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تقدمي

كانت مكافحة الإفالت من العقاب ومازالت ت�سكل اأحد الهتمامات 

والعاملني  والدميقراطية،  الإن�سان  للفاعلني يف جمال حقوق  الرئي�سية 

على �سيادة القانون يف جميع اأنحاء العامل.

وقد اأ�ستطاع املجتمع الدويل، بعد ت�سحيات ومعاناة، من حتقيق 

املعايري  من  عدد  اعتماد  يف  جت�سد  املعركة،  هذه  يف  ملمو�س  تقدم 

والعدالة  الق�رسي،  والختفاء  التعذيب،  الدولية )يف جمالت  والآليات 

النتقالية(، كما جت�سد يف حتقيق تطور ملمو�س يف جمال  الدميقراطية 

يف العامل...

جمال  يف  املنا�سلني  تعبئة  وبف�سل  الدينامية،  هذه  �سياق  يف 

حقوق الإن�سان، ودعم القوى املحبة للعدالة واحلرية عرب اأنحاء العامل، 

وكذا بف�سل الإرادة ال�سيا�سية والنفتاح ال�سيا�سي الذي عرفهما خالل 

العقدين الأخريين، اتخذ املغرب عدة اإجراءات هامة؛ حيث �سادق على 

التفاقيات الدولية الرئي�سية حلقوق الإن�سان، والتزم باحرتام وترية تقدمي 

التقارير الدورية، كما بادر اإىل القيام باإ�سالحات ت�رسيعية ملالءمة تر�سانته 

 القانونية مع التزاماته الدولية. وقد مت تتويج هذه الدينامية باإقرار د�ستور 
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جديد )2011( يكر�س عددا من احلقوق واحلريات، من بينها، مبداأ ربط 

امل�سوؤولية باملحا�سبة.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الد�ستور املغربي اجلديد ت�سمن اعرتافا جديدا 

مب�ساهمة هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، واأهمية تو�سياتها، وب�سريورة العدالة 

النتقالية ببلدنا.

بيد اأن التجارب الدولية تبني، مبا ل يدعو اإىل ال�سك، اأن مناه�سة 

اجلوانب  ت�سمل  مندجمة،  ا�سرتاتيجية  تتطلب  العقاب  من  الإفالت 

الت�رسيعية واملوؤ�س�سية والرتبوية الالزمة لتقوية الأ�س�س التي تقوم عليها 

�سريورة هذا امل�سار. ول �سك اأن ربح هذا الرهان ي�ستوجب املزيد من 

اللتزام وخا�سة من خالل تعزيز ا�ستقالل العدالة، مبا يف ذلك النخراط 

يف العدالة اجلنائية الدولية عرب امل�سادقة على النظام الأ�سا�سي للمحكمة 

مكافحة  يف  ال�سيا�سية  الإرادة  عن  ملمو�س  كتعبري  الدولية  اجلنائية 

الإفالت من العقاب.

يف �سياق امل�ساهمة يف العمل الرامي اإىل املرافعة من اأجل م�سادقة 

الذي  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  على  املغربية  اململكة 

�سبق واأن وقعت عليه، واعتبارا للظرفية املغربية املنا�سبة لذلك، واملتمثلة 

القوانني  على  الدولية  اللتزامات  باأولوية  يقر  املغربي  الد�ستور  كون  يف 

املحلية، ويويل اأهمية وا�سحة للم�ساءلة، ويجرم العديد من النتهاكات 

يف  تدخل  التي  اجلرائم  بع�س  بينها  ومن  الإن�سان  حلقوق  اجل�سيمة 

التزامات  قي  اأي�سا  واملتمثلة  الدولية؛  اجلنائية  املحكمة  اخت�سا�سات 

املغرب الدولية من خالل م�سادقته على الربوتوكولت املتعلقة بال�سكاوى 

العدالة  منظومة  اإ�سالح  حول  الوطني  احلوار  يف  وكذا  ال�سخ�سية،  

من  بدعم  والدميقراطية،  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  اأجنز  باملغرب، 

اأجل  من  للرتافع  م�رسوعا  الإن�سان،  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية 
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لبنة  �ست�سكل  اأنها  باعتبار  روما،  نظام  على  املغربية  الدولة  م�سادقة 

اأ�سا�سية اإ�سافية يف البنية القانونية واملوؤ�س�ساتية القائمة من اأجل حماية 

حقوق الإن�سان ودعم مناه�سة الإفالت من العقاب. 

يتكون هذا امل�رسوع، الذي  هو مبثابة ترافع من اأجل امل�سادقة على 

القانون الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، من جزئني:

l اإجناز ون�رس درا�سة للرتافع من اأجل م�سادقة املغرب على 

النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، وتنظيم ور�سات 

مع اجلهات املعنية للقيام مبرافعة يف هذا ال�ساأن؛ 

l اإ�سدار كتاب ي�سم اأهم الوثائق املتعلقة باملحكمة اجلنائية 

الدولية.

يف هذا الإطار ن�سدر هذا الكتاب الذي ي�سم بني دفتيه نظام روما 

الأ�سا�سي  املوؤ�س�س للمحكمة اجلنائية الدولية، والتعديالت التي اأدخلت 

اخت�سا�سات  تدخل يف  التي  اجلرائم  واأركان  الإثبات،  واإجراءات  عليه، 

والهيكلة  والخت�سا�سات،  بال�سياق  التذكري  مع  الدولية؛  الهيئة  هذه 

واملبادئ املوؤطرة لها.

وبذلك، يوا�سل مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ال�سطالع 

بدوره يف م�سرية بناء دولة القانون وحت�سني املكت�سبات يف جمال حقوق 

اأف�سل  غد  اأفق  على  الأمل  من  مزيدا  يفتح  والدميقراطية مبا  الإن�سان 

حلماية احلقوق واحلريات و�سمان العدالة وامل�ساواة اأمام القانون.

احلبيب بلكو�س   

رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية    
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نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية 

املعتمد يف روما يف 17 يوليه 1998

يت�سمن هذا الن�س لنظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية 

الت�سويبات التي عممها الوديع يف 25 اأيلول / �سبتمرب 1998 و18 اأيار / 

مايو 1999.

نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية  

الديباجة      

اإن الدول الأطراف يف هذا النظام الأ�سا�سي:   

اإذ تدرك اأن ثمة روابط م�سرتكة توحد جميع ال�سعوب، واأن ثقافات 

اأن هذا الن�سيج الرقيق  ال�سعوب ت�سكل معًا تراثًا م�سرتكًا، واإذ يقلقها 

ميكن اأن يتمزق يف اأي وقت.

قد  والرجال  والن�ساء  الأطفال  ماليني  اأن  اعتبارها  يف  ت�سع  واإذ 

وقعوا خالل القرن احلايل �سحايا لفظائع ل ميكن ت�سورها هزت �سمري 

الإن�سانية بقوة.

والرفاء  والأمن  ال�سلم  تهدد  اخلطرية  اجلرائم  هذه  باأن  ت�سلم   واإذ 

يف العامل.

باأ�رسه  الدويل  املجتمع  قلق  تثري  التي  اجلرائم  اأخطر  اأن  توؤكد  واإذ 

يجب األ متر دون عقاب واأنه يجب �سمان مقا�ساة مرتكبيها على نحو 
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الوطني وكذلك من خالل  ال�سعيد  تدابري تتخذ على  فعال من خالل 

تعزيز التعاون الدويل.

وقد عقدت العزم على و�سع حد لإفالت مرتكبي هذه اجلرائم من 

العقاب وعلى الإ�سهام بالتايل يف منع هذه اجلرائم. 

الق�سائية  وليتها  متار�س  اأن  دولة  كل  واجب  من  باأن  تذكر  واإذ 

اجلنائية على اأولئك امل�سئولني عن ارتكاب جرائم دولية.

واإذ توؤكد من جديد مقا�سد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة، وبخا�سة 

اأن جميع الدول يجب اأن متتنع عن التهديد با�ستعمال القوة اأو ا�ستعمالها 

اأي  اأو على  ال�سيا�سي لأية دولة،  اأو ال�ستقالل  ال�سالمة الإقليمية  �سد 

نحو ل يتفق ومقا�سد الأمم املتحدة.

واإذ توؤكد يف هذا ال�سدد اأنه ل يوجد يف هذا النظام الأ�سا�سي ما 

ميكن اعتباره اإذنًا لأية دولة طرف بالتدخل يف نزاع م�سلح يقع يف اإطار 

ال�سئون الداخلية لأية دولة.

الأجيال  ول�سالح  الغايات  هذه  بلوغ  اأجل  من  العزم،  عقدت  وقد 

اإن�ساء حمكمة جنائية دولية دائمة م�ستقلة ذات  احلالية واملقبلة، على 

الأ�سد  اجلرائم  على  اخت�سا�س  وذات  املتحدة  الأمم  مبنظومة  عالقة 

خطورة التي تثري قلق املجتمع الدويل باأ�رسه.

واإذ توؤكد اأن املحكمة اجلنائية الدولية املن�ساأة مبوجب هذا النظام 

الأ�سا�سي �ستكون مكملة للوليات الق�سائية اجلنائية الوطنية.

وت�سميمًا منها على �سمان الحرتام الدائم لتحقيق العدالة الدولية.  

  قد اتفقت على ما يلي : -   
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الباب الأول  

  اإن�ساء املحكمة 

 

 املــادة )1(  

  املحكمة   

املحكمة  وتكون  )»املحكمة«(،  دولية  جنائية  حمكمة  بهذا  تن�ساأ 

هيئة دائمة لها ال�سلطة ملمار�سة اخت�سا�سها على الأ�سخا�س اإزاء اأ�سد 

اإليه  امل�سار  النحو  اجلرائم خطورة مو�سع الهتمام الدويل، وذلك على 

الق�سائية  للوليات  مكملة  املحكمة  وتكون  الأ�سا�سي،  النظام  هذا  يف 

اجلنائية الوطنية، ويخ�سع اخت�سا�س املحكمة واأ�سلوب عملها لأحكام 

هذا النظام الأ�سا�سي. 

  املــادة )2(  

  عالقة املحكمة بالأمم املتحدة  

تعتمده  اتفاق  املتحدة مبوجب  والأمم  املحكمة  بني  العالقة  تنظم 

جمعية الدول الأطراف يف هذا النظام الأ�سا�سي ويربمه بعد ذلك رئي�س 

املحكمة نيابة عنها. 
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  املــادة )3(  

  مقر املحكمة  

1 -  يكون مقر املحكمة يف لهاي بهولندا )»الدولة امل�سيفة«(.

الدولة امل�سيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية  2 -  تعقد املحكمة مع 

الدول الأطراف ويربمه بعد ذلك رئي�س املحكمة نيابة عنها.

3 -  للمحكمة اأن تعقد جل�ساتها يف مكان اآخر عندما ترى ذلك 

منا�سبًا وذلك على النحو املن�سو�س عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي.

  املــادة )4(  

  املركز القانوين للمحكمة و�سلطاتها  

1 -  تكون للمحكمة �سخ�سية قانونية دولية، كما تكون لها الأهلية 

القانونية الالزمة ملمار�سة وظائفها وحتقيق مقا�سدها.

2 - للمحكمة اأن متار�س وظائفها و�سلطاتها، على النحو املن�سو�س 

عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي يف اإقليم اأية دولة طرف، ولها، ومبوجب 

اتفاق خا�س مع اأية دولة اأخرى، اأن متار�سها يف اإقليم تلك الدولة.
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الباب الثاين  

الخت�سا�ص واملقبولية والقانون الواجب التطبيق  

     

  املــادة )5(  

  اجلرائم التي تدخل يف اخت�سا�س املحكمة  

1 -  يقت�رس اخت�سا�س املحكمة على اأ�سد اجلرائم خطورة مو�سع 

اهتمام املجتمع الدويل باأ�رسه، وللمحكمة مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي 

اخت�سا�س النظر يف اجلرائم التالية: -

اأ( جرمية الإبادة اجلماعية.

ب( اجلرائم �سد الإن�سانية.

ج( جرائم احلرب.

د( جرمية العدوان.

2 -  متار�س املحكمة الخت�سا�س على جرمية العدوان متى اعتمد 

حكم بهذا ال�ساأن وفقًا للمادتني 121 و123 يعرف جرمية العدوان وي�سع 

يتعلق بهذه  فيما  اخت�سا�سها  املحكمة  التي مبوجبها متار�س  ال�رسوط 

اجلرمية، ويجب اأن يكون هذا احلكم مت�سقًا مع الأحكام ذات ال�سلة 

من ميثاق الأمم املتحدة.
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 املــادة )6(  

  الإبادة اجلماعية  

 لغر�س هذا النظام الأ�سا�سي تعني »الإبادة اجلماعية « اأي فعل من 

الأفعال التالية يرتكب بق�سد اإهالك جماعة قومية اأو اإثنية اأو عرقية اأو 

دينية ب�سفتها هذه، اإهالكًا كليًا اأو جزئيًا: -

اأ( قتل اأفراد اجلماعة.

ب( اإحلاق �رسر ج�سدي اأو عقلي ج�سيم باأفراد اجلماعة.

اإهالكها  بها  يق�سد  معي�سية  لأحوال  عمداً  اجلماعة  اإخ�ساع  ج( 

الفعلي كليًا اأو جزئيًا.

د( فر�س تدابري ت�ستهدف منع الإجناب داخل اجلماعة.

هـ( نقل اأطفال اجلماعة عنوة اإىل جماعة اأخري.

املــادة )7(  

  اجلرائم �سد الإن�سانية  

1 - لغر�س هذا النظام الأ�سا�سي، ي�سكل اأي فعل من الأفعال التالية 

النطاق  وا�سع  هجوم  اإطار  يف  ارتكب  متى  الإن�سانية«  �سد  »جرمية 

علم  وعن  املدنيني،  ال�سكان  من  اأية جمموعة  �سد  موجه  منهجي  اأو 

بالهجوم:-

اأ( القتل العمد.

ب ( الإبادة.

ج( ال�سرتقاق.

د( اإبعاد ال�سكان اأو النقل الق�رسي لل�سكان.
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هـ( ال�سجن اأو احلرمان ال�سديد على اأي نحو اآخر من احلرية البدنية 

مبا يخالف القواعد الأ�سا�سية للقانون الدويل.

و( التعذيب.

ز( الغت�ساب اأو ال�ستعباد اجلن�سي اأو الإكراه على البغاء، اأو احلمل 

الق�رسي، اأو التعقيم الق�رسي اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال العنف اجلن�سي 

على مثل هذه الدرجة من اخلطورة.

ال�سكان  اأو جمموع حمدد من  اأية جماعة حمددة  ا�سطهاد  ح ( 

لأ�سباب �سيا�سية اأو عرفية اأو قومية اأو اإثنية اأو ثقافية اأو دينية، اأو متعلقة 

بنوع اجلن�س على النحو املعرف يف الفقرة 3، اأو لأ�سباب اأخرى من امل�سلم 

عامليًا باأن القانون الدويل ل يجيزها، وذلك فيما يت�سل باأي فعل م�سار 

اإليه يف هذه الفقرة اأو اأية جرمية تدخل يف اخت�سا�س املحكمة.

ط ( الختفاء الق�رسي لالأ�سخا�س.

ي ( جرمية الف�سل العن�رسي.

تت�سبب  التي  املماثل  الطابع  ذات  الأخرى  الالاإن�سانية  الأفعال  ك( 

عمداً يف معاناة �سديدة اأو يف اأذى خطري يلحق باجل�سم اأو بال�سحة 

العقلية اأو البدنية.

2 - لغر�س الفقرة 1: -

اأ( تعني عبارة »هجوم موجه �سد اأية جمموعة من ال�سكان املدنيني« 

نهجًا �سلوكيًا يت�سمن الرتكاب املتكرر لالأفعال امل�سار اإليها يف الفقرة 1 

�سد اأية جمموعة من ال�سكان املدنيني، عماًل ب�سيا�سة دولة اأو منظمة 

تق�سي بارتكاب هذا الهجوم، اأو تعزيزاً لهذه ال�سيا�سة.

ب( ت�سمل »الإبادة« تعمد فر�س اأحوال معي�سية، من بينها احلرمان 

من احل�سول على الطعام والدواء، بق�سد اإهالك جزء من ال�سكان.
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على  املرتتبة  ال�سلطات  من  اأي  ممار�سة  »ال�سرتقاق«  يعني  ج( 

حق امللكية، اأو هذه ال�سلطات جميعها، على �سخ�س ما، مبا يف ذلك 

ممار�سة هذه ال�سلطات يف �سبيل الجتار بالأ�سخا�س، ول �سيما الن�ساء 

والأطفال.

د (  يعني » اإبعاد ال�سكان اأو النقل الق�رسي لل�سكان« نقل الأ�سخا�س 

املعنيني ق�رساً من املنطقة التي يوجدون فيها ب�سفة م�رسوعة، بالطرد اأو 

باأي فعل ق�رسي اآخر، دون مربرات ي�سمح بها القانون الدويل.

�سديدة،  معاناة  اأو  �سديد  اأمل  اإحلاق  تعمد  »التعذيب«  يعني  هـ( 

�سواء بدنيًا اأو عقليًا، ب�سخ�س موجود حتت اإ�رساف املتهم اأو �سيطرته، 

ولكن ل ي�سمل التعذيب اأي اأمل اأو معاناة ينجمان فح�سب عن عقوبات 

قانونية اأو يكونان جزءاً منها اأو نتيجة لها.

وعلى  ق�رساً  احلمل  على  املراأة  اإكراه  الق�رسي«  »احلمل  يعني   و( 

الولدة غري امل�رسوعة بق�سد التاأثري على التكوين العرقي لأية جمموعة 

من ال�سكان اأو ارتكاب انتهاكات خطرية اأخرى للقانون الدويل. ول يجوز 

باأي حال تف�سري هذا التعريف على نحو مي�س القوانني الوطنية املتعلقة 

باحلمل

جمموع  اأو  ال�سكان  من  جماعة  حرمان  »ال�سطهاد«  يعني  ز(  

يخالف  مبا  الأ�سا�سية  احلقوق  من  و�سديداً  متعمداً  حرمانًا  ال�سكان 

القانون الدويل، وذلك ب�سبب هوية اجلماعة اأو املجموع.

اإن�سانية متاثل  اأفعال ل  اأية  العن�رسي«  الف�سل  ح (  تعني »جرمية 

يف طابعها الأفعال امل�سار اإليها يف الفقرة 1 وترتكب يف �سياق نظام 

موؤ�س�سي قوامه ال�سطهاد املنهجي وال�سيطرة املنهجية من جانب جماعة 

بنية  وترتكب  اأخرى،  عرقية  جماعات  اأو  جماعة  اأية  اإزاء  واحدة  عرقية 

الإبقاء على ذلك النظام.
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اأي  على  القب�س  اإلقاء  لالأ�سخا�س«  الق�رسي  »الختفاء  يعني  ط( 

اأ�سخا�س اأو احتجازهم اأو اختطافهم من قبل دولة اأو منظمة �سيا�سية، 

اأو باإذن اأو دعم منها لهذا الفعل اأو ب�سكوتها عليه، ثم رف�سها الإقرار 

بحرمان هوؤلء الأ�سخا�س من حريتهم اأو اإعطاء معلومات عن م�سريهم 

لفرتة  القانون  حماية  من  حرمانهم  بهدف  وجودهم  اأماكن  عن   اأو 

زمنية طويلة.

3 - لغر�س هذا النظام الأ�سا�سي، من املفهوم اأن تعبري »نوع اجلن�س« 

تعبري  ي�سري  املجتمع، ول  اإطار  الأنثى، يف  الذكر  اجلن�سني،  اإىل  ي�سري 

»نوع اجلن�س« اإىل اأي معني اآخر يخالف ذلك.

املــادة )8(  

جرائم احلرب  

1 -يكون للمحكمة اخت�سا�س فيما يتعلق بجرائم احلرب، ول�سيما 

عندما ترتكب يف اإطار خطة اأو �سيا�سة عامة اأو يف اإطار عملية ارتكاب 

وا�سعة النطاق لهذه اجلرائم.

2 - لغر�س هذا النظام الأ�سا�سي تعني »جرائم احلرب« :-

/ اآب   12 املوؤرخـة  جنيـف  لتفاقيات  اجل�ســـيمة  النتهاكات   اأ ( 

 اأغ�سطـ�س 1949، اأي اأي فعل من الأفعال التالية �سد الأ�سخا�س، اأو 

املمتلكات الذين حتميهم اأحكام اتفاقية جنيف ذات ال�سلة:

1 - القتل العمد.

جتارب  اإجراء  ذلك  يف  مبا  الالاإن�سانية،  املعاملة  اأو  التعذيب   -  2

بيولوجية.

3  - تعمد اإحداث معاناة �سديدة اأو اإحلاق اأذى خطري باجل�سم اأو 

بال�سحة.
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  4 - اإحلاق تدمري وا�سع النطاق باملمتلكات وال�ستيالء عليها دون 

اأن تكون هناك �رسورة ع�سكرية تربر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة 

عابثة.

5 - اإرغام اأي اأ�سري حرب اأو اأي �سخ �س اآخر م�سمول باحلماية على 

اخلدمة يف �سفوف قوات دولة معادية.

6 - تعمد حرمان اأي اأ�سري حرب اأو اأي �سخ�س اآخر م�سمول باحلماية 

من حقه يف اأن يحاكم حماكمة عادلة ونظامية.

7 - الإبعاد اأو النقل غري امل�رسوعني اأو احلب�س غري امل�رسوع.

8 - اأخذ رهائن.

على  ال�سارية  والأعراف  للقوانني  الأخرى  اخلطرية  النتهاكات  ب ( 

املنازعات الدولية امل�سلحة يف النطاق الثابت للقانون الدويل، اأي اأي فعل 

من الأفعال التالية :-

1 - تعمد توجيه هجمات �سد ال�سكان املدنيني ب�سفتهم هذه اأو 

�سد اأفراد مدنيني ل ي�ساركون مبا�رسة يف الأعمال احلربية.

التي ل  املواقع  اأي  مواقع مدنية،  توجيه هجمات �سد  تعمد   -  2

ت�سكل اأهدافًا ع�سكرية.

3 - تعمد �سن هجمات �سد موظفني م�ستخدمني اأو من�ساآت اأو مواد 

اأو وحدات اأو مركبات م�ستخدمة يف مهمة من مهام امل�ساعدة الإن�سانية 

اأو حفظ ال�سالم عماًل مبيثاق الأمم املتحدة ماداموا ي�ستخدمون احلماية 

التي توفر للمدنيني اأو للمواقع املدنية مبوجب قانون املنازعات امل�سلحة.

4 - تعمد �سن هجوم مع العلم باأن هذا الهجوم �سي�سفر عن خ�سائر 

تبعية يف الأرواح اأو عن اإ�سابات بني املدنيني اأو عن اإحلاق اأ�رسار مدنية 
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الطبيعية  للبيئة  النطاق وطويل الأجل و�سديد  اإحداث �رسر وا�سع  اأو 

يكون اإفراطه وا�سحًا بالقيا�س اإىل جممل املكا�سب الع�سكرية املتوقعة 

امللمو�سة املبا�رسة.

5 - مهاجمة اأو ق�سف املدن اأو القرى اأو امل�ساكن اأو املباين العزلء 

التي ل تكون اأهدافًا ع�سكرية باأية و�سيلة كانت.

6 - قتل اأو جرح مقاتل ا�ست�سلم خمتاراً، يكون قد األقى �سالحه اأو 

مل تعد لديه و�سيلة للدفاع

7 - اإ�ساءة ا�ستعمال علم الهدنة اأو علم العدو اأو �سارته الع�سكرية 

الع�سكرية،  واأزيائها  �ساراتها  اأو  املتحدة  الأمم  علم  اأو  الع�سكري  وزيه 

وكذلك ال�سعارات املميزة لتفاقيات جنيف مما ي�سفر عن موت الأفراد اأو 

اإحلاق اإ�سابات بالغة بهم.

8 - قيام دولة الحتالل على نحو مبا�رس اأو غري مبا�رس، بنقل اأجزاء 

من �سكانها املدنيني اإىل الأر�س التي حتتلها، اأو اأبعاد اأو نقل كل �سكان 

الأر�س املحتلة اأو اأجزاء منهم داخل هذه الأر�س اأو خارجها.

9 - تعمد توجيه هجمات �سد املباين املخ�س�سة لالأغرا�س الدينية اأو 

التعليمية اأو الفنية اأو العلمية اأو اخلري ية، والآثار التاريخية، وامل�ست�سفيات 

واأماكن جتمع املر�سى واجلرحى �رسيطة األ تكون اأهدافًا ع�سكرية.

معاد  طرف  �سلطة  حتت  املوجودين  الأ�سخا�س  اإخ�ساع   -  10

للت�سويه البدين اأو لأي نوع من التجارب الطبية اأو العلمية التي ل تربرها 

املعاجلة الطبية اأو معاجلة الأ�سنان اأو املعاجلة يف امل�ست�سفي لل�سخ�س 

املعني والتي لجتري ل�ساحله وتت�سبب يف وفاة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك 

الأ�سخا�س اأو يف تعري�س �سحتهم خلطر �سديد.

اأو  معاد  جي�س  اأو  معادية  دولة  اإىل  منتمني  اأفراد  قتل   -  11 

اإ�سابتهم غدراً.



املحكمة اجلنائية الدولية18

)وثائق  اأ�سا�سية(

12 - اإعالن اأنه لن يبقى اأحد على قيد احلياة.

هذا  يكن  مامل  عليها  ال�ستيالء  اأو  العدو  ممتلكات  تدمري   -  13

التدمري اأو ال�ستيالء مما حتتمه �رسورات احلرب.

14 - اإعالن اأن حقوق ودعاوى رعايا الطرف املعادي ملغاة اأو معلقة 

اأو لن تكون مقبولة يف اأية حمكمة.

15 - اإجبار رعايا الطرف املعادي على ال�سرتاك يف عمليات حربية 

موجهة �سد بلدهم حتى واإن كانوا قبل ن�سوب احلرب يف خدمة الدولة 

املحاربة.

16 - نهب اأي بلدة اأو مكان حتى واإن مت ال�ستيالء عليه عنوة.

17 - ا�ستخدام ال�سموم اأو الأ�سلحة امل�سممة.

الغازات  من  غريها  اأو  ال�سامة  اأو  اخلانقة  الغازات  ا�ستخدام   -  18

وجميع ما يف حكمها من ال�سوائل اأو املواد اأو الأجهزة.

يف  ب�سهولة  تت�سطح  اأو  تتمدد  التي  الر�سا�سات  ا�ستخدام   -  19

تغطي  التي ل  ال�سلبة  الأغلفة  ذات  الر�سا�سات  مثل  الب�رسي  اجل�سم 

كامل ج�سم الر�سا�سة اأو الر�سا�سات املحززة الغالف.

20 - ا�ستخدام اأ�سلحة اأو قذائف اأو مواد اأو اأ�ساليب حربية ت�سبب 

بطبيعتها اأ�رساراً زائدة اأو اآلمًا ل لزوم لها، اأو تكون ع�سوائية بطبيعتها 

هذه  تكون  اأن  ب�رسط  امل�سلحة،  للمنازعات  الدويل  للقانون  باملخالفة 

الأ�سلحة والقذائف واملواد والأ�ساليب احلربية مو�سع حظر �سامل واأن 

تدرج يف مرفق لهذا النظام الأ�سا�سي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام 

ذات ال�سلة الواردة يف املادتني 121، 123.

21 - العتداء على كرامة ال�سخ�س وبخا�سة املعاملة املهينة واحلاطة 

بالكرامة.
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اأو  البغاء  على  الإكراه  اأو  اجلن�سي  ال�ستعباد  اأو  -الغت�ساب   22

احلمل الق�رسي على النحو املعرف يف الفقرة 2 )و( من املادة 7، اأو التعقيم 

اأي�سًا  العنف اجلن�سي ي�س كل  اأ�سكال  اآخر من  اأي �سكل  اأو  الق�رسي، 

انتهاكًا خطرياً لتفاقيات جنيف.

اآخرين متمتعني  اأ�سخا�س  اأو  ا�ستغالل وجود �سخ�س مدين   - 23

بحماية لإ�سفاء احل�سانة من العمليات الع�سكرية على نقاط اأو مناطق 

اأو وحدات ع�سكرية معينة.

الطبية  والوحدات  واملواد  املباين  �سد  توجيه هجمات  تعمد   -  24

وو�سائل النقل والأفراد من م�ستعملي ال�سعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات 

جنيف طبقًا للقانون الدويل.

25 - تعمد جتويع املدنيني كاأ�سلوب من اأ�ساليب احلرب بحرمانهم 

من املواد التي ل غنى عنها لبقائهم، مبا يف ذلك تعمد عرقلة الإمدادات 

الغوثية على النحو املن�سو�س عليه يف اتفاقيات جنيف.

اأو  اإلزاميًا  العمر  من  ع�رسة  اخلام�سة  دون  الأطفال  جتنيد   -  26

طوعيًا يف القوات امل�سلحة اأو ا�ستخدامهم للم�ساركة فعليًا يف الأعمال 

احلربية.

ج( يف حالة وقوع نزاع م�سلح غري ذي طابع دويل، النتهاكات 

يف  املوؤرخة  الأربع  جنيف  اتفاقيات  بني  امل�سرتكة   2 للمادة   اجل�سيمة 

�سد  املرتكبة  التالية  الأفعال  من  اأي  وهي   ،1949 اأغ�سط�س  اآب/   12

اأ�سخا�س غري م�سرتكني ا�سرتاكًا فعليًا يف الأعمال احلربية، مبا يف ذلك 

اأفراد القوات امل�سلحة الذين األقوا �سالحهم واأولئك الذين اأ�سبحوا عاجزين 

عن القتال ب�سبب املر�س اأو الإ�سابة اأو الحتجاز اأو لأي �سبب اآخر :-



املحكمة اجلنائية الدولية20

)وثائق  اأ�سا�سية(

القتل  وبخا�سة  والأ�سخا�س،  احلياة  �سد  العنف  ا�ستعمال   -  1

بجميع اأنواعه والت�سويه، واملعاملة القا�سية، والتعذيب.

2 - العتداء على كرامة ال�سخ�س، وبخا�سة املعاملة املهينة واحلاطة 

بالكرامة.

3 - اأخذ الرهائن.

4 - اإ�سدار اأحكام وتنفيذ اإعدامات دون وجود حكم �سابق �سادر 

عن حمكمة م�سكلة ت�سكياًل نظاميًا تكفل جميع ال�سمانات الق�سائية 

املعرتف عمومًا باأنه ل غنى عنها.

د(  تنطبق الفقرة 2 )ج( على املنازعات امل�سلحة غري ذات الطابع 

والتوترات  ال�سطرابات  حالت  على  تنطبق  ل  فهي  وبالتايل  الدويل 

الداخلية مثل اأعمال ال�سغب اأو اأعمال العنف املنفردة اأو املتقطعة وغريها 

من الأعمال ذات الطبيعة املماثلة.

على  ال�سارية  والأعراف  للقوانني  الأخرى  اخلطرية  هـ( النتهاكات 

الثابت للقانون  املنازعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل، يف النطاق 

الدويل، اأي اأي من الأفعال التالية:-

1 -   تعمد توجيه هجمات �سد ال�سكان املدنيني ب�سفتهم هذه اأو 

�سد اأفراد مدنيي ن ل ي�ساركون مبا�رسة يف الأعمال احلربية.

الطبية  والوحدات  واملواد  املباين  �سد  هجمات  توجيه  تعمد   -  2

وو�سائل النقل والأفراد من م�ستعملي ال�سعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات 

جنيف طبقًا للقانون الدويل.

اأو  اأو من�ساآت  3 - تعمد �سن هجمات �سد موظفني م�ستخدمني 

امل�ساعدة  مهام  من  مهمة  م�ستخدمة يف  مركبات  اأو  وحدات  اأو  مواد 

الإن�سانية اأو حفظ ال�سالم عماًل مبيثاق الأمم املتحدة ماداموا ي�ستحقون 
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الدويل  القانون  املدنية مبوجب  للمواقع  اأو  للمدنيني  توفر  التي  احلماية 

للمنازعات امل�سلحة.

4 - تعمد توجيه هجمات �سد املباين املخ�س�سة لالأغرا�س الدينية اأو 

التعليمية اأو الفنية اأو العلمية اأو اخلريية، والآثار التاريخية، وامل�ست�سفيات، 

و اأماكن جتمع املر�سى واجلرحى، �رسيطة األ تكون اأهدافًا ع�سكرية.

5 - نهب اأي بلدة اأو مكان حتى واإن مت ال�ستيالء عليه عنوة.

اأو  البغاء  على  الإكراه  اأو  اجلن�سي  ال�ستعباد  اأو  الغت�ساب   -  6

احلمل الق�رسي على النحو املعرف يف الفقرة 2 )و( من املادة 7 اأو التعقيم 

اأي�سًا  ي�سكل  اجلن�سي  العنف  اأ�سكال  من  اآخر  �سكل  اأي  اأو  الق�رسي، 

انتهاكًا خطرياً للمادة 3 امل�سرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع.

7 - جتنيد الأطفال دون اخلام�سة ع�رسة من العمر اإلزاميًا اأو طوعيًا 

للم�ساركة  ا�ستخدامهم  اأو  اأو يف جماعات م�سلحة  امل�سلحة  القوات  يف 

فعليًا يف الأعمال احلربية.

8 - اإ�سدار اأوامر بت�رسيد ال�سكان املدنيني لأ�سباب تت�سل بالنزاع، 

ع�سكرية  لأ�سباب  اأو  املعنيني  املدنيني  اأمن  من  بداع  ذلك  يكن  مل  ما 

ملحة.

9 - قتل اأحد املقاتلني من العدو اأو اإ�سابته غدراً.

10 - اإعالن اأنه لن يبقى اأحد على قيد احلياة.

11 - اإخ�ساع الأ�سخا�س املوجودين حتت �سلطة طرف اآخر يف النزاع 

للت�سويه البدين اأو لأي نوع من التجارب الطبية اأو العلمية التي ل تربرها 

املعاجلة الطبية اأو معاجلة الأ�سنان اأو املعاجلة يف امل�ست�سفى لل�سخ�س 

املعني والتي ل جتري ل�ساحله وتت�سبب يف وفاة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك 

الأ�سخا�س اأو يف تعري�س �سحتهم خلطر �سديد.
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ال�ستيالء عليها ما مل يكن هذا  اأو  العدو  12 - تدمري ممتلكات 

التدمري اأو ال�ستيالء مما حتتمه �رسورات احلرب.

و(  تنطبق الفقرة 2 )هـ( علي املنازعات امل�سلحة غري ذات الطابع 

الدويل وبالتايل فهي ل تنطب ق على حالت ال�سطرابات والتوترات 

اأو  املتقطعة  اأو  املنفردة  العنف  اأعمال  اأو  ال�سغب  اأعمال  الداخلية، مثل 

غريها من الأعمال ذات الطبيعة املماثلة، وتنطبق على املنازعات امل�سلحة 

الأجل  متطاول  م�سلح  �رساع  يوجد  عندما  دولة  اإقليم  تقع يف  التي 

هذه  بني  فيما  اأو  منظمة  م�سلحة  وجماعات  احلكومية  ال�سلطات  بني 

اجلماعات.

  لي�س يف الفقرتني 2 )ج( و)د( ما يوؤثر على م�سئولية احلكومة عن 

حفظ اأو اإقرار القانون والنظام يف الدولة اأو عن الدفاع عن وحدة الدولة 

و�سالمتها الإقليمية، بجميع الو�سائل امل�رسوعة.

املــادة )9(  

  اأركان اجلرائم  

1 -  ت�ستعني املحكمة باأركان اجلرائم يف تف�سري وتطبيق املواد 6 و 7 

و 8، وتعتمد هذه الأركان باأغلبية ثلثي اأع�ساء جمعية الدول الأطراف.

2 -  يجوز اقرتاح تعديالت على اأركان اجلرائم من جانب:-

اأ (  اأية دولة طرف.

ب (  الق�ساة، باأغلبية مطلقة.

ج (  املدعي العام.

الدول  جمعية  اأع�ساء  ثلثي  باأغلبية  التعديالت  هذه  وتعتمد 

الأطراف.
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3 -  تكون اأركان اجلرائم والتعديالت املدخلة عليها مت�سقة مع هذا 

النظام الأ�سا�سي.

املــادة )10(  

 لي�س يف هذا الباب ما يف�رس على اأنه يقيد اأو مي�س باأي �سكل من 

الأ�سكال قواعد القانون الدويل القائمة اأو املتطورة املتعلقة باأغرا�س اأخرى 

غري هذا النظام الأ�سا�سي.

املــادة )11(  

الخت�سا�س الزمني  

1 - لي�س للمحكمة اخت�سا�س اإل فيما يتعلق باجلرائم التي ترتكب 

بعد بدء نفاذ هذا النظام الأ�سا�سي

2 - اإذا اأ�سبحت دولة من الدول طرفًا يف هذا النظام الأ�سا�سي بعد 

اإل فيما يتعلق  اأن متار�س اخت�سا�سها  للمحكمة  نفاذه، ل يجوز  بدء 

باجلرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالن�سبة لتلك الدولة، ما 

مل تكن الدولة قد اأ�سدرت اإعالنًا مبوجب الفقرة 3 من املادة 12.

  املــادة )12(  

ال�رسوط امل�سبقة ملمار�سة الخت�سا�س  

1 - الدولة التي ت�سبح طرفًا يف هذا النظام الأ�سا�سي تقبل بذلك 

اخت�سا�س املحكمة فيما يتعلق باجلرائم امل�سار اإليها يف املادة 5.

اأن  للمحكمة  13، يجوز  املادة  اأو )ج( من  )اأ(  الفقرة  - يف حالة   2

متار�س اخت�سا�سها اإذا كانت واحدة اأو اأكرث من الدول التالية طرفًا يف 

هذا النظام الأ�سا�سي اأو قبلت باخت�سا�س املحكمة وفقًا للفقرة 3 :-
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دولة  اأو  البحث  قيد  ال�سلوك  اإقليمها  يف  وقع  التي  الدولة  اأ (  

 ت�سجيل ال�سفينة اأو الطائرة اإذا كانت اجلرمية قد ارتكبت على منت �سفينة 

اأو طائرة.

ب(  الدولة التي يكون ال�سخ�س املتهم باجلرمية اأحد رعاياها.

3 - اإذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام الأ�سا�سي لزمًا 

اإعالن يودع لدى م�سجل  الفقرة 2، جاز لتلك الدولة مبوجب  مبوجب 

املحكمة، اأن تقبل ممار�سة املحكمة اخت�سا�سها فيما يتعلق باجلرمية قيد 

ا�ستثناء  اأو  تاأخري  اأي  القابلة مع املحكمة دون  الدولة  البحث، وتتعاون 

وفقًا للباب 9.

املــادة )13(  

  ممار�سة الخت�سا�س  

اإليها   للمحكمة اأن متار�س اخت�سا�سها فيما يتعلق بجرمية م�سار 

يف املا دة 5 وفقًا لأحكام هذا النظام الأ�سا�سي يف الأحوال التالية :-

)اأ(  اإذا اأحالت دولة طرف اإىل املدعي العام وفقًا للمادة 14 حالة يبدو 

فيها اأن جرمية اأو اأكرث من هذه اجلرائم قد ارتكبت.

)ب(  اإذا اأحال جمل�س الأمن، مت�رسفًا مبوجب الف�سل ال�سابع من 

ميثاق الأمم املتحدة، حالة اإىل املدعي العام يبدو فيها اأن جرمية اأو اأكرث 

من هذه اجلرائم قد ارتكبت.

يتعلق  فيما  مببا�رسة حتقيق  بداأ  قد  العام  املدعي  كان  اإذا   )ج(  

بجرمية من هذه اجلرائم وفقًا للمادة 15.
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املــادة )14(  

اإحالة حالة ما من قبل دولة طرف  

1 - يجوز لدولة طرف اأن حتيل اإىل املدعي العام اأية حالة يبدو فيها 

اأن جرمية اأو اأكرث من اجلرائم الداخلة يف اخت�سا�س املحكمة قد ارتكبت 

واأن تطلب اإىل املدعي العام التحقيق يف احلالة بغر�س البت فيما اإذا كان 

يتعني توجيه التهام ل�سخ�س معني اأو اأكرث بارتكاب تلك اجلرائم.

وتكون  ال�سلة  ذات  الظروف  امل�ستطاع،  قدر  احلالة،  - حتدد   2

م�سفوعة مبا هو يف متناول الدولة املحيلة من م�ستندات موؤيدة.

املــادة )15(  

املدعي العام  

1 - للمدعي العام اأن يبا�رس التحقيقات من تلقاء نف�سه على اأ�سا�س 

املعلومات املتعلقة بجرائم تدخل يف اخت�سا�س املحكمة.

2 - يقوم املدعي العام بتحليل جدية املعلومات املتلقاة ويجوز له، لهذا 

الغر�س، التما�س معلومات اإ�سافية من الدول، اأو اأجهزة الأمم املتحدة، 

اأو املنظمات احلكومية الدولية اأو غري احلكومية، اأو اأية م�سادر اأخرى 

موثوق بها يراها مالئمة، ويجوز له تلقي ال�سهادة التحريرية اأو ال�سفوية 

يف مقر املحكمة

3 - اإذا ا�ستنتج املدعي العام اأن هناك اأ�سا�سًا معقوًل لل�رسوع يف 

اإجراء حتقيق، يق دم اإىل الدائرة التمهيدية طلبًا لالإذن باإجراء حتقيق، 

م�سفوعًا باأية مواد موؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم اإجراء مرافعات 

لدى الدائرة التمهيدية وفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

4 - اإذا راأت الدائرة التمهيدية، بعد درا�ستها للطلب وللمواد املوؤيدة، 

اأن هناك اأ�سا�سًا معقوًل لل�رسوع يف اإجراء حتقيق واأن الدعوى تقع على 
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بالبدء يف  تاأذن  اأن  املحكمة، كان عليها  اإطار اخت�سا�س  يبدو يف  ما 

اإجراء التحقيق، وذلك دون امل�سا�س مبا تقرره املحكمة فيما بعد ب�ساأن 

الخت�سا�س ومقبولية الدعوى.

التحقيق ل يحول دون  باإجراء  الإذن  التمهيدية  الدائرة  5 - رف�س 

قيام املدعى العام بتقدمي طلب لحق ي�ستند اإىل وقائع اأو اأدلة جديدة 

تتعلق باحلالة ذاتها.

اإليها يف  امل�سار  الأولية  الدرا�سة  بعد  العام  املدعي  ا�ستنتج  - اإذا   6

لإجراء  معقوًل  اأ�سا�سًا  ت�سكل  املقدمة ل  املعلومات  اأن  و2،   1 الفقرتني 

حتقيق، كان عليه اأن يبلغ مقدمي املعلومات بذلك، وهذا ل مينع املدعي 

العام من النظر يف معلومات اأخرى تقدم اإليه عن احلالة ذاتها يف �سوء 

وقائع اأو اأدلة جديدة.

املــادة )16(   

  اإرجاء التحقيق اأو املقا�ساة  

ل يجوز البدء اأو امل�سي يف حتقيق اأو مقا�ساة مبوجب هذا النظام 

بناًء على طلب من جمل�س الأمن اإىل  الأ�سا�سي ملدة اثنى ع�رس �سهراً 

الف�سل  املحكمة بهذا املعنى يت�سمنه قرار ي�سدر عن املجل�س مبوجب 

ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة، ويجوز للمجل�س جتديد هذا الطلب 

بال�رسوط ذاتها.

  املــادة )17(  

  امل�سائل املتعلقة باملقبولية  

اأن  املحكمة  تقرر   1 واملادة  الديباجة  من   10 الفقرة  مراعاة  - مع   1

الدعوى غري مقبولة يف حالة:-
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اأ( اإذا كانت جتري التحقيق اأو املقا�ساة يف الدعوى دولة لها ولية 

اأو  بالتحقيق  ال�سطالع  راغبة يف  غري  حقًا  الدولة  تكن  مامل  عليها، 

املقا�ساة اأو غري قادرة على ذلك.

ب( اإذا كانت قد اأجرت التحقيق يف الدعوى دولة لها ولية عليها 

وقررت الدولة عدم مقا�ساة ال�سخ�س املعني، ما مل يكن القرار ناجتًا عن 

عدم رغبة الدولة اأو عدم قدرتها حقًا على املقا�ساة.

ج( اإذا كان ال�سخ�س املعني قد �سبق اأن حوكم على ال�سلوك مو�سوع 

ال�سكوى، ول يكون من اجلائز للمحكمة اإجراء حماكمة طبقًا للفقرة 3 

من املادة 20.

د (  اإذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربر اتخاذ 

املحكمة اإجراء اآخر.

2 - لتحديد عدم الرغبة يف دعوى معينة، تنظر املحكمة يف مدى 

توافر واحد اأو اأكرث من الأمور التالية، ح�سب احلالة، مع مراعاة اأ�سول 

املحاكمات التي يعرتف بها القانون الدويل:-

اأ ( جرى ال�سطالع بالإجراءات اأو يجري ال�سطالع بها اأو جرى 

اتخاذ القرار الوطني بغر�س حماية ال�سخ�س املعني من امل�سئولية اجلنائية 

يف اإليه  امل�سار  النحو  على  املحكمة  اخت�سا�س  يف  داخلة  جرائم   عن 

 املادة 5.

يتعار�س يف هذه  الإجراءات مبا  له يف  تاأخري ل مربر  ب ( حدث 

الظروف مع نية تقدمي ال�سخ�س املعني للعدالة.

اأو  اأو ل جتري مبا�رستها ب�سكل م�ستقل  ج( مل تبا�رس الإجراءات 

نزيه اأو بو�رست اأو جتري مبا�رستها على نحو ل يتفق يف هذه الظروف 

مع نية تقدمي ال�سخ�س املعني للعدالة.
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3 - لتحديد عدم القدرة يف دعوى معينة، تنظر املحكمة فيما اإذا 

كانت الدولة غري قادرة، ب�سبب انهيار كلي اأو جوهري لنظامها الق�سائي 

على  احل�سول  اأو  املتهم  اإح�سار  على  توافره  عدم  ب�سبب  اأو  الوطني 

ال�سطالع  على  اآخر  ل�سبب  قادرة  غري  اأو  ال�رسورية  وال�سهادة  الأدلة 

باإجراءاتها.

املــادة )18(  

القرارات الأولية املتعلقة باملقبولية   

1 - اإذا اأحيلت اإىل املحكمة عماًل باملادة 13 )اأ( وقرر املدعي العام اأن 

هناك اأ�سا�سًا معقوًل لبدء حتقيق، اأو با�رس املدعي العام التحقيق عماًل 

باملادتني 13 )ج( و 15، يقوم املدعي العام باإ�سعار جميع الدول الأطراف 

والدول التي يرى يف �سوء املعلومات املتاحة اأن من عادتها اأن متار�س 

وليتها على اجلرائم مو�سع النظر، وللمدعي العام اأن ي�سعر هذه الدول 

على اأ�سا�س �رسي، ويجوز له اأن يحد من نطاق املعلومات التي تقدم اإىل 

الدول اإذا راأى ذلك لزمًا حلماية الأ�سخا�س اأو ملنع اإتالف الأدلة اأو ملنع 

فرار الأ�سخا�س.

2 - يف غ�سون �سهر واحد من تلقي ذلك الإ�سعار، للدولة اأن تبلغ 

املحكمة باأنها جتري اأو باأنها اأجرت حتقيقًا مع رعاياها اأو مع غريهم يف 

حدود وليتها الق�سائية فيما يتعلق بالأفعال اجلنائية التي قد ت�سكل 

جرائم من تلك امل�سار اإليها يف املادة 5 وتكون مت�سلة باملعلومات املقدمة 

يف الإ�سعار املوجه اإىل الدول وبناًء على طلب تلك الدولة، يتنازل املدعي 

العام لها عن التحقيق مع هوؤلء الأ�سخا�س ما مل تقرر الدائرة التمهيدية 

الإذن بالتحقيق بناًء على طلب املدعي العام.
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3 - يكون تنازل املدعي العام عن التحقيق للدولة قاباًل لإعادة نظر 

املدعي العام فيه بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ التنازل اأو يف اأي وقت يطراأ 

فيه تغري ملمو�س يف الظروف ي�ستدل منه اأن الدولة اأ�سبحت حقًا غري 

راغبة يف ال�سطالع بالتحقيق اأو غري قادرة على ذلك.

4 - يجوز للدولة املعنية اأو للمدعي العام ا�ستئناف قرار �سادر عن 

 ،82 املادة  من   2 للفقرة  وفقًا  ال�ستئناف،  دائرة  اأمام  التمهيدية  الدائرة 

ويجوز النظر يف ال�ستئناف على اأ�سا�س م�ستعجل.

5 - للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقًا للفقرة 2 اأن يطلب 

اإىل الدولة املعنية اأن تبلغه ب�سفة دورية بالتقدم املحرز يف التحقيق الذي 

جتريه وباأية مقا�ساة تالية لذلك، وترد الدول الأطراف على تلك الطلبات 

دون تاأخري ل موجب له.

6  - ريثما ي�سدر عن الدائرة التمهيدية قرار، اأو يف اأي وقت يتنازل 

فيه املدعي العام عن اإجراء حتقيق مبوجب هذه امل ادة، للمدعي العام، 

اإجراء  �سلطة  التمهيدية  الدائرة  من  يلتم�س  اأن  ا�ستثنائي،  اأ�سا�س  على 

التحقيقات الالزمة حلفظ الأدلة اإذا �سنحت فر�سة فريدة للح�سول على 

اأدلة هامة اأو كان هناك احتمال كبري بعدم اإمكان احل�سول على هذه 

الأدلة يف وقت لحق.

7 - يجوز لدولة طعنت يف قرار للدائرة التمهيدية مبوجب هذه املادة 

اأن تطعن يف مقبولية الدعوى مبوجب املادة 19 بناًء على وقائع اإ�سافية 

ملمو�سة اأو تغري ملمو�س يف الظروف.

املــادة )19(  

الدفع بعدم اخت�سا�س املحكمة اأو مقبولية الدعوى  

1 - تتحقق املحكمة من اأن لها اخت�سا�سًا للنظر يف الدعوى املعرو�سة 
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عليها، وللمحكمة، من تلقاء نف�سها اأن تبت يف مقبولية الدعوى وفقًا 

للمادة 17.

2 - يجوز اأن يطعن يف مقبولية الدعوى ا�ستناداً اإىل الأ�سباب امل�سار 

اإليها يف املادة 17 اأو اأن يدفع بعدم اخت�سا�س املحكمة كل من:-

اأ ( املتهم اأو ال�سخ�س الذي يكون قد �سدر بحقه اأمر باإلقاء القب�س 

اأو اأمر باحل�سور عماًل باملادة 58

ب (  الدولة التي لها اخت�سا�س النظر يف الدعوى لكونها حتقق اأو 

املقا�ساة يف  با�رست  اأو  لكونها حققت  اأو  الدعوى  املقا�ساة يف  تبا�رس 

الدعوى، اأو

ج ( الدولة التي يطلب قبولها بالخت�سا�س عماًل باملادة 12.

3 - للمدعي العام اأن يطلب من املحكمة اإ�سدار قرار ب�ساأن م�ساألة 

الخت�سا�س اأو املقبولية، ويف الإجراءات املتعلقة بالخت�سا�س اأو املقبولية، 

يجوز اأي�سًا للجهة املحيلة عماًل باملادة 13، وكذلك للمجني عليهم، اأن 

يقدموا مالحظاتهم اإىل املحكمة.

الفقرة  اإليها يف  م�سار  دولة  اأو  اإليه  م�سار  �سخ�س  لأي  - لي�س   4

اإل مرة واحدة،  املحكمة  اخت�سا�س  اأو  الدعوى  الطعن يف مقبولية   ،2

ويجب تقدمي الطعن قبل ال�رسوع يف املحاكمة اأو عند البدء فيها، بيد 

اأنه للمحكمة، يف الظروف ال�ستثنائية، اأن تاأذن بالطعن اأكرث من مرة اأو 

الدعوى،  اأن ت�ستند الطعون يف مقبولية  بعد بدء املحاكمة، ول يجوز 

عند بدء املحاكمة اأو يف وقت لحق بناًء على اإذن من املحكمة، اإل اإىل 

اأحكام الفقرة 1 )ج( من املادة 17.

5 - تقدم الدولة امل�سار اإليها يف الفقرة 2 )ب( اأو 2 )ج( الطعن يف 

اأول فر�سة.
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اأو  الدعوى  املتعلقة مبقبولية  التهم، حتال الطعون  6 - قبل اعتماد 

اعتماد  وبعد  التمهيدية،  الدائرة  اإىل  املحكمة  اخت�سا�س  يف  الطعون 

ا�ستئناف  ويجوز  البتدائية،  الدائرة  اإىل  الطعون  تلك  حتال  التهم، 

اأو باملقبولية لدى دائرة ال�ستئناف وفقًا  القرارات املتعلقة بالخت�سا�س 

 

للمادة 82.

7 - اإذا قدمت دولة م�سار اإليها يف الفقرة 2 )ب( و 2 )ج( طعنًا ما، 

يرجئ املدعي العام التحقيق اإىل اأن تتخذ املحكمة قراراً وفقًا للمادة 17.

من  يلتم�س  اأن  العام  للمدعي  قرارها،  املحكمة  ت�سدر  - ريثما   8

املحكمة اإذنًا للقيام مبا يلي:-

اأ( موا�سلة التحقيقات الالزمة من النوع امل�سار اإليه يف الفقرة 6 من 

املادة 18.

ب ( اأخذ اأقوال اأو �سهادة من �ساهد اأو اإمتام عملية جمع وفح�س 

الأدلة التي تكون قد بداأت قبل تقدمي الطعن.

ج( احليلولة، بالتعاون مع الدول ذات ال�سلة، دون فرار الأ�سخا�س 

القب�س  باإلقاء  اأمر  اإ�سدار  بالفعل  طلب  قد  العام  املدعي  يكون  الذين 

عليهم مبوجب املادة 58.

9 - ل يوؤثر تقدمي الطعن على �سحة اأي اإجراء يقوم به املدعي العام 

اأو اأية اأوامر ت�سدرها املحكمة قبل تقدمي الطعن.

جاز   ،17 باملادة  عماًل  دعوى  قبول  عدم  املحكمة  قررت  - اإذا   10

للمدعي العام اأن يقدم طلبًا لإعادة النظر يف القرار عندما يكون على 

الأ�سا�س  اأن تلغي  �ساأنها  ن�ساأت ومن  باأن وقائع جديدة قد  تام  اقتناع 

الذي �سبق اأن اعتربت الدعوى بناًء عليه غري مقبولة عماًل باملادة 17.

11 - اإذا تنازل املدعي العام عن حتقيق، وقد راعى الأمور التي تن�س 
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عليها املادة 17، جاز له اأن يطلب اأن توفر له الدولة ذات ال�سلة معلومات 

املعنية  الدولة  اإذا طلبت  �رسية،  املعلومات  تلك  وتكون  الإجراءات،  عن 

ذلك، واإذا قرر املدعي العام بعدئذ امل�سي يف حتقيق، كان عليه اأن يخطر 

الدولة حيثما يتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل ب�ساأنها.

املــادة )20(  

عدم جواز املحاكمة عن اجلرمية ذاتها مرتني  

1 - ل يجوز، اإل كما هو من�سو�س عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي، 

جلرائم  الأ�سا�س  �سكل  �سلوك  عن  املحكمة  اأمام  �سخ�س  اأي  حماكمة 

كانت املحكمة قد اأدانت ال�سخ�س بها اأو براأته منها.

2 - ل جتوز حماكمة اأي �سخ�س اأمام حمكمة اأخرى عن جرمية من 

تلك امل�سار اإليها يف املادة 5 كان قد �سبق لذلك ال�سخ�س اأن اأدانته بها 

املحكمة اأو براأته منها.

3 - ال�سخ�س الذي يكون قد حوكم اأمام حمكمة اأخرى عن �سلوك 

يكون حمظوراً اأي�سًا مبوجب املواد 6 اأو 7 اأو 8 ل يجوز حماكمته اأمام 

املحكمة فيما يتعلق بنف�س ال�سلوك اإل اإذا كانت الإجراءات يف املحكمة 

الأخرى:-

اأ (  قد اتخذت لغر�س حماية ال�سخ�س املعني من امل�سئولية اجلنائية 

عن جرائم تدخل يف اخت�سا�س املحكمة اأو،

لأ�سول  وفقًا  النزاهة  اأو  بال�ستقالل  تت�سم  ب�سورة  جتر  ب ( مل 

املحاكمات املعرتف بها مبوجب القانون الدويل، اأو جرت يف هذه الظروف، 

على نحو ل يت�سق مع النية اإىل تقدمي ال�سخ�س املعني للعدالة.
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املــادة )21(  

القانون الواجب التطبيق  

1 - تطبق املحكمة:-

اأ ( يف املقام الأول، هذا النظام الأ�سا�سي واأركان اجلرائم والقواعد 

الإجرائية وقواعد الإثبات اخلا�سة باملحكمة.

ب ( يف املقام الثاين، حيثما يكون ذلك منا�سبًا، املعاهدات الواجبة 

التطبيق ومبادئ القانون الدويل وقواعده، مبا يف ذلك املبادئ املقررة يف 

القانون الدويل للمنازعات امل�سلحة.

من  املحكمة  ت�ستخل�سها  التي  للقانون  العامة  فاملبادئ  واإل،  ج( 

القوانني الوطنية للنظم القانونية يف العامل، مبا يف ذلك، ح�سبما يكون 

منا�سبًا القوانني الوطنية للدول التي من عادتها اأن متار�س وليتها على 

اجلرمية، �رسيطة األ تتعار�س هذه املبادئ مع هذا النظام الأ�سا�سي ول 

مع القانون الدويل ول مع القواعد واملعايري املعرتف بها دوليًا.

2 - يجوز للمحكمة اأن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مف�س 

رة يف قراراتها ال�سابقة.

3 - يجب اأن يكون تطبيق وتف�سري القانون عماًل بهذه املادة مت�سقني 

مع حقوق الإن�سان املعرتف بها دوليًا واأن يكونا خاليني من اأي متييز 

�سار ي�ستند اإىل اأ�سباب مثل نوع اجلن�س، على النحو املعروف يف الفقرة 

3 من املادة 7 اأو ال�سن اأو العرق اأو اللون اأو اللغة اأو الدين اأو املعتقد اأو 

الراأي ال�سيا�سي اأو غري ال�سيا�سي اأو الأ�سل القومي اأو الإثني اأو الجتماعي 

اأو الرثوة اأو املولد اأو اأي و�سع اآخر.
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الباب الثالث  

  املبادئ العامة للقانون اجلنائي  

     

  املــادة )22(  

  ل جرمية اإل بن�س  

ما  الأ�سا�سي  النظام  هذا  مبوجب  جنائيًا  ال�سخ�س  ي�ساأل  - ل   1

اخت�سا�س  يف  تدخل  جرمية  وقوعه،  وقت  املعني  ال�سلوك  ي�سكل  مل 

املحكمة.

2 - يوؤول تعريف اجلرمية تاأوياًل دقيقًا ول يجوز تو�سيع نطاقه عن 

طريق القيا�س، ويف حالة الغمو�س يف�رس التعريف ل�سالح ال�سخ�س حمل 

التحقيق اأو املقا�ساة اأو الإدانة.

�سلوك  اأنه  على  �سلوك  اأي  تكييف  على  املادة  هذه  توؤثر  - ل   3

اإجرامي مبوجب القانون الدويل خارج اإطار هذا النظام الأ�سا�سي.

املــادة )23(  

ل عقوبة اإل بن�س  

النظام  لهذا  وفقًا  اإل  املحكمة  اأدانته  �سخ�س  اأي  يعاقب  ل 

الأ�سا�سي.
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  املــادة )24(  

  عدم رجعية الأثر على الأ�سخا�س  

عن  الأ�سا�سي  النظام  هذا  جنائيًا مبوجب  ال�سخ�س  ي�ساأل  - ل   1

�سلوك �سابق لبدء نفاذ النظام.

2 - يف حالة حدوث تغيري يف القانون املعمول به يف ق�سية معينة 

حمل  لل�سخ�س  الأ�سلح  القانون  يطبق  النهائي،  احلكم  �سدور  قبل 

التحقيق اأو املقا�ساة اأو الإدانة.

املــادة )25(  

  امل�سئولية اجلنائية الفردية  

عماًل  الطبيعيني  الأ�سخا�س  على  اخت�سا�س  للمحكمة  - يكون   1

بهذا النظام الأ�سا�سي.

املحكمة  اخت�سا�س  تدخل يف  يرتكب جرمية  الذي  - ال�سخ�س   2

النظام  لهذا  للعقاب وفقًا  الفردية وعر�سة  يكون م�سئوًل عنها ب�سفته 

الأ�سا�سي.

ويكون  جنائيًا  ال�سخ�س  ي�ساأل  الأ�سا�سي،  النظام  لهذا  - وفقًا   3

عر�سة للعقاب عن اأية جرمية تدخل يف اخت�سا�س املحكمة يف حال قيام 

هذا ال�سخ�س مبا يلي:-

اأ ( ارتكاب هذه اجلرمية �سواء ب�سفته الفردية اأو بال�سرتاك مع اآخر 

اأو عن طريق �سخ�س اآخر، بغ�س النظر عما اإذا كان ذلك الآخر م�سئوًل 

جنائيًا.

ب ( الأمر اأو الإغراء بارتكاب، اأو احلث على ارتكاب جرمية وقعت 

بالفعل اأو �رسع فيها.
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 ج ( تقدمي العون اأو التحري�س اأو امل�ساعدة باأي �سكل اآخر لغر�س 

تي�سري ارتكاب هذه اجلرمية اأو ال�رسوع يف ارتكابها، مبا يف ذلك توفري 

و�سائل ارتكابها.

الأ�سخا�س،  من  جماعة  قيام  اأخرى يف  طريقة  باأية  امل�ساهمة  د(  

يعملون بق�سد م�سرتك، بارتكاب هذه اجلرمية اأو ال�رسوع يف ارتكابها، 

على اأن تكون هذه امل�ساهمة متعمدة واأن تقدم: -

ا -  اإما بهدف تعزيز الن�ساط الإجرامي اأو الغر�س الإجرامي للجماعة، 

اإذا كان هذا الن�ساط اأو الغر�س منطويًا على ارتكاب جرمية تدخل يف 

اخت�سا�س املحكمة.

  2 -  اأو مع العلم بنية ارتكاب اجلرمية لدى هذه اجلماعة.

هـ( فيما يتعلق بجرمية الإبادة اجلماعية، التحري�س املبا�رس والعلني 

على ارتكاب جرمية الإبادة اجلماعية.

و ( ال�رسوع يف ارتكاب اجلرمية عن طريق اتخاذ اإجراء يبداأ به تنفيذ 

اجلرمية بخطوة ملمو�سة، ولكن مل تقع اجلرمية لظروف غري ذات �سلة 

اأي جهد  الذي يكف عن بذل  فال�سخ�س  ال�سخ�س، ومع ذلك،  بنوايا 

اإمتام اجلرمية ل يكون  اأخرى دون  بو�سيلة  اأو يحول  لرتكاب اجلرمية 

عر�سة للعقاب مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي على ال�رسوع يف ارتكاب 

اجلرمية اإذا هو تخلى متامًا ومبح�س اإرادته عن الغر�س الإجرامي.

بامل�سئولية  يتعلق  الأ�سا�سي  النظام  هذا  اأي حكم يف  يوؤثر  - ل   4

اجلنائية الفردية يف م�سئولية الدول مبوجب القانون الدويل.
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املــادة )26(  

ل اخت�سا�س للمحكمة على الأ�سخا�س اأقل من 18 عامًا  

 ل يكون للمحكمة اخت�سا�س على اأي �سخ�س يقل عمره عن 18 

عامًا وقت ارتكاب اجلرمية املن�سوبة اإليه.

املــادة )27(  

  عدم العتداد بال�سفة الر�سمية  

ب�سورة  الأ�سخا�س  جميع  على  الأ�سا�سي  النظام  هذا  - يطبق   1

مت�ساوية دون اأي متييز ب�سبب ال�سفة الر�سمية، وبوجه خا�س فاإن ال�سفة 

يف  ع�سواً  اأو  حكومة  اأو  لدولة  رئي�سًا  كان  �سواء  لل�سخ�س،  الر�سمية 

حكومة اأو برملان اأو ممثاًل منتخبًا اأو موظفًا حكوميًا، ل تعفيه باأي حال 

من الأحوال من امل�سئولية اجلنائية مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي، كما 

اأنها ل ت�سكل يف حد ذاتها، �سببًا لتخفيف العقوبة.

2 - ل حتول احل�سانات اأو القواعد الإجرائية اخلا�سة التي قد ترتبط 

بال�سفة الر�سمية لل�سخ�س �سواء كانت يف اإطار القانون الوطني اأو الدويل، 

دون ممار�سة املحكمة اخت�سا�سها على هذا ال�سخ�س.

املــادة )28(  

م�سئولية القادة والروؤ�ساء الآخرين  

 بالإ�سافة اإىل ما هو من�سو�س عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي من 

اأ�سباب اأخرى للم�سئولية اجلنائية عن اجلرائم التي تدخل يف اخت�سا�س 

املحكمة:
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1 - يكون القائد الع�سكري اأو ال�سخ�س القائم فعاًل باأعمال القائد 

الع�سكري م�سئوًل م�سئولية جنائية عن اجلرائم التي تدخل يف اخت�سا�س 

املحكمة واملرتكبة من جانب قوات تخ�سع لإمرته و�سيطرته الفعليتني، اأو 

تخ�سع ل�سلطته و�سيطرته الفعليتني، ح�سب احلالة، نتيجة لعدم ممار�سة 

القائد الع�سكري اأو ال�سخ�س �سيطرته على هذه القوات ممار�سة �سليمة.

اأ ( اإذا كان ذلك القائد الع�سكري اأو ال�سخ�س قد علم، اأو يفرت�س 

اأن يكون قد علم، ب�سبب الظروف ال�سائدة يف ذلك احلني، باأن القوات 

ترتكب اأو تكون على و�سك ارتكاب هذه اجلرائم.

ب( اإذا مل يتخذ ذلك القائد الع�سكري اأو ال�سخ�س جميع التدابري 

الالزمة واملعقولة يف حدود �سلطته ملنع اأو قمع ارتكاب هذه اجلرائم اأو 

لعر�س امل�ساألة على ال�سلطات املخت�سة للتحقيق واملقا�ساة.

يف  و�سفها  الوارد  غري  واملروؤو�س  الرئي�س  بعالقة  يت�سل  - فيما   2

التي تدخل يف اخت�سا�س  الرئي�س جنائيًا عن اجلرائم  الفقرة 1، ي�ساأل 

و�سيطرته  ل�سلطته  يخ�سعون  مروؤو�سني  جانب  من  واملرتكبة  املحكمة 

املروؤو�سني  هوؤلء  على  �سيطرته  ممار�سة  لعدم  نتيجة   الفعليتني 

ممار�سة �سليمة.

اأ( اإذا كان الرئي�س قد علم اأو جتاهل عن وعي اأي معلومات تبني 

بو�سوح اأن مروؤو�سيه يرتكبون اأو على و�سك اأن يرتكبوا هذه اجلرائم.

ب (  اإذا تعلقت اجلرائم باأن�سطة تندرج يف اإطار امل�سئولية وال�سيطرة 

الفعليتني للرئي�س.

ج (  اإذا مل يتخذ الرئي�س جميع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود 

�سلطته ملنع اأو قمع ارتكاب هذه اجلرائم اأو لعر�س امل�ساألة على ال�سلطات 

املخت�سة للتحقيق واملقا�ساة.



املحكمة اجلنائية الدولية40

)وثائق  اأ�سا�سية(

املــادة )29(  

 عدم �سقوط اجلرائم بالتقادم  

اأيًا  ل ت�سقط اجلرائم التي تدخل يف اخت�سا�س املحكمة بالتقادم 

كانت اأحكامه.

املــادة )30(  

الركن املعنوي  

1 - مامل ين�س على غري ذلك ل ي�ساأل ال�سخ�س جنائيًا عن ارتكاب 

جرمية تدخل يف اخت�سا�س املحكمة ول يكون عر�سة للعقاب على هذه 

اجلرمية اإل اإذا حتققت الأركان املادية مع توافر الق�سد والعلم.

2 - لأغرا�س هذه املادة يتوافر الق�سد لدى ال�سخ�س عندما :-

هذا  ارتكاب  ب�سلوكه،  يتعلق  فيما  ال�سخ�س،  هذا  يق�سد  اأ (  

ال�سلوك.

ب (  يق�سد هذا ال�سخ�س، فيما يتعلق بالنتيجة، الت�سبب يف تلك 

النتيجة اأو يدرك اأنها �ستحدث يف اإطار امل�سار العادي لالأحداث.

ال�سخ�س  يكون  اأن  »العلم«  لفظة  تعني  املادة  هذه  - لأغرا�س   3

مدركًا اأنه توجد ظروف اأو �ستحدث نتائج يف امل�سار العادي لالأحداث، 

وتف�رس لفظتا »يعلم« اأو »عن علم« تبعًا لذلك.

املــادة )31(  

اأ�سباب امتناع امل�سئولية اجلنائية  

اجلنائية  امل�سئولية  لمتناع  الأخرى  الأ�سباب  اإىل  - بالإ�سافة   1

املن�سو�س عليها يف هذا النظام الأ�سا�سي ل ي�ساأل ال�سخ�س جنائيًا اإذا 

كان وقت ارتكابه ال�سلوك :-
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عدم  اإدراك  على  قدرته  يعدم  عقليًا  ق�سوراً  اأو  مر�سًا  اأ ( يعاين 

مبا  �سلوكه  يف  التحكم  على  قدرته  اأو  �سلوكه،  طبيعة  اأو  م�رسوعية 

يتم�سى مع مقت�سيات القانون.

ب ( يف حالة �سكر مما يعدم قدرته على اإدراك عدم م�رسوعية اأو 

طبيعة �سلوكه اأو قدرته على التحكم يف �سلوكه مبا يتم�سى مع مقت�سيات 

القانون، مامل يكن ال�سخ�س قد �سكر باختياره يف ظل ظروف كان يعلم 

فيها اأنه يحتمل اأن ي�سدر عنه نتيجة لل�سكر �سلوك ي�سكل جرمية تدخل 

يف اخت�سا�س املحكمة اأو جتاهل فيها هذا الحتمال.

ج ( يت�رسف على نحو معقول للدفاع عن نف�سه اأو عن �سخ�س اآخر 

اأو يدافع يف حالة جرائم احلرب عن ممتلكات ل غنى عنها لبقاء ال�سخ�س 

ع�سكرية  مهام  عنها لإجناز  غنى  اأو عن ممتلكات ل  اآخر  �سخ�س  اأو 

�سد ا�ستخدام و�سيك وغري م�رسوع للقوة، وذلك بطريقة تتنا�سب مع 

درجة اخلطر الذي يهدد هذا ال�سخ�س اأو ال�سخ�س الآخر اأو املمتلكات 

املق�سود حمايتها، وا�سرتاك ال�سخ�س يف عملية دفاعية تقوم بها قوات 

ل ي�سكل يف حد ذاته �سببًا لمتناع امل�سئولية اجلنائية مبوجب هذه 

الفقرة الفرعية.

د ( اإذا كان ال�سلوك املدعى اأنه ي�سكل جرمية تدخل يف اخت�سا�س 

املحكمة قد حدث حتت تاأثري اإكراه ناجت عن تهديد باملوت الو�سيك اأو 

اأو  ال�سخ�س  و�سيك �سد ذلك  اأو  بحدوث �رسر بدين ج�سيم م�ستمر 

هذا  لتجنب  ومعقوًل  لزمًا  ت�رسفًا  ال�سخ�س  وت�رسف  اآخر،  �سخ�س 

من  اأكرب  �رسر  يف  يت�سبب  اأن  ال�سخ�س  يق�سد  األ  �رسيطة  التهديد، 

ال�رسر املراد جتنبه، ويكون ذلك التهديد:-

  1 - �سادراً عن اأ�سخا�س اآخرين.

ذلك  اإرادة  عن  خارجة  اأخرى  ظروف  بفعل  ت�سكل  اأو   -  2   

ال�سخ�س.
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2 - تبت املحكمة يف مدى انطباق اأ�سباب امتناع امل�سئولية اجلنائية 

التي ين�س عليها هذا النظام الأ�سا�سي على الدعوى املعرو�سة عليها.

3 - للمحكمة اأن تنظر اأثناء املحاكمة يف اأي �سبب لمتناع امل�سئولية 

اجلنائية بخالف الأ�سباب امل�سار اإليها يف الفقرة 1 يف احلالت التي ي�ستمد 

املن�سو�س  النحو  على  التطبيق  الواجب  القانون  من  ال�سبب  هذا  فيها 

الإثبات على  القواعد الإجرائية وقواعد  املادة 21، وين�س يف  عليه يف 

الإجراءات املتعلقة بالنظر يف هذا ال�سبب.

املــادة )32(  

الغلط يف الوقائع اأو الغلط يف القانون  

1 - ل ي�سكل الغلط يف الوقائع �سببًا لمتناع امل�سئولية اجلنائية اإل 

اإذا جنم عنه انتفاء الركن املعنوي املطلوب لرتكاب اجلرمية.

2 - ل ي�سكل الغلط يف القانون من حيث ما اإذا كان نوع معني من 

اأنواع ال�سلوك ي�سكل جرمية تدخل يف اخت�سا�س املحكمة �سببًا لمتناع 

اأن يكون الغلط يف القانون �سببًا  امل�سئولية اجلنائية، ويجوز، مع ذلك 

لمتناع امل�سئولية اجلنائية اإذا جنم عن هذا الغلط انتفاء الركن املعنوي 

املن�سو�س  النحو  على  الو�سع  كان  اأو  اجلرمية،  تلك  املطلوب لرتكاب 

عليه يف املادة 33.

املــادة )33(  

اأوامر الروؤ�ساء ومقت�سيات القانون  

1 - يف حالة ارتكاب اأي �سخ�س جلرمية من اجلرائم التي تدخل يف 

اإذا كان  اخت�سا�س املحكمة، ل يعفى ال�سخ�س من امل�سئولية اجلنائية 

ارتكابه لتلك اجلرمية قد مت امتثاًل لأمر حكومة اأو رئي�س، ع�سكريًا كان 

اأو مدنيًا، عدا يف احلالت التالية:-
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اأ (  اإذا كان على ال�سخ�س التزام قانوين باإطاعة اأوامر احلكومة اأو 

الرئي�س املعني.

ب (  اإذا مل يكن ال�سخ�س على علم باأن الأمر غري م�رسوع.

ج(  اإذا مل تكن عدم م�رسوعية الأمر ظاهرة.

2 - لأغرا�س هذه املادة تكون عدم امل�رسوعية ظاهرة يف حالة اأوامر 

ارتكاب جرمية الإبادة اجلماعية اأو اجلرائم �سد الإن�سانية.
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الباب الرابع  

  تكوين املحكمة واإداراتها  

     

  املــادة )34(  

اأجهزة املحكمة  

تتكون املحكمة من الأجهزة التالية: -

)اأ( هيئة الرئا�سة.

)ب( �سعبة ا�ستئناف و�سعبة ابتدائية و�سعبة متهيدية.

)ج( مكتب املدعي العام.

)د( قلم املحكمة.

املــادة )35(  

خدمة الق�ساة  

للمحكمة  متفرغني  كاأع�ساء  للعمل  الق�ساة  جميع  - ينتخب   1

ويكونون جاهزين للخدمة على هذا الأ�سا�س منذ بداية وليتهم.

اأ�سا�س  على  الرئا�سة  هيئة  منهم  تتكون  الذين  الق�ساة  - يعمل   2

التفرغ مبجرد انتخابهم.
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العمل  تقوم من وقت لآخر، يف �سوء حجم  اأن  الرئا�سة  - لهيئة   3

باملحكمة وبالت�ساور مع اأع�سائها، بالبت يف املدى الذي يكون مطلوبًا 

يف حدوده من الق�ساة الآخرين اأن يعملوا على اأ�سا�س التفرغ، ول يجوز 

اأن يخل اأي من هذه الرتتيبات باأحكام املادة 40.

4 - يجري وفقًا للمادة 49 و�سع الرتتيبات املالية اخلا�سة بالق�ساة 

الذين ل يكون مطلوبًا منهم العمل على اأ�سا�س التفرغ.

املــادة )36(  

موؤهالت الق�ساة وتر�سيحهم وانتخابهم  

1 - رهنًا مبراعاة الفقرة 2، تتكون املحكمة من 18 قا�سيًا:-

2 - اأ ( يجوز لهيئة الرئا�سة، نيابة عن املحكمة، اأن تقرتح زيادة عدد 

الق�ساة املحدد يف الفقر ة اأ، على اأن تبني الأ�سباب التي من اأجلها يعترب 

ذلك اأمراً �رسوريًا ومالئمًا، ويقوم امل�سجل فوراً بتعميم هذا القرتاح على 

جميع الدول الأطراف.

الأطراف  الدول  اجتماع جلمعية  القرتاح يف  هذا  ينظر يف  ب (  

اإذا ووفق عليه يف  يعقد وفقًا للمادة 112، ويعترب القرتاح قد اعتمد 

حيز  ويدخل  الأطراف،  الدول  جمعية  اأع�ساء  ثلثي  باأغلبية  الجتماع 

النفاذ يف الوقت الذي تقرره اجلمعية.

الفقرة  الق�ساة مبوجب  بزيادة عدد  اقرتاح  اعتمد  اإذا ما  ا -   ج( 

التالية  الدورة  خالل  الإ�سافيني  الق�ساة  انتخاب  يجري  )ب(،  الفرعية 

جلمعية الدول الأطراف، وفقًا للفقرات 3 اإىل 8 والفقرة 2 من املادة 37.

2 - يجوز لهيئة الرئا�سة يف اأي وقت تال لعتماد اقرتاح بزيادة عدد 

الق�ساة ودخوله حيز النفاذ مبوجب الفقرتني الفرعيتني )ب( و )ج(  1 -اأن 
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تقرتح اإجراء تخفي�س يف عدد الق�ساة، اإذا كان عبء العمل باملحكمة 

يربر ذلك �رسيطة األ يخف�س عدد الق�ساة اإىل ما دون العدد املحدد 

يف الفقرة 1، ويجري تناول القرتاح وفقًا لالإجراءات املحددة يف الفقرتني 

الق�ساة  بخف�س عدد  القرتاح  اعتماد  حالة  و)ب(، ويف  )اأ(  الفرعيتني 

يتم  اأن  واإىل  الق�ساة  انتهت مدد ولية هوؤلء  تخفي�سًا تدريجيًا كلما 

بلوغ العدد الالزم.

3 - اأ(  يختار الق�ساة من بني الأ�سخا�س الذين يتحلون بالأخالق 

الرفيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر فيهم   املوؤهالت املطلوبة يف دولة كل 

منهم للتعيني يف اأعلى املنا�سب الق�سائية.

ب (  يجب اأن يتوافر يف كل مر�سح لالنتخاب للمحكمة مايلي:-

اجلنائية،  والإجراءات  اجلنائي  القانون  ثابتة يف جمال  - كفاءة   1

اأو ب�سفة  اأو حمام،  اأو مدع عام  واخلربة املنا�سبة الالزمة �سواء كقا�س 

مماثلة اأخرى، يف جمال الدعاوى اجلنائية، اأو.

2 -  كفاءة ثابتة يف جمالت القانون الدويل ذات ال�سلة باملو�سوع 

مثل القانون الإن�ساين الدويل

عمل  جمال  يف  وا�سعة  مهنية  وخربة  الإن�سان  حقوق  وقانون    

قانوين ذي �سلة بالعمل الق�سائي  للمحكمة.

معرفة  باملحكمة  لالنتخاب  مر�سح  كل  لدى  يكون  اأن  يجب  ج( 

ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على الأقل من لغات العمل باملحكمة.

تقدم  اأن  الأ�سا�سي  النظام  دولة طرف يف هذا  لأية  يجوز  - اأ (   4

تر�سيحات لالنتخ اب للمحكمة ويتم   ذلك باتباع ما يلي :-

1 - الإجراءات املتعلقة بت�سمية مر�سحني للتعيني يف اأعلى املنا�سب 

الق�سائية يف الدولة املعنية اأو
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2 -   الإجراءات املن�سو�س عليها يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل 

الدولية لت�سمية مر�سحني لتلك املحكمة.

يت�سمن  مف�سل  ببيان  م�سحوبة  الرت�سيحات  تكون  اأن  ويجب 

يف الواردة  باملتطلبات  املر�سح  وفاء  بها  يثبت  التي  الالزمة   املعلومات 

 الفقرة 3.

ب (  لكل دولة طرف اأن تقدم لأي انتخاب معني مر�سحًا واحداً ل 

يلزم بال�رسورة اأن يكون واحداً من رعاياها ولكن يجب على اأي حال اأن 

يكون من رعايا اإحدى الدول الأطراف.

اإن�ساء  ج( جلمعية الدول الأطراف اأن تقرر، اإذا كان ذلك منا�سبًا، 

جلنة ا�ست�سارية تعنى بالرت�سيحات، ويف هذه احلالة تقوم جمعية الدول 

الأطراف بتحديد تكوين اللجنة ووليتها.

5 - لأغرا�س النتخاب يجري اإعداد قائمتني باملر�سحني.

فيهم  تتوافر  الذين  املر�سحني  اأ�سماء  على  وحتتوي  »األف«  القائمة 

املوؤهالت املحددة يف الفقرة 3 )ب( 1

تتوافر فيهم  الذين  املر�سحني  اأ�سماء    والقائمة »باء« وحتتوي على 

املوؤهالت املحددة يف الفقرة 3 )ب( 2

 وللمر�سح الذي تتوافر فيه موؤهالت كافية لكلتا القائمتني اأن يختار 

الأول  النتخاب  ويجري يف  بها،  ا�سمه  اإدراج  يرغب يف  التي  القائمة 

»األف« وخم�سة  القائمة  الأقل من  ت�سعة ق�ساة على  انتخاب  للمحكمة 

ق�ساة على الأقل من القائمة »باء« وتنظم النتخابات الالحقة على نحو 

من  املوؤهلني  الق�ساة  من  متناظرة  بن�سب  للمحكمة  الحتفاظ  يكفل 

القائمتني.

6 - اأ ( ينتخب الق�ساة بالقرتاع ال�رسي يف اجتماع جلمعية الدول 

بالفقرة  بالتقيد  املادة 112، ورهنًا  الغر�س مبوجب  الأطراف يعقد لهذا 
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7، يكون الأ�سخا�س املنتخبون للمحكمة هم املر�سحني الـ 18 احلا�سلني 

الأطراف  الدول  ثلثي  اأغلبية  وعلى  الأ�سوات  من  عدد  اأكرب   على 

احلا�رسة امل�سوتة.

ب( يف حالة عدم انتخاب عدد كاف من الق�ساة يف القرتاع الأول، 

جترى عمليات اقرتاع متعاقبة وفقًا لالإجراءات املبينة يف الفقرة الفرعية )اأ( 

اإىل اأن يتم �سغل الأماكن املتبقية.

7 - ل يجوز اأن يكون هناك قا�سيان من رعاية دولة واحدة، ويعترب 

ال�سخ�س، الذي ميكن اأن يعد لأغرا�س الع�سوية يف املحكمة من رعايا 

اأكرث م ن دولة واحدة، مواطنًا تابعًا للدولة التي ميار�س فيها عادة حقوقه 

املدنية وال�سيا�سية.   

8 - اأ(  عند اختيار الق�ساة، تراعي الدول الأطراف، يف اإطار ع�سوية 

املحكمة، احلاجة اإىل ما يلي:-

1 - متثيل النظم القانونية الرئي�سية يف العامل.

2 - التوزيع اجلغرايف العادل.

3 - متثيل عادل لالإناث والذكور الق�ساة.

ب (  تراعي الدول الأطراف اأي�سًا احلاجة اإىل اأن يكون بني الأع�ساء 

ق�ساة ذو خربة قانونية يف م�سائل حمددة ت�سمل، دون ح�رس، م�ساألة 

العنف �سد الن�ساء اأو الأطفال.

9 - اأ(  ي�سغل الق�ساة منا�سبهم ملدة ت�سع �سنوات، وذلك مع مراعاة 

للفقرة  وفقًا  اإل  انتخابهم  اإعادة  يجوز  )ب(، ول  الفرعية  الفقرة  اأحكام 

الفرعية )ج( والفقرة 2 من املادة 37.
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ب ( يف النتخاب الأول يختار بالقرعة ثلث الق�ساة املنتخبني للعمل 

ملدة ثالث �سنوات، ويختار بالقرعة ثلث الق�ساة املنتخبني للعمل ملدة �ست 

�سنوات، ويعمل الباقون ملدة ت�سع �سنوات.

ج ( يجوز اإعادة انتخاب القا�سي ملدة ولية كاملة اإذا كان قد اختري 

ملدة ولية من ثالث �سنوات مبوجب الفقرة الفرعية )ب(.

من�سبه  القا�سي يف  ي�ستمر   ،9 الفقرة  اأحكام  من  الرغم  - على   10

لإمتام اأية حماكمة اأو ا�ستئناف يكون قد بدئ بالفعل النظر فيهما اأمام 

الدائرة التي عني بها القا�سي وفقًا للمادة 39، �سواء كانت الدائرة ابتدائية 

اأو دائرة ا�ستئناف.

املــادة )37(  

ال�سواغر الق�سائية  

اأحد الق�ساة، يجرى انتخاب ل�سغل املن�سب  1 - اإذا �سغر من�سب 

ال�ساغر وفقًا للمادة 36.

2 - يكمل القا�سي املنتخب ل�سغل من�سب �ساغر املدة الباقية من 

اإعادة  يجوز  اأقل،  اأو  �سنوات  ثالث  املدة  تلك  كانت  واإذا  �سلفه،  ولية 

انتخابه ملدة ولية كاملة مبوجب اأحكام املادة 36.

املــادة )38(  

هيئة الرئا�سة  

1 - ينتخب الرئي�س ونائباه الأول والثاين بالأغلبية املطلقة للق�ساة، 

انتهاء مدة خدمته  اأو حلني  �سنوات  ثالث  ملدة  هوؤلء  ويعمل كل من 

كقا�س، اأيهما اأقرب، ويجوز اإعادة انتخابهم مرة واحدة.

الرئي�س يف حالة  بالعمل بدًل من  للرئي�س  الأول  النائب  2 - يقوم 

غيابه اأو تنحيته، ويقوم النائب الثاين للرئي�س بالعمل بدًل من الرئي�س 

يف حالة غياب كل من الرئي�س والنائب الأول للرئي�س اأو تنحيتهما.
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3 - ت�سكل هيئة الرئا�سة من الرئي�س والنائبني الأول والثاين للرئي�س 

وتكون م�سئولة عما يلي: -

اأ ( الإدارة ال�سليمة للمحكمة، با�ستثناء مكتب املدعي العام.

ب( املهام الأخرى املوكولة اإليها وفقًا لهذا النظام الأ�سا�سي.

الفقرة  مب�سئوليتها مبوجب  ت�سطلع  وهي  الرئا�سة،  هيئة  - على   4

3 )اأ( اأن تن�سق مع املدعى العام وتلتم�س موافقته ب�ساأن جميع امل�سائل 

مو�سع الهتمام املتبادل.

املــادة )39(  

الدوائر  

1 - تنظم املحكمة نف�سها، يف اأقرب وقت ممكن بعد انتخاب الق�ساة، 

يف ال�سعب املبينة يف الفقرة )ب( من املادة 34، وتتاألف �سعبة ال�ستئناف 

من الرئي�س واأربعة ق�ساة اآخرين، وتتاألف ال�سعبة البتدائية من عدد ل 

يقل عن �ستة ق�ساة وال�سعبة التمهيدية من عدد ل يقل عن �ستة ق�ساة، 

ويكون تعيني الق�ساة يف املحكمة بحيث ت�سم كل �سعبة مزيجًا مالئمًا 

من اخلربات يف القانون اجلنائي والإجراءات اجلنائية ويف القانون الدويل، 

وتتاألف ال�سعبة البتدائية وال�سعبة التمهيدية اأ�سا�سًا من ق�ساة من ذوي 

اخلربة يف املحاكمات اجلنائية.

2 - اأ(  متار�س الوظائف الق�سائية للمحكمة يف كل �سعبة بوا�سطة 

دوائر :

�سعبة  ق�ساة  جميع  من  ال�ستئناف  دائرة  - تتاألف  ب( 1 

ال�ستئناف.

الدائرة  مبهام  البتدائية  ال�سعبة  ق�ساة  من  ثالثة  يقوم   -  2

البتدائية.
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ال�سعبة  من  ق�ساة  ثالثة  اإما  التمهيدية  الدائرة  مهام  يتوىل   -  3

الأ�سا�سي  النظام  لهذا  ال�سعبة وفقًا  تلك  اأو قا�س واحد من  التمهيدية 

وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

دائرة  من  اأكرث  ت�سكيل  دون  يحول  ما  الفقرة  هذه  يف  ج( لي�س 

ابتدائية اأو دائرة متهيدية يف اآن واحد اإذا اقت�سى ذلك ح�سن �سري العمل 

باملحكمة.

3 - اأ (  يعمل الق�ساة املعينون لل�سعبة البتدائية وال�سعبة التمهيدية 

يف هاتني ال�سعبتني ملدة ثالث �سنوات، ويعملون بعد ذلك اإىل حني اإمتام 

اأي ق�سية يكون قد بداأ بالفعل النظر فيها بال�سعبة املعنية.

ال�سعبة  تلك  يف  ال�ستئناف  ل�سعبة  املعينون  الق�ساة  ب( يعمل    

لكامل مدة وليتهم.

4 - ل يعمل الق�ساة املعينون ل�سعبة ال�ستئناف اإل يف تلك ال�سعبة، 

غري اأنه لي�س يف هذه املادة ما يحول دون الإحلاق املوؤقت لق�ساة ال�سعبة 

اأن يف  الرئا�سة  اإذا راأت هيئة  اأو العك�س،  البتدائية بال�سعبة التمهيدية 

ذلك ما يحقق ح�سن �سري العمل باملحكمة، ب�رسط عدم ال�سماح حتت 

اأي ظرف من الظروف لأي قا�س بال�سرتاك يف الدائرة البتدائية اأثناء 

نظرها يف اأية دعوى اإذا كان القا�سي قد ا�سرتك يف املرحلة التمهيدية 

للنظر يف تلك الدعوى.

املــادة )40(  

ا�ستقالل الق�ساة  

1 - يكون الق�ساة م�ستقلني يف اأدائهم لوظائفهم.

2 - ل يزاول الق�ساة اأي ن�ساط يكون من املحتمل اأن يتعار�س مع 

وظائفهم الق�سائية اأو اأن يوؤثر على الثقة يف ا�ستقاللهم.
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3 - ل يزاول الق�ساة املطلوب منهم العمل على اأ�سا�س التفرغ مبقر 

املحكمة اأي عمل اآخر يكون ذا طابع مهني.

من  بقرار  و3   2 الفقرتني  تطبيق  ب�ساأن  ت�ساوؤل  اأي  - يف�سل يف   4

ل  بعينه،  بقا�س  الت�ساوؤل  يتعلق  وعندما  للق�ساة،  املطلقة  الأغلبية 

ي�سرتك ذلك القا�سي يف اتخاذ القرار.

املــادة )41(  

اإعفاء الق�ساة وتنحيتهم  

1 - لهيئة الرئا�سة، بناًء على طلب اأي قا�س، اأن تعفي ذلك القا�سي 

وفقًا  الأ�سا�سي،  النظام  هذا  املقررة مبوجب  املهام  من  اأي  ممار�سة  من 

للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

2 - اأ ( ل ي�سرتك القا�سي يف اأية ق�سية ميكن اأن يكون حياده فيها 

مو�سع �سك معقول لأي �سبب كان، وينحي القا�سي عن اأية ق�سية وفقًا 

لهذه الفقرة اإذا كان قد �سبق له، �سمن اأمور اأخرى، ال�سرتاك باأية �سفة 

يف تلك الق�سية اأثناء عر�سها على املحكمة اأو يف ق�سية جنائية مت�سلة 

بها على ال�سعيد الوطني تتعلق بال�سخ�س حمل التحقيق اأو املقا�ساة، 

وينحى القا�سي اأي�سًا لالأ�سباب الأخرى التي قد ين�س عليها يف القواعد 

الإجرائية وقواعد الإثبات.

ب (  للمدعي العام اأو ال�سخ�س حمل التحقيق اأو املقا�ساة اأن يطلب 

تنحية القا�سي مبوجب هذه الفقرة

ج ( يف�سل يف اأي ت�ساوؤل يتعلق بتنحية القا�سي بقرار من الأغلبية 

املطلقة للق�ساة ويكون من حق القا�سي املعرت�س عليه اأن يقدم تعليقاته 

على املو�سوع دون اأن ي�سارك يف اتخاذ القرار.
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املــادة )42(  

مكتب املدعي العام  

جهازاً  بو�سفه  م�ستقلة  ب�سفة  العام  املدعي  مكتب  - يعمل   1

منف�ساًل من اأجهزة املحكمة، ويكون املكتب م�سئوًل عن تلقي الإحالت 

واأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل يف اخت�سا�س املحكمة، وذلك 

املحكمة،  اأمام  واملقا�ساة  التحقيق  ال�سطالع مبهام  ولغر�س  لدرا�ستها 

ول يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء املكتب اأن يلتم�س اأية تعليمات من اأي 

م�سدر خارجي ول يجوز له اأن يعمل مبوجب اأي من هذه التعليمات.

2 - يتوىل املدعي العام رئا�سة املكتب، ويتمتع املدعي العام بال�سلطة 

الكاملة يف تنظيم واإدارة املكتب مبا يف ذلك بالن�سبة ملوظفي املكتب 

ومرافقه وموارده الأخرى، ويقوم مب�ساعدة املدعي العام نائب مدع عام 

واحد اأو اأكرث يناط بهم ال�سطالع باأية اأعمال يكون مطلوبًا من املدعي 

العام ال�سطالع بها مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي، ويكون املدعي العام 

ونواب املدعي العام من جن�سيات خمتلفة، وي�سطلعون بوظائفهم على 

اأ�سا�س التفرغ.

عالية،  وكفاءة  رفيعة  اأخالق  ذوي  ونوابه  العام  املدعي  - يكون   3

ويجب اأن تتوافر لديهم خربة عملية وا�سعة يف جمال الدعاء اأو املحاكمة 

يف الق�سايا اجلنائية، ويكونون ذوى معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة 

على الأقل من لغات العمل يف املحكمة.

4 - ينتخب املدعي العام بالقرتاع ال�رسي بالأغلبية املطلقة لأع�ساء 

جمعية الدول الأطراف وينتخب نواب املدعي العام بنف�س الطريقة من 

بت�سمية  العام  املدعي  ويقوم  العام،  املدعي  من  مقدمة  مر�سحني  قائمة 

ثالثة مر�سحني لكل من�سب مقرر �سغله من منا�سب نواب املدعي العام، 
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ويتوىل املدعي العام ونوابه منا�سبهم ملدة ت�سع �سنوات مامل يتقرر لهم 

وقت انتخابهم مدة اأق�رس، ول يجوز اإعادة انتخابهم.

5 - ل يزاول املدعي العام ول نواب املدعي العام اأي ن�ساط يحتمل 

الثقة يف  ينال من  اأو  بها  يقومون  التي  يتعار�س مع مهام الدعاء  اأن 

ا�ستقاللهم، ول يزاولون اأي عمل اآخر ذا طابع مهني.

6 - لهيئة الرئا�سة اأن تعفي املدعي العام اأو اأحد نواب املدعي العام بناًء 

على طلبه من العمل يف ق�سية معينة

ق�سية  اأي  العام يف  املدعي  نواب  العام ول  املدعي  ي�سرتك  - ل   7

كان،  �سبب  لأي  معقول  �سك  مو�سع  فيها  حيادهم  يكون  اأن  ميكن 

ويجب تنحيتهم عن اأي ق�سية وفقًا لهذه الفقرة اإذا كان قد �سبق لهم 

�سمن اأمور اأخرى ال�سرتاك باأية �سفة يف تلك الق�سية اأثناء عر�سها على 

املحكمة اأو يف ق�سية جنائية مت�سلة بها على ال�سعيد الوطني تتعلق 

بال�سخ�س حمل التحقيق اأو املقا�ساة.

اأي ت�ساوؤل يتعلق بتنحية املدعي  8 - تف�سل دائرة ال�ستئناف يف 

العام اأو اأحد نواب املدعي العام.

اأ ( لل�سخ�س الذي يكون حمل حتقيق اأو مقا�ساة اأن يطلب يف 

اأي وقت تنحية املدعي العام اأو اأحد نواب املدعي العام لالأ�سباب املبينة 

يف هذه املادة.

ب( يكون للمدعي العام اأو لنائب املدعي العام، ح�سبما يكون منا�سبًا 

احلق يف اأن يقدم تعليقاته على امل�ساألة.

يف  القانونية  اخلربة  ذوي  من  م�ست�سارين  العام  املدعي  - يعني   9

بني  والعنف  اجلن�سي  العنف  ح�رس،  دون  ت�سمل،  حمددة  جمالت 

اجلن�سني والعنف �سد الأطفال.
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املــادة )43(  

قلم املحكمة  

1 - يكون قلم املحكمة م�سئوًل عن اجلوانب غري الق�سائية من اإدارة 

و�سلطات  بوظائف  امل�سا�س  دون  وذلك  باخلدمات،  وتزويدها  املحكمة 

املدعي العام وفقًا للمادة 42.

2 - يتوىل امل�سجل رئا�سة قلم املحكمة ويكون هو امل�سئول الإداري 

رئي�س  �سلطة  حتت  مهامه  امل�سجل  وميار�س  للمحكمة،  الرئي�سي 

املحكمة.

الأخالق  الأ�سخا�س ذوى  امل�سجل من  ونائب  امل�سجل  - يكون   3

الرفيعة والكفاءة العالية، ويجب اأن يكونوا على معرفة ممتازة وطالقة يف 

لغة واحدة على الأقل من لغات العمل يف املحكمة.

القرتاع  بطريق  املطلقة  بالأغلبية  امل�سجل  الق�ساة  - ينتخب   4

ال�رسي، اآخذين يف اعتبارهم اأية تو�سية تقدم من جمعية الدول الأطراف، 

وعليهم اإذا اقت�ست احلاجة، بناًء على تو�سية من امل�سجل، اأن ينتخبوا 

نائب م�سجل بالطريقة ذاتها.

5 - ي�سغل امل�سجل من�سبه ملدة خم�س �سنوات، ويجوز اإعادة انتخابه 

امل�سجل من�سبه  نائب  التفرغ، وي�سغل  اأ�سا�س  مرة واحدة ويعمل على 

ملدة خم�س �سنوات اأو ملدة اأق�رس ح�سبما تقرر الأغلبية املطلقة للق�ساة، 

وينبغي انتخابه على اأ�سا�س ال�سطالع باأية مهام تقت�سيها احلاجة.

قلم  �سمن  وال�سهود  عليهم  للمجني  وحدة  امل�سجل  - ين�سئ   6

املحكمة، وتوفر هذه الوحدة، بالت�ساور مع مكتب املدعي العام، تدابري 

احلماية والرتتيبات الأمنية، وامل�سورة، وامل�ساعدات املالئمة الأخرى لل�سهود 

يتعر�سون  وغريهم ممن  املحكمة،  اأمام  ميثلون  الذين  عليهم  وللمجني 
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للخطر ب�سبب اإدلء ال�سهود ب�سهاداتهم وت�سم الوحدة موظفني ذوي 

خربة يف جمال ال�سدمات النف�سية، مبا يف ذلك ال�سدمات ذات ال�سلة 

بجرائم العنف اجلن�سي.

املــادة )44(  

املوظفــــون  

1 - يعني كل من املدعي العام وامل�سجل املوظفني املوؤهلني الالزمني 

ملكتبه، وي�سمل ذلك، يف حالة املدعي العام، تعيني حمققني.

اأعلى  توافر  املوظفني،  تعيني  وامل�سجل يف  العام  املدعي  - يكفل   2

معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة، ويوليان العتبار ح�سب مقت�سى احلال 

للمعايري املن�سو�س عليها يف الفقرة 8 من املادة 36.

نظامًا  العام  واملدعي  الرئا�سة  هيئة  مبوافقة  امل�سجل  - يقرتح   3 

اأ�سا�سها  التي يجري على  للموظفني ي�سمل الأحكام وال�رسوط  اأ�سا�سيًا 

تعيني موظفي املحكمة ومكافاآتهم وف�سلهم، ويجب اأن توافق جمعية 

الدول الأطراف على النظام الأ�سا�سي للموظفني.

4 - يجوز للمحكمة، يف الظروف ال�ستثنائية، اأن ت�ستعني بخربات 

اأو املنظمات احلكومية  موظفني تقدمهم، دون مقابل، الدول الأطراف 

الدولية، اأو املنظمات غري احلكومية، للم�ساعدة يف اأعمال اأي جهاز من 

اأجهزة املحكمة، ويجوز للمدعي العام اأن يقبل اأي عر�س من هذا القبيل 

نيابة عن مكتب املدعي العام، وي�ستخدم هوؤلء املوظفون املقدمون دون 

مقابل وفقًا ملبادئ توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف.
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املــادة )45(  

التعهد الر�سمي  

 قبل اأن يبا�رس الق�ساة 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�رسة مهامه بنزاهة واأمانة. 

املــادة )46(  

العزل من املن�سب  

1 - يعزل القا�سي اأو املدعي العام اأو نائب املدعي العام اأو امل�سجل 

اأو نائب امل�سجل من من�سبة اإذا اتخذ قرار بذلك وفقًا للفقرة 2، وذلك 

يف احلالت التالية :

اأخل  اأو  ال�سخ�س قد ارتكب �سلوكًا �سيئًا ج�سيمًا  اأن  اأن يثبت  اأ( 

النحو  على  الأ�سا�سي،  النظام  هذا  مبقت�سى  بواجباته  ج�سيمًا  اإخالًل 

املن�سو�س عليه يف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

املطلوبة منه  املهام  ال�سخ�س غري قادر على ممار�سة  ب( اأن يكون 

مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي.

املتعلق  القرار  ال�رسي  بالقرتاع  الأطراف،  الدول  - تتخذ جمعية   2

بعزل القا�سي اأو املدعي العام اأو نائب املدعي العام من املن�سب مبوجب 

الفقرة 1 وذلك على النحو التايل: -

اأ ( يف حالة القا�سي، يتخذ القرار باأغلبية ثلثي الدول الأطراف بناًء 

على تو�سية تعتمد باأغلبية ثلثي الق�ساة الآخرين.

للدول  املطلقة  بالأغلبية  القرار  يتخذ  العام،  املدعي  حالة  ب ( يف 

الأطراف.
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ج( يف حالة نائب املدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية املطلقة للدول 

الأطراف بناًء على تو�سية من املدعي العام.

3 - يف حالة امل�سجل اأو نائب امل�سجل، يتخذ قرار العزل بالأغلبية 

املطلقة للق�ساة.

4 - تتاح للقا�سي اأو املدعي العام اأو نائب املدعي العام اأو امل�سجل اأو 

نائب امل�سجل الذي يطعن مبوجب هذه املادة يف �سلوكه اأو يف قدرته 

على ممار�سة مهام من�سبة على النحو الذي يتطلبه هذا النظام

الأ�سا�سي، الفر�سة الكاملة لعر�س الأدلة وتلقيها وتقدمي الدفوع وفقًا 

للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ول يجوز فيما عدا ذلك لل�سخ�س 

املعني اأن ي�سرتك يف النظر يف امل�ساألة.

املــادة )47(  

الإجراءات التاأديبية  

 يخ�سع للتدابري التاأديبية، وفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

نائب  اأو  م�سجل  اأو  العام  للمدعي  نائب  اأو  عام  مدع  اأو  قا�س  كل 

اأقل خطورة يف طابعه مما هو  للم�سجل ير تكب �سلوكًا �سيئًا يكون 

مبني يف الفقرة 1 من املادة 46.

املــادة )48(  

المتيازات واحل�سانات  

1 - تتمتع املحكمة يف اإقليم كل دولة طرف بالمتيازات و احل�سانات 

الالزمة لتحقيق مقا�سدها.
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2 - يتمتع الق�ساة واملدعي العام ونواب املدعي العام وامل�سجل، عند 

بالمتيازات  الأعمال،  بهذه  يتعلق  فيما  اأو  املحكمة  اأعمال  مبا�رستهم 

ويوا�سلون  الدبلوما�سية،  البعثات  لروؤ�ساء  التي متنح  ذاتها  واحل�سانات 

بعد انتهاء مدة وليتهم، التمتع باحل�سانة من الإجراءات القانونية من 

اأي نوع فيما يتعلق مبا يكون قد �سدر عنهم من اأقوال اأو كتابات اأو 

اأفعال ب�سفتهم الر�سمية.

وموظفو  العام  املدعي  مكتب  وموظفو  امل�سجل  نائب  - يتمتع   3

مهام  لأداء  الالزمة  والت�سهيالت  واحل�سانات  بالمتيازات  املحكمة  قلم 

وظائفهم، وفقًا لتفاق امتيازات املحكمة وح�ساناتها.

يكون  اآخر  �سخ�س  واأي  وال�سهود  واخلرباء  املحامون  - يعامل   4

مطلوبًا ح�سوره يف مقر املحكمة املعاملة الالزمة لأداء املحكمة لوظائفها 

على النحو ال�سليم، وفقًا لتفاق امتيازات املحكمة وح�ساناتها.

يجوز رفع المتيازات واحل�سانات على النحو التايل:-

اأ ( ترفع يف حالة القا�سي اأو املدعي العام بالأغلبية املطلقة للق�ساة.

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 والبدلت وامل�ساريف  

يتقا�سى الق�ساة واملدعي العام ونواب املدعي العام وامل�سجل ونائب 

الدول  جمعية  حتددها  التي  وامل�ساريف  والبدلت  املرتبات  امل�سجل 

الأطراف، ول يجوز اإنقا�س هذه املرتبات والبدلت اأثناء مدة خدمتهم.

املــادة )50(  

اللغات الر�سمية ولغات العمل  

والإنكليزية  الأ�سبانية  هي  للمحكمة  الر�سمية  اللغات  - تكون   1

والرو�سية وال�سينية والعربية والفرن�سية وتن�رس باللغات الر�سمية الأحكام 

املتعلقة بح�سم م�سائل  الأخرى  القرارات  املحكمة وكذلك  ال�سادرة عن 

اأ�سا�سية معرو�سة على املحكمة، وحتدد هيئة الرئا�سة القرارات التي تعترب 

لأغرا�س هذه الفقرة، من نوع القرارات التي حت�سم م�سائل اأ�سا�سية وذلك 

وفقًا للمعايري التي تقررها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

2 - تكون لغات العمل باملحكمة الإنكليزية والفرن�سية وحتدد القواعد 

الإجرائية وقواعد الإثبات احلالت التي يجوز فيها ا�ستخدام لغات ر�سمية 

اأخرى كلغات عمل.

لها  ي�سمح  دولة  اأو  الدعوى  يف  طرف  اأي  طلب  على  - بناًء   3

بالتدخل يف الدعوى، تاأذن املحكمة با�ستخدام لغة خالف الإنكليزية اأو 

الفرن�سية من جانب ذلك الطرف اأو تلك الدولة �رسيطة اأن ترى املحكمة 

اأن لهذا الإذن مربراً كافيًا.
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املــادة )51(  

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  

1 - يبداأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها باأغلبية 

ثلثي اأع�ساء جمعية الدول الأطراف

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  2 - يجوز اقرتاح تعديالت على 

من جانب: -

اأ ( اأي دولة طرف.

ب ( الق�ساة، وذلك بالأغلبية املطلقة.

ج( املدعي العام.

ويبداأ ن فاذ التعديالت فور اعتمادها باأغلبية ثلثي اأع�ساء جمعية 

الدول الأطراف.

للق�ساة  الإثبات، يجوز  الإجرائية وقواعد  القواعد  اعتماد  - بعد   3

يف احلالت العاجلة التي ل تن�س فيها هذه القواعد على حالة حمددة 

معرو�سة على املحكمة، اأن ي�سعوا باأغلبية الثلثني قواعد موؤقتة تطبق 

حلني اعتمادها اأو تعديلها اأو رف�سها يف الدورة العادية اأو ال�ستثنائية 

التالية جلمعية الدول الأطراف.

وكل  وتعديالتها،  الإثبات،  وقواعد  الإجرائية  القواعد  - تكون   4

قاعدة من القواعد املوؤقتة مت�سقة مع هذا النظام الأ�سا�سي، ول تطبق 

التعديالت املدخلة على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وكذلك القواعد 

اأو  املقا�ساة  اأو  التحقيق  بال�سخ�س حمل  ي�رس  باأثر رجعي مبا  املوؤقتة، 

ال�سخ�س املدان.

5 - يف حالة حدوث تنازع بني النظام الأ�سا�سي والقواعد الإجرائية 

وقواعد الإثبات يعتد بالنظام الأ�سا�سي.
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املــادة )52(  

لئحة املحكمة  

الأ�سا�سي  النظام  لهذا  املطلقة، ووفقًا  بالأغلبية  الق�ساة  1 - يعتمد 

وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لئحة املحكمة الالزمة لالأداء املعتاد 

ملهامها.

اإعداد لئحة  العام وامل�سجل عند  املدعي  الت�ساور مع  -  يجري   2

املحكمة واأية تعديالت عليها.

3 - يبداأ نفاذ لئحة املحكمة واأية تعديالت عليها فور اعتمادها، 

الدول  اعتمادها على  الالئحة فور  الق�ساة غري ذلك، وتعمم  يقرر  مامل 

الأطراف لتقدمي تعليقات عليها، واإذا مل ترد اأية اعرتا�سات من اأغلبية 

الدول الأطراف خالل �ستة �سهور، تبقى الالئحة نافذة.
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الباب اخلام�ص  

التحقيق واملقا�ساة  

     

  املــادة )53(  

ال�رسوع يف التحقيق  

املتاحة  املعلومات  التحقيق، بعد تقييم  العام يف  1 - ي�رسع املدعي 

هذا  اإجراء مبوجب  ملبا�رسة  معقول  اأ�سا�س  وجود  عدم  يقرر  ما مل  له، 

املدعي  ينظر  التحقيق،  ال�رسوع يف  قرار  اتخاذ  ولدى  الأ�سا�سي  النظام 

العام يف: -

اأ( ما اإذا كانت املعلومات املتاحة للمدعي العام توفر اأ�سا�سًا معقوًل 

لالعتقاد باأن جرمية تدخل يف اخت�سا�س املحكمة قد ارتكبت اأو يجري 

ارتكابها.

ب ( ما اإذا كانت الق�سية مقبولة اأو ميكن اأن تكون مقبولة مبوجب 

املادة 17.

وم�سالح  اجلرمية  اعتباره خطورة  يف  اآخذاً  يرى،  كان  اإذا  ما  ج( 

املجني عليهم، اأن هناك مع ذلك اأ�سبابًا جوهرية تدعو لالعتقاد باأن اإجراء 

حتقيق لن يخدم م�سالح العدالة.
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فاإذا قرر املدعي العام عدم وجود اأ�سا�س معقول ملبا�رسة اإجراء واأن 

قراره ي�ستند فح�سب اإىل الفقرة الفرعية )ج( اأعاله، كان عليه اأن يبلغ 

الدائرة التمهيدية بذلك. 

2 - اإذا تبني للمدعي العام، بناًء على التحقيق، اأنه ل يوجد اأ�سا�س 

كاف للمقا�ساة: -

اأ (  لأنه ل يوجد اأ�سا�س قانوين اأو وقائعي كاف لطلب اإ�سدار اأمر 

قب�س اأو اأمر ح�سور مبوجب املادة 58 اأو

ب (  لأن الق�سية غري مقبولة مبوجب املادة 17 اأو

فيها مدى خطورة  الظروف، مبا  مراعاة جميع  بعد  راأى  لأنه  ج( 

اجلرمية وم�سالح املجني عليهم و�سن اأو اعتالل ال�سخ�س املن�سوب اإليه 

م�سالح  تخدم  لن  املقا�ساة  اأن  املدعاة،  اجلرمية  يف  دوره  اأو  اجلرمية 

العدالة.

وجب عليه اأن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة املقدمة لالإحالة مبوجب 

املادة 14 اأو جمل�س الأمن يف احلالت التي تندرج يف اإطار الفقرة )ب( 

من املادة 13، بالنتيجة التي انتهى اإليها والأ�سباب التي ترتبت عليها هذه 

النتيجة.

3 - اأ ( بناًء على طلب الدولة القائمة بالإحالة مبوجب املادة 14 اأو 

للدائرة  يجوز   ،13 املادة  الفقرة )ب( من  الأمن مبوجب  طلب جمل�س 

التمهيدية مراجعة قرار املدعي العام مبوجب الفقرة 1 اأو 2 بعدم مبا�رسة 

اإجراء ولها اأن تطلب من املدعي العام اإعادة النظر يف ذلك القرار.

منها،  ومببادرة  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  التمهيدية  للدائرة  يجوز  ب (  

ي�ستند  القرار  كان  اإذا  اإجراء  مبا�رسة  بعدم  العام  املدعي  قرار  مراجعة 

اأو 2 )ج(، ويف هذه احلالة ل ي�سبح قرار  الفقرة 1 )ج(  فح�سب اإىل 

املدعي العام نافذاً اإل اإذا اعتمدته الدائرة التمهيدية.
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4 - يجوز للمدعي العام يف اأي وقت، اأن ينظر من جديد يف اتخاذ 

قرار مبا اإذا كان يجب ال�رسوع يف حتقيق اأو مقا�ساة ا�ستناداً اإىل وقائع 

اأو معلومات جديدة.

املــادة )54(  

واجبات و�سلطات املدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات  

1 - يقوم املدعي العام مبا يلي:-

الوقائع  جميع  لي�سمل  التحقيق  نطاق  تو�سيع  للحقيقة،  اإثباتًا  اأ ( 

والأدلة املت�سلة بتقدير ما اإذا كانت هناك م�سئولية جنائية مبوجب هذا 

النظام الأ�سا�سي، وعليه، وهو يفعل ذلك، اأن يحقق يف ظروف التجرمي 

والتربئة على حد �سواء.

ب (  اتخاذ التدابري املنا�سبة ل�سمان فعالية التحقيق يف اجلرائم التي 

يفعل  وهو  ويحرتم،  عليها،  واملقا�ساة  املحكمة  اخت�سا�س  يف  تدخل 

ذلك، م�سالح املجني عليهم وال�سهود وظروفهم ال�سخ�سية، مبا يف ذلك 

ال�سن ونوع اجلن�س على النحو املعرف يف الفقرة 3 من املادة 7، وال�سحة، 

وياأخذ يف العتبار طبيعة اجلرمية، وبخا�سة عندما تنطوي اجلرمية على 

عنف جن�سي اأو عنف بني اجلن�سني اأو عنف �سد الأطفال.

النا�سئة مبوجب هذا  الأ�سخا�س  كاماًل حقوق  احرتامًا  ج( يحرتم 

النظام الأ�سا�سي. 

2 - يجوز للمدعي العام اإجراء حتقيقات يف اإقليم الدولة:

اأ( وفقًا لأحكام الباب 9، اأو

ب( على النحو الذي تاأذن به الدائرة التمهيدية مبوجب الفقرة 3 )د( 

من املادة 57.
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3 - للمدعي العام: -

اأ ( اأن يجمع الأدلة واأن يفح�سها.

عليهم  واملجني  التحقيق  الأ�سخا�س حمل  ح�سور  يطلب  ب ( اأن 

وال�سهود واأن ي�ستجوبهم.

اأي  اأو  دولية  حكومية  منظمة  اأو  دولة  اأية  تعاون  يلتم�س  اأن  ج( 

ترتيب حكومي دويل وفقًا لخت�سا�س و/اأو ولية كل منها.

د(  اأن يتخذ ما يلزم من ترتيبات اأو يعقد ما يلزم من اتفاقات ل 

تتعار�س مع هذا النظام الأ�سا�سي، تي�سرياً لتعاون اإحدى الدول اأو اإحدى 

املنظمات احلكومية الدولية اأو اأحد الأ�سخا�س.

هـ( اأن يوافق على عدم الك�سف، يف اأية مرحلة من مراحل الإجراءات، 

عن اأية م�ستندات اأو معلومات يح�سل عليها ب�رسط املحافظة على �رسيتها 

ولغر�س واحد هو ا�ستقاء اأدلة جديدة ما مل يوافق مقدم املعلومات على 

ك�سفها، اأو

و( اأن يتخذ اأو يطلب اتخاذ التدابري الالزمة لكفالة �رسية املعلومات 

اأو حلماية اأي �سخ�س اأو للحفاظ على الأدلة.

املــادة )55(  

حقوق الأ�سخا�س اأثناء التحقيق  

1 - فيما يتعلق باأي حتقيق مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي :-

باأنه  العرتاف  اأو  نف�سه  جترمي  على  ال�سخ�س  اإجبار  يجوز  اأ ( ل 

مذنب.

اأو  الق�رس  اأ�سكال  من  �سكل  لأي  ال�سخ�س  اإخ�ساع  يجوز  ب ( ل 

الإكراه اأو التهديد، ول يجوز اإخ�ساعه للتعذيب اأو لأي �سكل اآخر من 

اأ�سكال املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.
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ج( اإذا جرى ا�ستجواب ال�سخ�س بلغة غري اللغة التي يفهمها متامًا 

ويتحدث بها يحق له ال�ستعانة جمانًا مبرتجم �سفوي كفء واحل�سول 

على الرتجمات التحريرية الالزمة للوفاء مبقت�سيات الإن�ساف.

د( ل يجوز اإخ�ساع ال�سخ�س للقب�س اأو الحتجاز التع�سفي، ول 

يجوز حرمانه من حريته اإل لالأ�سباب ووفقًا لالإجراءات املن�سو�س عليها 

يف النظام الأ�سا�سي.

2 - حيثما توجد اأ�سباب تدعو لالعتقاد باأن �سخ�سًا ما قد ارتكب 

جرمية تدخل يف اخت�سا�س املحكمة ويكون من املزمع ا �ستجواب ذلك 

ال�سخ�س اإما من قبل املدعي العام اأو ال�سلطات الوطنية بناًء على طلب 

مقدم مبوجب الباب 9 من هذا النظام الأ�سا�سي، يكون لذلك ال�سخ�س 

احلقوق التالية اأي�سًا ويجب اإبالغه بها قبل ا�ستجوابه.

اأ ( اأن يجري اإبالغه، قبل ال�رسوع يف ا�ستجوابه، باأن هناك اأ�سبابًا 

تدعو لالعتقاد باأنه ارتكب جرمية تدخل يف اخت�سا�س املحكمة.

ب (  التزام ال�سمت دون اأن يعترب هذا ال�سمت عاماًل يف تقرير الذنب 

اأو الرباءة.

ج( ال�ستعانة بامل�ساعدة القانونية التي يختارها واإذا مل يكن لدى 

ال�سخ�س م�ساعدة قانونية، توفر له تلك امل�ساعدة يف اأية حالة تقت�سي فيها 

دواعي العدالة ذلك، ودون اأن يدفع ال�سخ�س تكاليف تلك امل�ساعدة يف 

اأية حالة من هذا النوع اإذا مل تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.

ال�سخ�س  يتنازل  مامل  ح�سور حمام،  ا�ستجوابه يف  يجري  د( اأن 

طواعية عن حقه يف ال�ستعانة مبحام.
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املــادة )56(  

دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فر�سة فريدة للتحقيق  

التحقيق يتيح فر�سة فريدة،  اأن  العام  اأ (  عندما يرى املدعي   - 1

وقد ل تتوافر فيما بعد لأغرا�س   املحاكمة، لأخذ �سهادة اأو اأقوال من 

�ساهد، اأو لفح�س اأو جمع اأو اختبار الأدلة، يخطر املدعي العام الدائرة 

التمهيدية بذلك.

ب (  يف هذه احلالة يجوز للدائرة التمهيدية، بناًء على طلب املدعي 

الإجراءات ونزاهتها،  يلزم من تدابري ل�سمان فعالية  اأن تتخذ ما  العام، 

وب�سورة خا�سة حلماية حقوق الدفاع.

ج ( يقوم املدعي العام بتقدمي املعلومات ذات ال�سلة اإىل ال�سخ�س 

الذي األقي القب�س عليه اأو الذي مثل اأمام املحكمة بناًء على اأمر ح�سور 

يتعلق بالتحقيق امل�سار اإليه يف الفقرة الفرعية )اأ (، لكي ميكن �سماع راأيه 

يف امل�ساألة، وذلك ما مل تاأمر الدائرة التمهيدية بغري ذلك.

2 - يجوز اأن ت�سمل التدابري امل�سار اإليها يف الفقرة 1 )ب( ما يلي:-

  اأ ( اإ�سدار تو�سيات اأو اأوامر ب�ساأن الإجراءات الواجب اتباعها.

 ب( الأمر باإعداد �سجل بالإجراءات.

 ج( تعيني خبري لتقدمي امل�ساعدة.

 د( الإذن بال�ستعانة مبحام عن ال�سخ�س الذي قب�س عليه اأو مثل 

عليه  يقب�س  مل  ال�سخ�س  كان  واإذا  ح�سور،  لأمر  تلبية  املحكمة  اأمام 

ومل ميثل اأمام املحكمة بعد اأو مل يكن له حمام، تعيني حمام للح�سور 

ومتثيل م�سالح الدفاع.

هـ( انتداب اأحد اأع�سائها، اأو، عند ال�رسورة، قا�س اآخر من ق�ساة 

ال�سعبة التمهيدية اأو ال�سعبة البتدائية ت�سمح ظروفه بذلك، لكي ير�سد 
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عليها  واحلفاظ  الأدلة  جمع  ب�ساأن  اأوامر  اأو  تو�سيات  وي�سدر  الو�سع 

وا�ستجواب الأ�سخا�س.

احلفاظ  اأو  الأدلة  جلمع  اأخرى  اإجراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ  و( 

عليها.

3 - اأ( يف احلالت التي ل يطلب فيها املدعي العام اتخاذ تدابري 

عماًل بهذه املادة، ولكن ترى الدائرة التمهيدية اأن هذه التدابري مطلوبة 

للحفاظ على الأدلة التي تعتربها اأ�سا�سية للدفاع اأثناء املحاكمة، يجب 

عليها اأن تت�ساور مع املدعي العام ب�ساأن ما اإذا كان يوجد �سبب وجيه 

ا�ستنتجت  اإذا  و  التدابري.  هذه  اتخاذ  بطلب  العام  املدعي  قيام  لعدم 

الدائرة التمهيدية بعد الت�ساور اأنه ل يوجد ما يربر عدم قيام املدعي العام 

 بطلب اتخاذ هذه التدابري، جاز للدائرة التمهيدية اأن تتخذ هذه التدابري 

مببادرة منها.

الدائرة  تتخذه  الذي  القرار  ي�ستاأنف  اأن  العام  للمدعي  يجوز  ب( 

التمهيدية بالت�رسف مببادرة منها مبوجب هذه الفقرة، وينظر يف هذا 

ال�ستئناف على اأ�سا�س م�ستعجل.

تنظيم  يف   69 املادة  باأحكام  املحاكمة،  اأثناء  التقيد،  - يجري   4

جمعها  اأو  حفظها  يتم  التي  الأدلة  �سجالت  اأو  الأدلة  مقبولية  م�ساألة 

لأغرا�س املحاكمة عماًل بهذه املادة، وتعطى من الوزن ما تقرره لها الدائرة 

البتدائية.

املــادة )57(  

وظائف الدائرة التمهيدية و�سلطاتها  

1 - متار�س الدائرة التمهيدية وظائفها وفقًا لأحكام هذه املادة، ما 

مل ين�س هذا النظام الأ�سا�سي على غري ذلك.
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2 - اأ ( الأوامر اأو القرارات التي ت�سدرها الدائرة التمهيدية مبوجب 

املواد 15 و18 و19 و54، الفقرة 2 و61، الفقرة 7 و72 يجب اأن توافق عليها 

اأغلبية ق�ساتها.

الدائرة  من  واحد  لقا�س  يجوز  الأخرى،  احلالت  جميع  يف  ب( 

التمهيدية اأن ميار�س الوظائف املن�سو�س عليها يف هذا النظام الأ�سا�سي، 

مامل تن�س القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على غري ذلك اأو بح�سب 

قرار اأغلبية اأع�ساء الدائرة التمهيدية.

3 - يجوز للدائرة التمهيدية اأن تقوم بالإ�سافة اإىل وظائفها الأخرى 

مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي مبا يلي:

اأ( اأن ت�سدر، بناًء على طلب املدعي العام، القرارات والأوامر الالزمة 

لأغرا�س التحقيق.

ب( اأن ت�سدر بناًء على طلب �سخ�س األقي القب�س عليه اأو مثل بناًء 

على اأمر باحل�سور مبوجب املادة 58، ما يلزم من اأوامر، مبا يف ذلك اأية 

تدابري مثل التدابري املبينة يف املادة 56، اأو تلتم�س ما يلزم من تعاون عماًل 

بالباب 9، وذلك من اأجل م�ساعدة ال�سخ�س يف اإعداد دفاعه.

ج( اأن تتخذ عند ال�رسورة ترتيبات حلماية املجني عليهم وال�سهود 

وخ�سو�سياتهم، واملحافظة على الأدلة، وحماية الأ�سخا�س الذين األقي 

القب�س عليهم اأو مثلوا ا�ستجابة لأمر احل�سور، وحماية املعلومات املتعلقة 

بالأمن الوطني.

باتخاذ خطوات حتقيق حمددة داخل  العام  للمدعي  تاأذن  اأن  د( 

الدولة مبوجب  اأن يكون قد �سمن تعاون تلك  اإقليم دولة طرف دون 

الباب 9 اإذا قررت الدائرة التمهيدية يف هذه احلالة، بعد مراعاة اآراء الدولة 

املعنية كلما اأمكن ذلك، اأنه من الوا�سح اأن الدولة غري قادرة على تنفيذ 
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طلب التعاون ب�سبب عدم وجود اأي �سلطة اأو اأي عن�رس من عنا�رس 

نظامها الق�سائي مبكن اأن يكون قادراً على تنفيذ طلب التعاون مبوجب 

الباب 9.

هـ( اأن تطلب من الدول التعاون معها، طبقًا للفقرة الفرعية 1 )ي( 

من املادة 93، بخ�سو�س اتخاذ تدابري حماية بغر�س امل�سادرة وبالأخ�س 

من اأجل امل�سلحة النهائية للمجني عليهم، وذلك عندما يكون قد �سدر 

الهتمام  اإيالء  وبعد   ،58 املادة  باحل�سور مبوجب  اأمر  اأو  بالقب�س  اأمر 

الواجب لقوة الأدلة وحلقوق الأطراف املعنية، وفقًا ملا هو من�سو�س عليه 

يف هذا النظام الأ�سا�سي ويف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

املــادة )58(  

�سدور اأمر القب�س اأو اأمر احل�سور من الدائرة التمهيدية  

1 - ت�سدر الدائرة التمهيدية يف اأي وقت بعد ال�رسوع يف التحقيق، 

وبناًء على طلب املدعي العام، اأمراً بالقب�س على ال�سخ�س اإذا اقتنعت 

املقدمة من  املعلومات الأخرى  اأو  الطلب والأدلة  مبا يلي، بعد فح�س 

املدعي العام:

اأ (  وجود اأ�سباب معقولة لالعتقاد باأن ال�سخ�س قد ارتكب جرمية 

تدخل يف اخت�سا�س املحكمة، اأو

ب (  اأن القب�س على ال�سخ�س يبدو �رسوريًا.

1 - ل�سمان ح�سوره اأمام املحكمة، اأو

اأو  املحكمة  اإجراءات  اأو  التحقيق  بعرقلة  قيامه  عدم  ل�سمان   -  2

تعري�سهما للخطر، اأو
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يف  ال�ستمرار  من  ال�سخ�س  ملنع  منطبقًا،  ذلك  كان  حيثما   -  3

تدخل يف  بها  ارتكاب جرمية ذات �سلة  ملنع  اأو  اجلرمية  تلك  ارتكاب 

اخت�سا�س املحكمة وتن�ساأ عن الظروف ذاتها.

2 - يت�سمن طلب املدعي العام ما يلي: -

اأ ( ا�سم ال�سخ�س واأية معلومات اأخرى ذات �سلة بالتعرف عليه.

ب (  اإ�سارة حمددة اإىل اجلرائم التي تدخل يف اخت�سا�س املحكمة 

واملدعى اأن ال�سخ�س قد ارتكبها.

ج( بيان موجز بالوقائع املدعى اأنها ت�سكل تلك اجلرائم.

د(  موجز بالأدلة واأية معلومات اأخرى تثبت وجود اأ�سباب معقولة 

لالعتقاد باأن ال�سخ�س قد ارتكب تلك اجلرائم.

هـ( ال�سبب الذي يجعل املدعي العام يعتقد ب�رسورة القب�س على 

ال�سخ�س.

3 - يت�سمن قرار القب�س ما يلي:-

اأ ( ا�سم ال�سخ�س واأية معلومات اأخري ذات �سلة بالتعرف عليه.

ب ( اإ�سارة حمددة اإىل اجلرائم التي تدخل يف اخت�سا�س املحكمة 

واملطلوب القب�س على ال�سخ�س ب�ساأنها

ج( بيان موجز بالوقائع املدعى اأنها ت�سكل تلك اجلرائم.

4 - يظل اأمر القب�س �ساريًا اإىل اأن تاأمر املحكمة بغري ذلك.

5 - يجوز للمحكمة بناًء على اأمر بالقب�س، اأن تطلب القب�س على 

ال�سخ�س احتياطيًا اأو القب�س عليه وتقدميه مبوجب الباب 9.

6 - يجوز للمدعي العام اأن يطلب اإىل الدائرة التمهيدية تعديل اأمر 

القب�س عن طريق تعديل و�سف اجلرائم املذكورة فيه اأو الإ�سافة اإليها، 
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اقتنعت  اإذا  املطلوب  النحو  الأمر على  بتعديل  التمهيدية  الدائرة  وتقوم 

بوجود اأ�سباب معقولة لالعتقاد باأن ذلك ال�سخ�س قد ارتكب اجلرائم 

املعدلة اأو�سافها اأو امل�سافة.

7 - للمدعي العام عو�سًا عن ا�ست�سدار اأمر بالقب�س، اأن يقدم طلبًا 

باأن ت�سدر الدائرة التمهيدية اأمراً بح�سور ال�سخ�س اأمام املحكمة، واإذا 

اقتنعت الدائرة التمهيدية باأن هناك اأ�سبابًا معقولة لالعتقاد باأن ال�سخ�س 

يكفي  ال�سخ�س  بح�سور  اأمر  اإ�سدار  واأن  املدعاة  اجلرمية  ارتكب  قد 

ل�سمان مثوله اأمام املحكمة، كان عليها اأن ت�سدر اأمر احل�سور، وذلك 

ب�رسوط اأو بدون �رسوط تقيد احلرية )خالف الحتجاز ( اإذا ن�س القانون 

الوطني على ذلك، ويت�سمن اأمر احل�سور ما يلي:-

اأ( ا�سم ال�سخ�س واأية معلومات اأخرى ذات �سلة بالتعرف عليه.

ب ( التاريخ املحدد الذي يكون على ال�سخ�س اأن ميثل فيه.

ج( اإ�سارة حمددة اإىل اجلرائم التي تدخل يف اخت�سا�س املحكمة 

واملدعى اأن ال�سخ�س قد ارتكبها.

د( بيان موجز بالوقائع املدعى اأنها ت�سكل تلك اجلرمية.

ويجري اإخطار ال�سخ�س باأمر احل�سور.

املــادة )59(  

اإجراءات اإلقاء القب�س يف الدولة املتحفظة  

اأو  1 -  تقوم الدولة الطرف، التي تتلقى طلبًا بالقب�س الحتياطي 

طلبًا بالقب�س والتقدمي، باتخاذ خطوات على الفور للقب�س على ال�سخ�س 

املعني وفقًا لقوانينها ولأحكام الباب 9.

الق�سائية  ال�سلطة  اإىل  عليه  القب�س  اإلقاء  فور  ال�سخ�س  - يقدم   2

املخت�سة يف الدولة املتحفظة لتقرر وفقًا لقانون تلك الدولة:
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اأ( اأن اأمر القب�س ينطبق على ذلك ال�سخ�س.

ب ( واأن ال�سخ�س قد األقي القب�س عليه وفقًا لالأ�سول املرعية.

ج( واأن حقوق ال�سخ�س قد احرتمت.

اإىل  طلب  تقدمي  يف  احلق  عليه  املقبو�س  لل�سخ�س  - يكون   3

موؤقت يف  اإفراج  للح�سول على  املتحفظة  الدولة  املخت�سة يف  ال�سلطة 

انتظار تقدميه اإىل املحكمة.

اأي  ال�سلطة املخت�سة يف الدولة املتحفظة، عند البت يف  4 - على 

طلب من هذا القبيل، اأن تنظر فيما اإذا كانت هناك، بالنظر اإىل خطورة 

اجلرائم املدعى وقوعها، ظروف ملحة وا�ستثنائية تربر الإفراج املوؤقت وما 

القدرة على  املتحفظة  اإذا كانت توجد �سمانات �رسورية تكفل للدولة 

الوفاء بواجبها بتقدمي ال�سخ�س اإىل املحكمة، ول يكون لل�سلطة املخت�سة 

يف الدولة املتحفظة اأن تنظر فيما اإذا كان اأمر القب�س قد �سدر على النحو 

ال�سحيح وفقًا للفقرة 1 )اأ( و )ب( من املادة 58.

5 - تخطر الدائرة التمهيدية باأي طلب للح�سول على اإفراج موؤقت، 

وتقدم الدائرة تو�سياتها اإىل ال�سلطة املخت�سة يف الدولة املتحفظة، وتويل 

ال�سلطة املخت�سة يف الدولة املتحفظة كامل العتبار لهذه التو�سيات، مبا 

يف ذلك اأية تو�سيات ب�ساأن التدابري الالزمة ملنع هروب ال�سخ�س، وذلك 

قبل اإ�سدار قرارها.

اأن  التمهيدية  للدائرة  يجوز  موؤقتًا،  اإفراجًا  ال�سخ�س  منح  - اإذا   6

تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة الإفراج املوؤقت.

7 - مبجرد �سدور الأمر بتقدمي ال�سخ�س من جانب الدولة املتحفظة، 

يجب نقل ال�سخ�س اإىل املحكمة يف اأقرب وقت ممكن.
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 املــادة )60(  

الإجراءات الأولية اأمام املحكمة  

1 - بعد تقدمي ال�سخ�س اإىل املحكمة، اأو مثول ال�سخ�س طوعًا اأمام 

املحكمة اأو بناًء على اأمر ح�سور، يكون على الدائرة التمهيدية اأن تقتنع 

مبوجب  وبحقوقه  لها  ارتكابه  املدعى  باجلرائم  بلغ  قد  ال�سخ�س  باأن 

هذا النظام الأ�سا�سي، مبا يف ذلك حقه يف التما�س اإفراج موؤقت انتظاراً 

للمحاكمة.

2 - لل�سخ�س اخلا�سع لأمر بالقب�س عليه اأن يلتم�س الإفراج عنه 

اإذا اقتنعت الدائرة  للمحاكمة، وي�ستمر احتجاز ال�سخ�س  موؤقتًا انتظاراً 

التمهيدية باأن ال�رسوط املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة

58 قد ا�ستوفيت. واإذا مل تقتنع الدائرة التمهيدية بذلك تفرج عن 

ال�سخ�س، ب�رسوط اأو بدون  �رسوط.

3 - تراجع الدائرة التمهيدية ب�سورة دورية قرارها فيما يتعلق بالإفراج 

عن ال�سخ�س اأو احتج ازه، ولها اأن تفعل ذلك يف اأي وقت بناًء على 

طلب املدعي العام اأو ال�سخ�س، وعلى اأ�سا�س هذه املراجعة، يجوز للدائرة 

تعديل قرارها فيما يتعلق بالحتجاز اأو الإفراج اأو �رسوط الإفراج اإذا 

اقتنعت باأن تغري الظروف يقت�سي ذلك.

لفرتة غري  ال�سخ�س  احتجاز  التمهيدية من عدم  الدائرة  - تتاأكد   4

واإذا  العام،  املدعي  له من  تاأخري ل مربر  ب�سبب  املحاكمة  قبل  معقولة 

حدث هذا التاأخري، تنظر املحكمة يف الإفراج عن ال�سخ�س، ب�رسوط اأو 

بدون �رسوط.

5 - للدائرة التمهيدية، عند ال�رسورة، اإ�سدار اأمر باإلقاء القب�س على 

�سخ�س مفرج عنه ل�سمان ح�سوره اأمام املحكمة.
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 املادة )61(  

اعتماد التهم قبل املحاكمة  

1.  تعقد دائرة ما قبل املحاكمة، يف غ�سون فرتة معقولة من تقدمي 

ال�سخ�س اإىل املحكمة اأو ح�سوره طواعية اأمامها، رهنًا باأحكام الفقرة2، 

جل�سة لعتماد التهم التي يعتزم املدعي العام طلب املحاكمة على اأ�سا�سها 

وتعقد اجلل�سة بح�سور املدعي العام وال�سخ�س املن�سوب اإليه التهم، هو 

وحمامية.

2.  يجوز لدائرة ما قبل املحاكمة، بناء على طلب املدعي العام اأو 

مببادرة منها، عقد جل�سة يف غياب ال�سخ�س املن�سوب اإليه التهم، من 

اأجل اعتماد التهم التي يعتزم املدعي العام طلب املحاكمة على اأ�سا�سها، 

ويكون ذلك يف احلالت التالية :

اأ  ـ عندما يكون ال�سخ�س قد تنازل عن حقه يف احل�سور اأو

ب ـ  عندما يكون ال�سخ�س قد فر اأو مل ميكن العثور عليه وتكون 

اأمام املحكمة ولإبالغه  كل اخلطوات املعقولة ل�سمان ح�سور ال�سخ�س 

بالتهم وباأن جل�سة �ستعقد لعتماد تلك التهم،

ويف هذه احلالة ميثل ال�سخ�س بوا�سطة حمام حيثما تقرر دائرة ما 

قبل املحاكمة اأن ذلك يف م�سلحة العدالة.

موعد  قبل  معقولة  فرتة  غ�سون  يف  يلي  مبا  القيام  3. يجب 

اجلل�سة:

اأ  ـ  تزويد ال�سخ�س ب�سورة من امل�ستند املت�سمن للتهم التي يعتزم 

املدعي العام على اأ�سا�سها تقدمي ال�سخ�س اإىل املحاكمة.

ب ـ اإبالغ ال�سخ�س بالأدلة التي يعتزم املدعي العام العتماد عليها 

يف اجلل�سة.
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ويجوز لدائرة ما قبل املحاكمة اأن ت�سدر اأوامر بخ�سو�س الك�سف 

عن معلومات لأغرا�س اجلل�سة.

يعدل  اأن  وله  التحقيق  موا�سلة  اجلل�سة،  قبل  العام،  للمدعي    .4

اأيًا من التهم، ويبلغ ال�سخ�س قبل فرتة معقولة من موعد  اأو ي�سحب 

اجلل�سة باأي تعديل لأية تهم اأو ب�سحب تهم. ويف حالة �سحب تهم، 

يبلغ املدعي العام ما دائرة ما قبل املحاكمة باأ�سباب ال�سحب.

5.  على املدعي العام، اأثناء اجلل�سة، اأن يدعم بالدليل الكايف كل 

تهمة من التهم لإثبات وجود اأ�سباب جوهرية تدعو لالعتقاد باأن ال�سخ�س 

قد ارتكب اجلرمية املن�سوبة اإليه. ويجوز اأن يعمد املدعي العام على اأدلة 

م�ستندية اأو عر�س موجز لالأدلة، ول يكون بحاجة اإىل ا�ستدعاء ال�سهود 

املتوقع اإدلوؤهم بال�سهادة يف املحاكمة.

6. لل�سخ�س اأثناء اجلل�سة :

اأ  -  اأن يعرت�س على التهم.

ب -  واأن يطعن يف الأدلة املقدمة من املدعي العام.

ج  -  واأن يقدم اأدلة من جانبه.

7.  تقرر دائرة ما قبل املحاكمة، على اأ�سا�س اجلل�سة، ما اإذا كانت 

باأن  لالعتقاد  تدعو  جوهرية  اأ�سباب  وجود  لإثبات  كافية  اأدلة  توجد 

ال�سخ�س قد ارتكب كل جرمية من اجلرائم املن�سوبة اإليه، ويجوز لدائرة 

ما قبل املحاكمة على اأ�سا�س قرارها هذا:

اأ  - اأن تعتمد التهم التي قررت ب�ساأنها وجود اأدلة كافية، واأن حتيل 

ال�سخ�س اإىل دائرة ابتدائية ملحاكمته على التهم التي اعتمدتها.

ب - اأن ترف�س اعتماد التهم التي قررت الدائرة ب�ساأنها عدم كفاية 

الأدلة.



املحكمة اجلنائية الدولية80

)وثائق  اأ�سا�سية(

فيما  النظر  العام  املدعي  اإىل  تطلب  واأن  اجلل�سة  توجل  اأن   - ج  

يلي:

1(  تقدمي مزيد من الأدلة اأو اإجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق 

بتهمة معينة.

2( تعديل تهمة ما لأن الأدلة املقدمة تبدو وكاأنها توؤ�س�س جلرمية 

خمتلفة تدخل يف اخت�سا�س املحكمة.

8.  يف احلالت التي ترف�س فيها دائرة ما قبل املحاكمة اعتماد تهمة 

ما، ل يحال  دون قيام املدعي العام يف وقت لحق بطلب اعتمادها اإذا 

كان هذا الطلب مدعومًا باأدلة اإ�سافية.

9.  للمدعي العام، بعد اعتماد التهم وقبل بدء املحاكمة، اأن يعدل 

اإخطار املتهم. واإذا  التهم وذلك باإذن من دائرة ما قبل املحاكمة وبعد 

عن  ال�ستعا�سة  اإجراء  اأو  اأخرى  تهم  اإ�سافة  اإجراء  العام  املدعي  �سعى 

تهمة باأخرى اأ�سد وجب عقد جل�سة يف اإطار هذه املادة لعتماد التهم. 

الدائرة  باإذن من  التهم  العام �سحب  وبعد بدء املحاكمة يجوز للمدعي 

البتدائية.

10.  يتوقف �رسيان اأي اأمر ح�سور، �سبق اإ�سداره، فيما يتعلق باأية 

تهم ل تعتمدها دائرة ما قبل املحاكمة اأو ي�سحبها املدعي العام.

الرئا�سة  هيئة  ت�سكل  املادة،  لهذه  وفقًا  التهم  اعتمدت  متى    .11

دائرة ابتدائية تكون، رهنًا بالفقرة 9 وبالفقرة 4 من املادة 64، م�سوؤولة 

عن �سري التدابري الالحقة ويجوز لها اأن متار�س اأي وظيفة من وظائف 

 دائرة ما قبل املحاكمة تكون مت�سلة بعملها وميكن اأن يكون لها دور يف 

تلك التدابري.
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الباب ال�ساد�ص 

املحاكمـــــة  

املادة )62(  

مكان املحاكمـــة  

تنعقد املحاكمات يف مقر املحكمة، ما مل يتقرر غري ذلك.

  املادة )63(  

  املحاكمة بح�سور املتهم  

1. يجب اأن يكون املتهم حا�رساً يف اأثناء املحاكمة.

2.  اإذا كان املتهم املاثل اأمام املحكمة يوا�سل تعطيل �سري املحاكمة، 

متابعة  من  ميكنه  ما  له  وتوفر  املتهم،  اإبعاد  البتدائية  للدائرة  يجوز 

املحاكمة وتوجيه املحامي من خارج قاعة املحكمة عن طريق ا�ستخدام 

تكنولوجيا الت�سالت اإذا لزم الأمر، ول تتخذ مثل هذه التدابري اإل يف 

الأخرى  املعقولة  البدائل  اأن يثبت عدم كفاية  الظروف ال�ستثنائية بعد 

ولفرتة حمدودة فقط طبقًا ملا تقت�سيه احلالة.
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املادة )64(  

  وظائف الدائرة البتدائية و�سلطاتها  

هذه  املحددة يف  البتدائية  الدائرة  و�سلطات  وظائف  متار�س    .1

املادة وفقا لهذا النظام الأ�سا�سي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

اأن تكون املحاكمة عادلة و�رسيعة واأن  2.  تكفل الدائرة البتدائية 

تنعقد يف جو من الحرتام التام حلقوق املتهم واملراعاة الواجبة حلماية 

املجني عليهم وال�سهود.

3.  عند اإحالة الق�سية للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأ�سا�سي، يكون 

على الدائرة البتدائية التي يناط بها نظر الق�سية اأن تقوم مبا يلي :

اأ  -  اأن تتداول مع الأطراف واأن تتخذ التدابري الالزمة لت�سهيل �سري 

التدابري على نحو عادل و�رسيع.

ب -  اأن حتدد اللغة اأو اللغات الواجب ا�ستخدامها يف املحاكمة.

ج - رهنًا باأية اأحكام اأخرى ذات �سلة من هذا النظام الأ�سا�سي، 

الك�سف  ي�سبق  مل  التي  املعلومات  اأو  الوثائق  عن  بالك�سف  ت�رسح  اأن 

املنا�سب  التح�سري  لإجراء  كاف  بوقت  املحاكمة  بدء  قبل  وذلك  عنها، 

للمحاكمة.

4.  يجوز للدائرة البتدائية اأن حتيل امل�سائل الأولية اإىل دائرة ما 

فعال  نحو  على  بها  العمل  لت�سيري  لزمًا  ذلك  كان  اإذا  املحاكمة  قبل 

وعادل، ويجوز لها، عند ال�رسورة، اأن حتيل هذه امل�سائل اإجراء اأي قا�س 

اآخر من ق�ساة �سعبة ما قبل املحاكمة ت�سمح ظروفه بذلك.

اإخطار  وبعد  منا�سبًا  يكون  ح�سبما  البتدائية،  للدائرة  يجوز    .5

الأطراف اأن تقرر �سم اأو ف�سل التهم املوجهة اإىل اأكرث من متهم.
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6. يجوز للدائرة البتدائية، لدى ا�سطالعها بوظائفها قبل املحاكمة 

اأو اأثناءها اأن تقوم مبا يلي ح�سب احلاجة :

اأ  -  ممار�سة اأية وظيفة من وظائف دائرة ما قبل املحاكمة امل�سار 

اإليها  يف الفقرة 11 من املادة 61.

ب - طلب ح�سور ال�سهود واإدلئهم ب�سهاداتهم وتقدمي امل�ستندات 

وغريها من الأدلة، وذلك مب�ساعدة الدول، يف حالة ال�رسورة، وفقا ملا هو 

من�سو�س عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي.

ج -  اتخاذ الالزم حلماية املعلومات ال�رسية.

د  -  الأمر بتقدمي اأدلة بالإ�سافة  اإىل الأدلة التي مت بالفعل جمعها 

قبل املحاكمة اأو التي عر�ستها الأطراف اأثناء املحاكمة.

هـ- اتخاذ الالزم حلماية املتهم وال�سه ود واملجني عليهم.

و - الف�سل يف اأية م�سائل اأخرى ذات �سلة.

7.  تعقد املحاكمة يف جل�سات علنية، بيد اأنه يجوز للدائرة البتدائية 

اأن تقرر اأن ظروفًا معينة تقت�سي انعقاد بع�س التدابري يف جل�سة �رسية 

اأو احل�سا�سة  لالأغرا�س املبينة يف املادة 68 اأو حلماية املعلومات ال�رسية 

التي يتعني تقدميها كاأدلة.

تتلو  اأن  البتدائية  الدائرة  على  املحكمة يجب  بداية  -  يف  اأ    .8

على املتهم التهم التي �سبق اأن عمدتها دائرة ما قبل املحاكمة. ويجب 

وعليها  التهم.  طبيعة  يفهم  املتهم  اأن  من  البتدائية  الدائرة  تتاأكد  اأن 

باأنه  للدفع  اأو   65 للمادة  وفقا  بالذنب  لالعرتاف  الفر�سة  تعطيه   اأن 

غري مذنب.

اأثناء املحاكمة  اأن ي�سدر  ب-  يجوز للقا�سي الذي يراأ�س اجلل�سة، 

التدابري  التدابري مبا يف ذلك �سمان �سري هذه  ب�سري  تتعلق  توجيهات 
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�سرياً عادًل ونزيها، ويجوز لالأطراف مع مراعاة توجيهات القا�سي الذي 

يراأ�س اجلل�سة، اأن يقدموا الأدلة وفقًا لأحكام هذا النظام الأ�سا�سي.

القيام بناء  اأخرى، �سلطة  اأمور  9.  يكون للدائرة البتدائية، �سمن 

على طلب اأحد الأطراف، اأو من تلقاء ذاتها مبا يلي:

اأ -  الف�سل يف قبوله الأدلة اأو �سلتها.

اأثناء  النظام  على  للمحافظة  الالزمة  اخلطوات  جميع  اتخاذ  ب-  

اجلل�سة.

10.  تكفل الدائرة البتدائية اإعداد �سجل كامل باملحاكمة يت�سمن 

بيانًا دقيقًا بالتدابري يتوىل امل�سجل ا�ستكماله واحلفاظ عليه.

املــادة )65(  

الإجراءات عند العرتاف بالذنب  

تبت   ،64 املادة  من   8 بالفقرة  عماًل  بالذنب  املتهم  اعرتف  - اإذا   1

الدائرة البتدائية يف: -

اأ ( ما اإذا كان املتهم يفهم طبيعة ونتائج العرتاف بالذنب.

ب (  وما اإذا كان العرتاف قد �سدر طوعًا عن املتهم بعد ت�ساور 

كاف مع حمامي الدفاع.

الواردة  اإذا كان العرتاف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى  ج ( وما 

يف: -

  1 - التهم املوجهة من املدعي العام التي يعرتف بها املتهم.

2 - واأية مواد مكملة للتهم يقدمها املدعي العام ويقبلها املتهم.

�سهادة  مثل  املتهم،  اأو  العام  املدعي  يقدمها  اأخرى  اأدلة  واأية   -  3

ال�سهود.
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2 - اإذا اقتنعت الدائرة البتدائية بثبوت امل�سائل امل�سار اإليها يف الفقرة 

1، اعتربت العرتاف بالذنب، مع اأية اأدلة اإ�سافية جرى تقدميها، تقريراً 

العرتاف  بها  املتعلق  اجلرمية  لإثبات  الالزمة  الأ�سا�سية  الوقائع  جلميع 

بالذنب، وجاز لها اأن تدين املتهم بتلك اجلرمية.

اإليها يف  امل�سار  امل�سائل  الدائرة البتدائية بثبوت  3 - اإذا مل تقتنع 

الفقرة 1، اعتربت العرتاف بالذنب كاأن مل يكن وكان عليها، يف هذه 

احلالة، اأن تاأمر مبوا�سلة املحاكمة وفقًا لإجراءات املحاكمة العادية التي 

ين�س عليها هذا النظام الأ�سا�سي وجاز لها اأن حتيل الق�سية اإىل دائرة 

ابتدائية اأخرى.

لوقائع  اأوفى  عر�س  تقدمي  يلزم  اأنه  البتدائية  الدائرة  راأت  - اإذا   4

العدالة وبخا�سة مل�سلحة املجني عليهم، جاز  الدعوى حتقيقًا مل�سلحة 

لها: -

ذلك  يف  مبا  اإ�سافية  اأدلة  تقدمي  العام  املدعي  اإىل  تطلب  اأ ( اأن 

�سهادة ال�سهود.

العادية  املحاكمة  لإجراءات  وفقًا  املحاكمة  مبوا�سلة  تاأمر  اأن  ب ( 

املن�سو�س عليها يف هذا النظام الأ�سا�سي ويف هذه احلالة يكون عليها 

اأن تعترب العرتاف بالذنب كاأن مل يكن ويجوز لها اأن حتيل الق�سية اإىل 

دائرة ابتدائية اأخرى.

5 - ل تكون املحكمة ملزمة باأية مناق�سات جتري بني املدعي العام 

الواجب  العقوبة  اأو  بالذنب  العرتاف  اأو  التهم  تعديل  ب�ساأن  والدفاع 

توقيعها.
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املــادة )66(  

  قرينة الرباءة  

للقانون  وفقًا  املحكمة  اأمام  اإدانته  تثبت  اأن  اإىل  برئ  - الإن�سان   1

الواجب التطبيق.

2 - يقع على املدعى العام عبء اإثبات اأن املتهم مذنب.

3 - يجب على املحكمة اأن تقتنع باأن املتهم مذنب دون �سك معقول 

قبل اإ�سدار حكمها باإدانته.

املــادة 67  

حقوق املتهم  

يحاكم  اأن  يف  احلق  للمتهم  يكون  تهمة،  اأي  يف  البت  - عند   1

اأن تكون  حماكمة علنية، مع مراعاة اأحكام هذا النظام الأ�سا�سي، يف 

املحاكمة من�سفة وجتري على نحو نزيه، ويكون له احلق يف ال�سمانات 

الدنيا التالية على قدم امل�ساواة التامة :

و�سببها  اإليه  املوجهة  التهمة  بطبيعة  وتف�سياًل  فوراً  يبلغ  اأن  اأ ( 

وم�سمونها، وذلك بلغة يفهمها متامًا ويتكلمها.

ب ( اأن يتاح له ما يكفي من الوقت والت�سهيالت لتح�سري دفاعه، 

وللت�ساور بحرية مع حمام من اختياره وذلك يف جو من ال�رسية.

ج(  اأن يحاكم دون اأي تاأخري ل موجب له.

د( مع مراعاة اأحكام الفقرة 2، من املادة 63، اأن يكون حا�رساً يف 

مب�ساعدة  بال�ستعانة  اأو  بنف�سه  نف�سه  عن  يدافع  واأن  املحاكمة،  اأثناء 

قانونية من اختياره، واأن يبلغ اإذا مل يكن لديه امل�ساعدة القانونية، بحقه 

ذلك  اقت�ست  كلما  القانونية  امل�ساعدة  املحكمة  له  توفر  اأن  ويف  هذا 
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م�سلحة العدالة، ودون اأن يدفع اأية اأتعاب لقاء هذه امل�ساعدة اإذا مل تكن 

لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.

هـ( اأن ي�ستجوب �سهود الإثبات بنف�سه اأو بوا�سطة اآخرين واأن يوؤمن 

ب�سهود  املتعلقة  ال�رسوط  بنف�س  النفي  �سهود  وا�ستجواب  ح�سور  له 

الإثبات، ويكون للمتهم اأي�سًا احلق يف اإبداء اأوجه الدفاع وتقدمي اأدلة 

اأخرى مقبولة مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي.

و( اأن ي�ستعني جمانًا مبرتجم �سفوي كفء ومبا يلزم من الرتجمات 

التحريرية ل�ستيفاء مقت�سيات الإن�ساف اإذا كان ثمة اإجراءات اأمام املحكمة 

املتهم فهمًا  يفهمها  التي  اللغة  بلغة غري  اأو م�ستندات معرو�سة عليها 

تامًا ويتكلمها.

ز(  األ يجرب على ال�سهادة �سد نف�سه اأو على العرتاف بالذنب واأن 

يلزم ال�سمت، دون اأن يدخل هذا ال�سمت يف العتبار لدى تقرير الذنب 

اأو الرباءة.

ح(  اأن يديل ببيان �سفوي اأو مكتوب، دون اأن يحلف اليمني، دفاعًا 

عن نف�سه.

ط( األ يفر�س على املتهم عبء الإثبات اأو واجب الدح�س على اأي 

نحو.

من�سو�س  بالك�سف  خا�سة  اأخرى  حالت  اأية  اإىل  - بالإ�سافة   2

عليها يف هذا النظام الأ�سا�سي، يك�سف املدعي العام للدفاع، يف اأقرب 

وقت ممكن، الأدلة التي يف حوزته اأو حتت �سيطرته والتي يعتقد اأنها 

تظهر اأو متيل اإىل اإظهار براءة املتهم اأو تخفف من ذنبه اأو التي قد توؤثر 

على م�سداقية اأدلة الدعاء وعند ال�سك يف تطبيق هذه الفقرة تف�سل 

املحكمة يف الأمر.
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املــادة )68(  

حماية املجني عليهم وال�سهود وا�سرتاكهم يف الإجراءات  

عليهم  املجني  اأمان  حلماية  منا�سبة  تدابري  املحكمة  - تتخذ   1

وال�سهود و�سالمتهم البدنية والنف�سية وكرامتهم وخ�سو�سيتهم، وتويل 

املحكمة يف ذلك اعتباراً جلميع العوامل ذات ال�سلة، مبا فيها ال�سن ونوع 

اجلن�س على النحو املعرف يف الفقرة 3 من املادة 2، وال�سحة، وطبيعة 

اجلرمية، ول �سيما، ولكن دون ح�رس، عندما تنطوي اجلرمية على عنف 

جن�سي اأو عنف بني اجلن�سني اأو عنف �سد الأطفال ويتخذ املدعي العام 

واملقا�ساة  اجلرائم  هذه  التحقيق يف  اأثناء  وبخا�سة يف  التدابري،  هذه 

عليها، ويجب األ مت�س هذه التدابري اأو تتعار�س مع حقوق املتهم اأو مع 

مقت�سيات اإجراء حماكمة عادلة ونزيهة.

2 - ا�ستثناء من مبداأ علنية اجلل�سات املن�سو�س عليه يف املادة 67، 

لدوائر املحكمة اأن تقوم، حماية للمجني عليهم وال�سهود اأو املتهم باإجراء 

اأي جزء من املحاكمة يف جل�سات �رسية اأو بال�سماح بتقدمي الأدلة بو�سائل 

اإلكرتونية اأو بو�سائل خا�سة اأخرى، وتنفذ هذه التدابري ب�سكل خا�س 

يف حالة �سحية العنف اجلن�سي اأو الطفل الذي يكون جمنيًا عليه اأو 

�ساهداً، مامل تاأمر املحكمة بغري ذلك، مع مراعاة كافة الظروف، ول �سيما 

اآراء املجني عليه اأو ال�ساهد.

3 - ت�سمح املحكمة للمجني عليهم، حيثما تتاأثر م�ساحلهم ال�سخ�سية، 

بعر�س اآرائهم و�سواغلهم والنظر فيها يف اأي مرحلة من الإجراءات تراها 

املتهم  حقوق  مع  يتعار�س  اأو  مي�س  ل  نحو  وعلى  منا�سبة  املحكمة 

ومع مقت�سيات اإجراء حماكمة عادلة ونزيهة، ويجوز للممثلني القانونيني 

للمجني عليهم عر�س هذه الآراء وال�سواغل حيثما تري املحكمة ذلك 

منا�سبًا وفقًا لل قواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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4 - لوحدة املجني عليهم وال�سهود اأن تقدم امل�سورة اإىل املدعي العام 

واملحكمة ب�ساأن تدابري احلماية املنا�سبة والرتتيبات الأمنية وتقدمي الن�سح 

وامل�ساعدة على النحو امل�سار اإليه يف الفقرة 6 من املادة 43.

ال�رسوع يف  ت�سبق  اإجراءات  اأية  لأغرا�س  العام  للمدعي  - يجوز   5

املحاكمة، اأن يكتم اأية اأدلة اأو معلومات ميكن الك�سف عنها مبوجب هذا 

اإذا كان الك�سف عن  لها  النظام الأ�سا�سي فيقدم بدًل من ذلك موجزاً 

هذه الأدلة يوؤدى اإىل تعري�س �سالمة اأي �ساهد اأو اأ�رسته خلطر ج�سيم، 

ومتار�س هذه التدابري بطريقة ل مت�س حقوق املتهم اأو تتعار�س معها اأو 

مع مقت�سيات اإجراء حماكمة عادلة ونزيهة.

يتعلق  فيما  الالزمة  التدابري  لتخاذ  بطلب  تتقدم  اأن  - للدولة   6

بحماية موظفيها اأو مندوبيها وحلماية املعلومات ال�رسية اأو احل�سا�سة.

املــادة 69  

الأدلـــــة

1 - قبل الإدلء بال�سهادة يتعهد كل �ساهد، وفقًا للقواعد الإجرائية 

وقواعد الإثبات، بالتزام ال�سدق يف تقدمي الأدلة اإىل املحكمة.

2 - يديل ال�ساهد يف املحاكمة ب�سهادته �سخ�سيَا، اإل بالقدر الذي 

الإجرائية  القواعد  68 اأو يف  املادة  املن�سو�س عليها يف  التدابري  تتيحه 

وقواعد الإثبات، ويجوز للمحكمة اأي�سُا اأن ت�سمح بالإدلء باإفادة �سفوية 

اأو م�سجلة من ال�ساهد بوا�سطة تكنولوجيا العر�س املرئي  اأو  ال�سمعي 

هذا  مبراعاة  رهنًا  املكتوبة،  املحا�رس  اأو  امل�ستندات  تقـــدمي  عن  ف�ساًل 

األ  ويجب  الإثبات،  وقواعد  الإجرائية  للقواعد  ووفقًا  الأ�سا�سي  النظام 

مت�س هذه التدابري حقوق املتهم اأو تتعار�س معها.
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 ،64 للمادة  وفقًا  بالدعوى،  تت�سل  اأدلة  تقدمي  لالأطراف  - يحوز   3

وتكون للمحكمة �سلطة طلب تقدمي جميع الأدلة التي ترى اأنها �رسورية 

لتقرير احلقيقة.

اآخذة يف  دولة  اأية  مقبولية  اأو  �سلة  تف�سل يف  اأن  - للمحكمة   4

اعتبارها جملة اأمور، ومنها القيمة الإثباتية لالأدلة واأي اإخالل قد يرتتب 

على هذه الأدلة فيما يتعلق باإقامة حماكمة ع ادلة للمتهم اأو بالتقييم 

املن�سف ل�سهادة ال�سهود، وفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

5 - حترتم املحكمة وتراعي المتيازات املتعلقة بال�رسية وفقًا ملا هو 

من�سو�س عليه يف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

6 - ل تطلب املحكمة اإثبات وقائع معروفة للجميع ولكن يجوز لها 

اأن حتيط بها علمًا من الناحية الق�سائية.

لهذا  انتهاك  نتيجة  عليها  احل�سول  يتم  التي  الأدلة  تقبل  - ل   7

النظام الأ�سا�سي اأو حلقوق الإن�سان املعرتف بها دوليًا اإذا:-

اأ( كان النتهاك يثري �سكًا يف موثوقية الأدلة.

ب(  اأو اإذا كان قبول هذه الأدلة مي�س نزاهة الإجراءات ويكون من 

�ساأنه اأن يلحق بها �رسراً بالغًا.

8 - عند تقرير مدى �سلة اأو مقبولية الأدلة التي جتمعها الدولة، ل 

يكون للمحكمة اأن تف�سل يف تطبيق القانون الوطني للدولة.

  املــادة )70(  

الأفعال اجلرمية املخلة باإقامة العدل  

1 - يكون للمحكمة اخت�سا�س على الأفعال اجلرمية التالية املخلة 

مبهمتها يف اإقامة العدل، عندما ترتكب عمداً:
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اأ ( الإدلء ب�سهادة زور بعد التعهد بالتزام ال�سدق عماًل بالفقرة 1 

من املادة 69.

ب ( تقدمي اأدلة يعرف الطرف اأنها زائفة اأو مزورة.

ج( ممار�سة تاأثري مف�سد على �ساهد، اأو تعطيل مثول �ساهد اأو اإدلئه 

ب�سهادته اأو التاأثري عليهما، اأو النتقام من �ساهد لإدلئه ب�سهادته، اأو 

تدمري الأدلة اأو العبث بها اأو التاأثري على جمعها.

د( اإعاقة اأحد م�سئويل املحكمة اأو ترهيبه اأو ممار�سة تاأثري مف�سد 

عليه بغر�س اإجباره على عدم القيام بواجباته، اأو القيام بها ب�سورة غري 

�سليمة، اأو لإقناعه باأن يفعل ذلك.

هـ( النتقام من اأحد م�سئويل املحكمة ب�سبب الواجبات التي يقوم 

بها ذلك امل�سئول اأو م�سئول اآخر.

اأو قبول ر�سوة فيما يت�سل  اأحد م�سئويل املحكمة بطلب  و( قيام 

بواجباته الر�سمية.

2 - تكون املبادئ والإجراءات املنظمة ملمار�سة املحكمة اخت�سا�سها 

على الأفعال اجلرمية امل�سمولة بهذه املادة هي الإجراءات ال من�سو�س 

الداخلي  القانون  وينظم  الإثبات،  وقواعد  الإجرائية  القواعد  يف  عليها 

التعاون  هذا  توفري  �رسوط  الدويل،  التعاون  منها  يطلب  التي  للدولة 

للمحكمة فيما يتعلق باإجراءاتها مبوجب هذه املادة.

3 - يف حالة الإدانة، يجوز للمحكمة اأن توقع عقوبة بال�سجن ملدة ل 

تتجاوز خم�س �سنوات اأو بغرامة وفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، 

اأو العقوبتني معًا.

4 - اأ ( تو�سع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها اجلنائية التي 

تعاقب على الأفعال اجلرمية املخلة ب�سالمة عملية التحقيق اأو العملية 
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الق�سائية فيها لت�سمل الأفعال اجلرمية املخلة باإقامة العدل، امل�سار اإليها 

يف هذه املادة، التي ترتكب يف اإقليمها اأو التي يرتكبها اأحد رعاياها.

ب (  بناًء على طلب املحكمة، متى راأت ذلك منا�سبًا، حتيل الدولة 

تلك  وتتناول  املقا�ساة،  لأغرا�س  املخت�سة  �سلطاتها  اإىل  احلالة  الطرف 

ال�سلطات هذه احلالت بعناية وتكر�س لها املوارد الكافية للتمكني من 

معاجلتها ب�سورة فعالة.

املــادة )71(  

  املعاقبة على �سوء ال�سلوك اأمام املحكمة  

1 - للمحكمة اأن تعاقب الأ�سخا�س املاثلني اأمامها الذين يرتكبون 

المتثال  رف�س  تعمد  اأو  اإجراءاتها  تعطيل  ذلك  مبا يف  �سيئًا،  �سلوكًا 

لتوجيهاتها، بتدابري اإدارية خالف ال�سجن مثل الإبعاد املوؤقت اأو الدائم 

من غرفة املحكمة، اأو الغرامة، اأو باأية تدابري مماثلة اأخرى تن�س عليها 

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

2 - تكون الإجراءات املن�سو�س عليها يف القواعد الإجرائية وقواعد 

الإثبات هي الإجراءات املنظمة للمعاقبة بالتدابري الواردة يف الفقرة 1.

  املــادة )72(  

حماية املعلومات املت�سلة بالأمن الوطني  

1 - تنطبق  هذه املادة يف اأي حالة يوؤدي فيها الك�سف عن معلومات 

اأو وثائق تابعة لدولة ما اإىل امل�سا�س مب�سالح الأمن الوطني لتلك الدولية، 

ح�سب راأيها، ومن هذه احلالت ما يندرج �سمن نطاق الفقرتني 2 و 3 

من املادة 56، والفقرة 3 من املادة 61، والفقرة 3 من املادة 64، والفقرة 2 

من املادة 67، والفقرة 6 من املادة 68، والفقرة 6 من املادة 87، واملادة 93، 
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وكذلك احلالت التي تن�ساأ يف اأي مرحلة اأخرى من الإجراءات ويكون 

الك�سف فيها عن تلك املعلومات حمل نظر.

2 - تنطبق هذه املادة اأي�سًا يف اأي حالة يكون قد طلب فيها من 

اأن يفعل  اأدلة، ولكن هذا ال�سخ�س رف�س  اأو  �سخ�س تقدمي معلومات 

ذلك اأو اأحال امل�ساألة اإىل دولة، على اأ�سا�س اأن الك�سف عنها من �ساأنه اأن 

مي�س م�سالح الأمن الوطني للدولة، واأكدت الدولة املعنية اأنها ترى اأن 

الك�سف �سيكون من �ساأنه امل�سا�س مب�سالح اأمنها الوطني.

3 - لي�س يف هذه املادة ما يخل با�سرتاطات ال�رسية الواجبة التطبيق 

مبوجب الفقرة 3 )هـ( و )و( من املادة 54، اأو بتطبيق املادة 73.

4 - اإذا علمت دولة ما اأنه يجري، اأو من املحتمل اأن يجري الك�سف 

عن معلومات اأو وثائق تتعلق بها يف اأي مرحلة من مراحل الإجراءات، 

واإذا راأت اأن من �ساأن هذا الك�سف امل�سا�س مب�سالح اأمنها الوطني، كان 

من حق تلك الدولة التدخل من اأجل ت�سوية امل�ساألة وفقًا لهذه املادة.

امل�سا�س  املعلومات  الك�سف عن  �ساأن  اأن من  ما  دولة  راأت  - اإذا   5

املعقولة،  اخلطوات  جميع  الدولة  تلك  اتخذت  الوطني،  اأمنها  مب�سالح 

بالتعاون مع املدعي العام اأو حمامي الدفاع اأو الدائرة التمهيدية اأو الدائرة 

البتدائية، ح�سب احلالة، من اأجل ال�سعي اإىل حل امل�ساألة بطرق تعاونية، 

وميكن اأن ت�سمل هذه اخلطوات ما يلي: -

اأ ( تعديل الطلب اأو تو�سيحه.

ب ( قرار من املحكمة ب�ساأن مدى �سلة املعلومات اأو الأدلة املطلوبة، 

فعاًل  اأمكن  اأو  �سلتها، ميكن  رغم  الأدلة،  كانت  اإذا  مبا  منها  قرار  اأو 

احل�سول عليها من م�سدر اآخر غري الدولة املطلوب منها تقدميها.

ج( اإمكانية احل�سول على املعلومات اأو الأدلة من م�سدر اآخر اأو 

يف �سكل اآخر، اأو
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د ( التفاق على ال�رسوط التي ميكن يف ظلها تقدمي امل�ساعدة، مبا 

يف ذلك، �سمن اأمور اأخرى تقدمي ملخ�سات اأو �سيغ منقحة، اأو و�سع 

و/اأو عن  اأو عقد جل�سات مغلقة  الك�سف عنه،  حدود ملدى ما ميكن 

جانب واحد، اأو اللجوء اإىل تدابري اأخرى للحماية ي�سمح بها هذا النظام 

الأ�سا�سي وت�سمح بها القواعد. 

6 - بعد اتخاذ جميع اخلطوات املعقولة حلل امل�ساألة بطرق تعاونية، 

واإذا ما راأت الدولة اأنه ل توجد و�سائل اأو ظروف ميكن يف ظلها تقدمي 

املعلومات اأو الوثائق اأو الك�سف عنها دون امل�سا�س مب�سالح اأمنها الوطني 

تقوم الدولة باإبالغ املدعي العام اأو املحكمة بالأ�سباب املحددة التي بنت 

عليها قرارها، مامل يكن من �ساأن الو�سف املحدد لالأ�سباب اأن يوؤدي، يف 

حد ذاته بال�رسورة، اإىل امل�سا�س مب�سالح الأمن الوطني للدولة.

7 - اإذا قررت املحكمة بعد ذلك اأن الأدلة ذات �سلة و�رسورية لإثبات 

اأن املتهم مذنب اأو برئ جاز لها ال�سطالع بالإجراءات التالية:-

اأ( حيثما يكون الك�سف عن املعلومات اأو الوثائق مطلوبًا بناًء على 

طلب للتعاون مبقت�سى الباب 9 اأو يف اإطار الظروف الوارد و�سفها يف 

الفقرة 2، وتكون الدولة قد ا�ستندت اإىل اأ�سباب الرف�س امل�سار اإليها يف 

الفقرة 4 من املادة 93:

1 -   يجوز للمحكمة قبل التو�سل اإىل اأي ا�ستنتاج اأ�سري اإليه يف 

الفقرة الفرعية 7 )اأ( 2 -اأن تطلب اإجراء مزيد من امل�ساورات من اأجل النظر 

يف دفوع الدولة، وقد ي�سمل ذلك، ح�سبما يكون منا�سبًا، عقد جل�سات 

مغلقة اأو عن جانب واحد.

2 -   اإذا ا�ستنتجت املحكمة اأن الدولة املوجه اإليها الطلب، با�ستنادها، 

يف ظروف احلالة، اإىل  اأ�سباب الرف�س املبينة يف الفقرة 4 من املادة 93، 

ل تت�رسف وفقًا للتزاماتها مبوجـب النظام الأ�سا�سي، جاز للمحكمة اأن 
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حتيل الأمر وفقًا للفقرة 7 من املادة 87، مبينة بالتحديد الأ�سباب التي 

بنت عليها ا�ستنتاجها.

قد  ما  اإىل  املتهم  حماكمة  يف  تخل�س  اأن  للمحكمة  يجوز   -  3

يكون منا�سبًا يف هذه الظروف من ا�ستنتاج وجود اأو عدم وجود واقعة 

 

ما، اأو

ب (  يف كافة الظروف الأخرى:

1 - الأمر بالك�سف، اأو

2 - بقدر عدم اأمرها بالك�سف، اخللو�س يف حماكمة املتهم اإىل ما 

قد يكون منا�سبًا يف هذه الظروف من ا�ستنتاج وجود اأو عدم وجود 

واقعة ما.

املــادة )73(  

معلومات اأو وثائق الطرف الثالث  

اإذا تلقت دولة طرف من املحكمة طلبًا بتقدمي وثيقة اأو معلومات 

مودعة لديها اأو يف حوزتها اأو حتت �سيطرتها، وكان قد مت الك�سف عن 

�رسيًا من جانب دولة  اأمراً  باعتبارها  الدولة  لهذه  املعلومات  اأو  الوثيقة 

اأخرى اأو منظمة حكومية دولية اأو منظمة دولية، كان عليها اأن تطلب 

موافقة امل�سدر على الك�سف عن الوثيقة اأو املعلومات، واإذا كان امل�سدر 

دولة طرفًا، فاإما اأن توافق هذه الدولة امل�سدر على الك�سف عن املعلومات 

باأحكام  رهنًا  املحكمة،  مع  الك�سف  م�ساألة  بحل  تتعهد  اأو  الوثيقة  اأو 

املادة72، واإذا كان امل�سدر لي�س دولة طرفًا ورف�س املوافقة على الك�سف، 

ت�ستطيع  ل  باأنها  املحكمة  اإبالغ  الطلب  اإليها  املوجه  الدولة  على  كان 

اإزاء امل�سدر  التزام �سابق من جانبها  اأو املعلومات لوجود  تقدمي الوثيقة 

باحلفاظ على ال�رسية.  
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  املــادة )74(  

متطلبات اإ�سدار القرار  

مراحل  من  مرحلة  كل  البتدائية  الدائرة  ق�ساة  جميع  - يح�رس   1

اأ�سا�س كل  تعني، على  اأن  الرئا�سة  ولهيئة  املحاكمة وطوال مداولتهم، 

حالة على حدة، قا�سيًا مناوبًا اأو اأكرث، ح�سبما ت�سمح الظروف حل�سور 

كل مرحلة من مراحل املحاكمة لكي يحل حمل اأي ع�سو من اأع�ساء 

الدائرة البتدائية اإذا تعذر على هذا الع�سو موا�سلة احل�سور.

ولكامل  لالأدلة  تقييمها  اإىل  البتدائية  الدائرة  قرار  - ي�ستند   2

اأو يف  التهم  املبينة يف  والظروف  الوقائع  القرار  يتجاوز  الإجراءات، ول 

اأية تعديالت للتهم، ول ت�ستند املحكمة يف قرارها اإل على الأدلة التي 

قدمت لها وجرت مناق�ستها اأمامها يف املحاكمة.

3 - يحاول الق�ساة التو�سل اإىل قرارهم بالإجماع، فاإن مل يتمكنوا، 

ي�سدر القرار باأغلبية الق�ساة.

4 - تبقى مداولت الدائرة البتدائية �رسية.

باحليثيات  ومعلاًل  كاماًل  بيانًا  ويت�سمن  كتابة  القرار  - ي�سدر   5

التي تقررها الدائرة البتدائية بناًء على الأدلة والنتائج، وت�سدر الدائرة 

البتدائية قراراً واحداً، وحيثما ل يكون هناك اإجماع يت�سمن قرار الدائرة 

البتدائية اآراء الأغلبية واآراء الأقلية، ويكون النطق بالقرار اأو بخال�سة 

القرار يف جل�سة علنية.

املــادة )75(  

جرب اأ�رسار املجني عليهم  

1 -  ت�سع املحكمة مبادئ فيما يتعلق بجرب الأ�رسار التي تلحق 

اأو فيما يخ�سهم، مبا يف ذلك رد احلقوق والتعوي�س  باملجني عليهم 
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ورد العتبار، وعلى هذا الأ�سا�س، يجوز للمحكمة اأن حتدد يف حكمها، 

عند الطلب اأو مببادرة منها يف الظروف ال�ستثنائية، نطاق ومدى اأي 

�رسر اأو خ�سارة اأو اأذى يلحق باملجني عليهم اأو فيما يخ�سهم، واأن تبني 

املبادئ التي ت�رسفت على اأ�سا�سها.

2 -  للمحكمة اأن ت�سدر اأمراً مبا�رساً �سد �سخ�س مدان حتدد فيه 

اأ�سكاًل مالئمة من اأ�سكال جرب اأ�رسار املجني عليهم، اأو فيما يخ�سهم، 

اأن تاأمر،  مبا يف ذلك رد احلقوق والتعوي�س ورد العتبار وللمحكمة 

حيثما كان منا�سبًا، بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق ال�سندوق ال�ستئماين 

املن�سو�س عليه يف املادة 79.

3 -  قبل اإ�سدار اأمر مبوجب هذه املادة، يجوز للمحكمة اأن تدعو 

اإىل تقدمي بيانات حالة من ال�سخ�س املدان اأو من املجني عليهم اأو من 

عنهم  ينوب  اأو ممن  املعنية  الدول  اأو  املعنيني  الأ�سخا�س  من  �سواهم 

وت�سع املحكمة هذه البيانات يف اعتبارها.

 4 -  للمحكمة اأن تقرر، لدى ممار�سة �سلطتها مبوجب هذه املادة 

وبعد اإدانة �سخ�س يف جرمية مبقت�سى هذا النظام الأ�سا�سي ما اإذا كان 

تدابري  اتخاذ  املادة طلب  ت�سدره مبوجب هذه  اأمر  لتنفيذ  الالزم  من 

مبوجب الفقرة 1 من املادة 93.

5 -  تنفذ الدولة الطرف القرار ال�سادر مبوجب هذه املادة كما لو 

كانت اأحكام املادة 109 تنطبق على هذه املادة.

اأنه ينطوي على م�سا�س  املادة ما يف�رس على  لي�س يف هذه    - 6

بحقوق املجني عليهم مبقت�سى القانون الوطني اأو الدويل.     
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 املــادة )76(  

  اإ�سدار الأحكام  

احلكم  توقيع  يف  البتدائية  الدائرة  تنظر  الإدانة  حالة  - يف   1

املنا�سب، وت�سع يف احل�سبان الأدلة والدفوع املقدمة يف اأثناء املحاكمة 

وذات ال�سلة باحلكم.

اإمتام  وقبل   65 املادة  عليها  تنطبق  التي  احلالت  - با�ستثناء   2

املحاكمة، يجوز للدائرة البتدائية مببادرة منها، ويجب عليها بناًء على 

اأية  للنظر يف  اأخرى  اأن تعقد جل�سة  املتهم،  اأو  العام  املدعي  طلب من 

اأدلة اأو دفوع اإ�سافية ذات �سلة باحلكم، وفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد 

الإثبات.

3 - حيثما تنطبق الفقرة 2، يجرى ال�ستماع اإىل اأية مالحظات تقدم 

يف اإطار املادة 75 ويكون هذا ال�ستماع خالل اجلل�سة الأخرى امل�سار 

اإليها يف الفقرة 2 وكذلك عند ال�رسورة خالل اأية جل�سة اإ�سافية.

4 - ي�سدر احلكم علنًا ويف ح�سور املتهم، ما اأمكن ذلك.
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الباب ال�سابع  

  العقــــوبات  

املــادة )77(  

العقوبات الواجبة التطبيق  

1 - رهنًا باأحكام املادة 110، يكون للمحكمة اأن توقع على ال�سخ�س 

املدان بارتكاب جرمية يف اإطار املادة 5 من هذا النظام الأ�سا�سي اإحدى 

العقوبات التالية: -

اأ( ال�سجن لعدد حمدد من ال�سنوات لفرتة اأق�ساها 30 �سنة.

ب ( ال�سجن املوؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة 

للجرمية وبالظروف اخلا�سة لل�سخ�س املدان.

2 - بالإ�سافة اإىل ال�سجن، للمحكمة اأن تاأمر مبا يلي:-

القواعد  يف  عليها  املن�سو�س  املعايري  مبوجب  غرامة  اأ ( فر�س 

الإجرائية وقواعد الإثبات.

ب ( م�سادرة العائدات واملمتلكات والأ�سول املتاأتية ب�سورة مبا�رسة 

اأو غري مبا�رسة من تلك اجلرمية، دون امل�سا�س بحقوق الأطراف الثالثة 

احل�سنة النية.
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املــادة )78(  

تقرير العقوبة  

1 - تراعي املحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة اجلرمية 

والظروف اخلا�سة لل�سخ�س املدان، وذلك وفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد 

الإثبات.

2 - تخ�سم املحكمة عند توقيع عقوبة ال�سجن اأي وقت، اإن وجد، 

املحكمة،  من  �سادر  لأمر  وفقًا  الحتجاز  يف  �سابقًا  ق�سي  قد  يكون 

وللمحكمة اأن تخ�سم يف اأي وقت اآخر ق�سي يف الحتجاز فيما يت�سل 

ب�سلوك يكمن وراء اجلرمية.

3 - عندما يدان �سخ�س باأكرث من جرمية واحدة، ت�سدر املحكمة 

حكمًا يف كل جرمية، وحكمًا م�سرتكًا يحدد مدة ال�سجن الإجمالية، ول 

تقل هذه املدة عن مدة اأق�سى كل حكم على حدة ول تتجاوز ال�سجن 

لفرتة 20 �سنة اأو عقوبة ال�سجن املوؤبد وفقًا للفقرة 1 )ب( من املادة 77. 

  املــادة )79(  

  ال�سندوق ال�ستئماين  

الأطراف  الدول  جمعية  من  بقرار  ا�ستئماين  �سندوق  - ين�ساأ   1

املحكمة  اخت�سا�س  تدخل يف  التي  اجلرائم  عليهم يف  املجني  ل�سالح 

ول�سالح اأ�رس املجني عليهم.

2 - للمحكمة اأن تاأمر بتحويل املال وغريه من املمتلكات املح�سلة 

ال�سندوق  اإىل  امل�سادرة،  واملمتلكات  املال  وكذلك  غرامات  �سورة  يف 

ال�ستئماين.

3 - يدار ال�سندوق ال�ستئماين وفقًا 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 

اأو يحول دون تطبيق  العقوبات املن�سو�س عليها يف قوانينها الوطنية 

قوانني الدول التي ل تن�س على العقوبات املحددة يف هذا الباب.
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  الباب الثامن  

  ال�ستئناف واإعادة النظر  

     

  املــادة )81(  

ا�ستئناف قرار التربئة اأو الإدانة اأو حكم العقوبة  

للقواعد  وفقًا   ،74 املادة  مبوجب  �سادر  قرار  ا�ستئناف  - يجوز   1

الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التايل:

اإىل اأي من الأ�سباب  اأ( للمدعي العام اأن يتقدم با�ستئناف ا�ستناداً 

التالية :

1 -  الغلط الإجرائي.

 2 -  الغلط يف الوقائع.

 3 -  الغلط يف القانون.

اأن  اأو املدعي العام نيابة عن ذلك ال�سخ�س،  ب (  لل�سخ�س املدان 

يتقدم با�ستئناف ا�ستناداً اإىل اأي من الأ�سباب التالية: -

1 -  الغلط الإجرائي.

2 -  الغلط يف الوقائع.

3 -  الغلط يف القانون.
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4 - اأي �سبب اآخر مي�س نزاهة اأو موثوقية الإجراءات اأو القرار.

حكم  اأي  ي�ستاأنف  اأن  املدان  ال�سخ�س  اأو  العام  - اأ ( للمدعي   2

بالعقوبة وفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ب�سبب عدم التنا�سب 

بني اجلرمية والعقوبة.

ب (  اإذا راأت املحكمة اأثناء نظر ا�ستئناف حكم العقوبة اأن هناك من 

الأ�سباب ما ي�سوغ نق�س الإدانة، كليًا اأو جزئيًا جاز لها اأن تدعو املدعي 

العام وال�سخ�س املدان اإىل تقدمي الأ�سباب مبوجب الفقرة 1 )اأ( اأو )ب( 

من املادة 81، وجاز لها اأن ت�سدر قرار ب�ساأن الإدانة وفقًا للمادة 83.

ا�ستئناف  اأثناء نظر  املحكمة  ترى  نف�سه عندما  الإجراء  ج( ي�رسي 

العقوبة  تخفي�س  ي�سوغ  ما  الأ�سباب  من  هناك  اأن  فقط،  اإدانة  �سد 

مبوجب الفقرة 2 )اأ(.

يف  البت  حني  اإىل  التحفظ  حتت  املدان  ال�سخ�س  - اأ ( يظل   3

ال�ستئناف، مامل تاأمر الدائرة البتدائية بغري ذلك.

ب (  يفرج عن ال�سخ�س املدان اإذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز 

العام  املدعي  تقدم  اإذا  اأنه  غري  �سده  ال�سادر  بال�سجن  احلكم  مدة 

با�ستئناف من جانبه جاز اأن يخ�سع الإفراج عن ذلك ال�سخ�س لل�رسوط 

الواردة يف الفقرة الفرعية )ج( اأدناه.

ج (  يفرج عن املتهم فوراً يف حالة تربئته، رهنًا مبا يلي: -

تقرر  اأن  العام،  املدعي  من  على طلب  بناًء  البتدائية  للدائرة   -  1

يف  وذلك  ال�ستئناف،  يف  البت  حني  اإىل  ال�سخ�س  احتجاز  ا�ستمرار 

الظروف ال�ستثنائية ومبراعاة جملة اأمور، ومنها

وجود احتمال كبري لفرار ال�سخ�س ومدى خطورة اجلرمية املن�سوب 

اإليه ارتكابها ومدى احتمال جناح ال�ستئناف.
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قرار  ا�ستئناف  الإثبات،  وقواعد  الإجرائية  للقواعد  وفقًا  »يجوز،   2

ت�سدره الدائرة البتدائية مبوجب الفقرة الفرعية )ج( 1«.

4 - يعلق تنفيذ القرار اأو حكم العقوبة خالل الفرتة امل�سموح فيها 

)اأ(   3 الفقرة  باأحكام  رهنًا  ال�ستئناف،  اإجراءات  وطيلة  بال�ستئناف 

و)ب(.

املــادة )82(  

ا�ستئناف القرارات الأخرى  

1 - لأي م ن الطرفني القيام، وفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، 

با�ستئناف اأي من القرارات التالية:

اأ (  قرار يتعلق بالخت�سا�س اأو املقبولية.

ب (  قرار مينح اأو يرف�س الإفراج عن ال�سخ�س حمل التحقيق اأو 

املقا�ساة.

ج (  قرار الدائرة التمهيدية الت�رسف مببادرة منها مبوجب الفقرة 3 

من املادة 56.

د (  اأي قرار ينطوي على م�ساألة من �ساأنها اأن توؤثر تاأثرياً كبرياً على 

عدالة و�رسعة الإجراءات اأو على نتيجة املحاكمة وترى الدائرة البتدائية 

اأن اتخاذ دائرة ال�ستئناف قراراً فوريًا ب�ساأنه ميكن اأن يوؤدي اإىل حتقيق 

تقدم كبري يف �سري الإجراءات.

2 - يجوز للدولة املعنية اأو املدعي العام، باإذن من الدائرة التمهيدية، 

من  )د(   3 الفقرة  مبوجب  التمهيدية  الدائرة  عن  �سادر  قرار   ا�ستئناف 

املادة 57، وينظر يف هذا ال�ستئناف على اأ�سا�س م�ستعجل.
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3 - ل يرتتب على ال�ستئناف يف حد ذاته اأثر اإيقايف، ما مل تاأمر 

بذلك دائرة ال�ستئناف، بناًء على طلب بالوقف، وفقًا للقواعد الإجرائية 

وقواعد الإثبات.

اأو  املدان  ال�سخ�س  اأو  عليهم  للمجني  القانوين  للممثل  - يجوز   4

املالك احل�سن النية الذي ت�سار ممتلكاته باأمر �سادر مبوجب املادة 73 

النحو  على  تعوي�سات،  على  احل�سول  بغر�س  لالأمر  ا�ستئنافًا  يقدم  اأن 

املن�سو�س عليه يف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

املــادة )83(  

اإجراءات ال�ستئناف  

هذه  ويف   81 املادة  يف  عليها  املن�سو�س  الإجراءات  - لأغرا�س   1

املادة، تكون لدائرة ال�ستئناف جميع �سلطات الدائرة البتدائية.

2 - اإذا تبني لدائرة ال�ستئناف اأن الإجراءات امل�ستاأنفة كانت جمحفة 

اأو احلكم  القرار  اأن  اأو  العقوبة  اأو حكم  القرار  على نحو مي�س موثوقية 

يف  اأو  الوقائع  يف  بغلط  م�سوبًا  اجلوهرية  الناحية  من  كان  امل�ستاأنف 

القانون اأو بغلط اإجرائي جاز لها:-

اأ (  اأن تلغي اأو تعدل القرار اأو احلكم، اأو

ب (  اأن تاأمر باإجراء حماكمة جديدة اأمام دائرة ابتدائية خمتلفة.

تتعلق  م�ساألة  تعيد  اأن  ال�ستئناف  لدائرة  يجوز  الأغرا�س  ولهذه 

وتبلغ  امل�ساألة  تف�سل يف  لكي  الأ�سلية  البتدائية  الدائرة  اإىل  بالوقائع 

دائرة ال�ستئناف بالنتيجة، ويجوز لها اأن تطلب هي نف�سها اأدلة للف�سل 

يف امل�ساألة، واإذا كان ا�ستئناف القرار اأو حكم العقوبة قد قدم من ال�سخ�س 

املدان اأو من املدعي العام بالنيابة عنه، فال ميكن تعديله على نحو ي�رس 

مب�سلحته.
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3 - اإذا تبني لدائرة ال�ستئناف اأثناء نظر ا�ستئناف حكم عقوبة اأن 

اأن تعدل هذا  العقوبة املحكوم بها غري متنا�سبة مع اجلرمية، جاز لها 

احلكم وفقًا للباب 7.

4 - ي�سدر حكم دائرة ال�ستئناف باأغلبية اآراء الق�ساة ويكون النطق 

به يف جل�سة علنية، ويجب اأن يبني احلكم الأ�سباب التي ي�ستند اإليها، 

وعندما ل يوجد اإجماع، يجب اأن يت�سمن حكم دائرة ال�ستئناف اآراء 

اأو  منف�ساًل  راأيًا  ي�سدر  اأن  قا�س  لأي  يجوز  ولكن  والأقلية،  الأغلبية 

خمالفًا ب�ساأن امل�سائل القانونية.

5 - يجوز لدائرة ال�ستئناف اأن ت�سدر حكمها يف غياب ال�سخ�س 

املرباأ اأو املدان.

املــادة )84(  

اإعادة النظر يف الإدانة اأو العقوبة  

1 - يجوز لل�سخ�س املدان ويجوز، بعد وفاته، للزوج اأو الأولد اأو 

الوالدين، اأو اأي �سخ�س من الأحياء يكون وقت وفاة املتهم قد تلقى بذلك 

تعليمات خطية �رسيحة منه، اأو للمدعي العام نيابة عن ال�سخ�س، اأن 

يقدم طلبًا اإىل دائرة ال�ستئناف لإعادة النظر يف احلكم النهائي بالإدانة 

اأو بالعقوبة ا�ستناداً اإىل الأ�سباب التالية:-

اأ ( اأنه قد اكت�سفت اأدلة جديدة.

1 -  مل تكن متاحة وقت املحاكمة، واأن عدم اإتاحة هذه الأدلة ل 

يعزى كليًا اأو جزئيًا اإىل الطرف املقدم للطلب، اأو

2 -  تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث اأنها لو كانت قد اأثبتت 

عند املحاكمة لكان من املرجح اأن ت�سفر عن حكم خمتلف.
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ب ( اأنه قد تبني حديثًا اأن اأدلة حا�سمة، و�سعت يف العتبار وقت 

املحاكمة واعتمدت عليها الإدانة، كانت م زيفة اأو ملفقة اأو مزورة.

ا�سرتكوا يف  الذين  الق�ساة  اأكرث من  اأو  اأن واحد  اأنه قد تبني  ج(  

تقرير الإدانة اأو يف اعتماد التهم، قد ارتكبوا، يف تلك الدعوى، �سلوكًا 

�سيئًا ج�سيمًا اأو اأخلوا بواجباتهم اإخالًل ج�سيمًا على نحو يت�سم بدرجة 

من اخلطورة تكفي لتربير عزل ذلك القا�سي اأو اأولئك الق�ساة مبوجب 

املادة 46.

اأ�سا�س، واإذا  اأنه بغري  اإذا راأت  2 - ترف�س دائرة ال�ستئناف الطلب 

قررت اأن الطلب جدير بالعتبار، جاز لها، ح�سبما يكون منا�سبًا :-

اأ ( اأن تدعو الدائرة البتدائية الأ�سلية اإىل النعقاد من جديد، اأو

ب ( اأن ت�سكل دائرة ابتدائية جديدة، اأو

 ج( اأن تبقي على اخت�سا�سها ب�ساأن امل�ساألة.

بهدف التو�سل بعد �سماع الأطراف على النحو املن�سو�س عليه يف 

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، اإىل قرار ب�ساأن ما اإذا كان ينبغي اإعادة 

النظر يف احلكم.

املــادة )85(  

  تعوي�س ال�سخ�س املقبو�س عليه اأو املدان  

الحتجاز  اأو  عليه  للقب�س  �سحية  وقع  �سخ�س  لأي  - يكون   1

ب�سكل غري م�رسوع حق واجب النفاذ يف احل�سول على تعوي�س.

2 -  عندما يدان �سخ�س، بقرار نهائي، بارتكاب جرم جنائي، وعندما 

تكون اإدانته قد نق�ست فيما بعد على اأ�سا�س اأنه تبني ب�سورة قاطعة 

يح�سل  ق�سائي،  ق�سور  مكت�سفة حديثًا حدوث  اأو  واقعة جديدة  من 
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العقوبة نتيجة الإدانة، على تعوي�س وفقًا  الذي وقعت عليه  ال�سخ�س 

الوقت  يف  املجهولة  الواقعة  عن  الك�سف  عدم  اأن  يثبت  مامل  للقانون، 

املنا�سب يعزى كليًا اأو جزئيًا اإليه هو نف�سه.

حقائق  املحكمة  فيها  تكت�سف  التي  ال�ستثنائية،  الظروف  - يف   3

للمحكمة،  يجوز  ووا�سح،  ج�سيم  ق�سائي  ق�سور  حدوث  تبني  قطعية 

عليها  املن�سو�س  واملعايري  يتفق  تعوي�سًا  تقرر  اأن  تقديرها،  بح�سب 

يفرج  الذي  لل�سخ�س  وذلك  الإثبات،  وقواعد  الإجرائية  القواعد  يف 

الإجراءات  اإنهاء  اأو  بالرباءة  نهائي  قرار  �سدور  بعد  الحتجاز  من   عنه 

لل�سبب املذكور.
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الباب التا�سع  

  التعاون الدويل وامل�ساعدة الق�سائية  

     

  املــادة )86(  

اللتزام العام بالتعاون  

تتعاون الدول الأطراف، وفقًا لأحكام هذا النظام الأ�سا�سي، تعاونًا 

تامًا مع املحكمة فيما جتريه، يف اإطار اخت�سا�س املحكمة، من حتقيقات 

يف اجلرائم واملقا�ساة عليها.

املــادة )87(  

طلبات التعاون: اأحكام عامة  

الدول  اإىل  تعاون  طلبات  تقدمي  �سلطة  للمحكمة  - اأ ( تكون   1

الأطراف، وحتال الطلبات عن طريق القناة الدبلوما�سية اأو اأية قناة اأخرى 

اأو املوافقة  اأو القبول   منا�سبة حتددها كل دولة طرف، عند  الت�سديق 

اأو الن�سمام.

 ويكون على كل دولة طرف اأن جترى اأية تغيريات لحقة يف حتديد 

القنوات وفقًا  للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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الفقرة  باأحكام  الإخالل  ودون  منا�سبًا  يكون  ح�سبما  ب ( يجوز، 

لل�رسطة  الدولية  املنظمة  طريق  عن  اأي�سًا  الطلبات  اإحالة  )اأ(،  الفرعية 

اجلنائية اأو اأي منظمة اإقليمية منا�سبة.

2 -  تقدم طلبات التعاون واأية م�ستندات موؤيدة للطلب اإما باإحدى 

اللغات الر�سمية للدولة املوجه اإليها الطلب اأو م�سحوبة برتجمة اإىل اإحدى 

هذه اللغات واإما باإحدى لغتي العمل باملحك مة، وفقًا ملا تختاره تلك 

الدولة عند الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�سمام.

الإجرائية  للقواعد  وفقًا  الختيار  لهذا  الالحقة  التغريات   وجترى 

وقواعد الإثبات.

3 - حتافظ الدولة املوجه اإليها الطلب على �رسية اأي طلب للتعاون 

و�رسية اأي م�ستندات موؤيدة

  للطلب اإل بقدر ما يكون ك�سفها �رسوريًا لتنفيذ الطلب.

4 - فيما يت�سل باأي طلب للم�ساعدة يقدم مبوجب الباب 9، يجوز 

للمحكمة اأن تتخذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك التدابري املت�سلة بحماية 

واأ�رسهم  املحتملني  وال�سهود  عليهم  املجني  اأمان  لكفالة  املعلومات، 

تقدمي  يكون  اأن  تطلب  اأن  وللمحكمة  والنف�سية،  البدنية  و�سالمتهم 

وتداول اأية معلومات تتاح مبقت�سى الباب 9 على نحو يحمي اأمان املجني 

عليهم وال�سهود املحتملني واأ�رسهم و�سالمتهم البدنية والنف�سية.

5 - للمحكمة اأن تدعو اأي دولة غري طرف يف هذا النظام الأ�سا�سي 

اإىل تقدمي امل�ساعدة املن�سو�س عليها يف هذا الباب على اأ�سا�س ترتيب 

خا�س اأو اتفاق مع هذه الدولة اأو على اأي اأ�سا�س منا�سب اآخر.

يف حالة امتناع دولة غري طرف يف هذا النظام الأ�سا�سي، عقدت 

الطلبات  بخ�سو�س  التعاون  عن  املحكمة،  مع  اتفاقًا  اأو  خا�سًا  ترتيبًا 
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اأن  للمحكمة  القبيل، يجوز  اتفاق من هذا  اأو  ترتيب  املقدمة مبقت�سى 

تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف اأو جمل�س الأمن اإذا كان جمل�س 

الأمن قد اأحال امل�ساألة اإىل املحكمة.

تقدمي  دولية  حكومية  منظمة  اأي  اإىل  تطلب  اأن  - للمحكمة   6

اأخرى  اأ�سكاًل  تطلب  اأن  اأي�سًا  وللمحكمة  م�ستندات،  اأو  معلومات 

مع  وتتوافق  املنظمة  مع  عليها  يتفق  وامل�ساعدة  التعاون  اأ�سكال  من 

اخت�سا�سها اأو وليتها.

7 - يف حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من املحكمة 

مبا يتنافى واأحكام هذا النظام الأ�سا�سي ويحول دون ممار�سة املحكمة 

وظائفها و�سلطاتها مبوجب هذا النظام يجوز للمحكمة اأن تتخذ قرار 

بهذا املعنى واأن حتيل امل�ساألة اإىل جمعية الدول الأطراف اأو اإىل جمل�س 

الأمن اإذا كان جمل�س الأمن قد اأحال امل�ساألة اإىل املحكمة.

املــادة )88(  

اإتاحة الإجراءات مبوجب القوانني الوطنية  

قوانينها  مبوجب  الالزمة  الإجراءات  اإتاحة  الأطراف  الدول   تكفل 

الوطنية لتحقيق جميع اأ�سكال القانون املن�سو�س عليها يف هذا الباب.

املــادة )89(  

  تقدمي الأ�سخا�س اإىل املحكمة  

اأن تقدم طلبًا م�سفوعًا باملواد املوؤيدة للطلب  1 - يجوز للمحكمة 

قد  دولة  اأي  اإىل  وتقدميه  �سخ�س  على  للقب�س   ،91 املادة  يف  املبينة 

يكون ذلك ال�سخ�س موجوداً يف اإقليمها، وعليها اأن تطلب تعاون تلك 

الدولة يف القب�س على ذلك ال�سخ�س وتقدميه، وعلى الدول الأطراف اأن 
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متتثل لطلبات اإلقاء القب�س والتقدمي وفقًا لأحكام هذا الباب ولالإجراءات 

املن�سو�س عليها يف قوانينها الوطنية.

اأمام حمكمة وطنية  املطلوب تقدميه طعنًا  ال�سخ�س  2 - اإذا رفع 

على اأ�سا�س مبداأ عدم جواز املحكمة عن ذات اجلرم مرتني على النحو 

الطلب على  اإليها  املوجه  الدولة  تت�ساور  املادة 20،  املن�سو�س عليه يف 

الفور مع املحكمة لتقرر ما اإذا كان هناك قرار ذو �سلة باملقبولية، واإذا 

قبلت الدعوى تقوم الدولة املوجه اإليها الطلب بتنفيذ الطلب، واإذا كان 

قرار املقبولية معلقًا، يجوز للدولة املوجه اإليها الطلب تاأجيل تنفيذ طلب 

تقدمي ال�سخ�س اإىل اأن تتخذ املحكمة قرار ب�ساأن املقبولية.

3 - اأ(  تاأذن الدولة الطرف وفقًا لقانون الإجراءات الوطني لديها باأن 

ينقل عرب اإقليمها اأي �سخ�س يراد تقدميه من دولة اأخرى اإىل املحكمة، 

با�ستثناء احلالت التي يوؤدى فيها عبور ال�سخ�س تلك الدولة اإىل اإعاقة 

اأو تاأخري تقدميه.

العبور وفقًا للمادة 87، ويت�سمن طلب  ب(  تقدم املحكمة طلب 

العبور ما يلي : -

1 -   بيان باأو�ساف ال�سخ�س املراد نقله.

2 -   بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوين.

3 -   اأمر القب�س والتقدمي.

ج (  يبقى ال�سخ�س املنقول حتت التحفظ خالل فرتة العبور.

د(  ل يلزم احل�سول على اإذن يف حالة نقل ال�سخ �س جواً ومل يكن 

من املقرر الهبوط يف اإقليم دولة العبور.

هـ( اإذا حدث هبوط غري مقرر اأ�ساًل يف اإقليم دولة العبور، جاز لتلك 

الدولة اأن تطلب من املحكمة تقدمي طلب عبور وفقًا ملا تن�س عليه الفقرة 
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اإىل  ال�سخ�س اجلاري نقله  العبور باحتـــجاز  الفرعية )ب(، وتقوم دولة 

حني تلقي طلب العبور وتنفيذ العبور، �رسيطة األ يجري لأغرا�س هذه 

الفقرة الفرعية متديد فرتة الحتجاز لأكرث من 96 �ساعة من وقت الهبوط 

غري املقرر ما مل يرد الطلب يف غ�سون تلك الفرتة.

4 - اإذا كان ثمة اإجراءات جارية يف الدولة املوجه اإليها الطلب �سد 

ال�سخ�س املطلوب اأو كان هذا ال�سخ�س ينفذ حكمًا يف تلك الدولة عن 

جرمية غري اجلرمية التي تطلب املحكمة تقدميه ب�سببها، كان على الدولة 

املوجه اإليها الطلب اأن تت�ساور مع املحكمة بعد اتخاذ قرارها باملوافقة 

على الطلب.

املــادة )90(  

تعدد الطلبات  

�سخ�س  بتقدمي  املحكمة  تلقي دولة طرف طلبًا من  - يف حالة   1

مبوجب املادة 89 وتلقيها اأي�سًا طلبًا من اأية دولة اأخرى بت�سليم ال�سخ�س 

تطلب  التي  اجلرمية  اأ�سا�س  ي�سكل  الذي  ذاته  ال�سلوك  ب�سبب  نف�سه 

املحكمة من اأجلها تقدمي ال�سخ�س املعني، يكون على الدولة الطرف اأن 

تخطر املحكمة والدولة الطالبة بهذه الواقعة.

2 - اإذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفًا، كان على الدولة املوجه اإليها 

الطلب اأن تعطي الأولوية للطلب املقدم من املحكمة، وذلك:-

مقبولية   19  ،18 باملادتني  عماًل  قررت،  قد  املحكمة  كانت  اإذا  اأ(  

القرار  ال�سخ�س، وروعيت يف ذلك  ب�ساأنها تقدمي  التي يطلب  الدعوى 

يتعلق  فيما  الطالبة  الدولة  بها  قامت  التي  املقا�ساة  اأو  التحقيق  اأعمال 

بطلب الت�سليم املقدم منها، اأو

الفرعية  الفقرة  املبني يف  القرار  اتخذت  قد  املحكمة  كانت  اإذا  ب( 



املحكمة اجلنائية الدولية116

)وثائق  اأ�سا�سية(

اإليها الطلب مبوجب  اإىل الإخطار املقدم من الدولة املوجه  )اأ( ا�ستناداً 

 

الفقرة 1.

3 - يف حالة عدم �سدور قرار على النحو املن�سو�س عليه يف الفقرة 

2 )اأ(، وريثما ي�سدر قرار امل حكمة املن�سو�س عليه يف الفقرة 2 )ب(، 

تتناول طلب  اأن  تقديرها،  بح�سب  الطلب،  اإليها  املوجه  للدولة  يجوز 

األ ت�سلم ال�سخ�س قبل اتخاذ  الت�سليم املقدم من الدولة الطالبة، على 

املحكمة قرار بعدم املقبولية، وي�سدر قرار املحكمة يف هذا ال�ساأن على 

اأ�سا�س م�ستعجل.

4 - اإذا كانت الدولة الطالبة دولة غري طرف يف هذا النظام الأ�سا�سي، 

التقدمي  الأولوية لطلب  اأن تعطي  الطلب  اإليها  املوجه  الدولة  كان على 

املوجه من املحكمة اإذا كانت املحكمة قد قررت مقبولية الدعوى ومل تكن 

هذه الدولة مقيدة بالتزام دويل بت�سليم ال�سخ�س اإىل الدولة الطالبة.

5 - يف حالة عدم �سدور قرار من املحكمة مبوجب الفقرة 4 ب�ساأن 

مقبولية الدعوى، يجوز للدولة املوجه اإليها الطلب بح�سب تقديرها، اأن 

تتناول طلب الت�سليم املوجه اإليها من الدولة الطالبة.

6 - يف احلالت التي تنطبق فيها الفقرة 4 با�ستثناء اأن يكون على 

الدولة املوجه اإليها الطلب التزام دويل قائم بت�سليم ال�سخ�س اإىل الدولة 

الطالبة غري الطرف يف هذا النظام الأ�سا�سي، يكون على الدولة املوجه 

اأم  املحكمة  اإىل  ال�سخ�س  �ستقدم  كانت  اإذا  ما  تقرر  اأن  الطلب  اإليها 

�ست�سلمه اإىل الدولة الطالبة،

وعلى الدولة املوجه اإليها الطلب اأن ت�سع يف العتبار، عند اتخاذ 

قرارها، جميع املعلومات ذات ال�سلة، مبا يف ذلك دون ح�رس: -
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اأ (  تاريخ كل طلب.

اإذا  ما  القت�ساء،  الطالبة، مبا يف ذلك، عند  الدولة  ب (  م�سالح 

كانت اجلرمية قد ارتكبت يف اإقليمها، وجن�سية املجني عليهم وجن�سية 

ال�سخ�س املطلوب.

ج (  اإمكانية اإجراء التقدمي لحقًا بني املحكمة والدولة الطالبة.

7 - يف حالة تلقي دولة طرف طلبًا من املحكمة بتقدمي �سخ�س، 

وتلقيها كذلك طلبًا من اأي دولة بت�سليم ال�سخ�س نف�سه ب�سبب �سلوك 

غري ال�سلوك الذي ي�سكل اجلرمية التي من اأجلها تطلب املحكمة تقدمي 

ال�سخ�س:

اأ  ( يكون على الدولة املوجه اإليها الطلب اأن تعطي الأولوية للطلب 

املقدم من املحكمة اإذا مل تكن مقيدة بالتزام دويل قائم بت�سليم ال�سخ�س 

اإىل الدولة الطالبة.

اإليها الطلب اأن تقرر، اإذا كان عليها  ب( يكون على الدولة املوجه 

التزام دويل قائم بت�سليم ال�سخ�س اإىل الدولة الطالبة، ما اإذا كانت �ستقدم 

ال�سخ�س اإىل املحكمة اأم �ست�سلمه اإىل الدو لة الطالبة، وعلى الدولة املوجه 

اإليها الطلب اأن تراعي عند اتخاذ قرارها، جميع العوامل ذات ال�سلة، مبا 

يف ذلك، دون ح�رس العوامل املن�سو�س عليها يف الفقرة 6، على اأن تويل 

اعتباراً خا�سًا اإىل الطبيعة واخلطورة الن�سبيتني لل�سلوك املعني.

8 - حيثما ترى املحكمة، عماًل باإخطار مبوجب هذه املادة، عدم مقبولية 

الدعوى، ويتقرر فيما بعد رف�س ت�سليم ال�سخ�س اإىل الدولة الطالبة، يكون 

على الدولة املوجه اإليها الطلب اأن تخطر املحكمة بهذا القرار.
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  املــادة )91(  

م�سمون طلب القب�س والتقدمي  

كتابة، ويجوز يف احلالت  والتقدمي  القب�س  اإلقاء  - يقدم طلب   1

العاجلة تقدمي الطلب باأية وا�سطة من �ساأنها اأن تو�سل وثيقة مكتوبة، 

�رسيطة تاأكيد الطلب عن طريق القناة املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 )اأ( 

من املادة 87.

2 - يف حالة اأي طلب باإلقاء القب�س على �سخ�س، وتقدميه، يكون 

 ،58 املادة  التمهيدية مبقت�سى  الدائرة  من  عليه  بالقب�س  اأمر  قد �سدر 

يجب اأن يت�سمن الطلب اأو اأن يوؤيد مبا يلي :-

اأ ( معلومات ت�سف ال�سخ�س املطلوب، وتكون كافية لتحديد هويته، 

ومعلومات عن املكان الذي يحتمل وجود ال�سخ�س فيه.

ب ( ن�سخة من اأمر القب�س.

مبتطلبات  للوفاء  الالزمة  املعلومات  اأو  البيانات  اأو  امل�ستندات  ج( 

عملية التقدمي يف الدولة املوجه اإليها الطلب، فيما عدا اأنه ل يجوز اأن 

على  التطبيق  الواجبة  املتطلبات  من  وطاأة  اأثقل  املتطلبات  تلك  تكون 

طلبات الت�سليم  التي تقدم عماًل باملعاهدات اأو الرتتيبات املعقودة بني 

الدولة املوجه اإليـها الطلب ودول اأخرى، وينبغي، ما اأمكن، اأن تكون اأقل 

وطاأة مع مراعاة الطبيعة املتميزة للمحكمة.

بالقب�س على �سخ�س وبتقدميه، ويكون  اأي طلب  -  يف حالة   3

اأو اأن يوؤيد  هذا ال�سخ�س قد ق�سي باإدانته، يجب اأن يت�سمن الطلب 

مبا يلي :-



119 املحكمة اجلنائية الدولية

)وثائق  اأ�سا�سية(

اأ ( ن�سخة من اأمر بالقب�س على ذلك ال�سخ�س.

ت (  ن�سخة من حكم الإدانة.

ج(  معلومات تثبت اأن ال�سخ�س املطلوب هو نف�س ال�سخ�س امل�سار 

اإليه يف حكم الإدانة.

د (  يف حالة �سدور حكم بالعقو بة على ال�سخ�س املطلوب، ن�سخة 

من احلكم ال�سادر بالعقوبة وكذلك يف حالة �سدور حكم بال�سجن، بيان 

يو�سح املدة التي انق�ست فعاًل واملدة الباقية.

3 - تت�ساور الدولة الطرف مع املحكمة، بناًء على طلب املحكمة، �سواء 

ب�سورة عامة اأو بخ�سو�س م�ساألة حمددة، فيما يتعلق باأية متطلبات 

يق�سي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق يف اإطار الفقرة 2 )ج( 

ويكون على الدولة الطرف اأن تو�سح للمحكمة، خالل هذه امل�ساورات 

املتطلبات املحددة يف قانونها الوطني.

املــادة )92(  

القب�س الحتياطي  

القب�س  اإلقاء  تطلب  اأن  العاجلة  احلالت  للمحكمة يف  - يجوز   1

التقدمي  طلب  اإبالغ  يتم  ريثما  املطلوب،  ال�سخ�س  على  احتياطيًا 

وامل�ستندات املوؤيدة للطلب على النحو املحدد يف املادة 91.

2 - يحال طلب القب�س الحتياطي باأية وا�سطة قادرة على تو�سيل 

وثيقة مكتوبة، ويت�سمن ما يلي :-

اأ (  معلومات ت�سف ال�سخ�س املطلوب وتكون كافية لتحديد هويته، 

ومعلومات ب�ساأن املكان الذي يحتمل وجود ال�سخ�س فيه.

ب (  بيان موجز باجلرائم التي يطلب من اأجلها القب�س على ال�سخ�س 
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تلك اجلرائم، مبا يف ذلك زمان اجلرمية  ت�سكل  اأنها  املدعي  وبالوقائع 

ومكانها، اإن اأمكن.

ج(  بيان بوجود اأمر قب�س اأو حكم اإدانة �سد ال�سخ�س املطلوب.

د (  بيان باأن طلب تقدمي ال�سخ�س املطلوب �سوف ي�سل يف وقت 

لحق.

3 -  يجوز الإفراج عن ال�سخ�س املقبو�س عليه احتياطيًا اإذا كانت 

املوؤيدة  وامل�ستندات  التقدمي  طلب  تتلق  مل  الطلب  اإليها  املوجه  الدولة 

للطلب على النحو املحدد يف املادة 91 يف غ�سون املهلة الزمنية املحددة 

يف القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، غري اأنه يجوز لل�سخ�س اأن يوافق 

اإليها  املوجه  الدولة  قانون  اإذا كان  املدة  انق�ساء هذه  قبل  على تقدميه 

الطلب ي�سمح بذلك، ويف هذه احلالة، ت�رسع الدولة املوجه اإليها الطلب 

يف تقدمي ال�سخ�س اإىل املحكمة يف اأقرب وقت ممكن.

4 - ل يحول الإفراج عن ال�سخ�س املطلوب، عماًل بالفقرة 3، دون 

طلب  لحق  تاريخ  يف  ورد  اإذا  وتقدميه  تال  وقت  يف  عليه  القب�س 

التقدمي وامل�ستندات املوؤيدة للطلب.

املــادة )93(  

  اأ�سكال اأخرى للتعاون  

1 - متتثل الدول الأطراف، وفقًا لأحكام هذا الباب ومبوجب اإجراءات 

قوانينها الوطنية، للطلبات املوجهة من املحكمة لتقدمي امل�ساعدة التالية 

فيما يت�سل بالتحقيق اأو املقا�ساة :

اأ( حتديد هوية ومكان وجود الأ�سخا�س اأو موقع الأ�سياء.

ب ( جمع الأدلة، مبا فيها ال�سهادة بعد تاأدية اليمني، وتقدمي الأدلة 

مبا فيها اآراء وتقارير اخلرباء الالزمة للمحكمة.
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ج( ا�ستجواب ال�سخ�س حمل التحقيق اأو املقا�ساة.

د(  اإبالغ امل�ستندات، مبا يف ذلك امل�ستندات الق�سائية.

اأمام  كخرباء  اأو  ك�سهود  طواعية  الأ�سخا�س  مثول  تي�سري  هـ( 

املحكمة.

يف  عليه  املن�سو�س  النحو  على  لالأ�سخا�س  املوؤقت  النقل   و(  

الفقرة 3.

ز (  فح�س الأماكن اأو املواقع مبا يف ذلك اإخراج اجلثث وفح�س 

مواقع القبور.

ح(  تنفيذ اأوامر التفتي�س واحلجز.

ط(  توفري ال�سجالت وامل�ستندات، مبا يف ذلك ال�سجالت وامل�ستندات 

الر�سمية.

ي (  حماية املجني عليهم وال�سهود واملحافظة على الأدلة.

ك (  حتديد وتعقب وجتميد اأو حجز العائدات واملمتلكات والأدوات 

بحقوق  امل�سا�س  دون  النهاية،  م�سادرتها يف  بغر�س  باجلرائم  املتعلقة 

الأطراف الثالثة احل�سنة النية.

ل (  اأي نوع اآخر من امل�ساعدة ل يحظره قانون الدولة املوجه اإليها 

الطلب، بغر�س تي�سري اأعمال التحقيق واملقا�ساة املتعلقة باجلرائم التي 

تدخل يف اخت�سا�س املحكمة.

2 - تكون للمحكمة �سلطة تقدمي �سمانات لل�ساهد اأو اخلبري الذي 

ميثل اأمام املحكمة باأنه لن يخ�سع للمقا�ساة اأو لالحتجاز اأو لأي قيد 

علي حريته ال�سخ�سية من جانب املحكمة فيما يتعلق باأي فعل اأو امتناع 

�سابق ملغادرته الدولة املوجه اإليها الطلب.
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3 - حيثما يكون تنفيذ اأي تدبري خا�س بامل�ساعدة، من�سو�س عليه 

يف طلب مقدم مبوجب الفقرة 1، حمظوراً يف الدولة املوجه اإليها الطلب 

تت�ساور  عامة،  ب�سورة  ينطبق  قائم  اأ�سا�سي  قانوين  مبداأ  اإىل  ا�ستناداً 

الدولة املوجه اإليها الطلب على الفور مع املحكمة للعمل على حل هذه 

امل�ساألة، وينبغي اإيالء العتبار يف هذه امل�ساورات اإىل ما اإذا كان ميكن 

تقدمي امل�ساعدة بطريقة اأخرى اأو رهنًا ب�رسوط، واإذا تعذر حل امل�ساألة 

بعد امل�ساورات، كان على املحكمة اأن تعدل الطلب ح�سب القت�ساء.

4 - ل يجوز للدولة الطرف اأن ترف�س طلب م�ساعدة، كليًا اأو جزئيًا 

اأدلة تت�سل  اأية  اأو ك�سف  اأية وثائق  يتعلق بتقدمي  الطلب  اإذا كان  اإل 

باأمنها الوطني وذلك وفقًا للمادة 72.

5 - على الدولة املوجه اإليها طلب امل�ساعدة مبوجب الفقرة 1 )ل( اأن 

تنظر قبل رف�س الطلب، فيما اإذا كان من املمكن تقدمي امل�ساعدة وفق 

�رسوط حمددة اأو تقدميها يف تاريخ لحق اأو باأ�سلوب بديل،

على اأن تلتزم املحكمة اأو يلتزم املدعى العام بهذه ال�رسوط اإذا قبلت 

حمكمة املدعي العام تقدمي امل�ساعدة وفقًا لها.

6 - على الدولة الطرف التي ترف�س طلب م�ساعدة موجهًا اإليها اأن 

تخطر املحكمة اأو املدعي العام على الفور باأ�سباب رف�سها.

7 - اأ ( يجوز للمحكمة اأن تطلب النقل املوؤقت ل�سخ�س متحفظ عليه 

اأو لالإدلء ب�سهادة اأو للح�سول على م�ساعدة  لأغرا�س حتديد الهوية 

اأخرى، ويجوز نقل ال�سخ�س اإذا ا�ستويف ال�رسطان التاليان:-

1 -  اأن يوافق ال�سخ�س على النقل مبح�س اإرادته واإدراكه.

2 -  اأن توافق الدولة املوجه اإليها الطلب على نقل ال�سخ�س، رهنًا 

مبراعاة ال�رسوط التي قد تتفق عليها الدولة واملحكمة.
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ب (  يظل ال�سخ�س الذي يجري نقله متحفظًا عليه، وعند حتقيق 

الأغرا�س املتوخاة من النقل، تقوم املحكمة باإعادة ال�سخ�س دون تاأخري 

اإىل الدولة املوجه اإليها الطلب.

8 - اأ (  تكفل املحكمة �رسية امل�ستندات واملعلومات با�ستثناء ما يلزم 

منها للتحقيقات والإجراءات املبينة يف الطلب.

عند  العام،  املدعي  اإىل  حتيل  اأن  الطلب  اإليها  املوجه  ب ( للدولة 

يجوز  ول  ال�رسية،  اأ�سا�س  على  ما  معلومات  اأو  م�ستندات  ال�رسورة، 

للمدعي العام عندئذ ا�ستخدام هذه امل�ستندات اأو املعلومات اإل لغر�س 

ا�ستقاء اأدلة جديدة.

ج( للدولة املوجه اإليها الطلب اأن توافق ف ميا بعد، من تلقاء ذاتها 

اأو بناًء على طلب من املدعي العام، على الك�سف عن هذه امل�ستندات اأو 

املعلومات، ويجوز عندئذ ا�ستخدامها كاأدلة عماًل باأحكام البابني 5 و 6 

ووفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

9 - اأ ( 1 - اإذا تلقت دولة طرف طلبني، غري طلب التقدمي والت�سليم، 

اأخرى عماًل بالتزام دويل، ت�سعى الدولة الطرف  من املحكمة ومن دولة 

بالت�ساور مع املحكمة والدولة الأخرى، اإىل تلبية كال الطلبني، بالقيام، اإذا 

اقت�سى الأمر بتاأجيل اأحد الطلبني اأو بتعليق �رسوط على اأي منهما.

2 - يف حالة عدم ح�سول ذلك، ي�سوى الأمر فيما يتعلق بالطلبني 

وفقًا للمبادئ املحددة يف املادة 90.

مبعلومات  املحكمة  من  املقدم  الطلب  يتعلق  حيثما  ذلك  مع  ب ( 

اأو منظمة دولية  اأ�سخا�س يخ�سعون لرقابة دولة ثالثة  اأو  اأو ممتلكات 

املحكمة  باإبالغ  الطلب  اإليها  املوجه  الدولة  تقوم  اتفاق دويل،  مبوجب 

بذلك وتوجه املحكمة طلبها اإىل الدولة الثالثة اأو اإىل املنظمة الدولية.
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10 - اأ( يجوز للمحكمة، اإذا طلب اإليها ذلك، اأن تتعاون مع اأية دولة 

طرف وتقدم لها امل�ساعدة اإذا كانت تلك الدولة جتري حتقيقًا اأو حماكمة 

اأو  املحكمة  اخت�سا�س  يف  تدخل  جرمية  ي�سكل  ب�سلوك  يتعلق  فيما 

ي�سكل جرمية خطرية مبوجب القانون الوطني للدولة الطالبة.

ب(  1 9-  ت�سمل امل�ساعدة املقدمة يف اإطار الفقرة الفرعية )اأ( جملة 

اأمور، ومنها ما يلي :-

)1(  اإحالة اأية بيانات اأو م�ستندات اأو اأية اأنواع اأخرى من الأدلة مت 

احل�سول عليها يف اأثناء التحقيق اأو املحاكمة الذين اأجرتهما املحكمة.

)2(  ا�ستجواب اأي �سخ�س احتجز باأمر من املحكمة.

2 - يف حالة امل�ساعدة املقدمة مبوجب الفقرة الفرعية )ب( 1 - )1(، 

يراعى مايلي :-

)1(  اإذا كانت الوثائق اأو الأنواع الأخرى من الأدلة قد مت احل�سول 

عليها مب�ساعدة اإحدى الدول، فاإن الإحالة تتطلب موافقة تلك الدولة.

)2(  اإذا كانت البيانات اأو امل�ستندات اأو الأنواع الأخرى من الأدلة 

قد قدمها �ساهد اأو خبري، تخ�سع الإحالة لأحكام املادة 68.

توافق  اأن  الفقرة،  هذه  املبينة يف  بال�رسوط  للمحكمة  يجوز   ) ج 

على طلب م�ساعدة تقوم دولة غري طرف يف النظام الأ�سا�سي بتقدميه 

مبوجب هذه الفقرة.

املــادة )94(  

  تاأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار اأو مقا�ساة جارية  

1 - اإذا كان من �ساأن التنفيذ الفوري لطلب ما اأن يتدخل يف حتقيق 

جار اأو مقا�ساة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها 
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لفرتة زمنية  تنفيذه  توؤجل  اأن  الطلب  اإليها  املوجه  للدولة  الطلب، جاز 

يتفق عليها مع املحكمة، غري اأن التاأجيل يجب األ يطول لأكرث مما يلزم 

ل�ستكمال التحقيق ذي

 ال�سلة اأو املقا�ساة ذات ال�سلة يف الدولة املوجه اإليها الطلب، وقبل 

اتخاذ قرار ب�ساأن التاأجيل، ينبغي 

تقدمي  ميكن  كان  اإذا  فيما  تنظر  اأن  الطلب  اإليها  املوجه   للدولة 

امل�ساعدة فوراً، رهنًا ب�رسوط معينة.

2 - اإذا اتخذ قرار بالتاأجيل عماًل بالفقرة 1، جاز للمدعي العام، مع 

ذلك، اأن يلتم�س اتخاذ تدابري للمحافظة على الأدلة، وفقًا للفقرة 1 )ي( 

من املادة 93.

املــادة )95(  

تاأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن يف مقبولية الدعوى  

من   2 بالفقرة  امل�سا�س  دون  الطلب،  اإليها  املوجه  للدولة   يجوز 

املادة 53، تاأجيل تنفيذ طلب يف اإطار هذا الباب حيث يوجد طعن يف 

املادة 19.  اأو  اأمام املحكمة عماًل باملادة 18  النظر  الدعوى قيد  مقبولية 

وذلك رهنًا بقرار من املحكمة ما مل تكن املحكمة قد اأمرت حتديداً باأن 

للمدعي العام اأن يوا�سل جمع الأدلة عماًل باملادة 18 اأو املادة 19.

املــادة )96(  

  م�سمون طلب الأ�سكال الأخرى للم�ساعدة مبقت�سى املادة 93  

1 - يقدم طلب الأ�سكال الأخرى للم�ساعدة امل�سار اإليها يف املادة 

من  وا�سطة  باأية  الطلب  تقدمي  العاجلة  احلالت  ويجوز يف  كتابة،   93

�ساأنها اأن تو�سل وثيقة مكتوبة، �رسيطة تاأكيد الطلب عن طريق القناة 

املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 )اأ( من املادة 87.
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مبا  القت�ساء،  ح�سب  يوؤيد،  اأن  اأو  الطلب  يت�سمن  اأن  - يجب   2

يلي:-

اأ (  بيان موجز بالغر�س من الطلب وامل�ساعدة املطلوبة، مبا يف ذلك 

الأ�سا�س القانوين للطلب والأ�سباب الداعية له.

اأو�ساف  اأو  موقع  عن  املف�سلة  املعلومات  من  قدر ممكن  ب ( اأكرب 

التعرف عليه لكي يجري تقدمي  اأو  العثور  اأو مكان يتعني  اأي �سخ�س 

امل�ساعدة املطلوبة.

ج(  بيان موجز بالوقائع الأ�سا�سية التي يقوم عليها الطلب.

د( اأ�سباب وتفا�سيل اأية اإجراءات اأو متطلبات يتعني التقيد بها.

هـ( اأية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة املوجه اإليها الطلب من 

اأجل تنفيذ الطلب.

امل�ساعدة  تقدمي  يجري  لكي  �سلة  ذات  اأخرى  معلومات  اأية  و( 

املطلوبة.

3 - تت�ساور الدولة الطرف مع املحكمة بناًء على طلب املحكمة، �سواء 

ب�سورة عامة اأو بخ�سو�س م�ساألة حمددة، فيما يتعلق باأية متطلبات 

يق�سي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق يف اإطار الفقرة 2 )هـ(، 

ويكون على الدولة الطرف اأن تو�سح للمحكمة، خالل هذه امل�ساورات، 

املتطلبات املحددة يف قانونها الوطني .

4 - تنطبق اأحكام هذه املادة اأي�سًا، ح�سب القت�ساء، فيما يتعلق 

باأي طلب م�ساعدة يقدم اإىل املحكمة.
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  املــادة )97(  

  امل�ســـاورات  

فيما  الباب وحتدد  هذا  طلبًا مبوجب  دولة طرف  تتلقى   عندما 

يت�سل به م�ساكل قد تفوق الطلب اأو متنع  تنفيذه، تت�ساور تلك الدولة 

هذه  ت�سمل  وقد  امل�ساألة،  ت�سوية  اأجل  من  تاأخري،  دون  املحكمة،  مع 

امل�ساكل يف جملة اأمور ما يلي:-

اأ( عدم كفاية املعلومات الالزمة لتنفيذ الطلب.

ق�سارى  بذل  رغم  يتعذر،  ال�سخ�س،  بتقدمي  طلب  حالة  ب( يف 

اجلهود، حتديد مكان وجود ال�سخ�س املطلوب، اأو يكون التحقيق الذي 

اأجري قد اأكد بو�سوح اأن ال�سخ�س املوجود يف الدولة املتحفظة لي�س 

ال�سخ�س امل�سمى يف الأمر.

ج( اأن تنفيذ الطلب يف �سكله احلايل يتطلب اأن تخل الدولة املوجه 

اإليها الطلب بالتزام تعاهدي �سابق قائم من جانبها اإزاء دولة اأخرى.

املــادة )98(  

التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن احل�سانة واملوافقة على التقدمي  

1 -  ل يجوز للمحكمة اأن توجه طلب تقدمي اأو م�ساعدة يقت�سي 

من الدولة املوجه اإليها الطلب اأن تت�رسف على نحو يتنافى مع التزاماتها 

احل�سانة  اأو  الدولة  بح�سانات  يتعلق  فيما  الدويل  القانون  مبوجب 

ت�ستطع  مل  ما  ثالثة،  لدولة  تابعة  ممتلكات  اأو  ل�سخ�س  الدبلوما�سية 

املحكمة اأن حت�سل اأوًل على تعاون تلك الدولة الثالثة من اأجل التنازل 

عن احل�سانة.

2 -  ل يجوز للمحكمة اأن توجه طلب تقدمي يتطلب من الدولة 

املوجه اإليها الطلب اأن تت�رسف على نحو ل يتفق مع التزاماتها مبوجب 
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اتفاقات دولية تقت�سي موافقة الدولة املر�سلة ك�رسط لتقدمي �سخ�س تابع 

لتلك الدولة اإىل املحكمة، ما مل يكن بو�سع املحكمة اأن حت�سل اأوًل على 

تعاون الدولة املر�سلة لإعطاء موافقتها على التقدمي.

املــادة )99(  

  تنفيذ الطلبات املقدمة مبوجب املادتني 93 و 96  

1 - تنفذ طلبات امل�ساعدة وفق الإجراء ذي ال�سلة مبوجب قانون 

الدولة املوجه اإليها الطلب وبالطريقة املحددة يف الطلب ما مل يكن ذلك 

اإجراء مبني  اأي  اتباع  املذكور، ويت�سمن ذلك  القانون  حمظوراً مبوجب 

يف الطلب اأو ال�سماح لالأ�سخا�س املحددين يف الطلب بح�سور عملية 

التنفيذ اأو امل�ساعدة فيها.

بناًء  ال�ستعجال،  تر�سل على وجه  العاجلة،  الطلبات  2 - يف حالة 

على طلب املحكمة، امل�ستندات اأو الأدلة املقدمة تلبية لهذه الطلبات.

بلغتها  الطلب  اإليها  املوجه  الدولة  من  الواردة  الردود  - تر�سل   3

و�سكلها الأ�سليني.

4 - دون الإخالل باملواد الأخرى يف هذا الباب وعندما يكون الأمر 

�رسوريًا للتنفيذ الناجح لطلب ميكن تنفيذه دون اأية تدابري اإلزامية، مبا 

يف ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع �سخ�س اأو اأخذ اأدلة منه 

على اأ�سا�س طوعي، مع القيام بذلك دون ح�سور �سلطات الدولة الطرف 

املوجه اإليها الطلب اإذا كان ذلك �رسوريًا لتنفيذ الطلب، واإجراء معاينة 

ملوقع عام اأو اأي مكان عام اآخر دون تعديل، يجوز للمدعي العام تنفيذ 

هذا الطلب يف اإقليم الدولة مبا�رسة، وذلك على النحو التايل:-

اأ ( عندما تكون الدولة الطرف املوجه اإليها الطلب هي دولة ادعي 

املقبولية مبوجب  ب�ساأن  قرار  هناك  وكان  اإقليمها،  اجلرمية يف  ارتكاب 

املادة 18 اأو املادة 19، يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مبا�رسة بعد 

اإجراء كافة امل�ساورات املمكنة مع الدولة الطرف املوجه اإليها الطلب.
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هذا  مثل  تنفيذ  الأخرى،  احلالت  يف  العام،  للمدعي  يجوز  ب( 

الطلب بعد اإجراء م�ساورات مع الدولة الطرف املوجه اإليها الطلب ومراعاة 

اأو �سواغل تثريها تلك الدولة الطرف، وعندما تبني  اأية �رسوط معقولة 

الدولة الطرف املوجه اإليها الطلب وجود م�ساكل تتعلق بتنفيذ الطلب 

مبوجب هذه الفقرة الفرعية، تت�ساور مع املحكمة دون تاأخري من اأجل 

حل هذه امل�ساألة.

اأي�سًا على تنفيذ طلبات امل�ساعدة، املقدمة وفقًا لهذه  5 - تنطبق 

اأو  املحكمة  اإليه  ت�ستمع  الذي  لل�سخ�س،  تبيح  التي  الأحكام  املادة، 

ت�ستجوبه مبوجب املادة 72، الحتجاج بالقيود الرامية اإىل منع اإف�ساء 

معلومات �رسية مت�سلة بالدفاع الوطني اأو الأمن الوطني.

املــادة )100(  

التكاليـــف  

لتنفيذ  العادية  التكاليف  الطلب  اإليها  املوجه  الدولة  - تتحمل   1

الطلبات يف اإقليمها، با�ستثناء التكاليف التالية التي تتحملها املحكمة :-

اأ(  التكاليف املرتبطة ب�سفر ال�سهود واخلرباء واأمنهم اأو بالقيام يف 

اإطار املادة 93 بنقل الأ�سخا�س قيد التحفظ.

ب ( تكاليف الرتجمة التحريرية والرتجمة ال�سفوية والن�سخ.

ونواب  العام  واملدعي  للق�ساة  الإقامة  وبدلت  ال�سفر  ج( تكاليف 

اأجهزة  من  جهاز  اأي  وموظفي  امل�سجل  ونائب  وامل�سجل  العام  املدعي 

املحكمة.

د( تكاليف احل�سول على اأي راأي اأو تقرير للخرباء تطلبه املحكمة.

هـ( التكاليف املرتبطة بنقل اأي �سخ�س يجري تقدميه اإىل املحكمة 

من جانب الدولة املتحفظة.
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و(  اأية تكاليف ا�ستثنائية قد ترتتب على تنفيذ الطلب، بعد اإجراء 

م�ساورات بهذا ال�ساأن.

الطلبات  على  منا�سبًا،  يكون  ح�سبما   1 الفقرة  اأحكام  - تنطبق   2

املوجهة من الدول الأطراف اإىل املحكمة ويف هذه احلالة، تتحمل املحكمة 

تكاليف التنفيذ العادية.

املــادة )101(  

قاعدة التخ�سي�س  

1 - ل تتخذ اإجراءات �سد ال�سخ�س الذي يقدم اإىل املحكمة مبوجب 

اأي  اأو يحتجز ب�سبب  ال�سخ�س  النظام الأ�سا�سي ول يعاقب هذا  هذا 

الذي  ال�سلوكي  النهج  اأو  ال�سلوك  يخالف  تقدميه  قبل  ارتكب  �سلوك 

ي�سكل اأ�سا�س اجلرائم التي مت ب�سببها تقدميه.

2 - يجوز للمحكمة اأن تطلب من الدولة التي قدمت ال�سخ�س اإىل 

املحكمة اأن تتنازل عن املتطلبات املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 ويكون 

على املحكمة تقدمي ما يقت�سيه الأمر من معلومات اإ�سافية وفقًا للمادة 

91، وتكون للدول الأطراف �سالحية تقدمي تنازل اإىل املحكمة، وينبغي 

لها اأن ت�سعى اإىل ذلك.

املــادة )102(  

ا�ستخدام امل�سطلحات  

لأغرا�س هذا النظام الأ�سا�سي: -

بهذا  املحكمة عماًل  اإىل  �سخ�سًا  ما  نقل دولة  »التقدمي«  )اأ( يعني 

النظام الأ�سا�سي.

)ب(  يعني »الت�سليم« نقل دولة ما �سخ�سًا اإىل دولة اأخرى مبوجب 

معاهدة اأو اتفاقية اأو ت�رسيع وطني.
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الباب العا�رش  

  التنفيـــــــذ  

     

  املــادة )103(  

دور الدول يف تنفيذ اأحكام ال�سجن  

قائمة  من  املحكمة  تعينها  دولة  يف  ال�سجن  حكم  ينفذ  - اأ(   1

الأ�سخا�س  لقبول  ا�ستعدادها  للمحكمة  اأبدت  قد  تكون  التي   الدول 

املحكوم عليهم.

الأ�سخا�س  ل�ستقبال  ا�ستعدادها  اإعالن  لدى  للدولة،  ب ( يجوز 

املحكوم عليهم، اأن تقرنه ب�رسوط لقبولهم توافق عليها املحكمة وتتفق 

مع اأحكام هذا الباب.

ج ( تقوم الدولة املعينة يف اأية حالة بذاتها باإبالغ املحكمة فوراً مبا 

اإذا كانت تقبل الطلب.

2 - اأ( تقوم دولة التنفيذ باإخطار املحكمة باأية ظروف، مبا يف ذلك 

تطبيق اأية �رسوط يتفق عليها مبوجب الفقرة 1، ميكن اأن توؤثر ب�سورة 

كبرية يف �رسوط ال�سجن اأو مدته، ويتعني اإعطاء املحكمة مهلة ل تقل 

عن 45 يومًا من موعد اإبالغها باأية ظروف معروفة اأو منظورة من هذا 
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النوع، وخالل تلك الفرتة، ل يجوز لدولة التنفيذ اأن تتخذ اأي اإجراء يخل 

بالتزاماتها مبوجب املادة 110.

ب(  حيثما ل ت�ستطيع املحكمة اأن توافق على الظروف امل�سار اإليها 

يف الفقرة الفرعية )اأ(، تقوم املحكمة باإخطار دولة التنفيذ بذلك وتت�رسف 

وفقًا للفقرة 1 من املادة 104.

3 -  لدى ممار�سة املحكمة تقديرها اخلا�س لإجراء اأي تعيني مبوجب 

الفقرة 1، تاأخذ يف اعتبارها ما يلي :-

اأحكام  تنفيذ  م�سئولية  الأطراف  الدول  تقا�سم  وجوب   اأ( مبداأ 

يف  عليه  املن�سو�س  النحو  على  العادل  التوزيع  ملبادئ  وفقًا  ال�سجن، 

القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات .

ب ( تطبيق املعايري ال�سارية على معاملة ال�سجناء واملقررة مبعاهدات 

دولية مقبولة على نطاق وا�سع.

ج ( اآراء ال�سخ�س املحكوم عليه.

د ( جن�سية ال�سخ�س املحكوم عليه.

هـ(  اأية عوامل اأخرى تتعلق بظروف اجلرمية اأو ال�سخ�س املحكوم 

الفعلي للحكم حيثما يكون منا�سبًا لدى تعيني دولة  التنفيذ  اأو  عليه 

التنفيذ.

حكم  ينفذ   ،1 الفقرة  مبوجب  دولة  اأي  تعيني  عدم  حالة  - يف   4

ال�سجن يف ال�سجن الذي توفره الدولة امل�سيفة، وفقًا لل�رسوط املن�سو�س 

عليها يف اتفاق املقر امل�سار اإليه يف الفقرة 2 من املادة 3 ويف هذه احلالة، 

تتحمل املحكمة التكاليف النا�سئة عن تنفيذ حكم ال�سجن.
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املــادة )104(  

  تغيري دولة التنفيذ املعينة  

1 - يجوز للمحكمة اأن تقرر، يف اأي وقت، نقل ال�سخ�س املحكوم 

عليه اإىل �سجن تابع لدولة اأخرى

اأي  املحكمة، يف  اإىل  يقدم  اأن  عليه  املحكوم  لل�سخ�س  - يجوز   2

وقت، طلبًا بنقله من دولة التنفيذ.

  املــادة )105(  

  تنفيذ حكم ال�سجن  

للفقرة 1  الدولة قد حددتها وفقًا  التي تكون  1 -  رهنًا بال�رسوط 

)ب( من املادة 103، يكون حكم ال�سجن ملزمًا للدول الأطراف ول يجو 

ز لهذه الدول تعديله باأي حال من الأحوال.

2 -  يكون للمحكمة وحدها احلق يف البت يف اأي طلب ا�ستئناف 

واإعادة نظر، ول يجوز لدولة التنفيذ اأن تعوق ال�سخ�س املحكوم عليه 

عن تقدمي اأي طلب من هذا القبيل.

املــادة )106(  

الإ�رساف على تنفيذ احلكم واأو�ساع ال�سجن  

1 - يكون تنفيذ حكم ال�سجن خا�سعًا لإ�رساف املحكمة ومتفقًا مع 

املعايري التي تنظم معاملة ال�سجناء واملقررة مبعاهدات دولية مقبولة على 

نطاق وا�سع.

تكون  اأن  ويجب  التنفيذ  دولة  قانون  ال�سجن  اأو�ساع  - يحكم   2

واملقررة  ال�سجناء  معاملة  تنظم  التي  املعايري  مع  متفقة  الأو�ساع  هذه 
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من  حال  باأي  يجوز  ول  وا�سع،  نطاق  على  مقبولة  دولية  مبعاهدات 

الأحوال اأن تكون هذه الأو�ساع اأكرث اأو اأقل ي�رساً من الأو�ساع املتاحة 

لل�سجناء املدانني بجرائم مماثلة يف دولة التنفيذ.

3 -  جترى الت�سالت بني ال�سخ�س املحكوم عليه واملحكمة دون 

قيود ويف جو من ال�رسية. 

  املــادة )107(  

  نقل ال�سخ�س عند اإمتام مدة احلكم  

1 -  عقب اإمتام مدة احلكم يجوز، وفقًا لقانون دولة التنفيذ، نقل 

ال�سخ�س الذي ل يكون من رعايا دولة التنفيذ، اإىل دولة يكون عليها 

رغبات  مراعاة  مع  ا�ستقباله،  على  توافق  اأخرى  دولة  اإىل  اأو  ا�ستقباله 

ال�سخ�س املراد نقله اإىل تلك الدولة، ما مل تاأذن دولة التنفيذ لل�سخ�س 

بالبقاء يف اإقليمها.

2 -  تتحمل املحكمة التكاليف النا�سئة عن نقل ال�سخ�س اإىل دولة 

اأخرى عماًل بالفقرة 1، اإذا مل تتحمل اأية دولة تلك التكاليف.

3 -  رهنًا باأحكام املادة 108، يجوز اأي�سًا لدولة ال تنفيذ اأن تقوم، 

وفقًا لقانونها الوطني، بت�سليم ال�سخ�س اأو تقدميه اإىل الدولة التي طلبت 

ت�سليمه اأو تقدميه بغر�س حماكمته اأو تنفيذ حكم �سادر بحقه.

املــادة )108(  

القيود على املقا�ساة اأو العقوبة على جرائم اأخرى  

1 - ال�سخ�س املحكوم عليه املو�سوع حتت التحفظ لدى دولة التنفيذ 

ل يخ�سع للمقا�ساة اأو العقوبة اأو الت�سليم اإىل دولة  ثالثة عن اأي �سلوك 

ارتكبه قبل نقله اإىل دولة التنفيذ، ما مل تكن املحكمة قد وافقت على 

تلك املقا�ساة اأو العقوبة اأو الت�سليم بناًء على طلب دولة التنفيذ.
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ال�سخ�س  اآراء  اإىل  ال�ستماع  بعد  امل�ساألة  يف  املحكمة  تبت    -  2

املحكوم عليه.

3 -  يتوقف انطباق الفقرة 1 اإذا بقي ال�سخ�س املحكوم عليه اأكرث من 

30 يومًا باإرادته يف اإقليم دولة التنفيذ بعد ق�ساء كل مدة احلكم الذي 

حكمت به املحكمة، اأو عاد اإىل اإقليم تلك الدولة بعد مغادرته له.   

املــادة )109(  

تنفيذ تدابري التغرمي وامل�سادرة  

التي  امل�سادرة  اأو  التغرمي  تدابري  بتنفيذ  الأطراف  الدول  تقوم    -  1

تاأمر بها املحكمة مبوجب الباب 7، وذلك دون امل�سا�س بحقوق الأطراف 

الثالثة احل�سنة النية، ووفقًا لإجراءات قانونها الوطني.

2 -  اإذا كانت الدولة الطرف غري قادرة على اإنفاذ اأمر م�سادرة، كان 

عليها اأن تتخذ تدابري ل�سرتداد قيمة العائدات اأو املمتلكات اأو الأ�سول 

الأطراف  بحقوق  امل�سا�س  دون  وذلك  مب�سادرتها،  املحكمة  تاأمر  التي 

الثالثة احل�سنة النية.

3 -  حتول اإىل املحكمة املمتلكات اأو عائدات بيع العقارات، اأو حيثما 

يكون منا�سبًا، عائدات بيع املمتلكات الأخرى التي حت�سل عليها دولة 

طرف نتيجة لتنفيذها حكمًا اأ�سدرته املحكمة. 

املــادة )110(  

قيام املحكمة باإعادة النظر يف �ساأن تخفي�س العقوبة  

1 - ل يجوز لدولة التنفيذ اأن تفرج عن ال�سخ�س قبل انق�ساء مدة 

العقوبة التي ق�ست بها املحكمة.
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2 - للمحكمة وحدها حق البت يف اأي تخفيف للعقوبة، وتبت يف 

الأمر بعد ال�ستماع اإىل ال�سخ�س.

3 - تعيد املحكمة النظر يف حكم العقوبة لتقرير ما اإذا كان ينبغي 

تخفيفه، وذلك عندما يكون ال�سخ�س قد ق�سى ثلثي مدة العقوبة، اأو 

خم�سًا وع�رسين �سنة يف حالة ال�سجن املوؤبد، ويجب األ تعيد املحكمة 

النظر يف احلكم قبل انق�ساء املدد املذكورة.

4 - يجوز للمحكمة، لدى اإعادة النظر مبوجب الفقرة 3، اأن تخفف 

العوامل  من  اأكرث  اأو  عامل  توافر  لديها  ثبت  ما  اإذا  العقوبة،  حكم 

التالية:-

مع  للتعاون  ال�سخ�س  جانب  من  وامل�ستمر  املبكر  اأ( ال�ستعداد 

املحكمة فيما تقوم به من اأعمال التحقيق واملقا�ساة.

والأوامر  الأحكام  اإنفاذ  على  بامل�ساعدة  طوعًا  ال�سخ�س  ب ( قيام 

ال�سادرة عن املحكمة يف ق�سايا اأخرى، وبالأخ�س امل�ساعدة يف حتديد 

مكان الأ�سول اخلا�سعة لأوامر بالغرامة اأو امل�سادرة اأو التعوي�س التي 

ميكن ا�ستخدامها ل�سالح املجني عليهم، اأو

ج (  اأية عوامل اأخرى تتثبت حدوث تغيري وا�سح وهام يف الظروف 

القواعد  عليه يف  املن�سو�س  النحو  على  العقوبة  تخفيف  لتربير  يكفي 

الإجرائية وقواعد الإثبات.

5 - اإذا قررت املحكمة، لدى اإعادة النظر لأول مرة مبوجب الفقرة 

3، اأنه لي�س من املنا�سب تخفيف حكم العقوبة، كان عليها فيما بعد اأن 

تعيد النظر يف مو�سوع التخفيف ح�سب املواعيد ووفقًا للمعايري التي 

حتددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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 املــادة )111(  

القـــرار  

اإذا فر �سخ�س مدان كان مو�سوعًا حتت التحفظ وهرب من دولة 

التنفيذ، جاز لهذه الدولة بعد الت�ساور مع املحكمة، اأن تطلب من الدولة 

املتعددة  اأو  الثنائية  الرتتيبات  تقدميه مبوجب  ال�سخ�س،  فيها  املوجود 

الأطراف القائمة، ويجوز لها اأن تطلب من املحكمة اأن تعمل على تقدمي 

ذلك ال�سخ�س، وللمحكمة اأن توعز بنقل ال�سخ�س اإىل الدولة التي كان 

يق�سي فيها مدة العقوبة اأو اإىل دولة اأخرى تعينها املحكمة.
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الباب احلادي ع�رش  

جمعية الدول الأطراف  

   

  املــادة )112(  

جمعية الدول الأطراف  

الأ�سا�سي،  النظام  الأطراف يف هذا  للدول  بهذا جمعية  - تن�ساأ   1

ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد يف اجلمعية يجوز اأن يرافقه مناوبون 

وم�ست�سارون، ويجوز اأن تكون للدول الأخرى املوقعة على النظام الأ�سا�سي 

اأو على الوثيقة اخلتامية �سفة املراقب يف اجلمعية.

2 - تقوم اجلمعية مبا يلي: -

يكون  ح�سبما  التح�سريية،  اللجنة  تو�سيات  واعتماد  اأ( نظر 

منا�سبًا.

ب ( توفري الرقابة الإدارية على هيئة الرئا�سة واملدعي العام وامل�سجل 

فيما يتعلق باإدارة املحكمة.

ج( النظر يف تقارير واأن�سطة املكتب املن�ساأ مبوجب الفقرة 3، واتخاذ 

الإجراءات املنا�سبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأن�سطة.
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د( النظر يف ميزانية املحكمة والبت فيها.

هـ( ت قرير ما اإذا كان ينبغي تعديل عدد الق�ساة وفقًا للمادة 36.

و( النظر، عماًل بالفقرتني 5 و7 من املادة 87، يف اأية م�ساألة تتعلق 

بعدم التعاون.

ومع  الأ�سا�سي  النظام  هذا  مع  تت�سق  اأخرى  مهمة  اأي  اأداء  ز(  

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

للرئي�س ونائبني  رئي�س  من  يتاألف  للجمعية مكتب  يكون  - اأ(    3 

و18 ع�سواً تنتخبهم اجلمعية ملدة ثالث �سنوات.

خا�سة  ب�سفة  يراعى  اأن  على  متثيلية،  �سفة  للمكتب  تكون  ب ( 

التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل املنا�سب للنظم القانونية الرئي�سية يف 

العامل.

عدد  يقل  األ  على  �رسوريًا،  ذلك  كان  كلما  املكتب  يجتمع  ج( 

الجتماعات عن مرة واحدة يف ال�سنة، ويقوم املكتب مب�ساعدة اجلمعية 

يف ال�سطالع مب�سئولياتها.

4 - يجوز للجمعية اأن تن�سئ اأية هيئات فرعية تقت�سيها احلاجة، مبا 

يف ذلك اإن�ساء اآلية رقابة م�ستقلة لأغرا�س التفتي�س والتقييم والتحقيق 

يف �سئون املحكمة، وذلك لتعزيز كفاءة املحكمة والقت�ساد يف نفقاتها.

اأن  ملمثليهم  اأو  وامل�سجل  العام  واملدعي  املحكمة  لرئي�س  - يجوز   5

ي�ساركوا، ح�سبما يكون منا�سبًا يف اجتماعات اجلمعية واملكتب.

الأمم  مقر  اأو يف  املحكمة  مقر  اجتماعاتها يف  اجلمعية  - تعقد   6

الظروف  اقت�ست  اإذا  ا�ستثنائية  دورات  وتعقد  ال�سنة،  يف  مرة  املتحدة 

ذلك، ويدعى اإىل عقد الدورات ال�ستثنائية مببادرة من املكتب اأو بناًء 
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على طلب ثلث الدول الأطراف، ما مل  ين�س هذا النظام الأ�سا�سي على 

غري ذلك.

 7 - يكون لكل دولة طرف �سوت واحد، ويبذل كل جهد للتو�سل 

اإىل القرارات بتوافق الآراء يف اجلمعية ويف املكتب، فاإذا تعذر التو�سل 

اإىل توافق يف الآراء، وجب القيام مبا يلي، ما مل ين�س النظام الأ�سا�سي 

على غري ذلك:-

اأ( تتخذ القرارات املتعلقة بامل�سائل املو�سوعية باأغلبية ثلثي احلا�رسين 

امل�سوتني على اأن ي�سكل وجود اأغلبية مطلقة للدول الأطراف الن�ساب 

القانوين للت�سويت.

الب�سيطة  املتعلقة بامل�سائل الإجرائية بالأغلبية  القرارات  ب(  تتخذ 

للدول الأطراف احلا�رسة امل�سوتة.

8 - ل يكون للدولة الطرف التي تتاأخر عن �سداد ا�سرتاكاتها املالية 

اإذا كان  املكتب  الت�سويت يف اجلمعية ويف  يف تكاليف املحكمة حق 

ال�سنتني  يف  عليها  امل�ستحقة  ال�سرتاكات  لقيمة  م�ساويًا  عليها  املتاأخر 

الكاملتني ال�سابقتني اأو زائدة عنها، وللجمعية مع ذلك اأن ت�سمح لهذه 

الدولة الطرف بالت�سويت يف اجلمعية و يف املكتب اإذا اقتنعت باأن عدم 

الدفع نا�سئ عن اأ�سباب ل قبل للدول الطرف بها.

9 - تعتمد اجلمعية نظامها الداخلي.

اللغات  هي  باجلمعية  العمل  ولغات  الر�سمية  اللغات  - تكون   10

الر�سمية ولغات العمل باجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
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الباب الثاين ع�رش  

التمويـــــــــل  

     

املــادة )113(  

 النظام املايل  

ما مل  ين�س حتديداً على غري ذلك، تخ�سع جميع امل�سائل املالية 

ذلك  يف  مبا  الأطراف،  الدول  جمعية  واجتماعات  باملحكمة،  املت�سلة 

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 اأموال املحكمة.    
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املــادة )115(  

اأموال 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�سادر التالية :-

) اأ( ال�سرتاكات املقررة للدول الأطراف.

)ب( الأموال املقدمة من الأمم املتحدة، رهنًا مبوافقة اجلمعية العامة، 

لالإحالت من جمل�س  نتيجة  املتكبدة  بالنفقات  يت�سل  فيما  وبخا�سة 

الأمن.    

املــادة )116(  

التربعـــــات  

واأن  تتلقى  اأن  للمحكمة   ،115 املادة  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

والأفراد  الدولية  واملنظمات  احلكومات  من  املقدمة  التربعات  ت�ستخدم 

وال�رسكات والكيانات الأخرى، كاأموال اإ�سافية، وفقًا للمعايري ذات ال�سلة 

التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.  

  املــادة )117(  

تقرير ال�سرتاكات  

لالأن�سبة  عليه  متفق  وفقًا جلدول  الأطراف  الدول  ا�سرتاكات  تقرر 

املقررة، ي�ستند اإىل اجلدول الذي تعتمده الأمم املتحدة مليزانيتها العادية 

ويعدل وفقًا للمبادئ التي ي�ستند اإليها ذلك اجلدول.
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املــادة )118(  

املراجعة ال�سنوية للح�سابات  

 تراجع �سنويًا �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  

1 - ي�سوى اأي نزاع يتعلق بالوظائف الق�سائية للمحكمة بقرار من 

املحكمة.

اأو  اآخر بني دولتني  اأي نزاع  2 - يحال اإىل جمعية الدول الأطراف 

اأكرث من الدول الأطراف ب�ساأن تف�سري اأو تطبيق هذا النظام الأ�سا�سي ل 

ي�سوى عن طريق املفاو�سات يف غ�سون ثالثة اأ�سهر من بدايته، ويجوز 

اأن تتخذ تو�سيات  اأو  النزاع  ت�سوية  اإىل  اأن ت�سعى هي ذاتها  للجمعية 

ب�ساأن اأية و�سائل اأخرى لت�سوية النزاع، مبا يف ذلك اإحالته اإىل حمكمة 

العدل الدولية وفقًا للنظام الأ�سا�سي لتلك املحكمة.

املــادة )120(  

التحفظـــات  

 ل يجوز اإبداء اأية حتفظات على هذا النظام الأ�سا�سي.
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املــادة )121(  

التعديــــالت  

1 - بعد انق�ساء �سبع �سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأ�سا�سي، 

يجوز لأية دولة طرف اأن تقرتح تعديالت عليه، ويقدم ن�س اأي تعديل 

على  بتعميمه  الفور  على  ليقوم  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  اإىل  مقرتح 

جميع الدول الأطراف.

�ستتناول  كانت  اإذا  ما  الأطراف  للدول  التالية  اجلمعية  - تقرر   2

القرتاح اأم ل، وذلك باأغلبية احلا�رسين امل�سوتني ويف موعد ل ي�سبق 

تتناول القرتاح  اأن  تاريخ الإخطار، وللجمعية  اأ�سهر من  انق�ساء ثالثة 

مبا�رسة ولها اأن تعقد موؤمتراً ا�ستعرا�سيًا خا�سًا اإذا اقت�سى الأمر ذلك.

3 - يلزم توافر اأغلبية ثلثي الدول الأطراف لعتماد اأي تعديل يتعذر 

ب�سدده التو�سل اإىل توافق اآراء يف اجتماع جلمعية الدول الأطراف اأو 

يف موؤمتر ا�ستعرا�سي.

نفاذ  يبداأ   5 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  احلالت  - با�ستثناء   4

التعديل بالن�سبة اإىل جميع الدول الأطراف بعد �سنة واحدة من اإيداع 

املتحدة من قبل  العام لالأمم  القبول لدى الأمني  اأو  الت�سديق  �سكوك 

�سبعة اأثمانها.

5 - ي�سبح اأي تعديل على املادة 5 من هذا النظام الأ�سا�سي نافذاً 

بالن�سبة اإىل الدول الأطراف التي تقبل التعديل، وذلك بعد �سنة واحدة من 

اإيداع �سكوك الت�سديق اأو القبول اخلا�سة بها، ويف حالة الدولة الطرف 

التي ل تقبل التعديل، يكون على املحكمة األ متار�س اخت�سا�سها فيما 

يتعلق بجرمية م�سمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون 

من تلك الدولة اأو ترتكب اجلرمية يف اإقليمها. 
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6 - اإذا قبل تعدياًل ما �سبعة اأثمان الدول الأطراف وفقًا للفقرة 4، 

جاز لأية دولة طرف مل تقبل التعديل اأن تن�سحب من النظام الأ�سا�سي 

ان�سحابًا نافذاً يف احلال، بالرغم من الفقرة 1 من املادة 127 ولكن رهنًا 

بالفقرة 2 من املادة 127، وذلك بتقدمي اإ�سعار يف موعد ل يتجاوز �سنة 

واحدة من بدء نفاذ التعديل.

الأطراف  الدول  جميع  على  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  - يعمم   7

موؤمتر  يف  اأو  الأطراف  الدول  جلمعية  اجتماع  يف  يعتمد  تعديل  اأي 

ا�ستعرا�سي.

املــادة )122(  

التعديالت على الأحكام ذات الطابع املوؤ�س�سي  

الأوقات،  من  وقت  اأي  يف  تقرتح  اأن  طرف  دولة  لأية  - يجوز   1

بالرغم من الفقرة 1 من املادة 121، تعديالت على اأحكام النظام الأ�سا�سي 

ذات الطابع املوؤ�س�سي البحت، وهي املادة 25 والفقرتان 8 و9 من املادة 

36 واملادتان 37 و38 والفقرات 1 )اجلملتان الأوليان( و2 و4 من املادة 39، 

والفقرات 4 اإىل 9 من املادة 42، والفقرتان 2 و3 من املادة 43، واملواد 44 و46 

و47 و 49 ويقدم ن�س اأي تعديل مقرتح اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة 

اأو اأي �سخ�س اآخر تعينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فوراً بتعميمه على 

جميع الدول الأطراف وعلى غريها ممن ي�ساركون يف اجلمعية.

2 - تعتمد جمعية الدول الأطراف اأو موؤمتر ا�ستعرا�سي باأغلبية ثلثي 

الدول الأطراف، اأية تعديالت مقدمة مبوجب هذه املادة يتعذر التو�سل 

اإىل جميع  التعديالت بالن�سبة  اآراء ب�ساأنها، ويبداأ نفاذ هذه  اإىل توافق 

الدول الأطراف بعد انق�ساء �ستة اأ�سهر من اعتمادها من قبل اجلمعية اأو 

من قبل املوؤمتر ح�سب احلالة.     
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  املــادة )123(  

  ا�ستعرا�س النظام الأ�سا�سي  

1 - بعد انق�ساء �سبع �سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأ�سا�سي، 

يعقد الأمني العام لالأمم املتحدة موؤمتراً ا�ستعرا�سيًا للدول الأطراف للنظر 

يف اأية تعديالت على هذا النظام الأ�سا�سي، ويجوز اأن ي�سمل ال�ستعرا�س 

اأن يقت�رس عليها، ويكون هذا  املادة 5، دون  الواردة يف  قائمة اجلرائم 

املوؤمتر مفتوحًا للم�ساركني يف جمعية الدول الأطراف وبنف�س ال�رسوط.

2 - يكون على الأمني العام لالأمم املتحدة يف اأو وقت تال، اأن يعقد 

موؤمتراً ا�ستعرا�سيًا، مبوافقة اأغلبية الدول الأطراف، وذلك بناًء على طلب 

اأي دولة طرف ولالأغرا�س املحددة يف الفقرة 1.

3 - ت�رسي اأحكام الفقرات 3 اإىل 7 من املادة 121 على اعتماد وبدء 

نفاذ اأي تعديل للنظام الأ�سا�سي ينظر فيه خالل موؤمتر ا�ستعرا�سي.

  املــادة )124(  

  حكم انتقايل  

بالرغم من اأحكام الفقرة 1 من املادة 12، يجوز للدولة، عندما ت�سبح 

طرفًا يف هذا النظام الأ�سا�سي اأن تعلن عدم قبولها اخت�سا�س املحكمة 

وذلك  عليها،  الأ�سا�سي  النظام  هذا  �رسيان  بدء  من  �سنوات  �سبع  ملدة 

ادعاء  لدى ح�سول   8 املادة  اإليها يف  امل�سار  اجلرائم  بفئة  يتعلق  فيما 

باأن مواطنني من تلك الدولة قد ارتكبوا جرمية من تلك اجلرائم اأو اأن 

الإعالن  �سحب  اأي وقت  اإقليمها، وميكن يف  ارتكبت يف  قد  اجلرمية 

ال�سادر مبوجب هذه املادة، ويعاد النظر يف اأحكام هذه املادة يف املوؤمتر 

ال�ستعرا�سي الذي يعقد وفقًا للفقرة 1 من املادة 123.
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  املــادة )125(  

التوقيع اأو الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�سمام  

1 - يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأ�سا�سي اأمام جميع الدول 

 / متوز   17 والزراعة يف  لالأغذية  املتحدة  الأمم  منظمة  مبقر  روما،   يف 

بعد  مفتوحًا  الأ�سا�سي  النظام  على  التوقيع  باب  ويظل   ،1998 يوليه 

الأول/  ت�رسين   17 حتى  الإيطالية،  اخلارجية  بوزارة  روما،  يف   ذلك 

اأكتوبر 1998، وبعد هذا التاريخ، يظل باب التوقيع على النظام الأ�سا�سي 

الأول/  كانون   31 حتى  املتحدة  الأمم  مبقر  نيويورك،  يف  مفتوحًا 

 

دي�سمرب 2000.

2 - يخ�سع هذا النظام الأ�سا�سي للت�سديق اأو القبول اأو املوافقة من 

جانب الدول املوقعة، وتودع �سكوك الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة لدى 

الأمني العام لالأمم املتحدة.

3 - يفتح باب الن�سمام اإىل هذا النظام الأ�سا�سي اأمام جميع الدول، 

وتودع �سكوك الن�سمام لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.

املــادة )126(  

بدء النفاذ  

1 - يبداأ نفاذ هذا النظام الأ�سا�سي يف اليوم الأول من ال�سهر الذي 

يعقب اليوم ال�ستني من تاريخ اإيداع ال�سك ال�ستني للت�سديق اأو القبول 

اأو املوافقة اأو الن�سمام لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.

اأو  تقبله  اأو  الأ�سا�سي  النظام  لكل دولة ت�سدق على  - بالن�سبة   2

توافق عليه اأو تن�سم اإليه بعد اإيداع ال�سك ال�ستني للت�سديق اأو القبول 

اأو املوافقة اأو الن�سمام، يبداأ نفاذ النظام الأ�سا�سي يف اليوم الأول من 

�سك  الدولة  تلك  اإيداع  تاريخ  من  ال�ستني  اليوم  يعقب  الذي  ال�سهر 

ت�سديقها اأو قبولها اأو موافقتها اأو ان�سمامها.
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املــادة )127(  

الن�ســــحاب  

1 - لأية دولة طرف اأن تن�سحب من هذا النظام الأ�سا�سي مبوجب 

اإخطار كتابي يوجه اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة، وي�سبح هذا الن�سحاب 

نافذاً بعد �سنة واحدة من تاريخ ت�سلم الإخطار، مامل يحدد الإخطار 

تاريخًا لحقًا لذلك.

2 - ل تعفى الدولة، ب�سبب ان�سحابها، من اللتزامات التي ن�ساأت 

عن هذا النظام الأ�سا�سي اأثناء كونها طرفًا فيه، مبا يف ذلك اأي التزامات 

مالية قد تكون م�ستحقة عليها، ول يوؤثر ان�سحاب الدولة على اأي تعاون 

مع املحكمة فيما يت�سل بالتحقيقات والإجراءات اجلنائية التي كان على 

الدولة املن�سحبة واجب التعاون ب�ساأنها والتي كانت قد بداأت يف التاريخ 

الذي اأ�سبح فيه الن�سحاب نافذاً، ول مي�س على اأي نحو موا�سلة النظر 

يف اأي م�ساألة كانت قيد نظر املحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي اأ�سبح 

فيه الن�سحاب نافذاً.

املــادة )128(  

حجية الن�سو�س  

احلجية  يف  تت�ساوى  الذي  الأ�سا�سي،  النظام  هذا  اأ�سل  يودع 

ن�سو�سه الأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�سينية والعربية والفرن�سية، 

لدى الأمني العام لالأمم املتحدة، وير�سل الأمني العام ن�سخًا معتمدة منه 

اإىل جميع الدول.

واإثباتًا لذلك : قام املوقعون اأدناه، املفو�سون بذلك ح�سب الأ�سول 

من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا النظام الأ�سا�سي.

حـــرر : يف روما يف اليوم ال�سابع ع�رس من متوز / يوليه 1998.
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تعديالت على نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية 

الدولية  ب�ساأن جرمية العدوان

١ - حتذف الفقرة 2 من املادة 5 من النظام الأ�سا�سي.

٢ - يدرج الن�س التايل بعد املادة 8 من النظام الأ�سا�سي:

املادة ٨ مكرًرا

جرمية العدوان

لأغرا�س هذا النظام الأ�سا�سي، تعني »جرمية العدوان« قيام �سخ�س 

ما، له و�سع ميكنه فعال  من التحكم يف العمل ال�سيا�سي اأو الع�سكري 

للدولة اأو من توجيه هذا العمل، بتخطيط اأو اإعداد اأو بدء اأو تنفيذ فعل 

عدواين ي�سكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا وا�سحا مليثاق 

الأمم املتحدة.

امل�سلحة  القوة  ا�ستعمال  العدوان«  »فعل  يعني   ،1 الفقرة  لأغرا�س 

اأو  الإقليمية  �سالمتها  اأو  اأخرى  دولة  �سيادة  �سد  ما  دولة  جانب  من 

الأمم  ميثاق  مع  تتعار�س  اأخرى  طريقة  باأي  اأو  ال�سيا�سي،  ا�ستقاللها 

املتحدة. وتنطبق �سفة فعل العدوان على اأي فعل من الأفعال التالية، 

لالأمم  العامة  اجلمعية  لقرار  وفًقا  وذلك  بدونه،  اأو  حرب  باإعالن  �سواء 

املتحدة 3314 )د- 29( املوؤرخ 14 كانون الأول/دي�سمرب 1974
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اأ( قيام القوات امل�سلحة لدولة ما بغزو اإقليم دولة اأخرى اأو الهجوم 

عليه، اأو اأي احتالل ع�سكري، ولو كان موؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو 

اأو الهجوم، اأو اأي �سم لإقليم دولة اأخرى اأو جلزء منه با�ستعمال القوة؛

ب)قيام القوات امل�سلحة لدولة ما بق�سف اإقليم دولة اأخرى بالقنابل، 

اأو ا�ستعمال دولة ما

اأية اأ�سلحة �سد اإقليم دولة اأخرى؛

ج( �رسب ح�سار على موانئ دولة ما اأو على �سواحلها من جانب 

القوات امل�سلحة لدولة اأخرى؛

د( قيام القوات امل�سلحة لدولة ما مبهاجمة القوات امل�سلحة الربية اأو 

البحرية اأو اجلوية اأو

الأ�سطولني البحري واجلوي لدولة اأخرى؛

اإقليم  داخل  املوجودة  امل�سلحة  قواتها  با�ستعمال  ما  دولة  قيام  ه( 

دولة اأخرى مبوافقة الدولة امل�سيفة، على وجه يتعار�س مع ال�رسوط التي 

ين�س عليها التفاق، اأو اأي متديد لوجودها يف الإقليم املذكور اإىل ما 

بعد نهاية التفاق؛

 و( �سماح دولة ما و�سعت اإقليمها حتت ت�رسف دولة اأخرى باأن 

ت�ستخدمه هذه الدولة

الأخرى لرتكاب عمل عدواين �سد دولة ثالثة؛

اأو  نظامية  قوات غري  اأو  م�سلحة  اأو جماعات  ع�سابات  اإر�سال  ز( 

مرتزقة من جانب دولة ما اأو با�سمها تقوم �سد دولة اأخرى باأعمال من 

اأعمال القوة امل�سلحة تكون من اخلطورة بحيث تعادل الأعمال املعددة 

اأعاله، اأو ا�سرتاك الدولة بدور ملمو�س يف ذلك.

يدرج الن�س التايل بعد املادة 15 من النظام الأ�سا�سي:
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املادة ١٥ مكرًرا

ممار�سة الخت�سا�س ب�ساأن جرمية العدوان

العدوان  جرمية  ب�ساأن  اخت�سا�سها  متار�س  اأن  للمحكمة  يجوز   -١

وفًقا للمادة 13 )اأ( )ج(، رهنا باأحكام هذه املادة.

بجرائم  املتعلق  اخت�سا�سها  متار�س  اأن  فقط  للمحكمة  يجوز   -٢

عدوان ارتكبت بعد مرور �سنة واحدة على م�سادقة اأو قبول التعديالت 

من ثالثني دولة طرف.

٣- متار�س املحكمة اخت�سا�سها على جرمية العدوان رهًنا باأحكام 

هذه املادة، ومبوجب قراراتها يتخذ باأغلبية دول اأطراف ت�ساوي الأغلبية 

املطلوبة لعتماد تعديالت على النظام الأ�سا�سي، وذلك بعد الأول من 

كانون الثاين 2017

٤- يجوز للمحكمة، وفًقا للمادة 12، اأن متار�س اخت�سا�سها املتعلق 

اأرتكب من دولة طرف ما مل 
ُ
بجرمية العدوان التي تن�ساأ عن فعل عدواين 

تكن الدولة الطرف اأعلنت م�سبًقا باإيداع اإعالن مع امل�سجل اأنها ل تقبل 

الخت�سا�س. ميكن اأن يتم �سحب هذا الإعالن يف اأي وقت و يجب 

النظر فيه من قبل الدولة الطرف خالل ثالث �سنوات.

٥- فيما يتعلق بدولة لي�ست طرًفا يف هذا النظام، ل ميكن للمحكمة 

اأن متار�س اخت�سا�سها املتعلق بجرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو 

تلك الدولة اأو ترتكب على اإقليمها.

عندما يخل�س املدعي العام اإىل وجود اأ�سا�س معقول للبدء يف اإجراء 

حتقيق فيما يتعلق بجرمية عدوان، عليه اأن يتاأكد اأول مما اإذا كان جمل�س 

الأمن اتخذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة املعنية. 
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وعلى املدعي العام اأن يبلغ الأمني العام لالأمم املتحدة بالو�سع القائم 

اأمام املحكمة، مبا يف ذلك اأي معلومات اأو وثائق ذات �سلة.

٧- يجوز للمدعي العام، يف احلالت التي يكون فيها جمل�س الأمن 

قرر ذلك، اأن يبداأ التحقيق فيما يتعلق بجرمية عدوان.

٨- يف حالة عدم حدوث تقرير من هذا القبيل يف غ�سون �ستة اأ�سهر 

بعد الإبالغ، يجوز للمدعي العام اأن يبداأ التحقيق فيما يتعلق بجرمية 

عدوان، �رسيطة اأن يكون ق�سم الدائرة التمهيدية قد اأذن ببدء

يف  الواردة  لالإجراءات  وفًقا  عدوان  بجرمية  يتعلق  فيما  التحقيق 

 

املادة 15، وان ل يكون جمل�س الأمن قرر خالف ذلك ا�ستنادا للمادة 16

٩- ل يخل التحديد ال�سادر من جهاز من خارج املحكمة بخ�سو�س 

وقوع فعل عدوان مبا تخل�س اإليه املحكمة يف اإطار هذا النظام الأ�سا�سي 

فيما يتعلق بوقوع فعل العدوان.

مبمار�سة  املتعلقة  بالأحكام  يخل  ما  املادة  هذه  يف  لي�س   -  ١٠

الخت�سا�س فيما يتعلق بجرائم اأخرى م�سار اإليها يف املادة 5

النظام  يف  مكرًرا   15 املادة  عقب  التايل  الن�س  اإدخال  يتم   -٤

الأ�سا�سي:

 املادة :  ١٥ مكرر ٢

ممار�سة الخت�سا�س على جرمية العدوان

)اإحالة من جمل�س الأمن(

١- يجوز للمحكمة اأن متار�س اخت�سا�سها املتعلق بجرمية العدوان 

طبًقا للمادة 13 )ب(، رهًنا باأحكام هذه املادة.
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بجرائم  املتعلق  اخت�سا�سها  متار�س  اأن  فقط  للمحكمة  يجوز   -٢

عدوان ارتكبت بعد مرور �سنة واحدة على امل�سادقة اأو قبول التعديالت 

من ثالثني دولة طرف.

٣- متار�س املحكمة اخت�سا�سها على جرمية العدوان رهًنا باأحكام 

هذه املادة، ومبوجب قرا اتها يتخذ باأغلبية دول اأطراف ت�ساوي الأغلبية 

املطلوبة لعتماد تعديالت على النظام الأ�سا�سي، وذلك بعد الأول من 

كانون الثاين 2017

خارج  جهاز  جانب  من  عدوان  فعل  تقرير حدوث  يكون  ل   -  ٤

املحكمة جمحًفا بالنتائج التي تتو�سل اإليها املحكمة مبوجب هذا النظام 

الأ�سا�سي.

٥ - هذه املادة ل تخل بالأحكام املتعلقة مبمار�سة الخت�سا�س فيما 

يتعلق بجرائم اأخرى م�سار اإليها يف املادة 5

النظام  من   25 املادة  من   3 الفقرة  بعد  التايل  الن�س  يدرج   -٥

الأ�سا�سي:

٣- مكرًرا فيما يتعلق بجرمية العدوان، ل تطبق اأحكام هذه املادة 

اإل على الأ�سخا�س الذين يكونون يف و�سع ميكنهم من التحكم فعال 

يف العمل ال�سيا�سي اأو الع�سكري للدولة اأو من توجيهه.

٦- ي�ستعا�س عن اجلملة الأوىل من الفقرة 1 من املادة 9 من النظام 

الأ�سا�سي باجلملة التالية:

١- ت�ساعد اأركان اجلرائم املحكمة يف تف�سري املواد 6 و 7 و 8 و 8 

مكرًرا وتطبيقها.

املادة ٢٠ من  ٣ من  للفقرة  ال�ستهاللية  العبارة  ي�ستعا�س عن   -٧

النظام الأ�سا�سي بالفقرة التالية، وتبقى بقية الفقرة بدون تغيري:
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٣- ال�سخ�س الذي يكون قد حوكم اأمام حمكمة اأخرى عن �سلوك 

يجوز  مكرًرا ل    8 اأو   8 اأو   7 اأو  املواد6  ا مبوجب  اأي�سً يكون حمظوًرا 

حماكمته اأمام املحكمة فيما يتعلق بنف�س ال�سلوك اإل اإذا 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 3 اإىل 10 

اأيلول/�سبتمرب 2002

�لف�صل 1: �أحكام عامة

القاعدة 1: ا�ستخدام امل�سطلحات

يف هذه الوثيقة:

مواد نظام روما الأ�سا�سي؛ - ُيراد بـ “مادة” 

اإحدى دوائر املحكمة؛ - ُيراد بـ “دائرة” 

اأبواب نظام روما الأ�سا�سي؛ - ُيراد بـ “باب” 

دوائــر  لإحـدى  الرئي�س  القا�ســي  الرئيــ�س”  “القا�سي  بـ  ُيراد   -

املحكمة؛
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رئي�س املحكمة؛ - ُيراد بـ “الرئي�س” 

لئحة املحكمة؛ - ُيراد بـ “الالئحة” 

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. - ُيراد بـ “القواعد” 

القاعدة 2: حجية الن�سو�س

اعتمدت القواعد باللغات الر�سمية للمحكمة الواردة يف الفقرة 1 من 

املادة 50، وتت�ساوى جميع الن�سو�س يف احلجية.

القاعدة 3: التعديالت

1 - حُتال التعديالت املقرتحة على القواعد طبقا للفقرة 2 من املادة 

51، اإىل رئي�س مكتب جمعية الدول الأطراف.

جميع  ترجمة  الأطراف  الدول  جمعية  مكتب  رئي�س  يكفل   -  2

الدول  اإىل  واإحالتها  الر�سمية  املحكمة  لغات  اإىل  املقرتحة  التعديالت 

الأطراف.

اأي�سا على  3 - يطبق الإجراء املبني يف القاعدتني الفرعيتني 1 و2 

القواعد املوؤقتة امل�سار اإليها يف الفقرة 3 من املادة 51.

�لف�صل 2: تكوين املحكمة واإدارتها

�لق�صم 1: �أحكام عامة تتعلق بتكوين �ملحكمة و�إد�رتها

القاعدة 4: اجلل�سات العامة

1 - يجتمع الق�ساة يف جل�سة عامة يف موعد ل يتجاوز �سهرين بعد 

انتخابهم. ويقوم الق�ساة، يف تلك اجلل�سة الأوىل، وبعد التعهد الر�سمي، 

وفقا للقاعدة 5، مبا يلي:

)اأ( انتخاب الرئي�س ونواب الرئي�س؛
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عب. )ب( تعيني الق�ساة يف ال�ُسّ

2 - يجتمع الق�ساة يف وقت لحق يف جل�سة عامة مرة واحدة يف 

ال�سنة على الأقل لال�سطالع مبهامهم مبوجب النظام الأ�سا�سي، والقواعد 

والالئحة، ويجتمعون، عند القت�ساء، يف جل�سات عامة ا�ستثنائية يعقدها 

الرئي�س مببادرة منه اأو بناء على طلب ن�سف عدد الق�ساة.

3 - يتكون الن�ساب القانوين لكل جل�سة عامة من ُثلَثي الق�ساة.

4 - ما مل ين�س على خالف ذلك يف النظام الأ�سا�سي اأو يف القواعد، 

حالة  ويف  احلا�رسين.  الق�ساة  باأغلبية  العامة  اجلل�سات  قرارات  تتخذ 

الرئي�س  عن  ينوب  الذي  للقا�سي  اأو  للرئي�س  يكون  الأ�سوات،  تعادل 

ح. �سوت مرَجّ

5 - تعتمد الالئحة يف اجلل�سات العامة يف اأقرب وقت ممكن.

القاعدة 5: التعهد الر�سمي مبوجب املادة 45

1 - كما هو من�سو�س عليه يف املادة 45، قبل مبا�رسة املهام مبوجب 

النظام الرئي�سي، يتم تقدمي التعهد الر�سمي التايل:

)اأ( بالن�سبة للقا�سي:

“اأتعهد ر�سميا باأن اأوؤدي مهامي واأمار�س �سلطاتي، بو�سفي قا�سيا 
يف املحكمة اجلنائية الدولية، ب�رسف واإخال�س ونزاهة واأمانة، وباأن احرتم 

�رسية التحقيقات واملحاكمة واملداولت”؛

ونائب  وامل�سجل  العام  املدعي  ونائب  العام  للمدعي  بالن�سبة  )ب( 

امل�سجل:

“اأتعهد ر�سميا باأن اأوؤدي مهامي واأمار�س �سلطاتي، بو�سفي )اللقب( 
يف املحكمة اجلنائية الدولية، ب�رسف واإخال�س ونزاهة واأمانة، وباأن احرتم 

�رسية التحقيقات واملحاكمة”؛
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الذي قدمه والذي كان  ال�سخ�س  ع من  املوَقّ بالتعهد  2 - يحتفظ 

�ساهدا عليه رئي�س املحكمة اأو نائب رئي�س مكتب جمعية الدول الأطراف 

يف قلم املحكمة ويف �سجالتها.

القاعدة 6: التعهد الر�سمي املقدم من ِقَبل موظفي مكتب املدعي 

العام، وامل�سجل، ومن ِقَبل املرتجمني ال�سفويني والتحريريني

1 - عند بدء التعيني، يقدم كل من موظفي مكتب املدعي العام اأو 

مكتب امل�سجل التعهد التايل:

“اأتعهد ر�سميا باأن اأوؤدي مهامي واأمار�س �سلطاتي، بو�سفي )اللقب( 
يف املحكمة اجلنائية الدولية، ب�رسف واإخال�س ونزاهة واأمانة، وباأن احرتم 

�رسية التحقيقات واملحاكمة”؛

ع من ال�سخ�س  ُيحتفظ، يف قلم املحكمة ويف �سجالتها، بالتعهد املوَقّ

الذي قدمه والذي كان �ساهدا عليه، ح�سب القت�ساء، املدعي العام اأو 

نائب املدعي العام اأو امل�سجل اأو نائب امل�سجل.

مهام،  اأي  مبا�رسة  قبل  التحريري،  اأو  ال�سفوي  املرتجم  يقدم   -  2

التعهد التايل:

“اأتعهد ر�سميا باأن اأوؤدي مهامي باإخال�س ونزاهة وباحرتام تام لواجب 
املحافظة على ال�رسية”؛

ع من ال�سخ�س  ُيحتفظ يف قلم املحكمة ويف �سجالتها، بالتعهد املوَقّ

الذي قدمه والذي كان �ساهدا عليه رئي�س املحكمة اأو ممثله.

القاعدة 7: القا�سي املفرد مبوجب الفقرة 2 )ب( ‘3’ من املادة 39

1 - عندما تعني الدائرة التمهيدية اأحد الق�ساة قا�سيا مفردا وفقا 

معايري  اأ�سا�س  على  بذلك  تقوم  فاإنها  من املادة 39   ’3‘ )ب(   2 للفقرة 

مو�سوعية م�سبقة.
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التي ل  امل�سائل  ب�ساأن  املنا�سبة  القرارات  املعني  القا�سي  يتخذ   -  2

ين�س النظام الأ�سا�سي والقواعد �رساحة على اأن تبت فيها الدائرة بكامل 

هيئتها.

3 - يجوز للدائرة التمهيدية اأن تقرر، من تلقاء نف�سها اأو بناء على 

طلب اأحد الأطراف، عند القت�ساء اأن ت�سطلع الدائرة بكامل هيئتها 

مبهام القا�سي املفرد.

القاعدة 8: مدونة قواعد ال�سلوك املهني

1 - ت�سوغ هيئة الرئا�سة، على اأ�سا�س اقرتاح يقدمه امل�سجل وبعد 

للمحامني،  املهني  لل�سلوك  مدونة  م�رسوع  العام،  املدعي  مع  الت�ساور 

وعند حت�سري القرتاح، يجري امل�سجل امل�ساورات طبقا للقاعدة الفرعية 

3 من القاعدة 20.

الدول  ذلك على جمعية  بعد  املذكورة  املدونة  يحال م�رسوع   -  2

الأطراف، بغر�س اعتماده، طبقا للفقرة 7 من املادة 112.

3 - تت�سمن املدونة اإجراءات لتعديلها.

�لق�صم 2: مكتب �ملدعي �لعام

القاعدة 9: عمل مكتب املدعي العام

واإدارة  تنظيم  عن  مب�سوؤوليته  ا�سطالعه  يف  العام،  املدعي  ي�سع 

مكتب املدعي العام، لوائح تنظم عمل املكتب. وي�ست�سري املدعي العام 

امل�سجل، عند اإعداد هذه اللوائح اأو تعديلها، يف اأية مو�سوعات ميكن 

اأن توؤثر على عمل قلم املحكمة.
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القاعدة 10: الحتفاظ باملعلومات والأدلة

يكون املدعي العام م�سوؤول عن الحتفاظ باملعلومات والأدلة املادية 

وعن  مكتبه،  يجريها  التي  التحقيقات  اأثناء  عليها  احل�سول  يتم  التي 

تخزينها وتاأمينها.

القاعدة 11: تفوي�س مهام املدعي العام

النظام  يف  املبينة  العام  باملدعي  اخلا�سة  ال�سلطات  عدا  ما  يف 

الأ�سا�سي، ومنها ما يرد و�سفه يف املادتني 15 و 53، يجوز للمدعي العام 

اأو لنائب املدعي العام اأن ياأذن ملوظفي مكتب املدعي العام، غري املوظفني 

امل�سار اإليهم يف الفقرة 4 من املادة 44، اأن ميثلوه يف اأداء مهامه.

�لق�صم 3: قلم �ملحكمة

�لق�صم �لفرعي 1: �لأحكام �لعامة �ملتعلقة بقلم �ملحكمة

القاعدة 12: موؤهالت امل�سجل ونائب امل�سجل وانتخابهما

1 - ُتعد هيئة الرئا�سة، حاملا يتم انتخابها، قائمة باملر�سحني الذين 

ي�ستوفون ال�رسوط الواردة يف الفقرة 3 من املادة 43، وحتيل هذه القائمة 

اإىل جمعية الدول الأطراف مع طلب بتقدمي اأية تو�سيات.

يحيل  الأطراف،  الدول  من جمعية  تو�سيات  اأية  تلقي  وعند   -  2

الرئي�س، بدون تاأخري، القائمة م�سفوعة بالتو�سيات اإىل اجلل�سة العامة.

3 - تنتخب املحكمة املنعقدة يف جل�سة عامة، يف اأقرب وقت ممكن، 

امل�سجل بالأغلبية املطلقة، على النحو املن�سو�س عليه يف الفقرة 4 من 

املادة 43، اآخذة يف العتبار اأية تو�سيات تقدمها جمعية الدول الأطراف. 

واإذا مل يح�سل اأي مر�سح على الأغلبية املطلقة يف القرتاع الأول، جُترى 

اقرتاعات متتالية اإىل اأن يح�سل اأحد املر�سحني على الأغلبية املطلقة.
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4 - اإذا ن�ساأت احلاجة اإىل نائب م�سجل، يجوز للم�سجل اأن يقدم 

تو�سية بهذا ال�ساأن اإىل الرئي�س. ويعقد الرئي�س جل�سة عامة للبت يف هذا 

املو�سوع. واإذا قررت املحكمة، املنعقدة يف جل�سة عامة، بالأغلبية املطلقة 

انتخاب نائب م�سجل، يقدم امل�سجل قائمة باملر�سحني اإىل املحكمة.

5 - تنتخب املحكمة املنعقدة يف جل�سة عامة نائب امل�سجل بالطريقة 

ذاتها التي ُينتخب بها امل�سجل.

القاعدة 13: مهام امل�سجل

1 - يكون امل�سجل مبثابة قناة الت�سال بالن�سبة للمحكمة، وذلك 

الأ�سا�سي  النظام  مبوجب  العام  املدعي  مكتب  ب�سلطة  امل�سا�س  دون 

قنوات  واإقامة  وتقدميها  عليها  واحل�سول  املعلومات  تلقي  يف  املتمثلة 

لالت�سال لهذا الغر�س.

للمحكمة  الداخلي  الأمن  عن  م�سوؤول  اأي�سا  امل�سجل  يكون   -  2

بالت�ساور مع هيئة الرئا�سة واملدعي العام، ف�سال عن الدولة امل�سيفة.

القاعدة 14: �سري عمل قلم املحكمة

تنظيم  يف  مب�سوؤوليته  النهو�س  اإطار  يف  امل�سجل،  ي�سع   -  1

ويت�ساور  املحكمة.  قلم  عمل  �سري  لوائح حتكم  واإدارته،  املحكمة  قلم 

امل�سجل، لدى اإعداد هذه اللوائح اأو تعديلها، مع املدعي العام ب�ساأن اأية 

 م�ساألة قد توؤثر يف �سري عمل مكتب املدعي العام. وتوافق هيئة الرئا�سة 

على اللوائح.

الدفاع من احل�سول على  اللوائح على متكني حمامي  2 - تن�س 

امل�ساعدة الإدارية املنا�سبة واملعقولة من قلم املحكمة.
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القاعدة 15: ال�سجالت

1 - يقوم امل�سجل بتعهد قاعدة للبيانات حتتوي على جميع تفا�سيل 

كل الق�سايا املعرو�سة على املحكمة رهنا باأي اأمر �سادر عن قا�س اأو 

اأي�سا  اأو معلومة، ورهنا  اأية وثيقة  الك�سف عن  ين�س على عدم  دائرة 

حتتوي  التي  املعلومات  وتكون  احل�سا�سة،  ال�سخ�سية  البيانات  بحماية 

عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل املحكمة.

2 - يقوم امل�سجل اأي�سا بالحتفاظ بال�سجالت الأخرى للمحكمة.

�لق�صم �لفرعي 2: وحدة �ل�صحايا و�ل�صهود

بال�سحايا  يت�سل  فيما  املحكمة  قلم  م�سوؤوليات   :16 القاعدة 

وال�سهود

اأداء  املحكمة م�سوؤول عن  بال�سحايا، يكون قلم  1 - فيما يت�سل 

املهام التالية وفقا للنظام الأ�سا�سي والقواعد:

)اأ( اإخطار اأو اإ�سعار ال�سحايا اأو ممثليهم القانونيني؛

)ب( م�ساعدتهم يف احل�سول على امل�سورة القانونية وتنظيم متثيلهم 

ممثليهم  اإىل  الكافية  واملعلومات  وامل�ساعدة  الدعم  وتقدمي  القانوين، 

يوؤدوا  لكي  القت�ساء،  بح�سب  الت�سهيالت،  ذلك  يف  مبا  القانونيني، 

واجبهم مبا�رسة، بغر�س حماية حقوقهم خالل جميع مراحل الإجراءات 

وفقا للقواعد 89 اإىل 91؛

)ج( م�ساعدتهم على امل�ساركة يف خمتلف مراحل الإجراءات وفقا 

للقواعد 89 اإىل 91؛

)د( اتخاذ تدابري يراعى فيها نوع اجلن�س لتي�سري م�ساركة �سحايا 

العنف اجلن�سي يف جميع مراحل الإجراءات.
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الذين  الآخرين  والأ�سخا�س  وال�سهود  بال�سحايا  يت�سل  فيما   -  2

ال�سهود،  هوؤلء  بها  يديل  التي  ال�سهادات  ب�سبب  للخطر  يتعر�سون 

يكون قلم املحكمة م�سوؤول عن اأداء املهام التالية وفقا للنظام الأ�سا�سي 

والقواعد:

وبوجود  والقواعد  الأ�سا�سي  النظام  اإبالغهم بحقوقهم مبوجب  )اأ( 

وحدة ال�سحايا وال�سهود ومهامها واإمكانية الو�سول اإليها؛

ال�سلة  ذات  املحكمة  بقرارات  املنا�سب  الوقت  يف  اإبالغهم  )ب( 

وبالقرارات الأ�سا�سية الأخرى التي قد يكون لها تاأثري على م�ساحلهم مع 

مراعاة الأحكام املتعلقة بال�رسية؛

3 - لأداء مهامه، يجوز للم�سجل اأن يحتفظ ب�سجل لل�سحايا الذين 

اأعربوا عن نيتهم امل�ساركة يف ق�سية معينة.

4 - يجوز للم�سجل اأن يتفاو�س نيابة عن املحكمة مع الدول ب�ساأن 

عقد اتفاقات لنقل وتقدمي اخلدمات يف اإقليم دولة للم�سابني ب�سدمة 

يواجهون  ال�سهود وغريهم ممن  اأو  ال�سحايا  من  للتهديد  املعر�سني  اأو 

اأن تظل هذه  ال�سهود. ويجوز  اأدىل بها هوؤلء  اأخطارا ب�سبب �سهادة 

التفاقات �رسية.

القاعدة 17: مهام الوحدة

بالفقرة 6 من  وال�سهود مهامها عمال  ال�سحايا  1 - متار�س وحدة 

املادة 43.

2 - توؤدي وحدة ال�سحايا وال�سهود، يف جملة اأمور، املهام التالية 

وفقا للنظام الأ�سا�سي والقواعد وبالت�ساور - ح�سب القت�ساء - مع دائرة 

املحكمة واملدعي العام والدفاع:

)اأ( بالن�سبة اإىل جميع ال�سهود، وال�سحايا الذين ميثلون اأمام املحكمة، 
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التي  ال�سهادات  ب�سبب  للخطر  يتعر�سون  الذين  الآخرين  والأ�سخا�س 

يديل بها هوؤلء ال�سهود، وذلك وفقا لحتياجاتهم وظروفهم اخلا�سة:

توفري تدابري احلماية والأمن املالئمة لهم وو�سع خطط طويلة   ’1‘
وق�سرية الأجل حلمايتهم؛

اإبالغ  للحماية، وكذلك  تدابري  باعتماد  املحكمة  اأجهزة  تو�سية   ’2‘
الدول املعنية بهذه التدابري؛

‘3’ م�ساعدتهم يف احل�سول على امل�ساعدة الطبية والنف�سية وغريها 
من اأنواع امل�ساعدة الالزمة؛

اإتاحة التدريب يف م�سائل ال�سدمات النف�سية والعنف اجلن�سي   ’4‘
والأمن وال�رسية، للمحكمة والأطراف؛

مدونة  بو�سع  العام،  املدعي  مكتب  مع  بالت�ساور  التو�سية،   ’5‘
لقواعد ال�سلوك، مع التاأكيد على الطبيعة احليوية لالأمن وال�رسية بالن�سبة 

للمحققني التابعني للمحكمة والدفاع وجميع املنظمات احلكومية الدولية 

وغري احلكومية العاملة با�سم املحكمة، ح�سب القت�ساء؛

‘6’ التعاون مع الدول، عند القت�ساء، لتوفري اأي من التدابري املن�سو�س 
عليها يف هذه القاعدة؛

)ب( بالن�سبة اإىل ال�سهود:

‘1’ اإر�سادهم اإىل جهة يح�سلون منها على امل�سورة القانونية بغر�س 
حماية حقوقهم، ل �سيما ما يتعلق منها ب�سهاداتهم؛

‘2’ م�ساعدتهم عند ا�ستدعائهم لالإدلء ب�سهادتهم اأمام املحكمة؛

‘3’ اتخاذ تدابري يراعى فيها نوع اجلن�س لتي�سري الإدلء بال�سهادة يف 
جميع مراحل اإجراءات املحكمة املتعلقة ب�سحايا العنف اجلن�سي؛
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لحتياجات  خا�سة  عناية  ملهامها،  اأدائها  يف  الوحدة،  تويل   -  3

وحمايتهم  الأطفال  م�ساركة  ولت�سهيل  واملعوقني.  وامل�سنني  الأطفال 

الو�سي  اأو  الوالدين  ومبوافقة  القت�ساء،  عند  الوحدة  تعني  ك�سهود، 

القانوين، �سخ�سا ي�ساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات.

القاعدة 18: م�سوؤوليات الوحدة

تقوم وحدة ال�سحايا وال�سهود، بغية الأداء الكفء والفعال لعملها، 

مبا يلي:

)اأ( كفالة حفاظ موظفي الوحدة على ال�رسية يف جميع الأوقات؛

)ب( احرتام م�سالح ال�سهود، مع الت�سليم بامل�سالح اخلا�سة ملكتب 

اقت�سى  اإذا  �سمنها،  من  بطرق  وال�سهود،  الدفاع  وهيئة  العام  املدعي 

احلال، احلفاظ على ف�سل مالئم للخدمات املقدمة اإىل �سهود الدعاء 

و�سهود الدفاع، والتزام احلياد يف التعاون مع جميع الأطراف وطبقا ملا 

ي�سدر عن دوائر املحكمة من اأحكام وقرارات؛

الذين  وال�سحايا  لل�سهود،  والتقنية  الإدارية  امل�ساعدة  اإتاحة  )ج( 

للخطر  يتعر�سون  الذين  الآخرين  والأ�سخا�س  املحكمة،  اأمام  ميثلون 

مراحل  جميع  خالل  ال�سهود،  هوؤلء  بها  يديل  التي  ال�سهادة  ب�سبب 

الإجراءات وبعدها، على النحو املنا�سب ب�سورة معقولة؛

وال�سهود  ال�سحايا  اأمن  بخ�سو�س  ملوظفيها  التدريب  كفالة  )د( 

و�سالمتهم وكرامتهم وبخ�سو�س م�سائل من �سمنها مراعاة نوع اجلن�س 

والتنوع الثقايف؛

)هـ( التعاون، عند القت�ساء، مع املنظمات احلكومية الدولية وغري 

احلكومية.
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القاعدة 19: اخلربات املتوافرة يف الوحدة

بالإ�سافة اإىل املوظفني املذكورين يف الفقرة 6 من املادة 43، ورهنا 

باملادة 44، يجوز اأن ت�سم وحدة ال�سحايا وال�سهود، ح�سب القت�ساء، 

اأ�سخا�سا ذوي خربة يف جمالت من �سمنها:

)اأ( حماية ال�سهود واأمنهم؛

)ب( امل�سائل القانونية والإدارية، مبا فيها املجالت املت�سلة بالقانون 

الإن�ساين والقانون اجلنائي؛

)ج( اإدارة املهمات )اللوج�ستية(؛

)د( علم النف�س يف الإجراءات اجلنائية؛

)هـ( امل�سائل اجلن�سانية والتنوع الثقايف؛

)و( الأطفال، خ�سو�سا الأطفال امل�سابني ب�سدمات نف�سية؛

)ز( امل�سنون، ل �سيما فيما يت�سل بال�رساعات امل�سلحة وال�سدمات 

النف�سية الناجتة عن املنفى؛

)ح( املعاقون؛

)ط( اخلدمة الجتماعية وتقدمي امل�سورة؛

)ي( الرعاية ال�سحية؛

)ك( الرتجمة ال�سفوية والتحريرية.

�لق�صم �لفرعي 3: حمامو �لدفاع

القاعدة 20: م�سوؤوليات امل�سجل املت�سلة بحقوق الدفاع

1 - طبقا للفقرة 1 من املادة 43، ينظم امل�سجل موظفي قلم املحكمة 
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املحاكمة  مبداأ  مع  مت�سيا  الدفاع،  حقوق  خدمة  من  ميكن  نحو  على 

العادلة ح�سب التعريف الوارد يف النظام الأ�سا�سي. ولهذا الغر�س، يقوم 

امل�سجل ، يف جملة اأمور، مبا يلي:

)اأ( تي�سري حماية ال�رسية، ح�سب التعريف الوارد يف الفقرة 1 )ب( 

من املادة 67؛

الدفاع  حمامي  جلميع  واملعلومات  وامل�ساعدة  الدعم  تقدمي  )ب( 

الذين ميثلون اأمام املحكمة، وتقدمي الدعم الالزم، ح�سبما يلزم، للمحققني 

الخت�سا�سيني ليكون الدفاع فعال؛

األقي عليهم القب�س، والأ�سخا�س  )ج( م�ساعدة الأ�سخا�س الذين 

الذين ت�رسي عليهم الفقرة 2 من املادة 55، واملتهمني، يف احل�سول على 

امل�سورة القانونية وخدمات حمام؛

)د( اإبالغ املدعي العام ودوائر املحكمة، ح�سب القت�ساء، بامل�سائل 

املتعلقة بالدفاع ذات ال�سلة؛

لتمكينه  القت�ساء،  للدفاع ح�سب  املالئمة،  الت�سهيالت  توفري  )هـ( 

من اأداء مهمة الدفاع ب�سورة مبا�رسة؛

للمحكمة  الق�سائي  الجتهاد  وتوفري  املعلومات  ن�رس  تي�سري  )و( 

ملحامي الدفاع، والتعاون، ح�سب القت�ساء، مع نقابات املحامني الوطنية 

اأو اأي هيئة متثيلية م�ستقلة لرابطات حمامني اأو رابطات قانونية م�سار 

اإليها يف الفقرة 3 من القاعدة، ت�سجيعا لتخ�س�س املحامني وتدريبهم يف 

النواحي القانونية للنظام الأ�سا�سي والقواعد.

من   1 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  املهام  باأداء  امل�سجل  يقوم   -  2

القاعدة، مبا يف ذلك الإدارة املالية لقلم املحكمة، على نحو يتيح كفالة 

ال�ستقالل املهني ملحامي الدفاع.
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اإدارة  قبيل  القت�ساء، لأغرا�س من  امل�سجل، ح�سب  يت�ساور   -  3

امل�ساعدة القانونية طبقا للقاعدة 21 وو�سع مدونة لقواعد ال�سلوك املهني 

اأو  حمامني  لرابطات  م�ستقلة  متثيلية  هيئة  اأي  مع   8 للقاعدة  طبقا 

رابطات قانونية، مبا يف ذلك اأية هيئة من هذا القبيل قد يتي�رس اإن�ساوؤها 

بف�سل جمعية الدول الأطراف.

القاعدة 21: تقدمي امل�ساعدة القانونية

1 - مع مراعاة الفقرة 2 )ج( من املادة 55 والفقرة 1 )د( من املادة 

67، تو�سع معايري واإجراءات تقدمي امل�ساعدة القانونية يف اإطار الالئحة 

على اأ�سا�س اأي اقرتاح يقدمه امل�سجل بعد م�ساورات مع اأية هيئة متثيلية 

م�ستقلة لرابطات حمامني اأو رابطات قانونية، كما ت�سري اإىل ذلك الفقرة 

3 من القاعدة 20.

2 - ين�سئ امل�سجل ويتعهد قائمة باأ�سماء املحامني الذين تتوافر فيهم 

املعايري املذكورة يف القاعدة 22 والالئحة. ويختار ال�سخ�س بحرية املحامي 

من هذه القائمة اأو حمام اآخر تتوافر فيه املعايري املطلوبة ولديه الرغبة يف 

اأن يدرج ا�سمه بالقائمة.

3 - يجوز ل�سخ�س اأن يطلب من هيئة الرئا�سة اإعادة النظر يف قرار 

نهائيا.  الرئا�سة  هيئة  قرار  ويكون  تعيني حمام.  برف�س طلب  اأ�سدرته 

واإذا ُرف�س طلب ما، يجوز لل�سخ�س تقدمي طلب اآخر اإىل امل�سجل، اإذا 

اأو�سح اأن هناك تغريا يف الظروف.

4 - اإذا اختار �سخ�س متثيل نف�سه، يبلغ امل�سجل كتابة يف اأقرب 

فر�سة ممكنة.

5 - اإذا ادعى �سخ�س باأنه معوز ثم ات�سح لحقا باأنه لي�س معوزا، 

اأمر با�سرتداد  اإ�سدار  اآنئذ  يجوز لدائرة املحكمة التي تنظر يف الق�سية 

اأتعاب املحاماة.
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القاعدة 22: تعيني حمامي الدفاع وموؤهالته

1 - تكون للمحامي كفاءة م�سهود بها يف القانون الدويل اأو اجلنائي 

والإجراءات اجلنائية، ف�سال عما يلزم من خربة ذات �سلة، �سواء كقا�س اأو 

مدع عام اأو حمام اأو يف اأي من�سب مماثل اآخر، يف الإجراءات اجلنائية. 

ويكون لهذا املحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل 

يف املحكمة ويتحدث بها بطالقة. وميكن اأن ي�ساعد املحامي اأ�سخا�س 

اآخرون، مبن فيهم اأ�ساتذة القانون الذين تتوافر فيهم اخلربة الالزمة.

اإطار  حقه يف  ميار�س  �سخ�س  قبل  من  املعني  املحامي  يقدم   -  2

النظام الأ�سا�سي يف الحتفاظ بامل�ساعدة القانونية التي اختارها لنف�سه 

طلب توكيل لدى امل�سجل يف اأقرب فر�سة ممكنة.

3 - يخ�سع املحامون، يف اأداء مهامهم، للنظام الأ�سا�سي، والقواعد، 

املعتمدة طبقا  الدفاع  املهني ملحامي  ال�سلوك  والالئحة، ومدونة قواعد 

للقاعدة 8 واأية وثيقة اأخرى تعتمدها املحكمة قد تكون لها �سلة باأداء 

مهامهم.

�لق�صم 4: �حلالت �لتي ميكن �أن توؤثر على �أد�ء �ملحكمة ملهامها

�لق�صم �لفرعي 1: �لعزل من �ملن�صب و�لإجر�ء�ت �لتاأديبية

القاعدة 23: املبداأ العام

ونائب  وامل�سجل  العام  املدعي  ونواب  العام  واملدعي  القا�سي  ُيعزل 

احلالت  يف  تاأديبية  لإجراءات  يخ�سعون  اأو  من�سبهم  من  امل�سجل 

املن�سو�س عليها يف النظام الأ�سا�سي ويف القواعد مع توفري ال�سمانات 

املقررة يف هذين املو�سوعني.
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اجل�سيم  والإخالل  اجل�سيم  ال�سلوك  �سوء  تعريف   :24 القاعدة 

بالواجب

1 - لأغـرا�س الفقـرة 1 )اأ( مـن املـادة 46، يتمثـل “�سـوء ال�سلـوك 

فـي ال�سلـوك الـذي: اجل�سيـم” 

)اأ( يحدث يف اأثناء اأداء املهام الر�سمية ول يتالءم مع املهام الر�سمية 

ويت�سبب، اأو يحتمل اأن يت�سبب، يف �رسر ج�سيم لعملية اإقامة العدل 

على نحو �سليم اأمام املحكمة اأو لل�سري الداخلي ال�سليم لعمل املحكمة 

مثل:

‘1’ الك�سف عن وقائع اأو معلومات اأحاط بها �سخ�س اأثناء ممار�سته 
لوظيفته، اأو تتعلق مب�ساألة قيد النظر، اإذا كان من �ساأن ذلك الك�سف اأن 

ي�رس ب�سري املحاكمة اأو باأي �سخ�س من الأ�سخا�س؛

‘2’ اإخفاء معلومات اأو مالب�سات تبلغ من اخلطورة حدا كان من �ساأنه 
اأن يحول دون توليه للمن�سب؛

‘3’ اإ�ساءة ا�ستعمال من�سب الق�ساء ابتغاء معاملة تف�سيلية ل مربر 
لها من اأي من ال�سلطات اأو املوظفني اأو الفنيني؛ اأو

طابع خطري  ذا  وكان  الر�سمية،  املهام  اإطار  خارج  حدث  اإذا  )ب( 

يت�سبب اأو يحتمل اأن يت�سبب يف اإ�ساءة ج�سيمة اإىل �سمعة املحكمة.

2 - لأغرا�س الفقرة 1 )اأ( من املادة 46، “يخل بواجبه اإخالل ج�سيما” 

كل �سخ�س يق�رس تق�سريا �سارخا يف اأداء واجباته اأو يت�رسف عن ق�سد 

يقوم فيها  التي  الواجبات. وي�سمل هذا احلالت  على نحو يخل بهذه 

ال�سخ�س مبا يلي:

)اأ( عدم المتثال للواجب الذي ميلي عليه اأن يطلب التنحي، مع 

علمه بوجود اأ�سباب تربر ذلك؛
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اأو  الدعوى  حتريك  يف  مربر  ودون  متكررة  ب�سورة  التاأخر  )ب( 

ت�سيريها اأو الف�سل فيها اأو يف ممار�سته لأي اخت�سا�س من اخت�سا�ساته 

الق�سائية.

القاعدة 25: تعريف �سوء ال�سلوك الأقل ج�سامة

يف  1 - لأغرا�س املادة 47، يتمثل “�سوء ال�سلوك الأقل ج�سامة” 

ال�سلوك الذي:

)اأ( يحدث اأثناء اأداء املهام الر�سمية، وي�سبب اأو يحتمل اأن ي�سبب 

�رسرا لعملية اإقامة العدل على نحو �سليم اأمام املحكمة اأو لل�سري الداخلي 

ال�سليم لعمل املحكمة، مثل:

‘1’ التدخل يف الطريقة التي يبا�رس بها �سخ�س م�سار اإليه يف املادة 
47 مهامه؛

‘2’ التق�سري اأو الإهمال ب�سورة متكررة يف تنفيذ الطلبات املقدمة من 
القا�سي الرئي�س اأو الرئا�سة اأثناء ممار�ستهما ل�سلطتهما القانونية؛

‘3’ عدم تنفيذ الإجراءات التاأديبية يف حق امل�سجل اأو نائب امل�سجل 
وموظفي املحكمة الآخرين اإذا كان القا�سي يعلم اأو كان عليه اأن يعلم 

بتق�سريهم اجل�سيم يف الواجبات املناطة بهم؛

اأن  يحتمل  اأو  وي�سبب  الر�سمية  املهام  اإطار  يحدث خارج  اأو  )ب( 

ي�سبب اإ�ساءة اإىل �سمعة املحكمة.

2 - لي�س يف هذه القاعدة ما يحول دون اإمكانية اأن ي�سكل ال�سلوك 

املبني يف الفقرة 1 )اأ( من القاعدة “�سوء �سلوك ج�سيم” اأو “اإخالل ج�سيم 

لأغرا�س الفقرة 1 )اأ( من املادة 46. بالواجب” 
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القاعدة 26: قبول ال�سكاوى

1 - لأغرا�س الفقرة 1 من املادة 46 واملادة 47، ُت�سفع كل �سكوى 

من اأي �سلوك يدخل تعريفه �سمن القاعدتني 24 و 25، بالأ�سباب التي 

تقوم عليها وهوية مقدم ال�سكوى واأي دليل ذي �سلة اإذا توفر، وتظل 

ال�سكوى �رسية.

2 - حتال جميع ال�سكاوى اإىل رئا�سة املحكمة التي يجوز لها اأي�سا 

اأن ت�رسع يف اتخاذ اإجراءات مببادرة منها واأن ت�رسف النظر، عمال بلوائح 

املحكمة، عن ال�سكاوى الواردة من جمهول اأو التي يت�سح اأنها ل ت�ستند 

اإىل اأي اأ�سا�س وحتيل ال�سكاوى الأخرى اإىل اجلهاز املخت�س. وي�ساعد 

رئا�سة املحكمة يف هذا العمل قا�س اأو اأكرث من قا�س واحد يعينون على 

اأ�سا�س التناوب التلقائي، وفقا لالئحة.

القاعدة 27: الأحكام امل�سرتكة ب�ساأن حقوق الدفاع

1 - يف احلالت التي يجري النظر فيها يف عزل �سخ�س من من�سبه 

عمال باملادة 46 اأو اتخاذ اإجراءات تاأديبية �سده عمال باملادة 47، يخطر 

ال�سخ�س بذلك خطيا.

2 - متنح لل�سخ�س املعني الفر�سة الكاملة لتقدمي الأدلة وتلقيها، 

وتقدمي الدفوع اخلطية، والرد على اأي اأ�سئلة توجه اإليه.

املقررة مبوجب  العملية  اأثناء  اأن ميثله حمام  لل�سخ�س  يجوز   -  3

هذه القاعدة.

القاعدة 28: الوقف عن العمل

اإذا كان التهام املوجه ل�سخ�س قدمت �سكوى بحقه ذا طابع خطري 

مبا فيه الكفاية، يجوز وقف هذا ال�سخ�س عن العمل ريثما يف�سل اجلهاز 

املخت�س يف اأمره ب�سفة نهائية.
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القاعدة 29: الإجراء الذي يتخذ يف حالة تقدمي طلب بالعزل من 

املن�سب

من  م�سجل  نائب  اأو  م�سجل،  اأو  قا�س،  عزل  م�ساألة  تطرح   -  1

من�سبهم للت�سويت يف جل�سة عامة.

الأطراف  الدول  رئي�س مكتب جمعية  املحكمة  رئا�سة  تخطر   -  2

كتابة باأي تو�سية تعتمد ب�ساأن الق�ساة، وباأي قرار يتخذ ب�ساأن امل�سجلني 

اأو نواب امل�سجلني.

3 - يخطر املدعي العام رئي�س مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة 

باأي تو�سية يقدمها ب�ساأن اأحد نواب املدعي العام.

4 - اإذا وجد اأن ال�سلوك املرتكب ل ي�سكل �سوء �سلوك ج�سيم اأو 

اإخالل ج�سيما بالواجب، يجوز وفقا للمادة 47 احلكم باأن �سوء ال�سلوك 

اإجراء  اأقل ج�سامة، واتخاذ  ال�سخ�س املعني ذو طابع  اأقدم عليه  الذي 

تاأديبي.

باتخاذ  طلب  تقدمي  حالة  يف  يتخذ  الذي  الإجراء   :30 القاعدة 

اإجراءات تاأديبية

1 - يف حالة الق�ساة، اأو امل�سجلني، اأو نواب امل�سجلني ت�سدر القرارات 

املتعلقة باتخاذ اإجراء تاأديبي من قبل رئا�سة املحكمة.

اإجراء  باتخاذ  املتعلقة  القرارات  ت�سدر  العام،  املدعي  حالة  - يف   2

تاأديبي بالأغلبية املطلقة ملكتب جمعية الدول الأطراف.

3 - يف حالة نواب املدعي العام:

)اأ( يتخذ املدعي العام القرارات املتعلقة بتوجيه اللوم؛

)ب( تتخذ القرارات املتعلقة بفر�س جزاءات مالية بالأغلبية املطلقة 

ملكتب جمعية الدول الأطراف بناء على تو�سية من املدعي العام.
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رئي�س مكتب  اإىل  اللوم خطيا وحتال  توجيه  ت�سجل حالت   - 4

جمعية الدول الأطراف.

القاعدة 31: العزل من املن�سب

ي�رسي قرار العزل من املن�سب فور اإ�سداره، وتنقطع ع�سوية ال�سخ�س 

املعني يف املحكمة، مبا يف ذلك م�ساركته يف النظر يف الق�سايا اجلارية 

التي كان م�ساركا فيها.

القاعدة 32: الإجراءات التاأديبية

فيما يلي الإجراءات التاأديبية التي يجوز فر�سها:

)اأ( توجيه اللوم؛ اأو

)ب( جزاء مايل ل يتجاوز �ستة اأ�سهر تخ�سم من املرتب الذي تدفعه 

املحكمة لل�سخ�س املعني.

�لق�صم �لفرعي 2: �لإعفاء و�لتنحية و�لوفاة و�ل�صتقالة

القاعدة 33: اإعفاء اأحد الق�ساة اأو املدعي العام اأو اأحد نواب املدعي 

العام

1 - يقوم القا�سي اأو املدعي العام اأو نائب املدعي العام الذي ي�سعى 

اإىل احل�سول على اإعفاء من ممار�سة اإحدى الوظائف املقررة بتقدمي طلب 

خطي اإىل هيئة رئا�سة املحكمة، يحدد فيه الأ�سباب الداعية اإىل اإعفائه.

عن  تعلن  ول  بال�رسية،  الطلب  املحكمة  رئا�سة  هيئة  حتيط   -  2

موافقة  على  احل�سول  دون  القرار  اأ�سا�سها  على  اتخذت  التي  الأ�سباب 

ال�سخ�س املعني.
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القاعدة 34: تنحية اأحد الق�ساة اأو املدعي العام اأو اأحد نواب املدعي 

العام

1 - بالإ�سافة اإىل الأ�سباب الواردة يف الفقرة 2 من املادة 41 والفقرة 

اأو املدعي  7 من املادة 42، ت�سمل الأ�سباب الداعية اإىل تنحية القا�سي 

العام اأو نائبه ، يف جملة اأمور، ما يلي:

)اأ( امل�سلحة ال�سخ�سية يف الق�سية، مبا يف ذلك العالقة الزوجية اأو 

عالقة القرابة اأو غريها من العالقات الأ�رسية الوثيقة، اأو العالقة ال�سخ�سية 

اأو املهنية، اأو عالقة التبعية، باأي طرف من الأطراف؛

)ب( ال�سرتاك، ب�سفته ال�سخ�سية، باأي اإجراءات قانونية بداأت قبل 

احلالتني،  يف  ويكون  ذلك،  بعد  هو  بداأها  اأو  الق�سية،  يف  م�ساركته 

ال�سخ�س حمل التحقيق اأو املحاكمة خ�سما؛

قد  خاللها  يكون  اأن  يتوقع  املن�سب،  تويل  قبل  مهام،  اأداء  )ج( 

اأو عن ممثليهم  اأو عن الأطراف  التي ينظر فيها  الق�سية  راأيا عن  كون 

القانونيني، مما قد يوؤثر �سلبا، من الناحية املو�سوعية، على احلياد املطلوب 

من ال�سخ�س املعني؛

)د( التعبري عن اآراء، بوا�سطة و�سائط الإعالم اأو الكتابة اأو الت�رسفات 

احلياد  على  املو�سوعية،  الناحية  من  �سلبا،  يوؤثر  اأن  العلنية مما ميكن 

املطلوب من ال�سخ�س املعني.

 41 املادة  من   2 الفقرة  عليها يف  املن�سو�س  بالأحكام  ورهنا   -  2

والفقرة 8 من املادة 42، يقدم الطلب كتابة حاملا تعرف الأ�سباب امل�ستند 

اإليها. وين�س الطلب على الأ�سباب، وترفق فيه اأي اأدلة ذات �سلة، ويبلغ 

بذلك ال�سخ�س املعني الذي يجوز له تقدمي مذكرات خطية.
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3 - يف�سل يف اأي م�ساألة تتعلق بتنحية املدعي العام اأو اأحد نواب 

املدعي العام بقرار من اأغلبية ق�ساة دائرة ال�ستئناف.

القاعدة 35: الواجب الـذي ميلـى علـى القا�سي اأو املدعي العام اأو 

اأحـد نواب املدعي العام طلب الإعفـاء

اأو اأحد نواب  اأو املدعي العام  اإن كان هناك ما يدعو اأحد الق�ساة 

املدعي العام اإىل العتقاد بوجود اأ�سباب تدعو اإىل تنحيته، يقدم طلبا 

الفقـرة 2  اأن يقدم طلب بتنحيتـه مبوجب  اإعفائه ول ينتظر  اأجل  من 

من املادة 41 اأو الفقرة 7 من املادة 42، والقاعدة 34ويجري تقدمي الطلب 

وتتوىل هيئة الرئا�سة النظر فيه وفقا للقاعدة 33.

القاعدة 36: وفاة اأحد الق�ساة اأو املدعي العـام اأو اأحـد نواب املدعي 

العـام اأو امل�سجـل اأو نائـب امل�سجـل

الدول  جمعية  مكتب  رئي�س  خطيا  املحكمة  رئا�سة  هيئة  تبلغ 

الأطراف بوفاة اأحد الق�ساة اأو املدعي العام اأو اأحد نواب املدعي العام اأو 

امل�سجل اأو نائب امل�سجل.

نـواب  اأحـد  اأو  العام  املدعي  اأو  الق�سـاة  اأحد  ا�ستقالة   :37 القاعدة 

املدعـي العـام اأو امل�سجل اأو نائـب امل�سجـل

1 - يبلغ القا�سي اأو املدعي العام اأو نائب املدعي العام اأو امل�سجل اأو 

نائب امل�سجل خطيا هيئة رئا�سة املحكمة بقراره بتقدمي ال�ستقالة، وتقوم 

هيئة الرئا�سة خطيا باإبالغ رئي�س مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك.

2 - يعمل القا�سي اأو املدعي العام اأو نائب املدعي العام اأو امل�سجل 

اأو نائب امل�سجل، على تقدمي اإ�سعار بالتاريخ الذي �ست�سبح فيه ا�ستقالته 

�سارية املفعول قبل ذلك التاريخ ب�ستة اأ�سهر على الأقل. وقبل اأن ت�سبح 

لال�سطالع  ق�ساراه  القا�سي  يبذل  املفعول،  �سارية  القا�سي  ا�ستقالة 

مب�سوؤولياته املعلقة.
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�لق�صم �لفرعي 3: �ل�صتبد�ل و�لق�صاة �ملناوبون

القاعدة 38: ال�ستبدال

1 - يجوز ا�ستبدال اأي قا�س لأ�سباب مو�سوعية ومربرة، ومنها ما 

يلي:

)اأ( ال�ستقالة؛

)ب( العذر املقبول؛

)ج( التنحية؛

)د( العزل من املن�سب؛

)هـ( الوفاة.

النظام  يف  م�سبقا  املحدد  لالإجراء  وفقا  ال�ستبدال  يجري   -  2

الأ�سا�سي، ويف القواعد، ويف الالئحة.

القاعدة 39: القا�سي املناوب

لدى تعيني قا�س مناوب من ِقَبل هيئة رئا�سة املحكمة للعمل يف 

يح�رس  اأن  له  ينبغي   ،74 املادة  من   1 بالفقرة  عمال  البتدائية  الدائرة 

وقائع ومداولت الق�سية بكاملها، ولكنه ل يجوز له ال�سرتاك فيها ول 

ممار�سة اأي من مهام اأع�ساء الدائرة البتدائية التي تنظر يف الق�سية، ما 

مل ُيطلب منه اأن يحل حمل ع�سو من اأع�ساء الدائرة البتدائية اإذا تعذر 

على ذلك الع�سو موا�سلة احل�سور. ويعني الق�ساة املناوبون وفقا لإجراء 

ت�سعه املحكمة م�سبقا.
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�لق�صم 5: �لن�صر و�للغات و�لرتجمة

القاعدة 40: ن�رس القرارات باللغات الر�سمية للمحكمة

1 - لأغرا�س الفقرة 1 من املادة 50، تعترب القرارات التالية على اأنها 

حتل م�سائل اأ�سا�سية:

)اأ( جميع قرارات �سعبة ال�ستئناف؛

)ب( جميع قرارات املحكمة ب�ساأن وليتها الق�سائية اأو فيما يت�سل 

مبقبولية ق�سية ما عمال باملواد 17 و 18 و 19 و 20؛

الإدانة والرباءة وفر�س  ب�ساأن  الدائرة البتدائية  قرارات  )ج( جميع 

العقوبة والتعوي�سات لل�سحايا عمال باملواد 74 و 75 و 76؛

من  )د(   3 بالفقرة  عمال  التمهيدية  الدائرة  قرارات  جميع   )د( 

املادة 57.

2 - ُتن�رس الـقرارات املتعلقة بتثبيت التهم مبوجب الفقرة 7 من املادة 

املادة  3 من  الفقرة  العدل مبوجب  باإقامة  املخلة  باجلرائم  واملتعلقة   ،61

اأنها حتل م�سائل  اإذا قررت الرئا�سة  70، بجميع لغات املحكمة الر�سمية 

جوهرية.

3 - يجوز للرئا�سة اأن تقرر ن�رس قرارات اأخرى بجميع اللغات الر�سمية 

النظام  بتف�سري  تت�سل  رئي�سية  م�سائل  تهم  القرارات  هذه  كانت  متى 

امل�سلحة  م�سائل  من  رئي�سية  مب�ساألة  تت�سل  اأو  تنفيذه  اأو  الأ�سا�سي 

العامة.

القاعدة 41: لغات العمل يف املحكمة

1 - لأغرا�س الفقرة 2 من املادة 50، تاأذن الرئا�سة با�ستخدام اإحدى 

اللغات الر�سمية للمحكمة كلغة عمل يف احلالتني التاليتني:
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)اأ( متى كانت اأغلبية الأطراف يف الق�سية املعرو�سة على املحكمة 

تفهم تلك اللغة وتتكلمها وطلب ذلك اأي م�سارك يف الإجراءات؛ اأو

)ب( متى طلب ذلك املدعي العام اأو الدفاع.

2 - يجوز للرئا�سة اأن تاأذن با�ستخدام اإحدى اللغات الر�سمية للمحكمة 

كلغة عمل اإذا اعتربت اأن تلك اللغة تزيد من فعالية الإجراءات.

القاعدة 42: خدمات الرتجمة التحريرية والرتجمة ال�سفوية

ُترتب املحكمة خلدمات الرتجمة التحريرية والرتجمة ال�سفوية الالزمة 

لكفالة تنفيذ التزاماتها مبوجب النظام الأ�سا�سي وهذه القواعد.

القاعدة 43: الإجراء املنطبق على ن�رس وثائق املحكمة

للنظام  وفقا  ُتن�رس  التي  الوثائق  جميع  حترتم  اأن  املحكمة  تكفل 

ال�سحايا  واأمن  الإجراءات  القواعد واجب حماية �رسية  الأ�سا�سي وهذه 

وال�سهود.

�لف�صل 3: �لخت�صا�ص و�ملقبولية

�لق�صم 1: �لإعالنات و�لإحالت �ملت�صلة باملو�د 11 و 12 و 13 و 14

القاعدة 44: الإعالن املن�سو�س عليه يف الفقرة 3 من املادة 12

1 - بناء على طلب املدعي العام، ي�ستعلم امل�سجل �رسا لدى الدولة 

غري الطرف يف النظام الأ�سا�سي اأو الدولة التي اأ�سبحت طرفا يف النظام 

الأ�سا�سي بعد بدء نفاذه، عن نيتها اإ�سدار الإعالن املن�سو�س عليه يف 

الفقرة 3 من املادة 12.

اإيداع  نيتها  تعلن عن  اأو  امل�سجل  لدى  الدولة  تودع  وعندما   -  2

يت�رسف  عندما  اأو   ،12 املادة  من   3 بالفقرة  عمال  امل�سجل  لدى  اإعالن 
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امل�سجل عمال بالفقرة 1 من القاعدة، فاإنه يبلغ الدولة املعنية اأن من نتائج 

املادة 12 قبول الخت�سا�س فيما يتعلق  الفقرة 3 من  الإعالن مبوجب 

باجلرائم امل�سار اإليها يف املادة 5 ذات ال�سلة باحلالة، وتنطبق اأحكام الباب 

9، واأي قواعد تتعلق بالدول الأطراف.

القاعدة 45: اإحالة حالة اإىل املدعي العام

حُتال اأي حالة اإىل املدعي العام خطيا.

�لق�صم 2: �ل�صروع يف �إجر�ء �لتحقيقات مبوجب �ملادة 15 

 القاعدة 46: املعلومات املقدمة اإىل املدعي العام مبوجب الفقرتني1 

و 2 من املادة 15

اأو عند  املادة 15،  الفقرة 1 من  يف حالة تقدمي معلومات مبوجب 

تلقي �سهادات �سفوية اأو خطية مبوجب الفقرة 2 من املادة 15، يف مقر 

املحكمة، يحافظ املدعي العام على �رسية هذه املعلومات وال�سهادات اأو 

عليها يف  املن�سو�س  واجباته  بحكم  الأخرى  الالزمة  الإجراءات  يتخذ 

النظام الأ�سا�سي.

القاعدة 47: الإدلء بال�سهادة مبوجب الفقرة 2 من املادة 15

يقت�سيه  مراعاة ما  112، مع  و   111 القاعدتني  اأحكام  تنطبق   - 1

اختالف احلال، على ال�سهادات التي يتلقاها املدعي العام عمال بالفقرة 2 

من املادة 15.

2 - اإذا راأى املدعي العام اأن هناك احتمال كبريا باأن يتعذر احل�سول 

اأن  التمهيدية  الدائرة  من  يطلب  اأن  له  يجوز  بعد،  فيما  ال�سهادة  على 

تتخذ ما يلزم من التدابري ل�سمان فعالية الإجراءات ونزاهتها، وب�سورة 

خا�سة لتعيني حمام اأو قا�س من الدائرة التمهيدية يكون حا�رسا اأثناء 
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تلقي ال�سهادة من اأجل حماية حقوق الدفاع. واإذا ُقدمت ال�سهادة لحقا 

اأثناء �سري الدعوى، فاإن مقبوليتها ت�سبح خا�سعة للفقرة 4 من املادة 69 

وتعطي احلجية التي حتددها الدائرة املعنية.

القاعدة 48: تقرير املدعـي العام وجـود اأ�سـا�س معقول لل�رسوع يف 

اإجراء حتقيق مبوجب الفقرة 3 من املادة 15 

هناك  كان  اإذا  ما  تقرير  اأجل  من  اعتباره،  العام يف  املدعي  ياأخذ 

اأ�سا�س معقول لل�رسوع يف اإجراء حتقيق مبوجب الفقرة 3 من املادة 15، 

العوامل الواردة يف الفقرة 1 )اأ( اإىل )ج( من املادة 53.

القاعدة 49: القرار والإخطار مبوجب الفقرة 6 من املادة 15

1 - عندما يتخذ قرار مبوجب الفقرة 6 من املادة 15، يكفل املدعي 

بطريقة  قراره،  لأ�سباب  ببيان  م�سفوع  اإخطار  تقدمي  اإبطاء  دون  العام 

ملن  اخلا�سة  واحلياة  والراحة  ال�سالمة  للخطر  تتعـر�س  اأن  دون  حتول 

اأو �سالمة  املادة 15،  الفقرتني 1 و 2 من  املعلومات مبوجب  اإليه  قدموا 

التحقيقات اأو الإجراءات.

2 - ُي�سعر الإخطار اأي�سا باإمكانية تقدمي معلومات اإ�سافية ب�ساأن 

نف�س احلالة يف �سوء اأي وقائع اأو اأدلة جديدة.

من  اإذن  على  للح�سول  اتباعه  يتعني  الذي  الإجراء   :50 القاعدة 

الدائرة التمهيدية لل�رسوع يف اإجراء حتقيق

1 - عندما يعتزم املدعي العام احل�سول على اإذن من الدائرة التمهيدية 

بال�رسوع يف اإجراء حتقيق عمال بالفقرة 3 من املادة 15، يبلغ املدعي العام 

اأو  وال�سهود  ال�سحايا  وحدة  تعرفهم  اأو  يعرفهم  الذين  ال�سحايا  بذلك 

ممثليهم القانونيني، ما مل يقرر املدعي العام باأن من �ساأن ذلك تعري�س 

�سري التحقيق اأو حياة ال�سحايا وال�سهود اأو راحتهم للخطر. ويجوز اأي�سا 
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للمدعي العام اأن ي�ستعني بالطرق العامة يف الإخطار حتى ميكنه اأن ي�سل 

اإىل جمموعات من ال�سحايا ، اإذا ما قرر اأن هذا الإخطار ل ميكن، يف 

�سياق املالب�سات املعنية للق�سية، اأن يعر�س للخطر �سالمة �سري التحقيق 

اأمن وراحة ال�سحايا وال�سهود. ويجوز للمدعي العام، لدى  اأو  وفعاليته، 

قيامه بهذه املهام، ال�ستعانة بوحدة ال�سحايا وال�سهود ح�سب القت�ساء.

2 - يقدم املدعي العام طلب الإذن كتابة.

اأن يقدم  الفرعية 1  للقاعدة  املعلومات وفقا  3 - يجوز، بعد توفري 

ال�سحايا بيانات خطية اإىل الدائرة التمهيدية يف خالل املهلة املحددة يف 

لئحة املحكمة.

4 - يجوز للدائرة التمهيدية عند البت يف الإجراء الذي يتعني اتباعه 

ال�سحايا  اأي من  اأو من  العام  املدعي  اإ�سافية من  اأن تطلب معلومات 

يكون قد قدم بيانات ويجوز لها عقد جل�سة، اإذا راأت ذلك منا�سبا.

5 - تقوم الدائرة التمهيدية باإ�سدار قرارها، م�سفوعا بالأ�سباب التي 

اإجراء حتقيق  اإذا كانت �ستاأذن بال�رسوع يف  اإليه، بخ�سو�س ما  دعت 

طبقا للفقرة 4 من املادة 15 بخ�سو�س طلب املدعي العام كال اأو بع�سا. 

وتبلغ الدائرة التمهيدية ال�سحايا الذين قدموا البيانات بالقرار املتخذ.

6 - ت�رسي الإجراءات املذكورة اأعاله اأي�سا على اأي طلب جديد يقدم 

اإىل الدائرة التمهيدية عمال بالفقرة 5 من املادة 15.

�لق�صم 3: �لطعون و�لقر�ر�ت �لأولية مبوجب �ملو�د 17 و 18 و 19

القاعدة 51: املعلومات املقدمة مبوجب املادة 17

عند النظر يف امل�سائل امل�سار اإليها يف الفقرة 2 من املادة 17، ويف 

�سياق ظروف الق�سية، يجوز للمحكمة اأن تنظر، �سمن اأمور اأخرى، يف 

الفقرة 1 من املادة 17  اإليها يف  املعلومات التي قد تختار الدولة امل�سار 
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تقدميها اإىل املحكمة والتي تفيد باأن حماكمها ت�ستويف القواعد واملعايري 

املعرتف بها دوليا لإجراء مالحقة ق�سائية م�ستقلة ونزيهة ب�ساأن �سلوك 

مماثل، اأو باأن الدولة قد اأكدت خطيا للمدعي العام اأن الق�سية هي يف 

طور التحقيق اأو املالحقة الق�سائية.

القاعدة 52: الإخطار املن�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 18

1 - يت�سمن الإخطار، رهنا بالقيود املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 

من املادة 18، معلومات عن الأفعال التي قد ت�سكل جرائم من تلك امل�سار 

اإليها يف املادة 5، تكون ذات �سلة مبقا�سد الفقرة 2 من املادة 18.

العام  املدعي  من  اإ�سافية  معلومات  تطلب  اأن  للدولة  يجوز   -  2

مل�ساعدتها يف تطبيق الفقرة 2 من املادة 18. ول يخل ذلك الطلب باأجل 

ال�سهر املن�سو�س عليه يف الفقرة 2 من املادة 18، ويعجل املدعي العام 

باجلواب عليه.

القاعدة 53: الإحالة املن�سو�س عليها يف الفقرة 2 من املادة 18

عندما تطلب دولة الإحالة عمال بالفقرة 2 من املادة 18، حترر تلك 

الذي  بالتحقيق  املتعلقة  املعلومات  وتقدم  خطيا  الإحالة  طلب  الدولة 

جتريه، وا�سعة يف العتبار الفقرة 2 من املادة 18. يجوز للمدعي العام 

طلب معلومات اإ�سافية من تلك الدولة.

القاعدة 54: اللتما�س املقدم من املدعي العام مبوجب الفقرة 2 من 

املادة 18

1 - يحرر اللتما�س املقدم من املدعي العام اإىل الدائرة التمهيدية وفقا 

للفقرة 2 من املادة 18 خطيا، ويت�سمن الأ�سا�س الذي ا�ستند اإليه تقدمي 

اللتما�س. ويخطر املدعي العام الدائرة التمهيدية باملعلومات التي تقدمها 

الدولة مبوجب القاعدة 53؛
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2 - يخطر املدعي العام تلك الدولة خطيا عند تقدميه التما�سا اإىل 

اإخطاره  ويدرج يف   ،18 املادة  من   2 الفقرة  التمهيدية مبوجب  الدائرة 

موجزا بالأ�س�س التي ي�ستند اإليها اللتما�س.

القاعدة 55: الإجراءات املتعلقة بالفقرة 2 من املادة 18

اتباعه ويجوز  الذي يجب  الإجراء  التمهيدية يف  الدائرة  1 - تبت 

لها اتخاذ تدابري منا�سبة ل�سري الإجراءات ب�سورة �سليمة. ويجوز لها اأن 

تعقد جل�سة.

واأي مالحظات  العام  املدعي  التما�س  التمهيدية  الدائرة  2 - تدر�س 

تقدمها الدولة التي طلبت الإحالة وفقا للفقرة 2 من املادة 18، وتنظر يف 

ها يف الإذن باإجراء حتقيق. العوامل الواردة يف املادة 17، عند بِتّ

3 - يبلغ حكم الدائرة التمهيدية والأ�سا�س الذي ا�ستندت اإليه ب�ساأنه 

اإىل املدعي العام واإىل الدولة التي طلبت اإحالة م�ساألة التحقيق اإليها، يف 

اأقرب وقت ممكن.

النظر  اإعادة  عقب  العام  املدعي  من  املقدم  اللتما�س   :56 القاعدة 

مبوجب الفقرة 3 من املادة 18

1 - عقب قيام املدعي العام باإعادة النظر على النحو املبني يف الفقرة 

3 من املادة 18، يجوز له اأن يطلب من الدائرة التمهيدية منحه الإذن 

وفقا للفقرة 2 من املادة 18. ويحرر اللتما�س املقدم اإىل الدائرة التمهيدية 

خطيا ويت�سمن الأ�سا�س الذي ا�ستند اإليه يف تقدمي اللتما�س.

اإ�سافية  معلومات  باأي  التمهيدية  الدائرة  العام  املدعي  يخطر   -  2

تقدمها الدولة مبوجب الفقرة 5 من املادة 18.

 54 القاعدة  من   2 الفرعيـة  للقاعدة  وفقا  الإجراءات  تتم   –  3 

والقاعدة 55.
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القاعدة 57: الـتدابري الـتحفظية مبوجب الفقرة 6 من املادة 18

ينظر يف اللتما�س الذي يقدمه املدعي العام اإىل الدائرة التمهيدية 

يف الظروف املن�سو�س عليها يف الفقرة 6 من املادة 18، من طرف واحد 

ويف جل�سة مغلقة. وتف�سل الدائرة التمهيدية يف اللتما�س على �سبيل 

ال�ستعجال.

القاعدة 58: الإجراءات الواجب اتباعها مبوجب املادة 19

1 - يحرر الطلب/اللتما�س املقدم مبوجب املادة 19 خطيا ويت�سمن 

الأ�سا�س الذي ا�ستند اإليه يف تقدميه.

اأو  باخت�سا�سها  تتعلق  م�ساألة  اأو  دائرة طعنا  تت�سلم  عندما   -  2

مبقبولية ق�سية وفقا للفقرة 2 اأو 3 من املادة 19 اأو عندما تت�رسف وفقا 

لإجراءاتها على النحو املن�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 19 فاإنها 

املنا�سبة  التدابري  تتخذ  اأن  لها  ويجوز  اتباعه  الواجب  الإجراء  تبت يف 

ل�سري الإجراءات ب�سورة �سليمة. ويجوز لها اأن تعقد جل�سة. ويجوز لها 

اأن تلحق الطعن اأو امل�ساألة بتاأييد اأو باإجراءات ق�سائية ما دام ذلك ل 

ي�سبب تاأخريا ل داعي له. ويف هذه احلال، تنعقد املحكمة وتبّت ب�ساأن 

الطعن اأو امل�ساألة اأول.

 2 الفقرة  مبوجب  الوارد  اللتما�س  اأو  الطلب  املحكمة  - حتيل   3

من القاعدة اإىل املدعي العام واإىل ال�سخ�س امل�سار اإليه يف الفقرة 2 من 

املادة 19 والذي مت ت�سليمه اإىل املحكمة اأو مثل طواعية اأو مبوجب اأمر 

ح�سور، وت�سمح لهم بتقدمي مالحظات خطية على الطلب اأو ال�ستئناف 

يف غ�سون فرتة زمنية حتددها الدائرة.

4 - تبت املحكمة اأول يف اأي طعن اأو م�ساألة من م�سائل الخت�سا�س 

ثم يف اأي طعن اأو م�ساألة من م�سائل املقبولية.
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من   3 الفقرة  مبوجب  الإجراءات  يف  ال�سرتاك   :59  القاعدة 

املادة 19

1 - لأغرا�س الفقرة 3 من املادة 19، يبلغ امل�سجل اأي م�ساألة اأو طعن 

 ب�ساأن الخت�سا�س اأو املقبولية يكونان قد اأثريا مبوجب الفقرات 1 و 2 

و 3 من املادة 19 اإىل:

)اأ( اجلهات املحيلة عمال باملادة 13؛

)ب( ال�سحايا الذين ات�سلوا باملحكمة بالفعل بخ�سو�س تلك الق�سية 

اأو ممثليهم القانونيني.

2 - يقدم امل�سجل اإىل امل�سار اإليهم يف الفقرة 1 من القاعدة، بال�سورة 

املعلومات وحماية  �رسية  احلفاظ على  املحكمة يف  وواجب  تتفق  التي 

اإليها  ي�ستند  التي  بالأ�سباب  موجزا  الأدلة،  و�سون  الأ�سخا�س  جميع 

الطعن يف اخت�سا�س املحكمة اأو مقبولية الدعوى.

3 - يجوز للجهات التي تتلقى معلومات على النحو املن�سو�س عليه 

املخت�سة يف  الدائرة  اإىل  بيانات خطية  القاعدة تقدمي  الفقرة 1 من  يف 

غ�سون الأجل الذي تراه تلك الدائرة منا�سبا.

القاعدة 60: اجلهاز املخت�س بتلّقي الطعون

اإذا ُطعن يف اخت�سا�س املحكمة اأو يف مقبولية الدعوى بعد اإقرار 

اإىل  الطعن  الدائرة البتدائية، يقدم هذا  اأو تعيني  الُتهم وقبل ت�سكيل 

هيئة الرئا�سة التي حتيله اإىل الدائرة البتدائية مبجرد ت�سكيلها اأو تعيينها 

وفقا للقاعدة 130.

القاعدة 61: الـتدابري الـتحفظية مبوجب الفقرة 8 من املادة 19

الظروف  يف  املخت�سة  الدائرة  اإىل  طلبا  العام  املدعي  يقدم  عندما 

املن�سو�س عليها يف الفقرة 8 من املادة 19، ت�رسي اأحكام القاعدة 57.
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من   10 الفقرة  مبوجب  اتباعها  الواجب  الإجراءات   :62  القاعدة 

املادة 19

1 - اإذا قدم املدعي العام طلبا مبوجب الفقرة 10 من املادة 19، فاإنه 

اآخر قرار ب�ساأن مقبولية الدعوى. ويف  اأ�سدرت  التي  الدائرة  اإىل  يقدمه 

هـذه احلالـة ت�رسي اأحكـام القواعد 58 و 59 و 61.

2 - ُتخطر الدولة اأو الدول التي ترتب على طلبها املتعلق بالطعن 

يف مقبولية الدعوى مبوجب الفقرة 2 من املادة 19، قرار عدم املقبولية 

املن�سو�س عليه يف الفقرة 10 من املادة 19، بطلب املدعي العام ومتهل 

اأجال لتقدمي مالحظاتها.

�لف�صل 4 : �أحكام متعلقة مبختلف مر�حل �لإجر�ء�ت

�لق�صم 1: �لأدلة

القاعدة 63: الأحكام العامة املت�سلة بالأدلة

تطبق قواعد الأدلة املبينة يف هذا الف�سل اإىل جانب املادة 69   – 1

من النظام الأ�سا�سي يف الإجراءات اأمام جميع الدوائر.

2 – يكون لدائرة املحكمة ال�سلطة، ح�سب تقديرها املن�سو�س عليه 

م بحريـة جميـع الأدلـة املقدمـة اإليها  فـي الفقرة 9 من الـمادة 64 فـي اأن تقِيّ

لتقـرر مـدى �سلتها باملو�سـوع اأو مقبوليتها وفقا للمادة 69.

3 - تف�سل دائرة املحكمة يف املقبولية بناء على طلب اأحد الطرفني 

اأو من تلقاء نف�سها، مبوجب الفقرة 9 )اأ( من املادة 64، وذلك يف حال 

ال�ستناد اإىل الأ�س�س املبينة يف الفقرة 7 من املادة 69.

4 - دون الإخالل باأحكام الفقرة 3 من املادة 66، متتنع دائرة املحكمة 

عن فر�س �رسط قانوين يق�سي بوجوب تقدمي ما يعزز اإثبات اأي جرمية 

تقع �سمن اخت�سا�س املحكمة، ل �سيما جرائم العنف اجلن�سي.
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5 - ل تطبـق دوائـر املحكمة القوانني الوطنيـة املنظمة لالإثبات، اإل 

فيما يتفق واأحكام املادة 21.

القاعدة 64: الإجراء املتعلق ب�سلة الأدلة باملو�سوع اأو مقبوليتها

1 - يجب اأن تثار امل�ساألة املتعلقة ب�سلة الأدلة باملو�سوع اأو مقبوليتها 

عند تقدمي الأدلة اإىل دائرة املحكمة. ويجوز، ب�سورة ا�ستثنائية، اإذا كانت 

هذه امل�سائل غري معروفة وقت تقدمي الأدلة، اأن تثار فور معرفتها. ويجوز 

للدائرة اأن تطلب اإثارة امل�ساألة كتابيا. وتبلغ املحكمة الطلب الكتابي اإىل 

جميع امل�سرتكني يف الإجراءات، ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك.

2 - تعلل الدائـرة اأي قرارات تتخذها ب�ساأن م�سائل الأدلة. وتدون 

اأثناء �سري  هذه الأ�سباب يف حم�رس الإجراءات، ما مل تكن قد دونت 

الإجراءات وفقا للفقرة 10 من املادة 64، والفقرة 1 من القاعدة 137.

3 - ل تنظر الدائرة يف الأدلة التي يتقرر عدم �سلتها باملو�سوع اأو 

عدم مقبوليتها.

القاعدة 65: اإجبار ال�سهود

الإدلء  على  اأمامها  َمُثل  �ساهدا  جترب  اأن  للمحكمة  يجوز   -  1

ول  ذلك،  على غري  والقواعد  الأ�سا�سي  النظام  ين�س  ما مل  ب�سهادته، 

�سيما القواعد 73 و 74 و 75.

املحكمة  اأمام  ميُثل  الذي  ال�ساهد  على   171 القاعدة  تنطبق   -  2

ويجوز اإجباره على الإدلء ب�سهادته مبقت�سى الفقرة 1 من القاعدة.

القاعدة 66: التعهد الر�سمي

1 - با�ستثناء ما و�سف يف الفقرة 2 من القاعدة يوؤدي كل �ساهـد، وفقا 

للفقـرة 1 من املادة 69، التعهد الر�سمي التايل قبل الإدلء ب�سهادته:
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“اأعلن ر�سميا اأنني �ساأقول احلق، كل احلق، ول �سيء غري احلق”.

اأو  �سنة،   18 عمره عن  يقل  الذي  لل�سخ�س  ي�سمح  اأن  يجوز   -  2

ال�سخ�س الذي يكون حكمه على الأمور معتال وترى الدائرة اأنه ل يفهم 

طبيعة التعهد الر�سمي، باأن ي�سهد دون اأداء هذا التعهد الر�سمي اإذا راأت 

الدائرة اأن ذلك ال�سخ�س قادر على و�سف امل�سائل التي يكون لديه علم 

بها واأنه يفهم معنى واجب قول احلق.

ُيطلع ال�ساهد، قبل اإدلئه ب�سهادته، على اجلرمية املن�سو�س   – 3

عليها يف الفقرة 1 )اأ( من املادة 70.

الربط  تكنولوجيا  بوا�سطة  مبا�رسة  ب�سهادة  الإدلء   :67 القاعدة 

ال�سمعي اأو املرئي

اأن ت�سمح  لدائرة املحكمة  املادة 69، يجوز  للفقرة 2 من  1 - وفقا 

الت�سال  تكنولوجيا  بوا�سطة  اأمامها  �سفوية  ب�سهادة  بالإدلء  لل�ساهد 

املرئي اأو الت�سال ال�سمعي، �رسيطة اأن تتيح هذه التكنولوجيا اإمكانية 

ا�ستجواب ال�ساهد، وقت اإدلئه بال�سهادة من ِقبل املدعي العام والدفاع 

والدائرة نف�سها.

ذات  للقواعد  وفقا  القاعدة  هذه  ال�ساهد مبوجب  ي�ستجوب   –  2

ال�سلة يف هذا الف�سل.

3 - تكفل الدائرة، مب�ساعدة قلم املحكمة، اأن يكون املكان املختار 

مواتيا  ال�سمعي  اأو  املرئي  الربط  تكنولوجيا  بوا�سطة  بال�سهادة  لالإدلء 

البدنية  وراحته  ال�ساهد  ول�سالمة  ووا�سحة  �سادقة  �سهادة  لتقدمي 

والنف�سية وكرامته وخ�سو�سيته.

القاعدة 68: ال�سهادة امل�سجلة �سلفا

يف حالة عدم اتخاذ الدائرة التمهيدية تدابري مبوجب املادة 56، يجوز 

للدائرة البتدائية اأن ت�سمح، وفقا للفقرة 2 من املادة 69، بتقدمي �سهادة 
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املحا�رس  تقدمي  اأو  ال�سمعية  اأو  املرئية  بالو�سائط  �سلفا  م�سجلة  �ساهد 

املكتوبة اأو غريها من الأدلة املوثقة لتلك ال�سهادة، �رسيطة:

)اأ( اأن يكون كال املدعي العام والدفاع قد اأتيحت له فر�سة ا�ستجواب 

ال�ساهد خالل ت�سجيل ال�سهادة، يف حالة عدم مثول ال�ساهد الذي قدم 

ال�سهادة امل�سجلة �سلفا اأمام الدائرة البتدائية؛ اأو

)ب( عدم اعرتا�س ال�ساهد الذي قدم ال�سهادة امل�سجلة �سلفا على 

تقدمي هذه ال�سهادة، يف حالة مثول هذا ال�ساهد اأمام الدائرة البتدائية، 

واإتاحة الفر�سة للمدعي العام والدفاع ودائرة املحكمة، ل�ستجواب ال�ساهد 

اأثناء الإجراءات.

القاعدة 69: التفاق على الأدلة

الطعن يف واقعة  يتفقا على عدم  اأن  والدفاع  العام  للمدعي  يجوز 

ال�سهادة  اأو  ما  م�ستند  م�سمون  اأو  التهامات  يف  واردة  بها  مدعى 

اعتبار  للدائرة  يجوز  وبالتايل  اأخرى،  اأدلة  اأو  ال�سهود  اأحد  املتوقعة من 

اأنه يلزم ل�سالح  الدائرة  الواقعة املدعى بها واقعة مثبتة، ما مل تر هذه 

للوقائع  اأوفى  عر�س  تقدمي  ال�سحايا،  ل�سالح  �سيما  ول   العدالة، 

املدعى بها.

القاعدة 70: مبادئ الأدلة يف ق�سايا العنف اجلن�سي

يف ق�سايا العنف اجلن�سي، ت�سرت�سد املحكمة باملبادئ التالية وتطبقها 

عند القت�ساء:

)اأ( ل ميكن ا�ستنتاج وجود الر�سا من اأي كلمات اأو �سلوك لل�سحية 

ا�ستخدام  بفعل  لل�سحية  واحلقيقية  الطوعية  املوافقة  اأهلية  ف�سدت  اإذا 

القوة اأو التهديد با�ستخدام القوة اأو الإكراه اأو ا�ستغالل بيئة ق�رسية؛

�سلوك  اأو  كلمات  اأي  من  الر�سا  وجود  ا�ستنتاج  ميكن  ل  )ب( 

لل�سحية اإذا كان عاجزا عن اإعطاء موافقة حقيقية؛
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)ج( ل ي�سكل �سكوت ال�سحية اأو عدم مقاومته اأ�سا�سا لال�ستنتاج 

باأن العنف اجلن�سي املزعوم مت بر�ساه؛

اأو  اأو ال�ساهد اأو طبعه  )د( ل ميكن ا�ستنتاج م�سداقية ال�سحية 

نزوعه اإىل قبول اجلن�س من الطبيعة اجلن�سية لل�سلوك ال�سابق اأو الالحق 

لل�سحية اأو ال�ساهد.

القاعدة 71: الأدلة على �سلوك جن�سي اآخر

يف �سوء تعريف وطبيعة اجلرائم اخلا�سعة لالخت�سا�س الق�سائي 

للمحكمة، ورهنا باأحكام الفقرة 4 من املادة 69، ل تقبل الدائرة اأدلة على 

ال�سلوك اجلن�سي ال�سابق اأو الالحق لل�سحية اأو ال�ساهد.

القاعدة 72: اإجراءات �رسية للنظر يف �سالحية الأدلة اأو مقبوليتها

1 - حيثما ُيعتزم تقدمي اأو ا�ستخال�س اأدلة، مبا يف ذلك عن طريق 

اأو ال�ساهد، باأن ال�سحية وافق على جرمية مزعومة  ا�ستجواب ال�سحية 

اأو  ال�ساهد  اأو  ال�سحية  كالم  على  اأدلة  اأو  اجلن�سي  العنف  جرائم  من 

�سلوكه اأو �سكوته اأو عدم مقاومته، على النحو امل�سار اإليه يف املبادئ )اأ( 

اإىل )د( من القاعدة 70، يقدم اإخطار اإىل املحكمة التي �ستتوىل و�سف 

الأدلة  هذه  �سلة  ومدى  ا�ستخال�سها  اأو  تقدميها  املزمع  الأدلة   جوهر 

مبوا�سيع الق�سية.

اإليها يف  امل�سار  الأدلة  اأو مقبولية  ب�سالحية  قرار  اتخاذ  لدى   -  2

املدعي  اآراء  اإىل  �رسية  جل�سة  الدائرة يف  ت�ستمع  القاعدة  من   1 الفقرة 

العام والدفاع وال�ساهد وال�سحية اأو ممثله القانوين، اإن وجد، وتاأخذ يف 

العتبار ما اإذا كان لتلك الأدلة درجة كافية من القيمة الإثباتية بالن�سبة 

لأحد موا�سيع الق�سية وما قد تلحقه تلك الأدلة من �رسر، وفقا للفقرة 

4 من املادة 69. ولهذا الغر�س تراعي الدائرة الفقرة 3 من املادة 21 واملادتني 
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67 و 68. وت�سرت�سد باملبادئ )اأ( اإىل )د( من القاعدة 70، ول �سيما فيما 

يخ�س ال�ستجواب املقرتح لل�سحية.

3 - عندما تقرر الدائرة اأن الأدلة امل�سار اإليها يف الفقرة 2 من القاعدة 

مقبولة يف الإجراءات، ُتدون الدائرة يف ملف الق�سية الغر�س املحدد الذي 

قبلت من اأجله الأدلة. ولدى تقييم الأدلة اأثناء الإجراءات، تطبق الدائرة 

املبادئ )اأ( اإىل )د( من القاعدة 70.

القاعدة 73: �رسية الت�سالت واملعلومات

تتمتع   ،67 املادة  من  )ب(   1 الفقرة  باأحكام  الإخالل  دون   -  1

الت�سالت التي جترى يف اإطار العالقة املهنية بني ال�سخ�س وم�ست�ساره 

القانونـي بال�رسيـة، ومن ثـم ل يـجوز اإف�ساوؤها اإل اإذا:

)اأ( وافق ال�سخ�س كتابيا على اإف�سائها؛

لطرف  الت�سالت  فحوى  عن  طوعا  ال�سخ�س  ك�سف  اأو  )ب( 

ثالث، وقام ذلك الطرف الثالث بعد ذلك بتقدمي دليل م�ستمد من ذلك 

الك�سف.

تعترب   ،63 القاعدة  من   5 الفرعية  للقاعدة  العتبار  اإيالء  مع   -  2

العالقات  اأو  املهنية  العالقات  من  فئة  اإطار  التي جترى يف  الت�سالت 

مبوجب  اإف�ساوؤها،  بالتايل  يجوز  ول  �رسية،  ات�سالت  الأخرى  ال�رسية 

ال�رسوط نف�سها الواردة يف القاعدتني الفرعيتني 1 )اأ( و 1 )ب( اإذا قررت 

دائرة املحكمة ب�ساأن تلك الفئة ما يلي:

)اأ( اأن الت�سالت التي جرت �سمن تلك الفئة من العالقات متت يف 

اإىل توقع قدر معقول من اخل�سو�سية وعدم  اأثناء عالقة �رسية تف�سي 

الك�سف؛
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)ب( اأن ال�رسية �رسورية لطبيعة ونوع العالقة بني ال�سخ�س واملوؤمَتن 

على �رسه؛

الأ�سا�سي  النظام  اأهداف  يعزز  الت�سالت  ب�رسية  الت�سليم  اأن  )ج( 

والقواعد.

3 - وتويل املحكمة، عند اتخاذ قرار مبوجب الفقرة 2 من القاعدة، 

العالقة  اإطار  التي جرت يف  الت�سالت  ب�رسية  للت�سليم  اعتبارا خا�سا 

املهنية بني ال�سخ�س وطبيبه، اأو طبيبه املتخ�س�س يف الأمرا�س العقلية 

اأو طبيبه النف�ساين اأو حماميه ول �سيما الت�سالت املتعلقة بال�سحايا 

اأو التي ت�سملهم اأو الت�سالت بني ال�سخ�س واأحد رجال الدين؛ وت�سلم 

املحكمة يف احلالة الأخيـرة هـذه ب�رسيـة الت�سـالت التي جرت يف اإطار 

اعرتاف مقد�س عندما يكون هذا العرتاف جزءا ل يتجزاأ من ممار�سة 

ذلك الدين.

4 - تعترب املحكمة يف عداد الأمور امل�سمولة بال�رسية اأي معلومات 

اأو وثائق اأو اأدلة اأخرى حت�سل عليها جلنة ال�سليب الأحمر الدولية يف 

اأثناء اأدائها ملهامها اأو بحكم اأدائها لها مبوجب النظم الأ�سا�سية حلركة 

ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر الدولية، ول يجوز بالتايل اإف�ساوؤها ولو 

ب�سهادة يديل بها م�سوؤول اأو موظف حايل اأو �سابق لدى جلنة ال�سليب 

الأحمر الدولية، اإل:

اإذا مل تعرت�س جلنة ال�سليب الأحمر الدولية كتابيا على هذا  )اأ( 

الإف�ساء، بعد اإجراء م�ساورات وفقا للقاعدة الفرعية 6، اأو تنازلت عن هذا 

احلق؛ اأو

)ب( اإذا كانت هذه املعلومات اأو الوثائق اأو غريها من الأدلة واردة 

يف البيانات العلنية والوثائق العامة للجنة ال�سليب الأحمر الدولية.
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5 - ل �سيء يف الفقرة 4 من القاعدة يوؤثر على مقبولية الأدلة ذاتها 

وم�سوؤوليها  الدولية  الأحمر  ال�سليب  جلنة  غري  م�سدر  من  امل�ستمدة 

ب�سورة  الأدلة  امل�سدر قد ح�سل على هذه  اإذا كان هذا  اأو موظفيها 

م�ستقلة عن جلنة ال�سليب الأحمر الدولية وم�سوؤوليها اأو موظفيها؛

6 - اإذا قررت املحكمة اأن معلومات جلنة ال�سليب الأحمر الدولية 

تعقد  معينة،  ق�سية  الأهمية يف  الأخرى عظيمة  اأدلتها  اأو  وثائقها  اأو 

م�ساورات بني املحكمة وجلنة ال�سليب الأحمر الدولية �سعيا اإىل ت�سوية 

اأهمية  ومدى  الق�سية،  ظروف  مراعاة  مع  التعاونية،  بالو�سائل  امل�ساألة 

الأدلة املطلوبة، وما اإذا كان ميكن احل�سول على هذه الأدلة من م�سدر 

وال�سحايا،  العدالة  �سالح  ومراعاة  الدولية،  الأحمر  ال�سليب  غري جلنة 

واأداء مهام املحكمة وجلنة ال�سليب الأحمر الدولية.

القاعدة 74: جترمي ال�ساهد لنف�سه

1 - ما مل يتم اإبالغ ال�ساهد عمال بالقاعدة 190، تقوم الدائرة باإبالغ 

ال�ساهد باأحكام هذه القاعدة قبل اإدلئه بال�سهادة.

2 - حينما تقرر املحكمة �رسورة اإعطاء �سمان اإىل �ساهد معني فيما 

يتعلق بتجرمي ال�ساهد لنف�سه، يتعني عليها اأن تقدم ال�سمانات مبوجب 

الفقرة الفرعية ح من الفقرة 3 من القاعدة قبـل اأن ميثـل ال�ساهـد اأمامهـا، 

�سـواء ب�سورة مبا�رسة اأو وفقا لطلب مقدم مبوجب الفقرة )1( )هـ( من 

املادة 93.

3 - )اأ( لل�ساهد اأن يعرت�س على الإدلء باأي اإفادة من �ساأنها اأن 

توؤدي اإىل جترميه.

 2 الفقرة  �سمانا مبوجب  تلقيه  بعد  ال�ساهد  مثول  حالة  )ب( يف 

اأو  ال�سوؤال  ال�ساهد الإجابة على  اأن تطلب من  للمحكمة  القاعدة،  من 

الأ�سئلة.
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)ج( يف حالة وجود �سهود اآخرين، يجوز لدائرة املحكمة اأن تطلب 

من ال�ساهد الإجابة على ال�سوؤال اأو الأ�سئلة بعد اأن توؤكد لل�ساهد اأن 

الأدلة التي يقدمها يف معر�س اإجابته على الأ�سئلة:

‘1’ �ستبقى �رسية ولن يتم الك�سف عنها للجمهور ول لأية دولة؛

‘2’ لن ت�ستخدم ب�سورة مبا�رسة اأو غري مبا�رسة �سد ال�سخ�س املعني 
يف اأي دعـوى لحقـة ترفعهـا املحكمـة اإل مبوجب املادتني 70 و 71.

4 - قبل تقدمي اأي �سمانات ت�ستطلع الدائرة من جانبها راأي املدعي 

العام لتحديد ما اإذا كان ينبغي تقدمي �سمان لهذا ال�ساهد بالذات.

5 - يف معر�س البت فيما اإذا كانت الإجابة مطلوبة من ال�ساهد، 

تراعي الدائرة:

)اأ( اأهمية الأدلة املتوقعة؛

)ب( ما اإذا كان ال�ساهد �سيقدم اأدلة فريدة ؛

)ج( طبيعة احتمال جترمي النف�س اإن كان معلوما؛ و

)د( مدى كفاية احلماية املوفرة لل�ساهد يف تلك الظروف املعنية.

تقدمي  املالئم  غري  من  �سيكـون  اأنه  اإىل  الدائرة  انتهت  ما  اإذا   -  6

ما  واإذا  ال�سوؤال.  على  الإجابة  منه  تطلب  ل  ال�ساهد،  لهذا  �سمانات 

قررت الغرفة األ تطلب من ال�ساهد الإجابة، يجوز لها موا�سلة ا�ستجواب 

ال�ساهد ب�ساأن م�سائل اأخرى.

7 - من اأجل اإنفاذ مفعول ال�سمانات تقوم الدائرة مبا يلي:

)اأ( تاأمر باأن تقدم اأدلة ال�ساهد يف جل�سة مغلقة؛ 

)ب( تاأمر بعدم الك�سف عن هوية ال�ساهد اأو م�سمون الأدلة املقدمة 

باأي طريقة كانت، وتقرر اأن اأي اإخالل بهذا الأمر يعر�س �ساحبه للعقوبة 

مبوجب املادة 71؛
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)ج( تقوم على وجه التحديد باإبالغ املدعي واملتهم وحمامي الدفاع 

املحكمة  موظفي  من  متواجد  موظف  واأي  لل�سحية  القانوين  واملمثل 

بالنتائج املرتتبة على الإخالل بهذا الأمر مبوجـب الفقـرة الفرعية )ب(؛ و

)د( تاأمر بو�سع ختم على �سجالت الدعوى؛

املحكمة  ت�سدره  قرار  باأي  يتعلق  فيما  حمائية  تدابري  تتخذ  )هـ( 

ل�سمان عدم الك�سف عن هوية ال�سهود اأو فحوى م�سمون الأدلة.

8 - حينما يكون املدعي على علم باأن �سهادة اأي �ساهد قد تثري 

م�سائل تتعلق بتجرمي ال�ساهد لنف�سه، يطلب عقد جل�سة مغلقة ويبلغ 

الدائرة بذلك قبل اأن يديل ال�ساهد ب�سهادته. وللدائرة اأن تفر�س التدابري 

املبينة فـي الفقرة 7 من القاعدة بالن�سبة اإىل �سهادة ال�ساهد كلها اأو جزء 

منها.

اأو  املدعي  اإبالغ  ال�ساهد  اأو  الدفاع  اأو حمامي  للمتهم  يجوز   -  9

الدائرة باأن من �ساأن �سهادة �ساهد من ال�سهود اأن تثري م�سائل تتعلق 

بتجرمي النف�س، قبل اأن يديل ال�ساهد ب�سهادته وللدائرة اأن تتخذ التدابري 

املبينة يف الفقرة 7 من القاعدة.

10 - اإذا ما ن�ساأت م�ساألة تتعلق بتجرمي ال�ساهد لنف�سه اأثناء نظر 

الدعوى، توقف الدائرة ال�ستماع اإىل ال�سهادة وتهيئ الفر�سة لل�ساهد كيما 

يح�سل على امل�سورة القانونية بناء على طلبه بغر�س تطبيق القاعدة.

القاعدة 75: التجرمي من ِقبل اأفراد الأ�رسة

1 - اإذا مُثل �ساهد اأمام املحكمة وكان زوجا اأو طفال اأو اأحد اأبوي 

املتهم، فال يجوز للدائرة اأن ت�سرتط عليه الإدلء باأي اإفادة قد توؤدي اإىل 

جترمي املتهم. بيد اأن ال�ساهد قد يختار الإدلء باإفادة من هذا النوع.
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2 - عندما تعمل الدائرة على تقييم �سهادة اأحد ال�سهود، يجوز لها 

اأن تاأخذ يف ح�سابها اأن ال�ساهد، امل�سار اإليه يف الفقرة 1 من القاعدة، 

اعرت�س على الإجابة على �سوؤال كان الق�سد منه نق�س اإفادة �سابقة اأدىل 

بها ال�ساهد، اأو اأن ال�ساهد كان انتقائيا يف اختيار الأ�سئلة التي اأجاب 

عليها.

�لق�صم 2: �لك�صف عن �لأدلة

القاعدة 76: الك�سف ال�سابق للمحاكمة ب�ساأن �سهود الإثبات

1 - يقدم املدعي العام اإىل الدفاع اأ�سماء ال�سهود الذين ينوي املدعي 

هوؤلء  بها  اأدىل  التي  البيانات  من  ون�سخا  لل�سهادة  ا�ستدعاءهم  العام 

للتمكني من  ال�سهود �سابقا. ويتم ذلك قبل بدء املحاكمة بفرتة كافية 

الإعداد الكايف للدفاع.

اإثبات  �سهود  اأي  باأ�سماء  ذلك  بعد  الدفاع  العام  املدعي  يبلغ   -  2

اآخرين ويقدم ن�سخا من بياناتهم عندما يتقرر ا�ستدعاء هوؤلء ال�سهود.

3 - تتـاح بيانـات �سهـود الإثبات فـي اأ�سولها وبلغـة يفهمهـا املتهم 

ويتحدث بها جيدا.

4 - تطبيق هذه القاعدة رهن بحماية ال�سحايا وال�سهود و�رسيتهم، 

وحماية املعلومات ال�رسية على النحو املن�سو�س عليه يف النظام الأ�سا�سي 

والقاعدتني 81 و 82.

حتت  اأو  العام  املدعي  حوزة  يف  التي  املواد  فح�س   :77 القاعدة 

اإمرته

ي�سمح املدعي العام للدفاع، رهنا بالقيود الواردة على ك�سف الأدلة 

و املن�سو�س عليه يف النظام الأ�سا�سـي ويف القاعدتني 81 و 82، بفح�س 
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اأيـة كتب اأو م�ستندات اأو �سور اأو اأ�سياء مادية اأخرى يف حوزة املدعي 

اأو يعتزم املدعي  اأ�سا�سية للتح�سري للدفاع،  اإمرته، تكون  العام اأو حتت 

العام ا�ستخدامها كاأدلة لأغرا�س جل�سة الإقرار اأو عند املحاكمة، ح�سب 

واقع احلال، اأو يكون قد ح�سل عليها من ال�سخ�س اأو كانت تخ�سه.

القاعدة 78: فح�س املواد التي يف حوزة الدفاع اأو حتت اإمرته

�سور  اأو  م�ستندات  اأو  كتب  اأية  بفح�س  للمدعي  الدفاع  ي�سمح 

الدفاع  يعتزم  اإمرته  حتت  اأو  الدفاع  حوزة  يف  اأخرى  مادية  اأ�سياء  اأو 

ا�ستخدامها كاأدلة لأغرا�س جل�سة الإقرار اأو عند املحاكمة.

القاعدة 79: الك�سف عن الأدلة من جانب الدفاع

1 - يخطر الدفاع املدعي العام بعزمه على:

املتهم يف مكان اجلرمية؛ ويف هذه  بعدم وجود  تقدمي دليل  )اأ( 

كان  اأنه  املتهم  يدعي  التي  الأماكن  اأو  املكان  الإخطار  يحدد  احلالة 

موجودا فيها وقت وقوع اجلرمية املزعومة واأ�سماء ال�سهود واأية اأدلة اأخرى 

ينوي املتهم العتماد عليها لإثبات عدم وجوده يف مكان اجلرمية؛ اأو

)ب( ال�ستناد اإىل �سبب امتناع امل�سوؤولية اجلنائية املن�سو�س عليها 

يف الفقرة 1 من املادة 31؛ ويف هذه احلالة يحدد الإخطار اأ�سماء ال�سهود 

واأية اأدلة اأخرى ينوي املتهم العتماد عليها يف حتديد ال�سبب.

املن�سو�س عليها  الزمنية  املهل  اإىل  الواجب  اإيالء العتبار  2 - مع 

القاعدة  الفقرة 1 من  اأخرى، يتعنّي توجيه الإخطار مبوجب  يف قواعد 

قبل فرتة كافية لتمكني املدعي العام من التح�سري والرد على نحو واف. 

ويجوز للدائرة التي تنظر يف امل�ساألة اأن متنح املدعي العام تاأجيال ملعاجلة 

امل�ساألة التي اأثارها الدفاع.
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3 - عدم قيام الدفاع بالإخطار مبوجب هذه القاعدة ل يحد من 

حقه يف اإثارة م�سائل تتناولها الفقرة 1 من القاعدة وتقدمي اأدلة.

4 - ل متنع هذه القاعدة اإحدى الدوائر من اإعطاء اأمر بك�سف اأي 

اأدلة اأخرى.

لمتناع  �سبب  اإىل  بال�ستناد  املتعلقة  الإجراءات   :80 القاعدة 

امل�سوؤولية اجلنائية مبوجـب الفقـرة 3 مـن املادة 31

1 - يخطر الدفاع كال من الدائرة البتدائية واملدعي العام بنيته اإبداء 

�سبب لمتناع امل�سوؤولية اجلنائية مبوجب الفقرة 3 من املادة 31. ويتم 

الإعداد  من  العام  املدعي  لتمكني  كافية  بفرتة  املحاكمة  بدء  قبل  ذلك 

للمحاكمة اإعدادا وافيا.

ت�ستمع  القاعدة  من   1 الفقرة  مبوجب  الإخطار  تقدمي  بعد   -  2

الدائرة البتدائية اإىل املدعي والدفاع قبل الف�سل يف اإمكان تقدمي الدفاع 

ال�سبب املتعلق بامتناع امل�سوؤولية اجلنائية.

3 - اإذا �ُسمح للدفاع بالحتجاج بال�سبب، يجوز للدائرة البتدائية 

اأن متنح املدعي العام مهلة لإعداد رده على ال�سبب.

القاعدة 81: تقييد الك�سف عن الأدلة

1 - ل تخ�سع للك�سف التقارير اأو املذكرات اأو امل�ستندات الداخلية 

الأخرى التي يعدها اأحد الأطراف اأو م�ساعدوه اأو ممثلوه فيما يتعلق 

بالتحقيق اأو يف الإعداد للدعوى.

2 - عندما تكون بحوزة املدعي العام اأو حتت اإمرته مواد اأو معلومات 

قد  عنها  الك�سف  ولكن  الأ�سا�سي،  للنظام  طبقا  عنها  الك�سف  يجب 

اأن  اأو اجلارية، يجوز للمدعي العام  يلحق �رسرا بالتحقيقات الإ�سافية 

يطلب اإىل الدائرة التي تعالج امل�ساألة اإ�سدار حكم ب�ساأن وجوب اأو عدم 
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وجوب الك�سف للدفاع عن هذه املواد اأو املعلومات. وت�ستمع الدائرة اإىل 

تقدمي  العام  للمدعي  يجوز  ولكن ل  امل�ساألة.  هذه  ب�ساأن  واحد  جانب 

هذه املواد اأو املعلومات كاأدلة يف اأثناء جل�سة الإقرار دون الك�سف عنها 

م�سبقا للمتهم بال�سكل املالئم.

3 - عندما تكـون التدابري الالزمة ل�سمان �رسية املعلومات قد اُتخذت 

وفقـا للمواد 54 و 57 و 64 و 72 و 93، ووفقا للمادة 68، من اأجل حماية 

املعلومات،  اأ�رسهم، ل يك�سف عن تلك  واأفراد  ال�سهود وال�سحايا  اأمن 

اإل وفقا لهذه املواد. ويف احلالت التي ميكن اأن يعر�س فيها الك�سف 

لإبالغ  تدابري  املحكمة  تتخذ  للخطر،  ال�سهود  �سالمة  املعلومات   عن 

ال�سهود �سلفا.

بطلب  اأو  منها  امل�ساألة، مببادرة  تنظر يف  التي  الدائرة  تتخذ   -  4

من املدعي العام، اأو املتهم اأو اأي دولة، ما يلزم من خطوات لكفالة �رسية 

املعلومات، طبقا للمواد 54 و 72 و93، وحلمايـة �سالمـة ال�سهود وال�سحايا 

واأفراد اأ�رسهم، طبقا للمادة 68، ول �سيما من خالل ال�سماح بعدم ك�سف 

هويتهم قبيل بدء املحاكمة.

5 - عندما تكون بحوزة املدعي العام اأو حتت اإمرته مواد اأو معلومات 

جرى كتمانها مبوجب الفقرة 5 من املادة 68، ل يجوز فيما بعد تقدمي 

هذه املواد اأو املعلومات كاأدلة يف اأثناء جل�سة الإقرار اأو املحاكمة دون 

الك�سف عنها م�سبقا للمتهم بال�سكل املالئم.

6 - عندما تكون بحوزة الدفاع اأو حتت اإمرته مواد اأو معلومات 

خا�سعة للك�سف، يجوز، يف الظروف امل�سابهة لـلظروف التي تتيح للمدعي 

العام ال�ستناد اإىل الفقرة 5 من املادة 68، كتمانهـا وتقدمي موجـز لها بدل 

من ذلك. ول يجوز بعد ذلك تقدمي هذه املواد اأو املعلومات كاأدلة يف 

اأثناء جل�سة الإقرار اأو املحاكمة دون الك�سف عنها م�سبقا للمدعي العام 

بال�سكل املالئم.
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لها  تكفل  التي  واملعلومات  املواد  عن  الك�سف  تقييد   :82 القاعدة 

احلماية الفقرة 3 )هـ( من املادة 54

1 - عندما تكون بحوزة املدعي العام اأو حتت اإمرته مواد اأو معلومات 

تخ�سع للحماية مبوجب الفقرة 3 )هـ( من املادة 54، ل يجوز للمدعي 

العام بعد ذلك اأن يقدم تلك املواد اأو املعلومات كاأدلة دون احل�سول على 

موافقة م�سبقة من مقدم املواد اأو املعلومات ودون الك�سف عنها م�سبقا 

للمتهم بال�سكل املالئم.

2 - اإذا قدم املدعي العام مواد اأو معلومات م�سمولة باحلماية مبوجب 

تنظر  التي  املحكمة  لدائرة  كاأدلة، ل يجوز   54 املادة  )هـ( من   3 الفقرة 

للمواد  مقّدم  من  الواردة  الإ�سافية  الأدلة  بتقدمي  تاأمر  اأن  امل�ساألة  يف 

املواد  مقدم  ت�ستدعي  اأن  للدائرة  يجوز  ل  كما  الأولية،  املعلومات  اأو 

اأجل  من  بح�سورهما  تاأمر  اأن  اأو  لل�سهادة  عنه  اأو ممثال  املعلومات  اأو 

احل�سول على هذه الأدلة الإ�سافية نف�سها.

3 - اإذا طلب املدعي العام من اأحد ال�سهود اأن يقدم كاأدلة اأية مواد 

اأو معلومات م�سمولة باحلماية مبوجب الفقرة 3 )هـ( من املادة 54، ل 

يجوز لدائرة املحكمة التي تنظر يف امل�ساألة اأن جترب ذلك ال�ساهد على الرد 

على اأي �سوؤال يتعلق باملواد اأو املعلومات اأو م�سدرها اإذا امتنع ال�ساهد 

عن الإجابة بحجة ال�رسية.

�ُسّ حـق املتهم يف العرتا�س على الأدلة اخلا�سعة للحماية  4 - ل مُيَ

مبوجب الفقرة 3 )هـ( من املادة 54 رهنا فقط بالقيود الواردة يف الفقرتني 

)2( و )3( من هذه القاعدة.

بناء على طلب  تاأمر،  اأن  امل�ساألة  التي تنظر يف  للدائرة  5 - يجوز 

الدفاع، ومل�سلحة العدالة، اإخ�ساع املواد اأو املعلومات التي بحوزة املتهم، 

والتي مت تقدميها اإليه مبقت�سى نف�س ال�رسوط الواردة يف الفقرة 3 )هـ( 
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من املادة 54، والتي �ستقدم كاأدلة، لالأحكام الواردة يف الفقرات )و( و )ز( 

و)ح( من هذه القاعدة، مع مراعاة ما يقت�سيه اختالف احلال.

اأدلة نفي الُتَهم مبوجب الفقرة 2  اإ�سدار حكم ب�ساأن  القاعدة 83: 

من املادة 67

باأ�رسع ما ميكن عقد جل�سة لطرف  العام  املدعي  اأن يطلب  يجوز 

واحد اأمام دائرة املحكمة التي تنظر يف امل�ساألة من اأجل احل�سول على 

حكم مبوجب الفقرة 2 من املادة 67.

القاعدة 84: ك�سف الأدلة وتقدمي اأدلة اإ�سافية لأغرا�س املحاكمة

لتمكني الأطراف من ال�ستعداد للمحاكمة وتي�سري �سري الإجراءات 

ب�سورة عادلة و�رسيعة، ت�سدر الدائـرة البتدائيـة، وفقا للفقرتيـن 3 )ج( 

و )6( )د( من املادة 64، والفقـرة )2( من املـادة 67، ورهنا بالفقرة 5 من 

املادة 68، الأوامر الالزمة للك�سف عن الوثائق واملعلومات التي مل يك�سف 

عنها من قبل واإبراز اأدلة اإ�سافية. وتفاديا للتاأخري و�سمان بدء املحاكمة 

يف املوعد املحدد، ت�سمل اأي اأوامر من هذا القبيل اآجال دقيقة تبقيها 

الدائرة البتدائية قيد املراجعة.

�لق�صم 3: �ل�صحايا و�ل�صهود

�لق�صم �لفرعي 1: تعريف ومبد�أ عام فيما يتعلق بال�صحايا 

القاعدة 85: تعريف ال�سحايا

لأغرا�س النظام الأ�سا�سي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات:

املت�رسرين  الطبيعيني  الأ�سخا�س  على   ” “ال�سحايا  لفظ  يدل  )اأ( 

بفعل ارتكاب اأي جرمية تدخل يف نطاق اخت�سا�س املحكمة؛
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املنظمات اأو املوؤ�س�سات التي  )ب( يجوز اأن ي�سمل لفظ “ال�سحايا ” 

تتعر�س ل�رسر مبا�رس يف اأي من ممتلكاتها املكر�سة للدين اأو التعليم اأو 

الفن اأو العلم اأو الأغرا�س اخلريية، واملعامل الأثرية وامل�ست�سفيات وغريها 

من الأماكن والأ�سياء املخ�س�سة لأغرا�س اإن�سانية.

القاعدة 86: املبداأ العام

اأجهزة  تراعي  كما  اأمر،  اأو  توجيه  اأي  اإ�سدار  عند  الدائرة،  تراعي 

املحكمة الأخرى، عند اأداء وظائفها مبوجب النظام الأ�سا�سي اأو القواعد، 

احتياجات جميع ال�سحايا وال�سهود وفقا للمادة 68، وعلى وجه اخل�سو�س 

احتياجات الأطفال وامل�سنني واملعوقني و�سحايا العنف اجلن�سي اأو العنف 

القائم على نوع اجلن�س.

�لق�صم �لفرعي 2: حماية �ل�صحايا و�ل�صهود

القاعدة 87: تدابري احلماية

1 - يجوز لدائرة املحكمة، بناء على طلب من املدعي العام، اأو الدفاع 

اأو اأحد ال�سـهود اأو ال�سحية اأو ممثلـه القانوين، اإن وجد، اأو من تلقاء 

نف�سها، وبعد الت�ساور مع وحدة ال�سحايا وال�سهود، ح�سب القت�ساء، 

اآخـر  اأي �سخ�س  اأو  ال�ساهد  اأو  تاأمر باتخاذ تدابري حلماية ال�سحية  اأن 

 2 1 و  بالفقرتني  �ساهـد عمال  بها  اأدلـى  �سهادة  نتيجة  للخطر  معر�س 

من املادة 68. وت�سعى الدائرة، كلما كان ذلك ممكنا، اإىل احل�سول على 

موافقة ال�سخ�س املطلوب اتخاذ تدابري احلماية من اأجله قبل اإ�سدار اأمر 

باتخاذ هذه التدابري.

من   1 الفقرة  مبوجب،  مقدم  التما�س  اأو  طلب  اأي  يخ�سع   –  2

القاعدة لأحكام القاعدة 134 �رسيطة:

)اأ( األ يكون الطلب مقدما من طرف واحد؛
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)ب( اأن يبلغ كل من املدعي العام والدفاع باأي طلب يقدمه اأحد 

منهما  لكل  وتتاح  وجد،  اإن  القانوين،  ممثله  اأو  ال�سحايا  اأو  ال�سهود 

الفر�سة للرد عليه؛

اأو جمنيا  التمـا�س مي�س �ساهـدا معينا  اأو  اأي طلب  اأن يبلغ  )ج( 

اإن  القانوين،  ممثله  اإىل  اأو  ال�سحية  اأو  ال�ساهـد  ذلك  اإىل  معينا  عليه 

الفر�سة  الآخر، وتتاح لكل منهم  الطرف  اإىل  اإبالغه  وجد، عالوة على 

للرد عليه؛

)د( عندما تتخذ الدائرة تدابري احلماية من تلقاء نف�سها، يبلغ بذلك 

احلماية  بتدابري  يتاأثر  قد  �سحية  اأو  �ساهد  واأي  والدفاع  العام  املدعي 

هذه اأو يبلغ بها ممثله القانون، اإن وجد، وتتاح لكل منهم الفر�سة للرد 

عليها؛

)هـ( يجوز تقدمي طلب اأو التما�س خمتوم، ويظل الطلب املقدم على 

هذا النحو خمتوما اإىل اأن تاأمر الدائرة بخالف ذلك. وتختم اأي�سا الردود 

على الطلبات اأو اللتما�سات املختومة؛

يجـوز للدائرة اأن تعقـد جل�سة ب�ساأن طلب اأو التما�س مقـدم   – 3

مبوجب، الفقرة 1 من القاعدة واأن تكون هذه اجلل�سة �رسية لتقرير اإن 

كان ينبغي الأمر باتخاذ تدابري ملنع الإف�ساح علنا للجمهور اأو لل�سحافة 

ووكالت الإعالم عن هوية ال�سحية اأو ال�ساهد اأو اأي �سخ�س اآخر معر�س 

اأي منهم، وذلك  اأو عن مكان  اأدىل بها �ساهد  للخطر ب�سبب �سهادة 

باإ�سدار اأوامر منها:

)اأ( اأن ميحى ا�سم ال�سحية اأو ال�ساهد اأو اأي �سخ�س اآخر معر�س 

للخطر ب�سبب �سهادة اأدىل بها �ساهد، اأو اأي معلومات قد تف�سي اإىل 

معرفة هوية اأي منهم من ال�سجالت العامة لدائرة؛

)ب( اأن مينع املدعي العام اأو الدفاع اأو اأي م�سرتك اآخر يف الإجراءات 

القانونية من الإف�ساح عن تلك املعلومات اإىل طرف ثالث؛
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اأخرى  اأو و�سائل خا�سة  الكرتونية  بو�سائل  ال�سهادة  تقدم  اأن  )ج( 

منها ا�ستخدام الو�سائل التقنية التي متكن من حتوير ال�سورة اأو ال�سوت، 

وا�ستخدام التكنولوجيا املرئية ال�سمعية، )ول �سيما املوؤمترات التي تعقد 

عرب ال�سا�سات التلفزيونية والدوائر التلفزيونية املغلقة(، وا�ستخدام و�سائط 

الإعالم ال�سوتية على وجه احل�رس؛

)د( اأن ي�ستخدم ا�سم م�ستعار لل�سحية اأو ال�ساهد اأو اأي �سخ�س 

اآخر معر�س للخطر ب�سبب �سهادة اأدىل بها �ساهد؛

)هـ( اأن جتري الدائرة جزءا من اإجراءاتها يف جل�سة �رسية.

القاعدة 88: التدابري اخلا�سة

1 - يجوز لدائرة املحكمة، بناء على طلب مقدم من املدعي العام 

وجد،  اإن  القانوين،  ممثله  اأو  ال�سحايا  اأو  ال�سهود  اأحد  اأو  الدفاع،  اأو 

اأو من تلقاء نف�سها، وبعد ا�ست�سارة وحدة ال�سحايا وال�سهود، ح�سب 

القت�ساء، ومع مراعاة اآراء ال�سحية اأو ال�ساهد، اأن تاأمر باتخاذ تدابري 

اأخذ  لت�سهيل  تدابري  احل�رس،  ولي�س  املثال  �سبيل  على  ت�سمل،  خا�سة 

�سهادة اأي من ال�سحايا اأو ال�سهود امل�سابني ب�سدمة، اأو �سهادة اأي طفل 

اأو �سخ�س م�سن اأو اأي من �سحايا العنف اجلن�سي، عمال بالفقرتني 1 

و 2 من املادة 68. وتلتم�س الدائرة موافقة ال�سخ�س الذي يتخذ الإجراء 

اخلا�س ب�ساأنه قبل الأمر باتخاذ هذا الإجراء.

2 – يجوز للدائرة اأن تعقد ب�ساأن طلب مقدم مبوجب، الفقرة 1 من 

القاعدة جل�سة �رسية اأو مع طرف واحد اإذا اقت�سى الأمر، لتقرير اإن كان 

ينبغي اتخاذ اأي تدابري خا�سة ت�سمل، على �سبيل املثال ولي�س احل�رس، 

الأمر بال�سماح بح�سور حمام اأو ممثل قانوين اأو طبيب نف�ساين اأو اأحد 

اأفراد الأ�رسة خالل اإدلء ال�سحية اأو ال�ساهد ب�سهادته.
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بالن�سبة للطلبات املقدمة ب�سورة م�سرتكة مبوجب اأحكام هذه   – 3

القاعدة، تطبق الأحكام الواردة يف القواعد الفرعية 2 )ب( اإىل )د( من 

القاعدة 87 مع مراعاة ما يقت�سيه اختالف احلال.

4 - يجوز اأن يكون الطلب املقـدم مبوجب هـذه القاعـدة خمتوما، 

ويف هذه احلالة يظل خمتوما اإىل اأن تاأمر الدائرة بخالف ذلك. وتكون 

م�سرتكة  ب�سورة  املقدمة  املختومة  والطلبات  اللتما�سات  على  الردود 

خمتومة هي الأخرى.

اأو  ال�ساهد  انتهاك خ�سو�سيات  ين�ساأ عن  مع مراعاة ما قد   – 5

ال�سحية من خطر يهدد �سالمته، حتر�س الدائرة على التحكم بطريقة 

ا�ستجواب ال�ساهد اأو ال�سحية لتجنب اأي م�سايقة اأو تخويف، مع اإيالء 

اهتمام خا�س لالعتداءات على �سحايا جرائم العنف اجلن�سي.

�لق�صم �لفرعي 3: ��صرت�ك �ل�صحايا يف �لإجر�ء�ت

القاعدة 89: تقدمي طلب ل�سرتاك ال�سحايا يف الإجراءات

1 - يقوم ال�سحايا ، من اأجل عر�س اآرائهم و�سواغلهم بتقدمي طلب 

مكتوب اإىل امل�سجل، الذي يقوم باإحالة هذا الطلب اإىل الدائرة املنا�سبة. 

الفقرة 1 من املادة 68، يقدم  النظام الأ�سا�سي، ل �سيما  ورهنا باأحكام 

امل�سجل ن�سخة من الطلب اإىل املدعي العام واإىل الدفاع، اللذين يحق لهما 

الرد عليه خــــالل مهلة حتددهـــا الدائــرة. ورهنــا باأحكام الفقرة 2 من 

هذه القاعدة، تقوم الدائرة عندئذ بتحديد الإجراءات القانونية والطريقة 

التي تعترب مالئمة لال�سرتاك فيها والتي ميكن اأن تت�سمن الإدلء ببيانات 

ا�ستهاللية وختامية.

2 - يجوز للدائرة، من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب املدعي العام 

لي�س جمنيا  ال�سخ�س  اأن  راأت  اإذا  املقدم  الطلب  ترف�س  اأن  الدفاع،  اأو 
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عليه اأو اأن املعايري املحددة يف الفقـــرة 3 من املادة 68 مل ت�ستوف. ويجوز 

لل�سحية الذي رف�س طلبه اأن يتقدم بطلب جديد يف مرحلة لحقة من 

مراحل الإجراءات.

3 - يجوز اأي�سا اأن يقدم الطلب امل�سار اإليه يف هذه القاعدة �سخ�س 

اإذا كان  اأو �سخ�س يت�رسف با�سم ال�سحية،  يت�رسف مبوافقة ال�سحية، 

ال�سحية طفال، اأو عند القت�ساء، اإذا كان معوقا.

4 - عند تقدمي عدد من الطلبات، يجوز للدائرة اأن تنظر يف هذه 

الطلبات على نحو يكفل فعالية الإجراءات، ويجوز لها اأن ت�سدر قرارا 

واحدا.

القاعدة 90: املمثلون القانونيون لل�سحايا

1 - ُترتك لل�سحية حرية اختيار ممثل قانوين.

2 - اإذا وجد عدد من ال�سحايا، جاز للدائرة، �سمانا لفعالية الإجراءات، 

اأن تدعو ال�سحايا اأو جمموعات معينة من ال�سحايا، مب�ساعدة من قلم 

املحكمة اإذا دعت ال�رسورة، اإىل اختيار ممثل قانوين م�سرتك اأو ممثلني 

قانونيني م�سرتكني. وتي�سريا لتن�سيق متثيل ال�سحايا ، يجوز لقلم املحكمة 

اأن يقدم امل�ساعدة بطرق عدة منها تزويد ال�سحايا بقائمة باأ�سماء يحتفظ 

بها قلم املحكمة، اأو اقرتاح ممثل قانوين م�سرتك اأو اأكرث.

3 - واإذا عجز ال�سحايا عن اختيار ممثل م�سرتك اأو ممثلني م�سرتكني 

يف اأثناء املهلة التي قد حتددها الدائرة، جاز للدائرة اأن تطلب من امل�سجل 

اختيار ممثل قانوين واحد اأو اأكرث.

4 - تتخذ الدائرة وقلم املحكمة كل ما هو معقول من اإجراءات لكفالة 

اأن يتحقق، يف اختيار املمثلني القانونيني امل�سرتكني، متثيل امل�سالح املميزة 

لكل من ال�سحايا، ول �سيما على النحو املن�سو�س عليه يف الفقرة 1 من 

املادة 68، وتفادي اأي ت�سارب يف امل�سالح.
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5 - يجوز لل�سحية اأو لل�سحايا ممن يفتقرون اإىل املوارد الالزمة لدفع 

امل�ساعدة من قلم  اأتعاب ممثل قانوين م�سرتك تختاره املحكمة، تلقي 

املحكمة، مبا يف ذلك امل�ساعدة املالية، اإذا اقت�سى الأمر.

6 - يتعني اأن ي�ستويف املمثل القانوين لل�سحية اأو ال�سحايا املوؤهالت 

املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من القاعدة 22.

القاعدة 91: ا�سرتاك املمثلني القانونيني يف الإجراءات

مبوجب  اإ�سداره  �سبق  حكما  تعدل  اأن  للدائرة  يجوز   -  1 

القاعدة 89.

2 - يحق للممثل القانوين لل�سحية اأن يح�رس الإجراءات واأن ي�سرتك 

فيها وفقا لل�رسوط الواردة يف حكم الدائرة، ووفقا لأي تعديل يجرى 

عليه مبوجب القاعدتني 89 و 90. وي�سمل هذا ال�سرتاك يف اجلل�سات، 

ما مل تر الدائرة املعنية، ب�سبب مالب�سات احلالة، اأن يقت�رس تدخل املمثل 

على املالحظات املكتوبة اأو البيانات. وي�سمح للمدعي العام وللدفاع بالرد 

على اأي مالحظات �سفوية اأو خطية للممثل القانوين لل�سحايا.

3 - )اأ( عندما يح�رس املمثل القانوين وي�سرتك وفقا لهذه القاعدة 

ويود ا�ستجواب اأحد ال�سهود، مبا يف بذلك ا�ستجوابه مبوجب القاعدتني 

67 و 68، اأو اخلرباء اأو املتهم، ل بد اأن يقدم طلبا اإىل الدائرة. ويجوز 

تت�سمن  مكتوبة  مذكرة  تقدمي  القانوين  املمثل  على  تفر�س  اأن  للدائرة 

الأ�سئلة ويتم يف هذه احلالة اإحالة الأ�سئلة اإىل املدعي العام واإذا اقت�سى 

الأمر، اإىل الدفاع، اللذين ُي�سمح لهما باإبداء ما لديهما من مالحظات 

خالل مهلة زمنية حتددها الدائرة؛

)ب( ت�سدر الدائرة عندئذ حكما ب�ساأن الطلب ياأخذ يف العتبار 

املرحلة التي بلغتها الإجراءات، وحقوق املتهم، وم�سالح ال�سهود، و�رسورة 
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املادة 68.  الفقرة 3 من  اإنفاذ  اإجراء حماكمة عادلة نزيهة و�رسيعة بغية 

ويجوز اأن يت�سمن احلكم توجيهات ب�ساأن طريقة طرح الأ�سئلة وترتيبها، 

وتقدمي الوثائق وفقا لل�سلطات املخولة للدائرة مبوجب املادة 64. ويجوز 

بالنيابة عن  املتهم،  اأو  اأو اخلبري  ال�ساهد  اإىل  الأ�سئلة  توجه  اأن  للدائرة 

املمثل القانوين لل�سحية، اإذا راأت اأن هناك ما يقت�سي ذلك.

4 - بالن�سبة للجل�سة التي تقت�رس على م�ساألة جرب الأ�رسار مبوجب 

به  يقوم  الذي  ال�ستجواب  على  املفرو�سة  القيود  تنطبق  ل   ،75 املادة 

املمثل القانوين واملبينة يف الفقرة 2 من القاعدة. ويف تلك احلالة، يجوز 

واخلرباء  ال�سهود  ا�ستجواب  املعنية،  الدائرة  من  باإذن  القانوين،  للممثل 

وال�سخ�س املعني.

القاعدة 92: اإخطار ال�سحايا وممثليهم القانونيني

1 - ت�رسي هذه القاعدة املتعلقة باإخطار ال�سحايا واملمثلني القانونيني 

با�ستثناء  املحكمة،  اأمام  بها  امل�سطلع  الإجراءات  جميع  على  لل�سحايا 

الإجراءات املن�سو�س عليها يف الباب 2.

طلب  تقدمي  من  ال�سحايا  متكني  اأجل  من  املحكمة،  تقوم   -  2

لال�سرتاك يف الإجراءات طبقا للقاعدة 89، باإخطار ال�سحايا ب�ساأن قرار 

املدعي العام عدم ال�رسوع يف حتقيق اأو بعدم املقا�ساة عمال باملادة 53. 

ويوجه هذا الإخطار اإىل ال�سحايا اأو ممثليهم القانونيني الذين �سبق لهم 

ال�سرتاك يف الإجراءات اأو، قدر امل�ستطاع، اإىل الأ�سخا�س الذين كانوا 

على ات�سال باملحكمة بخ�سو�س احلالة اأو الدعوى املعنية. ويجوز للدائرة 

راأت ذلك  اإذا  القاعدة.  الفقرة 8 من  املبينة يف  التدابري  باتخاذ  تاأمر  اأن 

منا�سبا يف ظل الظروف املعينة.

طلب  تقدمي  من  ال�سحايا  متكني  اأجل  من  املحكمة،  تقوم   -  3

لال�سرتاك يف الإجراءات طبقا للقاعدة 89، باإخطار ال�سحايا بخ�سو�س 
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هذا  ويوجه   .61 باملادة  عمال  التهم  اإقرار  اأجل  من  جل�سة  عقد  قرارها 

الإخطار اإىل ال�سحايا اأو ممثليهم القانونيني الذين �سبق اأن �ساركوا يف 

على  كانوا  الذين  الأ�سخا�س  اأولئك  اإىل  امل�ستطاع،  قدر  اأو،  الإجراءات 

ات�سال باملحكمة فيما يتعلق بالدعوى املعنية.

4 - عندما يتم توجيه اإخطار لال�سرتاك على النحو املن�سو�س عليه 

يف القاعدتني الفرعيتني 2 و3، فاإن اأي اإخطار لحق كما هو م�سار اإليه يف 

القاعدتني الفرعيتني 5 و6 ل ي�سلم اإل اإىل ال�سحايا اأو ممثليهم القانونيني 

الذين يجوز لهم ال�سرتاك يف الإجراءات طبقا لقرار �سادر عن الدائرة 

عمال بالقاعدة 89 واأي تعديل لها.

5 - يقوم امل�سجل، يف وقت منا�سب، وعلى نحو يتم�سى مع احلكم 

اأو  ال�سحايا  باإخطار   ،91 اإىل   89 القواعد من  عليه مبوجب  املن�سو�س 

امل�سرتكني يف الإجراءات مبا يلي فيما يتعلق بتلك  القانونيني  ممثليهم 

الإجراءات:

مواعيد  ذلك  يف  مبا  املحكمة،  اأمام  بها  امل�سطلع  الإجراءات  )اأ( 

جل�سات ال�ستماع اأو اأي تاأجيل لها، وموعد النطق باحلكم؛

املت�سلة  الأخرى  وامل�ستندات  واللتما�سات  والبيانات  الطلبات  )ب( 

باأي من هذه الطلبات اأو البيانات اأو اللتما�سات.

6 - عندما يكون ال�سحايا اأو ممثلوهم القانونيون قد �ساركوا يف 

وقت  اأقرب  باإخطارهم يف  امل�سجل  يقوم  الإجراءات،  من  معينة  مرحلة 

ممكن بقرارات املحكمة ب�ساأن تلك الإجراءات.

7 - تقدم الإخطارات على النحو امل�سار اإليه يف القاعدتني الفرعيتني 

5 و 6 خطيا، اأو على اأي �سكل اآخر ح�سبما يكون منا�سبا عندما يكون 

تقدمي اإخطار خطي غري ممكن. ويحتفظ قلم املحكمة ب�سجل بجميع 
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الإخطارات. وعند القت�ساء، يجوز للم�سجل طلب التعاون من الدول 

الأطراف طبقا للفقرتني 1 )د( و)ل( من املادة 93.

8 - لتوجيه الإخطار على النحو امل�سار اإليه يف الفقرة 3 من القاعدة، 

الالزمة  التدابري  امل�سجل  يتخذ  الدائرة،  على طلب  بناء  ذلك  عدا  وما 

لالإعالن عن الإجراءات على النحو املنا�سب. ويجوز للم�سجل، عند قيامه 

بذلك، طلب التعاون، طبقا للباب 9، من الدول الأطراف املعنية، وطلب 

امل�ساعدة من املنظمات احلكومية الدولية.

القاعدة 93: اآراء ال�سحايا اأو ممثليهم القانونيني

يجوز للدائرة التما�س اآراء ال�سحايا اأو ممثليهم القانونيني امل�سرتكني 

عمال بالقواعد من 89 اإىل 91 ب�ساأن اأي م�ساألة تتعلق، يف جملة اأمور، 

 بامل�سائل امل�سار اإليها يف القواعد 107 و 109 و 125 و 128 و 136 و139 

و 191. ويجوز للدائرة بالإ�سافة اإىل ذلك، التما�س اآراء اآخرين من ال�سحايا، 

ح�سب القت�ساء.

�لق�صم �لفرعي 4: جرب �أ�صر�ر �ل�صحايا

القاعدة 94: الإجراءات بناء على طلب

من   75 املادة  مبوجب  الأ�رسار  جلرب  ال�سحايا  طلب  يقدم   -  1

النظام الأ�سا�سي خطيا ويودع لدى امل�سجل. ويجب اأن يت�سمن الطلب 

التفا�سيل التالية:

)اأ( هوية مقدم الطلب وعنوانه؛

)ب( و�سف لالإ�سابة اأو اخل�سارة اأو ال�رسر؛

بتحديد  امل�ستطاع  قدر  والقيام  احلادث  وتاريخ  مكان  بيان  )ج( 

هوية ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س الذين يعتقد ال�سحية اأنهم م�سوؤولون عن 

الإ�سابة اأو اخل�سارة اأو ال�رسر؛
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)د( و�سف لالأ�سول اأو املمتلكات اأو غريها من الأ�سياء املادية، عند 

املطالبة بردها؛

)هـ( مطالبات التعوي�س؛

)و( املطالبات املتعلقة باأ�سكال اأخرى من النت�ساف؛

)ز( الإدلء قدر امل�ستطاع باأي م�ستندات موؤيدة ذات �سلة باملو�سوع، 

مبا فيها اأ�سماء ال�سهود وعناوينهم.

باأي  ورهنا  املحاكمة  بداية  امل�سجل، يف  اإىل  املحكمة  تطلب   -  2

تدابري حماية، اأن يخطر بالطلب ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س املذكورين فيه 

اأو يف التهم واأن يخطر قدر امل�ستطاع كل من يهمهم الأمر من اأ�سخا�س 

اأو دول. يودع من مت تبلغيهم اأي بيان يقدم مبوجب الفقرة 3 من املادة 

75 لدى قلم املحكمة.

القاعدة 95: الإجراءات بناء على طلب املحكمة

1 - يف احلالت التي تقرر فيها املحكمة اأن تبا�رس اإجراءاتها مببادرة 

منها وفقا للفقرة 1 من املادة 75، تطلب املحكمة اإىل امل�سجل اأن يخطر 

اإ�سدار حكم  املحكمة يف  تنظر  الذين  الأ�سخا�س  اأو  ال�سخ�س  بنيتها 

الأمر من  يهمهم  ال�سحايا وكل من  الإمكان  قدر  يخطر  واأن  بحقهم، 

اأ�سخا�س اأو دول. يودع من مت تبلغيهم اأي بيان يقدم مبوجب الفقرة 3 

من املادة 75 لدى قلم املحكمة.

2 - ونتيجة لالإخطار مبوجب الفقرة 1 من القاعدة:

)اأ( اإذا قدم ال�سحية طلب جرب ال�رسر، فاإنه يبت يف طلبه هذا كما 

لوكان مقدما مبوجب القاعدة 94؛

اأمرا بجرب ال�رسر،  األ ت�سدر  اإذا طلب ال�سحية اإىل املحكمة  )ب( 

فاإنها ل ت�سدر اأمرا فرديا فيما يتعلق بذلك ال�سحية.
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القاعدة 96: الإعالن عن اإجراءات جرب ال�رسر

1 - دون الإخالل باأي قواعد اأخرى متعلقة بالإخطار، يقوم امل�سجل، 

اأو  ال�سخ�س  اأو  القانونيني  اأو ممثليهم  ال�سحايا  باإخطار  عند الإمكان، 

الأ�سخا�س املعنيني. كما يتخذ امل�سجل كل التدابري الالزمة لالإعالن على 

نحو واف عن دعوى جرب الأ�رسار املرفوعة اأمام املحكمة لإخطار ال�سحايا 

بقدر الإمكان اأو ممثليهم القانونيني اأو من يهمهم الأمر من اأ�سخا�س اأو 

دول، ويراعي يف ذلك اأي معلومات يقدمها املدعي العام.

2 - باتخاذ التدابري املبينة يف الفقرة 1 من القاعدة، يجوز للمحكمة 

اأن تلتم�س، وفقا للباب 9، املتعلق بتعاون الدول الأطراف املعنية، م�ساعدة 

نطاق  اأكرب  وعلى  واف  نحو  على  لالإعالن  الدولية  احلكومية  املنظمات 

وبجميع الو�سائل املمكنة عن دعوى جرب ال�رسر املرفوعة اأمام املحكمة.

القاعدة 97: تقدير جرب الأ�رسار

1 - للمحكمة اأن تقدر جرب الأ�رسار على اأ�سا�س فردي اأو جماعي 

اأو بهما معا اإن ارتاأت ذلك، اآخذة يف احل�سبان نطاق ومدى اأي �رسر 

اأو خ�سارة اأو اإ�سابة.

ممثليهم  اأو  ال�سحايا  طلب  على  بناء  تعني،  اأن  للمحكمة   -  2

القانونيني، اأو بناء على طلب ال�سخ�س املدان، اأو مببادرة منها، خرباء 

اأو  اأو خ�سارة  اأي �رسر  ومدى  نطاق  على حتديد  للم�ساعدة  موؤهلني 

اإ�سابة حلقت بال�سحايا اأو تعلقت بهم وعلى اقرتاح خمتلف اخليارات 

املحكمة،  وتدعو  وطرائق جربه.  ال�رسر  املنا�سبة جلرب  بالأنواع  املتعلقة 

عند القت�ساء، ال�سحايا اأو ممثليهم القانونيني، اأو ال�سخ�س املدان ف�سال 

عن كل من يهمهم الأمر من اأ�سخا�س ودول لتقدمي مالحظاتهم ب�ساأن 

تقارير اخلرباء.
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3 - حترتم املحكمة يف جميع الأحوال حقوق ال�سحايا وال�سخ�س 

املدان.

القاعدة 98: ال�سندوق ال�ستئماين

الفردية بجرب ال�رسر يف حق ال�سخ�س املدان  1 - ت�سدر الأحكام 

مبا�رسة.

2 - يجوز للمحكمة اأن تاأمر باأن يودع لدى ال�سندوق ال�ستئماين 

مبلغ اجلرب املحكوم به �سد �سخ�س مدان، عندما ي�ستحيل اأو يتعذر 

اإ�سدار حكم فردي بجرب ال�رسر مبا�رسة لفائدة كل �سحية. ويكون مبلغ 

جرب ال�رسر املحكوم به املودع لدى ال�سندوق ال�ستئماين منف�سال عن 

كل موارد ال�سندوق الأخرى ويقدم اإىل كل �سحية باأ�رسع ما ميكن.

3 - يجوز للمحكمة اأن ت�سدر يف حق ال�سخ�س املدان اأمرا بجرب 

الأن�سب  من  يكون  عندما  ال�ستئماين  ال�سندوق  طريق  عن  ال�رسر 

جرب  ونطاق  ال�سحايا  لعدد  نظرا  ال�رسر  بجرب  جماعي  حكم  اإ�سدار 

ال�رسر واأ�سكاله وطرائقه.

4 - يجوز للمحكمة، بعد اإجراء م�ساورات مع الدول املعنية وال�سندوق 

ال�ستئماين، اأن تاأمر باأن جترب عن طريق ال�سندوق ال�ستئماين اأ�رسار 

منظمة حكومية دولية اأو منظمة دولية اأو منظمة وطنية يوافق عليها 

ال�سندوق ال�ستئماين.

لفائدة  لل�سندوق ال�ستئماين  املوارد الأخرى  ا�ستخدام  5 - يجوز 

ال�سحايا رهنا باأحكام املادة 79.

مبوجب  امل�سادرة  لأغرا�س  احلماية  وتدابري  التعاون   :99 القاعدة 

الفقرة 3 )هـ( من املادة 57 والفقرة 4 من املادة 75

اأو  املادة 57  بالفقرة 3 )هـ( من  التمهيدية عمال  للدائرة  1 - يجوز 

للدائرة البتدائية، عمال بالفقرة 4 من املادة 75، مببادرة من اأي منهما 
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اأو بناء على طلب املدعي العام اأو طلب ال�سحايا اأو ممثليهم القانونيني 

الذين قدموا طلبا بجرب ال�رسر اأو تعهدوا بتقدميه، اأن تقرر ما اإذا كان 

ينبغي طلب اتخاذ تدابري.

اخلا�سة  الظروف  يف  املحكمة،  تقرر  مل  ما  الإخطار  يلزم  ل   -  2

بالدعوى املعنية، اأن الإخطار لن يعر�س للخطر فعالية التدابري املطلوبة. 

ويف هذه احلالة، يخطر امل�سجل ال�سخ�س املوجه �سده الطلب بالإجراءات 

كما يخطر قدر الإمكان كل من يهمهم الأمر من اأ�سخا�س اأو دول.

3 - واإذا �سدر الأمر دون اإخطار م�سبق، فاإن الدائرة املعنية تطلب 

اأن يخطر  املطلوبة،  التدابري  التي تتطلبها فعالية  بال�رسعة  امل�سجل،  من 

من وجه الطلب �سدهم، واأن يخطر، قدر الإمكان، كل من يهمهم الأمر 

من اأ�سخا�س اأو دول، ويدعوهم اإىل تقدمي مالحظات ب�ساأن ما اإذا كان 

ينبغي نق�س الأمر اأو تعديله.

اأي  ومبا�رسة  توقيت  ب�ساأن  اأوامر  ت�سدر  اأن  للمحكمة  يجوز   -  4

اإجراءات لزمة للبت يف هذه امل�سائل.

�لق�صم 4: �أحكام متنوعة

القاعدة 100: مكان عقد الجتماعات

1 - يجوز للمحكمة عند ن�سوء حالة خا�سة اأن تقرر النعقاد يف 

اأن ذلك �سيكون يف �سالح  ارتاأت  اإذا  الدولة امل�سيفة،  اأخرى غري  دولة 

العدالة.

2 - يجوز تقدمي طلب اأو تو�سية بتغيري مكان انعقاد املحكمة يف 

اأي وقت بعد بدء التحقيق، اإما من املدعي العام اأو الدفاع اأو اأغلبية ق�ساة 

املحكمة. ويوجه هذا الطلب اأو التو�سية اإىل رئا�سة املحكمة. كما يقدم 

خطيا وحتدد فيه الدولة املراد اأن تنعقد املحكمة فيها. وتتاأكد الرئا�سة 

من اآراء الدائرة املعنية.
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اأن تنعقد  ُتزمع املحكمة  التي  الدولة  3 - ت�ست�سري رئا�سة املحكمة 

فيها. واإذا وافقت تلك الدولة على انعقاد املحكمة فيها، يتخذ الق�ساة 

قرار انعقاد املحكمة يف دولة غري الدولة امل�سيفة يف جل�سة عامة وباأغلبية 

الثلثني.

القاعدة 101: املهل الزمنية

1 - تراعي املحكمة، لدى اإ�سدار اأي اأمر بتعيني املهل الزمنية املتعلقة 

ب�سري الإجراءات، احلاجة اإىل تي�سري �سري الإجراءات بنزاهة و�رسعة، مع 

اإيالء اعتبار خا�س حلقوق الدفاع وال�سحايا .

عليها  املن�سو�س  تلك  �سيما  ول  املتهم،  حقوق  مراعاة  مع   -  2

يف الفقرة 1 )ج( من املادة 67، ي�سعى جميع امل�ساركني يف الإجراءات، 

الذين �سدرت اإليهم اأوامر، للعمل باأق�سى �رسعة ممكنة، يف حدود املهلة 

الزمنية ال�سادر ب�ساأنها اأمر من املحكمة.

القاعدة 102: الإفادات غري اخلطية

بالقراءة  الإملام  عدم  اأو  الإعاقة  ب�سبب  ما،  �سخ�س  على  تعذر  اإذا 

اأو  اأو مالحظة  اأو طلبا  التما�سا  املحكمة خطيا  اإىل  يقدم  اأن  والكتابة، 

غريها من الإفادات، فاإنه يجوز لذلك ال�سخ�س اأن يقدم ذلك اللتما�س 

اأو الطلب اأو املالحظة اأو الإفادة بالو�سائل ال�سمعية اأو املرئية اأو غريها 

من الأ�سكال اللكرتونية.

القاعدة 103: اأ�سدقاء املحكمة والأ�سكال الأخرى لالإفادات

توجيه  الإجراءات،  مراحل  من  مرحلة  اأي  يف  للدائرة،  يجوز   -  1

مالحظات  لتقدمي  �سخ�س  اأو  منظمة  اأو  لدولة  الإذن  منح  اأو  الدعوة 

خطية اأو �سفوية ب�ساأن اأي مو�سوع تراه الدائرة منا�سبا، اإذا ارتاأت اأن ذلك 

م�ست�سوبا للف�سل يف الق�سية ب�سورة �سليمة.
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2 - تتاح للمدعي العام والدفاع الفر�سة للرد على املالحظات املقدمة 

مبقت�سى الفقرة 1 من القاعدة.

3 - تودع املالحظة اخلطية املقدمة مبقت�سى الفقرة 1 من القاعدة 

لدى امل�سجل، الذي يقدم ن�سخا منها اإىل املدعي العام والدفاع. وتعني 

هذا  من  التي  املالحظات  اإيداع  على  تطبق  التي  الزمنية  املهل  الدائرة 

القبيل.

�لف�صل 5: �لتحقيق و�ملقا�صاة

من  و2   1 �لفقرتني  مبوجب  حتقيق  �إجر�ء  بدء  ب�صاأن  �لعام  �ملدعي  قر�ر   :1  �لق�صم 

املادة 53

القاعدة 104: تقييم املعلومات من جانب املدعي العام

املدعي  يقوم   ،53 املادة  من   1 الفقرة  مبوجب  الت�رسف  عند   -  1

هذه  جدية  مدى  بتحليل  اإليه  املقدمة  للمعلومات  تقييمه  لدى  العام 

املعلومات.

طلب  العام  للمدعي  يجوز  القاعدة،  من   1 الفقرة  ولأغرا�س   -  2

اأو  املتحدة،  التابعة لالأمم  الهيئات  اأو من  الدول،  اإ�سافية من  معلومات 

املنظمات احلكومية الدولية اأو املنظمات غري احلكومية، اأو من م�سادر 

موثوقة اأخرى يراها منا�سبة، كما يجوز له احل�سول على �سهادات كتابية 

اأو �سفهية يف مقر املحكمة. وينطبق الإجراء الوارد يف القاعدة 47 على 

تلقي هذه ال�سهادات.
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القاعدة 105: الإخطار بقرار املدعي العام عدم ال�رسوع يف التحقيق

1 - عندما يقرر املدعي العام عدم ال�رسوع يف اإجراء حتقيق مبوجب 

الفقرة 1 من املادة 53، يخطر بذلك، كتابيا ويف اأقرب وقت ممكن، الدولة 

اأو الدول التي اأحالت اإليه احلالة مبوجب املادة 14، اأو جمل�س الأمن اإذا 

كانت احلالة م�سمولة باأحكام الفقرة )ب( من املادة 13.

2 - عندما يقرر املدعي العام عدم تقدمي طلب اإىل الدائرة التمهيدية 

للح�سول على اإذن باإجراء حتقيق، تطبق القاعدة 49.

3 - ي�سمل الإخطار امل�سار اإليه يف الفقرة 1 من القاعدة قرار املدعي 

العام وبيان الأ�سباب التي اتخذ من اأجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة 

1 من املادة 68.

4 - ويف حالة ما اإذا قرر املدعي العام عدم اإجراء حتقيق بال�ستناد 

فقط اإىل الفقرة 1 )ج( من املادة 53، يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك 

يف اأقرب وقت ممكن، بعد اتخاذ ذلك القرار.

5 - ي�سمل الإخطار قرار املدعي العام وبيان الأ�سباب التي اُتخذ من 

اأجلها القرار.

القاعدة 106: الإخطار بقرار املدعي العام عدم املالحقة

للمالحقة  كاف  اأ�سا�س  وجود  عدم  العام  املدعي  يقرر  عندما   -  1

مبوجب الفقرة 2 من املادة 53، يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك يف 

احلالة  اإليه  اأحالت  التي  الدول  اأو  الدولة  عن  ف�سال  وقت ممكن،  اأقرب 

مبوجب املادة 14، اأو جمل�س الأمن اإذا كانت احلالة م�سمولة بالفقرة )ب( 

من املادة 13.

قرار  القاعدة  1 من  الفقرة  اإليها يف  امل�سار  الإخطارات  ت�سمل   -  2

املدعي العام، وبيان الأ�سباب التي اتخذ من اأجلها ذلك القرار مع مراعاة 

الفقرة 1 من املادة 68.



223 املحكمة اجلنائية الدولية

)وثائق  اأ�سا�سية(

�لق�صم 2: �لإجر�ء مبوجب �لفقرة 3 من املادة 53

القاعدة 107: طلب اإعادة النظر مبوجب الفقرة 3 )اأ( من املادة 53

ال�رسوع يف  بعدم  العام  املدعي  اتخذه  قرار  النظر يف  لإعادة   -  1

التحقيق اأو عدم املالحقة، يقدم طلب كتابي معزز بالأ�سباب، مبوجب 

الفقرة 3 من املادة 53، وذلك يف غ�سون 90 يوما من الإخطار الذي يقدم 

مبوجب القاعدة 105 اأو القاعدة 106.

اأن يحيل  العام  اإىل املدعي  اأن تطلب  التمهيدية  2 - يجوز للدائرة 

اإليها ما يف حوزته من معلومات اأو م�ستندات اأو ملخ�سات لها، ترى 

الدائرة اأنها �رسورية لإعادة النظر.

3 - تتخذ الدائرة التمهيدية ما يلزم من التدابري مبوجب املواد 54 

و 72 و 93 حلماية املعلومات والوثائق امل�سار اإليها يف الفقرة 2 وحلماية 

�سالمة ال�سهود وال�سحايا واأفراد اأ�رسهم مبوجب الفقرة 5 من املادة 68.

4 - عندما تقدم دولة اأو يقدم جمل�س الأمن طلبا كما هو م�سار 

اإليه يف الفقرة 1 من القاعدة، ميكن للدائرة التمهيدية اأن تلتم�س مزيدا 

من املالحظات منهما.

الدعوى،  مبقبولية  اأو  بالخت�سا�س  تتعلق  م�ساألة  اإثارة  عند   -  5

تطبق القاعدة 59.

من  )اأ(   3 الفقرة  مبوجب  التمهيدية  الدائرة  قرار   :108  القاعدة 

املادة 53

1 - ُيتخذ قرار الدائرة التمهيدية، مبوجب الفقرة 3 )اأ( من املادة 53، 

باأغلبية ق�ساتها، ويكون قرارا معلال. ويخطر به جميع من ا�سرتكوا يف 

اإعادة النظر.
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النظر،  اأن يعيد  العام  اإىل املدعي  التمهيدية  الدائرة  اإذا طلبت   - 2

املالحقة  عدم  اأو  التحقيق  يف  ال�رسوع  عدم  قراره  يف  كليا،  اأو  جزئيا 

الق�سائية، فاإنه يعيد النظر يف ذلك القرار يف اأقرب وقت ممكن.

3 - عندما يتخذ املدعي العام قراره النهائي، يخطر الدائرة التمهيدية 

املدعي  اإليها  التي خل�س  النتيجة  الإخطار  ويت�سمن هذا  كتابة.  بذلك 

به  ويخطر  النتيجة.  اإىل هذه  التو�سل  اإىل  اأدت  التي  والأ�سباب  العام، 

جميع من ا�سرتكوا يف اإعادة النظر.

مبوجب التمهيدية  الدائرة  قبل  من  النظر  اإعادة   :109  القاعدة 

 الفقرة 3 )ب( من املادة 53

1 – يجوز للدائرة التمهيدية يف غ�سون 180 يوما بعد تقدمي الإخطار 

مبوجب القاعدة 105 اأو 106 اأن تعيد النظر مببادرة منها يف قرار اتخذه 

املدعي العام مبوجب الفقرة 1 )ج( اأو الفقرة 2 )ج( من املادة 53 فقط. 

قراره  يف  النظر  اإعادة  اعتزامها  العام  املدعي  التمهيدية  الدائرة  وتخطر 

وحتدد له مهلة زمنية لتقدمي مالحظات ومواد اأخرى.

2 - يف احلالت التي تقدم فيها دولة اأو يقدم جمل�س الأمن طلبا 

للدائرة التمهيدية، تخطر الدولة اأو املجل�س بذلك اأي�سا ويجوز لهما تقدمي 

مالحظات وفقا للقاعدة 107.

القاعدة 110: قرار الدائرة التمهيدية ا�ستنادا اإىل الفقرة 3 )ب( من 

املادة 53

اأو  اإجازة  باأغلبية ق�ساتها قرارا ب�ساأن  التمهيدية  الدائرة  1 - تتخذ 

عدم اإجازة قرار اتخذه املدعي العام مبوجب الفقرة 1 )ج( اأو 2 )ج( من 

املادة 53 فقط، ويكون القرار معلال. ويخطر به جميع من ا�سرتكوا يف 

اإعادة النظر.
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2 - عندما ل جتيز الدائرة التمهيدية قرار املدعي العام مبوجب الفقرة 

1 من القاعدة، فاإنه مي�سي قدما يف التحقيق واملالحقة الق�سائية.

�لق�صم 3: جمع �لأدلة

القاعدة 111: حم�رس ال�ستجواب عموما

1 - يفتح حم�رس لالأقوال الر�سمية التي يديل بها اأي �سخ�س يجرى 

ا�ستجوابه يف اإطار حتقيق اأو اإجراءات ق�سائية. ويوقع املح�رس م�سجل 

اإذا  وحماميه  امل�ستجوب  وال�سخ�س  ال�ستجواب،  وموجه  ال�ستجواب، 

ذلك.  ينطبق  حيثما  احلا�رس،  القا�سي  اأو  العام  واملدعي  حا�رسا،  كان 

جميع  واأ�سماء  ومكانه،  ووقته  ال�ستجواب  تاريخ  املح�رس  يف  ويدون 

عن  �سخ�س  اأي  امتناع  اأي�سا  املح�رس  ويدون  اإجرائه،  اأثناء  احلا�رسين 

التوقيع والأ�سباب التي دعت اإىل ذلك.

2 - عند قيام املدعي العام اأو ال�سلطات الوطنية با�ستجواب �سخ�س 

اأن  املح�رس  يف  ويدون   .55 للمادة  الواجبة  املراعاة  اإيالء  يتعني  ما، 

ال�سخ�س اأبلغ بحقوقه مبوجب الفقرة 2 من املادة 55، بعد اإبالغه بهذه 

املعلومات.

القاعدة 112: ت�سجيل ال�ستجواب يف حالت خا�سة

العام �سخ�سا يف حالة تنطبق عليه  1 - عندما ي�ستجوب املدعي 

فيها الفقرة 2 من املادة 55، اأو يكون قد �سدر بحقه اأمر بالقب�س عليه 

ال�ستجواب  ي�سجل   ،58 املادة  من   7 الفقرة  مبوجب  باحل�سور  اأمر  اأو 

بال�سوت اأو بالفيديو، وفقا لالإجراء التايل:

)اأ( يبلغ ال�سخ�س امل�ستجوب، بلغة يفهمها ويتكلم بها جيدا، باأنه 

يجري ت�سجيل ال�ستجواب بال�سوت اأو بالفيديو، واأنه ميكن اأن يعرت�س 

على ذلك اإذا اأراد. وي�سار يف املح�رس اإىل اأن هذه املعلومات قد قدمت 
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وتدون اإجابة ال�سخ�س املعني. ويجوز لل�سخ�س، قبل الإجابة، اأن يت�ساور 

الت�سجيل  امل�ستجوب  ال�سخ�س  رف�س  فاإذا  حماميه.  مع  انفراد  على 

بال�سوت اأو بالفيديو، يتبع الإجراء املبنّي يف القاعدة 111؛ 

)ب( يدون تنازل ال�سخ�س عن حقه يف ال�ستجواب بح�سور حمام، 

كتابيا ويتم ت�سجيله، بال�سوت اأو الفيديو، اإن اأمكن ذلك؛

)ج( يف حالة حدوث توقف اأثناء ال�ستجواب، ت�سجل واقعة ووقت 

التوقف قبل انتهاء الت�سجيل ال�سوتي اأو الت�سجيل بالفيديو، كما ي�سجل 

وقت ا�ستئناف ال�ستجواب؛

فر�سة  امل�ستجوب  لل�سخ�س  تتاح  ال�ستجواب،  اختتام  عند  )د( 

لتو�سيح اأي �سيء مما قاله، اأو اإ�سافة اأي �سيء يريد اإ�سافته. وي�سجل 

وقت انتهاء ال�ستجواب؛

انتهاء  بعد  ميكن  ما  باأ�رسع  ال�رسيط  حمتويات  ت�ستن�سخ  )هـ( 

ال�ستجواب، وتعطى ن�سخة منه اإىل ال�سخ�س امل�ستجوب، مع ن�سخة من 

ال�رسيط امل�سجل، اأو اأحد الأ�رسطة امل�سجلة الأ�سلية، يف حالة ا�ستخدام 

جهاز ت�سجيل متعدد الأ�رسطة؛

اأحد الأ�رسطة  اأو  ال�رسيط امل�سجل الأ�سلي  )و( يو�سع خامت على 

حا�رسا،  كان  اإذا  امل�ستجوب وحماميه،  ال�سخ�س  ح�سور  الأ�سلية يف 

كان  اإذا  وحماميه،  امل�ستجوب  وال�سخ�س  العام  املدعي  عليه  ويوّقع 

حا�رسا.

2 - يبذل املدعي العام كل جهد معقول لت�سجيل ال�ستجواب وفقا 

للقاعدة الفرعية 1. ويجوز، ب�سورة ا�ستثنائية، ا�ستجواب ال�سخ�س بدون 

دون  الظروف  عندما حتول  بالفيديو  اأو  بال�سوت  ال�ستجواب  ت�سجيل 

اإجراء 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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3 - يف حالة عدم ت�سجيل ال�ستجواب بال�سوت اأو بالفيديو عمال 

امل�ستجوب ن�سخة من  لل�سخ�س  القاعدة، تقدم  2 من  اأو  )اأ(   1 بالفقرة 

اأقواله.

4 - قد يرى املدعي العام اتباع الإجراء الوارد يف هذه القاعدة عند 

ا�ستجواب اأ�سخا�س غري الأ�سخا�س املذكورين يف الفقرة 1 من القاعدة 

اأي  الإقالل من  الإجراءات على  اتباع هذه  ي�ساعد  قد  وخا�سة حيثما 

اإيذاء قد يلحق فيما بعد ب�سحية للعنف اجلن�سي اأو اجلن�ساين، وبطفل 

اأو مبعوق عند تقدمي اأدلتهم. ويجوز للمدعي العام اأن يقدم طلبا اإىل 

الدائرة املخت�سة.

5 - ويجوز للدائرة التمهيدية، عمال بالفقرة 2 من املادة 56، اأن تاأمر 

اأي  ا�ستجواب  على  القاعدة  هذه  عليه يف  املن�سو�س  الإجراء  بتطبيق 

�سخ�س.

لل�سخ�س  ال�سحية  باحلالة  املتعلقة  املعلومات  جمع   :113 القاعدة 

املعني

1 - يجوز للدائرة التمهيدية، مببادرة منها اأو بناء على طلب املدعي 

العام اأو ال�سخ�س املعني اأو حماميه، اأن تاأمر باأن يخ�سع �سخ�س يتمتع 

اأو  اأو نف�سي  الفقرة 2 من املادة 55 لفح�س طبي  الواردة يف  باحلقوق 

عقلي. وتنظر الدائرة التمهيدية لدى اتخاذ هذا القرار يف طبيعة الفح�س 

والغر�س منه، وفيما اإذا كان ال�سخ�س يقر اإجراء الفح�س.

2 - تعنّي الدائرة التمهيدية خبريا اأو اأكرث من قائمة اخلرباء املعتمدة 

اأو خبريا توافق عليه الدائرة التمهيدية بناء على  من م�سجل املحكمة، 

طلب اأحد الأطراف.
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القاعدة 114: فر�س التحقيق التي ل تتكرر مبوجب املادة 56

العام وفقا  اإخطارا من املدعي  التمهيدية  الدائرة  1 - عندما تتلقى 

للفقرة 1 )اأ( من املادة 56، تقوم باإجراء م�ساورات، دون تاأخري، مع املدعي 

العام، ودون الإخالل باأحكام الفقرة 1 )ج( من املادة 56، مع ال�سخ�س 

ح�سور،  اأمر  مبوجب  املحكمة  اأمام  ميثل  اأو  عليه  القب�س  يلقى  الذي 

مع حماميه، لتحديد التدابري الواجب اتخاذها وطرائق تنفيذها، والتي 

ميكن اأن ت�سمل تدابري لكفالة حماية حق الت�سال مبوجب الفقرة 1 )ب( 

من املادة 67.

2 - يجب اأن يكون قرار الدائرة التمهيدية باتخاذ تدابري عمال بالفقرة 

3 من املادة 56 مبوافقة اأغلبية ق�ساة الدائرة بعد الت�ساور مع املدعي العام. 

ويجوز للمدعي العام خالل امل�ساورات اأن ي�سري على الدائرة التمهيدية باأن 

التدابري املزمع اتخاذها قد تعرقل �سالمة �سري التحقيق.

القاعدة 115: جمع الأدلة يف اإقليم دولة طرف مبوجب الفقرة 3 )د( 

من املادة 57

1 - اإذا راأى املدعي العام اأن الفقرة 3 )د( من املادة 57 تنطبق، يجوز 

له اأن يقدم طلبا كتابيا اإىل الدائرة التمهيدية يلتم�س فيه الإذن باتخاذ 

هذا  مثل  تقدمي  وعقب  املعنية.  الطرف  الدولة  اإقليم  معينة يف  تدابري 

الطلب، تقوم الدائرة التمهيدية، كلما اأمكن ذلك، باإبالغ الدولة الطرف 

املعنية وطلب اآراء منها.

2 - تراعي الدائرة التمهيدية، من اأجل الو�سول اإىل قرار ب�ساأن مدى 

�سالمة الأ�سا�س الذي ي�ستند اإليه الطلب، اأي اآراء تبديها الدولة الطرف 

املعنية. ويجوز للدائرة التمهيدية اأن تقرر عقد جل�سة، مببادرة منها اأو 

بناء على طلب املدعي العام اأو الدولة الطرف املعنية.
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3 - ي�سدر الإذن مبوجب الفقرة 3 )د( من املادة 57 على هيئة اأمر، 

مع ذكر الأ�سباب وعلى اأ�سا�س املعايري الواردة يف تلك الفقرة. ويجوز اأن 

يحدد الأمر الإجراءات الواجب اتباعها يف ال�سطالع بجمع الأدلة.

القاعدة 116: جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع مبوجب الفقرة 3 

)ب( من املادة 57

1 - ت�سدر الدائرة التمهيدية اأمرا اأو التما�س التعاون مبوجب الفقرة 

3 )ب( من املادة 57، اإذا تبني لها ما يلي:

جوهرية  تكون  قد  التي  الأدلة  جمع  �سي�سهل  الأمر  هذا  اأن  )اأ( 

اآخر  ب�سكل  الالزمة  اأو  فيها،  الف�سل  امل�سائل اجلاري  البت يف  ل�سالمة 

لالإعداد ال�سليم لدفاع ال�سخ�س املعني؛

املعلومات  الباب 9، توفري  اإطار  التعاون، يف  اأنه مت، يف حالة  )ب( 

الكافية لالمتثال للفقرة 2 من املادة 96.

اتخاذ  قبل  العام  املدعي  اآراء  بالتما�س  التمهيدية  الدائرة  تقوم   -  2

من  )ب(   3 الفقرة  مبوجب  التعاون  التما�س  اأو  اأمر  اإ�سدار  ب�ساأن   قرار 

املادة 57.

�لق�صم 4: �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بتقييد �حلرية �أو �حلرمان منها

القاعدة 117: الحتجاز يف الدولة التي األقت القب�س على ال�سخ�س

�سخ�س  على  بالقب�س  اإبالغها  تكفل  تدابري  املحكمة  تتخذ   -  1

ا�ستجابة لطلب مقدم من املحكمة مبوجب املادة 89 اأو املادة 92. وتكفل 

املحكمة، متى اأبلغت بذلك، اأن يتلقى ال�سخ�س ن�سخة من اأمر القب�س 

اأحكام  اأي  اأو   58 املادة  مبوجب  التمهيدية  الدائرة  عن  �سادرة  عليه 

ال�سخ�س  بلغة يفهمها  الوثائق  الأ�سا�سي. وتتاح  النظام   ذات �سلة من 

ويتكلمها جيدا.



املحكمة اجلنائية الدولية230

)وثائق  اأ�سا�سية(

اأن  القب�س عليه،  اأي وقت بعد  2 - يجوز لل�سخ�س املطلوب، يف 

يقدم طلبا اإىل الدائرة التمهيدية لتعيني حمام مل�ساعدته يف الإجراءات 

اأمام املحكمة. وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارا ب�ساأن هذا الطلب.

3 - يقدم الطعن يف مدى �سالمة اإ�سدار اأمر القب�س وفقا للفقرة 1 

)اأ( و )ب( من املادة 58، كتابة اإىل الدائرة التمهيدية. ويبني الطلب اأ�سا�س 

الطعن. وتتخذ الدائرة التمهيدية، بعد تلقي اآراء املدعي العام، قرارا ب�ساأن 

هذا الطلب دون تاأخري.

4 - عند قيام ال�سلطة املخت�سة يف دولة الحتجاز باإخطار الدائرة 

وفقا  عنه،  لالإفراج  طلبا  قدم  عليه  املقبو�س  ال�سخ�س  باأن  التمهيدية 

للفقرة 5 من املادة 59، تقدم الدائرة التمهيدية تو�سياتها يف غ�سون الفرتة 

الزمنية التي حتددها دولة الحتجاز.

اإبالغ الدائرة التمهيدية مبنح ال�سلطة املخت�سة يف دولة  5 - عند 

الحتجاز الإفراج املوؤقت لل�سخ�س املعني، تقوم الدائرة التمهيدية باإبالغ 

حالة  عن  الدورية  بالتقارير  موافاتها  وتوقيت  بكيفية  الحتجاز  دولة 

الإفراج املوؤقت.

القاعدة 118: الحتجاز يف مقر املحكمة قبل املحاكمة

للمحكمة طلبا  ت�سليمه  الذي جرى  املعني  ال�سخ�س  اإذا قدم   -  1

مبدئيا بالإفراج املوؤقت عنه ريثما ُتعقد املحاكمة، �سواء بعد املثول الأول 

وفقا للقاعدة 121 اأو يف وقت لحق لذلك، تبت الدائرة التمهيدية يف 

الطلب دون تاأخري بعد التما�س اآراء املدعي العام.

2 - ت�ستعر�س الدائرة التمهيدية، كل 120 يوما على الأقل، حكمها 

ب�ساأن الإفراج عن ال�سخ�س املعني اأو احتجازه وفقا للفقرة 3 من املادة 60 

ويجوز لها اأن تفعل ذلك يف اأي وقت بناء على طلب ال�سخ�س املعني 

اأو املدعي العام.
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3 - بعد املثول الأول، ل بد اأن يكون طلب الإفراج املوؤقت كتابيا. 

وُيخطر املدعي العام بهذا الطلب. وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارها بعد 

ويجوز  املحتجز.  وال�سخ�س  العام  املدعي  من  كتابية  مالحظات  تلقي 

اأو  العام  اأن تقرر عقد جل�سة بناء على طلب املدعي  التمهيدية  للدائرة 

ال�سخ�س املحتجز اأو مببادرة منها. ول بد اأن تعقد جل�سة واحدة على 

الأقل يف كل عام.

القاعدة 119: الإفراج امل�رسوط

ال�رسوط  اأكرث من  اأو  اأن ت�سع �رسطا  التمهيدية  للدائرة  1 - يجوز 

املُقّيدة للحرية ت�سمل ما يلي:

حتددها  التي  الإقليمية  احلدود  املعني  ال�سخ�س  جتاوز  عدم  )اأ( 

الدائرة التمهيدية ودون موافقة �رسيحة منها؛

عن  وامتناعه  معينة  اأماكن  اإىل  املعني  ال�سخ�س  ذهاب  عدم  )ب( 

مقابلة اأ�سخا�س حتددهم الدائرة التمهيدية؛

)ج( عدم ات�سال ال�سخ�س املعني بال�سحايا وال�سهود ات�سال مبا�رسا 

اأو غري مبا�رس؛

)د( عدم مزاولة ال�سخ�س املعني اأن�سطة مهنية معينة؛

الدائرة  حتدده  عنوان  يف  املعني  ال�سخ�س  يقيم  اأن  وجوب  )هـ( 

التمهيدية؛

ال�سادر عن  املثول  ال�سخ�س املعني لأمر  اأن ي�ستجيب  )و( وجوب 

�سلطة اأو �سخ�س موؤهل حتدده الدائرة التمهيدية؛

اأو  �سمانا  يقدم  اأو  تعهدا  املعني  ال�سخ�س  يودع  اأن  وجوب  )ز( 

كفالة عينية اأو �سخ�سية حتدد الدائرة التمهيدية مبلغها واآجالها وطرق 

دفعها؛
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)ح( وجوب اأن يقدم ال�سخ�س املعني للم�سجل جميع امل�ستندات التي 

تثبت هويته ول �سيما جواز �سفره.

2 - يجوز للدائرة التمهيدية اأن تعدل يف اأي وقت، بناء على طلب 

ال�سخ�س املعني اأو املدعي العام اأو مببادرة منها، ال�رسوط املُحددة عمال 

بالفقرة 1 من القاعدة .

3 - تلتم�س الدائرة التمهيدية، قبل فر�س اأي �رسوط مقيدة للحرية 

�سلة،  ذات  دولة  واأي  املعني  وال�سخ�س  العام  املدعي  اآراء  تعديلها،  اأو 

وكذلك ال�سحايا الذين قاموا بالت�سال باملحكمة يف تلك الق�سية والذين 

ترى الدائرة اأنهم قد يتعر�سون للمخاطر كنتيجة لإطالق �رساح املتهم 

اأو لل�رسوط املفرو�سة.

يحرتم  املعني مل  ال�سخ�س  باأن  التمهيدية  الدائرة  اقتنعت  اإذا   -  4

هذا  على  لها،  جاز  منها،  عددا  اأو  عليه  املفرو�سة  اللتزامات  اأحد 

 الأ�سا�س، وبناء على طلب من املدعي العام اأو مببادرة منها، اإ�سدار اأمر 

بالقب�س عليه.

5 - اإذا اأ�سدرت الدائرة التمهيدية اأمرا باملثول مبوجب الفقرة 7 من 

التاأكد  املادة 58، ورغبت يف فر�س �رسوط ُمَقّيدة للحرية، تعني عليها 

من الأحكام ذات ال�سلة يف الت�رسيع الوطني للدولة املر�سل اإليها الطلب. 

بطريقة  و3   2 و   1 الفرعية  القواعد  مبوجب  التمهيدية  الدائرة  وتعمل 

تلقت  واإذا  الطلب.  اإليها  املر�سل  للدولة  الوطني  الت�رسيع  مع  تتما�سى 

الدائرة التمهيدية معلومات تفيد اأن ال�سخ�س املعني مل يحرتم ال�رسوط 

املفرو�سة فاإنها تعمل وفقا للقاعدة الفرعية 4.

القاعدة 120: اأدوات تقييد احلرية

للحيلولة دون  وقائي  كاإجراء  اإل  احلرية  تقييد  اأدوات  ت�ستخدم  ل 
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اأو لأ�سباب  اأو غريه،  اأو حلماية ال�سخ�س املحتجز لدى املحكمة  الفرار، 

اأمنية اأخرى وترفع هذه الأدوات لدى مثول املتهم اأمام الدائرة.

�لق�صم 5: �لإجر�ء�ت �ملتعلقة باإقر�ر �لتهم مبوجب �ملادة 61

القاعدة 121: الإجراءات ال�سابقة جلل�سة اإقرار التهم

ُثل ال�سخ�س الذي �سدر بحقه اأمر بالقب�س عليه اأو باحل�سور  1 - مَيْ

املحكمة،  اإىل  و�سوله  التمهيدية مبجرد  الدائرة  اأمام   58 املادة  مبوجب 

وبح�سور املدعي العام. ورهنا باأحكام املادتني 60 و61 يتمتع هذا ال�سخ�س 

باحلقوق املن�سو�س عليها يف املادة 67. ويف هذا املثول الأول حتدد 

الدائرة التمهيدية املوعد الذي تعتزم فيه عقد جل�سة لإقرار التهم. وتتاأكد 

الدائرة من اأنه قد اأْعِلن عن موعد هذه اجلل�سة، وتاأجيالتها املحتملة وفقا 

للقاعدة الفرعية 7.

القرارات   ،61 املادة  3 يف  للفقرة  التمهيدية وفقا  الدائرة  2 - تتخذ 

املعني  وال�سخ�س  العام  املدعي  بني  الأدلة  بك�سف  املتعلقة  ال�رسورية 

الذي �سدر بحقه اأمر بالقب�س عليه اأو احل�سور. ويجوز يف اأثناء عملية 

الك�سف:

)اأ( اأن يح�سل ال�سخ�س املعني على م�ساعدة عن طريق حمام يختاره، 

اأو اأن ميثله ذلك املحامي، اأو عن طريق حمام يجري تعيينه له؛

اأن  من  للتاأكد  جل�سات حت�سريية  التمهيدية  الدائرة  تعقد  اأن  )ب( 

الك�سف عن الأدلة يتم يف ظروف ُمر�سية. ويجري يف كل ق�سية تعيني 

التمهيدية لتنظيم تلك اجلل�سات التح�سريية، مببادرة  قا�س لالإجراءات 

منه اأو بناء على طلب من املدعي العام اأو ال�سخ�س؛

)ج( تر�سل اإىل الدائرة التمهيدية جميع الأدلة التي يجري ك�سفها بني 

املدعي العام وال�سخ�س لأغرا�س جل�سة اإقرار التهم.
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3 - يقدم املدعي العام اإىل الدائرة التمهيدية واإىل ال�سخ�س املعني، 

يف مدة اأق�ساها 30 يوما قبل موعد عقد جل�سة اإقرار التهم، بيانا مف�سال 

بالتهم بالإ�سافة اإىل قائمة بالأدلة التي ينوي تقدميها يف تلك اجلل�سة.

من   4 للفقرة  وفقا  التهم  تعديل  يعتزم  العام  املدعي  كان  اإذا   -  4

املادة 61، فاإنه ُيخطر الدائرة التمهيدية وال�سخ�س املعني بذلك قبل عقد 

اجلل�سة مبدة اأق�ساها 15 يوما بالتهم املعدلة عالوة على قائمة بالأدلة 

التي يعتزم املدعي العام تقدميها تدعيما لتلك التهم يف اجلل�سة.

5 - اإذا كان املدعي العام يعتزم عر�س اأدلة جديدة يف اجلل�سة فاإنه 

يقدم للدائرة التمهيدية ولل�سخ�س املعني قائمة بتلك الأدلة يف موعد 

غايته 15 يوما قبل تاريخ اجلل�سة.

6 - اإذا كان ال�سخ�س املعني يعتزم عر�س اأدلة مبوجب الفقرة 6 من 

املادة 61، فاإنه يقدم قائمة بتلك الأدلة اإىل الدائرة التمهيدية قبل عقد 

اجلل�سة مبدة ل تقل عن 15 يوما. وحتيل الدائرة التمهيدية تلك القائمة 

اإىل املدعي العام دون تاأخري. وينبغي لل�سخ�س املعني اأن يقدم قائمة اأدلة 

ينوي عر�سها ردا على اأي تعديل يف التهم اأو على اأي قائمة اأدلة جديدة 

يقدمها املدعي العام.

الدائرة  من  يطلبا  اأن  املعني  ولل�سخ�س  العام  للمدعي  يجوز   -  7

التمهيدية تاأجيل موعد عقد جل�سة اإقرار التهم، ويجوز للدائرة التمهيدية 

اأي�سا بتحرك من جانبها اأن تقرر تاأجيل اجلل�سة.

8 - ت�رسف الدائرة التمهيدية نظرها عن التهم والأدلة املقدمة بعد 

انق�ساء املهلة الزمنية اأو اأي متديد لها.

9 - يجوز للمدعي العام ولل�سخ�س املعني اأن يقدما للدائرة التمهيدية 

تتعلق  عنا�رس  اأو  بالوقائع  تتعلق  عنا�رس  ب�ساأن  كتابية،  ا�ستنتاجات 
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بالقانون، مبا يف ذلك اأ�سباب امتناع امل�سوؤولية اجلنائية املن�سو�س عليها 

يف الفقرة 1 من املادة 31، وذلك قبل عقد اجلل�سة مبدة اأق�ساها ثالثة 

واإىل  العام  املدعي  اإىل  ال�ستنتاجات  ن�سخة من هذه  فورا  اأيام. وحتال 

ال�سخ�س املعني، ح�سب الأحوال.

10 - يفتح قلم املحكمة ملفا كامال ودقيقا جلميع الإجراءات اأمام 

امل�ستندات  جلميع  �سامال  امللف  ويكون  به  ويحتفظ  التمهيدية  الدائرة 

تتعلق  قيود  باأي  ورهنا  القاعدة.  بهذه  عمال  الدائرة  اإىل  اأحيلت  التي 

املدعي  اأن يطلع عليه  القومي، يجوز  الأمن  بال�رسية وحماية معلومات 

امل�ساركني يف  القانونيني  اأو ممثليهم  وال�سحايا  املعني  وال�سخ�س  العام 

الإجراءات عمال بالقواعد من 89 اإىل 91.

القاعدة 122: اإجراءات جل�سة اإقرار التهم يف ح�سور املتهم

1 - يطلب رئي�س الدائرة التمهيدية اإىل موظف قلم املحكمة الذي 

ي�ساعد الدائرة، اأن يتلو التهم بال�سيغة التي قدمها بها املدعي العام. ثم 

يحدد طرق �سري اجلل�سة ويحدد ب�سفة خا�سة الرتتيب، وال�رسوط التي 

ينوي اأن تعر�س بها الأدلة التي يت�سمنها ملف الإجراءات.

2 - اإذا اأثريت م�ساألة اأو اعرتا�س ما ب�ساأن الخت�سا�س اأو املقبولية، 

تطبق القاعدة 58.

3 - قبل النظر يف جوهر امللف، يطلب رئي�س الدائرة التمهيدية اإىل 

املدعي العام واإىل ال�سخ�س املعني، ما اإذا كانا يعتزمان اإثارة اعرتا�سات اأو 

تقدمي مالحظات ب�ساأن م�ساألة من امل�سائل املتعلقة ب�سحة �سري الإجراءات 

قبل جل�سة اإقرار التهم؛ 

4 - ل يجوز اإثارة العرتا�سات اأو اإبداء املالحظات املدىل بها حتت 

الفقرة 3 من القاعدة مرة ثانية يف اأي مرحلة لحقة عند تاأكيد اإجراءات 

املحاكمة.
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5 - اإذا قدمت العرتا�سات اأو املالحظات امل�سار اإليها يف الفقرة 3 من 

القاعدة، فاإن رئي�س الدائرة التمهيدية يدعو الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف 

الفقرة 3 من القاعدة اإىل تقدمي حججهم ح�سب الرتتيب الذي يحدده، 

ويكون لل�سخ�س حق الرد.

6 - اإذا كانت العرتا�سات املثارة اأو املالحظات املدىل بها هي نف�سها 

امل�سار اإليها يف الفقرة 3 من القاعدة تقرر الدائرة التمهيدية ما اإذا كانت 

الف�سل  اأو  والأدلة  التهم  يف  النظر  م�ساألة  اإىل  املثارة  امل�سائل  �ست�سم 

ب�ساأن  قرارا  وت�سدر  التهم  اإقرار  جل�سة  ترجئ  احلالة  هذه  ويف   بينها، 

امل�سائل املثارة.

العام  املدعي  يقدم  الدعوى،  مو�سوع  النظر يف  جل�سة  - خالل   7

وال�سخ�س املعني حججهما وفقا للفقرتني )5( و )6( من املادة 61.

8 - ت�سمح الدائرة التمهيدية للمدعي العام ولل�سخ�س املعني، وفقا 

لهذا الرتتيب، بالإدلء مبالحظات ختامية.

اإقرار  جل�سات  على   69 املادة  تنطبق   ،61 املادة  باأحكام  رهنا   -  9

التهم، مع مراعاة ما يقت�سيه اختالف احلال.

القاعدة 123: التدابري املتخذة ل�سمان ح�سور ال�سخ�س املعني جل�سة 

اإقرار التهم

1 - اإذا اأ�سدرت الدائرة التمهيدية بحق ال�سخ�س املعني اأمرا بالقب�س 

عليه اأو باحل�سور، مبوجب الفقرة 7 من املادة 58، وُقب�س على ال�سخ�س 

املعني اأو اأعلم باحل�سور، تتاأكد الدائرة التمهيدية من اأن ال�سخ�س اأُخطر 

باأحكام الفقرة 2 من املادة 61.

2 - يجوز للدائرة التمهيدية اإجراء م�ساورات مع املدعي العام، بناء 

على طلبه اأو مببادرة منها، لتحديد ما اإذا كان بالإمكان عقد جل�سة 
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لإقرار التهم، رهنا بال�رسوط املن�سو�س عليها يف الفقرة 2 )ب( من املادة 

املعني،  ال�سخ�س  مع  للمحكمة  معروف  حمام  ح�سور  حالة  ويف   .61

جتري امل�ساورات بح�سوره ما مل تقرر الدائرة التمهيدية خالف ذلك.

3 - يجب على الدائرة التمهيدية التاأكد من اإ�سدار اأمر القب�س على 

ال�سخ�س املعني، ويف حالة عدم تنفيذ هذا الأمر يف فرتة معقولة من 

املعقولة  التدابري  جميع  اتخاذ  من  التاأكد  عليها  يتعني  اإ�سداره،  تاريخ 

لتحديد مكان وجود هذا ال�سخ�س واإلقاء القب�س عليه.

القاعدة 124: التنازل عن حق احل�سور يف جل�سة اإقرار التهم

1 - اإذا كان ال�سخ�س املعني موجودا حتت ت�رسف املحكمة، ولكنه 

يتقدم  فاإنه  التهم،  اإقرار  التنازل عن حقه يف ح�سور جل�سة  يرغب يف 

اإجراء  لها عندئذ  التي يجوز  التمهيدية  الدائرة  اإىل  بطلب كتابي بذلك 

م�ساورات مع املدعي العام وال�سخ�س املعني الذي يرافقه فيها حماميه 

اأو ينوب عنه.

2 - ل تعقد جل�سة لإقرار التهم عمال بالفقرة 2 )اأ( من املادة 61، اإل 

اإذا كانت الدائرة التمهيدية مقتنعة باأن ال�سخ�س املعني يفهم معنى حق 

ح�سور اجلل�سة وعواقب التنازل عن هذا احلق.

بتتبع  املعني  لل�سخ�س  تاأذن  اأن  التمهيدية  للدائرة  يجوز   -  3

اجلل�سة من خارج قاعة املحكمة، وتتيح له ذلك، با�ستخدام تكنولوجيا 

الت�سالت، اإذا لزم الأمر.

ل مينع التنازل عن احلق يف ح�سور جل�سة اإقرار التهم الدائرة   – 4

التمهيدية من تلقي مالحظات كتابية ب�ساأن امل�سائل املعرو�سة عليها من 

ال�سخ�س املعني.
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القاعدة 125: قرار عقد جل�سة اإقرار التهم يف غياب ال�سخ�س املعني

اإجراء م�ساورات عمال بالقاعدتني  التمهيدية، بعد  الدائرة  1 - تقرر 

123 و 124، ما اإذا كانت هناك �رسورة لعقد جل�سة لإقرار التهم يف غياب 

ال�سخ�س املعني، ويف هذه احلالة تقرر ما اإذا كان يجوز ملحامي ال�سخ�س 

املعني اأن ينوب عنه. ويجوز للدائرة التمهيدية، عند القت�ساء، حتديد 

موعد للجل�سة واإعالنه.

اإىل  اأمكن،  واإن  العام،  املدعي  اإىل  التمهيدية  الدائرة  قرار  ُيبّلغ   - 2

ال�سخ�س املعني اأو حماميه.

3 - اإذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جل�سة اإقرار التهم يف غياب 

ال�سخ�س املعني، ومل يكن هذا ال�سخ�س موجودا حتت ت�رسف املحكمة، 

فاإن اإقرار التهم ل ميكن اأن يتم ما دام هذا ال�سخ�س غري موجود حتت 

ت�رسف املحكمة. على اأنه ميكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرارها يف اأي 

وقت بناء على طلب املدعي العام اأو مببادرة منها.

4 - اإذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جل�سة اإقرار التهم يف غياب 

املحكمة،  ت�رسف  موجودا حتت  ال�سخ�س  هذا  وكان  املعني  ال�سخ�س 

فاإنها تاأمر مبثوله اأمامها.

القاعدة 126: جل�سة اإقرار التهم يف غياب ال�سخ�س املعني

يقت�سيه  ما  مراعاة  مع  و122،   121 القاعدتني  اأحكام  تنطبق   -  1

اختالف احلال، على الإعداد جلل�سة اإقرار التهم وعقد اجلل�سة يف غياب 

ال�سخ�س املعني.

ال�سخ�س  بتمثيل  ملحام  ال�سماح  التمهيدية  الدائرة  قررت  اإذا   -  2

لل�سخ�س  بها  املعرتف  احلقوق  ممار�سة  فر�سة  للمحامي  تتاح  املعني، 

املعني.
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3 - عندما يقب�س يف وقت لحق على ال�سخ�س الذي لذ بالفرار 

وكانت املحكمة قد اأقرت التهم التي ينوي املدعي العام بناء عليها متابعة 

املن�ساأة مبوجب  البتدائية  الدائرة  اإىل  املتهم  ال�سخ�س  يحال  املحاكمة، 

الفقرة 11 من املادة 61. ويجوز لل�سخ�س املتهم اأن يطلب كتابيا اأن تقوم 

لتي�سري  التمهيدية  الدائرة  اإىل  الالزمة  امل�سائل  باإحالة  البتدائية  الدائرة 

اأدائها عملها على نحو فّعال وعادل طبقا للفقرة 4 من املادة 64.

�لق�صم 6 : �إقفال �ملرحلة �لتمهيدية

القاعدة 127: الإجراءات التي يتعنّي اتباعها يف حالة اتخاذ قرارات 

خمتلفة ب�ساأن تهم متعددة

ولكنها  التهم  بع�س  لإقرار  م�ستعدة  التمهيدية  الدائرة  كانت  اإذا 

 ،61 املادة  7 )ج( من  الفقرة  اأخرى مبوجب  ب�ساأن تهم  اأرجاأت اجلل�سة 

البتدائية  الدائرة  اإىل  املعني  ال�سخ�س  اإحالة  تاأجيل  تقرر  اأن  لها  يجوز 

بالتهم التي هي م�ستعدة لإقرارها ريثما ت�ستاأنف اجلل�سة. ويجوز للدائرة 

التمهيدية عندئذ حتديد مهلة زمنية يحق للمدعي العام يف غ�سونها اأن 

يتخذ ما يلزم طبقا للفقرة 7 )ج( ‘1’ اأو ‘2’ من املادة 61.

القاعدة 128: تعديل الُتَهم

1 - اإذا اأراد املدعي العام تعديل ُتَهم مت اإقرارها قبل اأن تبداأ املحاكمة، 

وفقا للمادة 61، فاإن عليه اأن يقدم طلبا كتابيا بذلك اإىل الدائرة التمهيدية 

التي �ستقوم باإخطار املتهم بذلك.

2 - يجوز للدائرة التمهيدية، قبل البت يف الإذن بهذا التعديل، اأن 

تطلب من املتهم ومن املدعي العام تقدمي مالحظات كتابية ب�ساأن م�سائل 

معينة تتعلق بالوقائع اأو بالقانون.
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3 - اإذا قررت الدائرة التمهيدية اأن التعديالت التي اقرتحها املدعي 

العام ت�سّكل تهما اإ�سافية اأو تهما اأ�سد خطورة، اتخذت ما يلزم، ح�سب 

القت�ساء، وفقا للقاعدتني 122 و 122 اأو القواعد من 123 اإىل 126.

القاعدة 129: الإخطار بقرار اإقرار الُتَهم

يخطر املدعي العام وال�سخ�س املعني وحماميه، اإذا اأمكن، بقرار الدائرة 

التمهيدية املتعلق باإقرار التهم واإحالة املتهم اإىل الدائرة البتدائية. ويحال 

هذا القرار اإىل الرئا�سة م�سفوعا مبح�رس جل�سات الدائرة التمهيدية.

القاعدة 130: ت�سكيل الدائرة البتدائية

عندما ت�سكل الرئا�سة دائرة ابتدائية، وحتيل ق�سية اإليها فاإن عليها 

اأن حتيل قرار الدائرة التمهيدية وحم�رس اجلل�سات اإىل الدائرة البتدائية. 

ويجوز للرئا�سة اأن حتيل اأي�سا الق�سية اإىل دائرة ابتدائية م�سّكلة �سابقا.

�لف�صل 6: �إجر�ء�ت �ملحاكمة 

القاعدة 131: �سجل الإجراءات املحال من الدائرة التمهيدية

1 - يحتفظ امل�سجل ب�سجل الإجراءات املحال من الدائرة التمهيدية 

عمال بالفقرة 10 من القاعدة 121.

2 - رهنا باأي قيود تتعلق بال�رسية وبحماية املعلومات التي مت�س 

الأمن القومي، يجوز للمدعي العام وللدفاع وملمثلي الدول عند ا�سرتاكهم 

يف الإجراءات ولل�سحايا اأو ملمثليهم القانونيني امل�سرتكني يف الإجراءات 

عمال بالقواعد 89 اإىل 91، الرجوع اإىل ال�سجل. 

القاعدة 132: اجلل�سات التح�سريية

1 - تعقد الدائرة البتدائية، فور ت�سكيلها، جل�سة حت�سريية بغية 

حتديد موعد املحاكمة. ويجوز للدائرة البتدائية اأن ترجئ بطلب منها، 
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الدائرة  وتقوم  املحاكمة.  موعد  الدفاع،  اأو  العام  املدعي  من  بطلب  اأو 

البتدائية باإخطار جميع اأطراف الدعوى مبوعد املحاكمة. وعلى الدائرة 

البتدائية التاأكد من اأنه قد اأعلن عن ذلك املوعد وعن اأي تاأجيالت.

2 - ولت�سهيل �سري الإجراءات ب�سورة عادلة و�رسيعة، يجوز للدائرة 

البتدائية التداول مع الأطراف، وذلك بعقد جل�سات حت�سريية ح�سب 

القت�ساء.

القاعدة 133: الدفع بعدم قبول الدعوى اأو بعدم الخت�سا�س

يبا�رس القا�سي الرئي�س والدائرة البتدائية النظر، وفقا للقاعدة 58، 

الدعوى يقدم عند بدء  اأو بعدم قبول  اأي دفع بعدم الخت�سا�س  يف 

املحاكمة اأو يقدم يف وقت لحق، باإذن من املحكمة.

القاعدة 134: الطلبات املت�سلة باإجراءات املحاكمة

منها،  اإما بطلب  البتدائية  للدائرة  يجوز  املحاكمة،  بدء  قبل   -  1

اأو بطلب من املدعي العام اأو الدفاع، البت يف اأي م�ساألة تتعلق ب�سري 

الإجراءات. ويقدم اأي طلب من املدعي العام اأو الدفاع خطيا، ويخطر به 

الطرف الآخر ما مل يكن الطلب متعلقا باإجراء يهم طرفا واحدا. وبالن�سبة 

جلميع الطلبات الأخرى، عدا ما يقدم لتخاذ اإجراء يهم طرفا واحدا، 

تتاح للطرف الآخر فر�سة تقدمي رد.

2 - عند بدء املحاكمة، ت�ساأل الدائرة البتدائية املدعي العام والدفاع 

اإن كان لديهما اأي اعرتا�سات اأو مالحظات تتعلق ب�سري ما قد ن�ساأ من 

اإجراءات منذ عقد جل�سات اإقرار التهم. ول يجوز اإثارة تلك العرتا�سات 

اأو املالحظات اأو تقدميها مرة اأخرى يف منا�سبة لحقة يف اأثناء اإجراءات 

املحاكمة دون اإذن من دائرة املحكمة التي تقوم بالإجراءات.
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اأن تبت بناء على  3 - بعد بدء املحاكمة، يجوز للدائرة البتدائية 

طلب منها، اأو بناء على طلب املدعي العام اأو الدفاع، يف امل�سائل التي 

تن�ساأ خالل املحاكمة.

القاعدة 135: الفح�س الطبي للمتهم

1 - يجوز للدائرة البتدائية، لأغرا�س الوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام 

اأحد  من  بطلب  اأو  اأخرى،  اأ�سباب  لأي  اأو   64 املادة  من  )اأ(   8 الفقرة 

اأو نف�سي للمتهم وفقا  اأو عقلي  اأن تاأمر باإجراء فح�س طبي  الأطراف، 

لل�رسوط املبّينة يف القاعدة 113.

2 - تدون الدائرة البتدائية يف �سجل الدعوى اأ�سباب اإ�سدار اأي اأمر 

من هذا القبيل.

قائمة خرباء  اأكرث من  اأو  واحدا  البتدائية خبريا  الدائرة  تعنّي   -  3

على طلب  بناء  الدائرة  عليه  توافق  اأو خبريا  امل�سجل،   حتظى مبوافقة 

اأحد الأطراف.

4 - تاأمر الدائرة البتدائية بتاأجيل املحاكمة متى اقتنعت باأن املتهم 

غري لئق للمثول للمحاكمة. ويجوز للدائرة البتدائية، بناء على طلب 

منها، اأو من املدعي العام اأو الدفاع، اأن تعيد النظر يف حالة املتهم. وعلى 

اأية حال، تراجع الق�سية كل 120 يوما ما مل يكن ثمة اأ�سباب للقيام بخالف 

ذلك. ويجوز للدائرة البتدائية، عند القت�ساء، اأن تاأمر باإجراء مزيد من 

الفحو�س للمتهم. وت�رسع الدائرة يف مبا�رسة الدعوى، وفقا للقاعدة 132، 

متى اطماأنت اإىل اأن املتهم اأ�سبح مهيئا للمثول للمحاكمة.

القاعدة 136: املحاكمات اجلماعية والفردية

1 - يحاكم الأ�سخا�س املوجهة اإليهم تهم م�سرتكة حماكمة جماعية 

ما مل تاأمر املحكمة، بناء على طلب منها اأو من املدعي العام اأو الدفاع، 
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باإجراء حماكمات فردية اإذا ارتاأت ذلك �رسوريا لتفادي اإحلاق اأي �رسر 

املوجهة  الأ�سخا�س  اأحد  لأن  اأو  العدالة  �سالح  اأو حلماية  باملتهم  بالغ 

اإليهم تهم م�سرتكة اأقر بالذنب وقد ُيَتابع ق�سائيا وفقا للفقرة 2 من املادة 

التي  65. 2 - يف املحاكمات اجلماعية، مينح كل متهم احلقوق ذاتها 

كانت �ستمنح له لو حوكم ب�سورة فردية.

القاعدة 137: �سجل اإجراءات املحاكمة

1 - وفقا للفقرة 10 من املادة 64، يعمل امل�سجل على اإعداد وحفظ 

�سجل كامل ودقيق تدون فيه جميع الإجراءات، مبا يف ذلك الن�سو�س 

امل�ستن�سخة حرفيا والت�سجيالت ال�سوتية وت�سجيالت الفيديو وغري ذلك 

من و�سائل التقاط ال�سوت اأو ال�سورة.

2 - يجوز للدائرة البتدائية اأن تاأمر بالك�سف عن �سجل الإجراءات 

ال�رسية باأكمله اأو عن جزء منه متى انتفت موانع الك�سف عنه.

3 - يجوز للدائرة البتدائية اأن تاأذن لأ�سخا�س غري امل�سجل بالتقاط 

�سور فوتوغرافية للمحاكمة اأو بت�سجيلها على اأ�رسطة فيديو اأو اأ�رسطة 

اأو  ال�سوت  التقاط  و�سائل  من  اأخرى  و�سيلة  باأي  ت�سجيلها  اأو  �سوتية 

ال�سورة.

القاعدة 138: حفظ الأدلة

اأثناء  املقدمة  املادية  وامل�ستندات  الأدلة  بجميع  امل�سجل  يحتفظ 

الدائرة  ت�سدره  اأمر  باأي  رهنا  القت�ساء،  ح�سب  ويحفظها،  اجلل�سة، 

البتدائية.

القاعدة 139: الف�سل يف م�ساألة الإقرار بالذنب

بعد ال�رسوع يف الإجراءات وفقا للفقرة 1 من املادة 65، يجوز   – 1

للدائرة البتدائية لغر�س تاأدية مهامها وفقا للفقرة 4 من املادة 65، اأن 

تلتم�س اآراء املدعي العام والدفاع. 
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الدائرة البتدائية بعد ذلك يف م�ساألة الإقرار بالذنب  2 - تف�سل 

وتبدي اأ�سباب اتخاذها لقرارها، ويدون ذلك يف �سجل الدعوى.

القاعدة 140: توجيهات ب�ساأن �سري الإجراءات والإدلء بال�سهادة

1 - يف حالة عدم اإ�سدار القا�سي الذي يراأ�س الدائرة اأي توجيهات 

مبوجب الفقرة 8 من املادة 64، يتفق املدعي العام والدفاع على ترتيب 

وطريقة تقدمي الأدلة اإىل الدائرة البتدائية. واإذا تعذر التو�سل اإىل اتفاق، 

ُي�سدر القا�سي الذي يراأ�س الدائرة البتدائية توجيهات يف هذا ال�ساأن.

2 - يف جميع احلالت، ورهنا بالفقرتني 8 )ب( و9 من املادة 64 

والفقرة 4 من املادة 69 والفقرة 5 من القاعدة 88 يتم ا�ستجواب ال�ساهد 

على النحو التايل:

 69 املادة  من   3 للفقرة  وفقا  اأدلة  يقدم  الذي  الطرف  حق  من  )اأ( 

بوا�سطة �ساهد، اأن ي�ستجوب هذا ال�ساهد؛

)ب( للمدعي العام والدفاع احلق يف ا�ستجواب ذلك ال�ساهد ب�ساأن 

ال�ساهد  ومب�سداقية  وموثوقيتها  ب�سهادته  املت�سلة  الوجيهة  الأمور 

وامل�سائل الأخرى ذات ال�سلة؛

وبعد  قبل  ال�ساهد  ت�ستجوب  اأن  البتدائية  الدائرة  حق  من  )ج( 

ا�ستجوابه من جانب اأحد الأطراف امل�سار اإليهم يف القاعدتني الفرعيتني 

2 )اأ( اأو )ب(؛

)د( من حق الدفاع اأن يكون اآخر من ي�ستجوب ال�ساهد.

3 - ل يح�رس اأي �ساهد اإذا مل يكن قد اأدىل بعد ب�سهادته، اأثناء 

تاأمر  مل  ما  اأو حمققا،  خبريا  كان  اإذا  اإل  ب�سهادته،  اآخر  �ساهد  اإدلء 

املحكمة بخالف ذلك. بيد اأن ال�ساهد الذي يكون قد ا�ستمع اإىل �سهادة 

ال�سبب وحده.  لهذا  بال�سهادة  الإدلء  اأهلية  يجرد من  اآخر ل  �ساهد 
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الآخرين، يدون  ل�سهادة  ال�ستماع  ب�سهادته بعد  �ساهد  وعندما يديل 

ذلك يف ال�سجل وت�سعه دائرة املحكمة يف العتبار حني تقيم الدليل.

القاعدة 141: اإقفال باب تقدمي الأدلة والإدلء بالبيانات اخلتامية

1 - يعلن القا�سي الذي يراأ�س الدائرة البتدائية الوقت الذي يتم فيه 

اإقفال باب تقدمي الأدلة.

2 – يدعو القا�سي الذي يراأ�س الدائرة البتدائية املدعي العام والدفاع 

اإىل الإدلء ببياناتهم اخلتامية. وتتاح دائما للدفاع فر�سة اأن يكون اآخر 

املتكلمني.

القاعدة 142: املداولت

1 - بعد البيانات اخلتامية، تختلي الدائرة البتدائية للتداول يف غرفة 

باملوعد  الإجراءات  امل�سرتكني يف  البتدائية كل  الدائرة  املداولة. وتخطر 

الذي تنطق فيه الدائرة البتدائية باحلكم. ويجري النطق باحلكم يف 

غ�سون فرتة زمنية معقولة بعد اختالء الدائرة البتدائية للمداولة.

2 - يف حالة وجود اأكرث من تهمة، تبت الدائرة البتدائية يف كل 

تهمة على حدة. ويف حالة وجود اأكرث من متهم، تبت الدائرة البتدائية 

يف التهم املوجهة لكل متهم على حدة.

القاعدة 143: عقد جل�سات اإ�سافية ب�ساأن امل�سائل املتعلقة باإ�سدار 

الأحكام اأو جرب الأ�رسار

عمال باأحكام الفقرتني 2 و3 من املادة 76، ولغر�س عقد مزيد من 

اجلل�سات ب�ساأن امل�سائل املتعلقة باإ�سدار الأحكام وبجرب الأ�رسار عند 

انطباق ذلك، يحدد القا�سي الذي يراأ�س الدائرة البتدائية موعد اجلل�سة 

ظروف  يف  اجلل�سة،  تلك  اإرجاء  البتدائية  للدائرة  وميكن  الإ�سافية. 
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اأو بطلب من  الدفاع،  اأو  العام  املدعي  اأو من  منها،  ا�ستثنائية، بطلب 

املمثلني القانونيني لل�سحايا امل�سرتكني يف الإجراءات عمال بالقواعد من 

89 اإىل 91، ويف حالة اجلل�سات املتعلقة بجرب ال�رسر بطلب من ال�سحايا 

الذين قدموا طلبا مبوجب القاعدة 94.

القاعدة 144: اتخاذ القرارات يف الدائرة البتدائية

مبقبولية  يتعلق  فيما  علنا  قراراتها  البتدائية  الدائرة  ت�سدر   -  1

الدعوى واخت�سا�س املحكمة وامل�سوؤولية اجلنائية للمتهم، ومبدة العقوبة 

وبجرب ال�رسر، وذلك حيثما اأمكن، بح�سور املتهم واملدعي العام وال�سحايا 

اأو املمثلني القانونيني لل�سحايا امل�سرتكني يف الإجراءات مبوجب القواعد 

من 89 اإىل 91، وممثلي الدول الذين ا�سرتكوا يف الإجراءات.

2 - تقدم ن�سخ من جميع القرارات املذكورة اأعاله، يف اأقرب وقت 

ممكن، اإىل:

)اأ( كل الذين ا�سرتكوا يف الإجراءات، باإحدى لغات عمل املحكمة؛

بلغة يفهمها متاما ويتكلمها بطالقة، عند القت�ساء،  املتهم،  )ب( 

للوفاء مبتطلبات الإن�ساف مبوجب الفقرة 1 )و( من املادة 67.

�لف�صل 7: �لعقوبات

القاعدة 145: تقرير العقوبة

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

اأن:

)اأ( تاأخذ يف احل�سبان اأن جمموع اأي عقوبة �سجن وغرامة تفر�س، 

ح�سب مقت�سى احلال، مبوجب املادة 77، يجب اأن يتنا�سب واجلرم الذي 

ارتكبه املحكوم عليه؛
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)ب( تراعي جميع العوامل ذات ال�سلة، مبا فيها اأي ظروف ت�سديد اأو 

ظروف تخفيف وتنظر يف ظروف كل من املحكوم عليه واجلرمية؛

)ج( تنظر، بالإ�سافة اإىل العوامل املذكورة يف الفقرة 1 من املادة 78، 

يف جملة اأمور منها مدى ال�رسر احلا�سل، ول �سيما الأذى الذي اأ�ساب 

ال�سحية واأ�رسته، وطبيعة ال�سلوك غري امل�رسوع املرتكب والو�سائل التي 

ا�ستخدمت لرتكاب اجلرمية؛ ومدى م�ساركة ال�سخ�س املدان؛ ومدى 

ال�سخ�س  و�سن  واملكان؛  والزمان  بالطريقة  املتعلقة  والظروف  الق�سد؛ 

املدان وحظه من التعليم وحالته الجتماعية والقت�سادية.

2 - عالوة على العوامل املذكورة اأعاله، تاأخذ املحكمة يف العتبار، 

ح�سب القت�ساء، ما يلي:

)اأ( ظروف التخفيف من قبيل:

‘1’ الظروف التي ل ت�سكل اأ�سا�سا كافيا ل�ستبعاد امل�سوؤولية اجلنائية، 
كق�سور القدرة العقلية اأو الإكراه؛

‘2’ �سلوك املحكوم عليه بعد ارتكاب اجلرم، مبا يف ذلك اأي جهود 
بذلها لتعوي�س ال�سحية اأو اأي تعاون اأبداه مع املحكمة؛

)ب( ظروف الت�سديد:

اأو  املحكمة  اخت�سا�س  من  بجرائم  �سابقة  جنائية  اإدانات  اأي   ’1‘
متاثلها؛

‘2’ اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة اأو ال�سفة الر�سمية؛

‘3’ ارتكاب اجلرمية اإذا كان ال�سحية جمردا على وجه اخل�سو�س من 
اأي و�سيلة للدفاع عن النف�س؛

‘4’ ارتكاب اجلرمية بق�سوة زائدة اأو تعدد ال�سحايا ؛
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‘5’ ارتكاب اجلرمية بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأ�س�س 
امل�سار اإليها يف الفقرة 3 من املادة 21؛

اأي ظروف مل تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك   ’6‘
املذكورة اأعاله.

3 - يجوز اإ�سدار حكم بال�سجن املوؤبد حيثما تكون هذه العقوبة 

املدان،  بال�سخ�س  اخلا�سة  وبالظروف  للجرم  البالغة  باخلطورة  مربرة 

بوجود ظرف اأو اأكرث من ظروف الت�سديد.

القاعدة 146: فر�س الغرامات مبوجب املادة 77

غرامة  بفر�س  تاأمر  كانت  اإذا  ما  بتحديد  املحكمة  قيام  لدى   -  1

مبوجب الفقرة 2 )اأ( من املادة 77، وعند حتديدها قيمة الغرامة املفرو�سة، 

تقرر املحكمة ما اإذا كانت عقوبة ال�سجن كافية اأم ل، مع اإيالء العتبار 

على النحو الواجب للقدرة املالية لل�سخ�س املدان، مبا يف ذلك اأي اأوامر 

بامل�سادرة وفقا للفقرة 2 )ب( من املادة 77، واأي اأوامر بالتعوي�س وفقا 

بالإ�سافة  اعتبارها،  املحكمة يف  وتاأخذ  القت�ساء.  75، ح�سب  للمادة 

اإىل العوامل امل�سار اإليها يف القاعدة 145، ما اإذا كان الدافع اإىل اجلرمية 

هو الك�سب املايل ال�سخ�سي واإىل اأي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع. 

2 - حتدد قيمة منا�سبة للغرامة املوقعة مبوجب الفقرة 2 )اأ( من املادة 

77. وحتقيقا لهذه الغاية، تويل املحكمة العتبار ب�سفة خا�سة، عالوة 

على العوامل امل�سار اإليها اأعاله، ملا ينجم عن اجلرمية من �رسر واإ�سابات، 

ف�سال عن املكا�سب الن�سبية التي تعود على اجلاين من ارتكابها. ول 

تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما ن�سبته 75 يف املائة من 

واأموال  للت�رسيف،  قابلة  اأو  �سائلة  اأ�سول،  قيمة ما ميكن حتديده من 

بالحتياجات  يفي  منا�سب  مبلغ  خ�سم  بعد  املدان،  ال�سخ�س  ميلكها 

املالية لل�سخ�س املدان ومن يعولهم. 3 - لدى القيام بفر�س الغرامة، تعطي 
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املحكمة لل�سخ�س املدان مهلة معقولة يدفع خاللها الغرامة. ويجوز اأن 

ت�سمح له بت�سديدها يف مبلغ اإجمايل دفعة واحدة اأو على دفعات خالل 

تلك الفرتة. 4 - ولدى فر�س الغرامة، يكون للمحكمة خيار اأن حت�سبها 

 30 عن  املدة  تقل  ل  احلالة،  هذه  ويف  اليومية.  الغرامات  لنظام  وفقا 

يوما كحد اأدنى ول تتجاوز خم�س �سنوات كحد اأق�سى، وتقرر املحكمة 

قيمة  بتحديد  وتقوم  و2.   1 الفرعيتني  للقاعدتني  وفقا  الإجمايل  املبلغ 

الدفعات اليومية يف �سوء الظروف ال�سخ�سية لل�سخ�س املدان، مبا يف 

ذلك الحتياجات املالية ملن يعولهم. 5 - ويف حالة عدم ت�سديد ال�سخ�س 

املدان الغرامة املفرو�سة عليه وفقا لل�رسوط املبينة اأعاله، يجوز للمحكمة 

اتخاذ التدابري املنا�سبة عمال بالقواعد 217 اإىل 222 ووفقا لأحكام املادة 

109. ويف احلالت التي ي�ستمر فيها عدم الت�سديد املتعمد، يجوز لهيئة 

رئا�سة املحكمة، بناء على طلب منها اأو بناء على طلب من املدعي العام، 

اأخري،  املتاحة، وكمالذ  الإنفاذ  با�ستنفاد جميع تدابري  اقتناعها  ونتيجة 

اأو خم�س �سنوات،  ال�سجن لفرتة ل تتجاوز ربع تلك املدة  متديد مدة 

قيمة  هذه  التمديد  فرتة  حتديد  يف  الرئا�سة  هيئة  وتراعي  اأقل.  اأيهما 

الغرامة املوقعة، وامل�سدد منها. ول ينطبق التمديد على حالت ال�سجن 

ال�سجن  اأن تتجاوز فرتة  اإىل  التمديد  اأن يوؤدي  مدى احلياة ول يجوز 

الكلية مدة 30 عاما. 6 - تقوم هيئة رئا�سة املحكمة، من اأجل البت فيما 

التي �ستاأمر بها، بعقد  اإذا كانت �ستاأمر بالتمديد وحتديد طول الفرتة 

املدعي  واآراء  املدان  ال�سخ�س  اآراء  على  احل�سول  لغر�س  مغلقة  جل�سة 

العام. ويحق لل�سخ�س املدان اأن يطلب م�ساعدة حمام. 7 - ولدى فر�س 

الغرامة، تنبه املحكمة ال�سخ�س املدان اإىل اأن عدم ت�سديد الغرامة وفقا 

النحو  ال�سجن على  اإىل متديد مدة  يوؤدي  اأعاله قد  املحددة  لل�رسوط 

املبني يف هذه القاعدة.
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القاعدة 147: اأوامر امل�سادرة

1 - يف اأي جل�سة من جل�سات ال�ستماع تعقد للنظر يف اإ�سدار 

اأمر بامل�سادرة، ت�ستمع الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتني 2 و3 من املادة 76 

بتحديد  املتعلقة  الأدلة  اإىل   ،143 والقاعدة   ،63 القاعدة  من   1 والفقرة 

ن�ساأت  التي  املحددة  الأ�سول  اأو  الأموال  اأو  العائدات  ومكان  ماهية 

ب�سكل مبا�رس اأو غري مبا�رس عن ارتكاب اجلرمية.

2 - اإذا علمت الدائرة قبل جل�سة ال�ستماع اأو يف اأثنائها بوجود اأي 

طرف ثالث ح�سن النية يبدو اأن له م�سلحة تتعلق بالعائدات اأو الأموال 

اأو الأ�سول ذات ال�سلة، تخطر هذا الطرف الثالث باملثول.

3 - يجوز للمدعي العام، وال�سخ�س املدان، واأي طرف ثالث ح�سن 

النية �ساحب م�سلحة يف العائدات اأو الأموال اأو الأ�سول ذات ال�سلة 

اأن يقدم اأدلة متت ب�سلة للق�سية.

4 - يجوز للدائرة، بعد اأن تنظر يف اأي اأدلة مقدمة، اأن ت�سدر اأمرا 

بامل�سادرة فيما يتعلق بعائدات اأو اأموال اأو اأ�سول حمددة اإذا اقتنعت 

باأنه قد مت احل�سول على هذه العائدات اأو الأموال اأو الأ�سول ب�سكل 

مبا�رس اأو غري مبا�رس من جراء ارتكاب اجلرمية.

ال�سندوق  اإىل  امل�سادرات  اأو  الغرامات  نقل  اأوامر   :148 القاعدة 

ال�ستئماين

يجوز لإحدى الدوائر، قبل اإ�سدار اأمر عمال بالفقرة 2 من املادة 79، 

اأو  اإليها مالحظاتهم خطيا  اأن يقدموا  اأن تطلب اإىل ممثلي ال�سندوق 

�سفويا.
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�لف�صل 8: �ل�صتئناف و�إعادة �لنظر

�لق�صم 1 : �أحكام عامة

القاعدة 149: القواعد املنظمة لالإجراءات القانونية املتبعة يف دائرة 

ال�ستئناف

يطبق، مع مراعاة ما يقت�سيه اختالف احلال، البابان 5 و6 املنظمان 

لالإجراءات القانونية وتقدمي الأدلة يف الدائرة التمهيدية والدائرة البتدائية 

على الإجراءات املتبعة يف دائرة ال�ستئناف.

�لق�صم 2: �ل�صتئنافات �صد �لإد�نة و�لتربئة و�لعقوبة و�أو�مر جرب �ل�صرر

القاعدة 150: ال�ستئناف

قرار  �سد  ا�ستئناف  رفع  القاعدة،  من   2 بالفقرة  رهنا  يجوز،   -  1

بالإدانة اأو التربئة اتخذ مبقت�سى املادة 74، اأو عقوبة �سادرة مبقت�سى 

املادة 76، اأو اأمر بجرب ال�رسر �سادر مبقت�سى املادة 75، يف موعد اأق�ساه 

30 يوما من تاريخ اإخطار الطرف مقدم ال�ستئناف بالقرار اأو احلكم اأو 

الأمر بجرب ال�رسر.

يجوز لدائرة ال�ستئناف متديد املهلة الزمنية املبينة يف الفقرة   – 2

1 من القاعدة، ل�سبب وجيه، عند تقدمي طلب من الطرف ملتم�س رفع 

ال�ستئناف.

3 - يقدم اإخطار ال�ستئناف اإىل امل�سجل.

املبني يف  الوجه  ال�ستئناف على  تقدمي طلب  4 - يف حالة عدم 

القواعد الفرعية 1 اإىل 3 ي�سبح نهائيا ما ت�سدره الدائرة البتدائية من 

قرار اأو حكم اأو اأمر بجرب ال�رسر.
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القاعدة 151: اإجراءات ال�ستئناف

1 - يقوم امل�سجل، عند تقدمي اإخطار بال�ستئناف مبقت�سى القاعدة 

150، باإحالة �سجل املحاكمة اإىل دائرة ال�ستئناف.

2 - يقوم امل�سجل باإخطار جميع الأطراف التي �ساركت يف الإجراءات 

القانونية اأمام الدائرة البتدائية باأنه قد مت تقدمي اإخطار بال�ستئناف.

القاعدة 152: وقف ال�ستئناف

1 - يجوز لأي طرف قدم ا�ستئنافا اأن يوقف ال�ستئناف يف اأي وقت 

اإخطارا خطيا  امل�سجل  اإىل  يقدم  تلك احلالة  قبل �سدور احلكم. ويف 

بوقف ال�ستئناف، ويخطر امل�سجل الأطراف الأخرى باأن ذلك الإخطار 

قد ُقدم.

2 - اإذا قدم املدعي العام اإخطارا بال�ستئناف با�سم �سخ�س ُمدان 

وفقا للفقرة 1 )ب( من املادة 81، فعلى املدعي العام اأن يقدم، قبل تقدمي 

وقف  يعتزم  باأنه  املدان  ال�سخ�س  باإبالغ  ال�ستئناف،  بوقف  اإخطار  اأي 

ال�ستئناف ملنحه الفر�سة ملوا�سلة اإجراءات ال�ستئناف.

القاعدة 153: احلكم يف ال�ستئنافات �سد اأوامر جرب ال�رسر

1 - يجوز لدائرة ال�ستئناف اأن توؤيد اأو تنق�س اأو تعدل اأمرا بجرب 

ال�رسر مبقت�سى املادة 75.

من  و5   4 للفقرتني  وفقا  ال�ستئناف  دائرة  حكم  ي�سدر   -  2 

املادة 83.
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�لق�صم 3: �ل�صتئنافات �صد �لقر�ر�ت �لأخرى

القاعدة 154: ال�ستئنافات التي ل تتطلب اإذنا من املحكمة

1 - يجوز رفع ا�ستئناف مبقت�سى الفقرة 3 )ج( ‘2’ من املادة 81، اأو 

الفقرة 1 )اأ( اأو )ب( من املادة 82، يف موعد ل يتجاوز خم�سة اأيام من 

تاريخ اإخطار الطرف مقدم ال�ستئناف بالقرار.

 ،82 املادة  من  )ج(   1 الفقرة  مبقت�سى  ا�ستئناف  رفع  يجوز   -  2

يف موعد ل يتجاوز يومني من تاريخ اإخطار الطرف مقدم ال�ستئناف 

بالقرار.

3 - تطبق القاعدتان الفرعيتان 3 و 4 من القاعدة 150 على ال�ستئناف 

املقدم مبقت�سى القاعدتني الفرعيتني 1 و 2 من هذه القاعدة.

القاعدة 155: ال�ستئنافات التي تتطلب اإذنا من املحكمة

قرارا �سدر مبقت�سى  ي�ستاأنف  اأن  1 - عندما يرغب طرف ما يف 

املادة 82، يقدم ذلك الطرف، يف غ�سون  الفقرة 2 من  اأو  الفقرة 1 )د( 

خم�سة اأيام من اإخطاره بذلك القرار، طلبا خطيا اإىل الدائرة التي اأ�سدرت 

القرار، يبني فيه الأ�سباب التي ي�ستند اإليها يف طلبه لكي يح�سل على 

اإذن بال�ستئناف.

2 - ت�سدر الدائرة قرارها وتخطر جميع الأطراف التي �ساركت يف 

الإجراءات التي �سدر ب�سببها القرار امل�سار اإليه يف الفقرة 1 من القاعدة.

القاعدة 156: اإجراءات ال�ستئناف

اإخطار  تقدمي  مبجرد  ال�ستئناف،  دائرة  اإىل  امل�سجل  يحيل   -  1

بال�ستئناف مبقت�سى القاعدة 154 اأو مبجرد �سدور الإذن بال�ستئناف 

التي �سدر  الدائرة  اأمام  املرفوعة  الدعوى  �سجل   ،155 القاعدة  مبقت�سى 

عنها القرار املرفوع �سده ال�ستئناف.
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التي  الأطراف  جميع  اإىل  بال�ستئناف  اإخطارا  امل�سجل  ير�سل   -  2

�ساركت يف الإجراءات القانونية اأمام الدائرة التي �سدر عنها القرار املرفوع 

�سده ال�ستئناف، ما مل تخطرهم الدائرة بالفعل مبوجب الفقرة 2 من 

القاعدة 155.

3 - تكون اإجراءات ال�ستئناف خطية ما مل تقرر دائرة ال�ستئناف 

عقد جل�سة ا�ستماع.

4 - ُتعقد يف اأ�رسع وقت ممكن جل�سة ال�ستماع لال�ستئناف.

5 - يجوز للطرف مقدم ال�ستئناف اأن يطلب، عند رفع ال�ستئناف، 

اأن يكون لال�ستئناف مفعول الإيقاف وفقا للفقرة 3 من املادة 82.

القاعدة 157: وقف ال�ستئناف

 154 القاعدة  مبقت�سى  بال�ستئناف  اإخطارا  قدم  طرف  لأي  يجوز 

اأو ح�سل على اإذن من دائرة با�ستئناف قرار مبقت�سى القاعدة 155، اأن 

يوقف ال�ستئناف يف اأي وقت قبل �سدور احلكم. ويف تلك احلالة، يقدم 

ذلك الطرف اإىل امل�سجل اإخطارا خطيا بوقف ال�ستئناف. ويقوم امل�سجل 

باإبالغ الأطراف الأخرى بتقدمي ذلك الإخطار.

القاعدة 158: احلكم يف ال�ستئناف

1 - يجوز لدائرة ال�ستئناف، التي تنظر ا�ستئنافا م�سار اإليه يف هذا 

الق�سم، اأن توؤيد اأو تنق�س اأو تعدل القرار امل�ستاأنف.

2 - ي�سدر حكم دائرة ال�ستئناف وفقا للفقرة 4 من املادة 83.
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�لق�صم 4: �إعادة �لنظر يف �لإد�نة �أو �لعقوبة

القاعدة 159: طلب اإعادة النظر

1 - يقدم طلب اإعادة النظر املن�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 

84 يف �سورة خطية وتبني فيه اأ�سبابه. ويجوز اأن تقدم معه م�ستندات 

توؤيده قدر الإمكان.

َخُذ القرار ب�ساأن جدارة الطلب بالعتبار باأغلبية ق�ساة دائرة  2 - ُيَتّ

ال�ستئناف ويكون موؤيدا باأ�سباب خطية.

اإىل  اإىل مقدم الطلب، وبقدر امل�ستطاع،  اإخطار بالقرار  3 - ير�سل 

جميع الأطراف الذين �ساركوا يف الإجراءات املت�سلة بالقرار الأويل.

القاعدة 160: النقل لأغرا�س اإعادة النظر

 ،161 القاعدة  يف  عليها  من�سو�س  ا�ستماع  جل�سة  اأية  لعقد   -  1

ت�سدر الدائرة املخت�سة يف املحكمة اأمرها م�سبقا بوقت كاف لكي يت�سنى 

نقل ال�سخ�س املحكوم عليه اإىل مقر املحكمة، ح�سب القت�ساء؛

2 - ُتبلغ دولة التنفيذ دون تاأخري مبا تقرره املحكمة؛

ت�رسي اأحكام الفقرة 3 من القاعدة 206.  – 3

القاعدة 161: قرار اإعادة النظر

1 - تعقد الدائرة املخت�سة، يف موعد تقرره هي وتبلغه اإىل مقدم 

الطلب واإىل جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار مبوجب الفقرة 3 من 

النظر يف  اإعادة  اإذا كان ينبغي  ا�ستماع لتقرير ما  القاعدة 159، جل�سة 

الإدانة اأو العقوبة.

2 - لعقد جل�سة ال�ستماع، متار�س الدائرة املخت�سة جميع �سالحيات 

عمال  وذلك  احلال،  اختالف  يقت�سيه  ما  مراعاة  مع  البتدائية  الدائرة 
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بالباب 6 والقواعد املنظمة لالإجراءات وتقدمي الأدلة يف الدائرتني التمهيدية 

والبتدائية.

3 - قرار اإعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة 4 من 

املادة 83.

�لف�صل 9: �لأفعال �جلرمية و�صوء �ل�صلوك �أمام �ملحكمة

�لق�صم �لأول: �لأفعال �جلرمية �ملخلة باإقامة �لعدل وفقا للمادة 70

القاعدة 162: ممار�سة الخت�سا�س

1 - يجوز للمحكمة، قبل اأن تقرر اإن كانت �ستمار�س الخت�سا�س، 

بالن�سبة  اخت�سا�س  لها  يكون  قد  التي  الأطراف  الدول  مع  الت�ساور 

للجرمية.

2 - يجوز للمحكمة عند البت فيما اإذا كانت �ستمار�س الخت�سا�س 

اأم ل، اأن تنظر بوجه خا�س فيما يلي:

)اأ( مدى اإمكانية وفعالية اإقامة الدعوى يف الدولة الطرف؛

)ب( مدى ج�سامة اجلرمية املرتكبة؛

التهم  اإىل   70 املادة  املن�سو�س عليها يف  التهم  اإمكانية �سم  )ج( 

املن�سو�س عليها يف املواد من 5 اإىل 8؛

)د( �رسورة التعجيل باإجراءات املحاكمة؛

)هـ( ال�سالت بتحقيق جار اأو مبحاكمة اأمام املحكمة؛

)و( العتبارات املتعلقة بالأدلة.

3 - تنظر املحكمة بعني العطف يف الطلب املقدم من الدولة امل�سيفة 

بتنازل املحكمة عن �سلطتها يف ممار�سة الخت�سا�س يف الدعاوى التي 

ترى فيها الدولة امل�سيفة اأن لهذا التنازل اأهمية بالغة.
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اأن  لها  يجوز  اخت�سا�سها،  ممار�سة  عدم  املحكمة  قررت  اإذا   -  4

 تطلب من الدولة الطرف اأن متار�س هذا الخت�سا�س، عمال بالفقرة 4 من 

املادة 70.

القاعدة 163: تطبيق النظام الأ�سا�سي والقواعد

الفرعيتني 2 و3،  القاعدتني  1 - ما مل ين�س على خالف ذلك يف 

تطبق القاعدة 162 والقواعد 164 اإىل 169 والنظام الأ�سا�سي والقواعد، مع 

مراعاة ما يقت�سيه اختالف احلال، على التحقيق الذي جتريه املحكمة، 

واملالحقة والعقوبات املفرو�سة على اجلرائم املحددة يف املادة 70.

2 - ل تنطبق اأحكام الباب 2 واأي قواعد تندرج حتته، با�ستثناء 

املادة 21.

3 - ل تنطبق اأحكام الباب 10 واأي قواعد تندرج حتته، با�ستثناء 

املواد 103 و 107 و 109 و 111.

القاعدة 164: مدة التقادم

1 - اإذا مار�ست املحكمة اخت�سا�سها وفقا للقاعدة 162، فاإن عليها 

اأن تطبق مدة التقادم املن�سو�س عليها يف هذه القاعدة.

2 - تخ�سع اجلرائم املحددة يف املادة 70 لتقادم مدته خم�س �سنوات 

من تاريخ ارتكاب اجلرمية، �رسيطة األ يكون قد �رسع خالل هذه الفرتة 

باأي حتقيق اأو مالحقة ق�سائية. وتنقطع فرتة التقادم اإذا �رسع خالل هذه 

الفرتة اأي حتقيق اأو مالحقة، اإما اأمام املحكمة اأو من ِقبل دولة طرف لها 

ولية ق�سائية على الدعوى عمال بالفقرة 4 )اأ( من املادة 70.

3 - يخ�سع اإنفاذ العقوبات املفرو�سة فيما يتعلق باجلرائم املحددة 

يف املادة 70، لتقادم مدته ع�رس �سنوات من التاريخ الذي اأ�سبحت فيه 

اأثناء  اأو  املدان  ال�سخ�س  التقادم باحتجاز  العقوبة نهائية. وتنقطع مدة 

وجود ال�سخ�س املعني خارج اإقليم الدول الأطراف.
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القاعدة 165: التحقيق واملالحقة واملحاكمة

يتعلق  فيما  التحقيقات،  يبداأ ويجري  اأن  العام  للمدعي  1 - يجوز 

باجلرائم املحددة يف املادة 70، مببادرة منه، ا�ستنادا اإىل املعلومات التي 

تزوده بها دائرة املحكمة اأو اأي م�سدر اآخر موثوق به.

2 - ل تنطبق املادتان 53 و59، واأي قواعد تندرج حتتهما.

3 - لأغرا�س املادة 61، يجوز للدائرة التمهيدية اأن تتخذ دون عقد 

جل�سة اأيا من القرارات املحددة يف تلك املادة ا�ستنادا اإىل طلبات كتابية، 

ما مل ت�ستلزم م�سلحة العدالة غري ذلك.

4 - يجوز للدائرة البتدائية اأن تاأمر، ح�سب القت�ساء ومع مراعاة 

حقوق الدفاع، ب�سم التهم املوجهة مبوجب املادة 70 اإىل التهم املوجهة 

مبوجب املواد 5 اإىل 8.

القاعدة 166: العقوبات مبوجب املادة 70

مبوجب  عقوبات  املحكمة  فر�ست  اإذا  القاعدة  هذه  تنطبق   -  1 

املادة 70.

2 - ل تنطبق املادة 77 ول اأي من القواعد املندرجة حتتها، با�ستثناء 

اأمر امل�سادرة الوارد يف الفقرة 2 )ب( من املادة 77، التي يجوز اأن يوؤمر 

بها بالإ�سافة اإىل ال�سجن اأو الغرامة اأو كليهما.

3 - يجوز فر�س الغرامات على كل جرمية ب�سورة منف�سلة، وميكن 

اأن تكون هذه الغرامات تراكمية. ول تتجاوز القيمة الإجمالية باأي حال 

من الأحوال ما ن�سبته 50 يف املائة من قيمة ما ميكن حتديده من اأ�سول، 

املدان، بعد خ�سم  ال�سخ�س  اأو قابلة للت�رسيف، واأموال ميلكها  �سائلة 

مبلغ منا�سب يفي بالحتياجات املالية لل�سخ�س املدان ومن يعولهم.
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4 - لدى فر�س الغرامة، تعطي املحكمة لل�سخ�س املدان مهلة معقولة 

كمبلغ  بت�سديدها  له  املحكمة  ت�سمح  اأن  ويجوز  الغرامة.  يدفع خاللها 

اإجمايل دفعة واحدة اأو على دفعات خالل تلك الفرتة.

املفرو�سة عليه  الغرامة  املدان  ال�سخ�س  5 - يف حالة عدم ت�سديد 

وفقا لل�رسوط الواردة يف الفقرة 4 من القاعدة، يجوز للمحكمة اتخاذ 

التدابري املنا�سبة عمال بالقواعد 217 اإىل 222 ووفقا لأحكام املادة 109. 

ويف احلالت التي ي�ستمر بها عدم الت�سديد عمدا، يجوز للمحكمة، بناء 

على مبادرة منها اأو بطلب من املدعي العام، ونتيجة اقتناعها با�ستنفاذ 

جميع تدابري الإنفاذ املتاحة، وكمالذ اأخري، اأن تفر�س مدة �سجن وفقا 

للفقرة 3 من املادة 70. وتراعي املحكمة يف حتديد فرتة ال�سجن قيمة ما 

�سدد من الغرامة.

القاعدة 167: التعاون الدويل وامل�ساعدة الق�سائية

للمحكمة  يجوز   ،70 املادة  املندرجة يف  باجلرائم  يتعلق  فيما   -  1

امل�ساعدة  اأو  التعاون  اأي �سكل من  الدول تقدمي  اإحدى  اإىل  اأن تطلب 

الق�سائية يتفق والأ�سكال املبينة يف الباب 9. وت�سري املحكمة يف اأي من 

هذه الطلبات اإىل اأن اأ�سا�س الطلب هو التحقيق اأو املالحقة على جرائم 

يف اإطار املادة 70.

للمحكمة  الق�سائية  امل�ساعدة  اأو  التعاون  توفري  �رسوط  تكون   -  2

فيما يتعلق باجلرائم املندرجة يف اإطار املادة 70، هي ال�رسوط املبينة يف 

الفقرة 2 من تلك املادة.

القاعدة 168: عدم جواز املحاكمة على ذات اجلرم مرتني

فيما يتعلق باجلرائم املن�سو�س عليها يف املادة 70، ل يحاكم اأي 



املحكمة اجلنائية الدولية260

)وثائق  اأ�سا�سية(

�سخ�س اأمام املحكمة على �سلوك �سكل اأ�سا�سا جلرمية اأدين بارتكابها اأو 

برئت �ساحته منها من ِقبل هذه املحكمة اأو حمكمة اأخرى.

القاعدة 169: القب�س الفوري

يف حالة الدعاء بارتكاب جرمية من�سو�س عليها يف املادة 70 اأمام 

الدائرة، يجوز للمدعي العام اأن يطلب �سفويا اإىل الدائرة اأن تاأمر باإلقاء 

القب�س فورا على ال�سخ�س املعني.

�لق�صم �لثاين: �صوء �ل�صلوك �أمام �ملحكمة وفقا للمادة 71

القاعدة 170: تعطيل الإجراءات

الذي  للقا�سي  املادة 63 يف العتبار، يجوز  الفقرة 2 من  اأخذ  مع 

يراأ�س الدائرة التي تنظر يف امل�ساألة، بعد توجيه اإنذار:

اإجراءات املحكمة مبغادرة قاعة  الذي يعطل  ال�سخ�س  ياأمر  اأن  )اأ( 

املحكمة اأو ياأمر باإبعاده منها؛ اأو

ذلك  مبنع  الأمر  ال�سلوك،  �سوء  تكرر  حالة  يف  له،  ويجوز  )ب( 

ال�سخ�س من ح�سور اجلل�سات.

القاعدة 171: رف�س المتثال لأمر املحكمة

1 - عندما يتمثل �سوء ال�سلوك يف الرف�س املتعمد لالمتثال لأمر 

بالقاعدة 170 ويكون ذلك  املحكمة غري م�سمول  اأو كتابي من  �سفوي 

الأمر مقرونا بتحذير من فر�س عقوبات يف حالة خمالفته، يجوز للقا�سي 

الذي يراأ�س الدائرة التي تنظر يف امل�ساألة اأن ياأمر مبنع ذلك ال�سخ�س من 

ح�سور اجلل�سات ملدة ل تتجاوز 30 يوما اأو تغرميه اإذا كان �سوء ال�سلوك 

اأكرث ج�سامة يف طابعه.
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2 - اإذا كان ال�سخ�س املرتكب ل�سوء ال�سلوك على النحو املو�سوف 

اأو حماميا من حمامي  املحكمة  موظفا يف  القاعدة  من   1 الفقرة  يف 

الدفاع، اأو ممثال قانونيا لل�سحايا ، يجوز للقا�سي الذي يراأ�س الدائرة التي 

تنظر يف امل�ساألة اأن ياأمر اأي�سا مبنع ذلك ال�سخ�س من ممار�سة مهامه 

اأمام املحكمة ملدة ل تزيد عن 30 يوما.

3 - اإذا راأي القا�سي الذي يراأ�س الدائرة اأنه، يف احلالت اخلا�سعة 

للقاعدتني الفرعيتني 1 و 2، اأن من املالئم فر�س مدة منع اأطول، يحيل 

القا�سي امل�ساألة اإىل هيئة رئا�سة املحكمة. ويجوز للهيئة اأن تعقد جل�سة 

لتقرر ما اإذا كانت �ستاأمر بفرتة منع اأطول اأو بفرتة منع دائمة.

القاعدة  من   1 للفقرة  وفقا  املفرو�سة  الغرامة  تتجاوز  ل   -  4 

مبلغ 000 2 يورو اأو ما يعادله باأي عملة، على اأنه يف حالت التمادي 

يف �سوء ال�سلوك يجوز فر�س غرامة اأخرى عن كل يوم ي�ستمر فيه ذلك 

ال�سلوك ال�سيئ، وتكون تلك الغرامات تراكمية.

اأقواله قبل فر�س  اإىل  5 - مينح لل�سخ�س املعني فر�سة ال�ستماع 

عقوبة عن �سوء ال�سلوك على النحو املبني يف هذه القاعدة.

القاعدة 172: ال�سلوك امل�سمول باملادتني 70 و 71

يف  املحددة  اجلرائم  اإحدى   71 املادة  ت�سمله  �سلوك  �سكل   اإذا 

املادة 70 اأي�سا، تت�رسف املحكمة وفقا للمادة 70، والقواعد 162 اإىل 169.

�لف�صل 10: تعوي�ص �ل�صخ�ص �ملقبو�ص عليه �أو �ملد�ن

القاعدة 173: طلب التعوي�س

1 - كل من يرغب يف احل�سول على تعوي�س لأي من الأ�سباب 

املحكمة  رئا�سة  هيئة  اإىل  يقدم طلبا خطيا   ،85 املادة  اإليها يف  امل�سار 
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التي تعني دائرة موؤلفة من ثالثة ق�ساة لدرا�سة الطلب. ويجب األ يكون 

هوؤلء الق�ساة قد �ساركوا يف اتخاذ اأي قرار �سابق للمحكمة فيما يتعلق 

مبقدم الطلب.

م طلب التعوي�س يف موعد ل يتجاوز �ستة اأ�سهر من تاريخ  2 - ُيقَدّ

اإخطار مقدم الطلب بقرار املحكمة فيما يتعلق مبا يلي:

)اأ( عدم م�رسوعية القب�س على ال�سخ�س اأو احتجازه مبوجب الفقرة 

1 من املادة 85؛

)ب( نق�س الإدانة مبوجب الفقرة 2 من املادة 85؛

من   3 الفقرة  مبوجب  ووا�سح  ج�سيم  ق�سائي  خطاأ  حدوث   )ج( 

املادة 85.

3 - يت�سمن طلب التعوي�س الأ�سباب الداعية اإىل تقدميه، ومبلغ 

التعوي�س املطلوب.

4 - يكون ملقدم طلب التعوي�س احلق يف ال�ستعانة مبحام.

القاعدة 174: الإجراء املتبع يف التما�س التعوي�س

1 - يحال اإىل املدعي العام طلب التعوي�س واأي مالحظات مكتوبة 

اأخرى يقدمها مقدم الطلب لكي تتاح للمدعي العام فر�سة الرد خطيا. 

غ مقدم الطلب باأي مالحظات يقدمها املدعي العام. وُيبَلّ

173جل�سة  القاعدة  من   1 الفقرة  املوؤلفة مبوجب  الدائرة  تعقد   -  2

مالحظات  واأية  املقدم  الطلب  على  بناء  املو�سوع  تبت يف  اأو  ا�ستماع 

خطية من املدعي العام ومقدم الطلب. ويجب عقد جل�سة ا�ستماع اإذا 

ما طلب ذلك املدعي العام اأو ملتم�س التعوي�س.
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3 - يتخذ القرار باأغلبية الق�ساة. ويبلغ بالقرار املدعي العام ومقدم 

الطلب.

القاعدة 175: مبلغ التعوي�س

عند حتديد مبلغ اأي تعوي�س، وفقا للفقرة 3 من املادة 85، تراعي 

ترتب على اخلطاأ  ما   173 القاعدة  1 من  الفقرة  املوؤلفة مبوجب  الدائرة 

والأ�رسية  ال�سخ�سية  احلالة  على  اآثار  من  والوا�سح  اجل�سيم  الق�سائي 

والجتماعية واملهنية ملقدم الطلب.

�لف�صل 11: �لتعاون �لدويل و�مل�صاعدة �لق�صائية

�لق�صم �لأول: طلبات �لتعاون وفقا للمادة 87

القاعدة 176: هيئات املحكمة املخت�سة باإحالة وتلقي الر�سائل املتعلقة 

بالتعاون الدويل وامل�ساعدة الق�سائية

1 - عند اإن�ساء املحكمة، ويف اأعقاب ذلك يح�سل م�سجل املحكمة 

عمال  الدول  تقدمها  ر�سائل  اأي  على  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  من 

بالفقرتني 1 )اأ( و 2 من املادة 87.

الدوائر،  عن  ال�سادرة  التعاون  طلبات  باإحالة  امل�سجل  يقوم   –  2

ويتلقى الردود واملعلومات والوثائق من الدول املوجه اإليها الطلب. ويقوم 

العام،  املدعي  من  املقدمة  التعاون  طلبات  باإحالة  العام  املدعي  مكتب 

وبتلقي الردود واملعلومات والوثائق من الدول املوجه اإليها الطلب.

يتعلق  فيما  الدول  الواردة من  الر�سائل  امل�سجل جميع  يتلقى   -  3

بتلقي  املخولة  الوطنية  الهيئات  ت�سميات  يف  لحقة  تغيريات  باأي 

بها  تقدم  التي  للغة  تغيري  باأي  يتعلق  فيما  وكذلك  التعاون،  طلبات 

الأطراف  للدول  املعلومات  الطلب، هذه  عند  ويتيح،  التعاون،   طلبات 

ح�سب القت�ساء.
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يقت�سيه  ما  مراعاة  مع  القاعدة،  من  ت�رسي اأحكام الفقرة 2   –  4

اختالف احلال، عندما تطلب املحكمة معلومات اأو وثائق اأو غريها من 

اأ�سكال التعاون وامل�ساعدة من منظمة حكومية دولية.

5 – يحيل امل�سجل الر�سائل امل�سار اإليها يف الفقرتني 1 و 3 من هذه 

اإىل هيئة رئا�سة  القاعدة 177 ح�سب القت�ساء،  القاعدة والفقرة 2 من 

املحكمة اأو اإىل مكتب املدعي العام، اأو كليهما.

القاعدة 177: قنوات الت�سال

املخولة بتلقي طلبات  الوطنية  بال�سلطة  املتعلقة  الر�سائل  1 - توفر 

التعاون واملقدمة عند الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�سمام، جميع 

املعلومات ذات ال�سلة بهذه ال�سلطة.

م�ساعدة  تقدمي  دولية  حكومية  منظمة  اإىل  يطلب  عندما   –  2

اإىل املحكمة يف اإطار الفقرة 6 من املادة 87، يقوم امل�سجل، عند اللزوم، 

بالتاأكد من قنوات الت�سال التي حددتها ويح�سل على جميع املعلومات 

ذات ال�سلة بها.

 القاعدة 178: اللغة التي تختارها الدول الأطراف يف اإطار الفقرة 2 من 

املادة 87

1 - عندما ت�ستعمل الدولة الطرف املوجه اإليها الطلب اأكرث من لغة 

املوافقة  اأو  القبول  اأو  الت�سديق  اأن حتدد، عند  ر�سمية واحدة، ميكنها 

اأو الن�سمام، اإمكانية حترير طلبات التعاون واأي وثائق داعمة باأي من 

لغاتها الر�سمية.

لغة  باختيار  الطلب  اإليها  املوجه  الطرف  الدولة  تقم  مل  اإذا   –  2

الت�سال مع املحكمة عند الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�سمام، 
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بها  ترفق  اأو  باملحكمة  العمل  لغتي  باإحدى  حترر  التعاون  طلبات  فاإن 

ترجمة اإىل اإحدى هاتني اللغتني عمال بالفقرة 2 من املادة 87.

يف  الأطراف  غري  الدول  اإىل  املوجهة  الطلبات  لغة   :179 القاعدة 

النظام الأ�سا�سي

تقدمي  قبلت  الأ�سا�سي،  النظام  يف  طرف،  غري  دولة  تقم  مل  اإذا 

امل�ساعدة للمحكمة يف اإطار الفقرة 5 من املادة 87، باختيار لغة لتقدمي 

اأو  باملحكمة  العمل  لغتي  باإحدى  التعاون  الطلبات، حترر طلبات  هذه 

ترفق بها ترجمة اإىل اإحدى هاتني اللغتني.

كتابة  لغات  اأو  الت�سال  قنوات  يف  التغيريات   :180  القاعدة 

طلبات التعاون

املتعلقة  بالتغيريات  فر�سة،  اأقرب  ويف  خطيا،  امل�سجل  ُيخطر   -  1

من   2 الفقرة  الدولة مبوجب  اختارتها  التي  باللغة  اأو  الت�سال  بقنوات 

املادة 87.

2 – ت�رسي هذه التغيريات على طلبات التعاون التي تقدمها املحكمة 

وجود  عدم  حال  اأو، يف  والدولة  املحكمة  بني  عليه  املتفق  الوقت  يف 

مثل هذا التفاق، بعد 45 يوما من تلقي املحكمة لالإخطار ويف جميع 

الأحوال دون امل�سا�س بالطلبات احلالية اأو الطلبات اجلاري النظر فيها.

�لق�صم �لثاين: �لتقدمي للمحكمة و�لعبور وتعدد �لطلبات يف �إطار �ملادتني 89 و90 

القاعدة 181: الطعن يف مقبولية الدعوى اأمام حمكمة وطنية

عندما تن�ساأ احلالة املبينة يف الفقرة 2 من املادة 89، ودون م�سا�س 

باأحكام املادة 19 والقواعد من 58 اإىل 62 ب�ساأن الإجراءات التي تنطبق 

على حالت الطعن يف اخت�سا�س املحكمة اأو يف مقبولية الدعوى، ومل 
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يتم بعُد البت يف م�ساألة املقبولية ، فاإن دائرة املحكمة التي تنظر يف هذه 

الدعوى، تتخذ اخلطوات للح�سول من الدولة املوجه اإليها الطلب على 

جميع املعلومات ذات ال�سلة ب�ساأن الطعن املقدم من ال�سخ�س املعني على 

اأ�سا�س مبداأ عدم جواز املحاكمة عن اجلرمية ذاتها مرتني.

القاعدة 182: طلب العبور مبوجب الفقرة 3 )هـ( من املادة 89

من  )هـ(   3 الفقرة  يف  املبينة  احلالت  يف  للمحكمة  يجوز   -  1 

على  القدرة  لها  التي  الو�سائط  بجميع  العبور  طلب  تقدمي   89 املادة 

تو�سيل ال�سجالت اخلطية.

الفقرة 3  املن�سو�س عليها يف  الزمنية  املهلة  انق�ساء  يف حالة   – 2

)هـ( من املادة 89 والإفراج عن ال�سخ�س املعني، ل يحول هذا الإفراج 

دون القب�س على ال�سخ�س املعني يف وقت لحق وفقا لأحكام املادة 89 

اأو املادة 92.

القاعدة 183: اإمكانية التقدمي املوؤقت

عقب اإجراء امل�ساورات امل�سار اإليها يف الفقرة 4 من املادة 89، يجوز 

للدولة املوجه اإليها الطلب اأن تقدم موؤقتا ال�سخ�س املطلوب وفقا ل�رسوط 

حتدد بني الدولة املقدم اإليها الطلب واملحكمة. ويف هذه احلالة، يبقى 

ال�سخ�س املذكور رهن احلب�س الحتياطي خالل فرتة مثوله اأمام املحكمة 

وينقل اإىل الدولة املوجه اإليها الطلب مبجرد اأن ي�سبح مثوله اأمام املحكمة 

على  الإجراءات  اإمتام  موعد  يتجاوز  ل  اأجل  يف  وذلك  مطلوب،   غري 

اأكرث تقدير.
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القاعدة 184: ترتيبات التقدمي للمحكمة

1 - تقوم الدولة املوجه اإليها الطلب على الفور باإبالغ امل�سجل عندما 

ي�سبح يف الإمكان تقدمي ال�سخ�س املطلوب من املحكمة.

2 - يقدم ال�سخ�س املعني اإىل املحكمة يف املوعد وبالطريقة املتفق 

عليهما بني �سلطات الدولة املوجه اإليها الطلب وبني امل�سجل.

3 - اإذا حالت الظروف دون تقدمي ذلك ال�سخ�س يف املوعد املتفق 

عليه، تتفق �سلطات الدولة املوجه اإليها الطلب مع امل�سجل على موعد 

واأ�سلوب جديدين لتقدمي ال�سخ�س اإىل املحكمة.

4 – يظل امل�سجل على ات�سال ب�سلطات الدولة امل�سيفة فيما يتعلق 

بالرتتيبات الالزمة لتقدمي ال�سخ�س املعني اإىل املحكمة.

القاعدة 185: اإفراج املحكمة عن �سخ�س حمتجز لديها يف حالت 

غري حالة اإكمال مدة العقوبة

1 - رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، اإذ اأفرج عن ال�سخ�س املقدم اإىل 

اأو لكون  املحكمة من احلب�س الحتياطي لديها لكونها غري خمت�سة، 

الدعوى غري مقبولة مبوجب الفقرة 1 )ب( اأو الفقرة )ج( اأو الفقرة )د( من 

املادة 17، اأو لعدم اعتماد التهم مبوجب املادة 61، اأو لتربئة ال�سخ�س يف 

املرحلة البتدائية اأو مرحلة ال�ستئناف، اأو لأي �سبب اآخر، فاإن املحكمة 

تتخذ باأ�رسع ما ميكن ما تراه مالئما من الرتتيبات لنقل ال�سخ�س، بعد 

اأخذ راأيه، اإىل الدولة امللزمة باإيوائه، اأو اإىل دولة اأخرى توافق على اإيوائه، 

اأو اإىل الدولة التي طلبت ت�سليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته اأ�سال. 

ويف هذه احلالة، ت�سهل الدولة امل�سيفة النقل وفقا لالتفاق امل�سار اإليه يف 

الفقرة 2 من املادة 3 وللرتتيبات ذات ال�سلة.
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2 - اإذا قررت املحكمة عدم قبول الدعوى مبوجب الفقرة 1 )اأ( من 

الدولة  اإىل  ال�سخ�س  لنقل  ترتيبات  من  يلزم  ما  تتخذ  فاإنها   ،17 املادة 

التي كان التحقيق اأو املالحقة الق�سائية لديها اأ�سا�سا لنجاح الطعن يف 

املقبولية، ما مل تطلب الدولة التي قدمت ال�سخ�س اأ�سال عودته.

القاعدة 186: تعدد الطلبات يف �سياق طعن يف مقبولية الدعوى

يف احلالت املبينة يف الفقرة 8 من املادة 90، تر�سل الدولة املوجه 

اإليها الطلب اإخطارا بقرارها اإىل املدعي العام ليت�رسف مبقت�سى الفقرة 

10 من املادة 19.

�لق�صم �لثالث: وثائق �لقب�ص و�لتقدمي �إىل �ملحكمة يف �إطار �ملادتني 91 و 92 

القاعدة 187: ترجمة الوثائق املرفقة بطلب التقدمي

1 من  الفرعية  للقاعدة  ووفقا   ،67 املادة  )اأ( من   1 الفقرة  لأغرا�س 

القاعدة 117، ُي�سفع الطلب املقدم مبوجب املادة 91، ح�سب القت�ساء، 

برتجمة لأمر القب�س اأو حلكم الإدانة، كما ُي�سفع برتجمة لن�س جميع 

اأحكام النظام الأ�سا�سي ذات ال�سلة، اإىل لغة يجيد ال�سخ�س املعني فهمها 

والتكلم بها متام الإجادة.

القاعدة 188: املهلة الزمنية لتقدمي الوثائق بعد القب�س الحتياطي

لأغرا�س الفقرة 3 من املادة 92، تكون مهلة ت�سلم الدولة املوجه اإليها 

الطلب لطلب التقدمي والوثائق املوؤيدة لهذا الطلب 60 يوما من تاريخ 

القب�س الحتياطي.

القاعدة 189: اإحالة الوثائق املوؤيدة للطلب

عندما يوافق ال�سخ�س على ت�سليم نف�سه اإىل املحكمة وفقا لأحكام 
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الفقرة 3 من املادة 92، وت�رسع الدولة املوجه اإليها الطلب يف تقدمي هذا 

ال�سخ�س اإىل املحكمة، ل تكون املحكمة مطالبة بتقدمي الوثائق املبينة 

يف املادة 91، ما مل تطلب الدولة املوجه اإليها الطلب غري ذلك.

�لق�صم �لر�بع: �لتعاون يف �إطار �ملادة 93

القاعدة 190: اإرفاق تعليمات عن جترمي النف�س بالطلب لل�سهادة

عند تقدمي طلب ملثول �ساهد مبوجب الفقرة 1 )هـ( من املادة 93، 

ترفق املحكمة تعليمات ب�ساأن القاعدة 74 املتعلقة بتجرمي النف�س، لتزويد 

ال�ساهد املعني بها، على اأن تكون بلغة يجيد هذا ال�سخ�س فهما والتكلم 

بها متام الإجادة.

 2 الفقرة  مبوجب  املحكمة  من  املقدمة  ال�سمانات   :191  القاعدة 

من املادة 93

يجوز لدائرة املحكمة التي تنظر يف الدعوى اأن تقرر تقدمي ال�سمانات 

نة يف الفقرة 2 من املادة 93 مببادرتها اخلا�سة اأو بطلب من املدعي  املبَيّ

العام اأو الدفاع اأو ال�ساهد اأو اخلبري املعني، وذلك بعد اأن تاأخذ الدائرة 

يف العتبار اآراء املدعي العام وال�ساهد اأو اخلبري املعني.

القاعدة 192: نقل ال�سخ�س املو�سوع رهن احلب�س الحتياطي

1 - تتوىل ال�سلطات الوطنية املعنية، بالت�سال مع امل�سجل و�سلطات 

الدولة امل�سيفة، الرتتيب لنقل ال�سخ�س املو�سوع رهن احلب�س الحتياطي 

اإىل املحكمة وفقا لأحكام الفقرة 7 من املادة 93.

2 - يكفل امل�سجل تنظيم عملية النقل على الوجه ال�سليم، مبا يف 

ذلك الإ�رساف على ال�سخ�س املعني اأثناء وجوده رهن احلب�س الحتياطي 

لدى املحكمة.



املحكمة اجلنائية الدولية270

)وثائق  اأ�سا�سية(

3 - لل�سخ�س املو�سوع رهن احلب�س الحتياطي لدى املحكمة احلق 

بظروف  املتعلقة  امل�سائل  ال�سلة  ذات  املحكمة  دائرة  اأمام  يثري  اأن  يف 

احتجازه.

4 - بعد حتقيق الأغرا�س املتوخاة من نقل ال�سخ�س املو�سوع رهن 

احلب�س الحتياطي، يقوم امل�سجل، وفقا لأحكام الفقرة 7 )ب( من املادة 

93، بالرتتيب لعودة ذلك ال�سخ�س اإىل الدولة املوجه اإليها الطلب.

القاعدة 193: النقل املوؤقت لل�سخ�س من دولة التنفيذ

1 - يجوز للدائرة التي تنظر يف الق�سية اأن تاأمر بالنقل املوؤقت من 

دولة التنفيذ اإىل مقر املحكمة لأي �سخ�س حكمت عليه املحكمة وكانت 

ت�رسي  ول  يقدمها.  اأخرى  م�ساعدة  اأو  بها  يديل  �سهادة  اإىل  بحاجة 

اأحكام الفقرة 7 من املادة 93.

2 - يكفل م�سجل املحكمة �سري عملية النقل على الوجه ال�سليم، 

التنفيذ و�سلطات الدولة امل�سيفة. وعندما  بالت�سال مع �سلطات دولة 

ي�ستوفى الغر�س من النقل، تعيد املحكمة ال�سخ�س املحكوم عليه اإىل 

دولة التنفيذ.

يحتفظ بال�سخ�س رهن احلب�س الحتياطي اأثناء فرتة مثوله   – 3

اأمام املحكمة. وتخ�سم كامل فرتة احتجازه يف مقر املحكمة من مدة 

احلكم املتبقية عليه.

القاعدة 194: التعاون الذي يطلب من املحكمة

1 - وفقا لأحكام الفقرة 10 من املادة 93، ومت�سيا مع اأحكام املادة 96، 

مع مراعاة ما يقت�سيه اختالف احلال، يجوز لدولة من الدول اأن حتيل 

اإىل املحكمة طلبا للتعاون مع املحكمة اأو لتقدمي امل�ساعدة اإليها، �سواء 

باإحدى لغتي العمل يف املحكمة اأو م�سحوبا برتجمة اإىل اإحديهما.
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2 - تر�سل الطلبات املبينة يف الفقرة )1( من القاعدة اإىل امل�سجل، 

املعنية،  الدائرة  اإىل  اأو  العام  املدعي  اإىل  �سواء  اإحالتها  يتوىل   الذي 

ح�سب القت�ساء.

3 - اإذا مت اتخاذ تدابري للحماية يف نطاق مدلول املادة 68، ينظر 

التي  الدائرة  اآراء  يف  القت�ساء  ح�سب  املحكمة،  دائرة  اأو  العام  املدعي 

ذي  ال�ساهد  اأو  ال�سحية  اآراء  عن  ف�سال  التدابري،  بهذه  الأمر  اأ�سدرت 

ال�سلة، قبل البت يف الطلب.

اأدلة على النحو املبني يف  اأو  ق الطلب املذكور بوثائق  اإذا تعَلّ  - 4

الفقرة 10 )ب( ‘2’ من املادة 93، يح�سل املدعي العام اأو دائرة املحكمة، 

ح�سب القت�ساء، على موافقة خطية من الدولة ذات ال�سلة قبل ال�رسوع 

يف النظر يف الطلب.

التعاون معها  املوافقة على طلب دولة ما  املحكمة  قررت  اإذا   -  5

اأو تقدمي امل�ساعدة اإليها، ينفذ هذا الطلب، قدر الإمكان، على اأ�سا�س 

الإجراءات التي تبينها فيه الدولة الطالبة ومع الإذن بح�سور الأ�سخا�س 

املحددين يف الطلب.

�لق�صم �خلام�ص: �لتعاون يف �إطار �ملادة 98

القاعدة 195: تقدمي املعلومات

1 - عند قيام الدولة املوجه اإليها الطلب باإخطار املحكمة باأن طلب 

تقدمي اأو م�ساعدة يثري م�سكلة يف التنفيذ فيما يتعلق باأحكام املادة 98، 

تقدم هذه الدولة اأي املعلومات ذات �سلة مل�ساعدة املحكمة على تطبيق 

اأحكام املادة 98. ويجوز جلميع الدول الغري اأو الدول املر�سلة املعنية تقدمي 

معلومات اإ�سافية مل�ساعدة املحكمة.

2 - ل يجوز للمحكمة اأن توجه طلبا لت�سليم �سخ�س دون احل�سول 

على موافقة الدولة املر�سلة اإذا كان الطلب ل يتفق، مبوجب الفقرة 2 من 
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املادة 98، مع التزامات مبوجب اتفاق دويل ي�سع موافقة الدولة املر�سلة 

ك�رسط لت�سليم �سخ�س تابع لتلك الدولة اإىل املحكمة.

�لق�صم �ل�صاد�ص: قاعدة �لتخ�صي�ص يف �إطار �ملادة 101

القاعدة 196: تقدمي الآراء ب�ساأن الفقرة 1 من املادة 101

من  يراه  ما  ب�ساأن  اآراء  اإبداء  املحكمة  اإىل  املقدم  لل�سخ�س  يجوز 

انتهاك لأحكام الفقرة 1 من املادة 101.

القاعدة 197: متديد اأجل التقدمي

املن�سو�س عليها يف  ال�رسوط  الإعفاء من  املحكمة  عندما تطلب 

الفقرة 1 من املادة 101، يجوز للدولة املوجه اإليها الطلب اأن تطلب اإىل 

املحكمة احل�سول على اآراء ال�سخ�س املقدم اإىل املحكمة وتزويد الدولة 

املذكورة بها.

�لف�صل 12: �لتنفيذ

�لق�صم 1: دور �لدول يف تنفيذ �أحكام �ل�صجن وتغيري دولة �لتنفيذ �ملعنية يف �إطار �ملادتني 

103 و 104

القاعدة 198: الت�سالت بني املحكمة والدول

تنطبق املادة 87 والقواعد من 176 اإىل 180، ح�سب القت�ساء، على 

الت�سالت التي جتري بني املحكمة واإحدى الدول فيما يتعلق بامل�سائل 

املت�سلة بتنفيذ العقوبات، ما مل يتطلب ال�سياق غري ذلك.

القاعدة 199: اجلهاز امل�سوؤول مبوجب اأحكام الباب 10

متار�س هيئة الرئا�سة مهام املحكمة املندرجة يف نطاق الباب 10 ، ما 

مل ين�س يف القواعد على خالف ذلك.
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القاعدة 200: قائمة دول التنفيذ

لقبول  ا�ستعدادها  تبدي  التي  بالدول  قائمة  امل�سجل  ين�سئ   -  1

الأ�سخا�س املحكوم عليهم ويتوىل اأمر هذه القائمة؛

ل تدرج هيئة الرئا�سة دولة من الدول يف القائمة املن�سو�س   – 2

على  موافقتها  عدم  حالة  103 يف  املادة  من  )اأ(   )1( الفقرة  عليها يف 

ال�رسوط التي تقرن بها هذه الدولة قبولها. ويجوز لهيئة الرئا�سة قبل البت 

يف الأمر اأن تطلب اأي معلومات اإ�سافية من تلك الدولة؛

3 - يجوز للدولة التي تقرن قبولها ب�رسوط اأن ت�سحب هذه ال�رسوط 

يف اأي وقت. وتخ�سع اأية تعديالت على هذه ال�رسوط اأو اأي اإ�سافات 

اإليها لإقرار هيئة الرئا�سة؛

بان�سحابها من  اأي وقت  امل�سجل يف  اأن تخطر  للدولة  يجوز   -  4

القائمة. ول يوؤثر هذا الن�سحاب على تنفيذ الأحكام املتعلقة بالأ�سخا�س 

الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل؛

5 - يجوز للمحكمة الدخول يف ترتيبات ثنائية مع الدول بهدف 

حتديد اإطار لقبول ال�سجناء ال�سادرة عليهم اأحكام من املحكمة. وتكون 

هذه الرتتيبات متم�سية مع اأحكام النظام الأ�سا�سي.

القاعدة 201: مبادئ التوزيع العادل

العادل  التوزيع  مبادئ  ت�سمل   ،103 املادة  من   3 الفقرة   لأغرا�س 

ما يلي:

)اأ( مبداأ التوزيع اجلغرايف العادل؛

)ب( �رسورة اأن تتاح لكل دولة مدرجة يف القائمة فر�سة اإيواء بع�س 

الأ�سخا�س املحكوم عليهم؛
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)ج( عدد الأ�سخا�س املحكوم عليهم الذين اآوتهم بالفعل تلك الدولة 

و�سائر دول التنفيذ؛

)د( اأية عوامل اأخرى ذات �سلة.

دولة  اإىل  عليه  املحكوم  ال�سخ�س  ت�سليم  توقيت   :202 القاعدة 

التنفيذ

ل يتم ت�سليم ال�سخ�س املحكوم عليه من املحكمة اإىل الدولة املعينة 

بالعقوبة  املتعلق  والقرار  بالإدانة  املتعلق  القرار  يكت�سب  ما مل  للتنفيذ 

الدرجة القطعية.

القاعدة 203: اآراء ال�سخ�س املحكوم عليه

1 - تخطر هيئة الرئا�سة ال�سخ�س املحكوم عليه خطيا باأنها تنظر 

يف تعيني دولة للتنفيذ. ويقدم ال�سخ�س املحكوم عليه كتابة اإىل هيئة 

الرئا�سة، يف غ�سون املهلة التي حتددها، اآراءه يف هذا ال�ساأن؛

املحكوم عليه بعر�س  لل�سخ�س  تاأذن  اأن  الرئا�سة  لهيئة  2 - يجوز 

اإفاداته �سفهيا؛

3 - تتيح هيئة الرئا�سة لل�سخ�س املحكوم عليه ما يلي:

)اأ( اأن ي�ساعده، ح�سب القت�ساء، مرتجم �سفوي قدير واأن ي�ستعني 

بكل ما يلزم من الرتجمة لعر�س اآرائه؛

لالإعداد  الالزمة  والت�سهيالت  الكايف  الوقت  مُينح  اأن  )ب( 

 

لعر�س اآرائه.

القاعدة 204: املعلومات املتعلقة بتعيني دولة التنفيذ

اإىل  تنقل  بقرارها  للتنفيذ  املعينة  الدولة  الرئا�سة  اإخطار هيئة  لدى 

هذه الدولة اأي�سا املعلومات والوثائق التالية:
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)اأ( ا�سم ال�سخ�س املحكوم عليه وجن�سيته وتاريخ ومكان ميالده؛

)ب( ن�سخة من احلكم النهائي بالإدانة والعقوبة املفرو�سة؛

تنفيذها  املتبقي  واملدة  فيه  تبداأ  الذي  والتاريخ  العقوبة  مدة  )ج( 

منها؛

)د( اأية معلومات لزمة عن احلالة ال�سحية لل�سخ�س املحكوم عليه، 

اإىل  يتلقاه من عالج طبي، وذلك بعد ال�ستماع  مبا يف ذلك كل ما 

اآرائه.

القاعدة 205: رف�س التعيني يف حالة معينة

عند رف�س اإحدى الدول يف حالة معينة تعيينها للتنفيذ من ِقبل 

هيئة الرئا�سة، يجوز لهيئة الرئا�سة تعيني دولة اأخرى.

القاعدة 206: ت�سليم ال�سخ�س املحكوم عليه اإىل دولة التنفيذ

بالدولة  املحكوم عليه  وال�سخ�س  العام  املدعي  امل�سجل  1 - يخطر 

املعينة لتنفيذ احلكم؛

م ال�سخ�س املحكوم عليه اإىل دولة التنفيذ يف اأ�رسع وقت  2 - ُي�سَلّ

ممكن بعد اإبداء الدولة املعينة للتنفيذ قبولها؛3 – يكفل امل�سجل ُح�سن 

والدولة  التنفيذ  ال�سلطات يف دولة  بالت�ساور مع  الت�سليم  اإجراء عملية 

امل�سيفة؛

القاعدة 207: املرور العابر

1 - ل حاجة اإىل ترخي�س اإذا نقل ال�سخ�س املحكوم عليه بطريق 

اجلو ومل يتقرر الهبوط يف اإقليم دولة املرور العابر. ويف حالة الهبوط غري 

املقرر يف اإقليم دولة املرور العابر، تقوم تلك الدولة، يف حدود ما ت�سمح 

به اإجراءات القانون الوطني، بو�سع ال�سخ�س املحكوم عليه رهن احلب�س 
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املن�سو�س  النحو  على  العابر  باملرور  طلبا  تلقيها  حني  اإىل  الحتياطي 

عليه يف الفقرة 2 من القاعدة اأو طلبا مبوجب الفقرة 1 من املادة 89، اأو 

مبوجب املادة 92؛

2 - تاأذن الدولة الطرف، يف حدود ما ت�سمح به اإجراءات القانون 

الوطني، بعبور ال�سخ�س املحكوم عليه اإقليمها وتطبق اأحكام الفقرة 3 

)ب( و )ج( من املادة 89، واأحكام املادتني 105 و 108 واأي قواعد مت�سلة 

من  ن�سخة  هذا  العابر  املرور  بطلب  وي�سفع  القت�ساء،  ح�سب  بهما، 

احلكم النهائي بالإدانة والعقوبة املفرو�سة.

القاعدة 208: التكاليف

يف  العقوبة  لتنفيذ  العادية  التكاليف  التنفيذ  دولة  تتحمل   -  1

اإقليمها؛

نقل  تكاليف  فيها  مبا  الأخرى،  التكاليف  املحكمة  تتحمل   -  2

ال�سخ�س املحكوم عليه والتكاليف امل�سار اإليها يف الفقرة 1 )ج( و )د( 

و )هـ( من املادة 100.

القاعدة 209: تغيري الدولة املعينة للتنفيذ

1 - يجوز لهيئة الرئا�سة، بناء على قرار نابع منها اأو على طلب من 

ال�سخ�س املحكوم عليه اأو من املدعي العام، اأن تت�رسف يف اأي وقت وفقا 

لأحكام الفقرة 1 من املادة 104؛

م طلب ال�سخ�س املحكوم عليه اأو املدعي العام كتابة وتبني  2 - ُيقَدّ

فيه الأ�سباب التي يبنى عليها طلب النقل.

القاعدة 210: الإجراء الذي يتبع لتغيري الدولة املعينة للتنفيذ

1 - يجوز لهيئة الرئا�سة قبل اتخاذ قرار بتغيري الدولة املعينة للتنفيذ 

القيام مبا يلي:
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)اأ( طلب اآراء من دولة التنفيذ؛

)ب( النظر يف اإفادات ال�سخ�س املحكوم عليه واملدعي العام اخلطية 

اأو ال�سفهية؛

اأو ال�سفهي فيما يتعلق بجملة  )ج( النظر يف راأي اخلرباء اخلطي 

اأمور من بينها ال�سخ�س املحكوم عليه؛

)د( احل�سول على اأي معلومات اأخرى ذات �سلة من اأية م�سادر 

موثوق بها.

2 - تنطبق اأحكام الفقرة 3 من القاعدة 203،ح�سب القت�ساء.

3 - يف حالة رف�س هيئة الرئا�سة تغيري الدولة املعنية للتنفيذ، تقوم، 

باأ�رسع ما ميكن، باإبالغ ال�سخ�س املحكوم عليه، واملدعي العام، وامل�سجل 

بقرارها والأ�سباب التي دعت اإليه، وتقوم اأي�سا باإبالغ دولة التنفيذ.

مدة  �إمتام  عند  �ل�صخ�ص  ونقل  �لأحكام  تنفيذ  على  و�لإ�صر�ف  �لعقوبة  تنفيذ   :2 �لق�صم 

�حلكم وفقا للمو�د 105 و 106 و 107

القاعدة 211: الإ�رساف على تنفيذ الأحكام واأو�ساع ال�سجون

1 - لالإ�رساف على تنفيذ اأحكام ال�سجن:

)اأ( تكفل الرئا�سة، بالت�ساور مع دولة التنفيذ، احرتام اأحكام الفقرة 

3 من املادة 106 لدى و�سع الرتتيبات املنا�سبة لكي ميار�س اأي �سخ�س 

حمكوم عليه حقه يف الت�سال باملحكمة ب�ساأن اأو�ساع ال�سجن؛

)ب( يجوز للرئا�سة، عند اللزوم، اأن تطلب من دولة التنفيذ اأو من اأي 

م�سادر موثوق بها اأية معلومات اأو اأي تقرير اأو راأي لأهل اخلربة؛

اأو  املحكمة  من  قا�س  تفوي�س  القت�ساء،  ح�سب  لها،  يجوز  )ج( 
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اأحد موظفيها م�سوؤولية الجتماع، بعد اإخطار دولة التنفيذ، بال�سخ�س 

املحكوم عليه وال�ستماع اإىل اآرائه، دون ح�سور ال�سلطات الوطنية؛

فر�سة  التنفيذ  دولة  متنح  اأن  القت�ساء،  ح�سب  لها،  يجوز  )د( 

عليه مبوجب  املحكوم  ال�سخ�س  عنها  يعرب  التي  الآراء  على  للتعليق 

الفقرة 1 )ج( من القاعدة .

2 - عندما يكون ال�سخ�س املحكوم عليه موؤهال لال�ستفادة من اأحد 

اأو للتمتع بحق ما يتيحه القانون املحلي  الربامج التي يقدمها ال�سجن 

لدولة التنفيذ، على نحو قد ي�ستتبع قيامه ببع�س الن�ساط خارج ال�سجن، 

ُتبلغ دولة التنفيذ الرئا�سة بذلك ومعه اأية معلومات اأو مالحظات ذات 

�سلة، حتى تتمكن املحكمة من ممار�سة مهمتها الإ�رسافية.

تنفيذ  لأغرا�س  ال�سخ�س  املتعلقة مبكان  املعلومات   :212 القاعدة 

تدابري التغرمي اأو امل�سادرة اأو التعوي�س

اأو امل�سادرة، وتدابري التعوي�س التي  التغرمي  لأغرا�س تنفيذ تدابري 

تاأمر بها املحكمة، يجوز لهيئة الرئا�سة، يف اأي وقت اأو قبل انق�ساء الوقت 

املحدد لإمتام املدة التي يق�سيها ال�سخ�س املحكوم عليه بفرتة 30 يوما 

اإليها املعلومات ذات  اأن تطلب اإىل دولة التنفيذ اأن حتيل  على الأقل، 

يف  بالبقاء  املعني  لل�سخ�س  الإذن  الدولة  تلك  باعتزام  املتعلقة  ال�سلة 

اإقليمها اأو املكان الذي تعتزم نقل هذا ال�سخ�س اإليه.

القاعدة 213: الإجراء املتبع يف اإطار الفقرة 3 من املادة 107

القاعدتني 214 و215، ح�سب القت�ساء،  الوارد يف  الإجراء  ينطبق 

على الفقرة 3 من املادة 107.
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�لق�صم 3: �لقيود على �ملقا�صاة �أو �لعقوبة على جر�ئم �أخرى يف �إطار �ملادة 108

ب�سبب  �سدر  حكم  تنفيذ  اأو  مقا�ساة  طلب   :214  القاعدة 

�سلوك �سابق

1 - لأغرا�س تطبيق املادة 108، حني ترغب دولة التنفيذ يف مالحقة 

ال�سخ�س املحكوم عليه ق�سائيا اأو توقيع العقوبة عليه فيما يتعلق باأي 

�سلوك ارتكبه ذلك ال�سخ�س قبل نقله، تخطر تلك الدولة هيئة الرئا�سة 

مبا تعتزمه وحتيل اإليها الوثائق التالية:

)اأ( بيانا بوقائع الق�سية وتكييفها القانوين؛

ذلك  يف  مبا  املنطبقة،  القانونية  الأحكام  جميع  من  ن�سخة  )ب( 

الأحكام املتعلقة بقانون التقادم والعقوبات املنطبقة؛

)ج( ن�سخة من جميع الأحكام، واأوامر القب�س، و�سائر الوثائق التي 

لها نف�س القوة، اأو من �سائر الأوامر الق�سائية القانونية التي تعتزم الدولة 

تنفيذها؛

)د( حم�رسا يت�سمن اآراء ال�سخ�س املحكوم عليه التي مت احل�سول 

عليها بعد اإعطائه معلومات كافية ب�ساأن الإجراءات؛

2 - يف حالة تقدمي دولة اأخرى طلبا للت�سليم، حتيل دولة التنفيذ 

اآراء  على  ي�ستمل  مبح�رس  م�سفوعا  الرئا�سة،  هيئة  اإىل  باأكمله  الطلب 

ال�سخ�س املحكوم عليه التي مت احل�سول عليها بعد اإعطائه معلومات 

كافية ب�ساأن طلب الت�سليم؛

دولة  من  تطلب  اأن  احلالت  جميع  الرئا�سة يف  لهيئة  يجوز   -  3

التنفيذ اأو الدولة التي تطلب الت�سليم اأي وثيقة اأو معلومات اإ�سافية؛

اأو  التنفيذ  دولة  دولة غري  املحكمة  اإىل  ال�سخ�س  �سلمت  اإذا   -  4
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الدولة التي تطلب ت�سليمه، تت�ساور هيئة الرئا�سة مع الدولة التي �سلمت 

ال�سخ�س وتاأخذ يف العتبار اأية اآراء تبديها هذه الدولة.

هيئة  اإىل  وثائق حمالة  اأو  معلومات  باأي  العام  املدعي  يبلغ   -  5

الرئا�سة مبوجب القواعد الفرعية 1 اإىل 4، وله اأن يقدم تعليقاته؛

يجوز لهيئة الرئا�سة اأن تقرر عقد جل�سة.  – 6

القاعدة 215: البت يف طلب املقا�ساة اأو تنفيذ حكم

1 - تتخذ هيئة الرئا�سة قرارا باأ�رسع ما ميكن. ويخطر بهذا القرار 

جميع من �ساركوا يف الإجراءات.

2 - اإذا تعلق الطلب املقدم يف اإطار الفقرتني 1 اأو 2 من القاعدة 

214 بتنفيذ حكم، يجوز اأن يق�سي ال�سخ�س املحكوم عليه ذلك احلكم 

يف الدولة التي حتددها املحكمة لتنفيذ احلكم الذي اأ�سدرته اأو ي�سلم 

لدولة ثالثة ول يكون ذلك اإل بعد ق�ساء كامل مدة العقوبة التي قررتها 

املحكمة، رهنا باأحكام املادة 110.

3 - ل يجوز لهيئة رئا�سة املحكمة اأن تاأذن بالت�سليم املوؤقت لل�سخ�س 

تلقت  اإذا  اإل  الق�سائية  املالحقة  ثالثة لأغرا�س  اإىل دولة  املحكوم عليه 

تاأكيدات تراها كافية باأن املحكوم عليه �سيبقى رهن احلب�س الحتياطي 

يف الدولة الغري و�سيتم نقله اإىل الدولة امل�سوؤولة عن تنفيذ احلكم ال�سادر 

عن املحكمة بعد املالحقة الق�سائية.

القاعدة 216: املعلومات املتعلقة بالتنفيذ

تطلب هيئة الرئا�سة من دولة التنفيذ اإبالغها باأي حادث هام يتعلق 

بال�سخ�س املحكوم عليه، وباأي اإجراءات ق�سائية تتخذ �سد هذا ال�سخ�س 

حلوادث وقعت يف وقت لحق لنقله.
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�لق�صم 4: تنفيذ تد�بري �لتغرمي و�مل�صادرة و�أو�مر �لتعوي�ص

القاعدة 217: التعاون وتدابري تنفيذ التغرمي وامل�سادرة واأوامر التعوي�س

هيئة  تطلب  والتعوي�س،  وامل�سادرة  التغرمي  اأوامر  تنفيذ  لأغرا�س 

وفقا  التنفيذ،  ب�ساأن  تدابري  واتخاذ  التعاون  القت�ساء،  الرئا�سة، ح�سب 

للباب 9، كما حتيل ن�سخا من الأوامر ذات ال�سلة اإىل اأي دولة يبدو اأن 

لل�سخ�س املحكوم عليه �سلة مبا�رسة بها اإما بحكم جن�سيته اأو حمل 

اإقامته الدائم اأو اإقامته املعتادة، اأو بحكم املكان الذي توجد فيه اأ�سول 

وممتلكات املحكوم عليه اأو التي يكون لل�سحية هذه ال�سالت بها. وتبلغ 

هيئة الرئا�سة الدولة، ح�سب القت�ساء، باأي مطالبات من طرف ثالث اأو 

اإجراءات متت عمال  باأي  اإخطارا  تلقى  بعدم ورود مطالبة من �سخ�س 

باملادة 75.

القاعدة 218: اأوامر امل�سادرة والتعوي�س

1 - لتمكني الدول من تنفيذ اأمر من اأوامر امل�سادرة، يحدد الأمر 

ما يلي:

)اأ( هوية ال�سخ�س الذي �سدر الأمر �سده؛

املحــــــــكمة  اأمـــرت  التي  والأ�ســـول  واملـمـتلكات  والعـائدات  )ب( 

مب�سادرتها؛

)ج( واأنه اإذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ اأمر امل�سادرة فيما يتعلق 

بالعائدات اأو املمتلكات اأو الأ�سول املحددة، فاإنها تتخذ تدابري للح�سول 

على قيمتها.

2 - يف طلب التعاون وتدابري التنفيذ، توفر املحكمة اأي�سا املعلومات 

املتاحة ب�ساأن مكان وجود العائدات واملمتلكات والأ�سول التي ي�سملها 

اأمر امل�سادرة.
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3 - لتمكني الدول من تنفيذ اأمر من اأوامر التعوي�س، يحدد الأمر 

ما يلي:

)اأ( هوية ال�سخ�س الذي �سدر الأمر �سده؛

ال�سحايا  املالية، هوية  الطبيعة  بالتعوي�سات ذات  )ب( فيما يتعلق 

الذين تقرر منحهم تعوي�سات فردية، ويف حالة اإيداع مبلغ التعوي�سات 

بال�سندوق  املتعلقة  للتفا�سيل  ا�ستئماين  �سندوق  يف  بها  املحكوم 

ال�ستئماين الذي �ستودع فيه التعوي�سات؛

)ج( نطاق وطبيعة التعوي�سات التي حكمت بها املحكمة، مبا يف 

ذلك املمتلكات والأ�سول املحكوم بالتعوي�س عنها، حيثما ينطبق ذلك.

4 - اإذا حكمت املحكمة بتعوي�سات على اأ�سا�س فردي، ُتر�سل ن�سخة 

من اأمر التعوي�س اإىل ال�سحية املعنية.

القاعدة 219: عدم تعديل اأوامر التعوي�س

تبلغ هيئة الرئا�سة، عند قيامها مبوجب القاعدة 217 باإحالة ن�سخ 

من اأوامر التعوي�س اإىل دول اأطراف، هذه الدول باأنه ل يجوز لل�سلطات 

حددته  الذي  التعوي�س  تعدل  اأن  التعوي�س  اأوامر  تنفيذ  عند  الوطنية 

املحكمة، اأو نطاق اأو مدى اأي �رسر، اأو خ�سارة، اأو اإ�سابة بتت املحكمة 

يف اأمرها، اأو املبادئ املن�سو�س عليها يف الأمر، واأن عليها اأن ت�سهل 

تنفيذ هذا الأمر.

القاعدة 220: عدم تعديل الأحكام التي فر�ست فيها الغرامات

تبلغ هيئة الرئا�سة، عند قيامها وفقا للمادة 109 والقاعدة 217 باإحالة 

ن�سخ من الأحكام املوقع فيها غرامات اإىل دول اأطراف لغر�س تنفيذها، 

هذه الدول باأنه ل يجوز لل�سلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات املوقعة 

اأن تعدل هذه الغرامات.
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القاعدة 221: البت يف امل�سائل املتعلقة بالت�رسف يف املمتلكات اأو 

الأ�سول اأو توزيعها

1 - تبت هيئة الرئا�سة، بعد الت�ساور، ح�سب القت�ساء، مع املدعي 

القانونيني،  ممثليهم  اأو  وال�سحايا  عليه،  املحكوم  وال�سخ�س  العام، 

اأو  الأمر،  يهمه  ثالث  طرف  اأي  اأو  التنفيذ  لدولة  الوطنية  وال�سلطات 

ممثلي ال�سندوق ال�ستئماين املن�سو�س عليه يف املادة 79، يف جميع 

امل�سائل املت�سلة بالت�رسف يف ممتلكات املحكوم عليه اأو اأ�سوله التي يتم 

احل�سول عليها اأو بتوزيعها عن طريق تنفيذ اأمر اأ�سدرته املحكمة.

2 - يف جميع الأحوال، عندما تبت هيئة الرئا�سة يف الت�رسف يف 

توزيع ممتلكات املحكوم عليه واأ�سوله اأو توزيعها، فاإنها تعطي الأولوية 

لتنفيذ التدابري املتعلقة بتعوي�س ال�سحايا .

القاعدة 222: تقدمي امل�ساعدة يف توفري اخلدمات اأو اأي تدبري اآخر

وامل�سادرة  التغرمي  تنفيذ  يف  للدولة  امل�ساعدة  الرئا�سة  هيئة  تقدم 

والتعوي�س، عند الطلب، مع تقدمي اأي اإخطار ذي �سلة ب�ساأن ال�سخ�س 

املحكوم عليه اأو اأي اأ�سخا�س اآخرين ذوي �سلة باملو�سوع، اأو يف اتخاذ 

اأي تدبري اآخر لزم لتنفيذ الأمر مبوجب اإجراءات القانون الوطني لدولة 

التنفيذ.

�لق�صم 5: �إعادة �لنظر يف �صاأن تخفي�ص �لعقوبة يف �إطار �ملادة 110

القاعدة 223: معايري اإعادة النظر يف �ساأن تخفي�س العقوبة

لدى اإعادة النظر يف م�ساألة تخفي�س العقوبة عمال بالفقرتني 3 و5 

من املادة 110، يراعي ق�ساة دائرة ال�ستئناف الثالثة املعايري املدرجة يف 

الفقرة 4 )اأ( و )ب( من املادة 110 واملعايري التالية:

)اأ( ت�رسف املحكوم عليه اأثناء احتجازه مبا يظهر ان�رسافا حقيقيا 

عن جرمه؛
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)ب( احتمال اإعادة دمج املحكوم عليه يف املجتمع وا�ستقراره فيه 

بنجاح؛

)ج( ما اإذا كان الإفراج املبكر عن املحكوم عليه �سيوؤدي اإىل درجة 

كبرية من عدم ال�ستقرار الجتماعي؛

)د( اأي اإجراء مهم يتخذه املحكوم عليه ل�سالح ال�سحايا واأي اأثر 

يلحق بال�سحايا واأ�رسهم من جراء الإفراج املبكر؛

)هـ( الظروف ال�سخ�سية للمحكوم عليه، مبا يف ذلك تدهور حالته 

البدنية اأو العقلية، اأو تقدمه يف ال�سن.

تخفي�س  �ساأن  يف  النظر  اإعادة  عند  املتبع  الإجراء   :224 القاعدة 

العقوبة

1 - لتطبيق الفقرة 3 من املادة 110، يقوم ق�ساة دائرة ال�ستئناف 

الثالثة الذين تعينهم تلك الدائرة بعقد جل�سة ا�ستماع لأ�سباب ا�ستثنائية 

ما مل يقروا خالف ذلك يف ق�سية بعينها. وتعقد جل�سة ال�ستماع مع 

اأن ي�ساعده حماميه، مع توفري ما قد يلزم  املحكوم عليه، الذي يجوز 

العام  املدعي  الثالثة  ال�ستئناف  دائرة  ق�ساة  ويدعو  �سفوية.  ترجمة  من 

اأي  اأو  اأي عقوبة من�سو�س عليها يف املادة 77  القائمة بتنفيذ  والدولة 

اأمر بجرب ال�رسر عمال باملادة 75، ويدعون، بقدر الإمكان، ال�سحايا اأو 

ممثليهم القانونيني الذين �ساركوا يف الإجراءات اإىل امل�ساركة يف اجلل�سة 

اأو اإىل تقدمي مالحظات خطية. ويجوز، يف ظروف ا�ستئنائية، عقد جل�سة 

ال�ستماع عن طريق التخاطب بوا�سطة الفيديو اأو يف دولة التنفيذ حتت 

اإ�رساف قا�س توفده دائرة ال�ستئناف.

2 - يقوم نف�س ق�ساة دائرة ال�ستئناف الثالثة باإبالغ القرار واأ�سبابه 

يف اأقرب وقت ممكن اإىل جميع الذين �ساركوا يف اإجراءات اإعادة النظر.

3 - لتطبيق الفقرة 5 من املادة 110، ي�سطلع ق�ساة دائرة ال�ستئناف 

تخفي�س  م�ساألة  يف  النظر  باإعادة  الدائرة،  تلك  تعينهم  الذين  الثالثة، 
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العقوبة كل ثالث �سنوات، ما مل حتدد الدائرة فرتة اأقل يف قرار تتخذه 

عمال باأحكام الفقرة 3 من املادة 110. ويجوز لق�ساة دائرة ال�ستئاف الثالثة، 

يف حالة حدوث تغري كبري يف الظروف، ال�سماح لل�سخ�س املحكوم عليه 

بطلب اإعادة النظر يف تخفي�س العقوبة يف غ�سون فرتة ثالث �سنوات اأو 

يف غ�سون فرتة اأقل يحددونها هم.

4 - للقيام باأي عملية اإعادة نظر مبوجب الفقرة 5 من املادة 110، 

يدعو ق�ساة دائرة ال�ستئناف الثالثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، ال�سخ�س 

املحكوم عليه اأو حماميه، واملدعي العام، والدولة القائمة بتنفيذ اأي عقوبة 

 75 باملادة  ال�رسر عمال  اأمر بجرب  اأي  اأو   77 املادة  من�سو�س عليها يف 

ويدعون اإىل احلد امل�ستطاع ال�سحايا اأو ممثليهم القانونيني الذين �ساركوا 

يف الجراءات، اإىل تقدمي بيانات خطية. ويجوز لق�ساة دائرة ال�ستئناف 

الثالثة اأي�سا اأن يقرروا عقد جل�سة ا�ستماع.

5 - يبلغ القرار واأ�سبابه يف اأقرب وقت ممكن اإىل جميع من �ساركوا 

يف اإجراءات اإعادة النظر.

�لق�صم 6: �لفر�ر

القاعدة 225: التدابري التي تتخذ مبوجب املادة 111 يف حالة الفرار

1 - يف حالة فرار ال�سخ�س املحكوم عليه تخطر دولة التنفيذ م�سجل 

املحكمة بذلك يف اأقرب وقت ممكن عن طريق اأي و�سيلة لها القدرة على 

تو�سيل ال�سجالت اخلطية وتت�رسف الرئا�سة حينئذ وفقا للباب 9.

2 - بيد اأنه اإذا وافقت الدولة التي يوجد بها ال�سخ�س املحكوم عليه، 

على ت�سليمه اإىل دولة التنفيذ، عمال باتفاقات دولية اأو بقوانينها الوطنية، 

تبلغ دولة التنفيذ م�سجل املحكمة بذلك خطيا. وي�سلم ال�سخ�س اإىل 

اأقرب وقت ممكن، وبالت�ساور عند اللزوم مع م�سجل  دولة التنفيذ يف 

يلزم من م�ساعدة، مبا يف  اأن يقدم كل ما  الذي يتعني عليه  املحكمة 

ذلك، عند القت�ساء، تقدمي طلبات لنقل املحكوم عليه يف مرور عابر 
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اإىل الدول املعنية، وفقا للقاعدة 207. وتتحمل املحكمة تكاليف ت�سليم 

املحكوم عليه اإذا مل تتول م�سوؤوليتها اأية دولة.

م ال�سخ�س املحكوم عليه اإىل املحكمة عمال بالباب 9،  3 - اإذا �ُسِلّ

تنقله املحكمة اإىل دولة التنفيذ. بيد اأنه يجوز للرئا�سة، من تلقاء نف�سها 

اأو بناء على طلب املدعي العام اأو دولة التنفيذ الأوىل ووفقا للمادة 103 

والقواعد 203 اإىل 206، اأن تعني دولة اأخرى، مبا يف ذلك الدولة التي فر 

املحكوم عليه اإىل اإقليمها.

4 - ويف كل الأحوال، تخ�سم كامل فرتة الحتجاز يف اإقليم الدولة 

التي بقي فيها ال�سخ�س املحكوم عليه رهن احلب�س الحتياطي بعد فراره، 

حيثما انطبقت القاعدة الفرعية3، وفرتة الحتجاز يف مقر املحكمة بعد 

اأن ت�سلمه الدولة التي عرث عليه فيها، من مدة احلكم املتبقية عليه.

 _____________

 .)ICC-ASP/1/3SUPP( وثيقة الأمم املتحدة *
**مذكرة تف�سريية: تعد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات و�سيلة لتطبيق 
له يف جميع احلالت.  الدولية وتابعة  للمحكمة اجلنائية  الأ�سا�سي  نظام روما 

بلورة  العناية، لدى  اأوليت  النظام. وقد  اأحكام  الهدف منها يف تدعيم  ويتمثل 

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، لتفادي اإعادة �سياغة اأحكام النظام الأ�سا�سي 

القت�ساء،  ح�سب  القواعد،  و�سمنت  بتكرارها.  امل�ستطاع،  قدر  القيام،  وعدم 

القائمة  العالقة  تاأكيد  اأجل  من  وذلك  الأ�سا�سي،  النظام  اإىل  مبا�رسة  اإ�سارات 

وبخا�سة   ،51 املادة  يف  عليه  املن�سو�س  النحو  على  والنظام،  القواعد   بني 

الفقرتان 4 و 5.

وينبغي، يف جميع الأحوال، قراءة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالقرتان 

مع اأحكام النظام ورهنا بها.

الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الإثبات  وقواعد  الإجرائية  القواعد  مت�س  ل 

وطني  قانوين  نظام  باأي  ول  وطنية  حمكمة  لأي  املعدة  الإجرائية  بالقواعد 

لأغرا�س الإجراءات الوطنية.
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املحكمة اجلنائية الدولية

اأركان 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 3 اإىل 10 اأيلول �سبتمرب 2002

مقدمة عامة

1 - وفقا للمادة 9، ت�ستعني املحكمة باأركان اجلرائم التالية يف تف�سري 

وتطبيق املواد 6 و7 و8، طبقا للنظام الأ�سا�سي. وتطبق اأحكام النظام 

الأ�سا�سي، مبا يف ذلك املادة 21 واملبادئ العامة الواردة يف اجلزء 3 على 

اأركان اجلرائم.

2 - وكما هو مبني يف املادة 30، ما مل ين�س على غري ذلك، ل ي�ساأل 

ال�سخ�س جنائيا عن ارتكاب جرمية تدخل يف اخت�سا�س املحكمة ول 

اإذا حتققت الأركان املادية  اإل  يكون عر�سة للعقاب على هذه اجلرمية 

للجرمية مع توافر الق�سد والعلم. واإذا مل ترد اإ�سارة يف الأركان اإىل ركن 

اأن  اأو ظرف معني، فاإنه يفهم من ذلك  اأو نتيجة  معنوي لأي �سلوك، 

الركن املعنوي ذا ال�سلة، اأي الق�سد اأو العلم اأو كليهما مما هو وارد يف 
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معيار  من  امل�ستثناة  احلالت  اأدناه  وترد  النطباق.  واجب   ،30  املادة 

التطبيق  الواجب  القانون  الأ�سا�سي مبا يف ذلك  للنظام  وفقا   30 املادة 

مبوجب اأحكامه ذات ال�سلة.

3 - وميكن اأن ي�ستدل على وجود الق�سد والعلم من الوقائع والظروف 

ذات ال�سلة.

4 - وفيما يتعلق بالأركان املعنوية املت�سلة بالأركان التي تنطوي على 

اأو  حكم للقيمة مثل تلك التي ت�ستخدم فيها م�سطلحات “الالاإن�سانية” 

“ال�سديدة”، فلي�س من ال�رسوري اأن يكون مرتكب اجلرمية قد ا�ستوفى 
�سخ�سيا حكما للقيمة، ما مل ي�رس اإىل غري ذلك.

5 - واإن اأ�سباب ا�ستبعاد امل�سوؤولية اجلنائية اأو انتفائها غري حمددة 

.
1
عموما يف اأركان اجلرائم املبينة حتت كل جرمية

6 - واإن �رسط “عدم امل�رسوعية” املوجود يف النظام الأ�سا�سي اأو يف 

اأجزاء اأخرى من القانون الدويل ول �سيما القانون الإن�ساين الدويل، غري 

حمدد عامة يف اأركان اجلرائم.

7 - وتنظم اأركان اجلرائم عامة وفقا للمبادئ التالية:

والظروف  والنتائج  ال�سلوك  على  اجلرائم  اأركان  تن�سب  عندما   -

املرتبطة بكل جرمية، فاإنها ترد كقاعدة عامة بذلك الرتتيب؛

- وعند القت�ساء �سيورد ركن معنوي معني بعد ما يت�سل به من 

�سلوك اأو نتيجة اأو ظرف؛

- وتورد الظروف ال�سياقية يف النهاية.

8 - وكما هو م�ستخدم يف اأركان اجلرمية، فاإن م�سطلح “مرتكب 

اجلرمية” م�سطلح حمايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة اأو الرباءة. وتنطبق 

يقت�سيه  ما  مراعاة  املالئمة، مع  املعنوية  الأركان  الأركان، مبا يف ذلك 
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اختالف احلال، على جميع من قد تندرج م�سوؤوليتهم اجلنائية �سمن 

املادتني 25 و 28 من النظام الأ�سا�سي.

9 - قد ي�سكل �سلوك حمدد جرمية اأو اأكرث.

10 - لي�س ل�ستخدام العناوين الق�سرية للجرائم اأي تاأثري قانوين.

املادة 6: �لإبادة �جلماعية

مقدمة

فيما يتعلق بالركن الأخري املدرج لكل جرمية من اجلرائم:

املرتكبة  الأولية  الأفعال  �سياق”  “يف  م�سطلح  يت�سمن   - 

بنمط ظاهر؛

هو نعت مو�سوعي؛ - م�سطلح “وا�سح” 

- على الرغم من ال�رسط املعتاد املتعلق بالركن املعنوي املن�سو�س 

معاجلته  بالظروف جتري  العلم  باأن  الت�سليم  ومع   ،30 املادة  عليه يف 

التي  اإثبات نية ارتكاب الإبادة اجلماعية، فاإن املحكمة هي  عادة لدى 

املتعلق  املعنوي  للركن  وجد،  اإن  املنا�سب،  ال�رسط  بحالٍة،  حالًة  تقرر، 

 

بهذا الظرف.

املادة 6 )�أ(: �لإبادة �جلماعية بالقتل

الأركان

.
2
1 - اأن يقتل مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث

2 - اأن يكون ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س منتمني اإىل جماعة قومية اأو 

اإثنية اأو عرقية اأو دينية معينة.

3 - اأن ينوي مرتكب اجلرمية اإهالك تلك اجلماعة القومية اأو الإثنية 

اأو العرقية اأو الدينية، كليا اأو جزئيا، ب�سفتها تلك.
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4 - اأن ي�سدر هذا ال�سلوك يف �سياق منط �سلوك مماثل وا�سح 

موجه �سد تلك اجلماعة اأو يكون من �ساأن ال�سلوك اأن يحدث بحد ذاته 

ذلك الإهالك.

املادة 6 )ب(: �لإبادة �جلماعية باإحلاق �أذى بدين �أو معنوي ج�صيم 

الأركان

1 - اأن ي�سفر فعل مرتكب اجلرمية عن اإحلاق اأذى بدين اأو معنوي 

.
3
ج�سيم ب�سخ�س اأو اأكرث

2 - اأن يكون ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س منتمني اإىل جماعة قومية اأو 

اإثنية اأو عرقية اأو دينية معينة.

3 - اأن ينوي مرتكب اجلرمية اإهالك تلك اجلماعة القومية اأو الإثنية 

اأو العرقية اأو الدينية، كليا اأو جزئيا، ب�سفتها تلك.

4 - اأن ي�سدر هذا ال�سلوك يف �سياق منط �سلوك مماثل وا�سح 

موجه �سد تلك اجلماعة اأو يكون من �ساأن ال�سلوك اأن يحدث بحد ذاته 

ذلك الإهالك.

املادة 6 )ج(: �لإبادة �جلماعية بفر�ص �أحو�ل معي�صية يق�صد بها �لت�صبب عمد� 

يف �إهالك مادي 

الأركان

1 - اأن يفر�س مرتكب اجلرمية اأحوال معي�سية معينة على �سخ�س 

اأو اأكرث.

2 - اأن يكون ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س منتمني اإىل جماعة قومية اأو 

اإثنية اأو عرقية اأو دينية معينة.

3 - اأن ينوي مرتكب اجلرمية اإهالك تلك اجلماعة القومية اأو الإثنية 

اأو العرقية اأو الدينية، كليا اأو جزئيا، ب�سفتها تلك.
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اجلماعة،  لتلك  املادي  الإهالك  املعي�سية  بالأحوال  ُيق�سد  اأن   -  4

.
4
كليا اأو جزئيا

5 - اأن ي�سدر هذا ال�سلوك يف �سياق منط �سلوك مماثل وا�سح 

موجه �سد تلك اجلماعة اأو يكون من �ساأن ال�سلوك اأن يحدث بحد ذاته 

ذلك الإهالك.

املادة 6 )د(: �لإبادة �جلماعية بفر�ص تد�بري ت�صتهدف منع �لإجناب 

الأركان

.
5
1 - اأن يفر�س مرتكب اجلرمية تدابري معينة على �سخ�س اأو اأكرث

2 - اأن يكون ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س منتمني اإىل جماعة قومية اأو 

اإثنية اأو عرقية اأو دينية معينة.

3 - اأن ينوي مرتكب اجلرمية اإهالك تلك اجلماعة القومية اأو الإثنية 

اأو العرقية اأو الدينية، كليا اأو جزئيا، ب�سفتها تلك.

تلك  داخل  الإجناب  منع  املفرو�سة  بالتدابري  ُيق�سد  اأن   -  4

اجلماعة.

5 - اأن ي�سدر هذا ال�سلوك يف �سياق منط �سلوك مماثل وا�سح 

موجه �سد تلك اجلماعة اأو يكون من �ساأن ال�سلوك اأن يحدث بحد ذاته 

ذلك الإهالك.

املادة 6 )هـ(: �لإبادة �جلماعية بنقل �لأطفال ق�صر�

الأركان

1 - اأن ينقل مرتكب اجلرمية ق�رسا �سخ�سا اأو اأكرث.

2 - اأن يكون ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س منتمني اإىل جماعة قومية اأو 

اإثنية اأو عرقية اأو دينية معينة.
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3 - اأن ينوي مرتكب اجلرمية اإهالك تلك اجلماعة القومية اأو الإثنية 

اأو العرقية اأو الدينية، كليا اأو جزئيا، ب�سفتها تلك.

4 - اأن يكون النقل من تلك اجلماعة اإىل جماعة اأخرى.

5 - اأن يكون ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س دون �سن الثامنة ع�رسة.

6 - اأن يعلم مرتكب اجلرمية، اأو يفرت�س فيه اأن يعلم، اأن ال�سخ�س 

اأو الأ�سخا�س هم دون �سن الثامنة ع�رسة.

7 - اأن ي�سدر هذا ال�سلوك يف �سياق منط �سلوك مماثل وا�سح 

موجه �سد تلك اجلماعة اأو يكون من �ساأن ال�سلوك اأن يحدث بحد ذاته 

ذلك الإهالك.

املادة 7: �جلر�ئم �ملرتكبة �صد �لإن�صانية 

مقدمة

1 - نظرا لأن املادة 7 تتعلق بالقانون اجلنائي الدويل، فاإنه يجب 

للجرائم  املادة 22 ومراعاة  ان�سجاما مع  اأحكامها تف�سريا دقيقا  تف�سري 

اأخطر  بو�سفها من   7 املادة  تعريفها يف  الوارد  الإن�سانية  املرتكبة �سد 

امل�سوؤولية  ن�سوء  وتربر  باأ�رسه  الدويل  املجتمع  قلق  تثري  التي  اجلرائم 

الفردية وت�ستتبعها وتتطلب ح�سول �سلوك حمظور مبوجب  اجلنائية 

ق عموما الذي تعرتف به النظم القانونية الرئي�سية  القانون الدويل املطَبّ

يف العامل.

2 - يقدم العن�رسان الأخريان لكل واحدة من اجلرائم املرتكبة �سد 

الإن�سانية ال�سياق الذي يجب من خالله اتخاذ هذا الإجراء. وتو�سح هذه 

العنا�رس ما ي�سرتط من م�ساركة وعلم بهجوم وا�سع النطاق ومنهجي 

الأخري بكونه  العن�رس  تف�سري  ينبغي  اأنه ل  اإل  املدنيني.  ال�سكان  �سد 
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يتطلب اإثبات علم املتهم بجميع خ�سائ�س ذلك الهجوم اأو بالتفا�سيل 

حالة  ففي  املنظمة.  اأو  الدولة  تتبعها  التي  ال�سيا�سة  اأو  للخطة  الدقيقة 

ي�سري  املدنيني  ال�سكان  �سد  واملنهجي  النطاق  الوا�سع  الهجوم  ظهور 

�رسط الق�سد يف العن�رس الأخري اإىل ا�ستيفاء هذا العن�رس املعنوي اإذا 

نوى مرتكب اجلرمية موا�سلة هذا الهجوم.

يف �سياق هذا  3 - يفهم “الهجوم املبا�رس �سد ال�سكان املدنيني” 

اإليها  العن�رس باأنه يعني �سلوكا يت�سمن ارتكابا متعددا لالأفعال امل�سار 

اأي �سكان مدنيني  النظام الأ�سا�سي �سد  املادة 7 من  الفقرة 1 من  يف 

تاأييدا لدولة اأو �سيا�سة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم. ول توجد �رسورة 

لأن ت�سكل الأفعال عمال ع�سكريا. ومن املفهوم اأن “ال�سيا�سة الرامية اإىل 

القيام بهذا الهجوم” ت�ستدعي اأن تقوم الدولة اأو املنظمة بتعزيز اأو ت�سجيع 

.
6
فعلي للهجوم �سد ال�سكان املدنيني

املادة 7 )1( )�أ(: �لقتل �لعمد �لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية 

الأركان

1 - اأن يقتل املتهم7 �سخ�سا اأو اأكرث.

2 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

ه �سد �سكان مدنيني. موَجّ

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  3

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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املادة 7 )1( )ب(: �لإبادة �لتي ت�صكل جرمية �صد �لإن�صانية 

الأركان

 �سخ�سا اأو اأكرث، مبا يف ذلك اإجبار 
8
1 - اأن يقتل مرتكب اجلرمية

من  جزء  هالك  اإىل  حتما  �ستوؤدي  ظروف  يف  العي�س  على  ال�سحايا 

.
9
جمموعة من ال�سكان

من  لأفراد جمموعة  جماعي  قتل  عملية  ال�سلوك  ي�سكل  اأن   -  2

.
10
ال�سكان املدنيني، اأو يكون جزءا من تلك العملية

3 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  4

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

املادة 7 )1( )ج(: �ل�صرتقاق �لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية

الأركان

1 - اأن ميار�س مرتكب اجلرمية اإحدى اأو جميع ال�سلطات املت�سلة 

اأو  يبيعهم  اأو  ي�سرتيهم  كاأن  اأ�سخا�س  اأو  �سخ�س  ملكية  يف  باحلق 

ماثل ذلك من معاملة  ما  يفر�س عليهم  كاأن  اأو  يقاي�سهم  اأو  يعريهم 

.
11
�سالبة للحرية 

2 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  3

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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املادة 7 )1( )د(: ترحيل �ل�صكان �أو �لنقل �لق�صري لل�صكان �لذي ي�صكل جرمية 

�صد �لإن�صانية 

الأركان

 �سخ�سا اأو اأكرث اإىل دولة اأخرى 
13
 اأو ينقل ق�رسا

12
1 - اأن يرحل املتهم

اأو مكان اآخر بالطرد اأو باأي فعل ق�رسي اآخر لأ�سباب ل يقرها القانون 

الدويل.

ب�سفة  موجودين  املعنيون  الأ�سخا�س  اأو  ال�سخ�س  يكون  اأن   -  2

م�رسوعة يف املنطقة التي اأبعدوا اأو ُنقلوا منها على هذا النحو.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

م�رسوعية هذا الوجود.

اأو  النطاق  وا�سع  هجوم  من  كجزء  ال�سلوك  هذا  يرتكب  اأن   -  4

منهجي موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  5

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

املادة 7 )1( )هـ(: �ل�صجن �أو غريه من �حلرمان �ل�صديد من �حلرية �لبدنية 

�لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية 

الأركان

1 - اأن ي�سجن مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث اأو يحرم �سخ�سا اأو 

اأكرث حرمانا �سديدا من احلرية البدنية ب�سورة اأخرى.

2 - اأن ت�سل ج�سامة ال�سلوك اإىل احلد الذي ي�سكل انتهاكا للقواعد 

الأ�سا�سية للقانون الدويل.
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3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

ج�سامة ال�سلوك.

4 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  5

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

املادة 7 )1( )و(: �لتعذيب �لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية14 

الأركان

1 - اأن يلحق مرتكب اجلرمية اأملا �سديدا اأو معاناة �سديدة، �سواء 

بدنيا اأو نف�سيا، ب�سخ�س اأو اأكرث.

2 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو هوؤلء الأ�سخا�س حمتجزين من قبل 

مرتكب اجلرمية اأو حتت �سيطرته.

3 - األ يكون ذلك الأمل اأو تلك املعاناة نا�سئني فقط عن عقوبات 

م�رسوعة اأو مالزمني لها اأو تابعني لها.

4 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  5

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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املادة 7 )1( )ز( - 1: �لغت�صاب �لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية 

الأركان

ياأتي  باأن  �سخ�س  ج�سد  على  اجلرمية  مرتكب   
15
يعتدي اأن   -  1

�سلوكا ين�ساأ عنه اإيالج ع�سو جن�سي يف اأي جزء من ج�سد ال�سحية اأو 

ج�سد مرتكب اجلرمية اأو ين�ساأ عنه اإيالج اأي ج�سم اأو اأي ع�سو اآخر من 

اجل�سد يف �رسج ال�سحية اأو يف فتحة جهازها التنا�سلي مهما كان ذلك 

الإيالج طفيفا.

2 - اأن يرتكب العتداء با�ستعمال القوة اأو بالتهديد با�ستعمالها اأو 

بالق�رس، من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�س ذلك ال�سخ�س اأو الغري 

للعنف اأو الإكراه اأو الحتجاز اأو ال�سطهاد النف�سي اأو اإ�ساءة ا�ستعمال 

�سخ�س  على  العتداء  يرتكب  اأو  ق�رسية،  بيئة  با�ستغالل  اأو  ال�سلطة، 

.
16
يعجز عن التعبري عن حقيقة ر�ساه 

3 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  4

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

املادة 7 )1( )ز( - 2: �ل�صتعباد �جلن�صي �لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية17 

الأركان

1 - اأن ميار�س مرتكب اجلرمية اإحدى اأو جميع ال�سلطات املت�سلة 

اأو  يبيعهم  اأو  ي�سرتيهم  كاأن  اأ�سخا�س  اأو  �سخ�س  ملكية  يف  باحلق 

ماثل ذلك من معاملة  ما  يفر�س عليهم  كاأن  اأو  يقاي�سهم  اأو  يعريهم 

.
18
�سالبة للحرية 
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2 - اأن يدفع مرتكب اجلرمية ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س 

اإىل ممار�سة فعل اأو اأكرث من الأفعال ذات الطابع اجلن�سي.

اأو  النطاق  وا�سع  هجوم  من  كجزء  ال�سلوك  هذا  يرتكب  اأن   -  3

منهجي موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  4

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

املادة 7 )1( )ز( – 3: �لإكر�ه على �لبغاء �لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية 

الأركان

1 - اأن يدفع مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث اإىل ممار�سة فعل اأو 

اأو  با�ستعمالها  بالتهديد  اأو  القوة  با�ستعمال  ذات طابع جن�سي،  اأفعال 

اأو  ال�سخ�س  ذلك  تعر�س  اخلوف من  ينجم عن  ما  قبيل  بالق�رس، من 

اأولئك الأ�سخا�س اأو الغري للعنف اأو الإكراه اأو الحتجاز اأو ال�سطهاد 

اأو عجز  بيئة ق�رسية  با�ستغالل  اأو  ال�سلطة،  ا�ستعمال  اإ�ساءة  اأو  النف�سي 

ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س عن التعبري عن حقيقة ر�ساهم.

2 - اأن يح�سل مرتكب اجلرمية اأو غريه اأو اأن يتوقع احل�سول على 

اأموال اأو فوائد اأخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع اجلن�سي اأو ل�سبب 

مرتبط بها.

3 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  4

اأن يكون هذا  اأو ينوي  اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني  النطاق 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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املادة 7 )1( )ز( - 4: �حلمل �لق�صري �لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية 

الأركان

اأكرهت على احلمل  اأكرث  اأو  اأن يحب�س مرتكب اجلرمية امراأة   - 1

بنية التاأثري يف التكوين العرقي لأي جمموعة من املجموعات ال�سكانية اأو 

ارتكاب انتهاكات ج�سيمة اأخرى للقانون الدويل.

2 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  3

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

املادة 7 )1( )ز( – 5: �لتعقيم �لق�صري �لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية 

الأركان

1 - اأن يحرم مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث من القدرة البيولوجية 

.
19
على الإجناب

اأحد  اأو ميليه عالج يف  ال�سلوك مربرا طبيا  ذلك  يكون  األ   -  2

مبوافقة  املعنيون  الأ�سخا�س  اأو  املعني  ال�سخ�س  يتلقاه  امل�ست�سفيات 

.
20
حقيقية منهم 

3 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

4 - اأن يعلم مرتكب اجلرمية اأن ال�سلوك جزء من اأو اأن ينوي اأن 

يكون ال�سلوك جزءا من هجوم وا�سع النطاق اأو منظم موجه �سد �سكان 

مدنيني.
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املادة 7 )1( )ز( – 6: �لعنف �جلن�صي �لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية 

الأركان

1 - اأن يقرتف مرتكب اجلرمية فعال ذا طبيعة جن�سية �سد �سخ�س 

اأو اأكرث اأو ُيرغم ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س على ممار�سة فعل 

ذي طبيعة جن�سية با�ستعمال القوة اأو بالتهديد با�ستعمالها اأو بالق�رس، 

اأولئك  اأو  ال�سخ�س  ذلك  تعر�س  من  اخلوف  عن  ينجم  ما  قبيل  من 

الأ�سخا�س اأو الغري للعنف اأو الإكراه اأو الحتجاز اأو ال�سطهاد النف�سي 

اأو اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة، اأو با�ستغالل بيئة ق�رسية اأو عجز ال�سخ�س اأو 

الأ�سخا�س عن التعبري عن حقيقة ر�ساهم.

مقارنتها  ميكن  اخلطورة  من  درجة  على  ال�سلوك  يكون  اأن   -  2

باجلرائم الأخرى املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 )ز( من املادة 7 من النظام 

الأ�سا�سي.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

خطورة ذلك ال�سلوك. 

4 - اأن ُيرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  5

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

املادة 7 )1( )ح(: �ل�صطهاد �لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية 

الأركان

اأكرث حرمانا �سديدا من  اأو  اأن يحرم مرتكب اجلرمية �سخ�س   - 1

.
21
حقوقهم الأ�سا�سية مبا يتعار�س مع القانون الدويل
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2 - اأن ي�ستهدف مرتكب اجلرمية ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س 

ب�سبب انتمائهم لفئة اأو جماعة حمددة، اأو ي�ستهدف الفئة اأو اجلماعة 

ب�سفتها تلك. 

اأو  عرقية  اأو  �سيا�سية  اأ�س�س  على  ال�ستهداف  ذلك  يكون  اأن   -  3

وطنية اأو اإثنية اأو ثقافية اأو دينية اأو تتعلق بنوع اجلن�س ح�سب ما ُعِرّف 

يف الفقرة 3 من املادة 7 من النظام الأ�سا�سي اأو اأية اأ�س�س اأخرى يعرتف 

بها عامليا باأنها حمظورة مبوجب القانون الدويل.

4 - اأن يرتكب ال�سلوك فيما يت�سل باأي فعل م�سار اإليه يف الفقرة 

1 من املادة 7 من النظام الأ�سا�سي اأو باأية جرمية تقع �سمن اخت�سا�س 

.
22
املحكمة

5 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  6

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

�صد  جرمية  ي�صكل  �لذي  لالأ�صخا�ص  �لق�صري  �لختفاء  )ط(:   )1(  7 املادة 

�لإن�صانية23 و 24 

الأركان

1 - اأن يقوم مرتكب اجلرمية:

 اأو اختطافه؛ اأو
26
 و 

25
)اأ( باإلقاء القب�س على �سخ�س اأو اأكرث اأو احتجا
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)ب( اأن يرف�س الإقرار بقب�س اأو احتجاز اأو اختطاف هذا ال�سخ�س 

اأماكن  عن  اأو  م�سريهم  عن  معلومات  اإعطاء  اأو  الأ�سخا�س  هوؤلء  اأو 

وجودهم.

رف�س  الختطاف  اأو  الحتجاز  اأو  القب�س  يعقب هذا  اأن  )اأ(   -  2

لالإقرار بحرمان هذا ال�سخ�س اأو هوؤلء الأ�سخا�س من حريتهم اأو اإعطاء 

معلومات عن م�سريهم وعن اأماكن وجودهم.

)ب( اأن ي�سبق هذا الرف�س احلرمان من احلرية اأو يتزامن معه.

:
27
3 - اأن يعلم مرتكب اجلرمية

اأو  الأ�سخا�س  هوؤلء  اأو  ال�سخ�س  هذا  على  القب�س  اإلقاء  اأن  )اأ( 

احتجازهم اأو اختطافهم �سيليه يف �سري الأحداث العادية رف�س لالإقرار 

مكان  اأو  م�سريهم  عن  معلومات  اإعطاء  اأو  احلرية  من  بحرمانهم 

.
28
وجودهم

)ب( اأن ي�سبق هذا الرف�س احلرمان من احلرية اأو يتزامن معه.

4 - اأن تقوم بهذا القب�س اأو الحتجاز اأو الختطاف دولة اأو منظمة 

�سيا�سية اأو يتم باإذن اأو دعم اأو اإقرارا منها.

5 - اأن يكون رف�س الإقرار بحرمان هذا ال�سخ�س اأو هوؤلء الأ�سخا�س 

من حريتهم اأو اإعطاء معلومات عن م�سريهم اأو مكان وجودهم قد مت 

من ِقبل دولة اأو منظمة �سيا�سية اأو باإذن اأو دعم اأو اإقرار منها.

من  الأ�سخا�س  اأو  ال�سخ�س  منع  اجلرمية  مرتكب  ينوي  اأن   -  6

احلماية التي يكفلها القانون لفرتة طويلة من الزمن.

7 - اأن ُيرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع اأو منهجي موجه 

�سد �سكان مدنيني.
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وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  8

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

املادة 7 )1( )ي(: �لف�صل �لعن�صري �لذي ي�صكل جرمية �صد �لإن�صانية 

الأركان

�سخ�س  �سد  لاإن�سانيا  فعال  اجلرمية  مرتكب  ُيرتكب  اأن   -  1 

اأو اأكرث.

2 - اأن يكون ذلك الفعل من الأفعال امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من 

.
29
املادة 7 من النظام الأ�سا�سي اأو مياثل يف طابعه اأيا من تلك الأفعال

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

طبيعة ذلك الفعل.

القمع  اإطار نظام موؤ�س�سي قائم على  ال�سلوك يف  ُيرتكب  اأن   - 4

اأو  جماعة  �سد  عرقية  جماعة  جانب  من  منهجية  ب�سورة  وال�سيطرة 

جماعات عرقية اأخرى.

5 - اأن ينوي مرتكب اجلرمية من خالل �سلوكه الإبقاء على ذلك 

النظام.

6 - اأن ُيرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  7

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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�صد  جرمية  ت�صكل  �لتي  �لأخرى  �لال�إن�صانية  �لأفعال  )ك(:   )1(  7 املادة 

�لإن�صانية 

الأركان

1 - اأن يلحق مرتكب اجلرمية معاناة �سديدة اأو �رسرا بالغا باجل�سم 

اأو بال�سحة العقلية اأو البدنية بارتكابه فعال لاإن�سانيا.

2 - اأن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل اآخر م�سار اإليه 

.
30
يف الفقرة 1 من املادة 7 من النظام الأ�سا�سي

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

طبيعة الفعل.

4 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي 

موجه �سد �سكان مدنيني.

وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  5

النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا 

ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

املادة 8: جر�ئم �حلرب 

مقدمة

من  و)ه(  )ج(   2 الفقرتني  الواردة يف  احلرب  جرائم  اأركان  تخ�سع 

اأركانا  الفقرتني 2 )د( و)و(، والتي ل تعد  املادة 8 للقيود املذكورة يف 

للجرمية.

وتف�رس اأركان جرائم احلرب مبوجب الفقرة 2 من املادة 8 من النظام 

الأ�سا�سي يف نطاق الإطار املن�ساأ يف القانون الدويل للنزاع امل�سلح مبا 
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يف ذلك، عند القت�ساء، القانون الدويل للنزاع امل�سلح الذي ينطبق على 

النزاع امل�سلح يف البحر.

لكل  بالن�سبة  ذكرهما  الوارد  الأخريين  بالركنني  يتعلق  وفيما 

جرمية:

نزاع  لوجود  القانوين  بالتقييم  اجلرمية  مرتكب  قيام  ي�سرتط  ل   •
م�سلح اأو لطابعه الدويل اأو غري الدويل؛

ل ي�سرتط يف هذا ال�سياق اإدراك مرتكب اجلرمية للوقائع التي   •
تثبت الطابع الدويل اأو غري الدويل للنزاع؛

وجود  تثبت  التي  الواقعية  الظروف  باإدراك  �رسط  فقط  يوجد   •
ويكون  �سياق…  يف  ي�سدر…  “اأن  تعبري  املت�سمن يف  امل�سلح   النزاع 

مقرتنا به”.

�لقتل  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’1‘ )�أ(   )2(  8 �ملادة  و  )�أ(   )2(  8 املادة 

�لعمد 

الأركان

.
31
1 - اأن يقتل مرتكب اجلرمية �سخ�سا واحدا اأو اأكرث

ت�سملهم  الأ�سخا�س ممن  اأولئك  اأو  ال�سخ�س  ذلك  يكون  اأن   -  2

باحلماية اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

.
33
 و 

32
ذلك الو�سع املحمي

ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

.
34
مقرتنا به
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5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )�أ( ‘2’1-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لتعذيب 

35
الأركان

1 - اأن يوقع مرتكب اجلرمية اأملا بدنيا اأو معنويا �سديدا اأو معاناة 

�سديدة ل�سخ�س اأو اأكرث.

قبيل:  من  لأغرا�س  معاناة  اأو  اأملا  اجلرمية  مرتكب  يوقع  اأن   -  2

اأو  التخويف  اأو  العقاب  لغر�س  اأو  اعرتاف،  اأو  احل�سول على معلومات 

الإكراه اأو لأي �سبب يقوم على اأي نوع من التمييز.

ت�سملهم  الأ�سخا�س ممن  اأولئك  اأو  ال�سخ�س  ذلك  يكون  اأن   -  3

باحلماية اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

ذلك الو�سع املحمي.

ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون  اأن ي�سدر هذا   - 5

مقرتنا به.

6 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )�أ( ‘2’2-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �ملعاملة �لال�إن�صانية

الأركان

1 - اأن يوقع مرتكب اجلرمية اأملا بدنيا اأو معنويا �سديدا اأو معاناة 

�سديدة ل�سخ�س اأو اأكرث.
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ت�سملهم  الأ�سخا�س ممن  اأولئك  اأو  ال�سخ�س  ذلك  يكون  اأن   -  2

باحلماية اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

ذلك الو�سع املحمي.

ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون  اأن ي�سدر هذا   - 4

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )�أ( ‘2’3-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �إجر�ء �لتجارب �لبيولوجية 

الأركان

لتجربة  اأكرث  اأو  واحدا  �سخ�سا  اجلرمية  مرتكب  يخ�سع  اأن   -  1

بيولوجية معينة.

2 - اأن ت�سكل التجربة خطرا ج�سيما على ال�سحة اأو ال�سالمة البدنية 

اأو العقلية لذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س.

بدوافع  التجربة غري عالجي وغري مربر  الق�سد من  اأن يكون   -  3

طبية ومل ي�سطلع بها مل�سلحة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س.

ت�سملهم  الأ�سخا�س ممن  اأولئك  اأو  ال�سخ�س  ذلك  يكون  اأن   -  4

باحلماية اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

ذلك الو�سع املحمي.

ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون  اأن ي�سدر هذا   - 6

مقرتنا به.
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7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

يف  عمد�  �لت�صبب  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’3‘ )�أ(   )2(  8  املادة 

�ملعاناة �ل�صديدة 

الأركان

1 - اأن يت�سبب مرتكب اجلرمية يف اأمل بدين اأو معنوي �سديد اأو 

معاناة �سديدة اأو اأ�رسار بليغة بج�سد اأو ب�سحة �سخ�س واحد اأو اأكرث.

ت�سملهم  الأ�سخا�س ممن  اأولئك  اأو  ال�سخ�س  ذلك  يكون  اأن   -  2

باحلماية اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

ذلك الو�سع املحمي.

ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون  اأن ي�سدر هذا   - 4

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�ملمتلكات  تدمري  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’4‘ )�أ(   )2(  8  املادة 

و�ل�صتيالء عليها 

الأركان

نة اأو ي�ستويل عليها. 1 - اأن يدمر مرتكب اجلرمية ممتلكات معَيّ

2 - األ تكون هناك �رسورة ع�سكرية تربر التدمري اأو ال�ستيالء.
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3 - اأن يكون التدمري اأو ال�ستيالء وا�سع النطاق وتع�سفيا.

4 - اأن تكون هذه املمتلكات م�سمولة باحلماية مبوجب اتفاقية اأو 

اأكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

ذلك الو�سع املحمي.

ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون  اأن ي�سدر هذا   - 6

مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )�أ(‘5’: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لإرغام على �خلدمة يف �صفوف 

قو�ت معادية 

الأركان

1 - اأن يرغم مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث، بفعل اأو تهديد، على 

ال�سرتاك يف عمليات ع�سكرية �سد بلد اأو قوات ذلك ال�سخ�س، اأو على 

اخلدمة، ب�سكل اآخر، يف �سفوف القوات امل�سلحة لقوة معادية.

ت�سملهم  الأ�سخا�س ممن  اأولئك  اأو  ال�سخ�س  ذلك  يكون  اأن   -  2

باحلماية اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

ذلك الو�سع املحمي.

ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون  اأن ي�سدر هذا   - 4

مقرتنا به.
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5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

مــن  �حلــرمان  يف  �ملتمــثلة  �حلــرب  جــرمية   :’6‘ )�أ(   )2(  8  املادة 

املحاكمة �لعادلة 

الأركان

اأكرث من احل�سول على  اأو  اأن يحرم مرتكب اجلرمية �سخ�سا   - 1

النحو  الق�سائية على  ال�سمانات  حماكمة عادلة ونظامية باحلرمان من 

املحدد خا�سة يف اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.

2 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س ممن ت�سملهم باحلماية 

اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

ذلك الو�سع املحمي.

ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون  اأن ي�سدر هذا   - 4

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�لنقل  �أو  �لإبعاد  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  )�أ(‘7’1-:   )2(  8  املادة 

غري �مل�صروع 

الأركان

1 - اأن يقوم مرتكب اجلرمية باإبعاد اأو نقل �سخ�س اأو اأكرث اىل دولة 

اأخرى اأو مكان اآخر.
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ت�سملهم  الأ�سخا�س ممن  هوؤلء  اأو  ال�سخ�س  هذا  يكون  اأن   -  2

باحلماية اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

ذلك الو�سع املحمي.

ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )�أ( ‘7’2-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �حلب�ص غري �مل�صروع 

الأركان

1 - اأن يحتجز مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث يف موقع معني اأو 

يوا�سل احتجازهم.

ت�سملهم  الأ�سخا�س ممن  هوؤلء  اأو  ال�سخ�س  يكون هذا  اأن   –  2

باحلماية اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

ذلك الو�سع املحمي.

ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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�لرهائن  �أخذ  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )�أ( ‘8’: 

الأركان

اأو  اأو يحتجزهم  اأكرث،  اأو  يعتقل مرتكب اجلرمية �سخ�سا  اأن   -  1

ياأخذهم رهائن باأي طريقة اأخرى.

2 - اأن يهدد مرتكب اجلرمية بقتل اأو اإ�سابة اأو موا�سلة احتجاز 

هذا ال�سخ�س اأو هوؤلء الأ�سخا�س.

اأو  دولية،  منظمة  اأو  دولة،  اإجبار  اجلرمية  مرتكب  ينوي  اأن   -  3

�سخ�س طبيعي اأو اعتباري، اأو جمموعة اأ�سخا�س، على القيام باأي فعل 

اأو المتناع عن اأي فعل ك�رسط �رسيح اأو �سمني ل�سالمة هذا ال�سخ�س 

اأو هوؤلء الأ�سخا�س اأو الإفراج عنه اأو عنهم.

ت�سملهم  الأ�سخا�س ممن  هوؤلء  اأو  ال�سخ�س  هذا  يكون  اأن   -  4

باحلماية اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

ذلك الو�سع املحمي.

ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  6 

مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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�لهجوم  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )ب( و �ملادة 8 )2( )ب( ‘1’: 

على �ملدنيني 

الأركان

1 - اأن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.

2 - اأن يكون هدف الهجوم �سكانا مدنيني ب�سفتهم هذه اأو اأفرادا 

مدنيني ل ي�ساركون مبا�رسة يف الأعمال احلربية.

3 - اأن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم ال�سكان املدنيني 

الأعمال  يف  مبا�رسة  ي�ساركون  ل  مدنيني  اأفرادا  اأو  هذه  ب�سفتهم 

احلربية.

ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

على  �لهــجوم  يف  �ملتمــثلة  �حلــرب  جـــرمية   :’2‘ )ب(   )2(  8  املادة 

�لأعــيان �ملدنية 

الأركان

1 - اأن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.

2 - اأن يكون هدف الهجوم اأعيانا مدنية، اأي اأعيان ل ت�سكل اأهدافا 

ع�سكرية.

املدنية  الأعيان  ا�ستهدافهذه  اجلرمية  مرتكب  يتعمد  اأن   -  3

بالهجوم.
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ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

موظفني  على  �لهجوم  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’3‘ )ب(   )2(  8 املادة 

�أو  �لإن�صانية  �مل�صاعدة  مهام  من  مهمة  يف  م�صتخدمة  �أعيان  �أو   م�صتخدمني 

حفظ �ل�صالم 

الأركان

1 - اأن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.

2 - اأن يكون هدف الهجوم موظفني م�ستخدمني اأو من�ساآت اأو مواد 

اأو وحدات اأو مركبات م�ستخدمة يف مهمة من مهام امل�ساعدة الإن�سانية 

اأو حفظ ال�سالم عمال مبيثاق الأمم املتحدة.

3 - اأن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هوؤلء املوظفني اأو املن�ساآت اأو 

املواد اأو الوحدات اأو املركبات امل�ستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم.

4 - اأن يكون هوؤلء املوظفون اأو املن�ساآت اأو املواد اأو الوحدات اأو 

املدنية  للمواقع  اأو  للمدنيني  توفر  التي  احلماية  لهم  املركبات ممن حتق 

مبوجب قواعد القانون الدويل املنطبقة على النزاع امل�سلح.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

تلك احلماية.

ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  6 

مقرتنا به.
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7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

يف  �لعر�صية  �خل�صائر  تكبيد  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )ب( ‘4’: 

�لأرو�ح و�لإ�صابات و�إحلاق �لأ�صر�ر ب�صورة مفرطة 

الأركان

1 - اأن ي�سن مرتكب اجلرمية هجوما.

ي�سفر عن خ�سائر عر�سية يف  اأن  �ساأنه  الهجوم من  اأن يكون   - 2

الأرواح اأو عن اإ�سابات بني املدنيني اأو عن اإحلاق اأ�رسار باأعيان مدنية 

اأو عن اإحلاق �رسر وا�سع النطاق وطويل الأجل و�سديد بالبيئة الطبيعية 

املتوقعة  الع�سكرية  امليزة  جممل  اإىل  بالقيا�س  وا�سح  اإفراطه   يكون 

.
36
امللمو�سة املبا�رسة

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم باأن الهجوم من �ساأنه اأن 

ي�سفر عن خ�سائر عر�سية يف الأرواح اأو عن اإ�سابات بني املدنيني اأو عن 

اإحلاق اأ�رسار باأعيان مدنية اأو عن اإحلاق �رسر وا�سع النطاق وطويل 

الأجل و�سديد بالبيئة الطبيعية يكون اإفراطه وا�سحا بالقيا�س اإىل جممل 

.
37
امليزة الع�سكرية املتوقعة امللمو�سة املبا�رسة

ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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املادة 8 )2( )ب( ‘5’: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لهجوم على �أماكن عزلء38 

الأركان

1 - اأن يهاجم مرتكب اجلرمية واحدة اأو اأكرث من املدن اأو القرى اأو 

امل�ساكن اأو املباين.

مفتوحة  املباين  اأو  امل�ساكن  اأو  القرى  اأو  املدن  تلك  تكون  اأن   -  2

لالحتالل بدون مقاومة.

اأهدافا  املباين  اأو  امل�ساكن  اأو  القرى  اأو  املدن  تلك  ت�سكل  األ   -  3

ع�سكرية.

يكون  اأو  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

عاجز  �صخ�ص  �إ�صابة  �أو  قتل  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )ب( ‘6’: 

عن �لقتال 

الأركان

1 - اأن يقتل مرتكب اجلرمية اأو ي�سيب �سخ�سا اأو اأكرث.

الأ�سخا�س يف حالة عجز  اأو هوؤلء  ال�سخ�س  اأن يكون هذا   -  2 

عن القتال.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

و�سع ال�سخ�س العاجز عن القتال.

يكون  اأو  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.
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5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

��صتعمال  �إ�صاءة  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :1  -’7‘ )ب(   )2(  8  املادة 

َعَلم �لهدنة 

الأركان

1 - اأن ي�ستعمل مرتكب اجلرمية َعَلم الهدنة.

2 - اأن ي�ستعمل مرتكب اجلرمية َعَلم الهدنة للتظاهر بنية التفاو�س 

يف حني اأن هذه النية مل تكن متوفرة لدى مرتكب اجلرمية.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم اأو يفرت�س اأن يكون على 

.
39
علم بالطبيعة املحظورة لهذا ال�ستعمال

4 - اأن ي�سفر ال�سلوك عن وفاة اأو اإ�سابة بدنية بالغة.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم باأن القيام بذلك قد ي�سفر 

عن وفاة اأو اإ�سابة بدنية بالغة.

يكون  اأو  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  6 

مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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َعَلم  ��صتعمال  �إ�صاءة  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :  2  -  ’7‘ )ب(   )2(  8 املادة 

�لطرف �ملعادي �أو �صارته �أو زيه �لع�صكري 

الأركان

1 - اأن ي�ستعمل مرتكب اجلرمية علم الطرف املعادي اأو �سارته اأو 

زيه الع�سكري.

اجلرمية حمظورا  مرتكب  به  قام  الذي  ال�ستعمال  يكون  اأن   -  2

مبوجب القانون الدويل للنزاع امل�سلح اأثناء القيام بالهجوم.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم اأو يفرت�س اأن يكون على 

.
40
علم بالطبيعة املحظورة لذلك ال�ستعمال

4 - اأن ي�سفر ال�سلوك عن موت اأو اإ�سابة بدنية بالغة.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم باأن ال�سلوك قد ي�سفر عن 

وفاة اأو اإ�سابة بدنية بالغة.

يكون  اأو  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  6 

مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

3: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �إ�صاءة ��صتعمال علم �لأمم  املادة 8 )2( )ب( ‘7’ - 

�ملتحدة �أو �صار�تها �أو زيها �لع�صكري 

الأركان

1 - اأن ي�ستعمل مرتكب اجلرمية علم الأمم املتحدة اأو �ساراتها اأو 

زيها الع�سكري.
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لذلك حمظورا مبوجب  اجلرمية  مرتكب  ا�ستعمال  يكون  اأن   -  2

القانون الدويل للنزاع امل�سلح.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالطبيعة املحظورة لذلك 

.
41
ال�ستعمال

4 - اأن ي�سفر ال�سلوك عن موت اأو اإ�سابة بدنية بالغة.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم باأن ال�سلوك قد ي�سفر عن 

وفاة اأو اإ�سابة بدنية بالغة.

6 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ويكون مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ب( ‘7’ – 4: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �إ�صاءة ��صتعمال �ل�صعار�ت 

�ملميزة �ملبينة يف �تفاقيات جنيف 

الأركان

1 - اأن ي�ستعمل مرتكب اجلرمية الإ�سارات املميزة لتفاقيات جنيف.

حمظورة  بطريقة   
42
قتال لأغرا�س  ال�ستعمال  هذا  يتم  اأن   -  2

مبقت�سى القانون الدويل للنزاع امل�سلح.

لهذا  املحظورة  بالطبيعة  اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم   - 3

.
43
ال�ستعمال اأو يفرت�س اأن يكون على علم بها

4 - اأن ي�سفر ال�سلوك عن موت اأو اإ�سابة بدنية بالغة.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم باأن ال�سلوك قد ي�سفر عن 

وفاة اأو اإ�سابة بدنية بالغة.
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ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  6 

مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ب( ‘8’: قيام دولة الحتالل، على نحو مبا�رس اأو غري 

اأو  التي حتتلها،  الأر�س  اإىل  املدنيني  �سكانها  من  بع�س  بنقل  مبا�رس 

اإبعاد اأو نقل كل �سكان الأر�س املحتلة اأو بع�سهم داخل هذه الأر�س 

اأو خارجها 

الأركان

1 - اأن يقوم مرتكب اجلرمية:

اإىل  �سكانه  من  بع�س   
44
بن مبا�رس،  غري  اأو  مبا�رس  نحو  على  )اأ( 

الأر�س التي يحتلها؛ اأو

)ب( باإبعاد اأو نقل كل �سكان الأر�س املحتلة اأو بع�سهم داخل هذه 

الأر�س اأو خارجها.

2 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون مقرتنا به.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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على  �لهجوم  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’9‘ )ب(   )2(  8  املادة 

�أعيان حممية45 

الأركان

1 - اأن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.

املخ�س�سة  املباين  اأكرث من  اأو  الهجوم واحدا  اأن يكون هدف   -  2

لالأغرا�س الدينية اأو التعليمية اأو الفنية اأو العلمية اأو اخلريية، اأو الآثار 

التاريخية، اأو امل�ست�سفيات اأو الأماكن التي يجمع بها املر�سى واجلرحى، 

والتي ل ت�سكل اأهدافا ع�سكرية.

اأو  اأن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم هذا املبنى   - 3

املباين املخ�س�سة لالأغرا�س الدينية اأو التعليمية اأو الفنية اأو العلمية اأو 

اخلريية، اأو الآثار التاريخية، اأو امل�ست�سفيات اأو الأماكن التي يجمع بها 

املر�سى واجلرحى، والتي ل ت�سكل اأهدافا ع�سكرية.

ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الفعلية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ب( ‘10’ – 1: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لت�صويه �لبدين 

الأركان

البدين،  للت�سويه  اأكرث  اأو  �س مرتكب اجلرمية �سخ�سا  يعِرّ اأن   - 1

خا�سة باإحداث عاهة م�ستدمية لهذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س، اأو باإحداث 

عجز دائم اأو برت يف ع�سو من اأع�سائهم اأو طرف من اأطرافهم.



املحكمة اجلنائية الدولية322

)وثائق  اأ�سا�سية(

2 - اأن يت�سبب ال�سلوك يف موت هذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س اأو 

تعري�س �سحتهم اجل�سدية اأو العقلية خلطر �سديد.

3 - األ يكون ذلك ال�سلوك مربرا بعالج ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك 

الأ�سخا�س طبيا اأو عالج اأ�سنانهم اأو عالجهم يف امل�ست�سفى ومل ينفذ 

.
46
مل�سلحة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س 

4 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س خا�سعني ل�سلطة طرف 

معاد.

ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  5 

مقرتنا به.

6 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

‘10’2-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �إجر�ء �لتجارب �لطبية  8 )2( )ب(  املادة 

�أو �لعلمية 

الأركان

1 - اأن يخ�سع مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث من �سخ�س لتجربة 

طبية اأو علمية.

2 - اأن تت�سبب التجربة يف وفاة هذا ال�سخ�س اأو هوؤلء الأ�سخا�س، 

اأو تعري�س �سحتهم البدنية اأو العقلية اأو �سالمتهم خلطر �سديد.

3 - األ يكون ذلك ال�سلوك مربرا بعالج ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك 

الأ�سخا�س طبيا اأو عالج اأ�سنانهم اأو عالجهم يف امل�ست�سفى ومل ينفذ 

مل�سلحة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س.
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4 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو هوؤلء الأ�سخا�س خا�سعني ل�سلطة 

طرف خ�سم.

ويكون  م�سلح،  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  5 

مقرتنا به.

6 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

غدر�  �لإ�صابة  �أو  �لقتل  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )ب( ‘11’: 

الأركان

1 - اأن يحمل مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث من �سخ�س على الثقة 

اأو العتقاد باأن من حقهم احلماية، اأو من واجبهم منح احلماية، مبوجب 

قواعد القانون الدويل املنطبقة يف النزاع امل�سلح.

2 - اأن ينوي مرتكب اجلرمية خيانة تلك الثقة اأو ذلك العتقاد.

اأولئك  اأو  اأو ي�سيب ذلك ال�سخ�س  اأن يقتل مرتكب اجلرمية   - 3

الأ�سخا�س.

4 - اأن ي�ستغل مرتكب اجلرمية تلك الثقة اأو ذلك العتقاد يف قتل 

اأو اإ�سابة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س.

5 - اأن يكون ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س ممن ينتمون اإىل 

طرف خ�سم.

ويكون  م�سلح،  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  6 

مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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�جلميع  عن  �لأمان  �إ�صقاط  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )ب( ‘12’: 

الأركان

1 - اأن يعلن مرتكب اجلرمية اأو ياأمر باأنه لن يبقى اأحد على قيد 

احلياة.

القيام  اأو  عدو  تهديد  بغية  الأمر  اأو  الإعالن  هذا  ي�سدر  اأن   -  2

باأعمال قتال على اأ�سا�س اأنه لن يبقى اأحد على قيد احلياة.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية يف موقع قيادة اأو حتكم فعلي يف 

القوات التابعة له والتي وجه اإليها الإعالن اأو الأمر.

ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�أو  �لعدو  ممتلكات  تدمري  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )ب( ‘13’: 

�ل�صتيالء عليها 

الأركان

1 - اأن يدمر مرتكب اجلرمية ممتلكات معينة اأو ي�ستويل عليها.

2 - اأن تكون هذه املمتلكات مملوكة لطرف معاد.

اأو  التدمري  من  باحلماية  م�سمولة  املمتلكات  هذه  تكون  اأن   -  3

ال�ستيالء عليها مبوجب القانون الدويل للنزاع امل�سلح.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

�سفة املمتلكات.
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اأو  املمتلكات  تدمري  تربر  ع�سكرية  �رسورة  هناك  تكون  األ   -  5

ال�ستيالء عليها.

ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  6 

مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�لطرف  رعايا  حرمان  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’14‘ )ب(   )2(  8 املادة 

�ملعادي من �حلقوق �أو �لدعاوى 

الأركان

1 - اأن يت�سبب مرتكب اجلرمية يف اإلغاء اأو تعليق اأو اإنهاء مقبولية 

حقوق اأو دعاوى معينة اأمام حمكمة من املحاكم.

املقبولية موجها �سد رعايا  اإنهاء  اأو  اأو تعليق  اإلغاء  اأن يكون   - 2

طرف معاد.

3 - اأن ينوي مرتكب اجلرمية توجيه اإلغاء اأو تعليق اأو اإنهاء املقبولية 

�سد رعايا طرف معاد.

ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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يف  �ل�صرت�ك  على  �لإجبار  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )ب( ‘15’: 

عمليات حربية 

الأركان

اأو التهديد، باإكراه  اأن يقوم مرتكب اجلرمية عن طريق الفعل   - 1

�سخ�س اأو اأكرث من �سخ�س على ال�سرتاك يف عمليات حربية �سد بلد 

ذلك ال�سخ�س اأو �سد قواته.

2 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو هوؤلء الأ�سخا�س من رعايا طرف 

معاد.

ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  3 

مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�لنهب  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )ب( ‘16’: 

الأركان

1 - اأن يقوم مرتكب اجلرمية بال�ستيالء على ممتلكات معينة.

املمتلكات  املالك من هذه  اجلرمية حرمان  مرتكب  يتعمد  اأن   -  2

.
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وال�ستيالء عليها لال�ستعمال اخلا�س اأو ال�سخ�سي

3 - اأن يكون ال�ستيالء بدون موافقة املالك.

4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل م�سلح ويكون مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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�أو  �ل�صموم  ��صتخد�م  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’17‘ )ب(   )2(  8 املادة 

�لأ�صلحة �مل�صممة 

الأركان

1 - اأن ي�ستخدم مرتكب اجلرمية مادة اأو ي�ستخدم �سالحا يوؤدي 

ا�ستخدامه اإىل نفث هذه املادة.

اأو يلحق �رسرا  النوع الذي ي�سبب املوت  املادة من  اأن تكون   - 2

ج�سيما بال�سحة يف الأحوال العادية من جراء خ�سائ�سها امل�سممة.

ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  3 

مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�أو  �لغاز�ت  ��صتخد�م  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’18‘ )ب(   )2(  8 املادة 

�ل�صو�ئل �أو �ملو�د �أو �لأجهزة �ملحظورة 

الأركان

1 - اأن ي�ستخدم مرتكب اجلرمية غازا اأو مادة اأخرى مماثلة اأو جهازا 

اآخر مماثال.

2 - اأن يكون الغاز اأو املادة اأو اجلهاز من النوع الذي ي�سبب املوت 

اأو يلحق �رسرا ج�سيما بال�سحة يف الأحوال العادية، من جراء خ�سائ�سه 

.
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اخلانقة اأو امل�سممة

3 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.



املحكمة اجلنائية الدولية328

)وثائق  اأ�سا�سية(

املادة 8 )2( )ب( ‘19’: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف ��صتخد�م �لر�صا�ص �ملحظور 

الأركان

1 - اأن ي�ستخدم مرتكب اجلرمية ر�سا�سا معينا.

2 - اأن يكون الر�سا�س من النوع الذي ينتهك ا�ستخدامه القانون 

يف  ب�سهولة  يت�سطح  اأو  يتمدد  لأنه  امل�سلحة  للمنازعات   الدويل 

اجل�سم الب�رسي.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم باأن طبيعة هذا الر�سا�س 

جتعل ا�ستخدامه ي�ساعف الأمل اأو اجلرح الناجم عنه بدون جدوى.

4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�أو قذ�ئف  �أ�صلحة  ��صتخد�م  �ملتمثلة يف  املادة 8 )2( )ب( ‘20’: جرمية �حلرب 

�أو مو�د �أو �أ�صاليب حربية مدرجة يف مرفق �لنظام �لأ�صا�صي 

الأركان

]ينبغي �سياغة الأركان بعد اإدراج الأ�سلحة اأو القذائف اأو املواد اأو 
الأ�ساليب احلربية يف مرفق للنظام الأ�سا�سي.[

�لكر�مة  على  �لعتد�ء  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’21‘ )ب(   )2(  8 املادة 

�ل�صخ�صية 

الأركان

�سخ�س  من  اأكرث  اأو  �سخ�سا  اجلرمية  مرتكب  يعامل  اأن   -  1

باأي  كرامتهم  على  يعتدي  اأو  كرامتهم،  من  يحط  اأو  مهينة،   معاملة 

.
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�سورة اأخرى
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2 - اأن ت�سل حدة املعاملة املهينة اأو احلط من الكرامة اأو غري ذلك 

من العتداءات اإىل احلد الذي تعترب معه عموما من قبيل العتداء على 

الكرامة ال�سخ�سية.

ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  3 

مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ب( ‘22’ – 1: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لغت�صاب 

الأركان

ياأتي  باأن  �سخ�س  ج�سد  على  اجلرمية  مرتكب   
50
يعتدي اأن   -  1

�سلوكا ين�ساأ عنه اإيالج ع�سو جن�سي يف اأي جزء من ج�سد ال�سحية اأو 

ج�سد مرتكب اجلرمية اأو ين�ساأ عنه اإيالج اأي ج�سم اأو اأي ع�سو اآخر من 

اجل�سد يف �رسج ال�سحية اأو يف فتحة جهازها التنا�سلي مهما كان ذلك 

الإيالج طفيفا.

2 - اأن يرتكب العتداء با�ستعمال القوة اأو بالتهديد با�ستعمالها اأو 

بالق�رس، من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�س ذلك ال�سخ�س اأو الغري 

للعنف اأو الإكراه اأو الحتجاز اأو ال�سطهاد النف�سي اأو اإ�ساءة ا�ستعمال 

�سخ�س  على  العتداء  يرتكب  اأو  ق�رسية،  بيئة  با�ستغالل  اأو  ال�سلطة، 

.
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يعجز عن التعبري عن حقيقة ر�ساه 

ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  3 

مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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املادة 8 )2( )ب( ‘22’ – 2: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �ل�صتعباد �جلن�صي52 

الأركان

1 - اأن ميار�س مرتكب اجلرمية اإحدى اأو جميع ال�سلطات املت�سلة 

اأو  يبيعهم  اأو  ي�سرتيهم  كاأن  اأ�سخا�س  اأو  �سخ�س  ملكية  يف  باحلق 

ماثل ذلك من معاملة  ما  يفر�س عليهم  كاأن  اأو  يقاي�سهم  اأو  يعريهم 

.
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�سالبة للحرية

2 - اأن يدفع مرتكب اجلرمية ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س 

اإىل ممار�سة فعل اأو اأكرث من الأفعال ذات الطابع اجلن�سي.

3 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع دويل ويكون مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ب( ‘22’3-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لإكر�ه على �لبغاء 

الأركان

1 - اأن يدفع مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث اإىل ممار�سة فعل اأو 

اأو  با�ستعمالها  بالتهديد  اأو  القوة  با�ستعمال  ذات طابع جن�سي،  اأفعال 

اأو  ال�سخ�س  ذلك  تعر�س  اخلوف من  ينجم عن  ما  قبيل  بالق�رس، من 

اأولئك الأ�سخا�س اأو الغري للعنف اأو الإكراه اأو الحتجاز اأو ال�سطهاد 

اأو عجز  بيئة ق�رسية  با�ستغالل  اأو  ال�سلطة،  ا�ستعمال  اإ�ساءة  اأو  النف�سي 

ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س عن التعبري عن حقيقة ر�ساهم.

2 - اأن يح�سل مرتكب اجلرمية اأو غريه اأو اأن يتوقع احل�سول على 

اأموال اأو فوائد اأخرى لقاء تلك الأفعال ذي الطابع اجلن�سي اأو ل�سبب 

مرتبط بها.
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ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  3 

مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ب( ‘22’4-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �حلمل �لق�صري 

الأركان

اأكرهت على احلمل  اأكرث  اأو  اأن يحب�س مرتكب اجلرمية امراأة   - 1

بنية التاأثري يف التكوين العرقي لأي جمموعة من املجموعات ال�سكانية اأو 

ارتكاب انتهاكات ج�سيمة اأخرى للقانون الدويل.

ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  2 

مقرتنا به.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ب( ‘22’5-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لتعقيم �لق�صري 

الأركان

1 - اأن يحرم مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث من القدرة البيولوجية 

.
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على الإجناب 

اأحد  اأو ميليه عالج يف  ال�سلوك مربرا طبيا  ذلك  يكون  األ   -  2

مبوافقة  املعنيون  الأ�سخا�س  اأو  املعني  ال�سخ�س  يتلقاه  امل�ست�سفيات 

.
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حقيقية منهم
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ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  3 

مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ب( ‘22’6-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لعنف �جلن�صي 

الأركان

1 - اأن يقرتف مرتكب اجلرمية فعال ذا طابع جن�سي �سد �سخ�س اأو 

اأكرث اأو اأن يدفع ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س اإىل ممار�سة فعل ذي 

طابع جن�سي، ، با�ستعمال القوة اأو بالتهديد با�ستعمالها اأو بالق�رس، من 

قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�س ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س 

اأو الغري للعنف اأو الإكراه اأو اعتقال اأو الحتجاز اأو ال�سطهاد النف�سي 

اأو اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة، اأو با�ستغالل بيئة ق�رسية اأو عجز ال�سخ�س اأو 

الأ�سخا�س عن التعبري عن حقيقة ر�ساهم.

2 - اأن يكون ذلك ال�سلوك على درجة من اخلطورة مماثلة خلطورة 

النتهاكات اجل�سيمة لتفاقيات جنيف.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

خطورة ذلك ال�سلوك. 

ويكون  م�سلح  دويل  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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�لأ�صخا�ص  ��صتخد�م  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’23‘ )ب(   )2(  8 املادة 

املحميني كدروع 

الأركان

1 - اأن ينقل مرتكب اجلرمية اأو ي�ستغل موقعا واحدا اأو اأكرث من 

مواقع املدنيني اأو غريهم من الأ�سخا�س املحميني مبوجب القانون الدويل 

املتعلق بالنزاعات امل�سلحة.

2 - اأن ينوي مرتكب اجلرمية بهذا ال�سلوك وقاية هدف ع�سكري من 

الهجوم اأو حماية عمليات ع�سكرية اأو ت�سهيلها اأو اإعاقتها.

ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  3 

مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�أو  �أعيان  على  �لهجوم  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’24‘ )ب(   )2(  8 املادة 

�أ�صخا�ص ي�صتخدمون �ل�صعار�ت �ملميزة �ملبينة يف �تفاقيات جنيف 

الأركان

اأو  الأ�سخا�س  اأكرث من  اأو  واحدا  يهاجم مرتكب اجلرمية  اأن   -  1

ت�ستعمل،  اأخرى  اأعيانا  اأو  النقل  و�سائل  اأو  الطبية  الوحدات  اأو  املباين 

مبوجب القانون الدويل، �سعارا متميزا اأو و�سيلة تعريف اأخرى ت�سري اإىل 

حماية توفرها اتفاقيات جنيف.

2 - اأن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم هوؤلء املوظفني 

اأو املباين اأو الوحدات اأو و�سائل النقل اأو الأعيان التي ت�ستعمل و�سائل 

التعريف هذه.
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ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  3 

مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ب( ‘25’: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لتجويع كاأ�صلوب من �أ�صاليب 

�حلرب 

الأركان

1 - اأن يحرم مرتكب اجلرمية املدنيني من مواد ل غنى عنها لبقائهم 

على قيد احلياة.

2 - اأن يتعمد مرتكب اجلرمية جتويع املدنيني كاأ�سلوب من اأ�ساليب 

احلرب.

ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  3 

مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�أو  �لأطفال  ��صتخد�م  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’26‘ )ب(   )2(  8 املادة 

جتنيدهم �أو �صمهم �إىل �لقو�ت �مل�صلحة 

الأركان

1 - اأن يجند مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث يف القوات امل�سلحة 

الوطنية اأو ي�سمهم اإليها اأو ي�ستخدم �سخ�سا اأو اأكرث للم�ساركة ب�سورة 

فعلية يف الأعمال احلربية.
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اخلام�سة  �سن  دون  الأ�سخا�س  اأو  ال�سخ�س  هذا  يكون  اأن   -  2

ع�رسة.

يكون  اأن  يفرت�س  اأو  علم،  على  اجلرمية  مرتكب  يكون  اأن   -  3

اأو هوؤلء الأ�سخا�س دون �سن اخلام�سة  على علم، باأن هذا ال�سخ�س 

ع�رسة.

ويكون  دويل  م�سلح  نزاع  �سياق  يف  ال�سلوك  ي�سدر  اأن   -  4 

مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ج( و �ملادة 8 )2( )ج( ‘1’1-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لقتل 

�لعمد 

الأركان

1 - اأن يقتل مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث.

2 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س اإما عاجزين عن القتال، اأو 

 ممن مل ي�ساركوا فعال يف القتال.
56
مدنيني، اأو م�سعفني اأو رجال دين

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف التي تثبت هذه 

ال�سفة .

4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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املادة 8 )2( )ج( ‘1’2-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لت�صويه �لبدين 

الأركان

1 - اأن ُيعر�س مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث للت�سويه البدين، ول 

�سيما باإحداث عاهة م�ستدمية بهذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س اأو باإحداث 

عجز دائم اأو برت ع�سو من اأع�سائهم اأو طرف من اأطرافهم.

2 - األ يكون ذلك ال�سلوك مربرا بعالج ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك 

الأ�سخا�س طبيا اأو عالج اأ�سنانهم اأو عالجهم يف امل�ست�سفى ومل ينفذ 

مل�سلحة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س.

3 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س اإما عاجزين عن القتال، اأو 

مدنيني اأو م�سعفني اأو رجال دين ممن مل ي�ساركوا فعال يف القتال.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

هذه ال�سفة.

5 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

6 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ج( ‘1’3-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �ملعاملة �لقا�صية 

الأركان

1 - اأن ينزل مرتكب اجلرمية اأملا اأو معاناة بدنية اأو نف�سية �سديدتني 

ب�سخ�س واحد اأو اأكرث.

2 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س اإما عاجزين عن القتال، اأو 

مدنيني، اأو م�سعفني اأو رجال دين ممن مل ي�ساركوا فعال يف القتال.
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3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

هذه ال�سفة .

4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويرتبط به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )ج( ‘1’4-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لتعذيب 

الأركان

1 - اأن ينزل مرتكب اجلرمية اأملا اأو معاناة بدنية اأو نف�سية �سديدتني 

ب�سخ�س واحد اأو اأكرث.

2 - اأن ينزل مرتكب اجلرمية الأمل اأو املعاناة بق�سد احل�سول على 

معلومات اأو انتزاع اعرتاف، اأو بفر�س عقوبة اأو التخويف اأو الإكراه، اأو 

لأي �سبب يقوم على التمييز من اأي نوع.

3 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س اإما عاجزين عن القتال، اأو 

مدنيني، اأو م�سعفني اأو رجال دين ممن مل ي�ساركوا فعال يف القتال.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

هذه ال�سفة.

5 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

6 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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�لكر�مة  على  �لعتد�ء  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’2‘ )ج(   )2(  8 املادة 

�ل�صخ�صية 

الأركان

1 - اأن يقوم مرتكب اجلرمية باإذلل �سخ�س اأو اأكرث اأو احلط من 

.
57
قدره اأو انتهاك كرامته

2 - اأن تبلغ �سدة الإذلل واحلط من القدر اأو غريهما من النتهاكات 

حدا ي�سلم اجلميع باأنها متثل اعتداء على الكرامة ال�سخ�سية.

3 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س اإما عاجزين عن القتال اأو 

مدنيني، اأو م�سعفني اأو رجال دين ممن مل ي�ساركوا فعال يف القتال.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

هذه ال�سفة.

5 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

اأو يكون مقرتنا به.

6 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�لرهائن  �أخذ  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )ج( ‘3’: 

الأركان

1 - اأن يقب�س مرتكب اجلرمية على �سخ�س اأو اأكرث اأو يحتجزه اأو 

ياأخذه رهينة.

اأو  اإيذائه  اأو  اأكرث  اأو  بقتل �سخ�س  اأن يهدد مرتكب اجلرمية   - 2

ي�ستمر يف احتجازه.
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3 - اأن ينوي مرتكب اجلرمية اإكراه اإحدى الدول اأو اإحدى املنظمات 

الدولية اأو �سخ�سية طبيعية اأو اعتبارية اأو جماعة من الأ�سخا�س على 

�سمني  اأو  �رسيح  ك�رسط  بعمل  القيام  عن  المتناع  اأو  بعمل  القيام 

ل�سالمة هذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س اأو لالإفراج عنه اأو عنهم.

4 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س اإما عاجزين عن القتال اأو 

مدنيني، اأو م�سعفني اأو رجال دين ممن مل ي�ساركوا فعال يف القتال.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

هذه ال�سفة.

6 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

اأو يكون مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

حكم  تنفيذ  �أو  حكم  �إ�صد�ر  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )ج( ‘4’: 

�لإعد�م بدون �صمانات �إجر�ئية

الأركان

1 - اأن ي�سدر مرتكب اجلرمية حكما على �سخ�س اأو اأكرث اأو ينفذ 

.
58
فيهم اأحكاما بالإعدام

2 - اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س اإما عاجزين عن القتال اأو 

مدنيني، اأو م�سعفني اأو رجال دين ممن مل ي�ساركوا فعال يف القتال.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

هذه ال�سفة.
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4 - األ يكون ثمة حكم �سابق �سادر عن حمكمة، اأو تكون املحكمة 

التي اأ�سدرت احلكم مل ت�سكل “ب�سفة قانونية”، اأي اأنها مل توفر �سمانتي 

احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اأن  اأو  الأ�سا�سيتني  والنزاهة  ال�ستقالل 

عنها  باأنه ل غنى  امل�سلم عموما  الأخرى  الق�سائية  ال�سمانات  توفر  مل 

.
59
مبوجب القانون الدويل

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بعدم وجود حكم �سابق اأو 

بعدم توفر ال�سمانات ذات ال�سلة وب�رسورة هذه ال�سمانات اأو كونها ل 

غنى عنها للمحاكمة العادلة.

6 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

اأو يكون مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�لهجوم  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )هـ( و �ملادة 8 )2( )هـ( ‘1’: 

على �ملدنيني 

الأركان

1 - اأن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.

2 - اأن يكون هدف الهجوم �سكانا مدنيني ب�سفتهم هذه اأو اأفرادا 

مدنيني ل ي�ساركون مبا�رسة يف الأعمال احلربية. 

3 - اأن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم ال�سكان املدنيني 

الأعمال  يف  مبا�رسة  ي�ساركون  ل  مدنيني  اأفرادا  اأو  هذه  ب�سفتهم 

احلربية.
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4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

اأو يكون مقرتنا به. 

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

ت�صتعمل  �أعيان  �لهجوم على  �ملتمثلة يف  املادة 8 )2( )هـ( ‘2’: جرمية �حلرب 

�أو �أ�صخا�ص ي�صتعملون �ل�صعار�ت �ملميزة �ملبينة يف �تفاقيات جنيف 

الأركان

اأو  الأ�سخا�س  اأكرث من  اأو  واحدا  يهاجم مرتكب اجلرمية  اأن   -  1

ت�ستعمل،  اأخرى  اأعيان  اأو  النقل  و�سائل  اأو  الطبية  الوحدات  اأو  املباين 

مبوجب القانون الدويل، �سعارا مميزا اأو و�سيلة تعريف اأخرى ت�سري اإىل 

حماية توفرها اتفاقيات جنيف.

2 - اأن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم هوؤلء املوظفني 

اأو املباين اأو الوحدات اأو و�سائل النقل اأو الأعيان التي ت�ستعمل و�سائل 

التعريف هذه.

3 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

اأو يكون مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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موظفني  على  �لهجوم  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’3‘ )هـ(   )2(  8 املادة 

حفظ  �أو  �لإن�صانية  �مل�صاعدة  مهام  من  مهمة  يف  م�صتخدمة  �أعيان  �أو  م�صتخدمني 

�ل�صالم 

الأركان

1 - اأن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.

2 - اأن ت�ستهدف الهجمات موظفني م�ستخدمني اأو مبان اأو من�ساآت 

اأو مواد اأو مركبات م�ستخدمة يف تقدمي امل�ساعدة الإن�سانية اأو حفظ 

ال�سالم، وفقا مليثاق الأمم املتحدة.

3 - اأن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هوؤلء املوظفني اأو املباين اأو 

الوحدات اأو و�سائل النقل اأو املركبات امل�ستعملة هدفا لهذا الهجوم.

اأو  الوحدات  اأو  املواد  اأو  املباين  اأو  املوظفني  هوؤلء  يكون  اأن   -  4

املدنية  الأعيان  اأو  للمدنيني  توفر  التي  احلماية  لهم  املركبات ممن حتق 

مبوجب القانون الدويل ال�ساري على النزاعات امل�سلحة.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

تلك احلماية.

6 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

اأو يكون مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.



343 املحكمة اجلنائية الدولية

)وثائق  اأ�سا�سية(

�لأعيان  على  �لهجوم  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’4‘ )هـ(   )2(  8 املادة 

املحمية60 

الأركان

1 - اأن يوجه مرتكب اجلرمية هجوما.

2 - اأن ي�ستهدف الهجوم مبنى اأو اأكرث من املباين املخ�س�سة لالأغرا�س 

الدينية اأو التعليمية اأو الفنية اأو العلمية اأو اخلريية، اأو الآثار التاريخية 

اأو امل�ست�سفيات اأو اأماكن جتمع املر�سى واجلرحى، التي ل ت�سكل اأهدافا 

ع�سكرية.

اأو  اأن يتعمد مرتكب اجلرمية جعل هدف الهجوم هذا املبنى   - 3

العلمية  اأو  الفنية  اأو  التعليمية  اأو  الدينية  لالأغرا�س  املخ�س�سة  املباين 

اأماكن جتمع املر�سى  اأو  اأو امل�ست�سفيات  التاريخية  اأو الآثار  اأو اخلريية، 

واجلرحى التي ل ت�سكل اأهدافا ع�سكرية.

4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�لنهب  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )هـ( ‘5’: 

الأركان

1 - اأن يقوم مرتكب اجلرمية بال�ستيالء على ممتلكات معينة.

املمتلكات  املالك من هذه  اجلرمية حرمان  مرتكب  يتعمد  اأن   -  2

.
61
وال�ستيالء عليها لال�ستعمال اخلا�س اأو ال�سخ�سي
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3 - اأن يكون ال�ستيالء بدون موافقة املالك.

4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

1: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لغت�صاب  املادة 8 )2( )هـ( ‘6’ - 

الأركان

ياأتي  باأن  �سخ�س  ج�سد  على   
62
اجلرمية مرتكب  يعتدي  اأن   -  1

�سلوكا ين�ساأ عنه اإيالج ع�سو جن�سي يف اأي جزء من ج�سد ال�سحية اأو 

ج�سد مرتكب اجلرمية اأو ين�ساأ عنه اإيالج اأي ج�سم اأو اأي ع�سو اآخر من 

اجل�سد يف �رسج ال�سحية اأو يف فتحة جهازها التنا�سلي مهما كان ذلك 

الإيالج طفيفا.

2 - اأن يرتكب العتداء با�ستعمال القوة اأو بالتهديد با�ستعمالها اأو 

بالق�رس، من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�س ذلك ال�سخ�س اأو الغري 

للعنف اأو الإكراه اأو الحتجاز اأو ال�سطهاد النف�سي اأو اإ�ساءة ا�ستعمال 

�سخ�س  على  العتداء  يرتكب  اأو  ق�رسية،  بيئة  با�ستغالل  اأو  ال�سلطة، 

.
63
يعجز عن التعبري عن حقيقة ر�ساه 

3 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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املادة 8 )2( )هـ( ‘6’–2: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �ل�صتعباد �جلن�صي 

الأركان

1 - اأن ميار�س مرتكب اجلرمية اإحدى اأو جميع ال�سلطات املت�سلة 

اأو  يبيعهم  اأو  ي�سرتيهم  كاأن  اأ�سخا�س  اأو  �سخ�س  ملكية  يف  باحلق 

ماثل ذلك من معاملة  ما  يفر�س عليهم  كاأن  اأو  يقاي�سهم  اأو  يعريهم 

.
65
�سالبة للحرية 

2 - اأن يدفع مرتكب اجلرمية ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س 

اإىل ممار�سة فعل اأو اأكرث من الأفعال ذات الطابع اجلن�سي.

3 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )هـ( ‘6’–3: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لإكر�ه على �لبغاء 

الأركان

1 - اأن يدفع مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث اإىل ممار�سة فعل اأو 

اأو  با�ستعمالها  بالتهديد  اأو  القوة  با�ستعمال  ذات طابع جن�سي،  اأفعال 

اأو  ال�سخ�س  ذلك  تعر�س  اخلوف من  ينجم عن  ما  قبيل  بالق�رس، من 

اأولئك الأ�سخا�س اأو الغري للعنف اأو الإكراه اأو الحتجاز اأو ال�سطهاد 

اأو عجز  بيئة ق�رسية  با�ستغالل  اأو  ال�سلطة،  ا�ستعمال  اإ�ساءة  اأو  النف�سي 

ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س عن التعبري عن حقيقة ر�ساهم.

2 - اأن يح�سل مرتكب اجلرمية اأو غريه اأو اأن يتوقع احل�سول على 

اأموال اأو فوائد اأخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع اجلن�سي اأو ل�سبب 

مرتبط بها.
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3 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )هـ( ‘6’–4: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �حلمل �لق�صري 

الأركان

اأكرهت على احلمل  اأكرث  اأو  اأن يحب�س مرتكب اجلرمية امراأة   - 1

بنية التاأثري يف التكوين العرقي لأي جمموعة من املجموعات ال�سكانية اأو 

ارتكاب انتهاكات ج�سيمة اأخرى للقانون الدويل.

2 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )هـ( ‘6’–5: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لتعقيم �لق�صري 

الأركان

1 - اأن يحرم مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث من القدرة البيولوجية 

.
66
على الإجناب

اأحد  اأو ميليه عالج يف  ال�سلوك مربرا طبيا  ذلك  يكون  األ   -  2

مبوافقة  املعنيون  الأ�سخا�س  اأو  املعني  ال�سخ�س  يتلقاه  امل�ست�سفيات 

.
67
حقيقية منهم 

3 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.
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4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )هـ( ‘6’–6: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لعنف �جلن�صي 

الأركان

1 - اأن يقرتف مرتكب اجلرمية فعال ذا طبيعة جن�سية �سد �سخ�س 

اأو اأكرث اأو اأن ُيرغم ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س على ممار�سة فعل 

ذي طبيعة جن�سية با�ستعمال القوة اأو بالتهديد با�ستعمالها اأو بالق�رس، 

اأولئك  اأو  ال�سخ�س  ذلك  تعر�س  من  اخلوف  عن  ينجم  ما  قبيل  من 

الأ�سخا�س اأو الغري للعنف اأو الإكراه اأو الحتجاز اأو ال�سطهاد النف�سي 

اأو اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة، اأو با�ستغالل بيئة ق�رسية اأو عجز ال�سخ�س اأو 

الأ�سخا�س عن التعبري عن حقيقة ر�ساهم.

من  انتهاكا  معها  يعترب  بدرجة  خطريا  ال�سلوك  يكون  اأن   -  2

النتهاكات اجل�سيمة للمادة 3 امل�سرتكة من اتفاقيات جنيف.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

خطورة ذلك ال�سلوك. 

4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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�أو  �لأطفال  ��صتخد�م  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية   :’7‘ )هـ(   )2(  8 املادة 

جتنيدهم �أو �صمهم �إىل �لقو�ت �مل�صلحة 

الأركان

1 - اأن يجند مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث يف القوات امل�سلحة اأو 

جمموعة م�سلحة اأو ي�سمهم اإليها اأو ي�ستخدم �سخ�سا اأو اأكرث للم�ساركة 

ب�سورة فعلية يف الأعمال احلربية .

2 - اأن يكون ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س دون �سن اخلام�سة 

ع�رسة.

يكون  اأن  يفرت�س  اأو  علم،  على  اجلرمية  مرتكب  يكون  اأن   -  3

على علم، باأن ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س دون �سن اخلام�سة 

ع�رسة.

4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل، 

ويكون مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

�ملدنيني  ت�صريد  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )هـ( ‘8’: 

الأركان

1 - اأن ياأمر مرتكب اجلرمية بت�رسيد ال�سكان املدنيني.

2 - األ يكون لهذا الأمر ما يربره لتوفري الأمن للمدنيني املعنيني اأو 

ل�رسورة ع�سكرية.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية قادرا على اإحداث هذا الت�رسيد من 

خالل اإ�سدار هذا الأمر.
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4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

غدر�  �لإ�صابة  �أو  �لقتل  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )هـ( ‘9’: 

الأركان

1 - اأن يحمل مرتكب اجلرمية خ�سما مقاتال من اخل�سوم املقاتلني 

منح  واجبهم  من  اأو  احلماية،  حقهم  من  باأن  العتقاد  اأو  الثقة  على 

احلماية، مبوجب قواعد القانون الدويل املنطبقة يف النزاع امل�سلح.

2 - اأن ينوي مرتكب اجلرمية خيانة تلك الثقة اأو ذلك العتقاد.

اأولئك  اأو  اأو ي�سيب ذلك ال�سخ�س  اأن يقتل مرتكب اجلرمية   - 3

الأ�سخا�س.

4 - اأن ي�ستغل مرتكب اجلرمية تلك الثقة اأو ذلك العتقاد يف قتل 

اأو اإ�سابة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س.

5 - اأن يكون ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س ممن ينتمون اإىل 

طرف خ�سم.

6 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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�جلميع  عن  �لأمان  �إ�صقاط  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )هـ( ‘10’: 

الأركان

1 - اأن يعلن مرتكب اجلرمية اأو ياأمر باأنه لن يبقى اأحد على قيد 

احلياة.

القيام  اأو  عدو  تهديد  بغية  الأمر  اأو  الإعالن  هذا  ي�سدر  اأن   -  2

باأعمال قتالية على اأ�سا�س اأنه لن يبقى اأحد على قيد احلياة.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية يف موقع قيادة اأو حتكم فعلي يف 

القوات التابعة له والتي وجه اإليها الإعالن اأو الأمر.

4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

املادة 8 )2( )هـ( ‘11’1-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �لت�صويه �لبدين 

الأركان

1 - اأن ُيعر�س مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو اأكرث للت�سويه البدين، ول 

�سيما باإحداث عاهة م�ستدمية بهذا ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س اأو باإحداث 

عجز دائم اأو برت ع�سو من اأع�سائهم اأو طرف من اأطرافهم.

2 - اأن يت�سبب ال�سلوك يف وفاة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س 

اأو تعري�س �سحتهم البدنية اأو العقلية اأو �سالمتهم خلطر �سديد.

3 - األ يكون ذلك ال�سلوك مربرا بعالج ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك 

الأ�سخا�س طبيا اأو عالج اأ�سنانهم اأو عالجهم يف امل�ست�سفى ومل ينفذ 

.
68
مل�سلحة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س 
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4 - اأن يكون ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س خا�سعني ل�سلطة 

طرف اآخر يف النزاع.

5 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

6 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.

‘11’2-: جرمية �حلرب �ملتمثلة يف �إجر�ء �لتجارب �لطبية  8 )2( )هـ(  املادة 

�أو �لعلمية 

الأركان

اأو  لتجربة طبية  اأكرث  اأو  اأن يخ�سع مرتكب اجلرمية �سخ�سا   - 1

علمية.

2 - اأن تت�سبب التجربة يف وفاة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س، 

اأو تعري�س �سحتهم البدنية اأو العقلية اأو �سالمتهم خلطر �سديد.

3 - األ يكون ذلك ال�سلوك مربرا بعالج ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك 

الأ�سخا�س طبيا اأو عالج اأ�سنانهم اأو عالجهم يف امل�ست�سفى ومل ينفذ 

مل�سلحة ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س.

4 - اأن يكون ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س خا�سعني ل�سلطة 

طرف اآخر يف النزاع.

5 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

6 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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�أو  �لعدو  ممتلكات  تدمري  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرمية  املادة 8 )2( )هـ( ‘12’: 

�ل�صتيالء عليها 

الأركان

1 - اأن يدمر مرتكب اجلرمية ممتلكات معينة اأو ي�ستويل عليها.

2 - اأن تكون تلك املمتلكات مملوكة لطرف خ�سم.

اأو  التدمري  من  باحلماية  م�سمولة  املمتلكات  تلك  تكون  اأن   -  3

ال�ستيالء مبوجب القانون الدويل للنزاع امل�سلح.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

�سفة هذه املمتلكات.

5 - األ تكون هناك �رسورة ع�سكرية تقت�سي تدمري املمتلكات اأو 

ال�ستيالء عليها.

6 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح ذي طابع غري دويل 

ويكون مقرتنا به.

7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 

وجود نزاع م�سلح.
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 .)ICC-ASP/1/3 SUPP( وثيقة الأمم املتحدة *

واجلرائم  اجلماعية،  الإبادة  جرائم  اأركان  يتبع هيكل  تف�سريية:  **مذكرة 

6 و7 و8  املواد  املقابل لأحكام  الهيكل  الإن�سانية وجرائم احلرب  املرتكبة �سد 

من نظام روما الأ�سا�سي. وت�سمل بع�س الفقرات من تلك املواد من نظام روما 

الأ�سا�سي جرائم متعددة. ويف هذه احلالت ترد اأركان اجلرائم يف فقرات منف�سلة 

تقابل كل جرمية من هذه اجلرائم لتي�سري حتديد اأركان كل جرمية.

1 - لي�س يف هذه الفقرة ما مي�س اللتزام الواقع على املدعي العام مبوجب 

الفقرة 1 من املادة 54 من النظام الأ�سا�سي.

)killed( يرادف معنى عبارة “يت�سبب يف موت”  2 -  م�سطلح “يقتل” 

.)caused death(

3 - قد يت�سمن هذا ال�سلوك، على �سبيل املثال ل احل�رس، اأفعال التعذيب 

اأو الغت�ساب اأو العنف اجلن�سي اأو املعاملة الالاإن�سانية اأو املهينة.

4 - م�سطلح “الأحوال املعي�سية” قد يت�سمن، على �سبيل املثال ل احل�رس، 

اأو اخلدمات  تعمد احلرمان من املوارد التي ل غنى عنها للبقاء، مثل الأغذية 

الطبية اأو الطرد املنهجي من املنازل.

5 - م�سطلح “ق�رسا ” ل ي�سري على وجه احل�رس اإىل القوة املادية واإمنا قد 

ي�سمل التهديد با�ستخدامها اأو الق�رس النا�سئ مثال عن اخلوف من العنف والإكراه 

والحتجاز وال�سطهاد النف�سي واإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة �سد ال�سخ�س املعني 

اأو الأ�سخا�س اأو اأي �سخ�س اآخر اأو ا�ستغالل بيئة ق�رسية.

6 - ال�سيا�سة التي ت�ستهدف �سكانا مدنيني بالهجوم تنفذها دولة اأو منظمة. 

وميكن تنفيذ هذه ال�سيا�سة يف ظروف ا�ستثنائية بتعمد عدم القيام بعمل يق�سد 

ال�سيا�سة ل ميكن  اإن وجود هذه  الهجوم.  بهذا  القيام  ت�سجيع  وعي  منه عن 

ا�ستنتاجها فقط بغياب العمل احلكومي اأو التنظيمي.
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“يت�سبب يف موت”  عبارة  معنى  يرادف   )killed( “يقتل”  م�سطلح   -  7

)caused death(. وتن�سحب هذه احلا�سية على كل الأركان التي ت�ستعمل هذين 

املفهومني.

8 - ميكن ارتكاب ال�سلوك بو�سائل خمتلفة للقتل، �سواء ب�سكل مبا�رس اأو 

غري مبا�رس.

9 - ميكن اأن ي�سمل فر�س هذه الأحوال احلرمان من امكانية احل�سول على 

الأغذية والأدوية.

الفعل الأول املتمثل يف القتل اجلماعي. 10 - ي�سمل م�سطلح “جزءا من” 

11 - من املفهوم اأن هذا احلرمان من احلرية قد ي�سمل، يف بع�س احلالت، 

التفاقية  يف  عليه  ن�س  ح�سبما  اأخرى،  بطرق  ال�سخ�س  ا�ستعباد  اأو  ال�سخرة 

لعام  بالرق  ال�سبيهة  واملمار�سات  والنظم  الرقيق  الرق وجتارة  لإبطال  التكميلية 

1956. ومن املفهوم اأي�سا اأن ال�سلوك الوارد و�سفه يف هذا الركن يت�سمن الجتار 

بالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء والأطفال.

12 - م�سطلح “ق�رسا ” ل ي�سري على وجه احل�رس اإىل القوة املادية واإمنا قد 

ي�سمل التهديد با�ستخدامها اأو الق�رس النا�سئ مثال عن اخلوف من العنف والإكراه 

والحتجاز وال�سطهاد النف�سي واإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة �سد ال�سخ�س املعني 

اأو الأ�سخا�س اأو اأي �سخ�س اآخر اأو ا�ستغالل بيئة ق�رسية.

 Deported or forcibly( الق�رسي”  النقل  اأو  “الرتحيل  عبارة  ترادف   -  13

.)forcibly displaced( transferred( عبارة “التهجري الق�رسي” 

14 - من املفهوم اأنه ل يلزم اإثبات هدف حمدد لهذه اجلرمية.

الذكر  على  ينطبق  بحيث  عاما  يكون  اأن  »العتداء«  مبفهوم  يراد   -  15

والأنثى معا.

16 - من املفهوم اأن ال�سخ�س قد ل يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن 

وتنطبق هذه  ال�سن.  ب�سبب كرب  اأو  اأو حمدث  بعجز طبيعي  ر�ساه لإ�سابته 

احلا�سية اأي�سا على الأركان املماثلة الواردة يف املادة 7 )1( )ز( - 3 ،5 و 6.

17 - نظرا ملا تت�سم به هذه اجلرمية من طابع معقد، فمن امل�سلم به اأن اأكرث 

من �سخ�س قد ي�سرتكون يف ارتكابها بق�سد جنائي م�سرتك.
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18 - من املفهوم اأن هذا احلرمان من احلرية قد ي�سمل، يف بع�س احلالت، 

التفاقية  يف  عليه  ن�س  ح�سبما  اأخرى،  بطرق  ال�سخ�س  ا�ستعباد  اأو  ال�سخرة 

لعام  بالرق  ال�سبيهة  واملمار�سات  والنظم  الرقيق  الرق وجتارة  لإبطال  التكميلية 

1956. ومن املفهوم اأي�سا اأن ال�سلوك الوارد و�سفه يف هذا الركن يت�سمن الجتار 

بالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء والأطفال.

19 - لي�س املق�سود باحلرمان اأن ي�سمل تدابري حتديد الن�سل غري الدائمة 

الأثر من الناحية العملية.

20 - من املفهوم اأن املوافقة احلقيقية ل ت�سمل املوافقة التي يتم احل�سول 

عليها باخلداع.

21 - هذا ال�رسط ل مي�س بالفقرة 6 من املقدمة العامة لأركان اجلرائم.

22 - من املفهوم اأنه ل يلزم ركن معنوي اإ�سايف يف هذا الركن بخالف ذلك 

الركن املعنوي املالزم للركن 6.

23 - نظرا ملا تت�سم به هذه اجلرمية من طابع معقد، فمن امل�سلم به اأن اأكرث 

من �سخ�س قد ي�سرتكون يف ارتكابها بق�سد جنائي م�سرتك.

24 - ل تقع هذه اجلرمية �سمن اخت�سا�س املحكمة اإل اإذا حدث الهجوم 

امل�سار اإليه يف الركنني 7 و 8 بعد بدء �رسيان النظام الأ�سا�سي.

25 - ت�سمل كلمة )يحتجز( مرتكب اجلرمية الذي يبقي على احتجاز قائم.

ظروف  م�رسوعني يف  يكونا  قد  والحتجاز  القب�س  اأن  املفهوم  من   -  26

نة. معَيّ

27 - ل مي�س هذا العن�رس الذي اأدرج ب�سبب الطابع املعقد لهذه اجلرمية 

حمتوى املقدمة العامة لأركان اجلرائم.

احتجاز  على  يبقي  الذي  اجلرمية  مرتكب  حالة  اأنه يف  املفهوم  من   -  28

هذا  ب�سدور  يعلم  اجلرمية  مرتكب  كان  اإذا  الركن  هذا  ا�ستيفاء  يتم   قائم 

الرف�س بالفعل.
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29 - من املفهوم اأن الطابع ي�سري اإىل طبيعة وخطورة الفعل.

30 - من املفهوم اأن الطابع ي�سري اإىل طبيعة وخطورة الفعل.
)killed( يرادف معنى عبارة “يت�سبب يف موت”  31 - م�سطلح “يقتل” 
)caused death(. وتن�سحب هذه احلا�سية على كل الأركان التي ت�ستعمل هذين 

املفهومني.

32 - يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط بني املادتني 30 و 32. وتنطبق هذه 
احلا�سية اأي�سا على الركن املماثل يف كل جرمية من�سو�س عليها يف املادة 8 )2( 

)اأ( ، وعلى هذا الركن يف اجلرائم الأخرى يف املادة 8 )2( املتعلق باإدراك الظروف 

القانون  مبوجب  املمتلكات  اأو  لالأ�سخا�س  املحمي  الو�سع  تثبت  التي  الواقعية 

الدويل ذي ال�سلة بالنزاع امل�سلح.

33 - فيما يتعلق باجلن�سية، من املفهوم اأنه يكفي اأن يعلم مرتكب اجلرمية 
باأن ال�سحية ينتمي اإىل طرف خ�سم يف النزاع. وت�رسي هذه احلا�سية اأي�سا على 

الركن املماثل يف كل جرمية من اجلرائم الواردة يف املادة 8 )2( )اأ(.

وتنطبق  الع�سكري.  الحتالل  دويل”  م�سلح  “نزاع  تعبري  ي�سمل   -  34
ا مبوجب  من�سو�س  جرمية  كل  يف  املماثل  الركن  على  اأي�سا  احلا�سية   هذه 

ملادة 8 )2( )اأ(.
35 -  مبا اأن الركن 3 يقت�سي اأن يكون جميع ال�سحايا “اأ�سخا�سا م�سمولني 
واحدة اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف لعــام 1949، فـــاإن هـــــذه الأركــــان  بحماية” 

ل تت�سمن �ســــرط الحتجـــاز اأو ال�سيطرة الوارد يف اأركان املادة 7 )1( )هـ(.

امليزة  اإىل  املبا�رسة”  امللمو�سة  الع�سكرية  امليزة  “جممل  عبارة  ت�سري   -  36
الع�سكرية التي يتوقعها مرتكب اجلرمية يف ذلك الوقت املعلوم. وقد تكون تلك 

امليزة مرتبطة موؤقتا اأو جغرافيا بهدف الهجوم وقد ل تكون كذلك. وكون هذه 

باأي حال من  التبعي ل يربر  ال�رسر  اأو  العر�سية  الإ�سابة  اإمكانية  تقر  اجلرمية 

الأحوال اأي انتهاك للقانون ال�ساري على النزاع امل�سلح. ول تتناول مربرات احلرب 

اأو غريها من قواعد قانون م�سوغات احلرب. وتعك�س �رسط التنا�سب اجلوهري 

يف حتديد �رسعية كل ن�ساط ع�سكري يتم يف �سياق نزاع م�سلح.

“املقدمة  من   4 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  العامة  للقاعدة  خالفا   -  37

العامة”، فاإن ركن العلم هذا يتطلب اأن يجري مرتكب اجلرمية حكما قيميا كما 
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مو�سح فيه، واأن تقدير هذا احلكم القيمي يجب اأن يكون مبنيا على املعلومات 

املتاحة ملرتكب اجلرمية يف ذلك الوقت. 

38 - اإن وجود اأ�سخا�س حمميني مبوجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 اأو 

قوات �رسطة ا�ستبقيت لغر�س وحيد هو احلفاظ على القانون والنظام يف ذلك 

املكان ل يجعل يف حد ذاته هذا املكان هدفا ع�سكريا.

39 - يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط القائم بني املادتني 30 و 32. وت�سري 

اإىل عن�رس عدم ال�رسعية. عبارة “الطبيعة املحظورة” 
40 - يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط القائم بني املادتني 30 و 32. وت�سري 

اإىل عن�رس عدم ال�رسعية. عبارة “الطبيعة املحظورة” 
41 - يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط القائم بني املادتني 30 و 32. فاملعيار 

جرائم  فـــــــــي  والوارد  علم”  على   )…( يكون  “اأن  عبارة  عليه يف  املن�سو�س 

ل ي�رسي هنا نظرا للطابع املتغري   ’7‘ )ب(   )2(  8 املادة  عليها  ن�ست  اأخـــرى 

والتنظيمي لذلك احلظر.

42 - يعني تعبري “اأغرا�س قتالية” يف هذه الظروف اأغرا�سا مت�سلة ب�سورة 

مبا�رسة بالأعمال احلربية ول ي�سمل ذلك الأن�سطة الطبية اأو الدينية اأو الأن�سطة 

املماثلة.

43 - يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط القائم بني املادتني 30 و 32. وت�سري 

اإىل عن�رس عدم ال�رسعية. عبارة “الطبيعة املحظورة” 
وفقا لالأحكام ذات ال�سلة من  44 - ثمة حاجة اإىل تف�سري امل�سطلح “نقل” 

القانون الإن�ساين الدويل.

45 - اإن وجود اأ�سخا�س حمميني مبوجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 اأو 

قوات �رسطة ا�ستبقيت لغر�س وحيد هو احلفاظ على القانون والنظام يف ذلك 

املكان ل يجعل يف حد ذاته هذا املكان هدفا ع�سكريا.

املتعلقة  الأحكام  وحتظر  اجلرمية.  هذه  كدفع يف  بالر�سا  يعتد  ل   -  46

بهذه اجلرمية اأي اإجراء طبي ل تقت�سيه احلالة ال�سحية لل�سخ�س املعني، ول 
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املماثلة  الطبية  الظروف  التي تطبق يف  املقبولة عموما  الطبية  املعايري  يتفق مع 

على الأ�سخا�س الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء، والذين ل 

الأحوال. وتنطبق هذه احلا�سية  باأي حال من  يكونون حمرومني من حريتهم 

اأي�سا على نف�س الركن من املادة 8 )2( )ب( ‘10’ – 2.

47 - كما يتبني من ا�ستعمال عبارة »ال�ستعمال اخلا�س اأو ال�سخ�سي«، فاإن 

ال�ستيالء الذي تربره ال�رسورة الع�سكرية ل ت�سكل جرمية نهب.

48 - لي�س يف هذا الركن ما يف�رس على اأنه يحد، باأي طريقة، من قواعد 

القانون الدويل القائمة اأو النا�سئة اأو مي�س بها يف ما يتعلق با�ستحداث واإنتاج 

وتخزين وا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية.

49 - بالن�سبة لهذه اجلرمية، يت�سع مفهوم تعبري “الأ�سخا�س” بحيث ي�سمل 

املوتى. ومن املفهوم اأنه ل يلزم اأن يكون ال�سحية �سخ�سا يعلم بتعر�سه للمعاملة 

املهينة اأو احلط من الكرامة اأو العتداء ب�سورة اأخرى. ويراعي هذا الركن اجلوانب 

ذات ال�سلة من اخللفية الثقافية لل�سحية.

الذكر  على  ينطبق  بحيث  عاما  يكون  اأن  »العتداء«  مبفهوم  يراد   -  50

والأنثى معا.

51 - من املفهوم اأن ال�سخ�س قد ل يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن 

وتنطبق هذه  ال�سن.  ب�سبب كرب  اأو  اأو حمدث  بعجز طبيعي  ر�ساه لإ�سابته 

احلا�سية اأي�سا على الأركان املماثلة الواردة يف املادة 8 )2( )ب( ‘22’ – 3 و 6.

52 - نظرا ملا تت�سم به هذه اجلرمية من طابع معقد، فمن امل�سلم به اأن اأكرث 

من �سخ�س قد ي�سرتكون يف ارتكابها بق�سد جنائي م�سرتك.

53 - من املفهوم اأن هذا احلرمان من احلرية قد ي�سمل، يف بع�س احلالت، 

التفاقية  يف  عليه  ن�س  ح�سبما  اأخرى،  بطرق  ال�سخ�س  ا�ستعباد  اأو  ال�سخرة 

لعام  بالرق  ال�سبيهة  واملمار�سات  والنظم  الرقيق  الرق وجتارة  لإبطال  التكميلية 

1956. ومن املفهوم اأي�سا اأن ال�سلوك الوارد و�سفه يف هذا الركن يت�سمن الجتار 

بالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء والأطفال.



359 املحكمة اجلنائية الدولية

)وثائق  اأ�سا�سية(

54 - لي�س املق�سود باحلرمان اأن ي�سمل تدابري حتديد الن�سل غري الدائمة 

الأثر من الناحية العملية.

55 - من املفهوم اأن “املوافقة احلقيقية” ل ت�سمل املوافقة التي يتم احل�سول 

عليها باخلداع.

وغري  املقاتلني  غري  الع�سكريني  الأفراد  تت�سمن  دين”  “رجال  عبارة   -  56

املنتمني اإىل طائفة دينية ممن يقومون مبهمة م�سابهة.

57 - بالن�سبة لهذه اجلرمية، يت�سع مفهوم تعبري “الأ�سخا�س” بحيث ي�سمل 

املوتى. ومن املفهوم اأنه ل يلزم اأن يكون ال�سحية �سخ�سا يعلم بتعر�سه للمعاملة 

املهينة اأو احلط من الكرامة اأو العتداء ب�سورة اأخرى. ويراعي هذا الركن اجلوانب 

ذات ال�سلة من اخللفية الثقافية لل�سحية.

58 - الأركان الواردة يف هذه الوثائق ل تتناول خمتلف �سنوف امل�سوؤولية 

اجلنائية الفردية كما هي مو�سحة يف املادتني 25 و 28 من النظام الأ�سا�سي.

69 - فيما يتعلق بالركنني 4 و 5، ينبغي اأن تنظر املحكمة، يف �سوء جميع 

املالب�سات ذات ال�سلة، فيما كان التاأثري املرتاكم للعوامل املتعلقة بال�سمانات قد 

حرم ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س من حماكمة عادلة.

60 - اإن وجود اأ�سخا�س حمميني مبوجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 اأو 

قوات �رسطة ا�ستبقيت لغر�س وحيد هو احلفاظ على القانون والنظام يف ذلك 

املكان ل يجعل يف حد ذاته هذا املكان هدفا ع�سكريا.

61 - كما يتبني من ا�ستعمال عبارة »ال�ستعمال اخلا�س اأو ال�سخ�سي«، فاإن 

ال�ستيالء الذي تربره ال�رسورة الع�سكرية ل ت�سكل جرمية نهب.

الذكر  على  ينطبق  بحيث  عاما  يكون  اأن  »العتداء«  مبفهوم  يراد   -  62

والأنثى معا.

63 - من املفهوم اأن ال�سخ�س قد ل يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن 

وتنطبق هذه  ال�سن.  ب�سبب كرب  اأو  اأو حمدث  بعجز طبيعي  ر�ساه لإ�سابته 

احلا�سية اأي�سا على الأركان املماثلة الواردة يف املادة 8 )2( )هـ( ‘6’ –3 و 5و 6.
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64 - نظرا ملا تت�سم به هذه اجلرمية من طابع معقد، فمن امل�سلم به اأن اأكرث 

من �سخ�س قد ي�سرتكون يف ارتكابها بق�سد جنائي م�سرتك.

65 - من املفهوم اأن هذا احلرمان من احلرية قد ي�سمل، يف بع�س احلالت، 

التفاقية  يف  عليه  ن�س  ح�سبما  اأخرى،  بطرق  ال�سخ�س  ا�ستعباد  اأو  ال�سخرة 

بالرق  ال�سبيهة  واملمار�سات  والنظم  الرقيق  وجتارة  الرق  لإبطال   التكميلية 

لعام 1956. ومن املفهوم اأي�سا اأن ال�سلوك الوارد و�سفه يف هذا الركن يت�سمن 

الجتار بالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء والأطفال.

66 - ل يق�سد باحلرمان اأن ي�سمل تدابري منع احلمل غري الدائمة الأثر من 

الناحية العملية.

67 - من املفهوم اأن “املوافقة احلقيقية” ل ت�سمل املوافقة التي يتم احل�سول 

عليها باخلداع.

املتعلقة  الأحكام  وحتظر  اجلرمية.  هذه  كدفع يف  بالر�سا  يعتد  ل   -  68

بهذه اجلرمية اأي اإجراء طبي ل تقت�سيه احلالة ال�سحية لل�سخ�س املعني، ول 

املماثلة  الطبية  الظروف  التي تطبق يف  املقبولة عموما  الطبية  املعايري  يتفق مع 

على الأ�سخا�س الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء، والذين ل 

الأحوال. وتنطبق هذه احلا�سية  باأي حال من  يكونون حمرومني من حريتهم 

اأي�سا على نف�س الركن من املادة 8 )2( )هـ( ‘11’2-.
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64 - نظر� ملا تت�سم به هذه �جلرمية من طابع معقد، فمن �مل�سلم به �أن �أكرث 

من �سخ�ص قد ي�سرتكون يف �رتكابها بق�سد جنائي م�سرتك.

65 - من �ملفهوم �أن هذ� �حلرمان من �حلرية قد ي�سمل، يف بع�ص �حلاالت، 

�التفاقية  يف  عليه  ن�ص  ح�سبما  �أخرى،  بطرق  �ل�سخ�ص  ��ستعباد  �أو  �ل�سخرة 

بالرق  �ل�سبيهة  و�ملمار�سات  و�لنظم  �لرقيق  وجتارة  �لرق  الإبطال   �لتكميلية 

لعام 1956. ومن �ملفهوم �أي�سا �أن �ل�سلوك �لو�رد و�سفه يف هذ� �لركن يت�سمن 

�الجتار باالأ�سخا�ص، وبخا�سة �لن�ساء و�الأطفال.

66 - ال يق�سد باحلرمان �أن ي�سمل تد�بري منع �حلمل غري �لد�ئمة �الأثر من 

�لناحية �لعملية.

67 - من �ملفهوم �أن “�ملو�فقة �حلقيقية” ال ت�سمل �ملو�فقة �لتي يتم �حل�سول 

عليها باخلد�ع.

�ملتعلقة  �الأحكام  وحتظر  �جلرمية.  هذه  كدفع يف  بالر�سا  يعتد  ال   -  68

بهذه �جلرمية �أي �إجر�ء طبي ال تقت�سيه �حلالة �ل�سحية لل�سخ�ص �ملعني، وال 

�ملماثلة  �لطبية  �لظروف  �لتي تطبق يف  �ملقبولة عموما  �لطبية  �ملعايري  يتفق مع 

على �الأ�سخا�ص �لذين هم من رعايا �لطرف �لذي يقوم بذلك �الإجر�ء، و�لذين ال 

�الأحو�ل. وتنطبق هذه �حلا�سية  باأي حال من  يكونون حمرومني من حريتهم 

�أي�سا على نف�ص �لركن من �ملادة 8 )2( )هـ( ‘11’2-.
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