
 

1 

 

 

 

 

 

 دليل التدريب

 آليات الُمحاسبة

 عن الجرائم الُمرتكبة في سوريا

 

 

 
 الدولية المحامين نقابة في اإلنسان حقوق لمعهد دليل

 (Sida) الدولي اإلنمائي للتعاون السويدية الوكالة من ومنحة( ILAC) القانونية للمساعدة الدولي االتحاد من بدعم

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤلفون:

 تشامبرز. 37، محام ، غرنيكا  بي كدمانتو

 ، محامي مسؤول عن برنامج. IBAHRI،  ناتاشا براك

من قبل االتحاد الدولي للمساعدة القانونية مدعوم جرائم المرتكبة في سوريا عن ال إن نشر دليل التدريب الخاص بآليات المحاسبة

(ILAC ومنحة من )يالدول اإلنمائي للتعاون السويدية الوكالة (Sida.) 

 

 

© International Bar Association 2018 

 
 رابطة المحامين الدولية

 من شارع برايد 10الطابق الرابع، 

 EC4A 4AD لندن 

 المملكة المتحدة

  0090 7842 20 (0) 44+هاتف: 
 0091 7842 20 (0) 44+الفاكس: 

www.ibanet.org 

http://www.ibanet.org/


 

3 

 

  (IBAHRI) الدولية المحامين لرابطة التابع اإلنسان حقوق معهد حول

 

 وجمعيات المحامين ونقابات الدولي القانون لممارسي العالم في الرائدة المنظمة هي ،1947 عام في أنشئت التي الدولية، المحامين رابطةإن 

 ،IBAHRI عملت. دولة 160 من أكثر في قانونية وجمعيات نقابة للمحامين 190 و فردي، محام  80,000  من أكثر في عضويتها تضمو القانون

 وهي منظمة مستقلة، مع المجتمع القانوني العالمي لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واستقالل مهنة القانون في جميع أنحاء العالم.
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 المقدمة

 خلفية

 السياق

 .العشرينو الواحد القرن في أهمية ودموية  األكثر الصراع مسرح هي سوريا

 القتال في للمشاركة مباشرة كنتيجة البعض ،حياتهم سوري 500,000 من أكثر فقد الثامن، عامه دخول الصراع ومع

 .األسد لنظام المباشر االستهداف بعد قُتلوا وقد أبرياء كمدنيين قُتلوا قد غلبيةاأل إلى حد بعيد فإن لكن النظام، ضد

 اً مليون 12 من أكثر نزوح إلى تشير تقديرات وجود مع الثانية العالمية الحرب منذ اقالنط هذا على عالميًا نزوًحا نشهد لم

 .للنزاع مباشرة كنتيجة

 ضد المرتكبةوالجرائم  الحرب جرائم حاالت حجم أو التكرار هذا مثل الثانية العالمية الحرب منذ لم نر ذلك، على عالوةو

 .اإلنسانية

حاسبة الحاجة  للمُ

 وتنفيذ تطوير عدم حالة في أنه وتكراراً  مراراً  ونرى .النزاع بعد وما للنزاع سيناريو أي في ضرورية ةالمحاسب عملية إن

ً  أن وشعوبه لبلد يمكن ال العملية هذه مثل  .وتتطور تمضي قـُدما

 أو فردي بشكل إما النظام استهدفهم ومعظمهم المدنيين من ومعظمهم سوريا، في القتلى من ةالكبير هذه الحصيلة مع

 .والمحاسبة االنتقالية العدالة عمليةهنالك حاجة ماسة إلى  أن في شك ال جماعي،

 وقتل الجماعي والتعذيب جماعي بشكل المدنيين احتجاز مثل النزاع في البارزة التكتيكات إلى وبالنظر ذلك، على عالوةو

 للمستشفيات المتعمد واالستهداف يينالمدن ضد العشوائية الهجمات واستخدام النظام لمعارضة يسعون الذين أولئك

 .نزاع أي في كانت كما صارخة العدالة إلى الحاجة التزال الكيميائية، األسلحة واستخدام

 ماسة حاجةوب الحياة قيد على سيبقون الذين الماليين وربما من الضحايا اآلالف مئات كلهنا اليوم، اعالنز انتهى لو حتى

 كلهنا يكون أن يمكن الف تحقيق هذه الحاجة وبدون  القضائية والمالحقة التحقيق خالل من تأخذ مجراها العدالة أن لرؤية

 .سالم

 أمكن وحيثما ،المزعومة الجرائم في تحقيقيعتزمون ال أو  عليهم الذين "البلد في الموجودين" أولئك فإن ذلك، على وبناءً 

 وفقا التحقيقات تلك إجراء يضمنوا أن يجب سوريا، خارج رفعها يتمل قضايا إعداد أو ناةالجُ  ضد دعاوى رفع إلى يسعون

 .بها المعترف والمعايير للقواعد

 مناسبة خطوات اتخاذ سيتم وبالتالي  المقبولة اإلجرائية للقواعد وفقًا سيتم إجراؤها األفراد ضد جنائية إجراءات أي إن

 .والئهم عن النظر بغض لةعاد محاكمة في لديهم الحق األفراد جميعأن  احترام لضمان ومالئمة

ً  بل فحسب مصداقية ذات ليست إعدادها يتم التي والقضايا المتجمعة األدلة تكون أن الضروري من ، ذلك على وبناءً   أيضا

 .التمحيص من مناسبة لمستويات إخضاعها يمكن

 .القضية وإعداد األدلة جمع على تدريبهم المحامون طلبفقد  السبب، ولهذا
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 (IBAHRI) الدولية المحامين لنقابة التابع اإلنسان حقوق من معهدسوريا  مشروع

 (ILAC) القانونية للمساعدة الدولي االتحاد قد تشارك مع (IBAHRIإن  معهد حقوق اإلنسان التابع لنقابة المحامين الدولية )

 المشروع يهدف. والمحاسبة اناإلنس حقوقل الدولية والمحلية لياتاآل مع التعامل على السوريين المحامين قدرة لتعزيز

 جهاتلل األمد وطويلة قصيرةتفاعلية  استراتيجية وضع إلى  (Sida) الدولي اإلنمائي للتعاون السويدية الوكالة تموله الذي

ً  اً دور يلعبون السوريين المحامين أن لضمان والمحاسبة اإلنسان حقوق آليات مع السورية العدالة قطاع في الفاعلة  نشطا

 :في

 المتحدة األمم أمام بالنزاع المتعلقة للقضايا حلول اصرةمن  (UN)  

 االنتقاليةالخاصة بالعدالة  وعملياتها بسوريا يتعلق فيما المتحدة األمم مستوى على توصيات صياغة 

 النزاع أثناء المرتكبة الجرائم على العقاب من اإلفالت محاربة. 

 في المرتكبة جرائمعن ال المحاسبة آليات حول تدريبية ورشة ذلك في بما  التدريبات من سلسلة IBAHRI نظمت سوف

 .سوريا

 استعراض دليل التدريب

 الدليل من والغرض نطاق

 حول ماذا يتحدث الدليل؟

 الدولية الجرائم توثيق على العملي التدريب لتوفير السوريين القانونيين المتخصصين التالي التدريب منهج يستهدف

 ثاقبة نظرة وتوفير السورية العربية الجمهورية في المسلح النزاع من كجزء مرتكبيها اةومقاض فيها والتحقيق

 .الدولية الجنائية القضائية والمؤسسات والقانون العام المدني للقانون المختلفة القانونية لإلجراءات

 آخر؟ تدريب أي عن التدريبي IBAHRI برنامج يختلف كيف

 التي المهارات والمحامين للمحققين يوفر الذي "العملي التدريب" هو التدريب امجبرن من المكون هذا على التركيز

 المهارات إلى باإلضافة األساسية المهارات إلى ينظرون وسوف نزاع منطقة في آمن وبشكل بأمان للعمل يحتاجونها

 المصابين أو مة الحساسةوالشهود ذو القي المجني عليهم مع والتعامل وأمن البيانات الحفظ تسلسل مثل المتخصصة

 سيركز ولكنه العالمية القضائية الوالية بموجب مبدأ المحلية القضائية المالحقات على التركيز سينصب .نفسية بصدمات

 ً  .المستقبل في القضائية عمليات المالحقةل وتخزينها الوثائق جمع على أيضا

 الدولي القانون مجال في هام" نظري" لتدريب خضعوا يينالسور اإلنسان حقوق ونشطاء والقضاة المحامين أن إلى يُشار

 في التوثيق عملية على والمنظم العملي التدريب من الكثير كلهنا يكن لم ذلك ومع ،الدولية الجرائم وتوثيق اإلنساني

 سيما وال) الشهود والتعامل مع تسلسل حفظ األدلة اعتباراتو اإلثبات وقواعد جنائية تحقيقات وإجراء النزاع مناطق

 أجهزة التحقيق و مع والعمل القضية وإعداد وإدارة (والذين تعرضوا لصدمات نفسية الحساسة المجني عليهم ذوي القيمة

 وجه أفضل على المحدودة الموارد استخدام كيفية ذلك من واألهم العالمية القضائية الوالية في حالة المحلية العامة النيابة

 كيفية على العملي للتدريب ماسة حاجة كلهنا ولذلك. والمحاسبة والعدالة الحقيقة على األثر أكبر لها التي القضايا واختيار

 .المجني عليهم مصالح وتخدم للتطبيق وقابلة قيمة ذات استراتيجية ووضع المعقدة القضايا هذه بين التنقل

 تتطلبه لما تفصيلي تقييم إجراء يمكن ال دالصد هذا وفي .باالحتياجات مدفوعة العملية هذه تكون أن يجب ،بداية كنقطة

 لما تقييم وإجراء العملية في المشاركة الصلة ذات والمنظمات المؤسسات مع بالتنسيق إال الصلة ذات السورية المؤسسات

 الفاعلة والجهات السوريون القانونيون المتخصصون يقوم أن الضروري منإن . مستدامة تكون أن أجل من تحتاجه

 .ينمحدود   والموارد الوقت حيث ما مجال في التكرار لمنع األنشطة بتنسيق الدولية
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 القدرات وتعزيز تطوير إلى يهدف يكن لم اآلن حتى تم الذي والتدريب التطوير أن هو االهتمام األساسية مجاالت أحدإن 

 تدريب لبرنامج األساسي الهدف ثابةبماألمر يُعتبُر  هذاإن . السوري القانوني المجال في العاملين واستدامة يةاتالمؤسس

IBAHRI. 

 التدريب ورشة

 التدريب؟ أهداف هي ما

 :يلي بما المشاركين تزويد بهدف البرنامج قد تم وضعها لهذا الُمرافقة العمل ورشة إن

 الدولية، الجرائم توثيق في عملية مهارات •

 الدولية، ة القضائية بشأن الجرائموالمالحق والمقاضاة بالتحقيق المتعلقة العملية بالمهارات المعرفة •

 أوروبا، في العالمية القضائية للوالية والفهم المعرفة •

 األوروبي، القضائي االختصاص مع التعامل في السوريين المحامين دور فهم •

 مالمحاك مع والتعامل األدلة جمع في خبراتهم لتبادل سوريين قانونيين لمهنيين فرصة التدريب سيوفر كما أن برنامج

في  قضايا حول بالتعاون المهتمين السوريين المحامين بين مهنية شبكات إقامة التدريب إلى كما يهدف األوروبية

 .والعربية اإلنجليزية باللغتين التدريب تيسير سيتم. كما العالمية القضائية الوالية إطار

 دربيك؟مُ  هم من

 :ونيينقان خبراء ثالثة من فريق بواسطة العمل ورشةتقديم  سيتم

 ،تشامبرز 37 غويرنيكا المتحدة، المملكة في محام كادمان، توبي •

 ،القانونية والدراسات للبحوث السوري المركز مدير سوري، محام البني، أنور •

 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة - IBAHRI برنامج المسؤولة عن محامية فرنسية، محامية براك، ناتاشا •

 بعد التدريب:

تندرج  قضايا في با مشاركينومن أور و منظمات قانونيين خبراء يجمع اجتماع في المحامون سيشارك لتدريب،ا نهاية في

 استراتيجية تطوير إلى تهدف التي التنسيق اجتماعات في للمشاركة دعوتهم ستتم كما ،العالمية القضائية الواليةضمن 

 .حليةوالم الدولية اإلنسان وحقوق المحاسبة آليات في المشاركة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 الدولية الجرائم القسم األول: 

  التعليمية األهداف

 سيتمكن المشاركون من:نهاية القسم، في 

  الدولية وأركانها الجرائمتعريف، 

  الدولية الجرائممستوى إلى  تصلتحديد األفعال التي 

 تطوير أهداف التعلم، و 

 .إعداد جدول تدريب 

 الرئيسيةالرسالة 

 

الدولية التي تشمل اإلبادة الجماعية  ولية الجنائية لألفراد عن الجنايات( المسؤICLنائي الدولي )يتناول القانون الج

 وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. كما يعتبر التعذيب جريمة دولية بموجب القانون الدولي العام.

 الدولية: الجناياتعن  من الضروري أن تتعلم

 أركانهام على المستوى المحلي بمافي ذلك إن األفعال التي تُجر  لة الشهود: ومقاب ي جمع األدلةقبل البدء ف 

التي تحتاج إلى جمعها ونطاق التحقيق الخاص بك. وتسمى األدلة  سوف تؤثر على أنواع األدلة القانونية

 التي تحتاج إلى جمعها من أجل إثبات ارتكاب جريمة ما باألدلة الجنائية.

  التي تحتاج إلى طرحها. بلة مع الشهود سوف يخبرك بأنواع األسئلةوإجراء مقا ع األدلةفي جمإن البدء 

 دولية جرائمال

 ما هي الجرائم الدولية؟

مع المسؤولية الجنائية لألفراد عن الجرائم الدولية التي تشمل اإلبادة الجماعية  ICL القانون الجنائي الدوليتعامل ي

 عتبر التعذيب جريمة دولية بموجب القانون الدولي العام.ا يُ وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. كم

صادر مثل القانون ال يوجد تعريف مقبول بشكل عام للجرائم الدولية. يمكن العثور على تعاريف في مختلف األدوات / الم

لتي تتطلب من الدول أو المعاهدات الدولية ا اكم الجنائية الدولية وقراراتها،المعاهدات المنشئة للمح العرفي الدولي،

 .ةمعين أفعالاألطراف اعتماد تشريعات وطنية للمالحقة الجنائية على 

بتجريم  ،( وألمانيا والسويد وإسبانياUKالمملكة المتحدة )بما فيها فرنسا و منذ اعتماد نظام روما األساسي، قامت عدة دول

أن البعض منهم قد أدرج تعريف هذه الجرائم مباشرة  اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. في حين

، فقد تبنت الكثير من الدول تعريفها الخاص الذي يختلف من بلد إلى آخر ا األساسي )مثل المملكة المتحدة(نظام روم من

 )مثل ألمانيا أو فرنسا(.

 (ICC)جب المحكمة الجنائية الدولية يتجاوز نطاق هذا الدليل تقييم أوجه التشابه واالختالف بين الجرائم الدولية بمو

 والقانون الجنائي المحلي.

 عناصروألساسي اما م روفي نظاف عر ُم كما هولية ولدائم الجرام استخدهو الدليل اض هذا اد ألغرلمعتم الموقف إن ا

 ا لألنظمةخاص اام، سيتم إيالء اهتمومع ذلك. لمحكمةامن قبل  اهتفسيروكما تم لية ولدالجنائية احكمة لما الجرائم ضمن

)المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية  ة والسوابق القضائية للمحاكم المخصصةاألساسي
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 .المحاكم الدولية والمحلية قبل من للقانون الجنائي الدولي، باعتبارهما أيضا من المصادر الموثوقة الخاصة برواندا(

 

 أن نتعلم عن الجرائم الدولية؟ لماذا من المهم

 بل أن تبدأ في جمع األدلة ومقابلة الشهودق

ذي  ي الدولي والتشريع الجنائي المحلياكتساب معرفة متعمقة بالجرائم الدولية وتعريفها بموجب القانون الجنائعليك 

الفردية  ، فضالً عن األفعالنسانيةائم الحرب والجرائم ضد اإلالقانونية لإلبادة الجماعية وجر األركانفهم  عليكالصلة. 

 .الكامنة وراءهم

ض جرائم ، لم يتم تدوين بعثال. على سبيل المات بين التعاريف الدولية والمحليةتقييم ما إذا كانت هناك أي اختالف عليك ثم

 لجماعية.اإلنسانية أو اإلبادة اإضافية للجرائم ضد  أركان، أو اعتمدت بعض الدول الحرب على المستوى المحلي

 

مة على المستوى المحلي األفعال المُ سوف تؤثر  على أنواع األدلة التي تحتاج إلى جمعها ونطاق  القانونية وأركانهاجر 

تحقيقاتك. وتسمى األدلة التي تحتاج إلى جمعها من أجل إثبات ارتكاب جريمة ما باألدلة الجنائية )لمزيد من التفاصيل 

 (.4انظر القسم 

 جمع األدلة ومقابلة الشهود تبدأ في عندما

الجرائم الدولية دائماً، وخاصة عند إجراء مقابلة مع أحد الشهود حيث أنها سترشدك  أركانيجب أن تضع في اعتبارك 

 إلى أنواع األسئلة التي تحتاج إلى طرحها.

غراض معينة كالحصول فعلى سبيل المثال، تقتضي جريمة التعذيب كجريمة حرب أن تُثبت أن أفعال  التعذيب ارتكبت أل

على معلومات أو اعتراف أو معاقبة شخص ما أو تخويفه أو إكراهه أو ألي سبب يستند إلى التمييز من أي نوع. 

ً إلى جمع المعلومات المتعلقة  باإلضافة إلى طرح األسئلة المتعلقة باأللم الذي يعاني منه المجني عليه، ستحتاُج أيضا

 بمرتكب الجريمة.

 ماعيةاإلبادة الج

فْت اإلبادة الجماعية ألول مرة في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام   1948ُعر  

 على النحو التالي:

 
"أي من األفعال التالية التي ترتكب بقصد اإلهالك لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو 

جزئياً ، على هذا النحو: )أ( قتل أفراد الجماعة )ب( إلحاق  دينية بصفتها هذه إهالكاً كلياً أو
ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة ؛ )ج( إخضاع الجماعة عمدًا ألحوال معيشية 
يقصد بها إهالكها الفعلي كلياً أو جزئياً ؛ )د( فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل 

 جماعة أخرى". الجماعة )هـ( نقل أطفال الجماعة بالقوة إلى

 

من نظام روما األساسي تستخدم بالضبط نفس الصياغة لتعريف اإلبادة الجماعية. إن األركان السياقية التالية  6المادة 

 مطلوبة إلقامة إبادة جماعية:

  الذي يتسبب في إلحاق ضرر  فعلالمن نظام روما األساسي، أي  6إن واحداً من األفعال المدرجة في المادة

 المادي القضاء الى تـؤدي أن منهـا عقلي جسيم، يتسبب عمداً في فرض ظروف معيشية يُتوخىجسدي أو 

 عليهم، وفرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب، ونقل األطفال عنوة

 .ًأن يقصد الجاني اإلهالك لجماعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهالكاً كلياً أو جزئيا 
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 أن السلوك شأن من أن أو الجماعة تلك ضد موجه واضح مماثل سلوك نمط سياق في جرى قد السلوك يكون أن 

 ذلك اإلهالك. بحد ذاته يحدث

ينبغي األخذ في الحسبان حقيقة أن اإلبادة الجماعية ليست بالضرورة فعل "قتل جماعي"، على الرغم من أن هذا 

 اإلبادة الجماعية بالضرورة نفسها في سياق "مجزرة".ربما كان الموقف األكثر تفهماً على نطاق واسع. ال تقدم 

 

 تُحد  د مواد الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية أركان كل من أعمال اإلبادة الجماعية المنفصلة:

 اإلبادة الجماعية بالقتل: -)أ(  6"المادة 

 أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر. .1

 مين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.أن يكون الشخص أو األشخاص منت  .2

 أ ...( 6)إلى آخر المادة 

 )ب( اإلبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم 6المادة 

 أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر. .1

 ية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.أن يكون الشخص أو األشخاص منتمين إلى جماعة قوم .2

 ب ...( 6)إلى آخر المادة 

 )ج( اإلبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في إهالك مادي 6المادة 

 أن يفرض مرتكب الجريمة أحوااًل معيشية معينة على شخص أو أكثر. .1

 إثنية أو عرقية أو دينية معينة. أن يكون الشخص أو األشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو .2

 )الركن الثالث .....( .3

 أن يقصد باألحوال المعيشية اإلهالك المادي لتلك الجماعة، كلياً أو جزئياً. .4

 )الركن الخامس ....( .5

 )د( اإلبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب 6المادة 

 .أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أكثر .1

 أن يكون الشخص أو األشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة. .2

 )الركن الثالث .....( .3

 أن يقصد بالتدابير المفروضة منع اإلنجاب داخل تلك الجماعة .4

 ( اإلبادة الجماعية بنقل األطفال قسراً هـ) 6المادة 

 أن ينقل مرتكب الجريمة قسرًا شخصاً أو أكثر. .1

 يكون الشخص أو األشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة. أن .2
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 )الركن الثالث .....( .3

 أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعى أخرى. .4

 أن يكون الشخص أو األشخاص دون سن الثامنة عشرة. .5

هم دون سن الثامنة  أن يعلم مرتكب الجريمة، أو يفترض فيه أن يعلم، أن الشخص أو األشخاص .6

 عشرة.

 )الركن السابع...( .7

 العالمية على أساس القضائية ولذلك يتم بناء على الوالية" المحلية" التشريعات في المدرج الجماعية اإلبادة تعريف ويستند

 يُشير المتحدة ةالمملك في المثال، سبيل على. األساسي روما نظام والمعاقبة عليها أو الجماعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية

 :أنها على الجماعية اإلبادة إلى 50 القسم في 2001 لعام الدولية الجنائية المحكمة قانون

 – الجزء هذا " في (1)

 ] األساسي روما نظام من] " 6 المادة في المعرف النحو على جماعية إبادة فعل تعني" الجماعية اإلبادة"

 المرجع هو ليس الدولي التعريف فإن وبالتالي إضافية أركاناً  تتطلب دول كلفهنا سبق، ما إلى اإلشارة من الرغم على

ً  الوحيد  المحلي العقوبات قانون في الجماعية اإلبادة إدراج عند األساسي روما نظام طبقت تمييزاً عن كمثال، فرنسا. دائما

 عن الجنائية المسؤولية لتحديد" منسقة خطة عمل" يتطلب الفرنسي القانون بحيث أن ،1-211 الجزء في بها الخاص

 .الجريمة

 عضو" )واحد شخص استهداف يتم" أن فقط يقتضي األلماني القانون أن أخرى بحيث مرة آخر، تقدم تمييزاً  كمثال ألمانيا

القصد الجنائي  ما هنالك أن طالما الجماعية إقامة اإلبادة بهدف أوإثنية دينية أو  أو عرقية قومية أسس  على( الجماعة في

 .طلوبالم

ً  المذكورة النقطة تؤكد الفروق المتاحة في بعض األحيان هذه مثل أن وحقيقة  كامل فهم اكتسابُ  الضروري أنه من سابقا

 .دولية أو محلية القضائية الهيئة كانت وفقاً لما إذا الجرائم تعريفات في اختالفات توجد حيث

 المرتكبة ضد اإلنسانية الجرائم

ذ فترة طويلة بأنها من بين أخطر الجرائم الدولية التي تحمل وضعاً غير قابل للتقييد من قبل على الرغم من االعتراف من

مفهوم القواعد اآلمرة وبالتالي تشكل جزءاً من مجموعة متنامية من القانون الدولي العرفي، فإن "الجرائم المرتكبة ضد 

لقانوني. وبخالف الجرائم الدولية األخرى مثل اإلنسانية" تظل غير معرفة بشكل فردي على هذا النحو ضمن النص ا

اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والتعذيب التي تم تعريفها جميعها على األقل في معاهدة واحدة متعددة األطراف، فإن 

له االجتهاد القانوني  أساسي تعريف الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية يختلف من نظام قانوني إلى آخر ومن ثم يُكم 

 الدراسات القانونية.و

وقد حدد النظامان األساسيان للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا تعريفاً حديثاً 

 للجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية لمواجهة الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في هاتين المنطقتين في التسعينيات.

من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية  7ريف األكثر انتشاراً للجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية في المادة اليوم، يرد التع

 الدولية على النحو التالي:

"أي من األفعال التالية عند ارتكابها كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد 
 أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم".
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ذلك ، يجب اإلشارة إلى أنه في حين أن صياغة نظام روما األساسي مقبولة بشكل عام باعتبارها التعريف األكثر ومع 

، فإنها ال تمثل بشكل نهائي الكلمة األخيرة بشأن الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية. كما أن مجموعة وموثوقيةشموالً 

الصادرة عن مختلف المحاكم المخصصة وكذلك المحكمة الجنائية الدراسات القانونية الدولية واالجتهادات القضائية 

 الدولية هي بمثابة مصادر غنية بالمعلومات وموثوقة يتشكل بناء عليها أي تفسير للجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية.

 

ً أن نالحظ أنه على المرتكبة قبل اإلشارة إلى العناصر المكونة للجرائم النقيض من  ضد اإلنسانية، من المهم أيضا

 من نظام روما األساسي إلقامة إما  7التعريفات السابقة للجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، ال يوجد أي شرط بموجب المادة 

(i) صلة مع النزاع المسلح )المحلي أو الدولي(، أو 

(ii) .)"الغرض التمييزي )باستثناء جريمة "االضطهاد 

 ةالسياقية للجرائم المرتكبة ضد اإلنساني األركان

بالنسبة إلى أحد األفعال األساسية المحددة التي يمكن اعتبارها "جريمة ضد اإلنسانية" ، يجب تحديد األركان السياقية 

 التالية:

 ممارسة السلوك وفقًا لسياسة أو خطة تتبعها دولة أو دعًما لها. .أ

 السلوك المرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. .ب

 اك عالقة بين فعل مرتكب الجريمة والهجوم.أن هن .ت

أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو قصد بأن السلوك هو جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد  .ث
 سكان مدنيين.

 أو خطة الدولة سياسة

 يتضمن لرواندا، ةالدولي الجنائية والمحكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية للمحكمة القضائية االحكام خالف وعلى
 من بمجوعتين" الهجوم" يفي أن يجب األساسي، روما نظام بموجب. منظمة سياسة عنصر أو دولة األساسي روما نظام

 :مقتضيات الحد األدنى

(i) و ،(أدناه ستتم مناقشتها" )منهجية أو النطاق واسعة" أنها على الهجمات حد أدنى عال يحدد 

(ii) مدنيين، سكان أي ضد...  األفعال من العديد ارتكاب   شملُ ي سلوك   نهج  " يتطلب أدنى منخفض حد  ً  وفقا
 ."الهجوم هذا بمثل للقيام منظمة سياسة أو دولة لسياسة

" ". مدنيين سكان ضد الهجوم هذا بمثل للقيام فعلي تشجيع أو تعزيز المنظمة أو الدولة من يستدعي" السياسة إن عنصر
ً مدنيين بالهجوم تنفذها دولةالتي تست إن السياسة" المثال، سبيل على  استثنائية ظروف في[ و... ] أو منظمة هدف سكانا

 بتعمد عدم القيام بعمل يقصد منه عن وعي تشجيع القيام بهذا الهجوم".

 التمهيدية الدائرة فسرت لقد". التنظيمي أو الحكومي اإلجراء ال يمكن استنتاجها فقط بغياب السياسة هذه مثل وجود إن
ً  يحكمون الذين األشخاص فئات قبل من مقدمة" سياسة اأنه على ههذ السياسة شرط الدولية لجنائيةا للمحكمة ً  إقليما  أو معينا

 ".مدنيين سكان ضد منهجي أو النطاق واسع هجوم ارتكاب على القدرة لديها منظمة أي

 أو منهجي واسع النطاق

بحد ذاته الذي يجب أن يكون واسع النطاق أو منهجي، وليس  يمكن أن يكون الهجوم واسع النطاق أو منهجياً. إنه الهجوم

األفعال المحددة التي يُتهم المتهم بها. لذلك، بشرط وجود عالقة كافية بين الفعل الفردي وبين "الهجوم" الشامل، إن وقوع 

زء من هجوم واسع عمل واحد محظور كجريمة قتل يرتكبها فرد، يمكن أن يشكل جريمة ضد اإلنسانية إذا تم إجراؤها كج

 النطاق أو منهجي على السكان المدنيين.
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 ويشير مصطلح "واسع النطاق" إلى طبيعة الهجوم الواسع النطاق، والتي ينبغي أن تكون:

ومتكررة ويتم تنفيذها بشكل جماعي مع قدر كبير من الجدية وموجهة ضد  ضخمة"
جغرافية واسعة أو هجوماً  مجموعة متعددة من الضحايا. وهو يستلزم هجوماً على منطقة
 في منطقة جغرافية صغيرة موجه ضد عدد كبير من المدنيين".

 

 النطاق الواسعة الجريمة تكون قد. الضحايا وعدد المرتكبة األفعال نطاق إلى" النطاق واسع" خاصية تشير أن يمكن كما

 .استثنائي حجم ذو إنساني ال لعمل الفردي التأثير أو الالإنسانية األعمال من لسلسلة تراكمي ذات أثر

 . العشوائي حدوثها واحتمال العنف ألفعال المنظمة الطبيعة إلى لإلشارة واسع بشكل" منهجي" مصطلح يُفسر

 ألن" أساسي بشكل لها لزوم ال" المنظمة أو الدولة متطلبات سياسة أن البارزين القانونيين المعلقين من العديد يعتبر اليوم،

 .سياسة أو خطة وجود تُظهر ذاتها بحد المدنيين السكان على للهجوم" النطاق والمنهجية الواسعة" الطبيعة

 فقد البدائل، بمقتضيات السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة وكذلك الدولية، الجنائية المحكمة احتفظت وبينما

 من كبيراً  عدداً  يستهدف الذي النطاق الواسع مالهجو أن حيث المعايير هذه فصل األحيان من كثير في الصعب من يكون

 على الهجوم عواقب االعتبار في يُؤخذ أن يُمكن. التنظيم أو التخطيط أشكال من شكل على عام بشكل يعتمد الضحايا

 محددة أنماط أي أو سلطات أو مسؤولين مشاركة احتمالية أو األفعال طبيعة أو الضحايا عدد أو المستهدفين السكان

ً  "منهجي" و" واسع النطاق"شروط  أحد يحقق الهجوم كان إذا ما لتحديد ائمللجر  .أو كليهما معا

 الهجوم

 مفهوم إن. العنف ألعمال متعدد ارتكاب يشمل للسلوك نهج هو اإلنسانية ضد الجرائم المرتكبة سياق في الهجوم إن

 السكان على الهجوم يسبق أن ويمكن المسلح، عالنزا مفهوم عن وواقعي منطقي بشكل يختلف والمنهجي المنظم" الهجوم"

 .مسلح نزاع خالل يستمر أو يدوم أو المدنيين

 األعمال فإن الهجوم، من كجزء تحدث أن يجب المحظورة األعمال أن يوضح األساسي روما قانون أن من الرغم على

 الهجوم" بالضرورة يعادل ال" هجومال" مصطلح أن األساسي روما قانون يوضح. بحد ذاته الهجوم تشكل أن يمكن وحدها

 المناسبة والمصطلحات المدنيين، السكان ضد تنفذ عملية أو حملة إلى عام بشكل المصطلح يشير الواقع، في". العسكري

 عسكرية قوات أي الهجوم يتضمن أن يجب ال". السلوك نهج" هي األساسي روما نظام من( 2) 7 المادة في المستخدمة

 أن يلزم ال الذي الدولي العرفي القانون من جزء اآلن إنه. عنف أعمال أي أن يتضمن حتى أو مسلحة عدائية أعمال أو

 .مسلح نزاع أو المسلحة العدائية األعمال سياق في الهجوم يقع

 مدنيين سكان أي موجه ضد

 لرواندا الدولية لجنائيةا والمحكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة وقانوني األساسي روما نظام ينص

 إدراج أن يعني أنه على الوصف هذا تفسير تم وقد. مدنيين سكان أي ضد رتكبيُ  قد الهجوم أن على القضائية واألحكام

 من السكان بالضرورة رمحْ ي   ال( ما نزاع في السالح حمل لهم سبق الذين أولئك أو العسكرية القوات) المدنيين غير

 .الغالب في مدنية طبيعة ذات المستهدفون السكان يظل أن يجب ك،ذل ومع. المدني طابعهم

ً  يجب أن يكون  .للهجوم الرئيسي الهدف هم السكان المدنيون يكون أن ويجب مدنيين، سكان أي ضد الهجوم موجها

 في هذه، ملوتش. االعتبار في العوامل من العديد أخذ يتم المدنيين، السكان ضد موجه الهجوم كان إذا ما تحديد أجل من

 :أمور جملة

 الهجوم، أثناء المستخدمة والطرق الوسائل 

 عددهم الضحايا، وضع 
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 للهجوم، التمييزية الطبيعة 

 و الوقت، ذلك في المهاجمين المقاومة ضد 

 الحرب لقوانين االحترازية للمتطلبات االمتثال حاولت أو امتثلت قد المهاجمة القوة بأن القول إمكانية مدى. 

ً  ذلك، على وعالوة  ليوغوسالفيا الدولية الجنائية لرواندا والمحكمة الدولية الجنائية للمحكمة القضائية لألحكام ووفقا

 في وبالتالي،. التحقيق تركيز محور يكون أن ينبغي الضحية، صفة وليس الهجوم، وقت في الضحية وضع فإن السابقة،

 هي أو هو يكن لم إذا المدنيين السكان من جزءاً  مدني الغير راعتبا يمكن مع ذلك اإلنسانية، ضد الجرائم المرتكبة سياق

 ً  .الهجوم وقت العدائية األعمال في مشاركا

 إحدى سكان كامل يكون أن يلزم ال أنه بمعنى) األشخاص من كاف   عدد استهداف يجب أنه فكرة إلى ويشير شرط السكان

ً  والمختارين المحددين األفراد من بدالً " انالسك" ضد ُموجها كان الهجوم أن إلظهار( القرى أو البلدات  .عشوائيا

 والهجوم الفردي الفعل بين العالقة

 من كجزء" المحظورة األفعال ارتكاب الجريمة مرتكب على يجب األساسي، روما نظام من( 1) 7 المادة بموجب

 السكان ضد الموجه والهجوم لمرتكب الجريمة المحظورة األفعال بين صلة هناك تكون أن يجب وبالتالي،". الهجوم

 .المدنيين

ً  منفصلة تكون ال بحيث الهجوم من جزءاً  بشكل موضوعي عواقبها، أو بطبيعتها المتهم، أفعال تكون أن يجب  عن كليا

 هذا عن بعيداً  فصله يتم عندما منعزالً  عمالً  الجريمة اعتبار يمكن. معزوالً  فعالً  الجريمة تكون أال يجب. الهجوم سياق

 .الهجوم من جزءاً  كان أنه معقول بشكل القول يمكن ال فيه، ارتكبت التي والظروف السياق في النظر بعد   الذي، مالهجو

 أو به مرتبطة تكون أو أكبر" هجوم" تحت تقع" فردية أفعال" من تتكون اإلنسانية المرتكبة ضد الجرائم فإن وهكذا،

 نفس في يُرتكب أن يلزم ال الفعل أن برواندا الخاصة الدولية لجنائيةا للمحكمة قررت األحكام القضائية لقد. فيه موجودة

 على. الهجوم من جزءاً  أساسي نحو على يشكل أن يجب ولكن الخصائص، نفس يتقاسم أو الهجوم، مثل المكان أو الوقت

 يلزم ال الشرط، ذاه ولتلبية. الهجوم مع الجغرافية، أو الزمانية العالقة، بعض يشارك الفعل أن يجب المثال، سبيل

 .منه جزءاً  يشكل الذي األوسع الهجوم مثل السكان نفس ضد الفعل يُرتكب أن بالضرورة

 المطلوبة المعرفة

 من يجعل الذي بالهجوم علم على المتهم يكون أن يجب اإلنسانية، ضد الجرائم المرتكبة في النية الجرمية عنصر ولتحقيق

 الفهم وبعض بالهجوم علم على يكون أن يجب الجريمة مرتكب أن يعني هذا ،الواقع في. اإلنسانية ضد جريمة فعله

 أو الهجوم خصائص بكافة علم على" كان مرتكب الجريمة أن إثبات المطلوب من وليس. والهجوم أفعاله بين للعالقة

 ليوغسالفيا الدولية ئيةالجنا للمحكمة األحكام القضائية بموجب". المنظمة أو الدولة سياسة أو لخطة الدقيقة التفاصيل

 .المعرفة شرط إلثبات أكبر هو كاف   هجوم من جزءاً  يكون قد الذي فإن تعمد إثارة الخطر السابقة،

 المعرفة أدلة تعتمد. ضحيته ضد فقط أو المستهدفين السكان ضد موجهة أفعاله تكون أن يقصد المتهم كان إذا ما يهم وال

ً  القانوني الركن هذا إثبات بها يمكن التي الطريقة تختلف قد لذلك ونتيجة معينة، حالة وقائع على  .للظروف وفقا

 اإلنسانية للجرائم المرتكبة في حق المحظورة األعمال األساسية

 من ركن كل إثبات يجب. اإلنسانية ضد جرائم تشكل أن يمكن محددة محظورة جرائم على األساسي روما نظام ينص

 .اإلنسانية ضد الجرائم المرتكبة فئة في إطار تجعلها التي السياقية األركان إلى باإلضافة الفردية أركانها

جرائم مرتكبة  تشكل أن يمكن التي األساسية الجرائم جميع عن مفصل وصف لتقديم الدليل هذا ال يتسع المجال في وبينما

 .تتم مناقشتها أدناه صلة األكثر اإلنسانية، فإن الجرائم في حق
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 اإلنسانية ضد كجرائم القتل

 بالمحكمة الخاصة الجرائم إن أركان. األساسي روما نظام من( أ()1)7 بالمادة عمالً  اإلنسانية ضد جريمة القتل يُشكل

 أكثر". أو واحًدا شخًصا قتل مرتكب الجريمة" أن حيث بالقتل، الخاص المادي الركن الدولية تحدد الجنائية

. أكثر أو لشخص الوفاة في أو االمتناع، ،بالفعل فرد يتسبب عندما يحدث لقتلا أن الدولية الجنائية المحكمة اعتبرت وقد

 الوفاة يُسب ب أن يحتمل خطير جسدي أذى إلحاق نوى أو يقتل   أن مرتكب الجريمة قد نوى أن هي المطلوبة والنية الجرمية

 .ال يكترث فيما إذا كان ذلك سيتسبب في الوفاة ولكنه

ً  المهم من ً  ليس نهأ نالحظ أن أيضا . قُتل قد بما يتجاوز حدود الشك المعقول بأن شخصاً ما إلثبات الجسد استرداد مطلوبا

ً  الضحية وفاة حقيقة على االستدالل ويمكن  المنطقي االستنتاج" أن طالما كافية الظرفية واألدلة. أخرى أدلة من ظاهريا

 الُمتهم". لإهما أو ألفعال نتيجة ليس على قيد الحياة الضحية أن هو الوحيد

 اإلنسانية ضد كجرائم التعذيب

 :أنها على الدولية الجنائية بالمحكمة أركان الجرائم الخاصة في متضمنة" التعذيب" أركان

 سواء معاناة شديدة، أو شديد ألم تعمد إلحاق  ً ً  أو بدنيا  عقليا

 المتهم أو سيطرته بشخص موجود تحت إشراف 

 نتيجة لها. أو يكونان جزءاً منها قانونية أو عقوبات عن فحسب أوالمعاناة ال ينجم هذا األلم 

 

 والمحكمة لرواندا الدولية الجنائية للمحكمة األساسيين النظامين في اإلنسانية كجريمة مرتكبة في حق التعذيب يُدرج كما

ً " تعذيب" كلمة تفسران اللتان السابقة ليوغسالفيا الدولية الجنائية  من وغيره التعذيب لمناهضة المتحدة األمم التفاقية وفقا

 :بمثابة إعالن للقانون الدولي العرفي تُعتبر والتي الُمهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب

 قصد ضد شخص عقلياً، و يُرتكب عن أم شديدة، بدنياً  فعل ينجم عنه ألم أو معاناة أي"
 اعتراف، أو معلومات على ثالث شخص أو الحصول من هذا الشخص مثل ألغراض
 أو ارتكابهم للفعل، في يشتبه أو ثالث شخص أو ارتكبه هو ارتكبه فعل على ومعاقبته
 أياً كان التمييز أساس على األسباب من سبب ألي أو ثالث، شخص أو إكراهه أو تخويفه

من  بسكوت   أو بموافقة   أو بتحريض   المعاناة من قبل أو أو األلم هذا ينتج عندما ،نوعه
 رسمية". بصفة يتصرف آخر مسؤول رسمي أوشخص

 واتفاقية لرواندا الدولية الجنائية والمحكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية للمحكمة النظام األساسي من النقيض وعلى

 عنصراً  تطلبُ ي ال األساسي روما نظام في اإلنسانية ضد كجريمة التعذيب تعريف فإن التعذيب، لمناهضة المتحدة األمم

 ً  الجنائية للمحكمة االبتدائية الدائرة اعتبرت ،كوناراك وفي(. حرب كجريمة التعذيب عكس على) محدد لغرض إضافيا

ً  السابقة ليوغسالفيا الدولية ً  أنه، أيضا  مسؤول وجود الضروري من ليس اإلنسان، حقوق قانون بموجب للتعذيب خالفا

ً  الجريمة تعتبر حتى التعذيب ةعملي في سلطة ذي آخر شخص أي أو رسمي . الدولي اإلنساني القانون بموجب تعذيبا

 .القانون

 سوء أشكال من آخر شكل وأي التعذيب يشكل ما بين بالتمييز يتعلق فيما الدولي القانون في الغموض بعض هنالك يزال ال

 النهج فإن ذلك، ومع. الموضوع يقاض لتقدير الكثير يُترك موضوعي، قانوني اختبار غياب في. المحظورة المعاملة

ً  يشكل ما شيء كان إذا ما تقييم في المقبول القضائي  اختبار تستند على الضرر شدة( 1: )أنه اآلن على يبدو تعذيبا

ً  اختباراً  يتطلب للضحية والبدنية العقلية المعاناة( 2) و موضوعي،  المحكمة في المحاكمة قبل ما دائرة ورأت. ذاتيا

 .تعذيب فعل بمثابة اإلجرامي الفعل يكون حتى والمعاناة األلم من كبيرة درجة إلى التوصل يجب أنه وليةالد الجنائية
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 طبيعة ذلك في بما القضية، ظروف جميع االعتبار في يأخذ أن" القاضي على يجب المعاناة، أو األلم شدة تقييم وعند

 والطريقة واألسلوب للضحية، البدنية والحالة المعاملة، ءسو على المؤسسية الطابع وإضفاء وتعمد األلم، وسياق إلحاق

 الزمن من طويلة فترة مدى على المعاملة لسوء الشخص تعرض مدى أن كما. للضحية الدونية وموقف المستخدمة،

 ".أيًضا ذي صلة سيكون

 اإلنسانية ضد كجرائم القسري النقل أو اإلبعاد

 نظام من( د)(2)7 والمادة( د)(1)7 المادة في اعليه منصوص هو كما سانيةاإلن ضد جرائم القسري النقل أو إن اإلبعاد

 :هي القسري النقل أو اإلبعاد جرائم إن أركان. األساسي روما

 أو أكثر إلى بلد  أو مكان بالطرد أو بأي أفعال  نقل أو الجريمة قد أبعد أو مرتكب أن ً قسراً شخصا
 الدولي. نونالقا بها يسمح مبررات وجود قسرية أخرى دون

 نقلهم منها. أو إبعادهم تم التي المنطقة في مشروعة بصفة األشخاص أو الشخص هذا وجود 

 الوجود هذا مشروعية تثبت التي الواقعية بالظروف علم على الجريمة مرتكب يكون أن. 

 القسري النقل أو اإلبعاد

 بالعنف التهديد مثل اإلكراه أو بالقوة تهديًدا ليشم قد بل البدنية القوة على" قسريبشكل " و" قسري" مصطلح يقتصر ال

 بأن شرط يوجد ال. قسرية بيئة من االستفادة أو السلطة استخدام إساءة أو النفسي االضطهاد أو االحتجاز أو اإلكراه أو

ً دائم النقلُ  يكون أن مرتكب الجريمة يقصد  .ا

 أكثر أو واحد لشخص

 أنفسهم أنهم من الرغم على للسكان القسري النقل عن جنائية مسؤولية رتبة األقل لينالمسؤو تحمل ضمان إلى هذا ويهدف

 .أو عدد أكبر من السكان مستهدفة أكبر مجموعة سياق في أكثر أو واحد لشخص الفعلي النقل عن فقط مسؤولين قد يكونوا

 آخر موقع أو دولة إلى

 الذي اإلبعاد بين التمييز الشائع فمن األساسي، ومار نظام في القسري والنقل اإلبعاد بين الفصل عدم من الرغم وعلى

 .الدولة ضمن بحاالت النزوح يتعلق الذي القسري والنقل الدولة حدود بعد ما إلى النقل يفترض

 الدولية الجنائية للمحكمة التابعة االستئناف دائرة خلصت حيث ستاكيتشقضية  في" الحدود" طبيعة مسألة وأثيرت

 :يلي إلى ما السابقة ليوغوسالفيا

 يجب أنه هو الحدود بطبيعة يتعلق فيما العرفي الدولي القانون بموجب االفتراضي المبدأ"
 الدولي القانون يميّز كما]...[.  آخر بلد إلى بحكم القانون حدود عبر طرد كلهنا يكون أن

 من 49 المادة في صراحة محدد هو كما ،"المحتلة األراضي" من التهجير بأن العرفي
 لألمم التابع األمن مجلس قرارات من العديد في به معترف هو وكما الرابعة، جنيف فاقيةات

 النزوح يكون قد معينة، ظروف ظل في]...[.  اإلبعاد كافياً ليبلغ حد أيضاً  يُعتبر المتحدة،
 إذا ما مسألة في النظر يجب عام، وبشكل. حد اإلبعاد ليبلغ كافياً  الواقع األمر حدود عبر
 في حدة على حالة كل أساس على اإلبعاد جريمة ألغراض كافية الواقع األمر حدود كانت
 . "العرفي الدولي القانون ضوء

 القسرية األفعال من غيرها أو الطرد طريق عن

 المحكمة قرارات في أو الدولية الجنائية أركان الجريمة الخاصة بالمحكمة في موسع بشكل الركن هذا تعريف يتم لم

 األعمال أو الطرد" عبارة فإن ،" قسراً " لمصطلح عطىالمُ  الواسع التعريف إلى وبالنظر ذلك، ومع. الدولية الجنائية

 .منازلهم من للفرار الناس على القسرية الضغوط من كاملة مجموعة تشمل أن يجب" األخرى القسرية

 إلى ما يلي: السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية للمحكمة التابعة االستئناف دائرة خلصت وقد
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وجود  استنتاجُ  المستحيل من...  قانوني غير النزوح  منيجعلُ  حقيقي خيار غيابإن "
 موافقةال تزيُل عن قد الظروفإلى أن  نظراً  الموافقة، عن اإلعراب مجرد من حقيقي خيار
 ."قيمة أي

 الدولي القانون بموجب بها مسموح مبررات بدون

 :يلي ما السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية للمحكمة االبتدائية الدائرة الحظت كارادزيتش، قضية في

 السكان( 1: )الءإج مثل القسري، باإلجالء تسمح معينة بأسباب   الدولي القانون يقر"
 من الحرب أسرى( 2) و قهرية، عسكرية ألسباب أو لكفالة أمن هؤالء المدنيين المدنيين
 تنفيذ تم إذا. عليها المنصوص الشروط حتجاز مع مراعاةاال مرافق إلى القتال مناطق
 الفعل يشكل أن يمكن ال الفعل هذا فإن القواعد، هذه استنادًا إلى القسري اإلجالء عملية

 السكان لحماية به سمحُ يُ  استثنائي   إجراء   هو الءإن اإلج. القسري النقل أو لإلبعاد ياإلجرام
 ".المدنيين

 المشروعالوجود 

ً أيض ولكن ،المحلي القانون بموجب مشروع بشكل األشخاص فيها يوجد التي األماكن إلى فقط ليس المصطلح ذاه شيريُ   ا

 سياق في خاصة   أهمية   له أمر   وهذا. الدولي القانون بموجب مشروع بشكل موجودين فيها يكونون التي األماكن في

 .الوجود المشروع مسألة تحديد للمحكمة. ما دولة أراضي يدخلون الذين األجانب

 الوجود هذا مشروعية تثبت التي الواقعية بالظروف علم على الجريمة مرتكب

 كلهنا وليست. اإلنسانية ضد مرتكبة كجريمة القسري الترحيل اإلبعاد أو لجريمة الوحيد المحدد العقلي الركن هو هذا

 .الضحية وجود مشروعية بمدى علم ىعل كان أو قانوني قرار أي اتخذ قد مرتكب الجريمة أن إثبات إلى حاجة

 اإلنسانية ضد جرائم الذي يشكل االغتصاب

 تحددإن  .األساسي روما نظام من 1-(ز)(1)7 المادة في عليه منصوص هو كما اإلنسانية ضد جريمة االغتصابإن 

 :التالي النحو على االغتصاب جريمةتعرف  الدولية الجنائية المحكمة جرائم أركان

كان ذلك  مهما إيالج عضو جنسي، ينشأ عنه بأن يأتي سلوكاً  شخص على جسد الجريمة كبمرت أن يعتدي .أ

 طفيفًا: اإليالجُ 

I. أو جنسي، عضو مع جسد مرتكب الجريمة من أو الضحية جسد من جزء أي في 

II.  الجسد من آخر جزء أي أو شيء بأي للضحية التناسلي أو في فتحة الجهاز في شرج. 

 أو بالقوة، .ب

 أوالخوف من تعرض ذلك الشخص للعنف أو اإلكراه  من قبيل ما ينجم عن ،بالقسر أو بالقوة تهديدال طريق عن. ج

 أو آخر، شخص أو الشخص هذا ضد السلطة استعمال إساءة أو النفسي االضطهاد أو االحتجاز

 أو قسرية، بيئة من االستفادة خالل من. د

 .رضاه ةيعجز عن التعبير عن حقيق شخص على االعتداء ارتكب. ه

 وكان ،الضحية جسد إيالج ينوي كان المتهم أن أي - ومعرفة بقصد تصرف قد المتهم أن ثبت إذا الجرمية النية إثبات يتم

ً مدرك يعجز عن  شخص ضد أو ، قسرية بيئة من االستفادة باإلكراه، أو بالقوة التهديد خالل من أو بالقوة كان اإليالج أن ا

 .رضاه ةالتعبير عن حقيق

ً  اعتمدت السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة أن إلى اإلشارة وتجدر ً  تعريفا نية ا إن. االغتصاب لجريمة مختلفا

 كوناراك قضية في السابقة ليوغسالفيا الدولية الجنائية للمحكمة التابعة االستئنافدائرة  خلصْت إليه الجرمية للجريمة كما

 :كما يلي وآخرون
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 ،طفيفا كان مهما يالجنس اإليالج. ا

 أو مرتكب الجريمة، يستخدمه آخر جسم أي أو مرتكب الجريمة ضيببق الضحية شرج أو مهبلل. ب

 ،بقضيب مرتكب الجريمة الضحية فمل. ج

 .الضحية رضى دون. د

 أن اإليالج ومعرفة الجنسي، اإليالج هذا على للتأثير نية لديه كان المتهم أن إثبات خالل من النية الجرمية استيفاء يتم

 .الضحية موافقة دون حدث

 المحكمةمن  النوع االجتماعي وأكثر شموالً  حيث من حيادية أكثر هو األساسي روما نظام إطار في السلوك تعريف إن

ً  يكن لم الضحية موافقة عدم أن الدائرة الحظت ،بيمبا قضية وفي. السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية ً  ركنا  في قانونيا

" اإلكراه أو القوة باستخدام التهديد" أو" القوة" تثبت عندما لذلك، ونتيجة. األساسي روما نظام بموجب االغتصاب مةجري

 .الضحية موافقة عدم إثبات إلى يحتاج ال االدعاء أن الدائرة ترى ،" القسرية البيئة من االستفادة" أو

 اإلنسانية ضد ائم مرتكبةكجر البدنية الحرية من الشديد أوغيره من الحرمان السجن

 الفرصة تتح لم. األساسي روما نظام من( هـ)(1)7 المادة بموجب اإلنسانية ضد جريمةهو  المشروع غير لسجنإن ا

 النحو على يعرف المشروع غير الحبس ، فإنالجرائم أركان حسب. بعد الجريمة هذه لتفسير الدولية الجنائية للمحكمة

 :التالي

 .البدنية الحرية من أكثر أو واحدا شخصا يحرم أو أكثر أو شخصا الجريمة مرتكب يسجن •

 .الدولي للقانون األساسية القواعد تنتهك السلوك خطورة أن •

 .السلوك خطورة تثبت التي الواقعية بالظروف علم على الجريمة مرتكب يكون أن •

 حبس" أنه على اإلنسانية ضد كجريمة يةالحر من الحرمان يُفهم السابقة، ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة في

 منهجي أو النطاق واسع هجوم من كجزء الواجبة القانونية اإلجراءات اتباع دون الحرية من شخص حرمان أي ،"تعسفي

 :هي السجن عناصر. المدنيين السكان من مجموعة ضد موجه

 حريته من الفرد حرمان• •

 من الحرمان لتبرير قانوني أساس بأي التذرع يمكن ال أنه بمعنى ،تعسفي بشكل الحرية من الحرمان فرضأن ي •

 الحرية

 الذي( األشخاص) الشخص أو المتهم يؤديه البدنية حريته من الفرد بموجبه يُحرم الذي اإلهمال أو الفعل •

 الجنائية المسؤولية ونيتحمل

ً  المتهم يكون أن • ً  البدنية حريته من الفرد حرمان على عازما  قد إهماله أو فعله بأن معقولة فةمعر لديه أو تعسفيا

 .البدنية الحرية من تعسفي حرمان في يتسبب

 الجنائية والمحكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة بين اللغة في التناقضات مالحظة لالهتمام المثير من

 المثال، سبيل على السابقة، ليوغوسالفيا لدوليةا الجنائية المحكمة اعتبرت فقد. الدولية الجنائية والمحكمةلرواندا  الدولية

 على األساسي روما نظام ينص حين في ،"الواجبة القانونية اإلجراءات اتباع دون" يكون أن يجب الحرية من الحرمان أن

ً انتهاك "يكون أن يجب" أنه  الصغيرة اإلجرائية األخطاء أن به المسلم فمن ذلك، ومع". الدولي للقانون األساسية للقواعد ا

ً  األساسي روما نظام ويتضمن. السجن جريمة لتشكيل كافية تكون لن على أي نحو  الشديد الحرمان أو " مصطلح أيضا
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 وغيرها الجبرية اإلقامة أن إلثبات اإلنسانية ضدالمرتكبة  السجن الغير مشروع جريمة من كجزء" البدنية الحرية من آخر

 .السجنجريمة  تشكل أن يمكن األشكال من

 اإلنسانية ضد مرتكبة كجرائم األخرى الالإنسانية األفعال

 أركان في والمحددة األساسي روما نظام من( ك)(1)7 المادة في اإلنسانية ضد كجرائم األخرى الالإنسانية األفعال ترد

 :التالي النحو على الجرائم

ً  أو شديدة معاناة الجريمة مرتكب يلحق أن •  فعالً ال بارتكابه البدنية أو العقلية ةبالصح أو بالجسم ضرراً بالغا

 .إنساني

 .أخرى محظورة ألفعال مماثل طابع ذا الفعل هذا نأن يكو •

 .الفعل طبيعة تثبت التي الواقعية بالظروف علم على الجريمة مرتكب يكون أن •

 أفراد أعين أمام شويهوالت الوحشي القتل أعمال وكذلك القسرية الختان عمليات أن المحكمة اعتبرت المثال، سبيل فعلى

 ضد جرائم تشكل أخرى ألفعال وجسامتها طبيعتها في للمقارنة وقابلة خطيرة نفسية معاناة في تسببت قد الضحايا أسر

 .اإلنسانية

على  األخرى الالإنسانية األفعال لرواندا الدولية الجنائية والمحكمة السابقة ليوغسالفيا الدولية الجنائية المحكمة حددت وقد

 بخطورة تتسم ولكن هذه األفعال ،لكل منهما األساسيين النظامين في تحديدها يتم لم التي اإلنسانية ضد الجرائم تلك نهمأ

 :هي األخرى الالإنسانية األفعال أركان. مماثلة

 المنصوص عليها. األخرى لألفعال مماثلة لخطورة إغفال أو فعل حدوث •

 كرامة على خطيراً  اعتداءاً  شك ل أو خطيرة جسدية أو عقلية بةإصا أو معاناة في اإلغفال أو الفعل تسبب •

 و ،اإلنسان

 عن الجنائية المسؤولية ونيتحمل نالذي( األشخاص) الشخص أو المتهم قبل من عمدا اإلغفال أو الفعل ارتكب •

 .أوجه التقصير أو مأفعاله

 طبيعة ذلك يشمل وقد. للقضية الواقعية الظروف جميع في النظر يجب ،اإلغفال أو الالإنساني الفعل خطورة تقييم أجل من

 واآلثار والصحة والجنس السن ذلك في بما للضحية الشخصية والظروف فيه حدثت الذي والسياق اإلغفال أو الفعل

 .الضحية على اإلغفال أو للفعل والمعنوية والعقلية البدنية

 معاناة إلحاق ينوي مرتكب الجريمة كان اإلغفال، أو لفعلا وقت في. إنسانية ال أفعال ارتكاب ينوي أن الجاني على يجب

 يتسبب قد إغفاله أو فعله أن يعلم كان أو للضحية اإلنسانية الكرامة على خطير اعتداء ارتكاب أو خطيرة عقلية أو بدنية

 أفعاله المتهم يعتبر أن يشترط ال. اإلنسان كرامة على اً خطير اعتداءاً  أو خطيرة عقلية أو معاناة بدنية في األرجح على

 ".إنسانية غير" بحد ذاتها

 الحرب جرائم

 ال. الدولي اإلنساني للقانون أو المسلحة النزاعات وأعراف لقوانين خطيرة انتهاكات أنها على الحرب جرائم فهم يمكن

 :في الحرب بجرائم قائمة العثورعلى يمكن ولكن آلخر مصدر من تختلف وهي الحرب لجرائم شاملة قائمة توجد

 وبروتوكوالتها جنيف اتفاقيات •

 الدولي العرفي القانون •
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 األساسي روما ونظام الدولية للمحاكم األساسي النظام •

 .المحلية الجنائية التشريعات •

 ً ً انتهاك الحرب جريمة تعتبر األساسي، روما نظام من 8 للمادة وفقا  الجسيمة االنتهاكات مثل الحرب لقوانين خطيراً  ا

 "السارية واألعراف القوانين" وكذلك األربع جنيف اتفاقيات بين المشتركة 3 للمادة الجسيمة واالنتهاكات جنيف التفاقيات

 ." دولي طابع ذات ليست التي المسلحة النزاعات" و" الدولية المسلحة النزاعات في

 الحرب لجرائم السياقية العناصر

 :التالية السياقية كانراأل استيفاء تثبت أن المحكمة على يجب ،"حرب جريمة" تعتبر الجريمة كانت إذا ما لتحديد

 دولي غير أو دولي طابع ذو نزاع هناك يكون أن يجب 

 مسلح نزاع سياق / وكان مرتبطاً ب في السلوك وقع 

 مسلح نزاع وجود تثبت التي الواقعية بالظروف علم على الجريمة مرتكب يكون أن يجب. 

ً  يتطلب ربحال جريمة أركان تحديد فإن لوحظ، كما  الدولية الجنائية المحكمة أي) ذات الصلة األساسي نظامللتمحيصا

 وكذلك ،المحلي الجنائي القانون أو( الدولية الجنائية المحكمة أو لرواندا الدولية الجنائية المحكمة أو السابقة، ليوغوسالفيا

 غرار على(. 1949 األربع جنيف اتفاقيات أي) الدولي اإلنساني القانون في للجريمة الرئيسي المصدر إلى اإلشارة

 وثيقة وهي الدولية الجنائية بالمحكمة الخاصة الجرائم أركان إلى اإلشارة اأيض المهم من اإلنسانية، ضد المرتكبة الجرائم

 لكل الزمةال والفيزيائية العقلية األركان تحدد والتي القضائية لواليتها الخاضعة الجرائم وتطبيق تحديد في المحكمة تساعد

 .8 المادة بموجب المذكورة األفعال من

 المسلح والنزاع الجريمة بين العالقة

ً نزاع كان سواء المسلح والنزاع اإلجرامي الفعل بين الصلة هو حرب جريمة ألي األساسي إن الركن ً دولي ا  غير أو ا

 ارتكابها إلى تحتاج ال أنها حيث من الحرب جرائم عن تختلف اإلنسانية ضد المرتكبة والجرائم الجماعية اإلبادة إن. دولي

 السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة من كل اتبعته التي النهج الشرط هذا ويعكس. المسلح النزاع أوقات في

 حكمةالم فإن ذلك، على وبناء. الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام في وكذلك لرواندا الدولية الجنائية والمحكمة

 المحكمة، اختصاص ضمن الجريمة تقع أن وجوب على تنص تاديتش قضية في السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية

 المبدأ هذا. الدولي اإلنساني القانون أدى إلى تطبيق الذي المسلح والنزاع المزعومة الجريمة بين كافية صلة إقامة ويجب

 :متطلبين يستلزم

 و مسلح نزاع وجود 

 والنزاع الجريمة بين كافية القةع وجود. 

 الدولية الجنائية والمحكمة لرواندا الدولية الجنائية والمحكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة حددتلقد 

 :تقع أنها على المسلحة النزاعات

 ينب طويل األمد المسلح العنف أو الدول، بين المسلحة القوة إلى لجوء هناك يكون عندما"
 ثم، ومن. الدولة داخل المسلحة الجماعات بين أو المسلحة، والجماعات الحكومية السلطات

 وقف بعد ما إلى يمتد وسوف ما مسلحنزعا  بداية ذمن سيطبق الدولي اإلنساني القانون فإن
التوصل لتسوية سملية  حالة في أو ،عامة يةمسل نهاية إلى التوصل يتم حتى القتالية األعمال

 كامل في الدولي اإلنساني القانون تطبيق يستمر الحين، ذلك وحتى. االداخلي نزاعاتال في
 النزاعات حالة في ما طرف لسيطرة الخاضع اإلقليم كامل في أو المتحاربة الدول إقليم

 .ال أم هناك ةفعلي ليةقتا أعماالً  كلهنا أكان سواء الداخلية



 

23 

 النحو علىهي  الدولية المسلحة النزاعات أن على 1949 لعام األربع جنيف اتفاقيات بين المشتركة( 1)2 المادة تنص

 :التالي

 ينشب قد آخر مسلح نزاع أي أو المعلنة الحرب حاالت جميع على االتفاقية هذه تنطبق"
. الحرب بحالة أحدها يعترف لم لو حتى المتعاقدة السامية األطراف من أكثر أو طرفين بين

 األطراف أحد إلقليم الكلي أو الجزئي االحتالل حاالت جميع في أيًضا االتفاقية هذه تنطبق
 ." مسلحة مقاومة االحتالل هذا يواجه لم إذا حتى المتعاقدة السامية

 :هو الدولي المسلح الصراع أن لوبانغا توماسقضية  في الدولية الجنائية المحكمة خلصت

 دولة إلقليم الكلي أو الجزئي االحتالل إلى هذا ويمتد أكثر أو دولتين بين يحدث (...)"
 قد ذلك، إلى وباإلضافة. ال أم المسلحة بالمقاومة يواجه المذكور االحتالل أكان سواء أخرى
 للظروف، وفقا ، أو - دوليا ما دولة أراضي على ينشب الذي الداخلي المسلح النزاع يصبح
 في تتدخل أخرى ةدول( 1) كانت إذا - داخلي مسلح نزاع جانب إلى دولي طابع ذا يكون
 النزاع في المشاركين بعض أن( 2) أو( المباشر التدخل) قواتها خالل من الصراع ذلك

 ."المباشر( غير التدخل) األخرى الدولة تلك عن نيابة يتصرفون الداخلي المسلح

 المعزولة العنف وأعمال الشغب أعمال مثل الداخلية والتوترات االضطرابات حاالت على األساسي روما نظام ينطبق ال

 ما دولة إقليم في تحدث التي المسلحة النزاعات على ذلك وينطبق. المماثلة الطبيعة ذات األعمال من غيرها أو والمتفرقة

 .الجماعات هذه بين أو المنظمة المسلحة والجماعات الحكومية السلطات بين األمد طويل مسلح نزاع هناك يكون عندما

 الحال هو وهذا واحد، وقت في دولي مسلح ونزاع دولي غير مسلح نزاع يحدث قد المسلح، النزاع أطراف على اعتماًدا

 .سوريا في

 خالل ترتكب التي الجرائم كل. المسلح والنزاع األفعال بين العالقة إثبات الضروري من مسلح، نزاع وجود إثبات بعد

 .المحلية الجرائم المثال، سبيل على عاد،استب إلى المعيار هذا يهدف. حرب جريمة إلى تصل إلى حد مسلح نزاع

ً ارتباط مرتبطة المزعومة الجرائم تكون أن يكفي" أنه السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة أثبتت وقد  اً وثيق ا

 ."النزاع أطراف عليها تسيطر التي األراضي من أخرى أجزاء في تحدث التي القتالية باألعمال

 يسيطر منطقة في العدائية األعمال إطار في أو أثناء ارتكبت ما جريمة أن إثبات الضروري من ليس أخرى، ناحية من

 أن الضروري من ليس ذلك، على عالوةو. القتال صنعه الذي الوضع من، االستفادة أو تعزيزل أو الطرفين، أحد عليها

ً  رهاإقرا يتم للدولة تابعة ممارسة أو سياسة من جزء اإلجرامي الفعل أن نظهر   أويتم التغاضي عنها أو القيام بها رسميا

 ً  المحددين والمكان الوقت في مسلح نزاع وقوع إثبات يشترط ال ذلك، إلى وباإلضافة. النزاع أطراف أحد لصالح تحقيقا

 .القتال أثناء وقعت قد المزعومة الجريمة تكون أن يلزم وال المزعوم الفعل فيهما وقع اللذين

 :يلي ما كوناراكقضية  في السابقة ليوغوسالفيا الدولية جنائيةال المحكمة اعتبرت

 ال. فيه ارتكبت الذي - المسلح النزاع - البيئة على حربال جريمة ترتكز أو تتشكل […]"
 المسلح النزاع يكون أن يجب ال. السياسة أشكال من شكل خالل من دعمه أو تخطيطه يلزم
 جوهريًا دوراً  األقل، على يلعب، أن يجب سلحم نزاع وجود لكن الجريمة الرتكاب سبباً 
 أو فيها ارتكبت التي والطريقة ارتكابها في وقراره ارتكابها على الجريمة مرتكب قدرة في

 الراهنة الحالة في الحال هو كما باإلمكان، كان إذا ثم، ومن. أجله من ارتكبت الذي الغرض
 أن إلى نخلص أن كافياً  سيكونف المسلح النزاع ستار تحت الجريمة مرتكب يتصرف أن

 ." المسلح بالنزاع وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط أفعاله

 كان إذا ما أمور جملة ضمن الحسبان في المحكمة تأخذ قد ال، أم موجودة الصلة هذه كانت إذا ما تحديد وبخصوص

 قد الفعل كان إذا وما المقابل طرفال في اعضو الضحية كان إذا وما المقاتلين غير من الضحية كان إذا وما مقاتالً  الجاني

 أو الرسمية الجاني واجبات من كجزء تُرتكب الجريمة كانت إذا وما عسكرية لحملة النهائي الهدف خدمي يُوصف على أنه

 .سياقها في
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ً  تبنتقد  الدولية الجنائية المحكمةإن   .مماثالً  نهجا

 القصد الجنائي

ً  المرء يكون لكي أخيراً، ً  ويجب الجريمة ارتكاب إلى الشخص فعل يؤدي أن يكفي ال حرب، يمةجر بارتكاب مذنبا  أيضا

ً  إليه ويشار للجريمة الضروري العقلي الركن يمتلك الجريمة مرتكب أن إثبات . بالنية الجرمية أو القصد الجنائي أيضا

 الخاضعة الجرائم بجميع لمتعلقةا الالزمة العقلية األركان الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من 30 المادة تحدد

 الجنائية للمحكمة األساسي النظام إطار في بجريمة مذنب الشخص أن إثبات أجل من ذلك، على وبناءً . القضائية لواليتها

 .ومعرفة بنية تنفيذه تم المحظور الفعل أن إثبات يجب الدولية،

 الحرب لجرائم محظورة أعمال ارتكاب

 جريمة ارتكاب إثبات أجل منو. األساسي روما نظام من( 2)8 المادة فييرد  الحرب لجرائم السائد الحالي التعريف إن

 المحددة األفعال من واحدة تنفيذ يجب أعاله، الموصوفة الحرب لجرائم المشتركة العامة المتطلبات إلى باإلضافة حرب،

 الجرائم من بكل المتعلقة المحددة األركان حددي وال الرئيسية الحرب جرائم فقط القسم هذا يسرد. 8 المادة في المذكورة

 روما نظام في مدرجو محدد قانون لكل المطلوبة العناصر الدولية الجنائية المحكمة في الجرائم أركان تصف. األساسية

 .األساسي

 :تعني األساسي، النظام ألغراض ،"الحرب جرائم" أن على األساسي روما نظام من( 2)8 المادة تنص

 األفعال من فعل أي ،1949 أغسطس/  آب 12 فيالمؤرخة  جنيف التفاقيات الجسيمة اتاالنتهاك 

 :الصلة ذات جنيف اتفاقية الممتلكات الذين تحميهم أحكام أو األشخاص ضد التالية

I. العمد القتل 

II. بيولوجية تجارب إجراء ذلك في بما ، الالإنسانية المعاملة أو التعذيب 

III. الصحةب أو ذى خطير بالجسمأ أو شديدة معاناة إحداث تعمد 

IV.  ضرورةهناك  االستيالء عليها دون أن تكونوإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات 
 تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عبثية عسكرية

V. صفوف قوات دولة  في الخدمة على بالحماية مشمول آخر شخص أي أو حرب أسير إرغام
 معادية

VI.  في أن يحاكم  ،مشمول بالحماية، من حقه آخر شخص يأ أو حرب أسير أي حرمانتعمد
 ونظامية عادلة محاكمة

VII. المشروع غير الحبس أو المشروعين غير النقل أو اإلبعاد 

VIII. الرهائن أخذ. 

 في النطاق  في الدولية المسلحة النزاعات في السارية واألعراف للقوانين األخرى الخطيرة االنتهاكات

 األفراد ضد أو هذه بصفتهم المدنيين السكان ضد هجمات توجيه تعمد مثل ،الثابت للقانون الدولي

 أو الوسائل كانت أيا القصف، أو الهجوم أو القتالية األعمال في مباشرة يشاركون ال الذين المدنيين

ً  ليست والتي الغير محمية المباني أو المساكن أو القرى أو البلدات  .عسكرية أهدافا

 :دوليغير  طابع ذي مسلح نزاع حالة في الحرب رائمج( هـ)و( ج)(2)8 المادة وتحدد

 1949 أغسطس/  آب 12 المؤرخة األربع جنيف اتفاقيات بين المشتركة 3 للمادة الجسيمة االنتهاكات 

 بما ،الحربية األعمال في اشتراكا فعاال يشاركون ال أشخاص ضد ةرتكبالم التالية األفعال من أي وهي

أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب  الذينأؤلئك و سالحهم ألقوا الذين المسلحة القوات أفراد ذلك في

 :آخر سبب يأل أو االحتجاز أو المرض أو اإلصابة



 

25 

o  والمعاملة والتشويه أنواعه بجميع القتل وبخاصة صاشخواأل الحياة ضد العنفاستعمال 

 والتعذيب القاسية

o طة للكرامةوالحا المهينة المعاملة الشخص وبخاصة كرامة على االعتداء 

o الرهائن أخذ 

o تشكيال نظامياً  مشكلة محكمة سابق صادر عن حكم وجود دون اتإعدام وتنفيذ أحكام إصدار

 .عنها غنى ال بأنه عموما بها المعترف القضائيةتكفل جميع الضمانات 

 غير الطابع ذات المسلحة النزاعات في السارية واألعراف للقوانين األخرى الخطيرة االنتهاكات 

 هذه بصفتهم المدنيين السكان ضد هجمات تعمد توجيه مثل الدولي، قانونلل النطاق الثابت في دوليال

أنه لن يبقى أحد على قيد  إعالن أو الحربية األعمال في مباشرة يشاركون ال مدنيين أفراد ضد أو

 .الحياة

 جرائم جميع تشمل ال الدولية الجنائية كمةالمح الحرب في إطار جرائم قائمة أن إال النطاق، واسعة كونها من الرغم على

 إن قيل لقد. الداخلية النزاعات في الحرب بجرائم يتعلق فيما خاصة المعاهدات، قانون أو العرفي القانون بموجب الحرب

 الجنائية للمحكمة األساسي النظام ضمن داخلية النزاعات إلى نقلها تم الدولية النزاعات في الواردة األحكام نصف"

 ."لدوليةا

 تعذيبال

 واإلقليمية الدولية اإلنسان حقوق صكوك من وعدد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 5 المادة في التعذيب حظر يرد

 اإلنسان، لحقوق األوروبية واالتفاقية والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد ذلك في بما األخرى، الرئيسية

 هذه من الرئيسي الغرضإن . الشعوبحقوق و اإلنسان لحقوق األفريقي والميثاق اإلنسان حقوق أنبش األمريكية واالتفاقية

 الدولي القانون سياق في الدول جانب من أوسع التزام من جزءاً  وتشكل مناسبة ةرادع و وقائية آليات إنشاء هو الصكوك

 .عامة بصفة اإلنسان لحقوق

 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية من 1 المادة تنص

 :يلي ما على ينص والذي للتعذيب شمولية األكثر التعريف على المهينة

 قصد ضد شخص عقلياً، و يُرتكب عن أم شديدة، بدنياً  فعل ينجم عنه ألم أو معاناة أي"
 اعتراف، أو معلومات على ثالث صشخ أو الحصول من هذا الشخص مثل ألغراض
 أو ارتكابهم للفعل، في يشتبه أو ثالث شخص أو ارتكبه هو ارتكبه فعل على ومعاقبته
 أياً كان التمييز أساس على األسباب من سبب ألي أو ثالث، شخص أو إكراهه أو تخويفه
من  بسكوت   أو بموافقة   أو بتحريض   المعاناة من قبل أو أو األلم هذا ينتج عندما نوعه،

 العذاب أو األلم ذلك يتضمن رسمية. وال بصفة يتصرف آخر مسؤول رسمي أوشخص
 ".لها عرضية نتيجة يكون الذي قانونية أو عقوبات عن فقط الناشئ

 

 في ونزيه سريع تحقيق إجراء في المختصة السلطات تشرع وأن التعذيب أعمال جميع تجريم تضمن أن الدول من يُطلب

 أفعال بتجريم األوروبي، االتحاد دول جميع ذلك في بما عديدة، دول قامت. مزعومة معاملة سوء أو بتعذي أعمال أي

 .المحلي القانوني نظامها في التعذيب

ً  التعذيب أعمال تكون أن يمكن أعاله، نوقش وكما  أوفت إذا اإلنسانية ضد مرتكبة جريمة أو حرب جريمة بمثابة أيضا

 .مةجري لكل السياقية باألركان
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: أنماط المسؤولية ي
 
 القسم الثان

  التعليمية األهداف

 :من المشاركون سيتمكن القسم، في نهاية هذا

 و الدولي، الجنائي القانون في األساسية المسؤولية أنماط وصف 

 الجناة ضد قضية وبناء األدلة جمع عند المطبقة المسؤولية أنماط فهم الضروري من لماذا شرح. 

 الرسالة الرئيسية

 الجنائي القانون بموجب الكالسيكية المسؤولية أنماط تشمل. ما بجريمة المزعوم الجاني لربط المسؤولية أنماط تستخدم

 و  عليها التحريض و و إصدار األمر بارتكاب الجريمة  التخطيط و  ةيالقياد مسؤوليةال و التواطؤ و اإلعداد :الدولي

 .و الحض عليها  المساعدة

 :المعني القضائي االختصاص في المسؤولية أنماط على تعرفت أن الضروري من

 من نمط كل يتطلب. الصلة ذات الربط أدلة بجمع ذلك لك سيسمح :الشهود ومقابلةألدلة ا جمع في تبدأ أن قبل 

 .الربط أدلة من مختلفة أنواع وجود المسؤولية أشكال

 األسئلة أنواعإلى  أن األدلة سترشدك حيث  لشهودا أحد مع مقابلة إجراء عند خاصة ،األدلة جمع في تبدأ عندما 

 .طرحها إلى تحتاج التي

 أنماط المسؤولية

 المسؤوليةماهي أنماط 

 الجنائي القانون بموجب الكالسيكية المسؤولية أنماط تشمل. ما بجريمة المزعوم الجاني لربط المسؤولية أنماط تستخدم

 و  عليها التحريض و و إصدار األمر بارتكاب الجريمة  التخطيط و  ةيدالقيا مسؤوليةال و التواطؤ و اإلعداد :الدولي

 .و الحض عليها المساعدة

ً  المسؤولية أنماط تختلف  أنماط جميع لتقييم الدليل هذاال يتسع . أخرى إلى دولية محكمة ومن آخر إلى بلد من كبيراً  اختالفا

 المحكمة تستخدمها التي المسؤولية ألنماط موجز وصف متقدي هو الدليل هذا لغرض المعتمد الموقفإن . المسؤولية

 .لرواندا الدولية الجنائية والمحكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية والمحكمة الدولية الجنائية

 المسؤولية؟ أنماط عن نتعلم أن المهم من لماذا

 الجنائية التشريعات في محدد هو كما وتعريفها ؤوليةالمس أنماط فهم إلى تحتاج الشهود، ومقابلة األدلة جمع في البدء قبل

 الجرائم بين العالقة يثبت الذي الربط دليل تدعى والتي الصلة ذات األدلة بجمع لك سيسمح هذا. الصلة ذات المحلية

 .الربط أدلة من مختلفة أنواع وجود المسؤولية أنماط من نمط كل يتطلب. ومرتكبيها

 الذي اإلجرامي السلوك أعد   إذا جريمة الرتكاب التخطيط عن المسؤولية الجريمة مرتكب يلتحم يمكن المثال سبيل فعلى

 عن معلومات الربط أدلة تتضمن. اإلجرامي السلوك في كبيرا إسهاما سهميُ  عامالً  التخطيط وكان الحق وقت في وقع

 الخطة بين العالقة وكذلك الخطة يمتصم في المتهم ودور للجريمة الترتيب أو اإلجراء أو الفعل أو اإلعداد طريقة

 .والجريمة

 حيث الشهود أحد مع مقابلة إجراء عند خاصة  عتباراال في المسؤولية أنماط وضع عليك يجب  دلةاأل جمع في تبدأ عندما

 .طرحها إلى تحتاج التي األسئلة أنواع أن األدلة سترشدك إلى
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 المشتركة المسؤلية

من أكثر المجاالت المثيرة للجدل في القانون الجنائي الدولي وقد سعت المحاكم  إن المسؤولية المشتركة هي واحدة

ص صة والمحكمة الجنائية الدولية باستمرار إلى تطوير مبدأ المسؤولية الجنائية المشتركة الذي يشمل جميع األشخاص  الُمخ 

اآلن نهج مقبول عالمياً للمسؤولية الجماعية.  المتورطين في الجرائم بما في ذلك أولئك البعيدين عن الجرائم. ال يوجد حتى

وفي حين استخدمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا مفهوم العمل 

ً ، اتخذ نظام روما األساسي  (Joint Criminal Enterprise JCE) اإلجرامي المشترك مختلفا ويستخدم مفهوم  نهجا

 .اطؤ في ارتكاب الجريمةالتو

هو نمط مسؤولية يتناول المسؤولية الجنائية للمشاركين في خطة إجرامية مشتركة. "إن أي شخص   JCEإن مفهوم ال 

يُساهم في ارتكاب الجرائم من قبل مجموعة أشخاص أو من قبل بعض أعضاء المجموعة،  تنفيذاً لغرض إجرامي 

 ً  يخضُع لشروط معينة". إن جميع المشاركين متساوون في جريمة ما بغض النظر مشترك  يُمكن اعتباره مسؤوالً جنائيا

في السوابق القضائية للمحاكم  JCE عن الدور الذي لعب كل منهم في ارتكابها. تم االعتراف بثالثة أشكال واسعة من

 .1992وسالفيا السابقة في عام الدولية منذ اعتماد المفهوم )في مظهره الحديث( من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغ

مسؤوالً عن تصرفات   ، يمكن اعتبار الفرد (JCE I)أال وهوJCE  العمل اإلجرامي المشترك من في الشكل األول

األفراد الذين يستخدمهم  مما يعزز الهدف مسؤوالً عن تصرفات أو  العمل اإلجرامي المشترك   أعضاء آخرين في

 .اإلجرامي العام

 ةإجرامي منظومةبوجود   (JCE II) منظمال الشكل أال وهو JCE العمل اإلجرامي المشترك الثاني منيتميز الشكل 

 .االعتقال أو مراكز االحتجاز أو كما هو الحال في حالة  معسكرات  ةمنظم

لجرائم تحمل المسؤولية عن اهو يسلتزم ف  JCE IIIأال وهو  العمل اإلجرامي المشتركمن " موسعالأما الشكل الثالث "

 .وينطبق على العواقب الطبيعية والمتوقعة الرتكاب الجريمة ةالمشترك غايةالالمرتكبة خارج نطاق 

( تعددية 1ثبت االدعاء: )مشترك. يجب أن يُ  أجرامي فعلب  JCE العمل اإلجرامي المشترك أنماطتشترك جميع 

تشمل هذه ارتكاب جريمة أو  حد إلى تصل ةركمشت غاية( وجود خطة أو تصميم أو 2) بالعمل المنسق بينهم،األشخاص 

 .مساهمة كبيرة في الجريمةمن خالل JCE  العمل اإلجرامي المشترك ( مشاركة المتهم في3 جريمة، ارتكاب الغاية

في ارتكاب الجريمة. طورت  تواطؤالينص نظام روما األساسي على شكل مختلف من المسؤولية المشتركة: مفهوم 

للجريمة ال تقتصر على أولئك الذين ينفذون  رئيسيةال طرافاألبمعنى أن   الجريمةب التحكملدولية مفهوم المحكمة الجنائية ا

ً فعلي ، مسرح الجريمة كونهم ُمبعدين عن من على الرغم، الموضوعية للجريمة، بل تشمل أيًضا أولئك الذين ركاناأل ا

قد ما إذا كانت الجريمة سترتكب وكيف ستُرتكب. ورون يتحكمون أو كانوا العقل المدبر الرتكاب الجريمة ألنهم يقر

ن المتواطئي بين وذلك لتعكس العالقةمباشر الغير  التواطؤالمشتركة لتشمل  ةمسؤوليالعت المحكمة الجنائية الدولية س  و

 .تركةمن الخطة المش اً زءجرائم كانت جُ  والتي ارتكبت كل من هذه الميليشات الذين سيطروا على ميليشيات منفصلة

 أو مسؤولية الرؤساء المسؤولية العليا

 نصت كما واسع نطاق على العليا أو مسؤولية الرؤساء المسؤولية الدولية الجنائية المحاكم استخدمت لقد

 العليا، المسؤولية أو القيادة في إطار مبدأ. الدول من العديد في الجنائية التشريعات عليه

 ارتكاب في المباشرة مشاركتهم بسبب ليس وذلك ليةالمسؤو والقادة قد يتحمل الزعماء "
 ."مرؤوسيهم جرائم معاقبة أو منع في فشلهم بسبب ولكن الجرائم

 

 حيث التصرف عن القائد أو الزعيم عجز عن ليةالمسؤو أنماط من نمط هيالرؤساء  مسؤولية أو العليا المسؤولية فإن لذا

 فعالة خطوات اتخاذ أو معاقبة( 2) أو معينة جرائم ارتكاب من مرؤوسيه منع( 1) على المادية والقدرة الواجب لديهكان 
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 المختصة السلطات إلى جرائمهم عن اإلبالغ طريق عن المثال، سبيل على) عن مثل هذه االنتهاطات لمعاقبتهم ومشروعة

 .(المحتملة المحاكمة أو/  و للتحقيق

 أو العليا المسؤولية بأن السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية ةوالمحكم لرواندا الدولية الجنائية المحكمة من كل تقر

 حيث يمكن إثبات أو عليا سلطةاً ذو منصب يشغلون الذين نإن المدنيي. العسكريين القادة على تقتصر ال الرؤساء مسؤولية

 28 المادة في األمر هذا تطوير تم وقد. المبدأ هذا بموجب أيضا مسؤولين هؤالء يكونوا أن يمكن رئيس و مرؤوس عالقة

 لمسؤولية القانوني واالختبار للتعريف وفقا قضيته ببناء االدعاء يقوم أن على صراحة ينص الذي األساسي روما نظام من

 (.ب)  28 للمادة وفقا المدنيين أو( أ) 28 للمادة وفقا العسكريين القادة على إما المطبق القيادة

 تحريضوال المساعدة

 الجنائية والمحكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة في واسع نطاق على والتحريض المساعدة استُخدمت وقد

ً  وهي لرواندا، الدولية  ينطوي عام بشكل والتحريض المساعدة نمط إن. األساسي روما نظام في عليها منصوص   أيضا

 المساعدة عن ليةالمسؤو الفرد يتحمل لكيو". التنفيذ" أي أقل من الجريمة في المباشرة المشاركة من أقل درجة على

ً تشجيع أو عملية مساعدة قدم المتهم أن إثبات الضروري منف والتحريض ً دعم أو ا ً معنوي ا  ساهم الذيو الرئيسي للجاني ا

 أو ثناءأ أو قبل تحدث( 2) إغفال أو فعل من تتكون أن( 1: )المساعدة هذه لمثل يجوز. الجريمة ارتكاب في كبير بشكل

 .الفعلية الجريمة من ما مكانو وقت في إزالتهايمكن ( ج) و الرئيسي الجاني فعل بعد

 الجاني قبل من الجريمة ارتكاب على" جوهري تأثير" المساعدة إغفال أو لفعل يكون أن يجب المسؤولية، ومن أجل عزو

 أن االدعاء ثبتيُ  أن يجب األساسية، الجريمة إتمام بعد  مساعدةً  عن سبق معرفة قدم قد المتهم أن مُ زع  يُ  عندما. الرئيسي

ً  هناك ً  اتفاقا  المحكمة على. ارتكاب سلوكهم في حقيقية مساعدة تلقوا قد الجناة هؤالء يكون بحيث  والجناة المتهم بين مسبقا

 .اً مطلوب المساعدة مستوى كان إذا ما حول واألدلة الحقائق تحديد

 الجاني قبل من المعنية المحددة الجريمة ارتكاب في ساعدقد  امتناعه أو أفعاله أنب علم المتهم لدى يكون أن ويجب 

وهو االرتكاب الذي تمت  المباشر الجاني رتكبهاا التي للجريمة المادية إثبات األركان يجب ذلك، على وعالوة. الرئيسي

 ارتكبها التي للجريمة األساسية ألركانبا علم على المتهم يكون أن ويجب. من قبل المتهم المساعدة أو التحريض عليه

ً  قراراً  اتخذ وقد ،(المحددة النية ذات الجرائم في حتى) الرئيسي للجاني العقلية حالةال ذلك في بما ، الرئيسي الجاني  واعيا

 .الجريمة ارتكاب بذلك ستدعم إغفاله أو أفعاله أن علماً منه التصرف عدم أو بالتصرف

 الشخص أن( 2) أو الرئيسي جانيلل النية يتقاسم والمحرض المساعد( 1) أن إما االدعاء، ثبتيُ  لكي اشتراط أي يوجد ال

 من واحدةً  أن يدرك كان طالما بالفعل ارتكابها تم أو بها قُصد التي الدقيقة بالجريمة علم على كان والمحرض المساعد

 .بالفعل ارتكبت التي الجريمة ذلك في بما اارتكابه تم قد الجرائم

 :يلي ما لتشمل والتحريض المساعدة على أمثلة إلى الدولية المحاكمخلُصت  وقد

 الوقوف  ً  الهرب من الضحايا لمنع الضحايا من بالقرب مسلحا

 مباشر لمرتكب األسلحة توفير 

 و ،الناس قتل إلى واإليعاز الجريمة مسرح إلى مباشر مرتكب أخذ 

 ساهمت بشكل كبير في الجريمة حيث أن مرتكبي الجريمة  ا قدتبين أنه والتي السجناء مقتل بعد حفارات إرسال

 .اللوجستي الدعم هذا على االعتماد يستطيعونبأنهم  كانوا يعلمون
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 التخطيط

 الجنائية والمحكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام بموجب للمسؤولية نمط هو التخطيطإن 

 طريقة" صياغة التخطيط ويشمل. بشكل محدد تخطيطعن ال مسؤولية األساسي روما نظام يتضمن ال. لرواندا الدولية

 الفردية المسؤولية تتراكم ال. أكثر أو واحد شخص بواسطة "معينة جريمة لتنفيذ الترتيب أو اإلجراء أو الفعل أو للتصميم

 الخطة صياغة المثال، سبيل على - كبيراً  لتخطيطا في المشاركة مستوى يكون عندما إال المسؤولية من النمط هذا ظل في

 للجرائم الفوري اإلعداد في متورط المتهم أن في معقول شك وجود عدم إثبات يجب كما. أخرى خطة اعتماد أو

 يكون وأن  بها اتهم التي األساسية الجريمة تتطلبها التي ذهنيةال الحالة اكتسب قد الشخص أن يثبت أن يجب. الملموسة

 ."المعنية الجريمة ارتكاب مباشر غير أو مباشر بشكل يقصد"

ً أيض يثبت أن يجب ،"التخطيط" إلثبات  جريمة إثبات وبدون. بالفعل حدثت قد الجريمة أن بما ال يدُع مجاالً للشك أنه ا

 شخصال مسؤولية وبالتالي  الجريمة هذه لمثل التخطيط إثبات المستحيل من عام، بشكل الجرائم من بدالً  محددة،

 .الفعل عن الفردية

 عليه والحض  التحريض

أال  يمثل الحد األدنى سببي شرط كلهنا. جريمة ارتكاب على آخر شخص" دفع أو تشجيع أو حث" من التحريض يتألف

 المطلوبة النية المتهم لدى يكون أن يجب. الجريمة في حقيقية أو كبيرة مساهمة يشكل أن يجب التحريض فعل أن وهو

د   التحريض فعل يكون أن ويجب مزعومةال للجريمة  .الجريمة ارتكاب ثارةإل عمداً  قد قـُص 

 إصدار األوامر

 بارتكاب آخر شخص إلقناع - الواقع بحكم أو القانون بحكم - السلطة موقع قصد عن يستخدم شخص على األمر وينطوي

 إصدار ينوي كان الشخص أن إثبات يجب  أنه إال اً ضمني يكون قد إصدار األمر أن من الرغم على. الموجهة إليه الجريمة

 الذي الشخص على يجب ،جريمة بارتكاب مخاطرة كلهنا بأن أمراً  أصدر الذي الشخص يعلم أن اأيض يكفي وال. األمر

 ذلك تنفيذ في جريمة الرتكاب الكبير االحتمال إدراك مع يتصرف أن أدنى، كحد ،بامتناع عن فعل أو بفعل يصدر أمراً 

ً  الدولية الجنائية المحكمة اتخذتقد ل. األمر  .مماثالً  نهجا
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 ئيةالقضا القسم الثالث: الوالية

  التعليمية األهداف

 :من المشاركون سيتمكن القسم، في نهاية هذا

 و ،العالمية القضائية الوالية مفهوم وصف 

 العالمية القضائية الوالية مبدأ بموجب رياسو في رتكبةالمُ  للجرائم القضايا تقديم فيها يمكن التي البلدان تحديد. 

 الرسالة الرئيسية

 نظرا الدولية الجنائية المحكمة خالل من للمحاسبة محتمل طريق أي يوجد ال ، الحاضر الوقت في أنه المتفق عليه منو

 .هال تفويض وجود لعدم

ً مناسب بديالً  مساراً  العالمية القضائية الوالية تعتبر  يجوز بأنه القائل المبدأ إلى" العالمية القضائية لواليةا" مصطلح شيريُ . ا

 واإلبادة اإلنسانية ضدالمرتكبة  الجرائم مثل - الدولي القانون ضد خطيرة جريمة على األفراد تحاكم أن محلية لمحكمة

 الدول بحيث تمعبالمج تضر الجرائم هذه بأن القائل المبدأ أساس على - ذلك إلى وما والتعذيب الحرب وجرائم الجماعية

 .حمايةلل تتصرف قد بشكل فردي الدول أن

 الوالية القضائية

لتابعة اآلليات  المتحدة لألمم ا

 .2018 ، اإلنسان لحقوق المتحدة األمم آليات إلى الُميسرين دليل ، IBAHRI راجع

 المحكمة الجنائية الدولية

 نظراً  الدولية الجنائية المحكمة خالل من للمحاسبة لمحتم طريق أي يوجد ال الحاضر، الوقت في أنه المتفق عليه منو

سعياً  في هذا القسم باختصار الدولية الجنائية لمحكمةية القضائية لالوال يتم التطرق إلى ،ذلك ومع. هال تفويض وجود لعدم

 . مالالك إلى

 الالحقة والمحاكمات للتحقيق منتدى توفير هو البداية في تطويرها تم عندما الدولية الجنائية للمحكمة المركزي الهدف كان

 القضائية الوالية ممارسة الدولية الجنائية للمحكمة يمكن ال. الدولية الجرائم أخطر عن مسؤولون أنهم زعميُ  الذين ألولئك

في  طرف يرالغ دولةال قدمت إذا أو ،األساسي روما نظام في طرف دولة المعنية الدولة كانت ذاوذلك إ" وضع" على إال

 لألمم التابع األمن مجلسأحال   إذا أو حدود هذه الدولة، داخل وضع ما في التحقيق إلى دعوة الدولية الجنائية محكمةال

 .قرار خالل من الدولية الجنائية المحكمة إلى هذا الوضع( الدولي األمن مجلس)  المتحدة

ً  دولة ليس أن سوريا وبما وبالتالي ،انهم والتهرب العدالة أشكال من شكل أي تجنب إلى يتوقُ  السوري النظامإن   في طرفا

أن  بشكل بديل أو األساسي روما نظام على للتصديق إما خطوات   اآلن النظام يتخذ أنالمستبعد  فمن  األساسي روما نظام

 .الدولية الجنائية لمحكمةبالوالية القضائية ل يعترف النظام

 واألطراف جداً  الخاصة النزاع لظروف ونظراً . األمن مجلس من حالةإ سيكون الذي يُلجأ إليه موقفال فإن وبالتالي،

 .الدائمون هأعضاؤ الذي يمتلكه "الفيتو" لحق نظراً  نفوذ بأي يتمتع ال أنه األمن مجلس أظهر ،فيه المشاركة

 ميعوج أي لمنع النقض حق باستمرار استخدمت ولذلك اً عسكري بدور وتقوم السوري النظام مع متحالفة روسيا إن

 .وإلى محققي هذه المحكمة الدولية الجنائية المحكمة إلى سوريا في الوضع إحالة األعضاء الدول محاوالت
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 الدولية الجنائية المحكمة إلى األمور بها تحال التي بالطريقة لإلصالح الماسة الحاجة سوريا في الوضع برزُ يُ  ربما لذلك

 .آخر ونقاش آخر بحث هي محور قضيةال هذهإن  ، ولكنعام بشكل األمن مجلس إجراءات إلى وكذلك

 تدخل رؤية في الكثيرون يرغب ما بقدرو الحاضر الوقت في أنه هو استخالصه يمكن الذي االستنتاج فإن وبالتالي،

 موقف في كبير   تغيير   يحدث إلى أن المنظور المستقبل في ببساطة يحدث لن فإن هذا األمر الدولية الجنائية المحكمة

 .روسيا

 العالمية القضائية الوالية

 البلدان

 خطيرة جريمة على األفراد تحاكم أن محلية لمحكمة يجوز بأنه القائل المبدأ إلى" العالمية القضائية الوالية" مصطلح شيريُ 

 على - ذلك إلى وما والتعذيب الحرب وجرائم الجماعية واإلبادة اإلنسانية ضدالمرتكبة  الجرائم مثل - الدولي القانون ضد

 .حمايةلل تتصرف قد بشكل فردي الدول أن الدول بحيث بالمجتمع تضر الجرائم هذه بأن القائل المبدأ أساس

 على الجنائية، القضائية للوالية أخرى تقليدية قواعد توجد ال عندما العالمي الوالية القضائية إلى االحتكام يتم عام، كمبدأ

 :المثال سبيل

 (اإلقليمية مبدأ) الدولة تلك إقليم في جريمة يرتكب لم عليه المدعى أن 

 (الفعالة الشخصية مبدأ) الدولة رعايا من ليس عليه لمدعىا 

 أو ،(السلبية الشخصية مبدأ) مواطني الدولة ضد جريمة يرتكب لم عليه المدعى أن 

 تتأثر لم لدولةالخاصة ل القومية مصالحال  ً  (.الحماية مبدأ) سلبا

ً أيض ةالعالمي الوالية القضائية عتبرت  ومن. الدولية الجنائية المحكمة آلية استخدام يمكن ال عندما للمساءلة المناسب الطريق ا

والمالحقات  للتحقيق بديلة طرق ومتابعة عن البحث يجب وبالتالي القريب المستقبل في الحالة هذه حل المحتمل غير

 .القضائية

ً محلي القدرة لديهم دولة 193 عددهم البالغ المتحدة مماأل في األعضاء الدول من دولة 163إن  المجموع، في  على ا

 2012 سبتمبر 1 من واعتباًرا الدولي، القانون بموجب الجرائم من أكثر أو واحدة على العالمية القضائية الوالية ممارسة

 القانون بموجب رائمالج من أكثر أو واحدة على العالمية القضائية الوالية وفرت سريان قد دولة 147 مجموعه ما كان

 .األمور هذه مثل مع للتعامل الدول مختلف في المحلية المحاكم بين واضحة شهية هناكف ،ولذلك. يالدول

 المالحقات القضائية أو التحقيق لبدء طلبات تقديم بهدف التالية للدول القضائية الواليات النظر في سيتم تمهيدية، وكخطوة

 :السوري مالنظا ارتكبها التي الجرائم في

 بلجيكا. 

 الدنمارك. 

 فرنسا. 

 .ألمانيا 

 .هولندا 

 النرويج. 
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 .إسبانيا 

 السويد 

 المتحدة المملكة. 

 بلجيكا

 قانون وبموجب. بلد أي من الدولية الجرائم على العالمية القضائية للوالية النطاق واسعة ممارسة أكثر بلجيكاكان لدى 

 جرائم قضايا في تنظر أن البلجيكية للمحاكم يمكن ،1993 لعام دوليال اإلنساني للقانون الجسيمة االنتهاكات معاقبة

 غير ضدو  بلجيكا خارج البلجيكيين غير يرتكبها التي  الجماعية واإلبادة اإلنسانية ضد المرتكبة والجرائم الحرب

 .بلجيكا في المتهمين وجود بدون حتىو البلجيكيين

 واعتُمد  العالمية القضائية الوالية قانون أُلغي ،2002 و 1993 عامي ينب الحاالت عدد في الحادة الزيادة إلى وبالنظر

 ومع. األوروبية الدول معظم من تقييدا أكثر أو مماثل الجديد القانونإن . اإلقليم خارج القضائية الوالية بشأن جديد قانون

 أو ابلجيكي المتهم يكون أن شرط أسيست تم الدعوى إقامة أجل من أنه هي مالحظتها يجب التي المهمة النقطة فإن ذلك

 .كبير حد إلى تقليص نطاق القانون إلى أدى مما بلجيكا في موجوًدا

 .ما قضية في للنظرمؤهلة  قضائية سلطة تزال ال بلجيكا أن الحقيقة تبقى ذلك ومع

 الدنمارك

 التزام ركانمالد على يقع التي الجرائم لىع العالمية القضائية الوالية على ركيانمالد العقوبات قانون من( 5) 8 البند ينص

 .جنيف التفاقيات الجسيمة واالنتهاكات التعذيب ذلك ويشمل. دولية اتفاقية بموجب الحقة القضائيةبالم

ً  حاضراً  به المشتبه يكون أن يجب  هو والوجود الجرائم على القضائي اختصاصها لممارسة الدنماركية للسلطات طوعيا

باعتبار أن البند  التشريع يتعارض مع هذا أن مالحظة يجب أنه من الرغم على) الشرطة جانب نم للتحقيق مسبق شرط

 أن أساس على المحاكمة مرحلة في حاضراً  المتهم يكون أن فقطوإنما  حاضراً، المتهم يكون أن شترطت ال ( 5) 8

 وقف فسيتم التحقيق أثناء ركانمالد فيه تبهالمش غادر إذا(. الدنماركي القانون بموجب قانونية غير الغيابية المحاكمات

 الوالية تركقد تم  ثم ومن به المشتبه إلى تهمة توجيه فيه تم الذي المكان في فقط المطلوبين تسليم إمكانية مع التحقيق

 .القضائية

 في إال األمر ذاه منح يتم ال  ذلك ومع األولي، لالحتجاز دنماركية محكمة إلى طلب تقديم خالل من المغادرة منع يمكن

من  مغادرةال إلى المتهم يسعى وأين فيه المشتبه قبل من ارتكبت قد الجريمة بأن لالعتقاد جوهري سبب وجود حالة

 .الجريمة ارتكاب أو باألدلة التالعبباإلضافة إلى  ،الدنمارك

 القانون ضمن مباشر بشكل لدوليةا الجرائم بتشريع الدنمارك قيام لعدم انظر أنه مالحظتها يجب التي المهمة النقاط من

ً و المحلي  على تنطبق التقادم قوانين فإن  الداخلية للجرائم المكافئ المحلي لقانونحسب ا بحكم أن الدنمارك تالحق قضائيا

 .القضائية المالحقات

 فرنسا

 عن فضالً  الجماعية واإلبادة اإلنسانية ضدالمرتكبة  والجرائم الحرب جرائم على القضائية بالوالية الفرنسية المحاكم تتمتع

 .التعذيب

 خارج المرتكبة الجرائم على العالمية القضائية الوالية استخدام الفرنسي الجنائية اإلجراءات قانون من 689 المادة تحدد

 هي كما التعذيب جريمة على ينطبق وهذا. الدولية االتفاقية أو الفرنسي الجنائي التشريع عليها ينص عندما فقط فرنسا

 الجاني أن على الجنائية اإلجراءات قانون من 1-689 المادة تشترط. التعذيب لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية في محددة

 .فرنسا في موجود المزعوم
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 أربعة تحدد ولكنها  الدولية الجنائية المحكمة لجرائم العالمية القضائية الوالية استخدام على 11-689 المادة تنص كما

 :مقي دة شروط

I. فرنسا في معتاد بشكل المزعوم الجاني يقيم أن يجب 

II. م الجريمة فيها وقعت التي الدولة إن  في طرف الشخص جنسية دولة أو الدولة تلك أو للجاني المزعوم الفعل تجر 

 األساسي روما نظام

III. الجنائية اتاإلجراء عكس على الجنائية المالحقة في بالشروع المخولة الوحيدة السلطة هو العام المدعي مكتب 

 أو يعرف باللغة الفرنسية ب المدنية األطراف من شكاوى تقديم الضحايا يستطيع ال الكالسيكية

(déclenchement de l’action publique par voie de constitution de partie civile)  أي

 تحريك الدعوى العامة كم قبل الطرف المدني

IV.  الجاني تسليم  أخرى وطنية أو دولية قضائية هيئات تطلب لم إذا إال يةالقضائ المالحقات في الشروع يمكن وال 

 . القضية على القضائية الوالية رفض الدولية الجنائية المحكمة من يطلبوا أن أوالً  عليهم يجب. المزعوم

 ألمانيا

الوالية القضائية  2002 انحزير/  يونيو 30 في النفاذ حيز دخل الذي ، (CCAIL) الدولي القانون ضد الجرائم قانون يمنح

 .الحرب وجرائم اإلنسانية ضد المرتكبة والجرائم الجماعية اإلبادة بشأن األلمانية لمحاكمل العالمية

 وجرائم اإلنسانية ضد المرتكبة للجرائم المكونة الجرائم من القسري واالختفاء واالغتصاب التعذيب مثل جرائم تكون قد

ف ال ولكنها الحرب  .الجنائي القانون أساس على إال مقاضاتها يمكن ال وبالتالي CCAIL إطار في منفصلة جرائم بأنها تُعر 

 مراعاة مع األساسي روما لنظام وفقا الحرب وجرائم اإلنسانية ضد المرتكبة والجرائم الجماعية اإلبادة تعريف يتم

 .دولي وغير دولي مسلح نزاع في رتكبةالم الجرائم بين CCAIL يميز ال. الجماعية اإلبادة لجريمة إضافية عناصر

 بين صلة أي تتطلب ال أنها حيث من" ةأصيل" بوالية قضائية عالمية تتمتع التي المتبقية القليلة الدول من واحدة هي ألمانيا

 .ةئيضاق مالحقة أو تحقيق أي قبل  وألمانيا الخارج في المرتكب اإلجرامي السلوك

 المتهم وجود فإن ذلك ومع. للتجريم مزدوج شرط يوجد وال ألمانيا في حاضراً  المتهم يكون أن يجب ال ذلك، على عالوةو

 .للغاية محدودة ظروف في إال إلزامي المحاكمة في

 في به المشتبه يكن لم إذا وبالتالي ،واسعة أن السلطة أو الصالحية التقديرية لالدعاء العام االعتبار في ؤخذيُ  أن يجبلكن 

 .التحقيق رفض يتم فقد امتوقع ليس جودهوأن  ألمانيا

 هولندا

 ضد المرتكبة والجرائم الجماعية اإلبادة أن على 2003 حزيران/  يونيو 19 في الصادر الدولية الجرائم قانون ينص

 .القسري واالختفاء التعذيب عن فضالً  األساسي روما لنظام وفقاً هي  الحرب وجرائم اإلنسانية

منصوص  القسري واالختفاء والتعذيب الحرب وجرائم اإلنسانية ضدالمرتكبة  الجرائمحول  ةالوالية القضائية العالميإن 

عليها في قانون الجرائم الدولية والذي يسمح للمحاكم الهولندية بالمالحقة القضائية لألفراد الذين ارتكبوا جرائماً خارج 

 قبل الهولندية األراضي على اموجود المتهم فيها يكون يالت الحاالت على تقتصر العالمية القضائية الوالية أن غيرهولندا.

 .يُفتح التحقيق أن
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 النرويج

 إلجراء النرويجية األراضي  علىاً موجود يكون أن ليس عليه به المشتبه أن هو النرويجي التشريع في الهامة العوامل أحد

 .االتهام وقت صدور عريضة حاضراً  يكون أن الضروري من ولكن تحقيق

بدو أن هذا األمر يتم التعامل ي ال المطلوب تسليممن خالل  المتهم يمكن أن يتحقق وجود كان إذا ما مشكلة فإن ،ذلك ومع

 معه إما بتشريع أو المحكمة العليا ولكن يمكن القول ال يبدو أن هنالك ما يمنع تقديم طلب كهذا.

التي يتم إثباتها من خالل وحدة خاصة للتحقيق  لنرويجا في الجرائم هذه مثل مع التعامل في حقيقي التزام كلهناف ذلك ومع

 في شكاوى من هذا النوع.

بشكل كبير خالية من التأثير السياسي كون أن القرار بخصوص فتح التحقيق أم ال يقع على  العملية أن أكثر الواضح منو

اجراؤه حيثما كان هنالك أسباباً معقولة االدعاء العام الوطني وأن التحقيق يجب أن يتم  بلمكتعاتق رئيس النيابة العامة 

 .كبتارتُ  قدما  جريمة بأن لالعتقاد

 إسبانيا

 الجماعية واإلبادة اإلنسانية ضد المرتكبة والجرائم الحرب جرائم على الوالية القضائية العالميةب اإلسبانية المحاكم تتمتع

 .المعنوية والسالمة التعذيب عن فضالً 

الوالية القضائية العالمية بخصوص اإلبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية مارس فإن المحكمة قد ت ،وأصالً 

 وجرائم الحرب حتى وإن كانت هذه األفعال قد ارتكبت من قبل جناة أجانب خارج الحدود اإلسبانية بشريطة أن:

 أو، إسبانيا في المعتاد إقامته محل يكون أجنبي أو إسباني مواطن ضد الدعوى ترفع 

 اإلسبانية السلطات قبل من تسليمه رفض تم و اسبانيا أجنبي في. 

 نطاقها لكن. األخيرة السنوات خالل متكرر بشكل الوالية القضائية العالميةبخصوص   اسبانيا تشريعات لقد تم ممارسة

 وتحديد إلصالح ونًاقان اإلسباني الكونغرس أصدر ،2014 عام في أخرى مرة ثم ،2009 تموز/  يوليو في. اً محدود كان

 هي )من بين عدد آخر من التغييرات(: التي الحاالت في العالمية القضائية الوالية

 ضحايا هم اإلسبان 

 أوسبانياإل رابط هناك ، 

 إسبانيا في نموجودي المزعومين الجناة. 

على الرغم من أنه في  صعب بشكل متزايد أمر إسبانيا في العالمية القضائية الوالية أساس علىرفع دعوى  احتمال إن

 .ظروف مواتية اليزال هنالك مجال  للقيام بذلك

 السويد

حيز  الحرب وجرائم اإلنسانية ضد المرتكبة والجرائم الجماعية اإلبادة عن الجنائية المسؤولية بشأن السويد قانون دخل قدل

 الذي المكان عن النظر بغض الجرائم هذه لحو العالمية القضائية الوالية على أيضا القانون وينص. 2014 عام في التنفيذ

 .اارتكبه من أو فيه ارتكبت

 والمالحقة التحقيق في نشط بدور وتقوم السويد العالمية القضائية الوالية بمبادئ التزامها بالفعل السويد أظهرت لقد

 .سوريا في المرتكبة للجرائم القضائية
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 المتحدة المملكة

 :على ةعالمي ة قضائيةبوالي البريطانية المحاكم تتمتع

 الحرب جرائم: 

o ضحايا بحماية المتعلق) األول للبروتوكول الجسيمة جنيف، واالنتهاكات التفاقيات الجسيمة االنتهاكات 
( إضافي مميز شعار باعتماد المتعلق) الثالث والبروتوكول ،(الدولي المسلحة ذات الطابع النزاعات

 ،(المسلحة ذات الطابع الغير دولي اتالنزاع خالل المرتكبة الجرائم فقط يشمل)

o الجرائم ذلك في بما) األساسي روما نظام من 2.8 المادة في المحدد النحو على الحرب جرائم 
 السواء(. على الدولية وغير الدولية المسلحة النزاعات خالل المرتكبة

 األساسي روما نظام من 7 المادة في المحدد النحو على اإلنسانية ضد الجرائم المرتكبة. 

 األساسي روما نظام من 6 المادة في المحدد النحو على  الجماعية اإلبادة. 

 التعذيب. 

 أو المتحدة المملكة داخلكان  سواءو  ومن هو جنسيته كانت أيا) شخص أي بمقاضاة المتحدة المملكة محاكم تختص
 وكذلك والثالث األول اإلضافيين ينوالبروتوكول 1949 لعام جنيف التفاقيات جسيمة انتهاكات ( قد ارتكبخارجها
 .التعذيب

ً أيض البريطانية المحاكم تتمتع 2001 عام في الدولية الجنائية المحكمة قانون اعتماد منذ  جرائم لمقاضاة القضائية بالسلطة ا

 فهي ذلك عوم. خارجها أو المتحدة المملكة في ترتكب التي اإلنسانية ضد المرتكبة والجرائم الجماعية واإلبادة الحرب

 والذين والمقيمين المتحدة المملكة مواطني قبل من أو المتحدة المملكة إقليم في ترتكب التي الجرائم على ممارستها تقصر

 .المتحدة للمملكة القضائية للوالية يخضعون

 النيابة مدير موافقة على الحصول يلزم كما. العام النائب بموافقة إال الجرائم هذه بمثل الخاصة اإلجراءات اتخاذ يمكن ال

 بموجب المعدلة بصيغته جنيف اتفاقيات قانون بموجب الحرب وجرائم التعذيب بجرائم التوقيف أمر إصدار قبل العامة

 من كل مع مبكرالتواصل ال الضروري من ولذلك. s.153(1) 2011 لعام االجتماعية والمسؤولية الشرطة إصالح قانون

 .االدعاء الملكية، ومدير النيابة العامة ودائرة ،(الحرب جرائم ادعاءات في التحقيق عن المسؤولة القوة) العاصمة شرطة
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 القسم الرابع: اختيار القضية

  التعليمية األهداف

 :من المشاركون سيتمكن القسم، في نهاية هذا

 و القضية، اختيار استراتيجيات فهم •

 .بهم الخاص التحقيق على االستراتيجيات هذه تؤثر كيف تحديد •

 الرسالة الرئيسية

تحريك  ينبغي كان إذا ما لتحديد الالزمة المعايير تحدد التي القضايا الختيار استراتيجية العام االدعاء سلطات عادة تعتمد

 .األولويات وتحديدما  ضيةق إجراءات الدعوى في

 .تحقيقاتك وستوجه للغاية مهمة المحلية المحكمة بلق من والمقاضاة للتحقيق القضايا اختيار بها يتم التي الطريقة إن

 قضيةال اختيار

 الجماعية واإلبادة اإلنسانية ضد المرتكبة والجرائم الحرب جرائم وهي الدولي الطابع ذات الجرائم في التحقيقات إجراء إن

 مهمة الحاضر الوقت تىح 2011 مارس/  آذار من السورية العربية الجمهورية في المسلح النزاع خالل ارتكبت التي

 .الحرب آثار من يعاني زال ما بلد في خاص بشكل الحال هو هذا. محلية قضائية سلطة ألي شاقة

تحريك  ينبغي كان إذا ما لتحديد الالزمة المعايير تحدد التي القضايا الختيار استراتيجية العام االدعاء سلطات عادة تعتمد

 .ولوياتاأل وتحديدما  ضيةق إجراءات الدعوى في

 .تحقيقاتك وستوجه للغاية مهمة المحلية المحكمة قبل من والمقاضاة للتحقيق القضايا اختيار بها يتم التي الطريقة إن

 الطريق خرائط رسم نهج أو المفتوحة القضية ملفات مراجعة

 خرائط رسم مفهوم أنبش العمل وثائق من عدداً  المتحدة لألمم التابع اإلنسان لحقوق ةالسامي يةالمفوض مكتب أصدر

. بشكل مرتب ووضعها المفتوحة القضية ملفات أو الجنائية التقارير جميع في النظر على ينطوي هذا. لقضية ما الطريق

 قاعدة إنشاء على بالتركيز العملية هذه والهرسك البوسنة في أوروبا في والتعاون األمن منظمة بعثة تناولت وبالمثل،

 هذا. المسلح النزاع فترة خالل والهرسك البوسنة في المسجلة الحرب جرائم قضايا جميع تفاصيل على تحتوي بيانات

 النهج هذا يركز ،أوالً . التالية لألسباب من ناحية التطبيق عملي وغير واقعي غير ولكنه النظرية الناحية من جيد االقتراح

 تقييم أي ألن للمشاكل مثير أمر وهذا. أخرى ضيةق من خطورة أكثر ما قضية بأن قرار التخاذ الصلة ذات البيانات على

 في عنها الكشف تم التي المواد جميع أن افتراض على ويعمل ذاتيةكيفية  معايير على كبير بشكل يعتمد النوع هذا من

 مرأن يست يمكن ال. األساسية الجنائية واالدعاءات القضية بملف عميقة معرفة يتطلب وهذا باألدلة مدعومة القضية ملف

 دعاية لخلق ما وقت في صياغتها ويتم وعرقي سياسي هي ذات تحيز الحرب بجرائم االدعاءات من العديد ألن النهج هذا

 معايير( ب) المجرم، معايير( أ: )للمعايير رئيسية فئات أربع على النهج هذا يركز المثال، سبيل على. الحرب زمن في

 النتائج ولكن بالضرورة، خاطئة ليست المقترحة المعايير. الضحية معايير( د) و ،الجنائية المسؤولية معايير( ج) ، رمالجُ 

 التي الطريقة أن هي النهج هذا مثل استخدام في األساسية المشكلة فإن ، ذلك ومع. مضللة ستكون الحاالت من كثير في

 .موضوعية وغير دقيقة غير نتائج تنتج البيانات استخراج بها يتم

 لم التي الجرائم يراعي وال الموجودة القضايا ملفات على فقط يركز ألنهله عيوب  النهج هذا فإن ، ذلك على وعالوة

 .اكتشافها يسبق
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 تراتبية العلياال

 سلوبودان مثل والعسكريين المدنيين القادة كبار استهداف على السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة ركزت

 غير نهج هو هذا. االتهامات في نظرت ثم  آخرين أشخاص وعدة مالديتش وراتكو تشكارادزي ورادوفان ميلوسيفيتش

ش مما بالذنب الشعور مسبقا ويفترض الجنائي للتحقيق المعتاد النطاق يعاض ألنه محدد  األحكام الصادرة عن يشو 

 .ملةالشا والتحقيقات بالنزاع عميقة معرفة النهج هذا يتطلب ذلك، على عالوةو. العام المدعي

 المسؤولية تكون وال الجنائية بالمسؤولية بالضرورة ترتبط ال التراتبية العليا ألن النهج هذا على االعتماد يمكن وال

 أوالً  الهدف اختيار أسلوب أن كما. المسلح النزاع على العرقية األطراف جميع بين بالتساوي موزعة بالضرورة الجنائية

ً  التهم في النظر ثم  تحديد واستراتيجية القضية اختيار استراتيجية أصبحت لذلك، ونتيجة. كبيرة اكلمش يسبب الحقا

 .حقا ناجحة تكن لم وبالتالي األحداث تمليها السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة في األولويات

 الموضوعية الطريقة

ً  الدولية المحاكم وضعت الحق، وقت وفي ً  نهجا   معينة مناطق في المرتكبة الجرائم على كبير حد إلى بالتركيز موضوعيا

 تستخدم. اإلنسانية ضد مرتكبة جرائم إلى ترقى حرب كأدوات الجنسي واالعتداء االغتصاب استهداف طريق عن

ً  الهاي في الدولية الجنائية المحكمة  الجنود األطفال تجنيد جريمة على كبير حد إلى اهتمامها وركزت النهج هذا أيضا

 .الديمقراطية الكونغو جمهورية في( FPLC" )الكونغو تحرير أجل من الوطنية القوات" في( لوبانغا قضية مثالً  انظر)

 ال بالتأكيد ذلك ومع ،الجماعية للجرائم التصدي في مفيدة أداة يكون أن يمكن موضوعي نهج اعتماد أن به المسلم من

 سبيل على. متفاوتة بدرجات ومنهجية النطاق واسعة لجرائم التصدي في فشل هذا النهج. الرئيسي المعيار هاعتبار يمكن

 العربية الجمهورية في محددة جماعاتأفراد  يستهدف مشترك إجرامي عمل وجود فكرة على المرء اتفق إذا المثال،

 فإن  العقارية الممتلكات وتدمير الشخصية الممتلكات وسرقة واالغتصاب واالضطهاد والقتل الترحيل طريق عن السورية

 .األوسع الجرائم يعالج لن المشترك اإلجرامي العمل من واحد جانب معالجةأن  يعني ذلك

 حدة على قضية كل نهج/  مخصص نهج

 التقديرية السلطة تختلف. مهمة مسألة ترتيب أي وفي تقديمها المراد القضايا اختيار في العامة النيابة استقالل مسألةإن 

 مبدأ على بناء ،األوروبي القانوني النظام في. العام القانون نظام عن كبير حد إلى األوروبي القانوني نظامال في للمقاضاة

 المالحقات في التقديرية السلطة أو العامة النيابة استقالل مفهوم فإن  عليه وبناءً . بالمقاضاة التزام هناك الشرعية،

 إذا أي اتهام، الئحة إصدار تبرر كافية أدلة هناك كانت ذاإ أنه ما وهي فكرة يعني مما بكثير محدودية أكثر هوالقضائية 

 .ذلك خالف على القانون ينص لم ما القضائية والمالحقة  المسألة في بالتحقيق التزام كلهناف قائم، شك هناك كان

 يسمح ال نظام نضم قضايا يمكن أن تُرفع أية الختيار أداة أنه على هذا يُفسَّر قد ،القضايا ترتيب باختيار يتعلق وفيما

 على. الخارجية العوامل من للعديد خاضعة القضايا ترتيب اختيار كيفية مسألة تكون قد. النهج هذا بمثل صريح بشكل

 واألطراف والحكومة، اإلعالم، ووسائل الضحايا، مجموعات مثل خارجية لضغوط االختيار يخضع قد المثال، سبيل

 القضايا جميع هو أن بحت مخصص نهج وجود في انتقاد أكبر إن. بحتة مخصصة بطريقة القضايا اختيار يتم قد. المعنية

 من ضئيل قدر وهناك وأن البحت الشخصي لالختيار تركيُ  ضمن ترتيب معين مما المالحقات القضائية فيها تتم أن يجب

دافعا  يعطي فإن هذا النهج ذلك، على وعالوة. االختيار تحدد لوائح أو قواعد توجد ال حيث محاسبة توجد ال أو المحاسبة

 ً  .أوالً  خطورة القضايا بأدنى للقيام سلبيا

 الجريمةحول  حورتمم نهج

ً  تواجه داخلية اضطرابات أو أهلية حرب من أو المسلح النزاع آثار من تتعافى التي الدول إن  مما بكثير أكثر جرائم دائما

 حد إلى شنيع وكلها الجرائم، بين األولويات اختياركما أن  ا،يبت فيه أن( لذلك الدولي أو) المحلي القضائي للجهاز يمكن

ً  ما،  تصور الواقع في وهي استثناء حال بأي ليست السورية العربية الجمهورية إن. السياسي للجدل مثيراً  يكون ما غالبا

 .أخرى دولة أي من أفضل بشكل الحرب جرائم محاكمة تسييس
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 والدولية المحلية القضائية الهيئات من عدد أمام القضائية المالحقات من عديدال جرت الماضية، العشرين السنوات خالل

 جرائم مع للتعامل السورية العربية الجمهورية في راسخة قضائية آلية وجود لعدم ونظراً . النجاح من متفاوتة بدرجات

 السابقة النزاعات من بقدر هائل ةصعوب أكثر مهمة تواجه فيها وتحقق الوحشية الجرائم توثق التي الجماعات فإن الحرب

 .الهجينةو الدولية المؤسسات في الحال عليه هي مما بكثير قلأ مواردوب

 وضع إلى الحرب جرائم قضايا أولويات تحديد أو اختيار على الجريمة على يركز الذي الدراسي النهج هذا ويهدف

 ذلك وسيمكن. المحتملة الحرب جرائم قضايا من ركبي عدد بين األولويات تحديد لتوجيه المبادئ من شفافة مجموعة

 في الناس معظم على اإلنسانية المعاناة أغلب في تسببوا من محاكمة ضمان من متعاون بشكل تعمل التي المجموعات

 ال الذي الجدل بعض جانبا يضع وبذلك األولويات بشأن المتخذة القرارات بفهم للجمهور سيسمح أنه كما. المناسب الوقت

ً  الطريقة بهذه العملية توفر أن المأمول من ،وأخيراً . البشعة جرائمال محاكمة بمناقشات يضر والذي له عيدا  لعدالة نموذجا

 .أخرى بلدان في النزاع بعد ما

 الضحايا على تركز عملية بين الجمع ينبغي االعتبار في أعاله المذكورة االعتبارات جميع أخذ أجل ومن ذلك، على وبناءً 

 للمقاضاة القضايا تلك اختيار أجل من الضحية علىالمتمحورة  للجريمة تقييم إجراء يتم أن بهذا ويقصد. الجناة وليس

 .أفضل بشكل
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 القسم الخامس: القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

  التعليمية األهداف

 :من المشاركون سيتمكن القسم، في نهاية هذا

 .التخطيط لتحقيقاتهم •

 الممارسات، وأفضل الرئيسية التحقيق معايير وصف •

 الخاصة، االحتياجات ذوي الشهود احتياجات ومراعاة الشهود مع التعامل •

 المصدر، سرية على والحفاظ الشهود سرية على الحفاظ •

 احتفاظ فعال لتسلسل العهدة، ضمان •

 .البيانات أمن على الحفاظ •

 الرسالة الرئيسية

 يتضمن الحاالت من عدد في الجماعية واإلبادة اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم على األدلة وجمع التحقيق إن

 سبيل على التحقيق، مراحل من مرحلة كل في المطلوبة األدلة هي ما مراعاة يجب. وقوعها بعد األمور في التحقيق

 المصداقية من المزيد وإعطائها دعم إلى تحتاج قد األدلة حيث أن فقط، للضحية إفادة هناك يكون أن يكفي ال قد ،المثال

 .الصلة ذات الخبراء أدلة تقديم خالل من

 هو القضايا، وإعداد األدلة جمع أثناء ذلك في بما بها، القيام يمكن التي األنشطة جميع في أهمية األكثر الوحيد المبدأ إن

 ."ضرر ال" مبدأ

 منهجي بشكل والمهمة الصلة ذات المالحظات/  الخطوات / القضايا جميع تسجيل يتم أن الضروري من الجمع، أثناء

 في المساعدة األمر، لزم وإذا الحق، وقت في المحترفين المحققين قبل من استخدامه يمكن سجل ترك أجل من ومكتوب

 . المستقبل في حالة رفع

ً  تكونعليك أن  اً،موضوعي يكون أن يجب تحقيق أي  أو صحيحة اآلخرين من دةالوار المعلومات أن تفترض وأال حاسما

ً دائم هناك سيكون حيث دقيقة،  .الحقيقة تشويه في عميقة مصلحة لديهم جهات ا

 بالتحقيق الخاصة والمعايير التخطيط

 التحقيقي التخطيط

ً عام يكون منها العديد ولكن الفردية، للمحاكم محدد بعضها التحديات من عدًدا المحكمة أمام لتقديمها قضية إعداد يمثل  ا

 .1هيئة ألي بالنسبة

                                                           
ً  مستنداً  الدليل يصبح أن إلى سيؤدي ذلك ألن ، معينة فردية محاكم أمام القضية في مةالمقد التحديات معالجة إلى الدليل هذا يسعى ال  1  للغاية ضخما

 .المرحلة هذه في عام أسلوب اتخاذ يتم وبالتالي القضايا ستقدم محمكة أي أمام المعروف من ليس ذلك، على وعالوة. المرحلة هذه في
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 التحقيق يتضمن المرات من عدد في الجماعية واإلبادة اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم بخصوص األدلة وجمع التحقيق إن

 غير ذلك، من أبعد أو نزاع، خضم في أنفسهم المحققون يجد قد وبالتالي سوريا، في حاليًا مستمر الصراع. وقوعها بعد األمور في

 بالفعل تجميعها تم التي األدلة من كبيراً  قدراً  هناك أن لوحظ أنه غير. مهماتهم تعيق سوف وبالتالي محددة مناطق في مبه مرحب

 .المثال سبيل على المراقبة مثل األدلة لجمع معينة تقنيات تتوفر ال لذلك،. كذلك زالت وما

 المناسبة بالمعايير االلتزام هو أهمية أكثر هو ما. وفائدة أكثر مراأل يكون ،بشكل متزامن األدلة إيجاد يمكن عندما ذلك، على وبناءً 

 .المحتملة اإلثباتية لقيمتها اً نظر

 للضحية إفادة هناك يكون أن يكفي ال قد ،المثال سبيل على التحقيق، مراحل من مرحلة كل في المطلوبة األدلة هي ما مراعاة يجب

 .الصلة ذات الخبراء أدلة تقديم خالل من المصداقية من المزيد اوإعطائه دعم إلى تحتاج قد األدلة وأن فقط،

 .حتى نهاية التحقيق عقالني منهج واتخاذ مناسب بشكل التخطيط التحقيق مراحل من مرحلة كل في المناسب من

 السياقية األدلة جمع

 لن العامين المدعين أو/  و القضاة إنف قبل، من إليها اللجوء يتم التي المحكمة عن النظر بغض أنه هو التساؤل يكون أن يجب

 الجرائم، فيها وقعت التي والمواقع الجغرافيا مثل الصلة ذات بالعوامل كبيرة معرفة لديهم يكون لن وبالتالي المنطقة، من يكونوا

 تحدد التي األدلة جمع يجب باختصار، الصلة، ذات التاريخية أو السياسية والخلفية الثقافية، والحساسيات ، واللغات والمسافات،

 .المحكمة في لتقديمها وإعدادها الجرائم فيه ارتكبت الذي السياق

 هو كما) الواقعة وقوع من طويل وقت بعد األحيان بعض وفي وقوعها، بعد األحداث بناء بإعادة االدعاء فيها يقوم التي الحاالت في

 .حاسم أمر هو الجرائم فيها ارتكبت تيال الزمنية الفترة عن ينشأ الذي الدليل فإن ،(سوريا في الحال

 قاعدة البيانات الجنائية

 جمعها يجب التي األدلة أنواع على ستؤثر القانونية وأركانها المحلي المستوى على مةجرَّ المُ  األفعال فإن ،2 القسم في ذكر وكما

ً ". قاعدة البيانات الجنائية" اسم ما جريمة ارتكاب إثبات أجل من جمعها يجب التي األدلة على طلقويُ . التحقيق ونطاق  عليك دائما

 .بك الخاص التحقيق إعداد عند الدولية الجرائم أركان اعتبارك في تضع أن

 كان مرتكب الجريمة أن أيضا ولكن شديد ألم حدوث إثبات الضروري من التعذيب، تبلغ حد األفعال أن إلثبات المثال، سبيل على

 ضروري الجرائم أركان فهم فإن ثم، ومن. معلومات على الحصول أو الترهيب مثل ورة،المحظ األغراض أحد أجل من يتصرف

 .الشهود مع مقابالت إجراء عند سيما الو بالجريمة المتعلقة األساسية األدلة لجمع

 الربط أدلة

 ذات األدلة بجمع المحلية وليةالمسؤ أنواع فهم لك   سمحُ سي  . والجرائم مرتكبي الجرائم بين للربط المستخدم الدليل هي الربط أدلة

 .الربط أدلة من مختلفة أنماط وجود المسؤولية أشكال من نوع كل يتطلبُ . الصلة

 الذي اإلجرامي السلوك صمم إذا ما جريمة الرتكاب التخطيط عن المسؤولية الجريمة مرتكب تحميل يمكن ،2 القسم في ذكر وكما

 طريقة عن معلومات الربط أدلة تتضمن. اإلجرامي السلوك في كبيراً  إسهاماً  سهميُ  عامالً  التخطيط وكان الحق وقت في ارتكابه تم

 .والجريمة الخطة بين العالقة وكذلك الخطة تصميم في المتهم ودور للجريمة الترتيب أو اإلجراء أو الفعل أو التصميم

 في تبدو سوريا أن من الرغم على) عملية لتنفيذ ةإجرامي خطوة كل تفصيل أو العام اإلجرامي الهدف القادة كبار يوثق ما نادراً 

 أو مباشرة أوامر على العثور للغاية الصعب من(. المضبوطة الوثائقية األدلة ثروة إلى بالنظر القاعدة لهذه استثناء الحالي الوقت

 .ناةالجُ  مسؤولية إلثبات ضرورية أدلة
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 والمكالمات الملتقطة واليوميات واألوامر االجتماعات ومحاضر والفيدي وأشرطة والمذكرات المعاصرة السجالت فإن ذلك، ومع

للمالحقة  يسمح وسوف. الوقت ذلك في المدني أو العسكري العام الهيكل تصوير محاولة في ضرورية تعتبر الفوتوغرافية والصور

 .المتهم دور واستنتاج للقيادة العام التسلسل بفهم القضائية

 األزمات موظفي واجتماعات الحكومية الهيئات اجتماعات سجالت فإن األخرى، الدولية لمحاكما أمام المعروضة المسائل فيو

 المسؤولين القادة تحديد في مهمة أنها جميعها أثبتت التلفزيونية والمقابالت والخطابات الصحفية والمقاالت الشرطة إدارة وتقارير

 .عبتلُ  التي واألدوار

 االتصاالت وسجالت العسكرية فاألوامر. عسكرية وثائق من المعاصر السجل من همم آخر شكل يتألف ذلك، على عالوةو

 .مفيدة أنها جد  وُ  التي السجالت على أمثلة هي الحربية والمذكرات المناوبون الضباط وكتب القتال والتقارير

 المتخصصة أو المتطورة المعرفة

ً غالب التحقيق مستويات من مستوى كل يتطلب قد ،ضخمة جرائم لمالحقة قضائية بخصوص عند السعي  أو متطورة معرفة ا

 :متخصصة

 خاصة  المهنية أو الطبية الخبرة إلى حاجة هناك تكون قد األساسي، المستوى على حتى: المهنية أو الطبية الخبرة 
 .الجثث وتشريح الجثث والتعرف على الجثث عمليات استخراج مثل بقضايا يتعلق فيما

 السالح واستخدام باالستهداف يتعلق فيما العسكري للتحليل مطلوبة المتخصصة المعرفة تكون قد: العسكرية الخبرة 
 السياسيين، القادة أو العسكريين بالقادة المتعلقة األدلة مجموعات تتطلب. السكان نقل إلثبات الديموغرافية األدلة أو

 النزاع أوقات في كرؤساء ومرؤوسين قاتهموعال السياسية أو/  و العسكرية بالهيكلية معرفة المثال، سبيل على
 .المسلح

 الخاصة بالتحقيق لمعاييرا

 العامة المبادئ

 عمل توجه التي المبادئ في النظر خالل من البدء المفيدفمن  جمعها وكيفية جمعها يجب التي المعلومات بشأن قرار اتخاذ عند
 .اإلنسان حقوق مراقبي

 ال تضر أحداً 

 جمع ذلك في بما والتوثيق الجنائي التحقيق عملية من كجزء بها االضطالع يمكن التي األنشطة جميع في يةهمأاألكثر  الوحيد المبدأ
 ."تضر أحداً  ال" مبدأ هو القضايا وإعداد األدلة

بخصوص  القرارات اتخاذ عند خاص بشكل حاسم أمر وهذا. ضرر حالة في فرد أي يضع أن يمكن الذي اإلجراء تجنب يجب
 .اإلنساني الدولي القانون انتهاكات أو اإلنسان حقوق انتهاكات حول الشهود مع الحديث

 في تكون قد المقابالت معهم أجريت الذين األشخاص سالمة ألن عرض أو تقرير أي في األسماء ذكر عند الحرص أيًضا يجب
 نوأم بالسرية يتعلق فيما البروتوكوالت ماداعت يلزم الصدد هذا وفي. األهمية بالغ أمر أنه على سالمتهم إلى نظر  يُ  أن يجب. خطر

 .البيانات

 المعلومات جميع وتسجيل جمع

 ومكتوب منهجي بشكل والهامة الصلة ذات المالحظات/  الخطوات/  القضايا جميع تسجيل يتم أن األدلة جمع عند الضروري من
 وقت في استخدامها يمكن التي كامل للعهدة تسلسل مع جيداً  موثق سجل على الحفاظ أجل من بها المعمول البروتوكوالت خالل من

 .المستقبل في حالة عرض المساعدة األمر، لزم وإذا ،محترف تحليلل الحق

 .وسريع منتظم بشكل السجالت حفظ لفض  يُ ، الظروف هذه مثل في
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 وعدم التحيز الموضوعية

 

 اً،موضوعييجب أن يكون  تحقيق أي 

 كن  ً ً  هناك سيكون حيث ودقيقة صحيحة اآلخرين من الواردة ماتالمعلو أن تفترض وال انتقاديا  لديها جهات دائما
 .الحقيقة تشويه في أساسية مصلحة

 :الضروريةو األساسية األسئلة بعض كلهنا األدلة، ومناقشة اإلفادات أخذ عند

 حدث؟ ماذا 

 ؟الحدث وقع وأين متى 

 ؟الحدث ومكان وقت إثباتتحديد /  يمكن كيف 

 ؟المزعومين الجناة كانوا ومن المزعومون، الضحايا هم ومن ،اً ضالع كان من 

 ؟الحدث حدث لماذا 

 ؟تأكيدها يمكن وكيف المعلومات مصدر هو ما 

 مرتكبوا الجريمة؟ استخدمها التي واألسلحة والمركبات والشارات الموحد الزي نوع هو ما 

 اللصاقات التي توضع على  المثال؟ سبيل على األشخاص تحديد في تساعد أن يمكن فريدة ميزات أي كلهنا كانت هل
 ؟وغيرها معدات، ترخيص لوحات ،عسكريةالبزات الشارات  أو الزي الموحد

 ؟،الجناة بها يتحدثكان  التي اللغات هي ام 

 القادة؟ صالحيات إثبات يمكن كيف 

 تم التي المدنية المباني ،اإلنطالق مناطق القواعد، الثكنات،) الشرطة وللجيش  المرتجلة أو الرسمية المنشأت هي ما 
 الُمحيطة؟ المنطقة في موجودة كانت التي.( إلخ الشرطة أو الجيش الستخدام تحويلها

 األهمية من .األدلة تلك وموثوقية والدقة والمصداقية الصلة ذات األموالر على دليالً  تشكل أن يمكن التي المعلومات تحديد يعتمد
 .وإثبات االدعاء وصحة الموثوقية لضمان فعالة خطوات اتخاذ ضمان بمكان

 والمسائل المدرجة في التحقيق. بالموضوعات ارتباطها مدى على المعلومات جدوى تعتمد

 بشكل المفصلة المعلومات تؤدي أن يمكن وبالعكس ، فيه مرغوب أمرهي  تفصيالً  األكثر المعلومات أن هي العامة القاعدةإن 
 كانت إذا تساؤل موضع مصداقيته يجعل أن للشاهد يمكن المثال سبيل على علومات،الم تلك مصداقية حول أسئلة إلى مفرط

 .معقول نحو على يعرفه أن للشاهد يمكن ما تتجاوز بحيث دقيقة ادعاءاته

 الجريمة مسرح

 ما غالبًاماكن األ هذه مثل أن التسليم مع دخوله قبل اآمن الجريمة مسرح اعتبار يجب أنه هي إدراكها يجب التي األولى النقطةإن 
 يجب التي األساسية المشكلة. وتأمينه مسرح الجريمة من للتحقق المناسبين الموظفين تكليف يجب لذلك. معرضة للكمائن تكون

 عدم لضمان الجريمة مسرح مصداقية ضمان بمكان األهمية منإن  الجريمة. مصداقية موقع على الحفاظ هي االعتبار في وضعها
 .بها ساسالم أو األدلة ضياع

 .الجريمة مسرح من بياناتال: 5 القسم على االطالع يرجى ، التفاصيل من لمزيد

 الشهود مع التعامل

 شيئًا يتذكرال  أو يعرف ال كان إذا ال بأس أنه دركيُ  الشاهد أن من تأكد. المحاور إرضاء الناس يحاول ما غالبا 
 .بوضوع كما ينبغي

  أو فالن يقومون بكذاكيف يعلم أن فالنة  الشاهداستفسر من. 
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 إجابات المترجم يترجم عندما حتى وبالمثل،. المقابلة أثناء المترجم وليس الشاهد إلى انظرو االستفسارات جميع عالج 
 .واالهتمام الثقة من شعور خلق على يساعد هذا. المترجم من بدالً  الشاهد نحو الرئيسي اهتمامك توجيه يجب الشاهد

 عن المقابلةب البدء يمكنك. عليها الحصول في ترغب التي المعلومات إلى تشير التي يةاستدراج أسئلة طرح تجنب 
 على للتركيز الحاجة عن الشاهد ابلغ. الهامة األحداث حول الخاصةبكلماتهم  عامة نظرة لتقديم الشاهد سؤال طريق
 .لألحداث تحليلهم أو همآرائ من بدالً  الحقائق

 لديه الشاهد كان إذا ما تحديد ،النطاق تحديد عملية هي األولى المرحلة. مراحل على شاهد مع مقابلة إجراء يمكن 
ً  تفصيالً  أكثر مقابلة إلجراء يةاألساس هذه المرحلة المسألة شكلت أن يمكن. الصلة ذات المعلومات  .وتعمقا

  ًاإلفادة. وتسجيل الشهود لمقابالت اإلجرائية بالقواعد دراية على أنك من تأكد ،الصالحيات القضائية على اعتمادا 

  تفاصيل مع الشاهد كترا، مساعدتك  أو كانت هي/هو بحاجةفي حال رغبة الشاهد في إرسال المزيد من المعلومات 
 .(لمنطقةا رجخا أنك تتناوب حالة في)الخاصة بمنظمتك  االتصال تفاصيلو بك لخاصةا لالتصاا

 .الشهود مع التعامل: 4 القسم مراجعة يرجى ، التفاصيل من لمزيد

 المترجمون

ً مسبق تزويدهم حاول  .المقابلة إلجراء ضرورية ستكون التي( التقنية) الهامة المصطلحات من بقائمة ا

 طريق عن األحيان أغلب في يتم البعثة اختراق أن الصراع مناطق في السابقة التجارب تبينُ  .المترجمين اختيار في حذراً  كن
 من الكثير مشاركة وتجنب للمترجمين المتاحة بالمعلومات دراية على كن. المحليين موظفينال من وغيرهم المترجمين استخدام

الحاجة لمعرفة القواعد " أساس على العمل حاول. المترجمين مع الشهود مقابلة خطط مناقشة الخصوص، وجه على أو، المعلومات
 تبقى مقابلتهم، تتم الذين األشخاص هوية وخاصة لمقابلة،با المتعلقة المعلومات جميع أن من تأكد. األوقات جميع في" واألسس
 .المترجم قبل من سرية

ً أيض يكونون قد المحليين المترجمين أن تذكر  مع األمر هذا مناقشة ينبغي. الشهود مع المقابالت في دورهم بسبب للخطر عرضة ا
 .مخاطر أي من التقليل بهدف المترجمين الخاصين بك

 من مزيد عن والبحث تنميق األمور وليس السؤال وجوابه، ترجمة هو دورهم أن للمترجم بوضوح شرحن تعليك أ ،المقابلة قبل

 .التوضيح

 خرىاأل ماديةال دلةاأل/  الوثائق

وحفظ والمحافظة  توثيق عن مسؤولون بها، يحتفظ الذي الشخص أو أنت تكون أخرى، مادية أدلة أو وثائقية أدلة على حصولك عند

 :التفاصيل ذكر مع مناسب بشكل شاهدال إفادة تصوغ أن الضروري من لذلك .ازة األدلةعلى تسلسل حي

 ؟األدلة هي ما 

 ا؟عليه حصلت وكيف ،تجاء أين من 

 الذي استلمت فيه، و تاريخال 

 حفظها المكان الذي تم فيه. 

ً وفق ألدلة(تسلسل الحيازة )أو تسلسل العهدة أو سلسلة حفظ ال مناسبة إجراءات اتباع ينبغي ذلك، بعد  في لعينة مرفقة من الوثائق ا

 .2رقم  الملحق

 وبالتالي األدلة، تلك سالمة عن مسؤول فأنت إشرافك، تحت مكان للحفظ في أو حوزتك في األدلة أن وبينما أنه تتذكر أن المهم من

 حاجة كلهنا كان إذا األخرى ائيةالمالحقة القض أو التحقيق أجهزة قبل من الصلة ذي السؤال على لإلجابة اً مستعد تكون أن يجب

 .بذلك للقيام
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 القسم السادس: جمع األدلة وحفظها

  التعليمية األهداف

 :من المشاركون سيتمكن القسم، بنهاية

 و الدولية؛ للمعايير وفقا األدلة وتخزين جمع 

 جمعهم تم مادة أو تسلسل الحيازة على مستند على الحفاظ. 

 الرسالة الرئيسية

 األدلة تجميع تم إذاف. ومهمة صلة ذات توجيهية مبادئ توفر الدولية الجنائية بالمحكمة الخاصة اإلثبات وقواعد اإلجرائية القواعد إن

ت القضايا أخذ هذه القواعد بعين االعتبار، وإذا مع  القضايا في التحقيقإذا تم و ً عج   يتم أن المرجح فمن ،بهذه القواعدأيضا

 .المختصة المحلية القضائية تالهيئا في مناسبين اعتبارهم

 يمكن وحفظها البيانات جمع يتم عندما ذلك ومع ،وحفظها البيانات لجمع أكثر محددة أساليب   الجرائم من مختلفة أنواع   تتطلب قد

 .صحيح بشكل وحفظها البيانات جمع بكيفية يتعلق فيما معينة عامة قواعد تطبيق

 :لتسجيل الممارسون يحتاج ،مادة ما أو وثيقة )تسلسل حيازة على( حفظتسلسل  على للحفاظ

 المادة؟ أو المستند الحصول على تم كيف •

 .مختلفة منظمات   أو/  و أفراد   بين( وكيف) المادة أو المستند ملكية نقل تم قد كان إذا ما •

الحيازة على  بتسلسل يتعلق مافي الصلة ذات القضائي االختصاص في القانونية بالمتطلبات دراية على المحققون يكون أن ينبغي كما

 .األدلة

 جمع األدلة وحفظها

والية  وجود عدم إلى نظراً  ،الدولية الجنائية المحكمة أمام القضايا إعداد على ليسهو  دليلال هذا تركيز فإن أعاله، هو مبي ن كما

 إلى أدلة ملف لتقديموسعياً . المحلية القضائية السلطات أمام القضايا تقديم على دليلال هذا ركزُ يُ  .المرحلة هذه في للمحكمة قضائية

 المعايير مع الدليل ينسجم أن يجب المثال، سبيل على إسبانيا أو  المتحدة المملكة مثل ،العام االد عاء أومحلية  تحقيق هيئة

 ذات المحلية القضائية السلطات لجميع واإلجراءات األدلة قواعد تقييم فإن ذلك، ومع .البلدان تلك في الصلة ذات واإلجراءات

 هذا الدليل. يتجاوز نطاق الصلة

مخصصة  محكمة المثال، سبيل على - خاصة دولية محكمة إنشاء حالة في أنه االعتبار في وضعيُ  أن يجب ذلك، على عالوةو

ً قانون فإن - لغرض ما  .المحددةالتكميلية  تواإلجراءا اإلثبات قواعد مع جنب إلى جنباً  صياغتُه يتم أن حرج  المُ  من اً دحد  مُ  ا

 بالمحكمة الخاصة اإلثبات وقواعد اإلجرائية القواعد استخدام هو الدليل هذا ألغراض المعتمد الموقف فإن سبق، ما ضوء فيو

ت القضايا مع أخذ هذه القواعد بعين االعتبار، وإذ في األدلة وإذا تم التحقيق تجميع تم فإذا .التوجيهية كمبادئنا الدولية الجنائية ا عج 

 .المختصة المحلية القضائية الهيئات في مناسبين اعتبارهم يتم أن المرجح فمن القضايا أيضاً بهذه القواعد،

 الرغم علىو". الحقائق تقصيب والمحلية المعنية واإلقليمية الدولية للهيئات التوجيهية وزايسيراك مبادئ" في بالنظر كذلك وننصح

 بما موقف أي في نقلهايمكن  مناسبة اختبارات إعداد بهدف التوجيهية المبادئ تطوير تم فقد الجنائي، اإلثبات معيار تحدد ال أنها من

 .والتقديم والحفظ األدلة تصنيف ذلك في

 (.1 رقم الملحق انظر) صلة ذات التالية الفردية" التوجيهية المبادئ"فإن  التحديد، وجه علىو
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 أولية اعتبارات

 التي األدلة وتقوية لتعزيز مفيدة األخرى يمكن أن تكون المادية واألدلة( اإللكترونية) واألدلة الرقمية وثائقالبيانات، بما فيها الإن 

المحاكم  قبل من األحيان بعض في يُطلب وقد. للتحقيق جديدة طرق فتح الحاالت بعض وفي المقابالت، خالل من عليها الحصول تم

 .الشهود أدلة مثل األخرى األدلة تأكيد حليةالم القضائية والهيئات الدولية والهيئات

 بالتالعب اتهامات أي لتجنب صارم بشكل بها وااللتزام وحفظها البيانات جمع بشأن محددة وبروتوكوالت سياسات وضع المهم من

 .للفحص بسهولة ومتاحة مؤرخة السياسات هذه تكون أن يجب. باألدلة

 المادية، األدلة مثل األدلة، من معينة أنواع   تتطلب قد. وحفظها ومعالجتها جمعها يفيةلك التخطيط المهم من بيانات، أي تجميع قبل

ً تفويض ً قانوني ا ً معين ا  على ينبغي ال. مدربين متخصصين ق بل من فقط تجهيزها والتعامل معها وحفظها تمي أن يجب أو/  و هالجمع ا

 مقبولة غير يجعلها مما وتلوثها تفسدها قد ألنها المعلومات هذه مثل مع  ج الالزمين، التدريب أو السلطة يملكون ال الذين المحققين،

 .الفيديو تسجيل أو التصوير طريق عن المثال سبيل على أخرى، بطرق توثيقها أو تسجيلها يمكنهم ذلك، ومع. المحاكم في

 البيانات جمع

ً  تتطلبُ  قد  يمكن وحفظها، البيانات جمع يتم عندما ذلك، ومع. وحفظها اتالبيان لجمع تحديداً  أكثر أساليب الجرائم من مختلفة أنواعا

 .صحيح بشكل وحفظها البيانات جمع بكيفية يتعلق فيما معينة عامة قواعد تطبيق

 السرية

هذه األمور ب التحكم للمحققين يمكن وال المختصة أن تقرر المحكمة أو وللمحكمة معقدة هذه األمور. بالسرية تُثار أمور تتعلق قد

 بالمحاكم صلة ذات قد تكون المعلومات طبيعة أن المحققون اعتقد إذا لذلك،. الهيئات هذهعن  لممثلين لمعلومات تقديمهم جردبم

 محاكمة في استخدامها يمكن وأنه المحاكم هذه مثل إلى الوثائق تسليم بإمكانية مصدر المعلومات إبالغ عليهم فيجب الدولية، الجنائية

 المحاكم هذه مثل فيها تملك منطقة في يعملون كانوا إذا. السرية ضمانات تقديم تجنب المحققين على يجب. مالمحاك هذه في علنية

 إذا مباشرة األشخاص هؤالء مع التعامل على مصدر المعلومات تشجيع فعليهم الميدان، في يعملون محققين أو ميدانية مكاتب

 .بذلك القيام في باألمان شعروا

 اناتالبي ومصداقية أصل

ن وأين متى إظهار على قادرين المحققون يكون أن يجب  بند أول المعلومات هذه تكون أن يجب. البيانات بجمع قاموا وكيف ومم 

 مساعدةلو المصداقية إظهار أجل من جمعها تم التي البيانات من جزء لكل المعلومات هذه تسجيل يجب. تسلسل الحيازة سجل في

 (.أدناه انظر) تسلسل الحيازة سجالت على الحفاظ. المادية األدلة أو دالمستن من المستقبلي التحقق

 على يجب لذلك،. ومصداقيتها المواد جميع أصل من التحقق إمكانية من التأكد في عنصر أهم يتمثل ،وحفظها البيانات جمع عند

 :التالية ماتالمعلو تسجيل يجب. استالمها أو/  و البيانات على العثور كيفية بدقة تسجيل المحقق

 استالمها أو البيانات على العثور فيها تم التي الظروف، 

 فيه توجد التي المكان، 

 و تم استالمها، منم 

 أمكن إن الحاضرين من اإلفادات أخذ ويجب حاضراً  كانأيضاً  من. 

 :يحدد الثالث الطرف من إفادة على المحقق يحصل أن فيجب ثالث، طرف ق بل من البيانات تقديم تم إذا

 ،البيانات على الثالث الطرف فيها حصل التي الظروف •
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 استلمها الطرف الثالث، وممن متى

 ،نسخة أم أصلية البيانات كانت إذا ما •

 و ،البيانات في واردة كانت إذا واألسماء والتوقيعات األختام من أي أهمية أو لمعنى شرح •

 .المعلومات هذه الثالث الطرف يعرف كيف •

 لزم إذا نسخه يتم والخلفي األمامي الجزء من كل وأن واضحة النسخة أن من التأكد المحقق على ينبغي سخة،ن البيانات كانت إذا

ً  المهم من. من قبل ومن نسخها تم ومتى كيف وتسجيل األمر،  نع األصل طبق نسخةك من تصديق النسخ أمكن، حيثما التأكد، أيضا

 .مناسب تصريح مع األصلية النسخة

 على يجب. متابعةلل أسئلة بعض هناك تكون قد حيث الشهادة أو المعلومات بمقدم الخاصة االتصال تفاصيل على الحصول المهم من

 يجب التي اإلضافية المعلومات بعض وجود حالة في بهمالخاصة  االتصال عناوين لديهم البيانات ديزو  مُ  أن من التأكد المحققين

 .تقديمها

 الجمع طرق

 كاملة بيانات جمع المحققين على يجب االنتقائي، البيانات جمع في االشتباه وتجنب عليها والحفاظ ياناتالب سالمة حماية أجل من

 وقائع التجريم ووقائع التبرئة. على تحتوي قد والتي ،(متسلسلة الصفحات جميع مع كاملة وثيقة المثال سبيل على)

 البيانات جمع لعملية الفيديو وتسجيل الصور

 األحداث تسلسل ستحدد والتي البيانات جمع لعملية فيديو تسجيل أو صور التقاط خالل من البيانات جمع توثيق قينالمحق على ينبغي

 يكونوا أن يجب. فيديو تسجيل وأجهزة عالية جودة ذات كاميرات المحققين لدى يكون أن المهم من. جمعها تم التي البيانات وحالة

 اللون بين التوازن تحقيق وكيفية والوقت التاريخ وظيفة تشغيل كيفية يتعلموا أن ينبغي الخصوص، وجه علىو. تشغيلها في بارعين

ً دائم بهم الخاصة الكاميرا تشغيل فيجب متعددة، زمنية مناطق عبر العمل كان إذا. والضوء  سبيل على واحدة، زمنية منطقة في ا

ً  كان إذاو .(GMT)  جرينتش توقيت في المثال . أجهزتهم في الجغرافية العالمات وضع ميزة تمكين كيفية موايتعل أن يجب ،مناسبا

ً دائم المحققين على يجب لألفراد، الفيديو مقاطع/  الصور التقاط حالة في  بخصوص موافقة الواعية لهؤالء األفراد على الحصول ا

 .الفيديو مقاطع/  الصور التقاط

 المثال، سبيل على) الفيديو مقاطع/  بالصور الفرد هوية ربط إلى ققونالمح يحتاج الفيديو،/  الفوتوغرافية الصور التقاط بمجرد

 قم/  و ورقة على الحالة معرف كتابة أو بطباعة قم ذلك، من بدالً  أو، الحالة معرف على يحتوي فيديو/  صورة كل أن من التأكد

 يتضمن أال يجب هذا الحالة معرف أن المحقق حظيال أن يجب - الذاكرة بطاقة أونسخة الفيلم  ونهاية بداية في الورقة هذه بتصوير

 (.الشخص وعنوان اسم عن تفصح تفاصيل

 الوصفية البيانات استخدام إمكانية من الرغم على ،ذاتية ذات مصداقية الفيديو ومقاطع الفوتوغرافية الصور تكون ما اً نادر

 يأخذوا أن ، حيثما أمكن،المحتملين نعلى المحققي ينبغي لذلك،. األصلي والمكان للوقت للداللة على كطريقة البيانات وإحداثيات

 مشاهدته يتم لما السياق وتوفير ومن التقطها الصورة التقاط تم ولماذا وأين ومتى الفيديو/  الصورة محتوى لشرح الشاهد من شهادة

ً متاح الشاهدُ  يكون . وعندماالفيديو/  الصورة على  .شهادته في يفعل ذلك الشاهد يدع أن بل ديوالفي يسرد   أن المحقق على ينبغي ال ،ا

ً أيض ولكن االهتمام محل الشيء تسجيل بدقة، التاريخ/  الوقت تحديد المحققين على يتعين عند تسجيل الفيديو،  درجةب هحولما  ا

 نفس تسجيلعند  بشكل متكرر التصوير وبدء التوقف عدم ومحاولة ،المستوى األكبر على والتفاصيلبشكل مستمر ودائري  360

ً أيض المهم من. الفيديو من جزء بقطع االتهامات تجنب في هذا سيساعد. الموقع أو الحدث مميزة وواضحة  مشاهد أن من التأكد ا

ً موضوع والقصف الهاون بقذائف الهجمات صور تكونوعندما  ،تأكيده يمكن الموقع أن لضمان متضمنة في الصور/ الفيديو  ا

 الحجم لتحديد الصورة إطارفي  غيرهاو السجائر وحزم المساطر مثل بسيطة   أدوات   ن أن توضعمن المهم التأكد م للوثائق

 .المدرجة األسلحة نوع بتحديد يسمحان اللذين والتناسب
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 .المقاييس استخدامب مختلفة زوايا من ودقيقة واضحة صور التقاط إلى المحققون يحتاج

 :حول المعلومات جميع تابةبك يقومون أنهم من التأكد إلى المحققون يحتاج

 التصوير،/  الصور بالتقاط يقوم من •

 ،اً موجود أيضا   كان من •

 التسجيل، ومكان ووقت تاريخ •

راجع تسلسل ) ومابعده التصوير/  الصور التقاط لحظة ذمن المعدات/  األفالم/  للصور حيازة لديهم الذين جميع وذكر •

 الحيازة أدناه(

 .بها احتفظ أو النسخة بعمل امق ومن الفيديو من نسخ أي تدوين •

 يتعلق فيما األخرى الداعمة باألدلة الترقيم نظام يرتبط أن ويجب محدد ترقيم نظام ضمن الفيديو وأدلة الصور جميع فهرسة يجب

 .الفيديو/  الفوتوغرافية الصورة بهذه

 جمعها تم التي البيانات أنواع

. فرد أو عسكرية أو حكومية هيئة أو منظمة أي من البيانات على االستيالء بتجن الرسميين غير المحققين على يجب، عامة كقاعدة

 تم أو فيه صادفوا قد موقف في أنفسهم وجدوا إذا اتخاذها يجب التي الخطوات تحدد التي اإلجراءات وضع المحققين على يجب

 للقيام صريح إذن دون الوثائق على االستيالء عدم العاملين هؤالء على يجب أنه من الرغم على. بعملهم صلة ذات بوثائق تزويدهم

 اإلجراءات تكون أن شريطة طواعية تسليمها تم التي الوثائق قبول الممكن من يكون فقد التدمير، خطر هناك كان إذا إال بذلك

 .نفسها بالوثيقة تتعلق كافية معلومات بتجميع العامل يقوم وأن مطبقة

. بياناته جمع يتم الذي الشخص من اً مسبق محددة مسبقة موافقة على الحصول الطبية سجالتال مثل الوثائقية البيانات بعض تتطلب

 الطبي بالسجل مالكها يحتفظ أن يجب حيث) منها نسخ أو جمعها تم قد األصلية البيانات كانت إذا ما حول سياسة وضع المهم من

ً أيض المهم من(. ذلك إلى وما الطبي العالج سياق في الستخدامه األصلي  السجالت جميع وليس فقط الصلة ذات البيانات جمع ا

 .الطبية

 الجريمة مسرح من البيانات

 والمهارات والقدرة التفويض لديهم مدربين مسؤولين قبل من فقطأماكن حدوث االنتهاكات  من المادية األدلة جمع يتم أن يجب

 من صلةال ذات أدلة الطب الشرعي أو وثائقية أو مادية أدلة أي جمع فقط الرسميين المحققين على يجب. بذلك للقيام والمعدات

 يسجلوا أن األدلة من األنواع هذه مثل لجمع المناسب التدريب يتلقوا لم الذين المحققين على ،كقاعدةو. حدوث االنتهاكات مواقع

 :التالية الخطوات اتباعل يجب ب المواقع هذه في الموجودة الوثائقية/  المادية األدلة نقل يجب ال. فقط الموقع ويوثقوا

 ،إليه الوصولتقييد و الموقع تطويق يجب •

  ، GPS  إحداثيات باستخدام ذلك يكون أن ويفضل بدقة مكان الموقع تسجيل ينبغي •

 ،والوقت التاريخ ذكر ينبغي •

  ،بالثقة وجدير محترم موقع مدير تعيين ينبغي •

 ،الموقع يزور من لكل سجل إنشاء ينبغي •

 ،الموقع في المتخذة اإلجراءات لجميع التفصيلية المالحظات تسجيل ينبغي •
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 ؛ المحتمل الدليل موقع ذلك في بما للموقع فيديو تسجيالت/  فوتوغرافية صور التقاط ينبغي •

 ،المحتملة األدلة وتفاصيل المكان ذلك في بما موقعلل تشبيهي رسمينبغي أن يتم  •

 .جد  وُ  كما الموقع ترك يجب •

 مفصلة أسئلة طرح تجنب المستحسن فمن الجريمة مسرح في وجودك أثناء بمعلوماتلإلدالء  بشكل طوعي ناسال منك اقترب   إذا

 :النطاق تحديد عملية وإجراء المرحلة هذه في

 في وذلك المطاف نهاية في رسمية مقابلةإلى  كسترشد التي( االتصال معلومات ذلك في بما) ةملخص مالحظات خذ •

 .الحقة مرحلة

 تكن لم ما دعوو أي متقد ال صخا بشكلو ،معك م / تتكلميتكل أن بعد ثسيحد ما لحو للشخص تلضماناا ءعطاإ تجنب •

 .في بوعدكت أن يمكن نكأ من تماماً كداً متأ

 البيانات حفظ أو تخزين

 من ذلك وغير ةوالرطوب الحرارة عن وبعيداً  تأمينه يتم للحفظ محدد آمن مكان إلى ممكن وقت أقرب في البيانات نقل يتم أن يجب

ً  االثنين من خليط في أو ،رقميا اليدوي، الحفظ نظام في البيانات حفظ يمكن. غير المواتية الظروف الحفظ  تفضيالت تختلف قد. معا

 .األدلة على بناءً  أو التخزين

 سجل في ومسجلة (UIN) فريد تعريف برقم صحيح بشكل فهرستها يتم أن يجب المحدد، الحفظ مكان إلى البيانات وصول بمجرد

 .البيانات إلدارة نظام أن يكون هنالك المهم من. األدلة

 يتم أن ويجب البيانات إلى الوصول إلى يحتاجون الذين األشخاص على البيانات إلى الوصول يقتصر أن يجب ،حفظها وبمجرد

 ،بشكل مثالي. باألدلة بالتالعب تهاماتا أي من يحمي سوف هذا. البيانات إلى وصولحاول ال ولم   متى من، لمعرفة سجلب االحتفاظ

 .وتسلسل الحيازة )أو تسلسل حفظ األدلة أو تسلسل العهدة( البيانات أمن لضمان أدلة كمسؤول منفصل شخص تعيين ينبغي

ً  البيانات من ممكن قدر أكبر حفظ أمكن إن المستحسن من يكون قد  إذا لفالت من المحفوظة األدلة حماية إلى ذلك سيؤدي. إلكترونيا

 .احتياطية نسخ توفر وسوف متكرر بشكل استخدامها يلزم كان

 المحققين على يجب. سياقالو لغرضل مالءمة األكثر الرقمية البيانات حفظ تقنيات تقييم عند الخبراء استشارة المحققين على يجب

 نظام يكون أن يجب. البيانات حفظ لغرض دامهااستخ يمكن ال التي التقنيات على قيود أي لديها المنظمة الجهة كانت إذا مما التحقق

 .المصادر وسرية للبيانات المناسب األمن لضمانبشكل مزودج  مشفراً  المتبناة والوثائق البيانات أمن إدارة

 :المحققين على يجب

 ،(هذه المرور كلمات إلى الوصولحماية و) قوية مرور كلمات باستخدام الرقمية البيانات جميع حماية •

 بانتظام، المرور كلمات تغيير •

 (.التشفير وفك التشفير مفاتيح إلى الوصولوتقييد ) به موثوق برنامج باستخدام البيانات تشفير من والتأكد  •

 إجراءات استخدام طريق عن الحساسة المعلومات لحماية إضافية تدابير اتخاذ أمكن، حيثما ،والعاملين المحققين على ينبغي

ً تقدم أكثر وأساليب  .الرقمية للمعلومات اآلمن النقل وضمان األقراص المشفرة مثل ا
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وجود ملفات مشفرة هو أمر  يكون قد الحالة هذه وفي قانوني غير البلدان بعض في البيانات تشفير أن يتذكروا أن المحققين على

 التفكير أو( صور أو موسيقى ملفات وكأنها تبدو وجعلها تسميتها إعادة مثل) المشفرة الملفات إخفاء في المحققون يفكر قد. إجرامي

 .بدائل في

 دخول سجل على والحفاظ إليها الوصول إلى يحتاجون الذين ألولئك فقط البيانات هذه إلى الوصول تقييد المحققين على يجب

 .مفصل

 مفتاح أو كمبيوتر ىعل وتخزينها نقلها طريق عن بها واالحتفاظ الرقمية الملفات جميع من بنسختين االحتفاظ المحققين على يجب

 ذلك، إلى باإلضافة. آمن مكان في (المكتب خارج) منفصل بشكل به االحتفاظ يتم فقط للقراءة حاسوبي قرص أو/  و USB / ذاكرة

 .إرسالها قبل الرقمية الملفات تشفير الممكن من كان إذا خاصة عن بعد تخزين/  احتياطي نسخ نظام اعتبارهم في واضعيجب أن ي

 الوصول إمكانية الذين لديهم الموظفين لهؤالء الشخصية السالمة لضمان الطوارئ حالة في قائمة خطة هناك تكون أن يجب كما

 . الصلة ذات كلمات المرور والملفات المحمية إلى

ً محلي المخزنة الرقمية لألدلة السريع للتدمير خطة إعداد في التفكير في المحققون يرغب قد ذلك، إلى باإلضافة  أو وشيكة غارة لقب ا

ً  يقتضي هذا. آخر فوري تهديد بخصوص كل األدلة الرقمية المحتفظ بها  إليها الوصول يمكن إضافية احتياطية نسخ القيام بمسبقا

ً  يعد لم التهديد أن وبمجرد الحذف بعد محلياً والتي يمكن استعادتها  .قائما

 .البيانات قواعد لملفات االحتياطي والنسخ الفيروسات مكافحة برامج استخدام مثل المناسبة االحتياطات اتخاذ المحققين على يجب

ً تلقائي الرقمية الملفات إلى وصول أي بتسجيل الرقمي البيانات تخزين نظام يقوم أن يجب ضمن  تتبع التعديل خاصية له يكون وأن ا

 .معين لمستخدم دخول جلس أو لمالحظة تغيير أو حذف عمليات/  إضافات أي تسجيل يتم بحيث البيانات قاعدة

 تكون أن يجب الجنائية، القضايا في األدلة استخدام أجل من صارم بشكل تسلسل الحيازة على الحفاظ فيها يجب التي الحاالت في

 دليل لكل خطية شهادة/  أدلة مجموعة على كذلك تحتوي وأن بها العبث يمكن الو متاحة بشكل جلي غير الرقمية التخزين أنظمة

 بهدف دعم االدعاءات بالمصداقية. البيانات قاعدة يف فردي

 الحيازة )أو تسلسل العهدة أو تسلس حفظ األدلة( تسلسل

 :تسجيل المحترفين المحققين على يجب ،مادة ما أو وثيقة على حيازةال تسلسل على للحفاظ

 المادة، أو الوثيقة الحصول على تم ومتى وأين كيف •

 .مختلفة منظمات أو/  و أفراد بين( كيف و) المادة أو مستندال ملكية نقل تم قد كان إذا ما •

 .الحيازة تسلسلب يتعلق فيما الصلة ذات القضائية الوالية في القانونية بالمتطلبات دراية على المحققون يكون أن ينبغي كما

 داخل آخر مالئم فرد أي أو األدلة موظف قبل من تسجيلها يتم أن يجب العملية مراحل من مرحلة كل أن مالحظة المهم من

 .العهدة سجل في انقطاع أي وجود عدم لضمان المنظمة

 ؟المادة أو المستند الحصول على تم كيف

 :على األقل التالية معلوماتوفقاً لل مادة أو وثيقة كل تصنيف يجب أنه هو العام المبدأ

 لحالةا بهذه لمتعلقةا تلمعلوماا جميع يربط أن يمكن معينة لحالة مخصص قمر - لحالةا فمُعر  •

 آخر شخص أي وأسماء المادة أو الوثيقة بالحصول على قام الذي العامل واسم ،الحصول على المستند أو المادة تاريخ •

 الحصول على هذه األدلة. أثناء موجود



 

50 

 

 الحصول عليهم؟ تم من ماذا أو نم  مو ،الحصول عليها عند المادة أو للمستند الدقيق الموقع •

 الحصول عليها تم التي األدلة / الوثيقة نوع •

 سبيل على) حوزتهم أو عهدتهم في وجوده أثناء المادة أو المستند أمان على الحفاظ لضمان اتخاذها تم التي التدابير •

 (.إليها الوصول العامل فريق فقط بإمكان كانو مقفلة خزانة في به االحتفاظ تم المثال،

 حفظها تم أنه مالحظة مع - أخرى بيولوجية عينة أي أو للدم بالنسبة لمثالا سبيل على مالئمة، كانت إذا الحفظ شروط •

 النووي الحمض استخراج لتمكين معينة حرارة درجة نطاق في مبردة،

 استخدام بشأن نقاش أو شروط أو اتفاق أي تفاصيل عليك أن تسجل بنفسه، المادة أو المستند بجمع المحقق يقم لم إذا •

 .والمستلمين أنفسهم المادية األدلة أو المستند يسلم الذي الشخص بين المادة أو المستند

 يكن لم إذا بسهولة غلقه يمكن بالستيكي كيس وجود يكفي) أدلة حقيبة في بحذر المحققون ايجمعه مادة أو مستند أي وضع يجب

 ينبغي. (موجودة الرطوبة/  لماءا كان إذا األحماض من خال ورقي غالف استخدام األفضل من ،الوثيقة على رطوبة/  ماء هناك

 :يلي ما ضمان المحققين على

 بشكل محكم وتكون مختومة المغلف/  األدلة حقيبة غلق يتم 

 الماد أو الوثيقة بجمع قام الذي الشخص قبل من الختم توقيع يتم. 

 وقت أي فيوال  المغلف/  األدلة حقيبة فتح يتم ال. 

 بها المادة أو المستند وضع تم التي األدلة ظرف/  بحقيبة مرفقة واحدة ورقة على المالحظات جميع وضع يجب ،بشكل مثالي

 .(أدناه حيازة األدلة سلسلة تتبع نموذجإلى عينة عن  انظر)

 الخاصة المعلومات إتمام يمكن المثال، سبيل على واحد من قبل شخص و واحد مصدر من جمعها يتم التي الكبيرة للكميات بالنسبة

 مصدر وخاصة المتغيرات هذه من أي اختالف حالة في العملية تكرار يجب ذلك، ومع. تعبئتها يتم األمر لزم وإذا بالحجم،

 .المواد أو المستندات

 منظمات؟ أو أفراد بين اإلطالق على المادة أو المستند نقل تم هل

 ذلك عرض يمكن. النقل هذا لتفاصيل بسجل االحتفاظ المهم فمن المنظمات، أو األفراد بين وقت أي في مادة أو مستند نقل تم إذا

 مستند لكل نقل عملية لكل هذا النقل سجل يوضع يتم أن يجب. منفصل نقل سجل وفي حيازة األدلة سلسلة  تتبع نموذج في بسهولة

 :مادة أو

 الحالة بهذه المتعلقة المعلومات جميع تربط أن يمكن معينة لحالة منسوب رقم - الحالة معرف •

 جمعها تم التي األدلة أو ةالوثيق نوع •

 النقل تاريخ •

 النقل سبب •

 إليه والمنقول الناقل من كل توقيعات •

 .المادة أو المستند حفظ أو التعامل مع أثناء لوحظت التي األمنية الظروف فإن ، ممكنا ذلك كان إذا •

 .ممكن مستوى أدنى عند الحيازة نقل عمليات عدد على الحفاظ محاولة األفضل من عام، بشكل
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 الدولية المحاكم أمام الرقمية دلةاأل

ً  الرقمية األجهزة / والُمنشأة من قبل من المأخوذة األدلة إلى القسم من الدليل هذا ألغراض الرقمية األدلة تشير مسجلة وأيضا

 و العرض ألغراض يمهاترق تم التي الوثائقية األدلةوال تشير إلى  وغيرها، والكاميرات المحمولة األجهزة مثل التكنولوجيا بواسطة

 .اإلفصاح عن المعلومات أو /

 أن األحيان من كثير في الضروري ومن. "موثوقيتها" في باألدلة الخاص" النوع" بهذا المتعلقة الرئيسية المشكالت إحدى تتمثل

 األدلة هي مصدر لتيا التكنولوجيا أوالمجال العلمي  بتفسير له يسمح وضع في يكون مختص خبير األدلة هذه مثل تقديم يساعد

 .مصداقيتها بشأن أكثر مدروس قرار اتخاذ إلى يؤدي مما أجلها من أنشئت التي والظروف

 لمنع وذلك األدلة هذه مثل مع التعامل عند ضروري أمرلتسلسل الحيازة )أو تسلسل عهدة األدلة(  الصارم االمتثال فإن أخرى، مرة

 .ي ذلكأطراف الطعن في األدلة من أن ينجحوا ف بعض

 بطريقتين الرقمية األدلة صحة تتثبت من الدولية الجنائية المحاكم أن إلى الدولية الجنائية المحاكم تقررها التي القضايا تشير

 :مختلفتين

 ،الرقمية األدلة صحة إلثبات معياراً  االدعاء يستخدم أن إما •

 .المعيار صحة إلثبات رقمية أدلةالعامة  النيابة أوتستخدم •

ن  العام المدعي يستخدم قد المثال، سبيل على  قد العكس، علىو(. الرقمي الدليل) الفيديو مقطع صحة إلثبات( كمعيار)كالم مدو 

 الرقمية األدلة صحة تفضل المحاكم أن يبدو ذلك، ومع(. المعيار) الشهادة أدلة صحة إلثبات( رقمي دليل) صورة االدعاء يستخدم

ن كالم  مثل خارجية، معايير خالل من  .اصحته إلثبات األهمية بالغ أمر الرقمية األدلة تأكيد فإن لذلك،. شهادة أومدو 

دة الشهاداتالمبي نة  الرقمية لألدلة الدامغة القيمة تحس  ن التي العوامل وتشمل  من الحصول تم التي اإلجراءات وتفسيرات المؤك 

تسلسل  إنشاء طريق عن أيضا الموثوقية تعزيز يتم. عليها حصولال في المشتركين شهادة ذلك في بما الرقمية األدلة على خاللها

ً  ويمكن. األدلة تقديم ضمنالحيازة   ةاإلجمالي القيمة من يزيد مما أعلى دامغة قيمة ذات أخرى أدلة تقديم خالل من األدلة إثبات أيضا

 أن ويمكن. األمر جالء حقيقة أجل من أو بحدا ذاتها نةالمبي ةالرقمي األدلة قبول الممكن من كان إذا ما تقييم يتعين ذلك، ومع. لألدلة

تسلسل  عرض يعد مدى أي إلى أيضا هي تحل لم التي والمسألة. المتوفين األشخاص التصاالت الرقمية الوثائق الحاالت هذه تشمل

 .موثوقة لتكون كافية الرقمية األدلة حول الخبراء وشهادة الحيازة

إن . متدنية القبول عراقيل كونت ما وعادة ،الشاكي أو صاحب البالغ شهادات من مطلوبة نموذجية كمية توجد ال القبول، مرحلة في

 أن الرقمية األدلة لصاحب الضروري من كان إذا ما لموضوع مختلفة أساليب تقدم المخصصة المحاكممن  القضايا المعروضة

ً  يرفض لم فبعضهم: المصدر إلثبات بشهادته يدلي  حتى االعتراف آخرون رفض حين في ،المصدر شهادة دون دلةاأل تقديم تلقائيا

 حي، شاهد من شهادة االدعاء يقدم أن تفضل الدولية المحاكم أن يبدو ذلك، ومع. المصدر شهادة بدون لهم المؤيدة الشهود بشهادة

 األدلة على اإلثبات قيمة بتوزيع محاكمال تقوم عندما. لها وزن إعطاء أو الرقمية باألدلة االعتراف قبل البالغ، مقدم يكون ما عادة

 .تسلسل الحيازة تحدد التي الحي ة الشهود لشهادة اإعطاؤه يتم القيمة ذات الداللة من قدر أكبر أن إلى شيرت المعطيات فإن الرقمية،

 يمكن دقيقة، غير أو متاحة غير صاحب البالغ شهادة تكون عندما. هنا الرئيسي الدور البالغ صاحب شهادة تؤدي أن ويجب

 عدد التثبت من قبل األحيان، بعض في أو) إثبات االدعاء شهود الشهادات هذه وتشمل. لألدلة أهمية أن تعطي األخرى لشهاداتل

 أن القضائية السوابق ثبتت عام، بشكل(. معلومات على حصلوا الذين المحققين مثل) أخرى أطراف شهادة عن فضال ،(الشهود من

 .المصدر على القائمة األدلة أهمية تحديد عند اً شيوع االعتبارات أكثر هو ملموس، بشكل تحديده عدم من الرغم على ،المصدر

 إلى باإلضافة. الرقمية األدلة على للحفاظ السبل أفضل بشأن اإلرشادات من القليل سوى اآلن حتى الدولية الجنائية المحاكم تقدم ولم

 ولذلك،. المحققين أمام صحيح بشكل الرقمية المعلومات على الحفاظ لضمان اً تدابير تتخذ يةالدول الجنائية المحكمة أن يبدو ال ذلك،

ترضي مكاتب القضاة حيث يُنظُر إلى الطلبات  بطريقة األدلة على الحفاظ لضمان استخدامها ينبغي التي األساليب حول أسئلة تثار
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 التحقق يمكن ال مصادر من عليها الحصول تم التي لألدلة سبةالمنا الحفظ طرق هي ما خاص بشكل المؤكد غير ومن. والعرائض

 .المالك هوية معلومات دون اإلنترنت على تحميلها تم التي الفيديو مقاطع مثل منها،

 (.األدلة حيازة سلسلة تتبع نموذج) 2 الملحق انظر
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و ذ الشهود )الشهود  والتعامل معمقابالت الشهود القسم السابع: 
 (ةالحساس القيمة أو الطبيعة

  التعليمية األهداف

 :من المشاركون سيتمكن القسم، بنهاية

 و ذو القيمة أو الطبيعة الحساسة، الشهود مع للتعامل اتخاذها يجب التي الرئيسية الخطوات تحديد 

 الشهود مقابالت خالل إكمالها الواجب المهام تحديد. 

 الرسالة الرئيسية

 

يقدم  بخصوص الدليل اإلرشادي الميداني للتحقيق و التوثيق PILPG  العامة والسياسة العام الدولي القانون فريقبروتوكول  إن

من  متكونةوهي  Peaceما تختصر هذه المراحل بكلمة  لمقابلة الخمس المراحل يقدمونقواعد إرشادية للقيام بالمقابالت و هم 

 ة:الحروف األولى لهذه المراحلة باللغة االنجليزي

 واإلعداد التخطيط .1

 الشاهد/  الضحية مع لتعاملا .2

 الرواية / الشهادة على الحصول .3

 و مناسب، بشكل مقابلةال إختتام .4

 .المقابلة بعد تقييم إجراء .5

 

 (الحساسة الطبيعة أو القيمة ذو الشهود) الشهود مع والتعامل الشهود مقابالت

 المقابالت مع الشهود

 :يلي ما اعتبارك في تضع أن بيج المقابالت، إجراء عند :تذكير

 فرديةاألفعال ال ما ينضوي ضمن وكذلك الجماعية واإلبادة اإلنسانية ضد المرتكبة والجرائم الحرب جرائم أركان 
  ،األساسية

 وأركانها المختلفة المسؤولية أنماط. 

ً  تدريبا تلقوا ذينال المحترفين المحققين دور إنه. الشهود أحد مع رسمية مقابلة بإجراء IBAHRI وصيتُ  ال  األفضل من. خاصا
 .للمعلومات ملخص إعداد

 يقدم التوثيق و للتحقيق الميداني اإلرشادي الدليل بخصوص PILPG  العامة والسياسة العام الدولي القانون فريق بروتوكول إن

 من متكونة وهي Peace بكلمة لالمراح هذه تختصر ما لمقابلة الخمس المراحل يقدمون هم و بالمقابالت للقيام إرشادية قواعد

 واإلعداد التخطيط:االنجليزية باللغة المراحلة لهذه األولى الحروف

 الشاهد/  الضحية مع التعامل .1

 الرواية / الشهادة على الحصول .2

 و مناسب، بشكل المقابلة إختتام .3

 .المقابلة بعد تقييم إجراء .4
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 بسالمة المساس دون الحق وقت في بالكامل المقابلة بناء إعادةب لك تسمح بطريقة بك الخاصة المقابلة توثيق هو هدفكإن 
. قيل لما وملخص الشاهد مع بك الخاصة المقابلة تفاصيل كل تسرد واضحة مالحظات تقديم يعني وهذا. جمعها تم التي المعلومات

 ظرف أي تحت ينبغي ال. ليهاع الشاهد وردود المطروحة لألسئلة سجلك في اإلمكان قدر موضوعيًا تكون أن إلى تسعى أن يجب
 .(الشاهد استجواب محضر) 4 و( التفويض نموذج) 3 الملحق انظر. الشاهد يقدمها التي المعلومات تغيير أو تجميل الظروف من

 

 لتحقيقل البادئ التوجيهية

 المقابالت أثناء إكمالها يجب التي المهام قائمة

 المقدمة (1

 سين للسيد الشاهد مقابلة بمعنى العمل وطبيعة الشاهد اسم •

 (والمدينة المكان ذلك في بما) والموقع الوقت لتاريخ،ا •

 ودورهم الغرفة في الحاضرين الناس •

 وجدت إن ، القضية رقم •

 الرسمي السجل( 2

 ،خارج التقرير المقابلة، ختام في. الشاهد على المعلومات من وغيرها التحذيرات نموذج المترجم/  السجالتأمين  يقرأ •
 .السجل على الشاهد ويوقع ذاه طبع يتم

 المقابلة ملخص( 3

 .رسمية مذكرة شكل في للمقابلة اً موجز املخص كتبت عليك أن المقابلة من االنتهاء عندعليك تسجيل المالحظات و •

 المسبق اإلفادة تأكيد( 4

 .التحقيق من دةجدي مواضيع في البدء قبل إفادته وذلك في فقرة كل الشاهد يؤكد الثانية، المقابلة حالة في •

 مقابلةال خالل توقفال( 5

 عين الشاهد السيد مقابلة من العاشر الجزء: مقدمةال •

 المقابلة استئناف عند والوقت االستراحة أخذ قبل الوقت تدوين •

 في الموجودين األشخاص وتأكيد االستراحة أثناء مناقشة أي إجراء يتم لم أنه أيضا تؤكدعليك أن  المقابلة استئناف عند •
 .الغرفة

 المقابلة اختتام( 6

 .يوضحه أو يضيفه ءشي أي يهدل نکا إذا عما هدلشاا يُسأل •

 ويدلفيا/  وتلصا طيرش رضع في بغري نکا إذا عما هدلشاا يُسأل •

 صحيحة اإلفادة محتويات أن الشاهد يؤكد أن يجب •

 يقوم الذيو المقابلة سجل حتوياتم على أو المقابلة إجراء كيفية على اعتراضات أي لديه كان إذا الشاهد سؤال يجب •
 .والتوقيع عليه بمراجعته الشاهد

ن األولى األحرف •  .السجل في صفحة كلعلى  من اسم الشاهد تُدو 

 .و الشخص الذي أجرى المقابلة  السجل أمين المترجم، قبل من النهاية في المقابلة سجل توقيع يتم

 وقم الحقائق على تحتوي التي مالحظاتك عن منفصل بشكل بهذا احتفظ. ةالمقابل بعد لديك انطباعات أو مخاوف أي بتدوين قم

 .لنفسك كمالحظة بوضوح بتمييزها
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 الحساسةذو الطبيعة أو القيمة  الشهود

 للظهور وشجاعةً  تحفيزاً  األمرُ  ويتطلب صعبة تجربة الظروف، من ظرف أي ، تحت ما جريمة على عيان شاهد كونك إن

 إذا عما النظر بغض لجريمة ضحايا أنفسهم الشهود يكون عندما الصعوبة هذه وتزداد. للغرباء داثاألح هذه مثل عن والتحدث

 االنتهاكات عن التحدث فإن الشهود، - الضحايا هؤالء لمثل بالنسبة. المتكررة االنتهاكات من سلسلة أو واحدة جريمة هذه كانت

 والتي التعرض مرة أخرى لآلالم النفسية المرتبطة بالحادثة إلعادة يةللغا جمة مخاطر في طياته يحمل بحقهم المرتكبة والجرائم

ف  .تنشيطها إعادة أو األولية الصدمة على متأخر فعل رد أنها على أساًسا تُعرَّ

التعرض مرة  وإعادة الصدمات النفسية بالضرورة تعبر ال. الوضع تفاقم تجنب ومحاولة الخطر بهذا دراية على تكون أن يجب

 على مخفية العقلية أو النفسية الصدمات تبقى ما اغالب. ظاهر أو مادي شكلالم النفسية المرتبطة بالحادثة بحد ذاتها بأخرى لآل

 االفتراض" إلىالنفسية  الصدمات ضحايا في المتخصصين بعض دعا وقد. الضحايا مع يتفاعلون الذين أولئكعن  القصير المدى

 عرضةً  يكون وربما لصدمات نفسيات تعرض قد يكون قد معه نتعامل فرد كل أن افتراض ميستلز وهذا "للصدمات النفسية العالمي

 .التعرض لهذه الصدمات النفسية المرتبطة بحادثة ما إلعادة

 مع مقابالت إجراء األحوال من حال بأي يجوز ال. الضحايا مع المقابالت إجراء أثناء الشديد الحرص يتم أن المهم من السبب، لهذا

 تجنب عليك يجب. المناسب التدريب أو مقابلةإجراء  كبيرة بخصوص بتجربة يتمتعون ال أشخاص قبل من المستضعفين اداألفر

 . للغايةا  ضروري ذلك كان إذا إال الخاصة االحتياجات ذوي الشهود مع مقابالت في الدخول

ً ،  الجنسية الجرائم ضحايا يعاني. واألطفال الجنسية الجرائم ضحايا الخاصة الضحايا فئات وتشمل  النساء يكونون منما وغالبا

ً  الصدمات النفسية من جداً  عالية مستويات من كبير، بشكل  ضحايا يواجه ما وكثيراً . لإلساءات تعرضهن بعد مزمنة تكون ما وغالبا

ً  أصبح إذا المحلية مجتمعاتهم في العار وصمة الجنسي العنف ً  معروفا يجب  ممكنا، ذلك كان إذا. سيالجن لإليذاء تعرضوا بأنهم علنا

 ضحايا يكونوا أن يمكن الرجال أن اعتبارك في ضعت عليك أن .ذكورال قبل من الجنسي العنف ضحايا النساء مع المقابالت تجنب

 .القمعية واألنظمة الحرب في للتعذيب شائع أسلوب وهو  الجنسي العنف

ً   المستضعفين األفراد من فئة األطفال يعتبر  النزاع أثناء والعنف اإلنسان حقوق بانتهاكات بشكل مفرط بشكل يتأثرون ما وغالبا

 الضحايا الوقت نفس في ألنهم امزدوج ادور يشغلون فإنهم القتال مناطق في مقاتلون أنفسهم هم الذين األطفال حالة في) المسلح

 .البالغين من األجل طويلة نفسية لصدمات عرضة أكثر هم األطفال أن أيضا عديدة دراسات وثقت وقد(. والجناة

 الضحايا مقابلة تكون أن أيضا يمكن. والبدنية العقلية صحتك على للمقابالت المحتمل بالتأثير أيًضا دراية على تكون أن يجب

 إلى المقابلة يجري الذي الشخص يحتاج الحاالت، بعض في. لمن يجري المقابلة جدا مرهقة تجربة نفسية بصدمات المصابين

 أال يجب محتداً  أو امكتئب أو متوتًرا أصبحت إذا. المقابالت أثناء نفسك مراقبة عليك لذلك. المشورة عد المقابلة علىالحصول ب

 .الفوريين المترجمين على كذلك ينطبق وهذا. المقابالت إجراء في تستمر
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 القسم الثامن: أمن البيانات واالتصاالت 

  التعليمية األهداف

 :من المشاركون تمكنسي القسم، بنهاية

 و جمعها تم التي البيانات أمن ضمان 

 الدولية للمعايير وفقا البيانات معالجة و إدارة. 

 الرسالة الرئيسية

 

 خاص بشكل الحساسة البيانات مع التعامل كيفية حول ومبادئ إرشادات األحمر للصليب الدولية اللجنة قدمت

 وتحليلها جمعها منبدءاً  والمعلومات البيانات حياة دورة طوال تنطبق هيو - والمعلومات البيانات إلدارة عامة معايير •

 وحفظها وحذفها وتصحيحها ومشاركتها استخدامها إلى

 حياة دورة طوال أيضا تنطبق فهي - الحساسة الحماية ومعلومات وبيانات الشخصية البيانات إلدارة محددة معايير •

 هذه تطبيق يجب. وحفظها وحذفها  وتصحيحها ومشاركتها  استخدامها لىإ وتحليلها جمعها من والمعلومات البيانات

 بياناتهم معالجة تتم الذين باألفراد ضرر إلحاق إلى بذلك القيام عدم يؤدي قد. الشخصية البيانات مع التعامل عند المعايير

 تحتوي ال حساسة وحماية بيانات ةإدارب العامل ضمن مجال ما يقوم عندما. الحماية جهة على قانونية عواقب له تكون وقد

 بيانات على المعايير هذه تطبيق أيضا يمكن. الممارسات كأفضل أيضا المعايير هذه تطبيق يجب  شخصية بيانات على

 عند قلسياا هذا في لمعاييرا تطبيق تشجيع يتمو حساسة وال شخصية بيانات على تحتوي ال التي والمعلومات الحماية

 .الضرورة

 البيانات على مخاطر أي وتخفيف لتحديد( DPIA) البيانات حماية أثر تقييم لتنفيذ العملية المشورة يتضمن - خاطرالم تقييم •

 المتعلقة المخاطر تقييم عند أيضا DPIA استخدام يمكن عام، بشكل. والمعلومات الحساسة الحماية وبيانات الشخصية

 .حساسة ليست أو/  و شخصية بيانات لىع تحتوي ال التي والمعلومات الحماية بيانات بإدارة

 واالتصاالت البيانات أمن

 والمحاكم الدولية الجنائية المحاكم أمام السرية

 عن الكشف في المعلومات مقدم فيها يرغب ال حاالت هناك الدولية، ستكون والجرائم اإلنسان لجرائم حقوق الحساسة الطبيعة بسبب

 على مكتوب اسم أو مستعار اسم تحت لتقديمها مستعدا الخدمة مقدم كان إذا المعلومات بولق المحققون يختار قد. للمحققين هويته

 الستخدام مصدرهم هوية عن الكشف إلى الحاالت بعض قد يحتاجون في  أن المحققين حيث مثاليا وضعا ليس هذا أن من الرغم

 لقبول قانونية آليات والمحلية لديها الدولية القضائية والهيئات المحاكم إن .المحلية الجنائية الدولية أو المحاكم أمام البيانات تلك

 المحكمة حالة في األساسي روما نظام من( هـ()3) 54 المادة المثال، سبيل على) الخدمة مقدم سرية ولحماية بسرية المعلومات

 (.الدولية الجنائية

ً  الشهود هوية عن الكشف تعيني قد. للسرية ضمانات أي إعطاء تجنب المحققين على ينبغي ذلك، ومع  للقضية، القضائية للوالية تبعا

التبرئة للجهة  ووقائع التجريم وقائع جميع عن الكشف األساسي روما قانون يتطلب المثال، سبيل على. دولية محلية أو كانت سواء

الجهة  إلى المعلومات عن باإلفصاح مالعا المدعي التزام فيها يبطل حاالت إلى ذلك يؤدي العملية، الناحية ومن. المدعى عليها

 أن للمحكمة يمكن خطر،بأنه  المعلومات مزود أمن تقييم تم إذا. العام المدعي قدمها التي السرية تأكيدات كانت أيا المدعى عليها

 .بسرية المقدمة والمعلومات المصدر هوية بمعالجة الجهة المدعى عليها تأمر
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 لممثليلمعلومات  تقديمهم بمجرد المحققون عليها يسيطر أن يمكن وال المحاكم ذات الصلة أو ةالمحكم تقررها معقدة قضايا هذهإن 

 أو الدولية الجنائية بالمحاكم صلة ذات تكون أن درجة إلى تصل المعلومات طبيعة أن المحققون اعتقد إذا لذلك،. المؤسسات هذه

 محاكمة في استخدامها يمكنوأنه  المحاكم هذه مثل إلى الوثائق تسليمب المحقق قيام باحتمال المزود إبالغ عليهم فيجب ،المحلية

 .المحاكم هذه في علنية

 البيانات ألمن رقمي تخزينال

 يجب. رقمي أمان بروتوكول وضع ويجب للمخاطر تقييم إجراء ينبغي رقميا، تخزينها سيتم التي المعلومات جمعب البدء قبل

 .الغرض لهذا الرقمي منواأل المعلومات إدارة متخصصي استشارة

العاملين في  على ينبغي. ومشفرة( محدود المرور كلمة إلى والوصول) مرور بكلمة محمية الرقمية المعلومات جميع تكون أن يجب

 مثل اتقدم أكثر وأساليب إجراءات استخدام طريق عن الحساسة المعلومات لحماية إضافية تدابير اتخاذ أمكن، حيثما ،هذا المجال

 .الرقمية للمعلومات اآلمن النقل وضمان المحركات يرتشف

 األحمر للصليب الدولية اللجنة مبادئ

 والمعلومات البيانات إلدارة العامة المعايير

 والقدرات االختصاصات

 رةإدا وبروتوكوالت نظم باستخدام  فقط ومدربين ماهرين موظفين قبل مننفذ يجب أن ي المعلومات وإدارة بياناتحماية ال إن

 .المناسبة المعلومات

 الناس المتمحور حول شاملال نهجال

 يقدمون الذين األشخاص من وغيرهم المتأثرين السكان ورفاه بمصالح تسترشد أنيجب  المعلومات وإدارة حماية البيانات إن

 .عليهم تؤثر التي ماتوالمعلو البيانات إدارة عملية مراحل جميع ونهج تصميم على للتأثير فرصة منحهم وينبغي. المعلومات

 الغاية الواضحة والمحددة

 .الحماية نتائج تحقيق إلى وتهدف  بوضوح محددة اأغراض تخدم أن يجب المعلومات وإدارة حماية البيانات إن

 بالغرض صلة بال حساسة معلومات تجمع قد أو. أهميتها يدركون ال ألنهم قيمة معلومات المحققون غفليُ  قد الوضوح، هذا بدون

 .استخدامها يتم لن وبالتالي  المحددة واألهداف

 والتبادل التعاون

 والمخاطر األعباء لتجنب المعلومات جمع جهود ازدواجية اإلمكان قدر تتجنب أن 1في مجال الحماية الفاعلة الجهات على يجب

 .المحلية والمجتمعات والشهود المتأثرين لألشخاص الضرورية غير

 والتمييز التحيز تجنب

 وغير موضوعية بطريقة معلوماتالالحماية و بياناتمعالجة  ،الحق وقت فيو ، جمع في مجال الحماية الفاعلة الجهات على بيج

 التنوع وعوامل والجنس لعمرا أمن المعلوماو بياناتال إدارة تراعي أن يجب. والتمييز التحيز خطر تقليل أو لتجنب وشفافة متحيزة

 .األخرى

                                                           
 في عليها المنصوص االلتزامات احترام ضمان إلى تسعى التي اإلنسان حقوق ومنظمات اإلنسانية المنظمات إلى" الحماية مجال في الفاعلون" يشير  1

 أيضا المصطلح يشير. تمييز دون فيها عليها المنصوص الحقوق تمتع وضمان اللجوء الدولي نقانوو اإلنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي القانون

 بشكل اآلخرين البيانات جامعي على تطبيقها إمكانية لعدم أسباب توجد ال ذلك، ومع. اإلنسان حقوق أو اإلنسانية االستجابة مجال في العاملين المهنيين إلى

 .المحققين مثل أوسع
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 تم التي باألعمال علم على معلومات قدموا الذين األشخاص إبقاء ، المستطاع قدر ، في مجال الحماية علةالفا الجهات على يجب

 .عليها المترتبة والنتائج - عنهم بالنيابة اتخاذها

 

 أو جمعها التي والمعلومات البيانات ودقة موثوقية مستوى بشأن واضحةفي مجال الحماية  الفاعلة الجهات تكون أن يجب

 .هاتشاركم أو مهااخدستا

 تحتوي وقد ودقيقة تمثيليةذات قيمة  ادائم الحماية مجال في الفاعلة الجهات قبل من جمعها يتم التي والمعلومات البيانات تكون ال قد

 قدر التمثيلية العينات أخذ تضمن التي البيانات جمع إجراءات تصميم خالل من التحيز من التقليل يجب. للتحيز نتيجة ثغرات على

 .تمييزية غير وهي اإلمكان

 والمعلومات الحساسة الحماية وبيانات الشخصية البيانات إلدارة محددة معايير

 الصلة ذات القانونية لألطر االمتثال

 القانون ومبادئ لقواعد وفقًا شخصية بيانات على تحتوي التي المعلومات ومعالجة جمع الحماية مجال في الفاعلة الجهات على يجب

 .البيانات حماية بشأن الصلة ذات والمحلية اإلقليمية والقوانين دوليال

 على إجبارها أو المعلومات جمع من الحماية مجال في الفاعلة الجهات منع يمكن به، المعمول القانوني باإلطار الكافي الوعي بدون

 الجهات على يجب معالجتها، أو البيانات جمع قبل. 2المعنيين األفراد أو الدولة جانب من القانوني اإلجراء مواجهة أو عنها الكشف

 .تطبيقها أجل من البيانات لحماية والمحلية واإلقليمية الدولية القانونية األطر تقييم الحماية مجال في الفاعلة

 وعادلة شرعية معالجة

 مشروع أساس هناك يكن لم إذا. ذلكب للقيام شرعي أساس هناك كان إذا فقط الحساسة والمعلومات الشخصية البيانات معالجة يجب

 .معالجتها يجب فال بذلك، للقيام

 .المعالجة حول المعلومات من األدنى الحد إعطاءهم يجب الذين المعنيين لألشخاص بالنسبة شفافة البيانات معالجة تكون أن يجب

 شخصل أو البيانات يقدم الذي صللشخ حيوية مصلحة معني، شخص من محددة مستنيرة موافقة: يلي ما الشرعي األساس يشمل

 .قانوني اللتزام واالمتثال العقد، أداء ، المشروعة المصلحة ، العامة المصلحة آخر،

 البيانات تصغير

 يعني وهذا. ومعالجتها عهاجم يتم والتي اضحةووال المحددة باألغراض صلة وذات كافية والمعلومات الحماية بيانات تكون أن يجب

 .أجلها من عهاجم تم التي( األغراض) الغرض تتجاوز أال يجب معالجتها تتم التي البيانات أن

                                                           
 في المثال، سبيل على - القانون وسيادة العام النظام حماية بهدف  السرية المعلومات عن الكشف تفرض أحكام على اإلقليمية أو المحلية القوانين تحتوي قد  2

 سيتم التي لبياناتا أنواع تحدد واضحة داخلية توجيهية مبادئ تعتمد أن الحماية مجال في الفاعلة الجهة على يجب الحاالت هذه مثل في. الجنائية القضايا

 .المعني والممثل الضحية من لكل اإلضافية المخاطر لتجنب وذلك مشاركتها سيتم التي والظروف جمعها

 وال - 1990 ديسمبر/  األول كانون A / RES / 45/95 ، 14 ، االلكترونية الشخصية البيانات ملفات لتنظيم توجيهية مبادئ المتحدة، األمم: أيضا انظر  

 البيانات لحماية الدولية المعايير قطاع؛ اإلنساني المجال في البيانات حماية مبادئ تطبيق عند ومرونة خاصة عناية يستدعي الذي ،" اإلنساني شرطال" سيما

 الحدود، عبر قهاوتدف الشخصية البيانات خصوصية حماية بشأن االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة التوجيهية المبادئ والخصوصية، الشخصية

 1 المفعول السارية ، 1981 يناير 28 عليها في التوقيع باب فتح الشخصية، التي للبيانات اآللي بالتجهيز يتعلق فيما األفراد حماية اتفاقية ، أوروبا مجلس

 حماية بشأن 2016 أبريل 27 في والمجلس األوروبي البرلمان عن الصادرة 2016/679( األوروبي االتحاد) الالئحة ، ETS 108 ، 1985 أكتوبر

 ،( البيانات لحماية العامة األوروبي االتحاد الئحة) EC / 95/46 التوجيه وإلغاء البيانات لهذه الحركة وحرية الشخصية البيانات بمعالجة يتعلق فيما األشخاص

[2016] OJ L119/1 
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 البيانات جودة

 تأخير دون حذفها أو الدقيقة غير الشخصية البيانات تصحيح يجب. اإلمكان قدر ومحدثة دقيقة الشخصية البيانات تكون أن يجب

 .مبرر غير

 بالبيانات الحتفاظ

 وفي أدنى حدذات  احتفاظ فترة تحديد يجب  الالزم من أطول لفترة الحساسة والبيانات صيةالشخ بالبيانات االحتفاظ عدم لضمان

 .أرشفتها أو البيانات تمحى أو االحتفاظ فترة تمديد ينبغي كان إذا ما لتحديد مراجعة إجراء يجب األمر نهاية

 البيانات أمن

 .بالبيانات االحتفاظ فترة طوال األمان من مناسبة درجة تضمن بطريقة الحساسة والمعلومات الشخصية البيانات معالجة يجب

 أو السرقة أو الضياع من الحماية لضمان - للمعلومات جمع أي قبل المعلومات لحساسية مناسبة األمنية الضمانات تكون أن يجب

 يتم البيانات به تكون الذي الشكل عن النظر بغض - التعديل أو االستخدام أو النسخ أو اإلفصاح أو به المصرح غير الوصول

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في الكامنة األمنية للتهديدات خاص اهتمام إعطاء مع نقلها أو بها االحتفاظ

 التي البيانات إلى الوصول إمكانية على مقصودة غير ثالثة أطراف حصول مخاطر تخفيف في البيانات ألمن األساسي الهدف يتمثل

 الفاعلة الجهات تعمل التي والمجتمعات باألشخاص ضرر إلحاق إلى يؤدي قد مما  الحماية مجال في فاعلةال الجهات تعالجها

 .عنها نيابة بالحماية المعنية

 التي البيانات حماية( عنها بالنيابة تعمل معالجة خدمة ومقدم أخرى مسؤولة جهة وأي) الحماية في الفاعلة الجهة على يجب لذلك،

 هذه وتعتمد. األوقات جميع في وتوافرها وسريتها نزاهتها وضمان المناسبة والتنظيمية والتقنية القانونية التدابير مع معالجتها يتم

 إجراء معالجة به يتم الذي والسياق البيانات وحساسية المعنيين األشخاص على المحتملة والعواقب الحالية المخاطر على التدابير

 .السارية المحلية التشريعات في الواردة لتزاماتاال ،الضرورة وعندهذه البيانات، 

 أخرى حماية جهة إلى أو المؤسسة، نفس من آخر إلى مكتب من) الحساسة والمعلومات الشخصية البيانات نقل يتم أن اأيض يجب

 مناسب مستوى ضمان ذرتع إذا(. المثال سبيل على التشفير مثل) المناسبة األدوات باستخدام اأمان الطرق بأكثر( المثال سبيل على

 جمع عن تمتنع أن الحماية مجال في الفاعلة الجهة على فيجب الحساسة الحماية معلومات أو الشخصية للبيانات واألمان السرية من

 تدمر أن الحماية جهة على يجبف البيانات جمعأن تم  منذ البيئة في تغير بسبب  األمن تحديات تطورت إذا. نقلها أو البيانات

 .البيانات أمن على المخاطر تخفيف على قادرة تكن لم إذا اناتالبي

 الحساسة والمعلومات الشخصية البيانات معالجة يجبو تلبياناا لحماية لفع ا ماظن أي في محاس ونمک هو تلبياناا نمأ نفإ بالتاليو

 الخصوص وجه على البيانات أمن قيتعل. واستخدامه به المصرح غير الوصول منع ذلك في بما المناسب األمان تضمن بطريقة

 وسلوك التقدير وواجب الحاسوبي/السيبراني األمن أو الكمبيوتر وأمن المادي واألمن البيانات لقواعد الحقوق على بالحصول

 والنسخ الشخصية للبيانات الهوية إخفاء أو اآلمن التدمير اأيض ذلك ويستلزم. العامة البيانات أمن بقواعد ووعيهم الموظفين

 .اضروري بها االحتفاظ يعد لم عندما  االحتياطي

 المرتبطة المحددة المخاطر تقييم الحماية مجال في الفاعلة الجهات على يتعين عليه، والحفاظ المناسب البيانات أمن ضمان أجل من

 المصرح غير الوصول من بياناتال حماية وضمان المخاطر هذه من للتخفيف الالزمة والتقنية التنظيمية التدابير ولتنفيذ بالتجهيز،

 مناسب مستوى التدابير هذه تكفل أن وينبغي. والمعلومات البيانات إدارة عملية مراحل جميع في والخسارة واألضرار والسرقة به

 وطبيعة بالمخاطر يتعلق فيما( التنفيذ وتكاليف السائدة واللوجستية األمنية والظروف المتاحة التكنولوجيا مراعاة مع) األمن من

 .حمايتها يتعين التي والمعلومات البيانات

 :يلي بما المتعلقة الخطوات اتخاذ التدابير هذه تتضمن قد

 الموظفين تدريب •
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 المكتب أمن •

 الشخصية البيانات على تحتوي التي البيانات لقواعد الفردية الوصول حقوق إدارة •

 (افقةالمو مثل) المعلومات/  للبيانات المقصود لالستخدام ضمانات •

 للموظفين محددة ومسؤوليات أدوار •

 الملفات إدارة - البيانات لقواعد المادي األمان •

 المعلومات تكنولوجيا أمن •

 الجودة مراقبة آليات - المهنية السلوك قواعد أو الداخلي والتدريب التوظيف عقود في التقديرية الشروط •

 األمنية التدابير تنفيذ على لإلشراف داخلية إجراءات •

 .الشخصية البيانات تدمير وطرق أخيرالت •

 وحمايتها والتنظيمية الفنية الناحية من آمنة، الحساسة والمعلومات الشخصية البيانات على الحفاظ ضمان هو التدابير هذه من الهدف

 غير الكشف أو عرضيال الفقد أو القانوني غير التدمير أو العبث أو النسخ أو به المصرح غير التعديل ضد ومناسبة معقولة بتدابير

 .المبرر غير النقل أو الصحيح

 البيانات بعض دقة تقويض الضروري من يكون قد المثال، سبيل على. البيانات أمان لتحسين األساسية الخطوات بعض اتخاذ يمكن

 الذين األشخاص عدد) يلالتفاص مستوى من التقليل أو( والمكان بالوقت يتعلق وفيما الضحايا مع المقابالت أو الحوادثب المتعلقة)

 أو لألفراد الفعلي الموقع عن قصد غير عن تكشف ال البيانات مجموعة أن لضمان( معينة بمسألة المتأثرة والمناطق مقابلتهم تمت

 .للخطر المعرضين المجموعات

 :التالية العناصر حسب البيانات أمان إجراءات تختلف قد

 الحماية أنشطة من نوع •

 اناتالبي وحساسية طبيعة •

 التخزين شكل أو نوع •

 المحددة الشخصية البيانات موقع/  بيئة •

 غيره أو النزاع في مختلفة ألطراف التي يمكن تقديرها المراقبة قدرات ذلك في بما) السائدة واللوجستية األمنية لظروفا •

 (.العنف حاالت من

 البيانات لحساسية المناسب البيانات حماية مستوى لضمان مستواها ورفع دوري بشكل البيانات أمن إجراءات مراجعة يجب

 .الشخصية

 أمن انتهاكات مع للتعامل التصحيحية والتدابير الرصد آليات وضع ينبغي المنظمة، داخل البيانات أمن إلجراءات االمتثال لتعزيز

 تغيير أو فقدان أو القانوني رغي أو العرضي التدمير إلى يؤدي لألمن خرق أيإن  ذلك، على وعالوة. أثرها من والتخفيف البيانات

 إن أمكن عنه اإلبالغ ينبغي الحساسة المعلومات أو الشخصية البيانات - إلى الوصول أو به المصرح غير اإلفصاح إلى أو -

 .خطر في البيانات خرق يضعهم عند سيما الو البيانات هذه خرق من المتضررين لألشخاص
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 سريةال

 .األوقات جميع في الحساسة والمعلومات لشخصيةا البيانات سرية على الحفاظ يجب

 تجنب مع األخرى القطاعات مع التكامل ضمان إلى وتسعى الشراكة إطار في متزايد بشكل الحماية مجال في الفاعلة الجهات تعمل

 أطراف ومع الحماية مجال في الفاعلة الجهات بين الحساسة والمعلومات الشخصية البيانات ونقل تبادل فإن وبالتالي. االزدواجية

 وتشاركية فعالة استجابة لضمان ضروري أمر وهو  الحماية أنشطة في للتشغيل روتيني مطلب هو (الحدود عبر ذلك في بما) ثالثة

 .يواجهونها التي الحمايةوأيضا استجابة لمخاطر  المتضررين السكان الحتياجات المناسب الوقت وفي

 مبدأ ومع المتضررين السكان وأمن ورفاه خصوصية حماية إلى الحاجة مع المعلومات ادلتب إلى الحاجة موازنة يجب ، ذلك ومع

 كان وإذا الحماية غرض تخدم كانت إذا فقط مشاركتها أو المعلومات نقل الحماية مجال في الفاعلة الجهات على يجب". رال ضر"

 نشرها أو مشاركتها أو نشرها أو الحساسة الحماية بيانات أو الشخصية البيانات نقل يتم أن يجب. بذلك للقيام مشروع أساس هناك

 لجميع الواجب االعتبار إعطاء يتطلب فإنه البيانات معالجة أشكال من شكل هو البيانات تبادل أن بما. ومسؤولة آمنة بطريقة

 .القسم هذا في المذكورة المعايير

 عبر سيما الو ثالثة أطراف مع الشخصية البيانات مشاركة على اودقي المحلية البيانات حماية قوانين معظم تضع ذلك، على وعالوة

 في معالجتها أو البيانات جمع تم حيث البلد خارج الشخصية البيانات تشارك تقيد المحلية التشريعات بعض أن حتى. الوطنية الحدود

 .آخر بلد في ةالحمايمجال  في الجهة الفاعلة نفس له مكتب إلى ستنقل البيانات كانت لو حتى األصل

 :دوليًا الحساسة والمعلومات الشخصية البيانات نقل عند التالية الخطوات اتباع يجب

 حماية متطلبات جميع ذلك في بما) الخصوصية متطلبات أو بها المعمول البيانات حماية قواعد جميع استيفاء ينبغي •

 .النقل قبل( بها المعمول الخصوصية أو المحلية القانونية البيانات

 .للنقل مشروع أساس وجود من التحقق أو تأكيد يجب •

 يمثل ال النقل أن من للتأكد النقل قبل( أدناه انظر - DPIA البيانات حماية تأثير تقييم مثل) المخاطر تقييم إجراء ينبغي •

 .المعني الفرد على مقبولة غير مخاطر

 امتثال لضمان مناسبة تدابير اتخاذ تم أنه إثبات على راً قاد النقل عملية بدأ الذي بالحماية المعني الفاعل يكون أن يجب •

 لحماية المناسب المستوى على الحفاظ أجل من( المهنية المعايير هذه في المبينة) البيانات حماية لمبادئ المتلقي الكيان

 .البيانات

 أو للموافقة إما له الفرصة وإتاحة النقل من( المستفيدين) المستلم عن الشخصية بياناته نقل يتم الذي الشخص إبالغ ينبغي •

 االعتراض من للحماية التشفير، مثل المناسبة، السالمة إجراءات باستخدام البيانات نقل يجب -. النقل على االعتراض

 .به المصرح غير والوصول

 والنشر والنقل المشاركة

 .والحماية البيانات حماية من طلوبالم المستوى يقدمون الذين المستلمين مع مشاركتها أو/إلى البيانات نقل يجب

 الحماية ومعلومات بيانات أو الشخصية البيانات إدارة إساءة تم إذا ضرر حدوث في للتسبب اجد عالية مخاطر لوجود انظر

 أمان من المطلوب المستوى توفر التي المؤسسات إلى البيانات نقل ضمان الحماية مجال في الفاعلة الجهات على يجب الحساسة،

 اأمان الوسائل أكثر خالل من يتم الفعلي النقل أن من التأكد عليهم يجب كما. فقط المؤسسات تلك مع مشاركتها أو وحمايتها لبياناتا

 .الحاجة حسب التشفير مثل األمان إجراءات باستخدام

ً  الحماية مجال في الفاعلة الجهات على يجب  وبيانات الشخصية البيانات ركةمشا تعريض عدم لضمان الالزمة التدابير اتخاذ أيضا

 الجهات لهذه  - السياسية غيرو اإلنسان حقوقالمرتبطة ب أو اإلنسانية - طبيعةالأو  هويةاليمس  خطرل معلوماتوال الحساسة الحماية



 

62 

 

 مجالال في الفاعلة الجهات بين توجد أن يجب التي والثقة. الثقة مناخ تقويض أو للخطر اإلنسان حقوق تعريض أو الفاعلة،

 .المساعدة أو/  و للحماية هممع يتفاعلون الذين واألشخاص اإلنسان وحقوق اإلنساني

 على يجب ما حالة حول العامة الحماية معلومات أو اإلحصائية، أو المجمعة البيانات مثل شخصية، غير بيانات مشاركة عند

 :التالية االحتياطات اتخاذ الحماية مجال في الفاعلة الجهات

 .المعنيين السكان أو األشخاص ورفاهية وسالمة  الحماية لمخرجات ألولويةا إعطاء •

 لتقليل وذلك المقدمة البيانات أو/  و المعلومات وموثوقية دقة بشأن شفافة الجهات الفاعلة في مجال الحماية تكون أن •

 .معالجتها تعتزم التي للقضايا كاملة غير أو صحيحة غير صورة عرض مخاطر

 تم إذا حتى) بياناتهم تبادل يتم الذين( المجتمعات أو األفراد) لألشخاص المحتملة المخاطر أو حساسيات في دائما النظر •

 (.المستنيرة الموافقة تقديم

عة البيانات أنه عند مشاركة ألخذ بعين االعتبارا على الجهات الفاعلة في مجال الحماية • فيما إذا كانت  اإلحصائية أو المجم 

 وما لالتجاهات ودقيقة مجدية توصيفات أو/  و إحصاءات لتوفير كافية البيانات دقة كانت أو الكفاية فيه ابم كبيرة العينة

 أخرى معلومات/  بيانات مع باالقتران أو بمفردها عينة من والمجتمعات األفراد على التعرف في خطر أي هناك كان إذا

 .لذلك كنتيجة اسلب وتتأثر

 المحاسبة

 ويجب. الحساسة والمعلومات الشخصية البيانات معالجة عن ساءلةالمُ الُمحاسبة/ الحماية مجال في الفاعلة تالجها تضمن أن يجب

 تدريب ذلك في بما التدمير أو واألرشفة التبادل إلى التجميع من والمعلومات البيانات إدارة لعملية رسمية إجراءات تضع أن

 .افواإلشر الجودة آليات ورصد والمتطوعين الموظفين

 هذا في عليها المنصوص للمعايير لالمتثال البيانات تعالج التي الحماية مجال في الفاعلة الجهات مسؤولية إلى المحاسبة مبدأ يستند

 تدابير اتخاذ تم أنه إثبات من يمكنها وضع في الحماية مجال في الفاعلة الجهات تكون أن يجب. السارية التشريعات ومع القسم

 .به المصرح غير الوصول عن ينجم قد الذي الضرر ولمنع االمتثال لضمان منظماتها داخل ومتناسبة مناسبة

 ، أدنى كحد. األمن قواعد ولتحديد  استخدامها والمحاسبة عندا المعلومات وجودة مالءمة لضمان خاص بشكل مفيدة اإلجراءات هذه

 :عليهم يجب

 المستنيرة بالموافقة يتعلق فيما سيما ال و البيانات لجمع ضيربالتح المرتبطة الرئيسية العناصر البداية، منذ ،دمج •

ً  أنه حيث الطوارئ حاالت في األهمية بالغ أمر وهذا. الوصول وتقييد االنتقال على والمقدرة والخصوصية  يكون ما غالبا

ً  الموظفين تبديل معدل  ،محدودة يةاتالمؤسس الذاكرة تكون عندما وخاصة مرتفعا

 ،به القيام لهم يُسمح ال وما به القيام لهم ؤذنيُ  وما الموظفين بيانات مع التعامل التزامات وتوضيح لالوصو حقوق تحديد •

 ،بعد فيما والمشاركة االستخدام شروط تحديد •

 األمنية الضمانات وضع •

 .آمن بشكل السرية المعلومات تخزين كيفية توضيح - البيانات تدمير أو/  و ألرشفة الزمنية والجداول القواعد توضيح •

 المخاطر تقييم

 ويجب ومعالجتها والمعلومات البيانات جمع خطوات من خطوة كل في المخاطر تقييم الحماية مجال في الفاعلة الجهات على يجب

 .ومجتمعاتهم وألسرهم يقدمونها لمن محتملة سلبية آثار أي من التخفيف عليها
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 ذكرات القانونيةاعداد الم: تاسعالقسم ال

  التعليمية األهداف

 :من المشاركون سيتمكن القسم، بنهاية

 إعداد المذكرات القانونية 

 الرسالة الرئيسية

 ال أنه إلثبات العامة النيابة/  التحقيق لسلطة اإلمكان قدر كاملةمت حالة الخاص بك يجب أن يمثل القانوني أو العرض إن المذكرة

 .محلية مقاضاة/  قتحقي إجراء لعدم سبب يوجد

 القانونية المذكرات إعداد

 أولية مالحظات

. المحلية الجنائية واإلجراءات بالقوانين عميقة معرفة يتطلب. وتقنية صعبة مهمة المحلية المحاكم أمام ةقانوني مذكرة تقديم يعد

المذكرة  توافقت أن فقط الوثيق عاونالت يضمن لن. المحامين أو المحلية المنظمات مع بشكل وثيق بالعمل بشدة IBAHRI وصييُ 

 التحقيقات بشأن المحلية دعاءوسلطات اإل القضائية السلطات مع والمناقشات التنسيق اأيض يضمن بل المحلية المعايير مع القانونية

 .والمحاكمات

 المذكرة القانونية

 وكالة إلى األول المقام في تُنقل فسوف المحلية، تالسلطا إلى لتقديمها إعدادها إلى والمحققون المحامون يسعى التي المسائل أما

 .أقل أو أكبر بدرجة المسألة هذه في الخاصة تحقيقاتها بإجراء بدورها ستقوم التي الصلة ذات التحقيق

 بالطبع ستشكل جمعها تم التي األدلة أن رغم محكمة أمام دعوى رفع بالضرورة يعني ال مذكرة قانونية أي من الغرض فإن ولذلك

 .المطاف نهاية في قضية أي من اجزء

 محاكمات إجراء بهدف الخاصة تحقيقاتها بفتح المعنية المحلية الوكالة قيام سبب تبرير هو المذكرة القانونية من الغرض وسيكون

 .المحاكم أمام المطاف نهاية في

 أن المرجح غير ومن المرحلة هذه في نونيةمذكرة قا أي تخذهت أن يجب الذي الشكل تملي صارمة قواعد توجد ال ذلك، على وبناءً 

 .المطاف نهاية في المسألة تقديم فيها يتم التي المحلية القضائية الوالية عن النظر بغض الوضع يتغير

 األساسية" األطراف" و" الرؤساء" إدراج يضمن بما لتقديمها مناسبة صيغة اعتماد قترحيُ   الجيدة بالممارسات يتعلق فيما أنه غير

 .الطلب هذا في الصلة ذات واألدلة الحجج ييملتق

/  تحقيق إجراء لعدم سبب يوجد ال أنه إلثبات العامة النيابة/  التحقيق سلطة إلى اإلمكان قدر كاملة حالة تقديم هي" الفكرة"إن 

 .محلية محاكمة

 .األقسام عناوين حيث من منها، ةمشتق أو التالي، المثال إلى مستندة صيغة اعتماد قترحيُ  ولذلك

 .كامال جنائيا تحقيقا وتجري الشرطة تفتح أن رسميا تطلب أن المثال سبيل على ،المذكرة تقديم من الغرض نتتضم - مقدمة

 التحقيق إجراءات
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 بالتحقيق المختصة المحلية السلطة اختصاص أسباب ناقش الصلة، ذات المحلية التشريعات مراعاة مع - التحقيق في االختصاص
 .الطلب في المقدمة اتاالدعاء في

 .والضحايا االدعاءات تفاصيل ذلك في بما بالتفصيل الشكوى هي ما حدد - الشكوى

 يوجد ال ولماذا مفتوحا التحقيق يكون أن يجب لماذا وناقش المحلية التشريعات بناء على بالتفصيل واألدلة الشكوى لحل - مناقشة
 .بذلك للقيام عائق

 أي) العالمية القضائية الوالية شروط استيفاء كيفية مثل صلة ذات أخرى محددة قضايا أي لتطرح قةالالح الفقرات تستمر أن يجب
 "(.المحدد الفرد" و" التواجد"

 .التي تحال إليها المذكرة المحلية القضائيةالجهة  على اعتمادا الفقرات هذه تختلف سوف بالطبع

 .قد تم طرحها المناسبة لحججا أن لضمان"  محلي" محام إشراك المستحسن فمن ولذلك
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 الملحقات

 .الحقائق لتقصي والدولية واإلقليمية الدولية للهيئات اسيراكوز إرشادات: 1 الملحق

 التحقيق خطة - 7 التوجيهي المبدأ

 ومنهجية ستراتيجياال هدفها تحددُ  تحقيق خطة وضع( شخص أو محقق أي فوراً ومن قبل) الحقائق تقصي هيئة على ينبغي"

 ."الوالية بهدف إنجاز الالزمة المعلومات من وغيرها الصلة ذات واألدلة التحقيق

 .فيها التحقيق أن يتم يجب التي الظروف أو الوقائع ادعاءات التحقيق خطة تحدد أن يجب 1.7

 طبيعة تصف أن وينبغي ا انتهكتيُد عى أنه التي األخرى االلتزامات أو السارية القوانين التحقيق خطة تحدد أن ينبغي 2.7

 .جريمة أو انتهاك حدوث إلثبات إثباتها يلزم التي واألركان التحقيق قيد التي هي االدعاءات

 األساليب ذلك في بما التحقيق أثناء إنجازها يتعين التي والمهام الحقائق تقصي هيئة أولويات التحقيق خطة تحدد أن ينبغي 3.7

 .األخرى لمعلوماتوا األدلة لجمع المستخدمة

 خبراء مثل متخصصة خبرات أو معدات إلى الحاجة ذلك في بما التحقيق إلجراء الالزمة الموارد التحقيق خطة تحدد أن ينبغي 4.7

 .الشرعي الطب

 .التحقيق إلجراء الالزمة اللوجيستية الترتيبات التخاذ بروتوكوالً  التحقيق خطة تتضمن أن يجب 5.7

6.7  ً  .المهمة خالل التحديث أو المراجعة إلى التحقيق خطة تحتاج قد الحقائق، تقصي هيئة تياجاتواح لظروف وفقا

 األخرى والمعلومات األدلة ومراجعة جمع معايير - 8 التوجيهي المبدأ

 فيما اليقين من درجةً  لها تُتيح التي األخرى والمعلومات األدلة وتقييم ومراجعة لجمع اً معايير تعتمد أن الحقائق تقصي لهيئة وينبغي

ً أساليب تعتمد أن الحقائق تقصي لهيئة ينبغي كما. باستنتاجاتها يتعلق  تقييم من للتمكين الكافية األخرى والمعلومات األدلة لجمع ا

 .األخرى والمعلومات األدلة مصادر موثوقية

 .ةيقووثموال يةالمصداق ذات األخرى والمعلومات األدلة بجمع الحقائق تقصي هيئة تقوم أن ينبغي 1.8

 يجب. المادية األدلة ذلك في بما والمعلومات األدلة وحفظ وتسجيل وإدارة ومعالجة لجمع بروتوكوالً  كلهنا يكون أن يجب 2.8

 .بسهولة وتحديدها المادية األدلة على التعرف

 تقصي هيئة تحدد أن ينبغي. خرىاأل والمعلومات األدلة وترجيح تقييم بشأن بروتوكوالً  الحقائق تقصي هيئة تضع أن ينبغي 3.8

 والمعلومات األدلة وتقييم لمراجعة األدنى المعيار يكون أن يجب. نتائجها إلى التوصل في استخدمته الذي المعيار بوضوح الحقائق

 .على أساس الموازنة بين االحتماالت األخرى

 معلوماتال أو دلةاأل عن المصدر، من مباشرة أنها ليست أي ،أقاويل هي التي األخرى المعلومات أو األدلة بين التمييز يجب 4.8

 ينبغي ال التي هي أقاويل بعين االعتبار، دلةباألخذ باأل تسمح قد الحقائق تقصي لهيئة الداخلية البروتوكوالت أن و كون. مباشرةال

 .ذلك أمكن حيثما المعلومات من يرهاغ أو المباشرة األدلة مصادر تحديد أهمية من التقليل أو التهاون على هذا األمر شجعيُ  أن

 

 .الشهود موثوقيةو  بمصداقية فيما يتعلق هم التي توصلوا إليهانتائج فحص المحققين على يجب 5.8
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وجود فواصل  عدم ضمني الذي المادية ألدلةا بروتوكوالً بخصوص تسلسل الحيازة على الحقائق تقصي هيئة تضع أن نبغيي 6.8

 .المادية ألدلةا الحصول على أو الحيازة أو للعهدة الزمني التسلسل تسجيل يضمنو في تسلسل الحيازة

 .الحقائق تقصي هيئة عهدة في وجودها أثناء التلوث من صحيح بشكل وحمايتها المادية األدلة على الحفاظ يجب 7.8

 األخرى والمعلومات األدلة تسجيل - 9 التوجيهي المبدأ

 وذلك بياناتال قاعدة ذلك في بما األخرى والمعلومات األدلة وتحليل وتسجيل لحفظ فعالة آلية تطوير الحقائق تقصي هيئة على يجب

 .األخرى والمعلومات األدلة وتحليل وفرز تصنيف في للمساعدة

 من عليها الحصول يتم التي األخرى والمعلومات األدلة يسجل فعال بيانات قاعدة منظومة الحقائق تقصي هيئة تضع أن ينبغي 1.9

 التحقيق في لمساعدةا البيانات قاعدة لمنظومة ينبغي. الحقائق تقصي هيئة بها تضطلع التي األخرى األنشطة طريق وعن الشهود

 .الشهود حول والمعلومات الشهود بيانات وتتبع لحفظ الشهود إدارة نظام وتوفير الموضوع/  الهدفعن  محددة معلومات وتوفير

. قياسي شكل في البيانات إدخال لضمان تصميمها وينبغي التحقيق أنشطة بدء قبل البيانات الإدخ بروتوكوالت وضع ينبغي 2.9

 .الحقائق تقصي هيئة عمل خالل تطورها أثناء االحتياجات مع بسهولة للتكيف قابلة البيانات قاعدة تكون منظومة أن ينبغي

 :أدنى كحد يلي ما الشهود إدارة نظام يتضمن أن ينبغي أمكن، حيثماو  3.9

 الذاتية السيرة عن موجزة معلومات  1.3.9

 به موثوق بشكل بالشاهد االتصال يمكنهم الذين( األشخاص) الشخص ذلك في بماوالتواصل  االتصال تفاصيل 2.3.9

 ستخداما عند أو متعددة إفادات تقديم للشاهد فيها يجوز التي الحاالت في وخاصة الشهود سجل ازداواجية لمنع بروتوكوالت 3.3.9

 .الشاهد نفس ألسماء مختلفة ترجمات

 بحماية المتعلقة والمعلومات الشاهد، ترهيب بخصوص عنها اإلبالغ تم حاالت أي ،بالشاهد تتعلق محددة أمنية مخاوف أي 4.3.9

 .شاهد بأي يتعلق فيما سجلت قد تكون ربما والتي الشاهد

 .الزمني الترتيب حسب باإلفادة يدلي وهو الشاهد عنها أبلغ التي األحداث تسلسل 5.3.9

 .المزعوم مرتكب الجريمة عن معلومات 6.3.9

بها  دثحت تکلما أي كلذ في كما تم شوهدت بما رىألخا تمازااللتا أو به وللمعما ونلقانا تنتهاکاا لجميع لشام فصو 7.3.9

 .نميوعزلما مرتكبي الجريمة وربحض نيرخآ صشخاأأي و مرتكبوا الجريمة المزعومون

 قيام وإمكانية قدرة عن معلومات ذلك في بما الشاهد مصداقية تحديد في الحقائق تقصي هيئة بمساعدة المتعلقة المعلومات 8.3.9

 . إفادته في الشاهد يصفها التي الكلمات سماع أو األحداث مشاهدة/  بمراقبة الشاهد

ً  الشاهد قدمها التي المادية األدلة تسجيل يجب 9.3.9  .تسلسل الحيازة  لبروتوكولوفقا

 ر،لمصدا من ةمباشر ةذمأخو غير انهأ أي أقاويل/إشاعات لىإ تشير لتيا تلمعلوماا من اهغير أو لةدألا بين لتمييزا يجب 10.3.9

 .الشهادة المباشرة أو لةداأل عن

ً بسيط الترقيم نظام يكون أن يجب. وإدارتها إليها الوصول وإمكانية األدلة تسجيل لتسهيل األدلة لترقيم نظام استخدام ينبغي 4.9  ا

 .ومتسلسالً 
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 نموذج تتبع تسلسل الحيازة على األدلة: 2 الملحق

 

 نموذج تتبع تسلسل الحيازة على األدلة

 

 

    :الُجرم    :القضية رقم

     رقم الهوية(: /  االسم: )المسؤول الذي قام بالتسليم

      :الضحية 

      :به المشتبه

      :ضبط األدلة تم الذي الوقت/  التاريخ

      :ضبط األدلة موقع

 وصف األدلة

وصف المادة )الصنف، الرقم  العدد رقم المادة
التسلسلي، الحالة، عالمات، آثار 

 الخدش(

   

   

   

   

 

 تسلسل الحيازة

صدرت عن  التاريخ / الزمن رقم المادة
)التوقيع و رقم 

 الهوية(

من قبل  استلمت
)التوقيع و رقم 

 الهوية(

مالحظات / 
 الموقع
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 نموذج تتبع تسلسل الحيازة على األدلة

 )تابع(

 تسلسل الحيازة

رقم 
 المادة

التاريخ / 
 الزمن

صدرت عن )التوقيع و 
 رقم الهوية(

استلمت من قبل 
)التوقيع و رقم 

 الهوية(

 مالحظات / الموقع

     

     

 النهائية الحيازة/تحويل الملكيةئة هي

 )الحيازة( إذن لتحويل الملكية

                                              المادة/المواد رقم:                  ضمن هذا المستند فيما يخص )المشتبه به(:

)تفقد أسلوب تحويل الملكية                      لم تعد هنالك حاجة لهم كدليل وتم الترخيص بتحويل ملكيتهم من            

 المالئم(

له  إعادة إلى المالك / صاحب الدليل            مزاد / تخلص منه / حو 

 اسم ورقم هوية المسؤول الذي منح اإلذن:                                         التوقيع:                التاريخ: 

 من دليلالتخلص  هد علىاش

 المادة/المواد رقم:                  ضمن هذا المستند قد تم التخلص منهم من قبل من يحوز على الدليل

 بحضوري في تاريخ:                        صاحب رقم الهوية: 

 :                التاريخ:التوقيع   الشاهد على التخلص من دليل:                                     اسم ورقم هوية 

 التسليم إلى المالك الشرعي

 المادة/المواد رقم:                  ضمن هذا المستند قد تم تسليمها من قبل من يحوز على الدليل

 صاحب رقم الهوية:                       إلى )اسم الشخص(: 

 المدينة:                            المحافظة:            العنوان:                                       

 الرقم البريدي:                رقم الهاتف: 

 تحت طائلة القانون، أشهد أنني المالك الشرعي للمواد )المادة( المذكورة أعاله

 التوقيع:                           التاريخ: 

 صورة صادرة عن الحكومة. موجودة        غير موجودة نسخة مرفقة عن وثيقة تعريف ذات 

 يحتفظ بنموذج تسلسل الحيازة على األدلة هذا كسجل دائم
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 : نموذج التفويض3الملحق 

 

 نموذج التفويض

 

 إلى من يهمه األمر

 

 ..........أنا .............................................. من .......................................

 

اإلذن ل ........................ من  يقة المعروفة باسم التفويض،  أمنح هناأقر بأنه بتوقيعي لهذه الوث
 للمعلومات كنتيجة اتخاذه يتم قد قانوني إجراء بأي يتعلق فيما عني نيابة التصرف ............................................... 

 .قدمتها التي

 

 ثالث طرف ألي أقدمها معلومات للكشف عن أية اإلذن أعطي فإنني الوثيقة هذه على التوقيع عند أنه على وأوافق رأق كما
 ً  .يعتبر مالئما

 

ً  إلغاؤها يتم أن إلى المفعول ساري بقىي هذا التفويض  .كتابيا

 

 التوقيع: ......................................

 

 ..................االسم: ......................

 

 التاريخ: ......................................
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 الشاهد محضر استجواب: 4المحلق 

 

 القضية رقم:

 التاريخ:

 محضر استجواب الشاهد

 :موقع االستجواب

 رقم القضية الجنائية:

 حكم الجرم الجنائي: 

 المشتبه به )بهم( / الفعل الجنائي:

 الصارة عن: بالحضور لشاهدا تكليف ورقة

 :ورقة تكليف الشاهد بالحضور تاريخ 

 

 الحاضرون:

 

 المدعي العام:
 الشاهد:

 المسؤول القانوني/المساعد:
 :المترجم

 مسجل المحضر:
 المحقق:
 :المراقب

 

  : تم اجراء االستجواب في الساعة : 
 

 التنبيهات والتحذيرات
 

 

 تزويدك فسيتم المقابلة، يجري الذي الشخص لغة تفهم لم إذا. اإلنجليزية أو يةالعرب باللغة الشهود استجواب إجراء يجوز .1

 .الضرورة عند األدلة من وغيرها للوثائق ترجمات إلى باإلضافة بترجمة إلفادتك
 

 .لك توفيرها يتم من يجري المقابلة قبل من المستخدمة اإلنجليزية اللغة من الفورية الترجمة .2

 

 .االستجواب هذا خالل المستخدمة اللغة فهم على قادر أنني أؤكد .3

 

 :  التوقيت بالساعة ____________________توقيع الشاهد نعم: 

 
 
 

1 
 

 ____________________ توقيع الشاهد
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 .االستجواب هذا لتسجيل الالتيني النص استخدام يمكن أنه أقر .4

 
  : التوقيت بالساعة ____________________توقيع الشاهد 

 
 

 .صوت/  فيديو *ا سيتم تسجيله المقابلة. الفيديو تسجيل/  الصوت  .5
 التالية الشخصية البيانات تقديم يجب .6

 
 :الكنية و األسم

 :االب اسم

 :األم اسم

 :األوسط األم إسم

 :الوالدة تاريخ

 :الوالدة مكان

 :المهنة

 :الحالي العمل صاحب

 :العمل موقع

 :االجتماعية الحالة

 :الجنسية

 :العرقي األصل

 :القضائية امراألو استالم فيه تريد الذي الدقيق العنوان

 :هاتف رقم

 
 

 .اإلقامة مكان أو العنوان في تغيير أي عنالشخص الي يقابلك  بإبالغ ملزم بأنك عليك الحذر .7
 

 يجوز. به المشتبه أقرباء أحد أو الزوج أنت كنت إذا بشهادتك اإلدالء رفض لك يجوز. بشهادتك باإلدالء ملزًما لست أنت .8
مستج إجابتك كانت إذا الشهادة رفض لك بجوابك  التي األسئلة هذه مثل عن اإلجابة رفض لك يحق. قريبك أو زوجتك ر 

 .المالحقة القضائية بحقك خطر عليها بشكل صادق ينجم عن هذا الجواب

 

 .الحقيقة قول عليك يجب .9

 

 .شيء أي حجب عدم عليك يجب  .10

 

 

 

 

2 

 

 ____________________ توقيع الشاهد
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 .بذلك قيامك بسبب سجنك يتم أن ويمكن جنائية جريمة يشكل كاذب تصريح إعطاء بأن عليك الحذر .11
 

 .اً محمي اً شاهد بصفتك إليك االستماع تطلب أن فيمكنك خطير تهديد أو لخطر عرضة عائلتك أو أنت كنت إذا .12

 

 .عليه التوقيع قبل عليه تصويبات وإجراء لك قراءته أن يتمأو المحضر قراءة لك يحق .13

 

 أمامك الكمبيوتر شاشة تشاهد أن يجب. كتابته يتم الذي المحضر تتبع أنعليك  جبي. المحضر أمين سيُملي المحضر *  .14

 .االختبار نهاية وفي  أثناء تصحيحه فيمكنك خطأ، كلهنا أن تعتقد كنت إذا. كتابة المحضر أثناء

 

  ____________________توقيع الشاهد 

 

. كتابتها أثناء أمامك الكمبيوتر شاشة تشاهد أن يجب. تابتهك يتم الذي السجل تتبع أن يجب. حرفيًا المحضر تسجيل سيتم*  .15

 .االستجواب نهاية وفي إعداد المحضر أثناء تصحيحه فيمكنك ، خطأ هناك أن تعتقد كنت إذا

 

 المحضر كتابة من التسجيل الصوتي / المرئي. تسجيل سيتم* .16

 

 أوقع على أنني أفهم كل التنبيهات والتحذيرات المذكورة أعاله
 
 
 :  التوقيت بالساعة ____________________قيع الشاهد تو
 

 
 

 ** عليك الحذف حسب مقتضى الحال*مالحظة إلى أمين المحضر: **
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 ___________________ توقيع الشاهد
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 تم اجراء استجواب الشاهد في الساعة: 

 

 
 المؤرخ ب  الطلب على لقد أجبت.                              هو اسمي .1

 أدلي. هذه اإلفادة اإلدالء قبل والتحذيرات التنبيهات فهمت أنني لتأكيد وقعت قد أنني أؤكد. اليوم لإلدالء بإفادة  
 .قد قُدمت لي ضمانات أو وعود وأنه ال يوجد أي طواعية بهذه اإلفادة

 
 

. أؤكد أنني لم أقم بالحديث حول االستجواب خالل              والساعة                 فاصل بين الساعة  .2
 الفاصل.

 
فاصل بين الساعة                   والساعة                     . أؤكد أنني لم أقم بالحديث حول االستجواب  .3

 خالل الفاصل.
 

فاصل بين الساعة                   والساعة                     . أؤكد أنني لم أقم بالحديث حول االستجواب  .4
 خالل الفاصل.

 
. أؤكد أنني لم أقم بالحديث حول االستجواب خالل         والساعة                      فاصل بين الساعة .5

 الفاصل.
 

. أؤكد أنني لم أقم بالحديث حول االستجواب خالل        فاصل بين الساعة                  والساعة      .6
 الفاصل.

 
. أؤكد أنني لم أقم بالحديث حول االستجواب خالل    لساعة          فاصل بين الساعة                  وا .7

 الفاصل.
 

. أؤكد أنني لم أقم بالحديث حول االستجواب خالل       فاصل بين الساعة                  والساعة        .8
 الفاصل.

 

  ____________________توقيع الشاهد 

 

. أؤكد أنني لم أقم بالحديث حول االستجواب خالل        والساعة                    فاصل بين الساعة     .9
 الفاصل.
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 أؤكد أنه ليس لدي المزيد ألضيفه. .10

 
 .قدمت لي وعود أي أو تهديدات أي هناك يكن ولم المقابلة إجراء كيفية على اعتراضات أي لدي ليس أنه أؤكد .11
 

 .في حدود أفضل ما لدي من معلومات صحيحة اإلجابات أن أؤكد. 12
 

 أسفل وعلى أدناه المحضر على وسأوقع لالستجواب دقيق محضر أنه وأؤكد الشاهد إفادة قرأت قد أنني أؤكد. * 13

 .صفحة كل
 

 وعلى أدناه المحضر على وسأوقع لالستجواب دقيق محضر أنه وأؤكد لي الشاهد إفادة ةقراء تم أنه أؤكد. * 14

 .صفحة كل أسفل
 
 

  تم االنتهاء من استجواب الشاهد في الساعة:
 

 
 أمين المحضر                                     الشاهد                                                 من أجرى المقابلة

 
 

اسم                                     اسم                                                     اسم                         

 المراقب                                المسؤول القانوني / المساعد                                          المحقـق

 
 

اسم                      اسم                                                     اسم                                      
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USEFUL RESOURCES 
 
 

D Groome, Handbook of Human Rights Investigation (2nd edn, CreateSpace Independent 

Publishing Platform 2011).  

Institute for International Criminal Investigations, Investigators Manual (3rd edn, Institute for 

International Criminal Investigations 2006).  

M Bergsmo and W H Wiley, 'Human Rights Professional and the Criminal Investigation and 

Prosecution of Core International Crimes' in S Skåre, I Burkey and H Mørk (eds), Manual on Human 

Rights Monitoring: An Introduction for Human Rights Field Officers (3rd edn, Norwegian Centre for 

Human Rights 2008).  

C A Nielsen and J K Kleffner in M Nystedt (ed), A Handbook on Assisting International Criminal 

Investigations (Strokirk-Landströms AB 2011).  

PILPG, Field Guide for Civil Society Investigation and Documentation of Gross Human Rights 

Violations, 2015 http://publicinternationallawandpolicygroup.org/wp-

content/uploads/2015/11/Reference-Book-to-Field-Guide-on-CSOInvestigations-Selected-

Sample.pdf. 

PILPG, Protocol on the Investigation and Documentation of Gross Human Rights Violations: A Field 

Guide, 2015 

http://publicinternationallawandpolicygroup.org/wpcontent/uploads/2015/11/PROTOCOLS-ON-

INVESTIGATION-AND-DOCUMENATIONField-Guide-Couch-20.11.15.pdf. 

UC Berkley School of Law Human Rights Center, First Responders: An International Workshop on 

Collecting and Analyzing Evidence of International Crimes, September 2014 

www.law.berkeley.edu/files/HRC/First_Responders_final_with_cover4.pdf. 
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