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املقدمة

تم إعداد هذا الدليل من قبل األورو-متوسطية للحقوق، وذلك كجزء من 
سلسلة األدلة التدريبية الرامية إىل مساعدة النشطاء السوريني واملدافعني عن 
حقوق اإلنسان عىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم التي تُرتكب 

يف سوريا.

هذه األدلة التدريبية موجهة الستخدام األفراد و املجموعات الذين يسعون إىل 
توثيق حاالت االنتهاكات التي تحدث يف املناطق التي يعملون بها، والستخدام 
املنظامت التي تسعى إلجراء دورات تدريب. ونتيجة لذلك، تتضمن هذه 
األدلة وسائل عملية ملساعدة األفراد عىل استيعاب املفاهيم النظرية وملساعدة 

املدربني عىل رشح هذه املفاهيم لآلخرين.

وعىل الرغم من أن األدلة الثالثة مرتابطة، وأحيانا متداخلة، إال أنها تغطي 
ثالثة موضوعات مختلفة، وهي )1( توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، )2( 
التعريفات والتصنيفات لتسجيل الخسائر وفقا ملبادئ القانون الدويل االنساين، 
)3( القانون الجنايئ الدويل. هناك أساليب متنوعة لعملية توثيق االنتهاكات، 
وهي تعتمد عىل االستخدام املنشود ملواد التوثيق. وميكن أن تكون أهداف 
التوثيق هي الدعوة إىل التغيري، أو املحافظة عىل ذكرى الضحايا وللسجل 
التاريخي، أو لدعم عمل جامعات أخرى أو لتنظيم حمالت إعالمية حول 
قضية ما. كام ميكن أن يكون من األهداف بعيدة املدى للتوثيق هو دعم 
املالحقة القانونية ضد املسؤولني عن الجرائم. ومع ذلك، ليست هذه األدلة 
مصممة الستخدام املحققني املحرتفني، وإمنا ملساعدة املدافعني السوريني عن 

حقوق اإلنسان يف جمع معلومات موثوقة وحفظها بأسلوب آمن ومأمون.

يوضح كل من األدلة الثالثة املعايري الدولية يف املجال الذي يتناوله، ويقدم 
أمثلة من السياق السوري. ومع أنه ميكن استخدام كل دليل منها بوصفه 
مصدراً مستقاًل، إال أنها تتمم بعضها ويجدر بالقراء االطالع عليها جميعاً. 
ويتضمن كل دليل إحاالت إىل األدلة األخرى، وحسب ما هو مالئم، إذا أراد 

القارئ االطالع عىل مزيد من املعلومات والتفاصيل حول موضوع محدد.

الأورو-متوسطية للحقوق

الهدف من هذا الدليل  هو مساعدة الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين السوري 
والباحثني امليدانيني عند جمع املعلومات حول انتهاكات القانون الجنايئ الدويل 
يف سورية. وهو دليل عميل يعرض العنارص األساسية للقانون الجنايئ الدويل 
لتمكني املستخدمني من تطبيق هذه العنارص يف عملهم اليومي. إضافة إىل ذلك، 
يوفر الدليل مواد ملساعدة املستخدمني عىل تدريب اآلخرين عىل هذا املوضوع. 

يستهدف الدليل مستخدمني من مجموعة واسعة من األفراد ذوي الخلفيات 
املختلفة. ولكنه ال يستهدف املحققني املحرتفني. مستخدمو هذا الدليل ال ميكن 
أن يحلوا محل املحققني املحرتفني، أو مراقبي حقوق اإلنسان، ولكنه ميكن أن 
يساعدهم عىل جمع املعلومات بطريقة يوثق بها. لذلك، صمم الدليل ملساعدة 
األشخاص العاديني الذين يوثّقون انتهاكات القانون الجنايئ الدويل. وعليه، فإن 
الدليل يعتمد األسلوب املبسط، وال يفرط يف املصطلحات والحجج القانونية، 

وهو أيضا سهل االستخدام. 

القانون الجنايئ الدويل موضوع واسع، وال ميكن لهذا الدليل أن يشمل جميع 
جوانبه، أو الخوض فيه بتفاصيل كثرية. بدال من ذلك، يتضمن الدليل املبادئ 
األساسية للقانون الجنايئ الدويل وكيفية استخدام هذه املبادئ يف املامرسة 

العملية عند جمع املعلومات. 

تم تقسيم الدليل إىل أربعة أقسام :
مقدمة للقانون الجنايئ الدويل.  .1

تعاريف الجرائم الدولية واملفاهيم القانونية األساسية، مبا يف ذلك   .2
املسؤولية الجنائية الفردية. 

املشاكل املشرتكة املتعلقة بتوثيق انتهاكات القانون الجنايئ الدويل.  .3
وسائل عملية لتوثيق انتهاكات القانون الجنايئ الدويل.  .4

و تضمن املرفقات صحائف الوقائع سهلة االستخدام عن بعض القضايا التي 
يشملها الدليل و مناذج من متارين عملية ليك يستخدمها املدربون. باالضافة، 
يوفر امللحق الخامس الئحة من املراجع التي اعتمد عليها إعداد هذا الدليل، 

مع مصادر أخرى مفيدة.

مورغان لنديل
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ي الدولي
تعريف القانون الجنا�أ  1

ي تضع االئساس للمسؤولية الفردية عن فئات 
ن ال�ت ي الدولي هو مجموعة من القوان�ي

القانون الجنا�ئ
اعات المسلحة. جرائم  ن ي ذلك المجازر الجماعية والجرائم المرتكبة أثناء ال�ن

معينة من الجرائم، بما �ن
بادة الجماعية جرائم تقع ضمن هذا المجال من القانون.  نسانية، واالإ الحرب، والجرائم ضد االإ

يعاقب القانون الجنايئ الدويل األفراد املسؤولني عن ارتكاب هذه الجرائم.

ف  ي تحظر ممارساتها. تع�ت
ي االئعراف الدولية ال�ت

ي المعاهدات الدولية أو �ن
الجرائم الدولية مشمولة �ن

ي العالم، وليس فقط داخل 
ي أي مكان �ن

ي تحدث �ن
ي منع الجرائم الدولية ال�ت

الدول بأن لها مصلحة �ن
حدودها، الئن ارتكاب الجرائم الدولية يمكن أن يشكل تهديدا للسلم واالئمن. عىل سبيل المثال، 
ن خلل الحرب االئهلية قد يؤدي إل زعزعة استقرار منطقة إذا ما أج�ب  التحويل الق�ي للمدني�ي

المدنيون عىل الفرار إل الدول المجاورة، وال يكون لهذه الدول القدرة عىل استيعابهم.

، عىل إخضاع مواطنيها للعدالة من  ي الدولي
نتيجة لذلك،  توافق الدول، بموجب القانون الجنا�أ

ي العادة المقاضاة عىل الجرائم داخل حدود الدولة، ووفق نظامها 
قبل الآخرين.  تمارس الدول �ن

ي هيئات دولية.
. أما الجرائم الدولية فتتم المقاضاة بشأنها �ن ي

القضا�ئ

الجزء األول

 مقدمة حول
القانون الجنايئ الدويل
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ي الدولي
أصول القانون الجنا�أ  2

ي الدولي الحديث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولكن فكرة تحميل االئفراد 
تطور القانون الجنا�ئ

ي عام ١94٥، حوكمت الجهات 
ن الحروب كانت موجودة من قبل. �ن المسؤولية عن انتهاك قوان�ي

ي ألمانيا واليابان عىل جرائم حرب دولية ارتكبت خلل الحرب 
ي وجي�ش

ي حكوم�ت
الفاعلة الرئيسية �ن

ي التسعينيات تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلفيا 
العالمية الثانية. وبناء عىل ذلك، تم �ن

ي ارتكبت خلل الحرب 
ن عن الجرائم ال�ت سابقا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لمحاكمة المسؤول�ي

ن محاكم متخصصة أخرى لمحاكمة االئشخاص  ي كل من البلقان ورواندا. وأنشئت منذ ذلك الح�ي
�ن

اليون، ومحكمة خاصة بمحاكمة  ي ذلك المحكمة الخاصة بس�ي
ن عن ارتكاب الفظائع، بما �ن المسؤول�ي
الخم�ي الحمر ضمن محاكم كمبوديا.

ن عن ارتكاب الجرائم الدولية  ، الهيئة الدولية الرئيسية لمقاضاة االئفراد المسؤول�ي ي الوقت الحارصن
�ن

هي  المحكمة الجنائية الدولية. 

ي فتحت لمصادقة 
تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ووضع هيكلها بمقت�ن  اتفاقية روما،  ال�ت

ي شهر نيسان/
ي شهر تموز/يوليو ١998. ولم تصبح المعاهدة سارية المفعول إال �ن

الدول عليها �ن
أبريل ٢00٢، بعد مصادقة 60 دولة عليها.

  ، تعرف المعاهدة أيضا  بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أو نظام روما الأساسي
. وتحدد معاهدة روما تعريف الجرائم ضد  ي الدولي

طار الحديث للقانون الجنا�ئ وهي تضع االإ
ي سيشار إليها 

ها من المبادئ القانونية المختلفة ال�ت بادة الجماعية وغ�ي نسانية وجرائم الحرب واالإ االإ
ي هذا الدليل.

�ن

ي الدولي والقانون الدولي 
ف القانون الجنا�أ الفرق ب�ي  3

نسان لحقوق الإ

نسان. مع أنه يمكن لفعل  ي الدولي والقانون الدولي لحقوق االإ
ن القانون الجنا�ئ ن ب�ي من المهم التمي�ي

نسان، إال أن هناك اختلفا  ي آن واحد جريمة دولية وانتهاكا للقانون الدولي لحقوق االإ
ما أن يكون �ن

ي تجري فيها المحاكمة.
ي كل حالة، والهيئة ال�ت

ن من ناحية التوثيق المطلوب �ن ي الحالت�ي
�ن

القانون الدويل لحقوق اإلنسان هو مجموعة من القوانني التي تفرض عىل الدول واجبات 
لتوفري حقوق لألفراد الذين يعيشون داخل حدودها وحامية هذه الحقوق. وهناك ثالثة 

مستويات من الواجبات :

t  .ام حقوق االئفراد وعدم التعدي عليها عىل الدولة واجب اح�ت
t  .وعىل الدولة واجب حماية هذه الحقوق
t  ا، عىل الدولة واجب الوفاء بهذه الحقوق من خلل اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان وأخ�ي

ام هذه الحقوق. اح�ت

الجزء األول
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ن الرجال والنساء، أو حظر التعذيب هي حقوق إنسان دولية. يجوز  ، والمساواة ب�ي حرية التعب�ي
ي أوقات الطوارئ الوطنية. ولكن ال يمكن 

ي ظروف معينة، خاصة �ن
للدولة تقييد بعض هذه الحقوق �ن

تقييد بعض الحقوق أبدا، مثل حظر التعذيب.

ي يؤسس للمسؤولية الجنائية 
، فالثا�ن ي الدولي

نسان عن القانون الجنا�ئ يختلف القانون الدولي لحقوق االإ
الفردية ويعاقب االئفراد الذين يرتكبون جرائم معينة.

نسان، وبعض االئعمال  ي الدولي والقانون الدولي لحقوق االإ
ن القانون الجنا�ئ هناك بعض التداخل ب�ي

. عىل سبيل المثال، جريمة قتل ارتكبها أحد أفراد قوات االئمن أثناء حرب  ن ي نطاق القانون�ي
تدخل �ن

ي الحياة بموجب القانون 
ي الدولي وانتهاكا للحق �ن

أهلية يمكن أن تكون جريمة بموجب القانون الجنا�ئ
نسان.  الدولي لحقوق االإ

ي كيفية التعامل مع هذا السلوك وسبل االنتصاف المتاحة للضحية. 
ومع ذلك، هناك اختلفات هامة �ن

، إذا ارتكبت جريمة، سبيل النتصاف المتاح للضحية هو محاكمة  ي الدولي
ي القانون الجنا�أ

�ف
ي عىل ما فعل

الجا�ف

نسان، فإن عىل الدولة واجب ضمان إتاحة وسيلة انتصاف  أما وفق القانون الدولي لحقوق الإ
للضحية، فإذا امتنعت الدولة عن ذلك، يجوز للضحية السعي إل الحصول عىل تعويض من 

الدولة نفسها.
 

ي الدولي 
ي أن هناك محافل مختلفة اللتماس التعويض عن الجرائم بمقت�ن القانون الجنا�ئ

هذا يع�ن
نسان.  أو االنتهاكات وفق القانون الدولي لحقوق االإ

التعامل مع الجرائم املنصوص عليها يف القانون الجنايئ الدويل يتم يف املحاكم املحلية 
أو الدولية. أما انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان فيتم التعامل معها يف محافل 
أخرى، مبا يف ذلك لجان األمم املتحدة لتقيص الحقائق، ومجلس حقوق اإلنسان ولجان 

األمم املتحدة األخرى.

ثبات أن فعل ما قد حدث. ي نوع المعلومات أو االئدلة المطلوبة الإ
وهذا يؤدي إل اختلف �ن

ن إل حد يتجاوز الشك المعقول  ثبات حدوث  جريمة دولية،  عىل المحكمة أن تكون عىل يق�ي الإ
ي أن هناك حاجة  لجمع الأدلة والحفاظ عليها  بطريقة معينة 

بأن  الفرد ارتكب جريمة.  هذا يع�ن
ليمكن للمحكمة التأكد من  موثوقية الأدلة. .

نسان  ظهار أن هناك انتهاكا للقانون الدولي لحقوق االإ ثبات المطلوب الإ ي المقابل، فإن مستوى االإ
�ن

نسان ال تتم داخل  أد�ن من مستوى إثبات جريمة، الئن المقاضاة بمقت�ن القانون الدولي لحقوق االإ
ي تقريرها 

ي الدول. عىل سبيل المثال، لجنة التحقيق بشأن سورية تشمل �ن
نظام المحاكم الرسمية �ن

الحوادث المزعومة عندما يكون لديها أسباب معقولة للعتقاد بأنها وقعت. هذا معيار إثبات أد�ن 
من المعيار الذي تطبقه المحاكم.

الجزء األول
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ي الدولي
محافل لتطبيق القانون الجنا�أ  4

. ي الدولي
هناك عدد من الهيئات حيث يمكن تطبيق القانون الجنا�ئ

المحكمة الجنائية الدولية

 المحكمة الجنائية الدولية  لديها إجراءات معقدة تحدد ما إذا كان يمكن محاكمة فرد عىل ارتكاب 
جريمة معينة. هذا هو مفهوم الوالية القضائية. المبدأ االئساسي هو أنه ليس للمحكمة الجنائية 

الدولية اختصاص لمحاكمة كل فرد يرتكب جريمة دولية.

ي 
يمكن للمحكمة أن تمارس وليتها القضائية عىل أي فرد أو أي جريمة ضمن الحدود المذكورة �ف

، وهي  نظام روما الأساسي
t  ، ي نظام روما االئساسي

إذا كان المتهم من رعايا دولة طرف �ن
t  ي قبلت اختصاص المحكمة من خلل التوقيع عىل

ي الدولة ال�ت
إذا وقعت الجريمة داخل أرا�ن

، أو من خلل قبول والية المحكمة لغرض محدد )مؤقت(؛ نظام روما االئساسي
t  إذا أحال مجلس االئمن الدولي الوضع إل المدعي العام بغض النظر عن جنسية المتهم أو

مكان وقوع الجريمة.

الجزء األول

هل سورية دولة؟

هل هناك إعالن من سورية تقبل فيه ولية المحكمة؟

هل هناك قرار من هل هناك قرار من مجلس الأمن الدولي يحيل 
ي سورية إل المحكمة الجنائية الدولية؟

الوضع �ف

ل

هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة واليتها القضائية عىل سورية؟
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المحاكم الدولية

الهيئات الدولية للمقاضاة بشأن الجرائم الدولية تشمل  محاكم خاصة  أنشئت للتعامل مع جرائم 
ن ليوغوسلفيا سابقا أو  ن الدوليت�ي ة معينة من الزمن، مثل المحكمت�ي ن لف�ت محددة داخل إقليم مع�ي

رواندا.

اف  الأمم المتحدة.  تنشأ هذه المحاكم عموما تحت إ�ش

المحاكم المختلطة

ي الدولة، ويتم فيها تطبيق كل من القانون 
ي �ن

تنشأ المحاكم المختلطة ضمن النظام العدلي الجنا�ئ
. المحىلي والقانون الدولي

ي مرحلة انتقالية،  وتتطلب  إرادة 
اع، أو �ف ف ي  مرحلة ما بعد ال�ف

يتم إنشاء هذه المحاكم عادة �ن
ي هذه المحاكم موظفون محليون 

.  ويعمل �ن ي
ي الما�ف

سياسية للتعامل مع جرائم ارتكبت �ف
ن عىل إجراء التحقيقات المعقدة وتطبيق  ن المحلي�ي ودوليون. يساعد الموظفون الدوليون الموظف�ي
ي البوسنة 

. وقد استخدم هذا النموذج �ن ي المحىلي
ي إطار النظام القانو�ن

ي الدولي �ن
القانون الجنا�ئ

والهرسك بعد الحرب.

المحاكم المحلية 

ي 
ي الجرائم الدولية. ويتم ذلك عادة �ن يمكن أيضا أن تستخدم  المحاكم المحلية  لمقاضاة مرتك�ب

مرحلة ما بعد الرصاع أو أثناء مرحلة انتقالية. 

  ، ف جديدة لُتشمل المحاكمة عىل الجرائم الدولية ضمن النظام الداخىلي هذا يتطلب عموما  قوان�ي
 . ي الدولي

ف  عىل تطبيق القانون الجنا�ئ إضافة إل  تدريب الموظف�ي

الجزء األول
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القانون الجنايئ الدويل

ما هي الجريمة؟   1

هناك مكونان لكل جريمة:
)١( الركن المادي، )٢( والركن المعنوي.

يجب أن يتضافر الركنان الرتكاب جريمة.

،  هو السلوك نفسه.  ي
الركن المادي للجريمة، أو  الفعل الجرمي/الجنا�أ

ي القانون، أو امتناع عن فعل. عىل سبيل المثال 
هذا يمكن أن يكون إما فعل محظور �ن

ي والنتيجة. لو لم يطلق الشخص )أ( 
ن سلوك الجا�ن قتل شخص ما. يجب أن تكون هناك صلة ب�ي

النار عىل الشخص )ب( لما مات الشخص )ب(.

. يجب أن يكون  ي
،  هو علم أو نية الجا�ن ي

الركن المعنوي للجريمة، أو  القصد الجنا�أ
تبة  ي أراد القيام بالفعل المحظور، ويجب أن يكون هدف إل إحداث النتيجة الم�ت

الجا�ن
عىل الفعل، أو عىل إدراك أنها ستحدث. من الصعب طبعا إظهار ما كان الشخص ينوي أو يعرف، 

ما لم يقل ذلك رصاحة. لذا، النية والعلم يمكن إثباتهما من خلل الملبسات. 

ين:  ن ن متم�ي إضافة إل ذلك، تشمل الجرائم الدولية عموما ركن�ي
، )٢(  والسياق الذي حدث فيه السلوك. )١(  الجريمة الأساسية،  أو السلوك الفعىلي

ن يجب أن يكون موجودا لكي يكون هناك ارتكاب لجريمة دولية.  ضافي�ي ن االإ كل الركن�ي

إثبات حدوث جريمة
t .اثبت/ي ما حدث  
t .اثبت/ي أن مرتكب الجريمة كان عىل علم  

الجزء الثاين
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بادة الجماعية الإ  2

ي هذا الدليل لكي يكون شامل، نظرا الئنها إحدى الجرائم الدولية 
بادة الجماعية مشمولة �ن جريمة االإ

بادة الجماعية  .  و مع ذلك، هنالك حاليا نقاشا حول ما اذا كانت االإ ي نظام روما االئساسي
الثلث �ن

ي سوريا  ال تصل ال 
ي ترتكب �ن

ن أن الجرائم ال�ت ي سوريا أم ال. و قد ذكر معظم المعلق�ي
تحصل �ن

بادة الجماعية. حد االإ

حسب تعريف املادة 6 من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، فإن اإلبادة 
الجامعية هي أي فعل من األفعال الخمسة التالية املرشوطة بقصد التدمري الكيل أو 

الجزيئ لجامعة قومية أو عرقية أو عرقية أو دينية: )1( قتل أعضاء الجامعة؛ )2( إلحاق 
أذى جسدي أو عقيل جسيم بأعضاء الجامعة؛ )3( إخضاع أعضاء الجامعة عمدا لظروف 

معيشية يراد بها تدمريها املادي كليا أو جزئيا؛ )4( فرض إجراءات تستهدف الحيلولة دون 
إنجاب األطفال داخل الجامعة؛ )5( نقل أطفال الجامعة عنوة إىل جامعة أخرى.. 

الجرائم الأساسية
المسألة االئول هي ما إذا كان  مرتكب الجريمة قام بأي فعل من الأفعال الخمسة المبينة أعاله. 
ها المادي كليا أو  عىل سبيل المثال، » إخضاع أعضاء الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدم�ي
جزئيا « يشمل عدم تقديم ما يكفي من المواد الغذائية، أو مستوى ملئم من الصحة والنظافة. 
ي تستهدف الحيلولة دون إنجاب االئطفال داخل الجماعة تشمل االغتصاب، والتشويه/

االإجراءات ال�ت
ناث أو حظر الزواج. ن الذكور واالإ ، والفصل ب�ي الب�ت الجن�ي

السياق
ي النية 

بادة الجماعية أم ل.  هذا يع�ن المسألة الثانية هي ما إذا كان  الفعل قد حدث بقصد الإ
ي لجماعة وطنية أو عرقية أو عنرصية أو دينية. يجب أن يكون هناك نية 

عىل التدم�ي الكىلي أو الجز�ئ
للتدم�ي جسديا أو بيولوجيا. تدم�ي ثقافة جماعة ال يكفي العتبار ذلك إبادة جماعية. يجب أن يكون 
ا ما فيه الكفاية للتأث�ي عىل المجموعة  تدم�ي الجماعة كليا أو جزئيا. يجب أن يكون الجزء المدمر كب�ي
ن  وري�ي بأكملها. عىل سبيل المثال، يمكن أن يكون الجزء المدمر أفرادا ضمن الجماعة، كالقادة الرصن
ة. ويجب أن تكون الجماعة محمية، ولكن  ي منطقة كب�ي

لبقاء الجماعة عىل قيد الحياة، أو االئفراد �ن
فقط عىل أساس الجنسية أو العرق أو العنرص أو الدين. ال تعت�ب الجماعات االئخرى محمية.

بادة الجماعية.  من الصعب الحصول عىل أدلة عىل هذه النية المحددة، ولكن هذا هو جوهر جريمة االإ
فهي عادة تتطلب دليل عىل وجود خطة أو سياسة، وخطب ألقاها الجناة، وحجم الفظائع، والتخطيط 

المنهجي للجرائم االئساسية، وتدم�ي المنازل، أو القتل بطريقة منظمة. 

الجزء الثاين
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جرائم الحرب  3

اع المسلح. ن ن ال�ن ، أو قوان�ي ي الدولي
نسا�ن يشار لجرائم الحرب أحيانا بانتهاكات القانون االإ

ف المتعلقة بهذه الجرائم.   اتفاقيات جنيف لعام 1949 تضم أول مجموعة شاملة من القوان�ي

الغرض من تحريم أنواع من السلوك المصنفة كجرائم حرب هو الحيلولة دون معاناة 
اعات المسلحة.  ن ي االئعمال العدائية أثناء ال�ن

ن وأولئك الذين ال يشاركون �ن المدني�ي

وبالتالي هناك عدد قليل من المبادئ االئساسية المتعلقة بجرائم الحرب. معظم جرائم الحرب تنطوي 
عىل انتهاك الئحد المبادئ التالية : 

t   .وع للدول والجماعات المسلحة بمهاجمة الأهداف العسكرية    من الم�ش
ي الئنهم 

ة بالعمل العدا�ئ ن مبا�ش ن غ�ي المشارك�ي ن والمقاتل�ي بالتالي يجب عدم استهداف المدني�ي
ي 

اع استهداف المبا�ن ن عىل سبيل المثال جرحوا، أو مرضوا، أو استسلموا. ال يجوز الئحد أطراف ال�ن
 المدنية، مثل المنازل وأماكن العبادة، أو المستشفيات، إال إذا كانت تستخدم كقواعد عسكرية. 

ي  ن االئهداف المدنية والعسكرية، نرجو االطلع ال الدليل التدري�ب للمزيد حول الفرق ب�ي
. ي

حول التعريفات والتصنيفات لتسجيل الخسائر وفقا لمبادئ القانون الدولي االنسا�ن

t  ار جانبية تتجاوز وع متناسبا،  ويجب أال يتسبب بأرصن يجب أن يكون  الهجوم عىل هدف م�ش
ة العسكرية المكتسبة من الهجوم. ن الم�ي

t  ي إصابات ل لزوم لها ومعاناة للطرف
ي يحتمل أن تتسبب �ف

 يحظر استخدام الأسلحة ال�ت
الآخر. 

t .يجب  حماية أ�ى الحرب  من قبل الطرف الذي يسيطر عليهم

الجزء الثاين

مثال

تفجر الحكومة مصنع عسكري تحت 
سيطرة الجماعات المسلحة غ�ي التابعة 

ي منتصف الليل. الأسلحة 
للدولة �ف

المستخدمة هي دقيقة والهدف هو 
المصنع فقط. الحارس المتواجد 

تلك الليلة هو الضحية الوحيدة. هل 
الحكومة قد تكون مذنبة بارتكاب 

جريمة حرب؟ ل - الهدف هو هدف 
عسكري حقيقي واستهدفت الحكومة 
المصنع. وفاة الحارس ربما ل يشكل 
جريمة حرب بالتناسب  مع الأهداف.

ماذا لو استهدفت الحكومة المصنع 
ي وضح النهار واستخدمت أسلحة 

�ف
ي دمرت أيضا المدرسة 

غ�ي دقيقة وال�ت
بجانب المصنع؟ هذا ربما يشكل 

جريمة حرب. عىل الرغم من أن الهدف 
عيا، فإن وسائل هجومها ل  قد يكون �ش
ار  تتناسب مع النتيجة المتوقعة. الأ�ف

الجانبية )تدم�ي المدرسة( تجاوزت ولم  
فة العسكرية المكتسبة. تتناسب مع الم�ي
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كز هذا الدليل عىل  ي المنازعات المسلحة الدولية وغ�ي الدولية. س�ي
جرائم الحرب يمكن أن تحدث �ن

ي سياق 
ي سورية. لكن أركان الجريمة �ن

اعات المسلحة غ�ي الدولية، نظرا الئنها االئك�ش شبها بالوضع �ن ن ال�ن
اعات الدولية وغ�ي الدولية متشابهة جدا.  ن ال�ن

كما هو موضح أعله، من أجل إدانة فرد بارتكاب جريمة حرب )١( يجب أن يكون ارتكب 
ي سياق أك�ب يدركه افرد. تعريف 

الجريمة االئساسية )٢( ويجب أن تكون الجريمة ارتكبت �ن
ي  المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

جرائم الحرب منصوص عليه �ن

السياق
ن االعتبار هي: هل هناك نزاع  مسلح دولي أو غ�ي دولي أم ل؟  المسألة االئول للئخذ بع�ي

اع المسلح غ�ي الدولي هو الذي يحدث داخل  ن . وال�ن ن ن دولت�ي اع المسلح يتم عادة ب�ي ن ال�ن
اع حادا ومطوال،  ن ها من الجماعات المسلحة. يجب أن يكون ال�ن ن الدولة وغ�ي الدولة، وب�ي
وال يشمل االضطرابات أو أعمال عنف متفرقة. لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن 

 . ي سورية بأنه نزاع مسلح غ�ي دولي
اع �ف ف فتا  بال�ف سورية ومنظمة الصليب االئحمر اع�ت

ي سياق نزاع مسلح ومرتبطا به. يجب أن يكون مرتكب 
ي يجب أن يكون حدث �ن

ثانيا، سلوك الجا�ن
ن فعل  ي تظهر الصلة ب�ي

ي تثبت وجود نزاع مسلح. العوامل ال�ت
الجريمة عىل علم بالظروف الواقعية ال�ت

ي للضحايا، 
ي الجيش أو جماعة مسلحة، الوضع المد�ن

ي �ن
اع المسلح تشمل عضوية الجا�ن ن ي وال�ن

الجا�ن
ي قام بالفعل كجزء من واجباته الرسمية 

أو حقيقة أن الجا�ن

الجرائم الأساسية
إذا كان يمكن إثبات استيفاء المتطلبات المذكورة أعله فيما يتعلق السياق، تصبح المسألة الثانية 

النظر فيما إذا ارتكب الفرد  الجريمة الأساسية. 

ي  الرتكاب الجريمة. 
يجب أن يكون الشخص  قام بالفعل، ولديه الركن الذه�ف

. لن يشمل هذا  ي المادة 8 من نظام روما االئساسي
هناك العديد من الجرائم االئساسية الواردة �ن

ي السياق السوري.
كز عىل بعضها االئك�ش شيوعا �ن الدليل كل هذه الجرائم، بل س�ي

، وأركان الجريمة للمحكمة  يجب عىل مستخدمي الدليل االطلع إل نظام روما االئساسي
الجنائية الدولية للحصول عىل عرض شامل للجرائم وأركانها. 

ي هذا القسم بوصف أركان الجرائم االئساسية. كما هو موضح أعله، من أجل إدانة 
سوف يكتفي �ن

فرد بارتكاب جريمة حرب، يجب استيفاء أركان سياق الجريمة. 

 من الأمثلة عىل الجرائم الأساسية :  القتل، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، 
عدام بدون محاكمة تستخدم فيها االإجراءات القانونية الواجبة،  عدام أو االإ والحكم باالإ

. ، والهجوم عىل االئهداف المحمية واالغتصاب، والعنف الجن�ي ن والهجوم عىل المدني�ي

مثال

ماذا يجعل جريمة أساسية جريمة حرب؟

ي بلد ما. 
هناك حرب أهلية دائرة �ف

ي مركز يحتجز فيه 
وهناك حارس �ف

ف للنظام.  ون معارض�ي أناس يعت�ب
يغتصب الحارس أحد المحتجزين. 
ي سياق 

ي هذه الحالة، ترصفه تم �ف
�ف

نزاع مسلح، وهو يعرف ظروف 
ي مركز 

فاع المسلح بحكم عمله �ف ال�ف
الحتجاز. لذلك، قد يكون مذنبا 

بارتكاب جريمة حرب هي الغتصاب.

الحارس نفسه يعود إىل بيته ذات 
ي هذه 

ليلة ويغتصب زوجته. �ف
الحالة هو مذنب بالغتصاب 

وليس بجريمة حرب لأن ما فعله 
ي سياق نزاع مسلح.

لم يتم �ف

الجزء الثاين
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التعذيب، المادة 8 )2( )ج( )1(
t  1. أن يوقع مرتكب الجريمة ألما 

بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة 
 . شديدة لشخص أو أك�ش

t  فل مرتكب الجريمة الألم أو  2. أن ي�ف
المعاناة لأغراض مثل: الحصول عىل 

اف، العقاب  معلومات أو عىل اع�ت
كراه أو لأي سبب  أو التخويف أو الإ

ف من أي نوع.  يقوم عىل التمي�ي
t  3. أن يكون هذا الشخص أو 

الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو 
ف أو رجال دين  ، أو مسعف�ي ف مدني�ي

ي القتال. 
ممن لم يشاركوا فعال �ف

t  4. أن يكون مرتكب الجريمة 
عىل علم بالظروف الواقعية 

ي تثبت هذه الصفة.
ال�ت

المعاملة القاسية، المادة 8 )2( )ج( )1(
t  1. أن يوقع مرتكب الجريمة ألما 

بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة 
 . شديدة لشخص أو أك�ش

t  2. أن يكون هذا الشخص أو 
الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو 

ف أو رجال دين  ، أو مسعف�ي ف مدني�ي
ي القتال.

ممن لم يشاركوا فعال �ف
t  3. أن يكون مرتكب الجريمة 

عىل علم بالظروف الواقعية 
ي تثبت هذه الصفة.

ال�ت

الغتصاب، المادة 8 )2( )6(
t  1. أن يعتدي مرتكب الجريمة عىل 

ي سلوكا ينشأ 
جسد شخص بأن يأ�ت

ي أي جزء 
عنه إيالج عضو جنسي �ف

من جسد الضحية أو جسد مرتكب 
الجريمة أو ينشأ عنه إيالج أي جسم 
ج  ي �ش

أو أي عضو آخر من الجسد �ف
ي فتحة جهازها التناسىلي 

الضحية أو �ف
يالج طفيفا.  مهما كان ذلك الإ

t  2. أن يرتكب العتداء باستعمال القوة 
أو بالتهديد باستعمالها أو بالقرس، 
من قبيل ما ينجم عن الخوف من 

تعرض ذلك الشخص أو الغ�ي 
كراه أو الحتجاز أو  للعنف أو الإ

الضطهاد النفسي أو إساءة استعمال 
السلطة، أو باستغالل بيئة قرسية، 

أو يرتكب العتداء عىل شخص يعجز 
عن التعب�ي عن حقيقة رضاه.

من الأمثلة عىل أعمال تشكل جريمة 
التعذيب:

ح، تعليق االئفراد من اليدين  ب الم�ب الرصن
ي مراكز 

ن �ن ات طويلة من قبل المسؤول�ي لف�ت
االحتجاز .

من الأمثلة عىل أعمال تشكل جريمة 
المعاملة القاسية:

ي مراكز االحتجاز يمكن أن تشكل 
االئوضاع �ن

نت بعدم توفر الغذاء  جريمة حرب إذا تم�ي
والماء والمساحة والنوم والنظافة والمرافق 

الصحية والرعاية الصحية.

ارتكاب الجريمة ال يكون فقط بالقيام 
بالفعل بالقوة أو بالتهديد باستخدام 

القوة )كأن يقوم مرتكب الجريمة بوضع 
سلح عىل رأس الضحية(، أو بطرحها 

كراه، أو  أرضا بالقوة، بل يمكن ارتكابها باالإ
كراه يستنتج من  باستغلل بيئة إكراهية. االإ
اع المسلح أو الوجود  ن الوضع، من قبيل ال�ن

ي ظروف ال تسمح للضحية 
العسكري، �ن

بالرفض.

الجزء الثاين
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نسانية الجرائم ضد الإ  4

نسانية.  الجرائم ضد  ن جرائم الحرب، والجرائم ضد االإ أوقات الحرب. هناك اختلفان رئيسيان ب�ي
نسانية ل تتطلب وجود نزاع مسلح.  إضافة إل ذلك، جرائم الحرب يمكن أن تكون حوادث  الإ

نسانية فيجب أن تشكل جزءا من  هجوم واسع النطاق ومنهجي.  معزولة، أما الجرائم ضد االإ

نسانية مكونان: )١( الجريمة االئساسية )٢( السياق الذي ارتكبت  أيضا لجرائم الحرب والجرائم ضد االإ
ي  المادة 7 من النظام الأساسي 

نسانية منصوص عليه �ن فيه الجريمة. تعريف الجرائم ضد االإ
للمحكمة الجنائية الدولية. 

الجزء الثاين

، ن  الهجوم عىل المدني�ي
المادة 8)2()هـ()1(

t  .أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما 
t  ف  أن يكون هدف الهجوم سكانا مدني�ي

ف ل  بصفتهم هذه أو أفرادا مدني�ي
ي الأعمال الحربية.

ة �ف يشاركون مبا�ش
t  أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل 

ف  هدف الهجوم السكان المدني�ي
ف ل  بصفتهم هذه أو أفرادا مدني�ي

ي الأعمال الحربية.
ة �ف يشاركون مبا�ش

أمثلة
إلقاء قنابل بصورة عشوائية عىل مناطق 

يسكنها مدنيون، استهداف االئسواق 
والمدارس واالئماكن العامة، واالمتناع عن 

توجيه الهجمات عىل االئهداف العسكرية، 
ي تجري 

والهجوم عىل المستشفيات ال�ت
فيها معالجة مقاتىلي المعارض.
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السياق
نسانية عندما  »ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو  الجرائم االئساسية تصبح جرائم ضد االإ

، ومع علم بالهجوم«  ف منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدني�ي

ظهار السياق الذي ارتكبت فيه  الجرائم الأساسية:  ، يجب توفر عدد من المكونات الإ بالتالي

t  يجب أن يكون هناك هجوم. هذا نهج سلوكي ينطوي عىل ارتكاب عدد كب�ي من االئعمال
)الجرائم( االئساسية.

t  ن ي أن المدني�ي
. وهذا يع�ن ن يجب أن يكون الهجوم موجها ضد أي مجموعة من السكان المدني�ي

ن ضمن المجموعة المستهدفة، فإن  هم الهدف الرئي�ي للهجوم. إذا كان هناك غ�ي مدني�ي
ورة الصفة المدنية للمجموعة. يعت�ب أعضاء الجماعات المسلحة الذين  ذلك ال يغ�ي بالرصن

ي لمجموعة عىل قضايا واقعية 
. ويستند تحديد الطابع المد�ن ن استسلموا أو جرحوا مدني�ي

ي يقوم بها االئشخاص 
ن ضمن المجموعة المستهدفة، والمقاومة ال�ت مثل عدد غ�ي المدني�ي

المستهدفون، والجريمة المرتكبة.

t  يجب أن يكون الهجوم واسع النطاق أو منهجيا. يمكن اعتبار هجوم واسع النطاق عىل أساس
. ويعت�ب الهجوم منهجيا إذا كانت االئعمال  ن حجمه وطبيعته أو عدد االئشخاص المستهدف�ي

ي 
االئساسية منظمة وغ�ي عشوائية، وكان هناك نمط جرائم يمكن تحديده. العوامل االئخرى ال�ت

تظهر أن الهجوم واسع النطاق ومنهجي: وجود سياسة للقيام بهذه االئعمال، وحشد وتعبئة 
. ن ن والمدني�ي ن العسكري�ي ة، أو مشاركة المسؤول�ي موارد كب�ي

t  يجب أن يكون الهجوم تطبيقا أو تعزيزا لسياسة دولة أو منظمة للقيام بهجوم من هذا
القبيل. سيظهر ذلك من خلل االئوامر الصادرة من قبل الدولة أو المنظمة. 

t  ٢( وعىل علم بأن أن( ، ن يجب أن يكون المتهم )١( عىل علم بأن الهجوم عىل سكان مدني�ي
أفعاله تشكل جزءا من الهجوم. ال يحتاج المتهم إل معرفة النطاق الكامل للهجوم أو كل 

تفاصيل السياسة، ولكن أن يكون عىل معرفة بالسياق العام.

t  ن أعمال المتهم والهجوم. يجب أن تكون أفعاله جزءا من هجوم يجب أن تكون هناك صلة ب�ي
واسع النطاق ومنهجي، ويجب أن تكون لديه إمكانية تعزيز الهجوم )أن يكون جزءا من 

الهجوم(. سلوك المتهم يمكن أن يكون فعل واحدا طالما أنه جزء من الهجوم.

الجزء الثاين

مثال

ما الذي يجعل الجريمة الأساسية جريمة 
نسانية؟ ضد الإ

هناك جندي مكلف بالدفاع عن موقع 
ي المدينة، وأمر بعدم السماح لأحد 

�ف
، سواء أكان مدنيا  ف بعبور طريق مع�ي
ي 

أم مقاتال مسلحا. يتمركز الجندي �ف
بناية ويطلق النار عىل أي شخص يع�ب 
الطريق. قد يكون هذا الجندي مذنبا 

نسانية إن أمكن  بارتكاب جريمة ضد الإ
إظهار أن عمله جزء من هجوم واسع 

. ف النطاق ومنهجي عىل سكان مدني�ي

الجندي نفسه يعود إىل بيته بعد 
ي مقهى )حانة(. يتجادل مع 

السهر �ف
ي 

جاره ويطلق النار عليه. الجندي �ف
هذه الحالة مذنب بارتكاب جريمة، 

نسانية،  ولكنها ليست جريمة ضد الإ
لأن الجريمة لم تكن جزءا من 
هجوم واسع النطاق ومنهجي.
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الجرائم الأساسية
وح أعله.  ي السياق الم�ش

عىل غرار جرائم الحرب، يجب أن يكون المتهم ارتكب الجريمة االئساسية �ن

هناك عدد من الجرائم االئساسية، بعضها مطابق للجرائم االئساسية المتعلقة بجرائم حرب. وهي تشمل:
بعاد أو النقل الق�ي والختفاء الق�ي.  ، والإ  القتل والتعذيب والغتصاب، والعنف الجنسي

، المادة 7 )1( )ز( العنف الجنسي
t  ف مرتكب الجريمة فعال ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أك�ش أو أن  1. أن يق�ت

ُيرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص عىل ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية 
باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقرس، من قبيل ما ينجم عن 

كراه  الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغ�ي للعنف أو الإ
أو الحتجاز أو الضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغالل بيئة 

قرسية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعب�ي عن حقيقة رضاهم.
t  )1(7 ا بدرجة يعت�ب معها انتهاكا من النتهاكات الجسيمة للمادة  2. أن يكون السلوك خط�ي

، والحمل القرسي(. قاق الجنسي )ز( )عىل سبيل المثال: الغتصاب، والستعباد/الس�ت
t .ي تثبت خطورة ذلك السلوك

 3.أن يكون مرتكب الجريمة عىل علم بالظروف الواقعية ال�ت

نسانية المادة 7 )1( )ط(: الختفاء القرسي للأشخاص الذي يشكل جريمة ضد الإ
t  1. أن يقوم مرتكب الجريمة بإلقاء القبض عىل شخص أو أك�ش أو احتجازه أو 

قرار بقبض أو احتجاز أو اختطاف هذا الشخص أو  اختطافه؛ أو أن يرفض الإ
هم أو عن أماكن وجودهم. هؤلء الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مص�ي

t  قرار بحرمان هذا  2. أن يعقب هذا القبض أو الحتجاز أو الختطاف رفض لالإ
هم وعن  الشخص أو هؤلء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مص�ي

فامن معه. أماكن وجودهم. وأن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو ي�ت
t  3. أن يعلم مرتكب الجريمة أن إلقاء القبض عىل هذا الشخص أو هؤلء 

ي س�ي الأحداث العادية رفض 
الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم سيليه �ف

هم أو مكان  قرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مص�ي لالإ
فامن معه. وجودهم. وأن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو ي�ت

t  4. أن تقوم بهذا القبض أو الحتجاز أو الختطاف دولة أو 
منظمة سياسية أو يتم بإذن أو دعم أو إقرار منها.

t  قرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلء الأشخاص من  5. أن يكون رفض الإ
هم أو مكان وجودهم قد تم  حريتهم أو إعطاء معلومات عن مص�ي

من ِقبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم أو إقرار منها.
t  6. أن ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من 

ة طويلة من الزمن. ي يكفلها القانون لف�ت
الحماية ال�ت

مثال
إجبار شخص ما عىل التجرد عند نقطة 
تفتيش أو التكهرب للئعضاء التناسلية 

لشخص ما.

مثال
تعتقل قوات االئمن شخصا  عند احد 

الحواجز. عندما تذهب زوجته إل مركز 
طة لمعرفة مكان احتجازه، يبلغها  ال�ش

طي المناوب أنه ال يوجد سجل  ال�ش
بأن زوجها محتجز. تستف� الزوجة من 

ن آخرين ويقال لها  ن حكومي�ي مسؤول�ي
ء نفسه. ي

ال�ش

يتم إعلم الزوجة من وفاة زوجها دون 
أية معلومات أخرى لسبب وفاته. تحاول 
للحصول عىل شهادة وفاته ولكن تعلمها 
السلطات أنه ليس لديهم معلومات عن 

وفاته.

الجزء الثاين
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المسؤولية الجنائية الفردية  5

 . ن ظهار حدوث سلوك مع�ي ي يجب إثباتها الإ
استعرض القسم السابق بعض العنارص الواقعية ال�ت

ح هذا القسم كيفية إظهار أن الفرد هو المسؤول عن ذلك السلوك. وسي�ش

ال يكفي الئغراض المقاضاة الجنائية إظهار أن جريمة قد ارتكبت. يجب أيضا  إثبات أن فردا ارتكب 
الجريمة.  بدون هذا، ال يمكن إجراء محاكمات الئنه لن يكون ممكنا تحميل أحد المسؤولية عن 

ي ارتكبت. 
الجريمة ال�ت

ي يرتكب الشخص بها جريمة أو يتحمل 
مصطلح  »وضع المسؤولية«  يستخدم لوصف الطريقة ال�ت

ي 
، »وضع المسؤولية« أقل تعقيدا عادة مما هو عليه �ن ي المحىلي

ي القانون الجنا�ئ
المسؤولية عنها. �ن

. ي الدولي
القانون الجنا�ئ

عىل سبيل المثال، إذا �ق شخص تفاحة من بسطة فاكهة، يكون واضحا أن الشخص ارتكب الجريمة 
الئنه قام بفعل مخالف للقانون، وهو أخذ تفاحة بدون دفع سعرها. 

ي أن هناك 
أما الجرائم الدولية، فتتطلب بحكم طبيعتها، أشكاال خاصة من المسؤولية. وهذا يع�ن

دانة االئشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم. الهدف من وضع أنماط مختلفة من  طرقا محددة الإ
ي كث�ي من االئحيان يكون االئشخاص االئك�ش مسؤولية عن 

المسؤولية عن الجرائم الدولية هو أنه �ن
ي تتكّون منها الجريمة، ونادرا ما يقومون بأنفسهم باالئفعال.

ا عن االئفعال ال�ت الجرائم بعيدين كث�ي

عىل سبيل المثال، القادة السياسيون والعسكريون ليسوا عادة من ينفذ الفعل المادي، كاغتصاب 
ن عن قيام االآخرين بها الفعل. من الخطأ عدم تحميل هؤالء القادة  . بل يكونون مسؤول�ي ن المعتقل�ي

المسؤولية عن هذه الجرائم عىل أساس أنهم لم يقوموا بالفعل المادي. 

هناك أمناط مختلفة من وضع املسؤولية، بعضها مذكور يف املادتني 25 و 28 من النظام 
األسايس للمحكمة الجنائية الدولية :

t .يرتكب الشخص جريمة  كفرد  الئنه يقوم بفعل محظور

t  ف  الشخص عىل ارتكاب جريمة أو يحرض أو يساعد عىل ارتكابها. عىل سبيل المثال، إذا  يع�ي
أعطى الشخص )أ( سلحا الئفراد ليمكنهم من ارتكاب جريمة، قد يكون الشخص )أ( مذنبا 

ي قدمها لهم، رغم أن الشخص )أ( 
ي ارتكبها االئفراد بسبب المساعدة ال�ت

بارتكاب الجرائم ال�ت
لم يقم بنفسه بتنفيذ فعل محظور.

الجزء الثاين
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t  يمكن لفرد أن يأمر شخصا بارتكاب جريمة،  أو يطلب ذلك منه، أو يحمله عىل ذلك.  عىل
ي قرية 

ل �ن ن ل إل م�ن ن ي الجيش بالذهاب من م�ن
سبيل المثال، السياسي الذي يأمر كتيبة �ن

واغتصاب النساء يكون مذنبا رغم أن السياسي لم يقم بنفسه باغتصاب الضحايا. 

t  ء  إذا كان عىل الشخص واجب القيام ي
ويمكن للشخص ارتكاب الجريمة  بعدم فعل سش

مكانية، ولكنه ال يفعل شيئا. عىل سبيل المثال، قائد مركز اعتقال يستخدم  بفعل، أو لديه االإ
ي إجازة، ونتيجة لذلك يموت المحتجزون 

اء الغذاء للمحتجزين للذهاب �ن المال المخصص ل�ش
اء طعام  جوعا. يعت�ب القائد مرتكبا لجريمة الئنه امتنع عن القيام بفعل، أو عدم �ش

، االئمر الذي أدى إل وفاتهم.  ن للمعتقل�ي

t  .اك مع أشخاص آخرين  ويمكن للشخص  ارتكاب جريمة بالش�ت
ن إذا نفذاه ينتج عنه ارتكاب جريمة. يجب أن يقدم  ن شخص�ي n  التعاون  هو اتفاق ب�ي

ي ينتج عنها ارتكاب الجريمة. 
ي إسهاما أساسيا للخطة ال�ت

 الجا�ن
ي يمكن 

ك( هو أحد أوضاع المسؤولية ال�ت ي المش�ت
ك  )القصد الجنا�ئ n  الفعل الإجرامي المش�ت

ي ارتكابها من قبل مجموعة من االئشخاص الذي 
بمقتضاها إدانة شخص بارتكاب جريمة بالمساهمة �ن

ثبات هذا النمط من المسؤولية. كة. يجب توفر عدد من العنارص الإ  يعملون عىل غاية مش�ت

أوال،  يجب أن يكون هناك مجموعة من الأفراد.  ثانيا، يجب أن ي  كون لدى المجموعة خطة 
كة أو تصميم أو غرض يبلغ حد ارتكاب جريمة  أو ينطوي عىل ارتكابها. ثالثا، يجب أن يكون  مش�ت

كة.   ي الخطة المش�ت
 المتهم عىل علم بنية المجموعة.  رابعا، يجب أن يكون المتهم  شارك �ف

ي تنفيذ الخطة أو 
طا أن يكون المتهم ارتكب جريمة محددة، ولكن يجب أن يكون مشاركا �ن ليس �ش

الغاية. أيضا يمكن إدانة المتهم بمقت�ن هذا النمط من المسؤولية إذا قام عضو الجماعة المتهم 
ي صلب الخطة، ولكن كان من الممكن له التنبؤ بأن جريمة سوف ترتكب من قبل 

بفعل ليس �ن
كة. شخص آخر عندما يتم تنفيذ الخطة المش�ت

t  ي حاالت
 مسؤولية القيادة  تستند إل فكرة أن الرؤساء مسؤولون عن أفعال مرؤوسيهم، إال �ن

معينة. الرؤساء مسؤولون أيضا عن عدم قيامهم بمنع أو معاقبة الجرائم المرتكبة من قبل 
 مرؤوسيهم. هناك ثلثة جوانب لهذا النمط من المسؤولية:

n يجب أن يكون هناك علقة رئيس-مرؤوس، ويجب أن يكون للرئيس سيطرة فعالة عىل 
 مرؤوسيه. يثبت هذا عادة من خلل المخططات الهيكلية العسكرية. 

n أن يكون الرئيس عىل علم، أو كان من واجبه أن يكون عىل علم بأن مرؤوسيه كانوا 
يرتكبون جريمة أو عىل وشك ارتكاب جريمة. يتم إثبات هذا، عىل سبيل المثال، من خلل 

 االئدلة عىل انتشار وتوفر المعلومات عىل نطاق واسع عن جرائم ترتكب.
ورية والمعقولة لمنع أو وقف ارتكاب الجرائم.  n لم يتخذ الرئيس جميع االإجراءات الرصن

عىل سبيل المثال، لم يؤدب الرئيس مرؤوسيه أو لم يحلهم إل محاكمة.

t  يمكن أيضا إدانة شخص بارتكاب جريمة  إذا نفذ أوامر من الواضح أنها غ�ي قانونية.  ال يمكن
ئته عىل أساس أنه كان ينفذ االئوامر الصادرة إليه. لهذا الشخص المطالبة الحقا بت�ب

الجزء الثاين

مثال

ك: مثال عىل الفعل الإجرامي المش�ت

مجموعة تتكون من أربعة أشخاص 
ي ميليشيا يدخلون أحد البيوت 

أعضاء �ف
ي 

الخاصة. ثالثة منهم يغتصبون امرأة �ف
البيت، بينما يقوم الرابع بحراسة الباب 

لضمان عدم دخول أحد. الأربعة 
جميعا مذنبون بالغتصاب، رغم أن 

أحدهم حرس الباب، والسبب هو 
كة،  ي تنفيذ الخطة المش�ت

أنه شارك �ف
وهي اغتصاب المرأة، مع أنه لم 

ي الغتصاب. ويمكن 
يشارك شخصيا �ف

أن يدانوا جميعا إذا قرر أحدهم 
تعذيب المرأة قبل اغتصابها، إذا كان 
يمكنهم توقع قيام الشخص الرابع 

بتعذيب الضحية قبل اغتصابها.



ن23 ي الدولي لمدافعي حقوق االنسان السوري�ي
ي – القانون الجنا�ئ دليل تدري�ب

ول
أ ال

زء 
ج

ال
ني �
لثا

ء ا
جز

ال
بع

لرا
ء ا

جز
ال

ث
ثال

 ال
زء

ج
ال

ي الدولي مجموعة متنوعة من االئغراض. عىل المستوى االئساسي 
يحقق توثيق انتهاكات القانون الجنا�ئ

ي تم جمعها. يمكن استخدام 
جدا، الغرض من التوثيق تسجيل ما حدث، واستخدام المعلومات ال�ت

ي المستقبل، وإنشاء سجل 
ي ذلك وقف أو ردع االنتهاكات �ن

هذه المعلومات الئغراض مختلفة، بما �ن
علم، والحفاظ عىل  تاريخي دقيق، والدعوة إل التغي�ي من خلل المحافل الدولية أو وسائل االإ
ي ينبغي أن تجمع 

االئدلة، وضمان المحاسبة. الغرض من جمع المعلومات له أثر عىل الطريقة ال�ت
بها المعلومات ويحافظ عليها.

ي الميدان، 
، بل هو لستخدام الأفراد الموجودين �ف ف ف�ي ف المح�ت ل يستهدف هذا الدليل المحقق�ي

القادرين عىل جمع المعلومات.

ي سورية تحقيقات 
ي سورية يحول دون مقاضاة الجناة محليا أو دوليا. ولذا ال توجد �ن

الوضع الحالي �ن
جنائية رسمية.

ي هذه المرحلة 
ي الميدان جمعها �ن

ي يمكن للئفراد �ن
سوف يركز هذا الدليل عىل نوع المعلومات ال�ت

ي هذا القسم مخصص 
ي المستقبل. وكل ما �ن

ن �ن ف�ي ن المح�ت لمساعدة التحقيقات الجنائية والمحقق�ي
لهذا الغرض.

ي حول توثيق االنتهاكات و الذي سيتناول المفاهيم االئوسع للتوثيق  نرجو االطلع ال الدليل التدري�ب
وكيفية توثيق الجرائم الئغراض أخرى. 

ح أعله، هناك طرق مختلفة لجمع المعلومات، ويعتمد ذلك جزئيا عىل غرض الفرد من جمعها  كما �ش
ي المستقبل.

واستخدامها. جمع المعلومات لحملة إعلمية مختلف عن جمعها لغرض المحاكمات �ن

ي بعض المسائل العملية المتعلقة بالتوثيق، سيعرض الدليل بعض القضايا المتصلة 
قبل الخوض �ن

ي تواجه أثناء المحكمات تبدأ بتوثيق 
باالئدلة أثناء المحاكمات الجنائية، فالكث�ي من المسائل ال�ت

المعلومات وجمعها.

 اشكاليات شائعة يف توثيق انتهاكات
القانون الجنايئ الدويل 

الجزء الثالث
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الأدلة والمعلومات  1

ي سياق االإجراءات الجنائية أمر محدد جدا. إنها ليست معلومات فقط،  بل معلومات تجمع 
االئدلة �ن

علم وحملت المنارصة، ولكن ال يمكن  ي المحكمة ممكنا.  بينها االإ
معا بطريقة تجعل استخدامها �ف

ي المحكمة.
استخدامها �ن

ي المحكمة. يتم 
ي يمكن استخدامها �ن

هذا الدليل يستخدم كلمة »أدلة« لمناقشة المعلومات ال�ت
ي دليل التوثيق، وعىل وجه الخصوص لم يتم استخدامها 

استخدام كلمة »أدلة« بشكل مختلف �ن
ي المحكمة.

حرصيا لمناقشة االئدلة �ن

ي تنشأ مع االئدلة 
ح كيفية جمع االئدلة، ولكن من المهم فهم بعض القضايا ال�ت هذا الدليل لن ي�ش

ي المحكمة. من أك�ب المشكلت أثناء المحاكمات المحلية والدولية مدى موثوقية االئدلة. وغالبا تنشأ 
�ن

ي البداية. القسم التالي من هذا الدليل يقدم أفكارا 
المشكلت بسبب طريقة جمع المعلومات �ن

عملية حول تقليل بعض هذه المشاكل. 

ي المحكمة يتطلب أدلة وليس معلومات فقط،  الئن إدانة شخص بارتكاب جريمة 
 مقاضاة الأفراد �ف

هن إل درجة تتجاوز الشك المعقول أن الشخص ارتكب الجريمة المزعومة.  يجب  يجب أن  ي�ب
أن تكون المحكمة متأكدة من أن الشخص ارتكب الجريمة.

ي العادة شك عندما ال تكون  جودة الدليل 
إذا كان لدى المحكمة شك، لن تتم إدانة المتهم. يوجد �ن

المقدم للمحكمة عالية بما فيه الكفاية.   ونتيجة لذلك، يجب أن تكون كل  الأدلة دقيقة وذات 
مصداقية وذات صلة ويمكن العتماد عليها. 

ي ذلك ما إذا كان الشاهد يقول شيئا يبدو 
دقة ومصداقية االئدلة تعتمد عىل عدد من العوامل، بما �ن

مختلفا تماما عما يقوله شهود آخرون. يعت�ب الدليل ذا صلة إذا ساعد عىل إظهار ما يحاول االدعاء إثباته. 

ثبات حدوث عمليات اغتصاب  ي إحدى مناطق البلد قد ال يكون ذا صلة الإ
الدليل عىل وقوع مجزرة �ن

ي مرفق احتجاز. 
�ن

ثبات أنه لم يتم العبث بها.  ا، ال بد من جمع االئدلة بطريقة تضمن موثوقيتها، الإ وأخ�ي

ن بتدريبه عىل قول أشياء معينة. وبالنسبة للوثائق  ي ذلك بالنسبة للشاهد عدم قيام المحقق�ي
يع�ن

واالئدلة المادية، يجب أن يكون االدعاء قادرا عىل إظهار ما حدث لها منذ جمعها. موثوقية االئدلة أمر 
بالغ االئهمية، الئن االئدلة قد تكون ممتازة )أي دقيقة وموثوقة وذات صلة(، ولكن إذا لم يمكن إثبات 
أنها جديرة بالثقة، فسوف تكون االئدلة عديمة الفائدة. وسيحق للمحكمة أن تقول إنها ال تستطيع 

التوصل إل نتائج عىل أساس هذه االئدلة الئنها غ�ي متأكدة من مصدرها.

أنواع األدلة

 دليل شفوي
ه. ي العادة شخص يروي ما حدث له أو لغ�ي

يقدمه �ف

 دليل وثائقي
طة فيديو. وثائق من قبيل التقارير الطبية، والأوامر العسكرية، وقائمة المحتجزين وأ�ش

 دليل مادي
فحوص حمض نووي )دي ان ايه( أو أسلحة.
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رغم أن مستخدمي هذا الدليل سيجمعون معلومات وليس أدلة، يظل من الواجب اتخاذ خطوات 
ي مرحلة الحقة.

معينة لضمان إمكانية استخدام المعلومات �ن

الجزء الثالث

مشاكل متعلقة بالأدلة أثناء المحاكمات  2

، بما  ن المحىلي أو الدولي ينشأ عدد من المشاكل بخصوص االئدلة أثناء المحاكمات عىل المستوي�ي
ي االئدلة الوثائقية.  وترتبط هذه المشاكل أحيانا إل 

ي ذلك تناقضات الشهود، ووجود مشكلت �ن
�ن

ي تم جمعها المعلومات أول. 
الطريقة ال�ت

الشهود

ي أدلة الشهود.  هذا أمر مهم 
ي محاكمات الجرائم الدولية هو  التناقض �ف

من المشاكل الشائعة �ن
جدا الئن الشهود غالبا ما يكونون المصدر الوحيد للئدلة عىل جريمة معينة. 

ي أدلة الشهود تنشأ الئسباب عدة. ترهيب الشاهد أو تهديده يجعل الشاهد أحيانا يغ�ي 
التناقضات �ن

روايته لما حدث، الئنه يخ�ش عىل سلمته وعائلته إذا ما أدت الشهادة إل إظهار وجود علقة لبعض 
ي الجرائم الدولية تستغرق سنوات قبل الوصول إل المحكمة.

االئفراد بالجريمة. أيضا عملية المقاضاة �ن

ما هو الدليل األكرث موثوقية الستخدامه يف املحكمة؟

ي تأكيد المعلومات المقدمة من 
ي بعض الأحيان يجدون صعوبة �ف

»المحققون أيضا �ف
نسان الذين يتوقون إىل لفت النتباه الدوىلي لالأزمات. كانت  قبل مجموعات حقوق الإ

نسان والأدلة نوعا من المفاجأة«. ف تقييم مجموعات حقوق الإ الفجوة ب�ي
ي الحكم لوبانجا، الفقرة 130 , 14 مارس 2012.

ي المحكمة الجنائية الدولية، كما نقلت �ف
محقق �ف

؟  المصدر أولي

مستوى التفصيل
متوافق مع روايات 

الآخرين
هل هو حديث؟ موثوق جدا

يؤكده شهود آخرون يظهر نمطا؟
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. وتتضمن  ن ا ما يقدم الشهود إفادات لعدد من االئفراد والمنظمات عىل مر السن�ي ونتيجة لذلك، كث�ي
 . ن الشهادات  تناقضات  أحيانا ، الئن ذاكرة الشهود تبهت عىل مر السن�ي

ام موثقي الجرائم الدولية بمتطلبات أساسية  ن ي تنبع منها أهمية ال�ت
وهذا أحد االئسباب الرئيسية ال�ت

ي الجرائم الدولية. 
ي قد تقود الحقا إل التحقيقات �ن

معينة، عند جمع المعلومات ال�ت

الوثائق والأدلة المادية

ي جمعت أثناء مرحلة 
الإحدى المشكلت الشائعة االئخرى صلة  بصحة الوثائق أو الأدلة المادية  ال�ت

التحقيق. بالنظر إل مرور سنوات غالبا قبل عقد المحاكمات عىل الجرائم الدولية، وإجراء التحقيقات 
بعد مرور بعض الوقت عىل وقوع الجرائم، فإن التأكد من صحة الوثائق واالئدلة المادية يمكن أن 
تكون مهمة صعبة. سبب ذلك أن الوثائق قد تكون انتقلت من يد إل أخرى مرارا، ولم يعد مؤلفوها 
ح  ح كيفية نشوئها، أو أن ذاكرة المؤلف بهتت مع مرور الوقت، وال يعود قادرا عىل �ش موجودين ل�ش

تفاصيل كيف نشأت الوثيقة والئي سبب.

ونتيجة لذلك، من المهم جدا لجامعي المعلومات أن يكون لديهم سجل واضح لكيفية حصولهم 
عىل الوثائق واالئدلة المادية، وكيف أنشئت، ومن تعامل معها منذ حصولهم عليها. 

دون معلومات واضحة تش�ي إل ما حدث للوثائق واالئدلة المادية منذ إنشائها، من غ�ي المرجح أن 
ي القضية المعروضة عليها. 

ي الفصل �ن
ها المحكمة موثوقا بها، ومن غ�ي المرجح استخدامها �ن تعت�ب

الجزء الثالث
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الجزء الرابع

 أدوات عملية لتوثيق
انتهاكات القانون الجنايئ الدويل 

الشهود  1

ي المحاكمة، يجب عدم السعي إل إجراء مقابلة 
ي ضوء المشاكل المذكورة أعله المرتبطة باالئدلة �ن

�ن
ي المحكمة، 

كاملة مع الشهود عند جمع المعلومات من االئفراد. لكي يمكن استخدام مقابلة مع شاهد �ن
هناك بضع متطلبات وضوابط يجب استيفاؤها. هذا ليس ضمن قدرات جامع/ة المعلومات، ولذا 

 . ن ف�ي ن المح�ت ك للمحقق�ي يجب أن ت�ت

ن من خلل  جمع ما يشار إليه أحيانا باسم أدلة  ف�ي ن المح�ت يمكنك مساعدة المحقق�ي
ن  ي الحد االئد�ن من المعلومات من الشاهد، تمّكن المحقق�ي

أو معلومات أولية.  هذا يع�ن
ي المستقبل من معرفة الحادث الذي شهده، وكيفية االتصال به/بها. 

ن �ن ف�ي المح�ت

ي الحرب
العنف الجنسي كسلح �ن

 يقر قرار مجلس المن 1820
»أن النساء والفتيات تستهدفن 
بشكل خاص باستخدام العنف 

ي ذلك كتكتيك حرب 
، بما �ف الجنسي

 ، ي
ذلل، الهيمنة، غرس الخوف �ف لإ

ي 
ف �ف تفريق و / أو نقل قرسا المدني�ي

المجتمع أو اعضاء جماعة عرقية«.

ي سوريا، هناك بعض التقارير عن 
�ف

الغتصاب والعتداء الجنسي من 
قبل القوات الحكومية والقوات غ�ي 
الحكومية. ومع ذلك، فإنه لم يتم 
بالغ كافية عنها. ومن المرجح أن  الإ

يخسش البعض من النساء  من أعاله 
ضافة إىل  إذا ابلغن عن الجريمة. وبالإ

ا ما يذكر الخوف من العنف  ذلك، كث�ي
الجنسي كسبب لمغادرة سوريا.

ونتيجة لذلك،  فان توثيق العنف 
الجنسي مهم جدا،  للتأكد 

ي عانوا منها 
من أن الجرائم ال�ت

الضحايا يتم تسجيلها بطريقة 
ي الوقت المناسب.

مناسبة و�ف

المشاكل و أنواع المخاطر المتعلقة 

بتوثيق العنف الجنسي

t إعادة الضطهاد 

t  الوصمة أو رفض الضحايا من قبل 
، الأمر الذي  العائالت أو الأهاىلي
يمكن أن يؤدي إىل فقدان سبل 
العيش، أو الحصول عىل رعاية 
طبية أو تعليم أطفال الضحايا

t  ،معاقبة الضحية من قبل أهلها 
كإرغام الضحية عىل الزواج من 
مرتكب الجريمة أو العيش معه

t  تهديد وترهيب الضحايا أو عائالتهن 
من قبل مرتكب الجريمة

t .العتقال، إذا كان الترصف محظورا 
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مبادئ التوثيق

ي حول  ي الدليل التدري�ب
ي هذا الدليل هي مماثلة لتلك الواردة �ن

مبادئ التوثيق المضمنة �ن
ي حول التعريفات والتصنيفات لتسجيل الخسائر وفقا  توثيق االنتهاكات والدليل التدري�ب
. يرجى الرجوع إل هذه االئدلة لمزيد من المعلومات حول توثيق  ي

لمبادئ القانون الدولي االنسا�ن
االنتهاكات من خلل الحصول عىل المعلومات من الشهود وجمع الوثائق. 

را )ل تؤذ( �ل تسبب �ف
ي ذلك 

را )ل تؤذ(. يع�ن القاعدة الذهبية لجمع المعلومات وتوثيق الجرائم الدولية هي ل تسبب �ف
ك أو يرصن الشخص الذي تنوي  عمليا عدم جمع معلومات أو توثيق الجرائم إذا كان ذلك سيرصن
ي بعض االئحيان من خلل 

التحدث إليه. عىل سبيل المثال، الضحايا أو الشهود قد يتعرضون للئذى �ن
تذكر وعيش حادث مؤلم ثانية. وقد يُستهدفون بعمليات انتقامية إذا ُع لم أنهم تحدثوا الئحد حول 

ما جرى، أو ما شاهدوا.

�ال�ية والموافقة عن وعي

العديد من الشهود ال يريدون أن يعرف االآخرون أنهم يقدمون معلومات عن الجرائم الئسباب ذكرت 
ي ذلك التهديد المحتمل لهم من الجناة. ولكن  ضمان ال�ية  صعب جدا بعد موافقة 

أعله، بما �ن
ي أن المعلومات 

أحد الشهود عىل الحديث إليك الئنه هناك ظروف خارجة عن إرادتك وهو ما قد يع�ن
قد تصبح عامة. عىل سبيل المثال، قد يرى البعض الشاهد قادما إل مكتبك ليتحدث إليكم، ونتيجة 
لذلك قد يعلم بعض االشخاص  أن هذا الشخص قد ا�ت ليسجل جريمة الئنهم يعرفون ما تفعله.

لذا يجب أال تضمن أو تعد الشاهد/ة أبدا بأن المعلومات ستبقى �ية. بل يجب أن 
ي ذلك 

تؤكد للشاهد بأنك سوف تفعل ما تستطيع للحفاظ عىل �ية المعلومات، بما �ن
ي أعطاها لك دون موافقتهم المسبقة، وحفظ جميع السجلت آمنة.

عدم تقاسم المعلومات ال�ت

و عليك ايضا مناقشة أسباب قلق الشاهد/ة وكيفية تقليل المخاطر الناتجة عن معرفة اسم الشاهد 
ي قدمها. من المهم أن تكون رصيحا بشأن هذه المخاطر. أيضا، إذا كان الغرض من 

والمعلومات ال�ت
ي يقدمها 

ي نهاية المطاف، فإن المعلومات ال�ت
ي التحقيقات الجنائية �ن

جمع المعلومات استخدامها �ن
. ن ف�ي ن المح�ت ي المستقبل للمحقق�ي

الشاهد قد يكشف عنها �ن

ومن الممارسات الجيدة مناقشة الشاهد والحصول عىل موافقته عىل إعطاء التفاصيل 
، إذا نشأت الحاجة إل ذلك.  ن ف�ي ن المح�ت المتعلقة به للمحقق�ي

ولذلك، يجب أن يعطي الشاهد  موافقته  عن وعي فيما يتعلق بعملية إعطاء المعلومات. هذا 
ي أن الشاهد يقدم المعلومات مع فهم كامل للعواقب المحتملة وحقيقة أنه قد ال تبقى هذه 

يع�ن
المعلومات �ية.

الجزء الرابع

كيفية تطبيق مبدأ عدم اإليذاء

t  ما هو الهدف من جمع المعلومات؟ 
هل تحتاج إىل المعلومات؟ 

وماذا تأمل أن تحقق؟

t  هل هناك مجموعات أخرى أو 
أشخاص آخرون يجمعون المعلومات 

نفسها؟ إذا كان الجواب نعم، 
هل يمكنك التنسيق معهم؟

t  ما هي المخاطر المرتبطة بجمع 
المعلومات عليك وعىل الشاهد؟

t  بعد أن تقرر أن هناك حاجة لجمع 
المعلومات، فكر بالأمور التالية:

n كيف ستجمع المعلومات   
وتضمن تقليل المخاطر إىل 

، عليك وعىل  الحد الأد�ف
الشاهد؟ هل يمكنك ضمان 
سالمة وأمن جميع الشهود؟

n الرسية  

n موافقة الشهود عن وعي  

n هل تحتاج إىل تدريب   
ي 

متخصص لجمع المعلومات ال�ت
تريد؟ عىل سبيل المثال، توثيق العنف 

، والجرائم ضد الأطفال الجنسي

n هل بامكانك اشارة الشاهد اىل   
الخدمات المتخصصة اذا لزم المر؟
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ي يمكن عملها  لتقليل المخاطر المتعلقة بال�ية،  من بينها : تقليل 
هناك بعض االئشياء ال�ت

قامة أو  ؛ إجراء المقابلت واالجتماعات مع الشاهد خارج مكان االإ االتصال بالشهود إل الحد االئد�ن
العمل المعتاد، أو أي أماكن أخرى يزورونها الئسباب معينة، كالعيادة؛ وعدم اطلع شاهد آخر عىل 

المعلومات، وعدم مقابلة الشهود معا. 

بالنسبة  للسجالت،  يجب محاولة الحفاظ عىل �ية المعلومات بإطلق أسماء مستعارة عىل االئفراد 
ي تحتفظ بها بصيغة 

ح�ت ال تكرر استخدام أسمائهم. أيضا يجب أن تكون حريصا عىل المعلومات ال�ت
ي الغالب. 

ونية، فهذه ال تكون آمنة �ن إلك�ت

اهة/الحياد ف �ال�ف
ي أنه يجب أن تكون منتبها 

يجب أن تظل  محايدا  عند جمع المعلومات وتوثيق جرائم. هذا يع�ن
لما يقوله الشاهد أو الضحية وتسجيل ذلك بدقة، ح�ت لو كان ال يتوافق مع ما تؤمن به أو ما قاله 

ح عليه ما ينبغي قوله.  شهود آخرون. ويجب أال تدرب الشاهد أو تق�ت

ي مكان 
ي طرح أسئلة مفتوحة من قبيل »ماذا حدث؟« وليس »هل شاهدت الشخص )س( �ن

هذا يع�ن
الحدث؟«

ي يقدمونها أبدا. من الممكن تسديد النفقات 
يجب عدم تقديم مال للشهود مقابل المعلومات ال�ت

ي تكبدوها، كتكاليف الحضور إل اجتماع، ويجب أن يكون ذلك عىل أساس وصوالت. 
ال�ت

�حفظ السجالت
ي تم الحصول عليها وأوال بأول. فالسجل سوف 

من المهم أن  تحتفظ بسجل دقيق بالمعلومات  ال�ت
ي السجل. 

يمكنك من تذكر ما حدث، ومن ظهور أنماط تمكن مشاهدتها �ن

 ، ن ظهور أنماط أمر مهم جدا للجرائم الدولية الئنها يمكن أن تساعد عىل إظهار استهداف ضحايا معين�ي
ي مؤسسات أو مراكز احتجاز محددة، أو عىل أيدي وكاالت محددة، أو 

وأن جرائم معينة ارتكبت �ن
أن الجرائم ارتكبت بطريقة معينة. 

�التدريب
التحدث إل الضحايا والشهود مهارة صعبة ولكن يمكن تطويرها.  يجب تقديم التدريب إذا وجد 
أن ذلك مناسب.  التدريب مفيد للمساعدة عىل طرح االئسئلة الصحيحة، وتطوير القدرة عىل فهم 
، وإظهار التعاطف. قد يكون التدريب مفيدا أيضا عند  ن ي سياق مع�ي

الرموز والعبارات المستخدمة �ن
. التعامل مع فئات معينة من الضحايا، مثل االئطفال أو ضحايا العنف الجن�ي

الجزء الرابع
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ي يجب أن تجمعها؟
ما هي المعلومات ال�ت

ي عمليات مقاضاة محلية أو دولية.
أنت ال تجمع أدلة أو تحصل عىل إفادة شاهد كاملة الستخدامها �ن

ي يمكن أن تقدمها لهم.
فون بناء عىل المعلومات ال�ت ي وقت الحق المحققون المح�ت

هذه سيجمعها �ن
ي الجرائم الدولية 

فون للتحقيق �ن أنت تجمع  معلومات أساسية  قد يستخدمها المحققون المح�ت
ي المستقبل.

�ن

لذلك، من المهم جمع معلومات  واضحة ومحددة ودقيقة.  يجب أن تشمل المعلومات ملخصا 
للحادث، وتفاصيل االتصال بالشخص. ويجب أن تشمل التفاصيل االئساسية فقط.

الجزء الرابع

ي يجب أن تجمعها من شاهد أو ضحية؟
ما هي المعلومات ال�ت

الوثائق والأدلة المادية  2

من المرجح أن يعطيك شخص وثائق أو أدلة مادية، أو تجمعها بنفسك. 

يجب  عدم قبول جمع وثائق أو أدلة مادية إذا كنت غ�ي قادر عىل ضمان سالمتها،  أو إذا  شكلت 
خطرا عىل أمنك. 

تنطبق المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بالتعامل مع الشهود أيضا عند التعامل مع الوثائق 
واالئدلة. ولذا ال داعي لتكرارها هنا. باختصار، يجب أن تكون رصيحا مع الشخص الذي يعطيك 
ء للوثيقة من غ�ي المرجح  ي

الوثائق بالنسبة لما يمكنك عمله وما ال يمكنك. يجب أال تعد أبدا بعمل سش
أن يكون ممكنا. أيضا، ال يمكنك ضمان ال�ية ويجب أال تعد بإبقاء الوثيقة �ية. 

املعلومات من شاهد

ttالسم 

ttتفاصيل التصال 

ttتاريخ التقرير 

معلومات أساسية عن حادث

ttماذا رأيت؟ 

ttأين رأيت ذلك؟ 

ttم�ت رأيت ذلك؟ 

ttمن كان الضحية؟ 

ttمن كان مرتكب الجريمة؟ 

tt من كان موجودا أيضا؟ تفاصيل 
التصال

املزيد من التفاصيل عن 
حادث، إذا كان ذلك الئقا

tt هل يمكنك وصف ما كان 
الأشخاص المتورطون يلبسون؟

ttبأي لغة تحدثوا؟ 

tt ي
 ما نوع الأسلحة أو العربات ال�ت

كانت لديهم؟
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كما ذكر أعله، كيفية حفظك لوثيقة أو دليل لها أهمية حيوية. من غ�ي المرجح أن تسمح المحكمة 
للدعاء باستخدام الوثيقة واالعتماد عليها إذا لم يكن ممكنا ضمان أصلها وصحتها. تسلسل المحافظة 
ي جمعت، وكيفية جمعها، ومن تعامل معها منذ 

عىل الوثائق/االئدلة هو سجل تذكر فيه الوثائق ال�ت
لحظة جمعها. 

 يبدأ التسلسل من لحظة جمع الوثيقة، وينتهي عندما يقدم إل المحكمة.  لكي يمكن استخدام 
ي المحكمة، يجب أن تكون المحكمة راضية عن طريقة إنشائها، وجمعها، والمحافظة عليها 

وثيقة �ن
ي المعلومات المتعلقة بوثيقة، كعدم وجود 

قبل وصولها إل المحكمة. إذا كانت هناك ثغرات �ن
ة معينة من الزمن، فإن صحة الوثيقة تنقص كث�ي الئنه  معلومات عن الذين حافظوا عىل وثيقة لف�ت

ن من عدم العبث بها. ال يكون بوسع المحكمة أن تكون عىل يق�ي

كقاعدة عامة، كلما قل عدد االئشخاص الذين يتعاملون مع المعلومات، كلما كان ذلك أفضل، الئنه 
ا. من االئسهل تتبع ما حدث لوثيقة عندما ال تنتقل من يد إل أخرى كث�ي

ي الممارسة العملية أنه إذا أعطيت وثيقة، يجب أن تحتفظ بسجل واضح لما حصلت 
ي هذا �ن

يع�ن
ي ذلك تفاصيل االتصال بالشخص الذي أعطاك إياها. بعد ذلك 

عليه، وكيف كان ذلك، وممن، بما �ن
تحتاج إل تسجيل كل مرة تستخدم فيها الوثيقة، أو تنقلها، أو تعطيها لشخص آخر.

الجزء الرابع

ي تم استالمها
تسجيل جميع الوثائق ال�ت

وصف الوثائق المستلمة/تصويرها

م�ت تم استالمها؟

من الذي قدمها؟

أين تم استالمها؟

من تعامل معها )أمسكها( منذ استالمها؟

من الذي قام باستالمها؟

ف ف�ي ف مح�ت ف تسليمها لمحقق�ي ي مكان آمن إل ح�ي
احفظ الوثائق �ف

كيف تسجل تسلسل حيازة االئدلة؟
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1 أوراق حقائق

املرفقات

تعريفات مفيدة

t ي جريمة
  الفعل الجرمي �ف

الركن المادي للجريمة أو السلوك نفسه.

t سلسلة الحضانة  
ي 

ي تم جمعها، بما �ف
سجل من الوثيقة ال�ت

ذلك كيفية جمعها والذين عالجوها.

t الأدلة المستخدمة �ف المحاكمات الجنائية  
ي الطريقة 

ي يتم جمعها تخزينها �ف
المعلومات ال�ت

ي المحكمة.
ي يمكن استخدامها �ف

ال�ت

t ي الدوىلي
  القانون الجنا�أ

الجسم من القانون مما يخلق المسؤولية الجنائية الفردية 
ي ذلك 

لجرائم معينة، والمعروفة باسم جرائم دولية، بما �ف
نسانية. بادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإ الإ

t ي
نسا�ف   القانون الدوىلي الإ

الجسم من القانون الذي ينظم كيفية إجراء الحروب 
. ف فاع المسلح عىل المدني�ي وتسعى للحد من تأث�ي ال�ف

t نسان   القانون الدوىلي لحقوق الإ
فامات عىل الدول  الجسم من القانون الذي يفرض ال�ت
لحماية وتعزيز الحقوق الأساسية لالأفراد والجماعات.

t ي جريمة
ي �ف

  القصد الجنا�أ
. ي

الركن المعنوي للجريمة أو العلم أو نية الجا�ف

t وضع المسؤولية  
ي يرتكب الشخص بهه الجريمة أو 

الطريقة ال�ت
ي تحدد مسؤوليته عن الجريمة.

ال�ت

الجرائم ضد اإلنسانية

ي المادة 7 من نظام 
نسانية مكونان مذكوران �ن للجرائم ضد الإ

: روما الأساسي

t  الجريمة الأساسية: القتل، والتعذيب والغتصاب والعنف 
بعاد أو النقل القرسي والختفاء القرسي. ، والإ الجنسي

t  السياق الذي ارتكبت فيه الجريمة. الجرائم الأساسية  
نسانية عندما ترتكب »كجزء من  تصبح جرائم ضد الإ

هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة 
، مع العلم بالهجوم« ف من السكان المدني�ي

n الهجوم – أفعال أساسية متعددة  

ف  ف - غ�ي المدني�ي n موجه ضد مجموعة من السكان المدني�ي  
ي للمجموعة

ورة الطابع المد�ف داخل الجماعة قد ل يغ�ي بالرصف

n واسع النطاق أو منهجي - نطاق الهجوم،   
الأعمال ليست عشوائية، تمت تعبئة موارد هامة 

. ف ف والعسكري�ي ف المدني�ي للهجوم، مشاركة المسؤول�ي

n الهجوم وفقا لسياسة الدولة  

n المتهم يعرف )1( أن هناك هجوما،   
)2( وأن أفعاله تشكل جزءا من هجوم

ف أفعال المتهم والهجوم n الصلة ب�ي  

ملحظة:
نسانية ال تتطلب وجود نزاع مسلح.  الجرائم المرتكبة ضد االإ

نسانية ليست حوادث معزولة ويجب أن  الجرائم المرتكبة ضد االإ
تكون جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي.
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املرفقات

وسائط املسؤولية

: ن 25 و 28 من نظام روما الأساسي المادت�ي

t الفردية 

t المعونة، التحريض أو المساعدة 

t الطلب، واللتماس أو الحث 

t عن طريق السهو 

t  ي ارتكاب العمل
اك مع آخرين - التشارك �ف  بالش�ت

ك الجرامي أو العمل الإجرامي مش�ت

t مسؤولية القيادة 

t وعية ظاهرة ي تكون بعدم مرسش
 اطاعة الأوامر ال�ت

جرائم الحرب

جرائم الحرب من مكونان، والمادة 8 من نظام روما الأساسي

t  الجريمة الأساسية، عىل سبيل المثال: القتل والتعذيب 
أو المعاملة القاسية أو أخذ الرهائن، والغتصاب، 

. ف ، والهجوم عىل المدني�ي والعنف الجنسي

t :السياق الذي ارتكبت به الجريمة 

؟ n هل هناك �اع دوىلي أو مسلح غ�ي دوىلي  

ي 
n يصدر هذا السلوك المتهم �ف  

فاع المسلح افق مع ال�ف سياق ما وي�ت

n المتهم يجب أن يكون عىل علم و بينة من هذا السياق.  
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سيناريو

ي مناطق مختلفة من البلد. كجزء من هجوم 
تخوض حكومة عباس حربا مع جماعات مسلحة مختلفة �ن

ي ذلك 
الستعادة السيطرة عىل مدينة زوران، قررت الحكومة قصف مناطق مختلفة من المدينة، بما �ن

منطقة تخزن الجماعات المعارضة الذخائر فيها، ومستشفى يعالج فيه أعضاء الجماعات المسلحة. 
ال )الفريق/اللواء( عامر مسؤول عن الهجوم بالنيابة عن الحكومة، وهو الذي يصدر االئوامر  الج�ن
ال عامر االئمر، كان الجنديان كريم وحامد هما من  ي زوران. عندما أصدر الج�ن

بقصف االئهداف �ن
تلقاه، ونفذاه، وكانا عىل علم بطبيعة االئهداف.

ن  بعد أن استعادت الحكومة السيطرة عىل زوران، أقام الجيش حواجز متعددة للتأكد من هوية الداخل�ي
ي تقاتل الحكومة تقرر محاولة السيطرة عىل نقطة 

ن منها. الجماعات المسلحة ال�ت إل زوران والخارج�ي
، ويقتل ثلثة منهم، بينهم امرأة. ن التفتيش )أ(، فتشن هجوما عليها. الجيش يشتبك مع المهاجم�ي

ي أرضها. أفراد العائلة 
عند نقطة التفتيش )ب( منعت عائلة من مغادرة المدينة للذهاب للعمل �ن

متهمون باالنتماء إل جماعات المعارضة المسلحة. جميع أفراد االئ�ة، االئب )عبد هللا(، واالئم )بدرة(، 
واالبن )واجد( واالبنة )شفيقة(، يؤخذون من سيارتهم. يأخذ الجنود عبد هللا بعيدا، ولم يشاهد منذ 
. حاولت بدرة الحصول عىل معلومات عن مكان وجوده ولكنها لم تنجح. يؤخذ واجد  ن ذلك الح�ي
ي ٢م مع ١٥ محتجزا آخر. 

ي زنزانة أبعادها ٢م �ن
ي البداية �ن

ي مدينة قريبة. ويوضع �ن
إل مركز احتجاز �ن

. وال يستطيع النوم بسبب عدم وجود مساحة له للستلقاء عىل أرض  ن ويعطى وجبة واحدة كل يوم�ي
ي الليل. بعد ذلك يحقق 

الزنزانة، إضافة إل أن الحراس يشغلون موسيقى صاخبة طيلة ١٢ ساعة �ن
ال عامر، ويربط عضوه التناسىلي أثناء التحقيق. من ناحية ثانية، يعري الجنود شفيقة عند  معه الج�ن
ل فيه نساء  ن . الجندي كريم يأخذ بدرة إل م�ن ن نقطة التفتيش، وتؤمر بالوقوف أمام الحاجز ساعت�ي
ي الحكومة، ويقوم 

ن �ن ن مختلف�ي ي اليوم مع مسؤول�ي
أخريات. وتؤمر بممارسة الجنس ثلث مرات �ن

الجندي كريم بحراسة البيت الذي تحتجز فيه النساء. 

ال جمال باستعادة  عند نقطة التفتيش )ج(، ينجح أفراد الجماعات المسلحة المعارضة بقيادة الج�ن
ن عند الحاجر، وجردوهما من السلح.  ن الواقف�ي السيطرة عىل نقطة التفتيش )ج(. وأ�وا الجندي�ي
ة، وأمر بإعدامهما علنا.  ين جنديان، قرر قائد المجموعة المسلحة أن يجعل منهما ع�ب والئن االئس�ي

ن قبل قتلهما. عدام، ويقرر تعذيب الجندي�ي يتطوع فؤاد، أحد أعضاء المعارضة، بتنفيذ االإ

يل، وهو رجل أعمال ثري،  تحصل الجماعات المسلحة عىل أسلحة وهواتف أقمار صناعية من ج�ب
يل عىل تمويل ودعم الجماعات المسلحة  ويعيش خارج البلد ولكنه مناهض للحكومة. ودأب ج�ب

منذ بداية الحرب.

املرفقات

 2 دراسات حالة مع
 أسئلة/نقاط نقاش ذات صلة
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ح عدد من النقاط أثناء التدريب. زود/ي المشاركات  يمكن استخدام السيناريو أعله لتوضيح و�ش
ن بمقتطفات ذات صلة من نظام روما االئساسي وأركان الجريمة. قسم/ي المشاركات  والمشارك�ي
ة. اطلب/ي منهم ومنهن االإجابة عن االئسئلة التالية واطلع المشاركات  ن إل مجموعات صغ�ي والمشارك�ي

ن عليها :  والمشارك�ي

t  ي السيناريو أعله؟
ي ارتكبت �ن

ما هي الجرائم ال�ت

t  من المذنب بارتكاب تلك الجرائم ووفق أي وضع مسؤولية؟

t  ي من المرجح أن
ب منهم؟ ما هي القضايا ال�ت بالنسبة لتوثيق ما حدث للضحايا - كيف ستق�ت

ي ستطرحها عىل الضحايا؟
تنشأ؟ كيف ستتعامل مع هذه القضايا؟ ما هي أنواع االئسئلة ال�ت

املرفقات
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1. عامر أخذ تلفزيون من متجر دون دفع ثمنه، ودون النية عىل ذلك. ارتكب جريمة ال�قة. 
ي الذي يشكل هذه الجريمة؟ 

ما هو السلوك أو الفعل الجنا�أ
أ. أخذ التلفزيون من المتجر. 

ب. أخذ التلفزيون. 
ج. ليس لديه المال لدفع ثمن التلفزيون.
د. نيته عدم دفع ثمن جهاز التلفزيون. 

ي لهذه الجريمة؟ 
ي أو القصد الجنا�أ

2. ما هو الركن الذه�ف
أ. أخذ التلفزيون من المتجر. 

ب. أخذ التلفزيون. 
ج. ليس لديه مال لدفع ثمن التلفزيون. 
د. نيته عدم دفع ثمن جهاز التلفزيون.

ي قرية اغتصبوا جميع نسائها. قائدهم لم يكن موجودا. ما 
ي كتيبة تفتش المنازل �ف

3. جنود �ف
ي قد تظهر أنه لم يكن مسيطرا فعليا عىل كتيبته؟ 

هي الأدلة ال�ت
أ. مخططات الجيش التنظيمية. 

ب. االئوامر العسكرية. 
ي التسلسل القيادي.

ج. أدلة من نائبه �ن
ي إجازة مرضية طويلة االئمد وقت وقوع الحادث.

ن أنه كان �ن د. وثائق تب�ي

ي إطار المع�ف 
4. ما هو العامل الذي لن يظهر أن هجوما كان واسع النطاق ومنهجيا، �ف

نسانية؟  المقصود بالجرائم ضد الإ
أ. عدد الضحايا المرتفع. 

ب. تعدد الهجمات. 
ي الدولة.

ن �ن ي الهجوم من قبل مسؤول�ي
دانة وعدم المشاركة �ن ج. االإ

ي الهجوم.
ة للدولة �ن د. استخدام موارد كب�ي

ي القائمة أدناه من غ�ي المرجح أن تقبله المحكمة؟ 
5. أي نوع من الأدلة �ف

أ. أدلة شفوية يدلي بها شاهد تحت القسم. 
ب. صور يقدمها مصور. 

ج. إفادة شاهد أعدها محقق مع إعلن أنها الحقيقة. 
د. مقطع بدون تاريخ لفيديو يصور مجزرة.

املرفقات

3 منوذج أسئلة االختيار من 
إجابات متعددة

االجابات. ١.ب، ٢.د، 3.د، 4.ج، ٥.د 
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عىل مدى يوم واحد

الجلسة االئول

ي الدولي
ما هو القانون الجنا�أ

t  . ي الدولي
تعريف القانون الجنا�ئ

t  . ي الدولي
ي يمكن فيها تطبيق القانون الجنا�ئ

الهيئات ال�ت
t  أركان الجريمة
t  جرائم الحرب
t نسانية الجرائم ضد االإ

الجلسة الثانية
المسؤولية الجنائية 

t وسائط المسؤولية
t  ي الدولي وسائط

: سيناريو لتغطية كل من القانون الجنا�ئ تمرين عمىلي
المسؤولية

الجلسة الثالثة
توثيق الجرائم الدولية

t ما هي االدلة؟
t  .أهداف التوثيق
t  .ا جمع المعلومات من الشهود/الضحاي
t جمع الوثائق

ف عىل مدى يوم�ي

اليوم الأول

الجلسة االئول

ي الدولي
ي القانون الجنا�أ

مقدمة �ف
t  . ي الدولي

تعريف القانون الجنا�ئ
t  . ي الدولي

أصول القانون الجنا�ئ
t  .نسان ي الدولي والقانون الدولي لحقوق االإ

ن القانون الجنا�ئ الفرق ب�ي
t  . ي الدولي

ي يمكن فيها تطبيق القانون الجنا�ئ
الهيئات ال�ت

t  مناقشة: أين يجب أن تجري المحاكمات عىل االنتهاكات الحالية
؟ ولماذا؟ ي الدولي

للقانون الجنا�ئ

ثانية الجلسة ال
ي الدولي 

ي القانون الجنا�أ
الجرائم الجوهرية �ف

t  .أركان الجريمة
t  .جرائم الحرب
t  .نسانية الجرائم ضد االإ
t .السيناريو : تمرين عمىلي

الجلسة الثالثة
المسؤولية الجنائية 

t .االئمر، التحريض، التحريض، المساعدة، إل آخره
t  .المسؤولية القيادية
t  .ك ي المش�ت

جرامي/الجنا�ئ الفعل االإ
t  .أوامر الرؤساء
t .السيناريو : تمرين عمىلي

ي
اليوم الثا�ف

الجلسة االئول
الأدلة 
t .المعلومات مقابل االئدلة
t  .أنواع االئدلة
t  .الشهود
t .الوثائق

ثانية الجلسة ال
توثيق الجرائم الدولية

t .الغرض من التوثيق
t .طريقة جمع الوثائق سوف تؤثر عىل استخدامها
t  :مسائل عملية 

  • جمع المعلومات من الشهود/الضحايا.
 • جمع الوثائق. 

t السيناريو : تمرين عمىلي

املرفقات

4 مناذج االجندات



ن38 ي الدولي لمدافعي حقوق االنسان السوري�ي
ي – القانون الجنا�ئ دليل تدري�ب

المواقع

المحكمة الجنائية الدولية
www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx

قاعدة البيانات للمحكمة الجنائية الدولية لقضية يوغوسالفيا السابقة 
www.unmict.org/en/cases/ictr-icty-case-law-database

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الحرب والقانون
www.icrc.org/en/war-and-law

اللجنة الدولية للموقع الصليب الأحمر، النساء والحرب 
www.icrc.org/en/war-and-law/protected-persons/women

اللجنة  التحقيق الدولية  المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx

ي الدولي
نت حول القانون الجنا�أ مكتبة قرص السالم، دليل عىل الن�ت

www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/international-criminal-law/international-criminal-law

املرفقات

5 املصادر / املراجع
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المنشورات

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي متاحة عىل الرابط التالي
ية( ن نجل�ي  www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf )اللغة االإ

www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf )اللغة العربية(

ية ف ف العربية و النجل�ي أركان الجريمة، وهي متاحة عىل الرابط التالي باللغت�ي
ية( ن نجل�ي www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf )اللغة االإ
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