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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


