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 اإلهداء
 إىل ...
عاهدوا اهلل عليه، فالتزموا ليحكموا  من اختاروا سلك القضاء بشجاعة وجدارة، وصدقوا ما    

 القانون: بَأمانة، ونزاهة، وحياد.بني الناس باحلق، والعدل، وتطبيق 
 إىل ...
زوا القضاة الذين بنوا للسلطة القضائيَّة صرًحا بارًزا، ورفعوا من هيبتها بتفاٍن، ومشقَّة، وطّر   

 باحلق، والعدل. ناطقةالصرَح بَأحرف من نور... معاهدين اهلل َأن تكون َأقالمهم 
 ِإىل ...
أعضاء االدِّعاء العام ... صوت احلّق يف اجملتمع، وعيون العدالة امُلتَِّسع، معاهدين اهلل بأن ال       

 يكونوا ظهرًيا للمجرمني .
 إىل ...
َأعضاء اللجنة العلميَّة الَّذين وقفوا معنا، وساعدونا باملفيد ونورونا وارشدونا اىل الطريق     

 دير واالحرتام.الصحيح فلهم منا كل الشكر والتق
 إىل ...
بذل يف املتابعة، والتصحيح، والتوجيه، فله منِّي كّل  مشريف الفاضل الذي بذل من اجلهد ما    

 االحرتام، والثناء .

 

 

 

 

 
 الباحث

 

  



 

 ج

 

 شكر وتقدير


كتابة هذا البحث املتواضع اال  ت مناىل االستاذ / اسعد عبداهلل حممد سعيد ال يسعين بعد ان انهي

أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير ملا بذلتموه من جهد وتوجيهات قيمة كان هلا أثر بالغ يف انهاء هذا البحث 

 .للعدالة ةأن يوفقكم خدم ()واعداده داعيا من اهلل 
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 املقدمة
السعي و بل دأبت دوما على تعزيزها ،الدول منذ القدم على إقامة العالقات فيما بينها حاولت

 أدى ذلك إىل ظهور احلروب ،أزمات أمنيةو إال أنه مع مرور الزمن ظهرت فرتات توتر .زدهارهاامن أجل 
ما و .ويالت احلروبو رالعالقات الدولية فأورث البشرية خسائساد منطق القوة على بعض و ،األزماتو

ختريب مل تقتصر على زمن من األزمان أو حقبة من احلقبات بل و تدمريو حلق بها من أحداث قتل
حقه يف السالمة وكذا حقه و املتمثلة يف حقه يف احلياةو ات للحقوق األساسية للفردنتهاكت معها االاستقر

وضع و هذا األمر دفع بنخبة من البشر للعمل على احلد من حدة احلروبو اراستقرو يف العيش يف أمن
أنه قانون يوقع  اعتبارمن هنا ظهرت أهمية القانون اجلنائي الدولي على و ،نظام حياسب جمرميها

 فتنحصر مهمة القانون اجلنائي الدولي يف .نتها العقوبة على منتهكي النظام العام الدولي يف أشد صور اال
منع و حلمايتهاديدها لتحديد اإلجراءات الالزمة محاية املصاحل العليا للدول اليت تقوم هي بنفسها بتح

أشدها من حيث اجلسامة هو و ال شك يف أن أخطر مظاهر اخلروج عن أحكام القانونو ،عليها عتداءاال
 .م العام يف اجملتمع الدولياخلروج عن قواعد القانون اجلنائي ملا ينطوي عليه هذا اخلروج من خرق للنظا

 أهيمة البحث:
أمام  ماملتهباحلقوق املتعلقة و إىل معرفة مدى تفعيل الضمانات ا البحثنرمي من خالل هذ

 ترمي لصيانة هذه ات اليتءاجرسيدها على أر  الواقع وبيان االمدى جتو احملكمة اجلنائية الدولية
 .احلقوق

 هدف البحث:
حقوق املتهم مكفولة أمام احملكمة اجلنائية الدولية بالنسبة للشخص عرفة فيما اذا كانت ملو

 ؟حلمايتها، فما هي أهم الضمانات املكرسة إذا كانت هذه احلقوق مكفولة دوليًاو ؟جبرمية دولية املتهم
 وميكن تلخيص اهداف هذا البحث اىل ما يلي:

توفري املناخ املالئم للمتهم لبيان معرفة مدى إسهام حقوق املتهم املنصوص عليها يف نظام روما يف  .1
معرفة دور ضمانات املتهم أمام احملكمة يف تيسري الكشف عن ، وموقفه من التهمة املوجهة إليه

 .حرياته األساسيةو حقوق املتهم احرتاماحلقيقة مع 

تسليط الضوء على حقوق املتهم يف مرحلة احملاكمة و ،توضيح حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق .2
 .املرحلة اليت غايتها األساسية التوصل حلكم عادلتلك 

أمام احملكمة  اللجوء إليها معرفة حقوق املتهم حتى عند سلوكه أحد طرق الطعن اليت جيوز للمتهم .3
 .اجلنائية الدولية

 :صعوبات البحث
 .من خالل التطرق لدراسة هذا املوضوع واجهنا بعض الصعوبات أهمها نقص املراجع املتخصصة

محاية حقوق املتهم يف مرحلة ما قبل )األول بعنوان  ،يف فصلني هذا البحثوقد تناولنا موضوع 
ثاني بعنوان البحث املو ،أمام املدعي العامحقوق املتهم محاية بعنوان  األول بحثاملمن خالل  (احملاكمة
 أثناء وبعدحقوق املتهم محاية ثاني بعنوان الفصل الو بتدائيحقوق املتهم يف مرحلة التحقيق االمحاية 
ثاني بعنوان البحث املو ،احملاكمة محاية حقوق املتهم أثناءول بعنوان األبحث امل يكون (، والذياحملاكمة

 (.محاية حقوق املتهم املتعلقة باحلكم اجلنائي)



 

 

 

 
 الفصل األول

 محاية حقوق املتهم يف مرحلة ما قبل احملاكمة
 

 املبحث األول: محاية حقوق املتهم امام املدعي العام
 املبحث الثاني: محاية حقوق املتهم يف التحقيق االبتدائي
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 املبحث األول
 (التحقيق األولي)محاية حقوق املتهم أمام املدعي العام 

إن اهلدف األول دائما من إجراءات التحقيق األولي أن يتمتع الشخص سواء كان متهما أو ضحية 
على هذا األساس و ،هاءثناااء يف مرحلة ما قبل احملاكمة أو سو ،اإلنصافو حبقوق معينة تكفل له العدل

هو دليل و ،احلسبان ضمانات احملاكمة العادلة يفو وضع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مبادئ
 اإلجرائية (1)القواعدو من باب أوىل حقوق املتهم إذ أن نظام روما األساسيو ،حقوق اإلنسان احرتامعلى 
 ابتداءيكفل حق املتهم يف حماكمة عادلة أمامها منذ لقواعد اإلثبات املتعلقة باحملكمة أعدت على حنو و

أعمال املدعي العام إىل حني صدور احلكم فمن خالل نصوص نظام روما األساسي جند أن هذا النظام 
اإلكراه اليت تباشرها و لإلجراءات اجلنائية تنصب عليه أعمال القسر سلبيًايعترب املتهم موضوعا الدولي ال 

احلقيقة منه يف صورة  تزاعانتهدف عن طريقها إىل و السلطات القضائية املختصة يف احملكمة اجلنائية
أحد هو  –مسايرا بذلك أحدث التشريعات اجلنائية العاملية  -املتهم يف هذا النظام  إنو ،باجلرمية عرتافاال

 .له بهذه الصفة حقوق إجرائية يستمدها من النظام األساسي مباشرةو ،أطراف اإلجراءات اجلنائية
إن كان يسلم و إخالله بهذه احلقوق عند ونتيجة لذلك كان له أن يعيب على حكم اإلدانة

إلدانة خللط ليس أدل على ذلك من منح املتهم احلق يف الطعن يف حكم او ،بصحته من الناحية املوضوعية
 استئنافمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت جتيز  (81)املادة  (2)إجرائي على مقتضى نص

الطعن فيه وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات من املدعي و قرار الرباءة أو اإلدانة أو حكم العقوبة
إذ ال جيوز  ،للمتهم بهذه احلقوق تقييد السلطات الدولية إزاؤه عرتافيقابل االو .العام أو من املتهم نفسه

التشريعات الوطنية القدمية فليس هلذه  أن تكون سلطاتها عليه مطلقة خالفا ملا هو عليه الوضع يف بعض
لبه السلطات أن تتخذ ضد املتهمني من أساليب إال ما يرخص هلا به النظام األساسي ملتزمة يف ذلك ما يتط

أهم حقوق املتهم الدولي و ،يصرح به النظام األساسي فهو حمظور عليها مؤدي ذلك أن ما ملو من شروط
من نظام روما األساسي  (66)نصوص عليها يف املادة رينة الرباءة املق افرتا يستمدها أساسا من حقه يف 

ة املتهم يف النظام األساسي من ثم كان متعينا معاملو هذه القرينة اليت ال يهدمها إال حكم بات باإلدانة
 ،التهم ضده اعتمادمنه فيمكن تقسيمها إىل حقوق املتهم قبل  (67)حددتها نصوصه ال سيما املادة كما 
 :تفصيلها نياآلتي لبنيوفق املط ،التهم يف حقه اعتمادأو حقوقه يف مرحلة ثبوت و

 .التهم اعتمادمحاية حقوق املتهم يف مرحلة ما قبل  :املطلب األول
 .عاملتيف الحق املساواة  :الفرع األول
 .الرباءة افرتا احلق يف  :الفرع الثاني
 .احلق يف احلرية :الفرع الثالث

                                                           

 .354، ص 2010الثانية اجلزائر،  امحد بشارة موسى، املسؤولية اجلزائية الدولية للفرد، دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة (1)

ة الدائمة، واملنشأ مبوجب مؤمتر االمم املتحدة الدبلوماسي من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي (81)املادة  (2)
 .1998متوز  17 –حزيران  15للمفوظني واملنعقد يف روما )ايطاليا( للفرتة 



 محاية حقوق املتهم يف مرحلة ما قبل احملاكمة                                   الفصل األول                     

 
4 

 .حبقوقهيف اعالمه حق املتهم  :الفرع الرابع
 .خصوصياتهو شرفهو كرامة املتهم احرتامحق  :الفرع اخلامس

 .التهم اعتمادمحاية حقوق املتهم أثناء  :املطلب الثاني
 .حق إخطار املتهم بالتهم املنسوبة إليه :الفرع األول
 الصمت.حق املتهم يف  :الفرع الثاني
 .مبرتجم ستعانةحق اال :الفرع الثالث
 .على ملف الدعوى طالعحق اال :الفرع الرابع

 .ستجوابحضور الدفاع أثناء االحق  :الفرع اخلامس
 .بالذنب عرتافحظر اإلكراه على االحق  :الفرع السادس
 .إنسانيةاألساليب الال استخدامحظر حق  :الفرع السابع
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 املطلب األول
 التهم اعتمادمحاية حقوق املتهم يف مرحلة ما قبل 

 ،املدعي العام لدى احملكمة اجلنائية الدولية بنوعني من التحقيقات يف الدعوى اجلزائيةيقوم 
قبل توجيه )األوىل تتعلق باإلجراءات اليت يقوم بها لتقصي احلقائق أو ما يعرف بالتحقيقات األولية 

جرمية دولية فلكي ميارس املدعي العام صالحيات التحقيق األولي جيب أن يكون قد بلغ بوقوع  (تهاماال
من نظام ، (2)ب( -/ أ 13)يتم ذلك بأحد الطرق املنصوص عليها يف املادة و ،(1)احملكمة اختصاصتدخل يف 

 مة اجلنائية الدولية اختصاصاتها يف االحوال التالية:كاليت تنص على ممارسة احمل، روما األساسي

هذه من  أكثرحالة يبدو أن جرمية او  ،(14املادة ) قفوحالت دولة طرف اىل املدعي العام أإذا  .أ 
 اجلرائم قد ارتكبت.

ة حالة اىل املدعي ميثاق االمم املتحد منتصرفًا مبوجب الفصل السابع محال جملس االمن أإذا  .ب 
 أن جرمية أو أكثر من هذه جرائم قد ارتكبت. االعام يبدو فيه

 من( 15للمادة ) ًاهذه اجلرائم وفقيتعلق جبرمية من ي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق عدإذا كان امل .ج 
 نظام االساس للمحكمة اجلنائية الدولية.

هذه  اختاذو من الواجبات القانونية امللقاة على عاتق املدعي العام يف هذه املرحلة مبناسبة 
اإلجراءات أن يتصرف على حنو يكفل مراعاة حقوق أطراف الدعوى ال سيما املتهم الذي يتمتع مبجموعة 

 :وهي وق العامةمن احلق
 .التعاملحق املساواة يف  -

 .احلق يف احلرية -

 .الرباءة افرتا احلق يف  -

 .حق املتهم يف إعالمه حبقوقه -

 .وشرف وخصوصية املتهمكرامة  احرتاماحلق يف  -

 .واحلياد اإلنسانيةو احلق يف املعاملة الكرمية -

 الفرع األول
 التعامل حق املساواة يف

 يتضمن حق املساواة يف القضاياو ،مكفول للجميع أمام القانونو إن احلق يف املساواة حق عام
الرتافع أمام احملكمة و إعداد دفوعهمو منح كال الطرفني الفرصة املتساوية يف التقاضي ،املسائل اجلنائيةو

ة مع غريه من املتهمني امن جانب آخر أن لكل متهم احلق يف أن يعامل على قدم املساوو من جانب

                                                           

، القاهرة، ط، دار النهضة العربية، د.(املبادئ العامةو الدولية )االختصاصسامي عبد احلليم سعيد، احملكمة اجلنائية  (1)
 .198، ص 2008

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة. ب( –/أ 13) املادة (2)
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أما املساواة أمام احملاكم فتعين  .دون أدنى متييز على غرار بقية أطراف الدعوىو جرائم متماثلة ارتكابب
قد كرس هذا املبدأ يف العديد من و ،(1)أن يعامل مجيع الناس مبساواة يف اإلجراءات اليت تتم أمام احملاكم

ت اليت اندلعت يف العامل للمطالبة الكثري من الثورا أسبابمن  املعاهدات الدولية وقد كان سببًاو الوثائق
ألجل املساواة نشأت و باملساواة يف كل احلقوق خاصة حقوق املتهم الذي يتميز مركزه القانوني بالضعف

إذ أن احلق يف  ،1789املواطن لسنة و العاملي حلقوق اإلنسان (2)مواثيق تكرسها كاإلعالنو إعالنات دولية
تطبيق ليس و املتساوية أو بعبارة أخرى مبدأ عدم التمييز حيكم تفسرياملعاملة و املساواة أمام القانون

من العهد  26القانون الدولي اإلنساني فوفقا للمادة  أيضًا (3)نسان باملعنى الضيق بلفقط قانون حقوق اإل
يتمتعون و السياسية على سبيل املثال " الناس مجيعا سواء أمام القانونو الدولي اخلاص باحلقوق املدنية

من امليثاق اإلفريقي  (3)ترد أحكام مماثلة يف املادة و ،"ييز حبق متساو يف التمتع حبمايتهدون أي مت
األمريكية حلقوق اإلنسان عالوة على ذلك فإن املادة  تفاقيةمن اال (24)املادة و حلقوق اإلنسان والشعوب

من النظام األساسي  (21)املادة و اندرومن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة ب (20)
للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة تنصان على أن الناس مجيعا سواسية أمام هاتني 

 ،ز " أن كافة ضروب التمييز حمظورةأو منع التميي (4)احية أخرى ال يعين مبدأ املساواةمن نو ،احملكمتني
منه الذي كرس مبدأ  (27)هو ما نفاه النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة يف نص املادة و

 :بالصفة الرمسية بقوله عتدادعدم اال
يطبق هذا النظام األساسي على األشخاص بصورة متساوية دون أي متييز بسبب الصفة " .1

لدولة أو حكومة أو عضو  كان رئيسًا اص فإن الصفة الرمسية للشخص سواًءبوجه خو الرمسية
أو موظفًا حكوميا ال تعفيه بأي حال من املسؤولية  منتخبًا يف حكومة أو برملان أو ممثاًل

 .اجلنائية

ال حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت قد ترتبط بالصفة الرمسية للشخص " .2
اتها على هذا اختصاصسواء كانت يف إطار القانون الوطين أو الدولي دون ممارسة احملكمة 

هو وارد و املساواة أمام احملاكم حتديدا مبدأ أساسي مالزم للحق يف حماكمة عادلةو، "الشخص
السياسية اليت مفادها و نيةمن العهد الدولي اخلاص باحلقوق املد (14)حية يف املادة بعبارات صر

إن مل يرد يف املواد ذات الصلة بشأن و " ثم إن هذا احلقأن "الناس مجيعا سواء أمام القضاء
 ،ادالدولية إال أنه مشمول مببدأ املساواة العام الذي حتميه تلك املو تفاقيةاحملاكمة العادلة يف اال

                                                           

دار وائل للنشر  لنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية(،ل ًاأمحد فنر العبيدي، ضمانات املتهم أثناء احملاكمة )وفق (1)
 .77ص  ،2012 والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن،

 .78نفسه، ص  املصدر (2)

من التحقيق  1، احلق يف حماكمة عادلة، اجلزء 6دليل بشأن حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، الفصل  (3)
 .196، ص 2012 االمم املتحدة، –منظمة حقوق االنسان  إىل احملاكمة،

الفصل السادس، دليل حقوق اإلنسان خاص بالقضاء واملدعيني العامني واحملامني، حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل،  (4)
 . 197ص (، يف حتقيق احملاكمة، 1احلق يف حماكمة عادلة، اجلزء )
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 وعرقه ر عن جنس الشخصظأنه بغض الن (1)مبدأ املساواة أمام احملاكم يعين يف املقام األولأن و
 .له احلق يف أن ال يتعر  للتمييز مركزه املالي فإن كل شخص ميثل أمام حمكمةو منشئهو

 الفرع الثاني
 الرباءة افرتا احلق يف 

حبكم ى تثبت إدانته املتهم بريء حتن "أب (2)العراقيالدستور القانوني املستقر عليه يف  أإن املبد
اليت تنص و قوق اإلنسانمن اإلعالن العاملي حل (11)الفقرة األوىل من املادة  من أخذه" قد مت قطعي قضائي

ها كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئًا إىل أن تثبت إدانته قانونا مبحاكمة علنية تؤمن له فيعلى أن "
من العهد الدولي اخلاص  (14)كذلك يف الفقرة الثانية من املادة و ،"الضرورية للدفاع عنهالضمانات 

إىل أن  ئًاجرمية أن يعترب بري ارتكاباليت تنص على أنه من حق كل متهم بو السياسيةو باحلقوق املدنية
يف أن يفرت  الشخص بريئًا إىل أن تثبت إدانته مبدأ حيكم  (3)إذ أن احلق ،"يثبت عليه اجلرم قانونًا

إجراءات احملاكمة إىل غاية و املعاملة الواجب أن يتلقاها الشخص املتهم خالل فرتة التحقيقات اجلنائية
الرباءة بوجه  فرتا اآلونة األخرية مت إدراج مبدأ ا يفو أثناء ذلك النظرو النظر النهائي يف وقائع الدعوى

األمر الذي جعل هذا املبدأ أي قرينة  ،من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (66) املادة خاص يف
 سيطرتهاو وقوفه ضد حتكم السلطة املطلقةو التكفل بضماناتهاو الرباءة ذا أهمية يف محاية احلرية

 :هي (4)يرتتب على قرينة الرباءة نتائج هامةو
 .خالل مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية له يتمتع املتهم بهذا احلق ضمانة .1

 .بالذنب عرتافعدم إكراهه على إدانة نفسه أو االو الصمت التزامأن يتمتع املتهم حبقه يف  .2

أن اإلجراءات اليت متس احلرية الشخصية للمتهم كالتوقيف جيب أن تتخذ ضمن الضمانات  .3
 .املقررة هلا قانونا حتى ال يتم التجاوز على حقوق األفراد

خطورتها ال تؤثران يف معاملة املتهم على أنه بريء يف كافة مراحل و (5)أن جسامة اجلرمية .4
 .الدعوى

ال تكفي ملعاملة املتهم على أنه مذنب ما مل  تهامإن جمرد تقديم سلطات التحقيق األدلة على اال .5
 .يصبح احلكم الصادر يف حقه حكما باتاو تقتنع احملكمة بهذه األدلة

                                                           

 .198ص  سه،املرجع نفدليل حقوق اإلنسان خاص بالقضاء واملدعيني العامني واحملامني، (1)

 .2005( الفقرة اخلامسة من دستور مجهورية العراق، 19املادة ) (2)

 .197السابق، ص  املصدردليل بشأن حقوق اإلنسان،  (3)

 .74السابق، ص  املصدر ،د. أمحد فنر العبيدي (4)

واإلعالن، الطبعة الثانية عمر فخري احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للتصميم  (5)
 .42 41، ص 2010األردن، 
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الشك يف ألن  ،قبل إصدار حكمها بإدانته ،كمة أن تقتنع أن املتهم مذنب دون شكجيب على احمل .6
إذ أن هذه القرينة قد تقررت يف التشريعات الوطنية للدول للتأكد  ،انة يفسر ملصلحة املتهمداإل

 .املتهم للجرائم املنسوبة إليه ارتكاببالدليل القطعي من 

 (1)عد هذه املسألة أيضا من الضماناتتو ،املتهم مذنب يقع على عاتق املدعي العام عبء إثبات أن .7
 .إن كانت مرتبطة بقرينة الرباءةو اليت يتمتع بها املتهم

 الفرع الثالث
 احلق يف احلرية

لكل  حيث أن (2)عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ىحتوامن أهم املبادئ اليت  أيعد هذا املبد
أن و ،هو ما مفاده أن لكل إنسان احلق يف احلرية الشخصيةو ،شخصه سالمةو احلريةو فرد احلق يف احلياة

 سبابشخص كقاعدة عامة يتعار  مع هذا املبدأ لذا جيب أن يكون التوقيف يف هذه املرحلة ألأي توقيف 
من اإلعالن  (9)هو ما نصت عليه املادة و وفقا إلجراءات مشروعةو حمددة يف القانون بعيدا عن التعسف

يتفرع عن احلق و ،"زه أو نفيه تعسفيًاأي إنسان أو حج اعتقالال جيوز " :العاملي حلوق اإلنسان بقوهلا أنه
إذ ال جيب بشكل عام  .يف احلرية مبدأ آخر هو احلق يف إخالء السبيل للمتهم احملتجز إىل أن تتم حماكمته

جيوز فيها  إىل حني حماكمته إال يف حاالت معينةجرمية جنائية  ارتكاباملتهم ب احتجازيف  ستمراراال
ملنعه من  ذلك عندما يكون ذلك ضروريًاو حرية املتهم إىل حني احملاكمة يدتقللسلطات األمنية أن 

هو ما و اهلروب أو منعه من التأثري على الشهود أو إذا كان إطالق سراحه يشكل خطر على الغريو اإلفالت
اليت تنص على و السياسيةو من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية (9)من املادة  3أكدت عليه الفقرة 

ولكن يف اجلائز تعليق االفراج  ،عامةكقاعدة  ال جيوز توقيف األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة" :أنه
لقضائية ولكفالة تنفيذ احلكم عنهم على ضمانات بكفالة حضورهم يف اي مرحلة من مراحل االجراءات ا

 عند االقتضاء.

 الفرع الرابع
 حق املتهم يف إعالمه حبقوقه

إن هذا احلق هو من احلقوق األساسية للمتهم نصت عليه املعايري الدولية اجلنائية املختلفة بني 
للمتهم بصفته هذا احلق يثبت و ،كذا األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدوليةو املعاهداتو اتتفاقياال

هم احلق يف تألوىل أو أمام احملكمة حيث لكل ما ستجوابكإنسان خاصة يف مرحلة التحقيق ال سيما اال
 هذا احلق نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانو ،باللغة اليت يفهمهاو العلم مبا له من حقوقو طالعاال
ماية جمموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة حبكذلك و املدنيةو العهد الدولي اخلاص باحلقوق السياسيةو

                                                           

 .74السابق، ص  املصدرد. أمحد فنر العبيدي،  (1)

ديسمرب كانون  10املؤرخ يف  217من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة، رقم  (3)املادة  (2)
 1948األول، 
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على عاتق  (1)حيث يقع ،حتجازاالو فشكل من أشكال السجن أو التوقي األشخاص الذين يتعرضون ألي
 .ما خاصة قبل القيام بإجراءو املدعي العام يف هذه املرحلة إبالغ الشخص حمل التحقيق

 الفرع اخلامس
 خصوصياتهو شرفهو كرامة املتهم احرتامحق 

 لقد أضفى القانون اجلنائي الدولي مبختلف مصادره محاية خاصة على خصوصيات األفراد
 حلقوق اإلنساناإلعالن العاملي  من (12)ذلك يف املادة و مسعتهم أثناء التحقيق معهمو شرفهمو كرامتهمو

" ال يعر  أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته  :اليت تنص على أنو
لكل شخص احلق يف محاية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت و مسعتهو أو حلمالت على شرفه

كما ال جيوز إخضاع أي متهم موقوف إىل أي شكل من أشكال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو  ."
هو ما أكدت عليه جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع و عقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةال

اليت تنص يف املبدأ األول و 1988أو السجن لعام  حتجازاألشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اال
أو السجن معاملة  جازحتعلى ضرورة أن " يعامل مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اال

األول من املبادئ األساسية  أدبملكذلك جاء يف او ،لكرامة الشخص اإلنساني األصلية " احرتامبو إنسانية
 لكرامتهم املتأصلة حرتامبأنه " جيب أن يعامل كل السجناء مبا يلزم من اال 1990ملعاملة السجناء لعام 

شرفهم عمليات و آدمية األشخاص احملتجزينو كرامةو احرتامب املس ومن مظاهر ،(2)قيمتهم كبشر"و
 اعرتا و التفتيش الشخصي اليت تتم سواء على األفراد شخصيا أو على منازهلم أو ممتلكاتهم اخلاصة

الزم الذي تقتضيه مصلحة بالقدر الو اليت جيب أن تتم بصورة قانونيةو اهلاتفية اخلاصةاملكاملات 
 .التحقيق

 املطلب الثاني
 التهم اعتمادمحاية حقوق املتهم أثناء 

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يتمتع الشخص املتهم بعدة  (61)مبوجب املادة 
 :(3)تتمثل فيما يليو حقوق قبل موعد جلسة إقرار التهم

إىل تزويده بصورة من املستند الذي يتضمن التهم اليت يعتزم املدعي العام على أساسها تقدميه  -
 .احملاكمة

                                                           

، دار اجلامعة اجلديدة، (اجلنائي الدولي )مبادئه، قواعده املوضوعية واإلجرائيةعصام عبد الفتاح مطر، القضاء  (1)
 .355، ص 2008اإلسكندرية، د. ط، 

كانون األول   9/12املؤرخ يف  173/43اعتمدت هذه املبادي ونشرت على املال مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  (2)
1948. 

احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، عبد الرزاق ، ضمانات خوجة  (3)
 .153، ص  2012/2013ختصص القانون الدولي اإلنساني، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
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 .عليها يف اجللسة عتمادإبالغه باألدلة اليت يعتزم املدعي العام اال -

 :تتمثل يفو التهم اعتمادحقوق أثناء جلسة و باإلضافة إىل ضمانات
 .على التهم عرتا حق اال -

 .حق الطعن يف األدلة املقدمة من املدعي العام -

 .حقه يف تقديم أدلة من جانبه -

جوهرية  أسباببعد ذلك تقرر الدائرة التمهيدية ما إذا كانت توجد أدلة كافية إلثبات وجود 
على أساس هذا القرار و ،كل جرمية من اجلرائم املنسوبة إليه ارتكببأن الشخص قد  عتقادتدعو لال

 :تتخذ اإلجراءات التالية
قديم طلب إىل املدعي العام تو بالتالي تأجيل اجللسةو التهم لعدم كفاية األدلة اعتمادرفض  -

 .ات فيما يتعلق بتهمة معينةاألدلة أو إجراء مزيد من التحقيقللعمل على تقديم مزيد من 

 ألن األدلة املقدمة تبدو ،بعد إخطار املتهمو إن تعديل التهمة يتم بإذن من الدائرة التمهيدية -
 .احملكمة اختصاصكأنها تؤسس جلرمية ال تدخل يف و

حماميه بقرار الدائرة التمهيدية و املتهمو التهم خيطر املدعي العام اعتمادبعد و و يف األخري
املتعلق بإقرار التهم مع إحالة هذا القرار إىل هيئة الرئاسة مشفوعا مبحضر جلسات الدائرة التمهيدية 

 :التالية وعالفرهو ما سيتم تفصيله يف و .(1)ة حيال إليها املتهم لتبدأ حماكمتهابتدائيحيث تشكل دائرة 

 الفرع األول
 طار املتهم بالتهم املنسوبة إليهإخحق 

بأن  ستجواباالو أوجب املشرع الدولي أن يتم إخطار املتهم قبل الشروع يف إجراءات التحقيق
قبل أن يدلي بأي و ينبه املتهم يف نفس الوقتو ،جرمية دولية ارتكببأنه  عتقادتدعو إىل اال أسبابهنا  

 |أ من النظام /2يف الفقرة  (55)ما أقرته املادة  هوو قرارإم اإلدالء بأي دبأنه حر يف ع اعرتافأقوال أو 
ا أسبابه بأن هنا  استجوابأن جيري إبالغه قبل الشروع يف  :األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بقوهلا

املتهم علما بالتهم تعد قاعدة إحاطة و .احملكمة اختصاص يف جرمية تدخل ارتكببأنه  عتقادتدعو لال
مبقتضاها يوجه املدعي العام للمتهم و ات األساسية حلق الدفاعفرتاضباألدلة من أهم االو املنسوبة إليه

 ،ويثبت أقواله بشأنها دون مناقشة فيها يسأل عنهاو ه مبناسبة التحقيقاستجوابالتهمة املسندة إليه قبل 
احلكمة من ذلك هي و باألدلة القائمة تاركا له احلرية الكاملة يف اإلدالء مبا يريد من أقوال تهأو مواجه
يف  (/أ67/1)وهذا احلق املقدر للمتهم بنص املادة  ،(2)ته"ءإثبات براو م من الدفاع عن نفسهمتكني املته

اليت تنص على أن للمتهم احلق يف أن يبلغ فورا او تفصيال بطبيعة التهمة  نظام االساسي املشار اليه سابقًا

                                                           

 .1998االساس عام  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يف نظام روما 139القاعدة  (1)

، ص 2010، عمان، 1، دار وائل للنشر والتوزيع، ط احملكمة اجلنائية الدوليةرجات التقاضي وإجراءاتها يف جهاد القضاة، د (2)
89. 
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وهذا اإلجراء ميثل ضمانا هاما حلق  ،ويتكلمها ذلك بلغة يفهمها متامًاو سببها أو مضمونهاو املوجهة إليه
املتهم إذ يتيح له معرفة التهمة املوجهة إليه على وجه التحديد ليتسنى له إمكانية حتضري دفوعه أو رفع 

م املتهو العام دعاءطعون أو حتضري أدلة النفي كما يقدر هذا احلق أيضا لضمان التوازن بني مصلحة اال
حسمها بصورة سريعة متى علم املتهم بالتهمة و تصار اإلجراءاتخا على حد سواء كما أنه يهدف إىل

 .املدعي العام يف التحقيق األولي املسندة وأدلتها املتوفرة حبقه عند مثوله ألول مرة أمام

الضوابط اليت تكفل و الفرد بوضع القيودو و لذا جيب التوفيق بني مصلحة اجملتمع الدولي
هذه القاعدة و يف املقابل ضمان حق املتهم يف الدفاع عن نفسهو (1)مباشرة اإلجراءات على وجه السرعة

تقتضيها األمانة الواجب توافرها يف املدعي العام كي مينح املتهم فرصة أولية ليكتشف مالمح األفعال 
 ،املقام ضده تهامكما أنه من ناحية أخرى ال يستطيع أن يطلب منه التفصيالت املتعلقة باال ،املسندة إليه

يناقشه يف تفصيالته ما مل يكن قد سبق له إحاطته بالتكييف القانوني للوقائع املسندة إليه ألنه قد ثم 
تكييفها من الناحية القانونية على وجه الدقة منذ بداية التحقيق و يكون من املتعذر حتديد التهمة

لعام من البحث عن حتمال ظهور ظروف جديدة تغري من وصفها إذ ال يوجد ما مينع املدعي اافضال عن 
 .(2)التطبيق القانوني السليم للوقائع

 الفرع الثاني
 حق املتهم يف الصمت

 افرتا يف احملاكمة متأصل يف مبدأ و ستجوابالصمت أثناء مرحلة اال التزامإن حق املتهم يف 
قد و .بالتهم املنسوبة إليه أو الشهادة ضد نفسه عرتافهو ضمان مهم للحق يف أن ال يرغم على االو تهءبرا

تضمنت العديد من النظم القانونية الوطنية على الرغم من عدم النص عليه صراحة يف املعاهدات 
هو حمدد بوصفه حقا مستقال يف و األوروبية تفاقيةالدولية حلقوق اإلنسان إال أنه يعد حقا متضمنا يف اال

 (3)ألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةكذلك النظام او ،ايوغوسالفيا وروندلوائح احملكمتني الدوليتني ب
" كل  :تقضي بأنو الصمت التزامسالفيا صراحة على احلق يف أ من قواعد يوغ/42حيث تنص القاعدة 

بلغة و هاستجوابأن يبلغه بها قبل  عليهاحلقوق اآلتية اليت ينبغي  ، لهمشتبه فيه يستجوبه املدعي العام
سيدلي به من أقوال سوف يسجل  اتنبيهه إىل أن كل مو الصمت التزاماحلق يف  :" ثالثا...يتكلمهاو يفهمها

 55)نص على نفس الشأن أما املادة بال امن قواعد روند 142جاءت القاعدة  كما ."ضدهوقد يستخدم دليال 
الصمت دون أن يكون هلذا  التزاممن نظام روما األساسي تنص على ضرورة إبالغ املشتبه فيه حبقه يف  (2/

 .يف حتديد اإلدانة أو الرباءة اعتبارالصمت أي 
                                                           

نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية، شرح اتفاقيات روما مادة مادة، اجلزء الثاني، د. ط، دار هومه للنشر  (1)
 .62والتوزيع، ص 

تها ونظامها األساسي مع دراسة التاريخ جلان التحقيق الدولية أاحملكمة اجلنائية الدولية، نشسيوني، بد شريف ود. حمم (2)
 .355، ص 2002د.ت.ن،  ط، مطابع روز اليوسف اجلديدة، 3واحملاكم اجلنائية الدولية السابقة، د

 ،اهليمنة، منشأة املعارف، د. طضاري خليل حممود وباسيل يوسف، احملكمة اجلنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون  (3)
 .451، ص 2008اإلسكندرية، 
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 الفرع الثالث
 مبرتجم ستعانةحق اال

مبرتجم جماني لكي  ستعانةلقد أعطى القانون للمتهم عن نفسه أو بواسطة دفاعه احلق يف اال
مهما و يستويف حقه يف حماكمة عادلة ألن املتهم قد يقصر يف الدفاع عن نفسه مهما كانت قوة فصاحته

 ،رتبا  الذي خييم على نفسه لذلك منح القانون هذا احلق للمتهمبلغت درايته بأحكام القانون بسبب اال
إذا أستجوب الشخص " :نائية الدولية على أنهمن النظام األساسي للمحكمة اجل (/ج55/1)يث نصت املادة ح

احلصول على و جمانا مبرتجم شفوي كفء ستعانةيتحدث بها حيق له االو بلغة غري اللغة اليت يفهمها متاما
 ."مبقتضيات اإلنصاف الرتمجات التحريرية الالزمة للوفاء

 الفرع الرابع
 على ملف الدعوى طالعحق اال

ضمانة و على أوراق التحقيق أو وكيله مظهرا من مظاهر العالنية طالعيعترب حق املتهم يف اال
هو وجه متعلق حبقوق و تهمهذا احلق من أهم حقوق امل اعتبارميكن و هامة لتحقيق العدالة اجلنائية

الذي نص عليه النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كضمانة تساعد املتهم على إثبات  (1)الدفاع
 .األدلة لتربير براءتهحتضري و براءته

 الفرع اخلامس
 االستجوابالدفاع أثناء  حضور حق

املتهم مبحامي أثناء  استعانةاحلق يف بمن نظام روما األساسي  (د -ج/55/2)نص املادة ت
ه مبحاميه فيه ضمان لعدم ممارسة الوسائل اتصالارسة العدالة حيث أن مالضمان األساسي مل ستجواباال

إىل أن هنا  من يسهر على  املتهمني باإلضافة إىل أنه يطمئنحتقيق املساواة بني و غري املشروعة ضده
يوضح و خيربه حبقوقهو أن دفاعه يبادله املشورة اعتبارعلى  ،يدخل السكينة إىل قلبهو مراعاة مصاحله

املتهم  استعانةفإن  (2)بالنسبة لتحقيق العدالةو اعهو ما يعرب عنه حبق الدفو ،له األسس اليت يرتكز عليها
حقوق الفرد فالدفاع املستنري هو و مبحاميه يساعد يف حتقيق التوازن املنشود بني حقوق اجملتمع الدولي

من ثم لن يستغل تلك الثقة املمنوحة له فيحضر مع املتهم دفاعا كاذبا يضلل به و عون العدالة اجلنائية
من توصيات مؤمتر العدالة العربي األول  (23) يضر مبصلحة اجملتمع الدولي فقد جاء يف املادةو القضاء

هم أو مشتبه تيتعني يف كل إجراء من طبيعة جزائية ضمان حق كل مأنه " 1999املنعقد يف بريوت سنة 
حماميه فإذا تعذر أن يوفر أتعابه كان على السلطة القضائية أن تنيب عنه حماميا للدفاع  اختيارفيه يف 

                                                           

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. (129)املادة  (1)

ي للمحكمة وللجرائم اليت ختتص احملكمة ساسأبو اخلري أمحد عطية، احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة، دراسة النظام األ (2)
 .61، ص 2006ة العربية، القاهرة، ، دار النهض2بالنظر فيها، الطبعة 
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حبضور حمامي ما مل يتنازل املتهم  ستجواباملشروع الدولي أن جيري االذلك أوجب كو عن مصاحله
 .(1)به ستعانةطواعية عن حقه يف اال

 الفرع السادس
 بالذنب عرتافحظر اإلكراه على االحق 

ال جيوز إجبار شخص على أنه " من نظام روما االساسي للمحكمة اجلنائية أ(/55/1)تنص املادة 
ات املنسوبة إليه كلها أو تهامهو إقرار املتهم بصحة اال عرتاف" إن االبانه مذنب عرتافجتريم نفسه أو اال

هو دليل إثبات يأخذ به و التهم اعتمادو ه غالبا يف التحقيقاستجواببعضها فهو إجراء يقوم به املتهم أثناء 
القضائي الذي يصدر  عرتافالذي يتمتع بهذه األهمية هو اال عرتافاالو القاضي إذ يدعوه إىل إدانة املتهم

 (2)ي أو تتضمنه ورقة رمسية أو حرفيةأمام احملكمة ويكون غري قضائي كأن يصدر أمام التحقيق األول
 :ستناد إليهصالحية االو عرتافباال عتدادأهم شروط االو

 .خمتارةحرة  إرادةصدوره عن  .1

 .ال غمو و أن يكون واضح حمدد ال لبس فيه .2

 .أن يكون مطابقا للحقيقة .3

 بذنب أو الشهادة على نفسه عرتاففعل جنائي على اال ارتكابجيوز إرغام شخص متهم بفال 
قد أعلنت اللجنة املعنية و ينطبق هذا احلق على مجيع مراحل الدعوى مبا فيها مرحلة التحقيق األوليو

ات حتت عرتافاال انتزاعأو  عرتافحبقوق اإلنسان أن يكون اإلكراه على تقديم املعلومات أو اإلرغام على اال
من العهد الدولي تنص على أنه " ال يكره أي شخص  (أ/14/3)عذيب كلها حمظورة حيث املادة طائلة الت

 عليه جتد ذلك: ،(3)"بذنب عرتافعلى الشهادة ضد نفسه أو على اال
منه أو  اعرتاف انتزاعغري الئق بغر   استغاللحالة الشخص احملتجز أو املسجون  استغاللحظر  .1

 .إرغامه على جتريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضده أو ضد أي شخص آخر

تنال امن  استجوابه للعنف أو التهديد أو ألساليب استجوابال يعر  أي شخص حمتجز أثناء  .2
 .(4)القرارات أو من حكمه على األمور اختاذقدرته على 

 

 

                                                           

 .62السابق، ص  املصدرد. أبو اخلري أمحد عطية،  (1)

نشأتها وتشكيلها والدول املوقعة عليها واإلجراءات أمامها واختصاصها،  احملكمة اجلنائية الدولية،فرج علواني هليل،  (2)
 .341ص  2009 ،اإلسكندرية ،د.ط د.م.ج ،اجلرائم الدولية وأركانها على ضوء نظام روما األساسي

 .87ص  ،السابق املصدر ،د. جهاد القضاة (3)

 .353السابق، ص  املصدرد. حممود شريف بسيوني،  (4)
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 الفرع السابع
 إنسانيةاللاأساليب  استخدامحظر حق 

إخضاع الشخص ال جيوز )من نظام روما األساسي بقوهلا  (ب55/1)املادة  هذا احلق يفنصت املادة 
ال جيوز إخضاعه للتعذيب أو ألي شكل آخر من أشكال و سر أو اإلكراه أو التهديدقألي شكل من أشكال ال
حكم و لو كان متهماو فسالمة اإلنسان مكفولة دوليا (،ةنيالقاسية أو الالإنسانية أو امله املعاملة أو العقوبة

عليه بعقوبة فال جيوز أن تكون مهينة للكرامة فقد مت حظر التعذيب كمبدأ عام يف التعامل اإلنساني من 
ولقد حافظ نظام احملكمة اجلنائية الدولية على  ،احلفاظ على كرامتهمو آدمية اإلنسانية احرتاممنطلق 

النظام األساسي أو حقوق  انتها على عدم قبول األدلة املتحصل عليها نتيجة  ا نصمهذا املبدأ عند
ميس بنزاهة و قبوهلاو شك يف موثوقية األدلةاليثري  نتها لكون هذا اال ،اإلنسان املعرتف بها عامليا

يفهم منها أنه يعامل مجيع األشخاص احملرومني من حرياتهم و ،يلحق بها ضررا بالغا "و اإلجراءات
 .(1)الكرامة املتأصلة يف اإلنسان احرتاممعاملة إنسانية مع 

  

                                                           

 .1966من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية،  (12)املادة  (1)
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 املبحث الثاني
 بتدائيمحاية حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق اال

فعل من هذا النوع عرضة  ارتكابه الفعل اجلنائي أو يتهم بارتكابيصبح أي شخص يشتبه يف 
 ستجوابأو مرحلة اال حتجازات حقوق اإلنسان أثناء مراحل التحقيق اجلنائي سواء يف مرحلة االنتهاكال

وقد تضمن النظام األساسي  ،الالإنسانية أو املهينةو غريه من أشكال املعاملة القاسيةو من بينها التعذيب
بها جمموعة من احلقوق ميكن قواعد اإلثبات اخلاصة و القواعد اإلجرائيةو للمحكمة اجلنائية الدولية

 :تقسيمها كما يلي
 .التوقيفمحاية حقوق املتهم أثناء مرحلة  :املطلب األول

 .عليه حقوق املتهم عند إلقاء القبض :الفرع األول
 .اخالء السبيل بكفالةحق املتهم يف  :الفرع الثاني
 .مبحامي ستعانةاالو باألهل تصالاالو حق العر  على الطبيب :الفرع الثالث

 .االستجواب والشهادةمحاية حقوق املتهم يف مرحلة  :املطلب الثاني
 ستجوابحقوق املتهم يف مرحلة اال :الفرع األول
 .حضور املتهم :أواًل
 .املتهم خالل اجراءات االستجواب حقوق :ثانيًا
 .ستجوابحقه يف تدوين اال :ثالثًا
 .حقوق املتهم أثناء الشهادة :الفرع الثاني
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 املطلب األول
 التوقيفمحاية حقوق املتهم أثناء مرحلة 

ال جيوز حرمان و أو توقيف أحد تعسفيا اعتقالإن لكل فرد احلق يف احلرية الشخصية وال جيوز 
يرتبط احلق يف احلرية و (1)طبقا لإلجراء املقرر فيهو قانونينص عليها ال سبابأحد من حريته إال أل

تكتفي املعايري ، ال التعسفي أو دون سند من القانون حتجازالتعر  لال منا جوهريا باحلماية ارتباط
ومن احلقوق اليت يتمتع بها االشخاص املتهمني  ،ه تعسفيًااحتجازالدولية حبظر القبض على أي فرد أو 

 :اثناء فرتة القبض والتوقيف تتمثل مبا يلي
 الفرع األول

 قوق املتهم عند إلقاء القبض عليهح
على طلب املدعي العام أمر بالقبض على  بناًءو الدائرة التمهيدية بعد الشروع يف التحقيقتصدر 
معقولة  أسباببوجود  اقتضتاملعلومات األخرى املقدمة إذا و هذا الطلب مع األدلة عر الشخص بعد 

مام احملكمة أو أن القبض عليه يبدو ضروري لضمان حضوره أ اختصاصجرمية تدخل يف  ارتكببأنه قد 
أو ملنعه من  ،احملكمة أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات احملكمة أو تعريضها للخطر

 احملكمة اختصاصجرمية ذات صلة بها تدخل يف  ارتكابتلك اجلرمية أو ملنعه من  ارتكابيف  ستمراراال
وحتى يكون القبض على الشخص املعين مشروع جيب أن يتضمن طلب املدعي  ،(2)تنشأ عن الظروف ذاتهاو

 :العام البيانات التالية
 .الشخص وكل املعلومات األخرى ذات الصلة للتعرف عليه اسم -

 .هاارتكباحملكمة املدعى أن الشخص قد  اختصاصإشارة حمددة إىل اجلرائم اليت تدخل يف  -

 .تلك اجلرائم ارتكببأن الشخص  عتقادمعقولة لال أسبابموجز باألدلة ومعلومات تثبت وجود  -

 .السبب الذي جعل سلطات التحقيق تعتقد بضرورة القبض على الشخص -
 :و جيب أن يتضمن قرار القبض الصادر عن الدائرة التمهيدية البيانات التالية

 .(3)ئع املدعى أنها تشكل تلك اجلرائمبيان موجز بالوقا -

يطلب من الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف ميكن للمدعي العام أن 
 اتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل األمر على النحو املطلوب إذو ،اجلرائم املذكورة فيه أو اإلضافة إليها

حيث  ،اجلرائم املعدلة أوصافها أو املضافة ارتكبمعقولة بأن ذلك الشخص قد  أسباببوجود  اقتنعت
التقديم و من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة مبضمون طلب القبض/أ( 91)ة نصت املاد

                                                           

، 1966من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  1فقرة  (9)املادة  (1)
 .1976دخل حيز التنفيذ عام 

 ن نظام روما األساسي.م (58/2) املادة (2)

 من نظام روما األساسي. /ج(58)املادة  (3)
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جيوز يف و تقدميه جيب أن يقدم الطلب كتابةو أنه يف حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص)على 
الطلب عن احلاالت العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة شريطة تأكيد 

طريق القناة الدبلوماسية أو أية قناة أخرى مناسبة حتددها كل دولة طرف عند التصديق أو القبول أو 
وهو  ،(1)ائية أو أي منظمة إقليمية مناسبةنريق املنظمة الدولية الشرطة اجلأو عن ط ،نضماماملوافقة أو اال

تكريس ملبدأ عدم جواز إلقاء القبض على أي فرد أو سجنه إال على يد املوظفني املختصني بأداء تلك 
 .(املهام

 الفرع الثاني
 كفالةبسبيل الاخالء  حق املتهم يف

 أفعال جنائية حني حماكمته ارتكابالشخص املتهم ب احتجازيف  ستمرارال ينبغي كقاعدة عامة اال
قرينة الرباءة للمتهم حتى يثبت العكس غري أنه  افرتا احلق يف و من احلق يف احلريةهذه القاعدة تنبع و

 ،ميكن للسلطات يف بعض احلاالت أن تقيد حرية الشخص بشروط أو أن حتتجزه ريثما يقدم للمحاكمة
أو  ،دأو التدخل مع الشهو .ضرورة ملنع احملتجز من اهلروب حتجازلك احلاالت اليت يعترب فيها االتيشمل و

ذكرت جلنة حقوق و حتوائه بإجراء آخر أقل صرامةاا ميثل خطر واضح وبالغ على الغري ال ميكن معند
السابق على احملاكمة جيب أن يكون ضروري أو معقول يف حالة  حتجازاإلنسان التابعة لألمم املتحدة أن اال

ه ريثما تنتهي احتجازجرمية ال يكفي لتربير  ارتكبيف أن الشخص  شتباهت أن االاعتربو ،تلفيقه
 :(2)يدة للحرية ما يليقمن بني الشروط املو ،تهامصدور الئحة االو التحقيقات

دون موافقة صرحية و عدم جتاوز الشخص املعين احلدود اإلقليمية اليت حتددها الدائرة التمهيدية -
 .منها

 .عن مقابلة أشخاص حتددهم الدائرة التمهيديةه امتناعو عدم ذهاب الشخص املعين إىل أماكن معينة -

 . مباشرا أو غري مباشراتصاالالشهود و الشخص املعين بالضحايا اتصالعدم  -

 .ة معينةيندم مزاولة الشخص املعين أنشطة مهع -

 .وجوب أن يقيم الشخص املعين يف عنوان حتدده الدائرة التمهيدية -

الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل حتدده الدائرة وجوب أن يستجيب الشخص املعين ألمر املثول  -
 .التمهيدية

وجوب أن يودع الشخص املعين تعهد أو يقدم ضمان أو كفالة عينية أو شخصية حتدد الدائرة  -
 .طرق دفعهاو آجاهلاو التمهيدية مبلغها

 .وجوب أن يقدم الشخص املعين للمسجل مجيع املستندات اليت تثبت هويته والسيما جواز سفره -

جيب  .تعمل الدائرة التمهيدية بطريقة تتماشى مع التشريع الوطين للدولة املرسل إليها الطلبو 
 :تتمثل فيما يليو أن يتضمن أمر احلضور بيانات أساسية مع إلزامية إخطار الشخص املعين بها

                                                           

 من نظام روما األساسي. /ب(87)املادة  (1)

 .يف نظام روما ن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات( م119/1)القاعدة  (2)
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 .أية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليهو الشخص اسم -

 .أن ميثل فيهالتاريخ احملدد الذي يكون على الشخص  -

 .هاارتكباحملكمة واملدعي أن الشخص قد  اختصاصإشارة حمددة إىل اجلرائم اليت تدخل يف  -

 .بيان موجز بالوقائع املدعى بانها تشكل تلك اجلرمية -
 ۔من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه للشخص املقبو   (59/3)ادة ونصت امل

اخالء - مؤقت إفراج على للحصول املتحفظة ةالدول يف املختصة السلطة إىل طلب تقديم يف احلق عليه
هي بدورها ختطر الدائرة التمهيدية بأن الشخص املقبو  و تقدميه إىل احملكمة انتظاريف  -سبيله مؤقتًا

، (1)حتجازوياتها يف غضون الفرتة الزمنية اليت حتددها دولة االهعليه قدم طلب لإلفراج عنه لتقدم 
يوم على األقل حكمها بشأن اإلفراج على الشخص املعين أو  (120)تستعر  الدائرة التمهيدية كل و

على طلب الشخص املعين أو املدعي العام بعد املثول  بناًءميكن هلا أن تفعل ذلك يف أي وقت و هاحتجاز
تتخذ الدائرة التمهيدية و خيطر املدعي العام بهذا الطلبو بد أن يكون طلب اإلفراج املؤقت كتابياالو األول

اليت ميكن هلا أن تقرر عقد و الشخص املتهم احملتجزو قرارها بعد تلقي مالحظات كتابية من املدعي العام
 .(2)نها على األقل جلسة واحدة كل سنةعلى طلب املدعي العام أو الشخص املتهم أو مببادرة م بناًءجلسة 

 الفرع الثالث
 مبحامي ستعانةاالو باألهل تصالاالو حق العر  على الطبيب

 ستعانةمن أهم احلقوق اليت ينبغي أن يعرفها كل شخص يقبض عليه أو حيتجز حقه يف اال
هو ما أكدته املادة و لذا ينبغي أن يبلغ هذا الشخص حبقه يف توكيل حمامي للدفاع عنهو ،مبحامي

 ،مبحام للشخص الذي قبض عليه ستعانةمن نظام روما األساسي يف إذن الدائرة التمهيدية باال /د(56/2)
ه أو حيتمل أن تنسب له تهمة احلصول على مساعدة من حمامي خيتاره احتجازمما حيق لكل شخص يتم 

إذا كان غري قادر على دفع النفقات الالزمة لتوكيل و ،مساعدته يف الدفاع عن نفسهو حلماية حقوقه
 .فعلى احملكمة انتداب حمامي له حمامي

 لثانياملطلب ا
 االستجواب والشهادةمرحلة  يفمحاية حقوق املتهم 
الشهادة و ستجوابإجراءات اال اختاذخاصة مبناسبة و بتدائيإن املتهم أثناء مرحلة التحقيق اال

من هذه و له احلق يف التمسك برباءته رتوفو يتمتع جبملة من احلقوق تضمن حقه يف حماكمة عادلة
 :مبناسبة هذه اإلجراءات ما يلياحلقوق اليت تكفل للمتهم 

 

                                                           

 يف نظام روما. القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات من 117/4القاعدة  (1)

 يف نظام روما. القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات من 118/3القاعدة  (2)
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 الفرع األول
 ستجوابمرحلة اال يفحقوق املتهم 

 حضور املتهم :أواًل
مصونة وفقا ألحكام القانون حيث تعترب إجراءات التحقيق  بتدائيإن مبادئ سرية التحقيق اال

 خرباءو كتاب املساعدين منو األعضاءو ب على قضاة التحقيقجيالنتائج اليت تسفر عنها أسرار و ذاتها
من خيالف ذلك منهم و شاؤهارونه مبناسبة وظائفهم عدم إفضبالتحقيق أو حي هلم الصلةغريهم ممن و

الوصول و علنية هذه اإلجراءات قد يفسد على احملقق سبيل إظهار احلقيقةو .لعقوبات صارمة (1)يتعر 
لضمان و ،األخالق العامة من التأثري السليبو إىل هذه األدلة باإلضافة ملا يف السرية من صيانة للرأي العام

ق يف حضور نتائجها ممن هلم احلو سرية اإلجراءات فرضت عقوبة جنائية ملن يذيع أخبار هذه اإلجراءات
م به بسبب وظيفتهم أو مهنتهم اخلاصة جبرمية إفشاء سر املهنة كما يعاقب كل من نشر تصاهلالالتحقيق 

أن حتقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءات يف بش ًابإحدى الطرق العلنية أخبار
 .(2)اآلداب أو ظهور احلقيقةو العام راعاة النظاممل ما غياب اخلصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء

تتضمنه هذا ما احلصول على حمام كفء ملمارسة الدفاع أمر ضروري جيب  (3)العدالةوالقتضاء 
قواعد اإلثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بتعيني و اإلجرائيةمن القواعد  22القاعدة 

 .حيث نصت على أن تكون للمحامي كفاءة مشهود بها يف القانون الدولي اجلنائي ،مؤهالتهو حمامي الدفاع
يستعني بطبيب إلجراء و لمتهم أن يسمح له على وجه السرعة بأن يتصل بأسرتهلكما حيق و

توفر له بعد ذلك و أو السجن حتجازمناسب يف أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان االفحص طيب 
ة اجلنائية الدولية حبيث مهو الذي أخذت به احملكو ،باجملانو العالج كلما دعت احلاجةو الرعاية الطبية

أن تأمر  ،اميهأو بناء على طلب املدعي العام أو الشخص املعين أو حم ائرة التمهيدية مببادرة منهاميكن للد
 .(4)بأن خيضع الشخص للفحص الطيب أو النفسي أو العقلي

 ستجواباال خالل اجراءاتاملتهم حقوق  :ثانيًا
الشخص إما من قبل املدعي العام أو السلطات الوطنية ال بد من إبالغه قبل  استجوابعند 
 ،احملكمة اختصاصجرمية تدخل يف  ارتكببأنه  عتقادتدعو لال أسباببأن هنا   ،هاستجوابالشروع يف 

إذا مل يكن لديه ذلك توفر له تلك املساعدة يف أي و ،باملساعدة القانونية اليت خيتارها ستعانةمن ذلك االو
دون أن يدفع الشخص تكاليف تلك املساعدة إذا مل تكن لديه اإلمكانات وحالة تقتضي فيها دواعي العدالة 

 .ه يف حضور حماميه ما مل يتنازل طواعية عن حقه يف ذلكواباستجأن جيري و ،الكافية لتحملها

                                                           

 .194، ص 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، د. ط، األردن، كامل السعيد، شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية،  (1)

 املصدر نفسه.  (2)

 .يف نظام روما من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 117القاعدة  (3)

 .266ص ، 2008، النظام القضائي للمحكمة اجلنائية الدوليةبراء منذر كمال عبد اللطيف،  (4)

javascript:void(0)
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 ستجواباحلق يف تدوين اال :ثالثًا
يتم و هاستجوابتعترب حماضر التحقيق ضمانة أساسية ليعرف املتهم أقواله اليت أدىل بها أثناء 

 ،يف إطار التحقيق أو اإلجراءات القضائية ستجوابفتح حمضر لألقوال الرمسية اليت يدلي بها أثناء اال
املدعي و حماميه إذا كان حاضرًاو الشخص املستجوبو ستجوابموجه االو ستجوابيوقع احملضر مسجل االو

اء مجيع احلاضرين أثناء امسو مكانهو وقتهو ستجوابيدون يف احملضر تاريخ االوالعام أو القاضي احلاضر 
أن الشخص أبلغ و اليت دعت إىل ذلك سباباألو أي شخص عن التوقيع امتناعإجرائه مع اإلشارة فيه إىل 
يتم تبليغ الشخص و ،(1)من نظام روما األساسي (55)من املادة  ج-ب  –/أ 2حبقوقه مبوجب الفقرة 

 .بالصوت أو بالفيديو ستجواباملستجوب بلغة يفهمها بانه جيري تسجيل اال

 الفرع الثاني
 الشهادةأثناء حقوق املتهم 

حق كل شخص يف أن ال يكره على الشهادة ضد  1976لسنة  من العهد الدولي ز(/14/3)تضمن املادة 
حلقوق االنسان )سان خوسيه  األمريكية تفاقيةمن اال/ز( 8/2)تنص املادة و ،بذنب عرتافأو على اال ،نفسه
هو حكم و ،على حق كل شخص يف أن ال يكره على الشهادة ضد نفسه أو يف اإلقرار بالذنب (،22/11/1969

املتهم بالذنب ال يكون صاحلا  اعرتافاليت مفادها " أن الدولية من االتفاقية االمريكية  (8/3) عززته املادة
األوربية أي حكم مشابه  تفاقيةاالو ال يتضمن امليثاق اإلفريقيو إال إذا صدر دون إكراه أيا كان نوعه

 .(2)كللذ

. 

                                                           

 .يف نظام روما من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أ،– 112/1القاعدة  (1)
 .275، ص نفس املصدر،  (2)
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هي ألنها  ،املشرع على حد سواء لتحقيقهاو تعترب العدالة الدولية هي الغاية اليت يسعى القانون
حتقيقها يعد نتيجة و ،الرقي البشريو مرآة التحضرو ،املكفول آلدمية اإلنسان حرتاماملعيار الدال على اال

املؤسسة القضائية الدولية و لقانونلف .إرساء دعائمهاو مؤهل لكفالتهاو منطقية لوجود جهاز قضائي نزيه
أمام  احلقوق املمنوحة للمتهمو تعد الضماناتو ،خصائص الزمة ال غنى عن أي منها إلقامة العدالة

أن اإلجراءات اليت تتم أمام  خاصةو ،(1)احملكمة اجلنائية الدولية واحدة من أهم املواضيع املتعلقة بالعدالة
حرياته السيما يف مرحلة احملاكمة و احملكمة اجلنائية الدولية هي أخطر اإلجراءات املاسة حبقوق اإلنسان

القضائية  ةها غاية العدالاعتباراحلقيقة ب بهدف الوصول إىل إذ متثل قيدا وجوبيا خيضع له اإلنسان
كيفية الوصول إىل غاية العدالة فال ينبغي و من هنا يربز الدور املهم للمحاكمة اجلنائية الدوليةو .الدولية

للمحكمة أن حترص فقط على مراعاة مصلحة اجملتمع الدولي باإلسراع يف توقيع اجلزاء على املتهمني 
إعمال نصوص تكفل و لك احلرص على إرساء آلياتذإمنا جيب أن يقابل و ،الدوليةهم اجلرائم ارتكابب

 مبعنى أن أي نظام قضائي ال حيرتم هذه احلقوق ،للمتهمني ضمانات يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية
 -:سيتم تفصيلها كما يليو ت يفسر على عدم وجود قانون يسريهالضماناو
  

                                                           

، ص 2014، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د. ط، األردن، احملكمة الدولية اخلاصةجنوى يونس مديرة، ضمانات املتهم أمام  (1)
60. 
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 املبحث األول
 املتهم أثناء احملاكمةاية حقوق مح

قيام الدائرة التمهيدية بدورها يف اإلحالة و إجراءات التحقيق من قبل املدعي العام انتهاءبعد 
حتيل القضية إليها متضمنة قرار الدائرة التمهيدية و ة للمحاكمةابتدائيتشكل رئاسة احملكمة دائرة 
 ،ة أخرى مشكلة سابقاابتدائية إىل دائرة جيوز للرئاسة أن حتيل القضيو باإلحالة مع حماضر اجللسات

لغر  إجراء حماكمة املتهم عن قضاة من بني قضاة شعبة احملاكمة ة من ثالث بتدائيتتشكل الدائرة االو
قع على عاتقها نظر للمتهم إذ ي (1)ضمانة ،تعترب التشكيلة اجلماعية للدائرةو ،التهمة أو التهم املسندة إليه

وتتكفل الدائرة  ،بإصدار احلكم فيها انتهاءو من عقد اجللسة التحضريية للمحاكمة بتداءاالدعوى 
لك لضمان حصول املتهم ذو ة بإعداد مسجل كامل للمحاكمة يتضمن بيانا دقيقا لكافة اإلجراءاتبتدائياال

من نظام  (67)الضمانات املكفولة قانونا وفق نص املادة و على حماكمة عادلة تتضمن مجلة من احلقوق
 -:واليت تنص على (2)روما األساسي

عند البت يف أي تهمة يكون للمتهم احلق يف أن حياكم حماكمة علنية مع مراعاة أحكام هذا  .1
له احلق يف الضمانات و جتري على حنو نزيهو يف أن تكون احملاكمة منصفةو النظام األساسي

 :الدنيا التالية على قدم املساواة التامة

 لك بلغة يفهمها متاماذو ،مضمونهاو سببهاو تفصيال بطبيعة التهمة املوجهةو اأن يبلغ فور .أ
 .يتكلمهاو

 هاختيارللتشاور حبرية مع حمام من و التسهيالت لتحضري دفاعهو أن يتاح له ما يكفي من الوقت .ب
 .لك يف جو من السريةذو

 .أن حياكم دون أي تأخري ال موجب له .ج

أن يدافع عن نفسه و أثناء احملاكمة أن يكون حاضرًا (63)من املادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة  .د
أن يبلغ إذا مل يكن لديه املساعدة القانونية و هاختيارمبساعدة قانونية من  ستعانةبنفسه أو باال

 .ذلك يف أن توفر له احملكمةو

شهود النفي  استجوابو يؤمن له حضوران و أن يستجوب شهود اإلثبات بنفسه أو بواسطة آخرين .ه
تقديم و دفاعه يكون للمتهم أيضا احلق يف إبداء أوجهو ،بنفس الشروط املتعلقة بشهود اإلثبات

 .أدلة أخرى مقبولة مبوجب هذا النظام األساسي

ستيفاء مقتضيات ما يلزم من الرتمجات التحريرية الو ؤأن يستعني جمانا مبرتجم شفوي كف .و
كان مثة إجراءات أمام احملكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غري اللغة اليت اإلنصاف إذا 

 .يتكلمهاو يفهمها املتهم فهما تاما
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أن يلزم الصمت دون أن يدخل هذا و بالذنب عرتافأال جيرب على الشهادة ضد نفسه أو على اال .ز
 .لدى تقرير الذنب أو الرباءة عتبارالصمت يف اال

 .و مكتوب دون أن حيلف اليمني دفاعا عن نفسهأن يدلي ببيان شفوي أ .ح

 .على أي حنو ضأال يفر  على املتهم عبء اإلثبات أو واجب الدح .ط

يكشف  ،نصوص عليها يف هذا النظام األساسياملىل أية حاالت أخرى خاصة بالكشف اباإلضافة  .2
اليت يعتقد أنها و املدعي العام للدفاع يف أقرب وقت ممكن األدلة اليت يف حوزته أو حتت سيطرته

حلمايتها كذلك الضمانات املرصودة و ،تظهر أو متيل إىل إظهار براءة املتهم أو ختفف من ذنبه
 :وفق املطالب التالية

 أهم حقوق املتهم عند احملاكمة :املطلب األول
 ملف الدعوى قبل بدء سري احملاكمةعلى  طالعاال :الفرع األول
 حضور إجراءات احملاكمة :الفرع الثاني
 ه باإلجابة على األسئلةالتزامعدم و حرية املتهم يف الكالم :الفرع الثالث
 حق املتهم يف الدفاع :الفرع الرابع

 ية حقوق املتهم أثناء احملاكمةضمانات محا :املطلب الثاني
 عالنية احملاكمة يف مواجهته :الفرع األول
 شفوية إجراءات حماكمته :الفرع الثاني

 تقيد احملكمة بوقائع الدعوى :لفرع الثالثا
 تدوين إجراءات احملاكمة :الفرع الرابع

 سرعة احملاكمة :الفرع اخلامس
 املطلب األول

 أهم حقوق املتهم عند احملاكمة
رابطة يف ذات الوقت تنشأ و (1)ة تنشأ اخلصومة اجلنائيةبتدائيبعد إحالة املتهم على الدائرة اال

ملا كان املتهم هو أحد أطراف الرابطة و ،(2)املتهمو املدعي العامو أطراف هم القضاة ةإجرائية بني ثالث
هو الشخص الطبيعي الذي و اإلجرائية يف الدعوى اجلزائية الدولية اليت تنظرها احملكمة اجلنائية الدولية

لك ذيكتسب ك تهامتلك اللحظة يكتسب فيها صفة اال ذيتم إقامة هذه الدعوى ضده لذلك فإنه من

                                                           

 من نظام روما األساسي من عدد ال يقل عن ستة قضاة. (39/1)تتألف الدائرة االبتدائية حسب املادة  (1)

والثانية تتمثل يف الفرق بني اخلصومة اجلزائية والرابطة اإلجرائية أن األوىل تعين جمموعة من األعمال اإلجرائية  (2)
 العالقات ما بني األطراف الثالثة )القاضي، املدعي العام، املتهم(.
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تتمثل أهم هذه و ،(1)إثبات براءتهو ى الدفاع عن نفسهالضمانات اليت تساعده علو جمموعة من احلقوق
 :يلي احلقوق اليت يتمتع بها املتهم دوليا أثناء سري إجراءات احملاكمة فيما

 الفرع األول
 احملاكمةاالطالع على ملف الدعوى قبل بدء سري 

املتهم على ملف الدعوى أثناء سري إجراءات احملاكمة هو متكينه بصفته أو  اطالعإن املقصود ب
اليت و بواسطة مدافعه من تصفح حماضر التحقيق من أجل أن حياط علما باألدلة اليت مجعت خالله

ه احلالة بشكل صريح يف وقد جاء النص على هذ ،(2)تقدميه للمحاكمةو إسناد التهم إليهو فرضت نسب
باإلضافة إىل أية حاالت أخرى خاصة " :من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (67/2)املادة 

بالكشف منصوص عليها يف هذا النظام األساسي يكشف املدعي العام للدفاع يف أقرب وقت ممكن األدلة اليت 
 .يف حوزته أو حتت سيطرته

 :قواعد اإلثبات على أنو ن القواعد اإلجرائيةم 76و كذلك تنص القاعدة 
ؤهم للشهادة يف استدعااء الشهود الذي ينوي املدعي العام امسيقدم املدعي العام إىل الدفاع  .1

يتم ذلك قبل بدء احملاكمة بفرتة و ،نسخا من البيانات اليت أدىل بها هؤالء الشهود سابقاو ،احملكمة
 .ه أهم حقوق املتهماعتبارمن اإلعداد الكايف للدفاع بزمن معقول للتمكني و كافية من الوقت

يقدم نسخا من بياناتهم و اء أي شهود إثبات آخرينمسأيبلغ املدعي العام الدفاع بعد ذلك ب .2
 .ء هؤالء الشهوداستدعاعندما يتقرر 

باإلضافة إىل هذه  .يتحدث بها جيداو بلغة يفهمها املتهمو تتاح بيانات شهود اإلثبات يف أصوهلا .3
" يسمح املدعي  :قواعد اإلثبات على أنو من القواعد اإلجرائية 77النصوص فقد نصت القاعدة 

يف و العام للدفاع رهنا بالتقيدات على الكشف على النحو املنصوص عليه يف النظام األساسي
حوزة املدعي بفحص أي كتب أو مستندات أو صور أو أشياء ملموسة أخرى يف  82و 81القاعدتني 

 .العام أو حتت إمرته

 الفرع الثاني
 هم يف حضور إجراءات سري احملاكمةحق املت

باملساعدة القانونية  ستعانةيتمكن من الدفاع عن نفسه أو االل حيق للمتهم احلضور أثناء احملاكمة
احملاكمة إال إذا كان ال يسلب هذا احلق أي حضور و العدالة ذلك اقتضتالالزمة اليت جيب أن توفر له كلما 

لكن يبقى له حق معرفة ما جيري داخل القاعة أو و ،(3)يف تواجده داخل القاعة تعطيل لسري احملاكمة
                                                           

أحكام القانون الدولي اجلنائي"،  -منتصر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية "النظرية العامة للجرمية الدولية  (1)
 .278، ص 2018دار الفكر،  ،ة االوىلالطبع

 .128ص  ،1997عمان،  ات املتهم يف الدعوى اجلزائية، اجلزء الثاني، د. ط،حسن بشيت خوين، ضمان (2)

، ص 2008اختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د. ط، عمان،  ةشوي، احملكمة اجلنائية الدولية الدائميلندة معمر  (3)
 .103 ، ص2009العلمية د. ط، األردن 
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حيث يبقى أهم اإلجراءات على اإلطالق  .مبحاميه إن وجد عن طريق الوسائل الالزمة لذلك تصالاال
ئي أن حياكم حضوريا حتى يسمع فعل جنا ارتكاباحملاكمة حبضور املتهم فمن حق كل شخص يتهم ب

احلق يف احملاكمة احلضورية جزء مكمل حلق املتهم يف و ،يدافع عن نفسهو يفند دعواهو دعاءمرافعة اال
رورة إخطار مات واجبات على السلطات من حيث ضيفر  احلق يف حضور احملاكو ،الدفاع عن نفسه

ي حضور املتهم من حيث أوجب النظام األساس ،(1)زمانها قبل بدئها بوقت كايفو املتهم أو حماميه مبكانها
ة سلطة إبعاد بتدائيمل يعرتف هذا األخري مبحاكمة املتهم الغائب غري أنه للدائرة االو (63/1)خالل املادة 
املتبعة يف احملكمة إىل احلد الذي ترى معه انه من  باالجراءاتاجللسات بصفة مؤقتة إذا أخل  املتهم عن

 .(2)غري العملي مواصلة نظر الدعوى يف وجوده
على حق املتهم يف  (/د67/1)املادة  أن هذا النظام قد نص يف و بالرجوع لنظام روما األساسي جند

حماكمة علنية مع  " عند البت يف أية تهمة يكون للمتهم احلق يف أن حياكم :د منه تقول/الفقرةاحلضور 
يكون له احلق يف و جتري على حنو نزيهو يف أن تكون احملاكمة منصفةو مراعاة أحكام هذا النظام األساسي

 :الضمانات التالية على قدم املساوات التامة
 لك بلغة يفهمها متاماذو ،مضمونهاو سببهاو تفصيال بطبيعة التهمة املوجهةو أن يبلغ فورا .أ 

 .يتكلمهاو

 هاختيارللتشاور حبرية مع حمام من و التسهيالت لتحضري دفاعهو أن يتاح له ما يكفي من الوقت .ب 
 .لك يف جو من السريةذو

 .أن حياكم دون أي تأخري ال موجب له .ج 

أن يدافع عن نفسه و أن يكون حاضرا يف أثناء احملاكمة (63)من املادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة  .د 
ة القانونية أن يبلغ إذا مل يكن لديه املساعدو هاختيارمبساعدة قانونية من  ستعانةبنفسه أو باال
لك مصلحة العدالة او دون أن ذ اقتضتيف أن توفر له احملكمة املساعدة القانونية كلما و حبقه هذا

أن الفقرة و ،"مكانيات الكافية لتحملهالديه اال يدفع أي أتعاب لقاء هذه املساعدة إذا مل تكن
نصت  السياسية قدو من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية (14)الفرعية الثالثة من املادة 

 على انه:
على قدم املساواة التامة بالضمانات الدنيا و ،لكل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته"

 "..................أن حياكم حضوريا - (د) :..............اآلتية
جيوز يف بعض " :فإن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة كانت قد قررت أنه

ؤه للمثول أمامها يف وقت استدعاو ستثنائية حماكمة املتهم غيابيا بشرط إبالغه بأمرهاالظروف اال

                                                           

 ، ص2009، دار اليازوري عمان، احملكمة اجلنائية الدولية، دراسة قانونية، طالل ياسني عيسي وعلي جبار احلسيناوي، (1)
267 - 268. 

 .268املصدر نفسه، ص  (2)
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طرحت عدة آراء أثناء إعداد مشروع النظام األساسي قد و ،متكينه من إعداد دفاعه" من ثمو ،مناسب
 -:(1)كانت على النحو التاليو الدولي للمحكمة اجلنائية الدولية من جلنة القانون

على رأسها فرنسا حيث أيد إدراج نص و بعض الدولو ميثله بعض أعضاء اللجنةو :الرأي األول
  .ميكن احملكمة من إجراء احملاكمات بغياب املتهم

 .إىل عدم جواز احملاكمة الغيابية إال يف ظروف حمدودة جدا :الرأي الثاني ذهبو 
ستبعاد احملاكمة الغيابية افقد طالب ب واسعًا دًايلقي تأيو الذي تبنته أسرتاليا :الرأي الثالثأما 

فينبغي أن ال  (2)احملكمة اختصاصألن فكرة احملاكمة الغيابية غري مالئمة للجرائم اليت تدخل يف  ،متاما
 ألن فر  األحكامو ،العقوبات اليت تصدرهاو تدعى احملكمة للعمل إال يف ظروف ميكن فيها تنفيذ األحكام

بالتالي فإن وجود هذه و العقوبات غيابيا دون إمكانية تنفيذها من شأنه أن ينال من مسعة احملكمةو
حتمال اسيكون هنا  دائما و قرار نهائيالشهود لن حيصلوا على و فالضحايا ،احملاكمات لن يكون جمديا

بالتالي فإن عليهم احلضور أمام احملكمة ليدلوا و هإجراء احملاكمة جمددا بعد القبض على املتهم أو تسليم
عد تأكيدا للحق يف احملاكمة احلضورية للمتهم الوارد يف يبشهاداتهم مرة أخرى كما أن النص على ذلك 

عند مناقشة و .السياسيةو من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية (14)ادة الفقرة الفرعية الثالثة من امل
قرتحت بعض الوفود تسوية القت القبول افقد طرحت اآلراء ذاتها ف ،(3)املسالة يف مؤمتر روما الدبلوماسية

جيب  -1" :من النظام األساسي على أنه (63)صت املادة نستبعاد إمكانية إجراء احملاكمات الغيابية فاتتضمن 
 .املتهم حاضرا يف أثناء احملاكمة أن يكون

 ،ة إبعاد املتهمبتدائيإذا كان املتهم املاثل أمام احملكمة يواصل تعطيل سري احملكمة جيوز للدائرة اال
 استخدامتوجيه احملامي من خارج قاعة احملكمة عن طريق و حملاكمةاتوفر له ما ميكنه من متابعة و

ستثنائية بعد أن يثبت ال تتخذ مثل هذه اإلجراءات إال يف الظروف االو ،إذا لزم األمرت تصاالتكنولوجيا اال
 ."دودة فقط طبقا ملا تقتضيه احلالةلفرتة حمو عدم كفاية البدائل املعقولة األخرى

هكذا فإن األصل و .املتضمنة نصا مشابها للقاعدة السابقة (61)ب من املادة /2كما مت إدراج الفقرة 
 هو جواز إجراؤها بغيابه يف حاالت حمددة على سبيل احلصر ستثناءاالو احملاكمة حبضور املتهم أن جتري

يكون ذلك بصفة مؤقتة إذا أخل م يف حضور جلسات حماكمته على أن هي جواز تقييد حق املتهو
فل متابعته حتى يف هذه احلالة جيب أن توفر للمتهم الوسائل اليت تكو باإلجراءات املتبعة أثناء احملاكمة

 .للمحاكمة
 
 
 

                                                           

 .107السابق، ص  املصدرجهاد القضاة،  (1)

 (CPI، )احملكمة اجلنائية الدولية  www.icc.cpi.net: املوقع اإللكرتوني(، 15/6/2019مت زيارة املوقع بتاريخ ) (2)
 .108السابق، ص  املصدرجهاد القضاة،  (3)

http://www.icc.cpi.net/
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 الفرع الثالث
 ه باإلجابة على األسئلةالتزامعدم و حرية املتهم يف الكالم

إذا كانت قواعد العدالة تلزم احملكمة مبنح الفرصة للمتهم أو مدافعه من أجل أن يعر  على 
إبداء أقواله دون وضع قيد من باب أوىل أن متكنه من و فعليها ،القاضي ما يراه يف دفع التهمة املسندة إليه

إال يف حالة ما إذا حصل تكرار يف تلك األقوال أو خروج عن موضوع الدعوى فعند ذلك جيوز  ،على حريته
 ح(/67/1)احلالة بشكل صريح يف املادة وقد جاء النص على هذه  (1)يف املرافعة ستمرارهلا أن متنعه من اال

عند البت يف أية تهمة يكون للمتهم احلق يف أن ": ية بقوهلامحكمة اجلنائية الدولمن النظام األساسي لل
جتري على و يف أن تكون احملاكمة منصفةو ،حياكم حماكمة علنية مع مراعاة أحكام هذا النظام األساسي

أن يدلي ببيان  -ح ،..........يكون له احلق يف الضمانات الدنيا التالية على قدم املساواة التامةو حنو نزيه
  ."ون أن حيلف اليمني دفاعا عن نفسهأو مكتوب دشفوي 

يقع عبء إثبات أن املتهم مذنب على املدعي العام للمحكمة و للقانون الواجب التطبيق وفقًا 
فقد وفق شارع نظام روما  ،(3)ضفال يفرت  على املتهم عبء اإلثبات أو واجب الدح (2)اجلنائية الدولية

 دونكذلك عندما منحه احلق يف السكوت و إبداء أقواله حبريةو األساسي عندما منح للمتهم احلق يف الكالم
 .عند تقرير الذنب أو اإلعفاء منه عتباريدخل هذا السكوت يف االأن 

 الفرع الرابع
 حق املتهم يف الدفاع

ال جيوز للمحكمة أن حتكم إال و ،سواء بنفسه أو بواسطة حماميه (4)نفسه نللمتهم حق الدفاع ع
من هنا جاءت و ،إبداء الرأيو على أدلة سليمة مما يتطلب أن تتاح الفرصة لذوي الشأن للمناقشة بناًء

طلع على يو يتطلب هذا إبالغ املتهم بالتهم اليت سيحاكم بشأنهاو الفكرة إىل تأكيد حق الدفاع عن النفس
أن يكون آخر و الدفوعو تتاح له الفرصة يف إبداء الطلباتو حيضر إجراءات احملاكمةو دعوىأوراق ال

يباشره مستنًدا إىل أصلية براءته  ،فحق الدفاع يعترب من احلقوق الطبيعية لإلنسان ،(5)املتكلمني يف الدعوى
 ال يتناسبولكن هذا  ،نفسهعن بالدفاع  من ثم فهو أوىلو ستظهارهافصاحب احلق هو أجدر الناس على 

باإلضافة إىل أن املتهم مهما كان مثقفا فقد  ،ات اخلطرية املسندة إليهتهامحالته النفسية ال سيما يف االو
دفوع و مناقشاته للشهودو دفوعهو إلبداء طلباتهصوص القانون إىل جانب حاجته يعجز عن اإلملام بكل ن

 .(6)صم مناقشة قانونية ليس مؤهال هلااخل
  

                                                           

 .132السابق، ص  املصدرحسن بشيت خوين،  (1)

 نظام روما األساسي. ( من66/2)نظر نص املادة ا (2)

 من نظام روما األساسي. (ط /67/1)انظر نص املادة  (3)

 .288، ص 2001حممد مصباح عيسى، حقوق اإلنسان يف العامل املعاصر، دار الدواء، ليبيا، دار أكاكوس لبنان، لبنان  (4)

 .238د. عبد القادر البقريات، العدالة اجلنائية الدولية، د. م. جنب عكنون، اجلزائر، د. ط، ص  (5)

 .755ص  2006دار النهضة العربية، القاهرة، د. ط،  على فضل ألبو العينني، ضمانات املتهم يف مرحلة احملاكمة، (6)
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 املطلب الثاني
 اية حقوق املتهم أثناء احملاكمةضمانات مح

الشفوية و الوجاهيةو أهمها العلنيةو تستوحي احملاكمات أمام احملكمة اجلنائية الدولية صفاتها
لة من مجحيث أن أهم إجراءات التقاضي أمام احملكمة اجلنائية الدولية تعتمد على  ،(1)يتهاممن النظام اال

 :تتمثل أهم هذه الضمانات فيما يلي، للمتهم قدرا كبريا من العدالةالضمانات اليت تكفل 

 الفرع األول

 علنية احملاكمة

دون و عادلةو إن أهم ضمانة تكفل للمتهم احملاكمة العادلة هي أن يستفيد من حماكمة علنية
مبدأ احملاكمة العادلة من احلقوق األساسية اليت متثل املستوى املشرت  الذي جيب أن  اعتربتأخري فقد 

يكون له احلق يف و جتري على حنو نزيهو يف أن تكون احملاكمة منصفةو ،(2)األممو يبلغه كل الشعوب
 :الضمانات الدنيا التالية على قدم املساواة التامة

 .يتكلمهاو وجهة إليه وسببها ومضمونها ذلك بلغة يفهمهاأن يبلغ فورا وتفصيال بطبيعة التهم امل .أ 

 هاختيارالتشاور حبرية مع حمام من و التسهيالت لتحضري دفاعهو أن يتاح له ما يكفي من الوقت .ب 
 .ذلك يف جو من السريةو

 .أن حياكم دون تأخري ال مربر له .ج 

املؤسسات الدولية و إمنا تشمل حضور اجلمهورو حيث جيب أن ال تقتصر احملاكمة على اخلصوم
 2على مبدأ العلنية فقد منحت الفقرة  (3)استثناءاللذان يضمنان رقابة أكثر على عدالة اإلجراءات لكن وك

 املتهمو الشهودو من نظام روما األساسي لدوائر احملكمة أن تقدم محاية للمجين عليهم (68)من املادة 
السماح بتقديم األدلة بوسائل إلكرتونية أو بوسائل ذلك بإجراء أي جزء من احملاكمة يف جلسات سرية أو و

تنفيذ هذه التدابري بشكل خاص يف حالة ضحايا العنف اجلنسي أو األطفال سواء كان جمين و ،خاصة أخرى
 .عليهم أو شهود ما مل تقضي احملكمة بغري ذلك

 م العالنية يف نظام روما األساسيتنظي :أواًل
عند البت يف أي تهمة يكون للمتهم حق " :على أنه (68/1)ادة ص نظام روما األساسي يف امللقد ن

جتري و يف أن تكون احملاكمة منصفةو يف أن حياكم حماكمة علنية مع مراعاة أحكام هذا النظام األساسي
ه أحد أهم ضمانات اعتبارإن نظام روما أرسى بهذا النص مبدأ علنية جلسات احملاكمة بو ،"نزيه على حنو
 .الرئيسيةاملتهم 

                                                           

 .184، ص 2006، بريوت، 1غيدا جنيب محد، احملكمة اجلنائية الدولية حنو العدالة الدولية، منشورات احلليب احلقوقية، ط (1)

 .236السابق، ص  املصدرعبد القادر البقريات،  (2)

 .261السابق، ص  املصدريشوي،  معمرلندة  (3)
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 الدولية يف تقرير سرية احملاكمة سلطة احملكمة اجلنائية :ثانيًا
أجاز النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن تقرر يف ظروف معينة عقد بعض اإلجراءات 

قد حصر نظام روما و (1)هو علنية اجللساتو من املبدأ العام استثناءتعد هذه السرية و يف جلسة سرية
 :هيو أسبابجعل احملاكمة سرية بثالث  أسباباألساسي 

 .محاية اجملين عليهم أو الشهود .1

 .(2)محاية املتهم .2

 .محاية املعلومات احلساسة أو السرية اليت يتعني تقدميها كأدلة .3

ال تسري على كل و إال أن السرية املنصوص عليها يف نظام روما تكون يف بعض إجراءات احملاكمة
إىل  ستنادًااو أو املعلومات احلساسة ،أو املتهم ،فالسرية ضرورية حلماية اجملين عليهم أو الشهود ،اإلجراءات

كتفاء بالسرية يف احلدود اليت حتقق اهلدف " فإنه جيب االالقاعدة اليت تقول "الضرورة تقدر بقدرها
ذلك جيب أن تعلن  (3)إطاريف و ،ال يطبق على إطالقه ستثناءالذي انعقدت بسببه سرية اجللسات إذ أن اال

حترص على مراعاة مصاحل و ل من إجراءات حضور احملاكمةتسهو مكان اجللساتو احملكمة عن موعد
 .اخلصوم ال سيما املتهم

 الفرع الثاني

 شفوية إجراءات احملاكمة

يعين مبدأ شفوية إجراءات احملاكمة وجوب أن جتري هذه اإلجراءات شفويا أي بصوت مسموع يف 
اليت تعقدها احملكمة املختصة كون املبادئ األساسية للمحاكمات اجلنائية توجب أال تبين األحكام إال  اجللسة

 ،(4)يف حضور اخلصومو اليت جتري شفويا أمام احملاكمو املرافعات العلنيةو املناقشاتو على التحقيقات
طمئنان إىل االو تقدير األدلةتتجلى أهمية مبدأ الشفوية كضمانة حلقوق املتهم يف كونه يساعد يف و

املعلومات و املوازنة فيما بينها حتى يستطيع القاضي أن يؤسس قناعته على الوقائعو صحتهاو سالمتها
 مرافعاتو مسعه يف جلسات احملاكمة من دفوعو حتت بصرهجراءات اليت تتم على اإلو اليت يناقشها

يتيح للمحكمة فرصة املراقبة على إجراءات التحقيق كما تبدو أهمية هذا املبدأ يف أنه  ،شهاداتو طلباتو
كما أن هذا املبدأ يعترب جزء من حق املتهم يف اإلحاطة بكل  ،ما يكون قد شابه من عيوبو بتدائياال

 ؟اتهااستثناءما هي و فهل يتبنى نظام روما األساسي هذه الضمانة ،(5)تفاصيل القضية للدفاع عن نفسه
                                                           

 .202ص املصدر السابق، امي عبد احلليم سعيد، س (1)

 من نظام روما األساسي. (268/2)أنظر نص املادة  (2)

 .114السابق، ص  املصدرد. جهاد القضاة،  (3)

ص  ،2003دار وائل للنشر،  ،ضمانات حقوق االنسان يف الدعوى اجلزائية )دراسة مقارنة(، الطبعة االوىلحممد الطراونة،  (4)
146. 

 .255السابق ص  املصدرعلي فضل أبو العينني،  (5)
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يدلي الشاهد يف احملاكمة بشهادته " :أن األخري على النص روما منظا من (69/2)تنص املادة 
قواعد و عد اإلجرائيةاأو القو (68)إال بالقدر الذي تتيحه التدابري املنصوص عليها يف املادة  ،شخصًيا
جيوز للمحكمة أيضا أن تسمح باإلدالء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا و ،اإلثبات
 املرئي أو السمعي فضال عن تقديم املستندات أو احملاضر املكتوبة رهنا مبراعاة هذا النظام األساسيالعر  

قواعد اإلثبات وجيب أال متس هذه التدابري حقوق املتهم أو تتعار  معها و وفقا للقواعد اإلجرائيةو
باللغة  ام احملكمة شفاهًةيتضح أن هذه املادة تنص على مبدأ مراعاة حق املتهم يف أن تتم اإلجراءات أم

 .(1)يستطيع أن يدافع عن نفسه من خالهلاو اليت يدركها

مل و لقد أعطى نظام روما األساسي ملبدأ الشفوية أهمية خاصة يف حالة مساع شهادة الشهودو
 إال أن مبدأ مساع الشهود شفاهًة ،(2)من ذلك النظام 69/2هذا ما نصت عليه م و بها كتابةيسمح باإلدالء 

 قواعد اإلثباتو من القواعد اإلجرائية 68ات حددتها القاعدة استثناءليس مطلقا بل إن هذا املبدأ له 
 :ات فيما يليستثناءميكن تلخيص هذه االو

يف حالة ما إذا تعذر مساع إفادة الشاهد احلاضر بسبب عدم تذكره ملا أدىل من معلومات خالل  .1
ل هية أن تفر  تالوتها بدال من أن متبتدائيففي هذه احلالة جيوز للدائرة اال بتدائيالتحقيق اال
 .هذه الشهادة

ة بسبب العجز أو جمهولية حمل اإلقامة أو بتدائييف حالة تعذر مثول الشاهد أمام الدائرة اال .2
الوفاة ألداء الشهادة اليت سبق له أن أدىل بها خالل مرحلة التحقيق شريطة أن يكون كل من 

 .الشاهد خالل تسجيل الشهادة استجوابالدفاع قد أتيحت له فرصة و املدعي العام

للدائرة عرف الكتابة يف هذه احلالة جيوز يو يف حالة كون أحد املتهمني أو الشهود أصم أو أبكم .3
ة أن تطلب من كاتب احملكمة تسطري األسئلة أو املالحظات ثم يقوم املرتجم برتمجتها إىل بتدائياال

اللغة اليت يفهمها الشاهد أو املتهم إذا كان كاتب احملكمة يكتب بلغة غري مفهومة بالنسبة هلما ثم 
بعد ذلك تسلم ألي منهما ليجيب عنها كتابة شريطة أن تكون هذه العملية خالل جلسة 

 .احملاكمة

 

 

 

 
                                                           

 .203السابق، ص  املصدري عبد احلليم سعيد، مسا (1)

 .204، ص نفسه املصدر (2)
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 الفرع الثالث
 ىتقيد احملكمة بوقائع الدعو

حنصار سلطة احملكمة يف نطاق القضية اليت أدخلت يف حوزتها حمددة حبدودها ايقصد بذلك 
من مقتضيات هذا املبدأ وجوب تقيد احملكمة باحلدود و ،(املتعلقة بشخصية املتهم)الشخصية خاصة 

ذلك يضمن أال حياكم شخص آخر خالف الشخص الذي أقيمت عليه  ألنالعينية للدعوى و الشخصية
احملكمة بالوقائع اليت وردت  التزامإذا تقيدت احملكمة باحلدود العينية فإن ذلك يعين و الدعوى اجلزائية

من املربرات اليت تفر  األخذ بقاعدة تقيد احملكمة و ،(1)أن ال خترج عن هذه الوقائعو تهاميف الئحة اال
 :يلي بوقائع الدعوى ما

حقه يف الدفاع على نفسه بالشكل أن األخذ بهذه القاعدة يؤدي إىل متكني املتهم من ممارسة  .1
 .(2)الدوليةو من التشريعات الوطنية ته العديدلفأن هذا احلق قد كو ،األفضل

إن عدم األخذ بهذه القاعدة سيؤدي إىل فقدان املتهم للضمانات اليت أحاطه املشرع بها يف مرحلة  .2
إذ قد تتوصل السلطة املختصة بالتحقيق إىل براءته من تلك الوقائع نتيجة  بتدائي،التحقيق اال
 .(3)تنفي إحالته إىل احملكمة املختصةبالتالي و ،عدم ثبوتها

بالرجوع و ،حياد القاضيو األخذ بها من شأنه أن جيسد مبدأ نزاهةو أن تطبيق هذه القاعدة .3
ة التقيد باملتهم الذي أحيل بتدائيئرة االلنظام روما األساسي جند أن النظام قد فر  على الدا

أوجب عليها يف بداية احملاكمة أن تتلو على ذلك املتهم التهم و إليها من طرف الدائرة التمهيدية
كما جيب عليها  ،جيب عليها أيضا التأكد من أن املتهم يفهم طبيعة تلك التهمو ،املنسوبة إليه

ه أوجب اعرتافيف حالة و ،(4)دحض التهم املنسوبة إليهو بالذنب أو اإلنكار عرتافمنحه فرصة اال
 :(5)ة البت يفبتدائيالنظام على الدائرة اال

 .بالذنب عرتافنتائج االو ما إذا كان املتهم يفهم طبيعة .1

 .قد صدر طوعا من املتهم بعد التشاور مع حماميه عرتافما إذا كان اال .2

 الواردة يفب تدعمه وقائع الدعوى بالذن عرتافما إذا كان اال .3

 .التهم املوجهة من املدعي العام اليت يعرتف بها املتهم .أ 

 .يقبلها املتهمو أية مواد مكملة للتهم يقدمها املدعي العام .ب 

 .أية أدلة أخرى يقدمها املدعي العام أو املتهم مثل شهادة الشهود .ج 

 
                                                           

 .168السابق، ص  املصدرحممد الطراونة،  (1)

 . 110السابق، ص  املصدرحسن بشيت خوين، (2)

 .304السابق، ص  املصدرعلي فضل أبو العينني،  (3)

 من نظام روما األساسي. أ(/64/8)نظر نص املادة ا (4)

 من نظام روما األساسي. (65/1)نظر نص املادة ا (5)
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 الفرع الرابع
 تدوين إجراءات احملاكمة

 جيب أن تكتب جلسات احملاكمة من األمور اجلوهرية اليتإن تدوين مجيع اإلجراءات اليت تتم يف 
معلومات ثابتة و تدرج يف سجالت احملاكم ألن أي حكم يصدر عن احملكمة جيب أن يصدر بناء على أدلةو

أقوال الشهود و أعطى اخلصوم حق دحض األدلةو ،احلضورو مناقشتها بصورة علنية أمام اخلصوم تجر
الغاية و ،(1)ردها على دفوعهمو لطلباتهمستجابة احملكمة امدى و مون بهادعما تتضمنه الدفوع اليت يتق

إثبات أن هذه اإلجراءات و حتى تكون حجة على الكافةو من تدوين إجراءات احملاكمة هي إثبات حصوهلا
كما تتجلى أهمية التدوين يف أنه يساعد حمكمة الدرجة الثانية من أن  .قد متت وفقا لألصول القانونية

ترتبط سالمته بسالمة و كون احلكم قد يطعن فيه .تعرف ما مت يف جلسات حمكمة الدرجة األوىل
من ثم يكون تدوين هذه اإلجراءات كتابة يف و .أستند إليها احلكمو اإلجراءات اليت متت أثناء احملاكمة

على ذلك يف  بناًءل صتفو ت ما يتيح الفرصة حملكمة الدرجة الثانية أن تقدر قيمة احلكمحماضر اجللسا
نظرا ألهمية هذه القاعدة فر  نظام روما األساسي على مسجل و .كحق من حقوق املتهم (2)الطعن

كما فر  النظام على الدائرة  (3)دقيق تدون فيه مجيع اإلجراءاتو حفظ سجل كاملو احملكمة إعداد
قواعد اإلثبات مل و كذا القواعد اإلجرائيةو ة بان تكفل إعداد هذا السجل إال أن نظام رومابتدائياال

يف  إال أن السجل جيب أن يشتمل على مجيع اإلجراءات اليت تتم ،يتطرقا إىل مشتمالت سجل احملاكمة
 -:(4)من هذه اإلجراءاتو احملاكمة
 .تاريخ احملاكمةو يوم .1

 .(الكاتب ،العام دعاءاال ،القضاة)اء هيئة احملكمة امس .2

 .أو علنية ،بيان إذا ما كانت احملاكمة سرية .3

 .اء احملامني املدافعني عنهمامسو اء اخلصومامس .4

 .اء الشهودامس .5

 .بيان املذكرات اليت قدمت من احملامني .6

 .األوراق اليت قدمتو اإلشارة إىل الوثائق .7

 .وكالئهمو تدوين طلبات اخلصوم .8

 .شهادات الشهودو اخلصومتدوين أقوال  .9

 .الرد عليهاو األسئلةو ملواجهاتاو تدوين املناقشات .10

 .الفنينيو تقارير اخلرباء .11

 .املرافعاتو مجيع الدفوع .12

                                                           

، احملاكمات وطرق الطعن يف األحكام، 3حممد علي سامل عياد احلليب، الوسيط يف شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، ج (1)
 .53، ص 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، د. ط، عمان، 

 .158السابق، ص  املصدرحممد الطراونة،  (2)

: يعمل املسجل على إعداد (64)ادة املمن  10من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وفقا للفقرة  137/1ص القاعدة نت (3)
وحفظ سجل كامل ودقيق يدون فيه مجيع اإلجراءات مبا يف ذلك النصوص املستنسخة حرفيا والتسجيالت الصوتية 

 لتقاط الصوت أو الصورةاوتسجيالت الفيديو وغري ذلك من وسائل 

 .58السابق، ص  املصدرحممد علي سامل عباد احلليب،  (4)
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 .ستندت إليها احملكمةااألدلة اليت و كر الوقائعذ .13

 .منطوق احلكم الصادر يف الدعوى .14

 الفرع اخلامس
 سرعة احملاكمة

فعل جنائي احلق يف أن حياكم دون تأخري ال مربر له على أن يتوقف  ارتكابلكل فرد أتهم ب
تنتهي يف غضون مدة معقولة مع و فيجب أن تبدأ اإلجراءات ،تقدير الوقت املعقول على مالبسات احلالة

ضرورة البدء يف و تسهيالت كافية إلعداد دفاعهو ضرورة مراعاة التوازن بني حق املتهم يف مدة زمنية
من نظام روما حيث أن ضمان احملاكمة  (67)هذا احلق نصت عليه املادة و إصدار احلكمو نظر الدعوى

حق املرء يف الدفاع عن نفسه اهلدف و الرباءة افرتا و العاجلة يف الدعوة اجلنائية مرتبط باحلق يف احلرية
 .م خوفا من مصريهاملته (1)ختصار فرتة قلقاضمان و منه البت يف مصري املتهم دون أي تأخري ال مربر له

 املبحث الثاني
 املتهم املتعلقة باحلكم اجلنائي محاية حقوق

تصدره احملكمة مطبقة فيه و يعد احلكم هو الكلمة النهائية للمحكمة يف النزاع املعرو  عليها
قبل و هو عنوان احلقيقة القضائية اليت تتوصل إليها احملكمة نتيجة إجراءات احملاكمةو حكم القانون

حقوق األطراف يف الدعوى املرفوعة أمامها ففي  احرتامة وجب بتدائياحلكم من قبل الدائرة اال تقرير
 حيث كفل نظام روما للمتهم هذه احلقوق .يف احلكم الصادر كالتشكيو حالة اإلخالل يتولد حق الطعن

سيتم تفصيله تتعداها إىل مرحلة تنفيذه وهو ما و أحاطها بضمانات تتجاوز مرحلة الطعن يف احلكمو
 :وفق املطالب التالية

 الطعن فيهو ر احلكمواملتعلقة بصدحقوق املتهم  :املطلب األول
 صدور احلكم :الفرع األول
 صدور احلكم علنا حبضور املتهم :أواًل
 تسبيب األحكام :ثانيًا
 الطعن يف احلكم :الفرع الثاني

 احلكم ذضمانات املتهم املتعلقة بتنفيو حقوق :املطلب الثاني
 العقوبة ذتوفرة للمتهم عند تنفيالضمانات امل :الفرع األول
 انات املتوفرة عند تنفيد العقوبةالضم :أواًل
 الضمانات املتوفرة بعد إمتام العقوبة  :ثانيًا
 حق املتهم يف التعويض :الفرع الثاني

  

                                                           

 .159، ص در السابقاملص، عبد الرزاق خوجة (1)
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 املطلب األول
 طعنهو ضمانات املتهم املتعلقة بصدور احلكمو حقوق

تؤكد أن أخطر اجلرائم اليت  إذو" :من ديباجة نظام روما األساسي على أنه (1)4الفقرة تنص 
أنه جيب ضمان مقاضاة مرتكبيها على حنو و تثري قلق اجملتمع الدولي بأسره جيب أال متر دون عقاب

وقد عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من " :على 5تنص الفقرة و "...فعال
من هذه النصوص يتبني أن للمحكمة الدولية حق  ."سهام بالتالي يف منع هذه اجلرائمعلى اإلو العقاب

معاقبة مرتكب اجلرمية الذي يستدعي صدور حكم قضائي من قبل اجلهة اليت منحها نظام روما 
 .األساسي احلق يف إصدار األحكام

 الفرع األول
 حلكمصدور ا

إصدار األحكام احلضورية إذ أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال يعتد  هواألصل 
توفري و ذلك ضمانا ملثوله أمام احملكمة اجلنائيةو بصفة مطلقة بإصدار حكم غيابي ضد املتهمو صراحة

 :أهم هذه الضمانات تتمثل فيما يليو (2)الضمانات الكفيلة حبصوله على حقوقه القضائية كاملة
 صدور احلكم علنا حبضور املتهم :أواًل
 تسبيب األحكام :ثانيًا

 الفرع الثاني
 الطعن يف احلكم

 يؤسس القاضي اجلنائي حكمه من واقع ما يطمئن إليه بشان اجلرم املنسوب للمتهم أو عدمه
وارد إما لقصور إمكانيات القاضي يف اإلحاطة جبميع  أحتمال اخلطاملا كان و ،عندئذ يطبق حكم القانونو

من ثم كان من العدالة إذا تضرر أحد األطراف و ،إما لتضليل بعض األدلة املعروضة عليهو عناصر القضية
إجراءات فالعدالة و وضع لكل منها شروطو أن يطعن يف احلكم من خالل الطرق اليت حددها القانون

إن كانت هذه األدلة و وقائع حتىو لقضايا املختلفة حسب ما لديها من أدلةحتكم يف ا (3)البشرية نسبية
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فكرة  حقيقة الواقع لذلك يتبنى مزيفة أو متعارضة مع

الطعن يف هذه األحكام شأنه شأن كافة النظم القانونية اإلجرائية بهدف إصالح ما قد يعرتي األحكام 
القضائية من أخطاء قانونية لذلك نص هذا النظام على طرق معينة للطعن منها العادية ممثلة يف 

                                                           

 دولية.النائية اجلأنظر ديباجة النظام األساسي للمحكمة  (1)

 .117، ص 2001سراج عبد الفتاح حممد، مبدا التكامل يف القضاء اجلنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)

 .743، ص 1996اإلسكندرية، حسن صادق املرصفاوي، املرصف يف أصول اإلجراءات اجلنائية، منشاة املعارف،  (3)
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إعادة النظر األمر الذي يكسب يف النهاية هذه األحكام حجية األمر  سالتماغري العادية كو ستئنافاال
 .عنوان لعدالتهو املقضي فيه الذي يعترب ضمانة أساسية للمتهم

 املطلب الثاني
 كمم املتعلقة بتنفيذ احلضمانات املتهو حقوق

الصادر بالعقوبة ملا كانت النهاية الطبيعية لثبوت التهم هو صدور حكم بإدانة املتهم فإن احلكم 
 :هو ما يتضح فيما يليو جيب تنفيذه

 الفرع األول
 توفرة للمتهم عند تنفيذ العقوبةالضمانات امل

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على العقوبات الواجبة التطبيق  (77)نصت املادة 
 مصادرة العائداتو اماتسنة أو السجن املؤبد مع فر  الغر 30سواء كانت بالسجن لفرتة أقصاها 

 ،األصول املتأتية بصورة مباشرة أو غري مباشرة من تلك اجلرمية مستثنية عقوبة اإلعدامو املمتلكاتو
أن تتناسب مع و .هذه العقوبات ال جيوز توقيعها على متهم ما مل يصدر حكم إدانته بعد حماكمة عادلةو

 .املعايري الدولية
 تنفيذ العقوبة ات املتوفرة أثناءالضمان :أواًل

العقوبة اليت تقضي بها احملكمة اجلنائية الدولية على املتهم تتناسب مع خطورة  جيب أن تكون
هذا ما كرسته املادة و ،(1)أسلوب تطبيقها املعايري الدولية وال جيوز أن تنتهك العقوبة أو ،أحوالهو جرميته

جيب حظر تسليم أي شخص أو نفيه أو إعادته قسرا إىل أية دولة توجد و من نظام روما األساسي (78)
املهينة أثناء و الالإنسانيةو بأنه قد يتعر  فيها للتعذيب أو العقوبة القاسية عتقادقوية تدعو لال أسباب

 ،.تنفيذ حكم السجن
 انات املتوفرة بعد إمتام العقوبةالضم :ثانيًا

بعد إمتام املدان ملدة العقوبة وفقا لقانون دولة التنفيذ ميكن نقل الشخص الذي ال يكون من 
ما مل تأذن دولة التنفيذ  ،ستقباله مع مراعاة رغباتهارعايا دولة التنفيذ إىل دولة أخرى توافق على 

مل تتحمل أية  إذا .تتحمل بذلك احملكمة تكاليف نقل الشخص إىل دولة أخرىو للشخص بالبقاء يف إقليمها
كما ميكن لدولة التنفيذ وفقا لقانونها الوطين أن تقوم بتسليم هذا الشخص أو  (2)دولة تلك التكاليف

تقدميه إىل الدولة اليت طلبت تسليمه أو تقدميه بغر  حماكمته أو تنفيذ حكم صادر حبقه سابقا بعد 
 .(3)كوم عليهعها إىل آراء الشخص احملستماابعد و موافقة احملكمة على ذلك

                                                           

 .164السابق، ص  املصدرعبد الرزاق ، خوجة  (1)

 ( من نظام روما االساسي.107/2انظر املادة ) (2)

 ( من نظام روما االساسي.2- 108/1انظر املادة ) (3)
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تقوم الدول األطراف بتنفيذ تدابري التغريم أو املصادرة اليت تأمر بها احملكمة وفقا اإلجراءات 
وال جيوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص  .دون املساس حبقوق الغري حسن النيةو ،قانونها الوطين

اليت هلا وحدها حق البت يف  ستئنافدائرة االنقضاء مدة العقوبة اليت قضت بها احملكمة املتمثلة يف اقبل 
 -:(1)العقوبة مستندة إىل املعايري التالية ختفيف
 .عن جرمه حقيقيًا نصرافًااه مبا يظهر احتجازتصرف احملكوم عليه أثناء  -

 .اره فيه بنجاحاستقرو حتمال إعادة دمج احملكوم عليه يف اجملتمعا -
 الفرع الثاني

 احلق يف التعويض
نقضت فيما بعد اعندما تكون إدانته قد و جرم جنائي ارتكابيدان شخص بقرار نهائي بعندما 
حيصل  ،بني بصورة قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا حدوث قصور قضائيعلى أساس أنه ت

الشخص املتهم الذي وقعت عليه العقوبة نتيجة اإلدانة على تعويض وفقا للقانون ما مل يثبت أن عدم 
يتم احلصول على و ،(2)يعزي كليا أو جزئيا إليه هو نفسهعن الواقعة اجملهولة يف الوقت املناسب الكشف 

 :هذا احلق وفق اإلجراءات التالية
 :طلب التعويض .1

من النظام أن  (85)املشار إليها يف املادة  سبابكل من يرغب يف احلصول على تعويض ألي من األ
جيب و .يقدم طلب خطي إىل هيئة رئاسة احملكمة اليت تعني دائرة مؤلفة من ثالثة قضاة لدراسة الطلب

يقدم طلب و .للمحكمة فيما يتعلق مبقدم الطلبقرار سابق  اختاذأال يكون هؤالء القضاة قد شاركوا يف 
 :لب بقرار احملكمة يف احلاالت التاليةالتعويض يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الط

 .هاحتجازعدم مشروعية القبض على الشخص أو  -

 .نقض اإلدانة -

 .واضحو حدوث خطأ قضائي جسيم -
يكون و مبلغ التعويض املطلوبو ،الداعية إىل تقدميه سباباو جيب أن يتضمن طلب التعويض األ

 .مبحامي ستعانةملقدم طلب التعويض احلق يف اال
 :حتديد قيمتهو التعويض التماسإجراءات  .2

 قرتاحاتهاتقديم  معره إىل رئاسة احملكمة يقدم طلب التعويض إىل املدعي العام الذي حييله بدو
 ستماع لتبت يف املوضوع حيث يتخذ القرار بأغلبية القضاةاتعقد الدائرة املؤلفة من ثالث قضاة جلسة و
 أتراعي الدائرة ما ترتب على اخلط مبلغ التعويضعند حتديد و ،مقدم الطلبو يبلغ للمدعي العامو

 .ملقدم الطلباملهنية و جتماعيةاالو األسريةو الواضح من أثار على احلالة الشخصيةو القضائي اجلسيم
 

                                                           

 ( من نظام روما االساسي.110/1انظر املادة ) (1)

 ( من نظام روما االساسي.85املادة ) (2)
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 اخلامتة
 االستنتاجات: -

نستخلص من دراستنا ملوضوع محاية حقوق املتهم يف الدعوى اجلنائية الدولية اليت تنظرها 
 مرحلة احملاكمة إىل أهم النتائج التالية:و التحقيق ةاحملكمة اجلنائية الدولية خالل مرحل

هذه و حقوق املتهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية من املوضوعات احليوية املهمة يعترب موضوع .1
إن هذا املوضوع وثيق الصلة حبقوق اإلنسان تلك احلقوق اليت حرصت ، ناألهمية تتأتى م

عقد املعاهدات اليت جاءت مؤكدة و البشرية مجعاء على صيانتها من خالل تقنني التشريعات
 على احرتامها.

املطالبة بصيانتها من قبل و إقرار الضمانات حلقوق املتهم على صعيد نظام روما األساسيإن  .2
مرتكزا يف الضمانات اليت أقرتها مجيع الدول األطراف يف ذلك و األجهزة املختصة جيد له أساسا
فمن خالل فحص هذه احلقوق  ترمجتها يف مواثيق صارمةو النظام أو غالبيتها بإرادتها

 .حلماية املتهم عة دوليًاوملشروالضمانات ا

الدولية وهو أن اإلنسان بريء حتى تثبت إدانته حبكم و أغلب النظم القانونية، الوطنية،إن مبدأ 
من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  (66)بسبب أهمية هذا املبدأ نصت املادة و قضائي قطعي

 على أن:
 .احملكمة وفقا للقانون الواجب التطبيقاإلنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام  -

 .يقع على عاتق املدعي العام عبء إثبات أن املتهم مذنب -

 .جيب على احملكمة أن تقتنع بأن املتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته

 االقرتاحات: -
 التالية: االقرتاحات خصلنو

 االتهام الدولي بدقة.تضمني نظام روما األساسي نصوص حتدد صفات : أواًل
تضمني النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نصا يعهد بتدوين إجراءات التحقيق إىل : ثانيًا

 عدم تعسفه ضد املتهم.و كاتب خمتص ضمانا حلياده
 توضيح موقف نظام روما األساسي من قاعدة عالنية التحقيق.: ثالثًا
جلنائية الدولية نصا يتيح للمتهم أو حماميه احلق يف تضمني النظام األساسي للمحكمة ا: رابعًا

 االطالع على أوراق التحقيق.
 النص صراحة على ضمانات الشهادة يف مرحلة التحقيق.: خامسًا
تدعيم قاعدة تسبيب القرارات إذ من شأن التسبيب أن يدفع اجلهة املسؤولة عن اختاذ : سادسًا

 ههذا ما يطمح إليو إحاطة تامة مبجمل ظروف التحقيقو بعد تبصرتلجأ إليها إال ال و القرارات أن ترتيث
 املتهم.

 تضمني نظام روما األساسي نصا صرحيا يقرر حق املتهم صراحة يف الكشف الطيب. :سابعًا
تغيري و تضمني نظام روما نص صريح مينح للدائرة االبتدائية صالحية تعديل التهمة: ثامنًا

من وقائع الدعوى أن التهمة اليت اعتمدتها الدائرة التمهيدية حباجة إىل الوصف القانوني إذا تبني هلا 
 .تعديل حيث قد يكون التغيري خادما ملصاحل املتهم دوليًا
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