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 (0)  3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة حقوق: د الــمعه

الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة بموجب النصوص 

 نة للمحكمة الجنائية الدوليةالقانونية المكوِّّ
 د. عبد الرحمن علي عفيفيأ.                                        

 الهاي -المحكمة الجنائية الدولية                                         
S 

إن تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به قبل احملاكمة يشكل جزءًا من اإلجراءات 

القعضائية اليت تقوم به الدائرة التمهيدية بعد انتهاء مرحلة التحقيق وحعضور الشخص 

املقدمة إليها قبل أن تصدر قراراها املشتبه به أمام القعضاة حيث تقوم الدائرة بتقييم األدلة 

 بتأكيد أو عدم تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به.

لقد أكدت الدائرة التمهيدية أكثر من مرة من خالل قراراتها اخلاصة بتأكيد التهم 

أن دورها وهدفها حمدد خالل مرحلة ما قبل احملاكمة وهو التأكد من عدم إرسال أي شخص 

ة الفعلية إاّل بعد التحقق من وجود أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد مشتبه به إىل احملاكم

بارتكاب الشخص املشتبه به للجرائم اليت يزعم املدعي العام بها يف وثيقته احملتويه على 

 التهم.

Summary 
Confirmation of the charges before the trial provided for in article 61, 
constitutes the proceedings in which the Pre-Trial Chamber, at the final 
stage of the investigation of the suspect, evaluates the evidence before 
it and decides whether the charges on which the Prosecutor intends to 
seek trial can be confirmed and as such whether the case should be sent 
to trial.  
 
PTCs have repeatedly stated that the confirmation hearing has a limited 
scope and purpose and is not a “mini-trial” or “trial before the trial”. 
With regard to the evidentiary standard applicable at the confirmation 
stage, it has been held that: “for the Prosecution to meet its evidentiary 
burden, it must offer concrete and tangible proof demonstrating a clear 
line of reasoning underpinning its specific allegations”. 

 
إن تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به قبل احملاكمة يشكل 

ات القعضائية اليت تقوم به الدائرة التمهيدية بعد انتهاء جزءًا من اإلجراء

مرحلة التحقيق وحعضور الشخص املشتبه به أمام القعضاة حيث تقوم 
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الدائرة بتقييم األدلة املقدمة إليها قبل أن تصدر قراراها بتأكيد أو عدم 

 تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به.

هيدية هي مراقبة إن أحد الوظائف اليت تقوم بها الدائرة التم

التحقيقات اليت يقوم بها مكتب االدعاء وذلك عندما تستخدم الدائرة 

سلطتها بالسماح ملكتب االدعاء بفتح حتقيق أو عدم السماح بفتح حتقيق 

. كما تلعب الدائرة دورًا يف الرد باملوافقة أو بالرفض ()مبوجب املادة 

اإلحعضار مبوجب املادة على طلب املدعي العام بإصدار أمر بالقبض أو 

() . 

وتقوم الدائرة التمهيدية كما سيتعضح بدور حموري يف اإلجراءات 

اخلاصة بتأكيد التهم ضد الشخص  ()املنصوص عليها يف املادة 

املشتبه به، حيث تقوم الدائرة بتقييم األدلة املقدمة إليها من قبل 

ال الشخص املشتبه به االدعاء ملعرفة ما إذا كانت هذه األدلة كافية إلرس

إىل احملاكمة أم ال.

املبحث األول: اختصاصات الدائرة التمهيدية يف احملكمة اجلنائية الدولية

سوف نسعى يف هذا املبحث على تسليط العضوء على اختصاص 

وأخريًا أوامر  بعض وظائف الدائرة التمهيدية، احملكمة اجلنائية الدولية،

 .الدائرة التمهيدية حتى نهايةاليت صدرت عن  حعضارالقبض واإل

نظرة سريعة على احملكمة اجلنائية الدولية  -أ

إن إنشاء حمكمة جنائية دولية كان مدار حديث منذ مخسينات 

القرن املاضي، ومل تنجح هذه الفكرة إال بعد إقرارها يف روما )إيطاليا( 

ية الدولية. مل . وُعِرف هذا اإلقرار مبعاهدة روما للمحكمة اجلنائعام 

يكن من اليسري التوصل إىل إقرار النظام األساسي للمحكمة، ال سيما 

أن بعض الدول الكربى مثل الواليات املتحدة كانت تعارض قيامها حبجة 

احلرص على سيادتها، واستقالل قرارتها
(1)

. 

ُيعّد النظام األساسي للمحكمة معاهدًة دوليًة، ويرتتب على هذه 

دية للنظام األساسي أنه ال ُيلِزم إال الدول اليت صادقت الطبيعة التعاه
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عليه وهذا خالف التوقي  الذي ال يلزم الدولة اال معنويا
(2)

وهناك ما . 

 دولة قد صدقت على ميثاق روما حتىيقارب
(3)

. 

اختصاصها الزمين فيما  ()متارس احملكمة وفقًا للمادة : اختصاصها-

اليت يتم ارتكابها بعد دخوهلا حيز التنفيذ يف األول من  يتعلق باجلرائم

 .يوليو 

أما بالنسبة لالختصاص الشخصي فاحملكمة متارس اختصاصها 

جتاه األشخاص الذين يرتكبون جرائم بعد دخول النظام األساسي حيز 

 التنفيذ حسب املادة
(4)

، وبالتالي ال ميكن حماكمة أي شخص عن جرائم 

 ذلك. ارتكبها قبل

من  (-)إن ممارسة احملكمة الختصاصها تتم حسب املواد 

نظام روما األساسي، إّما بإحالة القعضية إىل املدعي العام من دولة 

مصدقة على النظام األساسي، أو بإحالة القعضية إىل املدعي العام من 

جملس األمن تطبيقًا للفصل الساب  من ميثاق األمم املتحدة، أو إذا فتح 

دعي العام  حتقيقًا من تلقاء نفسه خبصوص معلومات خاصة باجلرائم امل

 اليت تدخل يف اختصاص احملكمة لدولة مصدقة على النظام األساسي.

أما فيما يتعلق باالختصاص املوضوعي وهو حمور حديثنا، فإن 

 (-)اختصاص احملكمة يشمل اجلرائم اآلتية املنصوص عليها يف املواد 

 ساسي:من نظام روما األ

جرمية اإلبادة
(5)

 :

إن تعريف جرمية اإلبادة يف املادة السادسة من نظام روما هو 

نفسه الذي ورد يف معاهدة من  وقم  جرمية اإلبادة اجلماعية اليت أقرتها 

، واليت أخذت مكانًا مهما يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 

دولية املبادئ اليت قامت عليها القانون الدولي؛ إذ اعتربت حمكمة العدل ال

مبادئ عرفية
(6)

 . 

ومت التأكيد على هذه القيمة العرفية من خالل القرارات 

القعضائية الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

()
(7)

، ويف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
(8)

. 
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:اجلرائم ضد اإلنسانية

دة السابعة من نظام روما كثريًا من األفعال اليت تعتربها ُتعّدد املا

جرائم ضد اإلنسانية على سبيل املثال: القتل العمد، واالسرتقاق، 

والتعذيب، واالستعباد، وغريها متى وقعت هذه األفعال يف إطار هجوم 

واس  النطاق أو منهجي موّجه ضد أي جمموعة من السكان املدنيني
(9)

. 

جلرائم ضد اإلنسانية يف زمن احلرب أو السلم وال وميكن أن تق  ا

ُيشرتط النزاع املسلح لوقوعها. باإلضافة إىل ذلك فإن اجلرائم ضد 

اإلنسانية جيب أن تق  يف إطار منظم أو على نطاق واس ، وارتكاب الفعل 

بشكل منتظم يعين ارتكابه مبوجب خّطة أو سياسة عاّمة متعّمدة وليس 

عرضًا أو عشوائيًا
(10)

. 

جرائم احلرب

وانتهاكات خطرية  تعين اخلروقات اخلطرية التفاقيات جنيف 

أخرى لقوانني احلرب، متى ارتكبت على نطاق واس  يف إطار نزاع مسلح 

ُتعّدد املادة الثامنة من نظام روما كثريًا من األفعال اليت  دولي أو داخلي

تعتربها جرائم احلرب
(11)

. 

رئاسة تتكلف بالتدبري العام هيئة من تتكون احملكمة: هيكلها-

للمحكمة، وتعضم ثالثة قعضاة ينتخبون من هيئتها القعضائية لوالية من 

ثالث سنوات
(12)

.

قاضيا متخصصا يف القانون  شعبة قعضائية، وتتكون من 

ابتدائية ، اجلنائي والقانون الدولي. تنظم احملكمة نفسها يف شعب متهيدية

وتتألف شعبة االستئناف فقرة )ب( ()املادة  واستئناف كما هو مبني يف

من الرئيس وأربعة قعضاة وتتألف الشعبة االبتدائية من عدد ال يقل عن 

ستة قعضاة وشعبة ما قبل احملاكمة من عدد ال يقل عن ستة قعضاة. 

ويكون تعيني القعضاة يف الشعب املختلفة على أساس طبيعة املهام اليت 

مؤهالت وخربات القعضاة املنتخبني يف احملكمة ينبغي أن تؤديها كل شعبة و

حبيث تعضم كل شعبة مزجيا من اخلربات يف القانون اجلنائي واالجراءات 

 ()فقرة ()اجلنائية ويف القانون الدولي وذلك مبوجب املادة 
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مكتب للمدعي العام، وخيتص بالتحقيق يف االتهامات باجلرائم اليت 

عن الدالئل والوثائق ويفحصها ثم  تدخل يف اختصاص احملكمة، ويبحث

يعرضها على احملكمة
()

 

قلم احملكمة، ويتاب  كل األمور اإلدارية غري القعضائية، وينتخب 

املسؤول عنه من قبل قعضاة احملكمة لوالية متتد مخس سنوات
(14)

.

بعض وظائف الدائرة التمهيدية -ب

بععضها  للدائرة التمهيدية أو دائرة ما قبل احملاكمة عدة وظائف

قد يكون باغراض التحقيق اليت يقوم بها مكتب املدعي العام ووظائف 

أخرى متعلقة مبذكرات التوقيف اليت تصدرها وجلسات تأكيد التهم اليت 

تعقدها لدى وصول الشخص أو األشخاص املشتبه بهم اىل قاعة احملكمة 

ة . وقد مت التوصل إىل هذه الوظائف خالل األعمال التحعضريية ملعاهد

 :روما

صياغة دور الدائرة التمهيدية خالل األعمال التحضريية ملعاهدة روما

لقد مت صياغة دور الدائرة التمهيدية أو دائرة ما قبل احملاكمة 

خالل األعمال التحعضريية ملعاهدة روما
(15)

من أجل القيام بثالث مهام  

 -أساسية:

ليت ال يتوفر اختيار القعضايا اوعدم ()املهمة األوىل: تصفية 

فيها أسباب معقولة أو جوهرية للتحقيق والدعوى وهذا منصوص 

على سبيل املثال عندما تسمح الدائرة أو ال تسمح ( )عليه يف املادة 

لالدعاء بفتح حتقيق ما اذا رأت الدائرة بعد دراستها لطلب االدعاء أن 

لى ما هناك أساسا معقوال للشروع يف اجراء حتقيق وأن الدعوى تق  ع

يبدو يف اطار اختصاص احملكمة وذلك دون املساس مبا تقرره احملكمة فيما 

متارس الدائرة مهمتها هذه و بعد بشأن االختصاص ومقبولية الدعوى.

 .() واملادة ()عندما تنظر يف مقبولية الدعوى مبوجب املادة 

حقوق العضحايا وعدالة ، املهمة الثانية: محاية حقوق املتهم

()ق كما هو منصوص عليه يف املادة التحقي
(16)

. 
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املهمة الثالثة: دور الدائرة األساسي أيعضا يف دف  االجراءات حنو 

)ب( جيوز  (فقرة  ()مرحلة احملاكمة فعلى سبيل املثال ووفقا للمادة

لدائرة ما قبل احملاكمة مراجعة قرار املدعي العام بعدم مباشرة حتقيق اذا 

خيدم مصاحل العدالة .  لن االعتقاد بأن اجراء حتقيقكان قراره يستند اىل

اخلاصة باعتماد أو تأكيد التهم ضد  ()وأيعضا ميكن االستشهاد باملادة 

 الشخص املشتبه به

 التحقيق وظائف الدائرة التمهيدية اخلاصة بأغراض

من نظام روما األساسي عندما يرى املدعي  ()مبوجب املادة 

صة فريدة للتحقيق ألخذ شهادة شاهد ما قد ال تتوافر العام أن هناك فر

وفاة هذا الشاهد مثال فاللمدعي هذه الفرصة فيما بعد لسبب ما مثل

العام أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تقر قرارا بالسماح لالدعاء 

بأخذ شهادة الشاهد وعندما تقوم الدائرة باختاذ القرارات الالزمة من 

لشخص أو األشخاص املشتبه بهم مثل اصدار أمر أجل محاية حقوق ا

انتداب أحد القعضاة ، بتعني حمام للدفاع لتسجيل املقابالت م  هذا الشاهد

للتواجد خالل فرتة مقابلة ذلك الشاهد
(17)

. 

فان للدائرة التمهيدية أن  )ب( ()فقرة  ()مبوجب املادة و

عليه أو  تصدر أوامر بناءا على طلب من الشخص الذي ألقي القبض

الشخص الذي صدر أمر باحلعضور وذلك من أجل مساعدة ذلك 

 الشخص يف اعداد دفاعه.

لدائرة التمهيدية أن تتخذ الرتتيبات الالزمة حلماية اجملين كما 

عليهم والشهود ومحاية األشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلو 

الوطين وذلك  استجابة ألمر باحلعضور ومحاية املعلومات املتعلقة باألمن

 )ج( من معاهدة روما. ()فقرة  ()مبوجب املادة 

للدائرة التمهيدية أن تأذن للمدعي العام باختاذ خطوات  أيعضًا

)د( اذا  ()فقرة  ()حتقيق حمددة داخل اقليم دولة طرف مبوجب املادة 

رأت الدائرة أن الدولة غري قادرة على تنفيذ طلب التعاون لسبب عدم 



(05) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

سلطة أو عدم قدرة جهازها القعضائي على تنفيذ طلب وجود أي 

 التعاون.

 ())ه( واملادة  ()فقرة ( )للدائرة التمهيدية مبوجب املادة 

)ب( أن تطلب من الدولة تعقب وجتميد أو حجز املمتلكات  () فقرة

اخلاصة لألشخاص املشتبه بهم من أجل مصادرتها ملصلحة اجملين 

عليهم
(18)

. 

 باإلحضاررة التمهيدية فيما يتعلق بأوامر القبض أووظائف الدائ

تصدر دائرة ما قبل احملاكمة أو الدائرة التمهيدية بناء على طلب 

بالقبض على الشخص املشتبه به اذا اقتنعت بعد من املدعي العام أمرًا

فحص األدلة املقدمة من املدعي العام بوجود أسباب معقولة تدعو 

ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة لالعتقاد بأن الشخص قد 

من نظام روما األساسي ()وذلك مبوجب املادة 
(19)

. 

أن يقدم طلبا اىل  ()فقرة  ()وجيوز للمدعي العام مبوجب املادة 

دائرة ما قبل احملاكمة أو الدائرة التمهيدية من أجل أن تصدر أمرا 

 لقبض.حبعضور الشخص أمام احملكمة عوضا عن استصدار أمر با

من جهة أخرى تتمت  الدائرة التمهيدية بوظيفة حمورية أخرى 

وهي دورها يف اعتماد التهم ضد الشخص املشتبه به وذلك مبوجب املادة 

من نظام روما األساسي ()
(20)

 . 

حيث تطل  الدائرة بدراسة األدلة املقدمة من االدعاء خالل 

ما كان هناك أسباب  جلسات اعتماد أو تأكيد التهم من أجل التوصل اذا

جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص املشتبه به قد ارتكب أيا من 

اجلرائم أو مجي  اجلرائم اليت أدىل بها االدعاء أم ال . واذا ما تأكد اتهام 

الشخص أو األشخاص املوقوفني فان على الدائرة أن حتول الشخص أو 

 فيها الدائرة االبتدائية.األشخاص اىل مرحلة احملاكمة الفعلية واليت تنظر 

خالل صياغة معاهدة روما املؤسسة للمحكمة اجلنائية الدولية 

فان اخلرباء القانونيني اتفقوا على انشاء الشعبة التمهيدية أو شعبة ما 

قعضائية هلا نفس أهمية الشعبة االبتدائية وشعبة قبل احملاكمة كشعبة
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النظام األساسي فهذا يعين االستئناف. لكل شعبة وظائفها احملددة مبوجب 

أنه ال يوجد تسلسل هرمي ما بني الُشعب كما هو يف القانون الداخلي 

للدول
(21)

. 

متارس الوظائف القعضائية  ()فقرة ( )ومبوجب املادة 

للمحكمة يف كل شعبة بواسطة دوائر. وتتوىل دائرة ما قبل احملاكمة اما 

واحد من تلك الشعبة  ثالثة قعضاة من شعبة ما قبل احملاكمة أو قاض

 .() )ب( ()فقرة  ()مبوجب املادة 

)ج( فليس هناك ما حيول دون  () فقرة ()لنص املادة  ووفقًا

ذا إتشكيل أكثر من دائرة ابتدائية أو دائرة ما قبل احملاكمة يف آن واحد 

 اقتعضى ذلك حسب سري العمل باحملكمة.

وامر أو القرارات اليت ن األإ)أ( ف () فقرة () للمادة ووفقًا

 فقرة  و, , , تصدرها دائرة ما قبل احملاكمة مبوجب املادة 

ها. ويف مجي  احلاالت تجيب أن توافق عليها أغلبية قعضا و فقرة  و

األخرى جيوز لقاض واحد من دائرة ما قبل احملاكمة أن ميارس الوظائف 

نص قواعد االجراء واالثبات املنصوص عليها يف النظام األساسي ما مل ت

)ب( ()فقرة  ()على غري ذلك وذلك مبوجب املادة 
(22)

.

أوامر القبض واالحضار اليت صدرت عن الدائرة التمهيدية  -ج

لقد قام مكتب املدعي العام بالتحقيق يف جرائم ارتكبت يف سب  

دول ثالث دول منها قدمت طلبا رمسيا اىل مكتب املدعي العام من أجل 

لتحقيق يف جرائم ارتكبت على أراضيها وهي أوغندا، مجهورية الكنغو ا

ىل ذلك أحال جملس إالدميقراطية، ومجهورية افريقيا الوسطى. باالضافة 

األمن الدولي بناء على الفصل الساب  من ميثاق األمم املتحدة ومبوجب 

ىل مكتب املدعي العام من إنظام روما األساسي قعضية السودان وليبيا 

 جل التحقيق يف جرائم ارتكبت على أراضي الدولتني.أ

ىل دائرة ما قبل احملاكمة إ قدم املدعي العام طلبًا \\ويف 

أو الدائرة التمهيدية من أجل فتح حتقيق من تلقاء نفسه يف جرائم 

قدم املدعي العام طلبا أخر  \\ارتكبت على أراضي كينيا ويف 



(07) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ائم ارتكبت يف دولة ساحل العاج وحصل على من أجل فتح حتقيق يف جر

 اإلذن من دائرة ما قبل احملاكمة أو الدائرة التمهيدية.

بعد أن أنهى مكتب املدعي العام التحقيق يف اجلرائم اليت ارتكبت 

قدم املدعي العام مذكرات ، يف أراضي الدول السبعة السابق ذكرها

مر بالقبض توقيف وطلب من الدائرة التمهيدية أن تصدر أوا

واحلعضور
(23)

وقد قامت الدائرة التمهيدية األوىل والثانية والثالثة  

باصدار أوامر بالقبض واحلعضور لعدة أشخاص مشتبه بهم على النحو 

التالي:

مخسة أوامر  \\أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية يف : أوغندا-

ذي حيارب بالقبض ضد مخسة أشخاص من أوغندا تابعني جليش الّرب ال

اجليش األوغندي واألشخاص اخلمسة هم: جوزيف كوني وهو مشتبه 

بأنه القائد العام جليش الّرب الذي ُيزعم أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم 

ضد االنسانية , قانسن أوتي الذي يعترب الرجل الثاني بعد جوزيف كوني 

 ىوالذي ُيزعم أنه ارتكب أيعضا جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية عل

 . األراضي األوغندية

خرين الذي صدر حبقهم أوامر بالقبض هم أوكت واألشخاص اآل

دومينيك أونغويني وراسكه لوكويا. ومجي  هؤالء األشخاص ، أودهيمبو

ما زالوا هاربني ما عدا راسكه الذي تأكد موته
(24)

. 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

دائرة التمهيدية أصدرت ال \\يف : توماس لوبانغا ديلو

وهذا الشخص كان يتزعم  األوىل أمر بالقبض ضد توماس لوبانغا ديلو

احتاد الكونغو الوطين يف منطقة اوتري يف الكونغو وكان من املعارضني 

ىل الهاي يف هولندا يوم إللحكومة املركزية. ومت توقيفه وترحيله 

\\(25)

. 

لتهم ضد توماس عقدت جلسات تأكيد ا \\-ما بني 

وىل بتأكيد تهمة صدر قرار الدائرة التمهيدية األ \\ :ويف لوبانغا.

شراكهم يف األعمال احلربية بشكل فعلي يف إو ()جتنيد أطفال حتت سن 
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 \\نزاع حملي عسكري وق  على األراضي الكونغولية ما بني 

طفال جرمية حرب ُيعترب جتنيد األضد توماس لوبانغا حيث \\و

مبوجب نصوص نظام روما األساسي
(26)

. 

ويف  ىل احملاكمةإوبعد تأكيد اجلرائم ضد توماس لوبانغا مت حتويله 

دانة املتهم توماس إأصدرت الدائرة االبتدائية حكمها ب \\

شراكهم إو ()لوبانغا بارتكابه جرمية حرب وهي جتنيد األطفال حتت سن 

أصدرت الدائرة االبتدائية  \\ويف  ل حربيةبشكل فعلي يف أعما

سنة( )حكمها مبعاقبة توماس لوبانغا بالسجن ملدة 
(27)

. 

أصدرت الدائرة التمهيدية  \\: : يفبوسكو أنتاغندا -

وهذا الشخص يشتبه بأنه  مرا بالقبض ضد بوسكو انتاغنداأاألوىل 

 : ويفوطنية لتحرير الكونغوكان نائب القائد العام العسكري للقوات ال

ضد مرا جديدا بالقبضأأصدرت الدائرة التمهيدية األوىل  \\

ن الشخص قد ارتكب جرائم حرب مثل جتنيد االطفال أبوسكو ويشتبه ب

وجرائم ضد االنسانية مثل القتل واالغتصاب وهذا  ()حتت سن 

الشخص ما زال هاربا من العدالة
(28)

. 

أصدرت  \\يف : وماثيو انغو جوليو شيجرمان كاتانغا  -

مرا بالقبض ضد جرمان كاتانغا لإلشتباه أالدائرة التمهيدية األوىل 

بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية عند اهلجوم على على قرية 

الواقعة على األراضي الكونغولية .ويف  \\بوغورو يف 

ما بني  ىل الهاي هولندا.إوترحيله توقيف جرمان كاتانغا ثم \\

عقدت جلسات تأكيد التهم ضد جرمان \\و\\
(29)

.

أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها بتأكيد  \\ويف 

التهم ضد جرمان كاتنغا يف مسؤليته املباشرة على اهلجوم على قرية 

النسانية خالل ذلك بورغورد واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد ا

اهلجوم. وقررت الدائرة حتويل جرمان كاتنغا اىل احملاكمة واليت بدأت يف 

\\(30)



(00) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

أصدرت الدائرة التمهيدية  \\يف : ماثيو انغوجوليو شي -

االوىل أمرا بالقبض ضد ماثيو انغوجوليوشي لالشتباه بارتكابه جرائم 

على قرية بوغورو يف  حرب وجرائم ضد االنسانية عند اهلجوم

مت ترحيل  \\ويف  الواقعة على األراضي الكونغولية \\

 ىل الهاي يف هولندا.إماثيو شي 

عقدت جلسات تأكيد التهم ضد  \\و \\ما بني 

أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها بتأكيد . \\ماثيوشي يف 

مسؤوليته املباشرة على اهلجوم على قرية التهم ضد ماثيو شي يف 

بورغورو واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية خالل ذلك 

 .\\ىل احملاكمة واليت بدأت يف إاهلجوم وقررت الدائرة حتويل ماثيو 

مت تربئة ماثيوشي من مجي  اجلرائم والتهم ومت  \\ويف 

طالق سراحه فوراإ
(31)

. 

أصدرت الدائرة  \\يف : اليكس امباروشيماناك -

التمهيدية االوىل أمرا بالقبض ضد امباروشيمانا لالشتباه بارتكابه جرائم 

على األراضي الكونغوليةحرب وجرائم ضد االنسانية
(32)

. 

ىل الهاي يف إمت توقيف هذا الشخص ومت ترحيله  \\يف 

عقدت جلسات تأكيد التهم  \\-ما بني و .\\هولندا 

قررت الدائرة التمهيدية عدم تأكيد  \\ضد امباروشيمانا. ويف 

التهم ضد امباروشيمانا لعدم وجود أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد 

ويف بارتكابه أي من اجلرائم التى ادعى بها مكتب املدعي العام 

طالق سراح امباروشيماناإمت  \\
(33)

. 

أصدرت الدائرة  \\يف : سيلفسرت موداكومورا -

التمهيدية الثانية أمرا بالقبض ضد سيلفسرت موداكومورا مبزاعم 

اتهامه بارتكاب جرائم حرب يف منطقة الكيفو يف األراضي الكنغولية. 

وما زال هذا الشخص هاربا
(34)

. 
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  :السودان -

: كوشيب(أمحد هارون وعلي حممد علي عبد الرمحن )علي  -

حبق أمحد  \\وىل أمرا بالقبض يف ة األأصدرت الدائرة التمهيدي

هارون وعلي كوشيب مبزاعم اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

االنسانية يف اقليم دارفور وما زالت هذه الشخصني هاربني وترفض 

ليهاإالسلطات السودانية التعاون م  احملكمة من أجل تسليمهم 
(35)

. 

أصدرت الدائرة التمهيدية  \\يف : عمر حسن البشري -

بالقبض ضد عمر حسن البشري رئيس دولة السودان مبزاعم  األوىل أمرًا

قليم دارفورإارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية يف 
(36)

. 

 ياثان أمرًاأصدرت الدائرة التمهيدية األوىل \\ويف 

لسوداني مبزاعم اتهامه بارتكاب جرمية بالقبض ضد الرئيس الرئيس ا

وترفض  التطهري العرقي يف اقليم دارفور. وما زال هذا الشخص هاربًا

ىل احملكمةإالسلطات السودانية تسليمه 
(37)

. 

أصدرت الدائرة التمهيدية  \\يف : حبر ادريس أبو قردة -

سؤوليته وىل أمرا باحلعضور ضد حبر ادريس أبو قردة ملزاعم اتهامه مباأل

جنديا من قوات حفظ السالم الذين كانوا متواجدين يف ( )عن مقتل 

منطقة حسكنيته 
(38)

. 

بو أعقدت جلسات تأكيد التهم ضد  \\-ما بني 

قررت الدائرة التمهيدية عدم تأكيد التهم ضد أبو  \\ويف  قردة

جرائم حرب قردة لعدم وجود أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بارتكابه 

وعدم مسؤوليته عن مقتل قوات حفظ السالم يف منطقة حسكنيته. 

أيعضا رفض االستئناف الذي تقدم به  \\وقررت الدائرة يف 

مكتب املدعي العام ضد قرارها
(39)

. 

 \\يف : عبد اهلل بندا نورين وصاحل حممد جربو جاموس -

عضور ضد عبد اهلل بندا وصاحل أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أوامر باحل

 ()جربو ملزاعم اتهامهم بارتكاب جرائم حرب ومبسؤوليتهم عن قتل 



(30) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

جنديا من قوات حفظ السالم الذين كانوا متواجدين يف منطقة 

حسكنيته
(40)

. 

عقدت جلسة تأكيد التهم ضد عبد اهلل بندا وصاحل  \\يف 

األوىل قرارها بتأكيد التهم  أصدرت الدائرة التمهيدية \\يف .جربو

ضد عبد اهلل بندا وصاحل جربوا واتهامهم بارتكابهم جرائم حرب ضد 

قوات حفظ السالم الذين كانوا متواجدين يف منطقة حسكنيته. ومت 

ىل احملاكمة اليت منذ ذلك احلني مل تبدأ بعد ألسباب تتعلق إحتويل املتهمني 

جراءات شكليةإب
(41)

. 

أصدرت الدائرة  \\ يف: حسني عبد الرحيم حممد -

التمهيدية أمرا بالقبض ضد عبد الرحيم حممد حسني وزير الدفاع 

قليم إالسوداني مبزاعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية يف 

ىل احملكمة اجلنائيةإدارفور وترفض السلطات السودانية تسليمه 
(42)

 . 

 افريقيا الوسطى  -

أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة  \\ يف: جان بري مببا -

أمرا بالقبض ضد جان بريمببا ملزاعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد 

االنسانية ارتكبت على أراضي دولة أفريقيا الوسطى
(43)

. 

وما بني هولندا\ىل الهاي إمت توقيف مببا وترحيله  \\ويف 

 \\ويف با عقدت جلسات تأكيد التهم ضد مب \\-

أصدرت الدائرة الدائرة التمهيدية قرارها بتأكيد التهم ضد مببا واتهامه 

ىل احملاكمة اليت إبارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية وقد مت حتويلة 

(44)\\بدأت يف 

. 

أصدرت الدائرة التمهيدية أوامر باحلعضور  \\يف : كينيا

، هنري كسربونو كوسجي، جوهو عرب سانغ تو,ضد كال من ويليام رو

فرانسي كريميي موثورا، أو هورو موجيا كينياتا وحممد حسني علي وذلك 

اليت تلت يف مزاعم ارتكابهم جرائم ضد االنسانية خالل أحداث العنف 

 انتخابات
(45)

. 
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عقدت جلسات تأكيد التهم  \\و \\وما بني 

أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية  \\ ويف ضد األشخاص الستة.

وجوهو ، فرانسي موثورا، قراراها بتأكيد التهم ضد كال من ويليام روتو

عرب وكينياتا واتهامهم بارتكاب جرائم ضد االنسانية من خالل أحداث 

 العنف اليت اعقبت انتخابات عام
(46)

. 

من  ضد كالًّبعدم تأكيد التهم  وأصدرت الدائرة قرارها أيعضًا

إىل هنري كوسجي وحممد حسني علي لعدم وجود أسباب جوهرية تدعو 

وسوف تبدأ حماكمة األشخاص ، نسانيةالعتقاد بارتكابهم جرائم ضد اإلا

(47)\\األربعة يف 

. 

وىل أمرا أصدرت الدائرة التمهيدية األ \\يف : ليبيا

ر القذايف وعبد اهلل معم، بالقبض ضد كال من سيف االسالم القذايف

السنوسي ملزاعم اتهامهم بارتكاب جرائم ضد االنسانية خالل ثورة 

نوسي . وقد مت  توقيف كال من سيف االسالم وعبد اهلل الس\\

جراءات لتسليمهم أو عدم إن موجودان يف ليبيا. وقد بدأت وهما اآل

ة روما ومل ىل احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب نصوص معاهدإتسليمهم 

يصدر بعد قرار من قعضاة احملكمة بوجوب أو عدم وجوب تسليم 

ىل احملكمةإالشخصني 
(48)

. 

 : احل العاجس-

أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة  \\يف : لوران باغبو -

أمرا بالقبض ضد لوران باغبو ملزاعم اتهامه بارتكاب جرائم ضد 

 \\حة اليت وقعت ما بني االنسانية خالل فرتة األحداث املسل

 \\هولندا يف \ىل الهاي إ. وقد مت ترحيل باغبو \\و

(49)\\جراءات جلسات تأكيد التهم يف إوسوف تبدأ 

. 

أصدرت الدائرة التمهيدية  \\يف : سيمون باغبو -

اب جرائم بالقبض ضد سيمون باغبو ملزاعم اتهامها بارتك الثالثة أمرًا

ضد االنسانية خالل فرتة األحداث املسلحة اليت وقعت ما بني 



(30) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ن مل يصدر قرار من دولة ساحل العاج ىل اآلإو ،\\و \\

م الأىل الهاي إيتم ترحيل سيمون  سيتم إن كانملعرفة 
(50)

 .

املبحث الثاني: مراحل تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به أمام الدائرة 

 هيدية التم

 ن جلسات اعتماد أو جلسات تأكيد التهم أو ما يسمى أيعضًاإ

مرحلة ما قبل احملاكمة حسب نظام روما املؤسس للمحكمة اجلنائية 

الدولية ميكن تعريفها أنها املرحلة اليت تق  ما بني مرحلة التحقيق الذي 

يقوم به االدعاء )مكتب املدعي العام( ومرحلة احملاكمة الفعلية للشخص 

املشتبه به. بعد مثول الشخص املشتبه به أمام القعضاة فإن مرحلة ما 

ىل الكشف عن األدلة ما بني االدعاء وفريق إقبل احملاكمة ميكن تقسيمها 

ثم تليها وثيقة االدعاء  الدفاع عن الشخص املشتبه به كمرحلة أوىل،

جلسات تأكيد التهم يف حعضور احملتوية على التهم واألدلة وأخريًا

  .شخص املشتبه بهال

اهلدف من جلسات تأكيد التهم وفقا للقرارات القعضائية الصادرة عن  أ

 قعضاة الدوائر التمهيدية 

اهلدف من جلسات اعتماد أو تأكيد التهم ميكن تلخيصه يف 

غايتني الغاية األوىل هي أن قعضاة دائرة ما قبل احملاكمة

 .أو الدائرة التمهيدية  

يعملوا خالل هذه اجللسات على تصفية مجي  األدلة املقدمة من 

االدعاء والعمل على تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به يف احلاالت 

ىل أدلة واقعية من أجل حتويل القعضية إاملهمة احلقيقية املستندة 

وهذا ، فيةذا توفرت أدلة كاإىل احملاكمة الفعلية إوالشخص املشتبه به 

ىل محاية الشخص املشتبه به من تهم غري واقعية أو غري حقيقيةإيؤدي 

أما الغاية الثانية من جلسات تأكيد التهم  ىل أدلة كافية.إواليت ال تستند 

ضاعة الوقت يف النقاشات املتعلقة بالكشف عن األدلة خالل إفهو جتنب 

والشخص املشتبه به  مرحلة احملاكمة إذا ما قررت الدائرة حتويل القعضية

ىل احملاكمة. إ
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لقد أكدت الدائرة التمهيدية أو دائرة ما قبل احملاكمة على أن 

قرار التهم أو تأكيدها هي حتويل األشخاص الذين مت إ"اهلدف من جلسة 

توجيه اتهامات اليهم مقنعه وكافية تتجاوز جمرد النظرية أو الشك ,وقد 

حقوق الدفاع ضد اتهامات ال أساس مت تصميم هذه األلية من أجل محاية 

هلا أو ال توجد أدله تدعمه"
(51)

. 

قرار إيف قعضية كاتنغا فقد قالت الدائرة التمهيدية "أن جلسة 

التهم هلا نطاق حمدود وال ميكن بأي حال أن ينظر اليه كفاية يف حد ذاته 

ن ينظر اليه على أنه وسيلة لتمييز تلك القعضايا اليت جيب أن أولكن جيب 

ىل احملاكمة"إىل احملاكمة وتلك اليت ينبغى أن ال تذهب إهب تذ
(52)

. 

ن  إبندا وجربو فان الدائرة التمهيدية قالت "ففي قعضية عبد اهلل

من النظام ( )فقرة  ()ثبات املنصوص عليه يف املادة معيار اإل

رسال إقرار التهم وهو ضمان إاألساسي يعكس الغرض احملدد من جلسة 

ىل احملاكمة الذين مت توجيه اتهامات مقنعة وكافية إشخاص و حتويل األأ

تتجاوز جمرد النظرية أو الشك...من أجل محاية حقوق الدفاع ضد 

االقتصاد  القعضائي  إن مبدإاتهامات ال أساس هلا أو ال توجد أدله تدعمه

"ymococeJudicial "   لقعضايا اليت ال رسال اإمينح القعضاة حرية من

ىل مرحلة إثبات املطلوبة يف مرحلة ما قبل احملاكمة اإل تستويف معايري

احملاكمة"
()

 

قرار التهم جيب أن ال إن "جلسة أأكدت دائرة ما قبل احملاكمة  كما

ليها أنها حماكمة مصغرة أو أنها حماكمة قبل احملاكمة"إينظر 
()

 

ن معيار إ": ن الدائرة التمهيدية قد قالتإأما يف قعضية مببا ف

مر أصدار أكرب من ذلك املطلوب إل ()فقرة  ()وجب املادة ثبات مباإل

ن محاية املتهم من احملاكمة غري مشروعة إو باحلعضور وبالتالي فأبالقبض 

وضمان حتقيق االقتصاد القعضائي من خالل السماح للتمييز بني القعضايا 

ىل إرساهلا إال ينبغي ىل احملاكمة عن تلك اليتإن تذهب أاليت جيب 



(35) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

كمة"احملا
(55)

مام أي أيعضا يف قعضية كينيا املعروضة أوقد تكرر هذا الر 

احملكمة
(56)

 . 

 ظهور الشخص املشتبه به أمام القضاة للمرة األوىل -ب

تبدأ مرحلة ما قبل احملاكمة مبجرد وصول الشخص املشتبه به 

 جراءات ظهورإىل احملكمة وم  وصول الشخص املشتبه به تبدأ معه إ

ليه والتأكد من إعالمه بالتهم املوجه أمام القعضاة إلالشخص املشتبه به 

هويته وامسه
(57)

.

من نظام روما األساسي بعد  فقرةوفقًا لنص املادة

أو مثول الشخص طوعًا أمام احملكمة أو بناًء ، تقديم الشخص إىل احملكمة

يكون على الدائرة التمهيدية أن تقتن  بأن الشخص ، على أمر حعضور

، جلرائم املدعى ارتكابه هلا وحبقوقه مبوجب هذا النظام األساسيقد بلغ با

مبا يف ذلك حقه يف التماس إفراج مؤقت انتظارًا للمحاكمة.

للشخص اخلاض  ألمر بالقبض عليه أن يلتمس اإلفراج عنه 

ويستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعت الدائرة ، مؤقتًا انتظارًا للمحاكمة

قد   من املادة صوص عليها يف الفقرة التمهيدية بأن الشروط املن

، استوفيت وإذا مل تقتن  الدائرة التمهيدية بذلك تفرج عن الشخص

 .فقرة بشروط أو بدون شروط وفقًا لنص املادة

من ظهور الشخص املشتبه به أمام القعضاة هو  الغاية أيعضًا

ادة التأكيد على حقوق الشخص املشتبه به املنصوص عليها يف امل

()
(58)

. 

جيب على القعضاة أيعضا عند مثول الشخص املشتبه به حماولة 

ىل العامة حسب نص القاعدة إشهاره إقرار التهم وإحتديد موعد جلسات 

جراء وهذا التاريخ ميكن تأجيله ثبات واإلمن قواعد اإل ()فقرة  ()

 .()فقرة  ()حسب نص القاعدة 

كمة هو مشاركة الشخص أهم ما مييز مرحلة ما قبل احملا

قرار التهم حيث تعضمن هذه إجراءات جلسات إاملشتبه به وحماميه يف 

املشاركة االنتقال من مرحلة التحقيق اليت يسيطر عليها االدعاء العام 
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ىل مرحلة أكثر عدال حيث يصبح لالدعاء والدفاع نفس احلقوق إ

 equality"ني والواجبات وهذا يساهم يف حتقيق مبدأ املساواة بني الطرف

of arms." 

ن يلتقيا يف أن مرحلة التحقيق ومرحلة ما قبل احملاكمة ميكن إ

ن للمدعي إف( )فقرة  ()مرحلة معينه م  بعض. فموجب املادة 

قرارها ولكن ليس للمدعي إاحلق يف استمرار التحقيق قبل تأكيد التهم و

غم من حقه يف قرار التهم بالرإاحلق يف مج  األدلة عندما تبدأ جلسات 

فقرة ( )تعديل أو سحب أي من التهم كما هو منصوص عليه يف املادة 

ن إمن النظام األساسي. لذلك فحسب دائرة ما قبل احملاكمة ف( )

ذا كانت إال إالتهم  قرارإن يكون قد اكتمل م  بدء جلسات أالتحقيق جيب 

هناك ظروف استثنائية
(59)

. 

توضح ما هي الظروف  ن دائرة ما قبل احملاكمة ملأم  

حيث تنص على ( )فقرة ( )نه ميكن االستشهاد باملادة إاالستثنائية ف

أن للمحكمة سلطة طلب تقديم مجي  األدلة التى ترى أنها ضرورية 

لتقرير احلقيقة
(60)

. 

جراءات الكشف عن األدلة بني االدعاء والشخص الذي صدر حبقه أمر إ -ج

 القبض أو باحلضور 

األوىل لدائرة ما قبل احملاكمة م  املدعي العام بعد اجللسة 

جراءات إتنظيم ن على الدائرة الواجب يفإوالشخص املشتبه به ف

الكشف عن االدلة بني الطرفني واختاذ القرارات العضرورية كما نصت 

جراءات الكشف عن إعملية تنظيم  () فقرة( )عليه القاعدة 

ما هو منصوص عليه يف املادة األدلة تتم عادة بواسطة قاض واحد ك

 )ب( من النظام األساسي. ()فقرة  ()

جراءات الكشف عن األدلة تعترب عنصرا مهما يف نظام احملكمة إ

ن يكون كال الطرفني يف حوزته نفس القدر من أمن أجل ضمان 

جراءات منصوص . وهذه اإلقرار التهمإاملعلومات للتحعضري جللسات 

ن على املدعي إثبات فأما بالنسبة ألدلة اإل ( -)عليها يف القواعد 



(37) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

هم للشهادة ؤالعام أن يكشف عن هوية أمساء الشهود الذين يعتزم استدعا

قرار التهم أمام دائرة ما قبل احملاكمة وهذا مبوجب إخالل جلسات 

. م  ذلك هناك بعض االستنادات على هذه ()فقرة ( )القاعدة 

ود والعضحايا منصوص عليها يف القاعدة القاعدة متعلقة حبماية الشه

منا إحيث حيق لالدعاء عدم الكشف عن هوية الشهود و (( ))فقرة  ()

االعتماد فقط على شهادتهم املكتوبة
(61)

.

ن دائرة ما قبل احملاكمة تستطي  السماح إيف مجي  األحوال ف

فقرة  ()لالدعاء بعدم الكشف عن هوية الشهود مبوجب نص القاعدة 

 جراءات محاية الشهود غري كافية.إاذا كانت  ()

فقرة  ()وهناك أيعضا استثناءات منصوص عليها يف القواعد 

()
(62)

, ()
(63)

, ()
(64)

, ()
(65)

(و) 
(66)

. 

من جهة أخرى على االدعاء واجب السماح لفريق الدفاع 

بفحص أي كتب أو مستندات أو صور أو أي أشياء مادية أخرى يف 

حتت سيطرته تكون أساسية لفريق الدفاع لتحعضري ملف حوزته أو 

 ()القعضية مبوجب نص القاعدة 

لكن هذه القواعد ال تطبق على التقارير أو املذكرات أو 

اف فيما يتعلق بالتحقيق أو يف املستندات الداخلية اليت يعدها أحد األطر

أبعاد  عداد للدعوى مثل األحباث اليت حتعضر خالل فرتة التحقيق لفهماأل

القعضية
(67)

. 

ثبات إنه غري جمرب بالكشف عن أدلة إأما بالنسبة للدفاع ف

 ىل خمالفة املبدأ العام القائل:إن ذلك يؤدي شتبه به لآلللشخص امل

"" 

حيث للمتهم  )ز(فقرة  ()كما هو منصوص عليه يف املادة 

أو على االعرتاف بالذنب وأن يلزم ال جيرب على الشهادة ضد نفسه أاحلق 

الصمت دون أن يدخل الصمت يف االعتبار لدى تقرير الذنب أو الرباءة.

على االدعاء واجب الكشف لفريق الدفاع يف أقرب وقت ممكن على 

األدلة اليت حبوزته واليت يعتقد أنها تظهر أو متيل اىل اظهار براءة املتهم أو 
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على مصداقية أدلة االدعاء مبوجب نص  ختفف من ذنبه أو اليت قد تؤثر

من النظام األساسي ()فقرة ( )املادة 
(68)

 . 

لدائرة ما قبل احملاكمة أن تعقد جلسات حتعضريية قبل موعد 

قرار التهم للتأكد من أن الكشف عن األدلة يتم يف إجراء جلسات إ

جراءات التمهيدية لتنظيم روف مرضية حيث جيري تعيني قاض لإلظ

لسات التحعضريية مببادرة من ذلك القاض أو بناء على طلب من تلك اجل

 )ب(.( )فقرة ( )املدعي العام أو الشخص املشتبه به مبوجب القاعدة 

يفتح قلم احملكمة ملفا كامال  ()فقرة ( )ومبوجب القاعدة 

ىل الدائرة عمال بهذه القاعدةإحيلت أودقيقا جلمي  املستندات اليت 
(69)

. 

شارة يف هذا املقام أن األطراف )االدعاء والدفاع( ليسوا إلجتدر ا

قرار التهم ولكن إجمربين بتقديم مجي  أدلة االثبات أو النفي خالل مرحلة 

ميكن هلم تقديم فقط ما يدعم أو يدحض االتهامات وذلك مبوجب املادة 

من النظام األساسي ()فقرة  ()
(70)

. 

فتتم عادة قبل موعد بدء جراءات الكشف عن أدلة النفي إأما 

قرار التهمإجلسات 
(71)

دعاء الكشف عن أدلة النفي وأي مواد . على اإل

تكون أساسية للتحعضري للدفاع حتى ولو أراد االدعاء عدم استخدامها 

قرار التهمإخالل جلسات 
(72)

 

ن الدفاع له حرية مطلقة يف االطالع على ألكن ذلك ال يعين 

حقيقملف االدعاء خالل عملية الت
(73)

. 

وثيقة االدعاء احملتوية على التهم واألدلة -د

()فقرة  ()مبوجب نص املادة 
(74)

()والقاعدة  
(75)

 ()رقم  

من لوائح تنظيم عمل قلم احملكمة () :ئحة رقمالوال
(76)

ن على إف 

ىل الشخص املشتبه به إىل دائرة ما قبل احملاكمة وإاالدعاء العام أن يقدم 

رار التهم وثيقة قإيوما قبل موعد جلسات  ()دة أقصاها وحماميه يف م

ىل قائمة باألدلةإضافة مفصلة للتهم باإل

من خالل هذه الوثيقة على االدعاء العام أن يربط كل دليل من 

أدلته املوجود على قائمة األدلة بواحدة من الوقائ  الي ذكرها يف الئحة 



(30) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

بأحد أركان اجلرائم أو بأحد  االتهام وكل واقعة من الوقائ  جيب ربطها

أشكال املسؤولية اجلنائية املنصوص عليها يف أركان اجلرائم
(77)

. 

و يعدهلا قبل أمن التهم  يًاأن يسحب أللمدعي العام احلرية يف 

ن يعلم أمام دائرة ما قبل احملاكمة شرط أقرار التهم إموعد جلسات 

 ،قرار التهمإسات الشخص املشتبه به بذلك يف فرتة معقولة قبل بدء جل

عالم الدائرة بذلك إيعضا أوجيب  ()فقرة  ()وذلك مبوجب نص املادة 

 .()فقرة  ()ومبوجب نص القاعدة  ()الفقرة  ()مبوجب املادة 

وميكن توضيح مفهوم الفرتة املعقولة من خالل نص القاعدة 

ه ن يعلم االدعاء الشخص املشتبه بأاليت نصت على  ()فقرة  ()

قرار التهم إيوم قبل موعد بدء جلسات  ()قصاها أبذلك يف مدة 

راد االدعاء تزويد الدائرة بأدلة جديدة حسب أذا إيعضا أوتطبق هذه املادة 

 .()فقرة  ()نص القاعدة 

دلة اليت ينوي على الدفاع واجب تقديم الئحة باألخرى أمن جهة 

قرار التهم يف مدة إلسات ىل دائرة ما قبل احملاكمة خالل جإتقدمييها 

 ()قرار التهم مبوجب املادة إيوم قبل موعد اجللسات  ()قصاها أ

دلة وترسل الدائرة هذه األ ()فقرة ( )ونص القاعدة  () ()فقرة 

 ىل املدعي العام بال تأخري.إ

هي مواعيد  ()هذه املواعيد املنصوص عليها يف القاعدة 

م يف موعد الحق ال تؤخذ بعني االعتبار مبوجب نص دلة اليت تقدحمددة واأل

وهناك استثناء واحد على هذه القاعدة وهو  ()فقرة ( )القاعدة 

و أىل دائرة ما قبل احملاكمة متعلقة بالوقائ  إاملتمثل مبذكرة مكتوبة 

يام أ ()قصاها أو الشخص املشتبه به يف مدة أالقانون يقدمها االدعاء 

 .()فقرة  ()قرار التهم مبوجب نص القاعدة إقبل موعد جلسات 

 جلسات تأكيد التهم يف حضور الشخص املشتبه به  ه

تعقد دائرة ما قبل احملاكمة جلساتها العتماد التهم بعد فرتة 

مامها أو حعضور طواعية أىل احملكمة إمعقولة من تقديم الشخص 

ليه التهم إوحبعضور الشخص املنسوب  ()فقرة  ()حسب نص املادة 
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والقاعدة ( )فقرة  ()دعاء مبوجب نص املادة حبعضور االهو وحماميه و

(). 

و مببادرة أجيوز لدائرة ما قبل احملاكمة بناء على طلب من االدعاء 

ليه التهم وذلك يف احلاالت إمنه عقد جلساتها يف غياب الشخص املنسوب 

 :اآلتية

و عندما أعضور عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه يف احل

و مل يكن ميكن العثور عليه وتكون قد اختذت كل أيكون الشخص قد فر 

مام احملكمة مبوجب نص أاخلطوات املعقولة لعضمان حعضور الشخص 

ويف هذه احلالة ميثل الشخص  ( –)والقاعدة ( )فقرة ( )املادة 

لحة ن ذلك يف مصأبواسطة حمام حيثما تقرر دائرة ما قبل احملاكمة 

.()فقرة  ()والقاعدة  ()فقرة  ()العدالة مبوجب نص القاعدة 

دلة املقدمة من االدعاء لرفعضها تقوم بتقييم األنأعلى الدائرة 

دلة أ)أ و ب( حيث جيب توافر  ()فقرة  ()و قبوهلا مبوجب نص املادة أ

قد ىل االعتقاد بأن الشخص إسباب جوهرية تدعو أكافية الثبات وجود 

ؤولية سليه. وهذا املعيار الثبات املإارتكب كل جرمية من اجلرائم املنسوبة 

)أ(  ()فقرة  ()همية من تلك املنصوص عليها يف املادة أكثر أاجلنائية 

مر باحلعضور من قبل دائرة ما قبل أو أمر بالقبض أصدار إاخلاص ب

مرحلة احملاكمة احملاكمة. وهذا املعيار خمتلف متاما عن الواجب توفره يف 

دنى شك يف أن تقتن  احملكمة بأن الشخص املتهم مذنب بدون أحيث جيب 

.(فقرة ) (املادة )ذلك مبوجب 

 ()قرار التهم منصوص عليها يف القاعدة إجراءات جلسة إ

يطلب رئيس دائرة ما قبل ( )من القاعدة ( )فبموجب الفقرة 

ن يتلو بالصيغة أيساعد الدائرة احملاكمة من موظف قلم احملكمة الذي 

ىل الشخص املشتبه به. ثم حيدد إاليت قدمها االدعاء اجلرائم املنسوبة 

رئيس الدائرة طرق سري اجللسات وحيدد بصفة خاصة الرتتيب والشروط 

دلة اليت يتعضمنها ملف االجراءاتن تعرض بها األأاليت ينوى 
(78)

. 
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جراءات قبل بسري اإل املالحظات املتعلقةباستثناء االعرتاضات و

ها من قبل االدعاء والشخص املشتبه ؤبداإقرار التهم واليت ميكن إجلسة 

ن اختصاص احملكمة إف (-) فقرة ()به مبوجب نص القاعدة 

من قبل فريق الدفاع مبوجب نص ثارتهاإومقبولية القعضية ميكن 

()تطبق القاعدة ويف هذه احلالة  ()فقرة  ()القاعدة 
(79)

 .()واملادة  

يقدم االدعاء والشخص املشتبه به ، قرار التهمإخالل جلسات 

 (( و))فقرة  ()للمادة  عن طريق دفاعه حججهما وفقًا
(80)

وحسب  

()فقرة  ()نص القاعدة 
(81)

. 

دالء بشهادتهم ن يستدعوا الشهود لإلألالدعاء وفريق الدفاع احلق 

 .()فقرة  ()املادة  وجيوز هلم عدم تقديم ذلك مبوجب نص

و دائرة ما قبل احملاكمة سلطة واسعة يف أمتلك الدائرة التمهيدية 

دلة واحلجج من كال بسري االجراءات حيث بعد تقديم األالتحكم 

الطرفني تسمح الدائرة للمدعي والشخص املشتبه به وفقا هلذا الرتتيب 

 .()رة فق ()باالدالء مبالحظات ختامية مبوجب نص القاعدة 

قرار التهم مبوجب إذا تنازل املتهم عن حقه يف حعضور جلسات إ

ن على الدائرة إف ()فقرة  ())أ( والقاعدة ()فقرة  () نص املادة

التمهيدية االقتناع بأن الشخص املعين يفهم حق حعضور اجللسة 

()فقرة  ()وعواقب التنازل عن هذا احلق مبوجب القاعدة 
(82)

. 

تنازل الشخص املشتبه عن حقه يف حعضور جلسات  بالرغم من

ن تأذن له بتتب  اجللسات من خارج قاعة أنه جيوز للدائرة إقرار التهم فإ

مر ذا لزم األإاحملكمة وتتيح له ذلك باستخدام تكنولوجيا االتصاالت 

 .()فقرة  ()مبوجب القاعدة 

شخص قرار التهم بغياب الإميكن للدائرة التمهيدية عقد جلسة 

 .()املشتبه به مبوجب نص املادة 

ذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة التهم يف غياب إ

ذا كان الشخص موجودا إمامها أنها تأمر مبثوله إالشخص املشتبه به ف

نها تأمر إذا مل يكن موجودا فإما أ ()فقرة ( )مبوجب نص القاعدة 
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مام احملكمة مبوجب أالشخص  ىل حني مثولإقرار التهم إبتأجيل جلسات 

 .()فقرة  ()القاعدة 

، قرار التهم غيابياإذا قررت الدائرة التمهيدية بعقد جلسة إما أ

جرائية واملطبقة يف حالة حعضور الشخص حكام اإلفتطبق نفس األ

مام أن مل حيدث ىل اآلإجراء . وهذا اإل()فقرة  ()مبوجب القاعدة 

نحتى اآلاحملكمة

ن على الدائرة التمهيدية إقرار التهم فإتهاء جلسات بعد ان

و رفعضها ضد الشخص املشتبه أن تقرر تأكيد التهم أوبأغلبية قعضاتها 

قرار إمن انتهاء جلسات  يومًا ()خالل  ()فقرة  ()به مبوجب املادة 

()التهم ومبوجب الئحة احملكمة رقم 
(83)

. 

ذا إد التهم وتؤكدها ن تعتمأن على الدائرة إوبناء على ذلك ف

ن أوميكن هلا أ() ()فقرة  ()دلة كافية مبوجب املادة أن هناك أوجدت 

 ()دلة غري كافية مبوجب املادة ن األأذا وجدت إترفض تأكيد التهم 

)ب( ()فقرة 
(84)

. 

ن أقرار التهم وإن تؤجل جلسات أيعضا للدائرة التمهيدية أميكن 

جراء مزيد من إو أدلة يم مزيد من األدعاء النظر يف تقدتطلب من اال

() )ج( ()فقرة  ()مغينة مبوجب املادة التحقيقات فيما يتعلق بتهمة 
(85)

. 

من االدعاء تعديل تهمة ن تطلب أويكمن لدائرة ما قبل احملاكمة 

دلة املقدمة تبدو وكأنها تؤسس جلرمية خمتلفة تدخل يف ما ألن األ

ويف هذه احلالة  () )ج( ()فقرة  ()اختصاص احملكمة مبوجب املادة 

ديد مهلة زمنية و دائرة ما قبل احملاكمة حتأميكن للدائرة التمهيدية 

 .()مر مبوجب القاعدة لالدعاء هلذا األ

يف احلاالت اليت ترفض فيها دائرة ما قبل احملاكمة أو الدائرة 

الحق بطلب  ن ذلك ال مين  االدعاء يف وقتإف، التمهيدية اعتماد تهمة ما

 ضافية حسب نص املادةإذا كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إاعتمادها 

ن مل يقم االدعاء باستخدام هذا النص يف حني ىل اآلإلكن  ()فقرة  ()



(00) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

على سبيل تأكيد التهم ضد أبو قردة ن الدائرة التمهيدية قد رفعضتأ

 ويف القعضية املتعلقة بشخص امباروشيمانا.

 ()من قبل الدائرة التمهيدية وفقا للمادة  متى اعتمدت التهم

دائرة ابتدائية مسؤولة عن سري ن هيئة رئاسة احملكمة تشكل إف

 ()والقاعدة  ()فقرة  ()حقة وفقا لنص املادة الجراءات الاإل

قبل بدء  (( ))وبقعضاة خمتلفني عن الدائرة التمهيدية وفقا للمادة 

لتهم اليت مت التأكيد عليها من خالل دائرة ما دعاء أن يعدل الال، احملاكمة

خطار الشخص املتهم بذلك إذن من تلك الدائرة وبإقبل احملاكمة ولكن ب

()فقرة  ()والقاعدة  ()فقرة  ()وفقا لنص املادة 
(86)

. 

ضافة تهم أخرى أو االستعاضة إىل إذا سعى املدعي العام إأما 

لالعتماد  ()طار املادة إت يف عن ذلك بتهم أخرى أشد وجب عقد جلسا

.()فقرة  ()والقاعدة  ()فقرة  ()تلك التهم وفقا لنص املادة 

املبحث الثالث: تقييم األدلة خالل مرحلة تأكيد التهم وفقا للقرارات 

 القضائية الصادرة عن قضاة الدوائر التمهيدية 

دراسة ىل الدائرة التمهيدية ليست إدلة املقدمة ن دراسة األإ

ال يف مرحلة احلي ليست تفصيلية كما هنفسه شكلية ولكن يف الوقت 

منا إست هي احملاكمة ولقرارها إو عدمأقرار التهم إن جلسات احملاكمة أل

.ُأكدت التهمذاإاملرحلة اليت تسبق احملاكمة 

ن القرارات القعضائية الصادرة حتى اليوم عن الدائرة إ

لطة التقديرية اليت يتمت  بها القعضاة التمهيدية تلقي العضوء على الس

عند تقييمهم ملصداقية األدلة املقدمة خالل مرحلة تأكيد التهم ملعرفة 

ذا كان هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص املشتبه به إما 

قد ارتكب جرما أم ال
(87)

.

بأن الشخص تدعو لالعتقادمعيار "وجود أسباب جوهرية -أ

 ارتكب جرمًااملشتبه به قد 

ول انغا بتفسري وألوىل يف قعضية لوبقامت الدائرة التمهيدية األ

مرة مصطلح "أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد" املنصوص عليها يف 
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نسان املعرتف به دوليا ساس فقه حقوق اإلعلى أ ()فقرة  ()املادة 

وعلى وجه اخلصوص السوابق القعضائية للمحكمة األوروبية حلقوق 

سس جوهرية تدعو أوعلى وجه القياس تلك املتعلقة بوجود االنسان 

ن الشخص املطلوب تسليمه يواجه خطرا حقيقيا بالتعرض ألالعتقاد ب

للتعذيب أو سوء املعاملة يف البلد الذي طلب تسليمه
(88)

...واستنتجت 

ثبات حيث جيب تقديم اإلن على االدعاء عبء أالدائرة التمهيدية األوىل "

مغة يثبت خطًا واضحًا من التفكري القائم على وداأدلة ملموسة

تدعو سباب جوهريةأن معيار وجود إادعاءات حمددة . وعالوة على ذلك ف

قرار إن يسمح بتقييم مجي  األدلة املعروضة يف جلسة ألالعتقاد جيب 

ن الدائرة التمهيدية إدلة فككل. وبعد دراسة معمقة جلمي  األ التهم

االدعاء قوية مبا فية الكفاية  تنعة بأن مزاعمذا كانت مقإسوف تقرر ما 

رسال توماس لوبانغا اىل احملاكمة...."إل
(89)

 

هذا الرأي مت التاكيد عليه أيعضا من قبل الدائرة التمهيدية األوىل 

كثر من مرةأ
(90)

خذ به من قبل الدائرة التمهيدية الثانيةومت األ 
(91)

يف  

ية يف قرارها معنى "جوهري" قعضية مببا عرفت الدائرة التمهيدية الثان

" صلب" ةذو داللنه "أىل أن ذلك يعين حسب قاموس اكسفورد إشارت أو

"حقيقي" بدال من وهمي و "مادي"أ
(92)

. 

 شارت الدائرة التمهيدية األوىل "أنها لنأويف قعضية أبو قردة

ثبات أن الشخص املشتبه فيه بالدخول يف حتليل متعمق إل تتجاوز واليتها

ذا كانت األدلة إن الدائرة التمهيدية لن تقوم بتقييم ما إتالي فوبال مذنب

ذا ما إثبات أن املشتبه به مذنب يف هذه املرحلة وإكافية للحفاظ على 

ن ذلك يتنافى م  املعيار إقامت  الدائرة التمهيدية بهذا الفعل ف

من النظام االساسي..." ()فقرة  ()املنصوص عليه يف املادة 
() 

 

 



(05) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 
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األدلة الصادرة عن الدائرة التمهيدية يف ض ُأسس تقييمبع -ب

 مرحلة جلسات تأكيد التهم

(94)\\يف حكمها الصادر يف 

قالت دائرة االستئناف "أنه 

كيد التهم بالكامل" أليس من املمكن اختبار موثوقية األدلة يف مرحلة ت

 املستأِنفحبجة  ةن دائرة االستئناف وباألغلبية ليست مقتنعأوأضافت "

نه حتى املعلومات اليت ليس هلا عالقة بالتهم املوجهة ضد إاليت تقول 

الشخص املشتبه به تظل ضرورية للدفاع عن املشتبه به...وأن هذه 

نه يف إ":وقالت الختبار مصداقية الشاهد ةاملعلومات قد تكون مهم

دمه من ن للمشتبه به احلق يف الطعن يف األدلة املقإقرار التهم فإجلسة 

ساسي نظام األ)ب( من ال ()فقرة  ()ادة املمبوجب املدعي العام

ن املشتبه به له احلق يف معرفة قبل جلسة إوكنتيجة طبيعية هلذا احلق ف

األدلة اليت  يعتزم املدعي العام االعتماد عليها مبوجب ماده ، قرار التهمإ

ق يف الطعن يف ن احلإساسي وم  ذلك فمن النظام األ )ب( ()فقرة  ()

ىل إقرار التهم واليت ال تصل إُيفهم يف سياق جلسة نأاألدلة املقدمة جيب 

  و براءة املشتبه فيه.أ ةدانإحد الفصل يف 

ن الدائرة إ)أ( من النظام األساسي ف ()فقرة  ()للمادة  ووفقًا

كيد التهم فيما يتعلق باجلرائم التى توجد أدلة أالتمهيدية جيب عليها ت

كافية وأسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص املشتبه به قد 

ن سقف تقديم األدلة يف إوحيث ليه.إاملنسوبة  ارتكب اجلرمية أو اجلرائم

ن للمدعي العام أن إف، قل منه يف مرحلة احملاكمةأكيد التهم أمرحلة ت

 كيد التهمأدلة املقدمة يف مرحلة تن سقف األيقن  الدائرة التمهيدية أ

كيد التهم ضد الشخص املشتبه به حتى ولو كان أليه لتإقد مت الوصول 

خرى مل خيترب بشكل دقيق"دلة األاالعتماد على الشهود واأل
(95)

. 

الشخص ضدوالذي أكد التهم \\يف قرارها الصادر 

ن الدائرة التمهيدية الثانية إفخرون يف قعضية كينياآاملشتبه به موثورا و

وقالت "كما تقرر حبكم دائرة االستئناف السابق ذكرهقد استشهدت 

دأ اختبار نه غري مطلوب من حيث املبإمبوجب حكم دائرة االستئناف ف
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ليها املدعي العام خالل جلسات إدلة اليت استند موثوقية كل دليل من األ

ن ذلك املوقف هو نتيجة مالزمة أكيد التهم. ترى الدائرة التمهيدية أت

ات جراءمن قواعد اإل ()فقرة  ()طار القاعده إمحاية يف الختاذ تدابري

ثارة بعض املسائل إن قدرة الدفاع على أو، دلة يف حاالت فردية مربرةواأل

وقدرة الدائرة التمهيدية على معاجلة ذلك يف قرارها فيما يتعلق مبوثوقية 

الشهود تبقى حمدودة"
(96)

. 

ن الدائرة إم فقرار التهإجللسات يف ضوء النطاق احملدود

يف  \\كيد التهم يوم أتوىل يف قرارها الصادر يفالتمهيدية األ

كل ما هو مدرج على قائمة ن أنه يفرتض أ"قعضية لوبانغا قد قررت

طراف حد األأصلية ما مل يقدم أدلة أطراف يعترب دلة جلمي  األاأل

دلة املقدمة من الطرف لومات تلقي بالشك على صحة بعض األمع

خرآلا
(97)

. 

 ن دائرة ما قبل احملاكمة أوإدناه فأوم  ذلك وكما هو موضح 

نها سوف تبحث صحة أحيان شارت يف كثري من األأقد  الدائرة التمهيدية

كيد التهم كجزء من تقيمها ككل أدلة املقدمة يف جلسة تومصداقية األ

لتوافق خذ بعني االعتبار التناقعضات وعدم ادلة م  األالقيمة االثباتية لأل

 دلة.موعه من األو مبجأاملتعلق بدليل واحد 

على سبيل املثال يف قعضية كاتانغا فيما يتعلق باملعلومات 

وىل ن الدائرة التمهدية األإف، السماعية الواردة من مصدر معروف

ن القيمة االثباتية هلذه املعلومات السماعية سوف يتم حتليلها أ"حلظت

خذ بعني االعتبار عوامل مثل أل  اساس كل حال على حدة مأعلى 

موثوقية مصدر ، إتساق املعلومات مبفردها وإتساقها م  املعلومات ككل

مكانية الدفاع الطعن يف املصدر"إاملعلومات و
(98)

جابت الدائرة أوقد  .

على الطعن املقدم من الدفاع خبصوص القيمة االثباتية ألحد شهود 

ن إن املدعي العام قد قال إ"املدعي العام املتوفى حيث قالت الدائرة

نه شخص أساس أقد مت استجوابه على  ""الشاهد املتوفى رقم 

وهذا من  مشتبه بارتكابه جرائم وقد مت االستجواب بدون حعضور حمام.



(07) 
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ن يلقي ظالال من الشك على مصداقية شهادة هذا أحيث املبدأ ميكن 

 درا على استجوابه.ن الدفاع لن يكون قاإنه قد تويف بالتالي فأل الشاهد.

ن الدائرة تقرر أن الطعن الذي قدمه إواستنادا على هذه العوامل ف

 ""ن يؤثر على القيمة االثباتية لشهادة الشاهد رقم أالدفاع ميكن 

نها سوف تكون حذرة يف استخدام مثل هذا الدليل أن الدائرة تكرر أو

دىل بها االدعاء"أكيد أو رفض أي حقيقه أمن أجل ت
(99)

. 

ن دائرة ما قبل إف، ويف قعضية مببا وكينيا املعروضة أمام احملكمة

نها سوف تنظر كل حال على حدة عندما أاحملاكمة الثانية قد أقرت "

ليها من قبل إتقوم بتقدير أهمية والقيمة االثباتية لكل دليل يقدم 

األطراف وسوف تسرتشد الدائرة بعوامل خمتلفة عندما تقوم بذلك مثل 

مصدر ، موثوقية الدليل، مصداقية الدليل، مت كشفها اليتدلةطبيعة األ

الدليل األصلي والسياق الذي مت احلصول عليه بهذا الدليل. العالقة 

املشتبه الربطية ما بني األدلة واجلرائم املدعي بها وعالقتها بالشخص

سوف دائرة ما قبل احملاكمة نأخذ بعدة دالئل باعتمادية املصدر  يعضًاأبه. 

الصدق والثقة"، اصة بشهادة الشهود مثل الطوعيةخ
(100)

. 

ن الدواف  إووفقا لدائرة ما قبل احملاكمة الثانية يف قعضية مببا "ف

حتى ولو أن و غريها تؤثر على موثوقية الشهودأالسياسية الكامنة 

ال أنها إلن ترفض تلقائيا األدلة اليت فيها دواف  سياسية أو غريها الدائرة

داقية الشاهد يف كل قعضية على ضوء األدلة املقدمة سوف تقيم مص

ككل"
(101)

. 

 تطبيق معايري خمتلفة يف تقييم األدلة  -ج

دائرة ما قبل احملاكمة األوىل والثانية حجة املدعي العام رفعضت

على الدائرة أن  هنإاليت تقعضي بأنه خالل جلسات تأكيد التهم ف )االدعاء(

ما دام أنه ليس هناك أي دليل على عدم ليها إتقبل مجي  األدلة املقدمة 

 صدقيتها...

ففي قعضية أبو قردة حاول االدعاء أن يطلب من دائرة ما قبل 

احملاكمة األذن باستئناف قرارها القاضي بعدم تأكيد التهم ضد أبو قردة 
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"أنه  كان  على الدائرة ما قبل احملاكمة أن تؤكد وقال االدعاء يف مذكرته

ما دام االدعاء قد قدم أدلة وكان جيب على القعضاة  التهم ضد أبو قردة

األخذ بعني االعتبار التناقعضات احملتملة أو الغموض أو غياب التثبت عدم

بهذه األدلة أو كون هذه األدلة قد جاءت من مصادر جمهولة ما دامت هذه 

األدلة ككل ميكن أن تعطي االنطباع أن املشتبه به قد ارتكب كل جرم 

قبل االدعاء"مدعى به من 
(102)

"النظام األساسي . وأضاف االدعاء أن

 املعاهدة روما املؤسسة للمحكمة اجلنائية الدولية قد أوجد فروق

واضحة ما بني القواعد االثباتية اخلاصة مبرحلة احملاكمة ومرحلة ما قبل 

احملاكمة"
(103)

وأضاف االدعاء "فيما يتعلق مبرحلة تأكيد التهم أي  

ن تعترب مجي  ما أن على دائرة ما قبل احملاكمة إفاكمةمرحلة ما قبل احمل

قدمه االدعاء من أدلة أنه موثوق به ما دام أن هذه األدلة ذات صلة 

قانونيا أمام الدائرة وما دام  أنه ليس هناك أي دليل  ةباجلرم ومقبول

ن على الدائرة أن تقبلها واعطاء هذه األدلة إظاهر على عدم صدقيتها ف

لواجبة"األهمية ا
()

 

قد رفعضت طلب املدعي ومل ن دائرة ما قبل احملاكمة إم  ذلك ف

ذن الستئناف قرارها القاضي بعدم تأكيد التهم ضد املشتبه به متنحه اإل

"أن النظام األساسي للمحكمة قد  أبو قردة وقالت الدائرة يف قرارها

 جراءات سلطة تقديرية لتقييمنح القعضاة بغض النظر عن مرحلة اإلم

األدلة املقدمة اليها حبرية تامة"
(105)

 ()وأضافت الدائرة "أن املادة  

تعطي الدائرة سلطة تقديرية يف أن تفصل يف صلة مقبولية  ()فقرة 

أي دليل م  األخذ بعني االعتبار القيمة االثباتية للدليل وأي ضرر 

يتسبب على قبول هذا الدليل بالنسبة للمحاكمة العادلة أو بالنسبة 

ثبات"ء واإلجراصف لشهادة الشهود مبوجب قواعد اإلتقييم املنلل
(106)

. 

من الفصل  ()فقرة  ()"أنه مبوجب القاعدة  :وأضافت الدائرة

ألحكام املتعلقة مبختلف ثبات حتت عنوان "اجراء واإلالراب  من قواعد اإل

جراءات" تنص على أن قواعد االثبات املنصوص عليها يف هذا مراحل اإل



(00) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

يف موضوع من النظام األساسي جيب أن تطبق  ()م  املادة الفصل 

ت أمام مجي  الدوائر مبا فيها دائرة ما قبل احملاكمة فيما يتعلق اجراءاإل

جراءات جلسات تأكيد التهم" إب
(107)

. 

ن الدائرة إف ()فقرة  ()"أنه وفقا للقاعدة  :وأضافت الدائرة

املعروضة أمامها" هلا سلطة تقديرية واسعة يف تقييم األدلة 
(108)

. 

ن دائرة ما قبل احملاكمة مل تأخذ حبجة االدعاء إويف نفس القعضية ف

القائلة أن النظام األساسي قد خط التمييز بطريقة تقييم األدلة أمام 

ن التقييم إوأمام الدائرة االبتدائية وقالت الدائرة "دائرة ما قبل احملاكمة

طراف القعضية مبوجب النظام احلي لألدلة املقدمة من قبل أحد األ

من النشاط القعضائي يف مرحلة ما قبل  احموري ااألساسي يعترب جزء

احملاكمة وهي مرحلة تأكيد التهم ويف مرحلة احملاكمة أيعضا"
(109)

. 

 جراءاتن االختالف ما بني مراحل اإلإ":وأضافت الدائرة

مرحلة  ثبات اليت جيب أن تتحقق يف كلاملختلفة يكمن يف درجة معيار اإل

ىل أن موقف االدعاء بأن إمن مراحل االجراءات. وقد توصلت الدائرة 

خر لتقييم األدلة يف مرحلة آالدائرة كان جيب عليها أن تطبق معيارا 

بدون أي سند قانوني" تأكيد التهم هو موقف
(110)

. 

أو عدم تأكيدها ضد ويف قرارها اخلاص بتأكيد التهم

أن على الدائرة بل احملاكمة حبجة االدعاءتأخذ دائرة ما قملامباروشيمانا

يف مرحلة تأكيد التهم أن تقبل مجي  االدلة اليت يقدمها االدعاء ما دام أنه 

"أنه ليس هناك  ليس هناك دليل  ظاهر على عدم صدقيتها بناء على:

أي نصوص قانونية يف نظام احملكمة تنص بشكل واضح أن التناقعضات 

."أن تفسر ملصلحة االدعاء وعدم الوضوح يف األدلة جيب

 اخلاصة )قاعدة جراءات أمام احملاكم اجلنائية الدوليةن اإلإ

جراء واالثبات اخلاصة مبحكمة يوغسالفيا السابقة( مزدوج من قواعد اإل

يف موضوع القرارت املتعلقة بالرباءة قبل بدء احملاكمة واليت اعتمد عليها 

جراءات اخلاصة جوهريا عن اإل تلف اختالفاختيف هذه القعضيةاالدعاء

 بتأكيد التهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية.
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 ()ن تقديم الدفاع ألدلة معارضة الدلة االدعاء مبوجب املادة إ

سوف يوجب حتما على الدائرة أن تقيم مصداقية وزن هذه  ()فقرة 

ن إاألدلة على ضوء االدلة املقدمة يف مرحلة تأكيد التهم وبالتالي ف

ليها على ضوء األدلة املعروضة ككل إالدائرة سوف تقيم كل دليل مقدم 

ويف كل مرة جتد الدائرة أن دليال ما حيتوي على معلومات متناقعضة أو غري 

ن الدائرة سوف متارس احليطة واحلذر يف استخدام ذلك إمتناسقة ف

الدليل لتأكيد أو عدم تأكيد أي حقيقة أدىل بها االدعاء. وبناء على 

ن غالبية قعضاة إدلة املعروضة أمامها فاأل لتناقعضات وعدم التناسق يفا

الدائرة قرروا عدم تأكيد التهم املوجه ضد السيد امباروشيمانا" 
(111)

. 

 حججويف قعضية كينيا فقد رفعضت دائرة ما قبل احملاكمة الثانية

نها ذات صلة أ"أن عليها أن تقبل أدلة االدعاء كما هي ما دام  االدعاء

وقائ "بال
(112)

ن فقه احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة يف إ. وقالت الدائرة "

 موضوع القرارت املتعلقة بالرباءة قبل بدء احملاكمة ال ميكن هلا أن ُترشد

ألن احملاكم اجلنائية ، الدائرة فيما يتعلق مبوضوع وهدف تأكيد التهم

عن احملكمة الدولية اخلاصة ختتلف اختالفا جوهريا من حيث اجراءاتها 

اجلنائية الدولية"
(113)

. ومتشيا م  قرارها اخلاص بقعضية مببا
(114)

فإن  

دائرة ما قبل احملاكمة الثانية قد ذّكرت مرة أخرى" باملبدأ املهم اخلاص 

 ()فقرة  ()حبرية تقييم األدلة على النحو املنصوص عليه يف املادة 

ثبات عد اإلمن قوا ()فقرة  ()من النظام األساسي والقاعدة 

ن هذه النصوص قابلة للتطبيق وبشكل أجراء. وحلظت الدائرة واإل

جراءات احملاكمة" إجراءات ما قبل احملاكمة وإمتساو يف مرحلة 
(115)

. 

وفقا ملبدأ  يقتصرويف الوقت نفسه أشارت الدائرة "أن تقديرها

 حتديد مقبولية األدلة وصلتها بالوقائ  والقيمةعلىحرية تقييم األدلة

 ()وفقرة  ()فقرة  ()دلة املعروضة أمامها مبوجب املادة االثباتية لأل

من النظام االساسي"
(116)

. 

قال املعارض لرأي األغلبية يف قعضية املتهمني يف كينيا ةيف رأي

عدة نه يعارض حجة االدعاء السابق ذكرها بناء علىإالقاضي كول "
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النظام األساسي تعطي  من ()فقرة  ()أن املادة ومن ضمنهاأسباب

مقبولية وصلة األدلة ، الدفاع أيعضا احلق يف يف الطعن يف مصداقية

بالوقائ  املقدمة من قبل االدعاء وأن الدائرة ال تستطي  تقييم االدلة بناء 

على وجهة نظر االدعاء فقط بل جيب عليها أن تأخذ بعني االعتبار وجهة 

وضة حتى تقوم الدائرة بشكل نظر الدفاع أيعضا يف موضوع األدلة املعر

فعلي وحقيقي بفحص االدلة وممارسة دورها األساسي يف متحيص األدلة 

يف هذه املرحلة من االجراءات"
(117)

. 

 التعضارب يف األدلة  -د

طعن فريق الدفاع يف مقبولية أوراق مكتوبة يف قعضية كاتنغا

ىل االدعاء قبل وفاته وطعن فريق إعطاها أبواسطة شخص متوفى 

ىل الغموض إ باإلضافةدفاع أيعضا يف "مصداقية هذا الشخصال

والتناقض يف حمتوى هذه االوراق"
(118)

ن أ. وقالت دائرة ما قبل احملاكمة "

األدلة ال يتطلب رفعضها باعتبار أنه ال ميكن االعتماد رب وحده يفالتعضا

عليها. وم  ذلك حتتفظ الدائرة بسلطتها التقديرية يف تقييم التعضارب يف 

ذا كانت بعد تقييمها ككل موثوقة وذات إاألدلة والنظر فيما 

مصداقية"
(119)

. 

من و جمموعة أفيما يتعلق بالتناقعضات الواردة يف دليل من األدلة 

ن الدائرة إن دائرة ما قبل احملاكمة الثانية يف قعضية مببا قد قالت "إاألدلة ف

تقيم بعناية التعضاربات احملتملة املوجودة يف األدلة وتأخذ ذلك يف عني 

. االعتبار عندما تقيم القيمة االثباتية للدليل املقدم الثبات كل واقعة

ىل الرفض التلقائي إؤدي شارة هنا أن التناقعضات يف األدلة ال توجيب اإل

ن الدائرة ومن إللدليل وال مين  الدائرة من استخدامه. بدال من ذلك ف

ذا كانت إن الدائرة تقيم ما إأجل حتديد القيمة االثباتية للدليل ف

التناقعضات تلقي ظالال من الشك على مصداقية وموثوقية الدليل 

ككل"
(120)

قعضية كينيا حيث قالت وقد أعادت الدائرة التذكري مبا قالته يف 

ن تقييمها لألدلة جيب أن يتم مبوجب طبيعة ودرجة التناقض الواردة يف إ"

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Far.thefreedictionary.com%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9%2B%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589&ei=LkXdUM6NIIKKhQe-wYGIBQ&usg=AFQjCNGIw6edTIQk86gH6qKrAmmLAuxJug&bvm=bv.1355534169,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Far.thefreedictionary.com%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9%2B%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589&ei=LkXdUM6NIIKKhQe-wYGIBQ&usg=AFQjCNGIw6edTIQk86gH6qKrAmmLAuxJug&bvm=bv.1355534169,d.d2k
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الدليل كل على حدة وكذلك للمسائل اليت هي موضوع التناقض الوارد 

ن التناقعضات الواردة يف دليل ما قد تكون كبرية جدا مما مين  إ يف الدليل.

قد تكون غري مهمة يف مسألة الدائرة من استخدامها الثبات مسأله ما و

ما"ثبات مسألة استخدامها إلمن فإن ذلك لن مين  الدائرة خرى وبالتاليأ
(121)

. 

يف قعضية كينيا اختذت دائرة ما قبل احملاكمة الثانية نهجا أكثر 

تساهال يف موضوع التناقعضات الواردة يف األدلة واملقدمة من قبل االدعاء 

احملاكمة األوىل يف قعضية  حيث أخذت بوجه نظر دائرة ما قبل

نه على سبيل املثال فيما يتعلق بالشاهد الذي إامباروشيمانا حيث قالت 

ن دائرة إف، يدي املنغيكيأصل بحأدىل مبعلومات متناقعضة ونفى أي قتل 

ما قبل احملاكمة الثانية قد أخذت يف اعتبارها أن هذا التناقض مرده اىل 

تورطه يف األحداث اليت حصلت يف أن الشاهد كان ععضوا يف املنغنيكي و

كينيا اليت هي موضوع القعضية
(122)

. 

لصاحل املتهم تطبيق مبدأ الشك ُيفسر -ه

أعربت دائرة احملاكمة األوىل والثانية عن وجه نظر خمتلفة يف 

ُيفسر لصاحل املتهم يف مرحلة تأكيد التهم أي تطبيق مبدأ الشك

وهذا ما يتطلب من الدائرة أن تقرر عدم األخذ  اجراءات ما قبل احملاكمة

باتهامات اإلدعاء ضد الشخص املشتبه به ما دام هناك تناقعضات يف األدلة 

املقدمة وعوامل أخرى تؤثر سلبا على مصداقية وموثوقية األدلة. 

نه خالل إففي قعضية مببا قالت دائرة ما قبل احملاكمة الثانية "

نها تسرتشد مببدأ الشك إم تأكيد التهم فتفحصها لألدلة لتأكيد أو عد

املتهم كعنصر مكون من عناصر افرتاض الرباءة وهذا  ُيفسر لصاحل

، جراءات اجلنائيةطبق يف اإلُياملبدأ وهو افرتاض الرباءة

جراءات مبا يف ذلك مرحلة ما قبل احملاكمة يف مجي  مراحل اإل

وهي مرحلة تأكيد التهم"
(123)

. 

املقابل أشارت دائرة ما قبل احملاكمة األوىل يف قعضية أبو قردة  يف

ىل عدم تأكيد التهم إ"أن األدلة الغامعضة أو املتناقعضة قد تدف  الدائرة 

ىل إضد الشخص املشتبه به. وأضافت الدائرة أن تلك النتيجة لن تستند 



(10) 
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لألدلة تطبيق مبدأ الشك ُيفسر لصاحل املتهم يف تقييمها للقيمة االثباتية 

جراءات حلة من مراحل اإلليها من قبل االدعاء يف هذه املرإاملقدمة 

ىل معيار عدم وجود أسباب جوهرية إولكن تلك النتيجة سوف تستند 

تدعو لالعتقاد بأن الشخص املشتبه به قد ارتكب اجلرائم اليت اتهم بها 

ن النظام م( )فقرة  ()ن درجة االتهام اليت تقتعضيها املادة إوبالتالي ف

األساسي مل تتحقق"
(124)

. 

8 

لقد أكدت الدائرة التمهيدية أكثر من مرة من خالل قراراتها 

اخلاصة بتأكيد التهم أن دورها وهدفها حمدد خالل مرحلة ما قبل احملاكمة 

وهو التأكد من عدم إرسال أي شخص مشتبه به إىل احملاكمة الفعلية إاّل 

دعو لالعتقاد بارتكاب الشخص بعد التحقق من وجود أسباب جوهرية ت

املشتبه به للجرائم اليت يزعم املدعي العام بها يف وثيقته احملتويه على 

 التهم.

وقررت الدائرة التمهيدية أن على املدعي عبء اإلثبات حبيث أن 

عليه أن يقدم أدلة واضحة وملموسة تثبت مزاعمه بارتكاب الشخص 

 تتجاوز جمرد النظرية أو الشك. املشتبه به التهم اليت وجهها إليه حبيث

أكدت دائرة االستئناف أنه من غري املمكن دراسه كاملة ودقيقة 

لألدلة املقدمة من خالل جلسات تأكيد التهم. م  ذلك فإن الدائرة 

التمهيدية قد اعتربت بشكل عام أن اهلدف احملدود من جلسات تأكيد 

عها من التقييم احلر التهم ومعيار عبء اإلثبات الذي جيب توفره ال مين

من  ()فقرة  ()لألدلة املقدمة كما هو منصوص عليه يف املادة 

من قواعد اإلجراء واإلثبات. ( )فقرة ( )النظام األساسي والقاعدة 

فإن الدائرة التمهيدية قد قامت وبشكل متكرر بدراسة ، وكنتيجة لذلك

إلثباتية لألدلة موثوقية ومصداقية األدلة كجزء من تقييمها للقيمة ا

ككل م  األخذ بعني االعتبار التناقض واالختالف الوارد يف األدلة املقدمة 

 إليها.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة
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 :العربية انظر باللغة روما معاهدة مواد ( لالطالع على1)

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-
9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf  

)2( Eric Donnelly, The Permanent ICC: Legal and policy issues, ed. Dominic 

McGoldrick, 2004. 

 :املوق  الرمسي للمحكمة يف 42( انظر املادة 3)

 عدم رجعية األثر على األشخاص ( 2) 

 ال يسأل الشخص جنائيًا مبوجب هذا النظام األساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام. -1

ور احلكم النهائي, يطبق يف حالة حدوث تغيري يف القانون املعمول به يف قعضية معينة قبل صد -4

 القانون األصلح للشخص حمل التحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة.

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/Pages/about%20the%20court.aspx 

)5( See: GEORGE FINCH (A.) "The Genocide Convention", 43 American 

Journal of  International Law 732 (1949); THOMAS SIMON (W.), 
“Defining Genocide”, 02 Wisconsin International Law Journal, 523 
(1996); VERHOEVEN (J.), 22 Revue Belge de droit international, « Le 
crime de génocide : originalité et ambigüité, 5 1991; and See: case 
concerning application of the Convention on the prevention and 
punishment of the crime of Genocide (Bosnia and Herzegovin V. 
Yugoslavia E. Serbia and Montenegroy), Request for the Indication of 
provisional   measures, 8 Apr. 1993, (1993) I.C.J. Rep 16; Prosecutor V. 
Kambanda, Case No ICTR 97-23-S;  VAN SCHAOCK (B.), “The crime of 
political Genocide: Repairing the Genocide Conventions Blind Spot”, 106 
Yale Law Journal 2259 (1997); ICTR, 96-4-T. Case No, Akayesu V. 
Prosecutor; LYMAN BRUM (L.), “ Beyond the 0928 Convention-Emerging 
Principles of Genocide in Customary International Law”, 17 nalyraod 
Journal of  international law and lrade (1993, 1993; SCHABAS (W.), 
Genocide in international law (2000);  P. Akhavan , " Enforcement of the 
Genocide Contention A challenge to civilization", 8 Harvard Human 
Rights Journal (1995) 229. THRIFTERER (O.) (ed.) Genocide in: 
Commentary on the Rome statute of the International Criminal Court, 
Observers, Notes, Article by Article. Baden-Baden, 1999, PP. 107- 116. 
JONES, A. (ed.), Gendercide and genocide. Vanderbilt University Press, 
2004, pp. 1-38;  KINLOCH, Gr. (C.) (ed.), Genocide : approaches, case 
studies, and responses. Algora Publishing, 2005, pp. XII, 323. AKHAVAN 
(P.), The Crime of Genocide in the ICTR Jurisprudence. Journal of 

International Criminal Justice, 2005, pp. 989-1006.                                                       
(6) Avis Consultatif, C.I.J, Recueil 1951, p.23. 
(7) ICTY, Blaskic, IT-as-14-AR, 29 Oct 1997. 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/Pages/about%20the%20court.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/Pages/about%20the%20court.aspx
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64-T, 7 June, 2004 kibuye, no ICTR-96-10-T, 19 Feb 2003, Niytigeka  ICTR -96-14-
T, 15 May  

(9) ZOLLER (E.), "La définition de crime contre l’humanité", 051 Journal de 
droit international (1993) 549, LEVASSEUR (G.), « Les crimes contre 
l’humanité et  le problème de leur prescription », 93 Journal de droit 
international (1996) 259,  RIKHOF (J.) "Crimes against humanity, 
customary international law and the International Tribunals for Bosnia 
and Rwanda", 6 National Journal of Constitutional Law (1995) 231. 

)10( BOOT (M.) , DIXON'S (R.), K. HALL (C.). “Crimes against humanity”, PP. 

117-172, in THRIFTERER (O.) (ed.) Commentary on the Rome statute of the 

International Criminal Court, Observers, Notes, Article by Article. Baden-Baden, 
1999. 

)11  ( COTTIER (M.), FENRICK (W.), SELLERS (P.), Andreas ZIMMERMANN (A.), 

“War Crimes”, PP. 073-288, In THRIFTERER (O.) (ed.) Commentary on the 
Rome statute of the International Criminal Court, Observers, Notes, 
Article by Article. Baden-Baden, 1999. Simpson, Gerry (ed.), War crimes law 

/ Gerry Simpson. Ashgate/Dartmouth, 2004, pp. XXXIII, 484 p. CHUTER ( D.), 
War crimes : confronting atrocity in the modern world. Lynne Rienner 

Publishers, 2003. MAC GOLDRICK (D.), War crimes trials before international 

tribunals : legality and legitimacy. Domestic and international trials, 1700-2000 / 

ed. by R.A. Melikan, 2003. NIEMANN (G.), War Crimes, Crimes Against 

Humanity, and Genocide in International Criminal Law. Handbook of 
Transnational Crime & Justice / ed. Philip Reichel. Thousand Oaks, CA [etc.]: 
Sage, 2005, pp. 204-229 

 .ثباتمن قواعد األجراء واإل 2والقاعدة  من النظام األساسي 34 نص املادة ( انظر 12)

 .من قواعد األجراء واألثبات 9النظام األساسي والقاعدة  من 42نص املادة ( انظر  13)

 .من قواعد األجراء واألثبات 14من النظام األساسي والقاعدة  42نص املادة ( انظر  14)

)15( Model Draft statute for the International Criminal Court based on the preparatory 

Committee’s text to the diplomatic conference, Rome, June 15-July 17, 1998, 13ter 

Nouvelles etudes penales (M.C. Bassiouni, general ed., L. Sadat Wexler, special ed, 1998.  
)16( Goran Sluiter, “Human Rights Protection in the International Criminal Court 

Pre-trial Phase”, in Stahn and Sluiter, The Emerging Practice of the International 
Criminal Court , BRILL, 2009, pp. 459-475. 

)17( Olivier Fourmy, “Powers of the Pre-Trial Chamber”, In, Antonio Cassese (ed), The Rome 

Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford, 2002, pp. 1207-1230. 

)18( Fabricio Guariglia and Kenneth Harris, “Article 27: Functions and powers of the 

Pre-Trial Chamber”,  In Otto. Triffterer (ed), Commentary on the Rome Statute 
of the International Criminal Court (1999), pp.743-752. 
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)19( Bert Swart, “Arrest Proceeding in the Custodial State”, In, Antonio Cassese (ed), The 

Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford, 2002, pp. 
1247-1255. 

)20( Kunji Shibahara, “Article 10: Confirmation of the charges before Trial”, In Otto. Triffterer 

(ed), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (1999), 
pp.783. 

)21( Kai Ambos, Dennis Miller, “Structure and function of the confirmation 

procedure before the ICC from a Comparative Perspective”,  International 
Criminal Law Review 7 (2007) pp.335-360 . Claude Jorda and Marianne Saracco, 
“The raison d’etre of the Pre-Trial Chamber of the international Criminal Court”, 
In, Emmanuel Decaux, Adam Dieng and Malick Sow, From Human Rights to 
International Criminal Court, Studies in Honnour of an African jurist, the Late 
Judge Laity Kama, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2007, pp. 419-435 

تعد القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وسيلة لتطبيق نظام روما األساسي للمحكمة ( 22)

ظام. وقد اجلنائية الدولية وتابعة له يف مجي  احلاالت. ويتمثل اهلدف منها يف تدعيم أحكام الن

أوليت العناية، لدى بلورة القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، لتفادي إعادة صياغة أحكام 

النظام األساسي وعدم القيام، قدر املستطاع، بتكرارها. وضمنت القواعد، حسب االقتعضاء، 

إشارات مباشرة إىل النظام األساسي، وذلك من أجل تأكيد العالقة القائمة بني القواعد 

 .1و  2، وخباصة الفقرتان 11لنظام، على النحو املنصوص عليه يف املادة وا

وينبغي، يف مجي  األحوال، قراءة القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات باالقرتان م  أحكام        

ال متس القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ، بها. النظام ورهنا

ئية املعدة ألي حمكمة وطنية وال بأي نظام قانوني وطين ألغراض اإلجراءات بالقواعد اإلجرا

 انظر موق  احملكمة اجلنائية الدولية بالعربية يف: الوطنية.

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/RP
E.4th.ARA.08Feb1200.pdf  

)23( Anglika Schlunck, “Issuance by the Pre-Trial Chamber of a warrant of arrest or a 

summons to appear”, In Otto. Triffterer (ed), Commentary on the Rome Statute 
of the International Criminal Court (1999), pp.753-763. 

 يف: باللغة اإلجنليزية نظر نصوص أوامر القبض( ا24)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00204/Pages/situation%20index.aspx 

 يف: باللغة اإلجنليزيةص نظر الن( ا 25)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00104/Pages/situation%20index.aspx  

 يف: نظر النص باللغة اإلجنليزيةا( 26)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00104/Pages/situation%20index.aspx 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/RPE.4th.ARA.08Feb1200.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/RPE.4th.ARA.08Feb1200.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/RPE.4th.ARA.08Feb1200.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200204/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200204/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200204/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx


(17) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
 يف: اإلجنليزيةباللغة  نظر النص( ا 27 )

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00104/Pages/situation%20index.aspx 

 يف: نظر النص باللغة اإلجنليزية( ا28)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00104/Pages/situation%20index.aspx 

 يف: نظر النص باللغة اإلجنليزية( ا29)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00104/Pages/situation%20index.aspx 

 يف: نظر النص باللغة اإلجنليزية( ا30)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00104/Pages/situation%20index.aspx 

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا31)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00104/Pages/situation%20index.aspx 

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا32)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00104/Pages/situation%20index.aspx 

 يف: ليزيةجنباللغة اإل نظر النص( ا33)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00104/Pages/situation%20index.aspx 

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا34)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00104/Pages/situation%20index.aspx 

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا35)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00205/Pages/situation%20icc-0205.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا36)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00205/Pages/situation%20icc-0205.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا37)

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
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http://www.icc-

cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00205/Pages/situation%20icc-0205.aspx  

 يف: زيةليجننظر النص باللغة اإل( ا38)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00205/Pages/situation%20icc-0205.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا39)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00205/Pages/situation%20icc-0205.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا40)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00205/Pages/situation%20icc-0205.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا41)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00205/Pages/situation%20icc-0205.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا42)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00205/Pages/situation%20icc-0205.aspx  

 يف: يةليزجننظر النص باللغة اإل( ا43)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00105/Pages/situation%20icc-0105.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا44)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00105/Pages/situation%20icc-0105.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا45)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00109/Pages/situation%20index.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا46)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00109/Pages/situation%20index.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا47)

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200105/Pages/situation%20icc-0105.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200105/Pages/situation%20icc-0105.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200105/Pages/situation%20icc-0105.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200105/Pages/situation%20icc-0105.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200105/Pages/situation%20icc-0105.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200105/Pages/situation%20icc-0105.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/Pages/situation%20index.aspx
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http://www.icc-

cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2
00109/Pages/situation%20index.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا48)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/related%2
0cases/icc01110111/Pages/icc01110111.aspx  

 يف: ليزيةجننظر النص باللغة اإل( ا49)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/sit
uation%20index.aspx 

 يف: باللغة اإلجنليزية نظر النص( ا50)

http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/sit
uation%20index.aspx 

)51( Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the Confirmation of Charges 

[hereinafter Lubanga, Confirmation Decision], ICC-01/04-01/06-803-tEN, 29 
January 2007, para. 37. See also Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda, Decision 
on the Confirmation of Charges, ICC-02/05-02/09-243-Red, 8 February 2010, 
para. 39 [hereinafter Abu Garda, Confirmation Decision]; Prosecutor v. Abdallah 
Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Decision on the 
Confirmation of Charges [hereinafter Banda and Jerbo, Confirmation Decision], 
ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red, 7 March 2011, para  31; Prosecutor v. Callixte 
Mbarushimana, Decision on the confirmation of charges [hereinafter 
Mbarushimana, Confirmation Decision], ICC-01/04-01/10-465-Red, 16 
December 2011, para. 41. 

)52( Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Corrigendum to 

the Decision on Evidentiary Scope of the Confirmation Hearing, Preventive 
Relocation and Disclosure under Article 67(2) of the Statute and Rule 77 of the 
Rules, ICC-01/04-01/07-428-Corr, 25 April 2008, paras 5-6. 

)53( Banda and Jerbo, Confirmation Decision, para 31. 

)54( Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the 

confirmation of Charges [hereinafter Katanga, Confirmation Decision], ICC-
01/04-01/07-717, 30 September 2008, para. 64; Abu Garda, Confirmation 
Decision, para. 39. See also Prosecutor v. Muthaura et al., Decision on the 
Schedule for the Confirmation of Charges Hearing, ICC-01/09-02/11-321, 13 
September 2011, para. 8, in which PTCII stated that “the confirmation of 
charges hearing pursuant to article 61 of the Statute is not a mini-trial and there 
is a need to organize a concise and streamlined Hearing given its specific nature, 
limited scope and purpose.” 

)55( Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) 

and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/related%20cases/icc01110111/Pages/icc01110111.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/related%20cases/icc01110111/Pages/icc01110111.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/related%20cases/icc01110111/Pages/icc01110111.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/situation%20index.aspx
http://edms.icc.int/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/266175/
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc819602.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1036947.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1286409.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc479722.PDF
http://edms.icc.int/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/571253/
http://edms.icc.int/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/571253/
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1231229.pdf
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Pierre Bemba Gombo [hereinafter the Bemba, Confirmation Decision], ICC-
01/05-01/08-424, 15 June 2009, para. 28. 

)56( Ruto et al., Confirmation Decision, para. 40; Muthaura et al., Confirmation Decision, paras. 

)57( K.A. Khan, “Art 11: Initial proceedings before the Court”, In, Otto. Triffterer 

(ed), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court 
(1999) , pp.771-782. 

  :حقوق املتهم من النظام األساسي على 76ادة امل( تنص 58)

م  مراعاة أحكام هذا ، يكون للمتهم احلق يف أن حياكم حماكمة علنية، عند البت يف أي تهمة( 1)

ويكون له احلق يف ، ة منصفة وجتري على حنو نزيهيف أن تكون احملاكم، النظام األساسي

 العضمانات الدنيا التالية على قدم املساواة التامة:

وذلك بلغة يفهمها متامًا ، أ( أن يبلغ فورًا وتفصياًل بطبيعة التهمة املوجهة إليه وسببها ومعضمونها

 ويتكلمها.

للتشاور حبرية م  حمام من و، ( أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحعضري دفاعه ب

 اختياره وذلك يف جو من السرية.

 ج ( أن حياكم دون أي تأخري ال موجب له.

وأن يداف  عن ، أن يكون حاضرًا يف أثناء احملاكمة، 74من املادة ، 4د ( م  مراعاة أحكام الفقرة 

لديه املساعدة  وأن يبلغ إذا مل يكن، نفسه بنفسه أو باالستعانة مبساعدة قانونية من اختياره

حبقه هذا ويف أن توفر له احملكمة املساعدة القانونية كلما اقتعضت ذلك مصلحة ، القانونية

ودون أن يدف  أية أتعاب لقاء هذه املساعدة إذا مل تكن لديه اإلمكانيات الكافية ، العدالة

 لتحملها.

ر واستجواب شهود هـ( أن يستجوب شهود اإلثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حعضو

ويكون للمتهم أيعضًا احلق يف إبداء أوجه ، النفي بنفس الشروط املتعلقة بشهود اإلثبات

 الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة مبوجب هذا النظام األساسي.

و( أن يستعني جمانًا مبرتجم شفوي كفء ومبا يلزم من الرتمجات التحريرية الستيفاء مقتعضيات 

ة إجراءات أمام احملكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غري اللغة اليت اإلنصاف إذا كان مث

 يفهمها املتهم فهمًا تامًا ويتكلمها.

دون أن يدخل هذا ، ز( أال جيرب على الشهادة ضد نفسه أو على االعرتاف بالذنب وأن يلزم الصمت

 الصمت يف االعتبار لدى تقرير الذنب أو الرباءة.

 دفاعًا عن نفسه.، دون أن حيلف اليمني، ي أو مكتوبح( أن يدلي ببيان شفو

 ط( أال يفرض على املتهم عبء اإلثبات أو واجب الدحض على أي حنو.

، باإلضافة إىل أية حاالت أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها يف هذا النظام األساسي -4

ت سيطرته واليت األدلة اليت يف حوزته أو حت، يف أقرب وقت ممكن، يكشف املدعي العام للدفاع

يعتقد أنها تظهر أو متيل إىل إظهار براءة املتهم أو ختفف من ذنبه أو اليت قد تؤثر على 

 مصداقية أدلة االدعاء وعند الشك يف تطبيق هذه الفقرة تفصل احملكمة يف األمر.

)59( prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the final system of disclosure 

and the establishment of a time table, 15 may 2006 (ICC-01\04-01\06-102) par. 130. 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc699541.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc699541.pdf
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 :األدلة 79املادة ( 60)

بالتزام الصدق ، وفقًا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، قبل اإلدالء بالشهادة يتعهد كل شاهد -1

 يف تقديم األدلة إىل احملكمة.

إال بالقدر الذي تتيحه التدابري املنصوص عليها يف ، هادته شخصيَايدلي الشاهد يف احملاكمة بش -4

وجيوز للمحكمة أيعضُا أن تسمح باإلدالء ، أو يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 76املادة 

بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض املرئي أو السمعي فعضاًل 

رهنًا مبراعاة هذا النظام األساسي ووفقًا للقواعد ، اضر املكتوبةاملستندات أو احمل عن تقـــديم

 اإلجرائية وقواعد اإلثبات, وجيب أال متس هذه التدابري حقوق املتهم أو تتعارض معها.

, وتكون للمحكمة سلطة طلب 72حيوز لألطراف تقديم أدلة تتصل بالدعوى, وفقًا للمادة  -4

 رورية لتقرير احلقيقة.تقديم مجي  األدلة اليت ترى أنها ض

للمحكمة أن تفصل يف صلة أو مقبولية أية دولة آخذة يف اعتبارها مجلة أمور, ومنها القيمة  -2

اإلثباتية لألدلة وأي إخالل قد يرتتب على هذه األدلة فيما يتعلق بإقامة حماكمة ع ادلة للمتهم 

 وقواعد اإلثبات. أو بالتقييم املنصف لشهادة الشهود, وفقًا للقواعد اإلجرائية

حترتم احملكمة وتراعي االمتيازات املتعلقة بالسرية وفقًا ملا هو منصوص عليه يف القواعد  -1

 اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

 القعضائية.وقائ  معروفة للجمي  ولكن جيوز هلا أن حتيط بها علمًا من الناحية ال تطلب احملكمة إثبات  -7

حلصول عليها نتيجة انتهاك هلذا النظام األساسي أو حلقوق اإلنسان ال تقبل األدلة اليت يتم ا -6

 -املعرتف بها دوليًا إذا:

 أ ( كان االنتهاك يثري شكًا يف موثوقية األدلة.

 ب( أو إذا كان قبول هذه األدلة ميس نزاهة اإلجراءات ويكون من شأنه أن يلحق بها ضررًا بالغًا.

ألدلة اليت جتمعها الدولة, ال يكون للمحكمة أن تفصل يف عند تقرير مدى صلة أو مقبولية ا -6

 تطبيق القانون الوطين للدولة.

)61( The ICC pre -trial chamber for the first time dealt with the conflict between the 

interests of the defense and the protection witnesses in prosecutor v. Thomas 
Lubanga Dyilo ,decision establishing General principles Governing application to 
restrict disclosure pursuant to rule 81 (2) and (4) , 19 may 2006 . (ICC-01\04-
01\06-108) par 10-20 (ex-parte proceedings ) , 28-35 (identity of prosecution 
witnesses) ; decision on a general Framework concerning protective measures 
for prosecution and defense witnesses, 19 September  2006 (ICC-01\04-01\06-
447) ,and judgment on the appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against the 
decision of the pre -trial chamber I entitled " first {second} decision on the 
prosecution requests and Amended Request For Redaction under Rule 81 , 14 
December 2006 (ICC-01\04-01\06-773-774) .see also Antonio Cassese, Paola 
Gaeta, John R.W .D Jones,  The Rome Statute of international criminal court ,a 
commentary, eds, 2002,  Jones "protection of victims and witnesses" at 1364.  

 :: الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود اإلثبات67القاعدة ( 62)
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يقدم املدعي العام إىل الدفاع أمساء الشهود الذين ينوي املدعي العام استدعاءهم للشهادة  - 1

سابقا. ويتم ذلك قبل بدء احملاكمة بفرتة كافية  ونسخا من البيانات اليت أدىل بها هؤالء الشهود

 للتمكني من اإلعداد الكايف للدفاع.

يبلغ املدعي العام الدفاع بعد ذلك بأمساء أي شهود إثبات آخرين ويقدم نسخا من بياناتهم  - 4

 عندما يتقرر استدعاء هؤالء الشهود.

 ـا املتهم ويتحدث بها جيدا.تتـاح بيانـات شهـود اإلثبات فـي أصوهلا وبلغـة يفهمه - 4

تطبيق هذه القاعدة رهن حبماية العضحايا والشهود وسريتهم، ومحاية املعلومات السرية على  - 2

 النحو املنصوص عليه يف النظام األساسي

  :: تقييد الكشف عن األدلة61القاعدة ( 63)

ى اليت يعدها أحد األطراف ال ختعض  للكشف التقارير أو املذكرات أو املستندات الداخلية األخر - 1

 أو مساعدوه أو ممثلوه فيما يتعلق بالتحقيق أو يف اإلعداد للدعوى.

عندما تكون حبوزة املدعي العام أو حتت إمرته مواد أو معلومات جيب الكشف عنها طبقا  - 4

للنظام األساسي، ولكن الكشف عنها قد يلحق ضررا بالتحقيقات اإلضافية أو اجلارية، جيوز 

دعي العام أن يطلب إىل الدائرة اليت تعاجل املسألة إصدار حكم بشأن وجوب أو عدم للم

وجوب الكشف للدفاع عن هذه املواد أو املعلومات. وتستم  الدائرة إىل جانب واحد بشأن 

هذه املسألة. ولكن ال جيوز للمدعي العام تقديم هذه املواد أو املعلومات كأدلة يف أثناء جلسة 

 الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل املالئم. اإلقرار دون

و  16و  12عندما تكـون التدابري الالزمة لعضمان سرية املعلومات قد اُتخذت وفقـا للمواد  - 4

، من أجل محاية أمن الشهود والعضحايا وأفراد أسرهم، ال 76، ووفقا للمادة 94و  64و  72

 احلاالت اليت ميكن أن يعرض فيها الكشف يكشف عن تلك املعلومات، إال وفقا هلذه املواد. ويف

 عن املعلومات سالمة الشهود للخطر، تتخذ احملكمة تدابري إلبالغ الشهود سلفا.

تتخذ الدائرة اليت تنظر يف املسألة، مببادرة منها أو بطلب من املدعي العام، أو املتهم أو أي  - 2

، وحلمايـة 94و  64و  12للمواد دولة، ما يلزم من خطوات لكفالة سرية املعلومات، طبقا 

، وال سيما من خالل السماح بعدم 76سالمـة الشهود والعضحايا وأفراد أسرهم، طبقا للمادة 

 كشف هويتهم قبيل بدء احملاكمة.

  12من املادة  )هـ( 4: تقييد الكشف عن املواد واملعلومات اليت تكفل هلا احلماية الفقرة 64القاعدة ( 64)

حبوزة املدعي العام أو حتت إمرته مواد أو معلومات ختعض  للحماية مبوجب الفقرة عندما تكون  - 1

، ال جيوز للمدعي العام بعد ذلك أن يقدم تلك املواد أو املعلومات كأدلة 12)هـ( من املادة  4

دون احلصول على موافقة مسبقة من مقدم املواد أو املعلومات ودون الكشف عنها مسبقا 

 الئم.للمتهم بالشكل امل

 12)هـ( من املادة  4إذا قدم املدعي العام مواد أو معلومات مشمولة باحلماية مبوجب الفقرة  - 4

كأدلة، ال جيوز لدائرة احملكمة اليت تنظر يف املسألة أن تأمر بتقديم األدلة اإلضافية الواردة من 

قدم املواد أو املعلومات مقّدم للمواد أو املعلومات األولية، كما ال جيوز للدائرة أن تستدعي م

 نفسها.تأمر حبعضورهما من أجل احلصول على هذه األدلة اإلضافية أو ممثال عنه للشهادة أو أن 
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إذا طلب املدعي العام من أحد الشهود أن يقدم كأدلة أية مواد أو معلومات مشمولة  - 4

اليت تنظر يف املسألة أن ، ال جيوز لدائرة احملكمة 12)هـ( من املادة  4باحلماية مبوجب الفقرة 

جترب ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال يتعلق باملواد أو املعلومات أو مصدرها إذا امتن  

 الشاهد عن اإلجابة حبجة السرية.

 : تدابري احلماية 66القاعدة ( 65)

عضحية جيوز لدائرة احملكمة، بناء على طلب من املدعي العام، أو الدفاع أو أحد الشـهود أو ال - 1

أو ممثلـه القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد التشاور م  وحدة العضحايا والشهود، 

حسب االقتعضاء، أن تأمر باختاذ تدابري حلماية العضحية أو الشاهد أو أي شخص آخـر 

. وتسعى 76من املادة  4و  1معرض للخطر نتيجة شهادة أدلـى بها شاهـد عمال بالفقرتني 

ما كان ذلك ممكنا، إىل احلصول على موافقة الشخص املطلوب اختاذ تدابري احلماية الدائرة، كل

 من أجله قبل إصدار أمر باختاذ هذه التدابري.

 شريطة: 142القاعدة ألحكام القاعدة من  1خيعض  أي طلب أو التماس مقدم مبوجب، الفقرة  – 4

 )أ( أال يكون الطلب مقدما من طرف واحد؛

ن املدعي العام والدفاع بأي طلب يقدمه أحد الشهود أو العضحايا أو ممثله )ب( أن يبلغ كل م

 القانوني، إن وجد، وتتاح لكل منهما الفرصة للرد عليه؛

)ج( أن يبلغ أي طلب أو التمـاس ميس شاهـدا معينا أو جمنيا عليه معينا إىل ذلك الشاهـد أو 

الغه إىل الطرف اآلخر، وتتاح لكل العضحية أو إىل ممثله القانوني، إن وجد، عالوة على إب

 منهم الفرصة للرد عليه؛

)د( عندما تتخذ الدائرة تدابري احلماية من تلقاء نفسها، يبلغ بذلك املدعي العام والدفاع وأي 

شاهد أو ضحية قد يتأثر بتدابري احلماية هذه أو يبلغ بها ممثله القانون، إن وجد، وتتاح لكل 

 منهم الفرصة للرد عليها؛

هـ( جيوز تقديم طلب أو التماس خمتوم، ويظل الطلب املقدم على هذا النحو خمتوما إىل أن تأمر )

 الدائرة خبالف ذلك. وختتم أيعضا الردود على الطلبات أو االلتماسات املختومة؛

من القاعدة  1جيـوز للدائرة أن تعقـد جلسة بشأن طلب أو التماس مقـدم مبوجب، الفقرة  - 4

اجللسة سرية لتقرير إن كان ينبغي األمر باختاذ تدابري ملن  اإلفصاح علنا  وأن تكون هذه

للجمهور أو للصحافة ووكاالت اإلعالم عن هوية العضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر 

 منها:وذلك بإصدار أوامر معرض للخطر بسبب شهادة أدىل بها شاهد أو عن مكان أي منهم، 

د أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدىل بها )أ( أن ميحى اسم العضحية أو الشاه

 شاهد، أو أي معلومات قد تفعضي إىل معرفة هوية أي منهم من السجالت العامة لدائرة؛

)ب( أن مين  املدعي العام أو الدفاع أو أي مشرتك آخر يف اإلجراءات القانونية من اإلفصاح عن تلك 

 املعلومات إىل طرف ثالث؛

ادة بوسائل الكرتونية أو وسائل خاصة أخرى منها استخدام الوسائل التقنية )ج( أن تقدم الشه

اليت متكن من حتوير الصورة أو الصوت، واستخدام التكنولوجيا املرئية السمعية، )وال سيما 

املؤمترات اليت تعقد عرب الشاشات التلفزيونية والدوائر التلفزيونية املغلقة(، واستخدام 

 ية على وجه احلصر؛وسائط اإلعالم الصوت
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)د( أن يستخدم اسم مستعار للعضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب 

 شهادة أدىل بها شاهد؛

 )هـ( أن جتري الدائرة جزءا من إجراءاتها يف جلسة سرية.

  :: التدابري اخلاصة66القاعدة ( 66)

أو الدفاع، أو أحد الشهود أو  جيوز لدائرة احملكمة، بناء على طلب مقدم من املدعي العام - 1

العضحايا أو ممثله القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد استشارة وحدة العضحايا 

والشهود، حسب االقتعضاء، وم  مراعاة آراء العضحية أو الشاهد، أن تأمر باختاذ تدابري خاصة 

العضحايا أو  تشمل، على سبيل املثال وليس احلصر، تدابري لتسهيل أخذ شهادة أي من

الشهود املصابني بصدمة، أو شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحايا العنف 

. وتلتمس الدائرة موافقة الشخص الذي يتخذ 76من املادة  4و  1اجلنسي، عمال بالفقرتني 

 اإلجراء اخلاص بشأنه قبل األمر باختاذ هذا اإلجراء.

من القاعدة جلسة سرية أو م   1جب، الفقرة جيوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم مبو – 4

طرف واحد إذا اقتعضى األمر، لتقرير إن كان ينبغي اختاذ أي تدابري خاصة تشمل، على 

سبيل املثال وليس احلصر، األمر بالسماح حبعضور حمام أو ممثل قانوني أو طبيب نفساني أو أحد 

 أفراد األسرة خالل إدالء العضحية أو الشاهد بشهادته.

بالنسبة للطلبات املقدمة بصورة مشرتكة مبوجب أحكام هذه القاعدة، تطبق األحكام  – 4

 احلال.مراعاة ما يقتعضيه اختالف م   66القاعدة )ب( إىل )د( من  4الواردة يف القواعد الفرعية 

 جيوز أن يكون الطلب املقـدم مبوجب هـذه القاعـدة خمتوما، ويف هذه احلالة يظل خمتوما إىل أن - 2

تأمر الدائرة خبالف ذلك. وتكون الردود على االلتماسات والطلبات املختومة املقدمة بصورة 

 مشرتكة خمتومة هي األخرى.

م  مراعاة ما قد ينشأ عن انتهاك خصوصيات الشاهد أو العضحية من خطر يهدد سالمته،  – 1

عضايقة أو حترص الدائرة على التحكم بطريقة استجواب الشاهد أو العضحية لتجنب أي م

 ختويف، م  إيالء اهتمام خاص لالعتداءات على ضحايا جرائم العنف اجلنسي.

  .: تقييد الكشف عن األدلة61القاعدة ( 67)

 :76املادة ( 68)

باإلضافة إىل أية حاالت أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها يف هذا النظام األساسي,  -4

دلة اليت يف حوزته أو حتت سيطرته واليت يكشف املدعي العام للدفاع, يف أقرب وقت ممكن, األ

يعتقد أنها تظهر أو متيل إىل إظهار براءة املتهم أو ختفف من ذنبه أو اليت قد تؤثر على 

 .مصداقية أدلة االدعاء وعند الشك يف تطبيق هذه الفقرة تفصل احملكمة يف األمر

)69( Prosecutor V. Thomas Lubanga Dyilo, decision on the final system of disclosure 

and the Establishment of a timetable, 15 May 2006, (ICC-01 \04 -01 \06 -102 ), par 41. 
)70( Prosecutor V. Thomas Lubanga Dyilo 19 May 2006 (ICC-01-\04-01\06 -108, para 

33-34 ), (ICC-01\04-01\06-102,par 5,11 and 29. 

)71( Prosecutor V. Thomas Lubanga Dyilo ,decision on the final system of disclosure 

and the Establishment of a time table , 15 May 2006, (ICC-01 \04 -01\06 -102)par 124. 
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)72( Prosecutor V. Thomas Lubanga Dyilo, decision on the final system of disclosure and the 

Establishment of a timetable, 15 May 2006, (ICC-01\04 -01\06 -102), par 11,50 and 119. 

)73( Prosecutor V. Thomas Lubanga Dyilo, decision on the final system of disclosure and the 

Establishment of a timetable, 15 may 2006, (ICC-01\04 -01\06 -102), par 11,50 and 119. 

  :(71ادة )امل( 74)

 . جيب القيام مبا يلي يف غعضون فرتة معقولة قبل موعد اجللسة:4

أ ـ تزويد الشخص بصورة من املستند املتعضمن للتهم اليت يعتزم املدعي العام على أساسها 

 تقديم الشخص إىل احملاكمة.

 ب ـ إبالغ الشخص باألدلة اليت يعتزم املدعي العام االعتماد عليها يف اجللسة.

 :141القاعدة  (75)

يوما قبل  43يقدم املدعي العام إىل الدائرة التمهيدية وإىل الشخص املعين، يف مدة أقصاها  - 4

موعد عقد جلسة إقرار التهم، بيانا مفصال بالتهم باإلضافة إىل قائمة باألدلة اليت ينوي 

 تقدميها يف تلك اجللسة.

 يف: باللغة العربيةاحملكمة  نظر الئحة( ا76)

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/B920AD62-DF49-4010-8907-
E0D8CC61EBA4/277529/ICCBD010104_Arabic.pdf  

)77( Decision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007 (ICC-51/ 04-01/06-

803), para 148-153. 
)78( Prosecutor V. Thomas Lubanga Dyilo , Decision on the schedule and conduct of 

the confirmation hearing ,7 November 2006 (ICC-01\04-01\06-678). 

  19ملادة : اإلجراءات الواجب اتباعها مبوجب ا16القاعدة ( 79)

خطيا ويتعضمن األساس الذي استند إليه يف  19حيرر الطلب/االلتماس املقدم مبوجب املادة  - 1

 تقدميه.

أو  4عندما تتسلم دائرة طعنا أو مسألة تتعلق باختصاصها أو مبقبولية قعضية وفقا للفقرة  (4)

 1ه يف الفقرة أو عندما تتصرف وفقا إلجراءاتها على النحو املنصوص علي 19من املادة  4

فإنها تبت يف اإلجراء الواجب اتباعه وجيوز هلا أن تتخذ التدابري املناسبة لسري  19من املادة 

 اإلجراءات بصورة سليمة. وجيوز هلا أن تعقد جلسة. 

وجيوز هلا أن تلحق الطعن أو املسألة بتأييد أو بإجراءات قعضائية ما دام ذلك ال يسبب تأخريا ال 

 ه احلال، تنعقد احملكمة وتبّت بشأن الطعن أو املسألة أوال.داعي له. ويف هذ

من القاعدة إىل املدعي العام وإىل  4حتيل احملكمة الطلب أو االلتماس الوارد مبوجب الفقرة  - 4

والذي مت تسليمه إىل احملكمة أو مثل طواعية  19من املادة  4الشخص املشار إليه يف الفقرة 

هلم بتقديم مالحظات خطية على الطلب أو االستئناف يف  أو مبوجب أمر حعضور، وتسمح

 غعضون فرتة زمنية حتددها الدائرة.

تبت احملكمة أوال يف أي طعن أو مسألة من مسائل االختصاص ثم يف أي طعن أو مسألة من  - 2

 مسائل املقبولية.

 ( 71املادة )( 80)

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/B920AD62-DF49-4010-8907-E0D8CC61EBA4/277529/ICCBD010104_Arabic.pdf
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/B920AD62-DF49-4010-8907-E0D8CC61EBA4/277529/ICCBD010104_Arabic.pdf
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 كل تهمة من التهم إلثبات وجود . على املدعي العام, أثناء اجللسة, أن يدعم بالدليل الكايف1

أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب اجلرمية املنسوبة إليه. وجيوز أن يعمد 

املدعي العام على أدلة مستندية أو عرض موجز لألدلة, وال يكون حباجة إىل استدعاء الشهود 

 املتوق  إدالؤهم بالشهادة يف احملاكمة. 

 سة :. للشخص أثناء اجلل7

 أن يعرتض على التهم. -أ 

 وأن يطعن يف األدلة املقدمة من املدعي العام. -ب 

 وأن يقدم أدلة من جانبه. -ج 

 :144القاعدة ( 81)

خالل جلسة النظر يف موضوع الدعوى، يقدم املدعي العام والشخص املعين حججهما وفقا  - 6

 .71( من املادة 7( و)1للفقرتني )

)82( Ekaterina Trendafilova, “Fairness and expeditiousness in the International 

Criminal Court’s Pre-trial Proceedings”, In, Stahn and Sluiter, The Emerging 
Practice of the International Criminal Court, BRILL, 2009, pp. 441-457.  

)83( Michele Marchesiello, “Proceedings before the Pre-Trial Chambers”, In, 

Antonio Cassese (ed), The Rome Statute of the International Criminal Court: A 
Commentary, Oxford, 2002, pp. 1231-1247. Gauthier de Beco, The Confirmation 
of charges before the International Criminal Court and first application, 
International Criminal Law review 7 (2007), pp. 469-481 

 : (71املادة )( 84)

ما إذا كانت توجد أدلة كافية إلثبات وجود ، على أساس اجللسة، . تقرر دائرة ما قبل احملاكمة6

، أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جرمية من اجلرائم املنسوبة إليه

 ا قبل احملاكمة على أساس قرارها هذا:وجيوز لدائرة م

وأن حتيل الشخص إىل دائرة ابتدائية ، أن تعتمد التهم اليت قررت بشأنها وجود أدلة كافية -أ 

 حملاكمته على التهم اليت اعتمدتها.

 أن ترفض اعتماد التهم اليت قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية األدلة. -ب 

  : (71املادة )( 85)

ما إذا كانت توجد أدلة كافية إلثبات وجود ، على أساس اجللسة، ة ما قبل احملاكمة. تقرر دائر6

أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جرمية من اجلرائم املنسوبة إليه, 

 وجيوز لدائرة ما قبل احملاكمة على أساس قرارها هذا:

 ر فيما يلي:أن توجل اجللسة وأن تطلب إىل املدعي العام النظ -ج 

 ( تقديم مزيد من األدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة.1

( تعديل تهمة ما ألن األدلة املقدمة تبدو وكأنها تؤسس جلرمية خمتلفة تدخل يف اختصاص 4

 احملكمة.

)86( Simone De Smet, “A Structure Analysis of the role of the Pre-Trial Chamber in 

the fact-finding Process of the International Criminal Court”, In, Stahn and 
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Sluiter, The Emerging Practice of the International Criminal Court , BRILL, 2009,  
pp. 405-440.  

)87( Lawyers Committee for Human Rights, “Pre-Trial Rights in the rules of 

procedure and evidence”, 5 International Criminal Court Briefing Series, 0999. 
)88( Lubanga, Confirmation Decision, para. 38. It cited, inter alia, the Grand 

Chamber judgments in Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, Application 
No. 14038/88 and Mamatkulov and Askarov v. Turkey, 4 February 2005, 
Application No. 46827/99 and 46951/99. 

)89( Op. cit, para. 39. 

)90( Katanga, Confirmation Decision, para. 65; Abu Garda, Confirmation Decision, 

para. 40; Mbarushimana, Confirmation Decision, para. 40. 
)91( Bemba, Confirmation Decision, para. 29; Ruto et al., Confirmation Decision, 

para. 40; Muthaura et al., Confirmation Decision, para. 52. 
)92( Bemba, Confirmation Decision, para. 29. 

)93( Abu Garda, Confirmation Decision, para. 40. 

)94( Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment on the appeal of Mr. Thomas 

Lubanga Dyilo against the decision of Pre-Trial Chamber I entitled "Second 
Decision on the Prosecution Requests and Amended Requests for Redactions 
under Rule 81", ICC-01/04-01/06-774, 14 December 2006. In this judgment, the 
Appeals Chamber confirmed the Prosecution’s right to rely on the unredacted 
parts of witness statements and other documents at the confirmation hearing 
even if they were disclosed to the defence prior to the hearing with redactions 
pursuant to rule 81(2). 

)95(Op. cit, para. 47. 

)96( Muthaura et al., Confirmation Decision, para. 94. 

)97( Lubanga, Confirmation Decision, para. 97. 

)98( Katanga, Confirmation Decision, para. 141. 

ابقاملرج  الس )99( , para. 195. 

)100( Bemba, Confirmation Decision, para. 58-59; Ruto et al., Confirmation Decision, 

para. 68; Muthaura et al., Confirmation Decision, para. 81. 
)101( Bemba, Confirmation Decision, para. 57.   

)102( Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda, Prosecution’s Application for Leave to 

Appeal the “Decision on the Confirmation of Charges”, ICC-02/05-02/09-252-
Red, 15 March 2010, para. 10. 

)103( Op. cit, para. 16. 

)104( Op. cit, para. 18. 

)105( Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda, Decision on the “Prosecution’s 

Application for Leave to Appeal the ‘Decision on the Confirmation of Charges’, 
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