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   واإلجراءات اليت تلي إصدار أمر القبضسري األمور
  

  تعاون الدول
على أمحد حممد هارون بالقبض طلباً  ستتلقى السلطات السودانية املختصة ومجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسي

وستتلقى هذا الطلب أيضاً الدول اليت ليست أطرافاً . هماميتقدو") علي كوشيب("وعلي حممد عبد الرمحن ") أمحد هارون("
وذكّرت الدائرة التمهيدية بأن جملس األمن، عمالً بالفصل السابع . يف نظام روما األساسي ولكنها أعضاء يف جملس األمن

 ى يف نزاع دارفور أنه جيب على حكومة السودان ومجيع األطراف األخر1593من ميثاق األمم املتحدة، قد أعلن يف قراره 
أن تتعاون مع احملكمة واملدعي العام تعاوناً كامالً وأن توفر هلما كل املساعدة الالزمة طبقاً للقرار؛ وإذ أقر بأن الدول غري 
األطراف يف نظام روما األساسي ال ختضع للنظام األساسي، دعا مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية األخرى إىل 

وسُيطلب أيضاً من دول أخرى كمصر وإريتريا وإثيوبيا وليبيا إلقاء القبض على الشخصني املذكورين يف . املالتعاون الك
 للقبض على الشخصأن تتخذ فوراً اخلطوات الالزمة التقدمي وبالقبض وعلى الدول اليت تتلقى طلباً . أمري القبض وتقدميهما

  )2(.يم هذا الشخص إىل احملكمةولدى صدور أمر بتقدمي الشخص، جيب تسل )1(.املعين
  

  )3(اإلجراءات األولية أمام احملكمة
لدى تقدمي الشخص إىل احملكمة، تعقد الدائرة التمهيدية جلسة حبضور الشخص للتأكد من أنه قد أحيط علماً باجلرائم اليت 

 التماس اإلفراج املؤقت ريثما حيني ، مبا يف ذلك حقه يف4ُيّدعى بأنه ارتكبها، وحبقوقه اليت ينص عليها نظام روما األساسي
  )5(.موعد احملاكمة

 
 
  

                                           
   . من نظام روما األساسي59 المادة )1 (
  .وما األساسي من نظام ر59 من المادة 7 الفقرة )2(
  .نظام روما األساسي من 60 المادة )3(
  . من نظام روما األساسي67 من المادة 1 الفقرة )4(
  . من نظام روما األساسي60 من المادة 1 الفقرة )5(



  اعتماد التهم
تعقد الدائرة التمهيدية جلسة العتماد يف غضون فترة معقولة من تقدمي الشخص إىل احملكمة أو حضوره طواعية أمامها، 

 وجيوز للدائرة التمهيدية عند انتهاء )7(.تهمامل ويف ظروف استثنائية، قد تعقد الدائرة التمهيدية هذه اجللسة يف غياب )6(.التهم
  : القيام مبا يلياجللسة

  
 التهم، تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون مسؤولة عن وبعد اعتماد. )8(الشخص إىل احملاكمةإحالة  التهم و اعتماد)أ(

  .)9(سري اإلجراءات الالحقة
  .)10(أدلة إضافيةاستناداً إىل عتمادها ال الحق من تقدمي طلباملدعي العام ال مينع  اعتماد التهم، وهو قرار  عدم)ب(
تقدمي مزيد من األدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات، أو تعديل إىل دراسة إمكانية املدعي العام ودعوة اجللسة  تأجيل )ج(

  .)11(رمية خمتلفةجب تتعلقالتهم ألن األدلة 
  

  احملاكمة
 )13(،جيب أن يكون املتهم حاضراً يف أثناء احملاكمةو. )12(اي، ما مل يتقرر غري ذلكجتري احملاكمة يف مقر احملكمة، يف اله

، )15( االضطالع ببعض اإلجراءات يف جلسة مغلقةدوائر احملكمةإال عندما تقرر ، )14(وتعقد احملاكمة يف جلسات علنية
  .أدلةحرجة ستقدم ك معلومات للحفاظ علىجملين عليهم والشهود وأمان اماية وذلك حل

  
إذا مل جمانية، له احملكمة مساعدة قانونية يف أن تقدم كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ويعيَّن له حمام أن يف للمتهم احلق و
  .)16(قادراً على دفع أتعاب هذا احملاميكن ي

  
  .)17(يطلب من املتهم االعتراف بالذنب أو الدفع بأنه غري مذنبو

                                           
  . من نظام روما األساسي61 من المادة 1 الفقرة )6(
  . من نظام روما األساسي61 من المادة 2 الفقرة )7(
  . من نظام روما األساسي61 من المادة 7من الفقرة ) أ(عية  الفقرة الفر)8(
  . من نظام روما األساسي61 من المادة 11الفقرة  )9(
)10(

  . من نظام روما األساسي61 من المادة 8 والفقرة 7من الفقرة ) ب( الفقرة الفرعية 
)11(

  . من نظام روما األساسي61 من المادة 7من الفقرة ) ج( الفقرة الفرعية 
  . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات100 من نظام روما األساسي والقاعدة 62المادة  )12(
  . من نظام روما األساسي63المادة  )13(
  . من نظام روما األساسي64 من المادة 7الفقرة  )14(
  . من نظام روما األساسي68 من المادة 2 الفقرة )15(
  . من نظام روما األساسي67 من المادة 1من الفقرة ) د(الفقرة الفرعية  )16(
  . من نظام روما األساسي64 من المادة 8من الفقرة ) أ(الفقرة الفرعية  )17(



تدين ، وجيوز هلا أن  أية أدلة إضافية جرى تقدميها ويف االعتراف بالذنبيفحملكمة  اتنظرعندما يعترف املتهم بذنبه، و -
  .)18(املتهم بتلك اجلرمية

إذا مل تقتنع احملكمة بأن املتهم يفهم طبيعة وعواقب االعتراف بالذنب، وبأن االعتراف جرى طوعاً بعد مشاورات وافية و -
 ويف هذه تم،فإهنا سوف تعترب االعتراف بالذنب كأنه مل ي ،بوقائع الدعوىمع حمامي الدفاع، وبأن االعتراف بالذنب مدعم 

  .)19( احملاكمة وفقاً إلجراءات احملاكمة العاديةتواصلاحلالة 
يلزم تقدمي عرض أوىف لوقائع الدعوى حتقيقاً ملصلحة العدالة، وخباصة ملصلحة "كبديل عن ذلك، إذا رأت احملكمة أنه و -

  .)20( احملاكمة وفقاً إلجراءات احملاكمة العاديةأن تواصلا أن تطلب أدلة إضافية أو ، جاز هل"اجملين عليهم
  

  تقدمي األدلة
  . تقدمي أدلة ذات صلة بالدعوىللطرفنيجيوز 

وجيب إثبات  . املدعي العام عاتق علىاإلثباتويقع عبء . )21( إىل أن تثبت إدانته وفقاً للقانونشخص بريئاً ويعترب كل 
 وجيوز للمتهم استجواب شهود اإلثبات بنفسه، ومن حقه أن يؤّمن له حضور شهود .)22 (م دون شك معقولإدانة املته

  .النفي بنفس الشروط املطبقة على شهود اإلثبات
طبقة على للمتهم أن يستجوب شهود اإلثبات بنفسه وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط املحيق 

  .)20(شهود اإلثبات
ويف احلاالت اليت تتأثر فيها مصاحل اجملين عليهم الشخصية، جيوز هلم املشاركة يف إجراءات الدعاوى وفقاً ملا تراه احملكمة 

 وجيوز ملمثليهم .تعارض معها أو مع مقتضيات إجراء حماكمة عادلة ونزيهةيس حقوق املتهم أو ميال مناسباً وعلى حنو 
  .  )23(القانونيني عرض آرائهم وشواغلهم

التكلم يف وتتاح دائماً للدفاع فرصة .  اخلتاميةحججه، يقدم كل من املدعي العام والدفاع اأدلتهمالطرفان  أن يقدمبعد و
  )24(.النهاية

وجيوز هلا أيضاً أن  )25 (،، مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتبار تأمر جبرب أضرار اجملين عليهم،للمحكمة أنوجيوز 
  )26(.اشراً ضد شخص مدان تصدر أمراً مب

اجملين عليهم أو ممثليهم القانونيني إذا كانوا قد شاركوا يف إجراءات و  املتهمعلناً وما أمكن يف حضوروجيري النطق باحلكم 
  .)27(احملاكمة

                                           
  . من نظام روما األساسي65من المادة ) 2(و) 1( الفقرتان )18(
  . من نظام روما األساسي65 من المادة 3الفقرة  )19(
  .ساسي من نظام روما األ65 من المادة 4 الفقرة )20(
  . من نظام روما األساسي66 من المادة 1الفقرة  )21(
  . من نظام روما األساسي66المادة  )22(
  .من نظام روما األساسي 68 من المادة 3الفقرة  )23(
  . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات141 القاعدة )24(
  . من نظام روما األساسي75 من المادة 1 الفقرة )25(
  . من نظام روما األساسي75 من المادة 2  الفقرة)26(



  
  االستئناف وإعادة النظر

 .)28(جيوز استئناف قرار صادر عن احملكمة
وجيوز . ار أو احلكم، وأن تأمر بإجراء حماكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية خمتلفةجيوز لدائرة االستئناف أن تلغي أو تعدل القر

وجيوز أيضاً . )29(هلا أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إىل الدائرة االبتدائية األصلية وأن تطلب هي نفسها أدلة للفصل يف املسألة
  .)30(طلب إعادة النظر يف حكم باإلدانة أو بالعقوبة

  .)31(احلصول على تعويضاحلق يف  ة غري مشروعاحتجز بطريقة عليه أو  شخص قبضولكل
  

  العقوبات
 يف ظروف  احلكم، أو سنة30فترة أقصاها ل، وإمنا جيوز هلا فرض عقوبة السجن م باإلعداماحكإصدار ألمحكمة ل جيوزال 

 منعائدات واملمتلكات واألصول املتأتية مصادرة ال فرض غرامة أو باإلضافة إىل ذلك،وجيوز هلا، . السجن املؤبدباستثنائية، 
  )32(. املرتكبةاجلرمية

ينفذ حكم السجن يف دولة تعينها احملكمة من قائمة الدول اليت تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول األشخاص و
  .)33(احملكوم عليهم

  
  

                                                                                                                                          
  . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات144لقاعدة  من نظام روما األساسي؛ وا76 المادة )27(
  . من نظام روما األساسي77 المادة )28(
  . من نظام روما األساسي103 من المادة  1من الفقرة ) أ( الفقرة الفرعية )29(
  .م روما األساسي من نظا81 المادة )30(
  . من نظام روما األساسي83 المادة )31(
  . من نظام روما األساسي84 المادة )32(
  . من نظام روما األساسي85 المادة )33(


