلب ن�صف عدد الق�ضاة.
3

 -يتكون الن�صاب القانوين لكل جل�سة عامة من ثُلثَي الق�ضاة.

 - 4ما مل ين�ص على خالف ذلك يف النظام الأ�سا�سي �أو يف القواعد،
تتخذ قرارات اجلل�سات العامة ب�أغلبية الق�ضاة احلا�رضين .ويف حالة
تعادل الأ�صوات ،يكون للرئي�س �أو للقا�ضي الذي ينوب عن الرئي�س
مرجح.
�صوت ّ َ
 - 5تعتمد الالئحة يف اجلل�سات العامة يف �أقرب وقت ممكن.
القاعدة  :5التعهد الر�سمي مبوجب املادة

45

 - 1كما هو من�صو�ص عليه يف املادة  ،45قبل مبا�رشة املهام مبوجب
النظام الرئي�سي ،يتم تقدمي التعهد الر�سمي التايل:
(�أ) بالن�سبة للقا�ضي:
“�أتعهد ر�سميا ب�أن �أ�ؤدي مهامي و�أمار�س �سلطاتي ،بو�صفي قا�ضيا
يف املحكمة اجلنائية الدولية ،ب�رشف و�إخال�ص ونزاهة و�أمانة ،وب�أن احرتم
�رسية التحقيقات واملحاكمة واملداوالت”؛
(ب) بالن�سبة للمدعي العام ونائب املدعي العام وامل�سجل ونائب
امل�سجل:
“�أتعهد ر�سميا ب�أن �أ�ؤدي مهامي و�أمار�س �سلطاتي ،بو�صفي (اللقب)
يف املحكمة اجلنائية الدولية ،ب�رشف و�إخال�ص ونزاهة و�أمانة ،وب�أن احرتم
�رسية التحقيقات واملحاكمة”؛
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 - 2يحتفظ بالتعهد املو َقّع من ال�شخ�ص الذي قدمه والذي كان
�شاهدا عليه رئي�س املحكمة �أو نائب رئي�س مكتب جمعية الدول الأطراف
يف قلم املحكمة ويف �سجالتها.
القاعدة  :6التعهد الر�سمي املقدم من قِ َبل موظفي مكتب املدعي
العام ،وامل�سجل ،ومن قِ َبل املرتجمني ال�شفويني والتحريريني
 - 1عند بدء التعيني ،يقدم كل من موظفي مكتب املدعي العام �أو
مكتب امل�سجل التعهد التايل:
“�أتعهد ر�سميا ب�أن �أ�ؤدي مهامي و�أمار�س �سلطاتي ،بو�صفي (اللقب)
يف املحكمة اجلنائية الدولية ،ب�رشف و�إخال�ص ونزاهة و�أمانة ،وب�أن احرتم
�رسية التحقيقات واملحاكمة”؛
ُيحتفظ ،يف قلم املحكمة ويف �سجالتها ،بالتعهد املو َقّع من ال�شخ�ص
الذي قدمه والذي كان �شاهدا عليه ،ح�سب االقت�ضاء ،املدعي العام �أو
نائب املدعي العام �أو امل�سجل �أو نائب امل�سجل.
 - 2يقدم املرتجم ال�شفوي �أو التحريري ،قبل مبا�رشة �أي مهام،
التعهد التايل:
“�أتعهد ر�سميا ب�أن �أ�ؤدي مهامي ب�إخال�ص ونزاهة وباحرتام تام لواجب
املحافظة على ال�رسية”؛
ُيحتفظ يف قلم املحكمة ويف �سجالتها ،بالتعهد املو َقّع من ال�شخ�ص
الذي قدمه والذي كان �شاهدا عليه رئي�س املحكمة �أو ممثله.
القاعدة  :7القا�ضي املفرد مبوجب الفقرة ( 2ب) ‘ ’3من املادة

39

 - 1عندما تعني الدائرة التمهيدية �أحد الق�ضاة قا�ضيا مفردا وفقا
للفقرة ( 2ب) ‘ ’3من املادة  39ف�إنها تقوم بذلك على �أ�سا�س معايري
مو�ضوعية م�سبقة.
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 - 2يتخذ القا�ضي املعني القرارات املنا�سبة ب�ش�أن امل�سائل التي ال
ين�ص النظام الأ�سا�سي والقواعد �رصاحة على �أن تبت فيها الدائرة بكامل
هيئتها.
 - 3يجوز للدائرة التمهيدية �أن تقرر ،من تلقاء نف�سها �أو بناء على
طلب �أحد الأطراف ،عند االقت�ضاء �أن ت�ضطلع الدائرة بكامل هيئتها
مبهام القا�ضي املفرد.
القاعدة  :8مدونة قواعد ال�سلوك املهني
 - 1ت�صوغ هيئة الرئا�سة ،على �أ�سا�س اقرتاح يقدمه امل�سجل وبعد
الت�شاور مع املدعي العام ،م�رشوع مدونة لل�سلوك املهني للمحامني،
وعند حت�ضري االقرتاح ،يجري امل�سجل امل�شاورات طبقا للقاعدة الفرعية
 3من القاعدة .20
 - 2يحال م�رشوع املدونة املذكورة بعد ذلك على جمعية الدول
الأطراف ،بغر�ض اعتماده ،طبقا للفقرة  7من املادة .112
 - 3تت�ضمن املدونة �إجراءات لتعديلها.
الق�سم  :2مكتب املدعي العام

القاعدة  :9عمل مكتب املدعي العام
ي�ضع املدعي العام ،يف ا�ضطالعه مب�س�ؤوليته عن تنظيم و�إدارة
مكتب املدعي العام ،لوائح تنظم عمل املكتب .وي�ست�شري املدعي العام
امل�سجل ،عند �إعداد هذه اللوائح �أو تعديلها ،يف �أية مو�ضوعات ميكن
�أن ت�ؤثر على عمل قلم املحكمة.
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القاعدة  :10االحتفاظ باملعلومات والأدلة
يكون املدعي العام م�س�ؤوال عن االحتفاظ باملعلومات والأدلة املادية
التي يتم احل�صول عليها �أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه ،وعن
تخزينها وت�أمينها.
القاعدة  :11تفوي�ض مهام املدعي العام
يف ما عدا ال�سلطات اخلا�صة باملدعي العام املبينة يف النظام
الأ�سا�سي ،ومنها ما يرد و�صفه يف املادتني  15و  ،53يجوز للمدعي العام
�أو لنائب املدعي العام �أن ي�أذن ملوظفي مكتب املدعي العام ،غري املوظفني
امل�شار �إليهم يف الفقرة  4من املادة � ،44أن ميثلوه يف �أداء مهامه.
الق�سم  :3قلم املحكمة
الق�سم الفرعي  :1الأحكام العامة املتعلقة بقلم املحكمة

القاعدة  :12م�ؤهالت امل�سجل ونائب امل�سجل وانتخابهما
ُ - 1تعد هيئة الرئا�سة ،حاملا يتم انتخابها ،قائمة باملر�شحني الذين
ي�ستوفون ال�رشوط الواردة يف الفقرة  3من املادة  ،43وحتيل هذه القائمة
�إىل جمعية الدول الأطراف مع طلب بتقدمي �أية تو�صيات.
 - 2وعند تلقي �أية تو�صيات من جمعية الدول الأطراف ،يحيل
الرئي�س ،بدون ت�أخري ،القائمة م�شفوعة بالتو�صيات �إىل اجلل�سة العامة.
 - 3تنتخب املحكمة املنعقدة يف جل�سة عامة ،يف �أقرب وقت ممكن،
امل�سجل بالأغلبية املطلقة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة  4من
املادة � ،43آخذة يف االعتبار �أية تو�صيات تقدمها جمعية الدول الأطراف.
و�إذا مل يح�صل �أي مر�شح على الأغلبية املطلقة يف االقرتاع الأول ،تجُ رى
اقرتاعات متتالية �إىل �أن يح�صل �أحد املر�شحني على الأغلبية املطلقة.
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� - 4إذا ن�ش�أت احلاجة �إىل نائب م�سجل ،يجوز للم�سجل �أن يقدم
تو�صية بهذا ال�ش�أن �إىل الرئي�س .ويعقد الرئي�س جل�سة عامة للبت يف هذا
املو�ضوع .و�إذا قررت املحكمة ،املنعقدة يف جل�سة عامة ،بالأغلبية املطلقة
انتخاب نائب م�سجل ،يقدم امل�سجل قائمة باملر�شحني �إىل املحكمة.
 - 5تنتخب املحكمة املنعقدة يف جل�سة عامة نائب امل�سجل بالطريقة
ذاتها التي ُينتخب بها امل�سجل.
القاعدة  :13مهام امل�سجل
 - 1يكون امل�سجل مبثابة قناة االت�صال بالن�سبة للمحكمة ،وذلك
دون امل�سا�س ب�سلطة مكتب املدعي العام مبوجب النظام الأ�سا�سي
املتمثلة يف تلقي املعلومات واحل�صول عليها وتقدميها و�إقامة قنوات
لالت�صال لهذا الغر�ض.
 - 2يكون امل�سجل �أي�ضا م�س�ؤوال عن الأمن الداخلي للمحكمة
بالت�شاور مع هيئة الرئا�سة واملدعي العام ،ف�ضال عن الدولة امل�ضيفة.
القاعدة � :14سري عمل قلم املحكمة
 - 1ي�ضع امل�سجل ،يف �إطار النهو�ض مب�س�ؤوليته يف تنظيم
قلم املحكمة و�إدارته ،لوائح حتكم �سري عمل قلم املحكمة .ويت�شاور
امل�سجل ،لدى �إعداد هذه اللوائح �أو تعديلها ،مع املدعي العام ب�ش�أن �أية
م�س�ألة قد ت�ؤثر يف �سري عمل مكتب املدعي العام .وتوافق هيئة الرئا�سة
على اللوائح.
 - 2تن�ص اللوائح على متكني حمامي الدفاع من احل�صول على
امل�ساعدة الإدارية املنا�سبة واملعقولة من قلم املحكمة.
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القاعدة  :15ال�سجالت
 - 1يقوم امل�سجل بتعهد قاعدة للبيانات حتتوي على جميع تفا�صيل
كل الق�ضايا املعرو�ضة على املحكمة رهنا ب�أي �أمر �صادر عن قا�ض �أو
دائرة ين�ص على عدم الك�شف عن �أية وثيقة �أو معلومة ،ورهنا �أي�ضا
بحماية البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة ،وتكون املعلومات التي حتتوي
عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل املحكمة.
 - 2يقوم امل�سجل �أي�ضا باالحتفاظ بال�سجالت الأخرى للمحكمة.
الق�سم الفرعي  :2وحدة ال�ضحايا وال�شهود

القاعدة  :16م�س�ؤوليات قلم املحكمة فيما يت�صل بال�ضحايا
وال�شهود
 - 1فيما يت�صل بال�ضحايا ،يكون قلم املحكمة م�س�ؤوال عن �أداء
املهام التالية وفقا للنظام الأ�سا�سي والقواعد:
(�أ) �إخطار �أو �إ�شعار ال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني؛
(ب) م�ساعدتهم يف احل�صول على امل�شورة القانونية وتنظيم متثيلهم
القانوين ،وتقدمي الدعم وامل�ساعدة واملعلومات الكافية �إىل ممثليهم
القانونيني ،مبا يف ذلك الت�سهيالت ،بح�سب االقت�ضاء ،لكي ي�ؤدوا
واجبهم مبا�رشة ،بغر�ض حماية حقوقهم خالل جميع مراحل الإجراءات
وفقا للقواعد � 89إىل 91؛
(ج) م�ساعدتهم على امل�شاركة يف خمتلف مراحل الإجراءات وفقا
للقواعد � 89إىل 91؛
(د) اتخاذ تدابري يراعى فيها نوع اجلن�س لتي�سري م�شاركة �ضحايا
العنف اجلن�سي يف جميع مراحل الإجراءات.
166

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

 - 2فيما يت�صل بال�ضحايا وال�شهود والأ�شخا�ص الآخرين الذين
يتعر�ضون للخطر ب�سبب ال�شهادات التي يديل بها ه�ؤالء ال�شهود،
يكون قلم املحكمة م�س�ؤوال عن �أداء املهام التالية وفقا للنظام الأ�سا�سي
والقواعد:
(�أ) �إبالغهم بحقوقهم مبوجب النظام الأ�سا�سي والقواعد وبوجود
وحدة ال�ضحايا وال�شهود ومهامها و�إمكانية الو�صول �إليها؛
(ب) �إبالغهم يف الوقت املنا�سب بقرارات املحكمة ذات ال�صلة
وبالقرارات الأ�سا�سية الأخرى التي قد يكون لها ت�أثري على م�صاحلهم مع
مراعاة الأحكام املتعلقة بال�رسية؛
 - 3لأداء مهامه ،يجوز للم�سجل �أن يحتفظ ب�سجل لل�ضحايا الذين
�أعربوا عن نيتهم امل�شاركة يف ق�ضية معينة.
 - 4يجوز للم�سجل �أن يتفاو�ض نيابة عن املحكمة مع الدول ب�ش�أن
عقد اتفاقات لنقل وتقدمي اخلدمات يف �إقليم دولة للم�صابني ب�صدمة
�أو املعر�ضني للتهديد من ال�ضحايا �أو ال�شهود وغريهم ممن يواجهون
�أخطارا ب�سبب �شهادة �أدىل بها ه�ؤالء ال�شهود .ويجوز �أن تظل هذه
االتفاقات �رسية.
القاعدة  :17مهام الوحدة
 - 1متار�س وحدة ال�ضحايا وال�شهود مهامها عمال بالفقرة
املادة .43

6

من

 - 2ت�ؤدي وحدة ال�ضحايا وال�شهود ،يف جملة �أمور ،املهام التالية
وفقا للنظام الأ�سا�سي والقواعد وبالت�شاور  -ح�سب االقت�ضاء  -مع دائرة
املحكمة واملدعي العام والدفاع:
(�أ) بالن�سبة �إىل جميع ال�شهود ،وال�ضحايا الذين ميثلون �أمام املحكمة،
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والأ�شخا�ص الآخرين الذين يتعر�ضون للخطر ب�سبب ال�شهادات التي
يديل بها ه�ؤالء ال�شهود ،وذلك وفقا الحتياجاتهم وظروفهم اخلا�صة:
‘ ’1توفري تدابري احلماية والأمن املالئمة لهم وو�ضع خطط طويلة
وق�صرية الأجل حلمايتهم؛
‘ ’2تو�صية �أجهزة املحكمة باعتماد تدابري للحماية ،وكذلك �إبالغ
الدول املعنية بهذه التدابري؛
‘ ’3م�ساعدتهم يف احل�صول على امل�ساعدة الطبية والنف�سية وغريها
من �أنواع امل�ساعدة الالزمة؛
‘� ’4إتاحة التدريب يف م�سائل ال�صدمات النف�سية والعنف اجلن�سي
والأمن وال�رسية ،للمحكمة والأطراف؛
‘ ’5التو�صية ،بالت�شاور مع مكتب املدعي العام ،بو�ضع مدونة
لقواعد ال�سلوك ،مع الت�أكيد على الطبيعة احليوية للأمن وال�رسية بالن�سبة
للمحققني التابعني للمحكمة والدفاع وجميع املنظمات احلكومية الدولية
وغري احلكومية العاملة با�سم املحكمة ،ح�سب االقت�ضاء؛
‘ ’6التعاون مع الدول ،عند االقت�ضاء ،لتوفري �أي من التدابري املن�صو�ص
عليها يف هذه القاعدة؛
(ب) بالن�سبة �إىل ال�شهود:
‘� ’1إر�شادهم �إىل جهة يح�صلون منها على امل�شورة القانونية بغر�ض
حماية حقوقهم ،ال �سيما ما يتعلق منها ب�شهاداتهم؛
‘ ’2م�ساعدتهم عند ا�ستدعائهم للإدالء ب�شهادتهم �أمام املحكمة؛
‘ ’3اتخاذ تدابري يراعى فيها نوع اجلن�س لتي�سري الإدالء بال�شهادة يف
جميع مراحل �إجراءات املحكمة املتعلقة ب�ضحايا العنف اجلن�سي؛
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- 3
الأطفال
ك�شهود،
القانوين،

تويل الوحدة ،يف �أدائها ملهامها ،عناية خا�صة الحتياجات
وامل�سنني واملعوقني .ولت�سهيل م�شاركة الأطفال وحمايتهم
تعني الوحدة عند االقت�ضاء ،ومبوافقة الوالدين �أو الو�صي
�شخ�صا ي�ساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات.

القاعدة  :18م�س�ؤوليات الوحدة
تقوم وحدة ال�ضحايا وال�شهود ،بغية الأداء الكفء والفعال لعملها،
مبا يلي:
(�أ) كفالة حفاظ موظفي الوحدة على ال�رسية يف جميع الأوقات؛
(ب) احرتام م�صالح ال�شهود ،مع الت�سليم بامل�صالح اخلا�صة ملكتب
املدعي العام وهيئة الدفاع وال�شهود ،بطرق من �ضمنها� ،إذا اقت�ضى
احلال ،احلفاظ على ف�صل مالئم للخدمات املقدمة �إىل �شهود االدعاء
و�شهود الدفاع ،والتزام احلياد يف التعاون مع جميع الأطراف وطبقا ملا
ي�صدر عن دوائر املحكمة من �أحكام وقرارات؛
(ج) �إتاحة امل�ساعدة الإدارية والتقنية لل�شهود ،وال�ضحايا الذين
ميثلون �أمام املحكمة ،والأ�شخا�ص الآخرين الذين يتعر�ضون للخطر
ب�سبب ال�شهادة التي يديل بها ه�ؤالء ال�شهود ،خالل جميع مراحل
الإجراءات وبعدها ،على النحو املنا�سب ب�صورة معقولة؛
(د) كفالة التدريب ملوظفيها بخ�صو�ص �أمن ال�ضحايا وال�شهود
و�سالمتهم وكرامتهم وبخ�صو�ص م�سائل من �ضمنها مراعاة نوع اجلن�س
والتنوع الثقايف؛
(هـ) التعاون ،عند االقت�ضاء ،مع املنظمات احلكومية الدولية وغري
احلكومية.
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القاعدة  :19اخلربات املتوافرة يف الوحدة
بالإ�ضافة �إىل املوظفني املذكورين يف الفقرة  6من املادة  ،43ورهنا
باملادة  ،44يجوز �أن ت�ضم وحدة ال�ضحايا وال�شهود ،ح�سب االقت�ضاء،
�أ�شخا�صا ذوي خربة يف جماالت من �ضمنها:
(�أ) حماية ال�شهود و�أمنهم؛
(ب) امل�سائل القانونية والإدارية ،مبا فيها املجاالت املت�صلة بالقانون
الإن�ساين والقانون اجلنائي؛
(ج) �إدارة املهمات (اللوج�ستية)؛
(د) علم النف�س يف الإجراءات اجلنائية؛
(هـ) امل�سائل اجلن�سانية والتنوع الثقايف؛
(و) الأطفال ،خ�صو�صا الأطفال امل�صابني ب�صدمات نف�سية؛
(ز) امل�سنون ،ال �سيما فيما يت�صل بال�رصاعات امل�سلحة وال�صدمات
النف�سية الناجتة عن املنفى؛
(ح) املعاقون؛
(ط) اخلدمة االجتماعية وتقدمي امل�شورة؛
(ي) الرعاية ال�صحية؛
(ك) الرتجمة ال�شفوية والتحريرية.
الق�سم الفرعي  :3حمامو الدفاع

القاعدة  :20م�س�ؤوليات امل�سجل املت�صلة بحقوق الدفاع
 - 1طبقا للفقرة  1من املادة  ،43ينظم امل�سجل موظفي قلم املحكمة
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على نحو ميكن من خدمة حقوق الدفاع ،مت�شيا مع مبد�أ املحاكمة
العادلة ح�سب التعريف الوارد يف النظام الأ�سا�سي .ولهذا الغر�ض ،يقوم
امل�سجل  ،يف جملة �أمور ،مبا يلي:
(�أ) تي�سري حماية ال�رسية ،ح�سب التعريف الوارد يف الفقرة
من املادة 67؛

1

(ب)

(ب) تقدمي الدعم وامل�ساعدة واملعلومات جلميع حمامي الدفاع
الذين ميثلون �أمام املحكمة ،وتقدمي الدعم الالزم ،ح�سبما يلزم ،للمحققني
االخت�صا�صيني ليكون الدفاع فعاال؛
(ج) م�ساعدة الأ�شخا�ص الذين �ألقي عليهم القب�ض ،والأ�شخا�ص
الذين ت�رسي عليهم الفقرة  2من املادة  ،55واملتهمني ،يف احل�صول على
امل�شورة القانونية وخدمات حمام؛
(د) �إبالغ املدعي العام ودوائر املحكمة ،ح�سب االقت�ضاء ،بامل�سائل
املتعلقة بالدفاع ذات ال�صلة؛
(هـ) توفري الت�سهيالت املالئمة ،للدفاع ح�سب االقت�ضاء ،لتمكينه
من �أداء مهمة الدفاع ب�صورة مبا�رشة؛
(و) تي�سري ن�رش املعلومات وتوفري االجتهاد الق�ضائي للمحكمة
ملحامي الدفاع ،والتعاون ،ح�سب االقت�ضاء ،مع نقابات املحامني الوطنية
�أو �أي هيئة متثيلية م�ستقلة لرابطات حمامني �أو رابطات قانونية م�شار
�إليها يف الفقرة  3من القاعدة ،ت�شجيعا لتخ�ص�ص املحامني وتدريبهم يف
النواحي القانونية للنظام الأ�سا�سي والقواعد.
 - 2يقوم امل�سجل ب�أداء املهام املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من
القاعدة ،مبا يف ذلك الإدارة املالية لقلم املحكمة ،على نحو يتيح كفالة
اال�ستقالل املهني ملحامي الدفاع.
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 - 3يت�شاور امل�سجل ،ح�سب االقت�ضاء ،لأغرا�ض من قبيل �إدارة
امل�ساعدة القانونية طبقا للقاعدة  21وو�ضع مدونة لقواعد ال�سلوك املهني
طبقا للقاعدة  8مع �أي هيئة متثيلية م�ستقلة لرابطات حمامني �أو
رابطات قانونية ،مبا يف ذلك �أية هيئة من هذا القبيل قد يتي�رس �إن�شا�ؤها
بف�ضل جمعية الدول الأطراف.
القاعدة  :21تقدمي امل�ساعدة القانونية
 - 1مع مراعاة الفقرة ( 2ج) من املادة  55والفقرة ( 1د) من املادة
 ،67تو�ضع معايري و�إجراءات تقدمي امل�ساعدة القانونية يف �إطار الالئحة
على �أ�سا�س �أي اقرتاح يقدمه امل�سجل بعد م�شاورات مع �أية هيئة متثيلية
م�ستقلة لرابطات حمامني �أو رابطات قانونية ،كما ت�شري �إىل ذلك الفقرة
 3من القاعدة .20
 - 2ين�شئ امل�سجل ويتعهد قائمة ب�أ�سماء املحامني الذين تتوافر فيهم
املعايري املذكورة يف القاعدة  22والالئحة .ويختار ال�شخ�ص بحرية املحامي
من هذه القائمة �أو حمام �آخر تتوافر فيه املعايري املطلوبة ولديه الرغبة يف
�أن يدرج ا�سمه بالقائمة.
 - 3يجوز ل�شخ�ص �أن يطلب من هيئة الرئا�سة �إعادة النظر يف قرار
�أ�صدرته برف�ض طلب تعيني حمام .ويكون قرار هيئة الرئا�سة نهائيا.
و�إذا ُرف�ض طلب ما ،يجوز لل�شخ�ص تقدمي طلب �آخر �إىل امل�سجل� ،إذا
�أو�ضح �أن هناك تغريا يف الظروف.
� - 4إذا اختار �شخ�ص متثيل نف�سه ،يبلغ امل�سجل كتابة يف �أقرب
فر�صة ممكنة.
� - 5إذا ادعى �شخ�ص ب�أنه معوز ثم ات�ضح الحقا ب�أنه لي�س معوزا،
يجوز لدائرة املحكمة التي تنظر يف الق�ضية �آنئذ �إ�صدار �أمر با�سرتداد
�أتعاب املحاماة.
172

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

القاعدة  :22تعيني حمامي الدفاع وم�ؤهالته
 - 1تكون للمحامي كفاءة م�شهود بها يف القانون الدويل �أو اجلنائي
والإجراءات اجلنائية ،ف�ضال عما يلزم من خربة ذات �صلة� ،سواء كقا�ض �أو
مدع عام �أو حمام �أو يف �أي من�صب مماثل �آخر ،يف الإجراءات اجلنائية.
ويكون لهذا املحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل
يف املحكمة ويتحدث بها بطالقة .وميكن �أن ي�ساعد املحامي �أ�شخا�ص
�آخرون ،مبن فيهم �أ�ساتذة القانون الذين تتوافر فيهم اخلربة الالزمة.
 - 2يقدم املحامي املعني من قبل �شخ�ص ميار�س حقه يف �إطار
النظام الأ�سا�سي يف االحتفاظ بامل�ساعدة القانونية التي اختارها لنف�سه
طلب توكيل لدى امل�سجل يف �أقرب فر�صة ممكنة.
 - 3يخ�ضع املحامون ،يف �أداء مهامهم ،للنظام الأ�سا�سي ،والقواعد،
والالئحة ،ومدونة قواعد ال�سلوك املهني ملحامي الدفاع املعتمدة طبقا
للقاعدة  8و�أية وثيقة �أخرى تعتمدها املحكمة قد تكون لها �صلة ب�أداء
مهامهم.
الق�سم  :4احلاالت التي ميكن �أن ت�ؤثر على �أداء املحكمة ملهامها
الق�سم الفرعي  :1العزل من املن�صب والإجراءات الت�أديبية

القاعدة  :23املبد�أ العام
ُيعزل القا�ضي واملدعي العام ونواب املدعي العام وامل�سجل ونائب
امل�سجل من من�صبهم �أو يخ�ضعون لإجراءات ت�أديبية يف احلاالت
املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي ويف القواعد مع توفري ال�ضمانات
املقررة يف هذين املو�ضوعني.
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القاعدة  :24تعريف �سوء ال�سلوك اجل�سيم والإخالل اجل�سيم
بالواجب
 - 1لأغـرا�ض الفقـرة �( 1أ) مـن املـادة  ،46يتمثـل “�سـوء ال�سلـوك
اجل�سيـم” فـي ال�سلـوك الـذي:
(�أ) يحدث يف �أثناء �أداء املهام الر�سمية وال يتالءم مع املهام الر�سمية
ويت�سبب� ،أو يحتمل �أن يت�سبب ،يف �رضر ج�سيم لعملية �إقامة العدل
على نحو �سليم �أمام املحكمة �أو لل�سري الداخلي ال�سليم لعمل املحكمة
مثل:
‘ ’1الك�شف عن وقائع �أو معلومات �أحاط بها �شخ�ص �أثناء ممار�سته
لوظيفته� ،أو تتعلق مب�س�ألة قيد النظر� ،إذا كان من �ش�أن ذلك الك�شف �أن
ي�رض ب�سري املحاكمة �أو ب�أي �شخ�ص من الأ�شخا�ص؛
‘� ’2إخفاء معلومات �أو مالب�سات تبلغ من اخلطورة حدا كان من �ش�أنه
�أن يحول دون توليه للمن�صب؛
‘� ’3إ�ساءة ا�ستعمال من�صب الق�ضاء ابتغاء معاملة تف�ضيلية ال مربر
لها من �أي من ال�سلطات �أو املوظفني �أو الفنيني؛ �أو
(ب) �إذا حدث خارج �إطار املهام الر�سمية ،وكان ذا طابع خطري
يت�سبب �أو يحتمل �أن يت�سبب يف �إ�ساءة ج�سيمة �إىل �سمعة املحكمة.
 - 2لأغرا�ض الفقرة �( 1أ) من املادة “ ،46يخل بواجبه �إخالل ج�سيما”
كل �شخ�ص يق�رص تق�صريا �صارخا يف �أداء واجباته �أو يت�رصف عن ق�صد
على نحو يخل بهذه الواجبات .وي�شمل هذا احلاالت التي يقوم فيها
ال�شخ�ص مبا يلي:
(�أ) عدم االمتثال للواجب الذي ميلي عليه �أن يطلب التنحي ،مع
علمه بوجود �أ�سباب تربر ذلك؛
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(ب) الت�أخر ب�صورة متكررة ودون مربر يف حتريك الدعوى �أو
ت�سيريها �أو الف�صل فيها �أو يف ممار�سته لأي اخت�صا�ص من اخت�صا�صاته
الق�ضائية.
القاعدة  :25تعريف �سوء ال�سلوك الأقل ج�سامة
 - 1لأغرا�ض املادة  ،47يتمثل “�سوء ال�سلوك الأقل ج�سامة” يف
ال�سلوك الذي:
(�أ) يحدث �أثناء �أداء املهام الر�سمية ،وي�سبب �أو يحتمل �أن ي�سبب
�رضرا لعملية �إقامة العدل على نحو �سليم �أمام املحكمة �أو لل�سري الداخلي
ال�سليم لعمل املحكمة ،مثل:
‘ ’1التدخل يف الطريقة التي يبا�رش بها �شخ�ص م�شار �إليه يف املادة
 47مهامه؛
‘ ’2التق�صري �أو الإهمال ب�صورة متكررة يف تنفيذ الطلبات املقدمة من
القا�ضي الرئي�س �أو الرئا�سة �أثناء ممار�ستهما ل�سلطتهما القانونية؛
‘ ’3عدم تنفيذ الإجراءات الت�أديبية يف حق امل�سجل �أو نائب امل�سجل
وموظفي املحكمة الآخرين �إذا كان القا�ضي يعلم �أو كان عليه �أن يعلم
بتق�صريهم اجل�سيم يف الواجبات املناطة بهم؛
(ب) �أو يحدث خارج �إطار املهام الر�سمية وي�سبب �أو يحتمل �أن
ي�سبب �إ�ساءة �إىل �سمعة املحكمة.
 - 2لي�س يف هذه القاعدة ما يحول دون �إمكانية �أن ي�شكل ال�سلوك
املبني يف الفقرة �( 1أ) من القاعدة “�سوء �سلوك ج�سيم” �أو “�إخالل ج�سيم
بالواجب” لأغرا�ض الفقرة �( 1أ) من املادة .46
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القاعدة  :26قبول ال�شكاوى
 - 1لأغرا�ض الفقرة  1من املادة  46واملادة ُ ،47ت�شفع كل �شكوى
من �أي �سلوك يدخل تعريفه �ضمن القاعدتني  24و  ،25بالأ�سباب التي
تقوم عليها وهوية مقدم ال�شكوى و�أي دليل ذي �صلة �إذا توفر ،وتظل
ال�شكوى �رسية.
 - 2حتال جميع ال�شكاوى �إىل رئا�سة املحكمة التي يجوز لها �أي�ضا
�أن ت�رشع يف اتخاذ �إجراءات مببادرة منها و�أن ت�رصف النظر ،عمال بلوائح
املحكمة ،عن ال�شكاوى الواردة من جمهول �أو التي يت�ضح �أنها ال ت�ستند
�إىل �أي �أ�سا�س وحتيل ال�شكاوى الأخرى �إىل اجلهاز املخت�ص .وي�ساعد
رئا�سة املحكمة يف هذا العمل قا�ض �أو �أكرث من قا�ض واحد يعينون على
�أ�سا�س التناوب التلقائي ،وفقا لالئحة.
القاعدة  :27الأحكام امل�شرتكة ب�ش�أن حقوق الدفاع
 - 1يف احلاالت التي يجري النظر فيها يف عزل �شخ�ص من من�صبه
عمال باملادة � 46أو اتخاذ �إجراءات ت�أديبية �ضده عمال باملادة  ،47يخطر
ال�شخ�ص بذلك خطيا.
 - 2متنح لل�شخ�ص املعني الفر�صة الكاملة لتقدمي الأدلة وتلقيها،
وتقدمي الدفوع اخلطية ،والرد على �أي �أ�سئلة توجه �إليه.
 - 3يجوز لل�شخ�ص �أن ميثله حمام �أثناء العملية املقررة مبوجب
هذه القاعدة.
القاعدة  :28الوقف عن العمل
�إذا كان االتهام املوجه ل�شخ�ص قدمت �شكوى بحقه ذا طابع خطري
مبا فيه الكفاية ،يجوز وقف هذا ال�شخ�ص عن العمل ريثما يف�صل اجلهاز
املخت�ص يف �أمره ب�صفة نهائية.
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القاعدة  :29الإجراء الذي يتخذ يف حالة تقدمي طلب بالعزل من
املن�صب
 - 1تطرح م�س�ألة عزل قا�ض� ،أو م�سجل� ،أو نائب م�سجل من
من�صبهم للت�صويت يف جل�سة عامة.
 - 2تخطر رئا�سة املحكمة رئي�س مكتب جمعية الدول الأطراف
كتابة ب�أي تو�صية تعتمد ب�ش�أن الق�ضاة ،وب�أي قرار يتخذ ب�ش�أن امل�سجلني
�أو نواب امل�سجلني.
 - 3يخطر املدعي العام رئي�س مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة
ب�أي تو�صية يقدمها ب�ش�أن �أحد نواب املدعي العام.
� - 4إذا وجد �أن ال�سلوك املرتكب ال ي�شكل �سوء �سلوك ج�سيم �أو
�إخالال ج�سيما بالواجب ،يجوز وفقا للمادة  47احلكم ب�أن �سوء ال�سلوك
الذي �أقدم عليه ال�شخ�ص املعني ذو طابع �أقل ج�سامة ،واتخاذ �إجراء
ت�أديبي.
القاعدة  :30الإجراء الذي يتخذ يف حالة تقدمي طلب باتخاذ
�إجراءات ت�أديبية
 - 1يف حالة الق�ضاة� ،أو امل�سجلني� ،أو نواب امل�سجلني ت�صدر القرارات
املتعلقة باتخاذ �إجراء ت�أديبي من قبل رئا�سة املحكمة.
 - 2يف حالة املدعي العام ،ت�صدر القرارات املتعلقة باتخاذ �إجراء
ت�أديبي بالأغلبية املطلقة ملكتب جمعية الدول الأطراف.
 - 3يف حالة نواب املدعي العام:
(�أ) يتخذ املدعي العام القرارات املتعلقة بتوجيه اللوم؛
(ب) تتخذ القرارات املتعلقة بفر�ض جزاءات مالية بالأغلبية املطلقة
ملكتب جمعية الدول الأطراف بناء على تو�صية من املدعي العام.
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 - 4ت�سجل حاالت توجيه اللوم خطيا وحتال �إىل رئي�س مكتب
جمعية الدول الأطراف.
القاعدة  :31العزل من املن�صب
ي�رسي قرار العزل من املن�صب فور �إ�صداره ،وتنقطع ع�ضوية ال�شخ�ص
املعني يف املحكمة ،مبا يف ذلك م�شاركته يف النظر يف الق�ضايا اجلارية
التي كان م�شاركا فيها.
القاعدة  :32الإجراءات الت�أديبية
فيما يلي الإجراءات الت�أديبية التي يجوز فر�ضها:
(�أ) توجيه اللوم؛ �أو
(ب) جزاء مايل ال يتجاوز �ستة �أ�شهر تخ�صم من املرتب الذي تدفعه
املحكمة لل�شخ�ص املعني.
الق�سم الفرعي  :2الإعفاء والتنحية والوفاة واال�ستقالة

العام

القاعدة � :33إعفاء �أحد الق�ضاة �أو املدعي العام �أو �أحد نواب املدعي

 - 1يقوم القا�ضي �أو املدعي العام �أو نائب املدعي العام الذي ي�سعى
�إىل احل�صول على �إعفاء من ممار�سة �إحدى الوظائف املقررة بتقدمي طلب
خطي �إىل هيئة رئا�سة املحكمة ،يحدد فيه الأ�سباب الداعية �إىل �إعفائه.
 - 2حتيط هيئة رئا�سة املحكمة الطلب بال�رسية ،وال تعلن عن
الأ�سباب التي اتخذت على �أ�سا�سها القرار دون احل�صول على موافقة
ال�شخ�ص املعني.
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العام

القاعدة  :34تنحية �أحد الق�ضاة �أو املدعي العام �أو �أحد نواب املدعي

 - 1بالإ�ضافة �إىل الأ�سباب الواردة يف الفقرة  2من املادة  41والفقرة
 7من املادة  ،42ت�شمل الأ�سباب الداعية �إىل تنحية القا�ضي �أو املدعي
العام �أو نائبه  ،يف جملة �أمور ،ما يلي:
(�أ) امل�صلحة ال�شخ�صية يف الق�ضية ،مبا يف ذلك العالقة الزوجية �أو
عالقة القرابة �أو غريها من العالقات الأ�رسية الوثيقة� ،أو العالقة ال�شخ�صية
�أو املهنية� ،أو عالقة التبعية ،ب�أي طرف من الأطراف؛
(ب) اال�شرتاك ،ب�صفته ال�شخ�صية ،ب�أي �إجراءات قانونية بد�أت قبل
م�شاركته يف الق�ضية� ،أو بد�أها هو بعد ذلك ،ويكون يف احلالتني،
ال�شخ�ص حمل التحقيق �أو املحاكمة خ�صما؛
(ج) �أداء مهام ،قبل تويل املن�صب ،يتوقع �أن يكون خاللها قد
كون ر�أيا عن الق�ضية التي ينظر فيها �أو عن الأطراف �أو عن ممثليهم
القانونيني ،مما قد ي�ؤثر �سلبا ،من الناحية املو�ضوعية ،على احلياد املطلوب
من ال�شخ�ص املعني؛
(د) التعبري عن �آراء ،بوا�سطة و�سائط الإعالم �أو الكتابة �أو الت�رصفات
العلنية مما ميكن �أن ي�ؤثر �سلبا ،من الناحية املو�ضوعية ،على احلياد
املطلوب من ال�شخ�ص املعني.
 - 2ورهنا بالأحكام املن�صو�ص عليها يف الفقرة  2من املادة
والفقرة  8من املادة  ،42يقدم الطلب كتابة حاملا تعرف الأ�سباب امل�ستند
�إليها .وين�ص الطلب على الأ�سباب ،وترفق فيه �أي �أدلة ذات �صلة ،ويبلغ
بذلك ال�شخ�ص املعني الذي يجوز له تقدمي مذكرات خطية.

41
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 - 3يف�صل يف �أي م�س�ألة تتعلق بتنحية املدعي العام �أو �أحد نواب
املدعي العام بقرار من �أغلبية ق�ضاة دائرة اال�ستئناف.
القاعدة  :35الواجب الـذي ميلـى علـى القا�ضي �أو املدعي العام �أو
�أحـد نواب املدعي العام طلب الإعفـاء
�إن كان هناك ما يدعو �أحد الق�ضاة �أو املدعي العام �أو �أحد نواب
املدعي العام �إىل االعتقاد بوجود �أ�سباب تدعو �إىل تنحيته ،يقدم طلبا
من �أجل �إعفائه وال ينتظر �أن يقدم طلب بتنحيتـه مبوجب الفقـرة 2
من املادة � 41أو الفقرة  7من املادة  ،42والقاعدة 34ويجري تقدمي الطلب
وتتوىل هيئة الرئا�سة النظر فيه وفقا للقاعدة .33
القاعدة  :36وفاة �أحد الق�ضاة �أو املدعي العـام �أو �أحـد نواب املدعي
العـام �أو امل�سجـل �أو نائـب امل�سجـل
تبلغ هيئة رئا�سة املحكمة خطيا رئي�س مكتب جمعية الدول
الأطراف بوفاة �أحد الق�ضاة �أو املدعي العام �أو �أحد نواب املدعي العام �أو
امل�سجل �أو نائب امل�سجل.
القاعدة  :37ا�ستقالة �أحد الق�ضـاة �أو املدعي العام �أو �أحـد نـواب
املدعـي العـام �أو امل�سجل �أو نائـب امل�سجـل
 - 1يبلغ القا�ضي �أو املدعي العام �أو نائب املدعي العام �أو امل�سجل �أو
نائب امل�سجل خطيا هيئة رئا�سة املحكمة بقراره بتقدمي اال�ستقالة ،وتقوم
هيئة الرئا�سة خطيا ب�إبالغ رئي�س مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك.
 - 2يعمل القا�ضي �أو املدعي العام �أو نائب املدعي العام �أو امل�سجل
�أو نائب امل�سجل ،على تقدمي �إ�شعار بالتاريخ الذي �ست�صبح فيه ا�ستقالته
�سارية املفعول قبل ذلك التاريخ ب�ستة �أ�شهر على الأقل .وقبل �أن ت�صبح
ا�ستقالة القا�ضي �سارية املفعول ،يبذل القا�ضي ق�صاراه لال�ضطالع
مب�س�ؤولياته املعلقة.
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الق�سم الفرعي  :3اال�ستبدال والق�ضاة املناوبون

القاعدة  :38اال�ستبدال
1

يلي:

 -يجوز ا�ستبدال �أي قا�ض لأ�سباب مو�ضوعية ومربرة ،ومنها ما

(�أ) اال�ستقالة؛
(ب) العذر املقبول؛
(ج) التنحية؛
(د) العزل من املن�صب؛
(هـ) الوفاة.
 - 2يجري اال�ستبدال وفقا للإجراء املحدد م�سبقا يف النظام
الأ�سا�سي ،ويف القواعد ،ويف الالئحة.
القاعدة  :39القا�ضي املناوب
لدى تعيني قا�ض مناوب من قِ َبل هيئة رئا�سة املحكمة للعمل يف
الدائرة االبتدائية عمال بالفقرة  1من املادة  ،74ينبغي له �أن يح�رض
وقائع ومداوالت الق�ضية بكاملها ،ولكنه ال يجوز له اال�شرتاك فيها وال
ممار�سة �أي من مهام �أع�ضاء الدائرة االبتدائية التي تنظر يف الق�ضية ،ما
مل ُيطلب منه �أن يحل حمل ع�ضو من �أع�ضاء الدائرة االبتدائية �إذا تعذر
على ذلك الع�ضو موا�صلة احل�ضور .ويعني الق�ضاة املناوبون وفقا لإجراء
ت�ضعه املحكمة م�سبقا.
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الق�سم  :5الن�شر واللغات والرتجمة

القاعدة  :40ن�رش القرارات باللغات الر�سمية للمحكمة
 - 1لأغرا�ض الفقرة  1من املادة  ،50تعترب القرارات التالية على �أنها
حتل م�سائل �أ�سا�سية:
(�أ) جميع قرارات �شعبة اال�ستئناف؛
(ب) جميع قرارات املحكمة ب�ش�أن واليتها الق�ضائية �أو فيما يت�صل
مبقبولية ق�ضية ما عمال باملواد  17و  18و  19و 20؛
(ج) جميع قرارات الدائرة االبتدائية ب�ش�أن الإدانة والرباءة وفر�ض
العقوبة والتعوي�ضات لل�ضحايا عمال باملواد  74و  75و 76؛
(د) جميع قرارات الدائرة التمهيدية عمال بالفقرة
املادة .57

3

(د) من

ُ - 2تن�رش الـقرارات املتعلقة بتثبيت التهم مبوجب الفقرة  7من املادة
 ،61واملتعلقة باجلرائم املخلة ب�إقامة العدل مبوجب الفقرة  3من املادة
 ،70بجميع لغات املحكمة الر�سمية �إذا قررت الرئا�سة �أنها حتل م�سائل
جوهرية.
 - 3يجوز للرئا�سة �أن تقرر ن�رش قرارات �أخرى بجميع اللغات الر�سمية
متى كانت هذه القرارات تهم م�سائل رئي�سية تت�صل بتف�سري النظام
الأ�سا�سي �أو تنفيذه �أو تت�صل مب�س�ألة رئي�سية من م�سائل امل�صلحة
العامة.
القاعدة  :41لغات العمل يف املحكمة
 - 1لأغرا�ض الفقرة  2من املادة  ،50ت�أذن الرئا�سة با�ستخدام �إحدى
اللغات الر�سمية للمحكمة كلغة عمل يف احلالتني التاليتني:
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(�أ) متى كانت �أغلبية الأطراف يف الق�ضية املعرو�ضة على املحكمة
تفهم تلك اللغة وتتكلمها وطلب ذلك �أي م�شارك يف الإجراءات؛ �أو
(ب) متى طلب ذلك املدعي العام �أو الدفاع.
 - 2يجوز للرئا�سة �أن ت�أذن با�ستخدام �إحدى اللغات الر�سمية للمحكمة
كلغة عمل �إذا اعتربت �أن تلك اللغة تزيد من فعالية الإجراءات.
القاعدة  :42خدمات الرتجمة التحريرية والرتجمة ال�شفوية
ُترتب املحكمة خلدمات الرتجمة التحريرية والرتجمة ال�شفوية الالزمة
لكفالة تنفيذ التزاماتها مبوجب النظام الأ�سا�سي وهذه القواعد.
القاعدة  :43الإجراء املنطبق على ن�رش وثائق املحكمة
تكفل املحكمة �أن حترتم جميع الوثائق التي ُتن�رش وفقا للنظام
الأ�سا�سي وهذه القواعد واجب حماية �رسية الإجراءات و�أمن ال�ضحايا
وال�شهود.
الف�صل  :3االخت�صا�ص واملقبولية
الق�سم  :1الإعالنات والإحاالت املت�صلة باملواد  11و  12و  13و 14

القاعدة  :44الإعالن املن�صو�ص عليه يف الفقرة  3من املادة

12

 - 1بناء على طلب املدعي العام ،ي�ستعلم امل�سجل �رسا لدى الدولة
غري الطرف يف النظام الأ�سا�سي �أو الدولة التي �أ�صبحت طرفا يف النظام
الأ�سا�سي بعد بدء نفاذه ،عن نيتها �إ�صدار الإعالن املن�صو�ص عليه يف
الفقرة  3من املادة .12
 - 2وعندما تودع الدولة لدى امل�سجل �أو تعلن عن نيتها �إيداع
�إعالن لدى امل�سجل عمال بالفقرة  3من املادة � ،12أو عندما يت�رصف
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امل�سجل عمال بالفقرة  1من القاعدة ،ف�إنه يبلغ الدولة املعنية �أن من نتائج
الإعالن مبوجب الفقرة  3من املادة  12قبول االخت�صا�ص فيما يتعلق
باجلرائم امل�شار �إليها يف املادة  5ذات ال�صلة باحلالة ،وتنطبق �أحكام الباب
 ،9و�أي قواعد تتعلق بالدول الأطراف.
القاعدة � :45إحالة حالة �إىل املدعي العام
تحُ ال �أي حالة �إىل املدعي العام خطيا.
الق�سم  :2ال�شروع يف �إجراء التحقيقات مبوجب املادة 15

القاعدة  :46املعلومات املقدمة �إىل املدعي العام مبوجب
و  2من املادة 15

الفقرتني1

يف حالة تقدمي معلومات مبوجب الفقرة  1من املادة � ،15أو عند
تلقي �شهادات �شفوية �أو خطية مبوجب الفقرة  2من املادة  ،15يف مقر
املحكمة ،يحافظ املدعي العام على �رسية هذه املعلومات وال�شهادات �أو
يتخذ الإجراءات الالزمة الأخرى بحكم واجباته املن�صو�ص عليها يف
النظام الأ�سا�سي.
القاعدة  :47الإدالء بال�شهادة مبوجب الفقرة  2من املادة

15

 - 1تنطبق �أحكام القاعدتني  111و  ،112مع مراعاة ما يقت�ضيه
اختالف احلال ،على ال�شهادات التي يتلقاها املدعي العام عمال بالفقرة 2
من املادة .15
� - 2إذا ر�أى املدعي العام �أن هناك احتماال كبريا ب�أن يتعذر احل�صول
على ال�شهادة فيما بعد ،يجوز له �أن يطلب من الدائرة التمهيدية �أن
تتخذ ما يلزم من التدابري ل�ضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها ،وب�صورة
خا�صة لتعيني حمام �أو قا�ض من الدائرة التمهيدية يكون حا�رضا �أثناء
184
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تلقي ال�شهادة من �أجل حماية حقوق الدفاع .و�إذا قُدمت ال�شهادة الحقا
�أثناء �سري الدعوى ،ف�إن مقبوليتها ت�صبح خا�ضعة للفقرة  4من املادة 69
وتعطي احلجية التي حتددها الدائرة املعنية.
القاعدة  :48تقرير املدعـي العام وجـود �أ�سـا�س معقول لل�رشوع يف
�إجراء حتقيق مبوجب الفقرة  3من املادة 15
ي�أخذ املدعي العام يف اعتباره ،من �أجل تقرير ما �إذا كان هناك
�أ�سا�س معقول لل�رشوع يف �إجراء حتقيق مبوجب الفقرة  3من املادة ،15
العوامل الواردة يف الفقرة �( 1أ) �إىل (ج) من املادة .53
القاعدة  :49القرار والإخطار مبوجب الفقرة  6من املادة

15

 - 1عندما يتخذ قرار مبوجب الفقرة  6من املادة  ،15يكفل املدعي
العام دون �إبطاء تقدمي �إخطار م�شفوع ببيان لأ�سباب قراره ،بطريقة
حتول دون �أن تتعـر�ض للخطر ال�سالمة والراحة واحلياة اخلا�صة ملن
قدموا �إليه املعلومات مبوجب الفقرتني  1و  2من املادة � ،15أو �سالمة
التحقيقات �أو الإجراءات.
ُ - 2ي�شعر الإخطار �أي�ضا ب�إمكانية تقدمي معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن
نف�س احلالة يف �ضوء �أي وقائع �أو �أدلة جديدة.
القاعدة  :50الإجراء الذي يتعني اتباعه للح�صول على �إذن من
الدائرة التمهيدية لل�رشوع يف �إجراء حتقيق
 - 1عندما يعتزم املدعي العام احل�صول على �إذن من الدائرة التمهيدية
بال�رشوع يف �إجراء حتقيق عمال بالفقرة  3من املادة  ،15يبلغ املدعي العام
بذلك ال�ضحايا الذين يعرفهم �أو تعرفهم وحدة ال�ضحايا وال�شهود �أو
ممثليهم القانونيني ،ما مل يقرر املدعي العام ب�أن من �ش�أن ذلك تعري�ض
�سري التحقيق �أو حياة ال�ضحايا وال�شهود �أو راحتهم للخطر .ويجوز �أي�ضا
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للمدعي العام �أن ي�ستعني بالطرق العامة يف الإخطار حتى ميكنه �أن ي�صل
�إىل جمموعات من ال�ضحايا � ،إذا ما قرر �أن هذا الإخطار ال ميكن ،يف
�سياق املالب�سات املعنية للق�ضية� ،أن يعر�ض للخطر �سالمة �سري التحقيق
وفعاليته� ،أو �أمن وراحة ال�ضحايا وال�شهود .ويجوز للمدعي العام ،لدى
قيامه بهذه املهام ،اال�ستعانة بوحدة ال�ضحايا وال�شهود ح�سب االقت�ضاء.
 - 2يقدم املدعي العام طلب الإذن كتابة.
 - 3يجوز ،بعد توفري املعلومات وفقا للقاعدة الفرعية � 1أن يقدم
ال�ضحايا بيانات خطية �إىل الدائرة التمهيدية يف خالل املهلة املحددة يف
الئحة املحكمة.
 - 4يجوز للدائرة التمهيدية عند البت يف الإجراء الذي يتعني اتباعه
�أن تطلب معلومات �إ�ضافية من املدعي العام �أو من �أي من ال�ضحايا
يكون قد قدم بيانات ويجوز لها عقد جل�سة� ،إذا ر�أت ذلك منا�سبا.
 - 5تقوم الدائرة التمهيدية ب�إ�صدار قرارها ،م�شفوعا بالأ�سباب التي
دعت �إليه ،بخ�صو�ص ما �إذا كانت �ست�أذن بال�رشوع يف �إجراء حتقيق
طبقا للفقرة  4من املادة  15بخ�صو�ص طلب املدعي العام كال �أو بع�ضا.
وتبلغ الدائرة التمهيدية ال�ضحايا الذين قدموا البيانات بالقرار املتخذ.
 - 6ت�رسي الإجراءات املذكورة �أعاله �أي�ضا على �أي طلب جديد يقدم
�إىل الدائرة التمهيدية عمال بالفقرة  5من املادة .15
الق�سم  :3الطعون والقرارات الأولية مبوجب املواد  17و  18و 19

القاعدة  :51املعلومات املقدمة مبوجب املادة

17

عند النظر يف امل�سائل امل�شار �إليها يف الفقرة  2من املادة  ،17ويف
�سياق ظروف الق�ضية ،يجوز للمحكمة �أن تنظر� ،ضمن �أمور �أخرى ،يف
املعلومات التي قد تختار الدولة امل�شار �إليها يف الفقرة  1من املادة 17
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تقدميها �إىل املحكمة والتي تفيد ب�أن حماكمها ت�ستويف القواعد واملعايري
املعرتف بها دوليا لإجراء مالحقة ق�ضائية م�ستقلة ونزيهة ب�ش�أن �سلوك
مماثل� ،أو ب�أن الدولة قد �أكدت خطيا للمدعي العام �أن الق�ضية هي يف
طور التحقيق �أو املالحقة الق�ضائية.
18

القاعدة  :52الإخطار املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1من املادة

 - 1يت�ضمن الإخطار ،رهنا بالقيود املن�صو�ص عليها يف الفقرة
من املادة  ،18معلومات عن الأفعال التي قد ت�شكل جرائم من تلك امل�شار
�إليها يف املادة  ،5تكون ذات �صلة مبقا�صد الفقرة  2من املادة .18

1

 - 2يجوز للدولة �أن تطلب معلومات �إ�ضافية من املدعي العام
مل�ساعدتها يف تطبيق الفقرة  2من املادة  .18وال يخل ذلك الطلب ب�أجل
ال�شهر املن�صو�ص عليه يف الفقرة  2من املادة  ،18ويعجل املدعي العام
باجلواب عليه.
القاعدة  :53الإحالة املن�صو�ص عليها يف الفقرة  2من املادة

18

عندما تطلب دولة الإحالة عمال بالفقرة  2من املادة  ،18حترر تلك
الدولة طلب الإحالة خطيا وتقدم املعلومات املتعلقة بالتحقيق الذي
جتريه ،وا�ضعة يف االعتبار الفقرة  2من املادة  .18يجوز للمدعي العام
طلب معلومات �إ�ضافية من تلك الدولة.
القاعدة  :54االلتما�س املقدم من املدعي العام مبوجب الفقرة
املادة 18

2

من

 - 1يحرر االلتما�س املقدم من املدعي العام �إىل الدائرة التمهيدية وفقا
للفقرة  2من املادة  18خطيا ،ويت�ضمن الأ�سا�س الذي ا�ستند �إليه تقدمي
االلتما�س .ويخطر املدعي العام الدائرة التمهيدية باملعلومات التي تقدمها
الدولة مبوجب القاعدة 53؛
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 - 2يخطر املدعي العام تلك الدولة خطيا عند تقدميه التما�سا �إىل
الدائرة التمهيدية مبوجب الفقرة  2من املادة  ،18ويدرج يف �إخطاره
موجزا بالأ�س�س التي ي�ستند �إليها االلتما�س.
القاعدة  :55الإجراءات املتعلقة بالفقرة  2من املادة

18

 - 1تبت الدائرة التمهيدية يف الإجراء الذي يجب اتباعه ويجوز
لها اتخاذ تدابري منا�سبة ل�سري الإجراءات ب�صورة �سليمة .ويجوز لها �أن
تعقد جل�سة.
 - 2تدر�س الدائرة التمهيدية التما�س املدعي العام و�أي مالحظات
تقدمها الدولة التي طلبت الإحالة وفقا للفقرة  2من املادة  ،18وتنظر يف
العوامل الواردة يف املادة  ،17عند ِّبتها يف الإذن ب�إجراء حتقيق.
 - 3يبلغ حكم الدائرة التمهيدية والأ�سا�س الذي ا�ستندت �إليه ب�ش�أنه
�إىل املدعي العام و�إىل الدولة التي طلبت �إحالة م�س�ألة التحقيق �إليها ،يف
�أقرب وقت ممكن.
القاعدة  :56االلتما�س املقدم من املدعي العام عقب �إعادة النظر
مبوجب الفقرة  3من املادة 18
 - 1عقب قيام املدعي العام ب�إعادة النظر على النحو املبني يف الفقرة
 3من املادة  ،18يجوز له �أن يطلب من الدائرة التمهيدية منحه الإذن
وفقا للفقرة  2من املادة  .18ويحرر االلتما�س املقدم �إىل الدائرة التمهيدية
خطيا ويت�ضمن الأ�سا�س الذي ا�ستند �إليه يف تقدمي االلتما�س.
 - 2يخطر املدعي العام الدائرة التمهيدية ب�أي معلومات �إ�ضافية
تقدمها الدولة مبوجب الفقرة  5من املادة .18
 – 3تتم الإجراءات وفقا للقاعدة الفرعيـة
والقاعدة .55
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2

من القاعدة

54

القاعدة  :57الـتدابري الـتحفظية مبوجب الفقرة  6من املادة

18

ينظر يف االلتما�س الذي يقدمه املدعي العام �إىل الدائرة التمهيدية
يف الظروف املن�صو�ص عليها يف الفقرة  6من املادة  ،18من طرف واحد
ويف جل�سة مغلقة .وتف�صل الدائرة التمهيدية يف االلتما�س على �سبيل
اال�ستعجال.
القاعدة  :58الإجراءات الواجب اتباعها مبوجب املادة

19

 - 1يحرر الطلب/االلتما�س املقدم مبوجب املادة  19خطيا ويت�ضمن
الأ�سا�س الذي ا�ستند �إليه يف تقدميه.
 - 2عندما تت�سلم دائرة طعنا �أو م�س�ألة تتعلق باخت�صا�صها �أو
مبقبولية ق�ضية وفقا للفقرة � 2أو  3من املادة � 19أو عندما تت�رصف وفقا
لإجراءاتها على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1من املادة  19ف�إنها
تبت يف الإجراء الواجب اتباعه ويجوز لها �أن تتخذ التدابري املنا�سبة
ل�سري الإجراءات ب�صورة �سليمة .ويجوز لها �أن تعقد جل�سة .ويجوز لها
�أن تلحق الطعن �أو امل�س�ألة بت�أييد �أو ب�إجراءات ق�ضائية ما دام ذلك ال
وتبت ب�ش�أن
ي�سبب ت�أخريا ال داعي له .ويف هذه احلال ،تنعقد املحكمة
ّ
الطعن �أو امل�س�ألة �أوال.
 - 3حتيل املحكمة الطلب �أو االلتما�س الوارد مبوجب الفقرة
من القاعدة �إىل املدعي العام و�إىل ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة  2من
املادة  19والذي مت ت�سليمه �إىل املحكمة �أو مثل طواعية �أو مبوجب �أمر
ح�ضور ،وت�سمح لهم بتقدمي مالحظات خطية على الطلب �أو اال�ستئناف
يف غ�ضون فرتة زمنية حتددها الدائرة.

2

 - 4تبت املحكمة �أوال يف �أي طعن �أو م�س�ألة من م�سائل االخت�صا�ص
ثم يف �أي طعن �أو م�س�ألة من م�سائل املقبولية.
املحكمة اجلنائية الدولية
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القاعدة  :59اال�شرتاك يف الإجراءات مبوجب الفقرة
املادة 19

3

من

 - 1لأغرا�ض الفقرة  3من املادة  ،19يبلغ امل�سجل �أي م�س�ألة �أو طعن
ب�ش�أن االخت�صا�ص �أو املقبولية يكونان قد �أثريا مبوجب الفقرات  1و 2
و  3من املادة � 19إىل:
(�أ) اجلهات املحيلة عمال باملادة 13؛
(ب) ال�ضحايا الذين ات�صلوا باملحكمة بالفعل بخ�صو�ص تلك الق�ضية
�أو ممثليهم القانونيني.
 - 2يقدم امل�سجل �إىل امل�شار �إليهم يف الفقرة  1من القاعدة ،بال�صورة
التي تتفق وواجب املحكمة يف احلفاظ على �رسية املعلومات وحماية
جميع الأ�شخا�ص و�صون الأدلة ،موجزا بالأ�سباب التي ي�ستند �إليها
الطعن يف اخت�صا�ص املحكمة �أو مقبولية الدعوى.
 - 3يجوز للجهات التي تتلقى معلومات على النحو املن�صو�ص عليه
يف الفقرة  1من القاعدة تقدمي بيانات خطية �إىل الدائرة املخت�صة يف
غ�ضون الأجل الذي تراه تلك الدائرة منا�سبا.
القاعدة  :60اجلهاز املخت�ص بتلقّ ي الطعون
�إذا ُطعن يف اخت�صا�ص املحكمة �أو يف مقبولية الدعوى بعد �إقرار
ال ُتهم وقبل ت�شكيل �أو تعيني الدائرة االبتدائية ،يقدم هذا الطعن �إىل
هيئة الرئا�سة التي حتيله �إىل الدائرة االبتدائية مبجرد ت�شكيلها �أو تعيينها
وفقا للقاعدة .130
القاعدة  :61الـتدابري الـتحفظية مبوجب الفقرة  8من املادة

19

عندما يقدم املدعي العام طلبا �إىل الدائرة املخت�صة يف الظروف
املن�صو�ص عليها يف الفقرة  8من املادة  ،19ت�رسي �أحكام القاعدة .57
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القاعدة  :62الإجراءات الواجب اتباعها مبوجب الفقرة
املادة 19

10

من

� - 1إذا قدم املدعي العام طلبا مبوجب الفقرة  10من املادة  ،19ف�إنه
يقدمه �إىل الدائرة التي �أ�صدرت �آخر قرار ب�ش�أن مقبولية الدعوى .ويف
هـذه احلالـة ت�رسي �أحكـام القواعد  58و  59و .61
ُ - 2تخطر الدولة �أو الدول التي ترتب على طلبها املتعلق بالطعن
يف مقبولية الدعوى مبوجب الفقرة  2من املادة  ،19قرار عدم املقبولية
املن�صو�ص عليه يف الفقرة  10من املادة  ،19بطلب املدعي العام ومتهل
�أجال لتقدمي مالحظاتها.
الف�صل � : 4أحكام متعلقة مبختلف مراحل الإجراءات
الق�سم  :1الأدلة

القاعدة  :63الأحكام العامة املت�صلة بالأدلة
 – 1تطبق قواعد الأدلة املبينة يف هذا الف�صل �إىل جانب املادة
من النظام الأ�سا�سي يف الإجراءات �أمام جميع الدوائر.

69

 – 2يكون لدائرة املحكمة ال�سلطة ،ح�سب تقديرها املن�صو�ص عليه
تقيم بحريـة جميـع الأدلـة املقدمـة �إليها
فـي الفقرة  9من الـمادة  64فـي �أن ِّ
لتقـرر مـدى �صلتها باملو�ضـوع �أو مقبوليتها وفقا للمادة .69
 - 3تف�صل دائرة املحكمة يف املقبولية بناء على طلب �أحد الطرفني
�أو من تلقاء نف�سها ،مبوجب الفقرة �( 9أ) من املادة  ،64وذلك يف حال
اال�ستناد �إىل الأ�س�س املبينة يف الفقرة  7من املادة .69
 - 4دون الإخالل ب�أحكام الفقرة  3من املادة  ،66متتنع دائرة املحكمة
عن فر�ض �رشط قانوين يق�ضي بوجوب تقدمي ما يعزز �إثبات �أي جرمية
تقع �ضمن اخت�صا�ص املحكمة ،ال �سيما جرائم العنف اجلن�سي.
املحكمة اجلنائية الدولية
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 - 5ال تطبـق دوائـر املحكمة القوانني الوطنيـة املنظمة للإثبات� ،إال
فيما يتفق و�أحكام املادة .21
القاعدة  :64الإجراء املتعلق ب�صلة الأدلة باملو�ضوع �أو مقبوليتها
 - 1يجب �أن تثار امل�س�ألة املتعلقة ب�صلة الأدلة باملو�ضوع �أو مقبوليتها
عند تقدمي الأدلة �إىل دائرة املحكمة .ويجوز ،ب�صورة ا�ستثنائية� ،إذا كانت
هذه امل�سائل غري معروفة وقت تقدمي الأدلة� ،أن تثار فور معرفتها .ويجوز
للدائرة �أن تطلب �إثارة امل�س�ألة كتابيا .وتبلغ املحكمة الطلب الكتابي �إىل
جميع امل�شرتكني يف الإجراءات ،ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك.
 - 2تعلل الدائـرة �أي قرارات تتخذها ب�ش�أن م�سائل الأدلة .وتدون
هذه الأ�سباب يف حم�رض الإجراءات ،ما مل تكن قد دونت �أثناء �سري
الإجراءات وفقا للفقرة  10من املادة  ،64والفقرة  1من القاعدة .137
 - 3ال تنظر الدائرة يف الأدلة التي يتقرر عدم �صلتها باملو�ضوع �أو
عدم مقبوليتها.
القاعدة � :65إجبار ال�شهود
 - 1يجوز للمحكمة �أن جترب �شاهدا َمثُل �أمامها على الإدالء
ب�شهادته ،ما مل ين�ص النظام الأ�سا�سي والقواعد على غري ذلك ،وال
�سيما القواعد  73و  74و .75
 - 2تنطبق القاعدة  171على ال�شاهد الذي ميثُل �أمام املحكمة
ويجوز �إجباره على الإدالء ب�شهادته مبقت�ضى الفقرة  1من القاعدة.
القاعدة  :66التعهد الر�سمي
 - 1با�ستثناء ما و�صف يف الفقرة  2من القاعدة ي�ؤدي كل �شاهـد ،وفقا
للفقـرة  1من املادة  ،69التعهد الر�سمي التايل قبل الإدالء ب�شهادته:
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“�أعلن ر�سميا �أنني �س�أقول احلق ،كل احلق ،وال �شيء غري احلق”.
 - 2يجوز �أن ي�سمح لل�شخ�ص الذي يقل عمره عن � 18سنة� ،أو
ال�شخ�ص الذي يكون حكمه على الأمور معتال وترى الدائرة �أنه ال يفهم
طبيعة التعهد الر�سمي ،ب�أن ي�شهد دون �أداء هذا التعهد الر�سمي �إذا ر�أت
الدائرة �أن ذلك ال�شخ�ص قادر على و�صف امل�سائل التي يكون لديه علم
بها و�أنه يفهم معنى واجب قول احلق.
ُ – 3يطلع ال�شاهد ،قبل �إدالئه ب�شهادته ،على اجلرمية املن�صو�ص
عليها يف الفقرة �( 1أ) من املادة .70
القاعدة  :67الإدالء ب�شهادة مبا�رشة بوا�سطة تكنولوجيا الربط
ال�سمعي �أو املرئي
 - 1وفقا للفقرة  2من املادة  ،69يجوز لدائرة املحكمة �أن ت�سمح
لل�شاهد بالإدالء ب�شهادة �شفوية �أمامها بوا�سطة تكنولوجيا االت�صال
املرئي �أو االت�صال ال�سمعي� ،رشيطة �أن تتيح هذه التكنولوجيا �إمكانية
ا�ستجواب ال�شاهد ،وقت �إدالئه بال�شهادة من قِ بل املدعي العام والدفاع
والدائرة نف�سها.
 – 2ي�ستجوب ال�شاهد مبوجب هذه القاعدة وفقا للقواعد ذات
ال�صلة يف هذا الف�صل.
 - 3تكفل الدائرة ،مب�ساعدة قلم املحكمة� ،أن يكون املكان املختار
للإدالء بال�شهادة بوا�سطة تكنولوجيا الربط املرئي �أو ال�سمعي مواتيا
لتقدمي �شهادة �صادقة ووا�ضحة ول�سالمة ال�شاهد وراحته البدنية
والنف�سية وكرامته وخ�صو�صيته.
القاعدة  :68ال�شهادة امل�سجلة �سلفا
يف حالة عدم اتخاذ الدائرة التمهيدية تدابري مبوجب املادة  ،56يجوز
للدائرة االبتدائية �أن ت�سمح ،وفقا للفقرة  2من املادة  ،69بتقدمي �شهادة
املحكمة اجلنائية الدولية
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�شاهد م�سجلة �سلفا بالو�سائط املرئية �أو ال�سمعية �أو تقدمي املحا�رض
املكتوبة �أو غريها من الأدلة املوثقة لتلك ال�شهادة� ،رشيطة:
(�أ) �أن يكون كال املدعي العام والدفاع قد �أتيحت له فر�صة ا�ستجواب
ال�شاهد خالل ت�سجيل ال�شهادة ،يف حالة عدم مثول ال�شاهد الذي قدم
ال�شهادة امل�سجلة �سلفا �أمام الدائرة االبتدائية؛ �أو
(ب) عدم اعرتا�ض ال�شاهد الذي قدم ال�شهادة امل�سجلة �سلفا على
تقدمي هذه ال�شهادة ،يف حالة مثول هذا ال�شاهد �أمام الدائرة االبتدائية،
و�إتاحة الفر�صة للمدعي العام والدفاع ودائرة املحكمة ،ال�ستجواب ال�شاهد
�أثناء الإجراءات.
القاعدة  :69االتفاق على الأدلة
يجوز للمدعي العام والدفاع �أن يتفقا على عدم الطعن يف واقعة
مدعى بها واردة يف االتهامات �أو م�ضمون م�ستند ما �أو ال�شهادة
املتوقعة من �أحد ال�شهود �أو �أدلة �أخرى ،وبالتايل يجوز للدائرة اعتبار
الواقعة املدعى بها واقعة مثبتة ،ما مل تر هذه الدائرة �أنه يلزم ل�صالح
العدالة ،وال �سيما ل�صالح ال�ضحايا ،تقدمي عر�ض �أوفى للوقائع
املدعى بها.
القاعدة  :70مبادئ الأدلة يف ق�ضايا العنف اجلن�سي
يف ق�ضايا العنف اجلن�سي ،ت�سرت�شد املحكمة باملبادئ التالية وتطبقها
عند االقت�ضاء:
(�أ) ال ميكن ا�ستنتاج وجود الر�ضا من �أي كلمات �أو �سلوك لل�ضحية
�إذا ف�سدت �أهلية املوافقة الطوعية واحلقيقية لل�ضحية بفعل ا�ستخدام
القوة �أو التهديد با�ستخدام القوة �أو الإكراه �أو ا�ستغالل بيئة ق�رسية؛
(ب) ال ميكن ا�ستنتاج وجود الر�ضا من �أي كلمات �أو �سلوك
لل�ضحية �إذا كان عاجزا عن �إعطاء موافقة حقيقية؛
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(ج) ال ي�شكل �سكوت ال�ضحية �أو عدم مقاومته �أ�سا�سا لال�ستنتاج
ب�أن العنف اجلن�سي املزعوم مت بر�ضاه؛
(د) ال ميكن ا�ستنتاج م�صداقية ال�ضحية �أو ال�شاهد �أو طبعه �أو
نزوعه �إىل قبول اجلن�س من الطبيعة اجلن�سية لل�سلوك ال�سابق �أو الالحق
لل�ضحية �أو ال�شاهد.
القاعدة  :71الأدلة على �سلوك جن�سي �آخر
يف �ضوء تعريف وطبيعة اجلرائم اخلا�ضعة لالخت�صا�ص الق�ضائي
للمحكمة ،ورهنا ب�أحكام الفقرة  4من املادة  ،69ال تقبل الدائرة �أدلة على
ال�سلوك اجلن�سي ال�سابق �أو الالحق لل�ضحية �أو ال�شاهد.
القاعدة � :72إجراءات �رسية للنظر يف �صالحية الأدلة �أو مقبوليتها
 - 1حيثما ُيعتزم تقدمي �أو ا�ستخال�ص �أدلة ،مبا يف ذلك عن طريق
ا�ستجواب ال�ضحية �أو ال�شاهد ،ب�أن ال�ضحية وافق على جرمية مزعومة
من جرائم العنف اجلن�سي �أو �أدلة على كالم ال�ضحية �أو ال�شاهد �أو
�سلوكه �أو �سكوته �أو عدم مقاومته ،على النحو امل�شار �إليه يف املبادئ (�أ)
�إىل (د) من القاعدة  ،70يقدم �إخطار �إىل املحكمة التي �ستتوىل و�صف
جوهر الأدلة املزمع تقدميها �أو ا�ستخال�صها ومدى �صلة هذه الأدلة
مبوا�ضيع الق�ضية.
 - 2لدى اتخاذ قرار ب�صالحية �أو مقبولية الأدلة امل�شار �إليها يف
الفقرة  1من القاعدة ت�ستمع الدائرة يف جل�سة �رسية �إىل �آراء املدعي
العام والدفاع وال�شاهد وال�ضحية �أو ممثله القانوين� ،إن وجد ،وت�أخذ يف
االعتبار ما �إذا كان لتلك الأدلة درجة كافية من القيمة الإثباتية بالن�سبة
لأحد موا�ضيع الق�ضية وما قد تلحقه تلك الأدلة من �رضر ،وفقا للفقرة
 4من املادة  .69ولهذا الغر�ض تراعي الدائرة الفقرة  3من املادة  21واملادتني
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 67و  .68وت�سرت�شد باملبادئ (�أ) �إىل (د) من القاعدة  ،70وال �سيما فيما
يخ�ص اال�ستجواب املقرتح لل�ضحية.
 - 3عندما تقرر الدائرة �أن الأدلة امل�شار �إليها يف الفقرة  2من القاعدة
مقبولة يف الإجراءاتُ ،تدون الدائرة يف ملف الق�ضية الغر�ض املحدد الذي
قبلت من �أجله الأدلة .ولدى تقييم الأدلة �أثناء الإجراءات ،تطبق الدائرة
املبادئ (�أ) �إىل (د) من القاعدة .70
القاعدة � :73رسية االت�صاالت واملعلومات
 - 1دون الإخالل ب�أحكام الفقرة ( 1ب) من املادة  ،67تتمتع
االت�صاالت التي جترى يف �إطار العالقة املهنية بني ال�شخ�ص وم�ست�شاره
القانونـي بال�رسيـة ،ومن ثـم ال يـجوز �إف�شا�ؤها �إال �إذا:
(�أ) وافق ال�شخ�ص كتابيا على �إف�شائها؛
(ب) �أو ك�شف ال�شخ�ص طوعا عن فحوى االت�صاالت لطرف
ثالث ،وقام ذلك الطرف الثالث بعد ذلك بتقدمي دليل م�ستمد من ذلك
الك�شف.
 - 2مع �إيالء االعتبار للقاعدة الفرعية  5من القاعدة  ،63تعترب
االت�صاالت التي جترى يف �إطار فئة من العالقات املهنية �أو العالقات
ال�رسية الأخرى ات�صاالت �رسية ،وال يجوز بالتايل �إف�شا�ؤها ،مبوجب
ال�رشوط نف�سها الواردة يف القاعدتني الفرعيتني �( 1أ) و ( 1ب) �إذا قررت
دائرة املحكمة ب�ش�أن تلك الفئة ما يلي:
(�أ) �أن االت�صاالت التي جرت �ضمن تلك الفئة من العالقات متت يف
�أثناء عالقة �رسية تف�ضي �إىل توقع قدر معقول من اخل�صو�صية وعدم
الك�شف؛
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متن
(ب) �أن ال�رسية �رضورية لطبيعة ونوع العالقة بني ال�شخ�ص وامل�ؤ َ
على �رسه؛
(ج) �أن الت�سليم ب�رسية االت�صاالت يعزز �أهداف النظام الأ�سا�سي
والقواعد.
 - 3وتويل املحكمة ،عند اتخاذ قرار مبوجب الفقرة  2من القاعدة،
اعتبارا خا�صا للت�سليم ب�رسية االت�صاالت التي جرت يف �إطار العالقة
املهنية بني ال�شخ�ص وطبيبه� ،أو طبيبه املتخ�ص�ص يف الأمرا�ض العقلية
�أو طبيبه النف�ساين �أو حماميه وال �سيما االت�صاالت املتعلقة بال�ضحايا
�أو التي ت�شملهم �أو االت�صاالت بني ال�شخ�ص و�أحد رجال الدين؛ وت�سلم
املحكمة يف احلالة الأخيـرة هـذه ب�رسيـة االت�صـاالت التي جرت يف �إطار
اعرتاف مقد�س عندما يكون هذا االعرتاف جزءا ال يتجز�أ من ممار�سة
ذلك الدين.
 - 4تعترب املحكمة يف عداد الأمور امل�شمولة بال�رسية �أي معلومات
�أو وثائق �أو �أدلة �أخرى حت�صل عليها جلنة ال�صليب الأحمر الدولية يف
�أثناء �أدائها ملهامها �أو بحكم �أدائها لها مبوجب النظم الأ�سا�سية حلركة
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الدولية ،وال يجوز بالتايل �إف�شا�ؤها ولو
ب�شهادة يديل بها م�س�ؤول �أو موظف حايل �أو �سابق لدى جلنة ال�صليب
الأحمر الدولية� ،إال:
(�أ) �إذا مل تعرت�ض جلنة ال�صليب الأحمر الدولية كتابيا على هذا
الإف�شاء ،بعد �إجراء م�شاورات وفقا للقاعدة الفرعية � ،6أو تنازلت عن هذا
احلق؛ �أو
(ب) �إذا كانت هذه املعلومات �أو الوثائق �أو غريها من الأدلة واردة
يف البيانات العلنية والوثائق العامة للجنة ال�صليب الأحمر الدولية.
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 - 5ال �شيء يف الفقرة  4من القاعدة ي�ؤثر على مقبولية الأدلة ذاتها
امل�ستمدة من م�صدر غري جلنة ال�صليب الأحمر الدولية وم�س�ؤوليها
�أو موظفيها �إذا كان هذا امل�صدر قد ح�صل على هذه الأدلة ب�صورة
م�ستقلة عن جلنة ال�صليب الأحمر الدولية وم�س�ؤوليها �أو موظفيها؛
� - 6إذا قررت املحكمة �أن معلومات جلنة ال�صليب الأحمر الدولية
�أو وثائقها �أو �أدلتها الأخرى عظيمة الأهمية يف ق�ضية معينة ،تعقد
م�شاورات بني املحكمة وجلنة ال�صليب الأحمر الدولية �سعيا �إىل ت�سوية
امل�س�ألة بالو�سائل التعاونية ،مع مراعاة ظروف الق�ضية ،ومدى �أهمية
الأدلة املطلوبة ،وما �إذا كان ميكن احل�صول على هذه الأدلة من م�صدر
غري جلنة ال�صليب الأحمر الدولية ،ومراعاة �صالح العدالة وال�ضحايا،
و�أداء مهام املحكمة وجلنة ال�صليب الأحمر الدولية.
القاعدة  :74جترمي ال�شاهد لنف�سه
 - 1ما مل يتم �إبالغ ال�شاهد عمال بالقاعدة  ،190تقوم الدائرة ب�إبالغ
ال�شاهد ب�أحكام هذه القاعدة قبل �إدالئه بال�شهادة.
 - 2حينما تقرر املحكمة �رضورة �إعطاء �ضمان �إىل �شاهد معني فيما
يتعلق بتجرمي ال�شاهد لنف�سه ،يتعني عليها �أن تقدم ال�ضمانات مبوجب
الفقرة الفرعية ح من الفقرة  3من القاعدة قبـل �أن ميثـل ال�شاهـد �أمامهـا،
�سـواء ب�صورة مبا�رشة �أو وفقا لطلب مقدم مبوجب الفقرة (( )1هـ) من
املادة .93
�( - 3أ) لل�شاهد �أن يعرت�ض على الإدالء ب�أي �إفادة من �ش�أنها �أن
ت�ؤدي �إىل جترميه.
(ب) يف حالة مثول ال�شاهد بعد تلقيه �ضمانا مبوجب الفقرة
من القاعدة ،للمحكمة �أن تطلب من ال�شاهد الإجابة على ال�س�ؤال �أو
الأ�سئلة.
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(ج) يف حالة وجود �شهود �آخرين ،يجوز لدائرة املحكمة �أن تطلب
من ال�شاهد الإجابة على ال�س�ؤال �أو الأ�سئلة بعد �أن ت�ؤكد لل�شاهد �أن
الأدلة التي يقدمها يف معر�ض �إجابته على الأ�سئلة:
‘� ’1ستبقى �رسية ولن يتم الك�شف عنها للجمهور وال لأية دولة؛
‘ ’2لن ت�ستخدم ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة �ضد ال�شخ�ص املعني
يف �أي دعـوى الحقـة ترفعهـا املحكمـة �إال مبوجب املادتني  70و .71
 - 4قبل تقدمي �أي �ضمانات ت�ستطلع الدائرة من جانبها ر�أي املدعي
العام لتحديد ما �إذا كان ينبغي تقدمي �ضمان لهذا ال�شاهد بالذات.
 - 5يف معر�ض البت فيما �إذا كانت الإجابة مطلوبة من ال�شاهد،
تراعي الدائرة:
(�أ) �أهمية الأدلة املتوقعة؛
(ب) ما �إذا كان ال�شاهد �سيقدم �أدلة فريدة ؛
(ج) طبيعة احتمال جترمي النف�س �إن كان معلوما؛ و
(د) مدى كفاية احلماية املوفرة لل�شاهد يف تلك الظروف املعنية.
� - 6إذا ما انتهت الدائرة �إىل �أنه �سيكـون من غري املالئم تقدمي
�ضمانات لهذا ال�شاهد ،ال تطلب منه الإجابة على ال�س�ؤال .و�إذا ما
قررت الغرفة �أال تطلب من ال�شاهد الإجابة ،يجوز لها موا�صلة ا�ستجواب
ال�شاهد ب�ش�أن م�سائل �أخرى.
 - 7من �أجل �إنفاذ مفعول ال�ضمانات تقوم الدائرة مبا يلي:
(�أ) ت�أمر ب�أن تقدم �أدلة ال�شاهد يف جل�سة مغلقة؛
(ب) ت�أمر بعدم الك�شف عن هوية ال�شاهد �أو م�ضمون الأدلة املقدمة
ب�أي طريقة كانت ،وتقرر �أن �أي �إخالل بهذا الأمر يعر�ض �صاحبه للعقوبة
مبوجب املادة 71؛
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(ج) تقوم على وجه التحديد ب�إبالغ املدعي واملتهم وحمامي الدفاع
واملمثل القانوين لل�ضحية و�أي موظف متواجد من موظفي املحكمة
بالنتائج املرتتبة على الإخالل بهذا الأمر مبوجـب الفقـرة الفرعية (ب)؛ و
(د) ت�أمر بو�ضع ختم على �سجالت الدعوى؛
(هـ) تتخذ تدابري حمائية فيما يتعلق ب�أي قرار ت�صدره املحكمة
ل�ضمان عدم الك�شف عن هوية ال�شهود �أو فحوى م�ضمون الأدلة.
 - 8حينما يكون املدعي على علم ب�أن �شهادة �أي �شاهد قد تثري
م�سائل تتعلق بتجرمي ال�شاهد لنف�سه ،يطلب عقد جل�سة مغلقة ويبلغ
الدائرة بذلك قبل �أن يديل ال�شاهد ب�شهادته .وللدائرة �أن تفر�ض التدابري
املبينة فـي الفقرة  7من القاعدة بالن�سبة �إىل �شهادة ال�شاهد كلها �أو جزء
منها.
 - 9يجوز للمتهم �أو حمامي الدفاع �أو ال�شاهد �إبالغ املدعي �أو
الدائرة ب�أن من �ش�أن �شهادة �شاهد من ال�شهود �أن تثري م�سائل تتعلق
بتجرمي النف�س ،قبل �أن يديل ال�شاهد ب�شهادته وللدائرة �أن تتخذ التدابري
املبينة يف الفقرة  7من القاعدة.
� - 10إذا ما ن�ش�أت م�س�ألة تتعلق بتجرمي ال�شاهد لنف�سه �أثناء نظر
الدعوى ،توقف الدائرة اال�ستماع �إىل ال�شهادة وتهيئ الفر�صة لل�شاهد كيما
يح�صل على امل�شورة القانونية بناء على طلبه بغر�ض تطبيق القاعدة.
القاعدة  :75التجرمي من قِ بل �أفراد الأ�رسة
� - 1إذا مثُل �شاهد �أمام املحكمة وكان زوجا �أو طفال �أو �أحد �أبوي
املتهم ،فال يجوز للدائرة �أن ت�شرتط عليه الإدالء ب�أي �إفادة قد ت�ؤدي �إىل
جترمي املتهم .بيد �أن ال�شاهد قد يختار الإدالء ب�إفادة من هذا النوع.
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 - 2عندما تعمل الدائرة على تقييم �شهادة �أحد ال�شهود ،يجوز لها
�أن ت�أخذ يف ح�سابها �أن ال�شاهد ،امل�شار �إليه يف الفقرة  1من القاعدة،
اعرت�ض على الإجابة على �س�ؤال كان الق�صد منه نق�ض �إفادة �سابقة �أدىل
بها ال�شاهد� ،أو �أن ال�شاهد كان انتقائيا يف اختيار الأ�سئلة التي �أجاب
عليها.
الق�سم  :2الك�شف عن الأدلة

القاعدة  :76الك�شف ال�سابق للمحاكمة ب�ش�أن �شهود الإثبات
 - 1يقدم املدعي العام �إىل الدفاع �أ�سماء ال�شهود الذين ينوي املدعي
العام ا�ستدعاءهم لل�شهادة ون�سخا من البيانات التي �أدىل بها ه�ؤالء
ال�شهود �سابقا .ويتم ذلك قبل بدء املحاكمة بفرتة كافية للتمكني من
الإعداد الكايف للدفاع.
 - 2يبلغ املدعي العام الدفاع بعد ذلك ب�أ�سماء �أي �شهود �إثبات
�آخرين ويقدم ن�سخا من بياناتهم عندما يتقرر ا�ستدعاء ه�ؤالء ال�شهود.
 - 3تتـاح بيانـات �شهـود الإثبات فـي �أ�صولها وبلغـة يفهمهـا املتهم
ويتحدث بها جيدا.
 - 4تطبيق هذه القاعدة رهن بحماية ال�ضحايا وال�شهود و�رسيتهم،
وحماية املعلومات ال�رسية على النحو املن�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سي
والقاعدتني  81و .82
القاعدة  :77فح�ص املواد التي يف حوزة املدعي العام �أو حتت
�إمرته
ي�سمح املدعي العام للدفاع ،رهنا بالقيود الواردة على ك�شف الأدلة
و املن�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سـي ويف القاعدتني  81و  ،82بفح�ص
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�أيـة كتب �أو م�ستندات �أو �صور �أو �أ�شياء مادية �أخرى يف حوزة املدعي
العام �أو حتت �إمرته ،تكون �أ�سا�سية للتح�ضري للدفاع� ،أو يعتزم املدعي
العام ا�ستخدامها ك�أدلة لأغرا�ض جل�سة الإقرار �أو عند املحاكمة ،ح�سب
واقع احلال� ،أو يكون قد ح�صل عليها من ال�شخ�ص �أو كانت تخ�صه.
القاعدة  :78فح�ص املواد التي يف حوزة الدفاع �أو حتت �إمرته
ي�سمح الدفاع للمدعي بفح�ص �أية كتب �أو م�ستندات �أو �صور
�أو �أ�شياء مادية �أخرى يف حوزة الدفاع �أو حتت �إمرته يعتزم الدفاع
ا�ستخدامها ك�أدلة لأغرا�ض جل�سة الإقرار �أو عند املحاكمة.
القاعدة  :79الك�شف عن الأدلة من جانب الدفاع
 - 1يخطر الدفاع املدعي العام بعزمه على:
(�أ) تقدمي دليل بعدم وجود املتهم يف مكان اجلرمية؛ ويف هذه
احلالة يحدد الإخطار املكان �أو الأماكن التي يدعي املتهم �أنه كان
موجودا فيها وقت وقوع اجلرمية املزعومة و�أ�سماء ال�شهود و�أية �أدلة �أخرى
ينوي املتهم االعتماد عليها لإثبات عدم وجوده يف مكان اجلرمية؛ �أو
(ب) اال�ستناد �إىل �سبب امتناع امل�س�ؤولية اجلنائية املن�صو�ص عليها
يف الفقرة  1من املادة 31؛ ويف هذه احلالة يحدد الإخطار �أ�سماء ال�شهود
و�أية �أدلة �أخرى ينوي املتهم االعتماد عليها يف حتديد ال�سبب.
 - 2مع �إيالء االعتبار الواجب �إىل املهل الزمنية املن�صو�ص عليها
يف قواعد �أخرى ،يتعينّ توجيه الإخطار مبوجب الفقرة  1من القاعدة
قبل فرتة كافية لتمكني املدعي العام من التح�ضري والرد على نحو واف.
ويجوز للدائرة التي تنظر يف امل�س�ألة �أن متنح املدعي العام ت�أجيال ملعاجلة
امل�س�ألة التي �أثارها الدفاع.
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 - 3عدم قيام الدفاع بالإخطار مبوجب هذه القاعدة ال يحد من
حقه يف �إثارة م�سائل تتناولها الفقرة  1من القاعدة وتقدمي �أدلة.
 - 4ال متنع هذه القاعدة �إحدى الدوائر من �إعطاء �أمر بك�شف �أي
�أدلة �أخرى.
القاعدة  :80الإجراءات املتعلقة باال�ستناد �إىل �سبب المتناع
امل�س�ؤولية اجلنائية مبوجـب الفقـرة  3مـن املادة 31
 - 1يخطر الدفاع كال من الدائرة االبتدائية واملدعي العام بنيته �إبداء
�سبب المتناع امل�س�ؤولية اجلنائية مبوجب الفقرة  3من املادة  .31ويتم
ذلك قبل بدء املحاكمة بفرتة كافية لتمكني املدعي العام من الإعداد
للمحاكمة �إعدادا وافيا.
 - 2بعد تقدمي الإخطار مبوجب الفقرة  1من القاعدة ت�ستمع
الدائرة االبتدائية �إىل املدعي والدفاع قبل الف�صل يف �إمكان تقدمي الدفاع
ال�سبب املتعلق بامتناع امل�س�ؤولية اجلنائية.
� - 3إذا ُ�سمح للدفاع باالحتجاج بال�سبب ،يجوز للدائرة االبتدائية
�أن متنح املدعي العام مهلة لإعداد رده على ال�سبب.
القاعدة  :81تقييد الك�شف عن الأدلة
 - 1ال تخ�ضع للك�شف التقارير �أو املذكرات �أو امل�ستندات الداخلية
الأخرى التي يعدها �أحد الأطراف �أو م�ساعدوه �أو ممثلوه فيما يتعلق
بالتحقيق �أو يف الإعداد للدعوى.
 - 2عندما تكون بحوزة املدعي العام �أو حتت �إمرته مواد �أو معلومات
يجب الك�شف عنها طبقا للنظام الأ�سا�سي ،ولكن الك�شف عنها قد
يلحق �رضرا بالتحقيقات الإ�ضافية �أو اجلارية ،يجوز للمدعي العام �أن
يطلب �إىل الدائرة التي تعالج امل�س�ألة �إ�صدار حكم ب�ش�أن وجوب �أو عدم
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وجوب الك�شف للدفاع عن هذه املواد �أو املعلومات .وت�ستمع الدائرة �إىل
جانب واحد ب�ش�أن هذه امل�س�ألة .ولكن ال يجوز للمدعي العام تقدمي
هذه املواد �أو املعلومات ك�أدلة يف �أثناء جل�سة الإقرار دون الك�شف عنها
م�سبقا للمتهم بال�شكل املالئم.
 - 3عندما تكـون التدابري الالزمة ل�ضمان �رسية املعلومات قد ا ُتخذت
وفقـا للمواد  54و  57و  64و  72و  ،93ووفقا للمادة  ،68من �أجل حماية
�أمن ال�شهود وال�ضحايا و�أفراد �أ�رسهم ،ال يك�شف عن تلك املعلومات،
�إال وفقا لهذه املواد .ويف احلاالت التي ميكن �أن يعر�ض فيها الك�شف
عن املعلومات �سالمة ال�شهود للخطر ،تتخذ املحكمة تدابري لإبالغ
ال�شهود �سلفا.
 - 4تتخذ الدائرة التي تنظر يف امل�س�ألة ،مببادرة منها �أو بطلب
من املدعي العام� ،أو املتهم �أو �أي دولة ،ما يلزم من خطوات لكفالة �رسية
املعلومات ،طبقا للمواد  54و  72و ،93وحلمايـة �سالمـة ال�شهود وال�ضحايا
و�أفراد �أ�رسهم ،طبقا للمادة  ،68وال �سيما من خالل ال�سماح بعدم ك�شف
هويتهم قبيل بدء املحاكمة.
 - 5عندما تكون بحوزة املدعي العام �أو حتت �إمرته مواد �أو معلومات
جرى كتمانها مبوجب الفقرة  5من املادة  ،68ال يجوز فيما بعد تقدمي
هذه املواد �أو املعلومات ك�أدلة يف �أثناء جل�سة الإقرار �أو املحاكمة دون
الك�شف عنها م�سبقا للمتهم بال�شكل املالئم.
 - 6عندما تكون بحوزة الدفاع �أو حتت �إمرته مواد �أو معلومات
خا�ضعة للك�شف ،يجوز ،يف الظروف امل�شابهة لـلظروف التي تتيح للمدعي
العام اال�ستناد �إىل الفقرة  5من املادة  ،68كتمانهـا وتقدمي موجـز لها بدال
من ذلك .وال يجوز بعد ذلك تقدمي هذه املواد �أو املعلومات ك�أدلة يف
�أثناء جل�سة الإقرار �أو املحاكمة دون الك�شف عنها م�سبقا للمدعي العام
بال�شكل املالئم.
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القاعدة  :82تقييد الك�شف عن املواد واملعلومات التي تكفل لها
احلماية الفقرة ( 3هـ) من املادة 54
 - 1عندما تكون بحوزة املدعي العام �أو حتت �إمرته مواد �أو معلومات
تخ�ضع للحماية مبوجب الفقرة ( 3هـ) من املادة  ،54ال يجوز للمدعي
العام بعد ذلك �أن يقدم تلك املواد �أو املعلومات ك�أدلة دون احل�صول على
موافقة م�سبقة من مقدم املواد �أو املعلومات ودون الك�شف عنها م�سبقا
للمتهم بال�شكل املالئم.
� - 2إذا قدم املدعي العام مواد �أو معلومات م�شمولة باحلماية مبوجب
الفقرة ( 3هـ) من املادة  54ك�أدلة ،ال يجوز لدائرة املحكمة التي تنظر
مقدم للمواد
يف امل�س�ألة �أن ت�أمر بتقدمي الأدلة الإ�ضافية الواردة من ّ
�أو املعلومات الأولية ،كما ال يجوز للدائرة �أن ت�ستدعي مقدم املواد
�أو املعلومات �أو ممثال عنه لل�شهادة �أو �أن ت�أمر بح�ضورهما من �أجل
احل�صول على هذه الأدلة الإ�ضافية نف�سها.
� - 3إذا طلب املدعي العام من �أحد ال�شهود �أن يقدم ك�أدلة �أية مواد
�أو معلومات م�شمولة باحلماية مبوجب الفقرة ( 3هـ) من املادة  ،54ال
يجوز لدائرة املحكمة التي تنظر يف امل�س�ألة �أن جترب ذلك ال�شاهد على الرد
على �أي �س�ؤال يتعلق باملواد �أو املعلومات �أو م�صدرها �إذا امتنع ال�شاهد
عن الإجابة بحجة ال�رسية.
�س حـق املتهم يف االعرتا�ض على الأدلة اخلا�ضعة للحماية
 - 4ال يمُ َ ُّ
مبوجب الفقرة ( 3هـ) من املادة  54رهنا فقط بالقيود الواردة يف الفقرتني
( )2و ( )3من هذه القاعدة.
 - 5يجوز للدائرة التي تنظر يف امل�س�ألة �أن ت�أمر ،بناء على طلب
الدفاع ،ومل�صلحة العدالة� ،إخ�ضاع املواد �أو املعلومات التي بحوزة املتهم،
والتي مت تقدميها �إليه مبقت�ضى نف�س ال�رشوط الواردة يف الفقرة ( 3هـ)
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من املادة  ،54والتي �ستقدم ك�أدلة ،للأحكام الواردة يف الفقرات (و) و (ز)
و(ح) من هذه القاعدة ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال.
القاعدة � :83إ�صدار حكم ب�ش�أن �أدلة نفي ال ُت َهم مبوجب الفقرة
من املادة 67

2

يجوز �أن يطلب املدعي العام ب�أ�رسع ما ميكن عقد جل�سة لطرف
واحد �أمام دائرة املحكمة التي تنظر يف امل�س�ألة من �أجل احل�صول على
حكم مبوجب الفقرة  2من املادة .67
القاعدة  :84ك�شف الأدلة وتقدمي �أدلة �إ�ضافية لأغرا�ض املحاكمة
لتمكني الأطراف من اال�ستعداد للمحاكمة وتي�سري �سري الإجراءات
ب�صورة عادلة و�رسيعة ،ت�صدر الدائـرة االبتدائيـة ،وفقا للفقرتيـن ( 3ج)
و (( )6د) من املادة  ،64والفقـرة ( )2من املـادة  ،67ورهنا بالفقرة  5من
املادة  ،68الأوامر الالزمة للك�شف عن الوثائق واملعلومات التي مل يك�شف
عنها من قبل و�إبراز �أدلة �إ�ضافية .وتفاديا للت�أخري و�ضمان بدء املحاكمة
يف املوعد املحدد ،ت�شمل �أي �أوامر من هذا القبيل �آجاال دقيقة تبقيها
الدائرة االبتدائية قيد املراجعة.
الق�سم  :3ال�ضحايا وال�شهود
الق�سم الفرعي  :1تعريف ومبد�أ عام فيما يتعلق بال�ضحايا

القاعدة  :85تعريف ال�ضحايا
لأغرا�ض النظام الأ�سا�سي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات:
(�أ) يدل لفظ “ال�ضحايا ” على الأ�شخا�ص الطبيعيني املت�رضرين
بفعل ارتكاب �أي جرمية تدخل يف نطاق اخت�صا�ص املحكمة؛
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(ب) يجوز �أن ي�شمل لفظ “ال�ضحايا ” املنظمات �أو امل�ؤ�س�سات التي
تتعر�ض ل�رضر مبا�رش يف �أي من ممتلكاتها املكر�سة للدين �أو التعليم �أو
الفن �أو العلم �أو الأغرا�ض اخلريية ،واملعامل الأثرية وامل�ست�شفيات وغريها
من الأماكن والأ�شياء املخ�ص�صة لأغرا�ض �إن�سانية.
القاعدة  :86املبد�أ العام
تراعي الدائرة ،عند �إ�صدار �أي توجيه �أو �أمر ،كما تراعي �أجهزة
املحكمة الأخرى ،عند �أداء وظائفها مبوجب النظام الأ�سا�سي �أو القواعد،
احتياجات جميع ال�ضحايا وال�شهود وفقا للمادة  ،68وعلى وجه اخل�صو�ص
احتياجات الأطفال وامل�سنني واملعوقني و�ضحايا العنف اجلن�سي �أو العنف
القائم على نوع اجلن�س.
الق�سم الفرعي  :2حماية ال�ضحايا وال�شهود

القاعدة  :87تدابري احلماية
 - 1يجوز لدائرة املحكمة ،بناء على طلب من املدعي العام� ،أو الدفاع
�أو �أحد ال�شـهود �أو ال�ضحية �أو ممثلـه القانوين� ،إن وجد� ،أو من تلقاء
نف�سها ،وبعد الت�شاور مع وحدة ال�ضحايا وال�شهود ،ح�سب االقت�ضاء،
�أن ت�أمر باتخاذ تدابري حلماية ال�ضحية �أو ال�شاهد �أو �أي �شخ�ص �آخـر
معر�ض للخطر نتيجة �شهادة �أدلـى بها �شاهـد عمال بالفقرتني  1و 2
من املادة  .68وت�سعى الدائرة ،كلما كان ذلك ممكنا� ،إىل احل�صول على
موافقة ال�شخ�ص املطلوب اتخاذ تدابري احلماية من �أجله قبل �إ�صدار �أمر
باتخاذ هذه التدابري.
 – 2يخ�ضع �أي طلب �أو التما�س مقدم مبوجب ،الفقرة
القاعدة لأحكام القاعدة � 134رشيطة:

1

من

(�أ) �أال يكون الطلب مقدما من طرف واحد؛
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(ب) �أن يبلغ كل من املدعي العام والدفاع ب�أي طلب يقدمه �أحد
ال�شهود �أو ال�ضحايا �أو ممثله القانوين� ،إن وجد ،وتتاح لكل منهما
الفر�صة للرد عليه؛
(ج) �أن يبلغ �أي طلب �أو التمـا�س مي�س �شاهـدا معينا �أو جمنيا
عليه معينا �إىل ذلك ال�شاهـد �أو ال�ضحية �أو �إىل ممثله القانوين� ،إن
وجد ،عالوة على �إبالغه �إىل الطرف الآخر ،وتتاح لكل منهم الفر�صة
للرد عليه؛
(د) عندما تتخذ الدائرة تدابري احلماية من تلقاء نف�سها ،يبلغ بذلك
املدعي العام والدفاع و�أي �شاهد �أو �ضحية قد يت�أثر بتدابري احلماية
هذه �أو يبلغ بها ممثله القانون� ،إن وجد ،وتتاح لكل منهم الفر�صة للرد
عليها؛
(هـ) يجوز تقدمي طلب �أو التما�س خمتوم ،ويظل الطلب املقدم على
هذا النحو خمتوما �إىل �أن ت�أمر الدائرة بخالف ذلك .وتختم �أي�ضا الردود
على الطلبات �أو االلتما�سات املختومة؛
 – 3يجـوز للدائرة �أن تعقـد جل�سة ب�ش�أن طلب �أو التما�س مقـدم
مبوجب ،الفقرة  1من القاعدة و�أن تكون هذه اجلل�سة �رسية لتقرير �إن
كان ينبغي الأمر باتخاذ تدابري ملنع الإف�صاح علنا للجمهور �أو لل�صحافة
ووكاالت الإعالم عن هوية ال�ضحية �أو ال�شاهد �أو �أي �شخ�ص �آخر معر�ض
للخطر ب�سبب �شهادة �أدىل بها �شاهد �أو عن مكان �أي منهم ،وذلك
ب�إ�صدار �أوامر منها:
(�أ) �أن ميحى ا�سم ال�ضحية �أو ال�شاهد �أو �أي �شخ�ص �آخر معر�ض
للخطر ب�سبب �شهادة �أدىل بها �شاهد� ،أو �أي معلومات قد تف�ضي �إىل
معرفة هوية �أي منهم من ال�سجالت العامة لدائرة؛
(ب) �أن مينع املدعي العام �أو الدفاع �أو �أي م�شرتك �آخر يف الإجراءات
القانونية من الإف�صاح عن تلك املعلومات �إىل طرف ثالث؛
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(ج) �أن تقدم ال�شهادة بو�سائل الكرتونية �أو و�سائل خا�صة �أخرى
منها ا�ستخدام الو�سائل التقنية التي متكن من حتوير ال�صورة �أو ال�صوت،
وا�ستخدام التكنولوجيا املرئية ال�سمعية( ،وال �سيما امل�ؤمترات التي تعقد
عرب ال�شا�شات التلفزيونية والدوائر التلفزيونية املغلقة) ،وا�ستخدام و�سائط
الإعالم ال�صوتية على وجه احل�رص؛
(د) �أن ي�ستخدم ا�سم م�ستعار لل�ضحية �أو ال�شاهد �أو �أي �شخ�ص
�آخر معر�ض للخطر ب�سبب �شهادة �أدىل بها �شاهد؛
(هـ) �أن جتري الدائرة جزءا من �إجراءاتها يف جل�سة �رسية.
القاعدة  :88التدابري اخلا�صة
 - 1يجوز لدائرة املحكمة ،بناء على طلب مقدم من املدعي العام
�أو الدفاع� ،أو �أحد ال�شهود �أو ال�ضحايا �أو ممثله القانوين� ،إن وجد،
�أو من تلقاء نف�سها ،وبعد ا�ست�شارة وحدة ال�ضحايا وال�شهود ،ح�سب
االقت�ضاء ،ومع مراعاة �آراء ال�ضحية �أو ال�شاهد� ،أن ت�أمر باتخاذ تدابري
خا�صة ت�شمل ،على �سبيل املثال ولي�س احل�رص ،تدابري لت�سهيل �أخذ
�شهادة �أي من ال�ضحايا �أو ال�شهود امل�صابني ب�صدمة� ،أو �شهادة �أي طفل
�أو �شخ�ص م�سن �أو �أي من �ضحايا العنف اجلن�سي ،عمال بالفقرتني 1
و  2من املادة  .68وتلتم�س الدائرة موافقة ال�شخ�ص الذي يتخذ الإجراء
اخلا�ص ب�ش�أنه قبل الأمر باتخاذ هذا الإجراء.
 – 2يجوز للدائرة �أن تعقد ب�ش�أن طلب مقدم مبوجب ،الفقرة  1من
القاعدة جل�سة �رسية �أو مع طرف واحد �إذا اقت�ضى الأمر ،لتقرير �إن كان
ينبغي اتخاذ �أي تدابري خا�صة ت�شمل ،على �سبيل املثال ولي�س احل�رص،
الأمر بال�سماح بح�ضور حمام �أو ممثل قانوين �أو طبيب نف�ساين �أو �أحد
�أفراد الأ�رسة خالل �إدالء ال�ضحية �أو ال�شاهد ب�شهادته.
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 – 3بالن�سبة للطلبات املقدمة ب�صورة م�شرتكة مبوجب �أحكام هذه
القاعدة ،تطبق الأحكام الواردة يف القواعد الفرعية ( 2ب) �إىل (د) من
القاعدة  87مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال.
 - 4يجوز �أن يكون الطلب املقـدم مبوجب هـذه القاعـدة خمتوما،
ويف هذه احلالة يظل خمتوما �إىل �أن ت�أمر الدائرة بخالف ذلك .وتكون
الردود على االلتما�سات والطلبات املختومة املقدمة ب�صورة م�شرتكة
خمتومة هي الأخرى.
 – 5مع مراعاة ما قد ين�ش�أ عن انتهاك خ�صو�صيات ال�شاهد �أو
ال�ضحية من خطر يهدد �سالمته ،حتر�ص الدائرة على التحكم بطريقة
ا�ستجواب ال�شاهد �أو ال�ضحية لتجنب �أي م�ضايقة �أو تخويف ،مع �إيالء
اهتمام خا�ص لالعتداءات على �ضحايا جرائم العنف اجلن�سي.
الق�سم الفرعي  :3ا�شرتاك ال�ضحايا يف الإجراءات

القاعدة  :89تقدمي طلب ال�شرتاك ال�ضحايا يف الإجراءات
 - 1يقوم ال�ضحايا  ،من �أجل عر�ض �آرائهم و�شواغلهم بتقدمي طلب
مكتوب �إىل امل�سجل ،الذي يقوم ب�إحالة هذا الطلب �إىل الدائرة املنا�سبة.
ورهنا ب�أحكام النظام الأ�سا�سي ،ال �سيما الفقرة  1من املادة  ،68يقدم
امل�سجل ن�سخة من الطلب �إىل املدعي العام و�إىل الدفاع ،اللذين يحق لهما
الرد عليه خــــالل مهلة حتددهـــا الدائــرة .ورهنــا ب�أحكام الفقرة  2من
هذه القاعدة ،تقوم الدائرة عندئذ بتحديد الإجراءات القانونية والطريقة
التي تعترب مالئمة لال�شرتاك فيها والتي ميكن �أن تت�ضمن الإدالء ببيانات
ا�ستهاللية وختامية.
 - 2يجوز للدائرة ،من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب املدعي العام
�أو الدفاع� ،أن ترف�ض الطلب املقدم �إذا ر�أت �أن ال�شخ�ص لي�س جمنيا
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عليه �أو �أن املعايري املحددة يف الفقـــرة  3من املادة  68مل ت�ستوف .ويجوز
لل�ضحية الذي رف�ض طلبه �أن يتقدم بطلب جديد يف مرحلة الحقة من
مراحل الإجراءات.
 - 3يجوز �أي�ضا �أن يقدم الطلب امل�شار �إليه يف هذه القاعدة �شخ�ص
يت�رصف مبوافقة ال�ضحية� ،أو �شخ�ص يت�رصف با�سم ال�ضحية� ،إذا كان
ال�ضحية طفال� ،أو عند االقت�ضاء� ،إذا كان معوقا.
 - 4عند تقدمي عدد من الطلبات ،يجوز للدائرة �أن تنظر يف هذه
الطلبات على نحو يكفل فعالية الإجراءات ،ويجوز لها �أن ت�صدر قرارا
واحدا.
القاعدة  :90املمثلون القانونيون لل�ضحايا
1

ُ -ترتك لل�ضحية حرية اختيار ممثل قانوين.

� - 2إذا وجد عدد من ال�ضحايا ،جاز للدائرة� ،ضمانا لفعالية الإجراءات،
�أن تدعو ال�ضحايا �أو جمموعات معينة من ال�ضحايا ،مب�ساعدة من قلم
املحكمة �إذا دعت ال�رضورة� ،إىل اختيار ممثل قانوين م�شرتك �أو ممثلني
قانونيني م�شرتكني .وتي�سريا لتن�سيق متثيل ال�ضحايا  ،يجوز لقلم املحكمة
�أن يقدم امل�ساعدة بطرق عدة منها تزويد ال�ضحايا بقائمة ب�أ�سماء يحتفظ
بها قلم املحكمة� ،أو اقرتاح ممثل قانوين م�شرتك �أو �أكرث.
 - 3و�إذا عجز ال�ضحايا عن اختيار ممثل م�شرتك �أو ممثلني م�شرتكني
يف �أثناء املهلة التي قد حتددها الدائرة ،جاز للدائرة �أن تطلب من امل�سجل
اختيار ممثل قانوين واحد �أو �أكرث.
 - 4تتخذ الدائرة وقلم املحكمة كل ما هو معقول من �إجراءات لكفالة
�أن يتحقق ،يف اختيار املمثلني القانونيني امل�شرتكني ،متثيل امل�صالح املميزة
لكل من ال�ضحايا ،وال �سيما على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1من
املادة  ،68وتفادي �أي ت�ضارب يف امل�صالح.
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 - 5يجوز لل�ضحية �أو لل�ضحايا ممن يفتقرون �إىل املوارد الالزمة لدفع
�أتعاب ممثل قانوين م�شرتك تختاره املحكمة ،تلقي امل�ساعدة من قلم
املحكمة ،مبا يف ذلك امل�ساعدة املالية� ،إذا اقت�ضى الأمر.
 - 6يتعني �أن ي�ستويف املمثل القانوين لل�ضحية �أو ال�ضحايا امل�ؤهالت
املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من القاعدة .22
القاعدة  :91ا�شرتاك املمثلني القانونيني يف الإجراءات
 - 1يجوز للدائرة �أن تعدل حكما �سبق �إ�صداره مبوجب
القاعدة .89
 - 2يحق للممثل القانوين لل�ضحية �أن يح�رض الإجراءات و�أن ي�شرتك
فيها وفقا لل�رشوط الواردة يف حكم الدائرة ،ووفقا لأي تعديل يجرى
عليه مبوجب القاعدتني  89و  .90وي�شمل هذا اال�شرتاك يف اجلل�سات،
ما مل تر الدائرة املعنية ،ب�سبب مالب�سات احلالة� ،أن يقت�رص تدخل املمثل
على املالحظات املكتوبة �أو البيانات .وي�سمح للمدعي العام وللدفاع بالرد
على �أي مالحظات �شفوية �أو خطية للممثل القانوين لل�ضحايا.
�( - 3أ) عندما يح�رض املمثل القانوين وي�شرتك وفقا لهذه القاعدة
ويود ا�ستجواب �أحد ال�شهود ،مبا يف بذلك ا�ستجوابه مبوجب القاعدتني
 67و � ،68أو اخلرباء �أو املتهم ،ال بد �أن يقدم طلبا �إىل الدائرة .ويجوز
للدائرة �أن تفر�ض على املمثل القانوين تقدمي مذكرة مكتوبة تت�ضمن
الأ�سئلة ويتم يف هذه احلالة �إحالة الأ�سئلة �إىل املدعي العام و�إذا اقت�ضى
الأمر� ،إىل الدفاع ،اللذين ُي�سمح لهما ب�إبداء ما لديهما من مالحظات
خالل مهلة زمنية حتددها الدائرة؛
(ب) ت�صدر الدائرة عندئذ حكما ب�ش�أن الطلب ي�أخذ يف االعتبار
املرحلة التي بلغتها الإجراءات ،وحقوق املتهم ،وم�صالح ال�شهود ،و�رضورة
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�إجراء حماكمة عادلة نزيهة و�رسيعة بغية �إنفاذ الفقرة  3من املادة .68
ويجوز �أن يت�ضمن احلكم توجيهات ب�ش�أن طريقة طرح الأ�سئلة وترتيبها،
وتقدمي الوثائق وفقا لل�سلطات املخولة للدائرة مبوجب املادة  .64ويجوز
للدائرة �أن توجه الأ�سئلة �إىل ال�شاهد �أو اخلبري �أو املتهم ،بالنيابة عن
املمثل القانوين لل�ضحية� ،إذا ر�أت �أن هناك ما يقت�ضي ذلك.
 - 4بالن�سبة للجل�سة التي تقت�رص على م�س�ألة جرب الأ�رضار مبوجب
املادة  ،75ال تنطبق القيود املفرو�ضة على اال�ستجواب الذي يقوم به
املمثل القانوين واملبينة يف الفقرة  2من القاعدة .ويف تلك احلالة ،يجوز
للممثل القانوين ،ب�إذن من الدائرة املعنية ،ا�ستجواب ال�شهود واخلرباء
وال�شخ�ص املعني.
القاعدة � :92إخطار ال�ضحايا وممثليهم القانونيني
 - 1ت�رسي هذه القاعدة املتعلقة ب�إخطار ال�ضحايا واملمثلني القانونيني
لل�ضحايا على جميع الإجراءات امل�ضطلع بها �أمام املحكمة ،با�ستثناء
الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الباب .2
 - 2تقوم املحكمة ،من �أجل متكني ال�ضحايا من تقدمي طلب
لال�شرتاك يف الإجراءات طبقا للقاعدة  ،89ب�إخطار ال�ضحايا ب�ش�أن قرار
املدعي العام عدم ال�رشوع يف حتقيق �أو بعدم املقا�ضاة عمال باملادة .53
ويوجه هذا الإخطار �إىل ال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني الذين �سبق لهم
اال�شرتاك يف الإجراءات �أو ،قدر امل�ستطاع� ،إىل الأ�شخا�ص الذين كانوا
على ات�صال باملحكمة بخ�صو�ص احلالة �أو الدعوى املعنية .ويجوز للدائرة
�أن ت�أمر باتخاذ التدابري املبينة يف الفقرة  8من القاعدة� .إذا ر�أت ذلك
منا�سبا يف ظل الظروف املعينة.
 - 3تقوم املحكمة ،من �أجل متكني ال�ضحايا من تقدمي طلب
لال�شرتاك يف الإجراءات طبقا للقاعدة  ،89ب�إخطار ال�ضحايا بخ�صو�ص
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قرارها عقد جل�سة من �أجل �إقرار التهم عمال باملادة  .61ويوجه هذا
الإخطار �إىل ال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني الذين �سبق �أن �شاركوا يف
الإجراءات �أو ،قدر امل�ستطاع� ،إىل �أولئك الأ�شخا�ص الذين كانوا على
ات�صال باملحكمة فيما يتعلق بالدعوى املعنية.
 - 4عندما يتم توجيه �إخطار لال�شرتاك على النحو املن�صو�ص عليه
يف القاعدتني الفرعيتني  2و ،3ف�إن �أي �إخطار الحق كما هو م�شار �إليه يف
القاعدتني الفرعيتني  5و 6ال ي�سلم �إال �إىل ال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني
الذين يجوز لهم اال�شرتاك يف الإجراءات طبقا لقرار �صادر عن الدائرة
عمال بالقاعدة  89و�أي تعديل لها.
 - 5يقوم امل�سجل ،يف وقت منا�سب ،وعلى نحو يتم�شى مع احلكم
املن�صو�ص عليه مبوجب القواعد من � 89إىل  ،91ب�إخطار ال�ضحايا �أو
ممثليهم القانونيني امل�شرتكني يف الإجراءات مبا يلي فيما يتعلق بتلك
الإجراءات:
(�أ) الإجراءات امل�ضطلع بها �أمام املحكمة ،مبا يف ذلك مواعيد
جل�سات اال�ستماع �أو �أي ت�أجيل لها ،وموعد النطق باحلكم؛
(ب) الطلبات والبيانات وااللتما�سات وامل�ستندات الأخرى املت�صلة
ب�أي من هذه الطلبات �أو البيانات �أو االلتما�سات.
 - 6عندما يكون ال�ضحايا �أو ممثلوهم القانونيون قد �شاركوا يف
مرحلة معينة من الإجراءات ،يقوم امل�سجل ب�إخطارهم يف �أقرب وقت
ممكن بقرارات املحكمة ب�ش�أن تلك الإجراءات.
 - 7تقدم الإخطارات على النحو امل�شار �إليه يف القاعدتني الفرعيتني
 5و  6خطيا� ،أو على �أي �شكل �آخر ح�سبما يكون منا�سبا عندما يكون
تقدمي �إخطار خطي غري ممكن .ويحتفظ قلم املحكمة ب�سجل بجميع
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الإخطارات .وعند االقت�ضاء ،يجوز للم�سجل طلب التعاون من الدول
الأطراف طبقا للفقرتني ( 1د) و(ل) من املادة .93
 - 8لتوجيه الإخطار على النحو امل�شار �إليه يف الفقرة  3من القاعدة،
وما عدا ذلك بناء على طلب الدائرة ،يتخذ امل�سجل التدابري الالزمة
للإعالن عن الإجراءات على النحو املنا�سب .ويجوز للم�سجل ،عند قيامه
بذلك ،طلب التعاون ،طبقا للباب  ،9من الدول الأطراف املعنية ،وطلب
امل�ساعدة من املنظمات احلكومية الدولية.
القاعدة � :93آراء ال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني
يجوز للدائرة التما�س �آراء ال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني امل�شرتكني
عمال بالقواعد من � 89إىل  91ب�ش�أن �أي م�س�ألة تتعلق ،يف جملة �أمور،
بامل�سائل امل�شار �إليها يف القواعد  107و  109و  125و  128و  136و139
و  .191ويجوز للدائرة بالإ�ضافة �إىل ذلك ،التما�س �آراء �آخرين من ال�ضحايا،
ح�سب االقت�ضاء.
الق�سم الفرعي  :4جرب �أ�ضرار ال�ضحايا

القاعدة  :94الإجراءات بناء على طلب
 - 1يقدم طلب ال�ضحايا جلرب الأ�رضار مبوجب املادة  75من
النظام الأ�سا�سي خطيا ويودع لدى امل�سجل .ويجب �أن يت�ضمن الطلب
التفا�صيل التالية:
(�أ) هوية مقدم الطلب وعنوانه؛
(ب) و�صف للإ�صابة �أو اخل�سارة �أو ال�رضر؛
(ج) بيان مكان وتاريخ احلادث والقيام قدر امل�ستطاع بتحديد
هوية ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين يعتقد ال�ضحية �أنهم م�س�ؤولون عن
الإ�صابة �أو اخل�سارة �أو ال�رضر؛
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(د) و�صف للأ�صول �أو املمتلكات �أو غريها من الأ�شياء املادية ،عند
املطالبة بردها؛
(هـ) مطالبات التعوي�ض؛
(و) املطالبات املتعلقة ب�أ�شكال �أخرى من االنت�صاف؛
(ز) الإدالء قدر امل�ستطاع ب�أي م�ستندات م�ؤيدة ذات �صلة باملو�ضوع،
مبا فيها �أ�سماء ال�شهود وعناوينهم.
 - 2تطلب املحكمة �إىل امل�سجل ،يف بداية املحاكمة ورهنا ب�أي
تدابري حماية� ،أن يخطر بالطلب ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املذكورين فيه
�أو يف التهم و�أن يخطر قدر امل�ستطاع كل من يهمهم الأمر من �أ�شخا�ص
�أو دول .يودع من مت تبلغيهم �أي بيان يقدم مبوجب الفقرة  3من املادة
 75لدى قلم املحكمة.
القاعدة  :95الإجراءات بناء على طلب املحكمة
 - 1يف احلاالت التي تقرر فيها املحكمة �أن تبا�رش �إجراءاتها مببادرة
منها وفقا للفقرة  1من املادة  ،75تطلب املحكمة �إىل امل�سجل �أن يخطر
بنيتها ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين تنظر املحكمة يف �إ�صدار حكم
بحقهم ،و�أن يخطر قدر الإمكان ال�ضحايا وكل من يهمهم الأمر من
�أ�شخا�ص �أو دول .يودع من مت تبلغيهم �أي بيان يقدم مبوجب الفقرة 3
من املادة  75لدى قلم املحكمة.
 - 2ونتيجة للإخطار مبوجب الفقرة  1من القاعدة:
(�أ) �إذا قدم ال�ضحية طلب جرب ال�رضر ،ف�إنه يبت يف طلبه هذا كما
لوكان مقدما مبوجب القاعدة 94؛
(ب) �إذا طلب ال�ضحية �إىل املحكمة �أال ت�صدر �أمرا بجرب ال�رضر،
ف�إنها ال ت�صدر �أمرا فرديا فيما يتعلق بذلك ال�ضحية.
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القاعدة  :96الإعالن عن �إجراءات جرب ال�رضر
 - 1دون الإخالل ب�أي قواعد �أخرى متعلقة بالإخطار ،يقوم امل�سجل،
عند الإمكان ،ب�إخطار ال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني �أو ال�شخ�ص �أو
الأ�شخا�ص املعنيني .كما يتخذ امل�سجل كل التدابري الالزمة للإعالن على
نحو واف عن دعوى جرب الأ�رضار املرفوعة �أمام املحكمة لإخطار ال�ضحايا
بقدر الإمكان �أو ممثليهم القانونيني �أو من يهمهم الأمر من �أ�شخا�ص �أو
دول ،ويراعي يف ذلك �أي معلومات يقدمها املدعي العام.
 - 2باتخاذ التدابري املبينة يف الفقرة  1من القاعدة ،يجوز للمحكمة
�أن تلتم�س ،وفقا للباب  ،9املتعلق بتعاون الدول الأطراف املعنية ،م�ساعدة
املنظمات احلكومية الدولية للإعالن على نحو واف وعلى �أكرب نطاق
وبجميع الو�سائل املمكنة عن دعوى جرب ال�رضر املرفوعة �أمام املحكمة.
القاعدة  :97تقدير جرب الأ�رضار
 - 1للمحكمة �أن تقدر جرب الأ�رضار على �أ�سا�س فردي �أو جماعي
�أو بهما معا �إن ارت�أت ذلك� ،آخذة يف احل�سبان نطاق ومدى �أي �رضر
�أو خ�سارة �أو �إ�صابة.
 - 2للمحكمة �أن تعني ،بناء على طلب ال�ضحايا �أو ممثليهم
القانونيني� ،أو بناء على طلب ال�شخ�ص املدان� ،أو مببادرة منها ،خرباء
م�ؤهلني للم�ساعدة على حتديد نطاق ومدى �أي �رضر �أو خ�سارة �أو
�إ�صابة حلقت بال�ضحايا �أو تعلقت بهم وعلى اقرتاح خمتلف اخليارات
املتعلقة بالأنواع املنا�سبة جلرب ال�رضر وطرائق جربه .وتدعو املحكمة،
عند االقت�ضاء ،ال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني� ،أو ال�شخ�ص املدان ف�ضال
عن كل من يهمهم الأمر من �أ�شخا�ص ودول لتقدمي مالحظاتهم ب�ش�أن
تقارير اخلرباء.
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3

املدان.

 -حترتم املحكمة يف جميع الأحوال حقوق ال�ضحايا وال�شخ�ص

القاعدة  :98ال�صندوق اال�ستئماين
 - 1ت�صدر الأحكام الفردية بجرب ال�رضر يف حق ال�شخ�ص املدان
مبا�رشة.
 - 2يجوز للمحكمة �أن ت�أمر ب�أن يودع لدى ال�صندوق اال�ستئماين
مبلغ اجلرب املحكوم به �ضد �شخ�ص مدان ،عندما ي�ستحيل �أو يتعذر
�إ�صدار حكم فردي بجرب ال�رضر مبا�رشة لفائدة كل �ضحية .ويكون مبلغ
جرب ال�رضر املحكوم به املودع لدى ال�صندوق اال�ستئماين منف�صال عن
كل موارد ال�صندوق الأخرى ويقدم �إىل كل �ضحية ب�أ�رسع ما ميكن.
 - 3يجوز للمحكمة �أن ت�صدر يف حق ال�شخ�ص املدان �أمرا بجرب
ال�رضر عن طريق ال�صندوق اال�ستئماين عندما يكون من الأن�سب
�إ�صدار حكم جماعي بجرب ال�رضر نظرا لعدد ال�ضحايا ونطاق جرب
ال�رضر و�أ�شكاله وطرائقه.
 - 4يجوز للمحكمة ،بعد �إجراء م�شاورات مع الدول املعنية وال�صندوق
اال�ستئماين� ،أن ت�أمر ب�أن جترب عن طريق ال�صندوق اال�ستئماين �أ�رضار
منظمة حكومية دولية �أو منظمة دولية �أو منظمة وطنية يوافق عليها
ال�صندوق اال�ستئماين.
 - 5يجوز ا�ستخدام املوارد الأخرى لل�صندوق اال�ستئماين لفائدة
ال�ضحايا رهنا ب�أحكام املادة .79
القاعدة  :99التعاون وتدابري احلماية لأغرا�ض امل�صادرة مبوجب
الفقرة ( 3هـ) من املادة  57والفقرة  4من املادة 75
 - 1يجوز للدائرة التمهيدية عمال بالفقرة ( 3هـ) من املادة � 57أو
للدائرة االبتدائية ،عمال بالفقرة  4من املادة  ،75مببادرة من �أي منهما
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�أو بناء على طلب املدعي العام �أو طلب ال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني
الذين قدموا طلبا بجرب ال�رضر �أو تعهدوا بتقدميه� ،أن تقرر ما �إذا كان
ينبغي طلب اتخاذ تدابري.
 - 2ال يلزم الإخطار ما مل تقرر املحكمة ،يف الظروف اخلا�صة
بالدعوى املعنية� ،أن الإخطار لن يعر�ض للخطر فعالية التدابري املطلوبة.
ويف هذه احلالة ،يخطر امل�سجل ال�شخ�ص املوجه �ضده الطلب بالإجراءات
كما يخطر قدر الإمكان كل من يهمهم الأمر من �أ�شخا�ص �أو دول.
 - 3و�إذا �صدر الأمر دون �إخطار م�سبق ،ف�إن الدائرة املعنية تطلب
من امل�سجل ،بال�رسعة التي تتطلبها فعالية التدابري املطلوبة� ،أن يخطر
من وجه الطلب �ضدهم ،و�أن يخطر ،قدر الإمكان ،كل من يهمهم الأمر
من �أ�شخا�ص �أو دول ،ويدعوهم �إىل تقدمي مالحظات ب�ش�أن ما �إذا كان
ينبغي نق�ض الأمر �أو تعديله.
 - 4يجوز للمحكمة �أن ت�صدر �أوامر ب�ش�أن توقيت ومبا�رشة �أي
�إجراءات الزمة للبت يف هذه امل�سائل.
الق�سم � :4أحكام متنوعة

القاعدة  :100مكان عقد االجتماعات
 - 1يجوز للمحكمة عند ن�شوء حالة خا�صة �أن تقرر االنعقاد يف
دولة �أخرى غري الدولة امل�ضيفة� ،إذا ارت�أت �أن ذلك �سيكون يف �صالح
العدالة.
 - 2يجوز تقدمي طلب �أو تو�صية بتغيري مكان انعقاد املحكمة يف
�أي وقت بعد بدء التحقيق� ،إما من املدعي العام �أو الدفاع �أو �أغلبية ق�ضاة
املحكمة .ويوجه هذا الطلب �أو التو�صية �إىل رئا�سة املحكمة .كما يقدم
خطيا وحتدد فيه الدولة املراد �أن تنعقد املحكمة فيها .وتت�أكد الرئا�سة
من �آراء الدائرة املعنية.
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 - 3ت�ست�شري رئا�سة املحكمة الدولة التي ُتزمع املحكمة �أن تنعقد
فيها .و�إذا وافقت تلك الدولة على انعقاد املحكمة فيها ،يتخذ الق�ضاة
قرار انعقاد املحكمة يف دولة غري الدولة امل�ضيفة يف جل�سة عامة وب�أغلبية
الثلثني.
القاعدة  :101املهل الزمنية
 - 1تراعي املحكمة ،لدى �إ�صدار �أي �أمر بتعيني املهل الزمنية املتعلقة
ب�سري الإجراءات ،احلاجة �إىل تي�سري �سري الإجراءات بنزاهة و�رسعة ،مع
�إيالء اعتبار خا�ص حلقوق الدفاع وال�ضحايا .
 - 2مع مراعاة حقوق املتهم ،وال �سيما تلك املن�صو�ص عليها
يف الفقرة ( 1ج) من املادة  ،67ي�سعى جميع امل�شاركني يف الإجراءات،
الذين �صدرت �إليهم �أوامر ،للعمل ب�أق�صى �رسعة ممكنة ،يف حدود املهلة
الزمنية ال�صادر ب�ش�أنها �أمر من املحكمة.
القاعدة  :102الإفادات غري اخلطية
�إذا تعذر على �شخ�ص ما ،ب�سبب الإعاقة �أو عدم الإملام بالقراءة
والكتابة� ،أن يقدم �إىل املحكمة خطيا التما�سا �أو طلبا �أو مالحظة �أو
غريها من الإفادات ،ف�إنه يجوز لذلك ال�شخ�ص �أن يقدم ذلك االلتما�س
�أو الطلب �أو املالحظة �أو الإفادة بالو�سائل ال�سمعية �أو املرئية �أو غريها
من الأ�شكال االلكرتونية.
القاعدة � :103أ�صدقاء املحكمة والأ�شكال الأخرى للإفادات
 - 1يجوز للدائرة ،يف �أي مرحلة من مراحل الإجراءات ،توجيه
الدعوة �أو منح الإذن لدولة �أو منظمة �أو �شخ�ص لتقدمي مالحظات
خطية �أو �شفوية ب�ش�أن �أي مو�ضوع تراه الدائرة منا�سبا� ،إذا ارت�أت �أن ذلك
م�ست�صوبا للف�صل يف الق�ضية ب�صورة �سليمة.
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 - 2تتاح للمدعي العام والدفاع الفر�صة للرد على املالحظات املقدمة
مبقت�ضى الفقرة  1من القاعدة.
 - 3تودع املالحظة اخلطية املقدمة مبقت�ضى الفقرة  1من القاعدة
لدى امل�سجل ،الذي يقدم ن�سخا منها �إىل املدعي العام والدفاع .وتعني
الدائرة املهل الزمنية التي تطبق على �إيداع املالحظات التي من هذا
القبيل.
الف�صل  :5التحقيق واملقا�ضاة
الق�سم  :1قرار املدعي العام ب�ش�أن بدء �إجراء حتقيق مبوجب الفقرتني  1و 2من
املادة 53

القاعدة  :104تقييم املعلومات من جانب املدعي العام
 - 1عند الت�رصف مبوجب الفقرة  1من املادة  ،53يقوم املدعي
العام لدى تقييمه للمعلومات املقدمة �إليه بتحليل مدى جدية هذه
املعلومات.
 - 2ولأغرا�ض الفقرة  1من القاعدة ،يجوز للمدعي العام طلب
معلومات �إ�ضافية من الدول� ،أو من الهيئات التابعة للأمم املتحدة� ،أو
املنظمات احلكومية الدولية �أو املنظمات غري احلكومية� ،أو من م�صادر
موثوقة �أخرى يراها منا�سبة ،كما يجوز له احل�صول على �شهادات كتابية
�أو �شفهية يف مقر املحكمة .وينطبق الإجراء الوارد يف القاعدة  47على
تلقي هذه ال�شهادات.
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القاعدة  :105الإخطار بقرار املدعي العام عدم ال�رشوع يف التحقيق
 - 1عندما يقرر املدعي العام عدم ال�رشوع يف �إجراء حتقيق مبوجب
الفقرة  1من املادة  ،53يخطر بذلك ،كتابيا ويف �أقرب وقت ممكن ،الدولة
�أو الدول التي �أحالت �إليه احلالة مبوجب املادة � ،14أو جمل�س الأمن �إذا
كانت احلالة م�شمولة ب�أحكام الفقرة (ب) من املادة .13
 - 2عندما يقرر املدعي العام عدم تقدمي طلب �إىل الدائرة التمهيدية
للح�صول على �إذن ب�إجراء حتقيق ،تطبق القاعدة .49
 - 3ي�شمل الإخطار امل�شار �إليه يف الفقرة  1من القاعدة قرار املدعي
العام وبيان الأ�سباب التي اتخذ من �أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة
 1من املادة .68
 - 4ويف حالة ما �إذا قرر املدعي العام عدم �إجراء حتقيق باال�ستناد
فقط �إىل الفقرة ( 1ج) من املادة  ،53يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك
يف �أقرب وقت ممكن ،بعد اتخاذ ذلك القرار.
 - 5ي�شمل الإخطار قرار املدعي العام وبيان الأ�سباب التي ا ُتخذ من
�أجلها القرار.
القاعدة  :106الإخطار بقرار املدعي العام عدم املالحقة
 - 1عندما يقرر املدعي العام عدم وجود �أ�سا�س كاف للمالحقة
مبوجب الفقرة  2من املادة  ،53يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك يف
�أقرب وقت ممكن ،ف�ضال عن الدولة �أو الدول التي �أحالت �إليه احلالة
مبوجب املادة � ،14أو جمل�س الأمن �إذا كانت احلالة م�شمولة بالفقرة (ب)
من املادة .13
 - 2ت�شمل الإخطارات امل�شار �إليها يف الفقرة  1من القاعدة قرار
املدعي العام ،وبيان الأ�سباب التي اتخذ من �أجلها ذلك القرار مع مراعاة
الفقرة  1من املادة .68
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الق�سم  :2الإجراء مبوجب الفقرة  3من املادة 53

القاعدة  :107طلب �إعادة النظر مبوجب الفقرة �( 3أ) من املادة

53

 - 1لإعادة النظر يف قرار اتخذه املدعي العام بعدم ال�رشوع يف
التحقيق �أو عدم املالحقة ،يقدم طلب كتابي معزز بالأ�سباب ،مبوجب
الفقرة  3من املادة  ،53وذلك يف غ�ضون  90يوما من الإخطار الذي يقدم
مبوجب القاعدة � 105أو القاعدة .106
 - 2يجوز للدائرة التمهيدية �أن تطلب �إىل املدعي العام �أن يحيل
�إليها ما يف حوزته من معلومات �أو م�ستندات �أو ملخ�صات لها ،ترى
الدائرة �أنها �رضورية لإعادة النظر.
 - 3تتخذ الدائرة التمهيدية ما يلزم من التدابري مبوجب املواد
و  72و  93حلماية املعلومات والوثائق امل�شار �إليها يف الفقرة  2وحلماية
�سالمة ال�شهود وال�ضحايا و�أفراد �أ�رسهم مبوجب الفقرة  5من املادة .68

54

 - 4عندما تقدم دولة �أو يقدم جمل�س الأمن طلبا كما هو م�شار
�إليه يف الفقرة  1من القاعدة ،ميكن للدائرة التمهيدية �أن تلتم�س مزيدا
من املالحظات منهما.
 - 5عند �إثارة م�س�ألة تتعلق باالخت�صا�ص �أو مبقبولية الدعوى،
تطبق القاعدة .59
القاعدة  :108قرار الدائرة التمهيدية مبوجب الفقرة
املادة 53

3

(�أ) من

ُ - 1يتخذ قرار الدائرة التمهيدية ،مبوجب الفقرة �( 3أ) من املادة ،53
ب�أغلبية ق�ضاتها ،ويكون قرارا معلال .ويخطر به جميع من ا�شرتكوا يف
�إعادة النظر.

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

223

� - 2إذا طلبت الدائرة التمهيدية �إىل املدعي العام �أن يعيد النظر،
جزئيا �أو كليا ،يف قراره عدم ال�رشوع يف التحقيق �أو عدم املالحقة
الق�ضائية ،ف�إنه يعيد النظر يف ذلك القرار يف �أقرب وقت ممكن.
 - 3عندما يتخذ املدعي العام قراره النهائي ،يخطر الدائرة التمهيدية
بذلك كتابة .ويت�ضمن هذا الإخطار النتيجة التي خل�ص �إليها املدعي
العام ،والأ�سباب التي �أدت �إىل التو�صل �إىل هذه النتيجة .ويخطر به
جميع من ا�شرتكوا يف �إعادة النظر.
القاعدة � :109إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية مبوجب
الفقرة ( 3ب) من املادة 53
 – 1يجوز للدائرة التمهيدية يف غ�ضون  180يوما بعد تقدمي الإخطار
مبوجب القاعدة � 105أو � 106أن تعيد النظر مببادرة منها يف قرار اتخذه
املدعي العام مبوجب الفقرة ( 1ج) �أو الفقرة ( 2ج) من املادة  53فقط.
وتخطر الدائرة التمهيدية املدعي العام اعتزامها �إعادة النظر يف قراره
وحتدد له مهلة زمنية لتقدمي مالحظات ومواد �أخرى.
 - 2يف احلاالت التي تقدم فيها دولة �أو يقدم جمل�س الأمن طلبا
للدائرة التمهيدية ،تخطر الدولة �أو املجل�س بذلك �أي�ضا ويجوز لهما تقدمي
مالحظات وفقا للقاعدة .107
القاعدة  :110قرار الدائرة التمهيدية ا�ستنادا �إىل الفقرة
املادة 53

3

(ب) من

 - 1تتخذ الدائرة التمهيدية ب�أغلبية ق�ضاتها قرارا ب�ش�أن �إجازة �أو
عدم �إجازة قرار اتخذه املدعي العام مبوجب الفقرة ( 1ج) �أو ( 2ج) من
املادة  53فقط ،ويكون القرار معلال .ويخطر به جميع من ا�شرتكوا يف
�إعادة النظر.
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 - 2عندما ال جتيز الدائرة التمهيدية قرار املدعي العام مبوجب الفقرة
 1من القاعدة ،ف�إنه مي�ضي قدما يف التحقيق واملالحقة الق�ضائية.
الق�سم  :3جمع الأدلة

القاعدة  :111حم�رض اال�ستجواب عموما
 - 1يفتح حم�رض للأقوال الر�سمية التي يديل بها �أي �شخ�ص يجرى
ا�ستجوابه يف �إطار حتقيق �أو �إجراءات ق�ضائية .ويوقع املح�رض م�سجل
اال�ستجواب ،وموجه اال�ستجواب ،وال�شخ�ص امل�ستجوب وحماميه �إذا
كان حا�رضا ،واملدعي العام �أو القا�ضي احلا�رض ،حيثما ينطبق ذلك.
ويدون يف املح�رض تاريخ اال�ستجواب ووقته ومكانه ،و�أ�سماء جميع
احلا�رضين �أثناء �إجرائه ،ويدون املح�رض �أي�ضا امتناع �أي �شخ�ص عن
التوقيع والأ�سباب التي دعت �إىل ذلك.
 - 2عند قيام املدعي العام �أو ال�سلطات الوطنية با�ستجواب �شخ�ص
ما ،يتعني �إيالء املراعاة الواجبة للمادة  .55ويدون يف املح�رض �أن
ال�شخ�ص �أبلغ بحقوقه مبوجب الفقرة  2من املادة  ،55بعد �إبالغه بهذه
املعلومات.
القاعدة  :112ت�سجيل اال�ستجواب يف حاالت خا�صة
 - 1عندما ي�ستجوب املدعي العام �شخ�صا يف حالة تنطبق عليه
فيها الفقرة  2من املادة � ،55أو يكون قد �صدر بحقه �أمر بالقب�ض عليه
�أو �أمر باحل�ضور مبوجب الفقرة  7من املادة  ،58ي�سجل اال�ستجواب
بال�صوت �أو بالفيديو ،وفقا للإجراء التايل:
(�أ) يبلغ ال�شخ�ص امل�ستجوب ،بلغة يفهمها ويتكلم بها جيدا ،ب�أنه
يجري ت�سجيل اال�ستجواب بال�صوت �أو بالفيديو ،و�أنه ميكن �أن يعرت�ض
على ذلك �إذا �أراد .وي�شار يف املح�رض �إىل �أن هذه املعلومات قد قدمت
املحكمة اجلنائية الدولية
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وتدون �إجابة ال�شخ�ص املعني .ويجوز لل�شخ�ص ،قبل الإجابة� ،أن يت�شاور
على انفراد مع حماميه .ف�إذا رف�ض ال�شخ�ص امل�ستجوب الت�سجيل
بال�صوت �أو بالفيديو ،يتبع الإجراء املبينّ يف القاعدة 111؛
(ب) يدون تنازل ال�شخ�ص عن حقه يف اال�ستجواب بح�ضور حمام،
كتابيا ويتم ت�سجيله ،بال�صوت �أو الفيديو� ،إن �أمكن ذلك؛
(ج) يف حالة حدوث توقف �أثناء اال�ستجواب ،ت�سجل واقعة ووقت
التوقف قبل انتهاء الت�سجيل ال�صوتي �أو الت�سجيل بالفيديو ،كما ي�سجل
وقت ا�ستئناف اال�ستجواب؛
(د) عند اختتام اال�ستجواب ،تتاح لل�شخ�ص امل�ستجوب فر�صة
لتو�ضيح �أي �شيء مما قاله� ،أو �إ�ضافة �أي �شيء يريد �إ�ضافته .وي�سجل
وقت انتهاء اال�ستجواب؛
(هـ) ت�ستن�سخ حمتويات ال�رشيط ب�أ�رسع ما ميكن بعد انتهاء
اال�ستجواب ،وتعطى ن�سخة منه �إىل ال�شخ�ص امل�ستجوب ،مع ن�سخة من
ال�رشيط امل�سجل� ،أو �أحد الأ�رشطة امل�سجلة الأ�صلية ،يف حالة ا�ستخدام
جهاز ت�سجيل متعدد الأ�رشطة؛
(و) يو�ضع خامت على ال�رشيط امل�سجل الأ�صلي �أو �أحد الأ�رشطة
الأ�صلية يف ح�ضور ال�شخ�ص امل�ستجوب وحماميه� ،إذا كان حا�رضا،
ويوقّع عليه املدعي العام وال�شخ�ص امل�ستجوب وحماميه� ،إذا كان
حا�رضا.
 - 2يبذل املدعي العام كل جهد معقول لت�سجيل اال�ستجواب وفقا
للقاعدة الفرعية  .1ويجوز ،ب�صورة ا�ستثنائية ،ا�ستجواب ال�شخ�ص بدون
ت�سجيل اال�ستجواب بال�صوت �أو بالفيديو عندما حتول الظروف دون
�إجراء مثل هذا الت�سجيل .ويف هذه احلالة ،تذكر كتابة الأ�سباب التي
حالت دون الت�سجيل ويتبع الإجراء الوارد يف القاعدة .111
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 - 3يف حالة عدم ت�سجيل اال�ستجواب بال�صوت �أو بالفيديو عمال
بالفقرة �( 1أ) �أو  2من القاعدة ،تقدم لل�شخ�ص امل�ستجوب ن�سخة من
�أقواله.
 - 4قد يرى املدعي العام اتباع الإجراء الوارد يف هذه القاعدة عند
ا�ستجواب �أ�شخا�ص غري الأ�شخا�ص املذكورين يف الفقرة  1من القاعدة
وخا�صة حيثما قد ي�ساعد اتباع هذه الإجراءات على الإقالل من �أي
�إيذاء قد يلحق فيما بعد ب�ضحية للعنف اجلن�سي �أو اجلن�ساين ،وبطفل
�أو مبعوق عند تقدمي �أدلتهم .ويجوز للمدعي العام �أن يقدم طلبا �إىل
الدائرة املخت�صة.
 - 5ويجوز للدائرة التمهيدية ،عمال بالفقرة  2من املادة � ،56أن ت�أمر
بتطبيق الإجراء املن�صو�ص عليه يف هذه القاعدة على ا�ستجواب �أي
�شخ�ص.
القاعدة  :113جمع املعلومات املتعلقة باحلالة ال�صحية لل�شخ�ص
املعني
 - 1يجوز للدائرة التمهيدية ،مببادرة منها �أو بناء على طلب املدعي
العام �أو ال�شخ�ص املعني �أو حماميه� ،أن ت�أمر ب�أن يخ�ضع �شخ�ص يتمتع
باحلقوق الواردة يف الفقرة  2من املادة  55لفح�ص طبي �أو نف�سي �أو
عقلي .وتنظر الدائرة التمهيدية لدى اتخاذ هذا القرار يف طبيعة الفح�ص
والغر�ض منه ،وفيما �إذا كان ال�شخ�ص يقر �إجراء الفح�ص.
 - 2تعينّ الدائرة التمهيدية خبريا �أو �أكرث من قائمة اخلرباء املعتمدة
من م�سجل املحكمة� ،أو خبريا توافق عليه الدائرة التمهيدية بناء على
طلب �أحد الأطراف.
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القاعدة  :114فر�ص التحقيق التي ال تتكرر مبوجب املادة

56

 - 1عندما تتلقى الدائرة التمهيدية �إخطارا من املدعي العام وفقا
للفقرة �( 1أ) من املادة  ،56تقوم ب�إجراء م�شاورات ،دون ت�أخري ،مع املدعي
العام ،ودون الإخالل ب�أحكام الفقرة ( 1ج) من املادة  ،56مع ال�شخ�ص
الذي يلقى القب�ض عليه �أو ميثل �أمام املحكمة مبوجب �أمر ح�ضور،
مع حماميه ،لتحديد التدابري الواجب اتخاذها وطرائق تنفيذها ،والتي
ميكن �أن ت�شمل تدابري لكفالة حماية حق االت�صال مبوجب الفقرة ( 1ب)
من املادة .67
 - 2يجب �أن يكون قرار الدائرة التمهيدية باتخاذ تدابري عمال بالفقرة
 3من املادة  56مبوافقة �أغلبية ق�ضاة الدائرة بعد الت�شاور مع املدعي العام.
ويجوز للمدعي العام خالل امل�شاورات �أن ي�شري على الدائرة التمهيدية ب�أن
التدابري املزمع اتخاذها قد تعرقل �سالمة �سري التحقيق.
القاعدة  :115جمع الأدلة يف �إقليم دولة طرف مبوجب الفقرة ( 3د)
من املادة 57
� - 1إذا ر�أى املدعي العام �أن الفقرة ( 3د) من املادة  57تنطبق ،يجوز
له �أن يقدم طلبا كتابيا �إىل الدائرة التمهيدية يلتم�س فيه الإذن باتخاذ
تدابري معينة يف �إقليم الدولة الطرف املعنية .وعقب تقدمي مثل هذا
الطلب ،تقوم الدائرة التمهيدية ،كلما �أمكن ذلك ،ب�إبالغ الدولة الطرف
املعنية وطلب �آراء منها.
 - 2تراعي الدائرة التمهيدية ،من �أجل الو�صول �إىل قرار ب�ش�أن مدى
�سالمة الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه الطلب� ،أي �آراء تبديها الدولة الطرف
املعنية .ويجوز للدائرة التمهيدية �أن تقرر عقد جل�سة ،مببادرة منها �أو
بناء على طلب املدعي العام �أو الدولة الطرف املعنية.
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 - 3ي�صدر الإذن مبوجب الفقرة ( 3د) من املادة  57على هيئة �أمر،
مع ذكر الأ�سباب وعلى �أ�سا�س املعايري الواردة يف تلك الفقرة .ويجوز �أن
يحدد الأمر الإجراءات الواجب اتباعها يف اال�ضطالع بجمع الأدلة.
القاعدة  :116جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع مبوجب الفقرة
(ب) من املادة 57

3

 - 1ت�صدر الدائرة التمهيدية �أمرا �أو التما�س التعاون مبوجب الفقرة
( 3ب) من املادة � ،57إذا تبني لها ما يلي:
(�أ) �أن هذا الأمر �سي�سهل جمع الأدلة التي قد تكون جوهرية
ل�سالمة البت يف امل�سائل اجلاري الف�صل فيها� ،أو الالزمة ب�شكل �آخر
للإعداد ال�سليم لدفاع ال�شخ�ص املعني؛
(ب) �أنه مت ،يف حالة التعاون ،يف �إطار الباب  ،9توفري املعلومات
الكافية لالمتثال للفقرة  2من املادة .96
 - 2تقوم الدائرة التمهيدية بالتما�س �آراء املدعي العام قبل اتخاذ
قرار ب�ش�أن �إ�صدار �أمر �أو التما�س التعاون مبوجب الفقرة ( 3ب) من
املادة .57
الق�سم  :4الإجراءات املتعلقة بتقييد احلرية �أو احلرمان منها

القاعدة  :117االحتجاز يف الدولة التي �ألقت القب�ض على ال�شخ�ص
 - 1تتخذ املحكمة تدابري تكفل �إبالغها بالقب�ض على �شخ�ص
ا�ستجابة لطلب مقدم من املحكمة مبوجب املادة � 89أو املادة  .92وتكفل
املحكمة ،متى �أبلغت بذلك� ،أن يتلقى ال�شخ�ص ن�سخة من �أمر القب�ض
عليه �صادرة عن الدائرة التمهيدية مبوجب املادة � 58أو �أي �أحكام
ذات �صلة من النظام الأ�سا�سي .وتتاح الوثائق بلغة يفهمها ال�شخ�ص
ويتكلمها جيدا.
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 - 2يجوز لل�شخ�ص املطلوب ،يف �أي وقت بعد القب�ض عليه� ،أن
يقدم طلبا �إىل الدائرة التمهيدية لتعيني حمام مل�ساعدته يف الإجراءات
�أمام املحكمة .وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارا ب�ش�أن هذا الطلب.
 - 3يقدم الطعن يف مدى �سالمة �إ�صدار �أمر القب�ض وفقا للفقرة
(�أ) و (ب) من املادة  ،58كتابة �إىل الدائرة التمهيدية .ويبني الطلب �أ�سا�س
الطعن .وتتخذ الدائرة التمهيدية ،بعد تلقي �آراء املدعي العام ،قرارا ب�ش�أن
هذا الطلب دون ت�أخري.

1

 - 4عند قيام ال�سلطة املخت�صة يف دولة االحتجاز ب�إخطار الدائرة
التمهيدية ب�أن ال�شخ�ص املقبو�ض عليه قدم طلبا للإفراج عنه ،وفقا
للفقرة  5من املادة  ،59تقدم الدائرة التمهيدية تو�صياتها يف غ�ضون الفرتة
الزمنية التي حتددها دولة االحتجاز.
 - 5عند �إبالغ الدائرة التمهيدية مبنح ال�سلطة املخت�صة يف دولة
االحتجاز الإفراج امل�ؤقت لل�شخ�ص املعني ،تقوم الدائرة التمهيدية ب�إبالغ
دولة االحتجاز بكيفية وتوقيت موافاتها بالتقارير الدورية عن حالة
الإفراج امل�ؤقت.
القاعدة  :118االحتجاز يف مقر املحكمة قبل املحاكمة
� - 1إذا قدم ال�شخ�ص املعني الذي جرى ت�سليمه للمحكمة طلبا
مبدئيا بالإفراج امل�ؤقت عنه ريثما ُتعقد املحاكمة� ،سواء بعد املثول الأول
وفقا للقاعدة � 121أو يف وقت الحق لذلك ،تبت الدائرة التمهيدية يف
الطلب دون ت�أخري بعد التما�س �آراء املدعي العام.
 - 2ت�ستعر�ض الدائرة التمهيدية ،كل  120يوما على الأقل ،حكمها
ب�ش�أن الإفراج عن ال�شخ�ص املعني �أو احتجازه وفقا للفقرة  3من املادة 60
ويجوز لها �أن تفعل ذلك يف �أي وقت بناء على طلب ال�شخ�ص املعني
�أو املدعي العام.
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 - 3بعد املثول الأول ،ال بد �أن يكون طلب الإفراج امل�ؤقت كتابيا.
و ُيخطر املدعي العام بهذا الطلب .وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارها بعد
تلقي مالحظات كتابية من املدعي العام وال�شخ�ص املحتجز .ويجوز
للدائرة التمهيدية �أن تقرر عقد جل�سة بناء على طلب املدعي العام �أو
ال�شخ�ص املحتجز �أو مببادرة منها .وال بد �أن تعقد جل�سة واحدة على
الأقل يف كل عام.
القاعدة  :119الإفراج امل�رشوط
 - 1يجوز للدائرة التمهيدية �أن ت�ضع �رشطا �أو �أكرث من ال�رشوط
املُق ّيدة للحرية ت�شمل ما يلي:
(�أ) عدم جتاوز ال�شخ�ص املعني احلدود الإقليمية التي حتددها
الدائرة التمهيدية ودون موافقة �رصيحة منها؛
(ب) عدم ذهاب ال�شخ�ص املعني �إىل �أماكن معينة وامتناعه عن
مقابلة �أ�شخا�ص حتددهم الدائرة التمهيدية؛
(ج) عدم ات�صال ال�شخ�ص املعني بال�ضحايا وال�شهود ات�صاال مبا�رشا
�أو غري مبا�رش؛
(د) عدم مزاولة ال�شخ�ص املعني �أن�شطة مهنية معينة؛
(هـ) وجوب �أن يقيم ال�شخ�ص املعني يف عنوان حتدده الدائرة
التمهيدية؛
(و) وجوب �أن ي�ستجيب ال�شخ�ص املعني لأمر املثول ال�صادر عن
�سلطة �أو �شخ�ص م�ؤهل حتدده الدائرة التمهيدية؛
(ز) وجوب �أن يودع ال�شخ�ص املعني تعهدا �أو يقدم �ضمانا �أو
كفالة عينية �أو �شخ�صية حتدد الدائرة التمهيدية مبلغها و�آجالها وطرق
دفعها؛
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(ح) وجوب �أن يقدم ال�شخ�ص املعني للم�سجل جميع امل�ستندات التي
تثبت هويته وال �سيما جواز �سفره.
 - 2يجوز للدائرة التمهيدية �أن تعدل يف �أي وقت ،بناء على طلب
ال�شخ�ص املعني �أو املدعي العام �أو مببادرة منها ،ال�رشوط املُحددة عمال
بالفقرة  1من القاعدة .
 - 3تلتم�س الدائرة التمهيدية ،قبل فر�ض �أي �رشوط مقيدة للحرية
�أو تعديلها� ،آراء املدعي العام وال�شخ�ص املعني و�أي دولة ذات �صلة،
وكذلك ال�ضحايا الذين قاموا باالت�صال باملحكمة يف تلك الق�ضية والذين
ترى الدائرة �أنهم قد يتعر�ضون للمخاطر كنتيجة لإطالق �رساح املتهم
�أو لل�رشوط املفرو�ضة.
� - 4إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية ب�أن ال�شخ�ص املعني مل يحرتم
�أحد االلتزامات املفرو�ضة عليه �أو عددا منها ،جاز لها ،على هذا
الأ�سا�س ،وبناء على طلب من املدعي العام �أو مببادرة منها� ،إ�صدار �أمر
بالقب�ض عليه.
� - 5إذا �أ�صدرت الدائرة التمهيدية �أمرا باملثول مبوجب الفقرة  7من
املادة  ،58ورغبت يف فر�ض �رشوط ُم َق ّيدة للحرية ،تعني عليها الت�أكد
من الأحكام ذات ال�صلة يف الت�رشيع الوطني للدولة املر�سل �إليها الطلب.
وتعمل الدائرة التمهيدية مبوجب القواعد الفرعية  1و  2و 3بطريقة
تتما�شى مع الت�رشيع الوطني للدولة املر�سل �إليها الطلب .و�إذا تلقت
الدائرة التمهيدية معلومات تفيد �أن ال�شخ�ص املعني مل يحرتم ال�رشوط
املفرو�ضة ف�إنها تعمل وفقا للقاعدة الفرعية .4
القاعدة � :120أدوات تقييد احلرية
ال ت�ستخدم �أدوات تقييد احلرية �إال ك�إجراء وقائي للحيلولة دون
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الفرار� ،أو حلماية ال�شخ�ص املحتجز لدى املحكمة �أو غريه� ،أو لأ�سباب
�أمنية �أخرى وترفع هذه الأدوات لدى مثول املتهم �أمام الدائرة.
الق�سم  :5الإجراءات املتعلقة ب�إقرار التهم مبوجب املادة 61

القاعدة  :121الإجراءات ال�سابقة جلل�سة �إقرار التهم
 - 1يمَ ْ ثُل ال�شخ�ص الذي �صدر بحقه �أمر بالقب�ض عليه �أو باحل�ضور
مبوجب املادة � 58أمام الدائرة التمهيدية مبجرد و�صوله �إىل املحكمة،
وبح�ضور املدعي العام .ورهنا ب�أحكام املادتني  60و 61يتمتع هذا ال�شخ�ص
باحلقوق املن�صو�ص عليها يف املادة  .67ويف هذا املثول الأول حتدد
الدائرة التمهيدية املوعد الذي تعتزم فيه عقد جل�سة لإقرار التهم .وتت�أكد
الدائرة من �أنه قد � ْأعلِن عن موعد هذه اجلل�سة ،وت�أجيالتها املحتملة وفقا
للقاعدة الفرعية .7
 - 2تتخذ الدائرة التمهيدية وفقا للفقرة  3يف املادة  ،61القرارات
ال�رضورية املتعلقة بك�شف الأدلة بني املدعي العام وال�شخ�ص املعني
الذي �صدر بحقه �أمر بالقب�ض عليه �أو احل�ضور .ويجوز يف �أثناء عملية
الك�شف:
(�أ) �أن يح�صل ال�شخ�ص املعني على م�ساعدة عن طريق حمام يختاره،
�أو �أن ميثله ذلك املحامي� ،أو عن طريق حمام يجري تعيينه له؛
(ب) �أن تعقد الدائرة التمهيدية جل�سات حت�ضريية للت�أكد من �أن
الك�شف عن الأدلة يتم يف ظروف ُمر�ضية .ويجري يف كل ق�ضية تعيني
قا�ض للإجراءات التمهيدية لتنظيم تلك اجلل�سات التح�ضريية ،مببادرة
منه �أو بناء على طلب من املدعي العام �أو ال�شخ�ص؛
(ج) تر�سل �إىل الدائرة التمهيدية جميع الأدلة التي يجري ك�شفها بني
املدعي العام وال�شخ�ص لأغرا�ض جل�سة �إقرار التهم.
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 - 3يقدم املدعي العام �إىل الدائرة التمهيدية و�إىل ال�شخ�ص املعني،
يف مدة �أق�صاها  30يوما قبل موعد عقد جل�سة �إقرار التهم ،بيانا مف�صال
بالتهم بالإ�ضافة �إىل قائمة بالأدلة التي ينوي تقدميها يف تلك اجلل�سة.
� - 4إذا كان املدعي العام يعتزم تعديل التهم وفقا للفقرة  4من
املادة  ،61ف�إنه ُيخطر الدائرة التمهيدية وال�شخ�ص املعني بذلك قبل عقد
اجلل�سة مبدة �أق�صاها  15يوما بالتهم املعدلة عالوة على قائمة بالأدلة
التي يعتزم املدعي العام تقدميها تدعيما لتلك التهم يف اجلل�سة.
� - 5إذا كان املدعي العام يعتزم عر�ض �أدلة جديدة يف اجلل�سة ف�إنه
يقدم للدائرة التمهيدية ولل�شخ�ص املعني قائمة بتلك الأدلة يف موعد
غايته  15يوما قبل تاريخ اجلل�سة.
� - 6إذا كان ال�شخ�ص املعني يعتزم عر�ض �أدلة مبوجب الفقرة  6من
املادة  ،61ف�إنه يقدم قائمة بتلك الأدلة �إىل الدائرة التمهيدية قبل عقد
اجلل�سة مبدة ال تقل عن  15يوما .وحتيل الدائرة التمهيدية تلك القائمة
�إىل املدعي العام دون ت�أخري .وينبغي لل�شخ�ص املعني �أن يقدم قائمة �أدلة
ينوي عر�ضها ردا على �أي تعديل يف التهم �أو على �أي قائمة �أدلة جديدة
يقدمها املدعي العام.
 - 7يجوز للمدعي العام ولل�شخ�ص املعني �أن يطلبا من الدائرة
التمهيدية ت�أجيل موعد عقد جل�سة �إقرار التهم ،ويجوز للدائرة التمهيدية
�أي�ضا بتحرك من جانبها �أن تقرر ت�أجيل اجلل�سة.
 - 8ت�رصف الدائرة التمهيدية نظرها عن التهم والأدلة املقدمة بعد
انق�ضاء املهلة الزمنية �أو �أي متديد لها.
 - 9يجوز للمدعي العام ولل�شخ�ص املعني �أن يقدما للدائرة التمهيدية
ا�ستنتاجات كتابية ،ب�ش�أن عنا�رص تتعلق بالوقائع �أو عنا�رص تتعلق
234

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

بالقانون ،مبا يف ذلك �أ�سباب امتناع امل�س�ؤولية اجلنائية املن�صو�ص عليها
يف الفقرة  1من املادة  ،31وذلك قبل عقد اجلل�سة مبدة �أق�صاها ثالثة
�أيام .وحتال فورا ن�سخة من هذه اال�ستنتاجات �إىل املدعي العام و�إىل
ال�شخ�ص املعني ،ح�سب الأحوال.
 - 10يفتح قلم املحكمة ملفا كامال ودقيقا جلميع الإجراءات �أمام
الدائرة التمهيدية ويحتفظ به ويكون امللف �شامال جلميع امل�ستندات
التي �أحيلت �إىل الدائرة عمال بهذه القاعدة .ورهنا ب�أي قيود تتعلق
بال�رسية وحماية معلومات الأمن القومي ،يجوز �أن يطلع عليه املدعي
العام وال�شخ�ص املعني وال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني امل�شاركني يف
الإجراءات عمال بالقواعد من � 89إىل .91
القاعدة � :122إجراءات جل�سة �إقرار التهم يف ح�ضور املتهم
 - 1يطلب رئي�س الدائرة التمهيدية �إىل موظف قلم املحكمة الذي
ي�ساعد الدائرة� ،أن يتلو التهم بال�صيغة التي قدمها بها املدعي العام .ثم
يحدد طرق �سري اجلل�سة ويحدد ب�صفة خا�صة الرتتيب ،وال�رشوط التي
ينوي �أن تعر�ض بها الأدلة التي يت�ضمنها ملف الإجراءات.
� - 2إذا �أثريت م�س�ألة �أو اعرتا�ض ما ب�ش�أن االخت�صا�ص �أو املقبولية،
تطبق القاعدة .58
 - 3قبل النظر يف جوهر امللف ،يطلب رئي�س الدائرة التمهيدية �إىل
املدعي العام و�إىل ال�شخ�ص املعني ،ما �إذا كانا يعتزمان �إثارة اعرتا�ضات �أو
تقدمي مالحظات ب�ش�أن م�س�ألة من امل�سائل املتعلقة ب�صحة �سري الإجراءات
قبل جل�سة �إقرار التهم؛
 - 4ال يجوز �إثارة االعرتا�ضات �أو �إبداء املالحظات املدىل بها حتت
الفقرة  3من القاعدة مرة ثانية يف �أي مرحلة الحقة عند ت�أكيد �إجراءات
املحاكمة.
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� - 5إذا قدمت االعرتا�ضات �أو املالحظات امل�شار �إليها يف الفقرة  3من
القاعدة ،ف�إن رئي�س الدائرة التمهيدية يدعو الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف
الفقرة  3من القاعدة �إىل تقدمي حججهم ح�سب الرتتيب الذي يحدده،
ويكون لل�شخ�ص حق الرد.
� - 6إذا كانت االعرتا�ضات املثارة �أو املالحظات املدىل بها هي نف�سها
امل�شار �إليها يف الفقرة  3من القاعدة تقرر الدائرة التمهيدية ما �إذا كانت
�ست�ضم امل�سائل املثارة �إىل م�س�ألة النظر يف التهم والأدلة �أو الف�صل
بينها ،ويف هذه احلالة ترجئ جل�سة �إقرار التهم وت�صدر قرارا ب�ش�أن
امل�سائل املثارة.
 - 7خالل جل�سة النظر يف مو�ضوع الدعوى ،يقدم املدعي العام
وال�شخ�ص املعني حججهما وفقا للفقرتني ( )5و ( )6من املادة .61
 - 8ت�سمح الدائرة التمهيدية للمدعي العام ولل�شخ�ص املعني ،وفقا
لهذا الرتتيب ،بالإدالء مبالحظات ختامية.
 - 9رهنا ب�أحكام املادة  ،61تنطبق املادة
التهم ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال.

69

على جل�سات �إقرار

القاعدة  :123التدابري املتخذة ل�ضمان ح�ضور ال�شخ�ص املعني جل�سة
�إقرار التهم
� - 1إذا �أ�صدرت الدائرة التمهيدية بحق ال�شخ�ص املعني �أمرا بالقب�ض
عليه �أو باحل�ضور ،مبوجب الفقرة  7من املادة  ،58وقُب�ض على ال�شخ�ص
املعني �أو �أعلم باحل�ضور ،تت�أكد الدائرة التمهيدية من �أن ال�شخ�ص �أُخطر
ب�أحكام الفقرة  2من املادة .61
 - 2يجوز للدائرة التمهيدية �إجراء م�شاورات مع املدعي العام ،بناء
على طلبه �أو مببادرة منها ،لتحديد ما �إذا كان بالإمكان عقد جل�سة
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لإقرار التهم ،رهنا بال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( 2ب) من املادة
 .61ويف حالة ح�ضور حمام معروف للمحكمة مع ال�شخ�ص املعني،
جتري امل�شاورات بح�ضوره ما مل تقرر الدائرة التمهيدية خالف ذلك.
 - 3يجب على الدائرة التمهيدية الت�أكد من �إ�صدار �أمر القب�ض على
ال�شخ�ص املعني ،ويف حالة عدم تنفيذ هذا الأمر يف فرتة معقولة من
تاريخ �إ�صداره ،يتعني عليها الت�أكد من اتخاذ جميع التدابري املعقولة
لتحديد مكان وجود هذا ال�شخ�ص و�إلقاء القب�ض عليه.
القاعدة  :124التنازل عن حق احل�ضور يف جل�سة �إقرار التهم
� - 1إذا كان ال�شخ�ص املعني موجودا حتت ت�رصف املحكمة ،ولكنه
يرغب يف التنازل عن حقه يف ح�ضور جل�سة �إقرار التهم ،ف�إنه يتقدم
بطلب كتابي بذلك �إىل الدائرة التمهيدية التي يجوز لها عندئذ �إجراء
م�شاورات مع املدعي العام وال�شخ�ص املعني الذي يرافقه فيها حماميه
�أو ينوب عنه.
 - 2ال تعقد جل�سة لإقرار التهم عمال بالفقرة �( 2أ) من املادة � ،61إال
�إذا كانت الدائرة التمهيدية مقتنعة ب�أن ال�شخ�ص املعني يفهم معنى حق
ح�ضور اجلل�سة وعواقب التنازل عن هذا احلق.
 - 3يجوز للدائرة التمهيدية �أن ت�أذن لل�شخ�ص املعني بتتبع
اجلل�سة من خارج قاعة املحكمة ،وتتيح له ذلك ،با�ستخدام تكنولوجيا
االت�صاالت� ،إذا لزم الأمر.
 – 4ال مينع التنازل عن احلق يف ح�ضور جل�سة �إقرار التهم الدائرة
التمهيدية من تلقي مالحظات كتابية ب�ش�أن امل�سائل املعرو�ضة عليها من
ال�شخ�ص املعني.
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القاعدة  :125قرار عقد جل�سة �إقرار التهم يف غياب ال�شخ�ص املعني
 - 1تقرر الدائرة التمهيدية ،بعد �إجراء م�شاورات عمال بالقاعدتني
 123و  ،124ما �إذا كانت هناك �رضورة لعقد جل�سة لإقرار التهم يف غياب
ال�شخ�ص املعني ،ويف هذه احلالة تقرر ما �إذا كان يجوز ملحامي ال�شخ�ص
املعني �أن ينوب عنه .ويجوز للدائرة التمهيدية ،عند االقت�ضاء ،حتديد
موعد للجل�سة و�إعالنه.
ُ - 2يب ّلغ قرار الدائرة التمهيدية �إىل املدعي العام ،و�إن �أمكن� ،إىل
ال�شخ�ص املعني �أو حماميه.
� - 3إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جل�سة �إقرار التهم يف غياب
ال�شخ�ص املعني ،ومل يكن هذا ال�شخ�ص موجودا حتت ت�رصف املحكمة،
ف�إن �إقرار التهم ال ميكن �أن يتم ما دام هذا ال�شخ�ص غري موجود حتت
ت�رصف املحكمة .على �أنه ميكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرارها يف �أي
وقت بناء على طلب املدعي العام �أو مببادرة منها.
� - 4إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جل�سة �إقرار التهم يف غياب
ال�شخ�ص املعني وكان هذا ال�شخ�ص موجودا حتت ت�رصف املحكمة،
ف�إنها ت�أمر مبثوله �أمامها.
القاعدة  :126جل�سة �إقرار التهم يف غياب ال�شخ�ص املعني
 - 1تنطبق �أحكام القاعدتني  121و ،122مع مراعاة ما يقت�ضيه
اختالف احلال ،على الإعداد جلل�سة �إقرار التهم وعقد اجلل�سة يف غياب
ال�شخ�ص املعني.
� - 2إذا قررت الدائرة التمهيدية ال�سماح ملحام بتمثيل ال�شخ�ص
املعني ،تتاح للمحامي فر�صة ممار�سة احلقوق املعرتف بها لل�شخ�ص
املعني.
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 - 3عندما يقب�ض يف وقت الحق على ال�شخ�ص الذي الذ بالفرار
وكانت املحكمة قد �أقرت التهم التي ينوي املدعي العام بناء عليها متابعة
املحاكمة ،يحال ال�شخ�ص املتهم �إىل الدائرة االبتدائية املن�ش�أة مبوجب
الفقرة  11من املادة  .61ويجوز لل�شخ�ص املتهم �أن يطلب كتابيا �أن تقوم
الدائرة االبتدائية ب�إحالة امل�سائل الالزمة �إىل الدائرة التمهيدية لتي�سري
فعال وعادل طبقا للفقرة  4من املادة .64
�أدائها عملها على نحو ّ
الق�سم � : 6إقفال املرحلة التمهيدية

القاعدة  :127الإجراءات التي يتعينّ اتباعها يف حالة اتخاذ قرارات
خمتلفة ب�ش�أن تهم متعددة
�إذا كانت الدائرة التمهيدية م�ستعدة لإقرار بع�ض التهم ولكنها
�أرج�أت اجلل�سة ب�ش�أن تهم �أخرى مبوجب الفقرة ( 7ج) من املادة ،61
يجوز لها �أن تقرر ت�أجيل �إحالة ال�شخ�ص املعني �إىل الدائرة االبتدائية
بالتهم التي هي م�ستعدة لإقرارها ريثما ت�ست�أنف اجلل�سة .ويجوز للدائرة
التمهيدية عندئذ حتديد مهلة زمنية يحق للمدعي العام يف غ�ضونها �أن
يتخذ ما يلزم طبقا للفقرة ( 7ج) ‘� ’1أو ‘ ’2من املادة .61
القاعدة  :128تعديل ال ُت َهم
� - 1إذا �أراد املدعي العام تعديل ُت َهم مت �إقرارها قبل �أن تبد�أ املحاكمة،
وفقا للمادة  ،61ف�إن عليه �أن يقدم طلبا كتابيا بذلك �إىل الدائرة التمهيدية
التي �ستقوم ب�إخطار املتهم بذلك.
 - 2يجوز للدائرة التمهيدية ،قبل البت يف الإذن بهذا التعديل� ،أن
تطلب من املتهم ومن املدعي العام تقدمي مالحظات كتابية ب�ش�أن م�سائل
معينة تتعلق بالوقائع �أو بالقانون.
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� - 3إذا قررت الدائرة التمهيدية �أن التعديالت التي اقرتحها املدعي
ّ
ت�شكل تهما �إ�ضافية �أو تهما �أ�شد خطورة ،اتخذت ما يلزم ،ح�سب
العام
االقت�ضاء ،وفقا للقاعدتني  122و � 122أو القواعد من � 123إىل .126
القاعدة  :129الإخطار بقرار �إقرار ال ُت َهم
يخطر املدعي العام وال�شخ�ص املعني وحماميه� ،إذا �أمكن ،بقرار الدائرة
التمهيدية املتعلق ب�إقرار التهم و�إحالة املتهم �إىل الدائرة االبتدائية .ويحال
هذا القرار �إىل الرئا�سة م�شفوعا مبح�رض جل�سات الدائرة التمهيدية.
القاعدة  :130ت�شكيل الدائرة االبتدائية
عندما ت�شكل الرئا�سة دائرة ابتدائية ،وحتيل ق�ضية �إليها ف�إن عليها
�أن حتيل قرار الدائرة التمهيدية وحم�رض اجلل�سات �إىل الدائرة االبتدائية.
ّ
م�شكلة �سابقا.
ويجوز للرئا�سة �أن حتيل �أي�ضا الق�ضية �إىل دائرة ابتدائية
الف�صل � :6إجراءات املحاكمة

القاعدة � :131سجل الإجراءات املحال من الدائرة التمهيدية
 - 1يحتفظ امل�سجل ب�سجل الإجراءات املحال من الدائرة التمهيدية
عمال بالفقرة  10من القاعدة .121
 - 2رهنا ب�أي قيود تتعلق بال�رسية وبحماية املعلومات التي مت�س
الأمن القومي ،يجوز للمدعي العام وللدفاع وملمثلي الدول عند ا�شرتاكهم
يف الإجراءات ولل�ضحايا �أو ملمثليهم القانونيني امل�شرتكني يف الإجراءات
عمال بالقواعد � 89إىل  ،91الرجوع �إىل ال�سجل.
القاعدة  :132اجلل�سات التح�ضريية
 - 1تعقد الدائرة االبتدائية ،فور ت�شكيلها ،جل�سة حت�ضريية بغية
حتديد موعد املحاكمة .ويجوز للدائرة االبتدائية �أن ترجئ بطلب منها،
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�أو بطلب من املدعي العام �أو الدفاع ،موعد املحاكمة .وتقوم الدائرة
االبتدائية ب�إخطار جميع �أطراف الدعوى مبوعد املحاكمة .وعلى الدائرة
االبتدائية الت�أكد من �أنه قد �أعلن عن ذلك املوعد وعن �أي ت�أجيالت.
 - 2ولت�سهيل �سري الإجراءات ب�صورة عادلة و�رسيعة ،يجوز للدائرة
االبتدائية التداول مع الأطراف ،وذلك بعقد جل�سات حت�ضريية ح�سب
االقت�ضاء.
القاعدة  :133الدفع بعدم قبول الدعوى �أو بعدم االخت�صا�ص
يبا�رش القا�ضي الرئي�س والدائرة االبتدائية النظر ،وفقا للقاعدة ،58
يف �أي دفع بعدم االخت�صا�ص �أو بعدم قبول الدعوى يقدم عند بدء
املحاكمة �أو يقدم يف وقت الحق ،ب�إذن من املحكمة.
القاعدة  :134الطلبات املت�صلة ب�إجراءات املحاكمة
 - 1قبل بدء املحاكمة ،يجوز للدائرة االبتدائية �إما بطلب منها،
�أو بطلب من املدعي العام �أو الدفاع ،البت يف �أي م�س�ألة تتعلق ب�سري
الإجراءات .ويقدم �أي طلب من املدعي العام �أو الدفاع خطيا ،ويخطر به
الطرف الآخر ما مل يكن الطلب متعلقا ب�إجراء يهم طرفا واحدا .وبالن�سبة
جلميع الطلبات الأخرى ،عدا ما يقدم التخاذ �إجراء يهم طرفا واحدا،
تتاح للطرف الآخر فر�صة تقدمي رد.
 - 2عند بدء املحاكمة ،ت�س�أل الدائرة االبتدائية املدعي العام والدفاع
�إن كان لديهما �أي اعرتا�ضات �أو مالحظات تتعلق ب�سري ما قد ن�ش�أ من
�إجراءات منذ عقد جل�سات �إقرار التهم .وال يجوز �إثارة تلك االعرتا�ضات
�أو املالحظات �أو تقدميها مرة �أخرى يف منا�سبة الحقة يف �أثناء �إجراءات
املحاكمة دون �إذن من دائرة املحكمة التي تقوم بالإجراءات.
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 - 3بعد بدء املحاكمة ،يجوز للدائرة االبتدائية �أن تبت بناء على
طلب منها� ،أو بناء على طلب املدعي العام �أو الدفاع ،يف امل�سائل التي
تن�ش�أ خالل املحاكمة.
القاعدة  :135الفح�ص الطبي للمتهم
 - 1يجوز للدائرة االبتدائية ،لأغرا�ض الوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام
الفقرة �( 8أ) من املادة � 64أو لأي �أ�سباب �أخرى� ،أو بطلب من �أحد
الأطراف� ،أن ت�أمر ب�إجراء فح�ص طبي �أو عقلي �أو نف�سي للمتهم وفقا
لل�رشوط املب ّينة يف القاعدة .113
 - 2تدون الدائرة االبتدائية يف �سجل الدعوى �أ�سباب �إ�صدار �أي �أمر
من هذا القبيل.
 - 3تعينّ الدائرة االبتدائية خبريا واحدا �أو �أكرث من قائمة خرباء
حتظى مبوافقة امل�سجل� ،أو خبريا توافق عليه الدائرة بناء على طلب
�أحد الأطراف.
 - 4ت�أمر الدائرة االبتدائية بت�أجيل املحاكمة متى اقتنعت ب�أن املتهم
غري الئق للمثول للمحاكمة .ويجوز للدائرة االبتدائية ،بناء على طلب
منها� ،أو من املدعي العام �أو الدفاع� ،أن تعيد النظر يف حالة املتهم .وعلى
�أية حال ،تراجع الق�ضية كل  120يوما ما مل يكن ثمة �أ�سباب للقيام بخالف
ذلك .ويجوز للدائرة االبتدائية ،عند االقت�ضاء� ،أن ت�أمر ب�إجراء مزيد من
الفحو�ص للمتهم .وت�رشع الدائرة يف مبا�رشة الدعوى ،وفقا للقاعدة ،132
متى اطم�أنت �إىل �أن املتهم �أ�صبح مهيئا للمثول للمحاكمة.
القاعدة  :136املحاكمات اجلماعية والفردية
 - 1يحاكم الأ�شخا�ص املوجهة �إليهم تهم م�شرتكة حماكمة جماعية
ما مل ت�أمر املحكمة ،بناء على طلب منها �أو من املدعي العام �أو الدفاع،
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ب�إجراء حماكمات فردية �إذا ارت�أت ذلك �رضوريا لتفادي �إحلاق �أي �رضر
بالغ باملتهم �أو حلماية �صالح العدالة �أو لأن �أحد الأ�شخا�ص املوجهة
�إليهم تهم م�شرتكة �أقر بالذنب وقد ُي َتابع ق�ضائيا وفقا للفقرة  2من املادة
 - 2 .65يف املحاكمات اجلماعية ،مينح كل متهم احلقوق ذاتها التي
كانت �ستمنح له لو حوكم ب�صورة فردية.
القاعدة � :137سجل �إجراءات املحاكمة
 - 1وفقا للفقرة  10من املادة  ،64يعمل امل�سجل على �إعداد وحفظ
�سجل كامل ودقيق تدون فيه جميع الإجراءات ،مبا يف ذلك الن�صو�ص
امل�ستن�سخة حرفيا والت�سجيالت ال�صوتية وت�سجيالت الفيديو وغري ذلك
من و�سائل التقاط ال�صوت �أو ال�صورة.
 - 2يجوز للدائرة االبتدائية �أن ت�أمر بالك�شف عن �سجل الإجراءات
ال�رسية ب�أكمله �أو عن جزء منه متى انتفت موانع الك�شف عنه.
 - 3يجوز للدائرة االبتدائية �أن ت�أذن لأ�شخا�ص غري امل�سجل بالتقاط
�صور فوتوغرافية للمحاكمة �أو بت�سجيلها على �أ�رشطة فيديو �أو �أ�رشطة
�صوتية �أو ت�سجيلها ب�أي و�سيلة �أخرى من و�سائل التقاط ال�صوت �أو
ال�صورة.
القاعدة  :138حفظ الأدلة
يحتفظ امل�سجل بجميع الأدلة وامل�ستندات املادية املقدمة �أثناء
اجلل�سة ،ويحفظها ،ح�سب االقت�ضاء ،رهنا ب�أي �أمر ت�صدره الدائرة
االبتدائية.
القاعدة  :139الف�صل يف م�س�ألة الإقرار بالذنب
 – 1بعد ال�رشوع يف الإجراءات وفقا للفقرة  1من املادة  ،65يجوز
للدائرة االبتدائية لغر�ض ت�أدية مهامها وفقا للفقرة  4من املادة � ،65أن
تلتم�س �آراء املدعي العام والدفاع.
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 - 2تف�صل الدائرة االبتدائية بعد ذلك يف م�س�ألة الإقرار بالذنب
وتبدي �أ�سباب اتخاذها لقرارها ،ويدون ذلك يف �سجل الدعوى.
القاعدة  :140توجيهات ب�ش�أن �سري الإجراءات والإدالء بال�شهادة
 - 1يف حالة عدم �إ�صدار القا�ضي الذي ير�أ�س الدائرة �أي توجيهات
مبوجب الفقرة  8من املادة  ،64يتفق املدعي العام والدفاع على ترتيب
وطريقة تقدمي الأدلة �إىل الدائرة االبتدائية .و�إذا تعذر التو�صل �إىل اتفاق،
ُي�صدر القا�ضي الذي ير�أ�س الدائرة االبتدائية توجيهات يف هذا ال�ش�أن.
 - 2يف جميع احلاالت ،ورهنا بالفقرتني ( 8ب) و 9من املادة
والفقرة  4من املادة  69والفقرة  5من القاعدة  88يتم ا�ستجواب ال�شاهد
على النحو التايل:

64

(�أ) من حق الطرف الذي يقدم �أدلة وفقا للفقرة
بوا�سطة �شاهد� ،أن ي�ستجوب هذا ال�شاهد؛

3

من املادة

69

(ب) للمدعي العام والدفاع احلق يف ا�ستجواب ذلك ال�شاهد ب�ش�أن
الأمور الوجيهة املت�صلة ب�شهادته وموثوقيتها ومب�صداقية ال�شاهد
وامل�سائل الأخرى ذات ال�صلة؛
(ج) من حق الدائرة االبتدائية �أن ت�ستجوب ال�شاهد قبل وبعد
ا�ستجوابه من جانب �أحد الأطراف امل�شار �إليهم يف القاعدتني الفرعيتني
�( 2أ) �أو (ب)؛
(د) من حق الدفاع �أن يكون �آخر من ي�ستجوب ال�شاهد.
 - 3ال يح�رض �أي �شاهد �إذا مل يكن قد �أدىل بعد ب�شهادته� ،أثناء
�إدالء �شاهد �آخر ب�شهادته� ،إال �إذا كان خبريا �أو حمققا ،ما مل ت�أمر
املحكمة بخالف ذلك .بيد �أن ال�شاهد الذي يكون قد ا�ستمع �إىل �شهادة
�شاهد �آخر ال يجرد من �أهلية الإدالء بال�شهادة لهذا ال�سبب وحده.
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وعندما يديل �شاهد ب�شهادته بعد اال�ستماع ل�شهادة الآخرين ،يدون
ذلك يف ال�سجل وت�ضعه دائرة املحكمة يف االعتبار حني تقيم الدليل.
القاعدة � :141إقفال باب تقدمي الأدلة والإدالء بالبيانات اخلتامية
 - 1يعلن القا�ضي الذي ير�أ�س الدائرة االبتدائية الوقت الذي يتم فيه
�إقفال باب تقدمي الأدلة.
 – 2يدعو القا�ضي الذي ير�أ�س الدائرة االبتدائية املدعي العام والدفاع
�إىل الإدالء ببياناتهم اخلتامية .وتتاح دائما للدفاع فر�صة �أن يكون �آخر
املتكلمني.
القاعدة  :142املداوالت
 - 1بعد البيانات اخلتامية ،تختلي الدائرة االبتدائية للتداول يف غرفة
املداولة .وتخطر الدائرة االبتدائية كل امل�شرتكني يف الإجراءات باملوعد
الذي تنطق فيه الدائرة االبتدائية باحلكم .ويجري النطق باحلكم يف
غ�ضون فرتة زمنية معقولة بعد اختالء الدائرة االبتدائية للمداولة.
 - 2يف حالة وجود �أكرث من تهمة ،تبت الدائرة االبتدائية يف كل
تهمة على حدة .ويف حالة وجود �أكرث من متهم ،تبت الدائرة االبتدائية
يف التهم املوجهة لكل متهم على حدة.
القاعدة  :143عقد جل�سات �إ�ضافية ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة ب�إ�صدار
الأحكام �أو جرب الأ�رضار
عمال ب�أحكام الفقرتني  2و 3من املادة  ،76ولغر�ض عقد مزيد من
اجلل�سات ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة ب�إ�صدار الأحكام وبجرب الأ�رضار عند
انطباق ذلك ،يحدد القا�ضي الذي ير�أ�س الدائرة االبتدائية موعد اجلل�سة
الإ�ضافية .وميكن للدائرة االبتدائية �إرجاء تلك اجلل�سة ،يف ظروف
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ا�ستثنائية ،بطلب منها� ،أو من املدعي العام �أو الدفاع� ،أو بطلب من
املمثلني القانونيني لل�ضحايا امل�شرتكني يف الإجراءات عمال بالقواعد من
� 89إىل  ،91ويف حالة اجلل�سات املتعلقة بجرب ال�رضر بطلب من ال�ضحايا
الذين قدموا طلبا مبوجب القاعدة .94
القاعدة  :144اتخاذ القرارات يف الدائرة االبتدائية
 - 1ت�صدر الدائرة االبتدائية قراراتها علنا فيما يتعلق مبقبولية
الدعوى واخت�صا�ص املحكمة وامل�س�ؤولية اجلنائية للمتهم ،ومبدة العقوبة
وبجرب ال�رضر ،وذلك حيثما �أمكن ،بح�ضور املتهم واملدعي العام وال�ضحايا
�أو املمثلني القانونيني لل�ضحايا امل�شرتكني يف الإجراءات مبوجب القواعد
من � 89إىل  ،91وممثلي الدول الذين ا�شرتكوا يف الإجراءات.
 - 2تقدم ن�سخ من جميع القرارات املذكورة �أعاله ،يف �أقرب وقت
ممكن� ،إىل:
(�أ) كل الذين ا�شرتكوا يف الإجراءات ،ب�إحدى لغات عمل املحكمة؛
(ب) املتهم ،بلغة يفهمها متاما ويتكلمها بطالقة ،عند االقت�ضاء،
للوفاء مبتطلبات الإن�صاف مبوجب الفقرة ( 1و) من املادة .67
الف�صل  :7العقوبات

القاعدة  :145تقرير العقوبة
�أن:

 - 1عند تقرير العقوبة مبوجب الفقرة  1من املادة  ،78على املحكمة

(�أ) ت�أخذ يف احل�سبان �أن جمموع �أي عقوبة �سجن وغرامة تفر�ض،
ح�سب مقت�ضى احلال ،مبوجب املادة  ،77يجب �أن يتنا�سب واجلرم الذي
ارتكبه املحكوم عليه؛
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(ب) تراعي جميع العوامل ذات ال�صلة ،مبا فيها �أي ظروف ت�شديد �أو
ظروف تخفيف وتنظر يف ظروف كل من املحكوم عليه واجلرمية؛
(ج) تنظر ،بالإ�ضافة �إىل العوامل املذكورة يف الفقرة  1من املادة ،78
يف جملة �أمور منها مدى ال�رضر احلا�صل ،وال �سيما الأذى الذي �أ�صاب
ال�ضحية و�أ�رسته ،وطبيعة ال�سلوك غري امل�رشوع املرتكب والو�سائل التي
ا�ستخدمت الرتكاب اجلرمية؛ ومدى م�شاركة ال�شخ�ص املدان؛ ومدى
الق�صد؛ والظروف املتعلقة بالطريقة والزمان واملكان؛ و�سن ال�شخ�ص
املدان وحظه من التعليم وحالته االجتماعية واالقت�صادية.
 - 2عالوة على العوامل املذكورة �أعاله ،ت�أخذ املحكمة يف االعتبار،
ح�سب االقت�ضاء ،ما يلي:
(�أ) ظروف التخفيف من قبيل:
‘ ’1الظروف التي ال ت�شكل �أ�سا�سا كافيا ال�ستبعاد امل�س�ؤولية اجلنائية،
كق�صور القدرة العقلية �أو الإكراه؛
‘� ’2سلوك املحكوم عليه بعد ارتكاب اجلرم ،مبا يف ذلك �أي جهود
بذلها لتعوي�ض ال�ضحية �أو �أي تعاون �أبداه مع املحكمة؛
(ب) ظروف الت�شديد:
‘� ’1أي �إدانات جنائية �سابقة بجرائم من اخت�صا�ص املحكمة �أو
متاثلها؛
‘� ’2إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو ال�صفة الر�سمية؛
‘ ’3ارتكاب اجلرمية �إذا كان ال�ضحية جمردا على وجه اخل�صو�ص من
�أي و�سيلة للدفاع عن النف�س؛
‘ ’4ارتكاب اجلرمية بق�سوة زائدة �أو تعدد ال�ضحايا ؛
املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

247

‘ ’5ارتكاب اجلرمية بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأ�س�س
امل�شار �إليها يف الفقرة  3من املادة 21؛
‘� ’6أي ظروف مل تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك
املذكورة �أعاله.
 - 3يجوز �إ�صدار حكم بال�سجن امل�ؤبد حيثما تكون هذه العقوبة
مربرة باخلطورة البالغة للجرم وبالظروف اخلا�صة بال�شخ�ص املدان،
بوجود ظرف �أو �أكرث من ظروف الت�شديد.
القاعدة  :146فر�ض الغرامات مبوجب املادة

77

 - 1لدى قيام املحكمة بتحديد ما �إذا كانت ت�أمر بفر�ض غرامة
مبوجب الفقرة �( 2أ) من املادة  ،77وعند حتديدها قيمة الغرامة املفرو�ضة،
تقرر املحكمة ما �إذا كانت عقوبة ال�سجن كافية �أم ال ،مع �إيالء االعتبار
على النحو الواجب للقدرة املالية لل�شخ�ص املدان ،مبا يف ذلك �أي �أوامر
بامل�صادرة وفقا للفقرة ( 2ب) من املادة  ،77و�أي �أوامر بالتعوي�ض وفقا
للمادة  ،75ح�سب االقت�ضاء .وت�أخذ املحكمة يف اعتبارها ،بالإ�ضافة
�إىل العوامل امل�شار �إليها يف القاعدة  ،145ما �إذا كان الدافع �إىل اجلرمية
هو الك�سب املايل ال�شخ�صي و�إىل �أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع.
 - 2حتدد قيمة منا�سبة للغرامة املوقعة مبوجب الفقرة �( 2أ) من املادة
 .77وحتقيقا لهذه الغاية ،تويل املحكمة االعتبار ب�صفة خا�صة ،عالوة
على العوامل امل�شار �إليها �أعاله ،ملا ينجم عن اجلرمية من �رضر و�إ�صابات،
ف�ضال عن املكا�سب الن�سبية التي تعود على اجلاين من ارتكابها .وال
تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما ن�سبته  75يف املائة من
قيمة ما ميكن حتديده من �أ�صول� ،سائلة �أو قابلة للت�رصيف ،و�أموال
ميلكها ال�شخ�ص املدان ،بعد خ�صم مبلغ منا�سب يفي باالحتياجات
املالية لل�شخ�ص املدان ومن يعولهم - 3 .لدى القيام بفر�ض الغرامة ،تعطي
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املحكمة لل�شخ�ص املدان مهلة معقولة يدفع خاللها الغرامة .ويجوز �أن
ت�سمح له بت�سديدها يف مبلغ �إجمايل دفعة واحدة �أو على دفعات خالل
تلك الفرتة - 4 .ولدى فر�ض الغرامة ،يكون للمحكمة خيار �أن حت�سبها
وفقا لنظام الغرامات اليومية .ويف هذه احلالة ،ال تقل املدة عن 30
يوما كحد �أدنى وال تتجاوز خم�س �سنوات كحد �أق�صى ،وتقرر املحكمة
املبلغ الإجمايل وفقا للقاعدتني الفرعيتني  1و .2وتقوم بتحديد قيمة
الدفعات اليومية يف �ضوء الظروف ال�شخ�صية لل�شخ�ص املدان ،مبا يف
ذلك االحتياجات املالية ملن يعولهم - 5 .ويف حالة عدم ت�سديد ال�شخ�ص
املدان الغرامة املفرو�ضة عليه وفقا لل�رشوط املبينة �أعاله ،يجوز للمحكمة
اتخاذ التدابري املنا�سبة عمال بالقواعد � 217إىل  222ووفقا لأحكام املادة
 .109ويف احلاالت التي ي�ستمر فيها عدم الت�سديد املتعمد ،يجوز لهيئة
رئا�سة املحكمة ،بناء على طلب منها �أو بناء على طلب من املدعي العام،
ونتيجة اقتناعها با�ستنفاد جميع تدابري الإنفاذ املتاحة ،وكمالذ �أخري،
متديد مدة ال�سجن لفرتة ال تتجاوز ربع تلك املدة �أو خم�س �سنوات،
�أيهما �أقل .وتراعي هيئة الرئا�سة يف حتديد فرتة التمديد هذه قيمة
الغرامة املوقعة ،وامل�سدد منها .وال ينطبق التمديد على حاالت ال�سجن
مدى احلياة وال يجوز �أن ي�ؤدي التمديد �إىل �أن تتجاوز فرتة ال�سجن
الكلية مدة  30عاما - 6 .تقوم هيئة رئا�سة املحكمة ،من �أجل البت فيما
�إذا كانت �ست�أمر بالتمديد وحتديد طول الفرتة التي �ست�أمر بها ،بعقد
جل�سة مغلقة لغر�ض احل�صول على �آراء ال�شخ�ص املدان و�آراء املدعي
العام .ويحق لل�شخ�ص املدان �أن يطلب م�ساعدة حمام - 7 .ولدى فر�ض
الغرامة ،تنبه املحكمة ال�شخ�ص املدان �إىل �أن عدم ت�سديد الغرامة وفقا
لل�رشوط املحددة �أعاله قد ي�ؤدي �إىل متديد مدة ال�سجن على النحو
املبني يف هذه القاعدة.
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القاعدة � :147أوامر امل�صادرة
 - 1يف �أي جل�سة من جل�سات اال�ستماع تعقد للنظر يف �إ�صدار
�أمر بامل�صادرة ،ت�ستمع الدائرة ،وفقا لأحكام الفقرتني  2و 3من املادة 76
والفقرة  1من القاعدة  ،63والقاعدة � ،143إىل الأدلة املتعلقة بتحديد
ماهية ومكان العائدات �أو الأموال �أو الأ�صول املحددة التي ن�ش�أت
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش عن ارتكاب اجلرمية.
� - 2إذا علمت الدائرة قبل جل�سة اال�ستماع �أو يف �أثنائها بوجود �أي
طرف ثالث ح�سن النية يبدو �أن له م�صلحة تتعلق بالعائدات �أو الأموال
�أو الأ�صول ذات ال�صلة ،تخطر هذا الطرف الثالث باملثول.
 - 3يجوز للمدعي العام ،وال�شخ�ص املدان ،و�أي طرف ثالث ح�سن
النية �صاحب م�صلحة يف العائدات �أو الأموال �أو الأ�صول ذات ال�صلة
�أن يقدم �أدلة متت ب�صلة للق�ضية.
 - 4يجوز للدائرة ،بعد �أن تنظر يف �أي �أدلة مقدمة� ،أن ت�صدر �أمرا
بامل�صادرة فيما يتعلق بعائدات �أو �أموال �أو �أ�صول حمددة �إذا اقتنعت
ب�أنه قد مت احل�صول على هذه العائدات �أو الأموال �أو الأ�صول ب�شكل
مبا�رش �أو غري مبا�رش من جراء ارتكاب اجلرمية.
القاعدة � :148أوامر نقل الغرامات �أو امل�صادرات �إىل ال�صندوق
اال�ستئماين
يجوز لإحدى الدوائر ،قبل �إ�صدار �أمر عمال بالفقرة  2من املادة ،79
�أن تطلب �إىل ممثلي ال�صندوق �أن يقدموا �إليها مالحظاتهم خطيا �أو
�شفويا.
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الف�صل  :8اال�ستئناف و�إعادة النظر
الق�سم � : 1أحكام عامة

القاعدة  :149القواعد املنظمة للإجراءات القانونية املتبعة يف دائرة
اال�ستئناف
يطبق ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال ،البابان  5و 6املنظمان
للإجراءات القانونية وتقدمي الأدلة يف الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية
على الإجراءات املتبعة يف دائرة اال�ستئناف.
الق�سم  :2اال�ستئنافات �ضد الإدانة والتربئة والعقوبة و�أوامر جرب ال�ضرر

القاعدة  :150اال�ستئناف
 - 1يجوز ،رهنا بالفقرة  2من القاعدة ،رفع ا�ستئناف �ضد قرار
بالإدانة �أو التربئة اتخذ مبقت�ضى املادة � ،74أو عقوبة �صادرة مبقت�ضى
املادة � ،76أو �أمر بجرب ال�رضر �صادر مبقت�ضى املادة  ،75يف موعد �أق�صاه
 30يوما من تاريخ �إخطار الطرف مقدم اال�ستئناف بالقرار �أو احلكم �أو
الأمر بجرب ال�رضر.
 – 2يجوز لدائرة اال�ستئناف متديد املهلة الزمنية املبينة يف الفقرة
 1من القاعدة ،ل�سبب وجيه ،عند تقدمي طلب من الطرف ملتم�س رفع
اال�ستئناف.
 - 3يقدم �إخطار اال�ستئناف �إىل امل�سجل.
 - 4يف حالة عدم تقدمي طلب اال�ستئناف على الوجه املبني يف
القواعد الفرعية � 1إىل  3ي�صبح نهائيا ما ت�صدره الدائرة االبتدائية من
قرار �أو حكم �أو �أمر بجرب ال�رضر.
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القاعدة � :151إجراءات اال�ستئناف
 - 1يقوم امل�سجل ،عند تقدمي �إخطار باال�ستئناف مبقت�ضى القاعدة
 ،150ب�إحالة �سجل املحاكمة �إىل دائرة اال�ستئناف.
 - 2يقوم امل�سجل ب�إخطار جميع الأطراف التي �شاركت يف الإجراءات
القانونية �أمام الدائرة االبتدائية ب�أنه قد مت تقدمي �إخطار باال�ستئناف.
القاعدة  :152وقف اال�ستئناف
 - 1يجوز لأي طرف قدم ا�ستئنافا �أن يوقف اال�ستئناف يف �أي وقت
قبل �صدور احلكم .ويف تلك احلالة يقدم �إىل امل�سجل �إخطارا خطيا
بوقف اال�ستئناف ،ويخطر امل�سجل الأطراف الأخرى ب�أن ذلك الإخطار
قد قُدم.
� - 2إذا قدم املدعي العام �إخطارا باال�ستئناف با�سم �شخ�ص ُمدان
وفقا للفقرة ( 1ب) من املادة  ،81فعلى املدعي العام �أن يقدم ،قبل تقدمي
�أي �إخطار بوقف اال�ستئناف ،ب�إبالغ ال�شخ�ص املدان ب�أنه يعتزم وقف
اال�ستئناف ملنحه الفر�صة ملوا�صلة �إجراءات اال�ستئناف.
القاعدة  :153احلكم يف اال�ستئنافات �ضد �أوامر جرب ال�رضر
 - 1يجوز لدائرة اال�ستئناف �أن ت�ؤيد �أو تنق�ض �أو تعدل �أمرا بجرب
ال�رضر مبقت�ضى املادة .75
 - 2ي�صدر حكم دائرة اال�ستئناف وفقا للفقرتني
املادة .83
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4

و 5من

الق�سم  :3اال�ستئنافات �ضد القرارات الأخرى

القاعدة  :154اال�ستئنافات التي ال تتطلب �إذنا من املحكمة
 - 1يجوز رفع ا�ستئناف مبقت�ضى الفقرة ( 3ج) ‘ ’2من املادة � ،81أو
الفقرة �( 1أ) �أو (ب) من املادة  ،82يف موعد ال يتجاوز خم�سة �أيام من
تاريخ �إخطار الطرف مقدم اال�ستئناف بالقرار.
 - 2يجوز رفع ا�ستئناف مبقت�ضى الفقرة ( 1ج) من املادة ،82
يف موعد ال يتجاوز يومني من تاريخ �إخطار الطرف مقدم اال�ستئناف
بالقرار.
 - 3تطبق القاعدتان الفرعيتان  3و  4من القاعدة  150على اال�ستئناف
املقدم مبقت�ضى القاعدتني الفرعيتني  1و  2من هذه القاعدة.
القاعدة  :155اال�ستئنافات التي تتطلب �إذنا من املحكمة
 - 1عندما يرغب طرف ما يف �أن ي�ست�أنف قرارا �صدر مبقت�ضى
الفقرة ( 1د) �أو الفقرة  2من املادة  ،82يقدم ذلك الطرف ،يف غ�ضون
خم�سة �أيام من �إخطاره بذلك القرار ،طلبا خطيا �إىل الدائرة التي �أ�صدرت
القرار ،يبني فيه الأ�سباب التي ي�ستند �إليها يف طلبه لكي يح�صل على
�إذن باال�ستئناف.
 - 2ت�صدر الدائرة قرارها وتخطر جميع الأطراف التي �شاركت يف
الإجراءات التي �صدر ب�سببها القرار امل�شار �إليه يف الفقرة  1من القاعدة.
القاعدة � :156إجراءات اال�ستئناف
 - 1يحيل امل�سجل �إىل دائرة اال�ستئناف ،مبجرد تقدمي �إخطار
باال�ستئناف مبقت�ضى القاعدة � 154أو مبجرد �صدور الإذن باال�ستئناف
مبقت�ضى القاعدة � ،155سجل الدعوى املرفوعة �أمام الدائرة التي �صدر
عنها القرار املرفوع �ضده اال�ستئناف.
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 - 2ير�سل امل�سجل �إخطارا باال�ستئناف �إىل جميع الأطراف التي
�شاركت يف الإجراءات القانونية �أمام الدائرة التي �صدر عنها القرار املرفوع
�ضده اال�ستئناف ،ما مل تخطرهم الدائرة بالفعل مبوجب الفقرة  2من
القاعدة .155
 - 3تكون �إجراءات اال�ستئناف خطية ما مل تقرر دائرة اال�ستئناف
عقد جل�سة ا�ستماع.
4

ُ -تعقد يف �أ�رسع وقت ممكن جل�سة اال�ستماع لال�ستئناف.

 - 5يجوز للطرف مقدم اال�ستئناف �أن يطلب ،عند رفع اال�ستئناف،
�أن يكون لال�ستئناف مفعول الإيقاف وفقا للفقرة  3من املادة .82
القاعدة  :157وقف اال�ستئناف
يجوز لأي طرف قدم �إخطارا باال�ستئناف مبقت�ضى القاعدة
�أو ح�صل على �إذن من دائرة با�ستئناف قرار مبقت�ضى القاعدة � ،155أن
يوقف اال�ستئناف يف �أي وقت قبل �صدور احلكم .ويف تلك احلالة ،يقدم
ذلك الطرف �إىل امل�سجل �إخطارا خطيا بوقف اال�ستئناف .ويقوم امل�سجل
ب�إبالغ الأطراف الأخرى بتقدمي ذلك الإخطار.

154

القاعدة  :158احلكم يف اال�ستئناف
 - 1يجوز لدائرة اال�ستئناف ،التي تنظر ا�ستئنافا م�شار �إليه يف هذا
الق�سم� ،أن ت�ؤيد �أو تنق�ض �أو تعدل القرار امل�ست�أنف.
 - 2ي�صدر حكم دائرة اال�ستئناف وفقا للفقرة  4من املادة .83

254

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

الق�سم � :4إعادة النظر يف الإدانة �أو العقوبة

القاعدة  :159طلب �إعادة النظر
 - 1يقدم طلب �إعادة النظر املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1من املادة
 84يف �صورة خطية وتبني فيه �أ�سبابه .ويجوز �أن تقدم معه م�ستندات
ت�ؤيده قدر الإمكان.
ُ - 2ي ّ َت َخذُ القرار ب�ش�أن جدارة الطلب باالعتبار ب�أغلبية ق�ضاة دائرة
اال�ستئناف ويكون م�ؤيدا ب�أ�سباب خطية.
 - 3ير�سل �إخطار بالقرار �إىل مقدم الطلب ،وبقدر امل�ستطاع� ،إىل
جميع الأطراف الذين �شاركوا يف الإجراءات املت�صلة بالقرار الأويل.
القاعدة  :160النقل لأغرا�ض �إعادة النظر
 - 1لعقد �أية جل�سة ا�ستماع من�صو�ص عليها يف القاعدة ،161
ت�صدر الدائرة املخت�صة يف املحكمة �أمرها م�سبقا بوقت كاف لكي يت�سنى
نقل ال�شخ�ص املحكوم عليه �إىل مقر املحكمة ،ح�سب االقت�ضاء؛
2

ُ -تبلغ دولة التنفيذ دون ت�أخري مبا تقرره املحكمة؛

 – 3ت�رسي �أحكام الفقرة  3من القاعدة .206
القاعدة  :161قرار �إعادة النظر
 - 1تعقد الدائرة املخت�صة ،يف موعد تقرره هي وتبلغه �إىل مقدم
الطلب و�إىل جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار مبوجب الفقرة  3من
القاعدة  ،159جل�سة ا�ستماع لتقرير ما �إذا كان ينبغي �إعادة النظر يف
الإدانة �أو العقوبة.
 - 2لعقد جل�سة اال�ستماع ،متار�س الدائرة املخت�صة جميع �صالحيات
الدائرة االبتدائية مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال ،وذلك عمال
املحكمة اجلنائية الدولية
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بالباب  6والقواعد املنظمة للإجراءات وتقدمي الأدلة يف الدائرتني التمهيدية
واالبتدائية.
 - 3قرار �إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة  4من
املادة .83
الف�صل  :9الأفعال اجلرمية و�سوء ال�سلوك �أمام املحكمة
الق�سم الأول :الأفعال اجلرمية املخلة ب�إقامة العدل وفقا للمادة 70

القاعدة  :162ممار�سة االخت�صا�ص
 - 1يجوز للمحكمة ،قبل �أن تقرر �إن كانت �ستمار�س االخت�صا�ص،
الت�شاور مع الدول الأطراف التي قد يكون لها اخت�صا�ص بالن�سبة
للجرمية.
 - 2يجوز للمحكمة عند البت فيما �إذا كانت �ستمار�س االخت�صا�ص
�أم ال� ،أن تنظر بوجه خا�ص فيما يلي:
(�أ) مدى �إمكانية وفعالية �إقامة الدعوى يف الدولة الطرف؛
(ب) مدى ج�سامة اجلرمية املرتكبة؛
(ج) �إمكانية �ضم التهم املن�صو�ص عليها يف املادة
املن�صو�ص عليها يف املواد من � 5إىل 8؛

70

�إىل التهم

(د) �رضورة التعجيل ب�إجراءات املحاكمة؛
(هـ) ال�صالت بتحقيق جار �أو مبحاكمة �أمام املحكمة؛
(و) االعتبارات املتعلقة بالأدلة.
 - 3تنظر املحكمة بعني العطف يف الطلب املقدم من الدولة امل�ضيفة
بتنازل املحكمة عن �سلطتها يف ممار�سة االخت�صا�ص يف الدعاوى التي
ترى فيها الدولة امل�ضيفة �أن لهذا التنازل �أهمية بالغة.
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� - 4إذا قررت املحكمة عدم ممار�سة اخت�صا�صها ،يجوز لها �أن
تطلب من الدولة الطرف �أن متار�س هذا االخت�صا�ص ،عمال بالفقرة  4من
املادة .70
القاعدة  :163تطبيق النظام الأ�سا�سي والقواعد
 - 1ما مل ين�ص على خالف ذلك يف القاعدتني الفرعيتني  2و،3
تطبق القاعدة  162والقواعد � 164إىل  169والنظام الأ�سا�سي والقواعد ،مع
مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال ،على التحقيق الذي جتريه املحكمة،
واملالحقة والعقوبات املفرو�ضة على اجلرائم املحددة يف املادة .70
 - 2ال تنطبق �أحكام الباب
املادة .21

2

و�أي قواعد تندرج حتته ،با�ستثناء

 - 3ال تنطبق �أحكام الباب
املواد  103و  107و  109و .111

10

و�أي قواعد تندرج حتته ،با�ستثناء

القاعدة  :164مدة التقادم
� - 1إذا مار�ست املحكمة اخت�صا�صها وفقا للقاعدة  ،162ف�إن عليها
�أن تطبق مدة التقادم املن�صو�ص عليها يف هذه القاعدة.
 - 2تخ�ضع اجلرائم املحددة يف املادة  70لتقادم مدته خم�س �سنوات
من تاريخ ارتكاب اجلرمية� ،رشيطة �أال يكون قد �رشع خالل هذه الفرتة
ب�أي حتقيق �أو مالحقة ق�ضائية .وتنقطع فرتة التقادم �إذا �رشع خالل هذه
الفرتة �أي حتقيق �أو مالحقة� ،إما �أمام املحكمة �أو من قِ بل دولة طرف لها
والية ق�ضائية على الدعوى عمال بالفقرة �( 4أ) من املادة .70
 - 3يخ�ضع �إنفاذ العقوبات املفرو�ضة فيما يتعلق باجلرائم املحددة
يف املادة  ،70لتقادم مدته ع�رش �سنوات من التاريخ الذي �أ�صبحت فيه
العقوبة نهائية .وتنقطع مدة التقادم باحتجاز ال�شخ�ص املدان �أو �أثناء
وجود ال�شخ�ص املعني خارج �إقليم الدول الأطراف.
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القاعدة  :165التحقيق واملالحقة واملحاكمة
 - 1يجوز للمدعي العام �أن يبد�أ ويجري التحقيقات ،فيما يتعلق
باجلرائم املحددة يف املادة  ،70مببادرة منه ،ا�ستنادا �إىل املعلومات التي
تزوده بها دائرة املحكمة �أو �أي م�صدر �آخر موثوق به.
 - 2ال تنطبق املادتان  53و ،59و�أي قواعد تندرج حتتهما.
 - 3لأغرا�ض املادة  ،61يجوز للدائرة التمهيدية �أن تتخذ دون عقد
جل�سة �أيا من القرارات املحددة يف تلك املادة ا�ستنادا �إىل طلبات كتابية،
ما مل ت�ستلزم م�صلحة العدالة غري ذلك.
 - 4يجوز للدائرة االبتدائية �أن ت�أمر ،ح�سب االقت�ضاء ومع مراعاة
حقوق الدفاع ،ب�ضم التهم املوجهة مبوجب املادة � 70إىل التهم املوجهة
مبوجب املواد � 5إىل .8
القاعدة  :166العقوبات مبوجب املادة

70

 - 1تنطبق هذه القاعدة �إذا فر�ضت املحكمة عقوبات مبوجب
املادة .70
 - 2ال تنطبق املادة  77وال �أي من القواعد املندرجة حتتها ،با�ستثناء
�أمر امل�صادرة الوارد يف الفقرة ( 2ب) من املادة  ،77التي يجوز �أن ي�ؤمر
بها بالإ�ضافة �إىل ال�سجن �أو الغرامة �أو كليهما.
 - 3يجوز فر�ض الغرامات على كل جرمية ب�صورة منف�صلة ،وميكن
�أن تكون هذه الغرامات تراكمية .وال تتجاوز القيمة الإجمالية ب�أي حال
من الأحوال ما ن�سبته  50يف املائة من قيمة ما ميكن حتديده من �أ�صول،
�سائلة �أو قابلة للت�رصيف ،و�أموال ميلكها ال�شخ�ص املدان ،بعد خ�صم
مبلغ منا�سب يفي باالحتياجات املالية لل�شخ�ص املدان ومن يعولهم.
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 - 4لدى فر�ض الغرامة ،تعطي املحكمة لل�شخ�ص املدان مهلة معقولة
يدفع خاللها الغرامة .ويجوز �أن ت�سمح املحكمة له بت�سديدها كمبلغ
�إجمايل دفعة واحدة �أو على دفعات خالل تلك الفرتة.
 - 5يف حالة عدم ت�سديد ال�شخ�ص املدان الغرامة املفرو�ضة عليه
وفقا لل�رشوط الواردة يف الفقرة  4من القاعدة ،يجوز للمحكمة اتخاذ
التدابري املنا�سبة عمال بالقواعد � 217إىل  222ووفقا لأحكام املادة .109
ويف احلاالت التي ي�ستمر بها عدم الت�سديد عمدا ،يجوز للمحكمة ،بناء
على مبادرة منها �أو بطلب من املدعي العام ،ونتيجة اقتناعها با�ستنفاذ
جميع تدابري الإنفاذ املتاحة ،وكمالذ �أخري� ،أن تفر�ض مدة �سجن وفقا
للفقرة  3من املادة  .70وتراعي املحكمة يف حتديد فرتة ال�سجن قيمة ما
�سدد من الغرامة.
القاعدة  :167التعاون الدويل وامل�ساعدة الق�ضائية
 - 1فيما يتعلق باجلرائم املندرجة يف املادة  ،70يجوز للمحكمة
�أن تطلب �إىل �إحدى الدول تقدمي �أي �شكل من التعاون �أو امل�ساعدة
الق�ضائية يتفق والأ�شكال املبينة يف الباب  .9وت�شري املحكمة يف �أي من
هذه الطلبات �إىل �أن �أ�سا�س الطلب هو التحقيق �أو املالحقة على جرائم
يف �إطار املادة .70
 - 2تكون �رشوط توفري التعاون �أو امل�ساعدة الق�ضائية للمحكمة
فيما يتعلق باجلرائم املندرجة يف �إطار املادة  ،70هي ال�رشوط املبينة يف
الفقرة  2من تلك املادة.
القاعدة  :168عدم جواز املحاكمة على ذات اجلرم مرتني
فيما يتعلق باجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة  ،70ال يحاكم �أي
املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

259

�شخ�ص �أمام املحكمة على �سلوك �شكل �أ�سا�سا جلرمية �أدين بارتكابها �أو
برئت �ساحته منها من قِ بل هذه املحكمة �أو حمكمة �أخرى.
القاعدة  :169القب�ض الفوري
يف حالة االدعاء بارتكاب جرمية من�صو�ص عليها يف املادة � 70أمام
الدائرة ،يجوز للمدعي العام �أن يطلب �شفويا �إىل الدائرة �أن ت�أمر ب�إلقاء
القب�ض فورا على ال�شخ�ص املعني.
الق�سم الثاين� :سوء ال�سلوك �أمام املحكمة وفقا للمادة 71

القاعدة  :170تعطيل الإجراءات
مع �أخذ الفقرة  2من املادة  63يف االعتبار ،يجوز للقا�ضي الذي
ير�أ�س الدائرة التي تنظر يف امل�س�ألة ،بعد توجيه �إنذار:
(�أ) �أن ي�أمر ال�شخ�ص الذي يعطل �إجراءات املحكمة مبغادرة قاعة
املحكمة �أو ي�أمر ب�إبعاده منها؛ �أو
(ب) ويجوز له ،يف حالة تكرر �سوء ال�سلوك ،الأمر مبنع ذلك
ال�شخ�ص من ح�ضور اجلل�سات.
القاعدة  :171رف�ض االمتثال لأمر املحكمة
 - 1عندما يتمثل �سوء ال�سلوك يف الرف�ض املتعمد لالمتثال لأمر
�شفوي �أو كتابي من املحكمة غري م�شمول بالقاعدة  170ويكون ذلك
الأمر مقرونا بتحذير من فر�ض عقوبات يف حالة خمالفته ،يجوز للقا�ضي
الذي ير�أ�س الدائرة التي تنظر يف امل�س�ألة �أن ي�أمر مبنع ذلك ال�شخ�ص من
ح�ضور اجلل�سات ملدة ال تتجاوز  30يوما �أو تغرميه �إذا كان �سوء ال�سلوك
�أكرث ج�سامة يف طابعه.
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� - 2إذا كان ال�شخ�ص املرتكب ل�سوء ال�سلوك على النحو املو�صوف
يف الفقرة  1من القاعدة موظفا يف املحكمة �أو حماميا من حمامي
الدفاع� ،أو ممثال قانونيا لل�ضحايا  ،يجوز للقا�ضي الذي ير�أ�س الدائرة التي
تنظر يف امل�س�ألة �أن ي�أمر �أي�ضا مبنع ذلك ال�شخ�ص من ممار�سة مهامه
�أمام املحكمة ملدة ال تزيد عن  30يوما.
� - 3إذا ر�أي القا�ضي الذي ير�أ�س الدائرة �أنه ،يف احلاالت اخلا�ضعة
للقاعدتني الفرعيتني  1و � ،2أن من املالئم فر�ض مدة منع �أطول ،يحيل
القا�ضي امل�س�ألة �إىل هيئة رئا�سة املحكمة .ويجوز للهيئة �أن تعقد جل�سة
لتقرر ما �إذا كانت �ست�أمر بفرتة منع �أطول �أو بفرتة منع دائمة.
 - 4ال تتجاوز الغرامة املفرو�ضة وفقا للفقرة  1من القاعدة
مبلغ  2 000يورو �أو ما يعادله ب�أي عملة ،على �أنه يف حاالت التمادي
يف �سوء ال�سلوك يجوز فر�ض غرامة �أخرى عن كل يوم ي�ستمر فيه ذلك
ال�سلوك ال�سيئ ،وتكون تلك الغرامات تراكمية.
 - 5مينح لل�شخ�ص املعني فر�صة اال�ستماع �إىل �أقواله قبل فر�ض
عقوبة عن �سوء ال�سلوك على النحو املبني يف هذه القاعدة.
القاعدة  :172ال�سلوك امل�شمول باملادتني  70و

71

�إذا �شكل �سلوك ت�شمله املادة � 71إحدى اجلرائم املحددة يف
املادة � 70أي�ضا ،تت�رصف املحكمة وفقا للمادة  ،70والقواعد � 162إىل .169
الف�صل  :10تعوي�ض ال�شخ�ص املقبو�ض عليه �أو املدان

القاعدة  :173طلب التعوي�ض
 - 1كل من يرغب يف احل�صول على تعوي�ض لأي من الأ�سباب
امل�شار �إليها يف املادة  ،85يقدم طلبا خطيا �إىل هيئة رئا�سة املحكمة
املحكمة اجلنائية الدولية
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التي تعني دائرة م�ؤلفة من ثالثة ق�ضاة لدرا�سة الطلب .ويجب �أال يكون
ه�ؤالء الق�ضاة قد �شاركوا يف اتخاذ �أي قرار �سابق للمحكمة فيما يتعلق
مبقدم الطلب.
قدم طلب التعوي�ض يف موعد ال يتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ
ُ - 2ي ّ َ
�إخطار مقدم الطلب بقرار املحكمة فيما يتعلق مبا يلي:
(�أ) عدم م�رشوعية القب�ض على ال�شخ�ص �أو احتجازه مبوجب الفقرة
 1من املادة 85؛
(ب) نق�ض الإدانة مبوجب الفقرة  2من املادة 85؛
(ج) حدوث خط�أ ق�ضائي ج�سيم ووا�ضح مبوجب الفقرة
املادة .85

3

من

 - 3يت�ضمن طلب التعوي�ض الأ�سباب الداعية �إىل تقدميه ،ومبلغ
التعوي�ض املطلوب.
 - 4يكون ملقدم طلب التعوي�ض احلق يف اال�ستعانة مبحام.
القاعدة  :174الإجراء املتبع يف التما�س التعوي�ض
 - 1يحال �إىل املدعي العام طلب التعوي�ض و�أي مالحظات مكتوبة
�أخرى يقدمها مقدم الطلب لكي تتاح للمدعي العام فر�صة الرد خطيا.
و ُيب ّ َلغ مقدم الطلب ب�أي مالحظات يقدمها املدعي العام.
 - 2تعقد الدائرة امل�ؤلفة مبوجب الفقرة  1من القاعدة 173جل�سة
ا�ستماع �أو تبت يف املو�ضوع بناء على الطلب املقدم و�أية مالحظات
خطية من املدعي العام ومقدم الطلب .ويجب عقد جل�سة ا�ستماع �إذا
ما طلب ذلك املدعي العام �أو ملتم�س التعوي�ض.
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 - 3يتخذ القرار ب�أغلبية الق�ضاة .ويبلغ بالقرار املدعي العام ومقدم
الطلب.
القاعدة  :175مبلغ التعوي�ض
عند حتديد مبلغ �أي تعوي�ض ،وفقا للفقرة  3من املادة  ،85تراعي
الدائرة امل�ؤلفة مبوجب الفقرة  1من القاعدة  173ما ترتب على اخلط�أ
الق�ضائي اجل�سيم والوا�ضح من �آثار على احلالة ال�شخ�صية والأ�رسية
واالجتماعية واملهنية ملقدم الطلب.
الف�صل  :11التعاون الدويل وامل�ساعدة الق�ضائية
الق�سم الأول :طلبات التعاون وفقا للمادة 87

القاعدة  :176هيئات املحكمة املخت�صة ب�إحالة وتلقي الر�سائل املتعلقة
بالتعاون الدويل وامل�ساعدة الق�ضائية
 - 1عند �إن�شاء املحكمة ،ويف �أعقاب ذلك يح�صل م�سجل املحكمة
من الأمني العام للأمم املتحدة على �أي ر�سائل تقدمها الدول عمال
بالفقرتني �( 1أ) و  2من املادة .87
 – 2يقوم امل�سجل ب�إحالة طلبات التعاون ال�صادرة عن الدوائر،
ويتلقى الردود واملعلومات والوثائق من الدول املوجه �إليها الطلب .ويقوم
مكتب املدعي العام ب�إحالة طلبات التعاون املقدمة من املدعي العام،
وبتلقي الردود واملعلومات والوثائق من الدول املوجه �إليها الطلب.
 - 3يتلقى امل�سجل جميع الر�سائل الواردة من الدول فيما يتعلق
ب�أي تغيريات الحقة يف ت�سميات الهيئات الوطنية املخولة بتلقي
طلبات التعاون ،وكذلك فيما يتعلق ب�أي تغيري للغة التي تقدم بها
طلبات التعاون ،ويتيح ،عند الطلب ،هذه املعلومات للدول الأطراف
ح�سب االقت�ضاء.
املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

263

 – 4ت�رسي �أحكام الفقرة  2من القاعدة ،مع مراعاة ما يقت�ضيه
اختالف احلال ،عندما تطلب املحكمة معلومات �أو وثائق �أو غريها من
�أ�شكال التعاون وامل�ساعدة من منظمة حكومية دولية.
 – 5يحيل امل�سجل الر�سائل امل�شار �إليها يف الفقرتني  1و  3من هذه
القاعدة والفقرة  2من القاعدة  177ح�سب االقت�ضاء� ،إىل هيئة رئا�سة
املحكمة �أو �إىل مكتب املدعي العام� ،أو كليهما.
القاعدة  :177قنوات االت�صال
 - 1توفر الر�سائل املتعلقة بال�سلطة الوطنية املخولة بتلقي طلبات
التعاون واملقدمة عند الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام ،جميع
املعلومات ذات ال�صلة بهذه ال�سلطة.
 – 2عندما يطلب �إىل منظمة حكومية دولية تقدمي م�ساعدة
�إىل املحكمة يف �إطار الفقرة  6من املادة  ،87يقوم امل�سجل ،عند اللزوم،
بالت�أكد من قنوات االت�صال التي حددتها ويح�صل على جميع املعلومات
ذات ال�صلة بها.
القاعدة  :178اللغة التي تختارها الدول الأطراف يف �إطار الفقرة  2من
املادة 87
 - 1عندما ت�ستعمل الدولة الطرف املوجه �إليها الطلب �أكرث من لغة
ر�سمية واحدة ،ميكنها �أن حتدد ،عند الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة
�أو االن�ضمام� ،إمكانية حترير طلبات التعاون و�أي وثائق داعمة ب�أي من
لغاتها الر�سمية.
� – 2إذا مل تقم الدولة الطرف املوجه �إليها الطلب باختيار لغة
االت�صال مع املحكمة عند الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام،
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ف�إن طلبات التعاون حترر ب�إحدى لغتي العمل باملحكمة �أو ترفق بها
ترجمة �إىل �إحدى هاتني اللغتني عمال بالفقرة  2من املادة .87
القاعدة  :179لغة الطلبات املوجهة �إىل الدول غري الأطراف يف
النظام الأ�سا�سي
�إذا مل تقم دولة غري طرف ،يف النظام الأ�سا�سي ،قبلت تقدمي
امل�ساعدة للمحكمة يف �إطار الفقرة  5من املادة  ،87باختيار لغة لتقدمي
هذه الطلبات ،حترر طلبات التعاون ب�إحدى لغتي العمل باملحكمة �أو
ترفق بها ترجمة �إىل �إحدى هاتني اللغتني.
القاعدة  :180التغيريات يف قنوات االت�صال �أو لغات كتابة
طلبات التعاون
ُ - 1يخطر امل�سجل خطيا ،ويف �أقرب فر�صة ،بالتغيريات املتعلقة
بقنوات االت�صال �أو باللغة التي اختارتها الدولة مبوجب الفقرة  2من
املادة .87
 – 2ت�رسي هذه التغيريات على طلبات التعاون التي تقدمها املحكمة
يف الوقت املتفق عليه بني املحكمة والدولة �أو ،يف حال عدم وجود
مثل هذا االتفاق ،بعد  45يوما من تلقي املحكمة للإخطار ويف جميع
الأحوال دون امل�سا�س بالطلبات احلالية �أو الطلبات اجلاري النظر فيها.
الق�سم الثاين:

التقدمي للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات يف �إطار املادتني  89و90

القاعدة  :181الطعن يف مقبولية الدعوى �أمام حمكمة وطنية
عندما تن�ش�أ احلالة املبينة يف الفقرة  2من املادة  ،89ودون م�سا�س
ب�أحكام املادة  19والقواعد من � 58إىل  62ب�ش�أن الإجراءات التي تنطبق
على حاالت الطعن يف اخت�صا�ص املحكمة �أو يف مقبولية الدعوى ،ومل
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بعد البت يف م�س�ألة املقبولية  ،ف�إن دائرة املحكمة التي تنظر يف هذه
يتم ُ
الدعوى ،تتخذ اخلطوات للح�صول من الدولة املوجه �إليها الطلب على
جميع املعلومات ذات ال�صلة ب�ش�أن الطعن املقدم من ال�شخ�ص املعني على
�أ�سا�س مبد�أ عدم جواز املحاكمة عن اجلرمية ذاتها مرتني.
القاعدة  :182طلب العبور مبوجب الفقرة ( 3هـ) من املادة

89

 - 1يجوز للمحكمة يف احلاالت املبينة يف الفقرة ( 3هـ) من
املادة  89تقدمي طلب العبور بجميع الو�سائط التي لها القدرة على
تو�صيل ال�سجالت اخلطية.
 – 2يف حالة انق�ضاء املهلة الزمنية املن�صو�ص عليها يف الفقرة
(هـ) من املادة  89والإفراج عن ال�شخ�ص املعني ،ال يحول هذا الإفراج
دون القب�ض على ال�شخ�ص املعني يف وقت الحق وفقا لأحكام املادة 89
�أو املادة .92
3

القاعدة � :183إمكانية التقدمي امل�ؤقت
عقب �إجراء امل�شاورات امل�شار �إليها يف الفقرة  4من املادة  ،89يجوز
للدولة املوجه �إليها الطلب �أن تقدم م�ؤقتا ال�شخ�ص املطلوب وفقا ل�رشوط
حتدد بني الدولة املقدم �إليها الطلب واملحكمة .ويف هذه احلالة ،يبقى
ال�شخ�ص املذكور رهن احلب�س االحتياطي خالل فرتة مثوله �أمام املحكمة
وينقل �إىل الدولة املوجه �إليها الطلب مبجرد �أن ي�صبح مثوله �أمام املحكمة
غري مطلوب ،وذلك يف �أجل ال يتجاوز موعد �إمتام الإجراءات على
�أكرث تقدير.
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القاعدة  :184ترتيبات التقدمي للمحكمة
 - 1تقوم الدولة املوجه �إليها الطلب على الفور ب�إبالغ امل�سجل عندما
ي�صبح يف الإمكان تقدمي ال�شخ�ص املطلوب من املحكمة.
 - 2يقدم ال�شخ�ص املعني �إىل املحكمة يف املوعد وبالطريقة املتفق
عليهما بني �سلطات الدولة املوجه �إليها الطلب وبني امل�سجل.
� - 3إذا حالت الظروف دون تقدمي ذلك ال�شخ�ص يف املوعد املتفق
عليه ،تتفق �سلطات الدولة املوجه �إليها الطلب مع امل�سجل على موعد
و�أ�سلوب جديدين لتقدمي ال�شخ�ص �إىل املحكمة.
 – 4يظل امل�سجل على ات�صال ب�سلطات الدولة امل�ضيفة فيما يتعلق
بالرتتيبات الالزمة لتقدمي ال�شخ�ص املعني �إىل املحكمة.
القاعدة � :185إفراج املحكمة عن �شخ�ص حمتجز لديها يف حاالت
غري حالة �إكمال مدة العقوبة
 - 1رهنا بالفقرة  2من القاعدة� ،إذ �أفرج عن ال�شخ�ص املقدم �إىل
املحكمة من احلب�س االحتياطي لديها لكونها غري خمت�صة� ،أو لكون
الدعوى غري مقبولة مبوجب الفقرة ( 1ب) �أو الفقرة (ج) �أو الفقرة (د) من
املادة � ،17أو لعدم اعتماد التهم مبوجب املادة � ،61أو لتربئة ال�شخ�ص يف
املرحلة االبتدائية �أو مرحلة اال�ستئناف� ،أو لأي �سبب �آخر ،ف�إن املحكمة
تتخذ ب�أ�رسع ما ميكن ما تراه مالئما من الرتتيبات لنقل ال�شخ�ص ،بعد
�أخذ ر�أيه� ،إىل الدولة امللزمة ب�إيوائه� ،أو �إىل دولة �أخرى توافق على �إيوائه،
�أو �إىل الدولة التي طلبت ت�سليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته �أ�صال.
ويف هذه احلالة ،ت�سهل الدولة امل�ضيفة النقل وفقا لالتفاق امل�شار �إليه يف
الفقرة  2من املادة  3وللرتتيبات ذات ال�صلة.
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� - 2إذا قررت املحكمة عدم قبول الدعوى مبوجب الفقرة �( 1أ) من
املادة  ،17ف�إنها تتخذ ما يلزم من ترتيبات لنقل ال�شخ�ص �إىل الدولة
التي كان التحقيق �أو املالحقة الق�ضائية لديها �أ�سا�سا لنجاح الطعن يف
املقبولية ،ما مل تطلب الدولة التي قدمت ال�شخ�ص �أ�صال عودته.
القاعدة  :186تعدد الطلبات يف �سياق طعن يف مقبولية الدعوى
يف احلاالت املبينة يف الفقرة  8من املادة  ،90تر�سل الدولة املوجه
�إليها الطلب �إخطارا بقرارها �إىل املدعي العام ليت�رصف مبقت�ضى الفقرة
 10من املادة .19
الق�سم الثالث:

وثائق القب�ض والتقدمي �إىل املحكمة يف �إطار املادتني  91و 92

القاعدة  :187ترجمة الوثائق املرفقة بطلب التقدمي
لأغرا�ض الفقرة �( 1أ) من املادة  ،67ووفقا للقاعدة الفرعية  1من
القاعدة ُ ،117ي�شفع الطلب املقدم مبوجب املادة  ،91ح�سب االقت�ضاء،
برتجمة لأمر القب�ض �أو حلكم الإدانة ،كما ُي�شفع برتجمة لن�ص جميع
�أحكام النظام الأ�سا�سي ذات ال�صلة� ،إىل لغة يجيد ال�شخ�ص املعني فهمها
والتكلم بها متام الإجادة.
القاعدة  :188املهلة الزمنية لتقدمي الوثائق بعد القب�ض االحتياطي
لأغرا�ض الفقرة  3من املادة  ،92تكون مهلة ت�سلم الدولة املوجه �إليها
الطلب لطلب التقدمي والوثائق امل�ؤيدة لهذا الطلب  60يوما من تاريخ
القب�ض االحتياطي.
القاعدة � :189إحالة الوثائق امل�ؤيدة للطلب
عندما يوافق ال�شخ�ص على ت�سليم نف�سه �إىل املحكمة وفقا لأحكام
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الفقرة  3من املادة  ،92وت�رشع الدولة املوجه �إليها الطلب يف تقدمي هذا
ال�شخ�ص �إىل املحكمة ،ال تكون املحكمة مطالبة بتقدمي الوثائق املبينة
يف املادة  ،91ما مل تطلب الدولة املوجه �إليها الطلب غري ذلك.
الق�سم الرابع :التعاون يف �إطار املادة 93

القاعدة � :190إرفاق تعليمات عن جترمي النف�س بالطلب لل�شهادة
عند تقدمي طلب ملثول �شاهد مبوجب الفقرة ( 1هـ) من املادة ،93
ترفق املحكمة تعليمات ب�ش�أن القاعدة  74املتعلقة بتجرمي النف�س ،لتزويد
ال�شاهد املعني بها ،على �أن تكون بلغة يجيد هذا ال�شخ�ص فهما والتكلم
بها متام الإجادة.
القاعدة  :191ال�ضمانات املقدمة من املحكمة مبوجب الفقرة
من املادة 93

2

يجوز لدائرة املحكمة التي تنظر يف الدعوى �أن تقرر تقدمي ال�ضمانات
املب ّ َينة يف الفقرة  2من املادة  93مببادرتها اخلا�صة �أو بطلب من املدعي
العام �أو الدفاع �أو ال�شاهد �أو اخلبري املعني ،وذلك بعد �أن ت�أخذ الدائرة
يف االعتبار �آراء املدعي العام وال�شاهد �أو اخلبري املعني.
القاعدة  :192نقل ال�شخ�ص املو�ضوع رهن احلب�س االحتياطي
 - 1تتوىل ال�سلطات الوطنية املعنية ،باالت�صال مع امل�سجل و�سلطات
الدولة امل�ضيفة ،الرتتيب لنقل ال�شخ�ص املو�ضوع رهن احلب�س االحتياطي
�إىل املحكمة وفقا لأحكام الفقرة  7من املادة .93
 - 2يكفل امل�سجل تنظيم عملية النقل على الوجه ال�سليم ،مبا يف
ذلك الإ�رشاف على ال�شخ�ص املعني �أثناء وجوده رهن احلب�س االحتياطي
لدى املحكمة.
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 - 3لل�شخ�ص املو�ضوع رهن احلب�س االحتياطي لدى املحكمة احلق
يف �أن يثري �أمام دائرة املحكمة ذات ال�صلة امل�سائل املتعلقة بظروف
احتجازه.
 - 4بعد حتقيق الأغرا�ض املتوخاة من نقل ال�شخ�ص املو�ضوع رهن
احلب�س االحتياطي ،يقوم امل�سجل ،وفقا لأحكام الفقرة ( 7ب) من املادة
 ،93بالرتتيب لعودة ذلك ال�شخ�ص �إىل الدولة املوجه �إليها الطلب.
القاعدة  :193النقل امل�ؤقت لل�شخ�ص من دولة التنفيذ
 - 1يجوز للدائرة التي تنظر يف الق�ضية �أن ت�أمر بالنقل امل�ؤقت من
دولة التنفيذ �إىل مقر املحكمة لأي �شخ�ص حكمت عليه املحكمة وكانت
بحاجة �إىل �شهادة يديل بها �أو م�ساعدة �أخرى يقدمها .وال ت�رسي
�أحكام الفقرة  7من املادة .93
 - 2يكفل م�سجل املحكمة �سري عملية النقل على الوجه ال�سليم،
باالت�صال مع �سلطات دولة التنفيذ و�سلطات الدولة امل�ضيفة .وعندما
ي�ستوفى الغر�ض من النقل ،تعيد املحكمة ال�شخ�ص املحكوم عليه �إىل
دولة التنفيذ.
 – 3يحتفظ بال�شخ�ص رهن احلب�س االحتياطي �أثناء فرتة مثوله
�أمام املحكمة .وتخ�صم كامل فرتة احتجازه يف مقر املحكمة من مدة
احلكم املتبقية عليه.
القاعدة  :194التعاون الذي يطلب من املحكمة
 - 1وفقا لأحكام الفقرة  10من املادة  ،93ومت�شيا مع �أحكام املادة ،96
مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال ،يجوز لدولة من الدول �أن حتيل
�إىل املحكمة طلبا للتعاون مع املحكمة �أو لتقدمي امل�ساعدة �إليها� ،سواء
ب�إحدى لغتي العمل يف املحكمة �أو م�صحوبا برتجمة �إىل �إحديهما.
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 - 2تر�سل الطلبات املبينة يف الفقرة ( )1من القاعدة �إىل امل�سجل،
الذي يتوىل �إحالتها �سواء �إىل املدعي العام �أو �إىل الدائرة املعنية،
ح�سب االقت�ضاء.
� - 3إذا مت اتخاذ تدابري للحماية يف نطاق مدلول املادة  ،68ينظر
املدعي العام �أو دائرة املحكمة ،ح�سب االقت�ضاء يف �آراء الدائرة التي
�أ�صدرت الأمر بهذه التدابري ،ف�ضال عن �آراء ال�ضحية �أو ال�شاهد ذي
ال�صلة ،قبل البت يف الطلب.
� - 4إذا تع ّ َلق الطلب املذكور بوثائق �أو �أدلة على النحو املبني يف
الفقرة ( 10ب) ‘ ’2من املادة  ،93يح�صل املدعي العام �أو دائرة املحكمة،
ح�سب االقت�ضاء ،على موافقة خطية من الدولة ذات ال�صلة قبل ال�رشوع
يف النظر يف الطلب.
� - 5إذا قررت املحكمة املوافقة على طلب دولة ما التعاون معها
�أو تقدمي امل�ساعدة �إليها ،ينفذ هذا الطلب ،قدر الإمكان ،على �أ�سا�س
الإجراءات التي تبينها فيه الدولة الطالبة ومع الإذن بح�ضور الأ�شخا�ص
املحددين يف الطلب.
الق�سم اخلام�س :التعاون يف �إطار املادة 98

القاعدة  :195تقدمي املعلومات
 - 1عند قيام الدولة املوجه �إليها الطلب ب�إخطار املحكمة ب�أن طلب
تقدمي �أو م�ساعدة يثري م�شكلة يف التنفيذ فيما يتعلق ب�أحكام املادة ،98
تقدم هذه الدولة �أي املعلومات ذات �صلة مل�ساعدة املحكمة على تطبيق
�أحكام املادة  .98ويجوز جلميع الدول الغري �أو الدول املر�سلة املعنية تقدمي
معلومات �إ�ضافية مل�ساعدة املحكمة.
 - 2ال يجوز للمحكمة �أن توجه طلبا لت�سليم �شخ�ص دون احل�صول
على موافقة الدولة املر�سلة �إذا كان الطلب ال يتفق ،مبوجب الفقرة  2من
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املادة  ،98مع التزامات مبوجب اتفاق دويل ي�ضع موافقة الدولة املر�سلة
ك�رشط لت�سليم �شخ�ص تابع لتلك الدولة �إىل املحكمة.
الق�سم ال�ساد�س :قاعدة التخ�صي�ص يف �إطار املادة 101

القاعدة  :196تقدمي الآراء ب�ش�أن الفقرة  1من املادة

101

يجوز لل�شخ�ص املقدم �إىل املحكمة �إبداء �آراء ب�ش�أن ما يراه من
انتهاك لأحكام الفقرة  1من املادة .101
القاعدة  :197متديد �أجل التقدمي
عندما تطلب املحكمة الإعفاء من ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف
الفقرة  1من املادة  ،101يجوز للدولة املوجه �إليها الطلب �أن تطلب �إىل
املحكمة احل�صول على �آراء ال�شخ�ص املقدم �إىل املحكمة وتزويد الدولة
املذكورة بها.
الف�صل  :12التنفيذ
الق�سم  :1دور الدول يف تنفيذ �أحكام ال�سجن وتغيري دولة التنفيذ املعنية يف �إطار املادتني
 103و 104

القاعدة  :198االت�صاالت بني املحكمة والدول
تنطبق املادة  87والقواعد من � 176إىل  ،180ح�سب االقت�ضاء ،على
االت�صاالت التي جتري بني املحكمة و�إحدى الدول فيما يتعلق بامل�سائل
املت�صلة بتنفيذ العقوبات ،ما مل يتطلب ال�سياق غري ذلك.
القاعدة  :199اجلهاز امل�س�ؤول مبوجب �أحكام الباب

10

متار�س هيئة الرئا�سة مهام املحكمة املندرجة يف نطاق الباب  ، 10ما
مل ين�ص يف القواعد على خالف ذلك.
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القاعدة  :200قائمة دول التنفيذ
 - 1ين�شئ امل�سجل قائمة بالدول التي تبدي ا�ستعدادها لقبول
الأ�شخا�ص املحكوم عليهم ويتوىل �أمر هذه القائمة؛
 – 2ال تدرج هيئة الرئا�سة دولة من الدول يف القائمة املن�صو�ص
عليها يف الفقرة (�( )1أ) من املادة  103يف حالة عدم موافقتها على
ال�رشوط التي تقرن بها هذه الدولة قبولها .ويجوز لهيئة الرئا�سة قبل البت
يف الأمر �أن تطلب �أي معلومات �إ�ضافية من تلك الدولة؛
 - 3يجوز للدولة التي تقرن قبولها ب�رشوط �أن ت�سحب هذه ال�رشوط
يف �أي وقت .وتخ�ضع �أية تعديالت على هذه ال�رشوط �أو �أي �إ�ضافات
�إليها لإقرار هيئة الرئا�سة؛
 - 4يجوز للدولة �أن تخطر امل�سجل يف �أي وقت بان�سحابها من
القائمة .وال ي�ؤثر هذا االن�سحاب على تنفيذ الأحكام املتعلقة بالأ�شخا�ص
الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل؛
 - 5يجوز للمحكمة الدخول يف ترتيبات ثنائية مع الدول بهدف
حتديد �إطار لقبول ال�سجناء ال�صادرة عليهم �أحكام من املحكمة .وتكون
هذه الرتتيبات متم�شية مع �أحكام النظام الأ�سا�سي.
القاعدة  :201مبادئ التوزيع العادل
لأغرا�ض الفقرة
ما يلي:

3

من املادة  ،103ت�شمل مبادئ التوزيع العادل

(�أ) مبد�أ التوزيع اجلغرايف العادل؛
(ب) �رضورة �أن تتاح لكل دولة مدرجة يف القائمة فر�صة �إيواء بع�ض
الأ�شخا�ص املحكوم عليهم؛
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(ج) عدد الأ�شخا�ص املحكوم عليهم الذين �آوتهم بالفعل تلك الدولة
و�سائر دول التنفيذ؛
(د) �أية عوامل �أخرى ذات �صلة.
القاعدة  :202توقيت ت�سليم ال�شخ�ص املحكوم عليه �إىل دولة
التنفيذ
ال يتم ت�سليم ال�شخ�ص املحكوم عليه من املحكمة �إىل الدولة املعينة
للتنفيذ ما مل يكت�سب القرار املتعلق بالإدانة والقرار املتعلق بالعقوبة
الدرجة القطعية.
القاعدة � :203آراء ال�شخ�ص املحكوم عليه
 - 1تخطر هيئة الرئا�سة ال�شخ�ص املحكوم عليه خطيا ب�أنها تنظر
يف تعيني دولة للتنفيذ .ويقدم ال�شخ�ص املحكوم عليه كتابة �إىل هيئة
الرئا�سة ،يف غ�ضون املهلة التي حتددها� ،آراءه يف هذا ال�ش�أن؛
 - 2يجوز لهيئة الرئا�سة �أن ت�أذن لل�شخ�ص املحكوم عليه بعر�ض
�إفاداته �شفهيا؛
 - 3تتيح هيئة الرئا�سة لل�شخ�ص املحكوم عليه ما يلي:
(�أ) �أن ي�ساعده ،ح�سب االقت�ضاء ،مرتجم �شفوي قدير و�أن ي�ستعني
بكل ما يلزم من الرتجمة لعر�ض �آرائه؛
(ب) �أن يمُ نح الوقت الكايف والت�سهيالت الالزمة للإعداد
لعر�ض �آرائه.
القاعدة  :204املعلومات املتعلقة بتعيني دولة التنفيذ
لدى �إخطار هيئة الرئا�سة الدولة املعينة للتنفيذ بقرارها تنقل �إىل
هذه الدولة �أي�ضا املعلومات والوثائق التالية:
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(�أ) ا�سم ال�شخ�ص املحكوم عليه وجن�سيته وتاريخ ومكان ميالده؛
(ب) ن�سخة من احلكم النهائي بالإدانة والعقوبة املفرو�ضة؛
(ج) مدة العقوبة والتاريخ الذي تبد�أ فيه واملدة املتبقي تنفيذها
منها؛
(د) �أية معلومات الزمة عن احلالة ال�صحية لل�شخ�ص املحكوم عليه،
مبا يف ذلك كل ما يتلقاه من عالج طبي ،وذلك بعد اال�ستماع �إىل
�آرائه.
القاعدة  :205رف�ض التعيني يف حالة معينة
عند رف�ض �إحدى الدول يف حالة معينة تعيينها للتنفيذ من قِ بل
هيئة الرئا�سة ،يجوز لهيئة الرئا�سة تعيني دولة �أخرى.
القاعدة  :206ت�سليم ال�شخ�ص املحكوم عليه �إىل دولة التنفيذ
 - 1يخطر امل�سجل املدعي العام وال�شخ�ص املحكوم عليه بالدولة
املعينة لتنفيذ احلكم؛
ُ - 2ي�س ّ َلم ال�شخ�ص املحكوم عليه �إىل دولة التنفيذ يف �أ�رسع وقت
ممكن بعد �إبداء الدولة املعينة للتنفيذ قبولها؛ – 3يكفل امل�سجل ُح�سن
�إجراء عملية الت�سليم بالت�شاور مع ال�سلطات يف دولة التنفيذ والدولة
امل�ضيفة؛
القاعدة  :207املرور العابر
 - 1ال حاجة �إىل ترخي�ص �إذا نقل ال�شخ�ص املحكوم عليه بطريق
اجلو ومل يتقرر الهبوط يف �إقليم دولة املرور العابر .ويف حالة الهبوط غري
املقرر يف �إقليم دولة املرور العابر ،تقوم تلك الدولة ،يف حدود ما ت�سمح
به �إجراءات القانون الوطني ،بو�ضع ال�شخ�ص املحكوم عليه رهن احلب�س
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االحتياطي �إىل حني تلقيها طلبا باملرور العابر على النحو املن�صو�ص
عليه يف الفقرة  2من القاعدة �أو طلبا مبوجب الفقرة  1من املادة � ،89أو
مبوجب املادة 92؛
 - 2ت�أذن الدولة الطرف ،يف حدود ما ت�سمح به �إجراءات القانون
الوطني ،بعبور ال�شخ�ص املحكوم عليه �إقليمها وتطبق �أحكام الفقرة 3
(ب) و (ج) من املادة  ،89و�أحكام املادتني  105و  108و�أي قواعد مت�صلة
بهما ،ح�سب االقت�ضاء ،وي�شفع بطلب املرور العابر هذا ن�سخة من
احلكم النهائي بالإدانة والعقوبة املفرو�ضة.
القاعدة  :208التكاليف
 - 1تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة يف
�إقليمها؛
 - 2تتحمل املحكمة التكاليف الأخرى ،مبا فيها تكاليف نقل
ال�شخ�ص املحكوم عليه والتكاليف امل�شار �إليها يف الفقرة ( 1ج) و (د)
و (هـ) من املادة .100
القاعدة  :209تغيري الدولة املعينة للتنفيذ
 - 1يجوز لهيئة الرئا�سة ،بناء على قرار نابع منها �أو على طلب من
ال�شخ�ص املحكوم عليه �أو من املدعي العام� ،أن تت�رصف يف �أي وقت وفقا
لأحكام الفقرة  1من املادة 104؛
قدم طلب ال�شخ�ص املحكوم عليه �أو املدعي العام كتابة وتبني
ُ - 2ي ّ َ
فيه الأ�سباب التي يبنى عليها طلب النقل.
القاعدة  :210الإجراء الذي يتبع لتغيري الدولة املعينة للتنفيذ
 - 1يجوز لهيئة الرئا�سة قبل اتخاذ قرار بتغيري الدولة املعينة للتنفيذ
القيام مبا يلي:
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(�أ) طلب �آراء من دولة التنفيذ؛
(ب) النظر يف �إفادات ال�شخ�ص املحكوم عليه واملدعي العام اخلطية
�أو ال�شفهية؛
(ج) النظر يف ر�أي اخلرباء اخلطي �أو ال�شفهي فيما يتعلق بجملة
�أمور من بينها ال�شخ�ص املحكوم عليه؛
(د) احل�صول على �أي معلومات �أخرى ذات �صلة من �أية م�صادر
موثوق بها.
 - 2تنطبق �أحكام الفقرة  3من القاعدة ،203ح�سب االقت�ضاء.
 - 3يف حالة رف�ض هيئة الرئا�سة تغيري الدولة املعنية للتنفيذ ،تقوم،
ب�أ�رسع ما ميكن ،ب�إبالغ ال�شخ�ص املحكوم عليه ،واملدعي العام ،وامل�سجل
بقرارها والأ�سباب التي دعت �إليه ،وتقوم �أي�ضا ب�إبالغ دولة التنفيذ.
الق�سم  :2تنفيذ العقوبة والإ�شراف على تنفيذ الأحكام ونقل ال�شخ�ص عند �إمتام مدة
احلكم وفقا للمواد  105و  106و 107

القاعدة  :211الإ�رشاف على تنفيذ الأحكام و�أو�ضاع ال�سجون
 - 1للإ�رشاف على تنفيذ �أحكام ال�سجن:
(�أ) تكفل الرئا�سة ،بالت�شاور مع دولة التنفيذ ،احرتام �أحكام الفقرة
 3من املادة  106لدى و�ضع الرتتيبات املنا�سبة لكي ميار�س �أي �شخ�ص
حمكوم عليه حقه يف االت�صال باملحكمة ب�ش�أن �أو�ضاع ال�سجن؛
(ب) يجوز للرئا�سة ،عند اللزوم� ،أن تطلب من دولة التنفيذ �أو من �أي
م�صادر موثوق بها �أية معلومات �أو �أي تقرير �أو ر�أي لأهل اخلربة؛
(ج) يجوز لها ،ح�سب االقت�ضاء ،تفوي�ض قا�ض من املحكمة �أو
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�أحد موظفيها م�س�ؤولية االجتماع ،بعد �إخطار دولة التنفيذ ،بال�شخ�ص
املحكوم عليه واال�ستماع �إىل �آرائه ،دون ح�ضور ال�سلطات الوطنية؛
(د) يجوز لها ،ح�سب االقت�ضاء� ،أن متنح دولة التنفيذ فر�صة
للتعليق على الآراء التي يعرب عنها ال�شخ�ص املحكوم عليه مبوجب
الفقرة ( 1ج) من القاعدة .
 - 2عندما يكون ال�شخ�ص املحكوم عليه م�ؤهال لال�ستفادة من �أحد
الربامج التي يقدمها ال�سجن �أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون املحلي
لدولة التنفيذ ،على نحو قد ي�ستتبع قيامه ببع�ض الن�شاط خارج ال�سجن،
ُتبلغ دولة التنفيذ الرئا�سة بذلك ومعه �أية معلومات �أو مالحظات ذات
�صلة ،حتى تتمكن املحكمة من ممار�سة مهمتها الإ�رشافية.
القاعدة  :212املعلومات املتعلقة مبكان ال�شخ�ص لأغرا�ض تنفيذ
تدابري التغرمي �أو امل�صادرة �أو التعوي�ض
لأغرا�ض تنفيذ تدابري التغرمي �أو امل�صادرة ،وتدابري التعوي�ض التي
ت�أمر بها املحكمة ،يجوز لهيئة الرئا�سة ،يف �أي وقت �أو قبل انق�ضاء الوقت
املحدد لإمتام املدة التي يق�ضيها ال�شخ�ص املحكوم عليه بفرتة  30يوما
على الأقل� ،أن تطلب �إىل دولة التنفيذ �أن حتيل �إليها املعلومات ذات
ال�صلة املتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن لل�شخ�ص املعني بالبقاء يف
�إقليمها �أو املكان الذي تعتزم نقل هذا ال�شخ�ص �إليه.
القاعدة  :213الإجراء املتبع يف �إطار الفقرة  3من املادة
ينطبق الإجراء الوارد يف القاعدتني
على الفقرة  3من املادة .107
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107

و ،215ح�سب االقت�ضاء،

الق�سم  :3القيود على املقا�ضاة �أو العقوبة على جرائم �أخرى يف �إطار املادة 108

القاعدة  :214طلب مقا�ضاة �أو تنفيذ حكم �صدر ب�سبب
�سلوك �سابق
 - 1لأغرا�ض تطبيق املادة  ،108حني ترغب دولة التنفيذ يف مالحقة
ال�شخ�ص املحكوم عليه ق�ضائيا �أو توقيع العقوبة عليه فيما يتعلق ب�أي
�سلوك ارتكبه ذلك ال�شخ�ص قبل نقله ،تخطر تلك الدولة هيئة الرئا�سة
مبا تعتزمه وحتيل �إليها الوثائق التالية:
(�أ) بيانا بوقائع الق�ضية وتكييفها القانوين؛
(ب) ن�سخة من جميع الأحكام القانونية املنطبقة ،مبا يف ذلك
الأحكام املتعلقة بقانون التقادم والعقوبات املنطبقة؛
(ج) ن�سخة من جميع الأحكام ،و�أوامر القب�ض ،و�سائر الوثائق التي
لها نف�س القوة� ،أو من �سائر الأوامر الق�ضائية القانونية التي تعتزم الدولة
تنفيذها؛
(د) حم�رضا يت�ضمن �آراء ال�شخ�ص املحكوم عليه التي مت احل�صول
عليها بعد �إعطائه معلومات كافية ب�ش�أن الإجراءات؛
 - 2يف حالة تقدمي دولة �أخرى طلبا للت�سليم ،حتيل دولة التنفيذ
الطلب ب�أكمله �إىل هيئة الرئا�سة ،م�شفوعا مبح�رض ي�شتمل على �آراء
ال�شخ�ص املحكوم عليه التي مت احل�صول عليها بعد �إعطائه معلومات
كافية ب�ش�أن طلب الت�سليم؛
 - 3يجوز لهيئة الرئا�سة يف جميع احلاالت �أن تطلب من دولة
التنفيذ �أو الدولة التي تطلب الت�سليم �أي وثيقة �أو معلومات �إ�ضافية؛
4
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الدولة التي تطلب ت�سليمه ،تت�شاور هيئة الرئا�سة مع الدولة التي �سلمت
ال�شخ�ص وت�أخذ يف االعتبار �أية �آراء تبديها هذه الدولة.
 - 5يبلغ املدعي العام ب�أي معلومات �أو وثائق حمالة �إىل هيئة
الرئا�سة مبوجب القواعد الفرعية � 1إىل  ،4وله �أن يقدم تعليقاته؛
 – 6يجوز لهيئة الرئا�سة �أن تقرر عقد جل�سة.
القاعدة  :215البت يف طلب املقا�ضاة �أو تنفيذ حكم
 - 1تتخذ هيئة الرئا�سة قرارا ب�أ�رسع ما ميكن .ويخطر بهذا القرار
جميع من �شاركوا يف الإجراءات.
� - 2إذا تعلق الطلب املقدم يف �إطار الفقرتني � 1أو  2من القاعدة
 214بتنفيذ حكم ،يجوز �أن يق�ضي ال�شخ�ص املحكوم عليه ذلك احلكم
يف الدولة التي حتددها املحكمة لتنفيذ احلكم الذي �أ�صدرته �أو ي�سلم
لدولة ثالثة وال يكون ذلك �إال بعد ق�ضاء كامل مدة العقوبة التي قررتها
املحكمة ،رهنا ب�أحكام املادة .110
 - 3ال يجوز لهيئة رئا�سة املحكمة �أن ت�أذن بالت�سليم امل�ؤقت لل�شخ�ص
املحكوم عليه �إىل دولة ثالثة لأغرا�ض املالحقة الق�ضائية �إال �إذا تلقت
ت�أكيدات تراها كافية ب�أن املحكوم عليه �سيبقى رهن احلب�س االحتياطي
يف الدولة الغري و�سيتم نقله �إىل الدولة امل�س�ؤولة عن تنفيذ احلكم ال�صادر
عن املحكمة بعد املالحقة الق�ضائية.
القاعدة  :216املعلومات املتعلقة بالتنفيذ
تطلب هيئة الرئا�سة من دولة التنفيذ �إبالغها ب�أي حادث هام يتعلق
بال�شخ�ص املحكوم عليه ،وب�أي �إجراءات ق�ضائية تتخذ �ضد هذا ال�شخ�ص
حلوادث وقعت يف وقت الحق لنقله.
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الق�سم  :4تنفيذ تدابري التغرمي وامل�صادرة و�أوامر التعوي�ض

القاعدة  :217التعاون وتدابري تنفيذ التغرمي وامل�صادرة و�أوامر التعوي�ض
لأغرا�ض تنفيذ �أوامر التغرمي وامل�صادرة والتعوي�ض ،تطلب هيئة
الرئا�سة ،ح�سب االقت�ضاء ،التعاون واتخاذ تدابري ب�ش�أن التنفيذ ،وفقا
للباب  ،9كما حتيل ن�سخا من الأوامر ذات ال�صلة �إىل �أي دولة يبدو �أن
لل�شخ�ص املحكوم عليه �صلة مبا�رشة بها �إما بحكم جن�سيته �أو حمل
�إقامته الدائم �أو �إقامته املعتادة� ،أو بحكم املكان الذي توجد فيه �أ�صول
وممتلكات املحكوم عليه �أو التي يكون لل�ضحية هذه ال�صالت بها .وتبلغ
هيئة الرئا�سة الدولة ،ح�سب االقت�ضاء ،ب�أي مطالبات من طرف ثالث �أو
بعدم ورود مطالبة من �شخ�ص تلقى �إخطارا ب�أي �إجراءات متت عمال
باملادة .75
القاعدة � :218أوامر امل�صادرة والتعوي�ض
 - 1لتمكني الدول من تنفيذ �أمر من �أوامر امل�صادرة ،يحدد الأمر
ما يلي:
(�أ) هوية ال�شخ�ص الذي �صدر الأمر �ضده؛
(ب) والعـائدات واملـمـتلكات والأ�صـــول التي �أمـــرت املحــــــــكمة
مب�صادرتها؛
(ج) و�أنه �إذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ �أمر امل�صادرة فيما يتعلق
بالعائدات �أو املمتلكات �أو الأ�صول املحددة ،ف�إنها تتخذ تدابري للح�صول
على قيمتها.
 - 2يف طلب التعاون وتدابري التنفيذ ،توفر املحكمة �أي�ضا املعلومات
املتاحة ب�ش�أن مكان وجود العائدات واملمتلكات والأ�صول التي ي�شملها
�أمر امل�صادرة.
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 - 3لتمكني الدول من تنفيذ �أمر من �أوامر التعوي�ض ،يحدد الأمر
ما يلي:
(�أ) هوية ال�شخ�ص الذي �صدر الأمر �ضده؛
(ب) فيما يتعلق بالتعوي�ضات ذات الطبيعة املالية ،هوية ال�ضحايا
الذين تقرر منحهم تعوي�ضات فردية ،ويف حالة �إيداع مبلغ التعوي�ضات
املحكوم بها يف �صندوق ا�ستئماين للتفا�صيل املتعلقة بال�صندوق
اال�ستئماين الذي �ستودع فيه التعوي�ضات؛
(ج) نطاق وطبيعة التعوي�ضات التي حكمت بها املحكمة ،مبا يف
ذلك املمتلكات والأ�صول املحكوم بالتعوي�ض عنها ،حيثما ينطبق ذلك.
� - 4إذا حكمت املحكمة بتعوي�ضات على �أ�سا�س فرديُ ،تر�سل ن�سخة
من �أمر التعوي�ض �إىل ال�ضحية املعنية.
القاعدة  :219عدم تعديل �أوامر التعوي�ض
تبلغ هيئة الرئا�سة ،عند قيامها مبوجب القاعدة  217ب�إحالة ن�سخ
من �أوامر التعوي�ض �إىل دول �أطراف ،هذه الدول ب�أنه ال يجوز لل�سلطات
الوطنية عند تنفيذ �أوامر التعوي�ض �أن تعدل التعوي�ض الذي حددته
املحكمة� ،أو نطاق �أو مدى �أي �رضر� ،أو خ�سارة� ،أو �إ�صابة بتت املحكمة
يف �أمرها� ،أو املبادئ املن�صو�ص عليها يف الأمر ،و�أن عليها �أن ت�سهل
تنفيذ هذا الأمر.
القاعدة  :220عدم تعديل الأحكام التي فر�ضت فيها الغرامات
تبلغ هيئة الرئا�سة ،عند قيامها وفقا للمادة  109والقاعدة  217ب�إحالة
ن�سخ من الأحكام املوقع فيها غرامات �إىل دول �أطراف لغر�ض تنفيذها،
هذه الدول ب�أنه ال يجوز لل�سلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات املوقعة
�أن تعدل هذه الغرامات.
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القاعدة  :221البت يف امل�سائل املتعلقة بالت�رصف يف املمتلكات �أو
الأ�صول �أو توزيعها
 - 1تبت هيئة الرئا�سة ،بعد الت�شاور ،ح�سب االقت�ضاء ،مع املدعي
العام ،وال�شخ�ص املحكوم عليه ،وال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني،
وال�سلطات الوطنية لدولة التنفيذ �أو �أي طرف ثالث يهمه الأمر� ،أو
ممثلي ال�صندوق اال�ستئماين املن�صو�ص عليه يف املادة  ،79يف جميع
امل�سائل املت�صلة بالت�رصف يف ممتلكات املحكوم عليه �أو �أ�صوله التي يتم
احل�صول عليها �أو بتوزيعها عن طريق تنفيذ �أمر �أ�صدرته املحكمة.
 - 2يف جميع الأحوال ،عندما تبت هيئة الرئا�سة يف الت�رصف يف
توزيع ممتلكات املحكوم عليه و�أ�صوله �أو توزيعها ،ف�إنها تعطي الأولوية
لتنفيذ التدابري املتعلقة بتعوي�ض ال�ضحايا .
القاعدة  :222تقدمي امل�ساعدة يف توفري اخلدمات �أو �أي تدبري �آخر
تقدم هيئة الرئا�سة امل�ساعدة للدولة يف تنفيذ التغرمي وامل�صادرة
والتعوي�ض ،عند الطلب ،مع تقدمي �أي �إخطار ذي �صلة ب�ش�أن ال�شخ�ص
املحكوم عليه �أو �أي �أ�شخا�ص �آخرين ذوي �صلة باملو�ضوع� ،أو يف اتخاذ
�أي تدبري �آخر الزم لتنفيذ الأمر مبوجب �إجراءات القانون الوطني لدولة
التنفيذ.
الق�سم � :5إعادة النظر يف �ش�أن تخفي�ض العقوبة يف �إطار املادة 110

القاعدة  :223معايري �إعادة النظر يف �ش�أن تخفي�ض العقوبة
 3و5

لدى �إعادة النظر يف م�س�ألة تخفي�ض العقوبة عمال بالفقرتني
من املادة  ،110يراعي ق�ضاة دائرة اال�ستئناف الثالثة املعايري املدرجة يف
الفقرة �( 4أ) و (ب) من املادة  110واملعايري التالية:
(�أ) ت�رصف املحكوم عليه �أثناء احتجازه مبا يظهر ان�رصافا حقيقيا
عن جرمه؛
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(ب) احتمال �إعادة دمج املحكوم عليه يف املجتمع وا�ستقراره فيه
بنجاح؛
(ج) ما �إذا كان الإفراج املبكر عن املحكوم عليه �سي�ؤدي �إىل درجة
كبرية من عدم اال�ستقرار االجتماعي؛
(د) �أي �إجراء مهم يتخذه املحكوم عليه ل�صالح ال�ضحايا و�أي �أثر
يلحق بال�ضحايا و�أ�رسهم من جراء الإفراج املبكر؛
(هـ) الظروف ال�شخ�صية للمحكوم عليه ،مبا يف ذلك تدهور حالته
البدنية �أو العقلية� ،أو تقدمه يف ال�سن.
القاعدة  :224الإجراء املتبع عند �إعادة النظر يف �ش�أن تخفي�ض
العقوبة
 - 1لتطبيق الفقرة  3من املادة  ،110يقوم ق�ضاة دائرة اال�ستئناف
الثالثة الذين تعينهم تلك الدائرة بعقد جل�سة ا�ستماع لأ�سباب ا�ستثنائية
ما مل يقروا خالف ذلك يف ق�ضية بعينها .وتعقد جل�سة اال�ستماع مع
املحكوم عليه ،الذي يجوز �أن ي�ساعده حماميه ،مع توفري ما قد يلزم
من ترجمة �شفوية .ويدعو ق�ضاة دائرة اال�ستئناف الثالثة املدعي العام
والدولة القائمة بتنفيذ �أي عقوبة من�صو�ص عليها يف املادة � 77أو �أي
�أمر بجرب ال�رضر عمال باملادة  ،75ويدعون ،بقدر الإمكان ،ال�ضحايا �أو
ممثليهم القانونيني الذين �شاركوا يف الإجراءات �إىل امل�شاركة يف اجلل�سة
�أو �إىل تقدمي مالحظات خطية .ويجوز ،يف ظروف ا�ستئنائية ،عقد جل�سة
اال�ستماع عن طريق التخاطب بوا�سطة الفيديو �أو يف دولة التنفيذ حتت
�إ�رشاف قا�ض توفده دائرة اال�ستئناف.
 - 2يقوم نف�س ق�ضاة دائرة اال�ستئناف الثالثة ب�إبالغ القرار و�أ�سبابه
يف �أقرب وقت ممكن �إىل جميع الذين �شاركوا يف �إجراءات �إعادة النظر.
 - 3لتطبيق الفقرة  5من املادة  ،110ي�ضطلع ق�ضاة دائرة اال�ستئناف
الثالثة ،الذين تعينهم تلك الدائرة ،ب�إعادة النظر يف م�س�ألة تخفي�ض
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العقوبة كل ثالث �سنوات ،ما مل حتدد الدائرة فرتة �أقل يف قرار تتخذه
عمال ب�أحكام الفقرة  3من املادة  .110ويجوز لق�ضاة دائرة اال�ستئاف الثالثة،
يف حالة حدوث تغري كبري يف الظروف ،ال�سماح لل�شخ�ص املحكوم عليه
بطلب �إعادة النظر يف تخفي�ض العقوبة يف غ�ضون فرتة ثالث �سنوات �أو
يف غ�ضون فرتة �أقل يحددونها هم.
 - 4للقيام ب�أي عملية �إعادة نظر مبوجب الفقرة  5من املادة ،110
يدعو ق�ضاة دائرة اال�ستئناف الثالثة ،الذين تعينهم تلك الدائرة ،ال�شخ�ص
املحكوم عليه �أو حماميه ،واملدعي العام ،والدولة القائمة بتنفيذ �أي عقوبة
من�صو�ص عليها يف املادة � 77أو �أي �أمر بجرب ال�رضر عمال باملادة 75
ويدعون �إىل احلد امل�ستطاع ال�ضحايا �أو ممثليهم القانونيني الذين �شاركوا
يف االجراءات� ،إىل تقدمي بيانات خطية .ويجوز لق�ضاة دائرة اال�ستئناف
الثالثة �أي�ضا �أن يقرروا عقد جل�سة ا�ستماع.
 - 5يبلغ القرار و�أ�سبابه يف �أقرب وقت ممكن �إىل جميع من �شاركوا
يف �إجراءات �إعادة النظر.
الق�سم  :6الفرار

القاعدة  :225التدابري التي تتخذ مبوجب املادة  111يف حالة الفرار
 - 1يف حالة فرار ال�شخ�ص املحكوم عليه تخطر دولة التنفيذ م�سجل
املحكمة بذلك يف �أقرب وقت ممكن عن طريق �أي و�سيلة لها القدرة على
تو�صيل ال�سجالت اخلطية وتت�رصف الرئا�سة حينئذ وفقا للباب .9
 - 2بيد �أنه �إذا وافقت الدولة التي يوجد بها ال�شخ�ص املحكوم عليه،
على ت�سليمه �إىل دولة التنفيذ ،عمال باتفاقات دولية �أو بقوانينها الوطنية،
تبلغ دولة التنفيذ م�سجل املحكمة بذلك خطيا .وي�سلم ال�شخ�ص �إىل
دولة التنفيذ يف �أقرب وقت ممكن ،وبالت�شاور عند اللزوم مع م�سجل
املحكمة الذي يتعني عليه �أن يقدم كل ما يلزم من م�ساعدة ،مبا يف
ذلك ،عند االقت�ضاء ،تقدمي طلبات لنقل املحكوم عليه يف مرور عابر
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�إىل الدول املعنية ،وفقا للقاعدة  .207وتتحمل املحكمة تكاليف ت�سليم
املحكوم عليه �إذا مل تتول م�س�ؤوليتها �أية دولة.
� - 3إذا ُ�س ِّلم ال�شخ�ص املحكوم عليه �إىل املحكمة عمال بالباب ،9
تنقله املحكمة �إىل دولة التنفيذ .بيد �أنه يجوز للرئا�سة ،من تلقاء نف�سها
�أو بناء على طلب املدعي العام �أو دولة التنفيذ الأوىل ووفقا للمادة 103
والقواعد � 203إىل � ،206أن تعني دولة �أخرى ،مبا يف ذلك الدولة التي فر
املحكوم عليه �إىل �إقليمها.
 - 4ويف كل الأحوال ،تخ�صم كامل فرتة االحتجاز يف �إقليم الدولة
التي بقي فيها ال�شخ�ص املحكوم عليه رهن احلب�س االحتياطي بعد فراره،
حيثما انطبقت القاعدة الفرعية ،3وفرتة االحتجاز يف مقر املحكمة بعد
�أن ت�سلمه الدولة التي عرث عليه فيها ،من مدة احلكم املتبقية عليه.
_____________

* وثيقة الأمم املتحدة (.)ICC-ASP/1/3SUPP
**مذكرة تف�سريية :تعد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات و�سيلة لتطبيق
نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية وتابعة له يف جميع احلاالت.
ويتمثل الهدف منها يف تدعيم �أحكام النظام .وقد �أوليت العناية ،لدى بلورة
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،لتفادي �إعادة �صياغة �أحكام النظام الأ�سا�سي
وعدم القيام ،قدر امل�ستطاع ،بتكرارها .و�ضمنت القواعد ،ح�سب االقت�ضاء،
�إ�شارات مبا�رشة �إىل النظام الأ�سا�سي ،وذلك من �أجل ت�أكيد العالقة القائمة
بني القواعد والنظام ،على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة  ،51وبخا�صة
الفقرتان  4و .5
وينبغي ،يف جميع الأحوال ،قراءة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات باالقرتان
مع �أحكام النظام ورهنا بها.
ال مت�س القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة اجلنائية الدولية
بالقواعد الإجرائية املعدة لأي حمكمة وطنية وال ب�أي نظام قانوين وطني
لأغرا�ض الإجراءات الوطنية.
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املحكمة اجلنائية الدولية
�أركان اجلرائم
اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف يف نظام روما الأ�سا�سي
للمحكمة اجلنائية الدولية
يف دورتها الأوىل املنعقدة يف نيويورك خالل الفرتة
من � 3إىل � 10أيلول �سبتمرب 2002

مقدمة عامة

 - 1وفقا للمادة  ،9ت�ستعني املحكمة ب�أركان اجلرائم التالية يف تف�سري
وتطبيق املواد  6و 7و ،8طبقا للنظام الأ�سا�سي .وتطبق �أحكام النظام
الأ�سا�سي ،مبا يف ذلك املادة  21واملبادئ العامة الواردة يف اجلزء  3على
�أركان اجلرائم.
 - 2وكما هو مبني يف املادة  ،30ما مل ين�ص على غري ذلك ،ال ي�س�أل
ال�شخ�ص جنائيا عن ارتكاب جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة وال
يكون عر�ضة للعقاب على هذه اجلرمية �إال �إذا حتققت الأركان املادية
للجرمية مع توافر الق�صد والعلم .و�إذا مل ترد �إ�شارة يف الأركان �إىل ركن
معنوي لأي �سلوك� ،أو نتيجة �أو ظرف معني ،ف�إنه يفهم من ذلك �أن
الركن املعنوي ذا ال�صلة� ،أي الق�صد �أو العلم �أو كليهما مما هو وارد يف
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املادة  ،30واجب االنطباق .وترد �أدناه احلاالت امل�ستثناة من معيار
املادة  30وفقا للنظام الأ�سا�سي مبا يف ذلك القانون الواجب التطبيق
مبوجب �أحكامه ذات ال�صلة.
 - 3وميكن �أن ي�ستدل على وجود الق�صد والعلم من الوقائع والظروف
ذات ال�صلة.
 - 4وفيما يتعلق بالأركان املعنوية املت�صلة بالأركان التي تنطوي على
حكم للقيمة مثل تلك التي ت�ستخدم فيها م�صطلحات “الال�إن�سانية” �أو
“ال�شديدة” ،فلي�س من ال�رضوري �أن يكون مرتكب اجلرمية قد ا�ستوفى
�شخ�صيا حكما للقيمة ،ما مل ي�رش �إىل غري ذلك.
 - 5و�إن �أ�سباب ا�ستبعاد امل�س�ؤولية اجلنائية �أو انتفائها غري حمددة
عموما يف �أركان اجلرائم املبينة حتت كل جرمية.1
 - 6و�إن �رشط “عدم امل�رشوعية” املوجود يف النظام الأ�سا�سي �أو يف
�أجزاء �أخرى من القانون الدويل وال �سيما القانون الإن�ساين الدويل ،غري
حمدد عامة يف �أركان اجلرائم.
 - 7وتنظم �أركان اجلرائم عامة وفقا للمبادئ التالية:
 عندما تن�صب �أركان اجلرائم على ال�سلوك والنتائج والظروفاملرتبطة بكل جرمية ،ف�إنها ترد كقاعدة عامة بذلك الرتتيب؛
 وعند االقت�ضاء �سيورد ركن معنوي معني بعد ما يت�صل به من�سلوك �أو نتيجة �أو ظرف؛
 وتورد الظروف ال�سياقية يف النهاية. - 8وكما هو م�ستخدم يف �أركان اجلرمية ،ف�إن م�صطلح “مرتكب
اجلرمية” م�صطلح حمايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة �أو الرباءة .وتنطبق
الأركان ،مبا يف ذلك الأركان املعنوية املالئمة ،مع مراعاة ما يقت�ضيه
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اختالف احلال ،على جميع من قد تندرج م�س�ؤوليتهم اجلنائية �ضمن
املادتني  25و  28من النظام الأ�سا�سي.
 - 9قد ي�شكل �سلوك حمدد جرمية �أو �أكرث.
 - 10لي�س ال�ستخدام العناوين الق�صرية للجرائم �أي ت�أثري قانوين.
املادة  :6الإبادة اجلماعية

مقدمة
فيما يتعلق بالركن الأخري املدرج لكل جرمية من اجلرائم:
 يت�ضمن م�صطلح “يف �سياق” الأفعال الأولية املرتكبةبنمط ظاهر؛
 م�صطلح “وا�ضح” هو نعت مو�ضوعي؛ على الرغم من ال�رشط املعتاد املتعلق بالركن املعنوي املن�صو�صعليه يف املادة  ،30ومع الت�سليم ب�أن العلم بالظروف جتري معاجلته
عادة لدى �إثبات نية ارتكاب الإبادة اجلماعية ،ف�إن املحكمة هي التي
تقرر ،حال ًة بحالةٍ  ،ال�رشط املنا�سب� ،إن وجد ،للركن املعنوي املتعلق
بهذا الظرف.
املادة �( 6أ) :الإبادة اجلماعية بالقتل

الأركان
� - 1أن يقتل مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث.2
� - 2أن يكون ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص منتمني �إىل جماعة قومية �أو
�إثنية �أو عرقية �أو دينية معينة.
� - 3أن ينوي مرتكب اجلرمية �إهالك تلك اجلماعة القومية �أو الإثنية
�أو العرقية �أو الدينية ،كليا �أو جزئيا ،ب�صفتها تلك.
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� - 4أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق منط �سلوك مماثل وا�ضح
موجه �ضد تلك اجلماعة �أو يكون من �ش�أن ال�سلوك �أن يحدث بحد ذاته
ذلك الإهالك.
املادة ( 6ب) :الإبادة اجلماعية ب�إحلاق �أذى بدين �أو معنوي ج�سيم

الأركان
� - 1أن ي�سفر فعل مرتكب اجلرمية عن �إحلاق �أذى بدين �أو معنوي
ج�سيم ب�شخ�ص �أو �أكرث.3
� - 2أن يكون ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص منتمني �إىل جماعة قومية �أو
�إثنية �أو عرقية �أو دينية معينة.
� - 3أن ينوي مرتكب اجلرمية �إهالك تلك اجلماعة القومية �أو الإثنية
�أو العرقية �أو الدينية ،كليا �أو جزئيا ،ب�صفتها تلك.
� - 4أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق منط �سلوك مماثل وا�ضح
موجه �ضد تلك اجلماعة �أو يكون من �ش�أن ال�سلوك �أن يحدث بحد ذاته
ذلك الإهالك.
املادة ( 6ج) :الإبادة اجلماعية بفر�ض �أحوال معي�شية يق�صد بها الت�سبب عمدا
يف �إهالك مادي

الأركان
� - 1أن يفر�ض مرتكب اجلرمية �أحواال معي�شية معينة على �شخ�ص
�أو �أكرث.
� - 2أن يكون ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص منتمني �إىل جماعة قومية �أو
�إثنية �أو عرقية �أو دينية معينة.
� - 3أن ينوي مرتكب اجلرمية �إهالك تلك اجلماعة القومية �أو الإثنية
�أو العرقية �أو الدينية ،كليا �أو جزئيا ،ب�صفتها تلك.
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� - 4أن ُيق�صد بالأحوال املعي�شية الإهالك املادي لتلك اجلماعة،
كليا �أو جزئيا.4
� - 5أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق منط �سلوك مماثل وا�ضح
موجه �ضد تلك اجلماعة �أو يكون من �ش�أن ال�سلوك �أن يحدث بحد ذاته
ذلك الإهالك.
املادة ( 6د) :الإبادة اجلماعية بفر�ض تدابري ت�ستهدف منع الإجناب

الأركان
� - 1أن يفر�ض مرتكب اجلرمية تدابري معينة على �شخ�ص �أو �أكرث.5
� - 2أن يكون ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص منتمني �إىل جماعة قومية �أو
�إثنية �أو عرقية �أو دينية معينة.
� - 3أن ينوي مرتكب اجلرمية �إهالك تلك اجلماعة القومية �أو الإثنية
�أو العرقية �أو الدينية ،كليا �أو جزئيا ،ب�صفتها تلك.
� - 4أن ُيق�صد بالتدابري املفرو�ضة منع الإجناب داخل تلك
اجلماعة.
� - 5أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق منط �سلوك مماثل وا�ضح
موجه �ضد تلك اجلماعة �أو يكون من �ش�أن ال�سلوك �أن يحدث بحد ذاته
ذلك الإهالك.
املادة ( 6هـ) :الإبادة اجلماعية بنقل الأطفال ق�سرا

الأركان
� - 1أن ينقل مرتكب اجلرمية ق�رسا �شخ�صا �أو �أكرث.
� - 2أن يكون ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص منتمني �إىل جماعة قومية �أو
�إثنية �أو عرقية �أو دينية معينة.
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� - 3أن ينوي مرتكب اجلرمية �إهالك تلك اجلماعة القومية �أو الإثنية
�أو العرقية �أو الدينية ،كليا �أو جزئيا ،ب�صفتها تلك.
� - 4أن يكون النقل من تلك اجلماعة �إىل جماعة �أخرى.
� - 5أن يكون ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص دون �سن الثامنة ع�رشة.
� - 6أن يعلم مرتكب اجلرمية� ،أو يفرت�ض فيه �أن يعلم� ،أن ال�شخ�ص
�أو الأ�شخا�ص هم دون �سن الثامنة ع�رشة.
� - 7أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق منط �سلوك مماثل وا�ضح
موجه �ضد تلك اجلماعة �أو يكون من �ش�أن ال�سلوك �أن يحدث بحد ذاته
ذلك الإهالك.
املادة  :7اجلرائم املرتكبة �ضد الإن�سانية

مقدمة
 - 1نظرا لأن املادة  7تتعلق بالقانون اجلنائي الدويل ،ف�إنه يجب
تف�سري �أحكامها تف�سريا دقيقا ان�سجاما مع املادة  22ومراعاة للجرائم
املرتكبة �ضد الإن�سانية الوارد تعريفها يف املادة  7بو�صفها من �أخطر
اجلرائم التي تثري قلق املجتمع الدويل ب�أ�رسه وتربر ن�شوء امل�س�ؤولية
اجلنائية الفردية وت�ستتبعها وتتطلب ح�صول �سلوك حمظور مبوجب
القانون الدويل املط ّ َبق عموما الذي تعرتف به النظم القانونية الرئي�سية
يف العامل.
 - 2يقدم العن�رصان الأخريان لكل واحدة من اجلرائم املرتكبة �ضد
الإن�سانية ال�سياق الذي يجب من خالله اتخاذ هذا الإجراء .وتو�ضح هذه
العنا�رص ما ي�شرتط من م�شاركة وعلم بهجوم وا�سع النطاق ومنهجي
�ضد ال�سكان املدنيني� .إال �أنه ال ينبغي تف�سري العن�رص الأخري بكونه
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يتطلب �إثبات علم املتهم بجميع خ�صائ�ص ذلك الهجوم �أو بالتفا�صيل
الدقيقة للخطة �أو ال�سيا�سة التي تتبعها الدولة �أو املنظمة .ففي حالة
ظهور الهجوم الوا�سع النطاق واملنهجي �ضد ال�سكان املدنيني ي�شري
�رشط الق�صد يف العن�رص الأخري �إىل ا�ستيفاء هذا العن�رص املعنوي �إذا
نوى مرتكب اجلرمية موا�صلة هذا الهجوم.
 - 3يفهم “الهجوم املبا�رش �ضد ال�سكان املدنيني” يف �سياق هذا
العن�رص ب�أنه يعني �سلوكا يت�ضمن ارتكابا متعددا للأفعال امل�شار �إليها
يف الفقرة  1من املادة  7من النظام الأ�سا�سي �ضد �أي �سكان مدنيني
ت�أييدا لدولة �أو �سيا�سة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم .وال توجد �رضورة
لأن ت�شكل الأفعال عمال ع�سكريا .ومن املفهوم �أن “ال�سيا�سة الرامية �إىل
القيام بهذا الهجوم” ت�ستدعي �أن تقوم الدولة �أو املنظمة بتعزيز �أو ت�شجيع
فعلي للهجوم �ضد ال�سكان املدنيني.6
املادة �( )1( 7أ) :القتل العمد الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

الأركان
� - 1أن يقتل املتهم� 7شخ�صا �أو �أكرث.
� - 2أن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
َّ
� - 3أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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املادة ( )1( 7ب) :الإبادة التي ت�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

الأركان
� - 1أن يقتل مرتكب اجلرمية� 8شخ�صا �أو �أكرث ،مبا يف ذلك �إجبار
ال�ضحايا على العي�ش يف ظروف �ست�ؤدي حتما �إىل هالك جزء من
جمموعة من ال�سكان.9
� - 2أن ي�شكل ال�سلوك عملية قتل جماعي لأفراد جمموعة من
ال�سكان املدنيني� ،أو يكون جزءا من تلك العملية.10
� - 3أن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 4أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
املادة ( )1( 7ج) :اال�سرتقاق الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

الأركان
� - 1أن ميار�س مرتكب اجلرمية �إحدى �أو جميع ال�سلطات املت�صلة
باحلق يف ملكية �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ك�أن ي�شرتيهم �أو يبيعهم �أو
يعريهم �أو يقاي�ضهم �أو ك�أن يفر�ض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة
�سالبة للحرية .11
� - 2أن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 3أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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املادة ( )1( 7د) :ترحيل ال�سكان �أو النقل الق�سري لل�سكان الذي ي�شكل جرمية
�ضد الإن�سانية

الأركان
� - 1أن يرحل املتهم� 12أو ينقل ق�رسا� 13شخ�صا �أو �أكرث �إىل دولة �أخرى
�أو مكان �آخر بالطرد �أو ب�أي فعل ق�رسي �آخر لأ�سباب ال يقرها القانون
الدويل.
� - 2أن يكون ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املعنيون موجودين ب�صفة
م�رشوعة يف املنطقة التي �أبعدوا �أو ُنقلوا منها على هذا النحو.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
م�رشوعية هذا الوجود.
� - 4أن يرتكب هذا ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو
منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 5أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
املادة ( )1( 7هـ) :ال�سجن �أو غريه من احلرمان ال�شديد من احلرية البدنية
الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

الأركان
� - 1أن ي�سجن مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث �أو يحرم �شخ�صا �أو
�أكرث حرمانا �شديدا من احلرية البدنية ب�صورة �أخرى.
� - 2أن ت�صل ج�سامة ال�سلوك �إىل احلد الذي ي�شكل انتهاكا للقواعد
الأ�سا�سية للقانون الدويل.
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� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ج�سامة ال�سلوك.
� - 4أن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 5أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
املادة ( )1( 7و) :التعذيب الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

14

الأركان
� - 1أن يلحق مرتكب اجلرمية �أملا �شديدا �أو معاناة �شديدة� ،سواء
بدنيا �أو نف�سيا ،ب�شخ�ص �أو �أكرث.
� - 2أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص حمتجزين من قبل
مرتكب اجلرمية �أو حتت �سيطرته.
� - 3أال يكون ذلك الأمل �أو تلك املعاناة نا�شئني فقط عن عقوبات
م�رشوعة �أو مالزمني لها �أو تابعني لها.
� - 4أن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 5أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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املادة ( )1( 7ز)  :1 -االغت�صاب الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

الأركان
� - 1أن يعتدي 15مرتكب اجلرمية على ج�سد �شخ�ص ب�أن ي�أتي
�سلوكا ين�ش�أ عنه �إيالج ع�ضو جن�سي يف �أي جزء من ج�سد ال�ضحية �أو
ج�سد مرتكب اجلرمية �أو ين�ش�أ عنه �إيالج �أي ج�سم �أو �أي ع�ضو �آخر من
اجل�سد يف �رشج ال�ضحية �أو يف فتحة جهازها التنا�سلي مهما كان ذلك
الإيالج طفيفا.
� - 2أن يرتكب االعتداء با�ستعمال القوة �أو بالتهديد با�ستعمالها �أو
بالق�رس ،من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�ض ذلك ال�شخ�ص �أو الغري
للعنف �أو الإكراه �أو االحتجاز �أو اال�ضطهاد النف�سي �أو �إ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة� ،أو با�ستغالل بيئة ق�رسية� ،أو يرتكب االعتداء على �شخ�ص
يعجز عن التعبري عن حقيقة ر�ضاه .16
� - 3أن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 4أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
املادة ( )1( 7ز)  :2 -اال�ستعباد اجلن�سي الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

17

الأركان
� - 1أن ميار�س مرتكب اجلرمية �إحدى �أو جميع ال�سلطات املت�صلة
باحلق يف ملكية �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ك�أن ي�شرتيهم �أو يبيعهم �أو
يعريهم �أو يقاي�ضهم �أو ك�أن يفر�ض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة
�سالبة للحرية .18
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� - 2أن يدفع مرتكب اجلرمية ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص
�إىل ممار�سة فعل �أو �أكرث من الأفعال ذات الطابع اجلن�سي.
� - 3أن يرتكب هذا ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو
منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 4أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
املادة ( )1( 7ز) –  :3الإكراه على البغاء الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

الأركان
� - 1أن يدفع مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث �إىل ممار�سة فعل �أو
�أفعال ذات طابع جن�سي ،با�ستعمال القوة �أو بالتهديد با�ستعمالها �أو
بالق�رس ،من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�ض ذلك ال�شخ�ص �أو
�أولئك الأ�شخا�ص �أو الغري للعنف �أو الإكراه �أو االحتجاز �أو اال�ضطهاد
النف�سي �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة� ،أو با�ستغالل بيئة ق�رسية �أو عجز
ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص عن التعبري عن حقيقة ر�ضاهم.
� - 2أن يح�صل مرتكب اجلرمية �أو غريه �أو �أن يتوقع احل�صول على
�أموال �أو فوائد �أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع اجلن�سي �أو ل�سبب
مرتبط بها.
� - 3أن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 4أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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املادة ( )1( 7ز)  :4 -احلمل الق�سري الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

الأركان
� - 1أن يحب�س مرتكب اجلرمية امر�أة �أو �أكرث �أكرهت على احلمل
بنية الت�أثري يف التكوين العرقي لأي جمموعة من املجموعات ال�سكانية �أو
ارتكاب انتهاكات ج�سيمة �أخرى للقانون الدويل.
� - 2أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 3أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
املادة ( )1( 7ز) –  :5التعقيم الق�سري الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

الأركان
� - 1أن يحرم مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث من القدرة البيولوجية
على الإجناب.19
� - 2أال يكون ذلك ال�سلوك مربرا طبيا �أو ميليه عالج يف �أحد
امل�ست�شفيات يتلقاه ال�شخ�ص املعني �أو الأ�شخا�ص املعنيون مبوافقة
حقيقية منهم .20
� - 3أن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 4أن يعلم مرتكب اجلرمية �أن ال�سلوك جزء من �أو �أن ينوي �أن
يكون ال�سلوك جزءا من هجوم وا�سع النطاق �أو منظم موجه �ضد �سكان
مدنيني.
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املادة ( )1( 7ز) –  :6العنف اجلن�سي الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

الأركان
� - 1أن يقرتف مرتكب اجلرمية فعال ذا طبيعة جن�سية �ضد �شخ�ص
�أو �أكرث �أو ُيرغم ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص على ممار�سة فعل
ذي طبيعة جن�سية با�ستعمال القوة �أو بالتهديد با�ستعمالها �أو بالق�رس،
من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�ض ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص �أو الغري للعنف �أو الإكراه �أو االحتجاز �أو اال�ضطهاد النف�سي
�أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة� ،أو با�ستغالل بيئة ق�رسية �أو عجز ال�شخ�ص �أو
الأ�شخا�ص عن التعبري عن حقيقة ر�ضاهم.
� - 2أن يكون ال�سلوك على درجة من اخلطورة ميكن مقارنتها
باجلرائم الأخرى املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( 1ز) من املادة  7من النظام
الأ�سا�سي.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
خطورة ذلك ال�سلوك.
� - 4أن ُيرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 5أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
املادة ( )1( 7ح) :اال�ضطهاد الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

الأركان
� - 1أن يحرم مرتكب اجلرمية �شخ�ص �أو �أكرث حرمانا �شديدا من
حقوقهم الأ�سا�سية مبا يتعار�ض مع القانون الدويل.21
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� - 2أن ي�ستهدف مرتكب اجلرمية ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص
ب�سبب انتمائهم لفئة �أو جماعة حمددة� ،أو ي�ستهدف الفئة �أو اجلماعة
ب�صفتها تلك.
� - 3أن يكون ذلك اال�ستهداف على �أ�س�س �سيا�سية �أو عرقية �أو
وطنية �أو �إثنية �أو ثقافية �أو دينية �أو تتعلق بنوع اجلن�س ح�سب ما ُع ِّرف
يف الفقرة  3من املادة  7من النظام الأ�سا�سي �أو �أية �أ�س�س �أخرى يعرتف
بها عامليا ب�أنها حمظورة مبوجب القانون الدويل.
� - 4أن يرتكب ال�سلوك فيما يت�صل ب�أي فعل م�شار �إليه يف الفقرة
 1من املادة  7من النظام الأ�سا�سي �أو ب�أية جرمية تقع �ضمن اخت�صا�ص
املحكمة.22
� - 5أن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 6أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
املادة ( )1( 7ط) :االختفاء الق�سري للأ�شخا�ص الذي ي�شكل جرمية �ضد
الإن�سانية 23و

24

الأركان
� - 1أن يقوم مرتكب اجلرمية:
(�أ) ب�إلقاء القب�ض على �شخ�ص �أو �أكرث �أو احتجا 25و � 26أو اختطافه؛ �أو
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(ب) �أن يرف�ض الإقرار بقب�ض �أو احتجاز �أو اختطاف هذا ال�شخ�ص
�أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو �إعطاء معلومات عن م�صريهم �أو عن �أماكن
وجودهم.
�( - 2أ) �أن يعقب هذا القب�ض �أو االحتجاز �أو االختطاف رف�ض
للإقرار بحرمان هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص من حريتهم �أو �إعطاء
معلومات عن م�صريهم وعن �أماكن وجودهم.
(ب) �أن ي�سبق هذا الرف�ض احلرمان من احلرية �أو يتزامن معه.
� - 3أن يعلم مرتكب اجلرمية:27
(�أ) �أن �إلقاء القب�ض على هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو
احتجازهم �أو اختطافهم �سيليه يف �سري الأحداث العادية رف�ض للإقرار
بحرمانهم من احلرية �أو �إعطاء معلومات عن م�صريهم �أو مكان
وجودهم.28
(ب) �أن ي�سبق هذا الرف�ض احلرمان من احلرية �أو يتزامن معه.
� - 4أن تقوم بهذا القب�ض �أو االحتجاز �أو االختطاف دولة �أو منظمة
�سيا�سية �أو يتم ب�إذن �أو دعم �أو �إقرارا منها.
� - 5أن يكون رف�ض الإقرار بحرمان هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص
من حريتهم �أو �إعطاء معلومات عن م�صريهم �أو مكان وجودهم قد مت
من قِ بل دولة �أو منظمة �سيا�سية �أو ب�إذن �أو دعم �أو �إقرار منها.
� - 6أن ينوي مرتكب اجلرمية منع ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص من
احلماية التي يكفلها القانون لفرتة طويلة من الزمن.
� - 7أن ُيرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع �أو منهجي موجه
�ضد �سكان مدنيني.
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� - 8أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
املادة ( )1( 7ي) :الف�صل العن�صري الذي ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية

الأركان
1

�أو �أكرث.

� -أن ُيرتكب مرتكب اجلرمية فعال ال�إن�سانيا �ضد �شخ�ص

� - 2أن يكون ذلك الفعل من الأفعال امل�شار �إليها يف الفقرة  1من
املادة  7من النظام الأ�سا�سي �أو مياثل يف طابعه �أيا من تلك الأفعال.29
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
طبيعة ذلك الفعل.
� - 4أن ُيرتكب ال�سلوك يف �إطار نظام م�ؤ�س�سي قائم على القمع
وال�سيطرة ب�صورة منهجية من جانب جماعة عرقية �ضد جماعة �أو
جماعات عرقية �أخرى.
5

النظام.

� -أن ينوي مرتكب اجلرمية من خالل �سلوكه الإبقاء على ذلك

� - 6أن ُيرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 7أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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املادة

7

(( )1ك) :الأفعال الال�إن�سانية الأخرى التي ت�شكل جرمية �ضد

الإن�سانية

الأركان
� - 1أن يلحق مرتكب اجلرمية معاناة �شديدة �أو �رضرا بالغا باجل�سم
�أو بال�صحة العقلية �أو البدنية بارتكابه فعال ال�إن�سانيا.
� - 2أن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل �آخر م�شار �إليه
يف الفقرة  1من املادة  7من النظام الأ�سا�سي.30
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
طبيعة الفعل.
� - 4أن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي
موجه �ضد �سكان مدنيني.
� - 5أن يعلم مرتكب اجلرمية ب�أن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن ينوي �أن يكون هذا
ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
املادة  :8جرائم احلرب

مقدمة
تخ�ضع �أركان جرائم احلرب الواردة يف الفقرتني ( 2ج) و(ه) من
املادة  8للقيود املذكورة يف الفقرتني ( 2د) و(و) ،والتي ال تعد �أركانا
للجرمية.
وتف�رس �أركان جرائم احلرب مبوجب الفقرة  2من املادة  8من النظام
الأ�سا�سي يف نطاق الإطار املن�ش�أ يف القانون الدويل للنزاع امل�سلح مبا
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يف ذلك ،عند االقت�ضاء ،القانون الدويل للنزاع امل�سلح الذي ينطبق على
النزاع امل�سلح يف البحر.
وفيما يتعلق بالركنني الأخريين الوارد ذكرهما بالن�سبة لكل
جرمية:
• ال ي�شرتط قيام مرتكب اجلرمية بالتقييم القانوين لوجود نزاع
م�سلح �أو لطابعه الدويل �أو غري الدويل؛
• ال ي�شرتط يف هذا ال�سياق �إدراك مرتكب اجلرمية للوقائع التي
تثبت الطابع الدويل �أو غري الدويل للنزاع؛
• يوجد فقط �رشط ب�إدراك الظروف الواقعية التي تثبت وجود
النزاع امل�سلح املت�ضمن يف تعبري “�أن ي�صدر… يف �سياق… ويكون
مقرتنا به”.
املادة �( )2( 8أ) و املادة �( )2( 8أ) ‘ :’1جرمية احلرب املتمثلة يف القتل
العمد

الأركان
� - 1أن يقتل مرتكب اجلرمية �شخ�صا واحدا �أو �أكرث.31
� - 2أن يكون ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص ممن ت�شملهم
باحلماية اتفاقية �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي 32و .33
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.34
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� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة �( )2( 8أ) ‘ :-1’2جرمية احلرب املتمثلة يف التعذيب
35

الأركان

� - 1أن يوقع مرتكب اجلرمية �أملا بدنيا �أو معنويا �شديدا �أو معاناة
�شديدة ل�شخ�ص �أو �أكرث.
� - 2أن يوقع مرتكب اجلرمية �أملا �أو معاناة لأغرا�ض من قبيل:
احل�صول على معلومات �أو اعرتاف� ،أو لغر�ض العقاب �أو التخويف �أو
الإكراه �أو لأي �سبب يقوم على �أي نوع من التمييز.
� - 3أن يكون ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص ممن ت�شملهم
باحلماية اتفاقية �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي.
� - 5أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 6أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة �( )2( 8أ) ‘ :-2’2جرمية احلرب املتمثلة يف املعاملة الال�إن�سانية

الأركان
� - 1أن يوقع مرتكب اجلرمية �أملا بدنيا �أو معنويا �شديدا �أو معاناة
�شديدة ل�شخ�ص �أو �أكرث.
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� - 2أن يكون ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص ممن ت�شملهم
باحلماية اتفاقية �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي.
� - 4أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة �( )2( 8أ) ‘ :-3’2جرمية احلرب املتمثلة يف �إجراء التجارب البيولوجية

الأركان
� - 1أن يخ�ضع مرتكب اجلرمية �شخ�صا واحدا �أو �أكرث لتجربة
بيولوجية معينة.
� - 2أن ت�شكل التجربة خطرا ج�سيما على ال�صحة �أو ال�سالمة البدنية
�أو العقلية لذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص.
� - 3أن يكون الق�صد من التجربة غري عالجي وغري مربر بدوافع
طبية ومل ي�ضطلع بها مل�صلحة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص.
� - 4أن يكون ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص ممن ت�شملهم
باحلماية اتفاقية �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي.
� - 6أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
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� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة

8

(�( )2أ) ‘ :’3جرمية احلرب املتمثلة يف الت�سبب عمدا يف

املعاناة ال�شديدة

الأركان
� - 1أن يت�سبب مرتكب اجلرمية يف �أمل بدين �أو معنوي �شديد �أو
معاناة �شديدة �أو �أ�رضار بليغة بج�سد �أو ب�صحة �شخ�ص واحد �أو �أكرث.
� - 2أن يكون ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص ممن ت�شملهم
باحلماية اتفاقية �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي.
� - 4أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة

8

(�( )2أ) ‘ :’4جرمية احلرب املتمثلة يف تدمري املمتلكات

واال�ستيالء عليها

الأركان
� - 1أن يدمر مرتكب اجلرمية ممتلكات مع ّ َينة �أو ي�ستويل عليها.
� - 2أال تكون هناك �رضورة ع�سكرية تربر التدمري �أو اال�ستيالء.
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� - 3أن يكون التدمري �أو اال�ستيالء وا�سع النطاق وتع�سفيا.
� - 4أن تكون هذه املمتلكات م�شمولة باحلماية مبوجب اتفاقية �أو
�أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي.
� - 6أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة �( )2( 8أ)‘ :’5جرمية احلرب املتمثلة يف الإرغام على اخلدمة يف �صفوف
قوات معادية

الأركان
� - 1أن يرغم مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث ،بفعل �أو تهديد ،على
اال�شرتاك يف عمليات ع�سكرية �ضد بلد �أو قوات ذلك ال�شخ�ص� ،أو على
اخلدمة ،ب�شكل �آخر ،يف �صفوف القوات امل�سلحة لقوة معادية.
� - 2أن يكون ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص ممن ت�شملهم
باحلماية اتفاقية �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي.
� - 4أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
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� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة

8

(�( )2أ) ‘ :’6جــرمية احلــرب املتمــثلة يف احلــرمان مــن

املحاكمة العادلة

الأركان
� - 1أن يحرم مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث من احل�صول على
حماكمة عادلة ونظامية باحلرمان من ال�ضمانات الق�ضائية على النحو
املحدد خا�صة يف اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام .1949
� - 2أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص ممن ت�شملهم باحلماية
اتفاقية �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي.
� - 4أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة

8

(�( )2أ)‘ :-1’7جرمية احلرب املتمثلة يف الإبعاد �أو النقل

غري امل�شروع

الأركان
� - 1أن يقوم مرتكب اجلرمية ب�إبعاد �أو نقل �شخ�ص �أو �أكرث اىل دولة
�أخرى �أو مكان �آخر.
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� - 2أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص ممن ت�شملهم
باحلماية اتفاقية �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة �( )2( 8أ) ‘ :-2’7جرمية احلرب املتمثلة يف احلب�س غري امل�شروع

الأركان
� - 1أن يحتجز مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث يف موقع معني �أو
يوا�صل احتجازهم.
� – 2أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص ممن ت�شملهم
باحلماية اتفاقية �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة �( )2( 8أ) ‘ :’8جرمية احلرب املتمثلة يف �أخذ الرهائن

الأركان
� - 1أن يعتقل مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث� ،أو يحتجزهم �أو
ي�أخذهم رهائن ب�أي طريقة �أخرى.
� - 2أن يهدد مرتكب اجلرمية بقتل �أو �إ�صابة �أو موا�صلة احتجاز
هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
� - 3أن ينوي مرتكب اجلرمية �إجبار دولة� ،أو منظمة دولية� ،أو
�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري� ،أو جمموعة �أ�شخا�ص ،على القيام ب�أي فعل
�أو االمتناع عن �أي فعل ك�رشط �رصيح �أو �ضمني ل�سالمة هذا ال�شخ�ص
�أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو الإفراج عنه �أو عنهم.
� - 4أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص ممن ت�شملهم
باحلماية اتفاقية �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8ب) و املادة ( )2( 8ب) ‘ :’1جرمية احلرب املتمثلة يف الهجوم
على املدنيني

الأركان
� - 1أن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.
� - 2أن يكون هدف الهجوم �سكانا مدنيني ب�صفتهم هذه �أو �أفرادا
مدنيني ال ي�شاركون مبا�رشة يف الأعمال احلربية.
� - 3أن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم ال�سكان املدنيني
ب�صفتهم هذه �أو �أفرادا مدنيني ال ي�شاركون مبا�رشة يف الأعمال
احلربية.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة

8

(( )2ب) ‘ :’2جـــرمية احلــرب املتمــثلة يف الهــجوم على

الأعــيان املدنية

الأركان
� - 1أن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.
� - 2أن يكون هدف الهجوم �أعيانا مدنية� ،أي �أعيان ال ت�شكل �أهدافا
ع�سكرية.
� - 3أن يتعمد مرتكب اجلرمية ا�ستهدافهذه الأعيان املدنية
بالهجوم.
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� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة

8

(( )2ب) ‘ :’3جرمية احلرب املتمثلة يف الهجوم على موظفني

م�ستخدمني �أو �أعيان م�ستخدمة يف مهمة من مهام امل�ساعدة الإن�سانية �أو
حفظ ال�سالم

الأركان
� - 1أن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.
� - 2أن يكون هدف الهجوم موظفني م�ستخدمني �أو من�ش�آت �أو مواد
�أو وحدات �أو مركبات م�ستخدمة يف مهمة من مهام امل�ساعدة الإن�سانية
�أو حفظ ال�سالم عمال مبيثاق الأمم املتحدة.
� - 3أن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل ه�ؤالء املوظفني �أو املن�ش�آت �أو
املواد �أو الوحدات �أو املركبات امل�ستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم.
� - 4أن يكون ه�ؤالء املوظفون �أو املن�ش�آت �أو املواد �أو الوحدات �أو
املركبات ممن حتق لهم احلماية التي توفر للمدنيني �أو للمواقع املدنية
مبوجب قواعد القانون الدويل املنطبقة على النزاع امل�سلح.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
تلك احلماية.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
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� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’4جرمية احلرب املتمثلة يف تكبيد اخل�سائر العر�ضية يف
الأرواح والإ�صابات و�إحلاق الأ�ضرار ب�صورة مفرطة

الأركان
� - 1أن ي�شن مرتكب اجلرمية هجوما.
� - 2أن يكون الهجوم من �ش�أنه �أن ي�سفر عن خ�سائر عر�ضية يف
الأرواح �أو عن �إ�صابات بني املدنيني �أو عن �إحلاق �أ�رضار ب�أعيان مدنية
�أو عن �إحلاق �رضر وا�سع النطاق وطويل الأجل و�شديد بالبيئة الطبيعية
يكون �إفراطه وا�ضح بالقيا�س �إىل جممل امليزة الع�سكرية املتوقعة
امللمو�سة املبا�رشة.36
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم ب�أن الهجوم من �ش�أنه �أن
ي�سفر عن خ�سائر عر�ضية يف الأرواح �أو عن �إ�صابات بني املدنيني �أو عن
�إحلاق �أ�رضار ب�أعيان مدنية �أو عن �إحلاق �رضر وا�سع النطاق وطويل
الأجل و�شديد بالبيئة الطبيعية يكون �إفراطه وا�ضحا بالقيا�س �إىل جممل
امليزة الع�سكرية املتوقعة امللمو�سة املبا�رشة.37
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.

املحكمة اجلنائية الدولية
(وثائق �أ�سا�سية)

315

املادة ( )2( 8ب) ‘ :’5جرمية احلرب املتمثلة يف الهجوم على �أماكن عزالء38

الأركان
� - 1أن يهاجم مرتكب اجلرمية واحدة �أو �أكرث من املدن �أو القرى �أو
امل�ساكن �أو املباين.
� - 2أن تكون تلك املدن �أو القرى �أو امل�ساكن �أو املباين مفتوحة
لالحتالل بدون مقاومة.
� - 3أال ت�شكل تلك املدن �أو القرى �أو امل�ساكن �أو املباين �أهدافا
ع�سكرية.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو يكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’6جرمية احلرب املتمثلة يف قتل �أو �إ�صابة �شخ�ص عاجز
عن القتال

الأركان
� - 1أن يقتل مرتكب اجلرمية �أو ي�صيب �شخ�صا �أو �أكرث.
� - 2أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف حالة عجز
عن القتال.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
و�ضع ال�شخ�ص العاجز عن القتال.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو يكون
مقرتنا به.
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� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة

8

(( )2ب) ‘ :1 -’7جرمية احلرب املتمثلة يف �إ�ساءة ا�ستعمال

عَ َلم الهدنة

الأركان
� - 1أن ي�ستعمل مرتكب اجلرمية َع َلم الهدنة.
� - 2أن ي�ستعمل مرتكب اجلرمية َع َلم الهدنة للتظاهر بنية التفاو�ض
يف حني �أن هذه النية مل تكن متوفرة لدى مرتكب اجلرمية.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم �أو يفرت�ض �أن يكون على
علم بالطبيعة املحظورة لهذا اال�ستعمال.39
� - 4أن ي�سفر ال�سلوك عن وفاة �أو �إ�صابة بدنية بالغة.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم ب�أن القيام بذلك قد ي�سفر
عن وفاة �أو �إ�صابة بدنية بالغة.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو يكون
مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8ب) ‘ : 2 - ’7جرمية احلرب املتمثلة يف �إ�ساءة ا�ستعمال عَ َلم
الطرف املعادي �أو �شارته �أو زيه الع�سكري

الأركان
� - 1أن ي�ستعمل مرتكب اجلرمية علم الطرف املعادي �أو �شارته �أو
زيه الع�سكري.
� - 2أن يكون اال�ستعمال الذي قام به مرتكب اجلرمية حمظورا
مبوجب القانون الدويل للنزاع امل�سلح �أثناء القيام بالهجوم.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم �أو يفرت�ض �أن يكون على
علم بالطبيعة املحظورة لذلك اال�ستعمال.40
� - 4أن ي�سفر ال�سلوك عن موت �أو �إ�صابة بدنية بالغة.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم ب�أن ال�سلوك قد ي�سفر عن
وفاة �أو �إ�صابة بدنية بالغة.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو يكون
مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :3 - ’7جرمية احلرب املتمثلة يف �إ�ساءة ا�ستعمال علم الأمم
املتحدة �أو �شاراتها �أو زيها الع�سكري

الأركان
� - 1أن ي�ستعمل مرتكب اجلرمية علم الأمم املتحدة �أو �شاراتها �أو
زيها الع�سكري.
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� - 2أن يكون ا�ستعمال مرتكب اجلرمية لذلك حمظورا مبوجب
القانون الدويل للنزاع امل�سلح.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالطبيعة املحظورة لذلك
اال�ستعمال.41
� - 4أن ي�سفر ال�سلوك عن موت �أو �إ�صابة بدنية بالغة.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم ب�أن ال�سلوك قد ي�سفر عن
وفاة �أو �إ�صابة بدنية بالغة.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ويكون مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :4 – ’7جرمية احلرب املتمثلة يف �إ�ساءة ا�ستعمال ال�شعارات
املميزة املبينة يف اتفاقيات جنيف

الأركان
� - 1أن ي�ستعمل مرتكب اجلرمية الإ�شارات املميزة التفاقيات جنيف.
� - 2أن يتم هذا اال�ستعمال لأغرا�ض قتال
مبقت�ضى القانون الدويل للنزاع امل�سلح.

42

بطريقة حمظورة

� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالطبيعة املحظورة لهذا
اال�ستعمال �أو يفرت�ض �أن يكون على علم بها.43
� - 4أن ي�سفر ال�سلوك عن موت �أو �إ�صابة بدنية بالغة.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم ب�أن ال�سلوك قد ي�سفر عن
وفاة �أو �إ�صابة بدنية بالغة.
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� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’8قيام دولة االحتالل ،على نحو مبا�رش �أو غري
مبا�رش بنقل بع�ض من �سكانها املدنيني �إىل الأر�ض التي حتتلها� ،أو
�إبعاد �أو نقل كل �سكان الأر�ض املحتلة �أو بع�ضهم داخل هذه الأر�ض
�أو خارجها
الأركان
� - 1أن يقوم مرتكب اجلرمية:
(�أ) على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،بن 44بع�ض من �سكانه �إىل
الأر�ض التي يحتلها؛ �أو
(ب) ب�إبعاد �أو نقل كل �سكان الأر�ض املحتلة �أو بع�ضهم داخل هذه
الأر�ض �أو خارجها.
� - 2أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون مقرتنا به.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة

8

�أعيان حممية

(( )2ب) ‘ :’9جرمية احلرب املتمثلة يف الهجوم على

45

الأركان
� - 1أن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.
� - 2أن يكون هدف الهجوم واحدا �أو �أكرث من املباين املخ�ص�صة
للأغرا�ض الدينية �أو التعليمية �أو الفنية �أو العلمية �أو اخلريية� ،أو الآثار
التاريخية� ،أو امل�ست�شفيات �أو الأماكن التي يجمع بها املر�ضى واجلرحى،
والتي ال ت�شكل �أهدافا ع�سكرية.
� - 3أن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم هذا املبنى �أو
املباين املخ�ص�صة للأغرا�ض الدينية �أو التعليمية �أو الفنية �أو العلمية �أو
اخلريية� ،أو الآثار التاريخية� ،أو امل�ست�شفيات �أو الأماكن التي يجمع بها
املر�ضى واجلرحى ،والتي ال ت�شكل �أهدافا ع�سكرية.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الفعلية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :1 – ’10جرمية احلرب املتمثلة يف الت�شويه البدين

الأركان
� - 1أن يع ِّر�ض مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث للت�شويه البدين،
خا�صة ب�إحداث عاهة م�ستدمية لهذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص� ،أو ب�إحداث
عجز دائم �أو برت يف ع�ضو من �أع�ضائهم �أو طرف من �أطرافهم.
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� - 2أن يت�سبب ال�سلوك يف موت هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �أو
تعري�ض �صحتهم اجل�سدية �أو العقلية خلطر �شديد.
� - 3أال يكون ذلك ال�سلوك مربرا بعالج ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص طبيا �أو عالج �أ�سنانهم �أو عالجهم يف امل�ست�شفى ومل ينفذ
مل�صلحة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص .46
4

معاد.

� -أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص خا�ضعني ل�سلطة طرف

� - 5أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 6أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :-2’10جرمية احلرب املتمثلة يف �إجراء التجارب الطبية
�أو العلمية

الأركان
� - 1أن يخ�ضع مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث من �شخ�ص لتجربة
طبية �أو علمية.
� - 2أن تت�سبب التجربة يف وفاة هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص،
�أو تعري�ض �صحتهم البدنية �أو العقلية �أو �سالمتهم خلطر �شديد.
� - 3أال يكون ذلك ال�سلوك مربرا بعالج ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص طبيا �أو عالج �أ�سنانهم �أو عالجهم يف امل�ست�شفى ومل ينفذ
مل�صلحة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص.
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� - 4أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص خا�ضعني ل�سلطة
طرف خ�صم.
� - 5أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ،ويكون
مقرتنا به.
� - 6أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’11جرمية احلرب املتمثلة يف القتل �أو الإ�صابة غدرا

الأركان
� - 1أن يحمل مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث من �شخ�ص على الثقة
�أو االعتقاد ب�أن من حقهم احلماية� ،أو من واجبهم منح احلماية ،مبوجب
قواعد القانون الدويل املنطبقة يف النزاع امل�سلح.
� - 2أن ينوي مرتكب اجلرمية خيانة تلك الثقة �أو ذلك االعتقاد.
� - 3أن يقتل مرتكب اجلرمية �أو ي�صيب ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص.
� - 4أن ي�ستغل مرتكب اجلرمية تلك الثقة �أو ذلك االعتقاد يف قتل
�أو �إ�صابة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص.
� - 5أن يكون ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص ممن ينتمون �إىل
طرف خ�صم.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ،ويكون
مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8ب) ‘ :’12جرمية احلرب املتمثلة يف �إ�سقاط الأمان عن اجلميع

الأركان
1

احلياة.

� -أن يعلن مرتكب اجلرمية �أو ي�أمر ب�أنه لن يبقى �أحد على قيد

� - 2أن ي�صدر هذا الإعالن �أو الأمر بغية تهديد عدو �أو القيام
ب�أعمال قتال على �أ�سا�س �أنه لن يبقى �أحد على قيد احلياة.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية يف موقع قيادة �أو حتكم فعلي يف
القوات التابعة له والتي وجه �إليها الإعالن �أو الأمر.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’13جرمية احلرب املتمثلة يف تدمري ممتلكات العدو �أو
اال�ستيالء عليها

الأركان
� - 1أن يدمر مرتكب اجلرمية ممتلكات معينة �أو ي�ستويل عليها.
� - 2أن تكون هذه املمتلكات مملوكة لطرف معاد.
� - 3أن تكون هذه املمتلكات م�شمولة باحلماية من التدمري �أو
اال�ستيالء عليها مبوجب القانون الدويل للنزاع امل�سلح.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
�صفة املمتلكات.
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� - 5أال تكون هناك �رضورة ع�سكرية تربر تدمري املمتلكات �أو
اال�ستيالء عليها.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’14جرمية احلرب املتمثلة يف حرمان رعايا الطرف
املعادي من احلقوق �أو الدعاوى

الأركان
� - 1أن يت�سبب مرتكب اجلرمية يف �إلغاء �أو تعليق �أو �إنهاء مقبولية
حقوق �أو دعاوى معينة �أمام حمكمة من املحاكم.
� - 2أن يكون �إلغاء �أو تعليق �أو �إنهاء املقبولية موجها �ضد رعايا
طرف معاد.
� - 3أن ينوي مرتكب اجلرمية توجيه �إلغاء �أو تعليق �أو �إنهاء املقبولية
�ضد رعايا طرف معاد.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8ب) ‘ :’15جرمية احلرب املتمثلة يف الإجبار على اال�شرتاك يف
عمليات حربية

الأركان
� - 1أن يقوم مرتكب اجلرمية عن طريق الفعل �أو التهديد ،ب�إكراه
�شخ�ص �أو �أكرث من �شخ�ص على اال�شرتاك يف عمليات حربية �ضد بلد
ذلك ال�شخ�ص �أو �ضد قواته.
2

معاد.

� -أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص من رعايا طرف

� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’16جرمية احلرب املتمثلة يف النهب

الأركان
� - 1أن يقوم مرتكب اجلرمية باال�ستيالء على ممتلكات معينة.
� - 2أن يتعمد مرتكب اجلرمية حرمان املالك من هذه املمتلكات
واال�ستيالء عليها لال�ستعمال اخلا�ص �أو ال�شخ�صي.47
� - 3أن يكون اال�ستيالء بدون موافقة املالك.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8ب) ‘ :’17جرمية احلرب املتمثلة يف ا�ستخدام ال�سموم �أو
الأ�سلحة امل�سممة

الأركان
� - 1أن ي�ستخدم مرتكب اجلرمية مادة �أو ي�ستخدم �سالحا ي�ؤدي
ا�ستخدامه �إىل نفث هذه املادة.
� - 2أن تكون املادة من النوع الذي ي�سبب املوت �أو يلحق �رضرا
ج�سيما بال�صحة يف الأحوال العادية من جراء خ�صائ�صها امل�سممة.
� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’18جرمية احلرب املتمثلة يف ا�ستخدام الغازات �أو
ال�سوائل �أو املواد �أو الأجهزة املحظورة

الأركان
� - 1أن ي�ستخدم مرتكب اجلرمية غازا �أو مادة �أخرى مماثلة �أو جهازا
�آخر مماثال.
� - 2أن يكون الغاز �أو املادة �أو اجلهاز من النوع الذي ي�سبب املوت
�أو يلحق �رضرا ج�سيما بال�صحة يف الأحوال العادية ،من جراء خ�صائ�صه
اخلانقة �أو امل�سممة.48
� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8ب) ‘ :’19جرمية احلرب املتمثلة يف ا�ستخدام الر�صا�ص املحظور

الأركان
� - 1أن ي�ستخدم مرتكب اجلرمية ر�صا�صا معينا.
� - 2أن يكون الر�صا�ص من النوع الذي ينتهك ا�ستخدامه القانون
الدويل للمنازعات امل�سلحة لأنه يتمدد �أو يت�سطح ب�سهولة يف
اجل�سم الب�رشي.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم ب�أن طبيعة هذا الر�صا�ص
جتعل ا�ستخدامه ي�ضاعف الأمل �أو اجلرح الناجم عنه بدون جدوى.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’20جرمية احلرب املتمثلة يف ا�ستخدام �أ�سلحة �أو قذائف
�أو مواد �أو �أ�ساليب حربية مدرجة يف مرفق النظام الأ�سا�سي

الأركان
[ينبغي �صياغة الأركان بعد �إدراج الأ�سلحة �أو القذائف �أو املواد �أو
الأ�ساليب احلربية يف مرفق للنظام الأ�سا�سي].
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’21جرمية احلرب املتمثلة يف االعتداء على الكرامة
ال�شخ�صية

الأركان
� - 1أن يعامل مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث من �شخ�ص
معاملة مهينة� ،أو يحط من كرامتهم� ،أو يعتدي على كرامتهم ب�أي
�صورة �أخرى.49
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� - 2أن ت�صل حدة املعاملة املهينة �أو احلط من الكرامة �أو غري ذلك
من االعتداءات �إىل احلد الذي تعترب معه عموما من قبيل االعتداء على
الكرامة ال�شخ�صية.
� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :1 – ’22جرمية احلرب املتمثلة يف االغت�صاب

الأركان
� - 1أن يعتدي 50مرتكب اجلرمية على ج�سد �شخ�ص ب�أن ي�أتي
�سلوكا ين�ش�أ عنه �إيالج ع�ضو جن�سي يف �أي جزء من ج�سد ال�ضحية �أو
ج�سد مرتكب اجلرمية �أو ين�ش�أ عنه �إيالج �أي ج�سم �أو �أي ع�ضو �آخر من
اجل�سد يف �رشج ال�ضحية �أو يف فتحة جهازها التنا�سلي مهما كان ذلك
الإيالج طفيفا.
� - 2أن يرتكب االعتداء با�ستعمال القوة �أو بالتهديد با�ستعمالها �أو
بالق�رس ،من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�ض ذلك ال�شخ�ص �أو الغري
للعنف �أو الإكراه �أو االحتجاز �أو اال�ضطهاد النف�سي �أو �إ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة� ،أو با�ستغالل بيئة ق�رسية� ،أو يرتكب االعتداء على �شخ�ص
يعجز عن التعبري عن حقيقة ر�ضاه .51
� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8ب) ‘ :2 – ’22جرمية احلرب املتمثلة يف اال�ستعباد اجلن�سي

52

الأركان
� - 1أن ميار�س مرتكب اجلرمية �إحدى �أو جميع ال�سلطات املت�صلة
باحلق يف ملكية �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ك�أن ي�شرتيهم �أو يبيعهم �أو
يعريهم �أو يقاي�ضهم �أو ك�أن يفر�ض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة
�سالبة للحرية.53
� - 2أن يدفع مرتكب اجلرمية ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص
�إىل ممار�سة فعل �أو �أكرث من الأفعال ذات الطابع اجلن�سي.
� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل ويكون مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :-3’22جرمية احلرب املتمثلة يف الإكراه على البغاء

الأركان
� - 1أن يدفع مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث �إىل ممار�سة فعل �أو
�أفعال ذات طابع جن�سي ،با�ستعمال القوة �أو بالتهديد با�ستعمالها �أو
بالق�رس ،من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�ض ذلك ال�شخ�ص �أو
�أولئك الأ�شخا�ص �أو الغري للعنف �أو الإكراه �أو االحتجاز �أو اال�ضطهاد
النف�سي �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة� ،أو با�ستغالل بيئة ق�رسية �أو عجز
ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص عن التعبري عن حقيقة ر�ضاهم.
� - 2أن يح�صل مرتكب اجلرمية �أو غريه �أو �أن يتوقع احل�صول على
�أموال �أو فوائد �أخرى لقاء تلك الأفعال ذي الطابع اجلن�سي �أو ل�سبب
مرتبط بها.
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� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :-4’22جرمية احلرب املتمثلة يف احلمل الق�سري

الأركان
� - 1أن يحب�س مرتكب اجلرمية امر�أة �أو �أكرث �أكرهت على احلمل
بنية الت�أثري يف التكوين العرقي لأي جمموعة من املجموعات ال�سكانية �أو
ارتكاب انتهاكات ج�سيمة �أخرى للقانون الدويل.
� - 2أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :-5’22جرمية احلرب املتمثلة يف التعقيم الق�سري

الأركان
� - 1أن يحرم مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث من القدرة البيولوجية
على الإجناب .54
� - 2أال يكون ذلك ال�سلوك مربرا طبيا �أو ميليه عالج يف �أحد
امل�ست�شفيات يتلقاه ال�شخ�ص املعني �أو الأ�شخا�ص املعنيون مبوافقة
حقيقية منهم.55
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� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :-6’22جرمية احلرب املتمثلة يف العنف اجلن�سي

الأركان
� - 1أن يقرتف مرتكب اجلرمية فعال ذا طابع جن�سي �ضد �شخ�ص �أو
�أكرث �أو �أن يدفع ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص �إىل ممار�سة فعل ذي
طابع جن�سي ، ،با�ستعمال القوة �أو بالتهديد با�ستعمالها �أو بالق�رس ،من
قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�ض ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص
�أو الغري للعنف �أو الإكراه �أو اعتقال �أو االحتجاز �أو اال�ضطهاد النف�سي
�أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة� ،أو با�ستغالل بيئة ق�رسية �أو عجز ال�شخ�ص �أو
الأ�شخا�ص عن التعبري عن حقيقة ر�ضاهم.
� - 2أن يكون ذلك ال�سلوك على درجة من اخلطورة مماثلة خلطورة
االنتهاكات اجل�سيمة التفاقيات جنيف.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
خطورة ذلك ال�سلوك.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8ب) ‘ :’23جرمية احلرب املتمثلة يف ا�ستخدام الأ�شخا�ص
املحميني كدروع

الأركان
� - 1أن ينقل مرتكب اجلرمية �أو ي�ستغل موقعا واحدا �أو �أكرث من
مواقع املدنيني �أو غريهم من الأ�شخا�ص املحميني مبوجب القانون الدويل
املتعلق بالنزاعات امل�سلحة.
� - 2أن ينوي مرتكب اجلرمية بهذا ال�سلوك وقاية هدف ع�سكري من
الهجوم �أو حماية عمليات ع�سكرية �أو ت�سهيلها �أو �إعاقتها.
� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’24جرمية احلرب املتمثلة يف الهجوم على �أعيان �أو
�أ�شخا�ص ي�ستخدمون ال�شعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات جنيف

الأركان
� - 1أن يهاجم مرتكب اجلرمية واحدا �أو �أكرث من الأ�شخا�ص �أو
املباين �أو الوحدات الطبية �أو و�سائل النقل �أو �أعيانا �أخرى ت�ستعمل،
مبوجب القانون الدويل� ،شعارا متميزا �أو و�سيلة تعريف �أخرى ت�شري �إىل
حماية توفرها اتفاقيات جنيف.
� - 2أن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم ه�ؤالء املوظفني
�أو املباين �أو الوحدات �أو و�سائل النقل �أو الأعيان التي ت�ستعمل و�سائل
التعريف هذه.
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� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’25جرمية احلرب املتمثلة يف التجويع ك�أ�سلوب من �أ�ساليب
احلرب

الأركان
� - 1أن يحرم مرتكب اجلرمية املدنيني من مواد ال غنى عنها لبقائهم
على قيد احلياة.
� - 2أن يتعمد مرتكب اجلرمية جتويع املدنيني ك�أ�سلوب من �أ�ساليب
احلرب.
� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ب) ‘ :’26جرمية احلرب املتمثلة يف ا�ستخدام الأطفال �أو
جتنيدهم �أو �ضمهم �إىل القوات امل�سلحة

الأركان
� - 1أن يجند مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث يف القوات امل�سلحة
الوطنية �أو ي�ضمهم �إليها �أو ي�ستخدم �شخ�صا �أو �أكرث للم�شاركة ب�صورة
فعلية يف الأعمال احلربية.
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2

ع�رشة.

� -أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص دون �سن اخلام�سة

� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم� ،أو يفرت�ض �أن يكون
على علم ،ب�أن هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص دون �سن اخلام�سة
ع�رشة.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ج) و املادة ( )2( 8ج) ‘ :-1’1جرمية احلرب املتمثلة يف القتل
العمد

الأركان
� - 1أن يقتل مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث.
� - 2أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �إما عاجزين عن القتال� ،أو
مدنيني� ،أو م�سعفني �أو رجال دين 56ممن مل ي�شاركوا فعال يف القتال.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف التي تثبت هذه
ال�صفة .
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8ج) ‘ :-2’1جرمية احلرب املتمثلة يف الت�شويه البدين

الأركان
� - 1أن ُيعر�ض مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث للت�شويه البدين ،وال
�سيما ب�إحداث عاهة م�ستدمية بهذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �أو ب�إحداث
عجز دائم �أو برت ع�ضو من �أع�ضائهم �أو طرف من �أطرافهم.
� - 2أال يكون ذلك ال�سلوك مربرا بعالج ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص طبيا �أو عالج �أ�سنانهم �أو عالجهم يف امل�ست�شفى ومل ينفذ
مل�صلحة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص.
� - 3أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �إما عاجزين عن القتال� ،أو
مدنيني �أو م�سعفني �أو رجال دين ممن مل ي�شاركوا فعال يف القتال.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه ال�صفة.
� - 5أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 6أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ج) ‘ :-3’1جرمية احلرب املتمثلة يف املعاملة القا�سية

الأركان
� - 1أن ينزل مرتكب اجلرمية �أملا �أو معاناة بدنية �أو نف�سية �شديدتني
ب�شخ�ص واحد �أو �أكرث.
� - 2أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �إما عاجزين عن القتال� ،أو
مدنيني� ،أو م�سعفني �أو رجال دين ممن مل ي�شاركوا فعال يف القتال.
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� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه ال�صفة .
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويرتبط به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ج) ‘ :-4’1جرمية احلرب املتمثلة يف التعذيب

الأركان
� - 1أن ينزل مرتكب اجلرمية �أملا �أو معاناة بدنية �أو نف�سية �شديدتني
ب�شخ�ص واحد �أو �أكرث.
� - 2أن ينزل مرتكب اجلرمية الأمل �أو املعاناة بق�صد احل�صول على
معلومات �أو انتزاع اعرتاف� ،أو بفر�ض عقوبة �أو التخويف �أو الإكراه� ،أو
لأي �سبب يقوم على التمييز من �أي نوع.
� - 3أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �إما عاجزين عن القتال� ،أو
مدنيني� ،أو م�سعفني �أو رجال دين ممن مل ي�شاركوا فعال يف القتال.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه ال�صفة.
� - 5أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 6أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8ج) ‘ :’2جرمية احلرب املتمثلة يف االعتداء على الكرامة
ال�شخ�صية

الأركان
� - 1أن يقوم مرتكب اجلرمية ب�إذالل �شخ�ص �أو �أكرث �أو احلط من
قدره �أو انتهاك كرامته.57
� - 2أن تبلغ �شدة الإذالل واحلط من القدر �أو غريهما من االنتهاكات
حدا ي�سلم اجلميع ب�أنها متثل اعتداء على الكرامة ال�شخ�صية.
� - 3أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �إما عاجزين عن القتال �أو
مدنيني� ،أو م�سعفني �أو رجال دين ممن مل ي�شاركوا فعال يف القتال.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه ال�صفة.
� - 5أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
�أو يكون مقرتنا به.
� - 6أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ج) ‘ :’3جرمية احلرب املتمثلة يف �أخذ الرهائن

الأركان
� - 1أن يقب�ض مرتكب اجلرمية على �شخ�ص �أو �أكرث �أو يحتجزه �أو
ي�أخذه رهينة.
� - 2أن يهدد مرتكب اجلرمية بقتل �شخ�ص �أو �أكرث �أو �إيذائه �أو
ي�ستمر يف احتجازه.
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� - 3أن ينوي مرتكب اجلرمية �إكراه �إحدى الدول �أو �إحدى املنظمات
الدولية �أو �شخ�صية طبيعية �أو اعتبارية �أو جماعة من الأ�شخا�ص على
القيام بعمل �أو االمتناع عن القيام بعمل ك�رشط �رصيح �أو �ضمني
ل�سالمة هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �أو للإفراج عنه �أو عنهم.
� - 4أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �إما عاجزين عن القتال �أو
مدنيني� ،أو م�سعفني �أو رجال دين ممن مل ي�شاركوا فعال يف القتال.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه ال�صفة.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
�أو يكون مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8ج) ‘ :’4جرمية احلرب املتمثلة يف �إ�صدار حكم �أو تنفيذ حكم
الإعدام بدون �ضمانات �إجرائية

الأركان
� - 1أن ي�صدر مرتكب اجلرمية حكما على �شخ�ص �أو �أكرث �أو ينفذ
فيهم �أحكاما بالإعدام.58
� - 2أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �إما عاجزين عن القتال �أو
مدنيني� ،أو م�سعفني �أو رجال دين ممن مل ي�شاركوا فعال يف القتال.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه ال�صفة.
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� - 4أال يكون ثمة حكم �سابق �صادر عن حمكمة� ،أو تكون املحكمة
التي �أ�صدرت احلكم مل ت�شكل “ب�صفة قانونية”� ،أي �أنها مل توفر �ضمانتي
اال�ستقالل والنزاهة الأ�سا�سيتني �أو �أن املحكمة التي �أ�صدرت احلكم
مل توفر ال�ضمانات الق�ضائية الأخرى امل�سلم عموما ب�أنه ال غنى عنها
مبوجب القانون الدويل.59
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بعدم وجود حكم �سابق �أو
بعدم توفر ال�ضمانات ذات ال�صلة وب�رضورة هذه ال�ضمانات �أو كونها ال
غنى عنها للمحاكمة العادلة.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
�أو يكون مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) و املادة ( )2( 8هـ) ‘ :’1جرمية احلرب املتمثلة يف الهجوم
على املدنيني

الأركان
� - 1أن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.
� - 2أن يكون هدف الهجوم �سكانا مدنيني ب�صفتهم هذه �أو �أفرادا
مدنيني ال ي�شاركون مبا�رشة يف الأعمال احلربية.
� - 3أن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم ال�سكان املدنيني
ب�صفتهم هذه �أو �أفرادا مدنيني ال ي�شاركون مبا�رشة يف الأعمال
احلربية.
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� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
�أو يكون مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) ‘ :’2جرمية احلرب املتمثلة يف الهجوم على �أعيان ت�ستعمل
�أو �أ�شخا�ص ي�ستعملون ال�شعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات جنيف

الأركان
� - 1أن يهاجم مرتكب اجلرمية واحدا �أو �أكرث من الأ�شخا�ص �أو
املباين �أو الوحدات الطبية �أو و�سائل النقل �أو �أعيان �أخرى ت�ستعمل،
مبوجب القانون الدويل� ،شعارا مميزا �أو و�سيلة تعريف �أخرى ت�شري �إىل
حماية توفرها اتفاقيات جنيف.
� - 2أن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم ه�ؤالء املوظفني
�أو املباين �أو الوحدات �أو و�سائل النقل �أو الأعيان التي ت�ستعمل و�سائل
التعريف هذه.
� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
�أو يكون مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة

8

(( )2هـ) ‘ :’3جرمية احلرب املتمثلة يف الهجوم على موظفني

م�ستخدمني �أو �أعيان م�ستخدمة يف مهمة من مهام امل�ساعدة الإن�سانية �أو حفظ
ال�سالم

الأركان
� - 1أن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.
� - 2أن ت�ستهدف الهجمات موظفني م�ستخدمني �أو مبان �أو من�ش�آت
�أو مواد �أو مركبات م�ستخدمة يف تقدمي امل�ساعدة الإن�سانية �أو حفظ
ال�سالم ،وفقا مليثاق الأمم املتحدة.
� - 3أن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل ه�ؤالء املوظفني �أو املباين �أو
الوحدات �أو و�سائل النقل �أو املركبات امل�ستعملة هدفا لهذا الهجوم.
� - 4أن يكون ه�ؤالء املوظفني �أو املباين �أو املواد �أو الوحدات �أو
املركبات ممن حتق لهم احلماية التي توفر للمدنيني �أو الأعيان املدنية
مبوجب القانون الدويل ال�ساري على النزاعات امل�سلحة.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
تلك احلماية.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
�أو يكون مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة

8

(( )2هـ) ‘ :’4جرمية احلرب املتمثلة يف الهجوم على الأعيان

60

املحمية

الأركان
� - 1أن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.
� - 2أن ي�ستهدف الهجوم مبنى �أو �أكرث من املباين املخ�ص�صة للأغرا�ض
الدينية �أو التعليمية �أو الفنية �أو العلمية �أو اخلريية� ،أو الآثار التاريخية
�أو امل�ست�شفيات �أو �أماكن جتمع املر�ضى واجلرحى ،التي ال ت�شكل �أهدافا
ع�سكرية.
� - 3أن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم هذا املبنى �أو
املباين املخ�ص�صة للأغرا�ض الدينية �أو التعليمية �أو الفنية �أو العلمية
�أو اخلريية� ،أو الآثار التاريخية �أو امل�ست�شفيات �أو �أماكن جتمع املر�ضى
واجلرحى التي ال ت�شكل �أهدافا ع�سكرية.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) ‘ :’5جرمية احلرب املتمثلة يف النهب

الأركان
� - 1أن يقوم مرتكب اجلرمية باال�ستيالء على ممتلكات معينة.
� - 2أن يتعمد مرتكب اجلرمية حرمان املالك من هذه املمتلكات
واال�ستيالء عليها لال�ستعمال اخلا�ص �أو ال�شخ�صي.61
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� - 3أن يكون اال�ستيالء بدون موافقة املالك.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) ‘ :1 - ’6جرمية احلرب املتمثلة يف االغت�صاب

الأركان
� - 1أن يعتدي مرتكب اجلرمية 62على ج�سد �شخ�ص ب�أن ي�أتي
�سلوكا ين�ش�أ عنه �إيالج ع�ضو جن�سي يف �أي جزء من ج�سد ال�ضحية �أو
ج�سد مرتكب اجلرمية �أو ين�ش�أ عنه �إيالج �أي ج�سم �أو �أي ع�ضو �آخر من
اجل�سد يف �رشج ال�ضحية �أو يف فتحة جهازها التنا�سلي مهما كان ذلك
الإيالج طفيفا.
� - 2أن يرتكب االعتداء با�ستعمال القوة �أو بالتهديد با�ستعمالها �أو
بالق�رس ،من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�ض ذلك ال�شخ�ص �أو الغري
للعنف �أو الإكراه �أو االحتجاز �أو اال�ضطهاد النف�سي �أو �إ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة� ،أو با�ستغالل بيئة ق�رسية� ،أو يرتكب االعتداء على �شخ�ص
يعجز عن التعبري عن حقيقة ر�ضاه .63
� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8هـ) ‘ :2–’6جرمية احلرب املتمثلة يف اال�ستعباد اجلن�سي

الأركان
� - 1أن ميار�س مرتكب اجلرمية �إحدى �أو جميع ال�سلطات املت�صلة
باحلق يف ملكية �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ك�أن ي�شرتيهم �أو يبيعهم �أو
يعريهم �أو يقاي�ضهم �أو ك�أن يفر�ض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة
�سالبة للحرية .65
� - 2أن يدفع مرتكب اجلرمية ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص
�إىل ممار�سة فعل �أو �أكرث من الأفعال ذات الطابع اجلن�سي.
� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) ‘ :3–’6جرمية احلرب املتمثلة يف الإكراه على البغاء

الأركان
� - 1أن يدفع مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث �إىل ممار�سة فعل �أو
�أفعال ذات طابع جن�سي ،با�ستعمال القوة �أو بالتهديد با�ستعمالها �أو
بالق�رس ،من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�ض ذلك ال�شخ�ص �أو
�أولئك الأ�شخا�ص �أو الغري للعنف �أو الإكراه �أو االحتجاز �أو اال�ضطهاد
النف�سي �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة� ،أو با�ستغالل بيئة ق�رسية �أو عجز
ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص عن التعبري عن حقيقة ر�ضاهم.
� - 2أن يح�صل مرتكب اجلرمية �أو غريه �أو �أن يتوقع احل�صول على
�أموال �أو فوائد �أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع اجلن�سي �أو ل�سبب
مرتبط بها.
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� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) ‘ :4–’6جرمية احلرب املتمثلة يف احلمل الق�سري

الأركان
� - 1أن يحب�س مرتكب اجلرمية امر�أة �أو �أكرث �أكرهت على احلمل
بنية الت�أثري يف التكوين العرقي لأي جمموعة من املجموعات ال�سكانية �أو
ارتكاب انتهاكات ج�سيمة �أخرى للقانون الدويل.
� - 2أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) ‘ :5–’6جرمية احلرب املتمثلة يف التعقيم الق�سري

الأركان
� - 1أن يحرم مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث من القدرة البيولوجية
على الإجناب.66
� - 2أال يكون ذلك ال�سلوك مربرا طبيا �أو ميليه عالج يف �أحد
امل�ست�شفيات يتلقاه ال�شخ�ص املعني �أو الأ�شخا�ص املعنيون مبوافقة
حقيقية منهم .67
� - 3أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
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� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) ‘ :6–’6جرمية احلرب املتمثلة يف العنف اجلن�سي

الأركان
� - 1أن يقرتف مرتكب اجلرمية فعال ذا طبيعة جن�سية �ضد �شخ�ص
�أو �أكرث �أو �أن ُيرغم ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص على ممار�سة فعل
ذي طبيعة جن�سية با�ستعمال القوة �أو بالتهديد با�ستعمالها �أو بالق�رس،
من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�ض ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص �أو الغري للعنف �أو الإكراه �أو االحتجاز �أو اال�ضطهاد النف�سي
�أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة� ،أو با�ستغالل بيئة ق�رسية �أو عجز ال�شخ�ص �أو
الأ�شخا�ص عن التعبري عن حقيقة ر�ضاهم.
� - 2أن يكون ال�سلوك خطريا بدرجة يعترب معها انتهاكا من
االنتهاكات اجل�سيمة للمادة  3امل�شرتكة من اتفاقيات جنيف.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
خطورة ذلك ال�سلوك.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8هـ) ‘ :’7جرمية احلرب املتمثلة يف ا�ستخدام الأطفال �أو
جتنيدهم �أو �ضمهم �إىل القوات امل�سلحة

الأركان
� - 1أن يجند مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث يف القوات امل�سلحة �أو
جمموعة م�سلحة �أو ي�ضمهم �إليها �أو ي�ستخدم �شخ�صا �أو �أكرث للم�شاركة
ب�صورة فعلية يف الأعمال احلربية .
� - 2أن يكون ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص دون �سن اخلام�سة
ع�رشة.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية على علم� ،أو يفرت�ض �أن يكون
على علم ،ب�أن ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص دون �سن اخلام�سة
ع�رشة.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل،
ويكون مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) ‘ :’8جرمية احلرب املتمثلة يف ت�شريد املدنيني

الأركان
� - 1أن ي�أمر مرتكب اجلرمية بت�رشيد ال�سكان املدنيني.
� - 2أال يكون لهذا الأمر ما يربره لتوفري الأمن للمدنيني املعنيني �أو
ل�رضورة ع�سكرية.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية قادرا على �إحداث هذا الت�رشيد من
خالل �إ�صدار هذا الأمر.
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� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) ‘ :’9جرمية احلرب املتمثلة يف القتل �أو الإ�صابة غدرا

الأركان
� - 1أن يحمل مرتكب اجلرمية خ�صما مقاتال من اخل�صوم املقاتلني
على الثقة �أو االعتقاد ب�أن من حقهم احلماية� ،أو من واجبهم منح
احلماية ،مبوجب قواعد القانون الدويل املنطبقة يف النزاع امل�سلح.
� - 2أن ينوي مرتكب اجلرمية خيانة تلك الثقة �أو ذلك االعتقاد.
� - 3أن يقتل مرتكب اجلرمية �أو ي�صيب ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص.
� - 4أن ي�ستغل مرتكب اجلرمية تلك الثقة �أو ذلك االعتقاد يف قتل
�أو �إ�صابة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص.
� - 5أن يكون ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص ممن ينتمون �إىل
طرف خ�صم.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8هـ) ‘ :’10جرمية احلرب املتمثلة يف �إ�سقاط الأمان عن اجلميع

الأركان
1

احلياة.

� -أن يعلن مرتكب اجلرمية �أو ي�أمر ب�أنه لن يبقى �أحد على قيد

� - 2أن ي�صدر هذا الإعالن �أو الأمر بغية تهديد عدو �أو القيام
ب�أعمال قتالية على �أ�سا�س �أنه لن يبقى �أحد على قيد احلياة.
� - 3أن يكون مرتكب اجلرمية يف موقع قيادة �أو حتكم فعلي يف
القوات التابعة له والتي وجه �إليها الإعالن �أو الأمر.
� - 4أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) ‘ :-1’11جرمية احلرب املتمثلة يف الت�شويه البدين

الأركان
� - 1أن ُيعر�ض مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث للت�شويه البدين ،وال
�سيما ب�إحداث عاهة م�ستدمية بهذا ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �أو ب�إحداث
عجز دائم �أو برت ع�ضو من �أع�ضائهم �أو طرف من �أطرافهم.
� - 2أن يت�سبب ال�سلوك يف وفاة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص
�أو تعري�ض �صحتهم البدنية �أو العقلية �أو �سالمتهم خلطر �شديد.
� - 3أال يكون ذلك ال�سلوك مربرا بعالج ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص طبيا �أو عالج �أ�سنانهم �أو عالجهم يف امل�ست�شفى ومل ينفذ
مل�صلحة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص .68
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� - 4أن يكون ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص خا�ضعني ل�سلطة
طرف �آخر يف النزاع.
� - 5أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 6أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
املادة ( )2( 8هـ) ‘ :-2’11جرمية احلرب املتمثلة يف �إجراء التجارب الطبية
�أو العلمية

الأركان
1

علمية.

� -أن يخ�ضع مرتكب اجلرمية �شخ�صا �أو �أكرث لتجربة طبية �أو

� - 2أن تت�سبب التجربة يف وفاة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص،
�أو تعري�ض �صحتهم البدنية �أو العقلية �أو �سالمتهم خلطر �شديد.
� - 3أال يكون ذلك ال�سلوك مربرا بعالج ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص طبيا �أو عالج �أ�سنانهم �أو عالجهم يف امل�ست�شفى ومل ينفذ
مل�صلحة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص.
� - 4أن يكون ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص خا�ضعني ل�سلطة
طرف �آخر يف النزاع.
� - 5أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 6أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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املادة ( )2( 8هـ) ‘ :’12جرمية احلرب املتمثلة يف تدمري ممتلكات العدو �أو
اال�ستيالء عليها

الأركان
� - 1أن يدمر مرتكب اجلرمية ممتلكات معينة �أو ي�ستويل عليها.
� - 2أن تكون تلك املمتلكات مملوكة لطرف خ�صم.
� - 3أن تكون تلك املمتلكات م�شمولة باحلماية من التدمري �أو
اال�ستيالء مبوجب القانون الدويل للنزاع امل�سلح.
� - 4أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
�صفة هذه املمتلكات.
� - 5أال تكون هناك �رضورة ع�سكرية تقت�ضي تدمري املمتلكات �أو
اال�ستيالء عليها.
� - 6أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل
ويكون مقرتنا به.
� - 7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
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* وثيقة الأمم املتحدة (.)ICC-ASP/1/3 SUPP
**مذكرة تف�سريية :يتبع هيكل �أركان جرائم الإبادة اجلماعية ،واجلرائم
املرتكبة �ضد الإن�سانية وجرائم احلرب الهيكل املقابل لأحكام املواد  6و 7و8
من نظام روما الأ�سا�سي .وت�شمل بع�ض الفقرات من تلك املواد من نظام روما
الأ�سا�سي جرائم متعددة .ويف هذه احلاالت ترد �أركان اجلرائم يف فقرات منف�صلة
تقابل كل جرمية من هذه اجلرائم لتي�سري حتديد �أركان كل جرمية.
 - 1لي�س يف هذه الفقرة ما مي�س االلتزام الواقع على املدعي العام مبوجب
الفقرة  1من املادة  54من النظام الأ�سا�سي.
 - 2م�صطلح “يقتل” ( )killedيرادف معنى عبارة “يت�سبب يف موت”
(.)caused death
 - 3قد يت�ضمن هذا ال�سلوك ،على �سبيل املثال ال احل�رص� ،أفعال التعذيب
�أو االغت�صاب �أو العنف اجلن�سي �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة.
 - 4م�صطلح “الأحوال املعي�شية” قد يت�ضمن ،على �سبيل املثال ال احل�رص،
تعمد احلرمان من املوارد التي ال غنى عنها للبقاء ،مثل الأغذية �أو اخلدمات
الطبية �أو الطرد املنهجي من املنازل.
 - 5م�صطلح “ق�رسا ” ال ي�شري على وجه احل�رص �إىل القوة املادية و�إمنا قد
ي�شمل التهديد با�ستخدامها �أو الق�رس النا�شئ مثال عن اخلوف من العنف والإكراه
واالحتجاز واال�ضطهاد النف�سي و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة �ضد ال�شخ�ص املعني
�أو الأ�شخا�ص �أو �أي �شخ�ص �آخر �أو ا�ستغالل بيئة ق�رسية.
 - 6ال�سيا�سة التي ت�ستهدف �سكانا مدنيني بالهجوم تنفذها دولة �أو منظمة.
وميكن تنفيذ هذه ال�سيا�سة يف ظروف ا�ستثنائية بتعمد عدم القيام بعمل يق�صد
منه عن وعي ت�شجيع القيام بهذا الهجوم� .إن وجود هذه ال�سيا�سة ال ميكن
ا�ستنتاجها فقط بغياب العمل احلكومي �أو التنظيمي.
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 - 7م�صطلح “يقتل” ( )killedيرادف معنى عبارة “يت�سبب يف موت”
( .)caused deathوتن�سحب هذه احلا�شية على كل الأركان التي ت�ستعمل هذين
املفهومني.
 - 8ميكن ارتكاب ال�سلوك بو�سائل خمتلفة للقتل� ،سواء ب�شكل مبا�رش �أو
غري مبا�رش.
 - 9ميكن �أن ي�شمل فر�ض هذه الأحوال احلرمان من امكانية احل�صول على
الأغذية والأدوية.
 - 10ي�شمل م�صطلح “جزءا من” الفعل الأول املتمثل يف القتل اجلماعي.
 - 11من املفهوم �أن هذا احلرمان من احلرية قد ي�شمل ،يف بع�ض احلاالت،
ال�سخرة �أو ا�ستعباد ال�شخ�ص بطرق �أخرى ،ح�سبما ن�ص عليه يف االتفاقية
التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والنظم واملمار�سات ال�شبيهة بالرق لعام
 .1956ومن املفهوم �أي�ضا �أن ال�سلوك الوارد و�صفه يف هذا الركن يت�ضمن االجتار
بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال.
 - 12م�صطلح “ق�رسا ” ال ي�شري على وجه احل�رص �إىل القوة املادية و�إمنا قد
ي�شمل التهديد با�ستخدامها �أو الق�رس النا�شئ مثال عن اخلوف من العنف والإكراه
واالحتجاز واال�ضطهاد النف�سي و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة �ضد ال�شخ�ص املعني
�أو الأ�شخا�ص �أو �أي �شخ�ص �آخر �أو ا�ستغالل بيئة ق�رسية.
 - 13ترادف عبارة “الرتحيل �أو النقل الق�رسي” (Deported or forcibly
 )transferredعبارة “التهجري الق�رسي” (.)forcibly displaced
 - 14من املفهوم �أنه ال يلزم �إثبات هدف حمدد لهذه اجلرمية.
 - 15يراد مبفهوم «االعتداء» �أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر
والأنثى معا.
 - 16من املفهوم �أن ال�شخ�ص قد ال يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن
ر�ضاه لإ�صابته بعجز طبيعي �أو حمدث �أو ب�سبب كرب ال�سن .وتنطبق هذه
احلا�شية �أي�ضا على الأركان املماثلة الواردة يف املادة ( )1( 7ز)  5، 3 -و .6
 - 17نظرا ملا تت�سم به هذه اجلرمية من طابع معقد ،فمن امل�سلم به �أن �أكرث
من �شخ�ص قد ي�شرتكون يف ارتكابها بق�صد جنائي م�شرتك.
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 - 18من املفهوم �أن هذا احلرمان من احلرية قد ي�شمل ،يف بع�ض احلاالت،
ال�سخرة �أو ا�ستعباد ال�شخ�ص بطرق �أخرى ،ح�سبما ن�ص عليه يف االتفاقية
التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والنظم واملمار�سات ال�شبيهة بالرق لعام
 .1956ومن املفهوم �أي�ضا �أن ال�سلوك الوارد و�صفه يف هذا الركن يت�ضمن االجتار
بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال.
 - 19لي�س املق�صود باحلرمان �أن ي�شمل تدابري حتديد الن�سل غري الدائمة
الأثر من الناحية العملية.
 - 20من املفهوم �أن املوافقة احلقيقية ال ت�شمل املوافقة التي يتم احل�صول
عليها باخلداع.
 - 21هذا ال�رشط ال مي�س بالفقرة  6من املقدمة العامة لأركان اجلرائم.
 - 22من املفهوم �أنه ال يلزم ركن معنوي �إ�ضايف يف هذا الركن بخالف ذلك
الركن املعنوي املالزم للركن .6
 - 23نظرا ملا تت�سم به هذه اجلرمية من طابع معقد ،فمن امل�سلم به �أن �أكرث
من �شخ�ص قد ي�شرتكون يف ارتكابها بق�صد جنائي م�شرتك.
 - 24ال تقع هذه اجلرمية �ضمن اخت�صا�ص املحكمة �إال �إذا حدث الهجوم
امل�شار �إليه يف الركنني  7و  8بعد بدء �رسيان النظام الأ�سا�سي.
 - 25ت�شمل كلمة (يحتجز) مرتكب اجلرمية الذي يبقي على احتجاز قائم.
 - 26من املفهوم �أن القب�ض واالحتجاز قد يكونا م�رشوعني يف ظروف
مع ّ َينة.

 - 27ال مي�س هذا العن�رص الذي �أدرج ب�سبب الطابع املعقد لهذه اجلرمية

حمتوى املقدمة العامة لأركان اجلرائم.
 - 28من املفهوم �أنه يف حالة مرتكب اجلرمية الذي يبقي على احتجاز
قائم يتم ا�ستيفاء هذا الركن �إذا كان مرتكب اجلرمية يعلم ب�صدور هذا
الرف�ض بالفعل.
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 - 29من املفهوم �أن الطابع ي�شري �إىل طبيعة وخطورة الفعل.
 - 30من املفهوم �أن الطابع ي�شري �إىل طبيعة وخطورة الفعل.
 - 31م�صطلح “يقتل” ( )killedيرادف معنى عبارة “يت�سبب يف موت”
( .)caused deathوتن�سحب هذه احلا�شية على كل الأركان التي ت�ستعمل هذين
املفهومني.
 - 32يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط بني املادتني  30و  .32وتنطبق هذه
احلا�شية �أي�ضا على الركن املماثل يف كل جرمية من�صو�ص عليها يف املادة )2( 8
(�أ)  ،وعلى هذا الركن يف اجلرائم الأخرى يف املادة  )2( 8املتعلق ب�إدراك الظروف
الواقعية التي تثبت الو�ضع املحمي للأ�شخا�ص �أو املمتلكات مبوجب القانون
الدويل ذي ال�صلة بالنزاع امل�سلح.
 - 33فيما يتعلق باجلن�سية ،من املفهوم �أنه يكفي �أن يعلم مرتكب اجلرمية
ب�أن ال�ضحية ينتمي �إىل طرف خ�صم يف النزاع .وت�رسي هذه احلا�شية �أي�ضا على
الركن املماثل يف كل جرمية من اجلرائم الواردة يف املادة �( )2( 8أ).
 - 34ي�شمل تعبري “نزاع م�سلح دويل” االحتالل الع�سكري .وتنطبق
هذه احلا�شية �أي�ضا على الركن املماثل يف كل جرمية من�صو�ص مبوجب ا
ملادة �( )2( 8أ).
 - 35مبا �أن الركن  3يقت�ضي �أن يكون جميع ال�ضحايا “�أ�شخا�صا م�شمولني
بحماية” واحدة �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعــام  ،1949فـــ�إن هـــــذه الأركــــان
ال تت�ضمن �شــــرط االحتجـــاز �أو ال�سيطرة الوارد يف �أركان املادة ( )1( 7هـ).
 - 36ت�شري عبارة “جممل امليزة الع�سكرية امللمو�سة املبا�رشة” �إىل امليزة
الع�سكرية التي يتوقعها مرتكب اجلرمية يف ذلك الوقت املعلوم .وقد تكون تلك
امليزة مرتبطة م�ؤقتا �أو جغرافيا بهدف الهجوم وقد ال تكون كذلك .وكون هذه
اجلرمية تقر �إمكانية الإ�صابة العر�ضية �أو ال�رضر التبعي ال يربر ب�أي حال من
الأحوال �أي انتهاك للقانون ال�ساري على النزاع امل�سلح .وال تتناول مربرات احلرب
�أو غريها من قواعد قانون م�سوغات احلرب .وتعك�س �رشط التنا�سب اجلوهري
يف حتديد �رشعية كل ن�شاط ع�سكري يتم يف �سياق نزاع م�سلح.
 - 37خالفا للقاعدة العامة املن�صو�ص عليها يف الفقرة  4من “املقدمة
العامة” ،ف�إن ركن العلم هذا يتطلب �أن يجري مرتكب اجلرمية حكما قيميا كما
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مو�ضح فيه ،و�أن تقدير هذا احلكم القيمي يجب �أن يكون مبنيا على املعلومات
املتاحة ملرتكب اجلرمية يف ذلك الوقت.
� - 38إن وجود �أ�شخا�ص حمميني مبوجب اتفاقيات جنيف لعام � 1949أو
قوات �رشطة ا�ستبقيت لغر�ض وحيد هو احلفاظ على القانون والنظام يف ذلك
املكان ال يجعل يف حد ذاته هذا املكان هدفا ع�سكريا.
 - 39يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط القائم بني املادتني  30و  .32وت�شري
عبارة “الطبيعة املحظورة” �إىل عن�رص عدم ال�رشعية.
 - 40يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط القائم بني املادتني  30و  .32وت�شري
عبارة “الطبيعة املحظورة” �إىل عن�رص عدم ال�رشعية.
 - 41يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط القائم بني املادتني  30و  .32فاملعيار
املن�صو�ص عليه يف عبارة “�أن يكون (…) على علم” والوارد فـــــــــي جرائم
�أخـــرى ن�صت عليها املادة ( )2( 8ب) ‘ ’7ال ي�رسي هنا نظرا للطابع املتغري
والتنظيمي لذلك احلظر.
 - 42يعني تعبري “�أغرا�ض قتالية” يف هذه الظروف �أغرا�ضا مت�صلة ب�صورة
مبا�رشة بالأعمال احلربية وال ي�شمل ذلك الأن�شطة الطبية �أو الدينية �أو الأن�شطة
املماثلة.
 - 43يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط القائم بني املادتني  30و  .32وت�شري
عبارة “الطبيعة املحظورة” �إىل عن�رص عدم ال�رشعية.
 - 44ثمة حاجة �إىل تف�سري امل�صطلح “نقل” وفقا للأحكام ذات ال�صلة من
القانون الإن�ساين الدويل.
� - 45إن وجود �أ�شخا�ص حمميني مبوجب اتفاقيات جنيف لعام � 1949أو
قوات �رشطة ا�ستبقيت لغر�ض وحيد هو احلفاظ على القانون والنظام يف ذلك
املكان ال يجعل يف حد ذاته هذا املكان هدفا ع�سكريا.
 - 46ال يعتد بالر�ضا كدفع يف هذه اجلرمية .وحتظر الأحكام املتعلقة
بهذه اجلرمية �أي �إجراء طبي ال تقت�ضيه احلالة ال�صحية لل�شخ�ص املعني ،وال
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يتفق مع املعايري الطبية املقبولة عموما التي تطبق يف الظروف الطبية املماثلة
على الأ�شخا�ص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء ،والذين ال
يكونون حمرومني من حريتهم ب�أي حال من الأحوال .وتنطبق هذه احلا�شية
�أي�ضا على نف�س الركن من املادة ( )2( 8ب) ‘.2 – ’10
 - 47كما يتبني من ا�ستعمال عبارة «اال�ستعمال اخلا�ص �أو ال�شخ�صي» ،ف�إن
اال�ستيالء الذي تربره ال�رضورة الع�سكرية ال ت�شكل جرمية نهب.
 - 48لي�س يف هذا الركن ما يف�رس على �أنه يحد ،ب�أي طريقة ،من قواعد
القانون الدويل القائمة �أو النا�شئة �أو مي�س بها يف ما يتعلق با�ستحداث و�إنتاج
وتخزين وا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية.
 - 49بالن�سبة لهذه اجلرمية ،يت�سع مفهوم تعبري “الأ�شخا�ص” بحيث ي�شمل
املوتى .ومن املفهوم �أنه ال يلزم �أن يكون ال�ضحية �شخ�صا يعلم بتعر�ضه للمعاملة
املهينة �أو احلط من الكرامة �أو االعتداء ب�صورة �أخرى .ويراعي هذا الركن اجلوانب
ذات ال�صلة من اخللفية الثقافية لل�ضحية.
 - 50يراد مبفهوم «االعتداء» �أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر
والأنثى معا.
 - 51من املفهوم �أن ال�شخ�ص قد ال يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن
ر�ضاه لإ�صابته بعجز طبيعي �أو حمدث �أو ب�سبب كرب ال�سن .وتنطبق هذه
احلا�شية �أي�ضا على الأركان املماثلة الواردة يف املادة ( )2( 8ب) ‘ 3 – ’22و .6
 - 52نظرا ملا تت�سم به هذه اجلرمية من طابع معقد ،فمن امل�سلم به �أن �أكرث
من �شخ�ص قد ي�شرتكون يف ارتكابها بق�صد جنائي م�شرتك.
 - 53من املفهوم �أن هذا احلرمان من احلرية قد ي�شمل ،يف بع�ض احلاالت،
ال�سخرة �أو ا�ستعباد ال�شخ�ص بطرق �أخرى ،ح�سبما ن�ص عليه يف االتفاقية
التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والنظم واملمار�سات ال�شبيهة بالرق لعام
 .1956ومن املفهوم �أي�ضا �أن ال�سلوك الوارد و�صفه يف هذا الركن يت�ضمن االجتار
بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال.
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 - 54لي�س املق�صود باحلرمان �أن ي�شمل تدابري حتديد الن�سل غري الدائمة
الأثر من الناحية العملية.
 - 55من املفهوم �أن “املوافقة احلقيقية” ال ت�شمل املوافقة التي يتم احل�صول
عليها باخلداع.
 - 56عبارة “رجال دين” تت�ضمن الأفراد الع�سكريني غري املقاتلني وغري
املنتمني �إىل طائفة دينية ممن يقومون مبهمة م�شابهة.
 - 57بالن�سبة لهذه اجلرمية ،يت�سع مفهوم تعبري “الأ�شخا�ص” بحيث ي�شمل
املوتى .ومن املفهوم �أنه ال يلزم �أن يكون ال�ضحية �شخ�صا يعلم بتعر�ضه للمعاملة
املهينة �أو احلط من الكرامة �أو االعتداء ب�صورة �أخرى .ويراعي هذا الركن اجلوانب
ذات ال�صلة من اخللفية الثقافية لل�ضحية.
 - 58الأركان الواردة يف هذه الوثائق ال تتناول خمتلف �صنوف امل�س�ؤولية
اجلنائية الفردية كما هي مو�ضحة يف املادتني  25و  28من النظام الأ�سا�سي.
 - 69فيما يتعلق بالركنني  4و  ،5ينبغي �أن تنظر املحكمة ،يف �ضوء جميع
املالب�سات ذات ال�صلة ،فيما كان الت�أثري املرتاكم للعوامل املتعلقة بال�ضمانات قد
حرم ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص من حماكمة عادلة.
� - 60إن وجود �أ�شخا�ص حمميني مبوجب اتفاقيات جنيف لعام � 1949أو
قوات �رشطة ا�ستبقيت لغر�ض وحيد هو احلفاظ على القانون والنظام يف ذلك
املكان ال يجعل يف حد ذاته هذا املكان هدفا ع�سكريا.
 - 61كما يتبني من ا�ستعمال عبارة «اال�ستعمال اخلا�ص �أو ال�شخ�صي» ،ف�إن
اال�ستيالء الذي تربره ال�رضورة الع�سكرية ال ت�شكل جرمية نهب.
 - 62يراد مبفهوم «االعتداء» �أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر
والأنثى معا.
 - 63من املفهوم �أن ال�شخ�ص قد ال يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن
ر�ضاه لإ�صابته بعجز طبيعي �أو حمدث �أو ب�سبب كرب ال�سن .وتنطبق هذه
احلا�شية �أي�ضا على الأركان املماثلة الواردة يف املادة ( )2( 8هـ) ‘ 3– ’6و 5و .6
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 - 64نظرا ملا تت�سم به هذه اجلرمية من طابع معقد ،فمن امل�سلم به �أن �أكرث
من �شخ�ص قد ي�شرتكون يف ارتكابها بق�صد جنائي م�شرتك.
 - 65من املفهوم �أن هذا احلرمان من احلرية قد ي�شمل ،يف بع�ض احلاالت،
ال�سخرة �أو ا�ستعباد ال�شخ�ص بطرق �أخرى ،ح�سبما ن�ص عليه يف االتفاقية
التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والنظم واملمار�سات ال�شبيهة بالرق
لعام  .1956ومن املفهوم �أي�ضا �أن ال�سلوك الوارد و�صفه يف هذا الركن يت�ضمن
االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال.
 - 66ال يق�صد باحلرمان �أن ي�شمل تدابري منع احلمل غري الدائمة الأثر من
الناحية العملية.
 - 67من املفهوم �أن “املوافقة احلقيقية” ال ت�شمل املوافقة التي يتم احل�صول
عليها باخلداع.
 - 68ال يعتد بالر�ضا كدفع يف هذه اجلرمية .وحتظر الأحكام املتعلقة
بهذه اجلرمية �أي �إجراء طبي ال تقت�ضيه احلالة ال�صحية لل�شخ�ص املعني ،وال
يتفق مع املعايري الطبية املقبولة عموما التي تطبق يف الظروف الطبية املماثلة
على الأ�شخا�ص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء ،والذين ال
يكونون حمرومني من حريتهم ب�أي حال من الأحوال .وتنطبق هذه احلا�شية
�أي�ضا على نف�س الركن من املادة ( )2( 8هـ) ‘.-2’11
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الق�سم  :2الك�شف عن الأدلة

201
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الق�سم  :3ال�ضحايا وال�شهود

206

الق�سم الفرعي  :1تعريف ومبد�أ عام فيما يتعلق بال�ضحايا

206

الق�سم الفرعي  :2حماية ال�ضحايا وال�شهود

207

الق�سم الفرعي  :3ا�شرتاك ال�ضحايا يف الإجراءات

210

الق�سم الفرعي  :4جرب �أ�رضار ال�ضحايا

215

الق�سم � :4أحكام متنوعة

219

الف�صل  :5التحقيق واملقا�ضاة

221

الق�سم  :1قرار املدعي العام ب�ش�أن بدء �إجراء حتقيق مبوجب الفقرتني
 1و  2من املادة

221

53

الق�سم  :2الإجراء مبوجب الفقرة  3من املادة

223

53

الق�سم  :3جمع الأدلة

225

الق�سم  :4الإجراءات املتعلقة بتقييد احلرية �أو احلرمان منها

229

الق�سم  :5الإجراءات املتعلقة ب�إقرار التهم مبوجب املادة

233

61

الق�سم � :6إقفال املرحلة التمهيدية

239

الف�صل � :6إجراءات املحاكمة

240

الف�صل  :7العقوبات

246

الف�صل  :8اال�ستئناف و�إعادة النظر

251

الق�سم � :1أحكام عامة

251

الق�سم  :2اال�ستئنافات �ضد الإدانة والتربئة والعقوبة و�أوامر جرب ال�رضر

251

الق�سم  :3اال�ستئنافات �ضد القرارات الأخرى

253

الق�سم � :4إعادة النظر يف الإدانة �أو العقوبة

255

الف�صل  :9الأفعال اجلرمية و�سوء ال�سلوك �أمام املحكمة

256

الق�سم الأول :الأفعال اجلرمية املخلة ب�إقامة العدل وفقا للمادة

70

256
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71

الق�سم الثاين� :سوء ال�سلوك �أمام املحكمة وفقا للمادة
الف�صل  :10تعوي�ض ال�شخ�ص املقبو�ض عليه �أو املدان
الف�صل  :11التعاون الدويل وامل�ساعدة الق�ضائية
الق�سم الأول :طلبات التعاون وفقا للمادة 87
الق�سم الثاين :التقدمي للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات يف �إطار
املادتني  89و90
الق�سم الثالث :وثائق القب�ض والتقدمي �إىل املحكمة يف �إطار
املادتني  91و 92
الق�سم الرابع :التعاون يف �إطار املادة 93
الق�سم اخلام�س :التعاون يف �إطار املادة 98
الق�سم ال�ساد�س :قاعدة التخ�صي�ص يف �إطار املادة 101
الف�صل  :12التنفيذ
الق�سم  :1دور الدول يف تنفيذ �أحكام ال�سجن وتغيري دولة التنفيذ
املعنية يف �إطار املادتني  103و 104
الق�سم  :2تنفيذ العقوبة والإ�رشاف على تنفيذ الأحكام ونقل ال�شخ�ص
عند �إمتام مدة احلكم وفقا للمواد  105و  106و107
الق�سم  :3القيود على املقا�ضاة �أو العقوبة على جرائم �أخرى يف �إطار
املادة 108
الق�سم  :4تنفيذ تدابري التغرمي وامل�صادرة و�أوامر التعوي�ض
الق�سم � :5إعادة النظر يف �ش�أن تخفي�ض العقوبة يف �إطار املادة 110
الق�سم  :6الفرار
املحكمة اجلنائية الدولية �أركان اجلرائم
مقدمة عامة
املادة  :6الإبادة اجلماعية
املادة  :7اجلرائم املرتكبة �ضد الإن�سانية
املادة  :8جرائم احلرب
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263
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279
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287
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