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 الشكر والتقدير

ر عمى تحمؿ مشاؽ حياتي كدراستي فيك مبلذم كسندم القكة كالصب منحني شكرم  إلى ربي الذم

 ما في الكجكد. كىك  كؿ

كالى مف كقؼ عمى شعؿ شمعة في دركب عممنا أبجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى كؿ مف تقدـ أكما ك 

 عطى مف حصيمة فكره لينير دربنا إلى االساتذة الكراـ في كمية الحقكؽ المنابر كأ

شراؼ عمى رسالتي فجزاىا كرة الفاضمة نجاح دقماؽ كالتي تفضمت باإلتكجو بالشكر الجزيؿ إلى الدكتأك 

 اهلل عني كؿ خير كليا مني كؿ االحتراـ كالتقدير 

 أحمد ابك جعفر تقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف الدكتكر الفاضؿأكما 

محتكاىا، تناسب مع كالتعديؿ عمييا بما يالمذاف تفضبل بمناقشة الرسالة  ضرغاـ سيؼ كالدكتكر الفاضؿ

 ثرائيا بالمعمكمات القيمة. كا  

 

 تقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف ساعندني في إعداد الرسالة. كما أ
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 الممخص

في إرجاء التحقيؽ كالمقاضاة أماـ المحكمة الجنائية  األمفالتعريؼ بسمطة مجمس لى إىدفت الدراسة 

لى إباعتبار الدراسة تحتاج المنيج التكاممي،  الباحثةاستخدمت اليدؼ  ىذا كمف أجؿ تحقيؽالدكلية، 

 كثر مف مينج كالتاريخي كالتحميمي.أ

كأىمية كؿ المحكمة الجنائية الدكلية رئيسة، حيث تناكؿ الفصؿ األفصكؿ  ثبلث كقد تمت الدراسة في

اختصاص المحكمة كالبحث في  يا ذات طابع جنائي دائـ،، كأن  مف خبلؿ التعريؼ بياكجكدىا، 

كتناكؿ الفصؿ الثاني  كحماية حقكؽ المتيـ،كضمانات العدالة جراءات التحقيؽ ة الدكلية، كا  نائيالج

رجاء إفي الدكلي  األمفمجمس مـ المتحدة ك اعتبارات العدالة في عبلقة المحكمة الجنائية الدكلية باأل

أم ا ، ائية الدكليةالجنمحكمة النشاء ، كدكره في إماـ المحكمة الجنائية الدكليةك المقاضاة أأالتحقيؽ 

فيتعمؽ بمدل استفادة فمسطيف مف االنضماـ الى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الفصؿ الثالث 

 الدكلية في محاكمة مجرمي الحرب االسرائيمييف.

تأتي ككنو مف أجيزة االمـ المتحدة المخكلة  األمفأىمية مجمس  ىميا أف  كتكصمت الدراسة الى نتائج أ

عطي الكثير مف الصبلحيات لتحقيؽ ذلؾ، فالعمؿ ظ األمف كالسمـ الدكلييف، لذلؾ أفكالمخصصة لح

نما يككف  األمفيككف تدخؿ مجمس  عمى حؿ النزاعات يحتاج الى تييئة المناخ، دكف أف   ممزمنا، كا 

 تدخمو في أغمب األحياف محايدنا.

ىي إال نكع مف السمطات كالمقاضاة ما  اإلرجاءفي  األمفكتكصمت الدراسة الى أف  سمطة مجمس 

السمطات العامة ليذه المنظمة ىي التي أىمتيا لتممؾ  ف  إ، حيث األمفعطيت لمجمس أالضمنية التي 

 ايا المرفكعةالسمطة الضمنية التي رسمت مف خبلليا قدرتيا عمى إرجاء التحقيؽ كالمقاضاة في القض



 د

 

كالمقاضاة،  اإلرجاءالقدرة عمى  األمف( نظمت لمجمس 16المادة )ك ، الجنائية الدكليةمحكمة الأماـ 

 كالمحكمة.  األمفىي في حد ذاتيا مكاد ال تضمف التكازف في العبلقة بيف مجمس ك 

يتـ استخداميا كأدكات قانكنية المحكمة الجنائية الدكلية في  األمفالصبلحيات الخاصة بمجمس  كما أف  

تطبيؽ ىذه  استيا الخارجية، إذ تـ  ؿ الدكؿ الكبرل في شؤكف الدكؿ المعارضة ليا في سيلتدخ  

سرائيؿ إيا ال تطبؽ عمى الصبلحيات فيما يتعمؽ بالجرائـ التي ارتكبت في دارفكر كليبيا، في حيف إن  

 ضد الشعب الفمسطيني. يافي جرائم

العضكية الخاصة ب حقيتو النظرأمف خبلؿ  األمفصبلح مجمس إلعمؿ عمى تفعيؿ اكصت الدراسة بأك 

تعزيز ، ك لغاء حؽ الفيتك، كىك مف الحقكؽ الجائرة التي تستخدميا الدكؿ دائمة العضكيةبالدكؿ، كذلؾ ا

الرقابة القضائية لممحكمة الجنائية الدكلية كالعمؿ عمى تحديد عدـ التدخؿ في صبلحياتيا كذلؾ بجعؿ 

 األمفيقي د اختصاص مجمس  أف    ضركرةصاص المحكمة فقط، ك تضاة مف اخرجاء التحقيؽ كالمقاإ

ىا نياء أعمالو في مدة حد  ، إاألمفيطمب مف مجمس  ف  أ، عمى اإلرجاءفيما يتعمؽ بتجديد طمب 

( شيران عند طمب التجديد، كذلؾ البعاده عف المماطمة التي تؤدم الى اجياض عمؿ 24االقصى )

 المحكمة.
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Abstract  
The study aimed to define the power of the Security Council to defer the investigation and 

prosecution before the International Criminal Court. In order to achieve the objective , the 

integrated approach has been used, considering that the study needs more than one 

approach such as the historical and analytical approach.  

The study consisted of three chapters, the first one addressed the International Criminal 

Court and the importance of its existence, as it defines the court, and that it has a 

permanent criminal nature. The chapter also investigates the jurisdiction of the 

International Criminal Court, the investigation procedures, the guarantees of justice and the 

protection of the rights of the accused. The second chapter addressed the justice 

Considerations in the relation between the International Criminal Court (ICC) and the 

United Nations Security Council in deferring the investigation or prosecution before the 

International Criminal Court (ICC) and the role of the UN in the establishment of the 

International Criminal Court (ICC). Chapter three tackled the extent to which Palestine has 

benefited from acceding to the Statute of the International Criminal Court In the trial of 

Israeli war criminals. 

The study concluded that the importance of the Security Council comes from the fact that 

it is one of the United Nations organs that functions and power are dedicated to the 

maintenance of international peace and security. Therefore, Security Council has been  

given a lot of powers to achieve this, in which the work on resolving conflicts needs to 

create an atmosphere without regarding the intervention of the Security Council binding, 

however, it is often neutral. 

The study found that the power of the Security Council to defer and prosecute is only a 

kind of implicit power given to the Security Council, as the general powers and functions 

of this organization that authorized it to acquire that implicit power by which it was able to 

defer the investigation and prosecution of cases before the International Criminal Court . 

Article 16 of the Security Council has the ability to defer and prosecute, which in itself 



 و

 

does not guarantee a balance in the relationship between the Security Council and the 

Court. 

The powers of the Security Council in the International Criminal Court are used as legal 

instruments for the intervention of the major powers in the affairs of the countries that 

oppose them in their foreign policy. These powers have been used in relation to the crimes 

committed in Darfur and Libya, while they are not used against Israel for crimes against 

Palestinian people. 

The study recommended working on activating the reform of the Security Council by 

considering its eligibility to consider the membership of states, revoking the right of veto, 

which is an unfair right used by permanent members. The study also recommends to 

strengthen the judicial control of the International Criminal Court and working to 

determine non-interference in its powers by making differing the investigation  and 

prosecution one of the powers and functions of the court only. Also, the need to limit the 

competence of the Security Council with respect to the renewal of the request for deferral, 

by demanding the Security Council to terminate its work within its maximum limit of 24 

months upon request for renewal, in order to prevent procrastination that leads to terminate 

the work of the court.  
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 المقدمة 

الصراع البشرم ف، اإلنسانيةالحقكؽ  أنيكتعاشت البشرية فترة طكيمة تحت كطأه الحركب التي 

مما أدل إلى يكمنا ىذا،  إلىب كالصراعات لـ تنتو منذ بدء الخميقة ك ، كالحر ِقدـ البشريةقديـ 

 فقداف المبلييف مف البشر في ىذه النزاعات كالحركب.

خطر الجرائـ في القانكف الدكلي، فيي تشكؿ اعتداء عمى أمف  نسانيةاإلتعد الجرائـ المرتكبة ضد 

تؤدم  أف  يترتب عمييا الكثير مف المخاطر التي يمكف  إذ مصالح المجتمع الدكلي بشكؿ عاـ،

عمى الجرحى،  كاإلجيازالحرب، كقتؿ الرىائف،  أسرل، كإساءة معاممة اإلنسافمعاممة  إساءة إلى

ىذه  ف  إ إذالسمب،  كالنيب  أكية لمسكاف مف خبلؿ القصؼ الجكم، الجماع اإلبادةكاستخداـ 

 .(1)اإلنسافا لحقكؽ انتياكن  األفعاؿأكثر تعتبر مف  األفعاؿ

تعمؿ عمى محاسبة القائميف عمى ىذه الجرائـ،  أف  تكلد اتجاه بضركرة كجكد قكة يمكف لذلؾ 

 ا، كجزاءن تضع عقابن  أف  التي حاكلت  كمرتكبييا، كتمثؿ عبر الزمف في القكانيف المختمفة كالشرائع

ا لمجـر المقترؼ، كفي العصر لمف يقترؼ الجرائـ ضد اآلخريف، كتفاكتت حده ىذه العقكبات تبعن 

الحفاظ  أف   إذكىك تطكر مركز الفرد في القانكف الدكلي،  الحديث اتخذت القكانيف منحى آخر،

 .األكلىالمية كذلؾ بعد الحرب الع ا،البشرية أصبح ميمن  األركاحعمى 

كتمثؿ ىذا التطكر بإيجاد محاكـ جنائية خاصة مثؿ محكمة يكغكسبلفيا السابقة التي أنشأىا 

لمحاكمة مجرمي  1945ت بمكجب اتفاقية لندف لعاـ ئ، كمحكمة نكرمبيرغ التي أ نشاألمفمجمس 

مكاثيؽ جنيؼ  الحرب الذيف ارتكبكا جرائـ مخالفة لكافة القكانيف اإلنسانية، ككذلؾ ما نصت عميو

نساني تجعؿ الفرد يتحمؿ فييا كقات خطيرة في القانكف الدكلي اإلمف خر ( 1949لعاـ )األربع 

قرار بمركز الفرد في القانكف اإل ، كال جدؿ في أف  كامؿ المسؤكلية مثؿ جرائـ القتؿ كالتعذيب

                                                 
 5، ص1999، دار النيضة العربية، القاىرة، المحكمة الجنائية الدولية الدائمةأبك الخير، أحمد عطية،  (1)
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ة في المعايير، دكاجيخبلقية كالتسامح كاالبتعاد عف اإلز الدكلي يساعد في تحقيؽ المفاىيـ اال

 .(1)لقانكف الدكليا لقكاعد و ليس محبلن ن  التيرب مف المسؤكلية بحجة أعدـ كذلؾ 

 كؿ مف في اإلنسافكالقانكف الدكلي لحقكؽ  ،االنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني تعدك 

ضركرة لأدت ىي التي دارفكر، ك فمسطيف، ك العراؽ، ك نستاف، ، كافغاكركندا ،السابقة يكغسبلفيا

ىذا يشكؿ  المحكمة الجنائية الدكلية، ألف   المناداة بترسيخ فكرة القضاء الجنائي الدكلي، كدعـ

ي بعيد عف معايير لمبادئ العدالة الجنائية الدكلية، كيسيـ في خمؽ نظاـ عالم األساسيالمرتكز 

دـ استخداـ ، كمع ذلؾ ال يكجد حتى المحظة أم ضماف لعنتقائية في التطبيؽاالزدكاجية كاإل

مف قكة القانكف، كذلؾ بيف سيادة القكل الكبرل، كضعؼ القكل  أكثرالمحكمة ضمف قانكف القكة، 

 .(2)الصغرل في العالـ

، إذ كافؽ مؤتمر (1998/يكليك مف العاـ 17)المحكمة الجنائية الدكلية النكر في  أبصرتكقد 

في ركما  كالزراعة لؤلغذيةالمتحدة  األمـالمتحدة الدبمكماسي الذم انعقد في مقر منظمة  األمـ

قامت  أف  ، كدخؿ ىذا النظاـ حيز التنفيذ بعد (3)الدكلية الجنائية لممحكمة األساسيعمى النظاـ 

 ألىميةا نظر  ، (2002/يكليك مف العاـ 1)فيكذلؾ  األساسي( دكلة بالتصديؽ عمى النظاـ 60)

ات الرئيسة لتحقيؽ عدالة جنائية عمى الضمان إحدل باعتبارىاىذه المحكمة الجنائية الدكلية 

 .الصعيد الدكلي

في إقرار مبدأ المسؤكلية الجنائية  األمفكأسيمت المحاكـ الجنائية الخاصة التي أنشأىا مجمس 

دكر ميـ في إجراءات المحكمة الجنائية  األمفيصبح لمجمس  الدكلية لمفرد، كأدت إلى أف  

                                                 
 .43، ص2008، جامعة القدس، النسانالقانون الدولي لحقوق ا ،شعباف، ابراىيـ (1)
 .12، ص2014، دار الخميج لمنشر كالتكزيع، عماف، المحكمة الجنائية الدوليةالطراكنة، محمد،  (2)
 15، ص1999، دار النيضة العربية، القاىرة، المحكمة الجنائية الدولية الدائمةابك الخير ، احمد عطية،  (3)
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كاضعي بالدكلي، كىذا دفع  األمفلرئيسة لحفظ السبلـ ك الدكلية، باعتباره المسئكؿ عف التبعات ا

تفعيؿ لفي إجراءات المحكمة  األمفالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية إلى إدراج دكر لمجمس 

نتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني، كأدل لمعاقبة األفراد المسئكليف عف اإلاختصاصيا 

 .(1)الجنائية الدكلية بالمحكمة األمفإلى ترسيخ عبلقة مجمس 

ا مف النقاش ا كاسعن كالمحكمة الجنائية الدكلية حيزن  األمفكقد شغؿ مكضكع العبلقة بيف مجمس 

بسبب االختبلؼ في طبيعة نشاء المحكمة الجنائية الدكلية، أثناء مفاكضات المجاف التحضيرية إل

يعنى باألمكر السياسية في  اا أساسين التابع لؤلمـ المتحدة، كالذم يعد جيازن  األمفعمؿ مجمس 

 تجاه األمـ المتحدة. قضائيا مستقبلن   اجيازن باعتبارىا الميداف الدكلي، كالمحكمة الجنائية 

، فقد جاءت ىذه الدراسة مف األمفا إلى ىذه العبلقة بيف المحكمة الجنائية كبيف مجمس كاستنادن 

كسمطتو في إرجاء التحقيؽ  مفاألاجؿ العمؿ عمى كضع األسس كالمبنات التي تبيف دكر مجمس 

 أك المقاضاة في المحكمة الجنائية الدكلية.

 أىمية الدراسة 

، كالمحكمة األمفتكمف أىمية الدراسة في أنيا تسعى إلى تكضيح العبلقة بيف سمطة مجمس 

، كالدافع الذم أدل إلى أف يككف األمفالجنائية الدكلية، كذلؾ مف خبلؿ التعريؼ بسمطة مجمس 

 ة في إرجاء التحقيؽ، أك اإلحالة إلى المحكمة لمجرائـ الدكلية.لو عبلق

الدراسة تبحث في صبلحيات المحكمة الجنائية الدكلية كسمطتيا، كاليدؼ مف لككف إضافة 

 .كجكدىا كمؤسسة قضائية تسعى الى التحقيؽ مع مجرمي الحرب

                                                 
، مجمػة جامعػة البعػث، اني الدولي فيي النظيام األساسيي لممحكمية الجنائيية الدولييةمساىمة القانون اإلنسجاسػـ، ركز، (1)

 2سكرية، ص
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كالمقاضاة في  اإلرجاءكع في ككنيا مف الدراسات القبلئؿ التي تناكلت مكض تيا أيضاكتكمف أىمي

الدراسات تناكلت مكضكع اإلحالة مف  ف  إتجاه المحكمة الجنائية الدكلية، إذ  األمفسمطات مجمس 

 . لممحكمة الجنائية الدكلية األمفمجمس قبؿ 

فمسطيف مف االنضماـ لممحكمة  أيضا ككنيا تعرضت لمدل استفادةكذلؾ تكمف أىمية الدراسة 

 كمة مجرمي الحرب االسرائيمييف.الجنائية الدكلية لمحا

 ف الدراسة اىدأ

في إرجاء التحقيؽ  األمففي التعريؼ بسمطة مجمس يكمف اليدؼ األساسي ليذه الدراسة  ف  إ

 األمفكالمقاضاة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية، مف خبلؿ تكضيح كيفية كجكد سمطة لمجمس 

عمى ىذه السمطة، باعتباره  األمفمجمس  عمى المحكمة الدكلية الجنائية، كتكضيح كيفية حصكؿ

 اإلنساني.   األمفجية تيتـ ب

 الدراسة شكاليةإ

الدكلي، كالمحكمة الجنائية الدكلية مف خبلؿ ميثاؽ األمـ  األمفتظير العبلقة بيف مجمس 

المتحدة، كالنظاـ األساسي لممحكمة، إذ كيؼ يككف ىناؾ عبلقة بيف مجمس سياسي، كبيف 

لتدخؿ كامشكبلت السياسية لمدكؿ، بالحيث يتـ السماح لجية تيتـ بشكؿ مباشر محكمة قضائية، ب

 في محكمة جنائية، ذات اتجاه قضائي.

إمكانية إجراء تعاكف بيف المحكمة كاألمـ االساسي حكؿ مف النظاـ  (2نصت عميو المادة )ما  ف  إ

ىناؾ سمطة لؤلمـ  أف  يعني ض، التي تبـر ليذا الغر  كاإلداريةالمالية  باألمكرالمتحدة فيما يتعمؽ 

حدكد  األمففي المحكمة، كلكف قد يككف لسمطة مجمس  األمفالمتحدة كمف ضمنيا مجمس 

معينة فيما يتعمؽ بالتحقيؽ أك المقاضاة في المحكمة، ىذا ما دفع إلى إثارة التساؤؿ الرئيس 

 لمدراسة كالذم ينص عمى: 
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ق والمقاضاة أمام المحكمة الجنائية في إرجاء التحقي األمنحدود سمطة مجمس ىي ما 

 الدولية؟

 :أيضاتتمثؿ أسئمة الدراسة 

 جراءات التحقيؽ التي تطبقيا المحكمة الجنائية الدكلية؟إما طبيعة  .1

 ىؿ ىناؾ ضمانات لمعدالة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية؟ .2

 ما ىي قكاعد اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية؟ .3

( مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية 16تطبيؽ المادة ) ىال األمفلماذا يمجأ مجمس  .4

 .؟الدكلية

( مف النظاـ االساسي مف 16ىؿ يكجد دكؿ معارضة ك/أك مؤيدة لتطبيؽ المادة ) .5

 ؟المحكمة الجنائية الدكلية

 عمى مبدأ التكامؿ؟ األمفيككف ىنالؾ أثر سمبي لسمطة مجمس  ىؿ مف الممكف أف   .6

 ضماـ فمسطيف لممحكمة الجنائية الدكلية؟ما ىك األثر القانكني الن .7

 منيج الدراسة

 أف إذ كىك الذم يضـ المنيج التحميمي كالكصفي كالتاريخي،تستخدـ الدراسة المنيج التكاممي، 

التحميؿ كاالستقراء،  إلىدراسة المكضكع، تحتاج  ف  إمف منيج، حيث  أكثرالدراسة تعتمد عمى 

، كأيضا تحميؿ منيج متكامؿ، لتحميؿ المكاد القانكنية إلىج ذكر نبذات تاريخية، كىذا يحتا كأيضا

 كجد. إف   األمفمضاميف األحكاـ التي تـ إرجاء التحقيؽ فييا بسمطة مجمس 
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 معوقات الدراسة

أم بحث أك دراسة تشكبيا كتعترضيا عدة صعكبات، كما ال ننكر كجكد مراجع  ال ننكر أبدان أف  

ىذه المراجع تمكنت مف تغطية كؿ التفاصيؿ  لضركرة أف  حكؿ مكضكعنا كلكف ذلؾ ال يعني با

 التي تتعمؽ بمكضكعنا محؿ البحث

 خطة الدراسة

 ما يأتي: إلىلقد تم تقسيم الدراسة 

 الفصؿ األكؿ: المحكمة الجنائية الدكلية

باالمـ المتحدة كمجمس  الفصؿ الثاني: اعتبارات العدالة في عبلقة المحكمة الجنائية الدكلية

 .األمف

 الفصؿ الثالث: انضماـ فمسطيف الى المحكمة الجنائية الدكلية كامكانية مبلحقة اسرائيؿ أماميا

 .الخاتمة

 النتائج

 التكصيات
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 الفصل األول

___________________________________________________________ 

 المحكمة الجنائية الدولية

 
ئية الدكلية مف حيث التأسيس، كالمياـ المنكطة بيا، عف المحكمة الجنا هذبيتناكؿ ىذا الفصؿ ن

جراءات التحقيؽ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية، إذلؾ في ثبلث مباحث رئيسية تتضمف ك 

 ا قكاعد االختصاص ليذه المحكمة، كذلؾ كما سيأتي:كضمانات العدالة كأيضن 

 المحكمة الجنائية الدولية وأىمية وجودىاالمبحث األول: 

جؿ فيـ أكؿ كذلؾ مف ة الجنائية الدكلية في المطمب األىذا المبحث التعريؼ بالمحكميتناكؿ 

جراءات التحقيؽ أماـ المحكمة الجنائية إطبيعة  لمتعرؼ عمى طبيعة عمؿ المحكمة ليككف مدخبلن 

 ، فيما يتناكؿ المطمب الثاني أىمية كضركرة كجكد ىذه المحكمة.الدكلية

 كمة الجنائية الدوليةول: التعريف بالمحالمطمب األ 

السابع  كلية تـ ابراميا في ركما بتاريخمعاىدة د بناء عمى تأسيس المحكمة الجنائية الدكلية جاء

كقد تـ إنشاء ىذه المحكمة ليتـ محاسبة مرتكبي أكثر ، 1998مف العاـ  /تمكزعشر مف يكليك

في شير يكليك مف العاـ  الإعماليا أالمحكمة  لـ تباشرك الجرائـ خطكرة عمى المستكل الدكلي، 

 .(1)في الىام 2002

                                                 
، 2009، دار النيضػػػة العربيػػػة، القػػػاىرة، ضيييمانات الحمايييية الجنائيييية الدوليييية لحقيييوق االنسيييان، زيػػػد قصػػػيمة، صػػػالح (1)

 .  507ص
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ؤتمر ركما، إذ قامت االمـ ا إلى مكاعتمد نظاـ ركما االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية استنادن 

مية التاريخية ىكذلؾ بتأكيد األ، تأسيس المحكمةإلى  تأدصدار قرارات متعددة إدة بحالمت

 .(1)التي تستيدؼ الكعي بنتائج المؤتمر ساسي لممحكمة كتشجيع الجيكدالعتماد النظاـ األ

ا كتكضح مف صبح ىذا النظاـ نافذن أ، 1/7/2002كبعد دخكؿ النظاـ االساسي حيز التنفيذ في 

ضحيتيا عشرات المبلييف  كافحداث ىك ما حصؿ مف أ ،ةاليدؼ مف كجكد المحكم ف  أخبللو 

 .(2)ختصاص معيفاختص كؿ منيا بإ بابان  13الميثاؽ  مف البشر، كتضمف

ىيئة دائمة ليا السمطة "كذلؾ بأن يا  الميثاؽ، مف كلى نص المادة األ كجاء تعريؼ المحكمة في

شد الجرائم خطورة، موضع االىتمام الدولي، وتكون أارسة اختصاصيا عمى االشخاص إزاء لمم

المحكمة مكممة لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة 

 (3)"يا ألحكام ميثاق روماوأسموب عمم

نشئت بمكجب معاىدة ألغراض محددة كىي التحقيؽ أمؤسسة دكلية دائمة  ياكعرفيا بسيكني بأن  

(، 1 " )مادةشد الجرائم خطورة موضع االىتمام الدوليأكالمحاكمة لبلشخاص الذيف يرتكبكف "

كىي (، 8 ئـ الحرب)مادة(، كجرا7 (، كجرائـ ضد االنسانية )مادة6 بادة الجماعية )مادةكىي اإل

ىذه المؤسسة ممزمة فقط لمدكؿ عمى أف  تككف ، معركفة في القانكف الجنائي الدكلي جرائـ

 .(4)االعضاء المكقعيف عمى الميثاؽ

                                                 
، دراسة قانكنية، دار اليازكرم لمطباعػة كالنشػر لدوليةالمحكمة الجنائية االعيسى، طبلؿ ياسيف، الحسيناكم، عمي جبار،  (1)

 .31، ص2009كالتكزيع، عماف، 
 51، ص2011، المركز القكمي لبلصدارات القانكنية، القاىرة، المحكمة الدوليةيكسؼ، يكسؼ حسف،  (2)

 . 1ميثاؽ المحكمة الجنائية الدكلية، مادة (3)
 .143، ص2002، د.ف، نشأتيا ونظاميا اإلساسي، دوليةالمحكمة الجنائية السيكني، محمكد شريؼ، ب (4)
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سبقيا إذ كلـ تكف ىذه سابقة  ،نشاء المحاكـ السابقةإمختمفة عف  اإلنشاء بطريقة صيغة كجاءت

 ـ2000( لعاـ 1315الذم يحمؿ الرقـ ) األمفمس قرار مجف بمكجب انشاء محكمة سيراليك 

المحكمة الجنائية  ، أم اككاف اليدؼ منيا مبلحقة األشخاص الذيف ارتكبكا جرائـ ضد االنسانية

لمادة نصت اإذ عبلقة بينيما  كىناؾ، (1)مستقمة عف منظمة االمـ المتحدةمؤسسة فيي الدكلية 

تفاؽ إبمكجب يككف تحدة مال مـقة بيف المحكمة كاألـ العبليتنظ ف  أساسي عمى مف النظاـ األ (2)

نيابة عنيا كما بالكيبرمو رئيس المحكمة  ،طراؼ في ىذا النظاـخاص تعتمده جمعية الدكؿ األ

االحالة الى ب تعمؽفيما يسمطات معينة  األمفتخكؿ مجمس قكاعد ي ساسف النظاـ األتضم  

 .(2)بشركط معينةأماميا اة ك المقاضأك ايقاؼ التحقيؽ أرجاء إكطمب  ،المحكمة

كاالىتماـ بكجكدىا لـ يكف كليد  كعميو يمكف القكؿ: إف  ىذا الجيد الدكلي النشاء ىذه المحكمة

ن   حقاؽ الحقكؽ كمعاقبة المجرميف، كبما أف  صدفو، كا   ما جاء مف أجؿ ارساء العدؿ كالمساكاة، كا 

لبشرية فيما يتعمؽ بقضايا العدكاف يا تخدـ اىذه المحكمة أعطيت صفة الديمكمة، فيذا يعني أن  

  كىذا ما يدعك الى ضركرة كجكد محكمة ذات طابع جنائي.كجرائـ الحرب كالجرائـ ضد االنسانية 

كجكد المحكمة الجنائية كاف لو المؤيد كالمعارض كلكف كانت الغمبة فييا  ككأم عمؿ بشرم فإف  

االطبلع عمى  كاقعة، كال ضير ىنا مفأصبحت حقيقة  الى األغمبية المؤيدة كالذم أدل الى أف  

ذا بدأنا باالتجاه المعارض فنذكر ركسيا، اليند، الصيف كغيرىا الكثير كلكف  ،كبل االتجاىيف كا 

 االعتراؼفكانت ترفض  ،كاف أبرزىا الكاليات المتحدة األمريكية التي كانت معارضة منذ البداية

طنيف األمريكييف عف جرائـ منصكص عمييا في بصبلحية المحكمة الجنائية الدكلية لمحاكمة المكا

تتنازؿ المحاكـ األمريكية عف بعض صبلحياتيا  و مف الصعب أف  كما أن   ،القانكف األمريكي
                                                 

، نػػدكة المالمييا األساسييية لمنظييام األساسييي لممحكميية الجنائييية الدولييية وعالقتيييا بييالمواثيق الوطنيييةابػػك الكفػػا، احمػػد،  (1)
 20، ص2001تشريف الثاني  -4-3المحكمة الجنائية الدكلية، جامعة دمشؽ، كمية الحقكؽ، 

 .143سابؽ، ص مرجع ،المحكمة الجنائية الدولية شريؼ،سيكني، محمكد ب (2)
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لممحكمة الجنائية الدكلية لمحاكمة أشخاص متيميف بارتكاب جرائـ يعاقب عمييا القانكف األمريكي 

 .(1)يكيففي كمتا الحالتيف سكؼ يتعارض مع الدستكر األمر 

انشاء المحكمة الجنائية الدكلية يتنافى كمبدأ  كمف الحجج التي ساقيا أصحاب ىذا االتجاه أف  

فبالتالي يعتبر انتقاصان  ؛كالذم يمثؿ أىـ مظاىر السيادة الكطنية لمدكؿ ؛إقميمية القانكف الجنائي

عدـ كجكد تقنيف  مف مبدأ سيادة الدكلة عمى اقميميا. كمف الحجج أيضان التي احتجكا بيا ىك

كاضح لمقانكف الدكلي الجنائي يمكف لممحكمة تطبيقو، ككذلؾ عدـ كجكد جياز دكلي قادر عمى 

 .  (2)تقديـ الميتميف لمعدالة أماـ المحكمة

كعمى الرغـ مف النقد الشديد الذم تعرضت لو المحكمة الجنائية الدكلية مف خبلؿ ما سبؽ 

التصديؽ عمى النظاـ مف جانب عدد مف الدكؿ كدخؿ ىذا  و تـ التكقيع كمف ثـال أن  إكذكرناه 

النظاـ حيز النفاذ كمف ىذه الدكؿ النمسا كبمجيكا كالبكسنة كاليرسؾ كالدنمارؾ كغيرىا. كقد ساؽ 

مثؿ ىذه المحكمة سكؼ  أصحاب ىذا االتجاه المؤيد إلنشاء المحكمة عدة حجج مف أىميا أف  

الجنائي كتحقيؽ المصمحة الدكلية المشتركة، كأم قانكف  تعمؿ عمى تثبيت دعائـ القانكف الدكلي

عالية كاالحتراـ ألحكامو، يحقؽ لو الف يلكي يتحقؽ يحتاج الى جياز قضائي مستقؿ كدائـ لك

إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية يحقؽ فكرة العدالة ألحكاـ  صحاب ىذا االتجاه إلى أف  كيضيؼ أ

كات ىذا القانكف ببل عقاب، أك ترؾ أمر البت في ىذه الجرائـ القانكف الدكلي بدالن مف ترؾ انتيا

 . (3)الى المحاكـ الكطنية التي يعنييا األمر كالتي قد تصدر أحكامان متناقضة أك متحيزة

 

                                                 
 607، ص1996، دار النيضة العربية، القاىرة، الجرائم الدولية وسمطة العقاب عميياعبد الكاحد الفار، (1)
، رسالة الجرائم ضد االنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدوليةسكسف بكة،  (2)

 .77، ص204كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، دكتكراه مقدمة ل
 610مرجع سابؽ، ص  ،الجرائم الدولية وسمطة العقاب عمييا عبد الكاحد الفار، (3)
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 ذات طابع جنائي: دائمة ىمية وجود محكمة دولية: أالمطمب الثاني

جيكد دكلية استغرقت  فبعد ذك أىمية بالغة،ا ا تاريخين حدثن  يعد  نشاء المحكمة الجنائية الدكلية إ إف  

فبلت مرتكبي الجرائـ الدكلية إل جاءت ىذه المحكمة في محاكلة لكضع حدفترة زمنية طكيمة، 

في لمحد مف الصراعات كالنزاعات  ميمنا أساسنا يعد مثؿ ىذه المحكمة، ك الخطيرة مف العقاب

مناطؽ تكتر في البؤر الكثير مف كظيكر  ،بعد ازدياد الصراعات تحديدناك  ،الكقت الحاضر

، (1)نشائياإىمية أفي ديباجة النظاـ االساسي لممحكمة بشكؿ كاضح العالـ، كظير مختمفة مف 

كالتي مف أىميا تحقيؽ المحكمة الجنائية  عمؿىداؼ كالغايات التي تىمية مف األكتتضح تمؾ األ

إذ ال اختصاص لمحكمة النظاـ الدكلي،  الحمقة المفقكدة في تعدالمحكمة الجنائية الدكلية فالعدالة 

و مف دكف محكمة جنائية دكلية فإن   عميوما عمى الدكؿ فقط، ك ن  ا  عدؿ الدكلية عمى االفراد ك ال

عماؿ الجرائـ ضد أ تككف ؛لية لمتنفيذآلمتعامؿ مع مكضكع المسؤكلية الجنائية لبلشخاص ككسيمة ك 

تتـ معاقبة  ف  أدكف قد ذىبت لحقكؽ االنساف  كاالنتياكات االخرلاالبادة الجماعية ك االنسانية 

 .(2)مرتكبييا

 ضركرةشار حكـ محكمة نكرمبرج الى أ، حيث الحصانةالتمكف مف رفع كمف أىـ أىداؼ كجكدىا 

 الجرائـ ضد القانكف ف  أكدت المحكمة ، كأجرائـ ضد االنسانيةال مف مرتكبيمعاقبة االشخاص 

تطبيؽ مبدأ المسؤكلية الجنائية فىيئات مجردة، يس كل، شخاصأمف قبؿ يتـ ارتكابيا الدكلي 

ثناء ارتكابيـ لتمؾ أفي القانكف الدكلي الجنائي بغض النظر عف صفاتيـ ميمنا د يعالشخصية 

                                                 
 .7، ص2004، دار النيضة العربية، القاىرة، اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةكامؿ، شريؼ،  (1)
، 2010، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ائمة واختصاصاتياالمحكمة الجنائية الدولية الدانظر يشكم، لندة معمر،   (2)

 .93-92ص 
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، كتضمنتو مدكنة الجرائـ (1)المبدأ الثالث مف مبادئ محكمة نكرمبرج نص عميوالجرائـ كىك ما 

 ف  أكدت ىذه المدكنة أك ، 1996القانكف الدكلي العاـ جنة ضد السبلـ كأمف االنسانية كالتي تبنتيا ل

ك أالشخص  يطبؽ بشكؿ متساكم دكف أم استثناء بصرؼ النظر عف مكقع  ف  أالمبدأ يجب  ىذا

 ،كدت عميو محكمتا يكغسبلفيا السابقةأك رتبتو العسكرية، كىك ما أذاؾ في النظاـ الحككمي 

 .(2)الجنائية الدكلية ساسي لممحكمةكركاندا كنص عميو النظاـ األ

تتحقؽ  ف  أؽ السبلـ دكف عدالة كال يمكف يتحق يمكف إذ ال كضع حد لمنزاعاتكما ركزت عمى 

ذا لـ تكف ىناؾ محكمة تقرر ما ىك إ يمكف اف يككف لمقانكف أم معنى العدالة مف دكف قانكف كال

د عمى تدعيـ سيادة كجكد قضاء دكلي جنائي دائـ يساع ف  أ، كما (3)قانكني كعادؿ في أم ظرؼ

ديمكمة المحكمة  ف  أالقكة باالجماع العالمي باعتبار كاستبداؿ منطؽ  ،القانكف في المجتمع الدكلي

ثار مقتضى معاىدة دكلية شارعة، فيي غير خاضعة لمجدؿ الذم قد ي  باقراره جاء الجنائية الدكلية 

 .(4)النظر في الجرائـ الدكليةب حقيتيا أك أحكؿ مدل حجيتيا 

تشكيؿ المحاكـ ، فغرات المكجكدة في المحاكـ الخاصةسد الثما أدل كجكد المحكمة الى ك

شكاالت ما إحاالت معينة قد تحدث في دكلة ما، يثير في كثير مف الحاالت  يتالخاصة لمكاج

محاكـ خاصة لمحاكمة المسؤكليف عف ارتكاب   تـ انشاءفمماذا مثبل   ،يعرؼ بالعدالة المختارة

                                                 
الحماية الدولية لحق اإلنسان في السالمة الجسدية )مقارنو بيا فيي ظيل أحكيام الشيريعة اإلسيالمية سند، حسف سعد،  (1)

 .559، ص2004، دار النيضة العربية، القاىرة، ومدى ىذه الحماية في مصر
 132، دار النيضة العربية، القاىرة، صالقضاء الجنائي الدوليلناصر، جرادة، عبد ا (2)
، مجمػة الجرائم االسرائيمية في االراضي الفمسيطينية وميدى امكانيية تقيديم المسيؤولين عنييا لممحاكميةالطراكنة، مخمد،  (3)

 2003، جامعة الككيت، 3الحقكؽ، عدد
، دار اليػازكرم لمنشػر، دراسية قانونيية، المحكمة الجنائيية الدوليية، انظر العيسى، طبلؿ ياسيف، الحسيناكم، عمى جبار (4)

 47، ص2009عماف، 
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جراء كلماذا لـ يتـ اتخاذ مثؿ ىذا اإل طرة في كؿ مف يكغسبلفيا السابقة كركاندا؟خالالجرائـ 

 (1)؟لمعاقبة المسئكليف عف ارتكاب جرائـ خطرة ضد االنسانية في كمبكديا

كلـ يتـ االىتماـ بإنشاء محاكـ  كذلؾ ما يحدث في فمسطيف التي ترتكب فييا كافة أنكاع الجرائـ

ف بسبب ما يقترفكنو مف جرائـ إبادة، كجرائـ حرب ضد ياإلسرائيميخاصة لمعاقبة مجرمي الحرب 

نشاء محكمة جنائية دكلية دائمة مسألة ميمة الف ىذه المحكمة إ ف  أمف ىذا كمو يتبيف االنسانية، 

ستتعامؿ مع كؿ القضايا بمستكل كنسؽ كاحد كستككف بعيدة عف الضغكط التي تمارس عمييا اف 

(2) فية لتفعيميا.ت الكااتكافرت ليا الضمان
 

مات كالتي مف شأنيا ساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة بمجمكعة مف الستسـ النظاـ األاكما 

الطبيعة التعاىدية لنظاـ  ىمياأليات القضائية سبقيا مف اآللية عف غيرىا مما تمييز ىذه اآل

تككف لمدكلة  ف  أاالتفاقي  الطابعذلؾ يترتب عمى ف، ىذه الطبيعةنشئت بمكجب أ فككنيا، المحكمة

و يككف ك العزكؼ عنيا، كباعتماد مؤتمر ركما ليذا المنيج، فإن  أالحرية التامة في االنضماـ ليا 

خذ بعيف االعتبار حساسية مسألة االختصاص الجنائي الكطني التي تستدعي اتاحة أبذلؾ قد 

 .(3)اختصاصاتياك عدـ قبكؿ النظاـ االساس لممحكمة ك أالفرصة لجميع الدكؿ قبكؿ 

ذ إا يسجؿ عمى ىذا النظاـ كالكاقع اف الطبيعة التعاىدية لمنظاـ االساسي لممحكمة يعد بذاتو مأخذن 

تككف عرضة لبلتياـ  ف  أال الدكؿ التي ال تخشى إتصادؽ عمى ىذه المعاىدة  ف  أال يمكف 

ك قمة ألمحكمة ي الى عدـ جدكل مثؿ ىذه اماـ ىذه المحكمة االمر الذم قد ينتيأكالمحاكمة 

                                                 
 93سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتياانظر يشكم، لندة معمر،   (1)

الدوليية وفيق الميادة إعالن السمطة الوطنية الفمسطينية قبول اختصياص المحكمية الجنائيية انظر كرقة مكقؼ قانكنية،  (2)
 3، ص2010، مؤسسة الحؽ، فمسطيف، ( من نظام روما األساسي12/3)
 .59سابؽ، ص مرجعحكلية لجنة القانكف الدكلي،  (3)
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سكأ أك غالبيتيـ في أؿ المتيميف بارتكاب جرائـ دكلية طالة كى إادرة عمىميتيا ككنيا غير قأ

 .(1)االحكاؿ

تؤكد عمى أىمية كجكد المحكمة الجنائية الدكلية ككنيا األداة القانكنية  الباحثة كمما سبؽ فإف  

ة كضماف عدـ افبلتيـ مف العقاب،  نجع في محاسبة كمعاقبة مرتكبي الجرائـ الدكلياألقكل كاأل

 ةكقد جاءت المحكمة الجنائية الدكلية مختمفة عما سبقيا مف المحاكـ الخاصة كالتي كانت مؤقت

سي كتكازف كمحددة بفترة زمنية معينة، ناىيؾ عف أف  ىذه المحاكـ كانت تخضع لبلستقطاب السيا

اعتراضات قانكنية كفقيية عمى تمؾ مـ المتحدة كما أن و كانت ىناؾ القكل الدكلية داخؿ األ

المحاكـ، لذلؾ فإف انشاء نظاـ قضائي دكلي دائـ ىك مف أىـ التطكرات عمى ساحة العدالة 

 الجنائية الدكلية.

 

                                                 
، ايتػػػػراؾ لمطباعػػػػة كالنشػػػػر كالتكزيػػػػع، القػػػػاىرة، القييييانون الجنييييائي الييييدولي فييييي عييييالم مت يييييرالشػػػػكر، عمػػػػي يكسػػػػؼ،  (1)

 .99،ص2005
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 : قواعد االختصاص لدى المحكمة الجنائية الدوليةانيالمبحث الث

 فإذا ،كليا جدؿ كثيركثر المكضكعات التي دار حأيعد اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية مف 

قد حؿ ىذا االشكاؿ بمنح محكمتي يكغسبلفيا كركاندا االختصاص المتزامف  األمفكاف مجمس 

مخاكؼ  ثارأ األسبقيةشرط  ف  أال إسبقية لممحكمتيف. لى شرط األمع القضاء الكطني باالضافة ا

الدكلية الدائمة المحكمة الجنائية  إلى األسبقيةشرط  إعطاء ف  أالكثير مف الدكؿ حيث شعرت 

يف القضاء يجاد عبلقة جديدة بإعمى القضاء المحمي ينتقص مف سيادتيا، فكاف ال بد مف 

بيف مسألتيف، االكلى الحفاظ عمى سيادة الدكلة، تقكـ بالتكفيؽ نشائيا إنكم الكطني كالمحكمة الم

 .(1)كالثانية عدـ افبلت المجرميف مف المبلحقة كالمسائمة

 كالذم يترتب عميو اتفاقي،المحكمة تـ انشأؤىا بمكجب معاىدة دكلية ذك طابع  ككما أسمفنا فإف  

تككف لمدكلة الحرية التامة في االنضماـ ليا أك العزكؼ عنيا، كباعتماد مؤتمر ركما ليذا  أف  

لة االختصاص الجنائي الكطني التي أو يككف بذلؾ قد أخذ بعيف االعتبار حساسية مسالمنيج، فإن  

ة الفرصة لجميع الدكؿ قبكؿ أك عدـ قبكؿ النظاـ االساسي لممحكمة تستدعي إتاح

 .(2)كاختصاصاتيا

ف يككف االصؿ في االختصاص أب ،الدكليةكتكلدت فكرة التكاممية بيف المحاكـ المحمية كالمحكمة 

ما في حالة كقكع فعؿ مما ينطبؽ عميو جريمة دكلية أ ،ر في دعكل معينة لمقضاء الكطنيلمنظ

ختصاص المحكمة الجنائية الدكلية كلـ تدع دكلة اف الفعؿ المذككر يدخؿ في تدخؿ في ا

                                                 
 57، ص 2011، 1ط، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، القاىرة، كمة الدوليةالمحيكسؼ، حسف يكسؼ،  1
 .519سابؽ، ص مرجع، ضمانات الحماية الجنائية الدولية حقوق اإلنسانقصيمة، صالح،  (2)
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ك كاف لدييا سكء نية، ففي ىذه الحالة يأتي دكر ألـ تكترث  ياأن  ك أاختصاص قضائيا الكطني، 

 (1)المحكمة الجنائية الدكلية لتحقيؽ العدالة

إلى أشد الجرائـ خطكرة يرجع تحديد اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية كقصرىا عمى حيث 
 :ىما مسألتيف

الذم ال يتفؽ مع االمكانيات المتاحة خاصة تساع اختصاص المحكمة عمى النحك عدـ ا  -1

نيا في البدا  (2) قرار نظاميا األساسي.ية القت الكثير مف الصعكبات عند كا 

كاختصاص القضاء الجنائي الكطني عمى  ،تحقيؽ التكامؿ بيف اختصاص ىذه المحكمة -2

س جعؿ القضاء الكطني صاحب الكالية االصمية كقصر اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية اسا

عمى الجرائـ التي تعذر عرضيا عمى القضاء الكطني بسبب خركجيا عف الكالية أك لعدـ انطباؽ 

المحكمة الجنائية  إف  ف، الشركط كاألكضاع التي تحددت بمكجب النظاـ االساسي لممحكمة الدكلية

ا األىمية القانكنية البلزمة لممارسة كبالتالي يككف ليا أيضن  ،ليا شخصية قانكنية دكلية الدكلية

تمارس كظائفيا كسمطاتيا في إقميـ أم دكلة  ف  أكبالتالي مف حقيا  ،كظائفيا كتحقيؽ أىدافيا

 .(3)تمارس ىذه الكظائؼ كالسمطات في إقميـ أم دكلة أخرل بمكجب اتفاؽ خاص ف  أكليا  ،طرؼ

ا فكؽ الدكلة بؿ ىي كياف مماثؿ لغيره المحكمة الجنائية الدكلية ليست كيانن  و يمكف القكؿ: إف  عميك 

 عف القضاء الجنائي كىي ليست بديبلن  ،مف الكائنات القائمة كىك ممـز فقط لمدكؿ األعضاء فييا

عاىدة نتاج م ألنياا ما ىي مكمؿ لو تباشر قضاء مجمع لجرائـ دكلية محددة كنظرن ن  ا  ك  ،الكطني

يا تابعة ا مف القانكف الكطني لمدكلة التي تصدؽ عمييا، كلكف ال يعني ذلؾ أن  فيي تصبح جزءن 
                                                 

 57صمرجع سابؽ، ،  المحكمة الدوليةيكسؼ، حسف يكسؼ،  (1)

، 2009، مطػابع جامعػة المنكفيػة، القػاىرة، تييا بالقضياء اليوطنيالمحكمة الجنائية الدوليية وعالقعطية، رجب حمدم،  (2)
 25ص

 144سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدوليةبسيكني، محمكد،  (3)
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كليا كيانيا الخاص كاختصاصيا التكميمي لمقضاء  ،ا عنولمقضاء الكطني فيي مستقمة تمامن 

 الكطني ال يؤثر عمى استقبلليتيا.

ذ) ديباجية نظاـ ركما االساسي بقكليا أكدتوذا ما كى المحكمة الجنائية الدكلية المنشأة  أف  تؤكد  كا 

لقضائية الجنائية الكطنية(. كما ساسي ستككف مكممة لبلختصاصات اـ األبمكجب ىذا النظا

 .اأيضن ساسي مف النظاـ األ األكلىكدتو المادة أ

 ختصاص الشخصيالمطمب األول: اإل

( مف نظاميا بأف  34مادة )تقضي الفقرة األكلى مف الكالتي  عمى عكس محكمة العدؿ الدكلية

 نصت إضافة إلى ما( لمدول وحدىا الحق في أْن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع لممحكمة)

لمدول التي ىي أطراف في ىذا النظام )انظاميا أيضن ( مف 35الفقرة األكلى مف المادة ) عميو

مقصكران عمى  نائية الدكليةممحكمة الجل ساسيجاء النظاـ األ (األساسي أْن يتقاضوا إلى المحكمة

( مف ىذا النظاـ، 25ما أشارت إليو صراحة الفقرة األكلى مف المادة ) ىكك  ،األفراد دكف الدكؿ

فكرة إخضاع الدكؿ كشخص  خصلـ تكعمى ذلؾ ال تخضع الدكؿ الختصاص المحكمة، ك 

ثارة لكف اختصاص المحكمة ىذا ال يتعا ؛معنكم لممسؤكلية الجنائية بالقبكؿ حتى اآلف رض كا 

لزاميا بتعكيض األمسؤكلية الدكلة ال ثبتت مسئكليتيا  ىضرار الناشئة عف الفعؿ المجـر متمدنية كا 

 (1)عنو.

تتشابو محكمتي يكغسبلفيا السابقة كركاندا مع المحكمة الدكلية الجنائية الدائمة في قضية ك 

تعتد بالصفة  جميع المحاكـ لـ ف  ا  ك  ،إخضاع االشخاص الطبيعييف الختصاص المحاكمات

                                                 
 520سابؽ، ص مرجع، ضمانات الحماية الجنائية الدولية حقوق اإلنسانقصيمة، صالح،  (1)
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الرسمية التي يشغميا األفراد سكاء أكانكا رؤكساء دكؿ أـ حككمات أـ كبار المكظفيف في 

 . (1)الدكلة

عتداد بالحصانات التي تمنح لؤلفراد في اطار القانكف المحكمة الدائمة إلى ذلؾ عدـ اإل أضافتك 

الختصاصيما جميع خضعتا أي يكغسبلفيا السابقة كركاندا قد محكمت . كما أف  (2)الدكلي

اصيا االشخاص الطبيعييف كافة كبدكف استثناء بخبلؼ المحكمة الدائمة التي لـ تخضع الختص

 .(3)خرجت طائفة منيـأجميع األشخاص الطبيعييف إذ 

ذلؾ  إلىشارت أكينحصر االختصاص الشخصي لممحكمة الدكلية باالشخاص الطبيعييف كما 

ك أشخص الطبيعي الفعؿ الذم يشكؿ جريمة بمفرده ( مف النظاـ سكاء ارتكب ال25المادة )

ك بكاسطة شخص آخر سكاء كاف الشخص أي ارتكابو، كارتكب الفعؿ مباشرة اشترؾ مع آخر ف

و عمى عمـ بما قاـ بو كبالتالي فيك مسؤكؿ كمف حرضو عمى ن  أك أا الكسيط غير مسؤكؿ جنائين 

الفعؿ قد كقع  يككف ف  أو يجب ن  أعمى ا، شخصن  أغرلك أ اأمرن صدر أو ن  أك أارتكاب الجريمة، 

 .(4)رادة الفاعؿإخارجة عف  بابسألتككف النتيجة الجرمية قد تخمفت  ف  أك شرع فيو عمى أ ،فعبل

ال يتـ  ف  أرادتو إكيستثنى مف ذلؾ العدكؿ االختيارم كما لك اختار الجاني بنفسو كبمحض 

ماـ الجناة لمعدكؿ عما تكرطكا فيو، أالمجاؿ  فساح، كىك اتجاه سميـ إلبدأ بتنفيذىا ف  أالجريمة بعد 

يشترط في العدكؿ حتى يككف ك  ،الجريمة دليؿ عمى عدـ خطكرتو إتماـعف  ولعدك  ف  أ إلىضافة إ

                                                 
 322سابؽ، ص مرجع، ء المحاكمة الجنائية الدوليةالقانون الدولي اإلنساني في ضو المخزكمي، عمر محمكد،  (1)
 ( مف نظاـ المحكمة الدكلية الجنائية الدائمة.27(ك)25/1( مف نظاـ محكمة يكغسبلفيا السابقة، المادة)6المادة) (2)
 ( مف نظاـ المحكمة الدكلية الجنائية الدائمة.26المادة ) (3)
 61ص بؽ، مرجع سا ، المحكمة الدوليةيكسؼ، حسف يكسؼ،   (4)
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ك أد ذلؾ الباعث عمى العدكؿ كالندـ يككف بمحض ارادة الجاني، كال ييـ بع ف  أغير مراقب عميو 

 .(1)الخكؼ مف العقاب أكالتكبة 

شركع يتحقؽ ال ف  إرادة الجاني فإاالضطرارم كالذم يككف لسبب خارجي ال عبلقة لو بالعدكؿ  اأم  

( كما ال عبرة بالعدكؿ االختيارم الذم 25المادة) ( مفأ)كؿ مف الفقرة كينطبؽ عميو الشطر األ

ير مشمكلة بيذه التكبة االيجابية فيي غ إلىبالنسبة  اأم   ،يحصؿ بعد اتماـ الشركع في الجريمة

تاخذ بيا  ف  أيا يمكف ن  أال إعف الجريمة قد تحققت كاممة، مسؤكلية الجاني  ف  أة مما يعني الحال

 المحكمة كسبب لتخفيؼ العقكبة.

( سنو، كبيذا تككف 18كما أف  المحكمة ال تختص بمحاكمة األشخاص الذيف تقؿ أعمارىـ عف)

الرئيسية في العالـ كىك عدـ جكاز الميمة قد أقرا المبدأ المعترؼ بو في النظـ القانكنية العقابية 

 (2)( سنو أماـ المحاكـ العادية18محاكمة األحداث الذيف تقؿ أعمارىـ عف )

بما اخذت بو دساتير المحاكـ المؤقتة السابقة مف عدـ االعتداد أخذ نظاـ ركما  ف  إ :كيمكف القكؿ

ال تعتبر ىذه الصفة سببا بالصفة الرسمية لممتيـ، فيي ال تعفي المتيـ مف المسؤكلية لصفتو كما 

ك أف مثكلو اماـ المحكمة مخففا لمعقكبة، كال تعتبر الحصانات التي يتمتع بيا الشخص مانعا م

 .(3) يا تمنع المحكمة مف ممارسة كاليتيا عمى ذلؾ الشخصن  أ

                                                 
 62سابؽ، ص مرجع، المحكمة الدوليةيكسؼ، حسف يكسؼ،  (1)

 322سابؽ، ص مرجع، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحاكمة الجنائية الدوليةالمخزكمي، عمر محمكد،   (2)
 23ص ،2009، دار النيضة العربية، القاىرة، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةعبد الرزاؽ، ىاني سمير،  (3)
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 المطمب الثاني: االختصاص النوعي

ئـ التي تدخؿ ضمف لجرايحدد نكع ا وألن  المكضكعي أيضا، كذلؾ  االختصاصيطمؽ عمى ىذا 

لممحكمة صبلحية النظر  األساسيمف النظاـ  (1)بمكجب المادة الخامسةاختصاص المحكمة، ك 

جرائـ الحرب جريمة العدكاف(، الكاقع  اإلنسانيةفي أربع جرائـ ىي)اإلبادة الجماعية، الجرائـ ضد 

بالجرائـ التي لممحكمة ىذه الجرائـ ىي أشد الجرائـ الدكلية خطكرة كمف خبلؿ كضع قائمة  أف  

صبلحية النظر فييا يعد تطبيقان لمبدأ ال جريمة كال عقكبة إال بنص، كالذم يعتبر مف أىـ 

نساف كبمكجبو ال يسأؿ الشخص جنائيان ما لـ يشكؿ السمكؾ الحماية الجنائية لحقكؽ اإل اتضمان

 .(2)المعني كقت كقكعو جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة

فقد فسح النظاـ االساسي المجاؿ لمدكؿ االعضاء إلضافة أم جريمة إلى  ،اء قائـاالستثن غير أف  

تعديؿ  و حصر سرياف أم  قائمة الجرائـ التي أكردتيا المادة الخامسة مف النظاـ  األساسي إال ان  

ا بالنسبة لمدكؿ عمى االختصاص الكارد في المادة المذككرة بالدكؿ التي تقبؿ ىذا التعديؿ فقط أم  

 .(3)تي ال تقبؿ التعديؿ فيككف عمى المحكمة عدـ ممارسة ىذا االختصاص في مكاجيتياال

 أكردتساسي فقد الجرائـ التي نص عمييا النظاـ األكيستند ىذا االختصاص النكعي عمى نكع 

 :كلى كىيالفقرة األ إلييا أشارتا كالتي المادة الخامسة منو الجرائـ االشد خطرن 

 اإلنسافتستيدؼ  ياألن  ا كجسامة شد الجرائـ الدكلية ضررن أ: كىي ةالجماعي اإلبادةجرائم  .1

ساسي لكؿ كلـ ينفرد نظاـ ركما بذكر االبادة الجماعية بؿ سبقو الى ذلؾ النظاـ األ ،اإلنسانيةك 

كقد جاء تعريؼ جريمة االبادة في االنظمة الثبلثة مطابقا  ،محكمة يكغسبلفيا السابقة كركاندامف 

                                                 
 لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة. (مف النظاـ األساسي1/22المادة) (1)
 .199سابؽ، ص  مرجع، النظام القضائي لممحكمة الجنائية الدوليةعبد المطيؼ، براء منذر،  (2)
األمػف كالقػانكف،  ، مجمػة1998إنشاء المحكمة الجنائية الدولية(، دراسة في ضيوء نظيام روميا عيام العناني، إبراىيـ، ) (3)

  .25، ص2000يناير  -1420كمية الشرطة، دبي، السنة الثامنة، العدد األكؿ، شكاؿ 
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، لذلؾ فيك تعريؼ 1948قية منع جريمة االبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا لعاـ لما كرد في اتفا

 (1)مستقر منذ اكثر مف خمسة عقكد.

التي تشكؿ الركف المادم ليا، كقد  لؤلفعاؿا بادة كتحديدن ا لجريمة اإلالمادة السادسة تعريفن  كأكردت

لفعؿ المرتكب الى التدمير الكمي يؤدم ا ف  أكردت في الصككؾ الدكلية كلـ تشترط لقياـ الجريمة 

التي تقع اثناء نزاع ال يحمؿ الصفة  األفعاؿاإلجرامية، ك ة بؿ يكفي تكافر النية ك الجزئي لمجماعأ

مثؿ تمؾ  1949المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ  أكردتياتياكات التي نالدكلية، كىي اال

الجيش ممف فراد أكمنيـ الحربية، باألعماؿ الذيف يشترككف  األشخاصضد األفعاؿ التي ترتكب 

 .(2)مكاصمة القتاؿ مىعغير قادريف  أصبحكاالذيف ألقكا السبلح ك 

( مف نظاـ المحكمة الجرائـ ضد 7( مف المادة )1: كقد عرفت الفقرة )الجرائم ضد اإلنسانية. 2

، كالقتؿ العمد،  اإلنسانية، كىي مجمكعة الجرائـ المكجية لمسكاف المدنييف كعف عمـ باليجـك

بعاد السكاف أك النقؿ القسرم لمسكاف، كذلؾ السجف كاالستبعاد الجنسي  كاإلبادة، كاالسترقاؽ، كا 

 (3).أك اإلكراه عمى البغاء، كلمزيد مف التفصيؿ يمكف الرجكع إلى نص المادة السابعة

لممحكمة  ياألساس النظاـ أف  كليما أ أمريف ىناؾكفيما يخص جرائـ الحرب : جرائم الحرب .3

الدكلية الجنائية الدائمة قد جـر العديد مف األفعاؿ التي ترتكب أثناء النزاعات المسمحة غير ذات 

الصبغة الدكلية كاعتبرىا جرائـ حرب، كذلؾ عمى نحك مغاير عف النظاـ األساسي لممحكمة 

صة في الفقرة )ب( كبصفة خا (8)المادة  أف   فيا السابقة. كاألمر الثانيالدكلية الجنائية ليكغسبل

مف النظاـ االساسي لممحكمة الدكلية الجنائية الدائمة بأنيا جرمت العديد مف األفعاؿ التي لـ 

                                                 
 59-58سابؽ، ص مرجع، ، المحكمة الدوليةيكسؼ، حسف يكسؼ (1)
 .27-25سابؽ، ص مرجع، نطاق اختصاص المحكم الجنائية الدوليةعبد الرازؽ، ىاني سمير،  (2)
 .138-136سابؽ،ػ ص  مرجع، إبراىيم المحكمة الجنائية الدوليةمحكمة، انظر، العناني، ( مف نظاـ ال7المادة )  (3)
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تترسخ بصفة قاطعة بعد في القانكف الدكلي العرفي، كلـ يتـ صياغتيا كجرائـ حرب، كىك ما يعد 

 (1)ني الدكلي.طفرة في قكاعد القانكف الدكلي الجنائي كاضافة ألحكاـ القانكف اإلنسا

كيرجع اعتماد ىذه الجرائـ ضمف اختصاصات المحكمة الجنائية الدكلية باألساس إلى أف 

المجتمع الدكلي لو مصمحة مشتركة كأكيدة في مكافحة مثؿ ىذه الجرائـ، كىي تدخؿ ضمف مبدا 

ذه الشمكلية اك االختصاص العالمي، إذ تنص الكثير مف قكانيف العقاب المتحضرة عمى تجريـ ى

 (2)األفعاؿ

ع م:  كقد ا جؿ النظر فييا مف قبؿ المحكمة لحيف كضع تعريؼ ليذه الجريمة جرائم العدوان. 4

. كقد 1974تعريؼ لمعدكاف بمكجب قرار ليا صدر عاـ  إلىالمتحدة قد تكصمت  األمـ ف  أالعمـ 

 إاليشتمؿ  و تعريؼ ناقص الن  خذ بالتعريؼ المذككر لمعدكاف ألألا بعدـ احسنت الدكؿ صنعن أ

 أف   األكلىعمى عنصر كاحد لتحقؽ الجريمة كىك عنصر استخداـ القكات المسمحة ككاف مف 

 (3) العسكرية العدكاف االقتصادم كالسياسي. األعماؿ إلى إضافةيتضمف التعريؼ 

صاص المحكمة الجنائية الدكلية عمى طائفة محددة مف الجرائـ الدكلية التي تكقد اقتصر اخ

يا " أشد الجرائـ خطكرة مكقع اىتماـ المجتمع الدكلي بأسره، ن  أـ األساسي لممحكمة بكصفيا النظا

 (4)كتـ االبتعاد عف الجرائـ التي ال تحمؿ صفة النزاع الدكلي، باعتبارىا داخمية ميما كانت خطرة

                                                 
 203سابؽ، ص  مرجع، النظام القضائي لممحكمة الجنائية الدوليةعبد المطيؼ، براء منذر،  (1)

(2)  Thomas .M. Frank and Stephen, H. Yahan-the united state and the international 
criminal court: unilateralism Rampant-international Law and Politics-Vol. 35: 519-2003, 
p548. 

 .231، ص2004، دار النيضة العربية، القاىرة، المحاكمة الجنائية الدوليةعبد المطيؼ، سعيد،  (3)
(4)  Nicolas Strapatsas-Unevesal Jurisdiction and the international criminal court-

manitoba Law Journal- Vol.29- No1-2002, p12 
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ف في المادة الخامسة منو فئات الجرائـ الخاضعة نظاـ المحكمة الدائمة بي   فإف  كعميو 

الجماعية، الجرائـ ضد اإلنسانية، جرائـ الحرب، كجريمة  اإلبادةصيا كىي )جريمة الختصا

 العدكاف(.

 والزماني االختصاص المكانيالمطمب الثالث: 

صراحة عمى االختصاص المكاني لممحكمة، النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لـ ينص 

، فيك غير محدد بإقميـ دكلة ما أك دكؿ كعميو فإف  اختصاصيا يشمؿ جميع أقاليـ دكؿ العالـ

 .(1)معينة بالذات

كأم ا بالنسبة لمدكؿ غير األطراؼ في النظاـ فالقاعدة تنص عمى أن و ال تختص المحكمة بالنظر 

في تمؾ الجريمة إال إذا قبمت الدكؿ اختصاصيا في نظرىا، كما أف  لممحكمة الصبلحية في نظر 

األمف كبغض النظر عف إذا كانت الدكلة المعنية طرفان في  أم قضية تحاؿ الييا مف قبؿ مجمس

 .(2)النظاـ أـ لـ تكف

( مف نظاـ ركما األساسي بأف  الشخص ال يسأؿ جنائيان بمكجب ىذا 24كما كقضت المادة )

النظاـ عف سمكؾ سابؽ لبدء نفاذ النظاـ األساسي كقضت أيضان بأف  يطبؽ القانكف األصمح 

 .(3)المقاضاة أك اإلدانةلمشخص محؿ التحقيؽ أك 

 كمف ذلؾ يتضح لنا أف  النظاـ األساسي لممحكمة حرص عمى التأكيد عمى أمريف أساسييف كىما: 

 أكالن: عدـ رجعية نصكص التجريـ كالعقاب كذلؾ نتيجة حتمية لمبدأ الشرعية.

                                                 
 .179،ص2008، دار الكتب القانكنية، مصر، تطور القضاء الدولي الجنائي ،حميد حيدر عبد الرازؽ، (1)
 178سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدولية واختصاصيا ،يشكم، لندة معمر  (2)
، 2010، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة االكلى، جنائية الدوليةالمحكمة ال ،عبد الحميد محمد عبد الحميد،  (3)

 .666ص
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ث كضحت ( مف النظاـ حي24ثانيان: رجعية القانكف األصمح لممتيـ كىذا ما نصت عميو المادة )

أنو" في حالة حدكث تغيير في القانكف المعمكؿ بو في قضية معينة قبؿ صدكر الحكـ النيائي 

 .(1)يطبؽ القانكف االصمح لمشخص محؿ التحقيؽ أك المقاضاة أك اإلدانة"

النظاـ  ف  إيك تاريخ دخكؿ الجريمة في اختصاص المحكمة، حيث فاالختصاص الزماني أم ا 

، كذلؾ 2002ئية الدكلية دخؿ حيز التنفيذ في بداية شير تمكز مف العاـ األساسي لممحكمة الجنا

 . (2)(126( مف المادة )1استنادان إلى الفقرة )

كاختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ىك اختصاص مستقبمي فقط، كىذا ما أشارت اليو المادة 

ص إال  فيما يتعمؽ بالجرائـ و ليس لممحكمة اختصاأن   إذ بينت( مف النظاـ في فقرتيا األكلى، 11)

ـ األكؿ ك ف النظاـ يدخؿ حيز النفاذ في اليأ  ء نفاذ النظاـ األساسي لممحكمة، ك التي ارتكبت بعد بد

مف الشير الذم يعقب اليكـ الستيف مف تاريخ إيداع كثيقة التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك 

 .(3)االنضماـ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

تصاص المحكمة سيككف اخ لنسبة لمدكؿ التي تنضـ لمنظاـ بعد دخكلو حيز النفاذ فإف  ا باأم  

بالنسبة ليا بعد انضماميا لمنظاـ فقط، كيككف ذلؾ بغرض تشجيع الدكؿ عمى االنضماـ الى 

 .(4)النظاـ األساسي لممحكمة

 ،ف ىذا النظاـو ال يجكز محاسبة أم شخص عف أم فعؿ قاـ بو قبؿ سرياكمما تقدـ يتبيف لنا أن  

( مف 11أقرتو المادة ) ىك ماؿ فعمو جريمة دكلية يعاقب عمييا حسب النظاـ، ك كحتى لك شك  

كىك امكانية اختصاص المحكمة بنظر جرائـ ارتكبيا  ؛يا أكردت استثناء عمى ذلؾمع أن  ك النظاـ، 

                                                 
 مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية. 24/2انظر المادة   (1)
 203سابؽ، ص  مرجع، النظام القضائي لممحكمة الجنائية الدوليةعبد المطيؼ، براء منذر،   (2)
 .169، صمرجع سابؽ، جنائية الدولية واختصاصياالمحكمة ال ،لندة معمر يشكم،  (3)
 .378سابؽ، ص مرجع، القانون الدولي االنسانيالشبللدة، محمد،   (4)
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ا كانت الجريمة ست طرفان في النظاـ إذا ما أعمنت قبكليا باختصاص المحكمة إذا ميأفراد دكلة ل

( مف 2( فقرة )12حد رعاياىا كذلؾ كفقان لممادة )أقد ارتكبت عمى اقميميا أك أف المتيـ ىك 

 النظاـ.

و يجكز لدكلة عندما تصبح طرفان في ( منو أن  124كينص النظاـ األساسي لممحكمة في المادة )

ا يتعمؽ بجرائـ الحرب تختار تأجيؿ تطبيؽ اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية فيم النظاـ أف  

 .(1)لمدة سبع سنكات

 االشكاالت التي يثيرىا االختصاص الزمنيأوال: 

ير االختصاص الزمني لممحكمة كالذم بمكجب نص ىذه المادة أجازت لمدكؿ التي تقبؿ ثي

جرائـ الحرب لمدة سبع في نظر المة بكتطمب تأجيؿ  اختصاص المح االنضماـ الى النظاـ، أف  

تاريخ بدء سرياف النظاـ االساسي عمييا، كذلؾ متى حصؿ ادعاء مف  ىذه المدة سنكات كتبدأ 

الجريمة كقعت عمى إقميـ تمؾ  مكاطنيف مف تمؾ الدكلة قد ارتكبكا مثؿ ىذه الجرائـ أك أف   بأف  

ف ىذا يشكؿ فرصة لب ماـ المحكمة الجنائية الدكلية عض الدكؿ لتجنب مكاطنييا المثكؿ أالدكلة، كا 

 .(2)لعقابكتبلفي ا

ف   مثؿ ىذا االمر غير مقبكؿ عمى االطبلؽ كذلؾ في ظؿ ما تحاكؿ المحكمة الجنائية الدكلية  كا 

ضؼ أمف تطبيؽ كترسيخ لمبادئ العدالة كالحؽ كمعاقبة المجرميف كعدـ إفبلتيـ مف العقاب، 

و كنظران ( مف النظاـ األساسي لممحكمة أن  124إلى ذلؾ مف االشكاليات التي يثيرىا نص المادة )

خرل مثؿ الجرائـ ضد االنسانية أك مييا في النظاـ فقد ترتكب جرائـ ألتداخؿ الجرائـ المنصكص ع

                                                 
 .152مرجع سابؽ، ص ، المحكمة الجنائية الدوليةمحمكد شريؼ، بسيكني،   (1)
 171سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدولية واختصاصيا ،لندة معمر يشكم،   (2)



 26 

جرائـ اإلبادة الجماعية كيفمت مرتكبييا مف العقاب كيظير ذلؾ جميان في جريمة القتؿ العمد التي 

 نكاع الجرائـ الدكلية الثبلث. أتعد جريمة مشتركة ما بيف 

( يشكؿ قيدان خطيران مف شأنو التضييؽ مف اختصاص المحكمة 124نص المادة ) بالتالي فإف  ك 

 جرائـ معينة، كىي ثغرة كبيرة في جدار العدالة الجنائية الدكلية.في نظر الب

و بنظرنا ال يمكف إفبلت المجـر مف العقاب فيناؾ كسائؿ لمعاقبتو، ن  كبالرغـ مف ذلؾ كمو إال إ

إنشاء محكمة جنائية خاصة مثؿ محاكـ يكغسبلفيا السابقة فمف تمؾ الكسائؿ الممكنة ىك 

كأركاندا، أضؼ إلى ذلؾ كجكد المحاكـ الجنائية الكطنية صاحبة االختصاص األصيؿ كذلؾ كفقان 

لممبدأ األساسي كىك مبدأ االقميمية أك المبادئ المكممة لو مثؿ مبدا عالمية االختصاص الجنائي 

 .(1)بو بعرض التشريعات مثؿ القانكف البمجيكي بشأف الجرائـ الخطرة كالذم تأخذ

 :مام المحكمة الجنائية الدوليةأالقانون الواجب التطبيق ا: ثانيً 

في اطار تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية انقسـ رأم أعضاء المجنة 

ا تقتضيو اإلجراءات الجنائية ذىب االتجاه األكؿ الى أف تمبية م التحضيرية الى عدة اتجاىات :

ساسي بشكؿ كاضح القانكف الكاجب التطبيؽ مف جانب يحدد النظاـ األ مف تيقف كدقة يتطمب أف  

 .(2)يفيحكمة بدالن مف االعتماد عمى القكاعد الكطنية لتنازع القكانمال

ية الجنائية القانكف الكاجب التطبيؽ يشمؿ مبادئ المسؤكل ا االتجاه الثاني فقد ذىب إلى أف  أم  

جراءات كاإلثبات كليس فقط الجرائـ كالعقكبات ألى كسائؿ الدفاع كقانكف اإلالفردية إضافة 

 فحسب.

                                                 
 .571، صمرجع سابؽ، الحماية الجنائية الدولية لحقوق االنسانضمانات  ،صالح زيد صيمة،ق  (1)
 556سابؽ، ص مرجع ،فضيمة، صالح زيد  (2)
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( مف النظاـ األساسي لتحديد القانكف الكاجب 21الى صياغة المادة ) ركفكانتيى األمر بالمؤتم

ؽ تمؾ المصادر عمى التطبيؽ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية مراعية في ذلؾ األكلكية في تطبي

 النحك التالي:

كؿ تطبيؽ المحكمة الجنائية الدكلية نظاـ ركما األساسي، كأركاف الجرائـ األ المقاـفي  .1

 .(1)كالقكاعد االجرائية كقكاعد االثبات الخاصة بالمحكمة

 المحكمة تطبؽ أكالن القكاعد التي أكردىا نظاـ ركما كاألحكاـ الخاصة بالعقكبة كالقكاعد أم أف  

اإلجرائية كقكاعد اإلثبات كأركاف الجرائـ التي اعتمدتيا جمعية الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما 

 .(2)األساسي

كفي المقاـ الثاني تطبؽ المحكمة الجنائية الدكلية المعاىدات الكاجبة التطبيؽ كمبادئ القانكف  .2

ات المسمحة حينما يككف الدكلي كقكاعده بما في ذلؾ المبادئ المقررة في القانكف الدكلي لممنازع

 (3)ذلؾ مناسبان.

كيقصد باالتفاقيات الدكلية الكاجبة التطبيؽ المعاىدات الكاجبة التطبيؽ عمى الجرائـ التي تدخؿ 

( مف النظاـ مثؿ 5في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية كىي التي نصت عمييا المادة )

ـ كاتفاقية منع جريمة 1977فييف لعاـ كبركتكككلتيا االضا 1949اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ 

كغيرىا مف  1966كالعيديف الدكلييف لحقكؽ االنساف لعاـ  1948االبادة الجماعية لعاـ 

 االتفاقيات ذات الصمة.

                                                 
 )أ( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية. 21/1انظر المادة   (1)
نظام األساسي لممحكمة والجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة دراسة لمأبك الخير، أحمد عطية،   (2)

 48، ص1999، دار النيضة العربية، القاىرة، بالنظر فييا
 ب( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.2/11انظر المادة )  (3)
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األمر يتطمب تطبيؽ المصادر االربعة لمقانكف الدكلي المذككر في  كيقصد بشكؿ مناسب أف  

 عدؿ الدكلية كىي:اسي لمحكمة ال( مف النظاـ األس38المادة )

المعاىدات الدكلية سكاء العامة أك الخاصة المؤسسة لقكاعد معترؼ بيا مف قبؿ الدكؿ -

 نازعة.تالم

 العرؼ الدكلي، كما يتضح بالممارسة العامة المقبكلة كقانكف.-

 القكاعد العامة لمقانكف المعترؼ بيا مف قبؿ األمـ المتحضرة -

 :ردة في أكثر المؤلفات قبكالن لدل االمـ المختمفةاألحكاـ القضائية كالدراسات الكا-

المبادئ العامة لمقانكف التي تستخمصيا المحكمة الجنائية الدكلية مف كفي المقاـ الثالث  .3

 (1)القكانيف الكطنية لمنظـ القانكنية في العالـ

تطبؽ مبادئ كقكاعد القانكف كما ىي مفسرة في قراراتيا  يجكز لممحكمة أف  كأخيرا  .4

 .(2)بقةالسا

( مف النظاـ 21عمبلن بالمادة )يككف تطبيؽ كتفسير القانكف  كبناء عمى ما سبؽ يجب أف  

ساسي مستمد مف حقكؽ االنساف المعترؼ بيا دكليان كداخميان كأف يككف خالي مف أم تمييز األ

 عمى أم أساس.

 

                                                 
 الدائمة. ج( مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية21/1 )نظر المادةا  (1)
 الدائمة. ج( مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية21/2) نظر المادةا  (2)
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 الجنائية الدولية مام المحكمةأجراءات التحقيق إ: المبحث الثالث

ذ ما ش ( الى )ج( مف 1يأخذ باعتبار العكامؿ التي كردت في الفقرة ) رع بالتحقيؽ يجب أف  كا 

يحؽ لممدعي ( كبعد الحصكؿ عمى إذف مف الدائرة التمييدية لشركع في التحقيؽ، 53المادة )

الجرائـ الدكلية المنصكص عمييا  إحدليبدأ التحقيؽ بصدد  العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية أف  

كردت اليو  مف نظاميا األساسي بعد قيامو بتحميؿ المعمكمات كاالدلة التي (5مادة)الحصرا في 

  .(1)كصارت في حكزتو

كانت ىذه المعمكمات ما إذا يتصدر قراره البدء في ىذا التحقيؽ مف عدمو ينظر الى  ف  أكقبؿ 

حكمة قد حدثت ه المجريمة تدخؿ في اختصاص ىذ ف  أمعقكالن لبلعتقاد ب اأساسن ر فالمتاحة لديو تك 

المادة تككف مقبكلة حسب نص  ف  أأك يمكف  ما إذا كانت القضية مقبكلة، كذلؾ أك تحدث أـ ال

 .(2)األساسيمف نظاـ ىذه المحكمة ( 17)

ذا ما تكصؿ المدعي العاـ إلى أف  المعمكمات التي قدمت لو ال تشكؿ أساسنا معقكالن لبدء تحقيؽ  كا 

تمؾ المعمكمات بما تكصؿ إليو، كىك ما نصت عميو المادة  ابتداء، يقكـ حينيا بإببلغ مقدمي

 (3)( مف النظاـ األساسي لممحكمة.6( فقرة )15)

كيقكـ بإببلغ ىذا القرار إلى الدائرة التمييدية حكؿ عدـ إجراء التحقيؽ، كما يقكـ بإببلغيا بأف  

ديدنا ظركؼ ارتكاب ىناؾ أسباب جكىرية تدعك لعدـ إجراء التحقيؽ ككنو ال يخدـ العدالة، كتح

                                                 
 248 سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتياانظر: يشكم، لندة معمر،  (1)

 .232، ص2009، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة تحميميةحمكدة، منتصر سعيد، (2)
( فػي النظػاـ األساسػي لممحكمػة مػا نصػو " إذا اسػتنتج المػدعي العػاـ بعػد الدراسػة 15جاء في الفقرة السادسة مف المادة ) (3)

أف يبمػ   أف المعمكمػات المقدمػة ال تشػكؿ أساسػان معقػكالن إلجػراء تحقيػؽ، كػاف عميػو ، 2ك 1األكلية المشار إلييا فػي الفقػرتيف 
معمكمػات أخػرل تقػدـ إليػو عػف الحالػة ذاتيػا فػي ضػكء  يمنػع المػدعي العػاـ مػف النظػر فػيمقػدمي المعمكمػات بػذلؾ، كىػذا ال 

 250سابؽ، ص  مرجع" انظر يشكم،  لندة معمر، المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة كاختصاصاتيا، .كقائع أك أدلة جديدة
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الجريمة كمدل خطكرتيا، كمصالح المجني عمييـ، أك اعتبلؿ الشخص المتيـ بارتكاب الجريمة 

 . (1)كدكره فييا

ف ليست مطمقة بؿ تخضع قراراتو لرقابة دائرة ما قبؿ المحكمة، أسمطة المدعي العاـ في ىذا الشك 

حالة بمكجب اء المتقدمة بطمب الغ مى الدكلةعحيث يجب عميو إببلغ قراره الى ىذه الدائرة ك 

المادة درج تحت نص نمف الحاالت التي ت األمفمف النظاـ االساسي أك مجمس  (14المادة)

يشتمؿ ىذا القرار عمى أسبابو كالنتيجة التي تكصؿ  ف  أمف ىذا النظاـ، كيجب  (ب /13)

 .(2)إلييا

 األمفالدكلة المحمية أك مجمس  كيجكز ليذه الدائرة مراجعة قرار المدعي العاـ بناء عمى طمب

يقدـ ىذا الطمب مف دائرة ما قبؿ  كيجب أف   ،تطمب منو إعادة النظر فيو ف  أحسب الحالة، ك 

كذلؾ  األمفأك مجمس  القائمة باإلحالةمف إخطارىا مف جانب الدكلة  المحكمة إلى المدعي العاـ

 .(3)أ(-3( فقرة )53بنص المادة )

أك تحصيف تب عمى عدـ االلتزاـ بو البطبلف ا ال يتر يككف تنظيمين  كل أف  ىذا الميعاد ال يعد س ف  ا  ك 

في المكاد  األساسيالنظاـ ف ،أك التعديؿ ،ىذا القرار الصادر مف جانب المدعي العاـ ضد اإللغاء

ذات الصمة بيذا اإلجراء لـ ينص عمى جزاء معيف عمى عدـ االلتزاـ بيذا الميعاد مف جانب دائرة 

 .(4)مةما قبؿ المحك

                                                 
 250 سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتيايشكم،  لندة معمر،  (1)
 233سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة تحميميةمنتصر سعيد،  حمكدة،  (2)
بمكجػب  أك طمػب مجمػس األمػف 14بند )ا(  :بنػاءن عمػى طمػب الدكلػة القائمػة باإلحالػة بمكجػب المػادة  53/3نص المادة  (3)

بعدـ مباشػرة إجػراء كليػا  2أك  1المدعي العاـ بمكجب الفقرة  قرار، يجكز لمدائرة التمييدية مراجعة 13الفقرة )ب( مف المادة 
يشػػػكم، لنػػػدة معمػػػر، المحكمػػػة الجنائيػػػة الدكليػػػة الدائمػػػة انظػػػر  .المػػػدعي العػػػاـ إعػػػادة النظػػػر فػػػي ذلػػػؾ القػػػرار أف تطمػػػب مػػػف

 250، صسابؽ مرجعكاختصاصاتيا، 
 233سابؽ، ص مرجعمية، ، دراسة تحميالمحكمة الجنائية الدوليةمنتصر سعيد،  حمكدة،  (4)
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–المحيمة أك الدكلة  األمفدكف الحاجة لطمب مف مجمس  -كما يجكز ليذه المحكمة مبادرة منيا

تراجع قرار المدعي العاـ الصادر منو بشأف عدـ المبلحقة أك عدـ إجراء تحقيؽ أصبلن إذا  ف  أ

ساسي مف النظاـ اال 53)ج( مف المادة  2)ج( أك،1 نص الفقرةلا كاف قرار االخير صدر استنادن 

ا كمنتجا لكافة آثاره القانكنية إال إذا كفي ىذه الحالة فقط ال يعد قرار المدعي نافذن  ،(1)لممحكمة

ىذه الدائرة قرار المدعي العاـ  تراجعاعتمدتو ىذه الدائرة ككافقت عميو باغمبية قضاتيا، كتجب اف 

 .(2)تاريخ إخطارىا بو مف جانب المدعي العاـمف في ىاتيف الحالتيف 

م حجية قانكنية حيث يجكز أكز حإجراء تحقيؽ ال ي ـقرار المدعي العاـ بعدـ المبلحقة أك بعدك 

عتقاد بنسبة الجريمة لو العدكؿ عنو إذا تكصؿ إلى معمكمات أك كقائع جديدة تبرر ذلؾ كتكفر اإل

 .(3)إلى الشخص محؿ التحقيؽ أك المبلحقة

 الجنائية الدوليةالمطمب األول: القواعد اإلجرائية أمام المحكمة 

لقكاعد العامة المتعمقة بإجراءات رفع انص النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى 

الدعكل باإلضافة إلى اإلجراءات الكاجب اتباعيا في مرحمتي التحقيؽ كالمحاكمة كما كأنو نص 

 جرائية كقكاعد اإلثبات في مختمؼ مراحؿ الدعكل الجنائية.عمى القكاعد اإل

 

                                                 
ىنػػاؾ مػػع ذلػػؾ  ج، "مػػا إذا كػػاف يػػرلً آخػػذان فػػي اعتبػػاره خطػػكرة الجريمػػة كمصػػالح المجنػػي عمػػييـً أف-1( 53المػػادة )  (1)

 .العدالة" أسبابان جكىرية تدعك لبلعتقاد بأف إجراء تحقيؽ لف يخدـ مصالح
عمػييـ كسػف أك  دل خطػكرة الجريمػة كمصػالح المجنػيج: "أنػو رأل بعػد مراعػاة جميػع الظػركؼ، بمػا فييػا مػ-2( 53المادة )

 ".المدعاةً أف المقاضاة لف تخدـ مصالح العدالة اعتبلؿ الشخص المنسكب إليو الجريمة أك دكره في الجريمة
 بند )ب( مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية. 53/3 المادةنص  (2)
 251، صسابؽ مرجع، لدائمة واختصاصاتياالمحكمة الجنائية الدولية اانظر: يشكم، لندة معمر،  (3)
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كعميو كلكي تباشر المحكمة الجنائية الدكلية اختصاصيا عمى جريمة ما مف الجرائـ المنصكص 

( مف النظاـ األساسي ال بد مف إحالة ىذه الجريمة إلييا ممف يممؾ ذلؾ 5عمييا في المادة )

 (1)قانكنان، فتتـ إحالة الدعكل أك التقدـ بطمب الشككل الى المحكمة مف خبلؿ ثبلث جيات كىي:

تتـ اإلحالة عف طريؽ دكلة تكف طرفان في النظاـ األساسي لممحكمة، حيث تطمب مف  أف .1

المدعي العاـ التحقيؽ في الحالة بغرض البت فييا إذا كاف يتعيف تكجيو االتياـ لشخص معيف أك 

أكثر بارتكاب تمؾ الجرائـ عمى أف تحدد الحالة قدر المستطاع الظركؼ ذات الصمة كتككف 

 . (2)ندات مؤيدةتفي متناكؿ الدكلة المحمية مف مسمشفكعة بما ىك 

/ب( مف النظاـ األساسي 13، حيث أجازت المادة )األمفكذلؾ تتـ االحالة مف قبؿ مجمس  .2

لممحكمة أف يحيؿ الى المدعي العاـ أية حالة يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف الجرائـ التي 

متصرفان في ذلؾ كفؽ  األمفمجمس تدخؿ ؼ اختصاص المحكمة قد ارتكبت شريطة أف يككف 

ف يتضمف طمب االحالة تيديدان السمـ أ. كيجب (3)ألحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة

مف سمطة  األمف( مف ميثاؽ األمـ المتحدة لمجمس 39كىذا ما خكلتو المادة ) ،الدكلييف األمفك 

ف يحدد االجراءات المناسبة لممحافظة تحديد كجكد تيديد لمسمـ الدكلي أك كقكع عمؿ عدكاني أك أ

 الدكلييف. األمفعمى السمـ ك 

( مف النظاـ األساسي 12/2كالمحكمة ىنا ال تحتاج الى التقيد بالشركط المذككرة في المادة )

 .(4)كىي ارتكاب الجريمة مف قبؿ أحد رعايا الدكلة الطرؼ أك عمى اقميـ تمؾ الدكلة

                                                 
  384، ص 2005مطبعة دار الفكر، القدس،  ي اإلنساني،لالقانون الدو  ،الشبللدة، محمد فياد  (1)
 ( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.14انظر المادة )  (2)
 .( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكليةب-13انظر المادة )  (3)
 .( مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية12/2انظر المادة )  (4)
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كلية مسألة دارفكر، حيث الدلحالة لممحكمة الجنائية  األمفمس كمف األمثمة البارزة عمى احالة مج

لعاـ  ،/سبتمبرأيمكؿأف السكداف كاف قد كقع عمى النظاـ االساسي لممحكمة في الثامف مف 

، لكنو لـ يقـ بالمصادقة عميو كلكف ككفقان لما ذكرناه سابقان فإف المحكمة تككف مختصة 2000

كفقان ألحكاـ  األمفست طرفان إذا أحيمت ليا مف قبؿ مجمس بالنظر في جرائـ كقعت في دكلة لي

الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كنظران لؤلحداث التي كقعت في دارفكر بالسكداف قاـ 

ف مكمف ض 2004األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بإرساؿ لجنة تحقيؽ الى دارفكر كذلؾ في عاـ 

الة الكضع في دارفكر الى المحكمة الجنائية الدكلية عمى التكصيات التي جاء بيا تقرر المجنة إح

 .(1)أساس كجكد مؤشرات كدالئؿ بكقكع جرائـ ضد االنسانية كجرائـ حرب

دكف اإلحالة مف قبؿ إحدل الدكؿ مف تمقاء نفسو يقكـ المدعي العاـ بمباشرة التحقيؽ  .3

البدء بتقديـ طمب مدعـ أك دكؿ غير طرؼ، كيقكـ المدعي العاـ قبؿ  األمفاالطراؼ أك مجمس 

بالمستندات لمدائرة التمييدية لمحصكؿ عمى المكافقة بأغمبية األصكات. كىنا يشرع المدعي العاـ 

في التحقيؽ بعد تقسيـ المعمكمات المتاحة لو، ما لـ يقرر عدـ كجكد أساس معقكؿ لمباشرة 

تكجب عمى المدعي العاـ أف االجراءات كلتحديد ما إذا كاف ىناؾ إمكانية لممحاكمة أـ ال كىنا ي

 : (2)يأخذ بعيف االعتبار ما يمي

إذا ما كانت المعمكمة المتكفرة تشكؿ أساسان معقكالن الحتماؿ دخكؿ الجريمة ضمف اختصاص  .1

 المحكمة الجنائية.

                                                 
 .673، مرجع سابؽ، ص المحكمة الجنائية الدوليةعبد الحميد، عبد الحميد محمد،   (1)
 .( مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية53انظر المادة )  (2)
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( مف النظاـ األساسي مثؿ إذا كانت 17اذا ما كانت القضية مقبكلة كفقان ألحكاـ المادة ) .2

مقاضاة في الدعكل دكلة ليا اختصاص عمييا، مالـ تكف الدكلة حقان غير ك الأتجرم التحقيؽ 

 .(1)راغبة في االضطبلع بالتحقيؽ أك المقاضاة أك غير قادرة عمى ذلؾ

ذا ما تكافرت أسباب جكىرية تدعكا لبلعتقاد بأف إجراءات التحقيؽ ال تخدـ مصمحة العدالة إ .3

 ييـ.أك حتى مصمحة العدالة أك حتى مصمحة المجني عم

كبعد ذلؾ إذا ما قرر المدعي العاـ البدء في التحقيؽ يجب عميو أف يقكـ بإببلغ دائرة ما قبؿ 

يطمب مف المدعي العاـ  أف   األمفالمحاكمة، كىنا يجكز لمدكلة التي قامت باإلحالة أك لمجمس 

 المادة النظر في قرار حفظ الدعكل.

اجعة قرار المدعي العاـ بعد إجراء التحقيؽ إذ كيجكز لدائرة ما قبؿ المحاكمة كبمبادرة منيا مر 

التحقيؽ لف يخدـ العدالة أك مصمحة المجني عمييـ، كفي ىذه الحالة ال  لى أف  إكاف قراره مستندان 

 .(2)يصح قرار المدعي العاـ نافذان إال إذا اعتمدتو دائرة ما قبؿ المحاكمة

ي اتخاذ قرار بالشركع بالتحقيؽ إذا ما كما كيجكز لممدعي العاـ في أم كقت أف ينظر مف جديد ف

 .(3)تكافرت لديو كقائع أك معمكمات جديدة

دلة المتصمة بتقدير ما إذا كاف التحقيؽ ليشمؿ جميع الكقائع كاأل العاـ التكسيع فيكيحؽ لممدعي 

يحقؽ في ظركؼ  ساسي كعميو خبلؿ ذلؾ أف  كلية جنائية بمكجب ىذا النظاـ األىناؾ مسؤ 

يتخذ التدابير المناسبة لضماف فعالية التحقيؽ في  كعميو أف   ،ادة عمى حد سكاءالتجريـ كاإلب

مصالح المجني عمييـ  احتراـك  (4)الجرائـ التي تدؿ في اختصاص المحكمة كالمقاضاة عميو.

                                                 
 .لممحكمة الجنائية الدكلية /أ( منف النظاـ االساسي17انظر المادة )  (1)
 .( منف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية53/3انظر المادة )  (2)
 .( منف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية53/4انظر المادة )  (3)
 345، ص2006المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، مصر،  المحكمة الجنائية الدولية،الممساكم، أشرؼ فايز،  (4)
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كالشيكد كظركفيـ الشخصية بما في ذلؾ السف كنكع الجنس كالصحة كيأخذ بعيف اإلعتبار 

ا ينطكم عمى عنؼ جنسي أك عنؼ بيف الجنسيف أك عنؼ ضد طبيعة الجريمة خاصة عندم

(1)األطفاؿ كما عميو أف يحتـر حقكؽ األشخاص الناشئة بمكجب النظاـ األساسي.
 

ا الحكاـ التعاكف القضائي كالمساعدة يجكز لممدعي العاـ إجراء التحقيقات في إقميـ الدكلة كفقن ك 

ا مع المحكمة في ما تجريو مف تحقيقات ا تامن عاكنن القضائية كالذم بمقتضاه تمتـز الدكؿ االطراؼ ت

 (2)في الجرائـ كالمقاضاة عمييا، أك عمى النحك الذم تأذف بو الدائرة التمييدية.

 (3)المدعي العام في التحقيق:: واجبات أواًل 

مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى عدد مف الكاجبات  (54المادة )نصت 

مف الجرائـ التي تدخؿ في  م  أثناء ممارستو التحقيؽ في أدعي العاـ يباشرىا كالسمطات لمم

 :(4)اختصاص ىذه المحكمة حيث يجب عميو القياـ بما يمي

مف أجؿ إثبات الحقيقة يقع عميو مسئكلية تكسيع التحقيؽ ليشمؿ كؿ االدلة كالكقائع التي  -1

كانت ىذه األدلة في صالح اإلدانة أك في تفيد في ما اذا كانت ىناؾ مسئكلية جنائية أـ ال؟ سكاء 

 ساسي ذات الصمة.صالح البراءة عمى حد سكاء كذلؾ مع االلتزاـ بمكاد النظاـ األ

جؿ ضماف فعالية التحقيؽ في الجرائـ المختصة بنظرىا  أاتخاذ كؿ التدابير البلزمة مف  -2

حيث السف كالمرض  ة مفالمحكمة مع احتراـ لمصالح المجني عمييـ كالشيكد كظركفيـ الشخصي

جتماعية كنكع الجنس مف حيث الذككرة كاألنكثة كطبيعة الجريمة السيما التي تحتكم كظركفيـ اإل

 عمى عنؼ جنسي أك عنؼ بيف الجنسيف أك ضد األطفاؿ.
                                                 

 389سابؽ، ص  مرجع، القانون الدولي اإلنسانيالشبللدة، محمد فياد،   (1)
 252، صسابؽ مرجع، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتيايشكم، لندة معمر،  (2)
 .225سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدوليةحمكدة، منتصر سعيد،  (3)
 ألساسي لممحكمة.مف النظاـ ا 54نص المادة  (4)
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يقع عمى عاتؽ المدعي العاـ االحتراـ الكامؿ لحقكؽ كؿ األشخاص المنصكص عمييـ في  -3

 لمتيمكف كالمشتبو فييـ. ا بما فييـىذا النظاـ األساسي 

 المدعي العام  سمطات: ثانًيا

لو كذلؾ عدة  ف  إإذا كانت ىذه ىي الكاجبات الممقاة عمى عاتؽ المدعي العاـ أثناء التحقيؽ ف

 :(1)داء ىذه الكاجبات كىيأسمطات كصبلحيات تساعده عمى القياـ ب

اـ األساسي بإذف مف يجرم تحقيقات في إقميـ الدكلة الطرؼ في ىذا النظ ف  أيجكز لو  -1

كانت ىذه الدكلة غير قادرة عمى تنفيذ طمب التعاكف الدكلي  إذاالمحكمة،  الدائرة التمييدية ما قبؿ

بينيا كبيف المحكمة بسبب كجكد خمؿ في أم عنصر مف نظاميا القضائي، أك في إقميـ دكلة 

 .(2)اإلشارةاخرل كافقت عمى تنفيذ طمب التعاكف الدكلي سالؼ 

سيكون " اختصاص المحكمة ف  أكلى عمى ساسي لممحكمة في المادة األالنظاـ األكما نص 

القانكف الجنائي  أساتذةبعض مف . كقد ذىب (3)"مكمال لمواليات القضائية الجنائية الوطنية

 كبأف   "المحكمة ذات اختصاص احتياطي لممحاكم الجنائية الوطنيةلى اعتبار "إكممثمي الدكؿ 

اص المحكمة اختص بقى لممحاكـ الجنائية الكطنية بالمقاـ االكؿ، كبأف  ي األصيؿ"االختصاص 

ا كتجنبن  ،ك عند انييارهأك الرغبة أصيؿ عف صبلحياتو بسبب عدـ القدرة يسرم فقط عند تخمي األ

 .(4)المحكمة ضع حقائؽ قانكنية مكثقة بمكاد مف النظاـ تبيف حقيقة دكرك لمدخكؿ في سجاؿ ت

                                                 
 مف النظاـ األساسي لممحكمة. 2(/54المادة ) (1)
 د:  مف النظاـ األساسي لممحكمة.– 3( 57المادة ) (2)
 ( مف النظاـ األساسي لممحكمة1انظر المادة )  (3)
ر، ، انظػػر أيضػػا: يشػػكم، لنػػدة معمػػ225سػػابؽ، ص مرجػػع، المحكميية الجنائييية الدوليييةمػػكدة، منتصػػر سػػعيد، انظػػر  ح  (4)

 ، 251، صسابؽ مرجع، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتيا
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طالع بالتحقيق ضرغبة الدولة في االلنظاـ المحكمة سمطة تحرم" مف ا (17)كمنحت المادة

والمقاضاة". والمحكمة ذات سمطة تقديرية لسحب الدعوى من القضاء الجنائي الوطني اذا ما 

ارتأت ان ىنالك قرارا من الدولة بعدم جدية المحكمة الوطنية بقصد"حماية الشخص 

 .(1)"المرتكب

( كتحرم ج-17/2جراءات التحقيؽ كالمقاضاة )إشراؼ عمى ة كالمدعي العاـ حؽ االكلممحكم

كبذلؾ تككف  ،استقبلليتياك االجراءات القائمة كعدـ المماطمة فييا، كايضا مدل نزاىة االجراءات 

قادرة عمى سحب الدعكل مف القضاء الجنائي  تحرياتياى التقديرية المبنية عم المحكمة بسمطاتيا

 (2)الكطني.

ف النظاـ السمطة العميا لممدعي العاـ في المحكمة عمى االدعاء الكطني م (18)كتكرس المادة 

لمقياـ  (18/2كفؽ سمطاتو التقديرية، بحيث يككف لممدعي العاـ حؽ منح الدكلة شيرا كاحدا )

  (3)بكاجباتيا، كحؽ االطبلع الدكرم عمى التقدـ المحرز.

ريمة ذاتيا جكاز المحاكمة عف الجمف النظاـ مقننة لممبدأ الجنائي)عدـ ( 20) كجاءت المادة

ت سمطة تقديرية العادة النظر في االحكاـ النيائية الصادرة عف عطأمرتيف( كلكف المحكمة 

ك عدـ أك النزاىة أك التحقيقات باالستقبللية ألكطنية بحجة عدـ اتساـ المقاضاة المحاكـ الجنائية ا

ا ما تكصمت المحكمة الى نية المحاكـ ذا  كجكد النية الجدية اثناء مقاضاة الشخص لمعاقبتو. ك 

                                                 
 479سابؽ، ص مرجع، نظام الجزاء الدوليحرب، جميؿ،   (1)
، ص 2008، دار حامػد لمنشػر كالتكزيػع، عمػاف، النظيام القضيائي لممحكمية الجنائيية الدولييةعبد المطيؼ، بػراء منػذر،  (2)

248 
أك بأنيا أجرت  غضكف شير كاحد مف تمقي ذلؾ اإلشعار ً لمدكلة أف تبم  المحكمة بأنيا تجرم: " في 2-( 18المادة )  (3)

فيمػػا يتعمػػؽ باألفعػػاؿ الجنائيػػة التػػي قػػد تشػػكؿ جػػرائـ مػػف تمػػؾ  تحقيقػػان مػػع رعاياىػػا أك مػػع غيػػرىـ فػػي حػػدكد كاليتيػػا القضػػائية
كبنػاءن عمػى طمػب تمػؾ الدكلػة ً  شعار المكجو إلػى الػدكؿكتككف متصمة بالمعمكمات المقدمة في اإل 5المادة  المشار إلييا في

األشػػخاص مػا لػػـ تقػػرر الػدائرة التمييديػػة اإلذف بػػالتحقيؽ بنػاءن عمػػى طمػػب  يتنػازؿ المػػدعي العػاـ ليػػا عػػف التحقيػؽ مػػع ىػػؤالء
 " انظر : .العاـ المدعي
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قاضاة رغـ حجية الحكـ النيائي. كبذلؾ ال يحؽ الم معادة الإفميا سمطة في ذلؾ الكطنية 

 .(1)(20)محكمة كطنية اك اقميمية مراجعة احكاـ المحكمة مف خبلؿ المادة

ائيا الجنائي كيؾ في قضدكر المحكمة لف يككف مكمبل كخاصة في الدكؿ النامية لسيكلة التش ف  إ

ك أعمؿ المحكمة سينحصر انتقائيا في الدكؿ النامية دكف الدكؿ الكبرل كحمفائيا  ف  أالكطني ك 

الدكؿ االكركبية. كنتحقؽ مف ذلؾ في السككت عف الجرائـ االسرائيمية المستمرة ضد الدكؿ 

لية في العاـ العربية كاالسراع في احالة جرائـ دارفكر في السكداف الى المحكمة الجنائية الدك 

 (2)مف النظاـ. (/ب13)بمكجب المادة  األمفعف طريؽ مجمس  2005

 أمام المحكمة الجنائية الدوليةوحماية حقوق المتيم : ضمانات العدالة المطمب الثاني

تضمف ميثاؽ المحكمة الجنائية الدكلية تكفير العدالة لممتيميف مف خبلؿ حماية حقكقيـ خبلؿ 

بعد االنتياء مف إجراءات إذ أنو حقكؽ المتيـ، لضمانات حماية  ، حيث إف ىناؾالمحاكمة

تبدأ مرحمة المحاكمة كالتي تقـك بيا إحدل الدكائر االبتدائية في المحكمة، كالتي يجب ، التحقيؽ

تراعي قبؿ البدء بإجراءات المحاكمة، تكفير كافة ضمانات حماية حقكؽ المتيـ ككذلؾ  عمييا أف  

 (3)الشيكد.حماية المجني عمييـ ب

 الجريمة المعركضة أماميا يجب عمى الدائرة المختصة بذلؾ أف  في نظر البالمحكمة عندما تقكـ 

تتـ ىذه المحاكمة كفؽ ما ينص عميو نظاـ المحكمة كالئحة  تكفؿ عدالة المحاكمة كسرعتيا، كأف  

تتمثؿ أىـ تراعي ضمانات تحقيؽ العدالة كتعمؿ عمى تكفيرىا ك  اإلجراءات الخاصة بيا كأف  

 مف خبلؿ ما يمي:الضمانات التي تكفؿ العدالة كتحمي حقكؽ المتيـ 

                                                 
 480سابؽ، ص مرجع، نظام الجزاء الدوليحرب، جميؿ،   (1)
 248سابؽ، ص مرجع، النظام القضائي لممحكمة الجنائية الدوليةمنذر،  عبد المطيؼ، براء (2)
، 2015المركػز القػكمي لئلصػدارات القانكنيػة، القػاىرة،  ،مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدوليةالطيب، كردة،  (3)

 146ص
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ال جريمة كال عقكبة  ىذا المبدأ يقضي بأف   مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات: إذ أف  تطبيؽ  -1

 .إال بنص قانكني

 .(1)إدانتوتثبت  قرينة البراءة: كىك المبدأ الذم يقضي بأف المتيـ برئ إلى أف    -2

إال إذا رأت الدائرة  : أم أنو يجب أف تككف جمسات المحاكمة عمنناية المحاكمةمبدأ عبلن  -3

 ،ظركفا معينة تقضي انعقاد بعض اإلجراءات في جمسات سرية االبتدائية أف  

 .إببلغ المتيـ فكرا كبالتفصيؿ بطبيعة التيمة المكجو إليو كبأسبابيا كمضمكنيا -4

تتـ المحاكمة ، عمى اف ؿ لتحضير دفاعوأف يتكفر لممتيـ ما يكفيو مف الكقت كالتسيي -5

 (2)تتـ المحاكمة دكف إبطاء أك تأخير ال مبرر لو.، كأيضا بحضكر المتيـ

  أواًل: ضمانات المتيم

يككف مف حؽ المتيـ إبداء أكجو الدفاع كتقديـ أدلة أخرل مقبكلة بمكجب النظاـ األساسي 

بمترجـ شفكم كؼء مجانا، كمف حؽ المتيـ االستعانة و أيضا لممحاكمة، كتحقيقا لمعدالة، فمف حق

ال يجبر عمى االعتراؼ بالذنب، أك عمى الشيادة ضد نفسو، كلو أف يمـز الصمت، كال يفرض  أف  

ثبات يقع عمى عاتؽ عبء اإل نحك، إذ أف   عمى المتيـ عبء اإلثبات أك كاجب الدحض عمى أم  

فاع كفي أقرب كقت ممكف عف المدعي العاـ، كذلؾ يجب عمى المدعي العاـ، أف يكشؼ لمد

إظيار براءة المتيـ، باإلضافة إلى حماية  إلىيا تميؿ دلة التي في حكزتو كالتي يعتقد إن  األ

 .(3)المجني عمييـ كالشيكد المشتركيف في اإلجراءات

                                                 
 203سابؽ، ص رجعم، دراسة قانكنية، المحكمة الجنائية الدولية، كآخركف العيسى، طبلؿ ياسيف (1)

 345سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدولية، المركز القومي لإلصدارات القانونيةالممساكم، أشرؼ فايز،  (2)
 ، 147، صسابؽ مرجع، مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدوليةالطيب، كردة،  (3)
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( مف 50بالنسبة لمغات الرسمية كلغة العمؿ في المحكمة الجنائية الدكلية فإنو ككفقان لممادة )أما 

اـ األساسي لممحكمة فإف المغات الرسمية لممحكمة االسبانية كاالنجميزية كالركسية كالصينية النظ

كالعربية كالفرنسية، كتنشر بالمغات الرسمية األحكاـ الصادرة عف المحكمة ككذلؾ القرارات األخرل 

تعتبر  المتعمقة بحسـ مسائؿ أساسية معركضة عمى المحكمة، كتحدد ىيئة الرئاسة القرارات التي

 ألغراض ىذه الفقرة كتعتبر عمى أنيا تحؿ مسائؿ أساسية كىذه القرارات ىي:

 .جميع قرارات شعبة االستئناؼ . أ

جميع قرارات المحكمة بشأف كاليتيا القضائية أك فيما يتصؿ بمقبكلية قضية ما عمبلن بالمكاد  . ب

(17-20.) 

العقكبة كالتعكيض لمضحايا عمبلن  جميع قرارات الدائرة االبتدائية بشأف اإلدانة كالبراءة كفرض . ت

 (.76-74بالمكاد )

 .(1)(57)د( مف المادة )3جميع قرارات الدائرة التمييدية عمبلن بالفقرة  . ث

( في الفقرة الثالثة منيا عمى أنو "بناء عمى طمب أم طرؼ في الدعكل أك 50نصت المادة ) . ج

خبلؼ االنكميزية أك الفرنسية دكلة يسمح ليا بالتدخؿ في الدعكل تأذف المحكمة باستخداـ لغة 

 .(2)مف جانب ذلؾ الطرؼ شريطة أف ترل المحكمة ليذا اإلذف مبرران كافيان 

 جراءات المحاكمةإ: ثانًيا

ستة قضاة كتبدأ المحاكمة مف تتـ المحاكمة أماـ إحدل الدكائر االبتدائية لممحكمة كالتي تتشكؿ 

ييدية عمى المتيـ، كيساؿ المتيـ عما إذا كاف يقر بتبلكة الئحة االتياـ التي أقرتيا الدائرة، التم

متيـ يفيـ ال تتأكد مف أف   و مذنب في التيمة المكجية إليو أـ ال، كيجب عمى المحكمة أف  بأن  

                                                 
 .  92، ص2011، عماف، الطبعة األكلى، رات القانونيةالمحكمة الدولية، المركز القومي لإلصداحسف يكسؼ،  ،يكسؼ (1)
 مة الجنائية الدكلية.ك( مف النظاـ األساسي لممح50انظر المادة ) (2)



 41 

الذيف يقكمكف بإدالء  شيكدالا كيقدـ ا افتتاحين ليو، ثـ يمقي المدعي العاـ بيانن طبيعة التيـ المكجية إ

مر المدعي العاـ بتقديـ أت دـ المستندات كغيرىا مف األدلة، كليا أف  تقشياداتيـ، باالضافة الى 

كبعد اختتاـ اإلجراءات ، أدلة جديدة، كيقع عمى المدعي العاـ عبء إثبات أف المتيـ مذنب

جراءات الدفاع عف المتيـ تسأؿ المحكمة القانكنية بخصكص تقديـ األ عما إذا كانت المتيـ دلة كا 

ية، ثـ تخمك المحكمة إلى نفسيا في غرفة المداكلة لكضع الحكـ الذم لديو أقكاؿ أخرل كختام

 .(1)ستصدره

 المحاكمة: اثالثً 

 قرر غير ذلؾ، ألف  ، إال إذا تفي مقر المحكمةيككف  كفيما يتعمؽ بالمحاكمة فإف  مكاف انعقادىا

مكاف إجراء المحاكمة في  األنسبمف  ا لظركؼ دعكل معينة أف  فقن ك ترل يمكف أف  المحكمة 

 (2)قريب مف مكاف المدعى بكقكعيا لتسييؿ حضكر الشيكد كتقديـ األدلة.

إجراء المحاكمة بالقرب مف المكاف الذم ارتكبت فيو الجريمة المدعى بكقكعيا قد يمقي   إف  كما 

لحؽ المتيـ في محاكمة عادلة كغير منحازة أك  بالنسبة التساؤالتكيثير  اإلجراءات عمى ظبلالن 

عمى مخاطر أمنية غير مقبكلة تيدد سبلمة المتيـ أك الشيكد أك القضاة أك مكظفي ربما ينطكم 

المحكمة كلذلؾ ال يجكز إجراء المحاكمة في دكلة غير الدكلة المضيفة إال إذا كاف انسب مف 

تمتمس آراء المدعي العاـ أك  الناحية العممية كيتماشى مع مصمحة العدالة كيككف لمدائرة أف  

 (3)يؤدم ذلؾ إلى تعطيؿ ال لزكـ لو مكعد بدء المحاكمة. ىذه المسالة دكف أف  الدفاع بشأف 

                                                 
 .390سابؽ ، ص مرجع، القانون الدولي اإلنسانيالشبللدة، محمد فياد،  (1)
 .346سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدوليةالممساكم، أشرؼ فايز،  (2)
، دار الثقافػة لمنشػر كالتكزيػع، القانون الدولي اإلنساني فيي ضيوء المحاكمية الجنائيية الدولييةمخزكمي، عمر محمكد، ال (3)

 .219، ص 2009عماف، 
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كتجرم المحاكمة في دكلة غير البمد المضيؼ بناء عمى ترتيب مع الدكلة المعنية بصرؼ النظر 

 عما إذا كانت دكلة طرفا في النظاـ األساسي أك لـ تكف.

إذ ينبغي  ،ىي المحاكمة بحضكر المتيـساسية ك أمف النظاـ عمى قاعدة  (63)كقد نصت المادة 

ا بمكجب قد نكقشت مسألة جكاز المحاكمة غيابين ك  ،المتيـ حاضرأ في أثناء المحاكمة يككف أف  

النظاـ األساسي مناقشة كاسعة النطاؽ داخؿ لجنة القانكف الدكلي كفي التعميقات الصادرة عف 

المحاكمة الغيابية تمامان عمى أساس  ستبعاداو يجب ا كاسعان بأن  لقي تأييدن  ىذا الرأمك  ،الحككمات

المحكمة لمعمؿ إال في ظركؼ يمكف فييا تنفيذ أم  ىو ال ينبغي أال تدعجممة أمكر مف بينيا أن  

ف فرض األحكاـ كالعقكبات غيابين  ،حكـ أك عقكبة يناؿ مف سمعة المحكمة،  ا مف شأنو أف  كا 

 .(1)ددة جدان عدـ جكاز المحاكمة الغيابية إال في ظركؼ محكذلؾ 

ا يحاكـ حضكرين  لممتيـ الحؽ في أف   عمى أف   1993كقد نص مشركع النظاـ األساسي في عاـ

غياب  كاألدلة إلى أف   األقكاؿا مف ما لـ تخمص المحكمة بعد اإلستماع إلى ما تراه ضركرين 

 (14)لمادةا لمحؽ في المحاكمة الضركرية الكارد في االمتيـ متعمد، كلما كاف ىذا األمر انعكاسن 

و عتبرت حككمات عديدة أن  فا ،1966لعاـ مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية 

 .(2)يحقؽ تكازنا مرضيا في حيف إعترضت عميو حككمات أخرل

 لممحكمة الدكلية يفترض حضكر المتيـ أثناء المحاكمة في حيف أف   األساسيالنظاـ  كال شؾ أف  

فيي  .(3) ثباتية لممحكمة الدكلية ال تنص عمى محاكمة غيابية بحد ذاتياالقكاعد اإلجرائية كاال

عتماد العمني لعريضة االتياـ في القضايا التي ال يمكف فييا تنص عمى شكؿ مف أشكاؿ اإل

يفي ببعض أغراض المحاكمة الغيابية  جراء أف  إحضار المتيـ أماـ المحكمة. كمف شأف ىذا اإل

                                                 
 185، ص2006، القاىرة، المحكمة الجنائية الدولية، المجمس األعمى لمثقافةالعناني، ابراىيـ محمد،  (1)
 147سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدوليةالعدالة أمام طيب، كردة، مقتضيات  (2)
 .219سابؽ، ص مرجع، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحاكمة الجنائية الدوليةالمخزكمي، عمر محمكد،  (3)
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جراء القياـ عمنا بإصدار أمر دكلي لمقبض " مما يجعؿ المتيـ فاران" فعمى سبيؿ المثاؿ يجيز اال

 .(1) مف كجو العدالة الدكلية عمى نحك ما

 1975 كبا لعاـمف الصحيح البدء عمى غرار ما كرد في قرار مجمس أكر  كتعتقد المجنة أف  

 ال بسبب الفقرة ،ذك أىمية حيكيةحضكر المتيـ أثناء المحاكمة ىك أمر  ف  أباالقتراح القائؿ ب

مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية فحسب بؿ بعينة  (14))د( مف المادة3

ينبغي عدـ فإثبات الكقائع كالتمكيف مف إصدار عقكبة مبلئمة كقابمة لمتنفيذ إذا أديف المتيـ 

 (2)ستثنائية دكف غيرىا.يؽ ىذا المبدأ إال في الحاالت اإلالسماح بإعفاءات مف تطب

( مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية 52ا بالنسبة لبلئحة المحكمة فقد تطرقت الييا المادة )أم  

الدكلية، مكضحة انو ككفقا لمنظاـ االساسي كالقكاعد االجرائية كقكاعد االثبات، فإف القضاة 

كر مع رم التشايعتمدكف باالغمبية المطمقة الئحو المحكمة البلزمة لآلداء المعتاد لمياميا، كيج

عداد الئحو المحكمة، أم تعديبلت عمييا، أما بالنسبة لبدء نفاذىا المدعي العاـ كالمسجؿ عند إ

ك أم تعديبلت عمييا، ما لـ يقر القضاة غير ذلؾ، كتعمـ البلئحو فكر أفكر اعتمادىا ىي 

ات مف اغمبية ذا لـ ترد أم اعتراضا  طراؼ لتقديـ أم تعميقات عمييا، ك اعتمادىا عمى الدكؿ األ

 (3)الدكؿ االطراؼ خبلؿ مدة ستة اشير تبقى البلئحو نافذة

 

 

 

 

                                                 
 .186سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدوليةالعناني، إبراىيـ محمد،  (1)
 351، ص2006، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، مصر،دوليةالمحكمة الجنائية الالممساكم، اشرؼ فايز،  (2)
 ( مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية52انظر المادة ) (3)
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 العقوبات المفروضة :رابًعا

لقد تضمف النظاـ االساسي لممحكمة المبادئ االساسية التي تتعمؽ بالمحاكمة، إضافة الى المكائح 

رفض االدلة كحماية  المتضمنو لمقكاعد االجرائية التي تبناىا قضاة المحكمة كالتي تبيف قبكؿ اك

 .المجني عمييـ كالشيكد ككافة المسآئؿ المتعمقة بمكضكع المحاكمة

ترد العقكبات التي تطبقيا المحكمة الجنائية في الباب السابع مف النظاـ األساسي لممحكمة ك 

كىذه العقكبات يمكف لممحكمة تكقيعيا عمى الفرد المداف  78-77الجنائية الدكلية في المكاد 

( مف النظاـ األساسي كتنكعت ىذه 5ب جريمة مف الجريمة  كاردة الذكر في المادة )بارتكا

 العقكبات بيف: 

 سنة 30السجف لعدد محدد مف السنكات لفترة اقصاىا  .1

 السجف المؤبد .2

 فرض الغرامة إضافة الى السجف  .3

ف  فرض الغرامة إضافة الى السجف ىي مف المعايير المنصكص عمييا في القكاعد االج رائية كا 

كقكاعد االثبات كمصادره العائدات كالممتمكات كاألصكؿ المتأتية مف تمؾ الجريمة دكف المساس 

 .(1)بحقكؽ األفراد الحسنة النية

ذا كانت عقكبة اإلعداـ قد طرحت جانبن ك  ىذا النظاـ يقدـ  ا في النظاـ االساسي لممحكمة، إال أف  ا 

ص عمييا فيو لف تؤثر عمى العقكبات الخاصة بيا العقكبات المنصك  الضمانات الكافية لمدكؿ بأف  

                                                 
نشأة وتكوين المحكمة الجنائية الدولية ونص اتفاقية روما ىيمداد مجيد عمي المرزاني، عبد الغفكر كريـ عمي،   (1)

 29، ص2016لحقكقية، الطبعة االكلى، ، منشكرات مكتبة زيف ااألساسية
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، كذلؾ عند مباشرتيا االختصاص الكطني كالذم قد يتضمف، افراد تـ ادانتيـعندما تحكـ عمى 

 (1).ك ال يتضمف عقكبة اإلعداـأ

كعمى ضكء ذلؾ ترل الباحثة أف المتيـ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية يتمتع بالعديد مف 

 نيا نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، كالتي تكفؿ تحقيؽ العدالةالضمانات التي تضم

في كؿ مراحؿ التحقيؽ ابتداء مف مرحمة اإلستدالؿ مركران  بمرحمة التحقيؽ كتعزيز األدلة 

ف  ىذه الضمانات ال يمكف إكتمحيصيا ككصكالن لممرحمة الحاسمة كىي مرحمة المحاكمة، كحيث 

احدة، إذ تتسع األىداؼ العامة لممحكمة لكافة الضمانات القانكنية التي حصرىا في مجمكعة ك 

تكفرىا التشريعات الكطنية، أك االتفاقيات الدكلية، كقد جاءت ىذه الضمانات متفقو مع اإلعبلف 

العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم ضمف في المادة العاشرة منو محاكمة عادلة كنزييو لكؿ إنساف، 

( منو" انو ال يجكز 15كالذم نص في المادة )كلييف لمحقكؽ السياسية كالمدنية، كأيضا العيديف الد

محاكمة الشخص عمى فعؿ ما لـ يكف كقت ارتكاب الجريمة يشكؿ جريمة بمكجب القانكف 

 الكطني أك القكمي.

 

                                                 
 146سابؽ، ص مرجع، مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدوليةطيب، كردة،  (1)
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 الفصل الثاني

_______________________________________________________ 

 األمنومجمس  مم المتحدةاألبي عالقة المحكمة الجنائية الدولية اعتبارات العدالة ف

 

ا، بؿ جاء نتيجة جيكد دكلية كمنظمات ك عبثن أكجكد المحكمة الجنائية الدكلية لـ يكف صدفة  إف  

ف يككف ليذه المحكمة عبلقات أمختمفة، كجيكد فقيية كفردية، كنتيجة لذلؾ، كاف مف الطبيعي 

ىـ الجيات التي ترتبط بيا المحكمة، ىي أمف الجيات، كلعؿ مف  دالعديمع  كثيرة مختمفة ك 

ىميا، كيمارس مـ المتحدة، بؿ ىك أالرئيسية لؤل حد الييئاتأالدكلي، فيك  األمفمجمس 

نشأ ألى ىذا الدكر الميـ، فقد إا كالسمـ الدكلي كاستنادن  األمفا ميما يتعمؽ بحفظ اختصاصن 

ا، كىي محكمة يكغسبلفيا السابقة، كمحكمة ركندا، فنا سابقن سمأمحكمتيف جنائيتيف دكليتيف، كما 

 ا فييما. ا مؤثرن كمنح دكرن 

ا في عبلقتو مع المحكمة الجنائية ا بارزن الدكلي دكرن  األمفكبناء عمى ما سبؽ، فقد لعب مجمس 

الدكلية، فمنح اختصاصات ليست بالسيمة بؿ عمى العكس ميمة ككاسعة في نطاؽ العمؿ 

نظر المحكمة في  ي لتمؾ المحكمة، منيا ما يتعمؽ بتحريؾ الدعكل كامكانية تأجيؿالقضائي الدكل

كضحناىا، كما أف أباالحالة، كالتي سبؽ ك  األمفلى اختصاص مجمس إدعكل معينة باالضافة 

ىناؾ بعض المحاكالت لربط جريمة العدكاف ليذا المجمس مف خبلؿ جعمو الجية التي تقرر  ف  أ

لى الدكر الذم يمعبو في حالة عدـ استجابة الدكؿ لطمبات إو، إضافة حالة العدكاف مف عدم

 . (1)المحكمة

                                                 
 .220سابؽ،ص  مرجع، المحكمة الدوليةيكسؼ، حسف،  (1)



 47 

كانطبلقا مف ذلؾ كمو سكؼ نتطرؽ في المبحث االكؿ مف ىذا الفصؿ الى قيـ العدالة كطبيعة 

ف يجب أ، فبناء عمى االختصاصات التي يمتمكيا، فإنو األمفعبلقة المحكمة الجنائية بمجمس 

 قانكف الدكلي لحقكؽ االنساف، كالقانكف الدكلي االنساني، كمبادئ العدالة الدكلية. يمتـز بقكاعد ال

 

 عتبارات العدالة في عالقة المحكمة الجنائية الدولية باألمم المتحدةإ: األولالمبحث 

تعتبر األمـ المتحدة أكبر المنظمات الدكلية، لذلؾ كاف ليا دكر مميز في خركج المحكمة 

ة الى النكر منذ المراحؿ األكلى لنشأتيا مركران بالمشاريع التي أعدتيا المجاف التابعة الجنائية الدكلي

 ليا مف أجؿ انشاء المحكمة كمف ثـ انعقاد مؤتمر ركما الدبمكماسي. 

كتنظـ العبلقة بيف المحكمة الجنائية الدكلية كاألمـ المتحدة مف خبلؿ اتفاقية تعتمدىا جمعية 

 . (1)ـ السياسي كيبرمو بعد ذلؾ رئيس المحكمة نيابة عنياالدكؿ األطراؼ في النظا

كتككف العبلقة بينيا ىي نفس العبلقة بالييئات األخرل بمكجب اتفاقية كالتي تككف أىدافيا قريبة 

مف أىداؼ األمـ المتحدة بمعنى أف األمـ المتحدة ترل امكانية عمؿ ىذه الييئات معيا كجزء مف 

 . (2)نظاميا

لى أف محكمتي نكرمبرغ كطككيك لـ يربطيما باألمـ المتحدة أم ارتباط كذلؾ إشارة كال بد مف اال

نشائيما كاف سابقان عمى نشكء األمـ المتحدة، أما محكمة يكغسبلفيا السابقة إتاريخ  ككف أف  

ستنادان لصبلحياتو بمكجب التابع لؤلمـ المتحدة إ األمفكركندا فقد أنشأتا بمكجب قرار مجمس 

 .(3)ابع مف الميثاؽالفصؿ الس

                                                 
 ( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية. 2المادة )  (1)
، مطابع ركز اليكسؼ الجديدة، جنائية الدولية نشأتيا ونظاميا األساسيالمحكمة المحمكد شريؼ بسيكني،   (2)

 .198، ص 2002الطبعة الثالثة، 
 . 204، مرجع سابؽ، ص المحكمة الدوليةيكسؼ حسف يكسؼ،   (3)
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ىذه العبلقة ال تستمـز عبلقة كثيقة كأكيدة كلكف المحكمة الجنائية الدكلية باألمـ المتحدة كيربط 

تبعية المحكمة لييئة األمـ بؿ ىناؾ عبلقة تعاكف متعددة الجكانب تنظمو اتفاقية خاصة؛ مف 

 .(1)التعاكف االدارم كالمالي إضافة الى التعاكف اإلجرائي كالقضائي

لمحكمة الجنائية الدكلية خرجت مف رحـ األمـ المتحدة ككنيا ىيئة قضائية مستقمة مف الناحية كا

داريان لؤلمـ المتحدة إالقانكنية كليا شخصية قانكنية دكلية في مجاؿ سمطتيا ككظائفيا كلكنيا تابعة 

ذلؾ ال يساىـ  لي فإف  كىذا النكع مف التبعية ال يؤثر بأم شكؿ مف األشكاؿ عمى استقبلليتيا كبالتا

في الحفاظ عمى نزاىة ىذه االستقبللية كتحقيؽ الغاية األكلى ألم جياز قضائي أال كىي شرعية 

 .   (2)األحكاـ الصادرة عنو كحيادة ىذه األحكاـ

 ا إلى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةالدولي استنادً  األمن: سمطات مجمس المطمب األول

ىي تمؾ التي استنتدت الى الفصؿ السابع مف  األمفالتي تـ منحيا لمجمس إف  أىـ السمطات 

ا ليا عنصر االجبار أك كفقن جراءات صادرة الميثاؽ، كالتي تعد السمطة االخطر، إذ أن يا تتضمف إ

في حالة  األمف، كيتـ اعتمادىا مف قبؿ مجمس (3)باعتبارىا ايضا قرارات أغمب الدكؿالقسر، 

دكلي، أك في حاالت الجرائـ االنسانية كالعدكاف، كىي تكصيات ليست ممزمة ال األمفاالخبلؿ ب

كانما تككف كقائية لمحد مف استمرار العدكاف، كيتـ اخذىا مف قبؿ المجمس لتيدئة االطراؼ ذات 

 .(4)العبلقة

عمى الدكؿ االعضاء بمثابة  األمفكاستنادنا إلى أحكاـ الفصؿ السابع أيضا تككف سمطة مجمس 

كالسمـ الدكلييف، كتعد  األمفعامة عمييا بسمطة تقديرية كبيرة جدا ككنو المسؤكؿ عف حفظ  كالية
                                                 

 .208، مرجع سابؽ، صالمحكمة الدوليةيكسؼ حسف يكسؼ،   (1)
 .99، مرجع سابؽ، صئية الدولية الدائمةمقتضيات العدالة أمام المحكمة الجناالطيب، كردة،   (2)
 .45-44، ص1987، عماف، مطبعة التكفيؽقانون المنظمات الدولية، الجندم، غساف،  (3)
 انظر مكقع األمـ المتحدة)مجمس األمف( عمى الرابط  (4)

http://www.un.org/ar/sc/about/functions.shtml 
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ىذه السمطات ىي التي ميزت نظاـ األمـ المتحدة مقارنو بعصبة األمـ، حيث لـ يكف لعصبة 

لو ىذه الصفة استنادنا إلى الفصؿ السابع  األمفاالمـ أم  صفة الزامية عمى الدكؿ، كلكف مجمس 

 .(1)م أعطاه ىذا الحؽالذ

 الدوليين األمنو  في تقرير ما إذا كان قد وقع عماًل يعد تيديدًا لمسمم األمنسمطة مجمس : أوالً 

  .و من أعمال العدوانأو أن   ماخالاًل بيإ وأ

 األمفسمطة حماية  األمفعطت مجمس الفصؿ السابع، كالتي أ ( ىي بداية مكاد39تعد المادة )

أك كقكع العدكاف، كىي مف أىـ سمطات  األمفإعادتيما إذا ما حدث إخبلؿ ب كالسمـ الدكلييف، أك

، إذ إف  (2)كأخطرىا، فاالختصاص الذم يتمتع بو مجمس األف لتحقيؽ ذلؾ كاسعا األمفمجمس 

ك أالمجمس ىك صاحب القرار في تحديد ما إذا كاف النزاع يعد تيديدنا لبلمف كالسمـ الدكلي، 

قة باألعماؿ العدكانية التي تـ تحريميا دكليا، استنادا إلى القانكف الدكلي انتياكا لو، أك لو عبل

  .(3)نياء المنازعات المتأزمة التي يعد كجكدىا تيديد لبلمف كالسمـ الدكليا  ك 

عطى سمطات كاسعة لمجمس أالذم يخمك مف أم رقابة أك تقييد ىك الذم  (39المادة)نص ك 

كالسمـ، كىك المخكؿ بشكؿ مطمؽ في الفصؿ بكجكد  ألمفافي تقرير المسائؿ المتعمقة ب األمف

مخكالن لتقديـ  (4)( المجمس41( كالمادة )40تيديد لبلمف مف عدمو، كيككف طبقا الحكاـ المادة )

                                                 
 30، ص2002، الدار العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، الجنائيالقضاء الدولي ، كآخركف السيد، مرشد  أحمد (1)
 31سابؽ، ص  مرجع، القضاء الدولي الجنائيالسيد، مرشد  أحمد، اليرمزم، احمد غازم،  (2)
 282، ص2004، المكتبة المصرية، القاىرة، ، استخدام القوة في فرض الشرعية الدوليةابك يكنس، ماىر عبد المنعـ (3)
التػدابير المنصػكص عمييػا فػي  منعان لتفاقـ المكقؼ، لمجمػس األمػف، قبػؿ أف يقػـك تكصػياتو أك يتخػذ( "40دة )كتنص الما (4)

 ضركريان أك مستحسنان مف تدابير مؤقتة، كال تخؿ ىذه التدابير المؤقتة بحقكؽ ، أف يدعك المتنازعيف لؤلخذ بما يراه39المادة 
كالمػادة  ."المتنازعيف بيذه التدابير المؤقتة حسػابو األمف أف يحسب لعدـ أخذالمتنازعيف كمطالبيـ أك بمركزىـ، كعمى مجمس 

المسػمحة لتنفيػذ قراراتػو، كلػو أف  األمػف أف يقػرر مػا يجػب اتخػاذه مػف التػدابير التػي ال تتطمػب اسػتخداـ القػكات "لمجمػس 41
 كقؼ الصبلت االقتصػادية كالمكاصػبلتالتدابير، كيجكز أف يككف مف بينيا  يطمب إلى أعضاء "األمـ المتحدة" تطبيؽ ىذه
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الدكلي،  األمفتكصياتو فيما يتعمؽ بالتدابير الكاجب اتخاذىا لمحد مف عمميات العدكاف التي تيدد 

ا المخكؿ في دعكة اال طراؼ المتنازعة لمحكار كالبحث في االجراءات كالتدابير التي كىك أيض 

يمكف أف  تساعد عمى ايقاؼ العدكاف أك الحد منو لمحفاظ عمى االركاح البشرية كالممتمكات، كما 

سمطات كاسعة في فرض قرارات عمى الدكؿ بما يتناسب مع النزاع بينيا،  األمفيمتمؾ مجمس 

لطرفيف إلى أف يتـ االتفاؽ بيف االطراؼ عمى الحمكؿ الجذرية بيف ا األمفحتى يتـ الحفاظ عمى 

 .(1)لمخبلؼ

كمنع اتساع  األمفإلى حفظ  األمفإف  ىذه التدابير ىي تدابير مؤقتو يسعى مف خبلليا مجمس 

لقياـ األطراؼ بالبحث في الحمكؿ السممية لمنزاع  األمفدائرة النزاع، كىي بمثابة دعكة مف مجمس 

ك العدكاف، كتككف ىذه القرارات المؤقتو تكصيات غير ممزمة، إنم ا ليا قيمة دكف االتجاه نح

 .(2)أخبلقية كمعنكية بيف اإلطراؼ

 سمطة المجمس في اتخاذ االجراءات الخالية من استخدام القوات المسمحة: ثانًيا

السمـ ك  األمف( أف يقرر ما إذا كاف العمؿ يعد إخبلالن ب39ا لممادة )طبقن يمكف لمجمس األمف 

الدكلييف أـ ال، أك يعد عمبل عدكانيا يمكف أف يؤدم إلى تيديد السمـ الدكلي، فحينيا يقكـ بتطبيؽ 

سمطاتو باتخاذ اإلجراءات البلزمة لمحد مف العدكاف العادة المياه إلى مجارييا بيف االطراؼ 

الجراءات كالتدابير ( كالتي تخكلو باتخاذ ا41-39المتنازعة كذلؾ استنادا إلى سمطاتو في المكاد )

البلزمة لمنع العدكاف كالحد مف كقكعو فيمكف أف يمجأ إلى اتخاذ اجراءات عقابية سكاء اقتصادية 

                                                                                                                                            
المكاصػبلت كقفػا جزئيػان أك كميػا كقطػع العبلقػات  الحديديػة كالبحريػة كالجكيػة كالبريديػة كالبرقيػة كالبلسػمكية كغيرىػا مػف كسػائؿ

 .الدبمكماسية
 283سابؽ، ص  مرجع، ماىر عبد المنعم، استخدام القوة في فرض الشرعية الدوليةأبك يكنس،  (1)
 مكقع األمـ المتحدة)مجمس األمف( عمى الرابط  انظر (2)

http://www.un.org/ar/sc/about/functions.shtml 
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أك سياسية لحمؿ االطراؼ عمى تنفيذ القرارات الصادرة عنو فيما يتعمؽ بالعدكاف، فيحرؾ 

التي تؤدم جراءات اتخاذ اإلالمسؤكلية بناء عمى الصبلحيات كالسمطات المككمة إليو مف أجؿ 

 كالسمـ الدكلييف، أك عمى اقؿ تقدير إعادة الحالة الدكلية إلى نصابيا كمنع األمفإلى الحفاظ عمى 

مف سمطات تقديرية تبعا ألحكاـ الفصؿ  األمف، ككؿ ىذا يتـ استنادا إلى ما يممكو مجمس العدكاف

 .(1)السابع

 تبعا لما نصت عميوي بالتدابير المؤقتة يكص أف  ا إلى أحكاـ الفصؿ السابع أيضا كلو استنادن 

التي ال  يمجأ إلى تقرير اإلجراءات كيمكف لو أف   ، األمـ المتحدة مف ميثاؽ (40-39) لمادتيفا

مف  41تتطمب استخداـ القكات المسمحة لحمؿ األطراؼ المعنية عمى تنفيذ قراراتو كفقان لممادة 

 .(2)الميثاؽ

ذ أكثر مف تدبير كاحد ككسيمة عقابية مف اجؿ عكدة السمـ ( أف  لو يتخ41كما بينت المادة )

كسائؿ المكاصبلت الدبمكماسية  إلى الكضع الطبيعي، فيقكـ بالعقكبات االقتصادية، كقطع األمفك 

، إذا لـ يكف ىناؾ صراحة األمف، كلكف ىذا النص ال يمـز الدكؿ باالمتثاؿ لقرار مجمس مجتمعة

القرار بالتدابير، كمطالبة ، فالنص يفصؿ بيف مسألة اتخاذ (3)باإللزاـ األمفنص قرار مف مجمس 

ما يجب اتخاذه من التدابير التي  أن يقرر األمن لمجمس) بالتنفيذ كالنص يقكؿالدكؿ األعضاء 

"األمم المتحدة"  لو أن يطمب إلى أعضاءالمسمحة لتنفيذ قراراتو، و  ال تتطمب استخدام القوات

ما الدكؿ األعضاء تنفيذ الطمب تككف مسألة االلتزاـ أمر ضركرم كعند (، التدابير تطبيق ىذه

                                                 
 نظر مكقع األمـ المتحدة)مجمس األمف( عمى الرابط  (1)

http://www.un.org/ar/sc/about/functions.shtml 
 46سابؽ، ص مرجع، قانون المنظمات الدوليةالجندم، غساف،  (2)
كز بديؿ،  قرارات األمـ المتحدة دكر كؿ مف الجمعية العامة كمجمس األمف عمى الرابط انظر  مر  (3)

http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1529-art-05.html 
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يتعيد )نص عمى أفمف الميثاؽ التي ت (25)لممادة  ، كذلؾ استنادا األمفجاء في قرار مجمس 

 (1)(وتنفيذىا وفق ىذا الميثاق األمنأعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجمس 

 تي تتطمب استخدام القوات المسمحةسمطة المجمس في اتخاذ اإلجراءات ال: ثالثًا

أيضا استنادا إلى مكاد الفصؿ السابع استخداـ القكة العسكرية، مف اجؿ منع  األمفيمكف لمجمس 

العدكاف كجرائـ الحرب، كفض المنازعات، كلو أيضا شف الحركب إذا كاف ذلؾ دفاعنا عف النفس 

ذلؾ استنادنا إلى مكاد الميثاؽ الجماعي ك  األمفكضمف شركط خاصة، كذلؾ استنادا إلجراءات 

الحؽ في القياـ بعمميات  األمفكىي المادة التي أعطت مجمس  (2)(42كفي مقدمتيا المادة )

كىك ما  (3)،كالسمـ الدكلييف األمفحربية سكاء كانت جكية أك بحرية أك برية لضماف الحفاظ عمى 

تنادا إلى ىذه المكاد، حيث عممت قامت بو الكاليات المتحدة االمريكية كحمفاؤىا في العراؽ اس

عمى فرض حظر عمى العراؽ بعد احتبلليا لمككيت، فصدر قرار الحظر االقتصادم استنادا إلى 

، كاأدل الحصار إلى نتائج مخيفة عمى جميع االصعدة الصحية 1990( عاـ 661القرار رقـ )

تشريف ثاني،  8( في  1441رقـ ) األمفكاالجتماعية كالبيئية، كاستمرار لذلؾ صدر قرار مجمس 

، لشف الحرب عمى العراؽ بعد أف اتفؽ الحمفاء بعدـ جدكل الحصار كضركرة شف 2002

الحرب، حيث رأت ىذه الدكؿ بأف  العمميات العقابية التي تـ اتخاذىا كقطع العبلقات الدبمكماسية 

عطت المجمس ( قد أ42كىنا تككف المادة )، كالعقكبات االقتصادية، لـ تككف كافية بالغرض

                                                 
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، سمطات مجمس األمن في اإلحالة عميى المحكمية الجنائيية الدولييةالياشمي، كرمكشػك،  (1)

 41، ص2013ير، الجزائر، جامعة محمد خض
أك ثبت أنيا لـ  ال تفي بالغرض 41انظر نص المادة "إذا رأل مجمس األمف أف التدابير المنصكص عمييا في المادة   (2)

كالبرية مف األعماؿ ما يمـز لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إلعادتو  تؼ بو، جاز لو أف يتخذ بطريؽ القكات الجكية كالبحرية
بطريؽ القكات الجكية أك البحرية أك  كيجكز أف تتناكؿ ىذه األعماؿ المظاىرات كالحصر كالعمميات األخرلنصابو.  إلى

 ."البرية التابعة ألعضاء "األمـ المتحدة
 46سابؽ، ص مرجع، قانون المنظمات الدوليةالجندم، غساف،  (3)
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(، كاالتجاه 41سمطة تقديرية عالية، يمكف مف خبلليا تجاكز كافة التدابير التي بينتيا المادة )

تقرير ما اذا كاف عميو التكجو  األمف،  كيمكف لمجمس األمفنحك استخداـ القكة المسمحة لتحقيؽ 

دا إلى حجـ العدكاف مباشرة الستخداـ القكة، أـ التسمسؿ في اتخاذ العقكبات، كيككف ذلؾ استنا

 . (1)كالجرائـ التي ترتكب بحؽ البشرية في المنطقة الدائر فييا الصراع كالنزاعات

كيككف التدخؿ العسكرم دكف مكافقة الدكلة المعتدل عمييا، إذ يستند ذلؾ إلى ما حالة تكفير 

تبعات  األمفلمجمس ( مف الميثاؽ كالتي بينت أف  24كالسمـ الدكلييف، كاستنادنا إلى المادة ) األمف

( مف الميثاؽ لتحقيؽ 42حفظ السبلـ، حينيا يككف لو صبلحية التدخؿ دكف المكافقة طبقا لممادة )

  .(2)كالسمـ إلى نصابيما األمفالعدالة بإنياء العدكاف كالصراع الدائر في منطقة الصراع إلعادة 

في المرحمة األكلى، كالتمكيح  إلى القياـ بعمميات الحصار العسكرم األمفكيمكف أف  يمجأ مجمس 

ك الدكؿ أضد الدكلة باستخداـ القكة إذا لـ ينتو العدكاف، كيمكف لو مباشرة شف عمميات عسكرية 

في  تحديد القكات المسمحة السمطة الكاممة  األمفمجمس لك  ،الدكلييف األمفك أالتي أخمت بالسمـ 

كالجكية، كتحديد استعدادىا، كاألماكف  التي ستعمؿ عمى فض النزاع مف القكات البرية كالبحرية

التي ستتكاجد فييا، كطبيعة عمميا، كذلؾ مف خبلؿ االتفاؽ مع الدكؿ األعضاء في مجمس 

، كتشكيؿ ىيئات حرب مف الدكؿ المختمفة مف أجؿ إسداء الرأم كالمشكرة لقكات األمـ األمف

 . (3)المتحدة التي ستقـك باليجكـ مف اجؿ إنياء العدكاف

                                                 
 394، ص1990ضة العربية ، القاىرة ػػ، دار الني 1، ط قانون التنظيم الدوليالرحمف ، مصطفى سيد،  عبد (1)
 395سابؽ، ص  مرجع، قانون التنظيم الدوليالرحمف ، مصطفى سيد،  عبد (2)
 31سابؽ، ص  مرجع، القضاء الدولي الجنائي، كآخركف السيد، مرشد  أحمد (3)
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ا إلى مكاد الفصؿ السابع أف يشرؾ جميع الدكؿ، أك يختار ا الحؽ استنادن أيضن  األمفس كلمجم

تشارؾ في العمميات الحربية، كذلؾ تبعا لما تراه الييئات االستشارية  الدكؿ التي يمكف أف  

 (1)مناسبا

لفصؿ التقديرية التي منحتو إياىا مكاد ا األمفالقكؿ: إف  صبلحيات مجمس  لمباحثة كعميو يمكف

السابع مف الميثاؽ،  كانت كافية ليستطيع المجمس أف يقرر اإلجراءات التي يتـ اتخاذىا مف اجؿ 

كالسمـ الدكلييف، سكاء مف خبلؿ مخاطبة الدكؿ كالحديث عف كقؼ العنؼ كالنزاع،  األمفتحقيؽ 

 مقابؿ شركط يتفؽ عمييا الطرفيف، أك مف خبلؿ استخداـ العقكبات التي يمكف أف تحد مف

العدكاف، أك مف خبلؿ العمؿ العسكرم الذم يتخذ أيضا بما يتناسب مع الحالة العدكانية التي 

تتعرض ليا الدكلة المعتدل عمييا، إذ يمكف المجكء إلى تنفيذ عمميات عسكرية مباشرة إذا كاف 

 كالسمـ.  األمفىناؾ ضركرة لذلؾ بما ييدد 

مف القكة في تحقيؽ  األمفكؿ ما يممكو مجمس ( مف الميثاؽ، فإف 51كاستنادا إلى نص المادة )

عادتيما إلى نصابيما، إال أف لمدكؿ كاألفراد كالجماعات الحؽ الطبيعي في الدفاع  األمفالسمـ ك  كا 

عف نفسيا إذا ما قامت قكة مسمحة باالعتداء عمى أفراد األمـ المتحدة كقكاتيا، كذلؾ حتى يتخذ 

 األمفتداء، كيككف ذلؾ بشرط أف يتـ تبمي  مجمس المجمس اإلجراءات البلزمة إليقاؼ االع

 .(2)بالتدابير الدفاعية التي سيتـ استخداميا مف قبؿ الدكلة بيذا الشأف

                                                 
 303، ص 1974 –، دار النيضة العربية ، القاىرة 2، ط  المنظمات الدوليةشياب، مفيد محمكد،   (1)
 42سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدولية الىسمطات مجمس األمن في اإلحالة الياشمي، كرمكشك،   (2)
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 في الفصل السابع والرقابة عميييا األمنالقيود الواردة عمى سمطات مجمس  المطمب الثاني:

مػػة إليػػو فػي حالػػة الحفػػاظ كالصػبلحيات المكك األمػػفحػدد الفصػػؿ السػابع مػػف الميثػػاؽ عمػؿ مجمػػس 

نيػػػػاء حػػػػاالت العػػػػدكاف، كاإلجػػػػراءات كالتػػػػدابير الكاجػػػػب اتخاذىػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ  األمػػػػفعمػػػػى  كالسػػػػمـ، كا 

المجمس في سػبيؿ إعػادة الميػاه إلػى مجارييػا فػي حػاالت العػدكاف كالحػرب، إال أف ىػذه النصػكص 

ذا مػا تػـ  فيما منح إليو مػف صػبلحيات، أك كجػكد رقابػة األمفخمت مف أم تقييد لمجمس  عميػو، كا 

 .(1)استعراض مكاد الميثاؽ بشكؿ عاـ

 األمػفعػف الػدكؿ األعضػاء فػي حفػظ  األمػفككانت فكرة النيابة التي أكلتيا األمـ المتحدة لمجمس 

كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  ،األمػػفقػػد قيػػدت بشػػكؿ غيػػر مباشػػر عمػػؿ مجمػػس  (2)(24المػػادة ) كالسػػمـ بػػنص

كيمكػػف أف نستشػػؼ مػػف القيػػكد المقصػػكد بيػػا  حػػدة،قيػػاـ المجمػػس بالعمػػؿ ضػػمف مقاصػػد األمػػـ المت

 .(3)التدابير كاإلجراءات بمكجب أحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ

ىي إرادة شخص مكاف شخص في التعبير عف اإلرادة، بمعنى  األمفكالنيابة كقيد عمى مجمس 

التصرؼ حمكؿ إرادة البديؿ عف األصيؿ كذلؾ مف خبلؿ تصرؼ قانكني، مع ما يترتب عمى ىذا 

( قد جعمت في نيابة المجمس حفظ 1( في الفقرة )24مف تبعات قانكنية، كعميو فإف نص المادة )

الدكلي عف الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة، كليس عف األمـ المتحدة نفسيا، كبذلؾ  األمف

يككف ىناؾ رقابة مف قبؿ األصيؿ عمى النائب، مع أف ىذا النص يخدـ الدكؿ الكبرل التي 

                                                 
 46سابؽ، ص مرجع، قانون المنظمات الدوليةالجندم، غساف،   (1)
تمػؾ  د أعضػاءفػي أف يكػكف العمػؿ الػذم تقػـك بػو "األمػـ المتحػدة" سػريعان فعػاالن، يعيػ رغبػة ( مػف الميثػاؽ24نص المادة ) (2)

الػدكلي كيكافقػكف عمػى أف ىػذا المجمػس يعمػؿ نائبػان  الييئػة إلػى مجمػس األمػف بالتبعػات الرئيسػية فػي أمػر حفػظ السػمـ كاألمػف
يعمػؿ مجمػس األمػف، فػي أداء ىػذه الكاجبػات كفقػان لمقاصػد  -2، التػي تفرضػيا عميػو ىػذه التبعػات عػنيـ فػي قيامػو بكاجباتػو

لػة لمجمػس األمػف لتمكينػو مػفالمتحػدة" كمبادئيػا كا "األمػـ القيػاـ بيػذه الكاجبػات مبينػة فػي الفصػكؿ  لسػمطات الخاصػة المخك 
رفع مجمس األمف تقارير سنكية، كأخرل خاصة، إذا اقتضت الحاؿ إلى الجمعية ي-3 .السادس كالسابع كالثامف كالثاني عشر

 .عامة لتنظر فييا
 304بؽ، صسا مرجع، المنظمات الدوليةشياب، مفيد محمكد،   (3)
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ضعت الميثاؽ كالتي جعمت مف مؤسسة تابعة لمنظمة دكلية حكـ النيابة عمى الدكؿ األعضاء ك 

  .(1)في المنظمة 

ا في خركج المحكمة الجنائية ا كمميزن ا كبيرن األمـ المتحدة كاف ليا دكرن  كمما سبؽ ترل الباحثة أف  

عدتيا المجاف التابعة ليا ألتي ا بالمشاريع ايا كمركن ئنشاإلى إلى النكر ابتداء مف الدعكة إالدكلية 

ـ  انعقاد مؤتمر ركما الدبمكماسي الذم اسفر عف إقرار نظاميا  مف أجؿ انشاء المحكمة كمف ث

األساسي كلـ ينتيي دكر منظمة األمـ المتحدة ىنا، بؿ استمر في المراحؿ البلحقة إلقرار النظاـ 

دة متميزة مع المحكمة الجنائية األساسي لذلؾ كاف مف الطبيعي أف تككف عبلقة األمـ المتح

 الدكلية.

ا فيما يخص صبلحيات مجمس األمف فتؤكد الباحثة عمى أف  ىذه الصبلحيات جاءت كاسعة أم  

كشاممة ككف أف  ميمة مجمس األمف ىي الميمة األسمى كاألكسع عمى الصعيد الدكلي، كمع أف  

ما ذكرنا سابقان، كىذه القيكد تعمؿ ىذه الصبلحيات ىي األكسع إال إف  ىناؾ قيكدنا تحد منيا ك

 ساكاة الدكؿ كتقيد مجمس األمف باحتراـ قكاعد كمبادمء العدالة الدكلية.سيادة كماحتراـ  عمى 

 

                                                 
 286سابؽ، ص مرجع، استخدام القوة في فرض الشرعية الدوليةابك يكنس، ماىر عبد المنعـ،   (1)
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 األمنقيم العدالة وطبيعة عالقة المحكمة الجنائية الدولية بمجمس : الثانيالمبحث 

الدكلييف، فإف  األمفعمى السمـ ك في مجاؿ  األمفنظرا لطبيعة المياـ الممقاة عمى عاتؽ مجمس 

ما يصدر عنو في ىذا االطار مف اعماؿ قانكنية، سكاء كانت عبارة عف قرارات اك تكصيات 

تمعب دكرا ميما في الحياة الدكلية، فبالتالي مف المؤكد اف ىناؾ عدة قيكد يجب عمى مجمس 

ال كانت ىذه القرارات مدمكغو بعدـ الشرعية األمف  .(1)االلتزاـ بيا، كا 

فيما يتعمؽ بابراز عبلقتو بالمحكمة، سمطتو في  األمفكنجد أف مف السمطات الممنكحو لمجمس 

 األمفب( مف النظاـ االساسي لممحكمة انو يككف لمجمس -13االحالة، فقد جاء بنص المادة )

احالة قضية ما الى المحكمة الجنائية الدكلية متصرفا بذلؾ بمكجب احكاـ الفصؿ السابع مف 

ف مجمس  األمفثاؽ االمـ المتحدة الخاص بالحفاظ عمى السمـ ك مي عندما يقرر  األمفالدكلييف، كا 

أف ىناؾ تيديدا لمسمـ، اك اخبلال بو، جاز لو اف يصدر كؿ ما يراه مبلئما مف تكصيات اك 

 .(2)قرارات اك اف يتخذ اجراءات القمع المناسبة

ف بعض مف المتخصصيف في القانكف الدكلي انتقد كا عمى الدكاـ اختيار اف يعزل الى مجمس كا 

ف ىذه السمطة تنفرد بيا المحكمة الجنائية الدكلية فقط. األمف  سمطة تحريؾ القضية لممحكمة، كا 

ف كاف الدكر الذم يمكف اف يقكـ بو المجمس في اختصاص المحكمة بمقتضى المادة ) -13كا 

اال انو ال يتعدل ككنو آلية لتفعيؿ ب( مف النظاـ االساسي لو اىمية عمى نحك ما لدل البعض، 

( مف النظاـ فالمسألة أخطر 16ىذا االختصاص مف بيف آليات اخرل، أما فيما يتعمؽ بالمادة )

بتأجيؿ التحقيؽ اك المقاضاة،  األمفبكثير، حيث انو مف شأف اعماؿ ىذه المادة اف يقكـ مجمس 

أم عنصر مف عناصر  كحتى كاف كانت المحكمة مختصة، ككاف اختصاصيا يستند الى

                                                 
 50، ص2008، د.ط، دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية، تطور دور مجمس االمنابك العبل، احمد عبد اهلل،  (1)
 100سابؽ، ص مرجع، لدولية الدائمةمقتضيات العدالة امام المحكمة الجنائية االطيب، كردة،  (2)
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( مف النظاـ االساسي لممحكمة، كقد اثارت مسألة 13االختصاص المنصكص عميو في المادة )

( مف النظاـ خبلفا كجدال بيف 16منح المجمس سمطة تعميؽ عمؿ المحكمة بناء عمى المادة )

تي ادعت كال األمفممثمي الدكؿ كقد ثار ىذا الجدؿ بيف ممثمي الدكؿ دائما العضكية في مجمس 

بإعاقة جيكد المجمس في ميمتو الرئيسية في الحفاظ  ف تقـك ىذه المحكمةأىذه الدكؿ بإمكانية 

كالسمـ الدكلييف كبيف دكؿ اخرل رأت انو مف غير المقبكؿ ىيئة قضائية دكلية الى  األمفعمى 

دئ جياز سياسي االمر الذم مف شأنو اف يمس باستقبللية المحكمة، كبالتالي المساس بمبا

العدالة الجنائية الدكلية كعدـ مساكاة الدكؿ اماـ القانكف، كسيفرغ المحكمة مف محتكاىا االساسي، 

 (1)كلف يقدـ أم جديد في نظاـ المسائمة الجنائية الدكلية.

م ، الشيء الذاألمفكاف كؿ ذلؾ يجعؿ عبلقة المحكمة عبلقة تبعية غير محدكدة بمجمس 

ر المحكمة في قمع الجرائـ الدكلية، كالحد مف ظاىرة البلعقاب، سيككف لو انعكاسا سمبيا عمى دك 

كالتي يعاني منيا المجتمع الدكلي، فبل زاؿ االخير يحتفظ بخصكصيتو كقانكف تحكمو المصالح 

 .(2)كاالعتبارات السياسية بالدرجة االكلى

 وتشكيمو األمنالمطمب االول: مجمس 

ة، بالنظر الى طريقة تشكيمو، كطريقة التصكيت مف اىـ أجيزة االمـ المتحد األمفيعد مجمس 

ادا الى المادة كالسمـ الدكلييف، استن األمففيو، حيث يعد صاحب المسؤكلية الميمة في حفظ 

كسمطاتو  األمفمـ المتحدة، لذلؾ البد قبؿ الحديث عف صبلحيات مجمس ( مف ميثاؽ األ34)

المجمس ما لـ يمنحو أم جياز آخر كتشكيمو، كاختصاصاتو، حيث منح  األمفالتعريؼ بمجمس 

 مف أجيزة االمـ المتحدة.

                                                 
، دار النيضة العربية، القاىرة، حدود سمطات مجمس االمن في عمل المحكمة الجنائية الدوليةالعبيدم، االزىر،  (1)

 172، ص2010
 105سابؽ، ص مرجع، وردة، مقتضيات العدالةالطيب،   (2)
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 األمن: تشكيل مجمس أواًل 

في تشكيمو عمى الفكارؽ بيف الدكؿ، فأسند عضكية دائمة لمدكؿ العظمى كالتي  األمفاسند مجمس 

( دكلة، إال إن و كبقرار 11يتككف مف ) 1965تحظى بقكة عسكرية كاقتصادية، ككاف حتى عاـ 

نصت الفقرة االكلى ، 1965كالذم دخؿ حيز التنفيد عاـ  17/12/1963ة العامة في مف الجمعي

مف خمسة عشر عضكا مف االمـ المتحدة،  األمف" يتألؼ مجمس بػ مف الميثاؽ 23مف المادة 

كىي الصيف كفرنسا كاتحاد الجميكريات االشتراكية السكفيتيو كالمممكة المتحدة لبريطانيا كايرلندا 

كتنتخب الجمعية العامة عشرة  الكاليات المتحدة االمريكية، اعضاء دائميف فيو،الشمالية، ك 

أعضاء آخريف مف األمـ المتحدة ليككنكا أعضاء غير دائميف في المجمس. كيراعى في ذلؾ 

الدكلي كفي  األمفبكجو خاص كقبؿ كؿ شيء مساىمة أعضاء األمـ المتحدة في حفظ السمـ ك 

(1)"يراعى أيضان التكزيع الجغرافي العادؿمقاصد الييئة األخرل، كما 
. 

يقـك  ف  أكيعد ىذا الجياز مف االىمية تبعا لطبيعة تككينو إضافة الى االختصاصات التي يجب 

، حيث اىتمت  الدكؿ المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بالتفكير في تحديد اختصاص بيا

نشاء جياز ضمف االمـ المتحده، كالسبلـ مف خبلؿ إ األمففي الحفاظ عمى  األمفمجمس 

كبكضع مميز في حالة التصكيت تمك ف الدكؿ العظمى مف السيطرة عمى القرارات مف خبلؿ 

 .(2)السماح بمركرىا أك االعتراض عمييا

مف مجمكعتيف مف االعضاء، كجاء ىذا التقسيـ مف الدكؿ العظمى كالتي  األمفكتشكؿ مجمس 

لقكة، كليككف ليا الحؽ في اتخاذ القرارات كالمكافقة لتككف ىي صاحبة اانتصرت في الحرب 

                                                 
، كانظر ايضا حسيف، 204، ص2008عي، االسكندرية،الجام ، دار الفكرالتنظيم الدوليانظر، مانع، جماؿ ناصر، (1)

 .89، الدار الجامعية، القاىرة، صالمنظمات الدولية المعاصرةمصطفى سبلمة، 
 .98، ص2000، االمـ المتحدة، االسكندرية، قانون المنظمات الدوليةعبد الحميد، محمد سامي،  (2)
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عمييا، فيي التي تحممت عبء الحرب كتبعاتو كحصدت االنتصار فييا، كىـ مجمكعة االعضاء 

كيتمثمكف في خمس دكؿ، كباستثناء القرارات االجرائية الصادرة عف  األمفالدائميف في مجمس 

إال بمكافقة ىؤالء االعضاء  األمف ، ال يجكز إصدار أم  قرار مف مجمساألمفمجمس 

(1)الدائميف،
أم ا المجمكعة الثانية فيي االعضاء غير الدائميف، كيتـ انتخابيـ مف قبؿ الجمعية  

( دكؿ، كقد نص الميثاؽ عمى 10العامة لبلمـ المتحدة، ضمف عددا مف الدكؿ كيبم  عددىـ )

كىي  األمفغير دائـ بمجمس عدد مف الشركط البد مف مراعاتيا عند انتخاب دكلة كعضك 

مكافقة اغمبة ثمثي اعضاء الجمعية العامة الحاضريف المشتركيف في التصكيت، كأيضا ال يجكز 

اعادة انتخاب الدكلة العضك التي انتيت مدتيا عمى الفكر، اضافة الى اف يككف لمدكلة المنتخبة 

لييف في مقاعد االمـ الدك  األمفمساىمة في حفظ السمـ ك  األمفكعضك غير دائـ في مجمس 

(2)المتحدة االخرل، كذلؾ اف يتـ مراعاة التكزيع الجغرافي العادؿ.
 

فيي تعقد بصكرة دكرية حيث تنص المادة االكلى مف  األمفأما فيما يتعمؽ باجتماعات مجمس 

عمى أنو يجب أال تزيد الفترة بيف الجمستيف عف أربعة عشر يكمنا، كيتـ عقد  األمفالئحة مجمس 

تماعات في مقر المنظمة، كما يمكف عقد االجتماع في مكاف اخر بناء عمى اقترح احد االج

عمنية، أال في حاالت خاصة  األمفك االميف العاـ، كعادة ما تككف جمسات مجمس أاالعضاء 

(3).1991يمكف أف  تككف غير عمنية، مثؿ أزمة العراؽ عاـ 
 

لدل المجمس، فقد اتخذ مف مبدأ االستمرارية جؿ تحقيؽ الفاعمية كالسرعة في اداء المياـ مف أ

نصت  األمفمف ميثاؽ االمـ المتحدة فيما يخص مجمس  28/1الكسيمة لتحقيؽ المياـ، فالمادة 

                                                 
 .324، ص1999دار النيضة العربية، القاىرة،  ،محاضرات في قانون التنظيم الدوليعمر، محمد سامح،   (1)
 .361، ص1998، دار النيضة العربية، القاىرة، الوسيط في قانون المنظمات الدوليةابك الكفا، احمد،  (2)
 .327سابؽ، ص مرجع، محاضرات في قانون التنظيم الدوليعمر، محمد سامح،  (3)
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عمى كجو يستطيع معو العمؿ باستمرار"، لذلؾ يتكاجد اعضاءه  األمفعمى انو "ينظـ مجمس 

في الحاؿ اذا ما اقتضى الظرؼ بشكؿ مستمر في مقر المنظمة في نيكيكرؾ، كيجتمع المجمس 

بضركرة االنعقاد بناء عمى دعكة مف رئيسة، كتتـ رئاسة المجمس بالتناكب بيف االعضاء لمدة 

( مف ميثاؽ االمـ 98شير كاحد فقط، كيحضر االميف العاـ اجتماعات المجمس طبقا لممادة )

 (1) المتحدة، كيقكـ باعداد جدكؿ االعماؿ المؤقت لممجمس.

 األمنختصاصات مجمس : اثانياً 

كالسمـ الدكلييف، حيث كجد ليذا االساس،  األمففيما يتعمؽ ب األمفتتركز اختصاصات مجمس 

، أك تسكية األمفلذلؾ يباشر عممو مف خبلؿ اتخاذ االجراءات التي تحكؿ دكف تيديد السمـ ك 

 المنازعات الدكلية، كتتمثؿ اىـ االختصاصات فيما يأتي:

 الدوليينوالسمم  األمنحفظ  -أ

ا اصيبلن لمجمس  ، كالذم كجد مف أجمو، كقد اكضح الميثاؽ األمفيعد ىذا االختصاص اختصاصن

ف يككف العمؿ الذم تقـك بو "االمـ المتحدة" سريعان فعاالن ، يعيد أرغبة في (" 24في المادة )

كلي الد األمفبالتبعات الرئيسية في امر حفظ السمـ ك  األمفاعضاء تمؾ الييئة الى مجمس 

كيكافقكف عمى أف ىذا المجمس يعمؿ نائبان عنيـ في قيامو بكاجباتو التي تفرضيا عميو ىذه 

 (2)."التبعات

، األكلى مف خبلؿ التكصية بما يراه بالقياـ بيذا االخصاص بطريقتيف األمفكقد باشر مجمس 

راره اف مناسبا مف االجراءات كطرؽ التسكية المكصكؿ الى حؿ سممي الم نزاع مف شأف استم

كالسمـ الدكلي الى الخطر، ككضحت ذلؾ مكاد الفصؿ السادس مف الميثاؽ، كعادة  األمفيعرض 
                                                 

 92بؽ، صسا مرجع، المنظمات الدوليةحسيف، مصطفى سبلمة،  (1)

 206سابؽ، ص مرجع، التنظيم الدوليمانع، جماؿ ناصر،  (2)
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ذا ما كقع ما يمكف إما تككف ىذه التكصيات غير ممزمة، كالثاني ىك اتخاذ التدابير، كذلؾ 

صاص جاء في تخعماؿ العدكاف، كىذا اإلأمف  ك عمبلن أاعتباره تيديد لمسمـ، أك اخبلال بو، 

 (1)الميثاؽ في الفصؿ السابع.

 التسوية السممية  -ب

ذلؾ في الفصؿ السادس مف الميثاؽ، حيث كضح ىذا الفصؿ كيفية عرض النزاع لى شير إأكقد 

ف تطمب مف أكاالجراءات التي تتخذ حيالو، كما حدد الميثاؽ الجيات التي ليا  األمفعمى مجمس 

عية الدكلييف كىي الجم األمفا تيديد السمـ ك التدخؿ في النزاعات التي مف شأني األمفمجمس 

 مـ المتحدة.العامة كالدكؿ األعضاء في األ

 الدوليين األمناتخاذ التدابير الالزمة لحفظ السمم و  -ج

حيث كفقا ألحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ كفي حالة فشؿ إجراءات التسكية التي اكصى بيا 

الدكلييف أك إعادتو الى  األمفر ما يمـز لحفظ السمـ ك ، يمكف لو أف يتخذ مف التدابياألمفمجمس 

نصابو كىذه التدابير يمكف ارجاعيا الى تدابير مؤقتو، كتدابير غير عسكرية التي ال تستمـز 

 (2)استعماؿ القكـ كتدابير تستمـز استخداـ القكة.

 قكؼ،رد حقكؽ العضكية كمزاياىا الى العضك المك  األمفمس جكمف االختصاصات االخرل لم

اضافة الى مساعدة لجنة اركاف الحرب، كذلؾ مشاركة الجمعية العامة لبلمـ المتحدة بشأف 

ا مشاركة الجمعية العاـ في انتخاب قضاة محكمة العدؿ الدكلية، اختيار االميف العاـ، كايضن 

                                                 
 112سابؽ، ص مرجع،  قانون المنظمات الدوليةعبد الحميد، محمد سامي،  (1)

 208سابؽ، ص مرجع، التنظيم الدوليمانع، جماؿ ناصر،  (2)
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كمشاركة الجمعية العامة لبلمـ المتحدة في تحديد الشركط التي يجب تكافرىا النضماـ دكلة 

 (1) ست عضك في االمـ المتحدة الى النظاـ االساسي لمحكمة العدؿ الدكلية.لي

 المحكمة الجنائية الدولية.بالدولي  األمنمجمس عالقة : الثاني المطمب

أسند لو صبلحية انشاء محاكـ خاصة في السابؽ، كاستنادا الى اف لممجمس  األمفككف مجمس 

. كسيتناكؿ ىذا كالسمـ الدكلييف األمفما يتعمؽ الحؽ بناء عمى الفصؿ السابع مف الميثاؽ في

 المبحث ىذا الدكر في انشاء المحكمة الجنائية الدكلية.

 الجنائية الدولية في إنشاء المحكمة األمن: سمطة مجمس أواًل 

تسعى  األمفمنذ انعقاد مؤتمر ركما كالكاليات المتحدة كمعيا الدكؿ دائمة العضكية في مجمس 

مس في مجاؿ اإلدعاء الدكلي أماـ المحكمة الجنائية الدكلية غير اف مكاقؼ إلى ضماف دكر لممج

االعضاء الدائميف كبالرغـ مف اتفاقيـ عمى المبدأ لـ تتطابؽ بصكرة كاممة إذ اتجيت المممكة 

المتحدة كفرنسا كركسيا كالصيف إلى مؤازرة مبدا إنياض إختصاص المجمس ىذا بالتكازم مع 

أما الكاليات المتحدة فكانت تسعى إلى ، ي العاـ مف جية اخرلكالمدع الدكؿ المعنية مف جية

دكف غيره مباشرة االدعاء الدكلي أماـ المحكمة كلك في مكاجية جرائـ  األمفتمكيف مجمس 

انصرفت مجمؿ الدكؿ صاحبة االختصاص األصيؿ في شأنيا إلى عدـ قبكؿ ميثاؽ ركما 

 .(2)ذاتو

ذا  كقكؼ في كجو الطركحات األمريكية التي تبدك غريبة إلى حد قدر لكاضعي ميثاؽ ركما الكا 

مركز االدعاء الدكلي اماـ المحكمة الدكلية  األمفمجمس  ءيـ لـ يتمكنكا مف إنكار تبك  بعيد إال أن  

مف النظاـ االساسي  (13) جنبا إلى جنب مع الدكؿ األطراؼ كالمدعي العاـ، فقد نصت المادة

                                                 
 114سابؽ، ص مرجع،  قانون المنظمات الدوليةعبد الحميد، محمد سامي،  (1)

 130، صالقانون الجنائي الدولي في عالم مت يرشكرم، يكسؼ عمي، ال (2)
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كفقا  (5)رس اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة مشار إلييا في المادةتما أف  و )لممحكمة عمى أن  

 (1)إلحكاـ ىذا النظاـ األساسي في األحكاؿ التالية:

 أكجريمة  حالة يبدك فييا أف   (14)دكلة طرؼ إلى المدعي العاـ كفقا لممادة  أحالتإذا  - أ

 مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت. أكثر

فصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة حالة إلى متصرفا بمكجب ال األمفإذا أحاؿ مجمس   - ب

 المدعي العاـ يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت.

إذا كاف المدعي العاـ قد بدأ بمباشرة تحقيؽ فيما يتعمؽ بجريمة مف ىذه الجرائـ كفقا  - ت

 .(15)لممادة

لية المجمس ك ا مف مسئك نطبلقن إليا ما يبررىا  األمفمنح ىذه الصبلحية لمجمس  كالكاقع أف  

و الدكلييف استنادا لميثاؽ األمـ المتحدة الذم يبدك أن   األمفاالساسية في المحافظة عمى السمـ ك 

يخكؿ المجمس صبلحية إنشاء محاكـ مخصصة ليذه الغاية كحيث االمر كذلؾ فمف المنطؽ أف 

الجنائية عندما يتعمؽ  الحؽ في طمب تدخؿ المحكمة كتحريؾ االجراءات األمفيككف لمجمس 

 (2)األمر بأحد الجرائـ المحددة كفقا لممياـ كالسمطات التي يخكليا الميثاؽ لممجمس.

إلى انشاء محكمتي يكغسبلفيا السابقة كركاندا  األمفالظركؼ التي حدت بمجمس  إلىكبالعكدة 

اثمة إلى مف إحالة حاالت مم األمففباإلمكاف الجـز بأنو سيككف مف األفضؿ تمكيف مجمس 

لممحكمة  يساس/ب( مف النظاـ األ13قة نص المادة)ما يبرر حقي محكمة قائمة أصبل، لذا فإف  

                                                 
، دار النيضة العربية، القاىرة، حدود سمطان مجمس األمن في عمل المحكمة الجنائية الدوليةلعبيدم، األزىر،   (1)

 20، ص2010
 130صمرجع سابؽ، ، القانون الجنائي الدولي في عالم مت يرالشكرم، يكسؼ عمي،  (2)
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مف المجكء إلى المحكمة الجنائية الدكلية كبديؿ  األمفالجنائية الدكلية ىك)ضركرة تمكيف مجمس 

 (1)عف انشاء محاكـ متخصصة(.

 المجمس صبلحية المجكء إلييا، ألف  ىيبة المحكمة كسمعتيا تقتضي تخكيؿ  إفذلؾ  إلىيضاؼ 

اضطرار المجمس بالرغـ مف كجكد المحكمة إلى إنشاء محاكـ متخصصة لحاالت معينة، يرل 

فييا ضركرة انتياج ىذا المسار يضعؼ دكف شؾ مكانة المحكمة كيثير التساؤالت بشأف مبرر 

 (2)كجكدىا.

حؽ اإلدعاء أماـ المحكمة الجنائية  األمفكبالرغـ مف كجاىة ىذه األسباب الداعية لمنح مجمس 

( 13)مف المادة )ب( بع السياسي حيث تشير الفقرةاإال أف ىذه الصبلحية تبقى مكسكمة بالط

أم كمما  -في اإلحالة يككف استنادا لمفصؿ السابع مف الميثاؽ األمفصراحة إلى أف حؽ مجمس 

شؾ فيو أف ىذه الحاالت بالضركرة  كمما ال -بو أك كقكع عدكاف كاف ىناؾ تيديد لمسمـ أك إخبلالن 

 .(3)ىي ذات طبيعة سياسية

 جراءاتاء اما إذا كاف ينصرؼ إلى الغ األمفإلحالة مف مجمس اكيثار التساؤؿ بشأف المقصكد ب

كلئلجابة عمى  )لفت انتباه المحكمة إلى كضع معيف(؟ )رفع الشككل لممحكمة( أـ إلى المكضكع

 األمفمارسة مجمس م/ب( مف النظاـ األساسي تشترط ل13المادة) ىذا التساؤؿ نبلحظ أف  

، (4)صبلحيتو باإلحالة أف يقع تصرؼ يخضع ألحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة

ليس لممجمس أف يتخذ إجراءات استنادا ليذا الفصؿ إال إذا كاف ىناؾ تيديد لمسمـ  كمعركؼ أف  

يعمـ المحكمة بكجكد جريمة تعتبر  أف   األمفجمس أك إخبلؿ بو أك كقكع عدكاف، كىذا يعني أف لم

                                                 
 40سابؽ، ص  مرجع، القضاء الدولي الجنائيسيد، مرشد  أحمد، اليرمزم، احمد غازم، ال (1)
 21سابؽ، ص  مرجع، حدود سمطان مجمس األمن في عمل المحكمة الجنائية الدوليةلعبيدم، األزىر،  (2)
 .59، ص2010، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، المحكمة الجنائية الدوليةالقضاة، جياد،  (3)
 170سابؽ، ص مرجع، حدود سمطات مجمس األمنالعبيدم، األزىر،  (4)
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يطمب مف  المعاقبة عمييا ضركرية لتحقيؽ األىداؼ المتكخاه مف الفصؿ السابع مف الميثاؽ كأف  

الجريمة ال بد  ـ لـ يحددىـ، عمى أف  أ سـباالالمحكمة مقاضاة مرتكبي ىذه الجريمة سكاء حددىـ 

بالدكر  األمفالمادة الخامسة مف النظاـ، كال يقكـ مجمس  تككف كاحدة مف الجرائـ الكاردة في ف  أك 

شئ كميمة التحقيؽ المنكطة  األمفالمسند لممدعي العاـ، فاإلحالة لممحكمة التي يممكيا مجمس 

في اإلحالة ينصرؼ إلى  األمفالمقصكد بحؽ مجمس  بالمدعي العاـ شئ آخر، عمى ذلؾ أف  

 (1)ؿ في اختصاصيا.استرعاء نظر المحكمة إلى كقكع جريمة تدخ

الكاليات المتحدة لـ تكتؼ بفرض ارادتيا عمى المؤتمريف لمنح  ا إلى أف  أخيرن  اإلشارةكتجدر 

صبلحية اإلحالة عمى المحكمة، بؿ سعت جاىدة إلى إخضاع المحكمة لقرارىا  األمفمجمس 

ذ إنائية، جياض الكامؿ لممحكمة الجمف خبلؿ فرض اقتراح عمى المؤتمريف أريد بو اإل الجائر

قتراح الذم قدر لو أف يدرج في النظاـ االساسي مف ميثاؽ االمـ المتحدة الكاف مؤدل ىذا ا

تقرير إرجاء النظر في الدعكل المرفكعة أماـ المحكمة مف قبؿ الدكؿ كالمدعي العاـ، كما امكانية 

االقتراح  أم قيد مادم أك زمني، كصي  ىذابيا غير مقيدة يزيد مف خطكرة ىذه الصبلحية أن  

ساسي عمى النحك التالي)ال يجكز البدء أك المضي في تحقيؽ أك مف النظاـ األ (16بنص المادة)

 األمفساسي لمدة اثني عشر شيرا بناء عمى طمب مف مجمس مقاضاة بمكجب ىذا النظاـ األ

عمى المحكمة بيذا المعنى يتضمنو قرار يصدر عف المجمس بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ 

 .(2)ـ المتحدة، كيجكز لممجمس تجديد ىذا الطمب بالشركط ذاتيا(االم

 

 

                                                 
 213، دار النيضة العربية، القاىرة، صأخصاص المحكمة الجنائية الدوليةعبد المحسف، عبل عزت،  (1)
 133، صالقانون الجنائي الدولي في عالم مت يرالشكرم، يكسؼ عمي،   (2)
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 بإنشاء المحاكم الجنائية الدولية ذات الطبيعة الحصرية: األمناستمرار مجمس : ثانًيا

، اإلرجاءك أامتيازات باالحالة  األمفعبلف عف قياـ المحكمة الجنائية الدكلية كمنح مجمس بعد اإل

ا في معاقبة صرين لـ نقؿ ح إفا ا كاسع  المجمس الى اعطاء المحكمة دكرن يعمد  ف  أكاف مف المأمكؿ 

ال كلكف التمني  مثؿ بالمحكمة.تماـ القضاء الدكلي الجنائي الدائـ المأالجرائـ الدكلية مرتكبي 

لى إبدء التصديؽ عمى نظاـ المحكمة،  تزامنا مع األمف، فقد عمد مجمس ادائمن  مع الكاقع يمتقي

لخاصة كالمؤقتة كالمختمطة بدؿ نشاء المحاكـ الجنائية الدكلية ذات الطبيعة اإسمكب جديد في أ

االختصاص المكضكعي ليذه الفئة مف المحاكـ ىك مف صمب  ف  ألى المحكمة، عمما إحالة اإل

 (1)اختصاص المحكمة الدائمة. كمف ىذه المحاكـ:

   1272رقـ  قرارالمحكمة الجنائية الدكلية المشتركة كالخاصة في تيمكر الشرقية) -1

اباف فترة حكـ  1975اختصاصيا الجرائـ ضد االنسانية المرتكبة منذ عاـ ك  (. 25/11/1999

 )قبؿ نفاذ نظاـ المحكمة(. لئلقميـاندكنيسيا 

في  1315رقـ  المحكمة الجنائية الدكلية المشتركة كالخاصة في سيراليكف)القرار -2

كما  1996بة في النزاع الداخمي منذ عاـ (. كاختصاصيا الجرائـ الخطرة المرتك14/7/2000

 بعده)قبؿ نفاذ نظاـ المحكمة(.

(. كاختصاصيا الجرائـ المرتكبة 13/5/2003المحكمة الجنائية الدكلية المشتركة كالخاصة) -3

 .(2)كالمنسكبة الى الخمير الحمر 1979-1975في كمبكديا في فترة

                                                 
 22-17سابؽ، ص مرجع، الجنائية الدولية المحكمةالعيسى، طبلؿ، كالحسيناكم، عمي،  (1)
 482ص ،مرجع سابؽ، العقوبات الدولية ضد الدول واألفرادجميؿ، حرب، نظاـ الجزاء الدكلي،  (2)
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العدالة  أكجوحد أكاف يمثؿ  ف  أصة، ك ئية الدكلية المشتركة كالخاانشاء المحاكـ الجنا اف  

لبلقتصاص مف مرتكبي الجرائـ في النزاعات الداخمية، يفسح المجاؿ لتقميص دكر المحكمة 

 (1).األمفبقائيا خاضعة لرغبات مجمس ا  الجنائية الدكلية الدائمة، ك 

يف قد يطرح تساؤؿ عف عدـ اختصاص المحكمة في الجرائـ المرتكبة قبؿ سريانيا كفؽ المادت

المحكمة،  إلىدارفكر  ألحداث األمفحالة مجمس إكلكف ىذا التساؤؿ يسقط اماـ  (12( ك)11)

 (2)ىذه الجرائـ تعكد الى سنكات قبؿ قياـ المحكمة. ف  أمع 

تمنح حصانة لمدكؿ  (16)، فالمادة األمفيعطؿ بإرادة مجمس  ف  أاختصاص المحكمة يمكف  ف  إ

، مف جية كتبعد مكاطنييا نسبينا صير المحكمة كاختصاصيادائمة العضكية كحمفائيا لمتحكـ في م

ا في النظاـ مف طرافن أالمحكمة حتى كلك كانت دكليـ  تمكاطني حمفائيا عف سمطا أكك رعاياىا أ

 .(3)خرلأجية 

 

                                                 
 35، ص 2011،  دار الثقافة لمنشر  كالتكزيع، عماف، القضاء الدولي الجنائيالفتبلكم، سييؿ حسيف،  (1)
 377سابؽ، ص  مرجع، دولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةالقانون الالمخزكمي، عمر  محمكد،   (2)
 483سابؽ، ص مرجع، العقوبات الدولية ضد الدول واإلفراد جميؿ، حرب، نظاـ الجزاء الدكلي، (3)
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أمام المحكمة الجنائية  إرجاء التحقيق أو المقاضاةفي  األمنالمطمب الثالث: سمطة مجمس 
 الدولية

 اإلرجاءسمطة المجمس في ك ، األمفساس القانكني لسمطة مجمس األ: المطمب أكالن  تنتاكؿ في ىذا

ثانيان، كاألثر السمبي  ( مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية16ا الى نص المادة )ستنادن إكالمقاضاة 

 لسمطة مجمس األمف عمى مبدأ التكامؿ ثالثان.

 أواًل: األساس القانوني لسمطة مجمس األمن

كالسمـ قد  األمففي حفظ  األمفمسؤكلية مجمس  ي النظاـ األساسي لممحكمة أدرككا أف  إف  كاضع

جؿ تحقيؽ العدالة الجنائية في بعض الحاالت الدكلية، كعميو أال تتماشى مع ميمة المحكمة مف 

ضماف اختصاصيف استثنائيف لمجمس  إلىساسي لممحكمة الجنائية الدكلية النظاـ األفقد صار 

داخؿ العمؿ الدكلي بيف  ماـ المحكمة ذاتيا، أكليما تعزيز الخمطأدعاء ظـ اإلأف نفي ش األمف

اؿ حثانييما مكاجية المف جية أخرل، ك  المنازعات القانكنية مف جية، كالمنازعات السياسية

 (1).المستقبمي لممحكمة

لى إا جنبن  فاألمماـ المحكمة الجنائية الدكلية في حؽ مجمس أ -السياسي-دعاء الدكليضماف اإلك 

خرل الدكؿ األ الكاليات المتحدة كمعيا سائر أف   األمرحقيقة ، ك جنب مع الدكؿ كالمدعي العاـ

رادتيا منذ بدء انعقاد مؤتمر ركما عمى إ، كانت قد انعقدت األمفمجمس في االعضاء الدائميف 

 .(2)فاألماـ المحكمة الجنائية الدكلية في حؽ ذات مجمس م  أضماف حؽ االدعاء الدكلي 

لى التطابؽ الكامؿ في إالدائميف لـ ينصرؼ ىنا عمى الرغـ مف ذلؾ  األعضاءكقؼ ت أف  غير 

لى إذ صارت في كاقع االمر آنذاؾ كؿ مف المممكة المتحدة كفرنسا كركسيا كالصيف إذلؾ الشأف 

نياض اختصاصات المجمس لذلؾ الغرض بالتكازم مع الدكؿ المعنية مف جية كالمدعي إمؤازرة 
                                                 

 169صد.ف، ، المحكمة الجنائية الدولية، الموائمات الدستورية والتشريعيةعمتـ، شريؼ،  (1)
 171سابؽ، ص مرجع، حدود سمطات مجمس األمنالعبيدم، األزىر،  (2)
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تبايف كال شؾ عف المكقؼ االمريكي الذم انصرؼ في مخرل. كىك مكقؼ أعاـ ذاتو مف جية ال

المحكمة كلك  أماـدعاء الدكلي "كحده" مف مباشرة اإلاألمفف مجمس لى المطالبة بتمكيإاستمرارية 

لى إصيؿ بالمحاكمة في شأنيا ختصاص األرائـ انصرفت مجمؿ الدكؿ صاحبة اإلفي مكاجية ج

 .(1)يثاؽ ركما ذاتوعدـ قبكؿ م

ذا كاف قد تمكف ميثاؽ المحكمة الجنائية الدكلية مف أف يقؼ في مكاجية األطركحات المسيسة  كا 

نكار تبكء مجمس إو لـ يتمكف عمى الرغـ مف ذلؾ مف ن  إال إلمدبمكماسية االمريكية  لمدبمكماسية

جنب مع الدكؿ كالمدعي العاـ  ا الىماـ المحكمة الجنائية الدكلية جنبن أدعاء الدكلي حؽ اإل األمف

 األساسيمف النظاـ ( 12/2( ك)13)ذ كاف في كاقع االمر مف مؤدل كؿ مف المادتيف إذاتو 

 (2)لممحكمة أف تمارس اختصاصياضمنتا  ف  ألممحكمة الجنائية 

 عمى نحك صريح أف يتصرؼ األمفلمجمس  أف تضمنا و كاف مف مؤدل ىاتيف المادتيفن  أالكاقع ك 

 (40) مـ المتحدة كباالستناد عمى نحك ضمني الى المادةصؿ السابع مف ميثاؽ األبمكجب الف

كؿ كىمة كقكعيا تحت طائمة الجرائـ ذا ما قدر ألإلى المدعي العاـ، إحالة ينيض برفع  ف  أمنو 

 .(3)ما افترؽن  إادعاء المجمس ىنا  أف  بيد  ،شد خطكرةاأل

مة في جانبيف عمى قدر عظيـ مف ماـ المحكأاالدعاءات المكازية  فإف  عمى الرغـ مف ذلؾ ك 

ضمنت  ف  إمف ميثاؽ ركما  (12/2) و كاف مف شأف المادةمف جانب فإن   إذ ،ىمية الفائقةاأل

لى جريمة إلى المحكمة كلك انصرفت الحالة قيد البحث إالترخيص بإحالة الدعكل  األمفلمجمس 

لى قبكؿ إيمة كدكلة جنسية المتيـ دكلية لـ تنصرؼ بمناسبتيا كؿ مف دكلة محؿ ارتكاب الجر 

                                                 
 170ص مرجع سابؽ، ،المحكمة الجنائية الدولية، الموائمات الدستورية والتشريعيةعمتـ، شريؼ،  (1)
، 46، مجمة تسامح، عدداالنضمام لممحكمة الجنائية الدولية، مطمب فمسطيني ومعيقات قائمةأبك ركبة، طبلؿ،  (2)

 133، ص2014
 22سابؽ، ص مرجع المحكمة الجنائية الدولية،ؿ، كالحسيناكم، عمي، العيسى، طبل (3)
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اختصاص المحكمة كبحيث رتب ذلؾ مف ثـ استثناء االدعاء مف قبؿ المجمس مف قيد ارتضاء 

 .(1)مجمؿ الدكؿ المعنية

انفرد بيا عف االدعاءات المكازية المرفكعة  أخرلخصيصة  لوا نم  إ األمفادعاء مجمس  غير اف  

الى" ادعاءات قانكنية" كاجييا ىنا  -كحدىا-الخيرةقصد بذلؾ انصراؼ ىذه ايك ، الى المحكمة

النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية  ف  أ" بالطابع السياسي" صحيح األمفتطبع ادعاء مجمس 

الدكلية لـ يضمف البتة في حؽ ادعاء المجمس مسيرة اجرائية مغايرة لما قد ضمف في مكاجية 

و مما ال شؾ فيو اف ن  أعاـ عمى حد سكاء غير ك المدعي الأاالدعاءات المرفكعة سكاء مف الدكؿ 

ما صار عمى الرغـ مف ذلؾ الى التأكيد صراحة عمى انصراؼ حالة إن   /ب(13)نص المادة

كمما ترتبت  سيس عمى الفصؿ السابع مف ميثاؽ االمـ المتحدة، أم  أاالدعاء مف قبؿ المجمس بالت

ما ن  إىذه الحاالت  ف  أو لمف نافمة القكؿ ن  أ"حاالت تيديد السمـ كاالخبلؿ بو ككقكع العدكاف". ك 

 . (2)بالضركرة إلنياض نزاع ذم طبيعة سياسية -بداىة عف حاالت مرتبة تتمخض

و خبلفا لممنازعات الدكلية القانكنية، فإف المنازعات الدكلية السياسية ضا ان  ي  أ كغني عف البياف

سياسية خاصة بالمتطمبات "الزئبقية" ذاتو باالستناد الى معايير  األمفنما تمتحف داخؿ مجمس إ

الدكلييف. كىي متطمبات ال يصير بمناسبتيا بالضركرة المجمس ذاتو الى  األمفلكفالة السمـ ك 

ضماف االعماؿ القانكني الصحيح لدستكرية القرارات الصادرة عنو باالستناد الى مجمؿ ميثاؽ 

جد كثيرة نخص منيا بالذكر قرار كىك الكضع الذم كاف قد تأكد في مناسبات  ،االمـ المتحدة

                                                 
 170ص مرجع سابؽ، عمتـ، شريؼ، المحكمة الجنائية الدكلية، المكائمات الدستكرية كالتشريعية، (1)
 133سابؽ، ص مرجع، 2014أبك ركبة، طبلؿ، االنضماـ لممحكمة الجنائية الدكلية،  (2)
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ثر تحرير أالصادرة في قضية لككربي، بؿ كمجمؿ قراراتو الصادرة  كقراراتو، (242)المجمس رقـ

 (1)دكلة الككيت في مكاجية دكلة العراؽ.

فإذا ما اضيفت الى ىذه االعتبارات السمبية خشية الرضكخ المستقبمي مف قبؿ المحكمة ذاتيا  

اخؿ محكمة العدؿ الدكلية)قضية لككربي دقبؿ كما حدث مف ، األمفمجمس لئلرادة السياسية ل

عبلء إا كذلؾ كثيرن  يرىف ف  أكقضية مشركعية استخداـ االسمحة النككية(، فمعؿ ذلؾ الكضع 

 .(2)محكمتنا المستحدثة في المستقبؿ ـمقتضيات مبدأ سيادة القانكف أما

 مف اغتياؿ األمفتمكيف الشارع لمجمس  ( فيك2( فقرة )12أما الجانب اآلخر مف المادة )

 .(3)المحكمة الجنائية الدكلية لو مف قبؿاالدعاءات المرفكعة 

 ،ة الجنائية الدكلية عمى نحك تبعيالكاليات المتحدة لـ يشبعيا انصراؼ المحكم ف  إكحقيقة االمر 

اعدة كت" جنبا الى جنب مع قبؿ كلـ يشبعيا كذلؾ مف جانب آخر انياضيا نظاـ"األكب آ

لـ يشبعيا مف جانب ثالث تطمب استيفاء ، كذلؾ ية داخؿ النظاـ االساسي ليذه المحكمةئالرضا

يضا مف جانب رابع، غميا ايدم أكلـ يشبعيا  ،ستيف كثيقة لمتصديؽ بغية انفاذ ميثاؽ ركما

اماـ المحكمة  -السياسي–حؽ االدعاء  إنياض كذلؾ ،المدعي العاـ مف خبلؿ نظامي المحكمة

عماؿ مقتضيات قاعدة إذاتو المستثنى كحده مف  األمفائية الدكلية في حؽ مجمس الجن

 . (4)الرضائية

خضاع المحكمة المستحدثة إمف  التاـو حتى يكتمؿ ليذه الدكلة الديمقراطية التيقف ن  أفالكاقع 

بغية حشد دبمكماسيتيا لمعصا كالجزرة  إلىا الكاليات المتحدة يضن ألقرارىا السيادم، فقد صارت 

                                                 
 274سابؽ، ص مرجع،  جنائية الدولية الدائمة واختصاصاتياالمحكمة اليشكم،  لندة،  (1)
  170صمرجع سابؽ،  المكائمات الدستكرية كالتشريعية،، المحكمة الجنائية الدوليةعمتـ، شريؼ،  (2)
، رسػالة دكتػكراه غيػر منشػكرة، تأثير مجمس األمن عمى ممارسة المحكمة الجنائيية الدوليية الختصاصيياخمكدم، خالد،  (3)

 88، ص 2011مكلكد معمرم، الجزائر،  جامعة
 .137سابؽ، ص  مرجع، النظام القضائيعبد المطيؼ، براء منذر،  (4)
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ذ كاف مف مؤدل ىذا االقتراح، إريد بو االجياض الكامؿ لميثاؽ ركما ذاتو. أفرض اقتراح ليا 

رادة مجمؿ المؤتمريف اف يخكؿ مجمس إيدرج داخؿ ذلؾ الميثاؽ رغما عف  ف  أالذم قدر لو 

رجاء النظر في إة تقرير ن  ك  مـ المتحدة م  بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األ امتصرفن -األمف

كعمى  جمؿ االدعاءات المرفكعة اماـ المحكمة مف قبؿ الدكؿ كالمدعي العاـ عمى حد سكاء،م

 . (1)ك مادمأم قيد زمني أنحك صارت معو ىذه المكنة غير مقيدة ب

لممحكمة الجنائية  األساسيمف النظاـ ( 16) المادةضمف  غير العادؿقتراح ذلؾ اإل إف  كالحقيقة 

ك أالبدء  "عدـضمنت  ف  أتعميؽ  المادة الذم ال يعكزىا البتة أم  ذ كاف مف مؤدل ىذه إلية الدك 

الى المحكمة بيذا المعنى  األمفك مقاضاة بناءا عمى طمب مف مجمس أالمضي في تحقيؽ 

يتضمنو قرار يصدر عف المجمس بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ االمـ المتحدة كيجكز 

 .(2)لممجمس تجديد ىذا الطمب بالشركط ذاتيا"

 ،كقع ذاتو عمدا بالتناقض بيف مكادهألممحكمة  األساسيالنظاـ  ف  أكيؼ  مف المستغرب قانكنياك 

عمى تنظيـ العبلقة بيف المحكمة كاالمـ المتحدة بمكجب اتفاؽ تعتمده  (2ة )نص في ماد أففبعد 

اد في ىذا النظاـ االساسي كيبرمو بعد ذلؾ رئيس المحكمة نيابة عنيا، ع األطراؼعية الدكؿ مج

( مف خبلؿ منحو حؽ األمفكحدد عبلقة المحكمة حصريا بأىـ جياز في االمـ المتحدة)مجمس 

بؿ ذىب النظاـ الى ابعد مف ذلؾ  ،ا دكف سائر اجيزة االمـ المتحدة/ب( حصرن 13االحالة )المادة

رادتو األمفمجمس  تخضع المحكمة بجميع اجيزتيا لسمطاعندما ا (16)في المادة    .(3)كا 

                                                 
 275سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدوليةيشكم، لنده معمر،  (1)
 172سابؽ، ص مرجع، المكائمات الدستكرية كالتشريعية، المحكمة الجنائية الدوليةعمتـ، شريؼ،  (2)
 170سابؽ، ص مرجع، حدود سمطات مجمس األمندم، األزىر، لعبي (3)
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سمطة الكصاية عمى المحكمة  (16)بمكجب المادة  األمفظاـ االساسي مجمس فكض الن

و مقاضاة بموجب ىذا النظام أالمضي في تحقيق  أوال يجوز البدء كاجيزتيا فنص عمى انو "

الى المحكمة يتضمنو قرار  األمناالساسي لمدة اثني عشر شيرا بناء عمى طمب من مجمس 

تحدة. ويجوز لممجمس تجديد بع من ميثاق االمم الميصدر عن المجمس بموجب الفصل السا

" كيترتب عمى ىذا النص الكاضح الذم ال لبس فيو تداعيات سمبية عمى المحكمة طمب..ىذا ال

ا عمى الجزاء الدكلي المستيدؼ الجزائية خاصة، كعمى الجزاء الدكلي المعاصر عامة، كتحديدن 

 .(1)لبلفراد

ليتيا كتخضعيا الداة دكلية سياسية تتمتع بصبلحيات ال حدكد تفقد المحكمة استقبل (16)فالمادة 

ىـ ركائزىا أبر التحقيؽ كالتحرم كجمع االدلة كالمحكمة ىيئة دكلية متخصصة جنائيا كيعت ،ليا

حؽ الكقؼ الكامؿ لمتحقيقات كاجراءات  األمفتأتي لتمنح مجمس  (16) الجنائية، كلكف المادة

مسرح الجريمة، كىك االصؿ  ف  أكىذا يعني  ،ا قابمة لمتجديدثني عشر شيرن أالمدعي العاـ لمدة 

جنائيا لبناء القضية اماـ المحكمة، سيككف عرضة لضياع االدلة كنسياف المعمكمات مما يمكف 

طة الحكـ كعندما تككف القضية منظكرة اماـ سم ،الجاني مف االفبلت ضمف تمؾ الميؿ الزمنية

شيرا قابمة  12الحؽ بإرجائيا لمدة  األمفستئناؼ يككف لمجمس ك دائرة االأفي الدائرة االبتدائية 

 . (2)لمتجديد

                                                 
 481، منشكرات الحمبي الحقكقية،صالعقوبات الدولية ضد الدول واإلفراد حرب، جميؿ، نظاـ الجزاء الدكلي، (1)
 481سابؽ، ص  مرجع، العقوبات الدولية ضد الدول واإلفرادحرب، جميؿ، نظاـ الجزاء الدكلي، (2)
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( شيرنا، عمى أف يككف 12( شيكر، كليس )6كقد تقدمت بعض الدكؿ مف أجؿ تمديد التأجيؿ )

( شيرنا، كلكف 12( شيكر، كمرة كاحدة إذا كاف التمديد )6قاببل لمتجديد مرتيف إذا كانت المدة )

 .(1)ؿ بالرفض مف الدكؿ العظمة كالكاليات المتحدة األمريكية، كركسياىذا األمر قد قكب

 في إرجاء التحقيق أو المقاضاة. األمن: حدود سمطة مجمس ثانًيا

في  األمفبلحيات النظاـ االساسي لممحكمة، بناء عمى دكر سمطة مجمس ص األمفنح مجمس م  

العدالة الجنائية الدكلية بإنشاء محاكـ الدكلييف، إضافة الى اىتمامو ب األمفمجاؿ حفظ السبلـ ك 

 كالسمـ. األمفجنائية خاصة بحفظ 

لو  ساسي، كما أف  ، مف نظاـ المحكمة األ(/ب13)ا لممادة باالحالة كفقن  األمفكاختص مجمس 

 ى ساسي كالتي نصت عممف النظاـ األ (16ا الى المادة )رجاء التحقيؽ كالمقاضاة استنادن إسمطة 

المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب ىذا النظام األساسي لمدة اثنى عشر  ال يجوز البدء أو"

إلى المحكمة بيذا المعنى يتضمنو قرار يصدر عن  األمنشيرًا بناًء عمى طمب من مجمس 

ويجوز لممجمس تجديد ىذا الطمب ، المجمس بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

 (2)".ابالشروط ذاتو

كالمقاضاة بناء عمييا ىي نفس  اإلرجاءسمطة  األمفاالعتبارات التي تـ منح مجمس  إف  كعميو 

الجرائـ الدكلية التي تيدد  األمفجميا سمطة االحالة، كيحيؿ مجمس أاالعتبارات التي منحت مف 

في التحقيؽ كالمقاضاة في أف المحكمة  اإلرجاءالدكلييف إلى المحكمة، كعميو يككف  األمفالسمـ ك 

                                                 
 175سابؽ، ص مرجع، حدود سمطات مجمس األمنر، لعبيدم، األزىا (1)
 ( مف النظاـ األساسي لمحكمة الجنايات الدكلية.16المادة ) (2)



 76 

النظر في الجرائـ في بعض االحياف يدخؿ في اختصاصيا الظرؼ الزمني الذم  ا ترل أف  نفسي

(1)كالسمـ الدكلييف األمفيمكف أف يعكر صفك 
. 

( مف النظاـ السياسي لممحكمة 16الى تطبيؽ المادة ) األمفكيكمف اليدؼ مف لجكء مجمس 

حة أمامو بحيث يككف المجكء الى لى تمكيف المجمس مف تسكية المسائؿ المطرك إالجنائية الدكلية 

المحكمة الحؿ األخير كليس األكؿ خاصة كأف الفصؿ في المسائؿ السياسية يختمؼ كميان عف 

 .(2)الفصؿ في القضايا ذات الطابع القانكني

ترفض كجكد أم قيد حتى لك كاف زماني يحد  األمفكالدكؿ الكبرل دائمة العضكية في مجمس 

مطمقة التي تمارسيا في المجمس كىذا ما عبرت عنو الكاليات المتحدة مف صبلحياتيا كسمطاتيا ال

األمريكية أثناء مناقشات مؤتمر ركما حيث أشارت الى أف سمطات كمياـ المجمس ال يجب أف 

يعاد كتابتيا كالحاجة تدعك الى صياغة ال تفرض إلزامان عمى المجمس بأف يصي  قراره بفترة 

 محددة.

سمطة ارجاء التحقيؽ أك المقاضاة، فإف ىذا  األمفلذم أعطي لمجمس كبغض النظر عف السبب ا

، كاذا ما أسيء استعماليا يؤدم إلى اعتبار المحكمة األمفاألمر يشكؿ سمطة خطيرة بيد مجمس 

تابعة لو، كىذا يمس باستقبلليتيا كفعاليتيا، فيذه الصبلحيات تكبؿ يد المحكمة مف االستمرار 

                                                 
، رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، جامعػػة كىػػراف، عالقيية مجمييس األميين بالمحكميية الجنائييية الدوليييةعبػػد القػػادر، يػػكبي،   (1)

 .139ػ ص 2012الجزائر، 
، ص 2001، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األكلى، مبدأ التكامل في القضاء الدوليعبد الفتاح محمد سراج،   (2)

115 



 77 

ر بأم دعكل، كفي أم مرحمة كاف عمييا ابتداء مف التحقيؽ إلى ما بممارسة اخصاصيا في النظ

 (1) قبؿ اصدار الحكـ كلمدة سنو قابمة لمتجديد.

كفي ىذا النص الذم ال يحقؽ أدنى درجات العدالة إذ ال اعتبار لممجني عميو، إضافة الى تحكـ 

يذا كمو يمكف أف يثير كجية دكلية تسيطر عمييا السياسة ال العدالة القانكنية، ف األمفمجمس 

الشؾ حكؿ نزاىو كحيادية التحقيقات كالمحاكمات الجنائية الدكلية، إذا ما تـ التأجيؿ لمرات 

عديدة، كمع ككف ىناؾ الكثير مف االنتقادات الى ىذا النص إال انو تـ تمريره، كب رر ىذا القرار 

المحكمة لسمطتيا صدكر قرار  بأنو بالرغـ مف خطكرتو إال اف بعض الدكؿ ترل إنو يمـز لممارسة

، كىك يتطمب مكافقة تسعة مف االعضاء، كعدـ استخداـ أية دكلة دائمة األمفايجابي مف مجمس 

العضكية حؽ النقد )الفيتك( ضده، فيركف في ذلؾ أف السمطة الممنكحة ستككف بعيدة عف 

 .(2)استخداميا مف قبؿ الدكؿ العظمى بتعسؼ

، طمبت الكاليات 2002كانكف اكؿ عاـ  19ذلؾ، إذ انو في كلكف عمى ارض الكاقع تـ غير 

منح الحصانة لجنكدىا العامميف في قكات حفظ السبلـ في البمقاف مف  األمفالمتحدة مف مجمس 

المشركع صكتت عميو كحدىا بااليجاب، في حيف  ف  إال إالمثكؿ اماـ المحكمة الجنائية الدكلية، 

 2002حزيراف مف العاـ  30نغافكرة عف التصكيت، كفي ( دكلة، كامتنعت سكريا كس12رفضتو )

انتيت مدة بعثة االمـ المتحدة في البكسنو كاليرسؾ، كتقدـ االميف العاـ لبلمـ المتحدة بتقريره 

، كطمب تمديد ميمة عمميا لستو اشير اخرل كما ىك متبع، كعند تقديـ األمفعنيا الى مجمس 

يات المتحدة اإلمريكية الفرصة كعارضتو بالفيتك رغـ الدكؿ لمشركع ىذا القرار استغمت الكال

                                                 
، 2008، دار حامػد لمتكزيػع كالنشػر، عمػاف، النظام القضائي لممحكمية الجنائيية الدولييةعبد المطيؼ، براء منذر كماؿ،  (1)

 .138ص 
، بحػث مقػدـ لممحكمية الجنائيية الدوليية لمشيريعة اإلسيالمية ميدى احتيرام النظيام األساسييصدقي، عبػد الػرحيـ محمػد،  (2)

لمنػػدكة القانكنيػػة حػػكؿ آثػػار التصػػديؽ كاالنضػػماـ إلػػى المحكمػػة الجنائيػػة عمػػى االلتزامػػات القانكنيػػة كالتشػػريعية الكطنيػػة لمػػدكؿ 
  44، ص2000العربية، القاىرة، 
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مكافقة ثبلثة عشر دكلة بااليجاب، كذلؾ النيا ترفض سمطة المحكمة الجنائية الدكلية في التحقيؽ 

 .(1)مع جنكدىا، فجاء ىذا القرار لرفض الدكؿ لمقرار السابؽ

ككف بصكرة طمب يقدـ مف ي أف   اإلرجاء( يمكف القكؿ: اعتمدت المادة في 16كلتفصيؿ المادة )

عمى صيغة معينة إلرجاء التحقيؽ أك المادة المذككرة اعبله نصت ، حيث المجمس إلى المحكمة

إلى المحكمة  األمف( يتـ تقديمو مف خبلؿ مجمس طمببأف  يككف عمى شكؿ )المقاضاة، 

ك التبمي  الجنائية، لذلؾ فإف أم صيغة اخرل يتـ مف خبلليا إببلغ المحكمة سكاء باالخطار أ

بإرجاء التحقيؽ أك المقاضاة ال يؤدم المعنى المقصكد في المادة المذككرة، حيث أف  أم  تصرؼ 

 .(2)ال يتضمف كممة )طمب( كالتي تعني اإللزاـ كاالجبار ال يعد إرجاءن 

ا  كترل الباحثة أف  تحديد سمطة البت في إرجاء التحقيؽ يعد ميما، كعدـ تحديد الجية يعتبر نقصن

ؿ ذلؾ يلنظاـ األساسي لممحكمة كيمكف تبلفيو بتعديؿ النص، حيث يمكف أف  يتـ تككفي ا

االختصاص إلى جمعية الدكؿ األطراؼ باعتبارىا ىي التي تمثؿ الدكؿ االعضاء في النظاـ، 

ككف انشاء المحكمة تـ مف خبلؿ اتفاقية بيف تمؾ الدكؿ، كيككف مف االفضؿ أف  يتـ إخضاع 

 كاألساسية في عمؿ المحكمة إلى مكافقة جمعية الدكؿ. كافة األمكر الميمة

ان و صدر بمكجب الفصؿ السابع  األمففي قرار مجمس  اإلرجاءكمف الضركرم اف  يتضمف طمب 

( مف النظاـ 16مستندنا الى المادة ) اإلرجاءمف ميثاؽ االمـ المتحدة، عمى أف  يككف شرط 

 االساسي لممحكمة، كأف  يككف عمى شكؿ طمب.  

ا عف صادرن  اإلرجاءيككف قرار طمب  ف  أعمى  األساسي ركما نظاـ مف (16المادة )حيث نصت 

المجمس استنادان لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، "فيما يتخذ مف أعماؿ في حاالت تيديد 

                                                 
 .140سابؽ، ص  مرجع، نائية الدوليةالنظام القضائي لممحكمة الجعبد المطيؼ، براء منذر كماؿ،  (1)
، 2010، دار جمػػيس الزمػػاف، عمػػاف، 1، طالمحكميية الجنائييية الدولييية والجييرائم الدوليييةخالػػد حسػػف نػػاجي، ابػػك غزالػػة،  (2)

 373ص
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 بأنيا األمفاستنادا إلى رؤية مجمس ممحكمة ل المقدمةحدد الحالة الدكلييف"، كت األمفالسمـ ك 

 إلى االخبلؿ بيما كتكقع العدكاف، كيككف طمب  مك يمكف أف تؤدأ، الدكلييف األمفتيديدان لمسمـ ك 

  .(1)كالسمـ الدكلييف األمفداعما اليجاد التدبير المناسب لتحقيؽ  اإلرجاء

كمف أجؿ تكضيح طريقة اصدار القرار مف قبؿ المجمس، البد مف القاء الضكء عمى طريقة 

، إذ انو يتبع خصائص مميزة ليذا الجياز عف غيره مف اجيزة االمـ التصكيت في المجمس

، كالتي كضحت اف نظاـ ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة27المادة )المتحدة االخرل، إذ بينت 

 لـ يحدد الميثاؽكما أف  التصكيت يختمؼ في المسائؿ االجرائية عنو في المسائؿ المكضكعية،

ساف اتفاؽ إذ يتـ االستناد في ذلؾ إلى  ،ية عف المكضكعيةتميز المسائؿ اإلجرائكي تمعياران 

 . (2)1945فرانسيسكك بيف الدكؿ الكبرل سنة 

تمثيؿ أعضاء عممية  ، كمف ىذه المسائؿمسائؿ إجرائية (32-28كتعد المسائؿ في المكاد )

شكؿ كب دكرية لممجمس،الجتماعات االعقد إضافة إلى تمثيبلن دائمان،  مجمس في مقر المنظمةال

عاـ فكؿ العبلقات بيف اجيزة االمـ المتحدة الرئيسية تعد مسائؿ اجرائية، كمف اجؿ المكافقة عمى 

صدكر قرار في المسائؿ االجرائية يجب أف  يتـ مكافقة اغمبية تسعة مف االعضاء، بغض النظر 

 . (3)عف عدـ المكافقة أك مكافقة االعضاء الدائميف، بمعنى أف يككف بأغمبية ثبلث اخماس

كفيما يتعمؽ بالمسائؿ المكضكعية فبل يكجد في ميثاؽ االمـ المتحدة أم  تفاصيؿ حكليا، كركز 

عمى استخداـ مفيـك المسائؿ االخرل في الحديث عف أم مسائؿ غير إجرائية، كما في الفقرة 

إنما تصدر في المسائؿ االخرل  األمف(، كالتي بينت اف قرارات مجمس 27( مف نص المادة )3)

                                                 
 .83سابؽ، ص مرجع، مجمس األمن ودوره في حماية السالم الدوليسيؼ الديف، احمد،  (1)
، دار الثقافػػة لمنشػػر 1، طلقييانون الييدولي العييام، الكتيياب الرابييع، المنظمييات الدوليييةالوسيييط فييي اعمػػكاف، عبػػد الكػػريـ،  (2)

 116، ص1997كالتكزيع، األردف، عماف، 
 117السابؽ، ص مرجعال  (3)
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افة، كخبل اتفاؽ ساف فرانسيسكك، مف تحديد المسائؿ المكضكعية، كلكنو حدد عبارات لمتفريؽ ك

بيف كظائؼ المجمس، فإصدار قرارات تدعك إلى اتخاذ تدابير مباشرة، كتدابير غير مباشرة،  

مف المسائؿ فالتدابير غير المباشرة ىي مف المسائؿ االجرائية، فتككف التدابير المباشرة 

 .(1)عيةالمكضك 

 (32-28كتحدد عمؿ المجمس في المسائؿ المكضكعية فيما لـ يرد ذكره في نصكص المكاد )

كالتي يستخدميا المجمس مف  الدكلييف األمفحفظ السمـ ك يا كمف أىم ،مف ميثاؽ األمـ المتحدة

 طمب إرجاء التحقيؽ أك المقاضاة أماـ المحكمة. تنفيذ اختصاصو فيما يخص  أجؿ

تسعة االعضاء، أم أف يككف ىناؾ  المجمس في المسائؿ المكضكعية أغمبية  قراراتكتحتاج 

الدكؿ  امتناع أحدك ، األمففي مجمس  أصكات الدكؿ الخمس دائمة العضكية مف ضمنيا أصكات

كعميو ال يككف  قرار، الاتخاذ دائمة العضكية عف حضكر االجتماعات اك التصكيت ال يؤثر في 

  (2) استخدامان لحؽ الفيتك.ذلؾ 

صدكر القرار، كعادة ما يككف التقرير في نكع المسألة اجرائية اـ دـ لعيؤدم ف يااعتراض أما

مكضكعية كالفصؿ فييا يعتبر مسألة مكضكعية كيطبؽ عمييا ما يطبؽ عمى المسائؿ المكضكعية 

  (3)مف احكاـ التصكيت، كعميو نشأ حؽ االعتراض المزدكج

يجب أف  ال يككف ىناؾ اعتراض مف دكؿ مجمس  جاءاإلر قرار طمب إصدار لذلؾ مف أجؿ 

دائمة العضكية، كىذا في حد ذاتو عادة ما يككف غير ممكنا، كذلؾ لككف مصالح الدكؿ  األمف

                                                 
 .464، ص1985، دار النيضة العربية، القاىرة، 1، طاألمن القومي واألمن الجماعي الدوليشكقي، ممدكح،  (1)
، 2012، منشػكرات الحمبػي الحقكقيػة، بيػركت، 1، طجمس األمن ودوره في حمايية السيالم اليدوليمسيؼ الديف، احمد،  (2)

 .82ص
، مجمس األمف في عالـ متغير، دار تطور دور مجمس األمن في حفظ السمم واألمن الدوليينابك العبل، احمد عبد اهلل،  (3)

  32، ص2008الجامعة الحديث، اإلسكندرية، 
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متعارضة، كتختمؼ في كجيات نظرىا فيما يخص ىذه القضايا، فيككف اعتراض كاحدة مف الدكؿ 

 .اإلرجاءكافيا اللغاء قرار طمب 

ا أف   ذك طبيعة تكافقية مع أىداؼ  األمفالمقدـ مف مجمس  اإلرجاءيككف طمب  مف الميـ أيض 

الدكلييف، كايضا العمؿ عمى تعزيز حقكؽ  األمفكمقاصد األمـ المتحدة، كمف اىميا حفظ السمـ ك 

كتحقيؽ مبادئ االمـ . (1)االنساف كاحتراميا، كعدـ التمييز بسبب الديف أك المغة أك الجنس

كالعمؿ المساكاة في السيادة بيف الدكؿ،  ، ك ية في تنفيذ االلتزامات الدكليةحسف النمثؿ  المتحدة 

الدكؿ األعضاء في األمـ كعمؿ كؿ ما يمكف مف اجؿ حث ، بشكؿ سمميحؿ المنازعات عمى 

إلزاـ الدكؿ غير األعضاء فييا ا كأيضن  متعاكف معيا، كالزاميا اذا كاف ىناؾ ضركرة لالمتحدة 

 .(2)دكلييفال األمفحفظ السمـ ك ل

سمطات كاسعة في تقرير الحاالت التي تشكؿ  األمف( مف الميثاؽ لمجمس 39كتعطي المادة )

الدكلييف، كذلؾ كفقا لمفصؿ السابع، كقد يؤدم ىذا الشرط إلى استغبلؿ الدكؿ  األمفتيديدنا لمسمـ ك 

لعمميات لو في تقكيض عمؿ المحكمة، تحديدا اف ىناؾ بعض ا األمفدائمة العضكية في مجمس 

 .(3)ال مصداقية فييا ككنيا ال تستند إلى الفصؿ السابع مف الميثاؽ

كمف الميـ أف يتضمف الطمب أنو صدر بمكجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ، حيث يحقؽ ذلؾ 

في البحث  األمفأك المقاضاة، اضافة إلى أف ىذا يعني جدية مجمس  اإلرجاءالحالة القانكنية في 

                                                 
 ثاؽ األمـ المتحدة( مف مي1المادة ) (1)
 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة2المادة ) (2)
، دار الثقافػػة لمنشػػر كالتكزيػػع، األردف، 1، طجريميية العييدوان فييي ظييل نظييام المحكميية الجنائييية ،العميمػػات، نػػايؼ حامػػد (3)

 217، ص2007عماف، 
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كالسمـ الدكلييف أك حاالت العدكاف كغيرىا مف الحاالت التي  األمفقيؽ كاالستقصاء مف أجؿ تح

 .(1)، كيككف ىذا ممزما لممحكمة باعتباره كاجبا قانكنيا يجب احترامواألمفتخؿ ب

 األمفأعضاء مجمس  ثبلثة أخماس كتخمص الباحثة إلى أف  إرجاء القرار يتطمب كما كرد سابقا

اف ال يككف ىناؾ اعتراض مقدـ مف الدكؿ دائمة العضكية،  دكف أىمية لبلمتناع كالغياب، عمى

كأف  اليتضمف الطمب أم مخالفة لؤلىداؼ كالمبادئ التي نص عمييا ميثاؽ االمـ المتحدة 

 ( كالداعية إلى المساكاة، كالى احتراـ الديف كالجنس كالعرؽ.2( ك)1كتحديدا في المادة )

( مف النظاـ 16فيي محددة بزمف بمكجب المادة )أما فيما يتعمؽ بالمدة المحددة لبلرجاء،  

( شيرا في كؿ طمب، إذ ال يمكف اف تككف المدة التي يطمبيا 12الداخمي لممحكمة، كىذه المدة )

بشكؿ مطمؽ دكف  اإلرجاءاقؿ أك أكثر مف ىذه المدة، كأيضا ال يمكف الطمب ب األمفمجمس 

 . (2)تحديد زمف محدد

مف اجميا  اإلرجاء األمفجؿ القياـ بالمياـ التي طمب مجمس كتحديد الزمف عادة يككف مف ا

كالسمـ الدكلييف، كذلؾ بمحاكلة تسكية االمكر بيف الدكؿ بشكؿ  األمفكالتي تصب في تحقيؽ 

سممي مثبل، أك إيجاد الحمكؿ التي ترضي األطراؼ المتنازعة، كتحديد الكقت حتى ال يككف ىناؾ 

المجكء الى المحكمة بعد انتياء كافة الطرؽ المتاحة لمجمس مجاؿ كاسع في المماطمة، كأف يككف 

  .(3)( شير يككف مف حؽ المحكمة البدء باجراءاتيا12، كبعد انتياء المدة )األمف

                                                 
، دار النيضػػة العربيػػة، القػػاىرة، 1، طإجييراءات القييبض والتقييديم لممحكميية الجنائييية الدوليييةاالكيػػابي، سػػمكل يكسػػؼ،  (1)

 11، ص2011
، مجمػس األمػف فػي عػالـ متغيػر، تطيور دور مجميس األمين فيي حفيظ السيمم واألمين اليدوليينابك العبل، احمد عبػد اهلل،  (2)

 33سابؽ، ص مرجع
 375سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدوليةخالد حسف ناجي، أبك غزالة، (3)
 



 83 

كيعد أيضا تحديد المدة ميـ كضركرم ليتـ التقيد بزمف محدد يؤدم الى ابقاء الحالة التي تـ 

محكمة، كمعركؼ تاريخ االنتياء منيا، حيث اف فاعمة في ال األمفطمب ارجاءىا مف قبؿ مجمس 

احتجاز مجرمي الحرب قد يككف عمى ذمة قضايا اخرل منظكر بيا اماـ المحكمة، فالتقيد بزمف 

محدد لبلرجاء يتيح لممحكمة البدء باالجراءات االخرل، ام ا االطالة فقد تؤدم الى احتجاز ىؤالء 

( مف النظاـ االساسي 67نصت عميو المادة ) االشخاص لمدة طكيمة، كيككف ذلؾ منافينا لما

 .(1)لممحكمة التي تطمب أف  يككف ىناؾ محاكمة لممتيميف دكف تأخير

ا في االحتفاظ باالدلة، كىذا يحمي حقكؽ ك  يمكف القكؿ: إف  تحديد المدة الزمنية يساعد أيض 

النظاـ االساسي لـ  الضحايا، إذ يمكف مع تأخير الكقت أف  يتـ اتبلؼ بعض االدلة، تحديدنا أف  

، لذلؾ يككف طكؿ المدة مؤثرا اإلرجاءيعطي المحكمة صبلحيات البدء بأم اجراءات خبلؿ فترة 

 عمى حماية الشيكد كاالدلة.

الحؽ في تكرار طمب  األمف( مف النظاـ االساسي لممحكمة مجمس 16كما اعطت المادة )

إذ جاءت مطمقة دكف تقييد لعدد  جاءاإلر ، كلـ يحدد نص المادة  عدد محدد مف طمبات اإلرجاء

يككف بنفس الشركط ذاتيا في  اإلرجاءفييا، لكنيا أيضا كضحت أف  اإلرجاءالمرات التي يمكف 

الطمب االكؿ، فيك يطمب مف المحكمة التأني في البدء باالجراءات في المرة االكلى، كىذا يحتاج 

دكف اعتراض مف  اإلرجاءع بطمب استنادا إلى الفصؿ الساب األمفإلى قرار صريح مف مجمس 

، اك التي يرد اف ينظر الييا اماـ المحكمة، كفي حاؿ منظكرةالقضية الفي الدكؿ دائمة العضكية 

كيمكف اف يطمب المجمس التجديد بنفس الشركط، شيرا ( 12لمدة ) اإلرجاءالتحديد يككف طمب 

                                                 
 83سابؽ، ص مرجع، مجمس األمن ودوره في حماية السالم الدوليسيؼ الديف، احمد،  (1)
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ف  كاف بنفس الشركط يعطي مجمس  اإلرجاءكىذا  صبلحية عدـ البدء في  ألمفاالمتكرر حتى كا 

 .(1)دكف اف يككف الم جية سمطة منعو  اإلرجاءالتحقيؽ بتكرار 

بعد التقييد تعد أمرا منتقدنا في النظاـ فيما يتعمؽ بصبلحيات  األمفكىذه الصبلحية لمجمس 

 في المحكمة الجنائية الدكلية، إذ إف  طمبات التجديد المتكررة كغير النيائية يمكف األمفمجمس 

 األمفلى منع المحكمة مف ممارسة اختصاصيا كىذا يؤثر عمى سير العدالة كحفظ إف تؤدم أ

  .(2)األمفكالسمـ الدكلييف كالتي ىي مف اىـ المياـ التي أككمت الى مجمس 

ال يككف ممزما لممحكمة حاؿ صدكره، فيمكف لممحكمة أف  تقـك  اإلرجاءكبما أف  قرار 

 األمفمف قبؿ مجمس  اإلرجاءات المحاكمة، كما أف  تكرار طمب باختصاصاتيا في البدء بإجراء

يحتاج الى شركط المكافقة مف الدكؿ دائمة العضكية، فككف أحد ىذه الدكؿ قدـ اعتراض عمى 

 اإلرجاء، فبل يتـ تنفيذ الطمب، كبيذا يمكف التقميؿ مف احتمالية تكرار طمبات اإلرجاءتحديد طمب 

 ف  إالفيتك يحكؿ دكف اصدار طمب تجديد، إذ  ضستخداـ حؽ النقف اإ، إذ األمفمف قبؿ مجمس 

تعداف مف اطراؼ النظاـ االساسي  األمفىناؾ دكلتيف مف الدكؿ دائمة العضكية في مجمس 

تقديـ  األمفلممحكمة كىـ )فرنسا كالمممكة المتحدة( فيككف لياتيف الدكلتيف الحؽ في منع مجمس 

 . (3)، اك تجديدهاإلرجاءطمب 

                                                 
والطابع القانوني ليا ونشوء عناصر فيوق الوطنيية فيي القضياء الجنيائي لمحكمة الجنائية الدولية يكسؼ، أمير فرج، ا (1)

 674، ص2008، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الدولي
، مجمػس األمػف فػي عػالـ متغيػر، تطيور دور مجميس األمين فيي حفيظ السيمم واألمين اليدوليين ابك العبل، احمد عبػد اهلل، (2)

 34سابؽ، ص مرجع
 85سابؽ، ص مرجع، مجمس األمن ودوره في حماية السالم الدوليسيؼ الديف، احمد،  (3)
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تككف المحكمة الفعمية مف  األمفممارسة المحكمة الختصاصيا استنادا إلى قرار مجمس كعند 

اختصاص ىيئة االدعاء كال يشترط كجكد شككل، حيث تتمتع ىيئة االدعاء بقدر كبير مف 

 .(1)االستقبلؿ فيما يخص الدعاكل التي ترفع استنادا إلى شكاكل

قدر اإلمكاف  إلى كقكع جريمة ظاىرة. كيتعيفمة كالغرض مف الشككل ىك إسترعاء إنتباه المحك

تككف المحكمة آلية متاحة عند  كمف المزمع أف  ليا،  ترفؽ بالشككل المستندات المؤيدة أف  

اإلقتضاء كلكنيا آلية ينبغي عدـ إستخداميا إال في حالة كجكد سبب يدعك إلى ذلؾ. كبالنظر 

جراءات ، ينبغي عدـ المجكء إلى إتخاذ اإلؼإلى ما تقتضيو المبلحقة الجنائية مف مكظفيف كتكالي

القضائية بناءن عمى شكاكل تافية أك عديمة االساس أك شكاكل صادرة عف دكافع سياسية، كيتعيف 

فضبل عف ذلؾ أف تتكافر لدل المدعي العاـ المعمكمات البلزمة لمبدء في التحقيؽ. كال يعني ذلؾ 

نما أف الشككل ذاتيا ال بد أف تنطكم عمى أدلة كا فية إلثبات كجكد دعكل ظاىرة الكجاىة، كا 

يعني أنيا يجب أف تتضمف معمكمات كافية كمستندات مؤيدة تفيد أف ثمة جريمة تدخؿ في نطاؽ 

 .(2)االختصاص القضائي لممحكمة قد إرتكبت فيما يظير، كاف تتكافر نقطة انطبلؽ لمتحقيؽ

المدعي العاـ سمطة مباشرة  تخكيؿ اف يتـإقتراح أحد أعضاء لجنة القانكف الدكلي حيث إف 

جريمة تدخؿ بشكؿ كاضح في نطاؽ ىناؾ أف  لبد إذ ،عدـ كجكد شككلمف رغـ بالالتحقيؽ 

أف أعضاء آخريف إضافة إلى اختصاص المحكمة، كلمف يجرم التحقيؽ الكاجب فييا لكال ذلؾ. 

لة بالنظاـ األساسي دكف رأكا أنو ينبغي عدـ مباشرة التحقيؽ كتكجيو اإلتياـ في الجرائـ المشمك 

                                                 
 340،ص2006صر،، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، مالمحكمة الجنائية الدوليةالممساكم، اشرؼ فايز،  (1)
 341، صالمرجع نفسو، (2)
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، كذلؾ عمى األقؿ في ىذه المرحمة مف مراحؿ تطكر األمفسند مف إحدل الدكؿ أك مف مجمس 

 (1) النظاـ القانكني الدكلي.

ذا كاف في المحكمة، كذلؾ  األمفالنظاـ السياسي لممحكمة الجنائية الدكلية كضع دكران لمجمس  كا 

في التدخؿ مف أجؿ الحؽ  األمفطت لمجمس ( مف النظاـ كالتي أع16حسب نص المادة )

منح المجمس حؽ إحالة حاالت الى ك تأجيؿ التحقيؽ في قضية معركضة أماـ المحكمة، كما 

 ( مف النظاـ.13المحكمة كذلؾ حسب نص المادة )

يخضع أحيانان لسيطرة الدكؿ الكبرل كخاصة الكاليات  األمفمجمس  ككما ىك معمكـ فإف   إال أنو

  2002/يكليك/12في ( 1422ريكية كتبيف ذلؾ جميان في استصدارىا لقرار رقـ )المتحدة األم

كالخاص بالحصانات، حيث كنتيجة لمرغبة األمريكية في تكفير الحصانة لمكاطنييا ضد المحكمة 

لمحصكؿ عمى حصانة دائمة كخاصة لجنكدىا  األمفالجنائية الدكلية فإنيا اتجيت الى مجمس 

 . (2)دكؿ أطراؼ في النظاـ االساسي لممحكمةالمتكاجديف عمى أراضي 

كقد اختمفت التسميات التي أطمقت ىذا القرار فيناؾ مف أطمؽ عميو )التسكية التاريخية( كمنيـ 

 مف أطمؽ عميو االنتصار.

التصكيت عمى القرار حيث ىددت إلرغامو  األمفمجمس لكقد استخدمت أمريكا أسمكب التيديد 

فقد تخكؼ  األمفف الفيتك يعتبر أساسي كذك كزف كبير داخؿ مجمس بأف تستخدـ حؽ الفيتك، كأل

أعضاءه مف أف تستخدمو الكاليات المتحدة ضد القرارات األخرل لممجمس كالمتعمقة بحفظ السمـ 

الدكلييف. كينص القرار عمى أنو اذا ما ظيرت قضية تخص مسؤكليف أك مكظفيف عمى  األمفك 

تصرفات أك مخالفات ارتكبت أثناء عمميات مكافؽ عمييا رأس عمميـ أك سابقيف ككانت بسبب 

                                                 
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، كميػػة مييدى تفعيييل منظميية االمييم المتحييدة لممحكميية الجنائييية الدوليييةالجػػكىر، دالػػع،  (1)

 . 12، ص2012الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
 .288سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدولية واختصاصيايشكل، لنده معمر،   (2)
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مف قبؿ ىيئة األمـ المتحدة فإف المحكمة الجنائية الدكلية كلمدة اثني عشر شيران ابتداءن مف تاريخ 

ما يخالؼ  األمف( تمتنع عف القياـ بأم تحقي أك مبلحقة إال اذا ما قرر مجمس 1/7/2002)

 ذلؾ.

ي صفحة العدالة الجنائية الدكلية كصدعان كبيران في جدارىا كتغميب ىذا القرار نقطة سكداء ف ف  إ

لمقكة عمى القانكف كتسكية القكم لحساباتو عمى حساب الضعيؼ كلؤلسؼ كمع كؿ االعتراضات 

تـ استصدار القرار  6/12/2003و بتاريخ ن  إإال  (1422ديد القرار )جكالجيكد التي تمت لمنع ت

مـ يات المتحدة باالعتراض عمى كؿ محاكلة تمديد لعمؿ قكات األ( تحت تيديد الكال1487رقـ )

المتحدة في العالـ كتمؾ المكجكدة في البكسنو كاليرسؾ، كبعد اقؿ مف شيريف عمى صدكر القرار 

، كذلؾ بمناسبة 1/8/2003بتاريخ  (1497باستصدار القرار رقـ ) األمفالسالؼ قاـ مجمس 

ىذا القرار عمى انشاء قكات متعددة الجنسيات في ىذه الدكلة الصراع الدائر في ليبيريا، كقد نص 

لدعـ تنفيذ اتفاؽ كقؼ اطبلؽ النار الذم تـ التكصؿ اليو، كبالنظر إلى ما يميز ىذا القرار فيك 

ك الحصانو مف اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية، جاء مطمقا دكف أم قيد أأف االعفاء 

 .(1)زمني

دكلية عمى ىذه القرارات فقد تبنت لجنة تنمية كحماية حقكؽ االنساف كقد تعددت ردكد الفعؿ ال

( يندد صراحة بمضمكف 4/2002كىك القرار ) 12/8/2002لدل األمـ المتحدة قراران بتاريخ 

( عبرت عف أسفيا 10/2003( كما كأصدرت ذات المجنة قراران آخر كىك )1422القرار )

 (2)(1487( بالقرار )1422كقبكلو بتجديد القرار ) لمضغط األمريكي مجددان  األمفلخضكع مجمس 

( قائبلن إف الفصؿ السابع مف 1487كما كعبر مندكب المانيا لدل االمـ المتحدة عف القرار رقـ )

                                                 
 .1497نظر: الفقرة السابعة مف القرار رقـ ا (1)
 .294سابؽ، ص مرجع، المحكمة الجنائية الدولية واختصاصيايشكل، لنده معمر،  (2)
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نو لـ نر أم مف ىذه  ميثاؽ األمـ المتحدة يشترط كجكد تيديد لمسمـ الدكلي أك خرقا لو، كا 

يقكـ كعمى نحك خطير بإضعاؼ سمطتو  األمفمجمس  األعماؿ مكجكدة في ىذا القرار، لذلؾ فإف

كمصداقيتو، أما مكقؼ مندكبو البيرك فأكدت عمى اف نظر المجمس في اقتراح منح الحصانو 

 (1)لمكظفي عمميات حفظ السبلـ فيو انتياؾ خطير لمنص كركح نظاـ ركما األساسي

 عمى مبدأ التكامل. األمن: األثر السمبي لسمطة مجمس ثالثًا

ا منيا ال أي   كحدىا قاصرة عف تحقيؽ العدالة، ككذلؾ المحاكـ الدكلية ألف   الكطنيةالمحاكـ إف  

فبل بد مف تكاتؼ  ،تستطيع منفردة تخطى العقبات القانكنية كالكاقعية لممارسة اختصاصيا

كتخطي العثرات. المحاكـ الداخمية كالدكلية حتى تكمؿ الكاحدة االخرل، لمعمؿ عمى سد الثغرات 

جؿ ما تخشاه الدكؿ بعامة تيديد االختصاص الدكلي لسيادتيا، أك إعطاء المحاكـ   أف  إال

أسبقية -كالمحكمة الجنائية الدكلية ليكغسبلفيا السابقة، كالمحكمة الدكلية الجنائية لركاندا -الدكلية

ؽ عف عمى المحاكـ الكطنية تنتقص مف سيادة الدكلة. فمف ناحية، يجب إحتراـ حؽ الدكلة المنبث

القانكف الدكلي نفسو، في ممارسة سمطتيا البكليسية كتطبيؽ قكانينيا الكضعية مف خبلؿ 

 ،الفادحة ضد حقكؽ االنساف كقانكنومؤسساتيا كلكف تتغمب السيادة الكطنية عمى معاقبة الجرائـ 

ىذه كسنجيب عف كؿ  (2)كىؿ ما زاؿ مبدأ السيادة مطمقا، كما كاف في القانكف الدكلي التقميدم؟

 ما يمي.االسئمة خبلؿ 

                                                 
، 2010، دار النيضة العربية، القاىرة، حدود سمطات مجل االمن في عمل المحكمة الجنائية الدوليةالعبيدم، االزىر،  (1)

 .2002ص
 74، ص2006، منشكرات الحمبي الحقكقية، مة الجنائية الدولية نحو العدالة الدوليةالمحكحمد، نجيب فيدا،  (2)



 89 

 مفيوم مبدأ التكامل -أ

يقضي مبدأ التكامؿ بعدـ استبداؿ القضاء الجنائي الكطني بالقضاء الدكلي، أم بالمحكمة 

الجنائية الدكلية. فميس لممحكمة الجنائية الدكلية كالية قضائية لمتحقيؽ في جريمة داخمة في 

ده عمييا، اال في حاؿ امتناع القضاء الداخمي اختصاصيا إذا كاف القضاء الداخمي قد كضع ي

ك فشمو في ذلؾ أك أعف التحرؾ لمبلحقة الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية 

متى يككف  -في ظؿ معطيات محددة -رفضو إياه. كتمعب المحكمة الجنائية دكر الحكـ، فتقرر

غير راغب في تقديـ المجـر لمعدالة، كتقرر  القضاء الداخمي غير قادر عمى إجراء المحاكمة أك

 .(1)بنفسيا انعقاد اختصاصيا

ىذا ال يعني أف المحكمة الجنائية ىي بديؿ عف القضاء الداخمي، إلنيا ليست كيانا فكؽ الدكؿ 

يحؿ مكاف القضاء الداخمي. فمعاىدة ركما لـ تفرض صراحة عمى الدكؿ األطراؼ مبلحقة 

ص المحكمة، بؿ اكتفت بتذكير الدكؿ في ديباجة النظاـ األساسي الجرائـ الداخمة ضمف اختصا

بكاجب ممارسة الكالية القضائية الجنائية عمى المسؤكليف عف ارتكاب الجرائـ الدكلية، مؤكدة أف 

 (2)ستككف مكممة لبلختصاصات الجنائية الكطنية. المحكمة الجنائية الدكلية

ني باألكلكية كال تتدخؿ المحكمة الجنائية الدكلية، إال كبناء عمى مبدا التكامؿ يحتفظ القضاء الكط

إذا فشمت الدكؿ في منع المتيميف بجرائـ الحرب، أك باإلبادة الجماعية، أك بالجرائـ ضد االنسانية 

 :(3)مف اإلفبلت مف العدالة. كبالتالي ال تقبؿ الدعكل أماـ المحكمة الجنائية الدكلية إذا

 ي القضية قد باشرت فعبل بالتحقيؽ أك المقاضاة.كانت الدكلة ذات االختصاص ف .1

                                                 
 .24-23، ص2001، دار النيضة العربية، القاىرة، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدوليسراج، عبد الفتاح،  (1)
 76ص سابؽ، مرجع، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدوليةحمد، نجيب فيدا،  (2)
، مجمة كمية عدوانوآليات النفاذ الوطني لجريمة ال عالقة المحكمة الجنائية الدولية بمجمس االمنعباس، سرمد عامر،  (3)

 .199، ص2015، 37القانكف، جامعة بابؿ، عدد
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 أصدرت الدكلة قرارا بعدـ مقاضاة الشخص بعد إتماـ التحقيقات في الدعكل. .2

 سبؽ أف حكـ عمى الشخص بالمكضكع ذاتو. .3

 لـ تتكافر في الدعكل الخطكرة الكافية لتبرير اتخاذ المحكمة اإلجراءات البلزمة. .4

 حاالت تطبيق مبدأ التكامل -ب

كاف مف الضركرم إعطاء الدكؿ أكلكية في مبلحقة المجرميف كمعاقبتيـ في حاؿ ككنيـ مف  إذا

رعاياىا، أك كاف الجـر كاقعا عمى اراضييا، فمف األساسي أيضا إيجاد صيغة لمحاصرة مف يفمت 

 مف التحقيؽ كالمقاضاة حتى ال تنيـز العدالة أماـ المناكرات كالتمكؤات.

ى المبدأ اعبله، فسمح لممحكمة بالتحرؾ لممارسة اختصاصيا في حاؿ مف ىنا جاء االستثناء عم

 (2كانت الدكؿ غير قادرة عمى التحقيؽ كالمحاكمة أك غير راغبة في ذلؾ. كتكضيح الفقرتاف)

 معنى أف تككف الدكلة" غير قادرة  أك غير راغبة. (17) مف المادة (3ك)

 فتعتبر الدكلة غير راغبة في ثبلث حاالت:

 عندما تتخذ اإلجراءات القانكنية بيدؼ حماية المتيـ مف المسؤكلية الجزائية. -أكالن 

جراءات لما يثيره ذلؾ مف شؾ في نية تقديـ في حاؿ التاخير غير المبرر في إتماـ اإل -ثانيان 

 الشخص إلى العدالة.

نية تقديـ عند تغييب االستقبللية كالنزاىة في مباشرة اإلجراءات لتعارض ىذا ايضان مع  -ثالثان 

 .(1)المتيـ إلى العدالة

                                                 
 .77سابؽ، ص مرجعحمد، نجيب فيدا، المحكمة الجنائية الدكلية نحك العدالة الدكلية،  (1)
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 عدم جواز المحاكمة مرتين عن الجرم نفسو -ج

، ناىيؾ عف المعاىدات الدكلية المتعمقة ne bis in idemتضمنت عدة دساتير كقكانيف مبدأ 

 سكسكنيةك جمبالمسائؿ الجنائية كتسميـ المتيميف كالتعاكف المشترؾ. كىك ما تسميو الدكؿ االن

double jeopardy   كيقضي المبدأ أنو ال يجكز محاكمة الشخص مرتيف عف الجـر أك السمكؾ

مف النظاـ األساسي ينظـ اختصاص المحكمة  (20) نفسيما. كاعتماد ىذا المبدأ في المادة

 .(1)الجنائية الدكلية، حتى ال يتعارض مع القضاء الكطني

عمى معاىدة ركما كاالنضماـ  شكؿ مبدأ التكامؿ محكرا اساسيا في قرارات الدكؿ، بالتصديؽك 

إلييا، كحافزا لبعض الدكؿ االطراؼ لتعديؿ قكانينيا حتى تتكافؽ مع النظاـ االساسي، فتصبح 

فدكر مبدا التكامؿ ال يقتصر عمى محاصرة الياربيف  ،قادرة تمقائيا عمى مبلحقة الجرائـ الدكلية

ما االساسي بؿ يتعداه ليكرس ىذه الجرائـ الكاردة في نظاـ رك  مف القضاء الكطني ممف ارتكبكا

الجرائـ في قكانيف الدكؿ االطراؼ الداخمية، مف خبلؿ أخذ ىذه األخيرة عمى عاتقيا ممارسة 

اختصاصيا االقميمي أك الشخصي عمى الجرائـ الكاردة في نظاـ ركما، مزيمة بالتالي العكاقب 

 .(2)السابقة التي حالت دكف مبلحقتيا ىذه الجرائـ

فقد مبدأ ي   اإلرجاءفي طمب  األمفاختصاص مجمس  ف  بأما تقدـ، ثة استنادنا الى كترل الباح

إذا ما أخذنا السماح لمرتكبي أشد الجرائـ خطكرةن باإلفبلت مف العقاب، كذلؾ ب ،التكامؿ فاعميتو

االعتبار أف عمؿ المحكمة في أغمب األحكاؿ يككف مبلذان أخيران لمدكؿ كالضحايا في نصرتيـ ب

قامة  ضد  اإلرجاءالعدالة، كذلؾ بمكجب مبدأ تكامؿ نظاميا األساسي، في حيف قد يككف طمب كا 

كمف ثـ لف تككف ىناؾ إجراءات تجاه المتيميف بارتكاب الجرائـ التي تختص ىذا المبلذ األخير، 

                                                 
 .200ر، عبلقة المحكمة الجنائية الدكلية بمجمس االمف كآليات النفاذ الكطني لجريمة المعدكاف، صعباس، سرمد عام (1)
 83سابؽ، ص مرجعحمد، نجيب فيدا، المحكمة الجنائية الدكلية نحك العدالة الدكلية،   (2)
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بنظرىا المحكمة، خاصة إذا ما فشؿ القضاء الكطني في إجراء المحاكمة نتيجة عدـ قدرتو أك 

 في تحقيؽ العدالة. عدـ رغبتو
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مكانيةالدولية  الجنائية المحكمة إلىانضمام فمسطين  الثالث:الفصل   إسرائيلمالحقة  وا 
 .أماميا

مكانيػػة مبلحقػػة  يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ فػػي مبحثػػيف انضػػماـ فمسػػطيف لمحكمػػة الجنايػػات الدكليػػة،  كا 

الدكليػػة، كذلػػؾ الجنائيػػة تبعػػات انضػػماـ فمسػػطيف لممحكمػػة األكؿ المبحػػث إسػػرائيؿ أماميػػا، كتنػػاكؿ 

 ياانضمام المركز القانكني لدكلة فمسطيف، كيتناكؿ المطمب الثاني األكؿالمطمب في مطمبيف جاء 

 أمػػاـ إسػػرائيؿمبلحقػػة  إمكانيػػة، كتنػػاكؿ المبحػػث الثػػاني لمحكمػػة الجنايػػات الدكليػػة األساسػػيمنظػاـ ل

كؿ ليبػػػيف مكقػػػؼ المحكمػػػة مػػػف جػػػاء المطمػػػب األ، كذلػػػؾ  فػػػي مطمبػػػيف، المحكمػػػة الجنائيػػػة الدكليػػػة

 جرائـ الحرب اإلسرائيمية، كالثاني يتناكؿ الحؽ في المحاكمة تبعا لبلختصاص الزمني.

 المبحث األول: تبعات انضمام فمسطين لممحكمة الجنائية الدولية

ة القانكنية فػي انضػماـ فمسػطيف الػى المنظمػات الدكليػة التابعػة لبلمػـ المتحػدة، كغيرىػا متتمثؿ القي

براز الشخصية القانكنية ألحقية فمسطيف في اف تككف ليا دكلة، ككياف مسػتقؿ إف المنظمات في م

أيضػػا لكافػػة المعاىػػدات  كعممػػت القيػػادة الفمسػػطينية عمػػى االنضػػماـ مقبػػكؿ مػػف المجتمػػع الػػدكلي،

 كاالتفاقيات الدكلية التي تخدـ القضية الفمسطينية.

ىػػػـ فػػػي لتحقيػػػؽ المطمػػػب الفمسػػػطيني األ يػػػة الدكليػػػةالمحكمػػػة الجنائكجػػػاء السػػػعي لبلنضػػػماـ الػػػى 

دات ذات ىػػػػكاثيػػػػؽ الدكليػػػػة، كالمعاميف، الػػػػذم انتيكػػػػكا كافػػػػة اليمحاكمػػػػة مجرمػػػػي الحػػػػرب االسػػػػرائيم

رض الفمسػطينية، فػارتكبكا المجػازر المختمفػة التػي ادت بحقكؽ االنساف خبلؿ احتبلليـ لػؤل العبلقة

ػػػػأنتياكػػػػات ضػػػػد االنسػػػػانية، ك الايف، كػػػػذلؾ يبػػػػادة الجماعيػػػػة لمفمسػػػػطينلػػػػى اإلإ ا جػػػػرائـ الحػػػػرب يضن

 المختمفة.
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كيتناكؿ ىػذا المبحػث الشخصػية القانكنيػة لدكلػة فمسػطيف كالتػي مكنتيػا مػف االنضػماـ الػى محكمػة 

الجنائيػػػػات الدكليػػػػة كذلػػػػؾ فػػػػي المطمػػػػب األكؿ، ثػػػػـ فػػػػي المطمػػػػب الثالػػػػث آليػػػػات انضػػػػماـ فمسػػػػطيف 

 اكمة مجرمي الحرب. كحقيا في مح لمحكمة الجنائية الدكليةال

 

 لدولة فمسطين  الشخصية القانونية: األولالمطمب 

الجمعية العامة لبلمـ المتحدة  خبلؿ قرار خذت منظمة التحرير الفمسطينية مركزىا القانكني مفأ

، 1974معاـ في الثاني كالعشريف مف نكفمبر ل( 29( كالذم صدر في الدكرة )3236في القرار )

نيا استمعت إلى بياف منظمة التحرير الفمسطينية كمنو أعية العامة كالذم كضحت فيو الجم

، كحددت في البند السابع مف ىذا القرار طمبيا مف االميف العاـ نظرت إلى القضية الفمسطينية

 .(1)التكاصؿ مع المنظمة بكؿ ما يخص القضية الفمسطينية

مػػف خػػبلؿ  ، 1976( فػػي العػػاـ 31)فػػي الػػدكرة  رضػػيـأبعػػكدة الفمسػػطينيف الػػى تػػـ االىتمػػاـ دكلينػػا 

رضػيـ، أعطي لمفمسطينيف الحؽ فػي العػكدة الػى ا(، الذم 31/20الجمعة العامة القرار رقـ )قرار 

العمػػؿ مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ السػػبلـ العػػادؿ فػػي الشػػرؽ االكسػػط مػػف خػػبلؿ  األمػػفكاسػػندت الػػى مجمػػس 

 1967ازحيف فػػي العػػاـ العمػػؿ مػػع منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، كذلػػؾ ضػػمف مػػرحمتيف االكلػػى لمنػػ

(، كتككف ترتيبػات عػكدتيـ 1967-1948كىي غير مشركطة، كعكدة مف ترككا االرض ما بيف )

 .(2)بالتعاكف بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاالمـ المتحدة

                                                 
، 2015، 32ة، عدد، مجمة سياسات، معيد السياسات العامعضوية دولة فمسطين في االمم المتحدةيقيف، سعيد،  (1)

 .36ص
مركز األبحاث، منظمة التحرير  مساراتيا(، -تأسيسيا -منظمة التحرير الفمسطينية)جذورىاعبد الرحمف، اسعد،  (2)

 73، ص 1978الفمسطينية، 
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كاستنادا الى طمب فمسطيف االنضماـ الى االمـ المتحدة، كبعد تقديـ الطمبات المستمرة مف القيادة 

( في 29/11/2012) جمعية العاـ لبلمـ المتحدة بتاريخ، جاءت نتيجة جمسة الالفمسطينية

( دكلة لصالح منح فمسطيف صفة الدكلة المراقبة استنادا 138( لتصكت )19/67الجمسة رقـ )

ف يمس ىذا القرار الحقكؽ كاالمتيازات المكتسبة لدكر منظمة أالى نظاـ االمـ المتحدة، دكف 

 .(1)ي استنادا الى القرارات السابقةعتبارىا مف يمثؿ الشعب الفمسطينالتحرير الفمسطينية با

حيث  في االمـ المتحدة،( 194غير عضك برقـ )كعميو فقد حصمت فمسطيف عمى دكلة مراقب 

، )دكلة غير 2012نكفمبر/ 29، بتاريخ 19/67إف  عضكية فمسطيف فييا جاءت بمكجب القرار 

ة الكاممة بالمنظمات الدكلية كالتابعة لؤلمـ المتحدة، عضك( كترتب عميو الحصكؿ عمى العضكي

( 73، تـ االنضماـ الى )2018أك خارج االمـ المتحدة، فبعد ىذا االنجاز كحتى نياية عاـ 

 .(2)2011مف عاـ ( اتفاقيات 8اتفاقية دكلية، إضافة الى )

محكمة الجنائية مكبعد ذلؾ عممت فمسطيف بشكؿ كبير مف اجؿ االنضماـ الى النظاـ االساسي ل

كذلؾ مف اجؿ التمكف مف محاكمة مجرمي الحرب االسرائيميف في القضايا التي ارتكبكىا الدكلية

 بحؽ الشعب الفمسطيني.

 الدولية  لممحكمة الجنائية األساسيالنظام  إلىفمسطين  نضمامإالمطمب الثاني: 

 آنػػػذاؾ دؿ الفمسػػػطينيعػػػف طريػػػؽ كزيػػػر العػػػ 2009فػػػي العػػػاـ  الكطنيػػػة الفمسػػػطينيةقامػػػت السػػػمطة 

( لػػدل مجكمػػة الجنايػػات الدكليػػة، كقػػد كافقػػت فيػػو 3( فقػػرة )12الػػى المػػادة ) عػػبلف اسػػتنادان بإيػػداع إ

ف فمسػػػطيف لػػػـ تطمػػػب االنضػػػماـ الػػػى محكمػػػة الجنايػػػات كىػػػذا يعنػػػي أ عمػػػى اختصػػػاص المحكمػػػة،

                                                 
، 32، مجمة سياسات، معيد السياسات العامة، فمسطيف، عددعضوية دولة فمسطين في االمم المتحدةيقيف سعيد،  (1)

 .36، ص2015
، دار الفكر العربي، 1مشار اليو في كتاب د. أحمد الرفاعي كد. نجاح دقماؽ، المدخؿ لدراسة القانكف الدكلي العاـ، ط (2)

 .112، ص2018
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حػػاكؿ المػػدعي ك  الدكليػة، لكنيػػا تقبػػؿ اختصاصػػيا عمػى الجػػرائـ المرتكبػػة بحػػؽ الشػعب الفمسػػطيني،

كتكصػؿ  العاـ في حينيا البحث عػف مفيػـك "دكلػة" مػف اجػؿ تطبيػؽ ذلػؾ عمػى الحالػة الفمسػطينية،

، كبػذلؾ يمكػف ـ الأاالمػـ المتحػدة ىػي الجيػة التػي تسػتطيع البػت فػي كػكف فمسػطيف دكلػة  الى أف  

 .(1)الطمب قد رفض القكؿ بأف  

جػػػػب نفػػػػس المػػػػادة السػػػػابقة بتػػػػاريخ عبلنػػػػا جديػػػػدا بمك إكسػػػػعت فمسػػػػطيف مػػػػرة اخػػػػرل الػػػػى ايػػػػداع  

، كىذا االعبلف تزامف مع عمؿ لجنة تقصي الحقائؽ في حػرب غػزة، كمػا 2014/حزيراف عاـ 13

عممت عمى ايداع كثائؽ مف اجؿ االنضماـ الى المحكمة لدل االميف العاـ لبلمـ المتحدة، كفعميا 

كيعػد ىػذا االنضػماـ مػف  ،2015/كانكف ثاني مػف العػاـ 1فقد انضمت فمسطيف الى المحكمة في 

جػػػػؿ محاكمػػػػة مجرمػػػػي الحػػػػرب أىػػػػـ الخطػػػػكات القانكنيػػػػة التػػػػي اتخػػػػذتيا القيػػػػادة الفمسػػػػطينية مػػػػف أ

االسرائيميف عف جرائميـ ضد الشعب الفمسػطيني، كاسػتنادا الػى ذلػؾ فقػد اعمنػت المحكمػة الجنائيػة 

بلؿ عػػدكانيا كلػػي فػػي جػػرائـ الحػػرب قػػد تكػػكف اسػػرائيؿ ارتكبتيػػا خػػأفػػتح بحػػث  15/1/2016فػػي 

( الػؼ مػف 11فمسػطيني، كجػرح مػا يزيػد عػف ) (2200)عمى قطاع غزة، كالذم ادل الى استشياد

 (2)المكاطنيف

كـ أم مػتيـ بارتكػاب جػرائـ اتحػ ف  أالدكلية يمكػف ليػا  المحكمة الجنائيةانضماـ فمسطيف الى كبعد 

ى لػػك كػػانكا يحممػػكف يف اك غيػػرىـ مػػف الخػػارجيف عػػف القػػانكف حتػػيحػػرب، سػػكاء كانػػت مػػف اسػػرائيم

كلكف ىذا القرار باالنضماـ كاجو ردات فعمية اسرائيمية كبيرة ككنيا المتضرر  الجنسية الفمسطينية،

رب عمػى مػا قػامكا بػو مػف تػؤدم الػى محاكمػة افرادىػا كمجرمػي حػاالكؿ مف ىذه العضكية، كالتػي 

الحػػػرب، كالجػػػرائـ ضػػػد اعتػػػداءات بحػػػؽ افػػػراد الشػػػعب الفمسػػػطيني مػػػف التيجيػػػر، كاالبػػػادة، كجػػػرائـ 

                                                 
 71-70سابؽ، ص  مرجع، االختصاص الزمنيعابديف ، عصاـ،  (1)
، اعماؿ المؤتمر الدكلي الثالث اختصاصياانضمام فمسطين إلى محكمة الجنايات الدولية وامكانية تفعيل بكزينو، آمنو،  (2)

 .225، ص 2016ديسمبر،  3-2عشر، فمسطيف قضية كحؽ، 
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، كايضا تعرض ىذا القػرار لمػرفض مػف قبػؿ كزارة الخارجيػة االمريكيػة عمػى االنسانية، كالقتؿ العمد

لسػػاف كزيػػر خارجيتيػػا الػػذم عبػػر عػػف اف فمسػػطيف ليسػػت دكلػػة ذات سػػيادة لتػػتمكف مػػف االنضػػماـ 

مػف اجػؿ  مسطيني كفالفلممحكمة، كىذه التصريحات يمكف اف تعرقؿ أم خطكات مستقبمية يقـك بيا 

 يف.يمحاكمة مجرمي الحرب االسرائيم
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المحكمة الجنائية  أمام ومحاكمة مجرمي الحرب االسرائيميينمالحقة  إمكانيةالمبحث الثاني: 
  .الدولية

تأسسػت المحكمػة الجنائيػة الدكليػػة مػف أجػؿ الحػػد مػف الجػرائـ التػي ترتكػػب ضػد االنسػانية، كجػػرائـ  

ا الػػى اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة كاالتفاقيػػات الدكليػػة اسػػتنادن ئـ الحػػركب، كذلػػؾ الجماعيػػة، كجػػرا االبػػادة

فرديػػة قػػد عقػػدت نسػػاف، ككانػػت الكثيػػر مػػف المحػػاكـ الذات العبلقػػة، كػػذلؾ الػػى مكاثيػػؽ حقػػكؽ اإل

 لمحاكمة مجرمي الحرب مف مناطؽ مختمفة.

  ممحكمػػة، كلػػـ تكػػف طرفنػػا فيػػو،ساسػػي لاسػػرائيؿ لػػـ تمتػػـز بالنظػػاـ األ أف   كالحالػػة االسػػرائيمية، مختمفػػة

ف  ف القيادات العسكرية االسرائيمية، ك يديباعتباره  كالمػدعي العػاـ لػف يقكمػا بتحريػؾ  األمػفمجمس  ا 

الكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة  ألفالػػدعكل فػػي الجػػرائـ المرتكبػػة بحػػؽ الفمسػػطينيف ضػػد االسػػرائيمييف 

  ء قانكم ضد اسرائيؿ.جراياـ بأم إلعدـ الق األمفتقـك بالضغط عمى مجمس 

 القانون الدوليألحكام  خالفاً  سرائيل في االراضي الفمسطينية المحتمةإانتياكات  :األول المطمب

غزة، كذلؾ مف خبلؿ شف الحركب المتكررة، عمى انتيكت اسرائيؿ الحؽ الفمسطيني في السيادة 

، كالشيكخ كالنساء راح ضحيتيا الكثير مف االطفاؿحيث ، 2014كالتي كاف آخرىا حرب عاـ 

ا كىدمت الكثير مف المباني، كتـ االعتداء عمى المدارس كعمى المستشفيات، كذلؾ تمثؿ انتياكن 

 صارخا لكافة المكاثيؽ الدكلية.

 غزةقطاع : الحرب عمى أواًل 

الجرائـ االسرائيمية المرتكبة ضد الفمسطينيف، كىي جريمة ضد مف عمى قطاع غزة تعد الحرب 

 عف ككنيا جريمة حرب، إذ إن يا شنت ضد المدنييف مف خبلؿ تركيع كقتؿ االنسانية فضبلن 

تعتمد جيش عمى قطاع غزة كخنؽ المكاطنيف، ك  فرض الحصارك كتدمير كؿ ما يتعمؽ بيـ، 

االحتبلؿ االسرائيمي قتؿ كاصابة الكثير مف المدنييف الفمسطينيف، حيث استيدفت كافة المنشآت 
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ة الى دكر العبادة كالمساجد، ككافة بيكت المكاطنيف العزؿ، كقد كالمدارس كالمستشفيات، اضاف

افرط الجيش االسرائيمي في استخداـ القكة، حيث كاف القصؼ عبر البحر كالبر كالجك، كسقطت 

طفبل بيف شييد ( 22)مئات الصكاريخ عمى البيكت، كىذا القصؼ العنيؼ ادل الى سقكط 

 (1)الشيداء خمس شقيقات. ، ككاف مف بيت28/12/2008كجريح في ليمة 

( قد منحت النساء كاالطفاؿ ككبار السف حماية 17اتفاقية جنيؼ الرابعة في المادة ) ف  كمع أ

االحتبلؿ لـ يمتـز بأم مف ىذه المكاد في حربو عمى قطاع غزة، حيث نصت  ف  إال إخاصة، 

ى كالعجزة كالمسنيف المادة عمى " يعمؿ اطراؼ النزاع عمى اقرار ترتيبات لنقؿ الجرحى كالمرض

ساء النفاس مف المناطؽ المحاصرة أك المطكقة، كلمركر رجاؿ جميع االدياف، كافراد نكاالطفاؿ كال

مف نظاـ ركما ( ز-7/2الخدمات الطبية كالميمات الطبية الى ىذه المناطؽ"، ككضحت المادة )

مف السكاف أك مجمكع  يعني" االضطياد " حرماف جماعة"  : االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية

كذلؾ بسبب  ،السكاف حرمانان متعمدان كشديدان مف الحقكؽ األساسية بما يخالؼ القانكف الدكلي

 ".ىكية الجماعة أك المجمكع

، قامت اسرائيؿ بقتؿ عائمة كاممة في حي الزيتكف، كذلؾ عندما قاـ قكات 4/1/2009كبتاريخ 

القذائؼ، االمر الذم ادل الى سقكط جميع مف  الجيش االسرائيمي بقصؼ منزؿ العائمة بعشرات

( أ-7/2كىك مف جرائـ القتؿ العمد التي يعاقب عمييا القانكف كما كضحت المادة ) ،(2)في البيت

كىذه المجازر كالممارسات تعد انتياكا  مف جرائـ الحرب، أف القتؿ العمد يعدمف نظاـ ركما 

يخص قكاعد الحماية المتعمقة باالطفاؿ كالنساء في ا ما لقكاعد القانكف الدكلي االنساني كتحديدن 

                                                 
 https://www.alahednews.com.lb ،  عمى الرابط،2009تقرر منظمة دكلية حكؿ الحرب عمى غزة،  (1)
 -27/12/2008قطاع غزة ،  تقرير حكؿ اإلنتياكات اإلسرائيمية ضد الطكاقـ الطبية الفمسطينية خبلؿ العدكاف عمى (2)

13/1/2009 ،http://www.phmovement.org/ar/node/1947 
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، كالذم 2000( لعاـ 1325رقـ ) األمف، كذلؾ قرار مجمس 1949اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

 .كبعدىا اثناء الصراعات المسمحة الفتيافة ك أكد عمى ضركرة حماية المر أ

فيـ ص(،  أكثر مف نفمسطيني 100) ،2008شباط/ 29في  تقكات االحتبلؿ قتماضافة الى أف 

عامان، كشقيقيا إياد،  16جاكميف أبك شبؾ، البالغة إخكة ك كبعضيـ، طفبلن  25 منيـمف المدنييف، 

خكتيما  ،عامان  15البال   كق تؿ كؿ منيما برصاصة كاحدة في الرأس عمى مرأل مف أميما كا 

جو لمنزؿ األسرة مف منزؿ مكا الرصاصاتكأ طمقت  ،شماؿ مدينة غزة العائمةمنزؿ في الصغار، 

 .(1)إسرائيميكف سيطر عميو الجنكد

إبادة  كيعد االذل الذم اكقعتو قكات االحتبلؿ بالمدنييف مف خبلؿ العقكبات الجماعية دكف التمييز

يعد الحصار ك  خاصة كبار السف كالنساء كالمرضى، ا في كفاة العشراتسببن  كالذم كاف جماعية

غزة خبلؿ الحرب عمييا تعريضا الالؼ المدنييف لممكت  الشامؿ الذم فرضتو اسرائيؿ عمى قطاع

مراض كمنع العبلج، كذلؾ منع الكقكد لتشغيؿ الكيرباء االمر صابة باألمف خبلؿ التجكيع كاإل

الذم يضر بالمستشفيات كبالمرضى الذيف يعيشكف عمى االجيزة التي تحتاج الى الكيرباء، كىذه 

 .(2)( منيا في كؿ فقراتيا7المادة )العقكبات تجـر عمييا اتفاقية ركما في 

لى قكاعد القانكف الدكلي، يعد انسحاب الجيش االسرائيمي مف اجزاء مف قطاع غزة في إا كاستنادن 

، إعادة انتشار، كليس إنياء لئلحتبلؿ، حيث تسيطر اسرائيؿ عمى الجك كالبحر، 2005العاـ 

مف القطاع، لذلؾ فإف القطاع ما كتعمؿ اسرائيؿ بشكؿ مستمر عمى التكغؿ في مساحات كاسعة 

، 1949، كاتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1907زاؿ تنطبؽ عميو ما صدر عف الئحة الىام لعاـ 

                                                 
، 2010اؾ اسرائيؿ قكانيف الحرب في غزة، ي، تقرير امنيستي حكؿ انت48مكقع عرب  (1)

https://www.arab48.com/ 
انكف الدكلي " النظرية ( عمى قطاع غزة في ضكء قكاعد الق2009-2008عبد الرحمف بدرية، الحرب االسرائيمية ) (2)

 .130، ص2011رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس،  ،كالتطبيؽ"
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ف ما تقكـ بو اسرائيؿ ىك انتياؾ لمناطؽ محتمة، تقـك أكغيرىا مف القكاعد العرفية، كىذا يعني 

 (1)ف ارضيـ بشكؿ مشركع.باستخداـ القكة المفرطة مف اجؿ تطكيع المقاكميف المدافعيف ع

المتكرطيف كىذا الفعؿ يؤدم الى ضركرة الذىاب الى المحكمة الجنائية الدكلية مف اجؿ محاكمة 

مف الضباط كالجنكد كالمسؤكليف االسرائيميف عف ىذه الحرب، كذلؾ الرتكابيـ جرائـ ضد 

ثير مف المنشآت االنسانية، في قطاع غزة، حيث سقط الكثير مف الشيداء كالجرحى، كدمرت الك

المختمفة، كلـ تسمـ المدارس كالمساجد كالمستشفيات كىي اماكف نص القانكف الدكلي عمى عدـ 

االقتراب منيا ككنيا مؤسسات خاصة، إضافة الى البيكت التي دمرت بالكامؿ عمى ساكنييا مف 

 النساء كاالطفاؿ كالشيكخ، كتقطيع االشجار، كحرؽ االرض كتدميرىا كقمع االشجار.

مف أجؿ التخمص مف الكثافة السكانية، كذلؾ التخمص مف كما استخدمت اسرائيؿ سياسة االبعاد 

كؿ مف يعمؿ عمى مقاكمة االحتبلؿ، كذلؾ بابعاده خارج كطنو، كيعد ىذا النكع مف انكاع 

كىك ما (2)ك مكافقتو عمى ترؾ ارضو كبمده، و أالتيجير القسرم لممكاطف الفمسطيني دكف رغبت

 و جريمة ضد االنسانية.ساسي بأن  ( مف نظاـ ركما األ2-7مادة )و العدت

 كعميو يمكف القكؿ إف قياـ سمطات االحتبلؿ االسرائيمي بابعاد كتيجيز المكاطنيف الفمسطينيف قسران 

انيى  ومف اماكف سكنيـ الى دكال اخرل، جريمة ضد االنسانية يعاقب عمييا القانكف الدكلي. ككن

  رضيـ كبيف اىميـ.ألبقاء في ببلدىـ ك حؽ مكاطنيف عزؿ مف ا

 

                                                 
، رابط 2015،  مجمة دنيا الكطف، الوضع القانوني لقطاع غزة وفق أحكام القانون الدوليابك جامكس نبياف،  (1)

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368428.html  
 .13، ص1986، 21، سمسمة دراسات، صامد االقتصادم، الفمسطينيون والتيجيز القسري، خميؿ، السكاحرم (2)
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 : االستيطان االسرائيمي.ثانًيا

بؤرة استيطانية مكزعة في جميع أنحاء الضفة  (232)نو كطمستك  (169)تقيـ اسرائيؿ ما يقارب 

% مف مساحة الضفة الغربية، كما 42، كتستكلي المستكطنات عمى بما فييا شرقي القدس الغربية

 .(1)عمييا مف قبؿ المستكطناتتمت السيطرة  المنطقة "ج" % مف مساحة68اف ىناؾ 

 إف أعماؿ االستيطاف الجارم القياـ بيا كتنفيذىا بإشراؼ كدعـ كتمكيؿ الحككمات

ي حظر تمف اتفاقية جنيؼ الرابعة ال (49)تتعارض بكضكح مع مضمكف المادة  اإلسرائيمية 

ما ، أياىا المدنييف في األراضي المحتمةمضمكنيا عمي االطبلؽ نقؿ كتكطيف دكلة االحتبلؿ لرعا

بخصكص مكقؼ أحكاـ االتفاقية مف الممارسات التي تتبلـز مع االستيطاف كأعماؿ التدمير 

الجسيمة  اتالمخالف إف مف االتفاقية (147)كالتخريب كالمصادرة بطرؽ تعسفية فقد جاءت المادة

فعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص ىي التي تتضمف أحد األك التي تشير إلييا المادة السابقة 

محمية أك ممتمكات محمية باالتفاقية منيا القتؿ العمد؛ التعذيب؛ المعاممة الئلنسانية بما في ذلؾ 

التجارب الخاصة بعمـ الحياة كتعمد إحداث آالـ شديدة أك باألضرار الخطيرة بالسبلمة البدنية أك 

 (2).بالنفي أك النقؿ غير المشركع

في العديد  -باعتبارىا القيمة عمى تطبيؽ ىذه االتفاقية –مجنة الدكلية لمصميب األحمرأكدت الك 

مف المناسبات عمى كجكب انطباؽ ىذه االتفاقية عمى األراضي العربية المحتمة، كىك ما أكدتو 

الدكلي الذم أكد  األمفأيضان األمـ المتحدة بأجيزتيا المختمفة، كخاصة الجمعية العامة، كمجمس 

ـ، كالذم جاء فيو أنو: "يؤكد مف 1988لعاـ  607ى ذلؾ في أكثر مف قرار كمنيا القرار رقـ عم

                                                 
 ./http://www.aljazeera.netالجزيرة،  (1)
 /http://www.mofa.gov.ps، االستيطان في ظل القانون الدوليكزارة الخارجية الفمسطينية،  (2)
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جديد مرة أخرل أف اتفاقية جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف كقت االحتبلؿ الحربي المؤرخة في 

 (1)ـ، تنطبؽ عمى األراضي الفمسطينية كاألراضي العربية األخرل".1949آب/ أغسطس  12

مصادرة االراضي أك اقامة  (52)في البند 1970مكاد ميثاؽ الىام لسنة كقد حرمت 

ف استخداـ األراضي العامة أك الخاصة يجب أف يككف مؤقتا كمشركطا بعدـ أك  ،المستكطنات

الخاصة بحقكؽ المدنييف زمف الحرب فقد  1949أما اتفاقيات جنيؼ لسنة  ، تغيير معالميا

ابعة عمى حظر النقؿ االجبارم لبلفراد كالجماعات مف مف االتفاقية الر  (49)نصت المادة 

االراضي المحتمة، ككذلؾ ال يجكز لقكات االحتبلؿ أف تنقؿ جماعات مف سكانيا المدنييف الى 

 األراضي التي تحتميا.

 .(2)  تدمير العقارات كالممتمكات الشخصية كالعامة في المناطؽ المحتمة (53)كما تحظر المادة 

، كاالتفاقية 1954ة الىام لحماية الممتمكات الثقافية أثناء النزاع المسمح لسنة كما أف اتفاقي

 1977، ككذلؾ البركتكككؿ األكؿ لسنة 1972الدكلية لحماية التراث الثقافي كالطبيعي لسنة 

لحماية التراث الحضارم تحت االحتبلؿ يمنع قكات  1949االضافي التفاقيات جنيؼ لسنة 

بأم عبث بالمقكمات األثرية كالحضارية كاالماكف المقدسة في المناطؽ االحتبلؿ مف القياـ 

المحتمة، كبالتالي يمكف القكؿ بأف النشاط االستيطاني يشكؿ خرقان لمقانكف االنساني الدكلي كذلؾ 

 .(3)مف خبلؿ خرؽ مبدأيف أساسييف ىما:

                                                 
 13، ص القدس والقانون الدوليدكيؾ، مكسى،  (1)
 .14-13ص 1987لسنة ،  89، مجمة السياسة الدكلية، العدد االستيطان في العالقات الدوليةعريقات، صائب،  (2)
رسالة منظمة ىيكماف رايتس كتش الى الرئيس جكرج بكش حكؿ تكسيع المستكطنات في الضفة  –109كثيقة رقـ    (3)

 نقبل عف: 220-215كت ص، مركز الزيتكنة، بير 2005الغربية، الكثائؽ الفمسطينية لسنة 
 http: / hrw.org/ Arabic/ docs/ 2005, 27/12/isr/pa  12352. htm .                             
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نص المادة حظر نقؿ المدنييف في أراضي سمطة االحتبلؿ الى األراضي المحتمة حيث ت (1

مف اتفاقية جنيؼ االربعة عمى "ال يحؽ لسمطة االحتبلؿ نقؿ اجزاء مف سكانيا الى  49/6

 األراضي التي تحتميا".

حظر اجراء تغييرات دائمة في األراضي المحتمة ال تككف لمصمحة السكاف الكاقعيف تحت  (2

 االحتبلؿ.

 :(1)يكيمكف تمخيص أىـ النصكص الدكلية التي تمنع المصادرة بما يم

( الخاص بمنح االستقبلؿ لمببلد المستعمرة 15)الدكرة  1514قرار األمـ المتحدة رقـ  .1

األجنبي كسيطرتو كاستغبللو يشكؿ إنكاران  مارعمى: إف إخضاع الشعكب لبلستع كشعكبيا نص  

لحقكؽ اإلنساف األساسية، كيناقض ميثاؽ األمـ المتحدة، كيعيؽ قضية السمـ كالتعاكف العالمييف، 

ؤكدان عمى أف لجميع الشعكب الحؽ في تقرير مصيرىا، كليا بمقتضى ىذا الحؽ أف تحدد بحرية م

 مركزىا السياسي كتسعى بحرية إلى تحقيؽ إنمائيا االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي.

ينص عمى: إف الجمعية العامة تؤكد  22/11/1974قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  .2

طينييف، غير القابؿ لمتصرؼ، في العكدة إلى ديارىـ كممتمكاتيـ التي شردكا مف جديد حؽ  الفمس

منيا، كتطالب بإعادتيـ كتشدد عمى أف االحتراـ الكمي لحقكؽ الشعب الفمسطيني ىذه، غير 

حقاؽ ىذه الحقكؽ أمر ال غنى عنو لحؿ قضية فمسطيف.  القابمة لمتصرؼ، كا 

األكؿ، المكمؿ التفاقيات جنيؼ الرابعة، مف بركتكككؿ جنيؼ  (53)بمكجب المادة رقـ  .3

: يحظر عمى "إسرائيؿ" 1977الخاص بحماية ضحايا النزاعات الدكلية غير المسمحة لسنة 

                                                 
، د.ت، ، مركز الزيتكنة لمدراسات كاألبحاثقانون القوة أو قوة القانون-الوضع القانوني لمدينة القدسالترؾ، نادر،  (1)

 .9ص
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ارتكاب أم  أعماؿ عدائية مكجية ضد  اآلثار التاريخية أك األعماؿ الفنية أك أماكف العبادة التي 

 يا في دعـ المجيكد الحربي.تشكؿ التراث الثقافي كالركحي لمشعكب، كيحظر استخدام

: يحظر عمى دكلة االحتبلؿ 1949( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة 53بمكجب المادة رقـ) .4

أف تدمر أم  ممتمكات خاصة ثابتة أك منقكلة تتعمؽ بأفراد، أك جماعات، أك الدكلة، أك السمطات 

يات الحربية تقتضي حتمان ىذا العامة، أك المنظمات االجتماعية، أك التعاكنية إال إذا كانت العمم

 التدمير. 

: لكؿ فرد الحؽ 1949مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة  (13)رقـبمكجب المادة  .5

بحرية التنقؿ كفي اختيار محؿ إقامتو داخؿ حدكد الدكلة، كما لكؿ فرد الحؽ في مغادرة أم  بمد، 

 بما في ذلؾ بمده، كفي العكدة الييا.

كالذم شكؿ لجنة خاصة لدراسة مكضكع  1979لسنة  (446)رقـ  ألمفاكصدر قرار مجمس  .6

غير  1967ف اقامة المستكطنات في االراضي المحتمة سنة إالمستكطنات كقد جاء في القرار 

شرعي كيشكؿ عقبة كأداء أماـ تحقيؽ  سبلـ شامؿ كعادؿ كدائـ. كالدعكة لمتقيد بمعاىدة جنيؼ 

 . (1)داعيػػان لكقؼ االستيطاف 1979لسنة  (354)كجاء القرار 1949سنة 

ليدعك الى االمتناع عف إقامة مستكطنات جديدة  1980لسنة  (465)كجاء القرار رقـ .7

رفضو لما تتخذه اسرائيؿ مف تدابير لتغيير الطابع الديمغرافي في القدس  األمفككرر مجمس 
مة كاالمتناع عف اقامة كاعتبار ذلؾ عمؿ غير قانكني، كدعا القرار الى ازالة المستكطنات القائ

 مستكطنات جديدة.

ا عمى االجراءات االسرائيمية ( دكلة ردن 14كبمكافقة ) 2016( في العاـ 2334كقد جاء القرار )
عمى االرض فيما يتعمؽ باالستيطاف، كذلؾ بطمب كقؼ فكرم لبلعماؿ االستيطانية في 

                                                 
، دراسة اعدتيا لجنة األمـ المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني  توطنات االسرائيميةالمساألمـ المتحدة ،  (1)

 .3،  ص 1982لحقكقو، نيكيكرؾ 
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مى االرض منذ عاـ . ككضح أف أم تغيرات ع1967االراضي الفمسطيني ة المحتمة عاـ 
 لف يتـ االعتراؼ بيا مف قبؿ المجتمع الدكلي. 1967

كىذا القرار يديف بشكؿ كاضح االستيطاف كيجرمو استنادا الى اتفاقية جنيؼ الرابعة فيما 
 يخص حماية المدني ف كعدـ المساس باالرض عند احتبلليا.

مناطؽ تشكؿ انتياكان لقكاعد القانكف اقامة المستكطنات االسرائيمية في ال ف  إمما سبؽ يمكف القكؿ 

دخاؿ االجراءات االسرائيمية في ىذا المجاؿ ضمف اجراءات القكات المحتمة إالدكلي، كال يمكف 

لصيانة أمنيا كحفظ النظاـ العاـ لما تمثمو ىذه االجراءات بما فييا مف عمميات استيطاف 

كمما  ،مقاكمة قكات االحتبلؿكمصادرة لبلراضي مف عمميات إستفزاز لمسكاف مما يدفعيـ ل

كما أف اسرائيؿ ،  مف استتباب النظاـ العاـبدالن  لمخطرفي المناطؽ المحتمة  األمفيعرض النظاـ ك 

عمى المناطؽ المحتمة كبالتالي ليس مف حقيا اقامة المستكطنات كنقؿ السكاف  ال تممؾ السيادة

 .األصمية المالكة لبلقميـ كالتي ىي مف أعماؿ السيادة الكاممة التي تمتمكيا الدكلة

إف اسػػػػرائيؿ ارتكبػػػػت جريمػػػػة دكليػػػػة، كمدنيػػػػة كجنائيػػػػة بقياميػػػػا باالسػػػػتيطاف فػػػػي االراضػػػػي  كأيضػػػػا

ربػي، كقكاعػد قػانكف النزاعػات الدكليػة المسػمحة كتبعا لقكاعػد كاحكػاـ القػانكف الح الفمسطينية، كعميو

يف امػركا باتكػاب ىػذه الجريمػة، يقكمػكا بمبلحقػة جميػع االشػخاص الػذ ف  أفإف مف حؽ الفمسػطينيف 

ك سياسػػييف، بػػؿ يمكػػف مبلحقػػة المسػػتكطنيف انفسػػيـ كػػكنيـ مشػػتركيف فػػي أسػػكاء كػػانكا عسػػكرييف 

 (1)الفعؿ بالسكف في ىذه المستكطنات

                                                 
 .116، ص1999، مؤسسة الحؽ، المستوطانت االسرائيمية في ضوء القانون الدولي االنسانيالريس، ناصر،  (1)
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 االجراءات المتخذة لمالحقة مجرمي الحرب االسرائيمين. :الثانيالمطمب 

، الػػػى اتفاقيػػػات جنيػػػؼ كجػػػزء مػػػف اختصاصػػػو لممحكمػػػة الجنائيػػػة الدكليػػػة األساسػػػييسػػػتند النظػػػاـ 

 تبػػػػيف أف   1949مػػػػف اتفاقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة لعػػػػاـ  (49ـ الحػػػػرب، كبػػػػالرجكع الػػػػى المػػػػادة)بجػػػػرائ

ماؿ المحظكرة كالتػي تشػكؿ عمف األرض االخريف أكالفصؿ العنصرم كاالستيبلء عمى االستيطاف 

 .(1)يا االساسيكدتو المحكمة الجنائية الدكلية في نظامأجريمة حرب كىذا ما 

ما تقـك بو اسرائيؿ مف بنػاء لمجػدار العػازؿ كالػذم  طار جريمة االستيطاف بأف  إكينبغي التاكيد في 

نما يشكؿ جػزءان مػف سياسػة االسػتيطاف المنظمػة، كالتػي إ،  2002 /يكنيكحزيراف بدأت اعمالو في

ذلػػؾ مػػف اضػػرار  تيػػدؼ الػػى عػػزؿ اجػػزاء مػػف االراضػػي المحتمػػة عػػف االجػػزاء االخػػرل، كمػػا يتبػػع

تمحػػؽ بأبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني ككػػذلؾ التكسػػع فػػي مصػػادرة االراضػػي كبنػػاء المسػػتكطنات عمييػػا، 

ا لقكاعػػد القػانكف الػػدكلي االنسػاني كيشػكؿ احػػدل جػرائـ الحػػرب التػي تخػػتص كىػك مػا يشػػكؿ انتياكنػ

 (2)ليف عنيا.ك المحكمة الجنائية الدكلية بنظرىا كمعاقبة المسؤ 

بعػاد السػكاف ا  ك  القسػرم ستيطاف فينالؾ العديد مف الجرائـ المرتبطة بيا كػالتيجيرباالضافة الى اإل

عماؿ القتؿ الفردم كالجماعي، كاغتياؿ القيادات السياسية، أراضييـ، كىدـ المنازؿ ك أالمدنييف مف 

كسكء معاممة االسرل إلى غير ذلؾ مف جرائـ الحرب المتعػددة التػي ترتكبيػا اسػرائيؿ كالتػي تػدخؿ 

اختصػػاص المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة، كقػػد تكفمػػت المػػادة الثامنػػة مػػف نظػػاـ المحكمػػة بتكضػػيح  فػػي

 تمػػػؾ الجػػػرائـك  مػػػف ىػػػذه الجػػػرائـ، ا ىػػػائبلن كردت عػػػددن أجػػػرائـ الحػػػرب التػػػي تػػػدخؿ فػػػي اختصاصػػػيا ك 

 (3)السمطات االسرائيمية في االراضي العربية المحتمة ضد ابناء الشعب الفمسطيني. مكرست مف

                                                 
 مف  النظاـ االساسي لممحكمة. 7انظر المادة   (1)
 .403المخزكمي، القانكف  الدكلي االنساني، مرجع سابؽ، ص (2)
، مجمة سياسات، معيد االمكانيات المتاحة امام دولة فمسطين لالنضمام الى محكمة الجنايات الدوليةشراقة، محمد،  (3)

 .72، ص2013السباسات العامة، راـ اهلل، 
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السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية عمػػى رفػػع ممػػؼ االسػػتيطاف الػػى المحكمػػة مػػف اجػػؿ البػػت فيػػو عممػػت ك 

االسػػرل، كتػػـ رفػػع ضػػمف ثػػبلث ممفػػات مػػف ضػػمنيا الحػػرب عمػػى غػػزة سػػابؽ الػػذكر، كايضػػا ممػػؼ 

باعتبػاره مرفػكض شػرعيا، كفعػؿ يػدخؿ ضػمف مف أىميتو القانكنيػة، ممؼ االستيطاف الى المحكمة 

ػػػنػػػاء الجػػػدار الفاصػػػؿ، كأكب نطػػػاؽ جػػػرائـ الحػػػرب،  كالتيجيػػػر ا تغيػػػر مبلمػػػح األرض المحتمػػػة، يضن

كمػا ككػذلؾ النظػاـ األسػاس لممحكمػة،  مػف اتفاقيػة جنيػؼ الرابعػة، 49كفقػا لممػادة  القسرم لمسكاف

 .حتاج لمكقت الكبيريال إف  البت فيو 

 محاكمة مجرمي الحرب االسرائيميين امام المحكمة الجنائية الدولية: أواًل 

جػػػرائـ الحػػػػرب االسػػػرائيمية كانتياكاتيػػػػا المتكػػػررة لمقػػػػانكف الػػػدكلي االنسػػػػاني لػػػـ تنتػػػػو بػػػؿ قائمػػػػة  ف  إ

كمسػػػتمرة عمػػػى االراضػػػي العربيػػػة فػػػي فمسػػػطيف كعمػػػى ابنػػػاء الشػػػعب الفمسػػػطيني، كقػػػد بمغػػػت ىػػػذه 

كمػػػا تخممػػػو مػػػف  2002مػػػارس  29الجػػػرائـ ذركتيػػػا فػػػي االجتيػػػاح االسػػػرائيمي لمضػػػفة الغربيػػػة منػػػذ 

اصػػة فػػي مخػػيـ جنػيف كمدينػػة نػػابمس كاعمػػاؿ االغتيػاؿ لػػبعض قيػػادات العمػػؿ السياسػػي مجػازر، خ

 (1)الفمسطيني، كغيرىا مف جرائـ الحرب التي ال تكاد تعد اك تحصى.

كالتي ، 2014يضا في العاـ أ، ك 2012، ك2008كذلؾ ما حدث في الحرب عمى غزة في العاـ 

ة الدكلية الى تبني تكرط اسرائيؿ في ىذه راح ضحيتيا آالؼ مف الفمسطينيف، كتكجيت االراد

الحرب، كأف اخضاع القائميف عميو مف جنراالت االحتبلؿ لممحاكمة اماـ محكمة الجنايات 

أف "إطبلؽ قذائؼ مف الفكسفكر األبيض عمى منشآت لككالة  جكلدسكف كاعتبر تقريرالدكلية، 

سفكرية، كاليجكـ عمى مستشفى األكنركا كالقصؼ المتعمد لمستشفى القدس بقذائؼ متفجرة كفك 

                                                 
 403، مرجع سابؽ، صالقانون  الدولي االنسانيالمخزكمي،  (1)
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فاء، كميا خركقات لمقانكف اإلنساني الدكلي"، كاتيـ إسرائيؿ بفرض عقكبات جماعية عمى شال

 ((1)).سكاف غزة، كاستنتج أف العممية العسكرية كانت مكجية ضد سكاف القطاع بشكؿ جماعي

لتي كثقيا التقرير تشكؿ كاالجسيمة التفاقيات جنيؼ،  حاالت الخرؽ ف  أكما اعتبر التقرير ايضا 

 (2) .جرائـ حرب، كربما جرائـ ضد االنسانية

الدكلي بمطالبة إسرائيؿ ببدء تحقيقات "مستقمة  األمفكبناء عمى ذلؾ أكصى التقرير مجمس 

كتتفؽ مع المعايير الدكلية" في احتماؿ ارتكاب جرائـ حرب عمى أيدم قكاتيا، كتشكيؿ لجنة مف 

بة مثؿ ىذه اإلجراءات. كشدد عمى أنو إذا تقاعست إسرائيؿ عف القياـ خبراء حقكؽ اإلنساف لمراق

عضكا( أف يحيؿ الكضع في غزة إلى مدعي المحكمة  15) األمفبذلؾ؛ فيجب عمى مجمس 

 .الجنائية الدكلية في الىام

زمة كاذا كاف القانكف الدكلي االنساني يفرض عمى دكلة اسرائيؿ التزاما ككاجبا باتخاذ التدابير البل 

مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة  (146لضػػماف قمػػع كمعاقبػػة مجرمػػي الحػػرب االسػػرائيمييف كفقػػا لممػػادة )

الممزمػػػة السػػػرائيؿ باعتبارىػػػا طرفػػػا فػػػي ىػػػذه االتفاقيػػػة كباعتبارىػػػا سػػػمطة احػػػتبلؿ بالنسػػػبة لبلقػػػاليـ 

انكف كحتػػػػى اليػػػػكـ، اال اف القػػػػ 1967الفمسػػػػطينية الكاقعػػػػة تحػػػػت االحػػػػتبلؿ االسػػػػرائيمي منػػػػذ عػػػػاـ 

 .(3)مي يكيؿ بمكياليف في ىذا االتجاهاالسرائي

غ الم دعية العامة لممحكمة الجنائية الدكلية عمى اببلمؤسسات حقكؽ إنساف فمسطينية،  كعممت

نيابة عف أنفسيا كعف ضحايا اليجكـ العسكرم ممؼ الحرب عمى غزة،  23/11/2015بتاريخ 

                                                 
 http://aohr.org.uk/iالمنظمة العربية لحقكؽ االنساف في بريطانيا،   (1)
ة الكطنية الفمسطينية قبكؿ اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية طمؤسسة الحؽ، كرقة مكقؼ قانكنية بشاف اعبلف السم  (2)

 ( مف نظاـ ركما االساسي.12/3كفؽ المادة )
، 2004مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة،  ، ترجمة عبد اهلل االسطؿ،انون الدوليالفمسطينيون والقبكيؿ، فرانسيس،  (3)

 53ص
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كمؤسسة  ،لمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنسافاقبؿ كتـ تقديمو مف  ،اإلسرائيمي عمى قطاع غزة

مؤسسة الحؽ، كمركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف، كيحتكم الببلغ عمى ك  ،الضمير لحقكؽ اإلنساف

في في قطاع غزة ضد الفمسطيني ف  كؿ ما قاـ بو االحتبلؿ مف جرائـ كانتياؾ لحقكؽ االنساف

ـ  الحقكقية قبؿ المؤسسات كتـ تكثيؽ ىذه الجرائـ مف (2014الحرب  عمى القطاع عاـ ) ، كت

 .((1))( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية15ا لممادة )تسميـ الببلغ استنادن 

حػػدل دكؿ امريكػا االتينيػػة كالتػػي جػػرت أففػي محاكمػػة )ادكلػػؼ ايخمػاف( الػػذم خطفتػػو اسػرائيؿ مػػف 

انكف االسػػػرائيمي رقػػػـ فػػػي اسػػػرائيؿ كحكػػػـ بإعدامػػػو الرتكابػػػو جػػػرائـ حػػػرب بمكجػػػب القػػػ 1961عػػػاـ 

كالخػػاص بمعاقبػػة المتيمػػيف النػػازييف كمعػػاكنييـ، كلقػػد لخػػص النائػػب العػػاـ  1950( لسػػنة 5710)

ك غفػراف لمػا ارتكػب مػف فظػائع أاالسرائيمي ادعاءاتو في عبارتيف جػامعتيف )لػيس ىنالػؾ تعػكيض 

ػػأبنػػاء مختمفػػيف عػػف آبػػائيـ، يكػػكف األ ف  أككػػؿ مػػا نأمػػؿ فيػػو،  شػػخاص الػػذيف ارتكبػػكا ا بالنسػػبة لبلم 

عمػػاؿ التخريػػب كسػػكء المعاممػػة أ ف  إالجػػرائـ فػػبل يمكػػف الصػػفح عػػنيـ(، كاعتبػػر القػػانكف االسػػرائيمي 

التػػي ترتكػػب ضػػد السػػكاف المػػدنييف فػػي االراضػػي المحتمػػة ىػػي جػػرائـ حػػرب كجػػرائـ ضػػد االنسػػانية 

 (2)تستكجب مسئكلية مرتكبييا كمعاقبتيـ بعقكبة االعداـ.

لػـ تقػـ اسػرائيؿ بمحاكمػة مجرمػي الحػرب االسػرائيمييف كفػي الحػاالت النػادرة التػي كفي ذات الكقت 

جرت فييا محاكمة بعض الجنكد كالضباط االسرائيمييف كانت المحاكمات شكمية كلـ تصدر احكاـ 

باالدانة عمى ىؤالء المجرميف اك كانت العقكبات شكمية ىزلية كىك ما يقطع باف محاكمة مجرمػي 

                                                 
((1) ) http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=766:2015-

11-24-22-57-31&catid=94:2014-09-24-09-28-04&Itemid=234 2016\1\28تاريخ الزيارة    

 410، مرجع سابؽ، صالقانون  الدولي االنسانيعمر، ي، المخزكم (2)
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يمييف يجػػب اف تػػتـ فػػي محػػاكـ غيػػر اسػػرائيمية، ألف جػػرائـ الحػػرب انمػػا تصػػدر عػػف الحػػرب االسػػرائ

 .(1)السياسة العامة لدكلة اسرائيؿ

داة القضػػاء الجنػػائي أ ف  إذ إا فػػي الكاقػػع الػػدكلي، ا كتغيػػرا جػػذرين الكقػػت الحػػالي يشػػيد تطػػكرن  ف  أغيػػر 

دخػػكؿ نظاميػػا االساسػػي حيػػز الػػدكلي قػػد ظيػػرت الػػى الكجػػكد بعػػد قيػػاـ المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ك 

التنفيػذ كينتظػر مػػف ىػذه المحكمػػة تحقيػؽ طمكحػات كآمػػاؿ الشػعكب فػػي الكقػكؼ فػي كجػػو كػؿ مػػف 

تسكؿ لو نفسو ارتكػاب أم مػف الجػرائـ الدكليػة الداخمػة فػي اختصػاص المحكمػة كضػماف مبلحقتػو 

مػاـ أسػرائيمييف حاكمػة مجرمػي الحػرب االكعدـ افبلتو مف العقاب، كقد آف لنػا اآلف الحػديث عػف م

نصػػػكص النظػػػاـ االساسػػػي لممحكمػػػة الجنائيػػػة قػػػد تثيػػػر بعػػػض  ف  أىػػػذه المحكمػػػة عمػػػى الػػػرغـ مػػػف 

االشػػػكاليات كالتسػػػاؤالت حػػػكؿ اقتصػػػار اختصػػػاص المحكمػػػة عمػػػى الػػػدكؿ االطػػػراؼ فػػػي نظاميػػػا 

ساسي ككذلؾ اختصاص المحكمة بالنظر فقط في الجرائـ التي تقع بعد دخكؿ النظاـ االساسي األ

 (2)النفاذ. حيز

 خرى لمحاكمة مجرمي الحرب االسرائيميين: آليات أثانًيا

ىناؾ بعض الخيارات أمامنا يمكف اعتمادىا لمبلحقة المتيميف بارتكاب جرائـ حرب كجرائـ ضد 

الدكلييف كلكف في ذات الكقت مف المؤكد أف  األمفاالنسانية كغيرىا مف الجرائـ التي تيدد السمـ ك 

ف كانت سياسية بالدرجة االكلى، أضؼ الييا العقبات ىذه الخيارات تعتر  ضيا عقبات مختمفة كا 

القانكنية أيضان، كلعؿ أىـ ما تتجسد بو ىذه العقبات مكاقؼ الكاليات المتحدة األمريكية كالقكل 

                                                 
مجمة تسامح،   ؟سرائيمين عن جرائميم امام المحكمة الجنائية الدوليةىل يمكن لمفاسطينين مقاضاة اإلصياـ، اشرؼ،  (1)

 133-132، ص2011مركز راـ اهلل لحقكؽ االنساف، 
 .409بؽ، صسا مرجع، القانون الدولي االنسانيالمخزكمي،  عمر،   (2)
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عامان دكف مبلحقة مجرمي  60المتنفذة في العبلقات الدكلية التي حالت عمى مدل أكثر مف 

 .(1)الحرب االسرائيمييف

 األمفأما بالنسبة لمخيارات المتاحة فقد يككف مف بينيا الطمب الى االمـ المتحدة كتحديدان مجمس 

إنشاء محكمة خاصة مؤقتة لمحاكمة مجرمي الحرب االسرائيمييف كذلؾ عمى غرار محاكـ 

 يرم.يكغسبلفيا كركاندا كسيراليكف كالمحكمة ذات الطابع الدكلي لمبلحقة قتمة الرئيس رفيؽ الحر 

كبما أف الجرائـ الدكلية عمكمان ال تسقط بالتقادـ، خاصة كبعد تبني اتفاقية عدـ تقادـ جرائـ اإلبادة 

تككف الفرصة أكبر لمعاقبة مثؿ ىؤالء  1968كجرائـ الحرب كالجرائـ ضد االنسانية في عاـ 

 المجرميف.

لى ذلؾ كجكد المحاكـ فمف الحمكؿ الممكنة كما أسمفنا ىك إنشاء محكمة جنائية خاصة، أضؼ ا

الجنائية الكطنية صاحبة االختصاص األصيؿ كذلؾ كفقان لممبدأ األساسي كىك مبدأ االقميمية أك 

المبادئ المكممة لو مثؿ مبدأ عالمية االختصاص الجنائي بشأف الجرائـ الخطرة كالذم تأخذ بو 

 .(2)بعض التشريعات مثؿ القانكف البمجيكي

يقكـ بإنشاء محكمة خاصة تنظر في جرائـ إسرائيؿ كانتياكاتيا  أف األمففيتكجب عمى مجمس 

 كمعاقبتيا عمييا.

السابقة تاريخيان بتشكيؿ محكمة يكغسبلفيا السابقة كركاندا  األمفكقد تبيف مف تجارب مجمس 

إنما  األمفأف مجمس  1994اـ ع( ل900ك) 1993( لعاـ 808كالمتاف أ نشئتا بمكجب القراريف )

ىذا المجاؿ مف خبلؿ تشكيؿ المجاف الدكلية لمتحقيؽ حيث يككؿ ليذه المجاف ميمة  يقـك بدكره في

                                                 
، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة الئحة اتيام حمم العدالة الدولية في مقاضاة اسرائيل ،عبد الحسيف شعباف،  (1)

 .66، ص2010االكلى، بيركت، 
 571ص ، مرجع سابؽ،ضمانات الحماية الجنائية، قصيمة، صالح زيد  (2)
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جمع األدلة كالمعمكمات حكؿ الجرائـ الدكلية المرتكبة كالمسؤكليف عنيا، كمف ثـ كبناءن عمى ىذه 

 .(1)بإصدار قرارات بإنشاء المحاكـ الخاصة لمنظر في تمؾ الجرائـ األمفالمعمكمات يقـك مجمس 

الدكلييف عف  األمفىك الجية الدكلية المخكلة لحفظ السمـ ك  األمفسبؽ يتبيف لنا مجمس  كمما

طريؽ انشاء ما يراه ضركريان مف الفركع كاألجيزة الثانكية ألداء كظائفو بما في ذلؾ المحاكـ 

 .(2)الخاصة

أ كمف الخيارات المتاحة أيضان أمامنا لمحاسبة مجرمي الحرب االسرائيمييف االخذ بمبد

االختصاص القضائي العالمي، كىك مبدأ عالمي مفاده أنو يمكف مبلحقة أم شخص ارتكب 

ف كاف خارج اقميميا كسكاء كاف مكاطنييا أك مف األجانب كبغض النظر  جريمة دكلية كحتى كا 

 عف المكاف الذم ارتكبكا فيو جرائميـ.

مبدأ تطكران كبيران لحماية حقكؽ إقرار ىذا الأف عد فقياء القانكف الدكلي كدعاة حقكؽ االنساف كي

ب في مبلحقة غاالنساف كحقكؽ الضحايا كال سيما عندما يعجز القانكف الداخمي أك يككف غير را

 مرتكبي الجرائـ الدكلية ال سيما جرائـ الحرب أك االبادة أك جرائـ ضد االنسانية.

محاكمة المتيميف بالجرائـ  ، فإنو يككف مف حؽ أم دكلة1949ككفقان التفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

سالفة الذكر بصرؼ النظر عف مكاف كزماف ارتكاب الجريمة أك حتى جنسية مرتكبييا مما يجعؿ 

 .(3)لمقانكف الداخمي صبلحية مبلحقة مف يرتكبكف الجرائـ الدكلية بقصد عدـ افبلتيـ مف العقاب

كاسبانيا، كالمانيا كىكلندا، كبمجيكا كلقد تبنت العديد مف الدكؿ األكركبية ىذا المبدأ كمنيا كندا، 

كفرنسا كبريطانيا، كسكيسرا، إال أف األمر لـ يجر استثماره مف جانب العرب عمى نحك مؤثر، 

                                                 
 347سابؽ، ص مرجع، الدائمة واختصاصياالمحكمة الجنائية الدولية  ،لنده معمر يشكم،  (1)
 ( مف ميثاؽ االمـ المتحدة.39انظر المادة )  (2)
الجرائم االسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة ومدى امكانية تقديم المسؤولين عنيا  ،مخمد الطراكنة،  (3)

 30، صمرجع سابؽ، لممحاكمة
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كيتطمب األمر تعديؿ قكانيف الجزاء كالعقكبات العربية لكي يقبؿ دعاكم ضد مسؤكليف اسرائيمييف 

اذ يتعيف كجكد تشريعات قانكنية تسمح متيميف بارتكاب جرائـ دكلية إذا مر كعبر أراضييا، 

بتجريـ كمحاكمة المتيميف بارتكاب الجرائـ كىك األساس الذم استندت اليو المحاكـ البمجيكية في 

 قبكليا النظر في العديد مف الدعاكم التي كصمت القضاء البمجيكي.

أسيمكا في جرائـ ـ عندما سمح بإدانة أربعة ركندييف قد 2000كتأكدت اىمية ىذا المبدأ في عاـ 

ـ كمف ثـ بدأت الدعاكم تصؿ الى القضاء البمجيكي 1994اإلبادة التي حصمت في ركاندا عاـ 

ككصمت الى حكالي ثبلثيف قضية ضد مسؤكليف أجانب كلعؿ أىـ ما نذكره ىي تمؾ التي رفعت 

 ـ بسبب دكره في مجزرة صبر كشاتيبل2001الكزراء االسرائيمي أرييؿ شاركف عاـ  سضد رئي

شاركف.  ضدفي لبناف. كقد قبؿ القضاء البمجيكي النظر في الدعكل بعد تأكده مف التيـ المكجية 

كما كقد رفعت دعكل اخرل ضد قائد القكات األمريكية تكمي فرانكس عف الجرائـ التي ارتكبتيا 

 . كفي كؿ الحاالت السابقة(1)قكات االحتبلؿ في العراؽ، كقد رفعيا عائبلت الضحايا آنذاؾ

كغيرىا اثبت القضاء البمجيكي نزاىتو كحياديتو في أداء كاجباتو كمبلحقتو لمرتكبي الجرائـ 

الدكلية، مما كفر أمؿ لمضحايا كذكييـ في الحصكؿ عمى العدالة الدكلية التي طالما كانت 

 مفقكدة.

ائية كعمى أم حاؿ فإف الباحثة تؤكد عمى أف مبلحقة االحتبلؿ االسرائيمي أماـ المحكمة الجن

الدكلية عف جرائمو بحؽ الشعب الفمسطيني ليس باألمر الييف كما يراه البعض، فنحف أماـ 

معركة قانكنية كبيرة، تحتاج إلى قدرات قانكنية كحتى مادية كبيرة عدا عف الضغكطات الدكلية 

ف مف قبؿ الدكؿ الكبرل باالضافة إلى اعتبار اختصاص المحكمة ك التي يتعرض ليا الفمسطيني

مبل الختصاص القضاء الجنائي الكطني كىذا يعطي اسرائيؿ فرصة لمتحايؿ عمى القانكف مك

                                                 
 .335سابؽ، ص مرجع، ة الدائمة واختصاصياالمحكمة الجنائية الدولي ،يشكم، لنده معمر  (1)
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بإقامتيا محاكـ صكرية لمتيمييا فميذا كمو كغيره الكثير يجب عمينا أف نعد أنفسنا بشكؿ جيد كأف 

نأخذ بكؿ الخيارات المتاحة أمامنا لمبلحقة اإلحتبلؿ اإلسرائيمي عف جرائمة بحؽ الشعب 

 ي.الفمسطين
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 الخاتمة 

في ارجاء التحقيؽ أك المقاضاه فيما  األمفجاءت ىذه الدراسة مف أجؿ البحث في سمطة مجمس 

بارجاء  يتعمؽ بمحكمة الجنايات الدكلية، مف خبلؿ سرد الصبلحيات المخكؿ مف خبلليا المجمس

يفية إعطاء كك( مف النظاـ الخاص بالمحكمة، 16لى المادة )إك المقاضاه، استنادا التحقيؽ أ

الصبلحيات المخكؿ بيا المجمس  الصبلحية مف باعتبار أف ىذهىذه الصبلحية،  األمفمجمس 

 حكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة كالتي تنص عمى أف  كالتي تأتي استنادا الى أ

فض كالسمـ، ك  األمفلممجمس القدرة عمى تشكيؿ محاكـ جنائية دكلية، فيك الجية المخكلة بحفظ 

 عات الدكلية بيف الدكؿ في ىيئات األمـ المتحدة. االنز 

مف حيث  المحكمة الجنائية الدكليةالبحث في ىذه المسألة عممت الباحثة عمى التعريؼ ب كخبلؿ

يضا جرائـ أقرار التأسيس، كأىمية كجكدىا، كدكرىا في الحد مف الجرائـ المرتكبة ضد االنسانية، ك 

في إنشاءىا، كتحديد  األمفدكر مجمس لة الى التطرؽ إضافالعدكاف كجرائـ الحرب، 

 زمني كالمكاني كالمكضكعي كالشخصي،صاص التاالختصاصات الخاصة بيا مف حيث االخ

في إرجاء التحقيؽ أك المقاضاة أماـ المحكمة، كأيضا  األمفسمطة مجمس  كذلؾ التطرؽ الى

في محاكمة مجرمي الحرب  دكليةالمحكمة الجنائية المدل استفادة فمسطيف مف االنضماـ الى 

 االسرائيمييف عف الجرائـ التي ارتكبكىا بحؽ الفمسطينيف. 

 كتكصمت الدراسة الى نتائج يمكف تمخيصيا كما يأتي: 

 النتائج : والً أ

 األمفككنو مف أجيزة االمـ المتحدة المخكلة كالمخصصة لحفظ  األمفتنبع أىمية مجمس  -

ثير مف الصبلحيات لتحقيؽ ذلؾ، فالعمؿ عمى حؿ النزاعات كالسمـ الدكلييف، لذلؾ اعطي الك
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نما يككف تدخمو في أغمب  األمفيحتاج الى تييئة المناخ، دكف أف يككف تدخؿ مجمس  ممزمنا، كا 

 .األحياف محايدنا

صبلحيات قانكنية، كذلؾ  األمفإف  الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة أسند لمجمس  -

نشأ أد مف الجرائـ المرتكبة ضد االنسانية كجرائـ العدكاف بيف الدكؿ، فبإنشاء محاكـ جنائية لمح

بإنشاء  األمفكمع عدـ كجكد أساس قانكني لقياـ مجمس المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسبلفيا، 

ف  ما حصؿ ىك تطكر لصبلحيات كدكر مجمس إمحاكـ جنائية كالتدخؿ في صبلحياتيا، إال 

 عثر الباحثة عمى، فمـ تكالسمـ الدكلييف األمفكؿ بيا في حفظ بناء عمى المياـ المخ األمف

نما الحديث يتـ مف  األمفأساس قانكني تـ االعتماد عميو في اعطاء مجمس  ىذه الصبلحية، كا 

 .األمفباب ما يحدث في العالـ مف صراعات كنزاعات، فتـ إسناد ىذه المياـ لمجمس 

اسناد ارجاء التحقيؽ السبب في  ف  ة، إال إجية سياسية كليست قضائي األمفمع ككف مجمس  -

كالسمـ، كحيث اعطيت  األمفكالمقاضاة اليو ىك ككنو الجية المخكلة مف االمـ المتحدة في حفظ 

عات الدكلية، فجاء ىذا التطكر ا، كذلؾ بسبب تكسع النز لو صبلحية إحداث محاكـ جنائية دكلية

، اعات، كمحاكمة مرتكبي الجرائـ فييامف اجؿ الحد مف ىذه النز  األمففي صبلحيات مجمس 

 في ارجاء التحقيؽ أك المقاضاه. األمفدكف كجكد أساس قانكني لكجكد ىذه السمطة لمجمس 

كالمقاضاة ما ىي إال نكع مف السمطات الضمنية التي  اإلرجاءفي  األمفسمطة مجمس  أف    -

أىمتيا لتممؾ السمطة  ف السمطات العامة ليذه المنظمة ىي التيإ، حيث األمفاعطيت لمجمس 

كعو الضمنية التي رسمت مف خبلليا قدرتيا عمى إرجاء التحقيؽ كالمقاضاة في القضايا المرف

 األمفالتي نظمت لمجمس  المادة( كىي 16)ادة أماـ محكمة الجنايات الدكلية، حيث أف الم

عبلقة بيف مجمس ال تضمف التكازف في الكالمقاضاة، ىي في حد ذاتيا مكاد  اإلرجاءالقدرة عمى 

  كالمحكمة. األمف
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يتـ استخداميا  المحكمة الجنائية الدكليةفي  األمفتبيف أف الصبلحيات الخاصة بمجمس  -

كأدكات قانكنية لتدخؿ الدكؿ الكبرل في شؤكف الدكؿ المعارضة ليا في سياستيا الخارجية، إذ تـ 

يا ال رفكر كليبيا، في حيف إن  تطبيؽ ىذه الصبلحيات فيما يتعمؽ بالجرائـ التي ارتكبت في دا

 ضد الشعب الفمسطيني. ياتطبؽ عمى اسرائيؿ في جرائم

جراءات التحقيؽ، يطمب مف المحكمة عدـ البدء في إ األمففي حاؿ صدكر قرار مف مجمس   -

كىذا ، اإلرجاءك المضي في اجراءاتيا، فيككف عمى الدكؿ المعنية االلتزاـ بتنفيذ قرار طمب أ

مف التزاميا بالتعاكف مع المحكمة كبالتالي يؤدم الى عرقمة عمؿ المحكمة الف  يعني انيا تتحرر

 اداءىا يعتمد بدرجة كبيرة عمى تعاكف الدكؿ معيا.

اؼ بحؽ الضحايا، حيث ال يتـ تعكيضيـ عف االضرار التي حجالى اال اإلرجاءيؤدم طمب  -

مع اف التعكيض ال يكجد فيو ما مستيـ بسبب ارتكاب الجرائـ، كال يتـ معاقبة الجناة عمى ذلؾ، ك 

كىذا يساعد  ف يسيـ في تيدئة نفكس ىؤالء الضحاياأو يمكف ن  كالسمـ الدكلييف، إال إ األمفييدد 

 .األمفكالسمـ الذم يسعى اليو مجمس  األمفعمى حدكث التيدئة، أم حفظ 

يرا ( ش12عمى تأخير المحاكمة لمدة ) األمفالصادر عف مجمس  اإلرجاءيعمؿ قرار طمب  -

كالسمـ الدكلييف، كىذا يؤثر عمى  األمفككف المجمس ىك الذم يحدد ما ييدد  قابمة لمتجديد،

 المتيـ الذم ينتظر المحاكمة لمدة طكيمة كفي ذلؾ مخالفة لحقكؽ االنساف.

إف امكانية مقاضاة الفمسطينيف أماـ المحكمة الجنائية الدكلية غير كارد ككف ما يقكمكف بو  -

ف النفس، كككف اسرائيؿ غير مكقعو عمى النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية ىك حاالت دفاع ع

اك المدعي العاـ تحريؾ الدعكل مف جانبيـ، ككف االكلى اف  األمفالدكلية، كال يمكف لمجمس 

يعممكا عمى تحريؾ دعكل الفمسطينييف، فالجرائـ المرتكبة بحؽ الفمسطينيف ىي جرائـ حرب، 

 ضد االنسانية.كابادة جماعية، كجرائـ 
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 التوصيات 

 يمكف لمباحثة عرض التكصيات اآلتية: 

مف خبلؿ النظر في احقيتو في النظر في العضكية  األمفالعمؿ عمى تفعيؿ اصبلح مجمس -

لغاء حؽ الفيتك، كىك مف الحقكؽ الجائرة التي تستخدميا الدكؿ دائمة إالخاصة بالدكؿ، كذلؾ 

  العضكية.

التدخؿ بة القضائية لممحكمة الجنائية الدكلية كالعمؿ عمى تحديد عدـ تعزيز الرقاالعمؿ عمى  -

 صاصات المحكمة فقط.ترجاء التحقيؽ كالمقاضاة تككف مف اخفي صبلحياتيا كذلؾ بجعؿ إ

ضركرة تكثيؽ االنتياكات االسرائيمية بالطرؽ كالمعايير المعتمدة مف قبؿ المحكمة الدكلية -

 عمة باألدلة كالكثائؽ كاإلستعانو بخبراء دكلييف.كتجييز الممفات القانكنية المد

دخاؿ التعديبلت القانكنية البلزمة  - ضركرة مبلئمة التشريعات الكطنية كالدستكرية الفمسطينية كا 

 عمييا بما يتناسب مع نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية.

ف يطمب مف أمى ، عاإلرجاءفيما يتعمؽ بتجديد طمب  األمفيقي د اختصاص مجمس  ضركرة أف   -

كذلؾ البعاده التجديد، عند طمب ( شيران 24)حدىا االقصى مدة في أعمالو  نياءإ، األمفمجمس 

 المماطمة التي تؤدم الى اجياض عمؿ المحكمة.عف 
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