الجمهوريَّةَّالعربيَّةَّالسُّوريةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ
و ازرةَّالتعليمَّالعاليَّوالبحثَّالعلميَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ
الجامعةَّاالفتراضيَّةَّالسُّوريةََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ
ماجستيرَّالتأهيلَّوالتخصص َّ
فيَّالقانونَّالدوليَّاإلنساني َّ
قواعد اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية
"دراسة تطبيقية على بعض القضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية"
بحثَّعلميَّقانونيَّأعدََّّلنيلَّدرجةَّماجستيرَّالتأهيلَّوالتخصص َّ
فيَّالقانونَّالدوليَّاإلنساني َّ
َّ

إعداد الطالب
مهند علي اإلبراهيم
إشراف الدكتور ياسر حسن كلزي
مدير برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في القانون الدولي اإلنساني
َّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعامَّالدراسيَّ1443:هـَّ\َّ2022م َّ

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ُّون إلى َعالم ا ْل َغ ْيب َو َّ
ون
الشهادة فَ ُي َن ِّب ُئ ُكم ب َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
ستَُرد َ
سولُ ُه َوا ْل ُم ْؤم ُن َ
َوقُل ْ
ون ۖ َو َ
س َي َرى اللَّ ُه َع َملَ ُك ْم َوَر ُ
اع َملُوا فَ َ
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ب

كلمة شكر وتقدير
أتقدمَّبخالصَّالشكرَّوالتقديرَّإلىَّأستاذيَّالكريمَّ :
َّ
َّ

الدكتور ياسر حسن كلزي
لوَّكنتََّّأعلمََّّغيرََّّالشكرََّّمنزلةََّّ َّ
أوفىَّمنَّالشكرََّّعندَّاللََّّفيَّالثمن َّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ
أخلصتهاَّلكََّّمنَّقلبيَّمطهرةََََّّّّ َّ
أوليتََّّمنَّح ْسنَّ َّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّشك اَّرَّعلىَّماَّ َّ
َّ
َّ
كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان ألساتذتي الكرام في ماجستير القانون الدولي
اإلنساني ،الذين كانوا بمثابة مصابيح ومنارات علم أرشدتني طيلة فترة دراستي الجامعية،

فلكم مني كل االحترام والتقدير.
َّ
َّ
َّ
َّ

ج

اإلهداء
إلىَّنورَّعينيَّوضوءَّدربيَّومهجةَّحياتي
أميَّثمَّأميَّثمَّأميَّ..منَّكانتَّدعواتهاَّوكلماتهاَّرفيقَّاأللقَّوالتفوق ََََََّّّّّّ....أمي
َّ

إلىَّمنَّشرفنيَّبحملَّاسمهَّوأضنانيَّغيابه.....
إلىَّمنَّبذلَّالغاليَّوالنفيسَّفيَّسبيلَّوصوليَّلدرجةَّعلميةَّعالية َّ
ورحلَّقبلَّأنَّيرىَّثمرةَّغرسهَََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ......والدي رحمه اهلل
إلىَّمنَّهمَّأقربَّإليََّّمنَّروحي
إلىَّمنَّشاركنيَّحضنَّاألمَّوبهمَّاستمدَّعزتيَّواصراريََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...إخوتي
إلىَّنصَّفيَّالثانيَّ ...
إلىَّزميلتيَّوصديقتيَّ ...
إلىَّمنَّدعمتنيَّوقدمتَّدونَّمقابلَّ ...
إلىَّمنَّساندتنيَّطيلةَّفترةَّدراستيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...زوجتي َّ
إلىَّأبنائيَّاألحباءَّلمارَّ،ليانَّ،عليَّالذينَّاقتطعتَّمنَّوقتهمَّالكثيرَّ َّ
ولطالماَّقصرتَّتجاههمَّألجلَّإتمامَّدراستيَََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ......أبنائي َّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
إلىَّمنَّآنسنيَّفيَّدراستيَّوشاركنيَّهمومي
تذكا اَّرَّوتقدي اَّرََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...أصدقائي
إلىَّالصرحَّالعلميَّالمتميزََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالجامعة االفتراضية السوريةَّ
د

المل ّخص
ََََّّّّتعدَّمسألةَّقواعدَّاإلثباتَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّمنَّالمسائلَّالمهمةَّجداَّ،والتيَّتؤثرَّعلىَّ
سير َّالدعوى َّأمام َّالمحكمة َّبشكل َّعامَّ ،وعلى َّإصدارها َّللحكم َّوفق َّمقتضيات َّالعدالة َّبشكل َّخاصَّ،
ونظ اَّرَّألهميةَّهذهَّالقواعدَّفقدَّاهتمَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّبهذهَّالقواعدَّ،ونظمهاَّلبيانَّ

إمكانيةَّوكيفيةَّالحصولَّعلىَّأدلةَّاإلثباتَّوتقديمهاَّللمحكمةَّ .

معيار َّلبيان َّمدى َّمشروعيةَّ
ََََّّّّومن َّجانب َّأخر َّتبلورت َّأهمية َّقواعد َّاإلثبات َّمن َّحيث َّأنَّها َّتشكل َّ َّاَّ
األدلةَّ،وبالتاليَّيتوقفَّقرارَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّفيماَّيتعلقَّبمقبوليةَّاألدلةَّأوَّرفضهاَّعلىَّمدىَّ

مراعاةَّاألدلةَّلقواعدَّاإلثباتَّ،كماَّأظهرَّالواقعَّالعمليَّللمحكمةَّأنََّّأدلةَّاإلثباتَّلديهاَّقدَّتأثرتَّبالتطوراتَّ
العلمية َّوالتقنية َّالمستمرةَّ ،ما َّأفرز َّإلى َّالوجود َّجيلَّ َّجديداَّ َّمن َّاألدلةَّ ،أصبح َّاعتمادها َّوقبولها َّبشأنَّ
الدعاوىَّالمنظورةَّأمامَّالمحكمةَّضرورةَّوواقعاََّّالَّيمكنَّإنكارهَّ َّ.

َََََّّّّّويتمتعَّقضاةَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّفيماَّيتعلقَّبقواعدَّاإلثباتَّبمرونةَّكبيرةَّفيَّحالَّعدمََّّوجودَّ
نص َّيحكم َّمسألة َّاإلثبات َّأمامهاَّ ،وذلك َّمن َّخلل َّمنح َّالنظام َّاألساسي َّلهؤالء َّالقضاة َّإمكانية َّوضعَّ

قواعدَّمؤقتةَّلتلفيَّالنقصَّ .

ََََّّّّوتظهر َّالسوابق َّالقضائية َّلدى َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّأنَّ َّالمحكمة َّفيما َّيتعلق َّباإلثبات َّالتزمتَّ
بالنهجَّالذيَّرسمهَّلهاَّالنظامَّاألساسيَّ،واستندتَّفيَّأحكامهاَّإلىَّأدلةَّتوافرتَّفيهاَّشروطَّمشروعيتهاَّ

وفقَّماَّنصتَّعليهَّأحكامَّهذاَّالنظامَّ .
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

ه

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.

و

المقدِّمة
يعدَّإنشاءَّالمحكمة َّالجنائيةَّالدوليةَّنقطةَّتحولَّهامةَّفيَّتاريخَّالقضاءَّالدوليَّالجنائيَّ،فمنذَّ

القدمَّوظاهرةَّالحروبَّمستمرةَّفيَّتاريخَّالبشريةَّ،ماَّدعاَّالفقهاءَّإلىَّالسعيَّإليجادَّمحكمةَّتهدفَّإلىَّ
معاقبة َّمرتكبي َّأشد َّالجرائمَّخطورة َّفي َّالمجتمع َّالدوليَّمن َّخلل َّإرساء َّقواعد َّالمسؤولية َّالفرديةَّ،وقدَّ

استمرتَّالجهودَّالراميةَّإلىَّإنشاءَّهذهَّالمحكمةَّحتىَّنهايةَّالقرنَّالعشرينَّحيثَّكانَّمؤتمرَّروماَّعامَّ
َّ،1998عندماَّأقرَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ .

ََََََََّّّّّّّّويعد َّنجاح َّالمجتمع َّالدولي َّفي َّإقامة َّاألجهزة َّالقضائية َّالدولية َّالجنائيةَّ ،وفي َّإرساء َّقواعدَّ

المسؤولية َّالفردية َّكأحد َّمبادئ َّالقانون َّالدولي َّالعامَّ ،خطوة َّأولى َّباتجاه َّعقاب َّمرتكبي َّالفظائع َّالتيَّ
ترتكبَّأثناءَّالنزاعاتَّالمسلحةَّ .

َََََّّّّّواإلثبات َّهو َّالعصب َّالرئيس َّللحكم َّالجزائي َّوفق َّقواعد َّاإلثبات َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدوليةَّ
والقواعدَّالرئيسيةَّالتيَّعالجهاَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّفيَّالقسمَّالثالثَّمنهَّموضحاََّّ

ماهيتهاَّووسائلهاَّ،وعلىَّالرغمَّمنَّهذهَّاألهميةَّلقواعدَّاإلثباتَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّإالَّأنَّهاَّلمَّ
تحظ َّباهتمام َّكافَّ َّمن َّالدارسين َّفي َّهذا َّالمجالَّ ،لذلك َّتناولنا َّفي َّهذا َّالبحث َّدراسة َّقواعد َّاإلثباتَّ

المتبعةَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّوتطبيقاتهاَّ .
إشكالية البحث:

ََََََّّّّّّمعظمَّدراساتَّالقانونَّالدوليَّالجزائيَّتناولتَّالجانبَّالموضوعيَّدونَّالجانبَّاإلجرائيَّمنَّهذاَّ
القانونَّ،وبالتاليَّفإنَّهذاَّالبحثَّسيركزَّعلىَّالجانبَّاإلجرائيَّللقانونَّالدوليَّالجزائيَّوتتحددَّإشكاليتهَّ

فيَّالسؤالَّالرئيسيَّالتاليَّ:ما هو أثر قواعد اإلثبات في تكوين قناعة المحكمة الجنائية الدولية عند

الفصل في القضايا المعروضة عليها؟ ويتفرعَّعنَّهذاَّالسؤالَّالتساؤالتَّالتاليةَّ:ما هو مفهوم اإلثبات
الجزائي الدولي؟ وما مدى فعالية قواعد اإلثبات في إدانة المتهم أو إثبات براءته؟ ما اآللية التي
تنص عليها قواعد اإلثبات في االستناد إلى األدلة التي تحددها هذه القواعد؟َّما مدى مساهمة هذه

القواعد في تحقيق العدالة وفق القضايا التي شملها اختصاص المحكمة؟

َّ
َّ
1

أهمية البحث:
ََََََّّّّّّإنَّ َّالغاية َّمن َّهذه َّالدراسة َّبيان َّوسائل َّاإلثبات َّالتي َّتحكم َّكيفية َّإثبات َّالتهم َّأو َّنفيها َّبالقضاياَّ

المعروضةَّعلىَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،وحجيةَّهذهَّالوسائلَّ،معَّتوضيحَّآليةَّتقديمهاَّإلىَّالمحكمةَّ
أثناءَّالسيرَّبالدعوىَّأمامهاَّ .

أهداف البحث:
َََََّّّّّ يهدف هذا البحث إلى:
َّ1ـَّبيانَّماهيةَّاإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّومصادرهَّوتأصيلهَّالتاريخيَّوتطورَّوسائلهَّ .
َّ2ـَّالدراسةَّالتفصيليةَّلقواعدَّاإلثباتَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ .
َّ3ـَّبيانَّسلطةَّالمحكمةَّفيَّتقديرَّقبولَّاألدلةَّأوَّعدمَّقبولهاَّ .
َّ4ـَّإجراءَّدراساتَّتطبيقيةَّعلىَّبعضَّالقضاياَّالمنظورةَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ .
منهج البحث:
يعتمدَّهذاَّالبحثَّعلىَّالمنهجَّالوصفيَّالتحليليَّوالذيَّمنَّخللهَّسيقومَّالباحثَّبدراسةَّوتحليلَّ

وسائلَّاإلثباتَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ .
خطة البحث:

تتألفَّهذهَّالدراسةَّمنَّفصلينَّ،نتناولَّفيَّالفصلَّاألولَّاإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّووسائلهَّ،أماَّفيَّ
الفصل َّالثاني َّفنتناول َّفيه َّوسائل َّاإلثبات َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّوتطبيقاتهاَّ ،وذلك َّمن َّخللَّ
إطارَّالخطةَّالتاليةَّ :

الفصل األول :اإلثبات الجزائي الدولي ووسائله

ََََََّّّّّّالمبحث األولَّ:ماهيةَّاإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّومصادره َّ

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالمطلب األولَّ:تعريفَّاإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّوغايته َّ

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالمطلب الثانيَّ:مصادرَّقواعدَّاإلثباتَّالجزائيَّالدوليََّّ َّ

ََََََّّّّّّالمبحث الثانيَّ:وسائلَّاإلثباتَّأمامَّالقضاءَّالدوليَّالجنائي َّ

تطورَّوسائلَّاإلثباتَّأمامَّالقضاءَّالدوليَّالجنائي َّ
َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالمطلب االولُّ َّ:
َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالمطلب الثانيَّ:وسائلَّاإلثباتَّأمامَّالقضاءَّالدوليَّالجنائي َّ

الفصل الثاني :اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية وتطبيقاته

ََََََّّّّّّالمبحث األولَّ:وسائلَّاإلثباتَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدولية َّ
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َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالمطلب االولَّ:أدلةَّاإلثباتَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ َّ

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالمطلب الثانيَّ:عبءَّاإلثباتَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّوصعوبةَّتقديرَّقبولَّاألدلةَّ
لديها َّ

ََََََّّّّّّالمبحث الثانيَّ :تطبيقات َّوسائل َّاإلثبات َّعلى َّبعض َّالقضايا َّالمنظورة َّأمام َّالمحكمة َّالجنائيةَّ
الدولية َّ

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالمطلب األولَّ:قضيةَّالمدعيَّالعامَّضدََّّأحمدَّالفقيَّالمهدي َّ
أونج َّوين َّ
َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالمطلب الثانيَّ:قضيةَّالمدعيَّالعامَّضدََّّدومينيكَّ َّ

َََّّّ خاتمة

قائمة المصادر والمراجع

الفهرس
َّ
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الفصل األول

اإلثبات الجزائي الدولي ووسائله
ََََََّّّّّّتعد َّالعدالة َّالمسعى َّالحقيقي َّللقضاء َّالدولي َّالجنائيَّ ،والقاضي َّفي َّهذا َّالمجال َّيجاهد َّللوصولَّ

إلى َّالحقيقة َّفي َّحكمهَّ ،سواء َّأكان َّالحكم َّبالبراءة َّأم َّباإلدانةَّ ،ومن َّهنا َّظهرت َّأهمية َّاإلثبات َّالجزائيَّ
الدولي َّكدعامة َّأساسية َّفي َّالوصول َّإلى َّالحقيقةَّ ،من َّخلل َّإقامة َّالدليل َّعلى َّارتكاب َّالجريمة َّوفقَّ
نموذجهاَّالقانونيَّ،ومنَّثمَّنسبتهاَّإلىَّفاعلهاَّوبشكلَّأكيدَّوفقَّقواعدَّواجراءاتَّاإلثباتَّالتيَّنصَّعليهاَّ

القانونَّ .

ََََََّّّّّّلذا سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين ،األول يتناول ماهية اإلثبات الجزائي الدولي ومصادره،

أما المبحث الثاني يتناول وسائل اإلثبات أمام القضاء الدولي الجنائي.
المبحث األول

ماهية اإلثبات الجزائي الدولي ومصادره
ََََََّّّّّّيعد َّاإلثبات َّالقضائي َّوسيلة َّإقامة َّالدليل َّأمام َّالقضاء َّبالطرق َّالتي َّيحددها َّالقانون َّعلى َّصحةَّ
واقعةَّقانونيةَّيدعيهاَّأحدَّأطرافَّالخصومةَّ،وينكرهاَّالطرفَّاألخرَّ،ويكونَّذلكَّوفقَّالطرقَّالقانونيةَّ

التيَّحددهاَّالقانونَّ .

َََََََّّّّّّّويقتضيَّبيانَّمفهومَّاإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّتعريفهَّوالبحثَّفيَّغايتهَّ َّ.
َّ

المطلب األول

تعريف اإلثبات الجزائي الدولي وغايته
َََََََّّّّّّّيقومَّمصطلحَّاإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّعلىَّعدةَّمعانََّّ،لذاَّيستتبعَّالبحثَّفيَّكلَّمنهاَّعلىَّحدةَّ،
كماَّأنَّلإلثباتَّالجزائيَّغايةَّيسعىَّإلىَّتحقيقهاَّ،وهذاَّماَّسيتمَّتوضيحهَّفيماَّيأتي:
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الفرع األول
تعريف اإلثبات الجزائي الدولي
ََََََّّّّّّالَّبدَّمنَّبيانَّالتعريفَّاللغويَّلإلثباتَّ،ومنَّثمَّدراسةَّالتعريفَّاالصطلحيَّلنصلَّإلىَّتعريفَّ
اإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّ .

أوالا ـ التعريف اللغوي لإلثبات:
َََََََّّّّّّّيعرفَّاإلثباتَّفيَّاللغةَّ:بأنهَّالدليلَّأوَّالبرهانَّأوَّالبينةَّأوَّالحجةَّ،ويسمىَّالدليلَّثبتاََّّإنَّهوَّ
أدى َّإلى َّاستقرار َّالحق َّلصاحبهَّبعد َّأن َّكان َّمخلخلَّ َّبين َّالمتداعيينَّ ،فيقالَّال َّأحكم َّبكذا َّإال َّبإثباتَّ،

أيَّإالَّبحجةَّتثبتَّالشيءَّالمدعيَّبهَّ،كماَّوأنَّتأكيدَّالحقَّبالبينةَّيسمىَّإثباتاََّّ َّ.1
َََََّّّّّثاني ا ـ تعريف اإلثبات الجزائي اصطالح ا:

َََََََّّّّّّّيقصدَّباإلثباتَّالجزائيَّاصطلحاََّّالبحثَّعنَّاألدلةَّالتيَّتساعدَّفيَّإسنادَّالتهمةَّإلىَّالمشتبهَّ

فيهَّ،أوَّاألدلةَّالتيَّتثبتَّبراءتهَّ .2

ََََََّّّّّّويعرفَّبأنهَّ:إقامةَّالدليلَّعلىَّوقوعَّالجريمةَّ َّ،ونسبتهاَّإلىَّالمتهمَّ،فيرادَّبهَّإثباتَّالوقائعَّالَّبيانَّ
وجهةَّنظرَّالشارعَّ،وحقيقةَّقصدهَّ،فالبحثَّهناَّيتعلقَّبتطبيقَّالقانونَّوتفسيرهَّوهوَّعملَّالمحكمةَّ .3

َََََّّّّّويعرفَّأيضاََّّعلىَّأنه"َّ:إقامةَّالدليلَّعلىَّوقوعَّالجرمَّونسبتهَّلشخصَّمعينَّفاعلََّّكانَّأوَّشريكاََّّ .4
ََََّّّّومن خالل التعاريف السابقة يمكن تحديد المقصود باإلثبات هو الوسائل التي يحتج بها أطراف

الخصومة للوصول إلى الحقيقة كالمعاينة ،الخبرةَّ ،
الشهادة ......وبالتالي اإلثبات الجزائي يتضمن

الخصائص اآلتية:

أََّّ-الَّينحصرَّإقامةَّالدليلَّفيَّاإلثباتَّالجزائيَّأثناءَّمرحلةَّالمحاكمةَّ،بلَّيتسعَّإلىَّسلطاتَّالتَّحقيقَّ
واالتهامَّ َّ.

بَّ-اإلثباتَّالجزائيَّالَّيهدفَّفقطَّإلىَّإثباتَّالتهمةَّبحقَّالمتهمَّبلَّيشملَّأيضاََّّأدلةَّنفيَّالتهمةَّعنهَّ .
َّ1مجمعَّاللغةَّالعربيةَّ،المعجمَّالوسيطَّ،الجزءَّاألولَّ،الطبعةَّالثالثةَّمصرَّ،1985َّ،صََّّ .93

َّ 2سالم َّحوةَّ ،سيرة َّالمحكمة َّالجنائية َّفي َّالقانون َّالدولي َّالجنائي َّعلى َّضوء َّتجربة َّالمحكمة َّالجنائية َّالدوليةَّ ،رسالة َّدكتوراهَّ ،كليةَّ

الحقوقَّوالعلومَّالسياسيةَّ،جامعةَّالحاجَّلخضرَّ-باتنهَّ،الجزائرَّ،2005َّ،صََّّ .128

 3ياسمينَّالعايبَّ،اإلثباتَّفيَّالمادةَّالجزائيةَّ،رسالةَّماجستيرَّ،جامعةَّعبدَّالحميدَّبنَّباديسَّمستغانمَّ،الجزائرَّ،2019َّ،ص2
ََّّ4محمودَّنجيبَّحسنيَّ،شرحَّقانونَّاإلجراءاتَّالجنائيةَّ،دارَّالنهضةَّالعربيةَّ،القاهرةَّ1982َّ،مَّ،صَّ.41٧
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جَّ–َّالدليلَّفيَّالمسائلَّالجزائيةَّيجبَّأنَّيكونَّمشروعاَّ،فلَّيجوزَّاالستنادَّفيَّاإلدانةَّعلىَّدليلَّغيرَّ

مشروعَّتمَّالتوصلَّإليهَّخلفاََّّللقانونَّ .

دَّ–َّإنََّّالدليلَّالجزائيَّيجبَّأنَّيكونَّيقينياََّّأيَّمؤسساََّّعلىَّأدلةَّصحيحةَّفيَّالقانونَّ .1
َََََََّّّّّّّثالث ا ـ تعريف اإلثبات الجزائي الدولي:
ََََََََّّّّّّّّ ُيعرف اإلثبات أمام القضاء الدولي على َّأنهَّ :كشف َّالحقيقة َّبشأن َّالمسائل َّمحل َّالنزاع َّمنَّ
جانبَّاألطرافَّ،وبكلَّالوسائلَّالمشروعةَّوالممكنةَّ،منَّأجلَّإثباتَّالعواقبَّالضارةَّالناتجةَّعنَّالفعلَّ
غيرَّالمشروعَّالمنسوبَّاليهاَّ َّ.2

ََََََّّّّّّأماَّاإلثباتَّالجزائيَّأمامَّالمحاكمَّالجنائيةَّالدوليةَّفقدَّخلتَّأنظمتهاَّاألساسيةَّ،وقواعدَّاإلجراءاتَّ
وقواعدَّاإلثباتَّالخاصةَّبهاَّمنَّتعريفهَّ،فالمحاكمَّالدوليةَّعادةَّماَّتتركَّوضعَّالقواعدَّالقانونيةَّالمفصلةَّ

ألنظمةَّاإلثباتَّأمامهاَّلسلطةَّالقضاةَّ،فتكتفيَّاألنظمةَّاألساسيةَّللمحاكمَّالجنائيةَّالدوليةَّبالنصَّعلىَّ

المبادئ َّالعامة َّلإلثبات َّوتترك َّللمحكمة َّالحق َّفي َّتحديد َّتطبيقهاَّ ،3ومع َّذلك َّيمكن َّتعريفه َّعلى َّأنهَّ:

إقامة َّالدليل َّبالطرق َّالقانونية َّمن َّقبل َّالمدعي َّالعام َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّعلى َّثبوت َّأركانَّ
الجريمةَّالدوليةَّونسبتهاَّإلىَّالمتهمَّ ََّّ.4

ومن خالل هذا التعريف نجد أنه يتضمن العناصر التالية:
أ-

مفهوم اإلثباتَّ :هو َّإيجاد َّدليل َّعلى َّارتكاب َّالجريمة َّماَّ ،تقع َّضمن َّاختصاص َّالمحكمةَّ

الجنائيةَّالدوليةَّ،ولكنَّإقامةَّالدليلَّعلىَّارتكابَّجريمةَّماَّالَّيعنيَّخلقَّدليلَّماَّ،إنماَّالبحثَّعنَّالدليلَّ
الذيَّيوصلَّإلىَّالحقيقةَّوتقديمهَّللمحكمةَّ .

َّ1ياسمينَّالعايبَّ،اإلثباتَّفيَّالمادةَّالجزائيةَّ،مرجعَّسابقَّ،صََّّ .3

َّ2أحمدَّعبيسَّنعمةَّالفتلويَّوثائرَّناظمَّالطرفيَّ،نظريةَّاإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّدراسةَّتأصيليةَّ،مجلةَّالكوفةَّ،المجلدََّّ،13العددَّ

َّ،4٧تموزََّّ،2020ص.86

َّ3تركتَّالمحاكمَّالجنائيةَّالتيَّسبقتَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّالدائمةَّأمرَّوضعَّالقواعدَّاإلجرائيةَّالمفصلةَّلقضاةَّالمحكمةَّ،فعلىَّ

سبيلَّالمثالَّنصتَّالمادةََّّ13منَّالنظامَّاألساسيَّلمحكمةَّنورمبورغَّعلىَّأنَّ:تضعَّالمحكمةَّقواعدَّاإلجراءاتَّالتيَّتتبعهاَّ،شريطةَّ

عدمَّتعارضهاَّمعَّنصوصَّهذاَّالنظامَّ.كماَّنصتَّالمادةََّّ15منَّالنظامَّاألساسيَّلمحكمةَّيوغسلفياَّعلىَّأنَّ:يضعَّقضاةَّالمحكمةَّ
الدوليةَّالئحةَّاإلجراءاتَّواألدلةَّلسيرَّمرحلةَّاإلجراءاتَّالسابقةَّللمحاكمةَّودعوىَّاالستئنافَّولقبولَّاألدلةَّوحمايةَّالضحاياَّوالشهودَّ

والمسائلَّاألخرىَّالملئمةَّ .

َّ 4حمزة َّمحمد َّأبو َّعيسىَّ ،مدى َّتوافق َّقواعد َّاإلثبات َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّمع َّنظرية َّاإلثبات َّالجنائيَّ ،رسالة َّدكتوراهَّ،

جامعةَّعمانَّالعربيةَّ،عمانَّ،2012َّ،صَّ.18
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ب-

مشروعية إقامة األدلةَّ:إقامةَّالدليلَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّوتقديمهَّيجبَّأنَّيتمَّبالطرقَّ

القانونيةَّ،وفقَّماَّنصََّّعليهاَّفيَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّوالقواعدَّاإلجرائيةَّوقواعدَّاإلثباتَّ .
ج-

مضمون اإلثباتَّ:اإلثباتَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّينصبَّعلىَّأركانَّالجرائمَّالتيَّتدخلَّ

ضمنَّاختصاصَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،وتوافرَّعناصرَّالمسؤوليةَّالجزائيةَّللمتهمَّ،أيَّأنَّمضمونَّ

اإلثباتَّهوَّوقائعَّجرميةَّوفقَّالقانونَّالدوليَّالجزائيَّ،فالعلمَّبهَّمفترضَّبقرينةَّقانونيةَّقاطعةَّ .

د -عبء اإلثباتَّ :كمبدأ َّعام َّيلقى َّعلى َّعاتق َّالمدعي َّالعامَّ ،فهو َّملزم َّبإقامة َّالدليل َّفيما َّادَّعى َّبهَّ،
إالََّّأنَّهَّليسَّحك اَّرَّعلىَّالمدعيَّالعامَّفقطَّ،بلَّإنََّّإثباتَّالتهمةَّعلىَّالمتهمَّأوَّنفيهاَّعنهَّأيضاََّّمفترضةَّ
يَّاإلثباتَّوالدفاعَّ .1
لفريق َّْ

ََََََََّّّّّّّّفاإلثبات َّالجزائي َّالدولي َّهو َّوسيلة َّلتطبيق َّالنظام َّاألساسي َّللمحاكم َّالجنائية َّالدوليةَّ ،كما َّأنَّ

قواعدَّاإلثباتَّهيَّقواعدَّتابعةَّللنظامَّاألساسيَّ .

ََََََََّّّّّّّّومن خالل ما سبق أرى أنه يمكن تعريف اإلثبات الجزائي الدولي َّ
بأنه :إقامة الدليل بالطرق

القانونية من قبل المدَّعي العام كجزء من التزاماته ،أو من قبل فريقي اإلثبات أو الدفاع أو المحكمة،
كحق مفترض من حقوقهم أمام المحاكم الجنائية الدولية ،وذلك باعتبار أن قيام المسؤولية الجزائية

الفردية بحق المتهم أو نفيها عنه يكون نتيجة لالستناد إلى وسائل اإلثبات الجزائي الدولي.
الفرع الثاني
غاية اإلثبات الجزائي الدولي

ََََََََّّّّّّّّيهدف َّاإلثبات َّالجزائي َّإلى َّإظهار َّالحقيقةَّ ،فل َّيمكن َّتوقيع َّالعقوبة َّعلى َّالمتهم َّإال َّإذا َّثبتَّ
وقوع َّالجريمة َّبجميع َّعناصرها َّمن َّجهةَّ،وقيام َّالدليل َّمن َّجهة َّثانية َّعلى َّأن َّالمتهم َّهو َّفاعلهاَّ ،وأنهَّ

قدَّتوافرتَّلديهَّالمسؤوليةَّالجزائيةَّ َّ.2

َََََََّّّّّّّومنه يمكن القول :إنََّّمحلَّاإلثباتَّالجزائيَّهوَّالواقعةَّالمخالفةَّللقانونَّ،والمحددةَّبشكلَّكافَّ،
والمرتبطة َّبالدعوىَّ ،والتي َّتساهم َّفي َّتكوين َّقناعة َّالقاضيَّ ،والمدعى َّبارتكابها َّمن َّقبل َّالمتهمَّ ،وماَّ
يدورَّحولهاَّمنَّمسائلَّتحددَّنطاقَّالمسؤوليةَّالجزائيةَّ .

َّ 1عادل َّيوسف َّالشكريَّ ،ضمانات َّحق َّالمتهم َّفي َّمحاكمة َّعادلة َّفي َّضوء َّالمواثيق َّواالعلنات َّالدولية َّالمعنية َّبحقوق َّاالنسانَّ،

منشوراتَّزينَّالحقوقيةَّ،الطبعةَّاألولىَّ،بيروتَّ،2018َّ،صَّ.285

َّ2أحمدَّحبيبَّالسماكَّ،نظامَّاإلثباتَّفيَّالشريعةَّاإلسلميةَّوالقانونَّالوضعيَّ،مجلةَّالحقوقَّ،الكويتَّ،العددَّالثانيَّ،السنةَّالحاديةَّ

والعشرونَّ،199٧،صََّّ .135
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ََََََََّّّّّّّّوبذلك َّفإنَّ َّعملية َّاإلثبات َّواسعة َّتشمل َّعدة َّأمورَّ ،تمثل َّعناصر َّمحل َّاإلثباتَّ ،والتي َّتبدأَّ

بإثباتَّأركانَّالجريمةَّ،بدايةَّبالركنَّالقانونيَّ،ومنَّثمَّالركنَّالمفترضَّالذيَّقدَّيتطلبَّقيامهَّفيَّبعضَّ

الجرائمَّ ،والركن َّالمادي َّبإسناد َّالفعل َّاإلجرامي َّإلى َّالفاعل َّمرتكب َّالجريمةَّ ،سواء َّأكانت َّمن َّالجرائمَّ
اإليجابية َّأم َّمن َّالجرائم َّالسلبيةَّ ،إلى َّإثبات َّالنتيجة َّالجرمية َّوقيام َّالعلقة َّالسببية َّبين َّالفعل َّوالنتيجةَّ،
وأيضاََّّتوافرَّقصدَّارتكابَّالجريمةَّوالذيَّيمثلَّالركنَّالمعنويَّللجريمةَّ،وبيانَّأنهاَّجريمةَّمقصودةَّأمَّ
غيرَّمقصودةَّ،فالهدفَّالرئيسَّلإلثباتَّفيَّالموادَّالجزائيةَّهوَّإظهارَّالحقيقةَّسواءَّتعلقَّاألمرَّباألفعالَّ

المرتكبةَّ،أوَّبشخصيةَّالمتهمَّالذيَّيكونَّمحلَّالمتابعةَّالجنائيةَّ،إذَّبدونهَّالَّيمكنَّالقولَّبوجودَّجريمةَّ
ونسبتهاَّإلىَّالمتهمَّوبالتاليَّالَّيمكنَّتطبيقَّالجانبَّالموضوعيَّمنَّالقانونَّالجزائيَّ َّ.1

َََََََّّّّّّّوغايةَّاإلثباتَّهوَّكشفَّالحقيقةَّبشأنَّالجريمةَّومرتكبيهاَّ،فهيَّغايةَّتهمَّالمجتمعَّالذيَّهددتَّ

الجريمةَّحقوقهَّومصالحهَّ،لذلكَّيخولَّالقانونَّللقاضيَّسلطاتَّتتيحَّلهَّتحقيقَّهذهَّالغايةَّ،وبصفةَّأدقَّ
فإنََّّلإلثباتَّالجنائيَّهدفاََّّأساسياََّّيتمثلَّفيَّالبحثَّفيماَّإذاَّكانَّمنَّالممكنَّأنَّيتحولَّالشكَّإلىَّيقينَّ،
مادامَّأنَّكلَّاتهامَّيبدأَّفيَّصورةَّشكَّفيماَّإذاَّكانَّشخصَّماَّقدَّارتكبَّجريمةَّوصارَّمسؤوالََّّعنهاَّ،

إذَّتقومَّقواعدَّاإلثباتَّبعمليةَّتمحيصَّهذاَّالشكَّوتحريَّالوقائعَّالتيَّانبعثتَّمنهاَّللوصولَّفيَّالنهايةَّ

إلىَّإدانةَّالمتهمَّأوَّعدمَّإدانتهَّ .2

َََََََّّّّّّّويحرصَّاإلثباتَّالجزائيَّعلىَّأنَّيكونَّالدليلَّالمستخلصَّمتضمناََّّأكبرَّقدرَّمنَّالحقيقةَّ،بحيثَّ
يكونَّالحكمَّالمعتمدَّعليهَّأقربَّماَّيكونَّللعدالةَّ،كماَّيحرصَّأالَّيتعارضَّالبحثَّعنَّالدليلَّوتقديمهَّ

معَّالحرياتَّالعامةَّوالكرامةَّاإلنسانيةَّللمتهمَّكاستعمالَّالتعذيبَّأثناءَّاالستجوابَّ .
َََََََّّّّّّّفاإلثبات الجزائي إذا وفق ما سبق ينشد دائما الحقيقة التي تظل محل بحث وتنقيب من خالل

الوسائل التي تمكن من الوصول إلى معرفة مرتكب الجريمة ومالحقته ومقاضاته ،بعد الوصول إلى
مبلغ العلم واليقين ،فإذا لم يقم الدليل على إدانة المتَّهم في الدَّعوى فال يجوز الحكم بإدانته ،بل يجب

الحكم ببراءته مادام أن األصل في اإلنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته بدليل تقبله المحكمة وال يدع
مجاالا للشك ،فال بد لوسائل اإلثبات من أن تحقق التوافق بين حقين يصعب التوفيق بينهما ،هما

حق المجتمع في معاقبة المجرم ،وتوفير الضمانات للمتهم بالدِّفاع عن نفسه واثبات براءته.
َّ
َّ

َّ 1خولة َّعباسيَّ ،الوسائل َّالحديثة َّلإلثبات َّالجنائي َّفي َّالقانون َّالجزائريَّ ،رسالة َّماجستيرَّ ،جامعة َّمحمد َّخضير َّبسكرةَّ ،الجزائرَّ،

َّ،2014ص.9

َّ2ياسمينَّالعايب ،مرجع سابق ،ص .4
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المطلب الثاني

مصادر قواعد اإلثبات الجزائي الدولي
ََََََََّّّّّّّّتعدَّقواعدَّاإلثباتَّمنَّأهمَّالقواعدَّاإلجرائيةَّالتيَّتحكمَّسيرَّالدعوىَّ،وتعتبرَّقواعدَّاإلجراءاتَّ

َّواإلثبات َّالخاصة َّبالمحاكم َّالجنائية َّمنَّوضع َّقضاتها َّأنفسهمَّوذلك َّوفقا َّألنظمتها َّاألساسيةَّ ،ولتحديدَّ
مصادرَّقواعدَّاإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّالَّبدَّمنَّدراسةَّالنظمَّالقانونيةَّللمحاكمَّالجنائيةَّالدوليةَّ .
نورمبورغ َّوطوكيوَّ ،وقواعد َّاإلجراءات ََّّواإلثباتَّ
َّ
َََََََّّّّّّّفمن َّخلل َّدراسة َّنصوص َّميثاقي َّمحكمتي َّ

الخاصةَّبكلَّالمحكمتينَّ،الَّنجدَّماَّينصَّعلىَّأيَّتسلسلَّهرميَّلقواعدَّاإلثباتَّ،فكلَّالمحكمتينَّغيرَّ
مقيدتينَّبنهجَّخاصَّبهماَّ،حيثَّأنهَّباإلمكانَّأليَّمنهماَّأنَّتقبلَّأيَّدليلَّترىَّأنََّّلهَّقيمةَّإثباتيةَّفيَّ

الدعوى َّالتي َّيتم َّالتحقيق َّفيها َّأو َّالمنظورة َّأمام َّالمحكمةَّ ،وذلك َّبغية َّتسريع َّإجراءات َّالفصل َّفي َّهذهَّ
الدعاوىَّ َّ.1

َََََََّّّّّّّأماَّبالنسبةَّلكلَّمنَّمحكمةَّيوغوسلفياَّ(المادةََّّ15منَّنظامهاَّاألساسي)َّ،ومحكمةَّراونداَّ(المادةَّ
َّ14منَّنظامهاَّاألساسي)َّ،فإنَّكلََّّمنهماَّقدَّأشارتاَّإلىَّوضعَّالئحةَّخاصةَّلإلجراءاتَّواألدلةَّ َّ.
َََََََّّّّّّّوبالتاليَّفإنََّّكلَّماَّيتعلقَّباألحكامَّالعامةَّلإلثباتَّتمتَّإحالتهاَّإلىَّقواعدَّاإلثباتَّواإلجراءاتَّ

الخاصة َّبهماَّ ،كما َّأنَّ َّعلى َّكل َّالمحكمتين َّأن َّتتبعا َّوفي َّالمقام َّاألول َّقواعد َّاإلثبات َّالخاصة َّبهماَّ،
وهماَّغيرَّملزمتينَّبتطبيقَّقواعدَّاإلثباتَّالوطنيةَّ،أماَّفيَّحالَّوجودَّنقصَّفيَّقواعدَّاإلثباتَّفللمحكمتينَّ

أن َّتطبق َّقواعد َّاإلثبات َّالتي َّبإمكانها َّتحقيق َّالعدالةَّ ،بما َّفيها َّقواعد َّاإلثبات َّالوطنيةَّ ،على َّأن َّتتفقَّ
هذهَّالقواعدَّمعَّروحَّالنظامينَّاألساسينَّلكلَّالمحكمتينَّ .2

َََََََّّّّّّّكما َّنص َّالنظام َّاألساسي َّلمحكمة َّسيراليون َّعلى َّأن َّتطبق َّهذه َّالمحكمة َّقواعد َّاإلجراءاتَّ

َّواإلثباتَّالخاصةَّبمحكمةَّروانداَّ،وباإلضافةَّإلىَّذلكَّوفيَّحالَّكانتَّقواعدَّاإلثباتَّغيرَّكافيةَّإلثباتَّ
مسألةَّمعينةَّفيمكنهاَّأنَّتسترشدَّبقانونَّاإلجراءاتَّالجنائيةَّلسيراليونَّ .3

َّ1أحمدَّعبيسَّنعمةَّالفتلويَّ،ثائرَّناظمَّعبدَّالطرفيَّ،وسائلَّاإلثباتَّفيَّإطارَّالتحقيقَّالجنائيَّالدوليَّ،منشوراتَّزينَّالحقوقيةَّ،

لبنانَّ،بيروتَّ،2022َّ،صََّّ .61

َّ2راجعَّالمادةََّّ89منَّقواعدَّاإلجراءاتََّّواإلثباتَّالمشتركةَّلكلَّمنَّمحكمةَّيوغسلفياَّومحكمةَّرواندا.
َّ3أحمدَّعبيسَّنعمةَّالفتلويَّ،ثائرَّناظمَّعبدَّالطرفيَّ،مرجعَّسابقَّصََّّ .62
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َََََََّّّّّّّوبالنسبة َّللمحكمة َّالجنائية َّالدوليةَّ ،فقد َّتم َّتحديد َّقواعد َّاإلثبات َّبما َّنصت َّعليه َّقواعد َّاإلثباتَّ

الخاصةَّبالمحكمةَّ،1حيثَّتطبقَّهذهَّالقواعدَّوفقَّماَّنصَّعليهَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّ،2إذَّتمَّتنظيمَّ
مصادرَّقواعدَّاإلثباتَّوأولويةَّالتطبيقَّوبشكلَّدقيقَّ،وجاءتَّمفصلةَّوواضحةَّ،كماَّتمَّتحديدَّتسلسلَّ

هرمي َّلمصادر َّقواعد َّاإلثباتَّ ،وكان َّأكثر َّتفصيلَّ َّعن َّغيرها َّمن َّالمحاكم َّالجنائية َّالدوليةَّ ،3إالَّ َّأنهاَّ

ضيقت َّالسلطة َّالتقديرية َّللمحكمة َّفيما َّيتعلق َّبقواعد َّاإلثباتَّ ،حيث َّال َّيجوز َّلقضاة َّالمحكمة َّالجنائيةَّ

الدوليةَّسوىَّاقتراحَّتعديلتَّعلىَّقواعدَّاإلجراءاتََّّواإلثباتَّ،واعتمادهاَّكقواعدَّمؤقتةَّ،يجبَّأنَّتخضعَّ

لمراجعة َّوموافقة َّجمعية َّالدول َّاألطراف َّللمحكمة َّالجنائيةَّ ،على َّأن َّتكون َّمتسقة َّمع َّالنظام َّاألساسيَّ
للمحكمةَّ .4

َََََََّّّّّّّوللقضاةَّعندَّاقتراحَّالقواعدَّالمؤقتةَّاالسترشادَّباتفاقياتَّالقانونَّالدوليَّالجزائيَّخاصةَّبماَّتحتويهَّ

من َّتحديد َّاإلطار َّالموضوعي َّواإلجرائي َّللجرائم َّالدوليةَّ ،5أو َّأن َّيسترشدوا َّبمبادئ َّالقانون َّالدوليَّ

للمنازعات َّالمسلحةَّ ،والتي َّتتضمن َّقوانين َّالحرب َّوأعرافهاَّ ،6كما َّللمحكمة َّأن َّتطبق َّالمبادئ َّالعامةَّ
للقانونَّ،٧التيَّيمكنَّللمحكمةَّأنَّتستخلصهاَّمنَّالنظمَّالقانونيةَّفيَّالعالمَّشرطَّأالَّتتعارضَّمعَّالنظامَّ

األساسي َّللمحكمةَّ ،حيث َّتظهر َّأهمية َّهذه َّالمبادئ َّلسد َّالنقص َّفي َّقواعد َّاإلثبات َّوذلك َّنظ اَّرَّلحداثةَّ

القانونَّالدوليَّالجزائيَّ .8

َََََََّّّّّّّوقد َّاستبعدت َّالمادة ََّّ 21من َّالنظام َّاألساسي َّللمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّذكر َّاألعراف َّالدوليةَّ

كمصدرَّمنَّمصادرَّالقانونَّالدوليَّالجزائيَّقدَّتلجأَّإليهَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،وذلكَّتطبيقاََّّلمبدأَّ
شرعيةَّالجرائمَّوالعقوباتَّ .9

َّBarttomiej Krzan, Admissibility of evidence and international criminal justice, Revista Brasileira
َّ2راجعَّالمادةََّّ63الفقرةََّّ .1

1

ََََََّّّّّّde Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 7, n. 1, 2021, p. 169.

َّ3راجعَّالمادةََّّ21منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية.
َّ4راجعَّالمادةََّّ51الفقرتينََّّ2وَّ .3

َّ 5عبد َّالناصر َّالجهانيَّ ،القانون َّالجنائي َّعابر َّالحدود َّوالقانون َّالدولي َّالجنائي َّعلقة َّترابط َّام َّانفصالَّ ،المجلة َّالدولية َّللقانونَّ،
قطرَّ،المجلدَّالتاسعَّ،العددَّاألولَّ،2020َّ،صََّّ .1٧2

َّ6خالدَّطعمةَّصعفكَّالشمريَّ،القانونَّالجنائيَّالدوليَّ،دونَّدارَّنشرَّ،2005َّ،صَّ .15

َّ٧زايدَّعليَّزايدَّوخالدَّمحمدَّدقانيَّ،أدلةَّاإلثباتَّفيَّالقضاءَّالجنائيَّالدوليَّدراسةَّتحليليةَّ،مجلةَّجامعةَّالشارقةَّللعلومَّالقانونيةَّ،

الشارقةَّ،المجلدََّّ،16العددََّّ،2019َّ،1صَّ.538

َّ8مصطفىَّسالمَّعبدَّبخيتَّ،المبادئَّالعامةَّبوصفهاَّمصد اَّرَّللقانونَّالدوليَّالجنائيَّ،مجلةَّالعلومَّالقانونيةَّ،جامعةَّبغدادَّ،المجلدَّ

َّ،32العددََّّ،201٧َّ،1صََّّ .318

َّ 9خضري َّمحمدَّ ،مصادر َّالقانون َّالدولي َّالجنائيَّ ،مجلة َّآفاق َّللعلومَّ ،جامعة َّالجلفةَّ ،العدد َّالثامنَّ ،الجزء َّاألولَّ ،جوانَّ،201٧َّ ،

صَّ.199
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أن المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمصادر قواعد اإلثبات ،كانت أكثر
ََََََّّّّّّومما تقدَّم نالحظ َّ
تطو ار من باقي المحاكم الجنائية الدولية ،من حيث أنها أكثر تفصيالا ووضوحا ،كما حددت أولوية

أن سلطة المحكمة التقديرية في وضع قواعد إثبات مؤقتة هي أضيق
التطبيق بين هذه القواعد ،إال َّ
مما هو الحال لدى المحاكم الجنائية الدولية األخرى ،حيث أنه يجب إقرار هذه القواعد من قبل جمعية

الدول األطراف.

المبحث الثاني

وسائل اإلثبات أمام القضاء الدولي الجنائي
َََََََّّّّّّّتعد َّمبادئ َّالمحاكمة َّالعادلة َّاألساس َّالذي َّتبنى َّعليه َّاإلجراءات َّالجنائية َّألي َّنظام َّقانونيَّ،
ينصبَّاهتمامَّنظامَّاإلثباتَّ
َُّّ
وبالتاليَّمشروعيةَّاألحكامَّوالق ارراتَّالصادرةَّعنَّمحاكمَّذلكَّالنظامَّ،كماَّ

الجزائي َّعلى َّموثوقية َّاألدلةَّ ،فيما َّإذا َّكانت َّذات َّصلة َّبالموضوع َّمحل َّاإلثباتَّ ،ومدى َّقوتها َّالثبوتيةَّ
بشكلَّيتفقَّمعَّالقواعدَّالقانونيةَّ .

ََََّّّّومن أجل بيان التغيير الحاصل في وسائل اإلثبات أمام القضاء الدولي الجنائي كان ال بد من
دراسة وسائل اإلثبات أمام القانون الدولي الجزائي ،ومدى تطور هذه الوسائل ،وذلك وفق المطلبين

التاليين:

المطلب األول

التأصيل التاريخي لقواعد اإلثبات أمام القضاء الدولي الجنائي
َََََّّّّّمرََّّاإلثباتَّالجزائيَّبشكلَّعامَّبتطوراتَّبدايةَّمنَّالحضاراتَّالقديمةَّوصوالََّّإلىَّماَّهوَّالحالَّفيَّ

العصرَّالراهنَّ .

الفرع األول

اإلثبات الجزائي في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية
ََََََّّّّّّيشير َّمعظم َّالفقهاء َّفيما َّيتعلق َّبقواعد َّاإلثبات َّالجزائي َّالدوليَّ ،إلى َّأن َّمعظم َّقواعد َّاإلثباتَّ

الجزائيَّالدوليَّإنماَّكانتَّفيَّالبدايةَّانعكاساََّّلقواعدَّاإلثباتَّعلىَّالمستوىَّالوطنيَّوالتيَّانتقلتَّالحقاََّّ

إلىَّالمستوىَّالدوليَّ،باعتبارَّأنََّّالقانونَّالجزائيَّالوطنيَّوالدوليَّيشتركانَّفيَّالغايةَّنفسهاََّّوهيَّقمعَّ
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األعمال َّغير َّالمشروعة َّومعاقبة َّمرتكبيهاَّ ،وان َّكان َّالقانون َّالدولي َّالجزائي َّيختص َّبالجرائم َّالدوليةَّ

كجرائمَّالحربَّوالجرائمَّضدَّاإلنسانيةَّوجرائمَّاإلبادةَّالجماعيةَّوجريمةَّالعدوانَّ .1

أن تحريك المسؤولية الجزائية الفردية هي غاية مرتبطة بالقانون الدولي الجزائي،
َََََّّّّّوبالتالي نجد َّ
كما أن اإلثبات الجزائي الدولي يدور وجود ا وعدم ا مع وجود المسؤولية الجزائية الفردية ،ولهذه الغاية

كان يتم تنظيم إجراءات الدعوى الجزائية المقامة أمام المحاكم الجنائية الدولية ،وتنظيم األدلة ووسائل
اإلثبات أمامها ،وبتعبير آخر إن اإلثبات الجزائي الدولي يجد مكانه ويفعل كلما ارتكب فرد أو مجموعة

أفراد انتهاكا جسيما للمبادئ األساسية للقانون الدولي.

َََََّّّّّفالبوادر َّاألولى َّلنشأة َّاإلثبات َّالجزائي َّالدولي َّكانت َّمع َّظهور َّمبدأ َّمسؤولية َّاألفراد َّأمام َّالقانونَّ

الدوليَّالجزائيَّ،التيَّطالماَّشكلتَّتحدياََّّأمامَّقدرةَّالقانونَّالدوليَّعلىَّتنظيمهاَّ،لماَّتحتويَّمنَّتهديدَّ
لمناصبَّرؤساءَّالدولَّفضلََّّعنَّتهديدهاَّلمبدأَّسيادةَّالدولَّالتيَّتقعَّاالنتهاكاتَّعلىَّإقليمهاَّ .2

َََََّّّّّوبالرغمَّمنَّذلكَّلمَّيسجلَّالتاريخَّعلماتَّواضحةَّضدَّمرتكبيَّجرائمَّالحربَّإالَّمنَّقبلَّالمحاكمَّ

الوطنيةَّالتيَّلمَّتكنَّعلىَّدرجةَّمنَّالحيادَّواالستقلليةَّالتيَّتؤهلهاَّللحكمَّفيَّتلكَّالجرائمَّ،فكانَّالَّبدَّ
منَّالتحركَّالجادَّلمقاضاةَّاألفرادَّالطبيعيينَّأمامَّالمحاكمَّالدوليةَّ .

ََََََّّّّّّأماَّبالنسبةَّإلىَّاالتفاقياتَّالدوليةَّ،فنجدَّأنََّّأولَّاتفاقيةَّأشارتَّبشكلَّواضحَّإلىَّتحريكَّالمسؤوليةَّ
الجزائية َّالدولية َّالفردية َّكانت َّمعاهدة َّفرساي ََّّ ،1919حيث َّطالبت َّبإنشاء َّمحكمة َّجنائية َّلمحاكمةَّ
االمبراطور َّاأللماني َّغليوم َّالثاني َّباإلضافة َّإلى َّالمسؤولين َّاأللمان َّواألتراك َّالمتهمين َّبإرتكاب َّجرائمَّ

خللَّالحربَّالعالميةَّاألولىَّ .3

الفرع الثاني

اإلثبات الجزائي الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية
ََََََّّّّّّتمَّترسيخَّمبدأَّالمسؤوليةَّالجزائيةَّالفرديةَّبشكلَّفعليَّفيَّالقانونَّالدوليَّالجزائيَّبعدَّنهايةَّالحربَّ
العالميةَّالثانيةَّ،حيثَّحصلَّالتحولَّفيَّالقانونَّالدوليَّ،بعدَّأنَّكانتَّالمسؤوليةَّتلقىَّعلىَّعاتقَّالدولَّ
والمنظمات َّالدوليةَّ،وذلك َّوفق َّما َّأكدته َّاتفاقية َّلندن ََّّ1945بين َّدول َّالحلفاءَّوالتيَّنشأَّعنها َّتأسيسَّ

محكمةَّنورمبورغَّ،ومحكمةَّطوكيوََّّ،1946حيثَّأكدَّميثاقَّكلَّمنهاَّعلىَّإمكانيةَّتنفيذَّأحكامَّالقانونَّ

الدوليَّبمواجهةَّاالفرادَّالطبيعيينَّوليسَّفقطَّالدولَّ .4

َّ1أنطونيوَّكاسيزيَّ،القانونَّالجنائيَّالدوليَّ،الطبعةَّالثالثةَّباللغةَّاإلنكليزيةَّوالطبعةَّاألولىَّباللغةَّالعربيةَّ،مكتبةَّصادرَّناشرونَّ،

بيروتَّ،2015َّ،صَّ.36

َّ2أحمدَّعبيسَّنعمةَّالفتلويَّ،ثائرَّناظمَّعبدَّالطرفيَّ،مرجعَّسابقَّصَّ.52

َّ3عليَّيوسفَّالشكريَّ،القضاءَّالجنائيَّالدوليَّفيَّعالمَّمتغيرَّ،دارَّالرضوانَّللنشرَّوالتوزيعَّ،عمانَّ،2014َّ،صَّ.1٧
َّ4أحمدَّعبيسَّنعمةَّالفتلويَّ،ثائرَّناظمَّعبدَّالطرفيَّ،مرجعَّسابقَّصََّّ .56
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ََََََّّّّّّواعتمدتَّكلتاَّالمحكمتينَّعلىَّوحداتَّتحقيقَّخاصةَّبهماَّ،لتقديمَّاألدلةَّالتيَّاعتمدَّعليهاَّاالدعاءَّ

كثيرةَّ َّجداَّ َّ( َّكتابية َّوشفوية)َّ ،نظ اَّرَّألنَّ َّالجرائم َّالتيَّ
العامَّ ،وكانت َّاألدلة َّالتي َّقدمت َّأمام َّالمحكمتين َّ َّ
ارتكبتَّفيهاَّكانتَّعلىَّنطاقَّواسعَّومنهجيَّ،وعلىَّقدرَّمنَّالوحشيةَّالَّمثيلَّلهَّفيَّتاريخَّالنزاعاتَّ
المسلحةَّ،حيثَّاستندتَّمحكمةَّنورمبورغَّفيَّعمليةَّاإلثباتَّعلىَّالسجلتَّاأللمانيةَّالتيَّكانتَّتتصفَّ
بالدقةَّفيَّتوثيقَّالتفاصيلَّ،أمَّاَّمحكمةَّطوكيوَّاعتمدتَّعلىَّشهادةَّالشهودَّبشكلَّأوسعَّ،إالَّأنََّّقواعدَّ

اإلثباتَّأمامَّهذهَّالمحاكمَّأيضاََّّاتصفتَّبالمرونةَّوامكانيةَّالتعديلَّ .1

َََََََّّّّّّّكماَّأنََّّميثاقَّكلَّالمحكمتينَّقدَّأرسىَّمبدأَّعاماََّّفيَّاإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّوهوَّمبدأَّاإلثباتَّ
الحرَّ،أيَّعدمَّتقييدَّالقاضيَّبقواعدَّإثباتَّمحددةَّومقننةَّ،وألزمتَّالمحكمتينَّأنَّتكونَّإجراءاتهاَّسريعةَّ
تعتمد َّعلى َّاألدلة َّالتي َّترى َّأنَّ َّلها َّقيمة َّإثباتيةَّ ،أي َّأنَّ َّتقدير َّقيمة َّاألدلة َّترجع َّإلى َّسلطة َّالقاضيَّ

وقناعتهَّ،يختارَّمنَّبينهاَّماَّيراهَّمحققاَّللعدالةَّ َّ.2

ََََََّّّّّّوبماَّأنََّّالقانونَّالدوليَّالجزائيَّهوَّقانونَّفيَّطورَّالتكوينَّ،فقدَّكانتَّقواعدَّاإلثباتَّأمامَّالمحاكمَّ

الجنائية َّالدولية َّخاصة َّمحكمتي َّيوغوسلفيا َّوروندا َّتتمتع َّبمرونة َّكبيرةَّ ،3وذلك َّمن َّخلل َّمنح َّقضاةَّ
المحكمةَّإمكانيةَّسدَّالنقصَّفيَّقواعدَّاإلثباتَّوتعديلهاَّاستجابةَّللمسائلَّالطارئةَّالتيَّلمَّتكنَّمتوقعةَّ
أثناءَّوضعَّقواعدَّاإلثباتَّالخاصةَّبهذهَّالمحاكمَّ َّ.4

أن قواعد اإلثبات أمام المحاكم الجنائية الدولية كانت في تطور مستمر،
ََََََّّّّّّوبالتالي مما تقدَّم نجد َّ
يظهر للدارس من خالل مقارنة األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدولية وقواعد اإلثبات في كل
منها ،وذلك نظ ار ألن القانون الدولي الجزائي في األصل هو قانون حديث النشأة وما يزال في طور

التكوين.
َّ

َّ1فقدَّنصتَّالمادةََّّ11منَّقواعدَّنورمبرغَّعلىَّماَّيليَّ...(َّ:ليسَّفيماَّسبقَّأيَّمانعَّيمنعَّالمحكمةَّ–َّفيَّأيةَّلحظةَّوفيَّمصلحةَّ

الحقَّوسرعةَّالمرافعاتََّّ-منَّالتخليَّعنَّهذهَّالقواعدَّ،أوَّإدخالَّتعديلتَّعليهاَّأوَّإضافاتَّ )....
َّ2راجعَّكلَّمنَّ:المادةََّّ19منَّميثاقَّمحكمةَّنورمبورغَّ،والمادةََّّ13منَّميثاقَّمحكمةَّطوكيو.

َّ3حسبَّالموقعَّالرسميَّلمحكمةَّيوغوسلفياَّفقدَّتمَّتغييرَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثباتََّّ45مرةَّأثناءَّعملَّهذهَّالمحكمةَّ،وقدَّ

نصتَّالمادةََّّ6منَّالنظامَّاألساسيَّعلىَّكيفيةَّتعديلَّهذهَّالقواعد.
َّ4حمزةَّمحمدَّأبوَّعيسىَّ،مرجعَّسابقَّ،صَّ.23
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المطلب الثاني

وسائل اإلثبات أمام القضاء الدولي الجنائي
َََََّّّّّتعدَّوسائلَّاإلثباتَّأمامَّالقضاءَّالدوليَّالجنائيَّبأنهاَّالوسائلَّالمؤديةَّإلىَّترسيخَّقناعةَّالمحكمةَّ

بثبوتَّوقوعَّالجريمةَّأوَّنفيهاَّ،منَّخللَّاألدلةَّالتيَّتطرحَّأمامَّالمحكمةَّ،وبالتاليَّسنقومَّبدراسةَّأدلةَّ

اإلثباتَّالمعتمدةَّأمامَّالمحاكمَّالجنائيةَّالمختلفةَّمنَّبدايةَّنشأتهاَّ .
الفرع األول
محكمتي نورمبورغ وطوكيو
ََََََّّّّّّاعتمدتَّكلتاَّالمحكمتينَّعلىَّالقرائنَّكأحدَّوسائلَّاإلثباتَّ،حيثَّافترضتاَّالعلمَّالمطلقَّلكلَّمتهمَّ
بماَّارتكبهَّمنَّجرائمَّ،ولمَّتقبلَّبأيَّعذرَّيستندَّإلىَّالجهلَّبالقانونَّ،فمنَّغيرَّالمعقولَّقبولَّأنَّماَّقامَّ

بهَّكبارَّالمسؤولينَّوالمتهمينَّكانَّدونَّعلمَّمنهمَّأوَّأنهَّمنَّقبيلَّالجرائمَّالدوليةَّ،والسماحَّبالدفاعَّبعدمَّ

العلمَّبالقانونَّالدوليَّالجنائيَّمنَّشأنهَّأنَّيؤديَّإلىَّإفلتَّكبارَّمجرميَّالدولَّالخاسرةَّفيَّالحربَّمنَّ
العقابَّ،حيثَّأكدتَّمحكمةَّنورمبروغَّذلكَّفيَّقضيةَّفردريكَّفليكَّبقولهاَّ:إنَّتوقعَّعلمَّالمتهمَّبالقانونَّ
المعمول َّبه َّأمر َّال َّيقبل َّإثبات َّالعكسَّ ،وأن َّالجهل َّبه َّال َّيسوغ َّما َّاقترفه َّمن َّذنبَّ ،ولكنه َّقد َّيخففَّ

العقوبةَّالمفروضةَّ َّ.1

دورَّجلياََّّأمامَّمحكمةَّنورمبورغَّ،حيثَّأخذتَّبهاَّبشكلَّموسعَّ
ََََََّّّّّّأماَّبالنسبةَّلألدلةَّالخطيةَّفكانَّلهاَّ َّاَّ

من َّخلل َّقبول َّجميع َّما َّيقدم َّأمامها َّمن َّوثائق َّأو َّتقارير َّصادرة َّعن َّأعضاء َّاألمم َّالمتحدةَّ ،أو َّمنَّ

اللجانَّالتحقيقيةَّالمنشأةَّمنَّقبلَّالدولَّالحليفةَّ،فضلَّعنَّسجلتَّالمحاكمَّالعسكريةَّ،واعطائهاَّالحجيةَّ
أمامَّالمحكمةَّ .2

ََََََّّّّّّوبذاتَّالسياقَّكانَّلألدلةَّالخطيةَّدورَّأمامَّمحكمةَّطوكيوَّ،حيثَّتمَّاألخذَّبأيَّوثيقةَّأوَّتقريرَّ
موقع َّمن َّقبل َّأي َّضابطَّ ،أو َّإدارةَّ ،أو َّمؤسسة َّأو َّأيَّعضو َّفي َّالقوات َّالمسلحة َّألي َّحكومة َّكانتَّ،

فضلََّّعنَّالتقاريرَّالصادرةَّعنَّممثليَّاللجنةَّالدوليةَّللصليبَّاألحمرَّ،أوَّموظفيَّالخدمةَّالطبيةَّ،أوَّ
محققيَّوضباطَّالمخابراتَّ،أوَّأيَّشكلَّمنَّالوثائقَّالخطيةَّتقتنعَّالمحكمةَّبصلتهاَّبالجريمةَّ،ومنَّثمَّ

فإنَّهاتينَّالمحكمتينَّلمَّتمنحاَّالشهادةَّكدليلَّفيَّاإلثباتَّالقدرَّالكبيرَّمنهَّاألهميةَّ.أماَّبالنسبةَّللعترافَّ
ونظامَّالتفاوضَّعلىَّاالعترافَّ،فعلىَّالرغمَّمنَّأهميتهَّلمَّيتمَّاإلشارةَّإليهَّفيَّالنظامَّاألساسيَّوالَّقواعدَّ

اإلثباتَّبالنسبةَّلمحكمتيَّنورمبورغَّوطوكيوَّ،وبالتاليَّفإنَّحصلَّاعترافَّأمامهاَّولسكوتَّالنصَّفيمكنناَّ
َّ1أحمدَّعبيسَّنعمةَّالفتلويَّ،ثائرَّناظمَّعبدَّالطرفيَّ،مرجعَّسابقَّصَّ.152
َّ2حمزةَّمحمدَّأبوَّعيسىَّ،مرجعَّسابقَّ،صَّ.191

14

القولَّ :إن َّباإلمكان َّأن َّيخضع َّهذا َّاالعتراف َّللسلطة َّالتقديرية َّللمحكمةَّ ،إال َّأنَّ َّالمحكمتين َّوبسببَّ
اعتمادهاَّبشكلَّكبيرَّعلىَّاألدلةَّالكتابيةَّ،لمَّتولَّالشهادةَّأهميةَّكبيرةَّ،واكتفتَّالمحكمتانَّباإلشارةَّإلىَّ

إحالةَّاليمينَّالخاصةَّبالشهادةَّإلىَّماَّجرتَّعليهَّالعادةَّفيَّالدولةَّالتيَّيتبعَّإليهاَّالشاهدَّ .1

َََََََّّّّّّّوفيماَّيتعلقَّبالخبرةَّ،فقدَّأكدَّميثاقَّمحكمةَّنورمبورغَّعلىَّإمكانيةَّاللجوءَّإلىَّالخبرةَّ،سواءََّّبناءَّ
علىَّطلبَّأطرافَّالدعوىَّأوَّمنَّجانبَّالمحكمةَّمنَّتلقاءَّنفسهاَّ،خاصةَّلبيانَّالحالةَّالصحيةَّلبعضَّ

المتهمينَّ ،إال َّأنها َّاستبعدت َّاللجوء َّللخبرة َّفي َّالوقائع َّالمعروفة َّللعامةَّ ،2فعلى َّسبيل َّالمثال َّاستعانتَّ

المحكمةَّبكثيرَّمنَّالتقاريرَّالطبيةَّلتأكيدَّقناعتهاَّباإلدانةَّكماَّهوَّالحالَّفيَّقضيةَّالمتهمَّهيسَّ َّ.
الفرع الثاني
محكمتي يوغوسالفيا ورواندا

ََََََّّّّّّتقبل َّالمحكمتان َّالعديد َّمن َّاألدلة َّبشأن َّالجرائم َّالتي َّتقع َّضمن َّاختصاصهاَّ ،بشرط َّأن َّيكونَّ
هنالكَّعلقةَّمستمدةَّمنَّالدليلَّالمقدمَّأمامَّالمحكمةَّوالواقعةَّالمرادَّإثباتهاَّأوَّنفيهاَّ .
َََََّّّّّفاعتمدتَّالمحكمتانَّعلىَّالقرائنَّإلثباتَّالقصدَّالجرميَّفيَّجريمةَّاإلبادةَّالجماعيةَّ،حيثَّيمكنَّ

استخلصهاَّمنَّالقرائنَّالقضائيةَّ،فيَّحالَّعدمَّوجودَّالدليلَّالمباشرَّوالصريحَّ،حيثَّيمكنَّاالستعانةَّ
بالوقائع َّوالظروف َّالتي َّأحاطت َّارتكاب َّالجريمةَّ ،كالسياق َّالعامَّ ،أو َّارتكاب َّسوابق َّإجرامية َّموجهةَّ

بشكلَّمنهجيَّوعلىَّنطاقَّواسعَّضدَّالفئةَّنفسهاَّ،أوَّاالستهدافَّالممنهجَّللضحاياَّالرتباطهمَّبمجموعةَّ

معينةَّأوَّتكرارَّالسلوكَّالتدميريَّوالتمييزيَّ،أوَّحجمَّالفظائعَّالمرتكبةَّ .

ََََََََّّّّّّّّأماَّبالنسبةَّإلىَّالدليلَّالخطيَّفقدَّاستندتَّإليهَّكلَّمنَّالمحكمتينَّ،وقدَّتبنتَّمحكمةَّروانداَّفيَّ

أحدَّق ارراتهاَّالمعنىَّالواسعَّلكلمةَّالوثيقةَّالكتابيةَّ،حيثَّرأتَّأنهاَّتعنيَّأيَّشيءَّتسجلَّعليهَّالمعلوماتَّ
لوصفَّمعينَّ،وبالتاليَّهذاَّالتفسيرَّيتسعَّليشملَّليسَّفقطَّاألوراقَّالمكتوبةَّ،بلَّأيضاََّّيتناولَّالخرائطَّ

والمخططاتَّوالرسوماتَّالبيانيةَّوغيرهاَّ،بلَّإنَّمحكمةَّيوغسلفياَّقدَّذهبتَّأبعدَّمنَّذلكَّ،فقررتَّالدائرةَّ

االبتدائيةَّأنَّالوثيقةَّأوَّالمستندَّغيرَّالموقعَّأوَّغيرَّالمختومَّأوَّغيرَّالمؤرخَّالَّينتقصَّمنَّصحتهَّشيءَّ
ويبقى َّذا َّقيمة َّإثباتية َّأمام َّالمحكمةَّ ،مع َّاألخذ َّبعين َّاالعتبار َّبأن َّعبء َّاإلثبات َّملقى َّعلى َّعاتقَّ

المدعيَّالعامَّ،وعليهَّأنَّيثبتَّماَّادعىَّبهَّدونَّشكَّمعقولَّ،بعيداََّّعنَّأدنىَّشكَّ،بلَّأنَّمحكمةَّروانداَّ

َّ1حميديَّالسعديَّ،مقدمةَّفيَّالقانونَّالجنائيَّالدوليَّ،مطبعةَّالمعارفَّ،بغدادَّ،19٧1َّ،ص.394
َّ2راجعَّالمادةََّّ21منَّميثاقَّمحكمةَّنورمبورغ.
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أعطت َّاألدلة َّالخطية َّمرتبة َّعالية َّضمن َّتسلسل َّوسائل َّاإلثباتَّ ،إذ َّقبلت َّدائرة َّاالستئناف َّبالبيانَّ

الصادرَّعنَّالمحققَّ،باإلضافةَّعلىَّالتقريرَّالنهائيَّللتحقيقَّومرفقاتهَّ .1

ََََََََّّّّّّّّوفيماَّيتعلقَّباالعترافَّفقدَّخلتَّنصوصَّالمحكمتينَّمنَّأيَّتنظيمَّللعترافَّ،إالَّأنَّقضاتهاَّ

استدركواَّهذاَّاألمرَّفيماَّبعدَّفيَّقواعدَّاإلجراءاتََّّواإلثباتَّالخاصةَّبكلَّمنهماَّ،2وفيماَّيتعلقَّبالتفاوضَّ
على َّاالعتراف َّفقد َّتم َّتنظيمه َّفي َّقواعد َّاإلجراءات ََّّواإلثبات َّالخاصة َّبكل َّمحكمة َّبشكل َّالحق َّعامَّ
َّ،2001معَّالنصَّأنَّالمحكمةَّغيرَّملتزمةَّباالتفاقياتَّالتيَّيتمَّالتوصلَّإليهاَّبشأنَّاالعترافَّ،بحيثَّ

أنَّعمليةَّالتفاوضَّعلىَّاالعترافَّيتمَّتأسيسهاَّعلىَّالتعاونَّالفعالَّمعَّالمدعيَّالعامَّمنَّأجلَّكشفَّ
الحقيقةَّمقابلَّتخفيفَّالعقوبةَّ .3

ََََََََّّّّّّّّوتوجدَّعدةَّسوابقَّقضائيةَّللتفاوضَّعلىَّاالعترافَّ،وذلكَّفيَّقرارَّصادرَّعنَّمحكمةَّيوغسلفياَّ

فيَّقضيةَّالسيدةَّبلفسيتشَّ،حيثَّتعهدتَّبعدَّاالتفاقَّمعَّالمدعيَّالعامَّباالعترافَّبالجرائمَّالتيَّارتكبتهاَّ
مقابل َّتخفيف َّالعقوبة َّعنهاَّ ،وكذلك َّبالنسبة َّلمحكمة َّروانداَّ ،في َّقضية َّالمدعي َّالعام َّضد َّجورجسَّ

روغيوَّحيثَّأقرَّالمتهمَّبماَّنسبَّإليهَّفيَّالئحةَّاالتهامَّمقابلَّتخيفَّالعقوبةَّمنَّاالعتقالَّالمؤبدَّإلىَّ
االعتقالَّالمؤقتَّ .4

ََََََّّّّّّوأولت َّالمحكمتان َّاهتماماَّ َّكبي اَّر َّفيما َّيتعلق َّبالشهادةَّ ،حيث َّمنحتها َّقيمة َّإثباتية َّعاليةَّ ،كونهاَّ
تساعدَّالمحكمةَّعلىَّترسيخَّقناعتهاَّبعدَّقبولَّالشهادةَّووضعهاَّفيَّسياقَّاألدلةَّ،حيثَّأنهاَّتعتمدَّبشكلَّ

أساسيَّعلىَّمبدأَّشفويةَّالشهادةَّ،بعدَّأداءَّالتصريحَّالرسميَّ،5إالَّانهاَّتلجأَّإلىَّالشهادةَّالمكتوبةَّعندماَّ

تكون َّذات َّقيمة َّإثباتية َّإذا َّاقتضت َّذلك َّمصلحة َّالعدالةَّ ،6بل َّإن َّكل َّالمحكمتين َّقد َّاعتمدت َّالشهادةَّ

السماعيةَّ ،لكن َّاعتبرتها َّأقل َّقيمة َّفي َّاإلثبات َّمن َّالشهادة َّالمباشرةَّ ،وبالتالي َّال َّيجوز َّتأسيس َّالحكمَّ
باالستناد َّإليها َّوحدهاَّ ،بل َّال َّبد َّمن َّأن َّيكون َّهناك َّأدلة َّأخرى َّتثبت َّصحتهاَّ ،مع َّضرورة َّتسبيبَّ

اعتمادهاَّ .٧

َّ1حمزةَّمحمدَّأبوَّعيسىَّ،مرجعَّسابقَّ،صََّّ .118

َّ2راجعَّالمادةََّّ62قواعدَّاإلجراءاتََّّواإلثباتَّلكلَّمنَّمحكمةَّيوغسلفياَّوروانداَّ .

َّ3راجعَّالمادةََّّ101منَّقواعدَّاإلجراءاتََّّواإلثباتَّلكلَّمنَّمحكمتيَّيوغوسلفياَّوروندا.

4أحمدَّعبيسَّنعمةَّالفتلويَّوثائرَّناظمَّعبدَّالطرفيَّ،وسائلَّاإلثباتَّفيَّإطارَّالتحقيقَّالجنائيَّالدوليَّ،مرجعَّسابقَّ،صََّّ.1٧٧
َّ5راجعَّالمادةََّّ90منَّقواعدَّاإلجراءاتََّّواإلثباتَّلكلَّمنَّمحكمتيَّيوغوسلفياَّورونداَّ .

َّ6راجعَّالمادةََّّ89والمادةََّّ90منَّقواعدَّاإلجراءاتََّّواإلثباتَّلكلَّمنَّمحكمتيَّيوغوسلفياَّورونداَّ .

َّ ٧اعتمدت َّمحكمة َّيوغسلفيا َّالشهادة َّالسماعية َّفي َّقضية َّاغتصاب َّالنساء َّالمحتجزات َّفي َّمعسكر َّترنوبوليَّ ،أحمد َّعبيس َّنعمةَّ

الفتلويَّ،ثائرَّناظمَّعبدَّالطرفيَّ،مرجعَّسابقَّصََّّ .188
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ََََََّّّّّّأماَّالخبرةَّفيمكنَّاللجوءَّإليهاَّ،سواءَّبناءََّّعلىَّطلبَّاألطرافَّ،كماَّيمكنَّللدائرةَّاالبتدائيةَّفيَّكلتاَّ
المحكمتينَّأنَّتطلبَّمنَّأيَّمنَّالطرفينَّتقديمَّأدلةَّإضافيةَّ،حيثَّتنوعَّمضمونَّالخبرةَّالتيَّتمَّاعتمادهاَّ

كدليلَّأمامَّهذهَّالمحاكمَّ،ماَّبينَّالخبرةَّالطبيةَّوالخبرةَّفيَّالعلومَّاإلنسانيةَّكالتاريخَّواللغةََّّوعلمَّالنفسَّ
وغيرهاَّ ،إال َّأن َّالطب َّالشرعي َّكان َّله َّأثر َّكبير َّفي َّتحقيق َّالعدالة َّالجنائية َّخاصة َّأمام َّمحكمةَّ
يوغوسلفياَّ،وذلكَّبسببَّاستعمالَّالجناةَّالمقابرَّالجماعيةَّلدفنَّضحاياهمَّ،باإلضافةَّإلىَّإطلقَّحملةَّ

البحثَّالعلميَّللتعرفَّعلىَّهويةَّالضحاياَّمنَّخللَّعيناتَّالحمضَّالنوويَّ ََّّ.

َََََََّّّّّّّوال َّبد َّأن َّنذكر َّأن َّالمدعي َّالعام َّفي َّمحكمة َّيوغسلفيا َّاستخدم َّصو اَّرَّعبر َّاألقمار َّالصناعيةَّ

كمصدر َّمهم َّلألدلةَّ ،حيث َّتم َّاستخدام َّهذه َّالصور َّمن َّقبل َّالمدعي َّالعام َّكدليل َّضد َّالمتَّهم َّتوليميرَّ
بارتكابَّمذبحةَّسربيرنتشاَّ،1وهذاَّمالمَّنعهدهَّمنَّقبلَّبسببَّحداثةَّتقنيةَّاألقمارَّالصناعيةَّالتيَّلمَّتكنَّ

معروفةَّمنَّقبلَّ،باإلضافةَّإلىَّاعتمادَّكلَّمنَّمحكمةَّروانداَّويوغسلفياَّللصورةَّالف َّوتوغرافيةَّوتسجيلتَّ
الفيديوَّكمصدرَّألدلةَّإثباتَّارتكابَّالجرائمَّمنَّقبلَّالمتهمينَّ .
الفرع الثالث
محكمة سيراليون
ََََََََّّّّّّّّتطبق َّمحكمة َّسيراليون َّذات َّقواعد َّاإلجراءات َّوقواعد َّاإلثبات َّالتي َّتطبقها َّمحكمة َّروانداَّ،2
حيث َّأخذت َّمحكمة َّسيراليون َّبالقرينة َّالقانونية َّالبسيطة َّكوسيلة َّإلثبات َّمشروعية َّاالعترافَّ ،فاعتبرتَّ

اعترف َّالمتهم َّأثناء َّاستجوابه َّأمام َّالمدعي َّالعامَّ ،ضمن َّما َّنصت َّعليه َّقواعد َّاإلثبات َّفي َّتلكَّ
أن َّ َّا

المحكمةَّ،قرينةَّعلىَّأنَّالمتهمَّقدَّقامَّباعترافهَّبحريتهَّوارادتهَّ،وهيَّقرينةَّقانونيةَّقاطعةَّالَّتقبلَّإثباتَّ
العكسَّ َّ.3

َََََََّّّّّّّكماَّأقرتَّالمحكمةَّبالشهادةَّالسماعيةَّكوسيلةَّلإلثباتَّ،تمارسَّبموجبهاَّالدائرةَّاالبتدائيةَّسلطةَّ
تقديريةَّواسعةَّبشأنَّقبولَّالشهادةَّالسماعيةَّذاتَّالصلةَّ،بعدَّالتأكدَّمنَّأنَّالشاهدَّبالسماعَّحلفَّاليمينَّ

أوَّالتعهدَّالرسميَّقبلَّاإلدالءَّبالشهادةَّ َّ،وتمَّاستجوابهَّمنَّقبلَّأطرافَّالدعوىَّكافةَّ َّ.4

َََََََّّّّّّّ ومما تقدم نالحظ أن قواعد اإلثبات هي الوسيلة التي تتم من خاللها تطبيق أحكام القانون

الدولي الجزائي ،من خالل إثبات الوقائع المخالفة للقانون الدولي الجزائي ونسبتها إلى فاعلها تمهيدا
َّ1فراسَّنبيلَّالحسنَّ،دورَّالدليلَّاإللكترونيَّفيَّاإلثباتَّ،رسالةَّماجستيرَّ،جامعةَّدمشقَّ،2020َّ،صََّّ .3

َّ2ولدَّيوسفَّمولودَّ،محاربةَّاإلفلتَّمنَّالعقابَّفيَّإطارَّالجيلَّالثالثَّمنَّالمحاكمَّالجنائيةَّالدوليةَّ:المحاكمَّالمدولةَّأوَّالمختلطةَّ،

مجلةَّدفاترَّالسياسةَّوالقانونَّ،جامعةَّمولودَّمعمريَّتيزيَّوزوَّ،الجزائرَّ،العددََّّ،19جوانََّّ،2018صَّ.٧55
َّ3راجعَّالمادةََّّ43والمادةََّّ63منَّقواعدَّاإلجراءاتََّّواإلثباتَّلمحكمةَّروانداَّ .
َّ4راجعَّالمادةََّّ89منَّقواعدَّاإلجراءاتََّّواإلثباتَّلمحكمةَّرواندا.
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لمحاكمته ،وقد تم النص على هذه القواعد في األنظمة األساسية للمحاكم الدولية وقواعد اإلجراءات
وقواعد اإلثبات ،مع وجود هامش بسيط لسلطة المحكمة في اعتماد وسائل إثبات لم يتم النص عليها،

حيث أن المحاكم الدولية بداية اعتمدت وسائل اإلثبات التقليدية ،على اختالف في ترتيب وسائل

اإلثبات من حيث األهمية ،محاولة خلق التوازن ،بين تحقيق العدالة الجنائية الدولية ،وتحقيق الردع

لمرتكبي الجرائم الدولية ،وضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي توفير الحماية وتكافؤ الفرص في
اإلجراءات ،وتأمين حق الدفاع للمتهم ،كما الحظنا استخدام ا بسيط ا للتقنيات الحديثة في وسائل

اإلثبات لدى بعض المحاكم.
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الفصل الثاني
ََََّّّّ َّ

اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية وتطبيقاته

ََّّإنَّ َّوسيلة َّالقاضي َّفي َّبناء َّقناعته َّيكون َّعن َّطريق َّاألدلة َّالمطروحة َّأمامهَّ ،فمن َّخلل َّهذه َّاألدلةَّ
يتمكنَّالقاضيَّمنَّالتثبتَّمنَّأركانَّالجريمةَّ،وقيامَّالمسؤوليةَّالجزائيةَّالفرديةَّ،وفيَّهذاَّالشأنَّنجدَّأنََّّ

هنالكَّالعديدَّمنَّالجرائمَّالتيَّيصعبَّإثباتَّوقوعهاَّعلىَّالرغمَّمنَّآثارهاَّالجسيمةَّوالواضحةَّ،والصعوبةَّ
تكمنَّبشكلَّخاصَّفيَّقيامَّأدلةَّتكفيَّإلىَّتحريكَّالمسؤوليةَّالجزائيةَّالفرديةَّلمرتكبيَّتلكَّالج ارئمَّ .
ََََََّّّّّّكما َّأنَّه َّليس َّكل َّما َّيقدم َّمن َّأدلة َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّبالضرورة َّهو َّدليل َّتركن َّإليهَّ

المحكمة َّفي َّحكمها َّفي َّالقضية َّالمعروضة َّأمامهاَّ ،وبالتالي َّيجب َّعلى َّالمحكمة َّالتأكد َّمن َّأن َّاألدلةَّ

المطروحة َّأمامها َّقد َّ َّرَّوعيت َّفيها َّالشروط َّالقانونية َّالعتمادهاَّ ،باإلضافة َّإلى َّأنَّ َّأدلة َّاإلثبات َّقد َّط أرَّ
عليهاَّالعديدَّمنَّالتطوراتَّ،فباإلضافةَّإلىَّاألدلةَّالتقليديةَّتمَّاللجوءَّإلىَّالعديدَّمنَّاألدلةَّالتيَّأفرزهاَّ

التطورَّالعلميَّوالتكنولوجيَّكأدلةَّداعمةَّوكاشفةَّلقناعةَّالقاضيَّ .

ََََََّّّّّّوبالتالي سنناقش في هذا الفصل أدلة اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية من خالل مبحثين،
تناول المبحث األول وسائل اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وفي المبحث الثاني تطبيقات

وسائل اإلثبات على بعض القضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وذلك على التفصيل

التالي:

المبحث األول

وسائل اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية
َّ
ََََََّّّّّّتأخذَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّفيماَّيتعلقَّبنظامَّاإلثباتَّواألدلةَّالتيَّيمكنَّأنَّيبنىَّعليهاَّالحكمَّ
بمبدأ َّحرية َّوسائل َّاإلثباتَّ ،وعدم َّالتقيد َّبأدلة َّمحددة َّسلفاَّ َّسواء َّمن َّقبل َّالنظام َّاألساسي َّللمحكمة َّأوَّ

من َّقبل َّقواعد َّاإلجراءات َّوقواعد َّاإلثباتَّ ،فالمحكمة َّتتمتع َّبحرية َّاالقتناع َّأو َّعدم َّاالقتناع َّبأي َّدليلَّ
يقدم َّإليهاَّ ،وبالتالي َّفإنَّ َّالنظام َّاإلجرائي َّاألساسي َّالمتبع َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّهو َّالنظامَّ

الوجاهيَّ،فلَّيعتبرَّماَّيتمَّتقديمهَّدليلََّّإالَّإذاَّقدمَّللمحكمةَّواقتنعتَّبهَّوفقَّمقتضياتَّالعدالةَّ .
َََََّّّّّولبيان وسائل اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا المبحث يتناول في المطلب

األول أدلة اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وفي المطلب الثاني عبء اإلثبات أمام المحكمة

الجنائية الدولية وصعوبة تقدير قبول األدلة لديها.
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المطلب األول

أدلة اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية
َََََّّّّّتقسم َّأدلة َّاإلثبات َّبشكل َّعام َّإلى َّأدلة َّمباشرةَّ ،إذا َّما َّتم َّإثبات َّواقعة َّالدعوى َّبشكل َّمباشر َّمنَّ
خللها َّكشهادةَّواالعترافَّوالدليل َّالكتابيَّ ،وأدلةَّغير َّمباشرة َّإذا َّما َّلجأ َّالقاضي َّإلى َّاستنباط َّواَّعمالَّ

العقلَّللقولَّبتوافرَّدليلَّمعينَّضدََّّالمتهمَّكالقرائنَّ َّ.
َّ

ََّّكما َّتقسم َّأدلة َّاإلثبات َّإلى َّأدلة َّإثبات َّتقليدية َّجرت َّالعادة َّعلى َّاللجوء َّإليها َّمنذ َّالقدم َّفي َّالمحاكمَّ

الجنائية َّالدوليةَّ ،وأدلة َّإثبات َّحديثة َّتعتمد َّعلى َّالتطور َّالعلمي َّوالتكنولوجيَّ ،وذلك َّوفق َّمقتضياتَّ

العدالةَّ .
َّ

َََََّّّّّوسيتم في هذا المطلب دراسة أدلة اإلثبات الجزائية التي تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية،
نص عليه َّ
النظام األساسي للمحكمة ،وفق ما يلي:
وفق ما َّ
الفرع األول
االعتراف

َََََََّّّّّّّيعد َّاالعتراف َّأحد َّاألدلة َّالتقليدية َّالتي َّتستند َّإليها َّالمحاكم َّعند َّإصدار َّحكمهاَّ ،والبد َّلنا َّعندَّ

دراسة َّاالعتراف َّكأحد َّأدلة َّاإلثبات َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّمن َّتعريفه َّوتحديد َّشروطه َّومدىَّ
حجيتهَّأمامَّالمحكمةَّ َََّّّ.
َّ

أوالا ـ تعريف االعتراف:
ََََََََََّّّّّّّّّّاالعتراف َّهو َّإقرار َّالمتهم َّعلى َّنفسه َّبارتكاب َّالواقعة َّالجرمية َّالتي َّتنسب َّإليه َّكلها َّأوَّ
بعضهاَّ ،1واالعتراف َّيجب َّأن َّتتوافر َّفيه َّشروط َّمعينة َّحتى َّيعتبر َّدليل َّإثبات ََّّواَّال َّفقد َّقوته َّالثبوتيةَّ
وأصبح َّمن َّقبيل َّاالستدالل َّالذي َّال َّيمكن َّأن َّيستند َّإليه َّالقاضي َّلوحده َّلبناء َّقناعتهَّ ،كما َّيجب َّأنَّ

 1آمالَّعبدَّالرحيمَّعثمانَّ،شرحَّقانونَّاإلجراءاتَّالجنائيةَّ،الهيئةَّالعامةَّالمصريةَّللكتابَّ،القاهرةَّ،1986َّ،صَّ.488
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يصدرَّاالعترافَّعنَّمتَّهمَّيتمتعَّباألهليةَّالجزائيةَّ،ووليدَّإرادةَّحرةَّوواعيةََّّ،وأنَّيكونَّاالعترافَّواضحاََّّ

صريحاََّّالَّلبسَّفيهَّوالَّغموضََّّ،وأنَّيستندَّإلىَّإجراءاتَّصحيحةَّ .1

ََََََََّّّّّّّّوبالنسبةَّللمحاكمَّالجنائيةَّالدوليةَّفمنَّالملحظَّأنهَّقدَّتمَّالنصََّّعلىَّاالعترافَّبشكلَّمتدرجَّ،

فلمَّيتمَّالنصََّّعلىَّاالعترافَّفيَّالنظامَّاألساسيَّأوَّفيَّقواعدَّاإلجراءاتَّلمحكمتيَّنورمبورغَّوطوكيوَّ،
أمَّا َّمحكمة َّيوغوسلفيا َّالسابقة َّومحكمة َّرواندا َّفلم َّينصَّ َّالنظام َّاألساسي َّفيهما َّعلى َّاالعترافََّّ ،واَّنماَّ
تمَّالنصََّّعليهَّفيَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثباتَّلكلَّمنهماَّ،2أمَّاَّبالنسبةَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ

فقدَّتمَّالنصََّّعليهَّفيَّكلَّمنَّالنظامَّاألساسيَّوقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثباتَّوبشكلَّمفصَّلَّ .
َّ َّ

ثاني ا ـ شروط االعتراف:
ويشترط في االعتراف العتباره دليالا من أدلة اإلثبات التي يتم قبولها أمام المحكمة عدة أمور

أهمها:

أ .أنَّيقومَّالمتهمَّباالعترافَّوهوَّفيَّكاملَّإرادتهَّوادراكهَّ،فاالعترافَّالصادرَّمنَّالمتهمَّفاقدَّاإلرادةَّ
الَّيعتدَّبهَّكدليلَّمنَّأدلةَّاإلثباتَّ،كاالعترافَّالصادرَّتحتَّتأثيرَّمخدرَّألنَّهَّصدرَّدونَّإرادةَّحرةَّ
واعيةَّ،3حيثَّتقومَّالدائرةَّاالبتدائيةَّالتيَّاعترفَّالمتهمَّأمامهاَّبالبتَّفيماَّإذاَّكانَّالمتهمَّيفهمَّطبيعةَّ
ونتائجَّاالعترافَّبالذنبَّأمَّالَّ،واذاَّماَّكانتَّإرادتهَّحرةَّواعيةَّ َّ.

 1يختلف َّاالعتراف َّعن َّاالستجوابَّ ،ففي َّاالستجواب َّيتجه َّالمتهم َّإلى َّالدفاع َّعن َّنفسه ََّّواَّنكار َّالتهمة َّالمنسوبة َّإليهَّ ،فإذا َّاعترفَّ
بالجريمةَّصارَّاالستجوابَّاعترافاََّّ،كماَّيختلفَّاالعترافَّعنَّأقوالَّالمتهمَّوالتيَّقدَّيستفادَّمنهاَّضمناَّأنهَّقدَّارتكبَّالفعلَّالجرميَّ

المنسوبَّإليهَّ.جاسمَّمحمدَّخربيطَّ،ضماناتَّالمتهمَّفيَّاالعترافَّالمبكرَّبالجريمةَّ،جامعةَّالبصرةَّ،مجلةَّأبحاثَّميسانَّ،المجلدَّ

السادسَّ،العددَّالثانيَّعشرَّ،2010َّ،صَّ.234

 2المادةََّّ85منَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثباتَّلكلَّمنَّمحكمةَّيوغسلفياَّالسابقةَّومحكمةَّرونداَّ .

 3نصتَّالفقرةََّّ1منَّالمادةََّّ:65إذاَّاعترفَّالمتهمَّبالذنبَّعملََّّبالفقرةَّ(َّ8أ)َّمنَّالمادةََّّ،64تبتَّالدائرةَّاالبتدائيةَّفيَّ :
(أ)َّماَّإذاَّكانَّالمتهمَّيفهمَّطبيعةَّونتائجَّاالعترافَّبالذنب؛ َّ

(ب)َّوماَّإذاَّكانَّاالعترافَّقدَّصدرَّطوعاََّّعنَّالمتهمَّبعدَّتشاورَّكافَّمعَّمحاميَّالدفاع؛ َّ
(ج)َّوماَّإذاَّكانَّاالعترافَّبالذنبَّتدعمهَّوقائعَّالدعوىَّالواردةَّفيَّ :

َََََََّّّّّّّ-1التهمَّالموجهةَّمنَّالمدعيَّالعامَّالتيَّيعترفَّبهاَّالمتهم؛َّ’ َّ
َََََََّّّّّّّ-2وأيةَّموادَّمكملةَّللتهمَّيقدمهاَّالمدعيَّالعامَّويقبلهاَّالمتهم؛ َّ

َََََََّّّّّّّ-3وأيةَّأدلةَّأخرىَّيقدمهاَّالمدعيَّالعامَّأوَّالمتهمَّ،مثلَّشهادةَّالشهود.
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ب .يجبَّأنَّيكونَّاالعترافَّبموجبَّإرادةَّسليمةََّّللمتَّهمَّلمَّيباشرَّعليهاَّأيَّضغطَّمنَّالضغوطَّالتيَّ
تعيبها َّكاإلكراه َّأو َّالتَّهديدَّ ،حيث َّيتوجَّب َّعلى َّالدائرة َّاالبتدائية َّأن َّتبت َّفيما َّإذا َّكان َّاالعتراف َّقدَّ
صدرَّطوعاَّعنَّالمتهمَّبعدَّتشاورََّّكافََّّمعَّمحاميَّالدفاعَّ .
تَّ .تمكينَّالمتهمَّمنَّتقديمَّالدفعَّببطلنَّاالعترافَّ،فيَّحالَّصدورهَّتحتَّتأثيرَّاإلكراهَّأوَّبناءََّّعلىَّ
أيَّإجراءَّغيرَّمشروعَّ،فهذاَّالدفعَّمنَّالدفوعَّالجوهريةَّوالتيَّيتعينَّعلىَّمحكمةَّالموضوعَّمناقشتهَّ
والردَّعليهَّسواءََّّكانَّقدَّدفعَّبهَّمنَّالمتهمَّأوَّمنَّمتهمَّآخرَّفيَّالدعوىَّ،مادامَّقدَّتمَّاالستنادَّإليهَّ
فيَّالحكمَّباإلدانةَّعلىَّذلكَّاالعترافَّ .
ث .يجبَّأنَّيكونَّاالعترافَّمحدداََّّوواضحاََّّالَّلبسَّفيهَّوالَّغموضاََّّوارداََّّعلىَّالواقعةَّالمنسوبةَّللمتَّهمَّ،
فلَّيصحَّاالستنادَّعلىَّاعترافََّّغامضََّّأوَّيحتملَّأكثرَّمنَّمعنىَّ .1
ج .يجب َّأن َّيكون َّاالعتراف َّقد َّصدر َّوفق َّإجراءات َّصحيحةَّ ،حيث َّال َّيعتد َّباعتراف َّصدر َّوفقَّ
إجراءاتَّباطلةَّ .
ح .يجبَّالركونَّإلىَّاعترافَّقدَّصدرَّأمامَّالدائرةَّاالبتدائيةَّللمحكمةَّالعتبارهَّدليلَّإدانةَّبحقَّالمتهمَّ .
َََّّّويجبَّالتنويهَّإلىَّأنَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّيوجبََّّ-كأحدَّالضماناتَّالتيَّيتمتعَّ
بهاَّالمتهمَّبشأنَّاالعترافََّّ-علىَّالدائرةَّاالبتدائيةَّقبلَّبدايةَّالمحاكمةَّأنَّتتلوََّّعلىَّالمتهمَّالَّتُّهمَّالتيَّ
سبقَّأنَّاعتمدتهاَّالدائرةَّالتمهيديةَّ،وأنَّتتأكدَّمنَّأنََّّالمتهمَّيفهمَّطبيعةَّالَّتُّهمَّوالنتائجَّالمترتبةَّعلىَّهذهَّ
الَّتُّهمَّ،وعليهاَّأنَّتعطيهَّالفرصةَّللعترافَّبالذنبَّأوَّالدفاعَّعنَّنفسهَّبأنهَّغيرَّمرتكبَّماَّنسبَّاليهَّ .2
ََََََََّّّّّّّّوبالتالي يمكننا القول :إ َّن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد وفَّر ضمانات كافية

للمتَّهم عندما يدلي باعترافه بما هو منسوب إليه بآلية تضمن صدور اعتراف صحيح يعتد به ،وهذا
يتمثل في اإلجراءات التالية:

1

أحمدَّعبيسَّنعمةَّالفتلويَّ،ثائرَّناظمَّعبدَّالطرفيَّ،وسائلَّاإلثباتَّفيَّإطارَّالتحقيقَّالجنائيَّالدوليَّ،مرجعَّسابقَّ،صََّّ .1٧1

نصَّالنظامَّاألساسيَّفيَّالمادةََّّ61فيَّالفقرتينََّّ3وَّ4علىَّماَّيلي:
َّ 2

َََََََّّّّّّّ-3يجبَّالقيامَّبماَّيليَّفيَّغضونَّفترةَّمعقولةَّقبلَّموعدَّالجلسةَّ :

ََََََّّّّّّ(أ)َّتزويدَّالشخصَّبصورةَّمنَّالمستندَّالمتضمنَّللتهمَّالتيَّيعتزمَّالمدعيَّالعامَّعلىَّأساسهاَّتقديمَّالشخصَّإلىَّالمحاكمة؛ َّ
ََََََّّّّّّ(ب)َّإبلغَّالشخصَّباألدلةَّالتيَّيعتزمَّالمدعيَّالعامَّاالعتمادَّعليهاَّفيَّالجلسةَّ .

ََََََّّّّّّويجوزَّلدائرةَّماَّقبلَّالمحاكمةَّأنَّتصدرَّأوامرَّبخصوصَّالكشفَّعنَّمعلوماتَّألغراضَّالجلسةَّ .

ََََََّّّّّّ-َّ4للمدعيَّالعامَّ،قبلَّالجلسةَّ،مواصلةَّالتحقيقَّولهَّأنَّيعدلَّأوَّيسحبَّأياََّّمنَّالتهمَّ.ويبلغَّالشخصَّقبلَّفترةَّمعقولةَّمنَّ
موعدَّالجلسةَّبأيَّتعديلَّأليةَّتهمَّأوَّبسحبَّتهمَّ.وفيَّحالةَّسحبَّتهمَّ،يبلغَّالمدعيَّالعامَّدائرةَّماَّقبلَّالمحاكمةَّبأسبابَّالسحب.
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أ .أنَّه َّإذا َّاعترف َّالمتهم َّبالذنبَّ ،فإنَّ َّعلى َّالدائرة َّاالبتدائية َّأن َّتبت َّفيما َّإذا َّكان َّالمتهم َّيفهم َّطبيعةَّ
ونتائجَّاالعترافَّبالذنبَّ .
ب .إذاَّاعترفَّالمتهمَّبالذنبَّ،فإنََّّعلىَّالدائرةَّاالبتدائيةَّأنَّتبتَّفيماَّإذاَّكانَّاالعترافَّقدَّصدرَّطوعاََّّ
عنَّالمتهمَّبعدَّتشاورَّكافَّمعَّمحاميَّالدفاعَّ .
ت .إذاَّاعترفَّالمتهمَّبالذنبَّفإنََّّعلىَّالدائرةَّاالبتدائيةَّأنَّتبتَّفيماَّإذاَّكانَّاالعترافَّبالذنبَّتدعمهَّ
وقائعَّالدعوىَّالواردةَّفيَّالَّتُّهمَّالموجَّهةَّمنَّالمدعيَّالعامَّالتيَّيعترفَّبهاَّالمتهمََّّ،وأيةَّموادَّمكملةَّ
للَّتُّهمَّيقدَّمهاَّالمدعيَّالعامَّويقبلهاَّالمتهمَّ،وتبتَّالدائرةَّاالبتدائيةَّأيضاََّّفيماَّإذاَّكانَّاالعترافَّبالذنبَّ
تدعمهَّأدلةَّأخرىَّيقدمهاَّالمدعيَّالعامَّأوَّالمتهمَّ،مثلَّشهادةَّالشهودَّ .
َّ
ثالث ا ـ التفاوض على االعتراف:
ََََََََّّّّّّّّيقبل َّكأحد َّأدلة َّاإلثبات َّأمام َّالمحاكم َّالجنائية َّالدولية َّاالعتراف َّبمقابل َّأو َّما َّيعرف َّبصفقةَّ
اإلقرارَّبالذنبَّ،1فقدَّدرجتَّكلَّمنَّمحكمةَّيوغوسلفياَّومحكمةَّرونداَّعلىَّاألخذَّبهَّ،2أمَّاَّعندَّمناقشةَّ

مشروعَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،كانَّهنالكَّرأيَّيدعوَّإلىَّاألخذَّبه؛َّألنَّهَّيسهَّلَّمهمةَّ
المحكمة َّمن َّخلل َّتشجيع َّالمتهمين َّعلى َّاالعترافَّ ،لكن َّهذا َّالرأي َّلم َّيلق َّالترحيب َّالمطلوبَّ ،حيثَّ

يؤدي َّإلى َّالتضحية َّبمقتضيات َّالعدالة َّمن َّأجل َّالسرعة َّفي َّحسم َّالقضيةَّ ،ولذلك َّفقد َّنصَّ َّالنظامَّ
أنه َّ َّ
األساسي َّللمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّصراحةَّ َّعلى َّعدم َّاالعتداد َّبهَّ ،حيث َّنصت َّالفقرة ََّّ 5من َّالمادةَّ

65علىَّأنَّه"َّ:الَّتكونَّالمحكمةَّملزمةَّبأيةَّمناقشاتَّتجرىَّبينَّالمدعيَّالعامَّوالدفاعَّبشأنَّتعديلَّالَّتُّهمَّ
أوَّاالعترافَّبالذَّنبَّأوَّالعقوبةَّالواجبَّتوقيعها"َّ .
َّ

َََََََّّّّّّّوعليه يتَّضح مما َّ
تقدم أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد يطلب شروط ا معين اة

لصحة االعتراف بالذنب ،كما يطلب من الدائرة االبتدائية أال تستند في اإلدانة على اعتراف المتَّهم
بالذنب كقاعدة أساسية ،وا َّنما حث الدائرة االبتدائية على البحث عما إذا كان هناك أدلة أخرى أو

وقائع في الدَّعوى تدعم اعتراف المتَّهم بالذنب؛ أي بمعنى أن الدائرة االبتدائية ال تكتفي في إدانة
 1اإلقرار َّبالذنب َّهو َّنظام َّبموجبه َّتتمثل َّالدعوى َّالجنائية َّنزاعاَّ َّبين َّطرفين َّهما َّاالدعاء َّوالدفاعَّ ،ويمكن َّتسويته َّمن َّخلل َّصفقةَّ

أثناءَّالمحاكمةَّ،بأنَّيتفقَّالطرفانَّعلىَّأنَّيقرَّالمتهمَّبالذنبَّمقابلَّإسقاطَّبعضَّالتهمَّالموجهةَّإليهَّ،أوَّتبنيَّوصفَّقانونيَّأخفَّ،

أوَّالوعدَّبتخفيضَّالعقوبةَّأوَّكلَّماَّسبقَّ،أحمدَّعبيسَّنعمةَّالفتلويَّوثائرَّناظمَّعبدَّالطرفيَّ،وسائلَّاإلثباتَّفيَّإطارَّالتحقيقَّ
الجنائيَّالدوليَّ،مرجعَّسابقَّ،صَّ.1٧3

 2أخذت َّمحكمة َّيوغوسلفيا َّبأسلوبَّاإلقرار َّبالذنب َّفي َّقضية َّالمدعي َّالعام َّضدَّ َّبالينا َّبلستيشَّ ،كما َّأخذت َّمحكمة َّرواندا َّبذاتَّ
األسلوبَّفيَّقضيةَّالمدعيَّالعامَّضدََّّعمرَّسيروَّشاغوَّ،راجعَّزايدَّعليَّزايدَّوخالدَّمحمدَّدقانيَّ،مرجعَّسابقَّ،ص.554
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المتَّهم على اعترافه ،وا َّنما يجب أن تبت في هذه الحالة فيما إذا كانت هناك وقائع أو أدلة أخرى
يتعين التأكد من صدقه.
تدعم هذا االعتراف ،واال كان محل شك في حال منافاته لطابع األشياء مما َّ
َّ

رابع ا -سلطة المحكمة الجنائية الدولية في تقدير االعتراف:
بد من القول :إ َّن ِّ
َََََََََََّّّّّّّّّّّال َّ
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أقر للمحكمة سلطة في
تقدير االعتراف ،فهي ليست ملزمة على األخذ به ،فلها أن تقتنع به وتحكم بموجبه ،أو ال تقتنع به

وتبحث عن أدلة إثبات أخرى ،وذلك على النحو اآلتي:
َّ

أ .إذا َّاقتنعت َّالدائرة َّاالبتدائية َّبثبوت َّاالعتراف َّعلى َّالنحو َّالوارد َّفي َّالمادة ََّّ 65جاز َّلها َّأن َّتدينَّ
المتهمَّبتلكَّالجريمةَّ .
ب .وفيَّحالَّعدمَّاقتناعَّالدائرةَّاالبتدائيةَّيعتبرَّاالعترافَّبالذنبَّكأنهَّلمَّيكنَّ،وعليهاَّفيَّهذهَّالحالةَّ
أن َّتأمر َّبمواصلة َّالمحاكمة َّوفقا َّإلجراءات َّالمحاكمة َّالعادية َّالتي َّينصَّ َّعليها َّالنظام َّاألساسيَّ
للمحكمةَّ،كماَّيجوزَّلهاَّأنَّتحيلَّالقضيةَّإلىَّدائرةَّابتدائيةَّأخرىَّ .1
َّ
ََََََََّّّّّّّّوللدائرة َّاالبتدائية َّأن َّتطلب َّمن َّالمدعي َّالعام َّتقديم َّأدلة َّإضافية َّإلى َّجانبَّاالعتراف َّبما َّفيَّ

ذلكَّشهادةَّالشهودَّ،كماَّأنََّّلهاَّأنَّتأمرَّبمواصلةَّالمحاكمةَّوفقاَّإلجراءاتَّالمحاكمةَّالعاديةَّالمنصوصَّ
عليهاَّفيَّالنظامَّاألساسيَّ،2وفيَّهذهَّالحالةَّيجبَّعليهاَّأنَّتعتبرَّاالعترافَّكأنَّلمَّيكنَّ،ولهاَّأنَّتحيلَّ

القضية َّإلى َّدائرة َّابتدائية َّأخرىَّ ،ويجوز َّللدائرة َّاالبتدائية َّبعد َّشروعها َّفي َّاإلجراءات َّعند َّاالعترافَّ

بالذنب َّأن َّتطلب َّآراء َّالمدعي َّالعام َّوالدفاعَّ ،وعلى َّالدائرة َّاالبتدائية َّعندما َّتفصل َّفي َّمسألة َّاإلقرارَّ
بالذنبَّأنَّتسببَّقرارهاَّ،كماَّأنَّعليهاَّأنَّتدونَّذلكَّفيَّسجلَّالدعوىَّ .3

تنصَّالمادةََّّ65فيَّالفقرتينََّّ2وَّ3منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّعلىَّماَّيليَّ :
َّ 1

َََََََّّّّّّّ)2إذاَّاقتنعتَّالدائرةَّاالبتدائيةَّبثبوتَّالمسائلَّالمشارَّإليهاَّفيَّالفقرةََّّ1اعتبرتَّاالعترافَّبالذنبَّ،معَّأيةَّأدلةَّإضافيةَّجرىَََََّّّّّ

تقديمهاَّ ،تقري اَّر َّلجميع َّالوقائع َّاألساسية َّاللزمة َّإلثبات َّالجريمة َّالمتعلق َّبها َّاالعتراف َّبالذنبَّ ،وجاز َّلها َّأن َّتدين َّالمتهم َّبتلكَّ
الجريمةَّ .

َََََََّّّّّّّ)3إذاَّلمَّتقتنعَّالدائرةَّاالبتدائيةَّبثبوتَّالمسائلَّالمشارَّإليهاَّفيَّاَّلفقرةََّّ1اعتبرتَّاالعترافَّبالذنبَّكأنَّلمَّيكنَّوكانَّعليهاَّ
ينصَّعليها َّهذا َّالنظام َّاألساسي َّوجاز َّلها َّأنَّ
في َّهذه َّالحالةَّ ،أن َّتأمر َّبمواصلة َّالمحاكمة َّوفقاَّ َّإلجراءات َّالمحاكمة َّالعادية َّالتي َّ َّ

تحيلَّالقضيةَّإلىَّدائرةَّابتدائيةَّأخرى.
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َّ

صحة الحصول على االعتراف أو اإلقرار
َََََََََّّّّّّّّّومما تقدم يمكننا القولَّ :أنه ورغم تحقق شروط َّ
بالذنب من قبل المتَّهم إَّال أنه يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة عند تقويمها لألدلة المقدِّمة

لها.

الفرع الثاني
َّ
الشهادة
َّ

تعرف َّ
الشهادة بأنَّهاَّ:هيَّإثباتَّواقعةَّمعينةَّمنَّخللَّماَّيقولهَّأحدَّاألشخاصَّعماَّشاهدهَّوأدركهَّ
َََّّّ َّ
مباشرةَّ .1
بحاسةَّمنَّحواسهَّعنَّهذهَّالواقعةَّبطريقةَّ َّ

ََّّوقدَّنظمَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّأحكامَّاللجوءَّإلىَّالشهادةَّكدليلَّفيَّاإلثباتَّأمامَّ

المحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّعلىَّالنحوَّاآلتيَّ :
َّ

أوالا ـ اإلعالن عن أسماء الشهود:

ََََََََّّّّّّّّيجبَّعلىَّالمدعيَّالعامَّأنَّيقدَّمَّأسماءَّالشهودَّالذيَّينويَّاستدعاءهمَّللشهادةَّإلىَّالدفاعَّ،كماَّ
يقدم َّله َّنسخاَّ َّمن َّالبيانات َّالتي َّأدلى َّبها َّهؤالء َّالشهود َّسابقاََّّ ،ويجب َّأن َّتقدَّم َّأسماء َّالشهود َّقبل َّبدءَّ

المحاكمةَّبفترةَّكافية؛َّلكيَّيتمكنَّالدفاعَّمنَّأنَّيستعدَّاالستعدادَّالكافيَّللدفاعَّ.2كماَّيبلغَّالمدعيَّالعامَّ
بعدَّذلكَّبأسماءَّشهودَّإثباتَّأخرىَّ،ويقدمَّنسخاََّّمنَّبياناتهمَّعندماَّيتقررَّاستدعاءَّهؤالءَّالشهودَّ،وبلغةَّ
يفهمهاَّالمتهمَّويتحدثَّبهاَّجيداَّ .3
َّ
َّ
َّ
َّ

َََََََّّّّّّّ )1بعد َّالشروع َّفي َّاإلجراءات َّوفقاَّ َّللفقرة ََّّ 1من َّالمادةَّ\َّ ،\65يجوز َّللدائرة َّاالبتدائية َّلغرض َّتأدية َّمهامها َّوفقاَّ َّللفقرة ََّّ 4منَّ
المادةَّ\َّ\65أنَّتلتمسَّآراءَّالمدعيَّالعامَّوالدفاعَّ .

ََََََََّّّّّّّّ)2تفصلَّالدائرةَّاالبتدائيةَّبعدَّذلكَّفيَّمسألةَّاإلقرارَّبالذنبَّوتبديَّأسبابَّاتخاذهاَّلقرارهاَّ،ويدونَّذلكَّفيَّسجلَّالدعوى.

 1أحمدَّفتحيَّسرورَّ،الوسيطَّفيَّقانونَّاإلجراءاتَّالجنائيةَّ،دارَّالنهضةَّالعربيةَّ،القاهرةَّ،1981َّ،صَّ.498
 2الفقرةََّّ1منَّالمادةََّّ٧6منَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثبات.

َّ3الفقرةَّ2و3منَّالمادةََّّ٧6منَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثبات.
َّ
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ثانيا -اإلدالء َّ
بالشهادة:
ََََََّّّّّّيجبَّأنَّيدليَّالشاهدَّبشهادتهَّبكاملَّإرادتهَّدونَّالتأثيرَّعليهَّ،فلَّيؤخذَّبأيَّشهادةَّتمَّتَّتحتَّ

التَّعذيب َّأو َّاإلكراهََّّ ،1وأن َّيكون َّمضمون َّالشهادة َّالوقائع َّالجرمية َّالمنسوبة َّللمتهمَّ ،وسمحت َّقواعدَّ
اإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثباتَّللضحاياَّعندَّاإلدالءَّبشهادتهمَّأنَّيبدواَّآ ارءهمَّإلىَّجانبَّماَّأدركوهَّبحواسهمَّ

منَّوقائعَّالدعوىَّ .2

الرسميَّ
ََََََّّّّّّويجبَّعليهَّقبلَّأنَّيدليَّبشهادتهَّأنَّيتعهدَّبالتزامَّالصَّدقَّفيهاَّ،وذلكَّوفقاَّلصيغةَّالتَّعهدَّ َّ

وتعد َّهذه َّالصيغة َّبمنزلة َّحلف َّاليمين َّالذي َّيدليَّ
الذي َّنصت َّعليه َّالقواعد َّاإلجرائية َّوقواعد َّاإلثباتَُّّ َّ،
بهَّالشاهدَّأمامَّالمحاكمَّالوطنيةَّقبلَّاإلدالءَّبشهادتهَّأمامَّالمحكمةَّعلىَّأنهَّيشهدَّبالحقَّوالَّيقولَّإالَّ

الحقَّ .3

ََََََّّّّّّ َّولم َّيحدد َّالنظام َّاألساسي َّأو َّقواعد َّاإلثبات َّسن َّأهلية َّالشاهدَّ ،إال َّأنها َّنصت َّعلى َّأن َّالشاهدَّ

عشرة َّسنة َّيتعهَّد َّبقول َّالحق َّقبل َّأداء َّالشهادةَّ ،وأنها َّسمحت َّللشخصَّ
الذي َّيبلغ َّمن َّالعمر َّالثمانية َّ َّ
الرسميَّ .
الذيَّلمَّيبلغَّالثامنةَّعشرةَّأنَّيدليَّبشهادتهَّدونَّأداءَّهذاَّالتَّعهدَّ َّ

َََََََّّّّّّّكما َّيجوز َّلها َّأن َّتستمع َّإلى َّشهادة َّالشَّخص َّالذي َّيكون َّحكمه َّعلى َّاألمور َّمعتلَّ َّدون َّأداءَّ

قادرَّعلى َّوصفَّ
التعهد َّالرسمي َّإذا َّرأت َّالدائرة َّأنه َّال َّيفهم َّطبيعة َّالتعهد َّبشرط َّأن َّيكون َّكلَّ َّمنهم َّ َّاَّ
المسائلَّالتيَّيكونَّلديهَّعلمَّبهاَّوأنهَّيفهمَّمعنىَّواجبَّقولَّالحقَّ،4ويجبَّعلىَّالدائرةَّاالبتدائيةَّإعلمَّ

الشاهد َّأنه َّفي َّحال َّعدم َّقول َّالحقيقة َّفإنَّه َّيرتكب َّجريمة َّشهادة َّالزورََّّ ،وأن َّالمحكمة َّالجنائية َّالدوليةَّ
ستكونَّصاحبةَّاالختصاصَّبالنظرَّفيَّهذهَّالدعوىَّ .5
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the Trauma of Justice? AUSTRALIAN INTERNATIONAL LAW JOURNAL, N (12),

1

Trauma, or

January 2015, p 102.

 2المادةََّّ89منَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثبات.

 3نصَّت َّالمادة ََّّ 66من َّالقواعد َّاإلجرائية َّوقواعد َّاإلثبات َّعلى َّصيغة َّالتعهد َّالرسمي َّقبل َّاإلدالء َّبالشهادة َّفي َّالمادة َّ"َّ :66أعلنَّ
رسمياََّّأننيَّسأقولَّالحقَّ،كلَّالحقَّ،والَّشيءَّغيرَّالحق".

 4نصتَّالمادةََّّ66منَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثباتَّفيَّالفقرةََّّ2والفقرةََّّ3علىَّماَّيليَّ :

َََّّّ)2يجوزَّأنَّيسمحَّللشخصَّالذيَّيقلَّعمرهَّعنََّّ18سنةَّ،أوَّالشخصَّالذيَّيكونَّحكمهَّعلىَّاألمورَّمعتلََّّوترىَّالدائرةَّأنهَّالَّ

يفهم َّطبيعة َّالتعهد َّالرسميَّ ،بأن َّيشهد َّدون َّأداء َّهذا َّالتعهد َّالرسمي َّإذا َّرأت َّالدائرة َّأن َّذلك َّالشخص َّقادر َّعلى َّوصف َّالمسائلَّ
التيَّيكونَّلديهَّعلمَّبهاَّوأنهَّيفهمَّمعنىَّواجبَّقولَّالحقَّ .

َََّّّ)3يطلعَّالشاهدَّ،قبلَّإدالئهَّبشهادتهَّ،علىَّالجريمةَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالفقرةََّّ1منَّالمادةَّ٧0

 5نصتَّالمادةََّّ٧0منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّعلىَّأنهَّ-َّ:ينعقدَّاالختصاصَّللمحكمةَّعلىَّالجرائمَّالتاليةَّالمخلةَّبمهمتهاَّفيَّ
إقامةَّالعدلَّ،عندماَّترتكبَّعمداَّ(َّ:أ)َّاإلدالءَّبشهادةَّزورَّبعدَّالتعهدَّبالتزامَّالصدقَّعملََّّبالفقرةَّ1منَّالمادةَّ.69
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ََّّواألصلَّأنَّيدليَّالشاهدَّبشهادتهَّأمامَّالمحكمةَّبصورةَّمباشرةَّمنَّخللَّحضورهَّشخصياََّّأمامهاَّ،إالََّّ

أنه َّيجوز َّلدائرة َّالمحكمة َّأن َّتسمح َّللشاهد َّباإلدالء َّبشهادة َّشفوية َّأمامها َّبواسطة َّتكنولوجيا َّاالتصالَّ
المرئيَّأوَّاالتصالَّالسمعيَّبشرطَّأنَّتتيحَّهذهَّالتكنولوجياَّإمكانيةَّاستجوابَّالشاهدَّوقتَّإدالئهَّبالشهادةَّ
منَّقبلَّالمدعيَّالعامَّوالدفاعَّوالدائرةَّنفسهاَّ .1

َََََََّّّّّّّويشترط َّفي َّالمكان َّالمختار َّلإلدالء َّبالشهادة َّبواسطة َّتقنية َّالربط َّالمرئي َّأو َّالسمعي َّأن َّيتيحَّ
شهادةَّصادقةَّوواضحةَّوأنَّيكونَّمناسباََّّلسلمةَّالشاهدَّوراحتهَّالبدنيةَّوالنفسيةَّوكرامتهَّوخصوصيتهَّ،
وعلىَّالدائرةَّأنَّتكفلَّذلكَّبمساعدةَّقلمَّالمحكمةَّ .2

ََََََّّّّّّوللدائرة االبتدائية أن تسمح بتقديم شهادة َّ
السمعية
الشاهد مسجلة سلفاا بالوسائط المرئية أو َّ
أو تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرها من األدلة الموثَّقة لتلك َّ
الشهادة بشرطين:

َََّّّاألولَّ:أنَّيكونَّكلَّمنَّالمدعيَّالعامَّوالدفاعَّقدَّأتيحتَّلهماَّفرصةَّاستجوابَّالشاهدَّخللَّتسجيلَّ

الشهادةَّفيَّحالةَّعدمَّمثولَّالشاهدَّالذيَّقدَّمَّالشهادةَّالمسجَّلةَّسلفاََّّأمامَّالدائرةَّاالبتدائيةَّ .

َََّّّالثانيَّ:عدمَّاعتراضَّالشاهدَّالذيَّقدَّمَّالشهادةَّالمسجلةَّسلفاََّّعلىَّتقديمَّهذهَّالشهادةَّعندَّمثولهَّأمامَّ

الدائرةَّاالبتدائيةَّواتاحةَّالفرصةَّللمدَّعيَّالعامَّوالدفاعَّودائرةَّالمحكمةَّالستجوابهَّأثناءَّاإلجراءاتَّ .3

تعرضَّ
ََََََََّّّّّّّّوللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّأنَّتجبرَّالشاهدَّعلىَّاإلدالءَّبالشهادةَّفيَّحالَّامتناعهَّواالََّّ َّ
لعقوبة َّعدم َّاالمتثال َّألوامر َّالمحكمة َّالمنصوص َّعنها َّفي َّقواعد َّاإلجراءات َّوقواعد َّاإلثبات َّباستبعادَّ

الشخصَّالذيَّالَّيمتثلَّلألوامرَّلمدةَّالَّتتجاوزَّثلثينَّيوماََّّأوَّأنَّتفرضَّعليهَّغرامةَّالَّتتجاوزَّألفيَّ
يوروَّ،وفيَّحالةَّالتماديَّفيَّسوءَّالسلوكَّيجوزَّللمحكمةَّأنَّتفرضَّغراماتَّأخرىَّ .4
َّ

ثالث ا -تقديم َّ
الشاهد دليالا ضد نفسه:
َََََََََّّّّّّّّّيتوجبَّعلىَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّأنَّتحيطَّالشاهدَّعلماََّّأنهَّمنَّحقهَّاالعتراضَّعلىَّتقديمَّ
الشهادةَّإذاَّماَّترتَّبَّعليهاَّتجريمَّنفسهَّ،وللمحكمةَّأنَّتطلبَّمنَّالشاهدَّاإلجابةَّعنَّالسؤالَّأوَّاألسئلةَّ

لدائرةَّالمحكمةَّأنَّتطلبَّمنَّالشاهدَّ
التيَّتوجَّهَّإليهَّأثناءَّالمحاكمةَّ،وفيَّحالةَّوجودَّشهودَّآخرينَّيجوزَّ َّ
سريَّةَّولنَّيتمَّالكشفَّعنهاَّ
اإلجابةَّعلىَّتلكَّاألسئلةَّبعدَّأنَّتؤكدَّللشاهدَّأنَّاألدلةَّالتيَّيقدَّمهاَّستبقىَّ َّ

للجمهورَّوالَّأليَّدولةَّ،ولنَّتستخدمَّبصورةَّمباشرةَّأوَّغيرَّمباشرةَّضدََّّالشخصَّالمعنيَّفيَّأيَّدعوىَّ

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.
 2المادةََّّ6٧منَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثباتَّ .

 3المادةََّّ68منَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثبات.

 4حمزةَّمحمدَّأبوَّعيسىَّ،مرجعَّسابقَّ،صَّ.11٧
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الحقةَّترفعهاَّالمحكمةَّإالَّبموجبَّالمادتينََّّ٧0وَّ٧1والمتعلقتينَّباألفعالَّاإلجراميةَّالمخلةَّبإقامةَّالعدلَّ
والمعاقبةَّعلىَّسوءَّالسلوكَّأمامَّالمحكمةَّ .

ََََََََّّّّّّّّوفيَّجميعَّاألحوالَّيجبَّأنَّتقدَّمَّضماناتَّللشَّاهدَّ،فإذاَّماَّانتهتَّالدائرةَّإلىَّعدمَّملئمةَّتقديمَّ
هذهَّالضماناتَّفإنَّهاَّالَّتطلبَّمنهَّاإلجابةَّعنَّالسؤالَّإذاَّاحتملتَّاإلجابةَّتجريمَّالشاهدَّ،وفيَّحالةَّماَّ

إذاَّكانتَّشهادةَّالشاهدَّقدَّتثيرَّمسائلَّتتعلقَّبتجريمَّالشاهدَّلنفسهَّوكانَّالمدعيَّالعامَّعلىَّعلمَّبذلكَّ

فإنََّّعليهَّأنَّيطلبَّعقدَّجلسةَّمغلقةَّ،ويبلَّغَّالدائرةَّبذلكَّقبلَّأنَّيدليَّالشاهدَّبشهادتهَّحتىَّيمكنَّلهاَّ
أن َّتتخذ َّتدابيرَّالزمةَّ ،كماَّيجوز َّللمتَّهمَّ ،أو َّمحامي َّالدفاعَّ ،أو َّالشاهد َّإبلغ َّالمدعيَّ ،أو َّالدائرة َّبأنََّّ
من َّشأن َّشهادة َّشاهد َّمن َّالشهود َّأن َّتثير َّمسائل َّتتعلق َّبتجريم َّالنفس َّقبل َّأن َّيدلي َّالشاهد َّبشهادتهَّ،
وللدائرةَّأنَّتتخذَّالتدابيرَّاللزمةَّبهذاَّالخصوصَّ،واذاَّظهرتَّمسألةَّتتعلقَّبتجريمَّالشاهدَّلنفسهَّأثناءَّ

نظرَّالدعوىَّفإنََّّعلىَّالدائرةَّأنَّتوقفَّاالستماعَّإلىَّالشهادةَّوأنَّتعطيهَّالفرصةَّللحصولَّعلىَّالمشورةَّ

القانونية َّبناءَّ َّعلى َّطلبهَّ ،وعلى َّالدائرة َّأن َّتأمر َّبتقديم َّأدلة َّالشاهد َّفي َّجلسة َّمغلقة َّوأن َّتأمر َّبعدمَّ

الكشف َّعن َّهوية َّالشاهد َّأو َّمضمون َّاألدلة َّالمقدمة َّبأية َّطريقة َّكانت َّأو َّأن َّتأمر َّبوضع َّختم َّعلىَّ
سجلتَّالدعوىَّ .1

ََََََََّّّّّّّّوبإمكان َّالشاهد َّاالمتناع َّعن َّاإلدالء َّبالشهادة َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّإذا َّكان َّمنَّ

األشخاصَّالتاليينَّ :

أ .موظفيَّاللجنةَّالدوليةَّللصليبَّاألحمرَّ،والهدفَّمنَّذلكَّهوَّاعتمادَّهذهَّاللجنةَّبشكلَّجوهريَّعلىَّ
الخصوصيةَّوالسريةَّفيَّممارستهاَّألنشطتهاَّ .
ب .منَّحقَّالشاهدَّأنَّيمتنعَّعنَّأداءَّالشهادةَّبالنسبةَّللمعلوماتَّالتيَّتعتبرَّضمنَّاألسرارَّالمهنيةَّ .
ت .وفي َّحالة َّما َّإذا َّمثل َّشاهدَّأمام َّالمحكمةَّ،وكان َّزوجاََّّ،أو َّطفلََّّ ،أو َّأحد َّأبوي َّالمتهمَّ ،فل َّيجوزَّ
للدائرة َّأن َّتشترط َّعليه َّاإلدالء َّبأية َّإفادة َّقد َّتؤدي َّإلى َّتجريم َّالمتهمَّ ،وان َّكان َّللشاهد َّأن َّيختارَّ
اإلدالءَّبإفادةََّّمنَّهذاَّالنوعَّ .2
َّ
َََََََََّّّّّّّّّوعلى َّسبيل َّالمثال َّنذكر َّأن َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّقد َّقامت َّبتجريم َّتوماس َّلوبانغا َّدييلوَّ
بجريمة َّتجنيد َّاألطفال َّفي َّالكونغو َّوحكمت َّعليه َّبالسجن َّمدة ََّّ 14عاماََّّ ،وذلك َّ َّوفق َّشهادة َّثلثينَّ

شخصاََّّاستدعىَّالنائبَّالعامََّّ28منهمَّ،واثنينَّتمَّاستدعاَّؤهماَّمنَّقبلَّالدائرةَّاالبتدائيةَّلدىَّالمحكمةَّ .
َّ
َّ
1

خوجةَّعبدَّالرزاقَّ،مرجعَّسابقَّ،صََّّ162وماَّبعدَّ .

 2المادةََّّ٧3منَّالقواعدَّاإلجرائيةَّوقواعدَّاإلثبات.
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رابع ا  -سلطة المحكمة الجنائية الدولية في تقدير َّ
الشهادة:
َََََََََّّّّّّّّّتخضعَّالشهادةَّكباقيَّاألدلةَّاألخرىَّإلىَّمبدأَّاالقتناعَّالقضائيَّ،لذلكَّيكونَّللمحكمةَّالجنائيةَّ

الدولية َّسلطة َّتقديرية َّفي َّتحديد َّقيمتهاَّ ،كما َّلها َّالحق َّفي َّتجزئة َّأقوال َّالشهودَّ ،بأن َّتأخذ َّجزءاَّ َّمنَّ
أقوالهمَّوتهدرَّالباقيَّوذلكَّفيَّضوءَّظروفَّاإلدالءَّبشهادتهمَّ،كماَّيمكنَّللمحكمةَّأنَّتستندَّإلىَّشهادةَّ
واحدةَّفيَّاإلثباتَّالجزائيَّ،فلَّيجوزَّللمحكمةَّأنَّتفرضَّشرطاََّّقانونياََّّيقضيَّبوجوبَّتقديمَّماَّيعززَّ

إثباتَّأيَّجريمةَّتقعَّضمنَّاختصاصَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،والَّسيماَّفيَّجرائمَّالعنفَّالجنسيَّ .1
َّ

َََََََّّّّّّّومما تقدم نجد أن المحكمة الجنائية الدولية أعطت َّ
الشهادة ،خاصة الشخصية والمباشرة منها
بعد أداء التصريح أو اإلعالن الرسمي أهمية كبيرة في اإلثبات ،كما أن المحكمة الجنائية الدولية

الشهادة ،سواء أكانت َّ
تقبل أمامها كأحد وسائل اإلثبات َّ
الشهادة شخصية ومباشرة أو مسجلة سلفاا
بالوسائط المرئية أو السمعية أو تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرها ،فإننا نرى أن َّ
الشهادة المباشرة
من ناحية اإلثبات هي أقوى أنواع َّ
الشهادة التي يمكن أن َّ
تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية كدليل

لإلثبات في القضايا المطروحة أمامها.

الفرع الثالث

الدليل الكتابي
يعرف الدليل الكتابي بأنَّهَّ :ورقة َّتحمل َّبيانات َّبشأن َّواقعة َّذات َّأهمية َّفي َّإثبات َّارتكابَّ
َََََََََّّّّّّّّّ َّ

الجريمةَّونسبتهاَّإلىَّالمتهمَّأوَّنفيهاَّعنهَّ َّ.2
َّ

أوالا ـ تحديد ما يعتبر دليالا خطي ا:
ََََََََّّّّّّّّلمَّيحصرَّالنظامَّاألساسيَّوقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثباتَّالخاصةَّبالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ

بالشهادة َّواالعتراف َّكأدلة َّمقبولة َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدوليةَّ ،3بل َّتم َّالنصَّ َّعلى َّأنَّه َّهنالك َّأدلةَّ

يمكنَّالحصولَّعليهاَّأثناءَّالتحقيقاتَّغيرَّالشهودَّواعترافَّالمتهمَّ،وتكونَّذاتَّأهميةَّفيَّإثباتَّإسنادَّ

الجريمةَّإلىَّمرتكبهاَّ،فبإمكانَّالمدعيَّالعامَّعندَّقيامهَّبإجراءاتَّالتحقيقَّأنَّيحصلَّعلىَّأدلةَّإثباتَّ
 1المادةََّّ66منَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثبات.
 2محمودَّنجيبَّحسنيَّ،مرجعَّسابقَّ،صَّ.131

 3كانَّلألدلةَّالخطيةَّدورَّهامَّفيَّأثناءَّالتحقيقَّفيَّالجرائمَّالمرتكبةَّمنَّقبلَّكبارَّالمسؤولينَّالنازيينَّسواءَّالعسكريينَّأوَّالمدنيينَّ
منهمَّ،أمامَّمحكمةَّنورمبورغَّ،وذلكَّبسببَّدقةَّالتوثيقَّفيَّالسجلتَّاأللمانيةَّ،أحمدَّعبيسَّنعمةَّالفتلويَّوثائرَّناظمَّعبدَّ
الطرفيَّ،وسائلَّاإلثباتَّفيَّإطارَّالتحقيقَّالجنائيَّالدوليَّ،مرجعَّسابقَّ،صَّ.161

29

أوَّنفيَّوقدَّتكونَّهذهَّاألدلةَّفيَّصورةَّمستنداتَّأوَّوثائقَّأوَّكتبَّأوَّصورَّأوَّأيَّأشياءَّماديةَّتصلحَّ

أنَّتكونَّأدلةَّتقدَّمَّأمامَّالمحكمةَّ .1
َّ

نصت عليها المادة  77من
ََََََََّّّّّّّّونخلص مما سبق إ َّن الدليل الكتابي هو من قبل األدلة التي َّ
ونصت على األشياء
نصت على الكتب والمستندات والصور َّ
قواعد اإلجراءات وقواعد اإلثبات ،التي َّ

المدونة في وثيقة
المادية األخرى ،وبالتالي يمكننا القول :إ َّن الدليل الكتابي ال يقتصر على المعلومات
َّ
تفسر هذه المادة تفسي ار واسعا لتشمل الرسائل واألوراق الرسمية أو العرفية ذات
ما ،بل يجب أن َّ

الصلة بالجريمة أو بظروفها والمعلومات التي يمكن أن تخزن وفق تقنيات المعلومات الحديثة ،كما
يشمل المخططات والخرائط والرسوم البيانية والتسجيالت الرقمية وأية وسيلة يمكن من خاللها تخزين
معلومة ما بأي شكل وبأي طريقة.2

ََََََََّّّّّّّّوقدَّتصلَّبعضَّالقضاياَّإلىَّعتبةَّبابَّالمدعيَّالعامَّبعدَّأنَّيتمَّتوثيقهاَّبدقةَّمنَّقبلَّسلطةَّ
تحقيق َّدولية َّذات َّمصداقيةَّ ،كتقارير َّلجان َّالتحقيق َّالتي َّتنشئها َّاألمم َّالمتحدة َّوالوثائق َّالخاصةَّ

بالمنظمات َّغير َّالحكوميةَّ ،حيث َّطلب َّالمدعي َّالعام َّفي َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّفتح َّتحقيق َّرسميَّ

بناءََّّعلىَّتقريرَّبعثةَّاألممَّالمتحدةَّالمتعلقةَّبأعمالَّالعنفَّفيَّكينياَّعقبَّانتخاباتََّّ .3200٧
َّ

ثاني ا ـ سلطة المحكمة في تقدير الدليل الخطي وحجيته في اإلثبات:
َّ

َََََََََّّّّّّّّّالَّيوجدَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّتفضيلَّلدليلَّعلىَّأخرَّ،سواءَّأكانَّالدليلَّدليلََّّخطياََّّ
أمَّشفوياََّّكالشهادةَّ،فالمحكمةَّالَّتنظرَّفيَّدليلَّبمعزلَّعنَّاآلخرَّ،إنَّماَّتكونَّقناعتهاَّمنَّخللَّنظرهاَّ
إلىَّاألدلةَّمجتمعةَّلتقييمَّمدىَّالثقةَّفيهاَّوصدقيتهاَّوقوتهاَّاإلثباتيةَّ،وبالتاليَّجميعَّاألدلةَّالكتابيةَّممكنَّ
األمورَّ
قبولهاَّسواءَّأكانتَّرسميةَّأمَّعاديةَّ،نسخةَّأصليةَّأمَّصورةَّ،موقعةَّأوَّمختومةَّأمَّالَّ،فكلَّهذهَّ َّ
تدخلَّضمنَّقناعةَّالمحكمةَّ،فهيَّالتيَّتقدرَّالقيمةَّالتيَّتعطيهاَّأليَّدليلَّوفقَّالظروفَّالتيَّتراهاَّ .
َّ

ََََََََّّّّّّّّأماَّبالنسبةَّلحجيَّةَّهذاَّالدليلَّ،فعلىَّالرغمَّمنَّأنهَّيحتلَّأهميةَّبالغةَّفيَّاإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّ،

إال َّأنه َّال َّيخضع َّألحكام َّخاصة َّبه َّمن َّحيث َّحجيته َّفي َّاإلثباتَّ ،إذ َّأنه َّيخضع َّللقواعد َّالعامة َّفيَّ
 1سنديانةَّأحمدَّبودراعةَّ،صلحياتَّالمدعيَّالعامَّفيَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّوالقيودَّالواردةَّعليهاَّ،دارَّالفكرَّالجامعيَّ،
اإلسكندريةَّ،طَّ،2011َّ،1صَّ.214

 2المادةََّّ٧٧وَّ٧8منَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثباتَّ .

 3أنطونيوَّكاسيزيَّ،القانونَّالجنائيَّالدوليَّ،مرجعَّسابقَّ،صَّ.646
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اإلثباتَّالجزائيَّالدوليَّ،ووفقاَّلمبدأَّاالقتناعَّالقضائيَّالذيَّتنتهجهَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،فإنََّّتقديرَّ

قيمةَّالدليلَّالكتابيَّيعودَّلقضاةَّالمحكمةَّ،فلَّوجودَّأليةَّوثائقَّتحوزَّحجيةَّأمامهاَّ .1
َّ

ََََََََّّّّّّّّومما سبق نجد أن اعتماد المحكمة الجنائية الدولية على الدليل الكتابي يستند إلى مدى
مصدر هذه األدلة وأهميتها وارتباطها بموضوع الدَّعوى أو فيما إذا كان هناك شك بصحة الدليل

الكتابي ،وبموجب ذلك يكون الدليل الكتابي إما دليالا رئيسي ا يستند إليه القاضي عند إصدار حكمه أو
قد يكون دليالا مساعدا وداعما ألدلة أخرى.

الفرع الرابع
الخبرة

َََََََّّّّّّّاإلجراءات َّالجنائية َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّال َّتتعلق َّفقط َّبتقويم َّالسلوك َّاإلنسانيَّ ،إنَّماَّ

أيضاََّّتتعلقَّبالمسائلَّالعلميةَّوالتقنيةَّالتيَّتخرجَّعنَّنطاقَّالقواعدَّالقانونيةَّ،وتدخلَّفيَّالمجالَّالعلميَّ
والتقنيَّالذيَّيعجزَّعنهَّالقاضيَّ،مماَّيبررَّاللجوءَّإلىَّالخبرةَّ .
َّ

أوالا-تعريف الخبرة:
َّ

َََََََّّّّّّّتُعرف الخبرة بأنّهاَّ :االستشارة َّالفنية َّالتي َّيستعين َّبها َّالقاضي َّأو َّالمحقق َّفي َّمجال َّاإلثباتَّ
لمساعدتهَّفيَّتقديرَّالمسائلَّالتيَّتحتاجَّإلىَّمعرفةَّفنيةَّأوَّدرايةَّعمليةَّالَّتتوافرَّلدىَّعضوَّالسلطةَّ

القضائيةَّالمختصَّبحكمَّعملهَّوثقافتهَّ .2
َّ

ََََََّّّّّّويتولىَّالقيامَّبالخبرةَّالخبيرَّ،وهوَّشخصَّتتوافرَّلديهَّمعرفةَّعلميةَّلتخصصهَّفيَّمجالَّمعينَّ،
وتستعينَّبهَّالسلطاتَّالقضائيةَّلمساعدتهاَّفيَّتقديرَّالمسائلَّالفنيةَّاستكماالََّّلنقصَّمعلوماتَّالقاضيَّ

فيَّهذهَّالنواحيَّومساعدتهَّفيَّكشفَّالحقيقةَّ،والذيَّيملكَّالحقَّفيَّاللجوءَّاليهاَّ .3
َّ

َََََََّّّّّّّوبالتالي َّموضوع َّالخبرة َّيجب َّأن َّيتعلق َّبمسألة َّفنية َّأو َّعلمية َّليست َّمن َّاختصاص َّالقاضيَّ،

فلَّيجوزَّللخبرةَّأنَّتكونَّعلىَّمسألةَّقانونيةَّ،التيَّهيَّمنَّاختصاصَّالقاضيَّ،فارتباطَّالخبرةَّبمواضيعَّ
قانونيةَّيجعلهاَّغيرَّمقبولةَّأمامَّالمحكمةَّحيثَّيفترضَّتوافرَّالكفاءةَّوالقدرةَّالقانونيةَّلدىَّقضاةَّالمحكمةَّ
 1حمزةَّمحمدَّأبوَّعيسىَّ،مرجعَّسابقَّ،صََّّ .119
 2آمالَّعبدَّالرحيمَّعثمانَّ،مرجعَّسابقَّ،صَّ.410

 3حمزةَّمحمدَّأبوَّعيسىَّ،مرجعَّسابقَّ،صََّّ .203
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عيَّ ،والمقذوفاتَّ،
الطب َّالشر َُّّ
الجنائية َّالدوليةَّ ،فالقضاء َّالدولي َّيلجأ َّإلى َّالخبرة َّفي َّعدة َّمجاالت َّمنها َّ َُّّ
والخطوطَّ،وصحةَّالمتهمَّالطبيةَّ،واألمورَّالعسكريةَّوغيرهاَّمنَّالمواضيعَّالعلميةَّوالتقنيةَّ .1
َّ

َََََََّّّّّّّوبالنسبة َّللمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّفل َّتوجد َّنصوص َّتنظم َّالخبرة َّفي َّالنظام َّاألساسي َّأو َّفيَّ
القواعدَّاإلجرائيةَّوقواعدَّاإلثباتَّ،لكنَّوفقاَّلمبدأَّاالقتناعَّالقضائيَّالذيَّتتبناهَّجميعَّالمحاكمَّالجنائيةَّ

الدوليةَّ،فإنََّّاللجوءَّإلىَّالخبرةَّيعودَّأمرَّتقديرهَّإلىَّقضاةَّالمحكمةَّمتىَّوجدتَّضرورةَّلهاَّ،وهوَّأمرَّ
يدخلَّضمنَّصلحياتَّالمحكمةَّالتقديريةَّ،فيجوزَّللمحكمةَّاألمرَّبتقديمَّأدلةَّإضافةَّإلىَّاألدلةَّالتيَّتمَّ

بالفعلَّجمعهاَّقبلَّالمحاكمةَّأوَّالتيَّعرضتهاَّاألطرافَّأثناءَّالمحاكمةَّوالتيَّترىَّالمحكمةَّأنهاَّضروريةَّ

لتقريرَّالحقيقةَّ .2
َّ

َََََََّّّّّّّوالخبيرَّيجبَّأنَّتتوافرَّفيهَّصفتاَّالحيادَّوالخبرةَّ،فاألصلَّبالخبيرَّأنهَّشخصَّمحايدَّالَّمصلحةَّ
خاصة َّله َّفي َّالدعوىَّ ،ولضمان َّحياده َّفي َّالقضاء َّالجنائي َّالدولي َّنرى َّضرورة َّأن َّيتم َّتعيين َّالشهودَّ

الخبراء َّبواسطة َّالمحكمة َّعلى َّأن َّيخضعوا َّإلى َّوسائل َّالحماية َّالمقررة َّداخل َّالمحاكم َّالجنائية َّالدوليةَّ

التيَّتحميهمَّمنَّأيةَّمؤثراتَّأوَّضغوطَّتؤثرَّعلىَّعملهمَّالفنيَّوشهادتهمَّأمامَّالمحكمةَّ .
َّ

ََََََّّّّّّكما َّأنَّ َّالخبيرَّيجب َّأن َّيكون َّشخصاَّ َّمختصاَّ َّفي َّمجال َّمعين َّيطلب َّرأيه َّالفني َّفيهَّ ،وهو َّأمرَّ

تقدرهَّالمحكمةَّ،وقدَّقيلَّبأنََّّ"َّكفاءةَّالخبيرَّهيَّالتيَّتؤديَّإلىَّالثقةَّفيَّالدليلَّوشرطَّمشروعيتهَّ،ولذلكَّ

يجبَّأنَّتتوافرَّللخبيرَّخبرةَّمنَّنوعَّخاصَّ،وتدريبَّعلىَّمستوىَّمعينَّ،حتىَّيكونَّالدليلَّعلىَّدرجةَّ

كبيرةَّمنَّالمصداقيةَّومنَّثمَّاالطمئنانَّإليهَّ .3
َّ

َََََََّّّّّّّوعلىَّالخبيرَّالتزامَّتقديمَّتقريرَّبماَّقامَّبهَّمنَّأعمالَّوماَّتوصلَّإليهَّمنَّخللَّخبرتهَّ،كماَّيجبَّ
مناقشةَّالتقريرَّبحضورَّالخبيرَّذاتهَّمنَّقبلَّأطرافَّالدعوىَّ .
َّ
َّ
َّ
 1لجأتَّمحكمةَّروانداَّإلىَّخبرةَّفيَّالعلومَّاإلنسانيةَّواللغةَّإلثباتَّتورطَّبيزيمونغوَّفيَّجريمةَّإبادةَّالتوتسيَّ،كماَّاستعانتَّمحكمةَّ
يوغسلفياَّالسابقةَّبالخبرةَّالطبيةَّإلثباتَّالوضعَّالصحيَّللمدعىَّعليهَّزورانَّفوكوفيتشَّالمتهمَّبارتكابَّجريمةَّاغتصابَّ.أحمدَّ

عبيسَّنعمةَّالفتلويَّوثائرَّناظمَّعبدَّالطرفيَّ،وسائلَّاإلثباتَّفيَّإطارَّالتحقيقَّالجنائيَّالدوليَّ،صَّ.214

 2المادةََّّ69منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية.
 3حمزةَّمحمدَّأبوَّعيسىَّ،مرجعَّسابقَّ،صَّ.123
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ثاني ا -حجية الخبرة أمام المحكمة الجنائية الدولية:
َّ

َََََََّّّّّّّبالنسبة َّإلى َّحجية َّتقرير َّالخبرةَّ ،فهو َّيخضع َّشأنه َّشأن َّاألدلة َّاألخرى َّلتقدير َّالمحكمةَّ ،لذلكَّ
فإنََّّرأيَّالخبيرَّغيرَّملزمَّللمحاكمَّالدوليةَّ،فلهاَّأنَّتأخذَّبهَّ،ولهاَّأنَّترفضهَّكلياََّّ،ولهاَّأنَّتعتمدَّعلىَّ

أجزاء َّمنه َّفقط َّدون َّاعتماده َّبشكل َّكاملَّ ،فالمحكمة َّتعتمد َّعلى َّتقرير َّالخبير َّكسبب َّللحكم َّفيما َّإذاَّ
اعتبرتَّأنهَّيتمتعَّبقيمةَّإثباتيةَّكافيةَّإلصدارَّالحكمَّبموجبهَّ .
َّ

الفرع الخامس
القرائن

َََََََََّّّّّّّّّتعدَّالقرائنَّإحدىَّوسائلَّاإلثباتَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،ولهاَّأهميةَّفيَّإثباتَّالدعاوىَّ
أمامَّهذهَّالمحكمةَّنظ اَّرَّلطبيعةَّالقرائنَّكأحدَّوسائلَّاإلثباتَّالجزائيَّ .
َّ

أوالا ـ مفهوم القرينة:
َّ

تعرف القرينة َّ
بأنهاَّ:استنتاجَّواقعةَّمجهولةَّمنَّواقعةَّمعلومةَّقامَّعليهاَّالدليلَّ،1وبالتاليَّتعتبرَّ
َََََََّّّّّّّ َّ

القرائنَّمنَّاألدلةَّغيرَّالمباشرةَّوهذاَّماَّيميزهاَّعنَّباقيَّاألدلةَّالتيَّيتمَّاالستنادَّإليهاَّفيَّاإلثباتَّأمامَّ

المحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّوالتيَّتعتبرَّأدلةَّمباشرةَّ .
َّ

َََََََّّّّّّّتشكل َّالقرائن َّأهمية َّكبيرة َّفي َّاإلثبات َّالجزائي َّذلك َّأن َّبعض َّالوقائع َّيستحيل َّإثباتها َّبواسطةَّ
وللقرائنَّدورَّ
األدلةَّالمباشرةَّ،فإذاَّماَّاقتصرَّاإلثباتَّعلىَّاألدلةَّالمباشرةَّلتعذرَّالوصولَّإلىَّالحقيقةَّ َّ،

فيَّتعزيزَّاألدلةَّاألخرىَّوبالتاليَّتؤديَّإلىَّتعزيزَّقناعةَّالقاضيَّ .
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 1رمزيَّرياضَّعوضَّ،سلطةَّالقاضيَّالجنائيَّفيَّتقديرَّاألدلةَّ،دارَّالنهضةَّالعربيةَّ،القاهرةَّ،2004َّ،صَّ.1٧9
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ثاني ا ـ أنواع القرينة:
َّ

َََََََََّّّّّّّّّوتنقسم َّالقرائن َّإلى َّقرائن َّقانونية َّتستند َّفي َّوجودها َّإلى َّقاعدة َّقانونية َّتنصَّ َّعليهاَّ ،وهي َّإمَّاَّ

قرينةَّقاطعةَّالَّيمكنَّإثباتَّعكسهاَّأوَّقرينةَّبسيطةَّقابلةَّإلثباتَّالعكسَّ،1وقرائنَّقضائيةَّيستخلصهاَّ
القاضيَّمنَّالوقائعَّالجرميةَّالتيَّتعرضَّعليهَّأثناءَّالدعوىَّ .
َّ

ََََََّّّّّّفبالنسبةَّإلىَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،نصََّّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّوقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّ
اإلثبات َّ-باعتبارها َّقرينة َّقانونية-على َّمبدأ َّافتراض َّالعلم َّبالقانونََّّ ،وعدم َّاالعتداد َّبالغلط َّفي َّالقانونَّ
كحجة َّالنتفاء َّالمسؤولية َّالجزائيةَّ ،إالَّ َّإذا َّنجم َّعن َّهذا َّالغلط َّانتفاء َّالركن َّالمعنوي َّالمطلوب َّالرتكابَّ
تلكَّالجريمةَّالداخلةَّفيَّاختصاصَّالمحكمةَّ،2أوَّفيَّحالةَّعدمَّعلمَّالشخصَّبأنََّّاألمرَّالصادرَّإليهَّ
غيرَّمشروعَّ،أوَّفيَّحالةَّعدمَّوضوحَّمشروعيةَّاألمرَّ .3
َّ

َََََََّّّّّّّأماَّبالنسبةَّللقرائنَّالقضائيةَّباعتبارهاَّمنَّأدلةَّاإلثباتَّفيَّالقضاءَّالدوليَّالجنائيَّ،فلمَّتردَّفيَّ
أيَّنصََّّخاصَّبالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،كماَّلمَّتوجدَّنصوصَّتمنعهاَّ،إنَّماَّيمكنَّاعتبارَّأنَّهاَّتدخلَّ
ضمنَّمبدأَّاالقتناعَّالقضائيَّالذيَّيبيحَّللمحكمةَّالتوصلَّإلىَّالحقيقةَّبأيَّوسيلةَّمشروعةَّ .4
َّ

ثالثا ـ أهمية القرينة في اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية:
َّ

ََََََََّّّّّّّّتبرزَّأهميةَّالقرائنَّفيَّاإلثباتَّالجزائيَّفيَّحالَّوجودَّنقصَّفيَّاألدلةَّالقاطعةَّأمامَّالمحكمةَّ
الجنائية َّالدوليةَّ ،فيلجأ َّالقاضي َّإلى َّاالستدالل َّواالستنباط َّلسد َّالفجوة َّفي َّاإلثباتَّ ،كما َّتبرز َّأهميةَّ
 1فقدَّأخذتَّمحكمةَّسيراليونَّبالقرينةَّالقانونيةَّالبسيطةَّكوسيلةَّإلثباتَّمشروعيةَّالدليلَّ(االعتراف)َّ،حيثَّاعتبرتَّاعترافَّالمتهمَّ
خللَّعمليةَّاالستجوابَّقرينةَّعلىَّأنََّّاعترافَّالمتهمَّقدَّتمَّبحريةَّوارادةَّمنهَّ،وهيَّقرينةَّقانونيةَّقابلةَّإلثباتَّالعكسَّ.أحمدَّعبيسَّ

نعمةَّالفتلويَّوثائرَّناظمَّعبدَّالطرفيَّ،وسائلَّاإلثباتَّفيَّإطارَّالتحقيقَّالجنائيَّالدوليَّدراسةَّقانونيةَّمعززةَّباجتهاداتَّللمحاكمَّ
الجنائيةَّالدوليةَّ،صَّ.152

 2المادةََّّ33منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية.
 3المادةََّّ32منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية.

 4قررتَّمحكمةَّيوغسلفياَّالسابقةَّبأنهَّ:يمكنَّإثباتَّالقصدَّالخاصَّلجريمةَّاإلبادةَّالجماعيةَّ–فيَّظلَّغيابَّدليلَّواضحَّومباشرَّ-

من َّظروف َّالقضيةَّ ،مثل َّالسياق َّالعامَّ ،أو َّارتكاب َّأفعال َّإجرامية َّأخرى َّتوجه َّعلى َّنحو َّمنهجي َّضدَّ َّالجماعة َّنفسهاَّ ،أو َّحجمَّ
الفظاعاتَّالمرتكبةَّ،أوَّاالستهدافَّالمنهجيَّللضحاياَّبسببَّانتمائهمَّلجماعةَّمعينةَّ،أوَّتكرارَّاألفعالَّالتدميريةَّوالتمييزيةَّ .

َّكماَّقررتَّمحكمةَّروانداَّبأنََّّقصدَّاإلبادةَّالجماعيةَّيمكنَّاستنباطهَّمنَّاألفعالَّالماديةَّوبصفةَّخاصةَّ"َّالطبيعةَّالضخمةََّّواسعةَّ

النطاق َّوالمنهجية َّللفظاعات ََّّ ...في َّحالة َّعدم َّوجود َّاعتراف َّصريح َّمن َّالمتهمَّ ،يمكن َّاستنباط َّنيته َّمن َّعدد َّمن َّاالفتراضاتَّ
الوقائعية".
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القرائنَّفيَّمجالَّإثباتَّالركنَّالمعنويَّأوَّالنيةَّالجرميةَّلمرتكبيَّالجرائمَّالدوليةَّوخاصةَّفيَّجرائمَّاإلبادةَّ

الجماعيةَّ .
َّ

َََََََّّّّّّّومما َّتقدم َّذكره َّنجد َّأنه َّيمكن َّاألخذ َّبالقرينة َّكوسيلة َّلإلثبات َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدوليةَّ،
أوسعَّمنَّاالعتمادَّ
خاصةَّفيماَّيتعلقَّباللجوءَّإلىَّالقرينةَّالقضائيةَّ،حيثَّأنَّاالعتمادَّعليهاَّيكونَّبشكلَّ َّ
علىَّالقرينةَّالقانونيةَّلغيابَّالمادةَّالقانونيةَّالتيَّتنصََّّعلىَّالقرائنَّالقانونيةَّ .
َّ

الفرع السادس
الدليل الرقمي

َّ

ََََََََّّّّّّّّتوجب َّمقتضيات َّالعدالة َّاإللمام َّبالتقنية َّالعلمية َّالمتطورة َّوالتي َّتط أر َّعلى َّأدلة َّاإلثبات َّأمامَّ
المحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،وتطبيقاََّّلذلكَّجاءَّالدليلَّالرقميَّكأحدَّاألدلةَّالمعتمدةَّلدىَّالمحكمةَّالجنائيةَّ
الدوليةَّ .
َّ

أوالا ـ تعريف الدليل الرقمي:
َّ
ََََََََّّّّّّّّيعرف َّالدليل َّالرقمي َّعلى َّأنه َّجميع َّالمعلومات َّالمصنوعة َّوالمخزنة َّبواسطة َّجهاز َّرقمي َّأوَّ
حاسبَّأوَّالمنقولةَّعبرَّنظامَّالمعلوماتَّوالتيَّترتبطَّبعمليةَّالتقاضيَّ .1
َّ

ََََََََّّّّّّّّفالدليلَّالرقميَّهوَّمعلوماتَّأوَّبياناتَّموجودةَّأوَّمنقولةَّبصيغةَّرقميةَّويمكنَّاستخدامهاَّأمامَّ

المحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّإلثباتَّأوَّنفيَّوقوعَّجرمَّماَّ،ويشملَّباإلضافةَّإلىَّماَّسبقَّاألدلةَّالتيَّتكونَّ
علىَّشكلَّصورَّفوتوغرافيةَّوصورَّاألقمارَّالصناعيةَّوتسجيلتَّالفيديوَّوالتسجيلتَّالصوتيةَّوغيرهاَّ

الكثيرَّمماَّيمكنَّاعتبارهَّكدليلَّالكترونيَّ .2
َّ
َّ
َّ
َّ

1

Stephen Mason, International Electronic Evidence, British Institute of International and Comparative law,
London, 2008, p.xxxiv.
2

فراسَّنبيلَّالحسنَّ،مرجعَّسابقَّ،صََّّ .٧
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ثاني ا ـ خصائص األدلة الرقمية:
َّ

ارَّلألدلةَّ
َََََََََّّّّّّّّّتعتبر َّمعظم َّالسلطات َّالقضائية َّفي َّأغلب َّدول َّالعالم َّاألدلة َّالرقمية َّامتداداَّ َّواستمرَّاَّ
الخطية َّأو َّالكتابية َّلكن َّبوجه َّمتطورَّ ،أي َّأنها َّدليل َّمسجل َّبشكل َّمختلفَّ ،لكنها َّمستوفية َّلشروطَّ

تطوراتَّ
المقبوليةَّ،لذاَّمنَّالمفترضَّعلىَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّأنَّتستجيبَّبشكلَّجيدَّلماَّيط أرَّمنَّ َّ
علىَّأدلةَّاإلثباتَّ،حيثَّأنَّاألدلةَّالرقميةَّتتميزَّبالخصائصَّالتاليةَّ :

 األدلةَّالرقميةَّيصعبَّالتخلصَّمنهاَّ،فيمكنَّللمتخصصينَّبهاَّأنَّيستعيدواَّالملفاتَّورسائلَّالبريدَّاإللكترونيَّالمحذوفةَّأوَّالتالفةَّوالعثورَّعلىَّالمعلوماتَّالمخفيةَّ .َّ1
 األدلةَّالرقميةَّأدلةَّعلميةَّفنيةَّغيرَّماديةَّيتطلبَّإدراكهاَّاالستعانةَّبخبراتَّوبرامجَّخاصةَّتستخدمَّالحدود َّوفائقة َّالسرعة َّفيَّ
في َّاإلثبات َّبشكل َّأوسع َّمن َّاألدلة َّالتقليدية َّفهي َّذات َّطبيعة َّمتعددة َّ َّ
االنتقالَّ .
 إمكانيةَّإنشاءَّنسخَّمطابقةَّلألصلَّوتكونَّلهاَّذاتَّالقيمةَّالثبوتيةَّ .َّ

ثالثا ـ مبادئ التعامل مع األدلة الرقمية:
توجدَّعدةَّمبادئَّتحكمَّالتعاملَّمعَّاألدلةَّالرقميةَّ،وهذهَّالمبادئَّهيَّ :
-الَّيجوزَّأليَّسلطةَّتغييرَّالبياناتَّالتيَّيمكنَّأنَّيعتمدَّعليهاَّفيَّإجراءاتَّالتقاضيَّوالموجودةَّ

علىَّأيةَّوسيلةَّتخزينَّكانتَّ .

 َّإن َّالتعامل َّمع َّاألدلة َّالرقمية َّيجب َّأن َّيكون َّمن َّقبل َّأشخاص َّمختصين َّقادرين َّعلى َّتقويمهاَّبشكلَّصحيحَّ .

َّيجبَّإنشاءَّسجلَّلتوثيقَّماَّتمَّجمعهَّمنَّاألدلةَّالرقميةَّ .َّ2َََََّّّّّوقدَّاعتمدتَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّعلىَّاألدلةَّالرقميةَّبشكلَّواسعَّ،فعلىَّسبيلَّالمثالَّاعتمدتَّ

المحكمةَّعلىَّالتسجيلَّالصوتيَّفيَّقضيةَّالمدَّعيَّالعامَّضدَّدومنيكَّأونجوينَّ،وعلىَّتسجيلَّالفيديوَّ

عشرةَّ ،كما َّاستندتَّ
في َّقضية َّالمدَّعي َّالعام َّضد َّلوبونغا َّفي َّإثبات َّتجنيد َّاألطفال َّدون َّسن َّالخامسة َّ َّ
أيضاَّضدَّلوبونغاَّإلىَّالنسخَّالورقيةَّللبريدَّاإللكترونيَّبعدَّإثباتَّتطابقَّهذهَّالنسخَّمعَّأصلهاَّالموجودَّ

في َّالحساب َّاإللكترونيَّ ،كما َّاعتمدت َّأيضا َّعلى َّمعلومات َّتم َّنشرها َّعلى َّالفيسبوك َّوعلى َّمعلوماتَّ
مستخرجةَّمنَّهاتفَّمحمولَّفيَّقضيةَّالمدَّعيَّالعامَّضدَّبيماَّ .
 1سهى َّإبراهيم َّداود َّعريقاتَّ ،الطبيعة َّالقانونية َّللدليل َّاإللكتروني َّفي َّمجال َّاإلثبات َّالجنائيَّ ،بحث َّمقدم َّالى َّجامعة َّالقدسَّ ،دونَّ
تاريخَّ،صَّ.18

 2أحمدَّعبيسَّنعمةَّالفتلويَّوثائرَّناظمَّالطرفيَّ،وسائلَّاإلثباتَّفيَّإطارَّالتحقيقَّالجنائيَّالدوليَّ،مرجعَّسابقَّ،صَّ.233
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َّ

رابعا ـ أهمية األدلة الرقمية في اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية:
َّ

ََََََّّّّّّمنَّخللَّدراسةَّاالجتهادَّالقضائيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّيتبيَّنَّأنَّالمحكمةَّناد اَّرَّماَّتقبلَّأيَّ

دليلَّالرقميَّكدليلَّقائمَّبذاتهَّرغمَّأهميةَّهذهَّاألدلةَّوانتشارهاَّالواسعَّ،إالَّأنهاَّتأخذَّبهاَّكأدلةَّداعمةَّأوَّ
مؤيدةَّلألدلةَّالماديةَّالتيَّتقدَّمَّإلىَّالمحكمةَّكشهادةَّالشهودَّأوَّتعتمدهاَّبعدَّأنَّتوجدَّأدلةَّماديةَّداعمةَّ

موثوقيةَّمصدرهاَّ .1
لألدلةَّالرقميةَّ،وبالتاليَّاعتمادهاَّيتوقفَّعلىَّطبيعةَّالجريمةَّومدىَّ َّ
َّ

المطلب الثاني

عبء اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية وصعوبة تقدير قبول األدلة لديها
َََََّّّّّتعدَّقرينةَّالبراءةَّأهمَّالضماناتَّالقانونيةَّالتيَّيتمتعَّبهاَّالمتَّهمَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،وقدَّ
تم َّاألخذ َّبهذه َّالقرينة َّمنذ َّالقدم َّفي َّاألنظمة َّاألساسية َّلكل َّمن َّمحكمة َّنورمبورغ َّومحكمة َّيوغسلفياَّ
ومحكمةَّروانداَّ،2وبالتاليَّوفقَّهذهَّالقرينةَّيلقىَّعبءَّاإلثباتَّعلىَّعاتقَّالمدَّعيَّالعامَّ .
َّ

الفرع األول

عبء اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية
َّ
َََََّّّّّيقع َّعبء َّاإلثبات َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّكما َّهو َّالحال َّأمام َّالمحاكم َّالجنائية َّالدوليةَّ

السابقة َّعلى َّعاتق َّالمدعي َّالعامَّ ،وذلك َّوفق َّقرينة َّالبراءة َّالتي َّيتمتع َّبها َّالمتَّهم َّأمام َّهذه َّالمحكمةَّ،

فالمتهمَّغيرَّملزمَّبإثباتَّبراءتهَّألنهاَّمفترضةَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،بلَّأنَّالمدعيَّالعامَّهوَّ
منَّيتحملَّعبءَّاإلثباتَّبالكاملَّحتىَّبالنسبةَّللدفوعَّالتيَّقدَّيثيرهاَّالمتهمَّخللَّالدعوىَّ .3
َّ

 1لم َّتعتمد َّأي َّمحكمة َّجنائية َّدولية َّعلى َّاألدلة َّالرقمية َّكأدلة َّوحيدة َّفي َّأي َّقضية َّباستثناء َّمحكمة َّلبنان َّفي َّقضية َّعياش َّحيثَّ
بنيتَّقضيةَّالمدعيَّالعامَّبشكلَّكاملَّعلىَّاألدلةَّاإللكترونيةَّ،فراسَّنبيلَّالحسنَّ،مرجعَّسابقَّ،صََّّ104ومابعد.

 2نصتَّالمادةََّّ21منَّالنظامَّاألساسيَّلمحكمةَّيوغسلفياَّ،والمادةََّّ20منَّنظامَّمحكمةَّرونداَّعلىَّأنَّ:يعتبرَّالمتهمَّىريئاََّّحتىَّ
تثبتَّإدانتهَّوفقاََّّألحكامَّهذاَّالنظامَّاألساسي.

Volker Roben, The procedure of the ICC: Status and Function of the Prosecutor,

3

Yearbook of United Nations law, Volume 7, 2003, P542.
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َََََّّّّّوالمدعيَّالعامَّفيَّسبيلَّالقيامَّبمهمةَّاإلثباتَّيقومَّبتحليلَّالمعلوماتَّالواردةَّإليهَّوطلبَّمعلوماتَّ
إضافيةَّ،سواءََّّمنَّقبلَّالدولَّأوَّأجهزةَّاألممَّالمتحدةَّأوَّالمنظماتَّالدوليةَّحكوميةَّأوَّغيرَّحكوميةَّأوَّ

منَّقبلَّأيَّمصادرَّأخرىَّيراهاَّموثوقةَّوملئمةَّلتقديمَّالمعلوماتَّبغايةَّالتأكدَّمنَّوجودَّأساسَّمعقولَّ

للبدء َّبالتحقيقاتَّ ،وبعد َّالتأكد َّمن َّذلك َّيقدم َّطلب َّإلى َّالدائرة َّالتمهيدية َّللحصول َّعلى َّالموافقة َّللقيامَّ
بإجراءاتَّالتحقيقَّوجمعَّأدلةَّاإلثباتَّ .1

ََََََّّّّّّويقومَّالمدعيَّالعامَّبعدَّالحصولَّعلىَّموافقةَّالدائرةَّالتمهيديةَّبالتوسعَّبالتحقيقاتَّليشملَّجميعَّ

الوقائع َّالتي َّتدخل َّفي َّاختصاص َّالمحكمة َّواألدلة َّالمتصلة َّبتقدير َّوجود َّالمسؤولية َّالجزائية َّواتخاذَّ
التدابير َّالضرورية َّلضمان َّفعالية َّالتحقيق َّوجمع َّاألدلةَّ ،وللمدعي َّالعام َّسلطة َّواسعة َّفي َّجمع َّاألدلةَّ
وفحصهاَّ،فلهَّأنَّيطلبَّحضورَّاألشخاصَّإلىَّمكانَّالتحقيقَّسواءَّأكانواَّمتَّهمينَّأوَّمجنياََّّعليهمَّأوَّ

شهوداََّّوالقيامَّباستجوابهمَّأوَّأنَّيطلبَّتعاونَّأيَّجهةَّحكوميةَّأوَّدوليةَّ،كماَّلهَّالقيامَّبإبرامَّاتفاقياتَّ
لتمكينهَّمنَّجمعَّاألدلةَّشريطةَّأالََّّتتعارضَّهذهَّاالتفاقياتَّمعَّأحكامَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّ 2
َّ

ََََََّّّّّّوالمدعيَّالعامَّيقدرَّمدىَّضرورةَّبقاءَّاألدلةَّسريةَّ،حيثَّلهَّأنَّيوافقَّفيَّأيَّمرحلةَّمنَّمراحلَّ
جمع َّاألدلة َّعلى َّعدم َّالكشف َّعن َّأي َّدليل َّتم َّالحصول َّعليه َّبشرط َّأن َّيكون َّذلك َّلغاية َّواحدة َّوهيَّ

استمرارَّالحصولَّعلىَّأدلةَّجديدةَّمالمَّتوافقَّالجهةَّالتيَّقدمتَّالمعلوماتَّعلىَّكشفهاَّ .3
َّ

َََََّّّّّيجوزَّللمدَّعيَّالعامَّالقيامَّبالتحقيقَّوجمعَّاألدلةَّفيَّإقليمَّالدولةَّالمعنيةَّوذلكَّوفقَّأحكامَّالتعاونَّ
القضائي َّوالذي َّبمقتضاه َّتلتزم َّالدول َّاألطراف َّبالتعاون َّمع َّالمحكمة َّتعاوناَّ َّتاماَّ َّفيما َّيتعلق َّبإجراءَّ
التحقيقَّوجمعَّاألدلةَّ،ورغمَّذلكَّيواجهَّالمدعيَّالعامَّصعوباتَّكثيرةَّفيماَّيتعلقَّبجمعَّاألدلةَّفيَّإقليمَّ

دولة َّمعينةَّ ،فبعد َّأن َّأصدرت َّالدائرة َّالتمهيدية َّفي َّالمحكمة َّالجنائية َّأمر َّالقبض َّعلى َّعمر َّالبشيرَّ

أغلقتَّالسودانَّأبوابهاَّأمامَّالمدعيَّالعامَّوموظفيَّالمحكمةَّومنعتهمَّدخولَّأراضيهاَّ،فضلََّّعنَّالتهديدَّ

 1تتألفَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّمنَّاألجهزةَّالتاليةَّ :

َّ-هيئةَّالرئاسةَّ:وتتكونَّمنَّرئيسَّونائبينَّيتمَّانتخابهمَّباألغلبيةَّالمطلقةَّللقضاةَّولمدةَّثلثَّسنواتَّ .

َّالدوائرَّ:وهيَّثلثَّدوائرَّ،دائرةَّاالستئنافَّوتتألفَّمنَّرئيسَّوأربعةَّقضاةَّ،دائرةَّابتدائيةَّودائرةَّتمهيديةَّتتألفَّكلَّمنهاَّمنَّستةَّقضاة.

َّ-مكتبَّالمدعيَّالعامَّ:ويتكونَّمنَّالمدعيَّالعامَّونائبَّواحدَّأوَّأكتر.

َّقلمَّالمحكمةَّ:ويتكونَّمنَّالمسجلَّونائبَّواحدَّيتمَّانتخابَّكلَّمنهملَّلمدةَّخمسَّسنوات.َّ-الموظفونَّ:ويتمَّانتخابهمَّممنَّقبلَّالمدعيَّالعامَّوالمسجل.

 2دَّ.عليَّجميلَّحربَّ،القضاءَّالدوليَّالمحاكمَّالجنائيةَّالدوليةَّ،دارَّالمنهلَّاللبنانيَّ،بيروتَّ،الطبعةَّاألولىََّّ،2010ص.2٧9
 3راجعَّالمادةََّّ54منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية.
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بالقتل َّلكل َّمن َّيتعاون َّمع َّالمحكمة َّمما َّأعطى َّالفرصة َّللدفاع َّأن َّيتقدم َّبطلب َّإيقاف َّالدعوى َّمؤقتاََّّ

بحجةَّأنَّإجراءاتَّالمحكمةَّالعادلةَّأصبحتَّمستحيلةَّ .
َّ

ََََََََّّّّّّّّوخلل َّالتحقيق َّعلى َّالمدعي َّالعام َّاحترام َّحقوق َّالمتهم َّوتوفير َّالضمانات َّالخاصة َّبهَّ ،فلَّ
يجوز َّإجباره َّعلى َّتجريم َّنفسه َّأو َّإجباره َّعلى َّاالعتراف َّبالجرائم َّمحل َّالتحقيق َّوال َّيجوز َّممارسة َّأيَّ

شكل َّمن َّأشكال َّاإلكراه َّوالتهديد َّعليه َّأو َّمعاملته َّمعاملة َّغير َّإنسانيةَّ ،والَّيجوز َّإخضاعه َّللقبض َّأوَّ
للحجزَّالتعسفيَّ .1
َّ

ََََََََّّّّّّّّوللمتهمَّالحقَّبإبلغهَّمنَّقبلَّالمدعيَّالعامَّقبلَّالتحقيقَّمعهَّباألسبابَّالتيَّتدعوَّإلىَّاالعتقادَّ
أنهَّقدَّارتكبَّجريمةَّتدخلَّضمنَّاختصاصَّالمحكمةَّ،كماَّلهَّالحقَّأثناءَّاستجوابهَّالتزامَّالصمتَّدونَّ

أنَّيفهمَّذلكَّعلىَّأنهَّدليلَّإلدانتهَّ،ولهَّحقَّاالستعانةَّبمحامََّّ،فيجبَّعندَّاخضاعهَّللستجوابَّأنَّيتمَّ
بحضورَّمحامََّّ .2
َّ

َََََََّّّّّّّللمدَّعيَّالعامَّفيَّحالةَّاالستعجالَّأوَّفيَّحالَّالخوفَّمنَّضياعَّالدليلَّكالخوفَّمنَّعدمَّالتمكنَّ
الدوليةَّ
منَّسماعَّشاهدَّأوَّفحصَّواختبارَّأدلةَّمعينةَّأنَّيخطرَّالدائرةَّالتمهيديةَّلدىَّالمحكمةَّالجنائيةَّ َّ
لتقومَّباتخاذَّالتدابيرَّاللزمةَّلضمانَّفعاليةَّإجراءاتَّالحصولَّعلىَّاألدلةَّونزاهتهاَّ .
َّ

َََََََّّّّّّّويتمَّاعتمادَّالتهمَّالتيَّيتمَّطلبَّالمحاكمةَّعلىَّأساسهاَّبناءََّّعلىَّأدلةَّإثباتَّقامَّالمدعيَّالعامَّ

بجمعهاَّ ،فيحق َّللمدعي َّالعامَّعندما َّيتمكن َّمن َّجمع َّأدلة َّإثباتَّتفيد َّأن َّالشخص َّموضوع َّالتحقيق َّقدَّ

ارتكبَّجريمةَّتدخلَّفيَّاختصاصَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّأنَّيطلبَّمنَّالدائرةَّالتمهيديةَّأنَّتصدرَّ

أمر َّالقبض َّأو َّالحضور َّلضمان َّحضور َّهذا َّالشخص َّأمام َّالمحكمة َّوعدم َّعرقلته َّإجراءات َّالتحقيقَّ
والمحاكمةَّأوَّأنَّتمنعهَّمنَّاالستمرارَّفيَّارتكابَّجريمةَّأخرىَّذاتَّصلةَّ .3
َّ

َََََّّّّّأماَّإذاَّلمَّيستطعَّالمدعيَّالعامَّالقيامَّبهذاَّالواجبَّ،فهناَّالَّبدَّمنَّتدخلَّالمحكمةَّبالدورَّاإليجابيَّ
الممنوحَّلهاَّمنَّخللَّسلطةَّطلبَّتقديمَّجميعَّاألدلةَّالتيَّترىَّأنهاَّضروريةَّلتقريرَّالحقيقةَّ،كماَّيمكنَّ

أنَّيقومَّالمتهمَّبتقديمَّأيَّأدلةَّتتصلَّبموضوعَّالدعوىَّ .4
 1عبدَّالرزاقَّخوجةَّ،مرجعَّسابق.142َّ،

 2المادةََّّ55منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ .
 3المادةََّّ5٧منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية.

 4المادةََّّ69الفقرةََّّ3منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية.
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َّ

الفرع الثاني

صعوبة تقدير األدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
ََََّّّّاستناداََّّإلىَّمبدأَّاالقتناعَّالقضائيَّومبدأَّاإلثباتَّالحرَّالمتَّبعينَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ،فقدَّ
مَّنحت َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّسلطة َّفي َّتقدير َّقبول َّاألدلة َّالتي َّتتصل َّبالدعوى َّوتتوافر َّفيهاَّ

المصداقيةَّ .
َّ

أوالا ـ السلطة التقديرية للمحكمة في قبول األدلة:
َّ

ََََََََّّّّّّّّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّسلطةَّتقديرَّاألدلةَّالتيَّتقدمَّأمامهاَّوليسَّكلَّماَّيتمَّتقديمهَّمنَّأدلةَّ

إلىَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّيجبَّقبولهَّ،بلَّأنهاَّعندماَّتنظرَّفيَّالواقعةَّموضوعَّالدعوىَّتقومَّبتقييمَّ
أوصلتهاَّبالدعوىَّبناءَّعلىَّ
جميعَّاألدلةَّالمقدمةَّ،وللدائرةَّاالبتدائيةَّللمحكمةَّالفصلَّفيَّمقبوليةَّاألدلةَّ َّ

طلبَّأحدَّالطرفينَّأوَّمنَّتلقاءَّنفسهاَّ،1ولهاَّأنَّتطلبَّإثارةَّالمسألةَّكتابياََّّ َّ،وتبيَّنَّاألسبابَّالتيَّأدتَّ
بهاَّإلىَّاتخاذَّهذاَّالقرارَّإالَّإذاَّكانتَّهذهَّاألسبابَّواضحةَّ،وتقومَّالمحكمةَّبإبلغَّالطلبَّالكتابيَّإلىَّ

جميعَّالمشتركينَّفيَّالتدابيرَّإالَّإذاَّرأتَّخلفَّذلكَّ .2
َّ

َََََََّّّّّّّوتفصلَّالمحكمةَّفيَّمدىَّمقبوليةَّاألدلةَّومدىَّصلتهاَّبموضوعَّالدعوىَّوفقاََّّلسلطتهاَّالتقديريةَّ

آخذةََّّفيَّاالعتبارَّالقيمةَّالثبوتيةَّلألدلةَّ،حيثَّأنَّأيَّإخللَّفيَّتقديرَّمدىَّمقبوليةَّاألدلةَّيتنافىَّمعَّ
إقامة َّمحكمة َّعادلة َّللمتهم َّأو َّالتقييم َّالمنصف َّلشهادة َّالشهود َّوفقاَّ َّللقواعد َّاإلجرائية َّوقواعد َّاإلثباتَّ،
وبالتاليَّلهاَّأنَّتقومَّباستبعادَّالدليلَّالذيَّالَّتقتنعَّبصلتهَّبالدعوىَّ .3
َّ

 1ميسَّفايزَّأحمدَّصبيحَّ،سلطاتَّالمدعيَّالعامَّلدىَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ(دراسةَّمقارنةَّمعَّسلطاتَّالمدعيَّالعامَّفيَّالقانونَّ
الوطني)َّ،رسالةَّماجستيرَّ،جامعةَّالشرقَّاألوسطَّللدراساتَّالعلياَّ،األردنَّ،عمانَّ،2009َّ،صَّ.120

 2المادةََّّ64منَّالقواعدَّاإلجرائيةَّوقواعدَّاإلثبات.

نص َّميثاق َّمحكمة َّنورمبــرغ َّعلى َّأنهَّ :باإلمكان َّأن َّيطلب َّمــن َّالمدعي َّالعــام َّأو َّالدفاع َّتقديــم َّمعلومــات َّللمحكمــة َّعــن َّطبيعــةَّ
َّ 3

األدلة َّالتي َّسيتم َّتقديمهــا َّوالغــرض َّمنهــاَّ ،بغيــة َّتمكينهــا َّمــن َّالبــت َّفــي َّصلتهــا َّبالموضــوع َّأو َّج ـواز َّقبولهــاَّ ،وبالتالــي َّفبإمكانهاَّ
اســتبعادَّالدليــلَّالــذيَّالَّتقتنــعَّبصلتــهَّفــيَّالدعوىَّ،راجعَّالمادةََّّ20الفقرةََّّ3منَّميثاقَّمحكمةَّنورمبورغ.
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َََََََّّّّّّّكماَّيجبَّحتىَّتكونَّاألدلةَّمقبولةَّأمامَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّأنَّيتمَّالحصولَّعليهاَّبطريقةَّ

مشروعةَّ،فالمحكمةَّالَّتقبلَّأيَّأدلةَّيتمَّالحصولَّعليهاَّبطريقةَّغيرَّمشروعةَّ،1وتنتهكَّالنظامَّاألساسيَّ
للمحكمة َّأو َّحقوق َّاإلنسانَّ ،خاصةَّ َّإذا َّكان َّاالنتهاك َّيثير َّالشك َّفي َّموثوقية َّهذه َّاألدلة َّأو َّفي َّنزاهةَّ

اإلجراءاتَّالتيَّتقومَّبهاَّهذهَّالمحكمةَّأوَّأنَّقبولَّاألدلةَّقدَّيولدَّتناقضاََّّأوَّأنَّيلحقَّبهاَّضر اَّرَّكبي اَّرَّ

فيَّسلمةَّاإلجراءاتَّ .2
َّ

ثانيا ـ السلطة التقديرية للمحكمة في استبعاد األدلة:
َّ

ََََََََََّّّّّّّّّّبإمكانَّالمحكمةَّاســتبعادَّالدليــلَّالــذيَّالَّتقتنــعَّبصلتــهَّفــيَّالدعوىَّ،وهــوَّأمــرَّمــنَّشــأنهَّأنَّ

يضمــنَّمحاكمــةَّس ـريعةَّمحــدودةَّالنطــاقَّللفصــلَّفــيَّالَّتُّهــمَّالموجهــةَّإلىَّالمتهمَّ،وفــيَّالمســائلَّالمتصلــةَّ

فعلَّ َّبالدعوى َّالمنظــورة َّأمامهــا َّوالحيلولــة َّدون َّاســتخدام َّتجميــع َّاألدلة َّكذريعــة َّلتأخيــر َّالفصــل َّفــيَّ
القضيــةَّ ،فضــلَّ َّعــن َّالتكاليــف َّالكبي ـرة َّالتــي َّقــد َّتترتــب َّعلــى َّترجمــة َّاألدلة َّغيــر َّالمقبولــة َّأو َّالتــي َّالَّ

محــلَّلهــاَّفــيَّالدعوىَّ،3وعلــىَّالمحكمــةَّأالَّتنظــرَّفــيَّأيَّدليــلَّيتقــررَّعــدمَّصلتــهَّبموضــوعَّالقضيــةَّ
أوَّبعــدمَّمقبوليتــهَّ .4
َّ

ََََََََّّّّّّّّومن َّالمقرر َّأنه َّيخرج َّعن َّنطاق َّأدلة َّاإلثبات َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّالوقائع َّالمعروفةَّ

للجميعََّّ ،واَّن َّكان َّيجوز َّلها َّأن َّتحيط َّبها َّعلماَّ َّمن َّالناحية َّالقانونيةَّ ،كما َّال َّتقبل َّالمحكمة َّتقديم َّأدلةَّ
إثباتَّبشأنَّالوقائعَّأوَّاالتهاماتَّالتيَّيتمَّاالتفاقَّبشأنهاَّبينَّالمدعيَّالعامَّللمحكمةَّوالدفاعَّعلىَّعدمَّ

الطعن َّبها َّأو َّفيما َّيتعلق َّبمضمون َّسند َّما َّأو َّشهادة َّما َّمن َّأحد َّالشهود َّحيث َّتعتبرها َّالمحكمة َّأنهاَّ
ثابتةَّالمضمونَّ َّ.5
َّ

َّBarttomiej Krzan, Admissibility of evidence and international criminal justice, op. cit, P 171.

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

1
2

Can the Right to a Fair Trial Co-exist with the Need to Seek the Truth? Master Thesis, Uniersiteit

 3المادةََّّ69الفقرةََّّ4منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدولية.

van Amsterdam, June, 2015, P 13.

 4عدنان َّالسباعيَّ ،اإلثبات َّالجنائي َّفي َّالمحكمة َّالجنائية َّالدوليةَّ ،مجلة َّالقانون َّواألعمال َّالدوليةَّ ،جامعة َّالحسن َّاألولَّ ،ينايرَّ
َّ،2021علىَّالموقعَّwww.droitetreprise.com/21478/#_ftn13َّ:تاريخَّالزيارةَّ:الثلثاءََّّ2022/1/11تمامَّالساعةَّالعاشرةَّ
ليل.

 5المادةََّّ69منَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثبات.
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َََََََّّّّّّّأمَّاَّفيماَّيتعلقَّبجرائمَّالعنفَّالجنسيَّفلَّتقبلَّالمحكمةَّدليلََّّعلىَّإثباتَّوجودَّالرضاَّمنَّضحيةَّ
جريمة َّالعنف َّالجنسي َّمن َّخلل َّأي َّكلمة َّأو َّسلوك َّصادر َّعن َّالضحيةَّ ،وتعتبر َّأن َّأهلية َّالضحيةَّ

فاسدةَّإذاَّماَّتمَّالتعبيرَّعنَّرضاَّالضحيةَّمنَّخللَّممارسةَّاإلكراهَّعليهاَّأوَّالتهديدَّأوَّكانتَّالضحيةَّ

فيَّموقفَّالعاجزَّعنَّإعطاءَّموافقةَّحرةَّكماَّفيَّحالةَّالحروبَّ،كماَّالَّيمكنَّاعتبارَّسكوتَّالضحيةَّ
أو َّعدم َّمقاومة َّالعنف َّالجنسي َّمنها َّدليلَّعلى َّرضاهاَّ ،وال َّتعتبر َّالمحكمة َّأي َّسلوك َّسابق َّأو َّالحقَّ
منَّقبلَّالضحيةَّأوَّالشاهدَّفيَّجرائمَّالعنفَّالجنسيَّدليلََّّعلىَّمدىَّمصداقيةَّأيَّمنهماَّ،كماَّالَّيعتبرَّ

ذلكَّالسلوكَّدليلََّّمنَّأيَّمنهماَّعلىَّقبولَّارتكابَّالعنفَّالجنسيَّبحقَّأيَّكانَّ .1
َّ

ََََََّّّّّّومما تقدم نجد أن ليس كل األدلة التي تقدم إلى المحكمة يتم قبولها واالعتماد عليها في إصدار

الحكم ،فكثير ما يتم استبعاد بعض األدلة إ َّما بسبب عدم مراعاة الشروط المطلوبة للحصول على
دليل قضائي أو بسبب ظروف تحصيلها.
َّ

المبحث الثاني

تطبيقات وسائل اإلثبات على بعض القضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية
َّ
َََََََّّّّّّّتعتمدَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّفيَّمعظمَّالقضاياَّالمطروحةَّأمامهاَّفيماَّيتعلقَّبوسائلَّاإلثباتَّ
علىَّاالعترافَّوالشهادةَّأكثرَّمنَّغيرهاَّمنَّوسائلَّاإلثباتَّباعتبارهماَّأكثرَّاألدلةَّتواف اَّرَّأمامهاَّ َََّّّ.
َّ

أخرىَّ
َََََََّّّّّّّوبالتالي َّسنقوم َّبدراسة َّدعوى َّحكمت َّبها َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّبناء َّعلى َّاالعتراف َّو َّ
بناءَّعلىَّالشهادةَّ،وذلكَّعلىَّالترتيبَّالتاليَّ :
َّ

المطلب األول

قضية المدَّعي العام َّ
ضد أحمد الفقي المهدي
َّ
َََّّّأودعَّالمدَّعيَّالعامَّفيَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّعريضةَّإتهامَّمتضمنةَّتهمةَّواحدةَّفيَّقضيتهاَّضدََّّ

أحمد َّالفقي َّالمهديَّ ،2حيث َّأن َّالتهمة َّالوحيدة َّالمعتد َّبها َّفي َّهذه َّالقضية َّهي َّارتكاب َّجريمة َّالحربَّ

في َّتمبكتو َّفي َّجمهورية َّمالي َّوالمتمثلة َّفي َّقيام َّأحمد َّالفقي َّالمهدي َّبهجمات َّضدَّ َّأضرحة َّاألولياءَّ
 1الموادََّّ٧0وَّ٧1وَّ٧2منَّقواعدَّاإلجراءاتَّوقواعدَّاإلثباتَّلدىَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدولية.
 2الوثيقةICC-01/12-01/15-T-1-ENGَّ:
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والمساجدَّالتيَّتعدَّمنَّالمبانيَّالمخصصةَّلألغراضَّالدينيةَّأوَّالتعليميةَّأوَّالفنيةَّأوَّالعلميةَّأوَّالخيريةَّ،
واآلثار َّالتاريخيةَّ ،والمستشفيات َّوأماكن َّتجمع َّالمرضى َّوالجرحى َّدون َّأن َّتكون َّأهدافاَّ َّعسكريةَّ ،وهيَّ

مواقعَّمدرجةَّفيَّقائمةَّاليونسكوَّللتراثَّاإلنسانيَّالعالميَّ،1وهيَّفيَّمجملهاَّجرائمَّحربَّحسبَّالمادةَّ
َّ8منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ .2
َّ

اعترفَّالمدعىَّعليهَّ،
َََََّّّّّوفيَّهذهَّالقضيةَّاعتمدَّالمدَّعيَّالعامَّفيَّإثباتَّالَّتُّهمةَّبشكلَّأساسيَّعلىَّ َّا
فاستندتَّالدائرةَّاالبتدائيةَّفيَّإدانةَّالمدعىَّعليهَّفيَّكلَّواقعةَّمنَّالوقائعَّالمثبتةَّإلىَّاعت ارفاتَّالمتهمَّ
والمواد َّالمكملة َّالتي َّقدمها َّاالدعاءَّوقبلها َّالمتهمَّ،وشهادة َّالشهود َّالذين َّمثلوا َّأمامَّهذه َّالدائرةَّ ،وأكدتَّ

الدائرةَّأنَّالسيدَّالمهديَّأكدَّشفهياََّّوكتابياََّّأنهَّ َّ:

أَّ-يفهمَّطبيعةَّالتهمَّالموجهةَّإليهَّوتبعاتَّاالعترافَّبالذنبَّ .

بَّ-يعترفَّبذنبهَّطوعاََّّبعدَّالتشاورَّمعَّمحامييهَّبشكلَّكافَّ .
جَّ-يتنازلَّعنَّحقهَّفيَّ :

 -1عدمَّاالعترافَّبالذنبَّومطالبةَّاالدعاءَّبإثباتَّالَّتُّهمَّدونَّشكَّمعقولَّفيَّمحاكمةَّكاملةَّ .
 -2عدمَّاالعترافَّبالذنبَّولزومَّالصمتَّ .
 -3إبداءَّأوجهَّالدفاعَّوالدفعَّبامتناعَّالمسؤوليةَّالجنائيةَّوتقديمَّأدلةَّمقبولةَّفيَّمحاكمةَّكاملةَّ .
 -4استجوابَّشهودَّاإلثباتَّبنفسهَّأوَّبواسطةَّآخرينَّفيَّمحاكمةَّكاملةَّ .
 -5استئنافَّحكمَّاإلدانةَّأوَّالعقوبةَّشريطةَّأالَّتكونَّالعقوبةَّتتجاوزَّمدةَّالسجنَّالموصىَّبهاَّ .

هـَّ-يقبلَّمسؤوليتهَّالجزائيةَّالفرديةَّعنَّالتهمَّبماَّفيهاَّكلَّأشكالَّالمسؤوليةَّالجزائيةَّالمدعىَّبهاَّ .3
َََّّّوكانَّالسيدَّالمهديَّقدَّاعترفَّبذنبهَّوأنهَّيعلمَّبأنَّهَّيمارسَّالسيطرةَّباالشتراكَّمعَّآخرينَّعلىَّالهجومَّ
وانخرطَّفيَّتنفيذهَّانخراطاََّّتاماََّّوأسهمَّفيهَّبالطرقَّالتاليةَّ :

 -1أشرف َّعلى َّتنفيذ َّالعمليات َّواستعان َّبرجال َّالحسبة َّووجه َّالمهاجمين َّاآلخرين َّالذين َّجاؤواَّ
للمشاركةَّفيَّالعملياتَّ .
 -2جمعَّاألدواتَّوالوسائلَّاللزمةَّواشتراهاَّووزعهاَّمنَّأجلَّنجاحَّالهجومَّ .
 -3كانَّموجوداََّّفيَّجميعَّالمواقعَّالتيَّهوجمتَّوأصدرَّالتعليماتَّوقدمَّالدعمَّالمعنويَّ .
 -4شاركَّشخصياََّّفيَّالهجومَّالذيَّأدىَّإلىَّتدميرَّخمسةَّمواقعَّعلىَّاألقلَّ .
 1الوثيقةICC-01/12-01/15-84-Red-tARBَّ:

 2فريجه َّمحمد َّهشامَّ ،دور َّالقضاء َّالدولي َّفي َّمكافحة َّالجريمة َّالدوليةَّ ،رسالة َّدكتوراهَّ ،جامعة َّمحمد َّخضير َّ–بسكرةَّ -الجزائرَّ،
َّ،2014صَّ.3٧0

 3الوثيقةICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2َّ:

43

ََََّّّّ5ـَّتولىَّالتواصلَّمعَّالصحفيينَّلشرحَّالهجومَّوتبريرهَّ .

َََََََّّّّّّّوقدَّاقتنعتَّالدائرةَّبناءَّعلىَّهذهَّاالعترافاتَّبأنََّّاألعمالَّالتيَّوقعتَّفيَّسياقَّنزاعَّمسلحَّذيَّ
طابعَّغيرَّدوليَّبينَّقواتَّالحكومةَّالماليةَّوجماعاتَّأخرىَّ،منهاَّأنصارَّالدينَّوتنظيمَّالقاعدةَّفيَّبلدَّ

المغرب َّاإلسلمي َّوأنها َّكانت َّمقترنة َّبه َّوهما َّمجموعتان َّمسلحتان َّمنظمتانَّ ،كما َّاقتنعت َّالدائرة َّإلىَّ
أنَّالمهديَّقدَّقامَّبتخطيطَّالهجومَّوالتحضيرَّلهَّوأنهَّقامَّبدورَّأساسيَّفيَّتنفيذَّالهجومَّ،وأنََّّالمهديَّ
أقرَّ َّبجميع َّأشكال َّالمسؤولية َّالجزائية َّالمنسوبة َّله َّوأنه َّمستوفَّ َّألركان َّالمسؤولية َّبجميع َّاألعمالَّ
المنسوبةَّ .1
َّ

َََََََّّّّّّّومماَّتقدمَّفقدَّاقتنعتَّالدائرةَّ،استناداََّّإلىَّأقوالَّالمتهمَّفيَّالجلسةَّالعلنيةَّوالىَّاالتفاقَّبأنَّهَّيفهمَّ
طبيعة َّاالعتراف َّبالذنب َّوتبعاته َّوبأن َّاعترافه َّهذا َّجرى َّطوعاَّ َّبعد َّتشاوره َّتشاو اَّر َّكافياَّ َّمع َّمحامييَّ

الدفاعَّ،كماَّاقتنعتَّالدائرةَّأيضاََّّبأنََّّاعترافَّالمتهمَّبذنبهَّتدعمهَّوقائعَّالدعوىَّ،وخلصتَّالدائرةَّدونَّ
شك َّمعقول َّإلى َّأن َّاالعتراف َّبالذنبَّ ،واألدلة َّاإلضافية َّالتي َّقدمت َّيؤكدان َّصحة َّالوقائع َّاألساسيةَّ

اللزمةَّإلثباتَّالجريمةَّ،وأنهَّالَّمجالَّفيَّهذهَّالدعوىَّللدفعَّبالبراءةَّ،وتشددَّالدائرةَّعلىَّوجهَّالتحديدَّ

علىَّأنهاَّتعتبرَّاالتفاقَّواعترافَّالسيدَّالمهديَّبذنبهَّجديرينَّبالتصديقَّوموثوقاََّّبهماَّتماماَّ،وأنَّاعترافهَّ

قد َّأسهم َّفي َّالبت َّفي َّالدعوى َّبصورة َّسريعة َّوناجزةَّ ،وأنه َّقد َّتعاون َّمع َّالمحكمة َّبشكل َّكبير َّوهو َّماَّ
أخذ َّبعين َّاالعتبار َّكظرف َّمخفف َّللعقوبةَّ ،ومن َّثم َّخلصت َّالمحكمة َّبالحكم َّعلية َّبالسجن َّمدة َّتسعَّ
سنواتَّعلىَّأنَّتخصمَّمدةَّالتوقيفَّمنَّمدةَّالعقوبةَّ .2
َّ

المطلب الثاني

قضية المدَّعي العام َّ
ضد دومينيك أونجوين
َّ
ََََََّّّّّّبدأ َّالمدعي َّالعام َّفي َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّتحقيقه َّفي َّالجرائم َّالتي َّارتكبت َّفي َّأوغندا َّمنذَّ

العامََّّ،2004حيثَّأصدرتَّالدائرةَّالتمهيديةَّمذكرةَّتوقيفَّبحقَّدومينيكَّأونجوينَّوهوَّأحدَّقادةَّكتائبَّ
جيش َّالرب َّفي َّشمال َّأوغندا َّبينَّعامي ََّّ 2005-2002التهامهَّبارتكاب َّجرائم َّضد َّاإلنسانيةَّوجرائمَّ

حربَّ ،3وتم َّاالعتماد َّفي َّإثبات َّالتهمة َّعليه َّبشكل َّأساسي َّعلى َّالشهادةَّ ،حيث َّأن َّالتهم َّالتي َّوجهتَّ

إلى َّالمدعى َّعليه َّفي َّهذه َّالقضية َّهي َّجرائم َّحربَّ ،والمتمثلة َّفي َّاتهام َّالمدعى َّعليه َّبارتكاب َّجرائمَّ
ضدََّّاالنسانيةَّضمنَّإطارَّهجومَّواسعَّالنطاقَّومنهجيَّضدََّّالسكانَّالمدنيينَّ،منَّخللَّارتكابَّجرائمَّ
 1الوثيقةICC-01/12-01/15-139-Red2َّ:
 2الوثيقةICC-01/12-02/15-171-tARBَّ:
 3فريجهَّمحمدَّهشامَّ،مرجعَّسابقَّ،صَّ.358
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ُّ
الشروعَّفيَّالقتلَّ،والقتلَّالعمدَّ،واالبادةَّ،واالسترقاقَّوالتعذيبَّوالمعاملةَّاللإنسانيةَّضدََّّالسكانَّالمدنيينَّ

في َّمخيم َّباجول َّلللجئين َّوغيره َّمن َّمخيمات َّفي َّأوغنداَّ ،كذلك َّارتكاب َّجرائم َّاالغتصاب َّواالستعبادَّ
الجنسي َّوالحمل َّالقسري َّوالعنف َّالجنسي َّوارتكاب َّجريمة َّاضطهاد َّالسكان َّالمدنيين َّألسباب َّسياسيةَّ
واالعتداءَّعلى َّالكرامةَّاإلنسانيةَّوالنهبَّفي َّمخيماتَّاللجئينَّ،وكذلكَّارتكاب َّجريمةَّالتجنيد َّالقسريَّ

وتجنيدَّاألطفالَّ .
َّ

ََََََََّّّّّّّّحيثَّشرعتَّالمحكمةَّفيَّمباشرةَّاإلجراءاتَّضدَّدومينيكَّأونجوينَّ،ووفقاََّّلمبدأَّالتكامليةَّبقبولَّ

القضيةَّ،1فأصدرتَّالدائرةَّالتمهيديةَّقرارهاَّباعتمادَّالتَّهمَّالموجهةَّإلىَّدومنيكَّأونجوينَّباعتبارَّأنهَّقامَّ
بالتخطيط َّوالتنفيذ َّوالمشاركة َّفي َّالجرائم َّالتي َّأدين َّبارتكابهاَّ ،وقد َّاستندت َّالمحكمة َّفي َّقرارها َّباالتهامَّ

بأنََّّدومنيكَّأونجوينَّمذنبَّمنَّخللَّشهادةَّماَّيقاربََّّ116شاهداََّّتمَّاالستماعَّإلىََّّ69شاهدَّمنهمَّ

إماَّبالحضورَّمباشرةَّأمامَّالمحكمةَّأوَّوفقَّتقنيةَّاالتصالَّالمرئيَّ(فيديو)َّ،أماََّّ4٧شاهداََّّفقدَّتمَّتقديمَّ
شهادتهمَّإلىَّالمحكمةَّكتابةَّ،باإلضافةَّإلىَّذلكَّقامتَّالدائرةَّالتمهيديةَّبإجراءَّزيارةَّميدانيةَّإلىَّأربعةَّ

من َّاألماكن َّفي َّأوغندا َّوالتي َّتم َّارتكاب َّالجرائم َّفيها َّذات َّالصلة َّبالتهم َّالتي َّتم َّتوجيهها َّإلى َّدومنيكَّ
أونجوينَّوتمَّإعدادَّتقاريرَّعنَّهذهَّالزيارةَّوضمهاَّإلىَّملفَّالقضيةَّ .2
َّ

َََََََّّّّّّّوقامَّالدفاعَّباالعتمادَّعلىَّشهادةَّماَّيقاربََّّ63شاهداََّّتمَّاالستماعَّإلىََّّ54شاهداََّّبشكلَّمباشرَّ
أمامَّالمحكمةَّأوَّعبرَّتقنيةَّاالتصالَّالمرئيَّوَّ9منهمَّتمَّتقديمَّشهادتهمَّكتابةَّ .
َّ
َّ1الوثيقةََّّ ICC-02/04-01/05-320
2

يعرفَّاالنتقالَّبأنهَّ:انتقالَّالمحققَّمنَّمقرَّعملهَّإلىَّمكانَّآخرَّإلجراءَّعملَّمنَّأعمالَّالتحقيقَّ،كإجراءَّمعاينةَّأوَّالتفتيشَّأوَّ

الضبطَّأوَّسماعَّأقوالَّشاهدَّ،أماَّالمعاينةَّفتعرفَّعلىَّأنهاَّ:الكشفَّالحسيَّالمباشرَّإلثباتَّحالةَّشيءَّأوَّشخصَّ،وتتمَّإماَّبانتقالَّ

المحقق َّإلى َّمكان َّآخرَّ ،أو َّبجلب َّموضوع َّالمعاينة َّإلى َّمقرهَّ .2ووفقاَّ َّللنظام َّاألساسي َّللمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّبإمكان َّالمدعيَّ
العامَّالقيامَّبمعايناتَّتمهيديةَّللوقوفَّعلىَّالمعطياتَّذاتَّالصلةَّبالدعوىَّ،حتىَّيتسنىَّلهَّاتخاذَّقرارَّبفتحَّتحقيقَّرسميَّمنَّعدمهَّ

بشأنَّالوقائعَّالتيَّيمكنَّأنَّتكونَّمنَّاختصاصَّالمحكمةَّ،واتخاذَّقرارَّبوجودَّأساسَّمعقولَّللدعوىَّ(راجعَّالمادةََّّ54منَّالنظامَّ

األساسيَّللمحكمة)َّكماَّيمكنَّالقيامَّبالمعاينةَّمنَّقبلَّالدولَّاألطرافَّ،وبموجبَّإجراءاتَّقانونهاَّالوطنيَّ،منَّخللَّامتثالهاَّللطلباتَّ
الموجهةَّمنَّالمحكمةَّلتقديمَّالمساعدةَّللقيامَّبإجراءاتَّالتحقيقَّأوَّالمقاضاةَّوفحصَّاألماكنَّأوَّالمواقعَّ،بماَّفيَّذلكَّإخراجَّالجثثَّ

وفحصَّمواقعَّالقبورَّ،وعلىَّالدولةَّالطرفَّالتيَّترفضَّطلبَّالمساعدةَّالموجهَّإليهاَّأنَّتخطرَّالمحكمةَّأوَّالمدعيَّالعامَّعلىَّالفورَّ

بأسبابَّرفضهاَّ(َّراجعَّالمادةََّّ93منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمة)َّوبجميعَّاألحوالَّيمكنَّللمدعيَّالعامَّفيَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ
أنَّيقومَّبالمعاينةَّفيَّإقليمَّالدولةَّالطرفَّ،إذاَّتبينَّأنَّالدولةَّغيرَّقادرةَّعلىَّالقيامَّبطلباتَّالمعاينةَّ،إماَّلعدمَّوجودَّسلطةَّفيهاَّ،أوَّ

عدمَّوجودَّعنصرَّقضائيَّقادرَّعلىَّالقيامَّبهاَّ،أوَّإذاَّتبينَّللمدعيَّالعامَّأنََّّالمعاينةَّتتيحَّفرصةَّمواتيةَّللتحقيقَّقدَّالَّتتوافرَّفيماَّ
بعدَّألغراضَّالمحاكمةَّ(َّراجعَّالمادةََّّ 56منَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمة)َّ.للستزادةَّحولَّاالنتقالَّوالمعاينةَّ:دَّ.محمدَّالفاضلَّ،
الوجيزَّفيَّاصولَّالمحاكماتَّالجزائيةَّ،مطبوعاتَّجامعةَّدمشقَّ،1960َّ،صََّّ .398
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َََََََّّّّّّّكماَّشاركَّفيَّاإلجراءاتَّأمامَّالمحكمةََّّ4095منَّالضحاياَّوتمَّاالستماعَّإلىَّشهادتهمَّلصالحَّ

ألطرافَّ
الحقيقةَّ ،سواء َّأكانت َّهذه َّالشهادة َّتنصب َّفي َّصالح َّالمتهم َّأم َّضدهَّ ،كما َّسمحت َّالمحكمة َّل َّ
القيامَّبتوجيهَّاألسئلةَّإلىَّالشهودَّلبيانَّالحقيقةَّ،وقدَّقامتَّالدائرةَّبتقييمَّمصداقيةَّشهادةَّكلَّشاهدَّعلىَّ
حدى َّومدى َّاتساقها َّمع َّالشهادات َّاألخرىَّ ،حيث َّنظرت َّالمحكمة َّبعناية َّكبيرة َّإلى َّمحتوى َّالشهادةَّ
وجميعَّالظروفَّالتيَّتمَّمنَّخللهاَّاإلدالءَّبالشهادةَّوالظروفَّالفرديةَّلكلَّشاهدَّبماَّفيهاَّعلقةَّالشاهدَّ

معَّالمتهمَّوعمرهَّوتأثيرَّصدمةَّالتجربةَّالتيَّمرَّبهاَّعلىَّتقديمَّشهادتهَّومدىَّاستعدادهَّللردَّعلىَّاألسئلةَّ
وعفويتهَّفيَّاإلجابةَّ .
َّ

ََََََََّّّّّّّّومعَّملحظةَّأنَّالمتهمَّلمَّيقمَّباالعترافَّبالتُّهمَّالموجهةَّإليهَّ،وأنَّالمتهمَّقدَّفهمَّجميعَّالَّتُّهمَّ
الموجهةَّإليهََّّوخلصتَّالمحكمةَّإلىَّأنَّدومينيكَّأونجوينَّمتهمَّبماَّالَّيدعَّمجاالََّّللشكَّوأنَّمسؤوليتهَّ
عنَّاألعمالَّالتيَّتمَّاتهامهَّبارتكابهاَّقدَّقامتَّمستوفيةَّجميعَّأركانهاَّ،وبأنهَّقدَّقامَّبارتكابَّأفعالهَّعنَّ

قصدَّ ،وبناءَّ َّعلى َّذلك َّوجدت َّالدائرة َّالتمهيدية َّفي َّأن َّالمدعى َّعليه َّمتهم َّبارتكاب ََّّ ٧0جريمة َّتتعلقَّ
بجرائمَّحربَّوجرائمَّضدََّّاإلنسانيةَّ .1
َّ

َََََّّّّّوقام َّدومينيك َّبتسليم َّنفسه َّللمحكمة َّعام ََّّ 2015وصدر َّالحكم َّبحقه َّفيَّ 4شباط ََّّ ،2021حيثَّ

طلبت َّهيئة َّاالتهام َّالحكم َّعليه َّبعقوبة َّالحبس َّمدى َّالحياةَّ ،أمَّا َّالدفاع َّطالب َّأال َّتتجاوز َّمدة َّالعقوبةَّ
َّ10سنواتَّ،إالَّأنَّالمحكمةَّفرضتَّعليهَّعقوبةَّالسجنَّمدةََّّ25سنةَّإلدانتهَّبارتكابََّّ61جريمةَّمنَّ

أصلََّّ٧0جريمةَّأتهمَّبارتكابهاَّ .2
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 1الوثيقةICC-02/04-01/15ََّّ:

 2الوثيقةICC-02/04-01/15-1762-Redَّ:
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الخاتمة:
ََََََََّّّّّّّّارتبطت َّاإلشكالية َّاألساسية َّلقواعد َّاإلثبات َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّبدراسة َّالجانبَّ
اإلجرائي َّللقانون َّالدولي َّالجنائيَّ ،حيث َّأنَّ َّالمحكمة َّورغم َّأنها َّتستند َّإلى َّمبدأ َّحرية َّاإلثبات َّإالَّ َّأنهاَّ
تتقيــدَّببعضَّالقيودَّالتيَّنصََّّعليهاَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةََّّوأهمهاَّتحديدَّالجهةَّالتيَّتتحملَّعبءَّ

اإلثبات َّوالمتمثلة َّبالمدَّعي َّالعامَّ ،وضوابــط َّأخرى َّتتعلق َّبجمــع َّاألدلة َّكالشهادة َّواالعتراف َّوغيرهاَّ،
ويَّظهرَّواقعَّالحالَّأنَّأدلةَّاإلثباتَّقدَّتأثرتَّبالتطورَّالعلميَّوالتكنولوجيَّوهوَّماَّأفرزَّجيلََّّجديداََّّمنَّ

األدلة َّمتمثلَّ َّباألدلة َّالرقميةَّ ،كما َّأنَّ َّالمحكمة َّأثناء َّالنظر َّفي َّالقضايا َّالمعروضة َّأمامها َّتسعى َّإلىَّ
توفير َّضمانات َّعدة َّتتعلق َّبحقــوق َّالمتهميــن َّوالضحايــا َّوالشــهودَّ ،وتملك َّالمحكمة َّالجنائية َّالدوليةَّ

بموجبَّالنظامَّاألساسيَّسلطةَّواسعةَّفيَّتقديرَّالقوةَّالثبوتيةَّلمختلفَّاألدلةَّالتيَّيقدمهاَّالخصومَّأثناءَّ

النظر َّفي َّأي َّقضية َّوذلك َّوفق َّمبدأ َّاقتناع َّالقاضي َّالمتبع َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدوليةَّ ،وقد َّطبقتَّ
المحكمةَّقواعدَّاإلثباتَّبشكلَّعمليَّمنَّخللَّدراسةَّبعضَّالقضاياَّالمنظورةَّأمامَّالمحكمةَّ .
َّ

النتائج والتوصيات:
أوالا -النتائج:
 -1تنتهجَّالمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّفيَّعملهاَّمبدأَّحريةَّاإلثباتَّواالقتناعَّالقضائيَّمماَّيمنحهاَّمرونةَّ
كبيرةَّفيَّتقديرَّقبولَّاألدلةَّأوَّرفضهاَّ ََّّ.
 -2المحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّتتقيدَّبضوابطَّمحددةَّأثناءَّاعتمادهاَّاألدلةََّّوغايتهاَّفيَّذلكَّتوفيرَّالضماناتَّ
الشهودَّوالضحاياَّالمعترفَّبهاَّفيَّأيةَّمحاكمةَّعادلةَّ .
للمتَّهمَّو َُّّ

 -3مكَّن َّالنظام َّاألساسي َّللمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّقضاة َّالمحكمة َّفي َّحال َّوجود َّنقص َّفي َّقواعدَّ
يضعوا َّقواعد َّمؤقتة َّتطبق َّإلى َّحين َّاعتمادها َّأو َّتعديلها َّأو َّإلغائها َّمن َّقبل َّالدولَّ
اإلثبات َّأن َّ َّ
األطرافَّ .
 -4تَّناط َّمهمة َّاإلثبات َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّبالمدَّعي َّالعام َّباعتباره َّجهة َّاالدَّعاء َّلدى َّهذهَّ
المحكمةَّ .
 -5تقومَّالسلطةَّالواسعةَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّفيَّقبولَّاألدلةَّأوَّرفضهاَّعلىَّمدىَّمصداقيةَّاألدلةَّ
وموثوقيةَّمصدرهاَّوصلتهاَّبالدعوىَّالمعروضةَّأمامَّالمحكمةَّ .
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 -6لمَّيعتدَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّبماَّيسمىَّبصفقةَّاإلقرارَّبالذنبَّ،سواءَّفيماَّيتعلقَّ
بالتهمَّأوَّالعقوبةَّالواجبَّإيقاعهاَّوذلكَّاحتراماََّّلمقتضياتَّالعدالةَّ .
 -٧يوجبَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّأنَّتكونَّاألدلةَّمشروعةَّتحتَّطائلةَّعدمَّمقبوليةَّ
األدلةَّالتيَّيتمَّالحصولَّعليهاَّنتيجةَّانتهاكَّالنظامَّاألساسيَّبشكلَّيؤثرَّفيَّموثوقيتهاَّ .
 -8غيرت َّالوسائل َّالتقنية َّالحديثة َّمن َّطبيعة َّاألدلة َّالتي َّتقدَّم َّإلى َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّوباتتَّ
المحكمةَّتعتمدَّعلىَّاألدلةَّالرقميةَّ .
 -9يخضع َّالدليل َّالرقمي َّكسائر َّاألدلة َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّالى َّالسلطة َّالتقديرية َّللمحكمةَّ
ويعتبرَّدورهَّتكميلياََّّيرتبطَّبدليلَّرئيسيَّ .
َّ
ثاني ا_ التوصيات:
َّ

َّ .1إيجاد َّآلية َّللتنسيق َّمع َّالدول َّاألطراف َّفي َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّتمكَّن َّمن َّجمع َّاألدلة َّعلىَّ
أقاليمَّهذهَّالدولَّدونَّأنَّتمسَّالسيادةَّالوطنيةَّلهاَّ .
 .2العملَّعلىَّإيجادَّمعيارَّمحددَّلماَّنصتَّعليهَّالمادةََّّ66الفقرةََّّ3والتيَّنصتَّعلىَّالشكَّالمعقولَّ
الذيَّيجبَّاستبعادهَّإلمكانيةَّتجريمَّالمتَّهمَّ .
َّ .3منعَّالضحاياَّمنَّإبداءَّآرائهمَّحينَّاإلدالءَّبشهادتهمَّحتىَّالَّيكونَّهناكَّخلطَّبينَّالشاهدَّوالخبيرَّ
واقتصارهاَّعلىَّالوقائعَّالتيَّأدركهاَّالشاهدَّبدونَّبيانَّاآلراءَّ .
 .4إعادة َّصياغة َّاألطر َّالعامة َّوالقواعد َّالتي َّتتعلق َّبجمع َّوتحليل َّوتخزين َّاألدلة َّالرقمية َّمع َّاألخذَّ
بعينَّاالعتبارَّالتطورَّالمستمرَّلهذهَّاألدلةَّ .
 .5إمكانيةَّاعتمادَّاألدلةَّالرقميةَّكأدلةَّرئيسهَّيمكنَّاالستنادَّإليهاَّفيَّالقضاياَّالمعروضةَّأمامَّالمحكمةَّ
الجنائيةَّالدوليةَّ .
 .6وضعَّمعاييرَّموحَّدةَّلتوفيرَّالتدريبَّاللزمَّللعاملينَّفيَّالقضاءَّالدوليَّالجنائيَّتَّكسبهمَّخبرةَّالتعاملَّ
معَّاألدلةَّالرقميةَّ .
 .٧العمل َّعلى َّتحقيق َّالتفاعل َّواالستفادة َّالمتبادلة َّوالتكامل َّبين َّوسائل َّاإلثبات َّالمعتمدة َّفي َّالقوانينَّ
الوطنيةَّووسائلَّاإلثباتَّالمعتمدةَّفيَّالنظامَّاألساسيَّللمحكمةَّالجنائيةَّالدوليةَّ .
 .8ضبط َّوسائل َّاإلثبات َّأمام َّالمحكمة َّالجنائية َّالدولية َّواحاطتها َّبمجموعة َّمن َّالضمانات َّلتحقيقَّ
التوازنَّبينَّحقَّالضحاياَّبمعاقبةَّالفاعلَّوحقَّالمتهمَّبمحاكمةَّعادلةَّ .
 .9ضرورةَّتعليلَّقرارَّالدائرةَّاالبتدائيةَّفيَّقبولَّأدلةَّاإلثباتَّأوَّرفضهاَّ .
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َّ .10تعزيز َّالدور َّالرقابي َّللدائرة َّاالستئنافية َّعلى َّسلطة َّالدائرة َّاالبتدائية َّفي َّقبول َّأدلة َّاإلثبات َّأوَّ
رفضهاَّ .
َّ.11إعادةَّضبطَّآليةَّالمواجهةَّالمباشرةَّبينَّالمتهمَّوالشاهدَّباعتبارهاَّمنَّأهمَّأدلةَّاإلثباتَّأمامَّالمحكمةََّّ َّ
َََََّّّّّالجنائيةَّالدوليةَّ .
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