
 

 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةالسُّوريَّةالعربي ََّّةالجمهوري َّ
ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعلميَّوالبحثَّالعاليَّالتعليمَّوزارة

َََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةالسُّوريَّةاالفتراضي ََّّالجامعة
َّوالتخصصَّالتأهيلَّماجستير

َّاإلنسانيَّالدوليَّالقانونَّفي
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َّوالتخصصَّالتأهيلَّماجستيرَّدرجةَّلنيلَّأعد ََّّقانونيَّعلميَّبحث

َّاإلنسانيَّالدوليَّالقانونَّفي
َّ

 الطالب إعداد
 اإلبراهيم علي مهند

 
 كلزي حسن ياسر الدكتور إشراف

 اإلنساني الدولي القانون في والتخصص التأهيل ماجستير برنامج مدير
َّ
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 وتقدير شكر كلمة
 

َّالكريم:َّستاذيأَّإلىَّوالتقديرَّالشكرَّبخالصَّأتقد م
َّ
َّ

 كلزي حسن ياسر الدكتور
 
ََّّمنزلة ََّّالشكر ََّّغير ََّّأعلم ََّّكنت ََّّلو

َّالثمنَّفيَّالل ََّّعندَّالشكر ََّّمنَّفىأوَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ََََّّّّم ط ه رة ََّّقلبيَّمنَّلك ََّّأخلصتها

ْسن ََّّمنَّليت َّأوََّّماَّعلىَّشكرا ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّح 
َّ
َّ

 الدولي القانون ماجستير في الكرام ألساتذتي واالمتنان الشكر بخالص أتقدم كما
 ،لجامعيةا دراستي فترة طيلة أرشدتني علم ومنارات مصابيح بمثابة كانوا الذين اإلنساني،

 والتقدير. االحترام كل مني لكمف
َّ
َّ
َّ
َّ

                                    



 

 د

 

 اإلهداء
 حياتيَّومهجةَّدربيَّوضوءَّعينيَّنورَّإلى
 أمي ََََََّّّّّّوالتفوق....َّاأللقَّرفيقَّوكلماتهاَّدعواتهاَّكانتَّمنَّأمي..َّثمَّأميَّثمَّأمي
َّ

فنيَّمنَّإلى  .....غيابهَّوأضنانيَّاسمهَّبحملَّشر 
َّعاليةَّعلميةَّلدرجةَّوصوليَّسبيلَّفيَّوالنفيسَّالغاليَّبذلَّمنَّإلى

 اهلل رحمه والديَََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّغرسه......َّثمرةَّيرىَّأنَّقبلَّورحل
                                                                                 

 روحيَّمنَّلي َّإَّقربأَّهمَّمنَّإلى
صراريَّعزتيَّاستمدَّوبهمَّماألَّحضنَّشاركنيَّمنَّإلى  إخوتيََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...وا 

                                                                                   
َّالثاني...َّفينص ََّّإلى
َّوصديقتي...َّزميلتيَّإلى
َّمقابل...َّدونَّوقدمتَّدعمتنيَّمنَّإلى
َّزوجتيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدراستي...َّفترةَّطيلةَّساندتنيَّمنَّإلى

                                                                                   
ََّّالكثيرَّوقتهمَّمنَّاقتطعتَّالذينَّعليَّليان،َّلمار،َّاألحباءَّأبنائيَّإلى

َّأبنائيَََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدراستي......َّإتمامَّألجلَّتجاههمَّقصرتَّولطالما
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 هموميَّوشاركنيَّدراستيَّفيَّآنسنيَّمنَّإلى
                                                                              أصدقائيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...وتقديرا ََّّتذكارا َّ

 
 َّالسورية االفتراضية الجامعةََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمتمي زَّالعلميَّالصرحَّإلى



 

 ه

 

 
 الملّخص                                        

 

َّعلىَّتؤثرَّوالتيَّجدا ،َّالمهمةَّلمسائلاَّمنَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّقواعدَّمسألةَّتعدََََّّّّ 
َّخاص،َّبشكلَّالعدالةَّمقتضياتَّوفقَّللحكمَّإصدارهاَّوعلىَّعام،َّبشكلَّالمحكمةَّأمامَّالدعوىَّسير
َّلبيانَّونظمهاَّالقواعد،َّبهذهَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّاهتمَّفقدَّالقواعدَّهذهَّألهميةَّونظرا َّ

َّللمحكمة.َّوتقديمهاَّاإلثباتَّأدلةَّعلىَّالحصولَّوكيفيةَّإمكانية

َّمشروعيةَّمدىَّلبيانَّا َّمعيارََّّتشكلَّهاأن ََّّحيثَّمنَّاإلثباتَّقواعدَّأهميةَّتبلورتَّأخرَّجانبَّومنََََّّّّ
َّمدىَّعلىَّرفضهاَّأوَّاألدلةَّبمقبوليةَّيتعلقَّفيماَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّقرارَّيتوقفَّوبالتاليَّاألدلة،
َّوراتبالتطَّتأثرتَّقدَّلديهاَّاإلثباتَّأدلةَّأن ََّّللمحكمةَّالعمليَّالواقعَّأظهرَّكماَّ،اإلثباتَّلقواعدَّاألدلةَّمراعاة
َّبشأنَّوقبولهاَّاعتمادهاَّأصبحَّاألدلة،َّمنَّا َّجديدَّجيل ََّّالوجودَّإلىَّأفرزَّماَّالمستمرة،َّوالتقنيةَّالعلمية
ََّّإنكاره.َّيمكنَّالَّوواقعا ََّّضرورةَّالمحكمةَّأمامَّالمنظورةَّالدعاوى

َّجودوََّّعدمَّحالَّفيَّكبيرةَّبمرونةَّاإلثباتَّبقواعدَّيتعلقَّفيماَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّقضاةَّويتمتعَََََّّّّّ
َّوضعَّإمكانيةَّالقضاةَّلهؤالءَّاألساسيَّالنظامَّمنحَّخللَّمنَّوذلكَّها،أمامَّاإلثباتَّمسألةَّيحكمَّنص
َّالنقص.َّلتلفيَّمؤقتةَّقواعد

َّالتزمتَّاإلثباتبَّيتعلقَّفيماَّالمحكمةَّأن ََّّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّلدىَّالقضائيةَّالسوابقَّوتظهرََََّّّّ
َّمشروعيتهاَّشروطَّفيهاَّتوافرتَّأدلةَّإلىَّأحكامهاَّفيَّدتواستنَّاألساسي،َّالنظامَّلهاَّرسمهَّالذيَّبالنهج
َّالنظام.َّهذاَّأحكامَّعليهَّنصتَّماَّوفق
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Rules of Evidence before the International Criminal Court 

" An applied study on some cases before the International Criminal Court " 

 

Abstract 
 

The rules of evidence before the International Criminal Court is considered a very 

important issue, which affects the progress of a lawsuit before the Court in general and its 

issuance of decision according to the requirements of justice in particular. Given the 

importance of these rules, the statute of the International Criminal Court paid attention to 

these rules and organized them to indicate the possibility and how to obtain evidence and 

submit it to the court. 
 

On the other hand, the importance of the rules of evidence crystallized in a way that they 

constitute a standard to show the legality of the evidence. Therefore, the decision of the 

International Criminal Court regarding the admissibility or refusal of evidence depends on 

the extent to which the evidence perceives the rules of evidence; and the practical reality 

of the court has shown that its evidence has been affected by continuous scientific and 

technical developments which has given rise to a new generation of evidence whose 

adoption and acceptance regarding the lawsuits before the Court has become a necessity 

and an undeniable reality. 
 

The judges of the International Criminal Court, regarding the rules of evidence, enjoy 

great flexibility in case of the absence of a text governing the issue of evidence before it 

when the statute grants these judges the possibility of setting temporary rules to avoid the 

shortage. 
 

Judicial precedents of the International Criminal Court show that the Court, regarding 

evidence, adhered to the approach outlined for it in the statute and founded its decisions on 

evidence that met the conditions of its legality as stipulated in the provisions of this 

statute. 
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 المقدِّمة
َّفمنذَّالجنائي،َّالدوليَّالقضاءَّتاريخَّفيَّهامةَّتحولَّنقطةَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّإنشاءَّيعد       

َّإلىَّتهدفَّمحكمةَّإليجادَّالسعيَّإلىَّالفقهاءَّدعاَّماَّالبشرية،َّتاريخَّفيَّمستمرةَّالحروبَّوظاهرةَّالقدم
َّوقدَّالفردية،َّالمسؤوليةَّقواعدَّإرساءَّخللَّمنَّالدوليَّالمجتمعَّفيَّخطورةَّالجرائمَّأشدَّمرتكبيَّمعاقبة

َّعامَّروماَّمؤتمرَّكانَّحيثَّالعشرينَّالقرنَّنهايةَّحتىَّالمحكمةَّهذهَّإنشاءَّإلىَّالراميةَّالجهودَّاستمرت
َّالدولية.َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّأقرَّعندماَّ،1998
َّقواعدَّإرساءَّوفيَّالجنائية،َّالدوليةَّالقضائيةَّاألجهزةَّإقامةَّفيَّالدوليَّالمجتمعَّنجاحَّويعدََََََََّّّّّّّّ
َّالتيَّالفظائعَّمرتكبيَّعقابَّتجاهباَّأولىَّخطوةَّالعام،َّالدوليَّالقانونَّمبادئَّكأحدَّالفرديةَّالمسؤولية

َّالمسلحة.َّالنزاعاتَّأثناءَّترتكب

َّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّقواعدَّوفقَّالجزائيَّللحكمَّالرئيسَّالعصبَّهوَّواإلثباتَََََّّّّّ
َّموضحا ََّّمنهَّالثالثَّالقسمَّفيَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّعالجهاَّالتيَّالرئيسيةَّوالقواعد
َّلمَّهاأن ََّّإالَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّلقواعدَّيةهماألَّهذهَّمنَّالرغمَّوعلىَّ،ووسائلهاَّماهيتها
َّاإلثباتَّقواعدَّدراسةَّالبحثَّهذاَّفيَّناتناولَّلذلكَّالمجال،َّهذاَّفيَّالدارسينَّمنَّكاف ََّّباهتمامَّتحظ

َّ.وتطبيقاتهاَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّالمتبعة

  البحث: شكاليةإ

َّهذاَّمنَّجرائياإلَّالجانبَّدونَّالموضوعيَّالجانبَّتناولتَّزائيالجَّالدوليَّالقانونَّدراساتَّمعظمََََََّّّّّّ
َّإشكاليتهَّوتتحددَّالجزائيَّالدوليَّللقانونَّاإلجرائيَّالجانبَّعلىَّسيركزَّالبحثَّهذاَّفإنَّوبالتاليَّالقانون،

 عند الدولية الجنائية حكمةالم قناعة تكوين في اإلثبات قواعد أثر هو ماَّالتالي:َّالرئيسيَّالسؤالَّفي
 اإلثبات مفهوم هو ماَّالتالية:َّالتساؤالتَّالسؤالَّهذاَّعنَّويتفرع عليها؟ المعروضة القضايا في الفصل
 التي اآللية ما براءته؟ إثبات أو المتهم إدانة في اإلثبات قواعد فعالية مدى وما الدولي؟ الجزائي
 هذه مساهمة مدى ماَّالقواعد؟ هذه تحددها التي لةاألد إلى االستناد في اإلثبات قواعد عليها تنص

 المحكمة؟ اختصاص شملها التي القضايا وفق العدالة تحقيق في القواعد

 

 

 

َّ

َّ
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 البحث: يةأهم

َّالقضايابَّنفيهاَّأوَّالتهمَّإثباتَّكيفيةَّتحكمَّالتيَّاإلثباتَّوسائلَّبيانَّالدراسةَّهذهَّمنَّالغايةَّإن َََََََّّّّّّّ
َّالمحكمةَّإلىَّتقديمهاَّآليةَّتوضيحَّمعَّالوسائل،َّهذهَّوحجيةَّالدولية،َّالجنائيةَّالمحكمةَّعلىَّالمعروضة

َّ.هاأمامَّبالدعوىَّالسيرَّأثناء
  :البحث هدافأ

  :إلى البحث هذا يهدف َََََّّّّّ

َّوسائله.َّوتطورَّالتاريخيَّوتأصيلهَّومصادرهَّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتَّاهيةمَّبيانَّـ1َّ

َّ.الدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّلقواعدَّالتفصيليةَّدراسةالَّـ2َّ

َّقبولها.َّعدمَّأوَّاألدلةَّقبولَّتقديرَّفيَّالمحكمةَّسلطةَّبيانَّـ3َّ

َّالدولية.َّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّالمنظورةَّالقضاياَّبعضَّعلىَّتطبيقيةَّدراساتَّإجراءَّـ4َّ

 البحث: منهج

َّوتحليلَّبدراسةَّالباحثَّسيقومَّخللهَّمنَّوالذيَّالتحليليَّالوصفيَّالمنهجَّعلىَّالبحثَّهذاَّيعتمد      
َّ.الدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّوسائل
 البحث: خطة

َّفيَّأماَّووسائله،َّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتَّاألولَّالفصلَّفيَّنتناولَّفصلين،َّمنَّالدراسةَّهذهَّتتألف     
َّخللَّمنَّوذلكَّوتطبيقاتها،َّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّوسائلَّفيهَّفنتناولَّالثانيَّالفصل
َّالتالية:َّالخطةَّإطار

 ووسائله الدولي الجزائي اإلثبات األول: الفصل
َّومصادرهَّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتَّماهيةَّاألول: المبحثََََََّّّّّّ

َّوغايتهَّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتَّتعريفَّول:األ  المطلبَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
َََّّّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتَّقواعدَّمصادرَّالثاني: المطلبَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ

َّالجنائيَّالدوليَّالقضاءَّأمامَّاإلثباتَّوسائلَّالثاني: المبحثََََََّّّّّّ
َّالجنائيَّالدوليَّالقضاءَّأمامَّاإلثباتَّوسائلَّتطوُّرَّاالول: المطلبَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
َّالجنائيَّالدوليَّالقضاءَّأمامَّاإلثباتَّوسائلَّالثاني: المطلبَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ

 وتطبيقاته الدولية الجنائية المحكمة أمام اإلثبات الثاني: الفصل
َّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّوسائلَّاألول: المبحثََََََّّّّّّ
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ََّّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّأدلةَّاالول: المطلبَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
َّدلةاألَّقبولَّتقديرَّوصعوبةَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّعبءَّالثاني: المطلبَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ

َّلديها
َّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّالمنظورةَّالقضاياَّبعضَّعلىَّاإلثباتَّوسائلَّتطبيقاتَّالثاني: المبحثََََََّّّّّّ

َّالدولية
َّالمهديَّالفقيَّأحمدَّضد ََّّالعامَّالمد عيَّقضيةَّاألول: المطلبَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
َّينوَّجنأوََّّدومينيكَّضد ََّّالعامَّالمد عيَّقضيةَّالثاني: المطلبَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ

 خاتمة َََّّّ
 والمراجع المصادر قائمة    
 الفهرس    

َّ
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 األول الفصل

 ووسائله الدولي الجزائي اإلثبات
 

َّللوصولَّيجاهدَّالمجالَّهذاَّفيَّوالقاضيَّالجنائي،َّيالدولَّللقضاءَّالحقيقيَّالمسعىَّالعدالةَّتعدََََََّّّّّّ
َّالجزائيَّاإلثباتَّيةأهمَّظهرتَّهناَّومنَّباإلدانة،َّأمَّبالبراءةَّالحكمَّأكانَّسواءَّكمه،حَّفيَّالحقيقةَّإلى

َّوفقَّالجريمةَّارتكابَّعلىَّالدليلَّإقامةَّخللَّمنَّالحقيقة،َّإلىَّالوصولَّفيَّأساسيةَّكدعامةَّالدولي
جراءاتَّقواعدَّوفقَّأكيدَّوبشكلَّفاعلهاَّإلىَّنسبتهاَّثمَّومنَّالقانوني،َّنموذجها َّعليهاَّنصَّالتيَّباتاإلثَّوا 
َّ.القانون
 ومصادره، الدولي الجزائي اإلثبات ماهية يتناول األول مبحثين، إلى الفصل هذا تقسيم سيتم لذاََََََّّّّّّ

 .الجنائي الدولي القضاء أمام اإلثبات وسائل تناولي الثاني المبحث ماأ
 

 األول المبحث
 ومصادره الدولي الجزائي اإلثبات ماهية

 
َّصحةَّعلىَّالقانونَّيحددهاَّالتيَّبالطرقَّالقضاءَّأمامَّالدليلَّإقامةَّوسيلةَّالقضائيَّاإلثباتَّيعدََََََّّّّّّ
َّالقانونيةَّالطرقَّوفقَّذلكَّويكونَّاألخر،َّالطرفَّوينكرهاَّالخصومة،َّأطرافَّأحدَّيد عيهاَّقانونيةَّواقعة
َّالقانون.َّحددهاَّالتي

ََّّغايته.َّفيَّوالبحثَّتعريفهَّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتَّمفهومَّبيانَّويقتضيَََََََّّّّّّّ
َّ

 ولاأل  المطلب
 وغايته الدولي الجزائي اإلثبات تعريف

 
َّ،ةحدَّعلىَّمنهاَّكلَّفيَّالبحثَّيستتبعَّلذاَّ،معان ََّّعد ةَّعلىَّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتَّمصطلحَّيقومَََََََّّّّّّّ
 :يأتيَّفيماَّتوضيحهَّسيتمَّماَّوهذاَّتحقيقها،َّإلىَّيسعىَّغايةَّالجزائيَّلإلثباتَّنأَّكما
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 األول الفرع

 الدولي الجزائي اإلثبات تعريف

َّتعريفَّإلىَّلنصلَّاالصطلحيَّالتعريفَّدراسةَّثمَّومنَّلإلثبات،َّاللغويَّالتعريفَّبيانَّمنَّبدَّالََََََّّّّّّ
َّالدولي.َّالجزائيَّاإلثبات

     :لإلثبات اللغوي التعريف ـ أوالا        

َّهوَّإنَّثبتا ََّّالدليلَّويسمىَّالحجة،َّأوَّالبي نةَّأوَّالبرهانَّأوَّالدليلَّبأن هَّ:اللغةَّفيَّاإلثباتَّيعرفَََََََّّّّّّّ
َّبإثبات،َّإالَّبكذاَّأحكمَّالَّفيقالَّالمتداعيين،َّبينَّمخلخل ََّّكانَّأنَّبعدَّلصاحبهَّالحقَّاستقرارَّإلىَّأدى
ََّّ.1إثباتا ََّّيسمىَّبالبينةَّالحقَّتأكيدَّوأنَّكماَّبه،َّالمد عيَّالشيءَّتثبتَّبحجةَّإالَّأي

 :اصطالحاا  الجزائي اإلثبات تعريف ـ ثانياا َََََّّّّّ

َّالمشتبهَّإلىَّالتهمةَّإسنادَّفيَّتساعدَّالتيَّدلةاألَّعنَّالبحثَّاصطلحا ََّّالجزائيَّاإلثباتبَّيقصدَََََََّّّّّّّ
َّ.2براءتهَّتثبتَّالتيَّدلةاألَّأوَّفيه،

َّبيانَّالَّالوقائعَّإثباتَّبهَّفيرادَّالمت هم،َّإلىَّنسبتهاوََّّالجريمة،َّوقوعَّعلىَّالد ليلَّإقامةَّبأن ه:َّويعر فََََََّّّّّّ
َّ.3المحكمةَّعملَّوهوَّوتفسيرهَّالقانونَّبتطبيقَّيتعلقَّهناَّفالبحثَّقصده،َّوحقيقةَّالشارع،َّنظرَّوجهة

َّ.4شريكا ََّّأوَّكانَّفاعل ََّّمعينَّلشخصَّونسبتهَّالجرمَّوقوعَّعلىَّالدليلَّإقامة"َّ:أن هَّعلىَّأيضا ََّّويعرفَََََّّّّّ

 طرافأ بها يحتج التي الوسائل هو باإلثبات المقصود تحديد يمكن السابقة التعاريف خالل ومنََََّّّّ
 يتضمن ائيالجز  اإلثبات وبالتالي ......الشَّهادة الخبرة، كالمعاينة، الحقيقة إلى للوصول الخصومة
 :اآلتية الخصائص

َّحقيقالت ََّّسلطاتَّإلىَّيتسعَّبلَّالمحاكمة،َّمرحلةَّأثناءَّالجزائيَّاإلثباتَّفيَّالدليلَّإقامةَّينحصرَّالَّ-َّأ
ََّّ.واالتهام

َّ.عنهَّالتهمةَّنفيَّأدلةَّأيضا ََّّيشملَّبلَّالمت همَّحقبَّالتهمةَّإثباتَّإلىَّفقطَّيهدفَّالَّجزائيالَّاإلثبات-َّب
                                                 

َّ.93َّصَّ،1985َّمصر،َّالثالثةَّالطبعةَّاألول،َّالجزءَّالوسيط،َّالمعجمَّالعربية،َّاللغةَّمجمع1َّ
َّكليةَّدكتوراه،َّرسالةَّالدولية،َّالجنائيةَّالمحكمةَّتجربةَّضوءَّعلىَّالجنائيَّالدوليَّالقانونَّفيَّالجنائيةَّالمحكمةَّسيرةَّحوة،َّسالم2َّ

َّ.128َّصَّ،0052َّالجزائر،َّباتنه،َّ-لخضرَّالحاجَّجامعةَّالسياسية،َّوالعلومَّالحقوق
3

 2صَّ،2019َّالجزائر،َّمستغانم،َّباديسَّبنَّالحميدَّعبدَّجامعةَّماجستير،َّرسالةَّالجزائية،َّالمادةَّفيَّاإلثباتَّالعايب،َّياسمين 

 .41٧َّصَّم،1982ََّّالقاهرة،َّالعربية،َّالنهضةَّدارَّالجنائية،َّاإلجراءاتَّقانونَّشرحَّحسني،َّنجيبَّمحمود4ََّّ
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َّيرغَّدليلَّعلىَّاإلدانةَّفيَّاالستنادَّيجوزَّفلَّمشروعا ،َّيكونَّأنَّيجبَّالجزائيةَّالمسائلَّفيَّالدليلَّ–َّج
َّ.للقانونَّخلفا ََّّإليهَّالتوصلَّتمَّمشروع

َّ.1القانونَّفيَّصحيحةَّأدلةَّعلىَّمؤسسا ََّّأيَّيقينيا ََّّيكونَّأنَّيجبَّالجزائيَّالدليلَّإن ََّّ–َّد

 :الدولي الجزائي اإلثبات تعريف ـ ثالثاا َََََََّّّّّّّ

َّمنَّالنزاعَّمحلَّالمسائلَّبشأنَّالحقيقةَّكشفَّ:أنَّه على الدولي القضاء أمام اإلثبات ُيعرفََََََََّّّّّّّّ
َّالفعلَّعنَّالناتجةَّالضارةَّالعواقبَّإثباتَّأجلَّمنَّوالممكنة،َّالمشروعةَّالوسائلَّوبكلَّاألطراف،َّجانب
ََّّ.2اليهاَّالمنسوبَّالمشروعَّغير

َّاإلجراءاتَّوقواعدَّاألساسية،َّأنظمتهاَّخلتَّفقدَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحاكمَّأمامَّالجزائيَّاإلثباتَّأم اََََََّّّّّّ
َّالمفصلةَّالقانونيةَّالقواعدَّوضعَّتتركَّماَّعادةَّالدوليةَّفالمحاكمَّتعريفه،َّمنَّبهاَّالخاصةَّاإلثباتَّوقواعد
َّعلىَّبالنصَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحاكمَّاألساسيةَّاألنظمةَّفتكتفيَّالقضاة،َّلسلطةَّهاأمامَّاإلثباتَّألنظمة
َّ:أن هَّعلىَّتعريفهَّيمكنَّذلكَّومعَّ،3تطبيقهاَّتحديدَّفيَّالحقَّللمحكمةَّوتتركَّلإلثباتَّالعامةَّالمبادئ
َّأركانَّثبوتَّعلىَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّالعامَّالمد عيَّقبلَّمنَّالقانونيةَّبالطرقَّالدليلَّإقامة

َََّّّ.4المت همَّإلىَّونسبتهاَّالدوليةَّالجريمة

 :التالية العناصر يتضمن أنه نجد التعريف هذا خالل ومن

َّالمحكمةَّاختصاصَّضمنَّتقعَّ،ماَّالجريمةَّارتكابَّعلىَّدليلَّإيجادَّهوَّ:اإلثبات مفهوم -أ
َّالدليلَّنعَّالبحثَّإن ماَّما،َّدليلَّخلقَّيعنيَّالَّماَّجريمةَّارتكابَّعلىَّالدليلَّإقامةَّولكنَّالدولية،َّالجنائية
َّ.للمحكمةَّوتقديمهَّالحقيقةَّإلىَّيوصلَّالذي

                                                 
َّ.3َّصَّسابق،َّمرجعَّالجزائية،َّالمادةَّفيَّاإلثباتَّالعايب،َّياسمين1َّ
َّالعددَّ،13َّالمجلدَّالكوفة،َّمجلةَّتأصيلية،َّدراسةَّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتَّنظريةَّالطرفي،َّناظمَّوثائرَّالفتلويَّنعمةَّعبيسَّأحمد2َّ

 .86صَّ،2020َّتموزَّ،4٧
َّفعلىَّالمحكمة،َّلقضاةَّالمفصلةَّاإلجرائيةَّالقواعدَّوضعَّمرأَّالدائمةَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّسبقتَّالتيَّالجنائيةَّالمحاكمَّتركت3َّ

َّشريطةَّتتبعها،َّالتيَّاإلجراءاتَّقواعدَّالمحكمةَّتضعَّ:أنَّعلىَّنورمبورغَّلمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن13ََّّالمادةَّنص تَّالمثالَّسبيل
َّالمحكمةَّقضاةَّيضعَّ:أنَّعلىَّيايوغسلفَّلمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن15ََّّالمادةَّنص تَّكماَّالنظام.َّهذاَّنص وصَّمعَّتعارضهاَّعدم

َّوالشهودَّالضحاياَّوحمايةَّاألدلةَّولقبولَّاالستئنافَّودعوىَّللمحاكمةَّالسابقةَّاإلجراءاتَّمرحلةَّلسيرَّواألدلةَّاإلجراءاتَّالئحةَّالدولية
َّالملئمة.َّاألخرىَّوالمسائل

َّدكتوراه،َّرسالةَّالجنائي،َّاإلثباتَّنظريةَّمعَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّقواعدَّتوافقَّمدىَّعيسى،َّأبوَّمحمدَّحمزة4َّ
 .18َّصَّ،2012َّعمان،َّالعربية،َّعمانَّجامعة
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َّبالطرقَّميتَّأنَّيجبَّوتقديمهَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّالدليلَّإقامةَّ:دلةاأل إقامة مشروعية -ب
َّ.اإلثباتَّوقواعدَّاإلجرائيةَّوالقواعدَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّفيَّعليهاَّنص ََّّماَّوفقَّالقانونية،

َّدخلتَّالتيَّالجرائمَّأركانَّعلىَّينص بَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّ:اإلثبات مضمون -ج
َّمضمونَّأنَّأيَّللمتهم،َّالجزائيةَّالمسؤوليةَّعناصرَّوتوافرَّالدولية،َّالجنائيةَّالمحكمةَّاختصاصَّضمن
َّ.قاطعةَّقانونيةَّبقرينةَّمفترضَّبهَّفالعلمَّ،الجزائيَّالدوليَّالقانونَّوفقَّجرميةَّوقائعَّهوَّاإلثبات

َّبه،َّعىاد ََّّفيماَّالدليلَّبإقامةَّملزمَّفهوَّالعام،َّالمد عيَّعاتقَّعلىَّيلقىَّعامَّكمبدأَّ:اإلثبات عبء -د
َّمفترضةَّأيضا ََّّعنهَّنفيهاَّأوَّالمتهمَّعلىَّالتهمةَّإثباتَّإن ََّّبلَّفقط،َّالعامَّالمد عيَّعلىَّحكرا ََّّليسَّهأن ََّّإال َّ

َّ.1والدفاعَّاإلثباتَّلفريق يَّْ

َّأنَّماكَّالدولية،َّالجنائيةَّللمحاكمَّاألساسيَّالنظامَّلتطبيقَّوسيلةَّهوَّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتفََََََََّّّّّّّّ
َّ.األساسيَّللنظامَّتابعةَّقواعدَّهيَّاإلثباتَّقواعد

 بالطرق ليلالد إقامة :هبأنَّ  الدولي جزائيال اإلثبات تعريف يمكن أنه أرى سبق ما خالل ومنََََََََّّّّّّّّ
 ،المحكمة أو عالدفا أو اإلثبات فريقي قبل من أو التزاماته، من كجزء العام المدَّعي قبل من القانونية

 لجزائيةا المسؤولية قيام أن باعتبار وذلك الدولية، الجنائية المحاكم أمام حقوقهم من مفترض كحق
 .يالدول الجزائي اإلثبات وسائل إلى ستنادلال نتيجة يكون عنه نفيها أو المتهم بحق الفردية

 الثاني الفرع

  الدولي الجزائي اإلثبات غاية

َّثبتَّإذاَّإالَّالمت همَّعلىَّالعقوبةَّتوقيعَّيمكنَّفلَّالحقيقة،َّإظهارَّإلىَّالجزائيَّاإلثباتَّيهدفََََََََّّّّّّّّ
َّوأنهَّفاعلها،َّهوَّالمت همَّأنَّعلىَّثانيةَّجهةَّمنَّالدليلَّوقيامَّجهة،َّمنَّعناصرهاَّبجميعَّالجريمةَّوقوع
ََّّ.2الجزائيةَّالمسؤوليةَّلديهَّتوافرتَّقد

،َّكلبشَّوالمحددةَّللقانون،َّالمخالفةَّالواقعةَّهوَّزائيالجَّاإلثباتَّمحلَّإن َّ :القول يمكن ومنهَََََََّّّّّّّ َّكاف 
َّوماَّم،المت هَّقبلَّمنَّبارتكابهاَّوالمد عىَّالقاضي،َّقناعةَّتكوينَّفيَّتساهمَّوالتيَّبالد عوى،َّوالمرتبطة

َّ.الجزائيةَّالمسؤوليةَّنطاقَّتحددَّمسائلَّمنَّحولهاَّيدور

                                                 
َّاالنسان،َّبحقوقَّالمعنيةَّالدوليةَّواالعلناتَّالمواثيقَّضوءَّفيَّعادلةَّمحاكمةَّفيَّالمتهمَّحقَّضماناتَّالشكري،َّيوسفَّعادل1َّ

 .285َّصَّ،2018َّبيروت،َّاألولى،َّالطبعةَّالحقوقية،َّزينَّمنشورات
َّالحاديةَّالسنةَّالثاني،َّالعددَّالكويت،َّالحقوق،َّمجلةَّالوضعي،َّوالقانونَّاإلسلميةَّالشريعةَّفيَّاإلثباتَّنظامَّالسماك،َّحبيبَّأحمد2َّ

َّ.135َّصَّ،199٧والعشرون،
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َّتبدأَّوالتيَّ،اإلثباتَّمحلَّعناصرَّتمثلَّأمور،َّعدةَّتشملَّواسعةَّاإلثباتَّعمليةَّفإن ََّّوبذلكََََََََّّّّّّّّ
َّبعضَّفيَّقيامهَّيتطلبَّقدَّالذيَّالمفترضَّالركنَّثمَّومنَّالقانوني،َّبالركنَّبدايةَّالجريمة،َّأركانَّبإثبات
َّالجرائمَّمنَّأكانتَّسواءَّالجريمة،َّمرتكبَّالفاعلَّإلىَّاإلجراميَّالفعلَّبإسنادَّالماديَّوالركنَّالجرائم،
َّوالنتيجة،َّالفعلَّبينَّالسببيةَّالعلقةَّوقيامَّالجرميةَّالنتيجةَّإثباتَّإلىَّالسلبية،َّالجرائمَّمنَّأمَّاإليجابية
َّأمَّمقصودةَّجريمةَّأنهاَّوبيانَّللجريمة،َّالمعنويَّالركنَّيمثلَّوالذيَّالجريمةَّارتكابَّقصدَّتوافرَّوأيضا َّ
َّباألفعالَّاألمرَّتعلقَّسواءَّالحقيقةَّإظهارَّهوَّالجزائيةَّالموادَّفيَّلإلثباتَّالرئيسَّفالهدفَّ،مقصودةَّغير

َّجريمةَّبوجودَّالقولَّيمكنَّالَّبدونهَّإذَّالجنائية،َّالمتابعةَّمحلَّيكونَّالذيَّالمت همَّبشخصيةَّأوَّالمرتكبة،
ََّّ.1الجزائيَّالقانونَّمنَّالموضوعيَّالجانبَّتطبيقَّيمكنَّالَّوبالتاليَّالمت همَّإلىَّونسبتها

َّهددتَّالذيَّالمجتمعَّتهمَّغايةَّفهيَّومرتكبيها،َّالجريمةَّبشأنَّالحقيقةَّكشفَّهوَّاإلثباتَّوغايةَََََََّّّّّّّ
َّأدقَّوبصفةَّالغاية،َّهذهَّتحقيقَّلهَّتتيحَّسلطاتَّللقاضيَّالقانونَّيخولَّلذلكَّومصالحه،َّحقوقهَّالجريمة

َّيقين،َّإلىَّالشكَّيتحولَّأنَّالممكنَّمنَّكانَّإذاَّفيماَّالبحثَّفيَّيتمثلَّأساسيا ََّّهدفا ََّّالجنائيَّلإلثباتَّفإن َّ
َّعنها،َّمسؤوال ََّّوصارَّجريمةَّرتكباَّقدَّماَّشخصَّكانَّإذاَّفيماَّشكَّصورةَّفيَّيبدأَّاتهامَّكلَّأنَّمادام

َّالنهايةَّفيَّللوصولَّمنهاَّانبعثتَّالتيَّالوقائعَّوتحريَّالشكَّهذاَّتمحيصَّبعمليةَّاإلثباتَّقواعدَّتقومَّإذ
َّ.2إدانتهَّعدمَّأوَّالمت همَّإدانةَّإلى

َّبحيثَّالحقيقة،َّمنَّقدرَّأكبرَّمتضمنا ََّّالمستخلصَّالدليلَّيكونَّأنَّعلىَّالجزائيَّاإلثباتَّويحرصَََََََّّّّّّّ
َّوتقديمهَّالدليلَّعنَّالبحثَّيتعارضَّأالَّيحرصَّكماَّللعدالة،َّيكونَّماَّأقربَّعليهَّالمعتمدَّالحكمَّيكون
َّ.االستجوابَّأثناءَّالتعذيبَّكاستعمالَّللمتهمَّاإلنسانيةَّوالكرامةَّالعامةَّالحرياتَّمع

 خالل من وتنقيب بحث محل تظل التي الحقيقة دائماا  ينشد سبق ما وفق إذاا  الجزائي فاإلثباتَََََََّّّّّّّ
 لىإ الوصول بعد ومقاضاته، ومالحقته الجريمة مرتكب معرفة إلى الوصول من تمكن التي الوسائل

 يجب بل بإدانته، مالحك يجوز فال الدَّعوى في المتَّهم إدانة على الدليل يقم لم فإذا واليقين، العلم مبلغ
 يدع وال كمةالمح تقبله بدليل إدانته تثبت أن إلى البراءة اإلنسان في األصل أن مادام ببراءته الحكم
 هما ،بينهما التوفيق يصعب حقين  بين التوافق تحقق نأ من اإلثبات لوسائل بد فال للشك، مجاالا 
ثبات نفسه عن بالدِّفاع للمتهم الضمانات وتوفير المجرم، معاقبة في المجتمع حق  .براءته وا 

َّ

َّ
                                                 

َّالجزائر،َّبسكرة،َّخضيرَّمحمدَّجامعةَّماجستير،َّرسالةَّالجزائري،َّالقانونَّفيَّالجنائيَّلإلثباتَّالحديثةَّالوسائلَّعباسي،َّخولة1َّ
 .9صَّ،2014

  .4 ص سابق، مرجع ،العايبَّياسمين2َّ
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 الثاني المطلب
  الدولي الجزائي اإلثبات قواعد مصادر

 
َّراءاتاإلجَّقواعدَّوتعتبرَّالدعوى،َّسيرَّتحكمَّالتيَّاإلجرائيةَّالقواعدَّأهمَّمنَّاإلثباتَّقواعدَّتعدََََََََّّّّّّّّ

َّدولتحديَّاألساسية،َّألنظمتهاَّوفقاَّوذلكَّأنفسهمَّقضاتهاَّوضعَّمنَّالجنائيةَّبالمحاكمَّالخاصةَّاإلثباتوَّ
َّ.الدوليةَّالجنائيةَّللمحاكمَّالقانونيةَّالنظمَّدراسةَّمنَّبدَّالَّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتَّقواعدَّمصادر

َّاإلثباتوََّّاإلجراءاتَّوقواعدَّوطوكيو،َّغنورمبورََّّمحكمتيَّميثاقيَّنصوصَّدراسةَّخللَّفمنَََََََّّّّّّّ
َّغيرَّالمحكمتينَّفكلَّ،اإلثباتَّلقواعدَّهرميَّتسلسلَّأيَّعلىَّينصَّماَّنجدَّالَّالمحكمتين،َّبكلَّالخاصة
َّفيَّإثباتيةَّقيمةَّلهَّأن ََّّترىَّدليلَّأيَّتقبلَّأنَّمنهماَّأليَّباإلمكانَّأنهَّحيثَّبهما،َّخاصَّبنهجَّمقيدتين
َّهذهَّفيَّالفصلَّإجراءاتَّتسريعَّبغيةَّوذلكَّالمحكمة،َّأمامَّالمنظورةَّأوَّفيهاَّالتحقيقَّيتمَّالتيَّالدعوى
ََّّ.1الدعاوى

َّالمادة)َّراونداَّومحكمةَّ(،األساسيَّنظامهاَّمن15ََّّالمادة)َّيوغوسلفياَّكمةمحَّمنَّلكلَّبالنسبةَّأم اَََََََّّّّّّّ
ََّّ.دلةواألَّلإلجراءاتَّخاصةَّالئحةَّوضعَّإلىَّأشارتاَّقدَّمنهماَّكل  ََّّفإنَّ(،األساسيَّنظامهاَّمن14َّ

َّواإلجراءاتَّاإلثباتَّقواعدَّإلىَّإحالتهاَّتمتَّلإلثباتَّالعامةَّباألحكامَّيتعلقَّماَّكلَّفإن ََّّوبالتاليَََََََّّّّّّّ
َّبهما،َّالخاصةَّاإلثباتَّقواعدَّاألولَّالمقامَّوفيَّاتتبعَّأنَّالمحكمتينَّكلَّعلىَّأن ََّّكماَّبهما،َّالخاصة

َّفللمحكمتينَّاإلثباتَّقواعدَّفيَّنقصَّوجودَّحالَّفيَّأم اَّالوطنية،َّاإلثباتَّقواعدَّبتطبيقَّملزمتينَّغيرَّوهما
َّتتفقَّأنَّعلىَّالوطنية،َّاإلثباتَّقواعدَّفيهاَّبماَّالعدالة،َّتحقيقَّبإمكانهاَّالتيَّاإلثباتَّقواعدَّتطبقَّنأ

َّ.2المحكمتينَّلكلَّاألساسينَّالنظامينَّروحَّمعَّالقواعدَّهذه

َّاإلجراءاتَّقواعدَّالمحكمةَّهذهَّتطبقَّنأَّعلىَّسيراليونَّلمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّنصَّكماَََََََّّّّّّّ
َّإلثباتَّكافيةَّغيرَّاإلثباتَّقواعدَّكانتَّحالَّوفيَّذلكَّإلىَّوباإلضافةَّرواندا،َّبمحكمةَّالخاصةَّاإلثباتوَّ

َّ.3لسيراليونَّالجنائيةَّاإلجراءاتَّبقانونَّتسترشدَّأنَّفيمكنهاَّمعينةَّلةأمس

                                                 
َّالحقوقية،َّزينَّمنشوراتَّالدولي،َّالجنائيَّالتحقيقَّإطارَّفيَّاإلثباتَّوسائلَّالطرفي،َّعبدَّناظمَّثائرَّالفتلوي،َّنعمةَّعبيسَّأحمد1َّ

َّ.61َّصَّ،2022َّبيروت،َّلبنان،
 رواندا.َّومحكمةَّيوغسلفياَّمحكمةَّمنَّلكلَّالمشتركةَّاإلثباتوََّّاإلجراءاتَّقواعدَّمن89ََّّالمادةَّراجع2َّ
َّ.62َّصَّسابقَّمرجعَّالطرفي،َّعبدَّناظمَّثائرَّالفتلوي،َّنعمةَّعبيسَّأحمد3َّ
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َّاإلثباتَّعدقواَّعليهَّنصتَّبماَّاإلثباتَّقواعدَّتحديدَّتمَّفقدَّالدولية،َّالجنائيةَّللمحكمةَّوبالنسبةَََََََّّّّّّّ
َّتنظيمَّتمَّإذَّ،2للمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّعليهَّنصَّماَّوفقَّقواعدالَّهذهَّتطبقَّحيثَّ،1بالمحكمةَّالخاصة
لةَّوجاءتَّدقيق،َّوبشكلَّالتطبيقَّوأولويةَّاإلثباتَّقواعدَّمصادر َّتسلسلَّتحديدَّتمَّكماَّوواضحة،َّمفص 
َّأنهاَّإال ََّّ،3الدوليةَّالجنائيةَّالمحاكمَّمنَّغيرهاَّعنَّتفصيل ََّّأكثرَّوكانَّ،اإلثباتَّقواعدَّلمصادرَّهرمي
َّالجنائيةَّالمحكمةَّلقضاةَّيجوزَّالَّحيثَّ،اإلثباتَّبقواعدَّيتعلقَّفيماَّللمحكمةَّالتقديريةَّالسلطةَّضي قت
َّتخضعَّأنَّيجبَّمؤقتة،َّكقواعدَّواعتمادهاَّ،اإلثباتوََّّاإلجراءاتَّقواعدَّعلىَّتعديلتَّاقتراحَّسوىَّالدولية
َّاألساسيَّالنظامَّمعَّمتسقةَّتكونَّأنَّعلىَّالجنائية،َّحكمةللمَّاألطرافَّالدولَّجمعيةَّوموافقةَّلمراجعة
َّ.4للمحكمة

َّتحتويهَّبماَّخاصةَّالجزائيَّالدوليَّالقانونَّباتفاقياتَّسترشاداالَّالمؤقتةَّالقواعدَّاقتراحَّعندَّوللقضاةَََََََّّّّّّّ
َّالدوليَّالقانونَّبمبادئَّيسترشدواَّأنَّأوَّ،5الدوليةَّللجرائمَّجرائيواإلَّالموضوعيَّاإلطارَّتحديدَّمن
َّالعامةَّالمبادئَّتطبقَّأنَّللمحكمةَّكماَّ،6وأعرافهاَّالحربَّقوانينَّتتضمنَّوالتيَّالمسلحة،َّازعاتللمن

َّالنظامَّمعَّتتعارضَّأالَّشرطَّالعالمَّفيَّالقانونيةَّالنظمَّمنَّتستخلصهاَّنأَّللمحكمةَّيمكنَّالتيَّ،٧للقانون
َّلحداثةَّنظرا ََّّوذلكَّاإلثباتَّقواعدَّفيَّالنقصَّلسدَّالمبادئَّهذهَّيةأهمَّتظهرَّحيثَّللمحكمة،َّاألساسي
َّ.8الجزائيَّالدوليَّالقانون

َّالدوليةَّاألعرافَّذكرَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن21ََّّالمادةَّاستبعدتَّوقدَََََََّّّّّّّ
َّلمبدأَّتطبيقا ََّّوذلكَّ،الدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّإليهَّتلجأَّقدَّالجزائيَّالدوليَّالقانونَّمصادرَّمنَّكمصدر
َّ.9والعقوباتَّالجرائمَّشرعية

                                                 
1َّBarttomiej Krzan, Admissibility of evidence and international criminal justice, Revista Brasileira 
de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 7, n. 1, 2021, p. 169.ََََََّّّّّّ 

َّ.1َّالفقرة63ََّّالمادةَّراجع2َّ
 الدولية.َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن21ََّّالمادةَّراجع3َّ
َّ.3و2ََّّالفقرتين51ََّّالمادةَّراجع4َّ
َّللقانون،َّالدوليةَّالمجلةَّانفصال،َّامَّترابطَّعلقةَّئيالجناَّالدوليَّوالقانونَّالحدودَّعابرَّالجنائيَّالقانونَّالجهاني،َّالناصرَّعبد5َّ

َّ.1٧2َّصَّ،2020َّاألول،َّالعددَّالتاسع،َّالمجلدَّقطر،
َّ.15صَّ،2005َّنشر،َّدارَّدونَّالدولي،َّالجنائيَّالقانونَّالشمري،َّصعفكَّطعمةَّخالد6َّ
َّالقانونية،َّللعلومَّالشارقةَّجامعةَّمجلةَّتحليلية،َّدراسةَّالدوليَّالجنائيَّالقضاءَّفيَّاإلثباتَّأدلةَّدقاني،َّمحمدَّوخالدَّزايدَّعليَّزايد٧َّ

 .538َّصَّ،2019َّ،1َّالعددَّ،16َّالمجلدَّالشارقة،
َّالمجلدَّبغداد،َّجامعةَّالقانونية،َّالعلومَّمجلةَّالجنائي،َّالدوليَّللقانونَّمصدرا ََّّبوصفهاَّالعامةَّالمبادئَّبخيت،َّعبدَّسالمَّمصطفى8َّ

َّ.318َّصَّ،201٧َّ،1َّالعددَّ،32
َّ،201٧َّجوان،َّاألول،َّالجزءَّالثامن،َّالعددَّالجلفة،َّجامعةَّللعلوم،َّآفاقَّمجلةَّالجنائي،َّالدوليَّالقانونَّمصادرَّمحمد،َّخضري9َّ

 .199َّص
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 أكثر كانت ات،اإلثب قواعد بمصادر يتعلق فيما الدولية الجنائية المحكمة أنَّ  نالحظ تقدَّم ومماََََََّّّّّّ
 أولوية حددت كما ووضوحاا، تفصيالا  أكثر أنها حيث من الدولية، الجنائية المحاكم باقي من تطوراا 

 أضيق يه مؤقتة إثبات قواعد وضع في التقديرية المحكمة سلطة أنَّ  إال القواعد، هذه بين التطبيق
 جمعية بلق نم القواعد هذه إقرار يجب أنه حيث األخرى، الدولية الجنائية المحاكم لدى الحال هو مما

 .األطراف الدول

 الثاني المبحث
  الجنائي الدولي القضاء أمام اإلثبات وسائل

 
َّ،قانونيَّنظامَّأليَّالجنائيةَّاإلجراءاتَّعليهَّتبنىَّالذيَّاألساسَّالعادلةَّالمحاكمةَّمبادئَّتعدَََََََّّّّّّّ
َّثباتاإلَّنظامَّاهتمامَّينصبََُّّّكماَّالنظام،َّذلكَّمحاكمَّعنَّالصادرةَّوالقراراتَّاألحكامَّمشروعيةَّوبالتالي

َّةالثبوتيَّقوتهاَّومدىَّ،اإلثباتَّمحلَّبالموضوعَّصلةَّذاتَّكانتَّإذاَّفيماَّ،دلةاألَّموثوقيةَّعلىَّزائيالج
َّالقانونية.َّالقواعدَّمعَّيتفقَّبشكل
 من دب ال كان الجنائي الدولي القضاء أمام اإلثبات وسائل في الحاصل التغيير بيان أجل ومنََََّّّّ

 مطلبينال وفق وذلك الوسائل، هذه تطور ومدى ،الجزائي الدولي القانون أمام اإلثبات وسائل دراسة
 التاليين:

 ولاأل  المطلب
 الجنائي الدولي القضاء أمام اإلثبات لقواعد التاريخي التأصيل

 
َّفيَّالحالَّهوَّماَّإلىَّوصوال ََّّالقديمةَّالحضاراتَّمنَّبدايةَّبتطوراتَّعامَّبشكلَّالجزائيَّاإلثباتَّمر ََََََّّّّّّ

َّالراهن.َّالعصر
 األول الفرع

 الثانية العالمية الحرب قبل ما فترة في الجزائي اإلثبات
 

َّاإلثباتَّقواعدَّمعظمَّأنَّإلىَّالدولي،َّالجزائيَّاإلثباتَّبقواعدَّيتعلقَّفيماَّالفقهاءَّمعظمَّيشيرََََََّّّّّّ
َّالحقا ََّّانتقلتَّوالتيَّالوطنيَّالمستوىَّعلىَّاإلثباتَّلقواعدَّانعكاسا ََّّالبدايةَّفيَّكانتَّإنماَّالدوليَّالجزائي

َّقمعَّهيوََّّنفسهاَّالغايةَّفيَّيشتركانَّوالدوليَّالوطنيَّالجزائيَّالقانونَّأن ََّّباعتبارَّالدولي،َّالمستوىَّإلى
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نَّمرتكبيها،َّومعاقبةَّالمشروعةَّغيرَّاألعمال َّةالدوليَّبالجرائمَّيختصَّالجزائيَّالدوليَّالقانونَّكانَّوا 
َّ.1العدوانَّوجريمةَّالجماعيةَّاإلبادةَّوجرائمَّاإلنسانيةَّضدَّوالجرائمَّالحربَّكجرائم
 ،الجزائي وليالد القانونب مرتبطة غاية هي الفردية زائيةلجا المسؤولية تحريك أنَّ  نجد وبالتاليَََََّّّّّ
 الغاية ولهذه ،الفردية الجزائية المسؤولية وجود مع وعدماا  وجوداا  يدور الدولي الجزائي اإلثبات أن كما
 ووسائل دلةاأل وتنظيم الدولية، الجنائية المحاكم أمام المقامة الجزائية الدعوى إجراءات تنظيم يتم كان

 مجموعة أو دفر  ارتكب كلما ويفعل مكانه يجد الدولي الجزائي اإلثبات إن خرآ وبتعبير ها،أمام اإلثبات
 الدولي. للقانون األساسية للمبادئ جسيماا  انتهاكاا  أفراد
َّالقانونَّأمامَّاألفرادَّمسؤوليةَّمبدأَّظهورَّمعَّكانتَّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتَّلنشأةَّاألولىَّفالبوادرَََََّّّّّ
َّتهديدَّمنَّتحتويَّلماَّتنظيمها،َّعلىَّالدوليَّالقانونَّقدرةَّأمامَّتحديا ََّّشكلتَّطالماَّالتيَّ،الجزائيَّالدولي

َّ.2إقليمهاَّعلىَّاالنتهاكاتَّتقعَّالتيَّالدولَّسيادةَّلمبدأَّتهديدهاَّعنَّفضل ََّّالدولَّرؤساءَّلمناصب
َّالمحاكمَّقبلَّمنَّالإَّالحربَّجرائمَّمرتكبيَّضدَّواضحةَّعلماتَّالتاريخَّيسجلَّلمَّذلكَّمنَّوبالرغمَََََّّّّّ

َّبدَّالَّفكانَّالجرائم،َّتلكَّفيَّحكمللَّتؤهلهاَّالتيَّواالستقلليةَّالحيادَّمنَّدرجةَّعلىَّتكنَّلمَّالتيَّالوطنية
َّالدولية.َّالمحاكمَّأمامَّالطبيعيينَّاألفرادَّلمقاضاةَّالجادَّالتحركَّمن

َّالمسؤوليةَّتحريكَّإلىَّواضحَّبشكلَّأشارتَّاتفاقيةَّأولَّأن ََّّفنجدَّالدولية،َّاالتفاقياتَّإلىَّبالنسبةَّأم اََََََّّّّّّ
َّلمحاكمةَّجنائيةَّمحكمةَّإنشاءبَّطالبتَّحيثَّ،1919َّفرسايَّمعاهدةَّكانتَّالفرديةَّالدوليةَّالجزائية

َّجرائمَّبإرتكابَّالمت همينَّواألتراكَّاأللمانَّالمسؤولينَّإلىَّباإلضافةَّالثانيَّغليومَّاأللمانيَّاالمبراطور
َّ.3األولىَّالعالميةَّالحربَّخلل

 الثاني الفرع
 الثانية العالمية الحرب بعد ما فترة في الدولي الجزائي اإلثبات

 
َّالحربَّنهايةَّبعدَّالجزائيَّالدوليَّالقانونَّفيَّفعليَّبشكلَّالفرديةَّالجزائيةَّالمسؤوليةَّمبدأَّترسيخَّتمََََََّّّّّّ
َّالدولَّعاتقَّعلىَّتلقىَّالمسؤوليةَّكانتَّأنَّبعدَّالدولي،َّالقانونَّفيَّالتحولَّحصلَّحيثَّالثانية،َّالعالمية

َّتأسيسَّعنهاَّنشأَّوالتيَّالحلفاءَّدولَّبين1945ََّّلندنَّاتفاقيةَّأكدتهَّماَّوفقَّوذلكَّالدولية،َّوالمنظمات
َّالقانونَّأحكامَّتنفيذَّإمكانيةَّعلىَّنهامَّكلَّميثاقَّأكدَّحيثَّ،1946َّطوكيوَّومحكمةَّنورمبورغ،َّمحكمة
َّ.4الدولَّفقطَّوليسَّالطبيعيينَّاالفرادَّبمواجهةَّالدولي

                                                 
َّناشرون،َّصادرَّمكتبةَّالعربية،َّباللغةَّاألولىَّوالطبعةَّاإلنكليزيةَّباللغةَّالثالثةَّالطبعةَّالدولي،َّالجنائيَّالقانونَّكاسيزي،َّأنطونيو1َّ

 .36َّصَّ،2015َّبيروت،
 .52َّصَّسابقَّمرجعَّالطرفي،َّعبدَّناظمَّثائرَّالفتلوي،َّنعمةَّعبيسَّأحمد2َّ

 .1٧َّصَّ،2014َّعمان،َّوالتوزيع،َّللنشرَّالرضوانَّدارَّمتغير،َّعالمَّفيَّالدوليَّالجنائيَّالقضاءَّالشكري،َّيوسفَّعلي3َّ
َّ.56َّصَّسابقَّمرجعَّالطرفي،َّعبدَّناظمَّثائرَّالفتلوي،َّنعمةَّعبيسَّأحمد4َّ
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َّاالدعاءَّعليهاَّاعتمدَّالتيَّدلةاألَّلتقديمَّبهما،َّخاصةَّتحقيقَّوحداتَّعلىَّالمحكمتينَّكلتاَّواعتمدتََََََّّّّّّ
َّالتيَّالجرائمَّألن ََّّنظرا ََّّوشفوية(،َّكتابيةَّ)َّجدا ََّّة َّكثيرََّّالمحكمتينَّأمامَّقدمتَّالتيَّدلةاألَّوكانتَّالعام،
َّالنزاعاتَّتاريخَّفيَّلهَّمثيلَّالَّالوحشيةَّمنَّقدرَّوعلىَّومنهجي،َّواسعَّنطاقَّعلىَّكانتَّفيهاَّارتكبت

َّتت صفَّكانتَّالتيَّاأللمانيةَّالسجلتَّعلىَّاإلثباتَّعمليةَّفيَّنورمبورغَّمحكمةَّاستندتَّحيثَّالمسلحة،
َّقواعدَّأن ََّّإالَّأوسع،َّبشكلَّالشهودَّشهادةَّعلىَّاعتمدتَّطوكيوَّمحكمةَّاأم ََّّالتفاصيل،َّتوثيقَّفيَّبالدقة

مكانيةَّبالمرونةَّات صفتَّأيضا ََّّالمحاكمَّهذهَّأمامَّاإلثبات َّ.1التعديلَّوا 
َّاإلثباتَّمبدأَّوهوَّالدوليَّالجزائيَّاإلثباتَّفيَّعاما ََّّمبدأَّأرسىَّقدَّالمحكمتينَّكلَّميثاقَّأن ََّّكماَََََََّّّّّّّ
َّسريعةَّإجراءاتهاَّتكونَّأنَّالمحكمتينَّوألزمتَّومقننة،َّمحددةَّإثباتَّبقواعدَّالقاضيَّتقييدَّعدمَّأيَّالحر،
َّالقاضيَّسلطةَّإلىَّترجعَّدلةاألَّقيمةَّتقديرَّأن ََّّأيَّإثباتية،َّقيمةَّلهاَّأن ََّّترىَّالتيَّدلةاألَّعلىَّتعتمد

ََّّ.2للعدالةَّمحققاَّيراهَّماَّبينهاَّمنَّيختارَّوقناعته،
َّالمحاكمَّأمامَّاإلثباتَّقواعدَّكانتَّفقدَّالتكوين،َّطورَّفيَّقانونَّهوَّالجزائيَّالدوليَّالقانونَّأن ََّّوبماََََََّّّّّّ
َّقضاةَّمنحَّخللَّمنَّوذلكَّ،3كبيرةَّبمرونةَّتتمتعَّورونداَّيوغوسلفياَّمحكمتيَّخاصةَّالدوليةَّالجنائية
َّمتوقعةَّتكنَّلمَّالتيَّالطارئةَّمسائلللَّاستجابةَّوتعديلهاَّاإلثباتَّقواعدَّفيَّالنقصَّسدَّإمكانيةَّالمحكمة

ََّّ.4المحاكمَّبهذهَّالخاصةَّاإلثباتَّقواعدَّوضعَّأثناء
 مستمر، تطور في كانت الدولية الجنائية المحاكم أمام اإلثبات قواعد أنَّ  نجد تقدَّم مما وبالتاليََََََّّّّّّ

 كل في اإلثبات وقواعد الدولية الجنائية للمحاكم األساسية األنظمة مقارنة خالل من للدارس يظهر
 طور يف يزال وما النشأة حديث قانون هو األصل في زائيالج الدولي القانون ألن نظراا  وذلك منها،

 التكوين.
َّ

 
 
 
 
 

                                                 
َّمصلحةَّوفيَّلحظةَّأيةَّفيَّ–َّالمحكمةَّيمنعَّمانعَّأيَّسبقَّفيماَّليسَّ)...َّيلي:َّماَّعلىَّنورمبرغَّقواعدَّمن11ََّّالمادةَّنصتَّفقد1َّ

َّإضافات....(َّأوَّعليهاَّتعديلتَّإدخالَّأوَّالقواعد،َّهذهَّعنَّالتخليَّمنَّ-َّالمرافعاتَّوسرعةَّالحق
 طوكيو.َّمحكمةَّميثاقَّمن31ََّّوالمادةَّنورمبورغ،َّمحكمةَّميثاقَّمن19ََّّالمادةَّمن:َّكلَّراجع2َّ
َّوقدَّالمحكمة،َّهذهَّعملَّأثناءَّمرة45ََّّاإلثباتَّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّتغييرَّتمَّفقدَّيوغوسلفياَّلمحكمةَّالرسميَّالموقعَّحسب3َّ

 القواعد.َّهذهَّتعديلَّكيفيةَّعلىَّاألساسيَّالنظامَّمن6ََّّالمادةَّنصت

 .23َّصَّسابق،َّمرجعَّعيسى،َّأبوَّمحمدَّحمزة4َّ
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 الثاني المطلب
 الجنائي الدولي القضاء أمام اإلثبات وسائل

 
َّمحكمةالَّقناعةَّترسيخَّإلىَّالمؤديةَّالوسائلَّبأنهاَّالجنائيَّالدوليَّالقضاءَّأمامَّاإلثباتَّوسائلَّتعدَََََّّّّّ
َّدلةأَّبدراسةَّسنقومَّوبالتاليَّالمحكمة،َّأمامَّتطرحَّالتيَّدلةاألَّخللَّمنَّ،نفيهاَّأوَّالجريمةَّوقوعَّبثبوت
َّ.نشأتهاَّبدايةَّمنَّالمختلفةَّالجنائيةَّالمحاكمَّأمامَّالمعتمدةَّاإلثبات

 األول الفرع

 وطوكيو نورمبورغ محكمتي

َّمتهمَّلكلَّالمطلقَّالعلمَّافترضتاَّحيثَّ،اإلثباتَّوسائلَّكأحدَّالقرائنَّعلىَّالمحكمتينَّكلتاَّاعتمدتََََََّّّّّّ
َّقامَّماَّأنَّقبولَّالمعقولَّغيرَّفمنَّبالقانون،َّالجهلَّإلىَّيستندَّعذرَّبأيَّتقبلَّولمَّجرائم،َّمنَّارتكبهَّبما
َّبعدمَّبالدفاعَّوالسماحَّالدولية،َّالجرائمَّقبيلَّمنَّأنهَّأوَّمنهمَّعلمَّدونَّكانَّوالمتهمينَّالمسؤولينَّكبارَّبه

َّمنَّالحربَّفيَّالخاسرةَّالدولَّمجرميَّكبارَّإفلتَّإلىَّيؤديَّأنَّشأنهَّمنَّالجنائيَّالدوليَّبالقانونَّالعلم
َّبالقانونَّالمتهمَّعلمَّتوقعَّإنَّ:بقولهاَّفليكَّفردريكَّقضيةَّفيَّذلكَّنورمبروغَّمحكمةَّأكدتَّحيثَّالعقاب،
َّيخففَّقدَّولكنهَّذنب،َّمنَّاقترفهَّماَّيسوغَّالَّبهَّالجهلَّوأنَّالعكس،َّإثباتَّيقبلَّالَّأمرَّبهَّالمعمول
ََّّ.1المفروضةَّالعقوبة

َّموسعَّبشكلَّبهاَّأخذتَّحيثَّنورمبورغ،َّمحكمةَّأمامَّا َّجليَّا َّدورََّّلهاَّفكانَّالخطيةَّدلةلألَّبالنسبةَّأم اََََََّّّّّّ
َّمنَّأوَّالمتحدة،َّاألممَّأعضاءَّعنَّصادرةَّتقاريرَّوأَّوثائقَّمنَّهاأمامَّيقدمَّماَّجميعَّقبولَّخللَّمن

عطائهاَّالعسكرية،َّالمحاكمَّسجلتَّعنَّفضلَّالحليفة،َّالدولَّقبلَّمنَّالمنشأةَّالتحقيقيةَّاللجان َّالحجيةَّوا 
َّ.2المحكمةَّأمام

َّتقريرَّأوَّوثيقةَّبأيَّاألخذَّتمَّحيثَّطوكيو،َّمحكمةَّأمامَّدورَّالخطيةَّدلةلألَّكانَّالسياقَّوبذاتََََََّّّّّّ
َّكانت،َّحكومةَّأليَّالمسلحةَّالقواتَّفيَّعضوَّأيَّأوَّمؤسسةَّأوَّإدارة،َّأوَّضابط،َّأيَّلقبَّمنَّموقع
َّأوَّالطبية،َّالخدمةَّموظفيَّأوَّاألحمر،َّللصليبَّالدوليةَّاللجنةَّممثليَّعنَّالصادرةَّالتقاريرَّعنَّفضل َّ
َّثمَّومنَّبالجريمة،َّبصلتهاَّالمحكمةَّتقتنعَّالخطيةَّالوثائقَّمنَّشكلَّأيَّأوَّالمخابرات،َّوضباطَّمحققي

َّعترافللَّبالنسبةَّأم اَّ.يةهماألَّمنهَّالكبيرَّالقدرَّاإلثباتَّفيَّكدليلَّالشهادةَّتمنحاَّلمَّالمحكمتينَّهاتينَّإنف
َّقواعدَّوالَّاألساسيَّالنظامَّفيَّإليهَّاإلشارةَّيتمَّلمَّيتهأهمَّمنَّالرغمَّفعلىَّاالعتراف،َّعلىَّالتفاوضَّونظام
َّفيمكنناَّالنصَّولسكوتَّهاأمامَّاعترافَّحصلَّفإنَّوبالتاليَّوطوكيو،َّنورمبورغَّلمحكمتيَّبالنسبةَّاإلثبات

                                                 
 .152َّصَّسابقَّمرجعَّالطرفي،َّعبدَّناظمَّثائرَّالفتلوي،َّنعمةَّعبيسَّأحمد1َّ
 .191َّصَّسابق،َّمرجعَّعيسى،َّأبوَّمحمدَّحمزة2َّ
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َّوبسببَّالمحكمتينَّأن ََّّإالَّ،للمحكمةَّالتقديريةَّللسلطةَّاالعترافَّهذاَّيخضعَّأنَّباإلمكانَّإنَّ:القول
َّإلىَّباإلشارةَّمتانالمحكَّواكتفتَّكبيرة،َّيةأهمَّالشهادةَّتولَّلمَّالكتابية،َّدلةاألَّعلىَّكبيرَّبشكلَّاعتمادها

َّ.1الشاهدَّإليهاَّيتبعَّالتيَّالدولةَّفيَّالعادةَّعليهَّجرتَّماَّإلىَّبالشهادةَّالخاصةَّاليمينَّإحالة

َّبناءَّسواء ََّّالخبرة،َّإلىَّاللجوءَّإمكانيةَّعلىَّنورمبورغَّمحكمةَّميثاقَّأكدَّفقدَّبالخبرة،َّيتعلقَّوفيماَََََََّّّّّّّ
َّلبعضَّالصحيةَّالحالةَّلبيانَّخاصةَّنفسها،َّتلقاءَّمنَّالمحكمةَّجانبَّمنَّأوَّالدعوىَّأطرافَّطلبَّعلى

َّاستعانتَّالمثالَّسبيلَّفعلىَّ،2للعامةَّالمعروفةَّالوقائعَّفيَّخبرةللَّاللجوءَّاستبعدتَّنهاأَّإالَّالمتهمين،
ََّّ.هيسَّالمتهمَّقضيةَّفيَّالحالَّهوَّكماَّباإلدانةَّقناعتهاَّلتأكيدَّالطبيةَّالتقاريرَّمنَّبكثيرَّالمحكمة

 الثاني الفرع

 ورواندا يوغوسالفيا محكمتي

َّيكونَّأنَّبشرطَّاختصاصها،َّضمنَّتقعَّالتيَّالجرائمَّبشأنَّدلةاألَّمنَّالعديدَّالمحكمتانَّتقبلََََََّّّّّّ
َّ.نفيهاَّأوَّإثباتهاَّالمرادَّوالواقعةَّالمحكمةَّأمامَّالمقد مَّالدليلَّمنَّمستمدةَّعلقةَّهنالك

َّيمكنَّحيثَّالجماعية،َّاإلبادةَّجريمةَّفيَّالجرميَّالقصدَّإلثباتَّالقرائنَّعلىَّالمحكمتانَّفاعتمدتَََََّّّّّ
َّاالستعانةَّيمكنَّحيثَّوالصريح،َّالمباشرَّالدليلَّوجودَّعدمَّحالَّفيَّالقضائية،َّالقرائنَّمنَّاستخلصها

َّموجهةَّإجراميةَّسوابقَّارتكابَّوأَّالعام،َّكالسياقَّالجريمة،َّارتكابَّأحاطتَّالتيَّوالظروفَّبالوقائع
َّبمجموعةَّالرتباطهمَّللضحاياَّالممنهجَّاالستهدافَّأوَّنفسها،َّالفئةَّضدَّواسعَّنطاقَّوعلىَّمنهجيَّبشكل
َّ.المرتكبةَّالفظائعَّحجمَّأوَّوالتمييزي،َّالتدميريَّالسلوكَّتكرارَّأوَّمعينة

َّفيَّروانداَّمحكمةَّتبنتَّوقدَّالمحكمتين،َّمنَّكلَّإليهَّاستندتَّفقدَّالخطيَّالدليلَّإلىَّبالنسبةَّأم اََََََََّّّّّّّّ
َّالمعلوماتَّعليهَّتسجلَّشيءَّأيَّتعنيَّأنهاَّرأتَّحيثَّالكتابية،َّالوثيقةَّلكلمةَّالواسعَّالمعنىَّقراراتهاَّأحد

َّالخرائطَّيتناولَّأيضا ََّّبلَّالمكتوبة،َّاألوراقَّفقطَّليسَّليشملَّيتسعَّالتفسيرَّهذاَّوبالتاليَّمعين،َّلوصف
َّالدائرةَّفقررتَّذلك،َّمنَّأبعدَّذهبتَّقدَّيايوغسلفَّمحكمةَّإنَّبلَّوغيرها،َّالبيانيةَّوالرسوماتَّوالمخططات

َّشيءَّصحتهَّمنَّينتقصَّالَّالمؤرخَّغيرَّأوَّالمختومَّغيرَّأوَّالموقعَّغيرَّالمستندَّأوَّالوثيقةَّأنَّاالبتدائية
َّعاتقَّعلىَّملقىَّاإلثباتَّعبءَّبأنَّاالعتبارَّبعينَّاألخذَّمعَّالمحكمة،َّأمامَّإثباتيةَّقيمةَّذاَّويبقى

َّروانداَّمحكمةَّنأَّبلَّشك،َّأدنىَّعنَّبعيدا ََّّمعقول،َّشكَّدونَّبهَّعىادَّماَّيثبتَّأنَّوعليهَّالعام،َّالمد عي

                                                 
 .394صَّ،19٧1َّبغداد،َّالمعارف،َّمطبعةَّالدولي،َّالجنائيَّالقانونَّفيَّمقدمةَّالسعدي،َّحميدي1َّ
 نورمبورغ.َّمحكمةَّميثاقَّمن21ََّّالمادةَّراجع2َّ
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َّبالبيانَّاالستئنافَّدائرةَّقبلتَّإذَّ،اإلثباتَّوسائلَّتسلسلَّضمنَّعاليةَّمرتبةَّالخطيةَّدلةاألَّأعطت
َّ.1ومرفقاتهَّللتحقيقَّالنهائيَّالتقريرَّعلىَّباإلضافةَّالمحقق،َّعنَّالصادر

َّقضاتهاَّأنَّإالَّللعتراف،َّتنظيمَّأيَّمنَّالمحكمتينَّنصوصَّخلتَّفقدَّباالعترافَّيتعلقَّوفيماََََََََّّّّّّّّ
َّبالتفاوضَّيتعلقَّوفيماَّ،2منهماَّبكلَّالخاصةَّاإلثباتوََّّاإلجراءاتَّقواعدَّفيَّبعدَّفيماَّاألمرَّهذاَّاستدركوا

َّعامَّالحقَّبشكلَّمحكمةَّبكلَّالخاصةَّاإلثباتوََّّاإلجراءاتَّقواعدَّفيَّتنظيمهَّتمَّفقدَّاالعترافَّعلى
َّبحيثَّاالعتراف،َّبشأنَّإليهاَّالتوصلَّيتمَّالتيَّباالتفاقياتَّملتزمةَّغيرَّالمحكمةَّأنَّالنصَّمعَّ،2001

َّكشفَّأجلَّمنَّالعامَّالمد عيَّمعَّالفعالَّالتعاونَّعلىَّتأسيسهاَّيتمَّاالعترافَّعلىَّالتفاوضَّعمليةَّأن
َّ.3العقوبةَّتخفيفَّمقابلَّالحقيقة

َّيوغسلفياَّمحكمةَّعنَّصادرَّقرارَّفيَّوذلكَّاالعتراف،َّعلىَّللتفاوضَّقضائيةَّسوابقَّعدةَّوتوجدََََََََّّّّّّّّ
َّارتكبتهاَّالتيَّبالجرائمَّباالعترافَّالعامَّالمد عيَّمعَّاالتفاقَّبعدَّتعهدتَّحيثَّبلفسيتش،َّالسيدةَّقضيةَّفي

َّجورجسَّضدَّالعامَّالمد عيَّقضيةَّفيَّرواندا،َّلمحكمةَّبالنسبةَّوكذلكَّعنها،َّالعقوبةَّتخفيفَّمقابل
َّإلىَّالمؤبدَّاالعتقالَّمنَّالعقوبةَّتخيفَّمقابلَّاالتهامَّالئحةَّفيَّإليهَّنسبَّبماَّالمتهمَّرأقَّحيثَّروغيو

َّ.4المؤقتَّاالعتقال

َّكونهاَّعالية،َّإثباتيةَّقيمةَّمنحتهاَّحيثَّبالشهادة،َّيتعلقَّفيماَّكبيرا ََّّاهتماما ََّّالمحكمتانَّوأولتََََََّّّّّّ
َّبشكلَّتعتمدَّأنهاَّحيثَّ،دلةاألَّسياقَّفيَّووضعهاَّالشهادةَّقبولَّبعدَّقناعتهاَّترسيخَّعلىَّالمحكمةَّتساعد
َّعندماَّالمكتوبةَّالشهادةَّإلىَّأتلجَّانهاَّإالَّ،5الرسميَّالتصريحَّأداءَّبعدَّالشهادة،َّشفويةَّمبدأَّعلىَّأساسي
َّالشهادةَّاعتمدتَّقدَّالمحكمتينَّكلَّإنَّبلَّ،6العدالةَّمصلحةَّذلكَّاقتضتَّإذاَّإثباتيةَّقيمةَّذاتَّتكون

َّالحكمَّتأسيسَّيجوزَّالَّوبالتاليَّالمباشرة،َّالشهادةَّمنَّاإلثباتَّفيَّقيمةَّأقلَّاعتبرتهاَّلكنَّالسماعية،
َّتسبيبَّضرورةَّمعَّصحتها،َّتثبتَّأخرىَّأدلةَّناكهَّيكونَّأنَّمنَّبدَّالَّبلَّوحدها،َّإليهاَّباالستناد
َّ.٧اعتمادها

                                                 
َّ.118َّصَّ،سابقَّمرجعَّعيسى،َّأبوَّمحمدَّحمزة1َّ
َّورواندا.َّيوغسلفياَّمحكمةَّمنَّلكلَّاإلثباتوََّّاإلجراءاتَّقواعد62ََّّالمادةَّراجع2َّ
 وروندا.َّيوغوسلفياَّمحكمتيَّمنَّلكلَّاإلثباتوََّّاإلجراءاتَّقواعدَّمن101ََّّالمادةَّراجع3َّ
 َّ.1٧٧َّصَّسابق،َّمرجعَّالدولي،َّالجنائيَّالت حقيقَّإطارَّفيَّاإلثباتَّوسائلَّالطرفي،َّعبدَّناظمَّوثائرَّالفتلويَّنعمةَّعبيسَّأحمد4
َّوروندا.َّيوغوسلفياَّمحكمتيَّمنَّلكلَّاإلثباتوََّّاإلجراءاتَّقواعدَّمن90ََّّالمادةَّراجع5َّ
َّوروندا.َّيوغوسلفياَّحكمتيمَّمنَّلكلَّاإلثباتوََّّاإلجراءاتَّقواعدَّمن90ََّّوالمادة89ََّّالمادةَّراجع6َّ
َّنعمةَّعبيسَّأحمدَّترنوبولي،َّمعسكرَّفيَّالمحتجزاتَّالنساءَّاغتصابَّقضيةَّفيَّالسماعيةَّالشهادةَّايوغسلفيَّمحكمةَّاعتمدت٧َّ

َّ.188َّصَّسابقَّمرجعَّالطرفي،َّعبدَّناظمَّثائرَّالفتلوي،
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َّكلتاَّفيَّائيةاالبتدَّللدائرةَّيمكنَّكماَّاألطراف،َّطلبَّعلىَّبناء ََّّسواءَّإليها،َّاللجوءَّفيمكنَّالخبرةَّأم اََََََّّّّّّ
َّهااعتمادَّتمَّالتيَّالخبرةَّمضمونَّتنوعَّحيثَّإضافية،َّأدلةَّتقديمَّالطرفينَّمنَّأيَّمنَّتطلبَّأنَّالمحكمتين

َّالنفسَّعلموََّّواللغةَّكالتاريخَّاإلنسانيةَّالعلومَّفيَّوالخبرةَّالطبيةَّالخبرةَّبينَّماَّالمحاكم،َّهذهَّأمامَّكدليل
َّمحكمةَّأمامَّخاصةَّالجنائيةَّالعدالةَّتحقيقَّفيَّكبيرَّأثرَّلهَّكانَّالشرعيَّالطبَّأنَّإالَّوغيرها،

َّةحملَّإطلقَّإلىَّباإلضافةَّضحاياهم،َّلدفنَّالجماعيةَّالمقابرَّالجناةَّاستعمالَّبسببَّوذلكَّيوغوسلفيا،
َََّّّ.النوويَّالحمضَّعي ناتَّخللَّمنَّالضحاياَّهويةَّعلىَّللتعرفَّالعلميَّالبحث

َّالصناعيةَّاألقمارَّعبرَّصورا ََّّاستخدمَّيوغسلفياَّمحكمةَّفيَّالعامَّالمد عيَّأنَّنذكرَّأنَّبدَّوالَََََََّّّّّّّ
َّتوليميرَّهمالمت ََّّضدَّكدليلَّالعامَّالمد عيَّقبلَّمنَّالصورَّهذهَّاستخدامَّتمَّحيثَّ،دلةلألَّمهمَّكمصدر
َّتكنَّلمَّالتيَّالصناعيةَّاألقمارَّتقنيةَّحداثةَّبسببَّقبلَّمنَّنعهدهَّمالمَّوهذاَّ،1سربيرنتشاَّمذبحةَّبارتكاب
َّوتسجيلتَّتوغرافيةوَّالفَّللصورةَّويوغسلفياَّروانداَّمحكمةَّمنَّكلَّاعتمادَّإلىَّباإلضافةَّقبل،َّمنَّمعروفة
َّ.المتهمينَّقبلَّمنَّالجرائمَّارتكابَّإثباتَّدلةألَّكمصدرَّالفيديو

 الثالث الفرع

 سيراليون محكمة

َّ،2روانداَّمحكمةَّتطبقهاَّالتيَّاإلثباتَّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّذاتَّسيراليونَّمحكمةَّتطبقََََََََّّّّّّّّ
َّفاعتبرتَّاالعتراف،َّمشروعيةَّإلثباتَّكوسيلةَّالبسيطةَّالقانونيةَّبالقرينةَّسيراليونَّمةكمحَّأخذتَّحيث
َّتلكَّفيَّاإلثباتَّقواعدَّعليهَّنصتَّماَّضمنَّالعام،َّالمد عيَّأمامَّاستجوابهَّأثناءَّالمتهمَّفااعترََّّأن

رادته،َّبحريتهَّباعترافهَّقامَّقدَّالمتهمَّأنَّعلىَّقرينةَّالمحكمة، َّإثباتَّتقبلَّالَّقاطعةَّقانونيةَّقرينةَّوهيَّوا 
ََّّ.3العكس

َّسلطةَّاالبتدائيةَّالدائرةَّبموجبهاَّتمارسَّلإلثبات،َّكوسيلةَّالسماعيةَّبالشهادةَّالمحكمةَّأقرتَّكماَََََََّّّّّّّ
َّاليمينَّحلفَّبالسماعَّالشاهدَّأنَّمنَّالتأكدَّدبعَّالصلة،َّذاتَّالسماعيةَّالشهادةَّقبولَّبشأنَّواسعةَّتقديرية

ََّّ.4كافةَّالدعوىَّأطرافَّقبلَّمنَّاستجوابهَّتموََّّبالشهادة،َّاإلدالءَّقبلَّالرسميَّالتعهدَّأو

 القانون أحكام تطبيق خاللها من تتم التي الوسيلة هي اإلثبات قواعد أن نالحظ تقدم ومما َََََََّّّّّّّ
 تمهيداا  فاعلها إلى ونسبتها جزائيال الدولي للقانون المخالفة الوقائع إثبات خالل من ،زائيالج الدولي

                                                 
َّ.3َّصَّ،2020َّدمشق،َّجامعةَّماجستير،َّرسالةَّ،اإلثباتَّفيَّاإللكترونيَّالدليلَّدورَّالحسن،َّنبيلَّفراس1َّ
َّالمختلطة،َّأوَّالمدولةَّالمحاكمَّالدولية:َّالجنائيةَّالمحاكمَّمنَّالثالثَّالجيلَّإطارَّفيَّالعقابَّمنَّاإلفلتَّمحاربةَّمولود،َّيوسفَّولد2َّ

 .٧55َّصَّ،2018َّجوانَّ،19َّالعددَّالجزائر،َّوزو،َّتيزيَّمعمريَّمولودَّجامعةَّوالقانون،َّالسياسةَّدفاترَّمجلة

َّرواندا.َّلمحكمةَّاإلثباتوََّّاإلجراءاتَّقواعدَّمن63ََّّةوالماد43ََّّالمادةَّراجع3َّ
 رواندا.َّلمحكمةَّاإلثباتوََّّاإلجراءاتَّقواعدَّمن89ََّّالمادةَّراجع4َّ
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 اإلجراءات وقواعد الدولية للمحاكم األساسية األنظمة في القواعد هذه على النص تم وقد لمحاكمته،
 عليها، النص يتم لم إثبات وسائل اعتماد في المحكمة لسلطة بسيط هامش وجود مع ،اإلثبات وقواعد
 وسائل رتيبت في اختالف على التقليدية، اإلثبات وسائل اعتمدت بداية الدولية المحاكم أن حيث

 الردع وتحقيق الدولية، الجنائية العدالة تحقيق بين التوازن، خلق محاولة ية،هماأل حيث من اإلثبات
 في الفرص وتكافؤ الحماية توفير تقتضي التي العادلة المحاكمة وضمانات الدولية، الجرائم لمرتكبي

 وسائل في الحديثة للتقنيات بسيطاا  استخداماا  الحظنا كما للمتهم، الدفاع حق وتأمين اإلجراءات،
 .المحاكم بعض لدى اإلثبات
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 الثاني الفصل
 وتطبيقاته الدولية الجنائية المحكمة أمام اإلثبات 

َََََّّّّّ

َّاألدلةَّهذهَّخللَّفمنَّه،أمامَّالمطروحةَّاألدلةَّطريقَّعنَّيكونَّقناعتهَّبناءَّفيَّالقاضيَّوسيلةَّإن َََّّّ
َّأن ََّّنجدَّالشأنَّهذاَّوفيَّالفردية،َّزائيةالجَّالمسؤوليةَّوقيامَّالجريمة،َّأركانَّمنَّالتثبتَّمنَّالقاضيَّيتمكن
َّوالصعوبةَّوالواضحة،َّالجسيمةَّآثارهاَّمنَّالرغمَّعلىَّوقوعهاَّإثباتَّيصعبَّالتيَّالجرائمَّمنَّالعديدَّهنالك
َّئم.الجراَّتلكَّلمرتكبيَّالفرديةَّالجزائيةَّالمسؤوليةَّتحريكَّإلىَّكفيتَّأدلةَّقيامَّفيَّخاصَّبشكلَّتكمن

َّإليهَّتركنَّدليلَّهوَّبالضرورةَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّأدلةَّمنَّيقدمَّماَّكلَّليسَّهأن ََّّكماََََََّّّّّّ
َّاألدلةَّأنَّمنَّالتأكدَّالمحكمةَّعلىَّيجبَّوبالتاليَّها،أمامَّالمعروضةَّالقضيةَّفيَّحكمهاَّفيَّالمحكمة

َّطرأَّقدَّاإلثباتَّأدلةَّأن ََّّإلىَّباإلضافةَّالعتمادها،َّالقانونيةَّالشروطَّفيهاَّعيتوَّرََّّقدَّهاأمامَّالمطروحة
َّأفرزهاَّالتيَّاألدلةَّمنَّالعديدَّإلىَّاللجوءَّتمَّالتقليديةَّاألدلةَّإلىَّفباإلضافةَّالتطورات،َّمنَّالعديدَّعليها

َّالقاضي.َّلقناعةَّوكاشفةَّداعمةَّكأدلةَّوالتكنولوجيَّالعلميَّالتطور

 مبحثين، خالل من الدولية جنائيةال المحكمة أمام اإلثبات أدلة الفصل هذا في سنناقش وبالتاليََََََّّّّّّ
 تطبيقات الثاني المبحث وفي ولية،الد الجنائية المحكمة أمام اإلثبات وسائل األول المبحث تناول
 التفصيل على وذلك الدولية، الجنائية المحكمة أمام المنظورة القضايا بعض على اإلثبات وسائل
 التالي:

 األول المبحث
 الدولية الجنائية المحكمة أمام اإلثبات وسائل

َّ

َّالحكمَّعليهاَّيبنىَّأنَّيمكنَّالتيَّواألدلةَّاإلثباتَّبنظامَّيتعلقَّفيماَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّتأخذََََََّّّّّّ
َّأوَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّقبلَّمنَّسواءَّسلفا ََّّمحددةَّبأدلةَّالتقيدَّوعدمَّ،اإلثباتَّوسائلَّحريةَّبمبدأ
َّدليلَّبأيَّقتناعاالَّعدمَّأوَّقتناعاالَّبحريةَّتتمتعَّفالمحكمةَّ،اإلثباتَّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّقبلَّمن
َّالنظامَّهوَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّالمتبعَّاألساسيَّاإلجرائيَّالنظامَّفإن ََّّوبالتاليَّإليها،َّيقدم

َّالعدالة.َّمقتضياتَّوفقَّبهَّواقتنعتَّللمحكمةَّقدمَّإذاَّإالَّدليل ََّّتقديمهَّيتمَّماَّيعتبرَّفلَّالوجاهي،

             المطلب في تناولي المبحث هذا في الدولية لجنائيةا المحكمة أمام اإلثبات وسائل ولبيانَََََّّّّّ
 المحكمة أمام اإلثبات عبء الثاني المطلب وفي الدولية، الجنائية المحكمة أمام اإلثبات أدلة األول

 لديها. األدلة قبول تقدير وصعوبة الدولية الجنائية
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 األول المطلب
 الدولية الجنائية المحكمة أمام اإلثبات أدلة

 
َّمنَّمباشرَّبشكلَّالد عوىَّواقعةَّإثباتَّتمَّماَّإذاَّمباشرة،َّأدلةَّإلىَّعامَّبشكلَّاإلثباتَّأدلةَّتقسمَََََّّّّّ
َّعمالوا ََّّاستنباطَّإلىَّالقاضيَّلجأَّماَّإذاَّمباشرةَّغيرَّوأدلةَّالكتابي،َّوالدليلَّواالعترافَّكشهادةَّخللها
ََّّ.كالقرائنَّالمت همَّضد ََّّمعينَّدليلَّبتوافرَّللقولَّالعقل

َّ
َّمحاكمالَّفيَّالقدمَّمنذَّإليهاَّاللجوءَّعلىَّالعادةَّجرتَّتقليديةَّإثباتَّأدلةَّإلىَّاإلثباتَّأدلةَّتقسمَّكماََّّ

َّمقتضياتَّوفقَّوذلكَّوالتكنولوجي،َّالعلميَّالتطورَّعلىَّتعتمدَّحديثةَّإثباتَّوأدلةَّالدولية،َّالجنائية
َّالعدالة.

َّ
 الدولية، الجنائية المحكمة إلى تقدم التي الجزائية اإلثبات أدلة دراسة المطلب هذا في وسيتمَََََّّّّّ
 يلي: ما وفق للمحكمة، األساسي ظامالنَّ  عليه نصَّ  ما وفق
 

 األول الفرع
 االعتراف
 

َّعندَّنالَّوالبدَّحكمها،َّرداصإَّعندَّالمحاكمَّليهاإَّتستندَّالتيَّالتقليديةَّدلةاألَّأحدَّاالعترافَّيعدَََََََّّّّّّّ
َّومدىَّشروطهَّوتحديدَّتعريفهَّمنَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّدلةأَّكأحدَّاالعترافَّدراسة
ََََّّّّالمحكمة.َّأمامَّحجيته

َّ
  االعتراف: تعريف ـ أوالا 
 

َّأوَّكلهاَّليهإَّتنسبَّالتيَّالجرميةَّالواقعةَّبارتكابَّنفسهَّعلىَّالمت همَّإقرارَّهوَّاالعترافََََََََََّّّّّّّّّّ
َّالثبوتيةَّقوتهَّفقدَّالا َّوََّّإثباتَّدليلَّيعتبرَّحتىَّمعينةَّشروطَّفيهَّتتوافرَّنأَّيجبَّواالعترافَّ،1بعضها
َّنأَّيجبَّكماَّقناعته،َّلبناءَّلوحدهَّالقاضيَّليهإَّيستندَّنأَّيمكنَّالَّالذيَّداللاالستَّقبيلَّمنَّوأصبح

                                                 
 .488َّصَّ،1986َّالقاهرة،َّللكتاب،َّالمصريةَّالعامةَّالهيئةَّالجنائية،َّاإلجراءاتَّقانونَّشرحَّعثمان،َّالرحيمَّعبدَّآمال 1
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َّواضحا ََّّاالعترافَّيكونَّنأوََّّوواعية،َّحرةَّإرادةَّووليدَّالجزائية،َّباألهليةَّيتمتعَّهممت ََّّعنَّاالعترافَّيصدر
َّ.1صحيحةَّإجراءاتَّإلىَّيستندَّنأوََّّغموض،َّوالَّفيهَّلبسَّالَّريحا َّص
َّمتدرج،َّبشكلَّاالعترافَّعلىَّالنص ََّّتمَّقدَّأنهَّالملحظَّفمنَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحاكمَّوبالنسبةََََََََّّّّّّّّ

َّوطوكيو،َّنورمبورغَّلمحكمتيَّاإلجراءاتَّقواعدَّفيَّأوَّاألساسيَّالنظامَّفيَّاالعترافَّعلىَّالنص ََّّيتمَّفلم
َّنماا َّوََّّاالعتراف،َّعلىَّفيهماَّاألساسيَّالنظامَّينص ََّّفلمَّروانداَّومحكمةَّالسابقةَّيوغوسلفياَّمحكمةَّام َّأ
َّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّبالنسبةَّام َّأَّ،2منهماَّلكلَّاإلثباتَّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّفيَّعليهَّالنص ََّّتم
َّل.مفص ََّّوبشكلَّاإلثباتَّعدوقواَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاألساسيَّالنظامَّمنَّكلَّفيَّعليهَّالنص ََّّتمَّفقد
ََّّ
 االعتراف: شروط ـ ثانياا  
 
 أمور دةع المحكمة أمام قبولها تمي التي اإلثبات أدلة من دليالا  العتباره االعتراف في ويشترط  

 أهمها:
 
دراكه،َّإرادتهَّكاملَّفيَّوهوَّباالعترافَّالمت همَّيقومَّأن .أ َّاإلرادةَّفاقدَّالمت همَّمنَّالصادرَّفاالعترافَّوا 

َّحرةَّإرادةَّدونَّصدرَّهألن ََّّمخدرَّتأثيرَّتحتَّالصادرَّكاالعترافَّ،اإلثباتَّأدلةَّمنَّكدليلَّبهَّيعتدَّال
َّطبيعةَّيفهمَّالمت همَّكانَّإذاَّفيماَّبالبتَّهاأمامَّالمت همَّاعترفَّالتيَّاالبتدائيةَّالدائرةَّتقومَّحيثَّ،3واعية
ذاَّال،َّأمَّبالذنبَّاالعترافَّونتائج ََّّواعية.َّحرةَّإرادتهَّكانتَّماَّوا 

                                                 
َّاعترفَّفإذاَّ،إليهَّالمنسوبةَّالتهمةَّنكارا َّوََّّنفسهَّعنَّالد فاعَّإلىَّالمت همَّيتجهَّواباالستجَّففيَّاالستجواب،َّعنَّاالعترافَّيختلف 1

َّالجرميَّالفعلَّارتكبَّقدَّأنهَّضمناَّمنهاَّيستفادَّقدَّوالتيَّالمت همَّأقوالَّعنَّاالعترافَّيختلفَّكماَّ،ا َّاعترافَّاالستجوابَّصارَّبالجريمة
َّالمجلدَّميسان،َّأبحاثَّمجلةَّالبصرة،َّجامعةَّبالجريمة،َّالمبكرَّاالعترافَّفيَّالمت همَّضماناتَّخربيط،َّمحمدَّجاسمَّإليه.َّالمنسوب
 .234َّصَّ،2010َّعشر،َّالثانيَّالعددَّالسادس،

َّروندا.َّومحكمةَّالسابقةَّيوغسلفياَّمحكمةَّمنَّلكلَّاإلثباتَّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّمن85ََّّالمادة 2
َّفي:َّاالبتدائيةَّالدائرةَّتبتَّ،64َّالمادةَّمنَّ)أ(8ََّّبالفقرةَّعمل ََّّبالذنبَّالمت همَّاعترفَّإذاَّ:65َّالمادةَّمن1ََّّالفقرةَّنص ت 3

َّبالذنب؛َّاالعترافَّونتائجَّطبيعةَّيفهمَّالمت همَّكانَّإذاَّماَّ)أ(
َّالد فاع؛َّمحاميَّمعَّكافَّتشاورَّبعدَّالمت همَّعنَّطوعا ََّّصدرَّقدَّاالعترافَّكانَّإذاَّوماَّ)ب(
َّفي:َّالواردةَّالد عوىَّوقائعَّتدعمهَّبالذنبَّاالعترافَّكانَّإذاَّوماَّ)ج(

َّ’َّالمت هم؛َّبهاَّيعترفَّالتيَّالعامَّالمد عيَّمنَّالموجهةَّالتهمَّ-1ََََََّّّّّّ
َّالمت هم؛َّويقبلهاَّالعامَّالمد عيَّيقدمهاَّللتهمَّمكملةَّموادَّوأيةَّ-2ََََََّّّّّّ
 الشهود.َّشهادةَّمثلَّالمت هم،َّأوَّالعامَّالمد عيَّيقدمهاَّأخرىَّأدلةَّوأيةَّ-3ََََََّّّّّّ
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َّالتيَّالضغوطَّمنَّضغطَّأيَّعليهاَّيباشرَّلمَّهمللمت ََّّسليمة ََّّإرادةَّبموجبَّاالعترافَّيكونَّأنَّيجب .ب
َّقدَّعترافاالَّكانَّإذاَّمافيَّتبتَّأنَّاالبتدائيةَّالدائرةَّعلىَّبيتوج ََّّحيثَّهديد،الت ََّّأوَّكاإلكراهَّتعيبها
َّالد فاع.َّمحاميَّمعَّكاف ََّّتشاور ََّّبعدَّالمت همَّعنَّطوع اَّصدر

َّعلىَّبناء ََّّأوَّاإلكراهَّتأثيرَّتحتَّصدورهَّحالَّفيَّاالعتراف،َّببطلنَّالدفعَّتقديمَّمنَّالمت همَّتمكينَّ .ت
َّمناقشتهَّالموضوعَّمحكمةَّعلىَّيتعينَّوالتيَّالجوهريةَّالدفوعَّمنَّالدفعَّفهذاَّمشروع،َّغيرَّجراءإَّأي

َّليهإَّناداالستَّتمَّقدَّمادامَّالد عوى،َّفيَّآخرَّمتهمَّمنَّأوَّالمت همَّمنَّبهَّدفعَّقدَّكانَّسواء ََّّعليهَّوالرد
َّاالعتراف.َّذلكَّعلىَّباإلدانةَّالحكمَّفي

َّهم،للمت ََّّالمنسوبةَّالواقعةَّعلىَّواردا ََّّا َّغموضَّوالَّفيهَّلبسَّالَّوواضحا ََّّمحددا ََّّاالعترافَّيكونَّأنَّيجب .ث
َّ.1معنىَّمنَّأكثرَّيحتملَّأوَّغامض ََّّاعتراف ََّّعلىَّاالستنادَّيصحَّفل

َّوفقَّصدرَّباعترافَّي عتدَّالَّحيثَّصحيحة،َّإجراءاتَّوفقَّصدرَّقدَّاالعترافَّيكونَّأنَّيجب .ج
َّباطلة.َّإجراءات

َّالمت هم.َّبحقَّدانةإَّدليلَّالعتبارهَّللمحكمةَّاالبتدائيةَّالدائرةَّأمامَّصدرَّقدَّاعترافَّإلىَّالركونَّيجب .ح
َّيتمتعَّالتيَّالضماناتَّكأحدَّ-َّيوجبَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّأنَّإلىَّالتنويهَّويجبَََّّّ
َّالتيَّهمالتََُّّّالمت همَّعلىَّتتلو ََّّأنَّالمحاكمةَّبدايةَّقبلَّاالبتدائيةَّالدائرةَّعلىَّ-َّاالعترافَّبشأنَّالمتهمَّبها

َّهذهَّعلىَّالمترتبةَّوالنتائجَّهمالتََُّّّطبيعةَّيفهمَّالمت همَّأن ََّّمنَّتتأكدَّوأنَّالتمهيدية،َّالدائرةَّاعتمدتهاَّأنَّسبق
َّ.2اليهَّنسبَّماَّمرتكبَّغيرَّبأنهَّنفسهَّعنَّالد فاعَّأوَّبالذنبَّللعترافَّالفرصةَّتعطيهَّأنَّوعليهاَّهم،التَُّّ

 كافية ضمانات روفَّ  قد الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام نَّ إ :القول يمكننا وبالتاليََََََََّّّّّّّّ
 وهذا به، يعتد صحيح اعتراف صدور تضمن بآلية إليه منسوب هو بما باعترافه يدلي عندما همللمتَّ 

 التالية: اإلجراءات في يتمثل
 

                                                 
َّ.1٧1َّصَّسابق،َّمرجعَّالدولي،َّالجنائيَّالتحقيقَّإطارَّفيَّاإلثباتَّوسائلَّالطرفي،َّعبدَّناظمَّثائرَّالفتلوي،َّنعمةَّعبيسَّأحمد 1
 يلي:َّماَّعلى4َّو3ََّّالفقرتينَّفي61ََّّالمادةَّفيَّاألساسيَّالنظامَّنص َّ 2

َّالجلسة:َّموعدَّقبلَّمعقولةَّفترةَّغضونَّفيَّيليَّبماَّالقيامَّيجبَّ-3ََََََّّّّّّ
َّمة؛المحاكَّإلىَّالشخصَّتقديمَّأساسهاَّعلىَّالعامَّالمد عيَّيعتزمَّالتيَّللتهمَّالمتضمنَّالمستندَّمنَّبصورةَّالشخصَّتزويدَّ)أ(ََََََّّّّّّ
َّالجلسة.َّفيَّعليهاَّاالعتمادَّالعامَّالمد عيَّيعتزمَّالتيَّباألدلةَّالشخصَّإبلغَّ)ب(ََََََّّّّّّ
َّالجلسة.َّألغراضَّمعلوماتَّعنَّشفالكَّبخصوصَّأوامرَّتصدرَّأنَّالمحاكمةَّقبلَّماَّلدائرةَّويجوزََََََّّّّّّ
َّمنَّقولةمعَّفترةَّقبلَّالشخصَّويبل غَّالتهم.َّمنَّأيا ََّّيسحبَّأوَّيعد لَّأنَّولهَّالت حقيقَّمواصلةَّالجلسة،َّقبلَّالعام،َّللمدعيَّ-4ََََََّّّّّّ
 لسحب.اَّسباببأَّالمحاكمةَّقبلَّماَّدائرةَّالعامَّالمد عيَّيبل غَّتهم،َّسحبَّحالةَّوفيَّتهم.َّبسحبَّأوَّتهمَّأليةَّتعديلَّبأيَّالجلسةَّموعد
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َّطبيعةَّيفهمَّالمت همَّكانَّإذاَّفيماَّتبتَّأنَّاالبتدائيةَّالدائرةَّعلىَّفإن ََّّبالذنب،َّالمت همَّاعترفَّإذاَّهأن َّ .أ
َّبالذنب.َّاالعترافَّونتائج

َّا َّطوعَّصدرَّقدَّاالعترافَّكانَّإذاَّفيماَّتبتَّأنَّاالبتدائيةَّالدائرةَّعلىَّفإن ََّّبالذنب،َّالمت همَّاعترفَّإذا .ب
َّالد فاع.َّمحاميَّمعَّكافَّتشاورَّبعدَّالمت همَّعن

َّتدعمهَّبالذنبَّاالعترافَّكانَّإذاَّفيماَّتبتَّأنَّاالبتدائيةَّالدائرةَّعلىَّفإن ََّّبالذنبَّالمت همَّاعترفَّإذا .ت
َّمكملةَّموادَّأيةوََّّالمت هم،َّبهاَّيعترفَّالتيَّالعامَّالمد عيَّمنَّهةالموج ََّّهمالتََُّّّفيَّالواردةَّالد عوىَّوقائع
َّبالذنبَّاالعترافَّكانَّإذاَّيمافَّأيضا ََّّاالبتدائيةَّالدائرةَّوتبتَّالمت هم،َّويقبلهاَّالعامَّالمد عيَّمهايقد ََّّهمللتَُّّ

َّالشهود.َّشهادةَّمثلَّالمت هم،َّأوَّالعامَّالمد عيَّيقدمهاَّأخرىَّأدلةَّتدعمه
َّ

 االعتراف: على التفاوض ـ ثالثاا 
 
َّبصفقةَّيعرفَّماَّأوَّبمقابلَّاالعترافَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحاكمَّأمامَّاإلثباتَّدلةأَّكأحدَّيقبلََََََََّّّّّّّّ

َّمناقشةَّعندَّاأم ََّّ،2بهَّخذاألَّعلىَّرونداَّومحكمةَّيوغوسلفياَّمحكمةَّمنَّكلَّدرجتَّفقدَّ،1بالذنبَّاإلقرار
َّمهمةَّليسه ََّّهألن ََّّبه؛َّاألخذَّإلىَّيدعوَّرأيَّهنالكَّكانَّالدولية،َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمشروع
َّحيثَّالمطلوب،َّالترحيبَّيلقَّلمَّالرأيَّهذاَّلكنَّاالعتراف،َّعلىَّالمت همينَّتشجيعَّخللَّمنَّالمحكمة

َّالنظامَّنص ََّّفقدَّولذلكَّالقضية،َّحسمَّفيَّالسرعةَّجلأَّمنَّالعدالةَّبمقتضياتَّالتضحيةَّإلىَّدييؤََّّأنه
َّالمادةَّمن5ََّّالفقرةَّنص تَّحيثَّبه،َّاالعتدادَّعدمَّعلىَّصراحة ََّّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسي

َّهمالتََُّّّتعديلَّبشأنَّوالد فاعَّالعامَّالمد عيَّبينَّتجرىَّمناقشاتَّبأيةَّملزمةَّالمحكمةَّتكونَّ"الَّه:أن ََّّعلى65
َّتوقيعها".َّالواجبَّالعقوبةَّأوَّنببالذ ََّّاالعترافَّأو
َّ

 معينةا  شروطاا  يطلب قد الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام أن متقدَّ  مما ضحيتَّ  وعليهَََََََّّّّّّّ
 المتَّهم اعتراف على اإلدانة في تستند أال االبتدائية الدائرة من يطلب كما بالذنب، االعتراف لصحة
نَّ  أساسية، كقاعدة بالذنب  أو أخرى أدلة هناك كان إذا عما البحث على االبتدائية الدائرة حث ماوا 
 إدانة في تكتفي ال االبتدائية الدائرة أن بمعنى أي بالذنب؛ المتَّهم اعتراف تدعم الدَّعوى في وقائع

                                                 
َّصفقةَّخللَّمنَّتسويتهَّويمكنَّوالد فاع،َّاالدعاءَّهماَّطرفينَّبينَّنزاعا ََّّالجنائيةَّالد عوىَّتتمثلَّبموجبهَّنظامَّهوَّبالذنبَّاإلقرار 1

َّأخف،َّقانونيَّوصفَّتبنيَّأوَّإليه،َّالموجهةَّالت همَّبعضَّإسقاطَّمقابلَّبالذنبَّالمت همَّي ق رَّأنَّعلىَّالطرفانَّيتفقَّبأنَّالمحاكمة،َّأثناء
َّالت حقيقَّإطارَّفيَّاإلثباتَّوسائلَّالطرفي،َّعبدَّناظمَّوثائرَّالفتلويَّنعمةَّعبيسَّأحمدَّسبق،َّماَّكلَّأوَّالعقوبةَّيضبتخفَّالوعدَّأو

 .1٧3َّصَّسابق،َّمرجعَّالدولي،َّالجنائي

َّبذاتَّروانداَّمحكمةَّأخذتَّكماَّبلستيش،َّباليناَّضد ََّّالعامَّالمد عيَّقضيةَّفيَّبالذنبَّاإلقرارَّبأسلوبَّيوغوسلفياَّمحكمةَّأخذت 2
 .554صَّسابق،َّمرجعَّدقاني،َّمحمدَّوخالدَّزايدَّعليَّزايدَّراجعَّشاغو،َّسيروَّعمرَّضد ََّّالعامَّالمد عيَّقضيةَّفيَّألسلوبا
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نَّ  اعترافه، على المتَّهم  أخرى أدلة أو وقائع هناك كانت إذا فيما الحالة هذه في تبت أن يجب ماوا 
 صدقه. من التأكد نيتعيَّ  مما األشياء لطابع منافاته حال في شك محل كان الا  و  االعتراف، هذا تدعم

َّ
 االعتراف: تقدير في الدولية الجنائية المحكمة سلطة -رابعاا 
 

 في سلطة لمحكمةل أقر قد الدولية الجنائية للمحكمة األساسي ظامالنِّ  نَّ إ :القول من بدَّ  الَََََََََََّّّّّّّّّّّ
 به قتنعت ال أو بموجبه، وتحكم به تقتنع أن فلها به، خذاأل على ملزمة ليست فهي االعتراف، تقدير

 :اآلتي النحو على وذلك خرى،أ إثبات دلةأ عن وتبحث
َّ
َّتدينَّأنَّلهاَّجاز65ََّّالمادةَّفيَّالواردَّالنحوَّعلىَّاالعترافَّبثبوتَّاالبتدائيةَّالدائرةَّاقتنعتَّإذا .أ

َّالجريمة.َّبتلكَّالمت هم
َّالحالةَّهذهَّفيَّوعليهاَّيكن،َّلمَّهنأكَّبالذنبَّاالعترافَّيعتبرَّاالبتدائيةَّالدائرةَّاقتناعَّعدمَّحالَّوفي .ب

َّاألساسيَّالنظامَّعليهاَّينص ََّّالتيَّالعاديةَّالمحاكمةَّإلجراءاتَّوفق اَّالمحاكمةَّبمواصلةَّتأمرَّأن
َّ.1أخرىَّابتدائيةَّدائرةَّإلىَّالقضيةَّتحيلَّأنَّلهاَّيجوزَّكماَّ،للمحكمة

َّ
َّفيَّبماَّاالعترافَّجانبَّإلىَّإضافيةَّأدلةَّتقديمَّالعامَّالمد عيَّمنَّتطلبَّأنَّاالبتدائيةَّوللدائرةََََََََّّّّّّّّ

َّالمنص وصَّالعاديةَّالمحاكمةَّإلجراءاتَّوفق اَّالمحاكمةَّبمواصلةَّتأمرَّأنَّلهاَّأن ََّّكماَّالشهود،َّشهادةَّذلك
َّتحيلَّأنَّولهاَّيكن،َّلمَّنأكَّاالعترافَّتعتبرَّأنَّعليهاَّيجبَّالحالةَّهذهَّوفيَّ،2ساسياألَّلنظاماَّفيَّعليها

َّاالعترافَّعندَّاإلجراءاتَّفيَّشروعهاَّبعدَّاالبتدائيةَّللدائرةَّويجوزَّأخرى،َّابتدائيةَّدائرةَّإلىَّالقضية
َّاإلقرارَّمسألةَّفيَّصلتفَّعندماَّاالبتدائيةَّالدائرةَّوعلىَّوالد فاع،َّالعامَّالمد عيَّآراءَّتطلبَّأنَّبالذنب
َّ.3الد عوىَّسجلَّفيَّذلكَّتدو نَّأنَّعليهاَّأنَّكماَّقرارها،َّتسببَّأنَّبالذنب

                                                 
َّيلي:َّماَّعلىَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن3َّو2ََّّالفقرتينَّفي65ََّّالمادةَّتنص َّ 1

َََََّّّّّجرىَّإضافيةَّةأدلَّأيةَّمعَّبالذنب،َّاالعترافَّاعتبرت1ََّّالفقرةَّفيَّيهاإلَّالمشارَّالمسائلَّبثبوتَّاالبتدائيةَّالدائرةَّاقتنعتَّإذاَّ(2ََََََّّّّّّ
َّبتلكَّت همالمَّتدينَّأنَّلهاَّوجازَّبالذنب،َّاالعترافَّبهاَّالمتعلقَّالجريمةَّإلثباتَّاللزمةَّاألساسيةَّالوقائعَّلجميعَّتقريرا ََّّتقديمها،
َّالجريمة.
َّعليهاَّوكانَّكنيَّلمَّكأنَّبالذنبَّاالعترافَّاعتبرت1ََّّلفقرةَّاَّفيَّإليهاَّمشارالَّالمسائلَّبثبوتَّاالبتدائيةَّالدائرةَّتقتنعَّلمَّإذاَّ(3ََََََّّّّّّ

َّأنَّلهاَّوجازَّاألساسيَّالنظامَّهذاَّعليهاَّينص ََّّالتيَّالعاديةَّالمحاكمةَّإلجراءاتَّوفقا ََّّالمحاكمةَّبمواصلةَّتأمرَّأنَّالحالة،َّهذهَّفي
 أخرى.َّابتدائيةَّدائرةَّإلىَّالقضيةَّتحيل

2 Procedure and Evidence, International Criminal Law & Practice Training Materials, Developed by 
International Criminal Law Services, p 25, https://iici.globalَّ2021\11\9َََّّّبتاريخ َّ  

ََّّيلي:َّماَّعلىَّاإلثباتَّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّمن139ََّّالمادةَّتنص َّ 3

https://iici.global/
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َّ
 قرارإلا أو االعتراف على الحصول ةصحَّ  شروط تحقق رغمو  أنَّه :القول يمكننا تقدم ومماَََََََََّّّّّّّّّ

 المقدِّمة ألدلةل تقويمها عند محكمةلل ةالتقديري للسلطة اا عخاض يبقى أنه الَّ إ المتَّهم قبل من بالذنب
 لها.
 

 الثاني الفرع
 الشَّهادة
َّ

َّوأدركهَّشاهدهَّعماَّاألشخاصَّأحدَّيقولهَّماَّخللَّمنَّمعينةَّواقعةَّإثباتَّهيَّ:اأنَّهب الشَّهادة فتعرَّ َََّّّ
َّ.1ةمباشرََّّبطريقةَّالواقعةَّهذهَّعنَّحواسهَّمنَّبحاسة

َّأمامَّباتاإلثَّفيَّكدليلَّالش هادةَّإلىَّاللجوءَّحكامأَّوليةالدَّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّنظمَّوقدََّّ
َّاآلتي:َّالنحوَّعلىَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمة

َّ
 الشهود: أسماء عن اإلعالن ـ أوالا 

َّكماَّالد فاع،َّإلىَّللشهادةَّاستدعاءهمَّينويَّالذيَّالشهودَّأسماءَّميقد ََّّأنَّالعامَّالمد عيَّعلىَّيجبََََََََّّّّّّّّ
َّبدءَّقبلَّالشهودَّأسماءَّمتقد ََّّأنَّويجبَّ،ا َّسابقَّالشهودَّهؤالءَّبهاَّأدلىَّالتيَّالبياناتَّمنَّنسخا ََّّلهَّيقدم

َّالعامَّالمد عيَّيبلغَّكماَّ.2للدفاعَّالكافيَّاالستعدادَّيستعدَّأنَّمنَّالد فاعَّيتمك نَّلكيَّكافية؛َّبفترةَّالمحاكمة
َّوبلغةَّالشهود،َّهؤالءَّاستدعاءَّيتقررَّعندماَّبياناتهمَّمنَّنسخا ََّّويقدمَّأخرى،َّإثباتَّشهودَّبأسماءَّذلكَّبعد

َّ.3جيد اَّبهاَّويتحدثَّالمت همَّيفهمها
َّ
َّ
َّ
َّ

                                                 

َّمن4ََّّلفقرةلَّوفقا ََّّمهامهاَّتأديةَّلغرضَّاالبتدائيةَّللدائرةَّيجوزَّ،\65\َّالمادةَّمن1ََّّللفقرةَّوفقا ََّّاإلجراءاتَّفيَّالشروعَّبعدَّ(1ََََََّّّّّّ
َّوالد فاع.َّالعامَّالمد عيَّآراءَّتلتمسَّأنَّ\65\َّالمادة

 لد عوى.اَّسجلَّفيَّذلكَّويدونَّلقرارها،َّخاذهااتَّأسبابَّوتبديَّبالذنبَّاإلقرارَّمسألةَّفيَّذلكَّبعدَّاالبتدائيةَّالدائرةَّتفصلَّ(2َََََََّّّّّّّ

 .498َّصَّ،1198َّالقاهرة،َّالعربية،َّالنهضةَّدارَّالجنائية،َّاإلجراءاتَّقانونَّفيَّالوسيطَّسرور،َّفتحيَّأحمد 1

 اإلثبات.َّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّمن٧6ََّّالمادةَّمن1ََّّالفقرة 2

 اإلثبات.َّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّمن٧6ََّّالمادةَّمن3و2َّلفقرةا3َّ
َّ
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 بالشَّهادة: اإلدالء -ثانياا 
 
َّتحتَّتتم ََّّشهادةَّيأبَّيؤخذَّفلَّعليه،َّالتأثيرَّدونَّرادتهإَّبكاملَّبشهادتهَّالش اهدَّيدليَّنأَّيجبََََََّّّّّّ
َّقواعدَّوسمحتَّللمتهم،َّالمنسوبةَّالجرميةَّالوقائعَّالش هادةَّمضمونَّيكونَّنأوََّّ،1كراهاإلَّأوَّعذيبالت َّ

َّبحواسهمَّأدركوهَّماَّجانبَّإلىَّمهءراآَّيبدواَّنأَّبشهادتهمَّاإلدالءَّعندَّللضحاياَّاإلثباتَّوقواعدَّاإلجراءات
َّ.2الد عوىَّوقائعَّمن
َّسميالر ََّّعهدالت ََّّلصيغةَّوفق اَّوذلكَّفيها،َّدقالص ََّّبالتزامَّيتعهدَّأنَّبشهادتهَّيدليَّأنَّقبلَّعليهَّويجبََََََّّّّّّ

َّيدليَّالذيَّاليمينَّحلفَّبمنزلةَّالصيغةَّهذهَّوتعدََُّّّ،اإلثباتَّوقواعدَّاإلجرائيةَّالقواعدَّعليهَّنص تَّالذي
َّإالَّيقولَّوالَّبالحقَّيشهدَّأنهَّعلىَّالمحكمةَّأمامَّبشهادتهَّاإلدالءَّقبلَّالوطنيةَّالمحاكمَّأمامَّالش اهدَّبه

َّ.3الحق
َّش اهدالَّأنَّعلىَّنص تَّاأنهَّالإَّالش اهد،َّأهليةَّسنَّاإلثباتَّقواعدَّأوَّساسياألَّالنظامَّيحددَّلموَََََََّّّّّّّ

َّصللشخَّسمحتَّوأنهاَّالش هادة،َّأداءَّقبلَّالحقَّبقولَّديتعه ََّّسنةَّةعشرََّّةالثمانيَّالعمرَّمنَّيبلغَّالذي
َّسمي.الر ََّّعهدالت ََّّهذاَّأداءَّدونَّبشهادتهَّيدليَّأنَّعشرةَّالثامنةَّيبلغَّلمَّالذي
َّأداءَّدونَّمعتل ََّّاألمورَّعلىَّحكمهَّيكونَّالذيَّخصالش ََّّشهادةَّإلىَّتستمعَّأنَّلهاَّيجوزَّكماَََََََّّّّّّّ

َّوصفَّعلىَّا َّقادرََّّمنهمَّكل ََّّيكونَّأنَّبشرطَّالتعهدَّطبيعةَّيفهمَّالَّأنهَّالدائرةَّرأتَّإذاَّالرسميَّالتعهد
َّعلمإَّاالبتدائيةَّالدائرةَّعلىَّويجبَّ،4الحقَّقولَّواجبَّىمعنَّيفهمَّوأنهَّبهاَّعلمَّلديهَّيكونَّالتيَّالمسائل
َّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّنأوََّّالزور،َّشهادةَّجريمةَّيرتكبَّهن َّإفَّالحقيقةَّقولَّعدمَّحالَّفيَّأن هَّالش اهد
َّ.5الد عوىَّهذهَّفيَّبالنظرَّاالختصاصَّصاحبةَّستكون

                                                 
1 SARAH LOUISE STEELE, Victim-Witnesses in the International Criminal Court: Justice for 
Trauma, or   the Trauma of Justice? AUSTRALIAN INTERNATIONAL LAW JOURNAL, N (12), 
January 2015, p 102. 

 اإلثبات.َّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّمن89ََّّمادةال 2

َّ"أعلنَّ:66َّالمادةَّفيَّبالش هادةَّاإلدالءَّقبلَّالرسميَّالتعهدَّصيغةَّعلىَّاإلثباتَّوقواعدَّاإلجرائيةَّالقواعدَّمن66ََّّالمادةَّتنص َّ 3
 الحق".َّغيرَّشيءَّوالَّالحق،َّكلَّالحق،َّسأقولَّأننيَّرسميا َّ

َّيلي:َّماَّعلى3ََّّوالفقرة2ََّّالفقرةَّفيَّاإلثباتَّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّمن66ََّّالمادةَّنص ت 4
َّالَّأنهَّالدائرةَّوترىَّمعتل ََّّاألمورَّعلىَّحكمهَّيكونَّالذيَّالشخصَّأوَّسنة،18ََّّعنَّعمرهَّيقلَّالذيَّللشخصَّيسمحَّأنَّيجوزَّ(2ََّّ

َّالمسائلَّوصفَّعلىَّقادرَّالشخصَّذلكَّأنَّالدائرةَّرأتَّإذاَّالرسميَّالتعهدَّهذاَّأداءَّدونَّيشهدَّبأنَّالرسمي،َّالتعهدَّطبيعةَّيفهم
َّالحق.َّقولَّواجبَّمعنىَّيفهمَّوأنهَّبهاَّعلمَّلديهَّيكونَّالتي
 ٧0َّالمادةَّمن1ََّّالفقرةَّفيَّعليهاَّالمنص وصَّالجريمةَّعلىَّبشهادته،َّإدالئهَّقبلَّالش اهد،َّي طلعَّ(3ََّّ

َّفيَّبمهمتهاَّالمخلةَّالتاليةَّالجرائمَّعلىَّللمحكمةَّاالختصاصَّينعقدَّ-َّأنه:َّعلىَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن٧0ََّّالمادةَّنص ت 5
 .69َّالمادةَّمن1َّبالفقرةَّعمل ََّّالصدقَّبالتزامَّالتعهدَّبعدَّزورَّبشهادةَّدالءاإلَّ)أ(َّ:عمدا ََّّترتكبَّعندماَّالعدل،َّإقامة
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َّال َّإَّها،أمامَّشخصيا ََّّحضورهَّخللَّمنَّمباشرةَّبصورةَّالمحكمةَّأمامَّبشهادتهَّالش اهدَّيدليَّأنَّواألصلََّّ
َّاالتصالَّتكنولوجياَّبواسطةَّهاأمامَّشفويةَّبشهادةَّباإلدالءَّللشاهدَّتسمحَّأنَّالمحكمةَّلدائرةَّيجوزَّأنه

َّبالش هادةَّإدالئهَّوقتَّالش اهدَّاستجوابَّإمكانيةَّلتكنولوجيااَّهذهَّتتيحَّأنَّبشرطَّالسمعيَّاالتصالَّأوَّالمرئي
َّ.1نفسهاَّوالدائرةَّوالد فاعَّالعامَّالمد عيَّقبلَّمن
َّيتيحَّأنَّالسمعيَّأوَّالمرئيَّالربطَّقنيةتَّبواسطةَّبالش هادةَّدالءلإلَّالمختارَّالمكانَّفيَّويشترطَََََََّّّّّّّ

َّوخصوصيته،َّوكرامتهَّوالنفسيةَّالبدنيةَّوراحتهَّالش اهدَّلسلمةَّا َّمناسبَّيكونَّوأنَّوواضحةَّصادقةَّشهادة
َّ.2المحكمةَّقلمَّبمساعدةَّذلكَّتكفلَّأنَّالدائرةَّوعلى

 معيةالسَّ  أو ةالمرئي بالوسائط سلفاا مسجلة الشَّاهد شهادة بتقديم تسمح أن االبتدائية وللدائرةََََََّّّّّّ
 بشرطين: الشَّهادة لتلك قةالموثَّ  األدلة من غيرها أو المكتوبة المحاضر تقديم أو
َّسجيلتَّخللَّالش اهدَّاستجوابَّفرصةَّلهماَّأتيحتَّقدَّوالد فاعَّالعامَّالمد عيَّمنَّكلَّيكونَّأنَّ:األولَََّّّ

َّتدائية.االبَّالدائرةَّأمامَّا َّسلفَّلةالمسج ََّّالش هادةَّمقد ََّّالذيَّالش اهدَّمثولَّعدمَّحالةَّفيَّالش هادة
َّأمامَّمثولهَّعندَّالش هادةَّهذهَّتقديمَّعلىَّا َّسلفَّالمسجلةَّالش هادةَّمقد ََّّالذيَّالش اهدَّاعتراضَّعدمَّ:الثانيَََّّّ

تاحةَّاالبتدائيةَّالدائرة َّ.3اإلجراءاتَّأثناءَّالستجوابهَّالمحكمةَّودائرةَّوالد فاعَّالعامَّعيللمد ََّّالفرصةَّوا 
ال ََّّامتناعهَّحالَّفيَّبالش هادةَّاإلدالءَّعلىَّالش اهدَّتجبرَّنأَّالدوليةَّالجنائيةَّوللمحكمةََََََََّّّّّّّّ َّضتعر ََّّوا 

َّباستبعادَّاإلثباتَّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّفيَّعنهاَّالمنص وصَّالمحكمةَّألوامرَّاالمتثالَّعدمَّلعقوبة
َّألفيَّتتجاوزَّالَّغرامةَّعليهَّتفرضَّأنَّأوَّيوما ََّّينثلثَّتتجاوزَّالَّلمدةَّلألوامرَّيمتثلَّالَّالذيَّالشخص
َّ.4أخرىَّغراماتَّتفرضَّأنَّللمحكمةَّيجوزَّالسلوكَّسوءَّفيَّالتماديَّحالةَّوفيَّيورو،

َّ
 نفسه: ضد دليالا  الشَّاهد قديمت -ثالثاا 
 
َّتقديمَّعلىَّاالعتراضَّحقهَّمنَّأنهَّعلما ََّّالش اهدَّتحيطَّنأَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّعلىَّيتوجبَََََََََّّّّّّّّّ

َّاألسئلةَّأوَّالسؤالَّعنَّاإلجابةَّالش اهدَّمنَّتطلبَّأنَّوللمحكمةَّنفسه،َّتجريمَّعليهاَّبترت ََّّماَّإذاَّالش هادة
َّالش اهدَّمنَّتطلبَّأنَّالمحكمةَّةلدائرََّّيجوزَّآخرينَّشهودَّوجودَّحالةَّوفيَّالمحاكمة،َّأثناءَّإليهَّهتوج ََّّالتي

َّعنهاَّالكشفَّيتمَّولنَّةي َّسر ََّّستبقىَّمهايقد ََّّالتيَّاألدلةَّأنَّللشاهدَّتؤكدَّأنَّبعدَّاألسئلةَّتلكَّعلىَّاإلجابة
َّدعوىَّأيَّفيَّالمعنيَّالشخصَّضد ََّّمباشرةَّغيرَّأوَّمباشرةَّبصورةَّتستخدمَّولنَّدولة،َّأليَّوالَّللجمهور

                                                 
1 Emily Layla Ghadimi, The Test for Admissibility of Evidence at the International Criminal Court: 

Can the Right to a Fair Trial Co-exist with the Need to Seek the Truth? Op. cit, P15.                                          
َّاإلثبات.َّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّمن6٧ََّّالمادة 2
 اإلثبات.َّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّمن68ََّّلمادةا 3

 .11٧َّصَّسابق،َّمرجعَّ،ىعيسَّأبوَّمحمدَّحمزة 4
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َّالعدلَّبإقامةَّالمخلةَّاإلجراميةَّباألفعالَّوالمتعلقتين٧1َّو٧0ََّّتينالمادَّبموجبَّإالَّالمحكمةَّترفعهاَّالحقة
َّالمحكمة.َّأمامَّالسلوكَّسوءَّعلىَّوالمعاقبة

َّتقديمَّمةئملَّعدمَّإلىَّالدائرةَّانتهتَّماَّفإذاَّاهد،للش ََّّضماناتَّمتقد ََّّأنَّيجبَّحوالاألَّجميعَّوفيََََََََّّّّّّّّ
َّماَّحالةَّوفيَّالش اهد،َّتجريمَّاإلجابةَّاحتملتَّإذاَّالسؤالَّعنَّاإلجابةَّمنهَّتطلبَّالَّهاإن َّفَّالضماناتَّهذه
َّبذلكَّعلمَّعلىَّالعامَّالمد عيَّوكانَّلنفسهَّالش اهدَّبتجريمَّتتعلقَّمسائلَّتثيرَّقدَّالش اهدَّشهادةَّكانتَّإذا
َّلهاَّيمكنَّحتىَّبشهادتهَّالش اهدَّيدليَّأنَّقبلَّبذلكَّالدائرةَّغويبل ََّّمغلقة،َّجلسةَّعقدَّيطلبَّأنَّعليهَّفإن َّ
َّبأن ََّّالدائرةَّأوَّالمد عي،َّإبلغَّالش اهدَّأوَّالد فاع،َّمحاميَّأوَّهم،للمت ََّّيجوزَّكماَّزمة،الَّتدابيرَّتتخذَّأن
َّبشهادته،َّالش اهدَّيدليَّأنَّقبلَّالنفسَّبتجريمَّتتعلقَّمسائلَّتثيرَّأنَّالشهودَّمنَّشاهدَّشهادةَّشأنَّمن

ذاَّالخصوص،َّبهذاَّاللزمةَّالتدابيرَّتتخذَّأنَّوللدائرة َّأثناءَّلنفسهَّالش اهدَّبتجريمَّتتعلقَّمسألةَّظهرتَّوا 
َّالمشورةَّعلىَّللحصولَّالفرصةَّتعطيهَّوأنَّالش هادةَّإلىَّاالستماعَّتوقفَّأنَّالدائرةَّعلىَّفإن ََّّالد عوىَّنظر

َّبعدمَّتأمرَّوأنَّمغلقةَّجلسةَّفيَّالش اهدَّأدلةَّبتقديمَّتأمرَّأنَّالدائرةَّوعلىَّطلبه،َّعلىَّبناء ََّّالقانونية
َّعلىَّختمَّبوضعَّتأمرَّأنَّأوَّكانتَّطريقةَّبأيةَّمقد مةالَّاألدلةَّمضمونَّأوَّالش اهدَّهويةَّعنَّالكشف
َّ.1الد عوىَّسجلت

َّمنَّانكَّإذاَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّالش هادةبَّدالءاإلَّعنَّاالمتناعَّالش اهدَّوبإمكانََََََََّّّّّّّّ
َّالتاليين:َّاألشخاص

َّعلىَّجوهريَّبشكلَّاللجنةَّهذهَّاعتمادَّهوَّذلكَّمنَّوالهدفَّاألحمر،َّللصليبَّالدوليةَّاللجنةَّموظفي .أ
َّألنشطتها.َّممارستهاَّفيَّوالسريةَّالخصوصية

َّالمهنية.َّاألسرارَّضمنَّتعتبرَّالتيَّللمعلوماتَّبالنسبةَّالش هادةَّأداءَّعنَّيمتنعَّأنَّالش اهدَّحقَّمن .ب
َّيجوزَّفلَّالمت هم،َّأبويَّدأحَّأوَّ،طفل ََّّأوَّ،زوجا ََّّوكانَّالمحكمة،َّأمامَّشاهدَّمثلَّإذاَّماَّحالةَّوفي .ت

نَّالمت هم،َّتجريمَّإلىَّتؤديَّقدَّإفادةَّبأيةَّاإلدالءَّعليهَّتشترطَّأنَّللدائرة َّيختارَّأنَّللشاهدَّكانَّوا 
َّ.2النوعَّهذاَّمنَّبإفادة ََّّاإلدالء

َّ
َّيلوديَّلوبانغاَّتوماسَّبتجريمَّقامتَّقدَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّنأَّنذكرَّالمثالَّسبيلَّوعلىَََََََََّّّّّّّّّ
َّينثلثَّشهادةَّفقوََّّوذلكَّ،عاما 14َََّّّمدةَّبالسجنَّعليهَّوحكمتَّالكونغوَّفيَّاألطفالَّتجنيدَّبجريمة
َّكمة.المحَّلدىَّاالبتدائيةَّالدائرةَّقبلَّمنَّهماؤَّاستدعاَّتمَّواثنينَّمنهم،28ََّّالعامَّالنائبَّاستدعىَّشخصا َّ

َّ
َّ

                                                 
َّ.بعدَّوما162ََّّصَّسابق،َّمرجعَّالرزاق،َّعبدَّخوجة 1
 .اإلثباتَّوقواعدَّاإلجرائيةَّالقواعدَّمن٧3ََّّالمادة 2
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 الشَّهادة: تقدير في الدولية الجنائية المحكمة سلطة - رابعاا 
 
َّالجنائيةَّللمحكمةَّيكونَّلذلكَّالقضائي،َّاالقتناعَّمبدأَّإلىَّاألخرىَّاألدلةَّكباقيَّالش هادةَّتخضعَََََََََّّّّّّّّّ

َّمنَّجزءا ََّّتأخذَّبأنَّالشهود،َّأقوالَّتجزئةَّفيَّالحقَّلهاَّكماَّقيمتها،َّتحديدَّفيَّتقديريةَّسلطةَّالدولية
َّشهادةَّإلىَّتستندَّنأَّللمحكمةَّيمكنَّكماَّ،بشهادتهمَّاإلدالءَّظروفَّضوءَّفيَّوذلكَّالباقيَّوتهدرَّأقوالهم
َّيعززَّماَّتقديمَّبوجوبَّيقضيَّا َّقانونيَّا َّشرطَّتفرضَّنأَّللمحكمةَّيجوزَّفلَّ،زائيالجَّاإلثباتَّفيَّواحدة
َّ.1الجنسيَّالعنفَّجرائمَّفيَّسيماَّوالَّ،الدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّاختصاصَّضمنَّتقعَّجريمةَّأيَّإثبات

َّ
 منها اشرةوالمب الشخصية خاصة الشَّهادة، عطتأ الدولية الجنائية المحكمة نأ نجد تقدم ومماَََََََّّّّّّّ

 لدوليةا الجنائية المحكمة نأ كما ،اإلثبات في كبيرة هميةأ الرسمي عالناإل أو التصريح داءأ بعد
 سلفاا لةمسج أو ومباشرة شخصية الشَّهادة أكانت سواء الشَّهادة، اإلثبات وسائل كأحد هاأمام تقبل

 المباشرة ادةالشَّه نأ نرى فإننا غيرها، أو المكتوبة المحاضر تقديم أو السمعية أو المرئية بالوسائط
 كدليل لدوليةا الجنائية المحكمة أمام متقدَّ  أن يمكن التي الشَّهادة أنواع قوىأ هي اإلثبات ناحية من

 .هاأمام المطروحة القضايا في لإلثبات
 الثالث الفرع
 الكتابي الدليل

 
َّارتكابَّإثباتَّفيَّأهميةَّذاتَّواقعةَّشأنبَّبياناتَّتحملَّورقةَّ:هبأنَّ  الكتابي الدليل فيعرَّ َََََََََّّّّّّّّّ

ََّّ.2عنهَّنفيهاَّأوَّالمت همَّإلىَّونسبتهاَّالجريمة
َّ

 :اا خطي دليالا  يعتبر ما تحديد ـ أوالا 
َّالدوليةَّالجنائيةَّبالمحكمةَّالخاصةَّاإلثباتَّوقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاألساسيَّالنظامَّيحصرَّلمََََََََّّّّّّّّ

َّدلةأَّهنالكَّهأن ََّّعلىَّالنص ََّّتمَّبلَّ،3الدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّمقبولةَّكأدلةَّواالعترافَّبالش هادة
َّسنادإَّإثباتَّفيَّأهميةَّذاتَّوتكونَّالمت هم،َّواعترافَّالشهودَّغيرَّالت حقيقاتَّأثناءَّعليهاَّالحصولَّيمكن

َّإثباتَّدلةأَّعلىَّيحصلَّنأَّالت حقيقَّبإجراءاتَّقيامهَّعندَّالعامَّالمد عيَّفبإمكانَّمرتكبها،َّإلىَّالجريمة
                                                 

 اإلثبات.َّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّمن66ََّّالمادة 1

 .131َّصَّسابق،َّمرجعَّحسني،َّنجيبَّمحمود 2

َّالمدنيينَّأوَّالعسكريينَّسواءَّالنازيينَّالمسؤولينَّكبارَّقبلَّمنَّالمرتكبةَّالجرائمَّفيَّالت حقيقَّأثناءَّفيَّهامَّدورَّالخط ي ةَّلألدلةَّكان 3
َّعبدَّناظمَّوثائرَّالفتلويَّنعمةَّعبيسَّأحمدَّاأللمانية،َّالسجلتَّفيَّالتوثيقَّدقةَّبسببَّوذلكَّنورمبورغ،َّمحكمةَّأمامَّمنهم،

 .161َّصَّسابق،َّمرجعَّالدولي،َّالجنائيَّالت حقيقَّإطارَّفيَّاإلثباتَّوسائلَّالطرفي،
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َّتصلحَّماديةَّأشياءَّأيَّأوَّصورَّأوَّكتبَّأوَّوثائقَّأوَّمستنداتَّصورةَّفيَّاألدلةَّهذهَّتكونَّوقدَّنفيَّأو
َّ.1المحكمةَّأمامَّمتقد ََّّدلةأَّتكونَّنأ
َّ
 من 77 المادة عليها نصَّت التي األدلة قبل من هو الكتابي الدليل نَّ إ سبق مما نخلصو ََََََََّّّّّّّّ

 األشياء على ونصَّت والصور والمستندات الكتب على نصَّت التي ،اإلثبات وقواعد اإلجراءات قواعد
 وثيقة في نةالمدوَّ  المعلومات على يقتصر ال الكتابي الدليل نَّ إ :القول يمكننا وبالتالي األخرى، المادية

 ذات العرفية أو الرسمية راقو واأل  الرسائل لتشمل واسعاا  تفسيراا  المادة هذه رتفسَّ  نأ يجب بل ،ما
 كما الحديثة، المعلومات تقنيات وفق تخزن نأ يمكن التي والمعلومات بظروفها أو بالجريمة الصلة
 تخزين خاللها نم يمكن وسيلة يةأو  الرقمية والتسجيالت البيانية والرسوم والخرائط المخططات يشمل

 .2طريقة يأوب شكل يأب ما معلومة
 
َّسلطةَّقبلَّمنَّبدقةَّتوثيقهاَّيتمَّأنَّبعدَّالعامَّالمد عيَّبابَّعتبةَّإلىَّالقضاياَّبعضَّتصلَّوقدََََََََّّّّّّّّ

َّالخاصةَّوالوثائقَّالمتحدةَّاألممَّتنشئهاَّالتيَّالت حقيقَّلجانَّكتقاريرَّمصداقية،َّذاتَّدوليةَّتحقيق
َّرسميَّتحقيقَّفتحَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّفيَّالعامَّالمد عيَّطلبَّحيثَّالحكومية،َّغيرَّبالمنظمات

َّ.200٧3َّانتخاباتَّعقبَّكينياَّفيَّالعنفَّبأعمالَّالمتعلقةَّالمتحدةَّاألممَّبعثةَّتقريرَّعلىَّبناء َّ
َّ

 :اإلثبات في وحجيته الخطي الدليل تقدير في المحكمة سلطة ـ ثانياا 
َّ

َّخطيا ََّّدليل ََّّالدليلَّأكانَّسواءَّأخر،َّعلىَّلدليلَّتفضيلَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّيوجدَّالَََََََََّّّّّّّّّ
َّنظرهاَّخللَّمنَّقناعتهاَّتكونَّماإن ََّّخر،اآلَّعنَّبمعزلَّدليلَّفيَّتنظرَّالَّفالمحكمةَّكالش هادة،َّشفويا ََّّمأ

َّممكنَّكتابيةالَّألدلةاَّجميعَّوبالتاليَّية،اإلثباتَّوقوتهاَّوصدقيتهاَّفيهاَّالثقةَّمدىَّميلتقيَّمجتمعةَّدلةاألَّإلى
َّراألموََّّهذهَّفكلَّال،َّأمَّمختومةَّأوَّموقعةَّصورة،َّأمَّأصليةَّنسخةَّعادية،َّأمَّرسميةَّأكانتَّسواءَّقبولها
َّتراها.َّالتيَّالظروفَّوفقَّدليلَّأليَّتعطيهاَّالتيَّالقيمةَّتقدرَّالتيَّفهيَّالمحكمة،َّقناعةَّضمنَّتدخل

َّ
َّالدولي،َّزائيالجَّاإلثباتَّفيَّبالغةَّأهميةَّيحتلَّأن هَّمنَّالرغمَّفعلىَّالدليل،َّهذاَّةلحجي ََّّبالنسبةَّأم اََََََََّّّّّّّّ
َّفيَّالعامةَّللقواعدَّيخضعَّأنهَّإذَّ،اإلثباتَّفيَّحجيتهَّحيثَّمنَّبهَّخاصةَّألحكامَّيخضعَّالَّأنهَّإال

                                                 
َّالجامعي،َّالفكرَّاردَّعليها،َّالواردةَّوالقيودَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّفيَّالعامَّالمد عيَّصلحياتَّبودراعة،َّأحمدَّسنديانة 1

 .214َّصَّ،2011َّ،1طَّاإلسكندرية،

َّاإلثبات.َّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّمن٧8َّو٧٧ََّّالمادة 2
 .646َّصَّسابق،َّمرجعَّالدولي،َّالجنائيَّالقانونَّزي،يكاسَّأنطونيو 3



 

31 

 

َّتقديرَّفإن ََّّالدولية،َّالجنائيةَّالمحكمةَّتنتهجهَّالذيَّالقضائيَّاالقتناعَّلمبدأَّووفقاَّالدولي،َّزائيالجَّاإلثبات
َّ.1هاأمامَّحجيةَّتحوزَّوثائقَّأليةَّوجودَّفلَّالمحكمة،َّلقضاةَّيعودَّالكتابيَّالدليلَّقيمة
َّ

 مدى ىإل يستند الكتابي الدليل على الدولية الجنائية المحكمة اعتماد نأ نجد سبق مماو ََََََََّّّّّّّّ
 ليلالد بصحة شك هناك كان إذا فيما أو الدَّعوى بموضوع وارتباطها هميتهاأو  دلةاأل هذه مصدر

 أو حكمه دارصإ عند القاضي ليهإ يستند رئيسياا  دليالا  إما الكتابي الدليل يكون ذلك وبموجب الكتابي،
 أخرى. ألدلة وداعماا  مساعداا  دليالا  يكون قد

 الرابع الفرع
 الخبرة
 

َّمان َّإَّي،نساناإلَّالسلوكَّبتقويمَّفقطَّتتعلقَّالَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّالجنائيةَّاإلجراءاتَََََََّّّّّّّ
َّالعلميَّالمجالَّفيَّوتدخلَّالقانونية،َّالقواعدَّنطاقَّعنَّتخرجَّالتيَّوالتقنيةَّالعلميةَّبالمسائلَّتتعلقَّضا َّأي

َّالخبرة.َّإلىَّاللجوءَّيبررَّمماَّالقاضي،َّعنهَّيعجزَّالذيَّوالتقني
َّ

  الخبرة: تعريف-أوالا 
َّ

َّاإلثباتَّمجالَّفيَّالمحققَّأوَّالقاضيَّبهاَّيستعينَّالتيَّالفنيةَّاالستشارةَّ:هابأنّ  الخبرة عرفتُ َََََََّّّّّّّ
َّالسلطةَّعضوَّلدىَّتتوافرَّالَّعمليةَّدرايةَّأوَّفنيةَّمعرفةَّإلىَّتحتاجَّالتيَّالمسائلَّتقديرَّفيَّلمساعدته
َّ.2وثقافتهَّعملهَّبحكمَّالمختصَّالقضائية

َّ
َّمعين،َّمجالَّفيَّلتخصصهَّعلميةَّمعرفةَّلديهَّتتوافرَّشخصَّوهوَّالخبير،َّبالخبرةَّالقيامَّويتولىََََََّّّّّّ

َّالقاضيَّمعلوماتَّلنقصَّاستكماال ََّّالفنيةَّالمسائلَّتقديرَّفيَّلمساعدتهاَّالقضائيةَّالسلطاتَّبهَّوتستعين
َّ.3اليهاَّاللجوءَّفيَّالحقَّيملكَّوالذيَّالحقيقة،َّكشفَّفيَّومساعدتهَّالنواحيَّهذهَّفي
َّ
َّالقاضي،َّاختصاصَّمنَّليستَّعلميةَّأوَّفنيةَّبمسألةَّقيتعلَّأنَّيجبَّالخبرةَّموضوعَّوبالتاليَََََََّّّّّّّ
َّبمواضيعَّالخبرةَّفارتباطَّالقاضي،َّاختصاصَّمنَّهيَّالتيَّقانونية،َّمسألةَّعلىَّتكونَّأنَّللخبرةَّيجوزَّفل

َّالمحكمةَّقضاةَّلدىَّالقانونيةَّوالقدرةَّالكفاءةَّتوافرَّيفترضَّحيثَّالمحكمةَّأمامَّمقبولةَّغيرَّيجعلهاَّقانونية
                                                 

َّ.119َّصَّسابق،َّمرجعَّعيسى،َّأبوَّمحمدَّحمزة 1
 .410َّصَّسابق،َّمرجعَّعثمان،َّالرحيمَّعبدَّآمال 2

3
َّ .203َّصَّسابق،َّمرجعَّعيسى،َّأبوَّمحمدَّحمزة 
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َّوالمقذوفات،َّ،الشرعيََُّّّالطبََُّّّمنهاَّمجاالتَّعدةَّفيَّالخبرةَّإلىَّيلجأَّالدوليَّفالقضاءَّالدولية،َّالجنائية
َّ.1والتقنيةَّالعلميةَّالمواضيعَّمنَّوغيرهاَّالعسكريةَّواألمورَّالطبية،َّالمت همَّوصحةَّوالخطوط،

َّ
َّفيَّأوَّاألساسيَّالنظامَّفيَّالخبرةَّتنظمَّنص وصَّتوجدَّفلَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّوبالنسبةَََََََّّّّّّّ
َّالجنائيةَّالمحاكمَّجميعَّتتبناهَّالذيَّالقضائيَّاالقتناعَّلمبدأَّوفقاَّلكنَّ،اإلثباتَّوقواعدَّاإلجرائيةَّالقواعد
َّمرأَّوهوَّلها،َّضرورةَّوجدتَّمتىَّالمحكمةَّقضاةَّإلىَّتقديرهَّأمرَّيعودَّالخبرةَّإلىَّاللجوءَّفإن ََّّالدولية،
َّتمَّالتيَّاألدلةَّإلىَّإضافةَّأدلةَّقديمبتَّاألمرَّللمحكمةَّفيجوزَّالتقديرية،َّالمحكمةَّصلحياتَّضمنَّيدخل
َّضروريةَّأنهاَّالمحكمةَّترىَّوالتيَّالمحاكمةَّأثناءَّاألطرافَّعرضتهاَّالتيَّأوَّالمحاكمةَّقبلَّجمعهاَّبالفعل
َّ.2الحقيقةَّلتقرير

َّ
َّةمصلحَّالَّمحايدَّشخصَّأنهَّبالخبيرَّفاألصلَّوالخبرة،َّالحيادَّاصفتَّفيهَّتتوافرَّأنَّيجبَّوالخبيرَََََََّّّّّّّ

َّالشهودَّتعيينَّيتمَّنأَّضرورةَّنرىَّالدوليَّالجنائيَّالقضاءَّفيَّحيادهَّولضمانَّوى،الد عَّفيَّلهَّخاصة
َّيةالدولَّالجنائيةَّالمحاكمَّداخلَّالمقررةَّالحمايةَّوسائلَّإلىَّيخضعواَّأنَّعلىَّالمحكمةَّبواسطةَّالخبراء
َّالمحكمة.َّأمامَّوشهادتهمَّالفنيَّعملهمَّعلىَّتؤثرَّضغوطَّأوَّمؤثراتَّأيةَّمنَّتحميهمَّالتي
َّ

َّأمرَّوهوَّفيه،َّالفنيَّرأيهَّيطلبَّمعينَّمجالَّفيَّمختصا ََّّشخصا ََّّيكونَّنأَّيجبَّالخبيرَّن َّأَّكماََََََّّّّّّ
َّولذلكَّمشروعيته،َّوشرطَّالدليلَّفيَّالثقةَّإلىَّتؤديَّالتيَّهيَّالخبيرَّكفاءةَّ"َّبأن ََّّقيلَّوقدَّالمحكمة،َّتقدره
َّدرجةَّعلىَّالدليلَّيكونَّحتىَّمعين،َّمستوىَّعلىَّوتدريبَّخاص،َّنوعَّمنَّخبرةَّللخبيرَّتتوافرَّأنَّيجب
َّ.3إليهَّاالطمئنانَّثمَّومنَّالمصداقيةَّمنَّكبيرة

َّ
َّيجبَّكماَّخبرته،َّخللَّمنَّإليهَّتوصلَّوماَّأعمالَّمنَّبهَّقامَّبماَّتقريرَّتقديمَّالتزامَّالخبيرَّوعلىَََََََّّّّّّّ

َّالد عوى.َّأطرافَّقبلَّمنَّذاتهَّالخبيرَّبحضورَّالتقريرَّمناقشة
َّ
َّ
َّ

                                                 
َّمحكمةَّاستعانتَّكماَّالتوتسي،َّإبادةَّجريمةَّفيَّبيزيمونغوَّتورطَّإلثباتَّواللغةَّاإلنسانيةَّالعلومَّفيَّخبرةَّإلىَّروانداَّمحكمةَّلجأت 1

َّأحمدَّتصاب.اغَّجريمةَّبارتكابَّالمت همَّفوكوفيتشَّزورانَّعليهَّللمد عىَّالصحيَّالوضعَّإلثباتَّالط بي ةَّبالخبرةَّالسابقةَّيوغسلفيا
 .214َّصَّالدولي،َّالجنائيَّالت حقيقَّإطارَّفيَّاإلثباتَّوسائلَّالطرفي،َّعبدَّناظمَّوثائرَّالفتلويَّنعمةَّعبيس

 الدولية.َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن69ََّّالمادة 2

 .123َّصَّسابق،َّمرجعَّعيسى،َّأبوَّمحمدَّحمزة 3
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 الدولية: الجنائية المحكمة أمام الخبرة حجية -ثانياا 
َّ
َّلذلكَّالمحكمة،َّلتقديرَّاألخرىَّاألدلةَّشأنَّشأنهَّيخضعَّفهوَّالخبرة،َّتقريرَّحجيةَّإلىَّبالنسبةَََََََّّّّّّّ
َّعلىَّعتمدتَّأنَّولهاَّ،كليا ََّّترفضهَّأنَّولهاَّبه،َّتأخذَّأنَّلهافَّالدولية،َّللمحاكمَّملزمَّغيرَّالخبيرَّرأيَّفإن َّ

َّذاإَّفيماَّللحكمَّكسببَّالخبيرَّتقريرَّعلىَّتعتمدَّفالمحكمةَّكامل،َّبشكلَّاعتمادهَّدونَّفقطَّمنهَّأجزاء
َّبموجبه.َّالحكمَّإلصدارَّكافيةَّإثباتيةَّبقيمةَّيتمتعَّأنهَّاعتبرت

َّ
 الخامس الفرع

 القرائن
 

َّالدعاوىَّإثباتَّفيَّهميةأَّولهاَّالدولية،َّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّوسائلَّحدىإَّالقرائنَّتعدَََََََََّّّّّّّّّ
َّالجزائي.َّاإلثباتَّوسائلَّكأحدَّالقرائنَّلطبيعةَّنظرا ََّّالمحكمةَّهذهَّأمام
َّ

 القرينة: مفهوم ـ أوالا 
َّ

َّتعتبرَّوبالتاليَّ،1الدليلَّعليهاَّقامَّمعلومةَّواقعةَّمنَّمجهولةَّواقعةَّاستنتاجَّ:هابأنَّ  القرينة فتعرَّ َََََََّّّّّّّ
َّأمامَّاإلثباتَّفيَّليهاإَّاالستنادَّيتمَّالتيَّاألدلةَّباقيَّعنَّيميزهاَّماَّوهذاَّالمباشرةَّغيرَّاألدلةَّمنَّالقرائن

َّمباشرة.َّأدلةَّتعتبرَّوالتيَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمة
َّ
َّةبواسطَّإثباتهاَّيستحيلَّالوقائعَّبعضَّأنَّذلكَّزائيالجَّاإلثباتَّفيَّكبيرةَّأهميةَّالقرائنَّتشكلَََََََّّّّّّّ

َّدورَّائنوللقرََّّالحقيقة،َّإلىَّالوصولَّلتعذرَّالمباشرةَّاألدلةَّعلىَّاإلثباتَّاقتصرَّماَّفإذاَّالمباشرة،َّاألدلة
َّ.القاضيَّقناعةَّتعزيزَّإلىَّتؤديَّوبالتاليَّاألخرىَّاألدلةَّتعزيزَّفي
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

                                                 
 .1٧9َّصَّ،2004َّالقاهرة،َّالعربية،َّالنهضةَّدارَّ،األدلةَّتقديرَّفيَّالجنائيَّالقاضيَّسلطةَّعوض،َّرياضَّرمزي 1
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 القرينة: أنواع ـ ثانياا 
َّ
َّاإم ََّّوهيَّعليها،َّتنص ََّّقانونيةَّقاعدةَّإلىَّوجودهاَّفيَّتستندَّقانونيةَّقرائنَّإلىَّالقرائنَّوتنقسمَََََََََّّّّّّّّّ

َّيستخلصهاَّقضائيةَّوقرائنَّ،1العكسَّإلثباتَّقابلةَّبسيطةَّقرينةَّأوَّعكسهاَّإثباتَّيمكنَّالَّقاطعةَّقرينة
َّالد عوى.َّأثناءَّعليهَّتعرضَّالتيَّالجرميةَّالوقائعَّمنَّالقاضي

َّ
َّوقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّللمحكمةَّساسياألَّالنظامَّنص ََّّ،الدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّإلىَّبالنسبةفََََََّّّّّّ
َّالقانونَّفيَّبالغلطَّاالعتدادَّعدموََّّبالقانون،َّالعلمَّافتراضَّمبدأَّعلى-قانونيةَّقرينةَّباعتبارها-َّاإلثبات
َّالرتكابَّالمطلوبَّالمعنويَّالركنَّانتفاءَّالغلطَّهذاَّعنَّنجمَّاإذَّإال ََّّ،الجزائيةَّالمسؤوليةَّالنتفاءَّكحجة
َّليهإَّالصادرَّمراألَّن َّأبَّالشخصَّعلمَّعدمَّحالةَّفيَّأوَّ،2المحكمةَّاختصاصَّفيَّالداخلةَّالجريمةَّتلك
َّ.3مراألَّمشروعيةَّوضوحَّعدمَّحالةَّفيَّأوَّمشروع،َّغير
َّ
َّفيَّتردَّفلمَّ،الجنائيَّالدوليَّالقضاءَّفيَّاإلثباتَّأدلةَّمنَّباعتبارهاَّالقضائيةَّللقرائنَّبالنسبةَّأم اَََََََّّّّّّّ
َّتدخلَّهاأن ََّّاعتبارَّيمكنَّماإن ََّّتمنعها،َّنص وصَّتوجدَّلمَّكماَّ،الدوليةَّالجنائيةَّبالمحكمةَّخاصَّنص ََّّأي

َّ.4مشروعةَّوسيلةَّبأيَّالحقيقةَّإلىَّالتوصلَّللمحكمةَّيبيحَّالذيَّالقضائيَّاالقتناعَّمبدأَّضمن
َّ

 الدولية: الجنائية المحكمة أمام اإلثبات في القرينة أهمية ـ ثالثاا 
َّ
َّالمحكمةَّأمامَّالقاطعةَّدلةاألَّفيَّنقصَّوجودَّحالَّفيَّالجزائيَّاإلثباتَّفيَّالقرائنَّهميةأَّتبرزََََََََّّّّّّّّ

َّهميةأَّتبرزَّكماَّ،اإلثباتَّفيَّالفجوةَّلسدَّواالستنباطَّاالستداللَّإلىَّالقاضيَّفيلجأَّالدولية،َّالجنائية
                                                 

َّالمت همَّاعترافَّاعتبرتَّحيثَّ)االعتراف(،َّالدليلَّمشروعيةَّإلثباتَّكوسيلةَّالبسيطةَّالقانونيةَّبالقرينةَّسيراليونَّمحكمةَّأخذتَّفقد 1
رادةَّبحريةَّتمَّقدَّالمت همَّاعترافَّأن ََّّعلىَّقرينةَّاالستجوابَّعمليةَّخلل َّعبيسَّأحمدَّالعكس.َّإلثباتَّقابلةَّيةقانونَّقرينةَّوهيَّمنه،َّوا 
َّللمحاكمَّباجتهاداتَّمعززةَّقانونيةَّدراسةَّالدوليَّالجنائيَّالت حقيقَّإطارَّفيَّاإلثباتَّوسائلَّالطرفي،َّعبدَّناظمَّوثائرَّالفتلويَّنعمة

 .152َّصَّالدولية،َّالجنائية

 الدولية.َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن33ََّّالمادة 2

 الدولية.َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن32ََّّالمادة 3

َّ-ومباشرَّواضحَّدليلَّغيابَّظلَّفي–َّالجماعيةَّاإلبادةَّلجريمةَّالخاصَّالقصدَّإثباتَّيمكنَّ:بأن هَّالسابقةَّيوغسلفياَّمحكمةَّقررت 4
َّحجمَّأوَّا،نفسهَّالجماعةَّضد ََّّمنهجيَّنحوَّعلىَّتوجهَّأخرىَّإجراميةَّأفعالَّارتكابَّأوَّالعام،َّالسياقَّمثلَّالقضية،َّظروفَّمن

َّ.والتمييزيةَّالتدميريةَّاألفعالَّتكرارَّأوَّمعينة،َّلجماعةَّانتمائهمَّبسببَّللضحاياَّالمنهجيَّاالستهدافَّأوَّالمرتكبة،َّالفظاعات
َّاسعةوََّّالضخمةَّالطبيعةَّ"َّخاصةَّوبصفةَّالماديةَّاألفعالَّمنَّاستنباطهَّيمكنَّالجماعيةَّاإلبادةَّقصدَّبأن ََّّروانداَّمحكمةَّقررتَّكماَّ

َّاالفتراضاتَّمنَّعددَّمنَّنيتهَّاستنباطَّيمكنَّالمت هم،َّمنَّصريحَّاعترافَّوجودَّعدمَّحالةَّفيَّ...َّللفظاعاتَّيةوالمنهجَّالنطاق
 الوقائعية".
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َّبادةاإلَّجرائمَّفيَّوخاصةَّلدوليةاَّالجرائمَّلمرتكبيَّالجرميةَّالنيةَّأوَّالمعنويَّالركنَّإثباتَّمجالَّفيَّالقرائن
َّالجماعية.

َّ
َّلدولية،اَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّلإلثباتَّكوسيلةَّبالقرينةَّخذاألَّيمكنَّأن هَّنجدَّذكرهَّتقدمَّومماَََََََّّّّّّّ
َّتماداالعَّمنَّسعأوََّّبشكلَّيكونَّعليهاَّاالعتمادَّنأَّحيثَّالقضائية،َّالقرينةَّإلىَّباللجوءَّيتعلقَّفيماَّخاصة
َّالقانونية.َّالقرائنَّعلىَّتنص ََّّالتيَّالقانونيةَّالمادةَّلغيابَّالقانونيةَّالقرينةَّعلى
َّ

 السادس الفرع
 الرقمي الدليل

َّ
َّأمامَّاإلثباتَّأدلةَّعلىَّتطرأَّوالتيَّالمتطورةَّالعلميةَّبالتقنيةَّاإللمامَّالعدالةَّمقتضياتَّتوجبََََََََّّّّّّّّ

َّالجنائيةَّالمحكمةَّلدىَّالمعتمدةَّاألدلةَّكأحدَّالرقميَّالدليلَّجاءَّلذلكَّوتطبيقا ََّّالدولية،َّالجنائيةَّالمحكمة
َّالدولية.

َّ
 :الرقمي الدليل تعريف ـ أوالا 
َّ

َّأوَّرقميَّجهازَّبواسطةَّوالمخزنةَّالمصنوعةَّالمعلوماتَّجميعَّأنهَّعلىَّالرقميَّالدليلَّيعرفََََََََّّّّّّّّ
َّ.1التقاضيَّبعمليةَّترتبطَّوالتيَّالمعلوماتَّنظامَّعبرَّالمنقولةَّأوَّحاسب

َّ
َّأمامَّاستخدامهاَّويمكنَّرقميةَّبصيغةَّمنقولةَّأوَّموجودةَّبياناتَّأوَّمعلوماتَّهوَّالرقميَّفالدليلََََََََّّّّّّّّ

َّتكونَّالتيَّاألدلةَّسبقَّماَّإلىَّباإلضافةَّشملويَّما،َّجرمَّوقوعَّنفيَّأوَّإلثباتَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمة
َّيرهاوغَّالصوتيةَّوالتسجيلتَّالفيديوَّوتسجيلتَّالصناعيةَّاألقمارَّوصورَّفوتوغرافيةَّصورَّشكلَّعلى

َّ.2الكترونيَّكدليلَّاعتبارهَّيمكنَّمماَّالكثير
َّ
َّ
َّ
َّ

                                                 
1 Stephen Mason, International Electronic Evidence, British Institute of International and Comparative law, 

London, 2008, p.xxxiv.         
َّ.٧َّصَّسابق،َّمرجعَّالحسن،َّنبيلَّفراس 2
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 :الرقمية األدلة خصائص ـ ثانياا 
َّ

َّلألدلةَّا َّواستمرارََّّا َّامتدادَّالرقميةَّاألدلةَّالعالمَّدولَّأغلبَّفيَّالقضائيةَّالسلطاتَّمعظمَّتعتبرَََََََََّّّّّّّّّ
َّلشروطَّمستوفيةَّلكنهاَّمختلف،َّبشكلَّمسجلَّدليلَّنهاأَّأيَّمتطور،َّبوجهَّلكنَّالكتابيةَّأوَّالخطية

َّاتتطورََّّمنَّيطرأَّلماَّجيدَّبشكلَّتستجيبَّأنَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّعلىَّالمفترضَّمنَّلذاَّالمقبولية،
َّالتالية:َّبالخصائصَّتتميزَّلرقميةاَّاألدلةَّأنَّحيثَّ،اإلثباتَّأدلةَّعلى
َّالبريدَّورسائلَّالملفاتَّيستعيدواَّأنَّبهاَّللمتخصصينَّفيمكنَّمنها،َّالتخلصَّيصعبَّالرقميةَّاألدلة -

َّ.1َّالمخفيةَّالمعلوماتَّعلىَّوالعثورَّالتالفةَّأوَّالمحذوفةَّاإللكتروني
َّتستخدمَّخاصةَّوبرامجَّبخبراتَّاالستعانةَّإدراكهاَّيتطلبَّماديةَّغيرَّفنيةَّعلميةَّأدلةَّالرقميةَّاألدلة -

َّفيَّالسرعةَّوفائقةَّدالحدوََّّعددةمتَّطبيعةَّذاتَّفهيَّالتقليديةَّاألدلةَّمنَّأوسعَّبشكلَّاإلثباتَّفي
َّاالنتقال.

َّالثبوتية.َّالقيمةَّذاتَّلهاَّوتكونَّلألصلَّمطابقةَّنسخَّإنشاءَّإمكانية -
َّ
 :الرقمية األدلة مع التعامل مبادئ ـ ثالثاا 

َّهي:َّالمبادئَّوهذهَّ،الرقميةَّاألدلةَّمعَّالتعاملَّتحكمَّمبادئَّعدةَّتوجد
َّوالموجودةَّالتقاضيَّجراءاتإَّفيَّعليهاَّيعتمدَّنأَّيمكنَّالتيَّالبياناتَّتغييرَّسلطةَّأليَّيجوزَّال-

َّكانت.َّتخزينَّوسيلةَّأيةَّعلى
َّتقويمهاَّعلىَّقادرينَّمختصينَّأشخاصَّقبلَّمنَّيكونَّأنَّيجبَّالرقميةَّاألدلةَّمعَّالتعاملَّنإَّ-

َّصحيح.َّبشكل
َّ.2َّالرقميةَّاألدلةَّمنَّجمعهَّتمَّماَّلتوثيقَّسجلَّإنشاءَّيجبَّ-

َّتمدتاعَّالمثالَّسبيلَّفعلىَّواسع،َّبشكلَّالرقميةَّاألدلةَّعلىَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّاعتمدتَّوقدَََََّّّّّ
َّالفيديوَّتسجيلَّوعلىَّأونجوين،َّدومنيكَّضدَّالعامَّعيالمد ََّّقضيةَّفيَّالصوتيَّالتسجيلَّعلىَّالمحكمة

َّاستندتَّكماَّ،ةعشرََّّالخامسةَّسنَّدونَّاألطفالَّتجنيدَّإثباتَّفيَّلوبونغاَّضدَّالعامَّعيالمد ََّّقضيةَّفي
َّوجودالمَّأصلهاَّمعَّالنسخَّهذهَّتطابقَّإثباتَّبعدَّاإللكترونيَّللبريدَّالورقيةَّالنسخَّإلىَّلوبونغاَّضدَّأيضا
َّمعلوماتَّوعلىَّالفيسبوكَّعلىَّنشرهاَّتمَّمعلوماتَّعلىَّأيضاَّاعتمدتَّكماَّاإللكتروني،َّالحسابَّفي

َّبيما.َّضدَّالعامَّعيالمد ََّّقضيةَّفيَّمحمولَّهاتفَّمنَّمستخرجة
                                                 

َّدونَّالقدس،َّجامعةَّالىَّمقدمَّبحثَّالجنائي،َّاإلثباتَّمجالَّفيَّاإللكترونيَّللدليلَّالقانونيةَّالطبيعةَّعريقات،َّداودَّإبراهيمَّسهى 1
 .18َّصَّتاريخ،

 .233َّصَّابق،سَّمرجعَّالدولي،َّالجنائيَّالتحقيقَّإطارَّفيَّاإلثباتَّوسائلَّالطرفي،َّناظمَّوثائرَّالفتلويَّنعمةَّعبيسَّأحمد 2
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َّ
 الدولية: الجنائية المحكمة أمام اإلثبات في الرقمية األدلة أهمية ـ رابعاا 
َّ
َّأيَّتقبلَّماَّنادرا ََّّالمحكمةَّأنَّني َّيتبَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّالقضائيَّجتهاداالَّدراسةَّخللَّمنََََََّّّّّّ

َّأوَّداعمةَّكأدلةَّبهاَّتأخذَّأنهاَّإالَّالواسع،َّوانتشارهاَّاألدلةَّهذهَّأهميةَّرغمَّبذاتهَّقائمَّكدليلَّالرقميَّدليل
َّداعمةَّماديةَّأدلةَّتوجدَّأنَّبعدَّتعتمدهاَّأوَّالشهودَّكشهادةَّالمحكمةَّإلىَّمتقد ََّّالتيَّالماديةَّلألدلةَّمؤيدة
َّ.1مصدرهاَّقيةموثوََّّومدىَّالجريمةَّطبيعةَّعلىَّيتوقفَّاعتمادهاَّوبالتاليَّ،الرقميةَّلألدلة

َّ
 الثاني المطلب

 لديها األدلة قبول تقدير وصعوبة الدولية الجنائية المحكمة أمام اإلثبات عبء
 

َّوقدَّالدولية،َّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّهمالمت ََّّبهاَّيتمتعَّالتيَّالقانونيةَّالضماناتَّأهمَّالبراءةَّقرينةَّتعدَََََّّّّّ
َّيوغسلفياَّومحكمةَّنورمبورغَّمحكمةَّمنَّلكلَّاألساسيةَّاألنظمةَّفيَّالقدمَّمنذَّالقرينةَّبهذهَّاألخذَّتم

َّالعام.َّعيالمد ََّّعاتقَّعلىَّاإلثباتَّعبءَّيلقىَّالقرينةَّهذهَّوفقَّوبالتاليَّ،2روانداَّومحكمة
َّ

 األول الفرع
 الدولية الجنائية المحكمة أمام اإلثبات عبء

َّ
َّالدوليةَّالجنائيةَّكماالمحَّأمامَّالحالَّهوَّكماَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّعبءَّيقعَََََّّّّّ

َّالمحكمة،َّهذهَّأمامَّهمالمت ََّّبهاَّيتمتعَّالتيَّالبراءةَّقرينةَّوفقَّوذلكَّالعام،َّالمد عيَّعاتقَّعلىَّالسابقة
َّهوَّالعامَّالمد عيَّأنَّبلَّالدولية،َّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّمفترضةَّألنهاَّبراءتهَّبإثباتَّملزمَّغيرَّفالمت هم

َّ.3الد عوىَّخللَّالمت همَّيثيرهاَّقدَّالتيَّللدفوعَّبالنسبةَّحتىَّبالكاملَّاإلثباتَّعبءَّيتحملَّمن
َّ

                                                 
َّحيثَّعياشَّقضيةَّفيَّلبنانَّمحكمةَّباستثناءَّقضيةَّأيَّفيَّوحيدةَّكأدلةَّرقميةالَّاألدلةَّعلىَّدوليةَّئيةجناَّمحكمةَّأيَّتعتمدَّلم 1

 ومابعد.104ََّّصَّسابق،َّمرجعَّالحسن،َّنبيلَّفراسَّاإللكترونية،َّاألدلةَّعلىَّكاملَّبشكلَّالعامَّالمدعيَّقضيةَّب نيت

َّحتىَّىريئا ََّّالمتهمَّيعتبرَّ:أنَّعلىَّرونداَّمحكمةَّنظامَّمن20ََّّوالمادةَّيوغسلفيا،َّلمحكمةَّسياألساَّالنظامَّمن21ََّّالمادةَّنصت 2
 األساسي.َّالنظامَّهذاَّألحكامَّوفقا ََّّإدانتهَّتثبت

3Volker Roben, The procedure of the ICC: Status and Function of the Prosecutor,                      
Yearbook of United Nations law, Volume 7, 2003, P542. 
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َّمعلوماتَّوطلبَّليهإَّالواردةَّالمعلوماتَّبتحليلَّيقومَّاإلثباتَّبمهمةَّالقيامَّسبيلَّفيَّالعامَّوالمد عيَََََّّّّّ
َّأوَّحكوميةَّغيرَّأوَّحكوميةَّالدوليةَّالمنظماتَّأوَّالمتحدةَّاألممَّأجهزةَّأوَّالدولَّقبلَّمنَّسواء ََّّإضافية،

َّمعقولَّأساسَّوجودَّمنَّلتأكداَّبغايةَّالمعلوماتَّلتقديمَّوملئمةَّموثوقةَّيراهاَّأخرىَّمصادرَّأيَّقبلَّمن
َّللقيامَّموافقةالَّعلىَّللحصولَّالتمهيديةَّالدائرةَّإلىَّطلبَّيقدمَّذلكَّمنَّالتأكدَّعدوبَّبالت حقيقات،َّللبدء

َّ.1اإلثباتَّدلةأَّوجمعَّالت حقيقَّبإجراءات
َّجميعَّليشملَّبالت حقيقاتَّبالتوسعَّالتمهيديةَّالدائرةَّموافقةَّعلىَّالحصولَّبعدَّالعامَّالمد عيَّويقومََََََّّّّّّ

َّواتخاذَّزائيةالجَّالمسؤوليةَّوجودَّبتقديرَّةالمتصلَّواألدلةَّالمحكمةَّاختصاصَّفيَّتدخلَّالتيَّالوقائع
َّاألدلةَّجمعَّفيَّواسعةَّسلطةَّالعامَّوللمدعيَّاألدلة،َّوجمعَّالت حقيقَّفعاليةَّلضمانَّالضروريةَّالتدابير

َّأوَّعليهمَّا َّمجنيَّأوَّهمينمت ََّّأكانواَّسواءَّالت حقيقَّمكانَّإلىَّاألشخاصَّحضورَّيطلبَّنأَّفلهَّوفحصها،
َّاتفاقياتَّبإبرامَّالقيامَّلهَّكماَّدولية،َّأوَّحكوميةَّجهةَّأيَّتعاونَّيطلبَّنأَّأوَّمباستجوابهَّوالقيامَّا َّشهود

2َّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّحكامأَّمعَّاالتفاقياتَّهذهَّتتعارضَّأال ََّّشريطةَّاألدلةَّجمعَّمنَّلتمكينه
َّ
َّمراحلَّمنَّمرحلةَّأيَّفيَّيوافقَّنأَّلهَّحيثَّسرية،َّاألدلةَّبقاءَّضرورةَّمدىَّيقدرَّالعامَّوالمد عيََََََّّّّّّ

َّوهيَّواحدةَّلغايةَّذلكَّيكونَّنأَّبشرطَّعليهَّالحصولَّتمَّدليلَّأيَّعنَّالكشفَّعدمَّعلىَّاألدلةَّجمع
َّ.3كشفهاَّعلىَّالمعلوماتَّقدمتَّالتيَّالجهةَّتوافقَّمالمَّجديدةَّدلةأَّعلىَّالحصولَّاستمرار

َّ
َّالتعاونَّحكامأَّوفقَّوذلكَّالمعنيةَّالدولةَّإقليمَّفيَّاألدلةَّوجمعَّبالت حقيقَّالقيامَّالعامَّعيللمد ََّّيجوزَََََّّّّّ

َّبإجراءَّيتعلقَّفيماَّتاما ََّّتعاونا ََّّالمحكمةَّمعَّبالتعاونَّاألطرافَّالدولَّتلتزمَّبمقتضاهَّوالذيَّالقضائي
َّقليمإَّفيَّدلةاألَّبجمعَّيتعلقَّفيماَّكثيرةَّصعوباتَّالعامَّالمد عيَّيواجهَّذلكَّورغمَّاألدلة،َّوجمعَّالت حقيق

َّالبشيرَّعمرَّعلىَّالقبضَّمرأَّالجنائيةَّالمحكمةَّفيَّالتمهيديةَّالدائرةَّصدرتأَّنأَّفبعدَّمعينة،َّدولة
َّالتهديدَّعنَّفضل ََّّراضيها،أَّدخولَّومنعتهمَّالمحكمةَّوموظفيَّالعامَّالمد عيَّأمامَّبوابهاأَّالسودانَّغلقتأ

                                                 
َّالتالية:َّاألجهزةَّمنَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّتتألف 1
َّسنوات.َّثلثَّولمدةَّللقضاةَّالمطلقةَّباألغلبيةَّانتخابهمَّيتمَّونائبينَّرئيسَّمنَّوتتكونَّالرئاسة:َّهيئةَّ-
َّستةَّمنَّهامنَّكلَّتتألفَّتمهيديةَّودائرةَّابتدائيةَّدائرةَّقضاة،َّوأربعةَّرئيسَّمنَّألفوتتَّاالستئنافَّدائرةَّدوائر،َّثلثَّوهيَّالدوائر:َّ-

 قضاة.
 أكتر.َّأوَّواحدَّونائبَّالعامَّالمد عيَّمنَّويتكونَّالعام:َّالمد عيَّمكتبَّ-
 سنوات.َّخمسَّلمدةَّمنهملَّكلَّانتخابَّيتمَّواحدَّونائبَّالمسجلَّمنَّويتكونَّالمحكمة:َّقلمَّ-
 والمسجل.َّالعامَّالمد عيَّقبلَّممنَّانتخابهمَّويتمَّالموظفون:َّ-

 .2٧9صَّ،2010َّاألولىَّالطبعةَّبيروت،َّاللبناني،َّالمنهلَّدارَّالدولية،َّالجنائيةَّالمحاكمَّالدوليَّالقضاءَّحرب،َّجميلَّعليَّد. 2

 الدولية.َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن54ََّّالمادةَّراجع 3
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َّمؤقتا ََّّالد عوىَّيقافإَّبطلبَّيتقدمَّنأَّللدفاعَّالفرصةَّأعطىَّمماَّالمحكمةَّمعَّيتعاونَّمنَّلكلَّبالقتل
َّمستحيلة.َّصبحتأَّالعادلةَّالمحكمةَّجراءاتإَّنأَّحجةب
َّ
َّفلَّبه،َّالخاصةَّالضماناتَّوتوفيرَّالمت همَّحقوقَّاحترامَّالعامَّالمد عيَّعلىَّالت حقيقَّوخللََََََََّّّّّّّّ

َّأيَّممارسةَّيجوزَّوالَّالت حقيقَّمحلَّبالجرائمَّاالعترافَّعلىَّجبارهإَّأوَّنفسهَّتجريمَّعلىَّجبارهإَّيجوز
َّأوَّللقبضَّخضاعهإَّيجوزَّوالَّإنسانية،َّغيرَّمعاملةَّمعاملتهَّأوَّعليهَّوالتهديدَّكراهاإلَّشكالأَّمنَّشكل

َّ.1التعسفيَّللحجز
َّ
َّاالعتقادَّإلىَّتدعوَّالتيَّباألسبابَّمعهَّالت حقيقَّقبلَّالعامَّالمد عيَّقبلَّمنَّبإبلغهَّالحقَّوللمتهمََََََََّّّّّّّّ

َّدونَّالصمتَّالتزامَّستجوابهاَّأثناءَّالحقَّلهَّكماَّالمحكمة،َّاختصاصَّضمنَّتدخلَّجريمةَّارتكبَّقدَّأنه
َّيتمَّنأَّللستجوابَّاخضاعهَّعندَّفيجبَّ،بمحام ََّّاالستعانةَّحقَّولهَّإلدانته،َّدليلَّأنهَّعلىَّذلكَّيفهمَّنأ

َّ.2محام ََّّبحضور
َّ
َّنالتمكَّعدمَّمنَّكالخوفَّالدليلَّضياعَّمنَّالخوفَّحالَّفيَّأوَّاالستعجالَّحالةَّفيَّالعامَّعيللمد ََََََََّّّّّّّّ
َّليةالدوََّّالجنائيةَّالمحكمةَّلدىَّالتمهيديةَّالدائرةَّيخطرَّنأَّمعينةَّلةأدَّواختبارَّفحصَّأوَّشاهدَّسماعَّمن

َّونزاهتها.َّاألدلةَّعلىَّولصالحَّإجراءاتَّفعاليةَّلضمانَّاللزمةَّالتدابيرَّباتخاذَّلتقوم
َّ
َّالعامَّالمد عيَّقامَّإثباتَّدلةأَّعلىَّبناء ََّّأساسهاَّعلىَّالمحاكمةَّطلبَّيتمَّالتيَّالتهمَّاعتمادَّويتمَََََََّّّّّّّ

َّقدَّالت حقيقَّموضوعَّالشخصَّنأَّتفيدَّإثباتَّدلةأَّجمعَّمنَّيتمكنَّعندماَّالعامَّمد عيللَّيحقفَّبجمعها،
َّتصدرَّنأَّالتمهيديةَّالدائرةَّمنَّيطلبَّنأَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّاختصاصَّفيَّتدخلَّجريمةَّارتكب

َّالت حقيقَّإجراءاتَّعرقلتهَّوعدمَّالمحكمةَّأمامَّالشخصَّهذاَّحضورَّلضمانَّالحضورَّأوَّالقبضَّمرأ
َّ.3صلةَّذاتَّأخرىَّجريمةَّارتكابَّفيَّاالستمرارَّمنَّتمنعهَّنأَّأوَّوالمحاكمة

َّ
َّاإليجابيَّبالدورَّالمحكمةَّتدخلَّمنَّبدَّالَّفهناَّالواجب،َّبهذاَّالقيامَّالعامَّالمد عيَّيستطعَّلمَّإذاَّأماَََََّّّّّ

َّيمكنَّكماَّالحقيقة،َّلتقريرَّضروريةَّأنهاَّترىَّالتيَّاألدلةَّجميعَّتقديمَّطلبَّسلطةَّخللَّمنَّلهاَّالممنوح
َّ.4الد عوىَّبموضوعَّتتصلَّأدلةَّأيَّبتقديمَّالمت همَّيقومَّنأ

                                                 
 .142َّسابق،َّمرجعَّخوجة،َّالرزاقَّعبد 1

َّالدولية.َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن55ََّّالمادة 2
 الدولية.َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن5٧ََّّالمادة 3

 الدولية.َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن3ََّّالفقرة69ََّّالمادة 4
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َّ
 يالثان الفرع

 الدولية الجنائية المحكمة أمام األدلة تقدير صعوبة
 

َّفقدَّ،الدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّبعينالمت ََّّالحرَّاإلثباتَّومبدأَّالقضائيَّاالقتناعَّأمبدَّإلىَّاستنادا َََََّّّّّ
َّفيهاَّوتتوافرَّبالد عوىَّتتصلَّالتيَّاألدلةَّقبولَّتقديرَّفيَّسلطةَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّنحتم َّ

َّ.المصداقية
َّ

 دلة:األ قبول في للمحكمة التقديرية السلطة ـ أوالا 
َّ
َّدلةأَّمنَّتقديمهَّيتمَّماَّكلَّوليسَّهاأمامَّتقدمَّالتيَّاألدلةَّتقديرَّسلطةَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةََََََََّّّّّّّّ

َّبتقييمَّتقومَّالد عوىَّموضوعَّالواقعةَّفيَّتنظرَّعندماَّاأنهَّبلَّقبوله،َّيجبَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّإلى
َّعلىَّبناءَّبالد عوىَّصلتهاأوََّّاألدلةَّمقبوليةَّفيَّالفصلَّللمحكمةَّاالبتدائيةَّوللدائرةَّالمقد مة،َّاألدلةَّجميع
َّأدتَّالتيَّاألسبابَّنتبي َّوََّّ،ا َّكتابيَّالمسألةَّإثارةَّتطلبَّأنَّولهاَّ،1نفسهاَّتلقاءَّمنَّأوَّالطرفينَّأحدَّطلب
َّإلىَّالكتابيَّالطلبَّبإبلغَّالمحكمةَّوتقومَّواضحة،َّاألسبابَّهذهَّكانتَّإذاَّإالَّالقرارَّهذاَّاتخاذَّىإلَّبها

َّ.2ذلكَّفلخَّرأتَّإذاَّإالَّالتدابيرَّفيَّالمشتركينَّجميع
َّ
َّالتقديريةَّلسلطتهاَّوفقا ََّّالد عوىَّبموضوعَّصلتهاَّومدىَّاألدلةَّمقبوليةَّمدىَّفيَّالمحكمةَّوتفصلَََََََّّّّّّّ
َّمعَّيتنافىَّاألدلةَّمقبوليةَّمدىَّتقديرَّفيَّخللإَّأيَّنأَّحيثَّلألدلة،َّالثبوتيةَّالقيمةَّاالعتبارَّفيَّخذة َّآ

َّ،اإلثباتَّوقواعدَّاإلجرائيةَّللقواعدَّوفقا ََّّالشهودَّلشهادةَّالمنص فَّالتقييمَّأوَّللمتهمَّعادلةَّمحكمةَّإقامة
َّ.3بالد عوىَّبصلتهَّتقتنعَّالَّالذيَّالدليلَّباستبعادَّتقومَّنأَّلهاَّوبالتالي

َّ

                                                 
َّالقانونَّفيَّالعامَّالمد عيَّسلطاتَّمعَّمقارنةَّ)دراسةَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّلدىَّالعامَّالمد عيَّسلطاتَّصبيح،َّأحمدَّفايزَّميس 1

 .120َّصَّ،2009َّعمان،َّاألردن،َّالعليا،َّللدراساتَّاألوسطَّالشرقَّجامعةَّماجستير،َّرسالةَّالوطني(،

 اإلثبات.َّوقواعدَّاإلجرائيةَّالقواعدَّمن64ََّّالمادة 2

َّطبيعــةَّعــنَّللمحكمــةَّمعلومــاتَّــمتقديَّالد فاعَّأوَّالعــامَّالمد عيَّمــنَّيطلبَّأنَّباإلمكانَّ:أنهَّعلىَّنورمبــرغَّمحكمةَّميثاقَّنص َّ 3
َّفبإمكانهاَّوبالتالــيَّقبولهــا،َّجــوازَّأوَّبالموضــوعَّصلتهــاَّفــيَّالبــتَّمــنَّتمكينهــاَّبغيــةَّمنهــا،َّوالغــرضَّتقديمهــاَّسيتمَّالتيَّاألدلة

 نورمبورغ.َّمحكمةَّميثاقَّمن3ََّّالفقرة20ََّّالمادةَّراجعَّالد عوى،َّفــيَّبصلتــهَّتقتنــعَّالَّالــذيَّالدليــلَّاســتبعاد
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َّبطريقةَّعليهاَّالحصولَّيتمَّنأَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّمقبولةَّاألدلةَّتكونَّحتىَّيجبَّكماَََََََّّّّّّّ
َّاألساسيَّالنظامَّوتنتهكَّ،1مشروعةَّغيرَّبطريقةَّعليهاَّالحصولَّيتمَّدلةأَّأيَّتقبلَّالَّفالمحكمةَّمشروعة،
َّنزاهةَّفيَّأوَّاألدلةَّهذهَّموثوقيةَّفيَّالشكَّيثيرَّاالنتهاكَّكانَّإذاَّخاصة ََّّنسان،اإلَّحقوقَّأوَّللمحكمة

َّكبيرا ََّّضررا ََّّبهاَّيلحقَّنأَّأوَّتناقضا ََّّيولدَّقدَّدلةاألَّقبولَّنأَّأوَّالمحكمةَّهذهَّبهاَّتقومَّالتيَّاإلجراءات
َّ.2اإلجراءاتَّسلمةَّفي
َّ

 دلة:األ استبعاد في للمحكمة التقديرية السلطة ـ ثانياا 
َّ

َّأنَّشــأنهَّمــنَّأمــرَّوهــوَّ،الد عوىَّفــيَّبصلتــهَّتقتنــعَّالَّالــذيَّالدليــلَّاســتبعادَّالمحكمةَّبإمكانََََََََََّّّّّّّّّّ
َّالمتصلــةَّالمســائلَّوفــيَّالمت هم،َّإلىَّالموجهــةَّهــمالتََُّّّفــيَّللفصــلَّالنطــاقَّمحــدودةَّســريعةَّمحاكمــةَّيضمــن
َّفــيَّالفصــلَّلتأخيــرَّكذريعــةَّاألدلةَّتجميــعَّســتخداماَّدونَّوالحيلولــةَّهــاأمامَّالمنظــورةَّبالد عوىَّفعل َّ

َّالَّالتــيَّأوَّالمقبولــةَّغيــرَّاألدلةَّترجمــةَّعلــىَّتترتــبَّقــدَّالتــيَّالكبيــرةَّالتكاليــفَّعــنَّفضــل ََّّالقضيــة،
َّالقضيــةَّبموضــوعَّلتــهصَّعــدمَّيتقــررَّدليــلَّأيَّفــيَّتنظــرَّأالَّالمحكمــةَّوعلــىَّ،3الد عوىَّفــيَّلهــاَّمحــل

َّ.4مقبوليتــهَّبعــدمَّأو
َّ

َّالمعروفةَّالوقائعَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّأدلةَّنطاقَّعنَّيخرجَّأنهَّالمقررَّومنََََََََّّّّّّّّ
َّدلةأَّتقديمَّالمحكمةَّتقبلَّالَّكماَّالقانونية،َّالناحيةَّمنَّعلما ََّّبهاَّتحيطَّنأَّلهاَّيجوزَّكانَّنا َّوََّّللجميع،
َّعدمَّعلىَّوالد فاعَّللمحكمةَّالعامَّالمد عيَّبينَّبشأنهاَّاالتفاقَّيتمَّالتيَّتهاماتاالَّأوَّالوقائعَّبشأنَّإثبات
َّاأن هَّالمحكمةَّتعتبرهاَّحيثَّالشهودَّأحدَّمنَّماَّشهادةَّأوَّماَّسندَّبمضمونَّيتعلقَّفيماَّأوَّبهاَّالط عن
ََّّ.5المضمونَّثابتة
َّ

                                                 
1 َّBarttomiej Krzan, Admissibility of evidence and international criminal justice, op. cit, P 171. 
2 Emily Layla Ghadimi, The Test for Admissibility of Evidence at the International Criminal Court:  
Can the Right to a Fair Trial Co-exist with the Need to Seek the Truth? Master Thesis, Uniersiteit 
van Amsterdam, June, 2015, P 13. 

 الدولية.َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن4ََّّالفقرة69ََّّالمادة 3

َّينايرَّاألول،َّالحسنَّجامعةَّالدولية،َّواألعمالَّالقانونَّمجلةَّة،الدوليَّالجنائيةَّالمحكمةَّفيَّالجنائيَّاإلثباتَّالسباعي،َّعدنان 4
َّالعاشرةَّالساعةَّتمام11/1/2022ََّّالثلثاءَّالزيارة:َّتاريخَّ/ftn/21478www.droitetreprise.com_#13َّالموقع:َّعلىَّ،2021
 ليل .

 اإلثبات.َّوقواعدَّاإلجراءاتَّواعدقَّمن69ََّّالمادة 5
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َّضحيةَّمنَّالرضاَّوجودَّإثباتَّعلىَّدليل ََّّالمحكمةَّتقبلَّفلَّالجنسيَّالعنفَّبجرائمَّيتعلقَّفيماَّاأم ََََََََّّّّّّّّ
َّالضحيةَّأهليةَّنأَّوتعتبرَّالضحية،َّعنَّصادرَّسلوكَّأوَّكلمةَّأيَّخللَّمنَّالجنسيَّالعنفَّجريمة
َّالضحيةَّكانتَّأوَّالتهديدَّأوَّعليهاَّكراهاإلَّممارسةَّخللَّمنَّالضحيةَّرضاَّعنَّالتعبيرَّتمَّماَّذاإَّفاسدة
َّالضحيةَّسكوتَّاعتبارَّيمكنَّالَّكماَّالحروب،َّحالةَّفيَّكماَّرةحَّموافقةَّعطاءإَّعنَّالعاجزَّموقفَّفي
َّالحقَّأوَّسابقَّسلوكَّأيَّالمحكمةَّتعتبرَّوالَّرضاها،َّعلىَّدليلَّمنهاَّالجنسيَّالعنفَّمقاومةَّعدمَّأو
َّيعتبرَّالَّكماَّمنهما،َّأيَّمصداقيةَّمدىَّعلىَّدليل ََّّالجنسيَّالعنفَّجرائمَّفيَّالش اهدَّأوَّالضحيةَّقبلَّمن
َّ.1كانَّأيَّبحقَّالجنسيَّالعنفَّارتكابَّقبولَّعلىَّمنهماَّأيَّمنَّدليل ََّّالسلوكَّذلك
َّ

 صدارإ في هاليع واالعتماد قبولها يتم المحكمة إلى تقدم التي دلةاأل كل ليس نأ نجد تقدم ومماََََََّّّّّّ
 على للحصول المطلوبة الشروط مراعاة عدم بسبب امَّ إ دلةاأل بعض استبعاد يتم ما فكثير الحكم،
  تحصيلها. ظروف بسبب أو قضائي دليل
َّ

 الثاني المبحث
 الدولية الجنائية المحكمة أمام المنظورة القضايا بعض على اإلثبات وسائل تطبيقات

َّ
َّثباتاإلَّبوسائلَّيتعلقَّفيماَّهاأمامَّالمطروحةَّالقضاياَّمعظمَّفيَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّتعتمدَََََََّّّّّّّ
ََََّّّّها.أمامَّتوافرا ََّّاألدلةَّأكثرَّباعتبارهماَّاإلثباتَّوسائلَّمنَّغيرهاَّمنَّأكثرَّوالش هادةَّاالعترافَّعلى
َّ

َّىوأخرََّّاالعترافَّعلىَّبناءَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّبهاَّحكمتَّدعوىَّبدراسةَّسنقومَّوبالتاليَََََََّّّّّّّ
َّالتالي:َّالترتيبَّعلىَّوذلكَّالش هادة،َّعلىَّبناء
َّ

 األول المطلب
 المهدي الفقي أحمد ضدَّ  العام المدَّعي قضية

َّ
َّضد ََّّقضيتهاَّفيَّواحدةَّتهمةَّمتضمنةَّإتهامَّعريضةَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّفيَّالعامَّعيالمد ََّّأودعَََّّّ

َّالحربَّجريمةَّارتكابَّهيَّالقضيةَّهذهَّفيَّبهاَّالمعتدَّالوحيدةَّالتهمةَّأنَّحيثَّ،2المهديَّالفقيَّأحمد
َّاألولياءَّأضرحةَّضد ََّّبهجماتَّالمهديَّالفقيَّأحمدَّقيامَّفيَّوالمتمثلةَّماليَّجمهوريةَّفيَّتمبكتوَّفي

                                                 
 الدولية.َّالجنائيةَّالمحكمةَّلدىَّاإلثباتَّوقواعدَّاإلجراءاتَّقواعدَّمن٧2َّو٧1َّو٧0ََّّالمواد 1
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َّالخيرية،َّأوَّالعلميةَّأوَّالفنيةَّأوَّالتعليميةَّأوَّالدينيةَّلألغراضَّالمخصصةَّالمبانيَّمنَّتعدَّالتيَّوالمساجد
َّوهيَّعسكرية،َّأهدافا ََّّتكونَّأنَّدونَّوالجرحىَّالمرضىَّتجمعَّوأماكنَّوالمستشفياتَّالتاريخية،َّواآلثار
َّالمادةَّحسبَّحربَّجرائمَّمجملهاَّفيَّوهيَّ،1العالميَّاإلنسانيَّللتراثَّاليونسكوَّقائمةَّفيَّمدرجةَّعمواق
َّ.2الدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّمن8َّ
َّ

َّليه،عَّالمد عىَّفااعترََّّعلىَّأساسيَّبشكلَّهمةالتََُّّّإثباتَّفيَّالعامَّعيالمد ََّّاعتمدَّالقضيةَّهذهَّوفيَََََّّّّّ
َّالمت همَّفاتاعتراَّإلىَّالمثبتةَّالوقائعَّمنَّواقعةَّكلَّفيَّعليهَّالمد عىَّإدانةَّفيَّاالبتدائيةَّالدائرةَّفاستندت
َّوأكدتَّالدائرة،َّههذَّأمامَّمثلواَّالذينَّالشهودَّوشهادةَّالمت هم،َّوقب لهاَّاالدعاءَّقد مهاَّالتيَّالمكم لةَّوالمواد
ََّّ:أنهَّوكتابيا ََّّشفهيا ََّّأك دَّالمهديَّالسيدَّأنَّالدائرة

َّبالذنب.َّاالعترافَّوتبعاتَّإليهَّالموج هةَّالتهمَّطبيعةَّيفهمَّ-أ
.َّبشكلَّمحامييهَّمعَّالتشاورَّبعدَّطوعا ََّّبذنبهَّيعترفَّ-ب َّكاف 
َّفي:َّحقهَّعنَّيتنازلَّ-ج

َّكاملة.َّمحاكمةَّفيَّمعقولَّشكَّدونَّهمالتََُّّّبإثباتَّاالدعاءَّومطالبةَّبالذنبَّاالعترافَّعدم -1
َّالصمت.َّولزومَّبالذنبَّاالعترافَّعدم -2
َّكاملة.َّمحاكمةَّفيَّمقبولةَّأدلةَّوتقديمَّالجنائيةَّالمسؤوليةَّبامتناعَّوالدفعَّالد فاعَّأوجهَّإبداء -3
َّكاملة.َّمحاكمةَّفيَّآخرينَّبواسطةَّأوَّبنفسهَّاإلثباتَّشهودَّاستجواب -4
َّبها.َّالموصىَّالسجنَّمدةَّتتجاوزَّالعقوبةَّتكونَّأالَّشريطةَّالعقوبةَّأوَّاإلدانةَّحكمَّاستئناف -5

َّ.3بهاَّالمد عىَّالجزائيةَّالمسؤوليةَّأشكالَّكلَّفيهاَّبماَّالتهمَّعنَّالفرديةَّالجزائيةَّمسؤوليتهَّيقبلَّ-هـ
َّلهجوماَّعلىَّآخرينَّمعَّباالشتراكَّالسيطرةَّيمارسَّهبأن ََّّيعلمَّوأنهَّبذنبهَّاعترفَّقدَّالمهديَّالسيدَّوكانَََّّّ

َّ:التاليةَّبالطرقَّفيهَّوأسهمَّتاما ََّّانخراطا ََّّتنفيذهَّفيَّوانخرط
هَّالحسبةَّبرجالَّواستعانَّالعملياتَّتنفيذَّعلىَّأشرف -1 َّجاؤواَّالذينَّاآلخرينَّالمهاجمينَّووج 

َّالعمليات.َّفيَّللمشاركة
َّالهجوم.َّنجاحَّأجلَّمنَّووز عهاَّواشتراهاَّاللزمةَّوالوسائلَّاألدواتَّجمع -2
َّالمعنوي.َّالدعمَّوقد مَّالتعليماتَّوأصدرَّهوجمتَّالتيَّالمواقعَّجميعَّفيَّموجودا ََّّكان -3
َّاألقل.َّعلىَّمواقعَّخمسةَّتدميرَّإلىَّأدىَّالذيَّالهجومَّفيَّشخصيا ََّّشارك -4
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َّوتبريره.َّالهجومَّلشرحَّالصحفيينَّمعَّالتواصلَّتولىَّـ5ََََّّّّ
َّذيَّمسلحَّنزاعَّسياقَّفيَّوقعتَّالتيَّاألعمالَّبأن ََّّاالعترافاتَّهذهَّعلىَّبناءَّالدائرةَّاقتنعتَّوقدَََََََّّّّّّّ
ارَّمنهاَّأخرى،َّوجماعاتَّالماليةَّالحكومةَّقواتَّبينَّدوليَّغيرَّطابع َّبلدَّفيَّالقاعدةَّوتنظيمَّالدينَّأنص 

َّإلىَّالدائرةَّاقتنعتَّكماَّمنظمتان،َّمسلحتانَّمجموعتانَّوهماَّبهَّمقترنةَّكانتَّوأن هاَّاإلسلميَّالمغرب
َّالمهديَّوأن ََّّالهجوم،َّتنفيذَّفيَّأساسيَّبدورَّقامَّوأنهَّلهَّوالتحضيرَّالهجومَّبتخطيطَّقامَّقدَّالمهديَّأن
َّاألعمالَّبجميعَّالمسؤوليةَّانألركَّمستوف ََّّوأنهَّلهَّالمنسوبةَّالجزائيةَّالمسؤوليةَّأشكالَّبجميعَّأقر َّ

َّ.1المنسوبة
َّ

لىَّالعلنيةَّالجلسةَّفيَّالمت همَّأقوالَّإلىَّاستنادا ََّّالدائرة،َّاقتنعتَّفقدَّتقد مَّومماَََََََّّّّّّّ َّيفهمَّهبأن ََّّاالتفاقَّوا 
َّمحامييَّمعَّكافيا ََّّتشاورا ََّّتشاورهَّبعدَّطوعا ََّّجرىَّهذاَّاعترافهَّوبأنَّوتبعاتهَّبالذنبَّاالعترافَّطبيعة
َّدونَّالدائرةَّوخلصتَّالد عوى،َّوقائعَّتدعم هَّبذنبهَّالمت همَّاعترافَّبأن ََّّأيضا ََّّالدائرةَّاقتنعتَّكماَّالد فاع،

َّاألساسيةَّالوقائعَّص حةَّيؤكدانَّق د متَّالتيَّاإلضافيةَّواألدلةَّبالذنب،َّاالعترافَّأنَّإلىَّمعقولَّشك
َّالتحديدَّوجهَّعلىَّالدائرةَّوتشد دَّبالبراءة،َّللدفعَّالد عوىَّهذهَّفيَّمجالَّالَّوأن هَّالجريمة،َّإلثباتَّاللزمة
َّاعترافهَّوأنَّتماما ،َّبهماَّوموثوقا ََّّبالتصديقَّجديرينَّبذنبهَّالمهديَّالسيدَّواعترافَّاالتفاقَّتعتبرَّأنهاَّعلى
َّماَّوهوَّكبيرَّبشكلَّالمحكمةَّمعَّتعاونَّقدَّوأنهَّوناجزة،َّسريعةَّبصورةَّالد عوىَّفيَّالبتَّفيَّأسهمَّقد

َّتسعَّمدةَّبالسجنَّعليةَّبالحكمَّالمحكمةَّخلصتَّثمَّومنَّللعقوبة،َّمخففَّكظرفَّاالعتبارَّبعينَّأخذ
َّ.2العقوبةَّمدةَّمنَّالتوقيفَّمدةَّتخصمَّنأَّعلىَّسنوات

َّ
 الثاني المطلب

 أونجوين نيكيدوم ضدَّ  العام المدَّعي قضية
َّ

َّمنذَّأوغنداَّفيَّارتكبتَّالتيَّالجرائمَّفيَّتحقيقهَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّفيَّالعامَّالمدعيَّبدأََََََّّّّّّ
َّكتائبَّقادةَّأحدَّوهوَّأونجوينَّنيكيدومَّبحقَّتوقيفَّمذكرةَّالتمهيديةَّالدائرةَّأصدرتَّحيثَّ،2004َّالعام
َّوجرائمَّاإلنسانيةَّضدَّجرائمَّبارتكابَّالتهامه2005َّ-2002َّعاميَّبينَّأوغنداَّشمالَّفيَّالربَّجيش
َّوجهتَّالتيَّالت همَّأنَّحيثَّالش هادة،َّعلىَّأساسيَّبشكلَّعليهَّالتهمةَّإثباتَّفيَّاالعتمادَّوتمَّ،3حرب
َّجرائمَّبارتكابَّعليهَّالمد عىَّاتهامَّفيَّوالمتمثلةَّحرب،َّجرائمَّهيَّالقضيةَّهذهَّفيَّعليهَّالمد عىَّإلى
َّجرائمَّارتكابَّخللَّمنَّالمدنيين،َّسكانالَّضد ََّّومنهجيَّالنطاقَّواسعَّهجومَّإطارَّضمنَّاالنسانيةَّضد َّ
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َّالمدنيينَّالسكانَّضد ََّّةاللإنسانيَّوالمعاملةَّوالتعذيبَّواالسترقاقَّواالبادة،َّالعمد،َّوالقتلَّالقتل،َّفيَّالشُّروع
َّواالستعبادَّاالغتصابَّجرائمَّارتكابَّكذلكَّأوغندا،َّفيَّمخيماتَّمنَّوغيرهَّلللجئينَّباجولَّمخيمَّفي

َّسياسيةَّألسبابَّالمدنيينَّالسكانَّاضطهادَّجريمةَّوارتكابَّالجنسيَّفوالعنَّالقسريَّوالحملَّالجنسي
َّالقسريَّالتجنيدَّجريمةَّارتكابَّوكذلكَّاللجئين،َّمخيماتَّفيَّوالنهبَّاإلنسانيةَّالكرامةَّعلىَّواالعتداء
َّاألطفال.َّوتجنيد

َّ
َّبقبولَّالتكامليةَّلمبدأَّووفقا ََّّأونجوين،َّدومينيكَّضدَّاإلجراءاتَّمباشرةَّفيَّالمحكمةَّشرعتَّحيثََََََََّّّّّّّّ
َّقامَّأنهَّباعتبارَّأونجوينَّدومنيكَّإلىَّالموجهةَّهمالت ََّّباعتمادَّقرارهاَّالتمهيديةَّالدائرةَّفأصدرتَّ،1القضية

َّباالتهامَّقرارهاَّفيَّالمحكمةَّاستندتَّدوقَّبارتكابها،َّأدينَّالتيَّالجرائمَّفيَّوالمشاركةَّوالتنفيذَّبالتخطيط
َّمنهمَّشاهد69ََّّإلىَّاالستماعَّتمَّشاهدا 116َََّّّيقاربَّماَّشهادةَّخللَّمنَّمذنبَّأونجوينَّدومنيكَّبأن َّ
َّتقديمَّتمَّفقدَّشاهدا 4٧َََّّّأم اَّ)فيديو(،َّالمرئيَّاالتصالَّتقنيةَّوفقَّأوَّالمحكمةَّأمامَّمباشرةَّبالحضورَّإما

َّأربعةَّإلىَّميدانيةَّزيارةَّبإجراءَّالتمهيديةَّالدائرةَّقامتَّذلكَّإلىَّفةباإلضاَّكتابة،َّالمحكمةَّإلىَّشهادتهم
َّدومنيكَّإلىَّتوجيههاَّتمَّالتيَّبالتهمَّالصلةَّذاتَّفيهاَّالجرائمَّارتكابَّتمَّوالتيَّأوغنداَّفيَّاألماكنَّمن

َّ.2القضيةَّملفَّإلىَّوضمهاَّالزيارةَّهذهَّعنَّتقاريرَّإعدادَّوتمَّأونجوين
َّ

َّمباشرَّبشكلَّا َّشاهد54ََّّإلىَّاالستماعَّتمَّشاهدا 63َََّّّيقاربَّماَّشهادةَّىعلَّباالعتمادَّالد فاعَّوقامَََََََّّّّّّّ
َّكتابة.َّشهادتهمَّتقديمَّتمَّمنهم9َّوَّالمرئيَّاالتصالَّتقنيةَّعبرَّأوَّالمحكمةَّأمام
َّ

                                                 
ICCَّ-02/04-01/05-320َّالوثيقة1َّ
َّأوَّالتفتيشَّأوَّمعاينةَّكإجراءَّالتحقيق،َّأعمالَّمنَّعملَّإلجراءَّآخرَّمكانَّإلىَّعملهَّمقرَّمنَّالمحققَّانتقالَّبأن ه:َّاالنتقالَّيعرف 2

َّبانتقالَّإماَّوتتمَّشخص،َّأوَّشيءَّحالةَّإلثباتَّالمباشرَّالحسيَّالكشفَّأن ها:َّعلىَّفتعرفَّالمعاينةَّأم اَّشاهد،َّأقوالَّسماعَّأوَّالضبط
َّالمدعيَّبإمكانَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّللنظامَّووفقا ََّّ.2مقرهَّإلىَّالمعاينةَّموضوعَّبجلبَّأوَّآخر،َّمكانَّإلىَّالمحقق
َّعدمهَّمنَّرسميَّتحقيقَّبفتحَّقرارَّاتخاذَّلهَّيتسنىَّحتىَّبالدعوى،َّالصلةَّذاتَّالمعطياتَّعلىَّللوقوفَّتمهيديةَّبمعايناتَّالقيامَّالعام
َّالنظامَّمن54ََّّالمادةَّ)راجعَّللدعوىَّمعقولَّأساسَّبوجودَّقرارَّواتخاذَّمة،المحكَّاختصاصَّمنَّتكونَّأنَّيمكنَّالتيَّالوقائعَّبشأن

َّللطلباتَّامتثالهاَّخللَّمنَّالوطني،َّقانونهاَّإجراءاتَّوبموجبَّاألطراف،َّالدولَّقبلَّمنَّبالمعاينةَّالقيامَّيمكنَّكماَّللمحكمة(َّاألساسي
َّالجثثَّإخراجَّذلكَّفيَّبماَّالمواقع،َّأوَّاألماكنَّوفحصَّةالمقاضاَّأوَّالتحقيقَّبإجراءاتَّللقيامَّالمساعدةَّلتقديمَّالمحكمةَّمنَّالموجهة
َّالفورَّعلىَّالعامَّالمدعيَّأوَّالمحكمةَّتخطرَّأنَّإليهاَّالموجهَّالمساعدةَّطلبَّترفضَّالتيَّالطرفَّالدولةَّوعلىَّالقبور،َّمواقعَّوفحص
َّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّيفَّالعامَّللمدعيَّيمكنَّاألحوالَّوبجميعَّللمحكمة(َّاألساسيَّالنظامَّمن93ََّّالمادةَّراجعَّ)َّرفضهاَّبأسباب

َّأوَّفيها،َّسلطةَّوجودَّلعدمَّإماَّالمعاينة،َّبطلباتَّالقيامَّعلىَّقادرةَّغيرَّالدولةَّأنَّتبينَّإذاَّالطرف،َّالدولةَّإقليمَّفيَّبالمعاينةَّيقومَّأن
َّفيماَّتتوافرَّالَّقدَّقللتحقيَّمواتيةَّفرصةَّتتيحَّالمعاينةَّأن ََّّالعامَّللمدعيَّتبينَّإذاَّأوَّبها،َّالقيامَّعلىَّقادرَّقضائيَّعنصرَّوجودَّعدم

منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمة(.َّللستزادةَّحولَّاالنتقالَّوالمعاينة:َّد.َّمحمدَّالفاضل،56ََّّبعدَّألغراضَّالمحاكمةَّ)َّراجعَّالمادةَّ
َّ.398،َّص1960َّالوجيزَّفيَّاصولَّالمحاكماتَّالجزائية،َّمطبوعاتَّجامعةَّدمشق،َّ
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َّلصالحَّشهادتهمَّإلىَّاالستماعَّوتمَّالضحاياَّمن4095ََّّالمحكمةَّأمامَّاإلجراءاتَّفيَّشاركَّكماَََََََّّّّّّّ
َّافألطرَّلَّالمحكمةَّسمحتَّكماَّضد ه،َّأمَّالمت همَّصالحَّفيَّتنص بَّالش هادةَّهذهَّأكانتَّسواءَّالحقيقة،

َّعلىَّاهدشَّكلَّشهادةَّمصداقيةَّبتقييمَّالدائرةَّقامتَّوقدَّالحقيقة،َّلبيانَّالشهودَّإلىَّاألسئلةَّبتوجيهَّالقيام
َّالش هادةَّمحتوىَّإلىَّكبيرةَّبعنايةَّالمحكمةَّنظرتَّحيثَّاألخرى،َّالشهاداتَّمعَّات ساقهاَّومدىَّحدى
َّلش اهداَّعلقةَّفيهاَّبماَّشاهدَّلكلَّالفرديةَّوالظروفَّبالش هادةَّاإلدالءَّخللهاَّمنَّتمَّالتيَّالظروفَّوجميع

َّألسئلةاَّعلىَّللردَّادهاستعدَّومدىَّشهادتهَّتقديمَّعلىَّبهاَّمرَّالتيَّالتجربةَّصدمةَّوتأثيرَّوعمرهَّالمت همَّمع
َّاإلجابة.َّفيَّوعفويته

َّ
هةَّبالتُّهمَّباالعترافَّيقمَّلمَّالمت همَّأنَّملحظةَّومعََََََََّّّّّّّّ َّهمالتََُّّّجميعَّفهمَّقدَّالمت همَّوأنَّإليه،َّالموج 
َّمسؤوليتهَّوأنَّللشكَّمجاال ََّّيدعَّالَّبماَّمت همَّأونجوينَّدومينيكَّأنَّإلىَّالمحكمةَّخلصتوََّّإليهَّالموجهة

َّعنَّأفعالهَّبارتكابَّقامَّقدَّوبأن هَّأركانها،َّجميعَّمستوفيةَّقامتَّقدَّبارتكابهاَّاتهامهَّتمَّالتيَّاألعمالَّعن
َّتتعلقَّجريمة٧0ََّّبارتكابَّمت همَّعليهَّالمد عىَّأنَّفيَّالتمهيديةَّالدائرةَّوجدتَّذلكَّعلىَّوبناء ََّّقصد،
َّ.1اإلنسانيةَّضد ََّّوجرائمَّحربَّبجرائم

َّ
َّحيثَّ،2021َّشباط4َّفيَّبحقهَّالحكمَّوصدر2015ََّّعامَّللمحكمةَّنفسهَّبتسليمَّدومينيكَّوقامَََََّّّّّ

َّالعقوبةَّمدةَّتتجاوزَّأالَّطالبَّالدفاعَّاأم ََّّالحياة،َّمدىَّالحبسَّبعقوبةَّعليهَّالحكمَّاالتهامَّهيئةَّطلبت
َّنمَّجريمة61ََّّبارتكابَّإلدانتهَّسنة25ََّّمدةَّالسجنَّعقوبةَّعليهَّفرضتَّالمحكمةَّأنَّإالَّسنوات،10َّ

َّ.2بارتكابهاَّأتهمَّجريمة٧0ََّّأصل
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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 الخاتمة:
 

َّالجانبَّبدراسةَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّلقواعدَّاألساسيةَّاإلشكاليةَّارتبطتََََََََّّّّّّّّ
َّأن هاَّإال ََّّاإلثباتَّحريةَّمبدأَّإلىَّتستندَّأنهاَّورغمَّالمحكمةَّأن ََّّحيثَّالجنائي،َّالدوليَّللقانونَّاإلجرائي

َّعبءَّتتحملَّالتيَّالجهةَّتحديدَّأهمهاوََّّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّعليهاَّنص ََّّالتيَّالقيودَّببعضَّتتقي ــد
َّوغيرها،َّواالعترافَّكالش هادةَّاألدلةَّبجمــعَّتتعلقَّأخرىَّوضوابــطَّالعام،َّعيبالمد ََّّوالمتمثلةَّاإلثبات

َّمنَّا َّجديدَّجيل ََّّأفرزَّماَّوهوَّوالتكنولوجيَّالعلميَّبالتطورَّتأثرتَّقدَّاإلثباتَّأدلةَّأنَّالحالَّواقعَّظهروي َّ
َّإلىَّتسعىَّهاأمامَّالمعروضةَّالقضاياَّفيَّالنظرَّأثناءَّمةكالمحَّأن ََّّكماَّ،الرقميةَّباألدلةَّمتمثل ََّّاألدلة
َّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّوتملكَّوالشــهود،َّوالضحايــاَّالمت هميــنَّبحقــوقَّتتعلقَّعدةَّضماناتَّتوفير

َّأثناءَّالخصومَّيقدمهاَّالتيَّاألدلةَّلمختلفَّالثبوتيةَّالقوةَّتقديرَّفيَّواسعةَّسلطةَّاألساسيَّالنظامَّبموجب
َّطبقتَّوقدَّالدولية،َّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّالمتبعَّالقاضيَّاقتناعَّمبدأَّوفقَّوذلكَّقضيةَّأيَّفيَّالنظر

َّالمحكمة.َّأمامَّالمنظورةَّالقضاياَّبعضَّدراسةَّخللَّمنَّعمليَّبشكلَّاإلثباتَّقواعدَّالمحكمة
َّ

 والتوصيات: النتائج
 
 النتائج: -والا أ
 
َّمرونةَّيمنحهاَّمماَّالقضائيَّواالقتناعَّاإلثباتَّحريةَّمبدأَّعملهاَّفيَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّتنتهج -1

َََّّّرفضها.َّأوَّاألدلةَّقبولَّتقديرَّفيَّكبيرة
َّالضماناتَّتوفيرَّذلكَّفيَّغايتهاوََّّاألدلةَّاعتمادهاَّأثناءَّمحددةَّبضوابطَّتتقيدَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمة -2

َّعادلة.َّمحاكمةَّأيةَّفيَّبهاَّالمعترفَّوالضحاياَّهودوالشََُّّّهمللمت َّ
َّقواعدَّفيَّنقصَّوجودَّحالَّفيَّالمحكمةَّقضاةَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّنمك َّ -3

َّالدولَّقبلَّمنَّإلغائهاَّأوَّتعديلهاَّأوَّاعتمادهاَّحينَّإلىَّتطبقَّمؤقتةَّقواعدَّايضعوََّّأنَّاإلثبات
َّاألطراف.

َّهذهَّلدىَّعاءاالد ََّّجهةَّباعتبارهَّالعامَّعيبالمد ََّّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّمهمةَّناطت َّ -4
َّالمحكمة.

َّاألدلةَّمصداقيةَّمدىَّىعلَّرفضهاَّأوَّاألدلةَّقبولَّفيَّالدوليةَّالجنائيةَّمحكمةللَّالواسعةَّالسلطةَّتقوم -5
َّالمحكمة.َّأمامَّالمعروضةَّبالدعوىَّوصلتهاَّمصدرهاَّوموثوقية
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َّيتعلقَّفيماَّسواءَّبالذنب،َّاإلقرارَّبصفقةَّيسمىَّبماَّالدوليةَّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّيعتدَّلم -6
َّالعدالة.َّلمقتضياتَّاحتراما ََّّوذلكَّإيقاعهاَّالواجبَّالعقوبةَّأوَّبالتهم

َّمقبوليةَّعدمَّطائلةَّتحتَّمشروعةَّاألدلةَّتكونَّأنَّالدوليةَّالجنائيةَّلمحكمةلَّاألساسيَّالنظامَّيوجب -٧
َّموثوقيتها.َّفيَّيؤثرَّبشكلَّاألساسيَّالنظامَّانتهاكَّنتيجةَّعليهاَّالحصولَّيتمَّالتيَّاألدلة

َّوباتتَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّإلىَّمتقد ََّّالتيَّاألدلةَّطبيعةَّمنَّالحديثةَّالتقنيةَّالوسائلَّغيرت -8
َّالرقمية.َّاألدلةَّلىعَّتعتمدَّالمحكمة

َّللمحكمةَّالتقديريةَّالسلطةَّالىَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاألدلةَّكسائرَّالرقميَّالدليلَّيخضع -9
َّرئيسي.َّبدليلَّيرتبطَّتكميليا ََّّدورهَّويعتبر

َّ
 التوصيات: ثانياا_

َّ
َّعلىَّاألدلةَّجمعَّمنَّنتمك ََّّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّفيَّاألطرافَّالدولَّمعَّللتنسيقَّآليةَّإيجادَّ .1

َّلها.َّالوطنيةَّالسيادةَّتمسَّأنَّدونَّالدولَّهذهَّأقاليم
َّالمعقولَّالشكَّعلىَّنصتَّوالتي3ََّّالفقرة66ََّّالمادةَّعليهَّنصتَّلماَّمحددَّمعيارَّجاديإَّعلىَّالعمل .2

َّهم.المت ََّّتجريمَّإلمكانيةَّاستبعادهَّيجبَّالذي
َّوالخبيرَّالش اهدَّبينَّخلطَّهناكَّيكونَّالَّحتىَّبشهادتهمَّاإلدالءَّحينَّآرائهمَّإبداءَّمنَّالضحاياَّمنعَّ .3

َّاآلراء.َّبيانَّبدونَّالش اهدَّأدركهاَّالتيَّالوقائعَّعلىَّواقتصارها
َّاألخذَّمعَّالرقميةَّاألدلةَّوتخزينَّوتحليلَّبجمعَّتتعلقَّالتيَّوالقواعدَّالعامةَّاألطرَّصياغةَّإعادة .4

َّاألدلة.َّلهذهَّالمستمرَّلتطوراَّاالعتبارَّبعين
َّالمحكمةَّأمامَّالمعروضةَّالقضاياَّفيَّإليهاَّاالستنادَّيمكنَّهرئيسَّكأدلةَّالرقميةَّاألدلةَّاعتمادَّإمكانية .5

َّالدولية.َّالجنائية
َّالتعاملَّخبرةَّكسبهمت ََّّالجنائيَّالدوليَّالقضاءَّفيَّللعاملينَّاللزمَّالتدريبَّلتوفيرَّدةموح ََّّمعاييرَّوضع .6

َّالرقمية.َّاألدلةَّمع
َّالقوانينَّفيَّالمعتمدةَّاإلثباتَّوسائلَّبينَّوالتكاملَّالمتبادلةَّواالستفادةَّالتفاعلَّتحقيقَّعلىَّلعملا .٧

َّالدولية.َّالجنائيةَّللمحكمةَّاألساسيَّالنظامَّفيَّالمعتمدةَّاإلثباتَّووسائلَّالوطنية
حاطتهاَّالدوليةَّالجنائيةَّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّوسائلَّضبط .8 َّلتحقيقَّالضماناتَّمنَّبمجموعةَّوا 

َّ.عادلةَّبمحاكمةَّالمتهمَّوحقَّالفاعلَّبمعاقبةَّالضحاياَّحقَّبينَّالتوازن
َّرفضها.َّأوَّاإلثباتَّأدلةَّقبولَّفيَّاالبتدائيةَّالدائرةَّقرارَّتعليلَّضرورة .9
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َّأوَّاإلثباتَّأدلةَّقبولَّفيَّاالبتدائيةَّالدائرةَّسلطةَّعلىَّاالستئنافيةَّللدائرةَّالرقابيَّالدورَّتعزيزَّ.10
َّرفضها.

َََّّّالمحكمةَّأمامَّاإلثباتَّأدلةَّأهمَّمنَّباعتبارهاَّوالشاهدَّالمتهمَّبينَّالمباشرةَّواجهةالمَّآليةَّضبطَّإعادةَّ.11
َّالدولية.َّالجنائيةَََََّّّّّ
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