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        إهداءإهداءإهداءإهداء

  اهدي هذا العمل المتواضع 

  للوالدين الكريمين أطال اهللا في عمرهما

  زوجتي الوفية والصابرة

  بني إلياسإ

        كل العائلة
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        الشكر والتقديرالشكر والتقديرالشكر والتقديرالشكر والتقدير

        
له الفضل وله الحمد والثناء  -سبحانه وتعالى -الشكر هللا دائما 

ثم الشكر . الحسن، على ما سخره لي ووفقني إلتمام هذا البحث
، لألستاذ الدكتور تاجر محمدلألستاذ الدكتور تاجر محمدلألستاذ الدكتور تاجر محمدلألستاذ الدكتور تاجر محمدواالعتراف بفضل واالمتنان له واجب، 

الذي ساعدني في اختيار موضوع البحث ووافق على قبول 
عليه، رغم كثرة مهامه وتعدد مسؤولياته، وقد كان لتوجيهاته  اإلشراف

العلمية ومالحظته البناءة اثر في انجاز هذا العمل المتواضع، فجزاه 
  .بالصحة والهناء ه ع ت اهللا عني خيرا جزاء وم 
 

والشكر الجزيل ألعضاء لجنة المناقشة المحترمين على قبولهم 
  مناقشة وإثراء هذا العمل المتواضع 

  
  وال أنسى كل من ساعدني ولو بالكلمة الطيبة والنصيحة الصادقة

  
  أعمر بركاني                                                 
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  اCختصرات�gهم�قائمة

iباللغة�العربية: أو  

  

  .ا�حكمة�الجنائية�الدولية:Cحكمةا

  .النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية: لنظاما

noتحدة> �محكمCا� �سابقا،�: مم �الخاصة�بيوغوس فيا �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية ا�حكمة

  .وا�حكمة�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�الخاصة�برواندا

�الثانية �العاCية �الحرب noوا�حكمة�: محكم� �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية ا�حكمة

    ).طوكيو(العسكرية�الدولية�للشرق�3ق1�2

  

 ثانيا : باللغة�الفرنسية
AJP : Annuaire Juridique Pénal 

CIJ : Cour Internationale de Justice  

CPI : Cour Pénale Internationale 

CICR : Comité International de  la Croix-Rouge 

Ed : édition 

FAR : Forces Armés Rwandaise 

FPR : Front Patriotique Rwandais 

JDI : Journal du Droit International 

JJH : Journal Judiciaire de LA HAYE 

Ibidem : Même auteur, même ouvrage. 

IDARA : Revues de l’École National d’Administration 

L’ATNUSO : L’Administration Transitoire des Nations Unies pour la Slovénie 

Orientale. 

MINUAR : Mission des Nations-Unies pour l’assistance au Rwanda 

Mutatis Mutandis : La règle s’applique aux autres cas 

ONU : Organisation des Nations Unies 
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ONG : Organisation Non Gouvernementale   

Op.cit. Opere citato 

PUF : Presses Universitaires de France 

R.A.D.I.C : Revue Africaine de Droit International et Comparé  

RARJ : Revue Académique de la Recherche Juridique. 

RAJAI : Revue d’analyse juridique de l’actualité internationale. 

RASJEP : Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Économiques et Politiques 

RBDI : Revue Belge de Droit International 

RDP : Revue de Droit Public.  

RDPC : Revue de Droit Pénal et de Criminologie 

RGDIP : Revue Générale de Droit International Public 

RHDI : Revue Hellénique de Droit International 

RHM : Revue de l’humanitaire Maghreb 

RIDP : Revue International de Droit Pénal 

RICR : Revue International de la Croix Rouge 

RPDP : Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal 

RPP : Règlement de Procédure et de Preuve  

RES : Résolution 

RSCDPC : Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal et Comparé 

SdN : Société des nations 

SFDI : Société Français pour le Droit International 

TMI : Tribunal Militaire International 

TMIN : Tribunal Militaire International de Nuremberg 

TMIEO : Tribunal Militaire International de L’Extrême-Orient 

TPIR : Tribunal Pénal International pour l’EX-YOUGOSLAVIE 

TPIY : Tribunal Pénal International pour le RWANDA 

Vol : volume 
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����  
� �;نسانية ��-عانت �و�غ�CDدولية،��-تعاني�تزالوما �دولية �مسلحة �نزاعات من

ر  
 

ش �الب  �م يDن �وتشريد �قتل �عن �ن)1(أسفرت �ا، �عدم �عن �ا�جموعة�هيك إستقرار

و3خت ل�فيما�بDن�العناصر�ا�شكلة�لها،�بتدخل�بعض�الدول�الدولية�وبروز�التواتر�

fي�الشؤون�الداخلية�للدول��خرى،�وظهور�;رهاب�الدوbي،�وحدوث�نزاعات�إثنية�أو�

�الواحدة �الدولة �إقليم �fي �أو��أو�أكCi �عرقية �الفاسدة �باjنظمة �;طاحة أو�لغرض

مما�السلم�و�من�الدوليDن،�لتحقيق�الديمقراطية�وإحCmام�حقوق�;نسان،�وإخت ل�

�اbىأ �الجرائمإ�دى �أشد �ا�جموعة� رتكاب �لها �تصدت �rنسانية،ال;� �حق �fي خطورة

ختصاص�القضاء�الوط���yعظم�الدول�كان�قاصرا�عwى�إvسيما�أن��بإلحاح،الدولية�

�الجرائم �عاجزا��ال��rبعض �نجده �الدول �بعض �وfي �الوطنية �الدولة �حدود �vتتعدى

  .جرائمعن�قمع�هذه�ال

                                              

مليون�شخص�قتلوا�fي��100مليون�من�ا�دنيDن،�م��م��170،�تم�قتل�1987و��f1900ي�الفCmة�ا�متدة�ما�بDن��- 1

�و �الدولية �ا�سلحة ��70ال��اعات �نفسها �الفCmة �fي ل  ت 
 
�وق �غ�CDدولية؛ �ا�سلحة �ال��اعات �fي �قتلوا مليون��35مليون

�الش �إبادة �عن �ترتب �ما �وبالخصوص �ا�عارك؛ �fي �مشارك �ا�ليون�جندي �ونصف �مليون �خلفت �rال� �yرمي�� عب

وجريمة�;بادة�الجماعية�ا�رتكبة�من�أ�انيا�ضد�ال��ود�ال��rخلفت�. قتيل�من�مجموع�مليون�وثمانية�مائة�نسمة

�و �قتيل، �م يDن �ستة �وعسكريDن�40حواbي �مدنيDن �م��م �مفقود �الثورة�. مليون �fي �شهيد �ا�ليون �ونصف مليون

�02ة،�وضحايا�ال��اعات�ا�سلحة��خرى�fي�معظم�بقاع�العالم،�كما�حدث�fي�كمبوديا،�تم�قتل�التحررية�الجزائري

� �بDن �من �نسمة �نسمة�07مليون �حواbي�. م يDن �قتل �أسفر�عن �والهرسك، �البوسنة �fي �الدوbي �ا�سلح �ال��اع وfي

�800000تم�قتل��1994وfي�سنة�. م يDن�ساكن�fي�يوغوس فيا�سابقا�04شخص�ونقل�تعسفيا�لحواbي��300000

�برواندا �الجماعية �;بادة �جرائم �fي �. توت��� �حواbي �قتل �فتم �سCDاليون �fي �الغونغو�. شخص�200000أما وfي

�مليونDن�ونصف�شخص ل  ت 
 
�حواbي�. الديمقراطية�ق ل  ت 

 
شخص�كما�نقل�مليونDن��300000بينما�fي�دارفور�مؤخرا�ق

�تعسفيا �شخص �ا�ليون �; . ونصف �العدوان �متواص �ضو�vيزال �وتطه�CDسرائيwي �بالقتل �yالفلسطي� �الشعب د

  العر�ي�وإبعاد�السكان،�حول�هذه�;حصائيات�انظر،

 Robert CARIO, Les droits des victimes devant la Cour pénale internationale, 

AJP,n°,6,2007,in,http://criminologie.univpau.fr/Intervenants/Robert%20cario/Droits%20des%20victi

mes/AJP_CPI_2007_SiteDalloz.doc, du20/10/2013 
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� �ا�جموعة�نظرا �سعت �ا�تكررة �خطر�الحروب �وإزدياد �إستقرار��وضاع لعدم

�قـواعـد� �وإرساء �مقCmفـ��ا �كل �عwى �عـقـوبة �ووضع �;جرامية ��فعال �لتبيان الدولية

�للفرد �الدولية �الجنائية �إقرار�ا�سؤولية �كيفية �عن �البحث �ظهر� .تتضمن �ذلك jجل

�ومؤسسات �أجهزة �إنشاء �ل�التفكf�CDي �دولية �;جرامية،�قضائية ��فعال �Åمرتك� ردع

�أصوات�و  �بارتفاع �وذلك �التاريخ، �أعـماق �من �منبعثة �دولية �جنائية �عدالة قيام

�اية�القرون�الوسطى،�)2(الفقهاءÈي�fى�أكما�لج�الذين�نددوا�بالحروب�bإبرام�ت�الدول�إ

�متعددة �دولية �)3(معاهدات �،حددت �اÊالحيبموج� �و�قواعد �الحرب �بالرغم�جرائم اد،

� �تضمي��امن �هذه��عدم �باحCmام �تل�mم v� �rال� �الدول �عwى �تطبيقه �الواجب الجزاء

�ا�عاهدات �الذي�يحدد�م،إbى �الدوbي�الجنائي �القضاء �fي�جانب�غياب �الجاني سؤولية

جوءالحروب�وعقابه،�
 

�ائياإbى��وكذلك�عدم�تحريم�اللÈ4(الحرب�( . 

�fي
 
�طوي 

 
�ا�جتمع�الدوbي�مسارا ع 

 
ط

 
تحقيق�فكرة�العدالة�الجنائية�الدولية،ال���rق

�الثانية،� �العا�ية �الحرب �إ�vبعد �جدية �بصفة �غ�CDا�طبقة ��فكار�الحديثة �من د  ع 
 
ت

�لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �من. )5(بإنشاء �لتطبيق�م عدة�بالرغم حاوvت

تعود�أساسا�اbى�التاريخ���r،�الالحضارات�القديمةفكرة�العدالة�الجنائية�الدولية�منذ�

� بابwيال �سنة �;بعاد �بشان �طرف��1286القديم �من �محكمة �ا�ي د،بتشكيل قبل

                                              

- 1583" (جروتيوس" ؛�الفقيه�الهولندي�)1546- 1440" (فري�فرانسيسكو�فيتوريا"  من�بي��م�الفقيه�3سباني��-  2

عبد�هللا�سليمان�سليمان،�ا�قدمات��ساسية�fي�: ،�أشار�إbى�ذلك)1767- 1714" (لدوقات"؛�الفقيه���اني�)1645

 .19.،ص1992القانون�الدوbي�الجنائي،ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،الساحة�ا�ركزية،الجزائر،
3 -�� �سنة �أوترخت �معاهدة �بي��ا �م�1713منÒوواجبا� �ا�حايدين �حقوق �ونظمت �الدوbي �التوازن �مبدأ . دعمت

�معاهد �والقواعد�ال1780���rة�الحياد �البحار، �fي �الحرب �قواعد �وروسيا،�تناولت �الدنمرك�والسويد إنعقدت�بDن

أكد�عwى�ضرورة�احCmام�ا�بادئ�;نسانية��1868تصريح�سان�بCmسبورغ�سنة�. تتعلق�بالحياد�بDن�الدول�ا�تحاربة

�الحرب �. fي �سنة ��وbى �vهاي �قو �1899إتفاقية �تنظيم �خ لها �من �الحربتم �سنة�. اعد �الثانية �vهاي اتفاقية

 .،دعت�إbى�تجنب�الحروب�ونزع�الس ح1907
�3قتصادية،��- 4 �القانونية �للعلوم �الجزائرية �ا�جلة �الجنائية، �الدولية �للعدالة �الراهنة ��زمة �سليمان، �هللا عبد

 .166.،�ص1986،�العدد��ول،�مارس�23السياسية،�الجزء�
 .1945أوت��8كرية�الدولية�لنورمبورغ،�بموجب�اتفاق�لندن�fي�أنشئت�ا�حكمة�العس�- 5
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�وذا�ا�هزوم�سيديزياس ،)Nabuchodonosor()6(بختنصر�Øحاكمة�ملك��)Sedecias( 
)7(� �فان ��وbى، �العصر�الحديث�ا�حاوvت �fي �دولية �جنائية �عدالة �إbى�Ùقامة  تعود

�سانت��02/08/1815 �جزيرة �إbى �بونابرت �نابليون �الفرن��� �;مCÚاطور �نفي تاريخ

�فرنسا�) Sainte Hélène(هي نة �عwى �الحرب �fي �ا�نتصرة �الدول �تحالف �قبل من

�و إ( �والنمسا �و ر نكلCmا �عرفية�)بروسياوسيا �مبادئ �إbى �;ستناد �الدول �هذه �وقررت ،

�مفادها �بونابرت" أن�دولية، ��نل�"نابليون � رفض�jنهالقانون�يحميه �fي س م�العيش

عن�مفهوم�الع قات�ا�دنية�و3جتماعية�السائدة،�بل��لخروجهوطمأنينة�مع�بيئته،�

�العالمأ �عدو  � وللس م�نه
 
�بالغا

 
�ضررا ق ح 

 
ل

 
�وأ �الدوbي �ا�جتمع �أمن �ضد �جريمة إرتكب

  . )8(" مشروعةغ�CDلحرب�لعن�إثارته��وسيعاقب�بأوربا�كلها

�اية��بعد�إbى�ما�الدعوة�بصفة�صريحة�Ùنشاء�محكمة�جنائية�دوليةيعود�تاريخ�È

حاكمة�غليوم�الثاني��) 9( 1919معاهدة�فرساي�للس م�بموجب� الحرب�العا�ية��وbى،

ل�هوه��ولرن�إمCÚاطور�أ�انيا�السابق�عن�مخالفته�لقوانDن�وأعراف�الحرب�وقدسية�آ

ة�vقت�معارضة�شديدة،�jن�ا�حكمة�لم�تنشأ�fي�ظل�غ�CDأن�هذه�ا�حاول. ا�عاهدات

قانون�الشعوب،�ولم�تتحقق�ا�حاكمة�الفعلية�بل�بقيت�نظرية،حيث�فر�;مCÚاطور�

                                              

�بDن�- 6 �ما �الدولة�الكلدانية،�إمتد�حكمه�لفCmة �ا�ي د) 562-605(بختنصر�مؤسس أقام�بالسبيDن�البابليDن�. قبل

� �عام �إسرائيل،�ول �y597(لب (� �والثاني �ا�ي د �ا�ي د) 586-587(قبل �د. قبل �ع.أنظر، �كمال �منذر بد�براءة

 .  19.،�ص2007،�عمان�وbى،�دار�الحامد،�.اللطيف،�النظام�القضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ط
�بن��- 7 �يوياحDن �ملكها ر  �أس  �أن �بعد �وذا،Ø� �دولة �بختنصر�عwى �طرف �من �ملكا �تعيينه �تم �وذاØ� �ملك سيديزياس

�صدي �اسم �عليه �أطلق �وهو�الذي ��ول، �البابwي �Åالس� �fي �وذلك �ديوياقيم، �عبد�.قيا،انظر، �منذر�كمال براءة

�الجنائية�الدولية،�ا�رجع�السابق،ص �د19.اللطيف،�النظام�القضائي�للمحكمة القهوâي�عwي�عبد�.؛�انظر�أيضا،

�منشورات� ��وbى، �الطبعة �الجنائية، �الدولية �ا�حاكم �الدولية، �الجرائم �أهم �الجنائي، �الدوbي �القانون القادر،

 .168.،�ص2001الحل��Åالحقوقية،�بCDوت،�
�ا�عتCÚة،�.د�-8 �الدولية �والجرائم �الدولية �الجزائية �ا�حاكم �الدوbي، �الجزائي �القضاء �منظومة �جميل، �عwي حرب

 .25.،�ص2013الجزء�الثاني،�الطبعة��وbى،�منشورات�الحل��Åالحقوقية،�بCDوت،�
�انظر، -  9 ��230- 229-228- 227ا�واد �الدوbي، �;جرام �بشان �فرساي �معاهدة �من ��28بتاريخ انظر�،1919جوان

فتوح�عبد�هللا�الشادbي،�القانون�الدوbي�الجنائي،�أولويات�القانون�الدوbي�الجنائي،النظرية�العامة�للجريمة�كذلك،

 .340 -339. ص.،�ص2001الدولية،�الطبعة��وbى،�دار�ا�طبوعات�الجامعية،�;سكندرية،
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�مع� �التسليم �اتفاقية �وجود �لعدم �تسليمه ��خCDة �هذه �ورفضت �هولندا، �اbى ��اني

  .   )10(دول�الحلفاء�fي�الحرب�العا�ية��وbى

�ا��كf�CÚي�ا�حاكم�الجنائية�عتبار�أن�إوبãي�جزfجم�Cmالعدالة�الجنائية�الدولية�ت

�الدولية �كا، �دائمة، �أو �مؤقتة �كانت �الخاصة�سواء �الدولية �العسكرية �حكمة

�ب ��ق1�2 �بالشرق �الخاصة �العسكرية �وا�حكمة تان�)11()طوكيو(نورمبورغ،
 
�الل ،

 
 
�أ �الجنائيس  رسمتا �الدوbي �القانون �من. س �قرن �نصف ��فكار��وبعد �تأكيد �تم الزمن

وا�بادئ�ا�ستقاة�من�هذه�ا�حاكم�من�خ ل�تجسيدها�fي�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�

�بيوغوس فيا� �الخاصة �الدولية �الجنائية �كا�حكمة �قائمة، �اåيvو� ��vتزال �rال� ا�ؤقتة

�برواندا)12(سابقا �الخاصة �الدولية �الجنائية �وا�حكمة �مساه)13(، �ساهمتا تان
 
�الل مة�،

ا�الطريق�
 
ت د  ه  الة�fي�تطوير�القانون�الدوbي�الجنائي�والقانون�الدوbي�;نساني،�إذ�م  فع 

 . )f)14ي�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�تمثلتÙقامة�عدالة�جنائية�دولية�دائمة�

� �ومحاكمة �العقاب �سلطة �الدولية �الجنائية ��للمحاكم �الجرائم �Åمرتك�Ciك

�لذلك،� �ا�قررة �ا�وضوعية �للقواعد �وفقا �الدوbي، �مستوى �عwى �جنائيا خطورة

�vخت ف�
 
�تبعا �;جرائية �القواعد �مختلف �fي �مسبقا �ا�حددة �القانونية و;جراءات

                                              

 . 80.،�ص2008ة�العقاب�عل��ا،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،�عبد�الواحد�محمد�الفار،�الجرائم�الدولية�وسلط-10
�fي��- 11 �الحلفاء �لقوات �العام �القائد �الصادر�من �;ع ن �بموجب �لطوكيو، �الدولية �العسكرية �ا�حكمة أنشئت

 .   1946جانفي���f19ي�) مارك�آرثر(الشرق��ق�1�2الج�Cال��مريكي�
،� S/RES/827خاصة�بيوغوس فيا�سابقا،�بموجب�قرار�مجلس��من�رقم�أنشئت�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�ال�- 12

 . 1993ماي��25،�ا�عقودة�بتاريخ�f2217ي�جلسة�
،�جلسة�رقم�S/RES/955ت�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�برواندا،�بموجب�قرار�مجلس��من�رقم�ئأنش�- 13

  .1994نوفم8��CÚا�عقودة�بتاريخ��3453
�fي��- 14 ��17/18إتفاقية�روما�ا�ؤرخة ظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،وثيقة�1998جويلية ،ا�تعلقة�بالن 

� �� A/CONF.183/9رقم �fي ��17ا�ؤرخة �التواbي1998جويلية �عwى �ا�حاضر�èتية �بموجب نوفم10��CÚ:،معدلة

1998،12�� �1999نوفم1999،30��CÚجويلية ،8�� �2000ماي ،17�� ��16 و�2001جانفي �ح2002��Dجانفي ،دخل

� �fي ��1التنفيذ �الجنائية�. 2002جويلية �للمحكمة ��سا��� �روما �لنظام ��éا�ؤتمر�3ستعرا� �بموجب �تعديله تم

� �بتاريخ �أوغندا �عاصمة vبكمبا� �ا�نعقد ��31لدولية �إbى ��11ماي �رقم�.2010جوان وثيقة

)(RC/WGC/1/Rev.2.ي�،الخاصة�بالتعديل�النظام��سا����للمحكمة�f2010جوان��10الجنائية،�ا�ؤرخة�  .  
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�عن�إرادة�الدول�بصفة�
 
هذه�ا�حاكم،�كما�تعت�CÚهيئات�أنشئت�بطريقة�مباشرة�تعبCDا

�دولية �إتفاقية �fي �هو مجتمعة �كما ،� �� �ا�حاولة �fي �الحال �جنائية��Ùنشاءوbى محكمة

�إثر�إ �عwى �دولية، �للس م �فرساي �الحرب�1919تفاقية �fي �الحلفاء �دول �قررت �أين ،

�دولية �جنائية �محكمة �إنشاء ��وbى، �العا�ية ، 
 
�دولية��مرورا �عسكرية �محكمة بإنشاء

�جما �بطريقة �تصرفت �أين �الحرب �fي �ا�نتصرة �الدول �طرف �من عية،�لنورمبورغ،

� �أبالرغم �عن �ا�سؤولDن �بمعاقبة �فردية �بصفة �تقوم �أن �دولة �jية �يمكن رتكاب�إنه

�ل �وفقا �الخطCDة �تنشأالجرائم �خاصة �محاكم �fي �الدوbي �الوط���yلقانون �للقانون وفقا

�دولة �)15(لكل �إbى vوصو� �إ، �عwى �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة روما��تفاقيةإثر�إنشاء

  .1998جويلية��18 - 17بتاريخ�

�القرار�3نفرادي�غ�CDمباشرة�عن�طريق�نشئت�بطريقةأ ا�حاكم�الجنائية�بعض 

� �لقائد �الشرق �fي �الحلفاء �كالقرار� �ق1�2،قوات �العسكرية�ا�حكم�بإنشاءالخاص ة

من�مصادر��مصدر كقرارات�ا�نظمات�الدولية��عن�طريق�أو ،��ق1�2الدولية�للشرق�

�الدوbي �. )16(القانون �هو�الحال �أكما �rال� ��من �مجلس �لقرارات �ابالنسبةÊبموج� �نشأ

 �)17(محكم���rمم�ا�تحدة
 
ا�فروعا م  ه 

 
ل ع    . به خاصة�وج 

�ا�بادئ� �إbى �بالرجوع �ا�حاكم �هذه �مختلف �لدراسة �بحثنا �موضوع نخصص

f� �ا�قررة �الثانية �العا�ية �الحرب �rمحكم� �)وطوكيو�نورمبورغ(ي �و�خذ�، بتحليلهما

� �أحيانا، �الدولية�بمزاياهما �الجنائية �ا�حاكم � �fي �ا�قررة �الحالية �با�بادئ �ماåومقارن

وبما�أن�موضوعنا�يقت���íالدراسة��.ا�ؤقتة�أو�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�أحيانا�أخرى 

                                              

15 - Le procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international de Nuremberg, 

le 14 novembre 1945 au 1 octobre 1946, texte official en langue française édité a Nuremberg- 

Allemagne 1947, pp, 230-231, sur le cite : http://www.vho.org/aaargh/fran/livres3/jugement.pdf du 

17/12/2012. 
 .164.،ص2005أفكCDين�محسن،�القانون�الدوbي�العام،�الطبعة��وbى،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،��- 16
 .ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا�وا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�برواندا: وهما�- 17
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3خت ف�بDن�العدالة�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�أوجه�التشابه�وا�قارنة،�سنتطرق�إbى�

  . و�الدائمة

� �ا�حاكم �أما �3ستثنائية(ا�ختلطة �أو لة � ،)18()ا�دو  �óهذه�ف� �من مستبعدة

�أجهزة� �أو �عناصر�دولية، �ذات �داخلية �قضائية �أجهزة �إما �تشكل �اÈj� الدراسة،

�وتعت�CÚكنوع� �بعناصر�داخلية �اãإنشا� �نموذج �بالنظر�إbى �دولية �طبيعة �ذات قضائية

جاءت�لغرض�معDن�تنت��óو . )19(خاص،�ف��óما�بDن�العدالة�الدولية�والعدالة�الوطنية

�اءåموضوع��بان� �ا�حاكم �عن
 
�تماما �وتختلف �أجله، �من �نشئت �الذي �الغرض هذا

دراستنا،�سواء�من�حيث�;نشاء�والتكوين�و;جراءات�ا�تبعة�أمامها،vسيما�أن�هذه�

                                              

�،2002جانفي��16بتاريخ��مة�سCDاليون،�ا�نشئة�بموجب�اتفاق�بDن��مم�ا�تحدة�و�حكومة�سCDاليون وõي�محك�-  18

��من�الدوbي�بقراره�رقم� �مجلس �fي��1315بمبادرة�من ��14ا�ؤرخ �ا�حكمة�؛�2000أوت �óأما�السابقة��خرى�ف

�الد ��من �مجلس �قرار �بموجب �ا�نشأة �الشرقية، �تيمور �fي �ا�ختلطة �الخاصة �رقم بالتاريخ��1272وbي

�ا�سؤولDن�25/11/1999 �محاكمة �دف÷� �لøمم�ا�تحدة، �تابعة �انتقالية �إدارة �تحت �وضع�تيمور�الشرقية �الذي ،

؛�و�مر�ذاته�عند�إنشاء�محكمة�كوسوفو�بموجب�قرار�مجلس�1975عن�الجرائم�ضد�;نسانية�ا�رتكبة�منذ�عام�

وذلك�بإشراف�;دارة�3نتقالية�بكوسوفو�بتعيDن�قا���éدوbي��1999 جوان�10ا�ؤرخ�fي���1244من�الدوbي�رقم�

للدوائر�3ستثنائية��حاكمة�الخم�CDالحمر�fي�ومدùي�عام�دوbي�fي�محكمة�قائمة�وفقا�للقانون�الوط�y؛�أما�بالنسبة�

�ا�عن�طريق�3تفاقية�بDن��مم�ا�تحدة�وكمبودياãان�،� 13/5/2003بتاريخ��كمبوديا�فقد�تم�إنشا�CÚوقد�وافق�ال

�القانون� �fي
 
ة

 
ث د 

ح 
 
�ا� �التعدي ت �وعwى �ا�تحدة ��مم �وهيئة �كمبوديا �حكومة �بDن �ا�CÚم �3تفاق �نص �عwى بغرفتيه

الخاص�بإقامة�الدوائر�3ستثنائية�fي�كمبوديا��حاكمة�الخم�CDالحمر�لجعله�يتما2001��1�úالوط��yالسابق�لسنة�

والسابقة��خCDة�تتمثل�fي�محكمة�لبنان�ا�نشئة�بموجب�. 2004به�fي�أكتوبر��مع�أحكام�3تفاق�الدوbي�الخاص

والذي�أصدره�بموجب�الفصل�السابع�من�ميثاق��مم�ا�تحدة،��2007ماي��30ا�ؤرخ��1757قرار�مجلس��من�

���،�إعتبارا�من�وقرر�فيه�بأن�يبدأ�سريان�أحكام�الوثيقة�ا�تعلقة�بإنشاء�ا�حكمة�الخاصة�بلبنان�ونظامها�أjسا

� ��10تاريخ �الشروط�2007جوان �باستيفاء �بإخطار��مم�ا�تحدة �التاريخ �ذلك �قبل �الحكومة�اللبنانية �تقم �لم ،ما

�اÈالقانونية�لبدء�سريا. 
19 - «…des juridictions internes comportant des éléments internationaux à des juridictions de nature 

internationale par leur mode de création mais en réalité nationalisées …», voire, sous la direction de 

Hervé ASCENSIO, Élisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD, Jean Marc SOREL, Les juridictions pénales 

internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor Leste), société de législation comparée, 

Paris 2006, p. 12.  
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�بصدد� �نحن �rال� �ا�حاكم �بينما �والدوbي، �الداخwي �القانون �بDن �خليط �õي ا�حاكم

�ا�منشأة�وفåيدراسbي�القانون�الدوfا��قا�لقواعد�مقررة��بالرغم�أن�ا�بادئ�ا�طبقة�ف�

�مع� �با�قارنة �3نجلوسكسوني �القانوني �النظام �عل��ا �ط�ى �أمامها �ا�تبعة و;جراءات

�yالنظام�القانوني�ال تي.  

� �fي �ا�وضوع �أهمية �إرتكاب�تتمثل �وكCiة �ا،Òوخطور� �ا�سلحة �ال��اعات إزدياد

�الدولية� �الفاصل�الجرائم �غياب �ظل  �العقاب،�fي �مرتكب��ا�من �العديد�من ال��rيفلت

�بي��ما،� �الع قة �fي �والخلط �والدائمة �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �العدالة �بDن الدقيق

متابعة�أحكام�ا�حاكم�الجنائية�ا�ؤقتة�وأحكام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�وما��إرتأينا

�لل �النموذجDن �هذين �عwى �مبادئ �من �يطبق �إيجاد  �لتسهيل �الدولية، �الجنائية عدالة

�للعدالة�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�عن�العدالة�الجنائية�الدولية�  �  D
م 
 
ا�عيار�الفاصل�وا�

  .الدائمة

��v� �الخاصة �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �أن �fي �أيضا، �ا�وضوع �أهمية �تكمن كما

ة�جنائية�دولية�تزال�قائمة،�و�vسيما�أن�مجلس��من�الدوbي�بإمكانه� م 
 

ك ح  أن�ين	���م 

�دد�Ø� �بأنه �ال��اع �كيف 1rم� �ا�تحدة، ��مم �هيئة �ميثاق �من �السابع �الفصل بموجب

  .   السلم�و�من�الدوليDن

�العدالة� �بDن �ا�كCmث �اللبس �ل��ع �ا�وضوع �vختيار�هذا �تظهر�دوافعنا �هنا فمن

� �الدولية �الجنائية �وا�حكمة �ا�ؤقتة �الدولية �هذان�الجنائية �أن �سيما v� الدائمة،

�وهذا� �دوليا، �دفةåومس� �معلنة �كغاية �و�من �السلم �لتحقيق �يسعيان النوعان

�بمجل �ا�حاكم �هذه �مختلف �بDن �الCmابطية �الع قة �تبيان �الدوbي،�يستدùي ��من س

  .تحقيق�السلم�و�من�الدوليDنباشCmاكهما�fي�

�إتبا �حاولنا �دراستنا، �موضوع �جوانب �بمعظم �فقد�ول
�ام �منهج، �أك�Ciمن ع

�ل �ا�قارن، �ا�نهج �عwى ��ول �ا�قام �fي �بDن�تإعتمدنا �و;خت ف �التشابه �أوجه بيان

� �ا�وضوعية �القانونية ��نظمة �مختلف �fي �الواردة للمحاكم��و;جرائية�حكام

�الدولية� �الجنائية �ا�حكمة �ا�وضوùي �بالنظام �مقارنة �ا�ؤقتة �الدولية الجنائية

�وبي �با�حاكم�الدائمة، �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام CDتأث� �مدى ان
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�ا�كمحكمة�نورمبورغ�ومحكمة�طوكيو�åيvزالت�و��rالجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�سواء�ال

�قائمة �اåيvو� �تزال v� �rال� �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �ا�قام�. أو�ا�حاكم �fي واعتمدنا

�التحليwي، �ا�نهج �ا� الثاني �الدوbي�لتحليل �القانون �قواعد �ضوء �عwى �وèراء واقف

الجنائي،وإستعمال�fي�كل�مناسبة�ا�نهج�التاريي�لتتبع�التطورات�الحاصلة�للعدالة�

�اbى� vوصو� �الدولية �العسكرية �با�حكمة �بداية �والدائمة، �ا�ؤقتة �الدولية الجنائية

  . ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة

ة�الدولية�من�اCحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة�إtى�أمام�تطور�العدالة�الجنائي

�كضرورة �العاCية �العدالة �تحقيق �لغرض �الدائمة، �الدولية �الجنائية �اCحكمة

 y� �السلم ��و>منحzل �العالم، ��إرتأينا ي �أوجه �دراسة �التشابه ب�ن�و~ختzف

� �اCؤقتة �الدولية �الجنائية �النظام�و اCحاكم �حيث �من �الدولية �الجنائية اCحكمة

� �اCوضو�ي �g و~جرائيالقانوني �طبقا �الجنائي، �الدوtي �القانون �ال�Hك���حكام �مع ،

  .نقاط��ختzف�إظهار عZى�

� �التطرق �خ ل �من �تناوله �سيتم �ما �الجنائية��إجراء bىإهذا �العدالة �بDن مقارنة

� �الجنائية �والعدالة �ا�ؤقتة �الدولية �ا�وضوع، �حيث �من �الدائمة �أوجهالدولية �ببيان

� �طرق �fي �و3خت ف �إالتشابه �ا،ãكنشا� �الوع قة �بمختلف �م��ما �خرى،��هيئاتل

بDن�العدالة�نقارن�كما�). الباب�>ول (ظر�ف��اوالجرائم�ال��rتختص�÷�ا�كل�محكمة�للن  

�ا� �الدولية �و الجنائية �;جراءاتالد  ؤقتة �قواعد �حيث �من �مختلف�إب ،ائمة ستعراض

� �fي �ا�تمثلة �و ك;جراءات �الدعوى �إقامة �و �س�CDا�حاكماتيفية �وتقديم�طرق ;ثبات

  ).الباب�الثاني( واعتمادها��دلة
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الجنائية�الدولية�اCقارنة�ب�ن�العدالة�: الباب�>ول 

العدالة�الجنائية�الدولية�الدائمة�من�حيث�اCؤقتة�و 

  )الغرض(اCوضوع
�فقه� fي متفق�عل��ا�من�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�fي�ث ثة�أنواعتCmجم�العدالة�

�الجنائي �الدوbي �والدائمة( القانون لةا�د  و  ا�ؤقتة � .)و  �الجنائيةتشمل �الدولية�العدالة

نورمبورغ�لا�حكمة�العسكرية�الدولية�: تتمثل�fي�ؤقتة�أربعة�محاكم�جنائية�دولية�ا

�او  �العسكرية �للشرق ا�حكمة ��لدولية �الو �)طوكيو(�ق1�2 �الجنائية دولية�ا�حكمة

� �سابقا �بيوغوس فيا �بروانداالخاصة �الخاصة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة أما� .وأخCDا

�ا�حكمة� �وõي �ودائمة �وحيدة �محكمة �fي �فتتمثل �الدائمة �الدولية �الجنائية العدالة

  .الجنائية�الدولية

�ت  و   لم
 

 ذ
 

�ك �العسكريتان �ا�حكمتان �تسمية �fي �أن��"الجنائية" كلمةر لسبب

�اية�الحرب�العا�ية�الثانية( ا�سؤولية�الجنائية�الدولية�fي�تلك�الفCmةÈ( لم�تظهر�بعد�

�الوجود �مستوى��،إbى �عwى �الفردية �الجنائية �ا�سؤولية �Ùرساء �فعلية �محاولة فأول

  . )20(الدوbي�كان�من�خ ل�محكمة�نورمبورغ�ومحكمة�طوكيو

أو�،أو�vتينيا�أنجلو�سكسونيابغض�النظر�عن�طبيعة�النظام�القانوني�سواء�كان�

� �وطنيا � دوليا،و�أكان  فإن
 
�موضوعيا

 
�شقا �عامة �بصفة �الجنائية  أو الغرض( للعدالة

 وشقا�،)الجوهر
 
وضوùي�للعدالة�الجنائية�الدولية�نتعرض�لدراسة�الشق�ا�س. إجرائيا

                                              

صياغة�مبادئ�نورمبورغ�من�طرف�لجنة�القانون�الدوbي�بعد�أن�بدأت�fي�دراسة�هذه�ا�بادئ�بالتاريخ��تتم�- 20

10�� ��1946ماي �بالتاريخ �الدراسة �يتÈ
 
�وأ ��وbى، �اÒدور� ��f29ي �تقرير�إbى��1950جويلية �بتقديم �اللجنة وخلصت

� �لøمم �العامة �الجمعية �واستقاء �فيه�صياغة �بي��ا�07ا�تحدة،�اقCmحت �من �نورمبورغ �محكمة �من مبدأ�: مبادئ

ا�سؤولية�الدولية�للفرد،�فاعتCÚت�الفرد�منذ�ذلك�الوقت�مسؤول�مسؤولية�جنائية�دولية�دون�حاجة�اbى�توسط�

�الجنائي، �الدوbي �القانون �fي �دراسات �عوض، �الدين �م�ي �محمد �ذلك، �الداخwي،انظر�fي �القانون��القانون مجلة

 .247.،ص1966و3قتصاد،العدد��ول،�القاهرة،�
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�ي�باعتباره �rال� ��ساسية �النظام��نب�yالرك�Dة �فهم �ف �يمكن �قانوني، �نظام �أي عل��ا

  .الدولية�للعدالة�الجنائية�ةا�وضوعي�بمعظم�الجوانب�;�ام;جرائي�دون�

�ا�مسار�  �الدولية �الجنائية �حديثالعدالة �والدائمة الخلط�بDن�ف ،النشأة�ؤقتة

�ا�ؤقتة�والدائمة�يبدوا�واضحا،�لذا� وضع�الخطوط�الفاصلة��يجبا�حاكم�الجنائية

� �وجودهماإبي��ما �أساس �من �الrبتداء �الهيئات�طترب��،والع قة �بمختلف ها

الجرائم�ال��rم��ما�بإبراز�التشابه�و3خت ف�بDن��،�ومحتوى�كل  )الفصل�>ول (�خرى 

  ).     الفصل�الثاني(ص�÷�اتخت

  اCقارنة�من�حيث�النشأة: الفصل�>ول 
� �تجربة �أول �الثانية �العا�ية �الحرب �ايةÈ� �بعد �الدوbي �ا�جتمع Ùقامة�شهدها

ـتان�يؤرخ�معهما�محكم��rنورمبورغ�وطوكيو،��نشاءتتمثل�fي�إ،�قضاء�دوbي�جنائي
 
الل

وبعد�هذا�التاريخ�لم�تنشأ�أية��آلية�. العصر�الحديثنشأة�القانون�الدوbي�الجنائي�fي�

ب�عن�الجرائم�ا�عاقب�عل��ا�fي�ك �من�قضائية�دولية�أخرى�منذ�فCmة�طويلة،�لتعاق

��  .ا�حكمتDن �تجاوزت �rال� �الصمت �من �الفCmة �هذه �ا�جتمع�وبعد �أفاق �سنة، ربعDن

بالخصوص�ات�وقعت�fي�مختلف�أنحاء�العالم،�fي�بداية�التسعينات�عwى�نزاعالدوbي�

� �أوربا �شرق �مناطق  وإبعض
 
�سابقا �يوغوس فيا �rكارث� �مثل  �فريقيا،

 
�الل تان�ورواندا،

� �بما �الوراء �إbى �قرونا �;نسانية  أعادتا
 
�مأ �ف��ما �كل�رتكب �تفوق �إجرامية �أفعال ن

دولية��قضائية�بث�ا�جتمع�الدوbي�طوي �ح�1rتوصل�إbى�آلية�أو�مؤسسةل امو . وصف

وجت�fي�نية�ت  دائمة�تتمثل�fي�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�بعد�مسار�عس�CDوجهود�مض  

  .1998جويلية��18و17للمفوضDن�بالتاريخ�مؤتمر�روما�الدبلوما����

� �يكن �ا�حاكملم �محكمة��الجنائية�ظهور �فلكل �موحدة، �بطريقة �الوجود إbى

Cm ة�إنشاء�كل�ومحاطة�ظروف�خاصة�وfي�أسلوب�النشأة�خاص�÷�ا،�fي�زمان�معDن� ف  ب 

كون�لها�ع قات�ي�أناخت ف�هذه�ا�حاكم�لم�يمنع��نأغ��CD،)اCبحث�>ول (محكمة�

�إلزاميةوفقا��قتضات�و�أا�تحدة��باjمم أو،�)التكامل(با�حاكم�الوطنية�ماإمختلفة�

  ).اCبحث�الثاني(ية�fي�نظر�القانون�الدوbيالتعاون�مع�ا�حاكم�الجنائ
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 أساليب�~نشاء�ناحيةاCقارنة�من�: اCبحث�>ول 
� �تصور �يمكن �الجنائية �ا�حاكم �Ùنشاء �نماذج جوء�ث ث

 
�هو�الل �فاjول الدولية،

،�أما�الثالث�فهو�قرار�)21(إbى�إبرام�اتفاقية�دولية،�والثاني�õي�توصية�الجمعية�العامة

��من �مجلس �. )22(صادر�عن �التقليدي �3تفاقية�و�سلوب �fي �متمثل �عليه ا�عتاد

� �وإنشاء�الدولية، �لنورمبورغ، �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �إنشاء �عند �اعتماده تم

�الدوليةا� �الجنائية �>ول ( حكمة �إنشاء�)اCطلب �fي ��خر�ا�عتمد ��سلوب �أما ،

�بصف �القرارات �نموذج �fي �يتمثل �ا�ؤقتة، �الدولية �الجنائية �كالقرار�العدالة �عامة، ة

� �ا�تخذ �Dوا�تم� �للمحكمة�الفريد �بالنسبة �الحال �هو �كما �العسكري �القائد من

�الدولي ��ق1�2العسكرية �للشرق �;مCÚاطورية�،)طوكيو(ة �عدالة �عن C Úع
 
�ت �rال

�أو�القرارات� �العا�ية، �القيم �باسم �ا���زمة �;مCÚاطورية �جرائم �تحكم �rال� ا�نتصرة

�
 
ا�تخذة�من�طرف�مجلس��من�الدوbي�Ùنشاء�محكم���rمم�ا�تحدة�وجعلهما�فروعا

  ).اCطلب�الثاني(له

اCحاكم��yنشاءتفاقية�الدولية�كنموذج��: اCطلب�>ول 

  الجنائية�الدولية
�نموذج� �أول �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �Ùنشاء �الدولية �3تفاقية يعت�CÚأسلوب

� �سلبياته �مع �با�قارنة �الكثCDة �بمزاياه �>ول (فعwي، �)الفرع �اية�،È� �بعد �مباشرة د  م 
ت  إع 

�زمة،�الحرب�العا�ية�الثانية،�وتم�فرضه�من�الدول�ا�نتصرة�fي�الحرب�عwى�الدول�ا��

                                              

أسلوب�توصية�الجمعية�العامة�ا�قCmح�Ùنشاء�محكمة�جنائية�دولية�غ�CDمعمول�به،�ويبقى�اقCmاحا�نظريا�لم��- 21

إضافة�يلقى�ترحيبا�fي�التطبيق،�كما�هو�الحال�بالنسبة�لجعل�ا�حكمة�الجنائية�كدائرة�بمحكمة�العدل�الدولية�ب

�الدولية�إbى�جانب�الدور��سا����الذي�تقوم�به�محكمة� غرفة�أخرى�إل��ا،��عاقبة��شخاص�ا�رتكبDن�للجرائم

العدل�الدولية�ا�تمثل�fي�حل�ا�نازعات�بDن�الدول�أطرافا�ف��ا،�انظر�fي�ذلك،�محمد�م�ي�الدين�عوض،�ا�رجع�

 .96.السابق،ص
22- YVES Petit, Droit International du Maintien de la Paix, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, Paris, 2000, p.183.   
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Ùقرار�ا�سؤولية�الجنائية�الفردية�عwى�مرتك��Åجرائم�الحرب،�وجرائم�ضد�;نسانية،�

ظلت�هذه�التجربة�رائدة�إbى�أن�أنشئت�). الفرع�الثاني(خ ل�الحرب�العا�ية�الثانية�

�إعمال� �كيفية �fي �جذري �باخت ف �ولكن �نفسه، �باjسلوب �الدولية �الجنائية ا�حكمة

  ).الفرع�الثالث(ك �من��سلوبDن�

  مزايا�وعيوب�إنشاء�اCحكمة�الجنائية�بموجب��تفاقية�الدولية: الفرع�>ول 

�;ت�د  ع  ي   �طريق �عن �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �ا�تعددة�إقCmاح �الدولية فاقية

� ��طراف �عشر�لسنة �السابعة �اللجنة �ا÷� �نادت �rال� �;قCmاحات �بDن �وهو�1953من ،

   .)23(فقهاء�هذه�اللجنة�رأي�يمثل�أغلبية�أراء

� �مؤتمر تCÚم �عwى �بناء �الدولية �موسع�;تفاقية �دوbي �من�، �ا�عنية �الدول تعقده

�نفسها، ��تلقاء �مظاهر�تجسيد �من �مبادر �.)24(الدول �إرادةويعت�CÚمظهرا �عwى ة�أو�بناء 

�ا�إbى�عقد�مؤتمر�دوbيالجمعية�العامة�لøمم�ا�تحدة،�بدعوة�åالدول�عن�طريق�توصي .

 
 
�ال�د  ع  وت �الجنائية �ا�حكمة �إنشاء �آلية �من �الدولية �باÙتفاقية  دولية

 
�الوسائل�ج  ن  أ ع

� ��زاياها �نظرا �وا� ئمة �وتعت��CÚنسب ��خرى، �èليات �مع �با�قارنة ،�)أوi(وأفضلها

  ).ثانيا( بالرغم�من�العيوب�ال��rتتسم�÷�ا�

iأوiحكمة�الجنائية�بموجب�~تفاقية�الدو : : أوCحكمة�الجنائية�بموجب�~تفاقية�الدو مزايا�إنشاء�اCليةليةمزايا�إنشاء�ا  

 CÚتاريخ��يعت� �fي �ناجحة �محاولة ��طراف �ا�تعددة �الدولية �3تفاقية أسلوب

  : ،�هذا��ا�تشمل�من�مزايا�عديدة�م��ا)25(القانون�الدوbي�الجنائي

                                              

�ا�تتكون�من��- 23Èjم؛�دوفابر�من�فرنسا�وغاروفالوا�من�إيطاليا��17سميت�باللجنة�السابعة�عشر��فق��ا�من�بي�

 .106.دين�عوض،�ا�رجع�السابق،�صبي �من�رومانيا�وبيلوا�من�إنجلCmا،�أشار�اbى�ذلك،�محمد�م�ي�ال
عبد�الس م�اللطيف،ا�حكمة�الجنائية�الدولية�بDن�;رادة�والجCÚية�مصادر�للسيادة�أم�حماية�للسيادة،�بحث��- 24

أكاديمية�) وآفاق�ا�ستقبل�–الواقع�–الطموح�(مقدم�اbى�الندوة�الدولية�حول�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة�

 .2.،ص�2007جانفي��11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من� -الدراسات�العليا
25  - Juan Antonio CARRILLO SALCEDO, La Cour Pénale Internationale :L’humanité Trouve une place 

dans le droit international, R.G.D.I.P, n°1, 1999, p.23. 
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�السيادة - 1 �أهم� :حماية �من CÚتعت� �الجنائية، �للمحكمة �ا�نشئة �الدولية ;تفاقية

�الدول  �سيادة �لحماية �بتجسيدها��بدأ)26(الوسائل �ذلك �fي��، �الحرية الرضائية�ومبدأ

 .إبرام�;تفاقية�الدولية

�الدولية�تجعل� :حرية�التصديق�و�نضمام - 2 جهاز�للدول��،ا�حكمةا�نشئة�3تفاقية

،�بحيث��vتقوم�ا�حكمة�إ�vإذا�)27(�عضاء�ال��rلها�حرية�التصديق�أو�3نضمام�إل��ا

�من �معDن �عدد �طرف �من ��سا��� �نظامها �عwى �ا�صادقة �ح���Dتم �لدخولها الدول

،�وتكون�قرارات�)28(التنفيذ،�و�vتكون�ملزمة�إ�vللدول�ال��rتصادق�عل��ا�أو�تنظم�إل��ا

 .ا�حكمة�ملزمة�تجاه�الدول��طراف�ف��ا

3 - nالوط�� ��ختصاص �إتفاقية� :إعمال �إبرام �طريق �عن �الجنائية �ا�حكمة إنشاء

� �مسالة �وõي �حساسة، �مسألة �مراعاة �يستدùي �الجنائي�الدولية، �القضاء إختصاص

�ت �rال� ،�yالدول الوط� �لجميع �الفرصة �إتاحة �قبول� ستدùي �أو�عدم �قبول �fي للبت

 .)29(النظام��سا����للمحكمة�وإختصاصها

                                              

26 - YVES Petit, Op.cit. p.198. 
�ا�- 27 �محمد�يوسف، �العدد�علوان �السنة�العاشرة، �والحقوق ��من �مجلة �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة ختصاص

 .241.،ص�2002ول،�كلية�الشرطة،�دبي،�جانفي�
28 -� CÚتع� �دولة �أو�3نضمام��كل �عل��ا، �أو�با�وافقة �أو�بقبولها �عل��ا �بالتصديق �با�عاهدة �باvل�mام �الرضا عن

من�قبل�مؤتمر��مم�ا�تحدة�بشأن��لقانون�ا�عاهدات،ا�عتمدة�اتفاقية�فيينامن��15 و 14إل��ا،كما�نصتا�ا�ادتDن�

،�1966ديسم5��CÚا�ؤرخ�fي��2166قانون�ا�عاهدات،�ا�نعقد�بموجب�قراري�الجمعية�العامة�لøمم�ا�تحدة�رقم�

� �ديسم2287��CÚورقم �fي �1967ا�ؤرخ �الفCmة�من �فيينا�خ ل �fي �دورتDن �وعقد�ا�ؤتمر�fي �م�26، �إbى مايو��24ارس

1968�� �من �الفCmة ��9وخ ل �إbى �1969مايو��22ابريل �fي �أعماله �ختام �fي �3تفاقية  1969مايو��22،واعتمدت

� �fي �للتوقيع � 1969مايو��23وعرضت �fي �ح��Dالنفاذ �الجزائر�بالتحفظ،بموجب�.1980يناير��27ودخلت انضمت

 .1987أكتوبر��14درة�بتاريخ�،الصا42ر،عدد�.،ج1987أكتوبر��13ا�ؤرخ�fي��222- 87مرسوم�
�السنة��-  29 �والقانون، ��من �مجلة �الدولية، �الجنائية �للمحكمة �الرئيسية �ا� مح �مشعشع، �خميس معتصم

  .329. ،ص2001التاسعة،�العدد��ول،�دبي،�جانفي�
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،�يعطي�للمحكمة�نشاء�ا�حكمة�الجنائيةطريقة�;تفاقية�الدولية�Ù :عاCية�اCحكمة - 4

�ا�عwا��Dة�العا�ية�åى�فعاليbتؤدي�بدون�شك�إ��r30(لهامكبأى�ا�جموعة�الدولية�ال(. 

أة�;تفاقية�الدولية�ا�نشالتصديق�أو�3نضمام�إbى�: وحدة�القانون�الوط��nوالدوtي - 5

ذلك،��يشCmط�تعديل�القوانDن�الجنائية�الوطنية�للدول�الراغبة�fيللمحكمة�الجنائية�

��سا��� �النظام �مع �يت ءم �خطوة�بقدر�الذي �óىللمحكمة،فbا� �قانون��،تس�ى وضع

 .عقوبات�عالم��وموحد

�اCحكمةإ - 6 �الدولية� :ستقzلية �باÙتفاقية �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �إنشاء طريقة

�ت ��طراف، �ا�تعددة �ودائمة �مستقلة �هيئة �ا�حكمة �أو�جعل �رابطة �أية �من خالية

 .)31(ع قة�يمكن�أن�تتأثر�÷�ا�كجهاز�قضائي

�اCطبقة  - 7 ��س :القواعد �النظام �عwى �تسري �القواعد �ا�عاهدات�ا��� �عwى ا�طبقة

  .)32(القانون�بخ ف�ذلك�ما�لم�يقضالدولية�

  عيوب�إنشاء�اCحكمة�الجنائية�بطريقة��تفاقية�الدولية: ثانيا         

بـــالرغم�مـــن�تفضـــيل�;تفاقيـــة�الدوليـــة�كنمـــوذج�Ùنشـــاء�ا�حكمـــة�الجنائيـــة�عـــن�بـــالرغم�مـــن�تفضـــيل�;تفاقيـــة�الدوليـــة�كنمـــوذج�Ùنشـــاء�ا�حكمـــة�الجنائيـــة�عـــن���

�ا��vتخلوا�من�عيوب،�م��اÈأ�vليات��خرى،�إèا��ا��vتخلوا�من�عيوب،�م�Èأ�vليات��خرى،�إè : :  

قـد��vتصــادق�الــدول�عwـى�هــذه�;تفاقيــة،�باسـتثناء�تلــك�الrــ��قـد��vتصــادق�الــدول�عwـى�هــذه�;تفاقيــة،�باسـتثناء�تلــك�الrــ��: : التنصـل�عــن��تفاقيــةالتنصـل�عــن��تفاقيــة - 11

�vتخ	��1أن�تكون�عرضة��حاكمة�مواطن��ـا�أمـام�هـذه�ا�حكمـة،�وبالتـاbي�فالـدول�الrـ���vتخ	��1أن�تكون�عرضة��حاكمة�مواطن��ـا�أمـام�هـذه�ا�حكمـة،�وبالتـاbي�فالـدول�الrـ��

ترتكب�جرائم�تتنصل�من�هـذه�;تفاقيـة،�وfـي�ذلـك�عجـزا�للمحكمـة�عـن�قمـع�الجـرائم�ترتكب�جرائم�تتنصل�من�هـذه�;تفاقيـة،�وfـي�ذلـك�عجـزا�للمحكمـة�عـن�قمـع�الجـرائم�

شـروع�ا�حكمـة�الجنائيـة�شـروع�ا�حكمـة�الجنائيـة�ال��rتمس�ا�جتمع�الدوbي�بأسره،�وقد�سجلت�لجنة�إعـداد�مال��rتمس�ا�جتمع�الدوbي�بأسره،�وقد�سجلت�لجنة�إعـداد�م

أن�طريقة�إنشـاء�ا�حكمـة�الجنائيـة�الدوليـة�عـن�طريـق�3تفاقيـة�أن�طريقة�إنشـاء�ا�حكمـة�الجنائيـة�الدوليـة�عـن�طريـق�3تفاقيـة���19531953الدولية�لسنة�الدولية�لسنة�

ولقـــد�فكـــر�ولقـــد�فكـــر�. . الدوليــة�يجعـــل�ا�حكمـــة�جهـــازا�لجـــزء�مـــن�الــدول�ولـــيس�لكـــل��مـــم�ا�تحـــدةالدوليــة�يجعـــل�ا�حكمـــة�جهـــازا�لجـــزء�مـــن�الــدول�ولـــيس�لكـــل��مـــم�ا�تحـــدة

                                              

30 - Serge Sur, Vers une Cour Pénale Internationale, la convention de Rome entre les ONG et le Conseil 

de Sécurité, R.G.D.I.P, vol.103, n°1, 1999, p.31. 
 .330معتصم�خميس�مشعشع،�ا�رجع�السابق،�- 31
�ا�بالقوانDن�والتشريعات�الوطنية،�ا�جلة��- 32åأبو�الوفاء�أحمد،ا� مح��ساسية�للمحكمة�الجنائية�الدولية�وع ق

 .22.،�ص58�،2002ا�صرية�للقانون�الدوbي،�ا�جلد�
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بعـض�أعضـاء�اللجنـة�لتفـادي�صـعوبة�التوقيـع�والتصـديق�مـن�جانـب�الـدول،�أن�تنشـا�بعـض�أعضـاء�اللجنـة�لتفـادي�صـعوبة�التوقيـع�والتصـديق�مـن�جانـب�الـدول،�أن�تنشـا�

هاز�أصwي�لøمم�ا�تحدة،�غ�CDأن�هذا�التفكDـ�Cواجـه�عقبـة�أن��جهـزة�هاز�أصwي�لøمم�ا�تحدة،�غ�CDأن�هذا�التفكDـ�Cواجـه�عقبـة�أن��جهـزة�هذه�ا�حكمة�كجهذه�ا�حكمة�كج

ـــم� ــــاق�هيئـــــة��مــ ــــن�ميثـ ــــادة�الســـــابعة�مـ ـــا�fـــــي�ا�ـ ـــدة�منصـــــوص�عل��ــ ــــلية�لøمـــــم�ا�تحــ ـــم��صـ ــــاق�هيئـــــة��مــ ــــن�ميثـ ــــادة�الســـــابعة�مـ ـــا�fـــــي�ا�ـ ـــدة�منصـــــوص�عل��ــ ــــلية�لøمـــــم�ا�تحــ �صـ

ا�تحدة�عwى�سبيل�الحصر،�وبالتـاbي�لكـي�يكـون�جهـازا�أصـليا��vبـد�مـن�تعـديل�ا�يثـاق،�ا�تحدة�عwى�سبيل�الحصر،�وبالتـاbي�لكـي�يكـون�جهـازا�أصـليا��vبـد�مـن�تعـديل�ا�يثـاق،�

 ..))33((وهو�أمر�صعب�ا�نالوهو�أمر�صعب�ا�نال

ـــة�الجنائيــــة�بطريقــــة�;تفاقيـــــة�  ::�قليميــــة�قليميــــةاعتبــــارات�مبــــدأ�اعتبــــارات�مبــــدأ� - 22 ــاء�ا�حكمـ ـــة�الجنائيــــة�بطريقــــة�;تفاقيـــــة�بــــالرغم�مــــن�إنشــ ــاء�ا�حكمـ بــــالرغم�مــــن�إنشــ

�ا�قد�Èأ�vا،�إ��ا�قد�الدولية�ال��rتجسد�مبدأ�حرية�الدول�fي�3نضمام�إل��ا�أو�ا�صادقة�عل�Èأ�vا،�إ�الدولية�ال��rتجسد�مبدأ�حرية�الدول�fي�3نضمام�إل��ا�أو�ا�صادقة�عل�

�ا�وا�تمثل�fي�ا�عاقبة�عwى�الجـرائم�الrـ��تخـتص�÷�ـا،�ãتحقق�الهدف�ا�رجو�من�إنشا�v�،ـا��ا�وا�تمثل�fي�ا�عاقبة�عwى�الجـرائم�الrـ��تخـتص�÷ãتحقق�الهدف�ا�رجو�من�إنشا�v

ِكـــَب�أحـــد�ر  �أحـــد�ر ففـــي�حالـــة�مـــا�إذا�ِإْرتُ ب  كـــ 
ت  ر  عايـــا�دولـــة�مـــا،�جريمـــة�تخـــتص�÷�ـــا�ا�حكمـــة،��vيحـــال�عايـــا�دولـــة�مـــا،�جريمـــة�تخـــتص�÷�ـــا�ا�حكمـــة،��vيحـــال�ففـــي�حالـــة�مـــا�إذا�إ 

 ..ا�جرم�إل��ا،�بل�يحال�عادة�إbى�ا�حكمة�الجنائية�الوطنية�لتلك�الدولةا�جرم�إل��ا،�بل�يحال�عادة�إbى�ا�حكمة�الجنائية�الوطنية�لتلك�الدولة

إنشـــاء�ا�حكمـــة�عـــن�طريـــق�إتفاقيـــة�دوليـــة�متعـــددة�إنشـــاء�ا�حكمـــة�عـــن�طريـــق�إتفاقيـــة�دوليـــة�متعـــددة�  ::الـــبطء� ـــي�التصـــديق�و�نضـــمامالـــبطء� ـــي�التصـــديق�و�نضـــمام - 33

ـــة،�بتعــــــديل ــي�أن�تكــــــون�طرفــــــا�fــــــي�;تفاقيـــ ـــب�fــــ ـــدول�الrــــــ��ترغـــ ــى�الـــ ـــؤثر�عwــــ ـــة،�بتعــــــديل�طــــــراف،�تـــ ــي�أن�تكــــــون�طرفــــــا�fــــــي�;تفاقيـــ ـــب�fــــ ـــدول�الrــــــ��ترغـــ ــى�الـــ ـــؤثر�عwــــ ���طــــــراف،�تـــ

�ا�الداخلية،�وهذا�ما�يـؤدي�إbـى�الـبطء�fـي�إسـتقطاب�عـدد�أكÚـ�Cمـن�الـدول Òمـن�الـدول تشريعا�CـÚـي�إسـتقطاب�عـدد�أكfـى�الـبطء�bا�الداخلية،�وهذا�ما�يـؤدي�إ�Ò34((تشريعا((�،�،

وبالتــاbي�قــد�تكــون�ا�حكمــة�منحصــرة�fــي�عــدد�محــدود�مــن�الــدول�بــالرغم�مــن�إنصــراف�وبالتــاbي�قــد�تكــون�ا�حكمــة�منحصــرة�fــي�عــدد�محــدود�مــن�الــدول�بــالرغم�مــن�إنصــراف�

�دد�ا�جموعة�الدولية�بأسرهاÒى�معاقبة�جرائم�bدد�ا�جموعة�الدولية�بأسرهاإختصاصها�إ�Òى�معاقبة�جرائم�bإختصاصها�إ. 

ا�حكمـــة�مـــع�ا�حكمـــة�مـــع���تصـــاصتصـــاصاخاخ��تعـــارضتعـــارضيي  ::تـــداخل�iعتبـــارات�حفـــظ�الســـلم�و>مـــن�الـــدولي�نتـــداخل�iعتبـــارات�حفـــظ�الســـلم�و>مـــن�الـــدولي�ن - 44

�ــدد�الســلم�و�مــن�اختصــاص�اختصــاص�Øــي�حالــة�حــدوث�وضــع�إســتثنائي�f�،يbــدد�الســلم�و�مــن�مجلــس��مــن�الــدو�Øــي�حالــة�حــدوث�وضــع�إســتثنائي�f�،يbمجلــس��مــن�الــدو

الدوليDن�fي�إقليم�دولة�متنصلة�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائيـة�الدوليـة�ففـي�الدوليDن�fي�إقليم�دولة�متنصلة�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائيـة�الدوليـة�ففـي�

هـــذه�الحالـــة�تصـــبح�ا�حكمـــة�عديمـــة�الفعاليـــة،�حيـــث�يتـــدخل�مجلـــس��مـــن�fـــي�ال�ـــ�اع�هـــذه�الحالـــة�تصـــبح�ا�حكمـــة�عديمـــة�الفعاليـــة،�حيـــث�يتـــدخل�مجلـــس��مـــن�fـــي�ال�ـــ�اع�

                                              

�م حظات�حول�مشروع�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�-  33 مجلة�مركز�بحوث� سرور�احمد�فت�ي،

 .8.،ص1998،�جويلية�14الشرطة،�تصدر�عن�أكاديمية�الشرطة،�القاهرة،�العدد�
وfي�تقديرنا�أن�الوقت�الذي�إستغرقه�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�لدخوله�ح�Dا�التنفيذ،�لم��- 34

 .يكن�إ�vلضرورة�إعتماد�تشريعات�داخلية�من�طرف�الدول�ال��rصادقت�عل��ا
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�دد�السلم�و�منØدد�السلم�و�منالذي��Øى�إنشاء�محكمة�جنائية�مؤقتة�جديدة���الذي�bن،�أو�يضطر�إDى�إنشاء�محكمة�جنائية�مؤقتة�جديدة�الدوليbن،�أو�يضطر�إDالدولي

 ..))35((�واجهة�هذا�الوضع��واجهة�هذا�الوضع�

  التقليدي�yنشاء�اCحكمة�الجنائية�الدوليةالتقليدي�yنشاء�اCحكمة�الجنائية�الدولية��سلوبسلوب� � : : الفرع�الثانيالفرع�الثاني

� �عام �أوائل �إbى �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �إنشاء �فكرة �1942تعود

�ولية�عبارة�عن�تصريحات�فردية��ا�بادرة،�فكانت�)36(بعد�بروز�م مح�النصر�للحلفاء

�فيما� �مشCmكة �توصيات �إbى �تحولت �أن vإ� �طوي  �تبث �ولم �الحليفة، �الدول لزعماء

بي��م�تدعو�لضرورة�معاقبة�ا�تورطDن�من�الدول�ا�حور�أمام�محكمة�جنائية�تشCmك�

� ��ربعة �الحليفة �الدول ��مريك(ف��ا �ا�تحدة �الوvيات �العظم1، ية،اتحاد�بريطانيا

�الفرنسية �للجمهورية �ا�ؤقتة �السوفيتية،الحكومة �3شCmاكية �الحرب�) جمهوريات fي

  ).أ�انيا�واليابان،�ايطاليا( العا�ية�الثانية�ضد�دول�ا�حور�

iأو :Cتاiنشاء�محكمة�عسكرية�دولية�لنورمبورغ���حاوyولية�<  

حات�ومؤتمرات�فيما�كانت�مسبوقة�بعدة�تصري�العسكرية�فكرة�إنشاء�ا�حكمة

بDن�الدول�الحليفة،�vسيما�عندما�ضاقت�÷�م�السبل�fي�كيفيه�3نتقام�من�ا�جرمDن�

� �سنة �من �بداية �والنصر�للحلفاء �3نفراج �باب �وظهور �الرأي��،��1942ان وكان

�قواعد� �لتطبيق �هو�اقرب �دولية �محاكم �أمام �الحرب �مجرمي �محاكمة �ان السائد

  :وتتلخص�هذه�السوابق�فيما�يwي�)37(العدالة

توالت�: التصريحات��نفرادية�لزعماء�دول�الحليفة�بضرورة�إنشاء�محكمة�جنائية - 1

� �تصريحات �fي�إعدة �الحليفة �دول ��جرمي �العقوبات �تسليط�أشد �إbى �دفÒ� نفرادية

�fي �أساسا �تتمثل � ؛)38(الحرب، �رئيس �ونتصريح �الCÚيطاني �تشرشل�الوزراء ستون

                                              

 .330.القهواâي�عwي�عبد�القادر،ا�رجع�السابق،ص�- 35
 .36.حرب�عwي�جميل،�ا�رجع�السابق،�ص�-36
�الدولية�-  37 �ال��اعات �ضحايا �حماية �محمد، �الكريم �عبد �الدوbي�( الداحول �القانون �قواعد �بDن �مقارنة دراسة

 .215.،�ص1992رسالة�لنيل�درجة�الدكتوراه�fي�القانون،�كلية�الحقوق،�جامعة�القاهرة،�) والشريعة�;س مية
38 -�fي�الجنائي،�ا�رجع�السابق،�حول�التصريحات�انظر،�عبد�هللا�سليمان،�ا�قدمات��ساسية�bي�القانون�الدو

 .وما�بعدها�53.ص
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مذكرات�و �25/10/1941س��مريكي�روزفلت�fي�تصريح�الرئي ،25/10/1941بالتاريخ�

 .وزير�خارجية�اتحاد�الجمهوريات�3شCmاكية�السوفيتية،�السيد�مولوتوف

�ب� - 2 �اCعقودة �لنورمبورغاCؤتمرات �دولية �عسكرية �محكمة �yعداد �الحلفاء  ن

�ا�حكمةعداد�مشCmكة،�تدعو�f Ùي�مؤتمرات�وإع نات�دولية��تحالفت�الدول�وتكتلت

 )39(اشد�العقاب�عwى�الدول�الحلفاء�منهأوإنزال�

ا�جتمعة� )40(الدول �،أكدت13/01/1942ا�ؤرخ�fي��:إعzن�سان�جيمس�بzس  -  أ

ضرورة�تقديم�ا�سؤولDن�عن�ارتكاب�الجرائم�الدولية�أثناء�س�CDالعمليات�عwى�

� �عاتقها �عwى �تأخذ �دولية، �قضائية �هيئة �أمام �للمحاكمة محاسبة�العسكرية،

 .ا�جرمDن�عما�ارتكبوه�من�جرائم�ضد�;نسانية،�و�التعذيب�والقتل�الجماùي

�الحرب  -  ب �لجرائم �اCتحدة �>مم  La Commission des Nations-Unies) :لجنة

des crimes de guerre)��،الثانية� �العا�ية �الحرب �fي �الحلفاء �الدول وقعت

 �� �لجنة �بإنشاء �خاصة �اتفاقية �ب س �جيمس �لجرائم�بقصر�سان �ا�تحدة مم

�fي�ا�نفى��17الحرب،�وتتشكل�اللجنة�من� �تباشر�عملها �اÒدولة�معظم�حكوما

�أن� CDغ� �ا�ناسب، �وا�اbي �السيا��� �للدعم �مفتقرة �محدودة، �جد بصفة

�مDنåف�ملف�ضد�مجرمي�حرب�مvمن�خمسة�أ�Ciاستطاعت�اللجنة�جمع�أك .

تحقيق�fي�جرائم�الحرب�دون�وكانت�مهام�لجنة��مم�ا�تحدة�لجرائم�الحرب�ال

�الخاصة� �ا�زاعم �fي �يحققوا �أن �اللجنة �أعضاء �بعض �أراد �وعندما سواها،

                                              

�الدولية�- 39 �الجنائية �ا�حكمة �الحميد، �عبد �محمد �الحميد �الجنائي�: عبد �الدوbي �القضاء �نظام �لتطور دراسة

،�2010والنظام��سا����للمحكمة�fي�ضوء�القانون�الدوbي�ا�عاصر،�الطبعة��وbى،�دار�ال��ضة�العربية،القاهرة،�

 . وما�بعدها�17ص،�
رنسا�اليونان،�لكسمبورغ،�ال�Cويج،�بولندا،�يوغوس فيا؛�وقد�اشCmكت�بلجيكا،�تشيكوسلوفاكيا،�ف: الدول�õي�- 40

بريطانيا�العظم1،�اسCmاليا،�كندا،�الهند،�نيوزلندا،�اتحاد�جنوب�: تسع�دول�أخرى�بصفة�مراقب�تتمثل�fي�كل�من

�rن،�اتحاد�السوفيDيات�ا�تحدة،�الصvإفريقيا،�الو. 
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�اعتبار�تلك� �تم �jنه �يستطيعوا �فلم �ال��ود، �ضد �ا�رتكبة �الوحشية باjعمال

 .)41(ب�فعال�جرائم�ضد�;نسانية�وليست�جرائم�الحر 

�موسكو  -  ت �ا�: تصريح �fي �ندد 30/10/1943نعقد �الدول �fيت هذا��ا�شاركة

�ا�حتلة� �ا�ناطق �سكان �بحق ���ان �اÊارتك� �rال� �الوحشية �باjعمال التصريح
 :وقد�قسم�التصريح�مرتك���Åعمال�الوحشية�إbى�فئتDن�.)42(

�>وtىا �مواطن��ا�: لفئة �أو �معينة �دولة �ضد �;جرامية ��فعال �Åمرتك� تضم

�ا�الوط�yوهؤvء�يجب�أن�يتم�تسليمهم�لسلطات�تلك�الدولة�Èم�وفقا�لقانو�åحاكم�.  

�الثانية �ضد��:الفئة �أفعالهم �تمتد �الذين �;جرامية ��فعال �Åمرتك� تضم

�م �جنسيات �من �أفراد �أو�ضد �الحليفة �الدول �من �ختلفةمجموعة �م�و ،åمحاكم� تتم

  .)43(وفقا�Ùجراء�جماùي�تتخذه�الدول�ا�تحالفة

ا�ؤتمر�بصفة��من�خ لن�تم�;ع  ،�11/2/1945-03ا�نعقد�fي��:مؤتمر�يالطا  -  ث

 .رسمية�عن�محاكمة�ا�سؤولDن�عن�ارتكاب�جرائم�الحرب�أمام�القضاء�الدوbي

�فرانسيسكو   -  ج �إ :مؤتمر�سان �fي ��30نعقد �الحكومة��1945افريل �تقدمت وقد

�ا�ؤتمر� �fي ��خرى �الحكومات �كل �إbى �اتفاق"�مريكية �معاقبة�" مشروع بشان

ين�لم�يرد�عwى�محاكمة�ا�جرمDن�النازيDن�الذمجرمي�الحرب،�وقد�ركز�ا�شروع�

�موسكو�وهم �تصريح �fي �الذين��؛ذكرهم �;جرامية �النازية �ا�نظمات أعضاء

نفذوا�السياسة�النازية�بشكل�وح	���وارتكبوا�أفعا�vخطCDة،�وأبرز�ما�جاء�fي�

وعدم�3عتداء�بالعذر��)44"(ورؤساء�الدول �القادةمسؤولية�"ا�شروع�هو�إدخال�

 .)45(هبناء�عwى�أمر�الرئيس�أو�القائد�الذي�تجب�طاعتا�عفي�

                                              

 .71.سابق،�صعبد�الحميد�محمد�عبد�الحميد،�ا�رجع�ال�- 41
 .56.ا�قدمات��ساسية�fي�القانون�الدوbي�الجنائي،�ا�رجع�السابق،�ص: عبد�هللا�سليمان�- 42
عبد�الواحد�محمد�الفار،دور�محكمة�نورمبورغ�fي�تطوير�فكرة�ا�سؤولية�الجنائية�الدولية،مجلة�الدراسات��- 43

 60.ص،1995،�جوان�17القانونية،�كلية�الحقوق،�جامعة�أسيوط،�العدد�
�بوصفه��- 44 �الذي�تصرف �الفرد �إنكار�حصانة �القادة�والرؤساء،�الذي�يؤكد jول�مرة�تم�اقCmاح�مبدأ�مسؤولية

رئيسا�للدولة�أو�موظفا�حكوميا�مسؤوv،�وهذا�ا�بدأ�ينب��yعwى�أساس�ا�ادة�السابعة�من�نظام�ا�حكمة�الدولية�
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�نعإ: مؤتمر�بوتسدام  -  ح �من � 17قد �إbى �1945 أوت 02جويلية �تم �فيه�، تأكيد

    .)46(محاكمة�مرتك��Åالجرائم�من�دول�ا�حور ضرورة�

  التجسيد�الفعZي�للمحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ: انياث

fي�مؤتمر�لندن�بDن��العا�ية�الثانية�الحربجتمعت�الدول�الحليفة�ا�نتصرة�fي�إ 

�و��26 ��08جويلية �3ت�1945أوت �تم �ما ��ضامDن �ال��ائية �fي�للصياغة �عليه فاق

،�بDن�أربعة�1945أوت��08بالفعل�تم�عقد�مؤتمر�لندن�ا�ؤرخ�fي�ا�ؤتمرات�السابقة،

�ا�سيطرة �القوية �مت زمت�D،وتم)47(أ�انيا عwى دول �اتفاقيتDن �عن اتفاقية��؛ن;ع ن

تفاقية�خاصة�بإقرار�للدول�ا�حور��وربي؛�إمة�مجرمي�الحرب�العا�ية�الثانية�محاك

  .نظام�ا�حكمة�العسكرية�الدولية

�3تف �إbى �3نضمام �ا�تحدة ��مم �حكومات �من �حكومة �لكل �السماح اقية�تم

� �بطريق �إخطار�يقدم �طريق �عن �لحكو وذلك �عل��ا�دبلوما��� �rال� �ا�تحدة �ا�ملكة مة

�اbى� �بعد �فيما �ا�نضمة ��خرى �للحكومات �3نضمام �واقعة �بإب غ �اÊجان� �من قيام

  .)48(ميثاق�لندن

                                                                                                                                                  

�ا� ��مم �هيئة �طرف �من �تكريسه �تم �لنورمبورغ، �الدوbي�العسكرية �القانون �مبادئ �تأكيد �بعد،أثناء �فيما تحدة

�ميثاق�نورمبورغ،�بقرار�الجمعية�العامة�رقم� ،�وعقب�1946ديسم11��CÚبتاريخ�) الدورة��وbى( 95ا�عCmف�÷�ا�fي

،�وقد�أمرت�هذه�1947نوفم21��CÚمن�الجمعية�العامة�بتاريخ�) الدورة�الثانية( 177هذا�القرار�صدر�قرار�ثان�رقم�

�ا�رتكبة��  �للجرائم �مدونة �مشروع �وإعداد �مبادئ�نورمبورغ �بصياغة �حديثا �ا�نشئة �القانون�الدوbي �لجنة خCDة،

�وأم��ا �;نسانية �السلم �.ضد �بتاريخ �الدوbي �القانون �لجنة �من �رسميا �نورمبورغ �مبادئ �اعتماد جويلية��29وتم

1950. 
 .75.عبد�الحميد�محمد�عبد�الحميد،�ا�رجع�السابق،�ص�- 45
 .39.حرب�عwي�جميل،�ا�رجع�السابق،�ص�- 46

47 - Robert BADINTER, Chapitre introductif, in, la Cour pénale internationale, la documentation 

française, Paris, septembre, 1999, p.5. 
�õي�- 48 �لندن �اتفاق �اbى �ا�نظمة �إثيوب: الدول �بارجواي، �بنما، �بولندا، �بلجيكا، يا،�اسCmاليا،

�هندوراس،� �نيوزيلندا، �الهند، �هولندا، ،�rهاي� �الدنمرك، �ف��وي ، � �لكسمبورغ، تشيكوسلوفاكيا،أورجواي،

اليونان،�يوغوس فيا،�اسCmاليا،�انظر�fي�ذلك،�الطاهر�مختار�عwي�سعد،القانون�الدوbي�الجنائي�الجزاءات�الدولية،�

 .130،ص،1999الطبعة��وbى،�دار�الكتاب�الجديد�ا�تحدة،�لبنان،�
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� �ا�لكل ��ربعة �دول �الدولية، �العسكرية �للمحكمة �للقانون�نشاة �تن	���وفقا أن

� �بصفة �ا�حكمة �هذه �yطريإالوط� �عن �ا�عاقبة �قدرة �وان �ومستقلة، �حق�نفرادية ق

قاعدة��آنذاكنه��vيوجد�أإنشاء�محاكم�خاصة�هو�امتياز�مشCmك�لكل�الدول،�vسيما�

�العدالة� ��مارسة �اÒاختصاصا� �إجمال �الدول �من ��جموعة �تسمح �دولية قانونية

�الغ�CD،غ�CDانها �دولة �عwى ��ú لجنائية vربعة،بأ�� �الحليفة �الدول �يمنع �تن	����ء ن

� �الكيفية �ذه÷� ��.)49(ا�حكمة  م  ÷�ذا
 
 ث
 
�ل �فريدةت �حالة �نورمبورغ �نوعها�محكمة �من

وقامت�بما�يمكن��للدول�ا�نتصرة�القضائية�الوvيةلنظام�قانوني�فوق�وط�y،�جمعت�

   .)50(م��ا�منفردة�دولة�أن�تقوم�به�كل

 طبيعة�اCحكمة - 1

� �آراء �الدولية�تباينت �العسكرية �للمحكمة �القانونية �الطبيعة �حول الفقهاء

  :ا�تباينة�فيما�يwينستعرض�أهم�èراء�سلنورمبورغ،�

  محكمة�نورمبورغ�ذات�طبيعة�عسكرية: الرأي�>ول 

��أن الواقع �القومنورمبورغ�محكمة �متعددة،�متعددة �الدول�وأمم �تخص ية،أي

،�سميت�كذلك�لدرئ�أي�)51(أكدت�الدول�ا�وقعة�عwى�اتفاق�لندن�ا�ؤسس�للمحكمة

�االحقيقة�و  ينشا�حول�اختصاصها،نزاع�Èلم�يكن�ممكنا�للحلفاء�أن�يختاروا�أنظمة��أ

�م�عwى�ا�حاكم�الوطنية�للحلفاء�بالتطبيق�åأخرى��حاكمة�كبار�مجرمي�الحرب،�كإحال

ن�ما�ارتكبوه�كان�ارتكاب�الجرائم�عwى�إقليمها،j القانون�الوط��yلكل�دولة�حليفة�تم�

                                              

49 - ROSWITHA Petry, Les tribunaux internationaux, in, Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY et 

Maryam MASSROURI, 2éme édition, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.41. 
50- « l’accord de Londres et les procès de Nuremberg représentent donc un cas particulier de système 

juridique supranational dans lequel les puissances victorieuses ont mis en commun leur juridictions 

respectives et accompli ensemble ce que chacune d’elles aurait pu accomplir séparément », voir, 

Fredrik HARHOUF, Le Tribunal international pour le Rwanda : présentation de certaines aspects 

juridiques, revue international de la croix rouge, n 828, 1997, p.712. 
�للتجارة��-  51 �الطوب%ي �الدولية،مؤسسة �الجنائية �للمسؤولية �العامة �الرفاùى،النظرية �محمد �الحميد �عبد أحمد

 . 208.،ص2005والطباعة�والنشر،القاهرة،
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�معDن، �جغراfي �بمكان �محدد CDوغ� �ووحشيا �;جرا فضيعا �وصفت�والخطورة مية

�يك�عن�عدم�وجود�قانون�أعwى�عwى�È�،ى�معظم�دول�العالمbبخطورة�سياسية�تتجه�إ

�ا�رتكبة، �الجرائم �تلك �عwى �لتطبيقه �النص� الدول �يتم �لم �الجرائم �هذه �أن وخاصة

  .)52(عل��ا�fي�القوانDن�الداخلية�للدول�الحليفة

�ي�القضايا،لسرعة�الفصل��fتعت�CÚضمانة�نورمبورغ��حكمةوالصفة�العسكرية�

�م�أن�يدافع�و åا�ا��نظام�ا�حكمة�يساعد�الجمع�بDن�ا�حاكمة�العادلة�ال��rيستطيع�ف�

عن�نفسه�وسرعة�;جراءات�ال��rيمكن�اتخاذها�دون�التع�Ciبعقبات�فقهية�أو�جدلية�

  . )53(تكتنف�عادة�الطريق�القضائي�العادي�fي�ا�حاكمات�الجنائية

  �ي�محكمة�سياسيةمحكمة�نورمبورغ�: الرأي�الثاني

يرى�جانب�من�الفقه�أن�محكمة�نورمبورغ�õي�محكمة�سياسية�بصورة�خاصة،�

�مDن�ا�حالDن�åا،�أو�من�حيث�صفة�ا��ãى�طابعها�السيا����سواء�من�حيث�إنشاwيتج

�إل��م،� �ا�نسوبة ��فعال �طبيعة �حيث �من 1rوح� �ا،Òوقاد� �الدولة �رجال �فهم عل��ا

 خاصة�الجرائم�ضد�الس  
 
  .)54(مل

  محكمة�ذات�مهمة�خاصة: لرأي�الثالثا

نة�جل�حادثة�معيمن�أ�ةمؤقت��حكمة�نورمبورغ�بصفة��سا���وضع�القانون�

�ف��óمحكمة�استثنائية، �ا،Òاو �بذا� �الثانية �العا�ية �الحرب �fي محاكمة�فضلوا�لحلفاء

�ذه�الطريقة�مجريي�الحرب÷  CDي�لدولهم�ل�غwى�القضاء�الداخbم�إ�ãنجوDلسبب:  

                                              

�الجنائية�خCDي�- 52 �fي�النظام��سا����للمحكمة �الطبي�ي �أمام�قاضيه �م�fي�ا�حاكمةåحق�ا�� ة�مسعود�الدباغ،

 .81.،�ص2009الدولية،رسالة�مقدمة�لنيل�درجة�الدكتورة�fي�الحقوق،كلية�الحقوق،�جامعة�القاهرة،
ية�الدولية،�ا�رجع�السابق،�عبد�الواحد�محمد�الفار،�دور�محكمة�نورمبورغ�fي�تطوير�فكرة�ا�سؤولية�الجنائ�-  53

 .69.ص
�عن�- 54 �: نق  �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �حسن، �اللطيف �عبد �ا�حكمة(سعيد ��سا����-إنشاء �- نظامها

وتطبيقات�القضاء�الجنائي�الدوbي�الحديث�وا�عاصر،�الطبعة��وbى،�دار�ال��ضة�) اختصاصها�التشري�ي�والقضائي

 .105.،�ص2004العربية،�القاهرة،�
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� �لل: >ول السبب �موجهة �بالخطCDة، �الحرب �خ ل �ا�رتكبة ��فعال عالم�وصف

�ا�غ�CDمحددة�بمكان�جغراfي�معDن�ككل�وليس�Èجموعة�من�الدول�فقط،�كما�أ.  

�الثاني � :السبب �امÒن�ب �شخاصاDالقوان� �fي �الشرعية ��بدأ �تفتقر جرائم

  . )55(مي د�نظام�دوbي�جنائي�جديد�ب عن�وجود�م مح�تو&يالداخلية،�فض �

  شرعية�اCحكمة - 2

ة�نظام�اب  ت  بعض�إbى�القول�أن�ك  الذهب��نورمبورغ�محكمةلبيان�شرعية�vئحة�

�مستقلة �تشريعية �سلطة �إbى �يرجع �نورمبورغ �محكمة �الدول�، �من تمارس

�ا�تحضرة، �لها �استسلمت �rشروط،�أ�انياال� �ا�تحضر�دون �العالم �لها �يعCmف �rوال

�مبحق�åي��قاليم�الواقعة�تحت�سلطfن�Dتزال�هذه�السلطة�قائمة�. )56(سن�القوان�vو

�ا�عاصر �القانون�الدوbي �fي �ا÷� �العدل�)57(ومعمول ��حكمة ��سا��� �النظام �fي 1rح� ،

�العام،��)58(الدولية �الدوbي �مصادر�القانون �من �ا�تمدينة�مصدرا �مبادئ��مم اعتCÚت

                                              

 .107.ا�رجع�نفسه،ص�- 55
56 - ROSWITHA Petry, Op.cit, p. 41. 

الوvيات�ا�تحدة��مريكية،�(هذا�الرأي�منتقد�jنه��vيوجد�أي�مبدأ�fي�القانون�الدوbي�يصنف�الدول��ربعة�- 57

أساس�قانوني��fي�تلك�الفCmة�كأمم�متمدينة�،�ويعت�CÚدون�ذلك؛�و�vيوجد�أي) 3تحاد�السوفي�r،�بريطانيا�وفرنسا

دوbي�آنذاك�استندت�عليه�الدول��ربعة�ا�ذكورة،�لجعل�إقليم�أ�انيا�واقعا�تحت�سلطة�أو�سيطرة�هذه�الدول،�

ولو�أن�هناك�عرف�دوbي�مستقر�يق���íأن�يكون�للدولة�ا�نتصرة�fي�الحرب�أن�تتوbى�إدارة�شؤون��قاليم�ا�حتلة�

شاء�ا�حاكم�الخاصة،�وان�اتفاقية�لندن�Ùنشاء�محكمة�نورمبورغ��vبما�ف��ا�إعادة�النظام�وسيادة�القانون�وإن

�فCmة�وقوع�أ�انيا�تحت� �هذه��خCDة�يطبق�أساسا�عwى�الجرائم�ا�رتكبة�خ ل تخرج�عن�ذلك،�إ�vأن�اختصاص

� ��ربعة �الدول �v)الحلفاء(سيطرة �عل��ا، �السيطرة �قبل �أ�انيا �من �ا�رتكبة �فالجرائم �إ ، �للمحكمة �أن�يمكن ذن

،غ�CDأن�ا�حكمة�عاقبت���انيDن�)stricto sensu(تختص�fي�ا�عاقبة�عل��ا،�وفقا�للمفهوم�الضيق�لجرائم�الحرب�

�إbى� �الثانية �العا�ية �الحرب �بداية �;نسانية،منذ �ضد �وجرائم �الس م �ضد �والجرائم �الحرب �للجرائم ا�رتكبDن

�أ�انيا �عwى �السيطرة �فCmة �فقط�خ ل �ا،وليسåاي�È� �الحرب �لجرائم �الواسع �للمفهوم �وفقا ،)lato sensu(ذا��،و÷

 .يمكن�القول�أن�النظام��سا�����حكمة�نورمبورغ�تعدى�الحدود�ا�رسومة�من�القانون�الدوbي
58 -�� �ا�ادة �يwي�38تنص �ما �عwى �الدولية �العدل ��حكمة ��سا��� �النظام �fي�:" من �تفصل �أن �ا�حكمة وظيفة

�إل �ترفع �rال� �الشأنا�نازعات �هذا �fي �تطبق �وõي �الدوbي، �القانون �jحكام �وفقا �ا�... :��rال� �العامة �القانون مبادئ

�ا��مم�ا�تمدينةÒأقر"..... 
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�ا�تمدينة ��مم �مفهوم �مازال �jخر�بل �حDن �الدول�)59(يظهر�من �بعض �vستبعاد ،

  .)60(ا�ناوئة�للمصالح�الغربية�من�عداد�الدول�ا�تمدينة

�إ �لندن ��08تفاقية �العس�1945أوت �للمحكمة ��سا��� �للنظام كرية�ا�نشئة

 الدولية�تم�توقيع�عل��ا�
 
دولة��19بالرغم�من�انضمام�إل��ا�من�أربعة�دول�فقط،��بداية

�vحقا،�فهذا�vي�ككل��بل�يمثل�إرادة�دول�ا�حور��وروبي�bعن�إرادة�ا�جتمع�الدو�CÚيع

� �بDن �ا�CÚمة �و3تفاقية �الدوbي،��23فقط؛ �ا�جتمع �كل �تع�CÚعن �أن �يمكن v� دولة

  .)61(وبالتاbي��vيصح�أن�نضفي�عwى�ا�حكمة�طابع�العا�ية

مة�كل�من�من�اجل�م حقة�ومحاك) 10(اbى�قانون�مجلس�الرقابة�رقم�ننوه�هنا�

�أمام�محكمة� نورمبورغ،�ارتكب�جريمة�حرب�من�ا�سؤولDن���ان�الذين�لم�يمثلوا

�و  �القانون �باvحت ل،�أج��Dهذا �الخاصة �القطاعات �fي �محاكمة���ان �الحلفاء لدول

،�بل�أن	����vعن�اتفاقية�خاصة�و�vبأمر�عسكري�من�قائد�ما�ولم�يصدر�هذا�القانون 

Dب� �قرار�مشCmك �عwى �بناء �ن �الذين ��ربعة �غ�CDإالحلفاء �استس مها �بعد �أ�انيا حتلوا

� �بتاريخ �1945ديسم20��CÚا�شروط �إع ن�موسكو�لعام �باvستناد�اbى واتفاق��1943،

                                              

اعتمدت�الدول�الغربية�التمدين�معيار�لتصنيف�الشعوب،�وقد�قسموا�الشعوب�إbى�ث ث�فئات�كل�فئة�تمثل��- 59

حCmام�السيا����الكامل�وتشمل�منطقة�أوربا؛�منطقة�البشر�منطقة�معينة،�فئة�البشر�ا�تمدينDن�ال��rتستحق�3 

ا�توحشDن،تستحق�اعCmاف�جزئي�مثل�الصDن�اليابان�تركيا؛�فئة�البشر�الCÚابرة�تحض�باvعCmاف�الطبي�ي،�ويري�

�ميل( �ستيورت �هذه�) جون �ضد �فعل �كل �يعد �ثم �ومن �صالحها، �هو�أمر�fي �الغربي �للحكم �الCÚابرة �إخضاع أن

�مم�"إذ��vيتوقع�من�. اعتبار�انه�خرق�لقواعد�القانون�الدوbي،�دلي �عwى�الجهل�بطبيعة�ا�وضوعالشعوب�عwى�

�القواعد�والعادات�ال��rتحCmمها��مم�ا�تمدينة،�انظر،د" الCÚبرية جاسم�محمد�زكريا،�أصول�الهيمنة�. أن�تحCmم

�ا�fي�القانون�الدوbي�ا�عاصر�دراسة�تأصيلية�تحليلية�Òوناقدة،مجلة�الحقوق،الصادرة�عن�كلية�الحقوق،�وامتيازا

 .288. ص.،2005البحرين،ا�جلد�الثاني،�العدد��ول،يناير�
 . 12.،ص1996عبد�هللا��شغل،�القانون�الدوbي�ا�عاصر،الطبعة��وbى،�دون�دار�النشر�القاهرة،��- 60
61 -�� �الدوbي �القانون �وتطور �الدولية �الجنائية �العيتاني،ا�حكمة �الحل��Åزياد ��وbى،منشورات �الطبعة الجنائي،

  .96.،ص2009الحقوقية،�بCDوت،
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وهذا�القانون�يفوض�ا�حاكم�العسكرية�� .)62(وميثاق�نورمبورغ�ا�رفق�به�1945لندن�

   .)63(للمعاقبة�عwى�جرائم�تختص�÷�ا�ا�حكمة�العسكرية�الدولية��jانياالداخلية�

  �تفاقية�الدولية�تجربة�رائدة�yنشاء�محكمة�جنائية�دولية:الفرع�الثالث

بعــــد�خمســــة�وأربعــــDن�ســــنة�مــــن�إقmــــCاح�اللجنــــة�الســــابعة�عشــــر�بإنشــــاء�ا�حكمــــة�بعــــد�خمســــة�وأربعــــDن�ســــنة�مــــن�إقmــــCاح�اللجنــــة�الســــابعة�عشــــر�بإنشــــاء�ا�حكمــــة���

قmـــCاح،�بإنعقـــاد�قmـــCاح،�بإنعقـــاد�الجنائيـــة�عـــن�طريـــق�;تفاقيـــة�الدوليـــة،�تـــم�التجســـيد�الفعwـــي�لهـــذا�;الجنائيـــة�عـــن�طريـــق�;تفاقيـــة�الدوليـــة،�تـــم�التجســـيد�الفعwـــي�لهـــذا�;

ـــا� ـــم�ا�تحـــــــدة�للتغذيــــــة�والزراعــــــة،�برومــــ ــــDن�بمقـــــــر�منظمــــــة��مـــ ـــــؤتمر�الــــــدوbي�للمفوضــ ـــا�ا�ـ ـــم�ا�تحـــــــدة�للتغذيــــــة�والزراعــــــة،�برومــــ ــــDن�بمقـــــــر�منظمــــــة��مـــ ـــــؤتمر�الــــــدوbي�للمفوضــ ا�ـ

،�وأسـفر�هـذا�ا�ـؤتمر�عـن�،�وأسـفر�هـذا�ا�ـؤتمر�عـن�))64((19981998جويليـة�جويليـة���1717جويليـة�إbـى�جويليـة�إbـى���1515عاصمة�إيطاليـا،�بتـاريخ�عاصمة�إيطاليـا،�بتـاريخ�

مـــي د�ا�حكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�بإتفاقيـــة�دوليـــة�متعـــددة��طـــراف،�ســـميت�بإتفاقيـــة�مـــي د�ا�حكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�بإتفاقيـــة�دوليـــة�متعـــددة��طـــراف،�ســـميت�بإتفاقيـــة�

  ..20022002  جويليةجويلية��11،�ودخلت�ح��Dالتنفيذ�،�ودخلت�ح��Dالتنفيذ�19981998جويلية�جويلية���1818//1717روما�بتاريخ�روما�بتاريخ�

iأوiنشاء�محكمة�جنائية�دولية: : أوyسار�الصعب�Cنشاء�محكمة�جنائية�دوليةاyسار�الصعب�Cا  

،�ويمكـــن�
ً
،�ويمكـــن�كانـــت�ا�راحـــل�ا�ختلفـــة�Ùنشـــاء�ا�حكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�عســـCDة�ِجـــدا
 
دا كانـــت�ا�راحـــل�ا�ختلفـــة�Ùنشـــاء�ا�حكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�عســـCDة�جـــ 

ـــار�إbــــى�فCmتــــان�أساســــيتان�مقCmنتــــان�بتنظــــيم�خــــاص�لكــــل�م��مــــا ـــار�إbــــى�فCmتــــان�أساســــيتان�مقCmنتــــان�بتنظــــيم�خــــاص�لكــــل�م��مــــاتقســــيم�هــــذا�ا�سـ فmــــCة�فmــــCة�: : تقســــيم�هــــذا�ا�سـ

  ..Cmة�هيئة��مم�ا�تحدةCmة�هيئة��مم�ا�تحدةعصبة��مم�وفعصبة��مم�وف

  إنشاء�اCحكمة�الجنائية�الدولية� ي�ضل�عصبة�>ممإنشاء�اCحكمة�الجنائية�الدولية� ي�ضل�عصبة�>مم - 11

ــة�جــــذورها�الالجنائيــــة�جنائيــــة�الالحكمــــة�حكمــــة�ا�ا�  تســــتمدتســــتمد ــة�جــــذورها�دوليــ مــــن�;قmــــCاح�الــــذي�تقــــدم�بــــه�مــــن�;قmــــCاح�الــــذي�تقــــدم�بــــه��وbــــى��وbــــى�دوليــ

ـــة"" ــتاف��موانييـ ـــةغوســ ــتاف��موانييـ ،�للنظــــر�fــــي�،�للنظــــر�fــــي�18721872جــــانفي�جــــانفي���0303  بتــــاريخبتــــاريخ��))Gustave Moynier   ""))65غوســ

ــــاكم� ـــة�دوليــــــة�ولــــــيس�أمــــــام�محــ ــــرب�أمــــــام�محكمــــــة�جنائيـــ ــــة�بقــــــانون�الحــ ــــاكم�القضــــــايا�ا�خلــ ـــة�دوليــــــة�ولــــــيس�أمــــــام�محــ ــــرب�أمــــــام�محكمــــــة�جنائيـــ ــــة�بقــــــانون�الحــ القضــــــايا�ا�خلــ

ـــــاربDن،�وذلــــــك�بعــــــد�أن�علــــــق� ـــــة�jحــــــد�ا�تحـ ـــــاربDن،�وذلــــــك�بعــــــد�أن�علــــــق�متخصصـ ـــــة�jحــــــد�ا�تحـ ـــه""متخصصـ ـــهموانييـــ ــــة�جنيــــــف�" " موانييـــ ــــة�جنيــــــف�عwــــــى��إتفاقيــ عwــــــى��إتفاقيــ

                                              

 .100.عبد�الحميد�محمد�عبد�الحميد،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 62
63- Lison NÉEL, Échecs et compromis de la justice pénale internationale, études internationales, vol, 29, 

n°1, 1998, p.92, disponible sur, http://id.erudit.org/iderudit/703844ar.  
�السابق،ص�-64 �ا�رجع �سعد، �عwي �مختار �الطاهر �186.أنظر، ه

 
�الل �عبد �كذلك،فتوح �وانظر الشادbي،ا�رجع�،

 .153.السابق،ص
�موانيه" - 65 �ال��r"غوستاف �اكاتå3ن� �لحماية �ا�صابDن �Ùغاثة �الدولية �اللجنة �وهو�رئيس �الجنسية �سويسري ،

 .،�ويعت�CÚأيضا�أحد�مؤس����اللجنة�الدولية�للصليب��حمر1864تتعرض�لها�إتفاقية�جنيف�لعام�



 

31 

 

الخاصة�بتحسـDن�مصـ�CDالجر&ـى�العسـكريDن،�وتسـاءل�عمـا�الخاصة�بتحسـDن�مصـ�CDالجر&ـى�العسـكريDن،�وتسـاءل�عمـا���18641864أوت�أوت���2222ا�ؤرخة�fي�ا�ؤرخة�fي�

ء�محكمــة�دوليــة�لضــمان�تطبيــق�تلــك�;تفاقيــة،�بيــدا�أن�ء�محكمــة�دوليــة�لضــمان�تطبيــق�تلــك�;تفاقيــة،�بيــدا�أن�إذا�كــان�مــن�الضــروري��إنشــاإذا�كــان�مــن�الضــروري��إنشــا

هــذا�ا�شــروع�لــم�يكتــب�لــه�النجــاح�Ùنــدvع�الحــرب�بــDن�فرنســا�وأ�انيــا�بعــد�ذلــك�بعــدة�هــذا�ا�شــروع�لــم�يكتــب�لــه�النجــاح�Ùنــدvع�الحــرب�بــDن�فرنســا�وأ�انيــا�بعــد�ذلــك�بعــدة�

  .. ))66((أشهر�أشهر�

عصبة��مم��أنشئت 1919جانفي��25عwى�إثر�إبرام�معاهدة�فرساي�للس م�fي�

�غليوم��وتم �السابق �أ�انيا �إمCÚاطور ��حاكمة �دولية، �جنائية �محكمة �إنشاء محاولة

�هو�ه��وليون "الثاني �وقـدسـية�"  أل �الدولية ��خ ق �ضد �العظم1 �بالجريمة �مåا�

  .) 67(ا�عاهدات��وهذا�ما�تم�إدراجه�fي�الفصل�السابع�من�معاهدة�فرساي�ا�ذكورة�

;�  �تجاهكان
 
�خ ل�واضحا � العمل�من �إنشاء���fمم عصبةبعهد �إمكانية ي

� �جنائية،�دوليةمحكمة �كانت �وإن 1rبشان�ح� �مشروعات �العصبة �مجلس �يعد أين

�عل��ا،� �للموافقة �العصبة �أعضاء �إbى �ويقدمها �الدوbي �للعدل �دائمة �محكمة إنشاء

�إل��ا� �برفعه �أطرافه �يقوم �دولية �صفة �له �نزاع �أي �fي �بالنظر �ا�حكمة وتختص

� �تصدر �أن �أو�وللمحكمة �ا�جلس �من �إل��ا �تحال �مسالة �أو �نزاع �أي �fي فتوى

العلمية�ا�وجودة�آنذاك�fي��لجانحدث�صدى�كب�CDبالنسبة�للفقه�وال،�ف)68(الجمعية

�الدائمة�وتم� �العدل�الدولية �محكمة �fي �كدائرة �دولية �جنائية �محكمة �إنشاء إمكانية

�تمك �إbي �يرمي �حل �اقCmاح �الدائمة �الدولية �العدل �محكمة �ال���rالنظر Dن �الجرائم fي

  .)69(ترتكب�ضد��من�العام�الدوbي

                                              

��حمر،��- 66 �للصليب �الدولية �ا�جلة �دائمة، �دولية �جنائية �محكمة �Ùنشاء �إقCmاح �أول �هول، �كيت كريستوف

 335.،�ص1998،�جويلية�60،�العدد�11السنة�
،�حول�1919جانفي��25،�من�معادة�فرساي�بشان�;جرام�الدوbي،�ا�ؤرخة�fي�227�،228�،229�،230: ا�واد�-67

 .335ا�رجع�السابق،ص،�: فتوح�عبد�هللا�الشادbي.ظر�دا�لحق�الخاص�با�عاهدة،�أن
 من�عهد�عصبة��مم��14انظر�ا�ادة��- 68
�والسياسية،��- 69 �3قتصادية �القانونية �للعلوم �الجزائرية �ا�جلة �دوbي، �جنائي �نظام �بلقاسم،نحو�إرساء أحمد

 .1109،�ص�4�،1997،�رقم�35جامعة�الجزائر،�الجزء�
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� �الجنائية، �ا�حكمة �مشروع �إعداد �تكليلغرض �تم �لجنة �مجلس�ف �من خCÚاء

�ا�لم�تتمكن ،عصبة��ممÈأ�vحسب�التقرير�الذي�توصلت�إليهمن�إقرار�ا�شروع� إ �

�)70(1926 جانفي 29 بتاريخ �ا�شروع،، �هذا �للعصبة، �العمومية �الجمعية �فرفضت

�اÈواjت�ا�سألة�سابقة�CÚ71(واعت(.  

واصلت�الدول�جهودها�fي�إطار�عصبة��مم��Ùقرار�ا�سؤولية�الجنائية�الفردية،�

�هذه�الجهود�بإبرام�عدة�اتفاقيات�ومؤتمرات�دولية ت 
 
ل ل 

 
ففي�إطار�عصبة��مم��.)72(وك

ختياري�ملحق�إوبروتوكول� )73(1937نوفم16��CÚاتفاقية�خاصة�باÙرهاب�fي� إبرامتم�

ولøسف�لم�يعرف�هذا�ا�س�ى�طريقه�إbى��.)74(÷�ا�خاص�بإنشاء�محكمة�جنائية�دولية�

�تطبيقه �fي �النصاب�)75(النجاح �اكتمال �بعدم �ح��Dالتنفـيذ �;تفاقية �تدخل �لم ،إذ

�ا�لم�Èأ�vا�ث ثة�عشر�دولة،�إ�القانوني�من�التصديقات�عل��ا،�بالرغم�من�توقيع�عل�

ولة�واحدة�وõي�الهند،�كذلك�لم�يبث�طوي �إbى�أن�اندلعت�الحرب�تصادق�عل��ا�إ�vد

  .)76(العا�ية�الثانية

                                              

70- MAHIOU Ahmed, Les Processus de Codification du Droit International Pénal, in, Hervé ASCENSIO, 

Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit International Pénal, 1er édition, A. PEDONE, Paris, X, 

Nanterre, 2000. p.39 
�;سCmاتي�-  71 �دراسة �الجريمة ��كافحة �الدوbي �شحاتة،التعاون �الدين �الدوbيع ء �للتعاون �الوطنية �كافحة� جية

 .43.،�ص�2000ا�خدرات،�الطبعة��وbى،�إيCmاك�للنشر�والتوزيع،�القاهرة،�
�نجد�-  72 �3تفاقيات �هذه �بDن �: من �ا�تبادلة �ا�عونة �معاهدة �1926مشروع �جنيف �بروتوكول �إتفاقية�1924؛ ؛

�1926لوكارنو� �كيلوج �بريان �ميثاق �لتجر 1928؛ �جنيف �إتفاقية �؛ �سنة �;رهاب �وعقاب �من�1937يم �وللمزيد ؛

 .وما�بعدها�54.التفاصيل�أنظر�fي�ذلك�،محمد�م�ي�الدين�عوض،�ا�رجع�السابق،�ص
�وعقاب��- 73 �لتجريم �جنيف �اتفاقية �تبDن �كما �طويل �زمن �منذ �دولية �جريمة �تشكل �;رهاب �أعمال ون حظ�أن

 .;رهاب�وإنشاء�ا�حكمة�الجنائية�الدولية
74-ALIOUNE Tine, la Cour Pénale Internationale, l’Afrique face au défi de l’impunité, éd, RADDHO, 

Dakar, Sénégal, juin 2000, p.19. 
 1110.أحمد�بلقاسم،�ا�رجع�السابق،�ص�- 75
�تطبيقية�عwى�إحالة�البش�CDإbى�ا�حك�- 76 �دراسة �العزيز،ا�سؤولية�الدولية�لرؤساء�الدول مة�الزيات�اشرف�عبد

 .287.س،�ص.الجنائية�الدولية،الطبعة��وbى،دار�ال��ضة�العربية،القاهرة،�د
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� �3تفاقية �أنأخفقت �ا�تعلق�لسبب �الجنائيب بند �ا�حكمة �الدولية�إنشاء ة

� �fي �به �بالعمل �مقيد �ف��ا �غ�CDإطار ا�درجة v� �ا�باد .)77(3تفاقية �هذه �تنجح رة�ولم

� �rال� �العا�ية ��زمة  لسبب
 
ل

 
�ايطاليا��ت  ت �واجتياح �3سبانية، ��هلية �الحرب مباشرة

إثيوبيا�حاليا،�وهذا�ما�تحول�فيما�بعد�إbى�حرب�عا�ية�ثانية��أي) Abyssinie(للحبشة

1939)78(.  

 إنشاء�اCحكمة�الجنائية�الدولية� ي�ضل�هيئة�>مم�اCتحدة - 1

� �الدوbي،بعد �القانون �لجنة ��إنشاء �محاوvت �بدأت �مبادئ نورمبورغ�تجسيد

�;نسانية �وأمن �السلم � �ضد �الجرائم �إبادة�و �.)79(وتقنDن �مكافحة �اتفاقية جاءت

� �عل��ا، �وا�عاقـب �البشري �الجنس �rالعامال� �الجمعية �اÒا�تحدة أقر� � لøمم �9بتاريخ

CÚ1948ديسم� �مDن��نصت�أين،åا�� ��شخاص �يحاكم �أن �عwى �السادسة �اÒمـاد� fي

بارتكاب�جريمة�إبادة�الجنس�أو�أي�فعل�أخر�نصت�عليه�ا�ادة�الثالثة�من�3تفاقية�

�أو�أمام� �أراض��ا �عwى �الفعل �ارتكبت �rال� �الدولة �محاكم �من �مختصة �محكمة أمام

��طراف �من �يكون �من �إزاء �اختصاص �ذات �تكون �دولية �جنائية �قبل��محكمة قد

�اÒياv80(بو( .  

                                              

77 - Yves TERNON, L’espoir d’une Cour Criminelle Internationale, in, Travail de Mémoire 1914-1998, 

Une Nécessité Dans un Siècle de Violence, éd, Autrement, Paris, 1999, p.257. 
78- BASSIOUNI M. Cherif, L’Expérience des Premières Juridictions Pénales Internationales, in, Hervé 

ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit international pénal, 2éme édition révisée, 

A.PEDONE, PARIS,2012, p.747. 
79 -  Yves TERNON, Op.cit. p.258 ; Alioune Tine, Op.cit. p21. 

) 3-د( 260إتفاقية�منع�جريمة�;بادة�الجماعية�وا�عاقب�عل��ا،�الصادرة�بموجب�قرار�الجمعية�العامة�رقم��- 80

،�انضمت�إل��ا�الجزائر�بالتحفظ�عwى�1951جانفي��12،�وال��rدخلت�ح��Dالنفاذ�بتاريخ�1948ديسم9��CÚا�ؤرخ�fي�

� �بموجب�ا�رسوم�رقم�12-9-6ا�واد ،63-339�� �fي �1963سبتم�CÚ 11ا�ؤرخ �عدد �ر، �ج ،66� �بتاريخ �الصادرة ،14�

�CÚ1963سبتم . 
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� �fي �الدوbي �القانون �لجنة ��3كلفت �1949جويلية �الفقهاء �من �مجموعة ،)81( 

إbى��تقريرهاقدمت�اللجنة� .)Ù)82عداد�تقرير�حول�إمكانية�إنشاء�محكمة�جنائية�دولية�

�الدوbي �القانون ��لجنة ��f30ي �1950مارس �إbى�فانقسمت، ��خCDة �حول��هذه قسمDن

�fي�. مسالة�إنشاء�ا�حكمة ل   
ض 

 
مستقلة�عن�محكمة��محكمة�إنشاءيكون��أن �خCDف

العدل�الدولية�vن�تخصيص�دائرة�جنائية�fي�محكمة�العدل�الدولية�يتطلب�تعديل�

�هو� ��مثل �الحل �أن �اللجنة �فرأت ،CDمر�العس�� �وهو�من �ا�تحدة ��مم �هيئة ميثاق

�Ùنش �دولية �اتفاقية �والدراسة�عقد �ورد �اخذ �وبعد �دولية، �جنائية �محكمة اء

والتمحيص�للمشروع�إنشاء�ا�حكمة،�أصدرت�الجمعية�العامة�لøمم�ا�تحدة�قرارها�

� �) 5-د(489رقم �خاصة��12/12/1950بتاريخ �دولية �لجنة �اbى �ا�شروع �يحيل الذي

� �من ��17مؤلفة �ب�-دولة �تعرف ـــــ ــ �"ـــــ �عشر لجنة �fي�ع) 83("�وbى�السابعة �تجتمع �أن wى

  .)Ù،)84عداد�مشروع�محكمة�جنائية�دولية1951أوت��1جنيف�fي�

�عشربع �السابعة �لجنة �مشروع �مناقشة �د ،� �نظام �عwى �متكامل�أإتفقت سا���

محكمة�بمقت�1�íاتفاقية�دولية�تعقد�مادة،�أهم�ما�جاء�فيه�أن�تنشا��55يتألف�من�

وان��من�ا�حكمة�لنظر�ف��ال�وتحدد�الجرائمfي�ذلك،��الراغبةلهذا�الغرض�بDن�الدول�

تحال�الدعوى�إbى�ا�حكمة�بمعرفة�الجمعية�العامة�أو�عن�طريق�منظمة�دولية�أخرى�

�اãى�اتفاق�إنشاw85(تخولها��مم�ا�تحدة�هذا�الحق�بواسطة�إحدى�الدول�ا�وقعة�ع( .  

                                              

محمد�: من�السويد،�أنظر�fي�ذلك" إميل�ساند�سCmوم"من�باناما،��ستاذ�" ريكاردو�ألفارو " من�بي��م�الدكتور �- 81

  .84إbى���80م�ي�الدين�عوض،�ا�رجع�السابق،�ص�ص،
82-�� �النظرية �بDن �الدولية �الجزاءات �عطية، �أبو �الجامعية،�السيد �الثقافة �مؤسسة ��وbى، �طبعة والتطبيق،

 .94.،ص2001;سكندرية،
83 -�� �من �اللجنة ��ورغواي،�: تتشكل �الCÚازيل، �هولندا،اسCmاليا، �بريطانيا، �فرنسا، ��مريكية، �ا�تحدة الوvيات

�السو  �3تحاد �أما �إسرائيل، �إيران، �سوريا �مصر، �الهند، �الصDن، �الباكستان، �كوبا، �فقاطع�البCDو، �سابقا �rفي

 .أعمال�اللجنة�fي�تلك�الفCmة�بالرغم�أنه�عضوا�ف��ا
 . 147.حرب�عwي�جميل،�ا�رجع�السابق،�ص�- 84
 .76.زياد�العيتاني�،�ا�رجع�السابق،ص�- 85
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�CDالتقرير�أغ� ��جل�ن �حلول �لعدم �ا�حكمة �إنشاء �إمكانية �عدم �إbى خلص

�لذل �وتقديم�)86(كا�ناسب �لدراسة �الوقت �من �ا�زيد �العامة �الجمعية �فطلبت ،

� �رقم �قرارها ��خCDة �هذه �أصدرت �ذلك بتاريخ�) 7-د( 687ا� حظات،وjجل

�وbى�بلجنة�دولية�جديدة�مؤلفة��السابعة�عشر يق���íباستبدال�لجنة��5/12/1952

  . )87("لجنة�نيويورك"دولة�أيضا،�تسم17��1من�

� �بتاريخ �بواشنطن �ا�نعقد �العا�ية �ال�CÚانات �مؤتمر�اتحاد �خ ل مارس��30من

1950� �إbى �التوصل �تم ،� �فرعية �لجنة �تشكيل �وتم �العدوانية، �الحرب �عرفة�إدانة

�ا�ؤتمر�بأأسبا÷�ا،و أ �جانو,�1 �إbى �دولية �جنائية �محكمة �هناك �تكون �محكمة�ن ب

�ا�عن��الدولية�ال��rالجرائمالعدل�الدولية،�للنظر�fي�åاختصاص�ا�حاكم�تخرج�بطبيع

  .)88(الوطنية�للدول 

� ر ح 
 
�دولية�-ط �جنائية �محكمة �إقامة �السادسة��-مشروع �القانونية �اللجنة إbى

،�ثم�أعيد�)89(التابعة�لøمم�ا�تحدة�لدراسته،�واستغرقت�ا�ناقشات�ف��ا�وقتا�طوي 

  :ه،�لøسباب�التاليةا�شروع�إbى�اللجنة�العامة،�غ�CDأن�هذه��خCDة�قامت�بتأجيل

�مستحيلة،�� -  �شبه �ا�حكمة �إنشاء �مسألة �جعلت �الباردة �الحرب ظروف

 .)90(وبالخصوص�تسييس�العمل�;نساني�من�طرف�القوى�العظمf�1ي�تلك�ا�رحلة

                                              

�ا�ونظامها��سا����مع�دراسة�لتاريخ�لجان�التحقيق�- 86Òمحمد�شريف�البسيوني،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�نشأ 

 .70،�ص�2000وا�حاكم�الجنائية�الدولية،�مطابع�روز�اليوسف�الجديدة،�بCDوت،الدولية�
�من�-  87 �نيويورك �لجنة �بلجيكا،�:تتألف �بريطانيا،يوغوس فيا �فرنسا، ��مريكية،�رجنتDن، �ا�تحدة الوvيات

تحاد�السوفي��rسابقا�،بنما،�ف��وي ،�اسCmاليا،�أما�3"إسرائيل"هولندا،الدنمرك�الفلبDن�البCDو،�باكستان�مصر،�

 .فقاطع�أعمال�اللجنة�fي�تلك�الفCmة�بالرغم�انه�عضوا�ف��ا
�ا�موقف�الوvيات�ا�تحدة��مريكية�وإسرائيل��- 88Òا�واختصاصا�åبارعة�القد���،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�طبيع

 .118.،�ص2004،�العدد�الثاني،�20م��ا،�مجلة�جامعة�دمشق�للعلوم�3قتصادية�والقانونية،�ا�جلد�
89 - BENNAUNA Mohamed, La Cour Pénale Internationale, in, Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX 

et Alain PELLET, Droit International Pénal, 2éme édition, A, PEDONE, Paris, 2012, p.809. 
ا�جلة�الدولية�للصليب��حمر،ا�طبعة��بعض��فكار�عن�التوترات، vري�منيار،�الحياد�نظريا�وfي�التطبيق�- 90

 .111.،ص1999الذهبية،�القاهرة،�
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�إقامة� -  �عارضت �دول �فهناك �آنذاك، �جامد �يزال �ما �كان �الذي �السيادة مبدأ

�اÒا�تتعارض�مع�سياد�Èا�حكمة،�بدعوة�أ. 

�مشروع�;رجا -  �تقنDن �بعد �يتم �لم �انه �وخاصة �العدوان، �جريمة �تعريف �fي ء

�العدوان �جريمة �تعريف �عwى �ا�توقف �البشرية �وامن �الس م �ضد �اكاتåإذ�. )91(3ن

،�وبالرغم�من�التوصل�)92(للقيام�بذلك�-لجنة�خاصة�-قامت�الجمعية�العامة�بتكليف

�لøمم �العامة �الجمعية �بتوصية �العدوان �جريمة �تعريف ��إbى �رقم fي��14-33ا�تحدة

،�إ�vأنه�لم�يذكر�شيئا�عن�إنشاء�1974ديسم14��CÚالدورة�التاسعة�والعشرون�بتاريخ�

 .)93(ا�حكمة�الجنائية�الدولية

��م �وبقي �حاله �عwى �الحر �ايةÈ� �حDن �الباردةإbى �رب ،� �دولة نداد�تري"بادرت

bى�الجمعية�العامة�تقديم�اقCmاح�إإbى�بدعم�من�فرنسا،��4/12/1989بتاريخ�" وتوباغو

� �جنائية�دوليةلøمم�ا�تحدة �الحقيقية�كانت� .يتضمن�إنشاء�محكمة �البداية ا�بادرة

�موضوع �fي �ا�تحدة �jمم �العامة �الجمعية �جهود �الجنائية��vستئناف �ا�حكمة إنشاء

�جديد �ات .)94(من �من �ا�شكلة �اåومكافح� �الجريمة �منع �لجنة �العامة�خذت الجمعية

�ا�تحدة ��f-لøمم ��16ي  1990فيفري
 
�قرارا �3قتصادي��، �ا�جلس �إbى �باÙحالة ��íيق

�إن �يش�CDإbى �بأن �ا�تحدة، ��مم �لدى ��نع�و3جتماùي �ا�ؤتمر�الثامن �fي �ا�حكمة شاء

  .)95(الذي�سيعقد�fي�هافانا�من�نفس�السنةالجريمة�ومعاملة�ا�سجونDن�

                                              

91 -���Åالحل� �منشورات ��وbى، �الطبعة �الدولية، �العدالة �نحو �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �حمد، �نجيب قيدا

 .45.،�ص2006الحقوقية،�بCDوت،�
92- BASSIOUNI M-Cherif, L’expérience des Premières Juridictions pénales Internationales, Op.cit, 

p.749. 
�ا�ونظامها��سا����مع�دراسة�لتاريخ�لجان�التحقـيق - 93Òمحمد�شريف�البسيوني،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�نشأ  

 .73. الدولية�وا�حاكم�الجنائية�الدولية�السابقة،�ا�رجع�السابق،�ص
94 - Jean François DOBELLE, Positions des États dans la négociation, in, La Cour Pénale Internationale, 

impression, la Documentation Française, Septembre, 1999, p11.                  
  .183. الطاهر�مختار�عwي�سعد،�ا�رجع�السابق،�ص�- 95
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�ا�Øالجمعية�العامة�لهيئة��مم�ا�تحدة�بقرار� ت  ع  نوفم28��CÚبتاريخ��41-45رقم�د 

�و �1990 �ديسم54�CÚ-46رقم �من �التاسع �إbى��1990 بتاريخ �الدوbي �القانون لجنة

�دولي �جنائية �محكمة �إنشاء �بإمكانية �ا�تعلقة �القضايا �وتحليل �دراسة ة،�مواصلة

�رقمو  �اØبقرار� �اللجنة ��33-47 طلبت �و �1992نوفم25��CÚبتاريخ ��31-28رقم �9بتاريخ

�CÚتضع�مشروع�النظام��سا����لتلك�ا�حكمة�بوصفه�مسالة�ذات��أن�1993ديسم

  . أولوية

قدمت�لجنة�القانون�الدوbي�مشروع�النظام��سا����للمحكمة��f1994ي�سنة�و

�ا�هذه�� åمم�ا�تحدة،�وعرضøى�الجمعية�العامة�لbى�الدول�الجنائية�الدولية�إwة�عCDخ

� �ا،Òم حظا� �Ùبداء �القرار�رقم �بت�50/46وبموجب �أنشئت�1995ديسم11��CÚاريخ ،

�دولية� �جنائية �محكمة �Ùنشاء �التحضCDية �اللجنة �ا�تحدة �لøمم �العامة الجمعية

��سا���� �النظام �مشروع �عن �الناشئة �و;دارية �الفنية �الرئيسية �القضايا �ناقشة

  . 1994نة�القانون�الدوbي�fي�عام�الذي�أعدته�لج

� �التحضCDية جنة
 

�الل �توصلت �بعد �اعقدت �عدة �موحد�جتماعات �نص �إعداد إbى

�ومشروع� �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بإنشاء �تتعلق �vتفاقية �واسع �نطاق �عwى مقبول

��rى�الجمعية�العامة�الbن�العام�بدورها�طالبت�;ع ن�الختامي،�وقررت�إحالته�إDم�

� �قرارها �بموجب �ا�تحدة �الدبلوما���� 52/160لøمم �ا�تحدة ��مم تحض�CDمؤتمر

�للمفو  �الذي �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بإنشاء �yا�ع� �ضDن �بمدينة �روماسيعقد

  .  )f)96ي�نفس�السنة�يطالياعاصمة�إ

  التجسيد�الفعZي�للمحكمة�الجنائية�الدولية: ثانيا

ا����للمحكمة�الجنائية�مؤتمر�ا�فوضDن�الدبلوماسيDن�Ùقرار�النظام��س�ح  ت  فت  إ

جويلية��15،�ابتدءا�من�لøغذية�والزراعة�fي�روما�تحدة�مقر�منظمة��مم�االدولية�ب

منظمة�حكومية�وعدد�معت�CÚمن��سبعة�عشر دولة�و �120 أك�Ciمن�فيه�شاركت،1998

                                              

ا�عنية�بإنشاء�محكمة�جنائية�دولية،�وا�قدم�إbى�مؤتمر��مم�ا�تحدة�الدبلوما����تقرير�اللجنة�التحضCDية��-  96

  .1998افريل��14بتاريخ��A/CONF.183/2للمفوضDن�الوثيقة�رقم�
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� ،غ�CDحكومية�منظمات �أو�غ�CDمباشرة �مباشرة �مكثفبصفة �بنشاط ،�)97(وساهمت

�الجنائية �ا�حكمة �قيام �تعجيل �إbى �ذلك �الد)98(أدى �الهيئات �عن �يكÈ� �ا�عنية�، ولية

�ماسابقبما�fي�ذلك�ا�حكمتDن�الجنائيتDن�ليوغوس فيا�åن�لدى�تمراقب�ا�ورواندا�بصفD

 . )99(ا�ؤتمر

مؤتمر�روما�بإحكام،�ووضع�جدول��عمال�ا�ؤقت��ه�تم�تنظيموالجدير�بالذكر�أن

�العامة� �عم �بقرار�الجمعية �ا�تحدة ��مم �لهيئة �العامة ��مانة �أعدته للمؤتمر�الذي

� �رقم �ا�تحدة ��52/160لøمم �fي �بإنشاء�) 52-د(1997ديسم15��CÚا�ؤرخ ا�عنون

ي�نص�fي�ا�ادة�الذوضع�مشروع�النظام�الداخwي�للمؤتمر�و . ا�حكمة�الجنائية�الدولية

� �عwى �منه �ا�ؤتمر�السادسة �مكتب �أعضاء �ا�شCmكة �الدول �ممثلDن �بDن �من انتخاب

� �الرئيس �من  نائب�وعشرون�إثنDنو ا�تكون
 
�التوزيع��ا �الحسبان �fي �ويؤخذ للرئيس،

قانونية�الرئيسية�fي�العالم،�الجغراfي�العادل�للدول�ا�شاركة�والتمثيل�الكاfي�للنظم�ال

�الو  �مشروع �منص �لجان �إنشاء �للمؤتمر�عwى �الداخwي �وثائق�نظام �لجنة �م��ا، ختلفة

   .)100(لجنة�الصياغةالتفويض�ومكتب�ا�ؤتمر�واللجنة�الجامعة�و 

� �ا�ؤتمر�أخ ل �عند�إعمال ��من �مجلس �fي �العضوية �الدائمة �الدول عCmضت

�اختصاص� �وعدم �النووية ��سلحة �واستعمال �الحيازة �تجريم �استبعاد محاولة

وإقCmحت�بعض�الوفود�ا�شاركة�تجريم�. )101(الجنائية�الدولية�÷�ذه�الجريمة�ا�حكمة

                                              

مذكرة��مDن�العام�لøمم�ا�تحدة�حول�مشاركة�ا�نظمات�غ�CDالحكومية�fي�مؤتمر��مم�ا�تحدة�الدبلوما�����- 97

  .1998جوان��05بتاريخ�� A/CONF.183/INF/3نشاء�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�وثيقة�رقم�للمفوضDن�ا�ع��yبإ
98- SUR Serge, Vers une Cour Pénale Internationale La Convention de Rome entre les ONG et le 

Conseil de Sécurité, Op.cit. p.36.  
،�مجلة��من�)1998دراسة�fي�ضوء�نظام�روما�عام�( الدولية�العناني�إبراهيم�محمد،�إنشاء�ا�حكمة�الجنائية�- 99

 3.،�ص2000والقانون،�تصدرها�كلية�الشرطة�دبي،�;مارات�العربية�ا�تحدة،�العدد��ول،�يناير�
تقرير�اللجنة�التحضCDية�ا�عنية�بإنشاء�محكمة�جنائية�دولية،�وا�قدم�إbى�مؤتمر��مم�ا�تحدة�الدبلوما�����- 100

Dن�الوثيقة�رقم�للمفوضA/CONF.183/21998افريل��14بتاريخ��. 
101 - Laura BARNETT, la Cour pénale internationale : histoire, rôle et situation actuelle, in, 

http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/prb0211-f.htm consulté le 02 mai 2013.  
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�CDغ� �الحرب، �جرائم �ضمن ه  ل 
ع  �وج  �3ستيطان �بنجاح��أنفعل �يكلل �لم �ا�س�ى هذا

� �من �العربية �الدول �بعض �ابتعدت �السبب �fي��3نضمامولهذا �الجنائية، �ا�حكمة إbى

�سياس �أداة �اÈبأ� �ا�حكمة �إسرائيل �نعتت ��وسط�حDن �الشرق �ال��اع �fي �إضافية ية
)102(.  

� �fي �ا�ؤتمر �أعمال �تحرير ��17تم �بال�1998جويلية �واحدة �نسخة  من
 
 ل

 
ات�غ

�هذه� �أن �أساس �عwى �والفرنسية �والعربية �والصينية �والروسية �و3نجل�Dية 3سبانية

�الحجة �fي �متساوية ��سا����و �.)103(النصوص �النظام �بشان �روما �إقرار�اتفاقية تم

�بموجب� �ا�تحدة �لøمم �العامة �الجمعية �طرف �من �ائياÈ� �الدولية �الجنائية للمحكمة

� �رقم ��105/53قرارها �ا�رجو  . )104(8/12/1998بتاريخ �اللحظات �أروع �من�كانت ة

�ع �ا�ؤتمر، �النظام �لصالح �التصويت �أعلن �ندما �طرف �من ،�)105(دولة�120بتأييده

�دول  �سبع �طرف �من �وعش)106(ومعارضته �إحدى �وامتنعت �بي��ا�، �من �دولة رين

يشCmط�ة�الجنائية�الدولية�ح��Dالتنفيذ�خول�النظام��سا����للمحكمولـد. )107(الجزائر

                                              

  .48-47.ا�رجع�السابق،�صقيدا�نجيب�حمد،��- 102
تقرير�اللجنة�التحضCDية�ا�عنية�بإنشاء�محكمة�جنائية�دولية�ا�تعلق�بالوثيقة�الختامية��ؤتمر��مم�ا�تحدة��- 103

�رقم� �الدولية،�وثيقة �الجنائية �بإنشاء�ا�حكمة �yا�ع� ��A/CONF.183/2/Add.1الدبلوما����للمفوضDن �05بتاريخ

  .1998جوان�
104- MAURO Politi, Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale le point de vue d’un 

négociateur, R.G.D.I.P, n°4, 1999, p.818. 
�دراسات��-105 انظر،محمد�شريف�بسيوني،�تقييم�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،fي،�مفيد�شهاب،

bي�;نساني،�الطبعة��وbي�القانون�الدوf�،وأنظر�كذلك،�محمد�452.،�ص2000ى،�دار�ا�ستقبل�العربي،�القاهرة�،

�الشرطة،� �كلية �عن �الصادرة �والحقوق، ��من �الدولية،مجلة �الجنائية �ا�حكمة �اختصاص �علوان، يوسف

 .141.،ص2002دبي،العدد��ول،جانفي،�
�ا�تحدة�-106 �الوvيات �õي، �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �للنظام �ا�عارضة �الصDن،��الدول �إسرائيل، �مريكية،

  .Yves Pierre LEROUX, Op.Cit. p.28                                          :العراق،�قطر،السودان،سCDي نكا،�انظر�fي�ذلك
107- ALIOUNE Tine, Op. Cit, p.30. 
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�2002جويلية��1هذا�ما�تم�فع �fي� ،)108(تصديق�كـنصاب�قانوني�60اكـتمال�ستDن�

  .)109(الذي�يمثل�تاريخ�دخوله�ح��Dالتنفيذ

القرارات�ذات�طابع�دوtي�yنشاء�محكمة��أسلوب: اCطلب�الثاني

  جنائية�دولية
�سواء� �الدولية، �3تفاقية �بأسلوب �اãإنشا� �تم �rال� �الجنائية �ا�حاكم �جانب اbى

هناك��.مة�مثل�ا�حكمة�الجنائية�الدوليةا�ؤقتة�م��ا�مثل�محكمة�نورمبورغ�أو�الدائ

�ا�حاكم �أخر�من �الدولية�صنف ��الجنائية �ا�حكمة��بعضهاا�ؤقتة، �مثل �اåيvو� زالت

� ��ق1�2 �للشرق �الدولية �طوكيو(العسكرية �قرار�القائد�) محكمة �بموجب ا�نشاة

�آرثر �ماك ��مريكية �ا�تحدة �للوvيات �ا�سلحة �للقوات �>ول (�عwى البعض�و ). الفرع

�الجنائية� �ا�حكمة �fي �وتتمثل �ا،åيvو� ��vتزال �مؤقتة �دولية �جنائية �محاكم �خر�õي

�سابقاولالد �بيوغوس فيا �الخاصة �ا�ؤقتة �الدو ية �الجنائية �وا�حكمة �ا�ؤقتة�، لية

� ��من �مجلس �قرارات �بموجب �ماãإنشا� �تم �برواندا، �اbىالخاصة �ذلك �fي
 
�مستندا

  ).الفرع�الثاني(الفصل�السابع�من�ميثاق��مم�ا�تحدة

�>ول  �ل: الفرع �الدولية �العسكرية �اCحكمة �لنشأة �اCتم�� لشرق�>سلوب

  >ق���

كوريا�جتياح�كل�من�الصDن�و قامت�قوات�اليابان�خ ل�الحرب�العا�ية�الثانية�با

الفلبDن،�مما�ساعد�عwى�بروز�حركات�ا�قاومة�الوطنية�وجاوة�و �سومطرةواندونيسيا�

لقضاء�عwى�لمساع��ا�ن�مع�أ�انيا�الهتلرية�ازدادت�fي�تلك�الدول،�وبعد�تحالف�اليابا

                                              

 :،�وانظر�أيضا43.،�ص21�،2002فؤاد�عبد�ا�نعم�رياض،�محاكمة�أعداء�;نسانية،�مجلة�;نساني،�عدد��-108

OTTENHOF Reynald, L’Association International de Droit pénal et la création de la cour Pénale 

Internationale : De l’Utopie à la réalité, R.I.D.P, éd : Erés, France, 2002, p.17. 
،�بعد�حصول�عwى�الصك�f2002ي�أول�جويلية�دخل�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�ح��Dالتنفيذ��-109

من�النظام��سا����للمحكمة،�انظر��126الستDن�للتصديق�أو�القبول�أو�3نضمام�إbى�اتفاقية�روما،�وفقا�للمادة�

fي�ذلك،عبد�ا�جيد�زع ني،�نظرة�عwى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�ا�جلة�الجزائرية�للعلوم�القانونية�و3قتصادية�

 94. ،ص2001،�العدد��الثاني،�39ة،كلية�الحقوق،�جامعة�الجزائر،�الجزء�والسياسي
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� �الحركات �الكليكل �السيطرة �عwى �والعمل �البلدان �تلك �fي �الناشئة �عwى�التحررية ة

عسكرية��مريكية�منطقة�جنوب�شرق�أسيا،�فقام�جيش�اليابان�بهجوم�عwى�قاعدة�

�"ب�CDهاربل" �الجيش� وارتكب، �اÊارتك� �rال� �الجرائم �تلك �عن �وحشية �تقل v� جرائم

��سرى  �عwى �و3عتداء �التوسعية��،)110(��اني،�من�قتل�ا�دنيDن ��طماع �تلك وكانت

�ا�صالح� �ضرب �بعد �وخاصة ��مريكية �ا�تحدة �الوvيات �مع �الحرب �دخولها سبب

  .)111(�1941مريكية�fي�محور�الباسفيك�fي�سنة�

أبشع�الجرائم�fي�ا�نطقة��وارتكب�جيشهاردت�الوvيات�ا�تحدة��مريكية�بقوة،�

�الذرية �القنابل �وإلقاء �العزل �ا�دنيDن �حق �هCDوشيما�fي �مدينة ) Hiroshima(عwى

� ��06بتاريخ �نكازاكي�1945أوت �عwى �أخرى �قنبلة �إلقاء �تم �أيام �ث ثة �وبعد ،

)Nagasaki.(ي�اليابان��fن��برياء�Dف�من�ا�دنيvèي�حقيقة��مر�أن�جريمة�إبادة�fو

�تمر�دون� �أن �يجب vتغتفر�و� v� �جريمة �õي �ا�تطورة، ��سلحة �استعمال �خ ل من

  .ر�هو�ا�طبق�عwى�ا���زم�والضعيف،�ولكن�الذي�حصل�أن�قانون�ا�نتصعقاب

�مدينتDن �عwى �القنبلتDن �ونكازاكي�بإلقاء �الحرب��هCDوشيما �اءÈإ� �تم �اليابان fي

� CÚسبتم� �من �الثاني �fي �اليابان �بتوقيع �الثانية �التسليم��1945العا�ية �وثيقة عwى

دون�قيد�أو�شرط،�وتم� لتخضع��شيئة�وإرادة�دول�الحلفاء�fي�الحرب�العا�ية�الثانية

�ا�تحدة� �الوvيات �من �كل �خارجية �وزراء �بموسكو�مؤتمر�ضم �نفسها �الفCmة �fي عقد

ريكية�وبريطانيا�وروسيا،�وصدر�عن�ا�ؤتمر�إع نا�خاصا�بشروط�استس م�اليابان��م

  .)112(أمام�دول�الحلفاء

                                              

�شهادة��- 110 �لنيل �أطروحة �الدوbي، �إطار�القانون �fي �الفردية �الجنائية �ا�سؤولية �إشكالية �هدى، �جيمة بن

 .39.،ص2008الدكتوراه�fي�القانون،�كلية�الحقوق،�جامعة�دمشق،�سوريا،�
�الدولية��-  111 �الجنائية �با�حاكم �مقارنة �الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �البخيث، �العزيز�عبكل انظر،عبد

ا�ؤقتة،�مذكرة�مقدمة�لنيل�شهادة�ا�اجستf�CDي�القانون،�كلية�الدراسات�القانونية�العليا،�قسم�القانون�العام،�

 .55.جامعة�عمان�العربية�للدراسات�العليا�،ص
 .136.ر�مختار�عwي�سعد،�ا�رجع�السابق،�صالطاه.د�- 112



 

42 

 

�ديسم��CÚتتم �fي �rالسوفي� �3تحاد �لطلب �استجابة �الحلفاء �طرف �من ا�وافقة

�كانت��1945 �rوال� �عشر�دولة، �إحدى �من �تتكون ��ق1�2 �الشرق �لجنة �تشكيل عwى

�ا� �fي �للحلفاء �بمحاكمة��،حاكماتمظلة�سياسية �سياسات�أخرى�متصلة فض �عن

�ا�تعلقة� �و�مور �القضايا �كافة �تحديد �تم �العقوبات�ضدهم، �وتنفيذ مجرمي�الحرب

لجنة�جرائم�الحرب�التابعة�إbى��مم� أوصت. بإلقاء�القبض�ومحاكمة�مجرمي�الحرب

� �الوقت �fي � هنفسا�تحدة �ق  بإنشاء �من �ارتكبت �rال� �للجرائم �عسكرية ل�ب  محكمة

اليابان،�وإنته�عمل�لجنة�الشرق��ق�1�2بمجرد�توقيع�اليابان�عwى�اتفاقية�الس م�

  . )113(مع�الحلفاء

iحكمة�العسكرية�الدولية�لشرق�>ق����: أوCإنفراد�أسلوب�إنشاء�ا  

�أ �ول �اقCmاح �بتاريخ �مؤتمر�القاهرة �اbى �طوكيو�يرجع �محكمة ديسمÙ1��CÚنشاء

تمت�ا�وافقة�عwى�تشكيل�لجنة�الشرق��ق�1�2استجابة�لطلب�3تحاد��أين،�1943

،�rمن�إحدى�عشر�دولة�مع�منح�الحلفاء��ربعة�حق�الفيتو،�ولعبت��ا�تكونة السوفي

الجنة�دورا�هاما�fي�توف�CDمظلة�سياسية�للحلفاء�ا�تحدين�fي�ا�حاكمات�فض �عن�

�ا�ش �الحرب �مجرمي �بمحاكمة �متصلة �أخرى �العقوبات�سياسات �وتنفيذ �ف��م، تبه

�ع��م �. و;فراج �وfي �القاهرة �ا�تحدة��اجنمعتمؤتمر �الوvيات �الصDن، �من كل

�مريكية�وبريطانيا،�وقرروا�وضع�حد�للحرب�ومعاقبة�3عتداء�الياباني،�هذه�ا�بادرة�

،�وكان�هذا�ا�ؤتمر�يرمي�إbى�1945جويلية��26جسدت�fي�مؤتمر�بوتسدام�ا�ؤرخ�fي�

 �� �نفس �موسكو�الصادر�بتاريخ �تصريح �حددها �rال� ،�)114(1943أكتوبر��30هداف

                                              

�لجان�. د�-  113 �لتاريخ �دراسة �مع ��سا��� �ونظامها �اÒنشأ� �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �شريف، �محمد البسيوني

 .38-36.التحقيق�الدولية�وا�حاكم�الجنائية�السابقة،�ا�رجع�السابق،ص�ص
114-Elodie COSTES, Alexis HARNEQUAUX, Camille TRIPOTEAU, Le Tribunal militaire international de 

Tokyo, voir le cite, 

http://www.utcapitole.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=13333537

62942, du 17/12/2013.  
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���ان �الحرب �مجرمي �بمعاقبة �طوكيو�. الخاص �محكمة �عwى �البعض �أطلق وقد

  .نظرا�لتشابه�الكب�CDبي��ما) نورمبورغ�الشرق (

بوصفه�القائد�" دوج س�ماك�آرثر"تجسدت�ا�حكمة�بإصدار�الج�Cال��مريكي�

�ا �لقوات ��عwى �قرارا ��ق1�2، �الشرق �fي �لتحالف ��19بتاريخ �يقض�1946جانفي

�الحرب� �مجرمي �كبار ��حاكمة ��ق1�2 �للشرق �دولية �عسكرية �محكمة بتأسيس

  . الرئيسيDن،�ومحكمة�طوكيو�تعت�CÚكنتيجة�طبيعية��حكمة�نورمبورغ

  طبيعة�اCحكمة�العسكرية�الدولية�للشرق�>ق����: ثانيا

� �نشأت �العسكرية �ا�حكمة ��ق1�2 �للشرق �طوكيو(الدولية بصفة�) محكمة

�باتفاقية� �أنشئت �rال� �لنورمبورغ، �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �مع �با�قارنة غريبة

دولية،�ويرجع�جانب�من�الفقه�إنشاء�ا�حكمة�من�القائد�العسكري�للقوات�الحليفة�

�سياسية �اعتبارات �س�،إbى �من ��مريكية �ا�تحدة �الوvيات �مخاوف �بي��ا يطرة�من

3تحاد�السوفي��rسابقا�عwى�الشرق��قv�1�2سيما�إن�هذه��خCDة�دخلت�الحرب�

�ا�بأسابيع�قليلةضد�الåيابان�قبل�هزيم.   

،�يرجع�هو�عليه�fي�محكمة�نورمبورغمحكمة�طوكيو�ذات�طبيعة�دولية�اك�CÚمما�

�ل �ا�حكمةلتمثيذلك �الكبf�CDي �الدوbي �و�وربي. ل ��مريكية �السيطرة �عwى�غCDان ة

�ا� �تشكيل �أمامها �ا�تبعة �و;جراءات ��أدىحكمة �حجة �إضعاف �الدوbي�إbى التمثيل

CD115(الكب(.  

�القائد� �قرار �من �اãنشاÙ� �نظرا �بامتياز، �عسكرية �محكمة �طوكيو محكمة

�للطم �تخضع �óف� �3نتقاميةالعسكري �vسيما �للقائد �والعسكرية �السياسية . وحات

  .معظمهم�عسكريDنكما�أن�ا�حكمة�تتشكل�من�قضاة�

بالرغم�من�أن�محكمة�طوكيو�ومحكمة�نورمبورغ�تعتCÚان�كخطوة�أوbى�Ùنشاء�

محاكم�دولية�با�ع�1yالدقيق،�بل�مجرد��هماقضاء�دوbي�جنائي،�إ�vانه��vيمكن�اعتبار 

                                              

 .87. خCDية�مسعود�الدباغ،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 115



 

44 

 

�الجنسية �متعددة ��،محاكم �مثلت �الحرب �fي �ا�نتصرة �الدول �استطاعت�إرادة �rال

�ا�بالقوة�عwى�اÒزمةفرض�إراد�  . )116(لدول�ا��

و�أمر�عسكري�تفاقية�دولية�ألم�يصدر�عن�إ) 10(جلس�الرقابة�رقمأما�قانون�م

�بناء �أنشأ �أعwى،بل �قائد �أي �قرار��من �إحتلوا�عwى �الذين ��ربعة �الحلفاء �من مشCmك

  . )117(غ�CDا�شروط�استس مهاأ�انيا�بعد�

لقانون�الدوbي�بصفة�مصدرا�من�مصادر�ا�،نفرادية�للدول لقرارات�; اعتبار�إ�إن  

تسمية�مصادر��أنإbى�يؤدي�بنا�القول��عامة،�والقانون�الدوbي�الجنائي�بصفة�خاصة،

� �ا�ادة �fي �الواردة �الدوbي ��حك�38القانون ��سا��� �النظام �الدولية،�من �العدل مة

� �الدولية �ا�نظمات �قرارات �وتسمية �; بمصادر�قديمة �للدو والتصرفات ل،�نفرادية

   .)118(بمصادر�جديدة،�قد�يكون�إجحافا�للمصدرين�èخرين

من�النظام��سا�����38 الواردة�fي�ا�ادة مصادر�السابق�ذكرها ن  علوم�أمن�ا�و 

�الدولية �العدل ��حكمة �ا�هيمنة �الغربية �القوى �موازين �الواقع �fي �تعكس بان�إ،

 �� �القرن�ا�ا��éالنصف �من �ول �ا�أ،�ذلكÒبلور� �fي �تساهم �لم �العالم �دول ن�معظم

  .)119(بحكم�خضوعها�للهيمنة�3ستعمارية�fي�تلك�الفCmة�

                                              

�نفسه،ص.انظر،د�- 116 �ا�رجع �الدباغ، �مسعود �ا�حكمتDن�. 88.خCDية �تجربة �تافرنيية، �بول �كذلك؛ وانظر

،�السنة�العاشرة،�58الجنائــيـتيـن�الـدولــيــتـيـن�لــيــوغــوس فـيـا�سابـقـا�ورواندا،�ا�جلة�الدولية�للصليب��حمر،�العدد

�CÚديسم�CÚ588. ص.1998نوفم. 
 .117.د�محمد�عبد�الحميد،�ا�رجع�السابق،�صعبد�الحمي. د�- 117
إن�إنشاء�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�للشرق��ق�1�2يعت�CÚتصرف�انفرادي�صادر�من�دولة،�وبالنظر�إbى�تاريخ��- 118

� �ا�ادة �fي �الواردة �ا�صادر��خرى �مع �م�mامن �فهو �الدولية،��38صدوره �العدل ��حكمة ��سا��� �النظام من

�الدولي �ا�تمدينةكاvتفاقية ��مم �ومبادئ �والعرف �ومصادر�. ة �مصادر�جديدة �إbى �مصادر�القانون�الدوbي فتقسيم

� �ا�ادة �fي �مصادر�واردة �إbى �تقسيمها �رأينا �حسب �ا�ستحسن �فمن �غ�CDسديد، �تقسيم ) د.ع.م.أ.ن(من�38قديمة

�ا�ذكورة �ا�ادة �fي �واردة CDغ� �الدوb. ومصادر �القانون �جمال، �بويح15 �ذلك؛ �fي ي�قارب �التحد  �مجا÷�ة �fي ي

�ت�Dي  �معمري، �القانون،�جامعة�مولود �fي�العلوم،�تخصص، �الدكتوراه �شهادة �لنيل �كلية�- �مريكي،أطروحة وزو،

 .وما�بعدها�19.،ص05/05/2014الحقوق�والعلوم�السياسية،نقشت�بتاريخ،�
نستان�إbى�إحت ل�العراق،�سبتمCÚ،�من�غزو�أفغا�11إدريس�لكري�y،�التداعيات�الدولية�الكCÚى�jحداث�. د�- 119

 .147.،�ص2005الطبعة��وbى،�ا�طبعة�والوراقة�الوطنية،�مراكش،�



 

45 

 

�الثاني �جنائية� :الفرع �محاكم �yنشاء �كأسلوب �الدوtي �>من �مجلس قرارات

  مؤقتة�قائمةدولية�

أول�محكمة�جنائية��،من�وجهة�نظر�التاريخيةتعت�CÚمحكمة�يوغوس فيا�سابقا�

�ا�حكمة� �مع �وطوكيو�با�قارنة �نورمبورغ �rمحكم� �بعد �حديثا �أنشئت �مؤقتة دولية

�ا� �الدولية �ا�ختلطةالجنائية �وا�حاكم �لرواندا �نظر�3جتماعيةو . ؤقتة �وجهة �من

��rي�ال��اع�ا�سلح� معمقةساهمتا�بدراسة��ا�تحدة��ممفمحكمfلجرائم�الحرب�سواء�

 CDي�أو�غbي�الدوbى�عمليات�القتل�الواسعة�و3غتصاب�. الدوwكما�جاءت�ا�حكمة�ردا�ع

  .)120( "التطه�CDالعر�ي" ا�نتشر�وا�نظم�و�

الع قة��تتمثل�fيا�مسألة�هامة�لجتاعأما�من�وجهة�نظر�السياسية�فا�حكمتان�

� �والسياسة �العدالة �العدالة��وõيبDن �نظام �عمل �حول �نظرة �لكل �محورية مسالة

�معينة� �لسياسة �وفقا �جنب �إbى �جنبا �تعمل �أن �يجب �rال� �الجنائية �vسيما الدولية

  .)121(ومحددة�مسبقا

vؤقتة�القائمة�أ�- أوCحاكم�الجنائية�الدولية�اCسس�إقامة�ا  

��Dبواقع�قانوني�خاص،�إذ�تثار���حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتةأسس�إنشاء�اتتم

�برفض� �ذلك �ح��Dالوجود، �إbى �ا�حاكم �هذه �خروج �كيفية �عن �قانونية �مسائل عدة

فضرورة�3ستعجال�تعت�CÚكمCÚر�. الوسائل�التقليدية�ا�تمثلة�fي�إبرام�اتفاقية�دولية

�يستدùي� �لذا �ا�حاكم، �هذه �مثل �Ùنشاء �الدولية، �3تفاقية �وسيلة �vستبعاد كاف

،�وال�v��rيمكن�أن�تصدر�fي�الوضع�)122(يل�عن�طريق�القرارات�3نفراديةلبـداتخاذ�ا

�طريق �عن vإ� �الدوbي �للمجتمع �وهو �الحاbي �دولية �طبيعة ��من��الجهاز�ذات مجلس

                                              

�ا�جلة��- 120 �السابقة، �ليوغوس فيا �الدولية �الجنائية �للمحكمة �السابق �الرئيس �بقلم أنطونيو�كاسيس،مقدمة

 . 584.،ص1998نوفم�CÚديسم58��CÚالدولية�للصليب��حمر،�العدد�
121 - Claude JORDA, Du tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie à la Cour pénale 

internationale, de quelques observations et enseignements, Conférence prononcée à l’académie de 

Droit international de la HAYE, le 06 juillet, 2004, p. 20 et 21. 
122- Voir, Yves Petit, Op.cit, p.184.        
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�ا�تحدة �لøمم �إنشاء�.  )123(التابع �fي ��من ��جلس �القرار�;نفرادي �حل فإعتماد

ùيستد� �ا�ؤقتة، �الدولية �الجنائية �وفقا�ا�حاكم �القرار، �هذا �إعتماد �كيفية �بيان ي

   .)j)124حكام�دستور�منظمة��مم�ا�تحدة

 � �إتخذ �وسيلة �الدوbي ��من ��القراراتمجلس �ا�حكمتانÙنشاء �jن السلم�،

من��39قا�للمادة�مهدد،�تطبي�fي�كل�من�يوغوس فيا�سابقا�ورواندا�و�من�الدوليDن

�سوف�يتصرفون�مجلس��من�أمام�هذه�الوضعية�ميثاق��مم�ا�تحدة،�وعندما�يك

�محال vا�تحدة�� ��مم �ميثاق �من �السابع �الفصل �� .بموجب عندما���منفمجلس

�ديدا�للسلم��تتضمن أنيجب� يتدخل�fي�صميم�3ختصاص�الداخwي�للدول Òو�من�

  .)125(الدوليDن

 Cــ ــC يعتÚــــ مــــــن�ا�ســــــائل�ا�وضــــــوعية�مــــــن�ا�ســــــائل�ا�وضــــــوعية�ة�ا�ؤقتــــــة�ة�ا�ؤقتــــــة�إنشــــــاء�ا�حــــــاكم�الجنائيــــــة�الدوليــــــإنشــــــاء�ا�حــــــاكم�الجنائيــــــة�الدوليــــــقــــــرار�قــــــرار���يعتÚــــ

ـــوات��عضــــــاء�تتالهامــــــة،�الهامــــــة،� ــــا�أصـــ ـــن�بي��ــ ــى�أن�تكــــــون�مـــ ـــــاء�عwــــ ـــعة�أعضـ ــة�تســـ ـــوات��عضــــــاء�صــــــدر�بموافقــــ ــــا�أصـــ ـــن�بي��ــ ــى�أن�تكــــــون�مـــ ـــــاء�عwــــ ـــعة�أعضـ ــة�تســـ صــــــدر�بموافقــــ

ــاء�هــــذه�. . ))126((متفقــــةمتفقــــةه�ه�الــــدائمDن�فيــــالــــدائمDن�فيــــ ــاء�هــــذه�أمــــا�هــــدف�القــــرار�الــــذي�أتخــــذه�مجلــــس��مــــن�Ùنشــ أمــــا�هــــدف�القــــرار�الــــذي�أتخــــذه�مجلــــس��مــــن�Ùنشــ

ا�حـــاكم،�هـــو�الحفـــاظ�عwـــى�الســـلم�و�مـــن�الـــدوليDن،�وõـــي�مـــن�ا�هـــام�الرئيســـية�ا�وكلـــة�ا�حـــاكم،�هـــو�الحفـــاظ�عwـــى�الســـلم�و�مـــن�الـــدوليDن،�وõـــي�مـــن�ا�هـــام�الرئيســـية�ا�وكلـــة�

تعت�CÚهذه�ا�حاكم�كفـروع�ثانويـة�يراهـا�ضـرورية�لتحقيـق�مهامـه�تعت�CÚهذه�ا�حاكم�كفـروع�ثانويـة�يراهـا�ضـرورية�لتحقيـق�مهامـه�لذا�لذا�. . ))127((�جلس��من�جلس��من

،�وقــرارات�مجلــس��مــن�مــن�هــذا�النــوع�õــي�قــرارات�ملزمــة�،�وقــرارات�مجلــس��مــن�مــن�هــذا�النــوع�õــي�قــرارات�ملزمــة�))128((الرئيســية�وأداء�وظائفــهالرئيســية�وأداء�وظائفــه

                                              

123- Serge SUR, Le droit international pénal entre l’Etat et la société international, R.A.J.A.I, octobre, 

2001, p.4, in,  http://www.ridi.org/adi.   
�. د�- 124 �القانون �خضCD،الوسيط�fي �الكريم �عبد �مكتبة�علوان ��وbى، �الطبعة �الدولية، �ا�نظمات �العام الدوbي

 .58،�ص�1998الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان،
ثقل�سعيد�العجم�،�مجلس��من�وا�حكمة�الخاصة�بجريمة�إغتيال�رئيس�الوزراء�اللبناني��سبق�رفيق�. د�- 125

 .97.ص،�2010الحريري،مجلة�الحقوق،�صادرة�عن�جامعة�الكويت،�العدد�الثاني،�
 .من�ميثاق��مم�ا�تحدة�27الفقرة�الثالثة�من�ا�ادة��-126
127 -�� �عامر،��مم�ا�تحدة�fي�عالم�متغCD،�مجلة��24ا�ادة �الدين من�ميثاق��مم�ا�تحدة،�أشار�إbى�ذلك،ص ح

 .12.،ص31998من�والقانون،�تصدرها�كلية�الشرطة،دبي،�;مارات�العربية�ا�تحدة،العدد�الثاني،�يوليو�
 .من�ميثاق��مم�ا�تحدة�29ا�ادة��- 128
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مCmتبــة�عــن�الوقايــة�مــن�الجــرائم�بصــفة�عامــة،�تســري�مCmتبــة�عــن�الوقايــة�مــن�الجــرائم�بصــفة�عامــة،�تســري���تجــاه�ا�جموعــة�الدوليــة�بكاملهــاتجــاه�ا�جموعــة�الدوليــة�بكاملهــا

    ..))129((للمجموعة�الدوليةللمجموعة�الدولية���خرى �خرى   �عضاء�عضاءتجاه�جميع�الدول�تجاه�جميع�الدول�

�ــــا�صــــادرة�عــــن�جهــــاز�دوbــــي����مــــن�مــــنلقــــرارات�مجلــــس�لقــــرارات�مجلــــس���;لزاميــــة;لزاميــــةفــــالقوة�فــــالقوة�Èــــي�تنبــــع�مــــن�كوbــــا�صــــادرة�عــــن�جهــــاز�دو�Èتنبــــع�مــــن�كو

ــــه�ذلــــــك،� ــــه�ذلــــــك،�مخـــــول�لـ ــــدول�إإمـــــا�تنفيــــــذها�فهـــــو�متوقـــــف�عwــــــى�مـــــا�تنفيــــــذها�فهـــــو�متوقـــــف�عwــــــى�أأمخـــــول�لـ ــــدول�رادة�الـ ـــاءرادة�الـ ـــاء�عضـــ ــــك����عضـــ ــــك�الrـــــ��تملــ الrـــــ��تملــ

    ..))130((إجرائيةإجرائيةص حيات�ص حيات�

  إنشاء�اCحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة�بقرار�من�مجلس�>منإنشاء�اCحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة�بقرار�من�مجلس�>من��تقييمتقييم: : ثانياثانيا

��ههنفســنفســالوقــت�الوقــت�إنشــاء�ا�حكمــة�الجنائيــة�الدوليــة�ا�ؤقتــة�عيــوب�ومزايــا�fــي�إنشــاء�ا�حكمــة�الجنائيــة�الدوليــة�ا�ؤقتــة�عيــوب�ومزايــا�fــي�يتضــمن�يتضــمن�

وتعتÚـ�Cهــذه�العيــوب�وا�زايــا�انتقـادات�وجهــت�jســلوب�الــذي�أنشـئت�بــه�محكمrــ���مــم�وتعتÚـ�Cهــذه�العيــوب�وا�زايــا�انتقـادات�وجهــت�jســلوب�الــذي�أنشـئت�بــه�محكمrــ���مــم�

  ..ا�تحدةا�تحدة

  اCزايا�اCزايا���-أأ

ــة�ا�ؤقتــــة�بقــــرار�مــــن�مجلــــس��مــــن�õــــي�     ــة�ا�ؤقتــــة�بقــــرار�مــــن�مجلــــس��مــــن�õــــي�طريقــــة�إنشــــاء�ا�حكمــــة�الجنائيــــة�الدوليــ طريقــــة�إنشــــاء�ا�حكمــــة�الجنائيــــة�الدوليــ

CــDــي��خfالصــائبة�CــDــي��خfــي�اســتبعاد�))131((الصــائبة�fجم�Cــmــ��تr
ّ
rــ��تmــCجم�fــي�اســتبعاد�،�هــذا�راجــع�إbــى�الضــرورة�;ســتعجالية�وال
 
،�هــذا�راجــع�إbــى�الضــرورة�;ســتعجالية�وال

ـــــول� ـــــة�لطــ ــــة�الدوليــ ــــة�3تفاقيـــ ـــــول�طريقـــ ـــــة�لطــ ــــة�الدوليــ ــــة�3تفاقيـــ ــــــدهاطريقـــ ــــــدهاأمـ ــــــة��أمـ ـــــاء�محـــــــاكم�جنائيـــــــة�مؤقتـ ـــــي�إنشــ ــــــةfــ ـــــاء�محـــــــاكم�جنائيـــــــة�مؤقتـ ـــــي�إنشــ فمـــــــن�فمـــــــن�.  .  fــ

إنشــاء�إنشــاء���إمكانيــةإمكانيــةالضــروري�اتخــاذ�إجــراءات�فعالــة�وســريعة�وتعيــDن�لجنــة�خÚــCاء�لدراســة�الضــروري�اتخــاذ�إجــراءات�فعالــة�وســريعة�وتعيــDن�لجنــة�خÚــCاء�لدراســة�

�اكــات�الخطDــCة�محكمــة�جنائيــة�دوليــة�مؤقتــة��حاكمــة��شــخاص�ا�ســؤولDن�عــن�محكمــة�جنائيــة�دوليــة�مؤقتــة��حاكمــة��شــخاص�ا�ســؤولDن�عــن�åة�3نCــDاكــات�الخط�å3ن

فضـرورة�;سـراع�فضـرورة�;سـراع�. . ))132((للقانون�الدوbي�;نساني�ا�رتكبة�عwـى�إقلـيم�يوغوسـ فيا�سـابقاللقانون�الدوbي�;نساني�ا�رتكبة�عwـى�إقلـيم�يوغوسـ فيا�سـابقا

                                              

من�ميثاق��مم�ا�تحدة،�أشار�إليه،�خلفان�كريم،�دور�مجلس��من��25صه�من�ا�ادة�هذا�ما�يمكن�استخ  �- 129

fي�مجال�القانون�الدوbي�;نساني،�أطروحة��لنيل�درجة�الدكتوراه�fي�العلوم،�تخصص�القانون،�كلية�الحقوق،�

 . 15.،�ص2007نوفم06��CÚجامعة�مولود�معمري،�ت�Dي�وزو،�نقشت�بتاريخ�
حة(،�دراسات�fي�القانون�الدوbي�ا�عاصر،�طبعة�ثالثة�عمر�سعد�هللا�130 ،�2010،�دار�هومة،�الجزائر،�)مزيدة�ومنق 

 .43.ص
131 - Yves Pierre Le ROUX, Les Juridictions Pénales Internationales. École Nationale de la Magistrature, 

éd, Bergeret, Bordeaux, Novembre 1999, p.20 
،�3175،�جلسة�رقم� RES/808/1993 ،�وثيقة�رقم1993فيفري��22الصادر�fي���808من�رقم�قرار�مجلس��- 132

يتعلق�بالتداب�CDا�تخذة�ل
سراع�fي�تنصيب�لجنة�خCÚاء�وإنشاء�محكمة�جنائية�مؤقتة�لغرض�محاكمة��شخاص�

�اكات�الخطCDة�للقانون�الدوbي�;نساني�وحقوق�;نسان�fي�إقليم�åن�عن�3نDيوغوس فيا�سابقاا�سؤول.  
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�ا�إ�vعــــن�ãنشــــاÙفلــــيس�مــــن�ســــبيل��vــذه�الكيفيــــة،�وإ �ا�إ�vعــــن�اقتضــــت�إنشــــاء�هــــذه�ا�حــــاكم�÷�ــãنشــــاÙفلــــيس�مــــن�ســــبيل��vــذه�الكيفيــــة،�وإ اقتضــــت�إنشــــاء�هــــذه�ا�حــــاكم�÷�ــ

  ..))133((طريق�اتفاقية�دولية�متعددة��طرافطريق�اتفاقية�دولية�متعددة��طراف

  عيوب�عيوب�الال  -بب

مصـ�CDا�حكمـة�الدوليـة�مصـ�CDا�حكمـة�الدوليـة�  أنأنfـي�هـذا�ا�قـام�õـي�fـي�هـذا�ا�قـام�õـي���إيرادهـاإيرادهـاالعيوب�ال��rيمكـن�العيوب�ال��rيمكـن���أهمأهممن�من�

��مـم�ا�تحـدة�ونعyـ��بـه�مجلـس��مـن�ايـنمـم�ا�تحـدة�ونعyـ��بـه�مجلـس��مـن�ايـنقرارات�الجهـاز�الضـيق�لø قرارات�الجهـاز�الضـيق�لø ��متوقف�عwىمتوقف�عwىا�نشأة�ا�نشأة�

عتمـــاد�هـــذه�الطريقـــة�لـــم�تلـــق�عتمـــاد�هـــذه�الطريقـــة�لـــم�تلـــق�إإ��. . ))134((تتمتـــع�الـــدول�الكÚـــCى�بحـــق�الفيتـــو�fـــي�هـــذا�الجهـــازتتمتـــع�الـــدول�الكÚـــCى�بحـــق�الفيتـــو�fـــي�هـــذا�الجهـــاز

ـــدا،�ف ـــدما�أنشـــــئت�محكمـــــة�روانــ ـــدا،�فترحيبـــــا�مـــــن�طـــــرف�دول�إفريقيـــــا،�وبالخصـــــوص�بعــ ـــدما�أنشـــــئت�محكمـــــة�روانــ ـــد�ترحيبـــــا�مـــــن�طـــــرف�دول�إفريقيـــــا،�وبالخصـــــوص�بعــ ـــد�قــ قــ

�ا�للطريـق�،�،�19941994  عCÚت�الوفود�;فريقيـة�fـي�الجمعيـة�العامـة�fـي�شـهر�أكتـوبرعCÚت�الوفود�;فريقيـة�fـي�الجمعيـة�العامـة�fـي�شـهر�أكتـوبرåا�للطريـق�بمفاضـل�åبمفاضـل

ــاء�هــــذه�ا�تمثــــل�fــــي�3تفاقيــــة�الدوليــــةا�تمثــــل�fــــي�3تفاقيــــة�الدوليــــة��التقليــــديالتقليــــدي ــ���Ùنشــ ــاء�هــــذه�،�عwــــى�عكــــس�الطريــــق�ا�ؤس�ــ ــ���Ùنشــ ،�عwــــى�عكــــس�الطريــــق�ا�ؤس�ــ

ــل�الســــابع،� ــل�الســــابع،�ا�حكمـــة،�وقــــد�عارضـــت�هــــذه�الوفـــود�إنشــــاء�ا�حكمـــة�باvســــتناد�إbـــى�الفصــ ا�حكمـــة،�وقــــد�عارضـــت�هــــذه�الوفـــود�إنشــــاء�ا�حكمـــة�باvســــتناد�إbـــى�الفصــ

  . . ))135((�مم�ا�تحدة�مم�ا�تحدةوليس�إbى�الفصل�السادس�من�ميثاق�وليس�إbى�الفصل�السادس�من�ميثاق�

مجلــــس�>مــــن�yنشــــاء�اCحــــاكم�الجنائيــــة�مجلــــس�>مــــن�yنشــــاء�اCحــــاكم�الجنائيــــة���اCعتمــــد�مــــناCعتمــــد�مــــنالســــند�التشــــري ي�الســــند�التشــــري ي�: : ثالثــــاثالثــــا

  الدولية�اCؤقتةالدولية�اCؤقتة

��تضـــافر تضـــافر ،�كـــان�نتيجـــة�،�كـــان�نتيجـــة�مـــن�مجلـــس��مـــنمـــن�مجلـــس��مـــنإنشـــاء�ا�حـــاكم�الجنائيـــة�الدوليـــة�ا�ؤقتـــة�إنشـــاء�ا�حـــاكم�الجنائيـــة�الدوليـــة�ا�ؤقتـــة�

ـــانون�الـــــدوbي�ســـــابقةســـــابقة  جهـــــودجهـــــود ـــ��أقرهـــــا�القــ ــا�إbـــــى�إحmـــــCام�;ل�mامـــــات�الrــ ــي�مجملهـــ ـــانون�الـــــدوbي�،�دعـــــت�fـــ ـــ��أقرهـــــا�القــ ــا�إbـــــى�إحmـــــCام�;ل�mامـــــات�الrــ ــي�مجملهـــ ،�دعـــــت�fـــ

وكــذا�وكــذا�����19491949أوت�أوت�  1212تفاقيـات�جنيــف��ربعــة�ا�ؤرخـة�fــي�تفاقيـات�جنيــف��ربعــة�ا�ؤرخـة�fــي�إإحmــCام�حmــCام�إإســيما�ســيما�. . ))136((;نسـاني;نسـاني

  ..19771977جوان�جوان���88الCÚوتوكولDن�;ضافـيDن�ا�ؤرخDن�fي�الCÚوتوكولDن�;ضافـيDن�ا�ؤرخDن�fي�

                                              

�وج�- 133 �الحرب �جرائم �Åمرتك� ��حاكمة �الدولية �الجنائية �رياض،ا�حكمة �ا�نعم �عبد �;نسانية�فؤاد �ضد رائم

�سابق �اليوغوس فيا �منشورات ��حمر، �للصليب �الدولية �ا�جلة ،)CICR(� �رقم ،813� �فيفري �جانفي . ص.1997،

659.  
 .590.بول�تافرنييه،�ا�رجع�السابق�ص�- 134
�الدولية��-  135 �ا�جلة �;فريقي، �إطار�الواقع �fي �ا�حكمة �دور �لرواندا �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �ومبو، ديجيينا

 .664. ،ص1998،�السنة�العاشرة،�نوفم�CÚديسم58�CÚللصليب��حمر،�العدد�
136 - Théodore CHRISTAKIS, L’ONU, LE Chapitre VII et la crise Yougoslavie, éd Montchrestien, Paris 

1996, p.187. 
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إbـــى�بعـــض�إbـــى�بعـــض���;نشـــاء;نشـــاءلة�لة�أأيطـــرح�مســـيطـــرح�مســـ��أنأنإنشـــاء�ا�حكمتـــDن�إنشـــاء�ا�حكمتـــDن�  عنـــدعنـــد��بوســـع�مجلـــس��مـــنبوســـع�مجلـــس��مـــن

ليــة�ليــة�تفاقيـة�دو تفاقيـة�دو إإبرام�برام�إإبـبـ��إbـى�مجموعـة�مــن�الـدول�أعضـاء�fــي�هيئـة��مـم�ا�تحــدةإbـى�مجموعـة�مــن�الـدول�أعضـاء�fــي�هيئـة��مـم�ا�تحــدة��أو أو الـدول�الـدول�

�دف�مباشــرة���غDــ�CأنــهغDــ�Cأنــه��..))137((الrــ��ســوف�تعقــدها�الــدول الrــ��ســوف�تعقــدها�الــدول åدف�مباشــرة�فضــل�إصــدار�قــرارات�تســ�åإنشــاء�إنشــاء�فضــل�إصــدار�قــرارات�تســ

    ..))138((نطقتDننطقتDنfي�ك �من�ا�fي�ك �من�ا���ستعادة�السلم�و�منستعادة�السلم�و�منإإلغرض�لغرض�محكمة�جنائية�دولية�مؤقتة�محكمة�جنائية�دولية�مؤقتة�

هــا�ا�ؤقــت�الــذي�أعدتــه�هــا�ا�ؤقــت�الــذي�أعدتــه�ير ير تقر تقر fــي�fــي������مــن�مــنعارضــت�لجنــة�الخÚــCاء�الrــ��كلفهــا�مجلــس�عارضــت�لجنــة�الخÚــCاء�الrــ��كلفهــا�مجلــس�

ـــانون�الـــــدوbي� ـــيمة�للقــ �اكـــــات�الجســåي�3نbـــانون�الـــــدو ـــيمة�للقــ �اكـــــات�الجســåـــتنكااو و اني،�اني،�;نســـــ;نســـــ3ن ـــتنكســ ــــة�  ارارســ ــــة��فعـــــال�ا�رتكبـ كالقتـــــل�كالقتـــــل��فعـــــال�ا�رتكبـ

ـــة،� ــة�والدينيــــ ـــــة�والثقافيـــــ ـــــات�ا�دنيــ ــــادة�تخريـــــــب�ا�متلكــ ــي،�;بـــ ـــــدي،�التطهDـــــــ�Cالعر�ـــــ ـــة،�العمــ ــة�والدينيــــ ـــــة�والثقافيـــــ ـــــات�ا�دنيــ ــــادة�تخريـــــــب�ا�متلكــ ــي،�;بـــ ـــــدي،�التطهDـــــــ�Cالعر�ـــــ العمــ

�ــدف�إbــى�Ò�،ــى�قبــول�أي�مبــادرة�مــن�مجلــس��مــن�أو�مــن�جهــة�أخــرىbجنــة�إ
ّ

�ــدف�إbــى�وأشــارت�اللÒ�،ــى�قبــول�أي�مبــادرة�مــن�مجلــس��مــن�أو�مــن�جهــة�أخــرىbجنــة�إ
 

وأشــارت�الل

ـــة�خاصــــة ـــة�خاصــــةإنشــــاء�محكمــــة�جنائيــــة�دوليـ ـــد�  ..))139((إنشــــاء�محكمــــة�جنائيــــة�دوليـ ـــد�بعـ fــــي�fــــي���أن�الوضــــعيةأن�الوضــــعيةمجلــــس��مــــن�مجلــــس��مــــن���تأكــــدتأكــــدبعـ

�ديـــدا�للســـلم�و�مـــن�الـــدوليDن،�تصـــرف�بموجـــب�الفصـــل�Òن،�تصـــرف�بموجـــب�الفصـــل�يوغوســـ فيا�ســـابقا�تشـــكل�Dديـــدا�للســـلم�و�مـــن�الـــدولي�Òيوغوســـ فيا�ســـابقا�تشـــكل�

�ائيــة��الســابع�وقــرر�إنشــاء�محكمــة�جنائيــة�دوليــةالســابع�وقــرر�إنشــاء�محكمــة�جنائيــة�دوليــةÈائيــةبصــفة��Èــدف�محاكمــة��شــخاص���بصــفة���ــدف�محاكمــة��شــخاص�،�÷÷�،

ـــي�إقلــــــيم� ــاني�وا�رتكبــــــة�fـــ ـــــانون�الــــــدوbي�;نســــ ـــــيمة�للقـ ـــات�الجسـ �اكـــåن�عــــــن�3نDـــؤول ـــي�إقلــــــيم�ا�ســـ ــاني�وا�رتكبــــــة�fـــ ـــــانون�الــــــدوbي�;نســــ ـــــيمة�للقـ ـــات�الجسـ �اكـــåن�عــــــن�3نDـــؤول ا�ســـ

  ..))140((  19931993  جانفيجانفي��11يوغوس فيا�سابقا�منذ�يوغوس فيا�سابقا�منذ�

                                              

137 - Karine LESCURE, Le Tribunal Pénal International pour L’Ex- Yougoslavie, éd, Montchrestien, Paris, 

1994, p.66. 
،�وثيقة�رقم�1992ماي��30الصادر�بتاريخ��757القرار�رقم� .أهم�القرارات�الصادرة�بشأن��زمة�اليوغوس فية�- 138

RES/757/1992�� �رقم �للبوسنة�3082جلسة �;نسانية �ا�ساعدات �منح �عدم �إbى �ال��اع �أطراف �فيه �دعا ،

�اليوغوس فية �الفيدرالية �جمهورية �عwى �عقوبات �وفرضت � .والهرسك، �780القرار�رقم �الصادر�fي أكتوبر��12،

،�دعا�فيه�مجلس��من�1992أكتوبر��6ا�نعقدة�fي���3119،�جلسة�رقم�S/RES/780/1292،�وثيقة�رقم،�1992

�ا�خالفات�الجسمية� �هدفها�التحقيق�وجمع��دلة�ال��rتـثبت �خCÚاء، �أن�ين	���لجنة �مDن�العام�لøمم�ا�تحدة،

�اكات��خرى�للقانون�الدوbي�;نساني،�fي�الصراع�الدائر�بيوغوس فيا�سابقاåتفاقية�جنيف،�و3نv. 
139 - Sandrine BARBIER, Les Commissions internationales  d’enquête et d’établissement des faits, in, 

Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit International Pénal, 2éme édition, A, 

PEDONE, Paris, 2012, p.790. 
140 -�� �رقم ��من ��827قرار�مجلس ��25الصادر�fي �رقم1993ماي �وثيقة ، RES/808/1993 � �رقم �جلسة ،2217�،

 .يتعلق�بإنشاء�محكمة�جنائية�دولية�مؤقتة�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا
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�ـا�قبيلــة�åـ��ارتكبrعمـال�;بـادة�الجماعيـة�بروانـدا�الjـا�قبيلــة�نتيجـة��åـ��ارتكبrعمـال�;بـادة�الجماعيـة�بروانـدا�الjالهوتـوالهوتـو" " نتيجـة�HUTU    " "ــي�fــي�f

جعلــت�جعلــت�" "   Tutsiالتوت�ــ���التوت�ــ���""،�والrــ��حصــدت�أرواح�مئــات�vèف�مــن�قبيلــة�،�والrــ��حصــدت�أرواح�مئــات�vèف�مــن�قبيلــة�19941994جــوان�جــوان�

هـــذا�مـــا�دفـــع�بمجلـــس�هـــذا�مـــا�دفـــع�بمجلـــس�. . ا�جتمـــع�الـــدوbي�بأســـره�fـــي�مواجهـــة�محنـــة�غيـــاب�آليـــات�العقـــابا�جتمـــع�الـــدوbي�بأســـره�fـــي�مواجهـــة�محنـــة�غيـــاب�آليـــات�العقـــاب

ـــن ـــن�مـــ ــــار�الو ���مـــ ـــــة�إbــــــى�اعتبــ ــــار�الو للمــــــرة�الثانيـ ـــــة�إbــــــى�اعتبــ ــدا�للمــــــرة�الثانيـ ــي�روانــــ ـــــعية�fــــ ــي�روانــــــدا�ضـ ـــــعية�fــــ ـــلم�ضـ ـــن�والســـ �ديــــــدا�لøمـــÒـــــكل� ـــلم�تشـ ـــن�والســـ �ديــــــدا�لøمـــÒـــــكل� تشـ

 
ّ

ـــّرر�الل ـــدوليDن،�فقــــ  الــــ
 

ر�الل ـــر  ـــدوليDن،�فقــــ ــــابع�مـــــــن�مالــــ ــــــل�الســـ ــــى�الفصـ ــــوء�إbـــ ــــابع�مـــــــن�مجـــ ــــــل�الســـ ــــى�الفصـ ــــوء�إbـــ ــــدة،�و جـــ ـــــم�ا�تحـــ ــاق��مــ ــــدة،�و يثـــــ ـــــم�ا�تحـــ ــاق��مــ ـــدر�يثـــــ ـــدر�أصــــ أصــــ

دامت�أربعة�دامت�أربعة���غ�CDكافيةغ�CDكافية  باشرت�عملها��دةباشرت�عملها��دة،�،�عDن�لجنة�تحقيق�دوليةعDن�لجنة�تحقيق�دولية��ن�خ لهن�خ لهمم))141((قرارقرار

�ـــا�قامـــت�أأ�v�vإإأشـــهر�فقـــط،�أشـــهر�فقـــط،�Èـــا�قامـــت��Èـــى�أكمـــل�وجـــهwـــا�ع�قـــدمت�اللجنـــة�قـــدمت�اللجنـــة�،�،�))142((با�هـــام�ا�ســـندة�إل��ـــا�عwـــى�أكمـــل�وجـــهبا�هـــام�ا�ســـندة�إل�

  . . 19941994  أكتوبرأكتوبر  أول�أول���لøمم�ا�تحـدة�fيلøمم�ا�تحـدة�fي��تقريرها��ول�إbى��مDن�العامتقريرها��ول�إbى��مDن�العام

قـــرر�قـــرر���إbــى�رئـيس�مجلــس��مـن،إbــى�رئـيس�مجلــس��مـن،ب�الــذي�تقــد�مــت�بـه�حكومــة�روانـدا�ب�الــذي�تقــد�مــت�بـه�حكومــة�روانـدا�للطلـللطلـ��سـتجابةسـتجابةإإ

،�تكلــف�بمقاضــاة�،�تكلــف�بمقاضــاة�))143((أن�ين	ــ����بأســرع�وقــت�ممكــن�محكمــة�جنائيــة�دوليــةأن�ين	ــ����بأســرع�وقــت�ممكــن�محكمــة�جنائيــة�دوليــة  �خDــ�CخDــCهــذا�هــذا�

�اكــــات�الجســــيمة�للقــــانون��شــــخاص�ا�ســــؤولDن�عــــن�أعمــــال�;بــــادة��شــــخاص�ا�ســــؤولDن�عــــن�أعمــــال�;بــــادة�åهــــا�مــــن�3نCDاكــــات�الجســــيمة�للقــــانون�وغ�åهــــا�مــــن�3نCDوغ

��11الدوbي�;نساني،�ال��rاقCmفت�fي�أرا���éرواندا،�و�را���éا�جاورة�لهذه��خCDة�مـن�الدوbي�;نساني،�ال��rاقCmفت�fي�أرا���éرواندا،�و�را���éا�جاورة�لهذه��خCDة�مـن�

  ..))144((19941994ديسم�CÚديسم3131���CÚجانفي�إbى�جانفي�إbى�

،�يكشـــف�،�يكشـــف�نـــدانـــداورواورواا�ا�ســـابقســـابقنـــائيتDن�الـــدوليتDن�ليوغوســـ فيا�نـــائيتDن�الـــدوليتDن�ليوغوســـ فيا�بإنشـــاء�ا�حكمتـــDن�الجبإنشـــاء�ا�حكمتـــDن�الجو و 

مرحلـــة�مهمــة�fــي�تطـــوير�القــانون�الـــدوbي�مرحلـــة�مهمــة�fــي�تطـــوير�القــانون�الـــدوbي���لنــا�مســ�ى�مجلـــس��مــن�fــي�ا�íـــ���قــدما�نحــو لنــا�مســ�ى�مجلـــس��مــن�fــي�ا�íـــ���قــدما�نحــو 

                                              

،�3400،�جلسة�رقم�S/RES/935/1994،�وثيقة�رقم�1994جويلية��1ا�ؤرخ�fي��935قرار�مجلس��من�رقم��-141

�اكات�الخطCDة�للقانون�الدوbي�;نساني،åي�3نfاء�للتحقيق�CÚارتكبت�أثناء�الحرب��الخاص�بإنشاء�لجنة�الخ��rوال

 .�هلية�الرواندية،�بما�fي�ذلك�جرائم�;بادة�الجماعية،�و;ب غ�ع��ا�لøمDن�العام��لøمم�ا�تحدة
�ا�ونظامها��سا����مع�دراسة�لتاريخ�لجان�التحقيق��-  142Òمحمد�شريف�البسيوني،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�نشأ

  .61.ة�السابقة،�ا�رجع�السابق،�صالدولية�وا�حاكم�الجنائية�الدولي
�لرواندا�-  143 �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �فوري، �ونادين �إراسموس �كيف�: جCDهارد �القضايا؟ �جميع �عولجت هل

� �العدد ��حمر، �للصليب �الدولية �؟ا�جلة �إفريقيا �لجنوب �الحقائق �تق1�2 �لجنة �مع �السنة�58تقارن ،

�CÚديسم�CÚ684. ،�ص1998العاشرة،نوفم. 
،�3453،�جلسة�رقم،�S/RES/955/1994وثيقة�رقم،��1994نوفم8��CÚالصادر�fي��955ر�مجلس��من�رقم�قرا�-144

 ). TPIR(يتعلق�بإنشاء�



 

51 

 

عضــو�fـــي�عضــو�fـــي���1313مــن�طـــرف�مــن�طـــرف���بالتصـــويت�عليــهبالتصـــويت�عليــه��))TPIY((وتــم�تأييـــد�قــرار�إنشــاء�وتــم�تأييـــد�قــرار�إنشــاء���. . ))145((;نســاني;نســاني

  إنشــــاءإنشــــاءلقــــرار�لقــــرار�التصــــويت�الســــل��Åالتصــــويت�الســــل��Åم�مشــــاركة�الصــــDن�fــــي�التصــــويت،�و م�مشــــاركة�الصــــDن�fــــي�التصــــويت،�و بعــــدبعــــد��مجلــــس��مــــنمجلــــس��مــــن

))TPIR(( ــي�مجلـس��مــن��عتبارهــاعتبارهــابابامــن�طـرف�روانــدا�مــن�طـرف�روانــدا�fدائــم��CـDــي�مجلـس��مــنآنـذاك�عضــوا�غfدائــم��CـDآنـذاك�عضــوا�غ))ففــي�ففــي�. . ))146

البدايــة�عارضــت�إنشــاء�هــذه�ا�حكمــة�لعــدم�قبولهــا�لــبعض��حكــام�ا�درجــة�fــي�vئحــة�البدايــة�عارضــت�إنشــاء�هــذه�ا�حكمــة�لعــدم�قبولهــا�لــبعض��حكــام�ا�درجــة�fــي�vئحــة�

  ..))147((ا�حكمةا�حكمة

بموجــب�تــداب�CDا�نــع�ا�تخــذة�عــن�طريــق�بموجــب�تــداب�CDا�نــع�ا�تخــذة�عــن�طريــق���ا�تحــدة�لــم�تنشــأا�تحــدة�لــم�تنشــأ���مــم�مــممحكمrــ��محكمrــ��غDــ�Cأن�غDــ�Cأن�

ـــيثاق��مـــــم�ا�تحــــدة،�فمــــن�هنــــا�يمكــــن� ـــيثاق��مـــــم�ا�تحــــدة،�فمــــن�هنــــا�يمكــــن�مجلــــس��مــــن�بمقـــــت�1�íالفـــــصل�الســــابع�مــــن�مــ مجلــــس��مــــن�بمقـــــت�1�íالفـــــصل�الســــابع�مــــن�مــ

ــازين�فـــــرعيDن��جلـــــس��مـــــن ــازين�فـــــرعيDن��جلـــــس��مـــــناعتبارهمـــــا�جهـــ ـــادة���بتطبيـــــقبتطبيـــــق��))148((اعتبارهمـــــا�جهـــ ـــادة�للمــ مـــــن�ميثـــــاق��مـــــم�مـــــن�ميثـــــاق��مـــــم���2929للمــ

ــDن�أجهـــزة�فرعيــــة��جلـــس��مـــن�جاءتــــا�لغـــرض�الحفــــاظ�وباعتبـــار�ا�وباعتبـــار�ا�  ..))149((ا�تحـــدةا�تحـــدة ــDن�أجهـــزة�فرعيــــة��جلـــس��مـــن�جاءتــــا�لغـــرض�الحفــــاظ�حكمتــ حكمتــ

�مـا�تخضـعان�.  .  السلم�و�من�الدوليDن،�fي�كـ �مـن�يوغوسـ فيا�سـابقا�وروانـداالسلم�و�من�الدوليDن،�fي�كـ �مـن�يوغوسـ فيا�سـابقا�وروانـداعwى�عwى�Èمـا�تخضـعان�فإ�Èفإ

أن�أن�لوحــده�لوحــده���فإنــه�مــن�حــق�مجلــس��مــنفإنــه�مــن�حــق�مجلــس��مــن" " تــوازي��شــكالتــوازي��شــكال" " لنشــاطه�بــل�أنــه�بحكــم�مبــدأ�لنشــاطه�بــل�أنــه�بحكــم�مبــدأ�

ـــــاطهما� ــــــ ــــــد�لنشـــ ـــــــ ـــــع�حـ ــــــ ـــــاطهما�يضـــ ــــــ ــــــد�لنشـــ ـــــــ ـــــع�حـ ــــــ ــائية،�. . ))150((يضـــ ــــــ ــــة�القضــــــ ـــــــ ــــــــفان�بالطبيعـــ ـــــDن�تتصــــــ ــــــ ــائية،�إ�vأن�ا�حكمتـــ ــــــ ــــة�القضــــــ ـــــــ ــــــــفان�بالطبيعـــ ـــــDن�تتصــــــ ــــــ إ�vأن�ا�حكمتـــ

�ما�تســـتوجåما�تســـتوجفمصـــداقي�åما�عـــن�أيـــة�ســـلطة�علفمصـــداقي�åما�عـــن�أيـــة�ســـلطة�علب�اســـتق لي�åوهـــذا�مـــا�يســـمح�لهمـــا�أن�،�وهـــذا�مـــا�يســـمح�لهمـــا�أن�يـــايـــاب�اســـتق لي�،

�ما�القضائية��بعيدا�عن�كل�ضغوطات�من�أي�سلطة�خارجيةåما�القضائية��بعيدا�عن�كل�ضغوطات�من�أي�سلطة�خارجيةتمارسا�وظيف�å151((تمارسا�وظيف((..  

                                              

145  -�� �رقم ��حمر، �للصليب �الدولية �لرواندا،ا�جلة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �كاما، �rيv813جانفي�� ،

         .   886. ،ص1997فيفري،
146 - Emmanuel DECAUX, D’abord pour les victimes, in, Travail de Mémoire 1914-1998 une nécessité 

dans un siècle de violence, éd, Autrement, Paris, 1999, p, 229.  
�العدد��- 147 �الدولية�للصليب��حمر، �الدولية،�ا�جلة �وا�حكمة �الوطنية �الجنائية �رواندا �ديبوا،محاكم أوليفييه

 .693،�صفحة�1998فم�CÚديسم�CÚ،�نو 10،�السنة�58
148 -�� �العدد ��حمر، �للصليب �الدولية �ا�جلة �لرواندا، �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بخصوص �أبتل، ،�58سيسيل

CÚالسنة�العاشرة،�نوفم-��CÚ653،�صفحة�1998ديسم. 
يرى�له�ضرورة�لøداء��جلس��من�أن�ين	���من�الفروع�الثانوية�ما�"  من�ميثاق��مم�ا�تحدة�29تنص�ا�ادة��-  149

 ". وظائفه
 .593بول�تافرنييه،�ا�رجع�السابق،�صفحة��- 150

151 - Karine LESCURE, OP.cit, p.84                                                         
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~عمال�اCوسع�للفصل�السابع�من�طـرف�مجلـس�>مـن�yنشـاء�~عمال�اCوسع�للفصل�السابع�من�طـرف�مجلـس�>مـن�yنشـاء�: : الفرع�الثالثالفرع�الثالث

  ..اCحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتةاCحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة

��و�مــنو�مــنا�تحــدة�مــن�اجــل�الحفــاظ�عwــى�الســلم�ا�تحــدة�مــن�اجــل�الحفــاظ�عwــى�الســلم����مــم�مــمالــدول�تضــم�قواهــا�fــي�هيئــة�الــدول�تضــم�قواهــا�fــي�هيئــة�

حفـظ�حفـظ���مجـالمجـاليعهد�أعضاء�الهيئة�إbى�مجلس��من�بالتبعيات�الرئيسية�fي�يعهد�أعضاء�الهيئة�إbى�مجلس��من�بالتبعيات�الرئيسية�fي�،و ،و ))152((الدوbيالدوbي

،�،�))154((�صــــيل�صــــيلالتنفيذيــــة�وصــــاحب�3ختصــــاص�التنفيذيــــة�وصــــاحب�3ختصــــاص����داة�داةفهــــو�فهــــو���،،))153((  الســــلم�و�مــــن�الــــدوbيالســــلم�و�مــــن�الــــدوbي

ـــة�fـــــــي�ذلـــــــك�لذلـــــــك�ل ـــــؤولية�ثانويــــ ــــة�بمســ ــــة�العامـــ ـــة�fـــــــي�تمتـــــــع�الجمعيـــ ـــــؤولية�ثانويــــ ــــة�بمســ ــــة�العامـــ ـــلم�تمتـــــــع�الجمعيـــ ـــــظ�الســــ ـــال�حفــ ـــلم�مجــــ ـــــظ�الســــ ـــال�حفــ ��و�مـــــــنو�مـــــــنمجــــ

  ..))155((الدوليDنالدوليDن

ــــذا�ســـــنتعرض�ل ــــذا�ســـــنتعرض�ل÷�ـ إعتمـــــده�مجلـــــس��مـــــن�fـــــي�الوضـــــعية�إعتمـــــده�مجلـــــس��مـــــن�fـــــي�الوضـــــعية�لتكــــــييف�القـــــانوني�الـــــذي�لتكــــــييف�القـــــانوني�الـــــذي�÷�ـ

ــ��اتخـــذها�ليتصــــدى�لهــــذه�الســـائدة�fــــي�يوغوســـ فيا�ســــابقاالســـائدة�fــــي�يوغوســـ فيا�ســــابقا ــ��اتخـــذها�ليتصــــدى�لهــــذه�،�ومــــدى�ســـ مة�التــــداب�CDالrــ ،�ومــــدى�ســـ مة�التــــداب�CDالrــ

تأكيــد�شــرعية�إنشــاء�ا�حكمــة�مــن�طــرف�تأكيــد�شــرعية�إنشــاء�ا�حكمــة�مــن�طــرف�لل  ســنبحث�عــن�مÚــCراتســنبحث�عــن�مÚــCراتfــي��خDــf�Cــي��خDــ�Cووالوضــعية،�الوضــعية،�

  ..مجلس��منمجلس��من

iأوiؤقتة�: : أوCحكمة�الجنائية�الدولية�اCنشاء�اyؤقتة�التـكـييف�القانوني�Cحكمة�الجنائية�الدولية�اCنشاء�اyالتـكـييف�القانوني�  

�اكــات�الخطDــCة�للقــاالوضــعية�الســائدة�fــي�يوغوســ فيا�ســابقا�والوضــعية�الســائدة�fــي�يوغوســ فيا�ســابقا�ومــن�جــراء�مــن�جــراء�åة�للقــا3نCــDاكــات�الخط�åنون�نون�3ن

ــي�ا�نطقـــــة،� ــي�ا�نطقـــــة،�الــــدوbي�;نســـــاني�fــ ـــا�تشـــــكل�الــــدوbي�;نســـــاني�fــ �ــÈـــن�أن�يكيـــــف�الوضــــعية�بأ ـــأى�مجلــــس��مــ ـــا�تشـــــكل�ارتــ �ــÈـــن�أن�يكيـــــف�الوضــــعية�بأ ـــأى�مجلــــس��مــ ارتــ

ــــ ــــدوليDن،�ومـــــــؤدى�ذلـــــــك�أن�مجلـــــــس��مـــ ـــن�الـــ ـــدا�للســـــــلم�و�مــــ �ديــــÒــــ ــــدوليDن،�ومـــــــؤدى�ذلـــــــك�أن�مجلـــــــس��مـــ ـــن�الـــ ـــدا�للســـــــلم�و�مــــ �ديــــÒـــا  ن�تصـــــــرفن�تصـــــــرف ـــاانفراديــــ ��انفراديــــ

�CDــ��1الفصــل�الســابع�مــن�ميثــاق��مــم�ا�تحــدة،�وقــرر�مــا�يجــب�اتخــاذه�مــن�تــدابíبمقت�CDــ��1الفصــل�الســابع�مــن�ميثــاق��مــم�ا�تحــدة،�وقــرر�مــا�يجــب�اتخــاذه�مــن�تــدابíبمقت

أنــه��vيوجــد�fــي�ميثــاق��مــم�أنــه��vيوجــد�fــي�ميثــاق��مــم�نشــf�CDــي�هــذا�الصــدد�نشــf�CDــي�هــذا�الصــدد�  ..))156((لحفــظ�الســلم�و�مــن�الــدوليDنلحفــظ�الســلم�و�مــن�الــدوليDن

                                              

   .أنظر�الفقرة�السادسة�من�ديباجة�ميثاق��مم�ا�تحدة�- 152
 حدةمن�ميثاق��مم�ا�ت�24أنظر�ا�ادة��- 153
دراسة�"ياسر�بن�حسن�كلزي،�دور�الفصل�السابع�من�ميثاق��مم�ا�تحدة�fي�حفظ�السلم�و�من�الدوليDن�-  154

 .184.،�ص14�،2008،�مجلة�البحوث��منية،�كلية�ا�لك�فهد��منية،�ا�ملكة�العربية�السعودية،�ع،�" تحليلية
 تحدةمن�ميثاق��مم�ا��35،24،14،12،11،10: أنظر�ا�واد�- 155

156 - voir, Eglantine CUJO et Mathais FORTEAU, Les Réactions des Organes Politiques Internationaux, 

in, Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit International Pénal, 2éme édition, A, 

PEDONE, Paris, 2012, p. 766.voir aussi, Prezas IOANNIS, la justice pénale internationale à l’épreuve 
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�مــــنا�تحــــدة�ا�تحــــدة� �مــــنمــــا�َيُحــــدُّ د  حــــ  ــلطات�مجلــــس��مــــن�fــــي�أن�يكيــــف�الوضــــعية�fــــي�يوغوســــ فيا���مــــا�ي  ــلطات�مجلــــس��مــــن�fــــي�أن�يكيــــف�الوضــــعية�fــــي�يوغوســــ فيا�ســ ســ

�ديدا�لسلم�و�من�الدوليDنÒا�تشكل��Èنالسابقة�بأDديدا�لسلم�و�من�الدولي�Òا�تشكل��È157((السابقة�بأ((..    

ستخدم�حلف�شمال��طلنطي�القوة�ضد�يوغوس فيا�سابقا،�مما�ستخدم�حلف�شمال��طلنطي�القوة�ضد�يوغوس فيا�سابقا،�مما�إإ  السببالسبب��لهذالهذا

يجعـــل�هـــذا��مـــر�ســـابقة�هامـــة�اســـتخدمت�ف��ـــا�القـــوة،�لقمـــع�العـــدوان�fـــي�إطـــار�نظـــام�يجعـــل�هـــذا��مـــر�ســـابقة�هامـــة�اســـتخدمت�ف��ـــا�القـــوة،�لقمـــع�العـــدوان�fـــي�إطـــار�نظـــام�

بـــالرغم�مــن�أن�أحكـــام�ا�يثــاق��vتشـــكل�كــل�القـــانون�الــدوbي،�فقـــد�بـــالرغم�مــن�أن�أحكـــام�ا�يثــاق��vتشـــكل�كــل�القـــانون�الــدوbي،�فقـــد�  ..))158((�مــن�الجمــاùي�مــن�الجمــاùي

ــل� ــة،�الrــــ��يمكــــن�أن�تجعــ ــذا�العرفيــ ــد�أيضــــا�قواعــــد�أخــــرى�كالقواعــــد�3تفاقيــــة،�وكــ ــة،�الrــــ��يمكــــن�أن�تجعــــل�نجــ ــذا�العرفيــ ــد�أيضــــا�قواعــــد�أخــــرى�كالقواعــــد�3تفاقيــــة،�وكــ نجــ

ـــم� ـــــاق��مــــــ ــــابع�مـــــــــن�ميثــــ ــــل�الســـــ ـــــام�الفصـــــ ـــه�jحكــــ ــــا�لتطبيقــــــ ــــ�Cحرصـــــ ــــن�أكiـــــ ـــــس��مـــــ ـــم�مجلــــ ـــــاق��مــــــ ــــابع�مـــــــــن�ميثــــ ــــل�الســـــ ـــــام�الفصـــــ ـــه�jحكــــ ــــا�لتطبيقــــــ ــــ�Cحرصـــــ ــــن�أكiـــــ ـــــس��مـــــ مجلــــ

  . . ))159((ا�تحدةا�تحدة

خـــل�الطبي�ـي�لوضــع�خـــل�الطبي�ـي�لوضــع�تمثـل�ا�دتمثـل�ا�د��ق��مــم�ا�تحـدة،�الrــ�ق��مــم�ا�تحـدة،�الrــ�مــن�ميثـامــن�ميثـا��3939بمقتíـ��1ا�ـادة�بمقتíـ��1ا�ـادة�

الفصـــل�الســـابع�مـــن�ميثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة�موضـــع�التنفيـــذ،�لـــم�تـــنص�õـــي��خـــرى�عwـــى�الفصـــل�الســـابع�مـــن�ميثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة�موضـــع�التنفيـــذ،�لـــم�تـــنص�õـــي��خـــرى�عwـــى�

وضع�حدود�لسلطات�مجلس��من�fي�تكييفه�للحاvت�الث ثة�ا�ذكورة�fي�مmن�ا�ـادة،�وضع�حدود�لسلطات�مجلس��من�fي�تكييفه�للحاvت�الث ثة�ا�ذكورة�fي�مmن�ا�ـادة،�

مـن�مـن���وقـع�عمـz وقـع�عمـz أو�أو�(... (... ،�،�...)...)~خـzل�بـه~خـzل�بـه(... (... ،�،�))......  للسـلمللسـلممـا�إذا�كـان�قـد�وقـع�£¢ديـد�مـا�إذا�كـان�قـد�وقـع�£¢ديـد�:(...:(...وõيوõي

فالتوصـية�الrـ��فالتوصـية�الrـ��  ..هذا�راجع�إbى�عدم�وضع�تعريف�خاص�بكل�حالـةهذا�راجع�إbى�عدم�وضع�تعريف�خاص�بكل�حالـة...) ...)   أعمال�العدوانأعمال�العدوان

�ــا�الجمعيــة�åــا�الجمعيــة�تبن�å160((الخاصــة�بتعريــف�العــدوانالخاصــة�بتعريــف�العــدوانالعامــة�العامــة�تبن(( v�، v�،ــ��شــيأ��جلــس��مــن�yــ��شــيأ��جلــس��مــن��تعyفهــو�فهــو��تع

ن�حيثيـات�التوصـية�تحفظــت�عـن�ســلطات�ن�حيثيـات�التوصـية�تحفظــت�عـن�ســلطات�الجمعيـة�العامــة،�وأالجمعيـة�العامــة،�وأ��غــ�CDمرتـبــط�بتوصــياتغــ�CDمرتـبــط�بتوصــيات

                                                                                                                                                  

du maintien de la paix : à propos de la relation entre la cour pénale internationale et le conseil de 

sécurité, R.B.D.I, n° 1, 2006, p.61.62. 
العالم��الجديد،��طبعة�حسام�أحمد�محمد�هنداوي،�حدود�سلطات�مجلس��من�fي�ضوء�قواعد�النظام��- 157

  .65،�صفحة���1994وbى،�سنة�
�الدولية،��- 158 �السوابق �ظل �fي �الدولية �الشرعية �فرض �fي �القوة �استخدام �أبو�يونس، �محمد �ا�نعم ماهر�عبد

 . 439.،�ص)س-د(رسالة�لنيل�شهادة�الدكتوراه،�fي�القانون،�كلية�الحقوق،�جامعة�القاهرة،�
159- BENHAMOU Abdallah, le Conseil de Sécurité est-il soumit au Droit International ?, R.A.S.J.E.P, vol 

35, n°2, 1997, p 588,589.               
 . ،�يتعلق�بتعريف�العدوان1974ديسم14��CÚ،�الصادر�بتاريخ�29الدورة��3314قرار�الجمعية�العامة��- 160



 

54 

 

fــي�تكيــف�الوقــائع�fــي�تكيــف�الوقــائع�صــاحب�الحــق�صــاحب�الحــق�فهــو�فهــو���..الــدوليDنالــدوليDن��مجلــس��مــن�fــي�مجــال��مــن�والســلممجلــس��مــن�fــي�مجــال��مــن�والســلم

�ديدا�للسلم�و�من�الدوليDنfي�يوغوس فيا�سابقاfي�يوغوس فيا�سابقاÒن،�باعتبارها�تشكل�Dديدا�للسلم�و�من�الدولي�Ò161((،�باعتبارها�تشكل�((..  

  مدى�سzمة�التداب��HاCتخذة�من�طرف�مجلس�>منمدى�سzمة�التداب��HاCتخذة�من�طرف�مجلس�>من: : ثانياثانيا

ســـتعمال�ســـتعمال�بإبإ  الخاصــةالخاصــةمــن�ميثــاق��مـــم�ا�تحــدة،�مــن�ميثــاق��مـــم�ا�تحــدة،���4242ســوف�نســتبعد��أحكــام�ا�ـــادة�ســوف�نســتبعد��أحكــام�ا�ـــادة�

ـــكرية�التابعــــة� ـــكرية�التابعــــة�القــــوة�العسـ jعضــــاء��مــــم�ا�تحــــدة،�لعــــدم�اتخاذهــــا�مــــن�طــــرف�مجلــــس��jعضــــاء��مــــم�ا�تحــــدة،�لعــــدم�اتخاذهــــا�مــــن�طــــرف�مجلــــس��القــــوة�العسـ

�منـــا�õـــي�أحكـــام�اØزمـــة�اليوغوســـ فيا�ســـابقا،�و�مـــا�øـــي�أحكـــام�ا�مـــن�كحـــل�لõمنـــا��Øزمـــة�اليوغوســـ فيا�ســـابقا،�و�مـــا�øمـــن�ميثـــاق�مـــن�ميثـــاق����4141ـــادة��ـــادة��مـــن�كحـــل�ل

تداب�CDال�v��rتتطلب�تداب�CDال�v��rتتطلب�إتخاذه�من�إتخاذه�من�،�ال��rيقرر�وفقها�مجلس��من�ما�يجب�،�ال��rيقرر�وفقها�مجلس��من�ما�يجب��مم�ا�تحدة�مم�ا�تحدة

ن�إمكانيـــة�إنشـــاء�محكمـــة�ن�إمكانيـــة�إنشـــاء�محكمـــة�ســـتخدام�القـــوة�ا�ســـلحة�لتنفيـــذ�قراراتـــه،�فهـــل��جلـــس��مـــســـتخدام�القـــوة�ا�ســـلحة�لتنفيـــذ�قراراتـــه،�فهـــل��جلـــس��مـــإإ

  من�ميثاق��مم�ا�تحدة؟�من�ميثاق��مم�ا�تحدة؟���4141جنائية�دولية�مؤقتة�وفق��حكام�ا�ادة�جنائية�دولية�مؤقتة�وفق��حكام�ا�ادة�

ــادة� ــادة�إن�التــــداب�CDا�نصـــــوص�fـــــي�ا�ـــ ـــداب�CDذات���4141إن�التــــداب�CDا�نصـــــوص�fـــــي�ا�ـــ ــي�تــ ـــداب�CDذات�مـــــن�ميثــــاق��مـــــم�ا�تحـــــدة،�õـــ ــي�تــ مـــــن�ميثــــاق��مـــــم�ا�تحـــــدة،�õـــ

ــــة�اقتصــــــادية،�و�م��ــــــا� ــــة�اقتصــــــادية،�و�م��ــــــا�طبيعــ ــــ ت���-طبيعــ ـــادية�وا�واصــ ــــي�للصــــــ ت�3قتصـــ ــــ ت�وقــــــف�جزئــــــي�أو�كwــ ـــادية�وا�واصــ ــــي�للصــــــ ت�3قتصـــ وقــــــف�جزئــــــي�أو�كwــ

ــة ــةالحديديــــة�والبحريــــة�والجويــ ــتنتج�أن�إفف. . ))162((الحديديــــة�والبحريــــة�والجويــ ــتنتج�أن�إنســ ــة�جنائيــــة�دوليــــة�مؤقتــــة�نســ ــة�جنائيــــة�دوليــــة�مؤقتــــة�نشــــاء�محكمــ نشــــاء�محكمــ

مــن�ميثــاق��مــم�ا�تحــدة�مــن�ميثــاق��مــم�ا�تحــدة���4141ادة�ادة�يبقــي�إجــراء�بعيــد�عــن�التــداب�CDا�نصــوص�عل��ــا�fــي�ا�ــيبقــي�إجــراء�بعيــد�عــن�التــداب�CDا�نصــوص�عل��ــا�fــي�ا�ــ

  ..ال��rيتخذها�مجلس��من�ال��rيتخذها�مجلس��من�

و�عليه��vيوجد�أي�مCÚر�و�أية�ع قة�بـDن�إنشـاء�هـذه�ا�حكمـة�و�التـداب�CDا�تخـذة�و�عليه��vيوجد�أي�مCÚر�و�أية�ع قة�بـDن�إنشـاء�هـذه�ا�حكمـة�و�التـداب�CDا�تخـذة�

قى�هـدف�إنشاء�ا�حكمة�هو�ا�ساهمة�fي�استعادة�قى�هـدف�إنشاء�ا�حكمة�هو�ا�ساهمة�fي�استعادة�فيبفيب. . ))163((ا�ذكورةا�ذكورة��4141بموجب�ا�ادة�بموجب�ا�ادة�

أوv،�ثــم�يليــه�إقــرار�العدالــة�و�;نصــاف�أوv،�ثــم�يليــه�إقــرار�العدالــة�و�;نصــاف���و�مــن�الــدوليDن�fــي�يوغوســ فيا�ســابقاو�مــن�الــدوليDن�fــي�يوغوســ فيا�ســابقاالســلم�الســلم�

،�يؤكد�من�جهته�أن�ا�حكمة�نشأت�لغاية�محـددة،�،�يؤكد�من�جهته�أن�ا�حكمة�نشأت�لغاية�محـددة،�))أvن�بيليهأvن�بيليه( ( فحسب��ستاذ�فحسب��ستاذ�. . ثانياثانيا

ـول��جلس��مـن�و�õي�استعادة�السلم�و��من�الدوليDن�fي�يوغوس فيا�الساو�õي�استعادة�السلم�و��من�الدوليDن�fي�يوغوس فيا�السا ـول��جلس��مـن�بقة�،�ويخّ بقة�،�ويخ 

                                              

161 - voir, Evelyen LAGRANGE, Les Operations de Maintien de la Paix et le Chapitre VII de la Charte des 

Nations- Unies, éd, Montchrestien, Paris, 1999, p. 36. Voir aussi, Carsten HOLLWEG, Le Nouveau 

Tribunal International de l’ONU et le Conflit en Ex-Yougoslavie, Un défit pour le Droit Humanitaire 

dans le nouvel ordre mondial, R.D.P, 1994, p.1369.  
  .من�ميثاق��مم�ا�تحدة��41ا�ادة� - 162

163 - Karine LESCURE, Op.cit. P 79. 
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وضــع�حــد�لهــذه�ا�حكمــة�،�بعــد�أن�يتأكــد�أن�وظــائف�ا�حكمــة��vتخـــدم�الغــرض�الــذي�وضــع�حــد�لهــذه�ا�حكمــة�،�بعــد�أن�يتأكــد�أن�وظــائف�ا�حكمــة��vتخـــدم�الغــرض�الــذي�

  ..))164((أنشئت�من�أجلهأنشئت�من�أجله

ــــس� ـــرار�مجلـــــ ــــس�فقــــــ ـــرار�مجلـــــ ــــةفقــــــ ــــاء�ا�حكمـــــ ـــــــ���بإنشـــــ ــــن�القاéــ ــــة�مـــــ ــــاء�ا�حكمـــــ ـــــــ���بإنشـــــ ــــن�القاéــ ــــة����مـــــ ـــة�الخاصـــــ ـــــــة�الدوليــــــ ــــة�الجنائيــ ـــة�الخاصـــــ ـــــــة�الدوليــــــ الجنائيــ

مـن�أجـل�إقـرار�السـلم�و�مـن�مـن�أجـل�إقـرار�السـلم�و�مـن�    يشكل�إحدى�التداب�CDالrـ��يتخـذهايشكل�إحدى�التداب�CDالrـ��يتخـذها��،،بيوغوس فيا�سابقابيوغوس فيا�سابقا

CـــــDغ�vن�DالـــــدوليCـــــDغ�vن�Dـــــ���للمحكمـــــة�. . ) ) 165((الـــــدولي	ـــراره�ا�ن ـــدما�أشـــــار�مجلـــــس��مـــــن�fـــــي�قــ ــة�بعــ ـــراره�ا�ن	ـــــ���للمحكمـــــة�خاصـــ ـــدما�أشـــــار�مجلـــــس��مـــــن�fـــــي�قــ ــة�بعــ خاصـــ

ــــــانوني� ــــــاس�القـ ـــــفة�صـــــــريحة،�أن��سـ ــــــانوني�بصــ ــــــاس�القـ ـــــفة�صـــــــريحة،�أن��سـ ــــابصــ ــــالهـــ ـــم���لهـــ ـــــن�ميثـــــــاق��مــــ ـــابع�مــ ـــــل�الســــ ـــو�الفصــ ـــم�هــــ ـــــن�ميثـــــــاق��مــــ ـــابع�مــ ـــــل�الســــ ـــو�الفصــ هــــ

ـــدة ـــدةا�تحــــ ــــــس���..))166((ا�تحــــ ــــــس�فمجلـ ـــنفمجلـ ـــن�مــــ ـــــد����مــــ ـــــــف�عنــ
ّ
ـــــد�وظ ف�عنــ

 
ـــاء�ا�حكمتـــــــDوظـــــــ ـــاء�ا�حكمتـــــــDإنشــــ ــــات�إنشــــ ـــــة�3ختصاصـــ ــــات�ن�نظريــ ـــــة�3ختصاصـــ ن�نظريــ

ــ  الّضــــ ـــة���))167((منيةمنيةالضــ ــاق�هيئــ ــي�ميثـــ ـــريح�fـــ ــا�عـــــدم�وجـــــود�نـــــص�صــ ـــة�مفادهـــ ــاق�هيئــ ــي�ميثـــ ـــريح�fـــ ــا�عـــــدم�وجـــــود�نـــــص�صــ ��ا�تحـــــدة،�يقـــــر  ا�تحـــــدة،�يقـــــرّ ���مـــــم�مـــــممفادهـــ

ـــاكم�الجنائيــــة،�غDــــ���Cبإنشــــاءبإنشــــاء  �مــــن�مــــنبصــــ حيات�مجلــــس�بصــــ حيات�مجلــــس� ـــاكم�الجنائيــــة،�غDــــ�Cا�حـ ـــدافيحقــــق�يحقــــق���فهفهتصــــر  تصــــرّ ��أنأنا�حـ ـــدافأهـ ��أهـ

��rالهيئة�ال��rي�تحقيق�السلم���أنشئتأنشئتالهيئة�الõي�تحقيق�السلم�من�اجلها�وõن��و�منو�منمن�اجلها�وDنالدوليD168((الدولي((..  

                                              

164 - Voir, Alain Pellet, Le Tribunal Criminel pour l’Ex-Yougoslavie poudre aux yeux au avancée 

décisive ? , R.G.D.I.P, 1994, p.8 et 9 ; Voir aussi : Olivier RUSSBACK, ONU Contre ONU le Droit 

International Confisque, éd, la Découvert, Paris, 1994, p. 61 
�العام��- 165 �الدوbي �القانون �جدلية �ضوء �عwى �الدولة �لرئيس �ا�سؤولية�الدولية�الجنائية أنظر،�بلخCDي�حسينة،

� ��وbى، �الطبعة �الجنائي، �الدوbي �والقانون �مليلة، �عDن �ص2006دار�الهدى، �ا�نعم�. 74.، �عبد �فؤاد وأنظر�أيضا،

�السابقة،� �ليوغوس فيا �;نسانية �ضد �وجرائم �جرائم�الحرب �Åمرتك� ��حاكمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة رياض،

  .658ا�رجع�السابق،�صفحة�
 ).TPIY(ا�تعلق�بإنشاء��827ديباجة�قرار�مجلس��من�رقم��- 166
�شهادة��- 167 �لنيل �مذكرة �الدولية، �الجنائية �ا�حاكم �إنشاء �fي ��من �مساهمة�مجلس �مدى �بركاني�أعمر، انظر،

� �البليدة، �دحلب، �سعد �جامعة �الحقوق، �كلية �الدوbي، �الجنائي �القانون �تخصص �القانون، ،�2006ا�اجستf�CDي

الدولية،�دراسات�قانونية،�تصدر�وانظر�كذلك،�حساني�خالد،�سلطات�مجلس��من�fي�محاربة�الجريمة�. 27.ص

 . 14.،�ص14�،2013عن�مركز�البصCDة�للبحوث�و3ستشارات�والخدمات�التعليمية،�الجزائر،�العدد�
168 - Mathias FORTEAU, Droit de la sécurité collective et Droit de la responsabilité internationale de 

l’Etat, éd, A. PEDONE, Paris, 2006.p.507. 
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فمــــن�هنــــا�تعتÚــــ�Cا�حكمــــة�مــــن�قبيــــل��جهــــزة�الفرعيــــة�الrــــ��يمكــــن��جلــــس��مــــن�فمــــن�هنــــا�تعتÚــــ�Cا�حكمــــة�مــــن�قبيــــل��جهــــزة�الفرعيــــة�الrــــ��يمكــــن��جلــــس��مــــن���

�ا�م�1rاستدعـت�الضرورة،�jجـل�أداء�وظائفـه�ãجـل�أداء�وظائفـه�إنشاj�،�1استدعـت�الضرورةrا�م�ãن�))169((إنشاDحكـام�ا�ـادتjن�،�و�ذلـك�وفقـا�Dحكـام�ا�ـادتjو�ذلـك�وفقـا��،

  ..من�ميثاق��مم�ا�تحدةمن�ميثاق��مم�ا�تحدة��2929و�و���3939

أمـــا�بخصـــوص�محكمـــة��روانـــدا،�فبوســـع�مجلـــس��مـــن�أن�يقـــيم�محكمـــة�جنائيـــة�أمـــا�بخصـــوص�محكمـــة��روانـــدا،�فبوســـع�مجلـــس��مـــن�أن�يقـــيم�محكمـــة�جنائيـــة�

�اكـــات�القــــانون���اختصاصــــات�محكمـــة�يوغوســـ فيا�ســــابقااختصاصــــات�محكمـــة�يوغوســـ فيا�ســــابقاســـيع�ســـيع�واحـــدة��بتو واحـــدة��بتو åاكـــات�القــــانون�ليشـــمل�ان�åليشـــمل�ان

،�إ�vأنـه�لـم�يأخـذ�÷�ـذا�الحـل،�،�إ�vأنـه�لـم�يأخـذ�÷�ـذا�الحـل،�داداالدوbي�;نساني�vسيما�جرائم�;بادة�ا�رتكبة�fـي�روانـالدوbي�;نساني�vسيما�جرائم�;بادة�ا�رتكبة�fـي�روانـ

به�fــي�هيكلهــا�محكمــة�به�fــي�هيكلهــا�محكمــة�وفضــل�إقامــة��محكمــة�روانــدا�كمحكمــة�مؤقتــة�أخــرى،�وõــي�تشــوفضــل�إقامــة��محكمــة�روانــدا�كمحكمــة�مؤقتــة�أخــرى،�وõــي�تشــ

او�منفصــــلة�او�منفصــــلة�  جــــرد�نســــخة�لهــــاجــــرد�نســــخة�لهــــاعمــــا�إذا�كانــــت�معمــــا�إذا�كانــــت�م��ان�نتســــاءلان�نتســــاءللدرجــــة�لدرجــــة�يوغوســــ فيا�ســــابقا،�يوغوســــ فيا�ســــابقا،�

  ..؟؟))170((  مستقـلة�ع��امستقـلة�ع��او و 

 تHaير��ختصاص�بناء�عZى�الدور�الجديد�Cجلس�>من�تHaير��ختصاص�بناء�عZى�الدور�الجديد�Cجلس�>من�: : ثالثاثالثا

 � �rمحكم� �إنشاء �شرعية �مدى �fي �الفصل �مجلس���ممتم �طرف �من ا�تحدة

� �ومسالة ��من�من، �مجلس �لقرارات �الدوbي �القضاء �القرار�الصادر�عن�. رقابة ففي

�3س �غرفة �سابقاتئناف �يوغوس فيا �قضية�حكمة �fي ،الصادر�"TADICتاديتش"،

� ��10بتاريخ �3بتدا1995أوت �الغرفة �للمحكمة،من �الثانية �طلبات�ئية �كل �رفضت ،

� �مåا�� ��حاكمة �ا�حكمة �شرعية �عدم �fي �أساسا �ا�تمثلة �ا�،)تاديتش(الدفاعÈكو

��من �مجلس �طريق �عن �)171(أنشئت �وبعد �إ، �القرار �ستئناف محكمة�أصدرت

�سابقا �محاكمة�يوغوس فيا �fي �اÒواختصاصا� �ا�حكمة �شرعية �يؤكد �قرار�تاريي ،

                                              

169 - Carsten HOLLWEG, Op.cit. p.1638. 1639 
170 - Mutoy MUBIALA, Le Tribunal International pour le RWANDA Vraie au fausse Copie de Tribunal 

Pénal International pour l’Ex- Yougoslavie, in, R.G.D.I.P, Paris, 1995, p.529. 
171- Voir, Marie Anne SWARTENBROEKX, Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, in, Sous la 

Direction de Jean François DUPAQUIER, la Justice Internationale face au Drame Rwandais, éd, 

Karthala, Paris, 1996, p.99. 
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�م�åستتباب�)172()تاديتش(ا�vت�قرار�مجلس��من�بإنشاء�هذه�ا�حكمة،�جاء�CÚواعت�،

  .)173(السلم�و�من�الدوليDن

��óف� �الدوليDن، �fي�ميدان�حفظ�السلم�و�من �قرارات�مجلس��من أما�طبيعة

من� .من�ميثاق��مم�ا�تحدة�25ذات�طابع�إلزامي،�وذلك�تأسيسا�عwى�ا�ادة�قرارات�

� �ا�حهنا �ك  �أن �نستنتج ��من �مجلس �طرف �من �أنشأتا �لص حياته،�كمتDن وفقا

بموجب�الفصل�السابع�من�ميثاق��مم�ا�تحدة،�ووضعتا�fي�ظروف�إستعجالية�من�

�الدوليDن، �و�من �السلم �استتباب �fي �ا�ساهمة �3عتبار��أجل �ال��اعات�ورد لضحايا

�و  �متشا�سلحة، �ا�حكمتDن �الهيئات �حيث �من �كثCDا �فـمحكمة�ا÷�تDن و3ختصاص،

  .)174(اسابقاندا�õي�نسخة��حكمة�يوغوس فيا�رو 

بخصوص�الطريقة�الجديدة�ا�عتمدة�من�طرف�مجلس��من�Ùنشاء��ي حظوما�

�من،�باvختصاص�الواسع��جلس�يمكن�تفسCDها�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة،�ا�حاكم�

�عwى� �تكون �أن �قبل �الطبيعية �لøشخاص �الفردية �ا�سؤولية �fي �مباشرة �تدخل فقد

للقوانDن��ا�ستوى�الدوbي،�jن�العقاب�عwى�هؤvء�يمثل�حقا�لدولهم�ذات�سيادة�وفقا

إضعاف��نظمة�الداخلية�وعجزها�من�الجنائية�الوطنية،�إ�vأن�عا�ية�العقوبة�تCÚر�

مجلس��من�بصفة�تدخل�و . من�جهة�يث�الهياكل�القمعية�الداخلية�للدول�ا�عنيةح

f� �غريبة �;نساني، �الدوbي �القانون �تطبيق �السلمي �الحفاظ�واستعادة و3من��لغاية

�سابقا الدوليDن �يوغوس فيا �إقليم �أخرى �fي �جهة �التفس�CD. )175(من �هذا �يبقى لذا

                                              

ن�ا�يثاق�وتنفيذها�fي�أشرف�عرفات�أبو�حجارة،�إدماج�قرارات�مجلس��من�الصادرة�طبقا�للفصل�السابع�م�-  172

 . 389.،�ص61�،2005النظم�القانونية�للدول��عضاء،�ا�جلة�ا�صرية�للقانون�الدوbي،�العدد�
173 - Isabelle PRAT, Les enjeu de la poursuite ou les conséquences politiques du jugement 

International, in, Juriste Sans Frontières, Le Tribunal Pénal Internationale de LA HAYE, Le Droit a 

l’épreuve de la purification ethnique, éd, L’Harmattan, Paris, Septembre,2000, p152.  
174 - Mutoy MUBIALA, Op.cit. p.529.                                                       
175 - « Le jus in bello peut être incorporé en tant qu’élément déclencheur de mesures relevant du jus ad 

bellum », voir, Vaios KOUTROULIS, les tensions entre jus ad bellum  et  jus in bello  dans le cadre des 
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مع�أحكام�ميثاق��إتساقهبDن�رفضه�لعدم�اسع�والجديد�vختصاص�مجلس��من،�الو 

�ا�تحدة، � �مم ��íتقت� �لضرورة �وترجيحه �تأييده �بأك�CiوبDن �النشأة �إجراءات تطبيق

  . )176(با�قارنة�مع�طريقة�3تفاقية�الدوليةسرعة�

�ذا�فمجلس��من��vيتوقف�نشاطه�عند�حد�السهر�عwى�حفظ�السلم�و�من�÷

� �ميكانزم �تحريك �طريق �عن �بل�الدوليDن �ا�تحدة، ��مم �ميثاق �من �السابع الفصل

�ومراقب �يقظ �كحارس �أيضا �ال)177(يتصرف �القانون �محتوى �تنفيذ �لضمان دوbي�،

�الدول  �طرف �من �ا�تحدةف. ;نساني ��مم �ميثاق ��من،��بموجب ��جلس منح

� �حقيقية �باحCmامها�إختصاصات �الدول �تل�mم �اÊبموج� �لوائح �يضع �أن �بإمكانه إذ

هذا�ما�تم�تأكيده�من�طرف�محكمة�العدل�الدولية�fي�قضية�ناميبيا��،�و )178(وتطبيقها

يستند�إbى� ختصاص�عام��vيحتاج�إbى�أنإأن�هذا�3ختصاص��جلس��من��"بقولها�

  .)179("أحكام�ا�يثاق

��من �مجلس �بأن �القول ��يمكن �إتجاوز �تطورا�يبتطو ختصاصاته، ر�وظائفه

 الدوليDن،�فحوظا�fي�ميدان�حفظ�السلم�و��من�مل
 
 �أصبح�مشرعا

 
�القواعد� دوليا يسن 

                                                                                                                                                  

mandats du conseil de sécurité, in, sous la direction de Karine BANNELIER et Cyrille PISON, Le recours 

à la force autorisé par le conseil de sécurité, éd, A. PEDONE, 2014, p.31.  
176 - Eglantine CUJO, Mathais FORTEAU, OP.cit, p. 676. 

�القانون� -177 �تخصص �القانون، �ا�اجستf�CDي �شهادة �لنيل �إنسانية،مذكرة �jسباب �السلم �كريم،حفظ خلفان

  .21.،ص1999ت�Dي�وزو،�سنة��-;نسان،كلية�الحقوق،جامعة�مولود�معمري الدوbي�لحقوق�
178-  Voir , Paragraphe 10 et 25, 27 de rapport du secrétaire général concernant la création d’un 

Tribunal International pour l’Ex- Yougoslavie, n° 25704 du 3 mai 1993, Doc 82, in, les Nations Unies 

et les droits de l’homme 1945-1995, Série livres Bleus des Nations Unies, Vol VII, New- York, 

1995,p.419. 
fي�èثار�القانونية�ا�Cmتبة�بالنسبة��1971جوان��21انظر�الفتوى�الصادرة�من�محكمة�العدل�الدولية�بتاريخ��- 179

�fي�نا �إفريقيا �جنوب �استمرار�وجود �عwى �الغربية(ميبياللدول �الجنوبية �) إفريقيا �رقم ��من �قرار�مجلس �276رغم

� �الدولية1970لسنة �العدل �محكمة �عن �و�وامر�الصادرة �والفتاوى �موجز��حكام �رقم�)1991- 1948(، �وثيقة ،

ST/LEG/SER.F/1�،من�ميثاق��مم�ا�تحدة��25نص�ا�ادة�انظر�كذلك�. 103.،ص1992منشورات��مم�ا�تحدة

 ".يتعهد�أعضاء��مم�ا�تحدة�بقبول�قرارات�مجلس��من�وتنفيذها�وفق�هذا�ا�يثاق: "عwى
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�ذا�Êا�ميثاق�يكون�منح�لنفسه�سلطة�التشريع�ويخلق�أجهزة�قضائية،�ف�لم�ينص�عل�

�ا�تحدة �)180(�مم �رقم �ال ئحة �أن �خاصة �ا�تضمنة��827، ��من �مجلس �تبناها �rال

أي�مادة�fي��لم�تشر�إbىئية�الدولية�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا�إنشاء�ا�حكمة�الجنا

ال ئحة��اكتفتعند�اتخاذه�لتداب�CDإنشاء�ا�حكمة،�بل�إستند�عل��ا�ا�جلس�ا�يثاق�

�ديدÒ�CÚبذكر�أن�الوضع�يعت 
 
 .)D)181نللسلم�و�من�الدولي�ا

مهمة�حماية�وضمان�تنفيذ�القانون�الدوbي�÷�ذا�ألقى�مجلس��من�عwى�عاتقه�و 

من�ووسيلة�من�وسائل�حفظ�السلم�و� ;نساني،�الذي�يعتf�CÚي�الوقت�نفسه�شرطا�

� �البعض �أن �من �بالرغم �يصدر�ما�الدوليDن، �أن �fي �غ�CDمطلق �مجلس��من �أن يرون

ال��rتشكل�ما�ك�بمجموعة�من�القواعد�القانونية�يشاء�من�القرارات�بل�يل�mم�fي�ذل

�الدولية،�وتتمثل�هذه�القوا �للشرعية �القانوني �باjساس �ميثاق�يسم1 �نصوص عد�fي

  .)182(باعتبارها�الوثيقة�الدستورية�لهذه�ا�نظمةا�تحدة���مم

فإنشاء�ا�حكمتDن��vيغ�CDشيئا�من�واقع�القانوني�الدوbي�و�vمن�مضمونه،�مادام�

� �ليست �ا�حكمة �أن �كما �معDن، �لوضع �استجابة �جاء �;نشاء �هذا �وإنما�أن دائمة،

bى�الفصل�السابع�عمل�مجلس��من�يستند�إ�أن�أضف�إbى�ذلك. تعت�CÚمحكمة�مؤقتة

�ميث �فمن �وبالتاbي �ا�تحدة، ��مم �مبدأ�اق �نطاق �عن �يخرج v� �ا�حكمة إنشاء

  .)183(الشرعية

                                              

180 - voir, Caterine DENIS, Le pouvoir normatif du conseil de sécurité des Nations-Unies : portés et 

limites, ed, Bruylant, Bruxelles, 2004, p.106. Et voir aussi, Robert KOLB, Le droit relatif au maintien de 

la paix internationale, évolution historique valeurs fondatrices et tendances actuelles, cours et travaux, 

n°4, éd, A. PEDONE, Paris, 2005, 84.  
181- Hubert Thierry, Droit et Relations Internationales, Traités, Résolutions, Jurisprudence, éd, 

Montchrestien, Paris, 1984, pp. 668- 670.                      
 .276 -274حسام�أحمد�محمد�هنداوي،�ا�رجع�السابق،�صفحة�: أنظر�- 182
خلفان�كريم،�fي�بعض�مظاهر�وحدود�تدخل�مجلس��من�fي�تنفيذ�أحكام�القانون�الدوbي�;نساني،�ا�جلة��- 183

�والع �للقانون �ت�Dي النقدية �معمري �مولود �جامعة �السياسية، �والعلوم �الحقوق �كلية �السياسية، �العدد�-لوم وزو،

 .186.،ص�2006ول،�جانفي�
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الخاصDن�بإنشاء���منfي�القرارين�الصادرين�من�مجلس��عwى�ذلك�وردوع وة�

� �عبارة �" ا�حكمتDن �ميثاق �من �السابع �الفصل �بموجب �يتصرف �،" ا�تحدة��مموإذ

� �مجلس �تفاوض �عندما �ا�حكمة���منعكس �إنشاء �حول �اللبنانية �الحكومة مع

�fي �العبارة �هذه �يدرج �فلم �بلبنان �رقم�الخاصة �بالتفاوض،��1664 قراره الخاص

�دد�وجريمة��و�منالسلم��أنوخاصة�Øن�لم�Dمعرفة�وفقا�للقانون��;رهابالدولي�CDغ

�ا البعضان�وتم�تكييفها�من�شكوك�حول�شرعية�محكمة�لبن الدوbي،�لهذا�راودتÈأ�

� �مجلس �تصرفات �صمن �الفصل���منتدخل �من �وليس �السادس �للفصل وفقا

   .)184(السابع

� �أوبما �الكافةن �عwى �تعت�CÚكحجة �دولية �ال�mامات يجب�) Erga Omnes(هناك

�ا�تشكل�قواعد�أمرة�إÈjامها�Cmح)Jus Cogens (ا�åيكمن�مخالف�v)185(.مجلس��من�ف�

� �أن �عليه �الدولية vكان �الشرعية �إbى �وإنما �ا�يثاق، �من �السابع �الفصل �إbى  يستند

  .  )186(تقع�عwى�عاتق�كل�الدول ال��rدفاعا�عن�3ل�mامات�

اCقارنة�ب�ن�العدالة�الجنائية�الدولية�: اCبحث�الثاني

  اCؤقتة�والدائمة�من�حيث��ستقzلية
� �الجنائية �العدالة �بنظر�توصف �بالتبعية، �عموما �ا�ؤقتة �كيفية�الدولية اbى

�قضاة �من �ا�حاكم �هذه �تشكيل �غ�CDأن �ا،ãدولهم،��إنشا� �قضاء �بشهرة �لهم معCmف

 ق  س  ي  
 
�الل �بعض �ط �الجنائية �ا�حاكم �عمل �fي �ا�ا�ؤقتةبسåيvو� �تزال v� �rقائمة�ال .

                                              

محمد�الحموري،�ا�حكمة�fي�حالة�لبنان�والفصل�السابع�من�ميثاق�3مم�ا�تحدة،مجلة�ا�ستقبل�العربي،��-184

 .9.مركز�دراسات�الوحدة�العربية�بCDوت،�العدد�الخامس،�ص
�ا�حدودة،��-185 �والطاقة �للجر�و;نارة �برشلونة �بشركة �ا�تعلقة �القضية �fي �الدولية �العدل �محكمة انظر�حكم

� ��5الصادر�بتاريخ �الدولية1970فيفري �العدل �محكمة �عن �و�وامر�الصادرة �والفتاوى �موجز��حكام ،)1997-

  أشار�إليه،� .2005منشورات��مم�ا�تحدة،� ST/LEG/SER.F/1/Add.2،�وثيقة�رقم)2002

                                                RUZIE David, droit international public, 16e édition DALLOZ, 2002, p.256.  
خلفان�كريم،�fي�بعض�مظاهر�وحدود�تدخل�مجلس��من�fي�تنفيذ�أحكام�القانون�الدوbي�;نساني،�ا�رجع��-  186

 .173.السابق،ص
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�وطوكيو ف �نورمبورغ �rكانتا�محكم�� �ا�نتصر �سيطرةتحت �الحلفاء �الحرب�دول �fي ين

�الدولية� �العسكرية �ا�حكمة �fي �بريطانيDن �قضاة �هناك �أن �بالرغم �الثانية، العا�ية

�م�لنورمبورغ�مشهود�لهمÒيطاني�لدى�جميع�الدول و�كانة��بكفاءCÚطلب�(القضاء�الCا

�أص �بطابع�). >ول  �تتصف �rال� �الدائمة �الدولية �الجنائية �العدالة �fي �واضحا يبدوا

�كما �الدولية�3ستق لية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �مكرس ،�)187(هو

�yن�هيئة��مم�ا�تحدة�والقضاء�الوطDا�وب�اCطلب�(بالرغم�من�وجود�ع قة�ثابتة�بي�

�)الثاني �اين ،� v� �نصيبا �الدوbي ��من �مجلس �ا�حكمييستحوذ �بإشراك �به �انåة�س

اCطلب�(السلم�و�من�الدوليDنfي�مهمة�حفظ�fي�اختصاصها�للتقارب�بي��ما�الجنائية�

  .  )الثالث

  عzقة�العدالة�الجنائية�الدولية�باCحاكم�الوطنية: اCطلب�>ول 
�ي �الدولية �الجنائية �العدالة �إقامة �ا�حفوظ�للدولة �ا�جال �تعدى �نطاق دوbي�إbى

من�خ ل�إقرار�محاكم�جنائية�دولية�مختلفة�عwى�مستوى�الدوbي��عاقبة��شخاص�

Dالقضاء�ا�رتكب� �يكون �ما �للقانون�الدوbي،�وعادة �وفقا �خطCDة �اÈبأ� �توصف �لجرائم ن

الوط��yعاجزا�عن�التصدي�لها،�وبالتاbي�تفرض�الحماية�الجنائية�عwى�جميع�أعضاء�

. )188(ا�جتمع�الدوbي�بمعاقبة�أي�شخص�يرتكب�مثل�هذه�الجرائم�وتقديمه�للمحاكمة

�أو �د  ع  وي   �دائمة �دولية �جنائية �محكمة �;نسان��وجود �حقوق �vحCmام �ضمانة مؤقتة،

                                              

إنشاء�محكمة�...«  انظر�الفقرة�التاسعة�من�ديباجة�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ال��rتنص�- 187

�ا�تحدة ��مم �بمنظومة �ع قة �ذات �مستقلة �دولية ��سا����» ...جنائية �النظام �من �الثانية �ا�ادة �انظر�كذلك ،

 .نفسه
الذي�يرى�أن�العالم�يربط�بDن�أعضائه�الشعور�" STOICSستويكس�"فكرة�حكومة�العالم�ترجع�إbى�الفقيه��- 188

�;نساني �وجود�)Humanity union(باvتحاد �يع�CÚعن �واحد �وكيان �أسم1 �دولة �وجود �يفCmض �الشعور �وهذا ،

أعwى�ت��ض�بمسؤولية�إقامة�العدالة�الجنائية�الدولية�بDن�جميع�الدول�وقد�عMother Country (�CÚ(الدولة��م�

�هذ �عن �الفقه �بهذا �ا�صطلح �د)Civias Maxima(ا �أشار�إليه؛ �النظام�. ، �fي �التكامل �مبدأ �سراج، �الفتاح عبد

�الشرطة� �بحوث �مركز �عن �تصدر �الشرطة، �بحوث �مركز �وتطوره،مجلة �الدولية �الجنائية �للمحكمة �سا���

  .465.،ص2002جانفي��21بأكاديمية�مبارك�لøمن،�مصر،العدد�
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� �الصلة، �ذات �الوطنية �التشريعات �مع �جنب �إbى �جنبا ��ساسية، �من�وحرياته وهذا

�اكات،�شأنه�åم�لهذه�3ن�و�vشك�أن�يحول�دون�إف ت��شخاص�الذين�يثبت�ارتكا÷

  .  )189(من�ا�سؤولية�والعقاب

  أولوية�اCحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة�عن�اCحاكم�الوطنية: الفرع�>ول �

ما�دام�أن�القانون�الدوbي�اعت��CÚفراد�مسئولDن�عن��فعال�ال��rتشكل�جرائم�

�م�من�ا�سؤولية�الجنائية��جرد�أن�ãي،�فانه�من�الصعب�إعفاbي�نظر�القانون�الدوf

� �fي �عل��ا �النص �يرد �لم ��فعال �الداخwيهذه �القانون �لها، �التصدي �عن �أو�عجزه

� �بارتكا÷�ا، �مåم� �شخص �كل �ا�بادئ،��و�مر بمحاكمة �من �توافر�مجموعة ��íيقت

كمبدأ�ا�سؤولية�الجنائية�الفردية�بموجب�القانون�الدوbي،�ومبدأ�ا�سؤولية�الجنائية�

�يفرض �لم �وان 1rح� �الدوbي �نظر�القانون �fي �يعت�CÚجريمة �فعل �ال�عwى �وط�yالقانون

�طبيعية� �نتيجة �ا�بدأ �وهذا �دولية، �جريمة �تشكل �rال� ��فعال �من �فعل �عwى عقوبة

�يك�عن�مبدأ�عدم�;ف ت�من�العقابÈ�،للمبدأ��ول .  

iي: أوZى�القانون�الداخZؤقتة�عCسمو�العدالة�الجنائية�ا 

�ا�جموعة ول ص  �إbى�و  �دليل�إنشاء الدولية �ا�ؤقتة، �الدولية �الجنائية �العدالة

،�وإ�vكيف�نتصور�أن�الجنائي�عwى�القانون�الداخwي�منطقي�عwى�سمو�القانون�الدوbي

�الجنائية� �العدالة �لصالح �الداخwي �اÈقانو� �وسلطان �اÒسياد� �عن �تتنازل �ما دولة

�ا�مهما�كانت�هذه�÷� �أو�تربطهم�ع قة �رعاياها �ا�ؤقتة��حاكمة�أشخاص�من الدولية

  .الع قة�أمام�محكمة�جنائية�دولية

� �محكمة �بDن �دولية �جريمة �للنظر�fي �;ختصاص �ينعقد �أن �أو  أجنبيةفيمكن

�Åالسل� �3ختصاص �تنازع �عليه �يطلق �وهو�ما �وطنية، ���vمر  أنغ�CD. )190(محكمة

                                              

�الجن�- 189 �النظام �أحمد، �الرشيدي �السياسة�: ائي�الدوbيد، �مجلة �الدولية، �ا�حكمة�الجنائية �ثم �التحقيق لجان

 .8. ،�ص2002،�أكتوبر�154الدولية،الصادرة�عن�مؤسسة��هرام،�القاهرة�العدد�
�جامعة��- 190 �مجلة ،�yالوط� �والقضاء �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بDن �التكاملية �حسDن�نايف،الع قة �محمد لؤي

 .528. ،ص2011العدد�الثالث��27ية�والقانونية،�ا�جلد�دمشق�للعلوم�3قتصاد
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�وf�vي� ،�yالوط� �القضاء �عwى �تسموا �rال� �ا�ؤقتة �الجنائية �ا�حاكم �fي �تصوره يمكن

� �rال� �الدائمة �الدولية �الجنائية �للقضاء�ا�حكمة �يمكن �ف  ،�yالوط� �القضاء ل  م 
 

ك ت 

الوط��yأن�يختص�fي�جريمة�دولية�تختص�÷�ا�fي�الوقت�ذاته�محكمة�جنائية�دولية�

  .مؤقتة

�تطبيقهما�عwى�واقعة� �الجنائي�الداخwي�يتم �أو�القضاء �الجنائي�الدوbي فالقضاء

�أمر بي��ما��معروضة�تشكل�جريمة�من�جرائم�معاقب�عل��ا�fي�ك �القانونDن،�فالت زم

حتم��بDن�الجهة�القضائية�ا�ختصة�والقانون�ا�وضوùي�الذي�يفصل�عwى�أساسه�fي�

  .)191(ال��اع�ا�عروض�عل��ما،�فهما�مكم ن�بعضهما�البعض

سمو�القانون��تفا¦ي�عZى�القانون�الداخZي� ي�اCحكمت�ن�العسكريت�ن�: ثانيا

  الدوليت�ن�لنورمبورغ�وطوكيو

� � �سا���جوهر�النظام �نورمبورغ  ي  �حكمة
 

�تتجاوز�م  ك �واجبات �لøفراد �أن �fي ن

�فردية �بصفة �الدول �تفرضها �rال� �الوطنية �الطاعة �تحرير��خاصة. )192(ال�mامات أن

 
 

تشريعية�مستقلة�وذات�سيادة،�تمارسها�الدول�ال��rلسلطة��ع  ض  vئحة�نورمبورغ�خ

� �أخضعت �شروط، �دون �ل ستس م �ا�أ�انيا �ا�تحضر�أو �العالم �وان  Le(تمدين

monde civilisé (تحتلها��rي�;قليم�الfن�Dف�لهذه�الدول�حق�سن�قوانCmيع. 

                                              

أيمن�عبد�العزيز��محمد�س مة،�ا�سؤولية�الدولية�عن�إرتكاب�جريمة�3بادة�الجماعية،�الطبعة�3وbى،�دار��-  191

 .150.،�ص2006العلوم�للنشر،�مصر،�
الجمعية�العامة� نورمبورغ�بقرار حكمةم ميثاق fي هاب ا�عCmف الدوbي القانون  مبادئ انطونيو�كاسي���،�تأكيد�- 192

� �ا�وقع�1946ديسمCÚ/�ول  كانون  f 11ي نيويورك، fي الصادر )1-د(95رقم �fي ،

 I_a.pdf-I/ga_95-http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_95،2012/ 12/ 17،�تم�تصفحه�بتاريخ. 
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فية�من�الدول�وضع�نظام�محكمة�نورمبورغ��vيشكل�ممارسة�انفرادية�أو�تعسف

�Cعن�القانون�الدوbي�الساري�ا�فعول�Ú  ع  بالرغم�من�تفوقها،�بل�ي  ا�نتصرة�fي�الحرب�

  .)193(تf�CÚي�حد�ذاته�مساهمة�fي�تطوير�هذا�القانون أثناء�إنشاء�ا�حكمة،�وهذا�يع

�ال �مبدأ�� قاعدة �fي �تتمثل �السواء، �عwى �أو�دوbي �داخwي �تشريع �كل �fي ساسية

�والعقوبات �الجرائم  nullam crimen sine lege, Nulla poena sin leg »  شرعية

�ا�جرم��يكون �العقابو  هذه�القاعدة�معCmف�÷�ا�÷�ا�،� « v« ex post factoحق�للفعل

�vره�وجود�معاهدات�واتفاقات�سابقة�CÚلدى��مم�ا�تمدينة�أو�ا�تحضرة،�وهذا�ما�ي

� �تجاهلها ���اني �الرايخ �fي �لكبار�ا�سؤولDن �يمكن �عل��ا، �وقعت تعت�CÚهذه�وأ�انيا

،�ل�غ�CDشرùي�مخالف�للقانون�الدوbيا�عاهدات�أن�اللجوء�إbى�الحرب�العدوانية�عم

،�1928أوت��27ميثاق�باريس�ا�سم�1بميثاق�بريان�كيلوج�ا�ؤرخ�fي�كما�هو�الحال�fي�

  .)194(دولة�من�بي��ا�أ�انيا�اليابان�ايطاليا�63من�طرف��f1939ي�سنة��ا�وقع

�السيد� �السياق �هذا �أشار�fي �نورمبورغ �محكمة �حكم �عwى �التعليق وبمناسبة

�السابق" (تاتي%ي" �الفرن��� ��)وزير�العدل �الدوbي�" إbى �القانون �يعد �لم �ا�رة �هذه fي

�الدولة �فوق �الدوbي �القانون �أصبح �بل �الدولة، �رحمة ��سا����. تحت �ا�بدأ �هذا أن

�كبCDا�إbى�حد�يمكن�القول�
 
يسهم�fي�تطوير�وfي�تعزيز�القانون�الدوbي�الجنائي�إسهاما

�بمرحلة�حاسمة�fي�التار معه�أن�حكم�محكمة�نورمبورغ�هو،�ب �شك،�إ كما�"يخيذان 

� �بيدال"ذكر�السيد ��مريكية�من" فرانسيس �ا�تحدة �بمحكمة��وهو �الوvيات ��éقا

�بأنه نورمبورغ �الدوbي�" ، �القانون �أمام �yينح� �إن �الداخwي �القانون �عwى �أن يبدو�bي

الذي�يعلو�عليه،�عwى�غرار�ما�عندنا،�حيث��vيكون�لقانون�وvية�من�الوvيات�ا�تحدة�

                                              

193 - voir ; Le procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international de 

Nuremberg, le 14 novembre 1945 au 1 octobre 1946, texte official en langue française édité a 

Nuremberg- Allemagne 1947, Op.cit, p.122.  
194- ibid. p.122. 
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� �كان �إذا �قيمة �3تحاديأي �الدستور �مع �مختلفة�. يتعارض �نتيجة �إbى ولو�خلصنا

 . )195("الطبيعة�عن�هذه،�لفقد�القانون�الدوbي�بالتعريف�كل�قيمة�له

�للشرق� �الدولية �العسكرية �وا�حكمة �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية ا�حكمة

 ،)196(ختصاص�القضاء�الوط��yبصفة�أصلية�إ�ق�1�2لم�تغف �عن�مبدأ�التكاملية�و 

�ف �ينعقد �لاvختصاص �ثم �الوطنية، �العسكريةللمحاكم �الدولية�لمحاكم �يدل�، وهذا

� �هناك �ان �ا�حاكمعwى �بDن ��.)197(والدولية الوطنية�تكامل �أي�" ولهذا �امÒا� يجوز

�أو�إحدى� �أو�عسكرية �وطنية �محكمة �أمام �الدولية �ا�حكمة �عليه �حكمت شخص

  .)198("لمحاكم�3حت 

 غياب�التكامل�ب�ن�محكم�no>مم�اCتحدة�والقضاء�الوط��n: ثالثا

�إbى� �أدت �ورواندا، �سابقا �يوغوس فيا �من �كل �fي �دارت �rال� �العرقية الصراعات

�Èإ �السيا��� �النظام �يار� �;دارية �والبنية �القضائي  La structure(والنظام

administrative (�،ن�السابق�ذكرهماDبحدوث���حوال�بشكل�مذهل�تتدهور فللدولت

�تماما�عما�حدث�fي�الحرب� ��vتختلف �مختلفة �بشعة�وإبادة�جماعية�وجرائم مذابح

�التدخل �جعل �مما �الثانية، � ;نساني العا�ية �مCÚرا �الدولتDن �fي �نظر�كافيا �وجهة من

  . مجلس��من

� �أن �يبDن �ا�تحدة ��مم �rحكم�� ��ساسية �لøنظمة ��وbى ا�حكمتDن�القراءة

�تأخذ �ولم ،�yالوط� �القانون �التكامل�اتسمو�عwى �بمبدأ �أن�. )199(أص  �الرغم وعwى

                                              

 .88.نق �عن،�زازة�لخضر،�ا�رجع�السابق،�ص�- 195
�vيتضمن�أي�حكم�fي�هذه�"،�تنص�عwى�أن�1945ا�ادة�السادسة�من�اتفاقية�لندن�ا�ؤرخة�fي�الثامن�أوت��- 196

�fي� �أو�ستقام �أقيمت �أن �سبق �rال� �3حت ل �أو�محاكم �الوطنية �ا�حاكم �أو�اختصاص �إخ �vبقضاء 3تفاقية

 ".و�fي�أ�انيا��حاكمة�مجرمي�الحربأقاليم�الحلفاء�أ
عبد�الفتاح�محمد�سراج،�مبدأ�التكامل�fي�القضاء�الجنائي�الدوbي،�دراسة�تحليلية�تأصيلية،�الطبعة��وbى،��- 197

 .13.،ص2002دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،�
 .من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�11ا�ادة��- 198
�الفتاح�سراج�- 199 �السابق،�عبد �ا�رجع �وتطوره، �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �التكامل �مبدأ ،

 .482.ص
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�أن ��íيقت� �ولم��تكون �ا�نطق �قائما �يزال �ما �إذ �yالوط� �للقضاء �مكملتان ا�حكمتDن

�مراعاة� �مع �الوطنية �ا�حاكم �مع �باvشCmاك �ماÒاختصاصا� �وتمارسا �م��ارا، يكن

 )TPIY(ل��سا���فإن�النظام��ات�القضاء�الوط�y،امتيازهما�بحق��ولوية�عwى�جه

� �للمحكمة �الفرصة تيح
 
�عن��تطلب�أنأ �التنازل �رسميا �الوطنية �ا�حاكم إbى

�ا�لصالحهاÒراغبة�أو�)200(اختصاصا�CDسيما�أن�ا�ؤسسات�الوطنية�عندما�تكون�غ�v�،

� �السلم �ددÒ� �rال� �الخطCDة �الدولية �الجرائم �Åمرتك� �م حقة �عwى و�من�غ�CDقادرة

  . )201(�حكم���rمم�ا�تحدة�فيمنح�3ختصاص،�يDنالدول

� �fي�vقت �البدء �تأخر�fي �fي �جعلهما �الذي �ال	��ء �صعوبات �عدة ا�حكمتان

�)202(عملهما �الرواندية �الحكومة �جعل �ما �وهذا ،�yالوط� �القضاء �طريق �عن �تتدخل

�اكات�للنظر�fي�åيعاقب�إن�vلرواندا���yى�هذه�الجرائم�مرتكبة�ولو�أن�القانون�الوطwع

�مختلف� �إbى �3نضمام �إbى �الفCmة �تلك �fي �أصرت �رواندا �دولة �أن CDغ� ا�رتكبة،

�;بادة� �جريمة �منع �اتفاقية �مثل �الفجوة، �لسد �الصلة �ذات �الدولية 3تفاقيات

�عل��ا �وا�عاقب �ضد�)203(الجماعية �والجرائم �الحرب �جرائم �تقادم �عدم ،واتفاقية

�الحكو . )204(;نسانية �وضعت �عليه�وقد �أطلق �مشروع�قانون �رواندا �3نتقالية�fي مة

� �ا�ادة �العام�للمحكمة��22القانون��سا����والذي�يقf���íي �ا�حامي �يتوbى منه�بان

                                              

 .)TPIR( وا�ادة�الثامنة�من�النظام��سا����ل�) TPIY ( ا�ادة�التاسعة�من�النظام��سا����ل- 200
  .165.سعيد�عبد�اللطيف�حسن،�ا�رجع�السابق،�ص�-201
،�ولم�يعDن�ا�دùي�العام�إf�vي�أواخر�أكتوبر�من�نفس�السنة�أما�نائب�1993ماي��f25ي��(TPIY)فقد�أنشئت��-202

،�وذلك�بسبب�البCDوقراطية�;دارية،�وقد�حدث�ال	��ء�نفسه�1994ا�دùي�العام�فقد�بدا�عمله�فعليا�fي�فيفري�

 .f(TPIR)ي�
203 -�� �تنص �عل��ا، �وا�عاقب �الجماعية �;بادة �جريمة �منع �اتفاقية �من �السادسة �أنا�ادة �اC¨¢مون�" عwى يحاكم

 ...". أو�أمام�محكمة�جزائية�دولية�تكون�ذات��ختصاص...بارتكاب�~بادة�الجماعية
،�دخلت�ح1968��Dنوفم8��CÚا�ؤرخ�fي�) 23- د( 2391تم�اعتماد�3تفاقية�بموجب�قرار�الجمعية�العامة�رقم��-  204

 .ولøسف�لم�تنضم�إل��ا�الجزائر�إbى�غاية�كتابة�هذه��سطر. 1970نوفم11��CÚالنفاذ�fي�
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�مDن�ا�رتكبDن�للجرائم�البشعة�بواسطة�غرف�åى�محاكمة�ا�wالعليا�سلطة�;شراف�ع

 .)205(خاصة

�ا�تحدة ��مم �rلهما�محكم�� �3ختصاص �الوط��yأولوية �القضاء �ولو�كان 1rح

م�1rصنفت�ا�حاكم�الوطنية�الفعل�ها،�نفسالجريمة�الشخص�عن�سبق�وان�حاكم�

�yا�القانون�الوط�،�أو�كانت�)206(عwى�انه�من�الجرائم�العادية�أو�الجرائم�ال��rيختص�÷

ا�حاكمة�ال��rباشرها�القضاء�الوط��yغ�CDمحايدة�أو�غ�CDمستقلة�أو�كانت�التحقيقات�

دت�إbى�نفس�ا�سؤولية�الجنائية�الدولية�محل�ا�سائلة،�أو�م�1rكانت�القضية�قد�عم

�القضائية� �الوط��yلم�يباشر�ف��ا�;جراءات�من�جانب�السلطات ال��rنظرها�القضاء

��v. الوطنية �بما ��éالتقا� �إجراءات �مباشرة �fي �ترا?ي �هناك �يكون �أخر�أن 1yأو�بمع

�م�åى�تقديم�الشخص�ا�bى�العدالةيتسق�مع�النية�إb207(إ(.  

�و  1yا�ع� �هذا �عن ���ساسية �نظمةعCÚت �rمم�حكم��� �أن�ا�تحدة بالقول

�الوطنية �القضائية �للسلطات �ا�ساعد �القضاء �بمثابة �سيكون �أن�. )208(كل��ما بل

محكم���rمم�ا�تحدة�جعلتا�3ختصاص�الجنائي�الدوbي�ممث �fي�ا�حكمتDن�سلطة�

�yالوط� �القضاء �سلطة �)209(تعلو �للمحكمتان �يكون �مطالبة،بحيث من��ص حية

                                              

�الدولي�- 205 �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �fي�النظام �التكامل �مبدأ �سراج، �الفتاح �السابق،�عبد �ا�رجع �وتطوره، ة

 .482.ص
206  -�� �ا�ادة �أشارت �وقد �ومخالفات، �جنح ،� �جنايات �إbى �الجرائم �الدول�تصنف ��27معظم �أمر�رقم �156-66من

� �fي ��8ا�ؤرخ �ر1966جوان �ج �وا�تمم، �الجزائري،ا�عدل �العقوبات �قانون �ا�تضمن ، � �عدد ،39�� �fي �11ا�ؤرخة

�ا�وõي،�إbى�ث ث�أنواع�من�الجر 1966جوان�Òالجنايات�الجنح�وا�خالفات: ائم�تبعا�لخطور  . 
فريدريك�هارهوف،�محكمة�رواندا،�عرض�لبعض�الجوانب�القانونية،�ا�جلة�الدولية�للصليب��حمر،�العدد��- 207

58�CÚالسنة�العاشرة،�نوفم�،–��CÚ579.،�ص1998ديسم. 
 ).TPIR(سا����ل�من�نظام�� �8وا�ادة�) TPIY(من�نظام��سا����ل��9ا�ادة��- 208
�د�- 209 �تأصيلية،�. انظر، �تحليلية �دراسة �الدوbي، �الجنائي �القضاء �fي �التكامل �مبدأ �سراج، �محمد �الفتاح عبد

  .29.ا�رجع�السابق،�ص

Voir aussi ; Gabriel DELLA MORTE, Les Frontières de la Compétence de la Cour Pénale Internationale : 

Observation Critiques, R.I.D.P, Vol 73, 1er et 2eme trimestres, 2002, p.28.  
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�fي� �الداخلة �الجرائم �إحدى �بخصوص �دعوى �jي �نظرها �أثناء �الوطنية ا�حاكم

�ماÒو اختصاصا� ،� �fي �النظر �ماوقف �عwى��دعوى �عل��ا �õي �rال� �بالحالة �اåوإحال

��مم� �rمحكم� �ا÷� �تخص �rال� �الجرائم �بإحدى �مرتبطة �الدعوى �أن �طا�ا ا�حكمتان

�تشكل�. )210(ا�تحدة �أفعال �عن �وطنية، �محكمة �أمام �شخص �أي �محاكمة ف �يجوز

� �;نسان، �وحقوق �;نساني �الدوbي �للقانون �اكاåمحكمة�ان� �fي �مسبقا �عليه �حكم د 
 
ق

 Non Bis in » تطبيقا��بدأ�عدم�جواز�معاقبة�الشخص�عـن�ذات�الجرم�مرتDندولية،�

Idem »)211(.  

�الجنائية �أسبقية�ا�حاكم �مسألة �الجدل،��أثارت �من
 
�كبCDا

 
�ا�ؤقتة�قدرا الدولية

�الدول  �شعرت �ا�"بإنتقاص" حيثÒسياد� �fي �ففكرت �أجل�إ، �من �جديد �نمط يجاد

� �ودون �الدول، �سيادة �عwى ��;خ لالحفاظ �الحصانة �تقليل من��و;ف ت÷�دف

ا�تحدة�التعاون�وا�ساعدة�مع�الدول�بد�vمن���ممولهذا�تبنت�محكم��r. )212(العقاب

  .سمو�ا�طلق�عwى�القوانDن�الداخلية

 � �الشخص �حكم �إذا �فإنأأما �وطنية، �محكمة �تصدره�مام �الذي هذه��الحكم

�دولية��خCDة �جنائية �محكمة �أمام �مطلقة �بحجية �يتمتع vتعاد�)213(مؤقتة�� �إذ ،

� �أمام �الفعل �ذات �عن �مجددا �الشخص �ذات �fي�محاكمة �الدولية �الجنائية ا�حكمة

  :سبيل�ا�ثال�نذكر�م��ا�عwى�الحاvت�èتية

                                              

�كلية�الحقوق��- 210 �القانوني، �الدولية،مجلة�ا�نتدى �الجنائية �3ختصاص�التكامwي�للمحكمة انظر،فضيل�خان،

� �العدد �بسكرة، �خيضر �محمد �جامعة �السياسية، �6والعلوم �افريل، �ص2009، �وانظر�كذلك،فار����232.، ؛

ا�سؤولية�الجنائية�الدولية�للفرد�من�فرساي�إbى�روما،ا�جلة�النقدية�للقانون�والعلوم�السياسية،�كلية�جميلة،�

 .197.،ص2010الحقوق،�جامعة�مولود�معمري�ت�Dي�وزو،�العدد��ول،�
 ).TPIR(من�نظام��سا����ل��9/1وا�ادة�) TPIY(من�نظام��سا����ل��10/1ا�ادة��- 211
�الدولية�للصليب�أوسكار�سولCDا،��-  212 �والقضاء�الجنائي�الدوbي،�مختارات�ا�جلة �القضائي�التكميwي 3ختصاص

 .166.،�ص�2002حمر،�
وأنظر�كذلك،عwي�عبد�القادر�. وما�بعدها�684. ا�رجع�السابق،�ص: ج�CDهارد�إراسموس�ونادين�فوري: أنظر�- 213

           .284 -283. القهواâي،�ا�رجع�السابق،�ص
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الشخص�من�اجله��م  ك  ة�ما�إذا�وصفـت�ا�حكمة�الوطنية�الفعل�الذي�ح  حال - 

 .)214(القانون�العام�الوط��yنظر �fيبأنه�يشكل�جريمة�عادية�

�ة�وحياديةحالة�ما� - Øي�الدعوى�بطريقة�نزfإذا�لم�تفصل�ا�حاكم�الوطنية� 

�كا �أو �وباستق لية، �غ�CDصحيحة �ا�طبقة �;جراءات �تفادي�نت �م��ا �الهدف وكان

 .)215(ا�سؤولية�الجنائية�الدولية�لذلك�الشخص

�  إذا
 
�أ �مدينåا�� �مؤقتة�شخص �دولية �جنائية �محكمة �الجرائم��من �من بجريمة

Dن�ا�نصوص�عل��ا�fي�نظامها��سا����fي�الحالتDن�السابقتDن،�فإن�عل��ا�أن�تأخذ�بع

�تحديد� �عند �الجزاءات �من �تنفيذه �تم �أو�ما �;جراءات �من �اتخاذه �سبق 3عتبار�ما

�لنفس� �ذاته �الشخص �عwى �وطنية �محكمة �اåفرض� �قد �تكون �العقوبة، مقدار

   .)216(الفعل

�vيخص�ا�حاكم�� « Non Bis In Idem »غ�CDأن�هذا�3ستثناء�الوارد�عwى�قاعدة�

� �تنشأ) الخاصة(;ستثنائية �rال��yالوط� �للقانون �النظام��وفقا �تدهور �جراء من

  .)217(القانوني�لدولة�معينة�وعجزه�عن�قمع�الجرائم�ا�رتكبة�عwى�إقليمها

��مم� �ميثاق �من �السابع �للفضل �وفقا �ا�حكمتDن �بإنشاء ��من �مجلس تدخل

،�بل�كرس�)يوغوس فيا�سابقا�أو�رواندا(عwى�إرادة�واختيار�الدولتDن�يكن�ا�تحدة،�لم�

�ام �أن �يكÈ� �العقاب، �من �;ف ت �هو�عدم �هام �هامة�بدأ �مبادئ �جسدتا �حكمتان

مبدأ�مسؤولية�القادة�والرؤساء�عن�إصدار�أوامر�غ�CDمشروعة�وعن�عدم�منع�م��ا؛�

� �من �لهم �التابعة �محكمة��فراد �fي ر س
 

�ك �غرار�ما �وعwى �اكاتåو3ن� �الجرائم ارتكاب

                                              

 ).TPIR(أ�من�نظام��سا����ل�-9/2وا�ادة�) TPIY(أ�من�نظام��سا����ل�-10/2دة�ا�ا�- 214
 ).TPIR(ب�من�نظام��سا����ل�-9/2وا�ادة�) TPIY(ب�من�نظام��سا����ل�-10/2ا�ادة��- 215
 ).TPIR(من�نظام��سا����ل��9/3وا�ادة�) TPIY(من�نظام��سا����ل��10/3ا�ادة��- 216

217 - Gabriel DELLA MORTE, Op.cit, p.28. 
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)TPIY (ر س�
 

لنسبة�لøشخاص�الذين�ارتكبوا�أبشع�الجرائم�با روانداfي�محكمة��أيضاك

  . )218(الدولية

  الجنائية�الدولية�والقضاء�الوط���nحكمةتكامل�ب�ن�اCال: الفرع�الثاني

�أهم� �من �yالوط� �والقضاء �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بDن �التكامل يعت�CÚمبدأ

� �fي �الدولية �الجنائية �العدالة �ترتكز�عل��ا �rال� ��ساسية �الحاbيا�بادئ ،�)219(وقتنا

� �بDن �فاصلة �حدود �يضع ��اختصاصوا�بدأ ،�yالوط� �ا�حكمة�و القضاء اختصاص

�CDة�لم�يعطي�تعريفا�للمبدأ،�غCDنه�أالجنائية،�وبالرغم�أن�النظام��سا����لهذه��خ

  . )220(تم�تكريسه�صراحة�فيه

� �مبدأ �محل�التكامل �تحل �أن �يمكن v� �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �أن يÚن

شرنا�يه�fي�محكم���rمم�ا�تحدة�كما�أ;جراءات�القضائية�الوطنية،�عكس�ما�هو�عل

�أو�إع �إنفاذ �مجال �مع �متنازعة 1rأو�ح� �منافسة �تكون �أن �و�vيمكن �هذا�سابقا، مال

�ا�با�حاكم�الوطنية�وإنما�طبيعة�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�من�حي�القانون،Òث�ع قا

� ��ةفقامر õي �مللدول �لفاختصاصها
 
�كم  �yالوط� �و�vلقضاء �عليه �ولذلك�)221(يعلوا ،

� �النظام ���سا���أعطى �الوط���yولويةللمحكمة �  .)222(للقضاء �موضعوبخصوص

                                              

�دار�ال��ضة��- 218 ��وbى، �الطبعة �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �fي �التكامل �مبدأ �العبيدي، �حسون �عكاب خالد

 .34.،�ص2007العربية،�مصر،�
هل�يتحقق�الحلم�fي�عدالة�جنائية�دولية�دائمة؟،�مجلة�;نساني،�: شريف�عتلم،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�- 219

 .37.،�ص2002والعشرون،��العدد�الواحد
�هذا��- 220 �fي ��طراف �دول �إن �العاشرة �اÒفقر� �fي �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �ديباجة أشارت

��سا���� �النظام �هذا �بموجب �ا�نشئة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �أن �تؤكد �الجنائية �للمحكمة ��سا��� النظام

ية�الوطنية؛�كما�أكدت�ا�ادة��وbى�من�النظام��سا����للمحكمة�ستكون�مكملة�ل ختصاصات�القضائية�الجنائ

�ا�الثانية�عwى�أن�تكون�ا�حكمة�مكملة�ل ختصاصات�القضائية�الجنائية�الوطنية،�ولعwى�أن�;شارة�إbى�Òي�فقرf

 .هذا�ا�بدأ�بصفة�مكررة�دليل�عwى�أهميته�القانونية
�ال�- 221 �الدوbي �القضاء �تطور �النعمة، �زع ن �الحكمة،�عwي �بيت �عن �الصادرة �القانونية �الدراسات �مجلة جنائي،

 .46.،�ص2001العدد��ول،�بغداد،�
محمود�شريف�بسيوني،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�بDن�التحفظ�والتأييد،�مجلة�;نساني،�تصدر�عن�اللجنة��- 222

 .22.،�ص2000،�ماي�وجوان�10الدولية�للصليب��حمر،�العدد�
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�للمحكمة ��سا��� �النظام �ديباجة �fي �التكامل ��مبدأ �هذه��ظهر�رأيDنالجنائية، fي

  :لةأا�س

  .fي�الديباجة�فقطيكفي�ذكره�بدأ�أن�3كتفاء�باÙشارة�إbى�ا��يرى : الرأي�>ول 

�الثاني �: الرأي �هذا��;شارةيرى�أن �نظرا�jهمية �fي�الديباجة�غ�CDكاف  إbى�ا�بدأ

�ا�وضوع��مر�الذي�يوجب�إيراد�تعريف�ا�بدأ�أو�عwى��قل�;شارة�إليه�fي�مادة�من

�للمحكمة�مواد ��سا��� �وذكر�أن�و  ،النظام �3فتتا&ي، �الجزء �fي �تكون �أن يفضل

�ذلك �من �ي  �حكما �أن �شانه �من �شك  د  ب  القبيل �أي �fي��د �التكامل �مبدأ �أهمية حول

  .)223(تطبيق�ا�واد�ال حقة�وتفسCDها

iمفهوم�مبدأ�التكامل: أو  

 إيع��yمبدأ�التكامل�عموما�
 
vأو��yيتم�ن�لم�وإ،�نعقاد�3ختصاص�للقضاء�الوط

تصاص�بسبب�عدم�الرغبة�أو�عدم�القدرة�fي�إجراء�ا�حاكمات،�يصبح�اخ�مباشرته

�مDن،�و�vيع��yا�بدأ�عwى�;ط ق�أن�ا�حكمة��الجنائية�ا�حكمةåمنعقدا��حاكمة�ا�

لطات�القضائية�الوطنية،�بل�هو�الجنائية�الدولية�تمثل�سلطة�قضائية�أعwى�من�الس

 كامل�بالقضاء�الوط�y،�الذي�ي  إعCmاف�
 

 م  ك
 
fي�حالة��و�vيعلو�عليه�إv ه�fي�3ختصاص�ل

�يار�أو�عدم�جدية�إجراÈ3224(ء�ا�حاكمة(.  

 تعريف�مبدأ�التكامل - 1

لم�يتم�3تفاق�عwى�مصطلح��ك�Ciصوابا�إ�vبعد�مناقشات�عديدة،�ومصطلح�

)Complementarity (باللغة� �غ�CDموجود �التحضCDية� أصله �اللجنة �إ�vأن 3نجل�Dية،

� �لسنة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �باللغة�إ Ù1995نشاء �ا�نقول �ا�صطلح ختارت

لشرح�الع قة�بDن�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�والنظم�) Complémentarité(الفرنسية�

                                              

223 -�D534. ن�نايف،�ا�رجع�السابق،�صلؤي�محمد�حس. 
�السابق،��- 224 �ا�رجع �وتطوره، �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �التكامل �مبدأ �الفتاح�سراج، عبد

 472.ص
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�اختصاص�)225(الوطنية �يتكامل �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �اختصاص �أن �yويع� ،

�الجنائية� �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي ��طراف �للدول �yالوط� �الجنائي القضاء

�أو�ه �الدول�الدولية، �لتشجيع �الدولية �الجماعة �به �أخذت �الذي �التوفيقي و�الوضع

�مDن�بارتكاب�الجرائم��شد�خطورة�وإ�vانعقد�3ختصاص�åى�محاكمة�ا�wطراف�ع�

 . )226(للمحكمة�الجنائية�الدولية�

�ا�الجماعة�åتبن��rكما�يمكن�أن�نعرف�مبدأ�التكامل�بأنه�الصياغة�التوفيقية�ال

�مDن�بارتكاب�اشد�الدولية�لتكون�بمثåى�محاكمة�ا�wابة�نقطة�3رتكاز�لحث�الدول�ع

� �من��خطورة،الجرائم �النطاق �هذا �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �تكمل �أن عwى

3ختصاص�fي�حالة�عدم�قدرة�القضاء�الوط��yعن�إجراء�هذه�ا�حاكمة�بسبب�عدم�

� �أو�فشله �;داري اختصاصه �يار�بنيانهÈv� �ذلك، �إظها�.fي �لتقديم�أو�عدم ر�الجدية

�مDن�للمحاكمةå227(ا�(   . 

�الدولية �الجنائية �للمحكمة �التكامwي �3ختصاص �yيع� �رأينا أولوية��،وحسب

�بس �استئثارا �yالوط� �الجنائي �الدولية،يالقضاء �الع قات �fي �دولة �كل �ادة ��خذمع

� �مع �العمل �3عتبار �مكملة�بعDن �بصفة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة اختصاص

�القانونية�للدولة�طرفا� �يار�ا�نظومةÈ�1اrأو�ح� �أو�فشل �حدوث�مانع �عند واحتياطية

 
 
�سعيا �الجنائية، �للمحكمة ��سا��� �النظام �الدولية��fي �الجنائية �العدالة لتحقيق

 .  ف ت�من�العقابومحاربة�; 

 أنواع�التكامل - 2

قانون�الدوbي��vتمر�الجرائم�الخطCDة�fي�نظر�ال�أن  من�متطلبات�العدالة�الدولية�

تخاذ�تداب�CDوفقا�للقانون�إما�عwى�نحو�إ .ضمان�مقاضاة�مرتكب��ا�دون�عقاب،�فيجب

                                              

�للنظام�-225 �yالوط� �;نفاذ �واليات �أحكام �لدراسة �مدخل �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بسيوني، �شريف محمد

 .19. ،ص2004الشروق،�القاهرة،���سا���،�الطبعة��وbى،�دار 
 .11.خالد�عكاب�حسون��العبيدي،�ا�رجع�السابق،ص�- 226
عبد�الفتاح�محمد�سراج،�مبدأ�التكامل�fي�القضاء�الجنائي�الدوbي،�دراسة�تحليلية�تأصيلية،�ا�رجع�السابق،��- 227

 .6.ص
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� �yيأالوطbالدو� �تعزيز�التعاون �خ ل �من �عند��.)228(و �الدولية �الجنائية وا�حكمة

�وقواعد� �الجرائم �وأركان ��سا��� �نظامها ��ول �ا�قام �fي �تطبق �مهامها ممارسة

� �الثاني �ا�قام �وfي �و;ثبات، �الواجبة�;جراءات ،ا�عاهدات
 
�مناسبا �ذلك �يكون حيثما

�القان �fي �ا�قررة �ا�بادئ �ذلك �fي �بما �وقواعده، �الدوbي �القانون �ومبادئ ون�التطبيق

��rي�ا�قام�الثالث�فتطبق�ا�بادئ�العامة�للقانون�الfي�للمنازعات�ا�سلحة،�أما�bالدو

�العا �fي �القانونية �للنظم �الوطنية �القوانDن �من �ا�حكمة �ذلك�تستخلصها �fي �بما لم

�ا�عwى�åيvا�أن�تمارس�و�Òمن�عاد��rن�الوطنية�للدول�الDالقوان�
 
حسبما�يكون�مناسبا

�أ�vت �شريطة �القانون�الجريمة، �و�vمع ��سا��� �النظام �هذا �مع �ا�بادئ تعارض�هذه

 
 
    .)229(الدوbي�و�vمع�القواعد�وا�عاي�CDا�عCmف�÷�ا�دوليا

 �� �والنظام �للدول �yالوط� �القانون �بDن �الكwي �التكامل �بوضوح سا����يظهر

يكون�العمل�بمبدأ�التكامل�بطريقتDن�من�هنا�يمكن�أن�للمحكمة�الجنائية�الدولية�ف

  :أساسيتDن

 التكامل�اCوضو�ي  -  أ

يع��yوجود�قواعد�قانونية�خارج��حكام�القانونية�ا�نصوص�عل��ا�fي�نظام�روما�

،�ويش�CDالتكامل�ا�وضوùي�)C.P.I(�سا���،�وتكملها�fي�حكم�القضايا�ا�عروضة�عwى�

إbى�مختلف�الجرائم�الدولية�الخطCDة�ال��rتدخل�fي�اختصاص�هذه��خCDة�م�1rكان�

  .)230(اء�الوط��yغ�CDمختص�÷�ا�أو�غ�CDقادر�أو�غ�CDراغب�fي�3ختصاص�÷�االقض

�داخwي �قانون �بسن �ما �دولة �قيام �حالة �ال���r)231(وfي �الجرائم �عwى للمعاقبة

��سا���،� �نظامها �من �الخامسة �للمادة �وفقا �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �ا÷� تختص

                                              

 ).CPI(نظر�الفقرة�الرابعة�من�ديباجة�النظام��سا����لأ - 228
 ).CPI(من�النظام��سا����ل�21ا�ادة��- 229
 .42.خالد�عكاب�حسون��العبيدي،�ا�رجع�السابق،�ص�- 230
�fي��-  231 �الراغبة �للدول �بالنسبة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �ا÷� �تختص �rال� �يقر�بجرائم �الداخwي �القانون سن

� �إbى �أو�3نضمام �)CPI(التصديق �تقر�بالنظام �دول �فهناك �jخرى، �دولة �من �يختلف �ل، كاتفاقية�) CPI(�سا���
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�ا �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �طرفا �الدولة �هذه �ا�وكانتãوباشر�قضا� لجنائية،

� �اختصاصه �yفإالوط� �للقانون�الداخwي �الجنائية�الدولية�يصبح�ستنادا دور�ا�حكمة

 شبه�منعدم
 
 . ،�فتدخلها�يكون�ضئيل�جدا�تجاه�القضاء�الوط��yلتلك�الدولةا

�الدولية� �الجنائية �للمحكمة �فيكون �الحالة، �هذه �يتعدى �قد ��مر �أن CDغ

� �لبعض �بالنسبة �موسع �النظام�اختصاص �نظر �fي �دولية �جرائم �تشكل �فعال

�الداخwي �للقانون �وفقا �تعت�CÚكذلك �أن �دون �للمحكمة �fي��)232(�سا��� �طرفا لدولة

�ا�حكمة� �تدخل �الحالة �fي�هذه �الفرصة �وتتاح �الدولية�كمؤسسة، �الجنائية ا�حكمة

بعض� ما�من�تلقاء�نفسها�أو�من�مجلس��من�أو�حf�1rيإالجنائية�والوvية�ا�باشرة�

 د  وقد�،�الحاvت�من�الدولة�طرف
 
�إيجادإbى�) CPI(بواض�ي�النظام��سا����ل�ذلك�ع  ف

�ما�fي�3بتعاد�أقيدين�åرغبات�الدول�حكام�النظام��سا����للمحكمة�عن�تكمن�أهمي

�)233(يتمثل�fي�اعتماد�أركان�الجرائمفالقيد��ول�. ا�حكمة�الجنائية�إضعافال��rتريد�

�تفس�CDوتطبيق�مو  �للمحكمةاد�قانونية�متfي �ا�وضوùي �باvختصاص القيد��أما. علقة

� �ا�ادة �بينته ��22الثاني ��2فقرة �بأنه �للمحكمة ��سا��� �النظام �" من تعريف�يؤول

�و�vيجوز�توسيع�نطاقه�عن�طريق�القياس،�وfي�حالة�الغموض�
 
�دقيقا

 
الجريمة�تأوي 

�ال �محل �الشخص �لصالح �أو�;دانةيفسر�التعريف �أو�ا�قاضاة �ذكر�من�". تحقيق ما

� �الفقرة �هذه �لدرجةيضخ ل �تفس��CDمن �fي �الدول �توسع �عدم من��مجموعةمعينة

                                                                                                                                                  

وتحولها�إbى�القانون�الداخwي�عن�طريق�3ستقبال�والتحويل،�وهناك�دول�تسن�قانون�خاص�ملحق�ومكمل�لنص�

 .كما�هو�الحال�fي�التجربة��ردنية) CPI(إتفاقية�روما�ا�تعلقة�بالنظام��سا����ل
�الد�-232 �الجنائية �ا�حكمة ��vيثار�اختصاص �أين �العكسية �تشكل�والحالة ��مر�بأفعال �يتعلق �عندما �كليا، ولية

�للمحكمة� ��سا��� �النظام �fي �نصيبا ��فعال �لهذه �يكون �أن �دون �الداخwي �القانون �عل��ا �يعاقب �خطCDة جرائم

�3تجار� �وجرائم �البحار، �أعاbي �fي �القرصنة �وجرائم �الدوbي، �;رهاب �لجرائم �بالنسبة �هو�الحال �كما الجنائية،

�ا�أقدم�جريمة�خطCDة�fي�نظر�القانون�الدوbي�بالرقيق�بالرغم�منÈأ  . 
 ).CPI(من�النظام��سا����ل�9ا�ادة��- 233



 

75 

 

 
 
�ا�تÈية�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�وينعقد��د  ع  �فعال�بأvجرائم�دولية�وتدخل�صمن�و

   .)234(لها�3ختصاص

 التكامل�~جرائي  -  ب

ال��rتباشرها�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�بصدد�النظر�fي�يع��yتكامل�fي�;جراءات�

� �حالة �يمكن vو� �عل��ا، �تلكمعروضة  �إعتبار
 
�بدي  ��;جراءات  ع  م  أو

 
vم  �د�  لغ  أو

 
�يا

 .للمحكمة��سا���النظام��vختصاصات�ا�حاكم�الجنائية�الوطنية�للدول��طراف�fي

�عwى�ذلك�استثناء�يكمن�fي�انعقاد�ا ر د 
ا�حكمة�الجنائية�بناء�عwى�تصاص�خغ�CDانه�ي 

� �الدول  أطرافطلب
 
�ف��ا �باختصاص��ا، �قبلت �إذا �غ�CDطرف �دولة �طلب �عwى أو�بناء

اء�عwى�ما�من�مجلس��من�الدوbي�أو�بن�أو�إحالة�حالة�،)235(ا�حكمة�الجنائية�الدولية

   .)236(من�تلقاء�نفسهاقCmاح�ا�دùي�العام�

لها�اختصاص�النظر�fي�دعوى��ن  أ أن�تحقق�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�من�و�vبد  

�عل� �امعروضة)237( .� ��تتأكدكما �من �fي�ا�حكمة �أو�ا�قاضاة �التحقيق �يجري v� انه

 
 
 ر  ج  الدعوى�بمعرفة�دولة�لها�وvية�عل��ا�أو�إذا�ما�كانت�هذه�الدولة�قد�أ

 ي 
 
fي��ت�تحقيقا

يتقيد�اختصاص�ا�حكمة��بالتاbيو . )238(وقررت�عدم�مقاضاة�الشخص�ا�ع��yالدعوى 

الجنائية�الدولية�بحالة�عدم�الجدية�وعدم�ال��اهة�عند�إتباع�إجراءات�ا�حاكمة�fي�

�y239(القانون�الوط(.  

                                              

محمد�الطراونة،�الع قة�بDن�. د ؛�وانظر�كذلك،43.انظر،�خالد�عكاب�حسون��العبيدي،�ا�رجع�السابق،�ص�-  234

�ورقة �الوطنية، �القضائية �و�نظمة �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �العربية��النظام �للورشة �مقدمة عمل

 .4.،ص2003التدريبية�حول�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،��ردن،�
 ).CPI(من�النظام��سا����ل�3و��2فقرة��12انظر�ا�ادة��- 235
  ).CPI(فقرة�ب�و�ج�من�النظام��سا����ل�13ا�ادة��- 236
 ).CPI(من�النظام��سا����ل�19/1ا�ادة��- 237
 ).CPI(من�النظام��سا����ل�ب�-1فقرة��17ا�ادة��- 238
 .49.خالد�عكاب�حسون��العبيدي،�ا�رجع�السابق،�ص�- 239
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ر�fي�دعوى�معينة
 
ظ �)240(مع�عدم�انعقاد�اختصاص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الن 

�   :وõيحاvت� fي�ث ث�بوضوحتظهر�التكامل�;جرائي�صور�فإن 

� �: >وtىالحالة �قيام �بنظر�fي �الدولية �الجنائية �سابق  ا�حكمة �تم�دعوى �وان

  .بCÚاءة�أو�إدانة�وحكم�عwى�الشخص�الفصل�ف��ا

�الثانية �: الحالة �ا�قيام �الحكمة �الجنائية �أو�ا�دولية �بإجراءات�الؤقتة دائمة

�ا�حاكم �نفسه، �الجرم �عن �ذاته �مåا�� �عwى �ة �أن �بشرط vبصورة�� �;جراءات تكون

� �أو �مإمحاباةåا�� �لحماية �متسمة�و �.تخذت �ا�حاكمة �إجراءات �تكون �أن ينب�ي

�و �يةباvستق ل �وال��اهة �القانون�تكون �fي �ا÷� �ا�عCmف �وا�حاكمات ��صول حسب

  . )241(دوليةالدوbي�فهنا��vينعقد�3ختصاص�للمحكمة�الجنائية�ال

�الثالثة �شخص� :الحالة �بمحاكمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �قامت �ما إذا

فانه��vيجوز�jي�محكمة�جنائية�أخرى�محاكمة��،)CÚاءةبإدانة�أو�ب( وأصدرت�قرارها

�اÒ242(الشخص�نفسه�عن�الجريمة�ذا(.  

  تكامل�مHaرات�>خذ�بمبدأ�: ثانيا

� �إوجهت ��مم �rحكم�� �شديدة �س  نتقادات �أساس �عwى   م  ا�تحدة
�عwى�م  ه  و  ا

� �yالوط� �القانون �الجنائية�خاصة �للمحكمة ��سا��� �النظام �مشروع �صياغة عند

�ما �عwى �واليابان �والصDن ��مريكية �ا�تحدة �الوvيات �من �كل �فاعCmضت قد��الدولية،

�واسعة �سلطات �من �للمحكمة �من�يكون �انه ��مريكية �ا�تحدة �الوvيات �ورأت ،

� �إن �العام��فضل �ا�دùي �تباشر�من �تحقيقات �أية �عwى �3عCmاض �حق �للدول يكون

�yتمت�وفقا�للقانون�الوط��rللمحكمة�الجنائية�وتكون�متعارضة�مع�التحقيقات�ال.  

�أ  �ذلك �من �البعد �قامت �قانون �بسن �ا�تحدة الذين��جنودها�حمايةلوvيات

� �الجيش �fي �للقانون���مريكييعملون �وفقا �مåعاقب�� ��ممية، �القوات �fي �سيما v

                                              

 ).CPI(من�النظام��سا����ل��20انظر�ا�ادة��- 240
 ).CPI(من�النظام��سا����ل��3فقرة��20ا�ادة��- 241
 ).CPI(من�النظام��سا����ل��2فقرة��20ا�ادة��- 242
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عwى�هذا��ساس�حاولت�أمريكا�البحث�عن� .)243(2/8/2002الداخwي��مريكي،�بتاريخ�

�الدولية �الجنائية �ا�حكمة �عwى �اÒسيطر� �فرض �خ لها �من �مؤتمر�روما��سبل منذ

��Ùنشاء �الوفد �صرح �عندما �الدولية �الجنائية �الوvيات�" اكآنذ �مريكيا�حكمة أن

��rن�الDن��مريكيDتضمن�حماية�ا�واطن��rى�الرصاصة�الفضية�الbا�تحدة�لم�تصل�إ

،�"حاول�العديد�من�ا�وظفDن�بإدارة�بيل�كلينتون�من�الحصول�عل��ا�لسنوات�عديدة

� ��أنخاصة �بتاريخ �روما �اتفاقية �عwى �وقع �كلينتون، �بيل �السابق ديسم31��CÚالرئيس

2000)244(� ،� ��أكCi بل �صدر  �ذلك �بــمن �يعرف �yوط�  ASPA The American(تشريع

servicemen’s Protection Act (نDن��مريكيDقانون�حماية�ا�وظف )245(. 

طلب�التقديم�عwى��إل��ا÷�ذا��vيمكن�للمحكمة�ان�تتصرف�ضد�الدولة�ا�وجهة�

�ا�رسلة� �الدولة �موافقة ��íتقت� �دولية �اتفاقيات �بموجب �اÒاما�mال� �مع نحو��vيتفق

كشرط�لتقديم�الشخص�تابع�لتلك�الدولة�إbى�ا�حكمة،ما�لم�يكن�بوسع�ا�حكمة�ان�

�ا�عwى�التقديم�Ùعطاءتحصل�او�vعwى�تعاون�الدولة�ا�رسلة�å246(موافق(.  

                                              

243- KACHER Abdelkader, Les implications juridiques de l’exception Américaine pour les Etats et sur 

l’intégrité du traité de Rome instituant la CPI, R.A.S.J.E.P, édité par la faculté de Droit Université d’Alger, 

n° 01/2007, p. 151.   
244- voir, julien DETAIS, Les ETATS-UNIS et la Cour pénale internationale, droit fondamentaux, n°3, 

janvier- décembre 2003, p.32. Sur le cit,  www.droits-fondamentaux.org. Voir aussi, Georg NOLTE, Le 

Droit international face au défi Américain, éd, nouvelle imprimerie laballery, Clamecy, France, Mai 

2005, p.70. 
�الدولية��- 245 �الندوة �اbى �مقدم �بحث �الجنائية�الدولية، �وا�حكمة ��مريكية �ا�تحدة �الوvيات �ا�قهور، �كامل عزة

� �الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �( حول ��–الطموح ��–الواقع �ا�ستقبل �العليا)وآفاق �الدراسات �-،أكاديمية

 .10-9.،ص2007جانفي��11إbى��10ليبيا،�الفCmة�من�طرابلس،�
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�98انظر�ا�ادة،��- 246
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� �ا�تحدة �الوvيات �اية��مريكية� مارست �ومنع �وعسكرية �اقتصادية ضغوطات

�اشد� �ا�نتقدة �التحصDن �اتفاقيات �توقيع �ترفض �rال� �دولة �لصالح مساعدات

  .)247(اتفاقيات�ال عقاب"3نتقادات�ح�1rسميت�ب�

�ا�Èفإ� �ا�حكمة، �إنشاء �معاهدة �عwى �اåمصادق� �عدم �من �فبالرغم �إسرائيل أما

� �من �مإقلقة �مقاضاة �من� طن��ااو حتماvت �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �أمام وجنودها

هنا�لجأت�إbى�تشكيل�طاقم�خاص�لتقديم�ا�شورة�القضائية�بشأن�كيفية�مواجهة�

�ا�حكمة �أمام �ضدها �الدعاوي �تقديم � كما�.)248(احتماvت �مكتب �العام�أعلن 3دعاء

�عن �إسرائيل �ا�ساعدة�fي �لتقديم �خاصة �خلية �ال إنشاء �ل
سرائيليDن ذين�القانونية

وأوضح�أن�هذه�ا� حقات�يمكن�أن�تحدث�سواء�صادقت�إسرائيل�عwى� .سي حقون 

�ا�قلقة�من�إمكانية�مقاضاة�مستوطن��ا�وضباطها�وجنودها� لم�تصادق ا�عاهدة�أوÈفإ

�ا�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدوليةÒ249(وقاد(.  

  �عتبارات�القانونية�ل©خذ�بمبدأ�التكامل - 1

�3ختصاص� �fي �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بمشاركة �yالوط� �للقضاء السماح

�ا�ا�ادة�الخامسة�من�النظام�Òحدد��rالجرائم�ال��Åى�� بمحاكمة�مرتكbسا����يرجع�إ

  :عدة�اعتبارات�م��ا

ــــة�  -أأ   ـــــ��الجـــــــرائم�الدوليـــ ـــاكم�الوطنيـــــــة�صـــــــ حية�محاكمـــــــة�مرتكÅــ ـــاء�ا�حــــ ــــة�إعطــــ ـــــ��الجـــــــرائم�الدوليـــ ـــاكم�الوطنيـــــــة�صـــــــ حية�محاكمـــــــة�مرتكÅــ ـــاء�ا�حــــ إعطــــ

حــل�وســط�بــDن�الــدول�ا�ؤيــدة�حــل�وســط�بــDن�الــدول�ا�ؤيــدة�يعتÚــ�CيعتÚــ�Cالدوليــة�الدوليــة�الداخلــة�fــي�اختصــاص�ا�حكمــة�الجنائيــة�الداخلــة�fــي�اختصــاص�ا�حكمــة�الجنائيــة�

                                              

247- Clémence BOUQUEMONT, La Cour pénale internationale et les ETATS-UNIENS, éd, L’Harmattan, 

France, 2003, p.110.  
�الوvيا�- 248 �مساùي �بندردف، �حسن �الدين �الجماعية�ع ء �;بادة �عن �العقاب �من �;ف ت �لضمان �ا�تحدة ت

والجرائم�ضد�;نسانية�وجرائم�الحرب،�بحث�مقدم�اbى�الندوة�الدولية�حول�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة�

�من��-،أكاديمية�الدراسات�العليا)وآفاق�ا�ستقبل�–الواقع��–الطموح�(  جانفي�11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة

 .3.،�ص2007
�الندوة��- 249 �اbى �مقدم �بحث �السياسية، �والرهانات �ا�قتضيات �بDن �الدولية �الجزاء �محكمة �نشطاوي، محمد

� �الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �حول �( الدولية ��–الطموح �ا�ستقبل�–الواقع �الدراسات�)وآفاق ،أكاديمية

 .13.،�ص2007جانفي��11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من��- العليا
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  ..للمحكمة�الجنائية�الدولية�والرافضة�لهاللمحكمة�الجنائية�الدولية�والرافضة�لها

ــــة�  -بب   ــــعة�للمحكمــــ ــــــ حيات�واســـ ــاء�صـ ــــي�إعطـــــ ــــــن�الـــــــدول��طـــــــراف�fـــ ــــوف�مـ ــــة�تخـــ ــــعة�للمحكمــــ ــــــ حيات�واســـ ــاء�صـ ــــي�إعطـــــ ــــــن�الـــــــدول��طـــــــراف�fـــ ــــوف�مـ تخـــ

 ..ادها�باvختصاص�بالجرائم�الدوليةادها�باvختصاص�بالجرائم�الدوليةالجنائية�الدولية�وانفر الجنائية�الدولية�وانفر 

ــانون�الــــدوbي�وعجزهــــا  - جج   ــد�القــ ــانون�الــــدوbي�وعجزهــــاضــــعف�آليــــات�تطبيــــق�قواعــ ــد�القــ عــــن�ردع�مرتكÅــــ��عــــن�ردع�مرتكÅــــ����ضــــعف�آليــــات�تطبيــــق�قواعــ

�اكـات�الجسـيمة��لية،�وإن�كCiتلية،�وإن�كCiتالجرائم�الدو الجرائم�الدو åـ��تجـرم�3نrاكـات�الجسـيمة3تفاقيات�الدوليـة�ال�åـ��تجـرم�3نr3تفاقيات�الدوليـة�ال  vإvأنأن  إ��

 ..))250((3تفاقيات�الدولية3تفاقيات�الدولية��لم�يواكبه�تطور�fي��جهزة�القضائية�ا�نوط�÷�ا�تطبيقلم�يواكبه�تطور�fي��جهزة�القضائية�ا�نوط�÷�ا�تطبيق��ذلكذلك

  التجسيد�الفعZي�Cبدأ�التكاملالتجسيد�الفعZي�Cبدأ�التكامل - 22

إbى�إن��اإذا�كانت�الديباجة�وا�ادة��وbى�من�النظام��سا����للمحكمة�قد�أشارت

�من� �النيل �وعدم �الدول �سيادة �مبدأ �vحCmام �وفقا �اÒاختصاصا� �تمارس ��خCDة هذه

�ا�القضائية،Òلها�أن�تنال�من�النظام��سا����للمحكمة�سمحت��17فان�ا�ادة� سياد

�و  �السيادة، �هذه �من �تقرر �fي��كانت�إذاما �أو�غ�CDراغبة �غ�CDقادرة �ا�عنية الدولة

�ا� �تمارس �أن �يخ	�1 �إذ �أو�ا�قاضاة، �بالتحقيق �الص حيات�3ضط ع �هذه حكمة

��التعامل�بازدواجية �fي��يعتديوبأبعاد�سياسية��vقانونية�وبالتاbي �ا�ساواة عwى�مبدأ

�الدول  �بDن � .)251(السيادة �النظام �من �عشر �السابعة �ا�ادة �خ ل �ا����سومن

� �معيارين �وضع �الدولية، �الجنائية �الجنائية��أساسيDنللمحكمة �ا�حكمة vختصاص

�yى�حساب�النظام�القضائي�الوطw252(الدولية،�ع(.  

                                              

سالم��وجwي،�الع قة�بDن�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�وا�حاكم�الوطنية،�بحث�مقدم�اbى�الندوة�الدولية�. د�- 250

� �الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �( حول ��–الطموح �ا�ستقبل�–الواقع �العليا)وآفاق �الدراسات �-،أكاديمية

 .7-6.،ص2007جانفي��11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من�
�3قتصادية��- 251 �للعلوم �دمشق �جامعة �مجلة �;نسان، �لحقوق �الدولية �الحماية �fي �السيادة �عمران، ماجد

 .477.،ص2001،�العدد��ول،�27والقانونية،�ا�جلد�
�الندوة��- 252 �اbى �مقدم �بحث �الوطنية، �وا�حاكم �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بDن �الع قة �عطية، �رجب حمدى

�ا� �حول �الدولية �الدائمة �الدولية �الجنائية �( حكمة ��–الطموح ��–الواقع �ا�ستقبل �الدراسات�)وآفاق ،أكاديمية

 . 16.،ص2007جانفي��11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من��- العليا
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لتحديد�: اCقاضاة�أو ضطzع�بالتحقيق�معيار�عدم�الرغبة� ي�~ : ول اCعيار�> 

  :التالية،يكون�fي�الحاvت�ا�قاضاة�أو عدم�الرغبة�fي�3ضط ع�بالتحقيق�

�القرار� -)أ( �اتخاذ �أو�جرى �ª¢ا ��ضطzع �أو�يجري �باyجراءات ��ضطzع جرى

الوط��nبغرض�حماية�الشخص�اCع��nمن�اCسئولية�الجنائية�عن�جرائم�داخلة� ي�

  .)253(الجنائيةاختصاص�اCحكمة�

حدث�تأخ��i�HمHaر�له� ي�~جراءات�بما�يتعارض� ي�هذه�الظروف�مع�نية�) ب(

  .)254(الشخص�اCع��nللعدالةتقديم�

�أو�) ج( �نزيه �أو �مستقل �بشكل �مباشر£¢ا �تجري i� �أو �تباشر�~جراءات لم

�تقديم� �نية �مع �الظروف �هذه � ي �يتفق iنحو�� �عZى �مباشر£¢ا �أو�تجري بوشرت

  .)255(الشخص�اCع��nللعدالة

لتحديد�: ضطzع�بالتحقيق�أو�اCقاضاة~ �القدرة� يمعيار�عدم�: اCعيار�الثاني

   .)è)256تيةيكون�fي�الحاvت��،3ضط ع�بالتحقيق�أو�ا�قاضاة�عدم�القدرة�fي

 .للدولة�طرف�القضائي�الوط��nالجوهري�لنظامكZي�أو�ال �¢يار   ) أ(

�توافر   ) ب( �عدم �ع�بسبب nالوط�� �القضاء �أو��آلياتZى �اC¨¢م إحضار

 .والشهادة�الضرورية�الحصول�عZى�>دلة

عwى�أحقيته�النظر�fي�دعوى�معينة�لوvية�القضاء��هناك�قيود�خاصة أننستنتج�

�yا�جميع�;جراءات��،أن�تتم�ا�حاكمة�بصورة�حقيقية�وجادةك،�الوط�وأن�تستوfي�ف�

�دف�إbى��،القضائية�بشفافية�كاملةÒ��rتكون�من�قبيل�ا�حاكمات�الصورية�ال�vوأن�

�الدولية �ا� حقة �من �yا�ع� �الشخص �. حماية �الضروري وقد �من ��بات مبدأ�مراعاة

ا�بادئ�العامة� مختلف�معوجعله�يتما�1�úلنظام��سا����للمحكمة�ل�وفقاالشرعية�

                                              

 ).CPI(أ�من�النظام��سا����ل-17/2ا�ادة��- 253
 ).CPI(ب�من�النظام��سا����ل-17/2ا�ادة��- 254
 ).CPI(النظام��سا����لج�من�-17/2ا�ادة��- 255
 ).CPI(من�النظام��سا����ل�17/3ا�ادة��- 256



 

81 

 

� �الجنائي �لضمان�للقانون �والعقاب �التجريم �نصوص �رجعية �عدم �عwى �تنص �rال

  .)257(احCmام�حقوق�;نسان،�عwى�الصعيدين�الوط��yوالدوbي

�مDن�قدرة�أو�عدم�رغبة�الدول�fي�إجراء�اوتحديد�åيكون�لتحقيقات�ومقاضاة�ا�

يجب�أن�تحدد��jنهالصعب���مر يكون�من��ذلكتوصل�إbى�والمن�ا�حكمة�الجنائية،�

�يار�جزئإمدى�وجود��ع وة�عwى�بيان،�القا���éالوط�yنية�Èي�للنظام�القضائي�wي�أو�ك

،�yا�علومات�الوط� �عwى �تحصل �أن �ا�حكمة �العس�CDعwى �من �انه �العملية وا�شكلة

الكافية�لكي�تثبت�تلك�النية،�فض �عن�أن��مر�ينطوي�عwى�معيار�غ�CDمنضبط�من�

  .)258(شخص�إbى�أخر�أو�من�جهة�إbى�أخرى 

� �إذا  أقيمت
 
�ف ��خ�CDأن �لهذا �أو�سبق �ا�ختص �yالوط� �القضاء �أمام �ل  ص  دعوى

�ف� �فإن�ا �ة،Øونز� �عادلة �بصورة �ذلك �fي
 
ر�حكما د  ص 

 
�v �وأ �الدولية �الجنائية �ا�حكمة

�التدخل �ف�تملك �3ختصاص، �أو�سلب �لصالح��تتنازل تخ	�1 �الجنائية �الدعوى عن

�yحتمال�إساءة�الدولة�ا�عنية�القضاء�الوطvمقبولة،�،�نظرا��CDوالقيام�بتصرفات�غ

مثل�التس�Cmعwى�الشخص�ا�ع��yأو�حمايته�من�ا�سؤولية�أو�عرقلة�الس�CDبإجراءات�

ا�ذكورة�آنفا�إع ن�عدم�ا�قبولية�fي�الحاvت� 17محاكمة�جدية�لذلك�علقت�ا�ادة�

�اختصاصها� �مباشرة �عwى �اÒوقدر� �الوvية �صاحبة �الدولة �رغبة �عwى �أع ه ا�ذكورة

  . )259(بصدد�الجريمة�موضوع�الدعوى 

  

  

                                              

،�بحث�مقدم�)دارفور�نموذجا(زحل�محمد��مDن،الع قة�بDن�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�وا�حاكم�الوطنية��- 257

� �الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �حول �الدولية �الندوة �(اbى �ا�ستقبل�–الواقع�–الطموح أكاديمية�) وآفاق

 .10.،ص�2007جانفي��11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من��-الدراسات�العليا
عبد�الحق�ميمونة،�3ختصاص�التكميwي�للمحكمة�الجنائية�الدولية�وع قته�باختصاص�ا�حاكم�الوطنية،��- 258

 .53.،ص5،2009مجلة�ا�ستقبل�العربي،�الصادرة�عن�مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�بCDوت،�العدد�
ئات�ا�عنية�بتسوية�نزاعات�حقوق�;نسان�محمد�خليل�ا�و���،�الوظيفة�القضائية�للمنظمات�الدولية�الهي�-  259

 .80.،ص2003والبيئة�والتجارة�الدولية،�الطبعة��وbى،�دار�وائل�للنشر�والتوزيع،�عمان،�
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 ستثناءات�الصفة�التكاملية�للمحكمة�الجنائية�الدوليةإ - 3

� �تخلو v� �الدولية �الجنائية �للمحكمة �التكاملية �من�الصفة �yالوط� بالقضاء

  :3ستثناءات�من�بي��ا

إذا�جرى�3ضط ع�باÙجراءات،�أو�يجري�3ضط ع�÷�ا،�أو�جرى�اتخاذ�القرار�الوط��y  -  أ

�fي� �داخلة �جرائم �عن �الجنائية �ا�سؤولية �من �yا�ع� �الشخص �حماية بغرض

�ا�حكمة �الدعوى��)260(اختصاص �موضوع �fي �صورية �ا�حاكمة �إجراءات �كانت أو�إذا

�ال �الå  من �أن �جwي �أو�ظهر�بشكل �yالوط� �تقضاء v� �مåا�� �إbى �أسندت �rال� تفق��م

� �له �بما �أتاه �الذي  والسلوك
 
�الجسامة�ر  د  ق �توقيعها�. من �تم �rال� �العقوبة �كانت أو�إذا

أن�يكون��- بطبيعة�الحال�-عليه��vتتناسب�مع�السلوك�;جرامي،�وال��rمن�ا�فCmض

 .)261(وط�yال�ورد�النص�عل��ا�fي�قانون�العقوبات

�تقدير�  -  ب �نية �مع �الظروف �هذه �fي �يتعارض �التداب�CDبما �fي �له �تأخ�v�CDمCÚر �حدث إذا

 .)262(الشخص�ا�ع��yللعدالة

�  -  ت �مرتDن �اÒذا� �الجريمة �عن �جواز�ا�حاكمة �حتمية�" non bis in idem"عدم كنتيجة

�مå263(�بدأ�الشرعية،ومت زم�مع�مبدأ�رجعية�القانون��صلح�للم( . 

�ا�بشكل�مستقل�أو�نزيه،�أو�كان�قد�تم�إذا�لم�يت  -  ثÒتجري�مباشر�vأو��CDم�مباشرة�التداب

�نية� �مع �الظروف، �هذه �fي �يتفق vالنحو�� �عwى �اÒمباشر� �يجري �أو�مازال �ا،Òمباشر

 .)264(تقديم�الشخص�ا�ع��yللعدالة

                                              

 ).CPI(فقرة�الثالثة�من�النظام��سا����ل�17وا�ادة��25هذا�ما�يستخلص�من�ا�ادة��- 260
ائي�الدوbي،�دراسة�تحليلية�تأصيلية،�ا�رجع�السابق،�عبد�الفتاح�محمد�سراج،�مبدأ�التكامل�fي�القضاء�الجن�- 261

 .50.ص
 .234.فضيل�خان،�ا�رجع�السابق،�ص�- 262
263  -�� �ل�24ا�ادة ��سا��� �النظام �تنص)CPI(من �النظام��-1: "عwى�، �هذا �بموجب

 
�جنائيا �الشخص �يسأل v

  .�سا����عن�سلوك�سابق�لبدء�نفاذ�النظام

ا�عمول�به�fي�قضية�معينة�قبل�صدور�الحكم�ال��ائي،�يطبق�القانون��صلح�fي�حالة�حدوث�تغيf�CDي�القانون��- 2

 ".للشخص�محل�التحقيق�أو�ا�قاضاة�أو�;دانة
 ).CPI(فقرة�الثانية�من�النظام��سا����ل�17ا�ادة��- 264
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�ل
ستئناف� �محكمة �أصبحت �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �ان �يعت�CÚالبعض �ذا÷

�تراجع�أحكام�
 
ا�حاكم�الوطنية،�فهذا�يخالف�القواعد�القانونية�ا�تعارف�عل��ا�دوليا

��عاقبة� �وليس �للشخص �عادلة �معاملة �لضمان ضعت �و  �عل��ا �ا�تفق �القواعد jن

  .)265(السلطات

  مع�اCحاكم�الجنائية�الدولية إلزامية�التعاون : اCطلب�الثاني
،�فكان�هناك�)266(دوليةظهور�الحدود�السياسية�للدول�ظهرت�معها�الجريمة�الب

�� �دوbي �فعل �و رد �و�من �السلم �لتحقيق �اåيكافحùالجما� ��من �معالم الذي��تحقيق

� �مجلس �به �ويأمر �الدول ���منتتخذه �السلم �وتحقيق �3عتداءات �و�منلقمع

 فمن�هنا�ظهرت�بوادر�التعاون�فيما�بDن�الدول�نظرا��ا�ت  �،)267(الدوليDن
 

 خ
 
ه�الجرائم�ف  ل

الدولية�من�أثار�سلبية�جد�وخيمة�وأصبحت�الدولة�الواحدة�غ�CDقادرة�للتصدي�لها�

�vعن�طريق�التعاون إ.  

�ا�الحيــاة�فكـرة�التعــاون�الـدوbي�قائمــة�مـا�دام�الع قــات�الدوليـة�موجــودةفكـرة�التعــاون�الـدوbي�قائمــة�مـا�دام�الع قــات�الدوليـة�موجــودةåا�الحيــاة�،�فرضـ�åفرضـ�،

والثقافية�والثقافية�اء�ا�جموعة�الدولية�fي�ا�يادين�3قتصادية�و3جتماعية�اء�ا�جموعة�الدولية�fي�ا�يادين�3قتصادية�و3جتماعية�ا�شCmكة�بDن�أعضا�شCmكة�بDن�أعض

والسياســية�Ùرســـاء�دعـــائم�الســلم�و�مـــن�الـــدوليDن�وقمـــع�الجــرائم�الدوليـــة�الrـــ��عانـــت�والسياســية�Ùرســـاء�دعـــائم�الســلم�و�مـــن�الـــدوليDن�وقمـــع�الجــرائم�الدوليـــة�الrـــ��عانـــت�

CـــــــDــــرية�الكث ــCم��ـــــــا�البشـــ ــــرية�الكثDـــــ ــــد�مـــــــن�و و ��..))268((م��ـــــــا�البشـــ ــة�يعـــ ــة�الدوليـــــ ـــــع�ا�حـــــــاكم�الجنائيـــــ ـــاون�الـــــــدول�مــ ــــد�مـــــــن�تعــــ ــة�يعـــ ــة�الدوليـــــ ـــــع�ا�حـــــــاكم�الجنائيـــــ ـــاون�الـــــــدول�مــ تعــــ

متطلبـــات�واجبـــة�التجســـيد،�بـــالرغم�مـــن�اخـــت ف�طريقـــة�التعـــاون�وتجـــاوب�الـــدول�مـــع�متطلبـــات�واجبـــة�التجســـيد،�بـــالرغم�مـــن�اخـــت ف�طريقـــة�التعـــاون�وتجـــاوب�الـــدول�مـــع�

                                              

�ا�. د�-  265 �حول �الدولية �الندوة �اbى �مقدم �بحث �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �وواقع �طموح حكمة�يونج�يونجان،

� �الدائمة �الدولية �( الجنائية ��–الطموح �ا�ستقبل�–الواقع �العليا)وآفاق �الدراسات �ليبيا،��-،أكاديمية طرابلس،

 .4.،ص2007جانفي��11إbى��10الفCmة�من�
�fي��- 266 �الدكتوراه �شهادة �لنيل �أطروحة �ا�عاصر، �الدوbي �القانون �ظل �fي �الجماùي ��من �شابو،أبعاد وسيلة

 .130،�ص�2008انون�العام،�كلية�الحقوق،�جامعة�يوسف�بن�خدة،�الجزائر،�القانون�تخصص�الق
�3قتصادية�. د�- 267 �القانونية �للعلوم �الجزائرية �ا�جلة �الدولية، �الشرعية �مستقبل �العزيز، �عبد العشاوي

 .341.،�ص3�،2008والسياسية،�العدد�
�مذكرات�fي�الع قات�الدولية�العربية،�الطبعة. د�- 268 �دار�ال��ضة�العربية،�عائشة�راتب، ،�1965مصر،� �وbى،

 .10. ص
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التعــاون�vســيما�إن�القــانون�الــدوbي�التعــاون�vســيما�إن�القــانون�الــدوbي���مكــان�وزمــانمكــان�وزمــانف�ف�مختلــف�ا�حــاكم�القائمــة،�واخــت  مختلــف�ا�حــاكم�القائمــة،�واخــت  

ـــكل�التعـــــاون�بـــــاخت ف� �يـــــك�عـــــن�اخـــــت ف�أســـــلوب�وشــÈ�،ــا�متحركـــــا ـــكل�التعـــــاون�بـــــاخت ف�بصـــــفة�عامـــــة�قانونـــ �يـــــك�عـــــن�اخـــــت ف�أســـــلوب�وشــÈ�،ــا�متحركـــــا بصـــــفة�عامـــــة�قانونـــ

  ..))269((مراحل�الدعوى�الجنائية�الدوليةمراحل�الدعوى�الجنائية�الدولية

  نموذج�التعاون�العمودي�مع�اCحاكم�الجنائية�اCؤقتة: الفرع�>ول 

��rي�البداية�أمام�محكمfالحرب�العا�ية�الثانية�انط قا�إن�مسالة�التعاون�كانت�

� �لندن �اتفاقية �من �الثالثة �ا�ادة �ع�1945من �ا�وقعة �الدول �إbى�أوجبت �3تفاقية wى

�CDتداب� �أمام�اتخاذ �اåي�قبضfن�حضور�كبار�مجرمي�الحرب�ا�وجودين�Dضرورية�لتأم

لتأمDن�ا�حكمة�العسكرية�للتحقيق�وا�حاكمة،�كما�يجب�عل��ا�أيضا�بذل�كل�الجهود�

�أمام� �وا�حاكمة �للتحقيق �أقاليمها �عwى �يتواجدون v� �الذين �كبار�ا�جرمDن حضور

  .ا�حكمة�نفسها

�شريعة�و  �العقد ��بدأ �وفقا �الدولية �اÒاما�mوال� �اÒتعهدا� �بتنفيذ �ملزمة الدولة

�ا�تعارضة�)270(ا�تعاقدين �الداخلية �القانونية �النصوص �تل�ي �إن �عل��ا �واجب �فمن ،

�ا�Òاما�mاماتمع�ال�mالدولية�أو�تقوم�بسن�قواعد�جديدة�تكفل�تفعيل�تلك�;ل.  

�� ��ربعة �جنيف �اتفاقية �هذه��1949وحسب �fي �ا�تعاقدة ��طراف فان

3تفاقيات�تل�mم�بان�تتعاون�fي�مجال�إقرار�العقوبات�الجزائية�عwى�ا�خالفDن�لقواعد�

                                              

�الجنائية�- 269 �ا�حاكم �مع �تتعاون �أن �الدول �عwى �فيجب ��دلة �وجمع �التحقيق �مرحلة �fي �كنا �مجال� فإذا fي

�م،�أما�إذا�كنا�fي�مرحلة�ا�حاكمة�åن�أو�محاكمDي�تسليم�ا�جرمfى��دلة،�وتعاون�wالتحقيق�الجنائي�والحفاظ�ع

�تتع �ا�رحلة�فالدول �fي �كنا �إذا �أما �والضحايا، �الشهود �وحماية �توف��CDمن �fي �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �مع اون

�للمرتكب� �ا�قررة �العقوبات �وتنفيذ ��حكام �هذه �تنفيذ �fي �تتعاون �فالدول �الجنائي �الحكم �صدور �عند �خCDة

�ائيا�بارتكابه�جريمة�أو�أك�Ciتختص�÷�ا�إحدى�من�هذه�ا�حاكÈما�دان�. 
من�قبل�مؤتمر��مم�ا�تحدة�بشأن�قانون�ا�عاهدات�من�اتفاقية�فيينا�لقانون�ا�عاهدات،ا�عتمدة��26ا�ادة��-270

� �رقم �ا�تحدة �لøمم �العامة �الجمعية �قراري �بموجب �عقد ��2166الذي �fي �1966ديسم5��CÚا�ؤرخ �ورقم ،2287�

� �ف1967ديسم6��CÚا�ؤرخ�fي �fي �دورتDن �عقد�ا�ؤتمر�fي �وقد ،� �من �خ ل�الفCmة ��26يينا �إbى �1968مايو��24مارس

� �من �الفCmة ��9وخ ل �1969مايو��22ابريل�إbى �fي �أعماله �ختام �fي �3تفاقية �واعتمدت وعرضت� 1969مايو��22،

- 87انضمت�الجزائر��بالتحفظ،�بموجب�مرسوم�.1980يناير��27ودخلت�ح��Dالنفاذ�fي� 1969مايو��23للتوقيع�fي�

 .1987أكتوبر��14،�الصادرة�بتاريخ�42،�ج�ر،�عدد�1987أكتوبر� 13ا�ؤرخ�fي��222
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�ا�تعاقدة �السامية ��طراف �وتتعهد �3تفاقيات، �fي �إجراء��الواردة �أي �تتخذ بان

 يأمرون أو يقCmفون  الذين عwى��شخاص فعالة جزائية�تشري�ي�يلزم�بفرض�عقوبات

  .3تفاقية لهذه ا�خالفات�الجسيمة إحدى باقCmاف

�مDن بم حقة كل�طرف�متعاقد يل�mمو åاف ا�Cmالجسيمة� ا�خالفات هذه مثل باق

�وبتقديمهم أو   محكمه، إbى باjمر�باقCmافها،
 
�م كانت أياåوله .جنسي ،

 
فضل� إذا أيضا

�jحكام ذلك،
 
�م آخر مع�y متعاقد طرف إbى يسلمهم أن تشريعيه، وطبقاåحاكم� 

�ام أدلة ا�ذكور  لدى�الطرف تتوفر مادامتÒء ضد كافية اvىو  .�شخاص هؤwكل ع 

 هذه�أحكام مع تتعارض ال�r �فعال جميع لوقف ال زمة التدابCD اتخاذ متعاقد طرف

  .)271(التالية ا�ادة fي ا�بينة الجسيمة ا�خالفات بخ ف 3تفاقية

�CDغ� �أو�الدول �ف��ا، ��عضاء �الدول vإ� �تلزم v� �الدولية �الجنائية �ا�حكمة إن

��سا��� �النظام �صاغها �rال� �لøحكام �وفقا �باختصاصها �تقبل �rال� vن��)272(�عضاء

  .)273(ا�حكمة�نشأت�بموجب�معاهدة��vتلزم�أطرافها�إ�vبعد�التصديق�عل��ا

  

                                              

ا�ادة�: ،�كما�يwي21/10/1950ال��rدخلت�ح��Dالتنفيذ�fي��1949أوت��12أشارت�إليه�اتفاقيات�جنيف��ربعة�-  271

49�� �fي �ا�ؤرخة �ا�يدان �fي �ا�سلحة �بالقوات 1�éوا�ر� �الجر&ى �حال �لتحسDن ��وbى �جنيف �اتفاقية أوت��12من

1949� �وا�ادة �البحار��50، �fي �ا�سلحة �القوات �وغر�ى 1�éومر� �الجر&ى �حال �لتحسDن �الثانية �جنيف �اتفاقية من

،�1949أوت��12من�اتفاقية�جنيف�الثالثة�بشان�معاملة�أسرى�الحرب،��129،�وا�ادة�1949أوت��12ا�ؤرخة�fي�

؛حول�هذه�1949أوت��12ي�وقت�الحرب�من�اتفاقية�جنيف�الرابعة�بشان�حماية��شخاص�ا�دنيDن�146�fا�ادة�

3تفاقيات�انظر،�شريف�عتلم�ومحمد�ماهر�عبد�الواحد،�موسوعة�اتفاقيات�القانون�الدوbي�;نساني�النصوص�

�للصليب� �الدولية �اللجنة �بعثة �إصدارات �السادسة، �الطبعة �وا�وقعة، �ا�صدقة �والدول �ل تفاقيات الرسمية

� �الج. �2005حمر�بالقاهرة، �انضمت �بتاريخ ��ربعة �3تفاقيات ��20زائر�إbى �حرب��1960جوان �أثناء �ذلك وكان

�الدولية� �الصكوك �أهم �قائمة �ذلك �انظر�fي �الجزائرية، �للجمهورية �ا�ؤقتة �الحكومة �طرف �من التحرير�الوطنية

�3ستش �الوطنية �اللجنة �صادر�عن �الجزائر،منشور �عل��ا �صادقت �rال� �;نسان �بحقوق �ا�تعلقة ارية�والجهوية

 . 2008لCmقية�وحماية�حقوق�;نسان،�مارس�
 ).CPI(من�النظام��سا����ل�12ا�ادة��- 272
 .من�اتفاقية�فيينا�لقانون�ا�عاهدات�15وا�ادة��14انظر�ا�ادة��- 273
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iزالت�: أو� noال� �اCؤقتة �الدولية �الجنائية �اCحاكم � ي �أو�اCحاكمة التسليم

  وiي¨¢ا

�ا،�ا�تمثلة�fي�åيvزالت�و��rي�مع�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�الbالتعاون�الدو

�وطوك �نورمبورغ �rا�حاكم�محكم� �مع �با�قارنة �كبCDة �أهمية �ذات �مشكلة ��vيعد يو،

فكل�دولة�تتدخل�vتخاذ�التداب�CDالضرورية�لتأمDن�حضور�. الجنائية�الدولية�الحالية

�أو� �معهم �التحقيق �يتم �أن �يجب �والذين �ا،åقبض� �fي �ا�وجودين �الحرب كبار�مجرمي

  .)274(يحاكموا�أمام�ا�حكمة�العسكرية�الدولية

� �وكذلك�وباÙضافة �القانونية �و�جهزة �هيئات �عن �الناجمة �3ل�mامات إbى

الظروف�3ستثنائية�وعمل�;دارة�الدولية�لøقاليم�ا�سيطرة�من�الدول�ا�نتصرة�fي�

��ماكن�� �إbى �وطوكيو�3نتقال �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �للمحكمة �سهلت الحرب

�م ن 
 

ك م  ن�القبض�عwى�ا�شتبه�ف��م�الذين�fي�بسهولة�والحصول�عwى�مواد�;ثبات�والت 

�ا�حكمتان� �أن �القول �يمكن �هنا �فمن �واليابانية، ���انية �العسكرية �القوات حوزة

استفادتا�من�ميكانزم�اتخاذ�القرارات�و�حكام�القضائية�بأسلوب�ا�ندمج�أي�بمعية�

�الحرب �fي �ا�نتصرة �الدول ��عw. )275(ومساعدة �القائد �ا÷� �يتمتع �rال� ى�فسلطات

�طوكيو�عwى� ��حكمة �اختيار�القضاة �آرثر�fي �ماك �ا�تحدة �للوvيات �ا�سلحة للقوات

سبيل�ا�ثال�لدليل�عwى�التسي�CDا�شCmك�بDن�السلطات�العسكرية��مريكية�وا�حكمة�

  .     نفسها

                                              

،�بDن�)اتفاقية�لندن(1945أوت��8من�اتفاق�الخاص�بإنشاء�محكمة�عسكرية�دولية،�ا�وقع�fي�لندن��3ا�ادة��- 274

لCÚيطانيا�العظم�1(ة�ا�ؤقتة�للجمهورية�الفرنسية�وحكومات�الوvيات�ا�تحدة��مريكية،�وا�ملكة�ا�تحدة�الحكوم

،�واتحاد�الجمهوريات�3شCmاكية�السوفيتية،�بشان�محاكمة�ومعاقبة�كبار�مجرمي�الحرب�من�)وايرلندا�الشمالية

 .ةدول�19الدول�ا�حور��وربية،�وال��rانضمت�إل��ا�فيما�بعد�
275 - Muriel UBEDA-SAILLARD, L’Obligation de coopérer avec les juridictions internationales, in, Hervé 

ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit International Pénal, 2éme édition, A, PEDONE, 

Paris, 2012, p. 1138. 
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�مDن�åن�حضور�ا�Dا�تأم�أكدت�اتفاقية�لندن�fي�مضامي��ا�عwى�الدول�ا�وقعة�عل�

مة�أمام�جهات�ا�حاكم�العسكرية�الدولية،�فهو�ال�mام�يقع�عwى�عاتق�للتحقيق�وا�حاك

�مDنåي�تسليم�ا�fهذه�الدول�.  

  Cحاكم�الوطنيةمع�سمو�محكم�no>مم�اCتحدة�عZى�االتعاون�~جباري�: ثانيا

تفادي�مسألة�تداخل�3ختصاص�والتعاون�بDن�محكم���rمم�ا�تحدة���vيمكن

�الوطنية� �فوا�حاكم �بجديةا�سألة ��تطرح
 
�كبCDا

 
�عددا �سيادة،�jن �دول�ذات �كل عwى

õي�جرائم�من�ا�مكن��ا�ؤقتة�من�الجرائم�ال��rتختص�÷�ا�ا�حاكم�الجنائية�الدولية

�جنسية� �أو �اقCmافها �مكان �كان �مهما �استثناء، �دون �دولة �كل �fي �تقع أن

�العالم�)276(فاعلها �3ختصاص ��بدأ ��)277(،تطبيقا �الدفا�طلوب �من ��خرى أن�ول

فمن�هنا�يستوجب�. )278(وتساعدها�لتسهيل�عملهما�محكم3��rمم�ا�تحدة�تتعاون�مع

  .البحث�عن�أساس�3ل�mام�بالتعاون�مع�ا�حاكم�الجزائية�الدولية

  الدولية�اCؤقتة�جنائيةضرورة�التعاون�مع�اCحاكم�ال - 1

ــبح ــبحأصــ عــــن�عــــن�لبحــــث�لبحــــث�ا�تحــــدة�ضــــرورة�ملحــــة�لا�تحــــدة�ضــــرورة�ملحــــة�ل���مــــم�مــــم3لmــــ�ام�بالتعــــاون�مــــع�محكمrــــ��3لmــــ�ام�بالتعــــاون�مــــع�محكمrــــ����أصــ

�م،وإåن�ومعاقبDمــ�åم،وإا��åن�ومعاقبDمــ�åمــا�يصــدر�مـــن�مــا�يصــدر�مـــن���كـــلكـــلالــدول�بســـرعة�لكــل�طلبــات�التعــاون�و الــدول�بســـرعة�لكــل�طلبــات�التعــاون�و ��ســتجابةســتجابةا�

  ..))279((أوامر�وقرارات�أوامر�وقرارات���ا�حاكم�ا�ؤقتة�منا�حاكم�ا�ؤقتة�من

الصـادرة�الصـادرة�فيما�يتعلق�بتنفيـذ�أوامـر�القـبض�فيما�يتعلق�بتنفيـذ�أوامـر�القـبض���لقد�تم�التأكيد�عwى�إجراءات�ا�تابعةلقد�تم�التأكيد�عwى�إجراءات�ا�تابعة

فــيمكن�إحالــة�فــيمكن�إحالــة���مــن�قاéــ���دائــرة�التمهيديــة��وbــى��حكمــة�يوغوســ فيا�ســابقا�وروانــدا،مــن�قاéــ���دائــرة�التمهيديــة��وbــى��حكمــة�يوغوســ فيا�ســابقا�وروانــدا،

                                              

 .692.صاوليفييه�ديبوا،�ا�رجع�السابق،��- 276
277 - Claude LOMBOIS, Droit pénal international, 2eme, éd, DALLOZ, Paris, 1979, p.19. 

  ).TPIR(من�نظام��سا����ل��28وا�ادة�) TPIY(من�نظام��سا����ل��29ا�ادة��- 278
�ا�تحدة�من�اختصاص�دائرة�ا�حاكمة�من�الدرجة��وbى��- 279 �محكم���rمم كل��وامر�والقرارات�الصادرة�من

�ام�يجوز�للقا���éأن�يصدر�بناء�عwى�طلب�ا�دùي�العام�أوامر�أو�تفويضات�Ò3لكل�محكمة،�بعد�إعتماد�عريضة�

�أو�ترحيلهم، �أو�تسليمهم �أو�احتجازهم ��شخاص �عwى �بالقبض �لس��CDرسمية �vزمة �تكون �أوامر�أخرى أو�أية

 ). TPIR(من�نظام��سا����ل��18/2وا�ادة�) TPIY(من�نظام��سا����ل��19/2ا�حاكمة،�انظر�fي�ذلك�ا�ادة�
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ــة�دولــــة�مــــا�أو�أيــــة� ــة�دولــــة�مــــا�أو�أيــــة�هـــذه��وامــــر�والقــــرارات�الصــــادرة�عـــن�محكمrــــ���مــــم�ا�تحــــدة�إbـــى�أيــ هـــذه��وامــــر�والقــــرارات�الصــــادرة�عـــن�محكمrــــ���مــــم�ا�تحــــدة�إbـــى�أيــ

  . . سلطة�ما�للمنظمة�الدوليةسلطة�ما�للمنظمة�الدولية

دعــا�مجلــس��مــن�كــل�أعضــاء�هيئــة��مــم�ا�تحــدة�وكــل��طــراف�fــي�يوغوســ فيا�دعــا�مجلــس��مــن�كــل�أعضــاء�هيئــة��مــم�ا�تحــدة�وكــل��طــراف�fــي�يوغوســ فيا�

ـــة�أن�تتعــــاون�وتن ـــات�والوكـــــاvت�الدوليــــة�العاملـــــة�fــــي�ا�نطقــ ـــع�ا�نظمـ ـــة�أن�تتعــــاون�وتنســــابقا�وجميــ ـــات�والوكـــــاvت�الدوليــــة�العاملـــــة�fــــي�ا�نطقــ ـــع�ا�نظمـ ســـــق�ســـــق�ســــابقا�وجميــ

ــة ــل�))280((جهودهــــا�مــــع�;دارة�3نتقاليــــةجهودهــــا�مــــع�;دارة�3نتقاليــ ــام�قاéــــ���دائــــرة�ا�حاكمــــة��وbــــى�fــــي�افريــ ــام�قاéــــ���دائــــرة�ا�حاكمــــة��وbــــى�fــــي�افريــــل�،�كمــــا�قــ ،�كمــــا�قــ

;دارة�3نتقاليـة�لهيئـة��مـم�ا�تحـدة�fـي�سـ فونيا�الشـرقية�;دارة�3نتقاليـة�لهيئـة��مـم�ا�تحـدة�fـي�سـ فونيا�الشـرقية�) ) L’ATNUSO((بأمر�بأمر���19961996

�مـــDن�إbـــى�åـــى�للبحـــث�والتوقيـــف�وإحالـــة�ا�bن�إDمـــ�åللبحـــث�والتوقيـــف�وإحالـــة�ا�(TPIY) تـــم�تأكيـــد�ذلـــك�فيمـــا�بعـــد�مـــن�دائـــرة�تـــم�تأكيـــد�ذلـــك�فيمـــا�بعـــد�مـــن�دائـــرة�،�و ،�و

�ا�) ) L’ATNUSO((شـرعية��مــر�الصـادر�م��ــا،�وvحظـت�أن�شـرعية��مــر�الصـادر�م��ــا،�وvحظـت�أن�) ) TPIY((ا�حاكمـة��وbــى�ل�ا�حاكمـة��وbــى�ل�Øا�لــد�Øلــد

�اÒاتفويض�موسع��مارسة�اختصاصا�Ò281((تفويض�موسع��مارسة�اختصاصا(( . . 

��الدول �تتعاون  �مع �كام  �jحكام) TPIY(تعاونا �fي�وفقا �مجلس�قرار �الواردة ات

،�ويكون�التعاون�كام �وح�1rمع�أجهزة�ا�حكمة�بما�fي�ذلك��من�ا�ن	���للمحكمتان

� �الدول �ا�حاكمة�ال�mام �غرف �إحدى �عن �الصادرة ��وامر �أو �ا�ساعدة لطلبات

 فيا�سابقا�ورواندا�من�النظام��سا�����حكمة�يوغوس�28وا�ادة��29بمقت�1�íا�ادة�

�التواbي �ا��عwىÒلطلبا� �و3متثال �ا�حكمة �من �إل��ا �ا�حالة �3عتقال �أوامر بتنفيذ

�يك�عن�ال�mام�بالتعاون�. )282(قيقا�تعلقة�بالحصول�عwى�معلومات�أو�إجراءات�التحÈ

مع�ا�حاكم�الجنائية�ا�ؤقتة�من�بعض��طراف�بموجب�3تفاقيات�الدولية،�كاتفاق�

                                              

280 -�� �رقم ��من� ��1037قرار�مجلس ��15الصادر�fي �1996جانفي �رقم �وثيقة ،S/RES/1037/1996رقم�� �جلسة ،

 .ووضعية�;دارة�3نتقالية�fي�إقليمها،�بشان�الوضع�fي�كرواتيا�3619
281 - Anne-Marie LA ROSA, Les Forces Multinationales et l’Obligation de Coopérer avec les Tribunaux 

Internationaux sous l’angle de l’arrestation, in, Hervé ASCENSIO Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, 

Op.cit, p. 688. 
�ان�- 282 �رقم ��من ��1034ظر،قرار�مجلس �1995ديسم21��CÚالصادر�fي �رقم �جلسة�S/RES/1034/1995،وثيقة ،

نوفم17��CÚالصادر�fي��1207مجلس��من�رقم��أيضا�قرار وانظر�. ،�بشان�الوضع�fي�البوسنة�والهرسك3612رقم�

1998� �رقم �وثيقة ،S/RES/1207/1998� �رقم �جلسة �بالت3944، ��طراف �بدعوة �ا�تعلق �ا�حكمة�، �مع عاون

 .الخاصة�بيوغوس فيا
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من�طرف�كل�من�كرواتيا��1995ديسم14��CÚا�وقع�بباريس�بالتاريخ�"  دايتون "الس م

 . )283(البوسنة�والهرسك�والجمهورية�الفيدرالية�اليوغوس فية

�أيض تستجيب  �دوائر�الدول �إحدى �عن �أو�لøوامر�الصادرة �ا�ساعدة �لطلبات ا

�مDن التحقيق�مع��شخاصالخاصة�بة�ا�حكمåاكات�جسيمة�للقانون� ا��åبارتكاب�ان

�م،�الدوbي�;نساني�åي�ومعاقبfي�طلب�وjموجب�له��vوتمتثل�الدول�دون�أي�إبطاء�

ذلك�عwى�سبيل�ا�ثال���vللمساعدة�أو�أمر�صادر�عن�دائرة�من�دوائر�ا�حاكمة�بما�fي

  :الحصر�ما�يwي

  .تحديد�هوية��شخاص�وأماكن�وجودهم  - أ

 .3ستماع�إbى�شهادات�الشهود�وتقديم��دلة  - ب

 .;ع ن�بالوثائق  - ت

 .القبض�عwى��شخاص�أو�احتجازهم  - ث

�م�إbى�ا�حكمة�الدولية  -  جåن�أو�إحالDم�å284(تسليم�ا�(. 

� م  ت   �تنفيذ �fي �ا�تابعة �إجراءات �عwى �من�التأكد �الصادرة �الدوbي أوامر�القبض

ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة،�عن�طريق�التعاون�الدول�م�1rتم�إحالة��مر�إل��ا،�

  . )285(فوجب�عل��ا�حسن�تنفيذ��مر

مساعدة،�باتخاذ�ك�CÚقدر�ممكن�من�أوfي�حالة�التسليم�تقدم�الدول�فيما�بي��ا�

�ا�وال زمة���دلةبما�fي�ذلك�تقديم��،و�جنائيةأدارية�إجراءات�إمختلف�Øا�وجودة�لد

                                              

283- Muriel UBEDA-SAILLARD, L’Obligation de coopérer avec les juridictions internationales, Op.cit, 

p.1139. 
 ). TPIR(من�النظام��سا����ل�28وتقابلها�ا�ادة�) TPIY(من�النظام��سا����ل�29ا�ادة�- 284

285 -Voir, la règle 56 de règlement de procédure et de preuve de tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie (RPP/TPIY), amandé 45 fois ; le dernier amendement et le 22 mai 2013. 
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�ا��وأية ;جراءات Ùتمامåمقدم� �وfي �الدولية �ا�عاهدات �تفرضها �قضائية مساعدات

 .)286(�طرافمعاهدات�التسليم�الثنائية�وا�تعددة�

وضرورة�التعاون�مع�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�يمكن�إدراجه�فيما�يسم�1

� �الدولية� « Erga Omnes »بقواعد �ا�جموعة �اتجاه �مل�mمة �الدول �أن �بذلك �yونع

أضف�إbى�أن�الدول�fي�. جمعاء،�واحCmام�هذه�القواعد�يعد�من�النفع�العام�وا�شCmك

هذه�الحالة�لها�مدى�واسع�وغ�CDمحدود�fي�إقليم�واحد،�سواء�fي�يوغوس فيا�سابقا�

اون�مع�ا�حكمتDن،�وان�تتدخل�أو�دولة�رواندا،�ف��óحجة�عwى�كافة��الدول�أن�تتع

�اكات�الخطCDة�للقانون�الدوbي�;نسانيåلوقف�3ن�،�y287(ولو�خارج�إقليمها�الوط(.  

 ئية�الدولية�اCؤقتةل��ام�بالتعاون�مع�اCحاكم�الجناأساس�� - 2

�الخاصة� �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �عن �قرارات �من �يصدر �ما كل

� �ورواندا �سابقا �jحكام�بيوغوس فيا �وفقا �ا�تحدة ��مم �أعضاء �للدول ملزمة

وأساس�ال�mام�دول�أعضاء�fي�هيئة��مم�ا�تحدة�عن�تنفيذ�كل�ما�يصدر� .)288(ميثاقها

�ا�تحد ��مم �rمحكم� �وfي��هو�ارتباطهم�ةمن �عامة، �بصفة �ا�تحدة ��مم بال�mامات

�fي� �كأعضاء �بي��م �وفيما �به �يرتبطون ��خرى �الدولية �3ل�mامات �مع �التعارض حالة

�ا�تحدة ��مم �هيئة �ا�Cmتبة�عwى�ميثاق �فالعCÚة�باvل�mامات �ا�تحدة، ��مم ،�)289(هيئة

الفصل�السابع��والواضح�هنا�أن�مجلس��من�تصرف�وفقا�لسلطاته�ال��rمنحها�إياه

  .  )290(من�ميثاق�هيئة��مم�ا�تحدة

                                              

. ،�ص2008يوسفي�أمال،عدم�مشروعية�;رهاب�fي�الع قات�الدولية،�الطبعة��وbى،�دار�هومة،�الجزائر،��-  286

48. 
287 -  Anne-Marie LA ROSA, Op.cit, p.688. 

من�ميثاق��مم�ا�تحدة�عwى��عمال�ال زمة�لتنفيذ�قرارات�مجلس��من��48فعwى�سبيل�ا�ثال�نصت�ا�ادة��- 288

أو�بعض�هؤvء��عضاء�وذلك�حسبما�يقرره�" �مم�ا�تحدة" لحفظ�السلم�و�من�الدوbي�يقوم�÷�ا�جميع�أعضاء�

 ...."ا�جلس
 .من�ميثاق��مم�ا�تحدة�103ا�ادة��- 289
 .1993ماي��25ا�ؤرخ�fي��827انظر�قرار�مجلس��من�رقم��- 290
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�الجنائية� �ا�حاكم �مع �التعاون �ال�mامات ��من �إقرار�مجلس �أن �ذلك، �إbى أضف

�;نساني� �الدوbي �للقانون ��ساسية �ا�بادئ �إbى �باvستناد �ذلك �كان �ا�ؤقتة، الدولية

روف،�فالدول�عل��ا�حCmام�هذا�القانون�fي�جميع�الظإالذي�يفرض�عwى�الدول�إلزامية�

� �للقانون�إالتدخل�ولو�خارج �الخطCDة �اكاتåى�3نwقليمية�للمعاقبة�ع;� �اÒختصاصا

�دولة،�)291(الدوbي�;نساني �كل �عاتق �عwى �يضع �;نساني �الدوbي �فالقانون �هنا �فمن ،

تجاه�ا�جموعة�إتفاقيات�القانون�الدوbي�;نساني�ال�mامات�إvسيما�دول��طراف�fي�

  .حCmام�هذا�القانون��ا�له�من�قيمة�قانونية�fي�حد�ذاتهإبالكامل،�وذلك�ب�الدولية

تفاقيات�القانون�الدوbي�;نساني�أن�إكما�يجب�عwى�الدول��طراف�fي�مختلف�

� �الخاصة �3ل�mامات �لتنفيذ �وسائل �عاتقها �عwى �3حCmام"تضع �طرف�" بواجب من

قدة،�من��طراف�السامية�ا�تعا،�وذلك�إما�عن�طريق�3جتماعات�)292(الدول��خرى 

�Ciأو�أك� �واحد �طلب �عwى �للنظر�fي�بناء �ا،åغالبي� �وبموافقة �3تفاقيات �أطراف من

�;ضافية �والCÚتوكوvت �3تفاقيات �بتطبيق �ا�تعلقة �العامة �fي�. )293(ا�شك ت �ما وكل

�مباشرة� �ا�رتبطة �العامة �ا�شك ت �تنحصر�حول �أن �يجب �هنا �مر�فاvجتماعات

  . )294(باتفاقيات�جنيف��ربعة�وليس�با�شك ت�الخاصة�بأحد�أطراف�3تفاقيات

                                              

�تنص�-  291 �rال� ��ربعة، �جنيف �vتفاقيات �ا�شCmكة ��وbى �هذه�" انظر�ا�ادة �تحCmم �بان �السامية ��طراف تتعهد

��حوال �جميع �fي �احCmامها �وتكفل �ا�". 3تفاقيات �vتفاقيات�وانظر�كذلك ��ول �;ضاfي �الCÚتوكول �من ��وbى ادة

،�1977جوان��8،�ا�تعلق�بحماية�ضحايا�ا�نازعات�الدولية�ا�سلحة،�ا�ؤرخ�fي�1949أوت��12جنيف�ا�عقودة�fي�

�17الصادرة�fي��20،�ج�ر،�عدد�1989ماي��16الصادر�fي��68-89انضمت�إليه�الجزائر�بموجب�مرسوم�رئا����رقم�

تتعهد��طراف�السامية،�ا�تعاقدة�بان�تحCmم�وان�تفرض�احCmام�هذا�الCÚتوكول�fي�جميع�: "ال��rتنص،�1989ماي�

 ". �حوال
292 - Claude PILLOUD, et autres avec la collaboration de Jean PICTET, Le Commentaire des Protocoles 

additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 aout 1949, édité par le CICR, Genève, 

1986p.36. 
 . 1977جوان��8من�الCÚتوكول�;ضاfي��ول�ا�لحق�باتفاقيات�جنيف��ربعة،ا�ؤرخ�fي��7ا�ادة��- 293

294- Claude PILLOUD, et autres avec la collaboration de Jean PICTET, Op.cit, p.108.  
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� �الخاصة �3ل�mامات �تنفيذ �يمكن �3حCmام"كما ��"بواجب �إحCmام"أو " فرض

� �الدوbي �للقانون �ا�لموس �)295(;نسانيللتطبيق �fي�، �ا�تبادل �التعاون �طريق عن

عاقدة�بصفة�مجتمعة�أو�منفردة�الشؤون�الجنائية�بالعمل�من��طراف�السامية�ا�ت

�v� �جنيف �vتفاقيات �ا�لحقة �والCÚوتوكوvت �vتفاقيات �الجسيم �الخرق �حاvت fي

�ا�ساس� �دون �ا�جرمDن �لتسليم �بي��ا �فيما ��ول،والتعاون �;ضاfي �الCÚتوكول سيما

�تنظم� �جماعية �أم �كانت �ثنائية �أخرى �معاهدة �أية �أحكام �عن �الناجمة باvل�mامات

  .)296(مستقب �كليا�أو�جزئيا�موضوع�التعاون�fي�الشؤون�الجنائية�حاليا�أو 

�الخرق�� �حاvت �fي �منفردة �أو �مجتمعة � �ا�تعاقدة �السامية ��طراف وتتعهد

الجسيم�vتفاقيات�جنيف�والCÚتوكوvت�ا�لحقة�÷�ا،�بالتعاون�مع��مم�ا�تحدة�وبما�

الدولة�طرفا�fي�هيئة��مم�وليس�شرطا�أن�تكون�. )297(يت ءم�مع�ميثاق�هذه��خCDة

ا�تحدة�لكي�تتعاون�معها�وفقا�jحكامها،�فالع قة�هنا�قائمة�بDن�الدول�غ�CDأطراف�

fي�هيئة��مم�ا�تحدة،�وذلك�بقيام�هذه��خCDة�عwى�أن�تس�CDالدول�غ��CDعضاء�ف��ا�

�يك�)298(عwى�مبادئ�الهيئة�بقدر�ما�تقتضيه�ضرورة�حفظ�السلم�و�من�الدوbيÈ�،عن�

�معها� �وتتعاون �ا�تحدة ��مم �إخطار�هيئة �من �تستفيد �أن �يمكن �غ��CDعضاء الدول

�أو� �الدوليDن �و�من �بحفظ�السلم �متعلقة �سواء �ا�سائل ��مر�ببعض �يتعلق عندما

  .)299(مسائل�متعلقة�بالحل�السلم��أو�مشاكل�اقتصادية

�وا�حاكم� �الدول �بDن �ا�وجودة �القانونية �الع قة �fي �تCmجم �التعاون �إلزامية إن

�النظام� �عن �تختلف �rوال� �العمودية �الصفة �أساس �عwى �ا�ؤقتة �الدولية الجنائية

                                              

ل�mام�لتنفيذ�القانون�الدوbي�;نساني�بحث�fي�مضامينه�وأبعاده،�ا�جلة�الجزائرية�عمر�سعد�هللا،�نظام���3- 295

 .944.،�ص1997للعلوم�القانونية�3قتصادية�والسياسية،�جامعة�الجزائر،�العدد�الرابع،�
 .1977جوان��8من�الCÚتوكول�;ضاfي��ول�ا�لحق�باتفاقيات�جنيف��ربعة،ا�ؤرخ�fي� 88ا�ادة��- 296
 . 1977جوان��8من�الCÚتوكول�;ضاfي��ول�ا�لحق�باتفاقيات�جنيف��ربعة،ا�ؤرخ�fي� 89ا�ادة��- 297
 .من�ميثاق��مم�ا�تحدة�6فقرة��2ا�ادة��- 298
 .من�ميثاق��مم�ا�تحدة�50وكذلك�ا�ادة��2فقرة��35وا�ادة��32وا�ادة��2فقرة��11انظر�ا�ادة��- 299
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�الدوbي �القانون �قواعد �تطبيق �fي �ا�عتمد �يسمح�. )300(�فقي �العمودي فالتعاون

�الجنائي �ا�حاكم �fي �الدوbي �الجنائي ��éللسلطات�للقا� �توجيه �ا�ؤقتة �الدولية ة

��مم� �هيئة �fي ��عضاء �للدول �بالنسبة �vسيما �للتعاون �ودعاوي �طلبات الوطنية

  .ا�تحدة�

�لهما� �ليس �ورواندا �سابقا �ليوغوس فيا �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �أن وبما

�وعدم� �ا�ساعدة �تقديم �عدم �مجال �fي �الدول �ضد �التداب�CDالقمعية �فرض سلطات

ن�مع��حكمتان،�فاتخاذ�تداب�CDالقمع�ليست�من�السلطات�الطبيعية�الخالصة�التعاو 

� �الدولية �القضائية �للمسؤولية��)301(لøجهزة �مح  �تكون �أن �يمكن v� �أيضا والدول

  .)302(الجنائية�من�طرف�هيئة�قضائية�دولية�

                                              

تطبيق�القانون�الدوbي�العام�بصفة�عامة�فيما�بDن�الدول�تطبقا�أفقيا�نظرا�للمساواة�fي�لقد�تم�التأكيد�عwى��- 300

�قضية� �fي �الدائمة �الدولية �العدل �محكمة �حكم �من �بداية �ا�ناسبات، �من �العديد �fي ول، �الد  �بDن �فيما السيادة

�" لوتوس" �ع قات�ا" بقولها�1927نوفم25��CÚبتاريخ �العام �الدوbي �القانون  C 
 D س  �فقطي  �ا�ستقلة ول �fي�". لد  وكذلك

� �الصادر�بتاريخ �الدولية �العدل �محكمة ��14حكم �بلجيكا���2002فيفري �ضد �الكونغو�الديمقراطية �جمهورية بDن

،�أين�تم�"السيد�يورديا�عبد�ال يي�ندومباس���"،�fي�قضية��2000افريل��11حول��مذكرة�3عتقال�الصادرة�fي�

�ا�ش �الث ثة�هيغي��،�كويمانس،�بويرغنثال�،حول�تساؤلهم�إلحاق�القضية�بالرأي�ا�ستقل إن�" Cmك�بDن�القضاة

�صلة� �أي  �لهم �وليست �خطCDة �دولية �بجرائم �مDنåم� �أشخاص �عwى �3ختصاص �هذا �ممارسة �fي �حق �للدولة كان

�م�لم�يجدوا�ممارسة�راسخة�تش�CDإbى�ممارسة�. بدولة�ا�حكمة�وليسوا�موجودين�fي�أرا���éتلك�الدولةÈهذا�ومع�أ

�غ�CDشرùي �انه �عwى �القانوني �الرأي �fي �دليل �أي  �يجدوا �لم �و�وامر�: انظر".3ختصاص، �والفتاوى موجز��حكام

�الدولية �العدل �محكمة �عن �رقم ،)2002- 1997(الصادرة ��مم� ST/LEG/SER.F/1/Add.2وثيقة �منشورات ،

 . 233. ص.2005ا�تحدة،�
تكون�الدول�عرضة�للتداب�CDا�ضادة�من�طرف�الدول��خرى�أو�تكون�معرضة�لعقوبات�من�هيئة�دولية�مثل��- 301

 .هيئة��مم�ا�تحدة�أو�fي�إطار�ا�نظمات�;قليمية�كاvتحاد��وربي�أو�3تحاد�;فريقي
خص�ا�عنوي�إ�vأنه�استث�1yصراحة�fي�القانون�الداخwي�أقر�ا�شرع�الجزائري�بمبـدأ�ا�سؤوليـة�الجزائية�للش�-  302

� �ا�ادة �بنص �الجزائية �ا�ساءلة �من �العامة �ا�عنوية ��شخاص �و�كذا �ا�حلية �و�الجماعات �من��51الدولـة مكرر

قانون�العقوبات،�وبالتاbي�نراه�قد�جعل�هذه�ا�سؤولية�مقتصرة�عwى�الشخص�ا�عنوي�الخاص�دون�العام،وهذا�

الجزائية�بDن�الشخص�الطبي�ي�و�الشخص�ا�عنـوي�عن�ذات�الجريمة،�و�تCÚير�هذا�ما�يرتب�ازدواجية�ا�سؤولية�

3زدواج�يرجع�إbى�عدم�تمكDن�الشخص�الطبي�ي�من�جعل�مسؤولية�الشخص�ا�عنوي�كستار�تستخدم�لحجب�

راسة�د(خلفي�عبد�الرحمان،�ا�سؤولية�الجنائية�لøشخاص�ا�عنوية�عن�جرائم�تبيض��موال. مسئوليته،�انظر،د
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وا�حكمة�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�ليوغوس فيا�سابقا�أو�لرواندا،�تقوما�بتقديم�

�أو�تقوم� �ا�حكمتان �إbى �مDنåا�� �وتسليم �بإحالة �ا�عنية �السيادة �ذات �للدول طلبات

�;ثبات،� �مواد �جمع �أو �ا�حكمتان �ا÷� �تختص �ا�رتكبة �الجرائم �حول بالتحقيق

و3ستماع�إbى�شهادات�الشهود�وتقديم��دلة،�vن�ا�حكمتان��vتملكا�القوة�ال زمة�

� �باجرات �للقيام ��ساسيان�أو�جهاز�الشرطة �فواضعو�النظامان �أو�التسليم، القبض

من�محكمة��28و���29حكم���rمم�ا�تحدة�أشاروا�إbى�ذلك�صراحة�من�خ ل�ا�واد�

�التواbي �عwى �ورواندا �سابقا �هاتان�)303(يوغوس فيا �مضمون �fي �الدول �وال�mامات ،

mال� �إذن �óف� �مجملها �fي �الدولية �ا�جموعة �اتجاه �ال�mامات �õي �عwى�ا�ادتDن �امات

  .)Obligations Erga Omnes » )304»الكافة�

  أثار�التعاون�ب�ن�الدول�ومحكم�no>مم�اCتحدة - 3

�الجزائية� �وا�حاكم �الدول �بDن �ا�وجودة �الع قة �عن �أساسيتDن �نتيجتDن تCmتب

  :الدولية�ا�ؤقتة،�fي�مجال�التعاون،�وõي

�>وtى �: النتيجة �سابقا �يوغوس فيا �rمحكم� �لك �من �تطلب�يكون �أن ورواندا،

�التخwي �الداخلية �القضائية �الجهات �النظر�fي�) Dessaisissement(من �عن لصالحها

�لهذا� �ا�شروط CDغ� �3متثال �ا�عنية �الدولة �عwى �ويقع �أمامها، �مطروحة قضية

  .)305(الطلب

                                                                                                                                                  

،�ا�جلة��كاديمية�للبحث�القانوني،الصادرة�عن�كلية�)fي�التشريع�الجزائري�مع�;شارة�اbى�الفقه�والتشريع�ا�قارن 

 .26.،ص2011الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�عبد�الرحمن�مCDة،�بجاية،�العدد�الثاني،
�إbى�هذه�3ل�mامات�fي�الفقرة�الرابعة�من�قرار�مجلس�� �-  303  CD ش 

 
والفقرة�الثانية�من��1993لسنة��827من�رقم�أ

 .ا�ذكوران�أنفا�955قرار�مجلس��من�رقم�
304 - voir, Arrêt la chambre d’appel de TPIY du 29 octobre 1997, relatif à la requête de la République de 

CROATIE aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance, rendue le 18 juillet 

1997, sur le cite,   http://www.icty.org/x/cases/blaskic/acdec/fr/71029JT3.html . 
وانظر�كذلك،�. ا�شCmكة�بي��ما) TPIR(و�) TPIY(،�من�قواعد�;جراءات�و;ثبات�ل�11 – 10 – 9انظر�ا�واد،��- 305

�fي �الدولة �لرئيس �ا�ركز�الجزائي �الياس، �شهادة��صام �لنيل �أطروحة �الدستوري، �القانون �وfي �الدوbي القانون
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�الثانية �الصادرة�: النتيجة �بالقرارات �مقيدتان �ليستا �ا�تحدة ��مم �rمحكم� إن

� �الجهات �من�عن �بالرغم �لشخص، �ا�حاكمة �إعادة �لها �فيمكن �الداخلية، القضائية

  .)306(محاكمته�أمام�ا�حاكم�الداخلية،�والعكس�ليس�صحيحا

   ي�اCحكمة�الجنائية�الدولية) �ختياري (التعاون�>فقي�: الفرع�الثاني

�أهم��إن   �من �يعد �الدولية، �3تفاقية �بطريقة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة نشأة

� �القانون�أسس �قواعد �fي �هو�مكرس ��ا �و3متثال �بالتعاون �ل ل�mام �القانوني النظام

ويعت�CÚالتعاون�بDن�ا�حكمة�. 1969الدوbي،�vسيما�fي�اتفاقية�فيينا�لقانون�ا�عاهدات�

�ا�سؤولية� �لتحديد �أسا��� �مفتاح �الداخلية �القضائية �و�جهزة �الدولية الجنائية

�الجرائم �عwى �الفردية �fي��الجنائية �تداب�CDتشريعية �الدول �تتخذ �أن �بعد الدولية،

�الوطنية �دائما�)307(قواني��ا �يCÚر v� �الجرائم �لهذه �الدوbي �القانوني �النظام ،jن

�ا�الهيئات�القضائية�Êى�جانbا،�وذلك�لتواجد�إ�اختصاص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�÷

�القضائية �ا�ساعدة �وتقديم �التعاون �لغرض �آل. )308(الوطنية �õي �الدول�فما �ال�mام ية

  بالتعاون�مع�ا�حكمة�الجنائية�الدولية؟

محاربة�;ف ت�من�العقاب�ومحاولة�إقرار�ا�سؤولية�الجنائية�الفردية�عwى��إن  

مستوى�الدوbي�يستوجب�تضافر�الجهود�وتعاون�الدول�مع�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�

�للدول  �الجنائية�الك سيكية �3ختصاصات �إقرار�ا�سؤولية�عن�ط)309(أو�بتكثيف ريق

                                                                                                                                                  

�ت�Dي  �معمري، �مولود �جامعة �السياسية، �والعلوم �الحقوق �القانون،كلية �تخصص �العلوم، �fي وزو،�- الدكتوراه

 219.،�ص28/02/2013نقشت�بتاريخ�
306 -�� ��10أنظر�ا�ادة �نظام �)TPIY(من �وا�ادة �نظام�9، �القاعد)TPIR(من �وانظر�كذلك ،� ��12ة ،�)RPP/TPIY(من

 ).RPP/TPIR(من��13والقاعدة�
307 - Amna GUELLALI, Mise en Œuvre de la Cour Pénal Internationale Adhésions et Résistances ? 

Revue de l’Humanitaire Maghreb, n°5, Juin 2003, p.17. 
308-Flavia LATTANZI, Compétence de la Cour Pénale Internationale et Consentement des Etats, 

R.G.D.I.P, n°2, 1999, p.426. 
309 -���Dأو�الح� �;قليم� �3ختصاص �بمبدأ �العمل �الجنائي، �ا�جال �fي �للدول �الك سيكية �باvختصاصات يقصد

الجغراfي�أين�وقعت�الجريمة�الذي�يستأثر�بالسلطان�القانون�الداخwي�لتلك�الدولة،�ومبدأ�3ختصاص�الشخ���2
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�3ختصاص� �ص حيات �أو�إعمال �ما، �للدولة �yالوط� �للقانون �وفقا �الفردية الجنائية

 aut dedere(الجنائي�العالم��أين�للدولة�الحق�fي�ا�فاضلة�بDن�ا�حاكمة�أو�التسليم

aut judicare  (الدولية� �jخطر�الجرائم �بعضها�)310(ا�رتكبDن �الدول �تتعاون �كما ،

أساس�ثنائي�ومتعدد��طراف،�بغية�وقف�جرائم�الحرب�والجرائم�ضد��البعض�عwى

�والدوbي� �الداخwي �الصعيدين �ك  �عwى �وتتخذ �وقوعها، �دون �والحيلولة ;نسانية

  .)311(التداب�CDال زمة�لهذا�الغرض

�الخاصة� �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �تعاون �fي �عليه �هو ��ا وخ فا

فان��« coopération vertical »ا�أين�كان�التعاون�عموديا�بيوغوس فيا�سابقا�ورواند

�أفقيا� �بطبيعته�تطبيقا �القانون�الدوbي �حذو�تطبيق �الدولية�حذت �الجنائية ا�حكمة

« l’application horizontal »)312(� �بسبب�، ��طراف �الدول �مسؤولية �تقام وأصبحت

                                                                                                                                                  

�ا �داخل �كانوا �سواء �رعاياها �عwى �تمارس �rال� �الدولة �مكان�ا�رتبط�بالسلطة �النظر�عن �بغص �أو�خارجه، لوطن

�ا�وفقا��بدأ�العينية�أين�يطبق�القانون�الجنائي�عwى�كل�شخص�Òارتكاب�الجريمة،�كما�تمارس�الدولة�اختصاصا

يحمل�جنسية�أجنبية�ارتكبت�fي�الخارج�جريمة�تمس�با�صالح��ساسية�للدولة،�بشرط�أن�يتم�القبض�عليه�fي�

�طري �عن �الرحمن،�إقليم�الدولة�ا�عنية �عبد �ف��ا�الجريمة؛�انظر؛�خلفي �وقعت �rالدولة�ال� ق�تسليمه�من�طرف

  .  وما�بعدها�73. ،�ص2012محاضرات�القانون�الجنائي�العام�دراسة�مقارنة،�دون�طبعة،�دار�الهدى،�
310 - Muriel UBEDA-SAILLARD, La coopération des Etats avec les juridictions pénales internationales, 

thèse de doctorat, Université de sciences juridiques administratives et politique, PARIS, LA DEFENSE, 

Nanterre, 04 décembre 2009, p. 6. 
�رقم��- 311 �من�قرار�الجمعية�العامة�لøمم�ا�تحدة �) 28-د(3074البند�الثالث �يتعلق�1973ديسم3��CÚا�ؤرخ�fي ،

دوbي�fي�تعقب�واعتقال�وتسليم�ومعاقبة��شخاص�ا�ذنبDن�بارتكاب�جرائم�الحرب�وجرائم�ضد�بمبادئ�التعاون�ال

 .  ;نسانية
�بDن��- 312 �يرتب�اثأر�قانونية �راسية، �أو�بصورة �عمودية �كان�بصفة �الدوbي �القانون �التقليدي�لتطبيق إن�ا�فهوم

فراد�ا�نتفعDن�بالحقوق�ا�عCmف�÷�ا�وفقا�السلطات�العامة�داخل�الدول�كأشخاص�وحيدة�للقانون�الدوbي�وبDن�� 

�تطبيقه،� �قبل،�من�حيث �كان�عليه�من �الدوbي�كما �القانون �اليوم�لم�يعد �دولهم،�أما �طريق �عن �الدوbي للقانون

�CDغ� �وا�نظمات �الدولية �وا�نظمات �الشركات �دور �بتعاظم �الدولية �ا�جموعة �fي �فعالة �كيانات �ظهور �مع خاصة

 .  الفاعلDن�3قتصاديDن�fي�ظل�عو�ة�القيم�وجعلها�حجة�عwى�الكافةالحكومية�و�فراد�و 
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� �الحقوق ��ختلف �العاديDن ��فراد �يقCmفها �rال� �اكاتåمختلف�3ن� �fي الواردة

  . vسيما�م��ا�اتفاقيات�القانون�الدوbي�;نساني�)313(3تفاقيات�الدولية

�للمحكمة�الجنائية� �النظام��سا��� �التاسع�من �الفصل �تكريس �تم وjجل�ذلك

� �عنوان �تحت �القضائية"الدولية �وا�ساعدة �الدوbي �" التعاون �عwى �يحتوي �17الذي

�ا �مع �الدوbي �للتعاون �كأساس �بصفة�مادة، �التعاون �بإلزامية �ويبدأ �الجنائية، �حكمة

ويكتمل�الفصل�. )314(عامة�بالتحقيق�وا�قاضاة�عن�الجرائم�ال��rتختص�÷�ا�ا�حكمة

�الحادي� �الباب �من �قاعدة �وعشرين �بإحدى �للمحكمة، ��سا��� �النظام �من التاسع

� �RPP/CPIعشر�من �� �عنوان �القضائية"تحت �وا�ساعدة �الدوbي �م" التعاون ع�نفسه

النظام��سا����للمحكمة،�الذي�جاء�خصيصا�لتوضيح�إجراءات�ا�تخذة�fي�كيفية�

�مDنåى�ا�wى�ا�حكمة�وكيفية�القبض�عbم�إ�  .)315(التعاون�وتقديم�ا�شتبه�ف�

�اCساعدة� - 1 �وتقديم �الجنائية �اCحكمة �مع �بالتعاون �>طراف �الدول �إلزام آلية

  القضائية�لها

،�عن�التعاون�)316(�سا����للمحكمة�الجنائيةfي�النظام� عند�إحجام�دولة�طرف

�fي�اختصاصها�ا�حكمة�مع� أحيلت�من�طرف�دولة�عضو�fي�النظام�fي�قضية�تدخل

�للمحكمة �العام)317(�سا��� �ا�دùي �طرف �تقديم��لها�فا�حكمة ،)318( أو�من سلطة

�القناة� �طريق �عن �الطلبات �وتحال ��طراف �الدول �جمعية �إbى �تعاون طلبات

�أ �أو�الدبلوماسية �التصديق �عند �طرف �دولة �كل �تحددها �مناسبة �أخرى �قناة و�أية

                                              

محمد�خليل�ا�و��1،التطبيق��فقي�vتفاقية��وربية�لحقوق�;نسان�والحريات��ساسية،�مجلة�الحقوق��- 313

 .11.،�ص2007الصادرة�عن�كلية�الحقوق�جامعة�البحرين،�ا�جلد�الرابع،�العدد��ول،�جانفي�
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�86ة�ا�اد - 314
  .قاعدة�22 تتفرع�إbىأقسام��6عwى��RPP/CPIيحتوي�الفصل�الحادي�عشر�من��- 315
نوفم15��CÚبلغ�عدد�الدول�ال��rصادقت�أو�انضمت�أو�قبلت�باختصاص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�إbى�غاية��-  316

   http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.asp دولة،�انظر�ا�وقع،�122ب��2014
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�14أ�وا�ادة�/ 13ا�ادة��- 317
 ائيةمن�النظام�من�النظام��سا����للمحكمة�الجن�15ج�،�وا�ادة�/ 13ا�ادة��- 318
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القبول�أو�ا�وافقة�أو�3نضمام،�ويمكن�للدولة�طرف�أن�تجري�تغيCDا�للقنوات�وفقا�

�و;ثبات �;جراءات � )319(لقواعد �ا�حكمة �اختصاصات �. )320(لتفعيل ���vخCDةهذه

ز�أن�يكون�إحالة�الطلبات�تقتصر�عwى�التعاون�مع�الدول�بل�مع�كيانات�أخرى�فيجو 

  .)321(عن�طريق�ا�نظمة�الدولية�للشرطة�الجنائية�أو�أية�منظمة�إقليمية�مناسبة

التعاون�ت�ا�حكمة�و ليست�ملزمة�دائما�باvستجابة�إbى�طلباغ�CDأن�دولة�طرف�

�أو  �التحقيق �تعرقل �سوف �الطلبات �هذه �مثل �أن �الدولة �هذه �قررت �إذا �معها،

� �الدولة �ا÷� �بدأت �rال� �ا�قاضاة �التكامل ��بدأ �ال��r .)322(وفقا �القضية �حالة �fي أما

� �ا�حكمة �إbى ��من �مجلس ��)323(أحالها �دولة �ف��ا �تتعاون �ولم �تحيل�طرف فا�حكمة

��من �مجلس �إbى �التعاون �عدم �الدولة�يصدر��وبدوره،)324( مسألة �أن قرار�يذكر�فيه

� �الطرف ��سا��� �بالنظام �تل�mم �عwى�لم �إما ،CDتداب� �ا�جلس �يتخذ �بالتاbي للمحكمة،

  .)325(أسا����الفصل�السادس�أو�الفصل�السابع�من�ميثاق��مام�ا�تحدة�

� �والجدير�بالذكر�أن �الطلب �إل��ا �ا�وجه �أالدولة �سرية �تحافظ�عwى �أن ي�يجب

� �مستندات، �أي �وسرية �للتعاون �لطلب �التداب�CDال زمة�ويجوز �تتخذ �أن لمحكمة

� �و ا�تصلة �ا�علومات  بحماية
 
�وأ �ا�حتملDن �والشهود �عل��م �yا�ج� �أمان �م  ه  ر  س  كفالة

�م�البدنية�والنفسيةå326(وس م(.  

                                              

 أ�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية-1 /87ا�ادة��- 319
�لعام��- 320 �روما �vتفاق �وفقا �الدولية �نظر�الجرائم �fي �وانعقاده �3ختصاص �تحديد �الرشيدي،آلية �ف ح مدوس

�كلية�: 1998 �عن �الصادرة �الحقوق �مجلة �الوطنية، �وا�حاكم �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �الدوbي، ��من مجلس

 .78.،ص2003عدد�الثاني،جويلية�الحقوق،�جامعة�الكويت،�ال
 .ب�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية-1/ �87ادة��- 321
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�95وا�ادة��94ا�ادة��- 322
 ب�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية/ 13ا�ادة��- 323
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�7/ 87ا�ادة��- 324
 80.ا�رجع�السابق،�ص: مدوس�ف ح�الرشيدي�- 325
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�4-3/ 87ا�ادة��- 326
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آلية�إلزام�الدول�غ��H>طراف�بالتعاون�مع�اCحكمة�الجنائية�وتقديم�اCساعدة� - 2

  القضائية�لها

من��94بموجب�ا�ادة��مكن�إلزام�الدول�غ��CDطراف�fي�منظمة��مم�ا�تحدةي

�ميثاقها �تمتثل، ��الصادر�منللحكم��وجعلها �الدولية، �العدل  بالمحكمة
 

�الطرف�ل جوء

�الدوbي�ا�تضرر  ��من �مجلس �. إbى �بالتداب�CDالضرورية���خCD هذا �قرار�خاص يتخذ

  . ذ�حكم�محكمة�العدل�الدوليةلتنفي

من�ميثاق��مم�ا�تحدة�عwى�محكمة���94ادة��حكام�الواردة�fي�اما�ينطبق�من�

� �الدولية، �العدل �أن �fييمكن �الدولية�تطبق �الجنائية �يكون� )327(ا�حكمة �أن بشرط

هناك�ترتيب�خاص�أو�اتفاق�خاص�بDن�الدولة�غ�CDطرف�وا�حكمة�الجنائية�أو�عwى�

v،�فا�fي�منظمة��مم�ا�تحدة�أم�أي�أساس�مناسب�أخر،سوءا�كانت�هذه�الدولة�طر 

� ��سا���خاصة �النظام �هذا �fي �غ�CDطرف �الدولة �امتناع �حالة �عقد�fي  �عن
 
�ترتيبا

�مع�ا�حكمة
 
�أو�اتفاقا

 
التعاون�بخصوص�الطلبات�ا�قدمة�بمقت�1�íترتيب�أو�و  خاصا

�أو� ��طراف �الدول �جمعية �تخطر�بذلك �أن �للمحكمة �يجوز �القبيل، �هذا �من اتفاق

� �قد ��من �مجلس �كان �إذا ��من �ا�حكمةمجلس �إbى �ا�سألة �دولة��.)328(أحال وÙلزام

  :غ�CDطرف�fي�نظام��سا����للمحكمة�الجنائية�يتجسد�fي�ث ث�فرضيات

و�دخلت� ي�ترتيب�خاص�أعضو� ي�منظمة�>مم�اCتحدة�دولة�: الفرضية�>ول 

   .تفاق�مع�اCحكمة�الجنائيةإ

  :يجب�أن�تكون�الدولة�غ�CDا�تعاونة�مع�ا�حكمة

 نظام��سا����للمحكمة��غ�CDطرف�fي  - أ

 أن�تكون�القضية�قد�أحيلت�من�مجلس��من�  - ب

 .أن�تكون�القضية�ال�v��rتتعاون�معها،�تختص�÷�ا�ا�حكمة  - ت

                                              

 83.مدوس�ف ح�الرشيدي،ا�رجع�السابق،�ص�- 327
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�5/ 87ا�ادة��- 328
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�الثانية �إ: الفرضية �دولة �>سا¸�nمتناع �النظام � ي �لها��غ��Hطرف للمحكمة

  >منحالة�ما�من�مجلس��إحالةعن�التعاون�بعد�� ي�منظمة�>مم�اCتحدةعضوية�

 
 

�الل �يمك��ا v� �Ùجبار�ا�حكمة ��من �مجلس �إbى �النظام��دولةجوء �fي غ�CDطرف

الدولة�لم�تدخل�fي�ترتيبات�خاصة�للمحكمة�الجنائية�ان�تتعاون�معها،�jن���سا���

�اذلك،�بالرغم�أو�اتفاق�خاص�من�أجل�Èي�هيئة��أfتجسيدا�)329(ا�تحدة��ممطرف��،

�CDالغ� �بالدول �الخاصة �العامة �الثالث(للقاعدة د  ) الطرف ر 
�و  �فينا��كما �اتفاقية fي

  .)330(1969لقانون�ا�عاهدات�سنة�

�يمكن ��غ�CDأنه ��من �مجلس �إbى �اللجوء �للمحكمة �الدولة غ�CDالراغبة�Ùرغام

�ا�حكمة �التعاون�مع �إذا �ديد��نتج�عن،Òالتعاون�� في�ف. السلم�و�من�الدوليDنعدم

،�"قاعدة�3ختصاص�العالم�"بموجب� تحريك�ا�سؤولية�الجنائية�يمكنهذا�الصدد�

� �fي �ا�ؤرخ �تقريرها �fي �العفو�الدولية �منظمة �من �الطرح �هذا �اعتمد جويلية��2فقد

،�تل�mم�الدول�بتطبيق�قاعدة�3ختصاص�عم �بقواعد�القانون�الدوbي" انهعwى��2009

�محاكمها� �أمام �جنائية �تحقيقات �وفتح �الداخلية، �اåأنظم� �fي �وتجسيده العالم�

�أو�الوط �حرب �جرائم �وقوع �تؤكد �كافية �وقرائن �دvئل �اØتتوفر�لد� �أن �بعد �وذلك نية

�مåن�ومحاكمDم�åي�وتوقيف�ا�bي�اختصاص�القانون�الدوf331("جرائم�أخرى�تدخل�(.  

  

  

  

  

                                              

 .84.ا�رجع�السابق،�ص: مدوس�ف ح�الرشيدي�- 329
�iترتب�اCعاهدة�أية�ال��امات�عZى�دولة�ثالثة�و�: " من�اتفاقية�فيينا�لقانون�ا�عاهدات�عwى�34تنص�ا�ادة��- 330

 ".�iأية�حقوق�لها�دون�موافق¨¢ا
�غزة،��-  331 �fي �ا�رتكبة �;سرائيلية �الجرائم �مواجهة �fي �الدولية �الجنائية �العدالة �حدود أشار�إليه،تاجر�محمد،

 .168.،�ص2011لعلوم�3قتصادية�والسياسية،�كلية�الحقوق،�جامعة�الجزائر،�العدد��ول،�ا�جلة�الجزائرية�ل
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وليست�عضوا�كمة�دولة�لم�تدخل� ي�ترتيب�خاص�مع�اCح: الفرضية�الثالثة

   ي�منظمة�>مم�اCتحدة

�الفرضية �هذه ��fي ��من ��جلس �3ختصاص �ا�حكمة�ينعقد �أعلنت سواء

�مم�يتصرف�وفقا�للفصل�السابع�من�ميثاق�م�التعاون�أو�لم�تعلنه،�و الجنائية�عد

�دد�السلم�و�من�الدوليDنا�تحدة�Øي�حالة�ما�إذا�كان�عدم�التعاون�f)332(.  

  إجراءات�التعاون�واCساعدة�القضائية�مع�اCحكمة - 3

�ا�حكمة �تقديم �ا�نظمات��طريقة �أو �ا�عنية �الدول �اbى �التعاون لطلبات

�دوائر�)333(الحكومية �إحدى �من �صدرت �إذا �للمحكمة �ا�سجل �طريق �عن �تتم ،

�ا�عwى�åبإحال�CDي�العام�فيقوم�مكتب�هذا��خùا�حكمة،�أما�إذا�كانت�صادرة�من�ا�د

�ا �العام �ا�دùي �مكتب �أو �ا�سجل �يتلقى �الحالتDن �كلتا �وfي �ا�عنية، لردود�الدول

  .)334(وا�علومات�والوثائق�من�الدول�ا�وجهة�إل��ا�الطلب

�أمام�محكمة�وطنية� )335(إذا�رفع�الشخص�ا�طلوب�تقديمه
 
إbى�ا�حكمة�طعنا

�مبد �أساس �اعwىÒذا� �الجريمة �عن �جواز�ا�حاكمة �عدم �الدولة�� أ �تتشاور رتDن،

� �إذا �ما �لتقرر �ا�حكمة �الفور�مع �عwى �الطلب �إل��ا �قرار�ذو�صلة�ا�وجه �هناك كان

                                              

332 -�� �ا�واد �من �استخ صه �يمكن �11/2�،32وهو�ما ،35/2� ،39� ،50��CDلغ� �بالنسبة �ا�تحدة ��مم �ميثاق من

 85.ا�رجع�السابق،�ص: �طراف،�وانظر�كذلك،�مدوس�ف ح�الرشيدي
سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�عwى�تعاون�ا�نظمات�الحكومية�مع�ا�حكمة،�غ�CDانه�تم�لم�ينص�النظام�� �-333

� �القاعدة �fي �ذلك �إbى ��176/4;شارة �إل��ا�. RPP/CPIمن �;شارة �يتم �فلم �غ�CDحكومية، �للمنظمات �بالنسبة أما

�نظمات�غ�CDالحكومية�ليس�لها�أن�ا: إط قا�وتثقيلها�بالتعاون�مع�ا�حكمة�وذلك�jسباب�عديدة�حسب�م��ا�رأينا،

�فالحماية� �سيادة �ذات �دول �إbى �منتميDن �وهم ��فراد �عwى �سلطة �تملك v� �اÈوأ� �الدولية، �القانونية الشخصية

 .الدبلوماسية�مقررة�للدول�أو��نظمات�الحكومية�وتسمf�1ي�الحالة��خCDة�الحماية�الوظيفية
 .RPP/CPIمن��176/2القاعدة��- 334
�مصطل�- 335 �يختلف �" التقديم"ح �النظام�"التسليم"عن �fي �طرف �ما �دولة �من �ا�حكمة �إbى �نقل �yيع� �فاjول ،

�الجوانب� �للمحكمة،وهو�احد ��سا��� �النظام �fي �طرف �ولو�ليست �أخرى �دولة �من �شخصا �للمحكمة، �سا���

ك�Ciأهمية�للتعاون��حدث�للقبض�عwى�ا�جرمDن�ا�رتكبDن�للجرائم�الدولية،أما�الثاني�يمثل�الصورة�التقليدية�و�

القضائي�فيما�بDن�الدول،�وهو�نقل�دولة�ما�إbى�دولة�أخرى�بموجب�معاهدة�أو�اتفاقية�أو�تشريع�وط�y،�انظر�fي�

 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�102ذلك�ا�ادة�
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 �.با�قبولية
 
�ق  ب  وإذا

 
�الدولةل �تقوم �الدعوى �بتنفيذه�ت �الطلب �إل��ا �إذا�ا�وجه �اما ،

 
 
�معلقا �قرار�ا�قبولية �طلب�ف كان �تنفيذ �تأجيل �الطلب �إل��ا �ا�وجه �للدولة يجوز

وإذا�لم�يتم�بعد�. )336(ا�حكمة�قرار�بشأن�ا�قبولية�غاية�اتخاذتقديم�الشخص�إbى�

f� �االبث �دائرة �فان �ا�قبولية، �مسالة �الدعوى،ي �fي �تنظر �rال� تتخذ��حكمة

�ذات� �ا�علومات �جميع �عwى �الطلب �إل��ا �ا�وجه �الدولة �من �للحصول الخطوات

�جواز� �عدم �مبدأ �أساس �عwى �yا�ع� �الشخص �من �ا�قدم �الطعن �بشان الصلة

�ا�مرتDنÒ337(ا�حاكمة�عن�الجريمة�ذا(.  

�طلبات �تعدد �حالة �و �وfي �ا�حكمة �من �الدولة�التسليم �فهنا �أخرى، �دول من

� �rال� �بالتسليم �الخاصة �الدولية �باvتفاقيات �مل�mمة �اأتبقىåالحصول�برم� ،�وعل��ا

� �للمادة �طبقا �ا�عنية �من �ترخيص �أو �إذن ��98/2عwى �النظام ��سا���من

   .)338(للمحكمة

�و  �عند �وجود �أخرى �دولة �إقليم �fي �ا�حكمة �إbى �تقديمه �ا�راد �الشخص  CDغ

� �وفقا �تأذن ��ل
جراءاترعاياها، �اÈقانو� �fي �ا�قررة ،�yي  الوط� �ع�CÚق  ن  بأن �الشخص ل

مدون�فيه�موصفات�لة،�الدو لسلطات�إقليمها،�بعد�أن�تقدم�ا�حكمة�طلب�العبور�

� �وتكييفها، �موجز�للوقائع �وبيان �نقله، �ا�راد �الصادر�ضد�الشخص وأمر�بالقبض

  . )339(الشخص�وا�ستندات�أو�ا�علومات�ال زمة�للوفاء�بمتطلبات�عملية�التقديم

أما�fي�حالة�ما�إذا�حدث�هبوط�غ�CDمقرر�fي�إقليم�دولة�العبور،جاز�لتلك�الدولة�

الشخص�الجاري�نقله�إbى�حDن��واحتجاز عبور�الأن�تطلب�من�ا�حكمة�تقديم�طلب�

 ت  
 
ساعة�من�وقت��96أ�vتصل�فCmة�3حتجاز�jك�Ciمن�بعبور،�بشرط� حإذن�السماي�ق  ل

                                              

 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�89/2ا�ادة��- 336
 .RPP/CPIمن��181القاعدة��- 337
�القانونية� -  338 �للعلوم �الجزائرية �ا�جلة �الوطنية، �وا�حاكم �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �ع قة �نعيمة، عميمر

 .267.،�ص32008قتصادية�والسياسية،�ملف�خاص�با�حكمة�الجنائية�الدولية،�العدد�الرابع،�
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�91/2ا�ادة��- 339
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�الفCmة �تلك �غضون �fي �الطلب �يرد �لم �ما �غ�CDا�قرر �انقضاء�. )340(.الهبوط �حالة وfي

� �الزمنية �عwى�ا�هلة �القبض �دون �;فراج �هذا ��vيحول �غ�CDانه �الشخص، �عن يفرج

  .)341(الشخص�ا�عf��yي�وقت�vحق

� يمكن �للمحكمة �ت  fي �أن �;ستعجالية  الحاvت
 
�ط �القبض �إلقاء �لب عwى�مؤقتا

ا�ستندات�ا�ؤيدة�للطلب�القبض�أو�ا�طلوب،�ريثما�يتم�إب غ�طلب�تقديم��الشخص

� �غ��CDإbىالتقديم �عليهأا�حكمة، �ا�قبوض �الشخص �عن �يجوز�;فراج إذا��مؤقتا نه

� �ا�وجه �الدولة �كانت �تقديم �طلب �تتلقى �لم �الطلب �للطلب�ا�ستنإل��ا �ا�ؤيدة دات
  .)343(،�خ ل�مدة�ستDن�يوما�من�تاريخ�تقديم�الطلب)342(

�أو�الخب�CDالذي�أوالجدير�بالذكر� �للشاهد �ضمانات �تقديم �سلطة �للمحكمة ن

 م  ي  
 
�للمث �يخضع �لن �بأنه �ا�حكمة �أمام �عwىل �قيد �أو�ل حتجاز�أو�jي حريته��قاضاة

الشخصية�من�جانب�ا�حكمة�فيما�يتعلق�بأي�فعل�أو�امتناع�سابق��غادرته�الدولة�

هذه�الضمانات�تقدمها�دائرة�ا�حكمة�الناضرة�fي�الدعوى�إما�. )344(ا�وجه�إل��ا�الطلب

من�تلقاء�نفسها�أو�بطلب�من�ا�دùي�العام�أو�الدفاع�أو�الشاهد�أو�الخب�CDا�ع�y،�بعد�

  . )345(العام�والشاهد�أو�الخب�CDا�ع��yاخذ�أراء�ا�دùي

  

  

  

  

                                              

 .م��سا����للمحكمة�الجنائيةمن�النظا�89/3ا�ادة��- 340
 .RPP/CPIمن��182القاعدة��- 341
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�92ا�ادة��- 342
 .RPP/CPIمن��188القاعدة��- 343
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�2/ 93ا�ادة��- 344
 .RPP/CPIمن��191القاعدة��- 345
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عzقة�العدالة�الجنائية�الدولية�ª¢يئة�>مم�: اCطلب�الثالث

  اCتحدة
� �الدولية �الجنائية �العدالة �بDن �الع قة �توصف �ا�تحدة ��مم نطقية،�ا�بوهيئة

� �بحتمية �ذلك �من �fي�وأبعد �ا�تحدة ��مم �هيئة �من �كل �تس�ى �rال� �لøهداف نظرا

�من� �تؤكد �إذ �الدولية، �الجنائية �العدالة �أجله �من �أنشئت �الذي �والهدف تحقيقها

�ا�تحدة ��مم �ميثاق �ومبادئ �مقاصد ��جديد �تمتنع �ديد�بانåال� �عن �الدول جميع

�jية� �السيا��� �أو�3ستق ل �;قليمية �الس مة �ضد �أو�إستعمالها �القوة باستعمال

��مم �ومقاصد �يتفق vنحو�� �أي �أو�عwى �الدول�. )346(ا�تحدة�دولة، �أيضا �تؤكد وإذ

 �� �النظام �fي ��طراف �إحCmام �عن �الدولية، �الجنائية �للمحكمة �عدم�سا��� مبدأ

  . )347(التدخل�fي�الشؤون�الداخلية�jية�دولة

�هذه�ف �أن �خاصة �ا�تحدة، ��مم �يئة÷� �ع قة �لها �الدولية �الجنائية العدالة

� ��رتأتإ�خCDة �مجلس �طريق �عن �مؤقتة، �دولية �جنائية �محاكم �الدوbي�إنشاء �من

� �أهدافها �تحقيق �للغرض �حفظ��لص حياتوفقا �مجال �fي ��من ��جلس ا�وسعة

��مم� �لهيئة �الضمنية �ذلك�نظرية�3ختصاصات �fي السلم�و�من�الدوليDن،�مجسدا

جليا�أن�،�ويظهر�)الفرع�>ول (بع قة�منشئة��فلهذا�وصفتا�تحدة�كمنظمة�دولية،�

باشCmاكها�جنبا�إbى�جنب�مع�العدالة�الجنائية�هيئة��مم�ا�تحدة�لها�ع قة�ترابطية�

وهذا� ستتباب�السلم�و�من�الدوليDن،إالدولية�الدائمة�لتحقيق�هدف�واحد،�أ�vوهو�

  ).الفرع�الثاني(ما�يجسد�أيضا�الدور�الجديد��جلس��من�وص حياته�ا�وسعة�

  

  

  

                                              

 الفقرة�السابعة�من�ديباجة�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�- 346
 الفقرة�الثامنة�من�ديباجة�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�- 347
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�>ول  �اCتحدة عzقة: الفرع �>مم �الدولية�Cا بنشأة�هيئة �الجنائية حاكم

  اCؤقتة�

بادرت�الدول�الفاعلة�fي�ا�جتمع�الدوbي�خ ل�فCmة�الحرب�العا�ية�الثانية،�إbى�

�إنشاء�ا�حاكم�العسكرية�الدولية�Ùقرار�ا�سؤولية�الجنائية�الفردية��رتك��Åالجرائم

Ùيجاد�عوامل��جديد�دوbيالخطCDة�fي�نظر�القانون�الدوbي،�كما�مهدت�Ùقامة�تنظيم�

� ��مم �بDن �و الوحدة �بأسرها، �السلم�أو�الدول �لتحقيق �دولية �منظمة �دستور إعداد

و�من�الدوليDن،�vسيما�بعدما�شعر�الجميع�بأهمية�وضرورة�التعاون�بDن�الدول�من�

�ا�الحرب�العا�ية�أجل�الحفاظ�عwى�الس م،�وتخفيف�أåخلف��rثار�الدمار�والجرائم�ال

  .الثانية

�اية�الحرب�العا�ية�الثانية�شهدت�فCmة�Èة�كقيام�هيئة��مم�ا�تحدة��CDخطوة�كب

�التمكDن �سبيل �الدوbي�fي �التنظيم ��فكار�ال��rو . لفكرة �أساس �عwى �قامت �ذلك مع

� �جهودها �خ ل �ا�نتصرين �الحلفاء �دول �ع قات �تسود �دول�كانت �عwى للسيطرة

�ا �أسا�حور، �عwى �الجديدة �ا�نظمة �تقوم �حيث �ضعفها، �جاء �هنا �قادرة�ومن �اÈأ� س

ومن�هنا�كان�3عCmاف�. لكن�بموافقة�الدول�الخمس�الكCÚى و �عwى�القيام�بكل���úء،

�الدول  ��لهذه �3عCmاض �النقض(بحق �أو �fي�) الفيتو �الدائمة �ا�قاعد �اãإعطا� بعد

��من �. )348(مجلس �والذي �فرانسيسكو�بتاريخ �مؤتمر�سان �fي �تكريسه افريل��30تم

1945)349(� �ا�ادة �من���23،وأشارت �يتألف ��من �مجلس �أن �ا�تحدة ��مم �ميثاق من

خمسة�عشر�عضوا�من�بDن��مم�ا�تحدة،�وتكون�جمهورية�الصDن،�وفرنسا،�واتحاد�

�ال �3شCmاكية �العظ�سوفيتيةالجمهوريات �لCÚيطانيا �ا�تحدة �وايرلندا�وا�ملكة م1

  .)350(الشمالية،�والوvيات�ا�تحدة��مريكية�أعضاء�دائمDن�فيه

                                              

�ا،�دون��- 348ãى�إنشاwن�عاما�عDعبد�العزيز�محمد�سرحان،��مم�ا�تحدة�دراسة�نظرية�وعملية�بمناسبة�مرور�أربع

 . 32- 31.،�ص1996-1995الطبعة،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،�
كتب�ودوره�fي�تحقيق�السلم�و�من�الدوليDن،�الطبعة��وbى،�دار�ال) الفيتو(نزيه�عwي�منصور،�حق�النقض��- 349

 . 80.،�ص2009العلمية،�بCDوت،�
 .81.ا�رجع�نفسه،�ص�- 350
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iأو :� �السلمية �الجنائية�) La fonction pacificatrice(الوظيفة للعدالة

  الدولية�اCؤقتة

�هو�تح�إنشاءالهدف�من� �الدولية �الدوليDن�ا�حاكم�الجنائية قيق�السلم�و�من

ريق�ردع�الجرائم�الخطCDة،ال��rتث�CDقلق�ا�جتمع�;ف ت�من�العقاب،�عن�ط�ومحاربة

�. الدوbي �السلم�و�من،فسعت �أساس �عwى �قائم �دوbي �نحو�تنظيم �الدولية  ا�جموعة

�خاصة� �الدولية �ا�نظمات �بDن �مشCmكة �السلمية �الوظيفة �أن �القول �يمكن �هنا فمن

  .الدوليDنهيئة��مم�ا�تحدة�وا�حاكم�الجنائية�الدولية�fي�تحقيق�السلم�و�من�

�محكم���rإن   �طرف �من �الدوbي �مستوى �عwى �الفردية �الجنائية �ا�سؤولية إعمال

�ج �للعقاب�عwى �يشكل�أساسا �وطوكيو، �السلمنورمبورغ �الحرب�÷�دف�تحقيق . رائم

�أساسيتDنو  �ا�حكمتDن�وظيفتDن �يجتمع�fي ���rتتمثل�fي��وbى؛
 
�الل الوظيفة�التاريخية

�و  �به، �يقتدى �نموذج �الفCmةهو�تع�CÚعن �تلك �fي �الوحيد �و �السبيل vهو�إستعادة�أإ

�الدوليDن �و�من �ف��óأما. السلم ��الثانية �البيداغوجية �تأسستفالوظيفة ا�ا�حكمتان

لكل�دراسة��fي�مجال�القانون�الدوbي�الجنائي�من�طرف��جيال�ال حقة،�بعد�الحرب�

  .)351(العا�ية�الثانية�إbى�يومنا�هذا

 الدولية�اCؤقتة� مصدر�الوظيفة�السلمية�للمحاكم�الجنائية: ثانيا

مصدر�الوظيفة�السلمية��حكم��rنورمبورغ�وطوكيو�كان�من�خ ل�3جتماعات�

ا�تكررة�للدول�الحلفاء�من�أجل�تحقيق�الس م�وإقامة�العدل�fي�العالم�وا�ؤتمرات�

  .بردع�مرتك��Åالجرائم�الدولية�ال��rهزت�ضم�CDالبشرية�جمعاء

� �ماãإنشا� �طريقة �fي �السلمية �ا�همة �تضمنت �ا�تحدة ��مم �rمحكم� �منأما

� ��من �مجلس �هذا ��مم��خv CDستناد �هيئة �ميثاق �من �السابع �الفصل �عwى

                                              

351 - Muriel UBEDA-SAILLARD, La coopération des États avec les juridictions pénales internationales, 

Op.cit, p. 09. 
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�أنإ��v.)353(ا�من�ميكانزمات��من�الجماùيمفروعا�له�واعتCÚه،�وجعلهما�)352(ا�تحدة

فقط�fي�ميدان�حفظ�السلم���منس�ا�تحدة�لم�يقتصر�عwى�مجل��ممميثاق�هيئة�

��و�من �بل �أالدوليDن، �fي �سارت �قد �الدولية �ا�مارسات �ص حيات�إن �توسيع تجاه

� �مجلس �فشل �ما �إذا �ا�جال،�خاصة �هذا �fي �العامة �بالدور���منالجمعية �القيام fي

� �ا�تاحة �العديدة �الوسائل �ومن �به، ��لøمما�نوط �لصيانة والسلم���منا�تحدة

� �حفظ�الس م، �عمليات �نشر� �وحفظ��الدبلوماسيةالدوليDن �الس م �وصنع الوقائية

  . )354(نفاذ�الس مإونزع�الس ح�وفرض�العقوبات�و �الس م�وبناء�الس م

� �كان�ا�فهوم�الشائع�هو خ ل �الحرب�الباردة �الهادف�إbى��فCmة �السلم� التعايش

ستعمال�القوة�ا�سلحة،�فتبنت�الجمعية�العامة�لهيئة��مم�ا�تحدة�قرار�رقم�منع�إ

2625�� �fي �القانو �1970أكتوبر��24ا�ؤرخ �مبادئ �عن �;ع ن �الدوbي�ا�تضمن ن

�ا�تحدة ��مم ��يثاق �وفقا �الدول �بDن �والتعاون �الودية �الع قات ويعت�CÚ. بخصوص

�مجاvت �شام �لكل �الودية �الع قات �تنمية �أوجه �وجه�من �الدول �بDن �التعاون�فيما

  .   )355(الخ...الثقاfي�و3جتماùي;نساني�والسيا����و3قتصادي�و م��ا�ا�جال�

  >مم�اCتحدة�بنشاط�اCحكمة�الجنائية�الدولية�عzقة�هيئة: الفرع�الثاني

 
 
�يس�ى��د  ع  ت �rال� ��فكار �من �الدائمة �الدولية �الجنائية �العدالة �إقامة فكرة

وبعدما�أنشئت�هيئة��مم�ا�تحدة�أضحت�هذه�. ا�جتمع�الدوbي�تحقيقها�منذ�القديم

�ا�تحد ��مم �هيئة �وصCDورة �عمل �fي �فشيئا �شيئا �نفسها �تفرض �وا�جتمع�الفكرة ة

�fي� �سلمية �وظيفة �تتضمن �اÈبأ� �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �ككل،وينظر�إbى الدوbي

                                              

وإذ�يتصرف��"الصادرين�عن�مجلس��من،�ال��rتنص��955،�و�827ا�شCmكة�بDن�القرارين��11انظر�الفقرة��-  352

 ". بموجب�الفصل�السابع�من�ميثاق�هيئة��مم�ا�تحدة
353 - Muriel UBEDA-SAILLARD, Op.cit. p.10. 

عمليات�" إbى�" عمليات�حفظ�الس م"محمد�جمعة�وليماء�مخمè�،CDثار�القانونية�لتحول��مم�ا�تحدة�من��- 354

،�ا�جلة�ا�صرية�للقانون�الدوbي،�ا�جلد�)ضر�;براهيم�تعليق�عwى�قرار��خ(fي�ظل�ميثاق��مم�ا�تحدة" الس م

 .291. ،�ص57�،2001
 .107.وسيلة�شابو،ا�رجع�السابق،�ص�- 355
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�ا�جتمع��)وiأ(أهدافها �تث�CDقلق �rال� �الخطCDة �الجرائم �قمع �fي �لتحقيقها �تس�ى �rال

�عقا ��vتمر�دون �أن �يجب �rوال� �بأسره �الدوbي �كما �مرتكب��ا�ب �مقاضاة �ضمان يجب

� �خ ل �من �من�خ ل�تعزيز�عwى�نحو�فعال �الوط��yوكذلك �عwى�الصعيد تداب�CDتتخذ

و��تحدة�سواء�عwى�مستوى�التشري�ي�أا��ممفيما�بDن�ا�حكمة�وهيئة��)356( التعاون 

  ).ثانيا(القضائي

�إ:وiأ �الجنائيةش�Hاك ��الدولية�اCحكمة ��>ممهيئة �الوظيفة�اCتحدة  ي

  السلمية�

�يعت�CÚإ �كضفاء �السلمية �الوظيفة �اصفة �الدوليةعwى �الجنائية  تجسيد �حكمة
 
�ا

 خ ق
 
 ومنشئ�ا

 
�منذ) restauratrice ou reconstructive( ا �ذلك ��مم��س�ي�وكان هيئة

� �الدوليةÙا�تحدة �الجنائية �دد��،نشاء�ا�حكمةÒ� �rال� �الخطCDة �وقف�الجرائم لغرض

أما�بعد�إنشاء�ا�حكمة�الجنائية�الدولية��أصبحت�تؤكد�من�. السلم�و�من�الدوليDن

ومبادئ�ميثاق��مم�ا�تحدة،�وخاصة�أن�جميع�الدول�يجب�أن�مقاصد�عwى�جديد�

�ديد�باستعمال�القوة�أو�استعمالها�ضد�الس مة�;قليمية�أو�3سåتق ل�تمتنع�عن�ال

  .) 357(السيا����jية�دولة،�أو�عwى�أي�نحو��vيتفق�ومقاصد��مم�ا�تحدة

ن�الدوbي�fي�مسائل�السلم�و�من�شCmاك�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�مجلس��مإ

�CÚالسلميةل�تحقيقايعت� �v )358(لوظيفة ،� �والعدلسيما �الس م �بDن �تكامل �هناك �أن

و�vيمكن�بتاتا�لمية،�تحقيقهما�قائما�عwى�أسس�س�إbىوالتآزر�بي��ما�م�1rكان�الس�ي�

                                              

 .انظر�الفقرة�الرابعة�من�ديباجة�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�- 356
من��4فقرة��2ة،�ال��rتقابل�ا�ادة�أنظر�الفقرة�السابعة�من�ديباجة�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولي�- 357

 .ميثاق��مم�ا�تحدة
من�ميثاق�هيئة��مم�ا�تحدة،�يعهد�أعضاء�هيئة��مم�ا�تحدة�إbى�مجلس��من�بالتبعيات��24وفقا�للمادة��- 358

 .الرئيسية�fي�أمر�حفظ�السلم�و�من�الدوليDن
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� �الس�ي �ينب�ي �هو�هل �ا�طروح �السؤال �يكون �وإنما��إbىأن �v؟ �أم �العدل تحقيق

  .)359(؟باjحرى�م�1rوكيف�ينب�ي�تحقيقه

،�اتجاهDنساد�سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�مرحلة�إعداد�النظام�� �خ ل

  :وهماة�÷�يئة��مم�ا�تحدة�لجنائية�الدوليحول�الع قة�ال��rسوف�تربط�ا�حكمة�ا

حكمة�من�أجهزة��مم�ا�تحدة،�ويتم�يطالب�بضرورة�أن�تكون�ا�: �تجاه�>ول 

�بقرار�م�إنشاء �ا�حكمة �العامة �الجمعية ��أو ن �تعديل��أو ،�منمجلس �طريق �عن يتم

��أحكام �حصوله���ممميثاق�هيئة �بسبب�عدم �يسود ر�ل تجاه�أن د  ق  �ي  �ولم ا�تحدة،

  .عwى��غلبية�ال زمة�Ùقراره

�الثاني �: �تجاه ��إbىذهب �بشخصية�إضرورة �إنشاؤها �ا�زمع �ا�حكمة ستق ل

 jبا� �ترتبط �أن �عwى �تعاونيةدولية �وصل �برابطة �ا�تحدة � �طريق�،مم 3تفاقية��عن

�ا�ناقشات. الدولية �هنا وأوضحت �بDن�أن �وثيقة �ع قة �إقامة �بشان �عاما �توجها ك

�باستق ل� �ا�ساس �اbى �الع قة �هذه �óتنت� vأ� �بشرط �ا�تحدة، �و�مم ا�حكمة

  .)360(ا�حكمة�وحيادها�بأي�حال�من��حوال

وبناء�عwى�ذلك�تم�تنظيم�الع قة�بDن�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�و�مم�ا�تحدة،�

�طراف�fي�النظام��سا���،�ويCÚمه�بعد�ذلك��بموجب�اتفاق�تعتمده�جمعية�الدول 

�ع��ا �نيابة �ا�حكمة �أعدت�. )361(رئيس �rال� �التحضCDية �اللجنة �كلفت �لذلك vإعما

�أن �عwى �3تفاقية �هذه �مشروع �بإعداد ��سا��� �تحديد��النظام �fي �اللجنة تعتمد

                                              

359 -�� �رقم �ا�تحدة �لøمم �العامة �الجمعية �وثيقة �)62-د(،A/62/885أنظر، �بتاريخ ،19�� �ا�تعلقة�2008جوان ،

�بالرسالة�ا�ؤرخة�fي� ��3بإع ن�نورمبورغ�بشان�الس م�والعدل،�ا�رفقة ،�ا�وجهة�إbى��مDن�العام�2008جويلية

 .5.من�ا�مثلDن�الدائمDن�لøردن�وأ�انيا�وفنلندا�لدى��مم�ا�تحدة،�ص
�ا�- 360 �الجنائي �القانون �الشكري، �يوسف �للنشر�والتوزيع،�انظر،عwى ��وbى،إيCmاك �متغCD،الطبعة �عالم �fي لدوbي

 .127.،�ص2005;سكندرية،�
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�2ا�ادة��- 361
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�ا�تحدة، �و�مم �ا�حكمة �بDن �أهدا الع قة �لها �تكون �rال� ��خرى �قريبة�بالهيئات ف

  .)362(من��مم�ا�تحدة

  اCتحدة�>ممتعاون�اCحكمة�الجنائية�الدولية�مع�هيئة�: ثانيا

� �تتوقف �لم �ا�تحدة ��مم �هيئة �مع �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بنشاطع قة

� �بل ��من، �الجمع�إbىمجلس �لعبت ،CDخ�� �لهذا �أعطي �الذي �الهام �الدور ية�جانب

�ان�åيس�vمم�ا�تحدة�دورا�øي�إعداد�لنشأة�ا�حكمة�الجنائيةالعامة�لf363(به،�سواء�(�

�الدبلوما��� �أو�)364(أو�Ùعداد�مؤتمر�روما �والتصديق �التوقيع �عwى �الدول �حث �وكذا ،

  .)365(النظام��سا����للمحكمة�إbى3نضمام�دون�التأخر�

� �rمحكم� �ع قة �عكس ���ممفعwى �ا�تحدة فروعا��باعتبارهما��منبمجلس

ا�تحدة�مختلفة��و�ممطبيعة�الع قة�بDن�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�له،�فإن��تابعة

�فاتماما ،� �عن �مستقلة ���مم�حكمة �م��اا�تحدة �متعددة �تعاون �ع قة : تربطها

  .)367(القضائيالتعاون�التشري�ي�و �،�التعاون )366(ا�اbيو ،�;داري التعاون�

  

  

  

                                              

 .128.عwى�يوسف�الشكري،�ا�رجع�السابق،�ص�- 362
  ).CPI(ص�بإعداد�Ùنشاء�،خا1995فيفري��17،�ا�ؤرخ�fي�)49-د( A/RES/49/53قرار�الجمعية�العامة،�رقم�- 363
�رقم��-  364 �العامة، �)52-د(/52/16A/RESقرار�الجمعية �fي �ا�ؤرخ ،15��CÚؤتمر�روما�1997ديسم��CDيتعلق�بتحض،

 ).CPI(بشان�إنشاء�
،�يتعلق�بالتقدم�ا�حرز�من�نظام�2002جانفي��18،�ا�ؤرخ�fي�)56-د(،A/56/591 قرار�الجمعية�العامة،�رقم�- 365

)CPI(ى�اتفاقية�روما،�وحث�الدول�bى�التصديق�و3نضمام�إwع.  
366  -�� �ا�ادة �عwى،�115/2تنص �للمحكمة ��سا��� �النظام �رهنا� -ب"...من �اCتحدة، �>مم �من �اCقدمة >موال

 ".بموافقة�الجمعية�العامة،�وبخاصة�فيما�يتصل�بالنفقات�اCتكبدة�نتيجة�لÁحاiت�من�مجلس�>من
�اللطي�-  367 �عبد �منذر�كمال �الدوليةبراءة �الجنائية �ا�حكمة �ع قات �مقارنة(ف، �مؤتمر�)دراسة �إbى �مقدم �بحث ،

،�2007جوان��12إbى��10التنمية�البشرية�و�من�fي�عالم�متغCD،�جامعة�الطفيلية�التقنية،�العراق،�ا�نعقد�بتاريخ�

 .6.ص
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  اCتحدة� ي�اCجال�التشري ي�و>مماCحكمة�الجنائية��ب�ن�تعاون   - 1

�و�ممبناء�عwى�3تفاق�التفاو���éا�ع��yبالع قة�بDن�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�

� )368(ا�تحدة ���ممتتعهد �با�علومات�ا�تحدة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة ب�mويد

ساعدة�التعاون�وا��أشكالأخرى�من��شكاv أتطلب��أن أيضاوا�ستندات،�وللمحكمة�

�اأيتفق�عل��ا�مع�ا�نظمة�وتتوافق�مع�اختصاصها�åيv369(و�و(.   

  :ا�تحدة�متعددة�نذكر�م��ا��ممومجاvت�التعاون�التشري�ي�بDن�ا�حكمة�وهيئة�

�>ممالدولية�بمعية�هيئة�شريعات�الخاصة�باCحكمة�الجنائية�عداد�وتعديل�التإ  -  أ

  اCتحدة

� �تعديل��ممتساهم �fي �مباشرة �بطريقة �و;جرائية �ساسية �نظمة ا�تحدة

� �rا�تحدة��مم�حكم�� �غ�CDمباشرة �وبطريقة �تعديل �و;جرائية ساسية�  �نظمةfي

fي�جمعية�نظر�ف��ا�للتقCmح�بنودا��أنلها��يجوز الدولية،�ف��حكمة�الجنائيةالخاصة�با

   .)370(ا�ؤقت�للدورة�التالية�للجمعية�أعمالهاجدول��جها�fيوإدرا �طرافدول�

عمال�ومداوvت�جمعية�أللمشاركة�fي� ا�تحدة�دعوة�مفتوحة��ممهيئة�توجه�

،�وع وة�عwى�ذلك�يجوز�ل مDن�)371(صويتيكون�لها�حق�الت�أندون� �طرافالدول�

�ا،�ويجوز���طرافيشارك�fي�اجتماعات�جمعية�الدول��أنا�تحدة��لøممالعام�Êومكت

�له�ا�تحدة�للمشاركة�باس�لøممالعامة���مانةيعDن�عضوا�من��أن أيضاله� مه،�كما

�إ �fي �الحق �شفوية �ببيانات �أدvء �بشان �الدول�أو�خطية �جمعية �تنظر�ف��ا �مسالة ي

                                              

368 -�� �رقم �fي�) ICC-ASP/3/Res.1(أنظر�الوثيقة �ا�نعقدة �الثالثة، �اÒدور� �fي ��طراف �الدول �جمعية �من 3تفاق

�ا�التاسعة�والخمسون�بتاريخ�2004سبتم07��CÚالفCmة�Òي�دورf13،�وصادقت�عليه�الجمعية�العامة���CÚ2004سبتم�،

� �ا�وقع �انظر �3تفاق -http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/734CC3F8-29D7-4B25-BE9Dحول

7F8FFCA8871E/0/ICCASP3Res1_Arabic.pdf du 20/10/2013      
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�87/6انظر�ا�ادة��- 369
370  -�� ��11ا�ادة �fي��3فقرة ��طراف �الدول �جمعية �من �ا�عتمد ��طراف، �الدول �لجمعية �الداخwي �النظام من

 .،�ا�عدل�وا�تمم2002سبتم10��CÚإbى��3ا�حكمة�الجنائية�الدولية�fي�الدورة��وbى�بنيويورك�بتاريخ�
 .من�النظام�الداخwي�لجمعية�الدول��طراف�35ا�ادة��- 371
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��طراف �ع قة �لها �وتكون �حسب���مم بأنشطة، �معلومات �يقدم �كما ا�تحدة،

  .)372(3قتضاء

 øن�العام�كما�يمكن�لDمممøي��لfيعقد�مؤتمرا�استعراضيا��أنوقت� أيا�تحدة�

تعديل��وjغراضدولة�طرف��أيوذلك�بناء�عwى�طلب���طرافالدول��أغلبيةبموافقة�

  . )373(للمحكمة��سا���النظام�

  للمحكمة�الجنائية�الدولية�من�محكمة�العدل�الدولية�>سا¸�nتفس��Hالنظام�  -  ب

�الدول� �لجمعية ���طرافيمكن وسائل��أيةتسوية�ال��اع�واتخاذ�توصيات�بشان

��أخرى  �ذلك �fي �بما �ال��اع، ��إbى إحالتهلتسوية �الدولية، �العدل �يسوى��أنمحكمة لم

�طريق �عن �ال��اع �السلمية�هذا �. )374(ا�فاوضاتك الوسائل �تقدم �مما �أنوواضح

�خر أمحكمة�العدل�الدولية�تساهم�fي�تفس�CDالتشريعات�الخاصة�با�حكمة،�وهو�نوع�

  .)375(حكمة�الجنائية�الدوليةا�تحدة�وا���مم أجهزةالع قة�بDن��أنواعمن�

�تفض � �ذلك �عت�CÚعن �فشل �عند �الدولية، �العدل �fي��أطرافمحكمة 3تفاقية

� ��إbىالتوصل �نزاعهم �حل �ا�جال��نسبالجهة �هذا �fي �الخ ف �فمحكمة�)376(لحل ،

�جميع�ا�نازعا العدل�الدولية �ا�ختلفة�م��ا�تنظر�fي �تتعلق�با�سائل �rال� �القانونية ت

   .)377(دوليةهدة�تفس�CDمعا

  

  

  

                                              

 .لجمعية�الدول��طراف�من�النظام�الداخwي�36ا�ادة��- 372
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�123/2ا�ادة��- 373
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�119ا�ادة��- 374
 .12.،�ا�رجع�السابق،�ص)دراسة�مقارنة(براءة�منذر�كمال�عبد�اللطيف،�ع قات�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�- 375
عادل�احمد�الطائي،�قواعد�التفس�CDالقضائي�الدوbي،�دراسة�fي�قانون�ا�عاهدات�الدولية،مجلة�الشريعة�. د�- 376

 .  394.،ص2011،�افريل�46والقانون،�تصدر�عن�كلية�الشريعة�والقانون،�جامعة�;مارات�العربية�ا�تحدة،العدد�
 .ليةأ�من�النظام��سا�����حكمة�العدل�الدو -2/ 36ا�ادة��- 377
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  اCتحدة� ي�اCجال�القضائي�و>ممالتعاون�ب�ن�اCحكمة�الجنائية� - 2

� �وهيئة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بDن �الع قة ���ممتتبلور �fي منح�ا�تحدة

الدوbي�fي�ا�جال�القضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية،���مناختصاص�واسع��جلس�

  :)f)378ي� أساسايتعلق�هذا�3ختصاص�

  اCحكمة�الجنائية�الدوليةبإحالة�حالة�ما�عZى� >منمجلس��تدخل  -  أ

�عwى �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �ديباجة استق لية��أكدت

ظم�ن  ت   ،)379(بمنظومة��مم�ا�تحدةذات�ع قة�الدولية،�و جنائية�الحكمة�وديمومة�ا�

��سا���� �النظام �fي ��طراف �الدول �جمعية �تعتمده �اتفاق �بموجب �الع قة هذه

  .)380(للمحكمة،�ويCÚمه�رئيس�ا�حكمة�نيابة�ع��ا�فيما�بعد

� ��من �مجلس �خصت �الع قة �هذه �fي �و�من�ا�ختص �السلم حفظ

�ا�تل�mم�،�)381(الدوليDنÊبموج��rامها�وتطبيقهايضع�اللوائح�الCmهذا�ما�. )382(الدول�باح

�الدولي�هأكدت �العدل �إنمحكمة �بقولها �الناميبية �القضية �fي �" ة من��>منمجلس

�فإ�،جهته �اCعنية �القرارات �اعتمد �يعتHaه�عندما �Cا �ممارسة �تصرفه �كان نما

�vيحتاج��اختصاص�عام،�ويعت�CÚهذا�; " و>منو�ي�حفظ�السلم��>وليةمسؤوليته�

   .)383(ا�تحدة��مم ميثاقوأحكام� مواد�إbى�أن�يستند�إbى

                                              

 .14. ،�ا�رجع�السابق،�ص)دراسة�مقارنة(براءة�منذر�كمال�عبد�اللطيف،�ع قات�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�- 378
 .الفقرة�التاسعة�من�ديباجة�النظام��سا����للمحكمة�- 379
 .من�النظام��سا����للمحكمة�2ا�ادة��- 380
381 -�� �يwي�39ا�ادة �ما �عwى �نصت �rال� �ا�تحدة ��مم �ميثاق �ديد�« :منÒ� �وقع �قد �كان �إذا �ما ��من �مجلس يقرر

السلم�أو�إخ ل�به�أو�كان�ما�وقع�عم �من�أعمال�العدوان�،�ويقدم�fي�ذلك�توصياته�أو��يقرر�ما�يجب�اتخاذه�من�

 .»لحفظ�الس م��و�من�الدوbي�أو��إعادته�اbى�نصابه�42 و��41التداب�CDطبقا�jحكام�ا�ادتDن�
 .�مم�ا�تحدة�من�ميثاق�25ا�ادة��- 382
انظر�فتوى�محكمة�العدل�الدولية،�fي�قضية�èثار�ا�Cmتبة�بالنسبة�للدول�عwى�استمرار�وجود�جنوب�إفريقيا��-383

�ناميبيا �الغربية(fي �الجنوبية �) افريقية �رقم ��من �قرار�مجلس ��276رغم �1970لسنة �بتاريخ �الصادرة جوان��21،

�ال1971 �و�وامر �والفتاوى ��حكام �موجز �الدولية، �العدل �محكمة �عن �رقم�)1991-1948(صادرة �وثيقة ،
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تمتع�مجلس��من�بسلطة�مطلقة�fي�ممارسة�;حالة�سواء�كانت�دولة�طرف�أو�ي

ا�ادة�الثالثة�عشر�من�النظام��سا����ف�.)384(غ�CDطرف�fي�النظام��سا����للمحكمة

�للمحك �نصت �الدولية �الجنائية �مة �أن �أن"عwى �فيما��ا�حكمة �اختصاصها تمارس

�fي� ��سا��� �النظام �هذا �jحكام �وفقا �الخامسة �ا�ادة �fي �مشار�إل��ا �بجريمة يتعلق

  :�حوال�التالية

�ميثاق�) ب...( �من �السابع �الفصل �بموجب �متصرفا �>من، �مجلس �أحال إذا

��HÅمن�هذه�الجرائم>مم�اCتحدة،�حالة�إtى�اCد�ي�العام�يبدوا�فÄ¢ا�أن�جريمة�أو�أك

  ..."قد�ارتكبت؛

سCmعاء�نظر�ا�حكمة�إbى�وقوع�جريمة�تدخل�إعم �÷�ذا�النص�يقصد�باÙحالة،�

�لتسهيل� �ا�حكمة �تدخل �خ لها �من �يلتمس �آلية ،1yا�ع� �ذا÷� �óف� �اختصاصها، fي

�أو�3دعاء� �الشكوى �درجة �إbى �ترتقي �أن �دون �الجنائية، �;جراءات �من ��وbى ا�رحلة

�معDن �شخص ��فسلطة .)385(ضد ���منمجلس �إحالة �عwى وليس�" حالة"مقتصرة

دور���منيلعب�مجلس��أن،�ذلك�لتفادي�)386(أو�حالة�بسيطة�"قضية" أو" موضوع"

قضية��أو  ;حالةالجهاز�القضائي،�وبالتاbي�يكون�هو�بذاته�محكمة�يفصل�fي�موضوع�

  .)387(ما�بإحالةخاصة�

                                                                                                                                                  

ST/LEG/SER.F/1�،أشار�إليه،����������������������������������������������������������.1992منشورات��مم�ا�تحدة .

Hubert Thierry, Op. cit, p .668- 670         
دحماني�عبد�الس م،�دور�مجلس��من�fي�اختصاص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�ا�جلة��كاديمية�للبحث��- 384

،ص��2،2010بجاية،�العدد��-مCDة�-القانوني،الصادرة�عن�كلية�الحقوق�و�العلوم�السياسية،�جامعة�عبد�الرحمان

55. 
 .337.ا�رجع�السابق،�ص: معتصم�خميس�مشعشع�- 385
�عامر��- 386 �القانونية�بن �للعلوم �الجزائرية �ا�جلة �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �عwى ��من �تأث�CDمجلس تون���،

 .234.،�ص32008قتصادية�والسياسية،�ملف�خاص�با�حكمة�الجنائية�الدولية،�العدد�الرابع،�
حكمة�الجنائية�كجهاز�يجب�التمي��DبDن�;حالة�ال��rتعت�CÚلفت�نظر�ا�حكمة�والقضية�أو�ا�وضوع�الخاص�با��- 387

�الجنائية� �با�حكمة ��من �مجلس �ع قة �عمرو، �سامح �محمد �ذلك، �انظر�fي �ف��ا، �الفصل �سلطة �لها قضائي

�مصر،� �القاهرة، �العربية، �دار�ال��ضة ��وbى، �الطبعة �العملية، �للممارسات �وتحليلية �تأصيلية �دراسة الدولية،
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السابع�من�ميثاق��مجلس��من�بموجب�الفصلباستصدار�قرار�من��;حالةتتم�

من�) ب(،�كما�هو�مبDن�fي�الفقرة�موجها�إbى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية��مم�ا�تحدة

�vيعت�CÚمن�التداب�CDال��rيتخذها�عشر�من�النظام��سا����للمحكمة،�و �ا�ادة�الثالثة

ا�جلس�للحفاظ�عwى�السلم�و�من�الدوليDن،�ذلك�بخروجها�عن�ما�هو�منصوص�fي�

مسؤولية� من�لها�ما�يCÚرهاته� حيفص.)388(من�ميثاق��مم�ا�تحدة�42و��41ا�ادتDن�

  .)389(عwى�السلم�و�من�الدوليDنالحفاظ��ساسية�fي���من مجلس

� ��جلس ��أن �منويمكن �دولية"ين	�� �تحقيق �" لجنة �وقوع��التأكيدتتوbى عwى

� �الدوbي �للقانون �اكاتåنسانيان;�� �جرائم��;نسانوحقوق �وتنذر�بوقوع �عدمه، من

��منعwى�ا�حكمة�الجنائية،�وقد�سار��مجلس��;حالةيستصدر�قرار��أنخطCDة،�قبل�

� �عند �النهج �هذا �سابقا��إنشاءعwى �ليوغوس فيا �الدوليتDن �الجنائيتDن ا�حكمتDن

�ورواند �ا، vق�لزاو� �النهج �هذا �fي �يستمر �با�جلس �قرار �عwى��إحالةل �ما حالة

  .)390(ا�حكمة

،�من�النظام��سا����للمحكمة،�هو�ضرورة�تمكDن�)ب(13وما�يCÚر�وجود�ا�ادة�

� �فله �مؤقتة، �محاكم �إنشاء �عن �كبديل �ا�حكمة �إbى �باللجوء ��من ين	����أنمجلس

� �مؤقتة �دولية �جنائية �أمحكمة 1rم� لة � أرادو�مدو  �ا�حكمة�ذلك، �وجود �من بالرغم

،�)391(تجريده�منه�وهيمنته�عwى�ا�حكمة�يعت�CÚحل�وسط�بDن فدوره ،الجنائية�الدولية

                                                                                                                                                  

�م39.،ص2008 �دور �الظاهر�احمد، �عبد �وانظر�كذلك، ��وbى،�؛ �الطبعة �الدوbي، �الجنائي �النظام �fي ��من جلس

 . 172.،�ص2013منشاة�ا�عارف،�;سكندرية،�
388- Flavia Lattanzi, Op. cit, p.339 -340. 

  .من�ميثاق��مم�ا�تحدة�24ا�ادة��- 389
،�جلسة�رقم�S/RES/1564/2004،�وثيقة�رقم��2004سبتم18��CÚالصادر�بتاريخ��1564قرار�مجلس��من�رقم��- 390

�fي�5040 �;نسان �وحقوق �;نساني �الدوbي �القانون �اكاتåان� �fي �للتحقيق �دولية �تحقيق �لجنة �بإنشاء �متعلق ،

  .دارفور�بالسودان
�أنظر�fي��-391 ��سا���، �روما �نظام �بتحض�CDمشروع �الخاصة �ا�فاوضات �fي �سنغافورة �دولة �وفد �من �إقCmاح تم

  Gabriele Della Morte, Op. Cit, p.45                                                                                                  ذلك،�������������
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� �طابع �ذو �دور �ا�حكمة�إوهو �استق لية �عن �البحث �أمام �وثانوي ستثنائي

�اå392(وديموم(.  

فمن�الطبي�ي�أن�يكون��جلس��من�الحق�fي�طلب�ا�حكمة�تحريك�;جراءات��

ذلك��،�ويCÚر)393(الجنائية،�عندما�يتعلق��مر�بإحدى�الجرائم�ال��rتختص�÷�ا�ا�حكمة

�الدوليDن،� �و�من �السلم �الحفاظ�عwى �مسؤولية �بDن �ا�وجودة �الرابطة �أساس عwى

 )394(الدولية�ومسؤولية�قمع�الجرائم
 
،�فاjوbى�يقوم�÷�ا�ن  Dت  هم  ،�وبالرغم�من�اخت ف�ا�

� �جهاز�سيا���،Èأ� vإ� �جهاز�قضائي، �ا÷� �يقوم �الثانية �و أما �تشك ن v� ظيفتان�ما

� �متناقضتان �تسعيان �ماÈالسلمفإ� �عwى �الحفاظ �fي �يتمثل �واحد �هدف �و�من إbى

  .)395(احCmام�القانون و 

��و;حالة �مفيدة �امهمةÈj�� �متابعة �إمكانية �مستوى���شخاصتتيح �كان مهما

�مس �إمكانية �للمحكمة �فيصبح �م،åبفضل�ؤولي� �العالم� �3ختصاص �شبه ممارسة

� �مجلس �،�منتدخل �مساهمات �ازدياد �عن �نفقات���ممفض  �تمويل �fي ا�تحدة

تقبل�كل�الدول�دعم�ا�حكمة�ماليا�وسياسيا��أن،�فيصبح�من�ا�نطقي�)396(ا�حكمة

�اÒا�منذ�نشأ�åرفض��rيات�ا�تحدة�الvا�الو�  .)397(ونم�بي�

                                              

392 - Serge Sur, Vers une Cour Pénale Internationale, la convention de Rome entre les ONG et le 

Conseil de Sécurité, Op. Cit, p.43. 
 .251ا�رجع�السابق،�ص�: سف�علوانمحمد�يو �- 393

394- Gabrie Della Morte, Op.cit. p .45.                                                                     
395 - Sayeman BULA- BULA, La Cour Pénale Internationale Envisagée dans ses rapports avec le Conseil 

de Sécurité des Nations Unies, R.A.D.I.C, n°7, 1999, pp. 330- 333. 
تغطى�نفقات�اCحكمة�وجمعية�الدول�>طراف�"... من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�115تنص�ا�ادة��- 396

�اCصادر� �من �>طراف �الدول �جمعية �تقررها noال� �ا��Cانية � ي �اCحددة �الفرعية �وهيئا£¢ا �مكتÉ¢ا �ذلك � ي بما

�>طراف)  أ: ( التالية �للدول �اCقررة �بموافقة�) ب. (�ش�Hاكات
 
�رهنا �اCتحدة، �>مم �من �اCقدمة >موال

 ..."الجمعية�العامة،�وبخاصة�فيما�يتصل�بالنفقات�اCتكبدة�نتيجة�لÁحاiت�من�مجلس�>من
�ا��-  397 �ا�جلة ��من، �ومجلس �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بDن �الع قة ،��éالنو� �العزيز �للقانون�عبد غربية

 .61.،�ص2005سنة��51و3قتصاد�والتسيCD،�تصدر�عن�جامعة�الحسن�الثاني،�دار�البيضاء،�ا�غرب،�العدد�
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� ��;حالةوسلطة �مجلس ���منمن �عwى �متوقفة �ا�حكمة الخمس���عضاءعwى

� �كما ��صالحها، �مراعاة �فيه، ��تخضعالدائمة �fي��;حالةهذه �ا�وجودة للشروط

�للسلم� �ديدÒ� �وجود �من �التحقق ��vسيما �باستصدار�قرار، �ا�تعلقة �السابع الفصل

  .)398(الدوليDن�و�من

�ر  �أحسب �3ستثنائية�وباvستنادينا، �الظروف أدت���ال��r،;ستعجالية وأ إbى

�حاكمة�ا�سؤولDن�عن�الجرائم�ؤقتة�بمجلس��من�إbى�إنشاء�محاكم�جنائية�دولية�م

ال��rارتكبت�fي�كل�من�يوغوس فيا�السابقة�ورواندا،�فاjفضل�إعطاء��جلس��من�

  .ين	���ا�زيد�من�محاكم�جنائية�مؤقتة�أنعوضا�سلطة�إحالة�حالة�ما�إbى�ا�حكمة�

  التحقيق�واCقاضاة�أمام�اCحكمة�بتأجيل�>منمجلس�تدخل�  -  ب

� ��سا��� �النظام �السلطة�إتخذ �بخصوص �إحتياطيا �حكما �الجنائية للمحكمة

�ا�حكمة �نشاط �أو�توقيف �بتعليق �ا�تمثلة ��من ��جلس �ا�منوحة  �ف،)399(السلبية

�بم �أو�مقاضاة �تحقيق �fي ��íأو�ا�� �البدء �اثyيجوز ��دة ��سا��� �النظام �هذا ��وجب

�يت 1yا�ع� �ذا÷� �ا�حكمة �إbى ��من �مجلس �من �طلب �عwى �بناء 
 
�قرار�عشر�شهرا ضمنه

يصدر�عن�ا�جلس�بموجب�الفصل�السابع�من�ميثاق��مم�ا�تحدة،�ويجوز�للمجلس�

�اÒذا� �بالشروط �الطلب �هذا �أو�تعليق�تجديد �تأجيل �حق ��من ��جلس �قضت �rال

� ��دة �ا�حكمة �أمام �ما�معروضة �قضية �لتجديد�12النظر�fي دون�تحديد��شهر�قابلة

بموجب�الفصل�من�مجلس��من�" قرار" ،وذلك�بتقديم�طلب�رسم�)400( عدد�ا�رات

                                              

398 - TAI Julie, La saisine de la cour pénale internationale, in, Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY, 

Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2e éd, Bruylant, Bruxelles,2009,p.340. 
�والنشر���- 399 �للطباعة �الثاني،دار�هومة �الجنائي،الجزء �الدوbي �القانون �fي �أبحاث �العزيز�العشاوي، أنظر،عبد

،�وانظر�كذلك،�أيت�عبد�ا�الك�نادية،�قواعد�النظام�;جرائي�أمام�ا�حكمة�258،�ص��2006والتوزيع�الجزائر�،

�ا �الدولية، �الجنائية �العدد �السياسية، �والعلوم �للقانون �النقدية �و�العلوم��2جلة �الحقوق �كلية �عن �الصادرة ،

 .338 .،�ص2011السياسية،�جامعة�مولود�معمري،��ت�Dي�وزو،�
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�16ا�ادة��- 400
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�.)401(الذي�يحتاج�اbى�اتفاق�جميع��عضاء�الدائمDن��جلس��من� السابع�من�ا�يثاق،

�ديدا�للسلم��أنوان�يؤكد�Òن��و�منهذه�الحالة�قد�تشكل�D402(الدولي( .  

�إ �مجلس ���منتخذ �إقرار�fي �السلم �عwى �بالحفاظ �الخاصة �و�منطار�مهامه

� ��واتساقاالدوليDن، �أمع �ا�ادة ��16حكام �روما �نظام ��سا���من �يتعلق �بامتناع،

 ث��yعشر�إا�حكمة�الجنائية�الدولية��دة�
 
و�مباشرة�أعن�بدئ��2002 انجو �1من��شهرا

�إ �أجراأية �إثارة �حالة �fي �وا�قاضاة، �للتحقيق �ءات �مسؤولDن �تشمل �قضية و�أي

� �حاليDن �مساهمةأموظفDن �لدولة �تابعDن �روما��)403(و�سابقDن �نظام �fي �طرفا ليست

. ا�تحدة��مم �اEتنشغفال�يتعلق�بالعمليات�ال��rأو�إي�عمل�أ،�فيما�يتصل�ب�سا���

� �مجلس ���منويع�mم ��دة �اÒذا� �بالشروط �الطلب �هذا �سنة،��12تمديد �كل �fي شهرا

� �ذلكإطا�ا �إbى �الحاجة �.)404(ستمرت يل ح  �ي  �لم �إذا �أما �من���منمجلس �تعد حالة

اختصاصه،�وبعد�ذلك�علمت�÷�ا�ا�حكمة�عن�طريق�الدول��طراف�أو�ا�دùي�العام،�

�يمنح �الحالة �هذه �fي �إ�v)405( فانه �ا�حكمة، �النظر�أمام �منع �حق ��من fي�� �جلس

  .)406( حدود�معينة

                                              

 .300 .سعيد�عبد�اللطيف�حسن،�ا�رجع�السابق،�ص�- 401
�أبع�- 402 �سرير، �سعيد �اbى�جمعة �مقدم �بحث �الدوbي، ��من �ومجلس �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بDن �الع قة اد

�الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �حول �الدولية �ا�ستقبل- الواقع-الطموح(الندوة �الدراسات�)وآفاق ،أكاديمية

 .26ص،.2007  - ماي�– 11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من��- العليا
�ا�مجلس��من�التابع��لøمم�ا�تحدة�" الدولة�ا�ساهمة"يقصد�ب��- 403Eينش��rي�العمليات�الfتساهم���rالدولة�ال

 .أو�يأذن�÷�ا�يخدم�السلم�و�من�الدوليDن
404  -�� �رقم ��من �مجلس �قرار �من �والثانية ��وbى ��1422الفقرة �fي ��12ا�ؤرخ �رقم�2002جوان �وثيقة ،

S/RES/1422/2002ا�تعلق�بتأجيل�التحقيق�وا�قاضاة�أمام�ا�حكمة�الجنائية�لرعايا�الدول�4572م�،�جلسة�رق�،

  .ا�ساهمة�fي�العمليات�ال��rينشاها�مجلس��من
 .من�النظام��سا����للمحكمة�16ا�نح�هنا�يكون�مستمد�أساسه�القانوني�من�ا�ادة��- 405
406  -�Òالدولية�واختصاصا� �ا،�الطبعة��وbى،�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�لندة�معمري�يشوي،�ا�حكمة�الجنائية

 .242 .،�ص2008عمان،�
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تعد�السلطة�ا�منوحة��جلس��من�من�أهم�واخطر�السلطات،�جاءت�مناقضة�

نوحة�للمدùي�العام�عند�البدء�أو�ا�f���íي�التحقيق�بوصفها�سلطات�للسلطات�ا�م

�أو� �التحقيق �مرحلة �fي �أو�;رجاء �;يقاف �طلب ��من �إصدار�مجلس �فبمجرد �ام،Òا

�عwى�ا�دùي�العام�أن�يل�mم�به،�وهذا�بدوره�قد�يؤدي��أمراا�حاكمة�سوف�يكون�
 
ملزما

الجهاز�السيا����عwى�حساب�العدالة��fي�بعض��حيان�إbى�تغليب�فكرة�3ستقرار�من

�،� �ا�حكمة �تواجهه �خطCDا �تحديا �ذاته �حد �fي ��مر�يعد �هذا �ولعل للجهاز�القضائي،

  .)407(ومن�شأنه�يعرقل�س�CDالعدالة

� �تغليب �إbى �يؤدي �وا�قاضاة �التحقيق �إرجاء �حساب�إن  �3ستقرار�عwى فكرة

�أو�العدالة
 
�قائما

 
�تحقيقا ��من �مجلس �يوقف �فحينما �لدواùي�، �جارية �محاكمة 1rح

�أو�تلك� �التحقيق �fي ��íا�� �أن �إbى �ذلك �fي
 
�مستندا �الدوليDن �و�من �الس م حفظ

  .)408(ا�حاكمة�تؤدي�إbى�زعزعة�السلم�و�من�الدوليDن�وfي�هذا�تناقض�غريب

�فال �من �إخطر �مجلس �من �ا�حكمة �نشاط �تعليق �يمكن���منمكانية �دة

يؤدي�إbى�تعبئة�الرأي�العام�الدوbي� ذلك�وقتا�طوي ،تجديدها�fي�كل�مرة�ويستغرق�fي�

� 1�ú وتت� �ا�جرمDن، �حساب��دلة�عاقبة �عwى �يكون �ذلك �وكل �الشهود، �ويختفي ،

  .)409(الضحايا�وتحقيق�العدالة

  

  

                                              

�لبعض��- 407 �تطبيقية �قانونية �دراسة ��من �ومجلس �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بDن �الع قة �الراوي، �حمدي مها

الدولية�جوانب�الوضع�القائم�fي�العراق�تحت�3حت ل،�بحث�مقدم�اbى�الندوة�الدولية�حول�ا�حكمة�الجنائية�

� �ا�ستقبل-الواقع-الطموح(الدائمة �العليا)وآفاق �الدراسات ��-،أكاديمية �من �الفCmة �ليبيا، ��10طرابلس، �– 11إbى

 .11. ص. 2007  -ماي
�اbى��- 408 �مقدم �بحث �الدائمة، �الدولية �الجنائية �وا�حكمة ��من �مجلس �بDن �الع قة �شنان، ا�ختار�عمر�سعيد

�ال �ا�حكمة �حول �الدولية �الندوة �الدائمة �الدولية �ا�ستقبل-الواقع- الطموح(جنائية �الدراسات�)وآفاق ،أكاديمية

 .16.،ص2007  - ماي�– 11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من��- العليا
 .64.عبد�العزيز�النو��é،ا�رجع�السابق،�ص�- 409
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   .جريمة�العدوان�من�عدمه�وإقرار  يف�تكي  � ي�>منسلطة�مجلس� - ج

� �الحرب �تكييف �fي �التقديرية �السلطة �ظلكانت �fي �إbى�) SdN(العدوانية ترجع

� �العصبة، �العمليمجلس �التطبيقات �خ ل �من �عwى�ويظهر�ذلك �ايطاليا �كاعتداء ة،

�ت إثيوبيا �عن �العصبة �مجلس �وسكوت �التصرف �هذا �تشكل�بأنهكييف حرب� مسالة

  . )410(عدوانية

هو� مسالة�التكييف�ا�ختص�fيالوحيد�ز�فالجهاا�تحدة���ممما�fي�ضل�هيئة�أ

�ديد�السلم�إ،�افCmاضاتث ثة��،من�خ لالدوbي��منمجلس�Òي�حالة�fخ ل أوما�;�

� ��أو به �من �. العدوان�أعمالعمل �ضرورة �õي �أوالتكييف �قبل �من��ي  أولية تصرف

��ممفهو�عمل�تحضCDي�الذي�يحرك�الفصل�السابع�من�ميثاق�هيئة�،�منمجلس�

�فأي .)412(ي�رقابةf� jي�مجال�التكييف��منتصرفات�مجلس��تخضع،�و�v)411(ا�تحدة

�تصرفات ��راقبة  �همحاولة
 
�ت �بالتكييف، �ق  �د  ع  ا�تعلقة �fي�ب  من �سلطاته �من �الحد يل

  .)413(الدوليDن�و�منمجال�حفظ�السلم�

يثاق�م jهداف مطابقة �منتصرفات�مجلس�ن�تكون�أيجب�ع وة�عwى�ذلك�و 

� �اختصاصاته�ا�تحدة��ممهيئة �يحدد �فهو�الذي ،� د  ع 
��;جراءاتوي  �يتبعها �rلهذا�ال

                                              

410 - Veronique Michele METANGMO, Le crime d’agression : Recherche sur l’originalité d’un crime a la 

croise du droit international pénal et du Droit international du maintien de la paix, thèse pour 

l’obtention du grade de doctorat en Droit, université Lille 2, France, 30/01/2012, pp.70-72. 
411 -Sale TIEREAUD, le Droit international et la pratique de l’ingérence armée démocratique depuis 

1945, thèse pour l’obtention du grade de Doctorat en Droit, Faculté de Droit, Sciences économiques et 

gestion, Université NANCY 2, France, soutenue le 08 juillet 2009, p.83. 
412 - GAGA (G), Réflexions sur le rôle du conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial. A propos des 

rapports entre maintien de la paix et crimes internationaux, RGDIP, vol 2, n°1, 1993, p.306. 
413 - BEDJAOUI Mohammed, un contrôle de la légalité des actes du conseil de sécurité est-il possible ? 

Contribution pour enrichir les actes du colloque sur, Le chapitre VII de la charte des Nations Unies, 

(SFDI), université de RENNES, éd, A. PEDONE, 1995, p.267. 
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�الغرض �يحدد �كما �عwى���هداف، �الحفاظ �غاية �ليحقق �عل��ا �يقوم �rال� وا�بادئ

  . )414(الدوليDن�و�منالسلم�

�هيئة��39يستخلص�من�مضمون�ا�ادة� �ميثاق �أعمال� )415(ا�تحدة��مممن أن

عمال�أهو�الذي�يقرر�بوقوع���منفمجلس� ،الدوليDن�و�منالعدوان�مرتبطة�بالسلم�

��منو�vيعت�CÚمجلس��ع ه،أالعدوان�من�عدمه،مستمدا�سلطاته�من�ا�ادة�ا�ذكورة�

� �بالرغم �العامة، �للجمعية �ماتابعÈالسلم��أ� �حفظ �مجال �fي �3ختصاصات يتقاسما

��و�من �لهيئة �العامة �الجمعية �عwى �فما ���ممالدوليDن، �قرارات��إv ا�تحدة تطبيق

� �ا�يثاق�ا�أخوذة �منمجلس �من �السابع �للفصل ��.)416(وفقا �rا�سائل� هايتخذال� fي

�با ��تعلقة �العدوانأتكييف ��عمال �ميثاق �من �السابع �الفصل  ا�تحدة��ممبموجب
)417( CÚويعت� �مواأمس�ذلك�، �تشرط �rال� �الهامة �ا�وضوعية �ا�سائل �من �تسعة�لة فقة

  .)418(الدائمDن�متفقة��عضاء أصواتيكون�من�بي��ا��أعضائه

� �مجلس �بDن �الع قة �الدولية��منتتضح �الجنائية �وا�حكمة النظر�fي�،بالدوbي

� �العدوان �جريمة �وذلك �مزدوجة، ��بإقرار بصورة �عند� �منمجلس �الدولة مسؤولية

                                              

414 - PELLET Alain, peut-on et doit-on contrôler les actions du conseil de sécurité ? Contribution pour 

enrichir les actes du colloque sur, Le chapitre VII de la charte des Nations Unies, (SFDI), université de 

RENNES, éd, A. PEDONE, 1995, p.233. 
لم�يقرر�مجلس�>من�ما�إذا�كان�قد�وقع�£¢ديد�للس" من�ميثاق�هيئة��مم�ا�تحدة�تنص�عwى�أن��39ا�ادة��- 415

،�ن حظ�من�خ ل�ا�ادة�ارتباط�أعمال�العدوان�با�همة�..."أو�إخzل�به�أو�كان�ما�وقع�عم�zمن�أعمال�العدوان

�ديد�للسلم�و�من�الدوليDنÒي،�فكلما�كان�عمل�عدواني�كان�هناك�bالرئيسة��جلس��من�الدو . 
416 - DELON Francis, l’assemblée générale peut-elle contrôler le conseil de sécurité ? Contribution pour 

enrichir les actes du colloque sur, Le chapitre VII de la charte des Nations Unies, (SFDI), université de 

RENNES, éd, A. PEDONE, 1995, p. 242. 
417 - KHERAD Rahim, la question de la définition du crime d’agression dans le statut de Rome, RGDIP, 

n° 3, 2005, p.339. 
 .من�ميثاق��مم�ا�تحدة�27/3ا�ادة��- 418
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�العدواني �للعمل �)419(ارتكا÷�ا �جهة، �الدولية�واختصاصمن �الجنائية �بإقرار  ا�حكمة

لذلك� .أخرى من�جهة��)420(الذين�يرتكبون�جريمة�العدوان�لøفرادا�سؤولية�الجنائية�

� �للمادة �طبقا �مختصا ��من �مجلس ��39يبقى �ميثاق �تكييفه���مممن �fي ا�تحدة،

�إذن� �فله �ذلك، �عن �ا�سؤولة �الدولة �تحديده �fي �الوقت �نفس �و�fي �العدواني للعمل

  .)421(العدوان�بأعمالالحق�fي�تحديد�جريمة�العدوان�ا�رتبطة�

� �تم��Dا�ادة ��8و÷�ذا
 
�) 2-1 فقرة(مكررا �النظام �الجنائية���سا���من للمحكمة

�اال��rير �"جريمة�العدوان"الدولية�بDن�Êن��كأشخاص �فراد تكDن،�وبDالعمل�"طبيعي

  . دولة�ما�ترتكبه" العدواني

معقول��أساسعندما�يخلص�ا�دùي�العام�للمحكمة�الجنائية�الدولية�إbى�وجود�

��منكان�مجلس��إذامما��أوv  يتأكد أن ،�عليهللبدء�fي�تحقيق�يتعلق�بجريمة�العدوان

�أنوعwى�ا�دùي�العام�. الدولة�ا�عنية�ارتكبتهقد�اتخذ�قرارا�مفاده�وقوع�عمل�عدواني�

� ���مDنيبلغ ��لøممالعام �القائم �بالوضع ��أماما�تحدة �ذلك �fي �بما �ةأيا�حكمة،

وجود�إbى�عدم���منذا�ما�توصل�مجلس�أنه�إغ�CD. )422(وثائق�ذات�الصلة�أو معلومات�

                                              

419 -� �للعمل��8/2ا�ادة �ارتكا÷�ا �الدولة�عند �تناولت�مسؤولية �rالنظام��سا����للمحكمة�الجنائية�ال� �من
 
مكررا

 .العدواني
420 -�� �ا�ادة �من �النظام��سا����للم�8الفقرة��وbى �من

 
�للفرد�مكررا �الجنائية �ا�سؤولية حكمة�الجنائية�تناولت

 عند�ارتكابه�جريمة�العدوان
عميمر�نعيمة،�الربط�بDن�فكرة�إص ح��مم�ا�تحدة�بإدخال�تعدي ت�جوهرية�عwى�ميثاقها�و�تحقيق�التوازن��- 421

�الجهازين �بDن �:ا�طلوب ��من( السيا��� �) مجلس �الدولية(والقضائي �الجنائية �بح)ا�حكمة �الندوة�، �اbى �مقدم ث

� �الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �حول �ا�ستقبل-الواقع-الطموح(الدولية �العليا)وآفاق �الدراسات �-،أكاديمية

 .11.،ص2007  -ماي�– 11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من�
422 -�� ��15انظر�ا�ادة �الفقرة

 
�وحس�6مكررا �الجنائية�الدولية، �للمحكمة ��سا��� �النظام �هذه�من �أن ب�تقديرنا

�اختصاص� �قيدت �كما �العدواني، �العمل �تكييف �مجال �fي �واسعة �سلطات �غCDه �دون ��من ��جلس �خولت ا�ادة

�للفصل� �وفقا ��من �مجلس �طرف �من �أوbي �قرار� �باتخاذ �العدوان �جريمة �fي �بالنظر� �الدولية �الجنائية ا�حكمة

�تبعية �يكرس �فهذا �عدواني، �عمل �وقوع �تأكيد �مفاده ��جلس��السابع �قضائي �كجهاز� �الدولية �الجنائية ا�حكمة

 . �من�الذي�هو�جهاز�سيا���
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�العدوان، � جريمة �يجوز �ال�لهف  �باعتبار�ا�حكمة �التحقيق �fي �مقيدة�البدء جنائية

  .)423(�منمسبق�يتخذه�مجلس�بالنظر�fي�جريمة�العدوان�بقرار��ختصاصهابممارسة�إ

  اCقارنة�من�حيث�قواعد��ختصاص: الفصل�الثاني
د   ع 

 
من�صميم�ا�سائل�ا�وضوعية�اص�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ختصمسألة�إ�ت

�كانت،�و خطورة�fي�تزايد�مستمر��شدأن�ارتكاب�الجرائم��خاصةال��rتطرح�بإلحاح،�

�3ختصاص ��ع�مسألة �مضامDن �fي �قابعة 1�íم� �وقت �والتقاليدfي �الدولية �راف

أنظمة�قانونية�يجاد�إا�ختلفة،�وبعد�ذلك�أض�ى�ا�جتمع�الدوbي�يبحث�عن��الدولية

èفعالدولية�للتصدي�الليات�وøشد ل���CDز�ضم�Ò��rجمعاء�;نسانيةخطورة�ال.  

�إ �إن  �رتكاب �زمنية �فCmات �fي �كان �خطورة ��شد �الجرائم �لها�مختلفة، �فCmة لكل

�م �خاصة �ال÷�ا�ةرتبطظروف �جانب �إbى ،� �االتطور �قواعد �صياغة �fي لقانون�حاصل

� �االدوbي �عامة، �بصفة �لجنائي �ذلك ر  كل
 
ث

 
�تطو �أ �fي �إيجابا �ا�حاكم�ير إختصاص

�الدولية �قدرةالجنائية �عدم �مع �خاصة �رغبة وأ ، ��عدم �yالوط� �لتصديالقضاء

ويقع�عبء�إثبات�عدم�فاعلية�النظام�القضائي�لدولة��.خطورة��شد لجرائما�ختلف�

�اأما�åي�3ط ع�بالتحقيق� و�عدم�رغبfى�عاتق�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�أwو�ا�قاضاة�ع

�اÒ424(ذا(.  

� �الدوليةإيتحدد �الجنائية �ا�حاكم �فيه��fي�ختصاص �تم �الذي �وا�كان الزمان

�3عتبار�الشروط�إ �بعDن ��خذ �مع �إقCmفها، �الذي �الشخص �وصفة �الجريمة، رتكاب

�3ختصاص �هذا ��مارسة �و السابقة �أ يتحدد، �تعتb�CÚإبالنظر�يضا �rال� �الجريمة �نوع ى

ا���%ي�يتحتم�علينا�التطرق�و  ا�نطقي�هذا�3ختصاص،��vسيما�أن�التسلسلموضوع�
                                              

�جريمة�العدوان�بDن�مجلس��من�وا�حكمة�الجنائية�الدولية،��- 423 نق �عن�بومعزة�نوارة،�إختصاص�النظر�fي

من�مCDة،�بجاية،�ا�جلة��كاديمية�للبحث�القانوني،�تصدر�عن�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�عبد�الرح

 .160.،�ص2014العدد��ول،�
محمد�ربيع،�الخصائص��ساسية�للمحكمة�الجنائية�الدولية�عدم�جواز�إبداء�التحفظات�عwى�النظام�� عماد  -424

وآفاق�-الواقع- الطموح(بحث�مقدم�اbى�الندوة�الدولية�حول�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة���سا����للمحكمة،

 .9.،ص2007  -ماي�– 11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من��-،أكاديمية�الدراسات�العليا)ا�ستقبل
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وسعيا�ل
�ام�بمعظم�. )اCبحث�>ول (إbى�مسالة�3ختصاص�بأنواعه�الث ثة�ا�ذكورة

�ا �3ختصاص �إbى �نتطرق �سوف �3ختصاص �الدولية���اديجوانب �الجنائية للمحاكم

  ).  اCبحث�الثاني(3ستق لية�بوصفه�جوهريا�fي�عمل�هذه�ا�حاكم�بنوع�من�

  اCحاكم�الجنائية�الدولية�نطاق��ختصاص: اCبحث�>ول 
�الدوbي،� �القانون �fي �ا÷� �معCmف ��بادئ �وفقا �الدولية �الجنائية �ا�حاكم تعمل

� �fي �أمكرسة �اåو;جرائية �ساسيةنظم� ،��rال� �الداخلية �الجنائية �غرار�ا�حاكم فعwى

� �النوùي �و;قليم�يشملها�3ختصاص �نجد �تتضمن�أ، �الدولية �الجنائية �ا�حاكم يضا

� �تتعلق �قانونية �إقواعد �با�كان �أما �أو�الزمان �يمث��شخاصو�صفة �الذين مام�ألون

�نوع� �النظر�عن �بغض �3ختصاص، �بنطاق �يسم1 �ما �هذا �الجنائية، مختلف�ا�حاكم

  .الجريمة�ا�رتكبة�ال��rيحكمه�3ختصاص�ا�ادي

�إ�يتحدد �ا�حاكم�نطاق �تدخل �مجال �fي �الدولية �الجنائية �ا�حاكم ختصاص

� �لقمع �الدولية �الجنائية �الدولية �تكون��خ ل�ا�رتكبةالجرائم �إما �معية، �زمنية فCmة

�العكس، �أو �ل
قليم�عwىمحدودة �الواسع �ا�فهوم �حسب
 
�ومحددا

 
�معينا

 
 إقليما

�>ول ( �)اCطلب �بارتكا، �قام �الذي �الفاعل �الشخص �صفة �بيان �محل�مع �الجرائم ب

�3ختصاص� �باسم �يعرف �الذي �الدولية، �الجنائية �ا�حاكم اختصاص

  ).اCطلب�الثاني(الشخ��2

ئية�الدولية� ي�الجناإختصاص�اCحاكم�إمتداد��:اCطلب�>ول 

  الزمان�واCكان
� �تنشأا�حاكم �لم �ا�ؤقتة �الدولية �بل��الجنائية �واحدة، �وبدفعة �وج�Dة �فCmة fي

أنشئت�حسب�الظروف�السياسية�و3جتماعية�السائدة�fي�كل�فCmة،�عكس�ا�حكمة�

�الدول  الجنائية
 
�عسCDا

 
�مسارا �بعد �أنشئت �rال� �نورمبورغ��ية �محاكمات �من بدأ

�وإس�وطوكيو، �عل��ا �السابقة �التجارب �من �ا�تحدة،�تفادت ��مم �rمحكم� خاصة

�أخCDا ل 
 
ل

 
ك . fي�إبرام�إتفاقية�روما�بشان�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولة�لي 

ثناء�فCmة�أمن�جرائم��اقCmفوهنشأت�بمنسابة�محددة��حاكمة�أفراد�عما�أف��óمحاكم�



 

125 

 

� �و�vيجعلهما �أو�التدويل، �العو�ة �صفة �يفقدهم �ما �وذلك �ب�آليةمحددة تم�أقضائية

هم�أمام�القا���éالطبي�ي،�الذي�هو�أ���éالتقا��بدأ بإهدارهمامع�1yالكلمة�خاصة�

  .)425(العدالة�سواء�عwى�الصعيد�الوط��yأو�الدوbي�مفردات

�
 
�متم�Dا �ا�ؤقتة �الجنائية �للمحاكم �الزماني �3ختصاص �يكون �ا�نطلق �هذا ومن

�اء�هذه�åعمل�ا�حاكم�بان��óة�معينة�وبظروف�خاصة،�ينتCmبا�حدودية،�بارتباطه�بف

،�عكس�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�ال��rلها�إختصاص�)الفرع�>ول ( لهاا  و  الظروف�وبز  

  ).الفرع�الثاني(فوري�ومستقبwي�دون�إقCmانه�بظروف�خاصة

  ��nختصاص�الزم�:الفرع�>ول 

�yختصاص�الزمvن�كقاعدة��يقصد�باDي�زمان�معfسريان�عمل�ا�حاكم�الجنائية�

vستثناءات�قانونية،�م��ا�ما�يتعلق�برجعية�القوانDن���حيانfي�بعض�عامة،�تخضع�

�ا،�وم��ا�ما�يتعلق�بتقادم�الجرائم�وسقوطهاأåو�فوري .�CDيختلف�من�محكمة���مر ن�أغ

�jخرى  �كان �فان �إ، �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �fي �محدودا ن�إف�)أوi(�ؤقتةاختصاصا

   . )انياث( دون�حدودختصاص�مستمر��إالجنائية�الدولية��للمحكمة

  محدودية��ختصاص�الزم��nللمحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة: وiأ 

�إ �اا�قCmنت �العسكريتان �الثانيةحكمتان �العا�ية �للحرب بظروف� لدوليتان

��،الحرب �rال� �الجرائم �عwى �العقاب اوتم ت  ص  �الحرب÷��إخت  �فCmة �خ ل �وقعت ففي��.ا

�نظامها� �يحدد �لم �العسكرية�الدولية�لنورمبورغ �إختصاصها���سا���ا�حكمة بداية

�جعله� �إنما �3ختصاص، �هذا �عنده �óينت�
 
�فاص 

 
�حدا �يضع �لم �لذلك ،�yالزم

�تلك�و �. )426(مفتوحا �عwى �ا�عاقبة �fي �باjثر�الرج�ي �أخذتا �ماÈأ� �ا�حكمتان وصف

�قائمة ��vتزال �rال� �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �عليه ر ت  �س  �ما �وهذا . الجرائم،

                                              

 .31.ا�سدي�عادل�عبد�هللا،�ا�رجع�السابق،ص.د�- 425
�ا�-  426 �تطور �حميد، �الرزاق �الجنائية�حيدر�عبد �الدولية �ا�حكمة �إbى �ا�ؤقتة �ا�حاكم �من �الجنائي �الدوbي لقضاء

 .2008�،180الدائمة،�الطبعة��وbى،�دار�الكتب�القانونية،�3سكندرية،�
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��rلها�أثر�فوري�بالنسبة�للجرائم�ال��rوبالعكس�بالنسبة�للمحكمة�الجنائية�الدولية�ال

  .تختص�÷�ا�وال��rتحدث�مستقب 

  للمحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة�yختصاص�الرج ي�>ثر  - 1

،��تتمثل
 
�كان�أم�دوليا

 
حCmام�مبدأ�إ fيالقاعدة�العامة�fي�كل�نظام�قضائي�داخليا

شرعية�الجرائم�والعقوبات،�الذي�يع��yعدم�جواز�محاكمة�الشخص�عن�فعل�كان�

� �وقت �عليه �معاقبا �يكن �ولم �fي��غ�CDأن. رتكابهإمباحا �للمبدأ �ا�فهوم �هذا �يعد لم

�وطوكيو  �نورمبورغ �rجامدا�محكم،�� �أصبح �fي�بل �واضحة �بصورة �تظهر�مرونته
 
مرنا

وإذا�كان�مبدأ�شرعية�الجرائم�والعقوبات�يو,��1باحCmامه�fي�إطار�. القانون�الداخwي

�vفيما�يتعلق�بمصادر�هذا�القانأالعدالة�الجنائية�الدولية،�إ�Ciون�نه�يطبق�بمرونة�أك

وانه�قانون�حديث�النشأة،��vسيما�fي�فCmة�الحرب�العا�ية�الثانية،�أو�fي�فCmة�ال��اع�

�ورواندا �سابقا �يوغوس فيا �ا�عاهدات�.fي �عwى �القانون �هذا �مصادر �تختصر ف 

  .)427(و3تفاقيات�الشارعة�بل�ما�زال�العرف�الدوbي�يعت�CÚأحد�مصادره��ساسية

�لل �الرج�ي �باjثر �العمل �محوفحوى �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �fي�اكم ثابت

� �الواردة �الدولي�منالنصوص �3تفاقيات �ا�حاكممختلف �من �النوع �لهذا �السابقة �.ة

� �البعض �أما �الجرائم �العامة��خر�من �وا�بادئ �الدوbي، �العرف �fي �مصدرها تجد

�)428(للقانون  �نشأ، �محاكم �أمام �الجرائم �أبشع �Åمرتك� �م حقة ��vيتعارض ت�وبالتاbي

رتكاب�الفعل،�خاصة�أن�الCmجيح�بDن�العقاب�دون�توفر�مبدأ�شرعية�الجرائم�إبعد�

ضل�قمعها�حCmاما�لهذا�اإوالعقوبات�وبDن�ترك�هذه�الجرائم�تمر�دون�عقاب�
 
�بدأ،�ف

�اك�مبدأ�شرعية�الجرائم�والعقوبات،�ذلك�Ùع ء�ضم�CD;نسانية�ولو�عwى�حساب�إåن

 . وتحقيق�العدالة

                                              

 .97.العيتاني�زياد،ا�رجع�السابق،ص. د�- 427
428- NÉEL Lison, la judiciarisassions internationale des criminels de guerre : la solution aux violations 

graves du droit international humanitaire ? Criminologie, vol.33, n° 2, 2000, p.157. Sur le cite 

http://id.erudit.org/iderudit/004737ar du 30 novembre 2011. 
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طار�القانوني�3ختصاص�الزم���yحكم���rمم�ا�تحدة،�يرجع�إbى�; أما�تحديد�

�عليه، �تأسستا �والخاصDن��الذي ��من �مجلس �عن �الصادرين �القرارين �بذلك �yونع

وقد�يرتبط�3ختصاص�الزم��yللمحكمتDن،�بوقت� .)429(بإنشاء�محكم���rمم�ا�تحدة

ا،�أين�وصلت��حداث�ا�أسوية��زمة�السائدة�fي�كل�من�يوغوس فيا�سابقا،�ورواند

�اÒى�ذروb430(إ(.  

  �ختصاص�الزم��nللمحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة¢اية� - 2

�با�ؤقتة �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �تسمية �ا�حكمتDن�) AD HOC(إن �أن دليل

مؤقتتDن،�ينت��óدورهما�باكتمال�الوظيفة�ال��rأنشئت�من�اجلها،�فهما�محددتDن�من�

  .وين��óمجلس��من�مهمهما�وفقا�لقاعدة�توازي��شكالحيث�الزمان،�

  )TPIY(¢اية��ختصاص�الزم��nل�  -  أ

�� �من�إيتحدد �بداية �سابقا، �ليوغوس فيا �الدولية �الجنائية �ا�حكمة ختصاص

� �جانفي �غ�CDمحدد 1991الفاتح �تاريخ �)431(إbى �تاريخها �ايةÈ� �أمر�تحديد �وترك �لرغبة،

فإن�ا�دة�غ��CDحسب��مDن�العام�لøمم�ا�تحدة .)432(قرار�vحقبمجلس��من�الدوbي�

يادية،�ولم�تكن�مدة�ح�تعتCÚ ،�الجنائية�الدولية�ليوغوس فيا�سابقا�ا�حددة�للمحكمة

�قرار�ذ �jي �لل��اعنتيجة �داخwي �تحديد .)433(و�طابع ���úء��فعدم �ا�حكمة �ايةÈ� تاريخ

�لت�إيجابي �مكتهذا �ا�حكمة �ن �التطورات ��الحاصلةمتابعة �ال�rفيما �كاjحداث �بعد،

� �ربيع �fي �يوغوس فيا �fي �و  ،1999جرت �إbى �امÒ;� �ميلوزو�فيتش" توجيه " سلوبودان

                                              

429 - Yves Pierre LEROUX, Les Juridictions Pénales Internationales, école Nationale de la Magistrature, 

éd, Bergeret, Bordeaux, Novembre 1999, p. 22. 
430 - Hervé ASCENSIO, Les Tribunaux AD HOC pour l’Ex Yougoslavie et pour le RWANDA, in, Hervé 

ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit international pénal, 2éme édition révisée, A. 

PEDONE, PARIS,2012, p.800. 
 ).TPIY(من�النظام��سا����ل��8ا�ادة��- 431
  .283ا�رجع�السابق،�ص�: عwي�عبد�القادر�القهواâي. د� - 432

433 - Voir : Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies, du 3 Mai 1993, n° 25704, Doc 82, 

paragraphe 62, Série Livres Bleus, Op.cit, p.426 
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�السابقة�fي� ماي��24الرئيس�السابق�للجمهورية�الفيدرالية�3شCmاكية�اليوغوس فيا

1999)434(.  

�fي� �تفصل �تزال v� �سابقا �بيوغوس فيا �الخاصة �الدولية �الجنائية وا�حكمة

لفCmة�سنتDن��)435(ا�تحدة��مماليوم،�وقد�تم�تمويلها�مؤخرا�من�م�Dانية��إbيالقضايا�

  .)436(أمريكيدوvر��201054800قدره��إجماbي،�بمبلغ�2014/2015

 )TPIR(ل��ختصاص�الزم��n¢اية�  -  ب

ديســم�CÚديســم3131���CÚإbــى�إbــى���19941994مــن�الفــاتح�جــانفي�مــن�الفــاتح�جــانفي�بدايــة�بدايــة�  اختصــاص�محكمــة�روانــدااختصــاص�محكمــة�روانــدا��يتقيــديتقيــد

إنتقـــادات�شـــديدة�ســـواء�مـــن�الحكومـــة�الروانديـــة�أو�مـــن�دول�إنتقـــادات�شـــديدة�ســـواء�مـــن�الحكومـــة�الروانديـــة�أو�مـــن�دول���بـــالرغم�مـــنبـــالرغم�مـــن،�،�))437((  19941994

أخـــرى،�وحrـــ�1مـــن�طـــرف�ا�نظمـــات�غDـــ�Cالحكوميـــة،�jن�التخطـــيط�والتحضـــv�CDرتكـــاب�أخـــرى،�وحrـــ�1مـــن�طـــرف�ا�نظمـــات�غDـــ�Cالحكوميـــة،�jن�التخطـــيط�والتحضـــv�CDرتكـــاب�

قبـــل�هـــذا�التـــاريخ،�وبالتـــاbي�فالعديـــد�مـــن�قبـــل�هـــذا�التـــاريخ،�وبالتـــاbي�فالعديـــد�مـــن���ئم�الrـــ��تخـــتص�÷�ـــا�محكمـــة�روانـــدا�بـــدأئم�الrـــ��تخـــتص�÷�ـــا�محكمـــة�روانـــدا�بـــدأالجـــراالجـــرا

ــــازر�وا�ــــــ �fــــــي�وقــــــوع�هــــــذه�ا�جــ
ً
vفعــــــا�

ً
ــــازر�وا�ــــــا�ســــــؤولDن�الــــــذين�لعبــــــوا�دورا �fــــــي�وقــــــوع�هــــــذه�ا�جــ

 
vفعــــــا�

 
ذابح�ســــــيفلتون�مــــــن�ذابح�ســــــيفلتون�مــــــن�ا�ســــــؤولDن�الــــــذين�لعبــــــوا�دورا

ـــؤولية�ومـــــن� ـــن�ا�ســ ـــ ت�مــ ــة�ل
فــ ـــذا�التحديـــــد�كحجـــ ـــة،�ويســـــتعمل�هــ ــــاب�وا�حاكمــ ـــؤولية�ومـــــن�العقـ ـــن�ا�ســ ـــ ت�مــ ــة�ل
فــ ـــذا�التحديـــــد�كحجـــ ـــة،�ويســـــتعمل�هــ ــــاب�وا�حاكمــ العقـ

ــاءلة� ـــة�روانـــــدا�مســـ ــاءلة�العدالــــة،�فـــــالجرائم�الrــــ��ترتكـــــب�بعــــد�هـــــذا�التــــاريخ��vيمكـــــن��حكمـ ـــة�روانـــــدا�مســـ العدالــــة،�فـــــالجرائم�الrــــ��ترتكـــــب�بعــــد�هـــــذا�التــــاريخ��vيمكـــــن��حكمـ

د�مقfCmـــي�الجـــرائم�الrـــ��تخـــتص�÷�ـــا،�ولهـــذا�كـــان�مـــن��جـــدر�عwـــى�مجلـــس��مـــن�بـــأ�vُيَقِيـــد� يـــ 
ق  مقfCmـــي�الجـــرائم�الrـــ��تخـــتص�÷�ـــا،�ولهـــذا�كـــان�مـــن��جـــدر�عwـــى�مجلـــس��مـــن�بـــأ�vي 

�صــ حيات�ا�حكمــة�زمنصــ حيات�ا�حكمــة�زمن
ً
�يــا
 
�ا�لتشــمل�كــل�����-وإن�فعــل�ذلــكوإن�فعــل�ذلــك��-يــاÒــي�مــدfا�لتشــمل�كــل�فكــان�عليــه�التمديــد��Òــي�مــدfفكــان�عليــه�التمديــد�

. . ))438((�حداث�ال��rوقعت�fي�روانـدا�منـذ�التخطـيط�لهـا�إbـى�غايـة�مرحلـة�ضـمد�الجـروح�حداث�ال��rوقعت�fي�روانـدا�منـذ�التخطـيط�لهـا�إbـى�غايـة�مرحلـة�ضـمد�الجـروح

�للغايــة�وقــد�يوقــد�ي
ً
�للغايــة�كــون�هــذا�التــاريخ�محــدودا
 
ف��ــا�ف��ــا����vيغطــي�الفmــCة�الطويلــة�الrــ��تــم�ارتكــاب�vيغطــي�الفmــCة�الطويلــة�الrــ��تــم�ارتكــابو و كــون�هــذا�التــاريخ�محــدودا

ـــاس،�وأن�تشـــــكيل ـــرائم�إبـــــادة��جنــ ـــاس،�وأن�تشـــــكيلجــ ـــرائم�إبـــــادة��جنــ ـــي�أول�درجـــــة�مـــــمـــــمحكمـــــة�روانـــــدا�محكمـــــة�روانـــــدا���ةةجــ ـــرتDن�fــ ـــي�أول�درجـــــة�ن�دائــ ـــرتDن�fــ لـــــن�لـــــن�ن�دائــ

                                              

434 - Hervé ASCENSIO, Op.cit, p.801.  
 .من�ميثاق��مم�ا�تحدة�17،�ال��rتحيلنا�إbى�ا�ادة�)TPIY(من�نظام�23ا�ادة��- 435
  ).TPIY(،�الخاصة�بتمويل2014ديسم29��CÚ،�ا�ؤرخة�fي�)69-د(،A/69/691وثيقة�الجمعية�العامة�رقم��- 436
 ).TPIR(من�النظام��سا����ل��7ا�ادة��-437
438 -�Dكلية�الحقوق،�جامعة�مولود�بلول�جمال،�النظام�القانوني�لجريمة�إبادة�الجنس�البشري،�مذكرة�ماجست�،C

  142.،ص2002معمري�ت�Dي�وزو�،�
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ـــب� ــــــات�الواجـــــ ـــــــة�ا� حقــ ـــــــرا�jهميـ ــال،�نظـ ــى�نحــــــــو�فعــــــ ــــــا�عwــــــ ــــر�عملهــ ــــا�أن�تباشــــ ـــب�يســــــــمح�لهــــ ــــــات�الواجـــــ ـــــــة�ا� حقــ ـــــــرا�jهميـ ــال،�نظـ ــى�نحــــــــو�فعــــــ ــــــا�عwــــــ ــــر�عملهــ ــــا�أن�تباشــــ يســــــــمح�لهــــ

  ..))439((اتخاذهااتخاذها

،�فان�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�برواندا،��vتزال�،�فان�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�برواندا،��vتزال�20142014ماي�ماي���55واbى�غاية�واbى�غاية�

�ـــا�قـــد�فصـــلت�مـــؤخرا�fـــي�Èســـيما�أ�vـــي�عملهـــا�fـــي�fـــا�قـــد�فصـــلت�مـــؤخرا��Èســـيما�أ�vـــي�عملهـــا�f5555���،ـــىbـــى،�قضـــية�أمـــام�دائـــرة�ا�حاكمـــة��وbقضـــية�أمـــام�دائـــرة�ا�حاكمـــة��و

كمــا�تــم�الفصــل�fــي�كــل�القضــايا�ا�ســتأنفة�كمــا�تــم�الفصــل�fــي�كــل�القضــايا�ا�ســتأنفة�. . قضــايا�عwــى�ا�حــاكم�الوطنيــةقضــايا�عwــى�ا�حــاكم�الوطنيــة��1010حالــت�حالــت�وأوأ

ــــية�واحـــــدة ــــا�عـــــدا�قضـ ـــتئناف،�مــ ــــية�واحـــــدةأمـــــام�دائـــــرة�3ســ ــــا�عـــــدا�قضـ ـــتئناف،�مــ ــــة�. . أمـــــام�دائـــــرة�3ســ ــة�بالCmجمــ ــــة�ونظــــــرا�للعوائـــــق�الخاصـــ ــة�بالCmجمــ ونظــــــرا�للعوائـــــق�الخاصـــ

وا��Dانية�وغCDهـا،�فـان�مـن�ا�توقـع�أن�يكـون�أخـر�قضـية�تنظـر�ف��ـا�ا�حكمـة�õـي�قضـية�وا��Dانية�وغCDهـا،�فـان�مـن�ا�توقـع�أن�يكـون�أخـر�قضـية�تنظـر�ف��ـا�ا�حكمـة�õـي�قضـية�

))BUTARE((يمكن�بدء�v��rيمكن�بدء،�ال�v��rي�حدود�أواخر�جويلية���،�الf�vا،�إ�  ..))440((20152015الفصل�ف��ا،�إf�vي�حدود�أواخر�جويلية�الفصل�ف�

ا�ســــؤولDن�عــــن�ا�ســــؤولDن�عــــن����شــــخاص�شــــخاصيــــل�ا�حكمــــة�الجنائيــــة�الدوليــــة��حاكمــــة�يــــل�ا�حكمــــة�الجنائيــــة�الدوليــــة��حاكمــــة�و و لهــــذا�تــــم�تملهــــذا�تــــم�تم

�اكــات�الجســيمة�للقــانون�الــدوbي���;بــادة;بــادةل�ل�ااعمــعمــأأåذلــك�مــن�3ن�CــDي�الجماعيــة�وغbاكــات�الجســيمة�للقــانون�الــدو�åذلــك�مــن�3ن�CــDنســاني;نســانيالجماعيــة�وغ;��

الجماعية�وغCDها�من�الجماعية�وغCDها�من�  ;بادة;بادةعمال�عمال�أأقليم�رواندا�وا�واطنDن�ا�سؤولDن�عن�قليم�رواندا�وا�واطنDن�ا�سؤولDن�عن�إإا�رتكبة�fي�ا�رتكبة�fي�

�اكــــاتåاكــــات3ن�åــي���3ن ــي�ا�ماثلــــة�ا�رتكبــــة�fــ ــ��ا�ماثلــــة�ا�رتكبــــة�fــ ــ��أراéــ ،�،�20152015//20142014الــــدول�ا�جــــاورة�لفmــــCة�الســــنتDن�الــــدول�ا�جــــاورة�لفmــــCة�الســــنتDن���أراéــ

    . . ))441((أمريكيأمريكيدوvر�دوvر���948836000948836000بمبلغ�بمبلغ�

محدود����n�nختصاص�الزم�ختصاص�الزم: : ثانياثانيا
ّ
zمحدودال
 
zللمحكمة�الجنائية�الدوليةللمحكمة�الجنائية�الدولية��ال 

ـــالجرائم�الrــــــ� ــــا�يتعلــــــق�بـــ ـــــة�إختصــــــاص،�إ�vفيمــ ـــــة�الجنائيــــــة�الدوليـ ــــيس�للمحكمـ ـــالجرائم�الrــــــ�لــ ــــا�يتعلــــــق�بـــ ـــــة�إختصــــــاص،�إ�vفيمــ ـــــة�الجنائيــــــة�الدوليـ ــــيس�للمحكمـ ��لــ

ـــــة ـــ���للمحكمــ ـــد�نفـــــــاذ�النظـــــــام��سا�ــــ ــــب�بعــــ ـــــةترتكـــ ـــ���للمحكمــ ـــد�نفـــــــاذ�النظـــــــام��سا�ــــ ــــب�بعــــ ـــــادة���))442((ترتكـــ ـــــادة�وفقـــــــا�للمــ ـــا���126126وفقـــــــا�للمــ ـــــن�نظامهــــ ـــا�مــ ـــــن�نظامهــــ مــ

،�فا�حكمـــة��v،�فا�حكمـــة��v))443((ختصـــاص�مســـتقبwيختصـــاص�مســـتقبwيإإختصـــاص�ا�حكمـــة�هـــو�ختصـــاص�ا�حكمـــة�هـــو�إإوالواقـــع�أن�والواقـــع�أن�. . �سا�ـــ���سا�ـــ��

                                              

 .655.سيسل�أبتل،�ا�رجع�السابق،ص�- 439
440- Voir, la lettre adressée au président du conseil de sécurité par le président du TPIR, n° S/2014/343 

en date du 15 mai 2014, concernant le rapport sur la stratégie d’achèvement des travaux du TPIR, 

jusqu’au 15 mai 2014, en date du 2 juin 2014, sur le cite,  

http://www.ictr.org/AboutICTR/ICTRCompletionStrategy/tabid/118/Default.aspx du 14/09/14. 
 ).TPIR(،�الخاصة�بتمويل2014ديسم29��CÚ،�ا�ؤرخة�fي�)69-د(،A/69/692وثيقة�الجمعية�العامة�رقم��- 441
                                                                        .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�11/1ا�ادة��- 442
�الطبعة��- 443 �والدوbي، �الداخwي �الجنائي �القانون �قواعد �ضوء �fي �العقوبات �قانون �إقليمية �مبدأ �رشوان، رفعت

  .150.،�ص2008الجامعة�الجديدة،�القاهرة،��وbى،�دار�
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ــي�جــــرائم� ــي�جــــرائم�تنظــــر�fــ ــة،�فóــــ��إذن��vتملــــك���ارتكبــــتارتكبــــتتنظــــر�fــ ــة،�فóــــ��إذن��vتملــــك�قبــــل�ســــريان�النظــــام��سا�ــــ���للمحكمــ قبــــل�ســــريان�النظــــام��سا�ــــ���للمحكمــ

للمحكمـــة�عwـــى�محاكمـــة�للمحكمـــة�عwـــى�محاكمـــة���ختصـــاصختصـــاصإإفعwـــى�ســـبيل�ا�ثـــال،��vفعwـــى�ســـبيل�ا�ثـــال،��v. . ))444((اختصـــاص�بـــأثر�رج�ـــياختصـــاص�بـــأثر�رج�ـــي

  ..))445((،�وغCDها،�وغCDها19961996،�أو�مذبحة�قانا�،�أو�مذبحة�قانا�19821982ا�قCmفDن�مذبحة�صCÚا�وشتي �عام�ا�قCmفDن�مذبحة�صCÚا�وشتي �عام�

ــة�الجنائيــــة�الدوليــــة،�fــــي�إإينــــا�ينــــا�رأرأوحســــب�وحســــب� ــة�الجنائيــــة�الدوليــــة،�fــــي�ن�الجــــرائم�ا�ســــتمرة�تفصــــل�ف��ــــا�ا�حكمــ ن�الجــــرائم�ا�ســــتمرة�تفصــــل�ف��ــــا�ا�حكمــ

جويليــة�جويليــة���11وهــو�وهــو����سا�ــ���سا�ــ��ذا�كــان�الــركن�ا�ــادي�نفــذ�بعــد�بــدء�نفــاذ�نظــام�رومــا�ذا�كــان�الــركن�ا�ــادي�نفــذ�بعــد�بــدء�نفــاذ�نظــام�رومــا�إإحالــة�مــا�حالــة�مــا�

  ..شروط�ا�تعلقة�با�قبولية�و3ختصاصشروط�ا�تعلقة�با�قبولية�و3ختصاصمع�مراعاة�كل�المع�مراعاة�كل�ال��20022002

11 - �nشروط�ممارسة��ختصاص�الزم��nشروط�ممارسة��ختصاص�الزم�  

ــة�معينــــة،�vبــــد�أن�تكــــون� ــى�إقلــــيم�دولــ �ا�عwــÒبــــد�أن�تكــــون�قبــــل�أن�تمــــارس�ا�حكمــــة�إختصاصــــاv�،ــة�معينــــة ــى�إقلــــيم�دولــ �ا�عwــÒقبــــل�أن�تمــــارس�ا�حكمــــة�إختصاصــــا

وبمجـــرد�أن�وبمجـــرد�أن�. . ))446((تفاقيـــة�رومــا�بشـــان�ا�حكمـــة�الجنائيــة�الدوليـــةتفاقيـــة�رومــا�بشـــان�ا�حكمـــة�الجنائيــة�الدوليـــةإإهــذه�الدولـــة�طرفــا�fـــي�هــذه�الدولـــة�طرفــا�fـــي�

ـــاص� ــبح�الدولـــــة�طرفـــــا�ف��ـــــا،�تكـــــون�قـــــد�قبلـــــت�إختصــ ـــاص�تصـــ ــبح�الدولـــــة�طرفـــــا�ف��ـــــا،�تكـــــون�قـــــد�قبلـــــت�إختصــ ـــة�بـــــالنظر�fـــــي�الجـــــرائم�تصـــ ـــة�بـــــالنظر�fـــــي�الجـــــرائم�ا�حكمــ ا�حكمــ

  ..))447((ا�نصوص�عل��ا�fي�نظام�ا�حكمةا�نصوص�عل��ا�fي�نظام�ا�حكمة

�ا�نفاذ�النظام�إإغ�CDأنه�تم�الCmخيص�للدولة�حDن�غ�CDأنه�تم�الCmخيص�للدولة�حDن�ãا�نفاذ�النظام�رتضا�ãا�أن������سا����سا���رتضا�åي�مواجهfا�أن��åي�مواجهf

عــدم�قبولهـا�اختصــاص�ا�حكمــة��ـدة�ســبع�سـنوات�مــن�بــدء�سـريان�هــذا�النظــام�عــدم�قبولهـا�اختصــاص�ا�حكمــة��ـدة�ســبع�سـنوات�مــن�بــدء�سـريان�هــذا�النظــام���تعلـنتعلـن

ـــــ�� ــــرائم�الحــــــرب�����سا�ــــــ���سا�ـ ـــا�يتعلــــــق�بجــ ــا�فيمـــ ــــرائم�الحــــــربعل��ــــ ـــا�يتعلــــــق�بجــ ــا�فيمـــ ـــــم1،�،�))448((عل��ــــ ـــــم1ويسـ ــامبب  ويسـ ــامنظــــ ـــــاذ���نظــــ ـــة�النفـ ـــــاذ�أو�رخصـــ ـــة�النفـ أو�رخصـــ

�ا�نفاذ���..« Up-out »  ) ) �وب�أوت�وب�أوت((ا�ؤجل�أو�ا�ؤجل�أو�ãن�ارتضاDخيص�للدولة�حCmا�نفاذ�ومؤدى�ذلك�ال�ãن�ارتضاDخيص�للدولة�حCmومؤدى�ذلك�ال

�ـــا�بمقتضـــاه�لفmـــCة�ســـبع����سا�ـــ���سا�ـــ��النظـــام�النظـــام�Òاما�mـــا�أن�تعلـــن�ترحيـــل�بعـــض�ال�åــي�مواجه �ـــا�بمقتضـــاه�لفmـــCة�ســـبع�fـÒاما�mـــا�أن�تعلـــن�ترحيـــل�بعـــض�ال�åــي�مواجه fـ

  ..))449((إزاءهاإزاءها  أحكامهأحكامهسنوات�من�تاريخ�انسحاب�سنوات�من�تاريخ�انسحاب�

                                              

  . من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�24ا�ادة� - 444
�;نساني،الطبعة�.د�- 445 �الدوbي �القانون �قواعد �اكاتåان� �عن �الدولية �ا�سؤولية �إبراهيم، �أحمد �أحمد نجاة

 .411.،ص�2009وbى،منشاة�ا�عارف،�;سكندرية،
 . من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�12ا�ادة��- 446

447 - BASSIOUNI. M. Cherif, Introduction au droit pénal International, éd, Bruylant, Bruxelles, 2002, 

p.234. 
  .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�124ا�ادة��- 448
 .44.محزم�صي�ي�وداد،�ا�رجع�السابق،�ص�- 449
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ختصاصها�فيمـا�يتعلـق�بجريمـة�العـدوان�إ�vختصاصها�فيمـا�يتعلـق�بجريمـة�العـدوان�إ�vإإا�حكمة�الجنائية��vتمارس�ا�حكمة�الجنائية��vتمارس���ن  ّن أأكما�كما�

ا�طلوبة�vعتماد�التعدي ت�عwـى�ا�طلوبة�vعتماد�التعدي ت�عwـى����غلبية�غلبيةتساوي�تساوي�  �طراف�طرافدول�دول���بأغلبيةبأغلبيةبعد�قرار�يتخذ�بعد�قرار�يتخذ�

  ..))450((20172017،�وذلك�بعد�الفاتح�من�يناير�،�وذلك�بعد�الفاتح�من�يناير��سا����سا���النظام�النظام�

�الذي� وتمارس �السلوك �إقليمها �fي �وقع �rال� �الدولة �عwى �اÒإختصاصا� ا�حكمة

��د  ع  ي   �هذه�) État Territorial(جريمة �وقعت �إن �أو�الطائرة �السفينة �تسجيل أو�دولة

 ،�والجدير�با� حظة�أن�إختصاص�ا�حكمة)451(الجريمة�عwى��مmن�السفينة�أو�الطائرة

عا�ية�3ختصاص�(وليس�قائما�عwى�مبدأ�) 3ختصاص�الجنائي�;قليم�(يخضع��بدأ�

��)الجنائي �الوفد �اقCmحه �الذي �مفاوض، �fي ��اني �روما �اتفاقية �س  ات م��كمشروع

�ا�حكمة� �بإنشاء �الخاص �مؤتمر�روما �fي �به �يؤخذ �لم �غ�CDأنه �العالم�، باvختصاص

  .)452(الجنائية�الدولية

�م��حينما�ما��حكمة�أيضا�إختصاصها�عwى�الدولةوتمارس�اåيكون�الشخص�ا�

�مأو��).État National( رعاياه أحد�åا�ا��Øحبس�لد��rالدولة�ال )État de Détention .(

 État national de la(الضحية� تمارس�ا�حكمة�اختصاصها�عwى�الدولة�جنسيةكما�

victime()453(. ��rال� �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �طرفا �ليست �rال� �الدولة �عن أما

�كتاب� �قلم �لدى �3ختصاص �هذا �بقبول �تعلن �أن �يجب �ا�حكمة، �باختصاص تقبل

  .)454(يد�البحثا�حكمة�فيما�يتعلق�بالجريمة�ق

                                              

 .مكرر�ثالثا�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�15ادة�ا��- 450
 .أ�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�12/2ا�ادة��- 451

452-  Jean François DOBELLE, Op. Cit, p.19. 
453 - Flavia LATTANZI, Op.cit. p.433. 

  .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�12/3ا�ادة��- 454
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� �أوقد �علنت ��)455(فلسطDندولة �الدوليةإقبولها �الجنائية �ا�حكمة �ختصاص

�ا�; إال���rالفظيعة،�بصدد�الجرائم�2014ديسم31��CÚ بتاريخÊي�القدس�رتكfسرائليون�

� �الشرقية �شهري �الجنائية�)456(2014 جويليةو  ،جوانfي �ا�حكمة �شغلت �وبعدما ،

� �ا�لف �دراسة �الفلسطي�yالدولية �توقفت �إ، �عن �إسرائيل
 
�نظرا �الجرائم �هذه رتكاب

� �الد�الرأيلضغط �وbيالعام �زت،åفان�� �إع ناأ فرصةفلسطDن �لتقديم �رسميا�خرى

إbى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية��ودعته�الحكومة�الفلسطينيةأ�2015جانفي��02بتاريخ�

� �تطالب �إقبول�فيه �من �ا�حكمة�بدء  �و �2014جويلية��13ختصاص 3نضمام�تطالب

مفعوله��ء  بد�تفاقيات�3متيازات�والحصانات�الخاصة�با�حكمة�الجنائية�الدوليةإإbى�

  . )457(2015فيفري��1رسميا�بتاريخ�

�ح���Dنأوالجدير�بالذكر� �دخوله �بعد ��سا��� �روما �نظام �إbى �تنضم �rال� الدول

هو�اليوم��ول�من��ا�نظمة�الدولة�عwى ن�التاريخ�الفعwي�لسريان�النظامإنفيذ،�فالت

الشهر�الذي�يwي�اليوم�الستDن�من�تاريخ�إيداع�تلك�الدولة�وثائق�التصديق�أو�القبول�

  .)458(أو�ا�وافقة�أو�3نضمام

للمحكمة���سا���من�النظام��24نص�ا�ادة�كيد�هذا�الحكم�من�خ ل�تأوتم�

�ال �ا�رة �هذه �ولكن �الدولية، �جنائية �تأبصيغة �تم �الذي �الوقت �ففي �عwى�أخرى كيد

تعلق�بالجرائم�ال��rترتكب�فيما�ي�إf�، vي�مواجهة�الدول ��سا���عدم�سريان�النظام�

                                              

تم�3عCmاف�بدولة�فلسطDن�كدولة�مراقبة�غ�CDعضو�fي��مم�ا�تحدة،�بموجب�vئحة�الجمعية�العامة�لøمم��- 455

� A/67/L.28ا�تحدة�رقم� �� �قدرها�67دورة��2012نوفم26��CÚبتاريخ �138،�تم�التصويت�لصالح�ال ئحة�بأغلبية

 .دولة�عارضت�ال ئحة�41دولة�مقابل�
�السلطة�- 456 �أودعت �وأن ��سبق �بتاريخ �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �إbى �3نضمام �طلب �الفلسطينية �22الوطنية

 " ،�غ�CDأن�ا�حكمة�الجنائية�خلصت�إbى�أن�مركز�فلسطDن�fي��مم�ا�تحدة�تعت2009�CÚجانفي�
 
�مراقبا

 
ولم�" كيانا

�ا�fي�تلك�الفCmة��3نضمام�اbى�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية،�مقارنÈعضو"ة�بمركز�يكن�بإمكا�CDي�" دولة�غf

 .هيئة��مم�ا�تحدة،�وبالتاbي��vيمنع�أن�تنضم�إbى�اتفاقية�روما��أو�اتفاقيات�أخرى 
457 - Document concernant l’adhésion de l’Etat de Palestine à l’accord sur les privilèges et immunités 

de la cour pénale internationale, n°, C.N.12.2015.Traités- XVIII.13 du 16 janvier 2015. 
  .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�126/2ا�ادة��- 458
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إbى�عدم�مساءلة�الشخص��;شارة،�تم�)459(نفاذ�النظام�بالنسبة�لتلك�الدولة�بعد�بدء

،�وا�قصود�هنا�هو�تاريخ�بدأ�)460(رتكبه�قبل�بدئ�نفاذ�هذا�النظامإجنائيا�عن�سلوك�

و�ا�حاكمة�أنفاذ�هذا�النظام�fي�مواجهة�الدول�ال��rيحمل�الشخص�محل�التحقيق�

�اå461(جنسي(.   

  تجريم�والعقاب� ي�نظام�روما�>سا¸�nلنصوص� الفوري�>ثر  - 2

قاعدة�عدم�رجعيـة�نصـوص�التجـريم�والعقـاب�تعتÚـ�Cنتيجـة�حتميـة��بـدأ�شـرعية�قاعدة�عدم�رجعيـة�نصـوص�التجـريم�والعقـاب�تعتÚـ�Cنتيجـة�حتميـة��بـدأ�شـرعية�

،�،�))462((مختلــف�ا�واثيـــق�و;ع نـــات�الدوليـــةمختلــف�ا�واثيـــق�و;ع نـــات�الدوليـــة��إقــرارا�القاعـــدة�fـــيإقــرارا�القاعـــدة�fـــيتـــم�تـــم�الجــرائم�والعقوبـــات،�الجــرائم�والعقوبـــات،�

مفــاد�قاعــدة�عــدم�رجعيــة�نصــوص�التجــريم�والعقــاب،�أنــه��vمفــاد�قاعــدة�عــدم�رجعيــة�نصــوص�التجــريم�والعقــاب،�أنــه��vو و ��..))463((والقــوانDن�الوطنيــةوالقــوانDن�الوطنيــة

ــأثر�رج�ــــي،�فيســــال�عwــــى�إثرهــــا� ــة�مــــن�حيــــث�الزمــــان�بــ ــوز�أن�تطبــــق�القــــوانDن�الجنائيــ ــأثر�رج�ــــي،�فيســــال�عwــــى�إثرهــــا�يجــ ــة�مــــن�حيــــث�الزمــــان�بــ ــوز�أن�تطبــــق�القــــوانDن�الجنائيــ يجــ

bالشخص�جنائيا�عن�سلوك�سابق�لنفاذ�النص�ا�جرم�له،�وبالتاbـى�الشخص�جنائيا�عن�سلوك�سابق�لنفاذ�النص�ا�جرم�له،�وبالتاwـى�ي�توقـع�العقوبـة�عwي�توقـع�العقوبـة�ع

ـــُد�مـــن�تلـــك�ا�حـــددة�fـــي�الـــنص�
َ

ش
َ
�مـــن�تلـــك�ا�حـــددة�fـــي�الـــنص�فعـــل�كـــان�مباحـــا�وقـــت�إرتكابـــه�أو�بـــأن�توقيـــع�عقوبـــة�أ د 

 
شـــ

 
فعـــل�كـــان�مباحـــا�وقـــت�إرتكابـــه�أو�بـــأن�توقيـــع�عقوبـــة�أ

                                              

  .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�11ا�ادة��- 459
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�24ا�ادة��- 460
�fي�ظل�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�مذكرة�لنيل�شهادة��- 461 محزم�ساي�ي�وداد،�مبدأ�التكامل

�جامعة� �السياسية، �والعلوم �الحقوق �كلية �الدوليDن، �الجنائي �والقضاء �القانون �فرع �العام، �القانون ماجستf�CDي

 .42.،�ص2007;خوة�منتوري،�قسنطينة،�
�بي��ا�- 462 �: من �لøمم��11ا�ادة �العامة �الجمعية �توصية �الصادر�بموجب �;نسان �لحقوق �العالم� �;ع ن من

� �رقم �الثالثة( 217ا�تحدة �)الدورة �بتاريخ �آنذاك�10/12/1948، �ا�تحدة ��مم �لهيئة ��عضاء �للدول �إجتماع ،fي

الجزائرية�الديمقراطية��من�دستور�الجمهورية�11إعCmفت�به�الجزائر�رسميا�fي�ا�ادة�. بقصر�شايو�بباريس�بفرنسا

� �fي �ا�ؤرخ �ج1963سبتم8��CÚالشعبية، ، .� �عدد �64ر، �بتاريخ �الصادرة ،10��CÚ1963سبتم .� �العهد��15ا�ادة من

� �العامة �بقرار�الجمعية �و3نضمام �والتصديق �للتوقيع �وعرض �إعتمد �والسياسية، �للحقوق�ا�دنية  2200الدوbي

�)ألف( �ح�D 1966ديسم16��CÚ،ا�ؤرخ�fي ��،دخل �fي ��23النفاذ �ا�رسوم�1976مارس �الجزائر�بموجب ،إنضمت�إليه

،أما�النص�الكامل�نشر�1989ماي��17ا�ؤرخة�fي��20،�ج�ر�،�عدد�1989ماي��16ا�ؤرخ�fي��89/67الرئا����رقم�

 . 23-22-1،�مع�;ع نات�التفسCDية�عwى�ا�واد�1997فيفري��f26ي�الجريدة�الرسمية�بتاريخ�
 .دستور�الجمهورية�الجزائرية�الديمقراطية�الشعبية�الساري�ا�فعول من��46ا�ادة��- 463
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الساري�ا�فعول�وقت�ارتكاب�السلوك�;جرامي،�وfي�ك �الحالتDن�نكون�أمـام�مخالفـة�الساري�ا�فعول�وقت�ارتكاب�السلوك�;جرامي،�وfي�ك �الحالتDن�نكون�أمـام�مخالفـة�

  ..))464((�بدأ�الشرعية�بدأ�الشرعية

��هــاهــانظامنظامأن�الشــخص��vيســال�جنائيــا�بموجــب�أن�الشــخص��vيســال�جنائيــا�بموجــب���ا�حكمــة�الجنائيــة�الدوليــة،ا�حكمــة�الجنائيــة�الدوليــة،أكــدت�أكــدت�

لهــذا�فــان�الجــرائم�الدوليــة�الخطDــCة�الrــ��لهــذا�فــان�الجــرائم�الدوليــة�الخطDــCة�الrــ��،�،�))465((�سا�ــ���عــن�ســلوك�ســابق�لبــدء�نفــاذه�سا�ــ���عــن�ســلوك�ســابق�لبــدء�نفــاذه

ــ��التن ـــ���حDـــــ ــــــا��سا�ــــ ـــــام�رومـ ــــول�نظــ ــــل�دخـــ ــــــت�قبـــ ــا�وقعـ ـــــتص�÷�ـــــ ــ��التنتخــ ـــ���حDـــــ ــــــا��سا�ــــ ـــــام�رومـ ــــول�نظــ ــــل�دخـــ ــــــت�قبـــ ــا�وقعـ ـــــتص�÷�ـــــ ــــــي�تخــ ــــدخل�fـ ـــذ،��vتـــ ــــــي�فيــــ ــــدخل�fـ ـــذ،��vتـــ فيــــ

  ..))466((إختصاص�ا�حكمة،�أي�ليس�لها�إختصاص�ذو�أثر�رج�يإختصاص�ا�حكمة،�أي�ليس�لها�إختصاص�ذو�أثر�رج�ي

د  ُوِردَ  ر 
نــه�نــه�داه�أداه�أمنــه،�مــؤ منــه،�مــؤ ��124124ا�ــادة�ا�ــادة���مــن�خــ لمــن�خــ لحكــم�إنتقــاbي�fــي�نظــام�رومــا��سا�ــ���حكــم�إنتقــاbي�fــي�نظــام�رومــا��سا�ــ�����و 

ـــا� ـــا��سا�ــــــ��،�أن�تعلــــــن�عــــــدم�قبولهـــ ـــام�رومـــ ـــدول�عنــــــدما�تصــــــبح�طرفــــــا�fــــــي�نظــ ــــوز�للـــ ـــا�يجـ ـــا��سا�ــــــ��،�أن�تعلــــــن�عــــــدم�قبولهـــ ـــام�رومـــ ـــدول�عنــــــدما�تصــــــبح�طرفــــــا�fــــــي�نظــ ــــوز�للـــ يجـ

ـــن� ــة��ـــــدة�ســـــبع�ســـــنوات�مــ ـــن�إختصـــــاص�ا�حكمـــــة�الجنائيـــــة�الدوليـــ ــة��ـــــدة�ســـــبع�ســـــنوات�مــ ـــدئ�ســـــريان�النظـــــام�إختصـــــاص�ا�حكمـــــة�الجنائيـــــة�الدوليـــ ـــدئ�ســـــريان�النظـــــام�بــ بــ

ن�مــواطنDن�مــن�تلــك�ن�مــواطنDن�مــن�تلــك�أأفيمــا�يتعلــق�بجــرائم�الحــرب�لــدى�حصــول�إدعــاء�بــفيمــا�يتعلــق�بجــرائم�الحــرب�لــدى�حصــول�إدعــاء�بــ�سا�ــ���عل��ــا��سا�ــ���عل��ــا�

غDــ�Cأن�ا�ــادة�ا�ــذكورة�أعــ ه�تركــت�غDــ�Cأن�ا�ــادة�ا�ــذكورة�أعــ ه�تركــت�. . ))467((رتكبــت�fــي�إقليمهــارتكبــت�fــي�إقليمهــاإإالدولــة�أو�أن�الجريمــة�قــد�الدولــة�أو�أن�الجريمــة�قــد�

ــــق�العدالـــــة�الجنائيـــــة�الدوليـــــة،� ــي�تحقيـ ــــق�العدالـــــة�الجنائيـــــة�الدوليـــــة،�ثغـــــرة�كبDـــــCة�fـــ ــي�تحقيـ ــــتغلتثغـــــرة�كبDـــــCة�fـــ ــــتغلتفاسـ   بعـــــض�الـــــدول�الثغـــــرة�بعـــــض�الـــــدول�الثغـــــرة���فاسـ

�م�عـــن�للåــا�مـــن�ا�ثـــول�أمامهـــا،��حـــاكم �ـــرب�مـــن�إختصـــاص�ا�حكمـــة�وتجنـــب�مواطن��ـåم�عـــن�ل�åــا�مـــن�ا�ثـــول�أمامهـــا،��حـــاكم �ـــرب�مـــن�إختصـــاص�ا�حكمـــة�وتجنـــب�مواطن��ـåل

  ..))468((جرائم�إرتكبوها�وتختص�÷�ا�ا�حكمةجرائم�إرتكبوها�وتختص�÷�ا�ا�حكمة

  >سا¸�n>سا¸���nروماروما��نظامنظام  رجعية�القانون�>صلح�للم¨¢م� يرجعية�القانون�>صلح�للم¨¢م� ي - 33

 vـ��rا�حـاكم�الجنائيـة�الدوليـة�ا�ؤقتـة�ال vـ��rكمــا�كمــا��تعمــل�أصـ �بقاعـدة�عـدم�الرجعيـة��تعمــل�أصـ �بقاعـدة�عـدم�الرجعيـة�ا�حـاكم�الجنائيـة�الدوليـة�ا�ؤقتـة�ال

ة�ة�جعلــت�مــن�قاعــدجعلــت�مــن�قاعــد��يــنيــنأأ��ا�حكمــة�الجنائيــة�الدوليــةا�حكمــة�الجنائيــة�الدوليــة��عكــس�مــا�هــو�عليــه�fــيعكــس�مــا�هــو�عليــه�fــيرأينــا�ســابقا،�رأينــا�ســابقا،�

�مåـــي�تطبيـــق�القـــانون��صـــلح�للمـــfمعـــدم�الرجعيـــة�إســـتثناء�يتمثـــل��åـــي�تطبيـــق�القـــانون��صـــلح�للمـــfففـــي�حالـــة�حـــدوث�ففـــي�حالـــة�حـــدوث���..عـــدم�الرجعيـــة�إســـتثناء�يتمثـــل�

                                              

نصر�الدين�بوسماحة،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�شرح�إتفاقية�روما�مادة�مادة،�الجزء��ول،الطبعة��وbى،��- 464

 .99.،�ص2008دار�هومة،الجزائر،
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�24/1ا�ادة��- 465
�جامعة�الكويت،�العدد��- 466 ،�3محمد�عwي�مخادمة،�ا�حاكم�الجنائية�ا�ختلطة،�مجلة�الحقوق،�كلية�الحقوق

 .380.،�ص2008
 .667. عبد�الحميد�محمد�عبد�الحميد،�ا�رجع�السابق،�ص�- 467
 .18.أحمد�الرشيدي،ا�رجع�السابق،ص�- 468
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ــ ــانون�ا�عمـــ ـــي�القـــ ــتغيDـــــf�Cــ ــانون�ا�عمـــ ـــي�القـــ ول�بـــــه�fـــــي�قضـــــية�معينـــــة�قبـــــل�صـــــدور�الحكـــــم�ال��ـــــائي،�يطبـــــق�ول�بـــــه�fـــــي�قضـــــية�معينـــــة�قبـــــل�صـــــدور�الحكـــــم�ال��ـــــائي،�يطبـــــق�تغيDـــــf�Cــ

ـــة ـــةالقـــــانون��صـــــلح�للشـــــخص�محـــــل�التحقيـــــق�أو�ا�قاضـــــاة�أو�;دانــ اح�الفعـــــل�اح�الفعـــــل�بـــــ  َبـــــفي  فيُ . . ))469((القـــــانون��صـــــلح�للشـــــخص�محـــــل�التحقيـــــق�أو�ا�قاضـــــاة�أو�;دانــ

ـــــَرَرة�لـــــه،�فـــــ ــــ��كانـــــت�ُمقَ �العقوبـــــة�الrـ
ْ

ِفـــــف
َ

خ ــه�أو�تُ ـــا�عليـــ ــــان�معاقبــ ة�لـــــه،�فـــــالـــــذي�كـ ر  ر  قـــــ  ــــ��كانـــــت�م  �العقوبـــــة�الrـ
 

ف فـــــ 
 

خ ــه�أو�ت  ـــا�عليـــ ــــان�معاقبــ ـــذا�إإالـــــذي�كـ ـــذا�ن�مثـــــل�هــ ن�مثـــــل�هــ

ـــانون�بـــــأثر�رج�ـــــي�دون�أن ـــ��تطبيـــــق�القــ �م�يجDــåـــانون�بـــــأثر�رج�ـــــي�دون�أنالتعـــــديل�لصـــــالح�ا�ـــــ ـــ��تطبيـــــق�القــ �م�يجDــåـــدأ���التعـــــديل�لصـــــالح�ا�ـــــ ــع�مبــ ـــدأ�يتعـــــارض�مـــ ــع�مبــ يتعـــــارض�مـــ

  : : توافر�شرطDن�هماتوافر�شرطDن�همايستوجب�يستوجب�الشرعية،�ولتطبيق�هذا�3ستثناء�الشرعية،�ولتطبيق�هذا�3ستثناء�

�م�مرتبطـــــا�::الشــــرط�>ول الشــــرط�>ول åم�مرتبطـــــا�أن�يكـــــون�القـــــانون��صـــــلح�للمـــــ�åــ��يحـــــاكم�أن�يكـــــون�القـــــانون��صـــــلح�للمـــــ ــ��يحـــــاكم�بالجريمـــــة�الrـــ بالجريمـــــة�الrـــ

  ..عل��اعل��ا

�ائيا�fي�حالة�معينة: : الشرط�الثانيالشرط�الثانيÈي�حالة�معينةأن�يقع�قبل�صدور�حكم�ا�حكمة�fائيا��È470((أن�يقع�قبل�صدور�حكم�ا�حكمة�(( . .  

ــــــام� ـــــاذ�النظـ ــــــل�نفــ ـــة�قبـ ــــــبة�للجـــــــرائم�ا�ســـــــتمرة�ا�رتكبــــ ــــــام�وبالنسـ ـــــاذ�النظـ ــــــل�نفــ ـــة�قبـ ــــــبة�للجـــــــرائم�ا�ســـــــتمرة�ا�رتكبــــ ــ��وبالنسـ ــــة����سا�ـــــــ���سا�ـــــ ــــة�للمحكمـــ للمحكمـــ

اعــة�اعــة�الجنائيــة�الدوليــة�واســتمرت�بعــده،�نمDــ��بــDن�الجــرائم�ا�ســتمرة�اســتمرارا�ثابتــا�كزر الجنائيــة�الدوليــة�واســتمرت�بعــده،�نمDــ��بــDن�الجــرائم�ا�ســتمرة�اســتمرارا�ثابتــا�كزر 

õـي�محـل�õـي�محـل����خDـCة�خDـCةفهـذه�فهـذه�،�،�))471((سـتمرارا�متتابعـا�كاvسـتيطانسـتمرارا�متتابعـا�كاvسـتيطان،�والجرائم�ا�سـتمرة�إ،�والجرائم�ا�سـتمرة�إ�لغام�لغام

الجــاني�بتدخلــه�ا�ســتمر��vيحmــCم�نظــام�رومــا�ويعمــل�الجــاني�بتدخلــه�ا�ســتمر��vيحmــCم�نظــام�رومــا�ويعمــل�ختصــاص�ا�حكمــة�الجنائيــة�vن�ختصــاص�ا�حكمــة�الجنائيــة�vن�إإ

�اكه�بعد�دخوله�ح��Dالتنفيذåى�انwالتنفيذع��Dاكه�بعد�دخوله�ح�åى�انw472((ع((..  

  اCحكمة�الجنائية�الدوليةاCحكمة�الجنائية�الدولية��ختصاصختصاصإإموضوع�موضوع�عدم�تقادم�جرائم�عدم�تقادم�جرائم� - 44

�التقــــادم�يCmتــــب�عليــــه�انمــــن�ا�علــــوم�أّن�التقــــادم�يCmتــــب�عليــــه�ان   قضــــاء�الــــدعوى�الجنائيــــة،�فيســــقط�حــــققضــــاء�الــــدعوى�الجنائيــــة،�فيســــقط�حــــقمــــن�ا�علــــوم�أن 

إ�vأنــه�رغبــة�fــي�تضــييق�الخنــاق�عwــى�إ�vأنــه�رغبــة�fــي�تضــييق�الخنــاق�عwــى�. . fــي�توقيــع�العقــاب�عwــى�مرتكــب�جريمــة�مــاfــي�توقيــع�العقــاب�عwــى�مرتكــب�جريمــة�مــا��ةةالدولــالدولــ

                                              

 .يةمن�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدول�24/2ا�ادة��- 469
�ا�رجع��- 470 ��ول، �الجزء �مادة، �مادة �روما �اتفاقية �شرح �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �بوسماحة، نصر�الدين

 .100.السابق،ص
�ا،�- 471Òا�حالة�3ستمرار�إنطلقت�بذا�دون�أن��واستمرتالجرائم�ا�ستمرة�إستمرارا�ثابتا،�õي�جرائم�إذا�بدأت�ف�

�أما�ال �من�الجاني، �إbى�تدخل�جديد �ف��ا�تحتاج �يلزم �rا،�الجرائم�ال��ب� �فيقصد �متتابعا جرائم�ا�ستمرة�إستمرارا

لبقاء�حالة�3ستمرار�بعد�قيامها،�تدخل�إرادة�الجاني�بصورة�متجددة�ومتتابعة،�أنظر�fي�ذلك،�براءة�منذر�كمال�

 .218.عبد�الطيف،�النظام�القضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ا�رجع�السابق،�ص
�م�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�رسالة�لنيل�شهادة�أيت�عبد��- 472åا�الك�نادية،�ضمانات�ا�حاكمة�العادلة�للم

�وزو،� �ت�Dي �معمري �مولود �جامعة �السياسية، �والعلوم �الحقوق �كلية �القانون، �تخصص ،� �العلوم �fي الدكتوراه

 .298.،�ص2014
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ــــة ــــ��الجـــــــرائم�الدوليـــ ــــةمرتكÅـــ ــــ��الجـــــــرائم�الدوليـــ ــــ،�،���مرتكÅـــ ــــــدم�ســـــــريان�أيـــ ــــدة��عـ ـــــد�اســـــــتقرت�قاعـــ ــــفقــ ــــــدم�ســـــــريان�أيـــ ــــدة��عـ ـــــد�اســـــــتقرت�قاعـــ ــــــادم���ةةفقــ ــــــادم�مـــــــدة�تقـ مـــــــدة�تقـ

هـو�منـع�إفـ ت�مرتكÅـ��هـو�منـع�إفـ ت�مرتكÅـ��  -  كمـا�سـبق�القـول كمـا�سـبق�القـول     -  والغرض�من�ذلكوالغرض�من�ذلك. . بخصوص�جرائم�دوليةبخصوص�جرائم�دولية

�ســـه�مـــن�ا�عـــروف�أّن�ســـذلـــك�انـــذلـــك�انـــ. . تلـــك�الجـــرائم�مـــن�العقـــابتلـــك�الجـــرائم�مـــن�العقـــاب عwـــى�مثـــل�هـــذه�عwـــى�مثـــل�هـــذه�ريان�التقـــادم�ريان�التقـــادم�ه�مـــن�ا�عـــروف�أن 

اء�اء�ضــضــنقنقإإا�ســؤولDن�عــن�ارتكا÷�ــا،�بعــد�ا�ســؤولDن�عــن�ارتكا÷�ــا،�بعــد����شــخاص�شــخاصالجــرائم�يعyــ��منــع�م حقــة�ومعاقبــة�الجــرائم�يعyــ��منــع�م حقــة�ومعاقبــة�

  ..))473((وقت�ماوقت�ما

إbـى�إbـى�لـم�يشـCDان�لـم�يشـCDان�للمحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبـورغ�وطوكيـو�للمحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبـورغ�وطوكيـو����سا����سا���النظام�النظام�

�سالة�تقادم�الجرائم�بصفة��سالة�تقادم�الجرائم�بصفة����وbى�وbى،�فالفكرة�،�فالفكرة�))474((خطورةخطورة���شد�شدلة�تقادم�الجرائم�لة�تقادم�الجرائم�أأمسمس

�جلــس�الرقابـة�بعــد�الحــرب��جلــس�الرقابـة�بعــد�الحــرب���1010عامـة�fــي�القـانون�الــدوbي�الجنـائي�ترجــع�إbـى�قــانون�رقـم�عامـة�fــي�القـانون�الــدوbي�الجنـائي�ترجــع�إbـى�قــانون�رقـم�

�م��vيمكنـه���ن  ّن أأكـد�كـد�أأالعا�ية�الثانية،�الـذي�العا�ية�الثانية،�الـذي�åيمكنـه�ا�ـ�vم��åيجـوز�أأا�ـ�vيجـوز�ن�يـدفع�بالتقـادم،�و�vيـة�يـة�أأعتبـار�عتبـار�إإن�يـدفع�بالتقـادم،�و


عفــاء
عفــاءللو�خاصــا،�مــنح�fــي�عهــد�الحكــم�النــازي�ســببا�و�خاصــا،�مــنح�fــي�عهــد�الحكــم�النــازي�ســببا�أأو�عفــو��مهمــا�كــان�عامــا�و�عفــو��مهمــا�كــان�عامــا�أأحصــانة�حصــانة���

  ..))475((من�العقوبةمن�العقوبة

اتفاقيـــة�دوليـــة�تتعلـــق�بعـــدم�تقـــادم�اتفاقيـــة�دوليـــة�تتعلـــق�بعـــدم�تقـــادم�  إعـــدادإعـــدادفيمـــا�بعـــد�توصـــل�ا�جتمـــع�الـــدوbي�إbـــى�فيمـــا�بعـــد�توصـــل�ا�جتمـــع�الـــدوbي�إbـــى�

فاقية�فاقية�3ت3تا�تعاقدة�fي�ا�تعاقدة�fي����طراف�طرافترى�الدول�ترى�الدول���إذاإذا،�،�;نسانية;نسانيةضد�ضد���والجرائموالجرائمجرائم�الحرب�جرائم�الحرب�

رائم�fـــي�القـــانون�الـــدوbي،�رائم�fـــي�القـــانون�الـــدوbي،�õـــي�مـــن�اخطـــر�الجـــõـــي�مـــن�اخطـــر�الجـــ��;نســـانية;نســـانيةائم�ضـــد�ائم�ضـــد�جـــرائم�الحـــرب�وجـــر جـــرائم�الحـــرب�وجـــر ��أنأن

لقواعد�القانون�الـداخwي�ا�تصـلة�لقواعد�القانون�الـداخwي�ا�تصـلة���;نسانية;نسانيةإخضاع�جرائم�الحرب�والجرائم�ضد�إخضاع�جرائم�الحرب�والجرائم�ضد���ن  ّن أأو و 

حيلولتـــه�دون�حيلولتـــه�دون�الم��لالم��لالعـــالعـــالعـــام�العـــام���الـــرأيالـــرأيبتقـــادم�الجـــرائم�العاديـــة،�يثDـــ�Cقلقـــا�شـــديدا�لـــدى�بتقـــادم�الجـــرائم�العاديـــة،�يثDـــ�Cقلقـــا�شـــديدا�لـــدى�

                                              

�ال�-  473 �الجنائية �للمحكمة ��ساسية �أحمد،ا� مح �الوطنية،�أبو�الوفاء �والتشريعات �بالقوانDن �اåوع ق� دولية

 .34.ا�رجع�السابق،�ص
�إتفاقيات�جنيف��ربعة�لعام��- 474 لم�تشر�إbى�مسالة�التقادم،�وال	��ء�نفسه�بالنسبة�ل تفاقية��1949نذكر�أن 

 .1948ديسم9��CÚمنع�جريمة�;بادة�الجماعية�وا�عاقب�عل��ا�ا�ؤرخة�fي�
475 -�� �الدولية �الجنائية �العدالة �القادر�البقCDات، �;نسانية(عبد �ضد �الجرائم �Åمرتك� ��وbى،�)معاقبة �الطبعة ،

 .150.،�ص2005ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�الجزائر،�
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ــــؤ  ــــؤ م حقـــــة�ومعاقبـــــة�ا�سـ ـــك�الجـــــرائمم حقـــــة�ومعاقبـــــة�ا�سـ ــــن�تلــ ـــك�الجـــــرائمولDن�عـ ــــن�تلــ ــرائم�. . ولDن�عـ ــــررت�عـــــدم�تقـــــادم�هـــــذه�الجـــ ــــررت�عـــــدم�تقـــــادم�هـــــذه�الجـــــرائم�فقـ فقـ

    ..))476((بصرف�النظر�عن�وقت�ارتكا÷�ابصرف�النظر�عن�وقت�ارتكا÷�ا

فعليـــا�عــدم�ســـقوط�الجـــرائم�فعليـــا�عــدم�ســـقوط�الجـــرائم�للمحكمـــة�الجنائيـــة�الدوليــة�للمحكمـــة�الجنائيـــة�الدوليــة����سا�ــ���سا�ــ��كــرس�النظـــام�كــرس�النظـــام�

كـــد�النظـــام�كـــد�النظـــام�و÷�ـــذا�أو÷�ـــذا�أ. . ))477((حكامـــهحكامـــهأيـــا�كانـــت�أأيـــا�كانـــت�أ��تقـــادمتقـــادما�حكمـــة�با�حكمـــة�بخل�fـــي�اختصـــاص�خل�fـــي�اختصـــاص�الrـــ��تـــدالrـــ��تـــد

ــة�الجنائيــــة�الدوليــــة���سا�ــــ���سا�ــــ�� ــة�الجنائيــــة�الدوليــــةللمحكمــ ــرائم�الrــــ��تخــــتص�÷�ــــا���للمحكمــ ــ��الجــ ــرائم�الrــــ��تخــــتص�÷�ــــا�عwــــى�معاقبــــة�مرتكÅــ ــ��الجــ عwــــى�معاقبــــة�مرتكÅــ

��أفعـالأفعـالرتكبـوه�مـن�رتكبـوه�مـن�إإرا�لوحشـية�مـا�را�لوحشـية�مـا�مـن�العقـاب�نظـمـن�العقـاب�نظـ��;ف ت;ف تا�حكمة�وعدم�تمكي��م�من�ا�حكمة�وعدم�تمكي��م�من�

ـــدوbي�ككــــــل ـــدوbي�ككــــــلتمــــــس�ا�جتمــــــع�الـــ ـــة���..))478((تمــــــس�ا�جتمــــــع�الـــ ــة�ا�رتكبـــ ــــقط�الجريمــــ ـــة�و�vتســ ــة�ا�رتكبـــ ــــقط�الجريمــــ ـــواء�بتقــــــادم���أيضــــــاأيضــــــاو�vتســ ـــواء�بتقــــــادم�ســـ ســـ

��أنأنيجــوز�يجــوز�  بتقــادم�العقوبــة،�وذلــك�لخطــورة�هــذه�الجــرائم�الrــ��vبتقــادم�العقوبــة،�وذلــك�لخطــورة�هــذه�الجــرائم�الrــ����vأمأمالــدعوى�القضــائية�الــدعوى�القضــائية�

�مــون�ارتكا÷�ــا�ل ختفــاء�عــن�åــا�ل ختفــاء�عــن�يتخــذ�ا���مــون�ارتكا÷åــرب���أو أو خــ ل�مــدة�التقــادم�ســببا�خــ ل�مــدة�التقــادم�ســببا����نظــار �نظــار يتخــذ�ا��åــرب�عــذرا�لل�åعــذرا�لل

  . . ))479((من�ا�ساءلة�الجنائية�وتفادي�العقابمن�ا�ساءلة�الجنائية�وتفادي�العقاب

�الغرض�من�عدم�قابلية�الجرائم�الدولية�للتقادم�هو�تضييق�الخنـاق�و�vشك�أّن�الغرض�من�عدم�قابلية�الجرائم�الدولية�للتقادم�هو�تضييق�الخنـاق� و�vشك�أن 

�م�من�العقـاب،�و÷�ـذا�يقـع�عwـى�الـدول�إتخـاذ�تـداب�CDتشـريعية�Ò ا�وعدم�إف��م�من�العقـاب،�و÷�ـذا�يقـع�عwـى�الـدول�إتخـاذ�تـداب�CDتشـريعية�عwى�مرتكب�Ò ا�وعدم�إف�عwى�مرتكب�

كمــا�يتعــDن�عwــى�الــدول�كمــا�يتعــDن�عwــى�الــدول�لضــرورة�التكفــل�وعــدم�ســريان�التقــادم�عwــى�الجــرائم�الدوليــة،�لضــرورة�التكفــل�وعــدم�ســريان�التقــادم�عwــى�الجــرائم�الدوليــة،�

  . . ))480((إلغاء�النصوص�القانونية�ال��rتتعارض�مع�قاعدة�عدم�تقادم�الجرائم�الدوليةإلغاء�النصوص�القانونية�ال��rتتعارض�مع�قاعدة�عدم�تقادم�الجرائم�الدولية

  ))Ratione loci  ((  �ختصاص�اCكاني�ختصاص�اCكاني  ::الفرع�الثانيالفرع�الثاني

ــــة� ــــة�الدوليـــ ــاكم�الجنائيـــ �بالنســـــــبة�للمحـــــ
ً
ــــورا �ومحصـــ

ً
ـــــددا ــــــاني�محــ ــــــاص�ا�كـ ــــة�3ختصـ ــــة�الدوليـــ ــاكم�الجنائيـــ �بالنســـــــبة�للمحـــــ

 
ــــورا �ومحصـــ

 
ـــــددا ــــــاني�محــ ــــــاص�ا�كـ 3ختصـ

ــي�رقعـــة�جغرافيـــة�محـــددة� ــي�رقعـــة�جغرافيـــة�محـــددة�ا�ؤقتـــة�fـــي�مكـــان�معـــDن�أو�fـ ــبقاا�ؤقتـــة�fـــي�مكـــان�معـــDن�أو�fـ ــبقامسـ ــا�))أوiأوi((مسـ ــا�،�بينمـ ختصـــاص�ختصـــاص�إإ،�بينمـ

                                              

�من�- 476 �وا�ادة��وbى �;نسانية، �والجرائم�ضد �إتفاقية�عدم�تقادم�جرائم�الحرب �ديباجة �من �السادسة الفقرة

�ا3تفاقÒية�ذا. 
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�29ا�ادة��- 477
 . 155.عبد�القادر�البقCDات،�ا�رجع�السابق،�ص�- 478
عبد�هللا�عwي�عبو�سلطان،�دور�القانون�الدوbي�الجنائي�fي�حماية�حقوق�;نسان،�الطبعة��وbى،�دار�دجلة،���- 479

 .147.،�ص2008عمان،�
دحية�عبد�اللطيف،�إسCmاتيجية�تفعيل�دور�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة،�دراسات�قانونية،�تصدر�عن��- 480

 .114.،�ص14�،2013مركز�البصCDة�للبحوث�و3ستشارات�والخدمات�التعليمية،�الجزائر،�العدد�
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عـــدى�3ختصـــاص�;قليمـــ��فلـــه�مفهـــوم�واســـع�يمتـــد�اbـــى�ا�حكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�َيَتعـــدى�3ختصـــاص�;قليمـــ��فلـــه�مفهـــوم�واســـع�يمتـــد�اbـــى� ت  ا�حكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�ي 

  ).).ثانياثانيا((الدول��طراف�وغ��CDطراف�fي�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدوليةالدول��طراف�وغ��CDطراف�fي�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية

  عدم�تقييد��ختصاص�اCكاني�Cحكم�noنورمبورغ�وطوكيو�عدم�تقييد��ختصاص�اCكاني�Cحكم�noنورمبورغ�وطوكيو�: : وiوiأأ

جاءتـــا�محكمrـــ��نورمبـــورغ�وطوكيـــو��عاقبـــة�مجرمـــي�الحـــرب�العا�يـــة�الثانيـــة�دون�جاءتـــا�محكمrـــ��نورمبـــورغ�وطوكيـــو��عاقبـــة�مجرمـــي�الحـــرب�العا�يـــة�الثانيـــة�دون�

وضع�حدود�جغرافية�لجـرائمهم،�فـ �يتقيـد�بقاعـدة�;قليميـة�عwـى�النحـو�الـذي�يتقيـد�وضع�حدود�جغرافية�لجـرائمهم،�فـ �يتقيـد�بقاعـدة�;قليميـة�عwـى�النحـو�الـذي�يتقيـد�

ــوانDن�الحــــرب�تســــمح� ــانون�الــــدوbي�أن�قــ �مــــن�ا�ســــلم�بــــه�fــــي�القــ
ْ
ــوانDن�الحــــرب�تســــمح�بــــه�القضــــاء�العــــادي،�إذ ــانون�الــــدوbي�أن�قــ �مــــن�ا�ســــلم�بــــه�fــــي�القــ
 
بــــه�القضــــاء�العــــادي،�إذ

رتكـب�إحـدى�رتكـب�إحـدى�إإعسكرية�كل�من�يثبـت�أنـه�عسكرية�كل�من�يثبـت�أنـه���للقائد�ا�حارب�أن�يحاكم�عن�طريق�محاكمللقائد�ا�حارب�أن�يحاكم�عن�طريق�محاكم

�كان�ا�كان�الذي�وقعت�فيه
ً
�كان�ا�كان�الذي�وقعت�فيهالجرائم�أيا
 
  ..))481((الجرائم�أيا

للمحكمـة��العسـكرية�الدوليـة�لنورمبـورغ�3ختصـاص�للمحكمـة��العسـكرية�الدوليـة�لنورمبـورغ�3ختصـاص����سا�ـ���سا�ـ��لم�يحدد�النظـام�لم�يحدد�النظـام�

ـــا�تـــــم�تحديــــده�fـــــي�اتفاقيـــــة�لنـــــدن�لعــــام� ــ�،�وإنمــ ـــا�تـــــم�تحديــــده�fـــــي�اتفاقيـــــة�لنـــــدن�لعــــام�الزمyــ ــ�،�وإنمــ ا�نشـــــأة�للمحكمـــــة،�والـــــذي�ا�نشـــــأة�للمحكمـــــة،�والـــــذي���19451945الزمyــ

Ciيشمل�إقليم�دولة�واحدة�أو�أكCi482((يشمل�إقليم�دولة�واحدة�أو�أك((..    

ــة�كبــــار� ــه�لــــم�يكـــن�ممكنـــا�للحلفــــاء�أن�يختـــاروا�أنظمـــة�أخــــرى��حاكمـ ــة�انـ ــة�كبــــار�والحقيقـ ــه�لــــم�يكـــن�ممكنـــا�للحلفــــاء�أن�يختـــاروا�أنظمـــة�أخــــرى��حاكمـ ــة�انـ والحقيقـ

�م�مث �عwـى�محـاكم�الحلفـاء�الوطنيـة،�ليطبـق�القـانون åـى�محـاكم�الحلفـاء�الوطنيـة،�ليطبـق�القـانون مجرمي�الحرب،�كإحالwم�مث �ع�åمجرمي�الحرب،�كإحال����yالـوط��yالـوط

رتكـــاب�جـــرائم�عwـــى�أراضـــ��ا�حســـب�قواعـــد�3ختصـــاص�رتكـــاب�جـــرائم�عwـــى�أراضـــ��ا�حســـب�قواعـــد�3ختصـــاص�لكـــل�دولـــة�حليفـــة،�حيـــث�تـــم�إلكـــل�دولـــة�حليفـــة،�حيـــث�تـــم�إ

  ::ا�كاني،�وهذا�راجع�إbى�أمرينا�كاني،�وهذا�راجع�إbى�أمرين

ـــي�معـــــDن،�و�vخطـــــخطـــــ: : >مـــــر�>ول >مـــــر�>ول  ـــان�جغراfــ ــ�Cا�حـــــددة�بمكــ ـــي�معـــــDن،�و�vورة�الجـــــرائم�ا�رتكبـــــة�وغDـــ ـــان�جغراfــ ــ�Cا�حـــــددة�بمكــ ورة�الجـــــرائم�ا�رتكبـــــة�وغDـــ

ــا�والــــدول� ــة�مــــن�طــــرف�أ�انيــ ــة�العامــــة�ا�نتهجــ ــا�والــــدول�ســــيما�إن�هــــذه�الخطــــورة�تشــــكل�السياســ ــة�مــــن�طــــرف�أ�انيــ ــة�العامــــة�ا�نتهجــ ســــيما�إن�هــــذه�الخطــــورة�تشــــكل�السياســ

الحليفــة�معهــا�÷�ــدف�الســيطرة�الكليــة�عwــى�العــالم،�وvن��وامــر�الصــادرة�vرتكــاب�هــذه�الحليفــة�معهــا�÷�ــدف�الســيطرة�الكليــة�عwــى�العــالم،�وvن��وامــر�الصــادرة�vرتكــاب�هــذه�

 ..))483((الجرائم�شملت�عدة�دول الجرائم�شملت�عدة�دول 

                                              

�مشر �-  481 �تطبيقاته، �تاريخه، �الجنائي، �الدوbي �القضاء �عبيد، �صالح �إبراهيم �دار�حسنDن ��وbى، �الطبعة وعاته،

 . 85.،�ص1997ال��ضة�العربية،�القاهرة،�
 .،�ا�نشأة�للمحكمة�العسكرية�الدولية1945أوت��8ا�ادة��وbى�من�إتفاقية�لندن��- 482
،احت ل�تشيكوسلوفاكيا�1935ماي��21اعتداء�عwى�النمسا�وضمها�fي�: قامت�أ�انيا�بإعتداءات�وحشية�م��ا�-  483

4�� �1938مارس ،� �بولونيا �عwى ��23اعتداء �1939ماي �وال�Cويج �الدنمرك �غزو ،9�� �بلجيكا�1940افريل ،اجتياح

� ��10ولكسمبورغ �1940ماي �جوان �فرنسا �اجتياح ،1940� �واليونان �يوغوس فيا �عwى ��3،6عتداء ،�1941افريل
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�مـــDن،�vن�عـــدم�وجـــود�عـــدم�وجـــود�: : >مـــر�الثـــاني>مـــر�الثـــانيåء�ا�vـــى�هـــؤwن�قـــانون�محـــدد�يمكـــن�تطبيقـــه�عv�،نDمـــ�åء�ا�vـــى�هـــؤwقـــانون�محـــدد�يمكـــن�تطبيقـــه�ع

ــا�أن� ـــدول،�كمـــ ـــا�fـــــي�القـــــوانDن�الوطنيـــــة�للــ ــــ�Cَمْنُصـــــْوص�عل��ــ ــ��م�غDـ ـــرائم�ا�نســـــوبة�إلـــ ــا�أن�الجــ ـــدول،�كمـــ ـــا�fـــــي�القـــــوانDن�الوطنيـــــة�للــ ص�عل��ــ و  ــ  صـــ ن  ــــ�Cم  ــ��م�غDـ ـــرائم�ا�نســـــوبة�إلـــ الجــ

فضـــ �عـــن�3عتبـــار�فضـــ �عـــن�3عتبـــار�. . 3شـــCmاك�ف��ـــا��vيمكـــن�تقـــديره�بموجـــب�قواعـــد�القـــانون�الـــداخwي3شـــCmاك�ف��ـــا��vيمكـــن�تقـــديره�بموجـــب�قواعـــد�القـــانون�الـــداخwي

ــائي� ــى�ِوvَدة�نظــــام�دوbــــي�جنــ َتَفــــوق�إbـ ــائي�الـــذي�ســــاد�أن�البشــــرية�تَ ة�نظــــام�دوbــــي�جنــ ــى�و vد  وق�إbـ ــ  فــ ت  �نظــــام�جديـــد�َيُقــــْوم�َمَقــــاْم�نظــــام�الـــذي�ســــاد�أن�البشــــرية�ت  ام  قــــ  م�م  و  قــــ  جديـــد�ي 

  ..))484((تقليديتقليدي

  Cحكم��noمم�اCتحدةCحكم��noمم�اCتحدة�ختصاص�اCكاني��ختصاص�اCكاني���))تضييقتضييق((  ررحصحص: : ثانياثانيا

�ما�ا�كــاني�تختلــف�محكمrــ���مــم�ا�تحــدة�عــن�تختلــف�محكمrــ���مــم�ا�تحــدة�عــن�Òما�ا�كــاني�مقــر�ممارســة�اختصاصــا�Òبـــالرغم�بـــالرغم�مقــر�ممارســة�اختصاصــا

وكانـت�غايـة�ا�حكمتـDن�معالجـة�نزاعـات�fـي�وكانـت�غايـة�ا�حكمتـDن�معالجـة�نزاعـات�fـي���..من�تواجد�دائـرة�اسـتئناف�مشـCmكة�بي��مـامن�تواجد�دائـرة�اسـتئناف�مشـCmكة�بي��مـا

  ..دول�معينة،�فكان�اختصاصهما�ا�كاني�محدودادول�معينة،�فكان�اختصاصهما�ا�كاني�محدودا

  ))TPIY((ل�ل��ختصاص�اCكاني��ختصاص�اCكاني� - 11

� �ا�كاني �3ختصاص �يشمل �3ش) TPIY(ل �الفيدرالية �الجمهورية Cmاكية�إقليم

�السابقة �و . اليوغوس فيا �fي�ذلك �أي�بما �الواسع، 1yبا�ع� �مفهوم�;قليم  د 
ر 

;قليم�و 

  CÚقر�أما�م.)485(ا�ياه�;قليميةي�الذي�يشمل�كل�تراب�الجمهورية�وا�جال�الجوي�و ال

  .)486()هولندا(وجد�ب هاي�عاصمة�محكمة�يوغوس فيا�سابقا�فإنه�ي

  

  

                                                                                                                                                  

� �fي �السوفيتية �3شCmاكية �الجمهوريات �اتحاد �ضد �3عتداء ��22حرب �الوv 1941جوان �ضد �حرب �ا�تحدة�، يات

  :،�انظر1941ديسم�11��CÚمريكية�

Le procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international de Nuremberg, Op. 

Cit, pp.94-96. 
484 -�� �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �حسن، �اللطيف �عبد �ا�حكمة(سعيد ��سا����-إنشاء اختصاصها��-نظامها

 .108.وتطبيقات�القضاء�الجنائي�الدوbي�الحديث�وا�عاصر،�ا�رجع�السابق،�ص) ري�ي�والقضائيالتش
ــ��8ا�ادة��-485   ).TPIY(من�نظام��سا����لــــــــــ

486 - Adresse de (TPIY) et, Churchill plein 1.2517 LA HAYE : BP 13 888 2501 LA HAYE. Voir : Jean-Paul 

BAZELAIRE, Thierry CRETIN, La Justice Pénale Internationale son évolution, son avenir de Nuremberg 

a LA HAYE,   1er édition, P.U.F, Paris, 2000. p 54. 
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  )TPIR(�ختصاص�اCكاني�ل� - 2

�الخاصة� �الجنائية �ا�حكمة �نهج �برواندا �الخاصة �الجنائية �ا�حكمة إتبعت

لم�يكن��،�غ�CDأنه)487(ص�ا�كاني�الخاص�به3ختصاإbى��;شارةبيوغوس فيا�سابقا�fي�

� �fي �محصورا �حالة�إقليم �fي �وذلك �ا�جاورة، �الدول �أقاليم �إbى د  ع 
 
�ت �بل �فقط، رواندا

� �من �مقCmفة �خطCDة �اكاتåان� �روانديDنوجود �ا�حكمة�. )488(مواطنDن �تختص و÷�ذا

الخاصة�برواندا�بمحاكمة��ا�واطنDن�الروانديDن�ال جئDن�fي�الزائ�CDو�قاليم�ا�جاورة�

�;نساني �الدوbي �القانون �قواعد �كونåين� �والذين �ا�قر� .لرواندا، �يخص �فيما أما

� �أورشا �fي �يوجد �فإنه �رواندا، ��حكمة �)ت��انيا(الرئي��� �ا، �غرفة�بغض ظر�عن لن 

�يوغوس فيا� �مقر�محكمة �يوجد �أين �vهاي �fي �ا�تواجدين �العام، ùي �وا�د  3ستئناف

�الوvيات�ا�تحدة�. سابقا �الغربية��حكمتDن�منفصلتDن���مريكيةوكانت �الCmكيبة وراء

ستئنافية�غ�CDمرتبطDن،�ا�دùي�العام�وذات�الدائرة�; �أنشأتا�بقرارين�يتقاسمان�ذات

� �محتملة �كانت �مشكلة �تفادي �ذلك �وراء �من �أرادت �يستغرق�آنذاكفقد �أن �وõي ،

،�كما�حصل�بالنسبة�إختيار�مدùي�عام�خاص�بمحكمة�رواندا�فCmة�طويلة�من�الزمن

قاسم�ا�حكمتDن�س فيا�سابقا،�وأما�السبب�وراء�تللمحكمة�الدولية�الخاصة�بيوغو 

�من�شانه�توف�CDللدائرة�3ستئنافية،�ف
 
أما�ا�دùي�. )489( النفقاتقد�كان�اقتصاديا�بحتا

  .)490(العام�ا�ساعد�فإنه�يوجد�fي�كيغاbي�برواندا

                                              

 .163-162حيدر�عبد�الرزاق�حميد،�ا�رجع�السابق،��- 487
488-�� �ا�ادة ��7انظر، �ل ��سا��� �نظام �ا)TPIR(من �ا�حكمة �فضيل، �كوسة �وانظر�كذلك، �الدولية�؛ لجنائية

 .71.،�ص2007لرواندا،الطبعة��وbى،�دار�هومة،�الجزائر،�
،�2014عمر�سعد�هللا،�ا�حاكمة�العادلة�أمام�ا�حاكم�الجنائية�الدولية،الطبعة��وbى،�دار�هومة،�الجزائر،��- 489

 .132.ص
490 - Adresse de (TPIR) et, BP, 6016, Arusha, Tanzanie, et l’adresse de Procureur Adjoint de T.P.I.R et, BP 

749 Kigali Rwanda, voir, Jean-Paul BAZELAIRE, Thierry CRETIN, Op.cit, p.59.  
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wى�عدة�وحسب�تقديرنا�فان�توزيع�هياكل�ا�حكمة�الجنائية�الخاصة�برواندا�ع

 
 
 نوا&ي�fي�دولة�رواندا�أ
 
 �ر  ث

 
من�ناحية�إثقال�كاهل�هيئة��مم�ا�تحدة�والدول�من��سلبا

�مDن�من�دائرة�محاكمة�إbى�أخرى åجمة،�ومشاكل�انتقال�ا�Cmحيث�التمويل،�وال.  

 إتساع�دائرة��ختصاص�اCكاني�للمحكمة�الجنائية�الدولية� :ثالثا

�دو  �كل �إقليم �fي �تقع �بالجرائم �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �fي�تختص �طرفا لة

�ا�ام��سا���،�والنظÒي�إقليم�دولة�يربطها�با�حكمة�اتفاق�خاص��مارسة�اختصاصاf

�للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �طرفا �ليست �للمحكمة�و  .)491(وõي �يكون �أن �يراد كان

 :،�لøسباب�التالية)492(اختصاص�عالم��ولكن�لم�يتحقق�ذلك

تختص�بالنظر�الشرط�ا�تعلق�با�قبولية،�ف �يمكن�للمحكمة�أن�: السبب�>ول 

 .)f)493ي�جريمة�سبق�وأن�قامت�دولة�معينة�بالتحقيق�ف��ا

�الثاني �اث��y: السبب ��دة �آو�ا�قاضاة، �التحقيق �fي �تبدأ �أن �للمحكمة �vيمكن

�قرار�عنه� �بصدور �ا�حكمة، �إbى ��من �مجلس �من �بطلب �للتجديد �قابلة عشر�شهرا

 .)494(بموجب�الفصل�السابع�من�ميثاق��مم�ا�تحدة

ما�تصبح�طرفا�fي�النظام��سا����للمحكمة�يمكن�للدولة�عند: الثالث�السبب

�هذا� �سريان �بدء �من �سنوات �سبع ��دة �ا�حكمة �vختصاص �قبولها �عدم �تعلن أن

  .)495(النظام�فيما�يخص�جرائم�الحرب

� �الدولة �جنسية �يحمل �الجاني �يكون �طرفعندما CDغ�� �النظام ��سا���fي

� �وان��وأعلنتللمحكمة، �خاصة �ا�شكل �يثور �ا�حكمة، �اختصاص �قبول �عدم دولته

�الحالة �لهذه �يتطرق �لم �ا�حكمة �إbى�. نظام �للجاني �الطرف �الدولة �تسليم �يكون فهنا

�ا،�فا�حكمة�åيتمتع�الجاني�بجنسي��rيقلل�من�السيادة�الوطنية�للدولة�ال�v�،ا�حكمة

                                              

 . من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�04/ 2ا�ادة��- 491
492 - Jean-François DOBELLE, Op.cit, 19. 

  .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�17ا�ادة��- 493
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�16ا�ادة� - 494
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�24ا�ادة��- 495
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� �عwى �;قليمية مبدأ أساستختص �الجا�إذا أما، �تواجد �fي ��إقليمني غ��CDأخرى دولة

�النظا �fي �طرف ���سا���م �هذه �فان �دولة��CDة�خللمحكمة، �مع �بالتعاون غ�CDملزمة

  .)496(وجد�بي��ا�اتفاقيات�تسليم�ا�جرمDن�إذا إvالذي�ارتكبت�فيه�الجريمة،��;قليم

الجنائية� محاكم�لل الشخ���nختصاصاقتصار�~ :اCطلب�الثاني

  )Ration Personae(  الطبيعية��>شخاصالدولية�عZى�
 د  ح  

 
�تغي�ث �الدوbي �القانوني �للنظام �با�سؤولية��CDجذري � �ا�تعلقة ��حكام fي

الدولية�عند�إنشاء�محاكم�الحرب�العا�ية�الثانية،�فلم�يعد�هناك�الدولة�وحدها�õي�

�ال��rتشكل�محورا�أساسيا�fي�هذا�النظام،�أي�لم�تعد�الكيانات�ا�عنوية�ا�جردة�õي

ا�سؤولة،�بل��شخاص�هم�ا�رتكبDن�للجرائم�الدولية،�وبالتاbي�يجب�قمع�جرائمهم�

  . )497(وفرض�عقوبة�قانونية�دولية�عل��م

� �العا�ية �الحرب �rمحكم� �خ ف �وطوكيو(عwى �معاقبة�)نورمبورغ �تم �أين ،

�;جرامية �ا�نظمات �سيما v� �ا�عنوية �إطار�)498(�شخاص �fي �تطور �هناك �حصل ،

�الجنائية�إقرار�ا� �ا�حاكم �فأصبحت �الدوbي، �مستوى �عwى �الفردية �الجنائية سؤولية

�اية�الحرب�اÈى��شخاص�كأفراد�دون�ا�نظمات�لباردة،�تالدولية�بعد�wعاقب�فقط�ع

�العقابية. (499)الدولية �القوانDن �fي �الحديثة �3تجاهات �أن �أقرت�الداخلية�بالرغم ،

                                              

�ا�رجع�السابق،��- 496 �ا�حكمة�الجنائية�الدولية، �م�أمامåضمانات�ا�حاكمة�العادلة�للم� �ا�الك�نادية، �عبد أيت

 .299.ص
497- Anne-Laure VAURS-CHAUMETTE, Les personnes pénalement responsables, in, Hervé ASCENSIO, 

Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, 2éme édition révisée, A. PEDONE, PARIS, 2012, Op.cit, p.477. 
498 - Comme par exemple, (Gestapo) créée en 1933 ;(SS) créée en 1920, voir, Claude LOMBOIS, Op.cit, 

p.140. 
499 - voir, Le rapport  du secrétaire général concernant la création d’un TPIY, n° S/25704 du 3 mai 

1993, in, les Nations Unies et les droit de l’homme 1945-1995, série Livre bleus des Nations Unies, vol 

VII, New-York, 1995 
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� �3عتبارية ��شخاص �عwى �و العقاب �عل��اغرامات �مالية �وجود�fي، v� إط قا� حيDن

  .)500(القانون�الدوbي�للمسؤولية�الجنائية�لøشخاص�معنوية��fي�

  �ختصاص�الشخ��C�nحاكم�الحرب�العاCية�الثانية: الفرع�>ول 

�الحرب �محاكم �fي �ظهر�فعليا صاحب�العا�ية�الثانية،�و �مبدأ�شخصية�العقوبة

عwى�مستوى�الدوbي،�ويعت�CÚذلك�تطورا�حاص ���معه�مبدأ�ا�سؤولية�الجنائية�الفردية

�بصفة� �الدوbي�الجنائي �والقانون �بصفة�عامة �العام �الدوbي �fي�القانون fي�مركز�الفرد

�3ختصاص� خاصة، �بDن �الع قة �عwى �و3ستثناءات �العراقيل �بعض �من بالرغم

�عن� �جنائيا ��طفال �مساءلة �عدم �مثل �الفردية، �الجنائية �وا�سؤولية الشخ��2

�عwى� �الفردية �الجنائية �;قرار�با�سؤولية �فان �دولية، �جرائم �تشكل �rال� أفعالهم

دني�شك،�وهذا�ما�أمستوى�الدوbي�مهما�كانت�صفة�الشخص�مؤكدة�وموجودة�دون�

   :فيما�يwيسوف�نتطرق�إليه�

iحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ: أوCا  

�إنتقا �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �مفادهاواجهت �القانون�،دات أن 

�فقط�و�vش �الدول �بDن �الع قات �يحكم �أالدوbي �بتصرفات �فجاء�وأعما��فرادن لهم

القانون�الدوbي�يفرض�واجبات�ومسؤوليات�عwى��أن  ردها�عwى�هذا�النقد�و3عCmاض�

ما�الجرائم�أمتفق�عليه�منذ�زمن�بعيد��أوهذا�مبد�- عwى�حد�السواء -و�فرادالدول�

� �تم �rإال� �جرائم �óف� �القدرة�إرتكا÷�ا �تملك v� �rال� �الدولة �اÊترتك� �ولم �رجال �اÊرتك

                                              

جماعات�ا�حلية�وكذا��شخاص�ا�عنوية�العامة�من�ا�ساءلة�إن�ا�شرع�الجزائري�إستث�1yصراحة�الدولة�وال�- 500

� �للمادة �الخاص،��51الجزائية،�وفقا �ا�عنوي �الشخص �عwى �ا�سؤولية�مقتصرة �جعل �وقد �العقوبات، �قانون من

وهذا�يعت�CÚتراجعا�fي�إقرار�ا�سؤولية�الجنائية�لøشخاص�3عتبارية،�غ�CDأن�هذا��vيستث��yمسؤولية�الشخص�

�ي�كفاعل�أصwي�أو�شريك،�وهذا�ما�يعرف�بازدواج�ا�سؤولية�الجزائية�بDن�الشخص�الطبي�ي،�والشخص�الطبي

�مسؤولية� �جعل �من �الطبي�ي �الشخص �تمكDن �عدم �إbى �يرجع �3زدواج �هذا �ومCÚر �الجريمة، �ذات �عن ا�عنوي،

�ذلك �انظر�fي �مسؤوليته، �لحجب �كستار�تستخدم �ا�عنوي �ا�: الشخص �الرحمن، �عبد �الجنائية�خلفي سؤولية

��موال �تبييض �جرائم �عن �ا�عنوية �والتشريع�(لøشخاص �الفقه �إbى �;شارة �مع �الجزائري �التشريع �fي دراسة

 . 26.،�ا�رجع�السابق،ص)ا�قارن 
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� �هذه �بمثل �القيام �عwى �و �عمالالطبيعية �تنفيذ �كفالة �و�vيمكن �نصوص�إ، حCmام

  .)501(الطبيعيDن�ا�رتكبDن�لهذه�الجرائم��فراد�vبعقاب�إالقانون�الدوbي�

� �ولم �موسعا، �نورمبورغ �إختصاص�محكمة د  ر 
��شخاص��ينحصر و  �محاكمة fي

� �ال��rالطبيعية �والهيئات �ا�نظمات �عwى �;جرامية �الصفة �إضفاء �إbى �ذلك �تعدى بل

  . تعمل�باسم�الجماعة

�هناك� �أن �بالرغم �غCDهم، �دون �جنائيا �ا�سؤولDن �هم �الطبيعية فاjشخاص

،�)gaz Zyklon B(بعض�ا�ؤسسات،�أو�الشركات�ال��rتمول�مث �الجيش�النازي�بمادة

أو�مؤسسات�;شهار�. وõي�عا�ة�بان�هذا�الغاز�يستخدم�vرتكاب�جرائم�fي�حق�ال��ود

ولقد�صرح�ا�دùي�العام��مريكي�fي�محاكمات�نورمبورغ�. ال��rتشجع�;بادة�fي�رواندا

إن�اختصاص�ا�حكمة�يمتد�فقط�لøشخاص،�و�vيمكن�أن�نفسر�" روب�CDجاكسون "

� �النظام �fي �الوارد ��شخاص �واسعمصطلح �بمفهوم �ا�عنوية�. �سا��� فاjشخاص

�ا�åطبيع� �طريق �تم��Dعن ��خCDة �فهذه �;جرامية، �ا�نظمات �عن �نفرقها �أن يجب

�تجارية� �أعمال �فتمارس �ا�ؤسسات �آو �الشركات �بينما �ا،Òنشاطا� �fي ;جرامية

�ا�جرمDن� �كتمويل �الجرائم، �ارتكاب �fي �أو�تساهم �ترتكب �أن �يمكن �لك��ا مشروعة،

ل�آو�العتاد،�غ�CDأن�إذا�كان�القانون�الدوbي�الجنائي�يقر�با�سؤولية�الجنائية�لهذه�با�ا

�عwى� �وا�شرفDن �ا�ؤسسDن �الطبيعية ��شخاص �يعاقب �ال��اية، �fي �فان ا�ؤسسات،

  .)502(هذه�الشركات

� �للمحكمةأما �الشخ��2 �3ختصاص �تحكم �rال� ��الضوابط �fي عدم�فتتمثل

 .عwى�أساس�عدم�تحديد�جرائمهم�fي�إقليم�معDنمحاكمة�سوى�كبار�مجرمي�الحرب�

�كبار�مجرمي� �vن ��وربي، �ا�حور �دول �من �الحرب �كبار�مجرمي �سوى ��vيحاكم كما

                                              

�ص�- 501 �السابق، �ا�رجع �الفار، �محمد �الواحد �ا�رجع�75.انظر�عبد �عوض، �الدين �م�ي �محمد �وانظر�كذلك، ؛

 .247.السابق،�ص
502 - Nicolas CASTELL, Claire DERYCKE, Les entreprises, in, Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et 

Alain PELLET, Droit International Pénal, 1er édition, A. PEDONE, Paris, 2000, p. 159. 
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�الدولية� �العسكرية �ا�حكمة �أمام �سيحاكمون �أسيا �أق1�2 �شرق �دول �fي الحرب

  .لطوكيو

�م�عwى�مسؤوليته�الجزائية،�سواء�كان�رئيس�دو åتؤثر�الصفة�الرسمية�للم�vولة�

 .)503(أو�كبار�ا�وظفDن�ف��ا�ف �يعت�CÚذلك�سببا�Ùعفاء�من�ا�سؤولية�أو�التخفيف�م��ا

عتباره�إيمكن� و�vيعت�CÚأمر�الرئيس�من�أسباب�;عفاء�من�ا�سؤولية�الجزائية،�وإنما

 .)504(سببا�للتخفيف�ا�سؤولية�إذا�اقتضت�العدالة�ذلك

ا�قامة�ضد�عضو�fي�الهيئة�أو��تستطيع�ا�حكمة�أثناء�النظر�fي�إحدى�الدعاوي 

�CÚا�مرتكب�الجريمة�تعت�منظمة�ما�أن�تقرر�أن�هذه�الهيئة�أو�ا�نظمة�ال��rينتم��إل�

�vا�الفرد�مسؤو�منظمة�إجرامية�وذلك�بمناسبة�كل�فعل�أو�جريمة�يمكن�أن�يعت�CÚف�

   .)505(ع��ا

� �ساهموا �الذين �والشركاء حرضون
 
�وا� ظمون ن 

 
�وا� يرون د 

 
�عاو�ويعت�CÚا� �وص fي

�السابقة،� �الجرائم �fي �تدخل �rال� ��فعال �احد �vرتكاب �مؤامرة �أو �مخطط تنفيذ

  . مسئولDن�عن�كل��فعال�ال��rتم�ارتكا÷�ا�تنفيذا�لهذا�ا�خطط�من�أي�شخص

� �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �للمحكمة �ال طلب�رفضت�أنوسبق جرائم�بدفع

� �الدولة �باسم �ا�رتكبة �3ستناد �أساس �ذلكعwى �ا�سؤولية�j  إbى �من �التنصل جل

� �الحماية �بان �مؤكدة �الدولة، �سيادة �وراء �Cmوالتس� يستفيد��دبلوماسيةالالشخصية

�vيمكن�غ�CDانه�بمقت�1�íمبادئ�القانون�الدوbي،� ��ا�ممثwي�الدولة�fي�بعض�الظروفم

�ال �هذه �عن �للمسؤولDن �يمكن �ف  �الدوbي، �القانون �جرائم �بشان جرائم�تطبيقها

                                              

 .من�النظام��سا����للمحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�07ا�ادة��- 503
 ن�النظام��سا����للمحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغم�08ا�ادة��- 504
 من�النظام��سا����للمحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�09ا�ادة��- 505
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�التم �من �الرسمية �بالصفة �أسك ��;ف تجل ��إجراءاتمن �والعقاب �أماما�تابعة

   ). 506(ا�حاكم�الجنائية�الدولية

� ��بعادستإوكان �جماعة �fي �العضوية �عwى �ا�بينة �الجنائية �ا�سؤولية و�أنظرية

� �fإمنظمة �التجرامية �مفهوم �ظل �j آي �منه�مر�أيسر�بالنسبة �العام �القانون نظمة

� �. �خرى  لøنظمةبالنسبة �Ùولكن �ونتيجة �العصر�الراهن �الجريمة�fي �جماعات تساع

�والرقيق �ا�خدرات �وتجارة �وغCDها�و�سلحة ا�نظمة �ريبåالعديد�وال� �الدول �سنت ،

� �نموذج �بموجب �سواء �للمنظمات، �الجنائية �با�سؤولية ��íتق� �قوانDن �التآمر من

�القانون  �fي � الوارد �أالعام �بموجب �ا�شم �بDن �نماذج �لم�توليفة �وهذا �والنية، اركة

�أن� �ا�جموعات �إجرام �بشأن �ا�ناهج�الجديدة �لهذه �يمكن �مدى �أي �إbى �بعد يتحدد

   . )507(تشكل�جزءا�من�القانون�الجنائي�الدوbي

 اCحكمة�العسكرية�الدولية�لطوكيو :ثانيا

�تجه��Dأو�تنفيذ�أيس �fي �ا�ساهمون �والشركاء �وا�حرضون �وا�نظمون �الزعماء ل

� �أو�مؤامرة �عامة ��–خطة �إبقصد �أنفا �ا�ذكورة �الجرائم �إحدى �جميع��–رتكاب عن

  .)508(�فعال�ا�رتكبة�من�أي�شخص�تنفيذا�لتلك�الخطة

3� �الدولية �أفالقواعد �يؤكدان �الدوbي، �والتعامل �الرسمية�تفاقية �الصفة ن

�اإللشخص��vتعفيه�من�ا�سؤولية�عن�الجرائم�الدولية�ال��rيكون�قد�Êفمبادئ�. رتك

� �بعض �fي �تحم� �rال� �الدوbي ���حوالالقانون �إعمالها ��vيمكن �الدول �كنا�إممثwي ذا

���vفعال��Åهذه�مرتك ن  إ. فعال�تعت�CÚجرائم�بمقت�1�íالقانون�الدوbي�نفسهأبصدد�

                                              

�الجزائية�وبالصفة�الرسمية�لرؤساء�الدول�أمام��- 506 صام�الياس،�استبعاد�إمكانية�الدفع�بالحصانة�القضائية

ة�للقانون�والعلوم�السياسية،�كلية�الحقوق،�جامعة�مولود�معمري�ت�Dي�ا�حاكم�الجزائية�الدولية،�ا�جلة�النقدي

 .226- 2010�،225وزو،�العدد��ول،�
ماهيته،�نطاقه،�تطبيقه،�(بسيوني�محمد�شريف،�خالد�سري�صيام،�مدخل�لدراسة�القانون�الجنائي�الدوbي��- 507

 .111.،�ص2007،�الطبعة��وbى،�دار�الشروق،�القاهرة،�)حاضره،�مستقبله
��رجع��-  508 �الدولية، �الجنائية �ا�سؤولية �فكرة �تطوير �fي �نورمبورغ �محكمة �الفار،دور �محمد �الواحد عبد

 .78.السابق،ص
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� �أيمك��م �قوانDن��تذرعواين �يخالف �فمن �بالعقاب، �يؤمنوا 1rح� �الرسمية �مåبصف

،�نه�يعمل�بمقت�1�íسلطة�الدولةأعتبار�إن�يحتم��بالحصانة�عwى�أالحرب��vيمكنه�

  .)509(تخرج�عن�اختصاص�الدول�وتخالف�القانون�الدوbي��فعالفهذه�

  اCتحدة�>ممCحكم�noختصاص�الشخ���n~  :الفرع�الثاني

دون�اص�الطبيعيون�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�بمحاكمة��شخ�تختص�ا�حاكم

� � ا�رتكبDنسواهم، �دولية �ا�تحدةلجرائم ��مم �rمحكم� �نظام �fي �.)510(محددة

� �rمحكم� �إنشاء �عند �فعالة �أصبحت �للفرد �الدولية �الجنائية ��ممفا�سؤولية

ي�الدولة�خاصة�وأوضاعهم���fفرادا�تحدة،�وتطبق�عwى�الكل�دون�تمي��DبDن�مراكز�

فيما�يتعلق�بCmاجع�مبدأ�الحصانة�القضائية�للقادة�والرؤساء�الذين�أصبحوا�fي�مركز�

  .)511(العاديDن��فرادواحد�مع�

�و  �إنشاءه �عند ��من �مجلس �حرص �rاقتصار  ا�تحدة��مم�حكم� �عwى

� �إختصاصهما �محاكمة �عwى �الجماعات، �وليس �وليست��فراد �فردية فا�سؤولية

�عwى�. جماعية �هو�القضاء �والجماعات �للمؤسسات �امÒ3� �توجيه �عدم �من والهدف

�القادمة �لøجيال �بالنسبة �جماùي �صراع �أي �. )512(بذور �تم ا�سؤولية��مبدأ إقراروقد

� �وتم �لنورمبورغ، �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �fي �الفردية �عند��تأكيدالجنائية ا�بدأ

��r513(�منا�تحدة�من�مجلس���ممإنشاء�محكم(.  

  

                                              

509  -���Åالحل� �منشورات �الثانية، �الطبعة �الدولية، �ا�تغCDات �ظل �fي �الدوbي �;رهاب �سويدان، �حسDن أحمد

 .107.،�ص2009الحقوقية،�بCDوت،�
 .)TPIR( النظام��سا����ل��5وا�ادة�) TPIY ( سا����لمن�النظام�� �6ا�ادة��- 510
�ديوان��- 511 �3وbى، �الجديد،الطبعة �التقنDن �ضوء �fي �الدولية �الدولة ��سؤولية �العامة �النظرية عميمر�نعيمة،

 .45.،ص2010ا�طبوعات�الجامعية،�الجزائر،�
512 -�Åمرتك� ��حاكمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �رياض، �ا�نعم �عبد �;نسانية�فؤاد �ضد �وجرائم �الحرب �جرائم �

  652.ا�رجع�السابق،�ص. ليوغوس فيا�السابقة
�لتطوير�النظام��-  513 �حقيقية �خطوة �õي �هل �الدائمة، �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �إنشاء �قاسم، �حسن محمد

 . 78.،�ص2003القانوني�الدوbي؟�مجلة�الحقوق،�جامعة�الكويت،�العدد��ول،�مارس�
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iأو :�n�ÕتقاCأصفة�الشخص�ا�noتحدة�>مممام�محكمCا  

�أو� �عليه ر م  ج 
 
�ا� �للفعل �أو�مدبرا �مسببا �كان، �شخص �أي �ا�حكمة �أمام يمثل

�بأية�طريقة�تسهل�تنفيذ�الجريمة
 
�أو�مساهما

 
 .)514(محرضا�عليه،�أو�كان�شريكا

�م��vيعفيــــه�مــــن�ا�ســــؤولية�الجنائيــــة،�ســــواء�كــــان�åــم��للمــــ �م��vيعفيــــه�مــــن�ا�ســــؤولية�الجنائيــــة،�ســــواء�كــــان�كمــــا�أن�ا�نصــــب�الرســåــم��للمــــ كمــــا�أن�ا�نصــــب�الرســ

فا�جتمع�الدوbي�ظل�fي�أك�Ciمن�نصـف�قـرن�مـن�الـزمن�يؤكـد�فا�جتمع�الدوbي�ظل�fي�أك�Ciمن�نصـف�قـرن�مـن�الـزمن�يؤكـد�..رئيسا�للدولة�أو�حكومة�رئيسا�للدولة�أو�حكومة�

القاعــدة�الدوليــة�بشــأن�عــدم�حصــانة�رؤســاء�الــدول�وا�ســؤولDن�الرســمDن،�وذلــك�مــن�القاعــدة�الدوليــة�بشــأن�عــدم�حصــانة�رؤســاء�الــدول�وا�ســؤولDن�الرســمDن،�وذلــك�مــن�

ــــة�ا ـــــدة�بدايـــــــة�مـــــــن�ا�حكمـــ ـــــ ل�تجســـــــيد�هـــــــذه�القاعــ ــــة�اخــ ـــــدة�بدايـــــــة�مـــــــن�ا�حكمـــ ـــــ ل�تجســـــــيد�هـــــــذه�القاعــ ــــة�لنورمبـــــــورغ�خــ ــــكرية�الدوليـــ ــــة�لنورمبـــــــورغ�لعســـ ــــكرية�الدوليـــ لعســـ
ـــــدة�..))515(( ـــــدة�ولــــــذلك�فقــــــد�أصــــــبحت�قاعـ ــــانون�((ولــــــذلك�فقــــــد�أصــــــبحت�قاعـ ـــ��يجرمهــــــا�القــ ــــانون�ا�ســــــؤولية�عــــــن��فعــــــال�الrـــ ـــ��يجرمهــــــا�القــ ا�ســــــؤولية�عــــــن��فعــــــال�الrـــ

ــــدوbي ــــدوbيالــــ ـــــة ))الــــ ــة�الفرديـــ ــــؤولية�الجنائيــــــ ـــة�للمســــ ـــــــية�وجوهريـــــ ــــدة�أساسـ ـــــةقاعــــ ــة�الفرديـــ ــــؤولية�الجنائيــــــ ـــة�للمســــ ـــــــية�وجوهريـــــ ــــدة�أساسـ ـــــاvعCmاف���..))516((قاعــــ ـــــاvعCmاف�فـــ فـــ

ــائية��رتكÅــــ��الجــــرائم�الخطDــــCة�fــــي�القــــانون�الــــدوbي،�يعــــود� ــانة�القضــ ــائية��رتكÅــــ��الجــــرائم�الخطDــــCة�fــــي�القــــانون�الــــدوbي،�يعــــود�بالحصــ ــانة�القضــ ضــــمان�ضــــمان���إbــــىإbــــىبالحصــ

��;نســان;نســانجــاء�fــي�تقريــر�لجنــة�حقــوق�جــاء�fــي�تقريــر�لجنــة�حقــوق����ســاس�ســاسوعwــى�هــذا�وعwــى�هــذا���،،لهــؤvءلهــؤvءئيــة�ئيــة�ولية�الجناولية�الجناؤ ؤ ال مســال مســ

الصفة�الرسمية��رتك��Åالجريمة�بموجب�القانون�الدوbي��vتعفيـه�مـن�ا�سـؤولية�الصفة�الرسمية��رتك��Åالجريمة�بموجب�القانون�الدوbي��vتعفيـه�مـن�ا�سـؤولية�""أن�أن�

الجنائية�أو�غ�CDالجنائية�ح�1rإذا�كان�رئيس�دولة�أو�حكومة،�و�vتشكل�سببا�لتخفيف�الجنائية�أو�غ�CDالجنائية�ح�1rإذا�كان�رئيس�دولة�أو�حكومة،�و�vتشكل�سببا�لتخفيف�

  . . ))517((""العقوبةالعقوبة

،�مكرســــة�fــــي�،�مكرســــة�fــــي�))L’inopposabilité de l’immunité((بالحصــــانةبالحصــــانة��حتجــــاجحتجــــاجوعــــدم�3 وعــــدم�3 

ــــم�ا�تحــــــدة ـــ���مــ ـــــيDن��حكمrـــ ــــم�ا�تحــــــدةالنظــــــامDن��ساسـ ـــ���مــ ـــــيDن��حكمrـــ ــــة�))518((النظــــــامDن��ساسـ ـــــال�تــــــم�معاقبــ ــــة�،�فعwــــــى�ســــــبيل�ا�ثـ ـــــال�تــــــم�معاقبــ ،�فعwــــــى�ســــــبيل�ا�ثـ

                                              

؛�وانظر�كذلك،�السيد�)TPIR( النظام��سا����ل��6/1وا�ادة�) TPIY(من�النظام��سا����ل�7/1ادة�انظر،�ا��- 514

 .220. أبو�عطية،�ا�رجع�السابق،�ص
515- Pierre-Marie DUPUY, Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature des premiers 

empêche l’exercice des seconds, R.G.D.I.P, Tome, 103, n° 2, 1999, p.293. 
�انظر�- 516 �القاعدة �السيد. د: حول �يوسف �عارف �العربية�: رشاد �الحروب �أضرار �عن �الدولية ا�سؤولية

  .158. ،�ص1984عمان��ردن،��-دار�الفرقان، ;سرائيلية،�الجزء��ول،
�. د�- 517 �لرؤساء �الجنائية �القضائية �الحصانة �نظام �مراجعة �ضرورة �كريم، �الدوbي�خلفان �القانون �fي الدول

�الدولية،� �الجنائية �با�حكمة �خاص �ملف �والسياسية، �3قتصادية �القانونية �للعلوم �الجزائرية �ا�جلة ا�عاصر،

 .201.،�ص2008العدد�الرابع،�
 ).TPIR(  6/2وا�ادة�) TPIY ( من�نظام��7/2ا�ادة��- 518
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رئــيس�الجمهوريــة�الفيدراليــة�رئــيس�الجمهوريــة�الفيدراليــة���""ميلــوزوفيتشميلــوزوفيتش""أشــخاص�fــي�منصــب�رئــيس�الدولــة�مثــل�أشــخاص�fــي�منصــب�رئــيس�الدولــة�مثــل�

الــــوزير�الــــوزير�  ""وجــــون�كمبنــــداوجــــون�كمبنــــدا""رئــــيس�جمهوريــــة�صــــربيا،�رئــــيس�جمهوريــــة�صــــربيا،���""babicبــــابتش�بــــابتش�""اليوغوســــ فية،�واليوغوســــ فية،�و

ممارسة�ممارسة���أثناءأثناء  الدبلوماسيةالدبلوماسيةغ�CDانه�يحظى�الشخص�ا�تمتع�بالحصانة�غ�CDانه�يحظى�الشخص�ا�تمتع�بالحصانة���..�ول�الرواندي�ول�الرواندي

ــانة�ا�طلقـــــة� ــانة�ا�طلقـــــة�عملـــــه�بالحمايـــــة�والحصـــ ـــدوbي���أمـــــامأمـــــامعملـــــه�بالحمايـــــة�والحصـــ ـــاء�الجنـــــائي�الــ ـــدوbي�القضــ ـــاء�الجنـــــائي�الــ ــــام  أوأوالقضــ ــــامأمـ ــــات���أمـ ــــات�الجهـ الجهـ

    ..))f))519ي�إطار�3ختصاص�العالم�fي�إطار�3ختصاص�العالم���أو أو   �جنبية�جنبيةالقضائية�الجزائية�القضائية�الجزائية�

  من�اCسؤوليةمن�اCسؤولية��~عفاء~عفاء  أوأو��ظروف�التخفيفظروف�التخفيف: : ثانياثانيا

أمـــا�فيمــــا�يخــــص�تخفيــــف�العقوبـــة�أو�;عفــــاء�م��ــــا�فــــ �تكـــون�مبنيــــة�عwــــى�أســــاس�أمـــا�فيمــــا�يخــــص�تخفيــــف�العقوبـــة�أو�;عفــــاء�م��ــــا�فــــ �تكـــون�مبنيــــة�عwــــى�أســــاس�

�م�åم�ا�نصـــب�الرســـم��للمـــ�åـــي�تخفيـــف�العقوبـــة�إذا�،�ولكـــن�يمكـــن�للمحكمـــة�،�ولكـــن�يمكـــن�للمحكمـــة�))520((ا�نصـــب�الرســـم��للمـــfـــي�تخفيـــف�العقوبـــة�إذا�النظـــر�fالنظـــر�

ات�العدالةرأت�ذلك�من�ُمَوِجَبات�العدالة ب  ج  و    ..))521((رأت�ذلك�من�م 

ـــر�أعمـــــــالهم� ــــاولون�تCÚيـــ �م��الــــــذين�يحـــãــا ــــوظفDن�التــــــابعDن�لرؤســـــ ــــوص�ا�ـــ ــا�بخصــ ـــر�أعمـــــــالهم�أمــــ ــــاولون�تCÚيـــ �م��الــــــذين�يحـــãــا ــــوظفDن�التــــــابعDن�لرؤســـــ ــــوص�ا�ـــ ــا�بخصــ أمــــ

عل��ـا�حســب�نظـامي�ا�حكمتـDن،�وذلـك�بنــاء�عwـى�تنفيـذ�أوامـر�عليــا�عل��ـا�حســب�نظـامي�ا�حكمتـDن،�وذلـك�بنــاء�عwـى�تنفيـذ�أوامـر�عليــا�ا�حظـورة�وا�عاقـب�ا�حظـورة�وا�عاقـب�

ـــا� ــذا�التCÚيـــــر�واعتCÚتـــــا�فاعلهــ ـــا�أو�تطبيقـــــا�لتعليمـــــات�حكوميـــــة،�فـــــإن�ا�حكمتـــــDن�رفضـــــتا�هـــ ــذا�التCÚيـــــر�واعتCÚتـــــا�فاعلهــ أو�تطبيقـــــا�لتعليمـــــات�حكوميـــــة،�فـــــإن�ا�حكمتـــــDن�رفضـــــتا�هـــ

  ..مسؤو�vمسؤولية�جنائية�دولية�شخصيةمسؤو�vمسؤولية�جنائية�دولية�شخصية

وهــذا�عwـــى�عكــس�النظـــام��سا�ــ����حكمـــة�العســكرية�الدوليـــة�لنورمبــورغ،�الrـــ��وهــذا�عwـــى�عكــس�النظـــام��سا�ــ����حكمـــة�العســكرية�الدوليـــة�لنورمبــورغ،�الrـــ��

ليـــا�ظرفـــا�مخففـــا�للعقوبـــة،�شـــريطة�أن��vيكـــون�للمـــرؤوس�أيـــة�ليـــا�ظرفـــا�مخففـــا�للعقوبـــة،�شـــريطة�أن��vيكـــون�للمـــرؤوس�أيـــة�اعتÚـــCت�تنفيـــذ�أوامـــر�عاعتÚـــCت�تنفيـــذ�أوامـــر�ع

�. .  ))522((حريـة�fـي�ذلــكحريـة�fـي�ذلــك
ً
�وبمفهــوم�ا�خالفـة�أن�أمــر�الـرئيس�أو�الضـابط��عwــى��vيعـد�مÚــCرا
 
وبمفهــوم�ا�خالفـة�أن�أمــر�الـرئيس�أو�الضـابط��عwــى��vيعـد�مÚــCرا

�م�1rكان�مرتكب�الجريمة�متمتعا�بحرية�3ختيار
ً
�م�1rكان�مرتكب�الجريمة�متمتعا�بحرية�3ختيارشرعيا
 
  ..))523((شرعيا

                                              

519 - voir, Isabelle FICHET et David BOYLE, Le jugement de la Chambre des Lords dans l’affaire 

Pinochet, RAJAI, décembre 1998, p. 3. Voir aussi, Anne MUXART, immunité de l’ex-chef d’Etat et 

compétence universelle : quelques réflexions a propos de l’affaire Pinochet, RAJAI, décembre 1998, 

p.8. 
،�أشار�إليه،الطاهر�)TPIR( النظام��سا����ل��6/3وا�ادة�) TPIY ( من�النظام��سا����ل��7/3 انظر،�ا�ادة�- 520

 .151-150. مختار�عwى�سعد،�ا�رجع�السابق،�ص
 .)TPIR( النظام��سا����ل��6/4وا�ادة�) TPIY ( من�النظام��سا����ل�7/4ا�ادة��- 521
 رية�الدولية�لنورمبورغمن�النظام��سا����للمحكمة�العسك�8ا�ادة��- 522
 .161ا�رجع�السابق�ص�: رشاد�عارف�يوسف�السيد.د�- 523
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  ختصاص�الشخ���nللمحكمة�الجنائية�الدوليةختصاص�الشخ���nللمحكمة�الجنائية�الدولية~ ~ : : الفرع�الثالثالفرع�الثالث

ــــةإإ ــــــاص�ا�حكمــــــ ــــةختصــــ ــــــاص�ا�حكمــــــ ــــة���ختصــــ ـــــخاص�الطبيعيــــــ ــــــى��شـــــ ـــــــر�عwــــ ـــــة�يقتصـــ ــة�الدوليـــــ ــــــ ــــة�الجنائيــ ـــــخاص�الطبيعيــــــ ــــــى��شـــــ ـــــــر�عwــــ ـــــة�يقتصـــ ــة�الدوليـــــ ــــــ الجنائيــ

ـــــــط ـــــــطفقــ ـــــة،))524((فقــ ــة�الجنائيــــ ـــــ���للمحكمـــــــ ـــــــام��سا�ــــ ـــــة،،عمـــــــــ �بالنظــ ــة�الجنائيــــ ـــــ���للمحكمـــــــ ـــــــام��سا�ــــ ـــــــد���،عمـــــــــ �بالنظــ ـــــــد�ولقــ ـــــتبعدولقــ ـــــتبعدأســــ ـــــــوع���أســــ ـــــــوع�موضــ موضــ

ـــاري� ـــخص�اعتبــ ــة�ا�باشـــــرة�للدولـــــة�كشــ ـــاري�ا�ســـــؤولية�الجنائيـــ ـــخص�اعتبــ ــة�ا�باشـــــرة�للدولـــــة�كشــ �ـــــا�الـــــبعض÷�ـــــا�الـــــبعض��إعmـــــCفإعmـــــCفالrـــــ��الrـــــ����–ا�ســـــؤولية�الجنائيـــ÷  

 ر  َر و و 
َ
 ف
 
ـــرضـــــها�الــــــبعض�ضـــــها�الــــــبعض�ف ـــر�خـــ ــــة���-�خـــ ــاء�ا�حكمــ ــــCDية�الخاصــــــة�بإنشــــ ـــة�التحضــ ــال�اللجنـــ ــــن�أعمــــ ــــة�مــ ــاء�ا�حكمــ ــــCDية�الخاصــــــة�بإنشــــ ـــة�التحضــ ــال�اللجنـــ ــــن�أعمــــ مــ

ــة ــةالجنائيـــــة�الدوليـــ ـــخص�الـــــذي�يرتكـــــب�جري،�،�))525((الجنائيـــــة�الدوليـــ ـــخص�الـــــذي�يرتكـــــب�جريفالشــ مـــــة�يكـــــون�مســـــؤو�vع��ـــــا�بصـــــفة�مـــــة�يكـــــون�مســـــؤو�vع��ـــــا�بصـــــفة�فالشــ

أو�أو�طريق��مر�أو��غـراء�طريق��مر�أو��غـراء�أو�عن�أو�عن�اك�مع�غCDه،�أو�عن�طريق�شخص�آخر�اك�مع�غCDه،�أو�عن�طريق�شخص�آخر�أو�باvشCm أو�باvشCm فردية�فردية�

ـــــة ــــريض�أو�ا�ســــــاهمة�بأيــــــة�طريقـ ـــون�أو�التحــ ـــــةتقــــــديم�العـــ ــــريض�أو�ا�ســــــاهمة�بأيــــــة�طريقـ ـــون�أو�التحــ ــــت��تقــــــديم�العـــ ــــتكانــ ــــاب���كانــ ـــــي�ارتكــ ــــاب�أو�الشــــــروع�fـ ـــــي�ارتكــ أو�الشــــــروع�fـ

  ..))526((الجريمةالجريمة

يضـــا،�وفقـــا�يضـــا،�وفقـــا��vيمنـــع�مـــن�قيـــام�مســـؤولية�الـــدول�أ�vيمنـــع�مـــن�قيـــام�مســـؤولية�الـــدول�أ��الطبيعـــةالطبيعـــة���شـــخاص�شـــخاصومســـؤولية�ومســـؤولية�

ــــام ــــامjحكــ ـــــدوbي���jحكــ ــابع�الـ ــــرائم�ذات�الطــــ ـــؤولية�عــــــن�الجــ ـــر�ا�ســـ ـــــ �تنحصـــ ـــدوbي،�فـ ـــــدوbي�التعــــــاون�الـــ ــابع�الـ ــــرائم�ذات�الطــــ ـــؤولية�عــــــن�الجــ ـــر�ا�ســـ ـــــ �تنحصـــ ـــدوbي،�فـ التعــــــاون�الـــ

الصــادرة�عــن�الصــادرة�عــن���باjفعــالباjفعــاليضــا�يضــا�مــن�يمثلهــا،�بــل�أمــن�يمثلهــا،�بــل�أالصــادرة�عــن�الــدول�بأشــخاص�الصــادرة�عــن�الــدول�بأشــخاص���باjفعــالباjفعــال

�م�الوظيفيــة�أو�الرســمية�بمــا�فــ��م�رؤســاء�الــدول�والحك���فــراد�فــرادåم�رؤســاء�الــدول�والحكمهمــا�كانــت�صــف��م�الوظيفيــة�أو�الرســمية�بمــا�فــ�åومــات�ومــات�مهمــا�كانــت�صــف

  ..))527((;نسان;نسانشخص�شخص����سا����سا���ا�سؤولية�الجزائية�يبقى�محورها�ا�سؤولية�الجزائية�يبقى�محورها���ن  ّن أأإbى�إbى���;شارة;شارةمع�مع�

iأوiأو : :�Hسار�العس�Cا�Hسار�العس�Cقرار اy قرارyسؤولية�الجنائية�الفردية��Cسؤولية�الجنائية�الفرديةاCا  

ـــة،�مـــــــن� ـــة�الدوليــــ ــة�الجنائيــــ ـــــاص�الشخ2ـــــــ���للمحكمـــــ ـــة،�مـــــــن�مســـــــألة�3ختصــ ـــة�الدوليــــ ــة�الجنائيــــ ـــــاص�الشخ2ـــــــ���للمحكمـــــ ــا�أأمســـــــألة�3ختصــ ــا�صـــــــعب�مـــــ صـــــــعب�مـــــ

ـــة�إإالـــــدوbي�عنـــــد�الـــــدوbي�عنـــــد���القـــــانون القـــــانون واجهتـــــه�لجنـــــة�واجهتـــــه�لجنـــــة� ـــة�عـــــدادها��شـــــاريع�إنشـــــاء�ا�حكمــ ــةعـــــدادها��شـــــاريع�إنشـــــاء�ا�حكمــ ــةالجنائيـــ ـــا�الجنائيـــ ـــا�،��ــ ،��ــ

ـــف�وأراء�مختلفـــــــ ـــة،�ومواقــــ ــــارات�قانونيــــ ــــــن�إعتبـــ ــا�مـ ــــــيط�÷�ـــــ ـــف�وأراء�مختلفـــــــيحـ ـــة،�ومواقــــ ــــارات�قانونيــــ ــــــن�إعتبـــ ــا�مـ ــــــيط�÷�ـــــ وقـــــــد�تمثلـــــــت�ا�شـــــــكلة�وقـــــــد�تمثلـــــــت�ا�شـــــــكلة�. . ةةيحـ

                                              

�fي��- 524 �اختصاص �منح �الذي �لنورمبورغ، �الدولية �العسكرية �للمحكمة ��سا��� �النظام �عليه �كان �ما عكس

 .من�نظام�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�10و��9مقاضاة�منظمات�إجرامية�وأشخاص�معنوية،�وفقا�للمادة�
رقية�عواشرية،�نحو�محكمة�جنائية�دولية�دائمة،�مجلة�الدراسات�القانونية،�كلية�الحقوق،جامعة�أسيوط،��- 525

 .26.،�ص2002،�ديسم05��CÚالعدد�
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�25ا�ادة��- 526
من�والقانون،�تصدر�عن�عwي�محمد�جعفر،�محكمة�الجزاء�الدولية�fي�مواجهة�القضايا�الصعبة،�مجلة�� �- 527

 .154.،�ص2005أكاديمية�شرطة�دبي،�;مارات�العربية�ا�تحدة،�العدد��ول،�يناير�
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fـي�قضـية�fـي�قضـية�الرئيسية،�fي�كيفية�حل�ال��اعات�بDن�عدة�جهات�تـدùي�إختصاصـها�بـالنظر�الرئيسية،�fي�كيفية�حل�ال��اعات�بDن�عدة�جهات�تـدùي�إختصاصـها�بـالنظر�

�م،�والدولــة���;قلــيم;قلــيممعينــة،�بــDن�دولــة�معينــة،�بــDن�دولــة�åم،�والدولــة�الــذي�إرتكبــت�فيــه�الجريمــة،�ودولــة�جنســية�ا�ــ�åالــذي�إرتكبــت�فيــه�الجريمــة،�ودولــة�جنســية�ا�ــ

ــة�أخـــرى�يثبـــت�لهـــا�3ختصــــاص،�أأو�و�أأدولـــة�الضـــحية،�دولـــة�الضـــحية،�و�و�أأا�تضـــررة�مـــن�الجريمـــة�ا�تضـــررة�مـــن�الجريمـــة� ــة�أخـــرى�يثبـــت�لهـــا�3ختصــــاص،�يـــة�دولـ يـــة�دولـ

    ..))528((ا�جرمة�للفعل�ا�رتكبا�جرمة�للفعل�ا�رتكب��ل تفاقية�الدوليةل تفاقية�الدوليةوفقا�وفقا�

ختياريـة�بالنسـبة�للدولـة�مـا�ختياريـة�بالنسـبة�للدولـة�مـا�إإولهذا�فمسألة�إسناد�3ختصاص�إbى�ا�حكمة�تكـون�ولهذا�فمسألة�إسناد�3ختصاص�إbى�ا�حكمة�تكـون�

�ا،�وتماشــيا�مـع�مبــدإلزاميــةإلزاميــةوليسـت�وليسـت�Òـى�ســيادwا،�وتماشــيا�مـع�مبــد،�ذلــك�مـن�منطلــق�الحفــاظ�ع�Òـى�ســيادwقليميــة;قليميــة  أأ،�ذلــك�مـن�منطلــق�الحفــاظ�ع;��

  . . ))f))529ي�3ختصاص�الجنائيfي�3ختصاص�الجنائي

  من�اCسؤوليةمن�اCسؤولية��لÁعفاءلÁعفاءعدم��عتداد�بالصفة�الرسمية�عدم��عتداد�بالصفة�الرسمية�  أأمبدمبد: : ثانياثانيا

يشــCmط�fــي�الشــخص�الــذي�تقــع�عليــه�ا�ســؤولية،�أ�vيقــل�عمــره�عــن�ثمانيــة�عشــر�يشــCmط�fــي�الشــخص�الــذي�تقــع�عليــه�ا�ســؤولية،�أ�vيقــل�عمــره�عــن�ثمانيــة�عشــر�

�ــا�..))530((عامــا�وقــت�ارتكــاب�الجريمــةعامــا�وقــت�ارتكــاب�الجريمــةÊــ��يرتكrــي�الجــرائم�الfتخــتص��vــا�فا�حكمــة��Êــ��يرتكrــي�الجــرائم�الfتخــتص��vحــداث�حــداثفا�حكمــة����

وفقـا�ل تجــاه�وفقـا�ل تجــاه����حــداث�حــداثمسـالة�مسـالة�دون�سـن�الثامنـة�عشــر،�تعاملـت�ا�حكمـة�الجنائيــة�مـع�دون�سـن�الثامنـة�عشــر،�تعاملـت�ا�حكمـة�الجنائيــة�مـع�

ــــد� ــاءت�بـــــه�قواعــ ــــد�ا�نســـــجم�مـــــع�مـــــا�جـــ ــاءت�بـــــه�قواعــ ــة�الـــــدنيا����مـــــم�مـــــما�نســـــجم�مـــــع�مـــــا�جـــ ــة�الـــــدنيا�ا�تحـــــدة�النموذجيـــ شــــــؤون�شــــــؤون���ÙدارةÙدارةا�تحـــــدة�النموذجيـــ

    ..))531((�حداث�حداث

ــة�بــــأي�ســــبب�كــــان،�ســــواء�كــــان�رئــــيس� ــة�بــــأي�ســــبب�كــــان،�ســــواء�كــــان�رئــــيس�و�vيعفــــى�الشــــخص�مــــن�ا�ســــؤولية�الجنائيــ و�vيعفــــى�الشــــخص�مــــن�ا�ســــؤولية�الجنائيــ

�
ً
�للدولة�أو�حكومة�أو�عضوا
 
�أو�شـخص�عـاديللدولة�أو�حكومة�أو�عضوا

ً
�أو�عام 

ً
�أو�موظفا

ً
�أو�شـخص�عـاديبر�انيا

 
�أو�عام 

 
�أو�موظفا

 
يسـأل�يسـأل���كمـاكمـا. . ))532((بر�انيا

  ..))533((و�شخاص�القائمDن�بأعمال�القائد�العسكري و�شخاص�القائمDن�بأعمال�القائد�العسكري القادة�والرؤساء�العسكرية�القادة�والرؤساء�العسكرية�

                                              

إبراهيم�محمد�العناني،�القضاء�الجنائي�الدوbي،�مجلة��من�والقانون،�تصدرها�كلية�الشرطة،�دبي،�;مارات��-  528

 .175. ،�ص1997العربية�ا�تحدة،�العدد�الثاني،�جويلية�
 .177. ا�رجع�نفسه،�ص�- 529
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�26ا�ادة��- 530
�العا�ية،�. انظر�د�- 531 �الوثائق ��ول، �الجزء �;نسان، �بحقوق �ا�عنية �الدولية �الوثائق �بسيوني، �شريف محمود

 . 776-767.،�ص�ص2003الطبعة��وbى،�دار�الشروق،�القاهرة،�
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�27ا�ادة��- 532
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�28ا�ادة��- 533
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ــلم��او�القائــــد�عwــــى� ــرئيس�الســ ــلم��او�القائــــد�عwــــى�ويعاقــــب�الــ ــرئيس�الســ امتناعــــه،�فمكانــــه�الرســــم���vامتناعــــه،�فمكانــــه�الرســــم�����vأو أو   أفعالــــهأفعالــــهويعاقــــب�الــ

  ..))534((تخفيف�العقوبةتخفيف�العقوبة��أو أو من�ا�سؤولية�من�ا�سؤولية���;عفاء;عفاء  أسبابأسبابيمكن�اعتباره�سببا�من�يمكن�اعتباره�سببا�من�

أما�عن�القادة�وا�سؤولDن�الذين�لهم�سلطة�القرار�وسلطة�ا�راقبـة،��vيمكـن�أن�أما�عن�القادة�وا�سؤولDن�الذين�لهم�سلطة�القرار�وسلطة�ا�راقبـة،��vيمكـن�أن�

ــاج�بالصــــفة�الرســــمية،�ل
عفــــاء�مــــن� ــاج�بالصــــفة�الرســــمية،�ل
عفــــاء�مــــن�يكونــــوا�معفيــــDن�مــــن�ا�ســــؤولية،�و�vيمكــــن�3حتجــ يكونــــوا�معفيــــDن�مــــن�ا�ســــؤولية،�و�vيمكــــن�3حتجــ

ـــؤولية�الجنائيـــــــة�الدوليـــــــة ـــؤولية�الجنائيـــــــة�الدوليـــــــةا�ســـ ــانات،�وهمـــــــا،�و و . . ا�ســـ ـــــن�الحصـــــ ـــــوعDن�مــ ـــــDن�نــ ــــب�التفرقـــــــة�بــ ــانات،�وهمـــــــا،�يجـــ ـــــن�الحصـــــ ـــــوعDن�مــ ـــــDن�نــ ــــب�التفرقـــــــة�بــ يجـــ

لحصـــانة�;جرائيـــة،�ومـــن�ثـــم�فـــ �يجـــوز�الـــدفع�أمـــام�ا�حكمـــة�لحصـــانة�;جرائيـــة،�ومـــن�ثـــم�فـــ �يجـــوز�الـــدفع�أمـــام�ا�حكمـــة�الحصـــانة�ا�وضـــوعية�واالحصـــانة�ا�وضـــوعية�وا

ــــانة�ا�قــــــررة�لــــــرئيس�الدولــــــة�عنــــــد�ارتكابــــــه�إحــــــدى�الجــــــرائم� ــــة��بالحصــ ــــة�الجنائيــ ــــانة�ا�قــــــررة�لــــــرئيس�الدولــــــة�عنــــــد�ارتكابــــــه�إحــــــدى�الجــــــرائم�الدوليــ ــــة��بالحصــ ــــة�الجنائيــ الدوليــ

أمــا�عــن�الحصــانة�;جرائيــة�أمــا�عــن�الحصــانة�;جرائيــة�. . ،�حــDن�مثولــه�أمامهــا،�حــDن�مثولــه�أمامهــاا�نصــوص�عل��ــا�fــي�النظــام��سا�ــ��ا�نصــوص�عل��ــا�fــي�النظــام��سا�ــ��

�ا�تبقى�لصيقة�برئيس�الدولة�طا�ا�بقÈا�تبقى�لصيقة�برئيس�الدولة�طا�ا�بقفإ�Èي�منصبهفإfي�منصبهي�fي��vو�،�vكه�،�وCmبعد�أن�ي�vكه�تزول�عنه�إCmبعد�أن�ي�vتزول�عنه�إ

��ل
جـــراءات�ا�نصـــوص�عل��ـــا�fـــي�الدســـتور�أو�الـــنظم�القانونيـــة�الداخليـــة�لرفـــع�
ً
��ل
جـــراءات�ا�نصـــوص�عل��ـــا�fـــي�الدســـتور�أو�الـــنظم�القانونيـــة�الداخليـــة�لرفـــع�أو�وفقـــا
 
أو�وفقـــا

      ..))535((هذه�الحصانةهذه�الحصانة

ــــ��� ــــام��سا�ــ ــى�مبـــــدأ�عـــــدم�3عتــــــداد�بالصـــــفة�الرســـــمية،�fـــــي�النظـ ـــد�عwـــ ــــ���وتـــــم�تأكيــ ــــام��سا�ــ ــى�مبـــــدأ�عـــــدم�3عتــــــداد�بالصـــــفة�الرســـــمية،�fـــــي�النظـ ـــد�عwـــ وتـــــم�تأكيــ

بســـبب�بســـبب�للمحكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة،�فاjشـــخاص�كلهـــم�متســـاوية،�فـــ �يمكـــن�تميDـــ�هم�للمحكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة،�فاjشـــخاص�كلهـــم�متســـاوية،�فـــ �يمكـــن�تميDـــ�هم�

الصــفة�الرســمية�الrــ��يتمتعــون�÷�ــا�عــن��فــراد�العــاديDن،�فســواء�كــان�رئيســا�للدولــة�أو�الصــفة�الرســمية�الrــ��يتمتعــون�÷�ــا�عــن��فــراد�العــاديDن،�فســواء�كــان�رئيســا�للدولــة�أو�

حكومة�أو�عضوا�fـي�ال�CÚـان�أو�ممـث �منتخبـا�أو�موظفـا�حكوميـا،�vيعفـى�بـأي�حـال�مـن�حكومة�أو�عضوا�fـي�ال�CÚـان�أو�ممـث �منتخبـا�أو�موظفـا�حكوميـا،�vيعفـى�بـأي�حـال�مـن�

ــفة�ســــببا�مــــن�أســــباب� �ــــا��vتشــــكل�هــــذه�الصــÈــفة�ســــببا�مــــن�أســــباب��حــــوال�مــــن�ا�ســــؤولية�الجنائيــــة،�كمــــا�أ �ــــا��vتشــــكل�هــــذه�الصــÈحــــوال�مــــن�ا�ســــؤولية�الجنائيــــة،�كمــــا�أ�

  . . ))536((تخفيف�العقوبةتخفيف�العقوبة

3عCmاف�بالحصانة�القضائية�الجنائية�اللصيقة�بالصفة�الرسمية�لـرئيس�3عCmاف�بالحصانة�القضائية�الجنائية�اللصيقة�بالصفة�الرسمية�لـرئيس�فعدم�فعدم�

الدولة،��vيث�CDصـعوبات�إذا�تمـت�متابعتـه�أمـام�محـاكم�دولتـه�أو�أمـام�محـاكم�جنائيـة�الدولة،��vيث�CDصـعوبات�إذا�تمـت�متابعتـه�أمـام�محـاكم�دولتـه�أو�أمـام�محـاكم�جنائيـة�

�القاعـدة�القانونيـة�الrـ��كرســت�دوليـة،�بقـدر�مـا�يثDـ�Cأمـام�محـاكم�دولـة�أجنبيـة،�إ�vأّن�القاعـدة�القانونيـة�الrـ��كرســت� دوليـة،�بقـدر�مـا�يثDـ�Cأمـام�محـاكم�دولـة�أجنبيـة،�إ�vأن 

                                              

�;نسانية�ومدى�ا�سؤولية�القانونية�الدولية�ع��ا،��- 534 �ا�رتكبة�ضد �الجرائم �إمام�منصور، �الس م ظاهر�عبد

 .374.،�ص2005معة�عDن�الشمس،�رسالة�لنيل�شهادة�الدكتوراه،�كلية�الحقوق�جا
�السياسية��-  535 �مركز�الدراسات ��وbى، �الطبعة �الوطنية، �والسيادة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �ماجد، عادل

                                                                                                                             .                                                                                        43.،�ص2001و;سCmاتيجية،��هرام،�القاهرة،�
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�27ا�ادة��- 536
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�ــاك�القواعــد�رســمية�fــي�ا�رســمية�fــي�ا�بصــفة�بصــفة���ددمبــدأ�عــدم�3عتــدامبــدأ�عــدم�3عتــداåــاك�القواعــد�تابعــة�عــن�ان�åللقــانون�للقــانون����ساســية�ساســيةتابعــة�عــن�ان

ــانيالـــــدوbي�الـــــدوbي� ــاني;نســــ ـــوق�والقـــــاوالقـــــا��;نســــ ـــوق�نون�الــــــدوbي�لحقـــ ـــ��بـــــDن،��vتم،��vتم;نســـــان;نســـــاننون�الــــــدوbي�لحقـــ ـــ��بـــــDنDـــ ــــة���Dـــ ــــاكم�الجنائيــ ــــة�ا�حــ ــــاكم�الجنائيــ ا�حــ

    ..))537((�جنبية�جنبيةالدولية�وا�حاكم�الجنائية�الدولية�وا�حاكم�الجنائية�

  عدم�جواز�منح�العفو�Cرتك×�nالجرائم�الدوليةعدم�جواز�منح�العفو�Cرتك×�nالجرائم�الدولية��أأمبدمبد::ثالثاثالثا

فكـــرة�العفـــو�عـــن�الجـــرائم�الدوليـــة�فكـــرة�قديمـــة�كانـــت�تفعـــل�عـــادة�fـــي�معاهـــدات�فكـــرة�العفـــو�عـــن�الجـــرائم�الدوليـــة�فكـــرة�قديمـــة�كانـــت�تفعـــل�عـــادة�fـــي�معاهـــدات�

الصلح�ال��rتعقب�الحرب،�وا�غزى�من�فكرة�الصلح�والعفو�انه�يمحو�اثار�ا�ا��é،�ف �الصلح�ال��rتعقب�الحرب،�وا�غزى�من�فكرة�الصلح�والعفو�انه�يمحو�اثار�ا�ا��é،�ف �

�ــا،�،�والثــأروالثــأرتســتمر�3حقــاد�تســتمر�3حقــاد�Èjــا�Èjــ��لجــرائم�جديــدة��Hــ��لجــرائم�جديــدةتHحقــة�اصــبح�. . ))538((تvــي�مرحلــة�fانــه��CــDحقــة�اصــبح�غvــي�مرحلــة�fانــه��CــDغ

ـــزءا�مـــــن� ـــزءا�مـــــن�العفـــــو�عـــــن�الجـــــرائم�الدوليـــــة�جــ سياســـــة�3فـــــ ت�مـــــن�ألعقـــــاب�فســـــاهمت�fـــــي�سياســـــة�3فـــــ ت�مـــــن�ألعقـــــاب�فســـــاهمت�fـــــي�العفـــــو�عـــــن�الجـــــرائم�الدوليـــــة�جــ

كiـ�Cمـن�ذلـك�هـو�مخالفـة�للقـانون�التعاهـدي�والقـانون�كiـ�Cمـن�ذلـك�هـو�مخالفـة�للقـانون�التعاهـدي�والقـانون�أأرتكاب�ا�زيد�مـن�الجـرائم،�بـل�رتكاب�ا�زيد�مـن�الجـرائم،�بـل�إإ

  . . ))539((العرfيالعرfي

درج�fي�النظام�3سا����للمحكمة�ا�ّد 
ُ
درج�fي�النظام�3سا����للمحكمة�ا�د  وعwى�سبيل�ا�ثال�أ
 
  بسCDاليون بسCDاليون ولة�الخاصة�ولة�الخاصة�وعwى�سبيل�ا�ثال�أ

امـــا�امـــا�،،))540((ا�حكمـــةا�حكمـــةخـــتص�÷�ـــا�خـــتص�÷�ـــا�العفـــو�عـــن�الجـــرائم�الخطDـــCة�الrـــ��تالعفـــو�عـــن�الجـــرائم�الخطDـــCة�الrـــ��تعـــدم�جـــواز�مـــنح�عـــدم�جـــواز�مـــنح���مبـــدأمبـــدأ

  ..،�فلم�يدرج�أص �مسألة�العفو،�فلم�يدرج�أص �مسألة�العفوبخصوص�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدوليةبخصوص�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية

     متناع�عن�اCسؤولية�الجنائية�الفرديةمتناع�عن�اCسؤولية�الجنائية�الفرديةسباب�~ سباب�~ أأ: : رابعا�رابعا�

��ر�العقwـير�العقwـيfـي�ا�ـرض،�القصـو fـي�ا�ـرض،�القصـو ��متناع�عن�ا�سـؤولية�الجنائيـةمتناع�عن�ا�سـؤولية�الجنائيـةإإساسا�أسباب�ساسا�أسباب�أأ  تتمثلتتمثل

الذي�يعدم�قدرة�الشخص�عwى�ادراك�عدم�مشروعية�او�طبيعة�سلوكه�او�قدرته�عwى�الذي�يعدم�قدرة�الشخص�عwى�ادراك�عدم�مشروعية�او�طبيعة�سلوكه�او�قدرته�عwى�

  vv((  ،�حالـــة�الســـكر�3ضـــطراري ،�حالـــة�الســـكر�3ضـــطراري الـــتحكم�fـــي�ســـلوكه�بمـــا�يتم	ـــ��1مـــع�مقتضـــيات�القـــانون الـــتحكم�fـــي�ســـلوكه�بمـــا�يتم	ـــ��1مـــع�مقتضـــيات�القـــانون 

fــي�ظــل�ظــروف�كــان�يعلــم�ف��ــا�انــه�يحتمــل�fــي�ظــل�ظــروف�كــان�يعلــم�ف��ــا�انــه�يحتمــل�  يجــب�ان�يكــون�الشــخص�قــد�ســكر�باختيــارهيجــب�ان�يكــون�الشــخص�قــد�ســكر�باختيــاره

ــلوك�يشــــكل�جريمـــة�تــــدخل ــلوك�يشــــكل�جريمـــة�تــــدخلان�يصـــدر�عنــــه�نتيجـــة�للســــكر�سـ ــة��ان�يصـــدر�عنــــه�نتيجـــة�للســــكر�سـ ــةfـــي�اختصــــاص�ا�حكمــ ،�،�))fـــي�اختصــــاص�ا�حكمــ

                                              

�. د�-  537 �الجزائرية �ا�جلة �القضائية، �الحصانة �نظام �لCmاجع �القانونية �3سس �كريم، �القانونية�خلفان للعلوم

 .225. ،ص2008و3قتصادية�والسياسية،�ملف�خاص�با�حكمة�الجنائية�الدولية،العدد�الرابع،�
 .85.عبد�الواحد�محمد�الفار،�الجرائم�الدولية�وسلطة�العقاب�عل��ا،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 538
 .172.عwي�عبو�سلطان،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 539
سا����للمحكمة�الخاصة�لسراليون�ا�نشئة�بموجب�اتفاق�بDن�3مم�ا�تحدة�وحكومة�من�النظام�3  10ا�ادة�- 540
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ــيم�ومســــتمر،� �ديــــد�بــــا�وت�أو�بحــــدوث�ضــــرر�بــــدني�جســåــاتج�عــــن�ال ــيم�ومســــتمر،�;كـــراه�ا�عنــــوي�النــ �ديــــد�بــــا�وت�أو�بحــــدوث�ضــــرر�بــــدني�جســåــاتج�عــــن�ال ;كـــراه�ا�عنــــوي�النــ

  ..))541((الدفاع�عن�النفس�أو�عن�شخص�آخر�fي�جرائم�الحرب�بقــدر�معقول الدفاع�عن�النفس�أو�عن�شخص�آخر�fي�جرائم�الحرب�بقــدر�معقول 

�أمـــا�أمـــا�
ً
�الغلـــط�fـــي�الوقـــائع�أو�الغلـــط�fـــي�القـــانون�فـــ �يشـــكل�الغلـــط�fـــي�الوقـــائع�ســـببا
 
الغلـــط�fـــي�الوقـــائع�أو�الغلـــط�fـــي�القـــانون�فـــ �يشـــكل�الغلـــط�fـــي�الوقـــائع�ســـببا

�vإذا�نجـــم�عنـــه�انتفــاء�الـــركن�ا�عنـــوي�ا�طلـــوب�vرتكـــاب��vإذا�نجـــم�عنـــه�انتفــاء�الـــركن�ا�عنـــوي�ا�طلـــوب�vرتكـــاب�vمتنــاع�ا�ســـؤولية�الجنائيـــة�إvمتنــاع�ا�ســـؤولية�الجنائيـــة�إ

كمــا��vيشــكل�الغلــط�fــي�القــانون�مــن�حيــث�مــا�إذا�كــان�نــوع�معــDن�مــن�أنــواع�كمــا��vيشــكل�الغلــط�fــي�القــانون�مــن�حيــث�مــا�إذا�كــان�نــوع�معــDن�مــن�أنــواع�. . الجريمــةالجريمــة

�vمتناع�ا�سئولية�الجنائية
ً
�vمتناع�ا�سئولية�الجنائيةالسلوك�يشكل�جريمة�تدخل�fي�اختصاص�ا�حكمة�سببا
 
. . السلوك�يشكل�جريمة�تدخل�fي�اختصاص�ا�حكمة�سببا

�vمتناع�ا�  ويجوز�مع�ذلك،�أن�يكون�الغلط�fي�القانون ويجوز�مع�ذلك،�أن�يكون�الغلط�fي�القانون 
ً
�vمتناع�ا�سببا
 
سئولية�الجنائية�إذا�نجم�سئولية�الجنائية�إذا�نجم�سببا

  ..))542((عن�هذا�الغلط�إنتفاء�الركن�ا�عنوي�ا�طلوب�vرتكاب�تلك�الجريمةعن�هذا�الغلط�إنتفاء�الركن�ا�عنوي�ا�طلوب�vرتكاب�تلك�الجريمة

�Cـــ ـــ�CغDـــ ـــالرغم�مــــــن�� أأغDـــ ـــالرغم�مــــــن�� ن�بـــ ــة�الrــــــ�1ن�بـــ ــة�الrــــــ�1هميــــ ــــة�إإ�ا��ا�ååكتســــــبكتســــــبإإهميــــ ــــة�الدائمــ ــــة�الجنائيــ ــاء�ا�حكمــ ــــة�نشــــ ــــة�الدائمــ ــــة�الجنائيــ ــاء�ا�حكمــ نشــــ

مــن�العقــاب�مــن�العقــاب���ل
فــ تل
فــ تمبــدأ�الحصــانة�كســبب�مبــدأ�الحصــانة�كســبب���إعمــالإعمــالكنقطــة�البدايــة�fــي�التخفيــف�مــن�كنقطــة�البدايــة�fــي�التخفيــف�مــن�

ـــا�الوصـــــول�اbـــــى�تلــــك�الدرجـــــة�مـــــن� ـــه��vيمكننـ ـــة�فانــ ـــا�الوصـــــول�اbـــــى�تلــــك�الدرجـــــة�مـــــن�مــــن�قبـــــل�الجهـــــات�القضــــائية�الدوليــ ـــه��vيمكننـ ـــة�فانــ مــــن�قبـــــل�الجهـــــات�القضــــائية�الدوليــ

��زوالزوالن�إنشــاء�محكمـة�جنائيــة�دوليـة�دائمــة�لهـو�مؤشــر�عwــى�ن�إنشــاء�محكمـة�جنائيــة�دوليـة�دائمــة�لهـو�مؤشــر�عwــى�أأب�ع��ــا�بـب�ع��ــا�بـيـيـالتفـاؤل�الrــ�1يعالتفـاؤل�الrــ�1يع

  ..))543((مبدأ�الحصانةمبدأ�الحصانة

  

  

  

  

  

                                              

 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�31ا�ادة��- 541
 محكمة�الجنائية�الدوليةمن�النظام��سا����لل�31ا�ادة��- 542
ح �نعم�،��حة�عن�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�والعقبات�ال�1rتعيق�عملها،�بحث�مقدم�اbى�الندوة�الدولية��- 543

�الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �ا�ستقبل-الواقع-الطموح(حول �العليا)وآفاق �الدراسات طرابلس،��-،أكاديمية

 .16.ص.2007  -يما�– 11إbى��10ليبيا،�الفCmة�من�
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  �ختصاص�اCادياCقارنة�من�حيث�:اCبحث�الثاني
تعت�CÚا�حكمة�العسكرية�الدولية�أوbى�ا�حاكم�fي�تاريخ�العدالة�الجنائية�الدولية�

� �ا÷� �يعCmف �rال� �الخطCDة �الدولية �الجرائم �أنواع �وعددت �أشارت القانون�الحديثة،

� �الحاbي، �الجنائي �الخاصة�بالدوbي �ا�ؤقتة �الجنائية �ا�حاكم �fي �التفصيل �من 	��ء

 CDغ� �ورواندا، �سابقا �الجنائية��بيوغوس فيا �للمحاكم �ا�ادي �3ختصاص �إعمال أن

�ا�عاهد �إbى �باستناده �يتم��Dباjثر�الرج�ي �ا�ؤقتة �الدولية�الدولية �و3تفاقيات ات

� �الجريمة، �تلك �قيام �قبل �معظم�السابقة �من �منتقد �اختصاص �يجعله �ما وهذا

�الشرùي �بالركن �يتعلق �فيما �vسيما �>ول ( الفقهاء �النظام�).اCطلب �fي �سا�����أما

�الدولي �الجنائية �; للمحكمة �ا�ؤتمر �fي �تعديله �بعد �خاصة �ا�نعقد�ة ،��éستعرا

� �بتاريخ �أوغندا ��10بكمبا�vعاصمة �ا�ادي،�2010جويلية �3ختصاص �أكf�Ciي �عمق ،

 
 
�ت �أربعة�جرائم �عwى ز 

 
�ر ك �أنه �نظر خطCDة��د  ع  بالرغم�من �فاستقلت�القانون�الدوbي�fي ،

�الد �الجنائية �ا�حكمة �اساس �عwى �ا�ادي �بإختصاصها الشرعية��مبدأ احCmامولية

�ا�حكمة� �عل��ا �تعاقب �rال� �الجرائم �إbى �بالتفصيل �نتطرق �وسوف �السليم، بمفهومه

  ).  اCطلب�الثاني(لها��ا�شكلةا�ختلفة��و�ركانالجنائية�الدولية�من�حيث�تعريفها�

�ختصاص�اCادي�)Rétroactivité(رجعية�:اCطلب�>ول 

  للمحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة
تجدر�;شارة�إbى�أن�نظام�محكمة�طوكيو��vيختلف�fي�جوهره�عن�نظام�محكمة�

��rال� �فالجرائم �;جراءات، �ناحية �من �أو �3ختصاص �ناحية �من �سواء نورمبورغ،

�ا�حكمة� �نظام �fي �عل��ا �ا�عاقب �اÒذا� �õي �نورمبورغ �محكمة �نظام �fي �عل��ا يعاقب

�ا �لطوكيوالعسكرية �ك �و�ك�Ciم�،لدولية �أن �ذلك ��ساسيانن �حكم���rالنظامان

هام�fي�القانون�المبدأ�لم�يعم �وفقا�لليسريان�عwى�ا�ا��é،�و �الحرب�العا�ية�الثانية

�إ�vما� ��éا�ا� �عwى �الجنائية �النصوص �رجعية �عدم �وهو�مبدأ �عامة �بصفة الجنائي
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�مåقانون�الجنائي�بأثر�رج�ي�إذا�كان�أصلح�او�هو�مبدأ�سريان�ال�.يتعلق�بمصلحة�ا�

�م،�الذي�يعت�CÚمن�ا�بادئ�ا�ستقرة�fي�القوانDن�والفقه�الجنائيå544(للم(.  

إختصاص�اCحكمة�العسكرية�الدولية�نواة�أوtى�لتاريخ�الجرائم�: الفرع�>ول 

  الدولية

�لندن� �اتفاقية �ا÷� �جاءت �rال� �القانونية �ا�بادئ �fي �التجانس �تأسيس �fي رغبة

صدر�فيما�بعد�قانون�مجلس��حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ،ا�نشاة�للم�1945

� �رقم �) 10(الرقابة �عن �ا�سؤولDن �يحاكموا�إ�حاكمة �لم �الذين �الحرب �جرائم رتكاب

� �كما �لنورمبورغ، �الدولية �العسكرية �ا�حكمة  أمام
 
�للقوات��ر  صد  أ ��عwى القائد

 
 
شاء�محكمة�طوكيو��حاكمة�مجرمي�الحرب�fي�بشان�إن�ا�سلحة�لدول�الحلفاء�قرارا

��ق1�2 �. الشرق �إل��ا  ل 
و  �خ  �ا�حاكم �من �أنواع �ث ثة �هناك �أصبح ختصاص�إفهكذا

  :)545(النظر�fي�تحديد�مسؤولية�مرتك��Åالجرائم�الدولية�أثناء�الحرب�العا�ية�الثانية

iادي�للمحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ: أوCختصاص�ا�  

�ا� �لنورمبورغتختص �الدولية �العسكرية �بطريقة��حكمة �ومعاقبة �محاكمة fي

  .)546(ودون�أجل�محدد�مجرمي�الحرب�الكبار�للدول�ا�حور��وربي  قطعية

 الجرائم�ضد�السzم - 1

�حرب� �أو �العدوانية �الحرب �ومباشرة �Ùع ن CDتحض� �أو �بإدارة �القيام �yتع

�وا�واث �3تفاقات �أو �الضمانات �أو �للمعاهدات �التأكيدات�مخالفة �أو �الدولية يق

                                              

احمد�الصادق�الجهاني،�ث ث�م حظات�حول�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�بحث�مقدم�اbى�الندوة�الدولية�. د�- 544

�الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �ا�ستقبل-الواقع-الطموح(حول �العليا)وآفاق �الدراسات طرابلس،��-،أكاديمية

 .4.،ص2007  -ماي�– 11إbى��10ليبيا،�الفCmة�من�
�ا�رجع�. د�- 545 �الدولية، �الجنائية �ا�سؤولية �تطوير�فكرة �fي �نورمبورغ �محكمة �دور �الفار، �محمد �الواحد عبد

 .67.السابق،�ص
 .ا�ادة��وbى�من�النظام��سا����للمحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�- 546
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��الدولية، �بقصد �أو�مؤامرة �مخطط�عام �fي �إو3شCmاك �ا�ذكورة�أرتكاب ��فعال حد

  .)547(أنفا

�ا�سلحة� �القوات �افراد �أحد �يرتكبه �عمدي �فعل �كل �اÈبأ� �البعض �عرفها وقد

�3نساني� �الدوbي �القانون �قواعد �من �لقاعدة �اكاåإن� �ا�دنيDن �أو�أحد �محارب لطرف

 .)548(3حCmامالواجبة�

وما�ي حظ�أن��مر�يتطلب�العقاب�عwى��فعال�ال��rتشكل�جرائم�ضد�الس م�

ضرورة�وضع�تعريف�للحرب�العدوانية،�وهذه�ا�شكلة�كانت�أصعب�ما�يكون�خاصة�

�باÙضافة� �هذا �ا�ختلفة�وا�تضاربة، �و3تجاهات �ا�ناقشات �الكث�CDمن �اÈثار�بشأ� أن

�الج �الفردية �با�سؤولية �3عCmاف �أن �إذا�إbى �وما �الس م، �ضد �للجرائم �بالنسبة نائية

  . ؟ vرتكاب�تلك�الجريمة�يعد�جريمة�أيضا�أم��vالتآمر كان�

�يتم�هذ �لم �rال� �الدوbي، �الفكر�القانوني �fي �مستحدثات �بDن �من ��فكار�كانت ه

النص�باÙحالة�إbى�القانون�الدوbي�بصفة�عامة��اكتففقد��،رض�الواقعأتطبيقها�عwى�

�ش �من �وكان �العدوان، �لتعريف �يتطرق �أولم �باب �فتح �ذلك �من�من �فعل �كل ناقشة

 
 
مع�قواعد�القانون�الدوbي���فعال�العدوان�للتوصل�إbى�ما�إذا�كان�هذا�الفعل�متفقا

 .)549(لفا�jحكامهاأم�مخ

� �تسمية �تجنب �تم �التعريف �هذا �خ ل �ي حظ�من �وذلك�وما �العدوان جريمة

�كما� �العدوانية �الحرب �بجرائم �اåتسمي� �عwى ��مريكية، �ا�تحدة �الوvيات باعCmاض

��تفعل �كرفضها ��وbى �العا�ية �الحرب �fي �اسابقا �جريمة �نظام�إدخال �ضمن لعدوان

تفاقية�جنيف��كافحة�إ،�ثم�fي�1919ضمن�معاهدة�فرساي��نورمبورغ،�وقبل�ذلك

                                              

 لنورمبورغالدولية� من�النظام��سا����للمحكمة�العسكرية�6/2ا�ادة��- 547
شريف�عتلم،�ا�حكمة�. ص ح�الدين�عامر،�تطور�مفهوم�جرائم�الحرب،�مقال�منشور�fي�كتاب�جماùي،�د. د- 548

�والتشريعية �الدستورية �ا�واءمات �الدولية �نموذâي(الجنائية �قانون �اللجنة�)مشروع �منشورات �الرابعة، �الطبعة ،

 .123.،�ص2006الدولية�للصليب�3حمر،�
�الوا. د�- 549 �ا�رجع�عبد �الدولية، �الجنائية �ا�سؤولية �تطوير�فكرة �fي �نورمبورغ �محكمة �دور �الفار، �محمد حد

 .82.السابق،�ص
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� �صاد�1938;رهاب �rالهندال� �وõي �واحدة �دولة �عل��ا �امكانية�)550(قت �عwى �دليل ،

لعدم�وجود�نص��سؤولية3ف ت�من�ا��وإمكانيةالعدوان���اعمالارتكاب�هذه�الدولة�

  .قانوني�يعاقب�عwى�ذلك

 جرائم�الحرب - 2

�سبيل� �عwى �اكå3ن� �هذا �ويشمل �اÒوعادا� �الحرب �وأعراف �لقوانDن �اكåان� أي

�م�و �هاا�ثال��vالحصر�اغتيال�åمعامل� وء  إجبارهم�bي�ا�دنيDن�fي��را���éا�حتلة�وس 

�ب��موال�العامة�أو�الخاصة،�تخريب�ا�دن�أعن�العمل،�إغتيال�È�،و�إعدام�الرهائن

وتوصف�. )551(والقرى�بدون�سبب�أو�القيام�بتدم�CDالذي��vتCÚره�ا�قتضيات�الحربية

  :جرائم�الحرب�fي�vئحة�نورمبورغ�بما�يwي

� ي��س  -  أ �الحرب �جرائم �عZى �للعقاب �سابقة �دولية �مواثيق �إtى تناد

 محكمة�نورمبورغ

�العا�ية� �الحرب �rمحكم� �تاريخ �بكث�CDمن �أبعد �إbى �الحرب �جرائم �تاريخ يعود

. الثانية،��vسيما�أن�ا�حكمتDن�أسستا�أحكامهما�عwى�مواثيق�وصكوك�دولية�سابقة

دولية�نظمت�بعض�جوانب�الحرب�أول�وثيقة�قانونية��1856فقد�كان�مؤتمر�باريس�

  . لقرصنة�البحرية�والحصار�البحري البحرية،�وتم�من�خ ل�هذا�ا�ؤتمر�تجريم�ا

بناء�عwى�جهود�الصليب��1864بعد�ذلك�دعا�3تحاد�الفيدراbي�السويسري�سنة�

�1�éا�ر� �يتلقاها �أن �يجب �rال� �ا�عاملة �للنظر�fي �مؤتمر�دوbي �عقد �إbى �حمر�الدوbي،

fالخاصة��1864تفاقية�جنيف�لعام�إا�ؤتمر�عن�إبرام�،�أسفر�ي�زمن�الحربوالجر&ى�

�الحرب �زمن �fي �وا�صابDن 1�éوا�ر� �الجر&ى �بروكسيل�. بحماية �اتفاقية �عقد �تم كما

� �عام �الCÚية �الحرب �وأعراف �عادات �. )552(1874لتقنDن �ذلك �مؤتمر�vهاي�إبعد نعقد

                                              

 .64.عبد�الحميد�محمد�عبد�الحميد،�ا�رجع�السابق،ص. د�- 550
 .من�النظام��سا����للمحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�6/3ا�ادة��- 551
�لم�تدخل�ح��Dالتنف�- 552 �3تفاقية �عwى�هذه �وأثرت �مصادقة�الدول�عل��ا،�غ�CDانه�كسبت�قوة�معنوية �لعدم يذ

�اåتل��r3تفاقيات�ال. 
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� �عام �للس م � .)553(�1899ول �من  القيصر�وبدعوة
 
�مؤتمرا �عقد �تم  �الرو���

 
��vأخرا

� �fي ��ول �عن �أهمية ��1907يقل �الذي �للس م، �الثاني �بمؤتمر�vهاي حدث�أيعرف

�فعلية� �بصفة �;نساني �الدوbي �القانون �قواعد �تكريس �مسار �fي
 
�جذريا

 
تغيCDا

  .)554(وحقيقية

�اية�الحرب�العا�ية��وbى�تم�التوقيع�عwى�اتفاقيات�عديدة�م��ا�اتفاق�Èية�بعد�

� �بتاريخ ��6واشنطن �وتحريم��1922فيفري �الغواصات �استعمال �بكيفية ا�تعلقة

�عام� �جنيف �بروتوكول �عwى �توقيع �تم �كم �الحروب، �fي �السامة �الغازات استخدام

1925�� �عام �وfي �البكCmيولوجية، �والحرب �الغازات �بتحريم أبرمت��1929الخاص

� �اتفاقيتان �عن �أسفرت �جنيف �قصوى اتفاقية �أهمية �تتعذات �بتحسDن�، ��وbى لق

أحوال�الجر&ى�وا�ر�1�éمن�أفراد�الجيوش�fي�ا�يدان،�وتتعلق�الثانية�بمعاملة�أسرى�

لحماية�ضحايا��1949الحرب،�وقد�حلت�اتفاقية�جنيف��ربعة�ال��rعقدت�fي�سنة�

 .)555(الحرب�محل�3تفاقيتDن�ا�شار�إل��ما

;� �من �ذكرناه �ما �جل  ومن
 
�أ  نش  تفاقيات،

 
�ال���rت  ئ �الدولية �العسكرية ا�حكمة

�مDن�أمامها�فيما�يتعلق�åى�ا�bم�ا�نسوبة�إ�åي�اعتماد�الfى�هذه�3تفاقيات�bاستندت�إ

                                              

�وbى�تتعلق�بالحل�السلم��للمنازعات�الدولية،�أما�الثانية�تتعلق�: أسفر�ا�ؤتمر�عwى�عقد�ث ثة�اتفاقيات�õي�- 553

�حماي �بقواعد �تتعلق �و�خCDة �والثالثة �الCÚية، �الحرب �وأعراف �الحروب�بقوانDن �fي �والغر�ى 1�éوا�ر� �الجر&ى ة

;ع ن��ول�يتعلق�بتحريم�استخدام�ا�قذوفات�من�: كما�صدر�ث ثة�إع نات�عن�هذا�ا�ؤتمر�متمثلة�fي. البحرية

�فيتعلق� �الثالث �أما �الخانقة، �الغازات �استخدام �بمنع �يتعلق �الثاني �و;ع ن �مشا÷�ة، البالونات�أو�وسائل�أخرى

 .   226.زازة�لخصر،�ا�رجع�السابق،ص. ص�ا�نتشر�الذي�يتمدد�fي�جسم�;نسان،�دباستخدام�الرصا
أسفر�مؤتمر�vهاي�الثاني�للس م�عن�وضع�إع ن�واحد�وخمسة�عشر�اتفاقية�دولية�تناولت�fي�معظمها�عدة��- 554

�التعاقدية، �الديون �لتحصيل �القوة �الدولية،استخدام �للخ فات �السلمية �التسوية �م��ا، العمليات��مسائل

�البحر،� �سطح �تحت ��لغام �وضع �ا�حايدين، �واجبات �الCÚية، �الحرب �وأعراف �قوانDن �وتقنDن �تنظيم العدائية،

ص ح�الدين�عامر،�مقدمة�لدراسة�القانون�. احCmام��سرى�حقوق�وواجبات�ا�حايدين،�بالتفصيل�أكCi،�راجع،�د

 .990.،�ص2008دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،�الدوbي�العام،�الطبعة��وbى،�مطبعة�جامعة�القاهرة،�
وما�بعدها،�وانظر�كذلك،�ص ح�الدين�عامر،�ا�رجع�السابق،��224.زازة�لخضر�ا�رجع�السابق،�ص. انظر،�د�- 555

 .229.ص
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�الدولية� �العسكرية �ا�حكمة �vئحة �من �السادسة �ا�ادة �fي �ا�ذكورة �الحرب بجرائم

  . ق1�2لنورمبورغ�وا�ادة�الخامسة�من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�للشرق��

   ى�جرائم�الحرب� ي�iئحة�نورمبورغتضييق�مجال�العقاب�عZ  -  ب

�تحديدها� �تم �نورمبورغ ��حكمة ��سا��� �النظام �fي �الحرب �جرائم ا� حظ�أن

وحصرها�fي�جملة�من��فعال�با�ع�1yالضيق،�وهذا�راجع�لعدم�وضع�تعريف�محدد�

جوءأغ�CD. لها
 

�بالل �بعد، �والعجز�فيما �القصور ارك  د 
 
�ت �تم �العرفية��نه �القواعد إbى

  .)556(وا�عاهدات�السابقة�ال��rتضمنت�تلك�الجرائم

� �فعل �أن �تقديرنا �اك; "وحسبåقد�" ن� �الحرب �جرائم �vرتكاب �كأداة ا�ستعمل

ر د  أ�1yالواسع�بالدليل�جاء�با�ع وهذا�ما�" عwى�سبيل�ا�ثال��vالحصر"عبارة�ال نه�تم�س 

��فتح �أساليب �Ùدراج �ا�جال �fي �آنذاك �الحربإمتطورة �جرائم �عدم�. رتكاب مع

استعمال�معيار�دقيق�وفاصل�لبعض��فعال�ال�v��rتCÚره�ا�قتضيات�الحربية�دون�

  . تحديد�هذه�ا�قتضيات

�ي� �النظامانإن� �وطوكيو�لم �نورمبورغ �rحكم�� �ذكر�الخروق�أساسيان تيا�عwى

و��أص �أما�بعدم�ذكرها�إا�شكلة�عwى�سبيل�الحصر،�بل�ترك�ف��ما�ا�جال�مفتوحا،�

  .)557(بذكرها�عwى�سبيل�ا�ثال�فقط

  الجرائم�ضد�~نسانية - 3

 �� �من �èتيةتتكون �: فعال �;بادة، �غ�CDسCmقاق3 القتل، �عمل �وكل �;بعاد، ،

� �ا�دنيDن �السكان �ضد �يرتكب �اإنسانيãأثنا� �أو �الحرب �jسباب��،قبل 3ضطهاد

�fي� �تدخل �لجريمة �بالتبعية �مرتكبة �تكون �أن �بشرط �دينية �أو �أو�عرقية سياسية

                                              

�ا�رجع�. د�- 556 �الدولية �الجنائية �ا�سؤولية �تطوير�فكرة �fي �نورمبورغ �محكمة �دور �الفار، �محمد �الواحد عبد

 .81.السابق،�ص
�ا�- 557 �اثناء �الحرب �جرائم �عن �للقادة �الجنائية �ا�سؤولية �الحربي، �ربيق �بن �متعب �هللا �وال��اعات�عبد لحرب

�ت �دراسة �العلةم�أا�سلحة، �تخصص �الفلسفة �fي �الدكتوراه �درجة �عwى �للحصول �مقدمة �رسالة �مقارنة، صيلية

 .114.،�ص32013منية،�كلية�الدراسات�العليا،�قسم�العدالة�الجنائية،�الرياض،�
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�ا÷� �مرتبطة �أو �ا�حكمة �جرائم�(اختصاص �أو �الس م �ضد �الجرائم �هنا ويقصد

 . )558()الحرب

�جرائم�ضد�;نسانية�ذكرت�jول�مرة�fير�بالذكر�أن��فعال�ال��rتشكل�والجدي

�للنظام� �السابقة �ا�عاهدات �fي �عل��ا �النص �تم �أن �يسبق �فلم �نورمبورغ، vئحة

��فعال� �بعض �أن �عن �فض  �لنورمبورغ، �الدولية �العسكرية �للمحكمة �سا���

��ترتكبإ �سنة �النازي�الحكم �الحزب �توbى �العا�ية�الثانية،�عندما �الحرب ،�1933قبل

�عwى�إقليم�أ�انيا�طبقا رتكب 
 
د�الرعايا���ان�والبعض��خر�أ ،�يDنللقانون�ا�حwي�أو�ض 

�السادسة� �ا�ادة �تضمنته �فيما �قانوني �وانسجام �تأليف �ثمة �هناك �يكن �لم لذلك

�بخصوص� �العقاب �لتوقيع �اشCmطت �عندما �الجرائم،خاصة �تلك �بخصوص ا�ذكورة

أو�عنصرية�أو�دينية،�سواء�الجريمة�ا�رتكبة�jسباب�سياسية�تلك��فعال�أن�تكون�

  .)559(ت�تشكل�خرقا�jحكام�القانون�الداخwي�للدولة���انية�أم�vكان

�معاقبة� �عwى �نصت �نورمبورغ �vئحة �من �السادسة �ا�ادة �التذك�CDأن وينب�ي

،�ونستنج�أن�هذه�" قبل�الحرب�أو�أثناء�الحرب"الجرائم�ضد�;نسانية�ال��rارتكبت�

� �عwى �الحرب �وزمن �السلم �زمن �fي �ترتكب �أن��،السواءالجرائم �ا�يثاق �اشCmاط ولكن

�صلة� �لها �كانت �إذا vإ� �الجرائم �هذه �مثل �بالنظر�fي �تختص v� �نورمبورغ محكمة

�الحرب �;نسانية�والصراعات�)560(بجرائم �حق �fي �الجرائم �بDن �إذن �قائمة �فالع قة ،

  .  )f)561ي�ميثاق�نورمبورغ�ا�سلحة�الدولية

                                              

 .ا�ادة�السادسة�الفقرة�الرابعة�من�النظام��سا����للمحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�- 558
�ا�رجع�. د�- 559 �الدولية �الجنائية �ا�سؤولية �تطوير�فكرة �fي �نورمبورغ �محكمة �دور �الفار، �محمد �الواحد عبد

 .82.السابق،ص
... قبل�أو�أثناء�الحرب�... ترتكب�... رائم�ضد�;نسانية�الج"نصت�ا�ادة�السادسة�من�vئحة�نورمبورغ�عwى�- 560

�هذه� �بالتبعية�لجريمة�تدخل�fي�اختصاص�ا�حكمة�أو�ترتبط�÷�ا�وبغض�النظر�عما�إذا�كانت م�1rكانت�مرتبطة

vي�إقليمها�أم�fارتكبت���rللدولة�ال��yفعال�تعد�خرقا�للقانون�الوط� ." 
م�ضد�;نسانية،�إبادة�الجنس�البشري�وجرائم�الحرب�وتطور�مفاهيمها،�سمعان�بCmس�فرج�هللا،�الجرائ. د�- 561

�القاهرة،�. fي،د �العربي، �ا�ستقبل �دار ��وbى، �الطبعة �;نساني، �الدوbي �القانون �دراسات �شهاب، مفيد

 .441.،ص2000
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  للشرق�>ق����ختصاص�اCادي�للمحكمة�العسكرية�الدولية�: ثانيا

تم�التصديق�عwى�vئحة�النظام��سا����للمحكمة�العسكرية�الدولية�للشرق�

�) طوكيو( �ق1�2 �بتاريخ �الدول �من �مجموعة �طرف ��19من ،�)562(1946جانفي

وبموجب�ال ئحة�ا�صادق�عل��ا�نصت�fي�ا�ادة�الخامسة�م��ا�عwى�النظر�fي�الجرائم�

  :èتية

 جرائم�ضد�السzم  -  أ

� �وقائع �yأو�تع� �سابق �بإع ن �اعتداء �حرب �أو�شن التدب�CDأو�التحض�CDأو�إثارة

�أو�ا�واثيق� �أو�3تفاقات �أو�ا�عاهدات �الدوbي �للقانون �مخالفة �أو�حرب �إع ن بدون

��فعال� �أحد �ارتكاب �بقصد �مؤامرة �أو �عامة �خطة �fي �ا�ساهمة �أو الدولية،

  .)563(ا�ذكورة

  جرائم�الحرب  -  ب

�معا �ضد �ا�رتكبة �الجرائم �õي �الحرب �و هدات �لقوانDن �اكاتåعرافأو3ن�

�من. )564(الحرب �استخ صه �يمكن ��وما �الحربم"عبارة �وعادات �قوانDن �õي�"خالفة ،

ة�� ف  ال 
 

خ �ا�جاءت�م Èعددت�أفعال�عديدة�ا��rي�نظام�محكمة�نورمبورغ�الfا�كان�مقرر�

واسعة�جدا�وقد�يفهم�من�العبارة�ا�ذكورة�سابقا�õي�عبارة�. ال��rتشكل�جرائم�الحرب

  .تحتمل�أك�Ciمن�فعل�واحد

  جرائم�ضد�~نسانية  -  ت

�غ�CD;نسانية� �3سCmقاق�و;بعاد�وغCDها�من��فعال �;بادة �القتل �fي وتتمثل

�3ضطهادات �وكذلك �الحرب �أثناء �أو �قبل �مدني �شعب �أي �ضد  ا�رتكبة

)Persécutions(ي�سبيل�تنفيذ�أية��f�1كانت�rى�أسباب�سياسية�أو�جنسية�مwا�بينة�ع

                                              

�õي�-  562 �صادقت�عwى�3تفاقية �rهولندا،�: الدول�ال� �كندا،�الصDن،فرنسا، �بريطانيا، الوvيات�ا�تحدة�اسCmاليا،

�rن،�3تحاد�السوفيDمريكية،�الهند،�نيوزلندا�الفلب�. 
 .من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لطوكيو�5/2ا�ادة��- 563
 .من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لطوكيو�5/1 ا�ادة�- 564
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جريمة�من�الجرائم�الواقعة�fي�اختصاص�ا�حكمة�أو�ذات�الصلة�÷�ا،سواء�كانت�تلك�

vا�الجريمة�أم�� .)565(3ضطهادات�منافية�للتشريع�الداخwي�للدولة�ا�نفذ�ف�

�للشرق������ �الدولية �العسكرية �للمحكمة �ا�ادي �اختصاص �أن وا� حظ

�الدولية� �العسكرية �للمحكمة �ا�ادي �3ختصاص �ما �حد �إbى �يشبه � �ق1�2

�3خت فاتلنو  �بعض �وجود �مع ��حكمة�. رمبورغ، �ا�ادي �3ختصاص �fي �ورد فقد

�ذلك،��طوكيو�fي�ا�ادة�الخامسة�من�نظامها��سا���،�أما�محكمة�نورمبورغ د  ر 
فقد�و 

��سا��� �نظامها �من �السادسة �ا�ادة �;ع ن�. fي �أخر�بشان
 
�اخت فا �هناك ويبدو�أن

�ا�حكم �fي �الحرب ��ق1�2،عن �للشرق �الدولية �العسكرية �الحرب��ة �تعت�CÚحالة أين

� �فتقع �مسبق، �إنذار�أو�إع ن �دون �بقائمة �حرب �ا�سؤولية�جريمة �إbى �فاعلها تعرض

�ا� �أمام �طوكيو�.)566(حكمةالجنائية �محكمة �أن �ذلك �إbى �3ضطهاد�إإضافة عتCÚت

 
 
�أ �عwى �يقوم � ��س  س  الذي �بينما�أسياسية، �;نسانية، �صد �الجرائم �من و�عنصرية

�االفقرة�الثالثة�م�ا�ادة�السادسة�تضمنت���CÚمن�ميثاق�نورمبورغ�أن�3ضطهاد�يعت

�جرائ �عwى �ينطبق �ما �وهذا �دينية �أسس �عwى �القائمة �الجرائم �إبادة�من �fي ���انية م

  .)567(ال��ود�أو�ما�يسم�1بخرافة�ا� يDن�الستة

هذا�فض �عن�أن�ال ئحة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�نصت�عwى�أن�تجريم�

�طوكيو� �ميثاق �حذف �بينما �ا�دنيDن �السكان �ضد �ترتكب �rال� �غ�CD;نسانية �فعال

الثالثة�÷�دف�توسيع�دائرة�الفقرة�ا�ادة�الخامسة�من�" ضد�أي�سكان�مدنيDن" جملة

�فقط �ا�دنيDن �عن �الحماية �محل �رقم�. �فراد �الرقابة �مجلس �قانون �أن �هنا وننوه

نص�عwى�محاكمات�ومعاقبة�عwى�الجرائم�ضد�الس م�وجرائم�الحرب�والجرائم�) 10(

                                              

 .من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لطوكيو�5/3ا�ادة��- 565
 .40.انظر�fي�ذلك،�بن�جيمة�هدى،�ا�رجع�السابق،ص�- 566
،�كان�ال��ود�أثناء�الحرب�العلمية�الثانية�من��هداف�"الهولكوست"خرافة�ا� يDن�الستة،�يطلق�عل��ا�أيضا��- 567

�ودي�من�Øن�Dي�ستة�م يbري،�فقد�تم�قتل�حواèي�تفوق�العرق�fا�فضلة�عند�هتلر،�بسبب�نظريته�العنصرية�

�انيا�fي�الحرب�العلمية�الثانية،�بعدة�وسائل�تعد�فنية�fي�أساليب�القتل،�انظر،روجيه�غارودي،�الخرافات�طرف�أ

 . 146.،ص1994الكي ني،�دار�هومة،�الجزائر،�. ع.ا�ؤسسة�للسياسة�;سرائيلية،�ترجمة،�م
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�الفقرة� �fي �عل��ا �ا�نصوص �;نسانية �ضد �الجرائم �تعريف �غ�CDأن �;نسانية، ضد

�قان �من �الثانية �رقم �الرقابة �نورمبورغ�)10(ون�مجلس �vئحة �fي �مثيله �عن �يختلف ،

  :وvئحة�طوكيو�من�ناحيتDن

�>وtى �الرقابة�: الناحية �مجلس �قانون �من �الثانية �ا�ادة �من �الثانية �الفقرة أن

�قائمة�الجرائم�لتضيف�إل��ا،�السجن�والتعذيب�و3غتصاب) 10(رقم� ت  ع  س    .و 

�الثانية �أزال: الناحية �اÈنسانية�إ;� �ضد �الجرائم �تربط �كانت �rال� �الشروط ت

ا�نصوص�عل��ا�fي�الفقرة�الثالثة�" قبل�أو�أثناء�الحرب"بالحرب�وذلك�بحذف�عبارة�

  .من�ا�ادة�السادسة�من�vئحة�نورمبورغ

�نطاق� �الثانية �ا�ادة �من �الثالثة �الفقرة �جعلت �فقد �باvضطهاد �يتعلق �فيما أما

�فضفاض �;نسانية �ضد  الجرائم
 
�تقليص��ا �خ ل �من �القانونية ��سس بتضييق

الشروط�الواجب�توافرها�fي�الجرائم�ضد�;نسانية�بان�تكون�منفذة�أو�متصلة�بأية�

�محكمة� �fي �وارد �هو �ما �عكس �عwى �وذلك �ا�حكمة، �اختصاص �fي �داخلة جريمة

  .)568(نورمبورغ

� �رقم �الرقابة �مجلس �قانون �أن �إbى �) 10(وتجدر�;شارة �أنفا، �عwى�ا�ذكور نص

  .)569(الجرائم�الشهCDة�ا�ذكورة�fي�vئح��rنورمبورغ�وطوكيو�fي�ا�ادة�الثانية�منه

 ختص~  :ثالثا
 
Cادي�للمحاكم�اCنش  اص�ا 

 
  )10(قانون�مجلس�الرقابة�رقم�بة�ئ

�ت  ص  ص  خ   �الثانية �العا�ية �الحرب �rمحكم� �وطوكيو(ا �كبار�) نورمبورغ �حاكمة

� �بحكم �وهم �فقط، �الحرب �ق  مجرمي  الواقع
 
 ل

 
�من��ة �كان �لذلك �العدد، �حيث من

�تمثل� vأفعا� �ارتكبوا �الذين �ا�سؤولDن �با�ي ��حاكمة �أخرى �وسيلة �إيجاد الضروري

�الثانية �العا�ية �الحرب �أثناء �دولية �ما��،جرائم �الحلفاء �دول �أصدرت �ذلك �اجل ومن

ناد�إbى�،�باvست1945ديسم20��CÚبتاريخ�) 10(يعرف�باسم�قانون�مجلس�الرقابة�رقم�

                                              

 .112.عبد�الحميد�محمد�عبد�الحميد،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 568
�;جراءات�و�حكام���) 10(س�الرقابة�رقم�تضمن�قانون�مجل�-  569 خمس�مواد�فقط،�ولهذا�يمكن�القول�أن�جل

 .õي�مثيلة��ا�هو�وارد�fي�محكمة�نورمبورغ
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�دف�هذا�،�1945أوت��8ومؤتمر�لندن��1943ر�أكتوب�30تصريح�موسكو�الصادر�fي�Ø

���ان� �ا�سؤولDن �من �حرب، �جريمة �ارتكب �من �كل �ومحاكمة �م حقة �إbى القانون

والذين�لم�يمثلوا�أمام�محكمة�نورمبورغ،�وينوى�الحلفاء�÷�ذا�القانون�تحقيق�ث ثة�

  :)570(أغراض�õي

ام�محكمة�نورمبورغ،�بار�مجرمي�الحرب�الذين�لم�يمثلوا�أمأن�ك: >ول  الغرض

�م�وفقا�لهذا�القانون لسبب�أو�jخر�åيمكن�محاكم.  

�الثاني �للمحاكمات�: الغرض �بالنسبة �القانونية �الوحدة �أنواع �من �نوع تحقيق

  .الخاصة�بجرائم�الحرب�fي�ا�ناطق��ربعة�ا�مثلة�من�طرف�دول�الحلفاء�fي�الحرب

�الثالث �ا�حكمة��:الغرض �تقرر �rال� �للمنظمات �ا�نتميDن ��شخاص محاكمات

�ا�منظمة�إجراميةÈالعسكرية�الدولية�أ  .  

� �رقم �الرقابة �مجلس �قانون �بموجب �ا�نشاة �ا�حاكم �ميثاق�)10(طبقت ،

�اÒأجر��rي�ا�حاكمات�الfي�تعريف�الجرائم�. نورمبورغ�fانه�هناك�اخت ف�طفيف��CDغ

تأخذ�شكل�محدد�يدخلها�fي�اختصاص�القانون�إ�vإذا�كانت�ضد�;نسانية�ال��rلم�

الجريمة�مرتبطة�بجرائم�الحرب�أو�بجرائم�ضد�الس م،�وهذا�يع��yأن�أي�محاكمات�

� �رقم �الرقابة �مجلس �قانون �تحت �تندرج �عل��م��10تالية �ا�دùى �مåت� �أن �ا�مكن من

  . )571(ح�1rقبل�بدء�الحرب�من�ا�انيا�بجرائم�ضد�;نسانية�ارتكبت

وهو�ما�تعريفا�للجرائم�ا�خلة�بالسلم��10كما�تضمن�قانون�مجلس�الرقابة�رقم�

�ن�يقارب �ميثاق �fي �الوارد �نفسه �اثنDنالتعريف �باخت فDن �: ورمبورغ، �قانون�أوله أن

� �رقم �الرقابة �الحرب�10مجلس �جانب �إbى �الغزو �صراحة �الجرائم��يدرج �تعريف fي

�بالسلم، �إ�ا�خلة �صراحة CDيش� �ثانيه �التعريف�أما �لهذا �الحصري CDغ� �الطابع bى

،�واقتصر�اختصاص�محكمة�"وتشمل�عwى�سبيل�ا�ثال��vالحصر"باستخدامه�لعبارة�

                                              

�ا�رجع�. د�- 570 �الدولية، �الجنائية �ا�سؤولية �تطوير�فكرة �fي �نورمبورغ �محكمة �دور �الفار، �محمد �الواحد عبد

 .89.السابق،�ص
 .101.لحميد،�ا�رجع�السابق،صعبد�الحميد�محمد�عبد�ا.د�- 571
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نورمبورغ�عwى�مجرمي�الحرب�الرئيسDن�للدول�ا�حور��وربي،�وانعكس�هذا�التحديد�

�اختصاص� �غ�CDأن �نورمبورغ، �محكمة �اجله �من �أنشئت �الذي �ا�حدد �الغرض fي

نشئة�وفقا��جلس�الرقابة�اقتصر�فيما�يتعلق�بالجرائم�ا�خلة�بالسلم�عwى�ا�حاكم�ا�

�شخاص�الذين�يتقلدون�مناصب�سياسية،�مدنية�أو�عسكرية�عالية�fي�أ�انيا�أو�fي�

  .)572(بلد�محارب�من�البلدان�الحليفة��jانيا

�الثاني �اCإ: الفرع ��ختصاص �بنوعرتباط �اCتحدة �>مم noحكمC� ال�Úاع��ادي

  يوغوسzفيا�سابقا�ورواندا� ي�القائم�

يختلف�ال��اع�الذي�حدث�fي�يوغوس فيا�سابقا�عن�ال��اع�الرواندي،�من�حيث�

�عل��ما،ط �ا�طبقة �والقواعد �ماåبيع�� �يوغوس فيا �fي �ال��اع �مسلح�أفوصف �نزاع نه

بDن�دولتDن�ومن�ثم�فان�وجود�أك�Ciمن��الدائرةدوbي�الذي�يش�CDإbى�العمليات�العدائية�

فما�حدث�fي�يوغوس فيا��.ه�الطابع�الدوbييدولة�fي�إطار�ال��اع،�هو�الذي�يضفي�عل

أما�وصف�ال��اع�fي�رواندا�. تدخلت�fي�ال��اع� دليل�عwى�وجود�اطراف،�عديدة�سابقا

�غ�CDأ �مسلح �نزاع ��مر�السهل،نه �من �ليس �دوbي �طابع �غ�CDالد�ذي ولية�فال��اعات

�ال��ا �ترتبه �ما �3حيان �بعض �fي �يفوق �الخطورة �قدر�من �عwى �ا�سلحة�أصبحت عات

�إ �هناك �وأن  �الدولية�الدولية، �الجنائية �ا�حاكم �أحكام �تسانده �الفقه �كب�CDمن تجاه

� �ضرورة �يرى �عwى��انطباقوالوطنية �الدولية �لل��اعات �ا�قررة �القانونية �الحماية ذات

  .)573(ال��اعات�غ�CDالدولية

�ا�سلح�ال��اع  CDوب غ ش  �ا�تعارضة�م  �و�فكار �تفسCD �.بالغموض �يجب ه�لذا

خضع�بصفة�مستمرة�لتفسCDات�وم حظات�الدول،�وكل�ما�fي�ي�jنه،�تفسCDا�موسعا

                                              

 .102.ا�رجع�نفسه،�ص�- 572
�التعديل�التشري�ي�- 573 �منهج�وموضوع �3نساني �الدوbي �القانون �اكاتåتجريم�إن� �عتلم، �مقارنة(شريف ،�)دراسة

�جماùي،د �كتاب �fي �منشور �الدستورية�. مقال �ا�واءمات �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �عتلم، شريف

�نموذâي(والتشريعية �قانون �للصل)مشروع �الدولية �اللجنة �منشورات �الرابعة، �الطبعة ،� �3حمر، ،�2006يب

 .371.ص
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ال���rمر�أن�هذا�الطابع�من�ال��اع�يكون�أوسع�fي�مفهومه�ودvلته�من�الحرب��هلية،

 تم�تختلف  تحدث�fي�حدود�الدولة�الواحدة
 
  .  )574(عن�ال��اع�ا�سلح�الدوbي�اما

iسلح� ي�إ: أوCاع�ا�Úفيا�سابقا�عن�الzسلح� ي�يوغوسCاع�ا�Úف�طبيعة�الzخت

  رواندا

�انشأ �الذي �الوقت �الدولية��فيه�fي �الجنائية �ا�حكمة �الدوbي ��من مجلس

�بيوغوس فيا�سابقا �ا�نطقة�اعت�،الخاصة �القائم�fي �ال��اع �مختلطا�CÚأن �فلم�نزاعا ،

يظهر�،و )576(بان�هناك�نزاع�دوbي�أو�داخwي )575(لمحكمة�ل�ا�ن	���من�يبDن�قرار�مجلس�

من�خ ل�عدم�وضع�معاي�CDللفصل�fي�تكييف�ال��اع�ا�سلح�fي�يوغس فيا�ت ف�خ3 

�. سابقا ��éبالقا� �دفع �صعب"�مر�الذي �أبي �" جورج �بأن �وفقا�"بالقول ا�حكمة

� �أن �عل��ا �كان �الدوbي �غ�CDذات�للقانون �ا�سلحة �ال��اعات �فقط�عwى �أحكامها تطبق

محلية�bي،�فالصراع�fي�يوغس فيا�سابقا�يحمل�fي�طياته�عناصر�دولية�و الطابع�الدو 

 
 
�داخليا �كان �والهرسك �البوسنة �جمهورية �fي �الصراع �الجيش��jن �تدخل �بعد لكن

  .)577(�ساندة�الصرب�تحول�إbى�صراع�دوbي�1992الوط��yاليوغس fي�مع�بداية�

� � مسألةإن  �اقابلية �ال��اعات�)l’applicabilité(لتطبيق �fي �الحرب �لجرائم ،

�الخاصة�)578(الداخلية �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �إنشاء �بموجب �مؤخرا �إعمالها �تم ،

                                              

 .1027 – 1026.ص ح�الدين�عامر،�ص. د�- 574
575 -�� �رقم �3من ��827قرار�مجلس �fي ��25ا�ؤرخ �الخاصة�1993ماي �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بإنشاء �متعلق ،

 .بيوغوس فيا�سابقا
فعال�ا�شكلة�للجرائم�بصدد�تحديد�� � )TPIY(هذا�ما�يفهم�من�نص�ا�ادة�الخامسة�من�النظام��سا����ل��- 576

�ا�3عتداء�عwى�ا�دنيDن،�سواء�Èمن�شأ��rأقرت�بان�ا�حكمة�لها�أن�تتصدى�لكل�الجرائم�ال��rضد�;نسانية،�ال

 .كان�بمناسبة�نزاع��مسلح�ذات�طابع�دوbي�أو�داخwي
�ا�س�- 577 �ال��اعات �أثناء �الدولة ��مثwي �الدولية �الجنائية �ا�سؤولية �بختة، �لعطب �عن، �لنيل�نق  �مذكرة لحة،

شهادة�ا�اجستf�CDي�القانون،�تخصص�القانون�الدوbي�العام،�كلية�العلوم�;نسانية�والعلوم�3جتماعية�،�قسم�

 .112.،ص2006/2007العلوم�القانونية�و;دارية،�جامعة�ابن�خلدون،�تيارت،�
578 -�� �صعب �أبي �وروسماري �صعب �أبي �جورج �طرف �من �الداخwي �ال��اع �كلمة �تطبيق�استعملت �مجال لتحديد

�CDن�هذا�ا�صطلح��خDن�هناك�الفرق�بv�،يbالدو�CDجرائم�الحرب،�و�صح�هنا�أن�تستعمل�عبارة�ال��اع�ا�سلح�غ
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و�صح�هنا�هو�نزاع�مسلح�غ�CD(برواندا،�باعتبار�أن�ال��اع�fي�رواندا�هو�نزاع�داخwي

�الرابع)الدوbي �ا�ادة �أن �الدولية�،vسيما �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �من ة

أو�أمروا��ارتكبوالرواندا�أشارت�إbى�أن�ا�حكمة�لها�سلطة�محاكمة��شخاص�الذين�

�اكات�جسيمة�للمادة�الثالثة�ا�شCmكة�بDن�اتفاقيات�جنيف�ا�CÚمة�fي�å12بارتكاب�ان�

� �;ضا1949�fأوت �بروتوكولها �اكاتåوان� �الحرب، �ضحايا �لحماية �fي �ا�CÚم �الثاني �8ي

،ومن�هذا�ا�نطلق�فال��اع�fي�رواندا�هو�نزاع�مسلح�غ�CDذات�الطابع�)579(1977جوان�

  .)580(الدوbي

�مسلح� �نزاع �يوغوس فيا �fي �ال��اع �أن �تؤكد �حقائق �هناك والجدير�بالذكر�أن

�vتفاقيات� �الجسيمة �ا�خالفات �إbى �;شارة �عwى �درج ��من �مجلس �أن �خاصة دوbي،

�لعا �جنيف �من�1949م �ا�شCmكة �الثالثة �ا�ادة �يش�CDإbى �فانه �العكس �عwى �وهذا ،

�CDي�ال��اع�الرواندي،�فهو�نزاع�مسلح�غfي�الثاني�fوتوكول�;ضاCÚاتفاقيات�جنيف،�وال

�دوbي �طابع �خCÚاء. ذي �لجنة �هناك �أن �ذلك �إbى �أن��)581(أضف �تقريرها �fي �بينت �rال

                                                                                                                                                  

�العنف�العرضية،� ومصطلح�ال��اعات�الداخلية�ال��rتع3��yضطرابات�والتوترات�الداخلية�مثل�الشغب�وأعمال

انون�الدولة�الواحدة�من�ناحية�ترتيب�ا�سؤولية�الجنائية،انظر�الفقرة�وح�1rالحرب��هلية�ال��rتبق�خاضعة�للق

جوان��8ا�ؤرخ�fي��1949أوت��12الثانية�من�ا�ادة��وbى�من�الCÚوتوكول�;ضاfي�الثاني�vتفاقيات�جنيف��ربعة�

  :،�وانظر�كذلك1977

 Georges et Rosemary ABI-SAAB, les crimes de guerre, in, Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et 

Alain PELLET, Droit International Pénal, 2eme édition, A, PEDONE, Paris, 2012, p.155. 
579 -�� �جنيف��ربعة �الثاني�vتفاقيات ��12انضمت�الجزائر�إbى�الCÚتوكول�;ضاfي �fي�1949أوت �وا�CÚم جوان��8،

1977� �بموجب �رقم ا�رسوم، � f 16ي ا�ؤرخ 68-89 الرئا��� �بانضمام1989ماي �ا�تعلق الCÚوتوكول� إbى الجزائر ،

� vتفاقيات ;ضاfي ��12جنيف � غCD ا�سلحة ا�نازعات ضحايا بحماية ا�تعلق�1949أوت الCÚوتوكول�(الدولية

 .1989ماي��17ا�ؤرخة�fي��20،ج�ر،�العدد�1977 لعام ،)الثاني
580- Georges et Rosemary ABI-SAAB, Op.cit, p.155. 

581 -�� �رقم ��من ��780انظر�قرار�مجلس �( 1992أكتوبر��06ا�ؤرخ �خCÚاء�)2119جلسة �لجنة �بإنشاء �يتعلق ،

�نطاق� �fي �ا�رتكبة �الواسعة �اكاتå3ن� �وكذا �جنيف �Ùتفاقيات �الجسيمة �ا�خالفات �عن ��دلة �وجمع للتحقيق

  :القانون�الدوbي�;نساني؛�وانظر�كذلك
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�ا��طراف�الذي�يضم�وتعقيداته��طبيعة�ال��اع�ا�سلحåأبرم��rنسيج�من�3تفاقيات�ال

�إقليم� �fي �ا�طبق �القانون �أن �تبDن �;نساني �الدوbي �القانون �تطبيق �حول ا�تنازعة

   .)582(يوغوس فيا�سابقا�هو�قانون�ال��اعات�ا�سلحة�الدولية

�الشعب� �وجيش �وكرواتيا �صربيا �جمهورية �بDن �3تفاق �تم �ا�ثال �سبيل وعwى

�كأطراف ��اليوغوس fي �بتاريخ �3ل�mام�1991نوفم27��CÚمتنازعة �إbى �التوصل �وتم ،

توكولها�;ضاfي��ول�ا�تعلق�با�نازعات�ا�سلحة�و بأحكام�اتفاقيات�جنيف��ربعة�وبر 

��ربعة� �جنيف �3تفاقيات �بDن �ا�شCmكة �الثالثة �ا�ادة �إbى �;شارة �دون الدولية،

  . )583(عات�ا�سلحة�غ�CDالدوليةوالCÚتوكول�;ضاfي�الثاني�ا�تعلق�با�ناز 

�ا  بعض مقfCmي م حقة من�إمكانية يمنع v ال��اعات لبعض الدوbي غCD لطابعإن 

خاصة� جنائية محاكم طريق عن ذلك كان سواء الدوbي، ا�ستوى  عwى الجرائم�الدولية

 هذا الدولة،�ويعود الجنائية عن�طريق�ا�حكمةح�1rطريق�محاكم�مختلطة�أو� أو�عن

 داخwي مستوى  عwى رتكبتإ وإن ح1r �فعال أن إbى )L’internationalisation( التدويل

�ا إvأجنبية� لعناصر تدخل أي ودون Èدد تمس أ�Òن �منو السلم وDالدولي.   

ا�من�دونه كونه حيث من ال��اع لطبيعة القانوني التكييفو  ا،�م   أمر ا يبقى دولي  هم 

 Ciوأك� 
 
 عwى يجب ال�r القانونية القواعد معرفة يمكن بواسطته من�ذلك�يعت�CÚمعيارا

                                                                                                                                                  

Paragraphe 8 du rapport du Secrétaire général concernant la création d’un Tribunal international pour 

juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire 

commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, document 82, n° S/25704 du 3 mai 1993, 

in, les Nations Unies et les droit de l’homme 1945-1995, série Livre bleus des Nations Unies, vol VII, 

New-York, 1995.p.419. 
�الدولية�. د�- 582 �للمحكمة �تحليلية �دراسة �الجنائي، �الدوbي �القضاء �الهرمزي، �غازي �واحمد �السيد �احمد مرشد

� �للنشر�الخاصة �الدولية �دار�العلمية ��وbى، �الطبعة �وطوكيو�ورواندا، �نورمبورغ �محاكم �مع �مقارنة بيوغوس فيا

 .107.،ص2002والتوزيع�ودار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن،
583 -��CDوغ� �ا�سلحة�الدولية �ال��اعات �fي �3نساني �تيم،�مدى�فاعلية�القانون�الدوbي �الكريم �عبد ق���2مصطفى

�فلسطDن،�ا �الوطنية، �النجاح �جامعة �العليا، �الدراسات �كلية �القانون، �ا�اجستf�CDي �درجة �لنيل �مذكرة لدولية،

 .132.،�ص2010
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�ا �طرافÒامات القتال أثناء مراعا�mى الواقعة و3لwحكام. عاتقهم عjفا��  fي الواردة

 عwى طبقت�1977 لعام �ول  3ضاfي�الCÚتوكول  fي،�و1949 لعام �ربعة جنيف اتفاقات

 �ربعة جنيف اتفاقيات بDن ا�شCmكة�الثالثة ا�ادة أما .الدولية ا�سلحة ال��اعات

 غCD ا�سلحة ال��اعات تخص ف�ó 1977 لعام الثاني 3ضاfي�الCÚوتوكول  وأحكام

  .)584(الدولية

�ل �3ستئناف �دائرة �لمحتوصلت �بيوغوس فيا �الخاصة �الجنائية fي��سابقاكمة

ختصاص�إمسالة��حول  1995أكتوبر�عام��f02ي�" TADIC"حكمها�الصادر�fي�قضية�

�ا�حك �عدمه �من �الدوbي�: "بأنمة �القانون �وسريان �إحت ل �أو �مسلح �نزاع وجود

�كل� �بصدد �دولية �قضائية �وvية �لخلق �ذاته �حد �fي �يكفي v� �ا�نطقة �عwى ;نساني

� �تم �خطCDة �تقع�جريمة�إجريمة �أن �أجل �فمن �سابقا، �يوغس فيا ��éأرا� �فوق رتكا÷�ا

�يثب �أن �يلزم �الدولية �ا�حكمة �إختصاص �fي �الفعل�معينة �بDن �كافية �ع قة �وجود ت

ن�أو . سريان�القانون�الدوbي�;نساني�قتضإالجنائي�ا�زعوم�و�بDن�ال��اع�ا�سلح�الذي�

ا�ادة�الثالثة�والخامسة�من�النظام��سا����للمحكمة�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا،�

اع�ا�سلح�رتكبت�أثناء�ال�� إتحاكم�عwى�الجرائم�ا�رتكبة�fي�إقليم�اليوغوس fي�سواء�

 .)585(" الدوbي�أو�أثناء�ال��اع�ا�سلح�غ�CDالدوbي

�ل�كما �3ستئناف �دائرة �) TPIY(أشارت �قضية �الصادر�fي �حكمها " f"TADICي

� �fي �ال��اعات �بان �أنفا، �ا�ذكور �سابقابتاريخ �غ��CDيوغوس فيا �مسلحة �نزاعات كانت

                                              

�العلوم�. د�- 584 �مجلة �والواقع، �النظرية �بDن �ا�سلحة �ال��اعات �وقانون �;نساني �الدوbي �القانون �يازâي، أمل

 .134.،ص20�،2004د��ول،مجلد�3قتصادية�والقانونية،تصدر�عن�جامعة�دمشق،�العد
585- voir, Arrêt de la chambre d’appel de (TPIY) relatif à l’appel de la défense concernant l’exception 

préjudicielle d’incompétence, du 02/10/1995, dans l’affaire de procureure contre DUSKO TADIC, 

ALIAS DULE, sur le site http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm  du 20/9/2008. 

Voir également, Karen DU PASQUIER, les violations des conventions de Genève, Leslie GODELAINE, 

la Cour pénale internationale, in, Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, 

Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.103. 
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� �أن �الحكم �حيثيات �fي �وجاء �دولية، �مسلحة �نزاعات �إbى �تحولت �fي�"الدولية ال��اع

ط�الجيش�الكرواتي�fي�البوسنة�والهرسك�ور  ت  تسع�ليصبح�دوليا�ب  إيوغوس فيا�سابقا�

 
 
�والبوسنة�ور  وت �كرواتيا �fي �العسكرية �العمليات �fي �اليوغوس fي �الشعب �جيش ط

� �fي �الرسم� �3نسحاب 1rح� �م�19والهرسك �ال��اعات�1992اي �مدى �فان �وبذلك ،

�ا� �والقوات �البوسنية �الحكومة �قوات �بDن �للمعارك �أصبحت�محدودة تمردة�ا�سلحة

�بDن�الحكومة�الكرواتية�والقوات�ا�تمردة�fي�الصرب�من�صرب�البوسنة�فا لقتال�ما

�يوغوس فيا� �جمهورية �مباشر�من �تورط �إثبات �يتم �لم �ما �داخwي �مسلح �نزاع هو

  .)586(3تحادية

�ظهر� �دولية CDغ� �ا�سلحة �وا�نازعات �الدولية �ا�سلحة �ا�نازعات �جانب واbى

� �الدول "مصطلح �بDن �فيما �ا�سلحة �ال"أو�" ا�نازعات ا�نازعات�"أو�" صغCDةالحروب

�الواحدة�الكفاح�ا�سلح�الذي�يدار�fي�الحدود�الجغرافية�داخل�الدولةك" �قل�شدة

�تحقيقإطاحة�بنظام�الحكم�أو�سياسية�ك�أهداف�جلأمن�مختلف�ا�جموعات�بDن�

   .)587(كالسيطرة�عwى�ا�وارد�الطبيعية��هداف�3قتصادية

                                              

586- Paragraphe 85 de l’arrêt de la chambre d’appel(TPIY), dans l’affaire n° IT-94-1-A, Le procureure 

contre DUSKO TADIC du 15 juillet 1999. 
587 -« Les conflits intra- étatiques, autrement dit, des (petites guerres) plus connues sous le nom de 

conflits de « basse intensité ». Comme « toute lutte armée qui se déroule à l’intérieur des frontières 

d’un Etat et met aux prises des parties de sa population pour la réalisation d’objectifs politiques, c’est-

à-dire, la conquête du pouvoir dans l’Etat ou la création d’un Etat nouveau par sécession. On peut 

ajouter la réalisation d’objectifs économiques, autrement dit, le contrôle des richesses naturelles qui 

est d’ailleurs la principale raison de la persistance de ces conflits ». Cité par, Ehueni MANZAN, Les 

accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afrique, thèse de doctorat en droit 

public, faculté de droit et des sciences politiques et de gestion, Université de la ROCHELE. et UFR des 

sciences juridiques administratives et politiques, Université de COCODY ABIDJAN, 2011-2012, p.25.  
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ول�محكمة�إختصت�fي�ال��اع�ا�سلح�غ�CDالدوbي�õي�أن�أليه�إوما�تجدر�3شارة�

  .)588(ا�حكمة�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�الخاصة�برواندا

ختzف�إ�ش�Hاك� ي��ختصاص�اCادي�Cحكم�no>مم�اCتحدة�مع�وجود�: ثانيا

  حسب�طبيعة�ال�Úاع�السائد

�ا�تحدة�يتنوع ��مم �rحكم�� �ا�ادي �تنوع )589(3ختصاص �اكات�إ حسبåن

�ل �الحرب، �وأعراف �وقوانDن ��ربعة �جنيف �3تفاقيات �الجسيمة �اكاتå31949ن�،

� �ا�ادة �اكاتåا�شوان� �و الثالثة ��ربعة �جنيف �اتفاقيات �بDن �;ضاfي�Cmكة الCÚتوكول

،�قد�يخلق�نوع�من�3خت ف�)590(الثاني،�إبادة��جناس،�الجرائم�ا�ناهضة�ل
نسانية

،�تبعا�لطبيعة�ال��اع�ا�ختلف�والذي�دار�fي�كل�من�يوغوس فيا�)TPIR(و )TPIY(بDن�

  .سابقا�ورواندا،�وهذا�ما�سنبينه�أدناه

 ائم�الحربجر  - 1

� �الحرب �جريمة �تق�ن �إلم �سنة �الثانية �العا�ية �الحرب �جانب��v1945بعد �إbى ،

و�vتقع�هذه�الجرائم�إ�vأثناء�حالة�الحرب،�ف �تقع�قبل�. )591(جرائم�ضد�3نسانية

�اء�الحرب،�إذ�من�عناصرها�أن�تقع�خ ل�زمن�معDن�هو�زمن�åبعد�ان�vبدء�الحرب�و

                                              

�درجة��- 588 �لنيل �مذكرة �ا�عاصر، �الدوbي �القانون �قواعد �ضوء �fي �الجنائية �الفردية �ا�سؤولية �أمحمد، كماbي

 .81.،�ص2002مصر،��ماجستf�CDي�القانون�العام،�كلية�الحقوق�جامعة�القاهرة،
�ل�- 589 �ا�ادي �èتية) TPIY(3ختصاص �الجرائم �fي ��-:يتمثل �ا�ادة �جنيف �vتفاقيات �الجسيمة �اكاتåمن��32ن

�اكات�قوانDن�أو�أعراف�الحرب،�ا�ادة��الثالثة�من�نظام��–). TPIY(نظامåان)TPIY .(–إبادة��جناس�ا�ادة�الرابعة��

� �نظام �ا��–). TPIY(من �الجرائم �نظام �من �الخامسة �ا�ادة �ل
نسانية، �ل�). TPIY(ناهضة �ا�ادي �3ختصاص أما

)TPIR (تيةè� �الجرائم �fي �نظام�-: يتمثل �من �الثانية �ا�ادة ��جناس، �حق�). TPIR(إبادة �fي �ا�رتكبة الجرائم

�نظام �من �الثالثة �ا�ادة �اتفا�–). TPIR(;نسانية، �بDن �ا�شCmكة �الثالثة �ا�ادة �اكاتåاكات�ان�åوان� �جنيف قيات

 ).TPIR(الCÚوتوكول�;ضاfي�الثاني،�ا�ادة�الرابعة�من�نظام
�دار�هومة،��- 590 ��وbى، �الطبعة �;نسان، �حقوق �حماية �fي �ودورها �الدولية �الجنائية �العدالة �باية، �yسكاك

 .52.،ص2003الجزائر،�
591- KACHER Abdelkader, Crimes de Guerre et responsabilité des États, Revue de l’école nationale 

d’administration, n° 02, 1998, p.154. 
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� �تطبيق �وقف �يتم �أين �الدوbي�لحقوق�;نسان�ويتم�مباشرة�تطبيق�الحرب، القانون

  فما�هو�ا�قصود�بالحرب؟. نسانيالقانون�الدوbي�;

�ا�سلحة� �القوات �بDن �متبادل �أو�قتال �مسلح �نزاع �الواق�ي �مفهومها �fي الحرب

jك�Ciمن�دولة�ين��óما�بي��ا�من�ع قات�سلمية،�سواء�صدر�÷�ا�إع ن�رسم��أم�لم�

�ا�فهوم. يصدر �جانب��أما �من �ا÷� �رسم� �إع ن �ضرورة �فهو�يستلزم �للحرب القانوني

وع وة�عwى�ذلك�يجب�. إحدى�الدول�ا�تحاربة�قبل�بدء�العمليات�القتالية�العسكرية

�الناشئة�إ �3ستثنائية �الظروف �مراعاة �ضرورة �مع �التطبيق، �الواجبة �القواعد حCmام

  .)592(عن�الحرب،�وإدارة�القتال�بDن�ا�تحاربDن

�مج �اوfي �بDن �ا�فاضلة �;ال �فإن �للحرب، �السابقDن �هلتعريفDن �الراجح و�تجاه

� �للحرب، �الواق�ي �بالتعريف �إع ن��خذ �يفيد �ما
 
�فع  �ا�سلح �القتال �نشوب �fي إذ

�ضمن �يالحرب �;ع ن، �ذلك �عwى �قرينة �ويعد
 
��ن  أو ا �ليس �ذاته �fي لهذا��–;ع ن

 �–السبب�
 
��أمرا

 
قيمة�قانونية�fي�نظر�الفقه،�وإن�كان�وإذا�حدث��vيكون�له�جوهريا

�والتذك�CDبالنتائج� �التنبيه �يستدùي �فقط، �الدولية �ا�جاملة �أعمال �من
 
�عم  يعد

�ذلك �عن �تCmتب �أن �يمكن �rال� ��v.القانونية �مرتبطة �الحرب �ب��اع� فجرائم محال

 أو�جرائم�ضد�3نسانية�ال��rيمكنمسلح،�وهذا�عwى�خ ف�جريمة�3بادة�الجماعية�

سوف�نحاول�دراسة�جرائم�الحرب،�باستبيان�3خت ف�و . )593(وقت�أي�fي�رتكبن�تأ

  :ا�وجود�fي�النظامان��ساسيان��حكم���rمم�ا�تحدة�كالتاbي

  

                                              

�ا�م�Dة�. د�- 592 �;نسانية �والجوانب �نظر�;س م �fي �ا�شروعة �الدولية �الحرب �أحكام �الزحيwي، �مصطفى وهبة

�ا�تحد �العربية �;مارات �جامعة �والقانون، �الشريعة �كلية �عن �تصدر �والقانون، �الشريعة �العدد�لها،مجلة ة،

 .24.،ص1989الثالث،جويلية�
593 - Juliette ANCELLE, les crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux, in, Laurent 

MOREILLON, Aude BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, 

Bruxelles, 2009, p.121.  
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�بيوغوسzفيا�  -  أ �الخاصة �الدولية �الجنائية �للمحكمة n�¸سا<� �النظام حسب

  سابقا

  :fي�مجموعتDن�سا���� �وردت�جريمة�الحرب�حسب�هذا�النظام

    .1949ن¨¢اكات�الجسيمة�iتفاقيات�جنيف�لعام�~ �:اCجموعة�>وtى

�ا�ا�ادة�الثانية�من�نظام�åالقتل�: تشمل�سا�����حكمة�يوغس فيا�سابقا،�تناول

 vمعمدا�jتسبيب�ال�- التجارب�البيولوجية�- ;نسانية�ا�عاملة�غCD و�أالتعذيب� - العمد

�ا�دون��- صحتهخطCDة�عن�قصد�عwى�جسم�;نسان�أو�Òا�متلكات��أو�مصادر�CDتدم

حرمان�أس�CDحرب��-إجبار�أس�CDدولة�معادية�- ضرورة�عسكرية�أو�عwى�نحو�غ�CDمشروع

�العادلة �ا�حاكمة �من �للمدنيDن�-أو�مدني �غ�CDمشروع �أو�نقل �ا�دنيDن��-طرد أخذ

  .جه�حقكرهائن�وحبسهم�دون�و 

� �لعام �3ربعة �جنيف �اتفاقيات �ي حظ�عwى ��1949وما �ا�جال �هذا �تعتf�CÚي �اÈأ

أوbى�3تفاقيات�ال��rقامت�بالتعداد�الجيد�للجرائم�حرب�الخطCDة�بورود�ث ثة�عشر�

  .)594(فع �كلها�يشكل�جريمة�حرب

  الحرب�وأعرافان¨¢اكات�قوان�ن��:اCجموعة�الثانية

�ا�ا�ادة�الثالثة�من�النظام��سا���åوتتضمن��حكمة�يوغوس فيا�سابقا،� تناول

� �حصر�ما �تدم�CDا�دن�: يأتيدون �غ�CDمشروعة؛ �أvم �تسبب �سامة �أسلحة استخدام

�ا�سكونة� �والقرى �ا�دن �تفج�CDوقنبلة �عسكرية؛ �ضرورة �تقتضيه �مCÚر �دون والقرى

�والتعليم� �العبادة �أماكن �وتخريب �مصادرة �دفاعية؛ �وسيلة �لها �ليس �rال� با�دنيDن

�ب�ا�متلكات�العامة�والخاصةوèثار�التاريخية�والفنية�والعلميÈة؛��.  

                                              

�انظ�-  594 ��49ر�ا�ادة �fي��50وا�ادة �ا�سلحة �بالقوات 1�éوا�ر� �الجر&ى �حال �لتحسDن ��وbى �جنيف �اتفاقية من

من�اتفاقية�جنيف�الثانية�لتحسDن�حال�الجر&ى�ومر51��1�é و�50،�وا�ادتDن�1949أوت��12ا�يدان�ا�ؤرخة�fي�

من�اتفاقية�جنيف�الثالثة�بشان�معاملة��130،�وا�ادة�1949أوت��12وغر�ى�القوات�ا�سلحة�fي�البحار�ا�ؤرخة�fي�

من�اتفاقية�جنيف�الرابعة�بشان�حماية��شخاص�ا�دنيDن�fي�وقت��147،�ا�ادة�1949أوت��12أسرى�الحرب،�

 . 1949أوت��12الحرب�
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��vالحصر��و�فعال �ا�ثال �سبيل �جاءت�عwى �هذه�ا�جموعة �لøفعالالواردة�fي

�اكات�لقوانDن�åي�اطار�3نf595(الحرب�وأعرافالداخلة�( .  

  حسب�النظام�>سا¸�C�nحكمة�رواندا  -  ب

�الخاصة� �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �ورد �ما �عكس عwى

�ت   �تم �أين �سابقا، ��عدادبيوغوس فيا �الحرب �جرائم �تشكل �rال� �من��فعال ب	��ء

�برواندا� �الخاصة �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �فان التفصيل،

�الحرب�اقتصرت �جريمة �أفعال �بعض �fي ظر �الثالثة�إ: وõي) 596(الن  �ا�ادة �اكاتåن

ستخدام�العنف�إ: وتشمل،�)597(الثانيجنيف�والCÚتوكول�;ضاfي�ا�شCmكة�vتفاقيات�

�القتل� �وخاصة �العقلية، �أو �البدنية �مåس م� �أو �مåصح� �أو ��شخاص �حياة ضد

�البدنية؛� �العقوبة �أشكال �من �شكل �أو�أي �أو�تشويه �تعذيب �مثل �القاسية وا�عاملة

�الشخص� �كرامة �عwى �3عتداء �;رهاب؛ �أعمال �الرهائن؛ �أخذ �الجماعية؛ العقوبات

عاملة�ا�هينة�أو�ا�نحطة؛�و3غتصاب؛�والدعارة�القسرية�أو�أي�شكل�من�وvسيما�ا�

�صدور� �بدون �;عدام �وتنفيذ ��حكام �توقيع �وال��ب؛ �السلب �العرض؛ �هتك أشكال

�أفعال� �من �فعل �أي �باقCmاف �ديدåال� �قانونيا، �تشكي  �مشكلة �محكمة �من حكم

  .)598(السابقة�ذكرها

أن��فعال�الواردة�fي�ا�ادة�الرابعة�من�النظام��سا�����،استخ صهوما�يمكن�

�تشكل� �rال� ��فعال �بينما �فقط، ��شخاص �عwى �تقع �أفعال �õي �رواندا، �حكمة

                                              

�مصر،��- 595 �القاهرة، �العربية، �دار�ال��ضة �3وbى، �الدولية،الطبعة �الجنائية �ا�حكمة �هللا، �عبد �عادل ا�سدي

 .102.،�ص2002
 .303 -302.ا�رجع�السابق،�ص: عwي�عبد�القادر�القهواâي.د�- 596
�عwى��- 597 �جنيف �vتفاقيات �الثالثة�ا�شCmكة �ا�ادة �برواندا�مخالفة �الخاصة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة تضمنت

�مصر�من� �موقف �أبو�مجد، �الفتاح �عبد �أشرف �أنظر، �سابقا، �بيوذغوس فيا �الخاصة �الجنائية �ا�حكمة عكس

اسات�العليا،�تصدر�عن�كلية�الدراسات�التصديق�عwى�إتفاقية�إنشاء�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�مجلة�كلية�الدر 

 . 461.،ص2004،�يوليو�11العليا�بأكاديمية�مبارك�ل من،�القاهرة،�مصر،�العدد�
 .)TPIR( من�النظام��سا����ل��4ا�ادة��- 598
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�عwى� �تقع �أفعال �õي �يوغوس فيا، ��حكمة ��سا��� �النظام �حسب �حرب جريمة

  .�شخاص�و�موال�معا

ــا� ــا�ومــ ـــا�أن�ا�ــــادة�الرابعــــة���يمكــــن�استخ صــــهيمكــــن�استخ صــــهومــ ـــا�أن�ا�ــــادة�الرابعــــة�أيضـ النظــــام�3سا�ــــ���للمحكمــــة�النظــــام�3سا�ــــ���للمحكمــــة�مــــن�مــــن�أيضـ

وجــود�نــزاع�مســلح،�فمــن�ا�فmــCض�وجــود�نــزاع�مســلح،�فمــن�ا�فmــCض�الجنائيــة�الدوليــة�الخاصــة�بروانــدا�ان�يكــون�هنــاك�الجنائيــة�الدوليــة�الخاصــة�بروانــدا�ان�يكــون�هنــاك�

أن�اتفاقيات�جنيف��vتنطبق�إ�vعwى�ال��اعات�الدولية�ا�سلحة،�غ�CDأن�ا�ادة�الثالثة�أن�اتفاقيات�جنيف��vتنطبق�إ�vعwى�ال��اعات�الدولية�ا�سلحة،�غ�CDأن�ا�ادة�الثالثة�

ـــــة ـــــلحة�الداخليـ ـــــDن�اتفاقيـــــــات�جنيــــــف�تتصــــــدى�لل��اعـــــــات�ا�سـ ـــCmكة�بـ ـــــةا�شـــ ـــــلحة�الداخليـ ـــــDن�اتفاقيـــــــات�جنيــــــف�تتصــــــدى�لل��اعـــــــات�ا�سـ ـــCmكة�بـ ـــادة�و و . . ))599((ا�شـــ ـــادة�ا�ــــ ا�ــــ

تفــتح�مجــا�vجديــدا�fــي�تخويــل�ا�حكمــة�ســلطة�محاكمــة�تفــتح�مجــا�vجديــدا�fــي�تخويــل�ا�حكمــة�ســلطة�محاكمــة�ايضــا�ا�ــذكورة�اعــ ه،�ايضــا�ا�ــذكورة�اعــ ه،���الرابعـةالرابعـة

ــــة� ـــادة�الثالثـــ ــــات�الجســـــــيمة�للمــــ �اكـــåاف�ل نCmـــــاق ـــــروا�بــ ــــوا�أو�أمــ ـــخاص�الـــــــذين�اقCmفـــ ــــة��شــــ ـــادة�الثالثـــ ــــات�الجســـــــيمة�للمــــ �اكـــåاف�ل نCmـــــاق ـــــروا�بــ ــــوا�أو�أمــ ـــخاص�الـــــــذين�اقCmفـــ �شــــ

ا�تعلقــــة�بشــــأن�حمايــــة�ضــــحايا�الحــــرب،�ا�تعلقــــة�بشــــأن�حمايــــة�ضــــحايا�الحــــرب،���19491949ا�شــــCmكة�بــــDن�اتفاقيــــات�جنيــــف�لعــــام�ا�شــــCmكة�بــــDن�اتفاقيــــات�جنيــــف�لعــــام�

بحمايـة�ضـحايا�ال��اعـات�ا�سـلحة�غDـ�Cبحمايـة�ضـحايا�ال��اعـات�ا�سـلحة�غDـ�Cا�تعلـق�ا�تعلـق���19771977والCÚوتوكول�;ضاfي�الثاني�لعـام�والCÚوتوكول�;ضاfي�الثاني�لعـام�

  ..))600((الدوليةالدولية

ــــابتجـــــريتجـــــريامـــــا�بخصـــــوص�امـــــا�بخصـــــوص� ـــال�;رهـ ــــابم�أعمــ ـــال�;رهـ ـــةا�ا�fـــــي�fـــــي���م�أعمــ ـــةحكمــ ــــة��حكمــ ــة�الدوليـــــة�الخاصـ ــــةالجنائيـــ ــة�الدوليـــــة�الخاصـ   الجنائيـــ

ــا،�تختلــــــف�بــــــذلك�بب ـــن�نوعهــــ ــا،�تختلــــــف�بــــــذلك�روانــــــدا،�õــــــي�ســــــابقة�فريــــــدة�مـــ ـــن�نوعهــــ ــــة�إإروانــــــدا،�õــــــي�ســــــابقة�فريــــــدة�مـــ �عــــــن�ا�حكمــ
ً
ــــا ــــا�بينــ ــــة�خت فــ �عــــــن�ا�حكمــ
 
ــــا ــــا�بينــ خت فــ

،�الrــ��لــم�تــدرج�هــذا�النــوع�مــن��عمــال�،�الrــ��لــم�تــدرج�هــذا�النــوع�مــن��عمــال�ااالجنائيــة�الدوليــة�الخاصــة�بيوغوســ فيا�ســابقالجنائيــة�الدوليــة�الخاصــة�بيوغوســ فيا�ســابق

�ا�õي��وbى�fي�النشأةÈي�النشأةبالرغم�أfى�bي��وõا��Èبالرغم�أ . .  

ــاح�هـــو�عـــدم�توصـــل�إbـــى�تعريـــف�جريمـــة� ــاح�هـــو�عـــدم�توصـــل�إbـــى�تعريـــف�جريمـــة�غDـــ�Cأن�ا�شـــكل�الـــذي�يطـــرح�نفســـه�بإلحـ غDـــ�Cأن�ا�شـــكل�الـــذي�يطـــرح�نفســـه�بإلحـ

;رهاب،�ف��óتبقى�كجريمة�غ�CDمحددة�ا�عـالم�fـي�القـانون�الـدوbي،�jجـل�ذلـك�خلقـت�;رهاب،�ف��óتبقى�كجريمة�غ�CDمحددة�ا�عـالم�fـي�القـانون�الـدوbي،�jجـل�ذلـك�خلقـت�

 
ّ
 نوع�من�الغموض�أو�ال
 
�ا�غ�CDمعرفة�تعريفا�دقيقـا،�بس�fي�ا�عاقبة�عل��ا،�ومن�بس�fي�ا�عاقبة�عل��ا،�ومن�نوع�من�الغموض�أو�الÈمعرفة�تعريفا�دقيقـا،�خ ل�أ�CDا�غ�Èخ ل�أ

،�والســـبب�fـــي�ذلـــك�أن�الجريمـــة�غDـــ�Cا�عرفـــة��v،�والســـبب�fـــي�ذلـــك�أن�الجريمـــة�غDـــ�Cا�عرفـــة��vإمكانيـــة�ا�عاقبـــة�عل��ـــا�غDـــ�Cواردإمكانيـــة�ا�عاقبـــة�عل��ـــا�غDـــ�Cواردفيبقـــى�فيبقـــى�

�ــا��vســيما�الــركن��هــم�وهــو�الــركن�الشــرùي�الــذي�يmــCجم�fــي�ا�بــدأ�Èــي�ا�بــدأ�يمكــن�تحديــد�أركاfجم�Cــmي�الــذي�يùســيما�الــركن��هــم�وهــو�الــركن�الشــر�vــا��Èيمكــن�تحديــد�أركا

                                              

فريدريك�هارهوف،محكمة�رواندا،�عرض�لبعض�الجوانب�القانونية،�ا�جلة�الدولية�للصليب��حمر،�العدد��- 599

 649.،�ص1998العاشرة،�نوفم�CÚديسم�CÚالسنة��58
�للصليب��- 600 �الدولية �للمحاكمة،ا�جلة �القتلة �تقديم �لرواندا، �الدولية �الجنائية �ا�حكمة ،�mبي� �ماينا كريس

 676.،�ص1998السنة�العاشرة،�نوفم�CÚديسم�58��CÚحمر،العدد�
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تCÚيـــر�لخـــرق�تCÚيـــر�لخـــرق�يجـــاد�شـــبه�يجـــاد�شـــبه�وبـــالرغم�مـــن�إوبـــالرغم�مـــن�إ��..النصالنصالعـــام�والعـــالم���vجريمـــة�و�vعقوبـــة�إ�vبـــالعـــام�والعـــالم���vجريمـــة�و�vعقوبـــة�إ�vبـــ

ــدأ� ــدأ�هـــــذا�ا�بـــ ــــ فيا�ســـــابقا�هـــــذا�ا�بـــ ـــة�بيوغوسـ ــــ فيا�ســـــابقا�بصـــــدد�إنشـــــاء�ا�حكمـــــة�الجنائيـــــة�الدوليـــــة�الخاصــ ـــة�بيوغوسـ بصـــــدد�إنشـــــاء�ا�حكمـــــة�الجنائيـــــة�الدوليـــــة�الخاصــ

وا�حكمـــة�الجنائيــــة�الدوليــــة�الخاصــــة�بروانــــدا،�إ�vأن�ينقصــــها�الــــركن�الــــدوbي��vســــيما�وا�حكمـــة�الجنائيــــة�الدوليــــة�الخاصــــة�بروانــــدا،�إ�vأن�ينقصــــها�الــــركن�الــــدوbي��vســــيما�

 . . ))601((3تفاق�الدوbي�الذي�يقر�بتعريف�;رهاب�بأنه�جريمة�وبالتاbي�تحديد�أركانه3تفاق�الدوbي�الذي�يقر�بتعريف�;رهاب�بأنه�جريمة�وبالتاbي�تحديد�أركانه

 الجماعيةالجماعيةجرائم�~بادة�جرائم�~بادة� - 22

ـــد�تعريفــــــا�لجري ـــد�تعريفــــــا�لجري�vيوجـــ ـــــدوbي��vيوجـــ ــانون�الـ ــي�القــــ �ا�fــــÒــــذا ــة�مســــــتقلة�بــ ــادة�كجريمــــ ـــــدوbي�مــــــة�;بــــ ــانون�الـ ــي�القــــ �ا�fــــÒــــذا ــة�مســــــتقلة�بــ ــادة�كجريمــــ مــــــة�;بــــ

بل�تعت�CÚكإبادة�jسباب�عنصرية،�وتصنف�ضـمن�جـرائم�ضـد�;نسـانية،�بل�تعت�CÚكإبادة�jسباب�عنصرية،�وتصنف�ضـمن�جـرائم�ضـد�;نسـانية،���،،الك سيكيالك سيكي

  ..))602((ف �يمكن�العقاب�عل��ا�إ�vبارتباطها�بجرائم�ضد�الس م�أو�جرائم�الحربف �يمكن�العقاب�عل��ا�إ�vبارتباطها�بجرائم�ضد�الس م�أو�جرائم�الحرب

إbى�أن�أبرمت�اتفاقية��مم�ا�تحدة��نع�جريمة�إبادة�الجنس�إbى�أن�أبرمت�اتفاقية��مم�ا�تحدة��نع�جريمة�إبادة�الجنس���بقي��مر�عwى�حالهبقي��مر�عwى�حاله

ـــــا ــــع�تعريــــــف�خــــــاص�÷�ـ ــتقلة�ووضــ ـــة�مســــ ــــادة�كجريمـــ ـــــاالبشــــــري،�فـقـــــــننت�أعمــــــال�;بــ ــــع�تعريــــــف�خــــــاص�÷�ـ ــتقلة�ووضــ ـــة�مســــ ــــادة�كجريمـــ . . ))603((البشــــــري،�فـقـــــــننت�أعمــــــال�;بــ

وبالرغم�من�مرور�مدة�زمنية�طويلة�عwى�التعريف�الذي�جاءت�به�اتفاقية�منـع�جريمـة�وبالرغم�من�مرور�مدة�زمنية�طويلة�عwى�التعريف�الذي�جاءت�به�اتفاقية�منـع�جريمـة�

ة،�إ�vأن�ا�جموعـة�ة،�إ�vأن�ا�جموعـة�إبادة�الجنس�البشري،�وظهـور�معطيـات�جديـدة�fـي�السـاحة�الدوليـإبادة�الجنس�البشري،�وظهـور�معطيـات�جديـدة�fـي�السـاحة�الدوليـ

ــة�مازالــــت�متمســــكة�بــــنفس�التعريــــف�وذلــــك�Ùدراج�التعريــــف�نفســــه�fــــي�النظــــام� ــة�مازالــــت�متمســــكة�بــــنفس�التعريــــف�وذلــــك�Ùدراج�التعريــــف�نفســــه�fــــي�النظــــام�الدوليــ الدوليــ

ــــ��� ــــام��سا�ــ ـــذا�النظـ ـــة�ليوغوســــــ فيا�ســـــابقا،�وكــ ــــ����سا�ـــــ���للمحكمـــــة�الجنائيـــــة�الدوليــ ــــام��سا�ــ ـــذا�النظـ ـــة�ليوغوســــــ فيا�ســـــابقا،�وكــ �سا�ـــــ���للمحكمـــــة�الجنائيـــــة�الدوليــ

ــة�الدوليــــة�لروانــــدا ــة�الدوليــــة�لروانــــداللمحكمــــة�الجنائيــ ــ��جريمــــة�إبــــادة��جنــــاس،�أي�فعــــل�مــــن�. . للمحكمــــة�الجنائيــ ــ��جريمــــة�إبــــادة��جنــــاس،�أي�فعــــل�مــــن�لــــذا�تعyــ لــــذا�تعyــ

بقصــد�القضـاء�كليـا�أو�جزئيـا،�عwــى�جماعـة�وطنيـة�أو�عرقيــة�أو�بقصــد�القضـاء�كليـا�أو�جزئيـا،�عwــى�جماعـة�وطنيـة�أو�عرقيــة�أو����فعـال�التاليـة�يرتكـب�فعـال�التاليـة�يرتكـب

  ::))604((دينية،�باعتبارها�جماعة�لهذه�الصفةدينية،�باعتبارها�جماعة�لهذه�الصفة

  

                                              

�الدو �-  601 �;رهاب �جرائم �عن �الدولية �الجنائية �ا�سؤولية �أعمر، �الدرا����بركاني �يوم �Ùثراء �قدمت bي،مداخلة

الدوbي،�حول�إشكالية�;طار�القانوني��حاربة�;رهاب�الدوbي،�ا�نظم�من�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�

 .94.،ص2014فيفري��26عبد�الرحمان�مCDة�بجاية،�بتاريخ�
602 - Christian TOMUSCHAT, La cristallisation coutumière, in, Hervé Asensio, Emmanuel Decaux et 

Alain Pellet, édition 2012, Op.cit.p.45. 
 . ا�ادة�الثانية�من�اتفاقية�منع�جريمة�;بادة�الجماعية�وا�عاقب�عل��ا�- 603
 .)TPIR( وا�ادة�الثانية�النظام��سا����ل�) TPIY ( ا�ادة�الرابعة�من�النظام��سا����ل�- 604
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 ..قتل�أفراد�هذه�الجماعةقتل�أفراد�هذه�الجماعة  ))  أأ((

 ..إلحاق�ضرر�بدني�أو�عقZي�بالغ�بأفراد�الجماعةإلحاق�ضرر�بدني�أو�عقZي�بالغ�بأفراد�الجماعة��  ))  بب((

ـــــد�ª¢ـــــــا�أن�  ))  تت(( ــــل�ظـــــــروف�يقصــ ـــــي�ظـــ ـــــيش� ــ ـــــدا�عZـــــــى�العــ ـــــام�الجماعـــــــة�عمــ ـــــد�ª¢ـــــــا�أن�إرغــ ــــل�ظـــــــروف�يقصــ ـــــي�ظـــ ـــــيش� ــ ـــــدا�عZـــــــى�العــ ـــــام�الجماعـــــــة�عمــ إرغــ

 ..مادياماديا��تؤدي،كليا�أو�جزئيا،�اtى�القضاء�علÄ¢ا�قضاءتؤدي،كليا�أو�جزئيا،�اtى�القضاء�علÄ¢ا�قضاء

 فرض�تداب��Hيقصد�ª¢ا�منع�التوالد� ي�الجماعة�فرض�تداب��Hيقصد�ª¢ا�منع�التوالد� ي�الجماعة�  ))  ثث((

 ..نقل�أطفال�الجماعة�قسرا�إtى�جماعة�أخرى نقل�أطفال�الجماعة�قسرا�إtى�جماعة�أخرى   ))  جج((

أو�يقــــوم�بــــالتحريض�أو�يقــــوم�بــــالتحريض���يتواطــــأيتواطــــأة�كــــل�مــــن�يرتكــــب�إبــــادة��جنــــاس،أو�ة�كــــل�مــــن�يرتكــــب�إبــــادة��جنــــاس،أو�ويخضــــع�للعقوبــــويخضــــع�للعقوبــــ

ـــــي�ارتك ــــرع�fـــ ــــة،�أو�يشــــ ـــــــذه�الجريمــــ ــاب�هـ ـــــــى�ارتكــــــ ـــ��عwـ ـــــر�والعلyـــــ ـــــي�ارتكا�باشـــ ــــرع�fـــ ــــة،�أو�يشــــ ـــــــذه�الجريمــــ ــاب�هـ ـــــــى�ارتكــــــ ـــ��عwـ ـــــر�والعلyـــــ ــــــي�ا�باشـــ ـــــــCmك�fــ ــــــا،أو�يشـ ــــــي�ا÷�ــ ـــــــCmك�fــ ــــــا،أو�يشـ ا÷�ــ

�اهذه��فعال�هذه��فعال�ارتكا÷�ا،و ارتكا÷�ا،و Òا�كجريمة�إبادة��جناس�ذا��امعاقب�عل�Òا�كجريمة�إبادة��جناس�ذا�  ..))605((معاقب�عل�

ـــــ ل ـــــ لمــــــن�خـ ــــة�;بــــــادة��مــــــن�خـ ــــة�;بــــــادةتعريــــــف�جريمــ ـــابق�ذكــــــره��تعريــــــف�جريمــ ـــابق�ذكــــــرهالســـ ـــب�هــــــذه�الســـ ـــCmط�أن�ترتكـــ ـــب�هــــــذه�،��vيشـــ ـــCmط�أن�ترتكـــ ،��vيشـــ

الجريمــة�fــي�وقــت�الحــرب�أو�الســلم،�ولــم�يشــCmط�الــنص�عwــى�صــفة�الشــخص�ا�رتكــب�الجريمــة�fــي�وقــت�الحــرب�أو�الســلم،�ولــم�يشــCmط�الــنص�عwــى�صــفة�الشــخص�ا�رتكــب�

للجريمة�الذي�يمكـن�أن�يكـون�رئيسـا�أو�مسـؤول�سيا�ـ���أو�موظـف�أو�شـخص�طبي�ـي�للجريمة�الذي�يمكـن�أن�يكـون�رئيسـا�أو�مسـؤول�سيا�ـ���أو�موظـف�أو�شـخص�طبي�ـي�
))606((.. 

ـــت� ــة�إبــــــادة،�فقــــــد�تمـــ ـــاب�الجمــــــاùي�جريمــــ ـــوص�إمكانيــــــة�اعتبــــــار�3غتصـــ ـــت�أمــــــا�بخصـــ ــة�إبــــــادة،�فقــــــد�تمـــ ـــاب�الجمــــــاùي�جريمــــ ـــوص�إمكانيــــــة�اعتبــــــار�3غتصـــ أمــــــا�بخصـــ

 Jeanجـون�بـول�أكايسـوجـون�بـول�أكايسـو«;جابة�عن�هذا�الطرح�من�طـرف�محكمـة�روانـدا�fـي�قضـية�;جابة�عن�هذا�الطرح�من�طـرف�محكمـة�روانـدا�fـي�قضـية�

Paul AKAYESU » �� ;ـــــارس� ـــــذي�مـــ ـــــارس�; الــــ ـــــذي�مـــ ـــت�الــــ ـــــ��،�فحكمــــــ ــــــاء�التوت�ـــ ـــى�نســـ ـــت�غتصـــــــــاب�عwـــــ ـــــ��،�فحكمــــــ ــــــاء�التوت�ـــ ـــى�نســـ غتصـــــــــاب�عwـــــ

                                              

( وا�ادة�الثانية�فقرة�الثالثة�من�النظام��سا����ل�) TPIY ( الثالثة�من�النظام��سا����ل�ا�ادة�الرابعة�فقرة�- 605

TPIR(. 
 .646فريدريك�هارهوف،�ا�رجع�السابق،�ص��- 606
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�ـا�ارتكبـت�بقصـ))607((ا�حكمةا�حكمةÈj�،ـا�ارتكبـت�بقصـ،�بأن�هذا�الفعل�يعـد�جريمـة�إبـادة�الجـنس�Èj�،د�القضـاء�د�القضـاء�،�بأن�هذا�الفعل�يعـد�جريمـة�إبـادة�الجـنس

  . . ))608((عwى�جماعة�من�نساء�تنتم��إbى�عرق�واحد�أو�إثنية�واحدةعwى�جماعة�من�نساء�تنتم��إbى�عرق�واحد�أو�إثنية�واحدة

الجماعة�أو�الجماعة�أو���jعضاءjعضاءمثا�vعن�إلحاق�أذى�خط�CDبالس مة�العقلية�مثا�vعن�إلحاق�أذى�خط�CDبالس مة�العقلية���(TPIR)عطت�عطت�أأ

ف�قــتلهم�fــي�ف�قــتلهم�fــي�أفــراد�الجماعــة�عمــدا�÷�ــدأفــراد�الجماعــة�عمــدا�÷�ــد��وإخضــاعوإخضــاع  ..))609((لهــالهــاحــدوث�أذى�جســدي�ومعنــوي�حــدوث�أذى�جســدي�ومعنــوي�

�م�مــن�اللبــاس�  علــ��معلــ��مأجــل�محــدد�والقضــاء�أجــل�محــدد�والقضــاء�Èم�مــن�اللبــاس�بصــورة�بطيئــة�وحرمــا�Èومــنعهم�مــن�ومــنعهم�مــن���و�كــلو�كــلبصــورة�بطيئــة�وحرمــا

ومــا�توصــلت�ومــا�توصــلت�  ..))610((القيــام�بأشــغال�شــاقةالقيــام�بأشــغال�شــاقةعwــى�الرعايــة�الطبيــة�وإجبــارهم�عwــى�عwــى�الرعايــة�الطبيــة�وإجبــارهم�عwــى�الحصــول�الحصــول�

  ..))611((لقي�ترحيبا�من�طرف�معظم�جمعيات�النساءلقي�ترحيبا�من�طرف�معظم�جمعيات�النساء��إليه�محكمة�روانداإليه�محكمة�رواندا

  الجرائم�ضد�~نسانية - 3

�ا،�ولـــم�،�ولـــم�الحـــديثالحـــديث��الجريمـــة�ضـــد�;نســـانية�õـــي�وليـــدة�القـــانون�الـــدوbيالجريمـــة�ضـــد�;نســـانية�õـــي�وليـــدة�القـــانون�الـــدوbيåاتظهـــر�تســـمي�åتظهـــر�تســـمي��

يرجـع�أول�تعريـف�قـانوني�مقmـCح�لـنص�دوbـي�يرجـع�أول�تعريـف�قـانوني�مقmـCح�لـنص�دوbـي�.  .  ))612((إ�vبعد�الحرب�العا�ية�الثانيةإ�vبعد�الحرب�العا�ية�الثانية��بذلكبذلك

  ..))613((لجريمة�ضد�;نسانية،إbى�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغلجريمة�ضد�;نسانية،إbى�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ

                                              

607 - voir, le § 12/A sur la violation sexuel commis par jean Paul AKAYESU, Jugement de la chambre de 

première instance1 de (TPIR), dans l’affaire n° ICTR-96-4-T, le procureur contre Jean Paul AKAYESU, 

en date de 2 septembre 1998. 
608 - Jean-Paul BAZELAIRE, Thierry CRETIN, La Justice Pénale Internationale Son évolution, son avenir 

de Nuremberg à La Haye, 1er édition, P.U.F, Paris, 2000, p.70. 
609 - voir, Le jugement de la chambre 1 du TPIR dans l’affaire n° ICTR-96-4T, le procureur contre Jean- 

Paul AKAYSU DU 2 SPTEMBRE 1998 P.153. 
610 - Arrêt de la chambre d’appel du TPIR dans l’affaire n° ICTR – 96-3-A du 26 mai 2003, Géorge 

Anderson NDERUBUMWE RUTAGANDA contre le Procureur, p.203. 
ا�دùي�العام��حكمة�يوغوس فيا�السابقة�ورواندا،�" لويس�أربور " ا�وجهة�إbى�1997أكتوبر��17رسالة�: أنظر�-  611

  : èتي�3نCmنتمن�طرف�جمعية�حقوق�النساء�fي�ال��اعات�ا�سلحة�عwى�موقع�

http://www.ichrdd.cadu 20/10/2010.    
النظام�القانوني�الدوbي�للجرائم�ضد�;نسانية،�مذكرة�ماجستf�CDي�فرع�القانون�الدوbي�لحقوق�: حماز�محمد�- 612

 .4ص��2003;نسان،�جامعة�مولود�معمري�كلية�الحقوق�ت�Dي�وزو�
 .�سا����للمحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغمن�النظام��2ا�ادة��- 613
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تعريـــف�جريمـــة�ضـــد�;نســـانية�fـــي�كـــ �مـــن�النظـــامDن��ساســـيDن�للمحكمتـــDن�تعريـــف�جريمـــة�ضـــد�;نســـانية�fـــي�كـــ �مـــن�النظـــامDن��ساســـيDن�للمحكمتـــDن�امـــا�امـــا�

ــائيتDن�الــــدوليتDن�� ــائيتDن�الــــدوليتDن��الجنــ �ــــا�جــــاء�جــــاء�ليوغوســــ فيا�ســــابقا�وروانــــدا،�ليوغوســــ فيا�ســــابقا�وروانــــدا،�ا�ــــؤقتتDن�ا�ــــؤقتتDن�الجنــÈــــى�أســــاس�أwــــا�ع�Èــــى�أســــاس�أwع

دنDن،�دنDن،�ا�ـــا�ـــمرتكبـــة�أثنـــاء�نـــزاع�مســـلح�دوbـــي�أو�داخwـــي�موجـــه�ضـــد�ســـكان�مرتكبـــة�أثنـــاء�نـــزاع�مســـلح�دوbـــي�أو�داخwـــي�موجـــه�ضـــد�ســـكان�ة�ة�إجراميـــإجراميـــأفعـــال�أفعـــال�

ــةوتشــــمل��فعــــال�èتيــــة –التعــــذيب�التعــــذيب�–الســــجن�الســــجن���-;بعــــاد;بعــــاد��–3ســــCmقاق�3ســــCmقاق���-;بــــادة;بــــادة��-القتــــلالقتــــل::وتشــــمل��فعــــال�èتيــ

ــية�أو�عرفيــــة�أو�دينيــــة���-3غتصــــاب3غتصــــاب ــية�أو�عرفيــــة�أو�دينيــــة�3ضــــطهاد�jســــباب�سياســ �فعــــال�ال إنســــانية��فعــــال�ال إنســــانية�وو��–3ضــــطهاد�jســــباب�سياســ

 ..))614((�خرى �خرى 

ــل ــ��بــــDن�القتــ ــ��بــــDن�القتــــلويجــــب�التميDــ الــــوارد�كفعــــل�مــــن�الــــوارد�كفعــــل�مــــن�) ) Assassinat((و3غتيــــال�و3غتيــــال�) ) Meurtre((ويجــــب�التميDــ

ــل� ــكال�القتــ ــال�الrــــ��تشــــكل�جريمــــة�ضــــد�3نســــانية،�فاvغتيــــال�يعــــد�شــــك �مــــن�اشــ ــكال�القتــــل�أفعــ ــال�الrــــ��تشــــكل�جريمــــة�ضــــد�3نســــانية،�فاvغتيــــال�يعــــد�شــــك �مــــن�اشــ أفعــ

تكــون�فيــه�النيــة�معقــودة�ومبيتــة�مــع�ســبق�3صــرار�بينمــا�القتــل�فــيمكن�ان�يكــون�دون�تكــون�فيــه�النيــة�معقــودة�ومبيتــة�مــع�ســبق�3صــرار�بينمــا�القتــل�فــيمكن�ان�يكــون�دون�

  .))615((والCmصدوالCmصد��سبق�3صرار سبق�3صرار 

ـــف ـــفيختلــــــ ـــــــيDن���يختلــــــ ـــــامDن��ساســ ـــــن�النظــــ ـــــ �مــــ ــي�كــــ ـــــــيDن�تعريـــــــــف�جريمـــــــــة�ضـــــــــد�;نســـــــــانية�fـــــــ ـــــامDن��ساســ ـــــن�النظــــ ـــــ �مــــ ــي�كــــ تعريـــــــــف�جريمـــــــــة�ضـــــــــد�;نســـــــــانية�fـــــــ

للمحكمتــDن،�ففــي�ا�حكمــة�الجنائيــة�الدوليــة�ليوغوســ فيا�ســابقا،�تشــCmط�أن�ترتكــب�للمحكمتــDن،�ففــي�ا�حكمــة�الجنائيــة�الدوليــة�ليوغوســ فيا�ســابقا،�تشــCmط�أن�ترتكــب�

ـــواء�كــــان�طابعــــه�داخليــــا�أو�دوليــــا ــلح�سـ ــاء�نــــزاع�مســ ــة�ضــــد�;نســــانية�أثنــ ـــواء�كــــان�طابعــــه�داخليــــا�أو�دوليــــاجريمــ ــلح�سـ ــاء�نــــزاع�مســ ــة�ضــــد�;نســــانية�أثنــ ــا�fــــي�. . جريمــ ــا�fــــي�أمــ أمــ

ولية�لرواندا،�فقد�قدم�الجرائم�نفسـها�إ�vأنـه�ولية�لرواندا،�فقد�قدم�الجرائم�نفسـها�إ�vأنـه�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدالنظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الد

�vيشـــCmط�أن�ترتكـــب�الجريمـــة�ضـــد�;نســـانية�أثنـــاء�نـــزاع�مســـلح،�بـــل�يجـــب�أن�ترتكـــب��vيشـــCmط�أن�ترتكـــب�الجريمـــة�ضـــد�;نســـانية�أثنـــاء�نـــزاع�مســـلح،�بـــل�يجـــب�أن�ترتكـــب�

ولعwـــى�ا�ـــادة�الثالثـــة�مـــن�النظـــام�ولعwـــى�ا�ـــادة�الثالثـــة�مـــن�النظـــام�. . ))616((كجـــزء�مـــن�هجـــوم�واســـع�أو�م��%ـــي�عwـــى�ا�ـــدنيDنكجـــزء�مـــن�هجـــوم�واســـع�أو�م��%ـــي�عwـــى�ا�ـــدنيDن

ل��اع�fـــي�ل��اع�fـــي��سا�ـــ���للمحكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�لروانـــدا،�قـــد�جـــاءت�م ئمـــة�وخاصـــة�بـــا�سا�ـــ���للمحكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�لروانـــدا،�قـــد�جـــاءت�م ئمـــة�وخاصـــة�بـــا

  ..))617((رواندارواندا

                                              

 .)TPIR( وا�ادة�الثالثة�من�النظام��سا����ل�) TPIY ( ا�ادة�السادسة�من�النظام��سا����ل�- 614
615 - voir le jugement de la chambre de première instance 1 de TPIY dans l’affaire n° IT-95-14-T, le 

procureur contre TIHOMIR BLAŜKIC, du 3 mars 2000 §216, p.76. 
�ورواندا�بشأن�جرائم�إبادة��–ماري��-  616 �روبرج،�اختصاص�ا�حكمتDن�ا�خصصتDن�ليوغوس فيا�السابقة كلود

،�السنة�العاشرة،�نوفم�CÚديسمCÚ،��58جناس�والجرائم�ضد�;نسانية،�ا�جلة�الدولية�للصليب��حمر،�العدد�

 .637.،ص�1998
 .674.ر،كريس�ماينا�بي�m،�ا�رجع�السابق،�صانظ�- 617
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ـــوم�جـــــرائم�الحرب،إن�إن� ــانية�عـــــن�مفهــ ـــوم�جـــــرائم�الحرب،اســـــتق ل�fـــــي�مفهـــــوم�جـــــرائم�ضـــــد�;نســـ ــانية�عـــــن�مفهــ هـــــو�هـــــو�اســـــتق ل�fـــــي�مفهـــــوم�جـــــرائم�ضـــــد�;نســـ

ـــي� ـــي�بمثابـــــة�التطـــــور�الحاصـــــل�fــ بعـــــدما�كانـــــت�مرتبطـــــة�÷�ـــــا�fـــــي�محكمـــــة�نورمبـــــورغ�بعـــــدما�كانـــــت�مرتبطـــــة�÷�ـــــا�fـــــي�محكمـــــة�نورمبـــــورغ�  ))TPIY((بمثابـــــة�التطـــــور�الحاصـــــل�fــ

وطوكيــو،�تــم�فصــلها�تمامــا�عــن�بعضــهما�الــبعض،�fــي�محكمrــ���مــم�ا�تحــدة،�كمــا�انــه�وطوكيــو،�تــم�فصــلها�تمامــا�عــن�بعضــهما�الــبعض،�fــي�محكمrــ���مــم�ا�تحــدة،�كمــا�انــه�

ـــه�الجنــــائي� ـــه�الجنــــائي�أصــــبح�محــــل�اتفــــاق�الفقــ ــتق لية،�وقــــد�بــــرر�النظـــــام�أصــــبح�محــــل�اتفــــاق�الفقــ ـــذه�3ســ ـــدوbي�عــــن�هــ ــتق لية،�وقــــد�بــــرر�النظـــــام�الـ ـــذه�3ســ ـــدوbي�عــــن�هــ الـ

أن�الجــرائم�ضــد�;نســانية��vيتطلــب�أن�تــرتبط�بال��اعــات�الدوليــة�أن�الجــرائم�ضــد�;نســانية��vيتطلــب�أن�تــرتبط�بال��اعــات�الدوليــة�) ) TPIY((�سا�ــ���ل�سا�ــ���ل

فـــالتطور�الحاصـــل�الـــذي�توصـــلت�فـــالتطور�الحاصـــل�الـــذي�توصـــلت���أو�fـــي�الحـــروب�فـــيمكن�أن�ترتكـــب�fـــي�وقـــت�الســـلم،أو�fـــي�الحـــروب�فـــيمكن�أن�ترتكـــب�fـــي�وقـــت�الســـلم،

كــــب�كــــب�ســــابقا،�هــــو�انــــه��vيشــــCmط�ان�ترتســــابقا،�هــــو�انــــه��vيشــــCmط�ان�ترت��اليــــه�ا�حكمــــة�الجنائيــــة�الخاصــــة�بيوغوســــ فيااليــــه�ا�حكمــــة�الجنائيــــة�الخاصــــة�بيوغوســــ فيا

    ..))618((الجرائم�ضد�3نسانية�fي�وقت�الحربالجرائم�ضد�3نسانية�fي�وقت�الحرب

الجنائيـة�الجنائيـة�النظام��سا����للمحكمة�النظام��سا����للمحكمة�ا�ادة�الثالثة�من�ا�ادة�الثالثة�من�بوضوح�من�خ ل�بوضوح�من�خ ل�لنا�لنا�يظهر�يظهر�

أن�جـرائم�fـي�حـق�;نسـانية�ترتكـب�خـارج�نطـاق�الصـراعات�أن�جـرائم�fـي�حـق�;نسـانية�ترتكـب�خـارج�نطـاق�الصـراعات�الدولية�الخاصة�برواندا،�الدولية�الخاصة�برواندا،�

ية�ية�fــي�قضــfــي�قضــخــذت�ا�حكمــة�fــي�هــذا�التفســ�CDخــذت�ا�حكمــة�fــي�هــذا�التفســ�CD،�وقــد�أ،�وقــد�أيــة�كانــت�أم�غDــ��Cدوليــةيــة�كانــت�أم�غDــ��Cدوليــةا�ســلحة،�دولا�ســلحة،�دول

))Tadic ( (ـــي�""بقولهــا�أنبقولهــا�أنfط�ارتبــاط�الجــرائم�Cmتشــ�vـــي�هنــاك�قاعــدة�عرفيــة�دوليـــة�مســتقرة�fط�ارتبــاط�الجــرائم�Cmتشــ�vهنــاك�قاعــدة�عرفيــة�دوليـــة�مســتقرة�

وهذا�النهج�وهذا�النهج�" "  حق�;نسانية�بالصراع�ا�سلح�fي�أي�نوع�كان�سواء�كان�دوليا�أم�داخلياحق�;نسانية�بالصراع�ا�سلح�fي�أي�نوع�كان�سواء�كان�دوليا�أم�داخليا

يفرضـــه�ا�نطـــق�القـــانوني�الســـليم،�بـــان�هنـــاك�تـــداخل�بـــDن�الجـــرائم�fـــي�حـــق�;نســـانية�يفرضـــه�ا�نطـــق�القـــانوني�الســـليم،�بـــان�هنـــاك�تـــداخل�بـــDن�الجـــرائم�fـــي�حـــق�;نســـانية�

fــي�كــل�زمــان�ومكــان،�فــالربط�بــDن�الجــرائم�fــي�حــق�;نســانية�fــي�كــل�زمــان�ومكــان،�فــالربط�بــDن�الجــرائم�fــي�حــق�;نســانية���واحmــCام�حقــوق�;نســانواحmــCام�حقــوق�;نســان

  . . والصراعات�ا�سلحة�الدولية�أو�غ�CDالدولية�يجاfي�ا�نطقوالصراعات�ا�سلحة�الدولية�أو�غ�CDالدولية�يجاfي�ا�نطق

�وليةإستقzلية�اCحكمة�الجنائية�الد: اCطلب�الثاني

  اCادي�هاإختصاصب
�أخطر��ختصاصإ د  ر  ي   �اÈبأ� �توصف �جرائم �أربعة �عwى �الدولية �الجنائية ا�حكمة

،�الجرائم�عwى�مستوى�الدوbي،�وõي�جريمة�;بادة�الجماعية،�الجرائم�ضد�;نسانية

هذه�الجرائم�ال��rتختص�÷�ا�ا�حكمة�الجنائية�،)619(جرائم�الحرب،�وجريمة�العدوان

                                              

�الجامعة،�. د�- 618 �شباب �مؤسسة �الثانية، �الطبعة �البشري، �الجنس �ابادة �جريمة �غزوي، �محمد �سليم محمد

 .116.،�ص31982سكندرية،�مصر،�
 .ا�ادة�الخامسة�من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية��- 619
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3فعال�ا�جرمة�الواردة�بغ��CDا�حكمة��vا�ثال،�ف �تختصواردة�عwى�سبيل�الحصر�

   .،�كما��vيمكن�القياس�عل��اfي�كل�جريمة

بالتطرق�إbى�ال��rتختص�÷�ا�ا�حكمة�الجنائية�الجرائم�الدولية��نحاول�دراسةس

��Dالتمي�CDمعاي� �محتواهافيما �حيث �من �الجرائم �>ول (بDن ولتسليط�الضوء�). الفرع

�ا�اك�CiعwىÈأركا� �fي �الوارد �باستظهار�3خت ف �نقوم �سوف �وتبسيطها �الجرائم  هذه

  ).الفرع�الثاني(

  الجرائم�ال�noتختص�ª¢ا�اCحكمة�الجنائية�الدولية: الفرع�>ول 

تختص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�بالنظر�fي�أربعة�جرائم،�وفقا�للمادة�الخامسة�

ية�فهذا�ما�يستدùي�التعريف�كل�جريمة�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدول

��خرى  �تلوى �واحدة �بي��ا �فيما �ا�قارنة �مع �حدة، �ا�وجود�. عwى �3خت ف وإستبيان

�إbى� �بالتطرق �ا�ؤقتة، �الجنائية �ا�حاكم �ا،÷� �تختص �rال� ��خرى �الجرائم �وبDن بي��ا

�هو�وارد. معاي�CDالتمي��Dبي��ا �كما �بتسلسل �الجرائم �بتعريف �نقوم �ا�ادة��وسوف fي

 .الخامسة�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية

iجريمة�~بادة�الجماعية :أو  

�الجماعية �قديمة) GÉNOCIDE( ;بادة ��مارسات
 
�نسبيا �حديثة  .تعت�CÚجريمة

جمع�بDن�بعد�ان�قام�ب) Raphael LEMKIN( الفقيه��مريكي�اول�من�تطرق�ال��ا�هو 

،�وبDن�العبارة�)tribu) (القبيلة(أو�) race) (العرق ( ال��rتع�y) génos( العبارة�اليونانية

�فعل) cide( ال تينية �من �) caedere( ا�شتقة �yتع� �rى�)يقتل(الwع� �اصطلح �فيما ،

  .)620()أو�إبادة��جناس( تسمية�fي�اللغة�العربية�باÙبادة�الجماعية

�العسكرية �با�حكمة �الخاصة �ال ئحة �ضمن �تدرج �لم �أنه vلسنة��إ� الدولية

�مستقلة1945 �كجريمة �ضد�)621(، �للجرائم �ا�كونة ��عـمال �ضمن �ذكرت �بل ،

                                              

دولwي�حمد،�. شريف�عتلم،�د. محمد�أمDن�ا�هدي،�د. وم�و�ركان،�fي،�ددولwي�حمد،�الجرائم�الدولية�ا�فه. د�- 620

 .145.،�ص2013الجرائم�ال��rتختص�÷�ا�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�منشورات�اللجنة�الدولية�للصليب��حمر،�
621- Christian TOMUSCHAT, Op. Cit, p30.                                                                                 
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�;بادة�. )622(;نسانية �جريمة �منع �اتفاقية �به �أتت �الجريمة، �لهذه �تعريف وأول

�عل��ا �وا�عاقـب �النظام�)623(الجماعية �تضمنه �الذي �بالتعريف �عموما �يتفق ،حيث

� �الدولية، �الجنائية �للمحكمة �الوضوح�سا��� �من �عدد��)624(ب	��ء �fي �تتمثل بجعلها

من��فعال،�ترتكب�بقصد�إه ك�جماعة�قومية�أو�إثنية�أو�عرقية�أو�دينية�بصفته�

 .)625(إه كا�كليا�أو�جزئيا

� �ان حظ �هذه �من CDكب� �ا�ؤقتة��لزاويةتشابه �الدولية �الجنائية �ا�حاكم بDن

�ال �ا�حكمة �وبDن �ورواندا، �سابقا، �بيوغوس فيا �تعداد�الخاصة �fي �الدولية جنائية

�فعال�ال��rتشكل�جريمة�;بادة�الجماعية،�وتم�تقييد�هذه�الجريمة�بشروط�يجب�

�فع  �ومرتكبة �قائمة �جريمة �اÈأ� �للقول �يكون�. توافرها �أن �يجب �ذلك �عwى وع وة

ه�ضد�إه ك�جماعة�معينة ج  و  قومية�أو�إثنية�أو�عرقية�( القصد�والنية�fي�ارتكا÷�ا،�وت 

 ). نيةأو�دي
 
�أو�كليا

 
فهذه�الشروط�كلها�ذكرت�fي��نظمة�. كما�يكون�فعل�;ه ك�جزئيا

  . �ساسية�للمحاكم�الث ثة�بالطريقة�نفسها

،�فقد�تم�تكييفها�من�طرف�محكمة�)626(نظرا�لخطورة�جريمة�;بادة�الجماعية

�مناسبات� �fي �وذلك �الدولية، �èمرة �القواعد �ضمن �اåوأدرج� �الدولية، العدل

  .)627(يدةعد

                                              

  .من�نظام�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�5/2أنظر�ا�ادة��- 622
 . ا�ادة�الثالثة�من�اتفاقية�منع�;بادة�الجماعية�والعقاب�عل��ا�-623
 .98عبد�ا�جيد�زع ني،�ا�رجع�السابق،ص�.د�- 624
 .ا�ادة�السادسة�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�- 625
626 -�� �اÈبأ� �كاما، �rيv� �السيد �رواندا �محكمة ��éقا� �طرف �من �الجماعية �;بادة �جريمة �تكييف �تم جريمة�"لقد

 الجرائم،�انظر�fي�ذلك،

La décision relative à la condamnation de la chambre de première instance du TPIR, dans l’affaire du 

procureur contre Jan Paul AKAYESU, n°, ICTR-96-UT de 2 octobre 1998, dans son paragraphe 8 qui 

prévoit « Le crime de génocide se singularise par son dol spécial, qui requiert que le crime ait été 

commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou 
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�بشان� �fي�مفاوضات�روما �الحاضرة �جميع�الوفود �طرف �التب��yباÙجماع�من تم

النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ما�توصلت�إل��ا�لجنة�القانون�الدوbي�fي�

� �سنة �مشروع �سيما v� �;بادة، �جريمة �حول �السابقة �إbى��1994مشاريعها ا�قدم

  . 1996ومشروع�سنة��الجمعية�العامة

�yتب� �الجنائية�مؤتمر�روما كما �للمحكمة �3سا��� �النظام  3تفاقيات�كل�بشان

�;بادة�و  �جريمة �منع �اتفاقية �خاصة �;بادة، �بجريمة �ا�تعلقة �السابقة ا�شاريع

،�وتم�تب��yما�ورد�fي�نظامي�محكم���rمم�ا�تحدة،�1948الجماعية�وا�عاقب�عل��ا�

،�كأداة�معارضة�الوفود�ا�شاركةدون�ف�بجريمة�;بادة�fي�مؤتمر�روما�و÷�ذا�تم�3عCmا

  . )628(أساسية�ل ختصاص�ا�ادي�للمحكمة�الجنائية�الدولية

��خرى� �الجرائم �عن �تم�Dها �خصائص �بعدة �الجماعية �;بادة وتتم��Dجريمة

  :)629(من�بDن�ا�م�Dاتكجرائم�الحرب�وجرائم�ضد�;نسانية،�

إضفاء�الصفة�الدولية�عwى�هذه�الجريمة،�: جريمة�ذات�طابع�دوtي: وtىا��Cة�> 

�ا�وكذا�مستمدة�Òا،�أو�من�خطور��تطبيق�قواعدإما�من�طبيعة�ا�صلحة�ا�عتدى�عل�

  .وا�حاكمة�عل��ا�fي�محاكم�جنائية�دولية�عل��االجنائي��الدوbي القانون 

                                                                                                                                                  

religieux, comme tel », ainsi que le stipule le statut en son article 2 ; La chambre considère aussi que ce 

crime constitue le «crime des crimes » et décidera de la peine en conséquence.    
627 -�� �الفقرة �مث ، �الكونغو��64راجع ��éأرا� �fي �العسكرية ��نشطة �قضية �fي �الدولية �العدل �محكمة �حكم من

�جديد( �)طلب �رواندا(، �ضد �الكونغو�الديمقراطية �)جمهورية �بتاريخ ،3�� �. 2006فيفري �حكم��161والفقرة من

البوسنة�والهرسك�(�عاقب�عل��ا�محكمة�العدل�الدولية�fي�قضية�تطبيق�اتفاقية�منع�جريمة�;بادة�الجماعية�وا

 .2007فيفري��26،�بتاريخ�)ضد�صربيا�والجبل��سود
628- voir, William. A. SCHABAS, Le Génocide, in, Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain 

PELLET, Droit International Pénal, 2éme édition, A, PEDONE, Paris, 2012, p.138. 
�ا�جريمة�;بادة،�راجع،�دحول�الخ�- 629÷��Dتتم��rي�. صائص�الfن�الشواني،3ختصاص�القضائي�Dنوزاد�احمد�ياس

� �الجماعية �;بادة �والدولية(جريمة �الوطنية �الجنائية �ا�حاكم �أحكام �ضوء �fي �تحليلية ��وbى،�)دراسة ،الطبعة

 .وما�بعدها�35.،�ص2012ا�ؤسسة�الحديثة�للكتاب،لبنان،�
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�الثانية �الخطأ: ا��Cة �بطريق �ترتكب i� �عمديه �جر : جريمة �óقائمة�ف� يمة

�جانب� �واbى �الفعلية، �;بادة �تتحقق �ولو�لم �الجاني، �لدى �;بادة �توافر�نية بمجرد

  .اشCmاط�القصد�العام�ف��ا،�يجب�أيضا�أن�يتحقق�القصد�الخاص�وتحقيق�;فناء

�الثالثة �سياسية: ا��Cة �جريمة �ليست �الجماعية �~بادة أشارت�: جريمة

�إ �الجماعية �;بادة �جريمة �منع �بأنهتفاقية �م��ا �السابعة �ا�ادة �fي �عل��ا �i"وا�عاقب

�هذه� �من �الثالثة �اCادة � ي �علÄ¢ا �اCنصوص �و>فعال �الجنس �إبادة �جريمة تعد

�الدول� �وتتعهد �اCجرم�ن �بتسليم �يتعلق �فيما �السياسية �الجرائم �من �تفاقية

قائمة�اCتعاقدة� ي�هذه�الحالة�بإجراءات�التسليم�وفقا�لتشريعا£¢ا�واCعاهدات�ال

الجريمة�من�دائرة�الجرائم�السياسية�هو�إفساح�ا�جال��واستبعاد ،�" الشأن ي�هذا�

� �ع��اÙمكانية �الجناة �أ. محاكمة �ا�جرمDن�سيما �تحظر�تسليم CDالدسات� �معظم ن

  . )630(السياسيDن

�الرابعة �الجماعية: ا��Cة �~بادة �بجريمة �~دانة �عند �العقاب � ي : اCساواة

يرتكب�جريمة�إبادة�الجنس،�سواء�أكان�الجاني�من�الحكام�أم�من�فيعاقب�كل�من�

وهذا�يع��yعدم�إمكان�الجاني�أن�يحتج�بالحصانات�. )631(ا�وظفDن�أم��فراد�العاديDن

  .)632(ال��rقررها�الدستور�fي�دولته�وكذلك�القانون�الدوbي�لصفته

�الخامسة �بذا£¢ا: ا��Cة �مستقلة �جريمة ��ي �الجماعية �~بادة بينما��:جريمة

�أو� �كالعدوان �أخرى �بجرائم �تقCmن �أن �يمكن �;نسانية �ضد �أو�جرائم �الحرب جريمة

�الجماعية �;نسانية. ;بادة �ضد �جرائم �ضمن �ا�ذكورة �جذريا�)633(فاÙبادة �تختلف ،

�ضد� �الجرائم �ضمن �الواردة �;بادة �جريمة �أن �أي �الجماعية، �;بادة �جريمة عن

�ا،�بينما�;نسانية�ترتكب�ضد�أية�مجموعة�مåن�دون�تحديد�لصفDن�السكان�ا�دني

                                              

�دار�الفكر�. د�-  630 ��وbى، �الطبعة �الدولية، �الجزاء �محكمة �نظام �fي �أساسية �قواعد �حجازي، �بيومي �الفتاح عبد

 .32.،�ص2006الجام�ي،�;سكندرية،�
 .من�اتفاقية�منع�جريمة�;بادة�الجماعية�وا�عاقب�عل��ا�4ا�ادة��- 631
 .40.نوزاد�احمد�ياسDن�الشواني،�ا�رجع�السابق،ص. د�- 632
 .ب�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية-7/1نظر�ا�ادة�ا�- 633
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�أو� �أو�عرقية �أو�إثنية �قومية �جماعة �إه ك �بقصد �ترتكب �الجماعية �;بادة جريمة

�ا�هذه�إه كا�كليا�أو�جزئياå634(دينية�بصف( .  

  الجرائم�ضد�~نسانية: ثانيا

��ساسية� �للحقوق �متعمد �اكåان� �كل �اÈبأ� �;نسانية �ضد �الجريمة تعرف

�وارد �õي �كما �;نسان�ةل
نسان �لحقوق �العالم� �;ع ن �ذات��fي �الدولية وا�واثيق

�. الصلة �عبارة �ظهرت �التاريي �الصعيد �;نسانية(فعwى �ضد �fي�) جريمة ��وbى للمرة

fي�;ع ن�الصادر�بحق�تركيا�بسبب�الجرائم�ال��rارتكبت�ضد��رمن،��1915ماي��18

�ا�Èكيا�ضد�;نسانية�والحضارةجرائم�جديدة�"حيث�وصفت�بأCm635("ل(.  

�نظام� �fي �مرة �jول �;نسانية �ضد �الجريمة �عرفت �فقد �القانوني، �التعريف أما

�الدولية �العسكرية �فقط،�)636(ا�حكمة ��فعال �بعض �fي �محصورا �التعريف �وكان ،

�الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �به �جاء �ما �عكس �ذكر�)637(عwى �الذي ،

  .ن��فعالقائمة�طويلة�م

و�vيتطلب�أن�ترتكب�جريمة�ضد�;نسانية�أثناء�ال��اعات�ا�سلحة،�بل�يمكن�

ارتكا÷�ا�fي�وقت�السلم،�يشرط�أن�ترتكب�fي�إطار�هجوم�واسع�النطاق�وم��%ي�موجه�

  .)638(ضد�أية�مجموعة�من�السكان�ا�دنيDن�وعن�علم�بالهجوم

                                              

 .41.نوزاد�احمد�ياسDن�الشواني،�ا�رجع�السابق،ص. د�- 634
 .152.دولwي�حمد،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 635

636 - Abdelwahab BIAD, Droit International Humanitaire, éd, Ellipses, Paris, Octobre, 1999,  p.94. 
�و �- 637 �للمادة �ضد��7فقا �جريمة �èتية ��فعال �من �فعل �أي �يشكل �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام من

�من� �الشديد �أو�حرمان �السجن �القسري؛ �أو�النقل �السكان �بإبعاد �3سCmقاق؛ �;بادة؛ �العمد؛ �القتل ;نسانية؛

ء،�الحمل�القسري�التعقيم�القسري،�الحرية�البدنية،�التعذيب؛3غتصاب؛�3ستبعاد�الجن���؛�;كراه�عwى�البغا

 .3ضطهاد؛�3ختفاء�القسري�لøشخاص؛�جريمة�الفصل�العنصري 
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�7/1ا�ادة��- 638
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Dا�عن�غ�Cها�من�الجرائم��خرى،�fي�تتم��Dالجرائم�ضد�;نسانية�بم�Dة�تنفرد�÷

�ا�موجهة�ضد�ا�دنيDن�فقطÈن�)639(أDن�أو�ا�تحاربDى�ا�قاتلwأما�إذا�وقعت�الجريمة�ع�،

  .فإننا�أمام�جرائم�الحرب�أو�جريمة�العدوان�أو�جريمة�;بادة�الجماعية

�ناحية �3 �ومن �اجر النية �;نسانية، �ضد �جريمة �vرتكاب �ف��ا�فمية �يتوفر  

ل�يكتفي�vرتكا÷�ا�القصد�العام،�بينما�fي�جريمة�;بادة�الجماعية�القصد�الخاص،�ب

�معا� �الخاص �والقصد �العام �القصد �تتوفر�عwى �العدوان �وجريمة �الحرب وجرائم

�أو� �عرقية �jسباب �ترتكب �;نسانية �ضد �كجريمة �;بادة �حالة �ففي �وعليه vرتكا÷�ا،

� �الفعل ��رتكب �يكون �أن �دون �أو�دينية، �أو�قومية �أو�إثنية �التدم�CDالكwي �نية الجرمي

�أو� �قتل �دفåيس� �الجماعية �;بادة �جريمة �مرتكب �أن �حDن �fي �للجماعة الجزئي

�fي�قتل�الضحية�أو�أك�Ciمع�علمه�بان�فعله�يشكل�جزءا�من�عمليات�قتل� مساهمة

  .)640(جماعية�أو�واسعة�يجري�ارتكا÷�ا

�النادرة �أو �ا�نعزلة �الحوادث �يستبعد �هنا  Actes sporadiques ou( فمن

épisodiques(��،ترتكب�دون�علم�الدولة� �rال� �الجرائم،�وكذا��فعال من�نطاق�هذه

�y641(فيبقى�مجال�اختصاصها�للقضاء�الجنائي�الوط(.  

�النوويةو  ��سلحة �استعمال ��عن �ا،÷� �ديدåأوال� �العامة �الجمعية �لøممدانت

�اعفا )f)642ي�العديد�من�ا�ناسبات ا�تحدة�ذلكÒCÚاكا��يثاق�هيئة�3مم�ا�تحدة،�إ ت�åن

� �الحياة �fي �للحق �اكاåجيالوانøضد��ل� �جريمة �اÒCÚاعت� �كما �وال حقة، الحالية

                                              

639 -�� �ا�ادة �ذلك�fي �تأكيد �تم �بقولها�7/1لقد �الجنائية�الدولية �للمحكمة ��سا��� �النظام �ارتكبت�fي�"...من 1rم

 .وم�واسع�النطاق�أو�م��%ي�موجه�ضد�أية�مجموعة�من�السكان�ا�دنيDن،�وعن�علم�بالهجومإطار�هج
�و3قتصادية�. أنظر،د�- 640 �القانونية �للعلوم �الجزائرية �ا�جلة �الخليج، �وأزمة �الدولية �الجرائم �رابح، قاصدي

نوزاد�احمد�ياسDن�. د�وأنظر�كذلك، .677.،�ص1991والسياسية،كلية�الحقوق،�جامعة�الجزائر،�العدد�الثالث،�

 48.الشواني،�ا�رجع�السابق،ص
 .247ا�رجع�السابق،�ص�: محمد�يوسف�علوان�- 641
�ا�رقم�1961نوفم24��CÚ،�بتاريخ�53/16انظر�مث �توصية�الجمعية�العامة�رقم��- 642å15،�بتاريخ�38/75،�وتوصي�

�CÚ1983ديسم. 
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لجسم�أو�الصحة�،�نتيجة�Ùلحاق�استعمال�هذه��سلحة�أذى�خط�CDبا)643(;نسانية

كما��.العقلية�والبد�نية،�غ�CDان�توصيات�الجمعية�العامة�خالية�من�اية�قوة�الزامية

اعتCÚت�محكمة�العدل�الدولية�انه�ليس�fي�القانون�الدوbي�العرfي�او�القانون�الدوbي�

�ديد�åى�وجه�التحديد�الwع��Dسلحة3تفا�ي�ما�يجj644(النووية�او�استخدامها�با(.  

3سلحة��فلم�يدرج�استعمال�.النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدوليةما�أ 

� �دولية، �كجريمة �بالنووية 1rا�ؤتمر�ح� �fي �للمحكمة �3سا��� �النظام �تعديل عد

همل�ادراج�استعمال�أ،�2010جوان��11ماي�إbى��331ستعرا���éا�نعقد�بكمبا�vمن�

�النووية �ض 3سلحة �الدولية�صراحة �الجنائية �ا�حكمة �ا÷� �تختص �rال� �الجرائم من

�الدوbي �نظر�القانون �fي �اÒخطور� �من �الحظر��.بالرغم �موضوع �بذكر��سلحة اكتفى

   .)645(الشامل

  جرائم�الحرب: ثالثا

تعريف�جرائم�الحرب�كان�أمرا�صعبا،�لشمول�النظام��سا����ما��vيقل�عن�

�تشكل�كلهاخمسDن�ث ثة�و 
 
�ربعأ ال�من�خ ليراد�هذه��فعوتم�إ جرائم�الحرب، فع 

�ا�الث ثة�من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�Òي�فقراfي�ا�ادة�الثامنة�fمجموعات�

  :õيالدولية،�و 

                                              

انظر،�احمد�ابو�الوفا،�النظرية�العامة�للقانون�الدوbي�3نساني�fي�القانون�الدوbي�وfي�الشريعة�3س مية،��- 643

  ؛�وانظر�كذلك،128.،�ص2006الطبعة�3وbى،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،�مصر،�

Abdelwahab BIAD, Le rôle du Juge International l’apport au Droit International Humanitaire de l’avis 

de la C.I.J, sur la licité de la menace au de l’emploi d’armes nucléaires, IDARA, Vol 12, n°2, 2002. p.51. 
�ديد��- 644åسلحةانظر،�فتوى�محكمة�العدل�الدولية�الخاصة�بمشروعية�الjالنووية�او�استخدامها�الصادرة��با

� ��8بتاريخ �1996جويلية �الدولية، �العدل �محكمة �عن �و�وامر�الصادرة �والفتاوى �موجز��حكام ،)1992-1996(�،

 .1998منشورات��مم�ا�تحدة،�ST/LEG/SER.F/1/Add.1وثيقة�رقم�
645-�� � 8انظر�ا�ادة �ب �الدول�20 -فقرة �الجنائية �للمحكمة �3سا��� �النظام �سهام،�من �وانظر�كذلك،شاهDن ية،

 (;شكاليات�ا�تعلقة�ببعض�جوانب�3ختصاص�ا�وضوùي�للمحكمة�الجنائية�الدولية�
 
،�)جريمة�العدوان�نمودجا

،أكاديمية�)وآفاق�ا�ستقبل-الواقع-الطموح(بحث�مقدم�اbى�الندوة�الدولية�حول�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة

 .5.،�ص2007  -ماي�– 11إbى��10يبيا،�الفCmة�من�طرابلس،�ل�-الدراسات�العليا
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��وtى �: اCجموعة �fي �ا�ؤرخة ��ربعة �جنيف �vتفاقية �الجسيمة �اكاتå312ن�

  .1949أوت�

�الثانية �عwى�: اCجموعة �السارية �و�عراف �للقوانDن �الخطCDة �اكاتå3ن

  .دولية�ا�سلحة�fي�النطاق�الثابت�للقانون�الدوbيا�نازعات�ال

�الثالثة �و : اCجموعة �3 حالة �دوbي، �طابع �غ�CDذي �مسلح �نزاع �اكات�قوعåن

وتنطبق�هذه��.الجسيمة�للمادة�الثالثة�ا�شCmكة�بDن�اتفاقيات�جنيف��ربعة�ا�ذكورة

�v��óتنطبق�عwى�ا�جموعة�عwى�ا�نازعات�ا�سلحة�غ�CDذات�الطابع�الدوbي�وبالتاbي�ف

�العنف� �اعمال �او �الشغب �اعمال �مثل �الداخلية �والتوترات �3ضطرابات حاvت

  .  )646(ا�نفردة�او�ا�تقطعة�وغCDها�من�3عمال�ذات�الطبيعة�ا�ماثلة

�اكات�الخطCDة��خرى�للقوانDن�و�عراف�السارية�عwى�: اCجموعة�الرابعةå3ن

،�وتنطبق�الدوbي�fي�النطاق�الثابت�لقانون�الدوbيا�نازعات�ا�سلحة�غ�CDذات�الطابع�

�v��óف� �وبالتاbي �الدوbي �الطابع �غ�CDذات �ا�سلحة �ا�نازعات �عwى �ايضا �ا�جموعة هذه

�او�اعمال� �الشغب �اعمال �مثل �الداخلية �والتوترات �3ضطرابات �حاvت �عwى تنطبق

وتنطبق�عwى�. اثلةالعنف�ا�نفردة�او�ا�تقطعة�وغCDها�من�3عمال�ذات�الطبيعة�ا�م

ا�نازعات�ا�سلحة�ال��rتقع�fي�اقليم�دولة�عندما�يوجد�صراع�مسلح�متطاول�3جل�

  .)647(بDن�السلطات�الحكومية�وجماعات�مسلحة�منظمة�او�فيما�بDن�هذه�الجماعات

�ا�ادة� �ان �نجد �غ�CDالدولية، �ا�سلحة �بال��اعات �الخاصة �3حكام وبالنظر�إbى

� �3ربعة �جنيف �اتفاقيات �بDن �ا�شCmكة �1949الثالثة �الثاني��والCÚوتوكول ، 3ضاfي

،�لم�تشمل�عwى�أية�أحكام�خاصة�بتحديد�جرائم�الحرب�قد�ترتكب�fي�1977لسنة�

�إbى� جوء
 

�الل �جعل �القانونية �النصوص �fي �ال��اع �وهذا �غ�CDالدوbي، �ا�سلح �ال��اع زمن

��rال� �الجنائية �لتقرير�ا�سؤولية �سندا �3نساني �الدوbي �للقانون �العرفية القواعد

                                              

 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية) د�(  2فقرة��8ا�ادة��- 646
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية) و(  2فقرة��8ا�ادة��-647
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�ال��  �زمن �fي �الجنائية�ترتكب �ا�حاكم �مختلف CÚع� �الدولية CDغ� �ا�سلحة اعات

  .)648(الدولية

�ضد� �و�لغام �البيولوجية �و�سلحة �الدمار�الشامل، �أسلحة �يخص �فيما أما

�3رضية،��شخاص �3لغام �ف�خاصة �وغCDها، �الل�Dر ���vا�حكمةوأسلحة الجنائية

�الد �عwى �الدولية �ا�سؤولية �تقع �انه �بالرغم �ا÷� �تختص �هذه�ولة �ترتكب �rال

�يشCmط�. )649(3فعال �للمحكمة�الجنائية �النظام�3سا��� �الجرائم�fي ولكي�تدرج�هذه

�يتفق� �تعديل �طريق �عن �3سا���، �النظام �لهذا �مرفق �fي �تدرج �وان الحضر�الشامل،

�ا�ادتDن��و�حكام �الواردة�fي �الصلة �ا�ادة��123و� 121ذات �الشرط�الوارد�fي حسب

  .)650(20ب��2الثامنة�فقرة�

� �أثناء �الحرب �جرائم �تقع �وليس �الحرب �حالة �بعد vو� �الحرب �بدء �اء�إقبلåن

العمليات��بدءتقع�خ ل�زمن�معDن�هو�زمن�الحرب�وفCmة��الحرب،�إذ�من�عناصرها�أن

�او�أالحربية،�ومحلها�
 
،�وقد�تكون�3نسان�بصفته�مدنيا

 
�او�جريحا

 
مواله�الخاصة�أسCDا

�أو�أ �العامة، �أمواله �إو�مجرد �j ستعماله �خطCDة �العسكريةأسلحة �العمليات . )651(ثناء

                                              

�. د- 648 �الواقع �بDن �الحرب �جرائم �عwى �العقاب �علتم، �fي،دوا�أمول شريف �أ. ، �ا�هدي،دمحمد شريف�. مDن

�للصليب�.عتلم،د �الدولية �اللجنة �منشورات �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �ا÷� �تختص �rال� �الجرائم �حمد، دولwي

 .86.،�ص�2013حمر،�
�من�- 649 �مÊيصي� �عما �وحدهم �ا�واطنDن �تعويض �تقتصر�عwى �3رضية �3لغام �عن �ا�ثال،ا�سؤولية �سبيل فعwى

احمد�ابو�الوفا،�ا�سئولية�الدولية�للدول�واضعة�3لغام�fي�.لدولهم�ف��ا،انظر،�داضرار�من�جراء�حروب��vدخل�

،�الطبعة�3وbى،�دار�ال��ضة�)الCÚية�و�لغامدراسة�fي�اطار�القواعد�ا�نظمة�للمسئولية�الدولية�(3را���éا�صرية

� �مصر، �القاهرة، �ص2003العربية، �د34.، �انظر�كذلك، �ا. ؛ �عبد �الرحمن �عبد �3لغام�عثمان �محمد، للطيف

�الشريعة� �مجلة �مقارنة، �دراسة �3س مية، �والشريعة �العام �الدوbي �القانون �بDن �الدولية �وا�سئولية 3رضية

 . 282.،�ص2011،�جويلية�47والقانون�،�تصدر�عن�جامعة�3مارات�العربية�ا�تحدة،�العدد�
650 - Jean François DOBELLE, Op.cit, p.18. 

�القاهرة،�مصر،�ابو�الخ. د�- 651 �3وbى،�دار�ال��ضة�العربية، �الطبعة �الجنائية�الدولية، �CDاحمد�عطية،�ا�حكمة

 .116.،�ص1999
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�ايقاف �يتم �الق�و÷�ذا �القانون�تطبيق اشر�تطبيق ب  �وي  �;نسان �لحقوق �الدوbي انون

  .الدوbي�;نساني

نزاع�مسلح�أو�قتال�متبادل�بDن�القوات��ف��óالحرب�fي�مفهومها�الواق�يعن�و 

لمية،�سواء�صدر�÷�ا�إع ن�رسم��ا�سلحة�jك�Ciمن�دولة�ين��óما�بي��ا�من�ع قات�س

�يصدر �لم �من�. أم �ا÷� �رسم� �إع ن �ضرورة �فهو�يستلزم �للحرب �القانوني �ا�فهوم أما

  .جانب�إحدى�الدول�ا�تحاربة�قبل�بدء�العمليات�القتالية�العسكرية

�3تجاه�الراجح�ه �للحرب،�فإن �التعريفDن�السابقDن �بDن �ا�فاضلة �مجال و�وfي

�الواق �بالتعريف �للحرب�خذ �إع ن�.�ي �يفيد �ما
 
�فع  �ا�سلح �القتال �نشوب �fي إذ

�ويعد�قرينة�عwى�ذلك�;ع نيالحرب�ضمن
 
لهذا�السبب��–وإن�;ع ن�fي�ذاته�ليس�. ا

�يعد��– �كان �وإن �نظر�الفقه، �fي �قانونية �قيمة �له ��vيكون �حدث �وإذا ،
 
�جوهريا

 
أمرا

�من�أعمال�ا�جاملة�الدولية�الذي�ينبه�السكان
 
إbي�النتائج�القانونية�ا�Cmتبة�عwى��عم 

  .هذه�الحالة

  جريمة�العدوان: رابعا

�اكا�åان�CÚتعت��rي�جريمة�ضد�السلم�الõى�القوة�أ��بدأ�تحريمbديد�اللجوء�إ�åو�ال

�بتقديم� �ا�تحدة �3مم �هيئة �اعضاء �ذاته �الوقت �fي �ويلزم �الدولية �مåع ق� �fي �ا÷

ا�لم�تكن�مCÚرة�بالدفاع�ا�شروع�أو�بقرار�من�،�وذلك�م)652(ا�ساعدة��قاومة�العدوان

  .)653(مجلس��من�بموجب�الفصل�السابع�من�ميثاق��مم�ا�تحدة

�الدولية،fي� �للمحكمة�الجنائية ��سا��� �النظام �العدوان�fي �جريمة وقد�وردت

ا�ادة�الخامسة�منه،�ضمن�قائمة��شد�جرائم�خطورة�موضع�اهتمام�ا�جتمع�الدوbي�

�تمارس�ا�ا�حكمة�اوحاليبأسره،� �الدولية ��هاختصاصالجنائية �الجريمة بعد�عwى�هذه

                                              

غبوbي�م1y،�التوصل�إbى�تعريف�جريمة�العدوان،�قراءة�عwى�ضوء�نتائج�ا�ؤتمر�3ستعرا���éلنظام�ا�حكمة��- 652

�vالقانوني،�تصدر�عن�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�،�ا�جلة�3كاديمية�للبحث�2010الجنائية�الدولية�كمبا

 .219.،�ص01�،2014جامعة�عبد�الرحمان�مCDة�بجاية،�العدد�
 ..164دولwي�حمد،�ا�رجع�السابق،�ص. د - 653
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�ا�أحكما�بش�اعتمدت نأÈ�،متسقا�مع��حكام��فع  �الحكم�وكانيعرف�هذه�الجريمة

� �الصلة �ا�تحدة�معذات ��مم �بعد. )654(ميثاق �فيما �الفقرة �هذه �حذفت �õي�(وقد أي

� �النظام �من �الخامسة �ا�ادة �من �الثانية �عwى�)�سا���الفقرة �التعدي ت �بموجب ،

  .)655(2010نظام�روما�fي�ا�ؤتمر�3ستعرا����éول�عام�

�العدوان� �جريمة �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �أدرج �مرة jول

وهو�ما�يظهر�بوضوح�انه�كان�اجماع�fى�ا�ؤتمر�عwى�ادراج�العدوان�كجريمة�مستقلة،�

�ان�ا�انيا�كانت�قد�ضمن�الجرائم�ال�1rتختص�بنظرها�ا�
 
حكمة�الجنائية�الدولية�علما

�1ئية�الدولية�بتاريخ�ا�حكمة�الجنا�Ùنشاءجتماعات�اللجنة�التحضCDية�إ ءشارت�أثناأ

�CÚ1997ديسم،�� �إاbى �أن�عدم �شانه �من �العدوان �جريمة �عن�أدراج
 
�تراجعا �يشكل ن

  .)656(التاريخ�الحديثستخ ص�العCÚة�ا�ناسبة�من�إتجسيد�مبادئ�نورمبورغ،�وعدم�

عتماد�تعريف�جريمة�العدوان�fي�ا�ؤتمر�3ستعرا���éلنظام�روما��سا����إتم�

�بت �أوغندا �عاصمة vبكمبا� �لدولية �الجنائية �للمحكمة ��31اريخ �اbى جوان��11ماي

�للمادتDن�،�و 2010 الخاصتDن�بتعديل�أحكام�النظام��سا�����123و��121ذلك�وفقا

بعد�مرور�سبع�سنوات،�من�يوم�دخول�هذا�النظام�ح����Dللمحكمة�الجنائية،�و�هذا

التنفيذ،�كما�ذكر�fي�ا�ادتDن�السالفتDن�الذكر،�و�تم�اقCmاح��تعريف�للجريمة�العدوان��

�و� �;جراءات �قواعد �vسيما �اÒاختصاصا� �ا�حكمة �تمارس �اÊبموج� �rال� والشروط

  .)657(خطCDة�جدا�خاصة�ان�جريمة�العدوان�õي�جريمة. ;ثبات�التابع�للمحكمة

                                              

 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�5/2ا�ادة��- 654
الخاصة�با�ؤتمر�3ستعراPC/ST/V/1 �،��é،�الوثائق�الرسمية�رقم�RC/Res.6راجع،�ا�رفق��ول�لقرار�رقم��- 655

�بDن �الفCmة ،vبكمبا� �ا�نعقد �الدولية، �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �روما ��31لنظام �إbى ��11ماي عwى� 2010جوان

 .20/10/2013،�ا�تصفح�بتاريخ�ww.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-ARA.pdfا�وقع،
�الندوة�. د�- 656 �اbى �مقدم �بحث �الدولية، �الجنائية �للمحكمة �3سا��1 �النظام �fى �العدوان �عزيز�شكري، محمد

�الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �حول �ا�ستقبل-الواقع-الطموح(الدولية �العليا)وآفاق �الدراسات �- ،أكاديمية

 .3.،�ص2007  -ماي�– 11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من�
657 - « L’agression a ainsi souvent été considérée comme le (crime des crimes), le (crime suprême), ou 

le (crime par excellence), Véronique Michèle, METANGMO, Op.cit, p.131.  
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  تعريف�جريمة�العدوان - 1

� �ا�ادة �إدراج �تم �النظام��8لقد �اbى �العدوان،وتضاف �تعرف�جريمة �rال� مكرر،

  :،�وتنص�ا�ادة�عwى�ما�يwي)658(�سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية

 ما، شخص قيام "العدوان جريمة" تع�n >سا¸�n، النظام هذا gغراض-1" 

� فعz يمكنه وضع له  من أو للدولة العسكري  أو السيا¸�n العمل  ي التحكممن

 بحكم يشكل، عدواني عمل أو�تنفيذ بدء أو إعداد أو بتخطيط العمل، هذا توجيه

  .اCتحدة >مم Cيثاق واضحا ان¨¢اكا ونطاقه، وخطورته طابعه

 من اCسلحة القوة استعمال "العدواني العمل" يع�n >وtى، الفقرة gغراض- 2

 السيا¸�n، استقzلها أو ~قليمية سzم¨¢ا أو أخرى  دولة ضد�سيادة ما دولة جانب

�>مم مع تتعارض أخرى  طريقة بأي أو  العمل صفة وتنطبق .اCتحدة ميثاق

ا وذلك أو�بدونه، حرب بإعzن سواء التالية، >عمال من عمل أي عZى العدواني
 

 وفق

  .)659(1974 ديسمHa 14 اCؤرخ�29د�3314 اCتحدة ل©مم العامة الجمعية لقرار

 أي أو عليه، الهجوم أو أخرى  دولة إقليم بغزو  ما لدولة اCسلحة القوات قيام

 ضم أي أو الهجوم، أو الغزو  هذا مثل عن ينجم مؤقتا، كان ولو احتzل�عسكري،

  .باستعمال�القوة لجزء�منه أو أخرى  دولة yقليم

 أو بالقنابل، أخرى  دولة إقليم بقصف ما لدولة اCسلحة القوات قيام

  أخرى؛ دولة إقليم ضد أسلحة أية دولة�ما استعمال

اCسلحة� القوات جانب من سواحلها عZى أو ما دولة موانئ عZى حصار ضرب

  أخرى؛ لدولة

                                              

  .23.،ا�رجع�السابق�صRC/ Res.6ا�رفق��ول،�من�قرار�رقم���- 658
�ا�الجمعية�العامة�لøمم�ا�تحدة�A/9616لقد�جاء�fي�الوثيقة�رقم��- 659åتبن��rي�الدورة�3314،�بقرارها�رقم� الf�،

�ا�" ،�بان14/12/1974بتاريخ��29åالعدوان�هو�استخدام�القوة�ا�سلحة�من�قبل�دولة�ما�ضد�دولة�أخرى�أو�س م

�ا�تحدة ��مم �ميثاق �مع �تتناfى �أخرى �صور �أو�بأي �السيا��� �أو�استق لها �وما...";قليمية �هذا��، �أن ي حظ

  .التعريف�هو�ا�عتمد�fي�مؤتمر�كمباv،�بشان�تعديل�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية
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 أو البحرية أو الHaية اCسلحة القوات بمهاجمة ما لدولة اCسلحة القوات قيام

  أخرى؛ لدولة والجوي  البحري  أو�>سطول�ن الجوية

�قوا باستعمال ما دولة قيام  أخرى  دولة إقليم داخل اCوجودة اCسلحة£¢ا

 �تفاق، علÄ¢ا ينص الno الشروط مع يتعارض وجه عZى اCضيفة، بموافقة�الدولة

  بعد�¢اية��تفاق؛ ما إtى اCذكور   ي�~قليم لوجودها تمديد أي أو

 هذه تستخدمه بأن أخرى  دولة تصرف تحت إقليمها وضعت ما دولة سماح

  ثالثة؛ دولة ضد عدواني عمل iرتكاب الدولة�>خرى 

 من مرتزقة أو نظامية غ�H قوات أو مسلحة جماعات أو عصابات إرسال

 اCسلحة القوة أعمال من بأعمال أخرى  دولة ضد تقوم باسمها أو دولة�ما جانب

�>عمال بحيث الخطورة من تكون   بدور  الدولة اش�Hاك أو أعzه، اCعددة تعادل

  .)660(ذلك  ي ملموس

الجمعية�العامة�لøمم�fي�قرار��د  ار  و  fي�السياق�ما� جريمة�العدوان�التعريفجاء�

،��vسيما�أن�تم�إدراج�شرط�fي�ا�ادة�1974 ديسم14�CÚا�ؤرخ�fي���3314تحدة�رقم�ا

��من�2/ 5 �مفاده �للمحكمة، ��سا��� �النظام �مع �متسقا �التعريف �يكون أحكام�أن

�ا�تحدة ��مم �ا�ؤتمر�3ستعرا��é.ميثاق �fي �فع  �تم �ما �الجرائم�. فهذا �من وكل

�قبل �من �تشريعها �تم �قد �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �اختصاص �fي �ما�)661(الداخلة ،

عادا�جريمة�العدوان،�ال��rسوف�يكون�للمحكمة،�اختصاص�بالنظر�ف��ا�بعد�تحقق�

  .الشروط�ال��rسوف�نتطرق�إل��ا�أدناه

  

  

                                              

660 -�� �اشار�إbى �فحينما �ا�سؤولية، �fي �3زدواجية ر س 
 

�ك �تعريف �هذا �العدوان"صياغة �اقراره�" جريمة �عwى ل  د 

� �الجنائية �لøفرادللمسؤولية �اشار�إbى �عندما �بينما ، "� �للدولة�" العدوانيالعمل �الدولية �ا�سؤولية �جديد �من اكد

�ا�جنائياåاءل س   .ا�عتدية،�vن�الدولة�كشخص�معنوي��vيمكن�م 
�fي��-661 �الدكتوراه �شهادة �لنيل �رسالة �;نسان، �لحقوق �الدولية �الحماية �آليات �خليل، �إبراهيم �مصطفى نبيل

 . 286.،�ص2004الحقوق،�كلية�الحقوق،�جامعة�القاهرة،�
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  ممارسة��ختصاص�عZى�جريمة�العدوان - 2

لقد�تم�تكريس�طريقتDن��مارسة�3ختصاص�عwى�جريمة�العدوان�بعد�تعديل�

�أنفا �ا�ذكور vمؤتمر�كمبا� �fي �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� وقد�.)662(النظام

�هذا�التعديل،fي�أصحاب�الحق�fي�;حالة�عwى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية� ص 
 
ل

 
عندما�ق

�جريمة� �يشكل �والذي �السابق �التعريف �fي �ا�ذكورة ��فعال �من �فعل �أي يرتكب

العدوان،عwى�;حالة�من�دولة�طرف،أو�مجلس��من،دون�إعطاء�الحق�للمدùي�العام�

  :وتتمثل�الحالتDن�fي) 663(للمحكمة�الجنائية�fي�ذلك

�  -  أ �من �طرفدول~حالة �: ة �ا�حكمة �ممارسة �إحاطة �جريإتم �عwى مة�ختصاصها

  :)664(العدوان،�بعدة�شروط�õي

�>ول  �بجريمة�: الشرط �يتعلق �فيما �اÒاختصاصا� �الجنائية �ا�حكمة �vتمارس

� �من �التعدي ت �أو�قبول �مصادقة �عwى �واحدة �مرور�سنة �إ�vبعد دولة��30العدوان

  .)665(طرف

�vتمارس�ا�حكمة�اختصاصها�بجريمة�العدوان�إ�vبعد�اتخاذ�: الشرط�الثاني

�النظام�قرار� �عwى �تعدي ت �vعتماد �ا�طلوبة ��غلبية �تساوي ��طراف �دول بأغلبية

  . )667(2017،�وذلك�بعد�الفاتح�من�جانفي�)666(�سا���

                                              

مكرر�للنظام��ساس�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�بعد�تعديله�بموجب�ا�رفق��ول�لقرار�رقم��15نظر�ا�ادة�ا�- 662

RC/Res.6 .24. ا�رجع�السابق،�ص.  
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�13قارن�مع�ا�ادة��- 663
�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�بعد�التعديل�15ذكرت�الشروط�fي�ا�ادة��- 664

 
 .مكررا

،�تم�التصديق�عwى�تعدي ت�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ا�قررة�2014نوفم21��CÚإbى�تاريخ�-  665

بعد�مرور�أربع�سنوات�عwى��دولة�فقط،�20الخاص�با�ؤتمر�3ستعرا��é،�من�طرف��RC/Res.6بموجب�القرار�رقم�

�عن�. ا�ؤتمر �فرنسا �عزوف �حول �تقديرنا �وحسبا �التعدي ت، �عwى �بعد �تصادق �لم �فرنسا �إن والجدير�با� حظة

التصديق�حول�جريمة�العدوان،�هو�دخولها�fي�كل�من�ليبيا�وماbي�fي�èونة��خCDة،�وخوفا�من�تورطها�جنودها�fي�

 .جرائم�العدوان
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية���L122/2الدول��طراف�كما�هو�مبDن�fي�ا�ادة�يعتمد�نصاب�ثل�- 666
 .مكرر�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�بعد�التعديل�15الفقرة�الثالثة�من�ا�ادة��- 667
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�الثالث �بجريمة�: الشرط �يتعلق �فيما �اختصاصها �الجنائية �ا�حكمة �vتمارس

�هذه� �أعلنت �إذا vإ� �طرف، �دولة �من �ارتكب �عدواني �فعل �عن �تنشا �rال� العدوان

خCDة�مسبقا�بإيداع�إع ن�بقبول�اختصاص،�ويتم�سحب�هذا�;ع ن�fي�أي�وقت�� 

أما�بخصوص�. )668(كما�يجب�النظر�فيه�من�قبل�الدولة�الطرف�خ ل�ث ث�سنوات

�اختصاصها� �تمارس �أن �للمحكمة �يمكن �ف  �النظام، �هذا �fي �طرفا �ليست الدولة

�ا�مواطنو�تلك�الدÊى�إقليمهاا�تعلق�بجريمة�العدوان�عندما�يرتكw669(ولة�أو�ترتكب�ع(.  

  )propio motu(للمد�ي�العام� اCبادرة�الذاتية  -  ب

�fي� �للبدء �معقول �أساس �بوجود �يخلص �عندما �للمحكمة �العام �ا�دùي عwى

إجراء�التحقيق�عن�الحالة�ا�حاكة�من�دولة�طرف،�فيما�يتعلق�بجريمة�العدوان،أن�

�فع �وقوع �قرار�مفاده ��من �مجلس �اتخذ �إذا �ما �ارتكبته�يتأكد �العدوان �أفعال �من ل

الدولة�ا�عنية،�وعwى�ا�دùي�العام�أن�يبلغ��مDن�العام�لøمم�ا�تحدة�بالوضع�القائم�

أمام�ا�حكمة،�بما�fي�ذلك�أي�معلومات�أو�وثائق�ذات�الصلة،�وع وة�عwى�ذلك�فإذا�

�ا�جريمة�عدوان،�يبدأ�ا�دùي�Èالعام�قرر�مجلس�قام�مجلس��من�بتكييف��فعال�بأ

  . )670(التحقيق�ف��ا

� �عدم �حالة �fي �تقرير�إأما �أشهر�بعد�تخاذ �ستة �غضون �fي ��من �مجلس من

;ب غ،�يجوز�للمدùي�العام�إن�يبدأ�التحقيق�فيما�يتعلق�بجريمة�العدوان،�شريطة�

أي�( أن�تأذن�الدائرة�التمهيدية�بذلك،�وان��vيكون�مجلس��من�قد�قرر�خ ف�ذلك

  .)671()جريمة�العدوان�أن��فعال��vتشكل

ختصاص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�بالنظر�fي�جريمة�إوالجدير�با� حظة�أن�

العدوان�مقيد�بقرار�سابق�يصدر�عن�مجلس��من�يقر�فيه�وقوع�العدوان،�وهذا�ما�

                                              

 .مكرر�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�بعد�التعديل�15الفقرة�الرابعة�من�ا�ادة��- 668
 .مكرر�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�بعد�التعديل�15لفقرة�الخامسة�من�ا�ادة�ا�- 669
 .مكررا�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�بعد�التعديل�7 – 6/ 15ا�ادة��- 670
 .مكرر�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�بعد�التعديل�15الفقرة�الثامنة�من�ا�ادة��- 671
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يث�CDتنازع�3ختصاص�بDن�مجلس��من�وا�حكمة�الجنائية�الدولية�fي�مسالة�تكييف�

  . )672(لقول�بوقوعها�من�دونهجريمة�العدوان،�وا

  ~حالة�من�مجلس�>من  -  ت

�جديد�أكد �الدولية��سا����النظام�من �عwى��للمحكمة�الجنائية �تعديله، بعد

نت�،�وهذه�ا�رة�كا)673(مجلس��من�fي�;حالة�عwى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�ص حية

� �العدوان، �بالنسبة;حالة�خاصة�بجريمة �اÒذا� �مسبقة�وõي �بشروط للشرطDن��ذلك

�الطرف �ولDن �دولة �من �;حالة �fي �سابقا،�)674(ا�ذكورين �إل��ا �التطرق �تم �rوال� ،

عدوان�من�جانب�جهاز�خارج�ا�حكمة�الباÙضافة�إbى�أن��vيكون�تقرير�حدوث�فعل�

  .)675(النظام��سا����fي�اطار�هذامجحفا�بالنتائج�ال��rتتوصل�إل��ا�ا�حكمة�

� �لسلطته ��من �مجلس �إوممارسة �f�vي �ا�حكمة، �عwى �العدوان �جريمة حالة

ل��ا�fي�ا�ادة�صاص�فيما�يتعلق�بالجرائم�ا�شار�إا�تعلقة�بممارسة�3خت�باjحكاميخل�

�الجنائية �للمحكمة �3سا��� �النظام �من �و� �.)676(الخامسة �بدفالسلم �الدوليDن �أمن

��v11سيما�بعد�أحداث��من�الجماùي،أو�� من�3نسانية�أيتحول�تدريجيا�إbى�سلم�و 

�CÚ2001سبتم� �3من �مجلس �يكيفها �لم �rال� �ا،Èعدواني،��بأ� �أو�عمل �عسكري هجوم

�
 
مم�ا�تحدة��vيمكن�للدولة�أن�،�vن�وفقا��يثاق�هيئة�� حقيقيهذا�ما�يشكل�تناقضا

�نفسها� �الخطر�هو�عمل�عدواني�إتتصرف�للدفاع�عن �الذي�يشكل �الفعل �vإذا�كان

�ديد�السلم�و�من�الدوليDن،�وهجوم�عسكري å677(وليس�بحالة�بسيطة�خاصة�ب(.  

                                              

 .148.،�ا�رجع�السابق،�صبومعزة�نوارة�- 672
673 -�vا�حكمة�� تقتصر�عwى�حالة�إرتكاب�جريمة�العدوان،�وإنما�تشمل�كل� سلطة�مجلس�3من�fي�;حالة�عwى

 .  جريمة�;بادة�وجرائم�ضد�3نسانية�وجرائم�الحرب�وجريمة�العدوان: الجرائم�ال��rتختص�÷�ا�ا�حكمة،�وõي
 .ة�والثالثة�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائيةالفقرة�الثاني�1مكرر��15ا�ادة��- 674
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�1مكرر��15من�ا�ادة��4الفقرة�- 675
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�1مكرر��15من�ا�ادة��5الفقرة��- 676

677 - Luigi CONDORELLI, les attentas du 11 septembre et leur suite : ou va le Droit international ? 

RGDIP, tome 105, n° 4, 2001, p.841. 
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إbى��fي�3حالة�إbى�ا�حكمة�الجنائية��منمجلس��سلطةمتد�ن�تفمن�ا�نطقي�أ 

� �الخطCDة �الجرائم �الجنائيةاكل �ا�حكمة �ا÷� �تختص �r3خرى أ. ل� �الجرائم جرائم�ك ما

� �و 3رهاب �الرقيقو القرصنة �غ�CDالشرعية،�الدمار�الشامل�وأسلحة تجارة �الهجرة ،

 �� �تموالتبيض v� �أ، �3من �مجلس �فيمكن �3حالة، �هذه�خصها �لقمع �يتدخل ن

الدوليDن�كان�ين	���محكمة��و�منالجرائم�وفقا�لسلطاته�الواسعة�fي�مجال�السلم�

 .)678(و�محكمة�جنائية�مؤقتةألة�مدو  

العدوان�من�Dن�تكييف�عمل�همية�الكCÚى،�تتمثل�fي�الع قة�بلة�ذات�� أا�س

لمحكمة�الجنائية،�ال��rتCmجم�fي�من�وا�بادرة�بالتحقيق�من�ا�دùي�العام�لمجلس�� 

ساسا�ي�العام�للمحكمة�عندما�يخلص�إbى�أن�هناك�أحكام�خاصة�ومعقدة،�فا�دùأ

� vللبدءمعقو�� �التحقيق، �fي �أن �أ�يتأكديجب �قرار�من �هناك �مجلس�ن �من 3حالة

  .)679(رتكب�من�طرف�دولة�ما�عمال�العدوان�إ3من،�يقر�فيه�أن�عم �من�أ

� �إbى �أنخلص �النظر�fي �إختصاص ��vتملك �الدولية �الجنائية �ا�حكمة جريمة�ن

�إ �مرتكب��ا �ومحاكمة �العدوان �بعد vجريمة�أ� �قرار�بوقوع �3من �مجلس �يعتمد ن

� �ضروري �شرط �وهو �الفردية،�Ùثارةعدوان، �الجنائية �ذلك��ا�سؤولية �fي ويراùي

 أن�يقرر قبل���من�مجلسموضوعية�وقانونية،�وبالدرجة��وbى�سياسية�فت�عتباراإ

�يأ �ما �بالحسبان �سيسإخذ �تقريره �كان �و� ذا �السلم �عwى �ا�حافظة �fي �مناهم

                                              

محمد�هاشم�ماقورا،�ع قة�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�بمجلس�3من�دراسة�تتضمن�قراءة�fي�قرار�مجلس��- 678

مة�بشأن�دارفور،�بحث�مقدم�اbى�الندوة�الدولية�حول�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائ)  2005( �1593من�رقم�

�ا�ستقبل- الواقع-الطموح( �العليا)وآفاق �الدراسات ��-،أكاديمية �من �الفCmة �ليبيا، ��10طرابلس،   - ماي�– 11إbى

 .43.،�ص2007
679- « Le lien à établir entre le constat de l’acte d’agression par le conseil de sécurité et l’ouverture de 

l’enquête par le procureur, et traduit par un dispositif particulièrement complexe faisant cohabiter des 

hypothèses de connexion entre constat de l’acte et l’ouverture des poursuites avec des hypothèses de 

déconnexion », voir, Chloé BERTRAND, Le crime d’agression, in, Hervé ASCENSIO, Emmanuel 

DECAUX et Alain PELLET, Droit International Pénal, 2e  éd, A, PEDONE, Paris, 2012.p.173. 
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عمال�العدوان�لن�تعرض�عwى�أو÷�ذا�نجد�الكث�CDمن�جرائم�العدوان�و �.)680(الدوليDن

� �السياسية �ا�واقف �بسبب �الدولية، �الجنائية �fي�ا�حكمة �العضوية �دائمة للدول

  . )681(مجلس�3من

�الثاني �الجنائية�: الفرع �اCحكمة �ª¢ا �تختص noال� �الدولية �الجرائم أركان

 الدولية

أو�وجود�نص�قانوني�سابق�fي�القانون�الواجب�التطبيق،يتمثل�الركن�الشرùي�

�الفعل �شرعية .)682(يجرم �نصوص �إbى �الدولية �الجرائم �3تفاقيات��،تستند خاصة

  .الدولية�و�نظمة��ساسية�للمحاكم�الجنائية�ا�ختلفة

�إستنادها� �عدم �اساس �عwى �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �إنتقاد �تم وإذا

�مباحا� �كان �فعل �عن �شخص �محاكمة �بالتاbي �ف �يجوز �وجودها، �عwى �سابق لقانون

معاقبا�عليه�وقت�إرتكابه،�وقد�و�توقيع�عقوبة�عليه�عwى�فعل�لم�يكن�أوقت�ارتكابه�

ن�مبدأ�الشرعية�يعت�CÚمبدأ�مرن،�و�vيقتصر�عwى�ا�عاهدات�بل�أكان�الرد�عwى�ذلك،�

�ان�بهåيس�vي�هذا�ا�جال�fي�يلعب�دورا�bى�جانب�ذلك�هناك�العرف�الدوb683(إ(.  

�الركن��فإذا �وõي �أركان �ث ثة �من �تتكون �الدولية �الجريمة �ان �عwى �3تفاق تم

نه�يوجد�خ ف�حول�الركن�الشرùي�ومدى�أ إv. ا�ادي�والركن�ا�عنوي�والركن�الدوbي

� �ويبدو�ان �الدولية، �الجريمة �fي �اساسيا �ركنا �اعتبار��الرأياعتباره �هو�عدم الصائب

الجريمة�الدولية،�فهو�الوعاء�الذي�يحتوي��شرعية�الجرائم�والعقوبات�من�اركان�مبدأ

                                              

حمزة�ابراهيم�عياش،�ضوابط�اعمال�الفصل�السابع�من�ميثاق�3مم�ا�تحدة�وفقا�لقواعد�ومبادئ�القانون��- 680

�سوريا،� �دمشق، �جامعة �الحقوق، �كلية �العام، �الدوbي �القانون �ا�اجستf�CDي �درجة �لنيل �مذكرة �ا�عاصر، الدوbي

 .46. ،ص2008
 .185.احمد�عبد�الظاهر،�ا�رجع�السابق،�ص. انظر،�د�- 681
682-  � �ا�ادة ��22تنص �ان �عwى �الدولية، �الجنائية �للمحكمة �3سا��� �النظام �و�vيسأل�" من �إ�vبنص، �vجريمة

�fي� �تدخل �جريمة �وقوعه، �وقت �yا�ع� �السلوك �يشكل �لم �ما ��سا��� �النظام �هذا �بموجب
 
�جنائيا الشخص

�ا�حكمة �توسيع. اختصاص �و�vيجوز
 
�دقيقا

 
�تأوي  �الجريمة �تعريف �حالة��ويؤول �وfي �القياس، �طريق �عن نطاقه

 ".الغموض�يفسر�التعريف�لصالح�الشخص�محل�التحقيق�أو�ا�قاضاة�أو�;دانة
 . 97.زياد�العيتاني،�ا�رجع�السابق،�ص�-683
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�ا�وجدت�الجريمة�اي�ان�النص��ا�بدأالجريمة�بجميع�عناصرها،�اذ�لو�vوجود�هذا�

�لوقوع� �سابقا �يكون �ان �يجب �منه �ا�ستخلصة �غ�CDا�شروعة �الصفة �او الجنائي

  .  )684(�ا�امكن�القول�بوجود�جريمة�اص �وإv الجريمة�

�الجرائم�توضع �أركان نة �روما،� مدو  ��ؤتمر �التحضCDية �اللجنة باقCmاح

�الدولية�الدبلوما��� �الجنائية �با�حكمة �)685(الخاص �هدفها �ويتمثل �بيان�، �fي أساسا

�تختص�÷ �جرائم �من �جريمة �تشكل �rال� �افعال �الوقت�ذاتهكل �ا�حكمة،�وتعf��yي �ا�

�طبقا�للنظام�3 �8و/ 6/7/8تفس�CDوتطبيق�ا�واد�
 
  . سا����للمحكمة�الجنائيةمكررا

�إ �إذا نة �مدو  �فعل�أعتمدت �لكل �ا�ادية �3ركان �لبيان �ا�ذكورة �الجرائم ركان

�ا�حكمة �ا÷� �تختص �جريمة �ذاته �حد �fي �إف. يشكل �أركان �هناك �ذلك �جانب �أخرى bى

،�وهذا�للنظر�ف��ايشCmط�توافرها�fي�الجريمة�الدولية،�Ùختصاص�ا�حكمة�الجنائية�

�يم��Dالجرا �الجرائم�ما �عن �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �الواردة ئم

  .ا�شمولة�باختصاص�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�ال��rتفتقر��عظم�هذه��ركان

iادي: أوCالركن�ا  

�الد �الجريمة �لقيام �الجنائي،يشCmط �الدوbي �القانون �fي �مادي�ولية �فعل ارتكاب

كما�هو�الحال�fي�القانون�الجنائي�الداخwي�عwى�حد�السواء،��يجسد�النية�الجرمية،

  .)686(يختلف�هذا�الفعل�باخت ف�نوع�الجريمة�الدوليةغ�CDانه�

  بادة�الجماعيةجريمة�~  ي� - 1

  أيجب��
د�فئة�معينة�من�ن�يكون�الفعل�ا�ادي�مرتكب�بنمط�ظاهر�وواضح،�ض 

���شخاص �كلية �يخص��.)687(و�جزئيةأوبصفة �الجماعية�فيما �3بادة �جريمة وتتكون

�خمسة �من �ا�ادي �إ�رك��ا �نصوص �بموجب
 
�حصرا دة �محد  �;بأفعال دة�اتفاقية

                                              

 .87.انظر�عبد�هللا�عwي�عبو�سلطان،�ا�رجع�السابق،�ص�- 684
،�ا�تعلقة�2000الدول�3طراف�سنة��،�ا�عتمدة�من�جمعيةPCNICC/2000/INF/3/Add.2انظر�وثيقة�رقم��-  685

 .باركان�الجرائم�ال��rتختص�÷�ا�ا�حكمة
 .180.دللوbي�حمد،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 686
 من�مدونة�اركان�الجرائم�للمحكمة�الجنائية�الدولية�6انظر�ا�ادة��- 687
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،�والنظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�1948الجماعية�وا�عاقب�عل��ا�لسنة�

�ونظام �لرواندا، �الدولية �الجنائية �للمحكمة �3سا��� �والنظام �سابقا �ليوغوس فيا

�الجنائية �للمحكمة �الجرائم�. 3سا��� �قانون �مشروع �fي �أيضا �3فعال �هذه ووردت

� �لعام �3نسانية �وأمن �السلم �1966ضد �عام ��شروع �خ فا �غ�CDأنه الذي��1954،

�3مر�يتعلق�بقائمة�بيانية" بما�فيه" يستخدم�عبارة� �فعال�  ،�بالتاbيللدvلة�عwى�أن 

،�قررت�لجنة�القانون�الدوbي�عwى�كسبيل�الحصرلم�تأت��ال��rتشكل�إبادة�جماعية

��للتأكدا�ذكورة��1948إعتماد�العبارات�الواردة�fي�ا�ادة�الثانية�من�اتفاقية� عwى�أن 

�õي� �3نسانية �وأمن �السلم �ضد �الجرائم �قانون �مشروع �fي �ا�جر مة �3فعال قائمة

  .)688(جاءت�عwى�سبيل�الحصرقائمة�

   ي�جرائم�ضد��نسانية - 2

�نشوء�� �وتCÚر �الدوbي، �ا�جتمع �تث�CDقلق �rال� �الخطCDة �جرائم �من �وصفها يجب

�بموجب� �محضور �سلوك �حصول �وتتطلب �وتستتبعها، �الفردية �الجنائية ا�سؤولية

�العالم �fي �الرئيسية �القانونية �النظم �به �وتعCmف �ا�طبق�عموما، ،�)689(القانون�الدوbي

ريمة�ترتكب�عن�طريق�الهجوم�ا�باشر�كما�يفهم�ان�الج. وليس�اعتبارها�جريمة�عادية

�3فعال�ضد �متعدد �ارتكاب�سلوك �ويع��yذلك �ا�دنيDن، �السكان �من�ضد  مجموعة

عwى�عكس�جريمة�3بادة�الجماعية�ال��rتقع�ضد�طائفة�قومية،�أو��سكان�ا�دنيDنال

و�سياسة�تنظيمية،�و�vتوجد�ضرورة�vن�تشكل�أييدا�للدولة�أ،�ت)690(عرقية�أو�دينية

ن�السياسة�الرامية�إbى�القيام�أ3فعال�عم �عسكريا،�ومن�ا�فهوم�fي�هذا�السياق،�

و�تشجيع�فعwي�للهجوم�ضد�أو�ا�نظمة�بتعزيز�أن�تقوم�الدولة�أ÷�ذا�الهجوم�تستدùي�

  .)691(السكان�ا�دنيDن

                                              

 .181.دللوbي�حمد،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 688
 لجرائم�للمحكمة�الجنائية�الدوليةمن�مدونة�اركان�ا�7/1انظر�ا�ادة��- 689
�القانون�.د�- 690 �أحكام �ضوء �fي �فقهية �دراسة �ا�سلحة �ال��اعات �أثناء �3نسان �حقوق �حمودة، منتصر�سعيد

 .66.،�ص2008الدوbي�3نساني،�الطبعة�3وbى،�دار�الجامعة�الجديدة،�3سكندرية�مصر،�
 الجنائية�الدولية�من�مدونة�اركان�الجرائم�للمحكمة�7/3انظر�ا�ادة��- 691
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    ي�جرائم�الحرب - 3

� �تشكل �rال� �3فعال �للمحاكم�تتعدد �3ساسية �3نظمة �fي �الحرب جرائم

�أو� �السموم �استخدام �جرائم ت يف  ض 
 
�أ �وقد �سالفا، �اوردناها �كما �الدولية الجنائية

3سلحة�ا�سممة،�وإستعمال�الغازات�الخانقة�أو�السامة�أو�غCDها�من�الغازات�وكل�

ل��rتتمدد�أو�ما�fي�حكمها�من�السوائل�أو�ا�واد�أو�3جهزة،�او�إستخذام�الرصاصات�ا

�v� �rال� �الصلبة �3غلفة �ذات �الرصاصات �مثل �البشري، �الجسم �fي �بسهولة تتسطح

زة�الغ ف   . )692(تغطي�كامل�جسم�الرصاصة�أو�الرصاصات�ا�حز 

� �سابقا �يوغوس فيا ��حكمة �3وbى �التمهيدية �الدائرة الة�ساهمت �فع  بصورة

� �وتمثل �الحرب �جرائم �تشكل �أفعال �عدة �ماديأبتعريف �الجريمةركان �لهذه مثل� ،ة

� �جسيمة �مخالفة �بوصفها �التعذيب �لجريمة �تعريفا �اãاكاإعطا�åالثالثة��وان� للمادة

�3ربعة �جنيف �vتفاقية �تعريفا�ا�شCmكة �التمهيدية �الدائرة �ذات عطيت
 
�أ �كما ،

�يتسبب�fي�إلحاق�معاناة�شديدة�
 
�متعمدا

 
�أو�إمتناعا

 
نسانية�بوصفها�فع 

 

للمعاملة�ال

� �الكرامة�إما �عwى
 
�خطCDا

 
�تهجما �يشكل �أو ،CDخط� �أذى � �أو �جسدية، �أو معنوية

    .)693("3نسانية

� �أيجب �نطاق �fي �يفسر� �3طار�ا�ن	��ن �الدوbي �fي��القانون �بما �ا�سلح، لل��اع

�البحر �fي �ا�سلح �ال��اع �عwى �ينطبق �الذي �الدوbي �القانون �3قتضاء �عند و�v. ذلك

و�لطابعه�الدوbي�أيشCmط�قيام�مرتكب�الجريمة�بالتقييم�القانوني�لوجود�نزاع�مسلح�

وع وة�عwى�ذلك��vيشCmط�fي�3دراك�من�مرتكب�الجريمة�للوقائع�ال��r. و�غ�CDالدوbيأ

  .)694(و�غ�CDالدوbي�لل��اعأبت�الطابع�الدوbي�تث

  

                                              

من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ا�عدلة�بموجب��8من�ا�ادة�) ه( 15و��14و��13أنظر�الفقرة��- 692

 .2010ا�ؤتمر�3ستعراض�لسنة�
693 - voir, Le Jugement de 1er instance de TPIY, dans l’affaire n° IT-95-16-1.T, le procureure contre 

Zdravko Mucić , Hazim Delić, Esad Landžo, Zejnil Delalić, du 16 novembre 1998. 
 من�مدونة�اركان�الجرائم�للمحكمة�الجنائية�الدولية�8انظر�ا�ادة��- 694
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  وانجريمة�العد ي� - 4

�الدولية�  �الجنائية �للمحكمة �3سا��� �النظام �fي �العدواني �العمل �تعريف جاء

�به�قرار�الجمعية� �جاء �الذي �التعريف �ا�ؤتمر�3ستعرا���éمتسقا�مع �fي بعد�تعديله

�ا��3314العامة�رقم�Òي�دورf2914بتاريخ����CÚومن�هنا�يمكن�إستخ ص�1974ديسم�،

�هيئ �ميثاق �fي �العدواني �للعمل �ا�ادي �ديد�الركنåال� �fي �ا�تمثل �ا�تحدة �3مم ة

�jيةبإستعمال�القوة�أو�إستخدام�القوة�ضد�س مة�3را���éأو�3ستق ل�السيا����

�وجه�أخر��vيتفق�ومقاصد�3مم�ا�تحدة   . )695(دولة�أو�عwى�أي 

إع ن�مبادئ�القانون�الدوbي�ا�تعلقة�بالع قات�الودية�والتعاون�بDن�وبموجب�

�ا�الدول�وفقا��يثÒي�ع قاfاق��مم�ا�تحدة،تم�3ع ن�رسميا�عن�مبدأ�إمتناع�الدول�

�ديد�بإستعمال�القوة�أو�إستعمالها�لخرق�الحدود�الدولية�لدولة�أخرى�åالدولية�عن�ال

وعدم�اللجوء�اbى�3عمال�3نتقامية�ال��r. أو�إتخاذ�ذلك�وسيلة�لحل�ال��اعات�الدولية

عمل�قسري�يكون�فيه�حرمان�الشعوب�من�حقها�fي�تنطوي�عwى�استعمال�القوة�وكل�

  .)696(تقرير�مص�CDبنفسها�وجو�من�الحرية�و3ستق ل

� �ا�ادة �fي �ا�ذكورة �العدوان �لجريمة �بالنسبة �3سا�����8أما �النظام �من مكرر

أو�إعداد�أو��ا�ادي�ا�تمثل�fي�توجيه�والتخطيط�نللمحكمة�الجنائية�فتتكون�من�الرك

�عد �عمل �أو�تنفيذ �له�شن �يتيح �شخص �به �يقوم �أن �الفعل �ذلك �fي �ويشCmط واني،

�اكا�واضحا�åي�العمل�السيا����او�العسكري�للدولة،�وأن�يشكل�فعله�هذا�انfالتحكم�

�يثاق�3مم�ا�تحدة،�وحسب�رأينا�فا�جرم�هنا�ليس�شخصا�عادي�او�موظف�عادي�

  .ؤون�الدولة�وأمورهابل�يعت�CÚمن�القادة�وا�سؤولDن�fي�الدولة�ا�تحكمDن�fي�تسي�CDش

                                              

مكرر�من�النظام�3سا����للمحكمة��8من�ا�ادة�) أ(2من�ميثاق�3مم�ا�تحدة،�ال��rتقابلها�الفقرة��2/4ا�ادة��- 695

 .الجنائية�الدولية
إع ن�مبادئ�القانون�،�ا�تعلق�ب1970أكتوبر��24بتاريخ��25،�الدورة�A/RES/2625قرار�الجمعية�العامة�رقم��- 696

 .ية�والتعاون�بDن�الدول�وفقا��يثاق��مم�ا�تحدةالدوbي�ا�تعلقة�بالع قات�الود
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� ذا�كان�إجرى�تقييما�قانونيا��ا�أمرتكب�الجريمة�قد��ن  إثبات�أشCmط��vي  كما

�و إ �ا�تحدة، �3مم �ميثاق �مع �يتناfى �ا�سلحة �القوة �بصفة��ن  أستعمال �الفعل يرتكب

� �بالرغم �أواضحة ��vيشCmط �أنه �قد �الجريمة �مرتكب ن
 
�أ �قانونيا�إثبات �تقييما جرى

� �للجريمة �ا�وضوùي �الوصف �اللطابعÈ3مم�اضحة،و �بأ� �هيئة �ميثاق �به �يتسم الذي

  .)697(ا�تحدة

�ا�تحدة،� �3مم ��يثاق
 
�واضحا

 
�اكاåإن� �يمثل �العدواني �العمل �كان �إذا وتقرير�ما

�يجب�أن�تكون�3ركان�الث ثة،�وõي�الطبيعة�والخطورة�والنطاق،�كافية�لتCÚير�تقرير 

�اك�åركن�بمفرده�كافيا�للوفاء�بمعيار�الوضوح".  الواضح"3ن�   .)698(و�vيجوز�إعتبار�أي 

  الركن�اCعنوي : ثانيا

��yي�نظر�القانون�الوطfرتكاب�أية�جريمة�سواء�vالركن�ا�عنوي�ضروريا��CÚيعت

�fي� �ا�جرم �فنية �لقيام�إأو�القانون�الدوbي�الجنائي، �الرئي��� �الجرم�هو�السبب رتكاب

�الفرديةا� �الجنائية �القانون�. سؤولية �fي �عمديه CDغ� �جريمة CÚيعت� �ذلك وعكس

�من� �إعفاء �فهو �ذلك ��مر�يتعدى �فان �الجنائي، �الدوbي �القانون �fي �أما الداخwي،

�الجنائية� �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �إقراره �تم �ما �وهذا �والعقاب، ا�سؤولية

�يمة�تدخل�fي�اختصاص�ا�حكمةالدولية،�فالشخص��vيسال�جنائيا�عن�ارتكاب�جر 

ارتكاب�و�vيكون�عرضة�للعقاب�عwى�هذه�الجريمة�إ�vإذا�تحققت��ركان�ا�ادية�مع�

�أنه�توجد�ظروف�" العلم"ويع��yلفظ�. توافر�القصد�والعلم
 
أن�يكون�الشخص�مدركا

  .)699(أو�ستحدث�نتائج�fي�ا�سار�العادي�لøحداث

� �جرائم �الحرب �جرائم �تكون �ا�ثال �سبيل �إ عمديهفعwى �الجاني �علم ن�أذا

�ي 3فعال �rالقانون�أال� �fي �ا�حدد �النحو �عwى �الحرب �وعادات �قوانDن �تخالف ت��ا

                                              

  .جرائم�الخاص�با�حكمة�الجنائية�الدولية�بعد�التعديلالركان�ل ئحة�أمكرر��8ا�ادة��- 697
 .255.دللوbي�حمد،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 698
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�30ا�ادة��- 699
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فعال�تيان�هذه�� إرتكا÷�ا�جريمة�حرب�ومع�ذلك�يريد�إيCmتب�عwى��هنأالدوbي،�ويعلم�

  .)700( ويريد�تحقيق�النتيجة�الجرمية

� �الحاجة �توجد �قانوني�إف  �تقييم �بأي �قام �قد �الجرم �مرتكب �أن  �إثبات bى

�دوbي� �ال��اع، �مسلح�أو�بخصوص�طبيعة�هذا �نزاع �وجود كما�. و�غ�CDدوbيأبخصوص

�مرتكب�الجرم�كان�عwى�علم�بالظروف�الفعلية�ال��rإيوجد�حاجة� نه�vأ bى�إثبات�أن 

bدو�CD701(يتجعل�من�ال��اع�ا�سلح�نزاعا�دوليا�أو�غ(.  

�النظام� �fي �الجماعية �;بادة �جريمة �ارتكاب �fي �الجنائي �القصد ويظهر�أيضا

��مم� �rمحكم� �لنظامي �بالنسبة �هو�الحال �كما �الدولية �الجنائية �للمحكمة �سا���

،�والركن�ا�ادي�لجريمة�;بادة�"قصد�ه ك�جماعة�كليا�أو�جزئيا" ا�تحدة،�fي�عبارة

ن�يتوافر�fي�حق�مرتكب�أنه�يلزم�أبمعdolus spcialis(،��1y(يوصف�بأنه�قصد�خاص

�أالف �الكلية �باÙبادة �الخاص �القصد �للجماعةعل �بالنية�و�الجزئية �يع�CÚعنه �وهو�ما ،

  .)702(3جرامية�ا�شددة

 �� �التمهيدية �غرفة �خلصت �ليوغوس فيا�وقد �الدولية �الجنائية �للمحكمة وbى

توافر�القصد�الخاص�بجريمة�3بادة�لدى�أنه�لم�يتم�إثبات�" تاديش"سابقا�fي�قضية�

�م�قام�بعمليات�القتل�عشوائيا�دون�قصد�تدم�CDجماعة�ماåم�وشرحت�ان�ا��å703(ا�(.  

                                              

�القادر�القهوâ. أنظر،د�-700 �عبد �صعwي �السابق، �ا�رجع �د109.ي، �وانظر�كذلك، �عبو�سلطان،�. ؛ �عwي �هللا عبد

 . 92.ا�رجع�السابق،�ص
أركان�جرائم�الحرب،�مقال�منشور�fي�كتاب�: للمحكمة�الجنائية�الدولية�التحضCDيةكنوت�دورمان،�اللجنة��-  701

�والتشري. جماùي،د �الدستورية �ا�واءمات �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �عتلم، �نموذâي(عيةشريف �قانون ،�)مشروع

 .413.،�ص2006الطبعة�الرابعة،�منشورات�اللجنة�الدولية�للصليب�3حمر،�
702  -�� �ا�هدي، �أمDن �fي،د�النشأةمحمد �الجنائي، �الدوbي �للقضاء �ا�هدي،د. الحديثة �أمDن �عتلم،د. محمد . شريف

��حمر،� �للصليب �الدولية �اللجنة �منشورات �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �ا÷� �تختص �rال� �الجرائم �حمد، دولwي

 .29.،�ص2013
703-Arrêt de la chambre d’appel de TPIY, dans l’affaire le procureur contre Dusko TADIC, n° IT-94-1-A 

du 15 juillet 1999. 
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فجريمة�;بادة�الجماعية�تتم��Dعن�غCDها�من�الجرائم�الدولية�3خرى�لتوافرها�

� �الجسدي�والبيولوâي�والثقاfي،�الذي �;ه ك �fي يعت�CÚعwى�القصد�الخاص�وا�تمثل

منية�vرتكاب�إه ك�جسدي ية�الض  بادة�سواء�يضا�نية�; أويمثل��.)704(مؤشرا�إbى�الن 

،�ويستوجب�ضرورة�تواجد�خطة�ترتكب�fي�)705(�جموعة�من�3شخاص�و�كلياأجزئيا�

�إ �وقررتأطارها �3بادة �; �عمال �غرفة �fي �توافر�خطة�أستئناف �أن  �الحكم سباب

�; �ليست �لجريمة �القانونية �3ركان �من �3مور �يسهل �توافر�الخطة �ولكن مام�أبادة

Ù706(ثبات�وقوع�الجريمةا�حكمة�(.  

�إ �; فواض�ي �جريمة �منع �jنظمة�تفاقية �واض�ي �وكذا �عل��ا، �ا�عاقب بادة

 �� �rحكم�� �الجريمة��ساسية �تثبت �أن �يشCmطوا �الجنائية،لم �وا�حكمة �ا�تحدة مم

�الجريمة�)Préméditation(و;صرار�ق  ب  س  ب   �تحدث �أن �نتصور �أن �يمكن v� �vن ،

  .)707(بطريقة�سهلة،�بل�بالتخطيط�ا�سبق

 ;� �جريمة �fي �الجنائي ��الجماعية�بادةوالقصد �بالرغم ��vأمتوافر��vمحال، نه

� �واضحا �يكون �أن �ÙثباتهيشCmط �بمجرد �بل ��اتجاه، �الشخص �عwى�إنية �القضاء bى

�م�)708(جماعة�معينةåواستنتاجها،�فالبحث�عن�نية�ا���CDيكون�بطريقة�مباشرة�أو�غ

                                              

�3بادة��- 704 �جريمة �fي �الدولية �الجنائية �ا�سؤولية �لقيام �كسبب �الخاص �الجنائي �القصد �صCÚينة، العيفاوي

�والعلوم� �الحقوق �كلية �الجنائي، �القانون �تخصص، �القانون، �fي CDا�اجست� �شهادة �لنيل �مذكرة الجماعية،

 .75.،�ص2012اح،�ورقلة،�السياسية�جامعة�قاصدي�مرب
705 -Maryam MASSROURI et Loredana MAGRI, Le génocide, in, Laurent MOREILLON, Aude 

BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, 

p.242. 
شريف�عتلم،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�. اùي،�دمحمد�ماهر،�جريمة�3بادة،�مقال�منشور�fي�كتاب�جم. د�- 706

�والتشريعية �الدستورية �نموذâي(ا�واءمات �قانون �للصليب�)مشروع �الدولية �اللجنة �الرابعة،منشورات ،الطبعة

 .78.،�ص32006حمر،
707- William. A. SCHABAS, Op. Cit, p.126.  
708 - Décision de la Chambre de 1er instance du TPIY, dans l’affaire n° IT-95-5R61 et n° IT-95-18-R61, L 

e Procureur contre Radovan KARDZIC et Ratko MLADIC, portant l’examen de l’acte d’accusation dans 

le cadre de l’article 61 du RPP/TPIY, en date du 11 juillet 1996, § 60 et 64. 
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�بصفة �يكون �أي �;�مباشرة �فطرق �التدقيق، �يشCmط v� �فالنية�عامة �واسعة، ثبات

  .)709(الجرمية�تثبت�بكل�وسائل

ففي�جريمة�. تختص�÷�ا�ا�حكمة�خرى j يختلف�الركن�ا�عنوي�من�جريمة�وقد�

بادة�الجماعية،�يتمثل�الركن�ا�عنوي�الذي��vيتغf�CDي�كل�3فعال�ال��rتشكل�هذه�; 

و�العرقية�أثنية�و�;أه ك�الجماعة�القومية�أن�ينوي�مرتكب�الجريمة�الجريمة،�fي�

�ا�تلكأو�الدينية،�كليا�أÒي�إطار��.)710(و�جزئيا،�بصفاfفجريمة�;بادة�الجماعية�ترتكب�

،�فيعت�CÚالقصد�الخاص�ركن�من�القصد�الخاص�Ùه ك�أف
 
�أو�جزئيا

 
راد�الجماعة�كليا

أما�خاصية�مجموعة�من�3شخاص�فقد�تكون�مجموعة�.)711(اركان�الجريمة�Ùتمامها

وطنية�كرعايا�الدولة�الواحدة�أو�إثنية�كا�جموعة�ذات�لغة�واحدة�او�ثقافة�مشCmكة�

�أو  �ا÷� �متم��Dخاص �بيولوâي �او�طابع �لون�واحد �ذات �دين��أو�عرقية �تطبيق �fي دينية

  . )712(معDن�بقناعة�او�ممارسة�طقوس�دينية�من�جماعة�ما

ما�fي�جرائم�ضد�3نسانية�فالركن�ا�عنوي�يتمثل�fي�توافر�العلم�بهجوم�واسع�أ

و�vيع��yهنا�. )713(من�ذلك�الهجوم�ن�يكون�هذا�السلوك�جزء  أن�ينوي�أو�أالنطاق،�

                                              

709 - voir, Nadine L.C THWAITES, Le concept de GENOCIDE, dans la jurisprudence du TPIY avancées et 

ambigüités, RBDI, éd, Bruylant, Bruxelles, n° 2, 1997, p.592 ; et voir aussi, Nasser ZAKR, Analyse 

spécifique du crime de Génocide dans le Tribunal pénal international pour le Rwanda, R.S.C.D.P.C, n° 

2, 2001, p.267. 
 . من�مدونة�3ركان�والجرائم�للمحكمة�الجنائية�الدولية�6انظر�فقرات�ا�ادة��- 710

711 - Simon THERRIEN-DENIS, l’Autre terrorisme : la criminalisation de la violation de l’interdiction de 

terrorisme prévue en Droit international humanitaire et les éléments constitutifs du crime, mémoire 

pour l’obtention du grade de Maitre en Droit, faculté de Droit, université L’AVAL Québec, 2011, p.90. 
712 - Laurent MOREILLON, Crime de Génocide et intention : blocages juridiques ou blocage politique ?, 

in, Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme 

éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.254-255. 
 .من�مدونة�3ركان�والجرائم�للمحكمة�الجنائية�7انظر�تكرار�العبارة�fي�كل�فقرات�ا�ادة��- 713
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� �يعلم �أن �يجب �للجريمة �ا�رتكب �الشخص �أو�أن �الهجوم، �ذلك �خصائص بجميع

  .)714(و�ا�نظمةبالتفاصيل�الدقيقة�للخطة�أو�السياسة�ال��rتتبعها�الدولة�أ

 øل� �وفقا �يتصرف �قد �3نسانية �ضد �الجرائم �fي �من�والجاني وامر�الصادرة

يمكن�أن�ينفي�مسؤوليته،�غ�CDأنه�يمكن� وv. رؤساءه�أو�أوامر�ال��rتتخذها�حكومته

�م
 
�سببا �ذلك �يكون �ذلك�أن �أن �ا�حكمة �رأت �إذا �عقوبته، �تخفيف �أسباب ن

  .)715(ضروريا

�التشريعات� �معظم �بعقا÷�ا �تتكفل �3نسانية �ضد �الجرائم �أن  �هنا وننوه

� �دولة �قانون �من �اÈأركا� �تختلف �وبالتاbي �للدول، �مع�jخرى الداخلية �يتسق �ما �وهذا ،

� �التجريم �مبدأ �عwى �يعتمد �عام �بشكل �الدوbي �الجنائي �القانون �مساحة�مبدأ ويCmك

�دولية �ولو�كانت �الجرائم �أركان �تحديد �fي �yالوط� �للمشر ع �الحركة �حرية �من . واسعة

فهناك�بعض�ا�فاهيم�والعناصر�ال��rتشكل�جرائم�ضد�3نسانية�يختلف�مدلولها�fي�

�للتشريعات�الوطنية�مثل�3سCmقاق�والفصل�العنصري�وهناك�
 
بعض�الجزئيات�تبعا

غريبة�عwى�بعض�التشريعات�الوطنية�أو�تكون�عناصرها�أو��من�بي��ا�مفاهيم�قد�تكون 

بعضها�مجرمة�ولكن�تحت�أوصاف�قانونية�مغايرة�مثل�;ستعباد�الجن����والتعقيم�

  .)716(القسري 

                                              

 .من�مدونة�اركان�الجرائم�للمحكمة�الجنائية�الدولية 7/2انظر�ا�ادة��- 714
715 - Nasser ZAKR, approche analytique du crime contre l’humanité en droit international, RGDIP, 

tome 105, n° 2, 2001, p.289. 
ا�حكمة�الجنائية��شريف�عتلم،. إبراهيم�س مة،�الجرائم�ضد�3نسانية،�مقال�منشور�fي�كتاب�جماùي،�د. د�- 716

�والتشريعية �الدستورية �ا�واءمات �نموذâي(الدولية �قانون �الدولية�)مشروع �اللجنة �الرابعة،منشورات ،الطبعة

 .98.،�ص2006للصليب�3حمر،
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�العنصرية� �النية �خ ل �من �يظهر �3نسانية �ضد �لجرائم �ا�عنوي فالركن

� �وا�حكمة �ا�تحدة �3مم �rمحكم� �fي �أما �التمي�Dية، �ف �وا�عاملة �الدولية، الجنائية

�من�أركان�الجريمة
 
  . )717(تشكل�النية�العنصرية�ركنا

�
 
�عا�ا �الجريمة �مرتكب �كون �fي �الحرب �للجرائم �ا�عنوي �الركن �يظهر بينما

� �علم �عwى �يكون �وان �ا�حم�، �الوضع �ذلك �تثبت �rال� �الواقعية بالظروف�بالظروف

  .)718(ال��rتثبت�وجود�نزاع�مسلح�الواقعة

�يخص� �فوفيما �العدوان، �لجريمة �ا�عنوي �ان�إالركن �يجب �الجريمة �مرتكب ن

� �تثبت �rال� �الواقعية �للظروف
 
�عا�ا �النحو�إ ن  أيكون �عwى �ا�سلحة �القوة ستعمال

�ا�تحدة �3مم �هيئة �ميثاق �مع �)719(يتعارض �يشCmط �كما �الجريمة�أ، �مرتكب �يكون ن

� �تثبت �rوال� �ا�رتكبة �الواقعية �للظروف
 
�أعا�ا �تعد �اÈإ� �اكاåحكامنj3مم��� ميثاق

هذا�و �،�وbيفالجرائم�الدولية��vتخلوا�من�النية�ا�قصودة�والتخطيط��.)720(ا�تحدة

�إرتكاب�مثل�نظرا�لخطورة�الجريمة�وحجم�;  �ا،�فكيف�نتصور�إذن�أن Êترت��rضرار�ال

هذه�الجرائم�جاء�دون�التفك�CDف��ا�أو�جاء�دون�قصد،�ف �يسأل�الشخص�جنائيا�عن�

�هذه� �عwى �للعقاب �عرضة �يكون vو� �ا�حكمة �إختصاص �fي �تدخل �جريمة إرتكاب

  .)721(الجريمة�إ�vإذا�تحققت�3ركان�ا�ادية�مع�توافر�القصد�والعلم

  

  

                                              

717 - Mélanie NASEL, les crimes contre l’humanité, in, Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY et 

Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.185. 
 . من�مدونة�3ركان�والجرائم�للمحكمة�الجنائية�الدولية�8انظر�فقرات�ا�ادة��- 718

719 - Olivier DE FROUVILLE, et Anne-Laure CHAUMETTE, Droit international pénal, sources 

incrimination, responsabilité, éd, Pédone, Paris, 2012, p.342. 
720 -�� �ا�ادة �من �الرابعة ��8انظر�الفقرة

 
�من�القرار�رقم��1- مكررا �الثاني �ا�لحق �الجرائم، �اركان �عwى �تعدي ت من

RC/Res.6 27.،�ا�رجع�السابق،�ص . 
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�30ا�ادة��- 721
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  الركن�الدوtي:ثالثا

مة�الدولية�عن�الجريمة�الداخلية�جرييم��Dال�يعت�CÚالركن�الدوbي�الوحيد�الذي

�لأ �وفقا �وهو� .الوطنية�لقوانDنو�ا�جر مة �الرابع �الركن �الدولية �الجريمة �عwى ويضفى

�للحقوق�ال��rيتم�3عتداء�عل��ا�fي�هذه�الجرائم�ال��rترتكب�ضد�
 
الركن�الدوbي�نظرا

حركودوافعها��،3نسانية�جمعاء �القضاء�عل��ا�vسيما�fي�ظل��ت  �عwى �الدوbي ا�جتمع

ح�1rإن�لم��–وbي�وجود�إتجاه�حديث�نحو�3عCmاف�بالفرد�العادي�كشخص�قانوني�د

بصفة�عامة�صار�من�موضوعات�القانون��فردفإن�الواقع�يقرر�أن�ال�–يحدث�هذا�

�وقوميته �ودينه �وثقافته �وحرياته �حياته �عwى �ويحافظ �به �تمØ� �الذي �العام �،الدوbي

ولذلك�فإن�هذه�الجرائم�تعد�دولية�ح�1rولو�لم�تقع�عwى�خطة�مرسومة�من�جانب�

  .)722(تع�بذات�جنسية�هذه�الدولةدولة�ضد�جماعة�من�السكان�تتم

  :التاليةالعناصر�الث ثة��الركن�الدوbي�يشملو 

�و أ :>ول العنصر� �لسلم �ديداÒ� �السلوك �يشكل �الدوbأن �ا�جتمع �سواء�من ي،

   ).العنصر�ا�وضوùي(و�غ�CDمباشرأبشكل�مباشر�

�أ: العنصر�الثاني �خ ل �من �الدوbي، �للمجتمع �الضم�CDالعام �ز�Ø� �ساسا�ن

  . )ن�تكون�له�درجة�من�الجسامةأ( بالقيم�ا�شCmكة�لهذا�ا�جتمع

ك�Ciأن�يتجاوز�السلوك�حدود�الدولة�الواحدة،�ويتورط�فيه�أ: العنصر�الثالث

  .)723()العنصر�الشخ��2(من�شخص�واحد

دبر�من�دولة�أو�مجموعة�من�بناء�عwى�تخطيط�م�يكون �قيام�الجريمة�الدولية

� � هاوتنفذالدول، �الدول يكون �قوة �عwى �وõي��باvعتماد �الخاصة، �ووسائلها �اÒوقدرا

  .)724(قدرات��vتتوفر�عل��ا��شخاص�العادية

                                              

722-� �ال��اعا� �أثناء �3نسان �ا�رجع�حقوق �3نساني، �الدوbي �القانون �أحكام �ضوء �fي �فقهية �دراسة �ا�سلحة ت

 .71. السابق،�ص
 .236.سوسن�تمر�خان�بكة،�ا�رجع�السابق،�ص�- 723
 .142.عبد�هللا�سليمان�سليمان،�ا�قدمات��ساسية�fي�القانون�الدوbي�الجنائي،�ا�رجع�السابق،�ص�- 724
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� �أنكون �الدوbي �الركن �القانون�إمام �نطاق �fي �تدخل �3ضرار�بمصلحة �تم ذا

�بإ�الدوbي، �الجريمة، �fي �طرف �õي �الدول �كون �أتيان �العدوان �أعمال �به، �ديدåو�أو�ال

�ا�� �و�3فعال�ال�rأ�خرى،أقليم�دولة�إستعمال�القوة،�بشن�هجمات�عwى�إÊفراد�يرتك

  .)725(ية�صورة�من�صور�ال��rقد�تتخذها�الجريمة�الدوليةأ�و لحساب�الدولة،�أ

�ا�طلوب� �3سا��� �الشرط �فإن �الدولية، �صفة �الدولية �للجرائم �تكون ولكي

توافره�هو�أن�ترتكب�هذه�الجرائم�بناءا�عwى�أمر�الدولة�أو�بعلمها�بتواجد�ضحايا�هذه�

3عمال�3جرامية�fي�إقليمها�أو�خارجه،�أو�بناءا�عwى�تسامحها�مع�مرتكب��ا،�فيCmتب�fي�

�هذه �طرف �من
 
v إخ� �الحالة ��هذه �االدولةÒاما�mحقوق��بال� �عwى �اãوإعتدا� الدولية

  .)726(ذات�أهمية�دولية

�دولية� �قضائية �وجهات �الدوbي �القانوني �للنظام �تخضع �الدولية والجريمة

�تخضع�للنظام� �óف� �بخ ف�الجريمة�الوطنية، وعقوبات�دولية،�تسري�عwى�مرتكب��ا

  .)727(قا�للقانون�الوط�yالقانوني�الداخwي�والقضاء�الداخwي�والعقوبات�ا�قررة�وف

ولقد�إعتنق�البعض�معيار�ا�صلحة�الدولية�العامة�لتمي��Dالجريمة�الدولية�عن�

�اكا�للسلوك�3جرامي�ا�كون��فالجريمة،�الداخليةåالدولية�حسب�هذا�ا�عيار�تشكل�ان

��vتمس� �الداخلية �الجريمة �اما �الجنائي، �الدوbي �القانون �ويحم��ا �الدولية، للمصلحة

�الدولة� �حدود �fي �تبقى �óف� �ككل �الدوbي �ا�جتمع �تمس vو� �الدولية ا�صلحة

  .)728(الوطنية

،�ف �يمكن�3خذ�به�fي��معيار�ا�صلحة�الدوليةن�أ وحسب�رأينا،
 
�منتقدا

 
معيارا

شد�الجرائم�أن�هذا�القانون�يختص�با�عاقبة�عwى�أالقانون�الدوbي�الجنائي،�خاصة�

                                              

 .298.بوي�ي�جمال،�ا�رجع�السابق،�ص�- 725
�. د�- 726 �3ختصاص �ليwى، �حمودة �القانونية��ا�وضوùيبن �للعلوم �الجزائرية �ا�جلة �الدولية، �الجنائية للمحكمة

 .337.،�ص32008قتصادية�والسياسية،�ملف�خاص�با�حكمة�الجنائية�الدولية،�العدد�الرابع،�
 . 222.ق،�صبو�عطية،�ا�رجع�السابأالسيد�. د�- 727
مصطفى�أحمد�فؤاد،�النظرية�العامة�للتصرفات�الدولية�الصادرة�عن�3رادة�ا�نفردة،الطبعة�3وbى،�منشأة��- 728

 .وما�بعدها�38.،�ص1984ا�عارف،�3سكندرية،�مصر،�
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� �fي �الدولة �تدخل �يتطلب �ما �وهذا �إخطورة، �بواسطة �الجريمة �هذه شخاص�أرتكاب

� �لحسا÷�ا �أيعملون �م��ا �ودعم �أو�بتشجيع �غ�CDحكومية، �جهات �بمعيار�و� و�من خذ

�ا�الخاضعة�للقانون�الدوbي�ا�åن�الجرائم�الدولية�بطبيعDصلحة�فقط�سوف�يخلط�ب

الجنائي�والجرائم�ذات�الطابع�الدوbي�الخاضعة�للقانون�الجنائي�الدوbي،�فالنوع�3ول�

� �خاصة�بالدولة �بمصلحة�دولية �تمس �الجرائم �الدول،�أمن �النوع�أو�مجموعة�من ما

�ددÒي�الثاني�تمس�بمصلحة�دولية�عامة�وbالنظام�العام�الدو.  
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اCقارنة�ب�ن�العدالة�الجنائية�الدولية�: الباب�الثاني

اCؤقتة�و�العدالة�الجنائية�الدولية�الدائمة�من�حيث�

  قواعد�~جراءات�
�الجنائية �العدالة �تكتمل v�� ر  الدولية وه  ج 

 
�ف �فحسب، �ا�وضوùي ها�بالشق

�أج �من ت 
 
ئ ش 

 
ن

 
�أ �الذي �والغرض �ب �روحله �كالجسد �مغزى �دون فاjمر�يقت����í.يبقى

�تحريك �طريق �عن �يكانزما� مختلف�تفعيلها �و; ات �ا�وضوùي �الشق حتكاك�Ùعمال

� 1rأو�ح� �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �م��ا ل 
 
ك

 
ش

 
ت �ت  �rال� �سواء ��جهزة �جهزة�بمختلف

� �مباشرة �ع قة �ذات �صù  د  ت   اتا�يكانزم�ههذ�.)729(معها�خرى �fي �ىÊقواعد��ال

�و;�;جراءات �ح  ت  ثبات، �èليات �رك �الدولية��القانونية �الجنائية �ا�حاكم ختلف

هذا�ما�. وممارسات�مختلفة�من�محكمة�jخرى ديناميكية��وتجعلها�fي ا�ؤقتة�والدائمة

� �فيما �ا�قارنة �ا�يكانزماتيستوجب �مختلف �الجنائية�بDن �العدالة �عwى �ينطبق �فما ،

� �ا�ؤقتة  الدولية
 
�مغايرا �يكون  �أكيد

 
��ومختلفا �الجنائية��مامع �العدالة �عwى ينطبق

�ب   �يختلف �م��ما �كل �وفحوى �ماÒنشأ� �أن �خاصة �الدائمة، �البعض�ض  ع  الدولية �عن ه

��،�خر �مختلف �بDن �ا�قارنة �يستدùي �هنا �فمن �محكمة �كل �fي �ا�قرر من�;جراءات

�الدولية �الجنائية �الدعوى �إقامة �طرق �>ول (حيث �). الفصل �أن �هذه�وبعد تصبح

�ل�خCDة�  �ومتنوعة �مختلفة �قواعد ع  ب 
 
ت �ت  �ف��ا �للفصل �أمام�مهيأة �ا�حاكمات CDس

�ا�حاكم �لذا ،� �ا�حاكم �باخت ف �ا�حاكمات �مراحل �مختلف �بDن �ا�قارنة إbى�يستدùي

  ).الفصل�الثاني( غاية�صدور�3حكام�وتنفيذها

  

                                              

لهيئة��ننوه�هنا�أن��جهزة�ذات�ع قة�مباشرة�مع�مختلف�ا�حاكم�الجنائية�الدولية،�تتمثل�fي�مجلس��من�-  729

�ا�واد� �بموجب �ا�منوحة ��صيلة �اختصاصاته �من �رأينا �حسب �مستمدة �ع قة �تربطه �الذي �ا�تحدة، �مم

 .من�ميثاق�هيئة��مم�ا�تحدة،�ا�تعلقة�أساسا�fي�حفظ�السلم�و�من�الدوbي�11،12،24
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  الدوليةطرق�إقامة�الدعوى�الجنائية�: الفصل�>ول 
�أ �ا�حسلوب �أمام �الدعوى ��اكمإقامة �الدولية �الدول��كانالعسكرية بإرادة

كان�عن� إقامة�الدعوى�أمام�محكم���rمم�ا�تحدة�سلوبأأما�ا�نتصرة�fي�الحرب،�

رواندا�وجمهورية�عادة�السلم�و�من�fي�كل�من�ستإتحت�ذريعة�طريق�مجلس��من�

إقامة�الدعوى�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�كان��سلوبأبينما�. يوغوس فيا�سابقاال

�سلطة� �الدوbي �القانون �jشخاص �منح �عندما ��vسيما �سابقيه، �عن �نموذج أفضل

  .)730(إقامة�الدعوى�أمام�ا�حكمة�الجنائية

باخت ف�أطراف�ا�عنية�بإقامة�الدعوى�لدى�كل�محكمة،�يستتبع�إخت ف�fي�و 

). اCبحث�>ول ( ها�vستقبال�الدعوى�وقبولهاالشروط��ولية�لكل�محكمة�ال��rتفرض

رية�إbى�الدائمة�مرورا�با�ؤقتة�وبإخت ف�طبيعة�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�من�العسك

� �طرق �و ;تختلف �الجنائية �بالدعوى �تصال �إتباعها �الواجب �تحريك�الشروط fي

  ).اCبحث�الثاني(الدعوى�أمام�كل�محكمة

  Cمارسة�الدعوى�الجنائيةالشروط�>ولية�: اCبحث�>ول 
�ال �تخضع �داخليالدعوى �قانوني �نظام �أي �fي �كانجنائية

 
�دولي�ا  أو

 
لشروط� ا

� �قبل �م  أمسبقة �بدءح  ية �ذي �وبادئ �القا���é اكمة، �أمام �الدعوى �تطرح �أن يجب

�تكون� �لكي �معينة �وبآليات �بشروط �والعقوبات، �الجرائم �شرعية ��بدأ �وفقا الطبي�ي

� �مقبولة، �االدعوى ��fي�لبحثويستوجب �الدوbي�إمدى �القانون �مبادئ �إbى ستناد

� �>ول (الجنائي �). اCطلب �الواجب �ذات��يضاأومن �سابقة �محكمة �هناك �تكون أن

                                              

راف�ال��rلها�حق�إحالة�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�أن�أط�13ما�يستخلص�من�ا�ادة��- 730

فالدولة�. حالة�ما،�عwى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�تمثل�بطريقة�مباشرة�أو�غ�CDمباشرة�أشخاص�القانون�الدوbي

أما�مجلس��من�فيمثل�هيئة��مم�ا�تحدة،�وهذه��خCDة�õي�من�. الطرف�õي�الشخص�القانوني�الدوbي��صيل

ا�توصلت�إليه�محكمة�العدل�الدولية�fي�الفتوى�الصادرة�م��ا�fي�قضية�أشخاص�القانون�الدوbي�كذلك،�وفقا��

أما�;حالة�من�ا�دùي�العام�الذي�). قضية�الكونت�برنادوت(تعويض�عن��ضرار�ا�تكبدة�fي�خدمة��مم�ا�تحدة

�للماد �وفقا �الدولية، �القانونية �بالشخصية �تتمتع �بدورها �rوال� �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �من�يمثل �الرابعة ة

 .  النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية
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� �قبل �ع��ا �معلنة ر م  إتشكيلة ج 
 
�ا� �الفعل �ومن�. رتكاب �العدالة �مقتضيات وهو�من

� �ا�بدأ �هذا �يطبق �لم �انه �بالرغم �العادلة، �للمحاكمة �بعض�ا�عاي�CDالدولية �fي الهام

�مقتضيات� �عwى �الدوليDن �و�من �السلم �عwى �الحفاظ �دواùي �لتغليب
 
�نظرا ا�حاكم

  ).      اCطلب�الثاني(العقاب�وتحقيق�العدالة�

  الدولية�الجنائيةمقبولية�الدعوى�: اCطلب�>ول 

�إ ن  إ �fي �با�قبولية �ا�تعلقة �شروط �الدولية،�اكما�حنتفاء �إbى��العسكرية راجع

�ا�بصفة�مجتمعة،دول�الحلفاء�fي�الحرب�العا�ية�الثانية�ت�اتصرفÒراداÙأن� وفقا��vإ

� ��جلس �واسعة �ص حيات �إعطاء �تم �ا�تحدة ��مم �rمحكم� �إنشاء �fي�عند �من

�ف السيطرة�عwى�ا�حكمتDن، �متوقفة�ومتسقة�إوبالتاbي �با�قبولية، ن�شروط�الخاصة

الواسعة�ا�ستمدة�من�مقتضيات�الحفاظ��با�هام��ساسية��جلس��من�وص حياته

  .عwى�السلم�و�من�الدوليDن

 موازين�السيطرة�fي�إقامة�الدعوى�الجنائية�فقد�كانت�
 
دول�الحلفاء��عwى�حكرا

�ا�من�fي�الحرب�العا�ية�الثانية،�Pوتم�توري��rي�عند�إنشاء�محكمbمجلس��من�الدو

�ا�تحدة �>ول (�مم �ي). الفرع ��مر�لم �ا�حكمة�غ�CDأن �أنشئت �بعدما �حاله �عwى بقى

الجنائية�الدولية،�فقد�تم�إعطاء�أهمية�كCÚى�للمسائل�ا�تعلقة�با�قبولية،�وتم�ربطها�

�fي� �ا�كرسة �ا�بادئ ��vسيما �عامة، �بصفة �الدوbي �القانون �بمبادئ �نفسه �الوقت fي

�باإ �ا�عاهدات، �لقانون �فيينا �تفاقية �للمحكمة، ��سا��� �النظام �عن�ععتبار�أن بارة

  ).الفرع�الثاني( تفاقية�دوليةإ

  اCقبولية��شرط�نتفاءإ: الفرع�>ول 

 ر  إ  
 ب  ت 

 
تعلقة�بالسرعة�خاصة�مبظروف� إنشاء�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة ط

� �شروط �التفكf�CDي �يكن �فلم �العقاب، �إنزال �fي �أمامها �الدعوى ��قبولية من��ولية

�ولويات�fي�تلك�الفCmة،�بل�تم�تغليب�فكرة�العقاب�دون�التفكf�CDي�من�هو�صاحب�

� �سلطته �يستمد �أين �ومن �العقاب �إنزال �fي �ا�قبولية��؟�هذهالحق �مسائل فكانت

f� �تماما �وشبهمنعدمة �الدولية، �العسكرية �ا�حاكم ��مم��ي �rمحكم� �fي منعدمة



 

216 

 

� �مسائل �fي ��من �مجلس �به �يتمتع �ما �عدا �ما �و�من�إا�تحدة، �السلم ستعادة

  .   الدوليDن

 إ - 1
 
Cفتقار�الدعوى�للقواعد�ا  

 ة�للمقبوليةد  حد 

� �الرئيسية �الخطوط �وضع �عwى �نورمبورغ �vئحة �ترك��ل
جراءاتإقتصرت بينما

النيابة�العامة�للدول��ممثلو وضع�3جراءات�التفصيلية�للنيابة�العامة،�وبالفعل�قاموا�

�أكتوبر� �fي �لها �إجتماع �أول �fي �ا�حكمة �أقرته �مشروع �بوضع �ولكن�1945ا�تحالفة ،

�س�CDا�حاكمة� �مسائل�أثناء �يغرض�عل��ا�من �التنبؤ�بما�قد �ا�حكمة �إستطاعة لعدم

وخاصة�fي�محاكمة�لهذه�ليس�لها�سابقة�fي�التاريخ�لذلك�أضافت�ا�حكمة�نصا�fي�

� �ا�شروع �ايةÈأية�� �أو�تعديل �إستبعاد �fي �السلطة �لها �يخول �النيابة �وضعته الذي

  . )731(قاعدة�من�قواعد�3جراءات

�أي  إ �امÒ�� ة س  ؤس  �م  �محكمة �من �يكون �أن �يجب �قانون�إشخص �إbى ستناد

ستناد�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�إbى�إمدى�تساؤل�حول�،�فيطرح�ال)732(سابق

ويفسر��التقا���éأمام�القا���éالطبي�ي، أبمبد�يعرفهذا�ما�. من�عدمه�قانون�سابق

  :كالتاbي

�: التفس��H>ول  �قضية �fي �إثارته ��"تاديش"تم �تأسيس�)TPIY(أمام �باعتبار�أن ،

ا�حكمة�الدولية�يجب�أن�تكون�من�قبل�جهة�تشريعية،�بينما�محكم���rمم�ا�تحدة�

والتشري�ي�والتنفيذي�ما�õي�إ�vقرار�انفرادي��جلس��من،�غ�CDأن�التقسيم�القضائي�

                                              

�3ساسية. د- 731 �وحرياته �3نسان �لحقوق �الجنائية �الدولية �الحماية �شبل، �محمد �ا�صادر�(بدر�الدين �fي دراسة

 .229. ،�ص2011،�الطبعة�3وbى،�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�3ردن،�)النظرية�وا�مارسة�العلمية�وèليات
ومن�. الناس�جميعا�سواء�أمام�القضاء"من�العهد�الدوbي�للحقوق�ا�دنية�والسياسية�عwى��14/1تنص�ا�ادة��-  732

�مة�جزائية�توجه�إليه�أو�fي�حقوقه�وال�mاماته�fي�أية�دعوى�مدنية،�أن�تكون�Òي�أية�fحق�كل�فرد،�لدى�الفصل�

 ". ية،�منشأة�بحكم�القانون قضيته�محل�نظر�منصف�وعل��yمن�قبل�محكمة�مختصة�مستقلة�حياد
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�fي� � �يظهر�بوضوح �ولم �الدولية �وليس �الداخلية �القضائية ��نظمة �fي �يتبع للسلطات

  .)733(هيئة��مم�ا�تحدة�سوى�ما�يتعلق�بمحكمة�العدل�الدولية

�إbى�: التفس��Hالثاني �الطبي�ي ��éالقا� �أمام ��éالتقا� �يش�CDمصطلح �أن يمكن

،�وإنما�تملك�سلطات�معينة�)سلطة�تشريعية( تأسيس�محكمة�دولية�من�جهة�بر�انية

�ف �هذه �النظر �وجهة �خ ل �ومن �;لزام �قوة �ممارسته�إلها �عند ��من �مجلس ن

�ف �ا�يثاق، �من �السابع �الفصل �بموجب �إلسلطاته �وهذا �ملزمة �قرارات �يتخذ ما�نه

  .)734(من�ميثاق��مم�ا�تحدة�25 نص�ا�ادة�خ ل�من�يتضح

ستناد�إbى�إالقا���éالطبي�ي�هو�تأسيس�محكمة��التقا���éأمام: التفس��Hالثالث

 �vو�قرب�إbى�القانون�الدوbي،�الذيقواعد�قانونية،�وقد�يكون�هذا�ا�ع��1yك�Ciقبو 

فر�fي�ا�حكمة�الدولية،�وإذا�تفحصنا��نظمة�ا�Cعن�الضمانات�ال��rيجب�أن�تتو عÚي

�للمحاكم ���ساسية �و;الجنائية �;جرائية �والقواعد �التابعة�ا�ؤقتة ثبات

ت� للمحكمتان، س  س 
 
 ستنادإنجد�أن�هذه�القواعد�أ

 
إbى�قواعد�القانون،�وتتوافر�ف��ا��ا

الضمانات��ساسية�ا�وجودة�fي�3تفاقيات�الدولية�كالعهد�الدوbي�الخاص�بالحقوق�

  .)735(ا�دنية�والسياسية

  ي�اCحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة��اCطبقالقانون��شكوك�حول  - 2

ذعة�ا�وجهة�إbى�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة،�من�بDن�; �كانت
 
نتقادات�ال 

متثالها��بدأ�شرعية�إعدم�فتقارها�لقانون�سابق�و إتق���íعwى�آمالها،�وال��rكادت�أن

رتكاب�الفعل�وله�إالذي�يقت���íتواجد�نص�تجريم��سابق�عwى��الجرائم�والعقوبات،

� �اكهåإن� �يشكل �بحيث �سلطان �أو�; جريمة �Åالسل� �التجريم��يجابيبالفعل �والنص ،

                                              

733 -�� �ا�ادة �لøمم��92تنص �القضائية ��داة �õي �الدولية �العدل �محكمة �أن  �عwى �ا�تحدة ��مم �هيئة �ميثاق من

 .ا�تحدة
 .37.مرشد�أحمد�السيد�وأحمد�غازي�الهرمزي،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 734
 .38.ا�رجع�نفسه،ص�735
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�رغبة �يعكس �بحث �ا�شروعية �لعدم
 
�تقنينا �;  ا�سبق �ترسيخ�الجماعة �fي جتماعية

   .)736(قيمة�معينة�وإسباغ�الحماية�عل��ا

� �بالنسبة �العقاب �من �;ف ت �عدم �مقتضيات �الغ�CDأن �الجرائم �Åة��رتكCDخط

�الدوbي �العام �النظام �التإ ،عwى �تغليب�قتضيتا �فتم �الدوbي، �للمجتمع �السريع حرك

شد�الجرائم�ال��rتمس�الضم�CD;نساني�fي�أا�صلحة�العامة�ا�تمثلة�fي�العقاب�عwى�

�وعدم� �الجرائم �لهذه �ا�رتكبDن �حماية �fي �ا�تمثلة �الخاصة �ا�صلحة �عwى الصميم،

�م�لعدم�وجود�نصوص�قانونية�تجرم�أفعالهم�بصفة�قطعية�ومدونةåمعاقب.  

�ل~   -  أ �العرفية �القواعد �إtى � ي�ستناد �الخط�Hة �الجرائم �عZى لعقاب

  محكمة�نورمبورغ��

�أ �اكات�وعدمå3ن� �لقمع �قانونية �أحكام �غياب �إدى �ا�عاهدات ا�حاكم� fيحCmام

� �وطوكيو�إbى �لنورمبورغ �الدولية �آلي�اللجوءالعسكرية �معاقبة�إbى �لتأسيس �أخرى ات

� �تم �فقد �; ا�سؤولDن، �بعCmاف �الدوbي،�الصريح �القانون �fي �ا�قررة �الحرب قواعد

� �fي �الدول �بعض �لتلك�إوتصرفات �الخطCDة �اكاتå3ن� �تجريم �نحو �نواياهم تجاه

�ومسئوbي� �الحكوميDن �ا�سؤولDن �تصريحات �سيما �عرفية، �ومعظمها �ا�قررة القواعد

�fي� �الحلفاء �م��ا �خاصة �للدول �داخلية �قوانDن �وجود �إbى �أضف �الدولية، ا�نظمات

�الحر  �الثانية �العا�ية �fي��تعاقبب �سواء �الدولية �ل تفاقيات �الخطCDة �اكاتå3ن� عwى

  .)737(ا�نشئة�وفقا�للقوانDن�الوطنية�العسكرية�fي�ا�حاكم�ا�حاكم�العادية�أو 

                                              

�مليلة،�. د�- 736 �عDن �دار�الهدى، �3وbى، �الطبعة �الجزائري، �العقوبات �قانون �fي �الشرعية �مبدأ �سليمان، بارش

 .11.،�ص2006الجزائر،
737 - Le Tribunal de Nuremberg à concluait, « Les crimes contre le droit international sont commis par 

des hommes et non par des entités abstraites et c'est seulement en punissant les hommes qui 

commettent ces crimes que les dispositions du droit international peuvent être respectées », 

paragraphe 128 de l’Arrêt de la Chambre d’appel de TPIY relatif a l’appel de la défense concernant 

l’exception préjudicielle d’incompétence, dans l’affaire, le Procureure contre Dusko TADIC, Alias DULE 

du 2 octobre 1995, sur le site http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm du 20 Aout 

2009. 
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ن�منصوص�عل��ا�fي�أية� 
 

�ل ئحة�نورمبورغ�وطوكيو�لم�تك
 
فاjفعال�ا�جرمة�وفقا

�إرت �بعضها �أن �عن �فض  �سابقة، �النازي�معاهدة �الحزب �بتوbي �الحرب �قبل كبيت

� �سنة �أو�1932الحكم �ا�حwي �للقانون �طبقا �أ�انيا �إقليم �عwى ��خر�إرتكب ،�والبعض

ة�تآلف�وإنسجام�قانوني�بخصوص�تلك�الجرائم� م 
 
ضد�الرعايا���ان،�لذلك�لم�يكن�ث

�جريمة�مرتكبة�jسباب�سياسية��لøفعالخاصة�بإشCmاطها�توقيع�العقاب�
 ن 

ال��rتكو 

� �خرقا �تشكل �كانت �سواء �أو�دينية �أم��لøحكامأو�عنصرية ��jانيا �الداخwي القانون

v)738(.  

�شرعية� �مبدأ �أن �القول �إbى �نورمبورغ �محكمة �fي �مDنåا�� �دفاع �ذهب وقد

�القانو  �fي �فقط �وليس �الجنائي �الدوbي �القانون �fي �أيضا �تطبيقه �يجب ن�الجرائم،

�احCmامه �ا�حكمة �عwى �ويجب �كانت�. الداخwي، �مDنåا�� �إbى �توجه �rال� ��فعال وان

�محددة �عقوبة �لها �يكن �ولم �لندن �اتفاقية �قبل �القتل��.)739(مباحة �أفعال وأن 

فا�حكمة�العسكرية����اني،والتعذيب�مجرمة�fي�القوانDن�الداخلية�بما�ف��ا�القانون�

�ال �أن �إعتCÚت �لنورمبورغ �الدولية �fي �مصدرها �تجد �عل��ا �تعاقب �rال� ا�بادئ�"جرائم

�ا�تمدينة �3مم �لدى �ا÷� �ا�عCmف �للقانون �تعت�CÚمصدر�من��"العامة �3خCDة وهذه

  .)740(مصادر�القانون�الدوbي�با�رتبة�نفسها�مع�ا�عاهدات�الدولية

�جهاز�; �ر  غ�CDأن �نورمبورغ ��حكمة �امÒ  د� ;� �هذا �بعwى �شرعية�أدعاء �مبدأ ن

 الجرائم�والعقوبات�لم�يعد�جامد
 
،�بل�أصبح�ا�بدأ�يطبق�بمرونة�أك�Ciوبصفة�خاصة�ا

�الجنائي،ف   �الدوbي �بمصادر�القانون �يتعلق �عwى��فيما �القانون تقتصر�مصادر�هذا

��ساسية; �مصادره �يعت�CÚاحد �العرف �مازال �بل �فقط، �ال��r. تفاقيات فالجرائم

� �محكمة �ا÷� �تختص �وطوكيو�نجد �;نورمبورغ �fي �السابقة�بعضها �الدولية تفاقيات

                                              

 .229. بدر�الدين�محمد�شبل،�ا�رجع�السابق،�ص�- 738
 .97.زياد�عيتاني،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 739

740 - Robert BADINTER, La marche vers une justice pénale internationale, in, Liber AMICORUM et 

Lucius CAFLISCH, la promotion de la justice, des Droits de l’homme et du règlement des conflits par le 

Droit international, éd, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS, 2007, p.35.   
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ة��ساسية�لنورمبورغ�وطوكيو�ن��نظمإومن�ثم�ف. �خر�fي�العرف�الدوbيوالبعض�

�ا�موجودة�مسبقا�أهذه�الجرائم�من�العدم�بل���ن	�تلم�Èjا��قر�ما�هو�كائن�وأكد�عل�

�الجنائي �الدوbي �مصادر�القانون �ومحاكمf .åي �الجرائم �Åمرتك� �فم حقة �أمام�لذلك �م

  . )741(عتداءا�عwى�مبدأ�شرعية�الجرائم�والعقوباتإا�حكمتDن��vيشكل�

�معاملة� �تقدم �لم �الثانية �العا�ية �الحرب �محاكم �أن �إستخ صه �يمكن وما

�م�ظروف�مماثلة،�وبذلك�خلقت�ا�ظهر�غ�CDالعادل�أو��لøشخاصمساوية�Øالذين�لد

� �مåا�� �ولو�كان 1rح� �للعدالة �غ�CDا�توازن �; يستحق �سياسات �وكانت عفاء�ا�حاكمة،

�مDن�fي�غضون�أعوام�قليلية�من�العقاب�ظاهرة�واضحةåوتم�;فراج�عن�معظم�ا��،

   .)742(من�صدور��حكام�باÙدانة�

�  -  ب �إtى �ذاتإ~ستناد �دولية �الجرائم�ل الصلة�تفاقيات �عZى لعقاب

  الخط�Hة� ي�محكم�no>مم�اCتحدة

�ا�تحدة ��مم �rمحكم� �fي �أن �مصادر��يبدوا �بDن �واضحة �التمي��Dبصفة �يتم لم

�من� �ا�طبق �فالقانون �الجنائي، �الدوbي �القانون �ومصادر �العام �الدوbي القانون

�عرفية �وقواعد �3تفا�ي �القانون �قواعد �عن �عبارة �هو �النظامان�أو . ا�حكمتان ن

�تضم �للمحكمتان �;�ساسيان �أحكام �fي �أساسها �نجد �جرائم �الدولية�نا تفاقيات

�الدالسار  �القانون �وقواعد �ا�فعول، �العرfيية �;. وbي �أن �من �الرغم تفاقيات�وعwى

���vتتحدد�ملزمة�jطرافها�فقط،�فان�أحكام�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�لها�طابع�عالم

;� �بأطراف �تم �rال� �من�إتفاقية �ا�ؤقتة �ا�حاكم �من �أحكام �وصدرت �أحكامها، �اكåن

�اك،�فتطبيق�مبدأ�جل�ذلك�; أåبنص" ن�vعقوبة�إ�vجريمة�و�v"(743) ي�مثل�هذه�f�،

��rال� �;نساني، �الدوbي �القانون �قواعد �بتطبيق �ا�ؤقتة �الجنائية �ا�حاكم �يلزم الحالة

                                              

 .255.القهوâي�عwي�عبد�القادر،�ا�رجع�السابق،�ص�- 741
�الشرطة،��- 742 �مركز�بحوث �مجلة �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �تواجه �rال� �التحديات �أحد �الحصانة �أنور، أمجد

 .470.،�ص2005ي�،�جانف27مركز�بحوث�الشرطة�أكاديمية�مبارك�ل من،�القاهرة،�العدد�
�vيدان�أي�فرد�بأية�(من�العهد�الدوbي�للحقوق�ا�دنية�والسياسية،�وال��rتنص،��15/1تم�ذكر�ا�بدأ�fي�ا�ادة��- 743

  ).جريمة�بسبب�فعل�أو�امتناع�عن�فعل�لم�يكن�وقت�ارتكابه�يشكل�جريمة�بمقت�1�íالقانون�الوط��yأو�الدوbي
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� �دون �أكانت �قواعد �شك �;دني � ��طراف �النظر�fي �دون �غCDها�عرفية، �من تفاقية

  .)744(للقول�بإلزامية�ا�عاهدة�من�عدمه

�الدولية �الجنائية �ورواندا،��وا�حاكم �سابقا �بيوغوس فيا �الخاصة ا�ؤقتة

�)évènementielle(إختصاصهما�هو�إختصاص�من�أجل�الغرض�أو�اختصاص�حدثي

أك�Ciمما�هو�إختصاص�إقليم�،�وfي�هذا�ا�ع�1yفهدفه�يتمثل�fي�قمع�وضعية�معينة�

3قليم��للمحكمتDن�إمتد�إbى�الدول��فاختصاصfي�زمن�معDن�ومحدد،�ولهذا�السبب�

  .)745(ا�جاورة

سس�
 
�� �بلورة �fي �بعيد �حد �إbى �ساهم �الذي �التشري�ي �العرف �دور �نن��1 vو

��rالقانونية�ال 
 
ستندت�إليه�محكم���rمم�ا�تحدة،�فقد�أبرمت�عدة�معاهدات�كانت�أ

�ات �ذلك �من ��فعال، �بعض �شان �fي �ا�ستقربة �الدولية �إقرار�لøعراف فاقية�محل

� �vهاي �الCÚية �الحرب �وأعراف �قوانDن �باحCmام �وأفعال�1907أكتوبر��18الخاصة ،

وقررت�إنشاء�محكمة�جنائية��1937;رهاب�الدوbي�ال��rعاقبت�عل��ا�اتفاقية�جنيف�

�الدولية� �3تفاقية �fي �عل��ا �ا�نصوص �البشري �الجنس �;بادة �أفعال �وتجريم دولية،

� �بتاريخ ��جناس �إبادة �معاملة�. )746(1948ديسم9��CÚلتجريم �إساءة �أفعال �ذلك ومن

 fي�هذه��فعال�تم�تجريمجر&ى�ومر�1�éالحرب�و�سرى�وا�دنيDن�أثناء�الحرب،�وقد�

  .1949أوت��12تفاقيات�جنيف��ربعة�إ

                                              

744 - Bruno SIMMA et Andreas PAULUS, « Le rôle relatif des déférentes sources du Droit International 

Pénal (dont les principes généraux de Droit) », In, Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain 

PELLET,  droit international pénal, 2éme édition révisée, Op. Cit, p.68. 
745 - Nathalie BRAHIER, les principes de territorialité et de personnalité et leurs effets en Droit pénale 

international, in, Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal 

humanitaire, 2éme éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.12.   
�مون�بارتكاب�;بادة�الجماعية�أمام�نصت�ا�ادة�السادسة�من�3تفاقية�ع�- 746åى�إمكانية�محاكمة��شخاص�ا�w

 .محكمة�جزائية�دولية
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�لوحدها� �تعمل �لم �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �أن �إليه �تجدر�;شارة وما

�ا�Êى�جانbي�الرواندي،�فقط،�بل�كان�إwي�أو�القضاء�الداخf ي�اليوغوسwالقضاء�الداخ

�ا�÷� �تختص �rوال� �خطورة، ��شد �الدولية �الجرائم �عwى �ا�جرمDن ��حاكمة ذلك

�ا�تحدة �fي�. محكم���rمم �الفصل �وتم�محاكمة��350000ففي�رواندا�مث �تم ملف

قانون�العرfي�،�شخص�fي�محاكم�رواندا�الداخلية�ا�ؤسسة�وفقا�لل500000أك�Ciمن�

  .)747(الرواندي

  مقبولية�الدعوى�أمام�اCحكمة�الجنائية�الدولية: الفرع�الثاني

�وطنية� �م��ا، �الجزائية �خصوصا �ا،åطبيع� �كانت �مهما �محكمة �أمام �دعوى كل

�وfي� �عدمه، �من �الدعوى �مقبولية �ا÷� �تتحدد �أولية �شروط �تستبقها �دولية، �أم كانت

�ا�التطورات�الحاصلة�للقانون�الحقيقة�أن�هذه�الشروط�õي�عبارة�عن�Òمبادئ�أفرز

�ا�الحالية�من�åي�الوقت�نفسه�تعد�إيجابية�بعدما�تم�تكريسها�بصفfي�الجنائي،�وbالدو

�ال �الجنائية �; (748)دوليةا�حكمة �من CDالكث� �تجنبت �اÈj� �وجهت�، �rال� نتقادات

�التطبيق� �الواجب �القانون �باحCmام �خاصة �ا�ؤقتة، �الدولية �الجنائية للمحاكم

  .    واستبيانه�مسبقا�دون�ترك�مجا�vللشك�والتأويل

iالجنائية��-أو� �اCحكمة � ي �الطبي ي n�Õالقا� �أمام n�Õالتقا� �مبدأ تكريس

 الدولية�

ن�هناك�شروط�وموصفات،���الطبي�ي�مفاده�أن�تكو �éالقاالتقا���éأمام�مبدأ�

�أن� �يجب �rال� �و;جراءات �الخصومات، �fي �الفصل �به �يناط �تتوفر�فيمن �أن ينب�ي

�اللصيقة� �الحقوق �من �ويعد �للمتقاضDن، �يكفلها �أن �عليه �rال� �والضمانات يتبعها

بالفرد�وا�رتبطة�بصفته�;نسانية،ف �يجوز�حرمان�أي�شخص�من�التمتع�به،�مهما�

                                              

747 - Camille PERRIER, justice transitionnelle au Rwanda : les juridictions Cacaca, in, Laurent 

MOREILLON, Aude BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, 

Bruxelles, 2009, p.70. 
748- Julian FERNANDEZ, Genèse et déclin de l’esprit de Rome , Annuaire Français des relations 

internationales, vol, 7 2006,p.59. 
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�ا� �الجرم �جسامة �الدوليةبلغت �الجرائم �من �جريمة �كان �وان �إليه، فوجود�. نسوب

هيئة�قضائية�دولية�fي�مرحلة�سابقة�عwى�ارتكاب�الجريمة�يتحدد�اختصاصها�وفقا�

�عاي�CDعامة�ومجردة،�وتتمتع�باvستق ل�وعدم�الخضوع�jي�ضغوط�أو�مؤثرات،�من�

�الذ �ا�ؤقت، �الدوbي �القضاء �تجارب �شابت �rال� �العيوب �تفادي �عwى�شانه �يقوم ي

�الجرائم� �عwى �العقاب �من �الحصانة �صور �من �جديدة �صورة �تعد �rال� 3نتقائية

  . )749(الدولية

���éالقا� �مقومات �تخ�mل �أن �كان �بما �الخطورة �من �انه �القول �يمكن �هنا ومن

��rي�النص�عليه�قانونا�بغض�النظر�عن�مراعاة�أو�تجاوز�ا�شرع�للمبادئ�الfالطبي�ي�

� �القضاء، �جوهر�هذا �القا���éتحقق �صفة �بان �القول �يمكن �ذلك �عwى وتأسيسا

�قواعد� 1�íوبمقت� �بقانون، �اÒاختصاصا� �ويتحدد �تنشا �rال� �للمحكمة �تثبت الطبي�ي

�بالديمومة� �تتصف �rوال� �الجريمة، �ارتكاب �عwى �سابقة �مرحلة �وfي �ومجردة عامة

�م�åللم� �ويكفل �و3ستق ل، �بالحيدة �وتتمتع �بنظر�الدعوى �اختصاص �ذات وتكون

ل�أمامها�حقه�fي�محاكمة�سريعة�وعلينه�تجري�fي�حضور�وfي�أن�يعامل�كCÚيء�ا�اث

�أك�Ciمن� �الجريمة �ذات �عن �يحاكم vأ� �وfي �الدفاع، �fي �وحقه �إدانته �تثبت �أن إbى

  .  )750(مرة

   للدعوى�الجنائية�الدولية�الشكلية�ستيفاء�الشروطإ: ثانيا

��باÙضافة �بتحقيق �ا�تعلقة �الشروط �ام�مبدأإbى ��éالطبي�ي�التقا� ��éالقا� ام

�أمام� �الدولية �الجنائية �الدعوى �fي �توافرها �يجب �شكلية �شروط �من �جملة هناك

  :fي ساساأة�الجنائية�الدولية،�وتتمثل�ا�حكم

  ختصاص~ شرط� - 1

�م�أو�دفاعه�أن�يث�CDأمام�ا�حكمة�الجنائية�الدوليةيحق�åعدم�إختصاصها،��للم

�ا�حكمة� �العام�من�تلقاء�نفسهااو�تثCDه �3ختصاص�تتعلق�بنظام �مسالة�عدم ،�vن

                                              

 .3.خCDية�مسعود�الدباغ،�ا�رجع�السابق،�ص�- 749
 .11- 10.ا�رجع�نفسه،�ص�- 750
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�الداخwي �القانون �fي �هو�الحال �الجهات�. كما �أمام �;ختصاص �بعدم �الدفع �كان وإن

�قانونيةالقضائ �بنصوص �مكرس �الوطنية �ية �fي �هو�الحال �كما سائر�التشريعات�،

يعات�ا�ختلفة،�فإن�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�عwى�غرار�تلك�التشر 

�ال �نظم �دفوع ��باختصاصا�تعلقة �ا�واد �،fي �منه�17�،18�،19:ا�حكمة �يخص�، فيا

�الدعوى  �ا�حكمةبقبول �إختصاص �عدم �يخص �فيما �وكذا �الحاvت�، �fي �وذلك ،

  .)751(3تية

  اiت�إبداء�الدفع�بعدم�~ختصاص�ح  -  أ

fي�الجرائم�الدولية��ك�Ciخطورة��الجنائية�الدولية�إختصاص�ا�حكمة ينحصر

�الجماعية: وõي �;بادة �جريمة �;نسانية، �ضد �الجرائم �الحرب، فإذا�،)752(وجرائم

النظام��سا����كجرائم�لم�ينص�عل��ا�حكمة�jجل�النظر�fي�جرائم�أخرى�إنعقدت�ا�

�ا�خدرات،;رهاب �البشرية�أو�جرائم،أو�جرائم �;تجار�باjعضاء �من�، �شا÷�ها أو�ما

� ��خرى الجرائم �الخطCDة ،� �ذلك �للمحكمة،�فإن �ا�وضوùي �;ختصاص �خارج يكون

�الجرائ �كون�أن�هذه �النظام �ينص�عل��ا �الدول�نادت�أjسا����م�لم �كانت�بعض وإن

�ا لك�الجرائم�ضمن�إختصاص�ا�حكمةبضرورة�إدخال�تÒنظرا�لخطور.  

فالدعوى�ال��rترفع�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�يجب�أن�تقتصر�فقط�عwى�

�rا�ا�حكمة،�ولو�كان�البحث�أو�كانت�إجراءات�التحقيق��الجرائم�3ربعة�ال�تختص�÷

�ا�من�دولة�ما�طرف�fي�ا�حكمة،�يجب�أن�تنصب�إجراءات�التحقيق�fي�Òقد�تم�مباشر

                                                             .)753(جريمة�تختص�÷�ا�ا�حكمة�وفقا��بدأ�التكاملية

ينب�ي�البحث�ف��ا�والتأكد�م��ا�قبل�ممارسة�آلية�تحريك��وعليه�فإن�أول�مسألة

�;حال �طريق �عن �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �أمام �ةالدعوى �الدول�، �طرف �من سواء

                                              

ات�الدعوى�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�مذكرة�لنيل�شهادة�ا�اجستf�CDي�القانون،�بلهادي�حميد،�إجراء�-  751

 .29.،�ص2008تخصص،�القانون�الجنائي،�كلية�الحقوق،�جامعة�بن�يوسف�بن�خدة،�الجزائر،�
 .مكرر�من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�08،�و06�،07�،08ا�واد��- 752

753- Bruce BROOMHALL, (traduit par Karine BONNEAU), La Cour pénale internationale : directives 

pour l’adoption des lois nationales d’adaptation, R.I.D.P, numéros spéciale, 1999, p.152. 
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أو�من�قبل�ا�دùي�العام�من�تلقاء�نفسه،�õي�ما�،�أو�من�قبل�مجلس��من،��طراف

  .)v)754إذا�كانت�ا�حكمة�مختصة�بالنظر�fي�الجريمة�محل�;حالة�أم�

نصوص�عل��ا�fي�إذا�كانت�الجريمة�محل�الدفع�بعدم�;ختصاص�من�الجرائم�ا�

� �النظام �أjسا��� �دخول لك��ا �قبل �إرتكا÷�ا �جرى �أو �وقعت ،��Dح� ��سا��� النظام

�دالنفا ،� �تاريخ �قبل �01/07/2002: أي ،� �;ختصاصفهنا �للمحكمة �ينعقد v� jن�،

�ت v� ��سا��� �النظام �قواعد �مبدأ �jحكامهعرف ��ثر�الرج�ي �النظام�، �يسري ف 

�ا�ص �قبل �إرتكا÷�ا �تم �rال� �والجرائم �الوقائع �عwى ��سا��� �عليه �ح��Dادقة ودخوله

�التنفيذ ��ثر�ا�باشر، �بمبدأ �تعCmف �بل �الشهر�الذي�، �من ��ول �اليوم �fي �يبدأ الذي

و�ا�وافقة�ق�أو�القبول�أللتصدي،�Dن�من�تاريخ�إيداع�الصك�الستDنيعقب�اليوم�الست

�للمحكمة)755(مامضأو�;ن ��سا��� �النظام �إbى �fي�، ��طراف �الدول �إbى �بالنسبة هذا

�م�من�أحد�،�محل�;ختصاص�عwى�إقليمهاا�حكمة،�وال��rوقعت�الجريمة�åأو�كان�ا�

�أحكام�،رعاياها �سريان �بدء �بعد �ا�حكمة �إbى �إنظمت �rال� �الدول �إbى �بالنسبة أما

النظام��سا�����فإنه��vيسري�عل��ا�هذا��خ�CDإ�vبعد�اليوم��ول�من�الشهر�الذي�

�باvنضمامتلك�الدولة�صك�تصديقها�أو�قبولها�يعقب�اليوم�الستDن�من�تاريخ�إيداع�

  .)756(إbى�ا�حكمة

  قبول�إختصاص�اCحكمة�شروط  -  ب

"� �أحيلت �إذا �عwى �ما �ا�حكمةحالة �إbى ،� �أن �العام �ا�دùي �وقرر
 
�أساسا هناك

�التحقيق �العام �أو�باشر�ا�دùي �تحقيق �لبدء
 
vمعقو� ،� �3خCD يقوم بإشعار�جميع��هذا

�ا�أن�تمارس�Òي�ضوء�ا�علومات�ا�تاحة�أن�من�عادfيرى���rالدول��طراف�والدول�ال

�الجرائ �عwى �اåيvالنظرو� �موضع �م �أ، �العام �أساس�وللمدùي �عwى �الدول �يشعر�هذه ن

                                              

 .36.بلهادي�حميد،�ا�رجع�السايق،�ص�- 754

  .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�126/1ا�ادة��-755 
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية��126/2ا�ادة��- 756
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�،�سري 
 
ويجوز�له�أن�يحد�من�نطاق�ا�علومات�ال��rتقدم�إbى�الدول�إذا�رأى�ذلك�vزما

  .)757(أو��نع�إت ف��دلة�أو��نع�فرار��شخاصلحماية��شخاص�

�يتضمن�و;  �ا�عنية �الدولة �اbى �ا�وجه �العام �ا�دùي �به �يقوم �الذي � شعار

�ا�شار� �ا�رتكبة �الجرائم �عن �3سا�����إليهمعلومات �النظام �من �الخامسة �ا�ادة fي

للدولة�أن�تبلغ�ا�حكمة��،ن�شهر�واحد�من�تلقي�ذلك�;شعارfي�غضو و�.)758(للمحكمة

�ا�القضائåيvي�حدود�وfهم�CDمع�رعاياها�أو�مع�غ�
 
�ا�أجرت�تحقيقاÈا�تجري�أو�بأ�Èية�بأ

�يتعلق وتكون�متصلة�با�علومات�ا�قدمة�fي�;شعار�ا�وجه�بالجرائم�ا�ذكورة،��فيما

�ا �الدولة�.لدول إbى �تلك �طلب �عwى �التحقيق�،وبناء  �عن �لها �العام �ا�دùي مع��يتنازل

�عwى�طلب�ا�دùي� هؤvء��شخاص�ما�لم�تقرر�الدائرة�التمهيدية�;ذن�بالتحقيق�بناء 

�و �.)759(العام �اليكون �التحقيقتنازل �ا�عن �لصالح �Ùعادة
 
�قاب  �من��نظر�اللدولة فيه

��ا�دùي�العام �غضون �التنازل fي �تاريخ �أشهر�من �تغ��CD،ستة �فيه �يطرأ �أي�وقت أو�fي

� �يستدل �الظروف �fي �3ضط ع�ملموس �fي �غ�CDراغبة
 
�حقا �أصبحت �الدولة �أن منه

  .)760(بالتحقيق�أو�غ�CDقادرة�عwى�ذلك

�ال �أما �ا�حكمة �اbى �الدولة �تقدمه �يحرر�يكون�تبليغ�الذي �طلب�خطي �عن عبارة

�للمدùي� �يتبDن �لم �حالة �وfي �تجريه، �الذي �بالتحقيق �ا�تعلقة �ا�علومات �فيه تدون

  .)761(يستطيع�طلب�معلومات�إضافيةالعام�بصفة�واضحة�هذه�ا�علومات�

ة�للمدùي�العاميجوز�
 
يل ح 

 
وكذلك�للمج��y ،)دولة�طرف�أو�مجلس�3من(والجهة�ا�

�عل��م �يطلب، ��واأن �التمهيديةمن �; إصدار�قرار�بشأ�الدائرة �مسألة �أو�ن ختصاص

��،)762(ا�قبولية ��يجوز كما �العام �أو�للمدùي �ا�عنية �قرار�صادر�عن�إللدولة ستئناف

                                              

 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�18/1ا�ادة��- 757
 ).RPP/CPI(من��52القاعدة��- 758
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�18/2ا�ادة��- 759
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�18/3ا�ادة��- 760
 ).RPP/CPI( من�53القاعدة���- 761
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�19/3ا�ادة��- 762
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أو�القرارات�ا�تعلقة�با�قبولية�وفقا�للقواعد� الدائرة�التمهيدية�أمام�دائرة�3ستئناف

  .)764(ستئناف�عwى�أساس�مستعجلويجوز�النظر�fي�; . )763(ثبات;3جرائية�وقواعد�

أو�fي�أي�وقت�يتنازل�فيه�ا�دùي�العام�،�دائرة�التمهيدية�قرارريثما�يصدر�عن�الو 

يلتمس�من�الدائرة�التمهيدية�سلطة�إجراء�و �أساس�استثنائيعwى�عن�إجراء�تحقيق�

التحقيقات�ال زمة�لحفظ��دلة�إذا�سنحت�فرصة�فريدة�للحصول�عwى�أدلة�هامة�

  .)765(أو�كان�هناك�احتمال�كب�CDبعدم�إمكان�الحصول�عwى�هذه��دلة�fي�وقت�vحق

  قبول�الدعوى �شرط - 2

الدولية،� أمام�ا�حكمة�الجنائية�ةيمكن�إثار إضافة�إbى�الدفع�بعدم�3ختصاص�

�بعدم �أمام�الدفع �الدعوى �هاقبول �منجهة�، �ع��ا �البحث ��íيقت� �معينة �حاvت fي

   .)766( من�جهة�أخرى �لهم�الحق�fي�إبدائه�والجهة�ال��rتفصل�فيهوالبحث�fي�من�

�ب �يعت�CÚالدفع �3ساسية�أالقبول �الضمانات �من �الدولية �الجنائية �ا�حكمة مام

�ا�تدخل�fي�قبيل�حقوق�الدفاع�ال��rيمكن�أللمحاكمة�العادلة،��vسيما�Èها�أCDن�يث

� �مåأا�� �fي �ا�حكمة �امام �3حوال �حب �3طراف �أو �وقت �عليه�ي �كانت الذي

  .)767(الدعوى 

  

  

                                              

 .أ�من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�-82/1ا�ادة��- 763
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�18/4ا�ادة��- 764
 . من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�18/6ا�ادة��-765
  .190. ة�الجنائية�الدولية،�ا�رجع�السابق،�صد،�منتصر�سعيد�حمود�ة،�ا�حكم��- 766
ليس�jي�شخص�مشار�إليه�أو�دولة�مشار�إل��ا�fي�الفقرة�"الفقرة�الرابعة�م��ا�ال��rتنص،�19حب�نص�ا�ادة��- 767

الطعن�fي�مقبولية�الدعوى�أو�اختصاص�ا�حكمة�إ�vمرة�واحدة�ويجب�تقديم�الطعن�قبل�الشروع�fي�ا�حاكمة��2

�ا�بيد�أنه�للمحكمة�fي�الظروف�3ستثنائية�أن�تأذن�بالطعن�أك�Ciمن�مرة�أو�بعد�بدء�ا�حاكمة،�أو�عند�البدء�ف�

�عwى�إذن�من�ا�حكمة،� و�vيجوز�أن�تستند�الطعون�fي�مقبولية�الدعوى،�عند�بدء�ا�حاكمة�أو�fي�وقت�vحق�بناء 

� �الفقرة �أحكام �) ج( 1إ�vإbى �ا�ادة �ا�شار�إل�. 17من �الدولة �وتقدم �الفقرة �fي �أول�) ج( 2أو�) ب( 2�ا �fي الطعن

  ".فرصة
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  الدفع�بعدم�قبول�إبداء�حاiت�  -  أ

�أو�من� �مåا�� �طرف �من �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �اختصاص �fي �الطعن يمكن

�ا�كانت�تلك�الدولة�Èى�أساس�أwي�القضية�عfلها�إختصاص�النظر���rطرف�الدولة�ال

تجري�التحقيق�وا�قاضاة�fي�الدعوى�دولة�لها�وvية�عل��ا�أو�قامت�بإجراء�تحــقيق�أو�

� �بإمقاضاة، �مåا�� �ا�ضد �الجريمة �ارتكاب÷� �. تابع �rال� �الدولة �طرف رتكبت�إأو�من

� �عwى �إالجريمة �ا�حكمة�أقليمها �بممارسة �قبولها �يشCmط �rوال� �مåا�� �جنسية و�دولة

 Ù768(ختصاصها( .� �;ختصاص �بعدم �الدفع �فإن �ا�بدأ �حيث �مرة�ومن �إثارته يجب

  .)769(واحدة�قبل�الشروع�fي�ا�حاكمة

� �تصدر�وقبل �أمراأن �التمهيدية �بعد��الدائرة �مåا�� �الشخص �عwى بالقبض

� �يجب �العام، �ا�دùي �طلب �عwى �بناء �التحقيق �fي �أالشروع vأو� �خلو��تتأكدن من

3سباب�ال��rتؤدي�إbى�اتخاذ�قرار�بعدم�قبول�الدعوى،�fي�حالة�ما�إذا�شرع�التحقيق�

�محاكمها� �تكون �ما �لدولة �yالوط� �القضاء �قبل �من �اÒذا� �الجريمة �عwى وا�قاضاة

،�إf�vي�حالة�التأكد�التكميwيلنظر�fي�الدعوى،�عم �بقاعدة�3ختصاص�مختصة�با

   .)770(عدم�القدرة�عwى�اتخاذ�إجراءات�ا�تابعةمن�عدم�الرغبة�أو�

كمة�شخص�عwى�ذات�الجريمة�مرتDن،�مبدأ�عدم�جواز�محا�و�vيمكن�مخالفة

�الد �هذه �تتنازل �لم �ما �ا�قاضاة، �عن �;ختصاص �صاحبة �ولة �تكن �عwى�أو�لم قادرة

�يار�نظامها�القضائيأو�عجزها�عن�تحقيق��،ذلكÈ771(ذلك�بسبب�ا(.  

� �وfي �مåا�� �مع �تحقيق �بإجراء �ما �دولة �قيام �الداخwي�حالة �اÈقانو� �عwى بناء

التحقيق�jسباب�ملف� تحفظ،�و بأنه��vوجه�Ùقامة�هذه�الدعوى ��اية�الوتوصلت�fي�

                                              

 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�2-1/ 17ا�ادة��- 768
دريدي�وفاء،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�ودورها�fي�تنفيذ�قواعد�القانون�الدوbي�3نساني،�مذكرة�لنيل�شهادة��- 769

 .2009�،85ا�اجستf�CDي�القانون،�تخصص�القانون�الدوbي�3نساني،�كلية�الحقوق،�جامعة�الحاج�لخضر،�باتنة،�
�بوسماحة،�- 770 ��نصر�الدين �شرح �الدولية �الجنائية �ا�رجع�إا�حكمة ��ول، �الجزء �مادة، �مادة �روما تفاقية

 .74.السابق،�ص
 .من�النظام��سا����للمحكمة�17/1ا�ادة��- 771
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�أو�قانونية�واقعية �الدعكقرار�توق، �النظر�fي �أو�حفظها وى يف ��س، �من باب�بسبب

�مåا�� �بشخص �سواء �ا�تعلقة �الجزائيةبمان�كاستفادته، �ا�سؤولية �موانع �من �ع و�أ،

�الجريمة �بظروف �متعلقة �بأسباب �كفايتهك، �أو�عدم �الدليل �قيام �عدم �يكن�، �لم ما

�ا�حقا�عwى�ا�قاضاةÒ772(القرار�ناتجا�عن�عدم�رغبة�الدولة�أو�عدم�قدر(.   

� �fي �أما �الشخصحالة �كان �إذا �موضوع� ما �السلوك �عwى �حوكم �وأن �سبق قد

ثم�أرادت��ا�حكمة�،�ذات�;ختصاص�بالنظر�fي�الجريمةدولة��ةالشكوى�من�طرف�أي

�أو�مقاض �معه �التحقيق �الدولية �ثانيةالجنائية �مرة �الجريمة �ذات �عن �)773(اته ففي�،

�ال �هذه �طر �يثار�الدفعحالة �من �ف��ا �الفصل �لسبق �الدعوى �قبول �هيئة�بعدم ف

�ائيةÈ774(قضائية�بصفة�(.  

  الحق� ي�الدفع�بعدم�قبول أصحاب�  -  ب

،�با�قارنة�شخاص�ال��rلها�حق�إحالة�لحالة�ما�عwى�ا�حكمة�الجنائية�تختلف�

فøشخاص�. مام�ا�حكمةأشخاص�ال��rلها�الحق�fي�الدفع�بعدم�قبول�الدعوى�مع��

 ;� �حق �لها �rال� �ليست �ا�حكمة �عwى �fأحالة �بمجرد�طراف �دورها �óوينت� �الدعوى، ي

                                              

 .  من�النظام���سا����للمحكمة�17/2ا�ادة��–  772
773- voir, Christine A.E.BAKKER, Le principe de complémentarité et les « auto-saisines » : un regard 

critique sur la pratique de la cour pénale internationale, R.G.D.I.P, n° 2, 2008, p. 363. Et voir 

notamment, Bruce BROOMHAL, Op.cit, p.154.  
774 -����rى�إقليم�الدولة�الwى�مبدأ�;قليمية�،�ذلك�إذا�ما�وقعت�الجريمة�عwينعقد�;ختصاص�للدول�أساسا�ع

ي،�ويشمل�3ختصاص�;قليم��الجرائم�ا�رتكبة�عwى�مmن�السفن�والطائرات�ال��rتمارس�هذا�;ختصاص�القضائ

�شخص� �أي �بمحاكمة � �الدولة �بإختصاص ��íيق� �الذي �yالعي� �;ختصاص �مبدأ �اما �الدولة، �هذه �علم تحمل

�بمصالحها� �أضرت �قد �الجريمة �هذه �أن �طا�ا �الدولة �هذه �بجنسية �غ�CDمتمتع �ولو�كان �الخارج �fي �جريمة إرتكب

بشرط�أ�vيكون�قد�تم�محاكمته�عن�هذه�الجريمة��من�قبل،�أما�مبدأ�الشخصية�فيمنح�الدولة�حق�محاكمة�أي�

منتصر�سعد�. شخص�يرتكب�fي�الخارج�جريمة،�وتربطه�ع قة�الجنسية�÷�ذه�الدولة،�حول�هذه�ا�بادئ�أنظر،�د

�الدولية �الجنائية �ا�حكمة �( حمودة، �الدولية، �للجريمة �العامة �الجنائيالنظرية �الدوbي �القانون �ا�رجع�)احكام ،

 وما�بعدها،�وانظر�كذلك،194. سابق،ص

 Henri DONNEDIEU DE VABRES, Les principes moderne du Droit pénal international, éd, Panthéon 

Assas, Paris, 2004, p.50 et Ss. 
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،�بينما�خرى ت�القانونية�� جراءادور�ا�دùي�العام�الذي�يباشر�; �حالة�فقط،�ماعدا; 

�� �هم �القبول �بعدم �الدفع �fي �الحق �لهم �الذين �الجنائية�أشخاص �الدعوى طراف

   :طراف�لها�مصالح�fي�الدعوى،�وهمأالدولية�و 

fي�نظر�الدعوى�ا�عروضة��اختصاصاللمحكمة�أن�تحقق�من�أن�لها��:اCحكمة

  .)775 (ولها�أن�تبث�fي�مقبولية�الدعوى�من�تلقاء�نفسها،�عل��ا

�أمر��:اC¨¢م �أو �القبض �بإلقاء �أمر �بحقه �صدر �قد �يكون �الذي �الشخص أو

،�بإعتباره�أحد�للمحكمة�الجنائية�من�النظام��سا����58بالحضور�عم �بنص�ا�ادة�

  .)776(�حاكمة�عادلةالضمانات�القضائية�ا�منوحة�

�بنظر�الدعوى  الدولة �باشرت: اCختصة �الدولة �هذه �كانت �أو��إذا التحقيق

�الدعوى  �fي �ا�قاضاة �ا،Èبشأ� �تجري�محاكمة �ا�تابعة�الجنائية�،�أو�كانت �تÈأ� �اÈأو�أ

�ا�بأي�شكل�من��شكال�القانونيةÈ777(بشأ(.  

بموجب�إع ن�:الدوليةالدولة�ال�noقبلت�بالنظام�>سا¸��nللمحكمة�الجنائية�

�ا�fي�،�صدر�ع��اåلم�تص،�أودعته�لدى�مسجل�ا�حكمة،�ذلكيفيد�رغب��rبح�بعد�وال

� �النظام �fي �طرفا �أمام�أjسا��� �الدعوى �قبول �بعدم �الدفع �الدولة �لهذه فيحق

  .)778(ا�حكمة

�العام �مسألة�:  اCد�ى �إصدار�قرار�بشأن �ا�حكمة �من �يطلب �أن �العام للمدùي

�ا� �أو �)779(قبولية;ختصاص �الدائرة�، �إbى �العام �ا�دùي �من �ا�قدم �الطعن يحرر

�fي� �العام �ا�دùي �إليه �إستند �الذي ��ساس �يتضمن �أن �ويجب ،� �خطيا التمهيدية

 .)780(;لتماس�،�ويرفقه�بكل�ا�علومات�ال��rتحصل�عل��ا

                                              

 . من�النظام��سا����للمحكمة�1/19ا�ادة���- 775
  .أ�من�النظام��سا����للمحكمة�/ 2/19ا�ادة���- 776
  .ب��من�النظام��سا����للمحكمة�/ /2/19ا�ادة���- 777
  .ج�من�النظام��سا����للمحكمة�/ /2/19ا�ادة���- 778
  .)RPP/CPI(من��60و�� 59: من�النظام��سا����للمحكمة�والقاعدتان��3/19ا�ادة�- 779

  .)RPP/CPI(من�� 54 القاعدة�-780 
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  بعدم�قبول�بعدم�قبول���أثر�الدفعأثر�الدفع-جج

� �الدعوى �بعدم�قبول �بالدفع �أع ه �ا�ذكورين ��شخاص �من �أي �قام أمام�إذا

  :�حكمة�إتخاذ�;جراءات�التاليةفإنه�يتعDن�عwى�ا،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية

� �ا�حكميقوم �مسجل �الدفعبة �ذا÷� ��إب غ �باvختصاص �ا�تعلق و�أاو�الطعن

�  ا�قبولية،
 
�ا� �الجهات �من  ح  لكل

 
�يل �للقضية ��من( ة �أو�مجلس الضحايا�و�) الدول

�القضية �تلك �بخصوص �بالفعل �با�حكمة �اتصلوا �القانونيDنأو��الذين  .)781(ممثل��م

�يفيد� �ما �كل �تقديم �من ��شخاص �هؤvء �هو�تمكDن ،� �;ب غ �هذا �وراء والهدف�من

fى�هذا�الطعن�أو�الدفعا�حكمة�wى�كل�ما�يقدمه�،�ي�الرد�عwالخصوم�من�وإط عهم�ع

�أص �من �وهذا �ومذكرات، �ومستندات �أوراق �أو �الدولية�دفوع �ا�حاكمات ول

   .)782(والوطنية

� �ا�حافظة �ا�حكمة �مسجل �عwى �وحمايةويجب �ا�علومات �سرية جميع��عwى

�إختصاص���شخاص �fي �الطعن �إل��ا �يستند �rال� �باjسباب �موجزا ��دلة، وصون

� �ا�قبولية �أو �و ).783(ا�حكمة �للجهات �ا�حيلةيجوز ،yإتصلوا�وا�ج� �الذين �عل��م �

�با�حكمة �القا، �نونيDنأو�ممثل��م ،� �عwى �للرد �خطية �بيانات �أية �يقدموا �أو�أن الطعن

�ا�قبولية �بعدم �الدفع �ا�حكمة،، �تحددها �rال� �ا�دة �ومناسبة� خ ل �كافية �اÈأ� وترى

 .)784(لذلك�

 

 

   

                                              

 ).RPP/CPI(الفقرة�3وbى�من��59القاعدة��- 781
 .42.بلهادي�حميد،�ا�رجع�السابق،�ص�- 782
  ).RPP/CPI(من��2/ 59القاعدة��- 783
النظرية�العامة�للجريمة�الدولية،�احكام�القانون�الدوbي�( د،�منتصر�سعيد�حمودة،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�- 784

 .194�،195،�ا�رجع�السابق�،�ص�)الجنائي



 

232 

 

�إ: لثاثا �Cبدأ �وفقا �التطبيق �الواجب �القانون �الجرائم�عتماد شرعية

 والعقوبات

� �الشرعية �مبدأ �عwى �يقوم �الجنائي �القانون �إ�v"إن �عقوبة vو� �جريمة v

،وهذا�عwى�مستوى�الداخwي،�أما�بالنسبة�للقانون�الدوbي�الجنائي�فقد�تم�)785("بنص

إحراز�تقدما�واضحا�fي�تقنDن�ا�بدأ�صراحة�fي�نظام�روما��سا����ا�تعلق�با�حكمة�

  .)786(الجنائية

 �مجال�Ùنكار�مبدأ�الشرعية�fي�القانون�الدوbي�الجنائي،�بل�يجب�إعماله�fي�ف�

�ويCmتب� �الجنائي، �للقانون �العامة �وا�بادئ �الدولية �للجرائم �تقنDن �من �ورد �ما حدود

  :)787(عن�إعمال�مبدأ�الشرعية�الجنائية�نتائج�هامة،�تتمثل�أساسا�fي

  ح�Hام�مبدأ�الشرعية�الجنائيةإ - 1

�ا� �أن �الرغم �الجرائم�فعwى �عwى �اختصاصها �قصرت �الدولية �الجنائية حكمة

�جرائم� �إدراج �هناك �إ�vأن ��سا���، �نظامها �من �الخامسة �ا�ادة �fي �ا�ذكورة �ربعة

  .دولية�أخرى�fي�سلسلة�3تفاقيات�الدولية،�لتحقيق�الفعالية�الكاملة�للمبدأ

  قاعدة�عدم�الرجعيةالعمل�ب - 2

ا�نطقية��بدأ�الشرعية�وتق���íبأنه��vيجوز�سريان�تعت�CÚهذه�القاعدة�النتيجة�

�التجريم �حيث �من �وجوده �سبقت �rال� ��فعال �عwى �مصدر�)788(القانون �كان �سواء ،

                                              

785 -�� ��مر�رقم �من ��وbى �ا�ادة �156- 66نص �fي �ا�ؤرخ ،8�� �ا�عدل�1966جوان �العقوبات، �قانون �ا�تضمن ،

 .1966جوان��11الصادرة�fي��49وا�تمم،�ج�ر،عدد�
��v: "منه�ال��rتنص�22لقد�تم�تكريس�القانوني��بدأ�شرعية�الجرائم�fي�النظام��سا����للمحكمة�fي�ا�ادة��- 786

�إ�vبنص �وقت��-1 جريمة �yا�ع� �السلوك �يشكل �لم �ما ��سا��� �النظام �هذا �بموجب
 
�جنائيا �الشخص �vيسأل

�و�vيجوز�توسيع�نطاقه�عن��-2. وقوعه،�جريمة�تدخل�fي�اختصاص�ا�حكمة
 
�دقيقا

 
يؤول�تعريف�الجريمة�تأوي 

� ��v-3. أو�;دانةطريق�القياس،�وfي�حالة�الغموض�يفسر�التعريف�لصالح�الشخص�محل�التحقيق�أو�ا�قاضاة

�النظام� �إطار�هذا �خارج �الدوbي �القانون �بموجب �إجرامي �سلوك �أنه �عwى �سلوك �أي �تكييف �ا�ادة�عwى تؤثر�هذه

 ".�سا���
�كلية��-  787 �القانوني، �ا�نتدى �الدولية،مجلة �الجنائية �والشرعية �الوطنية �الجنائية �الشرعية �شرون، حسينة

 .100.،ص2009،�افريل،�6يضر،�بسكرة،�العدد�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�محمد�خ
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�يمنع� �الدوbي �fي�القانون �نص ��vيوجد �انه �رغم �أو�إتفاقيا، �أو�قانونيا �عرفيا التجريم

�العدالة �مبادئ �تفرضها �قاعدة �اÈأ� vإ� ،��éا�ا� �عwى �أحكامه الجنائية��سريان

 .والتطبيق�السليم��بدأ�الشرعية�الجنائية

�النظام� �من �والعشرين �الرابعة �ا�ادة �fي �الرجعية �عدم �مبدأ �عwى �النص وتم

�سا����للمحكمة�الجنائية،�وقد�أوردت�ا�ادة�ا�ذكورة�انه��vيسال�الشخص�جنائيا�

نفاذ�النظام،�بموجب�هذا�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�عن�سلوك�سابق�لبدء�

�الحكم� �صدور �قبل �معينة �قضية �fي �به �ا�عمول �القانون �تغيf�CDي �حدوث �حالة وfي

  . )789(ال��ائي،�يطبق�القانون��صلح�للشخص�محل�التحقيق�أو�ا�قاضاة�أو�;دانة

  يق�للقاعدة�الجنائيةالتقييد�بالتفس��Hالض   - 3

�التجري �نطاق �fي �القياس �إbى �اللجوء �هو�عدم �التقييد �هذا �fي�مفاد ��vسيما م

الجرائم�الدولية،�فتحديد��هذه��خCDة�عwى�النحو�السائد�fي�القانون�الوط�y،�يؤدي�

�عwى� �حفاظا �الداخwي، �القانون �fي �هو�عليه ��ا �وفقا �بالتفس�CDا�حصور �3ل�mام إbى

�مå790(حقوق�أطراف�الدعوى�الجنائية�الدولية�خاصة�ا�( . 

�ال ��بدأ �القانوني �التكريس �من �أن�وبالرغم vإ� ��سا��� �روما �نظام �fي شرعية

�فإذا� �ا�بدأ، �هذا �عن �إطار�الخروج �fي �تدخل �ذلك، �عwى �3ستثناءات �بعض هناك

�ما�إ vإ� �ا�ؤقتة، �الدولية �الجنائية �للمحاكم �والعقوبات �الجرائم �شرعية �مبدأ نتفى

ة�ستندت�عليه�إbى�ما�هو�كائن�fي�القواعد�العرفية�الدولية�وبعض�3تفاقيات�السابقإ

�أساسا� �هذا �كان �وقد �ا�حاكم، �هذه �fي �هو�مقرر ��ا �ولو�غ�CDمباشرة �ع قة �لها �rال

�بعض� �من �تعاني �أيضا �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �فان �vذعة، �انتقادات لتوجيه

  .3نتقادات�من�هذه�الناحية

                                                                                                                                                  

 .102.عبد�هللا�سليمان�سليمان،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 788
�القانونية،مصر،�.د�- 789 �ل
صدارات �ا�ركز�القومي ��وbى، �الطبعة �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �اللمساوي، أشرف

 . 35.،ص2008
 .101.حسينة�شرون،�ا�رجع�السابق،�ص�- 790
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�ما�و  �الجنائية �الشرعية �مبدأ �عن �خروجا �تعد �rال� �الجوهرية �ا�سائل �أهم من

� �عليه �سرد�نصت �إbى �تطرقت �عندما �للمحكمة ��سا��� �النظام �من �السابعة ا�ادة

� �يwي �كما �;نسانية �ضد �للجرائم �ا�شكلة �>سا¸�n،�(�فعال �النظام �هذا لغرض

م��oارتكب� ي�إطار�" جريمة�ضد�~نسانية�" يشكل�أي�فعل�من�>فعال�التالية�

ان�اCدني�ن،�وعن�هجوم�واسع�النطاق�أو�مê¢ëي�موجه�ضد�أية�مجموعة�من�السك

�بالهجوم �العمد)أ: (علم �الطابع�)ك...(القتل �ذات �>خرى �الzإنسانية >فعال

�أو� �بالجسم �خط��Hيلحق �أذى �أو� ي �شديدة �معاناة � ي
 
�عمدا �تتسبب noال� اCماثل

�البدنية �أو �العقلية �الشرعية�...)بالصحة �مبدأ �مع �تتناfى ��خCDة �العبارة �فهذه ،

� �هv الجنائية، �مثل �ال��rسيما �ا�طاطة �الضبابية �العبارات �قبيل �تعت�CÚمن �العبارة ذه

ينفر�م��ا�فقه�القانون،�فما�هو�ا�عيار�الدقيق�لøفعال�ال إنسانية��خرى�ال��rتلحق�

بصور�الجرائم�ضد�;نسانية�و�فعال�ال إنسانية��خرى�ال��rتخرج�من�مفهوم�هذه�

   . )791(تخرق�مبدأ�الشرعية) سانية��خرى �فعال�ال إن(الصور؟�وبالتاbي�فان�عبارة�

    اCحكمة�الجنائية�اCطبق�أمامالقانون�: رابعا

��مصادر  �تطبقهاالقانون �rي��الbالدو� �مصادر�القانون �تحديد �يتضمن ا�حكمة،

�و;جرائية �ا�وضوعية �قواعده �fي ��)792(الجنائي، �ا�ادة �خ ل �ا�حكمة��21ومن تبنت

  :)793(مصادر�القانون�الدوbي�الجنائي�وال��rيمكن�تقسيمها�إbى�نوعDن

  

  

                                              

�والقانون،�. د�-  791 �الشريعة �مجلة �الجرائم�الدولية، �fي �الجنائية �3ل�mام�بالشرعية �العطور، �سليمان �إبراهيم رنا

 .114.،�ص2011،�افريل�46العدد�
 . وما�بعدها�182.فتوح�عبد�هللا�الشادbي،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 792
793 -�� �ا�ادة �ت�1/ 21ذكرت �ا�حكمة �أن �للمحكمة، ��سا��� �النظام ��سا����من �النظام ��ول، �ا�قام �fي طبق

�ذكرت� �الثاني �ا�قام �وfي �با�حكمة؛ �الخاصة �;ثبات �وقواعد �;جرائية �والقواعد �الجرائم �وأركان للمحكمة

" إv" من�ا�ادة�نفسها�كلمة�" ج"مصدرا�آخر�fي�ا�قام�الثالث�بل�ذكرت�fي�الفقرة��تدرجا�عاهدات�الدولية،�ولم�

 .ذين�ا�صدرين��صليDن�مصادر�أخرى،�ف��óإذن�احتياطيةبمع�1yإستثنيت�من�ه
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  اCصادر�>صلية - 1

  نظام�روما�>سا¸�n  -  أ

جاء�متسقا�مع�مبدأ���v.3سا����للمحكمة�الجنائية�بمثابة�تشريع�يعت�CÚالنظام

 )795(إ�vبالنص،�وكذا�مبدأ��vعقوبة�)794( جريمة�و�vعقوبة�إ�vبالنص
 
ذان�يرتبان�،�الل

  .)796(مبدأ�عدم�رجعية�نصوص�التجريم�والعقاب

  ق�ومبادئ�القانون�الدوtي�وقواعدهاCعاهدات�الواجبة�التطبي  -  ب

�التطبيق،� �واجبة �ا�عاهدات �هذه �تكون �أن �للمحكمة ��سا��� �النظام يقرر

�قواع �الجنائي،كإوتتضمن �الدوbي �بالقانون �خاصة �بشد �أتفاق �إن ا�حكمة�متيازات

�ا،�ا�عتمدة�من�طرف�جمعية�الدول��عضاء�fي�نظام�روما�åالجنائية�الدولية�وحصان

� �بتاريخ �بنيويورك��3/9/2003سا���، �3ربعة �جنيف �وإتفاقيات ،1949�،

� �ل تفاقيات �3ضافيDن �الجماعية�1977والCÚوتوكولDن �3بادة �جريمة �منع �وإتفاقية ،

  .)797(وا�عاقب�عل��ا

كا�بادئ�ا�قررة� لم�ترد�fي�ا�عاهدات�الدولية�قانون�الدوbي�وقواعدهأما�مبادئ�ال

�أو�ا�حاكمة �التسليم �كمبدأ �ا�سلحة، �للمنازعات �الدوbي �القانون والجدير�). f)798ي

�للقانون� �ا�خالفة �التصرفات �عwى �تطبق �العام �الدوbي �مصادر�القانون بالذكر�أن

�تطبق� �rالجنائي،ال� �الدوbي �مصادر�القانون �عن �تختلف �الدول، �من �ا�رتكبة الدوbي

عwى�الجرائم�ا�رتكبة�من��فراد،�فعwى�سبيل�ا�ثال�نجد�اتفاقيات�جنيف�تلزم�الدول�

                                              

 من�النظام��سا����للمحكمة�22ا�ادة��- 794
 من�النظام��سا����للمحكمة�23ا�ادة��- 795
 من�النظام��سا����للمحكمة�24ا�ادة��- 796
�دار�ال�. د�- 797 �3وbى، �الطبعة �الدائمة، �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �عطية، �مصر،�أبو�الخ�CDأحمد �العربية، �ضة

 .48.،�ص1999
" قمع�إساءة�3ستعمال�وا�خالفات" تم�;شارة�إbى�مبدأ�التسليم�وا�حاكمة�fي�اتفاقيات�جنيف�تحت�عنوان��-  798

�: كما�يwي ��وbى،�ا�ادة��49ا�ادة �3تفاقية ��50من �ا�ادة �الثانية، �3تفاقية �3تفاقية�الثالثة،�ا�ادة��129من من

فاقية�الرابعة،�أما�بالنسبة�للCÚتوكول�;ضاfي��ول�vتفاقيات�جنيف�فقد�أشار�إbى�ذلك�fي�القسم�من�3ت�146

�اكات�ل تفاقيات�وهذا�الCÚوتوكول "الثاني�منه�تحت�عنوان�åي�ا�ادة�" قمع�3نf85منه�. 
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�للق �وفقا �جنائيا �vتفاقيات�بقمع �الخطCDة �اكاتå3ن� �ا�فعول �الساري �yالوط� انون

�كDن�لتلك�القواعد�å799(جنيف،�ومحاكمة�أو�تسليم��شخاص�ا�ن(.  

  اCصادر��حتياطية - 2

  :من�بDن�ا�صادر�3حتياطية�ال��rتطبقها�ا�حكمة�نجد

�للنظم�  - أ �الوطنية �القوان�ن �من �اCحكمة �تستخلصها noال� �للقانون �العامة اCبادئ

 :القانونية� ي�العالم

�الكث�CDمن� �سد �عwى �يساعد �ا�جال �هذا �fي �للقانون �العامة �ا�بادئ �إbى بالرجوع

ولتطبيق�هذا�ا�صدر�يستلزم�توفر�،)800(الثغرات�ال��rتوجد�fي�التنظيم�الجنائي�الدوbي

  :شروط�èتية

 أ�vتتعارض�هذه�ا�بادئ�مع�النظام��سا����للمحكمة - 

 .ا�بادئ�ا�عCmف�÷�ا�دولياأ�vتتعارض�أيضا�مع� - 

أن�تكون�مستقاة�مع�حقوق�;نسان�ا�عCmف�÷�ا�دوليا،�وأ�vيCmتب�عwى�تطبيقها�أي� - 

  .)801(الخ...تمي��DبDن��فراد�بسبب�الجنس�أو�السن�أو�الدين�أو�العرق�أو�اللغة

 :القرارات�السابقة�للمحكمة�الجنائية�الدولية  -  ب

�ا�السوابق�القضائية�للمحكمة�÷��yها،�كمصدر�من�يعCDالجنائية�الدولية�دون�غ

�vإ� ��vيكون ��حكام �هذه �إbى �الرجوع �أن �و�vيخفى �الجنائي، �الدوbي مصادر�القانون

�ا�حكمة،� �عwى �ا�عروض �ال��اع �fي �التطبيق �واجبة �قواعد �من �هو�غامض لتفس�CDما

 v�،ي�النظام��سا����للمحكمةfمنصوص�عليه��CDن�ف �يتضمن�ذلك�تجريم�أفعال�غ

  . )802(�مر�يخرج�عن�اختصاص�ا�حكمة�ال��rتطبق�القانون�و�vتخلقه

                                              

799  - Bruno SIMMA et Andreas PAULUS, Op.cit. p.69. 
�. د�-800 �منصور، �الس م �عبد �العربية،�الشيوي �ال��ضة �دار �3وbى، �الطبعة �الدولية، �الجنائية ا�حكمة

 .68.،�ص2011القاهرة،
 .193فتوح�عبد�هللا�الشادbي،�ا�رجع�السابق،��- 801
 .195.ا�رجع�نفسه،�ص�- 802
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 :العرف�الدوtي  -  ت

fي�الحقيقة�أن�العرف��vيصلح�أن�يكون�مصدرا�للتجريم�fي�القانون�الداخwي،�

عم �بمبدأ��vجريمة�و�vعقوبة�إ�vبنص،�فهذا�ا�بدأ�مفاده�حصر�مصادر�التجريم�

. دون�غCDها�من�مصادر�القانون�ا�عCmف�÷�ا�والعقاب�fي�النصوص�التشريعية�وحدها

�مبدأ�شرعية�الجرائم،�بعبارات� ر س 
 

وfي�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�ك

�الدولية، �الجرائم �نطاق �fي �ا�بدأ �هذا �سريان �عwى �اåلvد� �fي �وقاطعة � واضحة

ة�البحرية،�فالتجريم�fي�القانون�الدوbي�كان�أصله�العرف�الدوbي�مثل�تجريم�القرصن

  .)803(وتجارة�الرقيق�بموجب�القواعد�العرفية�منذ�زمن�بعيد

ا�حكمة�الجنائية�الدولية��vتستطيع�أن�تعاقب�عwى�فعل�غ�CDمنصوص�عwى�و  

�CDي�اختصاصها�أن�تحكم�بعقوبة�غfيدخل��vي�معاهدة،�كما�fي�نظامها�أو�fتجريمه�

� �جسامة �كانت �مهما �الخصوص، �هذا �fي �ا�قررة �خطورة�العقوبات �أو الجريمة

�ا�كما�وردت�fي�النظام�. مرتكب��اÒفا�حكمة�الجنائية�الدولية�تتقيد�بحدود�اختصاصا

الخاص�÷�ا،�ولهذا�فان�تطبيق�العرف�fي�مجال�القانون�الدوbي�الجنائي�بصفة�عامة،�

عس�CDللغاية�نظرا�للطابع�الدقيق�لهذا�القانون�الذي�تسود�فيه�بشكل�عام�القاعدة�

  .)804(ا�كتوبة

�الدوbي� �القانون �مجال �fي �هام �دور �من �للعرف �ننكر�ما �أن ��vيمكن �ذلك ومع

�مع� �وا�تسقة �دوليا �ا÷� �ا�عCmف �العادات �يعت�CÚمن �انه �الدولية،خاصة والع قات

�كان �سبب �تم��Dبأي �دون �;نسان � .)805(حقوق �قضية إعت�CÚالقا����é"بينوn�ï"ففي

�ا�عاهدات� �مع �نفسها �قانونية �قيمة �ذات �العرفية �القواعد �أن �القضية �fي ا�حقق

  : لذلك�يظهر�دور�العرف�fي�القانون�الدوbي�الجنائي�fي�ا�سائل�التالية�،�)806(الدولية

                                              

803 - Angelos YOKARIS, le système répressif international, R.H.D.I, n° 1, 2002, p.222. 
 .331ي،�ا�رجع�السابق،�زياد�العيتان. د�- 804
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية��21/3ا�ادة��- 805

806 - Pierre d’ARGENT, Jurisprudence Belge relative au Droit international public (1993-2003), R.B.D.I, 

n° 2, 2003, p.578. 
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�>وtى �بالتجريم�: اCسالة �الخاصة �الجنائي �الدوbي �القانون �قواعد CDتفس

�أركا �تحديد �عند �ا�حكمة�والعقاب، �ا÷� �تختص �rال� �للجرائم �ا�قررة �الجرائم ن

  .مكرر�من�نظامها��سا����8 - 8 7 -6الجنائية�الديجولية�fي�ا�واد�

عند�لجوء�إbى�تطبيق�أسباب�;باحة�وأسباب�امتناع�ا�سؤولية�: اCسالة�الثانية

  .)807(الجنائية

 الطابع��ستئثاري�للمحكمة�الجنائية�الدولية: خامسا

� �للمادة ��34وفقا �إمن �لسنة �ا�عاهدات �لقانون �فيينا �فان�1996تفاقية ،

�ا،�فمن�åأية�حقوق�لها�دون�موافق�vى�دولة�ثالثة�وwامات�ع�mترتب�أية�ال�vا�عاهدات�

�غ�CDأطرافها،� ��vتلزم �ا�عاهدة �أن �تتمثل �الدوbي �القانون �fي �عامة �تولدت�قاعدة هنا

�الدول �الجنائية �ا�حكمة �أن �فا�بدأ �بموجب �ا�نشئة �تباشر�إية v� �دولية تفاقية

�ا�إ�vعwى�أقاليم�الدول��طراف�fي�نظامها��سا����أو�الدول�ال��rقبلت�إÒختصاصا

�ا�حكمة �ا�حكمة�)808(باختصاصات �من �الصادرة ��حكام �أن �ذلك �عwى �ويCmتب ،

��ح �وهذه ��عضاء، �الدول �مواجهة �إf�vي �حجية �لها �تكون �لن �الدولية كام�الجنائية

�لقواعد� �ترديد ��مر�سوى �واقع �fي �تكن �لم �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي الواردة

القانون�الدوbي�ا�ستقرة�ال��rتجعل�3ل�mام�بمعاقبة��مرتك��Åالجرائم�الدولية�ال�mاما�

 aut dedere, aut(فينطبق�fي�هذه�الحالة�مبدأ�التسليم�او�ا�حاكمة. )809(عاما�وشام 

judicare(إرتكبت��� �rال� �الدولة �رعايا �من �البحث �محل �الشخص �يكون �عندما خاصة

  .)810(ف��ا�الجريمة

                                              

 .197فتوح�عبد�هللا�الشادbي،�ا�رجع�السابق،��- 807
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�12ا�ادة��- 808
رامي�عمر�ذيب�أبوركبة،�الجرائم�ضد�;نسانية��حكام�ا�وضوعة�و;جرائية،�رسالة�لنيل�شهادة�الدكتوراه��-  809

 .389.،�صf2008ي�القانون،�كلية�الحقوق،�جامعة�القاهرة،
810 -Damien VANDERMEERSCH, Quel avenir pour la compétence universelle des juridictions Belges 

en matière de crimes de Droit international humanitaire ?, R.P.D.P, n° 2, juin 2003, p.242. 
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�CDتحول�دون�محاكمة�الشخص�جنائيا�عن�ارتكابنه�تتدخل�بعض�أغ�CDا�عاي 

ا�حكمة�و�vيكون�عرضة�للعقاب�عwى�هذه�الجريمة�إ�vختصاص�إجريمة�تدخل�fي�

اbى�مرض�الشخص��باÙضافة .)811(والعلمإذا�تحققت��ركان�ا�ادية�مع�توافر�القصد�

� �العقwي �بالقصور �إصابته �طبيعة�أو �أو �مشروعية �عدم �إدراك �عwى �قدرته يعدم

fي�أو�كان��.أو�قدرته�عwى�التحكم�fي�سلوكه�بما�يتم	��1مع�مقتضيات�القانون ،�سلوكه

عن�نفسه�أو�عن�شخص�آخر�أو�يدافع�fي�حالة�جرائم��أو�fي�حالة�الدفاع.حالة�سكر

كما� .ن�ممتلكات��vغ�1yع��ا�لبقاء�الشخص�أو�شخص�آخر�أو�عن�ممتلكاتالحرب�ع

�ديد�با�وت�الوشيك�أو�بحدوث��vيسأل�الشخص�إن�كان�Òإكراه�ناتج�عن��CDتحت�تأث

  .)812(ضرر�بدني�جسيم�مستمر�أو�وشيك�ضد�ذلك�الشخص�أو�شخص�آخر

�من�أسباب�إمتناع�عن�ا�سؤولية�إ�vإذا�
 
أما�الغلط�fي�الوقائع�ف �يشكل�سببا

 بينما�الغلط�fي�القانون . )813(الجريمة�vرتكابنجم�عنه�إنتفاء�الركن�ا�عنوي�ا�طلوب�

ختصاص�إمن�حيث�ما�إذا�كان�نوع�معDن�من�أنواع�السلوك�يشكل�جريمة�تدخل�fي�

 Ù�
 
 مع�ذلك�أن�يكون�الغلط�fي�القانون  ويجوز ،�جنائيةمتناع�ا�سئولية�الا�حكمة�سببا

� �الغلط �هذا �عن �نجم �إذا �الجنائية �ا�سئولية �vمتناع
 
�ا�عنوي�إسببا �الركن نتفاء

  .)814(ا�طلوب�vرتكاب�تلك�الجريمة

ذا�كان�فعل�معDن�إن�الغلط�fي�القانون�ينصب�عwى�مسألة�معرفة�ما�أومبدئيا�

� �ا÷� �تختص �عدمه �من �جريمة �الدوليةيشكل �الجنائية �من�ا�حكمة �يعفي v� �فهذا ،

�قرينة�()ا�سؤولية �تكريس �نحو �اتجه �وطوكيو �نورمبورغ �محاكم �منذ �فالقضاء ،

  .)815(ا�عرفة�بالقانون�الجنائي

                                              

 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�30ا�ادة��- 811
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�31ا�ادة��- 812
 .ن�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائيةم�32/1ا�ادة��- 813
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�32/2ا�ادة��- 814

815- Ottavio QUIRICO, La théorie de la négligence dans le statut de la Cour pénale internationale, 

R.G.D.I.P, n° 2, 2009,p.340. 
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 �ختصاص�~ستئثاري�للمحكمة�تجاه�دول�>طراف - 1

�أخرى� �دولة �أو�مع �طرف �دولة �إقليم �fي �اÒوسلطا� �وظائفها �تمارس �أن للمحكمة

�إقليمها �عwى �اختصاصها �تمارس �بان �خاص �اتفاق �ا÷� �تصبح�)816(يربطها �أن ،وبمجرد

� �أو �بتصديقها �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �طرفا �بقبول��نضمامهااالدولة أو

ختصاصات�ا�حكمة�بالنظر�fي�الجرائم�ال��rتختص�÷�ا�والواقعة�fي�إقليمها�أو�عwى�إ

  . )817(رعاياه�با�فهوم�الواسع�

ا�حكمة�هنا�يأتي�متفاوتا�بالنسبة�للدول��طراف،�فينب�ي�التمي��Dوالتعاون�مع�

دولة�صادقت�عwى�النظام،�إذ�أن�أحكامه�تسري�بحقها�منذ�دخوله�ح��D) 60(بDن�أول�

� �جويلية �من ��ول �fي �النظام�. 2002التنفيذ �عwى �صادقت �rال� �الدول �أن �حDن fي

يما�بعد،�فيبدأ�نفاذه�بحقها��سا����أو�قبلت�به�أو�وافقت�عليه�أو�انضمت�إليه�ف

�الدولة� �تلك �إيداع �تاريخ �من �الستDن �اليوم �يعقب �الشهر�الذي �من ��ول �اليوم منذ

�ا�أو�انضمامهاå818(صك�تصديقها�أو�قبولها�أو�موافق(.  

� �ا�ادة �خ ل �أن��12ومن �يمكن �أنفا �ا�ذكورة �للمحكمة ��سا��� �النظام من

ة�مستقلة�ذات�شخصية�قانونية�نستخلص�أن�وجود�محكمة�جنائية�دولية�كمؤسس

�عديمة�)819(دولية �منظمة �م��ا �يجعل �ا،Òختصاصاv� �ممارسة �من �تمكي��ا �وعدم ،

�ا�بشان�جريمة�أو�أك�Ciتدخل�Òالجدوى،�فا�حكمة�لن�تستطيع�أن�تمارس�اختصاصا

fي�اختصاصها،�وبالتاbي�لن�تتمكن�من�تحقيق�أهدافها�ومقاصدها،�ما�لم�تكن�واحدة�

 .)820(التالية�طرفا�fي�النظام��سا����للمحكمة�أو�أك�Ciمن�الدول 

                                              

 .����للمحكمة�الجنائيةمن�النظام��سا�12/1وا�ادة��4/2ا�ادة���-816
817 - voir, CONDORELLI. L, La Cour pénale internationale un pas de géant (pourvu qu’il soit accompli), 

R.G.D.I.P, n° 1, 1999 p.19 ; voir également, BASSIOUNI  M. Chérif, Introduction au Doit Pénal 

International, Op.cit. p. 234              
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�126/2ا�ادة��- 818
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�4/1ا�ادة��- 819
 .155.براءة�منذر�كمال�عبد�اللطيف،�النظام�القضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 820
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�إعتبار� �يمكن vو� �عالم�، �إختصاص �لها �ليس �الدولية �الجنائية وا�حكمة

�القانون� �fي �موجود �مصدره �ولكن �جديد، �قانوني �أساس �أو�ذات �جديدا إختصاصها

�أو� �رعاياها �تعاقب v� �rال� �فالدولة �;قليمية، �مبدأ �إbى �اساسا �يرجع �الذي الدوbي

�لتقوم�3ش �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �تتدخل �إقليمها �فوق �للجريمة �ا�رتكبDن خاص

  .)821(بمعاقبة�هؤvء�3شخاص�عم �بمبدأ�;قليمية

�قيد� �السلوك �إقليمها �fي �وقع �rال� �الدولة �عwى �اÒإختصاصا� �ا�حكمة وتمارس

�قد� �الجريمة �كانت �إذا �الطائرة �أو �السفينة �تسجيل �أو�دولة �جريمة �ويعد البحث

� � �أو�الطائرة �عwى�مmن�السفينة �أن�)État Territorial)(822(ارتكبت ،والجدير�با� حظة

�يخضع��بدأ� وليس�قائما�عwى�) اختصاص�الجنائي�;قليم�(اختصاص�ا�حكمة�هنا

�الجنائي(مبدأ �3ختصاص �باvختصاص�)عا�ية �سم� �كمشروع �أ�انيا �اقCmحته �الذي ،

�مؤتم �fي �به �يأخذ �لم �أنه CDغ� �الجنائية�العالم� �ا�حكمة �بإنشاء �الخاص �روما ر

  .)823(الدولية

�من� �مåا�� �الشخص �يكون �rال� �الدولة، �عwى �اختصاصها �أيضا �ا�حكمة تمارس

� �رعاياها �اختصاصها�). État National de la l’accusé(أحد �ا�حكمة �تمارس وكذلك

�مåا�� �اØلد� �حبس �rال� �الدولة �ا�). État de détention(عwى �تمارس حكمة�وأخCDا

  .)État national des victimes ()824(اختصاصها�عwى�الدولة�جنسية�الصحية

وللمدùي�العام�مباشرة�التحقيق�من�تلقاء�نفسه،�فيما�يتعلق�بأية�جريمة�تدخل�

�ا�حكمة �اختصاص �فقط)f)825ي �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي ��طراف �الدول . ،fي

                                              

821 - Ariane ROUSSY, le principe de l’universalité du Droit de punir comme compétence 

juridictionnelle nationale des États, in, Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY et Maryam 

MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.28. 
 مة�الجنائية�الدوليةأ�من�النظام��سا����للمحك�- 12/2ا�ادة��- 822

823 - Jean François DOBELLE, Op.cit. p .19  
824- Flavia LATTANZI, Op. Cit, p, 433.               

  ج�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية/  13ا�ادة��-825
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عام�عن�طريق�إع مه�بأية�إجراءات�وتقوم�الدولة�fي�هذه�الحالة�بمساعدة�ا�دùي�ال

�من� �ا�علومات �لهذه �3ستقاء �ويتم �جدي، �بشكل �وتحليلها �معلومات �بأية وتزويده

الدولة�ال��rوقعت�ف��ا�الجرائم�أو�من�أجهزة��مم�ا�تحدة�كمحكمة�العدل�الدولية�

 .)826(والجمعية�العامة،أو�من�ا�نظمات�ا�عنية�بحقوق�;نسان

 ائية�مع�دول�غ��H>طرافعzقة�اCحكمة�الجن - 2

�للمحكمة�  ��سا��� �النظام �fي �تكون�طرفا �أن �fي �الدول�غ�CDالراغـبة �عwى يجب

�CDغ�vدو� �ليشمل �يمتد �ا�حكمة، �اختصاص �باvعتبار�أن �تأخذ �أن �الدولية، الجنائية

أطراف�ف��ا،�فقد�يحاكم�رعايا�تلك�الدولة�أمام�ا�حكمة�الجنائية،�fي�حالة�ارتكا÷�م�

�دولة �اختصاصها�عwى �fي �تدخل �rال� �الجرائم �إحدى �fي�. )827(طرف �أعضاء �اÈأ� فبما

�fي� �بالكامل �الدولية �ا�جموعة �واتجاه �الهيئة �اتجاه �ملزمة �óف� �ا�تحدة، ��مم هيئة

  .تحقيق�السلم�و�من�الدوليDن�وإعادته�إbى�نصابه

�اختصاصها� �تقبل �rال� �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �غ�CDطرف �الدولة �عن أما

وبما�أن�قبول��-عwى��قل�fي�الجريمة�ا�رتكبة�-جب�أن�تعلن�بقبول�هذا�3ختصاصي

�بوسيلة� �القبول �ذلك �يكون �أن �من �ف �بد �بحقها، �مفCmضا �ليس �غ��CDطراف الدول

الذي�" ;ع ن"تع�CÚعنه،�وقد�أوضح�النظام��سا����تلك�الوسيلة�بشكل�محدد�وõي�

،�وعندئذ�)828(ما�يتعلق�بالجريمة�قيد�البحثيجب�إيداعه�لدى�قلم�كتاب�ا�حكمة�في

وبناء�عليه�. ستثناءإتتعاون�الدولة�ال��rقبلت�3ختصاص�مع�ا�حكمة�ب �أي�تأخ�CDأو�

�ا�حكمة� �vستئثار �بحق �يعد �اÒختصاصاv� �ا�حكمة �بممارسة �الدولة �قبول فان

�ا�fي�تلك�الدولة�بممارسة�اختصاصها�عل��اÈبسلطا.  

                                              

خالد�عبد�محمود�عثمان،�إقامة�الدعوى�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�مذكرة�لنيل�شهادة�ا�اجستf�CDي��-  826

 .39.،�ص2001الدراسات�القانونية،�كلية�الدراسات�الفقهية�والقانونية،�جامعة�آل�البيت،�
�ا�ونظامها��سا����مع��-  827Òدراسة�لتاريخ�لجان�التحقيق�محمد�شريف�البسيوني،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�نشأ

 .520.الدولية�وا�حاكم�الجنائية�الدولية�السابقة،�ا�رجع�السابق،�ص
 .من�النظام��سا����للمحكمة�12/3ا�ادة��- 828
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ب�جريمة�fي�إقليم�دولة�ما�فإنه�يمكن�محاكمة�الجاني�ومعلوم�أنه�عندما�ترتك

ح�1rولو�كان�ذلك�الشخص�ليس�أحد�رعايا�هذه�الدولة�كما�يمكن�تسليمه�إbى�دولة�

وبناء�عwى�ذلك�يمكن�لكل�دولة�الحق�طبقا��عايCDها�الدستورية�أن�. أخرى��حاكمته

Òى�شخص�من�أwى�دولة�أخرى�يكون�لها�3ختصاص�عbم�بارتكاب�تنقل�3ختصاص�إ�

جريمة،�أو�أن�تنقل�3ختصاص�إbى�جهة�قضائية�دولية�للمحاكمة،�ونقل�3ختصاص�

  .)829(هذا��vيمس�بالسيادة�الوطنية

�منه� �يجعل �3طراف CDغ� �الدول �عwى �الدولية �الجنائية �ا�حكمة إختصاص

 إ
 
�أ�jنهعwى�من�3ختصاص�الوط�y،�أ ختصاصا ليشمل�رعايا�دول�غ�CDن�يمتد�يمكن

�إ �fي �حقيقة3طراف �fي �يتعارض �ما �وهذا �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �إنشاء �تفاقية

�إ �مع �ت3مر، �rال� �ا�عاهدات �لقانون �فيينا �عwى�تفاقية �للمعاهدة �ا�لزم �النطاق حدد

والواقع�ان�هذه�ا�سالة�بالذات�õي�ال��rتتمسك�÷�ا�الوvيات�ا�تحدة�. فقط�طرافهاأ

�ا�لنظåي�معارضf830(ام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية3مريكية�(.  

�3ل�mامات�الخاصة�بالعقاب�عwى�الجرائم� و�vيفوتنا�fي�هذا�ا�قام�أن�نش�CDإbى�أن 

وتعت�CÚحجية�عwى��)Jus cogens(الدولية�تعت�CÚمن�إل�mامات�ال��rتشكل�القواعد�èمرة

،فما�عwى�الدولة�سواء�كانت�طرفا�fي�النظام�3سا����للمحكمة�)Erga omnes(الكافة

�للمحاكمة،كما� �أو�تسلمهم �الدولية �الجرائم �Åمرتك� �تحاكم �أن �ف��ا �طرفا أو�ليست

�العالم�،� �3ختصاص ��بدأ �وفقا �مåأو�معاقب� �عل��م �الحصانات �إسقاط �عل��ا يجب

                                              

لطيفة�الدواودي،�إختصاص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�والسيادة�الوطنية،�بحث�مقدم�إbى�الندوة�الدولية�. د�- 829

� �الجنائية �ا�حكمة �حول �الدائمة �(الدولية �ا�ستقبل�–الواقع�–الطموح �العليا) وآفاق �الدراسات �-أكاديمية

 .3.،�ص2007جانفي��11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من�
�الدستور�. د�- 830 �أحكام �مع �تعارضه �ومدى �الدولية �الجنائية �للمحكمة �3سا��� �النظام �الطبطبائي، عادل

�r24.،�ص2003جامعة�الكويت،�العدد�الثاني،�جوان�،�مجلة�الحقوق،�)دراسة�مقارنة(الكوي. 
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�لل �داخلية �قوانDن �بسن �العقاب �من �;ف ت �بمحاربة �الجرائم�وتل�mم �عwى عقاب

  .)831(الدولية

 ستئثار�اCحكمة�الجنائية�بسلط¨¢ا� ي�مواجهة�مجلس�>من�الدوtيإ - 3

�دد�السلم�و�من�Òا��Èى�ا�حكمة�لحالة�ما�يرى�أwجلس��من�سلطة�;حالة�ع�

�هيئة� �ميثاق �من �السابع �بالفصل �بذلك �مستعينا �بتكييفها �يقوم �أن �بعد الدوليDن

� �يبدوا �ا�تحدة، �ارتكبت�مم �قد �الجرائم �هذه �أك�Ciمن �أو �جريمة �أن ،�)832(ف��ا

��rال� �الدولة �من �اÒاختصاصا� ��مارسة �مسبق �قبول �إbى �بحاجة �ليست وا�حكمة

�وبغض� �ا،åجنسي� �إbى �مåا�� �إل��ا �ينتم� �rال� �أو�الدولة �إقليمها �عwى �الجريمة ارتكبت

  .)833(مهالنظر�عمال�إذا�كانت�هذه�الدولة�طرف�fي�النظام��سا����من�عد

� �تتمخض �إنما �الحالة �هذه �أن �القول �نافلة �مرتبة��-بداهة–ومن �حاvت عن

�اض�نزاع�ذي�طبيعة�سياسية،�خ فا�للمنازعات�الدولية�القانونية،�فان�ÈÙبالضرورة�

�إbى� �باvستناد �ذاته ��من �مجلس �داخل �تمتحن �إنما �السياسية �الدولية ا�نازعات

؛�إ�v)834(لكفالة�السلم�و�من�الدوليDن" بقيةالزئ"معاي�CDسياسية�خاصة�با�تطلبات�

�ا�عدة�مشاكل�وتشو÷�ا�سياسة�الكيل�بمكيالDن�fي�تحقيق�الهدف�ØCmأن�هذه�ا�همة�تع

��rا�رجو�وهو�العدالة�الجنائية�الدولية،�وذلك�لتخوف�دول��طراف�من�القرارات�ال

                                              

831- voir, Patrizia BISAZZA, Les crimes à la frontière du jus cogens, in, Laurent MOREILLON, Aude 

BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, 

p.273 ; et voir aussi, Carlo FOCARELLI, Immunité des ÉTATS et jus cogens, la dynamique du Droit 

international et la fonction du jus cogens dans le processus de changement de la règle sur l’immunité 

juridictionnelle des ÉTATS étrangers, R.G.D.I.P, n° 4, 2008, p.773.   
 .ب�من�النظام��سا����للمحكمة/13ا�ادة��- 832
�مصر،�. د�- 833 �العربية، �دار�ال��ضة ��وbى، �الطبعة �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �اختصاص �كامل، �سيد شريف

 .138.،�ص2004
شريف�عتلم،�ا�حكمة�الجنائية�. حازم�محمد�عتلم،�نظام�3دعاء�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�fي،�د. د�- 834

�والتشريعيةا�واء الدولية �الدستورية �نموذâي(مات �قانون �الدولية�)مشروع �اللجنة �منشورات �الرابعة، �الطبعة ،

 . 171. ،�ص2006للصليب��حمر،�
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Dيسيطر�علها��عضاء�الدائم��rي�;حالة�الfن�بحق�يصدرها�مجلس��من�Dن�ا�تمتع

وخاصة�fي�ضل�غياب�سلطة�الرقابة�القضائية�لقرارات�مجلس��من�. )835(3عCmاض

ن�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�لم�تخلق�Ùلغاء�قرارات�أ،�و )836(سواء�باÙلغاء�أو�التعديل

مجلس��من�أو�الرقابة�عل��ا،غ�CDانه�يمك��ا�البحث�fي�مدى�مشروعية�قرارات�مجلس�

ختيارية�وليست�ملزمة�بان�تقر�بعدم�شرعية�إفا�سالة��باÙحالة�عل��ا،�من�الخاصة�

�3من، �مجلس �وهذا��قرارات �ارتكبت، �قد �ا�حكمة �ا÷� �أو�أك�Ciتختص �جريمة بان

�ا�القضائيةå837(يدخل�ضمن�ا�مارسة�العامة�والكاملة�لوظيف( .  

�الدولية �العدل �محكمة �غرار �تتمتع�)838(فعwى �الدولية �الجنائية �فا�حكمة ،

�ما� �وهذا �اÒاختصاصا� ��مارسة �ال زمة �ا�سائل �وتتناول �بالقانون �النطق بص حيات

                                              

 .31. خالد�عبد�محمود�عثمان،�ا�رجع�السابق،�ص�- 835
عwى�عكس�البحث�fي�مشروعية�قرارات�مجلس��من�ال��rيمكن�أن�تراقب�من�ناحية�ا�شروعية�من�جهة��- 836

من�ميثاق��مم�ا�تحدة�أو�إذا�كان�البحث�fي�مدى�مشروعية��96حكمة�العدل�الدولية�وهو�ما�يستفاد�من�ا�ادة�م

��من� �ومجلس ��خCDة �هذه �بDن �فالع قة �الدولية، �العدل �محكمة �عمل �نطاق �fي �يدخل ��من �مجلس قرارات

wع� �قائمة �استق ل �ع قة �õي �وإنما �أو�التدرج، �التبعية �بع قة �والتكاملليست �التعاون �الجمعية�. ى �جهة أو�من

�fي� �انظر �تعديلها، �أو �اãإلغا� �دون ��من �مجلس �قرارات �مشروعية �fي �البحث �بإمكانية �ا�تحدة �لøمم العامة

�جامعة� �مجلة �عل��ا، �الرقابة �والية ��من �مجلس �من �الصادرة �القرارات �مشروعية �حسونة، �نسيم ذلك،رمزي

�والقان �3قتصادية �للعلوم �دمشق �ا�جلد �27ونية، ��ول، �العدد �وأنظر��553.،ص2011، �بعدها، وما

إبراهيم�أحمد�إلياس،�رقابة�قرارات�وأعمال�مجلس��من�fي�مجال�حفظ�السلم�و3من�الدوليDن،�ا�جلة�.كذلك،د

 .53.،�ص68�،2012 ا�صرية�للقانون�الدوbي،�ا�جلد
�ا،�مذكرة�لنيل�شهادة��- 837Òختصاصاvى�ممارسة�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�wمجلس��من�ع�CDخلوي�خالد،�تأث

ا�اجستf�CDي�القانون،�تخصص�القانون�الدوbي�العام،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�مولود�معمري،�

 .25.،ص2011ت�Dي�وزو،�
838 - voir, Barbara DELCOURT, l’introduction de la notion de responsabilité de protéger dans les 

autorisations données par le Conseil de sécurité : enjeux politiques et paradoxes, in, in, sous la 

direction de Karine BANNELIER et Cyrille PISON, Le recours à la force autorisé par le conseil de 

sécurité, éd, A. PEDONE, 2014, p.72. 
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�3ختصاص �باختصاص �الجنائية�)839(يسم1 �للمحكمة �العام �ا�دùي �يقوم �وقد ،

بالتحقيق�ما�إذا�كان�أساسا�معقوv�vعتقاد�بان�جريمة�تدخل�fي�اختصاص�ا�حكمة�

ت�أو�يجري�ارتكا÷�ا،�إذا�ما�كانت�;حالة�من�دولة�طرف�أو�من�مجلس��من،�قد�ارتكب

fي�إقرار�ما��ليس�لها�سلطة�ملزمةفمن�هنا�يمكن�القول�أن�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�

  .)840(شرعيا�من�عدمه�مجلس�3من��إذا�كان�قرار 

 j� �يخضع v� �ا�حكمة �نظام �فان ��من، �مجلس ل  ب  �ق  �من �حالة �إحالة ية�وعند

�ديدا�للسلم�و�من�Òا�فقط�أن�تتضمن�الحالة��Òشروط��مارسة�ا�حكمة�اختصاصا

�ا�حكمة� �لدى �القضائية �;جراءات �تحريك �fي ��من �مجلس �فص حية الدوليDن،

�أن� �إذ �ا�حكمة، �عمل �مصداقية �حول �يث�CDالقلق �السابع �الفصل �بموجب الجنائية

Úت� �rال� �السيادة �fي �ا�ساواة �عدم
 
ة

 
ل

 
أ س  �والية�م  ��من �مجلس �تشكيل �خ ل �من Cر

التصويت�فيه�قد�انتقلت�من�ا�جلس�إbى�ا�حكمة�بما�يشكل�إخ �vبمبدأ�ا�ساواة�fي�

السيادة،�وا�ساواة�أمام�القانون،�والدول�الخمس�دائمة�العضوية،ح�1rولو�لم�تكن�

�أن� �النقض �حق �بموجب �للمحكمة،تستطيع � ��سا��� �النظام �fي �الطرف جميعها

�قد��تحيل �مما �اãحلفا� �أو�مصالح �بمصالحها �تمس �ا�حكمة �إbى �إحالة �أي أو�تمنع

يشكل�اعتداء�عwى�سيادة�غCDها�من�الدول،�ويجعل�من�ا�حكمة�اقرب�ما�تكون�إbى�

�العدالة� �لتحقيق �أداة �إbى �م��ا �ا�جلس �fي �العضوية �دائمة �الدول �يد �اب�mاز�fي أداة

حالة�بان�يكون�مجلس��من�متصرفا�الدولية،�وكان�من��جدى�عدم�تقييد�هذه�; 

�أمام� �القضائية �;جراءات �تحريك �ا�جلس �يستطيع �أن �أي �السابع �الفصل بموجب

ا�حكمة�دون�اشCmاط�الحصول�عwى�موافقة�الدول�الخمس�دائمة�العضوية،�بما�قد�

                                              

�الشريعة��- 839 �èمرة،مجلة �الدولية �القواعد �نظرية �ضوء �fي ��من �مجلس �سلطات �ا�و��1، �خليل �محمد انظر،

 .77.،ص2009،جانفي�37والقانون،�العدد�
 . ةج�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولي�-2/أ�- 53/1و��15/3هذا�ما�يستفاد�من�خ ل�ا�واد��- 840
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�ا� حقة� �هذه �vن �;سرائيليDن �والسياسيDن �العسكريDن �القادة �مث �بم حقة يسمح

  .)841(حيلة�fي�ظل�النظام�القائمشبه�مست

�بقبول� �ا�تحدة ��مم �أعضاء �وتعهد �واسعة، �ص حيات ��من ��جلس �كان وإذا

،�فان�هذا��vيع��yبأي�حال�من�)842(قرارات�مجلس��من�وتنفيذها�وفقا�لهذا�ا�يثاق

�من�أية�قيود�وضوابط�قانونية�عند�ممارسة�لص حيته،� ل  �حوال�أن�ا�جلس�fي�ح 

ما�بالحد��دنى�بعدم�الخروج�عن�الضوابط�القانونية�ا�نصوص�عل��ا�fي�بل�هو�ملز 

�ا،�فان�اتخذ�ا�جلس�ãالفصل��ول�من�ا�يثاق�ا�تعلق�بمقاصد��مم�ا�تحدة�ومباد

�بالصفة� ��vيتمتع �ا�تحدة ��مم ��قاصد
 
�مخالفا �وكان �السابع �الفصل �بموجب

 
قرارا

�ا�قÈة�تشكل�الشرعية،�ففي�هذه�الحالة�توصف�بأCDرارات�ذات�طبيعة�سياسية�وخط

  .)843(اعتداءا�من�جهاز�سيا����عwى�جهاز�قضائي

�ا�تحدة�فإننا��vيمكن� �كجهاز�رئي����لøمم �العامة �اعتبار�الجمعية �من وبالرغم

��خرى� �الرئيسية ��جهزة �من �الصادرة �القرارات �ضد �استئناف �كمحكمة �نصفها أن

�rمم�ا�تحدة،�وبالذات�القرارات�الøل���rيصدرها�مجلس��من�وفقا�ل ختصاصات�ال

ف�v��óتملك�سلطة�نقض�أو�إلغاء�القرارات�ال��rيصدرها�مجلس�. يمنحها�له�ا�يثاق

  .   )844(�من

  

  

  

  

                                              

 .479.عمران�ماجد،�ا�رجع�السابق،�ص�- 841
 .من�ميثاق��مم�ا�تحدة�25و�24ا�ادة��- 842
 .480. عمران�ماجد،�ا�رجع�السابق،�ص�- 843
�fي��- 844 �الدكتوراه �درجة �لنيل �رسالة �الدولية، �ا�نظمات �قرارات �مشروعية �عwى �الرقابة ،1yالس� �سعد حسDن

 .104.،ص2001الحقوق،�كلية�الحقوق،�جامعة�;سكندرية،�
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  الجنائية�الدولية��تشكيلة�اCحاكم:اCطلب�الثاني�
�ا،�يؤثر��vمحال�عwى�مجريات�العدالة،�åإن�تشكيلة�أية�محكمة�مهما�كانت�طبيع

وبالرغم�من�اعتماد�النموذج�3نجلوسكسوني�fي�تشكيلة�ا�حاكم�الجنائية�الدولية،�

�كل� �تشكيلة �جعلت �م��ا، �بكل �ا�حاطة �وظروف �ا�حاكم �هذه �طبيعة �اخت ف إ�vأن

. محكمة�تختلف�عن�أخرى،�وينتج�عن�هذا�3خت ف،تغليب�سلطات�جهاز�عwى��خر

نتقائية،�فينتج�عن�ذلك�تقييد�سلطات�وfي�بعض�ا�حاكم�تتم��Dبأسلوب�التعDن�و3 

3دعاء�وتقييد�جهاز�الحكم،�بإم ءات�خارجة�عن�تحقيق�العدالة�كما�هو�الحال�fي�

،�أما�fي�محاكم�)الفرع�>ول (محكم��rنورمبورغ�وطوكيو�أو�fي�محكم���rمم�ا�تحدة

�ا�ح �fي �هو�الحال �كما ��عاي�CDديمقراطية، �خاضعا �ا�حاكم �تشكيل �يتم كمة�أخرى

�ضغطات� �عن �بعيدا �ا�حكمة �أجهزة �لعمل �ا�جال �يفسح �ما �وهذا �الدولية، الجنائية

  ).الفرع�الثاني(أجهزة�خارجة�ع��ا

  أسلوب�التعي�ن�: الفرع�>ول 

�الدول �إن   �إرادة �يعدم �عامة �بصفة �دولية �محاكم �fي �القضاة وإعطاء�. تعيDن

�تنفيذيا�أو�سيا���،�قد� �أو�لجهاز�ما�خاصة�إذا�كان�جهازا ص حية�التعيDن�لدولة�ما

��حكام� �تأث�CDعwى �وبالتاbي �جهاز�العدالة، �استق لية �fي �تشكيك �إbى �محال v� يؤدي

�مDن�عwى�السواåءوإهدار�حقوق�الضحايا�وا� .  

iية�الثانية: أوCالحرب�العا�noهيمنة�الحلفاء� ي�تعي�ن�تشكيلة�محكم  

تتشكل�محكمة�نورمبورغ�من�أربعة�قضاة�من�الدول��ربعة�ا�وقعة�عwى�اتفاق�

لندن،�يساعد�كل�واحد�م��م�عضو�احتياطي�يمكن�أن�يحل�محله�fي�حالة�مرضه،�أو�

� �الدول �تقوم �أن �عwى �سبب، �jي �بعمله �3تفاقية�تعذر�القيام �عwى �ا�وقعة �ربعة

،�ويمثلون�القضاة��ربعة�الدول��ربعة�)845(بتعيDن�قاضيا�ونائبا�له�من�بDن�مواطن��ا

                                              

 .ا�ادة�الثانية�من�النظام��سا����للمحكمة�العسكرية�الدولية�نورمبورغ�- 845



 

249 

 

�ثم� �الحلفاء،ومن �تمثيل �fي �التساوي �قاعدة �أساس �عwى �فقط �الحرب �fي ا�نتصرة

  .)846(استبعدت�فكرة�إضافة�قضاة�أ�ان�أو�قضاة�حياديDن

�ا�fي�ذلك،�كما�تقوم�وللدولة�إمكانية�إستبدال�القåأو�مساعده�وفقا�لرغب���éا

�ا�حكمة� ر د  �ام،�وfي�ا�قابل��vيمك��ا�أن�ت Ò3ن�ممثل�Dكل�دولة�من�الدول�3ربعة�بتعي

vو� �محام��م �أو �مDنåا�� �أو �العامة �النيابة �من �سواء �اãأعضا� vإستبدال� و� يجوز

  .)847(ثناء�الدعوى القا���éإ�vببديله�أ

مام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�أخاصة�ن�3مر�لم�يبقى�عwى�حاله�أينا�أوحسب�ر 

�ف   إبالعكس
�رد  �م�منåا�� ��ن�منع �مبدإو�أا�حكمة �اليوم من��أستبدال�القا���éيشكل

  .مبادئ�ا�حاكمة�العادلة

�أمر� �إطالة �عدم �fي �الرغبة �إbى �ترجع �القضاة �جواز�رد �عدم �علة �أن  � ويبدو

�éي�نفس�الدعوى�ا�حاكمات،�ونجد�أن�حلول�القاfي�w3ص���éالبديل�محل�القا��

�جميع� �الدعوى ��éقا� �يباشر �أن  ��íيقت� �الذي �ا�حاكمة �شفاهية �مبدأ يخالف

3جراءات�بنفسه،�وقد�إستدرك�النظام�هذه�ا�خالفة�جزئيا�حDن�أوجب�عwى�البدvء�

�يحضروا�جلسات�ا�حاكمة   .)848(قدر�ا�ستطاع�أن 

من��227ومن�ا� حظ�أن�تشكيل�ا�حكمة�عwى�هذا�النحو�يماثل�ما�جاء�با�ادة�

ا�نشاة�للمحكمة�الخاصة�بمحاكمة�;مCÚاطور���اني�غليوم��1919معاهدة�فرساي�

                                              

بالنسبة�للوvيات�) John J. Parker(ونائبه�جون�باركر) Francis Biddle(فرانسيس�بيدال�: القضاة��ربعة�هم�- 846

�نيكتشنو ��مريكية؛ �) le major général Nikitchenko(ا�تحدة �ونائبه بالنسبة�) colonel Volchkov(فالكشوف

� �لورانس �اللورد ،�rالسوفي� �بركيت) Lord Lawrence(ل تحاد �دونانديو�دوفابر) Birkett(ونائبه �بريطانيا؛  عن

(Donnedieu d Vabres)ونائبه�روبرت�فالكو)Robert Falco(بالنسبة�لفرنسا، . 
�عwى. د�-  847 �والعقاب �ا�سؤولية �الشيخة، �الخالق �عبد �جرائم��حسام �عwى �تطبيقية �دراسة �مع �الحرب جرائم

 . 239.،�ص2004الحرب�fي�البوسنة�والهرسك،الطبعة�3وbى،�دار�الجامعة�الجديدة،�مصر،�
 .227.بدر�الدين�محمد�شبل،�ا�رجع�السابق،�ص�- 848
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�بمعرفة� �معينDن �قضاة �خمس �من �ا�حكمة �تشكيلة �عwى �تنص �كانت �rوال� الثاني،

�م�إbى�الدول�Òي�الحرب�فقطالدول�الحليفة�وينتمون�بجنسياf849(ا�نتصرة�( .  

ربعة�ا�وقعة�عwى�ميثاق�فيحق�لكل�دولة�من�الدول�� اما�بالنسبة�لجهاز�3دعاء�

دلة�ومباشرة�ا� حقة�ضد�كبار�جل�جمع�� ألندن�ان�تعDن�ممث �للنيابة�العامة،�من�

�. مجرمي�الحرب �غرضها��ممثلو ويشكل �لجنة�يتمثل �نورمبورغ ��حكمة �العامة النيابة

�وحصر�كبار�مجرمي� �وموظف��ا، �النيابة �ممثل �لكل �فردي �اقرار�منهج�عمل �fي اساسا

�والوثائق� �امÒ3� �صك �عwى �وا�وافقة �ا�حكمة، �امام �مåاحال� �تجب �الذين الحرب

وكل�. للمحكمة،�كما�يمكن�للجنة�وضع�مشاريع�قواعد�3جراءات�ا�رفقة�إbى�ا�حكمة

�3مر�يجب �fي ��ما �طريق �عن �ا�سائل �هذه �اقرار�كل �اللجنة عل��ا��التصويتعwى

   .)850(باjغلبية

تضم��وتتكون�أيضا�ا�حكمة�العسكرية��الدولية�لنورمبورغ�من�الهيئة�3دارية،

3مDن�العام�للمحكمة�تقوم�هذه�3خCDة�بتعيينه،�يشرف�عwى�ديوان�ا�حكمة�أي�عwى�

 داري،�يساعده�أربعة�من�3مناء�ا�ساعدين�ولكل�م��م�نائب�3مDن�ا�ساعدالجهاز�3 

�أمناء�سر�القضاة��و�مانة �ومحضرين�وكذلك �الضبط�ومCmجمDن العامة�تعDن�كتاب

� �ضروري �ا�حكمة �تراه �شخص �ا jداءوكلÒجمة��واجباCmال� كموظفDن

�ا�رافعات�. )Sténographes()851(الفورية �بتسجيل �ا�كلفون �ا�وظفون �تعيDن �تم وقد

                                              

�مص�- 849 �توجد �jنه �الخصوم �من �مشكلة �محكمة �أمام ���ان �مDنåا�� �محاكمة ��vيجوز �انه �ا�فروض لحة�من

متعارضة�fي�كون�الدول�ا�نتصرة�خصما�وحكما�fي�نفس�الوقت،�غ�CDأن�هذا�النقد�لم�يأخذ�به�fي�نظر�الحلفاء�

�ا�الدول��ربعة�أصالة�عن�Òت�محكمة�فرساي�محكمة�دولية�أنشأCÚى،�وقد�اعتbي�الحرب�العا�ية��وfا�نتصرين�

�ا�fي�ذلك�عندما�واف�19نفسها�ونيابة�عن�åى�هذا��ساس�فقد�قيل�دولة�أخرى�فوضwئحة�ا�حكمة،�وعvى�wقت�ع

�ا��ربعة�يمثلون�الدول�ا�نتصرة�fي�الحرب؛�أنظر،�Òالعالم�ا�تمدن�رغم�ان�قضا�CDأن�ا�حكمة�دولية�وتمثل�ضم

 .86.عبد�الواحد�محمد�الفار،�الجرائم�الدولية�وسلطة�العقاب�عل��ا،�ا�رجع�السابق،�ص
  .سا����للمحكمة�العسكرية�الدولية�نورمبورغمن�النظام�� �14ا�ادة��- 850

851- Règle 8 de règlement de procédure de TMI de Nuremberg.  
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�وآخر� �والصحافة �ل
ع م �مكتب �ايضا �تعيDن �وتم �اف م �ومسج ت �اسطوانات عwى

  .)852(للزيارات

محكمة�طوكيو�فتتكون�من�هيئة�الحكم�بعضو�واحد�ممث �تشكيلة��وبخصوص

�دولة، �كل �إbى� عن ��قل �أعضاء�عwى �من�ستة حد�عشر�عضو�عwى�أويCmاوح�عددهم

� �ا�تحالفة، �للقوات ��عwى �القائد �يختارهم Ciمقدمة���بناء�ك� �أسماء �قائمة عwى

�ا�وقعة �الدول �طرف �من �الهند�)853(ومقCmحة �إbى �باÙضافة �التسليم �وثيقة ،عwى

�بDن�محكمة�نورمبورغ�ومحكمة�إوما�ن حظه�ف. والباكستان
 
�واضحا

 
ن�هناك�اخت فا

  . ختيارهمإذين�تتشكل�÷�م�ا�حكمة�وح�1rطريقة�طوكيو�fي�عدد��عضاء�ال

�لقوات�و  ��عwى �القائد �من �أيضا �ذلك �تم �فقد �ا�حكمة، �رئيس �تعيDن عن

وهذا�عwى�عكس�ما�هو�متبع�fي�محكمة�". س�CDوليام�وب"الحلفاء،�فقد�عDن�3سCmاbي�

ام�وهو�الذي�يعDن�كذلك��مDن�الع. )854(نورمبورغ�حيث�كان�الرئيس�يختار�باvنتخاب

  .)855(للمحكمة

�3دعاء �لهيئة �بالنسبة �هو�الذي� أما �اليابان �fي �الحلفاء �لقوات ��عwى فالقائد

يتوbى�أيضا�هذه�ا�همة،�فيعDن�نائبا�عاما،�ويساعده�إحدى�عشر�وكيل�يمثلون�دول�

فة�إوكانت��.)856(�عضاء�fي�ا�حكمة ال 
 

خ جراءات�التعيDن�متسمة�بالشذوذ�الجن����وم 

� �القانوني،  إللمنطق
 
��ذ �fي�أختيار�إتم �معاي�CDسياسية، �عwى �بناء �العام �3دعاء عضاء

                                              

،�2012هشام�محمد�فريجة�القضاء�الدوbي�الجنائي�وحقوق�;نسان،الطبعة��وbى،�دار�الخلدونية،�الجزائر�،�-  852

 .121.ص
 .ولية�للشرق��ق1�2ا�ادة�الثانية�من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الد�- 853
 .103.زياد�العيتاني،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 854
 .ا�ادة�الثالثة�من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�للشرق��ق�1�2- 855
 .ا�ادة�الثامنة�من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�للشرق��ق�1�2- 856
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� �غياب �جليا �فيه �برز �الذي �العسكريDن��البعضالوقت �مثل �عل��م �ا�دùى �قائمة من

  .  )857(الحلفاء�ولم�تتم�محاكمة�اي�م��م�عن�جرائم�الحرب

  نتخاب�تشكيلة�محكم�no>مم�اCتحدة�إسلطة�مجلس�>من� ي�تع�ن�و : ثانيا

�الجنائية� �ا�حكمة �بDن �بعيد �حد �إbى �متشا÷�ة �ا�تحدة ��مم �rمحكم� تشكيلة

الدولية�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا،�وا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�برواندا�مع�

  .استئناف�واحدة�اخت ف�طفيف،�بالرغم�أن�ا�حكمتان�تشCmكا�fي�دائرة

  تشكيل�اCحكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�بيوغوسzفيا�سابقا - 1

  :)858(تتكون�ا�حكمة�الدولية�من�الهيئات�الث ثة�èتية

  لدوائرا  -  أ

�ل ستئناف� �ودائرة �للمحاكمة �دائرتDن �من �احد�� .وتتألف �من �دائرة �كل وتتكون

وتضم�. )859(عشر�قاضيا�مستق ،�و�vيجوز�أن�يكون�اثنان�م��ما�من�رعايا�نفي�الدولة

�بينما�تتكون�دائرة�3ستئناف�من�خمسة� كل�دائرة�من�دوائر�ا�حاكمة�ث ثة�قضاة،

  .)860(قضاة

�أما�عن�آلية�انتخاب�القضاة�فيدعو��مDن�العام�لøمم�ا�تحدة�الدول��عضاء

fي�منظمة��مم�ا�تحدة�والدول�غ��CDعضاء�ال��rتحتفظ�ببعثات�مراقبة�دائمة�من�

�وخ ل� �ا�حكمة، �fي �قضاة �منصب �لشغل �شخصيات �ترشيح �إbى �ا�تحدة مقر��مم

مدة�ستDن�يوما�من�دعوة��مDن�العام�لكل�دولة�أن�تسم�1مرشحDن�يحمل�كل�م��ما�

Dن�العام�بعدها�الCmشيحات�ال��rيتلقاها�جنسية�مختلفة�عن�جنسية��خر،�يحيل��م

�22إbى�مجلس��من�الذي�يختار�من�بDن�هذه�الCmشيحات�قائمة�تتضمن�ما�vيقل�عن�

                                              

�دراسة��- 857 �3س مي �والفقه �3نساني �القانون�الدوbي �fي �ا�سلحة �الدولية �ال��اعات �ضحايا �حماية تريكي�فريد،

�السياسية،�جامعة� ص�القانون،�كلية�الحقوق�وا�علوم مقارنة،�اطروحة�لنيل�درجة�الدكتوراه�fي�العلوم،�تخص 

 .297.،�ص2014مولود�معمري�ت�Dي�وزو،�
 ).TPIY(م��سا����لمن�النظا�11ا�ادة��- 858
 ).TPIY(من�النظام��سا����ل�12ا�ادة��- 859
 ).TPIY(ب�من�النظام��سا����ل-أ/12ا�ادة��- 860
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� �عن �تزيد vو� �ا�ناسب��33مرشحا �التمثيل �مراعاة �يتم �أن ��ك�Ciعwى �عwى مرشحا

  . )861(لøنظمة�القانونية�الرئيسية�fي�العالم

� ��من، �مجلس �رئيس �يحيل �ذلك �رئيس�بعد �إbى �اختارها، �rال� �ا�رشحDن قائمة

الجمعية�العامة�من�هذه�القائمة�احد�عشر�قاضيا�للمحكمة،�ويعلن�انتخاب�ا�رشح�

�ا�طلقة�jصوات�الدول��عضاء�fي��مم�ا�تحدة وfي�حالة�. إذا�حصل�عwى��غلبية

ل�حصول�قاضيDن�من�نفس�الجنسية�عwى�أغلبية��صوات�ا�طلوبة�يعت�CÚالذي�حص

�هو�ا�نتخب ��صوات �اك�CÚمن �عدد �أربعة�. عwى ��دة �ينتخبون �القضاة �هؤvء وكل

  .  )862(سنوات

�فهذا� �القضاة، �انتخاب �عملية �عwى يطر  �س  ��من، �مجلس �أن والجدير�با� حظة

النموذج،�يشبه�تقريبا�نموذج�التعيDن،�وننوه�أيضا�أن�أول�قا���éمنتخب�fي�محكمة�

� �هو�السيد �"نيو�كاسي��نطو أ"يوغوس فيا، �ا�حكمة�إمن �رئيس �أيضا �ويعد يطاليا،

�ا�حكمة� �رئيس �يتوbى �كما �ا،Òإجراءا� �رئاسة �يتوbى �الذي �3ستئناف، �دائرة �fي عضوا

�رئيس� �ا�تحدة �لøمم �العام �ويستش��CDمDن �ا�حاكمة، �دائرتي �عwى �القضاة توزيع

 vمسؤو� �أيضا �ويكون �للمحكمة، �ا�سجل �تعيDن �لغرض �الدولية �يعيد��ا�حكمة بأن

�والجمعية� ��من �مجلس �إbى �اÒونشاطا� �ا�حكمة �أعمال �كل �عن �السنوي التقرير

  . )863(العامة

�ا�رحلة� CDلس� �و�دلة �;جراءات �vئحة �بصياغة �ا�حكمة �قضاة �يقوم كما

�والشهود� �الضحايا �وحماية ��دلة، �وقبول �3ستئناف �ودعاوي �للمحاكمات السابقة

  .)864(وغ�CDذلك�من�ا�سائل��خرى 

  

                                              

 ).TPIY(ب�من�النظام��سا����ل�–أ�-13/1ا�ادة��- 861
 ).TPIY(من�النظام��سا����ل�4و��13/3ا�ادة��- 862
863  -�� �ل�34انظر�ا�ادة ��سا��� �)TPIY(النظام �وانظر�كذلك، �ود.د، �السيد �احمد �الهرمزي،�. مرشد �غازي احمد

 .80.ا�رجع�السابق،ص
 ).TPIY(من�النظام��سا����ل�34ا�ادة��- 864
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  مكتب�اCد�ي�العام  -  ب

�جهاز�منفصل �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �fي �العام �بصورة�(865)3دعاء �ويعمل ،

مستقلة�عن�أجهزة�ا�حكمة،�و�vيجوز�للمدùي�العام�أن�يطلب�أو�يتلقى�تعليمات�من�

ويتألف�مكتب�ا�دùي�العام�من�مدع�عام�وما�. )866(أية�حكومة�أو�من�أي�مصدر�أخر

يتم�تعيينه�من�جانب�مجلس��من�بناء�عwى�. )867(مؤهلDن�آخرينيلزمه�من�موظفDن�

�العام ��مDن �من �اعwي�. ترشيح �ولديه �رفيع �أخ �ي �مستوى �عwى �شخصا ويكون

يعDن�. مستويات�الخCÚة�والدراية�fي�إجراء�التحقيقات�وfي�محاكمات�القضايا�الجنائية

�ا�أربع�سنوات�ويجوز�إعادة�تعيينهÒية�مدvة�وCm868(لف(.  

�ام��شخاص��أماÒ3ى�مسؤولية�التحقيق�وbي�العام،�فيتوùبخصوص�مهام�ا�د

�إقليم� �fي �ا�رتكبة �;نساني �الدوbي �للقانون �الجسيمة �اكاتå3ن� �عن ا�سؤولDن

  .)869(يوغوس فيا�سابقا

والجدير�با� حظة�أن�ا�دùي�العام�هو�ا�حرك��سا����ل
جراءات�ا�تخذة�أمام�

�النظا �فيتبع �والتحقيقا�حكمة، �امÒ3� �fي �3نجلوسكسوني �عwى�. م �يعاب �ما غ�CDأن

هذا�الجهاز�هو،�من�تعيDن�مجلس��من�الدوbي،�وهو�تأث�CDمن�جهاز�سيا����عwى�جهاز�

  .قضائي

  قلم�اCحكمة - ج

�للمحكمة،� �خدمات �وتقديم �إدارية، �مهمة �õي �ا�حكمة �لقلم ��ساسية ا�همة

ويتم�تعيينه�. ويتألف�جهاز�قلم�ا�حكمة�من�مسجل�ومن�ما�يلزم�من�موظفDن�آخرين

�أربع� �اÒمد� �لفCmة �الدولية، �ا�حكمة �رئيس �مع �التشاور �بعد �العام ��مDن �طرف من

                                              

865 - Photini PAZARTZIS, La répression pénale des crimes internationaux, cours et travaux, n° 8, éd, A. 

Pédone, Paris, 2007, 42. 
 ).TPIY(سا����لمن�النظام�� �16/2ا�ادة��866
 ).TPIY(من�النظام��سا����ل�16/3 ا�ادة�- 867
 ).TPIY(من�النظام��سا����ل�16/4ا�ادة��- 868
 ).TPIY(من�النظام��سا����ل�16/1ا�ادة��- 869
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وط�خدمة�ا�سجل�õي�نفس�أحكام�سنوات،�ويجوز�إعادة�تعيينه،�وتكون�أحكام�وشر 

�ا�تحدة �لøمم �ا�ساعد �العام ��مDن �خدمة �قلم�. وشروط ��وظفي �بالنسبة أما

�من� �توصية �عwى �بناء �ا�تحدة، �لøمم �العام ��مDن �من �تعيي��م �فيتم ا�حكمة،

  .)870(ا�سجل

  تشكيل�اCحكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�برواندا - 2

،وقد�اعتCÚها�)TPIY(متشا÷�ة�إbى�حد�بعيد�لتشكيلة�) TPIR(بالرغم�أن�تشكليه�

�للثانية �مطابقة �نسخة ��وbى �بان �الدراسات�)871(البعض �مقتضيات �من �أن vإ� ،

�وبDن� �بي��ا �التشابه �أوجه �ببيان �ولو �ا�حكمة �تشكيلة �دراسة �إbى �التطرق ا�قارنة

ا�تعلقة��ا�حكمة�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا،�إbى�جانب�إثارة�بعض�أوجه�3خت ف

   .بإجراءات�تشكيلة�ا�حكمة�الخاصة�برواندا

،�وباÙضافة�إbى�دائرتي�)TPIY(من�الدوائر�نفسها�ال��rتتكون�م��ا�)TPIR(وتتكون�

أول�درجة�اللتDن�تتكون�كل�م��ما�من�ث ثة�قضاة،�هناك�دائرة�استئناف�مشCmكة�بDن�

  .(872)ا�حكمتDن�الجنائيتDن�الدوليتDن

القضاة�الستة�الذين�يجلسون�fي�دائرة�ا�حاكمة��وbى��أما�عن�طريقة�انتخاب

بناء�عwى�قائمة��)873(�حكمة�رواندا،�فيتم�انتخا÷�ا�من�الجمعية�العامة�لøمم�ا�تحدة

                                              

 ).TPIY(من�النظام��سا����ل�17ا�ادة��- 870
871 - Mutoy MUBIALA, Op. Cit, p.528. 
872- Marie-Anne SWARTENBROEKX, Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, in, Jean François 

DUPAQUIER, La justice pénale internationale face au drame Rwandais, éd, Karthala, Paris, 1996, p.80. 
873  -�� �ماي �fي ��وائل �القضاة �انتخاب �تم �: وهم�1995لقد �من �للمحكمة �رئيسا �كاما �rيv� ،�)الالسنغ(السادة،

،�نفانتيم�)بنج دش(،�تفاضل�حسDن�خان�)السويد(،�ولينار�اسيجرن�)روسيا(وياكوف�اوسCmوفسكي�نائبا�للرئيس�

� �إفريقيا(ب ي �سيكو�)جنوب �حسDن �وليام �د)ت��انيا)، �ذلك، �انظر�fي �ا�رجع�. ، �الحميد، �عبد �محمد �الحميد عبد

 . 191.السابق،�ص
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��من �مجلس �استئناف�.)874(يقدمها �دائرة �fي �يجلسون �الذين �الخمسة والقضاة

    . )TPIR()875(،�هم�أيضا�أعضاء�دائرة�3ستئناف�ل�)TPIY(ل

� �محكمة�أما �نائب �يمارس �أن ��من �مجلس �قرر �فقد �العام، �ا�دùي مكتب

ويبدوا�أن�قرار�مجلس�. )876(يوغوس فيا�سابقا،�هذه�الوظيفة�أيضا�fي�محكمة�رواندا

�من�الذي�الحق�محكمة�رواندا�÷�يكلDن�مشCmكDن�مع�محكمة�يوغس فيا�سابقا،�قد�

��rأسفرت�عن�اعتماد�قرار�نجم�عن�حل�وسط�تم�التوصل�إليه�خ ل�ا�فاوضات�ال

� �رقم ��من �رواندا�955مجلس �محكمة �بإنشاء �fي�. ا�تعلق �مقعد �لها �rال� فالبلدان

�محكمة� �تتخذه �أن �ينب�ي �الذي �الشكل �حول �3تفاق �كفي �تنجح �لم ��من مجلس

�عن�محكمة� �تماما �مستقل �جديد �خاص �هيكل �إنشاء �fي �يأمل �البعض �وكان رواندا،

�حDن �fي �السابقة، �نطاق��يوغوس فيا �توسيع �فكرة �يحبذ �كان ��خر البعض

�اية�ا�طاف�إنشاء�هيكل�Èي�fاختصاصات�محكمة�يوغوس فيا�سابقا،�وقررت�الدول�

  .)877(خاص�ثان،�مع�3حتفاظ�بخصائص�مشCmكة�لكلتا�ا�حكمتDن

�إيجابي،� �شيئا �العام، �و3دعاء �3ستئناف �ا�حكمتDن�دائرة �أجهزة �fي و3شCmاك

�صدور�أ �لتفادي ��vذلك �مختلفة �ابتكار�إجراءات �وتفادي �أو�قرارات�متعارضة، حكام

�ادات�القضاةåي�نتاج�اجõن�Dتتخذ�من�ا�حكمت��r878(سيما�أن�;جراءات�ال(.  

وبالنسبة�لقلم�ا�حكمة،�يتم�تعينه،�وتحدد�مهامه�بالطريقة�نفسها�ا�كرسة�fي�

  .)879(النظام��سا�����حكمة�يوغوس فيا�سابقا

�القول�ن   �طرف�كخ صة �من �ا�حكمتان، �jجهزة حظ�انه�ط�ى�أسلوب�التعيDن

�ا�تحدة ��مم �لهيئة �العام �و�مDن ��من �مجلس �fي �تتمثل �سياسية �لم�. أجهزة وهذا

                                              

 ).TPIR(من�نظام��سا����ل��12/3ا�ادة��- 874
  ).TPIR(من�نظام��سا����ل��12/2ا�ادة��-875
 ).TPIR(من�نظام��سا����ل��15ا�ادة��- 876
 .193.عبد�الحميد�محمد�عبد�الحميد،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 877
 .654سيسل�ابتل،�ا�رجع�السابق،�- 878
 ).TPIR(من�نظام��سا����ل��15ا�ادة��- 879
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يغ�CDا�نطلق�والنموذج�ا�عتمد�عليه�fي�ا�حكمة�العسكرية�الدولية،�أين�كان�التعيDن�

الحرب�أو�من�القائد��عwى�jجهزة�محكمة�نورمبورغ�وطوكيو�من�الدول�ا�نتصرة�fي�

�fي� �أجريت �rال� �محاكمات �fي �تشكيك �fي �يزيد �ما �وهذا �اليابان، �fي �الحلفاء لقوات

  . ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�بصفة�عامة

   أسلوب��نتخاب: الفرع�الثاني

تختلف�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�اخت فا�جذريا�عن�ا�حاكم�ا�ؤقتة�السابق�لها�

�ا�بالرغم�Òمن�إتباع�نظام�3نجلوسكسوني�من�حيث�3دعاء�أو�ا�حاكمة�فتتنوع�أجهز

  .حسب�تنوع�وكثافة�نشاطها

�إ �مدينة �" vهاي"تخذت �يربطها �للمحكمة، �مقرا �بالدولة�إ÷�ولندا �مقر تفاق

�ا�fي�مكان�آخر�إن�رأت�ذلك�مناسباÒ880(ا�ضيفة،�ويمكن�أن�تعقد�جلسا(.  

� �من �ا�حكمة �ي)881(قاض�18وتتكون �باvستق لية، �ويخضعون�)882(تمتعون ،

��سا��� �النظام �لهذا �وفقا �والتنحية �و;عفاء �;جرائية�)883(�سألة �والقواعد ،

� �ا�ادة �fي �عل��ا �ا�نصوص �للمحكمة�51و;ثبات ��سا��� �نظام �انتخاب�. من ويتم

�مقارنة� �أك�Ciديمقراطية �طريقة �وõي �ا�حكمة، �fي ��عضاء �دول �طرف �من القضاة

�الدولية�با�حكمة �ورواندا)884(العسكرية �السابقة �يوغوس فيا �rمحكم� �وكذا ،)885( .

�مويجب�عwى�القضاة�أن�الحياد�Èjا���åيحملون�جنسي��rى�دولهم�الbليسوا�منتمون�إ

وعند��.)886(فحسب�وإنما�ينتمون�للمجتمع�العالم��للدفاع�عن�س مته�وأمنه�وهدوءه

                                              

 . حكمة�الجنائيةا�ادة�الثالثة�من�النظام��سا����للم�- 880
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�36/1ا�ادة��- 881
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�40ا�ادة��- 882
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�41ا�ادة��- 883
 .ا�ادة�الثانية�من�نظام�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�- 884
من�نظام��13حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا،�وا�ادة�من�النظام��سا����للم�13ا�ادة��- 885

 ).TPIR(�سا����ل�
عبد�الرحيم�صد�ي،�نحو�محكمة�جنائية�عا�ية�دائمة��واجهة�3جرام�العصري،�مجلة�الدراسات�والثقافة�. د�-  886

 .44.،�ص2001نوفم371��CÚالشرطية،�مصر،�العدد�
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بDن�الرجال�والنساء�ويراùى��وا�ساواةإختيار�القضاة�يراùى�التمثيل�الجغراfي�العادل،�

  .)f)887ي�ميادين�معينة�fي�تشكيلة�ا�حكمة�ا�ختصDنايضا�تمكDن�القضاة�

�من �فـتتشكل �ا،Òأجهز� �عن �وشعبة�: أما �استئناف �شعبة �ا�حكمة؛ �رئاسة هيئة

� �ا�دى �مكتب �ا�حاكمة؛ �قبل �ما �وشعبة �ا�حكمةابتدائية �كتاب �قلم �و�)888(العام؛ ،

  :نتعرض�لهذه��جهزة�بنوع�من�التفضيل�فيما�يwي

iحكمة: أوCهيئة�رئاسة�ا  

�للقضاة،�� �ا�طلقة �باjغلبية �والثاني،ينتخبون ��ول �ونائبيه �الرئيس �من تتكون

�و�يعاد� �اقرب، �ماØأ� ،��éكقا� �خدمته �مدة �اءåان� �أو�لحDن �سنوات �ث ث ��دة يعملون

وينفرد�النائب��ول�بالعمل�بد�vمن�الرئيس�fي�حالة�غيابه�أو�. مرة�واحدةانتخا÷�م�

عدم�ص حيته؛�بينما�النائب�الثاني�فيعمل�نيابة�عن�الرئيس�fي�حالة�غياب�كل�من�

�ماåتشكل�هيئة�الرئاسة�من�الرئيس�و . الرئيس�و�النائب��ول�للرئيس�أو�عدم�ص حي

�وتكون  �للرئيس �والثاني ��ول �للمحكمة،��والنائبDن �السليمة �;دارة �عن؛ مسئولة

�النظام� �لهذا
 
�وفقا �إل��ا �ا�وكولة ��خرى �ا�هام �وبعض �العام؛ �ا�دùي �مكتب باستثناء

�ا�دùى�. �سا��� �مع �وتنسق �اåبمسئولي� �تضطلع �أن �الرئاسة �هيئة �عwى ويستوجب

  .)889(العام�وتلتمس�موافقته�بشأن�جميع�ا�سائل�موضع�3هتمام�ا�تبادل

 : ياثان
 

  بع  الش

�الش   �ش  تنقسم �إbى �قبل�عب �ما �شعبة �ابتدائية؛ �شعبة �3ستئناف؛ عبة

عب�عwى�أساس�طبيعة�ا�هام�الذي�تؤديه�كل�ويتم�تعيDن�القضاة�fي�الش  .)890(ا�حكمة

  .)891(شعبة�مراعاة�fي�ذلك�خCÚات�و�مؤه ت�القضاة

  

                                              

887- Nasser ZAKR, Les aspects institutionnels de la Cour pénale internationale, J.D.I, n° 2, 2002,p.452. 
 . الثانية�من�نظام��سا����للمحكمة�الجنائية�34ا�ادة��- 888
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية� 3 و 38/1ا�ادة��- 889
 .ب�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية/34ا�ادة��- 890
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�39/1ا�ادة��- 891
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1 -  
 

 )شعبة�تمهيدية(عبة�ما�قبل�اCحاكمةش

� �هذه �إنشاء �اقCmاح �الدول،�الش  تم �غالبية �من �ا�دعوم �الفرن��� �الوفد �من عبة

والغاية�م��ا�هو�إيجاد�رقابة�vحقة�عwى�أعمال�ا�دùي�العام�غ�CDالخاضعة�jي�نوع�من�

�كافة� �الدول �مخاوف �أثارت �rال� �التقديرية �سلطاته �من �الحد �ومحاولة الرقابة،

ها�عن�طريق�دائرة�قضاة،�وتمارس�وظائف�6،�وتتكون�من�عدد��vيقل�عن�)892(وحذرها

عبة�ما�قبل�ما�قبل�ا�حاكمة�ال��rتتكون�إما�من�ث ثة�قضاة�أو�قا���éواحد�من�ش  

عبة�ما�قبل�ا�حاكمة��دة�ث ثة�سنوات،�أو�لحDن�إتمام�أية�ويعمل�قضاة�ش   ا�حاكمة

  .)893(قضية�بدأ�النظر�ف��ا

التمهيدية��وbى،�عبة�همزة�وصل�بDن�عمل�ا�دùي�العام�والدائرة�وتعت�CÚهذه�الش  

�ا�هو�بيان�أصول�ا�حاكمات�قبل�البدء�ف��ا�كبيان�حقوق�الدفاع�ãفا�غزى�من�إنشا

�مDنåوالضحايا�وحقوق�ا�.  

2 -  
 

 عبة��بتدائيةالش

� �عن �يقل v� �عدد �من �الدائرة��6تكون �طريق �عن �وظائفها �وتمارس قضاة،

عبة�ويعمل�قضاة�الش  . يةعبة�3بتدائ3بتدائية،�ال��rتتألف�من�ث ثة�قضاة�من�الش  

سنوات،�أو�إbى�حDن�إتمام�أي�قضية�بدأ�النظر�ف��ا،�ويمكن�تشكيل��33بتدائية��دة�

كما�. )894(أكـ�Ciمن�دائرة�ابتدائية�أو�دائرة�ما�قبل�ا�حاكمة�لحسن�س�CDعمل�ا�حكمة

عبة�ما�قبل�ا�حاكمة،�والعكس�الصحيح؛�عبة�3بتدائية�بش  يمكن�إلحاق�قضاة�الش  

� �نظرها �أثناء �3بتدائية �الدائرة �fي �باvشCmاك ��éلقا� �السماح ��vيمكن �أية�ولكن fي

�إ �قد ��éالقا� �كان �إذا  ش  قضية،
 
mتلك�� �للنظر�fي �ا�حاكمة �قبل �ما �ا�رحلة �fي Cك

  .)895(القضية

                                              

 .278.عwي�جميل�حرب،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 892
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�39/3ا�ادة��- 893

894- Antoine BUCHET, Organisation de la Cour et Procédure, in, La Cour Pénale Internationale, 

impression, D.F, Septembre 1999, p.29   
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�39/2ا�ادة��- 895
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  عبة��ستئنافش

رئيس�وأربعة�لها��ئي�fي�ا�حكمةتتكون�من�دائرة�واحدة�وتعت�CÚقمة�الهرم�القضا

قضاة،�وتمارس�وظائفها�عن�طريق�دائرة�3ستئناف�ال��rتتألف�õي��خرى�من�جميع�

�ش   �ويعملون�قضاة �3ستئناف، �شعبة �وfي�قضاة �م،åيvو� �مدة �لكامل �3ستئناف عبة

  .)896(عبة�دون�غCDهاتلك�الش  

  مكتب�اCد�ي�العام: ثالثا

أجهزة�ا�حكمة،�ويتكون�هذا�ا�كتب�من�ا�دùي�هو�جهاز�منفصل�ومستقل�عن�

�القانونية �الخCÚة �ذوي �من �مستشارين �وكذا ،Ciأو�أك� �واحد �عام �مدع �ونائب  .العام،

�وكفاءة� �الرفيعة، ��خ ق �ذوي �من �يكونوا �ونوابه، �العام �ا�دùي �لوظيفة وا�رشح

�الجنائية، ومعرفة�لغة��عالية،�وخCÚة�واسعة�fي�مجال�3دعاء�وا�حاكمة�fي�القضايا

  .)897(واحدة�عwى��قل�من�لغات�ا�حكمة

�jعضاء� �ا�طلقة �وباjغلبية �السري �باvقCmاع �ونوابه �العام �ا�دùي �إنتخاب ويتم

سنوات،�ما�لم�يتقرر�لهم�وقت�إنتخا÷�م�مدة�اقصر،��9جمعية�الدول��طراف،��دة�

ولة�أي�عمل�آخر�ذا�و�vيمكن�للمدùي�العام�ونوابه�مزا. )898(و�vيجوز�إعادة�انتخا÷�م

�عwى� �بناءا �معينة �قضية �fي �يعفون �3دعاء؛ �نشاط �مع �يتعارض �أو�عمل ،�Rم� طابع

�الرئاسة �هيئة �من �مÊدائرة�.)899(طل� �فيه �فاjمر�تفصل �م،åص حي� �وعدم �مåتنحي� أما

  .)900(3ستئناف�بناءا�عwى�طلب�الشخص�محل�التحقيق

                                              

 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�39/2ا�ادة��- 896
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�3-2-42/1ا�ادة��- 897
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�42/4ا�ادة��- 898
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�6-42/5ا�ادة��- 899
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�8-42/7ا�ادة��- 900
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�ا�حك �أجهزة ��ربعة �العام�هو�احد� �ا�دùي �يتمتع�ومكتب �الدولية، �الجنائية مة

بمكانة�قانونية�هامة،�نتيجة�jدواره�ووظائفه،�أين�يضطلع�بمسؤولية�تنظيم�وإدارة�

  .)901(ا�كتب

  قلم�الكتاب�: رابعا

�وتزويدها� �ا�حكمة �إدارة �من �القضائية CDغ� �الجوانب �الكتاب، �قلم يتوbى

ونائب�ا�سجل،��ويتألف�من�ا�سجل،.بالخدمات،�دون�ا�ساس�بوظائف�ا�دùي�العام

من�ذوي��خ ق�الرفيعة،�والكفاءة�العالية،�يتقـنون�لغة�واحدة�عwى��قل�من�لغات�

�طريق�.ا�حكمة �عن �ا�حكمة، �لقضاة �ا�طلقة �باjغلبية �ونائبه، �ا�سجل �انتخاب يتم

3قـCmاع�السري،�مع��خذ�بعDن�3عتبار�أية�توصية�تقدم�من�جمعية�الدول��طراف�

�الش �هذا �مرة�. أنfي �لتجديد �قابلة �سنوات، �خمس ��دة �منصبه �ا�سجل ويشغل

� ��دة �منصبه �فيشغل �ا�سجل �نائب �أما �تقرر��5واحدة، �حسبما �اقل �أو سنوات

  .)902(�غلبية�ا�طلقة�للقضاة،�ويكون�انتخابه�مرتبط�بالحاجة�إليه

� �القول �3خ�CDيمكن ��نأfي �ا�حكمة �بDن��فصلتتشكيلة �الث ثة،أي ��جهزة بDن

�بي��م� �و�اتصال �تعاون �هناك �أن �الكتاب،بالرغم �و�قلم �العام �وا�دùي �الحكم قضاة

�س�CDا�حاكمة �لحسن �وباjغلبية� .وذلك �السري �باvقCmاع �انتخا÷�ا �يتم ��جهزة واغلب

 ا�طلقة�لجمعية�الدول��طراف،وهذا�يعت�CÚمعيار 
 
  .من�معاي�CDا�حاكمة�العادلة�ا

  

  

  

  

 

                                              

�ا�ركز�القومي�. د�-  901 �الجنائية�الدولية،�الطبعة��وbى، �مكتب�ا�دùي�العام�با�حكمة �حامد، �محمد �سيد حامد

 .16.،�ص2010ل
صدارات�القانونية،�مصر،�
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�34 ا�ادة�- 902
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  الدعوى�الجنائية�الدولية� آليات�تحريك: اCبحث�الثاني
با�قبولية،��ا�تعلقةالدعوى�الجنائية�الدولية�الشروط��ولية�تستوfي��ن  أبعد�

طرق�ا�عتمدة�تي�البحث�fي�أيكل�محكمة�من�مؤقتة�إbى�دائمة،�وا�ختلفة�باخت ف�

 ا�حاكم�الجنائية�الدولية�خت فإوا�قررة�Ùقامة�الدعوى�الجنائية�الدولية،�حسب�

�vسيما��،عتماد�الشبه�الكwي�ل
جراءات�ا�قررة�fي�القوانDن�الداخليةتم�; �ذاإف .يضاأ

� �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �أمام �الدعوى �إقامة �fي �3نجلوسكسوني أ�ؤقتة�النظام

�ساب �اليوغوس فية �3زمة �بصدد 1rوح� �3وbى، �العا�ية �الحرب �فCmة �أثناء �أو�سواء قا

� �عدم �إbى �راجع �وهذا �الرواندية، �ا�بادئ��اتضاح3زمة �ارساء �اكتمال �وعدم معالم

ن�إ،�ف)اCطلب�>ول ( الخاصة�بالعدالة�الجنائية�الدولية�وفقا��عاي�CDالقانون�الدوbي

عتماد�طرق�دولية�محضة�fي�إقامة�دعوى�جنائية�دولية�أمام�إ�مر�مختلفا�تماما�fي�

�fي�التطور،��vدوليةا�حكمة�الجنائية�ال �اÒن�معالم�العدالة�الجنائية�وصلت�ذروj�،

�fي�تطوير�وإرساء�مبادئ�
 
�بارزا

 
سيما�أن�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�السابقة�لعبت�دورا

  ).اCطلب�الثاني(العدالة�الجنائية�الدولية�

أمام�اCحاكم�الجنائية�الدولية�قامة�الدعوى�إ: اCطلب�>ول 

  مقررة� ي�القوان�ن�الداخليةبآليات� اCؤقتة
�الدولية� �الجنائية �ا�حاكم �لسوابق �وكاملة �شاملة �إجرائية �قواعد �غياب �ظل fي

القانونية�القواعد�ا�ؤقتة،�لجأت�الدول�الحلفاء�fي�الحرب�العا�ية�الثانية�إbى�إضفاء�

� �الداخلية �و;جرائية �عمل  عwى
 
�ت �إbى �إضافة �الثانية، �العا�ية �الحرب �rعمحكم ب 

 
�ش

عدما�ف. دولهممتعارف�عل��ا�fي��نظمة�الداخلية�لقضاة�ا�حكمتان�بمبادئ�قانونية�

ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�بإعداد�مدونة�القواعد�;جرائية��لقضاةأتيح�

تي��yتماد�عwى�النظام�3نجلوسكسونيع; تم�
 
نتج�عن�و �،)903( با�قارنة�مع�النظام�ال 

                                              

تضع�ا�حكمة�قواعد�;جراءات�ال��rتتبعها،�شريطة�عدم�" من�نظام�محكمة�نورمبورغ�عwى�13نصت�ا�ادة��- 903

�النظام �هذا �نصوص �مع ��حوال �من �حال �fي �محكمة�" تضار÷�ا �قضاة �من �وضعت � �قواعد �مدونة ونستنتج�أن
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هيمنة�جهاز�النيابة�العامة�عwى�إجراءات�تحريك�الدعوى�والتحقيق�fي�القضايا،��ذلك

�ام�والتحقيقل�بDن�وظيفة�;دون�الفصÒ) أما�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�).الفرع�>ول

�ر  �ومحكمة �سابقا �بيوغوس فيا �الخاصة �جهاز�ا�ؤقتة �سيطرة �من �فالCÚعم واندا،

نه�أدعوى�وإجراءات�;حالة�عwى�ا�حكمتان�إ�vدعاء�العام�عwى�إجراءات�تحريك�ال; 

أثCDا�مباشرا�وبذلك�يؤثر�ت�سياسية��جلس��من�الدوbي م ءاتإيخضع�هذا�الجهاز�إbى�

  ).الفرع�الثاني(ا�حكمتان�أمامجراءات�ا�تخذة�عwى�; 

�>ول  �جهاز�س: الفرع � ييطرة �العام �محكمة��~دعاء �أمام �الدعوى إقامة

  نورمبورغ�

�� �أمبد�د  ر  و   �fي �الفردية �الجنائية �� ا�سؤولية �الحرب�نظمة �rحكم�� ساسية

�الثانية، �العسكرية��العا�ية �ا�حكمة �vئحة �من �السادسة �ا�ادة �مقدمة �من �كل fي

�للشرق� �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �vئحة �من �الخامسة �وا�ادة �لنورمبورغ، الدولية

�التأ �ق1�2، �تم �أين ���انا�حكمت�باختصاصكيد �ومعاقبة �عن�بمتابعة شخاص

�،)904(كأعضاء�fي�منظمة�إجرامية�معينة�أو �هم�بصفة�فرديةل  ب  الجرائم�ا�رتكبة�من�ق  

�يعملون  �ينتمون��وهم �rال� �الدولة �إلحساب �عwى �أل��ا، �من�أساس �ترتكب �الجريمة ن

،�ومن�هنا�تم�التكريس�الفعwي�لقاعدة�شخصية�من�طرف�الدول �طرف�3فراد�وليس

  .)905(الجنائية�وشخصية�العقوبة�ا�سؤولية

                                                                                                                                                  

�ق �بقواعد �متشبعDن �وهم �انجلوسكسونيةنورمبورغ، �ا�تحدة�. انونية ��مم �rحكم�� ��ساسية فواضعو��نظمة

�امي�Ò;� �النظام �fي �العام �3دعاء �ويكون ،� �نورمبورغ �محكمة �به �أخذت �والذي �اميÒ;� �النظام �فكرة استوحوا

�ليواج �ا�حكمة �قاعة �fي �فيجلس �الدفاع، �شان �شانه ،
 
�متمما �طرفا �وليس �الدعوى �أطراف �عن �مستق  ه�طرفا

�yي�النظام��ال تيfى�القوس�بجانب�القضاة،الذي�يختلف�عن�النظام�التحقيقي�ا�عمول�به�wالدفاع،�وليس�ع . 
904 - voir, Jean-Paul BAZELAIRE et Thierry CRETIN, La justice pénale internationale son évolution, son 

avenir de Nuremberg à La Haye, P.U.F, Paris, 2000, p.22 et Ss. Et voir aussi, Anne-Marie LA ROSA, 

dictionnaire de Droit international pénal (Termes choisis), 1er éd, P.U.F, Paris, 1998, p.86. 
 .215.خلفان�كريم،�3سس�القانونية�لCmاجع�نظام�الحصانة�القضائية،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 905
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بالكامل�القانون�الوطj��yية�دولة�من�محاكم�الحرب�العا�ية�الثانية�لم�تطبق�و 

و;رادة�ا�شCmكة�لدول��نون�الدوbي�الوارد�fي�ميثاقهما،الدول�الحليفة،�بل�طبقت�القا

�م�fي�إتمام�ا�حاكمات�باÙتفاق�فيما�بي��مåمحكمة�لذلك�أشارت� ،)906(الحلفاء�ورغب

�ا�أن�3ختصاص�القضائي�للمحكمة�حدد�بموجب�3تفاقية،�و ãي�قضاfن�أنورمبورغ�

�vو� �ا�حكمة �ميثاق �حسب �حددت �الفردية �الجنائية �تث�CDا�سؤولية �rال� الجرائم

  .)907(يعاقب�عل��ا�القانون�الوطj��yية�دولة�حليفة

iأو: � �اCطبقطبيعة ��£¢امي �الدولية��النظام �العسكرية �اCحكمة  ي

  لنورمبورغ

� �Ùمعظم �طوكيو �محكمة �أو �نورمبورغ �محكمة �أمام �ا�تبعة قامة�;جراءات

� �الدولية، �الجنائية �كما�الدعوى �الحليفة �للدول �الداخلية ��نظمة �من �نابعة كانت

ظام�;جراءات�ا�عروفة�fي�الن�العسكرية�الدولية�وتم�إتباع�أمام�ا�حكمة. نبينه�أدناه

��r3نجلوسكسوني�وال��íمة،�ثم�قرار�بشأوجوب�إصدار�قر �تقت�åن�ار�بشأن�ثبوت�ال

 .)908(العقوبة

� �بلورة �fي �ساعدت �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �قانونية"وا�حكمة ،�"مبادئ

� �فيما�بعد �عملت�الدول�عwى��وانط قا،�"بمبادئ�نورمبورغ"صنفت �ا�بادئ من�هذه

معاقبة��شخاص�ا�رتكبDن�لجرائم�الحرب،�كما�قامت�الوvيات�ا�تحدة��مريكية�fي�

   .)909(با�عاقبة�عwى�جرائم�الحرب�أمام�ا�حاكم�العسكرية��مريكية�1947سنة�

                                              

،�ا�جلة�الجزائرية�للعلوم�القانونية�3قتصادية�)و�فاقالنشأة�(الجنائية�الدولية��التيجاني�زوليخة،�ا�حاكم�- 906

 .378.،�ص2008والسياسية،�ملف�خاص�با�حكمة�الجنائية�الدولية،�العدد�الرابع،�
�دار�ا�طبوعات�.د�- 907 ��وbى، �الطبعة �الدولية، �الجريمة �عن �الجنائية �الفرد �مسؤولية �السعدي، �هاشم عباس

 .208.،ص2002ية،�;سكندرية،�مصر،�الجامع
908 Mireille DELMAS-MARTY, La Cour pénale internationale et les interactions entre Droit interne et 

international, R.S.C.D.P.C, n° 1, 2003, p. 2. 
909- « Parmi les 12 procès menés sur trois années et concernant environs 190 accusés, on citera plus 

particulièrement le procès dit(des médecins) ( Tribunal militaire des États-Uniens), Nuremberg, 19-20 
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�امي،�وهو�ناتج�عن�الدور�الذي�قامت�به�Òوالنظام�3نجلوسكسوني�هو�نظام�إ

�الرأيصحاب�أنجلCmا�خ ل�الحرب�العا�ية�الثانية،�فهم�إالوvيات�ا�تحدة�3مريكية�و 

� �التحقيقات �fي �CÚ3ك� �بالقسط �قاموا �كما �ا�حاكمة، �عwى�إfي �القدرة �إbى ضافة

�وتقرير�3دلة �. الفحص �3ثبات��ن  أvسيما �بقواعد �3خذ �ف��ا ���vيلزم �3دلة فحص

��الفنية �و جراءإوõ�vي�موضوع ،�yال تي� �التشريع �سار�عليه �كما �سابقة �كانت�ات إنما

� �3طراف �من �3دلة �تقدم �بعد 1rا�رافعةإح� �باب �به�. قفال �أخذت �الذي فالنظام

�أغلب� �fي �ا÷� �ا�عمول �3جراءات �كب�CDمن �حد �إbى �يقCmب �نورمبورغ �محكمة vئحة

  .)910(وهو�نظام�التحري�والتنقيب�إv الدول�3وربية�

�الج �كانت �لم�و�ا �لنورمبورغ، �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �ا÷� �تختص �rال� رائم

رغ،�فإن�الطبيعة�القانونية�لهذه�و تعرف�fي�معاهدات�دولية�سابقة�عwى�ميثاق�نورمب

�CDغ� �دولية �قانونية �لقاعدة �تجسيدا �تكون �أن �فبDن �التساؤل �محل �ظلت الجرائم

�ا�نتصر�ات �قبل �من �ل نتقام �ممارسة �تكون �أن �وبDن �طريق�مكتوبة، �عن �ا���زم جاه

�ا�åشرعي� �بالتاbي �يفقدها �مما �الشرعية �مبدأ �يخالف �وبما ��ثر �رج�ي قانون

  .)911(القانونية

 �،ا�يثاق�صعوبات�كثCDة�fي�هذا�ا�جال�واضعو وبالطبع�واجه�
 
�م�تÈاوزوها�ج  رغم�أ

ما�õي�إ�vجرائم�الدولية�رغبة�fي�تأمDن�سرعة�س�CDا�حاكمات�متمسكDن�بأن�الجرائم�

�الوطنية �القوانDن �مختلف �fي �ا÷� �الدوbي��،معCmف �القانون �فقهاء �يمنع �لم �هذا ولكن

                                                                                                                                                  

aout 1947 », Hérvé ASCENSIO, in, Simone GABORIAU et Hélène PAULIAT, La justice pénale 

internationale, éd, Pulim, Limoges, 2002,p.29.  
 .230.بدر�الدين�محمد�شبل،ا�رجع�السابق،�ص. د�- 910
911 -�� �الدولية �الجنائية �العدالة �القادر، �عبد �3نسانية(البقCDات �ضد �الجرائم �Åمرتك� �السابق،�)معاقبة ،ا�رجع

 .167.ص
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عwى�مدى�السنDن�السابقة�من�التساؤل�حول�محاولة�إيجاد�أساس�قانوني�ل ستناد�

  .)912(لتCÚير�ما�جاء�fي�الوثيقة�fي�القانون�الوض�ي

�ام�أو�وقد�كان�جميع�ا�دùى�عل��م�أمام�ا�حكمة�من���ان�فقط�دون�أن�يÒتم�ا

،�كما�لم�يحاكم�أي�عسكري�)913(محاكمة�أي�مدùي�عليه�من�القوى�ا�تحالفة��وربية

من�الحلفاء�عن�جرائم�الحرب�ال��rارتكبوها�ضد���ان،�وعليه�فان�;جراءات�كانت�

�مDنå914(من�جانب�واحد�فيما�يتعلق�با�(.  

  �دعاء�العام طرف�مباشرة��£¢ام�من :ثانيا

� �النظام �خاصا�أوbى �إهتماما �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �للمحكمة 3سا���

بأمر�3دعاء�العام�الذي�سوف�يمثل�أمام�ا�حكمة�ولم�يقصره�عwى�شخص�واحد�بل�

  .)915(أوكل�تلك�ا�همة�إbى�لجنة�التحقيق�وا� حقة

�كل�دولة�ا�وقعة�عwى� Dن  ع 
 
توbي�النيابة�العامة،�تفاق�لندن�ممث �لها�لإوبعد�أن�ت

وسميت�بلجنة�التحقيق�. تبدأ�هذه��خCDة�مباشرة�ا� حقة�ضد�كبار�مجرمي�الحربل

لتوزيعه��ولهذه��خCDة�دور�قبل�ا�حاكمة،�يتمثل�fي�إقرار�منهج�عمل�فردي وا� حقة،

�م�فبDن�ممثwي�النيابة�العامة�وموظف��ا،�åوحصر�كبار�مجرمي�الحرب�الذين�تجب�إحال

�امى�صك�وا�وافقة�عw. أمام�ا�حكمةÒ3والوثائق�ا�لحقة�به،�وبعد�ذلك�إحالة�صك��

                                              

�بنابي�ويزة،�;ختصاص�العالم��للجرائم�ضد�3نسانية،�مذكرة�للحصول�عwى�شهادة�ا�اجستf�CDي�القانون،�- 912

� �الجزائر، �خدة، �بن �يوسف �بن �جامعة �الحقوق، �كلية �الجنائية، �والعلوم �الجنائي �القانون ،�2009تخصص،

 .49.ص
913 - Anne-Marie LA ROSA, Juridictions pénales internationales, La procédure et la preuve, 1ère édition, 

P.U.F, 2003, p.18. 
914  -�� �إجراءات �حمدي، �غضبان �ذلك، �fي �والقانون�انظر �الداخلية �القوانDن �fي �الحرب �مجرمي متابعة

� �لبنان، �الحقوقية،بCDوت، �Åالحل� �منشورات ��وbى، �محمد�.181.،ص2014الدوbي،الطبعة �بسيوني وانظر�كذلك

�وا�حاكم� �الدولية �التحقيق �لجان �لتاريخ �دراسة �مع ��سا��� �ونظامها �اÒنشأ� �الدولية �الجنائية �ا�حكمة شريف،

 .33.بقة،�ا�رجع�السابق،صالجنائية�السا
�العربية،�. د�- 915 �دار�ال��ضة ��وbى، �الطبعة �الدوbي، �الجنائي �القضاء �أمام �الحرب �جرائم �محمود، �حنفي محمد

 .52.،�ص2006مصر،�
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�الدعوى  �عwى �يدها �لتضع �ا�حكمة �اbى �ا�رفقة �والوثائق �امÒ3)916(ذلك�� �اbى �إضافة ،

�fي� �عل��ا �وقواعد�;جراءات�ا�نصوص �مشاريع �بوضع �التحقيق�وا� حقة �لجنة تقوم

و�بدون�أ،�ويحق�للمحكمة�أن�تقبل�هذه�القواعد�ا�قCmحة،�بتعديلها�)917(هذا�النظام

  . )918(ن�ترفضهاولها�أتعديل�

�أو�ملحقات� �طلبات �تقدم �دائما �ا�حاكمة �قبل �ما �مرحلة �fي �العامة، والنيابة

�اbى� �أق�1�2وقت�ممكن �fي �وال��rتحال �ا�رفقة، �الوثائق �ام،�وكذلك�تقدمÒ3� لورقة

� �نسخ�مCmجمة �مع �اbى�ا�حكمة �وتبلغ�أيضا �ا�وقوفDن، �مDنåا�� �يفهمها �rال� ة
 
غ

 
�الل اbى

�مDن�غ�CDا�وقوفDنå919(ا�(.  

�لنورمبورغ�� �الدولية �العسكرية �للمحكمة �وا� حقة �التحقيق �لجنة وا� حظ�أن

�النظام� �fي �معتمد �هو �كما �والتحقيق �امÒ3� �وظيفتا �تمارس وطوكيو،

  . )920(3نجلوسكسوني

   ي�عملها�للدول�الحلفاء�لجنة�التحقيق�واzCحقة� خضوع: ثالثا

 ;� �هيئة  تلعب
 
�دورا �والتحقيق  �دعاء

 
�ال�هاما �ا�حكمة �الدولية�fي عسكرية

�كل� �ويل�mم �امام�ا�حكمة، �;دعاء �يباشرون �أعضاء لنورمبورغ�وطوكيو،�تتشكل�من

�بواجبات �. مدع �فردي �ذو�جانب �م��ا �3ول��و�خر البعض �فالنوع �جماùي، ذو�طابع

                                              

 .من�vئحة�محكمة�نورمبورغ�14/1انظر�ا�ادة��- 916
تضع�ا�حكمة�قواعد�;جراءات�" من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�عwى�أن��13نصت�ا�ادة��- 917

 ". ال��rتتبعها،�شريطة�عدم�تضار÷�ا�fي�حال�من��حوال�مع�نصوص�هذا�النظام
 .من�vئحة�محكمة�نورمبورغ�14/2ا�ادة��- 918

919 - Règles de procédure de tribunal de Nuremberg adoptées le 29 octobre 1945, in, Le procès des 

grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international de Nuremberg, le 14 novembre 

1945 au 1 octobre 1946, texte official en langue française édité a Nuremberg- Allemagne 1947,p.122, 

sur le cite :  http://www.vho.org/aaargh/fran/livres3/jugement.pdf  
�ام�وجهاز�التحقيق،��- 920Ò3ن�جهاز�Dففي�الجزائر�مث �هناك�الفصل�ب�،�yي�النظام�ال تيfعكس�ما�هو�معمول�به�

جوان��8ا�ؤرخ�fي��155-66،�من��مر�رقم�5 مكرر �40إbى��38بالنسبة�للنيابة�العامة�وا�واد��37إbى��29انظر�ا�واد�

 .  1966جوان��10ا�ؤرخة�fي��48وا�تمم،�ج�ر،�عدد��،�ا�تضمن�قانون�;جراءات�الجزائية،�ا�عدل1966
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�إعداد� �ثم �ا�حاكمة �وأثناء �قبل �الضرورية �3دلة �وتقديم �وجمع �فحص �من يتحصل

�ام�لتقديمه�إbى�لجنة�ا�دعDن�الرئيسية،�Ò;ضافةتقرير�Ùى�إستجواب�التمهيدي��باbإ

�سماعهم �ضرورة �يرى �الذين �الشهود �. لجميع �العامة �النيابة �بدور �القيام
 
مام�أوأخCDا

  . )921(�حكمةا

��إقامة�الدعوى�: الفرع�الثاني
 
  جلس�>منCالسياسية�yمzءات�وفقا

،�كان�للمحكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�و�دوليةأكأي�محكمة�جنائية�داخلية�

بيوغوس فيا�سابقا�وا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�برواندا،�جهاز�إدعاء�مشCmك�

�ام�Ò3ي�مرحلة�3ستئناف،�يكفل�بإستقبال�الشكاوي�أو�اقامة�الدعاوي،�كما�يوجه�f

�Ùجراءاتقا�ما�ثبتت�3دلة�باقCmافهم�لجرائم�تختص�÷�ا�ا�حكمة،�وذلك�وف�jشخاص

  .�حكم3��rمم�ا�تحدة و;جرائية ة3ساسي�نظمةمحددة�ومقررة�fي�3 

iامإعداد�عريضة�~: أو¢£  

��rمحكم� �fي �لجهاز�3دعاء �محتكرتان �مهمتان �والتحقيق �امÒ3� �عريضة إعداد

من�طرف�ا�دùي�العام�الذي�يتوbى��يضاأ تحريك�الدعوى�محتكرةو �.)922(�مم�ا�تحدة

�اكات�الجسيمة�للقانون�الدوbي�;نساني�åن�عن�3نDالتحقيق�مع��شخاص�ا�سؤول

� �جانفي �من �الفاتح �منذ �يوغوس فيا �إقليم �fي �إقليم�1991ا�رتكبة �fي �أو�ا�رتكبة ،

�الد ��éأرا� �fي �الجرائم �هذه �ارتكاب �عن �ا�سؤولDن �الروانديDن �وا�واطنDن ول�رواندا

� �جانفي �من �الفاتح �بDن �إ�1994ا�جاورة، ��b31ى CÚالدعوى�1994ديسم� �وإقامة ،

  .)923(ضدهم

�-fي�أية�مرحلة�من�مراحل�;جراءات�- للمدùي�العام�أن�يوافق�عwى�عدم�الكشف

�ولغرض� �اåسري� �عwى �ا�حافظة �بشرط �عل��ا �يحصل �أو�معلومات �مستندات �أية عن

ما�لم�يوافق�مقدم�الطلب�عwى�كشفها،��واحد�هو�استقاء�معلومات�أو�أدلة�جديدة،

                                              

 .231.بدر�الدين�محمد�شبل،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 921
 ).TPIR(من�نظام��17من�نظام،�وا�ادة� 18انظر�ا�ادة��- 922
 ).TPIR(من�نظام��15/1،�وا�ادة�)TPIY(من�نظام�16/1ا�ادة��- 923
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من��د  ح  ن�ي  أا�عنية�عwى�أساس�سري،�كما�يجوز�له�ويقوم�ا�دùي�العام�بإشعار�الدول�

�لحماية� �ضروريا �ذلك �رأى �إذا ��طراف، �الدول �إbى �تقدم �rال� �ا�علومات نطاق

�مDنم�شخاص،�أو��نع�إت ف��دلة،�أو�å924(نع�فرار�ا�(.  

�تتوفر� �عريضة�وعندما �يحرر �أن �وقبل �ا÷� �العام �ا�دùي �وإقتناع �التحقيق دvئل

�الدائرة� �fي �الدائم ��éالقا� �من �موافقة �عwى �العام �ا�دùي �يحصل �أن �يجب �امÒ3

�3وbى� �التمهيدية �دائرة �إbى �يحال �مåا�� �مع �التحقيق �مباشرة �وبعد �3وbى، التمهيدية

��éالقا� �يعDن �أيام �سبعة �غضون �وfي �3وbي، �التحقيق،��للتمثيل �متابعة �يتوbى الذي

  .)925(ومتابعة�مدى�تقدم�القضية

�للمحكمة�الجنائية�الدولية� �العام �ا�دùي �إbى�مكتب جوء
 

�الل �للضحايا �يمكن كما

�الدولية� �الجنائية �با�حكمة �الخاص �العام �ا�دùي �أو �سابقا �بيوغوس فيا الخاصة

عدمه،�دون�الطعن�fي�لرواندا،�Ùفادته�بمعلومات�قد�تساعده�عwى�فتح�التحقيق�من�

�كانت �جهة �أية �من �ا�جال �هذا �fي �ا�تخذ �غ��CD .)926(قراره �للمنظمات �يمكن كما

�تحريك� �fي �نظره �للفت �للمحكمتان �العام �ا�دùي �مكتب �إbى �رسائل �إرسال الحكومية

                                              

عبد�القادر�صابر�جرادة،�القضاء�الجنائي�الدوbي،�رسالة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�fي�القانون،�كلية�الحقوق،��-  924

 .272.،�ص2005جامعة�القاهرة،�
925 - voir, Nathalie BALTAR, La procédure applicable devant la Cour et les Tribunaux pénaux 

internationaux, in, Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal 

humanitaire, 2éme éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.366 ; et voir, Mame Mandiaye NIANG, les 

obligations du procureur face à la défense devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, 

R.S.C.D.P.C, n° 2, 2001, p.278.  
926 - Panteha ROUZBEH, La saisine des tribunaux pénaux internationaux, in, Laurent MOREILLON, 

Aude BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, Bruxelles, 

2009, p.315. 
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�بDن� �من �3ساس �تعتf�CÚي �غ�CDالحكومية �وا�نظمات �التحقيق، �ومباشرة الدعوى

  .)927(الدفاع�ومحاربة�3ف ت�من�العقاب3جهزة�الحامية�لحقوق�

�م�بفعل�واحد،�فا�تابعة�تكون�عwى�عدة�إوبخصوص�åرتكاب�عدة�جرائم�من�ا�

�مرتDن �ا�جرم �الفعل �عwى �معاقبة �عدم ��بدأ �و�vيعت�CÚتعارض  non bis in(جرائم،

idem(ي�ضم�fي�العقوبات،�فقاض�ي�ا�وضوع�لديه�سلطة�تقديرية�fبل�هو�3زدواج��،

  .(928)وفقا��بدأ�ا� ئمة�وإقرارهاقوبات�الع

لدولة�ما،��ن�يتخwى�عن�القضية�لصالح�القضاء�الوط�yأويمكن�للمدùي�العام�

�م�أمام�القضاء�الداخwي،�فالدول�يجلتقوم�بالتحقيق�مع��åب�أن�شخاص�ومحاكم

طلب�للمساعدة�أو�أمر�صدر�عن�دائرة�من�دوائر��jيبطاء��vموجب�له�تمتثل�دون�إ

�ا�تحدة �3مم �rمحكم � v� �ا�ثال �سبيل �عwى �ذلك �fي �هوية�: الحصر�بما تحديد

 ;� �وجودهم، �وأماكن ��شخاص �إbى �تقديم�ستماع ��دلة، �وتقديم �الشهود شهادات

�م�عwى�محكم���r حتجازهمالوثائق،�إعتقال��شخاص�وإåن�وإحالDم�åمم�،�تسليم�ا�

�وفقا��.)929(ا�تحدة �الشخص �تحاكم �أن �تفضل �الدول �بعض �هناك �الحالة �هذه fي

�ا�الداخwي�عوضا�أن�تسلمه�إbى�ا�حكمة�الجنائية�غ�CDأن�Èسبابلقانوjخارجة�عن��

�ا�fي�ا�حاكمة�فيقع�عwى�عاتقها�;ل�mام�بالتسليمÒ930(إراد( .  

                                              

927- Élisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD, La prolifération de Tribunaux parallèles pour la dénonciation 

des crimes internationaux : quelle leçon de justice ?, R.S.C.D.P.C, n° 1, 2006, p.174. 
928 - Virgine MAIRE et Laetitia HUSSON, Le concours d’infraction de droit pénal humanitaire, in, 

Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, 

Bruylant, Bruxelles, 2009, p.294. 
 ).TPIR(من�النظام�3سا����ل�28وا�ادة�) TPIY(من�النظام��سا����ل�29ا�ادة��- 929

930 - Ana PEYRO LLOPIS, La compétence universelle en matière de crime contre l’humanité, éd, 

Bruylant, Bruxelles, 2003, p.20. 



 

271 

 

� �عwى �يجب ،�yالوط� �القانون �fي �تباشر�3جراءات �يعلم�وعندما �أن �العام ا�دùي

الدائرة�التمهيدية�3وbى،�وع وة�عwى�ذلك�يستطيع�ا�دùي�العام�أن�يطلب�من�الدولة�

  .)931(ال��rتباشر�3جراءات�أن�توافيه�بكل�;جراءات�القانونية

ن�يوجه�عريضة�أوع وة�عwى�ذلك�يمكن�للمدùي�العام��حكم3��rمم�ا�تحدة�

�اء�التحقيق�fي�القضية�من�إبÈباشرت�التحقيق��rي�أية�مرحلة�كان�عل�الدولة�الfا���

� �الحاvت �fي �وذلك �أن�: èتيةالتحقيق، ،�yالوط� �للقانون �وفقا �مكيفة �الجريمة أن

�موض �أو�كان �وغ�CDحيادية، �جزئية �كانت �التحقيق �fي �ا�باشرة �3جراءات�إجراءات وع

 �� �بالغ �أثر �مهوغرضها �أمام �الدائر �التحقيق �مقتضيات �عwى ��مم�ية �rمحكم

 .)932(ا�تحدة

�إذا�تحققت�الحاvت�ا�ذكورة�أع ه�تتخذ�الدائرة�التمهيدية�3وbى� وfي�حالة�ما

�وفقا� �ا�تخذة �3جراءات �عن �للتخwي �الرسمية �3جراءات �ا�تحدة �3مم �rحكم�

�عريضة� �توجيه �يوم �من �يوما �الستDن �غضون �fي �وذلك �ما، �لدولة �الداخwي للقانون

 .)933(رفع�3مر�إbى�مجلس�3من�ليتخذ�ما�يراه�مناسبا وإvالتخwي،�

�أو� �بيوغوس فيا �الخاصة �الجنائية �ا�حكمة �ممارسة �Ùجراءات ارواندغ�CDأن

التخwي�fي�القضية�من�القضاء�الوط��yلصالحها�يتم�عن�طريق�شروط�صارمة�وليس�

�ة،�بل�أك�Ciمن�ذØإجراءات�التحقيق�حيادية�ونز�CDي�عدم�توفfلك�يجب�بمجرد�الشك�

�للجريمة �ا�رتكب �الشخص �محكمة �fي ��vتبادر�إط قا �أن �الدولة �هنا��.)934(عwى ومن

�vتحقق�اص ��C �عايDيمكن�أن�تتصرف�الدولة�ال��rقامت�بمحاكمة�الشخص�وفقا�

                                              

931 -Règle 08 de RPP/TPIY et RPP/TPIR. 
932 - Règle 09 de RPP/TPIY et RPP/TPIR. 
933 - Règle 11 de RPP/TPIY et RPP/TPIR. 
934 - voir, Panteha ROUZBEH, Op.cit, p.319.et voir aussi, Daniel LAGOT, justice ou injustice 

internationale ?, éd, L’Harmattan, paris, 2009, 61 et Ss. 
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� �العادلة �وا�صالحة��jسباب كاÙفراجا�حاكمة �الشامل �والعفو �معقولة CDغ

  .)935(الوطنية

�من� �كل �fي �إرتكبت �rال� �وا�جازر �ا�أساة �عن �مسؤولDن �لعدة �مåال� وجهت

�م،�وزراء�كانوا�أم�قادة�Êيوغس فيا�سابقا�ورواندا،�بغض�النظر�عن�مراكزهم�ومناص

�الدولة �أو�كبار�ا�سؤولDن�fي �م�الرسمية�من�ا�حاكمة،�. عسكريDنÒصفا� �تعف��م ولم

��عمال�ا �عwى 1rح� �حوكموا �هذا �أك�Ciمن �fي�هذه�بل �وا�يليشيات �ا�الجنودÊإرتك��rل

�الدوbي�. الدول  �القانون �قواعد �اكåإن� �õي �للمجرمDن �ا�وجهة �الرئيسية �مةåال� وكانت

� �;ث�y،��وارتكاب;نساني CDالتطه� �أو �العرقية �كتصفية �الجماعية �;بادة جرائم

�القاسية��وارتكاب �ا�عاملة �القتل �التعذيب، �كممارسة �;نسانية، �ضد الجرائم

  .)936(و3غتصاب

��مم� �rحكم�� ��ساسية ��نظمة �fي �ا�قررة �الفردية �الجنائية وا�سؤولية

� �ا�سؤولDن ��vتنطبق�فقط�عwى ��نالسياسيDا�تحدة
 
�أيضا �تنطبق �بل أو�العسكريDن،

�مدن �وظيفة �يمارسون �الذين ��شخاص �الدولية�عwى �العسكرية �ا�حكمة �ففي ية،

�هو� �كما �ا�دنية، �السلطات �يمثلون �3شخاص �بعض �محاكمة �تم ��ق1�2 للشرق

�ل �بالنسبة �عwى�) Koki HIROTA(الحال �حكم �الخارجية، �للع قات وهو�وزير�ياباني

 .)viol de Nanking()937(جرائم�3غتصاب�الجماùي�ا�عروف�ب

� CDا�شكلأغ� �يبقى �بالحصانات�نه �ا�حاكم��التمتع �إختصاص �يؤرق الذي

،�ف �ائية�fي�مواجهة�بعض�الفئات�من��شخاص�الذين�مازالوا�يمارسون�مهامهمالجن

� ��هامه �ا�مارس �الدولة �رئيس �تقديم �j يمكن �دولية �جنائية �محكمة �أية �ذلك�أمام ن

                                              

935 - Serge GUINCHAR, La justice pénale internationale, entre le devoir d’exister et le droit de 

pardonner, Gazette du palais, n° 185, juillet 2002, p.08. 
 .52. بنابي�ويزة�ا�رجع�السابق،�ص�- 936

937- Nasser ZAKR, La responsabilité pénale individuelle devant le Tribunal pénal international pour le 

Rwanda, R.D.P.C, n° 1, 2003, p.67.  
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�ويح �الدولة �نشاط �يشل �و�منسوف �السلم �عwى �إنزvقات �بذلك ا�وهذ�.)938(دث

ثناء�ممارسة�عمله�نابعة�من�ألسبب�أن�رئيس�الدولة�استفاد�من�الحصانات�مطلقة�

��.)939(سيادة�الدولة �زوال �بعد �الوظيفة�لرئيس�الدولة�فا�بدأ��vيستفيد�أما �اءåأو�إن

�ا�fي�فCmة�ممارسة�وظمن�الحصانات�سوى�عن�Êإرتك��r940(ائفهأفعال�ال(.  

  دعاء�العاممن�عZى�عمل�~ > مجلس� من�مzءات�السياسية~ فرض�: ثانيا

 3� �جهاز �عwى ��من ��جلس �سياسية �إم ءات ��مم�هناك �rمحكم� �fي دعاء

  :أهمهامن�خ ل�عدة�نوا&ي��ذلك�ظهر يا�تحدة�

قد�يخضع�Ùم ءات�سياسية�والعمل� )941(تعيDن�ا�دùي�العام�من�قبل�مجلس��من - 

ا�دùي�العام��حكمة�يوغوس فيا�عتبار�إو . ت�حق�3عCmاض�fي�ا�جلس�ذاتهللدول�ذا

�رواندا �محكمة �fي �ذاته �هو �السياسية�)942(سابقا، �ل
م ءات �يخضع �ذلك �فان ،

 . نفسها�و3نتقادات�السابقة�ا�وجهة�له�fي�محكمة�يوغوس فيا�سابقا

�لـــ -  �العام �ا�دùي �نائب �)TPIR(ولـــ)TPIY(تعيDن ،� �ل
م ءات �أيضا السياسية�يخضع

� ��من �غ�CDمباشرة�جلس �وبالتاbيبطريقة �كليا�، �العام �ا�دùي �نائب للتبعية��يخضع

 .�دùي�العاموالتدرج�لجهاز�ا

                                              

938 - Ariane INDERMUHLE, les exceptions de procédure pénale, in, Laurent MOREILLON, Aude 

BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, 

p.393. 
939 - Christian DOMINICÉ, Quelques observations sur l’immunité de juridictions pénale de l’ancien 

chef d’État, R.G.D.I.P, n° 2,1999, p.301. 
940- Michel COSNARD, Quelques observations sur les décisions de la chambre des LORDS du 25 

novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet, R.G.D.I.P, n°2, 1999, p.314.  
 ).TPIY(من�النظام��سا����ل�16/4انظر�ا�ادة��- 941
 ).TPIR(من�النظام��سا����ل��15/3انظر�ا�ادة��- 942
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�عدد -  �تحديد �دون �للتجديد �قابلة �سنوات �أربع ��دة �العام �ا�دùي مرات��تعيDن

 ءات�سياسية�عwى�جهاز�قضائي،�والذي�من�ا�فروض�التجديد،�هو�fي�حد�ذاته�إم

 .اماأن�يكون�مستق �استق �vت

�قبل�  �ما �مرحلة �fي �تتبع �rال� �;ثبات �وقواعد �;جراءات �قواعد �وضع وعند

��دلة� �وقبول �3ستئناف �ودعاوي �ا�حاكمات �وfي �الدعوى �إجراءات �من ا�حاكمة

�ي �ا�سائل، �من �وغ�CDذلك �والشهود �عل��م �yا�ج� �لøمم�وحماية �العام ��مDن قدم

قCmاحات�واردة�من�الدول�فيما�يتعلق�إة�من�خ ل�ذلك،�إbى�قضاة�ا�حكمة�أيا�تحدة�

  . )943(ب ئحة�القواعد�;جرائية�وقواعد�;ثبات

� �ا�تحدة �3مم �rمحكم�CÚتعت� �ا�ختلفة�أو÷�ذا �الدول �عwى �ضغط�سياسية، داة

�ا�تحدة� �الوvيات �خاصة �3من �مجلس �الفيتو�fي �حق �ذات �الدول �مصالح لتحقيق

تفاقية�روما�إدبي�وسيا����عwى�الدول�ل نضمام�إbى�أ3مريكية،�ف��óعامل�كضغط�

�عامة� �الدول �لدى �كبCDة �حساسية �سيشكل �مما �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة بشان

�vيحول��إbى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�3نضمامخاصة�منه�الدول�النامية،�vن�عدم�

  .)f)944ي�أي�وقت�نشاء�محكمة�جنائية�دولية�مؤقتةإ دون 

�مج �فإن �وهكذا، ��قل �وهو�الجهة ��من �و�ك��Ciديمقراطيةلس �ا�تحدة باjمم

�3مم� �rمحكم� �عمل �fي �يتدخل �أن �الكاملة �ا�قدرة �لديه �الكبار، �Ùرادة
 
خضوعا

� �تقدير�هذه �أقل �عwى �يجعل �مما �الدولية�ا�تحدة �الجنائية �ا�حكمة �ف��ا �بما ا�حاكم

� �ا�ستغلة�وسائلالدائمة �الدولية ��قلية �الجنائية�وبصي .لحكم �فا�حكمة �أخري، غة

                                              

ممارسة�العدالة�الدولية�من�(ة�الدولية�ليوغوس فيا�السابقة�أنظر،�بن�حفاف�سماعيل،�ا�حكمة�الجنائي�- 943

�3نساني �الدوbي �القانون �لجرائم �التصدي �والسياسية،�)خ ل �3قتصادية �القانونية �للعلوم �الجزائرية �ا�جلة ،

� �الرابع، �العدد �الدولية، �الجنائية �با�حكمة �خاص �ص2008ملف �السيد،�. وأنظر�كذلك،د. 499.، �أحمد مرشد

 .86غازي�الهرمزي،�ا�رجع�السابق،أحمد�
�مركز��- 944 �3وbى، �الطبعة �3نسان، �لحقوق �الدولية �الحماية �ضوء �fي �الدول �سيادة �باسيل، �يوسف باسيل

 .82. ،ص32001مارات�للدراسات�والبحوث�3سCmاتيجية،�أبو�ظ�Å،�3مارات�العربية�ا�تحدة،�
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�،
 
�الكبار�دوما �يفرضها �rال� �تلك �أي

 
��ك�Ciشيوعا �الدولية �ا�مارسة ��vتقلب الدولية

�م�القوميةÒرادÙتوجد�سلطة�سياسية�أو�عسكرية�مضادة��v945(طا�ا�إنه�(.  

أمام�اCحكمة� دعوى إقامة��أصحاب�الحق� ي: اCطلب�الثاني

  الجنائية�الدولية
�الجنائية� �ا�حكمة �أمام �الدولية، �الجنائية �الدعوى �إقامة �fي �الحق أصحاب

� �الدولية�همالدولية، �القانونية �بالشخصية �متمتعDن �الدوbي، �القانون �.أشخاص

� ��وbى �بالدرجة �فالدولة �أصيل �دوbي �قانوني �عwى��الهكشخص �حالة �إحالة ص حيات

�الدولية �الجنائية �>ول ( ا�حكمة �)الفرع �ذلك، ���بعد �الذي�يحق �الدوbي ��من جلس

�القانونية� �بالشخصية �تتمتع �دولية �كمنظمة �ا�تحدة ��مم �هيئة يمثل

،بالرغم�أن�ا�نظمات�الدولية�غ�CDأصيلة�أصالة�الدول،�وإنما�õي�أشخاص�)946(الدولية

�القانون  �لذلك �الثاني()947(فرعية  أو ). الفرع
 
�للمحكمة��خCDا �العام �للمدùي يمكن

�أ �الدولية �قد�الجنائية �ا�حكمة �ا÷� �تختص �بجريمة �يتعلق �فيما �يباشر�التحقيق ن

�إ �fي �طرف �دولة �fي �بشإرتكبت �روما �الأتفاقية �ا�حكمة �ن �الدولية،  باعتبارهاجنائية

  ).الفرع�الثالث(مؤسسة�مستقلة�وذات�شخصية�قانونية�دولية

  

  

  

                                              

ــــة�الدوليــــــة،تقــــدم�وســـراب،�ترجمة،�د�- 945 ــــة�الجنائيـ الهادي�حنيش،�بحث�مقدم�اbى�الندوة�.روب�CDشرفان،�ا�حكمــ

�- أكاديمية�الدراسات�العليا) وآفاق�ا�ستقبل�–الواقع�–الطموح�(الدولية�حول�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة�

 .          11.،�ص2007جانفي��11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من�
��مم��- 946 �خدمة �fي ��ضرار�ا�تكبدة �عن �التعويض �قضية �fي �الدولية، �العدل �محكمة �من �الصادرة الفتوى

� �برنادوت(ا�تحدة �الكونت �)قضية �بتاريخ ،11�� �عن�1949افريل �و�وامر�الصادرة �والفتاوى �انظر�موجز��حكام ،

 .1992منشورات��مم�ا�تحدة،��ST/LEG/SER.F/1وثيقة�رقم�،�)1991-1948(محكمة�العدل�الدولية
CD،�الوسيط�fي�القانون�الدوbي�العام،�ا�نظمات�الدولية،�الكتاب�الرابع،�الطبعة�ضعبد�الكريم�علوان�خ. د�- 947

 .32.،�ص�1998وbى،�مكتبة�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،��ردن،�
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  قبل�دولة�طرف�من� ما�حالةلحالة�~ : الفرع�>ول 

ب�الحق�fي�إحالة�احأوbى�أصتعت�CÚالدولة�الطرف�fي�النظام��سا����للمحكمة�

� �ما �للمحكمة�عwىحالة �العام �،)948( ا�دùي �جريمة �أن ا د  �ب 
 
�الجرائم�إذ أو�أك�Ciمن

الدولة�إbى�ا�دùي�العام�التحقيق�وتطلب�،الداخلة�fي�اختصاص�ا�حكمة�قد�ارتكبت

�الب   �بغرض �الحالة �أو�أك��Ciت  fي �معDن �لشخص �امÒ3� �توجيه �يتعDن �كان �إذا فيما

�الجرائم �تلك �و. بارتكاب �الحالة �و تحدد �وتكون�قدر�ا�ستطاع �الصلة �ذات الظروف

 
 
 ح  مشفوعة�بما�هو�fي�متناول�الدولة�ا�

 
  .)949(ة�من�مستندات�مؤيدةيل

iحالة�: أوyالشروط�>ولية�  

� �ما �حالة �Ùحالة �مسبقة �شروط �تحديد �تم � �هذه�لقد �لتتمكن �ا�حكمة عwى

 :)950(�خCDة�من�ممارسة�نشاطها،�وõي

 - � �بذلك �تقبل ��سا��� �النظام �هذا �fي �طرفا �الدولة �تصبح ختصاص�إأن

�ا÷� �تختص �rا�شار�ال� �بالجرائم �يتعلق �فيما �يعت�CÚ. ا�حكمة �الشرط وهذا

�فا�بدأ� �اتفاقية�دولية، �fي�شكل �النظام��سا��� �yتب� �بسبب نتيجة�منطقية

�Cعن�ذلك�بمبدأ�هو�أن�التعاقد��vيمكن�أن�يضر�آو�يفيد�الغCD،�ويع�Úالعام

� �ا�عاهدات، �نسبية �أن �أطرافها�أأي �عwى �يقتصر �الدولية �ا�عاهدات ثر

 .)951(فقط

 دولة�تسجيل�السفينة�أو الدولة�ال��rوقع�fي�إقليمها�السلوك�قيد�البحث�أو - 

 .الطائرة

                                              

 . أ�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية/13ا�ادة��- 948
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�14ا�ادة��- 949
  للمزيد�من�التفاصيل�أنظر،،�م��سا����للمحكمة�الجنائيةمن�النظا�12هذه�الشروط�تم�تحديدها�fي�ا�ادة��- 950

Williame BOURDON et Emmanuelle DUVERGER, La Cour pénale internationale, éd, ESSAIS, PARIS, 

2000, p.80.  
951  -�� �وقد�أشار�إbى�ذلك،�محمد�بوسلطان،�مبادئ�القانون��13انظر�ا�ادة من�اتفاقية�فيينا�لقانون�ا�عاهدات،

 .315.،ص1994الدوbي�العام،�الجزء��ول،�الطبعة��وbى،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،الجزائر،�
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�م�بالجريمة�أحد� - åيكون�الشخص�ا���rرعاياهاالدولة�ال. 

�;جراء �من �إجراء �أي �تتخذ �أن �قبل �ا�حكمة �عwى �يجب �هنا �ا�تعلقة�فمن ات

�12حCmام�الشروط�ا�سبقة��مارسة�3ختصاص�طبقا�للمادة�بالدعوى،�التأكد�من�إ

�للمحكمة ��سا��� �النظام �النظام�و�.)952(من �fي �طرفا �الدولة �كانت �إذا �ما �حالة fي

�أ �ا�حكمة، �باختصاص �أو�قبلت �أو�سا��� �إقليمها، �عwى �ما �الجريمة �وقعت عwى� و�

�fي� �التحقيق �بمباشرة �ا�حكمة �تطالب �لها،أن �تابعة �سفينة �مmن �ا،أو�عwىÒطائر� مmن

�ت   �كانت �ما �إذ �الجريمة �من�خ  د  تلك �تطلب �أن �للدولة �ويمكن �اختصاصها، �ضمن ل

�ا�أحد�رعاياها�خارج�Êيرتك��rي�الجريمة�الfإقليمهاا�حكمة�أن�تباشر�اختصاصها�.  

� �مجال �عإويتسع �ا�حكمة �ختصاص �غ��CDطراف، �للدول �منحت �fي�ندما الحق

�ب �قبلت 1rا�حكمة�م� �إbى �قضايا �الجرائم�ا�رتكبة�عwى�إإحالة �ا�حكمة�عwى ختصاص

� �قبل �أإقليمها�أو�من �أو�كان �الضحايا�حد�رعاياهاأحد�رعاياها ��من 1rرتكبت�هذه�إم

  .)954( 2002بتاريخ�أول�جويلية������للمحكمة،�بعد�نفاذ�النظام��سا)953(الجرائم�

�قبلت� �rال� �الدول �أو �للمحكمة، ��سا��� �النظام �fي ��طراف والدول

ختصاصات�ا�حكمة�ملزمة�بتقديم�مختلف�ا�ستندات�والوثائق�ا�تعلقة�بالجريمة�إب

أما�عن��مثلة�للحاvت�ال��rأحيلت�من� .للمدùي�العام�من�أجل�ا�باشرة�fي�التحقيق

� �الكونغوقبل �دولة �قضية �نجد �للمحكمة، ��سا��� �النظام �حسب �طرف  دولة

  .)955(الديمقراطية�كأحسن�مثال�عwى�ذلك

                                              

احة،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�شرح�اتفاقية�روما�مادة�مادة،الجزء��ول،�الطبعة��وbى،�نصر�الدين�بوسم�- 952

 .56.،�ص2008دار�هومة،
 .336.أيت�عبد�ا�الك�نادية،�قواعد�النظام�;جرائي�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�ا�رجع�السابق،ص�- 953
�ح�-  954 �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �الستDن�دخل �الصك �عwى �حصول �بعد ،� �fي ��Dالتنفيذ

 .من�النظام��سا����للمحكمة�126للتصديق�أو�القبول�أو�3نضمام�إbى�اتفاقية�روما،�وفقا�للمادة�
هناك�أمثلة�أخرى�عن�القضايا�ا�حالة�عwى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�مثل�حالة�جمهورية�إفريقيا�الوسطى،��- 955

،�A/69/321كمة�الجنائية�الدولية�ا�حال�عwى�الجمعية�العامة�ل مم�ا�تحدة،�وثيقة�رقم�انظر�fي�ذلك�تقرير�ا�ح

  .2014سبتم18��CÚ،�ا�ؤرخة�fي�69الدورة�
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 )ة�جمهورية�الكونغو�الديمقراطيةحال(حالة�تطبيقية�:ثانيا

إحاvت�من�قبل�دول��طراف��العديد�منمنذ�دخول�ا�حكمة�ح��Dالنفاذ�تلقت�

� �نظامها �fي �عل��ا �ا�نصوص �الجرائم �وتتمثلبشأن �من���سا���، ��وbى ;حالة

  .الديمقراطية جمهورية�الكونغو

�� �أوت �منذ �كونغو�الديمقراطية �الجمهورية �fي �ال��اع �أسباب ،اbى�1998وتعود

بخروج�القوات�الرواندية�من�الكونغو،الJoseph KABILA ) (��rمطالبة�رئيس�الكونغو

طاحة�بالحكومة،�وبالتاbي�وهذا�ما�ساهم�باÙ . تسببت�fي�ظهور�حركة�تمرد�fي�الجيش

�دو  �نزاع �إbى ��وضاع �تطورت �رواندا �دولة �من �كل �ساهمت �حيث �أوغندا�bي ودولة

� �بتقديم �للمتمردين �تلقى�الدعم �وبا�قابل �حدودها، �حماية �بحجة وذلك

�تشاد،ناميبيا،� Joseph KABILAالرئيس vأنغو� �م��ا، �دول �عدة �قبل �من ا�ساعدة

تفاق�إط ق�النار�fي�لوساكا�بزامبيا�من�قبل�إتوقيع�تم��1999زيمبابوي،�وfي�جويلية�

�وأوغندا �رواندا، �ناميبيا، ،vأنغو� �الكونغو�الديمقراطية، �عليه�. جمهورية �وقعت كما

�التحرير��نغولية �حركة �ا�تمردين�- أيضا �فصائل �وقف� -إحدى �ذلك �نتج�عن وقد

� ��Ùط قمؤقت �نفسها �تسم� �rال� �ا�تمردين �حركة �فصائل وقوات�) M23(النار�بDن

لم�يتم�3ل�mام�÷�ذا�3تفاق�مما�و  لم�يدوم�ذلك�طوي �إ�vأنه،�)956(حكومة�الكنغولية

  .)957(أدى�اbى�إbى�تفاقم��وضاع�fي�مجمل�أرا���éجمهورية�الكونغو

،غ�CDأنه�لم�تفلح�2003نتقالية�fي�جوان�تشكيل�حكومة�الوحدة�;  بعد�ذلك�تم

�ا،�وf�vي�إقرار�åي�إقرار�سلطfن،�فDال ستمرإالقوان 
 

øنتشر�القتل�إف. من�والتوتر�العر�ي

� �وجه �; دون �وجرائم �; حق �الجن���،غتصاب، �التهج�CDالقسري  ستعباد  التعذيب،

                                              

956 - Mohamed MADI DJABAKATE, Le rôle de la Cour pénale internationale en Afrique, éd, 

l’Harmattan, Paris, 2014, p.37. 
�ا�خز �- 957 �دار�عمر�محمود ��وbى، �الدولية،الطبعة �الجنائية �ا�حكمة �ضوء �fي �;نساني �الدوbي �القانون ومي،

 .368.،�ص2008الثقافة�للنشر�والتوزيع،�ردن،�



 

279 

 

��طفالختإو  � .طاف �إbى �أدى �الكونغو�وروانداإمما �بDن �yأم� ونظرا� أوغندا،و  تفاق

vستمرار�ال��اع�نعدامvن�هذه�الدول�ظل�ا�حرك��سا����D958(الثقة�ب(.  

�مDنباشر�إجراءات�ا�حاكمة،�ضد��الديمقراطيةن�القضاء�fي�الكنغو�أوننوه�åم 

�م�أمام�محاكم�داخلية�وفقا�للقانون�الوط�y،�عwى�جرائم�ضد��رئيسDنåوتمت�محاكم

  .)959(3نسانية

وجه�رئيس�جمهورية�الكونغو�الديمقراطية�رسالة�إbى�ا�دùي�العام�للمحكمة��كما

� �fي ��03الجنائية �من�2004مارس �وطلب �ا�حكمة، �إbى �بلده �حالة �إحالة �تتضمن ،

�وال�mام� �الكونغوbي، �الCmاب �كامل �عwى �ا�رتكبة �الجرائم �fي �التحقيق �العام ا�دùي

�الدول �الجنائية �ا�حكمة �مع �بالتعاون �الحكومة �وبالتاريخ ��23ية، اصدر��2004جوان

ا�دùي�العام�للمحكمة�الجنائية�قرار�بفتح�التحقيق،�وقام�بتعيDن�فريق�عمل�للتوجه�

� �إقليم �إbى �وتحديدا �الديمقراطية �الكونغو �جمهورية �إجراء�"يتوريإ"إbى ،لغرض

  .)960(التحقيقات�ا�يدانية،�وجمع��دلة�وسماع�الشهود

،طلب�من�"إيتوري"بعد�تأكد�ا�دùي�العام�من�صحة�الجرائم�ا�رتكبة�fي�إقليم�

� �ضد �توقيف �إصدار�مذكرة �التمهيدية عwى�) LUBANGA DYILO Thomas(الدائرة

��قيامه �دون ��طفال �تجنيد ��15لجرائم �العمليات� ستخدامهماو سنة �لدعم إلزاميا

�ضده �توقيف �مذكرة �التمهيدية �الدائرة �وبذلكالحربية،وأصدرت �رهن� ، أصبح

  .2009جانفي��26الدائرة�3بتدائية�إجراء�ا�حاكمة�fي� 3حتجاز،وقررت

                                              

ولد�يوسف�مولود،تحوvت�العدالة�الجنائية�الدولية��ودورها�fي�حماية��وتطوير�الحق�fي�ا�حاكمة�العادلة��-  958

�ا�اج �شهادة �لنيل �والعلوم�وا�نصفة،مذكرة � �الحقوق �الدولة،كلية �تحوvت �العام،تخصص �القانون �fي CDست

 .160.،�ص2012السياسية�جامعة�مولود�معمري،�ت�Dي�وزو،
959- En 22 féverier 2011, Le Tribunal militaire siégeant à Baraka, a reconnu Daniel Kibibi MUTWARE, 

Colonel des forces armées de la R.D.C, coupable de crimes contre l’humanité. Au terme d’une 

procédure particulièrement rapide, il a écopé de vingt ans de prison, voir, TSHITENGE LUBABU M.K, 

jeune Afrique, 51e année, n° 2616 du 27 février 2011, p.43. 
ولد�يوسف�مولود،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�بDن�قانون�القوة�وقوة�القانون،�الطبعة��وbى،�دار��مل،�ت�Dي��- 960

 .204 - 203.،�ص2013وزو،�الجزائر،�
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� �ا�أننوه �مكتب �إصدار�أن �يرفض �ان �يستطيع �العام �الدوbي،�دùي وامر�القبض

�مفاوضات� �بمباشرة �العدالة، �مصلحة �تحقيق �عwى �بناء �ا�عنية �الدول �تس�ى حينما

الس م،�مثل�مفاوضات�الس م�بDن�حكومة�اوغندا�وجيش�الرب�للمقاومة،�والسبب�

�الس م� �fي �الضحايا �مصالح �هو�ان �الدوbي، �اصدار�اوامر�القبض �عدم �fي 3سا���

  .)961(حاكمة�وقمع�الجرائما�يجاوز�مقتضيات��و�من

�فقامت� �سراحه، �وإط ق �القضية �هذه �تعليق �بوقف �3بتدائية �الدائرة أمرت

�غاية� �الحجز�إbى �رهن �مåا�� �بقي �وبالتاbي �قرار�;فراج �fي �بالطعن �3ستئناف دائرة

  . )962(صدور�القرار�ال��ائي�من�دائرة�3ستئناف

� ��وbى �التمهيدية �دائرة �قضاة �قناعة �الدوليةوبعد �الجنائية �بان�)963(للمحكمة ،

 الديمقراطية، الكونغو جمهورية fي حربالجرائم� ارتكب،)964("توماس�لوبانغا�ديالوا"

 يالخامسة�عشر�إجبار  سن دون  �طفال تجنيدب قامو 
 
  ا

 
 fي بفعالية واستخدمه وطوعا

�)965(القتالية �عمال �التمهيدية �الدائرة �قامت ،� �الدائرة �وأصدرت التمهيدية�بإدانته،

� �ارتكاب �أساس �عwى �ديالوا"�وbى �لوبانغا �عقوبة�" توماس �أع ه، �ا�ذكورة للجرائم

� �حقه�14موحدة��دة �سجنا�fي �وافقت�.)966(سنة �كما �الصادر، �الحكم �استئناف وتم

                                              

961- Linda M. KELLER, La fausse dichotomie entre paix et Justice et la Cour pénale internationale, 

journal judiciaire de LA HAYE, vol 3, n°1, 2008.p.35.  
�العادلة��-  962 �fي�ا�حاكمة �وتطوير�الحق �حماية �fي �الدولية�ودورها �مولود،�تحوvت�العدالة�الجنائية �يوسف ولد

 . 164.وا�نصفة،�ا�رجع�السابق،�ص
963- Jugement rendu en application de l’article 74 de statut, par la chambre de première instance de la 

CPI, dans la situation en république démocratique du CONGO, affaire Le Procureur - c. Thomas 

LUBANGA DYILO, n° : ICC- 01/04-01/06 du 14 mars 2012, p.648.  
�ديالوا" - 964 �لوبانغا �العام الكونغوليDن الوطنيDن اتحاد قائد" توماس  القوات ا�سم1 العسكري  حهلجنا والقائد

 . الكونغو لتحرير الوطنية
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�7 -ه�– 8/2هذا�ما�أشارت�إليه�ا�ادة��- 965

966 - Décision relative à la peine rendue en application de l’article 76 de statut, par la chambre de 

première instance de la CPI, dans la situation en République Démocratique du CONGO, affaire Le 

Procureur - contre. Thomas LUBANGA DYILO, n° : ICC- 01/04-01/06 du 10 juillet 2012, p.42. 
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عقدت��2014ماي��20و�19دائرة�3ستئناف�عwى�اضافة�سبب�اخر�ل ستئناف،�وfي�

وما�زالت�ا�سالة�" . لطلب�لوبانغا�ديالوا"�ؤيدين�هذه�3خCDة�جلسة�استماع�لشهود�ا

   . ) 967(مطروحة�امام�دائرة�3ستئناف

 بلغ��م��م�القانونيDن�عددا�معتCÚا ممثل��م خ ل فقد�شارك�من�،ما�عن�الضحاياأ

أوت��13 غاية��إbى�2002سبتم��CÚالفاتح�من�بداية�من�،"لوبانغا" قضية fي ضحية� 102

2003 )968(. � �القرار�ا�تعلق �بعد �وصدر�فيما �اجراءات �عن��التعويضباتخاذ للضحايا

  .) 969(طريق�الصندوق�3ستئماني

  مجلس�>منبموجب�قرار��إحالة�حالة�ما:الفرع�الثاني

لم�تكن��) 970(إحالة�حالة�عwى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�من�طرف�مجلس��من

�ا�ذات�أبعاد�سياسية،�إ�vالسلطة�ا�منوحة��جلس��من��فعwى�الرغم�من�ان�عبثا،Èأ

�عل��ا �ف�تتغلب �وإنسانية، �قانونية �الحفاظ�أبعاد �fي ��من �مجلس �بمهمة �مرتبطة �ó

نابع�من�النظام��ا�منوحة��جلس�3من�السلطةوأساس�. wى�السلم�و�من�الدوليDنع

�ولي �الدولية، �الجنائية �للمحكمة �هي�سا��� �ميثاق �من �و س �ا�تحدة، ��مم العمل�ئة

الدوbي�يبDن�إن�سلطة�مجلس��من�مستمدة�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�

�دارفور��،الدولية �قضية �fي ��من �مجلس �ا÷� �قام �rال� �;حالة �fي �الحال �هو كما

  .)971(بالسودان

                                              

رة�،�الدو A/69/321ا�تحدة،�وثيقة�رقم��لøممتقرير�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�ا�حال�عwى�الجمعية�العامة��-  967

 .11.،�ا�رجع�السابق،�ص2014سبتم18��CÚ،�ا�ؤرخة�fي�69
968 -�� �اÒدور� �fي �ا�تحدة �لøمم �العامة �الجمعية �اbى �ا�وجه �الجنائية�الدولية، �للمحكمة �64انظر�التقرير�السنوي

  . 7.،ص2009جوان��31إbى��2008أوت��1للفCmة�ا�متدة�من�� A64/356،�تحت�رقم�2009 سبتم17�CÚبتاريخ�
�ا�ال�- 969Òي�دورfى�الجمعية�العامة��مم�ا�تحدة�b14بتاريخ��65تقرير�السنوي�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ا�وجه�إ�

 .2012أوت�
لقد�اشرت�إbى�تدخل�مجلس�3من�بإحالة�حالة�ما�عwى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�بصورة�مقتضبة،�بصدد��-  970

 .دراسة�ع قة�هيئة�3مم�ا�تحدة�بنشاط�ا�حكمة�الجنائية�الدولية
971 -�� �رقم �3من ��1970قرار�مجلس ��26بتاريخ ��2011فيفري �رقم �بإحالة��S/RES/1970(2011)وثيقة �ا�تعلقة ،

 . ضع�القائم�fي�الجماهCDية�العربية�الليبية�عwى�ا�حكمة�الجنائية�الدوليةالو 
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  من�من�مجلس�> �اCتخذةجراءات�طبيعة�~ : وiأ

حفظ�السلم�و�من�الدوليDن�تتحكم�مجال�سلطة�ا�طلقة��جلس��من�fي�ان�ال

� �سياسيةفيه �إbى�ظروف �معينة �حالة �إحالة �بخصوص ��من �مجلس �قرار �jن ،

��من� �مجلس �قرار �حصول �تشCmط �rال� �ا�وضوعية �ا�سائل �من CÚيعت� ا�حكمة،

  . )972(تعDن�بحق�الفيتوأعضاء�من�بي��م��عضاء�الدائمDن�ا�تم�9باÙحالة�إbى�موافقة�

من�النظام�3سا����للمحكمة��13/2ن�ا�ادة�أمن�الوهلة�3وbى،�يمكن�م حظة�

�تشمل �لكي �3من �مجلس �ص حيات �من �توسع �الدولية �وظيفته��- الجنائية �جانب إbى

� �السلم �ددØ� �ما �لكل �التصدي �fي �ا�تمثلة �ما�و�منالسياسية÷� �أو�يخل �- الدوليDن

�هذا�يعد�fي�واقع�3مر�متطلبا�لكي�تتمكن�ا�حكمة� التصدي�للجرائم�الدولية،�إbى�أن 

� �شك vو� �القضائي، �اختصاصها �ممارسة �ا�سأمن �هذه �من�أن  �جزءا �تشكل لة

� �سياسية �مهمة �ليست �هنا �فا�همة �ا�حاكمة، ��وإنماإجراءات �3مر�-õي �واقع �-fي

�ا�جهة�قضائية�محضة�تستأثر ن�أا�فCmض��وظيفة�قضائية،�ومن÷)973(.   

� �يتيح �3من�لøعضاءهذا �مجلس �الفيتو�fي �بحق �ا�تمتعDن لوvيات�كا الدائمDن

�للمحكمة ��سا��� �النظام �بشان �روما �اتفاقية �من �ا�نسحبة ��مريكية ،�)974(ا�تحدة

�مصالح� �أو �مصالحها �عwى �حفاظا �ا�حكمة، �تجاه ��من �مجلس �نشاط �تعرقل أن

                                              

�العجم�،�- 972 �سعيد �ثقل �� �أنظر، �مجلة�مجلس �الدولية، �الجنائية �للمحكمة �3سا��� �بالنظام �وع قته من

،�ص�وأنظر�كذلك،�عبد�العزيز�العشاوي،ا�رجع�السابق. 20.،�ص2005الحقوق،�جامعة�الكويت،�العدد�الرابع،�

257.  
محمد�حسن�القاسم�،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�ومجلس�3من،�عشر�سنوات�من�التعايش�او�التصادم،�. د�- 973

 .49.،�ص57�،2014مجلة�الشريعة�والقانون،�تصدر�عن�كلية�القانون،�جامعة�3مارات�العربية�ا�تحدة،�العدد�
��مريكية�عwى�اتفاقية�- 974 �الجنائية�الدولية،��تم�توقيع�الوvيات�ا�تحدة �للمحكمة روما�بشان�النظام��سا���

� �31/12/2000بتاريخ �السابق ��مريكي �الرئيس �كلينتون "،طرف �بتاريخ"بيل �توقيعها، �سحب �تم �بعد �وفيما ، 

. ضاري�خليل�محمود،�د.،�انظر�fي�ذلك،�د" بنجورج�بوش�; "يس��مريكي�السابق�،من�طرف�الرئ06/05/2002

،�الطبعة��وbى،�منشاة�ا�عارف،�;سكندرية،�)هيمنة�القانون�أم�قانون�الهيمنة(كمة�الجنائيةباسيل�يوسف،�ا�ح

 .73.،ص2008مصر،
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�أخرى  �مارقة �أو�دولة �الجنود� ،)975(إسرائيل �يقلق �ديد�قدÒتفادي�خطر�أو�� �يك�منÈ

والعاملDن�fي�منظمات�;غاثة�وا�نخرطDن�fي�نشاطات�وفعاليات�سرية� )976(�مريكيDن

�الدولية �الجنائية �القضائية �وا� حقة �ا�سائلة �تطالها �أن �يمكن �مكشوفة �.)977(أو

�)979(1487،�وتم�تجديده�بقرار�)978(1422وبالفعل�صدر�من�مجلس�3من�الدوbي�قرار�

� ��Ùعفاءخصيصا ��نمريكي�D الجنود �ا�ساءلة �الجنائيةأمن �ا�حكمة �قيدت��.مام كما

�أن� �يلزم �حيث �التكميwي، �3ختصاص �بمبدأ ��من ��جلس �ا�منوحة �ا�طلقة السلطة

  . )980(يراùي�رغبة�الدولة�ا�عنية�fي�مساءلة�مجرم��ا

�vتفتح�تلقائيا�مجا��vال��rيقوم�÷�ا�مجلس��من�عwى�ا�حكمة�الجنائية�;حالة

�ط �دولة �ا÷� �تقوم �rال� �;حالة �fي �هو �مثلما ��سا����للتحقيق �النظام �fي رف

،�فاjمر�هنا�يتوقف�عwى�)982(;حالة�ال��rيقوم�÷�ا�ا�دùي�العام�الدوbي،�و)981(للمحكمة

vي�مباشرة�التحقيق�أم�fي�bي�العام�الدوùسلطة�ا�د.  

                                              

975- Julian FERNANDEZ, La politique juridique extérieure des ÉTATS-UNIS à l’égard de la Cour pénale 

internationale, thèse pour le Doctorat en Droit, École doctorale de droit international,  relations 

internationales, droit européen et droit comparé, Université Panthéon-Assas, soutenue le 4 mai 

2009,p.83. 
976 -�� �التابعة �الس م �حفظ �قوات �اعفاء �بشان �3من �مجلس �إbى �طلب �رسميا �ا�تحدة �الوvيات �لøممقدمت

 لوvية�القضائية�للمحكمة�الجنائية�ا�تحدة،�من�ا
�الدوbي،��- 977 ��من �مجلس �هيمنة �ظل �fي �الدولية �الجنائية �للمحكمة �الراهنة �التحديات �الس م، �عبد دحماني

�مولود� �جامعة �السياسية، �والعلوم �الحقوق �كلية �القانون، �تخصص �العلوم، �fي �الدكتوراه �شهادة أطروحة�لنيل

 .206.،ص2012معمري،�ت�Dي�وزو،
بشأن�مهمة�3مم�ا�تحدة�لحفظ��2002جويلية��12،�بتاريخ�4772جلسة�رقم��1422قرار�مجلس�3من�رقم��-  978

 .الس م
 .بشأن�عمليات�حفظ�الس م�2003جوان��4772�،12جلسة�رقم��1487قرار�مجلس�3من�رقم��- 979
صدوق�حمزة،الحصانة�الدبلوماسية�الجزائية�واختصاصات�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�مذكرة�لنيل�شهادة��- 980

�وزو،� �ت�Dي ،� �معمري �مولود �السياسية،جامعة �والعلوم �الحقوق �العام،كلية �الدوbي �القانون �fي CDا�اجست

 .175.،ص2009
  .أ�من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية/13ا�ادة��- 981
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�15ج�وا�ادة�/13ا�ادة� - 982



 

284 

 

�نظر� �يسùCmي �كأن �مباشرة، �بطريقة �يتصرف �أن ��من ��جلس �يمكن v� كذلك

�fي� �تدخل �جريمة �تشكل v� �قد �ما، �حالة �fي �التحقيق �إجراءات �باتخاذ ا�حكمة

�و�من� �للسلم �ديدÒ� �بوقوع �خاصة �الحالة �تلك �تكون �أو �ا�حكمة، اختصاصات

� �به �;خ ل �أو �باالدوليDن ��من، �مجلس �عwى �حكرا CÚيعت� �عمل�الذي ستثناء

�)983(العدوان �تكييفه�، �مباشرة �ذلك�يتم �بعد �مجلس��من، �طرف ��vمن كجريمة�أم

� �الجنائيةتحال �ا�حكمة �إbى ��.الحالة�مباشرة �هنا �مجلس��فاÙحالةومن �ا÷� �يقوم �rال

�ع �تسري �إ3من �fي �أو�غ�CDأطراف
 
�أطرافا �الدول �كافة �النظام�wى �بشأن �روما تفاقية

�ا�أطراف�fي�ميثاق�3مم�ا�تحدةة3سا����للمحكمة�الجنائيÈ984(،�ما�دام�أ(.   

ائم�شكل�جريمة�من�جر ة�ال��rيقوم�÷�ا�مجلس��من،�توإذا�كان�موضوع�;حال

�أشخاص �ا�حكمة،�فإن �النظام��تختص�÷�ا �fي �طرف �دولة �يكون�أحدهم �قد ;حالة

�تخضع� �فالقضية �إشكال، �أي ��vيثار�ف��ا �الحالة �هذه �مثل �ففي �للمحكمة، �سا���

� �للمحكمة�12للمادة ��سا��� �النظام �باvحالة��.من �ا�عنية �الدولة �تكن �لم �اذا اما

�للمحكمة، �3سا��� �النظام �fي �طرفا �ت ليست �;حالة �fي ��من �مجلس كون�فسلطة

�ا�جلس� �jن �التحقيق �تطلب �rال� �والدولة �أو�ا�حكمة �العام �ا�دùي �سلطة أقوى�من

سوف�يمكن�ا�حكمة�بالنظر�fي�جرائم�وقعت�fي�دول�غ�CDأطراف�fي�النظام��سا����

�fي� �غ�CDأطراف �دول �إbى �ينتمون �أشخاص �محاكمة �من �ا�حكمة �سيمكن �أنه كما

  .)985(3تفاقية

  

                                              

983- Gabriele Della Morte, Op.cit. p. 46. 
الشكري�محمد�عزيز،�القانون�الدوbي�3نساني�وا�حكمة�الجنائية�الدولية،�بحث�منشور�fي�كتاب�القانون��- 984

�الثالث �الجزء �3وbى، �الطبعة �وتحديات، �افاق �3نساني، �لبنان،�الدوbي �بCDوت �الحقوقية، �Åالحل� �منشورات ،

 .133.،�ص2005
�حول�. د�- 985 �الدولية �الندوة �اbى �مقدم �بحث �3من، �ومجلس �الجنائية �ا�حكمة �بDن �الع قة �عامر، �بن تون���

�الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�ستقبل-الواقع-الطموح(ا�حكمة �العليا)وآفاق �الدراسات �ليبيا،��-،أكاديمية طرابلس،

 .8.ص.2007  - ماي�– 11إbى��Cm10ة�من�الف
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  )دارفور حالة�(حالة�تطبيقية�:نياثا

يعت�CÚإقليم�دارفور�الذي�يقع�غرب�السودان�من��قاليم�الفقCDة�و�يشمل�عwى�

� �قبيلة، �ا�ائة �بحواbي �تقدر �حيث �قبائل �م يDن�عدة �ستة �حواbي �سكاني بتعداد

وهناك�قبائل�عربية�fي�دارفور�وõي�قبائل�متنقلة�تمارس�الرùي�أما�القبائل�. النصفو 

õي�قبائل�مستقرة�تمارس�الزراعة،فعندما�يحاول�الرعاة�اللجوء�إbى�ا�ناطق�;فريقية�

الزراعية�فتضطر�للمواجهة�من�طرف�القبائل�;فريقية�خاصة�أمام�تزايد�الجفاف�و�

�متمردة� �السودان �fي �ا�عارضة �قوة �نجد �العامل �هذا �جانب �إbى �ا�نطقة، التصحر�fي

� �قبيلة �من �الحكومة �بتأسيس�. "اCساليت"و�"الزغاوة"و��"الفور "عwى �ذلك �كل 1óانت

�ا�fي���f1990ي���"جون�غارينج"حركة�شعبية�بقيادة�Êتطالب�حكومة�السودان�بنصي

�حكومة� �أما �عر�ي، �سيا��� �من�ى �يأخذ �الصراع �بدأ �هنا �فمن �التنمية، �و الCiوة

� �عل��م �أطلق �ا�عارضة �حركة �لقمع �أمن �ضباط �أسست و�من�" الجنجويد"السودان

�م�حكومة�السودان�åى�الشرطة�وتwكة�عCmجهة�بدأت�حركة�التمرد�تقوم�بهجمات�مش

�إجبار�.)986("الجنجويد"ة�التطه�CDالعرfي�ع�CÚميلشيا�بممارس �تم �انه وتش�CDالتقارير�إbى

�مخيمات� �إbى �والهرب �مÒبيو� �مغادرة �عwى �دارفور �سكان �من �شخص �مليون أك�Ciمن

�ا�fي�السودان�وقليل�م��ا�شرق�تشادÊ987(اغل(.  

  دور�حكومة�السودان�واCجتمع�الدوtي� ي�ال�Úاع�الخاص�بدارفور  - 1

  � �تصعيد �عمر�أمام �السوداني �أمر�الرئيس �دارفور �fي �;نسان �حقوق �اكاتåان

�مايو� �البشf�CDي �حسن �اكات��2004أحمدå3ن� �حول �الحقائق �تق��2 �لجنة بتكوين

الصارخة�للقانون�الدوbي�و�حقوق�;نسان�fي�دارفور�بما�ف��ا�ارتكاب�أخطر�الجرائم�

fي�تقريرها�الذي�سلمته��الدولية،�وقد�باشرت�اللجنة�عملها�و�توصلت�إbى�نتائج�مهمة

،�حيث�أشارت�إbى�2005جانفي��23لرئيس�جمهورية�السودان��حول�نتائج�أعمالها�fي�

�و� ،� �الجماعية �;بادة �جريمة ��vيشكل �جسامته �من �دارفور�بالرغم �fي �يحدث �ما أن

                                              

 .379- 378.عمر�محمود�ا�خزومي،�ا�رجع�السابق،ص. د�- 986
 .310. هشام�محمد�فريجة،ا�رجع�السابق،�ص�- 987
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ذلك�لعدم�توفر�شروط�الجريمة�،�غ�CDأنه�أشارت�إbى�ارتكاب�جرائم�ضد�;نسانية،�

  .الخ...،�3غتصاب�،التهجCD،�التعذيبض�ا�واطنDن،حرق�القرى،القتلختفاء�بعإمثل�

��خذ� �و�عدم �اللجنة �طرف �من �لتقرير�ا�قدم �السودان �حكومة �تجاهل غ�CDأن

�الضرو  �الجرائمباÙجراءات �هذه �Åمرتك� ��عاقبة �رية �قدرة�، �عدم �عwى �قاطع دليل

تاbي�إف ت�ا�جرمDن�من�القضاء�الجنائي�الوط��yالسوداني�fي�قمع�هذه�الجرائم�و�بال

   .عدم�إنصاف�الضحاياالعقاب�و 

� �العام ��مDن �دعا �فقد �الدوbي �ا�ستوى �عwى �أما �السابق �ا�تحدة كوfي�"لøمم

التحقيق�الدولية�حول�ال��اع�الواقع�fي�دارفور�و�التأكد�من��إbى�تشكيل�لجنان "عنان

  .)988(جريمة�;بادة�الجماعية�من�عدمه�وقوع

الصادر� 1564 لجنة�عwى�ضوء�قرار�مجلس��من�الدوbي�رقموجاء�تشكيل�هذه�ا

� �لجرائم�2004 سبتمCÚ 18بتاريخ �ا�رتكبDن �مDنåا�� �تحديد �إbى �بدورها �توصلت �rال،

وكذا��"الجنجويد"دولية�بعضهم�من�الحكومة�السودانية�و�البعض��خر�من�ميليشيا�

�ا�تحدة� �لøمم �العام ��مDن �إbى �تقريرها �اللجنة �أحالت �و�قد �الحكم �عwى ا�تمردين

  .2005جانفي��31 الذي�أحاله�بدوره�إbى�مجلس��من�الدوbي�بتاريخ

�ب �تقرير�اللجنة �أو,�1 �السرعة،�أحيث �جناح �عwى �الدوbي ��من �مجلس �يحيل ن

و�بضغوط�فرنسا�عwى�مجلس��من�الوضع�fي�دارفور�إbى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�،

�صدر� �حيث �فع  �تم �و�هو�ما �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �إbى �دارفور �قضية بإحالة

الذي�أحال�فيه�الوضع�fي�دارفور�إbى��1593رقم��التاريي�مجلس��من�الدوbي�قراره

  .)989(ا�حكمة�الجنائية�الدولية

  

                                              

988 - Abdallah BENHAMOU, La Cour pénale internationale à l’épreuve des faits : la situation au 

DARFOUR, R.A.S.J.E.P, n° 4/2008, p.208.  
989- Florian AUMOND, La situation au Darfour déférée a la CPI, retour sur une résolution « historique » 

du conseil de sécurité, R.G.D.I.P, n° 1, 2008, p.113. 
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     1593تدخل�مجلس�>من�الدوtي� ي�قضية�دارفور�بقراره�رقم�� - 2

�رقم����� �بإصدار�قراره �الدوbي ��من �مجلس ��1593 قام ��31بتاريخ �2005مارس

�الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �إbى �دارفور �حالة �بإحالة ��íى�يقwع� �عسCDة �جهود بعد

�ديدا�للسلم�لغرض�وضع�حد�لل��اع�القائم�fي�دارفور�الذي� ،مستوى�الدوbيÒيشكل�

�الدوليDن �تم�. و�من �rال� �التمردية �الحركة �جديد �من �ظهرت �ألفDن �عام �غصون وfي

،بينما�أسس�;س ميون�"حركة�تحرير�السودان"سم�جديد�هوإوذلك�تحت��إخمادها

،�قامت�كلتا�" حركة�العدل�وا�ساواة"حركة�معارضة�للحكومة�السودانية�تحت�اسم�

 Cmن�بشن�هجوم�مشDى�مراكز�الشرطة�والقوات�ا�سلحة�ومراكز�الحكومة،�الحركتwك�ع

� �دف�مدينةåاس� �الحركات �به�هذه �هجوم�قامت �برفع�"الفاشر"وأشد بدارفور،�وذلك

�الحكومة� �امÒوإ،� �و3قتصادية �التنموية �3جتماعية، �السياسية �ا�ظالم شعار�ضد

� �ع�CÚمليشيات �التطه�CDالعر�ي �سياسة �. )990(الجنجويد" "بممارسة �قامت�وfي ا�قابل

قوات��من�السودانية،�بشن�هجمات�ضد�حرك��rالتمرد�وضد�السكان�ا�دنيDن،�مما�

�اكات�لحقوق�;نسان�وخرق�قواعد�القانون�åترتب�عن�كل�هذه�ال��اعات�ا�سلحة�ان

  .)991(الدوbي�;نساني،�بما�ف��ا�قوانDن��وأعراف�الحرب�

� �دارفور،إومع �fي �;نسان �حقوق �اكاتåستمرار�ان�� �السوداني عمر�"أمر�الرئيس

CDاكات��2004سنة�" حسن�احمد�البش�åي�3نfن�لجنة�تق���2الحقائق�للتحقيق�Dبتعي

�اكات،�vتشكل�جريمة�;بادة�الجماعية،åى�أن�هذه�3نbحت��وتوصلت�اللجنة�إCmوإق

وإنما�تشكل�جرائم��.)992(اللجنة�تشكيل�لجنة�اخرى�مستقلة�للمزيد�التحقق�من�ذلك

                                              

 . 309هشام�محمد�فريجة�،�ا�رجع�السابق�،ص��- 990
جرائم�الحرب�fي�نظام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�مذكرة��بن�سعدي�فريزة،ا�سؤولية�الجنائية�الدولية�عن�-  991

لنيل�شهادة�ا�اجستf�CDي�القانون،�تخصص�القانون�الدوbي�العام،كلية�الحقوق�و�العلوم�السياسية،جامعة�مولود�

 . 107. ،ص2002معمري،ت�Dي�وزو،��
992- Florian AUMOND, op.cit, p.115.  
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ضد�;نسانية�أهمها�حرق�القرى�و�القتل،�3غتصاب�والتهج�CDالقسري،�3عتقال�و�

  .)993(التعذيب،�;عدام�خارج�نطاق�القانون�القضائي�

�بإجراء� ��زمة �لحل �;فريقي �3تحاد �قبل �من �ا�بذولة �الجهود �فشل وأمام

ينا،�أديس�ا�فاوضات�بDن�الحكومة�السودانية�وا�تمردين�ال��rتمت�fي�كل�من�نجام

�وأبوجا، �السابق� أبابا �العام ��مDن �قام �النار، �إط ق �وقف �اتفاقيات �جميع وفشل

� �ا�تحدة �عنان"لøمم �" كوfي ��2004أكتوبر��f7ي �التأكد �أجل �من � �لجنة من�بتشكيل

�الجماعية�إرتكاب �;بادة �مليشيات. )994(جريمة �أن �اللجنة ،�"الجنجويد"توصلت

ئم�الحرب،فأوصت�بإحالة�الوضع�fي�دارفور�عwى�رتكبت�جرائم�ضد�;نسانية�وجراإ

�. ا�حكمة �رقم �القرار ��من �مجلس �أصدر ��ساس �هذا ،بموجب�)995(1593وعwى

� �من �السابع �الوضع�ميثاقالفصل �أحال �بموجبه �الذي �ا�تحدة �ا�حكمة�3مم �عwى

  .)996( الجنائية

 موقف�اCحكمة�الجنائية�الدولية�تجاه�قضية�دارفور  - 3

� �تلقي �ا�دùي�بعد ��من،تلقى �مجلس �قبل �من �قرار�;حالة �الجنائية ا�حكمة

العام�تقارير�من�ا�نظمات�الدولية�غ�CDالحكومية،�وتقرير�من�لجنة�التحقيق�الدولية�

بدارفور�وهذه��خCDة��vتعت�CÚنتائجها�ملزمة�للمحكمة�بل�لها�آليات�تمك��ا�fي�مباشرة�

                                              

  .381ص��عمر�محمود�ا�خزومي،ا�رجع�السابق،�-993
سبتم18��CÚ،�ا�ؤرخة�/S/RES 15/ 04،�الوثيقة�رقم�)1564(تشكلت�اللجنة�بموجب�قرار�مجلس��من�رقم��-  994

 .،�ا�تعلق�بالحالة�fي�السودان2004
،�)السودان(،بشأن�الوضع�fي�إقليم�دارفور��2005مارس��13،�الصادر�بتاريخ�1593قرار�مجلس��من،رقم��- 995

ا�تعلق�بإحالة�حالة�السودان�عwى�ا�حكمة��1593قد�استند�مجلس��من�fي�قراره�رقم�و �S/RES/159وثيقة�رقم،�

من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�انظر�fي�ذلك،بركاني��2ـ16/75/79/98:الجنائية�الدولية�عwى�ا�واد

� �fي �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �الصادر�من �الدوbي ��مر�بالقبض �شرعية �السوداني،�أعمر،مدى �الرئيس مواجهة

�الدولية �الجنائية �ا�حكمة ��ول،حول �yالوط� �ا�لتقى �أشغال �Ùثراء �قدمت �وأفاق(مداخلة �)واقع �29-28،يومي،

 .1.ص.،�قا�ة1945ماي��8كلية�الحقوق�وèداب�والعلوم�3جتماعية،�جامعة�. 2009افريل،
�الج�-996 �مكافحة �fي �الجنائية �ا�حكمة �دور �صفيان، �كلية�براهيم� ،CDا�اجست� �شهادة �لنيل �الدولية،مذكرة رائم

 .50.،ص�2011،  الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�مولود�معمري�،ت�Dي�وزو
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�. )997(التحقيق �fي ��6ثم �أدى�باشر�ا�2005جوان �مما �التحقيق �fي �البدء �العام �دùي

بالحكومة�السودانية،�بإنشاء�محاكم�جنائية�خاصة�بعد�يوم�من�تاريخ�إع ن�ا�دùي�

العام�ببدء�التحقيق�مدعية�fي�ذلك�أن�هذه�ا�حاكم�لها�القدرة�fي�النظر�fي�الجرائم�

�يار�الوضع�fي�السودان�وعجز�Èأن�ا�CDا،�غ�Êاكات�الواقعة�ضد�شع�åة�و3نCDهذه��خ

�الخاصة( �الجنائية �متابعة�) ا�حاكم �إbى �العام �ا�دùي �استدùى �كبار�ا�جرمDن بمتابعة

�الحكومة� �من � �العام �ا�دùي �طلب ��ساس �هذا �وعwى ��دلة، �وجمع التحقيق

السودانية�التعاون�مع�ا�حكمة�حيث�سمحت�السودان��مثwي�ا�حكمة�بزيارة�مسرح�

�إج �السودان،وبعد �fي �التمهيدية� راءالجريمة �الدائرة �من �طلب �ا�كثفة التحقيقات

�بالقبض �. )998(إصدار�أمرين ��27وfي �هارون(ضد�2007أفريل �محمد محمد�"،)اخمد

�الرحمان �كوشيب"ا�دعو��"عبد �fي�"عwي �عل��ا �ا�نصوص �الحرب �جرائم ،vرتكا÷�ما

� ��ربعة�3ا�ادة �جنيف �اتفاقية �من �. ا�شCmكة �بالحكومة �دفع السودانية��مر�الذي

�أمام� �للمثول �مواطن��ا �تسليم �عن �وامتنعت �ا�حكمة �اختصاص �لعدم بإقرارها

�.ا�حكمة ��14و�fي �من��2008جويلية �الدولية �الجنائية �للمحكمة �العام �ا�دùي طلب

�السوداني �الرئيس �عwى �بإصدار�أمر�القبض �التمهيدية �م�)عمر�البشCD(الدائرةåا�،

� �جريمة �vرتكاب �والتنفيذ �طريق�بالتخطيط �عن �الحرب �والجرائم �الجماعية ;بادة

 .)999(من�النظام��سا����للمحكمة 3 فقرة 25 أشخاص�آخرين،�وذلك�طبقا�للمادة

�CÚي�ديسمfي�العام�إضافة�أدلة�كافية��2008وùطلبت�الدائرة�التمهيدية�من�ا�د

fي�من�أجل�إصدار��مر��بالقبض�وهذا�ما�تم�بالفعل�،حيث�قامت�الدائرة�التمهيدية��

                                              

997 - Sidiki KABA, La justice universelle en question justice de blancs contre les autres ?, éd, 

L’Harmattan, Paris, 2010, p.47.  
�27،�الصادر�عن�الدائرة�التمهيدية��وbى�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�بتاريخ�ICC-02\05-01\07الوثيقة�رقم��- 998

� �عبد�2007افريل �وعwى�محمد�عwي �وصدور�أمر�بالقبض�عwى�أحمد�محمد�هارون،� ،�متعلقة�بالحالة�fي�دارفور

 .الرحمان
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�25/3ا�ادة��- 999
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ورفض�هذا��خ�CDمن�قبل�الدول�العربية�)1000( بإصدار��مر��بالقبض�2009مارس��4

� �قرار�سنة �اتخذ �الذي �;فريقي �بعدم��2010و3تحاد � �;فريقي �3تحاد �قمة أثناء

� �الرئيس �من�)عمر�البشCD(تسليم �التوقيف �مذكرة �بإيقاف ��من �مجلس �من ،وطلب

� �الحفاظ �ا�أجل �fي �وا�صالحة �السلم �مذكرة�و . لسودانعwى � �أخرى � �دول أيدت

�م��كون�أن  3عتقال�åم� �أي�شخص �وحرية�متابعة �استق لية ا�حكمة�الجنائية�ذات

ورغم�أن�النظام��سا����نص�. )1001(بارتكاب�جرائم��تدخل�fي��اختصاص��ا�حكمة�

�هناك� �أن �ا�جرمDن،إbى �عwى �القبض �كإلقاء ��طراف �دول �بDن �التعاون �موضوع عwى

أخلت�÷�ذا�3ل�mام،�مما�vزال�كبار�ا�جرمDن�fي�حالة�نظام��سا����fي�ال�دول�أطراف

  .)1002(فرار

  من�قبل�اCد�ي�العام�للمحكمة�الجنائية�حالة�ما�إحالة: الفرع�الثالث

� �العام �للمدùي �الجنائييحق �الدعوى �يباشر�تحريك �ا�حكمة�أن �أمام �الدولية ة

� �نفسهالجنائية �تلقاء �ضمن��،من �تدخل �بجريمة �يتعلق �قانوني �أساس �وجد إذا

�ا�حكمة �العام�. إختصاص �للمدùي �ا�منوحة �التلقائية �السلطة �أثارت �ا�نوال �هذا fي

�مؤتمر�روما �أثناء �ا�شاكل �من ��،العديد �ا�بDن �لعارضDن �ا�نوط�أو�الرافضDن لدور

�العام ��،للمدùي �وجوده �يرفض �من �ا�. أص وم��م �للدور �ا�ؤيدين �العام�وبDن دùي

 بينما�البعض�م��م. تقييد�سلطة�ا�دùي�العامالذين�نادوا�بفريق�الدول�الغربية��وم��م

�ص حيات �عwى �التحقيق�وافق �العام�مباشرة �ا�دùي �ودون��من �نفسه �تلقاء من

  .)1003(تقييد

                                              

�أمر�بالقب�- 1000 �البش�CD،بتاريخ �أحمد �عمر�حسن �عwى ��4ض ��وbى��2009مارس �التمهيدية �الدائرة ،الصادر�من

 .ICC-02/05-01/09للمحكمة�الجنائية�الدولية�،�الحالة�fي�دارفور�،الوثيقة�رقم�
 .52 -51.براهيم��صفيان،ا�رجع�السابق،ص�- 1001
�الدو �- 1002 �الجنائية �ا�حكمة �بDن �الع قة �عن �طاهر�الدين، �النقدية�عماري �ا�جلة �الدوbي، ��من �ومجلس لية

�ت�Dي� �معمري، �مولود �السياسية،جامعة �والعلوم �الحقوق �كلية �عن �السياسية،الصادرة �والعلوم للقانون

 .100.وزو،ص
 .ج�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية/13ا�ادة��- 1003
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iد�ي�العام: أوCشروط�إحالة�حالة�ما�من�ا 

�;� �إbى �مؤتمر�روما �أعضاء �توصل �ا�ادة �نص �وضع �عwى �ا�دùي�15تفاق ،بمنح

� �;حالة، �سلطة � �يمكن�و العام �الذكر،أنه �السالفة �ا�ادة �من ��وbى �الفقرة �fي جاء

�ا�حكمة� �اختصاص �تدخل�ضمن �rال� �يباشر�تحقيقاته�fي�الجرائم �العام�أن للمدùي

  :بشروط�õيغ�CDأن�هذه�السلطة�ليست�مطلقة�بل�قيدت�

�الحالة�ا�عروضة -  �تكون �أو�كان��أن  �طرف �دولة �إقليم �قد�حدثت�عwى أمامه

�ا�أحد�رعايا�دولة�طرفÊ1004(مرتك(. 

  ،)1005(وجوب�الحصول�عwى�إذن�من�قبل�الدائرة�التمهيدية� - 

�عwى� -  �وvية �لها �rال� �والدول ��طراف �بإخطار�الدول �العام �ا�دùي إلزامية

�حالة�)1006(الجرائم � �fي �وذلك �التحقيق �عن �التنازل �العام �ا�دùي ،بإمكانية

  الدولة�بالقيام�بإجراء�التحقيق�لوحدها� رغبة

أما�بخصوص�مباشرة�ا�دùي�العام�Ùجراء�التحقيق�يمكن�له�طلب�معلومات�من�

الدول�،�أجهزة��مم�ا�تحدة�أومن�ا�نظمات�غ�CDالحكومية�للبدء�fي�التحقيق�وذلك�

  .)1007( يقبتقديم�طلب�إbى�إحدى�الدوائر�ال��rتمنح�له�;ذن�بسf�CDي�إجراءات�التحق

�وماسة� �عابثة �كأداة �العام �ا�دùي �تجعل �أن �الدولية �الجنائية �للمحكمة يمكن

�ولعل� �القانوني، �3ساس �أو�العديمة �الكيدية، �للشكاوي �تلقيه �بسبب �الدول بسيادة

ا�خرج�من�هذا�ا�أزق�هو�تضمDن�الشكوى�ا�قدمة�إbى�ا�دùي�العام�معلومات�وبيانات�

�ا،�ويرجع�ذلك�لسببDنومستندات�مؤيدة�لصحة�الشكوى�åوواقعي:  

                                              

الجنائية�الدولية�والقيود�الواردة�عل��ا،الطبعة��سنديانة�أحمد�بودراعه،�ص حيات�ا�دùي�العام�fي�ا�حكمة�-  1004

 .103.،�ص�2011وbى،�دار�الفكر�الجام�ي،�;سكندرية،�
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�15/1ا�ادة��- 1005
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�18ا�ادة��- 1006
�الجنائي�- 1007 �القضاء �مطر، �الفتاح �عبد �و;جرائية(الدوbي�عصام �ا�وضوعية �وقواعده �دار�الجامعة�)مبادئه ،

 .332. ،�ص2008الجديدة،�مصر،�
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لكي�تكون�ا�ستندات�õي�ا�رجع�fي�دراسة�مدى�جدية�الشكوى،�: السبب��ول 

  .دون�تكبد�ا�حكمة��صاريف�التحقيق�fي�شكوى�تافهة�أو�ذات�دوافع�سياسية

�لغموض��:السبب�الثاني
 
إشCmاط�تضمDن�الشكوى�للمستندات�وا�علومات�تجنبا

  .)1008( ق�fي�التحقيق�للمدùي�العامالشكوى�وتكون�نقطة�3نط

  واCحكمة�الجنائية�الدولية�كوت�ديفوار�أزمة�ال: ثانيا

� �ديفوار(تعت�CÚحالة �الجنائية�) كوت �ا�حكمة �عwى �Ùحالة �بالنسبة �نموذج أحس

الدولية�من�قبل�دولة�طرف�قبلت�باختصاص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،فيما�يتعلق�

� �fي �ا�شار�إل��ا �الجنائية�بالجرائم �للمحكمة ��سا��� �النظام �من �الخامسة ا�ادة

�CDغ� �دولة �قبول �كان �إذا �اختصاصها �تمارس �أن �يجوز �ا�حكمة �أن ��vسيما الدولية،

طرف�fي�هذا�النظام��سا���،�اختصاص�ا�حكمة�بموجب�إع ن�يودع�لدى�مسجل�

� �قيد �بالجريمة �يتعلق �فيما �اختصاصها �ا�حكمة �ممارسة �تقبل �أن . البحثا�حكمة،

  .)1009(وتتعاون�الدولة�القابلة�مع�ا�حكمة�دون�أي�تأخ�CDأو�استثناء

� �rال� �اكاتå3ن� �اتعودåديفوار�عايش� �إثر�)1010(الكوت �اåعرف� �rال� ��حداث إbى

،�والرئيس�السابق�)لحسن�واتارا(بDن�2010نوفم328��CÚنتخابات�الرئاسية�القائمة�fي�

،وهذه�3نتخابات�أفرزت�إbى�فوز�3ول�عن�الثاني،�فرفض�)لوران�غباغبو( ;يفواري 

�أنصار�) عباعبوا( �بDن �اشتباكات �ظهور �إbى �دفع �مما �الرئاسة، �fي �منصبه �عن التخwي

شخص�وغCDها�من��3000الرئيس�ا�نتصر�وأنصار�الرئيس�ا���زم�ال��rنتج�ع��ا�مقتل�

� �جسيمة �اكاتåان� �إbى �أدت �rال� �العنف �كوت�أعمال �;قليم �fي �;نسان لحقوق

�أن� �إbى �توصل �الذي �التحقيق �مباشرة �fي �للمحكمة �العام �ا�دùي �ووعد ديفوار،

                                              

 .104. سنديانة�أحمد�بودراعه،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1008
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�3فقرة��12ا�ادة��- 1009
،�أعلنت�2003أفريل��19دولة�كوت�ديفوار�ليست�طرف�fي�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�وfي��- 1010

 .قبول�اختصاص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية
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ليس�أول�أو�أخر�شخص�سيحاكم�fي�تلك�الب د،�فمن�هنا،تم�القبض�عليه�) عباعبوا(

  .)1011(من�قبل�القوات�ا�والية،�للرئيس�الجديد�

�من�:لثاثا �اCتخذة ���جراءات �قضية �تجاه �الدولية �الجنائية كوت�الاCحكمة

  ديفوار

طلب�ا�دùي�العام�من�الدائرة�التمهيدية�;ذن�بالشروع��2011جوان��23بتاريخ�

�العام� �ا�دùي ��باشرة �التمهيدية �الدائرة �فوافقت �نفسه �تلقاء �من �التحقيق fي

إقليم�كوت�للتحقيق�fي�الجرائم�ال��rتدخل�fي�اختصاص�ا�حكمة��وال��rارتكبت�fي�

� �fي �3نتخابات �قدم 2011أكتوبر��25ديفوار�أثناء  أمر بإصدار طلبا العام ا�دùي ،

�). غباغبو لوران( عwى قبض ��23وfي CÚالدائرة�،)1012(2011نوفم� �أصدرت وكما

. )1013()سيمون�غباغبو(مذكرة�توقيف�ضد�زوجته�2012فيفري��329بتدائية�بتاريخ�

3بتدائية�أمرا�بالقبض�عليه�لضلوعه�fي�جرائم�ضد�أصدرت�أيضا�الدائرة�وبعد�ذلك�

�fي�القتل،�3غتصاب،�وأشكال�أخرى�من�العنف�الجن���،� ;نسانية،�تتمثل�أساسا

اbى��2010ديسم16��CÚو3ضطهاد،�وأعمال�ال إنسانية��خرى،�fي�الفCmة�ا�متدة�من�

ائية�الدولية،�fي�بعد�ذلك�اbى�ا�حكمة�الجن) لوران�غباغبو(،�وقدم�2011افريل��12

30��CÚ2011نوفم� �fي ��وbى، �للمرة �أمامها �ومثل ،5��CÚالدائرة�. 2011ديسم� وقررت

�fي� �الراغبDن �للضحايا، �الجماعية �الطلبات �نظام �إتباع �عwى �التشجيع 3بتدائية،

�مشاركة� �وتعزيز�نظام �الطلبات، �إدارة �fي �;سراع �اجل �من �ا�حاكمة، �fي ا�شاركة

  .)1014(الضحايا

                                              

 .231. ولد�يوسف�مولود،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1011
نوفم23��CÚيدية،�بتاريخ�،الصادر�عن�الدائرة�التمهICC 2 /11-01/11 رقم�) لوران�غباغبو(أمر�بالقبض�عwى��- 1012

2011. 
فيفري��29،�الصادر�عن�الدائرة�التمهيدية،بتاريخ�ICC-02/11-01/12،�رقم�)سيمون�قباقبو(أمر�القبض�عwى�-1013

2012.  
1014-�� �رقم �العامة �A/67/308قرار�الجمعية �fي �ا�ؤرخ ،14�� �تقرير�ا�حكمة�)67- د(2012أوت �باعتماد �يتعلق ،

�اåة��الجنائية�الدولية،�بشان�أنشطCmن�الفDى� 2011أوت��1ما�بb15.،�ص2012جويلية��31ا  .  
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�يم �وما �الت�استخ صهكن �خ ل �من ا�حكمة�الجنائية��vختصاصطبيق�العمwي

�ا�خلقت�فقط�أالدولية،�هو�Èفارقةن�ا�حكمة�كأøويظهر�ذلك��،)1015(دون�3خرين�ل

دولة�منظمة���122عظم�الدول�3فريقية،�فمن�بDن��3نضماممن�خ ل�التصديق�أو�

دول�3فريقية�مع�ا�حكمة��يضا�من�خ ل�تعاون أدولة�إفريقية،�كما�يظهر��34هناك�

الجنائية�الدولية،�سواء�fي�التعاون�القضائي�أو�تقديم�ا�علومات�والوثائق�ا�ناسبة،�

�مDن�وتسليمهمåي�بعض��حيان�فإن�الدول�ا�تقدمة�عندما�تريد� .)1016(وتوقيف�ا�fو

� �مåأو�معاقب� �3شخاص �بعض �عwى �مالقضاءÈjفيستعملون��� �مåسياس� يعارضون

�ا�وإستعادة�النظام�و;ستقرار�با�عاقبة�عwى�كل�ا�حكمة�Òكجهاز�تدخل�لفرض�سيطر

�تقريبا�ما�كان�fي�الحرب��.)1017( الوvيات�ا�تحدة��مريكية�طاعةعن�من�خرج� وهذا

jجل�الدولية،�خاصة�محكمة�طوكيو،��نشاء�ا�حاكم�العسكريةإالعا�ية�الثانية�عند�

� �الكCÚى �الدول �مصالح �الجنائية�آنذاكالحفاظ�عwى �ا�حكمة �من �النفور �ومحاولة ،

الدولية�الحالية�وعدم�3ل�mام�باتفاقية�روما�سوى�للحفاظ�عن�ا�صالح�دول�الكCÚى�

   .)1018(وإسرائيلي�مصالح�الوvيات�ا�تحدة�أ

                                              

1015-�� �عشر�) 08(ثمانية �الثمانية �بDن �من �رسمية �بصفة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �تنظر�ف��ا حالة�) 18(قضايا

هذا�ما�يؤدي�. أحيلت�عwى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�كلها�من�الدول�3فريقية�أو�من�اسيا�ولك��ا�عربية�ومسلمة

  .لøفارقةنا�طرح�التساؤل�حول،�هل�فع �ان�ا�حكمة�خلقت�ب
1016 - Mohamed MADI DJABAKATE, op.cit, p.52. 
1017 - Robert CHARVIN, Le recours répétitif a la force armée : mondialisation et déconstruction du droit 

international politique, contribution pour enrichir les acte du colloque national sur, le recours à la 

force dans les relations internationales : Entre la force du Droit et l’hégémonie de la force, organisé à la 

Faculté de Droit et sciences politiques, Université Mouloud MAMMERI, TIZI-OUZOU, en date du 19 

et 20 Mai 2013,p.7. 
1018 - Désiré-Israël KAZADI MPOYI, La Cour pénale internationale, les États-Unis et l’Afrique, Approche 

critique d’une juridiction face à l’hypocrisie des puissances et un continent partagé entre boycott et 

adhésion, éd, universitaires européennes, 2013, p.23. 
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�رهيبة� �ضغوطا �الجنائية �ا�حكمة �عwى �مارست ��مريكية �ا�تحدة فالوvيات

� �السياسة �مستوحاة�من �السيطرة�وتداب�CDمضادة �عwى �القائمة �الك سيكية �مريكية

�ا�حكمة� �إختصاصات �وشل �إضعافها �أجل �من �الدولية، �الع قات �fي والتفوق

�ا�صالح�الوطنية�3مريكية�عwى� �لCmجيح �وتبعا �تبعا��صالحها �وذلك �الدولية الجنائية

  .  )1019(مصالح�ا�جموعة�الدولية

 دوليةاCحاكمة�الجنائية�ال إجراءات: الفصل�الثاني

 
 
�الجنائية�ع  ت �الدعوى �مراحل �أهم �من �ا�حاكمة، CDوس� �التحقيق �rمرحل� د

�نورمبورغ� �الثانية �العا�ية �الحرب �rمحكم� �من ��ولية �جذورهما �وتجدا الدولية،

�ذلك،تعدد� �عن �مستمر،فنتج �تطور �fي �الدولية �الجنائية �العدالة �غ�CDأن وطوكيو،

�أن �فيه �vشك �ومما �الدولية �الجنائية �التحقيق��ا�حاكم �إجراءات �تتبع �محكمة كل

�الدوbي� �الجنائي �التحقيق �إbى،تنوع �محال v� �أدى �ما �وهذا �الحاصل، �للتطور تباعا

واخت ف�fي�إجراءات�).اCبحث�>ول (حسب�اخت ف�ا�حاكم�من�ا�ؤقتة�إbى�الدائمة

�عن� �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �fي ��حكام �وصدور �ا�حاكمة CDس

  ).بحث�الثانياC(الدائمة

أمام�اCحاكم�تنوع�التحقيق�الجنائي�الدوtي� :اCبحث�>ول 

  الدائمةاCؤقتة�و 
�3دعاء� �جهاز �أمام �متعددة �بمراحل �الدولية �الجنائية �الدعوى �إقامة تمر

�الخصومة� �fي ��وbى �ا�رحلة �يعد �الذي �التحقيق �إجراءات �مباشرة �وأثناء والتحقيق،

�الدولية �الجنائية �ا�حكمة �اختصاص �fي �تدخل �rال� �للجرائم فان�. الجنائية،بالنسبة

سواء�عن�طريق�الوثائق�ا�ختلفة�أو�الهدف�منه،�جمع��دلة�والكشف�عن�الحقيقة�

�الشهود �تسيطر�. شهادة �معينة �لجهة �تابعا �يكون �قد �والتحقيق �جهاز�3دعاء غ�CDأن

�الدولية� �الجنائية �ا�حاكم �fي �جليا �نلمسه �ما �وهذا �ووظيفيا، �ماليا عليه

                                              

1019-voir, George NOLTE, p.68.et voir aussi, Julian FERNANDEZ, op.cit, 66 et Ss.  
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وقد�يمارس�سلطاته�باvشCmاك�مع�قضاة�ا�حاكمة�ب	��ء�من�). اCطلب�>ول (ا�ؤقتة

  ).اCطلب�الثاني(ا�تبادلة�بي��م��vالسيطرة�عwى�الوظائف�الرقابة

 ي�تبعية�جهاز�التحقيق�لسلطات�غ��Hقضائية� :اCطلب�>ول 

  اCحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة
�العدالة�و;نصاف �منفص �من�مقتضيات �والتحقيق �جهاز�3دعاء �يكون �إن ،

السلمية�ال��rتمارس�عليه�رقابة�ومستق �عن�أية�جهة�أخرى�غ�CDالسلطة�الوصية�أو�

�القضائية �دون �الدولية�. إدارية �الجنائية �ا�حاكم �fي �كذلك �يعد ��مر�لم غ�CDأن

ا�ؤقتة،�فقد�كان�جهاز�التحقيق�و3دعاء�fي�محاكم�نورمبورغ�وطوكيو�تابعا�لقوات�

�قسرا �ف��ا �ا���زمDن �عwى �العقاب �فرضوا �الذين �الحرب �fي �ا�نتصرين �f. الحلفاء ي�أما

��جلس� �ووظيفيا �ماديا �الجهاز�تابعا �هذا �فكان �ورواندا، �سابقا �يوغوس فيا محكمة

  .�من�الدوbي،�الذي�يعت�CÚمحكم���rمم�ا�تحدة�فروعا�خاصة�له

�>ول  �واzCحقة :الفرع �التحقيق �لجان � تعي�ن �العاCية��محكمno ي الحرب

  الثانية�

ا�رة�وضع�أحكام�اتفاق�لندن�ستطاع�الحلفاء�هذه�إمن�الناحية�العملية،�قد�

�ا�دùي� �إbى �الوصول �من �وتمكنوا �أ�انيا، �عwى �مÒسيطر� �اكتملت �إذ �التنفيذ، موضع

�الجرائم� �ارتكاب �عwى �الدامغة ��دلة �لوجود �إضافة �الشهود، �واستج ب عل��م،

�نتيجة� �بسهولة �السج ت���ان �fي �تم�العثور�عل��ا �rال� �الث ث،�وõي��دلة الدولية

 
 
ل و  �الشديد�بالتوثيقل  م  ه  ع 

)1020(.  

�ا�أوãأما�إختصاصات�لجنة�3دعاء�والتحقيق�فيتحدد�إما�قبل�ا�حاكمة�وأثنا 

  .)1021(بعدها

  

  
                                              

 .142.عمر�محمود�ا�خزومي،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1020
 .من�vئحة�محكمة�نورمبورغ�29و��15و�14ا�واد��- 1021
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iحقة�: أوzCحاكمة�قبلدور�لجنة�التحقيق�واCا  

�و�جماعيةأبصورة�فردية�قبل�ا�حاكمة�دور�لجنة�التحقيق�وا� حقة�يتمحور�

أساسا�fي�ويتمثل�ذلك� )1022(ممثwي�النيابة�العامة�أو�أكCiأو�بتوbي�هذه�ا�همة�من�أحد�

  :الوظائف�التالية

 - ��rال� �الفردية �العمل �خطة �عwى �وا�وافقة �العام �3دعاء �ممثwي �بDن �العمل توزيع

 . )1023(تستند�إbى�كل�وكيل�بالنيابة،�ثم�خطة�العمل�الجماعية�كفريق

 .تعيDن�كبار�مجرمي�الحرب�الذين�سيحاكمون�أمام�ا�حكمة - 

�و  -  �عليه �اللجنة ��وافقة �امÒ3� �صك �يئةÒ� �اجراء��عليهالتصديق وطلب

 .)1024(ا�حاكمة

 - � �3جراءات �قواعد �مشروع �وضع �fي �للمحكمة��و;ثباتا�ساهمة وتقديمه

�عليه �. )1025(للموافقة ��ا �ا�حكمة �تنبأ �لعدم �عند��يعرضوهذا �مسائل �من عل��ا

يل�العمل�بقاعدة�من�و�تعطأبدئ�نشاطها،�لهذا�منحت�vئحة�نورمبورغ�تعديل�

 .و;ثباتقواعد�3جراءات�

�ا - ãالتحري�عن�كل��دلة�الضرورية�وجمعها�وتقديمها�قبل�الدعوى�أو�أثنا. 

 .إثبات�وتق���2حقيقة�النصوص�ا�قدمة�للمحكمة - 

 .تحليل�قيمة�الشهادات�والظروف�ال��rأعطيت�ف��ا - 

 .)1026(الفحص�العلم��لس ح�الجريمة�وتحديد�طريقة�توظيفه�واستعماله - 

                                              

،�اطروحة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�)ئيدراسة�fي�القانون�الدوbي�الجنا(روان�محمد�الصالح،الجريمة�الدولية�- 1022

 .120.،�صf2009ي�العلوم،�تخصص�القانون�العام،�كلية�الحقوق،�جامعة�منتوري،�قسنطينة،�
 .26.محمود�حنفي�محمود،�ا�رجع�السابق،�ص.د�- 1023
 .90.زياد�العيتاني،�ا�رجع�السابق،�ص.د�- 1024
 .من�vئحة�محكمة�نورمبورغ�13ا�ادة��- 1025
 .104.روجيه�غارودي،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1026
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 .القيام�بدور�النيابة�العامة�fي�الدعوى  - 

�ا�تفق� -  �من �أن �عwى �الدعوى، �ومتابعة �يئةåل� �ضروريا �يبدو�لهم �عمل �بكل القيام

�م�تحتجزه�إحدى�الدول�ا�وقعة،�من�åيجوز�سحب�أي�شاهد�أو�م�vعليه،�انه�

�اåا�دون�موافق�å1027(حراس(.  

  دور�لجنة�التحقيق�واzCحقة�أثناء�اCحاكمة: ثانيا

� 1rح� �وا� حقة �التحقيق �هيئة �دور �ا�يتواصل �مم�Dات�أثناء �من �وõي حاكمة

نجلوسكسوني�عكس�النظام�ال تي��yالذي�تكون�النيابة�العامة�حاضرة�fي�النظام�� 

�التحقيق ��éقا� �دون �عwى�. ا�حاكمة �ا�لف �إحالة �بمجرد �عمله �óينت�CD3خ� هذا

�ا�ختصة �وظيفr. ا�حكمة �بDن �بالفصل �يسم1 �اموهذاÒ;و� �التحقيق وتقوم� .)1028(�

  :بما�يwي�لجنة�التحقيق�وا� حقة

 .من�3دعاء�العام�للحضور�أمام�ا�حكمة�تعيDن�ممثلDنب� - 

 .للقيام�باjعمال�ال��rيمكن�أن�تسند�إل��مكما�تعDن�ممثلDن� - 

عن�الجرائم�ا�رتكبة��ا�للمحاكمة��البحث�عن�3دلة�وجمعها�وتقديمها�للمحكمة - 

�أدلة �من �وجوهرية�تراه �تكون�)1029(ضرورية �أن �يمكن �v� �الجنائية �ا�حاكمة �jن ،

 .دون�إقامة�الدليل�الجنائي�وإثباته

�مDن� - åا�� �وإستجواب �ضروريا �سماعهم �يكون �الذين �الشهود �باستجواب القيام

 .)1030(إستجوابا�تمهيديا

                                              

 .من�vئحة�محكمة�نورمبورغ�15ا�ادة��- 1027
�الجزائية��- 1028 �قانون�3جراءات �أورد �عندما �الجزائري �القانون �fي �وا�حاكمة �التحقيق �rوظيف� �fي يظهر�الفصل

� �ا�واد �من �يبدأ �التحقيق �بجهات �خاص �3ول �الكتاب �من �الثالث ��66الباب �غاية �211إbى �ا�حاكمة�، �جهة أما

 .وما�يل��ا�212فخصص�لها�القانون�نفسه�كتاب�الثاني�تبدأ�مواده�من�
 .من�vئحة�محكمة�نورمبورغ�15ا�ادة��- 1029
 . من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�15ا�ادة��- 1030
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�من�مختلف�الدول،�وحسب�رأينا�أن�هيئة� -  م  ه  م 
 
ل س 

 
�مDن�أو�تåى�ا�w3دعاء�القبض�ع

 .لها�إختصاص�عالم��دون�قيود�أو�حدود

�وjداء3جراءات�3خرى�ال��rتراها�الهيئة�ضرورية�لتحقيق�اهدافها��باتخاذالقيام� - 

�ا�حكمة �امام �õي�)1031(عملها �والتحقيق �3دعاء �هيئة �سلطة �أن �رأينا �وحسب ،

�لصالحه �ل نتقام �fي�الحرب �الدول�ا�نتصرة �تحقق�رغبة ا�سلطة�واسعة�ومن�هنا

  .من�الدول�ا���زمة

  اCحاكمة��بعددور�لجنة�التحقيق�واzCحقة�: ثالثا

� �وا� حقة �التحقيق �لجنة �دور �حالة��بعدأما �fي �أساسا �فيتمثل ا�حاكمة،

�أ�انيا �عwى �الرقابة �jوامر�مجلس �وفقا ��حكام �تنفيذ �هذا�. ;دانة، �حق �من ويكون

ا�جلس�fي�كل�وقت�تخفيض��حكام�أو�تعديلها�بأي�صورة�كانت،�دون�أن�يكون�من�

�تشديدها �.حقه �إدانة �بعد �أ�انيا، �عwى �الرقابة �مجلس �اكتشفت �مDن�أوإذاåا�� حد

�مة�جديدة�ض  ألحكم�عليه،�أدلة�جديدة�يرى�أن�من�شواÒا�أن�تشكل��Èم،�فانه��åد�ا�

�لصالح� �ضرورية �تراه �إجراءات �بدورها �وتتخذ �والتحقيق، �ا� حقة �لجنة �بذلك يعلم

  .)1032(العدالة

وما�تجدر�ا� حظة�إليه�أن�;جراءات�ا�تبعة�أمام�محكمة�نورمبورغ�مختلفة�

� �كما �العادية، �ا�حاكمات �fي �ا�تبعة �تلك �تكرار�هذه�أعن �ا�حكمة �حق �من �كان نه

  .)1033(;جراءات�fي�أية�مرحلة�كانت�عل��ا�الدعوى 

�م �ا�لجنة�التحقيق�تعت�CÚكأدلة�قطعية،�وحت�الآإن åقدم��rتقرير�ل�التقارير�ال

� �بذبح ��3ان �مåي� �الذي �r11000السوفي��v� �قط�ي �يعت�CÚدليل ،� �بولوني ضابط

                                              

 .242.حسام�عبد�الخالق�الشخية،ا�رجع�السابق،�ص. د�- 1031
 .من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�لنورمبورغ�29ا�ادة��- 1032
�ام�والتحقيق�با�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة،�الطبعة��وbى،�ا�ركز��-1033Ò3حامد�سيد�محمد�حامد،�سلطة�

 .13.،�ص2010القومي�ل
صدارات�القانونية،�مصر،�
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�مجال� �أي �لها �ليس �التحقيق �لجنة �ال��ا �تصل �rال� �فالدvئل ��ناقشته، ضرورة

   .)1034(ل عCmاض

�الثاني �الدوtيا تبعية :الفرع �>من �Cجلس �العام �توجيه�� ي�Cد�ي سلطة

  ~£¢ام

��rي�العام��حكمùي�يكون�ا�دbن�من�قبل�مجلس��من،�وبالتاDمم�ا�تحدة�مع�

�الوظيفيةتابع �ناحية �من �له �. ا
 
�سياسيا

 
�جهازا �أنه  أك�Ciوبما

 
�قضائيا �من�منه �بالرغم ،

�والقانونية�وõي�مهمة�الحفاظ�عwى�السلم�و�من�الدوليDن إ�vانه�قد�. مهمته�النبيلة

�عwى�عمل�ا�دùي�العام�بتطبيق
 
ة�ازدواجية�ا�عاملة،�فأي�قرار�يصدر�نظريل هيؤثر�سلبا

�CDعن�منظمة��مم�ا�تحدة�بصفة�عامة�ومجلس��من�بصفة�خاصة،�هو�مجرد�تعب

� �أو �رغبة �تنشإعن �فاvزدواجية �للدول، �جماùي �سيا��� �ل عتبارات��أتجاه نتيجة

  .)1035(السياسية�وليس�نتيجة�للمبادئ

iد�ي�العام�اقتصار : أوCى�اZمهمة�التحقيق�ع  

كان�توbي�التحقيق�fي�محكم��rنورمبورغ�وطوكيو�من�طرف�لجنة�التحقيق�وإذا�

�العام�)1036(وا� حقة �يباشرها�ا�دùي �ا�تحدة ��مم �rمحكم� �التحقيق�fي �فان�مهمة ،

  .،�باvشCmاك�مع�قضاة�دائرة�التمهيدية��وbى)TPIR(والذي�هو�نفسه�fي��) TPIY(لـ

� �منصبه �بحكم �التحقيقات �العام �ا�دùي �عwى�ويبدأ �أو�بناءا �نفسه، �تلقاء ومن

��مم� �وأجهزة �الحكومات �من �مصدر�وخاصة �أي �من �عل��ا �الحصول �يتم معلومات

ويقوم�ا�دùي�العام�. ا�تحدة�وا�نظمات�الحكومية�الدولية،�وا�نظمات�غ�CDالحكومية

بتقييم�ا�علومات�ال��rيتحصل�عل��ا�ويقرر�ما�إذا�كان�هناك�أساسا�كافيا�للشروع�fي�

  :ومن�هنا�يكون�ا�دùي�العام�أمام�حالتDن. )1037(اءات�ا�حاكمةإجر 

                                              

 .101.روجيه�غارودي،�ا�رجع�السابق،�ص�-  1034
�س مة. د�- 1035 �دار�الجامعة��مصطفى ��وbى، �الطبعة �العام، �الدوbي �القانون �fي �ا�عاملة �ازدواجية حسDن،

 .25.ص.2007الجديدة،�;سكندرية،�
 .من�vئحة�محكمة�نورمبورغ�السالفة�الذكر�24انظر�ا�ادة��- 1036
 ).TPIR(من�نظام�17/1وا�ادة�) TPIY(من�نظام�18/1ا�ادة��- 1037
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عدم�وجود�أساس�كاfي�للشروع�fي�إجراءات�ا�حاكمة،�ففي�هذه�: الحالة�>وtى

الحالة�يحفظ�ا�كلف�و�vيمكن�مباشر�ا�حاكمة،�فيحول�التحقيق�دون�إحالته�عwى��

  .دائرة�ا�حاكمة

،�)1038(للشروع�fي�إجراءات�التحقيقfي�حالة�وجود�أساس�كاف�: الحالة�الثانية

�الذي� �ا�حاكمة �دائرة ��éقا� �بتوbي �وذلك �ام،Ò3� �عريضة �مراجعة �ذلك �بعد يتم

�ا�دùي� �قرره �بما �اقتنع �وإذا �العريضة، �تلك �بمراجعة �الدعوى �عريضة �إليه حيلت
 
أ

�ام،�وإذا�لم�يقتنع�Ò3ا�الظاهرة�فانه�يعتمد�عريضة��åالعام�من�أن�القضية�لها�وجه

�éامالقا�Ò3� �عريضة �ترفض �بذلك �استجواب�. )1039(� �سلطة �العام �للمدùي كما

�fي� �مåا�� �حقوق �مراعاة �مع �ذلك ��دلة، �وجمع �والشهود �عل��م �yوا�ج� �مDنåا�

  .)1040(3ستفادة�من�الضمانات�القضائية

  إعداد�عريضة��£¢ام:ثانيا

�العا �ا�حكمة�من�طرف�ا�دùي �إbى�قلم�كتاب �ا�وجهة �امÒ3توجه�وعريضة�� م،

��عضاء،� �مع �بالتشاور �ا�كتب �رئيس �ويقوم �ا�حاكمة، �دائرة �مكتب �إbى �ذلك بعد

�ا�÷� �تختص �rال� �الجرائم �عن �الكبار �ا�سؤولDن �امÒوا� �العريضة �وإعداد لتحديد

�ا�÷� �تختص �rال� �للجرائم �الخطCDة �اكاتå3ن� �عwى �مåمسؤولي� �Ùقرار ا�حكمتان،

�ي �العكسية �الحالة �fي �أما �قلم�ا�حكمة، �إbى �امÒ3� �عريضة �بإعادة �الرئيس قوم

�النتائج �بتلك �وجوبا �العام �ا�دùي �بإخطار CDخ�� �هذا �ويقوم وهذا�. )1041(الكتاب،

بالنسبة�للمحكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا،�بعد�تعديل�قواعد�

                                              

 ). TPIR(من�نظام�15ادة�وا�) TPIY(من�نظام�16ا�ادة��- 1038
 ).TPIR(من�نظام�18/1وا�ادة�) TPIY(من�نظام�19/1ا�ادة��- 1039

1040- LAUCCI Cyril, L’accusation, in, Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET,  Droit 

International Pénal, 2 édition, A, PEDONE, Paris, 2012, p.874. 
1041 - Règle 28 de Règlement de procédure et de preuve de tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie (RPP/TPIY), adopté le 11 février 1994, amandé 49 fois ; le dernier amendement et le 22 

mai 2013. 
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�للمحكمة �;ثبات �وقواعد �ا�ؤق. ;جراءات �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �الخاصة�أما تة

برواندا�فلم�تش�CDقواعد�;جراءات�وقواعد�;ثبات�للمحكمة�أص �إbى�هذه�القاعدة،�

�قاض� �أشهر�èتية �ستة �كل �يعDن �ا�حاكمة �دائرة �رئيس �أن �إbى �باÙشارة فاكتفت

�تناوب� �جدول �ا�حكمة �كتاب �قلم �ويضع �و�وامر�الصادرة، �امÒ3� �عرائض �راجعة

  . )1042(�همةالقضاة�من�اجل�أداء�هذه�ا

  ستجواب�اC¨¢م�نإسلطة�: ثالثا

�عل��م �yوا�ج� �ف��م �ا�شتبه �مDنåا�� �استجواب �سلطة �العام ،�)1043(وللمدùي

�لهذه� �أدائه �fي �للمدùي �ويجوز �ا�وقع، �fي �التحقيقات �وإجراء ��دلة �وجمع والشهود

�يكون� �حسبما �وذلك �ا�عنية �الدولة �سلطات �من �ا�ساعدة �يطلب �أن ا�همة

ومن�حق�ا�شتبه�فيه�أن�يستعDن�بمحامي�يختاره،�ومن�حقه�أن�يطلب��،)1044(م ئما

�محامي� � �تكاليف �لتحمل �يكفي �ما �امت كه �عدم �حالة �fي �ا�جانية �قضائية مساعدة

�إع مه� �يتم �أن �حقه �ومن �ويفهمها، �بتكلمها �لغة �إbى �ترجمة �توفر�له �وان الدفاع،

�م�أن�يل�mم�ا. بحقوقه�باللغة�ال��rيفهمهاåلصمت،�ويجب�أن�يخطر�مسبقا�ومن�حق�ا�

�ل
ثبات� �كمادة �تسجل،�ويحتفظ�÷�ا �ا�سوف÷� �يدbي �rال� �وتصريحاته �أقواله �كل بان

�م. عند�ا�حاكمةåا�ا��  .)1045(وهذا�جزء�من�الضمانات�القضائية�ال��rيستفيد�م�

                                              

1042 - Règle 28 de Règlement de procédure et de preuve de tribunal pénal international pour le 

RWANDA (RPP/TPIR), adopté le 29 juin 1995, amandé 17 fois ; le dernier amendement et le 14 mars 

2008. 
لم�تظهر�كلمة�ا�ج��yعليه�fي�vئحة�نورمبورغ�أو�fي�vئحة�طوكيو،�وf�vي�قواعد�;جراءات�و;ثبات�التابع��-  1043

للمحكمتDن،�فøول�مرة�تم�إعتمادها�fي�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا،�

�الدولي �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �ذلك �;ثبات�وبعد �وقواعد �;جراءات �وقواعد �برواندا �الخاصة ة

�التابع� �;ثبات �وقواعد �;جراءات �قواعد �fي �أما �الدولية، �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �وfي للمحكمتان،

�فقد�تم�إعتماد�كلمة� �كلمة"ا�ج��yعليه"عوضا�من�كلمة�" الضحية"للمحكمة�الجنائية�الدولية " الضحية" وتعد

�ا�إbى�اللغة�الفرنسية�من�أصل�كلمة��õي��صحåبعد�ترجم"victime ." 
 ).TPIR(من�نظام�17/2وا�ادة�) TPIY(من�نظام�18/2ا�ادة��- 1044

1045 - Sur les droits du suspect pendant l’enquête, voir, les règles 42et 43 de RPP/TPIY. 
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  مهمة�إصدار��وامر: رابعا

�ام�من�دائرة�التمهيدية��وbى،�يصدر�إوبعد�Ò3ا�حقق�عتماد�عريضة����éالقا

fي�القضية،�بطلب�من�ا�دùي�العام�أمر�القبض،�أو�أمر�;حضار�أو�أي�أمر�آخر�يراه�

  .  )1046(ضروريا�لضمان�الس�CDالعادي�للمحاكمة

والدول�ملزمة�ودون�إبطاء�أن�تتعاون�مع�دائرة�من�دوائر�ا�حاكمة�fي�تنفيذ�كل�

وائر�من�هذه�الدول�fي�ما�يصدر�من�هذه�الدوائر،�خاصة�عندما�تطلب�ذلك�هذه�الد

�شهادات� �إbى �و3ستماع �وجودهم، �وأماكن ��شخاص �هوية �تحديد �fي التحقيق

�يك�عن�اعتقال��شخاص�أو�احتجازهم،�وتسليم�È�،الشهود�وتقديم��دلة�والوثائق

�م�عwى�ا�حكمة�الدوليةåن�أو�إحالDم�å1047(ا�(.  

التمهيدية��الدائرةو Cد�ي�العام�اب�ن���ش�Hاك: اCطلب�الثاني

  قيق�الجنائي�الدوtي>وtى� ي�إجراءات�التح
بعدما�يتصل�ا�دùي�العام�بالدعوى�عن�طريق�;حالة�من�قبل�جهة�من�الجهات�

ا�شار�إل��ا�أنفا،�وتتاح�له�معلومات�من�مختلف�ا�صادر�عن�احتمال�وقوع�الجريمة�

التحقيق�يبدأ��مما�يدخل�fي�اختصاص�ا�حكمة،�فانه�ولغرض�اتخاذ�قرار�الشروع�fي

�معقو�vل عتقاد� �توفر�أساسا �كانت �إذا �مما �للتثبيت �ا�علومات �تلك �وتقييم بتحليل

  . )1048(بان�جريمة�تدخل�fي�اختصاص�ا�حكمة�قد�ارتكبت�أو�يجري�ارتكا÷�ا

�تحريك� فا�دùي �fي ��سا��� �الحجر �يمثل �الدولية �الجنائية �للمحكمة العام

�قبل �ا�حكمة �لنشاط �وممارسته � �من��الدعوى �وذلك �ا�حاكمة، �إجراءات �fي البدء

                                              

1046- Règle 54 de RPP/TPIY. 
 ).TPIR(من�نظام��28ادة�وا) TPIY(من�نظام�29ا�ادة��- 1047
1048 -�� �ا�رجع��53ا�ادة �الدباغ، �مسعود �خCDية �ذلك، �إbى �أشارت �وقد �الجنائية، �للمحكمة ��سا��� �النظام من

 .134.السابق،�ص
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كما�تشاركه�fي�هذا�ا�هام�الدائرة�التمهيدية�. )1049(خ ل�وظائفه�ا�ختلفة�fي�التحقيق

�يشكل�هيئة� �ا�جهاز�قضائي�هامÈكو� �ا�حاكمة، �البعض�دائرة�ما�قبل �يسم��ا أو�كما

�فع �وتضمن �العام �ا�دùي �ا÷� �يقوم �rال� �باستمرار�إجراءات �وتراقب الية�التحقيق

�;جراءات �هذه �التمهيدية�. )1050(وال��اهة �الدائرة �بDن �3ختصاص �توزيع �سبب ويعود

�1rح� �و�نجلوسكسوني، � �yال تي� �النظامDن �بDن �التوازن �خلق �اbى �العام، وا�دùي

  .)1051(يحظى�نظام�روما�بموافقة�جميع�الدول 

  الجنائيةأمام�اCحكمة� اCد�ي�العام� ي�التحقيق�الجنائيدور� :الفرع�>ول 

يقوم�بتقييم�ا�علومات�ا�تاحة�له�وال��r قبل�أن�يشرع�ا�دùي�العام�fي�التحقيق،

  :تحصل�عل��ا،�ويجب�أن�يتأكد�من�بعض�ا�سائل�أهمها

�fي� �تدخل �الجريمة �بأن �ا�تاحة، �ا�علومات �عwى �بناء �معقول �توفر�أساس مدى

  .)1052(اختصاص�ا�حكمة،�قد�ارتكبت�أو�يجرى�ارتكا÷�ا

من�نظام��17ويمكن�أن�تكون�مقبولة�وفقا�للمادة�  انت�القضية�مقبولة�أما�إذا�ك

  .)1053(روما��سا���

�يخدم� �لن �تحقيق �إجراء �تدعو�ل عتقاد،بان �جوهرية �أسبابا �هناك �كان �إذا ما

  .)1054(مصالح�العدالة،�رغم��خذ�بخطورة�الجريمة�ومصالح�ا�ج��yعل��م

                                              

�الجنائية�  -1049 �ا�حكمة �اbى �العربية �الدول �انضمام �دون �ا�حالة �ا�سائل �حول �دراسة �الس م، �عبد دحماني

�عبد�الرحمان�الدولية،ا�جلة��كاديمية� �السياسية،جامعة �والعلوم �كلية�الحقوق للبحث�القانوني،�الصادرة�عن

  .  63.،�ص2012مCDة،�بجاية،العدد�الثاني،�
رافع�خلف�العرميط�العبثاوي،القانون�الواجب�التطبيق�عwى�الجرائم�fي�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�الطبعة��-1050

 .  199،ص���2013وbى،�دار�أمنة�للنشر��والتوزيع،��ردن�،
  .257. لندة�معمر�يشوي،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1051
 .أ�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية-53/1ا�ادة��- 1052
 .ب�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية-53/1ا�ادة��- 1053
 .ج�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�-53/1ا�ادة��- 1054
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� �سلطة �له �الجنائية �للمحكمة �العام �fي�وللمدùي �إصدار�قرار�الشروع �fي كاملة

�التمهيدية� �الدائرة �يعلم �أن �يجب �3حوال �كل �fي ه �أن  CDغ� �عدمه، �من التحقيق

  .)1055(بذلك

�وعwى� �أساسيتDن، �نتيجتDن �إbى �يخلص �ا�همة، �هذه �العام �ا�دùي �óين� وعندما

  :أساسهما�يقرر�ما�يراه�مناسبا،�بطريقتDن

iد�ي�: أوCالشروع� ي�التحقيق�العام�بعدمإصدار�قرار�من�ا  

�ان �من��بعد �أجراه �وما �معلومات �من �إليه �وصل �ما �بتقييم �العام �ا�دùي يقوم

تحقيق�أوbي�إbى�عدم�وجود�أساس�معقول�للبدء�fي�التحقيق�3بتدائي،�لعدم�وجود�

�وان� �ا �أو�أمر�بالحضور، �إصدار�أمر�بالقبض �لطلب �كاف �أو�واق�ي �قانوني أساس

�ا �أو�vن �غ�CDمقبولة، �ا� حقة�القضية �او�وان �الخطورة، �من �حدا �تبلغ �لم لجريمة

�يمكن�. العدالة�مصالح�الجنائية�لن�تخدم�مصالح�ا�ج��yعل��م�ولن�تخدم فمن�هنا

�الجنائية� �الدعوى �Ùقامة �وجه �وجود �يصدر�قرار�بعدم �أن �للمحكمة �العام للمدùي

   .)1056(الدولية�وبالتاbي�تنتفي�ا�تابعة�

لية�للمدùي�العام�سلطات�تتعلق�بالتحقيق�يجب�وأعطت�ا�حكمة�الجنائية�الدو 

�نفسه �تلقاء �من �التحقيق �بمباشرة �يتعلق �فيما �سلطاته �وبينت �يحCmمها، �له�. أن كما

��مم� �أو�أجهزة �الدول، �قبل �من �سواء �مصادر�مختلفة �من ��دلة �جمع �fي الحرية

�أو�مصادر�موث �غ�CDالحكومية، �أو�ا�نظمات �الدولية �ا�نظمات �أو�من �ا،�ا�تحدة÷� وق

�بمقر�ا�حكمة �أو�شفهية، �كتابية، �شهادات �يتلقى �أن �له �يمكن غ�CDان�. )1057(وكذا

                                              

1055 - Leslie GODELAINE, la Cour pénale internationale, in, Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY et 

Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.83. 
�الدولية�-  1056 �الجنائية �ا�حكمة �حمودة، �الدوbي�(منتصر�سعيد �القانون �الدولية،أحكام �للجريمة �العامة النظرية

 .245.،�ص2006،الطبعة��وbى،�دار�الجامعة�الجديدة،�;سكندرية،)الجنائي
146-�� �مقارنة�مع �دراسة �الدولية �العام�لدى�ا�حكمة�الجنائية �ا�دùي �فايز�أحمد�صبيح�،سلطات السلطات�ميس

�،جامعة� �العام�،كلية�الحقوق �القانون �ا�اجستf�CDي �شهادة �fي�القانون�الجنائي�الوط�y،مذكرة�لنيل ا�دùي�العام

  .  46،ص��2009الشرق��وسط��للدراسات�العليا�،عمان�،
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��vيخضع�للقيود�ال��rترد�عwى�فتح�الدعوى�
 
�دوليا

 
اختصاص�ا�دùي�العام�اختصاصا

  .)1058(الجنائية�fي�النظام�الداخwي�للدولة

�بع �للمعلومات �العام �ا�دùي �تقييم �د �وتوصل �أمامه، �ا�قدمة �عدم�و�دلة إbى

وجود�أساس�معقول��باشرة�إجراءات�التحقيق�fي�هذه�الحالة�يجب�أن�يبلغ�الدائرة�

�كاف� �أساس �يوجد v� �أنه �أو �العدالة �يخدم �لن �التحقيق �إجراء �أن التمهيدية

�التقديرية� .) 1059(للمقاضاة �اÒسلطا� �تمارس �ان �يمك��ا v� �3وbى �التمهيدية والدائرة

دùي�العام�ما�دام�ان�قرراته�مبنية�عwى�ان�الدعوى�الخاصة�بالرقابة�عwى�تصرفات�ا�

  . )1060(ليست�عwى�درجة�كافية�من�الخطورة

� عwىو  �العام �بإخطار ا�دùي �يقوم �وfي�أن ��كتابيا �الدولة �ممكن، �وقت ال��rاقرب

� �ا�ادة �بموجب �الحالة �إليه �إbى �أو��14أحالت �الجنائية، �للمحكمة ��سا��� �نظام من

� �الحالة �كانت �إذا ��من �مجلس �ا�ادة �بأحكام �النظام��13مشمولة �من �ب فقرة

�إذا� .)1061(ذاته vإ� �نافذا �التحقيق �fي �الشروع �بعدم �العام �ا�دùي �قرار �يكون vو

�العام� �ا�دùي �طلب �إمكانية �للقرار�مع �اåمراجع� �بعد �التمهيدية، �الدائرة اعتمدته

  .) 1062(بإعادة�النظر�fي�ذلك�القرار

                                              

�حو . د�-  1058 �الدولية �الندوة �اbى �مقدم �بحث �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �fي �العام �ا�دùي �عمر�يوف،دور ل�يس

��–الطموح�( ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة� طرابلس،��-،أكاديمية�الدراسات�العليا)وآفاق�ا�ستقبل�–الواقع

 .5.،ص11.،�ص2007جانفي��11إbى��10ليبيا،�الفCmة�من�
  .(CPI)من�النظام��سا�����2/ 53أنظر�ا�ادة�-1059

1060 - Arnaud POITEVIN, Cour pénale internationale : Les enquêtes et la latitude du procureur, droit 

fondamentaux, n° 4, janvier- décembre 2004, p.103, disponible sur, www.droits-fondamentaux.org.   
 .(RPP/CPI) 105/1القاعدة��- 1061
 .(CPI)من�النظام��سا�����32 53أنظر�ا�ادة�- 1062
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انه��vيوجد�اساس�كاfي�للمتابعات�وfي��بعد�التحقيق�يمكن�للمدùي�العام�تقرير 

ة�التمهيدية�ويكون�ر من�او�الدائاحبة�الطلب�او�مجلس�� هذه�الحالة�يخطر�الدولة�ص

  .) 1063(قراره�قاب �للمراجعة�من�قبل�هذه�3خCDة

وتدعم�ا�فوضية�السامية�لøمم�ا�تحدة�لشئون�ال جئDن�منح�سلطات�للمدùي�

بحكم�وظيفة�أو�عwى�أساس�معلومات�مستقاة�من�أي�العام�للشروع�fي�التحقيقات،�

�CDوغ� �الحكومية �وا�نظمات �ا�تحدة، ��مم � �ووكاvت �الحكومات �من �خاصة مصدر،

�ويحول� �العام، �ا�دùي ��كتب �مستقلة �سلطات �ضمان �عwى �ذلك �ويساعد الحكومية،

  .)1064(دون�وجود�تأث�CDسيا����غ�CDمشروع�للبدء�fي�التحقيق

  من�اCد�ي�العام�للشروع� ي�التحقيقإصدار�قرار��: ثانيا

�و�دلة� �الوقائع �تدعمه vمعقو� �أساسا �وجود �من �العام �ا�دùي �تحقق إذا

تستوجب�التحقيق،�ووصوله�إbى�قناعة�بوجود�أساس�معقول��باشرة�التحقيق،�فإنه�

يقدم�طلب�للدائرة�التمهيدية،�مرفقا�بمواد�مؤيدة�له،�للحصول�عwى�إذن�م��ا�للبدء�

ق،�وعwى�ا�دùي�العام�انتظار�قرار�دائرة�التمهيدية�بعد�دراسة�لطلب�ا�دùي�fي�التحقي

�التحقيق �بإجراء �fي�.  العام �للشروع �معقول �أساس �هناك �أن �استنتجت �إذا وبالتاbي

�التحقيق �مباشرة �fي �بالبدء �العام �للمدùي �تأذن �توصلت�. )1065(التحقيق �إذا بينما

�ا�دùي �طلب �جدية �عدم �إbى �التمهيدية �بإجراء��الدائرة �;ذن �منح �ترفض العام

�ا�دùي�العام�من�تقديم�طلب�جديد�. التحقيق�3بتدائي �الرفض��vيمنع إ�vأن�هذا

�جديدة �وأدلة �وقائع �إbى �بناء�. مستندا ��ولية �بتحقيقاته �العام �ا�دùي �قيام �حالة fي

                                              

�الجنائ. د�- 1063 �ا�حكمة �بارة، �رزاق �كمال �ومسألة�محمد �النوùي �3ختصاص �fي �عناصر�للتحليل �الدولية ية

� �الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �حول �الدولية �الندوة �اbى �مقدم �بحث �( السيادة، ��–الطموح وآفاق��–الواقع

 .11.،�ص2007جانفي��11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من��-،أكاديمية�الدراسات�العليا)ا�ستقبل
�. د�- 1064 �سيد ��وbى،�حامد �الطبعة �الدائمة، �الدولية �الجنائية �با�حكمة �والتحقيق �امÒ3جهاز�� �حامد، محمد

 .25.،�ص2010ا�ركز�القومي�ل
صدارات�القانونية،�مصر،�
�.د�-1065 �الدولية �الجنائية �الحميدي،ا�حكمة �قاسم �الدولية(أحمد �الجنائية �للمحكمة �ا�حددة �)العوامل ،�2.،ج

 . 82.،ص�2005لومات�وتأهيل�لحقوق�;نسان�،اليمن�،الطبعة��وbى،�مركز�ا�ع
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�
 
�أساسا �هناك �أن �اbى �وتوصل �نفسه، �تلقاء �أومن �طرف �دولة �قبل �من �إحالة عwى

 
 
vى�معقوwية�عvلها�و��rي�التحقيق،�فانه�يخطر�جميع�دول��طراف�والدول�الfللبدء��

�مع� �تحقيقا �أجرت �اÈأ� ��طراف �دول �تلقي �شهر�من �وبعد �النظر، �موضع الجرائم

رعاياها��وبناء�عwى�طلب�الدولة�يتنازل�ا�دùي�العام�عن�التحقيق�مع��شخاص�ما�

  .)1066(ناء�عwى�طلب�ا�دùي�العاملم�تقرر�دائرة�تمهيدية�;ذن�بالتحقيق�ب

وا� حظ�أن�طلب�;ذن�بالشروع�fي�التحقيق�من�الدائرة�التمهيدية،��vيتعلق�

فقط�بمباشرة�ا�دùي�العام�للتحقيقات�من�تلقاء�نفسه،�فلم�يوضح�النظام��سا����

عwى�اقتصار�هذا�القيد�عwى�هذه�الحالة�فقط،�بل�عwى�ا�دùي�العام�طلب�الحصول�

�م �إذن �عwى�عwى �بناء �أجريت �قد ��ولية �التحقيقات �كانت �إذا �التمهيدية �الدائرة ن

�طرف� CDغ� �دولة �قبول �أو �طرف، �دولة �من �إحالة �أو ��من، �مجلس �من إحالة

  .)v)1067ختصاص�ا�حكمة

ويحق�للمدùي�العام�التنازل�عن�التحقيق�للدولة�fي�غضون�ستة�أشهر�fي�حالة�

�بالتح �بالقيام �غ�CDقادرة �الدولة �أن �بالرغم�ثبوت �غ�CDأن �ذلك، �fي �أو�غ�CDراغبة قيق،

�الدائرة� �من �يلتمس �أن �له �يمكن �التحقيق، �إجراء �عن �العام �ا�دùي �تنازل من

التمهيدية�حفظ��دلة�إذا�سنحت�فرصة�فريدة�للحصول�عwى�أدلة�هامة�مفادها�أنه�

  .)�v)1068يمكنه�الحصول�عل��ا�fي�وقت�vحق

�لل �ا�منوحة �السلطة �إن �امÒ3و� �3دعاء �fي �العام �والقيام�مدùي وا� حقة

��rبالتحقيقات��ولية�ليست�بسلطة�مطلقة،�بل�يخضع��وافقة�الدائرة�التمهيدية�ال

لها�سلطة�إصدار�أمر�الحضور�أو�القبض�أو��الحبس�ا�ؤقت،�ويجوز�للدولة�ا�عنية�أو�

                                              

1066 -�� �ا�ادة �محمد،إجراءات��18/2انظر، �غ ي �ذلك، �أشار�إbى �وقد �الجنائية، �للمحكمة ��سا��� �النظام من

التقا���éأمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�مذكرة�لنيل�شهادة�ا�اجستf�CDي�العلوم�الجنائية�و�علم�;جرام،�كلية�

 . 51،�ص�2005تلمسان،��-الحقوق،جامعة�أبو�بكر��بلقايد
 .146.انة�أحمد�بودراعة،�ا�رجع�السابق،�صسندي�-1067
1068-�� �ا�ادة �زياد،ا�رجع��6-5-18/4انظر، �العيتاني �ذلك، �أشار�إbى �وقد �الجنائية، �للمحكمة ��سا��� �النظام من

 . 345السابق،ص�
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� �العام �دائر إا�دùي �أمام �التمهيدية، �قرار�الدائرة �النظر�ستئناف �ويجوز �3ستئناف، ة

  .)f)1069ي�3ستئناف��بصورة��مستعجلة

  إجراءات�التحقيق�التمهيدي�أمام�اCحكمة�الجنائية�الدولية: ثالثا

مجموعة�من�;جراءات�من�طرف�السلطة�ا�ختصة�أخذ�التحقيق�3بتدائي�هو�

� �ا�حددة �و�وضاع �للشروط �طبقا �وذلك �العام، �ا�دùي �fي �ا�تمثلة قانونا�بالتحقيق

��rال� �الجريمة �شأن �fي �الحقيقة �عن �والكشف � �وتقديرها � ��دلة �عن �البحث �دف÷

vي�مدى�إلزامية�ا�حاكمة�أوfي�العام�ù1070(ارتكبت،ويقوم�ا�د(.  

�و�دلة� � �الوثائق �جميع �ليشمل �التحقيق �نطاق �بتوسيع �العام �ا�دùي ويقوم

� �بموجب �جنائية �مسؤولية �هناك �كانت �إذا �بتقدير�ما ��سا����ا�تصلة �النظام هذا

،�)1071(وعليه�وهو�يفعل�ذلك،�أن�يحقق�fي�ظروف�التجريم��والتCÚئة�عwى�حد�سواء�

�التحقيق�fي� �التداب�CDا�ناسبة��لضمان�فعالية �ا�دùي�العام�أن�يتخذ �عwى كما�يجب

��yا�ج� �مصالح �يحCmم �عل��ا، �وا�قاضاة � �ا�حكمة �اختصاص �fي �تدخل �rال� الجرائم

�و  � �والشهود � �والصحة��عل��م � �الجنس �نوع �السن، �ذلك �fي �بما �الشخصية ظروفهم

ويأخذ�بعDن�3عتبار�طبيعة�الجريمة��وخاصة�عندما�تنطوي�الجريمة�عwى�عنف�بDن�

  .)1072(الجنسDن�أو�العنف�ضد��طفال

�هذه� �وتل�mم �الطرف، �الدولة �إقليم �fي �التحقيقات �إجراء �العام �للمدùي ويجوز

�ال �ا�حكمة �مع �بالتعاون �قبل��خCDة، �ما �دائرة �به �تأذن �أن �بعد �الدولية، جنائية

�حضور�. )1073(ا�حاكمة �ويطلب �وفحصها، ��دلة �بجمع �العام �ا�دùي �يقوم �هنا ومن

                                              

  .339القهوâي�عwي�عبد�القادر،�ا�رجع�السابق،�ص��- 1069
 . 47. ميس�فايز�أحمد�صبيح،�ا�رجع�السابق�،ص�- 1070
 .أ�من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية-54/1ا�ادة� - 1071
1072-�� �الجنائية-54/1ا�ادة �للمحكمة ��سا��� �النظام �من �الخCD،النظام�. ب �أبو� �مصطفى �ذلك، �أشار�إbى وقد

�الدولية،الطبعة� �الجرائم �وأركان � �;ثبات �وقواعد � �;جرائية �والقواعد �الدولية �الجنائية �للمحكمة �سا���

 .72،ص��2005،القاهرة،�ك�للطباعة��والنشر��والتوزيعيCmا�وbى،إ
 .من�النظام��سا����للمحكمة�2/ 54أنظر�ا�ادة��- 1073
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كما�يلتمس�تعاون�. �شخاص�محل�التحقيق�وا�ج��yعل��م�والشهود�وان�يستجو÷�م

�vختصاص �وفقا �دوbي، �حكومي �ترتيب �أو�أي �دولية �حكومية �أو�منظمة �دولة �أية �من

�م��ما �ا�ستندات�. كل �سرية �عwى �للحفاظ �vزمة �ترتيبات �اتخاذ �العام �ا�دùي وعwى

�ا�åى�سريw1074(وا�حافظة�ع(.  

�م،�ف �يجوز�إجباره�عwى�تجريم�åام�حقوق�ا�Cmوخ ل�إجراء�التحقيق�يجب�اح

�أو� �;كراه �أشكال �من �شكل �jي �إخضاعه �و�vيجوز �مذنب، �بأنه �أو�3عCmاف نفسه

�ا� �أو �ديدåجرى�ال� �إذا �بمCmجم �3ستعانة �حق �وله �ا�هينة، � �ال إنسانية عاملة

�م�للقبض�أو�الحجز�التعسفي،�. استجوابه�باللغة�غ�CDال��rيفهمهاåيجوز�إخضاع�ا��vو

�قبل� �مåال� �من �;ب غ �حق �مåوللم� ��سا���، �النظام �fي �عليه �هو�منصوص ��ا vإ

�أو�3  �بمحامي �3ستعانة �من �وتمكينه �fي�استجوابه، �قانونية �ا�ساعدة �من ستفادة

  .)1075(حال�عدم�قدرته�ا�ادية�عwى�تحمل�التكاليف�ال زمة�لذلك

�ا�دùي� �من �3بتدائي �بالتحقيق �ا�تعلقة �;جراءات �هذه �أن �لنا �يتبDن �هنا ومن

�من�اتخاذ�أهم�إجراءات� ه  ن  ك  م  العام،�يمارسها�بصفة�مشCmكة�مع�الدائرة�التمهيدية،�ت 

�م��التحقيق�vسيماåى�ا�wي�إصدار�أوامر�الحضور��والقبض�والحبس�ا�ؤقت�عf)1076( .

�ا�حكمة� �فعالية �من �يزيد �نفسه، �تلقاء �من �التحقيق �إجراء �عند �العام �ا�دùي فدور

�3عتبارات� �مهÒ� vو� �ومحايدة �مستقلة �قضائية �هيئة �باعتبارها �الدولية، الجنائية

  .)1077(السياسية�ا�وجودة�بDن�الدول 

  

  

  

                                              

 .من�النظام��سا����للمحكمة�3/ 54أنظر�ا�ادة��- 1074
  .345.من�النظام��سا����للمحكمة،وقد�أشار�إbى�ذلك،العيتاني�زياد،ا�رجع�السابق،ص�55أنظر�ا�ادة��-1075
  .340.القادر،�ا�رجع�السابق،�ص�القهوâي�عبد-1076
  .341.،ص2009أحمد�بشارة�مو��1،�ا�سؤولية�الجنائية�للفرد،الطبعة��وbى،�دار�هومة،الجزائر�،.د�-1077
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  التحقيق�من�الدائرة�التمهيدية�: الفرع�الثاني

� �ا�حكمة �fي �ا�قاضاة �سلطة �من �يتجزأ v� �جزءا �التمهيدية ،ف��ó)1078(الدائرة

�ا�حكمة� �إbى �شخص �بإحالة �تقوم v� �بحيث �3بتدائي �للتحقيق �قضائية ضمانة

�ا�أيضا�fي�الن. الجنائية�الدولية�إ�vبعد�التأكد�من�وجود�أدلة�كافيةåظر�وتكمن�أهمي

ا�حكمة�الجنائية�الدولية�fي�الجرائم�الدولية�ال��rتتسم�بالخطورة��والجسامة،�لذا�

�جهة� �أمام �تكون �rال� �بالتحقيقات �بالقيام �وذلك � �الفرد �حقوق �عwى �للحفاظ vبد

التحقيق�غ�CDأن�هذه��خCDة�قد��vتكون�صائبة�وبالتاbي�فعwى�الدائرة�التمهيدية�رقابة�

�كرا �تصون �لكي �الجهة �الهيئة�هذه �هذه �إنشاء �من �يعت�CÚالهدف �الذي �;نسان مة

  .القضائية�الدولية

�ا��هامها�Òي�مباشرfونجد�أيضا�أن�الدائرة�التمهيدية�تتمتع�بسلطة�الحياد�التام�

�وتكفل� �التحقيقات �صحة �fي �تفصل �rال� �óف� �التحقيق، �fي �أعwى �جهة �تعد �اÈكو

�م�من�أجل�النظر�fي�مدى�إمكانية�إحالةå1079(الدعوى�أمام�جهة�الحكم�حماية�ا�( .

�حسب� �تتنوع �اåوظيف� �فان �التمهيدية، �الدائرة �تلعبه �الكب�CDالذي �الدور �خ ل ومن

�من� �له �نتعرض �سوف �ما �وهذا �الدوbي، �الجنائي �التحقيق �يلعبه �الذي �الهام الدور

  :خ ل�ما�يأتي

iهام�الرقابية�للدائرة�التمهيدية�: أوCا  

رقابي�عwى�السلطة�ا�منوحة�للمدùي�العام،�وهذه�تتمتع�الدائرة�التمهيدية�بدور�

،�حيث�تأذن�الدائرة�التمهيدية�من��الجدية�عwى�عمل�ا�دùي�العامالرقابة�توفر�نوع��

�ا�ترفض�له�هذا�;ذن�Èي�إجراء�التحقيق�3بتدائي�أو�أfى�طلبه�wي�العام�بناء�عùللمد

�بشر  �وذلك �معينة �تحقيق �خطوات �باتخاذ �له �تأذن �أن �يمكن ��دلة�كما �جمع ط

�ال زمة �نتائج�وا�علومات �لها �يوضح �التمهيدية �للدائرة �كتابي �طلب �يقدم �كما ،

                                              

�دار�وائل��-1078 ��وbى، �الطبعة �الدولية، �الجنائية �الحكمة �fي �اÒوإجراءا� ��éالتقا� �درجات �القضاة، �عwى جهاد

 .62.،�ص2010،عمانللنشر،�
 .122.محمود�عثمان،�ا�رجع�السابق،صخالد�عبد��-1079
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�العام� �للمدùي �تصدر�قرار�مسبب �أن �التمهيدية �الدائرة �عwى �،وبالتاbي �إل��ا ا�توصل

�بأدلة� �مرفق �جديد �بطلب �العام �ا�دùي �يقوم �رفضها �حالة �fي ليباشر�التحقيق،أما

�بذ �متعلقة �جديدة �القضيةووقائع �بإصدار�)1080(ات �التمهيدية �الدائرة �تختص �وكما ،

� �العام �ا�دùي �طلب �عwى �بناء �بالتحقيق �ا�تعلقة �تمنح�. )1081(�وامر�والقرارات كما

�ا�قبوض �الشخص �من � �طلب �عwى �بناء �الدولية �القضائية �وتقوم�)1082(ا�ساعدة ،

�الحضو  �طلب �محل �الشخص �أو �عل��م �yا�ج� �لحماية �;جراءات �كافة ر،��باتخاذ

وتسمح�الدائرة�التمهيدية�للمدùي�العام�بإجراء�التحقيق�داخل�إقليم�الدولة�بالرغم�

� �بي��ا �فيما �تعاون �وجود �عدم �أن�.  )1083(من �التمهيدية �للدائرة �يمكن �ذلك وخ ف

تطلب�من�الدول�التعاون�بخصوص�اتخاذ�تداب�CDالحماية�وباjخص�ا�صلحة�ال��ائية�

  .)1084(للمج��yعليه

  مهمة�الدائرة�التمهيدية� ي�إصدار�>وامر: ثانيا         

�القبض� �أوامر �بإصدار �التحقيق �fي �الشروع �بعد �التمهيدية �الدائرة تختص

� �ا�ادة �نص �إbى �ا�دùي،استنادا �طلب �عwى �بناء �ا�حكمة��1/  58والحضور �نظام من

�الجنائية�الدولية،�وذلك�بعد�اقتناع�الدائرة�التمهيدية�من�فحص��دلة��وا�علومات

�قد� �الشخص �بأن �ل عتقاد �معقولة �أسباب �بوجود �العام �ا�دùي �قبل �من ا�قدمة

وأن�القبض�عليه�يعت�CÚضروريا�لضمان�. ارتكب�جريمة�تدخل�fي�اختصاص�ا�حكمة

                                              

�روما��- 1080 �نظام �حسب �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �أمام �وا�حاكمة � �التحقيق �عيد،إجراءات �محمد �عودة سناء

�الوطنية،�1998 �النجاح �العليا،جامعة �الدراسات �العام،كلية �القانون �fي CDا�اجست� �شهادة �لنيل �مذكرة ،

 .   89.ص�2011فلسطDن،
 .أ�من�النظام��سا����للمحكمة�- 57/3ا�ادة��- 1081
 .ب�من�النظام��سا����للمحكمة�- 57/3ا�ادة��- 1082
  .د�من�النظام��سا����للمحكمة�- 57/3أنظر�ا�ادة��-1083
  .ه�من�النظام��سا����للمحكمة�- 3/  57أنظر�ا�ادة��- 1084
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�أو� �ا�حاكمة �إجراءات �أو �التحقيق �بعرقلة �قيامه �ولعدم �ا�حكمة، �أمام حضوره

  . )1085(ت�صلة�با�حكمة�تعريضها�للخطر،�ذلك��نع�الشخص�vرتكاب�جريمة�ذا

� �ويستوجب �fي �ا�علومات �كافة �القبض �الدائرة�قرار �تمكن �rال� والشروط

� �التمهيدية �استصدار من �تأمر�ا�حكمة�)1086(ه �أن �غاية �إbى �ا�فعول �ساري �ويكون � ،

� �ذلك �عwى�.بعكس �3حتياطي �تصدر�أمر�القبض �أن �التمهيدية �للدائرة �يمكن كما

من�ا�دùي�العام�أن�تعدل�أمر�القبض�fي�حالة�ويمكن�لها�بناء�عwى�طلب�.  الشخص

�فيه �ا�ذكورة �الجريمة �وصف �إذا�,تعديل �بالتعديل �التمهيدية �الدائرة �تقوم لذا

�وا�ضافة � �ا�عدلة �بالجرائم �أن�. اقتنعت �العام �للمدùي �يمكن �أمر�القبض �جانب إbى

�ال �اقتنعت �إذا �وذلك � ،� �بالحضور �تصدر�أمرا �أن �التمهيدية �الدائرة �من دائرة�يعلن

�بأن�الشخص�ارتكب�جريمة�أو�إذا�رأت� �بأن�هناك�أسباب�معقولة�تدùي التمهيدية�

�أو� � �شروط �عwى ��خ�CDبناء �هذا �ويكون � �العدالة �أمام ��ثوله �يكفي �أمر�الحضور أن

�ا�تقيد�الحريةÈى�التاريخ�ا�حدد�الذي�.  )1087(بدوwي�أمر�الحضور�أن�يشمل�عfط�Cmويش

حكمة�ويجب�إخطاره�رسميا�÷�ذا��مر،��وfي�عدم�يمتثل�فيه�هذا�الشخص�أمام�ا�

  .)1088(امتثاله�أمام�ا�حكمة�تقوم�هذه��خCDة�بإصدار�أمر�القبض�ضده�

  حتجاز�اC¨¢م�أو�~فراج�عنه�من�الدائرة�التمهيدية�إ: ثالثا

�م�بناء�عwى�أمر�القبض�أو�الحضور،�عندما�åتقوم�الدائرة�التمهيدية�باحتجاز�ا�

تقتنع�بأن�الشخص�عwى�علم�بالجرائم�ا�نسوبة�إليه،�فيمكن�للشخص�ا�حتجز�أن�

إ�vأن�هذه��خCDة�يمكن�أن�تستمر�fي�احتجازه�إذا�اقتنعت�. يطلب�;فراج�عنه�مؤقتا

وخ ف�. من�نظام�روما��سا����58من�ا�ادة� 1بشروط�ا�نصوص�عل��ا�fي�الفقرة�

                                              

  . 70مصطفى�أبو�الخCD،�ا�رجع�السابق،�ص�-1085
الشخص��وأية�معلومات�أخرى�ذات�الصلة�بالتعرف� اسم-: ،�يتضمن�قرار�القبض�ما�يwي58/3طبقا�للمادة�-1086

�ا�-.عليهÈبشأ� �الشخص �عwى �القبض �وا�طلوب �ا�حكمة �اختصاص �fي �تدخل �rال� �الجرائم �اbى �محددة �-  .إشارة

�ا�تشكل�تلك�الجرائمÈى�أùبيان��موجز�بالوقائع�ا�د.  
  .ا����للمحكمةمن�نظام��س�7 -6 -5-58/4ا�ادة��-1087
   254. منتصر�سعيد�حمودة،ا�رجع�السابق�،ص�-1088
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�ا�دùي� �طلب �عwى �بناء �قرار�;فراج �تراجع �أن �لها �ويمكن �عنه، �باÙفراج �تقوم لذلك

. )1090(يوم�عwى��قل�f�،120ي�غضون�)1089(الشخص�ا�حتجز�بصفة�دورية العام�أو

�اق عwى�هذه�ا�راجعة،�يجوز�لها�تعديل�قرار�3حتجاز�أو�;فراج، وبناء تنعت�بأن�إذا

وعادة�ما�يرفق�قرار�;فراج�بمجموعة�من�الشروط�. )1091(تغ�CDالظروف�يق���íذلك

�ائي�عwى�. )1092(ا�نصوص�fي�القواعد�;جرائية�وقواعد�;ثبات�Èيعد�;فراج�أمر��vو

�أو �إصدار�أمر�القبض �التمهيدية �للدائرة �يمكن �بل �ا�فرج، �ثانية� الشخص الحضور

  .)1093(لضمان�حضوره�أمام�ا�حكمة�

   ¢مال̈  قرار�جلسة�إ: رابعا

� �الدائرة�إبعد �إbى �الجنائية �الدعوى �يحيل �التحقيق �من �العام �ا�دùي �اءåن

�التمهيدية� �الدائرة �تقوم �ذلك �وقبل �3بتدائية �للدائرة �تقديمها �أجل �من التمهيدية

�أوإب �إدارية �إجراءات �Ù تخاذ �أجل�الå  �قرار قضائية �من �yا�ع� �الشخص �ضد �م

  .)1094(ا�حافظة�عwى�أطراف�الدعوى�

� �;جراءات �جلسة�تتمثل �عقد �fي �التمهيدية �الدائرة �قبل �من �ا�تخذة ;دارية

�م�خ ل�فCmة�معقولة�من��قرار إåى�ا�حكمة�أو�إالbاء�التحقيق��وتقديم�الشخص�إ�åن

�أمامها �طواعية �. حضوره �ا�دùي �بحضور �الجلسة �هذه �والشخص�وتعقد العام

  åمة�ومحاميها�نسوب�إليه�ال�وعwى�الدائرة�التمهيدية�أن�تعقد�الجلسة�تلقائيا�.  )1095(

�م بناء أوåا�� �غياب �حالة �fي �العام �ا�دùي �طلب �يع�mم� )1096(عwى �rال� �مåال� vعتماد

                                              

  .من�نظام��سا����للمحكمة) 1�،2�،3(فقرات��60ا�ادة��-1089
  . RPP/CPIمن��2فقرة��118القاعدة�-1090
  .من�نظام��سا����للمحكمة�4فقرة��60ا�ادة��-1091
  .RPP/CPIمن��119القاعدة��- 1092
  .مةمن�النظام��سا����للمحك�5/ 60ا�ادة��-1093
  .77.جهاد�عwي�القضاة�ا�رجع�السابق،�ص�-1094
  .،�من�النظام��سا����للمحكمة)ب�- أ�( 2/ 61ا�ادة�-1095
�عندما�يكون�الشخص�قد��61من�ا�ادة��2تتمثل�حاvت�عقد�الجلسة�حسب�الفقرة�-1096 لنظام�روما��سا����ـ

�علي �العثور �يمكن �فر�ولم �قد �الشخص �يكون �أو�عندما �الحضور، �fي �حقه �عن �كل�تنازل �اتخذت �قد �وتكون � ه،
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� �أساسها �عwى �ا�حاكمة �طلب �العام �الدائرة�)1097(ا�دùي �إbى �العام �ا�دùي ،ويقدم

�م��و�دلة�fي�فCmة�أقصاها�التمهيدية��åتقرير�مفصل�لكل�ال��yيوم��30والشخص�ا�ع

�مåي�العام�مواصلة�التحقيق��قبل�)1098(قبل�موعد�عقد�جلسة�إقرار�الùويمكن�للمد،

�أو �يعدل �أن �أي�من�الå   الجلسة�وله �التمهيدية�يسحب �والدائرة �م��ويبلغ�الشخص�

�أو�السحب �التعديل �ذا÷)1099(� �أقصاها �مدة ��f15ي �إbى�يوم �و�إضافة �ا�عدلة �مåبال

�م�åي�العام�لتدعيم�الùا�ا�د�خ ل�الجلسة�يقدم�. )1100(قائمة��دلة�ال��rيستند�إل�

�يعCmض� �م�ا�نسوبة�للشخص،�ولهذا��خ�CDأنåدلة�الكافية�لتقرير�ال
 

ا�دùي�العام��

�مåال� �أو أو عwى �ف��ا �أخرى  يطعن �أدلة �يقدم �الدا. أن �تقرر �الجلسة �ايةÈ� ئرة�ففي

� �أما �الå  �إقرار التمهيدية �الشخص �وتحيل � ��حاكمته�م �3بتدائية �الدائرة �وإما�إbى ،

�م�بسبب�عدم�كفاية��دلة�أو�أن�تؤجل�الجلسة��وتطلب�من�ا�دùي�الå  �قرار إترفض�

�مة�ا�قدمة� العام�ا�زيد�من��دلة��وإجراء�التحقيقات�أوå1101(تعديل�ال(.  

�ظهور  �" وعند �تتعلق �جديدة �ا�دù" بالتحقيقاتفرصة �طلب �عwى �العام�بناء ي

�أ �التمهيدية �للدائرة �تيمكن �Ùن �العام �ا�دùي �مكتب �الخاصة�فوض �3جراءات تخاذ

�ا�حاكمة �لغرض �بعد �تتوافر�فيما v� �قد �rوال� �ا�تاحة �3دلة �عwى . )1102(بالحصول

نون�قامفهوم�الإbى�" الفرصة�الفريدة�ال��rتتعلق�بالتحقيقات"fي�تحديد�مفهوم�ويرجع�

� �لــ �والفاصلة"العام �غ�CDا�تكررة �أ�"التصرفات �فع (و �ا�زدوجة �ا�ناقشة ) تضمن

� �يتعذر�وجودهم �الذين �ا�حاكمةأللشهود �فCmة �. ثناء ��vأوتشمل �قد �rال� �3دلة يضا

                                                                                                                                                  

�تلك� �vعتماد �ستعقد �جلسة �وبأن � �مåبال� �وÙب غه � �ا�حكمة �أمام �الشخص �حضور �لضمان �ا�عقولة الخطوات

�م�بواسطة�محام�حيثما�تقرر�الدائرة�التمهيدية�أن�ذلك�fي�مصلحة�العدالةåي�هذه�الحالة�يمثل�ا�fم،�و�åال .  
  .��للمحكمةمن�النظام��سا���1فقرة��61أنظر�ا�ادة�-1097
  ;ثبات��;جرائية�وقواعدمن�القواعد��3فقرة��121أنظر�القاعدة��-1098

1099- Anne-Marie LA ROSA, Op.cit, p.49. 
  . RPP/CPIمن��4فقرة��121أنظر�القاعدة��-1100
 ). CPI(من�النظام���سا���) 5�،6�،7�،8(فقرات��61أنظر�ا�ادة��-1101
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�56ا�ادة��- 1102
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� �وذلك �ا÷� �الخاصة �اåطبيع� �بسبب �عل��ا �الحصول �ا�حأيمكن �ثناء �سبيل�(اكمة عwى

معها�الحصول��يتأتى��،�وتتطلب�تدوينا�للوسيلة�الr)ثستخراج�وتشريح�الجثا�ثال�إ

  .)1103(و�3جراءات�غ�CDالعادية�3خرى�للحفاظ�عل��اعwى�الدليل�أ

�م،åال� �تعتمد �rال� �õي �التمهيدية �الدائرة ��خ�CDفإن �الرئاسة� fي �هيئة وتقوم

طبقا�بتشكيل�دائرة�ابتدائية�من�أجل�سf�CDي�;جراءات�ال حقة�ا�تمثلة�fي�ا�حاكمة�

  .السالفة�الذكر�2ف��61للمادة�

�إجراء� �fي �رئي��� �دور �التمهيدية �للدائرة �أن �لنا �يتضح �سبق �ما �خ ل من

�مما�جعل�سلطة� �الجنائية�الدولية، �ا�حكمة �تختص�÷�ا �rال� �الجرائم التحقيقات�fي

�ل ختص �نظرا �مقيدة �بل �مطلقة �ليست �العام �للدائرة�ا�دùي �ا�منوحة اصات

  .التمهيدية

  ثبات�أمام�اCحاكم�الجنائية�الدوليةطرق�~: لثالثالفرع�ا

�لتعيDن�; �تطبق �القواعد �من �مجموعة �yيع� �الجنائي �القانون �fي �عامة ثبات

جريمة�ما،�وهذا�التعيDن�ينسب�إbى�فعل�ما�أو�شخصية�شخص�معDن�متابع�جزائيا�

�مة�معينة،�ويعت�CÚ;ثبات�مهمة�ضرورية�fي�3جراءات،�jن�عدم�وجوده�أو��وألفقÒله�

  .)1104(عدم�وجود�دvئل�فالCÚاءة�تفرض�نفسها��vمحال

�yال تي� �النظام �عكس � وعwى �مرحلة��تعتمدأين �fي �;ثبات �مواد فيه

�،�فإن�النظام�3نجلوسكسوني�يعتمد�مواد�3ثبات�fي�أية�مرحلة�كانت)1105(ا�حاكمة

                                              

�الدوbي. بسيوني�محمد�شريف،�ود. د�- 1103 ماهيته،�نطاقه،�(خالد�سري�صيام،�مدخل�لدراسة�القانون�الجنائي

 .393.،�ا�رجع�السابق،�ص)تطبيقه،�حاضره،�مستقبله
1104 - Raymond H.A. CARTER, La procédure devant le Tribunal pénal international pour l’Ex-

Yougoslavie, nature autonome au copie d’un système, these pour le Doctorat en Droit pénal 

international, Université de Poitiers, Faculté de Droit et des Sciences Sociales,2004.  p.148. 
مة،�وجعل�إعتماد�مواد�;ثبات�و;قرار�÷�ا�fي�جلسة�ا�شرع�الجزائري�فصل�بDن�وظيف��rالتحقيق�وا�حاك�- 1105

� �ا�ادة �نصت �الصدد �هذا �وfي ،��éالقا� �أمام �حضوريا �وتناقش �الجزائية��212/2ا�رافعات �3جراءات �قانون من

�حصلت�: "... عwى noوال� �اCرافعات �معرض � ي �له �اCقدمة ��دلة �عZى iإ� �قراره nيب�� �أن n�Õللقا� �يسوغ iو
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ا�حاكمة،�وfي�بعض�ا�حاكم�fي��أو�مرحلةسواء�fي�مرحلة�التحقيق�. عل��ا�3جراءات

  .)1106(مرحلة�ما�بعد�ا�حاكمة

هناك�عدد�هام�من�مواد�;ثبات�ا�عتمدة�fي�مختلف�ا�حاكم�الجنائية�الدولية،�

�مرحلة� �fي �خاصة �;ثبات �أك�Ciبنظام �تمØ� ��نجلوسكسوني �النظام �أن �أساس عwى

�CDللمحاكمةالتحض)iي�ا�حاكمة�ونظرا�لتعدد�أساليب�3ثبات�). أوfعتبارهاvوسيلة��

�العدالة �وخدمة �الحقيقة �ل
ثباتÙستظهار �ا�حققDن �أسلوب �تعتمد �فا�حكمة ، 

  ).ثالثا( كما�تعتمد�أيضا�عwى�الشهود�الخCÚاء�،)ثانيا(

iثبات�بالشهود~ أسلوبتعزيز�: أو  

� �3نجلوسكسوني �بالنظام �ا�حاكم�العمل �أمام �ا�تبعة �3جراءات �معظم fي

�fي� �3ثبات �مواد �إعتماد �أن �القول �بنا �يؤدي �أنواعها، �بمختلف �الدولية الجنائية

�fي�;ثبات�
 
ا�حاكم�الجنائية�كان�بصفة�متشا÷�ة،�وأك�Ciمن�ذلك�حصل�تطورا�هاما

ة�وصو�vإbى�من�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�مرورا�من�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقت

  .ا�حكمة�الجنائية�الدولية

�التطور�نلمسه�من�خ ل�إتباع�مناهج�حديثة�با�قارنة�من�محكمة�سابقة� هذا

�اãنشاÙ� �yالزم� �للCmتيب
 
�وفقا �vحقة �محكمة �العسكرية�. إbى �ا�حكمة �كانت فبعدما

�أي� �وتقدم ��دلة، �لتنظيم �الخاصة �الفنية �بالقواعد �ترتبط v� �لنورمبورغ الدولية

،أصبح�تقديم�مواد�;ثبات�والحصول�ع��ا�)1107(دليل�تراه�ا�حكمة�أن�له�قيمة�ثبوتية

�للمحكمة،� �التابع �3جراءات �لقواعد �يخضع �ا�ؤقتة، �الدولية �الجنائية �ا�حاكم fي

                                                                                                                                                  

�ح �فÄ¢ا �" ضوريااCناقشة �ا�ادة �نصت �كما �الق�222، �ذات �امن �عwى �أمام�" نون �بالحضور �مكلف �شخص كل

 " اCحكمة�لسماع�أقوله�كشاهد�ملزم�بالحضور�وحلف�اليم�ن�وأداء�الشهادة
1106 -�� �للمادة �تشكل��29وفقا �جديدة �دvئل �ظهور �حالة �وfي �لنورمبورغ، �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �vئحة من

�يعل �أن �أ�انيا �عwى �الرقابة ��جلس �يمكن � �م،åا�� �ضد �جديدة �مةÒل� �وا� حقة �التحقيق �لجنة �بذلك �كل�تم تخذ

عwى�ظهور�دvئل�جديدة،�يكون�طلب�) RPP/TPIY(من��127و��119ونصتا�القاعدتان��. إجراء�تجده�صالح�للعدالة

 .إعادة�النظر�إما�من�الدائرة�التمهيدية�أو�من�دائرة�3ستئناف
 . من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�19ا�ادة��- 1107
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�كل� �لقبول �أو�الضحايا �ل دعاء �واسعا vمجا� �يCmك �ولم �بإحكام �تنظيمها �تم بحيث

�يتعلق. )1108(أساليب�3ثبات �فيما �الدولية،��أما �الجنائية �للمحكمة ��سا��� بالنظام

�
 
فا�حكمة�تفصل�fي�مقبولية�أية�أدلة�والقيمة�;ثباتية�لها،�وتحرص�حرصا�شديدا

�مåى�عدم�;خ ل�با�حاكمة�العادلة�للمw1109(ع(.  

  ستجواب�عن�طريق�~ �ثبات� - 1

ا�حورية�ثبات،فهو�النقطة�الجنائي�بصفة�عامة�إهتمام�خاص�ل
أعطى�القضاء�

jنه�يعت�CÚ;ستجواب�كبحث�عن�الحقيقة،�غ�CD. الذي�تدور�حوله�إجراءات�ا�حاكمة

�jن� �وإيضاحية، �إستبيانية �بصفة vإ� �شاهد �يستجوب �أن �يمكنه v� ��éالقا� أن

القا���éليس�مهمته�إستقصاء��دلة�بل�عليه�أن�يقدر�حجج�كل�طرف�fي�الدعوى�

�ا�ثم�أخذها�والعمل�÷�ا�من�دونهÈووز. 

وحماية�الشهود�خاصة�إذا�كانوا�ضحايا�مسألة�vزمة،�وفقا��قتضيات�ا�حاكمة�

العادلة،�فالشاهد�له�الحق�fي�الكرامة�و�vيمكن�أن�يمس�بشرفه،�بل�أك�Ciمن�ذلك�

وتداب�CDالحماية�تشمل�عwى�سبيل�. )1110(يجب�توف�CDله��من�وحماية�حياته�الشخصية

  .ة�هوية�الضحيةا�ثال��vالحصر�عقد�جلسات�مغلقة�وحماي

   ي�اCحكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ  -  أ

�وطلب� �القضية، �شهود �بدعوة �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �ا�حكمة تقوم

� �إستجوا÷�م�وإلقاءحضورهم �وإمكانية �م،Òم�. شهاد�åا�� �بإستجواب �تقوم كما

 
 
�أسئلة�)1111(أوليا �بتوجيه �ا�حكمة �قضاة �يقوم �فلم �العملية �ناحية �من �غ�CDأن ،

�مDن�فهذا�نادرا�ما�يحدثåللشهود�أو�ا�.  

                                              

 ).TPIY(من�نظام�3سا����ل��15ا�ادة��- 1108
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�69/2ا�ادة��- 1109

1110 - WALLEYN. L, victimes et témoins de crimes internationaux : du Droit à une protection au Droit à 

la parole, RICR, n° 845, Mars 2002, p.51. 
 .ج�من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ/15ا�ادة��-1111
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�تقديمه� �إثباتي�قبل �سبب �كل �طبيعة �عwى �3ط ع �تطلب �أن �ا�حكمة وتستطيع

�نجاعته �إستبعاد�. )1112(للتقدير�مدى �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �ا�حكمة بإمكان

الدليل�الذي��vتقتنع�بصلته�fي�الدعوى،�هذا�3مر�من�شأنه�مساعدة�ا�حكمة�عwى�

�سريعة�أن �محاكمة �الوقائع�. تضمن �عwى �دليل �إقامة �تطلب �أن �للمحكمة و�vيمكن

وتعت�CÚمن�قبيل��دلة�الصحيحة�. ،�ولك��ا�تعتCÚها�ثابتة)أو�ذات�شهرة�عامة(ا�عروفة�

�الدول� �fي �ا�شكلة جان  
 

�الل �ذلك �fي �بما �ا�تحدة، �3مم �وتقارير�حكومات �وثائق كل

  . )1113(م�الحربالحليفة�ا�ختلفة�للتحري�fي�جرائ

�للعبارة� �وفقا �اليمDن �أداء �عليه �وجب �ا�حكمة �أمام �شهادته �يؤدي �شاهد كل

�دولته �قانون �fي �حضور�. ا�وجودة �لهم �يحق v� �شهادة
ون  م  د  ق  �ي  v� �الذين والشهود

غ�CDأن�قا,���الجلسة�يراùي�كل�الظروف�ويتخذ�كل�تداب�CDال زمة�. جلسة�ا�حاكمة

  . )D)1114ن�الشهود�قبل�القاء�الشهادةعدم�تبادل�الحديث�ب� من�أجل

�يراها� �أخرى �مستندات �أو�أية �بالشهود �ل ستعانة �ا�حكمة �طلب �للدفاع يحق

�مكان� �ف��ا �يبDن �ضبط�ا�حكمة، �أمDن �إbى �توجه �مكتوبة �عريضة �بموجب ضرورية،

�الواجب� �3فعال �أيضا �يبDن �كما �فيه، د  ج  �و  �أو�آخر�مكان �أو�الوثيقة، �الشاهد وجود

�من �اÒإثبا�� �الوثيقة �من �أو�إستضهارها �التطرق��و�سبابالشاهد �بالدفاع �أدت �rال

  .)1115(إل��ا

�يمكن� �الحلفاء، �قوات �اÊتراق� �rال� �ا�نطقة �fي �الشاهد �وجود �عدم �حالة وfي

�لسماع� �لندن �إتفاقية �إbى �إنضمت �أو �وقعت �rال� �الدول �إbى �اللجوء للمحكمة

�م�أو�تقديم��3ل
دvءكشهود��للمواطنتDنÒسيما�أن�ا�حكمة�رأت�ذلك�بشهاد�vثبات�

 
 
�ا�دول�الحلفاء،�فيقوم�3مDن� .ضرورياÊتراق��rي�ا�نطقة�الfي�حالة�وجود�الشاهد�fاما�

                                              

 .غمن�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبور �20ا�ادة��- 1112
 .من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�21ا�ادة��- 1113

1114 - Règle 06 de règlement de procédure de TMI de Nuremberg. 
1115 - Règle 4/a  de règlement de procédure de TMI de Nuremberg. 
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العام�للمحكمة�بإحالة�الطلبات�إbى�;دعاء�العام،�وإذا�لم�يرفضها�هذا��خ�CDيوجه�

�الوثيقة،��3مDن�العام�طلب�إbى�الدولة�الحليفة�لتمثيل�الشاهد�أمام�ا�حكمة م 
 
ل س 

 
أو�ت

  . )1116(ووجب�أن�يخطر�ا�حكمة�بكل�هذه�3جراءات

   ي�اCحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة  -  ب

�ف � �3دلة، �وتقدير �تقييم �fي �ثانوي �دور �ا�تحدة �3مم �rمحكم� لقضاة

�غ�CDأن� �تأخ�CDا�حاكمات، �من �خشية �للشهادة، �ما �شخص �إستدعاء يستطيعون

وأدركت�. ا�حكمتان�تقبل�3دلة�ال��rيريد�3طراف�تقديمها،�فهو�تقديم�جزئي�فقط

� �تعديل �بعد �برواندا �الخاصة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �3جراءات ،�و;ثباتقواعد

ك �من�الطرفDن�بتقديم�أدلة�إضافية،ولها��تأمر أن�الغرفة�التمهيدية�3وbى�يمكن�أن�

�بالحضور  �والزامهم �إضافية �شهود �بإستدعاء �تقوم �ا�حكمة�. )1117(أن ووصفت

�شهودا� �يكونوا �أن �يعدوا �لم �مÈبأ� �الشهود �بيوغوس فيا �الخاصة �الدولية الجنائية

�للعدالةأمام��لøطراف
 
 .)1118(ا�حكمة،�وإنما�شهودا

� �سابقا �بيوغوس فيا �الخاصة �الدولية �الجنائية �للمحكمة �ا�حكمة�أويمكن و

�االج �الدولية �دو نائية �أية �من �تطلب �أن �برواندا �ألخاصة �معهالة �تتعاون �جمع��ن fي

�م�أثبات�وتسهيل�وسائل�;åم�لتقديم�أدل�Òن،�;�ام�بالشهود�ومساعدDمام�ا�حكمت

�ا�مع�محكم3��rمم�ا�تحدة،�كما�ويدخل�fي�إ3مر�يعت�CÚالزامي�للدولة��وهذاÈطار�تعاو

بذل�عناية�vزمة�ة�عwى�عدم�ضياع�وسائل�3ثبات،�وأك�Ciمن�ذلك�يجب�تحافظ�الدول

  .)1119(للمحافظة�عل��ا

  

                                              

1116- Règle 4/ b-c   de règlement de procédure de TMI de Nuremberg.  
1117-Règle 90 de RPP/TPIR. 
1118-- Règle 90/c  de RPP/TPIY. 
1119 - Delphine DESPLAND, La procédure de coopération des États à l’égard des tribunaux pénaux 

internationaux et la cour pénale internationale, in, Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY et 

Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.350. 
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   ي�اCحكمة�الجنائية�الدولية  -  ث

سارت�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�fي�;عتماد�عwى�مواد�;ثبات�من�عدمه،�عwى�

� �فيجوز �ا�ؤقتة، �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �تتصل��لøطرافمنوال �أدلة تقديم

�ضرورية� �اÈأ� �ترى �rال� ��دلة �جميع �تقديم �طلب �سلطة �ا�حكمة �وتكون بالدعوى،

�ما�)1120(لتقرير�الحقيقة �خاصة �أدلة �أية �أو�مقبولية �صلة �fي �ا�حكمة �تفصل �كما ،

� �بالقيمة �م��ا �بإقامة��الثبوتيةيتعلق �;خ ل ��دلة �عwى �يCmتب �ذا÷� �إخ ل �وأي لها،

�الشهود �لشهادة �ا�نصف �بالتقييم �أو�إخ ل �مåللم� �عادلة ��دلة�. )1121(محاكمة أما

�ا�ل ثبات،�و��vال��rتتحصل�عل��ا�ا�حكمة�من�الدول�فتقرر�أيضا�مدىåصلة�ومقبولي

�الذي� �بالقانون �بل �للدولة �yالوط� �للقانون
 
�وفقا �ذلك �fي �تفصل �أن �للمحكمة يمكن

  .)1122(تطبقه�ا�حكمة

�هو� �كما �شهرة �وذات �معروفة �وقائع �إثبات �تطلب �أن �للمحكمة �يمكن v� كما

 vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�كما�أسلفنا�بالذكر،�وvي�fتقبل��الحال�

�;نسان� �أو�حقوق ��سا��� �للنظام �اكåإن� �نتيجة �عل��ا �الحصول �يتم �rال� �دلة

�fي�موثوقية��دلة�أو�إذا�كان�
 
�كبCDا

 
�اك�يث�CDشكاåسيما�إذا�كان�;نv�،

 
ا�عCmف�÷�ا�دوليا

�
 
�ضررا �ا÷� �يلحق �أن �شأنه �من �ويكون �3جراءات �نزاهة �يمس ��دلة �هذه قبول

 
 
  .)1123(بالغا

�ا �حق �من�ومن �إستجوابه �وبعد �قبل �الشاهد �تستجوب �أن �التمهيدية لدائرة

��طراف �أحد �ا�حكمة�) 1124(جانب �من �Ùستضهار�الحقيقة �جدي �إجراء �CÚيعت� وهذا

�يعت�CÚعرقلة� �وبالتاbي �مصالحهم �لتحقيق �لøدلة �مãإخفا� �يمكن �الدعوى �أطراف وأن

                                              

1120- Jean-Paul FATONDJI, la Cour pénale internationale face à la souveraineté des ÉTATS, la CPI et 

l’influence des ÉTATS, éd, universitaires européennes, 2012,p.69. 
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�4 -69/3ا�ادة��- 1121
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�69الفقرة�الثامنة�من�ا�ادة��- 1122
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�7-6-69/5ا�ادة��-1123
 ).RPP/CPI(ج�من��-140/2القاعدة��- 1124
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�العدالة �إستج. لتحقيق �fي �الحق �والدفاع �العام �للمدùي �يمكن �الشاهد،�كما واب

�ا،�وح�1rمصداقية�الشاهد�وا�سائل�åة�ا�تصلة�بشهادته�وموثوقي�بشأن�3مور�الوج�

  .)1125(3خرى�ذات�الصلة

�آخر� �إدvء�شاهد �أثناء �بشهادته، �بعد �أدbى �قد �يكن �لم �شاهد�إذ و�vيحضر�أي

�ذلك �بخ ف �تأمر�ا�حكمة �لم �ما ،
 
�أو�محققا

 
�خبCDا �كان �إذا vإ� �أن�. بشهادته، بيد

�3دvء�ا �أهليته �من �يجرد vآخر�� �شاهد �شهادة �إbى �إستمع �قد �يكون �الذي لشاهد

�وحده �السبب �لهذا �لشهادة�. بالشهادة �;ستماع �بعد �بشهادته �شاهد �يدbي وعندما

�تقيم� �حDن �3عتبار �fي �ا�حكمة �دائرة �وتضعه �السجل �fي �ذلك �يدون 3خرين،

  .)1126(الدليل

طلب�من�ا�دùي�العام،�أو�الدفاع�أو��وع وة�عwى�ذلك�يجوز�للمحكمة�بناء�عwى

�وبعد� �نفسها �تلقاء �من �أو �وجد �أن �القانوني، �ممثله �أو �الضحية �أو �الشهود أحد

تداب�CDلحماية��باتخاذالتشاور�مع�وحدة�الضحايا�والشهود،�حسب�3قتضاء،�أن�تأمر�

�شاهد� �ا÷� �أدbى �شهادة �للخطر�نتيجة �آخر�معرض �شخص �أو�أي �أو�الشاهد الصحية

�ا�طلوب� �الشخص �موافقة �عwى �الحصول �إbى �ممكنا �ذلك �كان �كلما �ا�حكمة وتس�ى

  . )1127(هذه�التداب�CDباتخاذإتخاذ�تداب�CDالحماية�من�أجله�قبل�إصدار�أمر�

   )Les enquêteurs(�ثبات�باCحقق�ن - 2

ا�حقق�ينفذ�أوامر�التحقيق�الصادرة�لجمع�مواد�3ثبات،�ويلجأ�إbى�التحقيق�fي�

�م�كتابة،�فيضع�الشاهد��،)1128(عDن�ا�كانÒم�بتقديم�شهاد�Òو;لتقاء�بالشهود�ودعو

ر��طراف�لfي�وضعية�الث  
ض  ح  لمحاكمة�ويتعزز�بمكانة�قة�با�حكمة،�كما�أن�ا�حقق�ي 

                                              

 ). RPP/CPI(ب�من��-140/2القاعدة��-1125
 ).RPP/CPI(من��140/3القاعدة��- 1126
 ).RPP/CPI(من���87/1القاعدة��- 1127

1128 - Nora MARKWALDER, les règles de preuve devant les Tribunaux pénaux internationaux, in, 

Laurent MOREILLON, Aude BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, 

Bruylant, Bruxelles, 2009, p.411. 
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�حو  �Ùستضهار�ا� بسات �هذه�مم�Dة، �موضوع �fي �بعمق �والتحقيق �3ثبات �مواد ل

�تصريحات� �fي�ذلك �بما �ا�ستندات �صحة �يباشر�مدى �أن �للمحقق �يمكن �كما ا�واد،

  .)1129(الشهود�الذين�تم�3لتقاء�÷�م

bى�إ تداب�CDتحفظية�يمكن�للمدùي�العام�أن�يطلب�من�أية�دولة�أن�تلجأ�وvتخاذ

�اكاثبات�وحماية�الشهود�والضحايا�من�حجز�كل�مواد�;åم،�أية�إن�ت�أو�التعدي�عل�

   .)v)1130زمة�لعدم�تلف�مواد�3ثباتوأن�تبذل�عناية�

�شاهد� �ا�حقق �إعتCÚت �الدولية �العسكرية �ا�حاكم �من �الصادرة �قرارات وأول

�قضاة� �طرف �من �ا�حققDن �منع �تم �فقد �العدالة، �مصلحة �عwى �حفاظا �وهذا فعwي،

�دخول �fي�ا�حكمة �للجمهور �ا�خصص �ورواق �العاديDن �الشهود �تواجد �مكان هم

�مواد� �إخت ط �لتفادي �العاديDن،وهذا �الشهود �شهادة �سماع �من �ومنعهم ا�حكمة،

 . )1131(3ثبات�مع�ال��rيقدمها

لغاء�بصفة�صريحة�صفة�الشاهد�الخب�CDإمم�ا�تحدة�فقد�تم�محكم���r �أما�fي

�الشهود �مع �ا�حاكمة �جلسة �حضوره �كان�أ العاديDن�لسبب �فقد �العيان، و�الشهود

�مDن�ليسوا�عwى�تلك�إ3عتماد�عwى�الشهادة�مقCmن�بظروف�åرتكاب�هذه�الجرائم،�فا�

� �السلطة �سلم �fي �العالية �والسياسية(الدرجة �قادة�)العسكرية �مجرد �كانوا �وقد ،

� �أوحدات �أو�معسكرات �مسلحة �مجموعات �من�)مليشيا(و�قادة �بالتاbي ن
 

�مك �مما ،

�م،�رؤيå�1التعامل�معهم�من�قبل�الشهودأr1132(و�ح(.   

وfي�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�يجوز�للمدùي�العام،�jغراض�اية�إجراءات�تسبق�

الشروع�fي�ا�حاكمة،�أن�يكتم�أية�أدلة�أو�معلومات�يمكن�الكشف�ع��ا�بموجب�هذا�

                                              

1129- Anne-Marie LA ROSA, Juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve, 1er éd, PUF , 

2003, p.263. 
1130 -Règle 40 de RPP/TPIY. 
1131 - ibid. p.263.3 

�الجنائية�- 1132 �ا�حكمة �امام �عليه �yا�ج� �حقوق �البياتي، �عwي �شهادة��بصائر�محمد �لنيل �أطروحة الدولية،

 143.ص. 2003الدكتوراه�fي�القانون،�كلية�القانون�جامعة�بغداد،�
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� �� النظام �هذه �عن �الكشف �كان �إذا �لها �موجزا �ذلك �بد�vمن �فيقدم 3دلة�سا���

�CDالتداب� �هذه �وتمارس �لخطر�جسيم، �أو�أسرته �شاهد �أي �س مة �تعريض �إbى يؤدي

�مåتمس�حقوق�ا��vأو�تتعارض�معها�أو�مع�مقتضيات�إجراء�محاكمة�عادلة��بطريقة�

�ةØ1133(ونز(.      

  )Témoins experts(خHaاءالثبات�بشهود�~ - 3

الشاهد�الخب�CDيقوم�بفحص�الوقائع�ا�رتبطة�بال��اع،�ومهمته�ليس�;دvء�بما�

عwى�رأيه�ا�وضح�لøدلة�علميا��اعتمادارآه،�بل�يقود�ا�حكمة�إbى�تقييم�أدلة�3ثبات�

،�ف
 
�م�عقلياوض  ن�ت  أدلة�الشاهد�الخب�CDيمكن�أوتكنولوجياåأو�مدى��ح�مدى�صحة�ا�

والشاهد�الخب�CDيتم��Dعن�الشاهد�العادي�� .(1134)إفراطه�fي�إستعمال�وسائل�الجريمة

��عرفته��jنه �نظرا �وهذا �ذلك، �دون �مåبا�� �مباشرة �ع قة �يلها �الت �بالشهادة يدbي

ال��اع،�فهو�الذي�يوجه�ا�حكمة�وينCDها�بما�توصل�اليه��بموضوعومؤه ته�الخاصة�

  .)1135(نظرا�لخCÚته�fي�ا�يدان

�بعض�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�كا�حكمة�الخاصة�وكل�� ما�fي�3مر�أن 

��طباء �شهود �سماع �رفضت �سابقا، �بجرائم� بيوغوس فيا �يتعلق �فيما الخCÚاء

� �ا�تعلقة �الجلسات �وجرائم �;نسانية�باÙحاطة3غتصاب، �الكرامة ولهذا�. من

�تلقاء� �من �تلجأ �أن �يمكن �والدائمة �م��ا �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية فا�حاكم

�النظام��)proprio motu(نفسها �fي �عليه �معتمد �وهذا �خCÚة، �إجراء إbى

�من� �الخCÚة �عwى �ا�صادقة �fي �الكاملة �الحرية �لها �ا�حكمة �فهيئات 3نجلوسكسوني،

��من�الخCÚة�ا�نجزةعدمه،�والقا���éيمكنه� عتماد�إوfي�كل�3حوال�عند�. إذن�أن�يحد 

                                              

 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�68/5ا�ادة��- 1133
1134 - CATALDI Giuseppe et DELLA MORT Gabriele, la preuve  devant les juridictions pénales 

internationales, in, RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc, la preuve devant les juridiction 

internationales, éd, Pédone, paris, 2007,p.203. 
1135 - TASOKI Manzele, l’enquête des juridictions pénales internationales, thèse pour le Doctorat en 

Droit, école Doctorale de Droit comparé, Université de Panthéon Sorbonne, Paris 1, 2011, p.229. 
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� �حكم�الخCÚة �بما �الخCÚة �م ئمة �مدى �ويبDن �حكمه �يCÚر �أن �يجب �القضاة �طرف من

  .)1136(عليه�fي�منطوق�الحكم�الصادر�منه

�تقرير� �فإن �ا�تحدة �3مم �rمحكم� �الخCÚاءأففي �الشهود �يصدر�عن �ما fي��و�كل

يعاد�تقرره�خر�ويعلم�بالتقرير�fي�غصون�ميخطر�الطرف�� �نيجب�أ�ي�طرفصالح�أ

 �� �التمهيدية �إ�و أ�)1137(وbىالدائرة �غضون �fي �التمهيدية�ماأ�يوما�21يداعه �الدائرة م

  .)1138(وbى�للمحكمة�الجنائية�الدولية�لرواندا� 

� �غضون �ل�30وfي �بالنسبة
 
��14و�) TPIY(يوما �ل �بالنسبة

 
يقوم� )TPIR(يوما

��خر�بمع �� الطرف �التمهيدية �الدائرة �من �لك �رفة �وbى �ممن �ا�حكمتان �ا هناك�إذا

�الخبCD، قبول  �الشاهد �تقرير �أو �تكييف �حول �موافقة �الدائرة�إعطاء �من التقرير

 �� �إوbى،التمهيدية �fي �مضادةأو�يرغب �خCÚة �قبل��جراء ��خ�CDإذا �وfي �التقرير، حول

 �� �فيكالطرف �إخر�تقرير�الخب�CDالشاهد �حجة �ذلك �للقا�éون �يمكن �ودليل ��ثبات

  .)1139(صدار�حكمهيه�عند�إعتماد�عل; 

 خرى�اCتاحة� ي�مواد��ثباتالوسائل�> : ثانيا

مواد�;ثبات�fي�ا�حاكمة�الجنائية�الدولية��vتقتصر�فقط�عwى�;دvء�بشهادة�

الشهود�أو�ما�يسم�1بالطرق�العادية��واد�;ثبات،�بل�أن�التطور�الحاصل�يتجه�نحو�

هنا�مقCmن��و�مر ثبات�وتنوع�الوسائل�fي�ذلك�ا�جال�الواسع،�أ�حرية�;يس�مبدتكر 

  .بالتطور�الحاصل�fي�ا�جتمع�خاصة�fي�ا�يدان�التكنولوâي

  ثبات�باCستندات~ - 1

�با�ستندات �ا�كتوبة�يعت�CÚ;ثبات �ا�حاضر �ا�ستعملة��)1140(او �الوسائل من

�ذه�÷� �3دvء �كوسيط�بDن �شاهد �دون �الدولية، �الجنائية �ا�حاكم �fي �واسعة بصفة

                                              

1136 - Anne-Marie LA ROSA, Op.cit, p.265. 
1137-Règle 94 bis/a de RPP/TPIY.  
1138-Règle 94 bis/a de RPP/TPIR.  
1139-  Règle 94 bis/B de RPP/TPIY.et Règle 94 bis/b de RPP/TPIR. 

 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�69/2ا�ادة��- 1140
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خر�fي�الدعوى�أن�يثبت�عدم��حكمة،�ومن�ثم�فما�عwى�الطرف�� الوثيقة�عwى�هيئة�ا

�ا�fي�ذلكظستإ،�وعwى�القضاة�مطابقة�أو�عدم�صحة�الوثيقةåاماوا .هار�مدى�حجيCmح�

� �القوية"لقاعدة �" الدvئل �أك�Ciمن �تقديم �تم �قضية��1300فقد �fي �إثبات وثيقة

�الخاصة�)" BLASKIC(ب كيش" �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �ف��ا �نظرت �rال

  .)1141(بيوغوس فيا�سابقا

�با�ستندات� �إعتبار�مختلف�الصور�ا�لتقطة�من�الطائرات�كمواد�إثبات ويمكن

�م�ومعرفتهإذا�ما�تم�التوصل�من�خ لها�åى�تحديد�هوية�ا�bيمكن��خذ�. إ�vأنه��CDغ

�هو� �ليس �للجريمة �ا�رتكب �مåا�� �الشخص �أن �الشاهد �من �التأكد �عدم �حالة �fي �ا÷

  .)1142(نفسه�ا�وصوف�fي�الصورة

  معروفة�بالوقائعثبات�~ - 2

�اتقنية�بõي��الوثائق�ا�عروفةÊموج���éخذأثناء�ا�حاكمة��يقوم�القاjبما�هو��با

� �الوقائع �من �و المعروف �ذلك�ا�ذائغة �يثبت �أن �بعد �أساسها، �عwى �ويحكم شهورة،

�ا�أمامه�من�طرف�الخصوم،�فا�حكمة��vتطلب�إثبات�وقائع�÷� ل  د  ت  س  بنفسه�ولو�لم�ي 

�من�الناحية�القضائية
 
 . )1143(معروفة�لدى�الجميع�ولكن�يجوز�لها�أن�تحيط�لها�علما

�نف �تشكل �ا�عروفة �والوثائق �للقاعدة �ا"ياÒإثبا� �يجب �واقعة �معروفة�" كل �óف

�البحث� �بحجة �للمحكمة �والنفقات �الوقت �اقتصاد �fي �وتساهم �وعامة �شاملة بصفة

�ا�عروفة �بالوثائق �ا�رتبطة �ا�شهورة �الوقائع �فتحديد �ا،Òإثبا� �أحيانا�عن �تسبب ،

طراف�الدعوى�فما�هو�معروف�عند�شخص�قد�يجهله�أوعدم�قبولها�من��اخت فات

                                              

1141 - Anne-Marie LA ROSA, Op.cit, p.286. 
1142 - Thomas BENAGES, la convention pour la prévention et la répression du crime de GENOCIDE à 

l’épreuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, thèse pour le Doctorat en Droit, 

Faculté de Droit et sciences politiques, Université d’Auvergne, 2005, p.200. 
  من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�وانظر�كذلك،��69/6أنظر�ا�ادة��-1143

Règle 94/a  de RPP/TPIY.et Règle, 94/a  de RPP/TPIR. 
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ن�أغCDه،�وعليه�يجب�عwى�القا���éحDن�إثباته�بالوقائع�ا�عروفة�أن�يأخذها�بحذر،�و 

  .)1144(يحددها�بقدر�معقول�أو�بقدر�تواجدها�ا�عقول 

�بيوغوس فيا� �الخاصة �الدولية �الجنائية �للمحكمة �3وbى �التمهيدية فالدائرة

�fي�ا�حاكمات� �معروفة�مسبق �وثائق�ووقائع �تقدم �يمك��ا�أن �ال��rتم�سابقا السابقة

قيمت�أمام�ا�حكمة
 
  .)1145(الفصل�ف��ا�من�طرف�ا�حكمة،�إbى�قصية�أخرى�جديدة�أ

�الخاصة� �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��وbى �التمهيدية �الغرفة �إستمعت كما

� �لشاهد �سابقا ��« Roméo DALLAIRE »بيوغوس فيا �قوات �الذي�)MINUAR(قائد ،

�ا �ا�وجهة�ضد �القتل �اعمال �بأن  �أدbى �fي�سنة �رواندا �fي كانت���1994دنيDن�ا�رتكبة

�هناك�جيشDن�منظمDن�ومختلفDن�يقتت ن�� بطريقة�واسعة �استثناء�خاصة�أن 
ودون 

 . )FAR()1146(و) FPR(من�اجل�البقاء،�فقد�كان�3مر�كحرب�أهلية�بDن�كل�من

� �مسالة �أوتبقى ��دلة �ببعض�إثارة �تتسم �الدولية �الجنائية �ا�حاكم مام

�ا�fي�الوقت�ذاته�fي�بعض�� �الخصوصيات�وتعرضÊسيما�صاح�v�،ى�الخطرbحيان�إ

�ك �3نساني، �مجال �fي �العاملDن �لشهادة �بالنسبة �للصليب�موظفي �الدولية اللجنة

�ت. حمر�  �لم �الثانية �العا�ية �الحرب �للمحاكم �من�وبالنسبة �النوع �هذا �إbى تعرض

�إ �الشهادة، vأ� �ا�سالة �عملياأن �الخاصة��مامأ�ثCDت �الدولية �الجنائية ا�حكمة

�ساب �ونظر بيوغوس فيا �إقا، �fي ��وbى �3بتدائية �الدائرة �موظف�تق�مكانيةت �من ديم

،�غ�CDأن�رفض�ذلك�دلة�إbى�ا�حكمةاللجنة�الدولية�للصليب��حمر�ما�بحوزته�من�� 

�أ�بأغلبية �بحجة �الدائرة، �م��م �تتشكل �الذين �القضاة �الدو أصوات �اللجنة لية�ن

                                              

1144 - Anne-Marie LA ROSA, Op.cit, p.286. 
1145 - Règle 94/b  de RPP/TPIY, et Règle, 94/b  de RPP/TPIR. 
1146- Jugement de la chambre de première instance1 de (TPIR), dans l’affaire le procureur contre Jean 

Paul AKAYESU , n° ICTR- 96-4-T du 2 septembre 1996, § 164. 
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 �� �بالسر للصليب �تتعلق �مصلحة �أحمر�لها �أي �العرfي �الدوbي �القانون �بموجب �ا�يةÈ

  .)1147(ليست�ملزمة�بالكشف�عن�ا�علومات�ا�طلوبة

��متيازاتتح�Hم�اCحكمة�وترا�ي�"أما�بخصوص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�ف

�وقواعد �~جرائية �القواعد � ي �عليه �منصوص �هو �Cا
 
�وفقا �بالسرية �اCتعلقة

  .)1148("~ثبات

�كانت� �إذا �ما �الحالة �يشمل �وسط �حل �اbى �الجنائية �ا�حكمة �توصلت فقد

�هو �فالحل �الثالث �الطرف �لدى �وثائق �أو �من�: "معلومات �طرف �دولة �تلقت إذا

�تحت� �أو �حوز£¢ا �أو� ي �لدó¢ا �مودعة �أو�معلومات �وثيقة �بتقديم
 
�طلبا اCحكمة

�أو� �الوثيقة �عن �الكشف �تم �قد �وكان �باعتبارها�سيطر£¢ا، �الدولة �لهذه اCعلومات

�من�جانب�دولة�أخرى�أو�منظمة�حكومية�دولية�أو�منظمة�دولية،�كان�
 
�سريا

 
أمرا

علÄ¢ا�أن�تطلب�موافقة�اCصدر�عZى�الكشف�عن�الوثيقة�أو�اCعلومات،�وإذا�كان�

�عن� �الكشف �عZى �اCصدر �الدولة �هذه �توافق �أن �فإما ،
 
�طرفا �دولة اCصدر

�أو�الو  �بأحكام�اCعلومات
 
�رهنا �اCحكمة، �مع �الكشف �مسألة �بحل �أو�تتعهد ثيقة

�كان�72 اCادة �الكشف، �عZى �اCوافقة �ورفض
 
�طرفا �دولة �اCصدر�ليس �كان �وإذا ،

�أو� �بأ¢ا��iتستطيع�تقديم�الوثيقة �اCحكمة �إبzغ �إلÄ¢ا�الطلب �الدولة�اCوجه عZى

  .)1149("حفاظ�عZى�السريةاCعلومات�لوجود�ال��ام�سابق�من�جانÉ¢ا�إزاء�اCصدر�بال

� �ومع �من��فاvمتيازاتذلك CDالكث� �fي �ا÷� �معCmف �عموما �بسر�ا�هنة ا�تعلقة

معينة�ن�حماية�مصالح�أبحقيقة��3عCmافلقوانDن�الجنائية�الوطنية،�وõي�تنبع�من�ا

 ;� �مصلحة �اåأهمي� �تفوق �أن �محددة �حاvت �fي �السرية،يمكن �إل�mام �خ ل دvء�من

� �كاملأبالشهادة، �بشكل �ا�علومات �قوانDن�. و�تقديم �تشجع v� �ا�ثال، �سبيل فعwى

                                              

�ال�- 1147 �أنظر�وثيقة �العامة ��لøممجمعية �رقم �A/55/273-S/2000/777ا�تحدة �fي �ا�ؤرخة ،7�� ،�2000اوت

 .19.،�ص)TPIY(التقرير�السابع�ل�باعتمادا�تعلقة�
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�69/5ا�ادة��- 1148
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�73ا�ادة��- 1149
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� �كثCDة �وتحظر��–وطنية �و� �- أحيانابل �ا�حامDن �قيام �بتقديم �بشأن�طباء الشهادة

جل�تشجيع�التبادل�الحر�والكامل�ة�مع�ا�وكلDن�وا�ر1�é،�وذلك�من�أالسري�3تصاvت

�أل �وبما �بي��م، �فيما �ا�علومات �الهذه �حماية �ضروريةن �تعد  �اللجنة��سرية لقدرة

�الوفا ��حمر�عwى �للصليب �بإل�m الدولية �من�اء �3نساني، �الدوbي �القانون �ظل �fي �اÒما

�ال��اعات�ا�سلحة�الحالية�وا�ستقبليةأ وبالتاbي�فإن�هذا�3متياز�. جل�حماية�ضحايا

�لها،�إذا�كان�الدليل�الذي �ا�ليس�عwى�قدر�كب�CDمن�� �سيكون�ضرورياÒهمية،�بحوز

����للمحكمة��سا�من�النظام�73الشروط�والقيود�الواردة�fي�ا�ادة��احCmامشريطة�

 .)1150(ن��vتستخدم�بشكل�مطلقأ،�و الجنائية

�� وا�عر  �تقارير�هيئة �لبعض �ا�شهورة �وظائفها�فة �إطار�ممارسة �fي �ا�تحدة مم

� �هذه �واضحة �بصفة �تبDن �rاكاتال�åسيما��3ن� v� �للمدنيDن �الواسع والقتل

�" التوتسي�ن" �سنة �يعتf1994ي ،� �إbى �حاجة �دون �ل
ثبات �ا vستنباطها�CÚدلي Èj�

�الجنائية� �للمحكمة ��وbى �التمهيدية �الدائرة �توصلت �هنا �فمن �ومشهورة معروفة

�3قليم� �fي �الجماعية �3بادة �جرائم �بإرتكاب �3مر�يتعلق �أن  �إbى �لرواندا الدولية

  .)1151(الرواندي�fي�الفCmة�ا�شمولة�بالتحقيق

� �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �fي �بشهادته�"أما �اCحاكمة � ي �الشاهد يدtي

� �اCادة � ي �علÄ¢ا �التداب��HاCنصوص �تتيحه �بالقدر�الذي iإ،
 
�68شخصيا � ي�� أو

�باyدiء� �تسمح �أن
 
�أيضا �للمحكمة �ويجوز �~ثبات، �وقواعد �~جرائية القواعد

� �أو�بإفادة �اCرئي �العرض �تكنولوجيا �بواسطة �الشاهد �من �مسجلة �أو شفوية

�هذا� �بمراعاة
 
�رهنا �أو�اCحاضر�اCكتوبة، �اCستندات �تقـــديم �عن

 
zفض� السم ي

�هذه� �أ�iتمس  �ويجب �~ثبات �وقواعد �~جرائية �للقواعد
 
�ووفقا n�¸سا<� النظام

  .)1152("التداب��Hحقوق�اC¨¢م�أو�تتعارض�معها

                                              

 .347.براءة�منذر�كمال�عبد�اللطيف،�النظام�القضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 1150
1151 - Anne-Marie LA ROSA, Op.cit, p.288. 

 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�69/2ا�ادة��- 1152
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  ماكنإtى�>  �نتقال - 3

� �yيع� �ما �مكان �إbى �إ3نتقال �ا�حكمة �) القضاة(نتقال �محدود �مكان �Ùجراءإbى

خCÚة�او�معاينة�من�اجل�إستظهار��والتحقق�من�مواد�3ثبات�ال��rمن�ا�فروض�ان�

�ا�حاكمة �جلسة �fي �من�. تقدم �التحقيق �للجهاز�القضائي �يسمح �للمكان و3نتقال

�حاجة� �الحدث�دون �معارف�مباشرة�من �اسباب�ما�واستخ ص الوقائع�والبحث�عن

  .)1153(إbى�وسيط

�القضاء�الدوbي�بصفة�عامة�دا �م�إن åى�مبدأ�حرية�;ثبات،�فإدانة�مwفع�بشدة�ع

�عwى�مواد�
 
�لضمCDه�وقناعته�الشخصية�إعتمادا

 
من�عدمه�من�طرف�القا���éيتم�وفقا

�ا�بمعرفته�Òتم�إثبا��rيطبق�وقائع�ال���éة،�فالقا ق  ق  ح 
 
;ثبات�ا�تاحة�والواضحة�وا�

فالقضاة�fي�. ;ثباتالشخصية�أو�بإنتقاله�شخصيا�إbى�ا�كان�ال��rتوجد�ف��ا�دvئل�

�فعل� �كان �إذا �ما �يحددون �سابقا، �بيوغوس فيا �الخاصة �الدولية �الجنائية ا�حكمة

�ا�قدمة �;ثبات ��واد �وفقا �ا�حكمة �ا÷� �تختص �جريمة �يشكل �مåوتطبق�� .)1154(ا�

�للمحكمة� �3سا��� �النظام �اåمقدم� �fي ��vسيما �الدولية �القانونية �القواعد ا�حكمة

�القانون� �إbى �اللجوء �دون �عل��ا �ا�عروضة �الحاvت �fي �بيوغوس فيا �الخاصة الجنائية

   .)1155(الداخwي

�CDى�مكان�وقوع�الجريمةأغbن�إنتقال�ا�حكمة�إ��CÚليا�فقط�فهو�شبيه�إيعتvستد

ثبات�ال��rيمكن�الحصول�عل��ا�سوف�عDن�ا�كان،�jن�مواد�;بإنتقال�ا�حققDن�إbى�

�مأتناقش�كلها�åوع وة�. ثناء�ا�حاكمة�من�الدفاع،�وهذا�لضمان�ا�حاكمة�العادلة�للم

مور�رتيب�� وت�،للقضاة�من�جهة�نتقال�إbى�موقع�الجريمة�يسبب�عناء  فاÙ ذلك��عwى

ن�أو�مكان�وقوع�الجريمة،�ولهذا�فإقليمها�إل�إbى�تنظيمية�مع�الدولة�ال��rيتم�;نتقاال

                                              

1153 - Anne-Marie LA ROSA, Op.cit, p.291. 
1154- Raymond H.A. CARTER, Op.cit, p.370. 
1155- Règle 98/(a-b) de RPP/TPIY. 
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ال��rتعCmيه�fي�لصعوبة��نظراجراء�ا�; ا�حاكم�الجنائية�الدولية�عادة�ما�تلجأ�إbى�هذ

   .)1156(التطبيق

  أمام�اCحاكم�الجنائية�الدولية�اCحاكمة�: اCبحث�الثاني
� �وصدور�إبعد �ا�حاكمة �مرحلة �تأتي �م،åوإقرار�ال� �التحقيق �مرحلة �من �اءåن

�ثار� �لنورمبورغ، �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �إنشاء �فمنذ �الدولية، �الجنائية �حكام

�القضاء� �يكون �فهل �أمامها، �ا�حاكمة �إجراء �كيفية �حول �الفقهاء �بDن �خ ف هناك

وbي�الجنائي��vسيما�أن�هذا��خ�CDالوط��yهو�السائد�fي�ظل�غياب�قواعد�القانون�الد

�للمحاكمة� �كمبادئ س  س 
 
أ �وت  �ا�تناثرة �عرفية �قواعد �تتبع �هل �أم �بعد، �يكتمل لم

وfي�النتيجة�تم��خذ�با�وقفDن�عند�إجراء�ا�حاكمة�fي�ا�حكمة�العسكرية�. العادلة

  . الدولية�لنورمبورغ

تم�اعتماد�النموذج�الذي��أما�عند�إنشاء�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�فقد

سارت�به�ا�حاكم�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�وطوكيو�fي�إجراء�ا�حاكمة�وصدور�

���éي�التقاfن�والضحايا،أو�Dم�åي�منح�الحقوق�للمfء�من�3خت ف�سواء���	حكام�ب�

  . عwى�درجتDن،�أو�حf�1rي�إمكانية�الطعن�من�عدمه�fي��حكام�الصادرة

�ا�ح �بدأت �أن �fي�وبعد �السائد �الوضع CDفتغ� �عملها، �الدولية �الجنائية كمة

ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة،�خاصة�أن�ا�حاكمة�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�

  .أصبحت�تقام�باvستناد�إbى�معاي�CDدولية�متعارف�عل��ا�عwى�ا�ستوى�الدوbي�ككل

�مر  �أساسيتDن، �تمر�بمرحلتDن �الدولية �الجنائية �Ùعمال�والدعوى �ا�حاكمة حلة

;جراءات�وقواعد�;ثبات�وتفعيل�حقوق�الدفاع�وحقوق�الضحايا،�إbى�غاية�صدور�

� �ا�بادئ �من �جملة �عن �يكÈ� �أخرى �)1157(�حكام �إbى �محكمة �من اCطلب�(تختلف

                                              

1156 - Anne-Marie LA ROSA, Op.cit, p.293. 
هذه�ا�بادئ�ال��rتس�ى�كل�محكمة�داخلية�أو�دولية�اbى�تطبيقها،�õي�مبادئ�متعارف�عل��ا�حاليا�بتسمية��- 1157

�والعقوبات �الجرائم �شرعية �مبدأ ��وbى �بالدرجة �تشمل �rال� �العادلة، �حقوق��معاير�ا�حاكمة �عل �الحفاظ إbى

�مDن�والضحاياåا�. 
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،�ثم�تأتي�مرحلة�ما�بعد�ا�حاكمة،�وال��rويجرى�ف��ا�الطعن�لهذه��حكام،�ثم�)>ول 

�تن CDخ�� �fي �ا�حكمة�يأتي �إbى �مؤقتة �محكمة �من �مختلفة �Ùجراءات �وفقا فيذها

  ).  اCطلب�الثاني(الجنائية�الدولية

  إجراءات�اCحاكمة�� ي�ختzف�الواسع�: اCطلب�>ول 
تم�Dت�ا�حاكمات�ا�قامة�أمام�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة،�بالتقا���éأمام�

هناك�استئناف�fي�بعض�ا�حاكم�دون��دائرة�واحدة،�وبعد�أن�يصدر�الحكم�قد�يكون 

�من� �نوعDن �تجرى �أين �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �fي �هو�عليه �ما �عكس �خرى،

  .هذا�ما�سنحاول�دراسته�من�خ ل�الفروع�èتية. )1158(ا�حاكمات

  نعقاد�جلسات�اCحاكمة�إ: الفرع�>ول 

محاكمة،�إذ�أن�إن�تحديد�ا�كان�الذي�تعقد�فيه�الجلسات�هو�أمر�مهم�fي�كل�

�من� �الضحية �أو �مåا�� �يكون �rأو�ال� �الجريمة، �ف��ا �وقعت �rال� �الدولة �fي عقدها

�;شكاvت� �من �يث�CDالعديد ��ساسية، �مصالحها �الجريمة �مست �rال� �أو رعاياها،

القانونية،�خصوصا�وان�الكث�CDمن�الجرائم�الدولية�تمتد�أثارها�ويتسع�نطاقها�ا�كاني�

  .)1159(ةليشمل�أك�Ciمن�دول

iحاكم�العسكرية�الدوليةنعقاد�الجلسات� ي�إ: أوCا  

�إحدى� �الثانية�محاكمة���ان�fي �العا�ية �الحرب �ايةÈ� �بعد كانت�رغبة�الحلفاء

�نورمبورغ �مدينة �عwى �اختيارهم �ووقع ���انية، �ا�حكمة�)1160(ا�دن �سميت �ولهذا ،

                                              

تختلف�ا�حاكمة�من�ا�حاكم�ا�ؤقتة�إbى�الدائمة،�فتقام�ا�حاكمة�عwى�جلسة�واحدة�أمام�ا�حاكم�الجنائية��- 1158

�التحضCDية،كما� �ا�حاكمة �مرحلة �مرحلتDن، �عwى �الجنائية، �ا�حكمة �fي �ا�حاكمة �تجرى �بينما �ا�ؤقتة، الدولية

وما�بعدها�من��136ومرحلة�ا�حاكمة�الفعلية�وهذا�ما�أشارت�إليه�القاعدة�. RPP/CPIمن��132نصت�القاعدة�

،�وما�يل��ا،�وتتفرع�هذه�إbى��خCDة�إbى�محاكمات�جماعية�أو�محاكمات�فردية��مر�الذي�تفتقر�إليه�RPP/CPIنظام�

 . ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة
 .299.لنظام�القضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ا�رجع�السابق،�صبراءة�منذر�كمال�عبد�اللطيف،�ا�- 1159
لم�يتم�اختيار�عاصمة�أ�انيا�برلDن�Ùجراء�ا�حاكمات��وbى�fي�تلك�ا�دينة�نظرا�لتدم�CDا�دينة�بالكامل�أثناء��- 1160

 .الحرب
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فيما�بعد�إbى�مدينة�برلDن�غ�CDأن�ا�حاكمات�انتقلت�. )1161(سم�تلك�ا�دينةنسبة�إbى�إ

كمقر�دائم�للمحكمة،�أين�يتم�fي�هذه�ا�دينة�3جتماع��ول�jعضاء�ممثwي�النيابة�

�أ�انيا �عwى �الرقابة �مجلس �يحدده �وقت �fي ��حكمة�. )1162(العامة، �بالنسبة أما

�اليابانية� �العاصمة �fي �ا�حاكمات �فانعقدت ��ق1�2، �للشرق �الدولية العسكرية

  .طوكيو

مكان�انعقاد�ا�حكمة�بالقانون�الواجب�التطبيق�وهو�القانون�الشخ���2ويرتبط�

�مDن�أي�القانون��3اني،�غ�CDان�القانون��3اني�كان�ينظر�اليه�من�دول�الحلفاء�åللم

�بخصوص �3مر�غامضا، �جعل �وهو�ما �التشكيك، �محل �فكان �الريبة، �القانون �بعDن

ن�تمارس�أ ماإفسلوبDن،�حد�� أتختار�ن�أالواجب�التطبيق،�ولهذا�كان�عwى�ا�حكمة�

�التحكيم ��فصلوت�،سلطة �مناسبا،كما �أو�أ ترى �تلجا �إن �وتطبق �القياس نصوص�bى

ال���rنفسها من�النظام�3سا�����حكمة�العدل�الدولية�الدائمة،�وõي�ا�ادة�28ا�ادة�

� �ا�ادة �إbى �� �38نقلت �النظام �الدوليةمن �العدل ��حكمة �ر . )1163(سا��� ينا�أوحسب

�تطف �عندما ��ا�حكمة �yالوط� �القانون �تطبيق �إbى �مثول�رقت �دون �جهة �من �اني

�مDن�åأ�اني�من�جهة�مام�القضاء��أا� jسديدة��CDن�القانون�والقضاء�خرى،�ذريعة�غ

�وغ�CDموجود�Dنالوطني �م��ارا �عند�أ ينكان �العراق �fي �حدث �فهو�3مر�الذي ص ،

� �السابق �الرئيس �"محاكمة �وف�"حسDنصدام �م��ارة �دولة �لقانون �مؤسساتقا �دون

و�أت�دون�وجود�نصوص�قانونية�تقر�بمعاقبة�عwى�جرائم�الحرب�ووفقا�لدستور�مؤق

 ;� �وجريمة �3نسانية، �ضد �جرائم �óف� �الجماعية، �بادة �لها �ليس �ساسأمحكمة

  .)1164(قانوني�وبالتاbي�تعت�CÚمحكمة�فاقدة�لكل�الشرعية

  

                                              

 .24.محمود�حنفي�محمود،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 1161
 .ورمبورغمن�vئحة�محكمة�ن�22ا�ادة��- 1162
 .233. بدر�الدين�محمد�شبل،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1163
�ا�ختصة�. د- 1164 �العراقية �الجنائية �ا�حكمة �إبراهيم، �الحق �العزيز�جاد �عبد �و�محمد �شريف �محمد بسيوني

 .40.،�ص2004بالجرائم�ضد�3نسانية،�الطبعة�3وbى،�دار�الشروق،�مصر،�
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  محكم�no>مم�اCتحدة�نعقاد�الجلسات� يإ: ثانيا

إن�الوضع�عند�إنشاء�محكم���rمم�ا�تحدة�يوصف�بأنه�استثنائي،�فلم�يمس�

�دولتDن�فقط،�دولة� س  كل�الدول�كما�هو�الحال�بالنسبة�للحرب�العا�ية�الثانية،�بل�م 

فعندما�قرر�مجلس��من�الدوbي�إنشاء�ا�حكمة�الجنائية�. fي�أوروبا،�ودولة�fي�إفريقيا

�الدولي �مستمرة، �تزل �لم �3ضطرابات �كانت �سابقا، �بيوغوس فيا �الخاصة الناتجة�ة

فكل��وضاع�. fي�معظم�دول�أوروبا��vسيما�الشرقية�م��ا عن�تفكك�ا�عسكر�الشر�ي

�منية�ال��rسادت�fي�ا�نطقة�شجعت�أن�يكون�مقر�ا�حكمة�خارج�دولة�يوغوس فيا�

،�أين�يوجد�مقر�محكمة�)1165(اي�الهولنديةسابقا،�لذلك�وقع�3ختيار�عwى�مدينة�vه

  .)1166(العدل�الدولية

� �rقبيل� �بDن ��هلية �الحرب �ر&ى �دارت �رواندا،��"التوت���"و�"الهوتو"وعندما fي

�الحرب� �وكانت �جديدة، �مؤقتة �دولية �جنائية �محكمة �إنشاء �fي ��من �مجلس تدخل

�بورو  �دولة �مجاورة�مثل �دول �امتدت�إbى �رواندا، �fي �الدائرة �لذا�والزائ�CDندي�هلية ،

يحدد�مقر�للمحكمة�خارج�رواندا�وخارج�مناطق�الصراع،��نأكان�عwى�مجلس��من�

�بت��انيا �أورشا �مدينة �عwى �اختياره �ف��ا�)1167(فوقع �جرت �تعت�CÚرمزية، �ا�دينة �وهذه ،

                                              

 .300.لقضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية�،ا�رجع�السابق،�صبراءة�منذر�كمال�عبد�اللطيف،�النظام�ا�- 1165
كان�يراد�: صدفة،�بل�حسب�رأينا�كان�نتيجة�لعدة�أسباب�م��ا) TPIY(لم�يكن�اختيار�مدينة�vهاي�كمقر�ل�- 1166

� �ل �بالنسبة �هو�الحال �كما �دوbي، �طابع �للمحكمة �يكون �3ضطرابات�)C.I.J(أن �مناطق �من �مقر�ا�حكمة �إخراج ؛

والتوترات،�õي�من�أهداف�مجلس��من�ا�رتبطة�بتحقيق�السلم�و�من�الدوليDن،�فارتبطت�ا�حكمة�بإيجاد�مكان�

أمن�لها�للممارسة�الوظيفة�القضائية؛�ارتباط�مدينة�vهاي�بمحافل�تاريخية�هامة�fي�مجال�السلم�و�من�بانعقاد�

  .قانون�الدوbي�;نسانيمعظم�3تفاقيات�وا�ؤتمرات�ف��ا��vسيما�ا�تعلقة�بال
لم�يتم�اختيار�مدينة�vهاي�مقرا�للمحكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�برواندا،�وهذا�حسب�رأينا�يرجع�أيضا��- 1167

كان�ال��اع�الدائر�fي�رواندا�هو�نزاع�مسلح�غ�CDدوbي،�فشاء�مجلس��من�أن�يستظهر�اخت ف�: لعدة�أسباب،�م��ا

�اع�الدائر�fي�يوغوس فيا�سابقا�انه�مختلفDن�من�حيث�الطبيعة،�أين�يوصف�ال��اع�ال��اع�الدائر�fي�رواندا�مع�ال�

أما�السبب��خر�فهو�سبب�مادي�بحث،�فبعد�ا�سافة�من�رواندا�إbى�. fي�يوغوس فيا�سابقا�بال��اع�ا�سلح�الدوbي

�ق �مقر�ا�حكمة �يكون �أن ��من �مجلس �ارتأى �والشهود �مDنåللم� �التنقل �وصعوبات �رواندا�vهاي، �دولة �إbى ريب

�مDن�أمام�ا�حكمة�بكل�سهولةåللتمكن�من�تمثيل�ا� . 
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وبما�أن�دائرة�3ستئناف�. )1168(ا�فاوضات�بشان�استقرار�الحالة�السياسية�fي�رواندا

�ا�حكمة، �ا��لهذهÈفإ� �سابقا، �ليوغوس فيا �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �مع مشCmكة

تمارس�عملها�fي�مدينة�vهاي،�fي�حDن�أن�مكتب�ا�دùي�العام�تم�إنشاؤه�fي�العاصمة�

  .)1169("كيغاbي"الرواندية�

  مقر�اCحكمة�الجنائية�الدولية: ثالثا

� �الدولية �الجنائية �مقر�ا�حكمة �ولندايكون÷� �vهاي �ا�ضيفة(fي . )1170() الدولة

وتعقد�ا�حكمة�مع�الدولة�ا�ضيفة�اتفاق�مقر�تعتمده�جمعية�الدول��طراف�ويCÚمه�

�ا�fي�مكان�آخر�عندما�. بعد�ذلك�رئيس�ا�حكمة�نيابة�ع��اÒوللمحكمة�أن�تعقد�جلسا

�وذلك�عwى�النحو�ا�نصوص�عليه�fي�هذا�النظام��سا���
 
  .)1171(ترى�ذلك�مناسبا

�دولة� �fي �3نعقاد �تقرر �أن �خاصة، �حالة �نشوء �عند �الجنائية �للمحكمة ويجوز

�يمكن� �كما �العدالة، �صالح �يكون�ذلك�fي �أن �ارتأت �إذا �ا�ضيفة، �غ�CDالدولة أخرى،

�انعقاد� �بتغي�CDمكان �القضاة �أو�أغلبية �أو�الدفاع �العام �ا�دùي �من �الطلب تقديم

كل�ما�fي��مر�يجب�3ستشارة�الدولة�ال��rا�حكمة�fي�أي�وقت�بعد�بدا�التحقيق،�و 

�اåى�موافقwا�ا�حاكمة،�وحصول�ع�  .)1172(ستنعقد�ف�

  اCحاكمة�جلساتإدارة�: الفرع�الثاني

من�متطلبات�العدالة�الجنائية�الدولية�أن�تكون�الجلسات�بصورة�ع نية،�فيما�

مهما�كانت�عاد�بعض�الحاvت�ال��rتم�تحديدها�بدقة،�ومن�مقتضيات�توق�CDا�حكمة�

                                              

 .654.بتل،�ا�رجع�السابق،�صأسيسل��- 1168
 .وهذا�لتقرب�ا�دùي�العام�لحقائق��حداث�الدائرة�وتسهيل�مهمته�fي�التحقيق�عن�مواد�;ثبات�fي�ا�يدان�- 1169
�مدينة�إختلف�واض�ي�النظام��سا����للمحكمة�الجنائي�- 1170 �فهناك�من�إقCmح  ة�الدولية،�حول�مقر�ا�حكمة،

�ال��اية،� �وfي �بايطاليا، �روما �مدينة �أخر�اقCmح �وفريق �بفرنسا، �ليون �مدينة �اقCmح �من �وهناك �بأ�انيا، نورمبورغ

�فمدينة�vهاي�أصبحت�fي�الفكر�القانوني ،Ciشيح�الهولندي�بالدعم��كCmال���íالعاصمة�القانونية�للعالم(ح(�،

 .ود�محكمة�العدل�الدولية،�وا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقابوج
 .ا�ادة�الثالثة�من�نظام�ا�حكمة�الجنائية�- 1171
 ).RPP/CPI(من��100القاعدة��- 1172
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�ا�كي�يتمكن��طراف�باÙدvء�بأقوالهم،والغاية�Òا،�يجب�أن�يتم�ضبطها�وإدار�åطبيع

�3دعاء� �انحراف �الدعوى،وعدم �أطراف �قلوب �fي �الطمأنينة �هو�بث �كله، �هذا من

  .العام�عما�تقتضيه�متطلبات�العدالة

�من�� �سنبينه �ما �وهذا �jخرى، �محكمة �من �مختلفة �وضبطها �الجلسات وع نية

  :خ ل�النقطتDن�èتيتDن

iنية�الجلسات: أوzع    

� �الجلسات �ع نية �والدائمة�مبدأ �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �فيه تشCmك

فعwى�الرغم�من�عدم�النص�عليه�fي�vئحة�محكمة�نورمبورغ،�فقد�تم�. عwى�السواء

�العمwي �ا�يدان �fي �;�تطبيقه �نظام �Ùتباعها �نظرا �اميللمحكمة،Ò)1173(Mutatis 

Mutandis ي�هذه�النقطةfبالنسبة�للمحكمة�العسكرية�الدولية�لطوكيو�.   

�ل �بالنسبة �صراحة�)TPIR(و)TPIY(أما �الجلسات �ع نية �مبدأ �تكريس �تم �فقد ،

،�فتكون�جلسات�ا�حاكمة�ع نية،�ما�لم�تقرر�دائرة�للمحكمتDنfي��نظمة��ساسية�

�وفقا �مغلقة �الجلسات �تلك �تكون �أن �الخاصة��ا�حاكمة �و�دلة �;جراءات ل ئحة

�ا÷)1174(.  

وما�تم��خذ�به�fي�محكم���rمم�ا�تحدة،�تم�الس�CDعليه�بالوتCDة�نفسها�لدى�

�م�åللم� �يكون ��خCDة، �هذه �أمام �مةÒ� �أية �fي �البث �فعند �الدولية، �الجنائية ا�حكمة

                                              

1173- Le système Accusatoire et adopté dans le règlement de procédure de Tribunal militaire de 

Nuremberg (RP/TMIN) dans la règle numéros 2 qui prévoit, dans son alinéa (a) « que chaque accusé 

détenue recevra dans un délai de trente jour au moins avant le procès, une copie traduite dans 

une langue connue de lui : 1- De l’acte d’accusation… ». Cet article prévoit encore dans son alinéa 

(b), « …que chaque accusé non  détenue sera informé de l’accusation pesant sur lui… ». Et en 

conclusion le même article prévoit dans son alinéa (c), « …en ce qui concerne tout groupement ou 

organisation contre lesquels l’Accusation manifeste son intention de demander au tribunal un 

arrêt de criminalité… ».    
 ).TPIR(من�نظام�19/4وا�ادة�) TPIY(من�نظام�20/4ا�ادة��- 1174
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فاjصل�. )1175(الحق�fي�محاكمة�ع نية،�مع�مراعاة�أحكام�النظام��سا����للمحكمة

هو�أن�تكون�الجلسات�ع نية�إ�vإذا�قررت�الدائرة�التمهيدية،�وفقا�لظروف�معينة�

�سرية �الجلسة �تعقد �الع ن. )1176(أن �الجلسات �من�والجدير�بالذكر�أن �حقا �تمثل ية

�م�من�ا�راقبة�العامة�والجمهور،�åا�ا��حقوق�ا�تقا���éمن�عدالة�سرية�ال��rيفلت�م�

�ا�حاكمة �تتسم �ان �العدل��فيجب �لتحقيق �ومعيار �كمثل �تعطى �rال� بالشفافية

��،و;نصاف �سبب �بدون �إهدارهما �فان �ملذا �أساسية �إهدار�لضمانة �يعد ن�معقول

  .)1177(ضمانات�ا�حاكمة�العادلة

   ضبط�الجلسات: ثانيا

هناك�بعض��فعال�تحدث�أثناء�الجلسات�تعرقل�الس�CDالحسن�للمحاكمة،�آو�

�ا�أن�تمس�بالنظام�Èالقضائي�ككل،�وهذا�ما�يطلق�عليهمن�شا "�CDالجرائم�ا�خلة�بس

�جرائم�). L’Outrage"(العدالة �وبDن �الجلسة �بنظام �3خ ل �بDن �التفرقة ويجب

�لها��،)1178(الجلسات لت ع 
�ج  �خاصة �جريمة �õي �الجلسة �بنظام �3خ ل �ان بحيث

�الذي �الهدوء �يؤثر�fي �أن �شأنه �من �فعل �كل �من �تتكون �وõي �خاص، �نوع �من �عقوبة

                                              

 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�67/1ا�ادة��- 1175
1176 -�� �مبدأ��74/1ا�ادة �استثناءات �غ�CDمباشرة، �تث�CDبطريقة �rال� �الجنائية، �للمحكمة ��سا��� �النظام من

�مDن،�والسماح�بتقديم��دلة�åي�حماية�ا�علومات�السرية،�وحماية�الضحايا�والشهود،أو�ا�fتتمثل���rالع نية،�ال

�ف��ا �يكون �أين �حاvت �محاكمة �حالة �أو�fي �الكCmونية، �يكون��بوسائل �الذي �أو�الطفل �الجن���، �العنف ضحايا

 .  من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�68/2ضحية�أو�شاهد،�انظر�fي�ذلك�ا�ادة�
1177- KRID Riad, Droit a un procès équitable en droit international pénal, mémoire pour l’obtention du 

diplôme du magister en droit public, Faculté de Droit, Université Aboubekr BELKAIDE, TLEMCEN, 

2008, p.6. 
من�قانون�3جراءات�الجزائية،��295فرق�ا�شرع�الجزائري�بDن�3خ ل�بنظام�الجلسة�الذي�تحكمه�ا�ادة��- 1178

 .من�قانون�3جراءات�الجزائية�571إbى�غاية��567 وبDن�جرائم�الجلسات�الذي�تحكمه�ا�واد
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يجب�أن�يسود�جو�الجلسة�لتتمكن�ا�حكمة�من�مباشرة�عملها،�اما�جرائم�الجلسات�

�من� �ا�تعد�استثناء Èام�والتحقيق�والحكم�مبدأفإ�Ò3ن�سلطات�D1179(الفصل�ب(.  

لة�الجرائم�ا�خلة�بس�CDأة�الدولية�تختلف�من�حيث�تنظيم�مسفا�حاكم�الجنائي

�للمحاكمة �والعادي �النظامانو . الحسن �يجسد �العسكريتDن��لم �rحكم�� �ساسيان

�فحواهما،بل� �fي �بس�CDالعدالة �ا�خلة �الجرائم �مسالة �وطوكيو، �لنورمبورغ الدوليتDن

  .)1180(ترك�ا�سالة�لقواعد�;جراءات�الخاص�بكل�م��ما

�إbى�� �ا�حاكمة، �جلسات �تعرقل �rال� ��فعال �تنظيم �مسالة �ترك وبخصوص

�الحر  �rحكم�� �و;ثبات، �;جراءات �الثانية،قواعد �العا�ية �لــ فاjمر ب ) TPIY(كذلك

�الجلسات،�)TPIR()1181(و �جرائم �عwى �النص �يتم �لم �للمحكمتان ��ساسية ،فاjنظمة

�fي� �الصادرة ��فعال �جرم �قد �للمحكمتان �و;ثبات �;جراءات �قواعد �نجد با�قابل

�ا�تعرقل�العدالةÈ1182(الجلسة�وتوصف�بأ(. 

                                              

�الجزائيةع. د�- 1179 �ا�تابعة �عwى �كقيد �الشكوى �fي �الحق �خلفي، راâي �الد  �الرحمن �تحليلية�(بد �تأصيلية دراسة

 . 184-183.،�ص2012،�الطبعة�3وbى،�منشورات�الحل��Åالحقوقية،�بCDوت،�لبنان،�)مقارنة
1180 -��CÚلم�تعت)TMIN (و)TMIEO(جرائم�CÚا�تعت�Èالحسن�للجلسات�بأ�CDتعرقل�الس��rالجلسات�بل��،��فعال�ال

�الجلسات �نظام �ويؤمن �يحافظ �أن �ا�حاكمة �جلسة �رئيس �عwى ،�)le maintien de l’ordre au procès(يقع

�م�أو�أي�شخص�أخر�أن�يغادر�الجلسة،�إذا�لم�يمتثل�لøوامر�ا�قدمة�من�ا�حكمة،�أو�لم�åفيستطيع�أن�يأمر�كل�م

�إليه�القاع �أشارت �ما �وهذا �ا�حكمة�ا�وقرة، �هيئة �العسكرية�الدولية��5دة�يحCmم �;جراءات�للمحكمة �نظام من

  . من�نظام�;جراءات�للمحكمة�العسكرية�الدولية�لطوكيو�4لنورمبورغ،�وال��rتقابلها�القاعدة�
1181- Julie PETRE, L’outrage aux Tribunaux pénaux internationaux, 1er éd, l’Harmattan, France, 2012, 

p.13-14.  
1182- L’article 77 du règlement de procédure de TPIY (la même dans le RPP/TPIR), prévoit 

expressément l’incrimination de l’outrage, « …dans l’exercice de son pouvoir inhérente le tribunal peut 

déclarer coupable d’outrage les personnes qui entravent délibérément et sciemment le cours de la 

justice… ».    
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إنشاء�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�فتم�تنظيم�غ�CDأن��مر�لم�يكن�كذلك،�عند�

�كأصل �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي �الجلسات �من�)1183(جرائم �ذلك �تأكيد �تم �ثم ،

  .)1184(ناحية�;جرائية�fي�قواعد�;جراءات�و;ثبات�التابع�لها

�ا�ؤقتة،� �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �fي �ا�عتمدة �اÒذا� �ليست �التسمية غ�CDأن

��س �روما �فنظام ��فعال �تلك �عwى �أطلق �بإدارة�"ا��� �ا�خلة الجرائم

��مر�)atteintes à l’administration de la justice"(العدالة �سياق �fي �النظام �وقرر ،

�ا�حكمة �أمام �السلوك �سوء �عwى  Sanction en cas d’inconduite à(عقوبات

l’audience ()1185(.مر�يعد�مختلفا�بالنسبة�للتسمية�اjفعال�وحسب�رأينا�فاøعتمدة�ل�

�نورمبورغ� �محكمة �fي �التسمية �تعطى �لم �فان �الجلسات، �بنظام v إخ�CÚتعت� �rال

،�)TPIR(و) TPIY(وطوكيو�لهذه��فعال�وعدم�اعتبارها�جريمة،�فان��مر�مختلف�fي�

� �وõي ��فعال، �لتلك �واضحة �تسمية �لها �أعطيت �بنظام�"فقد �ا�خلة الجرائم

� �fي �تكريسها �أن vإ� �ا�ؤقتتDن�الجلسات، �للمحكمتان �يعت�CÚعيبا �ا�وضوùي النظام

الخاصتDن�بيوغوس فيا�سابقا�ورواندا،�فقد�تقرر�أن�يم�إدراجها�fي�قواعد�;جراءات�

و;ثبات�الذي�تم�وضعه�بعد�بداية�ا�حكمتان�fي�عملهما،�وهذا�يعت�CÚإخ �vبمبدأ�

ا����للمحكمة�الجنائية�عكس��ا�هو�عليه�fي�النظام��س.شرعية�الجرائم�والعقوبات

  .الدولية�لكن�بالتسمية�ا�ختلفة��ا�هو�عليه�fي�ا�حاكم�ا�ؤقتة

أما�عن�أنواع��فعال�ال��rتشكل�جرائم�مخلة�بنظام�العدالة،�وكيفية�ممارسة�

  :ا�حكمة�الجنائية�اختصاصها�عwى�تلك�الجرائم،�سوف�نبينه�fي�النقطتDن�èتيتDن

  

  

                                              

 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�70ا�ادة�- 1183
ويعد�ذلك�سليما�من�الناحية�ا�نطقية،�فقد�تم�النص�عwى�الجريمة�fي�القواعد�ا�وضوعية،أي�fي�النظام��- 1184

ثبات�كأي�محكمة�مهما�كان��سا����للمحكمة،�وترك�الجانب�;جرائي�للجريمة�لتنظيمه�fي�قواعد�;جراءات�و;

 .نوعها
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�71ا�ادة��-1185
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   ي�نظر�اCحاكم�الجنائية�اCؤقتة�العدالةالجرائم�اCخلة�بإقامة� - 1

قتصرت�القواعد�;جرائية�وقواعد�;ثبات��حكم��rيوغوس فيا�سابقا�ورواندا�إ

�اك�حرمة�ا�حكمة"عwى�جريمتDن�فقط�وهما�åشهادة�الزور�ا�قدمة�" وجريمة��)1186("ان

،�fي�حDن�وسع�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�)1187("بموجب�تعهد�رسم�

قائمة�الجرائم�ال��rتندرج�fي�هذا�;طار،�لينعقد�3ختصاص�للمحكمة�عwى�الجرائم�

�ارتكبت�عمدا،�وتتمثل�هذه�الجرائم�fي �fي�إقامة�العدل�إذ�ما �اåء�: ا�خلة�بمهمvد;

�أ �تقديم �الصدق؛ �بال�mام �التعهد �بعد �الزور، �أو�بشهادة �زائفة �اÈأ� �الطرف �يعرف دلة

مزورة؛�ممارسة�تأث�CDمفسد�عwى�الشاهد؛�تعطيل�مثول�الشاهد؛�3نتقام�من�الشاهد�

إعاقة�أحد�مسئوbي�ا�حكمة�أو�ترهيبه�أو�Ùدvئه�بشهادته؛�تدم��CDدلة�أو�العبث�÷�ا؛�

ن�أحد�3نتقام�م؛�ممارسة�تأث�CDمفسد�عليه�بغرض�إجباره�عwى�عدم�القيام�بواجباته

�يتصل� �فيما �رشوة �أو�قبول �بطلب �ا�حكمة �مسئوbي �أحد �قيام �ا�حكمة؛ مسئوbي

  .)1188(بواجباته�الرسمية

�هذه� �شان �من �إذ �الجرائم، �هذه �نطاق �بتوسيعه ��سا��� �النظام �فعل
 
وحسنا

�س�CDالعملية� �عwى �يؤثر�سلبا �وهو�ما �للمحكمة، �القضائي �بالنظام �ا�ساس �فعال

�ااbى�الالقضائية،�وربما�يؤدي�åا�ونزاه�åي�مصداقيfتشكيك� . vسيما�أن�هذه�الجرائم�

�بسيطة،� �لها �ا�قررة �العقوبات �كانت �لذلك �م��ا، �خطورة �اقل �óف� �دولية، ليست

  .)1189(قياسا�بالعقوبات�ا�قررة�للجرائم�الدولية

  ختصاص�اCحكمة�الجنائية�الدولية�بالجرائم�اCخلة�بإدارة�العدالةإ - 2

�ا�ينعقد�لها�3ختصاص�بدون�منازع،�ذلك�تتفق�ا�حاكم�الجنائية�Èي�أfالدولية�

. إن�مثل�هذه��فعال�تتطلب�تدخ �مباشرا�من�ا�حكمة�ال��rارتكب�أمامها�السلوك

                                              

 ).RPP/TPIR(ونظام) RPP/TPIY(من�نظام��77القاعدة��- 1186
 ).RPP/TPIR(ونظام) RPP/TPIY(من�نظام��91/1القاعدة���-1187
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�70/1ا�ادة��- 1188
 .308.براءة�منذر�عبد�اللطيف،�النظام�القضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1189
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إ�vأن�ممارسة�هذا�3ختصاص،�يث�CDإشكاvت�عديدة�من�محكمة�jخرى،�فهل�ينعقد�

bا�السلوك�أو�يؤول�3ختصاص�ا�ى�ا�حاكم�الوطنية�3ختصاص�للمحكمة�ال��rوقع�ف�

�بسيطا،� �يكون �السؤال �عwى �;جابة �إن �م؟åا�� �لجنسية �أو �;قليمية ��بدأ وفقا

�ا�ؤقتة،� �الدولية �الجنائية �للمحاكم �و;ثبات �;جراءات �وقواعد ��ساسية فاjنظمة

منحت�للمحاكم�ا�ذكورة��ولوية�fي�ممارسة�3ختصاص�عwى�مثل�هذه��فعال،�مع�

�التنا �ا�إمكانية÷� �تختص �rال� �بالجرائم �أسوة �الوطنية، �للمحاكم �3ختصاص �fي زل

فلم�تكن�هناك�حكومة�مؤسسة�تملك�زمام�3مور�fي�يوغوس فيا�سابقا،�ولم��.أص 

�عwىن�ب ده�عwى�الجرائم�ا�رتكبة�عwى�تطبيق�قواعد�قانو �اوط��yقادر القضاء�اليكن�

�فكان� �الدوbي�لزاما�عwى3قليم، �محل�القضاء��fي�ذلك�تدخل الجنائي القضاء ليحل

��yقامةالوطÙ1190(لة�الجنائية�الدوليةالعدا�( .  

�ا�تعمل�وفقا��بدأ�التكاملية،�لكن�Èأما�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�فمن�ا�عروف�أ

�العدالة،� �وإدارة �بنظام �ا�خلة �الجرائم �fي �الفصل �بصدد �تكون �عندما �مر�مختلفا

� �للمحكمة �ينعقد �ابتداءفاvختصاص ��مارسة�، �ا�نظمة CDوالتداب� �ا�بادئ وتكون

�القواعد� �fي �عل��ا �تداب�CDا�نصوص �õي �;جرامية، ��فعال �عwى �اختصاصها ا�حكمة

  . )1191(;جرائية�وقواعد�;ثبات

ويجوز�للمدùي�العام�من�تلقاء�نفسه،�أن�يبدأ�ويجري�التحقيقات،�فيما�يتعلق�

�العدالة �بإدارة �ا�خلة �عw. بالجرائم �تتخذ�وع وة �أن �التمهيدية �للدائرة �يجوز �ذلك ى

� �ا�ادة �fي �ا�حددة �القرارات �من �أيا �جلسة �عقد ��سا����61دون �النظام �)1192(من

CDغ� �العدالة �مصلحة �تستلزم �لم �ما �كتابية، �طلبات �اbى �أيضا�. ذلك استناد ويجوز

�م�åللدائرة�3بتدائية�أن�تأمر،�حسب�3قتضاء�ومع�مراعاة�حقوق�الدفاع،�بضم�ال

                                              

�. د�- 1190 �والتشريعات �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �سرور، �فت�ي �عwى�أحمد �منشور �مقال الوطنية،

                                                     .www.agram.org.eg/Archive/2002/1/3/0.PIN5.HTM du 20/10/2010ا�وقع،
 .309.براءة�منذر�عبد�اللطيف،�النظام�القضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ا�رجع�السابق،ص��- 1191
�م�قبل�ا�حاكمة�61ا�ادة���- 1192åمن�النظام��سا����تخص�جلسة�اعتماد�ال. 
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�وجهة�للشخص�الخاصة�بجرائم�ا�خلة�بإدارة�العدالة�اbى�الجرائم�ال��rتختص�÷�ا�ا

ا�حكمة�الجنائية�وõي،جرائم�ضد�;نسانية،�جريمة�;بادة�الجماعية،جرائم�الحرب،�

   .)1193(وجريمة�العدوان

  ¢معتماد�ال̈  إجلسات�: الفرع�الثالث

�م�خت ف3 �يظهر   åال� �إعتماد �الدو �fي �العسكرية �ا�حاكم �وا�حاكم�بDن لية،

�ا �الدولية �الدائمة،� مع��ؤقتةالجنائية �الدولية �الجنائية �راجع�إbى�عدة�ا�حكمة وهذا

طور�الحاصل�fي�الت  م��ا�سباب�م��ا�الفCmة�الزمنية�والظروف�ا�حاطة�بكل�محكمة،�و أ

�rال� �ا�بادئ �fي ��vسيما �الدولية، �الجنائية �العدالة �الجنائية��تحكم�مجال ا�حاكمة

�مDن�والضحايا�وأنسنة�العقوبةåالدولية�بتنامي�حقوق�ا�.  

iحاكم�العسكرية�الدولية� ي�: أوCا  

�م�غائب�مسؤول�عن�إن�محكمة�نورمبورغ�وطوكيو،�إختصتا�åبمحاكمة�كل�م

� �لم �مåا�� �jن �سواء �ا�حكمتان، �ا÷� �تختص �rال� �عليهالجرائم �القبض �أو�jن�يتم ،

ومحاكمة�كبار�  .)1194(تجد�ذلك�ضروريا،�jي�سبب�كان،�fي�مصلحة�العدالةا�حكمة�

�هو� ��ق1�2، �الشرق �وfي �أ�انيا �fي �الحرب �قانوني،�إمجرمي �أك�Ciمنه �أخ �ي تجاه

  .)1195(عwى�ا�حكمتان�ن  م  ي  فإرادة�الحلفاء�fي�محاكمة�ا���زمDن�ه  

� �أن �وطوكيو �نورمبورغ ��حكمة �3سا��� �النظام �واض�ي �حرصوا تكون�وقد

�جراءات�ا�حاكمة�عادلة�وسريعة،�ومن�ثم�عدم�تقييدها�بشروط�الشكلية�البحتة،إ

�م�إbى�حلفوعwى�ا�حكمة�أن�تدعو�الشهود�وطلب�حضورهم�و Òن�وسماع��دعوDاليم

� �مÒمشهاد��واستجوا÷ �عناصر�3دلة��واستجواب، �وكل �إبراز�الوثائق �وطلب �مDن،åا�

                                              

 ).RPP/CPI(من��165القاعدة��- 1193
1194 -�� �العس�12ا�ادة �ا�حكمة �العسكرية�vئحة �ا�حكمة �vئحة �من �نفسها �وا�ادة �لنورمبورغ، �الدولية كرية

 .لطوكيو
1195- Elodie COSTES, Alexis HARNEQUAUX, Camille TRIPOTEAU, Op.cit, p.10. 
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بكل�مهمة�تحددها�ا�حكمة�وبخاصة�جمع��دلة�وتعيDن�ا�ندوبDن�الرسميDن�للقيام�

  .)1196(عن�طريق�;نابة

�vن،�وDى�ا�حكمة�يجب�أن�يقوم�بحلف�اليمbوقبل�أن�يقدم�كل�شاهد�طلباته�ا

�كتابيا �شهادته �يقدم �بل �ا�حكمة �أمام �الشاهد �والعرائض�)1197(يمثل �الطلبات �وكل ،

وبعد�ذلك�تفصل�ا�حكمة�تقدم�كتابيا�إbى�قلم�كتاب�ا�حكمة�قبل�بداية�ا�حاكمة،�

�;ثبات� �مواد �قبول �ف��ا �بما �استعراضها �تم �rال� �ا�سائل �كل �عامة، �جلسات fي

  .)1198(وfي�جلسة�مغلقة�تأخذ�ا�حكمة�كل�ما�تراه�ضروريا. ا�قدمة

ن�نظام�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�لم�يتب�1yصراحة�النظام�أورغم�

� �يتعلق �فيما �ا�عاكس3نجلوسكسوني �و3ستجواب �ما��،باvستجواب �هذا �ان vإ

� �تحقيق �وجود �لعدم �نظرا �الضرورة �بحكم �ا�حكمة �للمحإفعلته �سابق اكمة�بتدائي

 أي�النظام�البتدائي�fي�نظام�التحري�والتنقيب�كما�هو�fي�مرحلة�التحقيق�; 
 

 �yتي�،

 حامي�الدفاعستوجب�من�قبل�النيابة�العامة�ثم�من�قبل�مثبات�ي  ومن�ثم�فشاهد�;

�م�الذي�طلب�شهادته�ثم�من��محاميالدفاع�من�قبل�و�اكCi،�ويستوجب�شاهد�أåا�

�يتقيد� �أن �مåم� �لكل �ويحق �3خرين، �الدفاع �محامي �قبل �ومن �النيابة �ممثل قبل

�م�أن�يشهد�åوفقا�للنظام�3نجلوسكسوني�حيث�يكون�من�حق�ا��
 
بالشهادة�وهو�حقا

    .)1199(لسائر�إجراءات�الشهادة�ويخضعيؤدي�اليمDن��لنفسه،�وعليه�fي�هذه�الحالة�أن

   ي�محكم�no>مم�اCتحدة: ثانيا�

;� �توجيه �يتم �أن �أحد�بعد �من �يخلوا vمر��� �فان �معDن �شخص �اbى �امÒ

  :الفرضيتDن

                                              

 .من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�17ا�ادة��- 1196
 .من�قواعد�;جراءات��حكمة�نورمبورغ�06القاعدة��- 1197
 .من�قواعد�;جراءات��حكمة�نورمبورغ�07القاعدة� - 1198
بدر�الدين�محمد�شبيل،�. من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ،�وقد�أشار�إbى�ذلك،�د�24ا�ادة��- 1199

 .230.ا�رجع�السابق،�ص
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�>وtى �دولته�: الفرضية �تسلمه �أو �نفسه، �مåا�� �يسلم �rال� �الحالة �fي تتمثل

� �تقوم �هنا �فا�حكمة �حرية،�أخرى، �بكل �بأقواله �إدvء �حقه �من �ويكون باستجوابه

�أدانته �تثبت 1rح� �بريئا CÚعادلة�. )1200(ويعت� �محاكمة �إجراء �ا�حكمة �عwى ويلزم

�;ثبات �وقواعد �;جراءات �لقواعد �ا�حكمتDن� وسريعة،وفقا �بDن �تختلف v� �rال

�مDن�و�الشهود. )1201(إط قاåالحماية�للم�CDى�ا�حكمة�توفw1202(كما�يلزم�ع(.  

� �يخص �فيما �مسألة �ا�حكمة �الدولية�إأثارت �اللجنة �لدى �موظف ستدعاء

لصليب��حمر�Ùدvء�بشهادته،�وخلصت�محكمة�الدرجة��وbى��حكمة�يوغوس فيا�

سابقا،�أن�ا�وظف�له�امتيازات�بعدم�;فصاح�عن�ا�علومات�ال��rتحصل�عل��ا�أثناء�

�وظيفته � .)1203(إجراء �لدى �موظف �عwى �ينطبق ��حمر�وما �لصليب �الدولية اللجنة

رون��حداث�مباشرة�fي�ميدان�ا�عارك،� يمكن�تطبيقه�عwى�الصحافيDن�الذين�يصو 

CDى�استق لية�الصحافة�ومبدأ�حرية�التعبw1204(وذلك�حفاظا�ع(.  

�الثانية �م�: الفرضيةåا�� �تسليم �عن �دولة �ف��ا �تمتنع �rال� �الحالة �fي تتمثل

� �اختصاص �fي �تدخل �جرائم �إجراء�بارتكاب �يمك��ما v� ��خCDتDن �وأن ا�حكمتDن،

�غيابيا �ا�تحدة��.)1205(ا�حاكمة �3مم �rمحكم� �مع �تتعاون �ان �الدول�يجب �ان بالرغم

� �اbى �اللجوء �يتم �3حيان �بعض �ففي �ا�جرمDن، �تسليم �مجال �السرية"fي " القوات

ظر�الن  والحل�fي�هذه�الحالة،�يتمثل�fي� .)1206(لتحقيق�مساùي�ا�حكمتان�fي�ا�حاكمة

                                              

 ).TPIR(من�نظام�20وا�ادة�) TPIY(من�نظام��21ا�ادة��- 1200
 ..692692. . ا�رجع�السابق،�صا�رجع�السابق،�ص: : أوليفيه�ديبواأوليفيه�ديبوا��-  1201
 ).TPIR(من�نظام�20وا�ادة�) TPIY(من�نظام��21ا�ادة��-1202

1203- Ahmed LARABA, quelle immunité de témoignage pour le CICR, L’humanitaire Maghreb, Tunis, 

n°5, Juin, 2003, p.10.                                  
1204- Abdelkrim HIZAOUI, Le témoignage des journalistes devant la justice pénale Internationale en 

débat, L’humanitaire Maghreb, Tunis, n°5, Juin, 2003, p.14. 
1205- Mame MANDIAYE NIANG, Le Tribunal Pénal international pour le RWANDA et Si la contumace 

était possible !, R.G.D.I.P, Tome, 103, n° 2, 1999, p.382. 
1206- Salvatore ZAPPALÀ, La justice pénale internationale, éd, Montchrestien, Paris, 2007, p. 121. 



 

345 

 

�fي �دوائر�ا�حكمة �إحدى �أمام �3دعاء �الشهود� fي �إbى �ف��ا �يستمتع �علنية جلسة

�م،�إذاåم�ا�وجهة�للم�åي�العام�الùا�ا�د�تبDن�للمحكمة�جدية�� والضحايا،�ويعرض�ف�

�الخ� �موجها �أمرا �يتضمن � �الذي �ام،Ò3� �بتأكيد �مسببا �حكما �أصدرت �م،åال� هذه

�م�و�تسليمه�للمحاكمة،�وإذا�رفضت�أية�دولة�تنفيذ�أمر�åى�ا�wجميع�الدول�للقبض�ع

�عwى� �الجزاء �ليقوم�بتوقيع �إخطار�مجلس��من �يتم �بأراض��ا �م�موجودåأي�م� تسليم

ويلزم�عwى�الدول�كافة�. )1207(للفضل�السابع�من�ميثاق��مم�ا�تحدةهذه�الدولة�وفقا�

�إbى� �تسليمهم �و �توقيعهم �و �مDنåا�� �عن �البحث �fي �ا�حكمتDن �مع التعاون

�التمي��D .)1208(ا�حاكمة �ذلك �ويتم �ا�جرمDن، �معيار�تصنيف �عwى �ا�حكمتان تعتمد

  :بي��م�بتقسيمهم�إbى�أربع�فئات،�وõي

� �>وtى �اختصاص�ا�سؤول: الفئة �fي �تدخل �جرائم �تخطيط �و �تنظيم �عن Dن

  ا�حكمتDن

� �الثانية �ضد�: الفئة �خطCDة، �أو�تعديات �العمد �القتل �fي �أو�الشركاء ا�تسببDن

  .حرمة�ا�وتى

  �شخاص�ا�ذنبDن�بارتكاب�تعديات�خطCDة�أخرى�ضد�الغCD: الفئة�الثالثة

  .)1209(أشخاص�ارتكبوا�مخالفات�ضد�ا�متلكات: الفئة�الرابعة

�جنيف� �اتفاقيات �اكåان� �جريمة �عwى �مåم� �أي �محاكمة �قبل �ا�حكمة وتراùى

� �محاكمة��1949ربعة �إbى �للوصول �وذلك �داخليا �أم �دوليا �كان �إذا �ال��اع �بتكييف ،

  .)1210(عادلة

  

                                              

�ضد�;نسانية��- 1207 �وجرائم �الحرب �الدولية��حاكمة�مرتك��Åجرائم �ا�حكمة�الجنائية �ا�نعم�رياض، �عبد فؤاد

 . 647.ع�السابق،�صليوغوس فيا�السابقة،�ا�رج
  ).TPIR(من�نظام�28وا�ادة�) TPIY(من�نظام��29ا�ادة��-1208
 .700.اوليفييه�ديبوا،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1209
�يوغوس فيا�السابقة،��-1210 �بشان �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �جانب �من �جنيف �اتفاقية �ف�Cيك،تطبيق �âي وليام

 .81.ص.1999قاهرة،�مختارات�من�أعداد�ا�جلة�الدولية�للصليب��حمر،ا�طبعة�الذهبية�ال
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   ي�اCحكمة�الجنائية�الدولية: ثالثا

� �تعد �للمحاكمة، �fي�تحضCDا �تدخل �مهام �عدة �تشكيلها �فور �3بتدائية الدائرة

�للمحاكمة �fي�)أوi(إطار�;عداد �الفصل �fي �البدء �ا�حكمة �عwى �يتعDن �ذلك �وبعد ،

  ). ثانيا(الدعوى�fي�اتخاذ�إجراءات�تدخل�fي�فحوى�ا�حاكمة

  ~عداد�للمحاكمة� - 1

�أطراف� �بإخطار�جميع �تقوم �أنفا، �رأينا �كما �3بتدائية �الدائرة �تتشكل �أن بعد

بتدائية�التأكد�من�انه�قد�أعلن�عن�ذلك�وعwى�الدائرة�3 . الدعوى�بموعد�ا�حاكمة

�من� �أو�بطلب �م��ا، �بطلب �ترâئ �أن �أيضا �لها �يجوز �كما �تأجي ت، �أي �وعن ا�وعد

  .)1211(ا�دùي�العام�أو�الدفاع،�موعد�ا�حاكمة

�تقتضيه�مصلحة� �تصدر�ما �أن �الجلسات�التحضCDية، �3بتدائية،�أثناء وللدائرة

  :ا�سائل�التالية�إقامة�العدالة�من�أوامر�إجرائية�بشان

  .موجز��دلة�وطولها،�ال��rينوي�ا�شاركون�3ستناد�إل��ا-

�ا�خصص�- �والوقت �ا�ستعارة، ��سماء �ف��ا �بما �وعددهم �الشهود أسماء

  .vستجوا÷�م

  .إبراز�أقوال�الشهود�ال��rيقCmح�ا�شاركون�3ستناد�إل��ا�والكشف�ع��ا-

  .وحجمها�عدد�الوثائق�والبيانات�ا�CÚزة�وطولها-

�والتسجي ت�- �ا�دونات �ذلك �fي �بما �مسجلة �أدلة �عwى �ا�شارك �اعتماد مدى

  .السمعية�والفيديو

  .)1212(عرض��دلة�fي�شكل�موجز،�والكشف�ع��ا-

�دوbي،�- �حكومي �ترتيب �أو�أي �دولية �حكومية �أو�منظمة �دولة �أية �تعاون التماس

  .)1213(أو�اختصاص�كل�م��ا/وفقا�vختصاص�و

                                              

 ).RPP/CPI(من���132القاعدة��- 1211
1212 -�� ��55البند �رقم �وثيقة �ا�حكمة، �قلم �vئحة �الرسمية�ICC-BD/03-01-06من �الجريدة �منشورات �من ،

  .2006مارس��6للمحكمة�الجنائية�الدولية،�دخلت�ح��Dالنفاذ�بتاريخ�
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� �مسجل �جميع�ويقوم �فيه �تودون �ودقيق �كامل �سجل �وحفظ �بإعداد ا�حكمة

�الصوتية،� �والتسجي ت �حرفيا �ا�ستنسخة �النصوص �ذلك �fي �بما ;جراءات،

�والصور  �تأذن�. )1214(والفيديو، �أن �التمهيدية �للدائرة �يجوز �ذلك �عwى وع وة

�عwى� �بتسجيلها �أو �للمحاكمة �فوتوغرافية �صور �بالتقاط �غ�CDا�سجلDن لøشخاص

�التقاط��أشرطة �وسائل �من �أخرى �وسيلة �بأي �أو�تسجيلها �صوتية فيديو�أو�أشرطة

  .)1215(الصوت�والصورة

ويجوز�أيضا�للدائرة�3بتدائية�قبل�أو�أثناء�ا�حاكمة،�أن�تطلب�حضور�الشهود�

�م�وتقديم�ا�ستندات�وغCDها�من��دلة،�وذلك�بمساعدة�الدول،�fي�Òم�بشهاد�ãvوإد

الة�عدم�إصدار�أي�توج��ات�بصدد�هذه�ا�سالة،�يتفق�أما�fي�ح. )1216(حالة�الضرورة

�وإذا� �التمهيدية، �الدائرة �إbى ��دلة �تقديم �طريقة �ترتيب �عwى �والدفاع �العام ا�دùي

�fي� �توج��ات �3بتدائية �الدائرة �يرأس �الذي ��éيصدر�القا� �اتفاق، �إbى تعذر�التوصل

  .)1217(هذا�الشأن

  ى�اCحكمة�الجنائية�الدوليةضة�عZخذ�الرأي� ي�الحالة�اCعرو أاCحاكمة�و  - 2

�م�ال��rسبق�انم�åى�الwى�الدائرة�3بتدائية�أن�تتلو�عwي�بداية�ا�حاكمة�يجب�عf

�التمهيدية �الدائرة �اÒطبيعة�. اعتمد� �يفهم �مåا�� �أن �من �3بتدائية �الدائرة �تتأكد وان

�مå1218(ال(� �أن ��طراف �احد �من �أو�بطلب ��خCDة، �لهذه �يجوز �ذلك �عwى �وبناء تأمر�،

�مåي�أو�نف����للمwأو�عق��Å1219(بإجراء�فحص�ط(.  

                                                                                                                                                  

عبد�الحميد�محمد�عبد�الحميد،�ا�رجع�السابق،�. ،�وانظر�كذلك،�دمن�النظام��سا����للمحكمة�54ا�ادة��- 1213

 .704.ص
 من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�64/10ا�ادة��- 1214
 ).RPP/CPI(من��137القاعدة��- 1215
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�64/6ا�ادة��- 1216
 ).RPP/CPI(من��140القاعدة��- 1217
 �سا����للمحكمة�الجنائية�من�النظام�64/7ا�ادة��- 1218
 ).RPP/CPI(من�135/1القاعدة��- 1219
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بناء�عwى�مبادرة�م��ا،�أو�طلب�م��ا�ا�دùي�العام�أو�–كما�يجوز�للدائرة�3بتدائية�

�م،�وتراجع�القضية�كل�مائة�وعشرون�يوما،�ما�åي�حالة�ا�fالدفاع،�أن�تعيد�النظر�

�ثمة �يكن �ذلك لم �بخ ف �للقيام �. أسباب �عند�للدائر �-أيضا–ويجوز �3بتدائية، ة

�مåللم� �الفحوص �من �مزيد �بإجراء �تأمر �أن �مباشرة�. 3قتضاء، �fي �الدائرة وتبدأ

�م�أصبح�مهيئا�للمثول�للمحاكمةåى�أن�ا�b�1اطمأنت�إr1220(الدعوى،�م(.  

  :ستجواب�الشاهد،�فيتم�÷�ذه�الطريقةإأما�عن�كيفية�

� �من �الثالثة �للفقرة �وفقا �أدلة �يقدم �الذي �الطرف �حق �التاسعة�من ا�ادة

  .وستون،�بواسطة�شاهد،�أن�يستجوب�هذا�الشاهد

وللمدùي�العام،�والدفاع�الحق�fي�استجواب�ذلك�الشاهد�بشان��مور�الوج��ة�

�ا�وبمصداقية�الشاهد�وا�سائل��خرى�ذات�الصلةåا�تصلة�بشهادته،�وموثوقي  

� �استجوابه �وبعد �قبل �الشاهد �تستجوب �أن �3بتدائية �للدائرة �جانب�يحق من

  .احد��طراف

و�vيحضر�أي�شاهد�إذا�. ومن�حق�الدفاع�أن�يكون�أخر�من�يستجوب�الشاهد

�أو� �خبCDا �كان �إذا vإ� �أخر�بشهادته، �شاهد �إدvء �أثناء �بشهادته، �أدbى �قد �يكن لم

بيد�أن�الشاهد�الذي�يكون�قد�استمع�إbى�. محققا،�ما�لم�تأمر�ا�حكمة�بخ ف�ذلك

�آخر��vيجر  �شاهد �وحدهشهادة �السبب �لهذا �بالشهادة �;دvء �أهلية �من وعندما�. د

يدbي�الشاهد�بشهادته�بعد�3ستماع�لشهادة�èخرين،�يدون�ذلك�fي�السجل�وتضعه�

  .)1221(دائرة�ا�حكمة�fي�3عتبار�حDن�تقيم�الدليل

�الربط� �تكنولوجيا �بواسطة �مباشرة �بالشهادات �;دvء �عملية �تتم �أن يجوز

� �ا�رئي، �أو �أي�الصوتي، �أو �ا�حكمة، �قلم �عن �ممث  �ا�حكمة �مسجل �يعDن حيث

                                              

 ).RPP/CPI(من�135/1القاعدة��- 1220
 ).RPP/CPI(من�140القاعدة��- 1221
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�الربط� �تكنولوجيا �بواسطة �ا�باشرة �بالشهادة �;دvء �من �للتأكد �أخر�مؤهل شخص

  . )1222(الصوتي

�أدلة� �تقديم �لøطراف �فيجوز �3بتدائية، �الدائرة �أمام ��دلة �تقديم وبخصوص

��د �جميع �تقديم �طلب �سلطة �للمحكمة �وتكون �بالدعوى، �ا�تتصلÈأ� �ترى �rال� لة

�Ùقرار�الحقيقة �دولة�. ضرورية �أية �أو�مقبولية �صلة، �مدى �fي �تفصل �أن وا�حكمة

��دلة،� �هذه �عwى �يCmتب �قد �إخ ل �وأي �;ثبات، �fي �الدليل �قيمة �اعتبارها �fي أخذة

�مå1223(فيما�يتعلق�بإقامة�محاكمة�عادلة�للم(.  

�اåان� �نتيجة �عل��ا �الحصول �يتم �rال� ��دلة �تقبل vروما�و� �نظام �jحكام ك

�fي� �يث�CDشكا �اكå3ن� �هذا �كان �إذا �دوليا، �ا÷� �ا�عCmف �;نسان �أو�لحقوق �سا���،

موثوقية��دلة،�أو�إذا�كان�قبول�هذه��دلة�يمس�ب��اهة�;جراءات�ويكون�من�شانه�

�بالغا �ضررا �ا÷� �يلحق ��دلة�. )1224(أن �بجميع �باvحتفاظ �ا�حكمة �مسجل ويقوم

�ا �بأي�أمر�وا�ستندات �ادية�ا�قدمة�أثناء�الجلسة،�ويحفظها�حسب�3قتضاء،�رهنا

  .)1225(تصدره�الدائرة�3بتدائية

�الدائرة� �يرأس �الذي ،��éالقا� �يعلن �بالشهادة، �و;دvء ��دلة �تقديم بعد

���éالقا� �يدعو�هذا �كما ��دلة، �تقديم �باب �إقفال �فيه �يتم �الذي �الوقت 3بتدائية،

�والدفاع �العام، �الختامية�ا�دùي �مÒببيانا� �;دvء �أن�. إbى �فرصة �للدفاع �دائما وتتاح

�ا�تكلمDن �أخر �غرفة�. )1226(يكون �fي �للتداول �3بتدائية �الدائرة �تختwي �هنا ومن

�سرية ��خCDة �هذه �وتبقى �الدائرة�. )1227(ا�داوvت، �عwى �يجب �ذلك �عwى وع وة

�الحكم،� �فيه �ينطق �الذي �با�وعد �;جراءات �fي �ا�شاركDن �تخطر�كل �أن 3بتدائية

                                              

 .من�vئحة�قلم�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�46البند��- 1222
 .من�نظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�4-69/3ا�ادة��- 1223
 .من�نظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�69/7ا�ادة��- 1224
 ).RPP/CPI(من�138القاعدة��- 1225
 ).RPP/CPI(من�141القاعدة��- 1226
 ).RPP/CPI(من�142من�نظام��سا����للمحكمة�الجنائية�والقاعدة��74/4ا�ادة��- 1227
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�معقولة �زمنية �فCmة �fي �إضافية�. وذلك �جلسات �عقد �3بتدائية �للدائرة �يمكن كما

�الثان �الفقرتDن �ا�تعلقة�بإصدار��حكام،�وج��CÚضرار�عم �بأحكام �ا�سائل ية�بشان

  .)1228(من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�76 والثالثة�من�ا�ادة

  معاي��HاCحاكمة�العادلةناحية��مناCقارنة�: اCطلب�الثاني
� �أيإن  �fي �العادلة �معاي�CDا�حاكمة �من��ةتطبيق �يكون �دولية �جنائية محاكمة

�الث �أما �م،åا�� �حقوق �بحماية �يتعلق ��وbى �أساسيتDن، �زاويتDن �بحماية�فانية يتعلق

�الواسع �با�فهوم �والشهود �الضحايا �موضوعية�. حقوق �قواعد �كرست �ذلك وjجل

� �إجرائية �وقواعد ،� �أخرى أحيانا �مDن��اجاءت. أحياناåا�� �من �بكل �لتتكفل خصيصا

جل�تحقيق�ا�حاكمة�العادلة�للطرفDن،�غ�CDأن�أ،�وهذا�من�عwى�حد�السواءوالضحايا�

  :jخرى�وهذا�ما�سنبينه�من�خ ل�الفرعDن�èتيDنذلك�يختلف�من�محكمة�

  للم¨¢م��ذات�عzقة�بحقوق معاي��H: الفرع�>ول 

�الحقوق� �جزائية �دعوى �كل �fي �مراعاة ��íيقت� �الجنائية �العدالة �تحقيق إن

�م،åي�محاكمة�عادلة �ساسية�لكل�طرف�وخاصة�ا�fا�حقه��åي�مقدمfهذا�و�CÚويعت�،

،�فيجب�ان�يتمتع�÷�ا�ل�ال��rتحCmم�سيادة�القانون الحق�من�أبسط�الحقوق�fي�الدو 

�ا�من�الحقوق�3ساسيةÈvو� ،)1229(كل�شخص��CDي�كافة�الدساتfهذا�الحق�ا�كفول�

�;ع ن� �رأسها �وعwى �الدولية �ا�واثيق �وكذا �الدولية �و3تفاقيات �الوطنية التشريعات

  .)1231(،والعهدين�الدوليDن)1230(العلم��لحقوق�;نسان

                                              

 ).RPP/CPI(من�143القاعدة��- 1228
��نغم. د�- 1229 �الدوbي �القانون �زيا، �دار�;إسحاق �3وbى، �الطبعة �3نسان، �لحقوق �الدوbي �والقانون نساني

 .249.،�ص2009ا�طبوعات�الجامعية،�3سكندرية،�
من�;ع ن�العالم��لحقوق�;نسان�الصادر�بموجب�توصية�الجمعية�العامة�لøمم�ا�تحدة�رقم��10ا�ادة��- 1230

،�عwى�قدم�ا�ساواة�التامة�مع�èخرين،�الحق�fي�أن�لكل�إنسان« ،�ال��rتنص1948ديسم10��CÚبالتاريخ�) 3-د(217

�مة�جزائية�Òى�أية�fاماته�و�mي�حقوقه�والfتنظر�قضيته�محكمة�مستقلة�ومحايدة،�نظرا�منصفا�وعلنيا،�للفصل�

�م�بجريمة�يعت�CÚبريئا�إbى�أن�يثبت�ارتكابه�. أ«من�;ع ن�نفسه�تنص�عwى�11،أما�ا�ادة�» توجه�إليهåكل�شخص�م

�vيدان�أي��- ب. انونا�fي�محاكمة�علنية�تكون�قد�وفرت�له�ف��ا�جميع�الضمانات�ال زمة�للدفاع�عن�نفسهلها�ق
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الجنائية�الدولية�جاءت�لتفادي�العيوب�ال��rشابت�ا�حاكم�الجنائية�وا�حكمة�

�وطوكيو، �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �ف��ا �بما �ا�ؤقتة ) TPIY(الدولية

��بدأ�)TPIR(و �الخاصة،إهدارها �ا�حاكم �هذه �شان �من �قللت �rال� �العيوب �بDن ،ومن

ا�حاكم�بعد�وقوع�الجرائم�وليس�شرعية�الجرائم�و�العقوبات،حيث�تم�تشكيل�هذه�

�أمام�. )1232(قبل�ذلك �خ ل�محاكمات �العادلة�من �معاي�CDا�حاكمة فما�مدى�تحقيق

  .مختلف�ا�حاكم�الجنائية�الدولية

iوضوعية�للمحاكمة�العادلةالضمانات��:أوCللم¨¢م�ا  

�عدة� �إbى �التطرق ��íيقت� �ا�حاكمة، �أثناء �مåللم� �ا�قررة �الضمانات للدراسة

� �وتختلف�نقاط �العادلة، �للمحاكمة �ا�وضوعية �ضمانات �مجموعها �fي �تشكل هامة،

  :من�محكمة�إbى�أخرى 

                                                                                                                                                  

�أو� �yالقانون�الوط� 1�íجرما�بمقت� �يكن�fي�حينه�يشكل �لم �عمل �عن �عمل�أو�امتناع �أي �بسبب شخص�بجريمة

  .»الذي�ارتكب�فيه�الفعل�الجرمي�الدوbي،�كما��vتوقع�عليه�أية�عقوبة�أشد�من�تلك�ال��rكانت�سارية�fي�الوقت�
1231 - � �والتصديق��14ا�ادة �للتوقيع �وا�عروض �ا�عتمد �والسياسية �ا�دنية �بالحقوق �الخاص �الدوbي �العهد من

،�دخل�ح1966��Dديسم16��CÚا�ؤرخ�fي�) 21-د(ألف�2200و3نضمام�بموجب�قرار�الجمعية�العامة�لøمم�ا�تحدة�

� �،�1976مارس��23النفاذ�بالتاريخ ومن�. الناس�جميعا�سواء�أمام�القضاء«:ال��rتنص. منه�49وفقا�jحكام�ا�ادة

�مة�جزائية�توجه�إليه�أو�fي�حقوقه�وال�mاماته�fي�أية�دعوى�مدنية،�أن�تكون�Òي�أية�fحق�كل�فرد،�لدى�الفصل�

�القانون  �محل�نظر�منصف�وعل��yمن�قبل�محكمة�مختصة�مستقلة�حيادية،�منشأة�بحكم منع�ويجوز�. قضيته

الصحافة�والجمهور�من�حضور�ا�حاكمة�كلها�أو�بعضها�لدواùي�èداب�العامة�أو�النظام�العام�أو��من�القومي�fي�

�ديمقراطي �قانونا .مجتمع �عليه�الجرم �أن�يثبت �إbى �أن�يعت�CÚبريئا �بارتكاب�جريمة �مåحق�كل�م� �.ومن �م��åلكل�م

� �قدم �وعwى �قضيته، �يتمتع�أثناء�النظر�fي �أن �التاليةبجريمة �الدنيا �التامة،�بالضمانات يتم�إع مه��أن�- :ا�ساواة

 سريعا�وبالتفصيل،�و 
 
�مة�ا�وجهة�إليه�وأسبا÷�او لغة�يفهمها،�بالåأن�يعطى�من�الوقت�ومن�التسهي ت��-، بطبيعة�ال

حضوريا�أن�يحاكم��- �v�CDمCÚر�لهأن�يحاكم�دون�تأخ�- ما�يكفيه�Ùعداد�دفاعه�ول تصال�بمحام�يختاره�بنفسه

�ام،�بنفسه�أو�من�قبل�غCDه،��اختياره وأن�يدافع�عن�نفسه�بشخصه�أو�بواسطة�محام�منÒ3أن�يناقش�شهود� -�

��vيفهم�أو��vي �مجانا�بCmجمان�إذا�كان �ا�حكمةأن�يزود �fي �اللغة�ا�ستخدمة �ضد��- تكلم �الشهادة �عwى أ�vيكره

ق�اللجوء،�وفقا�للقانون،�إbى�محكمة�أعwى�كي�تعيد�لكل�شخص�أدين�بجريمة�ح�-  ذنبنفسه�أو�عwى�3عCmاف�ب

�vيجوز�تعريض�أحد�مجددا�للمحاكمة�أو�للعقاب�عwى�جريمة�سبق�أن�أدين�÷�ا�أو�برئ�م��ا��- النظر�fي�قرار�إدانته

�ائي�وفقا�للقانون�ول
جراءات�الجنائية�fي�كل�بلدÈبحكم�«. 
 . 3.خCDية�مسعود�الدباغ،�ا�رجع�السابق،�ص�-1232
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 نسبية�تطبيق�الضمانات�اCوضوعية - 1

�العا�ية� �الحرب �rحكم�� �و;ثبات �;جراءات �وقواعد ��ساسية ��نظمة جاءت

� �معاملة �تم �فقد �م،åللم� �العادلة �معاي�CDا�حاكمة �من �خالية �م�الثانية،Èكأ� �مDنåا�

مجرمDن،�ويجب�الحكم�عل��م�دون�ادني�شكوك،�فأنكرت�بذلك�قرينة�الCÚاءة،�ومبدأ�

أما�محكم���rمم�ا�تحدة�.)1233(ا�ساواة�fي�معاملة�الدفاع�و3دعاء�عwى�قدم�ا�ساواة

�م�أثناء�ا�حاكمة،�من�بي��ا�مبدأ�ا�ساواة�بDن��شخاص�أمام�åفقد�كرستا�حقوق�ا�

�الدفاع،��ا�حكمتDن، �حقوق �واحCmام �الجلسات، �وع نية �الCÚاءة، �قرينة ومبدأ

ومساعدة�قضائية�أن�كان�بحاجة�إل��ا،�أضف�إbى�ذلك�تامDن�مCmجم�إذا�كان��vيفهم�

  .)1234(أو��vيتكلم�اللغة�ا�ستخدمة�من�ا�حكمة

� فعند �سابقا �يوغوس فيا �لجمهورية �السابق �الرئيس سلوبودان�"محاكمة

ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا�بالتحقق��قامت" ميلوزوفيتش

�عن� �والرؤساء �القادة �مسؤولية �إbى �إستنادا �Ùدانته �الث ثة �الشروط �توافر� من

�يكون� �وأن �با�رؤوس، �الرئيس �ع قة �وجود �fي، �الشروط �هذه �وتتمثل جرائمهم،

�ع �مرؤوسه �بأن �يعلم �يجعله �ما ��سباب �من �أو�لديه �يعلم �إرتكاب�الرئيس �وشك wى

                                              

1233 -�� �نورمبورغ �محكمة �لدى ��مريكي �العام �اقر�النائب �جاكسون "ولقد �للمحاكمة�" روبCDت �ا�لحة الحاجة

قبل�أن�أناقش�بنود��دلة،�هناك�بعض�3عتبارات�العامة�ال��rمن�ا�مكن�أن�تؤثر�عwى�الثقة�fي�( العادلة،�قائ ،

�ا� �بصراحة،التفاوت �نواجه �أن �أنظار�العالم،يجب �fي �ا�حكمة �قد�هذه �rوال� �ام،Ò3و� �الدفاع �ظروف ث�CDبDن

ويجب�أن��vنن���1أن�الرأي��–ولو�fي�مسائل�ثانوية��–تشكك�fي�عملنا�إذ�نحن�تعCiنا�fي�تحقيق�العدالة�أو�الحياد�

�مDن،�سيوضع�عwى�شفاهنا�نحن�åء�ا�vالذي�نأخذ�به�اليوم�سيكون�قرارنا�غدا،�وان�كان�السم�الذي�سنقدمه�لهؤ

جب�علينا�أن�نلملم�شملنا�ونجمع�سرايانا�ومثقفينا�لدراسة�مهمتنا،�لكي�تزكي�هذه�ا�حكمة�نفسها�أيضا،�لذلك�ي

،�نق �عن،�براءة�منذر�عبد�اللطيف،�ا�رجع�)لøجيال�ا�قبلة،�باعتبارها�انجاز��طامع�;نسانية�fي�إقامة�العدالة

 .312.السابق،�ص
 ).TPIR(ظاممن�ن�21وا�ادة�) TPIY(من�نظام��20ا�ادة��- 1234
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�بالفعل �إرتكبوها �مÈأو�أ� �الجرائم �التداب�CDال زمة�. بعض �إتخاذ �fي �الرئيس أو�إخفاق

�م�بعد�ذلكاوا�ناسبة��نع�مرؤوسه�من�إرتكاب�الجرائم�أو�معå1235(قب( .  

قر�عدة�ضمانات�أساسية�لحقوق�أالنظام��سا����للمحكمة�الجنائية،فقد�أما�

�م�fي�ا�حاكمة�العادلة�ا�عCmف�÷�ا�fي�القانون�الدوbي،كي�يكفل�jي�شخص�åم�ا��åم

�مة�ا�نسوبة�إليه�بالحق�fي�بجريمة�تختص�÷�ا�ا�حكمة،�بأåي�الfن�يتمتع�عند�الفصل�

 �� �النظام �fي �ا�كفولة �إطار�الضمانات �fي �تجرى �ةØونز� �عادلة �علنية ��سا��محاكمة

  .للمحكمة�الجنائية�الدولية

� �ا�ادة �نص �fي �ذلك �تجسيد �عwى�67وتم �تنص �rال� �fي�"منه �الحق �مåللم� يكون

��سا���، �النظام �هذا �أحكام �مراعاة �مع �علنية، �ا�حاكمة��محاكمة �تكون �أن وfي

�و  �عادلة �كحد �التالية �الضمانات �fي �الحق �له �ويكون �ةØتامةأنز� �مساواة �fي ".  دني

�م�هو�والنظام��سا����åم�و�ا�شتبه�به،�فا��åن�ا�Dب��Dللمحكمة�الجنائية�الدولية�م

�مة�Òمة�محدودة�أما�ا�شتبه�به�فهو�الشخص�الذي�لم�توجه�له�أي��Òمن�وجهت�له�

�م�تكمن�fي�مباشرة�التحقيق�من��.بعدåا�ا��والضمانة��ساسية�الوحيدة�ال��rيتمتع�÷

�الت �fي �وسيادة �إستق لية �بكل �العام �لقناعة�ا�دùي �وفقا �مåا�� ��تابعة حقيق

  .)1236(الشخصية�له،�وتكييف�الوقائع�بصفة�صحيحة�من�طرف�القضاة

ولتعزيز�حقوق�الدفاع�تم�إنشاء�منظمة�جنائية�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�

عة�ني�مستقل�fي�شكل�جمعية�حقوقية�خاض،�كجهاز�قانو 2003مارس��21/22بتاريخ�

�ا�حكمة� �أمام �وترقيته �الدفاع �حقوق �وممارسة �تكريس �هدفها �الهولندي، للقانون

                                              

�ا�مرؤوسهم�. د- 1235Êيرتك��rمع�دراسة�( ثقل�سعيد�العجم�،�مسؤولية�القادة�والرؤساء�عن�الجرائم�الدولية�ال

،�جوان�02،�مجلة�الحقوق،�كلية�الحقوق�،�جامعة�الكويت،�العدد�)�حاكمة�ا�سؤولDن�fي�النظام�العرا�ي�السابق

 .102.،�ص2008
1236 - LESCURE. K et TRINTIGNA. F, une justice pénale internationale pour l’ex-Yougoslavie mode 

d’emploi de tribunal pénal international de La HAYE, éd, l’HARMATTAN, 1994, p.74. 
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�محاكمة� �fي �إنسان �كل �حق ��بدأ �سليم �تطبيق �ضمان �أجل �من �الدولية الجنائية

  .)1237(عادلة

   ي�اCحاكم�اCؤقتة�مبدأ�التقا�n�Õأمام�القا�n�Õالطبي ي ةعدم�مzزم - 2

الدولية�ا�ؤقتة،�هو�إهدارهم��بدأ�إن�العيب�الذي�وقعتا�فيه�ا�حاكم�الجنائية�

،�الذي�ي زم�معه�مبدأ�)1238(هام�جدا،�أ�vوهو�مبدأ�التقا���éأمام�القا���éالطبي�ي

�والعقوبات �الجرائم �شرعية �هو�مبدأ �أهمية �ا�حاكم�. )1239(أخر��vيقل �لهذه وخ فا

� �نشئت �الدولية، �الجنائية �للتصديق�فا�حكمة �عرضت �دولية �اتفاقية �اثر عwى

م�للدول�الراغبة�fي�أن�تكون�طرفا�ف��ا،وليس�للمحكمة�اختصاص�إ�vفيما�و3نضما

من��126يتعلق�بالجرائم�ال��rترتكب�بعد�نفاذ�النظام��سا����للمحكمة�وفقا�للمادة�

�هو� �ا�حكمة �اختصاص �أن �والواقع �الدولية، �الجنائية �للمحكمة ��سا��� النظام

�ا �جرائم �fي �تنظر v� �فا�حكمة �مستقبwي، �النظام�اختصاص �سريان �قبل رتكبت

  .)1240(�سا����للمحكمة،�ف��óإذن��vتملك�اثر�رج�ي

  معيار��ستقzلية�ختzل� ي� - 3

�هناك� �أن �نرى �ا�ؤقتة، �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �إنشاء �كيفية �إbى �vحظنا إذا

�من� �فرضتا �الثانية �العا�ية �الحرب �rفمحكم� ،CDوالتسي� �;نشاء �حيث �من تبعية

�بعقاب� �مãزعما� �ووعود �الحلفاء �الدول �إرادة �تسايرا �فباءتا �ا���زم، ا�نتصر�عwى

�دو  �من �واليابانيDن ���انيDن �ا�تحدة�ا�جرمDن �للوvيات �العام �النائب  C  Ú �ع  �م،كماÈ

يجد�الحلفاء�أنفسهم�من�الناحية�الفنية،fي�حال�"،إذ�قال"روبرت�جاكسون "�مريكية

�لجهود� �امتداد �تمثل �اÈعسكرية،فإ� �محكمة �ا�حكمة، �هذه ���ان،ولكون �مع حرب

                                              

يوبي�عبد�القادر،�منظمة�جنائية�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�مجلة�;تحاد،�;تحاد�الوط���yنظمات��-  1237

 .153.،�ص2006زائريDن،�العدد�3ول،�مارس�ا�حامDن�الج
ر م  �- 1238 ج 

 
 .مبدأ�التقا���éأمام�القا���éالطبي�ي،�يع��yوجود�محكمة�سابقة�عن�الفعل�ا�

�جريمة�ويتم��- 1239 �ما�يعد �فعل �سابق�وعقوبة�تسلط�عwى �قانون �وجود �yوالعقوبات،�يع� �الجرائم �شرعية مبدأ

 .ذا�كان�هناك�محكمة�سابقة�أم�تنشا�vحقة�عن�ذلكالعقاب�عليه�بمجرد�اقCmافه،�بغض�النظر�عما�إ
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�11ا�ادة��- 1240
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�الحرب �fي �مجلس.)1241("الحلفاء �عل��ما �ط�ى �فقد �ا�تحدة ��مم �rمحكم� �أما

  .)1242(�من،سواء�من�حيث�;نشاء�أو�التسيCD،�ح�1rجعلهما�جهازان�تابعان�له

��من� �بمجلس �ع قة �لها �أن �الدولية،فالCÚعم �الجنائية �ا�حكمة �يخص وفيما

الدوbي،�الذي�يمارس�الجانب�السيا����ويل�mم�÷�ذا�3ختصاص�وفقا�لنصوص�ميثاق�

نوني،�فينب�ي�عل��ا�3ل�mام�به�وفقا��مم�ا�تحدة،إ�vأن�ا�حكمة�فدورها�قضائي�وقا

لنصوص�نظامها��سا���،�فا�دùي�العام�للمحكمة،�ليس�ملزما�بقرار�;حالة�الصادر�

�عدمه �من �التحقيق �fي �الشروع �fي �تقديرية �سلطة �فله ��من، �مجلس ف �تعد�.  من

�التحقيق،�وهو�ما�يمنح �إحالة�مجلس��من�وحدها�أساسا�مقبو�vومعقو�vللبدء�fي

  .  )1243(هذه�ا�حكمة�ضمانة�أكيدة�ضد�أي�محاولة�من�قبل�هيمنة�مجلس��من

  للم¨¢م�الضمانات�~جرائية�للمحاكمة�العادلة: ثانيا

��rال� �;جراءات �من ��vيتجزأ �جزء �العادلة، �للمحاكمة �;جرائية �الضمانات تعد

�ا�تختلف�Èتتبعها�كل�محكمة�قبل�أو�أثناء�ا�حاكمة،�ونظرا�لتعدد�هذه�الضمانات�فإ

  :   من�محكمة�jخرى،وهذا�ما�سوف�نبينه�من�خ ل�النقاط�èتية

  وجاهية�اCحاكمة - 1

�م�مرتكب�لجريمة�تختص�÷åا�ا�حكمة�ما�أن�يحاكم�حضوريا�،�من�حق�كل�م�

�ا�حاكمات� �نفسه،وحضور �عن �الدفاع �fي �مåا�� �لحق �مكمل �جزء �الحق وهذا

�أن� �كاف،ونجد �بوقت �اãبد� �قبل �اÈوزما� �اÈبمكا� �ومحاميه �مåإخطار�ا�� يستوجب

�و� �ا�دنية �للحقوق �الدوbي �العهد �بموجب �ا�نشئة �;نسان �لحقوق �ا�عنية اللجنة

                                              

 .90.روجيه�غارودي،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1241
العيب�الواضح�الذي�وقع�فيه�مجلس��من�هو�أن�طبيعته�سياسية،�غ�CDانه�أنشأ�أجهزة�قضائية،�و�vيزال��- 1242

 .حيث�التنظيم�والتسي�CDيسيطر�عل��ما�من
 .34-33.مدوس�ف ح�الرشيدي،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1243
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� �ا�ا��1966السياسيةãبد� �قبل �يكون �ا�حاكمة �إbى �3ستدعاء �أن �أشارت �آنفا ذكور

  .)1244(بث ثة�أيام

وبخصوص�محاكمات�نورمبورغ�وطوكيو،�فقد�تم�تكريس�الحقوق�ال��rتشكل�

�ا�حكمة� �ان �من �والدفاع،بالرغم �مåا�� �حضور �خاصة �ا�حاكمة، �وجاهية ضمانة

ب�له،�غ�CDانه�لم�يعطى�يمكن�أن�تحكم�غيابيا�عليه،�ومحاكمته�دون�تأخ�v�CDموج

�دول� �مجرمي �من �انتقام �اÈكأ� �ا�حاكمات �معظم �جاءت �فقد ��همية �من �جانب لها

�م��. ا�حور åا�� �حضور �حق �صراحة �إقرارهما �تم �فقد �ا�تحدة ��مم �rمحكم� أما

  .)1245(ووجاهية�ا�حاكمة

�åي�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية،فا�fم�أما�فيما�يتعلق�بتطبيق�هذا�الحق�

يجوز�تقييد�حقه�fي�حضور�جلسات�ا�حاكمة،�عwى�أن�يكون�ذلك�بصفة�مؤقتة،إذا�

�CDغ� �من �انه �ا�حكمة �معه �ترى �الذي �الحد �إbى �ا�حكمة �fي �ا�تبعة �باÙجراءات اخل

�نظر�الدعوى�fي�وجوده �مواصلة �يواصل�. العمwي �ا�حكمة �أمام �م�ا�اثلåا�� �كان وإذا

�م،ويمكن�توجيه�ا�حامي�من�تعطيل�س�CDا�حاكمة،يجوز�للدائرة�å3بتدائية�إبعاد�ا�

خارج�قاعة�ا�حكمة،عن�طريق�استخدام�تكنولوجيات�3تصاvت�إن�لزم��مر،�وهذا�

  .)�v)1246يمكن�اتخاذه�من�طرف�ا�حكمة�إ�vعwى�سبيل�3ستثناء�و�لفCmة�محدودة

�عwى �تنص �الجنائية،ف  �للمحكمة �;ثبات �وقواعد �;جراءات �قواعد �أما

��yالعل� �3عتماد �أشكال �من �شكل �عwى �تنص �óا،ف�Òذا� �حد �fي �الغيابية ا�حاكمة

�هو� �ا�حكمة،كما �أمام �مåإحضار�ا�� �ف��ا �يمكن v� �rال� �القضايا �fي �امÒ3� لعريضة

� �ا�ادة �fي �عليه �إقرار��126منصوص �بجلسة �و;ثبات،ا�تعلقة �;جراءات �قواعد من

                                              

fي�تحديد�"ا�حكمة�الجنائية�الدولية�دراسة�قانونية� ط ل�ياسDن�العي���1والدكتور�عwي�جبار�الحسيناوي،.د�1244

� �مåا�� �ضمانات �تحديات �ف��ا،مع �العضوية �ا،أحكامÒ القانوني،تشكي� �ا،أساسهاåاطبيع���وbى،دار�"ف� ،الطبعة

 .268.،ص2009اليازوري�العلمية�للنشر�و�التوزيع،عمان��ردن،
  ).TPIR(ج�من�نظام��سا����ل- 20/4و�ا�ادة�) TPIY(ج�من�نظام��سا����ل�-21/4ا�ادة��- 1245
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�63/3ا�ادة��- 1246
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�م�fي�غياب�الشخص�ا�ع�y،�فعwى�åيالbسبيل�ا�ثال�يمكن�إصدار�أمر�بالقبض�الدو -

�م�فاراåى�نحو�ما-مما�يجعل�ا�w1247(من�وجه�العدالة�الدولية�ع(.  

  )العzنية�والسرعة�والعدالة(جلسات�اCحاكمة ي�الضمانات�اCقررة� - 2

�س�CDالعدالة،� �لحسن �ا�همة �الضمانات �من �ا�حاكمات �fي �الع نية يعت�CÚمبدأ

ا�حاكمة�هو�أن�من�حق�كل�فرد�أن�يحضر�ا�حاكمة�دون�قيد�أو�ويقصد�بالع نية�fي�

�إجراءات� �مشاهدة �فرصة �له �تتاح 1rبالنظام،ح� �;خ ل �سوى شرط،

�النشر� �وسائل �بواسطة �ا�حاكمة �وقائع �بنشر �السماح �إbى ا�حاكمة،إضافة

  .)1248(ا�ختلفة

��rحكم�� ��ساسيان �النظامان �من v� �تجسيدها، �يتم �لم �الجلسات وع نية

�يمكن� �أن CDما،غ�÷� �ا�لحقة �;جرائية �القواعد �من vو� �الثانية، �العا�ية الحرب

�عدالة� �نورمبورغ �محكمة �نظام �عشر�من �السادسة �ا�ادة �خ ل �من استخ ص

�مDن�للدفاع�عن�أنفسهمåى�كافة�الضمانات�للمwا�ع�فا�ادة�. ا�حاكمة،�وذلك�بتوفر�ف�

�مة�ا�نسوبة�ا�ذكورة�أع ه،�عددت�معظم�الحقوق��ساسåا�العلم�بال��م،�م�åية�للم

  . )1249(له،�واختيار�الدفاع،�وتقديم�ا�ستندات،�واستجواب�الشهود

���íتقت��rنورمبورغ�وطوكيو�لن�تتقيدا�بأصول�ا�حاكمات�العادية،�ال��rومحكم

� �دون �سريع، �أسلوب �تطبيق �قدر�;مكان، �ا�حكمتان �وتبنت ��دلة، �دالتقييتقديم

بالشكليات،�وقبلت�ا�حكمة�كل�طريقة�تراها�مقنعة�لعقاب�مجرمي���ان،�وا�حكمة�

�قد� �ذلك �من �وابعد �أمامها، �ا�عروضة �القضايا �عن ��دلة �تقديم �تطالب �لم أيضا

�تم� �الذي �فهذا�هو�الوحش�القانوني، �الحلفاء، �ا�دولåقدم� �rالتقارير�ال� يكون�غCDت

  .)1250(الدوbي�الجنائي�الحاbي�آخذه�كمعيار�تاريي�لبناء�القانون 

                                              

 .351.زياد�العيتاني،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 1247
�شهادة��-1248 �عwى �للحصول �الدولية،مذكرة �الجنائية �ا�حكمة �أمام �مåا�� �فضل،ضمانات �yب� �صب�ي �باسم ع ء

 .123.،ص2011ماجستf�CDي�القانون،�تخصص�القانون�العام�،جامعة�نابلس�فلسطDن،
 .61. محمد�حنفي�محمود،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 1249
 .99.روجيه�غارودي،�ا�رجع�السابق،�ص- 1250
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�ا�حاكمة� �fي �مåا�� �حقوق �fي �ما �نوعا �توسيع �فتم �ا�تحدة، ��مم �rمحكم� أما

�م�بأقواله�عwى�النحو�يتسم�باÙنصاف�åء�ا�vى�حق�إدbا�نصفة،�وتم�التطرق�بإيجاز�إ

�جلسة� �مåيحضر�ا�� �وان �له، �موجب v�CDتأخ� �دون �ا�حاكمة �تكون �وان والع نية،

�3عCmاف�ا�حاكم �أو�عwى �نفسه �ضد �يشهد �أن �مåا��CÚيج� vوأ� �ويحضر�دفاعه، ة

  .)1251(بجرمه

�تفضيل� �تم �فقد �ا�تحدة، �3مم �rمحكم� �أمام �الدفاع �حقوق �ضمان أما

�أخذتا�بعDن�3عتبار�الطبيعة� �ان�ا�حكمتDن �يتمثل�fي �أوله �لسببDن، �امامها ا�حاكمة

�عل��ا،�والسبب �للجرائم�ال��rتعاقب �جرائم��القانونية �تعاقب�عwى �ا�حكمة �ان الثاني

،�فهما�طرفان�fي�العديد�اورواندمعاقب�عل��ا�fي�القانون�الداخwي�لدولة�يوغوس فيا�

�واتفاقية �3ربعة �جنيف �كاتفاقيات �الدولية، �3تفاقيات �3بادة� من �جريمة منع

  . )1252(الجماعية�وا�عاقب�عل��ا

� �جلسات �fي �ا�قررة �الضمانات �يخص �الجنائية�وفيما �ا�حكمة �fي ا�حاكمة

�fي� �مة،�كما�له�الحقÒ� �أية �fي �الحق�fي�محاكمة�علنية�عند�البت �له �مåفا�� الدولية

�مة�åي�مساواة�تامة،�أن�يبلغ�فورا�وتفصي �بطبيعة�الf،الضمانات�التالية،كحد�أدنى

�ا،وذلك�بلغة�يفهمها�تماما�وبتكلمهاÈا�ومضمو�Ê1253(ا�وجهة�إليه�وسب(.  

�ف� �إجراءات�و÷�ذا �و�س مة �الطمأنينة �مåا�� �نفس �fي �تشيع �العلنية ا�حاكمة

�الجمهور  �رقابة �تحت �تتم �اÈكو� �لجميع�. ا�حاكمة �بالنسبة �تسري �الع نية �كانت وإذا

� �ا�ادة �م،فانåال� �جميع �وfي �ا�حاكمة �للمحكمة��68/2إجراءات ��سا��� �النظام من

زء�من�ا�حاكمة�fي�جلسات�سرية،�الجنائية�أجازت�لدوائر�ا�حكمة�واستثناءا�من�ج

أو�بالسماح�بتقديم��دلة�بالوسائل�3لكCmونية�أو�بوسائل�خاصة�أخرى،وخاصة�fي�

                                              

 ).TPIR(د�من�نظام��سا����ل-4- 20/2وا�ادة�) TPIY(من�نظام��سا����ل�21/2ا�ادة��- 1251
1252- Marie LUCE PAVIA, Juristes sans frontières : « amicus curiae», du Tribunal pénal international 

pour L’EX-YOUGOSLAVIE, in, Juristes sans frontières, Le Tribunal pénal international de LA HAYE « le 

droit à l’épreuve de la purification ethnique », éd, l’harmattan, France, 2000, p.267. 
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�67/1ا�ادة��- 1253



 

359 

 

�يفتح� �jنه �يبدو�خطCDا �الجن����و�طفال،غ�CDأن�هذا�3ستثناء �العنف �ضحايا حالة

�مسالة� �تصعب �للشاهد �ا�جهولة �والهوية �الشهود، �هوية �Ùخفاء �للمحكمة ا�جال

�ماستجواåى�نفي�الwقدرة�الدفاع�ع�CDى�حد�كبb1254(به،�وتقيد�إ(.  

�مولåأن�لم� �fي �له�الحق �تأخ�v�CDموجب �أي �دون �روما. يحاكم �نظام �كان �-وإذا

شانه�شان�3تفاقيات�وا�واثيق�الدولية�وكذا�القوانDن�الوطنية�ال��rنصت�عwى�هدا�

�ا�ال��rتجري�fي�مدة�معقولة،��-الحقÈلم�يحدد�ا�قصود�با�حاكمة�السريعة�سوى�أ

�هذه ��فان �قواعد �تفرضها �قضية، �كل �ظروف �عwى �تتوقف �العادلة�ا�سالة ا�حاكمة

�مة�عليهåاءته�أو�إدانته�بعد�ثبوت�الCÚم�إما�ب�å1255(لتثبت�بعد�محاكمة�ا�(.  

محاكمة�عن�فعل�واحد�مرتDن�فهو�غ�CDمقبول،��ا��مبدأو�vيمكن�الخروج�عن�

�اكاتåتمثل�أحد��ينطوي�عليه�من�ان��rة��عطيات�عدالة�3جراءات�القضائية�الCDخط

  .)1256(ل
نسانالحقوق�3ساسية�

 الذي�ترأس،�يقوم�القا���éنفا�fي�ا�حاكمةآراءات�ا�ذكورة�وبعد�مراعاة�كل�3ج

انات�الختامية،�دvء�ببيدلة،�ويدعو�ا�دùي�العام�إbى�; لجلسة�إقفال�باب�تقديم�� ا

  .)1257(ة�للدفاع�أن�يكون�أخر�ا�تكلمDنصوتتاح�دائما�الفر 

وبعد�ا�داولة�السرية�والقرار�بإvجماع�أو�3غلبية،�يصدر�الحكم�fي�جلسة�علنية�

�ومعل � ��وبحضور مكتوبا �أمكن �وإن �م،åبحضور ا��� �العام �ممثلو أو��والضحاياا�دùي

  . )1258(الضحايا�الذين�شاركوا�fي�3جراءات

                                              

 .123.خCDية�مسعود�الدباغ،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1254
�. د�- 1255 �القانون �قواعد �فهم�، �حسن �لحقو وليد �; الدوbي �ومكافحة �3نسان �وحقوق�ق �مåا�� �حقوق رهاب

 .73.،�ص68�،2012الضحايا،�ا�جلة�ا�صرية�للقانون�الدوbي،�ا�جلد�
إبراهيم�محمد�العناني،�مبادئ�العدالة�الجنائية�fي�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�نشرية�. د�- 1256

 .75،�ص،�2002لخامس،�جانفي،�حقوق�3نسان،�كلية�الحقوق،�جامعة�اسيوط،�العدد�ا
  .RPP/CPIمن��141القاعدة��- 1257
البقCDات�عبد�القادر،�إجراءات�التقا���éأمام�ا�حكمة�. ،�وقد�اشار�إbى�ذلك،�دRPP/CPIمن��142القاعدة��- 1258

�با�حكمة �خاص �ملف �والسياسية، �3قتصادية �القانونية �للعلوم �الجزائرية �ا�جلة �الدولية، الجنائية��الجنائية

 .317.،�ص2008،�عدولية،�العدد�الرابال
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�عاد�vفهو  �تعويضا �يطلب �ان �حقه �فمن �مåا�� �بCÚاءة �الحكم �صدور �حالة �وfي

مطلب�من�3صول�ا�عمول�÷�ا�fي�معظم�التشريعات،�ويعد�ذلك�إقرارا��بدأ�مسؤولية�

�القضائية �السلطة �اعمال �عن �بالتعويض�. )1259(الدولة �ف��ا �يحكم �rال� �الحاvت اما

�óاءة�فCÚي�حالة�الحكم�بالfم��åللم:  

�ائي،�ونقض�هذا�الحكم� - Èائي�بارتكاب�جرم��Èى�الشخص�بقرار�wإذا�حكم�ع

انه�تبDن�بصورة�قاطعة�من�خ ل�واقعة�جديدة،�أو��مكتشفة��عwى�اساس

�الواقعة� �عن �الكشف �عدم �ان �يثبت �لم �ما �قضائي �خطا �حدوث حديثا

  ا�جهولة�fي�الوقت�ا�ناسب�يعزى�كليا،�او�جزئيا�للمحكوم�عليه

�3حتجاز� -  �من �عنه �يفرج �الذي �للشخص �تعويضا �تقرر �ان �للمحكمة يجوز

Úب���íائي�يق�Èن�للمحكمة�بعد�صدور�قرار�Dاء�3جراءات�إذا�تب�Èاءته،�او�اC

 .)1260(أنه�حصل�قصور�قضائي�جسيم

�تبDن� -  �قطعية �حقائق �ا�حكمة �ف��ا �تكتشف �rال� �3ستثنائية، �الظروف fي

� �وواضح، �جسيم �قضائي �قصور �حدوث �للمحكمة، �تقيجوز ديرها،�بحسب

�الق �fي �عل��ا �ا�نصوص CDوا�عاي� �يتفق
 
�تعويضا �تقرر �;جرائية�أن واعد

وذلك�للشخص�الذي�يفرج�عنه�من�3حتجاز�بعد�صدور�وقواعد�;ثبات،�

�اء�;جراءات�للسبب�ا�ذكور Èاءة�أو�إCÚائي�بال�È1261(قرار�(.  

  لضحية�ا ذات�عzقة�بحقوق معاي��H: الفرع�الثاني

�ا�حاكم� �سوابق �fي �الحال �هو �كما �اهتمام �بأقل �الضحية �ينظر�إbى �يعد لم

�الجنائية� �ا�حكمة �اكf�CÚي �نصيب �ذو �اليوم �أصبح �بل �ا�ؤقتة، �الدولية الجنائية

وقد�تبنت�الجمعية�العامة�لøمم�ا�تحدة،�;ع ن�الخاص�با�بادئ��ساسية�. الدولية

                                              

�النوايسة،. د- 1259 �;له �وعبد �الطراونة �أمامها،� مخلد �مåا�� �حقوق �وبيان �الدولية �الجنائية �با�حكمة التعريف

 .300.،�ص2004مجلة�الحقوق،�كلية�الحقوق،�جامعة�البحرين،�العدد�الثاني،�جوان�
 .ائيةمن�النظام�3سا����للمحكمة�الجن�2-85/1ا�ادة��- 1260
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�85/3ا�ادة��- 1261
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كما�تبنت�أيضا�. )f)1262ي�استعمال�السلطةالعدالة�لضحايا�الجرائم�والتعسف�توف�CDو 

�لضحايا� CÚوالج� �;نصاف �fي �الحق �بشان �التوج��ية �وا�بادئ ��ساسية ا�بادئ

�للقانون� �الخطCDة �اكاتåو3ن� �;نسان �لحقوق �الدوbي �للقانون �الجسيمة �اكاتå3ن

  .)1263(;نساني�الدوbي

الجنائية�الدولية�عwى�وعwى�خ ف�ا�حاكم�الجنائية�ا�ؤقتة،�لم�تقتصر�ا�حكمة�

�CÚا�باشرين�لج�CDإعطاء�نظرة�عامة�حول�الضحية،�بل�أعطيت�نصيب�للضحايا�الغ

�وذلك� �ا�باشرين، �للضحايا �القانونDن �ا�مثلDن �أو �كالشهود �م،åأصاب� �rال� �ضرار

�للخطر�نتيجة� �أخر�معرض �شخص �وأي �الشهود �مع �مåحماي�CDتداب� �اتخاذ لغرض

�ا÷� �أدbى �. شهادة �تم ��سا����وقد �روما �لنظام ��éا�ؤتمر�3ستعرا� �خ ل �من التأكد

�الدولية �الجنائية �بي��ا�،)1264(للمحكمة �من �الضحايا �حقوق �لحماية �هامة �مبادئ عwى

�وعملية� �القانوني، �التمثيل �عwى �الحصول �وسبل �الضحايا، �بحقوق �علما ;حاطة

  . تقديم�الطلبات

åا�� �حقوق �بDن �ا�وازنة �تحقيق �علينا �وجب �هنا �وإنصاف�ومن �جهة، �من �م

الضحايا�من�جهة�أخرى،�غCDان��مر�ليس�كذلك�عند�كل�ا�حاكم�الجنائية�الدولية،�

  :وهذا�ما�سوف�نتطرق�إليه�من�خ ل�النقاط�èتية

iحاكمة�الجنائية�الدولية: أوCمشاركة�الضحايا�من�عدمه� ي�ا  

�لضحا �تسمح v� �rال� �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �خ ف �الجرائم�عwى يا

�الجنائية� �ا�حاكم �أمام �ا�رفوعة �الدولية �الجنائية �الدعوى �fي �مåمشارك� �من الدولية

�الضحايا� �لحماية �خاص �نظام �أسست �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �نجد ا�ؤقتة،

�ما�åمكان� �بتعزيز �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �أمام �ا�ختلفة �حقوقهم �من وتمكي��م

                                              

   1985نوفم29��CÚ،�ا�ؤرخ�fي�40/34قرار�الجمعية�العامة�لøمم�ا�تحدة�رقم��-1262
مارس��16،�ا�نشور�رسميا�fي�2005ديسم16��CÚا�ؤرخ�fي��60/147قرار�الجمعية�العامة�لøمم�ا�تحدة�رقم��-1263

2006 .  
1264-�� �بالتاريخ �أوغندا �كمبا�vعاصمة �fي ��طراف، �الدول �جمعية �من �عقده ��10تم �رقم��2010جوان ،الوثيقة

PC/ST/V/1��éا�نبثقة�عن�ا�ؤتمر�3ستعرا،.  
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�الد �fي �مشاركا �طرفا �الدعوى�وبجعلهم �اÊتصطح� �أن �يجب �rال� �الدولية �ا�دنية عوى

  .) 1265(الجنائية�الدولية

�و  ��سا�����”victime“كلمة �النظام �مواد �fي �ا�عتمدة �õي �الفرنسية باللغة

خص�بالذكر�قواعد�;جراءات�أللمحكمة�الجنائية�الدولية�وكل�الوثائق�ا�لحقة�÷�ا�و 

ا�ج��y"�ساسية�ال��rيمكن�استنباطها�أن�كلمة�و;ثبات�ا�شار�إليه�أنفا،�وا� حظة�

�الجنائية�" عليه �للمحكمة ��سا��� �النظام �fي � �ا�قصودة �õي �تعد �لم �العربية باللغة

�و� �;جراءات �قواعد �fي �وردت �rال� �الضحية �كلمة �õي �الصحيح 1yا�ع� �،بل الدولية

�الجنائية �للمحكمة �)1266(;ثبات �توجها �أخذت �ا�تحدة ��مم �هيئة 1rواضحا�،وح

�لفظ� �"  الضحية"باعتماد �و�ليس �الدولية �و3تفاقيات �;ع نات �عليه"fي �yا�ج"�،

وهذا�ل خت ف�ا�وجود�بDن�اللفظDن�،حيث�يشمل�لفظ�الضحية�عwى�كل�من�أصابه�

�أو�ذوي� �شهود �ما، �أو�مؤسسة �منظمة �مباشر�أو�غ�CDمباشر، �شخص �كان الضرر،

. wى�الشخص�الذي�أصابه�ضرر�دون�غCDهالحقوق،�بينما�يقتصر�لفظ�ا�ج��yعليه�ع

�خ ل� �من �حمايته �عwى �عملت �بل �الضحية �مفهوم �توسيع �fي �تكتفي �لم وا�حكمة

�بطريقة� �حقه �عwى �لحصول �إتباعها �للضحية �يمكن �وسبل �;جراءات �بعض بسط

  .عادلة�ومنصفة

�إمكانية� �كرسا �وطوكيو، �نورمبورغ �محكمة �من �لكل ��ساسيDن والنظامان

�الضحايا �فقط،��اشCmاك ��صدر�للمعلومات �الضحية �فكانت �فقط، �شهود بصفة

                                              

إن�ما�توصلت�إليه�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�هو�جعل�الضحية�طرفا�fي�الدعوى�ا�دنية�الدولية�أو�طرفا��- 1265

ة�الجنائية،�ولكن�يجب�أن�تسبق�هذه�الدعوى�دعوى�أولية�تسم�1بالدعوى�الجنائية�يطالب�حقوقه�أمام�ا�حكم

  :الدولية�ا�قامة�من�دولة�طرف�أو�من�مجلس��من،�أو�من�ا�دùي�العام�من�تلقاء�نفسه؛�انظر

BERKANI Amar, Fondement du droit a réparation des victimes devant la cour pénale internationale, 

RARJ, n° 1/2014, p. 72.   
1266-�� �ا�ادة �بDن ��68قارن �أين �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �عليه،�إمن �yا�ج� �مصطلح ستعمل

;جراءات�و;ثبات�للمحكمة�الجنائية�الدولية�أين�استعمل�مصطلح�وغCDها�من�قواعد��85،86،87القواعد�رقم�و 

  . الضحية،�والصحيح�هنا�هو�مصطلح�الضحية�الذي�يتما�1�úمع�مختلف�;ع نات�وا�واثيق�الدولية�ذات�الصلة
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فا�دùي�العام�هو�الذي�يمثل�الضحايا�fي�الدعوى،�وبالتاbي�فمن�ليست�لهم�شهادات�

�م�-من�باب�أوbى–مؤثرة��vيشاركون�fي�;جراءات،�وكذلك�الحال�Øأما�. بالنسبة�لذو

�ل �ورواندا، �سابقا �يوغوس فيا �rحكم�� ��ساسيان �أية�النظامان �الضحايا �يمنحا م

إمكانية�التدخل�بصفة�أخرى�خ ف�صفة�الشهود�كما�هو�الحال�fي�محكم��rالحرب�

ن�الضحايا�وأسرهم�وا�نظمات�أالعا�ية�الثانية،�وهو�يمثل�تراجعا�كبCDا،�خصوصا�و 

�الدولة� �مقاضاة 1rوح� �ا�دنية، �بحقوقهم �3دعاء �يستطيعون �حقوقهم �عن ا�دافعة

  .)1267(الوطنية�وفقا�لقوانDن�هذين�البلدين�مدنيا�أمام�ا�حاكم

مام�أي�دور�fي�مباشرة�3جراءات�أفالضحية�fي�محكم3��rمم�ا�تحدة�ليس�له�

� �بحقوقهم، �ا�طالبة vو� �السلطة�إا�حكمتان �له �الذي �العام �ا�دùي �طريق �عن v

� �fي �إالكاملة �الضحية �عwى �فما �بعد �ومن �ضروريا، �يراه �مدنيإ�vقرار�ما �دعوى �ةرفع

�أ �بالتعويض،مستقلة �للمطالبة �الداخwي �القضاء �� �مام �fي�غ�CDأن �تماما مر�يختلف

اندا�فالضحايا�لم�يعوضوا�عwى�ما�أصا÷�م�من�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�برو 

 ض
 
مكانيات�ا�الية�للدولة�فتعويضهم�يفوق�بكث�CD; �للعدد�الهائل�من�الضحايا�رر�نظرا

   .)1268(رواندا

تطور�fي�كل�من�قواعد�;جراءات�و;ثبات��حكم���rمم�ا�تحدة،�ولكن��مر�

�الضحايا� �جمعيات �وممثwي �منظمات �وكل �للدول، �دعوة �وتوجيه �ا�حكمتان �منح بعد

�ا�حكمة �أصدقاء �أو�)Amicus Curiae(باعتبارهم �بيانات �بتقديم �لهم �والسماح ،

�مناسبة �ا�حكمة �تراها �ا�حكمة��.)1269(مذكرات، �أمام �كانت �rال� �3وbى �القضايا ففي

أصدقاء�"الجنائية�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا،�كانت�مرافقة�بالعديد�من�مذكرات�

�الدول )Amicus Curiae ("ا�حكمة �من 1rوح� �غ�CDالحكومية �ا�نظمات �من � ،�vسيما

                                              

 .320.براءة�منذر�كمال�عبد�اللطيف،�النظام�القضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1267
1268 - Yanick DUBUIS, La réparation au profit des victimes en droit pénal humanitaire, in, Laurent 

MOREILLON, Aude BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, 

Bruxelles, 2009, p.426. 
1269- Règle 74 de RPP/TPIY et RPP/TPIR. 
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�طريق �عن �أو �بنفسها �ا�حكمة �كأصدقاء �للمشاركة �تستدùى �rا�نظمات��ال

ع3��Åثبات�أمام�ا�حكمة،�خاصة�إذا�كان�هناك�طلب�،�وهذا�لتجاوز�)1270(كوميةالح

  .)dessaisissement()1271(رسم��للمحكمة�بالتخwي�عن�الدعوى 

�باتخاذها� �للضحايا، �خاصة �حماية �فتوفر �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة أما

�أو  �مÒحيا� �ددØ� �قد �ضرر �jي �تعرضهم �تفادي �م��ا �الغرض �;جراءات �من �مجموعة

��rال� �أثار�الجرائم �تجاوز �عwى �مÒمساعد� �م��ا �والهدف �والنفسية، �الجسدية �مåس م

،�وقد�أسندت�هذه�ا�همة�اbى�وحدة�الضحايا�والشهود�ا�نشئة�)1272(وقعوا�ضحية�لها

�ا�ؤقتة� �م��ا �vسيما ��خرى �الجنائية �ا�حاكم �مع �باvشCmاك �العمل jجل

�ضحايا��)1273(وا�ختلطة �وخاصة �ضغوط �أي �أو �تعسف �أي �من �الضحايا لحماية

3ستعباد�الجن����وضحايا��طفال،�والطرف�ا�تضرر�fي�هذه�الحالة،�يكون�كطرف�

�عن� �بتعويضات �يطالب �والدفاع، �العام �وا�دùي ��éالقا� �جانب �إbى �الدعوى �fي رابع

  .)1274(جميع��ضرار�ا�ادية�م��ا�وا�عنوية

��سا�� �النظام �أكد �تعزيز�موقف�وقد �وضرورة �الضحايا �مشاركة �أهمية �عwى �

الضحايا�بوصفهم�أصحاب�ا�صلحة�وا�ستفيدين�من�التعويض،�ومن�خ ل�ا�ؤتمر�

                                              

1270 - Hervé ASCENSIO, l’Amicus Curiae devant les juridictions internationales, R.G.D.I.P, n° 4, 2001, 

p.903. 
1271- Règle 10 de RPP/TPIY. 

نصر�الدين�بوسماحة،�حقوق�ضحايا�الجرائم�الدولية�عwى�ضوء�أحكام�القانون�الدوbي،�الطبعة��وbى،�. د�-1272

  . 32.،ص2008دار�الفكر�الجام�ي،�مصر،�
محكمة�سCDاليون،�ا�نشئة�بموجب�اتفاق�بDن��مم�ا�تحدة�و�حكومة�: ا�حاكم�الجنائية�ا�ختلطة�تتمثل�fي�-1273

ا�حكمة�الخاصة�ا�ختلطة�fي� . 2000أوت��14ا�ؤرخ�fي��1315سCDاليون�بناء�عwى�قرار�مجلس��من�الدوbي�رقم�

الدوائر�3ستثنائية�. 25/11/1999بالتاريخ��1272تيمور�الشرقية�ا�نشأة�بموجب�بقرار�مجلس��من�الدوbي�رقم�

�وكمبوديا �ا�تحدة ��مم �بDن �3تفاقية �طريق �عن �اãإنشا� �تم �فقد �كمبوديا �الخم�CDالحمر�fي بتاريخ���حاكمة

  .  2007ماي��30ا�ؤرخ��1757ا�حكمة�الخاصة�بلبنان�ا�نشئة�بموجب�قرار�مجلس��من��.13/5/2003
�Ùثراء�حلقة�محمد�بوزبر،�ال. د�-  1274 �القانونية�للضحية�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�مداخلة�قدمت حماية

،حول�الحماية�القانونية�للضحية�fي�القانون�الكوي�r،�مجلة�الحقوق،�ملحق�العدد�23/12/2003نقاش�بالتاريخ�

  .72.ص.2004.الثاني�،كلية�الحقوق�جامعة�الكويت�،�جوان
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3ستعرا���éلتعديل�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�تم�إبراز�الحاجة�إbى�

�الوسطاء �وكذلك �و�الشهود �للضحايا �ال زمة �3. )1275(توف�CDالحماية �عwى�وتم تفاق

�من� �النائية �ا�جتمعات �الCmك��Dعwى �مع �ا�تضررين �السكان �أو �شخص �أي تمكDن

� �وفد �انتقل �ذلك �من �وانط قا �بالتعويض، �وا�طالبة �ا�حكمة �إbى ا�حكمة�الوصول

�20الجنائية�الدولية�fي�رحلة�تنويرية�وإرشادية�لضحايا�الحرب�fي�السودان،�بالتاريخ�

�CÚول�مرة�منذ�تأسيس�ا�حكمة��سنة�،�حيث�تلقى�ال2011نوفمjبضحايا�1998وفد��،

�الفاقدين �القاهرة �fي �السودانيDن �من �فروا الحرب �من� للحماية
 
�كرها �ب دهم من

  .الحروب�الضروسة

�عند� �التمهيدية �الدائرة �تتخذها �rال� �;جراءات �fي �ا�شاركة �للضحايا ويجوز

�للدا �خطية �بيانات �تقديم �يمك��م �إذ �بالتحقيق، �ا�هلة�قيامها �خ ل �التمهيدية ئرة

ويتمتع�الضحايا�بحق�;ب غ�من�الدائرة�التمهيدية�. ا�حددة�لذلك�fي�vئحة�ا�حكمة

�وتبلغ� �الضحايا، �من �إضافية �معلومات ��خCDة �هذه �وتطلب �;جراء، �fي �اPب� عند

  .)1276(الدائرة�التمهيدية�الضحايا�الذين�قدموا�البيانات�بالقرار�ا�تخذ

� �لكCiة �يمكن�ونظرا �ا�حاكمة، �إجراءات �fي �جميعا �إشراكهم �وصعوبة الضحايا

للمثليDن�القانونيDن�;نابة�عل��م،�بعد�أن�يتم�اختيار�ا�مثلDن�من�طرف�الضحايا�بكل�

�ف��ا�)1277(حرية �وا�شاركة �;جراءات �حضور �القانوني �للمثل �يحق �ذلك �عwى �وع وة ،

�ا�عنية �ا�حاكمة �دائرة �إbى �الطلب �يقدم �أن �التماس�. )1278(بعد �للدائرة �أيضا ويجوز

  . )1279(أراء�الضحايا�أو�ممثلهم�القانونيDن�ا�شCmكDن�fي�;جراءات

  

                                              

ا�ؤتمر�3ستعرا���éلتعديل�نظام�روما��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�ب�RC/9/11وثيقة�رقم��-1275

  .2010جوان��11ماي�إbى��31ا�نعقد�ب�كمبا�vعاصمة�أوغندا�بالتاريخ�
  ).RPP/CPI(من��50القاعدة��-  1276
 ).RPP/CPI(من��90القاعدة��- 1277
 ).RPP/CPI(من��91القاعدة��- 1278
 ). RPP/CPI(من��93القاعدة��-1279
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  حماية�الضحايا�من�عدمه�أثناء�اCحاكمة�الجنائية�الدولية: ثانيا

عwى�الرغم�من�التمايز�بDن�الضحايا�والشهود،�إذ�أن�الضحايا��vيدلون�جميعا�

�و  �م،Òأبشهاد� �جميعا �ليسوا �الشهود �يشك ن�ن �ا�جموعتDن �هاتDن �أن vإ� ضحايا،

�الجنائية،� �ا�حاكمة �مراحل �مختلف �fي �الحماية �تستحق �ضعيفة �واحدة مجموعة

�ومن� �السلطة، �fي �مناصب �يحتلون �ما �غالبا �الدولية �الجرائم �Åمرتك� �أن خصوصا

�ديد�أو�jعمال�åم�لخطر�ال�Ò ا�حتمل�أن�يتعرض�الضحايا�والشهود�وكذلك�أفراد�عائ

  .)1280(ميةانتقا

�ا�حكمتان� �تعCmف �لم �أين �وطوكيو، �نورمبورغ �محكمة �fي �هو�مقرر ��ا وخ فا

� �ا�تحدة، ��مم �rمحكم� �فان �ال��rأبالضحايا، �تداب�CDالحماية �وتشمل �م،åحماي� قرنا

�هوية� �وحماية �مغلقة �جلسات �الحصر�عقد v� �ا�ثال �سبيل �عwى �ا�حكمة توفرها

�أن. )1281(الضحية �العام �للمدùي �يمكن vوالشهود،��و� �الضحايا �هوية �عن يكشف

�م�إbى�ا�حكمة،�إbى�غاية�تمكي��م�ã�1قبل�استدعاrم،�ح��نعهم�من�أي�خطر�يحدق�÷

�ا�حكمة �حماية �من �3ستفادة �الضحايا�. من �حماية CDتداب� �وضع ولغرض

�الضحايا� �يستش�CDوحدة�مساعدة �التمهيدية��وbى�أن �للقا���éدائرة والشهود،يمكن

�للجرائفا��.)1282(والشهود �� رتكبDن �م �يحاولون��خطورةشد �ضحايا �عدة �خلفت �rوال

�دون� �با�صالحة �سواء �النسيان �صفحة �وفتح �الذاكرة �صفحة �بطي �جرائمهم إخفاء

�م،�فا�جرم�Øم�ولذو�عقاب�ا�جرمDن�ودون�انصاف�الضحايا،�وح�1rعدم�3عCmاف�÷

                                              

��لقد�- 1280 �) 113(تعرض �عام �fي �الدولية�الخاصة�برواندا �ا�حكمة�الجنائية �م�أمامÒأدوا�شهاد� ،�1999شخص

�القضائي� �اللطيف،النظام �عبد �منذر�كمال �براءة �ذلك، �انظر�fي �عليه، �أقدموا �ما �عwى �إنتقاما �جنسية لجرائم

 .325.للمحكمة�الجنائية�الدولية،�ا�رجع�السابق،�ص
 ).TPIR(من�النظام��سا����ل�21وا�ادة�) TPIY(من�النظام��سا����ل��22ا�ادة��- 1281

1282 - Règle 69 de RPP/TPIY et RPP/TPIR. 
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���éكمنا�هو�الحال�fي�العمل�نحو�نسيان�ا�ا�جاهداويس�ى��ب	��ءلم�يقوم� كأنهيظهر�

   .)1283(للجرائم�ا�رتكبة�من�ا�ستعمر�الفرن����fي�الجزائر

��rضرار�ال��CÚأما�بالنسبة�للمحكمة�الجنائية�الدولية�فلها�عدة�وسائل�وطرق�لج

والشهود،�ولعدم�أصيبت�الضحايا،�وتتخذ�fي�نفس�الوقت�الحماية�ال زمة�للضحايا�

�الحرب �جرائم �ا�حكمة��)1284(تقادم �أمام �يتقدم �أن �fي �الضحية �حق �عwى يحافظ

 .للمطالبة�بالتعويض�وليس�للضحية�نفسها�بل�أجيال�فيما�بعد

�ا�تمثلة� �للضحايا �الكافية �توف�CDالضمانات �العدالة�و;نصاف، ومن�مقتضيات

�و3حCmام،و  �برأفة �ا�عاملة �عwى�أfي �للحصول �الضرورية �الفرص �جميع �لهم �تتاح ن

� �بإنصاف �و حقهم �وفر�إوعدالة، �فقد �الغاية �تلك �لتحقيق �الضرورية �;جراءات تخاذ

�م�حماية�åمن�ذلك�حماي�Ciي�;جراءات،�و�كfم��åالنظام��سا����للمحكمة�مشارك

 .)1285(خاصة�إbى�جانب�حماية�الشهود

�بناءا� �الجنائية�الدولية، �للمحكمة �التمهيدية��وbى وبناء�عwى�ذلك�يجوز�لدائرة

� �ا�دùي �القانوني�أن�عwى�طلب �الشهود�أو�الضحية�أو�ممثله �أو�احد العام�أو�الدفاع

�وحدة� �مع �التشاور �وبعد �أو�منظمة، �مؤسسة �الضحية �كون �حالة �fي �وخاصة وجد

�للضحية� �ال زمة �تداب�CDالحماية �باتخاذ �الدائرة �تأمر�تلك �أن �والشهود، الضحايا

                                              

1283 - «  Le (devoir de mémoire) a fait tant de ravages par le passé, et il entretient tant de haines dans le 

présent qu’on ne saurit en vouloir aux réconciliateurs. C’est bien cela ? Ca l’est, apparemment, comme 

en témoignent les deux chapes de silence qui ont couvert durant des décennies, des deux côtés de la 

méditerranée, les horreurs commises et vécues en Algérie », voir, Michel KIENER, Accompagner 

Oradour, in, Simone GABORIAU et Hélène PAULIAT, La justice pénale internationale, éd, Pulim, 

Limoges, 2002,p.20.  
1284- � �رقم �ا�تحدة �لøمم �العامة �(  2391قرار�الجمعية �ـ �)  23د �بتاريخ ��26ا�ؤرخ ا�تعلق��1968نوفم�CÚسنة

  .م�الحرب�والجرائم�ضد�;نسانيةتفاقية�الدولية�حول�عدم�تقادم�جرائاvب
�،الطبعة�. د�-1285 �الثاني �بمادة،الجزء �مادة �روما �اتفاقية �شرح �الدولية �الجنائية �بوسماحة،ا�حكمة نصر�الدين

  .107.ص.�2008وbى،دار�هومة�للطباعة�والنشر�و�التوزيع،الجزائر،
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�ا÷� �أدbى �شهادة �للخطر�نتيجة �أخر�معرض �شخص �أو�أي �أن�. )1286(والشهود ويجب

 :يكون�طلب�الحماية�مقررا�وفقا�للشروط�èتية

 .أ�vيكون�الطلب�مقدما�من�طرف�واحد-

أن�يبلغ�كل�من�ا�دùي�العام�والدفاع�بأي�طلب�يقدمه�احد�الشهود�أو�الضحايا�-

 . أو�ممثله�القانوني

أن�يبلغ�أي�طلب�يمس�الضحية�أو�الشاهد�إل��ما�لتتاح��كل�م��ما�الفرصة�للرد�-

 .هعلي

�يجب�- �نفسها �تلقاء �من ��وbى �التمهيدية �الدائرة �من �تداب�CDالحماية �اتخاذ عند

 .)1287(أن�يبلغ�إbى�ا�دùي�العام�والدفاع�وأي�شاهد�أو�ضحية�لتتاح�لهم�فرصة�للرد

�وحدة� �استشارة �بعد �للمحكمة ��وbى �التمهيدية �للدائرة �يجوز �ذلك �عwى وع وة

حية�أو�الشاهد�أن�تأمر�باتخاذ�تداب�CDخاصة�الضحايا�و�الشهود�ومع�مراعاة�أراء�الض

 : تشمل�عwى�سبيل�الحصر��vا�ثال�ما�يwي

 .تداب�CDلتسهيل�اخذ�الشهادة�من�الضحايا�أو�الشهود�ا�صابDن�بالصدمات-

 .تداب�CDاخذ�الشهادة�من��طفال�أو�ا�سنDن�أو�الضحايا�العنف�الجن���-

 .لضحية�أو�الشاهدعقد�الجلسات�السرية�مع�الطرف�الواحد�سواء�ا-

السماح�بحضور�محامي�أو�ممثل�قانوني�أو�طبيب�نفساني�أو�احد�أفراد��سرة�-

  . )1288(أثناء�;دvء�بالشهادة�من�الضحية�أو�الشاهد

�للمسالة� �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �تتطرق �فلم �الضحايا �تعويض وبخصوص

��إط قا �القضاء �أمام �ا�دنية �الدعوى �إقامة �عن �يكون الداخwي�فالتعويض

                                              

 ).RPP/CPI(من� 78/1القاعدة��-1286
  ).RPP/CPI(من��87/2القاعدة��-1287
  ).RPP/CPI(من��2-88/1اعدة�الق�-1288
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،�عكس�ما�هو�عليه�fي�ا�حكمة�الجنائية�)1289(اليوغوس fي�او�fي�رواندا�حب�3حوال

   :الدولية�ال��rقامت�نظام�ج�CÚأضرار�الضحايا�باليات�عديدة�م��ا

  رد�الحقوق  - 1

يقصد�برد�الحقوق�fي�القانون�الجنائي�الفرن���،�الرد�ا�ادي�والقانوني�لøشياء� 

وا�وضوعة�تحت�تصرف�العدالة�من�جراء�جريمة�كالسرقة،�ا�ملوكة�لشخص�معDن�

التبديد�أو�الحجز،�وترد�هذه��شياء�إbى�مالكها�من�طرف�العدالة�من�تلقاء�نفسها�أو�

  .بطلب�من�ا�الك،�أو�بطلب�يقدمه�الغ�CDذي�مصلحة�fي�ذلك

�النظرية� �مفهوم �fي �ينساق �الحقوق �فرد �عامة �بصفة �الدوbي �القانون �fي أما

�ا �إbى�العامة �العدالة �تصرف �تحت �ا�وضوعة �للحقوق �والقانوني �الشرùي �تقر�برد �rل

  .)1290(مالكها

�الجنائية� �للمحاكم �القانونية ��نظمة �فعالية �عدم �هناك والجدير�بالذكر�أن

�الخاصة� �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �وا�حكمة �نورمبورغ �محكمة �vسيما ا�ؤقتة

�برواندا،� �الخاصة �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �وكذا �السابقة بيوغوس فيا

�الضحايا �الحقوق�إbى �تؤكدان�أن�رد �الصادر��فا�حكمتان �ال��ائي �إ�vبالحكم �vيكون

�الضحايا� �در�بحقوقØ� �م،åا�� �عwى �القبض �إلقاء �عدم �ذالك 1yومع� �ا�حكمتDن من

�كة�åأما�ا�حكمة�الجنائية�فقد�عملت�أن�يكون�رد�الحقوق�بصورة�فعالة،� .)1291(ا�ن

وكل�دولة�ال��rتنفذ�أمر�من�أوامر�التعويض�يستوجب�أن�تتأكد�أن��مر�يشمل�عwى�

  : ا�يwيم

                                              

1289 - Louis JOINET, lutter contre l’impunité, dix question pour comprendre et pour agir, éd, la 

Découverte, Paris, 2002, p.74. 
1290 -Voir, Aurélien THIBULT LEMASSON, La victime devant la justice pénale internationale, thèse pour 

l’obtention de diplôme de doctorat en droit privé et science criminelle, université de LIMOGES, 

soutenue le 28/04/2010,p.264. 
1291  -�� �السابقة�24انظر�ا�ادة �بيوغوس فيا �الخاصة �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام . من

  . من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�الخاصة�برواندا�23وا�ادة�
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  هوية�الشخص�الذي�صدر��مر�ضده

  هوية�الضحايا�الذين�تقرر�منحهم�تعويضات�فردية�

�ذلك� �fي �بما �ا�حكمة �ا÷� �حكمت �rال� �التعويضات �وطبيعة �نطاق تحديد

    .)1292(ا�متلكات�و��صول�ا�حكوم�ع��ا�بالتعويض

  رد��عتبار - 2

�3عتبار� �رد �صورة �يأخذ �ا�عنوي �بالتعويض �الحكم �الحكم�إن �بينما للضحية

�3عتبار،التعويض� �برد �ويقصد �الحقوق، �رد �fي �يكمن �ما �أساسا �ا�ادي بالتعويض

�إعادة� �به �يقصد �الداخwي �القانون �fي �أما �الضحية، �لصالح ��éالقا� �به �ينطق الذي

�أخر�هو�إعادة� �وبمفهوم �عليه، �جريمة �ارتكبت �أن �بعد �فقدها �rال� �الحقوق كامل

ن�قبل،�مع�إزالة�كل�العوائق�ال��rتعCmض�حياته�مستقب ،�الحالة�إbى�ما�كانت�عليه�م

فإعادة�3عتبار�هو�محو�ومسح�fي�حدود�ممكنة�كل�النتائج�السلبية�للجريمة،�ووضع�

  :ورد�3عتبار�يأخذ�صورتDن. الضحية�fي�حالة�تجديد�حياته�والعيش�الكريم�مستقب 

�دف�أساسا�اbى�إ�:رد��عتبار�الجما�ي: الصورة�>وtىØدماج�الشخص�الضحية�

�صور� �إيجاد ��éالقا� �عwى م  ت  ح  �ي  �3عتبار�الجماùي �ما،ورد �مجتمع �fي �دولية لجريمة

جديدة�للتعويض�ال��rتسمح�لفريق�معDن�أو�مجتمع�ما�وبقيم�ا�وجودة�فيه�أن�تسمح�

  .له�باvستمرار�fي�العيش�عwى��قل�fي�ذاكرة��جيال�الصاعدة

الجسيم�وتقييمه�ماليا�وبصفة�دقيقة،بالرغم�و�vيكمن�هنا�الحديث�عن�الضرر�

�عwى� �الدولية �الجريمة �عن �الناتجة ��ضرار�البالغة �بالنظر�إbى �ذلك،ولكن �يمكن انه

� �معDن �مجتمع �أو�عwى ��شخاص �من �3غتصاب�(مجموعة �الجماعية، �;بادة جريمة

�� )الجماùي �fي�ذاكرة �أثارها �إزالة �يجب �فقط�بل �تقييمها�ماليا �ف �يستوجب جيال�،

�أحسن� �مستقبل �عن �يبحث �الذي �الجماùي �التعويض �من �النوع �وهذا الصاعدة،

�وديان� �fي �أو�مرمية �جماعية �مدفونة �جثث �مãأوليا� �شهدوا �الذين �لøطفال بالنسبة

                                              

  .من�القواعد�;جرائية�وقواعد�;ثبات�للمحكمة�الجنائية�الدولية��218القاعدة��-  1292
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�1rى�كل�أثار�هذه�الجريمة�حwء��طفال�بالقضاء�عvفهنا�يجب�أن�يكون�التعويض�لهؤ

  .)f)1293ي�عقولهم

تجسيده�ميدانيا�من�طرف�ا�حافظة�السامية�ل جئDن��ورد�3عتبار�الجماùي�تم

� �أوت �fي �ا�تحدة �لøمم �ا�يدان� 2004التابعة �fي �طبقت �مبادئ �من �جملة �طريق عن

  :ا�تمثلة�أساسا

  .ضمان�عدم�التكرار�الجريمة�وتقديم�الحماية�ال زمة�للضحايا

  .إرضاء�الضحايا�بCmضية�كاملة

  .ا�وجودةالتق���2الكامل�و�العام�ونشر�الحقائق�

  .3عCmاف�باjفعال�أمام�الجمهور�وقبول�ا�سؤولية�من�ا�جرمDن

  .)1294(تخليد�وتذكار�للضحايا

تكمن�هذه�الصورة�fي�البحث� :)الشخ��n(رد��عتبار�الفردي�: الصورة�الثانية

عن�الحلول�ا�ناسبة��ساعدة�الضحية�وإعادة�إدماجه�fي�ا�جتمع�بأحسن�الظروف�

�يع �أن �ويجب �به�ا�مكنة، �لتكفل �نفساني �طبيب �بتوف�CDله �سيكولوجية، الج�معالجة

�علية� �ارتكبت �rال� �الجريمة �واقع �من �يعيشها �rال� �3نتقالية �الفCmة �خ ل ومرافقته

كما�يعالج�معالجة�قانونية�أين�تبDن�له�كافة�حقوقه�. ودخوله�ثانية�الحياة�3جتماعية

�قانونية �بطريقة �إليه �3جتما .وترد �ا�عالجة �ا�جتمع�أما �دور �fي �أساسا �فتكمن عية

�مØء�الضحايا�و�ذوvي�نشر�ثقافة�ا�عاملة�الحسنة�مع�هؤfا�دني�.  

  تقديم�التعويضات - 3

يقصد�بالتعويض�إعطاء�مبلغ�معDن�يخصص�Ùص ح�الضرر�ا�باشر�الذي�أثبته� 

�دف�اbى�تعويض�النقص�الذي�يعCmي�الضحية،�وهدفه�وضع�الضحية�fي�Øالضحية،�و

                                              

1293  - Aurélien THIBULT LEMASSON, Op.cit. p.262. 
1294 - ibid. p.263. 
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� �ضحيةمركز�ماbي �يكون �أن �قبل �به �يحض �كان �بصفة��)1295( الذي ��éالقا� ويحدد

  .دقيقة�بعد�تقويم�وتقييم��ضرار�ال��rأصيبت�الضحية�مبلغ�هذا�التعويض

�الضحية� �طرف �من �اÒإثبا� �تم �rضرار�ال�� �جميع �يغطي �أن �يجب والتعويض

�أو�أضرار�جسمانية، �اقتصادية � سواء 1rأو�ح� �أو�ا�عنوية تفويت�و�ضرار��خ قية

  .من�كسب�فاتالفرصة�أو�تعويض�الضحية�عما�

�fي�النظام��سا���� �إbى�دول��طراف �نسخ�م��ا �أوامر�التعويض�فتحال أما�عن

للمحكمة�الجنائية�الدولية،�و�vيجوز�للسلطات�الوطنية�عند�تنفيذ�أوامر�التعويض�

�قيمة �fي �تعدل � أن �ضرر �أي �أو�مدى �أو�نطاقه �ا�حكمة �حددته �الذي أو�التعويض

�ا�حكمة�فيه،أو�ا�بادئ�ا�نصوص�عل��ا�fي��مر،وان�عل��ا� ت 
 
ل ص 

 
خسارة،�أو�إصابة�ف

  .)1296(أن�تسهل�تنفيذ�هذا��مر

  تقديم�ضمانات�بعدم�التكرار - 4

الضحايا�وقائية�تضمن�عدم�تعريض�مانات�بعدم�التكرار�تعت�CÚتداب�CDتقديم�ض 

 
 
�ت �أن �ويمكن ن  للخطر�مجددا، �الداخwي�س  �القانون �دولة�fي �تشمل�. jية �أن وينب�ي

  :ضمانات�عدم�التكرار،�التدب�CDالتالية

  .الة�عwى�القوات�ا�سلحة�وقوات��منضمان�فرض�رقابة�مدنية�فع  

ضمان�3ل�mام�بجميع�;جراءات�ا�دنية�والعسكرية�با�عاي�CDالدولية�للمحاكمة�

  .حسب��صول�و;نصاف�وال��اهة

  .ائيةالسلطة�القض�يةستق لإتعزيز�

�ووسائط� �والصحية، �والطبية �القانونية �ا�هن �fي �العاملDن ��شخاص حماية

  .;ع م�وغCDها�من�ا�هن�ذات�الصلة،�وا�دافعDن�عن�حقوق�;نسان

                                              

1295 - Jean BAPTISTE, Jeangène VILMER, Réparer l’irréparable, les réparations aux victimes devant la 

cour pénale internationale, 1er édition, PUF, 2009, p.60. 
  ). RPP/CPI(من��219القاعدة��-  1296
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;� �الدوbي �والقانون �;نسان، �حقوق �ميدان �fي �لجميع�توف�CDالتثقيف نساني

�ا �وتدريب �ا�جتمع �قطاعات �بإنفاذ �ا�كلفDن �القوات��وظفDن �عن �فض  القوانDن،

  .ا�سلحة�وقوات��من

�القوانDن� �بإنفاذ �ا�كلفون �ا�وظفDن �وم��م �الدولة، �موظفي �إلزام �عwى التشجيع

وموظفو�السجون�ووسائط�;ع م�والخدمات�الطبية�والنفسية�و3جتماعية�و�فراد�

�قواع �3قتصادية،كمدونات �ا�ؤسسات �عن �فض  �وا�العسكريون، �السلوك عاي�CDد

  .سيما�ا�عاي�CDالدولية�v �خ قية،�و 

وقوع�للمنظومة�القانونية��ختلف�الدول�و;سهام�fي��مراجعة�وإص ح�القوانDن

�اكات�الجسيمة�للقانون�الدوbي�;نساني�والقانون�الدوbي�لحقوق�;نسانå1297(3ن(.  

جب�عwى�إرضاء�الضحية�يقت���íأن�تقال�له�الحقيقة�من�ا�جرم�أو�من�غCDه،�وي

� �rال� �باjفعال �صراحة �يعCmف �أن �أيضا �نفس�إا�جرم �وfي �جرائم �تشكل �rوال� �اÊرتك

�تتقرر�عليه �rال� �با�سؤولية �أن�يقبل �يجب �يكون�تق���2الحقائق� .الوقت ويجب�أن

�تستوجب� �rال� �و;قرار�÷�ا �ا�سؤولية �إbى �باvستناد �للحقيقة �والعام والنشر�الكامل

�يقدم� �إ�vإعwى�ا�جرم�أن �عليه �للضحية،�وما �مناسبة �ترضية �تشكل �وبصفة عتذاره

ام�العدالة�ليس�لصالح�مصلحة�الضحية�فقط،�بل�لصالح�ا�جتمع�ق  قول�الحقيقة�لت  

  .)1298(بكامله

  

  

                                              

�اكات�الجسيمة�للقانون��23 الفقرة�انظر �-  1297åلضحايا�3ن�CÚي�;نصاف�والجfية�بشان�الحق��من�ا�بادئ�التوج�

�رقم �ا�تحدة �لøمم �العامة �قرار�الجمعية �من �الخطCDة، �اكاتåو3ن� �;نسان �لحقوق  A/RES/6/147 du:الدوbي

  . ا�تعلق�با�بادئ��ساسية�للقانون�الدوbي�;نساني�16/12/2005
1298 - Arnaud M.HOUEDJISSIN, Les victimes devant les juridictions pénales internationales, thèse en vu 

de l’obtention de diplôme de doctorat en droit privé, Université de GRENOBLE, 22/02/2011,p.222. 
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>حكام�الصادرة�عن�اCحاكم��اCقارنة�ب�ن: اCطلب�الثالث

  الجنائية�الدولية
�طبيعة� �اخت ف �حسب �jخرى، �محكمة �من �تختلف ��حكام، �صدور كيفية

�يك�عن�èلية�ا�عتمدة�fي�كل�محكمة�لصدورها،�فهناك�È،ا�حاكم�الجنائية�الدولية

�ا�باتفاق�القضاة،�والبعض��خر�باjغلبية،�إ�vأن�ال	��ء�الذي�Òمحاكم�تصدر�قرارا

�إمك �هو�منح �النقطة �هذه �بخصوص �ا�حاكم �هذه �آو�يجمع ��حكام �استئناف انية

�محكمة �لكل ��ساسية �لøنظمة �وفقا �ومحددة �معينة �jسباب �النظر�ف��ا أما�. إعادة

فيما�يخص�تنفيذ��حكام�فيختلف�تنفيذها�من�محكمة�jخرى،��vسيما�أن�القانون�

الوط��yللدولة�ال��rيمارس�ف��ا�تنفيذ�الحكم�الصادر�من�محكمة�جنائية�دولية�يلعب�

fتيةدور�هام�èي�تحديد�آليات�التنفيذ،�وهذا�ما�سنبينه�من�خ ل�الفروع� .  

  >حكام�الصادرة�عن�محكم�noنورمبورغ�وطوكيو: الفرع�>ول 

�ا�متدة�من� �fي�الفCmة �ا�حاكمات ��1945نوفم20��CÚبدأت ،�1946أكتوبر��01إbى

� �محاكمة �ب) 22(وتم �بالCÚاءة �م��م �ث ث �عwى �فحكم ���ان، �كبار�زعماء اjكCiية،�من

�بحق� �الحكم �ونفذ �عشر�م��م �yاث� �عwى �باÙعدام �حكم �السوفييت،كما �اعCmاض رغم

fي�زنزانته،�وحكم�عwى�ث ث�أشخاص��) Hermen GORING(إحدى�عشر�بعد�انتحار�

بالسجن�مدى�الحياة،�بينما�حكم�عwى��ربعة�الباقDن�بالسجن�مددا�مختلفة�تCmاوح�

�ت �نفذت �وقد �عاما، �وعشرين �عشرة �عwى�بDن �الرقابة �مجلس �بإشراف ��حكام لك

� �بسجن �ا�حكومDن �إيداع �تم �إذ �للسيطرة�) باندا(أ�انيا، �الخاص �القطاع �fي بCÚلDن

  .)1299(الCÚيطانية

iية�الثانية: أوCالحرب�العا�noإجرءات�صدور��حكام� ي�محكم  

�تتخذ� �اÈفإ� �وطوكيو، �نورمبورغ �rي�محكمf� ��حكام �صدور�هذه �آليات �عن أما

iية��صوات،�وإذا�تساوت��صوات،�رجح�الجانب�الذي�منه�الرئيس،�أما��حكام�بأكC

                                              

 .142.عمر�محمود�ا�خزومي،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1299
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��قل �عwى �أصوات �ث ثة �بأكCiية vتصدر�إ� �ف  �fي�. )1300(والعقوبات �الحال وكذلك

�آو� �تصدر�باvتفاق �و�حكام، �القرارات �أن �حيث �طوكيو، ��حكمة ��سا��� النظام

�وfي �ا�حكمة، �fي �الحاضرين �القضاة �الجانب��بأغلبية �يرجح ��صوات �تساوي حالة

صدور��حكام�بعد�الذي�فيه�الرئيس،�إ�vأن�العيب�الذي�يعCmي�ا�حكمتان�هو�عدم�

�ا�داولة �Ùصدار�إجراء �ا�تتبعة �إجراءات �fي �جوهري �تنظيم� �نقص �يمثل �وهذا ،

  .)1301(�حكام

�ست� �أصل �من �إجرامية �منظمات �اåبصف� �منظمات �ث ث �ا�حكمة �أدانت وقد

�وõي �السرية: منظمات، �والشرطة �النازي، �الحزب �حماية �وهيئة�)Gestapo(جهاز ،

زعماء�الحزب�النازي،�وبينما�برأت�ا�حكمة�ا�نظمات��خرى�لم�يكن�لذلك�تأثCDا�عwى�

�ا،�وجاءت�أحكام�قطعية��vيجوز�الطعن�÷�ا،�وان�كان�يحق��جلس�ãمسؤولية�أعضا

يذ�العقوبة�السالبة�للحرية�دون�أن�يكون�له�الرقابة�أن�يخفف�آو�يبدل�fي�طريقة�تنف

  .)1302(الحق�fي�تشديدها

�الثانية،� �العا�ية �الحرب �محاكم �عن �الصادرة ��حكام �كل �أن والجدير�بالذكر،

�يجوز� v� �ائيةÈو� �أو�معللة، �مسببة �تكون �أن �يجب �أو�بالCÚاءة، �باÙدانة �كانت سواء

ا�حكمة�يمكن�أن�تأمر�بمصادرة�وع وة�عwى�العقوبة�ال��rتحكم�÷�ا�. )1303(الطعن�ف��ا

�ا�ا�حكوم�عليه�وتسليمها�إbى�مجلس�ا�راقبة��jانياÊ�È��r1304(جميع��موال�ال(.  

  تنفيذ��حكام�الصادرة�من�اCحاكم�العسكرية�الدولية: ثانيا

أما�عن�تنفيذ��حكام�الصادرة،�يكون�من�حق�مجلس�الرقابة�عwى�أ�انيا،�ومن�

دل�تلك��حكام�بأية�صورة�كانت،�وfي�أي�وقت�كان،�دون�حقه�أيضا�أن�يخفف�أو�يع

                                              

 .من�vئحة�محكمة�نورمبورغج�/4 ا�ادة�- 1300
 .348.براءة�منذر�كمال�عبد�اللطيف،�النظام�القضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية�ا�رجع�السابق،�ص�- 1301
�بكة،.د�- 1302 �تمر�خان �الجنائية� سوسن �للمحكمة ��سا��� �النظام �أحكام �ضوء �fي �;نسانية، �ضد الجرائم

��Åى،�منشورات�الحلb20.،�ص2006الحقوقية،�لبنان،�الدولية،الطبعة��و. 
 .من�vئحة�محكمة�نورمبورغ��26ا�ادة��- 1303
 .من�vئحة�محكمة�نورمبورغ��28ا�ادة��- 1304
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�أدلة� �أ�انيا �عwى �الرقابة �مجلس �اكتشاف �حالة �وfي �تشديدها، �حقه �من �يكون أن

�م،�فانه�يعلم�بذلك�åمة�جديدة�ضد�هذا�ا��Òا�أن�تشكل��Èجديدة،�يرى�أن�من�شا

  .)1305(لجنة�التحقيق�وا� حقة،�لكي�تتخذ�كل�إجراء�تجده�صالحا�للعدالة

  >حكام�الصادرة�عن�محكم�no>مم�اCتحدة�: الفرع�الثاني

� �fي �وصدورها ��حكام �دوائر�ا�حاكمة�)TPIR(و�) TPIY(بلورة �خ ل �من ،يكون

�ع نية،� �وبصفة �ا�حاكمة، �دائرة �قضاة �بأغلبية ��حكام، �هذه �وتتقرر للمحكمتان،

� �بآراء �تذييله �ويجوز �معلل �مكتوب �برأي �مشفوعا �الحكم �أو�ويكون �عنه مستقلة

وسوف��.،�وهو�ال	��ء�الذي�تفتقر�إليه�محاكم�الحرب�العا�ية�الثانية)1306(معارضة�له

�وكيفية� �ا�تحدة �3مم �rمحكم� �من �الصادرة �3حكام �أنواع �مختلف �إbى نتطرق

  .تنفيذها�fي�نقطتDن

iأنواع�>حكام�الصادرة��: أو  

�ل ست �قابل �حكم �يصدر �ا�حاكمة �إجراءات �óتنت� �أن �من�بعد ئناف،يقدم

�عwى� �3ستئناف، �دائرة �وتنظر�فيه �العام، �أو�ا�دùي �دوائر�ا�حاكمة �مåأدان� أشخاص

�fي� �تسبب �واق�ي �أو�خطا �القرار، �فيبطل �قانونية �مسالة �fي � �خطا �وقوع أساس،

ويجوز�لدائرة�3ستئناف�أن�تعتمد�أو�تنقص�أو�تعدل�القرارات�ال��r. إجهاض�العدالة

  .)1307(حاكمة��وbىتم�اتخذها�من�دائرة�ا�

�لم� �جديدة �حقيقة �تكتشف �حيثما �النظر، �إعادة �القرار�قاب �Ùجراءات ويكون

تكن�معروفة�وقت�محاكمة�شخص�أمام�دوائر�ا�حاكمة�أو�fي�دائرة�3ستئناف،�وكان�

يمكن�أن�تكون�عم �حاسما�fي�التوصل�إbى�القرار�يجوز�للشخص�ا�دان�أو�للمدùي�

  .)1308(ا�حكمة�طلبا�Ùعادة�النظر�fي�الحكمالعام�أن�يقدم�إbى�

                                              

 .من�vئحة�محكمة�نورمبورغ��29ا�ادة��- 1305
 ).TPIR(من�نظام�22وا�ادة�) TPIY(من�نظام��23ا�ادة��- 1306
 ).TPIR(من�نظام�24وا�ادة�) TPIY(من�نظام��25ا�ادة��- 1307
 ).TPIR(من�نظام�25وا�ادة�) TPIY(من�نظام��26ا�ادة��- 1308
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دون�� أما�العقوبات�ال��rتطبقها�ا�حكمتان�تنحصر�بDن�عقـوبة�السجن�و�الحبس

ويعت�CÚالسجن�مدى�الحياة��،�حكمتانا�تحديد�مدته�او�الحد�3ق�1�2الذي�تحكم�÷�ا

�ا�حكمتان �ا÷� �تحكم �تم��.)1309(أخطر�عقوبة �ما �تأمر�برد �أن �للمحكمة �يمكن كما

 ;� �و�مصادر�أخرى �أموال �من �عليه �ا�)1310(ستي ءÈفإ� �العقوبة، �تنفيذ �وبخصوص ،

�قائمة� �عwى �توجد �rال� �الدول �بDن �من �ا�حكمة، �تعي��ا �rال� �الدولة �سجون �fي تنفذ

�هذه� �تنفيذ �عليه،و�يتم �ا�حكوم �vستقبال �باستعدادها �مجلس �أبلغت �rال� الدول

�عل� �ينص �rال� �و�الشروط �Ùجراءات �وفقا �تحت�العقوبة �ا�ستقبلة �الدولة �قانون �ا

�ا�حكمة �العقوبة�. )1311(إشراف �بالعفو�أو�تخفيف �عليه �ا�حكوم �طلب �يخص وفيما

�ا�حكمة� �لرئيس �الطلب �تحيل �أن ��خCDة �هذه �فعwى �عقوبته، �ف��ا �ينفذ �rال� للدولة

 .)1312(للفصل�فيه�عwى�أساس�عادل

� �الخاصتان �الدوليتان �الجنائيتان �ا�حكمتان �أن �هنا �سابقا،�وننوه بيوغوس فيا

�مختلفة �أحكاما �أصدرتا ــ. ورواندا �) TPIY(فـ
 
�وأحكاما �باÙدانة، �أحكام �عدة أصدرت

  .و�حاليا��vتزال�تنظر�fي�قضايا�أخرى . )1313(بالCÚاءة

� �ا�حكمة �وجهت �يوغوس فيا�إوقد �لجمهورية �السابق �الرئيس �ضد �رسميا �اماÒ

�" السابقة �ميلوزوفتش �� SLOBODAN MILOSIVIC )" ( سلوبودان ماي��22بتاريخ

                                              

1309 - Benjamin SCHWAB, Les sanctions applicables et les décisions quant à l’exécution, in, Laurent 

MOREILLON, Aude BICHOVSKY et Maryam MASSROURI, Droit pénal humanitaire, 2éme éd, Bruylant, 

Bruxelles, 2009, p.438. 
 ).TPIR(من�نظام�23وا�ادة�) TPIY(من�نظام��24ا�ادة��- 1310
 ). TPIR(من�نظام�26وا�ادة�) TPIY(من�نظام��27ا�ادة��- 1311
 ).TPIR(من�نظام�27وا�ادة�) TPIY(من�نظام��28ا�ادة��- 1312
1313 -�� �بسTPIY (109��CD(أصدرت �ا�خلة �الجرائم �عن �الصادرة ��حكام �استثناء �مع �بDن�حكم، �تCmاوح العدالة،

� �fي �كان �أوله �سنة، �أربعDن �إbى �سنتDن �من �مختلفة �بمدد �والCÚاءة ��29;دانة CÚ1996نوفم� �ضد دارزان�"،

�) Drazen ERDEMOVIĈ"(اردوموفيش ��10ب �fي �كان �وأخره �سجنا، ��27سنوات �2014جانفي �ضد ف ستيمر�" ،

�)Vlastimir DORDEVIĈ"(دوردوفيش �هذه�18ب �حول �نافذ، �سجن ـــ�سنة �لــــ �الرسم�  ;حصائيات،انظر�ا�وقع

)TPIY(2014جويلية��30،�ا�تصفح�بتاريخ� .    http://www.tpiy.org/sections/Lesaffaires/Listedesjugements   
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�ضد�1999 �وجرائم �;بادة �وجريمة �الحرب �جرائم �م��ا �دولية، �جرائم ،vرتكابه

�سنة�)1314(;نسانية �fي �عليه �القبض �وألقي �الحكومة�اليوغوس فية�2000، ،وسلمته

�شرعت� �و ��حاكمته، �السابقة �ليوغس فيا �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �إbى الحالية

�في �من �ابتداء �ا�حكمة �دون��2002فري �حالت �الصحية �حالته �أن vإ� بمحاكمته،

إصدار�حكم�ضده،�فتوfي�داخل�مؤسسة�عقابية،�و÷�ذا�تم�قفل�ملف�القضية�دون�

الفصل�ف��ا،��غ�CDالحكمة�هنا�تتمثل�fي�محاكمة�رئيس�دولة�jول�مرة�أمام�محكمة�

ة�الجنائية�جنائية�دولية�مؤقتة،�ولم�يتم�انتقاص�من�أهمية�ا�حكمة�وفعالية�العدال

  . )1315(الدولية�fي�مواجهة�مرتك��Åالجرائم�الدولية

�CÚنوفم� �fي �عملها �بدأت �فقد �لرواندا، �الدولية �الجنائية �ا�حكمة إbى��1995أما

��خر� �والبعض �فارين �م��م �البعض �أشخاص، �لعدة �امÒ3� �ووجهت �اليوم، غاية

�احتياطيا �. )1316(محبوسDن �بي��م �أكايسو�(من �بول )  JEAN PAUL AKAYESU) (جون

،الذي�)jean KAMBANDA" (كامبندا� جون " برواندا،�و�)  Taba( الذي�يمثل�مدينة�

�منصب � كان�يشغل �عام �لرواندا �تنظر�fي�)1317( 1994الوزير��ول �ا�حكمة ،وما�تزال

��rال� �الرواندية �الوطنية �ا�حاكم �جانب �إbى �ا،Òاختصاصا� �fي �تدخل �rال� الجرائم

 .بDن�;دانة�والCÚاءة�حكما�تCmاوح�170أصدرت�حواbي�

�اية�È� �مرحلة �fي �سابقا �ويوغوس فيا �لرواندا �الدولية �الجنائية وا�حكمة

�سنة �fي �ا�قCmح �ا��Dانية �فمشروع �اية�2013 أشغالهما،È� �ذكر�أن �رواندا، ��حكمة ،

� �غاية �إbى �ا�CÚمجة �ا�حكمة �م�Dانية � كåاس� �مع �يتوقف �رواندا �محكمة �31أشغال

                                              

1314- Sidiki KABA, op.cit, p.225. 
1315 -�� �سابقا�وقضية �ا�حكمة�الجنائية�الدولية�ليوغوس فيا �"إدرنموش�أمال، �مذكرة�"ميلوزوفيتشسلوبودان ،

�دحلب،� �سعد �جامعة �الحقوق، �كلية �الدوbي، �الجنائي �القانون �تخصص �الحقوق، �ا�اجستf�CDي �شهادة لنيل

 .99.،�ص2006البليدة،
1316- Jean-Paul BAZELAIRE, Thierry CRETIN, Op.cit, p.95-60. 
1317 - Refaëlle MAISON, Le crime de Génocide dans les premiers Jugements du Tribunal Pénal 

International pour le Rwanda, R.G.D.I.P, n°1,1999, 143. 



 

379 

 

�CÚ2015ديسم� �من�،�ومن �خلقت �rوال� �النبيلة، �اåمهم� �ا�حكمة �تن��óهذه هنا�سوف

� �سنة �منذ �عwى�. )1318(1994اجلها �ساعدتا �هامة �سابقة �تشك ن �ا�حكمتDن وكانتا

  . )1319(إنشاء�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة

  حكام�الصادرة�من�محكم��noمم�اCتحدةتنفيذ�> �:ثانيا

� �الخاصvقت �الدولية �الجنائية �سابقاا�حكمة �بيوغوس فيا �من��ة العديد

وهذا�راجع�لعدم�وجود��الصعوبات�fي�إمكانية�تنفيذ�3وامر�والقرارات�الصادرة�ع��ا،

�أ �لتنفيذ�3حكام،�فحلت�دول�محل�السلطة�التنفيذية�, سجن �خاصة �لøحكامهيئة

 �من�ا�ؤسفو . )1320(الصادرة�عن�ا�حكمتان
 
ية�ر أن�الدول�ال��rتتشكل�م��ا�جمهو �جدا

� �تبدي �لم �سابقا �الجناأيوغوس فيا �ا�حكمة �مع �تعاون �الخاصة�ي �ا�ؤقتة ئية

� �بيوغوس فيا، �اتفاق �توقيع �بعد 1rدايتون "ح"�� �عام �ايةÈ� �fي �فقد�1995للس م ،

�مواطن��ا� �عwى �القبض �إلقاء �مذكرات �تنفيذ �3سود �والجبل �صربيا �من �كل رفضت

  .)1321(البوسنةمتواجدون�عwى�إقليمها،�وكذلك�الحال�لجمهورية�

�سابقا�استطاعت لذا� �بيوغوس فيا �الخاصة �الدولية �الجنائية ن�أ ا�حكمة

�معها �بالتنسيق �تعمل �شرطة �كقوة �3طل��� �شمال �حلف �قوات لتنفيذ��تستعمل

�ع��ا �الصادرة �. 3حكام �ل �3دعاء �هيئة �رئيس �وقع �تفاهم) TPIY(فقد مع��مذكرة

 �� �شمال �لحلف �العليا �للمساعدات�القيادة �العملية �الجوانب �تتناول �أوربا �fي طل��1

�يقدمأال�1rيمكن� �ا�شتبهن �تسليم �الحلف�وطريقة �تختص��رتكا÷�مv  ف��م�ها لجرائم

                                              

1318- voir, RES, de l’assemblée générale, n° A/68/270 S/2013/460, du 2 Aout 2013, portant le dix-

huitième rapport du TPIR, établi par le président du Tribunal de la période allant du 1er juillet 2012 au 

30 juin 2013, p.18. 
�ا�جلة�الدولية�للصليب��حمر،�السنة��- 1319 �رئيس�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�لرواندا، �مقدمة�بقلم vي��rكاما،

  .587. ،�ص1998،�نوفم�CÚديسم58�CÚالعاشرة،�العدد�
1320- Élisabeth LAMERT-ABDELGAWAD, Droit pénal international, l’empoisonnement des personnes 

condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l’aménagement des 

peines, R.C.S.D.P.C, n°1, 2003,p.164. 
 .95.مرشد�أحمد�السيد�وأحمد�غازي�الهرمزي،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 1321
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� �من �ا�حكمة �إ÷�ا �إحتاج �بدوره � �3طل��� �شمال �وحلف �b�Ùىجهة، تمام�ا�حكمة

. إbى�شرطة�إنسانية�دولية�من�جهة�أخرى عملية�التحول�من�تحالف�عسكري�تقليدي�

للقبض��يمكنهحد�أحلف�شمال�3طل����جرائم�دولية�ف ��جنود�ارتكبواغ�CDأنه�إذا�

�معل�)1322( .  

  >حكام�الصادرة�عن�اCحكمة�الجنائية�الدولية�:الفرع�الثالث

�أ �تستوfى�إجراءات�ا�حاكمةبعد �إقفال�باب�تقديم�� �ن �بالبياناتدلة�بما�ف��ا

الختامية�وا�داوvت،�تعقد�جلسات�إضافية�بشأن�ا�سائل�ا�تعلقة�بإصدار�3حكام�

�تطبقها�.)1323(أو�ج3�CÚضرار �rال� �العقوبات �ا�حكمة �إجراءات�عبإ )أوi(وتقرر تماد

ومدى�حجية�3حكام��)ثالثا(الطعن�ف��اوكيفية�) ثانيا(صدار�3حكام�كيفية�إخاصة�ب

�yرابعا(الصادرة�تجاه�القضاء�الوط(.  

iحكمة: أوCتطبقها�ا�noالعقوبات�ال  

أن�تطبق�عwى�الشخص�ا�دان�بإرتكاب�جريمة�تختص��الجنائية�محكمةلل يمكن

�ا�ا�حكمة�بإحدى�العقوبات�3تية÷:  

  .سنة�30السجن�لعدد�محدد�من�السنوات�لفCmة�أقصاها� - 

  .السجن�ا�ؤبد - 

كما�يمكن�للمحكمة�أن�تأمر�بفرض�غرامات،�ومصادر�العائدات�وا�متلكات� - 

�ا�ساس��و�صول  �دون �الجريمة �أو�غ�CDمباشرة�من �بصورة�مباشرة ا�تأنية

  .)1324(بحقوق�3طراف�الثالثة�الحسن�النية
                                              

1322 -�� �من �العدالة �جونستون، �لجمهورية�دايانا �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �الحرب؟ �أجل �من �أم �السلم أجل

�الجنائية�الحالية �كسابقة�للمحكمة �ا�حكمة�الجنائية�. يوغس فيا�السابقة �الدولية�حول �مقدم�اbى�الندوة بحث

 11إbى��10ن�طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�م�-،أكاديمية�الدراسات�العليا)وآفاق�ا�ستقبل- الواقع-الطموح(الدولية�الدائمة

 .7.ص.2007  -ماي�–
1323 -�� ��76 - 75 - 74ا�واد �والقواعد �الدولية، �الجنائية �للمحكمة �3سا��� �النظام من��143 - 142 - 141من

)RPP/CPI .( 
 .من�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�77ا�ادة��- 1324
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تلفة�طبقته�محكم���rمم�وما�تطبق�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�من�عقوبات�مخ

�ا�تحدة �التقديرية�، �السلطة �حسب �معينة ��دة �السجن �بعقوبة �يتعلق �فيما خاصة

�كانت� �rال� �السجن �بأحكام �ا�تعلقة �العامة �ا�مارسات �ذلك �fي �مراعاة للمحكمتان،

�لرواندا �الداخwي �أو�القانون �سابقا �ليوغوس فيا �الداخwي �القانون �fي وينب�ي�. سارية

� �بجسامة �الخاصة �العوامل �مراعاة �ا�حكمتان �الشخصية�عwى �والظروف الجرم

��للمحكوم �ويمكن ��أيضاعليه، �أللمحكمتان �بأن �تأمرا �الشرعيDن�ن �ا�الكDن �إbى رد  ت 

   .)1325(كراهل��ا�بسلوك�إجرامي�بما�fي�ذلك�;ا�متلكات�أو�عوائد�تم�;ستي ء�ع

تان�
 
�وطوكيو�الل �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �ا�حكمة �fي �هو�عليه ��ا وخ فا

�عقوبة �ضرورية�طبقتا �اÈأ� �ا�حكمتان �ترى �أخرى �عقوبات 1rوح� ،�)1326(;عدام،

كالسجن�ا�ؤبد،�الغرامة�أو�الحبس�ا�قCmن�باjشغال�الشاقة،�ومصادرة��موال�ورد�

   .)1327(دون�وجه�حق،�والحرمان�من�كل�أو�بعض�الحقوق�ا�دنية�ا�أخوذا�ال�

�من� �;عدام �عقوبة �تطبيق �عدم �عwى �رواندا �دولة �عارضت طرف�محكم��rوقد

�الجرائم� �جسامة �رغم �وهذا �تطبقها، �rوال� �ا�قررة �الجزاءات �ضمن �ا�تحدة 3مم

�رواندا �fي �ا�تحدة�. ا�رتكبة �3مم �rمحكم� �fي �;عدام �عقوبة �إدراج �عدم غ�CDأن

  :)1328(وا�حكمة�الجنائية�الدولية�يرجع�ذلك�إbى�عدة�اسباب�اهمها

 - ��م� �خاصة �الغربية �للدول �الشديدة ��وربي،�ا�عارضة �;تحاد �fي ��طراف ا

�;ت �مع �تماشيا �الدعو وهذا �fي �ا�تمثلة �الحديثة �Ùلغاء��ةجاهات ا�ستمرة

�ائياÈعقوبة�;عدام�.  

                                              

 ).TPIR(من�نظام�23وا�ادة�) TPIY(من�نظام�24ا�ادة��- 1325
 .من�vئحة�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�27ادة�ا��- 1326
 .وما�يل��ا�93. السيد�أبو�عطية،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 1327
�القانون��- 1328 �ا�اجستf�CDي �شهادة �لنيل �مذكرة �الدائمة، �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �إختصاص �رفيق، بوهراوة

العام،�تخصص،�القانون�والقضاء�الجنائي�الدوليDن،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�3خوة�منتوري،�

 .104.،�ص2010قسنطينة،�
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�غ�CDالحكومية -  �; �تأث�CDا�نظمات �عقوبة �Ùلغاء �الدول �سيما�عwى v� عدام

  .العاملة�fي�مجال�3نساني

 - � �عدة �و;إبرام �الدوbي �مستوى �عwى �قليإتفاقيات �حول �عقوبة�إم� لغاء

 ; 
 
�ائياÈ1329(عدام�(. 

�عقوبة� �عwى بقيت
 
�أ �أنواعها �بمختلف �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �أن  �لو وعليه

�ا،�÷� �الحكم �عند �خطأ �هناك ��vيكون 1rح� مانات �الض  �بكل �اåإحاط� �بشرط ;عدام،

 �vبإقرار�ا�جرم�بجريمته،�وشهادة�الشهود،�وقيام�القرائن�القوية�والدvئل�الواضحة

�ة�أو�سبب�من�أسباب�موانع�تطبيقها،�ف �يمكن�Êا�أو�عدم�وجود�ش�مجال�للبس�ف�

�fي� �للوقوع �إحتمال �أي �يكون�هناك �أن �ا�حال �من �يغدوا 1rح� ك
 

�مجا�vللش �يCmك أن

  .)1330(الخطأ

  حكام�إجراءات�صدور�> : ثانيا

�ا�fي�Òلصدور�القرار�من�الدائرة�3بتدائية،�وجب�حضور�جميع�قضا�
 
كل�تحضCDا

�أن� �ويجب �ا�تحدة، ��مم �rمحكم� �fي �كما�هو�الحال �ا�داولة �وكذا �ا�حاكمة مراحل

�تصدر�قرارها�مكتوبا�ومعل ،� �أمامها�فقط،�بعد�ذلك �قـدمت �rدلة�ال�� �عwى تستند

  .)f)1331ي�جلسة�ع نية�باÙجماع�أو�باjغـلبية

�CÚي�توقيع�الحكم�ا�ناسب�وجfدانة�تنظر�الدائرة�3بتدائية�Ùي�حالة�الحكم�باfو

� �عل��م �yا�ج� �أصاب �الذي �fي�)1332(الضرر �تتمثل �الجاني �عwى �عقوبات �وتسلط ،

�أقصاها� �كعقوبات�أصلية؛�والغرامة�ومصادرة��30السجن��دة �ا�ؤبد سنة؛�السجن

                                              

1329 - Ioanna NAKOU, la peine de mort en Droit international, mémoire de D.E.A en Droit 

communautaire et Droit  international, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 

Université de LILLE 2, 2000, p.58 et Ss. 
،�2مجلة�جامعة�دمشق،�العدد�بارعة�القد���،�عقوبة�;عدام�fي�القوانDن�الوضعية�والشرائع�السماوية،�. د�-  1330

 .38.،�ص2003
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�74ا�ادة��- 1331
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�75و��74ا�ادة��- 1332
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�تكميلية �كعقوبات �وا�متلكات �وك)1333(العائدات �تقدير�، �عند �مراعاة �مع �ذلك ل

�ا�دان �الشخص �وظروف �الجريمة �خطورة �أك�Ciمن�. العقوبة �ا�دان �ارتكاب �عند أما

جريمة،�تصدر�ا�حكمة�حكما�fي�كل�جريمة،�وحكم�مشCmك��دة�السجن�;جمالية،�

  .)1334(سنة�30بشرط�أن��vتتعدى�

 الطعن� ي��حكام�طرق :ثالثا

� �من �الصادرة �3حكام �fي �الطعن �fي�طرق �تتمثل �الدولية �الجنائية ا�حكمة

�النظر �وإعادة �3ستئناف ��فاjمر ، �عليه �هو ��ا �مشا÷�ا �يعد �3مم�هنا �rمحكم� fي

� �لكنه �إجراءات��ءب	��ا�تحدة، �إخت ف �مع �الطعن �fي �الحق �أصحاب �fي �التوسع من

   .الواجب�إتباعها�fي�كل�من�محكم3��rمم�ا�تحدة�وا�حكمة�الجنائية�الدولية

  �ستئناف - 1

�ا�دان �والشخص �العام �الدولية�فاطر كأ للمدùي �الجنائية �الدعوى ن�أ fي

�الدولية�وايستأنف �الجنائية �ا�حكمة �من �الصادرة �أو��باÙدانة سواء 3حكام او�التCÚئة

� �اقضاه �موعد �fي �3ستئناف��30بج�CÚالضرر �مقدم �إخطار�الطرف �تاريخ �من يوما

  .)1335(لضرر بالقرار�او�الحكم�او�3مر�بج�CÚا

�النظر� �إعادة �أو �3بتدائية �الدائرة �من �الصادرة ��حكام �استئناف �عن أما

  :بعد�أن�تستوfي�أحد�الشروط�التالية،�)1336(ف��ا،فيتم�ذلك�أمام�دائرة�3ستئناف

ويقبل�3ستئناف�. fي�حالة�الغلط�;جرائي؛�الغلط�fي�الوقائع؛�الغلط�fي�القانون 

ويقوم�ا�سجل��.)1337(ا�دان�أو�ا�دùي�العام�نيابة�عنهإذا�كان�من�ا�دùي؛�الشخص�

عند�تقديم�إخطار�باvستئناف،�بإحالة�سجل�ا�حاكمة�إbى�دائرة�3ستئناف،�وإخطار�

جميع�3طراف�ال��rشاركت�fي�3جراءات�القانونية�أمام�الدائرة�3بتدائية،�بأنه�قد�

                                              

 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�77ا�ادة��- 1333
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�77ا�ادة��- 1334
 ).RPP/CPI(من��150القاعدة��- 1335
 .350.عwي�عبد�القادر�القهواâي،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1336
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�81ا�ادة��- 1337
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أن��استئنافايجوز�vي�طرف�قدم�وع وة�عwى�ذلك�. )1338(تم�تقديم�إخطار�باvستئناف

�يقدم� �ايضا �الحالة �هذه �ففي �الحكم، �صدور �قبل �وقت �اي �fي �3ستئناف � يوقف

  .)1339(مسجل�ا�حكمة�إخطارا�خطيا�بوقف�3ستئناف،�ويخطر�3طراف�3خرى 

 
 
 �أما�حكم�دائرة�3ستئناف�فيصدر�معل 

 
�م��وعلنياåبآراء�أغلبية�القضاة�أو�أقـلي

 ;� �وجود �عـدم �غياب�عند �fي �حكما �تصدر �أن �3ستئناف �لدائرة �ويجوز جماع،

  .)1340(الشخص�ا�دان�أو�ا�CÚأ

  عادة�النظرإ - 1

النظر�fي��حكام�الصادرة�يلتمس�من�القا���éإعادة�يجوز�للشخص�ا�دان�أن�

�وفاته �بعد �ويجوز �3بتدائية، �الدائرة �ا�عن �يقوم �أو�أن �أو�الوالدين �أو��وvد لزوج

�آخر �بتقديمشخص �الدائرة��، �عن �الصادر �ال��ائي �الحكم �fي �النظر �إعادة طلب

  :3بتدائية،�إbى�دائرة�3ستئناف�fي�الحاvت�èتية

  .إذا�اكتشفت�دvئل�جديدة - 

  .إذا�تبDن�أن��دلة�ال��rتم�الحكم�عل��ا�مزيفة�أو�مزورة - 

  .إخ ل�الجسيم�للقضاة�ا�شاركDن�fي�تقرير�;دانة - 

جديا،�تقوم�دائرة�3ستئناف�بدعوة�الدائرة�3بتدائية�وإذا�كان�طلب�3ستئناف�

  .)1341(�صلية�إbى�انعقاد�من�جديد،�أو�تشكل�دائرة�أخرى 

دم�طلب�إعادة�النظر�fي�صورة�خطية،�تبDن�فيه�اسبابه،�ويجوز�تقديم�معه� ق  ي 

�قدر�3مكان �تؤيده �. مستندات �ذلك �بابعد �الطلب �جدارة �القرار�بشأن ر�عتبايتخذ

�قضاة ��أغلبية
 
�مؤيدا �ويكون �3ستئناف، �إخطار��بأسبابدائرة �يرسل �كما خطية،

�fي� �شاركوا �الذين �3طراف �جميع �إbى �ا�ستطاع �وبقدر �الطلب، �مقدم �إbى بالقرار

                                              

 ).RPP/CPI(من��151القاعدة��- 1338
 ).RPP/CPI(من��152القاعدة��- 1339
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�83ا�ادة��- 1340
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�83ا�ادة��- 1341
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�بالقرار�3وbي �ا�تصلة �ا�ختصة،� .)1342(3جراءات �الدائرة �تعقد �3جراءات �هذه بعد

�النظر� �إعادة �ينب�ي �كان �إذا �لتقرير�ما �استماع �او�العقوبةجلسة �3دانة ،�)f)1343ي

  .)1344(نفسها�مع�صدور�حكم�3ستئناف�باÙجراءاتويصدر�قرار�إعادة�النظر�

�تعي��ا� �rال� �الدولة �fي �فيكون �ا�حكمة، �من �الصادرة �العقوبات �تنفيذ �عن أما

�لقبول� �استعدادها �للمحكمة �أبدت �قد �تكون �rال� �الدول �قائمة �من ا�حكمة

�ل �وإذا �عل��م، �ا�حكوم �الدولة��شخاص �fي �يكون �فالتنفيذ �الدول �هذه �تعDن م

  .)1345(ا�ضيفة

حدى�الدول�إقليم�إوتنفيذ�عقوبة�السجن�ا�حكوم�÷�ا�من�ا�حكمة�الجنائية�fي�

. قليمهاإا�تعاقدة،�يجب�إع ن�هذه�الدولة�صراحة�قبولها�تنفيذ�هذه�العقوبة�عwى�

�هذا �يفCmض vإ�و� �عwى �الدولة �تصديق �بمجرد �القبول �النبشأ�روماتفاقية ظام�ن

ن�تقوم�والدولة�يجب�أ. )1346(مر�مستقل�عنه3سا����للمحكمة�الجنائية،�وإنما�هو�أ

��بإب غ �بما �فورا �عwى�إا�حكمة �السجن �عقوبة �تنفيذ �ا�حكمة �طلب �تقبل �كانت ذا

  ذافإ. إقليمها
 
�ت �جاز�للمحكمة �الدولة �هذه هيل  س  رفضت �ل م  ويخضع� .)1347(خرى أدولة

�.)1348(دولة�jخرى�بطلب�منه�أو�من�ا�حكمة�من�تلقاء�نفسهاا�حكوم�عليه�للنقل�من�

� �تعلن �rال� �ا�حكمة،�إوالدولة �بواسطة �عل��م �ا�حكوم �3شخاص �لقبول ستعدادها

                                              

 ).RPP/CPI(من��159القاعدة��- 1342
 ).RPP/CPI(من��161القاعدة��- 1343
من�نظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�ال��rتنص��4فقرة��83إجراءات�صدور�حكم�3ستئناف�مقرر�fي�ا�ادة��-  1344

ويكون�النطق�به�fي�جلسة�علنية،�ويجب�أن�يبDن�الحكم��يصدر�حكم�دائرة�3ستئناف�بأغلبية�آراء�القضاة�"...

�سباب�ال��rيستند�إل��ا،�وعندما��vيوجد�إجماع�يجب�أن�يتضمن�حكم�دائرة�3ستئناف�آراء��غلبية�و�قلية،�

�بشأن�ا�سائل�القانونية
 
�أو�مخالفا

 
�منفص 

 
 ..."ولكن�يجوز�jي�قاض�أن�يصدر�رأيا

 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�103ا�ادة��- 1345
�دار�ال��ضة�. د�- 1346 �3وbى، �الطبعة �3جنبية، �الجنائية �3حكام �تنفيذ �fي �الدوbي �التعاون �وسائل �يح�5، عادل

 .126.،�ص2004العربية،�القاهرة،�مصر،
 .لدولية�من�القواعد�;جرائية�وقواعد�;ثبات�للمحكمة�الجنائية�ا�205القاعدة��- 1347
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�104ا�ادة��- 1348
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تستطيع�ان�ترفق�بقبولها�شروط�يجب�ان�توافق�عل��ا�ا�حكمة،�وهذه�الشروط�تؤثر�

v ي�شروط�السجن�ومدتهfة�CD1349(محال�وبصورة�كب(.  

� �الصادرة�وتتلقى �وأحكام �قرارات �تنفيذ �fي �صعوبات �الدولية �الجنائية ا�حكمة

�مDن�تحت�تصرف�ا�حكمة�وإفتقارها�لجهاز�تنفيذ�ما�يصدر�åا،�كإشكالية�وضع�ا��ع�

عن�ا�حكمة�من�أحكام،�فالتعويل�عwى�مجلس�3من�الدوbي�ليس�من�3مر�ذا�أهمية�

غرة�كبCDة�بدت�ف��ا�مؤسسات�كبCDة�خاصة�أن�ا�حكمة�باjساس�قد�أنشئت�لسد�ث

�الدولية� �أخطر�الجرائم �مواجهة �fي �فعالية �وغ�CDذات �عاجزة �الدوbي �القانوني النظام

  .)1350(وأشدها�خطورة

�fي �السجDن �بأوضاع �يتعلق �يؤول�وفيما �فاvختصاص لدولة��السجن

�طرف�. )1351(التنفيذ �من vإ� �للتعديل �تخضع vو� �للدول، �ملزمة �السجن وعقوبة

� �النظرا�حكمة، �أو�إعادة �إ�vمن�. )1352(باvستئناف �أيضا �العقوبة �تخفيف و�vيمكن

أما�فيما�يخص�). 1353(طرف�ا�حكمة،�بعد�أن�يق���íا�حكوم�عليه�ثل��Lمدة�العقوبة

�ا�إbى�ا�حكمةÒ1354(عقوبة�الغرامة،�تنفذها�دول��طراف،�وتعود�عائدا(.  

�ا�حك �عن �الصادر �الدوbي �الجنائي �الحكم �تنفيذ �مشكلة �الجنائية�وحول مة

� �إجراءات �3مر�توحيد �يتطلب �fي��التقا��éالدولية، �ا÷� ��íا�ق� �العقوبة وتوحيد

�السلطة� �بDن �التعاون �لتحقيق �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �مع �الوطنية القوانDن

                                              

شريف�عتلم،ا�واءمات�الدستورية�للتصديق�و3نضمام�إbى�النظام�3سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية،�. د�-  1349

�د �جماùي، �كتاب �fي �منشور �الدستورية�. مقال �ا�واءمات �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �عتلم، شريف

�نموذâي(والتشريعية �قانون �)مشروع �3حمر، �للصليب �الدولية �اللجنة �منشورات �الرابعة، �الطبعة ،2006�،

 . 338.ص
�الدراسات�. د- 1350 �مجلة �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �عمل �تجابه �rال� �التحديات ،�Åالشعي� �سعيد �محمد محمد

 .85 – 84.،�ص2002،�جوان�25القانونية،�كلية�الحقوق،�جامعة�اسيوط،�العدد�
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�106ا�ادة� - 1351
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�107ا�ادة��- 1352
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�110ا�ادة��- 1353
 .من�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�109ا�ادة��- 1354
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�الدوbي �القانون�الجنائي �fي �القانون�الوط��yوالسلطة�التشريعية ولهذا�. التشريعية�fي

� �تضمDن �قيتحتم �الدوbي�فص �fي �الجنائي �3ختصاص �عن �الجنائية �3جراءات انون

  . )1355(لتحقيق�فعالية�تنفيذ�3حكام�الجنائية�الدولية�وتحقيق�الس م�العالم�

�vأ � خCDا �الجنائية �للمحكمة �من�يمكن �قوة �لها �يكون �أن �دون �عملها �تمارس أن

�أ �وحيث �الشرطة �ستظل �óف� ها،
 
�تصرف �تحت �دولية �شرطة �قوة �لها �ليس معتمدة�ن

�الب �fي �الشرطة �بقوات �تربطها �rال� �الع قات �من�عwى �سميت �ولهذا �ا�ختلفة، لدان

  .)1356(عدالة�ا�نتصرينب "ديانا�جونستون "ستاذة�� 

  حجية��حكام�الصادرة�عن�اCحكمة�الجنائية�الدولية: رابعا

�الوطنية� �ا�حاكم �إزاء �مطلقة �حجية �يكتسب �ائياÈو� �صحيحا �صدر�الحكم إذا

� �الحكم �كان �فإذا �الحكم، �منطوق �كان �مهما �تنفذ��باÙدانةا�ختصة �أن �الدول فعwى

�التنفيذ �كدولة �3خCDة �هذه �اÒإختار� �إذا �الجنائية �ا�حكمة �من �ا�حددة أما�. العقوبة

�ا�حا �فإن �بالCÚاءة �الحكم �صدور �حالة �fي�fي �3ختصاص �لها �يكون �لن �الوطنية كم

�1rم�بريئا�ح�åمة�نفسها،�فيصبح�ا��åى�الwمن�جديد�ع��yإعادة�محاكمة�الشخص�ا�ع

�تحدد� �كأن �بأك�Ciشدة، �نفسه �الفعل �تجرم �rال� �قواني��ا �إbى �الدولة ولو�استندت

  .)1357(قواني��ا�عقوبة�;عدام�بد�vمن�السجن

�بالغرامة �الخاصة �3حكام �تنفيذ �الدولية،��أما �الجنائية �ا�حكمة �من الصادرة

 ا�تحصلفيتم�fي�الدولة�ال��rتتواجد�ف��ا�أموال�ا�حكوم�عليه�أو�3صول�والعائدات�

الجريمة،�وال��rتستطيع�ا�حكمة�تحديدها�إستنادا�إbى�ما�توافر� رتكابإ جراء�منعل��ا�

�ا�من�Ø1358(صدارها�حكم�3دانةإدلة�عند�ألد(.  

                                              

�الج. د�- 1355 �عن�ا�حكمة �محمد�خلف،�تقرير�تفصيwي �الرحمان �مجلة�عبد �الوطنية، نائية�الدولية�والتشريعات

� �العدد �مصر، �ل من، �مبارك �بأكاديمية �العليا �الدراسات �كلية �تصدر�عن �العليا، �الدراسات �جويلية�7كلية ،

 .189.،ص2002
 .8.دايانا�جونستون،�ا�رجع�السابق،�ص�- 1356
 .292.�رجع�السابق،�صعميمر�نعيمة،�ع قة�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�با�حاكم�الوطنية،�ا. د�- 1357
 .64. ،ص32001وbى،دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،. bي�fي�تنفيذ�3حكام�3جنبية،طالتعاون�الدو  عمر�سالم، -1358
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�مة�åأو�ال� �الحالة �النظر�fي �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �أعادت �إذا �ما �حالة وfي

�بحكم�تتوافر�فيه� �الجريمة �الفصل�fي نفسها،�وكانت�ا�حكمة�الوطنية�قد�سبق�لها

� �للمواد �طبقا �ا�حاكمة �وأصول �وال��اهة �الصحة ��17شروط �النظام��20و من

�بالحجية�ا�طلقة�الذي�3سا���،�فإن�إعادة�ا�حكمة�ا�حاكمة�والفصل�يع
 
د�مساسا

�وليست�
 
�الوط�y،�وبالتاbي�يعد�حكم�ا�حكمة�الجنائية�منعدما �ا�حكم�القضاءÊإكتس

�لقوة�
 
ا�ق���íفيه،�ويتقرر��ال	��ءله�أية�حجية،�فيبقى�حكم�ا�حكمة�الوطنية�حائزا

من�طرف�القضاء�الوط���yخالفته��بدأ��بط ن�الحكم�الصادر�من�ا�حكمة�الجنائية

  .)1359(التكاملية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              

 .293.عميمر�نعيمة،�ع قة�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�با�حاكم�الوطنية،�ا�رجع�السابق،�ص. د�- 1359
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  خاتمة خاتمة خاتمة خاتمة 

أفضت�الدراسة�ا�قارنة�بDن�العدالة�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�والدائمة�إbى�إبراز�

الع قة�الCmابطية�بDن�مختلف�ا�حاكم�الجنائية�الدولية،��vسيما�fي�مواطن�التداخل�

الجنائية�الدولية�والتشابه�ومواطن�التنافر�و3خت ف�بDن�النظام�القانوني�للمحاكم�

  .ا�ؤقتة�و�النظام�القانوني�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة

�هامة� �تعت�CÚخطوة �وطوكيو �لنورمبورغ �الدولية �العسكرية �ا�حاكم �إنشاء إن

f� �كبCDا �تأثCDا ر ت 
 
ث

 
�أ �الجنائي،وفكرة �الدوbي �تطوير�القانون �ي  بالرغم

 
�ت �عدم نم  من

 
�ك

� �ا�حكمتان �الف�تسليطمن �للقانون�العقاب �وفقا �الخطCDة �الجرائم �Åمرتك� �عwى عال

��خاصةالدوbي، �الجرائم �هذه �عن �ا�سؤولDن ��شخاص �زالواأن ��ما �السلطة، �مماfي

�ميعت�CÚكبحåى�العدالة،�ا��سار�إحالwي�مجملها��كما�عfا�كانت��Òأصدر��rأن��حكام�ال

�حيادية CDوغ� �.منحازة �مجال �fي �رائدتان �تبقيان �ا�حكمتان �أن vالعدالة�إ� تطوير

ا�ا�جال�Ùنشاء�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة�،الجنائية�الدولية ت  ح  ت 
 
ال�v��r فقد�ف

�ا�قائمة،كما�مهدتا�Ùنشاء�ا�حكمة�الجنائية�الدوليةåيvي�ساهمت. تزال�وbبصفة� اوبالتا

��عامة �عا�ية �تحقيق �fي �الفردية �الجنائية  l’universalité de la(ا�سؤولية

responsabilité pénal individuel.(  

�الج�بالرغم�من �الدولية�ا�ؤقتة�والدائمة،إقامة�العدالة بطريقة�مختلفة،� نائية

�ما�نشأتا�لهدف�واحد،�تشCmكان�فيه�مع�ا�همة��ساسية�لهيئة��مم�ا�تحدة،�Èأ�vإ

التعاون��وهذا�ما�ن حظه�fي. ا�تمثلة�أساسا�fي�الحفاظ�عwى�السلم�و�من�الدوليDن

  .هيئة��مم�ا�تحدةوبDن� �اا�تبادل�بي�

� �من �الدولية �الجنائية �العدالة �تنوع �أن ��vشك �إbى �إيجابيا،�مؤقتة د  ع  �ي  دائمة،

كما�يجب�كفالة�. فمن�مقتضيات�العدالة�يجب�أ�vتمر�الجرائم�الخطCDة�دون�عقاب

�من �;ف ت �فعدم �وفعلية، �فعالة �بصورة �قضائيا �مقCmف��ا �أصبح��ومتابعة العقاب
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�إbى� �الس�ي �عل��ا �يقوم �rال� �الثوابت �ويعت�CÚمن �الدوbي، �معاي�CDالقانون �من معيارا

  .)1360(تحقيق�الس م

�مجال� �بفتح �سهمتا �ماÈأ� vإ� �الجرائم، �حدوث �ا�حكمتان �تمنع �لم ولøسف

حدث�fي�للمصالحة�الوطنية�وحفظتا�عwى�وحدة�الشعوب�وبعث�روح�التسامح،�كما�

� �rسابقا�"التوت���"و�"الهوتو"قبيل� �بيوغوس فيا �القوميات �ومختلف �رواندا . fي

�بعد� �فيما �أصبح �الذي �القضائي �ادهماåاج� �مجال �fي �به ��vباس
 
�دورا وللمحكمتDن

  .من�القانون�الدوbي�الجنائي�اجزء  

� �كما �تواجه �سابقا �بيوغوس فيا �الخاصة �الدولية �الجنائية  صعوباتا�حكمة

�fي �مDن بعدد �ول  ا�قام تتعلقåم يتم لم الذين ا���عل� � القبض  من وبعضهمبعد،

�وصعوبات�تتعلق ا�ناصب أصحاب كي� جديدة موارد عwى الحصول  بضرورة الرفيعة،

1yن جميع محاكمة لها�يتسDم�åي ا�f  القضايا عدد أخذ مع معقولة، مدة غضون 

  . )1361(3عتبار fي ستقبليةوا� الجارية

�الو  �إخفاقات �عدة �إثارة �يمكن �r v� �ا�تحدة ��مم �rمحكم� �عدم�شابت سيما

�الجنائية� �ا�حاكمة �fي �ا�شاركة �fي �نصيب �لهم �يكن �لم �الذين �الضحايا �أمال تحقيق

�الدولية �الجنائية �ا�حكمة �fي �عكس�ما�هو�عليه �ا�حكمتDن ��ضافةإ. أمام تضييق�اbى

�ا�ؤقت �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �أمام �وا�قاضاة �التحقيق �التعاون�fي ة�خاصة�مجال

�ما�مع�الدول�عموديا�منبثقا�من�مبدأ�سمو�هذه�)TPIR(و�) TPIY(م��ا�Èأين�كان�تعاو�،

�الدوbي� �القانون �fي �معتمدة �كانت �تقليدية �طريقة �وõي ،�yالوط� �القانون �عwى ا�حاكم

� �تم �ما �عكس ��3عتمادالك سيكي، �الجنائية �ا�حكمة �fي �كان�عليه الدولية،حيث

�عwى� �الدوbي �للقانون �ا�ستمرة �ا�مارسات �من �منبثقا ��فقي �شكله �fي �الدوbي التعاون

                                              

�ا�ت�-1360 �لøمم �العامة �الجمعية �وثيقة �انظر، �رقم �الس م�A/62/885حدة �بشان �نورمبورغ �بإع ن �ا�تعلقة ،

  .5.والعدل،�ا�رجع�السابق،�ص
�إbى�الجمعية�العامة�ومجلس��من�عن�طريق��مDن��TPIYالتقرير�السنوي�السابع�ا�عد�من�رئيس��- 1361 ا�قدم

  .2000أوت��07،�ا�ؤرخ�fي�A/55/273-S/2000/777،تحت�رقم�)55.د(العام�لøمم�ا�تحدة
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�أبعد� �اbى �ناجحا �التكاملية �مبدأ �فكان �الدول، �بDن �فيما �السيادة �fي �ا�ساواة أساس

�عwى� �الدولية �الع قات �وإقامة �الوطنية، �والقوانDن �الدول �سيادة �vحCmام الحدود

�ه �ومبادئ �شريعة�أسس �العقد �مبدأ �النية، �حسن �مبدأ �الحرية، �مبدأ �م��ا، امة

  ). Pacta sunt servanda(ا�تعاقدين

�عوائق�أ �اØCmتع� �عامة، �بصفة �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �س�CDا�حاكمات�أمام ما

�الدولية،� �الجنائية �للمحاكمات �ا�ستغرق �الوقت �fي �أساسا �وتتمثل �عملها، تعرقل

�fي م
 

ك ح  �الت  �ان �يعد��خاصة �الدولية �الجنائية �ا�حاكمات �Ùجراءات �ا�خصص الوقت

�من� �و3جرائية �ا�وضوعية �القانونية ��نظمة �vخت ف
 
�نظرا �للغاية، �صعبة مسألة

�مع� �تتعاون �rال� �للدول �الداخلية �القضائية ��نظمة �اخت ف �أو �jخرى، محكمة

  .مختلف�ا�حاكم�الجنائية�الدولية

�ا�3خت فيظهر� �بDن �ا�ؤقتةبوضوح �الدولية �الجنائية �fي���حاكم �الدائمة، عن

� �طريقة �fي �بداية �أمور �عكس�عدة �معDن �لوضع �استجابة �ا�ؤقتة �ا�حاكم نشأة

�العالم� �fي �الدولية �الجنائية �العدالة �لتحقيق �تنشا �rال� �الدولية �الجنائية ا�حكمة

يقة�وح�وبطر كما�يظهر�3خت ف�بوض. ككل،�فا�همة�غ�CDمرتبطة�بمكان�أو�زمان�معDن

�مع�سمو��عكسية�بDن�النموذجDن،�
 
وازاة �نشاط�القضاء�الداخwي�م  ل 

 
fي�الوقت�الذي�ش

�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة،وأåيولويwى�القضاء�الداخwمنذ�بداية�نشاطها�ا�ع�،

الجنائية�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا،وا�حكمة��خاصة�أن

�الخا �بروانداالدولية �الداخwي،. صة �القضاء �جهود ي  
و 

ق  �ت  �أصبحت �الدول سواء� فان

� �ميادين �لبلوغ �برامج �إعداد �عwى �العمل �أو �القانونية �النصوص �احCmافيةبتعديل

�جنائية�دولية�دائمة،�لحجب�هذه��خCDة �إنشاء�محكمة �بعد ��القضاة، النظر�fي�من

��yا،�وترك�ا�جال�للقضاء�الوط�  . تكامليةبمبدأ��عم  الجرائم�ال��rتختص�÷

�الدو  �الجنائية �للمحاكم �علييمكن �كانت �وقت �أي �وfي �ا�ؤقتة عوى�الد�هلية

سلب�3ختصاص�للمحاكم�الوطنية�الداخلية�للدول،�الجنائية�الدولية،�أن�تتدخل�ل

� �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �للمحاكم �يمكن �و كما �yالوط� �القضاء �محاكم�تفعيل خلق

اخwي،�لتختص�بالنظر�fي�جرائم�دولية،�مثل�جرائم�الحرب�أو�جنائية�وفقا�للقانون�الد
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�;نسانية �ضد ��vيم. جرائم �بينما �الدولية �الجنائية �للمحكمة �3ختصاص�كن سلب

للمحكمة�الجنائية،�إf�vي�للمحاكم�الوطنية�للدول��طراف�fي�اتفاقية�روما�ا�نشئة�

�إ �مراعاة�حاvت �للمحكمة، ��سا��� �النظام �الحصر�fي �سبيل �عwى �محددة ستثنائية

  . �بدأ�التكاملية

سا����للمحكمة�الدول�اbى�اتفاقية�روما�بشان�النظام�� �انضمام كما�يؤدي�عدم

�الدولية، �ا�حكمةالجنائية �إضعاف �و اbى �إما�، ��من، ��جلس �ا�جال �فسح بالتاbي

�م �أو�بخلق �تماما �عل��ا �الجنائية�بالسيطرة �غرار�ا�حكمة �عwى �أخرى �جنائية حاكم

�ما� �وهذا لة، �مدو  �محاكم � �أو�انشاء �ورواندا، �سابقا �بيوغوس فيا �الخاصة الدولية

�العدالة� �غموض �fي �يزيد �وبالتاbي �ا�حاكم، �هذه �مختلف �بDن �وإخت ط �تشعب يخلق

  .الجنائية�الدولية�بصفة�عامة

�ا�تفتقر  �ا�ؤقتة �الدولية �الجنائية �بمبادئ���حاكم �و3ل�mام عاي�CDا�وضوعية

� �الدوbي �ا��خاصةالقانون �fي �نجده �الذي �والعقوبات، �الجرائم �شرعية حكمة�مبدأ

� �من �بالرغم �الدولية �القانون�الجنائية �قواعد �تطبيق �fي �با�وضوعية �3ل�mام عدم

�ا�سياسة�الكيل�بمكيالDن�مم،�فا�حكمfي�العديد�من�الحاvت�الدوbي�الجنائيØCmا�ة�تع

� �fي �الدولية �الشرعية �تحقيق �يصعب �ا��الجرائممعاقبة÷� �تختص �rال� الدولية

  . الدوليةالجنائية��وبالتاbي�يصعب�تحقيق�العدالةا�حكمة،�

� �من �الدولية �الجنائية �العدالة �يعت�CÚتنوع �دائمة �اbى �إثراءوإمؤقتة �ستثنائية،

لقواعد�القانون�الدوbي�بصفة�عامة�والقانون�الدوbي�الجنائي�بصفة�خاصة،�غ�CDإن�

 ب  اخت ف�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�فيما�بي��ا�يرتب�ت  
 
واخت فا�fي�تضارب�القرارات��اينا

  . كامو�ح

�وإعمالهموحد�للعدالة�الجنائية�الدولية��وإجرائيتفعيل�نظام�قانوني�موضوùي�ل

�الن �مع �القانونيموازاة �الداخwي،�و;جرائي ا�وضوùي�ظام �تضارب�وت�للقضاء فادي

� �الدولية �الجنائية �ا�حاكم �قرارات �بDن �يتعلق��قراراتو فيما �فيما �الوطنية، ا�حاكم

  :يمكن�تقديم�3قCmاحات�التالية،�باختصاص�النظر�fي�الجرائم�الدولية
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�اء�عمل�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�إسراع�fي�ضرورة�;  - È�1العمل�yا�ؤقتة،�ليتس

�الدول� �Ùرادة �وفقا �تعمل �وموحد، �عالم� �قانوني �نظام �ذات �واحدة �جنائية بمحكمة

  .عwى�قدم�ا�ساواة،�دون�تدخل�أي�هيئة�اخرى�مهما�كان�نوعها

�تد -  �تحت�إن �الدولية، �الجنائية �ا�حاكم �مختلف �عمل �fي ��من �مجلس خل

�اذريعة�åي�مهمة�تحق�مشاركfن�وتحقيق�يق�السلم�و�ممعه�Dي،�ن�الدوليùمن�الجما�

�مجلس� �vن �استق لها، �ناحية �من �الدولية،خاصة �الجنائية �العدالة �يؤرق هاجس

قى�مجلس�ب  أن�ي  �يجبلذا�. أجهزة�قضائية�من�جهاز�سيا���،�بينما�ا�حاكم�الجنائية�

fي�مجال�الحفاظ�عwى�ن�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ويجب�حصر�دوره��من�بعيدا�ع

�الدوليDنالس �و�من �،لم �كما �يجب �التشريع �fي �منحصرا �دوره �يبقى �وفقا�ان فقط

ل�وظيفة�خ  د  vن�ا�نطق�يقت���íأن�ت  ه�غ�CDمؤهل�لذلك،أن�من�بالرغملدوره�الجديد،�

�باعتبارها �العامة �الجمعية �ص حيات �صميم �fي �والتداول ��ك�Ci التشريع الجهاز

 إ
 
��ستقطابا �الدول، �jغلبية �هو�عليه ��ا �fي�عكس �يتخبط �الذي ��من، �مجلس fي

�الفيتو، �حق �باستعمال �بمكيالDن، �الكيل �ديكتاتورية��سياسة �تلطيف �ندعو�اbى لذا

�وا�ؤهلة، �ا�طلقة �3غلبية �حكم �وإشCmاط �النقض �عنو�حق تكريس��3بتعاد

عدالة�الدولية
 
  . ال 

 لية�منذ�نشأة�محكمة�نورمبورغ�اbىالتطور�الحاصل�fي�الجرائم�الدو نتج�عن� - 

�الدولية،ا �الجنائية �مستوى�إ�حكمة �بأربعة�جرائم�خطCDة�عwى عCmاف�ا�جتمع�الدوbي

جريمة�bي،�وõي�جريمة�;بادة�الجماعية�وجرائم�ضد�;نسانية�وجرائم�الحرب�و الدو 

�ل. العدوان �اbى �تبادر�الدول �أن �نأمل �قهذا �لجميع�وضع �موحد �عالم� �عقوبات انون

إيجاد�تعريفا�لها،�خاصة�أن�ا�حكمة�بتعجيل�د�البع�جريمة�;رهابالدول،�تدرج�فيه�

��سا���� �نظامها �fي �أقرت �بعدما �لذلك، �مهدت ولة �مد  �كمحكمة �بلبنان الخاصة

  .العقاب�عل��ا

 - � �ا�ادة �صياغة �إعادة � 13ضرورة �للمحكمة��16وا�ادة �3سا��� �النظام من

سة�العمل�ص حيات�واسعة�fي�ممار الدولية،�وعدم�تمكDن�مجلس�3من�من�الجنائية�
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�ضبت�القضائي، �العامة �الجمعية �وتمكDن �الفيتو، �حق �إستعمال �نطاق �لøممييق

�3من �مجلس �قرارات �رقابة �بسلطة �محكمة� ا�تحدة �أمام �دعوى �اقامة �طريق عن

لنظر�الجرائم�ال���rالتأجيلالعدل�الدولية،�وبالتاbي�إمكانية�إبطال�قرارات�3حالة�أو�

تختص�÷�ا�ا�حكمة،�والحد�من�إضعاف�نشاطها�والسيطرة�عل��ا،�خاصة�أن�الجهاز�

  .  ن�يكون�مستق �تماما�عن�3جهزة�السياسيةالقضائي�يفCmض�أ

 - � �ا�ادة �fي �النظر �إعادة �3 �5ضرورة �النظام �الجنائية�من �للمحكمة سا���

�الخطCDة،كأ�بإدراجالدولية، �الجرائم �من �ا�زيد �سلحة �و و;رهابالنووية �ترك�، عدم

ن	���محاكم�جنائية�مؤ مجال��جلس�3من�أ لة�لتختص�بنظر�ن�ي  قتة�أو�محاكم�مدو 

  .الجرائم�3شد�خطورة�يعجز�القضاء�الوط��yللتصدي�لها

ضرورة�تفعيل�التعاون�الدوbي�مع�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�fي�اتفاقيات�دولية� - 

�ا�تحدة �3مم �هيئة �مستوى �3طر عwى �دول �وجمعية �الجنائية�، �ا�حكمة �fي اف

�ائيا�من�طرف�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�الدولية،�Èحول�قضاء�عقوبة�ا�حكوم�عليه�

  . دراجه�fي�ا�جتمعتبار�له�بعد�قضاء�عقوبته�وتسهيل�إرجاعه�اbى�دولته،�وإورد�3ع

�بتو  -  �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �fي �التكامل �مبدأ �سلبيات �من �سن�الحد حيد

سنة�كاملة�يوم��18ا�سؤول�جنائيا�حسب�ما�جاء�به�نظام�روما�3سا����وهو�سن�

�الجنائية� �للمحكمة �3سا��� �النظام �fي �3طراف �للدول �بالنسبة �الجريمة، ارتكاب

�ا�ساو  �عwى �والعمل �االدولية، �3شخاص �بDن �ا�حكمة��الخاضعDنة �fي للمسؤولية

 .الجنائية�الدولية�وا�حاكم�الوطنية�للدول�3طراف�ف��ا

�الفعل� -  �عن �جواز�ا�حاكمة �عدم �مبدأ �لتحقيق �معاي�CDواضحة �وضع ضرورة

� �يحفظ �بما �مرتDن، �وحريات�إالواحد �حقوق �وصون ،�yالوط� �القضاء ستق لية

�النظا �ومقاصد �ا�تحدة �3مم �هيئة �مقاصد �لتحقيق �للمحكمة�3فراد، �3سا��� م

 .الجنائية
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�الجن -  �ا�حكمة �fي �ا�طبقة �العقوبات �توحيد �عwى �وا�حاكم�العمل �الدولية ائية

�ل �3سا���الوطنية �نظام�روما �fي �3طراف �العقوبات�الصادرة�لدول �تعارض �لتجنب ،

�الدولية �الجنائية �ا�حكمة �والقضعن �3عدام �لعقوبة �تطبيقها �بعدم ،��yالوط� اء

� �الوvية �صاحب �فالقضائية، �من �يطبق�سيكون �الذي �yالوط� �القضاء �امام يحاكم

�من�الذي�سيحاكم�امام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�
 
�حظا

 
،�)1362(عقوبة�;عدام�أسوأ

� �من �يستخلص �ما �3 وهذا �سيف �بتسليم �الدولية �الجنائية �ا�حكمة س م�طلب

�القذ ��حاكمته �اfي �القضاء�وإبقاءامامها �vختصاص �السنو��� �هللا �عبد �قضية

�Å1363(اللي.(  

�الدولية�من -  �ا�حكمة�الجنائية ��طرف�تمويل ��vمن �3مم�ا�تحدة، دول�الهيئة

�ف��ا�  �إ�،طراف �العجز لضمان �مشاكل �وتجنب �اåيؤثر�بصفة��ستمراري� �الذي ا�اbي

�عwى �ا�حكمة مباشرة �أ. إستق لية �3مريكيةخاصة �ا�تحدة �الوvيات ك�CÚأ تعت�CÚن

�احكمة�ماليا��vتساهم�fي�تمويل�ا�،�للمؤسسات�الدولية�ممول Èj��،ا�ليست�طرفا�ف�

   .ما�عدا�fي�الحاvت�ال��rيحيل�ف��ا�مجلس�3من�حالة�عwى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية

إ�vأن�الحصانة�قد�نظام�روما��سا����بالحصانات،��دادعتإعدم�لرغم�من�با - 

�يحول�دون�ممارسة�ا�حكمة�vختصاصها،�وذلك�fي�حالة�وجود�ا�تمتع�
 
تشكل�عائقا

�دولة  �عwى�بالحصانة �و أجنبية�إقليم ،� �تختص  �لن �ا�حكمة �فإن �جريمة ارتكب

� �بعد
 
vإ� �تعاون��رفعبمقاضاته، �ا�حكمة�عwى �حصول �يتطلب �عنه،�وهو�ما الحصانة

  .زلها�عن�هذه�الحصانةالدولة�ا�نتم��إل��ا،�بتنا

                                              

أشارت�اليه�بالتقريب،�أمال�محمد�الصيد،�التحديات�ال��rتواجه�القضاء�الجنائي�الدوbي�ا�حكمة�الجنائية��- 1362

،�رسالة�مقدمة�للحصول�عwى�درجة�ا�اجست�CD،�تخصص�القانون�الجنائي،�مركز�البحوث�
 
الدولية�الدائمة�نموذجا

ل،�الجماهرية�العربية�الليبية�الشعبية�3شCmاكية�العظم1،�والدراسات�العليا�كلية�القانون�جامعة�السابع�من�افري

 .  266.،ص2008/2009
�رقم�- 1363 � ICC-PIDS-CIS-LIB-01-007/13_Ara  أنظر�الوثيقة �fي �fي��2013اكتوبر��25ا�ؤرخة �بالحالة ا�تعلقة

  .ICC- 01/11-01/11ليبيا،�قضية�ا�دùي�العام�ضد�سيف�3س م�القذاfي�وعبد�هللا�السنو���،�القضية�رقم�
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  قائمة�اCراجع�اCستعملة

 القران�الكريم�

I. راجع�باللغة�العربيةCا  

iالكتب: أو 

�عطيةأ - 1 �الخ��Hأحمد �دار�بو �3وbى، �الطبعة �الدائمة، �الدولية �الجنائية �ا�حكمة ،

 .1999ال��ضة�العربية،القاهرة،�

�بو�الخ��Hمصطفىأ - 2 �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �;جرائية�،النظام والقواعد

�والنشر�� �للطباعة ��وbى،إيCmاك �الدولية،الطبعة �الجرائم �وأركان �;ثبات وقواعد

 .2005والتوزيع�،�القاهرة�،

دراسة�(،�ا�سئولية�الدولية�للدول�واضعة�3لغام�fي�3را���éا�صريةحمدأبو�الوفا�أ - 3

� �الدولية �للمسئولية �ا�نظمة �اطار�القواعد �دار�)الCÚية�و�لغامfي �3وbى، �الطبعة ،

 .2003ال��ضة�العربية،�القاهرة،�

�fي�القانون�الدوbي�................................. - 4 �3نساني �الدوbي �للقانون �النظرية�العامة ،

 .2006وfي�الشريعة�3س مية،�الطبعة�3وbى،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،�

�نجاةأ - 5 �إبراهيم �أحمد �حمد �ا�سؤولية �الدوbي�، �القانون �قواعد �اكاتåان� �عن الدولية

 .2009;نساني،الطبعة��وbى،منشاة�ا�عارف،�;سكندرية،

�سويدانأ - 6 �حس�ن �الثانية،�حمد �الطبعة �الدولية، �ا�تغCDات �ظل �fي �الدوbي �3رهاب ،

 .2009منشورات�الحل��Åالحقوقية،�بCDوت،

�هللا>  - 7 �عبد �� شغل �ا�عاصر،الطبعة �الدوbي �دار�النشر،القاهرة،�،القانون �دون وbى،

1996. 

،�القانون�الدوbي�العام،�الطبعة��وbى،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،�أفك�Hين�محسن - 8

2005. 

�القادرا - 9 �عبد �لبق�Hات �الدولية �الجنائية �العدالة �ضد�(، �الجرائم �Åمرتك� معاقبة

 .2005،�الطبعة�3وbى،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�الجزائر،�)3نسانية
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�قاسما -10 �أحمد �لحميدي �الدولية �الجنائية �للمحكمة�(،ا�حكمة �ا�حددة العوامل

�الدولية �)الجنائية �لحقوق�2.،ج �وتأهيل �ا�علومات �مركز ��وbى، �الطبعة ،

 .2005;نسان،صنعاء،

�محمدا -11 �الحميد �عبد �أحمد �الجنائية�لرفا�ى �للمسؤولية �العامة ،النظرية

 .2005باعة�والنشر،القاهرة،الدولية،مؤسسة�الطوب%ي�للتجارة�والط

�العزيز -12 �عبد �اشرف �عwى�ألزيات �تطبيقية �دراسة �الدول �لرؤساء �الدولية ،ا�سؤولية

�ال��ضة� ��وbى،دار �الدولية،الطبعة �الجنائية �ا�حكمة �إbى CDالبش� إحالة

 .س.العربية،القاهرة،�د

�أبو�عطيةا -13 ��وbى،مؤ لسيد �طبعة �والتطبيق، �النظرية �بDن �الدولية �الجزاءات سسة�،

 . 2001الثقافة�الجامعية،3سكندرية،

ها -14
 
�الل �عبد �فتوح �الجنائي�لشادtي �الدوbي �القانون �أولويات �الجنائي �الدوbي �القانون ،

 . 2001النظرية�العامة�للجريمة�الدولية،�دار�ا�طبوعات�الجامعية،�;سكندرية،

�يوسفا -15 �عZي ��و لشكري �متغCD،الطبعة �عالم �fي �الدوbي �الجنائي �القانون bى،إيCmاك�،

 .2005للنشر�والتوزيع،�القاهرة،�

،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�الطبعة�3وbى،�دار�ال��ضة�لشيوي�عبد�السzم�منصور ا -16

 .2011العربية،�القاهرة،

�حسون ا -17 �خالد�عكاب �الطبعة�لعبيدي �الجنائية�الدولية، �fي�ا�حكمة �التكامل ،�مبدأ

 .�2007وbى،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،�

�العزيزا -18 �عبد �الثاني،دار�هومة،��لعشاوي �الجنائي،الجزء �الدوbي �القانون �fي ،أبحاث

 .2006الجزائر�،

�محمدا -19 �الواحد �عبد �ال��ضة�لفار �عل��ا،دار �العقاب �وسلطة �الدولية �الجرائم ،

 .1996العربية،�القاهرة،

�عZىا -20 �جهاد �الدولية،�لقضاة �الجنائية �ا�حكمة �fي �اÒوإجراءا� ��éالتقا� �درجات ،

 . 2010الطبعة��وbى،�دار�وائل�للنشر،عمان،



 

398 

 

�القادرا -21 �عبد �عZي �ا�حاكم�لقهو�ي �الدولية، �الجرائم �أهم �الجنائي، �القانون�الدوbي ،

 .2001الدولية�الجنائية،�الطبعة��وbى،�منشورات�الحل��Åالحقوقية،بCDوت،�

�أشا -22 �القومي�رفللمساوي �ا�ركز ��وbى، �الطبعة �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة ،

 .2008ل
صدارات�القانونية،�القاهرة،�

�محمودا -23 �عمر �الجنائية�Cخزومي �ا�حكمة �ضوء �fي �;نساني �الدوbي �القانون ،

 .2008الدولية،الطبعة��وbى،�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،عمان،�

�هللا -24 �عبد �عادل �اCسدي �ا�حكمة �الدولية، �وقواعد�(لجنائية 3ختصاص

 . 2002،الطبعة�3وbى،�دار�ال��ضة�العربية،القاهرة،�)3حالة

،�الوظيفة�القضائية�للمنظمات�الدولية�الهيئات�ا�عنية�بتسوية�Cو¸���محمد�خليلا -25

�للنشر� �دار�وائل ��وbى، �الطبعة �الدولية، �والتجارة �والبيئة �;نسان �حقوق نزاعات

 .2003،�والتوزيع،�عمان

�سzمة -26 �محمد �العزيز� �عبد �3بادة�أيمن �جريمة �إرتكاب �عن �الدولية �ا�سؤولية ،

 .2006الجماعية،�الطبعة�3وbى،�دار�العلوم�للنشر،�القاهرة�،�

�سليمان -27 �دار�بارش �3وbى، �الطبعة �الجزائري، �العقوبات �قانون �fي �الشرعية �مبدأ ،

 .2006الهدى،�عDن�مليلة،�الجزائر،

،�الطبعة�)هيمنة�القانون�أم�قانون�الهيمنة(،�ا�حكمة�الجنائيةسيلباسيل�يوسف�با -28

 .�2008وbى،�منشاة�ا�عارف،�;سكندرية،

�3نسان،��،.............................. -29 �لحقوق �الدولية �الحماية �ضوء �fي �الدول سيادة

�،�Åاتيجية،�أبو�ظCmى،�مركز�3مارات�للدراسات�والبحوث�3سb2001الطبعة�3و. 

،�النظام�القضائي�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�الطبعة�براءة�منذر�كمال�عبد�الطيف -30

 .�2008وbى،�دار�الحامد�للنشر�والتوزيع،�عمان،�

،�ا�حكمة�الجنائية�حمد�شريف�و�محمد�عبد�العزيز�جاد�الحق�إبراهيمبسيوني�م -31

�القاهرة،� �دار�الشروق، �3وbى، �الطبعة �3نسانية، �ضد �بالجرائم �ا�ختصة العراقية

2004. 
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�شريف -32 �محمد �واليات�بسيوني �أحكام �لدراسة �مدخل �الدولية �الجنائية �ا�حكمة ،

 .2004،�دار�الشروق،�القاهرة،�;نفاذ�الوط��yللنظام��سا���،�الطبعة��وbى

�ود -33 �شريف، �محمد �صيام. بسيوني �سري �الجنائي�خالد �القانون �لدراسة �مدخل ،

�مستقبله(الدوbي �حاضره، �تطبيقه، �نطاقه، �الشروق،�)ماهيته، �3وbى،دار ،الطبعة

 .2007القاهرة،�

�ا�ونظامها��سا����مع�دراسة�بسيوني�محمد�شريف -34Òا�حكمة�الجنائية�الدولية�نشأ،

�اليوسف�ل �روز �مطابع �السابقة، �الجنائية �وا�حاكم �الدولية �التحقيق �لجان تاريخ

 .2000الجديدة،�بCDوت،

�شريف -35 �محمود �3ول،�بسيوني �ا�جلد �3نسان، �بحقوق �ا�عنية �الدولية �الوثائق ،

 .2003الوثائق�العا�ية،�الطبعة�3وbى،�دار�الشروق،�القاهرة،�

�أحمد -36 �مو¸�� �الجنائبشارة �هومة،الجزائر�،ا�سؤولية ��وbى،دار �للفرد،الطبعة ية

،2009. 

،�ا�سؤولية�الدولية�الجنائية�لرئيس�الدولة�عwى�ضوء�جدلية�القانون�بلخ�Hي�حسينة -37

 .2006الدوbي�العام�والقانون�الدوbي�الجنائي،�الطبعة�3وbى،�دار�الهدى،عDن�مليلة،�

،�الطبعة��وbى،�ديوان�،�مبادئ�القانون�الدوbي�العام،�الجزء��ول بوسلطان�محمد -38

 .1994ا�طبوعات�الجامعية،الجزائر،�

�الدين -39 �نصر �مادة�بوسماحة �روما �إتفاقية �شرح �الدولية، �الجنائية ،ا�حكمة

 .2008مادة،الجزء��ول،�الطبعة��وbى،�دار�هومة،�الجزائر،

�م............................... -40 �روما �إتفاقية �شرح �الدولية، �الجنائية �بمادة�،ا�حكمة ادة

 .2008الجزء�الثاني،الطبعة��وbى،�دار�هومة،الجزائر،

�القانون�............................... -41 �أحكام �ضوء �عwى �الدولية �الجرائم �ضحايا ،حقوق

 .2008الدوbي،�الطبعة��وbى،�دار�الفكر�الجام�ي،�القاهرة،�

�الفتاح -42 �عبد �حجازي �الجزاءبيومي �محكمة �نظام �fي �أساسية �قواعد الدولية،��،

 .2006الطبعة��وbى،�دار�الفكر�الجام�ي،�;سكندرية،�
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�سوسن -43 �بكة ��سا����تمر�خان �النظام �أحكام �ضوء �fي �;نسانية، �صد ،الجرائم

�لبنان،� �الحقوقية، �Åالحل� �منشورات ��وbى، �الدولية،الطبعة �الجنائية للمحكمة

2006. 

�حامد -44 �محمد �سيد �حامد �والتحقيق �امÒ3� �جهاز �الدولية�، �الجنائية با�حكمة

 .2010الدائمة،�الطبعة��وbى،�ا�ركز�القومي�ل
صدارات�القانونية،�القاهرة�،

�الدولية�................................. -45 �الجنائية �با�حكمة �والتحقيق �امÒ3� �سلطة ،

 .2010الدائمة،�الطبعة��وbى،�ا�ركز�القومي�ل
صدارات�القانونية،�القاهرة،

�الدولية،الطبعة�.................................. -46 �الجنائية �با�حكمة �العام �ا�دùي �مكتب ،

 .�2010وbى،�ا�ركز�القومي�ل
صدارات�القانونية،القاهرة،�

�جميل -47 �عZي �الدولية�حرب �الجزائية �ا�حاكم �الدوbي، �الجزائي �القضاء �منظومة ،

الطبعة��وbى،�منشورات�الحل��Åالحقوقية،�الجزء�الثاني،� والجرائم�الدولية�ا�عتCÚة،

 .2013بCDوت،

�الشيخة -48 �الخالق �عبد �دراسة�حسام �مع �الحرب �جرائم �عwى �والعقاب �ا�سؤولية ،

�الجامعة� �دار �3وbى، �والهرسك،الطبعة �البوسنة �fي �الحرب �جرائم �عwى تطبيقية

 2004الجديدة،القاهرة،�

�عبيد -49 �صالح �إبراهيم �الجنائحسن�ن �الدوbي �القضاء �تطبيقاته،�، �تاريخه، ي،

 .1997مشروعاته،�الطبعة��وbى،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،�

�حميد -50 �الرزاق �إbى�حيدر�عبد �ا�ؤقتة �ا�حاكم �من �الجنائي �الدوbي �القضاء �تطور ،

�القانونية،القاهرة،� �الكتب �3وbى،دار �الطبعة �الدائمة، �الجنائية �الدولية ا�حكمة

2008. 

دراسة�تأصيلية�(ق�fي�الشكوى�كقيد�عwى�ا�تابعة�الجزائية�،�الحخلفي�عبد�الرحمن -51

 .2012،�الطبعة�3وbى،�منشورات�الحل��Åالحقوقية،�بCDوت،)تحليلية�مقارنة

�مقارنة،�...................................... -52 �دراسة �العام �الجنائي �القانون �محاضرات ،

 .2012الطبعة�3وbى،�دار�الهدى،�الجزائر،�
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�عائ -53 �دار�ال��ضة�شةراتب ��وbى، �الطبعة �العربية، �الدولية �الع قات �fي �مذكرات ،

 .1965العربية،القاهرة،�

�العبثاوي  -54 �العرميط �خلف �ا�حكمة�رافع �fي �الجرائم �عwى �التطبيق �الواجب ،القانون

 .2013الجنائية�الدولية،�الطبعة��وbى،�دار�أمنة�للنشر��والتوزيع،�عمان�،

�السيد -55 �يوسف �عارف �العربية�ا�: رشاد �الحروب �أضرار �عن �الدولية سؤولية

 .1984عمان،��- دار�الفرقان، ;سرائيلية،�الجزء��ول،

�رفعت -56 �الجنائي�رشوان �القانون �قواعد �ضوء �fي �العقوبات �قانون �إقليمية �مبدأ ،

 .2008الداخwي�والدوbي،�الطبعة�3وbى،�دار�الجامعة�الجديدة،�القاهرة،�

�لخضر -57 �زازة �ا�سؤولية �أحكام �طبعة،�، �الدوbي،دون �القانون �قواعد �ضوء �fي الدولية

 .2011دار�الهدى،�الجزائر،

�عمرو  -58 �محمد �دراسة�سامح �الدولية، �الجنائية �با�حكمة �3من �مجلس �ع قة ،

�العربية،القاهرة،� �العملية،�الطبعة�3وbى،�دار�ال��ضة �للممارسات �وتحليلية تأصيلية

2008. 

fي�القضاء�الجنائي�الدوbي،�دراسة�تحليلية��،�مبدأ�التكاملسراج�عبد�الفتاح�محمد -59

  .2002تأصيلية،�الطبعة��وbى،�دار�ال��ضة�العربية،القاهرة،�

�العزيز�محمد -60 �عبد �مرور�سرحان �بمناسبة �وعملية �نظرية �دراسة �ا�تحدة ��مم ،

�ا،�دون�الطبعة،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،�ãى�إنشاwن�عاما�عD1996- 1995أربع. 

،�ا�حاكمة�العادلة�أمام�ا�حاكم�الجنائية�الدولية،الطبعة�3وbى،�دار�رسعد�هللا�عم -61

 .2014هومة،�الجزائر،�

62- ..............................� �ثالثة �طبعة �ا�عاصر، �الدوbي �القانون �fي �دراسات مزيدة�(،

حة  2010،�دار�هومة،�الجزائر،�)ومنق 

�حسن -63 �اللطيف �عبد �سعيد �الجنائية �ا�حكمة �نظامها�(الدولية، �ا�حكمة إنشاء

�والقضائي�- �سا��� �التشري�ي �الدوbي�) اختصاصها �الجنائي �القضاء وتطبيقات

 .2004الحديث�وا�عاصر،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة�،�
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�باية -64 nالطبعة�سكاك�� �;نسان، �حقوق �حماية �fي �ودورها �الدولية �الجنائية �العدالة ،

 �2003وbى،�دار�هومة،�الجزائر،�

،�ازدواجية�ا�عاملة�fي�القانون�الدوbي�العام،�الطبعة��وbى،�سzمة�مصطفى�حس�ن -65

 .2007دار�الجامعة�الجديدة،�;سكندرية،�

،�دور�القانون�الدوbي�الجنائي�fي�حماية�حقوق�3نسان،�سلطان�عZي�عبو�عبد�هللا -66

 .2008الطبعة�3وbى،�دار�دجلة،�عمان،�

�هللا�سليمان -67 �عبد �ديوان�ا�قد: سليمان �الجنائي، �الدوbي �القانون �fي ��ساسية مات

 .1992ا�طبوعات�الجامعية،�الجزائر،

،�اختصاص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�الطبعة��وbى،�دار�ال��ضة�سيد�كامل�شريف -68

 .2004العربية،�القاهرة�،

�محمد -69 �الدين �بدر �وحرياته�شبل �3نسان �لحقوق �الجنائية �الدولية ،الحماية

،�الطبعة�3وbى،�دار�)النظرية�وا�مارسة�العلمية�وèلياتدراسة�fي�ا�صادر�(3ساسية

 .2011الثقافة�للنشر�والتوزيع،عمان،�

�الدين -70 �عzء �الوطنية�شحاتة �;سCmاتيجية �دراسة �الجريمة ��كافحة �الدوbي ،التعاون

�الدوbي �القاهرة،�� للتعاون �للنشر�والتوزيع، �إيCmاك ��وbى، �الطبعة �ا�خدرات، كافحة

2000. 

�حامد -71 �الكتب�الشريف �دار �3وbى، �الجنائي،الطبعة �القضاء �أمام �الدفوع ،نظرية

 ،�1999القانونية�،القاهرة،�

،�مقدمة�لدراسة�القانون�الدوbي�العام،�الطبعة��وbى،�دار�ال��ضة�صzح�الدين�عامر -72

 .2008قاهرة،�العربية،�ال

�محمود -73 �خليل �يوسف  ضاري �الجنائيةوباسيل �ا�حكمة �قانون�(، �أم �القانون هيمنة

 .2008،�الطبعة��وbى،�منشاة�ا�عارف،�;سكندرية،)الهيمنة

�الحسيناوي  -74 �جبار �وعZي �العي��� �ياس�ن �دراسة�طzل �الدولية �الجنائية ،ا�حكمة

� �القانوني،تشكي "قانونية �ا،أساسهاåطبيع� �تحديد �ف��ا،مع�fي �العضوية �ا،أحكامÒ
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�ف��ا �مåا�� �ضمانات �للنشر�"تحديات �العلمية �اليازوري ��وbى،دار ،الطبعة

 .2009والتوزيع،عمان،

�ماجد -75 �مركز�عادل ��وbى، �الطبعة �الوطنية، �والسيادة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة ،

 �2001هرام�للدراسات�السياسية�و;سCmاتيجية،القاهرة،�

�الس -76 �هاشم �الطبعة�عديعباس �الدولية، �الجريمة �عن �الجنائية �الفرد �مسؤولية ،

 .�2002وbى،�دار�ا�طبوعات�الجامعية،�;سكندرية،�

�الحميد -77 �عبد �محمد �الحميد �الدوليةعبد �الجنائية �ا�حكمة �نظام�: ، �لتطور دراسة

القضاء�الدوbي�الجنائي�والنظام��سا����للمحكمة�fي�ضوء�القانون�الدوbي�ا�عاصر،�

 .2010بعة��وbى،�دار�ال��ضة�العربية،القاهرة�،الط

�الظاهر�أحمد -78 �3وbى،�عبد �الطبعة �الدوbي، �الجنائي �النظام �fي �3من �مجلس ،دور

 .2013منشاة�ا�عارف،�3سكندرية،

�الواحد -79 �عبد �ماهر �ومحمد �شريف �الدوbي�عتلم �القانون �اتفاقيات �موسوعة ،

� �والدول �ل تفاقيات �الرسمية �النصوص �وا�وقعة،الطبعة�;نساني ا�صدقة

 .2005السادسة،�إصدارات�بعثة�اللجنة�الدولية�للصليب��حمر�،القاهرة،�

�الكريم -80 �خض��Hعبد �الدولية،�علوان �ا�نظمات �العام �الدوbي �القانون �fي �الوسيط ،

 .1998الطبعة��وbى،�مكتبة�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان،

�3 عمر�سالم -81 �تنفيذ �fي �الدوbي �التعاون �دار�ال��ضة�، �3وbى، �الطبعة �3جنبية، حكام

 .2001العربية،�القاهرة،

�نعيمة -82 �التقنDن�عميمر �ضوء �fي �الدولية �الدولة ��سؤولية �العامة �النظرية ،

 .2010الجديد،الطبعة�3وbى،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�الجزائر،�

�زياد -83 �الجنعيتاني �الدوbي �القانون �وتطور �الدولية �الجنائية �منشورات�،ا�حكمة ائي،

 ،2009الحل��Åالحقوقية،�بCDوت،

�روجيه -84 �مغارودي �ترجمة، �;سرائيلية، �للسياسة �ا�ؤسسة �الخرافات الكي ني،�. ع.،

 .1994دار�هومة،�الجزائر،�
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،�جريمة�ابادة�الجنس�البشري،�الطبعة�الثانية،�مؤسسة�غزوي�محمد�سليم�محمد -85

 1982شباب�الجامعة،�3سكندرية،

�حمدي -86 �إجراغضبان �والقانون�، �الداخلية �القوانDن �fي �الحرب �مجرمي �متابعة ءات

 .2014الدوbي،الطبعة��وbى،�منشورات�الحل��Åالحقوقية،بCDوت،

�محمد -87 �هشام �دار�فريجة ��وbى، �;نسان،الطبعة �وحقوق �الجنائي �الدوbي ،القضاء

 .2012الخلدونية،الجزائر�،

�حمد -88 �نجيب �نحو�العداقيدا �الدولية �الجنائية �ا�حكمة ��وbى،�، �الطبعة �الدولية، لة

 .2006منشورات�الحل��Åالحقوقية،بCDوت،

،�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�لرواندا،الطبعة�3وbى،�دار�هومة،�الجزائر،�كوسة�فضيل -89

2007. 

شتنCÚ،�من�غزو�أفغنستان�إbى��j 11حداث،�التداعيات�الدولية�الكCÚى�لكري��nإدريس -90

 .2005طبعة�والوراقة�الوطنية،�مراكش،�إحت ل�العراق،�الطبعة�3وbى،�ا�

�حنفي�محمود -91 ��وbى،�محمود �الطبعة �الدوbي، �القضاء�الجنائي �الحرب�أمام ،�جرائم

 . 2006دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة�،

،�القضاء�الدوbي�الجنائي،�دراسة�تحليلية�مرشد�أحمد�السيد�وأحمد�غازي�الهرمزي  -92

� �بيوغوس فيا �الخاصة �الدولية �وطوكيو�للمحكمة �نورمبورغ �محاكم �مع مقارنة

�للنشر� �ودار�الثقافة �للنشر�والتوزيع �الدولية �دار�العلمية ��وbى، �الطبعة ورواندا،

 .2002والتوزيع،�عمان،

�فؤاد -93 �أحمد �3رادة�مصطفى �عن �الصادرة �الدولية �للتصرفات �العامة �النظرية ،

 .1984ا�نفردة،الطبعة�3وbى،�منشأة�ا�عارف،�3سكندرية،�

�الفتاح -94 �عبد �عصام �الدوbيمطر �الجنائي �القضاء �ا�وضوعية�(، �وقواعده مبادئه

 .2008،�دار�الجامعة�الجديدة،�القاهرة،)و;جرائية�

�حمودة -95 �سعيد �الدوليةمنتصر �الجنائية �ا�حكمة �للجريمة�(، �العامة النظرية

�الجنائي �الدوbي �القانون �الجديدة،)الدولية،أحكام �الجامعة �دار ��وbى، �،الطبعة

 .2006;سكندرية،
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�فقهية�....................................... -96 �دراسة �ا�سلحة �ال��اعات �أثناء �3نسان �حقوق ،

�الجديدة،� �دار�الجامعة �3وbى، �الطبعة �3نساني، �الدوbي �القانون �أحكام �ضوء fي

 .32008سكندرية�القاهرة،�

�منصور  -97 �عZي �نزيه �النقض �حق �) الفيتو(، �تحقيق �fي �الدوليDن،�ودوره �و�من السلم

 .2009الطبعة��وbى،�دار�الكتب�العلمية،�بCDوت،�

،�القانون�الدوbي�;نساني�والقانون�الدوbي�لحقوق�3نسان،�الطبعة�نغم�إسحاق�زيا -98

 .32009وbى،�دار�ا�طبوعات�الجامعية،�3سكندرية،�

�الشواني -99 �ياس�ن �أحمد �نوزاد �;بادة �جريمة �fي �القضائي الجماعية�،3ختصاص

،الطبعة��وbى،�)دراسة�تحليلية�fي�ضوء�أحكام�ا�حاكم�الجنائية�الوطنية�والدولية(

 .2012ا�ؤسسة�الحديثة�للكتاب،بCDوت،�

�محمد،� هنداوي  - 100 �أحمد �fي�ضوء�قواعد�النظام�حسام �مجلس��من حدود�سلطات

 .1994العالم��الجديد،��طبعة��وbى،دون�دار�النشر،القاهرة،

�عادل - 101 n
�يح �الطبعة�، �3جنبية، �الجنائية �3حكام �تنفيذ �fي �الدوbي �التعاون وسائل

 .32004وbى،�دار�ال��ضة�العربية،القاهرة�،

�معمري  - 102 �لندة �دار�يشوي ��وbى، �الطبعة �ا،Òواختصاصا� �الدولية �الجنائية �ا�حكمة ،

 .2008الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان،�

�أمال - 103 �الع يوسفي �fي �3رهاب �مشروعية �عدم �دار�، �3وbى، �الطبعة �الدولية، قات

  .2008هومة،�الجزائر،�

  >طروحات�واCذكرات�الجامعية�- ثانيا

 >طروحات�  -  أ

�محمدا - 1 �الكريم �عبد �لداحول �الدولية �ال��اعات �ضحايا �حماية �بDن�( ، �مقارنة دراسة

�3س مية �والشريعة �الدوbي �القانون �fي�)قواعد �الدكتوراه �درجة �لنيل ،أطروحة

  .1992الحقوق،�جامعة�القاهرة،��الحقوق،�كلية
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�نادية - 2 �اCالك �عبد �الجنائية�أيت �ا�حكمة �امام �مåللم� �العادلة �ا�حاكمة �ضمانات ،

الدولية،�أطروحة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�fي�العلوم،�تخصص�القانون،�كلية�الحقوق�

 .2014والعلوم�السياسية،�جامعة�مولود�معمري�ت�Dي�وزو،�

�البياتي - 3 �عZي �حبصائر�محمد �الدولية،�، �الجنائية �ا�حكمة �امام �عليه �yا�ج� قوق

 .2003أطروحة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�fي�القانون،�كلية�القانون�جامعة�بغداد،�

�هدى - 4 �جيمة �الدوbي،�بن �القانون �إطار �fي �الفردية �الجنائية �ا�سؤولية �إشكالية ،

 .2008أطروحة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�fي�القانون،�كلية�الحقوق،�جامعة�دمشق،�

�جمال  - 5 �
�شهادة�بويح �لنيل ��مريكي،أطروحة ي �التحد  �مجا÷�ة �fي �الدوbي �القانون ،

�جامعة� �السياسية، �والعلوم �الحقوق �القانون،كلية �تخصص، �العلوم، �fي الدكتوراه

 .2014وزو،-مولود�معمري،�ت�Dي 

�فريد - 6 �3نساني�تريكي �الدوbي �القانون �fي �ا�سلحة �الدولية �ال��اعات �ضحايا �حماية ،

ص�و  الفقه�3س مي�دراسة�مقارنة،�أطروحة�لنيل�درجة�الدكتوراه�fي�العلوم،�تخص 

 .2014القانون،�كلية�الحقوق�وا�علوم�السياسية،�جامعة�مولود�معمري�ت�Dي�وزو،�

،�الرقابة�عwى�مشروعية�قرارات�ا�نظمات�الدولية،�أطروحة�لنيل�حس�ن�سعد�الس�� - 7

 .2001ق،�جامعة�;سكندرية،�درجة�الدكتوراه�fي�الحقوق،�كلية�الحقو 

�كريم - 8 �لنيل�خلفان �أطروحة �3نساني، �الدوbي �القانون �مجال �fي �3من �مجلس �دور ،

�ت�Dي�الدكتوراه شهادة �معمري، �مولود �جامعة �الحقوق، �كلية �القانون، �تخصص ،

 .2007وزو،�

�الدباغ - 9 �مسعود �النظام�خ�Hية �fي �الطبي�ي �قاضيه �أمام �ا�حاكمة �fي �مåا�� �حق ،

للمحكمة�الجنائية�الدولية،�أطروحة�لنيل�درجة�الدكتورة�fي�الحقوق،كلية���سا���

 .2009الحقوق،�جامعة�القاهرة،

�السzم -10 �عبد �هيمنة�دحماني �ظل �fي �الدولية �الجنائية �للمحكمة �الراهنة �التحديات ،

مجلس��من�الدوbي،�أطروحة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�fي�العلوم،�تخصص�القانون،�

 .2012علوم�السياسية،�جامعة�مولود�معمري�ت�Dي�وزو،كلية�الحقوق�وال
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�ابوركبة -11 �ذيب �عمر �و;جرائية،�رامي �ا�وضوعة ��حكام �;نسانية �ضد ،الجرائم

 .2008أطروحة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�fي�القانون،�كلية�الحقوق،�جامعة�القاهرة،

�الصالح -12 �محمد �الدوليةروان �الجنائي(،الجريمة �الدوbي �القانون �fي �اطروحة�)دراسة ،

�جامعة� �الحقوق، �كلية �العام، �القانون �تخصص �العلوم، �fي �الدكتوراه �شهادة لنيل

 .2009منتوري،�قسنطينة،�

�لنيل��شابو�وسيلة -13 �أطروحة �ا�عاصر، �الدوbي �القانون �ظل �fي �الجماùي ��من ،أبعاد

شهادة�الدكتوراه�fي�القانون�تخصص�القانون�العام،�كلية�الحقوق،�جامعة�يوسف�

 .2008الجزائر،��بن�خدة،

،�ا�ركز�الجزائي�لرئيس�الدولة�fي�القانون�الدوbي�وfي�القانون�الدستوري،�صام�الياس -14

أطروحة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�fي�العلوم،�تخصص�القانون،كلية�الحقوق�والعلوم�

 .2013وزو،- السياسية،�جامعة�مولود�معمري،ت�Dي 

�منصور  -15 �إمام �السzم �ظاهر�عبد �ا�رتكبة �الجرائم �ا�سؤولية�، �ومدى �3نسانية ضد

�عDن� �جامعة �الحقوق �كلية �الدكتوراه، �شهادة �لنيل �أطروحة �ع��ا، �الدولية القانونية

 .2005الشمس،القاهرة،�

،�القضاء�الجنائي�الدوbي،�رسالة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�fي�عبد�القادر�صابر�جرادة -16

 .2005القانون،�كلية�الحقوق،�جامعة�القاهرة،�

�اCن -17 �أبو�يونسماهر�عبد �محمد �fي�عم �الدولية �الشرعية �فرض �fي �القوة �استخدام ،

�كلية�الحقوق،� ظل�السوابق�الدولية،�أطروحة�لنيل�شهادة�الدكتوراه،�fي�الحقوق،

 ).س- د(جامعة�القاهرة،�

،�ا�سؤولية�الجنائية�للقادة�عن�جرائم�الحرب�اثناء�متعب�بن�ربيق�الحربي�عبد�هللا -18

�ا�سلحة،�دا �وال��اعات �تلحرب �درجة�الدكتوراه�أراسة �لنيل �أطروحة �مقارنة، صيلية

fي�الفلسفة�تخصص�العلوم��منية،�كلية�الدراسات�العليا،�قسم�العدالة�الجنائية،�

 .2013الرياض،�

�خليل -19 �إبراهيم �مصطفى �أطروحة�نبيل �;نسان، �لحقوق �الدولية �الحماية �آليات ،

 .2004ة�القاهرة،�لنيل�شهادة�الدكتوراه�fي�الحقوق،�كلية�الحقوق،�جامع
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 اCذكرات  -  ب

�سلوبودان�إدرنموش�أمال - 1 �وقضية �سابقا �ليوغوس فيا �الدولية �الجنائية �ا�حكمة ،

�الجنائي� �القانون �تخصص �الحقوق، �ا�اجستf�CDي �شهادة �لنيل �مذكرة ميلوزوفيتش،

 .2006الدوbي،�كلية�الحقوق،�جامعة�سعد�دحلب،�البليدة،

،�التحديات�ال��rتواجه�القضاء�الجنائي�الدوbي�ا�حكمة�الجنائية�أمال�محمد�الصيد - 2

،�مذكرة�لنيل�شهادة�ا�اجستCD،�تخصص�القانون�الجنائي،�
 
الدولية�الدائمة�نموذجا

�الجماهCDيةمركز�البحوث�والدراسات�العليا�كلية�القانون�جامعة�السابع�من�افريل،�

 . 2008/2009العربية�الليبية�الشعبية�3شCmاكية�العظم1،�

�العزيز�عبكل - 3 �عبد �با�حاكم�البخيث �مقارنة �الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة ،

الجنائية�الدولية�ا�ؤقتة،�مذكرة�لنيل�شهادة�ا�اجستf�CDي�القانون،�كلية�الدراسات�

�العليا،� �للدراسات �العربية �عمان �جامعة �العام، �القانون �قسم �العليا، القانونية

 .2011،.�ردن

�صفيانبراهيم - 4 �لنيل�ي �مذكرة �الدولية، �الجرائم �مكافحة �fي �الجنائية �ا�حكمة �دور ،

�معمري،ت�Dي� �مولود �جامعة �السياسية، �والعلوم �الحقوق �كلية ،CDا�اجست� شهادة

 .2011وزو،

،�مدى�مساهمة�مجلس�3من�fي�إنشاء�ا�حاكم�الجنائية�الدولية،�مذكرة�بركاني�أعمر - 5

تخصص�القانون�الجنائي�الدوbي،�كلية�الحقوق،��لنيل�شهادة�ا�اجستf�CDي�القانون،

 .2006جامعة�سعد�دحلب،�البليدة،�

الدولية،�مذكرة�لنيل�شهادة�،�إجراءات�الدعوى�أمام�ا�حكمة�الجنائية�بلهادي�حميد - 6

ا�اجستf�CDي�القانون،�تخصص،�القانون�الجنائي،�كلية�الحقوق،�جامعة�بن�يوسف�

 .2008بن�خدة،�الجزائر،�

�جمال - 7 �شهادة�بلول �لنيل �مذكرة �البشري، �الجنس �لجريمة،إبادة �القانوني ،النظام

�مولود� �جامعة �الحقوق، �كلية �3نسان، �لحقوق �الدوbي �القانون ا�اجستCD،تخصص،

 .2002معمري�ت�Dي�وزو�،�
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�فريزة - 8 �سعدي �ا�حكمة�بن �نظام �fي �الحرب �جرائم �عن �الدولية �الجنائية ،ا�سؤولية

شهادة�ا�اجستf�CDي�القانون،�تخصص�القانون�الدوbي�الجنائية�الدولية،�مذكرة�لنيل�

 .2002العام،كلية�الحقوق�و�العلوم�السياسية،جامعة�مولود�معمري،ت�Dي�وزو،��

�ويزة - 9 �شهادة�بنابي �لنيل �مذكرة �3نسانية، �ضد �للجرائم �العالم� �;ختصاص ،

�ال �كلية �الجنائية، �والعلوم �الجنائي �القانون �تخصص، �القانون، حقوق،�ا�اجستf�CDي

 .2009جامعة�بن�يوسف�بن�خدة،�الجزائر،�

�رفيق -10 �شهادة�بوهراوة �لنيل �مذكرة �الدائمة، �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �إختصاص ،

�كلية� �الدوليDن، �الجنائي �والقضاء �القانون �تخصص، �العام، �القانون ا�اجستf�CDي

 .2010الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�3خوة�منتوري،�قسنطينة،�

�شهادة�مدحماز�مح -11 �لنيل �مذكرة �;نسانية، �ضد �للجرائم �الدوbي �القانوني ،النظام

�كلية� �معمري �مولود �جامعة �;نسان، �لحقوق �الدوbي �القانون �تخصص، ،CDا�اجست

 .2003الحقوق،�ت�Dي�وزو�

�عثمان -12 �محمود �عبد �مذكرة�خالد �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �أمام �الدعوى �إقامة ،

�ال �ا�اجستf�CDي �شهادة �والقانونية،�لنيل �الفقهية �الدراسات �كلية �القانونية، دراسات

 .2001جامعة�آل�البيت،�

�كريم -13 �خلفان �إنسانية، �jسباب �السلم �حفظ ، CDا�اجست� �شهادة �لنيل fي��مذكرة

�معمري  �مولود �جامعة �الحقوق، �كلية �;نسان، �لحقوق �الدوbي �وزو�،��-القانون ت�Dي

 .1999سنة�

�خالد -14 �عwىخلوي ��من �مجلس CDتأث� �الدولية��، �الجنائية �ا�حكمة ممارسة

�الدوbي� �القانون �تخصص �القانون، �ا�اجستf�CDي �شهادة �لنيل �مذكرة �ا،Òختصاصاv

 .2011العام،كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�مولود�معمري،�ت�Dي�وزو،�

�وفاء -15 �الدوbي�دريدي �القانون �قواعد �تنفيذ �fي �ودورها �الدولية �الجنائية �ا�حكمة ،

�الدوbي�3نسا �القانون �تخصص �القانون، �fي CDا�اجست� �شهادة �لنيل �مذكرة ني،

 .32009نساني،�كلية�الحقوق،�جامعة�الحاج�لخضر،�باتنة،�
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�حمزة -16 �الجنائية�صدوق �ا�حكمة �واختصاصات �الجزائية �الدبلوماسية �الحصانة ،

�الحقوق  �كلية �العام، �الدوbي �القانون �fي CDا�اجست� �شهادة �لنيل �مذكرة �الدولية،

 .2009والعلوم�السياسية،�جامعة�مولود�معمري�،�ت�Dي�وزو��،

�م�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�مذكرة�عzء�باسم�صب�ي�ب��nفضل -17åضمانات�ا��،

�نابلس� �جامعة �العام، �القانون �القانون،تخصص �fي CDا�اجست� �شهادة لنيل

 .2011فلسطDن،

يثاق�3مم�ا�تحدة�وفقا�،�ضوابط�اعمال�الفصل�السابع�من�معياش�حمزة�ابراهيم -18

�القانون� �ا�اجستf�CDي �شهادة �لنيل �مذكرة �ا�عاصر، �الدوbي �القانون �ومبادئ لقواعد

 .2008الدوbي�العام،�كلية�الحقوق،�جامعة�دمشق،�سوريا،�

،�القصد�الجنائي�الخاص�كسبب�لقيام�ا�سؤولية�الجنائية�الدولية�العيفاوي�صHaينة -19

�مذ �الجماعية، �3بادة �جريمة �تخصص،�fي �القانون، �ا�اجستf�CDي �شهادة �لنيل كرة

�ورقلة،� �مرباح، �قاصدي �جامعة �السياسية �والعلوم �الحقوق �كلية �الجنائي، القانون

2012. 

،إجراءات�التقا���éأمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية،�مذكرة�لنيل�شهادة�غzي�محمد -20

�الحقوق،جامعة �كلية �;جرام، �و�علم �الجنائية �العلوم �بلقايد�ا�اجستf�CDي �-أبو�بكر�

 .2005تلمسان،�

،�مدى�فاعلية�القانون�الدوbي�3نساني�fي�ال��اعات�تيم ق���nمصطفى�عبد�الكريم -21

�كلية� �القانون، �fي CDا�اجست� �شهادة �لنيل �مذكرة �الدولية، CDوغ� �الدولية ا�سلحة

 .2010الدراسات�العليا،�جامعة�النجاح�الوطنية،�فلسطDن،�

لفردية�الجنائية�fي�ضوء�قواعد�القانون�الدوbي�ا�عاصر،�،�ا�سؤولية�اكماtي�أمحمد -22

�القاهرة،� �جامعة �الحقوق �كلية �العام، �القانون �ا�اجستf�CDي �شهادة �لنيل مذكرة

2002، 

�بختة -23 �ا�سلحة،�لعطب �ال��اعات �أثناء �الدولة ��مثwي �الدولية �الجنائية �ا�سؤولية ،

�القان �تخصص �القانون، �ا�اجستf�CDي �شهادة �لنيل �كلية�مذكرة �العام، �الدوbي ون
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العلوم�;نسانية�والعلوم�3جتماعية�،�قسم�العلوم�القانونية�و;دارية،�جامعة�ابن�

 .2006/2007خلدون،�تيارت،�

�وداد -24 �سايي �الجنائية�محزم �للمحكمة �3سا��� �النظام �ظل �fي �التكامل �مبدأ ،

�والقضاء� �القانون �فرع �العام، �القانون �ماجستf�CDي �شهادة �لنيل �مذكرة الدولية،

� �منتوري،�الجنائي �3خوة �جامعة �السياسية، �والعلوم �الحقوق �كلية الدوليDن،

 .2007قسنطينة،�

كمة�الجنائية�الدولية�دراسة�،�سلطات�ا�دùي�العام�لدى�ا�حميس�فايز�أحمد�صبيح -25

�شهادة� �لنيل �الوط�y،مذكرة �الجنائي �القانون �fي �العام �ا�دùي �سلطات �مع مقارنة

ا�اجستf�CDي�القانون�العام�،كلية�الحقوق�،جامعة�الشرق��وسط��للدراسات�العليا�

 .2009،عمان،

 اCقاiت -ثالثا

�إلياس - 1 �أحمد �إبراهيم �حفظ�السلم�"، �مجال �fي ��من �مجلس �وأعمال �قرارات رقابة

�" الدوليDن�و�من �الدوbي، �للقانون �ا�صرية �ا�جلدا�جلة ، 68� ،2012� �ص، �ص ،1- 

53. 

2 - � �أحمدأبو�الوفاء �بالقوانDن��ا� مح«، �اåوع ق� �الدولية �الجنائية �للمحكمة �ساسية

،�،�ص�ص58�،2002،�ا�جلد�يا�جلة�ا�صرية�للقانون�الدوb،�"الوطنية�والتشريعات

5 -63. 

�مجدا - 3 �أبو �الفتاح �عبد �شرف �إنشاء�"، �إتفاقية �عwى �التصديق �مصر�من موقف

�الدولية �الجنائية �" ا�حكمة �العليا، �الدراسات �كلية �العليا�مجلة �الدراسات �كلية ،

 .471-443،ص�ص،2004،�يوليو�11،�القاهرة،�العدد�لøمنبأكاديمية�مبارك�

�أبو�ا - 4 �عرفات �حجارةشرف �للفصل�"، �طبقا �الصادرة �3من �مجلس �قرارات إدماج

� �للدول �القانونية �النظم �fي �وتنفيذها �ا�يثاق �من �ا�صرية� ،�عضاءالسابع ا�جلة

 .468-329،�ص�ص،�61�،2005،�العدد�للقانون�الدوbي
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ا�جلة�،�" إجراءات�التقا���éأمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية"،�لبق�Hات�عبد�القادرا - 5

�والسياسيةالجزا �3قتصادية �القانونية �للعلوم �الجنائية�ئرية �با�حكمة �خاص �ملف ،

 .321-299،�ص�ص،�2008الدولية،�العدد�الرابع،�

�زوليخةا - 6 �لتيجاني ،"� �الدولية �الجنائية �(ا�حاكم �)"و�فاقالنشأة �الجزائرية�، ا�جلة

�والسياسية �3قتصادية �القانونية �الجنائيةللعلوم �با�حكمة �خاص �ملف الدولية،��،

 .389-373،�ص�ص،�2008العدد�الرابع،�

�محمدا - 7 �لحموري �3مم�"، �ميثاق �من �السابع �والفصل �لبنان �حالة �fي ا�حكمة

�العربي،"ا�تحدة �ا�ستقبل �لبنان،�مجلة �بCDوت، �العربية �الوحدة �دراسات �مركز ،

 .20 – 6العدد�الخامس،�ص�ص،�

لتحقيق��ا�ؤقتة��إbى�ا�حكمة��النظام�الجنائي�الدوbي�من�لجان��ا"،�لرشيدي�أحمدا - 8

،�154،�مؤسسة��هرام،�القاهرة�العدد�مجلة�السياسة�الدولية،�"الجنائية��الدولية

 .22- 8ص�ص،. 2002أكتوبر�

fي�نظر�;س م�والجوانب�أحكام�الحرب�الدولية�ا�شروعة�"،لزحيZي�وهبة�مصطفىا - 9

�لها �ا�م�Dة �" ;نسانية �والقانون ، �الشريعة �مجلة �جامعة�،كلية �والقانون، الشريعة

 .43-16،ص�ص،1989،جويلية�3;مارات�العربية�ا�تحدة،ع�

�سعيدا - 10 �محمد �محمد n×لشعي� �الجنائية�"، �ا�حكمة �عمل �تجابه �rال� التحديات

�" الدولية �القانونية، �الدراسات �مجلة �جامعة �الحقوق، �كلية �أ، �العدد ،�25سيوط،

 .87 – 75.،�ص2002جوان�

،�بحث�" قانون�الدوbي�3نساني�وا�حكمة�الجنائية�الدوليةال"،لشكري�محمد�عزيزا - 11

� �كتاب �fي �منشور �3نساني، �الدوbي �وتحدياتأالقانون �فاق �الطبعة الجزء��،�وbى،

 .145 – 89،�ص�ص،�2005الثالث،�منشورات�الحل��Åالحقوقية،�بCDوت�لبنان،�
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�عادلا - 12 �لطبطبائي ،"� �الدولية �الجنائية �للمحكمة �3سا��� �مع�النظام �تعارضه ومدى

�rالكوي� �الدستور �مقارنة(أحكام �")دراسة �الحقوق ، �العدد�مجلة �الكويت، �جامعة ،

 .87 – 5،�ص�ص،�2003الثاني،�جوان�

�النوايسةا - 13 �~له �وعبد �مخلد �وبيان�"،لطراونة �الدولية �الجنائية �با�حكمة التعريف

�م�أمامهاåالعدد�الثاني،�،�كلية�الحقوق،�جامعة�البحرين،�مجلة�الحقوق ،�" حقوق�ا�

 .308 – 265،�ص�ص،�2004جوان�

�العزيزا - 14 �عبد �لعشاوي �الدولية"، �الشرعية �" مستقبل �للعلوم�، �الجزائرية ا�جلة

 .371 – 319،�ص�ص،�3�،2008،�العدد�القانونية�3قتصادية�والسياسية

�محمدا - 15 �إبراهيم �لعناني ،"� �الدوbي، �الجنائي �� القضاء �والقانون مجلة كلية�،من

 .193 - 164،�ص�ص،�1997،�العدد�الثاني،�جويلية�دبيالشرطة،�

دراسة�fي�ضوء�نظام�روما�( إنشاء�ا�حكمة�الجنائية�الدولية"،�لعناني�إبراهيم�محمدا - 16

� �)"1998عام �والقانون ، ��من �دبيمجلة �الشرطة �كلية �يناير�، ��ول، �العدد ،2000�،

 .270-202ص�ص،�

�محمدا - 17 �إبراهيم �لعناني �الجنا"، �العدالة �للمحكمة�مبادئ �3سا��� �النظام �fي ئية

�الدولية �" الجنائية �3نسان، �حقوق �العدد�نشرية �أسيوط، �جامعة �الحقوق، �كلية ،

 .80 – 55،�ص،�2002خامس،�جانفي،�ال

عشر�سنوات�من��،�منا�حكمة�الجنائية�الدولية�ومجلس�"،�لقاسمي�محمد�حسنا - 18

�التصادم �أو �" التعايش �والقانون ، �الشريعة �مجلة �3مارات�،كلية �جامعة القانون،

 .84 - 21،�ص�ص�57�،2014العربية�ا�تحدة،�العدد�

�حسنا - 19 �محمد �خطوة�"،لقاسمي �õي �هل �الدائمة، �الدولية �الجنائية �ا�حكمة إنشاء

�الدوbي �القانوني �لتطوير�النظام �الحقوق " ؟ حقيقية �العدد�مجلة �الكويت، �جامعة ،

 .96-57ص�.،�ص32003ول،�مارس�
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�أم�نا - 20 �محمد �Cهدي �الجنائي�النشأة"، �الدوbي �للقضاء �fي،د" الحديثة �أمDن�. ، محمد

�عتلم،. ا�هدي،د �الجنائية�.دشريف �ا�حكمة �ا÷� �تختص �rال� �الجرائم �حمد، دولwي

 .71 – 9ص�.،�ص2013،�منشورات�اللجنة�الدولية�للصليب��حمرالدولية،�

�خليلا - 21 �محمد �Cو¸�� ،"� �القواعد �نظرية �ضوء �fي ��من �مجلس الدولية�سلطات

�والقانون ،"èمرة �الشريعة �العربية�مجلة �3مارات �والقانون،جامعة �الشريعة ،كلية

 .84-21،�ص�ص،�2009،جانفي�37ا�تحدة،�العدد�

�خليلا - 22 �محمد �والحريات�"،Cو¸�� �;نسان �لحقوق ��وربية �vتفاقية ��فقي التطبيق

�" �ساسية �الحقوق ، �ا�جلمجلة �البحرين، �جامعة �الحقوق �كلية �العدد�، �الرابع، د

 .29 -  6ص�ص،. �2007ول،�جانفي�

23 - � �مجلة��،نور أأمجد �الدولية، �الجنائية �ا�حكمة �تواجه �rال� �التحديات �أحد الحصانة

� �مبارك �أكاديمية �الشرطة �مركز�بحوث �الشرطة، �العدد�لøمنمركز�بحوث �القاهرة، ،

 .485 -459ص،��،�ص2005،�جانفي�27

�ياز�ي - 24 �أمل �النظرية�"، �بDن �ا�سلحة �ال��اعات �وقانون �;نساني �الدوbي القانون

�"والواقع �والقانونية، � �العلوم�3قتصادية �العدد��ول،مجلد�مجلة �جامعة�دمشق، ،

 .167-103ص�ص،. 20�،2004

ا�جلة�الدولية�،�" محاكم�رواندا�الجنائية�الوطنية�وا�حكمة�الدولية"،أوليفييه�ديبوا - 25

 .695 -1998�،689،�نوفم�CÚديسم10�CÚ،�السنة�58العدد��،للصليب��حمر

�نادية - 26 �اCالك �عبد �الدوليةأيت �الجنائية �ا�حكمة �أمام �;جرائي �النظام �قواعد ، "�،

�السياسية �والعلوم �للقانون �النقدية �ا�جلة �العدد �و�2، �الحقوق �كلية �عن �الصادرة ،

 .353-330ص�ص،. 2011العلوم�السياسية،�جامعة�مولود�معمري،��ت�Dي�وزو،�

27 - n�¸القد� �بارعة �الوvيات�"، �موقف �اÒواختصاصا� �اåطبيع� �الدولية �الجنائية ا�حكمة

�م��ا �وإسرائيل ��مريكية �" ا�تحدة �والقانونية، �3قتصادية �العلوم �جامعة�مجلة ،

 .179-111ص�ص،. 2004،�العدد�الثاني،�20دمشق،�سوريا،�ا�جلد�
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28 - n�¸القد� �بارعة �القو "، �fي �;عدام �السماويةعقوبة �والشرائع �الوضعية �" انDن مجلة�،

 .42- 1،�ص�ص،�2�،2003،�العدد�جامعة�دمشق

�بسيوني�محمد�شريف - 29 �الدولية"، �للمحكمة�الجنائية �النظام��سا��� �د"تقييم . ،fي،

� �شهاب، �;نسانيمفيد �الدوbي �القانون �fي �دار�ا�ستقبل�دراسات ��وbى، �الطبعة ،

 .459-451،�ص�ص،�2000العربي،�القاهرة،�

�شريف - 30 �محمود �بسيوني �التحفظ�والتأييد"، �بDن �الدولية �الجنائية �" ا�حكمة مجلة�،

،�2000،�ماي�وجوان�10 ،�تصدر�عن�اللجنة�الدولية�للصليب�3حمر،�العدد3نساني

 .25 -19ص�ص،�

�أحمد - 31 �دوbي" ،بلقاسم �جنائي �نظام �"نحو�إرساء �القانونية�، �للعلوم �الجزائرية ا�جلة

-1087ص�ص،�. 4�،1997،�رقم�35 ،�جامعة�الجزائر،�الجزءوالسياسية3قتصادية�

1113. 

�سماعيل - 32 �حفاف �بن ،"� �السابقة �ليوغوس فيا �الدولية �الجنائية ممارسة�(ا�حكمة

�3نساني �الدوbي �القانون �لجرائم �التصدي �خ ل �من �الدولية �")العدالة ا�جلة�،

�والسياسية �3قتصادية �القانونية �للعلوم �الجزائرية �الجنائية�، �با�حكمة �خاص ملف

 .538-495،�ص�ص،�2008الدولية،�العدد�الرابع،�

�ليZى - 33 �حمودة �بن ،"� �الدولية�ا�وضوùي3ختصاص �الجنائية �" للمحكمة ا�جلة�،

�والسياسية �3قتصادية �القانونية �للعلوم �الجنائية�الجزائرية �با�حكمة �خاص �ملف ،

 .371-323،�ص�ص،�2008الدولية،�العدد�الرابع،�

34 - nتون��� �عامر �بن �الدولية"، �الجنائية �ا�حكمة �عwى �3من �مجلس CDتأث "� ا�جلة�،

�والسياسية �3قتصادية �القانونية �للعلوم �الجنائية�الجزائرية �با�حكمة �خاص �ملف ،

 .257-229،�ص�ص،�2008الدولية،�العدد�الرابع،�

�الدولية"،بوزبر�محمد - 35 �الجنائية �ا�حكمة �أمام �للضحية �القانونية �" الحماية مجلة�،

 .73 -70ص�ص، .2004.العدد�الثاني،�جوان،جامعة�الكويت�،كلية�الحقوق  ،الحقوق 
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�تافرنيية - 36 �سابـقـا�" ،بول �لــيــوغــوس فـيـا �الـدولــيــتـيـن �الجنائــيـتيـن �ا�حكمتDن تجربة

��حمر،"ورواندا �للصليب �الدولية  العاشرة،نوفم�CÚديسمCÚ ،السنة58،العدد،ا�جلة

 .601-588ص،ص�.1998

�نوارة - 37 �بومعزة �وا�حكمة�إ"، ��من �مجلس �بDن �العدوان �جريمة �النظر�fي ختصاص

�الدولية �" الجنائية �القانوني، �للبحث ��كاديمية �والعلوم� ،ا�جلة �الحقوق كلية

� ��ول، �العدد �بجاية، �مCDة، �الرحمن �عبد �جامعة �2014السياسية، �ص، �ص ،146 -

170. 

�محمد - 38 �تاجر �الجن"، �العدالة �;سرائيلية�حدود �الجرائم �مواجهة �fي �الدولية ائية

�غزة �fي �" ا�رتكبة �والسياسية، �3قتصادية �للعلوم �الجزائرية �الحقوق،�ا�جلة �كلية ،

 .178-163،�ص�ص�2011جامعة�الجزائر،�العدد��ول،�

مجلس�3من�وا�حكمة�الخاصة�بجريمة�إغتيال�رئيس�الوزراء�"،�ثقل�سعيد�العجمي - 39

� ��سبق �الحريري اللبناني �الحقوق ،"رفيق �العدد�مجلة �الكويت، �جامعة �عن �صادرة ،

 .132- 85،�ص�ص،2010الثاني،�

�العجمي - 40 �سعيد �ثقل �الجنائية�"، �للمحكمة �3سا��� �بالنظام �وع قته �3من مجلس

�� ( الدولية �مجلس �لقرارات �تحليلية �1422: مندراسة ،1487� ،1497"(� مجلة�،

 .67-15،�ص�ص،�2005،�جامعة�الكويت،�العدد�الرابع،�الحقوق 

�العجمي - 41 �سعيد �ثقل �ا�"،Êيرتك� �rال� �الدولية �الجرائم �عن �والرؤساء �القادة مسؤولية

� �السابق( مرؤوسهم �العرا�ي �النظام �fي �ا�سؤولDن ��حاكمة �دراسة �")مع مجلة�،

�الحقوق  �كلية ��الحقوق، �العدد �الكويت، �جامعة ،02� �جوان �ص،2008، �ص ،53 – 

161. 

�زكريا - 42 �محمد �جاسم ،"� �ا�عاصر�دراسة�أصول �الدوbي �القانون �fي �اÒوامتيازا� الهيمنة

�وناقدة �تحليلية �"تأصيلية �الحقوق ، �الثاني،�مجلة �ا�جلد �البحرين، �الحقوق، �كلية ،

 .336- 284ص�ص،�. 2005العدد��ول،�يناير�
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�ومخم��Hليماء - 43 �محمد �جمعة ،"�è ثار�� �من �ا�تحدة �3مم �لتحول عمليات�"القانونية

�الس م �" حفظ �الس م" إbى �ا�تحدة" عمليات �3مم �ميثاق �ظل �قرار�(fي �عwى تعليق

�")3خضر�3براهيم� �الدوbي، �للقانون �ا�صرية �ا�جلة �ا�جلد ،57� �ص2001، �ص ، 

290 - 324. 

�فوري - 44 �ونادين �إراسموس �لرو "،ج�Hهارد �الدولية �الجنائية �عولجت�: انداا�حكمة هل

�إفريقيا؟�جميع �لجنوب �الحقائق �تق1�2 �لجنة �مع �تقارن � � �"القضايا؟�كيف ا�جلة�،

��حمر �للصليب �الدولية �العدد ،58CÚديسم�CÚنوفم� � �العاشرة، �السنة �ص�1998 ، ،

 .685 -680ص،�

�عتلم - 45 �محمد �حازم �الدولية"، �الجنائية �ا�حكمة �أمام �3دعاء �د" نظام �fي، شريف�. ،

� �الدوليةعتلم، �الجنائية �والتشريعية ا�حكمة �الدستورية �قانون�(ا�واءمات مشروع

�)نموذâي ��حمر، �للصليب �الدولية �اللجنة �منشورات �الرابعة، �الطبعة ص�. 2006،

 .172-147ص،

 سلطات�مجلس�3من�fي�محاربة�الجريمة�الدولية،�دراسات�قانونية"،�حساني�خالد - 46

�و3ستشارات ،" �للبحوث �التعليمية�مركز�البصCDة �العددوالخدمات �الجزائر، ، 14�،

 .28-11،�ص�ص،�2013

�شرون - 47 �الدولية،مجلة�"،حسينة �الجنائية �والشرعية �الوطنية �الجنائية الشرعية

،�جامعة�محمد�خيضر،�بسكرة،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�" ا�نتدى�القانوني

 .104-85ص�ص،. 2009فريل،�أ،�6العدد�

ا�جلة�الجزائرية�،�" القانونية�لCmاجع�نظام�الحصانة�القضائية3سس�"،�خلفان�كريم - 48

�والسياسية �3قتصادية �القانونية �الجنائية�للعلوم �با�حكمة �خاص �ملف ،

 .227-213،�ص�ص،�2008الدولية،العدد�الرابع،�
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ضرورة�مراجعة�نظام�الحصانة�القضائية�الجنائية�لرؤساء�الدول�fي�"،�خلفان�كريم - 49

،�ا�جلة�الجزائرية�للعلوم�القانونية�3قتصادية�والسياسية،�" عاصرالقانون�الدوbي�ا�

 .212-193،�ص�ص،2008ملف�خاص�با�حكمة�الجنائية�الدولية،�العدد�الرابع،�

fي�بعض�مظاهر�وحدود�تدخل�مجلس��من�fي�تنفيذ�أحكام�القانون�"،�خلفان�كريم - 50

،�كلية�الحقوق�والعلوم�النقدية�للقانون�والعلوم�السياسية�ا�جلة،�" الدوbي�;نساني

�ت�Dي  �معمري �مولود �جامعة ��-السياسية، �جانفي ��ول، �العدد ص�. 2006وزو،

 .180-157ص،

�الرحمن - 51 �عبد �خلفي �تبيض�"، �جرائم �عن �ا�عنوية �لøشخاص �الجنائية ا�سؤولية

�و (�موال �الفقه �اbى �;شارة �مع �الجزائري �التشريع �fي �ا�قارن دراسة ا�جلة�،)"التشريع

�القانوني �للبحث �الرحمان��كاديمية �عبد �السياسية،جامعة �والعلوم �الحقوق �كلية ،

 .36-16ص�ص،. 2011مCDة،�بجاية�،العدد�الثاني،�

دراسة�حول�ا�سائل�ا�حالة�دون�إنضمام�الدول�العربية�إbى�"،�دحماني�عبد�السzم - 52

،�كلية�الحقوق�والعلوم��كاديمية�للبحث�القانونيا�جلة�،"الجنائية�الدوليةا�حكمة�

 .74-59ص�ص،. 2012السياسية،جامعة�عبد�الرحمان�مCDة،�بجاية،العدد�الثاني،�

،�" دور�مجلس��من�fي�اختصاص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية"،�دحماني�عبد�السzم - 53

�للبحث ��كاديمية �جاالقانوني�ا�جلة �السياسية، �والعلوم �الحقوق �كلية �عبد�، معة

 .66-52ص�ص،. 2010بجاية،�العدد�الثاني،��-مCDة�- الرحمان

�اللطيف - 54 �عبد �دحية �الدائمة"، �الدولية �ا�حكمة�الجنائية �تفعيل�دور ،�" إسCmاتيجية

�قانونية �التعليمية،� ،دراسات �والخدمات �و3ستشارات �للبحوث �البصCDة مركز

 .134 – 109،�ص�ص،�14�،2013 الجزائر،�العدد

55 - � �حمد �و�ركان"،نجاردولZي �ا�فهوم �الدولية �fي،د" الجرائم �ا�هدي،د. ، �أمDن . محمد

�عتلم،د �. شريف �حمد، �الدوليةدولwي �الجنائية �ا�حكمة �ا÷� �تختص �rال� ،�الجرائم

 .299-141،�ص�ص،�2013منشورات�اللجنة�الدولية�للصليب��حمر،�
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�حسونة - 56 �نسيم �رمزي �و "، ��من �مجلس �من �الصادرة �القرارات �الرقابة�مشروعية آلية

�"عل��ا �والقانونية، �3قتصادية �العلوم �مجلة �ا�جلد �دمشق، �جامعة �العدد�27، ،

 .564 - 541ص�ص،. �2011ول،�

مجلة�،�" 3ل�mام�بالشرعية�الجنائية�fي�الجرائم�الدولية"،رنا�إبراهيم�سليمان�العطور  - 57

 .155 - 71،ص�ص،�2011،�أفريل�46،�العدد�الشريعة�والقانون 

58 - � �فت�يسرور�احمد �الجنائية�"، �للمحكمة ��سا��� �النظام �مشروع �حول م حظات

�"الدولية �الشرطة، �مركز�بحوث �العدد�مجلة �مصر، �الشرطة، �أكاديمية �تصدر�عن ،

 .11-02،�ص�ص،1998،�جويلية�14

�هللا�عمر - 59 �سعد �مضامينه�"، �fي �بحث �3نساني �الدوbي �القانون �لتنفيذ �3ل�mام نظام

�" وأبعاده �الجزائرية، �والسياسية�ا�جلة �3قتصادية �القانونية �جامعة�للعلوم ،

 .961 – 941،�ص�ص،1997الجزائر،�العدد�الرابع،�

شريف�. ،�مقال�منشور�fي�كتاب�جماùي،�د" الجرائم�ضد�3نسانية"،�سzمة�إبراهيم - 60

� �والتشريعيةعتلم، �الدستورية �ا�واءمات �الدولية �الجنائية �قانون�(ا�حكمة مشروع

�)نموذâي �3حمر،،الطبعة �للصليب �الدولية �اللجنة ،ص�2006الرابعة،منشورات

 .99- 92ص،

�هللا - 61 �فرج �ب�Hس �سمعان �وجرائم�"، �البشري �الجنس �إبادة �;نسانية، �ضد الجرائم

�مفاهيمها �وتطور �fي،د" الحرب ، .� �شهاب، �الدوbي�مفيد �القانون دراسات

 .449 -421ص،�،�ص�2000،الطبعة��وbى،�دار�ا�ستقبل�العربي،�القاهرة،�;نساني

مختارات�،�" 3ختصاص�القضائي�التكميwي�والقضاء�الجنائي�الدوbي"،�سول�Hا�أوسكار - 62

 .183 – 164،�ص�ص،�2002،�ا�جلة�الدولية�للصليب�3حمر

�أبتل - 63 �سيسيل �لرواندا"، �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �" بخصوص �الدولية�، ا�جلة

��حمر �للصليب �من ،� �)CICR(منشورات �العدد ،58� ،CÚنوفم� �العاشرة، �-السنة

�CÚ658-651،�ص�ص،�1998ديسم. 
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�عتلم - 64 �شريف �3سا����"، �النظام �إbى �و3نضمام �للتصديق �الدستورية ا�واءمات

�الدولية �الجنائية �د" للمحكمة �جماùي، �كتاب �fي �منشور �مقال �عتلم،�. ، شريف

،�)موذâيمشروع�قانون�ن(ا�حكمة�الجنائية�الدولية�ا�واءمات�الدستورية�والتشريعية

� �3حمر، �للصليب �الدولية �اللجنة �منشورات �الرابعة، �ص،2006الطبعة �ص ،293-

361. 

�عتلم - 65 �شريف �التعديل�"، �وموضوع �منهج �3نساني �الدوbي �القانون �اكاتåإن� تجريم

�مقارنة(التشري�ي �جماùي،د")دراسة �كتاب �fي �مقال�منشور ، .� �عتلم، ا�حكمة�شريف

،�الطبعة�)مشروع�قانون�نموذâي(الدستورية�والتشريعيةالجنائية�الدولية�ا�واءمات�

 .387-363ص،��،�ص2006الرابعة،�منشورات�اللجنة�الدولية�للصليب�3حمر،�

�الياس - 66 �صام �وبالصفة�إ"، �الجزائية �القضائية �بالحصانة �الدفع �امكانية ستبعاد

�الدولية �الجزائية �ا�حاكم �امام �الدول �لرؤساء �" الرسمية ،� �النقدية للقانون�ا�جلة

�السياسية �3ول،�والعلوم �العدد �وزو، �ت�Dي �معمري �مولود �جامعة �الحقوق، �كلية ،

 .227-216،ص�ص،�2010

،�" نحو�محكمة�جنائية�عا�ية�دائمة��واجهة�3جرام�العصري "،�صد¦ي�عبد�الرحيم - 67

 44،�ص�ص،�2001نوفم371��CÚ،�العدد�القاهرة،�مجلة�الدراسات�والثقافة�الشرطية

– 45. 

68 - � �عامرصzح �الدين ،" �CDمتغ� �عالم �fي �ا�تحدة �" مم �والقانون ، �3من كلية� ،مجلة

�يوليو� �الثاني، �ا�تحدة،العدد �العربية �3مارات �1998الشرطة،دبي، �ص، - 246،ص

267. 

. ،�مقال�منشور�fي�كتاب�جماùي،د" تطور�مفهوم�جرائم�الحرب"،�صzح�الدين�عامر - 69

�عتلم، �شريف �الدولية �الجنائية �والتشريعيةا�حكمة �الدستورية مشروع�(ا�واءمات

�نموذâي �للصليب�)قانون �الدولية �اللجنة �منشورات �الرابعة، �الطبعة ،

 .143-103.،ص�ص32006حمر،
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�الطائي - 70 �أحمد �عادل �قانون�ا�عاهدات�"، �الدوbي،�دراسة�fي قواعد�التفس�CDالقضائي

عة�3مارات�العربية�،�كلية�الشريعة�والقانون،جاممجلة�الشريعة�والقانون ،�" الدولية

 .458-383،ص�ص،2011،�افريل�46ا�تحدة،العدد�

�ميمونة - 71 �الحق �عبد �وع قته�"، �الدولية �الجنائية �للمحكمة �التكميwي 3ختصاص

�الوطنية �ا�حاكم �" باختصاص �العربي، �ا�ستقبل �الوحدة�مجلة �دراسات �مركز ،

 .5�،2009العربية،�بCDوت،�لبنان،�العدد�

72 - � �محمد �الرحمان �خلفعبد �الدولية�"، �الجنائية �ا�حكمة �عن �تفصيwي تقرير

�الوطنية �" والتشريعات �العليا، �الدراسات �كلية �مجلة �العليا��"، �الدراسات كلية
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2007. 

�جونستون�دايانا -10 �الحرب؟�ا�حكمة�الجنائية�"، �أجل�السلم�أم�من�أجل العدالة�من

�للمح �كسابقة �السابقة �يوغس فيا �لجمهورية �الحاليةالدولية �الجنائية بحث�. " كمة

� �حول �الدولية �الندوة �اbى �الدائمةمقدم �الدولية �الجنائية -الواقع-الطموح(ا�حكمة



 

428 

 

�ا�ستقبل �العليا،أكاديمي)وآفاق �الدراسات �طرابلس،�-ة �من ��10الفCmة   - ماي�– 11إbى

2007. 

�لطيفة -11 �الدواودي �الوطنيةإ"، �والسيادة �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بح"ختصاص ث�،

� �حول �الدولية �الندوة �اbى �مقدم �الدائمة �الدولية �الجنائية �(ا�حكمة �–الطموح

�11إbى��10الفCmة�من�،�طرابلس�- أكاديمية�الدراسات�العليا�)وآفاق�ا�ستقبل�–الواقع

 .2007جانفي�

�شرفان -12 Hروب�� �وســـراب"، ــــة،تقــــدم �الدوليــ �الجنائيـــــة �د" ا�حكمــــــة �ترجمة، الهادي�.،

� �حول �الدولية �الندوة �اbى �مقدم �بحث �الدائمة�حنيش، �الدولية �الجنائية ا�حكمة

الفCmة�من��،طرابلس�-أكاديمية�الدراسات�العليا�)وآفاق�ا�ستقبل�-الواقع��–الطموح�(

 .2007جانفي��11إbى��10

�>م�ن -13 �محمد �زحل �الوطنية�"، �وا�حاكم �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بDن الع قة

)� �")نموذجادارفور �حول �الدولية �الندوة �اbى �مقدم �بحث �الدولية�، �الجنائية ا�حكمة

�ا�ستقبل-الواقع-الطموح(الدائمة �ا)وآفاق �العليا،أكاديمية الفCmة�طرابلس،�-لدراسات

 .2007  -ماي�– 11إbى��10من�

;شكاليات�ا�تعلقة�ببعض�جوانب�3ختصاص�ا�وضوùي�للمحكمة�"،�شاه�ن�سهام -14

�الدول�الجنائية �(ية �العدوان �جريمة �حول�")نموذجا �الدولية �الندوة �اbى �مقدم �بحث ،

�الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�ستقبل-الواقع-الطموح(ا�حكمة أكاديمية�،)وآفاق

 .2007  -ماي�– 11إbى��10طرابلس،�الفCmة�من��- الدراسات�العليا

�عزيز -15 �محمد �شكري �الدو "، �الجنائية �للمحكمة �3سا��1 �النظام �fى ،�" ليةالعدوان

� �حول �الدولية �الندوة �اbى �مقدم �الدائمةبحث �الدولية �الجنائية - الطموح(ا�حكمة

�– 11إbى��10الفCmة�من� طرابلس،�- اديمية�الدراسات�العليا،أك)وآفاق�ا�ستقبل-الواقع

 .2007  -ماي

�اCختار�عمر�سعيد -16 �شنان �الدولية�"، �الجنائية �وا�حكمة �3من �مجلس �بDن الع قة

�" الدائمة �حول �الدولية �الندوة �اbى �مقدم �بحث �الدائمة�، �الدولية �الجنائية ا�حكمة
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�10طرابلس،�الفCmة�من��-،أكاديمية�الدراسات�العليا)وآفاق�ا�ستقبل- الواقع- الطموح(

 .2007  -ماي�– 11إbى�

الع قة�بDن�النظام��سا����للمحكمة�الجنائية�الدولية�و�نظمة�"،�الطراونة�محمد -17

�الوط �" نيةالقضائية �حول �التدريبية �العربية �للورشة �مقدمة �عمل �ورقة ا�حكمة�،

 .2003،��ردن،�الجنائية�الدولية

�رجب -18 �حمدى �عطية �الوطنية"، �وا�حاكم �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �بDن ،�" الع قة

�حول� �الدولية �الندوة �الدولية�الدائمة�بحث�مقدم�اbى �–الطموح�(ا�حكمة�الجنائية

�11إbى��10الفCmة�من�طرابلس،�-اديمية�الدراسات�العلياأك،)ستقبلوآفاق�ا��–الواقع�

 .2007جانفي�

�ربيع� عماد -19 �محمد �جواز�"، �عدم �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��ساسية الخصائص

�للمحكمة ��سا��� �النظام �عwى �التحفظات �الدولية��،"إبداء �الندوة �اbى �مقدم بحث

� �حول �الدائمة �الدولية �الجنائية �ا�ستقبل-الواقع-الطموح(ا�حكمة ،أكاديمية�)وآفاق

 .2007  -ماي�– 11إbى��10طرابلس،�الفCmة�من��- الدراسات�العليا

الربط�بDن�فكرة�إص ح��مم�ا�تحدة�بإدخال�تعدي ت�جوهرية�عwى�"،�عميمر�نعيمة -20

والقضائي�) مجلس��من( السيا����:ميثاقها�و�تحقيق�التوازن�ا�طلوب�بDن�الجهازين

ا�حكمة�الجنائية�،�بحث�مقدم�اbى�الندوة�الدولية�حول�")مة�الجنائية�الدوليةا�حك(

� �الدائمة �ا�ستقبل-الواقع-الطموح(الدولية �العليا)وآفاق �الدراسات �-،أكاديمية

 .2007  - ماي�– 11إbى��10طرابلس،�الفCmة�من�

ر�للسيادة�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�بDن�3رادة�والجCÚية�مصاد"،اللطيف�عبد�السzم -21

ا�حكمة�الجنائية�الدولية�،�بحث�مقدم�اbى�الندوة�الدولية�حول�" ام�حماية�للسيادة

طرابلس،��- أكاديمية�الدراسات�العليا�،)وآفاق�ا�ستقبل�–الواقع�–الطموح�(الدائمة�

 .2007جانفي��11إbى��10ليبيا،�الفCmة�من�

�هاشم -22 �محمد �ماقورا ،"� �الدولية �الجنائية �ا�حكمة �دراسة�ع قة �3من بمجلس

،�بحث�مقدم�"بشأن�دارفور )  2005( 1593تتضمن�قراءة�fي�قرار�مجلس��من�رقم�

� �حول �الدولية �الندوة �اbى �الدائمة �الدولية �الجنائية وآفاق�-الواقع-الطموح(ا�حكمة
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  - ماي�– 11إbى��10طرابلس،�ليبيا،�الفCmة�من��- ،أكاديمية�الدراسات�العليا)ا�ستقبل

2007. 

23- � �نشطاوي محمد �السياسية"، �والرهانات �ا�قتضيات �بDن �الدولية �الجزاء ،�"محكمة

�–الطموح�( ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الدائمة�بحث�مقدم�اbى�الندوة�الدولية�حول�

�11إbى��10طرابلس،�الفCmة�من��-،أكاديمية�الدراسات�العليا)وآفاق�ا�ستقبل�–الواقع�

 .2007جانفي�

�كامل -24 �اCقهور�عزة ،" vالدوليةالو� �الجنائية �وا�حكمة ��مريكية �ا�تحدة �بحث�" يات ،

�الدولية�حول� �الندوة �اbى �الدولية�الدائمةمقدم الواقع��–الطموح�(ا�حكمة�الجنائية

جانفي��11إbى��10الفCmة�من�طرابلس،�-اديمية�الدراسات�العليا،أك)وآفاق�ا�ستقبل�–

2007. 

�الراوي  -25 �حمدي �مها �الج"، �ا�حكمة �بDن �دراسة�الع قة ��من �ومجلس �الدولية نائية

�جوان �لبعض �تطبيقية �; قانونية �تحت �العراق �fي �القائم �الوضع �بحث�" حت لب ،

� �حول �الدولية �الندوة �اbى �مقدم �الدائمة �الدولية �الجنائية -الواقع-الطموح(ا�حكمة

  -ماي�– 11إbى��10طرابلس،�الفCmة�من��-،أكاديمية�الدراسات�العليا)وآفاق�ا�ستقبل

2007. 

26- z�1تعيق�عملها"،�نعمي�حrبحث�" �حة�عن�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�والعقبات�ال�،

� �حول �الدولية �الندوة �اbى �الدائمةمقدم �الدولية �الجنائية -الواقع-الطموح(ا�حكمة

�ا�ستقبل �العليا،أك)وآفاق �الدراسات �طرابلس،�-اديمية �من ��10الفCmة   - ماي�– 11إbى

2007. 

�عمر�يوف -27 �"،يس �الدوليةدور �الجنائية �ا�حكمة �fي �العام �اbى�" ا�دùي �مقدم �بحث ،

�حول  �الدولية  وآفاق-الواقع-الطموح(الدائمة الدولية ائيةالجن ا�حكمة الندوة

 .2007جانفي��11إbى��10الفCmة�من� طرابلس،�-اديمية�الدراسات�العليا،أك)ا�ستقبل
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  �نظمة��ساسية�للمحاكم�الدولية -خامسا

 .1945 أوت�8نظام�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ،ا�لحق�بإتفاق�لندن�fي� - 1

نظام�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لطوكيو،�ا�نشأة�بموجب�;ع ن�الصادر�من�القائد� - 2

� �3مريكي �الج�Cال �3ق1�2 �الشرق �fي �الحلفاء �لقوات �آرثر(العام جانفي���f 19ي) ماك

1946. 

العدل�الدولية،�ا�لحق�بميثاق�منظمة�3مم�ا�تحدة،�ا�ؤرخ�النظام��سا�����حكمة� - 3

 .1946افريل��f18ي�

4 - � �رقم �وثيقة �ا�حكمة، �قلم �الجريدة�vICC-BD/03-01-06ئحة �منشورات �من ،

 .2006مارس��6الرسمية�للمحكمة�الجنائية�الدولية،�دخلت�ح��Dالنفاذ�بتاريخ�

 ليةللمحكمة�الجنائية�الدو �و;ثباتقواعد�3جراءات� - 5

6 - � �الخاصة �للمحكمة �3سا��� �3مم��لسCDاليون النظام �بDن �اتفاق �بموجب ا�نشئة

�سCDاليون، �وحكومة �رقم� ا�تحدة �3من �مجلس �قرار �عwى بناءا

S/RES/1315/20002000أوت� 14بتاريخ��4186،دورة�رقم�. 

  النصوص�القانونية -سادسا

 الدستور   -  أ

�ا�رسوم� �بموجب �ا�نشور �الشعبية، �الديمقراطية �الجزائرية �الجمهورية دستور

� �رقم ��438-96الرئا��� �fي ��7مؤرخ CÚتعديل�1996ديسم� �نص �بإصدار �ا�تعلق ،

�8،ا�ؤرخة�يوم�76،ج�ر،�عدد�1996نوفم28��CÚالدستور�ا�صادق�عليه�fي�استفتاء�

�CÚقانون�1996ديسم� �بموجب �ومتمم �ا�ؤر 03- 02؛�معدل ،� �fي ��10خ ،ج�2002افريل

�15ا�ؤرخ�fي��19- 08؛�وبموجب�القانون�رقم�2002افريل��25،�ا�ؤرخة�fي�25ر،�عدد�

�CÚي�63،�ج�ر،�عدد�2008نوفمf16،�ا�ؤرخة���CÚ2008نوفم  .  

 )الجزائر�طرفا�فÄ¢ا(تفاقيات�الدولية�~  -  ب

�اCتحدة - 1 �>مم �ميثاق�هيئة �سان�فرانسيسكو�بتاريخ �fي�مدينة �تم�التوقيع�عليه ،26�

 .1962اكتوبر��8مت�اليه�الجزائر�بتاريخ�إنض،1945جوان�
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�علÄ¢ا - 2 �واCعاقب �الجماعية �~بادة �جريمة �منع �قرار�اتفاقية �بموجب �الصادرة ،

،�وال��rدخلت�ح��Dالنفاذ�1948ديسم9��Haا�ؤرخ�fي�) 3- د( 260الجمعية�العامة�رقم�

،�بموجب�12- 9- 6،�انضمت�إل��ا�الجزائر�بالتحفظ�عwى�ا�واد�1951جانفي��12بتاريخ�

��339- 63ا�رسوم�رقم� �1963سبتم11��CÚا�ؤرخ�fي �عدد �الصادرة�بتاريخ�66،�ج�ر، ،

14��CÚ1963سبتم . 

يدان�تفاقية�جنيف�>وtى�لتحس�ن�حال�الجر�ى�واCر���Õبالقوات�اCسلحة� ي�اCإ - 3

وكان�ذلك��1960جوان��20،�انضمت�الجزائر�إل��ا�بتاريخ�1949أوت��12ا�ؤرخة�fي�

�انظر� �الجزائرية، �للجمهورية �ا�ؤقتة �الحكومة �طرف �من �التحرير�الوطنية �حرب أثناء

fي�ذلك�قائمة�أهم�الصكوك�الدولية�والجهوية�ا�تعلقة�بحقوق�;نسان�ال��rصادقت�

�صادر�عن �الجزائر،منشور �حقوق��عل��ا �وحماية �لCmقية �3ستشارية �الوطنية اللجنة

 .2008;نسان،�مارس�

�اCسلحة� ي�إ - 4 �القوات �ومر���Õوغر¦ى �الجر�ى �الثانية�لتحس�ن�حال تفاقية�جنيف

وكان��1960جوان��20،�انضمت�الجزائر�إل��ا�بتاريخ�1949أوت��12 ا�ؤرخة�fي�البحار

� �الحكومة �طرف �من �التحرير�الوطنية �حرب �أثناء �الجزائرية،�ذلك �للجمهورية ا�ؤقتة

��rال� �;نسان �بحقوق �ا�تعلقة �والجهوية �الدولية �الصكوك �أهم �قائمة �ذلك انظر�fي

صادقت�عل��ا�الجزائر،منشور�صادر�عن�اللجنة�الوطنية�3ستشارية�لCmقية�وحماية�

 .2008حقوق�;نسان،�مارس�

�الحربإ - 5 �أسرى �معاملة �بشان �الثالثة �جنيف �fي،تفاقية ��12 ا�ؤرخة ،�1949أوت

وكان�ذلك�أثناء�حرب�التحرير�الوطنية��1960جوان��20انضمت�الجزائر�إل��ا�بتاريخ�

من�طرف�الحكومة�ا�ؤقتة�للجمهورية�الجزائرية،�انظر�fي�ذلك�قائمة�أهم�الصكوك�

الدولية�والجهوية�ا�تعلقة�بحقوق�;نسان�ال��rصادقت�عل��ا�الجزائر،منشور�صادر�

 .32008ستشارية�لCmقية�وحماية�حقوق�;نسان،�مارس�عن�اللجنة�الوطنية�

ا�ؤرخة� تفاقية�جنيف�الرابعة�بشان�حماية�>شخاص�اCدني�ن� ي�وقت�الحربإ  - 6

وكان�ذلك�أثناء�حرب��1960جوان��20،انضمت�الجزائر�إل��ا�بتاريخ�1949أوت��f 12ي

نظر�fي�ذلك�قائمة�التحرير�الوطنية�من�طرف�الحكومة�ا�ؤقتة�للجمهورية�الجزائرية،�ا
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�عل��ا� �صادقت �rال� �;نسان �بحقوق �ا�تعلقة �والجهوية �الدولية �الصكوك أهم

�حقوق� �وحماية �لCmقية �3ستشارية �الوطنية �اللجنة �عن �صادر الجزائر،منشور

 .2008;نسان،�مارس�

�والسياسية - 7 �اCدنية �بالحقوق �الخاص �الدوtي �للتوقيع�العهد �وعرض ،اعتمد

� �العامة �بقرار�الجمعية �و3نضمام �)ألف( 2200والتصديق �fي ديسم�Ha 16،ا�ؤرخ

،�صادقت�عليه�الجزائر�بموجب�ا�رسوم�1976مارس� 23،�ودخل�ح��Dالنفاذ�fي�1966

� �رقم ��89/67الرئا��� �fي ��16ا�ؤرخ �ج1989ماي �عدد�. ، ��20ر، �fي ماي��17ا�ؤرخة

،�مع�1997فيفري��26تم�نشره�fي�الجريدة�الرسمية�بتاريخ��،�أما�النص�الكامل1989

 .23- 22- 1;ع نات�التفسCDية�عwى�ا�واد�

�اCعاهداتإ - 8 �لقانون �فيينا ��تفاقية �بشأن��ا�عتمدة �ا�تحدة �مؤتمر��مم �قبل من

�رقم� �ا�تحدة �لøمم �العامة �الجمعية �قراري �بموجب �عقد �الذي �ا�عاهدات قانون

،�fي�دورتDن�1967ديسم6��CÚا�ؤرخ�fي��2287،�ورقم�1966م�CÚديس�5ا�ؤرخ�fي��2166

�إbى��f26ي�مدينة�فيينا�خ ل�الفCmة� فريل�إbى�أ 9وخ ل�الفCmة��1968مايو��24مارس

22�� �1969مايو �ا�ؤتمرين �أعمال �ختام �fي �3تفاقية �واعتمدت ،�  ماي�22 ي

1969،� �fي �للتوقيع ��23عرضت � 1969ماي �fي �النفاذ �Dح� يناير� 27ودخلت

1980.� �مرسوم �بموجب �بالتحفظ، �الجزائر� ��222- 87انضمت �fي أكتوبر��13ا�ؤرخ

 .1987أكتوبر��14،�الصادرة�بتاريخ�42،�ج�ر،�عدد�1987

�جنيف - 9 �iتفاقيات �>ول �~ضا ي ��3ربعة الHaتوكول �fي ��12ا�عقودة ،�1949أوت

� �fي �ا�ؤرخ �ا�سلحة، �الدولية �ا�نازعات �ضحايا �بحماية � 8ا�تعلق ،�1977جوان

،�ج�1989ماي��16الصادر�fي��68-89انضمت�إليه�الجزائر�بموجب�مرسوم�رئا����رقم�

 .1989ماي��17الصادرة�fي��20ر،�عدد�

،�ا�CÚم�1949أوت��12 ا�عقودة�fي��ربعة�الHaتوكول�~ضا ي�الثاني�iتفاقيات�جنيف -10

الCÚوتوكول�(الدولية� غCD ا�سلحة ا�نازعات ضحايا بحماية ،�ا�تعلق1977جوان��f8ي�

�ا�رسوم1977 لعام ،)الثاني �الجزائر�بموجب �إليه �انضمت �رقم ، �68-89 الرئا���

 . 1989ماي��17ا�ؤرخة�fي��20،ج�ر،�العدد�1989ماي� 16 الصادر�fي
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 )الجزائر�ليست�طرفا�فÄ¢ا(تفاقيات�الدولية�~  -  ت

ح��Dالنفاذ�بتاريخ�،�دخل�1919 فريلأ 28،�تم�التوقيع�عليه�بتاريخ�عهد�عصبة�>مم - 1

 .1920جانفي��10

،�ا�وقعة�بDن�فرساي�بشأن��جرام�الدوtي�معاهدةالنصوص�القانونية�الواردة� ي� - 2

 .1919جوان��28دول�الحلفاء�وا�شاركة�fي�الحرب�العا�ية�3وbى�وبDن�أ�انيا،�بتاريخ�

�دولية~ - 3 �عسكرية �محكمة �بإنشاء �الخاص �تفاق ،� �لندن �fي أوت��8ا�وقع

�لندن(1945 �الوvيات�)اتفاقية �وحكومات �الفرنسية �للجمهورية �ا�ؤقتة �الحكومة �بDن ،

� �ا�تحدة �وا�ملكة ��مريكية، �الشمالية(ا�تحدة �وايرلندا �العظم1 �واتحاد�)لCÚيطانيا ،

�الحرب�من� �بشان�محاكمة�ومعاقبة�كبار�مجرمي �السوفيتية، الجمهوريات�3شCmاكية

 .الدول�ا�حور��وربية

�~نسانية�تفاقيةإ - 4 �ضد �والجرائم �الحرب �جرائم �تقادم �بموجب�عدم �اعتمادها ،تم

،�دخلت�ح��Dالنفاذ�1968نوفم8��Haا�ؤرخ�fي�) 23-د( 2391قرار�الجمعية�العامة�رقم�

 .لم�تنضم�إل��ا�الجزائر�بعد. 1970نوفمf11��CÚي�

،�ا�عتمدة�بالتاريخ�تفاقية�روما�بشأن�النظام�>سا¸��nللمحكمة�الجنائية�الدوليةإ - 5

تقرير�: ا�عدلة�بموجب�التقارير�التالية�A/CONF/183/9،�وثيقة�رقم�1998جويلية� 17

10��CÚ30جويلية�و��1998�،12نوفم��CÚ2001،16جانفي��2000�،17ماي��1999،8نوفم�

� �2002جانفي � �بتاريخ �النفاذ �Dح� �ودخل ،1�� �ا�وقع2002جويلية : ،انظر

<http://www.un.org/french/icc/>. 

�كمبوديا~ - 6 �ودولة �اCتحدة ��مم �منظمة �ب�ن �الثنائية �،تفاقية �fي ماي��13ا�ؤرخة

 .نشاء�الدوائر�3ستثنائية��حاكمة�الخم3�CDحمر�fي�كمبودياإا�تعلقة�ب،�2003

  النصوص�التشريعية  -  ث

1 - � �رقم ��156-66أمر �fي ��8ا�ؤرخ �1966جوان �قانون �ا�تضمن العقوبات�،

 .1966جوان��11ا�ؤرخة�fي��39الجزائري،ا�عدل�وا�تمم،�ج�ر،�عدد�

2 - � ��155- �66مر�رقم �fي ��8ا�ؤرخ �الجزائية،�1966جوان �;جراءات �قانون �ا�تضمن ،

 .  1966جوان��10ا�ؤرخة�fي��48ا�عدل�وا�تمم،�ج�ر،�عدد�
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  قرارات�منظمة�>مم�اCتحدة -سابعا

 اCتحدة�ل©مم الجمعية�العامة�لوائح  -  أ

��vئحة - 1 ��وbى( 95رقم �) الدورة �مبادئ�1946ديسم11��Haبتاريخ �بتأكيد �الخاص ،

 .القانون�الدوbي�ا�عCmف�÷�ا�fي�ميثاق�نورمبورغ

2 - � �vئحة �الثانية( 177رقم �)الدورة ��21،بتاريخ Haالجمعية�1947نوفم� ،أمرت

� �مبادئ �بصياغة �حديثا �ا�نشئة �الدوbي �القانون �وإعداد�العامة،لجنة نورمبورغ

 .مشروع�مدونة�للجرائم�ا�رتكبة�ضد�السلم�;نسانية�وأم��ا

3 - � �vئحة �بتاريخ�217رقم �الثالثة �لحقوق��متعلقة 10/12/1948 دورة �العالم� باÙع ن

;نسان�ا�نبثقة�عن�اجتماع�الدول��عضاء�لهيئة��مم�ا�تحدة�بقصر�شايو�بباريس�

�. بفرنسا �ا�ادة �fي �الجزائر�رسميا �به �الجزائرية��11إعCmفت �الجمهورية �دستور من

� �ا�ؤرخ�fي �ج1963سبتم8��CÚالديمقراطية�الشعبية، �الصادرة�بتاريخ�64ر،�عدد�. ، ،

 .1963تم�CÚسب�10

� vئحة - 4 �53/16رقم ،� �1961نوفم24��Haبتاريخ �النووية�إ متعلقة، �3سلحة ستعمال

�ديد�÷�اåوال. 

إع ن�مبادئ�،�ا�تعلق�ب1970أكتوبر��24بتاريخ��25،�الدورة�vA/RES/2625ئحة�رقم� - 5

��مم� ��يثاق �وفقا �الدول �بDن �والتعاون �الودية �بالع قات �ا�تعلقة �الدوbي القانون

 .ا�تحدة

بمبادئ�التعاون�الدوbي��متعلقة،�1973ديسمf3��Haي��ةا�ؤرخ) 28-د(3074رقم�vئحة� - 6

�الحرب� �جرائم �بارتكاب �ا�ذنبDن ��شخاص �ومعاقبة �وتسليم �واعتقال �تعقب fي

 .وجرائم�ضد�;نسانية

7 - � �العامة � 3314قرار�الجمعية �29الدورة ،� �يتعلق�1974ديسم14��CÚالصادر�بتاريخ ،

 . دوانبتعريف�الع

8 -  vئحة�� �38/75رقم ،� �النووية� ،1983ديسم15��Haبتاريخ �3سلحة �استعمال بشان

�ديد�÷�اåوال. 
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باÙع ن�الخاص�با�بادئ��متعلقة،�1985نوفمf29��Haي��ةا�ؤرخ،�40/34رقم�vئحة� - 9

 �ساسية�وتوف�CDالعدالة�لضحايا�الجرائم�والتعسف�fي�استعمال�السلطة

10- � �ا�ؤرخ)49-د( A/RES/49/53رقمvئحة ��ة، ��f17ي �1995فيفري �متعلقة،

 باعتماد�تقرير�اللجنة�السادسة�حول،�إنشاء�ا�حكمة�الجنائية

11- � �vئحة �ا�ؤرخ)52- د(/52/16A/RESرقم ��ة، ��f15ي Haمتعلقة.1997ديسم�

 .إنشاء�ا�حكمة�الجنائية�الدوليةب روما�الخاص�بتحض��CDؤتمر 

بالتقدم��متعلقة. 2002جانفي��f18ي��ة،�ا�ؤرخ)56-د(،A/56/591 رقمvئحة� -12

�ا�صادقة� �عwى �الدول �وحث �الدولية �الجنائية �للمحكمة ��سا��� �النظام �من ا�حرز

 .عليه

13- � �vئحة ��ةا�ؤرخ�60/147رقم �ا�نشور 2005ديسمf16��Haي ��ة، �fي �16رسميا

با�بادئ��ساسية�وا�بادئ�التوج��ية�بشان�الحق�fي�;نصاف��متعلقة،�2006مارس�

 CÚاكات��والج�åو3ن� �;نسان �لحقوق �الدوbي �للقانون �الجسيمة �اكاتå3ن� لضحايا

 .الخطCDة�للقانون�;نساني�الدوbي

14- � �vئحة �ا�ؤرخA/67/308رقم ��ة، ��f14ي �)67- د(2012أوت باعتماد��متعلقة،

� �الفCmة �بDن �ا�ماåأنشط� �بشان �الدولية، �الجنائية ��1تقرير�ا�حكمة � 2011أوت �31اbى

 . 2012جويلية�

عCmاف�بإ متعلقة،)67 -د( 2012 نوفمHa 26 ا�ؤرخة�fي�vA/67/L.28ئحة�رقم� -15

 .fي�هيئة�3مم�ا�تحدة�بدولة�فلسطDن��كدولة�مراقبة�غ�CDعضو 

 الدوtي�قرارات�مجلس��من  -  ب

�جلسة S/RES/780/1992وثيقة�رقم�،1992أكتوبر��f12ي��،الصادرة 780رقم��القرار  -1

�،2119رقم� �للتحقيق�وجمع��،1992اكتوبر��02ا�ؤرخة�fي �بإنشاء�لجنة�خCÚاء يتعلق

�اكات�الواسعة�ا�رتكبة�åتفاقيات�جنيف�وكذا��3نÙدلة�عن�ا�خالفات�الجسيمة��

 .fي�نطاق�القانون�الدوbي�;نساني�fي�اقليم�يوغوس فيا�سابقا
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2- � ��757القرار�رقم � 30الصادر�بتاريخ �1992ماي �رقم �وثيقة ،RES/757/1992جلسة��

� �للبوسنة�3082رقم �;نسانية �ا�ساعدات �منح �عدم �إbى �ال��اع �أطراف �فيه �دعا ،

 والهرسك،�وفرضت�عقوبات�عwى�جمهورية�الفيدرالية�اليوغوس فية

جلسة��S/RES/808/1993  ،�وثيقة�رقم1993فيفري��22الصادر�fي��808القرار�رقم� -3

محكمة��وإنشاءلجنة�خCÚاء��fي�تنصيب�ل
سراع،�يتعلق�بالتداب�CDا�تخذة�3175رقم�

�اكات�الخطCDة�للقانون�جنائية�مؤقتة�لغرض�محاكمة�3شخاص�ا�سؤولDن�عن�å3ن

 .bي�3نساني�وحقوق�3نسان�fي�اقليم�يوغوس فيا�سابقاالدو 

4- � �القرار� �ا�827رقم ��25لصادر�fي � 1993ماي �رقم �جلسة�S/RES/827/1993وثيقة ،

 ). TPIY(يتعلق�انشاء،�2217رقم،�

��935القرار�رقم� -5 �fي �رقم�1994جويلية��1ا�ؤرخ �جلسة�S/RES/935/1994،�وثيقة ،

� �للقانون�3400رقم �الخطCDة �اكاتå3ن� �fي �للتحقيق �الخCÚاء �لجنة �بإنشاء �الخاص ،

�جرائم� �ذلك �fي �بما �الرواندية، ��هلية �الحرب �أثناء �ارتكبت �rوال� �;نساني، الدوbي

 .øمDن�العام��لøمم�ا�تحدة;بادة�الجماعية،�و;ب غ�ع��ا�ل

،�جلسة�S/RES/955/1994وثيقة�رقم،� 1994 نوفم8�Haالصادر�fي��955رقم�القرار�� -6

 ). TPIR(بإنشاءيتعلق�،�3453رقم،�

��الصادر  1034 القرار�رقم -7 �رقم�،1995ديسمf21��Haي ،�S/RES/1034/1995وثيقة

�اك�القانون�الدوbي�3نساني�2119جلسة�رقم�åي�البوسنة�والهرسك،�ا�تعلق�بانf. 

8- � �القرار� ��15 الصادر�fي 1037رقم �1996جانفي ،� �رقم ،�S/RES/1037/1996وثيقة

 .،�بشان�الوضع�fي�كرواتيا�ووضعية�3دارة�3نتقالية�fي�اقليمها3619جلسة�رقم�

9- � �القرار� � 1207رقم �1998نوفم17��Haالصادر�fي �رقم �وثيقة ،S/RES/1207/1998�،

� �رقم �ا�تعلق3944جلسة �الخاصة��، �ا�حكمة �مع �بالتعاون �3طراف بدعوة

 .بيوغوس فيا

 .محكمة�كوسوفو�بإنشاءالخاص��1999جوان��10الصادر�fي��1244القرار�رقم� -10

11- � ��1272القرار�رقم ��1999نوفم25��Haالصادر�fي �الخاصة��بإنشاءالخاص ا�حكمة

 .ا�ختلطة�fي�تيمور�الشرقية
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12- � ��1315القرار�رقم ��14الصادر�fي �2000اوت ،� �سCDاليون��بإنشاءالخاص محكمة

لة  .ا�دو 

�القرار� -13 ��1422رقم �fي ��12ا�ؤرخ �2002جوان �رقم �وثيقة ،S/RES/1422/2002�،

التحقيق�وا�قاضاة�امام�ا�حكمة�الجنائية�لرعايا��بتأجيل،�ا�تعلق�4572جلسة�رقم�

 .الدول�ا�ساهمة�fي�العمليات�ال��rينشاها�مجلس�3من

بشان� S/RES/1487/2003وثيقة�رقم�  ،2003جوان��f12ي��ا�ؤرخ�1487رقم�القرار� -14

 .عمليات�حفظ�الس م

� القرار -15 �fي 1564رقم �2004 سبتمHa 18 ا�ؤرخ �رقم �وثيقة ،S/RES/1564/2004�،

�5040جلسة�رقم� �متعلق �القانون��بإنشاء، �اكاتåان� �تحقيق�دولية�للتحقيق�fي لجنة

 .الدوbي�3نساني�وحقوق�3نسان�fي�دارفور�بالسودان

�القرار� -16 �1593رقم ،� �fي ��13ا�ؤرخ �2005مارس �رقم �وثيقة ،S/RES/1593/2005�،

  .عwى�ا�حكمة�الجنائية�الدولية) السودان(بإحالة�الوضع�fي�إقليم�دارفور� ا�تعلق

محكمة��بإنشاءالخاص�،�S/1757/2007،�2007ماي��30ا�ؤرخ�fي� 1757القرار�رقم� -17

 .لبنان�ا�دولة

�القرار� -18 �fي 1970رقم ��26 ا�ؤرخ ��2011فيفري �رقم �،S/RES/1970(2011)وثيقة

�الجنائية� �ا�حكمة �عwى �الليبية �العربية �الجماهCDية �fي �القائم �الوضع �بإحالة ا�تعلقة

 . الدولية

  الجنائية�الدولية�ةكماCح�أوامر و �أحكام :ثامنا

1 - � �بتاريخ �الرحمان، �عwي�عبد �محمد ��وعwى �هارون، �محمد �أحمد �عwى �27أمر�بالقبض

�وbى�للمحكمة�الجنائية�الدولية،الحالة�،�الصادر�عن�الدائرة�التمهيدية�2007أفريل�

 .fICC-02\05-01\07ي�دارفور،الوثيقة�رقم

الصادر�من�الدائرة� ،2009مارس��4بتاريخ� ،أحمد�البشCDأمر�بالقبض�عwى�عمر�حسن� - 2

� �الدوليةالتمهيدية �الجنائية �للمحكمة �دارفور �وbى �fي �الحالة ،� �رقم -ICC،الوثيقة

02/05-01/09. 
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  >حكام�وفتاوى�محكمة�العدل�الدولية  -تاسعا

��ضرار� - 1 �عن �التعويض �قضية �fي �الدولية، �العدل �محكمة �من �الصادرة الفتوى

افريل��11،�الصادرة�بتاريخ�)قضية�الكونت�برنادوت(ا�تكبدة�fي�خدمة��مم�ا�تحدة�

�العدل�1949 �محكمة �عن �الصادرة �و�وامر �والفتاوى ��حكام �موجز �انظر ،

�)1991-1948(الدولية �رقم �وثيقة ،ST/LEG/SER.F/1ا�تحدة،�من�� ��مم شورات

1992. 

2 - � �بشركة �ا�تعلقة �القضية �fي �الدولية �العدل �محكمة �و;نارةللجر��برشلونةحكم

،�موجز��حكام�والفتاوى�و�وامر�1970فيفري��5والطاقة�ا�حدودة،�الصادر�بتاريخ�

�الدولية �العدل �محكمة �عن �رقم)1991- 1948(الصادرة �وثيقة ،ST/LEG/SER.F/1 �

 .  1992منشورات��مم�ا�تحدة،

3 - � �بتاريخ �الدولية �العدل �محكمة �من �الصادرة ��21الفتوى �èثار��1971جوان fي

إفريقيا�(القانونية�ا�Cmتبة�بالنسبة�للدول�عwى�استمرار�وجود�جنوب�إفريقيا�fي�ناميبيا

�الغربية �) الجنوبية �رقم ��من �قرار�مجلس ��276رغم �موجز��حكام�1970لسنة ،

�الدوليةوالفت �العدل �محكمة �عن �و�وامر�الصادرة �رقم�)1991-1948(اوى �وثيقة ،

ST/LEG/SER.F/1�،1992منشورات��مم�ا�تحدة. 

4 - � �ديدåال� �بمشروعية �الخاصة �الدولية �العدل �محكمة �او��باjسلحةفتوى النووية

� �بتاريخ �الصادرة ��8استخدامها �و�وامر�1996جويلية �والفتاوى ��حكام �موجز ،

��الصادرة �الدولية، �العدل �محكمة �رقم�)1996-1992(عن �وثيقة ،

ST/LEG/SER.F/1/Add.1�،1998منشورات��مم�ا�تحدة. 

بDن�جمهورية�الكونغو��2002فيفري��14حكم�محكمة�العدل�الدولية�الصادر�بتاريخ� - 5

�الصادرة�fي� �حول��مذكرة�3عتقال ،�fي��2000افريل��11الديمقراطية�ضد�بلجيكا�

� �ندومباس���"قضية �ال يي �عبد �يورديا �و�وامر�"السيد �والفتاوى �موجز��حكام ،
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  182  الجرائم�الدولية�ال�noتختص�ª¢ا�اCحكمة�الجنائية�الدولية: الفرع�>ول 

i182  جريمة�;بادة�الجماعية: أو  

  186  الجرائم�ضد�;نسانية: ثانيا

  188  جرائم�الحرب: ثالثا
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  191  جريمة�العدوان: رابعا

  193  تعريف�جريمة�العدوان- 1

  195  ممارسة�3ختصاص�عwى�جريمة�العدوان- 2

  195  3حالة�من�دولة�طرف�-أ

  propio moto(  196(ا�بادرة�الذاتية�من�ا�دùي�العام-ب

  197  3حالة�من�مجلس�3من- ج

  198  الدولية�ال�noتختص�ª¢ا�اCحكمة�الجنائية�الدوليةأركان�الجرائم�: الفرع�الثاني

i200  ا�اديالركن�: أو  

  f  200ي�جريمة�3بادة�الجماعية- 1

  f  201ي�جرائم�ضد�3نسانية- 2

  f  202ي�جرائم�الحرب- 3

  f  203ي�جريمة�العدوان- 4

  204  ا�عنوي الركن�: ثانيا

  210  الركن�الدوbي :ثالثا

لدائمة�من�حيث�ادالة�الجنائية�الدولية�اCؤقتة�و اCقارنة�ب�ن�الع: الباب�الثاني

  قواعد�~جراءات�

213  

  214 طرق�إقامة�الدعوى�الجنائية�الدولية: الفصل�>ول 

  214 مارسة�الدعوى�الجنائية�الدوليةC >ولية��الشروط: اCبحث�>ول 

  215  مقبولية�الدعوى�الجنائية�الدولية�: اCطلب�>ول 

  215  اCحاكم�الجنائية�الدولية�اCؤقتة�أمام�نتفاء�اCقبوليةإ: الفرع�>ول 

  216 فتقار�الدعوى�الجنائية�الدولية�للقواعد�ا�حددة�للمقبوليةإ- 1

  217 ق�fي�ا�حاكم�الجنائية�الدولية�ا�ؤقتةا�طبشكوك�حول�القانون�- 2

  3218ستناد�إbى�القواعد�العرفية�fي�العقاب�عwى�الجرائم�الخطCDة�fي�محكمة�نورمبورغ��-أ

�-ب �إbى �fي�إ3ستناد �الخطCDة �الجرائم �عwى �للعقاب �ع قة �ذات �دولية   220تفاقيات
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  محكم���rمم�ا�تحدة

  222  الدعوى�أمام�اCحكمة�الجنائية�الدولية�مقبولية: الفرع�الثاني

iي�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�: أوfالطبي�ي����éأمام�القا���é222 تكريس�مبدأ�التقا  

  223   للدعوى�الجنائية�الدولية�الشكلية�إستيفاء�الشروط: ثانيا

  223  شرط�3ختصاص- 1

  224  حاvت�إبداء�الدفع�بعدم�;ختصاص-أ

  225  قبول�إختصاص�ا�حكمة�شروط-ب

  227  قبول�الدعوى �شرط- 2

  228  الدفع�بعدم�قبول إبداء�حاvت�-أ

  229  الحق�fي�الدفع�بعدم�قبول أصحاب�-ب

  231  بعدم�قبول �أثر�الدفع- ج

  232  عتماد�القانون�الواجب�التطبيق�وفقا��بدأ�شرعية�الجرائم�والعقوباتإ: لثاثا�

  232  إحCmام�مبدأ�الشرعية�الجنائية���- 1 

  232  العمل�بقاعدة�عدم�الرجعية- 2

  233  بالتفس�CDالضيق�للقاعدة�الجنائية�التقييد- 3

  234  ا�طبق�أمام�ا�حكمة�الجنائيةالقانون�: رابعا

  235  صليةا�صادر�� - 1

  236  حتياطيةا�صادر�; - 2

  238 ستئثاري�للمحكمة�الجنائية�الدوليةالطابع�; : خامسا

  240 ختصاص�;ستئثاري�للمحكمة�تجاه�دول��طراف; - 1

  242 ا�حكمة�الجنائية�مع�دول�غ��CDطرافع قة�- 2

�ا�fي�مواجهة�مجلس��من�الدوbيإ- 3å244 ستئثار�ا�حكمة�الجنائية�بسلط  

  248  تشكيلة�اCحاكم�الجنائية�الدولية�:اCطلب�الثاني�

  248   لتعي�نأسلوب�ا: الفرع�>ول 
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iالحرب�العا�ية�: أو��rن�تشكيلة�محكمDي�تعيf248  الثانيةهيمنة�الحلفاء�  

  252  نتخاب�تشكيلة�محكم���rمم�ا�تحدةسلطة�مجلس��من�fي�تعDن�وإ: انياث

  252  تشكيل�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�بيوغوس فيا�سابقا- 1

  255  تشكيل�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�الخاصة�برواندا- 2

  257  أسلوب��نتخاب��:الفرع�الثاني

i258  هيئة�رئاسة�ا�حكمة�: أو  

ب: ثانيا ع    258  الش 

  260  مكتب�ا�دùي�العام: ثالثا

  261  قلم�الكتاب: رابعا

  262  الجنائية�الدولية��آليات�تحريك�الدعوى : اCبحث�الثاني

�>ول  �: اCطلب �الدعوى �إقامة �اCؤقتة �الجنائية �اCحاكم �أمام � ي�بآليات مقررة

  القوان�ن�الداخلية�

262  

  263  إقامة�الدعوى�أمام�محكمة�نورمبورغ�~دعاء�العام� يسيطرة�جهاز�: الفرع�>ول 

iي�ا�حكمة�العسكرية�الدولية�لنورمبورغطبيعة�النظام�;: أوfامي�ا�طبق��Ò  264  

�ام�منمباشرة�;: ثانياÒ266  3دعاء�العام�طرف�  

  f  267ي�عملها�للدول�الحلفاء��لجنة�التحقيق�وا� حقة�خضوع: ثالثا

 إقامة�الدعوى�: الفرع�الثاني
 
  268 جلس�>من��السياسية�yCمzءات��وفقا

iام: أو�Ò;068  إعداد�عريضة�  

  273  جلس��من�عwى�عمل�;دعاء�العامرض�;م ءات�السياسية�من�مف: ثانيا

  275  الجنائية�الدوليةأصحاب�الحق� ي�إقامة�دعوى�أمام�اCحكمة� :اCطلب�الثاني

  276  من�قبل�دولة�طرف� ما�حالةل~حالة�: الفرع�>ول 

iحالة�لالشروط��ولية�: أو
  276  

  278  )حالة�جمهورية�الكونغو�الديمقراطية(حالة�تطبيقية: ثانيا

  281  بموجب�قرار�مجلس�>من�إحالة�حالة�ما:الفرع�الثاني
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i282  مجلس�3منطبيعة�;جراءات�ا�تخذة�من�: أو  

  285  )حالة�السودان(حالة�تطبيقية�:  ثانيا

  285  دور�حكومة�السودان�وا�جتمع�الدوbي�fي�ال��اع�الخاص�بدارفور - 1

  287     1593تدخل�مجلس��من�الدوbي�fي�قضية�دارفور�بقراره�رقم�- 2

  288  موقف�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�تجاه�قضية�دارفور - 3

  290  من�قبل�اCد�ي�العام�للمحكمة�الجنائية�حالة�ما�إحالة: الفرع�الثالث

iي�العام:أوù291  شروط�إحالة�حالة�ما�من�قبل�ا�د  

  292  أزمة�الكوت�ديفوار��وا�حكمة�الجنائية�الدولية :ثانيا

  293  كوت�ديفوارالا�حكمة�الجنائية�الدولية�تجاه�قضية��3جراءات�ا�تخذة�من: ثالثا

  295  الجنائية�الدولية�اCحاكمةإجراءات�: الفصل�الثاني

  295  الدائمةاCؤقتة�و اCحاكم��أمامتنوع�التحقيق�الجنائي�الدوtي�: اCبحث�>ول 

�>ول  � :اCطلب �جهاز�التحقيق �تبعية �غ��Hقضائية �الجنائية�لسلطات �اCحاكم  ي

  الدولية�اCؤقتة�

296  

  296  الحرب�العاCية�الثانية�واzCحقة� ي�محكمnoالتحقيق�تعي�ن�لجان�: الفرع�>ول 

i297  ا�حاكمة�قبلدور�لجنة�التحقيق�وا� حقة�: أو  

  298  ثناء�ا�حاكمةأدور�لجنة�التحقيق�وا� حقة�: ثانيا

  299   دور�لجنة�التحقيق�وا� حقة�بعد�ا�حاكمة: ثالثا

  300 تبعية�اCد�ي�العام�Cجلس�>من�الدوtي� ي�سلطات�توجيه��£¢ام��:الفرع�الثاني

iامإقتصار�مهمة�: أو�Ò3ي�العام�ùى�ا�دw300  ع  

�ام: ثانياÒ3301  إعداد�عريضة�  

�مDنإسلطة�: ثالثاå302  ستجواب�ا�  

  303  مهمة�إصدار�3وامر: رابعا

�الثاني �: اCطلب �العام �اCد�ي �ب�ن �إجراءات��والدائرة�ش�Hاك � ي �>وtى التمهيدية

  الجنائية�التحقيق�الجنائي�الدوtي�أمام�اCحكمة

303  
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  304  دور�اCد�ي�العام� ي�التحقيق�الجنائي�أمام�اCحكمة�الجنائية:  الفرع�>ول 

iي��:أوùي�التحقيق�العام�بعدمإصدار�قرار�من�ا�دf305  الشروع�  

  307  إصدار�قرار��من�ا�دùي�العام�للشروع�fي�التحقيق�:ثانيا

  309  إجراءات�التحقيق�التمهيدي�أمام�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�:ثالثا

  311  التحقيق�من�الدائرة�التمهيدية�: الفرع�الثاني

i311 ا�هام�الرقابية�للدائرة�التمهيدية�: او  

  312 �وامرمهمة�الدائرة�التمهيدية�fي�إصدار� :ثانيا

�م�أو�;فراج�عنه�من�الدائرة�التمهيدية :ثالثاå313 احتجاز�ا�  

�م: رابعا  å314 جلسة�إقرار�ال  

  316  طرق�~ثبات�أمام�اCحاكم�الجنائية�الدولية: الفرع�الثالث

i317  تعزيز�أسلوب�;ثبات�بالشهود: أو  

  318  3ثبات�عن�طريق�;ستجواب- 1

  les enquêteurs(  322(با�حققDنثبات�;- 2

  témoins experts(  324(ثبات�بشهود�الخCÚاء;- 3

  325  الوسائل��خرى�ا�تاحة�fي�مواد�3ثبات: ثانيا

  325  ;ثبات�با�ستندات- 1

  325  ثبات�بالوقائع�معروفة;- 2

  330  نتقال�إbى�3ماكن; - 3

  331   الجنائية�الدوليةأمام�اCحاكم�اCحاكمة�: اCبحث�الثاني

  332  إجراءات�اCحاكمة�� ي�ختzف�الواسع�: اCطلب�>ول 

  332  نعقاد�جلسات�اCحاكمة�إ: الفرع�>ول 

iي�إ: أوf332  ا�حاكم�العسكرية�الدوليةنعقاد�الجلسات�  

  334  نعقاد�الجلسات�fي�محكم���rمم�ا�تحدةإ :ثانيا

  335  مقر�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�:ثالثا
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  335  إدارة�جلسات�اCحاكمة: الفرع�الثاني

i336  ع نية�الجلسات: أو  

  337  ضبط�الجلسات: ثانيا

  f  340ي�نظر�ا�حاكم�الجنائية�ا�ؤقتة�الجرائم�ا�خلة�بإقامة�العدالة- 1

  340  العدالةختصاص�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�بالجرائم�ا�خلة�بإدارة�إ- 2

  342  عتماد�ال¨¢مجلسات�إ: الفرع�الثالث

iي�ا�حاكم�العسكرية�الدولية�لنورمبورغ�وطوكيو: أوf  342  

  f  343ي�محكم���rمم�ا�تحدة:  ثانيا

  f 346ي�ا�حكمة�الجنائية�الدولية�:ثالثا

  350   معاي��HاCحاكمة�العادلةاCقارنة�من�ناحية�: اCطلب�الثاني

  350  بحقوق�اC¨¢م�عzقة�معاي��Hذات: الفرع�>ول 

 iم�لمحاكمة�العادلةا�وضوعية�لالضمانات��:أو�å351  للم  

  352  ا�وضوعيةضمانات�ال نسبية�تطبيق- 1

  f  354ي�ا�حاكم�ا�ؤقتة�مبدأ�التقا���éأمام�القا���éالطبي�يعدم�م زمة�- 2

  354  معيار�3ستق لية�3خت ل�fي- 3

�م�الضمانات�;جرائية�للمحاكمة�العادلة: ثانياå355  للم  

  355  وجاهية�ا�حاكمة�- 1

  357  )الع نية�والسرعة�والعدالة(جلسات�ا�حاكمةfي�الضمانات�ا�قررة��- 2

  360  بحقوق�الضحية�ذات�عzقةمعاي���H:الفرع�الثاني

iي�ا�حاكمة�الجنائية�الدولية: أوf361  مشاركة�الضحايا�من�عدمه�  

  366  حماية�الضحايا�من�عدمه�أثناء�ا�حاكمة�الجنائية�الدولية: ثانيا

  369  رد�الحقوق - 1

  370  رد�3عتبار- 2

  371  تقديم�التعويضات- 3
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  372  تقديم�ضمانات�بعدم�التكرار- 4

  374  >حكام�الصادرة�عن�اCحاكم�الجنائية�الدولية�اCقارنة�ب�ن�: اCطلب�الثالث

  374  >حكام�الصادرة�عن�محكم�noنورمبورغ�وطوكيو�: الفرع�>ول 

i3مم�ا�تحدة: أو��rي�محكمf374  إجراءات�صدور�3حكام�  

  375  تنفيذ�3حكام�الصادرة�من�ا�حاكم�العسكرية�الدولية: ثانيا

  376  >حكام�الصادرة�عن�محكم�no>مم�اCتحدة: الفرع�الثاني

i376  3حكام�الصادرةنواع�أ: أو  

  379  مم�ا�تحدةحكام�الصادرة�من�محكم���r تنفيذ�� : ثانيا

  380  >حكام�الصادرة�عن�اCحكمة�الجنائية�الدولية: الفرع�الثالث

  380  العقوبات�ال��rتطبقها�ا�حكمة: وiأ

  482  حكامإجراءات�صدور�� : ثانيا

  483  حكامطرق�الطعن�fي�� :لثاثا

  487  حجية�3حكام�الصادرة�عن�ا�حكمة�الجنائية�الدولية: رابعا

  489  الخاتمة

  396  قائمة�ا�راجع�باللغة�العربية

  443  قائمة�ا�راجع�باللغة�الفرنسية

  465  الفهرس
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 ::::قول العماد األصفهاني في مقدمة معجم األدباءقول العماد األصفهاني في مقدمة معجم األدباءقول العماد األصفهاني في مقدمة معجم األدباءقول العماد األصفهاني في مقدمة معجم األدباءيييي

        

إني رأيت أنه ال يكتب إنسان  إني رأيت أنه ال يكتب إنسان  إني رأيت أنه ال يكتب إنسان  إني رأيت أنه ال يكتب إنسان  ((  ....((  ....((  ....((  ....                        
يومه، إال  وقال في غده، لو كان هذا لكان يومه، إال  وقال في غده، لو كان هذا لكان يومه، إال  وقال في غده، لو كان هذا لكان يومه، إال  وقال في غده، لو كان هذا لكان كتابا  في كتابا  في كتابا  في كتابا  في 

أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو ترك هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو ترك هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو ترك هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو ترك هذا لكان 
أفضل، وهذا من عظيم العبر، وهو دليل إستيالء أفضل، وهذا من عظيم العبر، وهو دليل إستيالء أفضل، وهذا من عظيم العبر، وهو دليل إستيالء أفضل، وهذا من عظيم العبر، وهو دليل إستيالء 

        ....  )).....  )).....  )).....  )).النقص على جملة البشرالنقص على جملة البشرالنقص على جملة البشرالنقص على جملة البشر
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ــــملخ ــــــ  :صــــ

 

� �جسد �الذي �ا،�fي�عرفته�العدالة�الجنائية�الدوليةالتطورÒنشأ� محاكم��إنشاء منذ

�الدائمة�جنائية �الدولية �الجنائية �وا�حكمة �ا�ؤقتة �كا�حاكم �متنوعة، ونظرا�. دولية

�التمي��Dبي��ما، �يجب �ا�حاكم، �هذه �مختلف �بDن �أÈ للتداخل �سيما vلتحقيق�� �تس�ى �ا

لتحقيقها�عwى�كغاية�معلنة��الدوليDن� تحقيق�السلم�و�منأهداف�مشCmكة،�وfي�صميمها�

�الداخwي ���v،دوbيالو  مستوى �ظاهرة �أصبح �الذي �العقاب، �من �;ف ت �محاربة وكذلك

  .تحتمل

��مما �ا��تبيانيستدùي ��تبادلةالع قة �ا�حاكم �مختلف �الدولية،ال��rبDن الجنائية

 .تشكل�الجزء��كf�CÚي�العدالة�الجنائية�الدولية،من�حيث�ا�وضوع�و;جراءات

 

Résumé : 

L’évolution qu’a connue La Justice Pénale Internationale depuis son 

émergence, matérialisée par la création des différents tribunaux pénaux 

internationaux, tels que les tribunaux AD HOC et la Cour pénale internationale 

permanente. Étant donné l’interférence entre ses Tribunaux, il est 

incontournable de comparer entre eux, d’autant plus qu’ils aspirent à des 

objectifs semblables dont les plus prioritaires sont le maintien de la paix et la 

sécurité internationales comme finalité déclaré à obtenir aussi bien sur le plan 

interne qu’international. Et la lutte contre l’impunité qui devient un phénomène 

intolérable.   

Pour cela, il convient de révéler la relation réciproque entre les différents 

Tribunaux pénaux internationaux AD HOC et la Cour pénale internationale, qui 

constituent une très grande partie de la Justice pénale internationale, du point de 

vue du fond et de procédure. 

 


