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 ضمانات حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية

 إعداد

 السويلميين أحمد سعيد عبد الكريم

 إشراف

 األستاذ الدكتور نزار العنبكي

 الملخص

أمام للتحقيقوالمحاكمة الخاضع المتهم بها الضماناتالتييتمتع لبيان هدفتالدراسة

المحكمةالجنائيةالدولية،وبيانماتميزتبهالمحكمةالجنائيةالدوليةفيأخذهابنظامفعالمن

الم أمامالضمانات،واستخدمتالدراسة نهجالوصفيالتحليليمنخاللوصفضماناتالمتهم

المحكمةالجنائيةالدولية.

بمرحلة الخاصة السيما الضمانات، من العديد الدولية الجنائية المحكمة أتخذت وقد

والضمانات التحقيق، بسلطة المتعلقة الضمانات الضمانات؛ تلك وتتضمن االبتدائي، التحقيق

ا بالقواعد التحقيق.المتعلقة إجراءات مباشرة عند المتهم وضمانات التحقيق، جراءات وا  ألساسية

ممارسة وفيكيفية التحقيق، التحقيقفيتشكيلسلطة بسلطة المتعلقة وتتمثلضماناتالمتهم

عملها،وفيدورالدائرةالتمهيديةفيإجراءاتالتحقيق،وفيواجباتالمدعيالعاموصفاته.أما

جراءاتالتحقيقفتتمثلباألخذبقاعدةتدوينبالنسبةلضمانا تالمتهمالمتعلقةبالقواعداألساسيةوا 

التحقيقوقاعدةعالنيةالتحقيق.وهناكضماناتعندمباشرةإجراءاتالتحقيقتتمثلبالضمانات

التيتتعلقبشهادةالشهودوالواردةفيالتشريعاتالوطنيةكتحليفالشاهداليمين،ووجودأشخاص

باالستجوابمنها والضماناتالمتعلقة الشاهد، بمناقشة وحقالمتهم الشهادة، ممنوعونمنأداء



 ي

 

 

 

حضورالمهامي،والضماناتالمتعلقةباإلجراءاتاالحتياطيةالتيتتخذضدالمتهمكحالةالقبض

اجراءاتوالتوقيفكعدمجوازالتوقيفاوحرمانالحريةااللالسبابالمبررةوالداعيةلذلكوضمن

وتوصي المشروع. غير التوقيف بالتعويضعن والحق المؤقت اإلفراج بطلب والحق قانونية،

واالختصاص اختصاصالمحكمة بين التكامل مبدأ تحقيق بضمان الدول قيام بأهمية الدراسة

الوطن،منخاللتعديلتشريعاتهاالوطنيةفيضوءنظامرومااالساسي،ومناالهميةبمكانأن

ماالهتمامبالجوانباإلنسانيةواالخالقيةفيمايتعلقبمعاملةالمتهم،فيالمحكمةالجنائيةالدوليةيت

 سواًءاثناءالتحقيقأواثناءالمحاكمة.

  .ضمانات،المتهم،المحكمةالجنائيةالدولية:المفتاحيةالكلمات 
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ABSTRACT  

The study aimed at identifying the guarantees that surround the accused subject 

to investigation and prosecution in national legislation, before the International Criminal 

Court and its constituencies, and to indicate the characteristics of  the International 

Criminal Court in taking an effective system of safeguards compared to national 

legislation.  

The International Criminal Court (ICC) has taken many guarantees, especially 

those relating to the initial investigation stage, including those relating to the 

investigative power, guarantees of basic rules and investigative procedures, and 

guarantees of the accused when initiating investigation proceedings. The accused's 

safeguards regarding the power to investigate constitute the investigative authority, the 

manner in which it functions, the role of the Pre-Trial Chamber in the investigation 

proceedings, and the duties and character of the Prosecutor. As for the accused's 

guarantees relating to the basic rules and procedures of the investigation, it is the 

introduction of the rule of recording the investigation and the basis of the investigation. 

There are safeguards in the initiation of the investigation procedure, which are the 

guarantees relating to witness testimony contained in national legislation such as the 

right to be sworn in, the presence of persons who are not allowed to testify, the right of 

the accused to discuss the witness, the guarantees of questioning, the presence of the 

accused, the safeguards of the accused, Such as the prohibition of arrest or deprivation 

of liberty, except for justified reasons and within legal proceedings, the right to request 

provisional release and the right to compensation for unlawful arrest. 

  

Key words: guarantees, accused, International Criminal Court. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 تمهيد:

ظهرتمسألةضماناتالمتهمأمامالقضاءالجنائيالدوليمنذبداياتمحاوالتانشاء

الدولية، الجنائية بالمحكمة وانتهاًء األولى، العالمية الحرب من ابتداًء دولية، جنائية محاكم

نأوائلالوثائقالتيأظهرتبوضوحالحاجةوالمحاكمالجنائيةالدوليةالخاصةأوالمدولة.وم

في خاصة الضماناتبصورة هذه وتظهر نورمبرغ، محكمة كانتفينظام لضماناتللمتهم

ومنالجدير.1992النظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية)نظامروما(التيأنشئتفيعام

ا تلك أقرت النصوصالتي تطور الخصوصهو بهذا بالمالحظة، التطورلضمانات بحسب

فشيئًا شيئًا المتهم ضمانات تطورت حيث الدولي، الجنائي القضاء محاكم ألنظمة التاريخي

بتطورتلكالمحاكم،ابتداءمنمحاكماتالحربالعالميةاألولىوالثانية،ومحاكماتيوغوسالفيا

ا أو الخاصة الدولية الجنائية المحاكم نماذج وباقي ورواندا، التيالسابقة كالمحاكم لمختلطة

أنشئتفيكمبودياوسيراليونوتيمورالشرقيةولبنان،وانتهاءبالمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة.

الدولية، الجنائية المحاكم إنشاء وراء قامت التي بالفلسفات الضمانات هذه تطور تأثر وقد

اليةعلىضماناتحقوقالمتهموتركزالدراسةالحوباألسبابوالظروفالتيأدتإلىوالدتها.

النظام حيثتضمن الدولية. الجنائية المحكمة األساسي روما نظام في العادلة المحاكمة في

شكلهذهالضماناتالواردةفيهمثااًلنصوصًاعديدةفيمايتعلقبضماناتالمحاكمةالعادلة،وت
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إليها،في متميزًا،ومبادئأساسيةيستند احترامحقوقاإلنسان.ومنهذهيحتذىبه،ونموذجًا

.(1)ضماناتماتمالنصعليهابطريقةمباشرة،وهوماسوفيتمالتطرقإليهفيمابعدال

العدالة وقواعد الجنائي الدولي القانون لمبادئ وفقًا عادلة محاكمة تحقيق أجل ومن

الضماناتسوا هذه من كرسمجموعة للمحكمة األساسي النظام فإن المتعلقةواالنصاف، ءًا

بالجانباإلجرائيأوالجانبالموضوعي،تستندإلىحقالمتهمفيالدفاععننفسهباعتباره

جوهرالضمانات،وهوحقطبيعيلإلنسانإذيجدأساسهفيحقالدفاعالمشروعالذييستمد

ممنإثباتمنانفعاالتهالفطريةالتيتحركهللدفاعضدأيتهديديواجهه.فبموجبهيتمكنالمته

في براءته.وحقالمتهم إليهوذلكبهدفتأكيد المسندة علىالواقعة يراه إدعاءاتهوعرضما

الدفاعمكرسومعترفبهفيجميعاالعالناتواالتفاقاتالدوليةلحقوقاإلنسان،منهاإلعالن

جلاألجهزةمالذيبالرغممنأنهذوطابعأخالقيإالأن1942العالميلحقوقاإلنسانلسنة

منهعلى11القضائيةسواءالوطنيةأوالدوليةكرستالحقوقالواردةفيهوالذينصفيالمادة

الدوليللحقوق للدفاععننفسه،وكذلكالعهد حقالمتهمفيتوفيرجميعالضماناتالالزمة

أنيحاكمعلىحقالمتهمفيالدفاعوذلكب14المدنيةوالسياسيةالذيبدورهنصفيالمادة

حضوريًا،وأنيدافععننفسهأوبواسطةمحامي،وأنيخطربوجودمنيدافععنهفيحالة

.(2)عدمقدرتهالمالية

في الحقمكرسأيضًا وباإلضافةإلىاالتفاقياتواالعالناتالدوليةالعالمية،فإنهذا

إليه اإلشارة سيتم ما وهو لحقوقاإلنسان، اإلقليمية الدراسة.الصكوكالدولية فيهذه وبحثه
                                                           

،رسالةماجستيرضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية(.1111بنيفضل،عالءباسمصبحي)(1)
.6نية،نابلس،فلسطين،صاحالوطغيرمنشورة.جامعةالنج

بموجب1942ديسمبر/األولكانون11فيباريسفياإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنالعامةلجمعيةا(2)
.ألف117القرار
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األساسيللمحكمة تكريسالنظام إلىالتعرفعلىكيفية الدراسة فيهذه وسينصباالهتمام

الجنائيةالدوليةلضماناتالمتهممقارنةمعوجودهافيأنظمةالمحاكمالجنائيةالدوليةالخاصة

ثاليةللمحكمةالجنائيةالدوليةالسابقةوتميزنظامروماباألخذبها،األمرالذييعكسالصورةالم

العادلة المحاكمة ألسس المحكمة المراعاة األساسي نظامها إلى االنضمام الدول يشجع مما

.والنزيهة.كماتقومالدراسةببياناإلطارالقانونيالكامللهذهالضمانات،وأبعادهاالقانونية

 مشكلة الدراسة

 اإلجرائية أطرافالرابطة أحد هو ينظرهاالمتهم التي الدولية الجنائية الدعوى في

الحقوق من مجموعة يكتسب إليه االتهام توجيه لحظة الشخصمنذ فهذا الجنائي، القضاء

ثباتبراءته. وا  نفسه عن الدفاع على قادًرا تجعله التي الضماناتوالحقوقوالضمانات فهذه

ثيرمناالتفاقياتالدولية،لذايتطلبمستمدةمنالشرعيةالجنائيةالتيتمالتأكيدعليهافيالك

بغض البراءة، المتهمفيجميعمراحلالدعوىالجزائيةعلىأساسصفة ذلكوجوبمعاملة

النظرعننوعجريمتهأوكيفيةارتكابها،األمرالذييوجبعلىاألجهزةالقائمةبالتحقيقأو

الجنا التيتدخلفياختصاصالمحكمة الجرائم عن بالضماناتالمحاكمة والتقيد الدولية، ئية

التيمنشأنهاأنتضمنحريتهالشخصية،ذلكألنهيجنبهاخطرالتعسفعندمباشرةمثلهذا

اإلجراء.

تحاولالدراسةاالجابةعناألسئلةاآلتية:

الجنائية .1 المحكمة أمام والمحاكمة للتحقيق الخاضع بالمتهم تحيط التي الضمانات ما

 ا؟الدوليةودوائره



4 

 

 
 

مامدىكفايةهذهالضماناتللعملبهافيظلالنظامالقضائيالجنائيالدوليالدائم .1

 ممثاًلبالمحكمةالجنائيةالدولية؟

ماالذيتميزتبهالمحكمةالجنائيةالدوليةفيأخذهابنظامفعالمنالضماناتمقارنة .3

 معأنظمةالمحاكمالجنائيةالدوليةالسابقة؟

 أهداف الدراسة: 

تهدفهذهالدراسةإلى:

 المحكمة أمام الخاضعللتحقيقوالمحاكمة التعرفعلىالضماناتالتيتحيطبالمتهم

الجنائيةالدوليةودوائرها.

 بيانمدىكفايةهذهالضماناتللعملبهافيظلالنظامالقضائيالجنائيالدوليالدائم

ممثاًلبالمحكمةالجنائيةالدولية.

 هالمحكمةالجنائيةالدوليةفيأخذهابنظامفعالمنالضماناتمقارنةبيانماتميزتب

معأنظمةالمحاكمالجنائيةالدوليةالسابقة.

 أهمية الدراسة

اإلجراءاتالجنائية دراسة مجال في الموضوعاتالهامة الضماناتمن موضوع يعد

الصعيد وعلى الجزائية الدعوى بها تمر االتي األساس ألنها الجنائية.لدولي العدالة لتحقيق

حتىتثبتادانته بريء المتهم أن تفترضبداية الذييتطلبتمكين فالمبادئالقانونية األمر

المتهممنالدفاععننفسهوتمتعهبالضماناتالالزمةلكفالةبراءتهودفاعهعننفسه.
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لخطورةكماأنموضوعالضماناتمنالموضوعاتالهامةعلىالمستوىالدوليوذلك

الجرائم وفينفسالوقتفإنمرتكبي بها، االتهام خطورة له الذييتبع األمر الدولية الجرائم

باعتبارهماألقربإلىارتكابها،الشخصياتالتيتتمتعبالحصاناتالدوليةعادةمايكونونمن

أنفسهم.لذافإنهليسمنالسهولةبمكانتوجيهاتهاملهمدونتمتعهمبضماناتللدفاععن

كماأنمسيرةالقضاءالجنائيالدوليقدمرتبمراحلومحطاتعديدةلنتلقىرضا

لدىكافةالشرائحذلكأنهافيأحدمحطاتهاكانتقدجردتالمتهمينمنالضماناتالالزمة

للدفاععنأنفسهمواظهارمشروعيةالمحاكماتوقانونيتها.ولماكانتالمحكمةالجنائيةالدولية

األساسيتم نظامها يتضمن أن يفترض، الذي األمر الدولي، الجنائي القضاء تطور قمة ثل

أفضلالضماناتالالزمةللمتهمأثناءخضوعهللتحقيقوالمقاضاةأمامها.

وتظهرأهميةدراسةموضوعحقوقالدفاعأمامالمحكمةالجنائيةالدوليةكونالمحكمة

بم الحق هذا كرست الدولية وقواعدالجنائية اإلجراءات لقواعد ووفقًا األساسي نظامه وجب

ونزيهة عادلة وذلكبهدفتحقيقمحاكمة الدعوى، في إيجابيًا طرفًا المتهم باعتبار اإلثبات،

الختيار أساسيًا سببًا هذا وكان اإلنسان. حقوق واالنصافواحترام أساسالعدالة على مبنية

ية.الباحثلهذاالموضوعفيالدراسةالحال

 محددات الدراسة:

والذيبدأبتطبيقنظام1992تتحدهذهالدراسةزمنيًافيالمدةالتيتبدأبعامالمحدد الزمني:

وهيفترةإعدادالدراسة.1117روماولغاية

التيتمارسالمحكمةالمحدد المكاني:  الدول الموضوعكلأقاليم المكانيلهذا يشملاإلطار

اصهاعلىالجرائمالواقعةفيهاووفقًاللنظاماألساسي.الجنائيةالدوليةإختص
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ينحصرالمحددالموضوعيللدراسةفيدراسةضماناتحقوقالمتهملدىالمحدد الموضوعي:

المحكمةالجنائيةالدولية.

 مصطلحات الدراسة:

باألهالمحكمة الجنائية الدولية: تتمتع مستقلة دولية قانونية ذاتشخصية دائمة لية"مؤسسة

القانونيةالتيتمكنهامنأداءوظائفهاوترتبطباألممالمتحدةبموجبإتفاقيستندإلىهذهالمادة،

من جزءًا يجعلها مما الصفة الدوليةبهذه الجنائية بالمحكمة المتحدة األمم وتعترفعلىوقفة

.(1)منظومةاألممالمتحدة"

 ضمانات حقوق المتهم:

 الضمانات: 

هي"القنواتأوالوسائلالتييمنحهاالقانونللشخصلكييتمتعبموجبهاحًا: الضمانات اصطال

بحقوقه،وتحميها،وتكونلهالحريةفيأنيستعملهذهالوسائل،أواًليستعملها،دونأنيترتب

علىذلكإخاللبالتزامقانوني،ويشترطفيهاأنتشتملعلىالتزاميقععلىالطرفاألخرفي

جرائية.ومنهاضماناتحقوقالمتهمفيمحاكمةعادلةفيإجراءاتالمحكمةالجنائيةالرابطةاإل

 .(2)الدولية"

.(3)هو"كلشخصتحركالدعوىالجنائيةضدهلشبهةارتكابهجريمةأواشتراكهفيهاالمتهم: 

أدلةوقرائنقويةكافيةلتوجيهاالتهام علىأنههومنتوافرتضده إليهويعرفالمتهمأيضًا

.(4)وتحريكالدعوىالجنائيةقبله"

                                                           

.551.عمان:داروائل،صالقانون الدولي اإلنساني(.1111العنبكي،نزار)(1)
نات المشتبه فيه مرحلة االستدالل، دراسة مقارنة لحقوق ضما(.1115بريك،إدريسعبدالجوادعبداهلل)(2)

.31،االسكندرية:دارالجامعةالجديدةللنشر،صاالنسان في ضوء اخر تعديالت قوانين االجراءات الجنائية
.74،مصر:مكتبةغريب،صاالجراءات الجنائية في التشريع المصري(.1991الدهبي،ادواردغالي)(3)
،االسكندرية:موسوعة علواني في التعليق على قانون االجراءات الجنائية(.1992علواني)هليل،فرج(4)

.732،ص1دارالمطبوعاتالجنائية،ج
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 اإلطار النظري:

تتضمنهذهالدراسةابتداءبمقدمةعنموضوعهاوأهميتهاوأهدافهاومشكلتهاومحدداتها

تطور موضوع الدراسة وتتناول لموضوعها. النظري واإلطار فيها المستخدمة والمصطلحات

الجنائ المحكمة قبل ما فيمرحلة التطرقإلىضماناتضماناتالمتهم منخالل الدولية ية

بعد المتهمفيمحاكماتالحربينالعالميتيناألولىوالثانيةوضماناتالمتهمفيمحاكماتما

النظري اإلطار وتضمن الدولية. الوثائق في الواردة المتهم وضمانات الثانية العالمية الحرب

ذتبهاالمحكمةوباختصاصاتهاوتشكيلهامعالضماناتالمتعلقةبالمبادئالعامةالتيأخأيضاً

القانونية والضمانات الدولية الجنائية المحكمة باختصاصات المتعلقة الضمانات على التركيز

ضماناتتشكيلالمحكمةوأجهزتها.العامةالخاصةبالتجريمو

إلى تتعرضالدراسة صداركذلك وا  والمحاكمة التحقيق مرحلتي في المتهم ضمانات

وأخيرًاتتناولالدراسةخاتمةالنتائجالتيتوصلتكاموالطعنبهاومحدداتهذهالضماناتاألح

إليهاوالتوصياتالمقترحةفيضوءهذالنتائج.

 الدراسات السابقة

الدوليةوالتيعثرنا الجنائية المحكمة أمام التيتطرقتإلىضماناتالمتهم الدراساتالسابقة

عليهاهي:

مقارنة  –(. ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية 8102مراد ) اعكاش،دراسة  -

بالقوانين الجنائية الداخلية. أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة المنصورة، المنصورة، 

الدولية،،(1)مصر الجنائية المحكمة أمام للمتهم المقررة الضمانات الدراسة هذه تضمنت
                                                           

(1( مراد اعكاش، )1116 مقارنة بالقوانين الجنائية  –ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية (.
 لمنصورة،المنصورة،مصر..أطروحةدكتوراهغيرمنشورة.جامعةاالداخلية
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نةمعالقوانينالداخلية،مقتصرًافيذلكعلىمرحلةالمحاكمةواعتمدالباحثأسلوبالمقار

الحيوية الموضوعات من الموضوع هذا أن تبّين حيث االبتدائي، التحقيق مرحلة دون

التيأنشأت اآللية إلىطبيعة وبالنظر الوثيقبحقوقاإلنسان، وذلكالرتباطها والمهمة،

المحكمةالجنائيةالدولية بموجبها األساسينظام” دولية.وتتميز”روما الذيهومعاهدة

الجنائية للمحكمة األساسي النظام وفق المتهم ضمانات على تركز بكونها الدراسة هذه

الدوليةوفققواعدهاالقانونية.

(. ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة في 8100آل خطاب، خضر محمد )دراسة  -

وتناولت،(1)رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االسراء نظام المحكمة الجنائية الدولية،

مراحل من واحدة مرحلة في الدولية الجنائية المحكمة أمام المتهم ضمانات الدراسة هذه

 التحقيقوالمحاكمةوهيمرحلةماقبلالمحاكمةفقطولمتتطرقلباقيالضمانات.

ة الدولية، مطابع روز اليوسف (. المحكمة الجنائي8112بسيوني، محمود شريف )دراسة  -

المحكمة(2)الجديدة، الطبعة الثالثة، القاهرة أمام االجرائي بالنظام الدراسة هذه تتعلق ،

الجنائيةالدوليةفيمرحلتيالتحقيقوالمحاكمة،وهدفتالدراسةالىتحليلالنظاماالجرائي

التحقيقوالمحاكمة فيمرحلتي الدولية الجنائية المحكمة مقتضبأمام بشكل تشير وهي

 لضماناتوحقوقالمتهم.

(. معاملة المتهم في الجرائم الدولية أمام محكمة الجنايات 8102دراسة نابي، محمد ) -

،بينتضمانات(3)الدولية، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر

                                                           

(1( محمد خضر خطاب، آل )1111 ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة في نظام المحكمة (.
 ،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةاالسراءالجنائية الدولية

الطبعةالثالثة،مطابعروزاليوسفالجديدة،المحكمة الجنائية الدولية،(.1111(بسيوني،محمودشريف)2)
القاهرة.

(3 )( محمد 1116نابي، محمدمعاملة المتهم في الجرائم الدولية أمام محكمة الجنايات الدولية(. جامعة ،
خيضر،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،الجزائر.
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سيوالمواثيقالدولية،وعليهالمتهممنأهملمواضيعالذيحظيتباهتمامنظامرومااألسا

قامتالدراسةبالحديثبطريقةتفصيليةعنهذهالضماناتبحيثتناولتفيالفصلاالول

عنضماناتالمتهمفيالجرائمالدوليةقبلالمحاكمة،أمابالنسبةللفصلالثانيفقدتناول

الح خالل من وذلك المحاكمة أثناء الدولية الجرائم في المتهم احترامضمانات عن ديث

أنيطعنفياالحكام إلىأنمنحقالمتهم وأشارتالدراسة للمحاكمة، المبادئالعامة

الصادرةضدهسواءكانذلكعنطريقاالستنافأوعنطريقااللتماسبإعادةالنظر،

باإلضافةإلىذلكحقهفيالتعويضوتنفيذالعقوبةسواءكانذلكاثناءتنفيذهذهاألخيرة

 بعداتمامها.أو

تتميزالدراسةالحاليةبتناولهالموضوعضماناتحقوقالمتهمأمامالمحكمةالجنائيةالدولية،

 بينماركزتالدراساتالسابقةعلىموضوعمقاربةلموضوعالدراسةالحالي.

 منهجية الدراسة:

لمتهمتقومالدراسةعلىاستخدامالمنهجالوصفيالتحليليمنخاللوصفضماناتا

الدولية الجنائية المحاكم التاريخيفيظلأنظمة وبيانتطورها الدولية الجنائية المحكمة أمام

القانونية واألنظمة التشريعات في الموجودة وتلك الضمانات هذه بين العالقة وبيان السابقة،

اناتمعينةالوطنيةوارتباطهاأيضًامعاألدواتوالوثائقالدوليةالتيتتضمنفينصوصهاضم

األخرى الدولية وبعضالوثائق الدولية المعاهدات في النصوصالقانونية وتحليل للمتهمين.

والنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.واآلراءالفقهيةوبعضاالحكامالقضائيةالمتوفرةفي

هذاالمجال.وبعضالتشريعاتالوطنيةحسبصلتهابموضوعالدراسة.
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 دراسة:أدوات ال

نظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية. -

اإلتفاقياتوالمعاهداتالدوليةذاتالصلةبموضوعالدراسة. -
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 الفصل الثاني

 الدولية الجنائية المحكمة واختصاصات وتشكيل محاكمته وضمانات بالمتهم التعريف

الحقفيالمحا  إذيتمتعاإلنسانبحقوقأساسيةفيحياته،منضمنها العادلة، كمة

وضعالمجتمعالدوليمجموعةمنالمعاييرلضمانالمحاكمةالعادلةوالتيتهدفإلىحماية

إلىالمحاكمة،وعند قبلتقديمهم القبضعليهم،وأثناءاحتجازهم حقوقاألشخاصمنذلحظة

قلقكبيرمحاكمتهم،وحتىآخرمراحلاالستئنافوالنقض.وتمثلانتهاكاتهذهالمعاييرمبعث

لمنظمةالعفوالدوليةفيشتىأنحاءالعالم؛ألنهاتمثلانتهاكاتخطيرةلحقوقاإلنسانفيحد

ذاتها؛وألنهاتساهمفيوقوعشتىضروباالنتهاكاتاألخرىلحقوقاإلنسان،بمافيذلكالزَّّج

واست والتعذيب، الرأي سجناء عداد في ُتْدرجهم ألسباب السجون، في العقوباتباألفراد خدام

.(1)القانونيةالتيترقىإلىحدالتعذيبأوالمعاملةالقاسيةأوالالإنسانيةأوالمهينة

وينبغيقبلالتعرفعلىضماناتالمتهمفيالمحكمةالجنائيةالدولية،التعريفبالمتهم

 المحكمة أبحثفينشأة وأن للمبحثاالول، والدولية الوطنية فيالتشريع الجنائيةوضماناته

الدوليةللمبحثالثاني.

  

                                                           

 -almawqea.net/special:الرابطعننقال.العادلةالمحاكمةفيالحق(.1117)هائلسالم،(1)



11 

 

 
 

 المبحث األول

 تعريف المتهم وضماناته في التشريع الوطنية والدولية

الواقعيأوالفعليمتىتوافرتأدلة جريمةأوعلىيتحققاالتهام ارتكابشخصما

أطرافالدع أحد المتهم حيثيعد بتحريكالدعوى، المباشرة لذلكتتم وتبعًا فيها وىالمساهمة

،ولهذاسوف(1)وهوبهذهالمثابهيستمدحقوقهاالجرائيةمنالتشريعاتوالقوانينالوطنيةوالدولية

فيالمتهمضماناتالمطلبالثاني:يتناولالمبحثفيالمطلباألول:تعريفالمتهمويتناول

.الدوليةالتشريعات

 المطلب األول

 تعريف المتهم 

األس العناصر أحد المتهم يشكل االهتماملقياماسية من البد لذلك الجنائية، الدعوى

جرائيًا،وتمييزهعمايشبههمنمصطلحات. بتعريفالمتهمتعريفًالغويًاوا 

 أواًل: التعريف اللغوي:

الىأنهأسممفعولمنالفعل"أتهم"وأتهمهبكذابمعنىأدخلةًيشيرمفهومالمتهملغ

عناهصارتبهالريبة،فهومتهموتهيموالتهمةهيالشيكعليهالتهمةوظنهبه"أتهمالشخصم

.(2)والريبة،فالمتهمفيالتعريفاللغويهومنادخلتعليهالتهمةوظنتبه"

 ثانيًا: التعريف اإلصالحي:

علىمعرفةحقيقةمانسبإليهمنالحرصالغايةمنتوجيهاالتهاملشخصماهي

منالتعاريفالف وهناكمجموعة عوضإلىأن:تهم، أشارمحمد فقد لمصطلحالمتهم، قهية

وعرفالمتهم إجرائية". واقعة ويتمثلفيإسناد معينة، جهة فيه نشاطإجرائيتباشره "االتهام
                                                           

 ،مرجعسابق.بسيوني،محمودشريف(1)
 .دارصادرللمشروالتوزيع،بيروت.لسان العرب (.1994)ابنمنظور(2)
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المرتكبة الجريمة عن معاقبته قصد جزائية دعوى ضده حركت الذي الشخص "ذلك بأنه:

أ ومتداخاًلأومحرضًافيأيمنالدعوىماالمنسوبةإليهوذلكبوصفهغمًافاعاًلأوشريكًا

.(1)داملميصلالحكمعليهنهائيًا"

التحقيق فتح قرار حقه في القاضي اتخذ الذي "الشخص بأنه المتهم ُيعرَّف كذلك

فيها" شريكًا أو أصلي كفاعل الجريمة في بأنه(2)لمشاركته سرور فتحي أحمد وعرفه كما ،

نائيةوهوالخصمالذييوجهإليهاالتهامبواسطةتحريكالدعوى"الطرفالثانيفيالدعوىالج

.(3)الجنائيةضده"

عرفمحمدمحمدسيفشجاعالمتهمبأنه:"منحركتضدهالدعوىالجنائيةبتوجيه

بكلإجراءمقيد-صراحةأثناءاالستجوابأوضمناً–التهمةإليهمنسلطةتحقيقمختصة

.وقدعرفهنايفبنمحمدالسلطانبأنالمتهم(4)ةمنسوبةضده"للحريةبناءعلىدالئلكافي

هو"كلشخصأتخذتسلطةالتحقيقإجراءمنإجراءاتسلطةالتحقيقأومنجهاتالقضاء

التحفظعليهأوالقبضعليهأو أومنالمدعيالمدنيأوأوجدنفسهفيحالةأجازتقانونًا

مفيكافةمراحلالدعوىالجنائيةفهويحملهذهالصفةأّيًاتفتيشه"،ولميميزالقانونبينالمته

كانتالمرحلةالتيتمربها،وقدقضتمحكمةالنقضالمصريةبأنالقانونلميعرفالمتهمفي

.(5)الدعوى،أيمننصوصه،فيعتبرمتهمًاكلمنوجهتإليهاالتهاماتبارتكابهجريمةمعينة

                                                           

،رسالةضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات األولية والتحقيق اإلبتدائي (.1113شاكر،سلطانمحمد)(1)
 .15-14الماجستيرغيرمنشورة،جامعةالحاجالخضر،باتنة،صص

،مجلة الشريعة والقانون(.الشرعيةاالجرائيةبينحقوقالضحيةوالمتهم،1115مصطفى،خالدحامد)(2)
 .151،اإلماراتالعربيةالمتحدة،ص61العدد

،دارالنهضةالعربية،1،طالوسيط في شرح قانون االجراءات الجنائية(.1922سرور،أحمدفتحي)(3)
 97القاهرة،ص

(4 محم( )شجاع، سيف محمد 1991د لطباعةالحماية الجنائية لحقوق المتهم(. اتش مكتب القاهرة: ،
 .111االوفست،ص

(5)( محمد نايفبن 1115السلطان، الثقافةحقوق المتهم في نظم االجراءات الجزائية السعودية(. دار ،
 16للنشر،ص
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لمتهمفيمرحلةالتحقيقالذيتنسبإليهمخالفةجنائيةمنيسودالفقهالفرنسيتعريفًال

،ويرىالمستشارعدليخليلبأنالمتهمهو"الخصمالذييوجهإليهاالتهام(1)خاللالتحقيق

الطرفالثانيفيالدعوىالجنائية" فهو قبله تحريكالدعوىالجنائية وذهبآخر(2)بواسطة ،

 الشخصالذي "هو المتهم بأن العامةللقول النيابة قبل من ضده الجزائية اإلجراءات تتخذ

.(3)مباشرة،أوبواسطةشكوىمنالمجنيعليهفيالجريمة"

ويعطيبهنامللمتهمتعريفان"أحدهماضيقواآلخرواسع،فالمتهمبالمعنىالضيق"هو

في للمتهم"، الواسع المعنى أما جنائية"، دعوى ضده العامة النيابة شخصتقيم أيكل شمل

شخصيوجدعلىحالةمنالحاالتاآلتية:

 تحت ليكون يقبضعليه من أو العمومية، النيابة من بالقبضعليه أمر صدر من

تصرفها.

 منتنسبإليهالجريمة،فيأيعملمناألعمالاإلجرائيةالجنائية.كمحضربوليسأو

محضرنيابة.

 (4)المبلغضدهفيبالغعنجريمة.

الدهبي:"هوكلشخصتحركالدعوىالجنائيةضدهلشبهةارتكابهجريمةأوكماعرفه

تؤكدعلىما اشتراكهفيها".ومنخاللالنظرإلىمجموعالتعاريف،يرىالباحثأنجميعها

يلي:

                                                           

،اإلجراءات الجنائية، دراسة مقارنة ضمانات وحقوق المتهم في قانون(.1115(الديراوي،طارقمحمد)1)
12ص
.151مصطفى،خالدحامد،مرجعسابق،ص(2) 

،مكتبةدارالثقافة،الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني(.1991(نجم،محمدصبحي)3)
72ص
رمسيس)4) بهنام، )1977 ،جنائي، دراسة مقارنةاالجراءات الجنائية تأصيال وتحليال، أوليات القانون ال(.

152االسكندرية:منشأةالمعارف،ص
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"أنالشخصاليعتبرمتهًماإالإذاحركتقبلهالدعوىالجنائية. .1

الالوجودله.أنهالبدمنوجودالقرينةعلىاالتهامو .1 ا 

يستويأنيكونالشخصمتهًما،أكانفاعاًلأومشترًكاأومتدخاًلفيالفعلالمرتكب. .3

تؤكدجميعالتعريفاتأن)المتهمبريءحتىتثبتإدانته(. .4

 .(1)إنصفةاالتهاممسألةعارضةالديمومةلها" .5

ع االدعاء وتم تهم له وجهة كفرد المتهم الى النظر يمكن سبق الدعوىمما في ليه

الجزائيةفقط،لذايتبنىالباحثتعريفالمتهمعلىأنه"كلشخصتتوافرفيحقهدالئلكافية

علىارتكابجريمةما.نظرًالوجودتشابهفيمصطلحالمتهمبباقيالمصطلحاتيمكنتمييزه

عاميطلقفيعنها،إذنجدخلطبينالمتهموالمدعىعليهفيحينأنلفظالُمدعىعليهلفظ

الدعويينالمدنيةمنهاوالجنائية،أمالفظالمتهمفهولفظخاصودقيقفيالدعوىالجنائيةفقط

دونغيرها،هذافيمايخصالمدعىعليه،أماالمشتبهفيهفيمكنتمييزهعنالمتهمبالقولأن

التمهيدي،أماالمتشبهفيههوكلشخصتتخذضدهاالجراءاتالتمهيديةفيمرحلةالتحقيق

المتهمفهوالشخصالذيوجهلهاالتهاموتمتحريكالدعوىالجنائيةضدهوتبقىهذهالصفة

.(2")قائمةفيالشخصإلىأنيصدرفيحقهحكمًاباتًاباإلدانةأوبالبراءة

وقدميزالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةبينالمتهموالمشتبهبهحيثاعتبر

هبههوالشخصالذيلمتوجهلهأيتهمةبعد،أماالمتهمفهوكلالشخصينسبإليهالمشتب

 تهمةبموجبنظامرومااألساسيعلىأنهأرتكبجريمةمنالجرائمالمنصوصعليها.

                                                           

.74(الدهبي،ادوارغالي،مرجعسابق،ص1)
.الجزائري والتشريع الدولية المواثيق في – عادلة محاكمة في المتهم ضمانات(.1115)سليمةبولطيف،(2)

 .7،ص.بسكرةخيضر،محمدجامعةمنشورة،غيرالماجستيررسالة
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وردالمقصودبالمتهمفيالقانوناالردنيبأنه:"كلشخصتقامعليهدعوىالحقالعـام

،فالمشرعاألردني(1)يًناإذظنفيهبجنحةومتهمًاإذااتهـمبجنايـة"عليهويسمىظنمشتكىفهو

المتهمعلىالشخصالذيارتكبجناية،ولفـظالظنينعلىالشخصالذيارتكب أطلقاسم

في االتهام الظنفيالجنحوقرار قبلصدورقرار المشتكىعليـه تسمية وأطلقعليه جنحة

الالجنايات. في المتهم نصوصقانونويستمد من عدد من اإلجرائية حقوقه االردني تشريع

.(2)أصولالمحاكماتالجزائيةفيمرحلتيالتحقيقوالمحاكمة

حددالمشرعاالردنيالعديدمنالحقوقالتيتضمنلهمحاكمةعادلةومنهاحقوقةفي

وحقهفيمرحلةالمحاكمةك"حقهفيحضورجميعإجراءاتالتحقيقباستثناءسماعالشهود،

غيبته" في تجري التي التحقيقات على في(3)اإلطالع حقوقه على المتهم حصول ولضمان ،

مرحلةالمحاكمةفقدحددالتشريعاتحقوقالمتهمفيكلمرحلةمنمراحلالمحاكمة،فحقوقه

الحال" بطبيعة التيتجريضده المحاكمة "ضمانحضوره أمثلته ومن و"االستعانة(4)عديدة ،

فيبمحا إجباريًا يكون بمحام االستعانة أن بل ضده، تقام التي الدعاوىالجزائية فيجميع ٍم

.(5")الجرائمالتييعاقبعليهاباإلعداموالمؤبدوتكونعلىحسابالخزينةفيحالعسرته

منخاللمنسابقنجدأنالمشرعالجزائياالردنيقدضمنحقوقالمتهممنخالل

وعةمنالحقوقفيجميعمراحلالقبضوالتحقيقوالمحاكمة.أحاطتهللمتهمبمجم



                                                           

 .1961(منقانونأصولالمحاكماتالجزائيـةاألردنـيالصادرفيسنة4دة)الما(1)
 .51.عمان:دارالثقافة،صشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية(.1115السعيد،كامل)(2)
 .1961منقانونأصولالمحاكماتالجزائيـةاألردنـيالصادرفيسنة(64المادة)(3)
 .1961منقانونأصولالمحاكماتالجزائيـةاألردنـيالصادرفيسنة(166و141المادتان)(4)
 .53السعيد،كامل،المرجعالسابقنفسه،ص(5)
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 المطلب الثاني

 ضمانات المتهم في التشريعات الدولية

تعدالضماناتالوسائلوالقنواتالتييمنحهاالقانونللشخصلكييتمتعبموجبهابحقوقه،

داللوالتحقيقفالضماناتمقررةللشخصفيمواجهةالسلطاتاإلجرائيةممثلةفيجهاتاالست

وآليات تحققها ووسائل وأهدافها مدلولها تحديد الضماناتبغية سوفنحدد هنا فمن والحكم.

تفعيلها،ووضعحدفاصلبينهاوبينغيرهامنالمفاهيمالتيقدتختلطبها،لذاسيتمتقسيمهذا

ايتناولالمطلبالمطلباألول،بينمالقانونيفيالضماناتفيالفقهالمبحثمنخاللبيان

الثانيضماناتالمتهمفيالتشريعات.

تعرفالضماناتلغة؛بأنهاكفالةشيء،إذأنمفردةضماناتجاءتمنالضمان،ضمن،

يؤديإلىقيام كفالةومسؤوليةوتأمين،وضمانةشيءيعنيكفالتهوتأمينهمما ضمانةمعناه

فقداستعملالفقهاءلفظالضمانللداللةعلى-مثالالمال-المسؤوليةبحفظوحمايةهذاالشيء

.بمعنىالكفالة،وهيضمذمةالكفيلإلىذمةاألصيلفيالمطالبةبدين،1ثالثةمعانيهي:"

.استعمال)الضمان(بمعنىالتزامردالمكلفإنكانمثليًاأوقيمةإنكانت1أوعين،أونفس.

.استعمال)الضمان(بمعنىااللتزامبالقصاص،3قيميًافيمايخصمجالالمعامالتالمالية.

.(1)أوبمعنىااللتزامبالدية،أومعنىااللتزامبأحدهمافيمجالالجنايات"

بأنها"حقمكفولللمتهمبمقتضىالقانونوالنظامالعامكحقهفي تعرفالضماناتإجرائيًا

اإلجراء مراحل األساسفي هذا على ومعاملته إدانتهافتراضبراءته تثبت حتى المختلفة ات

المهيمنة القاسية المعاملة خالل من وغيره التعذيب كحظر حقوق، عدة ذلك عن وتنبثق

                                                           

(،1)11،مجلة الحقوق(.ضماناتالمتهمفيالتشريعالجنائياإلسالمي،1111العاتري،عليسلطان)(1)
 .365ص
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والالإنسانية،والحقفيالتزامالصمتوالحقفياالستعانةبمحاٍم،والحقفياالحتجازفيمكان

الط والحقفيالحصولعلىالرعاية الحبساالنفرادي، وحظر وحظرمعترفبه الكافية، بية

مشروعية في الطعن في والحق التعذيب لضحايا األضرار جبر في والحق القيود استخدام

االحتجاز،وحقالفردفيأنيبلغبحقوقهفورالقبضعليهأواحتجازهوالحقفياإلبالغبالتهم

فالضماناتإذنهي مفهومة، لغة والحقفياستخدام السرعة إليهعلىوجه وسائلالموجهة

.(1)تكفلمجموعةمنالحقوقلصالحالمتهمفيجميعمراحلالدعوىالجزائية"

بوضع قام إذ اإلنسانوحرياته، بحقوق دولية وثيقة كأول المتحدة األمم ميثاق وأهتم

التيتؤكدعلىإيمانشعوبالعالمبالحقوقاألساسيةلإلنسان(2)العديدمنالنصوصالقانونية

الفرد بحقوق(3)وبكرامة العناية إختصاصها حدود في األجهزة كافة الميثاق أناط و"قد ،

،ففيضوءذلكوانطالًقامناهتمامالهيئةاألمميةباإلنسانوحقوقه،تمتشكيللجنة(4)اإلنسان"

ترد والجماعاتوالتي األفراد ببحثشكاوى تعنى والتي المتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق

انتهاك منالمواثيقمتضمنة كثيًرا المتحدة أعقبميثاقاألمم ثم األساسية. وحرياتهم حقوقهم

الدوليةالتياهتمتبمواضيعحقوقاإلنسانوتضمنتتلكالمواثيقكثيًرامنالضماناتالمتعلقة

(5)بالفرد لعام اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن فإن المتهم، بالفرد تتعلق واالتفاقية1942.

                                                           

 .365صالعاتري،عليسلطان،المرجعالسابقنفسه،(1)
القاهرة:دارالنهضةالقانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية،(هنداوي،حسامأحمدمحمد)د.ت(.2)

11العربية،ص
(.1945(ميثاقهيئةاألممالمتحدةلعام)1(المادة)3)
(4( الرحمن عبد نبيل الدين، نصر )1116 دولي ضمانات وحقوق اإلنسان وحمايتها وفًقا للقانون ال(.

.111.اإلسكندرية:المكتبالجامعيالحديث،صوالتشريع الدولي
.113(نصرالدين،نبيلعبدالرحمن،المرجعالسابقنفسه،ص5)
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،تضمنتجميعها1966والعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسيةلعام1951يةلسنةاألوروب

.(1)أهمالمبادئالدوليةلضماناتالفردالمتهمقبلالمحاكمة

فلقدأكدتهذهالمبادئمجتمعةعلىضرورةاحترامحقوقالفردوالحرياتاألساسيةله،

مناإلعالن الثانية المادة نصتعليه ما تأكيده(2)العالميلحقوقاإلنسانوهذا تم ما وهذا ،

 الدوليين: العهدين من كل في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية أيًضا

"حقوق0222والعهد الدولي لحقوق االجتماعية والثقافية لعام  الديباجة في ورد حيث :

،ولقد(3)لةفيجميعأعضاءاألسرةالدولية"اإلنسانتنبثقمناالعترافبالكرامةالكامنة،المتأص

احتوتالصكوكالدوليةعلىالضماناتالالزمةلكفالةممارسةاإلنسانلحقهفيأنيعيشفي

(مناإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان9،فقدنصتالمادة)(4)جومنالحريةواألمانالشخصي

أونفي المادة(5)هتعسفًيا"علىأنه"اليجوزاعتقالأيإنسانأوحجزه نصتعليه ما وكذا ،

الحقفيالحريةوفي9/1) "لكلفرد الدوليللحقوقالمدنية/والسياسيةعلىأن: (منالعهد

األمانعلىشخصهواليجوزاعتقالأحدأواحتجازهتعسفًيا،واليجوزحرمانأحدمنحريته

(6)قررةفيه"إالألسبابينصعليهاالقانونوطبًقالإلجراءاتالم

أو احتجازه "الضماناتالالزمةأليشخصيتم التالية، فيالفقرة ذاتها وذكرتالمادة

أمام ومثوله إليه، الموجه بالتهمة عالمه وا  اعتقاله بأسباب الشخص إبالغ وأهمها، اعتقاله

                                                           

.15(هنداوي،حسامأحمدمحمد،مرجعسابق،ص1)
.12(العاتري،عليسلطان،مرجعسابق،ص2)
(3( علي سعد البشير، )1111 .ارنة" بين القانون األردني والمواثيق الدوليةحقوق اإلنسان "دراسة مق(.

.16عمان:روائعمجدالوي،ص
.12(هنداوي،حسامأحمدمحمد،مرجعسابق،ص4)
.(اإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان9المادة)(5)
.(العهدالدوليللحقوقالمدنية/والسياسية9/1المادة)(6)



11 

 

 
 

ناسبلهالجهاتالقضائية،واإلفراجعنهإذاتجاوزتالمحاكمةالمدةالمعقولة،أوالتعويضالم

،كمامنعتالمادةالخامسةمناإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان(1)إذاثبتعدمصحةالدعوى"

"تعذيبأيإنسانأوتعريضهللعقوباتالفظةأوالمذلةالتيتحطبكرامته،وهذاماأكدتهأيضًا

دتهاالثالثةوالتيفيما1951االتفاقيةاألوروبيةلحمايةحقوقاإلنسانوالحرياتاألساسيةلعام

الحاطة أو اإلنسانية المعامالتغير العقوباتأو للتعذيبأو أيفرد إخضاع توجبتحريم

(مناإلعالنالعالميلحقوقاإلنسانعلى"الضماناتالمدنية5.كماأكدتالمادة)(2)بالكرامة"

ماد في العالمي اإلعالن أقره ما وهذا يقبضعليه، من في تتصل السادسة"والسياسية ،(3)ته

،وهذاما(4)(مناإلعالنالعالميقاعدة"المتهميعدبريًئاحتىتثبتإدانته"11وقضتالمادة)

 األوروبية االتفاقية 1951أكدته الدولي والعهد الثانية، الفقرة السادسة مادتها في1966في

("عدمإكراهحقوقاالنسان)منالعهدالدوليلفقرةز14،كماأوجبتالمادة1فقرة14المادة

(5)المتهموحملهعلىالشهادةضدنفسهأو/مادتهاالعترافبذنبهمنذاتالعهد".

إلىجانبهذهالمبادئالدوليةانعقدتعدةمؤتمراتدوليةسواءبإشرافاألممالمتحدة

يتهم لمن ضمانات توفير علىضرورة جميعها جاءتمؤكدة وقد المنظمات، من غيرها أو

(6)بجريمةمعينةقبلمحاكمتهعنتلكالجريمة.

                                                           

.12(البشير،سعدعلي،مرجعسابق،ص1)
.1951(االتفاقيةاألوروبيةلحمايةحقوقاإلنسانوالحرياتاألساسيةلعام3المادة)(2)
(اإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان.5(المادة)3)
.(اإلعالنالعالمي11المادة)(4)
(5)( 14المادة الدولي العهد ز( /1966 ) نعمان الخطيب،.  السياسية النظم في الوسيط (.1999أحمد

457ص عمان:دارالثقافة،الدستوري.  ونوالقان
.12(البشير،سعدعلي،مرجعسابق،ص6)
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ومنخاللماتقدميرىالباحثأنأهميةالمبادئوالمؤتمراتالدوليةتتمثلفيكونها

الدولي،ولم تعزيزاحترامحقوقالفردوحرياتهعلىالصعيد فيمسيرة أساسًيا اعتبرتمنعطًفا

اعتبرأنمثلهذهالحقوقوالواردةفياإلعالنتعدمثلهذهالحقوقشأًناداخلًيا،بلأنالبعض

العالميلحقوقاإلنسانتجدقوتهاالقانونيةالملزمةفيقاعدةعرفيةتقضيباحترامهذهالحقوق،

وتلكالحرياتوتوجبتوقيعالجزاءعلىمنيخالفها.
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 المبحث  الثاني 

واختصاصاتها تشكيلها الدولية الجنائية المحكمة

المجتمعالدوليإلىتنظيمقانونييخضعلـهحاجـةقديمـةقـدمالمجتمـعذاتـه،إنحاجة

ومــعوجــودالحاجــةإلــىالتمســكبــذلكالنظــام،فــإنالبشــريةعانــتخــاللهــذهالفتــرةمــنفظــائع

وانتهاكاتلحقوقاإلنسانمالميشهدهالعالممنقبل،والذيكاننتيجةلضعفالنظامالجزائـي

ـــاباآل ـــىالـــدوليوغي ـــديمهمإل ـــكاالنتهاكـــاتوتق ـــةالمســـؤولينعـــنتل ليـــةالتـــييمكـــنبهـــامالحق

يقاعالعقاببهم .(1)المساءلةالقانونيةوا 

وقبلأننخوضفيالتطورالتاريخيلنشأةالمحكمةالجنائيةالدولية،كـانالبـدلنـامـن

فهومالقـانونالـدوليالجنـائي،التطرقإلىمسألةالقانونالدوليالجنائي،باالكتفاءباإلشارةإلىم

التـــاليينطلبـــينمـــنخــاللالمالمبحـــثباإلضــافةإلـــىمفهــومالجريمـــةالدوليـــة،وســيتمتنـــاولهــذا

للمحكمــةالقانونيــةالطبيعــةالثــاني:أمــاالمطلــباألول:نشــأةالمحكمــةالجنائيــةالدوليــةالمطلــب

الجنائيــةالمحكمــةاختصــاصالرابــعلــبالمطوالمحكمــةتشــكيلالثالــثوالمطلــبالدوليــةالجنائيــة

الدولية

 المطلب األول

القانون الدولي الجنائي والجريمة الدولية

تتميزالمحكمةالجنائيةالدوليةبطبيعةخاصةتميزهاعنكافةالمحاكمالدوليةباعتبارهـا

نمـ اتكمـلالقضـاءأولمحكمةجنائيةدوليةدائمـة،بحيـثاليثبـتلهـاالواليـةالقضـائيةابتـداًء،وا 

الوطنيإذالمتمارسالدولةواليتهاالقضائيةبموجـباالختصـاصالـذيكفلتـهاالتفاقيـاتالدوليـة

                                                           

(.إنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة"هلهيخطوةحقيقيةلتطوير1113(القاسمي،محمدحسين)1)
 .59(،ص1)17،مجلة الحقوقالنظامالقانونيالدولي،
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وخصوصـــًااتفاقيـــاتجنيـــفوالبروتوكـــولاإلضـــافياألول،فلـــميتـــركالنظـــاماألساســـيللمحكمـــة

نماقيدهافيمايتعلقبأشـدالجـرائ مخطـورةالتـييعتبـرالحقفيفرضالواليةالقضائيةالشاملة،وا 

.(1)ارتكابهامساسًابالمجتمعالدوليبأسره

المـــادةفمتـــىانعقـــداالختصـــاصللمحكمـــةالجنائيـــةســـواءبتـــوافرالشـــروطالتـــيحـــددتها)

بوقــوعالجريمــةموضــوعالتحقيــقفــيإقلــيمالجنائيــةالدوليــةلمحكمــةل(مــنالنظــاماألساســي11/

دمقدرةالدولةأولرفضـهامقاضـاةمرتكبـيالجـرائمأيوفـقدولةطرف،أومنأحدرعاياهاأولع

.(2)مبدأالتكاملالقضائي،تتدخلالمحكمةلتكملمايعتريالقضاءالوطنيمنقصورأونقص

ـــةالدوليـــة ـــةبموجـــبالنظـــاماألساســـيللمحكمـــةالجنائي وتثـــورالمســـؤوليةالجنائيـــةالفردي

نمــاتمـــسلمرتكبــيالجــرائمالدوليــةالتــيالتمــسالــ دولواألفــرادالــذينيتعرضــونلهــاوحــدهم،وا 

المجتمــعالــدوليبأســرهوتهــددالســلمواألمــنالــدوليينوتهــددالــروابطالمشــتركةالتــيتوحــدجميــع

ـــًامشـــتركًالإلنســـانية.وقـــدقصـــرالنظـــاماألساســـيللمحكمـــةالجنائيـــة الشـــعوبوالتـــيتشـــكلتراث

نولــيسالــدولانطالقــًامــنالســوابقالتاريخيــةالتــياختصاصــهافيمــايتعلــقباألشــخاصالطبيعيــي

أقرتهـــــامعاهـــــدةفرســـــاي،ونصـــــتعلـــــىالمســـــؤوليةالجنائيـــــةالفرديـــــةلمجرمـــــيالحـــــرباأللمـــــان

.(3)واإلمبراطورغليومالثانيولمتنصعلىالمسؤوليةالجنائيةأللمانياباعتبارهادولة

مجموعة إن  عن عبارة هو الجنائي الدولي أقرهاالقانون التي القانونية القواعد من

العام الدولي القانون مبادئ تهدفإلىحماية والتي الدول العالقاتبين في الدولي المجتمع

ويسلبون فيقتلون اإلنسان بإنسانية والمستهينين عليه المتجرئين عبث من منه فرعا باعتباره

                                                           

.19ص(البشير،سعدعلي،مرجعسابق،1)
الدوليةالجنائيةللمحكمةاألساسيالنظاممن11/المادة(2)
(3 سامحخليل)( 1119الوادية، مركزالزيتونةالمسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية(. بيروت: ،

.43للدراساتواالستشارات،ص
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األفعالالجرميةالتيارتكبوها،حيثويعتدوندونرادع،وتتمبموجبهامحاسبتهمومعاقبتهمعلى

أنهالفرقبينالقانونالجنائيالدوليوالقانونالدوليالجنائيالذيراحبعضالفقهاءالقانونيين

ضد الحربوالجرائم كجرائم الدولية الجرائم فيتحديد يبحثان االثنين الن بينهما التمييز إلى

.(1)السالمواإلنسانيةومحاكمةمرتكبيها

وفيتعريفأخر،قيلبأنالقانونالدوليالجنائيهو:مجموعةالقواعدالقانونيةالتي

.(2)تتعلقبالعقابعنالجرائمالدولية،أيالجرائمالتيتشكلانتهاكًاللقانونالدولي

فيمايتعلقبمفهومالجريمةالدولية،فإنالجريمةالتكتسبالصفةالدوليةإالإذا أما

باأل وداخليًاأخلت دوليًا عليه مجرم فعل الدولية والجريمة الدولي، للمجتمع العام والنظام من

الدولة باسم كان سواء دولة، من أكثر إلى أثره ويمتد أشخاصآخرين الشخصضد يرتكبه

كالجرائمالتييرتكبهارجالالحكموالسياسةكجرائمالحربأوبغيراسمالدولةوحتىدونعلمها

رضاها واألطفالأو بتهريبالمخدراتوالنساء يقومون الذين العصاباتالدولية رجال كجرائم

بقصدالبغاءبينعدةدول،وجرائماإلرهابالدوليكجرائمخطفالطائراتأوتفجيرالسفارات

.(3)والقنصلياتوالمصالحالعامةللدول

تنفذباسمالجماعةالدولية،فهيباعتبارأنالجريمةتعددوليةإذاكانتعقوبتهاتطبقو

وينتقدهذاالتعريفعلىأساسأنغيرمطابقللواقعأيأن"بيلال"كانيضعتعريفلمايجب

أنتكونعليهالجريمةالدولية،وربطبينتعريفالجريمةالدوليةوضرورةوجودمحكمةمختصة

مالتيتعتبرجرائمدولية،إذلمدائمة،ولكنالواقعأناالتفاقياتالدوليةهيالتيتحددالجرائ

.(4)يكونوقتهاوجودلمحاكمدوليةدائمةلنظرجرائممعينةيمكنأنتوصفبأنهادولية

                                                           

/.13/3ةالوطن،(.جرائمالحرب:ماذايقولالقانونالدولي،صحيف1114(نصار،سمير)1)
.3،القاهرة،صدراسة لمبادئ القانون الدولي الجنائي(.1119(صدقي،عبدالرحيم)2)
(نصار،سمير،مرجعسابق.3)
.49(المرجعالسابق،ص4)
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 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية

إنفكرةإنشاءمحكمةجنائيـةدوليـةتعـودإلـىأواخـرالقـرنالخـامسعشـر،حيـثتـمفـي

ممحكمــــةجنائيــــة،وذلــــكلمحاكمــــة)بيتــــردوهاغنبــــاغ(بتهمــــةارتكابــــهجــــرائمقتــــل1474عــــام

واغتصــابوغيرهــاوذلــكخــاللاحتاللــهلمدينــة)برايــزاه(،وقــدتكونــتهــذهالمحكمــةمــنقضــاة

(1)ينتمونإلىبلدانوقطاعاتمختلفةمن)األلزاس،والنمسا،وألمانيا،وسويسرا(.

محكمةومنذلكالتاريخحتى إنشاء تخرجفكرة لم محكمتينورنبرغوطوكيو، إنشاء

ومبادراتمن بعضمنجهود أو الدوليين للفقهاء بعضالمبادراتالفردية عن دولية جنائية

المنظماتالدوليةغيرالحكومية.ومنالمبادراتالفقهية،مادعىإليهالفقيه"جروسيوس"في

محكمةحنائيةدوليةلعقابمرتكبيالجرائمضدقانونالقرنالسادسعشر،حيثاقترحإنشاء

،دعاالفقيهالسويسري)مونيير(رئيساللجنةالدوليةللصليباألحمر1271الشعوب،وفيعام

من تلقىأيشكل لم األخير اقتراحاتهذا ولكن دولية، قضائية هيئة إنشاء الدوليضرورة

.(2)حبحجةاالختصاصالقضائيوالسيادةالوطنيةالنجاح،حيثاحتجالمعارضونلهذااالقترا

ومنالجهودالدوليةغيرالحكوميةماقررته"رابطةالقانونالدولي"حولإنشاءمحكمة

،1911جنائيةدوليةتختصبمخالفاتقوانينالحربومخالفاتالقانونالدولي،وذلكفيعام

عديلهإنشاءمحكمةجنائيةدوليةمستقلةم،وتضمنبعدت1914وقدقدممشروعالمحكمةسنة

.(3)عنمحكمةالعدلالدولية

                                                           

(.المحكمةالجنائيةالدولية"قراءةحقوقيةعبريةإلشكالياتمنهجيةوعلمية،1111(شعبان،عبدالحسين)1)
 .64(،ص121)15،لمستقبل العربيمجلة ا

،رسالةماجستيرغيرمنشورة،علي إشكاالت إنشاء المحكمة الجنائية الدولية(.1992(الكردي،انتصار)2)
.17الجامعةاألردنية،عمان،ص

 .65(شعبان،عبدالحسين،المرجعالسابق،ص3)
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عقدأولمؤتمرللجمعيةالدوليةللقانونالجنائي،حيثشكلمجلس1916وفيعام

اقتراح على بناء وذلك ، الدولية الجنائية للمحكمة نظام مشروع لوضع لجنة الجمعية إدارة

حيثكلف و"بيال"، "دوفابر" عاماألستاذين الذياقرته المشروع بوضع "بيال" االستاذ تاللجنة

الدوليةفيالهايوتتكونمنخمسة1912 مندوائرالمحكمة المحكمةدائرة ،وتعتبرهذه

1947عشرقاضيًاأصليًاوثمانيقضاةاحتياطيين،استأنفتالجمعيةجهودهافيجنيفعام

دوليةدائمةتختصبالنظرفيجرائمالحربوباشرتعمليهافيصياغةمشروعمحكمةجنائية

.(1)وفيالجرائمضدالسالموالجرائمضداإلنسانية

،قامالمعهدالدوليللدراساتالعليافيالعلومالجنائيةفي"سيراكوز"1991وفيعام

الجنائي القانون لتطبيق دولية محكمة إنشاء بشأن دولي مؤتمر عقد إلى بالدعوة إيطاليا في

.(2)وليوحقوقاإلنسانالد

 دولية جنائية محكمة إلنشاء الدولية بالجهود يتعلق فيما الخطوة، أما كانت فقد

تبنتالجمعيةالعامةلألممالمتحدة1946المؤسسيةاألولىعلىهذهتعودإلىعام ،حينما

امالنظاميين(الذيأقرتبموجبهمبادئالقانونالدوليالمنصوصعليهافيأحك95القراررقم)

بادرتالجمعية وقد الثانية الحربالعالمية بعد األساسيينلكلمنمحكمتينورنبرجوطوكيو

إلىتكليفلجنةالقانونالدوليبإعدادصياغةوتقنين–1947عام-العامةفيالعامالتالي

م تكليفمقررخاصبصياغة مع البشرية، وأمن السالم لالنتهاكاتالموجهةضد شروععام

.(3)1951النظاماألساسيلمحكمةجنائيةدوليةدائمةوالذيأعدتقريرهاألولفيعام

                                                           

.31(الكردي،انتصار،مرجعسابق،ص1)
.31ابق،ص(المرجعالس2)
.القاهرة:مطابعالمحكمة الجنائية الدولية ، نشأتها ونظامها األساسي(.1111(بسيوني،محمودشريف)3)

.67روزاليوسفالجديد،ص
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وقدواجهتمعظمالجهودالتيبذلتهااألممالمتحدةمنخاللالجمعيةالعامةفيسبيل

تإنشاءمحكمةجنائيةدوليةمعارضةالدولالكبرىاألعضاءفيالمنظمةالدوليةوالتياعتبر

تعذر إلى باإلضافة ، سياسيًا مقبولة غير الحين ذلك في المحكمة هذه مثل إنشاء فكرة أن

محاًل ستكون التي االنتهاكات تقنين بشأن المتحدة، األمم إطار في اتفاق إلى التوصل

الختصاصالمحكمةالدوليةالمقترحة،وخاصةفيماكانيتعلقمنهابتعريفالعدوان،مماأدى

.(1)ترجمةجهوداألممالمتحدةإلىخطواتتطبيقيةعلىأرضالواقعإلىعدم

نقطــةتحـولفــيتـاريخإنشــاءمحكمـةجنائيــةدوليـةدائمــة،حيــث1992وقـدشــكلعـام

االتفاقبيندولتمثلمختلفالثقافاتواالنظمةالقانونيةالتيتشـكلعلـىإنشـاءمحكمـةجنائيـة

تمـسكيـانذلـكبأسـرهوهـيجـرائمالحـرب،وجـرائماإلبـادةدوليةتختصبالنظرفيالجرائمالتي

وذلــكفــيمــؤتمررومــاالجماعيــة،وجــرائمضــداإلنســانية،وقــدتــموضــعنظامــًاأساســيًالهــا،

.(2)1992تموزمنعام17حزيرانحتى15والذيانعقدمابين

واعهــااســتمروهكــذاوبعــدصــراعطويــلمــنالمجتمــعالــدوليضــدجــرائمالحــربعلــىأن

،ظهــرتإلــىالوجــودمحكمــةالجــزاءالدوليــةعبــر1942أكثــرمــننصــفقــرنمنــذأواخــرعــام

15مفاوضاتعسيرةشهدهامؤتمراألممالمتحدةالذيانعقدفيرومافيالفترةالواقعةمابـين)

تمـوز(.وحضـرتهوفـودمـنمائـةوسـتيندولـةفضـاًلعـنعـددكبيـرمـنالمنظمـات17حزيرانو

والهيئاتغيرالحكومية؛فقددعااألمينالعاملألممالمتحدةممثليالمنظمـاتوالكيانـاتاألخـرى

التيتلقتدعوةدائمةمنالجمعيةالعامةللمشاركةفيدوراتهاوأعمالهابصفةمراقبين،كمـادعـا

الجنائيتــانأيضــًاممثلــيالمنظمــاتالحكوميــةوالهيئــاتالدوليــةالمهتمــةبمــافــيذلــكالمحكمتــان

                                                           

63(القاسمي،محمدحسن،مرجعسابق،ص1)
 .74-73(بسيوني،محمودشريف،مرجعسابق،صص2)
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17ليوغســالفياالســابقةولروانــداكمــراقبين،وبــذلكفقــدحضــرالمــؤتمربنــاءعلــىهــذهالـــدعوات

منظمـةغيـر132وكالـةمتخصصـةومنظمـةذاتصـلةبـاألممالمتحـدةو14منظمةحكومية،و

.(1)حكومية

ليــة،الأنمــاانتهــىإليــههــذاالمــؤتمرمــنإقــرارللنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدو

نمـا يمثلفحسبخطوةمهمةعلىطريقترسـيخدعـائمنظـامدولـيللمسـؤوليةالجنائيـةلألفـراد،وا 

حـدثًاغيـرمسـبوقعلـىطريـقتقريـرالضـماناتالالزمـةلكفالـةاالحتـرام–أيضًاوبالقدرذاتـه–

يتتعـرضالواجبلحمايةحقوقاإلنسـانوحرياتـهاألساسـية،وللتصـديلالنتهاكـاتالجسـيمةالتـ

لهـــاهـــذهالحقـــوقوتلـــكالحريـــاتوالمعاقبـــةعليهـــا،وســـواءأكـــانفـــيوقـــتالســـلمأمفـــيأوقـــات

.(2)النزاعاتالمسلحةعلىاختالفأنواعها

ــــومللمجتمــــعالــــدوليمنــــذدخــــول ــــةالقانونيــــةالمهمــــةمتاحــــةالي لقــــدأصــــبحتهــــذهاآللي

مـاأحسـناسـتخدامها،وسـيلةفعالـةلـردعالمطلوبة،واليوجدأدنىشكبأنهـايمكـنأنتكـون،إذا

وقمــعاالرتكابــاتالجنائيــةالخطيــرةالتــيتشــكلعــدوانًاعلــىالقــيماألساســيةللمجتمــعالــدوليالتــي

يســتهدفالقــانونالــدوليالجنــائيالمطبــقفــيالقــانونالــدولياإلنســانيبمفهومــهالواســعحمايتهــا

.ومالحقةمرتكبيهاخارجأسوارالسيادة

ب الثالثالمطل

 تشكيل المحكمة

فالمحكمةهـيهيئـةقضـائيةدوليـةأنشـئتبموجـبمعاهـدةدوليـةعامـةمتعـددةاألطـراف

"السلطةلممارسةاختصاصـاتهاعلـىيمنحهالكيتعملكإطارمؤسسيلقضاءدوليجنائيدائم

                                                           

.62مرجعسابق،صالحسين،عبدشعبان،(1)
.64(القاسمي،محمدحسن،مرجعسابق،ص2)
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ـــدولي" ـــىنظام(1)األشـــخاصإزاءأشـــدالجـــرائمخطـــورةموضـــعاإلهتمـــامال ـــقعل ـــذلكينطب هـــا.وب

األساسيمايمطبقعلىأيةمعاهدةدوليـةمـنأحكـامتتعلـقبتنفيـذهاوااللتـزامبهـاونسـبيةآثارهـا

وتطبيقهاوتفسيرهاالـخ...،وعلـىالوجـهالـذيقننتـهاتفاقيـةفيينـالقـانونالمعاهـداتالمعقـودةفيهـا

.(2)مالمينصالنظامذاتهعلىخالفذلك1969بينالدوللعام

الجنائيــةالدوليــةمؤسســةدوليــةدائمــةأنشــئتبموجــبمعاهــدةوذلــكبهــدفتعــدالمحكمــة

التحقيــقومحاكمــةاألشــخاصالــذينيرتكبــونجــرائمخطيــرة،تلــكالجــرائمالتــياهــتمبهــاالقــانون

ـــدول ـــدؤهـــذهالمحكمـــةمؤسســـةقائمـــةعلـــىمعاهـــدةملزمـــةلل الـــدولياإلنســـانياهتمامـــًاكبيـــرًاوُتعك

.(3)األعضاءفيها

وفيمـايتعلــقبالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليـةفهــومعاهــدةدوليــةملزمــةللــدول

لغيرهـامـنالكيانـات مماثـل  األطرافبالمعاهدةومنثمفهيليستكيانًافوقالدولبلهيكيـان 

الدوليــة،والمحكمــةليســتبــدياًلعــنالقضــاءالــوطنيإنمــااألصــلفــياالختصــاصهــوللقضــاء

.(1)نيوحسبنظامالمحكمةفإنهقضاءتكميليوذلكوفقًاللمادةالوط

وتــنظمالعالقــةبــينالمحكمــةالجنائيــةالدوليــةواألمــمالمتحــدةمــنخــاللاتفاقيــةتعتمــدها

.أيأنالوضعسـيكون،فـيهـذاالسـياق،علـىغـرارحالـةالعديـدمـنالهيئـات(4)الدولاألطراف

قيـة،والتـيتكـونأهـدافهاقريبـةمـنأهـدافاألمـمالمتحـدة.بمعنـىوالمنظماتالمنِشأةبموجباتفا

أناألممالمتحدةترىإمكانيةعملهذهالهيئاتمعهاكجزءمننظامها.أمابالنسبةللعالقـةبـين

مجلــساألمــنوالمحكمــة،فإنهــاجــاءتكتطبيــقلســلطةمجلــساألمــنفــياألمــورالخاصــةبالســلم

فينصالفصلالسابعمنميثاقاألممالمتحدة،وتطبيقـًالـذلك،فـإنواألمنالدوليين،كماوردت

                                                           

الشطراألخيرمنالفقرةالثامنةمنالديباجةوالمادةاألولىمنالنظاماألساسي.(1)
.551العنبكي،نزار،مرجعسابق،ص(2)
.75(بسيوني،محمدشريف،مرجعسابق،ص3)
 (منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.1(المادة)4)
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النظـــاماألساســـيأعطـــىمجلـــساألمـــنســـلطةتحريـــكالـــدعوىالجنائيـــةأمـــامالمحكمـــةالجنائيـــة

منـهالحـقفـيأنيطلـبوقـفاإلجـراءاتأمـام16الدوليـة.كمـاأعطـىمجلـساألمـنفـيالمـادة

شـهرًا،وذلـكإذامـارأىالمجلـسأنالحالـةالتـيرفـعبموجبهـا11المحكمةالجنائيةالدوليـةلمـدة

االدعاءهيمنتلكالحاالتالتيتشكلتهديدًاللسلمواألمنوفقتلـكالمفـاهيمفـيميثـاقاألمـم

المتحــدة.ويمكــنلمجلــساألمــنتمديــدطلــبوقــفهــذهاإلجــراءاتوفــقالشــروطذاتهــاالخاصــة

.(1)بطلبالوقف

تمتـــعالمحكمـــةالجنائيـــةالدوليـــةبالشخصـــيةالقانونيـــةويمنحهـــاكـــذلكويـــرىالباحـــثأن

وصــفالمنظمــةالدوليـــة،فمــنالواضـــحأنهــاتســتوفيجميـــععناصــرالمنظمـــةالدوليــةباعتبارهـــا

تهـدفبموجـبالمـادةاألولـىمـننظامـهاألساسـيإلـىأنتكـون(2)أنشئتبموجبمعاهـدةدوليـة

،فهــيتضــممــننظــامرومــااألساســي(31يمــيوفقــًاللمــادة)بمثابــةمؤسســةدائمــةلهــاهيكــلتنظ

أجهــزةتنظيميــةتعمــلبصــورةمســتقلةعــنالــدولاألطــراففيهــا،فــيجميــعمجــاالتاختصاصــها

فجملةهذهالخصـائصتميزهـاعـنالمحـاكمالجنائيـةالدوليـةالخاصـةالتـيُتعكـدؤمجـردجهـازتـابع

هيوكماكلمنمبدأالتكاملوالقانونالواجبالتطبيقلمنظمةدولية.وهناالبدمنالتطرقإلى

:مبينةتالياً

 الفرع األول

 مبدأ التكامل

يعـــدمبـــدأالتكامـــلحجـــرالزاويـــةفـــيالنظـــاماألساســـيللمحكمـــةالجنائيـــةالدوليـــة،وعلـــى

أساسهفإنأولويةاالختصاصتكونللقضاءالوطني،فإذاامتنعهذاالقضاءعـنممارسـةواليتـه
                                                           

 http/:www.iccarabic.org/docs/wmview.php?ArtID=170(انظرعلىشبكةاإلنترنت:1)
(ويترتبعلىهـذهالطبيعـةالتعاهديـةللنظـاماألساسـيللمحكمـةعـدةأمـورتـرتبطأساسـًابالقواعـدالعامـةالتـي2)

.1926و1969تطبقأساسًاعلىالمعاهداتالدوليةوالتينظمتهاأحكاماتفاقيتيفيينالعامي
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جنائيةلسببمناألسبابأولعدمرغبتهفيمباشرةاختصاصه،فـإناالختصـاصينعقـدحينئـٍذال

للمحكمـــةالجنائيـــةالدوليـــةبوصـــفهاقضـــاءمكمـــاًلللقضـــاءالـــوطني.فمبـــدأالتكامـــليمكـــنتعريفـــه

تلــكالصــياغةالتوفيقيــةالتــيتبنتهــاالجماعــة–باالعتمــادعلــىخصــائصوصــفةالمحكمــةبأنــه

لتكــونبمثابــةنقطــةاالرتكــازلحــثالــدولعلــىمحاكمــةالمتهمــينبارتكــابأشــدالجــرائمالدوليــة

جسامةعلىأنتكملالجنائيةالدوليةهذااالختصاصفيحالةعـدمقـدرةالقضـاءالـوطنيعلـى

إجــراءهــذهالمحاكمــةبســببعــدماختصاصــهأوفشــلهفــيذلــك،والنهيــاربنائــهاإلداريأوعــدم

لتقـــديمالمتهمـــينللمحـــاكمكمـــاينصـــرفمعنـــىالتكامـــلإلـــىانعقـــاداالختصـــاصإظهـــارالجديـــة

للقضاءالوطنيأواًلفإذالميباشـراألخيـراختصاصـهبسـببعـدمالرغبـةفـيإجـراءالمحاكمـةأو

  .(1)عليهاوتصبحالمحكمةمنعقدةلمحاكمةالمتهمين

القضـاءالـوطنيكمـاأنفالقاعدةالعامةهيأناختصاصالمحكمةتكميليالختصـاص

احتـرامالقـانونالـدوليمــنالناحيـةالوقائيـةرهــينبكفالـةالـنظمالوطنيـةلهــذااالحتـرام.ولقـداختــار

واضـــعوالنظـــاماألساســـيالصـــيغةالثانيـــةبـــذكرمبـــدأالتكامـــلفـــيكـــلمـــنالديباجـــةوفـــيالمـــادة

ساسـيأهـماالعتبـاراتالتـيدعـتاألولىكمـاسـبقتاإلشـارةإليـه،ولقـدحـددتديباجـةالنظـاماأل

إلىصـياغةمبـدأالتكامـلوبالتـاليإنشـاءنظـامقضـائيجنـائيدولـيلـهصـفةالـدوامحيـثيمكـن

تلخيصأهماالعتباراتفياآلتي:

تزايــدعــددالضــحايامــناألطفــالوالنســاءوالرجــالفــيخــاللالصــراعاتالتــيشــهدهاالقــرن -1

الدوليين.الحاليبماأضحىيهددالسلمواألمن

ضرورةصيانةنظـاميضـمنمقاضـاةمرتكبـيأخطـرالجـرائمالتـيتثيـرقلـقالمجتمـعالـدولي -1

 حتىاليفلتمرتكبوهامنالعقاب.
                                                           

ورقة (.المالمحاألساسيةللنظامإنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة،1999(وزير،عبدالعظيمموسى)1)
 .7نوفمبر،ص14/16،وزارةالعدل،القاهرة،عمل مقدمة إلى المؤتمر اإلقليمي العربي
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حثالسلطاتالقضائيةعلىمباشرةواليتهاضدمنيثبتارتكابههذهالجرائماألشـدخطـورة -3

 علىاإلنسانية.

بمــايســمحأليــةدولــةبــأنتنتهــكهــذهالســيادةتحــتأيأهميــةاحتــرامالســيادةالداخليــةللــدول -4

 سببمناألسبابوذلكفيضوءمقاصدومبادئاألممالمتحدةالواردةفيالميثاق.

ضماناحتراموتفعيلالعدالةالجنائيةالدوليـةالسـيمافـيظـلتصـاعداالنتهاكـاتالتـيتهـدد -5

 .(1)المجتمعالدولي

التكامـلبهـذاالشـكليتطلـبوجـودجهـةقضـائيةجنائيـةيتضحممـاتقـدمأنتطبيـقمبـدأ

ــديهامــنآليــاتمــاأصــابالقضــاء دوليــةدائمــةذاتســلطاتواختصاصــاتســياديةتكمــلبمــال

الوطنيمنانهيارأوعدماالختصاص.

ومنـــهيمكـــنالقـــولبـــأنمبـــدأالتكامـــلهـــوتلـــكالصـــياغةالتوفيقيـــةالتـــيتبنتهـــاالجماعـــة

ابــةنقطــةاالرتكــازلحــثالــدولعلــىمحاكمــةالمتهمــينبارتكــابأشــدالجــرائمالدوليــةلتكــونبمث

جسامة،علىأنتكملالمحكمةالجنائيةالدوليةهذاالنطاقمناالختصاصفيحالـةعـدمقـدرة

القضاءالوطنيعلىإجراءهذهالمحاكمةبسببعدماختصاصهأوفشلهفيذلكالنهيـاركيانـه

.(2)الجديةلتقديمالمتهمينللمحاكمةاإلداريأوعدمإظهار

وبنــاًءعليــهفــإنالمحكمــةســتكونمكملــةللقضــاءالــوطني،فهــيلــمتــأِتلتحــلمحــلهــذا

نمـــاجـــاءتلتتـــدخلفـــيالقضـــايااألكثـــرخطـــورةفقـــط.أيأن القضـــاء،أولتكـــونبديلـــةعنـــه،وا 

لـــدولللمعاقبـــةعلـــىالجـــرائمالمحكمـــةالجنائيـــةالدوليـــةالتعـــدقضـــاًءجنائيـــًابـــدياًلعـــنقضـــاءا

المرتكبةضدالبشـر،حيـثنـصالبنـدالسـادسفـيديباجـةالنظـاماألساسـيعلـى"أنـهمـنواجـب

                                                           

 .145-144(بسيوني،محمودشريف،مرجعسابق،صص1)
(2) BASSIOUNI (CH) (2000). La cour penale international, Revue International 
de Droit penal, 1er et2eme Trimestre, Erse, p5. 



33 

 

 
 

ـــةأنتخضـــعلقضـــائهاالجنـــائيالمســـؤولينعـــنالجـــرائمالدوليـــة:"أيأنالســـمةالدوليـــة كـــلدول

لـــــوطنيإالللجريمـــــةالتكفـــــيلتبريـــــراختصـــــاصالمحكمـــــة،فهـــــيليســـــتبـــــدياًلعـــــنالقضـــــاءا

بخصـــوصالمعاقبـــةعلـــىالجـــرائماألكثـــرخطـــورةالتـــيتتســـمبالســـمةالدوليـــةبـــالمعنىالـــواردفـــي

.(1)النظاماألساسي،أيالجرائماألساسيةالمحورية

فالمحكمـــةالجنائيـــةالدوليـــةلـــنتـــزاحمالجهـــاتالقضـــائيةالوطنيـــةفـــياختصاصـــها،ولـــن

دأ.فمبدأالتكامليعنيانعقاداالختصاصللقضاءالوطنيتكونلهااألسبقيةعليهامنحيثالمب

أواًل،فـإذالـميباشــراختصاصـهبســببعـدمالرغبــةفـيإجـراءهــذهالمحاكمـةأوعــدمالقـدرةعليهــا

.إضــــافةإلـــىأنالمحكمــــةالجنائيــــة(2)يصـــبحاختصــــاصالمحكمـــةمنعقــــدًالمحاكمــــةالمتهمـــين

يالتيتبررإقرارمبدأالتكاملفيأحكامالنظاماألساسيالدوليةلهاصفةالدوام،وهذهالصفةه

للمحكمةلكونهانظامًاقضائيًاجنائيًادوليًادائمًا،اليتوقفاختصاصهعلىدولةبعينها،أوفتـرة

.(3)زمنيةمحددة

فالمحكمــةالجنائيــةالدوليــةالتســتطيعأنتــزاحمالجهــاتالقضــائيةالوطنيــةفــياختصاصــها،

(منالنظاماألساسيللمحكمةهي:1فقرة)17يالحاالتالتيوردتفيالمادةإالف

عنــدماتكــونالقضــيةموضــوعًالشــكوىأومحاكمــةمــنالدولــةالمختصــة،إالأنهــذهالدولــة -أ

ليسلديهااإلرادةالتامةأوالقدرةعلىوجهالتأكيد،لمباشرةالتحقيقأوإجراءالمحاكمة.

موضـــوعًاللتحقيـــقمـــنالدولـــةالمختصـــةمكانيـــًا،وقـــررتعـــدممحاكمـــةإذاكانـــتالقضـــية -ب

الشـخصالمقصـود،إالأنهـذاالقـرارلـميكـننتيجـةلـنقصفـيإرادةالدولـةأوانعـدامقــدرتها

 علىإدارةالتحقيقأوالمحاكمةبطريقةجيدة.
                                                           

(مــنالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــة،انظــربســيوني،محمــودشــريف،مصــدرســابق،1(المــادة)1)
 .114-113ص
 .7بق،ص(وزير،عبدالعظيممرسي،مرجعسا2)
،القـاهرة:دارالنهضـةالعربيـة،مبددأ التكامدل فدي القضداء الجندائي الددولي(سراج،عبدالفتاحمحمـد)د.ت(.3)

 .5ص
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للشـكوى،إنالشخصالمقصودقدحكمعليهمنقبل،منأجلالسلوكالذييمثـلموضـوعاً -ج

وتصــــبح(1)(3فقــــرة)11وأنــــهلــــميكــــنقــــدحكــــمعليــــهبواســــطةالمحكمــــةبموجــــبالمــــادة

 المحكمةمشاركةبالفعلفيالقضيةعندعدمتوافرالرغبةمنطرفالدولة.

ممــاســبقيمكــنالقــولأنمبــدأالتكامــليتطلــبوجــودهيئــةقضــائيةجنائيــةدوليــةدائمــة

ةتكملماأصابالقضاءالوطنيمنعدمالقدرةعلىممارسـةذاتسلطاتواختصاصاتسيادي

االختصـــاصمتـــىأجـــازمباشـــرةاختصاصـــهابمـــااليخـــلبقواعـــدالعدالـــةالجنائيـــةواليهـــدرقـــيم

الشرعية.

 ثانيالفرع ال

 القانون الواجب التطبيق

التطبيــقمــنالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــة،القــانونالواجــب11حــددتالمــادة

علىالقضاياالمعروضةأمامهاوحسبهذهالمادة،فإنالمحكمةتلجأإلىالمصادراآلتية:

فيالمقاماألول،النظاماألساسيوأركانالجرائموالقواعداإلجرائيـةوقواعـداإلثبـاتالخاصـة -1

بالمحكمة.

وقواعـده،بمـافـيذلـكفيالمقامالثاني،المعاهداتالواجبةالتطبيق،ومبادئالقانونالـدولي -1

 المبادئالمقررةفيالقانونالدوليللمنازعاتالمسلحة.

فـــيالمقـــاماألخيـــر،تطبـــقالمحكمـــةقواعـــدالقـــانونالعامـــةالمســـتمدةمـــنالقـــوانينالوطنيـــة -3

لألنظمــةالقانونيــةفــيالعــالم،بمــافــيذلــكالقــوانينالوطنيــةللــدولالتــيتمــارساختصاصــها

أالتتعارضهذهالمبادئمعالنظاماألساسـي،والمـعالقـانونالـدولي،علىالجريمةشريطة

والمعالقواعدوالمعاييرالمعترفبهادوليًا.

                                                           

(مــنالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــة،انظــربســيوني،محمــودشــريف،مرجــع3فقــرة)11(المــادة1)
 .171-171وأيضًاص134سابق،ص



35 

 

 
 

كمــايجــوزللمحكمــةأنتأخــذبالتفســيراتالقانونيـــةلمبــادئالقــانونوقواعــده،التــيســـبق

.(1)للمحكمةأناستقرتعليهافيأحكامهاالسابقة

فيفقرتهاالثانيةأوردتقيدًامهمًايجبعلىمننظامرومااألساسي11كماأنالمادة

المحكمةأنتلتزمبهعندتفسـيرهاأوتطبيقهـاللقـانون،وهـوأنيكـونهـذاالتفسـيروذلـكالتطبيـق

متسقينمعحقوقاإلنسانالمعترفبهادوليـًا،وأنيكونـاخـاليينمـنأيتمييـزضـاريسـتندإلـى

الجنسأوالسنأوالعرقأواللونأواللغةأوالديانةأوالمعتقـداتالسياسـيةأوأسبابمثلنوع

.(2)اآلراءاألخرىأوالمنشأاالجتماعيأوالثروةأوالميالدأوأيوضعآخر

وتأسيسًاعلىماتقدمفإنالمصادرالتـينـصعليهـاالنظـاماألساسـيللمحكمـةالجنائيـة

محكمـةإلـىالمصـدرالالحـقإالفـيحالـةعـدماالسـتداللعلـىالحكـمالدوليةمتدرجةالتلجـ ال

.هـذاباإلضـافةإلـىأنـهالجريمـةإالبـنص،أيأنالشـخصاليسـأل(3)فيالمصدرالسـابقلـه

جنائيــًامــالميشــكلالســلوكالمعنــي،وقــتوقوعــه،جريمــةتــدخلفــياختصــاصالمحكمــة،ويــؤول

يجوزتوسيعنطاقهعنطريقالقياس.وفيحـالالغمـوضيفسـرتعريفالجريمةتأوياًلدقيقًاوال

،كمـاأنـهالجريمـةإالبـنص،والعقوبـة(4)التعريفلصالحالشـخصمحـلالتحقيـقأوالمقاضـاة

علـــىأنـــه:"اليعاقـــبأياألساســـيرومـــانظـــاممـــن(13إالبـــنصقـــانوني.فقـــدنصـــتالمـــادة)

األساسي(.كماأنالقانوناألساسيللمحكمةوحسـبشخصأدانتهالمحكمةإالوفقًالهذاالنظام

(لـيسلـهأثـررجعـيعلـىاألشـخاص،إذاليسـأل1فقرة)14والمادة11مانصتعليهالمادة

.(5)الشخصجنائيًابموجبهذاالنظامعنسلوكسابقلبدءنفاذهذاالنظام

                                                           

 .147ودشريف،مصدرسابق،ص(بسيوني،محم1)
 ،منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.11(انظرالمادة2)
 .111(وزير،عبدالعظيممرسي،مرجعسابق،ص3)
 .112(منالنظاماألساسي،انظرأيضًاالمحكمةالجنائيةالدولية،تحديالحصانة،ص11(المادة)4)
األساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةتنصفيفقرتهااألولى:"ليسللمحكمةاختصاص(منالنظام11(المادة)5)

مـــنالنظـــام14إالفيمـــايتعلـــقبـــالجرائمالتـــيترتكـــببعـــدبـــدءنفـــاذهـــذاالنظـــاماألساســـي".انظـــرأيضـــًاالمـــادة
 .177األساسيوالمتعلقةبعدمرجعيةاألثرعلىاألشخاص.بسيوني،مصدرسابق،ص
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تبـينأنهـانصـتفـي،ي1992بالرجوعإلىنصوصموادمـننظـامرومـااألساسـيلعـام

(منهــاعلــى:"تتكــونالمحكمــةمــناالجهــزةالتاليــة"مكتــبالرئاســة،شــعبةاســتئنافية34المــادة)

(1)وشعبةابتدائيةوشعبةماقبلالمحكمة،مكتبالمدعيالعام،قلمكتابالمحكمة"

لـكعلـىوفيمايليتوضيحًالكلجهازمنأجهزةالمحكمةالجنائيةالدوليةباختصار،وذ 

النحوالتالي:

 أواًل: مكتب الرئاسة 

(مــنمــوادالنظــاماالساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــةإلــىأنمكتــب32أشــارتالمــادة)

ألفمنرئيسونائبينللرئيس،والهيئةهذهمسـؤولةعـنإدارةالمحكمـةباسـتثناءمكتـبالرئاسةيت

لعـــام،وتلـــتمسموافقتــهعلـــىالمســـائلذاتالمــدعيالعـــام.وتقـــومالهيئــةبالتنســـيقمـــعالمــدعيا

12االهتمــامالمتبــادل.وينتخــبالــرئيسونائبــاهباألغلبيــةالمطلقــةللقضــاة)تتكــونالمحكمــةمــن

قاضيًا(ويعملهؤالءلمدةثالثسنواتأولحينانتهاءمدةخدمتهمكقضاة)أيهماأقرب(ويجوز

زلالــرئيس،يقــوممقامــهنائبــهاألول،ويحــلإعــادةانتخــابهممــرةواحــدة،وفــيحــالغيــابأوعــ

محلنائبالرئيسفيغياباألولأوعزله. النائبالثاني

 ثانيًا: الشعب اإلدارية 

(منالنظاماألساسيمن:34تتكونالشعباإلداريةوفقًاللمادة)
وتتألفمنالرئيسوأربعةقضاةاخرين.شعب االستئناف : -

 وتتألفمنعدداليقلعنستةقضاة.: الشعبة االبتدائية -

وهيتتألفأيضًامنعدداليقلعنستةقضاة.الشعبة التمهيدية : -

ويكــونتعيــينالقضــاةبالشــعبالمــذكورةعلــىأســاسالمهــامالتــييتوجــبأنتؤديهــاكــل

وخبراتالقضاةالمنتخبينفيالمحكمة،بحيـثتضـمكـلشـعبة شعبةفياختصاصها،ومؤهالت

                                                           

ضية، رئيسة غرفة بمجلس قضاء تيزي وزو، " العدالة الجنائية الدولية ودورها (.قا1113ني،بابة)سكاك((1
.76،دارهمومهللنشروالتوزيع،صفي حماية حقوق اإلنسان
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فــيالقــانونالجنــائيوالقــانونالــدولي.والشــعبةالتمهيديــةواالبتدائيــة مزيجــًامالئمــًامــنالخبــرات

تتألفــانأساســًامــنقضــاةذويخبــرةفــيالمحاكمــاتالجنائيــة.وحيــثتمــارسالوظــائفالقضــائية

ــــعقضــــاةالشــــعبة ــــرةاالســــتئنافمــــنجمي ــــألفدائ ــــر،فتت ــــيكــــلشــــعبةبواســــطةدوائ للمحكمــــةف

 .(1)تدائيةاالب

أماالدائرةالتمهيديةفيتـولىمهامهـاإمـاثالثـةقضـاةمـنالشـعبةالتمهيديـةأوقـاضواحـد

منتلكالشعبةوفقًاللنظاماألساسيللمحكمـةوللقواعـداإلجرائيـةوقواعـداإلثبـات،وهـومـاأكدتـه

لنظـاماألساسـي،(مـنا39وبالنظرإلىالمادة)(منالنظاماألساسي.39(و)36أحكامالمواد)

ذلــكحسـنســير يمكـنتشـكيلأكثــرمـندائـرةابتدائيــةأودائـرةتمهيديــةفـيانواحـدإذااقتضــى

ـــونفـــيهـــاتين ـــةوالشـــعبةالتمهيديـــةيعمل العمـــلبالمحكمـــة.والقضـــاةالمعينـــونللشـــعبةاالبتدائي

قـدباشـروافعليـًاالشعبتينلمدةثالثسنوات،ويعملونبعدذلكإلىحينإتمامأيةقضيةيكونون

النظرفيهابالشعبةالمعنية،كمايعملالقضاةالمعينونلشـعبةاالسـتئناففـيتلـكالشـعبةلكامـل

مــدةواليــتهمواليعملــونإالفــيتلــكالشــعبة،أمــابالنســبةلقضــاةالشــعبةاالبتدائيــةوقضــاةالشــعبة

نهمبالشـعبةاألخـرى)فـيكـالالتمهيديةفليسهناكمـايحـولدونااللتحـاقالمؤقـتلكـلواحـدمـ

االتجاهين(إذارأتهيئةالرئاسةأنذلـكيحقـقسـيرعمـلالمحكمـة،وبشـرطعـدمالسـماحتحـت

أيظرفمنالظروفأليقاضباالشتراكفيالمرحلةاالبتدائيةأثناءنظرهافـيأيـةدعـوىإذا

 .(2)القاضيقداشتركفيالمرحلةالتمهيديةللنظرفيتلكالدعوى كان

 ثالثًا : المدعي العام 

وهوجهازمستقلبوصفهجهازًامنفصاًلعنأجهزةالمحكمة،والمكتبمسؤولعنتلقي

اإلحــــاالتوأيــــةمعلومــــاتموثقــــةعــــنجــــرائمتــــدخلفــــياختصــــاصالمحكمــــة،وذلــــكلدراســــتها

                                                           

.67،عمان:داروائلللنشروالتوزيع،صالوظيفة القضائية للمنظمات الدولية(.1113الموسى،محمدخليل)((1
 .ألساسيرومانظاممن(39)و(36)المواد(2)
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يجـوزأليعضـومـنأعضــاء ولغـرضاالضـطالعبمهـامالتحقيـقوالمقاضـاةأمــامالمحكمـةوال

المكتــبالتمــاسأيــةتعليمــاتمــنأيمصــدرخــارجي،واليجــوزلــهالعمــلبموجــبأيمــنهــذه

التعليمات.

 المطلب الرابع

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

إلى لقداشتملالبابالثانيمنالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةإلىاإلشارة

 الدولية علىالجرائم الجنسالبشرياختصاصاتالمحكمة كجريمة الدولي، المجتمع التيتهم

الداخلية والنزاعات الدولية النزاعات الحربفي جرائم أو اإلنسانية ضد وسنتناول(.1)والجرائم

الدولية،وذلكعلىالنحو الجنائية االختصاصالنوعيوالمكانيوالزمانيوالشخصيللمحكمة

 التالي:

 أواًل : االختصاص النوعي 

(منه،أنالواليةالقضائيةتقتصرعلى5/1لنظاماألساسيللمحكمةفيالمادة)حددا

أشدالجرائمخطورةموضعاهتمامالمجتمعالدوليبأسرهوللمحكمةبموجبهذاالنظاماألساسي

 اختصاصالنظرفيالجرائمالتالية:

. الجرائمضداإلنسانية-بجريمةاإلبادةالجماعية.-أ

. جريمةالعدوان-د. مالحربجرائ-ج

بالنظر الدولية الجنائية التيتختصالمحكمة الجرائم من األربعة الجرائم هذه وتعتبر

التوصلإلىتعريفواضحبشأنها،وعليهفقدعلقالنظام فلميتم يتعلقبجريمة وفيما فيها،

                                                           

(1( مدوسفالح الرشيدي، الجنائية1113( المحكمة إلى ما حالة بإحالة الدولي مجلساألمن قرار أثر .)
 .15(،ص1)17،مجلة الحقوقالدوليةفياختصاصهذهالمحكمة.
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دمفهومواضحلها،وهواألساسياختصاصالمحكمةبشأنهذهالجريمةعلىالتوصلإلىتحدي

باإلضافةإلىذلك،فقدانطوىالنظاماالساسي.(1)(منالنظاماألساسي5/1ماأكدتهالمادة)

2)علىقائمةبالمخالفاتالتيتشكلكلجريمةمنالجرائمالسباقةالذكر يتعلق( ،باستثناءما

 .(3)بجريمةالعدوان

 ثانيًا : االختصاص المكاني 

المكـانيهـوالنطـاقالـذييمـارسعليـهأوفيـهالشـخصالـدوليكالدولـةإناالختصاص

اختصاصهاداخلإقليمها،أوفيإقليمأشخاصدوليـينأخـرين،وذلـكإمـابتـركمعالجـةالجـرائم

للدولةالتـيتـأثرنظامهـااالجتمـاعيبهـابصـرفالنظـرعـنصـفةمرتكـبالجريمـةاوجنسـيته،

لىالجـرائمالتـيتقـعخـارجإقلـيمالدولـةبصـرفالنظـرعـنصـفةأوبعدماالختصاصالقضائيإ

أوجنســيةمرتكبهــا.وبمــاانالجــرائمالدوليــةترتكــبفــياكثــرمــندولــة،فمــنالصــعوبةبمكــان

إعمالأوتطبيقمبدأاإلقليميةضمنهذاالمجال.وعليهفإنالمبدأالذييحكـمالجريمـةالدوليـة

جةلعدموجودسلطةعليافيالمجتمعالدولي،ولذلكيتمإدخـالالفعـلهومبدأالعالميةوذلكنتي

وبــالرجوعإلــىنصــوصاإلجرامــيالــدوليفــياالختصــاصالعــالميعلــىأســاسالتعــاونالــدولي.

وظائفهـا (منهنصعلـى:"للمحكمـةأنتمـارس1موادالنظاماألساسيللمحكمة،نجدأنالبند)

دولـةطـرفولهـا عليهفيهـذاالنظـاماألساسـيفـيإقلـيمأيـةوسلطاتها،علىالنحوالمنصوص

.(4)الدولة" بموجباتفاقخاصمعأيةدولةأخرى،أنتمارسهافيإقليمتلك


                                                           

 .23(القاسمي،محمد،مرجعسابق،ص1)
 النظاماالساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.(من6،7،2(أنظرإلىالمواد)2)

.62الطراونة،محمد،مرجعسابق،ص((3
.رسالةماجستيرغيرمنشورة.جامعةإقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية(.1111(عثمان،خالد)4)

 .11آلالبيت،المفرق،ص
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 ثالثًا: االختصاص الزماني 

لقدأقرتالمحكمـةالجنائيـةالدوليـةفـينظامهـااألساسـيبـأنالمحكمـةغيـرمختصـةإال

يترتكببعـدبـدءنفـاذنظامهـاتجـاهالـدولمتـىأصـبحتتلـكالـدولطرفـًافيمايتعلقبالجرائمالت

فـيالنظــام.فتحقيقـًاللعدالــةالتقـومالمحكمــةبمعاقبـةأيشــخصارتكـبأيــًامـنالجــرائمالداخلــة

.(1)ضمناختصاصهاإالبعدنفاذنظامها

ةالجنائيةالدولية(فيفقرتهااالولىمنالنظاماألساسيللمحكم11فقدنصتالمادة)

التيترتكببعدبدءنفذهذاالنظام" علىأنه:"ليسللمحكمةاختصاصإالفيمايتعلقبالجرائم

.إذًااليجوزللمحكمةأنتمارساختصاصهاإالفيمايتعلقبالجرائمالتيترتكببعدبدءنفاذ

دولةالتيتنضمإلىالنظاماالساسي،وطبقًاللفقرةالثانيةمنالمادةالسابقة،فإنالهذاالنظام.

فإنهالتطبقالمحكمةاختصاصهابالنسبةلهذهالدولةإالفيمايتعلقبالجرائمالتيارتكبتهاهذه

 المحكمة. الدولةبعدانضمامهاللنظامأوأصدرتإعالنًاأودعتهلدىمسجل

 رابعًا: االختصاص الشخصي 

الجنائيــةالدوليــةفــيمحاكمــةاألفــرادالطبيعيــينيتمثــلاالختصــاصالشخصــيللمحكمــة

فقــط،باعتبــارأنالشــخصالطبيعــيهــوالشــخصالــذييملــكاإلرادةوالقصــدالجرمــيالرتكــاب

.(2)الجرائم،وذلكدونأنيشملاالختصاصالشخصيللمحكمةالشخصياتاالعتباريةوالدول

وليةيجبأنيكونواذويأهليـةكاملـةوالعتباراألفرادمسؤولينأمامالمحكمةالجنائيةالد

(علـــــىأنـــــه"اليكـــــونللمحكمـــــة16الرتكـــــابالجـــــرائموتحمـــــلالمســـــؤولية،فقـــــدنصـــــتالمـــــادة)

عامًاوقتارتكابالجريمةالمنسوبةإليـه".عـالوة12اختصاصعلىأيشخصيقلعمرهعن

                                                           

 .14(عثمان،خالدالمرجعالسابقنفسه،ص1)
 .137-135ردي،انتصار،مرجعسابق،صص(الك2)
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نتهمالدوليـة.وهـذاعلىذلكيعتبراألفرادمسؤولينبغـضالنظـرعـنوضـعهمومركـزهمأوحصـا

يطبقهـذاالنظـاماألساسـيعلـىجميـع-1فيفقرتيها(منالنظامبقولها:"17ماأكدتهالمادة)

الصـــفةالرســـميةوبوجـــهخـــاصفـــإنالصـــفةاألشـــخاصبصـــورةمتســـاويةدونأيتمييـــزبســـبب

وممـثاًلأوعضـوًافـيحكومـةأوبرلمـانأ الرسميةللشخص،سـواءكـانرئيسـًالدولـةأوحكومـة

مــناألحــوالمــنالمســؤوليةالجنائيــةبموجــبهــذا منتخبــًاأوموظفــًاحكوميــًاالتعفيــهبــأيحــال

التحــول -1فــيحــدذاتهــا،ســببًالتخفيــفالعقوبــة. النظــاماألساســي،كمــاأنهــاالتشــكل،

كانـتالحصاناتأوالقواعـداإلجرائيـةالخاصـةالتـيقـدتـرتبطبالصـفةالرسـميةللشـخص،سـواء

 (1)فيإطارالقانونالوطنيأوالدولي،دونممارسةالمحكمةاختصاصهاعلىهذاالشخص"

فــيالمــادةالســابعةمبــدأالمســؤولية1946م،وطوكيــوم1945وأقــرتمحكمتــانــورمبرج

الجنائيةالفرديةلألشخاصمرتكبيالجرائمالدوليةخاللالحربالعالميةالثانيةالتيشكلتكارثة

انيةلمـــانجـــمعنهـــامـــنأهـــوالوفظـــائعأجبـــرتالمجتمـــعالـــدوليعلـــىالتطبيـــقاألوللمبـــدأإنســـ

المســؤوليةالجنائيــةالفرديــةومحاكمــةاألشــخاصالمتهمـــينبارتكــابجــرائمالحــربوالجــرائمضـــد

.(2)السالموالجرائماإلنسانية،سواًءارتكبوهابأنفسهمأوأعطواالتعليماتالرتكابها

صـــبالرســـميومـــايواكبـــهمـــنحصـــانةللقـــادةوالمســـؤولينأيعـــذِرفـــيإثـــارةفلـــيسللمن

المسؤوليةالجنائيةالفرديةسواًءكانمرتكبالجريمةالدوليةرئيسًاأوقائـدًاأومسـؤواًلحكوميـًاأو

جنــديًافــيالقــواتالمســلحةأومواطنــًاعاديــًا.ويعــدالــرئيسمســؤواًلعــناألفعــالغيــرالمشــروعة

سيهإذاثبتأنهكانعلىعلمبقصدهمأوباتجاهنيتهمالرتكابها،وبإمكانهفيحالةتدخلهلمرؤو

الحيلولــةدونوقــوعتلــكاألفعــال،وهــومــاأكــدهالمبــدأالثالــثمــنمبــادئنــورمبرجالتــيصــاغتها

                                                           

.71الطراونة،محمد،مرجعسابق،ص((1
.71الطراونة،محمد،مرجعسابق،ص((2
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موالــذينــصعلــى1951لجنــةالقــانونالــدوليفــيأعقــابمحكمتــينــورمبرجوطوكيــوفــيالعــام

فـــاءالشـــخصالـــذيارتكـــبالفعـــلبنـــاًءعلـــىأوامـــرمـــنحكومتـــهأورئيســـهاألعلـــىمـــنعـــدمإع

المسؤوليةوفقًاللقانونالدوليبشرطوجودخيارمعنويكانمتاحًاله"أيلميكنمسلوباإلرادة

.(1)بصورةتجعلهمجبرًاعلىارتكابالجريمة"

ةلألفــرادعــناالنتهاكــاتالجســيمةوأحــدثإقــراراتفاقيــاتجنيــفلمبــدأالمســؤوليةالجنائيــ

ألحكامهـانقلـةنوعيـةفــياتجـاهتجـاوزالدولــةبعـضالشـيءواالتجـاهنحــوالفـردالمسـتفيدالنهــائي

منالقانونالدوليوالتيصيغتبشكليحولالمصلحةالفرديةإلىمصلحةدولية،فالحقوقالتي

نمــاللفــرد، بحيــثاليســتطيعالتنــازلعنهــا،وكــذلككفلتهــااتفاقيــاتجنيــفليســتمرتبــةللدولــةوا 

نصـــتاتفاقيـــةجنيـــفالرابعـــةعلـــىأنـــه"اليجـــوزلألشـــخاصالمحميـــينالتنـــازلبـــأيحـــالمـــن

.(2)األحوالجزئيًاأوكليًاعنالحقوقالممنوحةلهمبمقتضىهذهاالتفاقية"

الذيلـيسوقدجاءتمعالجةاتفاقياتجنيفللحروبالداخليةأيحاالتالنزاعالمسلح

لهطابعدوليفيالمادةالثالثةالمشتركةتأكيدًالمبدأالمسؤوليةالجنائيـةالفرديـة،بحيـثاليعتبـر

نمــاأفــرادًا.كــذلكنصــتاتفاقيــاتجنيــفعلــىتعهــدالــدول أحــداألطــرافالمشــتركةفيهــادولــةوا 

ألشـــخاصالـــذيناألطـــرافباتخـــاذأيإجـــراءتشـــريعييلـــزملفـــرضعقوبـــاتجزائيـــةفعالـــةعلـــىا

يقترفــونأويــأمرونبــاقترافإحــدىالمخالفــاتالجســيمة،وتلتــزمكــذلكبمالحقــةالمتهمــينبــاقتراف

مفـيمادتـهالسادسـة،1993تلكالمخالفاتالجسيمة.وأكدالنظاماألساسيلمحكمتييوغسـالفيا

لفرديــةمــندونورونــدافــيمادتيــهالخامســةوالسادســةعلــىمبــدأالمســؤوليةالسخصــيةالجنائيــةا

االعتدادبالصفةالرسميةالتيالتعفيمنالمسؤوليةالجنائيةوتثوربموجبهـاالمسـؤوليةلكـلمـن

يخططأويحرضأويأمرأويرتكبأويساعدعلىارتكابالجرائمالدولية.
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ويـــرىالباحـــثأنالنظـــاماألساســـيلتلـــكالمحـــاكمالدوليـــةيعـــددعامـــةجديـــدةفـــينظـــام

الجنائيــةالدوليــةلألفــراد،وقــدجـــاءالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــةتتويجـــًاالمســؤولية

(علــىاقتصــاراختصــاصالمحكمــة15لنظــامالمســؤوليةالجنائيــةالفرديــة،بحيــثنصــتالمــادة)

علىاألشخاصالطبيعيينفياتجاهمعاكسلمحكمةالعدلالدوليةالتيتختصبنظرالمنازعات

حولانتهاكأحكامالقانونالدوليلتحديدالمسؤولية،والتيعلىأثرهايتمتقريرالجزاءبينالدول

القانونيبحقالدولةالمنتهكـةلقواعـدالقـانونالـدولي،فمحكمـةالعـدلالدوليـةهـياألداةالقضـائية

نأيـةصـفةالرئيسيةلألممالمتحدة،والتيعهدإليهابتسويةالنزاعاتالقضائيةبينالـدولمـندو

علىالتعويض،بخالفالمحكمةالجنائيـة–غالبًا–جنائيةلألحكامالصادرةعنهاوالتيتقتصر

الدوليـــةالتـــيتخـــتصبـــاألفرادفيمـــايتعلـــقبمســــئوليتهمالشخصـــيةعـــنالجـــرائمالتـــيتـــدخلفــــي

اختصــاصالمحكمــةوتتســممنظومتهــاالقضــائيةبصــبغةجنائيــة.وقــدنــصالنظــاماألساســيفــي

(علىأن"الذييرتكبجريمـةتـدخلفـياختصـاصالمحكمـةيكـونمسـؤواًلعنهـا1-15المادة)

بصفتهالفرديةوعرضةللعقاب"،فالنطاقالشخصيالختصاصالمحكمـةالجنائيـةيتعلـقبـاألفراد

بصفتهمالشخصية.
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 الفصل الثالث

 الجنائية ةلمحكموا في التشريعات الوطنية ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق

الدولية

من األخيرة شبه المرحلة تمثل أنها إذ التحقيق، مرحلة عن المحاكمة تختلفمرحلة

وبنفسالوقت تثبتارتكابالجريمة التي األدلة كافة مراجعة فيها يتم والتي التحقيق مراحل

ذهالمرحلةمراجعةمايقدمهالمتهممنأدلةللدفاععننفسهوالدفعببراءته،وتتنوعضماناته

بتنوعاإلجراءاتالتيتتمخاللهافهناكبعضالمسائلواإلجراءاتاألوليةالتيتعدمنضمن

للمحاكمة أنهناكاجراءاتعامة ثم التمهيدية، المعنيةبالمحاكمةوهيالدائرة وظائفالدائرة

ةكماهوالحالفيبرمتهاولهذهاإلجراءاتأيضًاضماناتها،ويتمتعالمتهمأيضًافيهذهالمرحل

سبق ما جانب إلى تشكل والتي والمباشرة الصريحة الحقوق من بمجموعة التحقيق مرحلة

.(1)ضماناتللمحاكمةالعادلةتطبقفيمرحلةالمحاكمة

ضمانات لموضوع التطرق سيتم التحقيق، مرحلة في المتهم ضمانات وللتعرفعلى

التحقيقفيالتشريعاتالو فيالمبحثاألولمنالفصل،ومنثمالمتهمفيمرحلة أواًل طنية

التعرفإلىضماناتالمتهمفيمرحلةالتحقيقفيالنظاماالساسيواجراءاتالمحكمةالجنائية

الدوليةفيالمبحثالثاني.
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 المبحث األول

 ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق في التشريعات الوطنية

و االبتدائي إجراءاتالتحقيق علىمساسبحقوقألن غالبيتها "تنطويفي معامالته،

الحالفياالستجوابوالتوقيف هو كما يمسوالتفتيشالمتهم اإلجراءاتما بلإنمنهذه ،

فقد إفادته، التحقيقألخذ بالمثولأمامسلطة الشاهد حقوقافرادآخرينغيرالمتهممثلإلزام

بتدائيبضماناتعديدة،ليكفلبذلكنزاهتهحرصالمشرععلىأنيحيطإجراءاتالتحقيقاال

يقتضيأنيكونهناكتوافقوتوازنبين للعبثبالحرياتالفردية،وهذا وسيلة وتفادياتخاذه

فعالياتالتحقيقاالبتدائي،حتىتتمكنالدولةمنالوصولإلىحقهافيالعقاب،وبينمراعاة

.(1")واحترامالحريةالشخصيةللمتهم

التحقيقفيالتشريعاتالوطنيةموضوعوللتطرقل فيهذاضماناتالمتهمفيمرحلة

تضمنالمطلباألول إلىمطلبين؛ تقسيمه تم التحقيقالمبحث، فيمرحلة الضماناتالعامة

المطلبالثانيفتناولاإلبتدائي السريةوالعالنيةوحيادالقاضيووجودالمحاميضمانات،أما

.فيالتحقيق

 لالمطلب االو

 الضمانات العامة في مرحلة التحقيق اإلبتدائي

تحرصالتشريعاتالحديثةعلىوضعالضماناتالالزمةالتيتكفلعدمتعسفسلطة

التحقيقاألوليفيالتحقيقالذيتقومبهحمايةللحرياتالشخصية،وهذهالضماناتهيأدنى

                                                           

،علمًاأنضماناتالتحقيقماهيإالقيوديفرضهاالمشرع741تحي،مرجعسابق،صسرور،أحمدف(1)
علىكلمنيمارسسلطةالتحقيققبلأيفرد،خشيةالمساسبحقوقه،وحتىيكوناإلجراءقداتخذضمن

الحدودالتيرسمهاالمشرع،وذلكاحترامًالمبدأالشرعية.
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فيالتحقيقاالبتدائيوالس لألفراد ببفيذلكأنالتحقيقاألوليالبكثيرمنتلكالممنوحة

يعتبرمرحلةمنمراحلالدعوىالجزائية،علىخالفالتحقيقاالبتدائي،الذييمثلمرحلةمن

تعتبر التشريعات من كثير وألن للمحاكمة، التحضير مرحلة وهي الجزائية، الدعوى مراحل

ال لمواجهة تتخذ فياالجراءاتالتي فاعلية أقدر والعنايةالتحقيقاألولي وقوعها، فور جريمة

بحقوقالدفاعفيهذاالدوريؤديإلىاضعافهذهالفاعليةوفقدانالقدرةعلىكشفالجريمة

والسيطرةعلىاألمن.ولذاككانتالضماناتالتيتضعهاالتشريعاتلألفرادفيالتحقيقاألولي

التشريعاتالجزائيةاالجرائيةأدنىمنتلكالتيتنصعليهافيالتحقيقاالبتدائي.فقدنصت

العربيةعلىمنعمأموريالسجونمنقبولأيشخصبالسجونإالبمقتضىأمرموقععليه

.(1)منالسلطةالمختصةبالتوقيفوللمدةالمحددةلهذااألمر

( المادة أن األردنينصتعلىهذه115إذ المحاكماتالجزائية قانونأصول من )

:"اليجوزحبسأيإنسانإالفيالسجونالمخصصةلذلكواليجوزالضمانةبالنصالتالي

لمأمورأيسجنقبولأيانسانفيهإالبمقتضىأمرموقععليهمنالسلطةالمختصةوأال

األمر" بهذا المحددة المدة بعد )(2)يبقيه المادة ونصت الجنائية41. اإلجراءات قانون من )

أيإنسانإالفيالسجونالمخصصةلذلك،واليجوزالمصريعلىمايلي:"اليجوزحبس

لمأمورأيسجنقبولأيانسانإالبمقتضىأمرموقععليهمنالسلطةالمختصةوأاليبقيه

.(3)بعدالمدةالمحددةبهذااألمر"

                                                           

 .141(الكردي،انتصار،مرجعسابق،ص1)
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ويرىالباحثأنالموادالقانونيةالتيتمذكرهاتستهدفمنعالضابطةالعدليةمناتخاذ

ضداألشخاصاألبرياء،بوضعهمفياإلجراءاتا وتعسفًا التييمكنأنتتخذتسلطًا لبوليسية

للحاالتوالشروطالمنصوص السجونمنجهاتغيرمختصةبالتوقيفأوالحبس،أوخالفًا

عنهافيالقانون،أوإبقائهمقيدالتوقيفبعدانتهاءمدته.

 الفرع األول

 التدوين في مرحلة التحقيق

ي أن أجل إجراءهمن ولكييكون أثبته فيما الكافة على التحقيقاإلبتدائيحجة كون

أساسًاصالحًالماقديبنىعليهمننتائجفقدأوجبتكافةالتشريعاتأنيكونالتحقيقاإلبتدائي

خاصةإذاماعلمناأنالتحقيقاتاإلبتدائيةتكونموضعمناقشةمنقبلالخصومدائمًا،مدوناً

اذهاأوبعدطرحالدعوىعلىالقضاء،ولذايجبأنتكونمكتوبةليستطعمنسواءإباناتخ

يتراءىلهمننتائجفهيالمرجعلكلمنينوي ويستنبطما يجريخاللها يشاءأنيحتجبما

االعمتادعليها.وهذايتطلبحرصالقائمبالتحقيقعلىتدوينكافةالقراراتالتييتخذهابشأن

إلىتدوينكافةاإلجراءاتالتييقومبهاأثناءالتحقيقومايسمعهمنأقوالالتحقيق،باإلضافة

.(1)المجنيعليهأوالتهمأوالشهود

ستجواب فيجبكتابةكافةاإلجراءاتالتييقومبهاالمحققكسماعالشهادةللشهودوا 

لذ التفتيش. من المتحصلة األشياء وضبط واإلنتقال والمعاينة عليه يتمالمشتكى ما كل لك

بالكتابةللرجوعإليهولذلكجعلالقانونوجودكاتبالتحقيق بالتحقيقيجبأنيكونكلهثابتًا

                                                           

.641سرور،أحمدفتحي،مرجعسابق،ص(1)
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على أوجبتوقيعه إجراءاتالتحقيقكما جميع أثناء أوجبوجوده التحقيقبل شرطلصحة

.(1)المحاضرمعالقاضي

تقدمإنإشتراطكتابةإجراءاتالتحقيقيمكن أنتكونسنديدلعلىيضافإلىما

حصولها،فعدمتدويناإلجراءيؤديإلىإفتراضعدممباشرتهوهذابالنتيجةيمكنالمتهموبقية

على االعتماد وعدم المكتوب غير التحقيق إلى اإلستناد بعدم الدفع من للدعوى األطراف

.(2)نتائجه

لدفاععننفسه،فمنويشكلتدوينمرحلةالتحقيقاإلبتدائيضمانةمهمةللمتهمفيا

خاللالتدوينيمكنللمتهمالرجوعإلىكافةاإلجراءاتالتيتمتدوينهافيالمحاضرواالطالع

عليهاومنثميتمكنهوومحاميهمنإعداددفاعهبشكليمكنهمنإثباتبراءتهممانسبإليه.

مكنالقولبأنمنشأنكمايشكلالتدوينفيالوقتنفسهضمانةللسلطةالقائمةبالتحقيق،في

التدوينأنيبعدالشبهةعنها،فيمالوأرادالمتهمأوأحدالشهودأنيتراجععنأقوالقالهابزعم

أنهتعرضللضغطأواإلغراءأوأنهلميقلماينقلهالمحققمنلسانه،لذلكفإنالتدوينفي

راءاتالتحقيق.منهنا،فأنمرحلةاللتحقيقاالبتدائييعدشرطجوهريفيكلإجراءمنإج

اإلجراءات جميع بإثبات بالتحقيق القائم "قيام هو: اإلبتدائي التحقيق مرحلة أثناء التدوين

يسمعهمنأقوالسواءأكانتأقوالالمجنيعليهأوالمتهمأو والقراراتالتييتماتخاذهاوما

القانو يتطلبه أو الذيرسمه بالشكل فيمحاضر كتابة (3)ن"الشهود إجراءات. تدوين وقاعدة

الجنائية اإلجرائية األنظمة معظم بها وتأخذ إجراءاته، جميع في تسري عامة قاعدة التحقيق

                                                           

.141خليل،عثمان،مرجعسابق،ص(1)
بشيت)2) حسن خوين، )1991 ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية(. لة التحقيق اإلبتدائي، خالل مرح،

.111 الجزءاألول،مكتبةدارالثقافة،عمان،صدراسة مقارنة،
 .451.اإلسكندرية:دارالمطبوعاتالجنائية،صقانون اإلجراءات الجنائية(.1991(عوض،محمد)3)
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،"فالتدوينخيروسيلةإلثباتحصولاإلجراءوالظروفالتياتخذتفيهواألثرالذي(1)المقارنة

.(2)ترتبعليه"

اال "فهناكبعضاألنظمة إلىذلك، أنوباإلضافة أكدتعلىضرورة الجنائية جرائية

يكونهناكملفمزدوجللتحقيقيتضمنصورًامحررةمنإجراءاتالتحقيقومحاضرمأموري

الضبطالقضائيومستنداتالخصوموذلكلغرضعرضالملفالذييحوىصورةالتحقيقعلى

هميةالتدوينفيمرحلةغرفةاالتهامفيمالوتماستئنافأوامرقاضيالتحقيق.منهناتتضحأ

التحقيقاالبتدائيلكونهيسهمفيالحفاظعلىإجراءاتهمنالتشويهوالتحريف،فضالعنأن

إنجازبعضهايستلـزموقتًاطوياًلاليمكنمعهاالعتمادعلىذاكـرةالمحققالتيالبدوأنتخونه

.(3)بمرورالزمن"

قابلةللمحوبفعلالزمناألمرالذييوجبعالوةعلىذلك،اآلثارالمتخلفةعنالجريمة

القولبأنالمبادرةبتسجيلتلكاإلجراءاتواآلثارمنشأنهأنيبقىعليهاويحفظهامنالتأثير

  .(4)العاصفبعاملالوقت

يضافإلىماسبق"أناشتراطكتابةإجراءاتالتحقيقيمكنأنيكونسندًايدلعلى

.(5)يؤديإلىافتراضعدممباشرته–أوأيإجراءمنإجراءاته–حصولهافعدمتدوينالتحقيق

                                                           

،الرياض:معهدلمملكةأصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في اهـ(.1415(تاجالدين،مدنيعبدالرحمن)1)
.117االدارة،ص

.166،ص1.القاهرة:دارالشعب،طشرح قانون اإلجراءات الجنائية(.1964(مصطفى،محمودمحمود)2)
 .321(،القاهرة:دارالجيلللطباعة،ص16.ط)مبادئ اإلجراءات الجنائية(.1925(عبيد،رؤوف)3)
 .112،االسكندرية:منشأةالمعارف،صت الجنائية تأصياًل وتحيالً اإلجراءا(.1977(بهنام،رمسيس)4)
القاهرة:دارالنهضةالعربية،صالوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية(.1925(سرور،أحمدفتحي)5) .

599. 
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فتدوينالتحقيقعلىقدركبيرمناألهميةفهويشكلضمانةمهمةليسللمتهمفقط

للعدالةبوجهعام نما تبدو"أهميةتدوينالتحقيقاإلبتدائيفيبعضاألحيانلعضو(1)وا  .كما

وليسللمحققالذيتولى العام إلىمحكمةاإلدعاء حالتها وا  بغلقالقضية يأمر التحقيقبأن

الموضوعفهواليستطيعذلكبدونأنيكونالتحقيقمدونًافيمحضرومرفقًابقرارمنقاضي

فيمساعدتهم الحكميلعبدورفعااًل التحقيقأوالمحكمةالمختصةوكذلكأهميتهإلىقضاة

قاضيالموضوععلىالتحقيقالمدونقبلالبدءعلىأداءمهامهمذلكأنإلقاءنظرةمنقبل

يحضر(2")المحاكمة لم لو منحرجفيحالة يتعرضله قد ما التحقيقيجنبه فيمحاضر .

أصحابتلكاألقوالأوالشهاداتفيالمحاكمةبسببوفاتهممثاًلأوحدوثأمرمايمنعهممن

موضوععندالفصلفيالدعوىأنالحضورفضاًلعنذلكإنتدوينالتحقيقيمّكنقاضيال

على ممكنة غير أو مجدية غير إعادتها تكون اإلجراءاتالتي بشأن به جاء ما إلى يستند

اإلطالق.

التدوين تتعلقبتاريخ العناصر من التحقيقاالبتدائيمجموعة تدوين وتتضمنعملية

 بالكتابة، بالشخصالقائم يتعلق أخر وعنصر المحاضر على العناصروالتوقيع هذه وتتمثل

بالتالي:

أولتاألنظمةاإلجرائيةأهميةوضرورةوجودكاتبلتدوينالتحقيق،ممايتيحذلكالكاتددب: " .1

الفرصةللمحققفيالتفرغفيطرحاألسئلةعلىالمتهمدونانشغالهبالمادياتومنهاالعمل

ضماناتالمتهمتتمثلفيإضافةإلىذلكفأنوجودالكاتبيشّكلضمانةمن-الكتابي.بال

المحقق. منالرقابةعلىاألعمالالتييقومبها ويمكنللمحققأنكونهيشّكلنوعًا كما
                                                           

 .113حسنبشيت،مرجعسابق،ص (خوين،1)
 .112 تاجالدين،مدنيعبدالرحمن،مرجعسابق،ص  (2)
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يستعينبكاتبآخرفيحالةالضرورة،أيفيحالةعدموجودالكاتبالذيبدأبهالتحقيق،

 .(1)أليمصلحةتتعلقبظروفالتحقيقأوبزمانهأوبمكانه"أو

قومأطرافالتحقيق)المحقق،الكاتب،الشهود،وكلمنلهصلةبالتحقيق(بعديالتوقيدع:  .8

بهذه جاء ما صحة على تأكيد ذلك يشكل مما التحقيق، محاضر علة بالتوقيع انتهائه

المحاضر،وأنهتمتحتسمعوبصرأطرافهالذينوقعواعليها،كماأنذلكيدعوإلىالثقة

 اءاتبه.واالطمئنانلماتمبهامنإجر

أشارتاألنظمةاالجرائيةإلىأهميةتدوينتاريخالتحقيق،مماييسرذلكمعرفةالتداريخ: .3

وقتتحريرالمحضروالظروفالتيكانتبه،والمحافظةعلىحقوقالدفاع.ورغمأهمية

تحديدالتاريخبالنسبةلمحاضرالتحقيقعلىوجهالخصوصفإنالتشريعاتالعربيةجاءت

المشرعبالنصعليهصراحةخا يدعووبحقإلىمطالبة األمرالمهموهوما ليةمنهذا

بطالن ذلك يترتبعلى فإنه التاريخ وخلتمن المحاضر دونت ذا وا  ذلك على والتأكيد

.(2)اإلجراءوذلكحفاظًاعلىحقوقالمتهمين

ةمنتقديرقيمةاألدلةأنإثباتالتحقيقبالكتابةفيالمحاضرُيّمكنالمحكمويرىالباحث

التييتضمنهامحضرالتحقيق،فالمحكمةمثاًلتسطيعتقديرقيمةاألدلةالمستمدةمنالمعاينة

التحقيق أو اإلستدالل سلطة ومباشرة البالغ وتلقي المحضر فتح بين الفاصل بحسابالزمن

المعاينةالتيأجرتهافيمسرحالجريمة.



                                                           

،577،رقم9م،مجموعةأحكاممحكمةالنقض،س11/3/1952كممحكمةالنقضالمصريةبتاريخح(1)
،رقم33ممجموعةأحكاممحكمةالنقض،س11/11/1921.وحكممحكمةالنقضالمصريةبتاريخ171ص
 .243،ص146

 .111(خوين،حسنبشيت،مرجعسابق،ص2)
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 الفرع الثاني

 في التدوين ضمانات المتهم

متطلبلذاته فالتدوينإجراء ضماناتإجراءاتالتحقيقوأوامره، التدوينمنأهم يعد

وليسإلثباتمايتخذمنإجراءوأوامر،وضماناتالتدوينتتصفباالزدواجيةذلكأنالتدوين

نشهادةيمثلضمانةللمتهم،ويمثلأيضًاضمانةللسلطةالقائمةبالتحقيق."فاليغنيعنالتدوي

من باشره ما لسرد علىالذاكرة االعتماد اليصرحله إذ األمر، أو المحققبحصولاإلجراء

نمايجبعليهإثباتجميعإجراءاتالتحقيقكتابةفيمحضربعدذلك،ويستتبع إجراءات،وا 

ذلكأنهاليجوزإثباتحصولأيإجراءأوأمرمنأوامرالتحقيقبغيرالكتابةمنخالل

محضرالذيدونفيه،وعليهتستبعدطرقاإلثباتاألخرىفيالتدليلعلىحصولأيإجراءال

.(1)اتخذهالمحقق"

قانونًا أومنيمثله المتهم قيام تتمثلفيإمكانية للمتهم التدوينبالنسبة فضمانة

قامةالدعوىبعدذلك،وبحث جراءاته،منحيثالبدءوا  إمكانيةالتمسكبمراقبةأعمالالتحقيقوا 

عدمه من بالتقادم خصوصًا(2)بالدفع إجراءات من اتخاذه تم ما على اإلطالع يمكنه كما ،

اإلجراءاتالتيتتمفيغيبته،وهذاكلهيمكنهمناإلعدادالجيدللدفاعالذييتمسكبهأويبديه

دفوع من دفع أي نسيان عدم للمتهم يضمن التدوين فإن وكذلك المحكمة، وضمانةه.أمام

التدوينبالنسبةللسلطةالقائمةبأعمالالتحقيقتتمثلفيإبعادالشبهةعنالمحققخاصـةعند

الدفـعمنالمتهمببطالناإلجراءاتالتياتخذتهاجهةالتحقيقأوالظروفالتيأحاطتبهاعند

صيهي الجو،وكذلكفإنتدوينالمحاضربواسطةكاتبمتخص(3)اتخاذهاممايقللمنشأنها

                                                           

.117سابق،ص(تاجالدين،مدنيعبدالرحمن،مرجع1)
عبداهللبنمنصور)(2) .حق المتهم في الدفاع في نظام اإلجراءات الجزائية السعوديهـ(.1412البراك،

.55أطروحةدكتوراهغيرمنشورة،جامعةنايفالعربيةللعلوماألمنية،الرياض،السعودية،ص
 .96(خوين،حسنبشيت،مرجعسابق،ص3)
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أن المناسبللمحققفيإفراغجهدهبالكاملللعملالفنيللتحقيقدوناالنشغالبالكتابة،كما

بحكم ذلك على األقدر لكونه الواقع، من قريبًا لكاتبمتخصصيجعله يوكل حينما التدوين

له،فإنذلكالممارسةالعمليةلعملههذا.كماأنهمنالضماناتالمهمةتوقيعالمتهمعلىأقوا

 إقرارًامنهبصحةمابدرمنهمنأقوال.

 المطلب الثاني

 السرية والعالنية وحياد القاضي ووجود المحامي في التحقيقضمانات 

ومنها وحيادية عادلة محاكمة له تضمن ضماناتللمتهم وضعتالتشريعاتالوطنية

ماسيتمالسريةفيالتحقيقوضمانحيادالقاضيوحقهبوجودمحامييدا فععنحقوقةوهذا

تناولهفيالفروعالتالية:

 الفرع االول

 السرية والعالنية في التحقيقضمانات 

تعدعالنيةالتحقيقضمانةهامةللمتهمأثناءالتحقيقمعه،"لذلكفإنالقاعدةالسائدة

ينةفيقلوبهم،فياألنظمةاإلجرائيةالجنائيةهيعالنيةالتحقيقللخصومووكالئهملبعثالطمأن

أنفيحضورالجمهوريجعل فهيتمكنالخصوممنمراقبةسيرالمحققفيالتحقيق،كما

علىالمحققرقيبًاغيرمتحيزعلىتصرفاته،كماأنهفيهاحمايةللمحققمنأنتكونأعماله

عوبصرمحاًلللشكوالريبة،فالمحققالذيالينشدسوىالحقيقةيؤثرأنتكونأعمالهتحتسم

.(1)الجمهور"

                                                           

ال(1) عبد )الشواربي، 1922حميد منشأةضمانات المتهم في مرحلة التحقيق اإلبتدائي(. االسكندرية: .
.175المعارف،ص
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يكونالكتمانالزمًا التحقيقوعلىاألخصعندما تضرأعمال "قد المطلقة والعالنية

للوصولإلىالحقيقة،ومنثمتبدوسريةالتحقيقضرورية،ومنثمفللمحقأنيباشربعض

 .(1)إجراءاتالتحقيقبصورةسريةفيحالةاالستعجالأوكانذلكمنمصلحةالتحقيق"

منقانون64أخذالمشرعاألردنيبمبدأعلنيةالتحقيقبالنسبةللخصوم،فنصتالمادة/

الجزائية المحاكمات األردنيأصول بالمال1111لسنة والمسؤول عليه "للمشتكي أن على

والمدعيالشخصيووكالئهمالحقفيحضورجميعإجراءاتالتحقيقماعداسماعالشهود،

اماجرىالتحقيقفيغيرحضورهم،أنيطلعواعلىالتحقيقاتالتيجرتفيويحقلهؤالء،إذ

غيابهم،فقديرىالمدعيالعامأنيجريالتحقيقبمعزلعناألشخاصالمذكورينآنفًا،وذلك

فيحالةاالستعجالأومتىرأىذلكضرورياإلظهارالحقيقة،وعندئذيحقلهؤالءاألشخاص

تالتيجرتفيغيابهم،بليجبعلىالمدعيالعامأنيطلعهمعلىأنيطلعواعلىالتحقيقا

.(2)هذهالتحقيقات"

 الفرع الثاني

 حياد السلطة المختصة بالتحقيق االبتدائي

يعتبرالتحقيقاالبتدائيمرحلةمتميزةمنمراحلالدعوىالجزائية،فهويتميزعنمرحلة

لمرحلةالت حقيقاالبتدائي،كمايتميزهذااألخيرعنمرحلةالتحقيقاألوليالذييأتيسابقًا

التحقيقالنهائيايمرحلةالمحاكمة،والتيتأتيالحقةلها،كذلكفإنمرحلةالتحقيقاالبتدائي

النطاقالذيتجريفيه له كلتحقيقويحدد الذييسبقبالضرورة االتهام تتميزعنمرحلة

تحقيقاالبتدائيهومايرجعإلىالمحققنفسه،مماأعمالالتحقيق،ولعلمنأكبرضماناتال

                                                           

.57البراك،عبداهللبنمنصور،مرجعسابق،ص(1)
 (منقانونأصولالمحاكماتالجزائية.64(المادة)2)
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منصفاتالحيدةواالستقامة المهمةلسلطةقضائيةمستقلةيتوافرفيها يقتضيأنيعهدبهذه

حقوق وحماية منجهة، الجرمية الواقعة التحقيقفيكشفحقيقة يضمنفعالية ما والنزاهة،

(.1)هةثانيةالدفاعالمقررةلمنيقفونموقفاالتهاممنج

وأناط والتحقيق، االتهام سلطتي بين "ففصل االتجاه، بهذا الفرنسي المشرع تأثر وقد

بالنيابةالعامةوظيفةاالتهام،بينمايتولىسلطةالتحقيققاضيالتحقيق،ويأخذبهذااالتجاهكل

الج االجراءات قانون في المصري والمشرع السوري، والمشرع اللبناني، المشرع قبلمن نائية

.(2")1951تعديلهعام

ويأخذالمشرعاألردنيبمبدأالجمعبينوظيفتياالتهاموالتحقيقفييدالنيابةالعامة،

علىالرغممناالنتقاداتالكثيرةالموجهةلهذاالنظام،الذييدعوإلىاألخذبنظامالفصلبين

والتحقيق ال(3)وظيفتياالتهام بحيثيكوندورالنيابة االدعاءدون، علىسلطة مقتصرًا عامة

التحقيق،"إذينبغيأنيعهدبالتحقيقاالبتدائيإلىقاضمختصللقيامبهذهالوظيفة،ألنمن

للسلطة توافره الواجب الحياد ضمان يحقق أن والتحقيق االتهام سلطتي بين الفصل شأن

يحققالطمأنينةفينفس .(4)الماثلأمامقاضيالتحقيقالمختصةبالتحقيقاالبتدائي،وهوما

أماأنيناطاألمربشخصواحديتهمويحقق،ويقدماألدلةويثبتها،فإنهبذلكيكونقدجمعبين

.(5)صفتينمتعارضتين،صفةالخصموصفةالحكم"

                                                           

.115ةللنشروالتوزيع،ص،عمان:دارالثقافأصول االجراءات الجزائية(.1115نمور،محمدسعيد)(1)
.117نمور،محمدسعيد،المرجعالسابقنفسه،ص(2)
.159البشير،سعدعلي،مرجعسابق،ص(3)
،إلىاألخذ1969دعتتوصيةالحلقةالعربقيةالثانيةللدفاعاالجتماعيالتيعقدتفيالقاهرةفيعام(4)

سادهذااالتجاهفيالمؤتمرالثامنللدفاعاالجتماعيالذيعقدبمبدأالفصلبينسلطتياالتهاموالتحقيق،كما
.1972فيالرباطعام

،تطور قانون االجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية(.1925مصطفى،محمودمحمود)(5)
.27مطبعةجامعةالقاهرة،ص
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 الفرع الثالث

 حق المتهم في االستعانة بمحام

قاالبتـدائي،وهـوأيضـًامـن"يعدحقاالستعانةبمحاممنالضماناتالمهمةفيالتحقيـ

خصائصـــهالجوهريـــة،إذبواســــطةالمحـــامي،يمكـــنللمــــتهمأنيـــدرأالتهمـــةعنــــه،فيمـــارسحقــــه

المشــروعفــيالــدفاععــننفســه،ويكــونالمحــاميالحاضــرمعــهخيــرمعــينلــهعلــىذلــك،وقــد

لمتــداعينمـنقـانونأصــولالمحاكمـاتالجزائيـةعلـىأنــه"اليسـوغلكـلمـنا65نصـتالمـادة/

أنيســــتعينلــــدىالمــــدعيالعــــامإالبمحــــامواحــــد،ويحــــقللمحــــاميالكــــالمأثنــــاءالتحقيــــقبــــإذن

ذالمياذنلهالمحققبالكالمأشيرإلىذلكفيالمحضر،ويبقىللمحـاميالحـقفـي المحقق،وا 

.(1)تقديممذكرةبمالحظاتهحولإجراءاتالتحقيق"

جــراءالتحقيــقفــيمواجهــةمــنيرغــببحضــورهمــنأوجبــتمعظــمالتشــريعاتاإلجرائيــةإ

الخصوم.وقدحددتهذهالتشريعاتهؤالءالخصومبالمتهموالمجنـيعليـهأوالمـدعيبـالحقوق

(مــــنقــــانونأصــــول64/4المدنيــــةوكــــذلكالمســــؤولعنهــــا،وهــــمايضــــًامــــنحــــددتهمالمــــادة)

المــال.والمــدعىالشخصــي،وكــذلكاإلجــراءاتالجزائيــةاألردنــيبالمشــتكىعلــيهم،والمســؤولب

.(2)اعترفتلوكالئهمبمثلهذاالحق

"فاليجوزمنعالمحاميمنالحضورمـعموكلـهبحجـةالسـرية،فهمـاشـخصواحـدفـي

.ألنالمحامييمثلنوعًامنالرقابةعلىتصرفاتالمحقـقفـيأثنـاء(3)أثناءحضورهماللدعوى"

                                                           

.(قانونأصولالمحاكماتالجزائية65المادة)(1)
.(منقانونأصولاإلجراءاتالجزائيةاألردني64/4ة)الماد(2)

(منقانوناإلجراءاتالجنائيةالمصري.115/1المادة)(3)
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عورمنالطمأنينةويسهللهعـرضوجهـةنظـره،وتتحقـقالتحقيق،ومنشأنهأنيمدالمتهمبش

.(4)معهمصلحةالتحقيق

وقــدوردالــنصعلــىقاعــدةعــدمجــوازمنــعالمحــاميمــنالحضــورمــعموكلــهفــينــص

ـــىأنـــه:"فـــيجميـــع115/1المـــادة ـــينصـــتعل ـــةالمصـــريوالت ـــانوناإلجـــراءاتالجنائي مـــنق

ــ .وهــذهالمــادةال(5)هالحاضــرمعــهأثنــاءالتحقيــق"األحــوالاليجــوزالفصــلبــينالمــتهمومحامي

يوجدلهامثيلفيقانوناصـولالمحاكمـاتالجزائيـةاالردنـي،حيـثأنـهلـميـنصصـراحةعلـى

منالقانونالمعدللقانونأصولالمحاكمـات66/1هذاالمبدأ،وذلكعلىالرغممماوردفيم/

ـــةرقـــم) ـــينصـــتع1111(لعـــام16الجزائي ـــه"يحـــقللمـــدعيالعـــامانيقـــررمنـــع،والت لـــىأن

اإلتصـالبالمشـتكىعليـهالموقـوفمـدةالتتجـاوزعشـرةايـامقابلـةللتجديـد.واليشـملهـذاالمنـع

،(1)محــــاميالمشــــتكىعليــــهالــــذييمكنــــهأنيتصــــلبــــهفــــيكــــلوقــــتوبمعــــزلعــــنأيرقيــــب"

لجميعإجراءاتالتحقيـق،ففـيوالتشريعاتلمتنهجكلهانفسالنهجفيمايتعلقبحضورالخصوم

حيننجـدأنالقـانونالمصـريقـدأجـازللخصـومحضـورجميـعإجـراءاتالتحقيـق،فإننـانجـدأن

(قـــد64/1(،والقـــانوناألردنـــيم/)71(،والقـــانوناللبنـــاني)م/71كـــاًلمـــنالقـــانونالســـوري)م/

.(1)أجازتللخصومحضورجميعإجراءاتالتحقيقماعداسماعالشهود

مـنقـانوناإلجـراءاتالجنائيـةالمصـريعلـىأن"يخطـرالخصــوم27فقـدنصـتالمـادة

علىأنه"يجـب79،ونصتالمادة(3)باليومالذييباشرفيهالمحققإجراءاتالتحقيقوبمكانها"
                                                           

.165البشير،سعدعلي،مرجعسابق،ص(4)
(منقانوناإلجراءاتالجنائيةالمصري.115/1المادة)(5)
.1111(لعام16الجزائيةرقم)(القانونالمعدللقانونأصولالمحاكمات66/1المادة)(1)
،حيثينتقدكلمنهممثلهذاالمسلك.27سرور،أحمدفتحي،مرجعسابق،ص(2)
.قانوناإلجراءاتالجنائيةالمصري(27المادة)(3)
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أنعلــىكــلمــنالمجنــيعليــهالمــدعيبــالحقوقالمدنيــةوالمســؤولعنهــاأنيعــينلــهمحــاًلفــي

ذالــميفعــلالبلــدةالكــا ئنفيهــامركــزالمحكمــةالتــييجــريفيهــاالتحقيــقإذالــميكــنمقيمــًافيهــا،وا 

ذلك،يكونإعالنهفيقلمالكتاببكلمايلزمإعالنهبهصحيحًا،ويحقللخصماإلعتراضعند

مباشــرةأيإجــراءفــيغيبتــهدونإخطــارهســلفًابالميعــاد،ولــهانيطلــبإعــادةهــذااإلجــراءمــرة

.(4)ى"أخر

ولكــنإذاثبــتأنـــهقــدتـــمإخطــارالخصـــوموبشــكلصـــحيحولــميحضـــروا،فيعــدإجـــراء

"والقـانونلـميتطلـبشـكاًل(5)التحقيقبعدذلكصحيحًا،ألنهمقدكلفـوابالحضـورولـميحضـروا.

خاصـــًالألخطـــار،كحصـــولهعلـــىيـــدمحضـــر،فيجـــوزتبليغـــهشـــفويًالمـــنيكـــونحاضـــرًامـــن

ثبــاتحصــولاإلخطــاريقــععبــؤهعلــىالخصــوم،أوعــن طريــقالهــاتف،أوأيطريــقآخــر،وا 

.(6)النيابة"

ويرىالباحثإناإلستعانةبمحـاملإلطـالععلـىأوراقالتحقيـقوالـدفاععـنالمـتهمأمـر

مهــمألنذلــكوخصوصــًافــيالمراحــلاألولــىمــنالتحقيــقاإلبتــدائييجعــلالمــتهميــدركأنلــه

قـقأنيتجـاوزعليهـاكمـاأنالمحقـقيسـتطيعأنيسـاعدالمحـاميعلـىفهـمحقوقًااليمكنللمح

مالبساتالقضية.

  

                                                           

.(منقانوناإلجراءاتالجنائيةالمصري79المادة)(4)
.665،القـاهرة،صقدسم العدامال-قدانون العقوبدات(.1926ابـوعـامر،محمـدزكـي)(5)
.124رمضان،عمرالسعيد،مرجعسابق،ص(6)
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 المبحث الثاني

 ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق في النظام االساسي واجراءات المحكمة الجنائية الدولية

أنهناككثيرمنالضماناتالتيتنطبقعلىمرحلةدونأخرىمنالمراحلاالجرائية

الدعوىامامالمحكمةالجنائيةالدولية.ومنالمعروفأنالدعوىتمربمرحلتين التيتمربها

لكل هناكضمانات ان القول يمكن بالتالي المحاكمة ومرحلة التحقيق "مرحلة هما رئيسيتين

مرحلةمنهذهالمراحل.حيثيتمتعالمتهمبارتكابجريمةمنالجرائمالواقعةتحتاختصاص

مةالجنائيةالدوليةبضماناتهامةفيمرحلةالتحقيقتختلفهذهالضماناتبطبيعتهاعنالمحك

نكانتجميعهذهالضماناتتصب تلكالضماناتالتييتمتعبهاالمتهمفيمرحلةالمحاكمةوا 

.(1")فيبابضماناتومعاييرالمحاكمةالعادلة

 القانونية النظم جميع في الجزائية الدعوى ان تنتهيكما وأن البد والوطنية الدولية

بصدورحكمفاصلفيالدعوىينهيالخصومةالقائمةويضعحدالنهايةالدعوىفإنصدور

 الحكمضمنهذا الحكمالبدوانيتفقمعضمانةالعدالةفيعملالقضاءبحيثيصدرهذا

شروطواجراءاتتكفلعدالتهونزاهتهاالمرالذييقتضيانيتمتعالمتهمازاؤهببعضالحقوق

.(2)كامكانيةمراجعتهوالطعنبهلدىجهةأعلىوبعضالضماناتاالخرى

رحلةالتحقيقفيالنظاماالساسيواجراءاتالمحكمةوللتعرفإلىضماناتالمتهمفيم

الجنائيةالدولية،تمتقسيمالمبحثإلىمطلبين؛تضمنالمطلباألولضماناتالمتهمالمتعلقة

في التحقيق عالنية وقاعدة التحقيق تدوين قاعدة فتناول الثاني المطلب أما التحقيق، بسلطة

المحكمةالجنائيةالدولية.

                                                           

 .613(سرور،أحمدفتحي،المرجعالسابقنفسه،ص1)
 .126(رمضان،عمرالسعيد،مرجعسابق،ص1)
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 ولالمطلب األ 

 ضمانات المتهم المتعلقة بسلطة التحقيق

مرحلة في منها ويستفيد المتهم بها يتمتع أن يمكن التي الضمانات من كثير هناك

التحقيقسواءأكانتبطريقةمباشرةأمغيرمباشرة،وطالماكاناألمرفيمرحلةالتحقيقفإن

مارسةعملها،وفيدورالدائرةهذهالضماناتقدتكونفيتشكيلسلطةالتحقيق،وفيكيفيةم

.ونبحثهاكاآلتي:(1)التمهيديةفيإجراءاتالتحقيق،وفيواجباتالمدعيالعاموصفاته

 الفرع األول

 تشكيل سلطة التحقيق

 المادة من األولى 41تنصالفقرة أنه:" على األساسي روما نظام مكتبمن يعمل

منفصالً المحكمة،ويكونالمكتبمسئواًلالمدعيالعامبصفةمستقلةبوصفهجهازًا منأجهزة

عنتلقياإلحاالتوأيةمعلوماتموثقةعنجرائمتدخلفياختصاصالمحكمة،وذلكلدراستها

ولغرضاإلضطالعبمهامالتحقيقوالمقاضاةأمامالمحكمة،واليجوزأليعضومنأعضاء

زلهأنيعملبموجبأيمنالمكتبأنيلتمسأيةتعليماتمنأيمصدرخارجيواليجو

.(2)هذهالتعليمات"

دارة والمدعيالعـامهـوالـذييتـولىرئاسـةالمكتـب،ويتمتـعبالسـلطةالكاملـةفـيتنظـيموا 

المكتب.ويساعدالمدعيالعامنائبمدٍععامواحدأوأكثر،ويكونالمدعيالعامومساعدوهمن

فرغ.وعلىالمدعىالعامونوابهأنيكونوامنأساسالت جنسياتمختلفة،ويقومونبوظائفهمعلى

                                                           

ان:عم،القانون الدولي اإلنساني تطبيقاته على الصعيد الوطني في األردن(.1115الطراونة،محمد)(1)
 .65اللجنةالدوليةللصليباألحمر،ص

 مننظامرومااألساسي.41المادة(1)
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العالية،والخبرةالعلميةالواسعةفيمجالاالدعاءأوالمحاكمةفـي ذوياألخالقالرفيعةوالكفاءة

.(1)الجنائية القضايا

إلــىأنــهيــتمالدوليــةالجنائيــةللمحكمــةاألساســيالنظــاممــن(41/4وقــداشــارتالمــادة)

بـــاالقتراعالســـّريباألغلبيـــةالمطلقـــةألعضـــاءجمعيـــةالـــدولاألطـــراف،انتخـــابالمـــدعيالعـــام

المـّدعيالعـام،ويقـوم وينتخبنوابالمدعيالعامبالطريقةنفسهامنقائمةمرشحينمقدمـةمـن

هـذااألخيـربتسـميةثالثــةمرشـحينلكـلمنصــبمقـررشـغلهمـنمناصــبنـوابالمـدعيالعــام،

مناصـــبهملمـــدةتســـعســـنواتمـــالـــميتقـــررلهـــموقـــتانتخـــابهممـــدةويتـــوّلىالمـــدعيالعـــامنوابـــه

 .(2)أقصر

عمـلاخـر إضـافةإلـىذلـكفإنـهاليجـوزإعـادةانتخـابهم،واليزاولـونخـاللعملهـمأي

ذيطــابعمهنــيوالأينشــاطيحتمــلأنيتعــارضمــعمهــاماالدعــاءالتــييقومــونبهــاأوينــال

كالمدعيالعاموالنوابهفيأيةقضـيةيمكـنأنيكـونحيـادهمالثقةفياستقاللهم،كمااليشتر

فيهــاموضــعشــكمعقــولأليســببكــانويجــبعــزلهمفــيحــالالمخالفــةوهــومــااكدتــهالفقــرة

(منالنظاماألساسي.وكماتملكهيئةالرئاسةبمقتضىالمادة41الخامسةوالسابعةمنالمادة)

ءالمدعيالعامأوأحدنوابالمدعيالعاممنالعملفي(منالنظاماألساسيعلىإعفا41/6)

العـام قضيةمعينةبناًءعلىطلبه.وتفصلدائرةاالستئناففيأيتساؤليتعلقبتنحيةالمـدعي

أيوقـت أوأحدنوابالمدعيالعام.ويجوزللشخصمحلالتحقيقأوالمحاكمةأنيطلـبفـي

تعليقاتـهعلـىالمسـألة. يجوزللمدعيالعامأولنائبهتقديمتنحيةالمدعيالعامأوأحدنوابه،كما

                                                           

 (منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.41/1(المادة)1)
.66صسابق،مرجع،محمدالطراونة،((2
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مجاالتمحددةدونحصـرطبقـًا وللمدعيالعامأنيعينمستشارينمنذويالخبرةالقانونيةفي

.االساسيرومانظاممن(41/9لماجاءفيالمادة)

السلطةمستقلةعندوائرالمحاكمةوتتولىوظيفةا لتحقيقممامنذلكنالحظأنهذه

يوفرضمانةللمتهمومنمظاهرهذااالنفصالواالستقالل:

أيمصدر .أ تعليماتمن يتلقون وال مستقل جهاز بصفته ومساعديه العام المدعي "عمل

.(1")خارجي

حيثتنص .ب العملوأينشاطيتعارضمعوظائفهم ومساعديه يحظرعلىالمدعيالعام

اليزاولالمدعيالعاموالنوابالمدعيالعامأي:"علىأنه41الفقرةالخامسةمنالمادة

نشاطيحتملأنيتعارضمعمهاماالدعاءالتييقومونبهاأوينالمنالثقةفياستقاللهم،

 (2).واليزاولونأيعملآخرذاطابعمهني"

يحظرعلىالمدعيالعامومساعديهاالشتراكفيأيقضيةقديكونحيادهمفيهاموضع .ج

اليشتركالمدعيالعاموالنوابعلىأنه:"41يثتنصالفقرةالسابعةمنالمادةشك،ح

المدعيالعامفيأيقضيةيمكنأنيكونحيادهمفيهاموضعشكمعقولأليسببكان،

أخرى أمور ضمن لهم سبق قد كان إذا الفقرة لهذه وفقًا قضية أي عن تنحيتهم ويجب

                                                           

 مننظامرومااالساسي.41الفقرةاالولىمنالمادة(1)
ااألساسي.(نظامروم41/5المادة)(2) 
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يةأثناءعرضهاعلىالمحكمةأوفيقضيةجنائيةمتصلةاالشتراكبأيةصفةفيتلكالقض

 .(1)"بهاعلىالصعيدالوطنيتتعلقبالشخصمحلالتحقيقأوالمقاضاة

األسبابمنالقواعداإلجرائيةللمحكمةالجنائيةالدوليةعلى"أن34/1كماتنصالقاعدة

ىماجاءفيالنظاماالساسيماالداعيةإلىتنحيةالقاضيأوالمدعيالعامأونائبه،تشملإل

يلي:

"المصلحةالشخصيةفيالقضية،بمافيذلكالعالقةالزوجيةأوعالقةالقرابةأوغيرها .أ

منالعالقاتاألسريةالوثيقة،أوالعالقةالشخصيةأوالمهنية،أوعالقةالتبعية،بأي

طرفمناألطراف؛

بأيإجراءاتقانو .ب أواالشتراك،بصفتهالشخصية، نيةبدأتقبلمشاركتهفيالقضية،

 بدأهاهوبعدذلك،ويكونفيالحالتين،الشخصمحلالتحقيقأوالمحاكمةخصمًا.

التي .ج عنالقضية كونرأيًا قد أنيكونخاللها يتوقع قبلتوليالمنصب، مهام، أداء

 يؤثرسلبًا، قد مما القانونيين، أوعناألطرافأوعنممثليهم منالناحيةينظرفيها

 الموضوعية،علىالحيادالمطلوبمنالشخصالمعني.

التعبيرعنآراء،بواسطةوسائطاإلعالمأوالكتابةأوالتصرفاتالعلنية،ممايمكنأن .د

.(2)يؤثرسلبًا،منالناحيةالموضوعية،علىالحيادالمطلوبمنالشخصالمعني"

بآ أو بشكل يمثل التشكيل هذا أن الباحث حيثويرى من للمتهم هامة ضمانة خر

محكمة قبل من الدعوى تنظر أن يكفل الذي األمر المحكمة عن التحقيق سلطة استقاللية

                                                           

أيتساؤليتعلقبتنحيةالمدعيالعامأوأحدنوابالمدعيالعامتفصلدائرةاالستئناففيطلبالردأو(4)
بناءعلىطلبالشخصالذييكونمحلتحقيقأومقاضاةفيأيوقتيطلبفيهتنحيةالمدعيالعامأوأحد

 ./أ41/2ادةالمنوابالمدعيالعاملالسبابالواردةفينظامروما:
 (منالقواعداإلجرائيةللمحكمةالجنائيةالدولية.34/1القاعدة)(1)
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يبعدهاعنتأثيرالمدعيالعامونظرتهاالتهاميةفيالتحقيقالتيقد آخرمما بوصفهاجهازًا

تستمرللمحاكمةإنكانجهازاالدعاءالعاميخضعلسلطتهاواشرافها.

 الفرع الثاني

 الوالية لسلطة التحقيق 

بعض لها وأن بد ال كانت مرحلة أي وفي المتهم بها يتمتع التي الضمانات ان

المحدداتالقانونيةالتيتصبفيبابالتنظيموتحقيقالعدالةوالموازنةبينالمصالحالمختلفة

القيودعلىضماناتالمتهمالىوالمتضاربة،وهنالغاياتتنظيمالدراسةتمبحثهذهالمحدداتو

جانبضماناتالمتهمبمواجهالحكمالجزائيالصادرفيالدعوى.

وتمارسالمحكمةاختصاصهاالموضوعيفيبموجبالمادةالخامسةمننظامروماالتي

اختصاصالمحكمةيقتصرعلىأشدالجرائمخطورةوموضعاهتمامالمجتمعالدوليتفيدبأن

ج وهي: العدوان.بأسره، وجريمة الحرب، جرائم اإلنسانية، الجرائمضد الجماعية، اإلبادة ريمة

وتمارسالمحكمةهذااالختصاصضمنواليتهاالقضائيةفياألحوالاآلتية:

للمادة.أ حالةيبدوفيهاأنجريمةأو14"إذاأحالتدولةطرفإلىالمدعيالعاموفقًا

أكثرمنهذهالجرائمقدارتكبت.

إذاأحالمجلساألمن،متصرفًابموجبالفصلالسابعمنميثاقاألممالمتحدة،حالة.ب

إلىالمدعيالعاميبدوفيهاأنجريمةأوأكثرمنهذهالجرائمقدارتكبت.

تحقيقفيمايتعلقبجريمةمنهذهالجرائموفقًاالإذاكانالمدعيالعامقدبدأبمباشرة.ج

.(1)"15للمادة

                                                           

 .(مننظامرومااالساسي5المادة)(1)



65 

 

 
 

ملالمدعيالعامنجدأنهوبعدذلكتقييمالمعلوماتالمتوفرةلديهيقررالشروعوحولع

ذاقررالشروعفيالتحقيقفإنهيراعيمايلي: فيالتحقيقأوال،وا 

معقواًللالعتقادبأنجريمة .أ كانتالمعلوماتالمتاحةللمدعيالعامتوفرأساسًا إذا "ما

 ويجريارتكابها.تدخلفياختصاصالمحكمةقدارتكبتأ

 .17ماإذاكانتالقضيةمقبولةأويمكنأنتكونمقبولةبموجبالمادة .ب

ماإذاكانيرى،آخذًافياعتبارهخطورةالجريمةومصالحالمجنيعليهم،أنهناكمع .ج

 .(1)ذلكأسبابًاجوهريةتدعولالعتقادبأنإجراءتحقيقلنيخدممصالحالعدالة

امعدموجودأساسمعقوللمباشرةإجراءوأنقرارهيستندفحسبفإذاقررالمدعيالع

عليهأنيبلغالدائرةالتمهيديةبذلك".كانإلىخطورةالجريمةومصالحالمجنيعليهم،

الدائرة لرقابة الدعوى إلقامة كاف أساس وجود بعدم العام المدعي قرار ويخضع

نهائيًا،ويحقلمجلس للمادةالتمهيدية،فهوليسقرارًا 41األمنوللدولةطالبةاإلحالةاستنادًا

أنتطلبمنالدائرةالتمهيديةمراجعةقرارالمدعيالعامبعدمإجراءاالساسيرومانظاممن

من يعد عليه والرقابة العام المدعي قرار استئناف أن على واضح دليل يعد وهذا التحقيق،

.(2)الضمانات

الكيفيةالتييما المدعيالعامسلطتهفيالتحقيقتعدمنكماأنهذه رسمنخاللها

الضماناتالهامةوغيرالمباشرةالتييتمتعبهاالمتهمحيثنجدأنهامرحلةمضبوطةمحكومة

جرائيةتكفلحسنالتحقيقوبدايتهوايجاداسبابكافيةلالستمراربه. بقواعدقانونيةموضوعيةوا 



                                                           

 .44(مننظامرومااالساسي،وبنيفضل،عالءباسمصبحي،مرجعسابق،ص53/1)المادة(1)
(مننظامرومااالساسي.41)المادة(2)
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 الفرع الثالث

 يدية في إجراءات التحقيقدور الدائرة التمه

االبتدائية الدائرة إلى القضية إلحالة والتمهيد التحقيق في العام المدعي دور يكتمل

حالةالدعوىإلىالدائرةاالبتدائيةواإلذن المختصةبالمحاكمة،فهيالمختصةباعتمادالتهم،وا 

.(1")للمدعيالعامبالشروعبالتحقيق

ية:وأهموظائفالدائرةالتمهيد

"إصدارالقراراتواألوامروالتدابيرالالزمةألغراضالتحقيقبناءعلىطلبالمدعي -1

(.12العام)حسبشروطالمادة

 اتخاذاإلجراءاتالالزمةلحمايةالمجنيعليهموالشهودوخصوصيتهم. -1

 المحافظةعلىاألدلة،وحمايةالمقبوضعليهمأوالذيناستجابواألوامرالحضور. -3

 معلوماتالمتعلقةباألمنالوطني.حمايةال -4

اإلذنللمدعيالعاماتخاذخطواتتحقيقداخلالدولةعندماتقررالدائرةالتمهيديةأن -5

 .(2")الدولةغيرقادرةعلىالتعاونمعالمدعيالعام

 األولىمنالمادة حيثجاءفيالفقرة روما، نظام أوجدها فريدة من56وهناكفرصة

"عندمايرىالمدعيالعامأنالتحقيقيتيحفرصةفريدة،وقدالتتوافرأنهسياالسارومانظام

أولفحصأوجمعأواختبار أوأقوالمنشاهد، شهادة ألخذ بعدألغراضالمحاكمة، فيما
                                                           

 52اسمصبحي،مرجعسابق،ص(بنيفضل،عالءب2)
 .119تاجالدين،مدنيعبدالرحمن،مرجعسابق،ص(1)
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األدلة،يخطرالمدعيالعامالدائرةالتمهيديةبذلك.وفيهذهالحالةيجوزللدائرةالتمهيدية،بناًء

 طلب ونزاهتها،على اإلجراءات فعالية لضمان تدابير من يلزم ما تتخذ أن العام، المدعي

إلى المعلوماتذاتالصلة بتقديم المدعيالعام ويقوم الدفاع. حقوق لحماية خاصة وبصورة

يتعلق حضور أمر على بناًء المحكمة أمام مثل الذي أو القبضعليه ألقي الشخصالذي

التمهيديةبغيربالتحقيقالمذكور،لكييم لمتأمرالدائرة وذلكما كنسماعرأيهفيالمسألة،

.(1)ذلك"

يكفيبحد مختصةبمراجعةعملالمدعيالعام تشكلالمحكمةمنقبلدائرة إنمجرد

ذاتهللقولبوجودضمانةهامةللمتهمكونعملالمدعيالعامسيخضعالشرافسلطةأعلى

للعملأيليستكجهازادعاءعامأعلىكماهوالحالفيوليستمنذاتالطبيعةالنوعية

والذي العام النائب واشراف لسلطة يخضع عام مدعي إلى النيابة تقسيم الوطنية التشريعات

.يخضعبدورهلسلطةواشرافرئيسالنيابة

 الفرع الرابع

 واجبات المدعي العام

ترتبطبإجر فإنها بالنسبةلواجباتالمدعيالعام، المحكمة،أما اءاتسيرالدعوىأمام

عليه لذا شريف، ألنهخصم يبحثعنالبراءة فإنه بإثباتاألدلة، يبحثالمدعيالعام وكما

القيامبالتحقيقمنظروفالتجريمواإلدانةمنخاللجمعاألدلةوبحثوجمععناصراإلثبات

تلقىعلىالمدعيالعامهي:والواجباتالتي،(2)وطلبالشهودوطلبتعاونالدولوالمنظمات

                                                           

 مننظامرومااالساسي.56المادة(2)
 .46بنيفضل،عالءباسمصبحي،مرجعسابق،ص(1)
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المتصلة .أ واألدلة الوقائع نطاقالتحقيقليشملجميع توسيع منخالل "اثباتالحقيقة

بتقديرماإذاكانتهناكمسئوليةجنائيةبموجبالنظاماألساسي،وعليهوهويفعلذلك

 أنيحققفيظروفالتجريموالتبرئةعلىحدسواء.

لض .ب المناسبة التدابير فياختصاصاتخاذ التيتدخل الجرائم التحقيقفي فعالية مان

والشهود عليهم المجني مصالح ذلك يفعل وهو ويحترم عليها، والمقاضاة المحكمة

 فيذلكالسنونوعالجنسعلىالنحوالمعرففيالفقرة 3وظروفهمالشخصية،بما

 الج7منالمادة فياالعتبارطبيعة ويأخذ والصحة، روما، وبخاصةمننظام ريمة،

 عندماتنطويالجريمةعلىعنفجنسيأوعنفبينالجنسينأوعنفضداألطفال.

.(1)يحترماحترامًاكاماًلحقوقاألشخاصالناشئةبموجبنظامرومااألساسي" .ج

الواجباتتعدضمانةهامة ابالتالييمكنمالحظةأنهذه لتحقيقخاصةوأنلعملية

بيناإلدانةوالبراءةواليبحثفقطعناإلدانةممايجعلهخصمًاالبحثيقععلىعاتقالمحقق

شريفًا،وأنهيمثلجهازاالدعاءالعامفيالمحكمةالجنائيةالدوليةالتيتمثلقمةتطورالقضاء

.الجنائيالدولي

 الفرع الخامس

 صفات المدعي العام

،وهذهالصفاتبرمتهايتماختيارالمدعيالعامممنيتمتعونبصفاتومؤهالتمعينة

تمثلضمانةهامةللمتهمكونقضيتهستكونبيدجهاتتتمتعبأعلىالصفاتالجيدةفيباب

التحقيقفيالجرائم،وهذهالصفاتهي:

                                                           

 /أ،ب،جمننظامرومااالساسي.54/1المادة(1)



69 

 

 
 

يكونالمدعيالعامونوابهذويأخالقرفيعةوكفاءةعالية،ويجبأنتتوافرلديهمخبرة .أ

مةفيالقضاياالجنائية،ويكونونذومعرفةعمليةواسعةفيمجالاإلدعاءأوالمحاك

 .(1)ممتازةوطالقةفيلغةواحدةعلىاألقلمنلغاتالعملفيالمحكمة

التام: .ب يمكنأنالحياد فيأيقضية والنوابالمدعيالعام اليشتركالمدعيالعام

يكونحيادهمفيهاموضعشكمعقولأليسببكان،ويجبتنحيتهمعنأيقضية

فيتلكوفقاً سبقلهمضمنأمورأخرىاالشتراكبأيةصفة كانقد إذا الفقرة لهذه

الصعيد على بها متصلة جنائية قضية في أو المحكمة على عرضها أثناء القضية

 .(2)الوطنيتتعلقبالشخصمحلالتحقيقأوالمقاضاة

حيث .ج منفاالستقالل جهازًا بوصفه مستقلة بصفة العام مكتبالمدعي منيعمل صاًل

عن معلوماتموثقة اإلحاالتوأية تلقي عن المكتبمسئواًل ويكون المحكمة، أجهزة

جرائمتدخلفياختصاصالمحكمة،وذلكلدراستهاولغرضاالضطالعبمهامالتحقيق

أية يلتمس أن المكتب أعضاء من عضو ألي يجوز وال المحكمة، أمام والمقاضاة

 .(3)جوزلهأنيعملبموجبأيمنهذهالتعليماتتعليماتمنأيمصدرخارجيوالي

التحقيق: .د أسرار منحفظ مرحلة أية في الكشف، عدم على يوافق أن العام للمدعي

مراحلاإلجراءات،عنأيةمستنداتأومعلوماتيحصلعليهابشرطالمحافظةعلى

 .(4)لىكشفهاسريتهاولغرضواحدهواستقاءأدلةجديدةمالميوافقمقدمالمعلوماتع

                                                           

 مننظامرومااالساسي.41/3المادة(1)
 .131ين،مدنيعبدالرحمن،مرجعسابق،صتاجالد(1)
 مننظامرومااالساسي.41/1المادة(1)
 /هـمننظامرومااالساسي.54/3المادة(3)
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لىأنأياألصلأنيعملالمدعيالعامبحريةتامةإالأنهفيحاالتمعينةاويخلصالباحث

يتقيدالمدعيالعامبمصلحةمقدمالمعلوماتذاتالطابعالسري،حيثيجبتحقيقحدأدنى

منحمايتهاوالمحافظةعليهاخاصةمتىطلبمقدمهاذلك.

 المطلب الثاني

 التحقيق وقاعدة عالنية التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية قاعدة تدوين

جراءاتالتحقيقفيإطارعمل وا  التحقيقية العملية التيتتعلقبسير القواعد منأهم

التحقيق، عالنية وقاعدة التحقيق تدوين األساسقاعدة روما ونظام الدولية الجنائية المحكمة

وهامةللمتهمتصبفيباباحترامحقوقهوكفالةمحاكمتهحيثتشكلهذهالقواعدضمانةكبيرة

جزئيات كافة تدوين فيا يتم تحقيقية عملية إطار وفي الجميع، مرأى على عادل وجه على

جراءاته.ونتناولهاتينالقاعدتينكاآلتي: التحقيقوا 

 الفرع األول

 تدوين التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية

وا التحقيق تدوين هذهيعد إلى الرجوع إلمكان للمتهم، الهامة الضمانات من جراءاته

التحقيق جهات قبل من سواء التحقيق، أثناء تدوينه تم ما كل لى وا  والمعلومات، اإلجراءات

والمحكمة،أوالمتهملتمكينهمنإعداددفاعه،وهوإلىجانبذلكضمانةلسلطةالتحقيقالتي

ةوسالمةإجراءاتها،كمايلعبالتدويندورًاهامًابالنسبةتكونبمنأىعنمضنةالتشكيكبصح

للمحكمةالتيستنظرالدعوىويسهلعملهاكوناجراءاتالتحقيقكلهاتكونموضوعةأمامها

بشكلمكتوبيّمكنمنالرجوعاليهامنقبلكافةالقضاةوفيأيوقت،كوناالنسانمعرض

افةاجراءاتالتحقيقوألنهاإجراءاتكثيرةومتعددة،وألنللنسيانفاليستطيعأنيحفظبذاكرتهك
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فإن بالتالي إلجراءاتالتحقيق، بآخر أو بشكل جميعًا حاضرين يكونوا لن أطرافالخصومة

ولمينصنظامروماعلىذلك.التدوينيّمكنالجميعمناإلطالععلىالتحقيقاتوالرجوعإليها

في111منه،وقدجاءفيالقاعدةاإلجرائيةرقم51تنادًاللمادةتاركًااألمرللقواعداإلجرائيةاس

يفتحمحضرلألقوالالرسميةالتييدليبهاأيشخصيجرىاستجوابهالفقرةاألولىمنها"أنه

فيإطارتحقيقأوإجراءاتقضائية.ويوقعالمحضرمسّجلاالستجواب،وموجهاالستجواب،

ك إذا ومحاميه حيثماوالشخصالمستجوب الحاضر، القاضي أو العام والمدعي حاضرًا، ان

ينطبقذلك.ويدونفيالمحضرتاريخاالستجوابووقتهومكانه،وأسماءجميعالحاضرينأثناء

.(1)إجرائه،ويدونالمحضرأيضًاامتناعأيشخصعنالتوقيعواألسبابالتيدعتإلىذلك"

 لنظا111/1والقاعدة اإلجرائية القواعد تسجيلمن فكرة "استمدت األساسي روما م

بلغةيفهمها يبلغالشخصالمستجوب، االستجواببالصوتوالفيديوفيحاالتخاصةعندما

ويتكلمبهاجيدًا،بأنهيجريتسجيلاالستجواببالصوتأوبالفيديو،وأنهيمكنأنيعترضعلى

قد قد المعلومات هذه أن إلى المحضر في ويشار أراد. إذا الشخصذلك إجابة وتدون مت

المعني.ويجوزللشخص،قبلاإلجابة،أنيتشاورعلىانفرادمعمحاميه.فإذارفضالشخص

 القاعدة في المبّين اإلجراء يتبع بالفيديو، أو بالصوت التسجيل حالة111المستجوب وفي ؛

بالصوتأوتدوينتنازلالشخصعنحقهفياالستجواببحضورمحام،كتابيًاويتمتسجيله،

الفيديو،إنأمكنذلك؛وفيحالةحدوثتوقفأثناءاالستجواب،تسجلواقعةووقتالتوقفقبل

انتهاءالتسجيلالصوتيأوالتسجيلبالفيديو،كمايسجلوقتاستئنافاالستجواب؛وعنداختتام
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ءاالستجواب،تتاحللشخصالمستجوبفرصةلتوضيحأيشيءمماقاله،أوإضافةأيشي

.(1")يريدإضافته.ويسجلوقتانتهاءاالستجواب

ومبدأالتدوينمنالمبادئالقانونيةالمستقرةعلىالمستويينالدوليوالوطني،وفيجميع

 المادة نصت فقد انه27التشريعات، على األردني الجزائية المحاكمات أصول قانون من

ويضبطويأمربضبطج كاتبه معه ضرورية"يصطحبالمدعيالعام التييراها األشياء ميع

بحفظها" ويعنى محضرًا بها وينظم الحقيقة، (2)الظهار المواد من كاًل أن كما 63/3و32.

تشترطأنتدونالضبوطاتوافاداتالمشتكىعليهموالشهودوأنيجريالتوقيععليها71/1و

.(3)ممنأدلىبهاكمايوقععليهاالمدعيالعاموكاتبه

 انيالفرع الث

 عالنية التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية

تناقضواختالفوتعددت كانتمحل التشريعاتالوطنية التحقيقفيظل مسألة أن

االتجاهاتفيذلكبينمنيأخذبمبدأسريةالتحقيقوبينمنيأخذبعالنيةالتحقيق.وبالنظر

التح سرية كّرسقاعدة أنه إلىموقفالمشرعاألردنينجد منقانون115/1قيقفيالمادة

.(4)العقوبات

النظام فالعكستمامًا،فقدأخذبقاعدةعالنيةالتحقيقوقدأرادواضعوا نظامروما أما

منذلكتحقيقضمانةللمتهممنجعلدعواهتنظرعلىالمأل،ناهيكعنامكانيةتحقيقالردع

طورتها.خاصةبالنسبةللجرائمالتييختصبهانظامروماوخ
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ومنمظاهرالعلنيةفينظامروماوأساسهاالقانونيمايأتي:

انه .أ توجدأسبابحضورمحاميالمتهمإلجراءاتالتحقيق،فقدجاءفينظامروما حيثما

قدارتكبجريمةتدخلفياختصاصالمحكمةويكونمن ما تدعولالعتقادبأنشخصًا

منقبلالم علىالمنوياستجوابذلكالشخصإما بناًء السلطاتالوطنية أو دعيالعام

طلبمقدمبموجبالبابالتاسعمنالنظام،يكونلذلكالشخصحقوقيجبإبالغهبها

يكنلدىالشخص لم ذا وا  التييختارها القانونية بالمساعدة االستعانة قبلاستجوابهومنها

ادواعيالعدالةذلك،ودونمساعدةقانونية،توفرلهتلكالمساعدةفيأيةحالةتقتضيفيه

لديه تكن لم إذا النوع هذا من حالة أية في المساعدة تلك الشخصتكاليف يدفع أن

اإلمكانياتالكافيةلتحملها.ويجبانيتماستجوابهفيحضورمحام،مالميتنازلالشخص

المتهم.ويمكنحقاالستعانةبمحاميأثناءالتحقيقطواعيةعنحقهفياالستعانةبمحام

للمتهم ويتيح دفوعه، تقديم من ويمكنه للقانون، المخالفة اإلجراءات االعتراضعلى من

الترويفيإجابتهويمنحهالثقةواالطمئنانعلىإجراءالتحقيق.

النصعلى .ب  خلتمن اإلجرائية والقواعد روما إالأننظام االطالععلىأوراقالتحقيق:

صذلككقاعدةضمنيةمناألحكامالعامةالتيتطبقهاعالنيةالتحقيقلكنيمكناستخال

 .(1)المحكمةفيقضائها
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 الفصل الرابع

 الجنائية والمحكمة الوطنية التشريعات في ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة

 الدولية

 مرحلة فهيأن  المتهم، مستقبل على وأهميتها خطورتها لها مرحلة الجنائية المحاكمة

يرةالتيتقالفيهاكلمةالفصلفيالدعوىالمقامةبحقهويتحددعلىأثرهامصيره،المحطةاألخ

التي واالتفاقياتوالمعاهداتالدولية العقابية تشريعاتها منخالل الدول علىجميع البد لهذا

تكونطرفًافيهاأنتوفرفيهاالضماناتالالزمةلصونكرامتهوحفظمكانته،منخاللعرضه

محا إلىعلى تنظر ومحايدة سلطاتمستقلة قبل من تدار القانون، بحكم منشأة مختصة كم

الجميعبعينالمساواة،وتفتحامامهفرصالدفاععننفسهودفعاالتهامالموجهإليهأوتمكينه

مناختيارمنيمثلهألداءهذااالمر،والذييمثلسمةمنسماتالدولةالديمقراطيةالملتزمة

.(1)هالمواثيقواالتفاقياتالدوليةلحقوقاإلنسانبماجاءتب

ضماناتالمتهمفيلمعرفةضماناتالمتهمفيمرحلةالمحاكمة،سيتمالتعرفأواًلعلى

مرحلةالمحاكمةفيالتشريعاتالوطنيةمنخاللالمبحثاألول،ومنثمالتعرفعلىضمانات

الدوليةفيالمبحثالثاني.المتهمفيمرحلةالمحاكمةفيالمحكمةالجنائية
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 المبحث األول

 ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشريعات الوطنية

للمحاكمة عامة بضماناتإجرائية المتهم الدعاماتالقانونية يتمتع من وهيمجموعة

لالتيتضمنسيرالمحاكمةالجزائيةسيرًاطبيعيًاوهيمستمدةمنالقانونذلكألنقانونأصو

المحاكماتالجزائيةقدجاءبقواعدتضمنسيرالمحاكمةوفقسياقمعينعلىالمحاكمالجزائية

الكانتإجراءاتهاباطلة .(1)مراعاتهاوا 

،البدضماناتالمتهمفيمرحلةالمحاكمةفيالتشريعاتالوطنيةوقبلالتطرقلموضوع

من إلىموقفالتشريعاتالوطنية التعرفأواًل فيضمانمن المحاكمة فيمرحلة اتالمتهم

فيالمطلباألولمنالمبحث،وضماناتالمتهمفيمرحلةالمحاكمةفيالتشريعاتالوطنية

 التشريعاتالوطنيةفيالمطلبالثاني.

 المطلب االول

 ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشريعات الوطنيةموقف التشريعات الوطنية من 

راءةعدممطالبةالمتهمبتقديمأيدليلعلىبراءته،فلهأنيتخذموقفًايتطلبافتراضالب

الدليلعلىثبوتالتهمةالمنسوبة الدعوىالمقامةضده،وعلىالنيابةالعامةتقديم تجاه سلبيًا

فليسمن لغيرصالحة، أو لصالحه سواء الحقيقة التيتكشفعن األدلة تقديم وعليها إليه،

ألدلةضدالمتهمأوحشدهاجزافًالإليقاعبهبلأنواجبهاينحصرفيكشفمهمتهااصطيادا

نماإثباتالحقيقةبجميع الحقيقةسلبًاأوإيجابًا،فليستمهمتهاقاصرةعلىأثباتالتهمةفقطوا 
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صورهاعلىالنحوالمتقدم.عليهاأنتعدللمحكمةاألدلةالصادقةالتيتفيدفيكشفالحقيقة

المتهممنقانونأصولالمحاكماتالجزائية،فعدمالبحثعنالتيتمثل الحقيقةببراءة تهذه

أدلةالبراءةيعتبرمخالفًالوظيفةالنيابةالعامة،إذليستمهمتهااالقتصادعلىجمعاألدلةقبل

.(1)المتهمفحسب

الحقيقةدون منخاللإجراءاتالمحكمةعنهذه أنوعلىالمحكمةأنتبحثبنفسها

تجسمالمتهمعبءإثباتالبراءة،"فالبراءةأمرمفترضوالمحلإلثباتهاأمامالمحكمة.وكلما

القرينة أنتدحضهذه يمكنها كافية كانتهناكأدلة إذا التحقيقمما هوجديربالبحثهو

الع المبدأ امالذيالقانونيةأمال.أمابالنسبةللدستوراألردنيفإنهلمينصصراحةعلىهذا

ذلك على ويترتب مصونة، الشخصية الحرية أن تنصعلى والتي السابعة، المادة في ورد

ضرورةصيانةهذهالحريةبالنسبةلكلشخصاتهمبجريمةإلىأنتثبتإدانته،وقدأكدتعلى

( المادة المبدأ فيها147/1هذا ورد حيث األردني، الجزائية المحاكمات أصول قانون من )

.(2)"أنالمتهمبريءحتىتثبتإدانته"صراحة

إلىأنتثبتإدانته"هوحالةتالزمالمتهمطوالمراحلالدعوى إنافتراضالمتهمبريئًا

الجزائيةوهيحالةتنعكسعلىالقواعدالتييجبمراعاتهافيمعاملةالمتهمفيهذهالمراحل

فيكافة الكبير األثر األصل لهذا كان ومنهنا هذهكلها. وآثار اإلجراءاتالجزائية. قواعد

الشخصية الحرية ضمان هي: ثالثة محاور في وتتمحور لها اإلجرائي النطاق تحدد القرينة

عفاؤهمنإثبات .(3)براءتهوتفسيرالشكلصالحهللمتهم"،وا 
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يعنيأنيعاملالمتهممعاملةالبريءإلىأنتثبتإدانتهوفقحكمقضائيقاطع وهذا

حكمةمختصة،وبناءعليهفإناإلجراءاتالتيقدتتخذفيأيمرحلةمنمراحلالدعوىمنم

يجبأنالتتخذإالفيأضيقالحدودوبمايحافظعلىضماناتالحريةالفرديةوبمايلبيفقط

الحاجةالضروريةللكشفعنالحقيقة.إذأن"المتهمبتحريكالدعوىضدهوفيبدايةالتحقيق

ويبدأالمساسبهاكلمااتخذتإجراءاتجديدةبهدفالكشفعنالحقيقةتضييقحر يتهجزئيًا

وتقيصها،وهذهاإلجراءاتقدتزيدوتطولكلماأدتإلىكشفحقائقتفيدفيمجرىالدعوى،

الحريةوالتكفلبضماناتها أهميةفيحماية ذا البراءة، أيقرينة المبدأ، األمرالذيجعلهذا

.(1)حكمالسلطةوسيطرتها"ووقوفهضدت

األولى مصلحتان: تثار الجزائية القضايا في للمتهم  االتهام توجيه مرحلة بداية وفي

تستهدفحمايةالمجتمعأوحمايةالمصلحةالعامة،والثانيةهدفهاحمايةمصلحةالمتهم.ولهذا

أمامقرينتينهماقرينةقانونيةكانالبدمنالحفاظعلىالمصلحتينوالموازنةبينهما،ولهذافإننا

المتهموقرينةموضوعيةتفترضأنهمرتكبالجريمة،ومنالتوفيقبينالقرينتين تفترضبراءة

يمكنالوصولإلىتحقيقالمصلحتينوهماالمصلحةالعامةومصلحةالمتهم.

الذي اإلطار هي القانونية القرينة يجبجعل المصلحتين بين  التوفيق يتم يتمولكي

فضمانات الموضوعية، القرينة إلى للوصول الشخصية لحريته المتهم ممارسة تنظيم بداخله

المتهميجبتأطيرهابقرينةالبراءةلكييتمالمحافظةعليهامنخطرسلبهاواإلخاللبها،ولهذا

نماقيدهبقيو دفإنالمشرعاليجيزلقاضيالتحقيقالتصرفالمطلقفيحرياتاألشخاص،وا 

يعتبر منضماناتالمتهم فإنأيإخاللفيضمانة ولهذا حرياتهم. وشروطتضمنلألفراد

للطعن وبالتاليسببًا ، بها واإلخالل سلبها منخطر عليها المحافظة لكييتم بقرينة إخالاًل
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األحداث "يكونإصرارمحكمة بأنه: التمييزالعراقية تقولمحكمة الصدد وفيهذا والبطالن،

قرارهابإلغاءالتهمةواإلفراجعنالمتهمصحيحًاوموافقًاللقانونإذاكانالثابتفيالوقائععلى

المادية" الوقائع التعذيبواليتطابقمع ونتيجة انتزعباإلكراه قد المتهم ومنكانت.أنإقرار

التحق لقاضي يجوز ال التهامه كافية وغير براءته أصل على تبقيه والبراهين إجراءاألدلة يق

تفتيشأوتوقيفتعسفيضده،أماإذاكانتاألدلةوالبراهينالمتوافرةلدىقاضيالتحقيقكافية

كالتوقيفوالقبضوالتفتيشفي االحتياطية ببعضاإلجراءات القيام له الشخصجاز التهام

المتهمخطرحدودالسلطةالمخولةلهقانونًا،معالتقيدبالمحافظةعلىالضماناتالتيتدرأعن

.(1)التحكمواالستبدادالمنتهكلقرينةالبراءة

 المطلب الثاني

 ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشريعات الوطنية

حقالمتهمفيمحاكمةعادلةاليمكنأنيتجسدحقيقةإالبوجودمحكمةمستقلةمحايدة

عدمالنزاهةإليهم،فهميعتمدونفيتعتمدعلىقضاةاليمكنأنتتجهأصابعالشكواالتهامو

عملهمعلىالحيادواالستقالل.

 الفرع األول

 الوطني استقالل القضاء

يعداستقاللالقضاءعنصرًارئيسيًافيتحقيقالمحاكمةالعادلة،ويقصدباستقاللالقضاء

وتحررسلطتهمنأيتدخ فيتحقيقالعدالة برسالته مؤثراتاضطالعًا منأية لمنتحرره

أريد ما فإذا القانون. سلطان لغير القضاة خضوع وعدم والتنفيذية التشريعية جانبالسلطتين

يكون وأن مستقل بوضع القضاة يتمتع الواجبأن من فإن بنزاهة وتطبق تفسر أن للقوانين
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ا،وقدنصتعلىهذ(1)القاضيمتحررًامنالضغوطالتيقدتتولدمنارتباطهبالسلطةالتنفيذية

(من1،وتكررالنصعليهفيالمادة)1971(منالدستورالعراقيلسنة63/1المبدأالمادة)

،وكذلكنصعليهفيكثيرمنالدساتيرومن1979(لسنة161قانونالتنظيمالقضائيرقم)

(منهونصعليه166(وكذلكفيالمادة)65فيالمادة)1971ذلكالدستورالمصريلسنة

(مندستورالمغربلسنة76،وفيالمادة)1951(منالدستوراألردنيلسنة97)فيالمادة

(وأيضًاالدستورالفرنسيلسنة1/31فيالمادة)1111وأيضًاالدستورالسويسريلسنة1971

.(2)(66/1فيالمادة)1952

اإلعال ومنها والمعاهدات المواثيق من الكثير في القضاء استقالل نصعلى نكذلك

 لسنة اإلنسان لحقوق )1942العالمي المادة )11في والمادة الدولية14(. االتفاقية من )

(مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوق6،وفيالمادة)1966المتعلقةبالحقوقالمدنيةوالسياسيةلسنة

( استقاللالقضا2اإلنسانوالمادة مبدأ ويقوم لحقوقاإلنسان. األمريكية مناالتفاقية ءعلى(

أساسمنأنهلكيتتحققالمساواةويضمنالعدلفيالحكمالقضائي،فإنهيستلزمتمتعالقاضي

أو مباشرة التأثيروالضغطعليهبصورة السليمةوعدم الكاملةواإلرادة والحرية باالستقاللالتام

.(3)غيرمباشرة

دنيفيقولها"اليجوزمنقانوناستقاللالقضاءاالر39نصتعلىهذهالحالةالمادة

أنيجمعفيهيئةواحدةفيأيمحكمةقاضيانبينهماقرابةأومصاهرةحتىالدرجةالرابعة،

كمااليجوزأنيكونممثلالنيابةأوممثلأحدالخصومأوالخبراءممنتربطهمالصلةذاتها

                                                           

 .467ةالموصل:دارالكتب،ص.جامعالمرافعات المدنية(.1922(النداوي،آدموهيب)1)
-121،ص11،عمجلة القانون المقارن(.فلسفةالتقاضيفيقانوناإلثبات.1921(النداوي،أدموهيب)2)

124. 
 .314.تعريبالمحاميسليمالصويص،الكويت:عالمالمعرفة،صفكرة القانون(.1921(لويد،دينيس)3)
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منقانونالسلطةالقضائية(وهذاالنصمأخوذتقريبًا1بأحدالقضاةالذينينظرونفيالدعوى")

اليجوزأن التالي" علىالنحو المادة نصهذه مناالختالفحيثورد فيمصرمعشيء

يجلسفيدائرةواحدةقضاةبينهمقرابةأومصاهرةحتىالدرجةالرابعة،كمااليجوزأنيكون

الصل تربطه مما عنه المدافع أو الخصوم أحد ممثل أو العامة النيابة بأحدممثل المذكورة ة

القضاةالذينينظرونالدعوى،واليعتدبتوكيلالمحاميالذيتربطهبالقاضيالصلةالمذكورة

إذاكانتالوكالةالحقةلقيامالقاضيبنظرالدعوى".وقدقضتالنقضالمصرية"أنمجردكون

سببًالعدمالصالحيةرئيسالهيئةالتياصدرتالحكمالمطعونفيهأخًاللنائبالعامالينهض

لالشتراكفينظرالدعوىمادامأنالنائبالعاملميقمبنفسهبتمثيلالنيابةالعامةفيالدعوى

ذاتهابمااليتطرقمعهأياحتماللالخاللبمظهرالحيدةأوالثقةفيالقضاءأوالتأثربرأي

.(2)أواالنقيادله"

ومنه الوطنية التشريعات معظم حرصت استقاللوقد ضمان على االردني التشريع ا

القضاءعناجهزةالدولةوضمانعدمتدخلأيطرففيعملالقضاءفقدنصتعلىهذه

لسنة16منقانوناستقاللالقضاءقانونمعدللقانوناستقاللالقضاءرقم17الحالةالمادة

لالتجاريةأوعضويةمجلسبقولها"اليجوزالجمعبينوظيفةالقضاءأومزاولةاألعما1117

(3)إدارةأيشركةأومؤسسةأوسلطةأوأيوظيفةأومهنةأخرىوذلكتحتطائلةالمسئولية"

إال جوازأنيكونالقاضيمحكمًا عدم منالقانون" ذاتها منالمادة )ب( حظرتالفقرة كما

احدىالمؤسساتالعامةبموافقةمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلسإذاكانتالحكومةأو

                                                           

لقضاء.(منقانوناستقاللا39(المادة)1)
 .655ص112رقم12مجموعةأحكامالنقضس1967مايو15نقض(2)
 .1117لسنة16منقانوناستقاللالقضاءقانونمعدللقانوناستقاللالقضاءرقم17المادة(3)
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فيالنزاعالمرادفصلهبطريقالتحكيمأوكانالنزاعذاصفىدوليةويعودللمجلسحق طرفًا

(1)تقديربدلأتعابالقاضيالمحكم".

 الفرع الثاني

 حياد القاضي في التشريعات الوطنية

وبع تتطلبأنيكونالقاضيمتجردًا عنإنمهمةالقاضيهيتحقيقالعدالةوهذه يدًا

أصبحفيموقفالبد إذا التأثيربالمصالحوالعواطفالشخصيةفاليتأثرواليؤثرعليه.أما

بينالخصوم،وعليهولتحقيق وأنيتأثرفيهبهذهالعواطفوالمصالحفسينعدمعندهاحيادهما

لخطر تعرضه المواقفالتي تلك عن إبعاده يجب مواقففإنه هكذا مثل في القاضي حياد

لتحكموالمقصودبحيادالقاضيهوأنهاليميلعندنظرهفينزاعمعينإلىهذاالجانبمنا

لكييتمكنالقاضيمنتأديةالخصومأوذاكوعليهتطبيقالقواعدالقانونيةالتيتحققالعدالة.

يخصبعضاإلجراءات فيما ميعنة بحصانة يتمتع أن بد ال كان أحسنوجه، على وظيفته

)الجزائي السياقنصتالمادة فيهذا حالة19ة. عدا على"أنه القضاء قانوناستقالل من )

الجرمالمشهود،اليجوزإلقاءالقبضعلىالقاضيأوتوقيفهإالبعدالحصولعلىإذنمن

(161(منقانونالتنظيمالقضائياالردنيرقم)7ولهذانصتالمادة)(2)المجلسالقضائي".

أنمنواجباتالقاضياألساسيةالمحافظةعلىكرامةالقضاءواالبتعادعنعلى"1979لسنة

لطرففي القاضيهوانحيازه فياستقامة يبعثالريبة فياستقامتهوما يبعثالريبة كلما

(3)الدعوىضدالطرفاآلخرومهماكانتاألسبابالكامنةوراءذلكاالنحياز".

                                                           

(1) المادة )ب(/ 17الفقرة رقم القضاء استقالل لقانون معدل قانون القضاء استقالل قانون لسنة16من
1117. 

(منقانوناستقاللالقضاء.محمدوليدهاشمالمصري،شرحقانونأصولالمحاكماتالمدنية،19(المادة)2)
.72،عمان:دارقنديلللنشروالتوزيع،ص1113الطبعةاآلولى،

.1979(لسنة161(منقانونالتنظيمالقضائيرقم)7(المادة)3)
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 الفرع الثالث

 في التشريع الوطني اكمةعالنية إجراءات المح

المحدثون أوالها كما عالنيةالمحاكمةالجزائيةمقدمةالزمةللحقيقة،سعىالقدماءإليها

اهتمامهموحرصتاإلعالناتالعالميةواإلقليميةعلىالنصعليها،وبالمثلفعلتدساتيرمعظم

حديثة،وماانفكتالمؤتمراتالدول،وهيتعدإحدىالقواسمالمشتركةبينالتشريعاتاإلجرائيةال

في المتهم لحق كضرورة  مراميها، سمو على تأكيدًا مفترضاتها، دراسة تعكفعلى الدولية

منحضور-بغيرتمييز–ويقصدبعالنيةالمحاكمةأنيتمكنجمهورالناسمحاكمةعادلة،

ف يتخذ وما منمناقشاتومرافعات، يدورفيها منإجراءات،جلساتالمحاكمةومتابعةما يها

التيتجريفيها بدخولالقاعة منقراراتوأحكام،وسبيلذلكأنيسمحلهم يصدرفيها وما

المحاكمة،علىنحويتيحلهمالعلمبسيرإجراءاتها.

وتعدعالنيةالمحاكمةمنحقوقاإلنساناألساسية،ولذانجدأناإلعالنالعالميلحقوق

(منه،والتيجاءفيها:"إنلكلإنسانالحقفيأنتنظر11)اإلنسانقدنصعليهفيالمادة

وعلنيًا" عاداًل نظرًا نزيهة مستقلة محكمة أمام )(1)قضيته فيالمادة ونصعليه من11. /ج(

جعلها قررتالمحكمة إذا إال علنية "جلساتالمحاكم فيها: والتيجاء العراقيالنافذ الدستور

(منقانونأصولالمحاكماتالجزائية.وقدحرصتالتشريعات151(،وكذلكالمادة)2سرية")

( فيالمادة فقدنصعليه واألجنبيةعلىالنصعليه، منالدستوراألردني111/1العربية )

(منقانونأصولالمحاكماتالجزائيةاألردني،وأيضًا171،وكذلكفيالمادة)1951لسنة

(منه.أمافيسوريافإنالدستورلم169مادة)فيال1971نصعليهالدستورالمصرلسنة

                                                           

سان.(اإلعالنالعالميلحقوقاإلن11(المادة)1)
/ج(منالدستورالعراقيالنافذ.11(المادة)2)
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فيالمادة1973ينصعليه،ولكنتمالنصعليهفيقانونأصولالمحاكماتالجزائيةلسنة

(191( والمادة لسنة172/3( والسياسية المدنية الحقوق بشأن االتفاقية عليه أكدت وقد .)

(1)(.14(فيالمادة)1966)

 لمبدأ عالنية المحاكمة : إجراءات المحاكمة وفقاً 

 أواًل: دعم الثقة بأحكام القضاء:

يسع ما بقدر تمييز دون الجمهور يرتادها علنية أنها فيجلساتالمحاكمة فاألصل

المكانوذلكلرقابةحسنسيرالعدالة،ومعذلكفإنللمحكمةالجنائيةأنتحكمبجعلالجلسات

أوبتقييدالعلنيةبمنعفئاتمعينةمنالحضوركمنعكلهاأوبعضهاسريةمراعاةللنظامالعام،

األحداثأوالسيداتمنحضورالجلسةأثناءمناقشةمسائلاليليقعرضهاأسماعهم،ويجب

حضور تمنع أن للمحكمة ليس حال أي وعلى مسببًا. سرية الجلسة بجعل الحكم يكون أن

خالاًلبحقهفيالدفاع.فسريةالجلساتالمحامينالمدافعينعنالمتهمبأيحالألنفيذلكإ

من أساسيًا هدفًا المحاكمة و"تحققعالنية أووكالئهم، علىالجمهوردونالخصوم مقصورة

أهدافالدولةالحديثة،وهودعمالثقةبأحكامالقضاء،فعندماتجريالمحاكماتأمامالجمهور

حاكموحيادهاومدىإيمانهاوالتزامهاوتحترقابتهفإنالجمهوريستطيعأنيعرفمدىتجردالم

.(2)بحكمالقانون"

 ثانيًا: احترام الحقوق والحريات الشخصية

شاء لمن مفتوحة الجلسة قاعة أبواب بإبقاء تقضي المحاكمة عالنية قاعدة كانت إذا

منأنيسود المحكمة ينبغيأنيحرم ال إالأنهذا الجمهور، أفراد الخروجمن أو الدخول

                                                           

 .135،بغداد:األهلية،صالمبادئ األولية في أصول اإلجراءات الجنائية(.1971(معروف،محمدظاهر)1)
(2( سمير بسام التلهوني، )1991 الجامعةالسرية في الدعوى الجزائية(. منشورة، غير ماجستير رسالة ،

 .91-91الردن،صصاألردنية،عمان،ا



24 

 

 
 

ءفيالقاعة؛حتىتستطيعأنتحققفيالدعوىوأنتصلفيهاإلىرأييمثلالعدالة،وقدالهدو

أثناء والنظام الهدوء تحفظ أن من يمكنها ما السلطة من المحكمة تخّول أن هذا استوجب

المحاكمة،بمايستتبعهذامنحقإخراجبعضاألفرادمنقاعةالجلسةبمنفيهمالمتهم،"ذلك

أمامأنالقضا يعملونعالنية للخصومعندما يخشونالمساسبالحرياتوالحقوقالشخصية ة

.(1)الناس.وقداليجدوننفسالحرجإذاكانتالمحاكمةتجريسرًادونرقابةالجمهور"

 ثالثًا: تحقيق العدالة

إنالعالنيةتخلقتياراتفيالرأيالعاملمصحلةالمتهمأوضده،التلبثأنتؤثرفي

لقاضي،وهيتهدمكلقيمةلمايوجبهالقانونمنسماعكلشاهدعلىانفراد؛ألنفيإمكانا

الشاهدالذيلمُتسمعأقوالهبعدأنيطلعفيالصحفعلىماأدلىبهالشهودالذينسبقوهمن

ًاأقوالأنيتأثربها،وهذهالعالنيةعينهاتوحيللشاهدبوقائعلميشهدها،وهيبذلكتلحقضرر

العالنيةتحملالقضاةعلىالتطبيقالسليمللقانون،وعدمالتمييزفيالمعاملةبسيرالخصومة،و

عنالمظلومينوأكثرحرصًا الظلم فياألنصافودفع فيكونالقاضيأكثردقة بيناألفراد،

.(2)علىعدممخالفةاإلجراءاتالمرسومة"

 رابعًا: تحقيق مصلحة المجتمع: 

التحميمصلحةالمتهموالمتقاضيوحدهما،بلإنهاتحميمصلحةالمجتمعإنالعالنية

التيتتمثلفيممارسةالشعبلرقابتهالديمقراطيةعلىأعمالالسلطةالقضائيةمتمثّلةفيحسن

سيرالعدالة،وحتىفينطاقمصلحةالمتهمفإنهذهالمصلحةليستمصلحةفرديةمحضةبل

                                                           

فاروق)1) الكيالني، القاهرة:محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني والمقارن(.1921( ،
 .535-534مكتبةالنهضةالمصرية،ص

 .51(نمور،معمدسعيد،مرجعسابق،ص2)
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فإنإنهامصلحةتتصلبأصل منأصولالمحاكماتوهوكفالةضماناتالدفاع،وعلىهذا

العالنيةاليجوزأنتكونمصلحة المصلحةالتييمكنأنترجحهيالمصلحةالتيتحميها

"وذلكبتتبعالجمهورالحوادثاإلجراميةومايتخذفردية،بلإنهايجبأنتكونمصلحةللمجتمع

الناسإ فيطمئن اإلجراءات، من إتباعفيها عدم لى وا  العقاب، من المجرمين إفالت عدم لى

لىأنالعدالةتطبقبالشكلالصحيحولذلكقيلأنهاليكفي وسائلغيرقانونيةفيالمحاكمة،وا 

وذلكعلىالنحوالتالي:(1)أنتؤديالعدالة،بليجبأنيعرفالناسكيفتؤدى"

 أواًل: إجراءات المحاكمة

المحاكمة والشهود،تتناولعالنية علىالخصوم المناداة فتشمل إجراءاتالمحاكمة كل

وسماع ودفاعالخصوم العام وطلباتاإلدعاء التهمةعليه، وتالوة عنالتهمة، المتهم وسؤال

القضاة يلزم كما سرية، فتبقى كتمانها ويلزم العلنية تتناولها فال المداولة أما البيانات. كافة

ناءالمداولة.بالحرصعلىسريةمادارأث

 ثانيًا: النطق بالحكم

اليجوزالنطقبالحكمإالفيجلسةعلنيةحتىولوكانتالمحكمةقدقررتإجراءات

( علنًا،وفيذلكتقولالمادة فالحكميجبأنيصدردائمًا /أ(منقانون113المحاكمةسرًا.

 الحكم صيغة لوضع المحكمة "تختلي بأنه الجزائية المحاكمات الجلسةأصول في القرار أو

المعينةإلصدارهوبعدالفراغمنوضعهتستأنفالجلسةعلنًاوتتلىصيغتهعلىالمتهمأويفهم

العالنية2مضمونه") هذه تقييد يجوز فإنه علنًا، تجري أن المحاكمة في األصل كان ذا وا  .)

جراءالمحاكمةسرًا،فقدإجازاتالمادة) ماتالجزائيةللمحكمة(منقانونأصولالمحاك151وا 

                                                           

 .535(الكيالني،فاروق،مرجعسابق،ص1)
حاكماتالجزائية./أ(منقانونأصولالم113(المادة)2)
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من استثناء سرية المحاكمة وجعل سرية، فيجلسة بعضها أو الدعوىكلها تقررسماع "أن

(1القاعدةالعامة،واليتمذلكإالبقراريصدرعنالمحكمة،وينبغيأنيكونالقرارمسببًا".)

سرًاكانمراعاةحيثأنهاليكفيللمحكمةأنتقولفيتسبيبالقرار:أنإجراءالمحاكمة

هيالتأثيراتالتيتشكلمساسًا وما اإلجراء هو بليجبأنتبينما واآلداب، العام للنظام

ذاقررتالمحكمةإجراءاتالمحاكمةسرًافاليمنعهابعدذلكأنتجعلها بالنظامالعامواآلداب،وا 

علنيةإذاانقضتاألسبابالتياقتضتأنتكونسرية.

إ الباحث عنويرى يبعدون ال فهؤالء ووكالئهم. الخصوم تشمل ال الجلسات سرية ن

الجلسة،غيرأنهإذاوقعمنالمتهممايخلبنظامالمحاكمةجازللمحكمةإبعادهعنالجلسة

وتستمراإلجراءاتبغيابه.وعلىالمحكمةأنتحيطهعلمًابماتمفيغيابهمنهذهاإلجراءات.

فيدبأنأيفعلمنأفعالاألفراداليعدجريمةتحتأيذريعةإالإذاومبدأالشرعيةالجزائيةي

وجدنصفيقانوننافذيقررإضفاءالصفةالجرميةعليهويرتبلهجزاء.



  

                                                           

(منقانونأصولالمحاكماتالجزائية.151(المادة)1)
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 المبحث الثاني

 ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية

ضمنذلكضماناتللمتهمإذهناكمبادئوأحكاملالختصاصالشخصيللمحكمة،ويت

ه األشخاصالذينيكونونخاضعينذيجبالتعرفعلىأسسواحكام االختصاصلمعرفة ا

كماهوالحالفي–الختصاصالمحكمة،واستبعادغيرهم،ممايشكلضمانةلبعضاالشخاص

فيعدمخضوعهمأساسًاالختصاصالمحكمةوواليتهاالقضائية،وضمانة-االختصاصالزمني

االختصاصمن هذا مباشرة فيكيفية المحكمة أمام للبعضاآلخرحتىوأننظرتدعواهم

للمتهم والشخصية للجريمة الزمنية (1)الزاوية التعرفإلى ويمكن مرحلة. في المتهم ضمانات

فيهذاالمبحثمنخاللالتعرفإلىالضماناتالمتعلقةالمحاكمةفيالمحكمةالجنائيةالدولية

بمرحلةباإلجر المتعلقة والضمانات المطلباألول، في التمهيدية ووظائفالدائرة اءاتاألولية

المحاكمةبصفةعامة،أماالمطلبالثالثفتضمنحقوقالمتهمالمباشرة.

 المطلب االول

 الضمانات المتعلقة باإلجراءات األولية ووظائف الدائرة التمهيدية

 قبلالمحاكمةقبلفترةمعقولةمنتقديميتماعتمادالتهمخاللجلسةتعقدها دائرةما

العام المدعي بحضور الجلسة هذه وتعقد أمامها، طواعية حضوره أو المحكمة الشخصإلى

والشخصالمنسوبإليهالتهم،هوومحامية،ومعذلكفهناكاستثناءاتحددهاالنظاموحصرها

 فيسلطتها، التوسعوتعسفالمحكمة لعدم قبلالمحاكمةوذلكضمانة ما حيثيمكنلدائرة

وبناءعلىطلبالمدعيالعامأوبمبادرةمنهااعتمادالتهمبغيابالمتهم،منخاللعقدجلسة

مننظامرومااألساسيهما:61فيغيابالمتهم،فيحاالتينحددتهماالفقرةالثانيةمنالمادة
                                                           

(1 1111)احمدالوفا،ابو( تحديندوةفيالدولية،الجنائيةللمحكمةاالساسيللنظاماالساسيةالمالمح(.
.72صدمشق،جامعةالحقوق،كليةالحصانة،
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 "أنيتنازلالمتهمعنحقهفيالحضور. .أ

ال .ب فرار لضمانحالة المعقولة الخطوات كافة واتخاذ عليه العثور عدم حالة أو متهم

تلك العتماد ستعقد جلسة وبأن إليه الموجهة بالتهم وإلبالغه المحكمة أمام حضوره

.(1)التهم"

باألدلة والطعن له الموجهة االعتراضعلىالتهم للمتهم يكون فإنه الجلسة بدء وبعد

يراهمنأدلةمنجانبه.المقدمةضدهولهأنيقدمما

الدائرة امام اتباعها يجب األولية اإلجراءات من مجموعة هناك التهم اعتماد وبعد

مننظام61التمهيديةوهذهاإلجراءاتتكفلمجموعةمنالضماناتللمتهم،حيثتنصالمــادة

 معقولة فترة غضون في المحاكمة، قبل ما دائرة تعقد أنه:" على األساسي" تقديمروما من

المادة، هذه من الثانية الفقرة بأحكام رهنًا أمامها، طواعية حضوره أو المحكمة الشخصإلى

جلسةالعتمادالتهمالتييعتزمالمدعيالعامطلبالمحاكمةعلىأساسهاوتعقدالجلسةبحضور

المدعيالعاموالشخصالمنسوبإليهالتهم،هوومحامية".

ضماناتمنخاللالتعرفعلىهذهاإلجراءاتكاآلتي:ويمكنالتوصلإلىهذهال

قبلالمحاكمة،والتأكدمنفهمهلطبيعتها.واعطائه .1 ما دائرة التهمالتياعتمدتها تالوة

 .(2)أوللدفعبأنهغيرمذنب65الفرصةلالعترافبالذنبوفقًاللمادة

إليه،علىالمحكمةإبالغهبح .1 قوقهبموجبنظامرومابعدتبليغالمتهمبالتهمالمسندة

بمافيذلكحقهفيالتماساإلفراجالمؤقتانتظارًاللمحاكمة.حيثيعتبرإبالعالمتهم

الموج منسوبلههبالتهم هو ما المتهم يعرفهذا لكي الهامة الضمانات من إليه ه

                                                           

اسي.مننظامرومااالس61(الفقرةالثانيةمنالمادة1)
.115(خوين،حسنبشيت،مصدرسابق،ص1)
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والتمكنمنالردعليهاوتحضيردفاعه،وهومنالمبادئالمقررةعلىالصعيدينالدولي

 .(1)والوطني

أنتتأكدالدائرةالتمهيديةمنعدماحتجازالمتهملفترةغيرمعقولةقبلالمحاكمة،سبب .3

تأخيرالمبررلهمنالمدعيالعام،فإذاحدثهذاالتأخيرتنظرالمحكمةفياإلفراج

 .(2)عنهبشروطأوبدونشروط"

 في المتهم ضمانات تحقيق في األولية اإلجراءات هذه ومنتساهم المحاكمة مرحلة

التمهيدية الدائرة لوظائف وبالنسبة والعدالة. بالنزاهة متصفة المحاكمة تبدأ حيث بدايتها،

يمكناوالتزام األساسي روما نصوصنظام في وردت وكما فإنها المحاكمة، مرحلة في تها

التوصلإلىعددمنالضماناتالتييتمتعبهاالمتهمكاآلتي:

بأحكامالنظاماألساسيوالقواعداإلجرائيةوقواعداإلثبات"أنتلتزمأثناء .أ قيامهابوظائفها

اال حيثالشكلية االجرائية، الشرعية مبدأ وفيذلكاتفاقمع المحكمة. التيتعتمدها

 بنصممايحققضمانةخاصةللمتهمفياتفاقإجراءاتمحاكمتهمعأحكامالقانون.

العادلةوالسريعةللمتهمواحترامحقوقالمتهموالمجنيبشكلعامتوفيرضماناتالمحاكمة .ب

 .(3)عليهموالشهودفيجميعمراحلالمحاكمة

 اتخاذالتدابيرالالزمةعندإحالةالقضيةإليها،وهذهالتدابير"هي: .ج

                                                           

(1) Steven W. Kay, an Article Submitted to International Commentary on Evidence 
Manuscript 1050, Fair Trials and the International Criminal Tribunals - Whose Case 
is it anyway? The Right of an Accused to Defend Himself in Person before 
International Criminal Courts, 2005, p.2. 

 .72صمرجعسابق،،(ابوالوفا،احمد1)
 مننظامرومااالساسي..64(المادة3)



91 

 

 
 

 أنتتداولمعاألطراف،وأنتتخذالتدابيرالالزمةلتسهيلسيرإجراءاتالمحاكمةعلى"

 نحوعادلوسريع.

 .أنتحدداللغةأواللغاتالواجباستخدامهافيالمحاكمة 

 أنتصرحبالكشفعنالوثائقأوالمعلوماتالتيلميسبقالكشفعنها،وذلكقبلبدء

المحاكمةبوقتكافإلجراءالتحضيرالمناسبللمحاكمة،وذلكبالتوافقمعأيةأحكام

  أخرىذاتصلةبنظامروماالنظاماألساسي.

 لتسييرالعملبهاإحالة المسائلاألوليةإلىدائرةماقبلالمحاكمةإذاكانذلكالزمًا

قبل شعبةما الىأيقاٍضآخرمنقضاة الضرورة أوعند علىنحوفعالوعادل،

 المحاكمةتسمحظروفهبذلك.

 ضمأوفصلالتهمالموجهةإلىأكثرمنمتهمحسبمايكونذلكمناسبًاوبعدإخطار

 .(1)اف"األطر

مجموعةمناإلجراءاتعلىالمحكمةالقيامبهاكممارسةأيةوظيفةمنوظائفدائرةما .د

من المستنداتوغيرها وتقديم بشهاداتهم دالئهم وا  الشهود وطلبحضور المحاكمة. قبل

األدلة.واتخاذالتدابيرالالزمةلحمايةالمعلوماتالسرية.واألمربتقديمأدلةباإلضافةإلى

المحاكمة.األ األطرافأثناء التيعرضتها أو المحاكمة قبل جمعها بالفعل التيتم دلة

 .(2)واتخاذالتدابيرالالزمةلحمايةالمتهموالشهودوالمجنيعليهم

  تكريسمبدأعالنيةالجلسات. .ه

                                                           

 .117(خوين،حسنبشيت،مصدرسابق،ص1)
 .119التلهوني،بسامسمير،مرجعسابق،ص(1)
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عاداًل .و القاضيالمترئسالتوجيهاتالالزمةوالمتعلقةبسيرتدابيرالمحاكمةسيرًا اتخاذ

 ها.ونزي

بعضاألموراألخرىكالفصلفيقبولاألدلةأوصلتها،بناءعلىطلبأحداألطراف .ز

على للمحافظة الخطواتالالزمة جميع واتخاذ ذاتها، تلقاء من المحكمة قبل من أو

 النظامأثناءالجلسة.

استكماله .ح المسجل يتولى بالتدابير دقيقًا بيانًا يتضمن بالمحاكمة كامل سجل إعداد

.(1)فاظعليهوالح

عنداالعترافةأخيرًا،تجدراإلشارةإلىتلكاالجراءاتالتييجبأنتقومبهاالمحكم

بالتهم،حيثتشكلاإلجراءاتالتيتباشرهاالمحكمةبموجبنظامروماعندبدءالجلساتوبعد

هذهالمرحلةمنخاللسؤالالمتهم التهمعلىالمتهمضمانةهامة.حيثتبدأ عنهذهتالوة

التهم،ليقومبعدهاباالعترافأوبنفيالتهمعنه.لذافإنهاإجراءاتتمكنمنصدوراالعتراف

بطريقةمشروعةوبإرادةالمتهمالحرةالواعيةالتياليشوبهاعيب،وتتمثلهذهاإلجراءاتمن

رمعمحاميه،خاللالزامالمحكمةبالتأكدمنأناعترافالمتهمقدصدرطوعًاعنهبعدالتشاو

.فإذالمتقتنعالدائرةاالبتدائية(2)وأنتتأكدفيماإذاكانهناكوقائعأخرىتدعمهذااالعتراف

باالعترافاعتبرتهكأنلميكن،ولهافيهذهالحالةأنتأمربمواصلةالمحاكمةوفقًاإلجراءات

لل تحقيقًا لها يمكن كما فيالنظام، الواردة العادية إلىدائرةالمحاكمة القضية أنتحيل عدالة

 .(3)ابتدائيةأخرىمندوائرالمحكمة

                                                           

 .119،صالتلهوني،بسامسمير،مرجعسابق(1)
موسوعة القانون (.1111مننظامرومااالساسي.والفتالوي،سهيلحسين)65(الفقرةاالولىمنالمادة2)

.123،ص3،عمان:دارالثقافة،جالدولي الجنائي
مننظامرومااالساسي.65(الفقرةاالولىمنالمادة1)
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 المطلب الثاني

في المحكمة الجنائية الدوليةالضمانات المتعلقة بمرحلة المحاكمة 

بمر تتعلق التي الضمانات هذه فيحتعد العامة المبادئ ضمن من المحاكمة لة

ناختلطتالمحاكماتالتيتتمامامالقضاءالجزائيوتستقر غالبيةالتشريعات،وهيوا  عليها

الصريحةهمفاهيم الحقوق عن وتستقل عامة مبادئ تشكل أنها إال أحيانًا المتهم بحقوق ا

تباعاً والتيسيجريتناولها المحاكمة فيمرحلة للمتهم وتتناولوالمباشرة المطلبالقادم. في

الدراسةهذهالضماناتكاالتي:

 الفرع األول

  ة الحضوريةالمحاكم

رجعية بنصعدم إال عقوبة وال جريمة ال الجنائي: للقانون العامة المبادئ كل أكد

القانون،المسؤوليةالجنائيةالفردية،الطابعالحضوريوالتواجهيللمحاكمةإذالتتماإلدانةإال

همنعلىأساسحججقدمتونوقشتأمامالمحكمة،ومنحالمدعىالعامسلطةمباشرةمايرا

تحقيقاتفيكلالجرائمالتيتدخلفياختصاصالمحكمةتلقائيا،إضافةإلىإمكانيةاإلحالة

بحضورالمتهم،وقدكرسنظامرومااالساسيالمحاكمةأيأنتجري المخولةلكلدولةطرف.

 االولىمنالمادة يجبأناألساسيرومانظاممن63ذلكحيثجاءفيالفقرة علىانه:"

اليقفمفهومالحضوريةعندالبعضعلىمجرد.(1)المتهمحاضرًافيأثناءالمحاكمة..."يكون

حضورالمتهمالجسدي،فإنأمكنحضورهمنخاللوسائلتقنيةفيحاالتواعتباراتمعينة،

.(2)فإنذلكيعدحضوراً

                                                           

(نظامرومااألساسي.63/1المادة)(1)
.535فاروق،مرجعسابق،صالكيالني،(1)
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عهدالدوليوتأتيهذهالضمانةبالتوافقمعبعضالمواثيقالدولية،ومنهذهالوثائقال

14الخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية،حيثكرسهذهالضمانةفيالفقرةالثالثة)د(منالمادة

منه"أنلكلمتهمبجريمةأنيتمتعأثناءالنظرفيقضيته،وعلىمساواةتامةبالضماناتالدنيا

.(1)للمحاكمةومنهاأنيحاكمحضوريًا"

المتهم"تعطيلسيراجراءاتالمحاكمة،فحينهايجوزواستثناًءمنذلكحالةأنيتعمد

للدائرةاالبتدائيةإبعادهعنالجلسةشريطةأنتوفرلهمايمكنهمنمتابعةالمحاكمةمنخارج

،ويشترطعدماللجوءإلىمثل(2)القاعةعنطريقاستخدامتكنولوجيااالتصاالتإذالزماألمر"

التدابيرإالفيالظروفاالس تثنائية،وعندثبوتعدمكفايةالبدائلالمعقولةاألخرى،وأنهذه

.(3)يكوناللجوءإلىهذهاإلجراءاتلفترةوفقًالمقتضياتومعطياتكلحالةعلىانفراد

لذافإنالمحاكمةالحضوريةتكفلللمتهمحضورإجراءاتمحاكمتهبحضورهوتكفلله

همنمباشرةأعمالالدفاعوالتصديلطلباتخصومهنوعًامنالمحاكمةالعادلة،وذلكألنهيمكن

وطلباتاالدعاءالعاموتقديمالحقائقالتيتثبتبراءته.ويعدمنأهمالضماناتالتيتصبفي

.(4)بابالمحاكمةالعادلةوحقوقالمتهمالتيحرصنظامرومااألساسيعلىتوفيرها

 الفرع الثاني

 علنية المحاكمة

،وهذاماأكدتهالفقرةاألولى(5)أالمحاكمةالمنصفةوالنزيهةوالعالنيةتتبعالعالنيةلمبد

مننظامرومااألساسيبقولها:"عندالبتفيأيتهمة،يكونللمتهمالحقفي67منالمادة

                                                           

العهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية./د(14/3المادة)(3)
مننظامرومااالساسي.63(الفقرةالثانيةمنالمادة1)
براءمنذركمال)1) اللطيف، ،عمان:دارالحامدالنظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية(.1112(عبد

.315،صللنشروالتوزيع
 .536الكيالني،فاروق،مرجعسابق،ص(4)
 .121(عبداللطيف،براءمنذركمال،مرجعسابق،ص5)
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منصفة المحاكمة فيأنتكون األساسي، النظام أحكام مراعاة مع علنية، محاكمة أنيحاكم

.ويعني(1)يكونلهالحقفيالضماناتالدنياعلىقدمالمساواةالتامة"وتجريعلىنحونزيه،و

أنتجريالجلساتعالنيةبحضورالخصوموأمامالجمهوروعامةالناس.ذلك

فياإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان،حيثأكدعلىالحق المبدأ "وقدتمتكريسهذا

أقرلكلإ نسانعلىقدمالمساواةالتامةمعاآلخرين،بالعالنيةبطريقةواضحةومباشرةعندما

.وعندماأقربأنالناس(2)الحقفيأنتنظرقضيتهمحكمةمستقلةومحايدةنظرًامنصفًاوعلنياً

جميعًاسواءأمامالقضاء،ومنحقكلفردلدىالفصلفيأيتهمةجزائيةتوجهإليهأنتكون

.(3)قلةحياديةمنشأةبحكمالقانون"قضيتهمحلنظرمنصفوعلنيمنقبلمحكمةمست

القيام وحسن القضاء عدالة على سيطمئن الذي للمتهم هامة ضمانة ذلك ويعد

الناسويناقشالشهودعلى وانالمتهمسيدفعببراءتهامام المحكمة، باالجراءاتالتيتباشرها

المح قيام ويضمنعدم وأدلة منشهود ضده يقدم علىما سيطلع بمحاكماتالمألوأنه كمة

.(4)سرية،كماأنهيضمنعدموجودمحاكماتسريةللمتهمين

 "كما األساسيعلىالعالنيةفيموضعاخرفيالمادة التيجاء62أكدنظامروما

فيها"أنهوبعدأنتتلوالدائرةاالبتدائيةالتهمعلىالمتهميجبأنتتأكدأنالمتهميفهمطبيعة

طيهفرصةلالعترافبالذنبأوالدفعبعدمالذنبويجوزللقاضيفيهذههذهالتهموعليهاأنتع

عادلة بطريقة سيرها يضمن بما التحقيق سير مع تتالءم التي التوجيهات اصدار الحالة

.(5)ونزيهة"

                                                           

 .(مننظامرومااألساسي67/1المادة)(1)
 (المادةالعاشرةمناالعالنالعالميلحقوقاالنسان.1)
 منالعهدالدوليلحقوقاالنسان.14(الفقرةاالولىمنالمادة1)
.121بداللطيف،براءمنذركمال،مرجعسابق،ص(ع3)
نظامرومااألساسي.(62المادة)(4)
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معينة حاالت في إال الجلسات، حضور عن الجمهور تنحية يجوز ال لذلك ونتيجة

يعلىعنفجنسي،أوعنفضداألطفال،وبسبباعتباراتكالجرائمالجنسية،أوالتيتنطو

األمنالوطني،والنظامالعاموغيرها،أوالعتباراتسريةوحساسةتتعلقبالمعلوماتأولغايات

.(1)حمايةالمجنيعليهمأوالشهودأوالمتهمين

االبتدائيةأنتقررفيظروفمعينةانعقادبعضالتد ابيرفيبالمقابل،ويجوزللدائرة

جلسةسريةلحمايةالمعلوماتالسريةأوالحساسةالتييتعينتقديمهاكأدلة،أولحمايةالمجني

.(2)عليهم،أوالشهود،أوالمتهمين

 الفرع الثالث

 المساواة التامة فيها بين المتهمين

الحقوق من والمحاكمة التحقيق إجراءات حيث من المتهمين بين المساواة مبدأ يعد

سيةالتيكفلهاالقانونالدوليوالتشريعاتالوطنية،ومنالضماناتالقانونيةلإلنسانبشكلاالسا

عامويعنيالمساواةبيناألفرادفيالحقوقوالواجبات.

ويعدمنالمبادئاألساسيةالتيأقرتهاالدساتيروالمعاهداتالدولية،والتعنيالمساواة؛

ا المساواة إنما المطلقة فينطاقالقانونالجنائي(3")لنسبيةالمساواة "ويتضمنالحقبالمساواة ،

في المساواة خالل واالجراءاتمن الدفاع مسائل في المتساوية األطرافالفرصة جميع منح

عمليةاعدادالدفوعوالترافعامامالمحكمةوالحقبالمعاملةعلىوجهالمساواةبينالمتهميندون

.(4")أيتمييز

                                                           

 .127(عبداللطيف،براءمنذركمال،مرجعسابق،ص1)
.197(الفتالوي،سهيلحسين،مرجعسابق،ص1)
 .415،عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع،صالقيادة اإلدارية(.1111(كنعان،نواف)3)
(4( احمد الوفا، ابو )1111 الدولية، الجنائية االساسيللمحكمة للنظام المالمحاالساسية في ندوة تحدي (.

.23-21،كليةالحقوق،جامعةدمشق،صصالحصانة
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حقمنأهمالحقوقوالضماناتالتييتمتعبهااإلنسانبشكلعام،والمتهمويعدهذاال

إنسان،ويعني منالناسفيمجالباعتباره معغيره المساواة المتهمعلىقدم أنتتممعاملة

أمامالقانونأالتتضمن حمايةالقانونوفياللجوءإلىالمحاكموبدونتمييز.وتعنيالمساواة

ةأيةأحكامتميزبيناألشخاصبسببالعرقأواللونأوالجنسأوالدينوغيرهاالقوانينالنافذ

.(1)منأسسالتمييز

فياإلجراءاتالتيتتم الناسبمساواة القضاءأنيعاملجميع أمام المساواة وتعني

دمنوكرستالعديأمامالمحاكم،وقدكفلتالدساتيرهذاالحقوالمعاهداتوالمواثيقالدولية،

الناسجميعًا أن العالميلحقوقاإلنسان فياإلعالن جاء فقد المساواة مبدأ المواثيقالدولية

سواءأمامالقانون،يتساوونفيحقالتمتعبحمايةالقانوندونتمييز،ويتساوونفيحقالتمتع

اأكدالعهد.كم(2)بالحمايةمنأيتمييزينتهكاإلعالنومنأيتحريضعلىمثلهذاالتمييز"

 .(3)الدوليللحقوقالمدنيةوالسياسيةهذاالحقوأقربأنالناسجميعًاسواءأمامالقضاء

 الفرع الرابع

 ضمانات المتهم التي تتعلق باألدلة

تبــدأالــدعوىالجزائيــةمــنخــاللمرحلــةهامــةوخطيــرةتعــرفبمرحلــةالتحقيــقوهــيمــن

راءاتمنهـــامـــايتعلـــقبجمـــعاالدلـــةواالثباتـــاتالمراحـــلالخطـــرةالنهـــاتتضـــمننـــوعينمـــناالجـــ

إلثباتارتكابالجرمونسبتهالىفاعلهوجمعاالدلـةفـيسـبيلذلـكالدانتـه،واجـراءاتاحتياطيـه

تتخذبمواجهةالمتهمكالقبضوالتوقيف.

                                                           

.199(الفتالوي،سهيلحسين،مرجعسابق،ص1)
(المادةالسابعةمناالعالنالعالميلحقوقاإلنسان.1)
منالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسية.14ألولىمنالمادة(الفقرةا3)
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ولقـــدرســـمالمشـــرعســـواءفـــيظـــلالتشـــريعاتالوطنيـــةللـــدولامالمشـــرعالـــدولياشـــكاال

الفإنهـاسـتكوناجـراءاتمخالفـةللقـانونوقـدوشروطايجبان تتمهذهاالجـراءاتمـنخاللهـاوا 

يحكمببطالنها.وتتعددهذهالشكلياتوالشروطالتيتشـكلبمجموعهـاضـمانةهامـةللمـتهمتكفـل

حقوقهوعدماالعتداءعليهاوتكفلمعاملتهمعاملةحسنةضمنمعاييرالمحاكمةالعادلة.

التيي للمتهمأنالطريقة ضمانة تتضمنبذاتها تقديموطرحاألدلة منخاللها وقدتم

هذهاإلجراءاتكاآلتي:األساسيرومانظاممن69كرستالمادة

"أنيتعهدكلشاهدقبلاإلدالءبالشهادةأمامالمحكمةبالتزامالصدقفيتقديماألدلة .1

 إلىالمحكمة.

،أماتقـــديمالمستنداتوالمحاضرفيجبأنيدليالشاهدفيالمحاكمةبشهادتهشخصياً .1

أنيكونبشكلمكتوب،إالإذانصالنظامروماعلىخالفذلكبشكلاليمسحقوق

 المتهم.

جميع .3 تقديم بطلب المحكمة وحق بالدعوى، تتصل أدلة األطرافبتقديم تكريسحق

 األدلةالتيترىضرورتهالتقريرالحقيقة.

 .(1)ليةالدليلللمحكمةوليساليجهازآخرتخويلسلطةالفصلفيمقبو .4

 .(2)مراعاةالسرية .5
                                                           

بايقافالدعوىألنها1112(فيقضاءالمحكمةالجنائيةالدوليةقامتالدائرةاالبتدائيةفي)قضيةلوبانغا(1)
التيكاناكتشفتخطأالمدعيالعامباستخدامهاألدلةالتيجمعتهااألممالمتحدةوالمنظماتغيرالحكومية،

منهاأدلةتنفيالتهمالمحتملة،عنالمتهم،وقدرفضالمدعيالعاممشاركةالمحكمةأومحاميالدفاع،ألنهاقد
حصلعليهاحسبادعائهمنخاللاتفاقاتسريةوليسلديهالموافقةعلىمشاركتهاضمنهذهاالتفاقيات.وقد

ا إلىدائرة المحكمة قرار العام يسمحاستأنفالمدعي واصدرتقرارا الدولية، الجنائية المحكمة الستئناففي
للمدعيالعامبتبادلالمعلوماتالتيحصلعليهامناألدلةواتاحتهاأمامالمحكمة،ثمأصدرتالدائرةاالبتدائية

 للمحكمةالجنائيةالدوليةقرارًابإتاحةتلكالوثائق،وأعيدتاجراءاتالمحاكمةضده.
المحكمة الجنائية الدولية: دراسة لتطور نظام القضاء الدولي (.1111يد،محمدعبدالحميد)(عبدالحم1)

،القاهرة:دارالنهضةالجنائي والنظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر
.717العربية،ص
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عدمقبولالدليلالمتحصلبطريقةغيرمشروعة،أيالحصولعلىاألدلةبشكليؤدي .6

ويشترطلعدم دوليًا، األساسيوانتهاكحقوقاإلنسانالمعترفبها إلىانتهاكالنظام

اكالشكفيموثوقيةاألدلة،أوإذاكانقبولهذهاألدلةقيدينهما:عندمايثيراالنته

 .(1")قبولهذهاألدلةيمسبنزاهةاإلجراءاتومنشأنهأنيلحقبهاضررًابالغاً

ضمانة توفر صيغتبطريقة اإلجراءاتقد هذه أن تقدم ما الباحثفيضوء ويرى

االجرا ومشروعية كالعلنية، معالمها، من فيكثير العادلة المحاكمة في ءاتواجراءاتللمتهم

 الحصولعلىالدليل،الكتابةوالشهودوالسريةوغيرذلك.

 المطلب الثالث

 حقوق المتهم المباشرة 

افتراضها أو البراءة قرينة هو وأولها والصريحة المباشرة الحقوق أهم تم(2)من وقد ،

ذايتناولالباحثتناولهاعنددراسةالضماناتالمستمدةمنالمبادئواألحكامالقانونيةالعامة.ل

العادلة للمحاكمة كضمانات روما نظام في وردت كما المتبقية المباشرة المتهم حقوق هنا

والنزيهة.

ويمكنمالحظةالتكرارفيهذهالضماناتمعغيرهامنالضماناتالتيتمتناولهافي

حديثعنالسابق،إالأنالباحثيوردهذهالضماناتكماجاءتمباشرةوصريحةفيظلال

حقوقالمتهموفيبابمستقلوخاصلذلكدونالعملعلىاستنتاجهاواالستداللعليهاكمبادئ

 :(3)عامة.ويمكنتناولهذهالضماناتكاآلتي

                                                           

.717(عبدالحميد،محمدعبدالحميد،مرجعسابق،ص1)
.111الفتالوي،سهيلحسين،مرجعسابق،ص(1)
(3 المادة من االولى الفقرة سابق،67( مرجع حسين، سهيل الفتالوي، ويراجع: االساسي. روما نظام من

االساسية125-124ص األنظمة وفي الدولية والصكوك المواثيق من العديد في الضمانة كرستهذه وقد .
حكمتييوغوسالفياالسابقةورواندا.للمحاكمالجنائيةالدوليةالسابقةكم
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التهمومضمونها، .أ إليه،وبشكلمفصلوبأسبابهذه الموجهة التهم بطبيعة ابالغالمتهم

 وذلكبلغةيفهمهاويتكلمها.

الوقتالكافيوالتسهيالتالالزمةلتحضيردفاعه:أيالحصولعلىتمكينالمتهممن .ب

زمنكافيالعدادوتسهيلدفاعهلضمانجديةحقهفيالدفاععننفسهفيظلتكافؤ

 الفرص،وللتشاوربحريةمعمحاميختارههو،وذلكفيجومنالسرية".

نهناكحاجةلمزيدمنالمحاكمةدونأيتأخيرالمبررله،ويستثنىمنذلكعندمايكو .ج

 .(1)الوقتللوصولإلىالحقيقةوتحقيقالعدالة،الكمالالتحقيقأوالمحاكمة

حقالمتهمبالمحاكمةالحضورية،والدفاععننفسهبنفسه،أوباالستعانةبمساعدةقانونية .د

مناختياره،وحقهفيأنتوفرلهالمحكمةالمساعدةالقانونيةكلمااقتضتذلكمصلحة

 .(2)لعدالةدونأنيدفعأتعابهاإذالمتكنلديهاإلمكانياتالكافيةا

وقدأشارالباحثأنهذاالحقليسمطلقًا،حيثأجازالنظامبظروفاستثنائيةإبعاد

المحاكمة، سير تعطيل على يعمل كان إذا حضورها، من تمكينه وعدم الجلسة عن المتهم

إذااالتصاالتمنمتابعةالمحاكمةباستخدامتكنولوجياشريطةأنتوفرلهالمحكمةمايمكنه

وفقًا فقط محددة ولفترة األخرى، المعقولة البدائل كفاية عدم يثبت أن وشريطة األمر، لزم

.(3)لمقتضياتالحالة

                                                           

ص1) سابق، مرجع كمال، منذر براء اللطيف، عبد االد315( الضماناتفيمعظم وردتهذه وقد وات\.
 .والوثائقالدوليةوأنظمةالمحاكمالجنائيةالدولية

(1 الدائرة واجب من أن ميلوسوفيتش( )سلوبودان قضية في السابقة يوغوسالفيا محكمة أكدت االبتدائية(
قانونيةمن أومنخاللمساعدة بنفسه المحكمة أمام الحقبتمثيلنفسه االعترافبأنللمتهم والمدعيالعام

منالنظاماألساسيلمحكمةيوغوسالفياالسابقة،11اختياره،وأنمنحقهالصمت،والمحاكمةالسريعة)المادة
 سياسية(منالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوال14والمادة

مننظامرومااألساسي.63(الفقرةالثانيةمنالمادة3)
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اإلثباتبنفسهأوبواسطةمحاميه،وأنيؤمنحضور .ه بأنيستجوبشهود حقالمتهم

بنفسا النفيواستجوابهم أوجهشهود إبداء في وحقه اإلثبات، بشهود المتعلقة لشروط

 الدفاعوتقديماألدلةاألخرىالمقبولةبموجبالنظاماألساسيللمحكمة.

الستيفاء .و التحريرية الترجمات من يلزم وبما كفء شفوي بمترجم مجانًا يستعين أن

كانثمةإجراءاتأمامالمحكمةأومستنداتمعروضة عليهامقتضياتاإلنصافإذا

 بلغةغيراللغةالتييفهمهاالمتهمفهمًاتامًاويتكلمها.

أاليجبرعلىالشهادةضدنفسهأوعلىاالعترافبالذنب،وحقهبالتزامالصمتدون .ز

االعتبارللصمتلدىتقريرالذنبأوالبراءة.ويقومهذاالمبدأعلىأساسعدماجبار

 المتهمبأنيقدمدليلضدنفسه.

ببيانشفويأومكتوب،دونأنيحلفاليمين،دفاعًاعننفسه.يعدذلكمنأنيدلي .ح

ضماناتالمتهمألنالتحليفيعدمنباباإلكراهالمعنويألنهيؤثرفيإرادةالمتهم،

 .(1)ويعدمنالمبادئالمستقرةفيالتشريعاتالوطنيةوالدوليةعلىالسواء

 بالدحضعلىأينحو.أاليفرضعلىالمتهمعبءاإلثباتأوواج .ط

حقالمتهمأووكيلهبأنيكشفلهالمدعيالعام،وفيأقربوقتممكن،عناألدلة .ي

التيفيحوزتهأوتحتسيطرته،والتييعتقدأنهاتظهرأوتميلإلىإظهاربراءته،أو

تخففمنذنبه،أوالتيقدتؤثرعلىمصداقيةأدلةاإلدعاء،وتفصلالمحكمةفيأي

 .(2)تعلقبهذهالمسألةنزاعي

                                                           

 .112-117(بنيفضل،عالءباسمصبحي،مرجعسابق،صص1)
مننظامرومااالساسي.67(الفقرةالثانيةمنالمادة1)
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ويرىالباحثأنهذهاإلجراءاتتمثلضمانةهامةللمتهماليمكنالتشكيكبهاوالتقليل

بشكلواضح بالنصعليها روما نظام األهميةمنخاللقيام حيثجاءتهذه منأهميتها،

ال فياإلطار أساسية وتضيفبالتاليلبنة عاموصريحتحتعنوانحقوقوضماناتالمتهم،

لضماناتالمتهمأمامالمحكمةالجنائيةالدولية.
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة :

ظهرتبعدالحربالعالميةالثانيةمحاوالتعّدةفيإنشاءمحكمةجنائيةدوليةوالعملعلى

اصوالمؤقت.تطويرها،مماتطلبذلكتطويرضماناتالمتهمفيالقضاءالجنائيالدوليالخ

 فأن لذلك، أبرزووفقًا من يعد الدولية، الجنائية المحكمة أمام المتهم ضمانات موضوع

حقوق حماية ترسيخ في هامًا الضماناتدورًا لتلك لما وذلك المهمة، الموضوعاتاالجرائية

تاالنسانفيمحاكمةدوليةعادلة،فمنخاللإجراءاتالدعوىعمومًاقدتتعرضحقوقوحريا

يجبأنتحاطتلكاالجراءاتبسياجمنالضماناتلكيتمارسبشكل لهذا للمساس، المتهم

وبينحق ، المجرم بينحقالمجتمعالدوليفيالوصولإلىالحقيقةومعاقبة يكفلالموازنة

المساسبحقوقه عدم في موضوعضماناتحقوق.المتهم الدراسة هذه في تناولنا فقد وعلية

أمام الدوليةوفيالتشريعالوطنيوذلكمنخاللالتعرفإلىماهيةالمتهم الجنائية المحكمة

 وضماناتمحاكمته المتهم المتهمموضوع ضمانات التحقيق مرحلة فيفي المتهم ضمانات

مرحلةالتحقيقفيالتشريعاتالوطنية،ضماناتالمتهمفيمرحلةالتحقيقفيالنظاماالساسي

نائيةالدولية.وفيموضوعضماناتالمتهمفيمرحلةالمحاكمةضماناتواجراءاتالمحكمةالج

 ضماناتالمتهمفيمرحلةالمحاكمةفيوالمتهمفيمرحلةالمحاكمةفيالتشريعاتالوطنية،

.المحكمةالجنائيةالدولية
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التحقيق بمرحلة الخاصة السيما الضمانات، من العديد الدولية الجنائية المحكمة أتخذت

اال تلكالضمانات؛ وتتضمن والضماناتالمتعلقةبتدائي، التحقيق، بسلطة الضماناتالمتعلقة

وتتمثل إجراءاتالتحقيق. مباشرة عند وضماناتالمتهم جراءاتالتحقيق، وا  األساسية بالقواعد

ضماناتالمتهمالمتعلقةبسلطةالتحقيقفيتشكيلسلطةالتحقيق،وفيكيفيةممارسةعملها،

ورالدائرةالتمهيديةفيإجراءاتالتحقيق،وفيواجباتالمدعيالعاموصفاته.أمابالنسبةوفيد

تدوين بقاعدة باألخذ فتتمثل التحقيق جراءات وا  األساسية بالقواعد المتعلقة المتهم لضمانات

تالتحقيقوقاعدةعالنيةالتحقيق.وهناكضماناتعندمباشرةإجراءاتالتحقيقتتمثلبالضمانا

ووجود اليمين، الشاهد كتحليف الوطنية التشريعات في والواردة الشهود بشهادة تتعلق التي

المتعلقة والضمانات الشاهد، بمناقشة المتهم وحق الشهادة، أداء من ممنوعون أشخاص

باالستجوابمنهاحضورالمهامي،والضماناتالمتعلقةباإلجراءاتاالحتياطيةالتيتتخذضد

كحا المبررةالمتهم لالسباب اال الحرية حرمان او التوقيف جواز كعدم والتوقيف القبض لة

بالتعويضعن والحق المؤقت اإلفراج بطلب والحق قانونية، اجراءات وضمن لذلك والداعية

التوقيفغيرالمشروع.

 النتائج : 

منأهمالنتائجالتيتوصلتاليهاالدراسةمايلي:

المحكمةالجنائيةالدوليةبمرحلةالمحاكمة،اناتالتيأخذتبهاأشارتالدراسةإلىالضم -

باإلجراءاتاألوليةووظائفالدائرةالتمهيديةكالحضوروتالوةالتهموتبليغفمنهامايتعلق

المتهم حقوق واحترام للمتهم والسريعة العادلة ضماناتالمحاكمة توافر وكفالة بها المتهم

جميعمراحلالمحاكمةوالكشفعنالوثائقأوالمعلوماتالتيوالمجنيعليهموالشهودفي
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المحاكمة كمبدأ عامة بصفة المحاكمة بمرحلة يتعلق ما وهناك عنها. الكشف يسبق لم

وبعضالضمانات المتهمين، بين التامة المساواة ومبدأ المحاكمة علنية ومبدأ الحضورية

مرحلةضماناتوحقوقمباشرةوصريحةالمتعلقةباألدلة.وكانمنضمنضماناتهذهال

نصعليهاالنظاموكفلهاللمتهمكقرينةالبراءةأوافتراضهاوابالغهبالتهموتمكينهمنالوقت

والمحاكمةدونأيتأخيرالمبررله،وحقه الكافيوالتسهيالتالالزمةلتحضيردفاعه،

نةبمساعدةقانونيةمناختياره،بالمحاكمةالحضورية،والدفاععننفسهبنفسه،أوباالستعا

ذلكمصلحةالعدالةدونأناقتضتوحقهفيأنتوفرلهالمحكمةالمساعدةالقانونيةكلما

وحقهباستجوابشهوداإلثباتبنفسهوحقه.يدفعأتعابهاإذالمتكنلديهاإلمكانياتالكافية

ادةضدنفسهوحقهبأنيدليبااالستعانةمجانًابمترجمشفويكفء،وعدماجبارهعلىالشه

له يكشف بأن وحقه نفسه، عن دفاعًا اليمين، يحلف أن دون مكتوب، أو شفوي ببيان

المدعيالعام،عناألدلةالتيفيحوزتهأوتحتسيطرته.

الجنائية - بالمحكمة مناالجراءاتالمتعلقة منخاللنصهعلىمجموعة روما كفلنظام

للمتهمالماثلأمامها،إالأنهعندمامنحلمجلساألمنسلطةالدولية،ضمانمحاكمةسريعة

وقفإجراءاتالتحقيقوالمقاضاةقدقامبتعطيلنشاطالمحكمةوحدمنسرعتهافياصدار

 األحكام.

منضمنالضماناتالجديدةالتياتخذهاالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية،ضرورة -

حوزهاالمدعيالعامللمتهمأومحاميهوهومايساهمإلىحدالكشفعنأدلةالنفيالتيي

 كبيرفيتعزيزحقالدفاعأمامتلكالمحكمة.

تتولىقانونالتحقيقعنالجرم - اإلثباتلكونها بينتالدراسةأنمنوظيفةسلطةاالتهام

 في.وجمعأدلتهوتالحقالدعوىالعامةإلىنهايتهافاليلتزمالمتهمبتقديمأدلةالن
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أوضحتالدراسةأنوظيفةالقاضيالجزائيالبحثعنالحقيقةمنخاللبحثهعناألدلة -

 التيتتفقوالحقيقةبجميعصورها.

أنمنأبرزأساسياتالتحقيقمعالمتهممعاملتهعلىأساسأنهبريءفيجميعالمراحل -

 التيتمربهاالتهمة.

 التوصيات : 

توصيالدراسةبمايلي:

وث - شموليلضماناتالمحاكمةوضع إطار تتضمن الدول كافة تصادقعليها دولية يقة

وطني أو دولي سواء قضاء أي ظل وفي متهم أي بها يتمتع أن يجب التي العادلة

بالتناسب.

األخذبكافةاحكامالشهادةفينظامروماعندماتسمحالفرصةلمراجعةوتعديلالنظام، -

تلكاألحكامالعامةالموجودةفيالتشريعاتالوطنية،حيثومنهذهاالحكامواالجراءات

( المادة التي11/1أن للقانون العامة المبادئ إلى باللجوء تسمح روما نظام من /ح(

االجراءات القانونيةفيالعالم،ومنهذه للنظم المحكمةمنالقوانينالوطنية تستخلصها

أشخاص ووجود اليمين، تحليفالشاهد وحقوالضمانات: الشهادة، أداء من ممنوعون

 المتهمبمناقشةالشاهد.

يجبأنينبنيالحكمعلىالجزمأواليقينالعلىالحدسوالتخمين،وبالتالييجبأن -

يفسرالشكلصالحالمتهم،ويعنيوجوباثباتالحكمعلىالجزمواليقينالمجردالحدس

 المقارنعلىحدسواء.والتخمينوفقًالمااستقرعليهالقضاءالوطنيو
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ال - لممارسة الضروري من الدولية الجنايات محكمة تكون ال ولكي وغيرالعمالها مقيدة

مستقلةومحدودةالصالحياتوالتستطيعالوصولالىمسئولمنالمسؤولين،إالبشروط

 تخضعمعقدة، التي الجرائم مرتكبي من القبضوالتحقيق في اوسع صالحيات منحها

 للمحكمة.

ب - الدول قيام أهمية المحكمة اختصاص بين التكامل مبدأ تحقيق واالختصاصضمان

 .الوطن،منخاللتعديلتشريعاتهاالوطنيةفيضوءنظامرومااالساسي

بمعاملة - يتعلق فيما واالخالقية اإلنسانية بالجوانب االهتمام يتم أن بمكان االهمية من

 سواًءاثناءالتحقيقأواثناءالمحاكمة.المتهم،فيالمحكمةالجنائيةالدولية
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 المراجع قائمة

 :المراجع العربية واألجنبية

 الكتب:

 ( حسين سهيل 1111الفتالوي، دارموسوعة القانون الدولي الجنائي(. عمان: ،

.3الثقافة،ج

 ( علواني فرج 1992هليل، موسوعة علواني في التعليق على قانون االجراءات (.

.1كندرية:دارالمطبوعاتالجنائية،ج،االسالجنائية

 (1926ابـوعـامر،محمـدزكـي.)القـاهرة.القدسم العدام-قدانون العقوبدات،

 (1115بريك،إدريسعبدالجوادعبداهلل.) ،ضمانات المشتبه فيه مرحلة االستدالل

،ةدراسة مقارنة لحقوق االنسان في ضوء اخر تعديالت قوانين االجراءات الجنائي

االسكندرية:دارالجامعةالجديدةللنشر.

 ( شريف محمود 1111بسيوني، اليوسفالمحكمة الجنائية الدولية،(. روز مطابع

الجديدة،الطبعةالثالثة،القاهرة.

 ( علي سعد 1111البشير، حقوق اإلنسان "دراسة مقارنة" بين القانون األردني (.

..عمان:روائعمجدالويوالمواثيق الدولية

 (1977بهنام،رمسيس.) ،االجراءات الجنائية تأصيال وتحليال، أوليات القانون الجنائي

،االسكندرية:منشأةالمعارف.دراسة مقارنة

 ( رمسيس 1977بهنام، منشأةاإلجراءات الجنائية تأصياًل وتحيالً (. االسكندرية: ،

 المعارف.
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 ( الرحمن عبد مدني الدين، 1415تاج الجنائي وتطبيقاتها في  أصول التحقيقهـ(.

،الرياض:معهداالدارة.المملكة

 ( حسين 1971جميل، البحوثحقوق اإلنسان والقانون الجنائي(. معهد القاهرة: ،

 والدراساتالعربية.

 ،نعمان الخطيب ( الدستوري.  والقانون السياسية النظم في الوسيط (.1999أحمد

عمان:دارالثقافة.

 ( عثمان 1956خليل، الكتاب األول في المبادئ الدستورية لقانون الدستوري،ا(.

،مطبعةمصر.العامة

 ( بشيت حسن 1991خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية(. خالل مرحلة ،

الجزءاألول،مكتبةدارالثقافة،عمان.التحقيق اإلبتدائي، دراسة مقارنة،

 (1991الدهبي،ادواردغالي.) مصر:مكتبةفي التشريع المصرياالجراءات الجنائية،

غريب.

 ( محمد طارق 1115الديراوي، ضمانات وحقوق المتهم في قانون اإلجراءات (.

.الجنائية، دراسة مقارنة

 ( فتحي أحمد 1925سرور، دارالوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية(. القاهرة: .

 النهضةالعربية.

 ( فتحي أحمد 1922سرور، طنون االجراءات الجنائيةالوسيط في شرح قا(. ،1،

 دارالنهضةالعربية.القاهرة:

 (1115السعيد،كامل.)عمان:دارالثقافة.شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية. 
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 ( محمد بن نايف 1115السلطان، حقوق المتهم في نظم االجراءات الجزائية (.

 ،دارالثقافةللنشر.السعودية

 (1991شجاع،محمدمحمدسيف).القاهرة:مكتبالحماية الجنائية لحقوق المتهم،

 اتشلطباعةاالوفست.

 ( الحميد عبد 1922الشواربي، .ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق اإلبتدائي(.

االسكندرية:منشأةالمعارف.

 (1111عبدالحميد،محمدعبدالحميد.) المحكمة الجنائية الدولية: دراسة لتطور نظام

ولي الجنائي والنظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ضوء القانون القضاء الد

،القاهرة:دارالنهضةالعربية.الدولي المعاصر

 (منذركمال براء اللطيف، 1112عبد ،النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية(.

عمان:دارالحامدللنشروالتوزيع.

 ( رؤوف 1925عبيد، )الجنائية مبادئ اإلجراءات(. ط الجيل16. دار القاهرة: ،)

 للطباعة.

 (1111العنبكي،نزار.)عمان:داروائل.القانون الدولي اإلنساني.

 ( محمد 1991عوض، المطبوعاتقانون اإلجراءات الجنائية(. دار اإلسكندرية: .

 الجنائية.

 (1115كاملالسعيد.)ان:دارالثقافة،عمشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية

 للنشروالتوزيع.

 (1111كنعان،نواف.)عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع.القيادة اإلدارية، 
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 (فاروق 1921الكيالني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني (.

 ،القاهرة:مكتبةالنهضةالمصرية.والمقارن

 (1921لويد،دينيس.)بالمحاميسليمالصويص،الكويت:عالم.تعريفكرة القانون

 المعرفة.

 ( محمود محمود 1964مصطفى، دارشرح قانون اإلجراءات الجنائية(. القاهرة: .

الشعب.

 (1925مصطفى،محمودمحمود.) تطور قانون االجراءات الجنائية في مصر وغيرها

،مطبعةجامعةالقاهرة.من الدول العربية

 (1971معروف،محمدظاهر.)بغداد:المبادئ األولية في أصول اإلجراءات الجنائية،

 األهلية.

 (1996مهدي،عبدالرؤوف.)القاهرة:دارشرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية.

 .1النهضةالعربية،ط

 (1991نجم،محمدصبحي.)الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني،

مكتبةدارالثقافة.

 جامعةالموصل:دارالكتب.المرافعات المدنية(.1922،آدموهيب)النداوي. 

 ( الرحمن عبد نبيل الدين، 1116نصر ضمانات وحقوق اإلنسان وحمايتها وفًقا (.

.اإلسكندرية:المكتبالجامعيالحديث.للقانون الدولي والتشريع الدولي

 ( سعيد محمد 1115نمور، انون أصول أصول اإلجراءات الجزائية، شرح لق(.

 ،عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع.المحاكمات الجزائية
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 ( سعيد محمد 1115نمور، للنشرأصول االجراءات الجزائية(. الثقافة دار عمان: ،

والتوزيع.

 ( سعيد محمد 1111نمور، للنشرشرح االجراءات الجزائية(. الثقافة دار عمان: ،

 والتوزيع.

 القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية،(.هنداوي،حسامأحمدمحمد)د.ت

 القاهرة:دارالنهضةالعربية.

 Steven W. Kay, an Article Submitted to International Commentary 

on Evidence Manuscript 1050, Fair Trials and the International 

Criminal Tribunals - Whose Case is it anyway? The Right of an 

Accused to Defend Himself in Person before International Criminal 

Courts, 2005. 

 األطروحات والرسائل الجامعية:

 ( مراد 1116اعكاش، مقارنة  –ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية (.

منصورة،المنصورة،.أطروحةدكتوراهغيرمنشورة.جامعةالبالقوانين الجنائية الداخلية

 مصر.

 (1111آلخطاب،خضرمحمد.) ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة في

 ،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةاالسراءنظام المحكمة الجنائية الدولية

 ( اهللبنمنصور عبد 1412البراك، حق المتهم في الدفاع في نظام اإلجراءات هـ(.

.أطروحةدكتوراهغيرمنشورة،جامعةنايفالعربيةللعلوماألمنية،ديالجزائية السعو 

الرياض،السعودية.



111 

 

 
 

 ( صبحي باسم عالء فضل، 1111بني ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية (.

 ،رسالةماجستيرغيرمنشورة.جامعةالنجاحالوطنية،نابلس،فلسطين.الدولية

 (1115بولطيف،سليمة.)في المواثيق الدولية  –متهم في محاكمة عادلة ضمانات ال

 .رسالةالماجستيرغيرمنشورة،جامعةمحمدخيضر،بسكرة.والتشريع الجزائري

 ( سمير بسام 1991التلهوني، غيرالسرية في الدعوى الجزائية(. ماجستير رسالة ،

 منشورة،الجامعةاألردنية،عمان،االردن.

 ( السعيد عمر ال1959رمضان، غير(. دكتـوراه أطروحة للمخالفات. المعنوي ركن

منشورة.جامعـةالقاهرة،القاهرة،مصر.

 ( محمد سلطان ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات األولية  (.1113شاكر،

 ،رسالةالماجستيرغيرمنشورة،جامعةالحاجالخضر،باتنة.والتحقيق اإلبتدائي

 ( محمد 1116نابي، في الجرائم الدولية أمام محكمة الجنايات معاملة المتهم (.

،جامعةمحمدخيضر،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،الجزائر.الدولية

 الدوريات والمجالت:

 (ضماناتالمتهمفيالتشريعالجنائياإلسالمي،1111العاتري،عليسلطان.) مجلة

 (.1)11،الحقوق

 (الشرعيةاالجرائية1115مصطفى،خالدحامد مجلة بينحقوقالضحيةوالمتهم،(.

 ،اإلماراتالعربيةالمتحدة.61،العددالشريعة والقانون

 ( وهيب أدم 1921النداوي، اإلثبات. قانون في التقاضي فلسفة مجلة القانون (.

 .11،عالمقارن
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 الوثائق والمعاهدات الدولية:

 .االعالنالعالميلحقوقاإلنسان

 يةوالسياسية.العهدالدوليللحقوقالمدن

 (1945ميثاقهيئةاألممالمتحدةلعام.)

 .نظامرومااالساسي 

 القوانين:

 1961قانونأصولالمحاكماتالجزائيـةاألردنـيالصادرفيسنة. 

 1971لسنة13قانونأصولالمحاكماتالجزائيةالعراقيوتعديالتهرقم. 

 .قانوناإلجراءاتالجنائيةالمصري

 :الندوات العلمية

 (المالمحاالساسيةللنظاماالساسيللمحكمةالجنائيةالدولية،1111ابوالوفا،احمد.)

 ،كليةالحقوق،جامعةدمشق.في ندوة تحدي الحصانة




