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 مقدمــة

ة ف             صيف  ى  تمثل المحكمة الجنائية الدولية منذ ظهورها على الساحة الدولي
ام  ية 1998ع ارات السياس ف التي ة لمختل وة الدافع ية والق زة األساس  الرآي

ة الت ة ى والقانوني ة الجنائي احة العدال ى س ع عل راغ الواق دًا أن الف درك جي باتت ت
ان        ، الطويل شهدته البشرية عبر تاريخها   ى  الدولية الذ  ا آ د آم م يع السابع  ى   فف  . ل

ام    ن ع و م ن يولي ر م اءت ا1998عش ى   ج خة ف ة راس ة الدولي ة الجنائي  لمحكم
دول            عمادها   ة أعضاء المجتمع ال ى ف ى  معبرة بوضوح عن اإلرادة األآيدة ألغلبي

 .  المحكمة الجنائية الدوليةىإرساء قواعد متينة للعدالة الجنائية الدولية مجسدة ف

ذا فق  ذ    ول ف ال ذا المؤل ة ه ة بكتاب ات التاريخي ك اللحظ ة تل ا مواآب ى د رأين
دول            ى الصعيدين ال ة عل ك التطورات الحثيث ه تل وطن ى نرصد من خالل من  ى وال

ام النظام األساس        ة     ى  أجل إنفاذ أحك ة الدولي ة الجنائي ى ويرجع الفضل ف     . للمحكم
دول   ى  إصدار هذا الكتاب إل     د ال ة دي      ى  المعه وق اإلنسان بجامع ول بشيكاغو    لحق ب

ذ ة    ى وال رة دوري دار نش ى إص اللغتين (دأب عل ة وب ةالعربي ول ) اإلنجليزي ح
وعا        ن موض ا م رتبط به ا ي ة وم ة الدولي ة الجنائي ديق  تالمحكم ة بالتص  متعلق

وطن اذ ال اى واالنضمام واإلنف ذ. ألحكامه ر ال و األم دء فى دفعنى وه ى الب ى إل
ذ ى النحو ال اب عل ذا الكت ارى صياغة ه راه الق ه اآلن بحيث يتسنى ي ين يدي ئ ب

ة الت      ى  العادى  للباحث وآذا للقارئ العرب    ة التاريخي ك المرحل م واستيعاب تل ى فه
تقبل            ا المس الم عمله د مع ذ  ى،يتم خاللها تشكيل المحكمة وتحدي د بشكل    ى   وال يعتم

ة من خالل          ى   الصادقة ف  إرادة الدول ورغبتها  آبير على    ذه المحكم تفعيل دور ه
 .ىالدولأحكام التعاون 

تاذ        ى   شكر  ذا الصدد يسعدنى أن أعرب عن        وفى ه  ٍل من األس ديرى لك وتق
دول         د ال ة بالمعه ة الدولي ة الجنائي امج المحكم ام لبرن ق الع ل المنس اد الجم ى نه

ة د    وق اإلنسان بجامع ولى لحق اد الحق    ى  والقاض ،ب ز ج د العزي د عب ا ،محم  لم
ه     ترجمة  أجزاء عديدة من هذا       ى  قاما به من مجهودات ف     ة أبواب المؤلف ومراجع
 .تحقيق هذا المشروعى ومعاونتهما العامة ف
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د ف      ا التأآي اب، رأين يم الكت رض لتقس ل أن نتع ة   ى وقب ى األهمي ة عل البداي
دة ف         ة األآي ة            ى  القصوى والحاجة الدولي ذه المحكم ل ه ى مث عصرنا الحاضر إل

 . أهم رآائز العدالة الجنائية الدوليةىحدإالتى تعد آما أسلفنا 

 :الحاجة إلى محكمة جنائية دولية
 

ل ف  الم يأم ان الع ى ه ى آ ة األول ون الحرب العالمي ى الحرب الت"ى أن تك
الم       "جميع الحروب ى  سوف تنه  ، إال أنه وبمرور فترة قصيرة من الزمن وجد الع

زاع   ى   ف  ًانفسه متورط   اده ى   ف  رخر أآب   آن ة           أبع ة الثاني .  أال وهو الحرب العالمي
دول  المجتمع  عن أهوال تلك الحرب تعهد     وبعد إماطة اللثام   ك    "ى  ال أال يتكرر ذل ب

د  مرغم  بال، و ." مرة أخرى  ا يقرب      ان ذلك فق اريخ م ك الت ذ ذل دلع من  250  من ن
ة   ة والدولي ة واإلقليمي تويات المحلي ى المس لحًا عل ًا مس ا )1(نزاع تج عنه ـ  ن ـ

                                                            
(1) M. Cherif Bassiouni, Searching for Peace and Achieving Justice, 59 Law & Contemp. 

Probs. 9, 10 (1996); see also Daniel Chirot, Modern Tyrants: The Power and Prevalence 
of Evil in our Age (1994). Pierre Hassner, Violence and Peace: From the Atomic Bomb 
to Ethnic Cleansing (1995); Rudolph J. Rummel, Death by Government (1994).  See 
also  Erik Hobsbawm, The Age of Extremes: A History of the Word, 1914-1991 (1995); 
See SIPRI Yearbooks 1975-1996. There were two reported studies in the PIOOM= 

وال  " ذ ح ة من ة العام ت األمان رن أ ىأدرآ ت  ى نصف ق ذ وق  من
اء ل      إنش ن أج ة م اء محكم اج إلنش دى االحتي دة م م المتح  األم

خاص   ة األش ة ومعاقب ئولينمحاآم را المس اب ج ن ارتك ئم  ع
ادة     رون أن         .البشرية آجرائم اإلب د الكثي د اعتق ل الحرب   اهو أ فق

فرت   ا أس ة وم ة الثاني هالعالمي ية  عن كرات ووحش ن معس  م
ة   ومحارق وإبادة لن يتكرر      رة ثاني رر ف           . م د تك ذا ق ل ه  ىلكن آ

دا     ذا أظهر       ى  ف . آمبوديا والبوسنة والهرسك وروان ا ه ذا ه وقتن
ر     ل الش ى فع ان عل درة اإلنس د أن ق دود  العق ا ح يس له د . ل  لق

ذ     ت ال ة الوق رية آلم ادة البش بحت اإلب ه ىأص يش في ك .  نع فتل
 ."الحقيقة الشائنة تتطلب استجابة تاريخية

 السكرتير العام لألمم المتحدة
 نانأ ىآوف                                          
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ة          انتهاآاتباإلضافة إلى    ة األنظم ة بمعرف ة  حقوق اإلنسان والمرتكب م   -القمعي رق
ين    ى تقدير ا ب راوح م ى  70 للضحايا يت ل   170 إل ون قتي ك باإلضافة   وذ. )2(ملي ل

ر   ى غي ن      إل ويض ع تيعابها أو التع ن اس ى ال يمك ة الت ائج الوخيم ن النت ك م ذل
ة  ة أو المعنوي ة المادي ك . أضرارها المفجع ى وال ش ك  أنف ى ذل اعد عل ا س ه مم

رادع و عف ال ًا ن ض وده مطلق دم وج ًا ع د  أحيان ائل تحدي ة أن وس ة لحقيق تيج
 .  قليلةلالمسؤولية الجنائية على النطاق الدولى ما تزا

معظم  ى  نورمبرج، دأبت الحكومات ف      ى  فى   محاآمات قادة الناز   انتهاءمنذ  
اوض بالمسؤولية              ا التف تم من خالله ة ي األحوال على تطبيق سياسة واقعية مالئم

إن   . )3(ى سياسمقابل الوصول إلى حلى الجنائية والعدالة ف  ونتاجا لهذه السياسة ف
ا ف    وص عليه رائم المنص عوب ى الج وانين الش ادة   )4(ق دوان، اإلب ل الع ، مث

                                                                                                                                            
=Newsletter and progress report in 1994 and 1995: A.J. Jongman & A.P. Schmid, 
Contemporary Conflicts: A Global Survey of High and Lower Intensity Conflict and 
Serious Disputes, 7 PIOOM Newsletter and Progress Report 14 (Winter 1995) 
(Interdisciplinary Research Program on Causes of Human Rights violations, Leiden, The 
Netherlands), and Study, 6 PIOOM Newsletter 17 (1994); Alex P. Schmid, Early 
Warning of Violent Conflicts: Casual Approaches, in Violent Crime & Conflicts 47 
(ISPAC 1997); PIOOM World Conflict Map 1994-1995, 7 PIOOM Newsletter, supra. 

 10, 9. القانون وقضايا معاصرة59 البحث عن السالم وتحقيق العدل، ى،محمود شريف بسيون
عصرنا ى القوة وانتشار الشر ف: ؛ انظر أيضا دانيال شيروت،  الطغاة المعاصرون)1996(
؛ )1995(ى من القنبلة النووية إلى التطهير العرق: العنف والسالم: بيير هاسنر). 1994(

انظر أيضا إيريك هوبسباوم، عصر ). 1994(رودلف جيه رومل، القتل من قبل الحكومة 
و قد . 1996–1975ى ؛ انظر آتب العام سيبر)1995 (1991–1914تاريخ العالم،: التطرف

: 1995 و 1994ى  ف  PIOOM Newsletter and Progress reportتم تسجيل دراستين بمجلة 
للمستويات الدنيا والعليا من ى حصر دول:  د، الصراعات المعاصرةشمي. ب. جونجمان و أ. ج.أ

شتاء  (PIOOM Newsletter and Progress report    14 7الصراعات والمنازعات الخطيرة، 
، ودراسة )حول أسباب انتهاآات حقوق اإلنسان، ليدن، هولنداى نظم البرنامج البحث) ( 1995

6 PIOOM Newsletter  17) 1994(مدخل :  شميد، إنذار مبكر للصراعات العنيفة.ىيكس ب؛ أل
ى خريطة الصراع الدول   PIOOM؛)1997 (47مجلة جريمة العنف والصراعات ى  فى،عمل

1994–1995 ،7   PIOOM سابقًا.  

(2)   See supra note 1.        1انظر هامش.  
(3)  M. Cherif Bassiouni, Impunity for International Crimes, 71 U. COLO. L. REV. 409 (2000) 

يون  ريف بس ود ش اب ف ى،محم ع العق ة،  ى  موان رائم الدولي ورادو  71الج ة آل ة جامع  مجل
 ).2000( 409.القانونية

(4) See M. Cherif Bassiouni, Sources of International Criminal Law, in 1 INTERNATIONAL 

CRIMINAL LAW 38-46, 62-81 (M. Cherif Bassiouni ed., 2d ed. 1999)[AICL”]. 
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الجماعية، جرائم ضد اإلنسانية، جرائم الحرب، العبودية والممارسات المرتبطة          
د   ذيب، ق ا والتع رت به ورة ى  فانتش اء المعم ع أرج وم . جمي ن أن تق دال م وب

د  ع والح ات بمن ا الحكوم ة، فإنه ذ العدال ة تنفي اوية ومتابع ك الجرائم المأس من تل
ل وف        ى سلبية وبال تغيير ف     استمرتولألسف   أحوال أخرى    ى   معظم األحوال، ب

 .)5(تاالنتهاآامساندة لتلك 

ه          ىبناء عل  دال من توجي ك، وب ام  ذل د        ى   لمرتكب  االته ة فق ك الجرائم الدولي تل
م ال أفاد ع   معظمهم من موانع العقاب سواء بحك انون   defactoواق م الق  de أو بحك

jure)6( دن ع الم دى المجتم د أب ك فق م ذل دولى ورغ معارضة متصاعدة إزاء ى ال

                                                                                                                                            
–38 ىالدول ىالقانون الجنائى  فى،الدولى  مصادر القانون الجنائ،ىانظر محمود شريف بسيون

 ]. ICL) [1999 ى، اإلصدار الثانى،محمود شريف بسيون (81–62، 46
ده                    )5( ه لعه دولى، ونكث لبية المجتمع ال اًال صارًخا لس دا مث دم تكرار     "تعد اإلبادة الجماعية بروان لع

ادة والتى ظهرت فى عام                ". ذلك مرة أخرى   إن   1994وبرغم انعقاد المحكمة فى بدايات اإلب ، ف
ل    ام آام دار ع ى م ة عل زرة آامل اهد المج د ش الم ق ا. الع ر عموًم ة  : انظ ر، أزم رارد بروني جي

ة     : رواندا ل            ) 1997(تاريخ اإلبادة الجماعي ا سوف نقت ارك بأنن ود إخب دا  فيليب جوريفيتش، ن غ
اير    1التليفزيونية،   PBSبث قناة   (انتصار الشر   : Frontline؛  )1998(صحبة عائالتنا    ) 1999 ين

 ).إعادة حساب السلبية فى المجتمع الدولى فى أثناء اإلبادة الجماعية برواندا(
(6) De facto impunity may occur either when the failure to investigate or prosecute is 

intentional, though not sanctioned by law, or when a legal system is unable to meet its 
obligations to investigate and prosecute.  In some instances, a given state may be willing 
but unable to carry out investigation and prosecution.  This may occur in the aftermath 
of conflict, when states are faced with many competing priorities.  In these situations, 
governments often fail to prioritize effective criminal justice and limit resources for 
prosecutions or fail to ensure that positions are staffed with competent professionals 
who pursue their functions with diligence and ethics.  Thus, states without functioning 
judicial systems impede the goals of international civil society to provide accountability 
and justice.  De jure impunity occurs when any of a number of appropriate 
accountability mechanisms are preempted by the granting of amnesties or like measures.  
These may include blanket amnesties covering a given period of time or applying to a 
given group of persons or may be specifically given to an individual.  The following 
accountability mechanisms have been employed in the resolution of conflicts: 
international prosecutions, international investigatory commissions, national 
investigatory and truth commissions, national prosecutions, lustration mechanisms, civil 
remedies, mechanisms for victim compensation. See Bassiouni, Searching for Peace, 
supra note 1, at 18-22.  It should also be noted that de jure impunity also can result 
when a state selects an inappropriate accountability mechanism, given the nature of the 
violation. This is especially true when the selection of a particular mechanism excludes 
all other forms.  Thus, for example, a state may be fostering a policy of impunity if it 
opts for a truth commission as an accountability mechanism for genocide with an 
absolute bar on prosecution. Cumbersome legal procedures or inadequate periods of 
limitations that operate to frustrate prosecution or civil claims for damages are further 
examples.  



9 

ر    ذين أصدروا األوام ادة ال اب، خاصة للق ع العق نح من ابم ائع بارتك ك الفظ  تل
ر المشروعة       ذه األوامر غي ذه   . وآذلك الضباط المسؤولين عن تنفيذ ه ونتيجة له

  .)7(هذه الجرائمى  توجه لمرتكباالتهامات المعارضة بدأت بعض

                                                                                                                                            
ات وا                   تم إفشال التحقيق دما ي د يطرأ سواء عن ه       دع المانع العقاب بحكم الواقع ق دًا، رغم أن اء عم

ه        اء بالتزامات ى الوف ادر عل ر ق ائى غي ام القض ون النظ دما يك ًا، أو عن ه قانون ب علي ر معاق غي
ى          فف. دعاءالالخاصة بالتحقيق وا   ادرة عل ر ق ا غي ى بعض الحاالت، قد تكون الدولة راغبة ولكنه
دما تو         . دعاءالمباشرة التحقيقات وا   زاع، عن ات      وهذه الحالة تظهر بعد انتهاء ن دول بأولوي اجه ال

ة ومصادر      ى هذه الظروف غالبًا ما تفشل الحكومات ف  ى  فف. مختلفة ة الفعال ة الجنائي وضع العدال
ديها ضمن الا دودة ل اء المح ك   = =دع غل تل ة لش وادر الالزم وفير الك ن ت ز ع ا أو تعج أولوياته

ذا،    .الوظائف القضائية ومباشرة مهامها بجد وإخالص      إن    وهك دول الت   ف دون ى  ال  نظم قضائية     ب
دول            دنى ال ة       ى  ف ى  فعالة تتعارض مع أهداف المجتمع الم ة والعدال وفير المسؤولية الجنائي ا  . ت أم

ى أ                   ى مانع العقاب بحكم القانون فيظهر عندما يتم تفضيل منح العفو وما شابهه من إجراءات عل
اءات تشم           . عدد مالئم من وسائل المسؤولية       د تضم غطاء من اإلعف ذه اإلجراءات ق رة  وه ل فت

ه     دد بذات خاص أو شخص مح ن األش ة م ى مجموع ق عل ددة أو تطب ة مح تخدمت . زمني د اس لق
ة ف   ؤولية اآلتي ائل المس ات ى وس ل المنازع دول الا:ح اء ال ان   ى،دع ة، لج ق الدولي ان التحقي  لج

ة، ا   ائق الوطني ق وتقصى الحق دنى،آليات   الالتحقي ويض الم فية، التع ات التص اء الوطنى،آلي دع
ا سبق ص   1انظر بسيونى، البحث عن السالم، هامش        .  عليهم تعويض المجنى  . 22  - 18 فيم

يلة للمسؤولية                  والجدير بالذآر أن مانع العقاب بحكم القانون قد ينشأ أيضًا عندما تنتقى الدولة وس
دما يكون ف          . تمى  غير مالئمة، بالمقارنة مع االنتهاك الذ      ول صحيح خاصة عن اء  ى وهذا الق انتق

اب         . ع استبعاد لباقى األشكال األخرى    وسيلة محددة م   ع العق ومن هذا القبيل تبنى دولة لسياسة من
د                   ل أآي عند اختيارها للجنة تحقيق آوسيلة للمسؤولية عن جريمة اإلبادة الجماعية مع وجود حائ

ة ة     .للمحاآم ر مالئم رات غي ار فت ة أو اختي راءات القانوني ة اإلج رى، عرقل ة األخ ن األمثل  وم
 .دعاء أو الدعاوى المدنية للتعويض عن األضرارالتسير لكى تحول دون اى للتحديد والت

(7) For example, the indictment of former and current leaders such as: (a) Augusto Pinochet 
of Chile, see Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and 
others, ex parte, Pinochet; Regina v. Evans and another and the Commissioner of Police 
for the Metropolis and others, ex parte, Pinochet, House of Lords, 24 March 1999; 
Warren Hoge, British Court Rules Pinochet Extraditable for Trial in Spain, N.Y. TIMES, 
Oct. 8, 1999 (however, he was ultimately not extradited to stand trial in Spain when the 
British Home Secretary found him to be too ill and allowed his return to Chile). On 8 
August 2000, the Chilean Supreme Court announced  its 14-6 decision to affirm the 
Corte de Apelaciones’ decision to strip Pinochet of his immunity, thereby subjecting 
him to trial and opening up the possibility of accountability for the 154 civil charges he 
faces; (b)  Slobodan Milosevic of Serbia, see Indictment of Slobodan Milosevic, No. IT-
99-93-I (24 May 99)(violations of the laws and customs of war and crimes against 
humanity)(it should be noted however that he was not indicted prior to the Kosovo 
conflict as a result of the Dayton Peace Accords); (c) Radovan Karadzic of the former 
Republika Srpska in Bosnia, see Indictments of Radovan Karadzic, Nos. IT-95-18-1-I 
(25 Jul. 95); IT-9505-I (16 Nov. 95)(Srebrenica)(grave breaches of the 1949 Geneva 
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ـلق ـأدت المطالبد ــ ـة بتطبــ ـيق العدالــ ـالجنائية ــ ـة منــ رب  ــ اء الح ذ انته
ى   ــالعالمي ـ إلة األول ـ ى إنشــ ـ اء خمــ ـ س لجــ ـ ان تحقــ ـ يــيق دولـــ ـ وأرب )8(ةــ ع ــ

                                                                                                                                            
Conventions, violations of the laws and customs of war, genocide, and crimes against 
humanity); (d) Habre Hissene, see Norimitsu Onishi, An African Dictator Faces Trial in 
His Place of Refuge, N.Y. TIMES, March 1, 2000, at A3.  (The former dictator of Chad 
was arrested on charges of torture in Dakar, Senegal where he had been living in exile 
since his regime was toppled in 1990); and (e) Foday Sankoh and other members of the= 
=Revolutionary United Front (RUF), see UN SCOR, 4186th mtg., U.N. Doc 
S/RES/1314 (2000) (The rebel leader and other members of the RUF could face 
prosecution if an independent court is created as requested by the Security Council). 

أوجوستو بينوشيه ) أ: (على سبيل المثال، توجيه االتهام لبعض القادة الحاليين والسابقين مثل
المدينة وآخرين، ومن جانب واحد، ى  انظر رجينا ضد بارتيل ومفتش الشرطة فى،زعيم شيل

؛ وارين هوج، حكم 1999 مارس 24ات، بينوشيه؛ رجينا ضد إيفانز وأخر مجلس اللورد
 أآتوبر 8أسبانيا، نيويورك تايمز، ى القضاء البريطانى بإمكانية تسليم بينوشيه للمحاآمة ف

أسبانيا عندما قرر وزير الداخلية البريطانى ى ورغم ذلك فإنه لم يسلم مطلقًا لمحاآمته ف (1999
 2000 أغسطس 8ى ف ).ىدة إلى شيلأنه مريض وحالته الصحية ال تسمح بذلك وسمح له بالعو

تأييد قرار المحكمة برفع الحصانة عن بينوشيه، ) 6ــ14(حكمها  ىشيلى أعلنت المحكمة العليا ف
 دعوى مدنية مرفوعة ضده، 154ومن ثم تعريضه للمحاآمة وفتح المجال أمام مسئوليته عن 

 :انظر
El-Mercurio Electronico, Corte Suprema desfaro a pinochet por 14-6 , at 

http :  //www. Elmercurio. Cl/ noticias/ detalle noticia.asp?= 28769(8 August 2000). 

 .Noسلوبودان ميلوسوفيتش زعيم الصرب، انظر توجيه االتهام لسلوبودان ميلوسوفيتش،  ) ب(
IT-99-93-1 ) 24 و ا ي وانين وأعراف الحرب وجرائم ضد اإلن) (1999 م ات ق انيةانتهاآ ) س

ون      ى  ل النزاع ف  ــه قب ــام إلي ــيه االته ـــوالجدير بالذآر أنه لم يتم توج     ( دة دايت آوسوفو وفقًا لمعاه
 ؛ )للسالم

ابقة ف          ) ج( كا الس ة صربيس ام       ى  رادوفان آرازاديتش زعيم جمهوري ه االته نه، انظر توجي البوس
رازاديتش،   ان آ   Nos .IT-95-18-1-1(25 Jul.95) IT. –9505-1(16Nov. ) (Serbrenica)لرادوف

ام     الا( ات جنيف لع ادة    1949نتهاآات الكبرى التفاقي وانين وأعراف الحرب واإلب ، انتهاآات ق
اتور أفريقى         . ؛ د )الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية    حسين حابرى، انظر نوريميتسو أونشى، ديكت

ايمز،    ى  يواجه المحاآمة ف   ى   ألق A3 0ى  ف 2000 مارس  1محل لجوئه، نيويورك ت ى القبض عل
ذيب ف    ة التع اد بتهم بق لتش ديكتاتور األس يم ف   ى ال ان يق ث آ نغال حي ار بالس ذ ى المنفى داآ من

 ).1990ى اإلطاحة بنظامه ف
(8  ) The five international investigative commissions are: (1) The 1919 Commission on the 

Responsibilities of Authors of War and on the Enforcement of Penalties; (2) The 1943 
United Nations War Crimes Commission; (3) The 1946 Far Eastern Commission; (4) 
The 1992 Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 
780 (1992) to Investigate War Crimes and other Violations of International 
Humanitarian Law in the Former Yugoslavia; and (5) The 1994 Independent 
Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 935 (1994) 
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مات المدفوعة    من دعم الحكو استفادت تلك المؤسسات    .)9(م دولية خاصة  ـــمحاآ
انية  يم اإلنس ة الق ات التوبأهمي ذلك الحكوم ود ى آ ة وج ت أهمي اتأدرآ  آلي

يلة        ة آوس اظ   للمسؤولية الجنائية الدولي دول     للحف ى النظام ال ادة السالم   ى  عل . وإلع
ا أو       رف به ة معت يم دولي ة آق ؤولية والعدال ور المس س ظه ورات تعك ك التط تل

 .)10(وإعادة السالمى لسياسات ضرورية للحفاظ على النظام الدو

ى أساس محاآم خاصة  ة عل ة الدولي ة الجنائي إن مباشرة العدال ك ف ع ذل  وم
ه           .ى بالقدر الكاف  يةغير مرض  ك من أن ى ذل ى ال   وليس أدل عل إنشاء  من  رغم عل
اآم ىمح لح ف ف زاع المس بة الن ة، و بمناس ة الثاني رب العالمي اء الح ى  أثن

دا،    يوغوسالفيا السابقة واإلبادة الجماعي    إ ة بروان دول     ف تم    ى  ن ذات اإلجراء ال م ي ل
اذه د اتخ اء بع ائع التانته تى  الفظ ى  ارتكب زاع ف ف اء الن يراليونى أثن أو  )11(س

                                                                                                                                            
to Investigate Grave Violations of International Humanitarian Law in the Territory of 
Rwanda.  See generally M. Cherif Bassiouni, From Versailles to Rwanda in Seventy-
Five Years: The Need to Establish a Permanent International Criminal Court, 10 HARV. 
HUM. RTS. J. 11-49 (1997). 

ى الحرب ية المتسببين ف الخاصة بمسؤول1919لجنة ) 1(ى تحقيق الدولية هالخمس لجان 
 الشرق األقصى ةلجن) 3(؛ 1943جرائم الحرب العام  األمم المتحدة لةلجن) 2( وتنفيذ العقوبات؛

) 1992 (780 المنشأة نفاذًا لقرار مجلس األمن رقم 1992 الخبراء لعام ةلجن) 4( ؛1946لعام 
ى يوغوسالفيا فى لدولاى الحرب واالنتهاآات األخرى للقانون اإلنسان= =جرائمى للتحقيق ف
 لقرار مجلس األمن رقم ذًاينفت المنشأة 1994 الخبراء المستقلة لعام ةلجن) 5(السابقة؛ 

انظر . أرض روانداى فى الدولى االنتهاآات الخطيرة للقانون اإلنسانى للتحقيق ف) 1994(935
الحاجة إلى : خمسة وسبعين عامًاى بصفة عامة محمود شريف بسيونى من فرساى إلى رواندا ف

 ).  1997 (49  – 11 جريدة هارفارد لحقوق اإلنسان 10إنشاء محكمة دولية دائمة، 
(9)  The four ad hoc  international tribunals are: (1) The 1945 Internationl Millitary Tribunal 

to Prosecute Major War Criminals of the European Theater; (2) The 1946 International 
Military Tribunal to Prosecute the Major War Criminal of the Far East; (3) The 1993 
Internation Criminal Tribunal for the Former Yuogoslavia; and (4) The 1994 
International Criminal Tribunal for Rwanda. See generally Bassiouni, From Versailles 
to Rwanda, supra  note 8.  

 انظر شريف بسيونى، منظور السياسات الرامية إلى إنشاء محكمة جنائية دولية، جريدة آلومبيا )10(
 ).1999( 795الدولية  للشئون

(11  ) Norimitsu Onishi, Survivors Sadly Say, Yes, Reward the Tormentors, N.Y. TIMES, Aug. 
30, 1999, at A4.  

ن   نعم: مسيتو أونيشى، الناجون قالوا بحزن    نوري ايمز،    !، آافئوا الجالدي ورك ت  1999 أغسطس  30 نيوي
 .A4ىف
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ا اد. )12(آمبودي ائى ولتف اء الجن إن القض ة، ف ة الخاص رات العدال دولى ثغ ى ال
 . قاعدة تطبق دائما من خالل محكمة جنائية دائمةإنشاءوبوضوح ى يقتض
 

 :تقسيم

م             ي تألف هذا الكتاب من ثالثة أبواب نعرض من خاللها بصورة موجزة، أله
احة  ى التطورات الت ى الس رت عل ذ أن ظه ة من ة الدولي ة الجنائي ت بالمحكم لحق

ة ف  ام  ى الدولي يف ع دإ آ1998ص ارزة ف  ىح ات الب ة  ى  العالم ق العدال طري
 .الجنائية الدولية

ائص      يح لخص رح والتوض اب األول  بالش اول الب ة  يتن ة المحكم وطبيع
ى  من التفصيل لنصوص  النظام األساس       ءالجنائية الدولية، قبل أن نعرض وبشى     

اب ف                .للمحكمة الجنائية الدولية   ذا الب اب  ى   وقد سبق وأن تم نشر أجزاء من ه آت
ة     ة الدولي ة الجنائي ا األساسي  " المحكم أتها ونظامه ذ " نش ه ثالث   ى وال صدر من

 .طبعات حتى اآلن

ا   ى  وف اب الث ة ودول               الب دول العربي ة ولل الم بعام نى نعرض لموقف دول الع
العالم الثالث بخاصة من االنضمام والتصديق على ميثاق روما، وذلك من خالل             

الم العرب   ى  تناول االعتبارات والمحاذير القانونية المثارة ف       ن االنضمام  أبش ى الع
ة  ى المحكم ود الت  . إل تتبعه بالضرورة سرد للجه ا يس ذلهاى وهو م  المنظمات تب

                                                            
(12  ) THE UNITED NATIONS AND CAMBODIA 1991-1995 (1995); GENOCIDE AND DEMOCRACY IN 

CAMBODIA: THE KHMER ROUGE, THE UNITED NATIONS, AND THE INTERNATIONAL 

COMMUNITY (Ben Kiernan ed., 1993).  The United Nations and Cambodia are pursuing 
some semblance of a tribunal to prosecute a few of the purported leaders.  See generally 
Advisory Services and Technical Cooperation in the Field of Human Rights, Situation of 
Human Rights in Cambodia, Report of the Special Representative of the Secretary-
general for Human Rights in Cambodia, Mr. Thomas Hammarberg, Submitted in 
Accordance with Resolution 1999/76, U.N. Doc. E/CN.4/2000/109 at para. 30-40 (13 
Jan. 2000). = 

: آمبودياى اإلبادة الجماعية والديموقراطية ف) 1995 (1995 -1991يا مم المتحدة وآمبودألا=
األمم المتحدة ). 1993طبعة بن آيرنان (ى الخمير الحمر، األمم المتحدة والمجتمع الدول

وآمبوديا يزمعان إنشاء محكمة مشابهة لمحاآمة قلة من القادة ولكن من الواضح أنها ستكون 
آمبوديا ى مجال حقوق اإلنسان فى الستشارة والتعاون الفنى فانظر بصفة عامة خدمة ا. رمزية

آمبوديا ، السيد توماسهاماربرج، ى ، تقرير الممثل الخاص للسكرتير العام لحقوق اإلنسان ف
 .UN Doc.E/CN.4/2000/109 at para. 30-40 (31 jan.2000)  76/1999مقدم وفقًا للقرار 
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ة    ى التصديق واالنضمام للمحكم ات عل ل حث الحكوم ن أج ة م ر الحكومي . غي
ة      ى  طليعة تلك المنظمات والهيئات المعهد الدول     ى  فى  ويأت وق اإلنسان بجامع لحق
دولدى  د ال ذا المعه ول، وآ ا فى ب ة  بسيراآوزا ى للدراسات العلي وم الجنائي العل
م     استضاف العديد من الندوات والمؤتم    ى  والذ دور المه ة بال رات الخاصة بالتوعي
الم       ، المحكمة الجنائية الدولية   ى تؤديه الذ ود دول الع  وتهيئة العديد من أعضاء وف

ة ف   ارآة الفعال ث للمش ال    ى الثال ن أعم ا م ا تبعه يرية وم ان التحض ال اللج أعم
دول األطراف  ة ال ى لجمعي دورة األول اد . واجتماعات ال ك أبع ب ذل ونشرح عق

ى           ؤديهى ت الدور الذ  رة االنضمام إل ة  والمعارض لفك  الواليات المتحدة األمريكي
ل ف     ى  المحكمة والتأثير السلب   د         ى  لهذا الدور والمتمث ة مع العدي ات ثنائي د اتفاقي عق

ا ف     ة مواطنيه ع مالحق دف من الم به ن دول الع ة   ى م ل المحكم ن قب تقبل م المس
ة الت ة، والتشريعات الوطني ة الدولي ذا المضمار، وف ىأصدرتها فى الجنائي ى ه

دول     ع ال ال المجتم ردود أفع رض ل ل نع ل    ى المقاب ة مث تالت اإلقليمي واء التك س
لب            ى  االتحاد األوروب  دور الس ذا ال رافض له ام ال ذ ى  أو الدول بوجه ع تحاول  ى  ال

 .ى على الصعيد الدولتؤديهالواليات المتحدة األمريكية أن 

اب الثالث     اى  وأخيرا قمنا بصياغة بعض النصوص اإلرشادية ف            يرًا  لب تيس
ى المشرع ف ا العربى عل ار والمفاضلة ى، عالمن ه االختي نى ل ى يتس ى   وحت عل

ة                  ة الجنائي ة سواء باالنضمام للمحكم ة عربي ضوء القرار األخير وإرادة آل دول
ة     ى  يفى  الدولية أو االآتفاء بوضع تشريع وطن      بالمتطلبات ومعايير العدالة الجنائي

 . الدولية

ادية تحقيق األهداف            وبعبارة أخرى   أردنا من صياغة هذه النصوص اإلرش
بس ف        : اآلتية ة ال ل ة مفصلة ودقيق ا أو غموض   ى وضع نصوص تجريمي معانيه

دخل ف       ى  ف ة    ى مراميها بالنسبة للجرائم الدولية التى ت ة الجنائي اختصاص المحكم
ك   التشريعات الجنائية العربية الوطنية؛     ى  الدولية بالمقارنة بما هو قائم ف      إدماج تل

انون العرب              ى  النصوص التجريمية ف   ى رجال الق تشريع موحد بحيث يسهل عل
ة                    دعوى الجنائي ى تحريك ال ًا عل ادرة دائم ة ق تطبيق أحكامه ؛ جعل الدول العربي

ة ف       ى  ومالحقة مرتكب  ك الجرائم الداخل ة        ى  تل ة الدولي ة الجنائي اختصاص المحكم
ة؛  ى  صاصات تلك المحكمة ف    بالنظر إلى الطبيعة التكميلية لسلطات واخت      المالحق
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ان       انون اإلنس دول ى  وأخيرًا تدعيم أحكام الق وتوسيع نطاق سريانه من خالل          ى  ال
 .موحدى إنشاء عمل قانون

ادية الت    ا بصياغة بعض النصوص اإلرش داف قمن ذه األه ى ه اء عل ى وبن
ام األساس   ام النظ ا ورد بأحك ية مم ا بصورة أساس تمدت عناصرها وبنيانه ى اس

دليل المفسرة لنصوص النظام               للمح كمة الجنائية الدولية وآذا قواعد اإلجراء وال
ى شرعت بالفعل ف    ى   فضًال عن االسترشاد بتجارب الدول األخرى الت       ى،األساس

 .هذا المضمارى  الدولية فابالتزاماتهى صياغة تشريعات وطنية تف

 

 ىمحمود شريف بسيون. د.أ     

      1/2/2004 
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 األولاب ـبـال

 لنظام األساسىا شرح
 للمحكمة الجنائية الدولية

 



17 

 



18 

 
 
  : تقسيم -1

رض      ة التع ة الدولي ة الجنائي ى للمحكم ام األساس ن النظ ديث ع يقتضى الح
ة آانت       ة، وطني للخصائص المميزة لهذه المحكمة عن غيرها من المحاآم الجنائي

ا مؤسسة      أم دولية، وذلك من خالل إلقاء الضوء على طبيعتها ال          خاصة باعتباره
ق     آدولية منشأة بموجب معاهدة دولية، وما تستتبعه تلك الطبيعة من            ا يتعل ثار فيم

د ة     إبمب ة الجنائي ال المالحق ى مج وطنى ف دولى وال ين االختصاص ال ل ب  التكام
ا موضوعات                  ة، وجميعه ام المحكم انون الواجب التطبيق أم وآذلك فى صدد الق

 . خصائص المحكمة الجنائية الدولية:نواننعرض لها فى الفصل األول بع

ا الفصال ن خاللهم أم ث، فنتعرض م انى والثال ى ان الث ة ف د الحاآم  للقواع
ة أو   ة الموضوعية أو المكاني ن الناحي واء م ة س د اختصاص المحكم صدد تحدي
كاليات االختصاص،  ى بعض إش ذا الخصوص عل ى ه ة، حيث نرآز ف الزماني

ف وتح    ق بتعري ا يتعل ة فيم ة      وخاص ن جريم ة ع ئولية الجنائي ان المس د أرآ دي
 .العدوان، وآذلك للقواعد اإلجرائية الخاصة باإلحالة للتحقيق والمحاآمة

ة            ة الدولي ونخصص الفصل الرابع إللقاء الضوء على هيكل المحكمة الجنائي
دة و  األمم المتح ا ب ذى   بوعالقاته ديل ال م التع دى حج ن، ولم س األم خاصة مجل

 .ظام األساسى للمحكمةيمكن أن يلحق بالن

ة اختصاصها     ة مباشرة المحكم رًا نعرض فى الفصل الخامس لكيفي  ،وأخي
ق أو       ة التحقي ى مرحل واء ف ا س ى أمامه ام اإلجرائ اول النظ الل تن ن خ ك م وذل
اء الضوء بصفة خاصة                  المحاآمة أو الطعن فى األحكام أو تنفيذها، حيث يتم إلق

ات     على الضمانات اإلجرائية التى تكفل ألط      ا، وآللي ة أمامه دعوى الجنائي راف ال
 .التعاون الدولى فى خصوص آشف الحقيقة والبحث عن األدلة وتنفيذ األحكام
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 األولل ـصـالف

 خصائص المحكمة الجنائية الدولية
 

 ث األولـبحـمـال

 طبيعة المحكمة الجنائية الدولية
 

ة دائم      )13(المحكمة الجنائية الدولية  .   2 ت بموجب   ئة، أنش  هى مؤسسة دولي
ون       ذين يرتكب خاص ال ة األش ق ومحاآم رض  التحقي دة لغ رائم "معاه د الج  أش

ة    :  وهى ،]1مادة  " [ الدولي االهتمامموضع  بحيث تكون    خطورة ادة الجماعي اإلب
ادة   [، جرائم الحرب    ]7مادة  [، جرائم ضد اإلنسانية     ]6مادة  [ ذه الجرائم    ]. 8م ه

د          ومعر ائى ال انون الجن دا فى الق ا        ،ولىفة جي راهن هن  التزامات  ك وفى الوقت ال
ين  ليم هؤالء األشخاص المتهم ة أو تس ق ومحاآم ة للتحقي ة دولي ابقانوني  بارتك

د       ذه القواع الفتهم ه د مخ خاص عن ؤالء األش ة ه رائم ولمعاقب ذه الج ل ه مث
 .الموضوعة جيدا

ة فقط    المحكمة الجنائية الدولية هى مؤسسة .3 قائمة على معاهدة ملزم
ره من   ، فوق الدولًافهى ليست آيان  . ضاء فيها للدول األع   بل هى آيان مماثل لغي

                                                            
(13) See generally Roy S. Lee, The Rome Conference and its Contributions to International 

Law, in THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: THE MAKING OF THE ROME STATUTE, 
ISSUES, NEGOTIATIONS, RESULTS1-40 (Roy S. Lee ed., 1999) [hereinafter AMAKING OF 

THE ROME STATUTE”].  For additional commentary on the Establishment of the Court, 
see Otto Triffterer, Article 1: The Court, in COMMENTARY ON THE ROME STATUTE OF THE 

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: OBSERVER'S NOTES, ARTICLE BY ARTICLE 51-64 (Otto 
Triffterer ed., 1999) [hereinafter ACOMMENTARY ON ROME STATUTE”]. 

المحكمة ى  فى،القانون الدولى ، مؤتمر روما وإسهاماته ف.لى.انظر بصفة عامة روى س
 40-1المباحثات والنتائج ات وعو الموض،ىعمل نظام روما األساس: الجنائية الدولية

للمزيد من التعليقات "]. ىعمل نظام روما األساس"فيما بعد ) [ 1999لى طبعة .سى.روى(
ى  تعليق على نظام روما األساس،المحكمة: 1ة، انظر أوتو تريفتر، مادة حول إنشاء المحكم

أوتو تريفتر  (64-51مالحظات مراقب على جميع المواد : الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية
 "].ىالتعليق على نظام روما األساس"فيما بعد ) [1999طبعة 
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ة  ات القائم ائى     ف. الكيان اء الجن ن القض ديال ع ة ليست ب ة الدولي ة الجنائي المحكم
وم      ]. 1،17المادتين  [  وإنما هى مكمل له    ،الوطنى ا تق أآثر مم فالمحكمة ال تقوم ب

ائم    به آل دولة من دول المجتمع الدولى فى إطار القان          دولى الق ر    . ون ال فهى تعبي
دة أنشئت بمقتضاها مؤسسة لمباشرة                  عن عمل مجمع للدول األعضاء فى معاه

داد           . قضاء مجمع لجرائم دولية محددة     ة هى امت ة الدولي ومن ثم فالمحكمة الجنائي
ا من             أةمنشولالختصاص الجنائى الوطنى     د التصديق عليه دة، عن  بموجب معاه

ة ال لطة البرلماني ل الس زءقب ة تصبح ج وطنىًاوطني انون ال ن الق ى .  م اء عل وبن
ة أو تتخطى نظم                     يادة الوطني ى الس ة ال تتعدى عل ة الدولي ذلك، فالمحكمة الجنائي
ة                   ه القانوني ًا فى مباشرة التزامات ادرًا وراغب ر ق القضاء الوطنى طالما آان األخي

 . الدولية
 

 ىــث الثانـبحـمـال

 ئية الدوليةن المحكمة الجناـ التكامل بيأمبد
 والنظم القانونية الوطنية

 

دول األعضاء           اختصاصيمتد   .4 ة ليشمل ال ة الدولي تم  .  المحكمة الجنائي وي
ة  لاختصاصممارس ة بالتكام ع )14( المحكم وطنى اختصاص م  نظم القضاء ال

  ].17، 1المادتين [ للدول األعضاء 
                                                            

(14  ) The term Acomplementarity” does not exist in the English language.  Rather, the 1995 
Ad Hoc Committee and 1996 PrepCom selected the term, which is a transposition from 
the french term Acomplementarité,” to describe the relationship between the ICC and 
national systems.  See M. Cherif Bassiouni, Observations Concerning the 1997-98 
Preparatory Committee’s Work, 13 NOUVELLES ÉTUDES PNALES 5, 21 (1997).  For a 
discussion of the principle of complementarity, see generally John T. Holmes, The 
Principle of Complementarity, in MAKING OF THE ROME STATUTE, supra note 13, at 41-
78.  For additional commentary on Complementarity, see Sharon A. Williams, Article 
17: Issues of admissibility, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 383-
394. 

ة" Complementarity"مصطلح  ة اإلنجليزي ود باللغ ر موج ة . غي التحضيرية  1995إال أن لجن
ة   " Complementarite"اختارت هذا المصطلح، والمنقول عن المصطلح الفرنسى            لشرح العالق

ة         نظم الوطني ة وال ود شريف بسيونى، مالحظات بشأن            . بين المحكمة الجنائية الدولي انظر محم
ام     يرية لع ة التحض ال اللجن دة   13، 1998 – 1997أعم ة جدي ة جنائي  .)1997 (21، 5 دراس
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ى       االختصاص  .5 ة عل ه األولوي ا يكون ل وطنى دائم ائى ال   اختصاص الجن
ة        تطيع ممارس ة تس ن المحكم ة، ولك ة الدولي ة الجنائي هاالمحكم ى اختصاص  ف

ط   التين فق ادة [ح ا] 17م ى :و هم د األول ار عن وطنى؛  انهي ائى ال ام القض  النظ
ه  عند رفض أو فشل النظام القضائى الوطنى فى القيام      والثانية ة  بالتزامات  القانوني

ى   تبه ف ة األشخاص المش التحقيق ومحاآم ابهمب ودة  ارتك ثالث الموج رائم ال الج
وا         اختصاص فى   ًاحالي ذين أدين ذآر أن     .  المحكمة أو بمعاقبة أولئك ال والجدير بال

ذآورة فى    اختصاص انطباقالمعايير الالزمة لتحديد     ة م  المحكمة الجنائية الدولي
 ).1انظر الجدول رقم  (.من النظام األساسى] 18و17[المادتين 

بقية  .6 د أس ر قواع ماختصاص تظه ى نظ وطنى عل  اختصاص القضاء ال
ذه    . المحكمة الجنائية الدولية فى نصوص أخرى من النظام األساسى         ربما أآثر ه

اب التاسع                القواعد وضوحا هى تلك الواردة فى نصوص النظام األساسى فى الب
اون                     ات التع ذ طلب ة بمباشرة وتنفي نظم القضائية الوطني ام ال ى قي والذى ينص عل

ى تملة عل بض و المش ة الق ة األدل يهم وحماي تبه ف ليم المش ك . تس ى تل باإلضافة إل
القواعد، فضمانات العدالة ثابتة بالنسبة لتحقيقات وقرارات اإلحالة الصادرة من           

ة ة الدولي ة الجنائي ام بالمحكم دعى الع ادة [. الم رة (  15م ى  )]4فق نص عل ت
رة الشؤون الخاصة ب             ى إذن مسبق من دائ ة  ضرورة الحصول عل ل  مرحل ا قب  م

ى خالف               ين   المحاآمة قبل بدء المدعى العام التحقيقات من تلقاء نفسه عل ا إذا   ب م
 ].15مادة [آانت الحالة محالة من دولة عضو أو مجلس األمن 

 

                                                                                                                                            
د لمناقشة   ة جون ت        إمب ل، انظر بصفة عام دأ التكامل ف    .  التكام ولمز، مب ا    ى ه عمل نظام روم
للمزيد من التعليقات حول التكامل، انظر شارون         . 78-41= =ىسابقًا ف ) 13( هامش   ى،األساس

ا األساس       ى  المسائل المتعلقة بالمقبولية، ف   : 17ويليامز، مادة   . أ  هامش   ى،التعليق على نظام روم
ائ       . 394–383ى  ف سابقًا،   13 دول ى انظر، فيما يختص باالختصاص الجن ى   ى ال والحصانات، إل
 . 2001ى، الدستورى سرور، القانون الجنائى أحمد فتح. د. أ
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 )∗(االختصاص التكميلى وقبول الدعوى) 1الجدول رقم (

 من 10رة الفق(اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاص تكميلى لالختصاص الجنائى الوطنى 

 )1الديباجة، المادة 

 االختصاص التكميلى، عدم قبول الدعوى وفقًا للحاالت إتقرر المحكمة، استنادًا على مبدومن ثم فقد 

 :اآلتية

رى *  ت تج إذا آان

اة  ق أو المقاض التحقي

ا   ة له دعوى دول ى ال ف

ا ة عليه ادة  (والي الم

 ) بند أ1 فقرة 17

ة  *  ن الدول م تك ا ل م

ة ف ر راغب ا غي  ىحق

التحقيق   طالع ب االض

اة ادة  (أو المقاض الم

رة 17 ر )2 فق  أو غي

ك   ى ذل ادرة عل  0ق

 )3 فقرة 17المادة (

إذا آانت قد أجرت  * 

دعوى  ى ال ق ف التحقي

ا     ة عليه دولة لها والي

دم   ة ع ررت الدول وق

خص  اة الش مقاض

ي ادة ( المعن  17الم

 ) بند ب1فقرة 

رار  *  ن الق م يك ا ل م

ة       ناتجا عن عدم رغب

أو عدم قدرتها   الدولة  

 . حقا على المقاضاة

د       *  إذا آان الشخص المعنى ق

لوك     ى الس وآم عل بق أن ح س

ادة ( موضوع الشكوى  17الم

، وال يكون من      ) بند ج  1فقرة  

راء   ة إج ائز للمحكم الج

ة  ايطبتمحاآم دق دم إ لمب  ع

ن    خص ع ة الش واز محاآم ج

وارد  رتين ال رم م  ذات الج

 .20 من المادة 3لفقرة با

م ت*  ن إذا ل ك

ى   دعوى عل ال

ن   ة م ة آافي درج

رر   ورة تب الخط

ة  اذ المحكم اتخ

ر راء آخ  0إج

 1 فقرة   17المادة  (

 )بند د

 

ى     ول معن رح ح ن الش د م ة "لمزي دم الرغب ادة  " ع ع الم رة  17راج  2 فق
 . من قواعد اإلجراء والدليل51وآذلك القاعدة 

وآذلك   3 فقرة   17راجع المادة   " عدم القدرة "لمزيد من الشرح حول معنى      
 . من قواعد اإلجراء والدليل51القاعدة 

                                                            
للمحكمة الجنائية الدولية العديد من المصطلحات القانونية المترجمة عن     ى  يستخدم النظام األساس    )∗(

انون  ى  ها القارئ غير دارجة ف    قد يجد ى   والت ى،النصين اإلنجليزى والفرنس    ى،العرب ى  المحيط الق
ل مصطلح  ذا القبي ن ه ة"وم انون المصرى ف" المقبولي ين أن الق تخدم مصطلح ى ح ول "يس قب

 ".الدعوى
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 ثــث الثالـبحـمـال

    أمام المحكمة الجنائية الدوليةالقانون الواجب التطبيق
ادة  ت.    7 من الم ى    10تض ام األساس ن النظ ة   م ية الخاص دة األساس القاع

إن األمر      .)15(بالقانون الواجب  التطبيق    يتطلب تطبيق المصادر        وبشكل مالئم ف
ادة  األ ى الم ذآورة ف دولى الم انون ال ة للق ة  38ربع ام األساسى لمحكم ن النظ  م

 :العدل الدولية، وهى

المعاهدات الدولية، سواء العامة أو الخاصة، المؤسسة لقواعد معترف          . أ
 . بها من قبل الدول المتنازعة

 .العرف الدولى، آما يتضح بالممارسة العامة المقبولة آقانون  . ب

 .العامة للقانون المعترف بها من قبل األمم المتحضرةالقواعد  .ج

دى  .د وال ل ات قب ر المؤلف ى أآث واردة ف ام القضائية والدراسات ال  األحك
 )16(.األمم المختلفة، آوسائل معاونة لتحديد قواعد القانون

ا       دة يجب أن تفسر وفق ى أيضا أن المعاه ك يعن إن ذل الى ف ةوبالت  التفاقي
 )17(.صة بقانون المعاهدات الخا1969لعام  فيينا

تالءم  أى نص وارد فى النظام األساسى يتعارض أو ال          .   8 ة   ي  بصفة عام
باإلضافة إلى ذلك فإن أى تنازع أو       . مع القانون الدولى سوف يعد أقل مرتبة منه       

دول األعضاء بموجب النظام األساسى و                  ين التزامات ال  التزامات عدم توافق ب

                                                            
(15  ) Per Saland, International Criminal Law Principles, in MAKING OF THE ROME STATUTE, 

supra note 13, at 189-216.  For additional commentary on Applicable law, see Margaret 
McAuliffe de Guzman, Article 21: Applicable Law, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE,  supra note 13, at 435-446. 

 13 هامش رقم ى،عمل نظام روما األساسى  فى،لجنائى الدولابير ساالند، مبادئ القانون 
الواجب التطبيق، انظر مارجريت للمزيد من التعليقات حول القانون . 216-189ى سابقًا، ف

 ى،التعليق على نظام روما األساسى القانون الواجب التطبيق ف: 21وليف دى جزمان، مادة أآما
 .446 – 435ى  سابقًا، ف13هامش رقم 

 UNYB 1983 4.لمحكمة العدل الدولية، ى انظر النظام األساس  )16(
 . UNTS 1155 331تفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات،  انظر ا)17(
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دولى             ناشئة عن معاهدة أخرى سوف     انون ال  تكون موضوع تطبيق لمصادر الق
 .]ج، )1فقرة ( 21المادة [ ثم إلى هالمذآورة عالي

ادة  .    9 يف الم ادة  )18(21تض واردة بالم ة ال ام العام دا لألحك  . 10 تحدي
ة     ،21وآما هو وارد فى المادة       ة الجنائي  فإن القانون الواجب التطبيق فى المحكم

ه،       نص ا ) أ( أوال   :الدولية يكون  ة،     ) ب(لنظام األساسى ذات ) ج(عناصر الجريم
 وفى المقام الثانى حيث  .] أ،)1 (21مادة [قواعدها الخاصة باإلجراءات واألدلة   
ة         ة يكون الوضع مالئما تطبق المحكم ة التطبيق         الجنائي ة المعاهدات واجب  الدولي

ادة   [ومبادئ وقواعد القانون الدولى      ر        .]ب،  )1( 21الم ام األخي تطبق   وفى المق
ة             ة القانوني ة لألنظم وانين الوطني ة المستمدة من الق انون العام المحكمة قواعد الق

ارس   ى تم دول الت ة لل وانين الوطني ك الق ى ذل ا ف الم بم ى الع ى اختصاصهاف  عل
ة   ة      (الجريم ة الدولي ة الجنائي انون المحكم د مع ق ذه القواع بشرط أال تتعارض ه

ادئ            ،]ج،  )1 (21المادة  ) [والقانون الدولي  ة أيضا أن تطبق مب  ويجوز للمحكم
ابقة               ا الس ادة   [وقواعد القانون آما هى مفسرة فى قراراته وبصفة  )]. 2 (21الم

وق                 ة مع حق ة المحكم عامة يجب أن يتسق تطبيق وتفسير القانون المطبق بمعرف
ان ا و اإلنس ا دولي رف به ى   أن المعت تند إل ز ضار يس ن أى تميي اليين م ا خ  يكون

وع  ل ن باب مث ة أو أس ة أو الديان ون أو اللغ رق أو الل ن  أو الع نس أو الس الج
اعى   األخرى أو المنشأ اآلراءالمعتقدات السياسية أو    يالد   االجتم روة أو الم أو الث

 )].3  (21مادة [خر آأو أى وضع 

تعارض قد ينشأ بين مصادر القانون الواجب  ل ل احتمااليبدو أن هناك    .    10
دة  وطبقا لقواعد تفسير    .21وجه الخاصة للمادة     واأل 10التطبيق فى المادة      معاه

تحكم            ، بشأن قانون المعاهدات   1969فيينا لسنة    ذى ي إن قصد األطراف هو ال .  ف

                                                            
(18  ) Article 21 should have been merged with Article 10 but was not because Part 2, which 

contains Article 10 was not submitted to the Drafting Committee.  Rather, it was sent 
directly to the Committee of the Whole.   See M. Cherif Bassiouni, Negotiating the 
Treaty of Rome on The Establishment of an International Criminal Court, 32 CORNELL 

INT’L L. J. 443, 457-460 (1999).  

 ى، إال أن ذلك لم يتم بسبب أن مواد الباب الثان،10 مع المادة 21آان يجب دمج المادة 
انظر .  لم تقدم إلى لجنة الصياغة، و إنما أرسلت مباشرة إلى اللجنة العامة10والمتضمن المادة 

 32 المفاوضة على معاهدة روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ى،شريف بسيون
 ).1999 (460 – 457، 443 ى جريدة آورنيل للقانون الدول
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دولى   انون ال ددوا مصادر الق م يقصدوا أن يح إن األطراف ل ة ف ذه الحال ى ه وف
ادة       10المشار إليها فى المادة      ة   من النظام األساسى لمحك    38 والواردة فى الم م

ة      21ى المادة   فالعدل الدولية، وبناء على ذلك فإن التحديد الوارد           يخضع لعمومي
ادة  اغوها  10الم ن ص د م بب قص د   ( بس إن التحدي ذلك ف ة آ ن الحال م تك و إذا ل

 .)19()10 قد يقيد العمومية الواردة بالمادة 21الوارد فى المادة 

ادة      .     11 ين الم ر ب ارض آخ أ تع د ينش ادة 21ق ر  9 و الم أن عناص  بش
ة ادة  ؛الجريم ك أن الم ب    21 ذل انون واج در للق ة آمص درج عناصر الجريم  ت

ادة   ذآر الم ا ت ق بينم ة يجب أن  9التطبي د أن عناصر الجريم ه التحدي ى وج  عل
ويجب مالحظة أن عناصر     .  8،  7،  6تساعد المحكمة فى تفسير وتطبيق المواد       

ى   ة الت ة "الجريم اعد المحكم ر م " تس ن   يجب أن تعتب ذى يمك انون ال درا للق ص
ام النظام األساسى          ادتين  [تطبيقه بطريقة تعدل من أحك ، ويجب تبنى   ]8– 6الم

راف     دول األط ة ال ل جمعي ن قب ة م ادة [عناصر الجريم تها  ] 112الم ى جلس ف
ا           .األولى بعد سريان المعاهدة     وبصفة عامة فإن جمعية الدول األطراف ال يمكنه

ن ط  ى ع ام األساس دل النظ ث  أن تع ة، حي ى عناصر الجريم ق تبن ديل إري ن تع
ب    ى يتطل ام األساس ويت     "النظ ق التص م ح ذين له رين وال ى الحاض ة ثلث أغلبي

دول      ن ال ة م ة المطلق ود األغلبي رط وج رافبش اب   األط كلون النص ذين يش  ال
 .112آما ورد فى المادة" القانونى للتصويت

                                                            
 تمت صياغته أو ن أحد النصوص قدإ فإنه ال يمكن القول ى،اس بسبب أسلوب صياغة النظام األس)19(

 .خرآلتبنيه قبل ا
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 ىــانـثـالل ـصـالف

 ية المحكمة الجنائية الدولاختصاص
 

 ث األولـبحـمـال

 االختصاصالشروط المسبقة لممارسة 
 

ة .   12 ارس المحكم ل أن تم ا يجب أن  )20(اختصاصهاقب ة م أن جريم  بش
ل  ة مح ون الجريم امتك د االته ت ق ى ارتكب د  إ ف ة أح ة طرف أو بمعرف يم دول قل

ا  ادة [رعاياه ة أن   )]2 (12الم ة الدولي ة الجنائي ك فللمحكم ى ذل ، و باإلضافة إل
ى اختصاصهاارس تم ًا عل ة ليست طرف ق دول دما تواف ة اختصاص عن  المحكم

د  ة ق توتكون الجريم ى ارتكب يم إ ف ذهقل ا ه د رعاياه تهم أح ون الم ة أو يك  الدول
 .)21()]3 (12المادة [

                                                            
(20  ) See generally Elizabeth Wilmshurst, Jurisdiction of the Court, in MAKING OF THE ROME 

STATUTE, supra note 13, at 127-142.  For additional commentary on Preconditions to 
Jurisdiction, see Sharon A. Williams, Article 12: Preconditions to exercise of 
jurisdiction, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 329-342. 

 ى،عمل نظام روما األساسى ليزابيث ويلمشارست، اختصاص المحكمة، فإانظر بصفة عامة 
 من التعليقات حول الشروط المسبقة لالختصاص للمزيد. 142 - 127ى  سابقًا، ف13هامش 

التعليق على ى الشروط المسبقة لممارسة االختصاص، ف: 12وليامز، المادة . انظر شارون أ
 .342 – 329ى  آنفًا ف13هامش ى نظام روما األساس

(21  ) Article 12(3) in connection with a referral to the ICC by a non state party uses the terms 
Athe crime in question” instead of Aa situation in which one or more crimes within the 
jurisdiction of the court appear to have been committed.”  In all other referrals to the 
ICC, by a state party or the security council, the statute uses the term “situation,” which 
is intended to exclude a possible selectivity of instances or individuals to be referred to 
the ICC on an exclusive basis.  The drafting of Article 12(3)(which was part of the Part 
2 package that was sent directly to the Committee of the whole and not to the Drafting 
Committee, see Bassiouni, Negotiating the Treaty of Rome, supra note 17) did not 
intend to deviate from other methods of referrals.  Thus, Article 12(3) must be read in 
pari materia with Article 13 (Aa situation in which one or more crimes within the 
jurisdiction of the court appear to have been committed@). 

والمتصلة باإلشارة  إلى المحكمة الجنائية الدولية من خالل دولة ليست طرفًا )  3 (12المادة  
ذه حالة يبدو فيها أن جريمة أو أآثر من ه"بدال من " الجريمة قيد البحث"تستخدم  عبارة 
جميع اإلشارات األخرى للمحكمة ى ف." اختصاص المحكمة قد ارتكبتى الجرائم الداخلة ف

و " حالة"لفظ ى الجنائية الدولية، من خالل دولة طرف أو مجلس األمن، يستخدم النظام األساس
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وم .   13 اصيق د     ااختص ى مب ة عل ة الدولي ة الجنائي  االختصاص إلمحكم
ة    ة عالمي اس نظري ى أس يس عل ى ول ائى اإلقليم ائياالختصاص الجن . )22( الجن

ة                  يم دول ة فى إقل ومن الثابت بوضوح فى القانون الدولى أنه عندما ترتكب جريم
ذه                        ا ه يس أحد رعاي ك الشخص ل ان ذل و آ ما فإنه يمكن محاآمة الجانى حتى ول

د     ،)23(الدولة ك المب يس من                  إ وبسبب ذل ليم شخص ل وم بتس ا أن تق ة م  يجوز لدول
ا  –آمته، وبناء على ذلك يكون لكل دولة الحق     رعاياها إلى دولة أخرى لمحا     طبق

تورية   ا الدس ل –لمعاييره اص  أن تنق ا    االختص ون له رى يك ة أخ ى دول  إل
اص تهم   االختص خص م ى ش اب عل ةبارتك ة  ، )24( جريم ة دولي ى هيئ  أو إل

ة     االختصاصمحاآمة، ويكون نقل    لل ا للسيادة الوطني  . هذا ممارسة صحيحة تمام
ذا الن   إن ه ة ف فة عام وق      وبص ة لحق ايير الدولي ا للمع تم طبق ب أن ي ل يج ق

ان ة   . )25(اإلنس ة الدولي ة الجنائي إن المحكم ذا ف د   –وهك ة أح ق بمحاآم ا يتعل فيم
                                                                                                                                            

أشخاص محتمل انتقاؤهم إلحالتهم للمحكمة الجنائية الدولية = =المراد من ذلك إخراج وقائع أو
ى الذى، من مجموعة الباب الثاناآانت جزًءى و الت) (3(12صياغة المادة . أساس استثنائىعلى 

 المفاوضة ى،أرسل مباشرة إلى اللجنة العامة و ليس إلى لجنة الصياغة، انظر شريف بسيون
لم يكن الغرض منها االنحراف عن األساليب األخرى )  فيما سبق18على معاهدة روما، هامش 

حالة  ("13ذات الموضوع مع المادة ى ف) 3(12 و من ثم، فإنه يجب قراءة المادة .المشار إليها
 ").اختصاص المحكمة قد ارتكبتى يبدو فيها أن جريمة أو أآثر من هذه الجرائم الداخلة ف

(22  ) See M. CHERIF BASSIOUNI, INTERNATIONAL EXTRADITION: UNITED STATES LAW AND 

PRACTICE 356-367 (3d ed. 1996). 

 367 - 356قانون الواليات المتحدة وتطبيقه :  تسليم المتهمين دولياى،انظر شريف بسيون
وبرغم عالمية اختصاص المحكمة، إال أنها ال تمثل نظرية العالمية فيما ) 1996الطبعة الثالثة (

رفًا أو غير دولة سواء آانت طى ال تتصل بإقليمية أى عدا بالنسبة لإلحالة من مجلس األمن والت
 .طرف

(23  ) Id. at 357.    357المرجع السابق فى.  
(24  ) See for example the European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal 

Matters, ETS. No. 73, 30 (March 1978); EUROPEAN INTER-STATE CO-OPERATION IN 

CRIMINAL MATTERS 831 (E.M. Rappard and M. Cherif Bassiouni eds., 1991).  Surrender 
of individuals by one state to another is commonly done by means of extradition.  See 

BASSIOUNI, INTERNATIONAL EXTRADITION 385, supra note 22. 

 ,ETS. No. 73مسائل الجنائية، الى انظر على سبيل المثال المعاهدة األوروبية لنقل اإلجراءات ف
30 (March 1978)أم رابارد و ى أ (831المسائل الجنائية ى عبر الدول فى ؛ التعاون األوروب

تسليم األفراد عن طريق دولة إلى أخرى يتم على نطاق واسع ). 1991طبعة ى شريف بسيون
 . سابقًا22مش ، ها385 تسليم المجرمين دوليا ى،انظر بسيون. عن طريق تسليم المجرمين

(25  ) International human rights law norms provide for certain substantive and procedural 
guarantees. These norms also arise under regional conventions such as the European 
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ا ال ت طرف  لرعاي ة ليس رف     ًادول ة ط يم دول ى إقل ة ف ب جريم ذى يرتك  ال – وال
 .)26( قائم بالفعل فى الممارسة المعتادة للدولهوتشترط شيئًا أآثر مما 

ة    إث حي.   14 ة مكمل ة الدولي ة الجنائي اصن المحكم ائى لالختص  الجن
ة             ،الوطنى ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ذًا ي نفت فإن تسليم الدول األطراف شخصا إل
ة؛       ) أ: (للمعاهدة ة         ) ب(ال يقلل من سيادتها الوطني ة لدول يادة الوطني ال ينتهك الس
رى  ه   (أخ ى علي انى أو المجن ية الج ة جنس ل دول وق  يال ) ج(؛ )مث ك حق نته

ى   ه إل ل محاآمت ذى تنق ائى المختص االختصاص الشخص ال ذى سوف ( الجن ال
 ).يمارس واليته وفقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان

 

 ىــالثانث ـبحـمـال

 االختصاص الموضوعى للمحكمة الجنائية الدولية
 

                                                                                                                                            
Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.  See THE PROTECTION OF 

HUMAN RIGHTS IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE: A COMPENDIUM OF UNITED = 

=NATIONS NORMS AND STANDARDS (M. Cherif Bassiouni ed., 1994); and M. Cherif 
Bassiouni, Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International 
Procedural Protections and Equivalent in National Constitutions, 3 DUKE JOURNAL OF 

COMPARATIVE & INTERNATIONAL LAW 235-297(1993).  See generally LES DROITS DE 

L’HOMME A L’AUBE DU XXIe SIECLE (Karel Vasak ed., 1999). 

ة  ضمان تتضمن مجموعة من ال    ى  قواعد قانون حقوق اإلنسان الدول     . ات الموضوعية و اإلجرائي
تظهر تلك القواعد أيضا من خالل المعاهدات اإلقليمية مثل المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان            و

معايير األمم  ملخص لقواعد و  : ى إدارة العدالة  انظر حماية حقوق اإلنسان ف    . والحريات األساسية 
يون   (المتحدة   ة   ى  محمود شريف بس ود شريف بسيو      )1994طبع وق اإلنسان ف      ى،ن؛ ومحم ى  حق

 جريدة ديوك   3الدساتير الوطنية المماثلة،     بيان إجراءات الحماية الدولية و     :سياق العدالة الجنائية  
دول  انون ال ارنى وللق ان ف   ). 1993 (297 – 235المق وق اإلنس ة حق فة عام ر بص ر ى انظ فج

 ).1999آارل فاسكاد طبعة (القرن الواحد والعشرين 
(26  ) See BASSIOUNI, INTERNATIONAL EXTRADITION, supra note 22, at 357.  

 .357ى  ف22 تسليم المتهمين دوليا، سابقًا هامش ى،انظر شريف بسيون
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ة   اختصاصشمل  ي     .15 ة الدولي راهن،    )27( المحكمة الجنائي ، فى الوقت ال
نص الوع وفقضث المون حيم ة  ) 5(ادة ما ل رائم دولي الث ج ددةث كل  مح بش

ق ىدقي ة: ، وه ادة الجماعي ة اإلب رائم الحربو، )28(جريم رائم ضد و، )29(ج الج

                                                            
(27)  See generally Herman von Hebel and Darryl Robinson, Crimes within the Jurisdiction of 

the Court, in MAKING OF THE ROME STATUTE, supra note 13, at 79-126.  For additional 
commentary on Ratione Materia, see Andreas Zimmerman, Article 5: Crimes within the 
jurisdiction of the Court, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 97-
107.= 

ائم داخل نطاق اختصاص  الجر–انظر بصفة عامة هيرمان فون هيبل وداريل روبنسن =
للتعليقات . 126 – 79ى ،ف13التفاقية روما، هامش ى صياغة النظام األساسى المحكمة، ف

 الجرائم 5 مادة –" Andreas Zimmerman"اإلضافية بشأن المسألة المشمولة بالبحث، انظر 
 - 97ى ، ف13لروما، هامش ى التعليق على النظام األساسى داخل نطاق اختصاص المحكمة، ف

107. 
(28)  For a discussion of the crime of genocide, see Matthew Lippman, Genocide, in 1 ICL, 

supra note 4, at 589 - 613. 

 القانون -1ى  ف–جريمة اإلبادة الجماعية– انظر ماثيو ليبمان –لمناقشة جريمة اإلبادة الجماعية 
 .613 – 589 سابقًا، ص 4 هامش –ى الجنائى الدول

(29)  For a historical overview of the evolution of formal and informal limitations on the 
conduct of war among Western states, see M. HOWARD, G. ANDREOPOULOS AND M. 
SHULMAN, THE LAW OF WAR: CONSTRAINTS ON WARFARE IN THE WESTERN WORLD 
(1994). See also generally THE LAW OF WAR CRIMES: NATIONAL AND INTERNATIONAL 

APPROACHES (Timothy McCormack and Gerry Simpson eds., 1997); THE LAW OF 

ARMED CONFLICT INTO THE NEXT MILLENNIUM (Michael Schmitt and Leslie Green eds., 
1998); ESSAYS ON THE MODERN LAW OF WAR (Leslie Green ed., 2d ed. 1999);  Leslie C. 
Green, International Regulation of Armed Conflicts, in 1 ICL, supra note 4, at 355-380; 
Yves Sandoz, Penal Aspects of International Humanitarian Law, in 1 ICL, supra note 4, 
at 393-416; Michael Veuthey, Non-International Armed Conflict and Guerilla Warfare, 
in 1 ICL, supra note 4, at 417-438. 

إللقاء نظرة تاريخية على تطور القيود الرسمية وغير الرسمية بشأن إدارة الحرب بين الدول 
االتجاهات المحلية :  قانون الحرب–شلمان  .  آندروبولس و م.ىهاوارد، ج.  انظر م–الغربية 
ى  قانون الصراع المسلح ف– 1997 طبعة –) سمبسونى مكورماك و جيرى تيموث(ة والدولي

 مقاالت بشأن القانون الحديث – 1998 طبعة –) جرينى مايكل شمت و لزل(األلفية القادمة 
 القواعد الدولية للنزاعات المسلحة – جرين .ىسى  لزل1999 طبعة –) جرينى لزل(للحرب 

؛ إيفس ساندوز، الصفات العقوبية 380-355ى  سابقًا، ف4هامش ى  القانون الجنائى الدول1ى ف
؛ 416-393ى  سابقًا، ف4هامش ى  القانون الجنائى الدول1ى اإلنسانى، فى القانون الدولى ف

 ى، القانون الجنائى الدول1ى وحرب العصابات، فى النزاع المسلح غير الدولى مايكل فيوثل
   .438-417 ص  سابقًا،4هامش 
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انية ا ضمن   . )30(اإلنس ودة حالي ثالث الموج رائم ال ذه الج ة اختصاصه  المحكم
ائى     هى متوافقةو  . 8، و 7،  6الجنائية الدوليـة معرفة فى المواد       انون الجن مع الق

دول      ع ال زم لجمي عوب، المل انون الش وم ق ع مفه ذا م ائم وآ دولى الق د وآال قواع
أنها       ن ش ل م ة التقلي وز للدول ث ال يج ات بحي ل التزام ام  . )31(تحم درج النظ وي

م فه        ن ث ا، وم ب تعريفه ى يج دوان والت ة الع ًا جريم ى أيض ع ى األساس تخض
ة  ة الدولي ة الجنائي ًا    و.الختصاص المحكم ة أيض إن للمحكم ك ف ى ذل الوة عل ع

ا أن تقض          ى   بالجرائم الت  ًااختصاص ة وله ة العدال ات ى  ترتكب ضد إقام ى ف  بعقوب
 .)2انظر الجدول رقم. ()32(71 ، 70 تينالمادى هذا الخصوص آما ف

ادة   .16 ًا  6الم ة وفق ادة الجماعي ة تعرف اإلب ع 1948 التفاقي  الخاصة بمن
م التصديق عليها من     ــ والتى ت  )33(اــة عليه ـــة والمعاقب ـــادة الجماعي ــجريمة اإلب 

 .)34( دولة123قبل 

                                                            
(30)  For a discussion of crimes against humanity see M. CHERIF BASSIOUNI, CRIMES AGAINST 

HUMANITY IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (2d rev. ed. 1999); Margaret McAuliffe 
deGuzman, The Road from Rome: The Developing Law of Crimes Against Humanity, 22 
HUM. RTS. Q. 335 (2000). 

القانون ى  الجرائم ضد اإلنسانية ف–شريف بسيونى .  انظر م –لمناقشة الجرائم ضد اإلنسانية 
 الطريق من –جوزمان ى دى مارجريت ماآليف). 1999طبعة ثانية منقحة ( ى الجنائى الدول

 .HUM. RTS. Q. 335) 2000 (22 –تطور قانون الجرائم ضد اإلنسانية : روما
(31)  See Vienna Convention on the Law of Treaties, supra note 17, at arts. 53, 64; M. Cherif 

Bassiouni, International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes, 59 L. & 

CONTEMP. PROBS. 63 (1996). 

 شريف بسيونى الجرائم م. 64 ، 53 سابقًا، ص 17ا بشأن قانون المعاهدات هامش نانظر اتفاقية فيي
والقواعد الملزمة لها،  ىالقانون الدولى ة من المبادئ العامة فـــية الناتجــــبات الدولــــالواج: ةــالدولي

59 L. &Contemp. Probs.( 63) 1996.( 
 

(32  ) See von Hebel and Robinson, supra note 32.  For additional commentary on Offenses 
against the administration of justice, see Kenneth Harris, Article 70: Offences against 
the administration of justice, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 917-
924; Otto Triffterer, Article 71: Sanctions for misconduct before the Court, in   
COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 925-936. 

ق اإلضاف    32انظر فون هيبل ربونيسن، هامش        ادة            ى   للتعلي دل، الم ة الع ى الجرائم ضد إقام عل
ذ ى جرائم ضد إقامة العدل، تعليق على النظام األساس   : 70 راره ف   ى ال م إق ا، هامش   ى ت  13روم

ة،             : 71 أوتو ترفيتير ، المادة      924 - 917ى  سابقًا، ف  ام المحكم ى سوء السلوك أم ات عل العقوب
 .936 - 925ى  سابق، ف13روما، هامش ى تم إقراره فى الذى تعليق على النظام األساس
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ة الجرائم            7تعرف المادة   .  17 ة الدولي ة الجنائي  من النظام األساسى للمحكم
انية   د اإلنس ريع     )35(ض ور الس س التط ا يعك دًا بم يًال وتحدي ر تفص ة أآث  بطريق

ورمبرج   من مي ) ج(6عرف الدولى وفقًا للمادة     ل ا نونلقا اق ن ـ  والم )36(ث من   5 ادةـ
ادة  )37(للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة    األساسى  النظام   من    3 والم
ة األساسى   النظام   ة      للمحكم ة الدولي د  الجنائي وارد بنص      و. )38(الروان التفصيل ال

ة ويعكس          دًا من الدق ة يعطى مزي ة الدولي ة الجنائي ادة النظام األساسى للمحكم م
 . آما قدمنا.)39(لتطور الملحوظ فى القانون العرفى الدولىا

                                                                                                                                            
(33  ) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 78 U.N.T.S. 

277 (New York, United Nations: 9 December 1948) reprinted in M.CHERIF BASSIOUNI, 
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW CONVENTIONS AND THEIR PENAL PROVISIONS 247-250  
1997)[hereinafter ABASSIOUNI, CONVENTIONS@].  See also  Lippman, Genocide, supra 
note 33. 

نيويورك ،  ( 78U.N.T.S. 227االتفاقية الخاصة بمنع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية، 
شريف بسيونى، االتفاقيات الدولية . مى وأعيد طبعها ف ) 1948 ديسمبر 9: األمم المتحدة

بسيونى، “فيما بعد [) 1997 (250 -247الخاصة بالقانون الجنائى وأحكامها الجنائية 
 . سابق33انظر أيضًا  ليبمان، اإلبادة الجماعية، هامش . ]”اتفاقيات

 .1997 من شهر ديسمبر  بدءًا)34(
(35)  ICC Statute, supra note 13, at art. 7.  See BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY, supra 

note 35, at 243-275.   

انظر بسيونى، جرائم . 7 سابق، المادة 13للمحكمة الجنائية الدولية، هامش ى النظام األساس
 .275-243ى  سابق، ف35ضد اإلنسانية، هامش 

(36)  BASSIOUNI, CONVENTIONS, supra note 38, at 457-494. 

 .494 – 457 سابق، مواد 38بسيونى، اتفاقيات، هامش 
(37) Agreement for the Protection and Punishment of the Major War Criminals of the 

European Axis, Charter of the International Military Tribunal, 59 Stat. 1544, 82 
U.N.T.S. 279 (New York: United Nations, 8 August 1945). 

بية، ميثاق المحكمة وبحماية ومعاقبة آبار مجرمى الحرب لدول المحور األوراالتفاقية الخاصة 
 8األمم المتحدة : نيويورك(U.N.T.S 279 82، 1544، 59ى العسكرية الدولية، النظام األساس

 ).1945أغسطس 
(38) Statute of the International Tribunal for Rwanda, Security Council Resolution 955 (1994) 

49th Sess., U.N. Doc. S/RES/955,  (New York: United Nations, 8 November 1994). 

، 49الجلسة ) 1994 (955رواندا، قرار مجلس األمن ى للمحكمة الدولية فى النظام األساس
 ).1994 نوفمبر 8األمم المتحدة، : نيويورك(، S/RES / 955دات األمم المتحدة مستن

(39)  Article 7(1) requires that an “attack upon a civilian population” be “systematic” or 
“widespread” as does Article 3 of the Statute of the ICTR, but Article 7(2) requires that 
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ة فى الجرائم ضد     ا أنه يجب أن تتوة    وهنا تجدر مالحظ   فر األرآان التالي
 :اإلنسانية

ة        . أ ر حكومي ة غي ل منظم ن قب ة م ة أو سياس ة دول اك سياس ون هن  أن تك
 .))2(7المادة(

ذآورة والمحددة          .ب ادة      أن تكون الجريمة من الجرائم الم   7 حصرًا فى الم
)1.( 

ى     .ج اس منهج ع أو أس اق واس ى نط رائم عل ذه الج ب ه ادة أن ترتك   7 الم
)1(. 

د       ة  حيث يعد    السياس هو ما يبرز أهمية رآن    و االختصاص  المحك فى تحدي
م      ن جريمة وطنية إلى    م تحويل الجرائم قد يؤدى إلى    الذى  و جريمة دولية، ومن ث

و  نفه يرآ رورى– أساس د ورد ، ض ه     وق ا أعدت ة آم ر الجريم من عناص ض
ة التحضيرية  ه ذ والاللجن ة من رة الثالث الهجوم الموجه ضد أن " ى ورد فى الفق

ا      يقصد به    هو ما " سكان مدنيين  ادة      تكرار ارتكاب األعمال المشار إليه  7 فى الم
رة  ن " 1"الفق ام م ًااألساسى النظ دنيين ووفق كان الم ة  ضد الس ة أو السياس لدول

ة الها ةالمنظم اب دف ذا الرتك ومه ذا .  الهج ل ال يقتضى تضمنهوه  ًا هجومالفع
ا  ّياعسكر ك الهجوم    " يعنى أن   مم ة   ت" سياسة ارتكاب ذل وم الدول   أوتطلب أن تق

ى    ال عل كل فع ة بش مالمنظم دنيين   دع كان الم د الس وم ض ك الهج جيع ذل   أو تش
 .)40()1هامش (

                                                                                                                                            
such an “attack” be the product of a state’s “policy”.  Thus, the element of “policy” is a 
prerequisite.  See BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 35, at 243-275. 

واسع "أو "  منظم ومنهجي"على نحو " الهجوم على السكان المدنيين"تتطلب ) 1 (7لمادة ا
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ى  من النظام األساس3نص المادة ى آما هو الحال ف" النطاق

ومن ثم رآن . دولة" سياسة"ناتجًا عن " الهجوم"أن يكون ى تقتض) 2 (7إال أن المادة 
 243ى  سابق، ف35 جرائم ضد اإلنسانية، هامش ى، انظر بسيون.ىهو عنصر أساس" السياسة"
– 275. 

(40  ) See Report of the Preparatory Commission of the International Criminal Court, Finalized 
Draft of the Elements of Crimes, U.N. Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.2 (30 June 2000). 

 تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، نسخة نهائية ألرآان الجريمة، مستند: نظرا
 ). 2000 يونيو 30 (2ى إضاف / PCNICC  /2000/ INF  /3األمم المتحدة 
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ة هامش          رة   وقد ورد فى نهاب ذه الفق ة ضد مجموعة      الموجالسياسة    أن   :ه ه
ة ة أو مجموعة منظم ى تباشرها الدول دنيين والت د . من السكان الم ذه وق وم ه تق

ام بفعل معين            ظروف استثنائية   فى  السياسة   ام عن القي  بقصد  على أساس اإلحج
ك السياسة ب      االستدالل على ال يمكن   و.  الهجوم ارتكاب هذا تشجيع   فة ص  وجود تل

 .)41(ىتنظيم  المل أو العى منفردة فى غياب العمل الحكوم

ادة     ملها الم ى تش ة الت ة الدول إن سياس ذلك ف ًا ل ار (7وتبع ع أواالنتش   الواس
دعم اإليجابى   أو  " التشجيع "ستدل عليها بواسطة     ي  أن يجب) يالمنهج ويجب  . ال

 لكن  ، للتشجيع أو التأييد،انع الجرائم ال يخلق مرجعًا ذاتيّ   مالحظة أن الفشل فى م    
ط         ا فق تثنائية   فى ال  "إلى حد م ؤد " ظروف االس ا            ى  ي ى م ع إل ذا الفشل فى المن ه

 ".ىاإليجاب الدعمالتشجيع أو "يعادل 

 :)42 (8  المادةتتضمنأما بخصوص جرائم الحرب فقد .   18

ا فى        )43(" الجسيمة االنتهاآات" .  أ ادة    المنصوص عليه ات  ا من   3الم تفاقي
 . دولة186التى تم التصديق عليها من قبل  1949جنيف 

                                                            
(41)  Id.    المرجع السابق.  
(42)  Id. at  intro. to art. 7 para. 3.  3 فقرة 7المرجع السابق فى المادة.  

(43  ) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field,  6 U.S.T. 3114, 75 U.N.T.S. 31, Article 50 (New York, 
United Nations: 12 August 1949); Geneva Convention for the Amelioration of the 
condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed forces at Sea, 6 
U.D.T. 3217, 75 U.N.T.S. 85, 6 U.S.T. 3316, 75 U.N.T.S. 135, Article 51 (New York, 
United Nations: 12 August 1949); Geneva Convention Relative to the Treatment of 
Prisoners of War, art. 130 (Geneva, United Nations: 12 August 1949); and Geneva 
Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Times of War, 6 U.S.T. 
3516, 75 U.N.T.S. 287. art. 147 (New York: United Nations, 12 August 1949).  See also 
authorities mentioned supra note 34. 

ف الت ة جني ى فى اتفاقي ى والمرض ة الجرح ين حال ق بتحس لحة، ى تتعل وات المس  6الق
U.S.T3114  ،75U.N.T.S.31   م المتحدة     (50، المادة ؛ )1949 أغسطس  12: نيويورك ، األم

لحة المصابين ف وات المس راد الق ة المرضى والجرحى وأف ة جنيف لتحسين حال ام ى اتفاقي حط
فينة   ادة  U.D.T.  U.S.T. 6 , 85 U.N.T.S. 75 , 3217 3316 .U.N.T.S. 75  135 6.س  ( 51، الم

د  م المتح ورك ، األم طس  12: ةنيوي جونى    )1949 أغس ة مس ة بمعامل ف المتعلق ة جني ؛ اتفاقي
ادة  دة ( 130الحرب، الم م المتح ف ، األم ات  )1949 أغسطس 12: جني ف أوق ة جني ؛ واتفاقي

ادة  U.S.T.  3516 ، 75  U.N.T.S. 287 6الحرب،   ورك   (147 الم دة ،   : نيوي م المتح  12األم
 . سابق34ورة، هامش الثقات المذآ: انظر أيضًا). 1949أغسطس 
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اتاالنت" .  ب يمةهاآ ى "  الجس ا ف وص عليه ول األول  المنص البروتوآ
ام اني 1977 )44(لع ول الث ذ)45(والبروتوآ زًءي، والل دان ج انون ان يع ن الق  م

ل          . )46(العرفى للمنازعات المسلحة   ى البروتوآول األول من قب م التصديق عل وت
 . )47( دولة139 دولة، والبروتوآول الثانى من قبل 147

ى  افة إل ادة   ذلوباإلض إن الم مل، جزئّي " 8"ك ف ا  ،اتش انون  يم رف بالق ع
 . المسلح ويشمل تحريم أسلحة معينة للنزاعالعرفى 

ة فى    منن آال إوحيث      .19 ثالث الداخل ة اختصاص  الجرائم ال  المحكم
ة        يتضمنها الجنائية الدولية    ة الجنائي إن المحكم دولى، ف ائى ال انون الجن  بالفعل الق

ا سلف وجوده فى         تبنت هالكنو جديدة   الدولية لم تشرع جرائم    ائى   م انون الجن الق
دولى دة       .ال اج معاه ى نت ة ه ة الدولي ة الجنائي إن المحكم ك ف ى ذل افة إل وباإلض

                                                            
(44  )Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts of 8 June 1977 (1977 Protocol I), 
Annex I U.N. Doc A/32/144 (1977), reprinted in 16 I.L.M. 139.  See YVES SANDOZ, 
COMMENTARY ON THE 1977 ADDITIONAL PROTOCOLS (1986). 

 والخاصة بحماية ضحايا النزاعات 1949 أغسطس 12ى التفاقيات جنيف فى بروتوآول إضاف
 األمم المتحدة مستند 1ملحق )  بروتوآول1977 (1977 يونيو 8ى المسلحة الدولية ف

ت على انظر إيفس ساندوز، تعليقا. 139م  ال مي16ى عه فأعيد طبى والذ) 1977 (32/144/أ
 ).1986( 1977 اإلضافية البروتوآوالت

(45) Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (1977 Protocol II) Annex 
II, U.N. Doc A/32/144 (1977), reprinted in 16 I.L.M. 1391. See SANDOZ, COMMENTARY, 
supra note 49. = 

التفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا غير النزاعات المسلحة الدولية ى بروتوآول إضاف=
وأعيد طبعة  ) 1977 (320/144/، األمم المتحدة ، مستند أ2ملحق  ) 2 البروتوآول 1977(
 .  سابق49انظر ساندوز، تعليق، هامش . 1391ميم .ال. 1 16ى ف

(46)   See also Convention Respecting the Laws of Customs of War on Land (Second Hague 
IV), 36 Stat. 2277 (The Hague: 18 October 1907) 

 النظام 36 ) 4الثانية ى االه(برية تراعى قوانين أعراف الحرب الى انظر أيضًا االتفاقية الت
 ).1907 أآتوبر 18:ى االه (2277ى األساس

(47)  For ratifications of the two protocols to the four Geneva Conventions, see BASSIOUNI, 
CONVENTIONS, supra note 38, at 457-494 

ية، انظر بسيونى، اتفاقيات، هامش للتصديق على البروتوآولين الخاصين باتفاقيات جنيف الدول
 . 494-457 سابقا، المواد 38
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تقبل      )48(يوتنهض بأعباء التطبيق المس
ة         دعاء اوأى    ة الدولي ة الجنائي أن المحكم  ب

ى     ريعه ف بق تش م يس ى نص ل تند إل دولى  تس ائى ال انون الجن ول  الق و ق ر ه غي
 .صحيح

ل   .20 ة إن عم رار   اللجن ب الق أة بموج يرية المنش ل  ) أف( التحض ن قب م
د        ى  المؤتمر الدبلوماس  ان هو النهوض بتعريف أو تحدي ادة       أرآ ا للم ة وفق  الجريم

ذه        " 9" ان من النظام األساسى، وه ديل النظام األساسى            األرآ ى تع  ال تعمل عل
ى تش         ا ال   توال تقوم بتحديد الجرائم الت واد   مل عليه د وضعت    8، 7،  6م ًا، فق  حالي

 .المحكمة فى إثبات تلك الجرائم" لمساعدة"فقط 

ن      .21 ة م ة الخامس ى الجلس ا ف ار إليه ة المش ان الجريم اتإن أرآ   جلس
يرية   ة التحض دول       (اللجن ل ال ن قب ا م ب تبنيه ن الواج ان م ى آ رافالت ) األط

ى درجات أ ةوضحت عل همتفاوت راد إثبات و الم ا ه ى اإل . م م وف ة ل ادة الجماعي ب
ة أى ش  ان الجريم ام  يءتضف أرآ م الع ة خاصة للفه ادة ل ذا طبيع ف اإلب تعري

ة دمت   . الجماعي رب ق رائم الح ى ج انوف رورة   أرآ ل الض اهيم مث رائم مف  الج
ار واضح                انونى دون وضع معي ر الق يمكن  العسكرية، والعقالنية والتصرف غي

ك اإلضافات أن دخًال لتل ون م م ف )49(. يك ن ث رارات   وم رك لق ك سوف يت إن ذل
المماثلة الواجبة التطبيق والمنصوص     واجتهادات المحكمة على أساس المصادر      

ادتين  ى الم ا ف دم  .21 ،10 عليه انية  تق د اإلنس رائم ض ارإن الج امش  ذًا إط ا ه
ير ع .ىتفس ان وم انية مالحظة أن أرآ رائم ضد اإلنس ة تتطلب الج ات سياس  إثب

ة أو  ة الدول رسياس خاص غي ة أش الل الدول ن خ جيع م ار التش دعم  إظه  وال
ع ارتكاب الفعل          رة    (اإليجابى والمتضمن الفشل فى أو االمتناع عن من انظر الفق

الذى تشتمل عليه معظم    ى  ويجب مالحظة أن المبادئ العامة للقانون الجنائ      ). 28
أن   القانونيةالنظم   لم ب دما يكون    الفشل المقصود أو العمدى فى التصرف      تس عن
اك انونى   هن زام ق ابق الت د س رف، يع رائم    للتص ادى للج رآن الم ن ال زءًا م  ج

ذلك فإن     .الرئيسية اج ا  من الممكن    هوتبعًا ل ة أو     من  سياسة    نته ل دول أشخاص   قب

                                                            
(48) Articles 11 and 24 expressly state that ICC jurisdiction is prospective.  

 . تقرران بوضوح أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس له أثر رجعى24 ، 11ن االمادت
(49) See Report of the Working Group on Elements of Crimes, supra note 45. 

 .45نفًا هامش آانظر تقرير لجنه عمل أرآان الجريمة، 
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ة  ر الدول الل  غي ن خ رف     م ى التص دى ف ود أو العم ل المقص جيع " .الفش التش
ابيو دعم اإليج ه يش" ال ىملتمن الواضح أن ى التصرف من عل دخل ف ل  الت  قب

ة أو  ادول و م ة وه ر الدول ه أشخاص غي تج عن اب ين انية ارتك  جرائم ضد اإلنس
اع عن     باالرتكاب سواء الحالتين   تاآلوفى    أو  الفشل فى التصرف     أو   (أو باالمتن
 .العلم ذلك برآن يقترنيجب أن )  السلبيالفعل

ى . 22 ى ف ثالث يراع رائم ال ل الج أن آ وش وب ت وا وج رآن المعن ى فر ال
وص ع هالمنص ادة  لي ى الم ق   (30 ف ى تطب دا والت ا ع و فيم رآن المعن ى  ال

ه ادة المنصوص علي ى الم ة (6 ف ادة الجماعي ذى )اإلب ب قصدًا  ال ). اخاّصيتطل
بس         ومن المحتمل أن      ان الجرائم بعض الل ام والقصد         تظهر أرآ ين القصد الع  ب

ار                 ومن  . الخاص بس عن طريق وضع معي ذا الل ة ه خر لصانعى    آالممكن إزال
امل   السيا ام ش د ع ة، قص م، يتضمن س ى   العل خاص عل ؤالء األش درة ه ألن مق

ة الهم  المعرف ائج أعم ؤ بنت ات   ت أو التنب ر بالمعلوم الهم المباش ى اتص ع إل رج
وافر     التحكم فى جهاز الدولة، وبالنسبة للمنفذين األقل فإن         علىوقدراتهم    ه يجب ت

اص   د الخ ق القص ن طري و    ع ى يقوم ة الت ة العام ة السياس ذها أو ب ن معرف تنفي
 جرائم   الرتكاب ولن تكون هذه المعرفة مطلوبة على الرغم من ذلك          . مناصرتها

 .اهذه الجرائم ال تتطلب قصدًا خاّصألن ) 8المادة (الحرب 

ال النظام األساسى    لكن  أرآانها القانونية و   الجرائم الثالث فى     تتداخل    .23
من ا      انّص يتض داخل الق ع الت واء م ل س ة التعام ن آيفي ى  ع داخل ف نونى أو الت
ات التى تتعامل مع                  )50(الوقائع ق بالعقوب ا يتعل ، وبصورة مشابهة فإنه ال يوجد م

اك شخص     ه عندما يكون    ]80 ، 70المادتين   [التداخل بين هذه الجرائم    ن    ن د أدي ق
ة        (جرائم    عدة بارتكاب ة مماثل ان قانوني ديها أرآ . ناتجة عن ذات الفعل      ) والتى ل

ة   تداخل النص   تإن مشكال   بالنسبة للجرائم المنصوص       وصاً  خص ،وص القانوني
ى   ا ف واد [عليه ن     ال، ]7،8، 6الم د م من العدي ة تتض ان القانوني يما أن األرآ س

                                                            
(50  ) See M. Cherif Bassiouni, The Normative Framework of International Humanitarian 

Law: Overlaps, Gaps, and Ambiguities, 8 TRANSNATIONAL L. & CONTEP. PROBS. 199 
(1998).The civilist legal systems address this problem as a Concours ideal d’infractions. 

ان   ى   اإلطار الموضوع  ى،انظر محمود شريف بسيون    انون اإلنس دولي ى  للق داخل، الثغرات    : ال الت
ة عرفت      ). 1998 (199 القضايا المعاصرة وعبر الدولية،      8والغموض،   النظم القانونية الالتيني

 ."  تطابق الجرائم على نفس الفعل"ه القضية بـ هذ
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ن            ة ع واز المحاآم دم ج ة ع دد المحكم دما تح ر عن وف يظه ذى س ابه ال التش
دول   ت هذه المشكال،]20المادة [الجريمة ذاتها مرتين     سوف تظهر فى محاآم ال

ف ،األطراف ون  س فكي ة والقضاة الوطني ة الدولي ة الجنائي يتناول قضاة المحكم
 ؟ غير القاطعةتهذه المشكال

 

 قواعد االختصاص الموضوعى)  2الجدول رقم (

 أشد   الذين يرتكبون   األشخاص  تمارس المحكمة اختصاصها على     : الغرض
 ).1المادة(موضع االهتمام الدولى والتى هى الجرائم خطورة 

ورة  ـ ـ:   االختصاص رائم خط د الج ى أش ة عل يقتصر اختصاص المحكم
 ).5المادة  (موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره والتى هى 

 ). من الديباجة10الفقرة (مكمل للقضاء الجنائى الوطنى  -

 ).11المادة (ال يمكن تطبيقه بأثر رجعى  -

 )5المادة (الجرائم الداخلة فى نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
ادة  اإلب

 الجماعية
د  رائم ض ج

 اإلنسانية
 العدوان جرائم الحرب

ى   ــ   ة ف معرف
 .6المادة 

تأخذ بنفس  ــ  
ادة     2نهج الم

ة   ن اتفاقي م
ادة  اإلب

 .الجماعية

معرفة فى المادة  ــ  
7. 

ـ  ة ـ دة العام القاع
ون  ى أن تك تقتض
د   ة ق الجريم
ار  ى إط ت ف ارتكب
ع   وم واس هج
نظم  اق أو م النط
ضد مجموعة من     

م الم ع العل دنيين م
 .بهذا الهجوم

 .8معرفة فى المادة ــ 
القاعدة العامة تضع    ــ  

ى     دالئل عل ض ال بع
ى     ارتكاب الجريمة عل
ال ال بيل المث  س
ود    ل وج ر مث الحص
ة أو   ة وخط سياس
ى  ة عل ترتكب الجريم

 .نطاق واسع
يمة   ــ   االنتهاآات الجس

ام   ف لع ات جني التفاقي
رة   8المادة   (1949  فق

 ). بند أ2
يمة   اــ   النتهاآات الجس

راف   وانين واألع للق

ـ  د ـ وف ينعق س
د     اختصاص المحكمة بع

يا  ع ص ددة وض غة مح
وابط  ة ولض للجريم
اص   اد اختص انعق

انظر المادتين  (المحكمة  
ة 123، 121  مراجع

ام  ديل النظ وتع
 ).ىألساسا

ة    ى نصوص متوافق تبن
واردة    وص ال ع النص م

 .بميثاق األمم المتحدة
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ى النزاعات      المطبقة ف
لحة   ة المس الدولي

ادة ( رة 8الم د 2 فق  بن
ات )ب ، والنزاع

ة   لحة الداخلي المس
 بندى 2 فقرة  8المادة  (

 ).ج ، ه 
ـ  ى  ـ ر ف اد النظ يع

د  ادة بع ذه الم ام ه أحك
نوات  بع س ادة (س الم

124(. 
 

أى              : ملحوظة ال يوجد فى الباب الثانى ما يمكن أن يفسر على أنه يقيد ب
موجودة أو تلك التى فى طور التطوير آلى          طريقة قواعد القانون الدولى ال    

 ).10المادة (خر خارج هذا النظام األساسى آغرض 
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 ثــالثالث ـحـمبـال

 قواعد االختصاص الزمانى والمكانى للمحكمة الجنائية الدولية
  

 : من حيث الزمان: أوًال
اصإن .  24 ط   اختص تقبلى فق ة مس ة الدولي ة الجنائي ان  [)51( المحكم المادت

ى           و )52(،)]1 (42،  11 ل   ارتكبت لذلك ال يسرى اختصاصها على الجرائم الت  قب
دة   دول التى تنضم           . سريان المعاه ق بال ا يتعل ى وفيم إن      إل دة ف  اختصاص  المعاه
ة ة الجنائي د     المحكم ب بع ى ترتك رائم الت ى الج ط عل ق فق ة ينطب مامالدولي  انض

 .الدولة
ة الدو        .  25 ة الجنائي تم التصديق       يسرى النظام األساسى للمحكم دما ي ة عن لي

ى  ة االنضمامعل دة بمعرف ة 60 للمعاه ـ  دول دوـ ه التحدي ى وج ـ عل وم  ـ ى الي ف
تين   ة التصديق الس داع وثيق الى إلي تين الت وم الس د الي ن الشهر بع ادة [األول م م

126) 1.[( 

                                                            
(51)  See generally Saland, supra note 15.  For additional commentary on Ratione Temporis, 

see Sharon A. Williams, Article 11: Jurisdiction ratione temporis, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE, supra note 13, at 323-328.  For additional commentary on the treaty's 
entry into force, see Roger S. Clark, Article 126: Entry into force, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE, supra note 13, at 1289-1291. 

لتعليقات إضافية حول االختصاص من حيث .  سابق15انظر بصفة عامة ساالند هامش 
التعليق على نظام ى االختصاص من حيث الزمان، ف: 11 انظر شارون أ ويليامز، مادة الزمان،

للمزيد من التعليقات حول دخول المعاهدة . 328 -323ى  سابقًا، ف13 هامش ى،روما األساس
 .1291 -1289ى  سابق، ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساسى حيز التنفيذ، ف

(52) Article 11 should have been merged with Article 24.  Article 11 overlaps with Article 24, 
but as stated above, because Article 11 was contained in Part 2, it went directly to the 
Committee of the whole and not to the Drafting Committee, see Bassiouni, Negotiating 
the Treaty of Rome, supra note 18.  In the event of a possible inconsistency, Article 24 
should control as it is elaborated in Part 3, which concerns general criminal law 
principles. 

نفًا آ، و لكن آما ذآرنا 24 تتداخل مع المادة 11المادة . 24 مع المادة 11آان يجب دمج المادة 
ليس إلى  العامة وأرسل مباشرة إلى اللجنةى  الذى، ضمن الباب الثان11أنه بسبب وجود المادة 

حالة ى ف.  سابق18 المفاوضة على معاهدة روما، هامش ى،لجنة الصياغة، انظر شريف بسيون
الباب الثالث، و ى  ألنها صيغت بإحكام ف24التناقض المحتمل، فيجب االرتكان إلى المادة 

 .العامةى متضمن مبادئ القانون الجنائال
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ى للسريان               اريخ الفعل إن الت بالنسبة للدول التى تنضم بعد سريان المعاهدة، ف
ي          بالنسبة لتل  ذى يل وم األول من الشهر ال ك     60ك الدول هو الي داع تل ا من إي  يوم

ادة  [الدول وثائق التصديق    ى ينص النظام األساسى     )].2 (126م ه يجوز   عل  أن
ة  بح طرف  –للدول دما تص ق   – ًاعن ل تطبي ار تأجي اص  أن تخت ة  اختص  المحكم

رائم الحرب    ق بج ا يتعل ة فيم ة الدولي ادة [الجنائي نوات ] 8م بع س دة س ادة  [لم م
124.[ 

 
  من حيث األشخاص: ثانيًا 

ق .    26 اصيطب راد      اختص ى األف ط عل ة فق ة الدولي ة الجنائي  المحكم
ان [ د    )] 1 (25، 1المادت ة بع ون جريم ذين يرتكب وغ ال ن بل نة 18س  س
 .)53(]26مادة[

ة     ة الدولي ة الجنائي يس للمحكم اصل ات   اختص دول أو الهيئ ى ال  عل
 .)54(االعتبارية

ى  الوة عل فته   ع بب ص ة بس ؤولية الجنائي ن المس تثنى شخص م ك ال يس ذل
 .)55(]27المادة [الرسمية مثلما قد يكون واردا فى القانون الداخلى 

                                                            
(53)  See Lee, supra note 13, at 32.  For additional commentary on Ratione Personae, see Kai 

Ambos, Article 25: Individual criminal responsibility, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, at 475-493.  On the subject of Individual criminal 
responsibility, see generally Farhad Malekian, International Criminal Responsibility, in 
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, VOL. I 153-222  (M. Cherif Bassiouni, ed.  1999). 

 انظر –ولية الفردية  لتعليقات إضافية بشأن المسؤ– 32 ص 13الملحوظة سابقًا " ى ل " نظرا
التفاقية ى التعليق على النظام األساس" ى  ف– المسؤولية الجنائية الفردية 25آمبوس مادة ى آا

 انظر –موضوع المسؤولية الجنائية الفردية ى ف. 493 – 475 ص – سابقًا، 13 هامش –روما 
ص -1مجلد –ى ائى الدولالقانون الجنى بصفة عامة فارهاد مالكيان المسؤولية الجنائية الدولية ف

 ).1999 طبعة –شريف بسيونى  (222 – 153
(54) For a discussion of the criminal responsibility of states and organizations under 

international criminal law, see Bassiouni, Sources of International Criminal Law, supra 
note 4, at 24-31. 

دول              لمناق ائى ال انون الجن ًا  للق دول  والمنظمات طبق ة  لل  انظر بسيونى،   ى،شة المسؤولية الجنائي
  .31-24ى  سابقًا، ف4 هامشى،مصادر القانون الجنائى الدول
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 عــث الرابـبحـمـال

 إشكاليات التوسع المستقبلى الختصاص المحكمة
 

 التى يمكن أن )56(الجرائم األخرىوغيرها من العدوان جريمة تعريف : أوًال
 :تصاص المحكمةتدخل فى اخ

ادة         . 27 من النظام    ) د) (1(5الجريمة الرابعة، العدوان، والمذآورة فى الم
ثال                الجرائم ال دها فى النظام األساسى آ تم تحدي ة   األخرى  ثاألساسى لم ي الداخل

ة اإل وهى ، اختصاصهاضمن ادة الجماعي ادة (ب انية )6الم رائم ضد اإلنس ، وج
ادة ( رائم الحرب ) 7الم ادة (وج ن)8الم ادة  ، ولك ى )2(5الم ل إل  التعريف تحي

 : أنه علىلعدوان فتنصالراهن ل

ارس ة تم دوان اال المحكم ة الع ى جريم ى ختصاص عل ذا امت م به د حك عتم
ا أن وفق ادتين ل الش رف 123و121لم ةيع دوان جريم روط ي و الع ى ضع الش الت

ن يكو ويجب أن  . تعلق بهذه الجريمة  ي ها فيما المحكمة اختصاص  بها تمارس بموج
 .ميثاق األمم المتحدةهذا الحكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من 

                                                                                                                                            
(55)  See Saland, supra note 15, at 202.  For additional commentary on Immunity, see Otto 

Triffterer, Article 27: Irrelevance of official capacity, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, at 501-515. 

لتعليقات إضافية على الحصانة، انظر اوتو تريفتيرير، . 202ى  سابقًا، ف15انظر ساالند هامش 
 ى، ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساسى ال عالقية الصفة الرسمية، ف: 27المادة 
501-515   . 

(56  ) See von Hebel and Robinson, supra note 32, at 81-85.  For additional commentary on 
jurisdiction over the crime of aggression, see Zimmerman, supra note 32, at 102-106.  
For additional commentary on amending the treaty, see Roger S. Clark, Article 121: 
Amendments, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 1265-1273. See 
also BENJAMIN FERENCZ, DEFINING INTERNATIONAL AGGRESSION (1975); M. Cherif 
Bassiouni and Benjamin B. Ferencz, The Crime Against Peace, in 1 ICL, supra note 4, 
at 313-354.  

الدعاوى ى ولتفسير أوضح للنظر ف. 85-81ى  سابقًا، ف32انظر فون هيبل و رونيسون، هامش 
. 106– 102ى  سابقًا، ف32بالنسبة للجرائم الخاصة بالعنف، انظر زيمرمان، هامش 

ى تعديالت ، ف): 121(آالرك، مادة . سإ. وللتوضيح بصورة أآثر لتعديل االتفاقية انظر روجر
انظر أيضًا بنيامين . 1273- 1265ى  سابقًا، ف13 هامشى،لى نظام روما األساسالتعليق ع

بنيامين بى فيرنز، الجريمة ضد شريف بسيونى و. ؛ م)1975 (ىفيرنيز، تعريف العنف الدول
 .354- 313ى  سابقًا، ف4، هامش  1ICLى السالم، ف
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ة      وهو ما يعنى أن  . 28  هذه الجريمة سوف تصبح محل اختصاص المحكم
دول األطراف            تعريفها  بعد   ة ال ل جمعي ادة   [والموافقة عليها من قب ا  إ ])2(5الم م
ة  ب ى حال دول األطراف ف ة ال ى أغلبي اع أو بأصوات ثلث ااإلجم م يكم اك  ل ن هن

اع ى . إجم ة عل د الموافق دوانوبع ف الع ى  تعري ق عل ابًال للتطبي ه سيصبح ق  فإن
د   الدول األطراف التى قامت بالتصديق على التعديل ب        داع مستندات        ع ام من إي ع

ادة [التصديق  ة  ])5 (121الم ن تصبح جريم دوان  ول ى  الع ق عل ة للتطبي  قابل
ك       دول األ  ل بالنسبة الرغم من ذل م       ل ديل    طراف التى ل ى التع ى توافق عل  ى أوعل

 .)]1(22المادة  [بصورة مستقبليةسوف تسرى  العدوان  جريمةحال فإن
ًا             .29 وتباعًا لذلك فإن اختصاص المحكمة يمكن أن يشمل جرائم أخرى وفق

د   االتجار، فالجرائم مثل 121لآللية المذآورة فى المادة    بالمخدرات واإلرهاب ق
رار    لضمها تم مناقشتها     ى      وتضمن ق د عل تقبل     للتأآي ك فى المس ة ذل  ،)57(مراجع

دول            من  بعد عام  وجرائم جديدة قابلة للتطبيق    ول ال داع مستندات التصديق بقب  إي
راف ة   .األط ة الدولي ة الجنائي ارس المحكم ن تم ك فل ن ذل رغم م ى ال عل

و                    ا مواطن دما يرتكبه ديل عن دة تخضع للتع ة جدي ق بجريم ا يتعل االختصاص فيم
ة                     الدولة الطرف ال    يم الدول ة ترتكب فى إقل ديل أو بجريم ى التع م توافق عل تى ل

 .الطرف التى لم توافق على اختصاص المحكمة الدولية فى تلك الجرائم الجديدة
 

ًا ام:ثاني ة  أحك ؤولية الجنائي رائم     المس ادى للج رآن الم مون ال د مض :  وتحدي
 )58(" العامالقسم"

                                                            
(57  ) See von Hebel and Robinson, supra note 32, at 85-87. 

 .87 -85ى  سابق، ف32انظر فون هيبيل و روبينسون، هامش 
(58  ) See generally Per Saland, supra note 15.  For additional commentary on Criminal 

Responsibility, see Raul C. Pangalangan, Article 25: Individual criminal responsibility, 
in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 475-492.  For additional 
commentary on Exoneration of Criminal Responsibility, see Albin Eser, Article 31: 
Grounds for excluding criminal responsibility, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  
supra note 13, at 537-554;  Otto Triffterer, Article 32: Mistake of fact or mistake of law, 
in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 555 -572; Otto Triffterer, Article 
33: Superior order and prescription of law, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra 
note 13, at 573-588.  See generally Bassiouni, Sources, supra note 4, at 3-126.  For 
discussion on general principles of International Law, see M. Cherif Bassiouni, A 
Functional Approach to >General Principles of International Law’, 11 MICH. J. INT’L L. 
768 (1990). 

ى د من التعليقات على المسؤولية الجنائية الفردية، ف لمزي15انظر عمومًا ساالند الملحوظة 
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ان       .30 ادة     المسؤولية ا  يتضمن النظام األساسى أرآ ة فى الم ة الفردي لجنائي
روط 25 اء وش اد اإلعف ى الم ة ف ؤولية الجنائي ن المس ى )59( 33 -31 تين م  وعل

ذه   م وصالنص الرغم من ذلك فإن ه د    ل اد  " تتضمن تحدي رآن الم  actus)60("ىال

reusالمطلوب . 

ادة   . 31 ًا للم ون مس    25ووفق إن الشخص يك ى ف ام األساس ن النظ وًال ؤ م
ة      " السلوك" عن   اجنائّي ة ضمن   الذى يتضمن الجريم ة      الداخل  اختصاص المحكم

رد    كل ف ا بش ن ارتكابه ر ع اعى بغض النظ ك   ى،أو جم ان ذل ة إذا آ ى حال  وف
 :الشخص

ى ارتكاب      أمر أو أغرى بارتكاب أو حث         -أ ة    ، عل  أو  وقعت بالفعل    جريم
 .هافي شرع

                                                                                                                                            
، لمزيد من التعليقات على 492 -475ص ى  ف13 الملحوظة ى،التعليق على نظام روما األساس

أسس اإلعفاء من المسؤولية : 31اإلعفاء من المسؤولية الجنائية، انظر ألبن إيسر، المادة 
؛ أوتو تريفتر، 554 – 537.  سابقًا13هامش  ىالتعليق على نظام روما األساسى الجنائية، ف

   =ع أو ــالوقائى ، خطأ ف32المادة 

، 588 – 573 سابقًا، 13هامش ى التعليق على نظام روما األساسى القانون، فى الخطأ ف= 
 لمناقشة المبادئ العامة للقانون – 126 – 3ى  ف4انظر عمومًا بسيونى، المصادر، ملحوظة

 ميك جيه 11 ى،للمبادئ العامة للقانون الدولى ف بسيونى، المنهج الوظيفشري.  انظر مى،الدول
 ).1990 (768إنترناشيونال 

(59  ) These elements reflect general principles of criminal law contained in the world’s major 
criminal justice system.  The codification contained in these ICC provisions may not 
however be in full conformity with the requirements of all national legal systems, but 
they are not thereby in conflict with what is called the Ageneral part@ of criminal law 
of most legal systems. 

نظام العدالة الجنائية الرئيسية ى لجنائى المتضمنة فهذه العناصر تعكس المبادئ العامة للقانون ا
 مع ذلك، متفقًا بالكامل مع ICCأحكام الـ ى ومن الجائز أال يكون التصنيف الوارد ف. للعالم

" الجانب األعم"، ولكنها ليست متعارضة مع ما يسمى  آافة متطلبات األنظمة القانونية المحلية
 .  انونيةللقانون الجنائى ألغلب األنظمة الق

(60)  The reason for the absence of such a provision was the failure of the delegates of the 
Diplomatic Conference to reach consensus on a failure to act or an omission as part of 
the material element.  Bassiouni, Negotiating the Treaty of Rome, supra note 18, at 464. 

للوصول إلى موافقة ى المؤتمر الدبلوماسى سبب غياب مثل هذا الحكم هو فشل الوفود ف
التفاوض " بسيونى، .ىباإلجماع على عدم القدرة للتصرف أو التقصير آجزء من العنصر الماد

  .464، ص 18، هامش "على معاهدة روما
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أى شكل               -ب خر لغرض تيسير ارتكاب        آقدم العون أو حرض أو ساعد ب
 .جريمة أو الشروع فى ارتكابهاهذه ال

خص      ّدَعُي ك الش ام ذل ذنبًا إذا ق ًا م خص أيض اهمة الش اب   بالمس ى ارتك  ف
ادة   [ قصد مشترك    بواسطة مجموعة ذات       ياالجريمة فعل   ويجب أن    ])د)(25الم

ة النشاط اإلجرامى            ا بهدف معاون م إم د ت يكون سلوك الفرد متعمدًا وأن يكون ق
ذا النش    ون ه ث يك ة حي ة    للمجموع اب جريم ى ارتك ًا عل رض منطوي اط أو الغ

م بقصد المجموعة فى                    داخلة ضمن  م مع العل د ت  اختصاص المحكمة أو يكون ق
 ].)2 -1) ( د(25 المادة[ارتكاب جريمة 

 :بادعاءالمسؤولية الجنائية ال يمكن تجنبها    وفى جميع األحوال فإن . 32

 .]27المادة [الصفة الرسمية لمرتكب الجريمة  -أ  
 . ]29 المادة [مدد زمنية لسقوط الجريمة بالتقادم  أى -ب
م   ال -ج ا ل انون م ى الق أ ف نخط أيك ذا الخط ا ه وىل  مخالف رآن المعن ل

 .)61(])2(32مادة [ 
تم               آما    . 33 ال يستطيع القائد الحربى تجنب المسؤولية عن الجرائم التى ي
لم أو يكون قد أخفق      علم هذا الحدث أو آان يجب أن يع       إذا   تحت رئاسته    ارتكابها

ة        مفى   ادة   (نع حدوث تلك الجرائم بصورة مالئم ذا يشمل     )) أ (28م الجرائم  وه
ا المرءوسون  ى يرتكبه م رئيسهم أو إذاالت وع  عل م بوق د عل يفترض أن يكون ق

                                                            
(61  ) For additional commentary on official capacity of offender, see Otto Triffterer, 

Article27: Irrelevance of official capacity, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra 
note 13, at 501-514. For additional commentary on the Period of limitations, see William 
A. Schabas, Article 29: Non-applicability of statute of limitations, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE,  supra note 13, at 523-527.  See Christine Van den Wyngaert, War 
Crimes, Genocide and Crimes Against Humanity -- Are States Taking National 
Prosecutions Seriously?, in 3 ICL, supra note 4, at 227-238. 

ادة     ر، الم و تريفت ر أوت رم انظ مية للمج ة الرس ى األهلي ات عل ن التعليق د م ة : 27لمزي ال عالقي
د  .  514 – 501 ،ص   13 ملحوظة   .ىالتعليق على نظام روما األساس    ى  األهلية الرسمية، ف   لمزي

انون     : "29شاباس، المادة   .من التعليقات على فترة التقادم، انظر ويليام ا        ق ق ادم   عدم تطبي ، " التق
ن  ف انظر آريستين . 527 - 523ى ، ف13 الملحوظة   ى،التعليق على نظام روما األساس    ى  ف ان دي

دول      ذ ال ل تأخ انية، ه د اإلنس رائم ض ة والج ذابح الجماعي رب، الم رائم الح ارت، ج واينج
 . 238-227ى ، ف4 الملحوظة  ICL 3ى المحاآمات المحلية مأخذ الجد؟ ف
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ان   تلك الجرائم أو     ة     آ ا بفاعلي تحكم فيه د أخفق فى       . ي اذ إجراءات   اأو يكون ق تخ
 .)62()]ب (28 مادة[الجرائم حاسمة لمنع تلك 

 : فى ظل ظروف معينة مثلاال يكون الشخص مسؤوًال جنائّي   و. 34

ى أو أ       ) أ( ظروف أخرى    ىإذا آان هذا الشخص يعانى من مرض عقل
 .تعوق دون تحكم هذا الشخص فى سلوآه

 .التصرف فى حالة الدفاع عن النفس) ب( 

 .]31المادة [أو إذا آان تحت تأثير إآراه ) ج( 

                                                            
(62  ) For additional commentary on Command responsibility, see William J. Fenrick, Article 

28: Responsibility of commanders and other superiors, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE,  supra note 13, at 515-523. See Jordan J. Paust, Superior Orders and 
Command Responsibility, in 1 ICL, supra note 4, at 223-238. 

ادة          ك، الم ه فينري ام جي ر ويلي ر، انظ ؤولية اآلم ى مس ات عل ن التعليق د م ؤولية : 28لمزي مس
ابقًا   13هامش  ى  التعليق على نظام روما األساس    ى  اآلمرين وغيرهم من المسؤولين، ف      – 515 س

ر، ف . 523 ؤولية اآلم ا ومس ر العلي ه باوست، األوام امش  ICL 1ى انظر جوردك جي ، 4 ، ه
223 - 238. 
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 ثــلثالال ـصـالف

 تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية
 

ة ب        .     34 ة الدولي ة الجنائي ام المحكم ة أم دعوى الجنائي  ىحد إيتم تحريك ال
ة "، حيث تدخل الدعوى أو     "الحالة" األولى ويطلق عليها إحالة      :وسيلتين ، "الحال

يتقدم به مجلس األمن   بحسب التعبير الوارد فى النظام األساسى، بناء على طلب     
أو إحدى الدول األطراف أو غير األطراف بناء على شروط وإجراءات محددة               

ق  كل دقي ة       . بش ام للمحكم دعى الع رك الم و تح ا ه ة، فقوامه يلة الثاني ا الوس أم
ل             د تكف ة، وق ا إحال اء نفسه إلجراء تحقيق ودونم الجنائية الدولية وتدخله من تلق

 . وإجراءات هذا التدخلالنظام األساسى بتحديد ضوابط

ل أن           ان، قب ين أول وث ى مبحث يلتين ف اتين الوس رض له ى نع ا يل وفيم
 .نعرض لقواعد قبول أو عدم قبول الدعوى أمام المحكمة فى مبحث ثالث وأخير

 

 ث األولـبحـمـال

 ى المحكمةـ إل»حالة«إحالة 
 

ة   عند حدوث   ،)63( اختصاصهاقد تمارس المحكمة الجنائية الدولية      . 35   حال
 من تلك الموضحة بالنظام األساسى     أو أآثر يدعى فيها بارتكاب جريمة      حقيقية،

                                                            
(63  ) See generally Lionel Yee, The International Criminal Court and The Security Council, 

in MAKING OF THE ROME STATUTE,  supra note 13, at 143-152.  For additional 
commentary on Referring ASituations@ to the Court, see Williams, Article 12, supra 
note 20; Sharon Williams, Article 13: Exercise of Jurisdiction, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE,  supra note 13, at 343-352; Antonio Marchesi, Article 14: Referral of a 
situation by a State Party, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at  329-
359.   

ن، ف      س األم ة ومجل ة الدولي ة الجنائي ى، المحكم ل ي ًا ليوني ر عموم ا  ى انظ ام روم ياغة نظ ص
امش ى،األساس  ابقًا  13 ه ة   . 152 - 143 س ى إحال ات عل ن التعليق د م ف "لمزي ى " المواق إل

ادة   امز، الم ر ويلي ة، انظ ة 212المحكم ادة  20 ملحوظ امز الم ارون ويلي ة : 13، ش ممارس
اص، ف  ا األساس    ى االختص ام روم ى نظ ق عل امش ى التعلي ابقًا 13ه و 352- 343 س ، أنتوني
ا األساس         ى  ، ف "إحالة حالة من قبل دولة طرف     : "14مارشيزى المادة    ى نظام روم ق عل ى التعلي

 .  سابقا13هامش 
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ام ى  حيث تحال للمدع   ة الطرف      )أ(  عن طريق    الع واد   [ الدول ؛ ]14 ب ،    13الم
 ].)3( 12مادة [ الدولة غير الطرف ) ج(؛ ])ب( 13دة ما[؛ مجلس األمن) ب(

دد ه  . 36 أن تح ة طرف ب ق دول ة عن طري تم اإلحال ة الظروف ت ذه الدول
 .))2 (14مادة (المحيطة وترفق بها المستندات مدعمة 

ة  . 37 تم إحال دما ي ة"عن ام "حال دعى الع ى الم ًا و األمن مجلس عن إل وفق
اب اق للب ن ميث ابع م م الس دةاألم ك ، المتح ة" يجب أن تتضمن تل دًا " الحال تهدي

ًا      ىمعينة إل  " حالة"لـوعند إحالة مجلس األمن     . للسلم واألمن  ة وفق اب  المحكم  للب
ادة       إلى التقيد  تحتاج    ال فإن المحكمة  ،السابع  ])2(12[ بالشروط المذآورة فى الم

ىو د :ه ة أح ة بمعرف اب الجريم واطن ارتك رف أوى  م ة ط ىدول يم  عل ك إقل  تل
ة ن. الدول ة  ولك ك الحال من تل ب أن تتض ن"يج لم واألم دا للس در وي."تهدي  ج

ع  األمن مالحظة أن مجلس     بال ة         ب يتمت ل التحقيق والمحاآم ـ سلطة تأجي ة "لل  "حال
ة   تالتى تم  ا     إحالتها للمحكم ة الطرف         ، إم ادة   [عن طريق الدول ا  ])أ (13م  وإم
ة ه   بمعرف اء نفس ن تلق ام م دعى الع ادة ( الم دة اثن) 15م ادة  ى لم هرًا م ر ش عش

ا هو   ذًاينفت مجلس األمن  من وهذا التأجيل يحدث وفقًا لقرار    . )16( منصوص   لم
 ".تهديد األمن والسالم" على امن ميثاق األمم المتحدة رّدالسابع  فى البابعليه 

ك يجوز      باإلضافة . 38 ى ذل ام   ى  لمدع ل  إل  التحقيق فى ارتكاب       مباشرة الع
ة             ى موافق رة الشؤون    "الجرائم التى يحددها النظام األساسى بعد الحصول عل دائ

رات    ] (15و) ج (13المادتين  آما فى    ["الخاصة بما قبل المحاآمة     52انظر الفق
 .) التالية54و

ة             " حالةال" . 39 ه أن جريم د بموجب ة  هى النص الفعلى العام الذى يعتق داخل
ى  ةاختصاصف ادة [ المحكم ا]5م م ارتكابه د ت ذا يتضح. )64( ق ة أن وبه  المحكم

ة ال  ة الدولي االجنائي ام يمكنه يف االته ه س التوجي ين وبالت خص مع د ش ى  ض
 . أى فردقبل سياسية أداةمة  المحكيصعب استخدام

                                                            
(64  ) For additional commentary on crimes within the jurisdiction of the court, see Andreas 

Zimmerman, supra note 32. 

اس زمرمان، يندرأاختصاص المحكمة، انظر ى لمزيد من التعليقات على الجرائم الداخلة ف
 .32سابقًا هامش 
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ك التفسير    تفسيره ال يمكن    " حالة"اللفظ   ذى   ضيق   المحدود أو    ال ذل ى يعن ال
ى حدث      أن أو، بين مجموعة أو فرد أو وحدة عسكرية     نزاعقيام    يفسر ليشير إل

نص  ام لل ياق الع ى الس وع إل ين دون الرج ذا المعن. مع ظ ىوه ود للف  المقص
الطبع  سوف يكون  " الحالة" ًا من      مختل  ب ة ف ى    واقع تم       ى،أخر إل  ولكن يجب أن ي

ال        ة وبالت ة الدولي ة الجنائي ام للمحكم دعى الع ق الم ن طري ه ع ع ى تعريف يخض
ة من     ة من        للمراجعة القانوني رة مكون ل دائ ة قضاة       قب ادة   [ ثالث ة   ]61م  ومراجع

رة   ن دائ ة م تئنافنهائي ادة  (االس ى   ،)82م ة عل ة القانوني ذه المراجع ون ه  وتك
 . من ثمانية قضاة لضمان تكامل العملية القانونيةان فى مجملهموناتكتدرجتين 

ارة   . 40 در اإلش ذا وتج ى ه ة أن إل ة"آلم ا  "حال ن إحالته ن الممك ى م  الت
ة     ن أو الدول س األم ق مجل ن طري ة ع ة الدولي ة الجنائي ام للمحكم دعى الع للم

رغم ال هى ذاتها المقصودة عند اإلحالة من دولة غير طرف وذلك على          الطرف،  
ى     ة ف ظ جريم تخدام لف ن اس ادة ال[ م ى ])3(12م ول اختصاص  ت الت اول قب  تن

ة  ة الدولي ة الجنائي لالمحكم ن قب ر طرف م ة غي دود دول ى ح ة" ف  محل الجريم
اءلة دو " .المس ث يب ظ حي ة"أن اللف د  "جريم تخدم ق أ اس ق خط ن طري ذين  ع ال
م استخدامه       "حالة" من اللفظ    بطريقة غير رسمية بدال   هذا النص   صاغوا   ذى ت ال

ة     ة الطرف         من بصدد اإلحال ذا       و،  )65( مجلس األمن أو الدول ان الغرض من ه آ

                                                            
(65  ) The small group of delegates worked with the Chairman of the Committee of the Whole 

to develop the text. It is clear that they did not intend to alter the essence of a “referral,” 
namely a “situation.”  See Bassiouni, Negotiating the Treaty of Rome, supra note 17, at 
443, 453, 457-458 (1999).  It is difficult to ascertain the view of the negotiating 
conditions, and the drafting of this provision by a few delegates and not by the Drafting 
Committee (that was not referred the provisions in Part 2), what the appropriate 
formulation was to be.  Most likely it was intended to be “a situation giving rise to a 
crime within the jurisdiction of the court.”  Even though most of these words are absent 
from the text, it is surely construed that way.  Any other construction would absurdly 
result in non-parties having the ability to select which Acrimes@ are to be investigated 
and which ones should not, and by implication also predetermine which party is to be 
investigated.  Such a situation would fly in the face of all the basic principles on which 
the ICC’s jurisdiction is founded. 

م     عملت مجموعة صغيرة من المندوبين مع رئيس اللجنة آلها لتط    نص، ومن الواضح أنه وير ال
ى   " إحالة"لم تتجه نيتهم لتبديل جوهر آلمة        ة "إل ا         ". حال دة روم اوض لمعاه وانظر بسيونى التف

د نظر الشروط التفاوضية         .1999 طبعة   458 -457،  443ى   وف 17هامش    ومن الصعب تأآي
ا  (رية ومسودة هذا النص آعمل تحضيرى وضعه قلة من المندوبين وليس من اللجنة التحضي   مم
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ة      لدولة غير الطرف    النص هو أن يكون ل     ة "الحق فى إحال د تشكل     الو" حال ى ق  ت
ة " ة  جريم من اختصاص المحكم دخل ض أ  ."ت ذا الخط د أن ه ادى  وال يعتق الم

وم  نأى  سوف يكون سببًا ف   ) 3(12 فى المادة    الوارد ة        تق ة الدولي ة الجنائي  المحكم
 .فالس درو بطريقة ال تتماشى مع ما النصر هذا يتفسب

ة                 تعندما  .  41 ة الدولي ة الجنائي ام بالمحكم دعى الع ى الم ة القضية إل تم إحال
ة الطرف           ر الطرف   سواء عن طريق مجلس األمن أو الدول ة غي وم  ، أو الدول  يق

 أسباب " التحقيقات عند التأآد من وجود       بمباشرةالمدعى العام بالمحكمة الجنائية     
ة  ى   "معقول ير ف ًا  للس راءات وفق ى  اإلج ام األساس ادة [للنظ ر (] )1( 53م انظ

 .) للمزيد من المناقشات حول إجراءات التحقيق55-53الفقرات 
د   .42 ية"عن ة قض ة الطرف أو   "إحال ن أو الدول س األم ق مجل ن طري  ع

ك أن    وال  . فى نفس المستوى   "اإلحالة"الدولة غير الطرف تكون تلك        يفهم من ذل
ة" ن"اإلحال ل م ن   قب س األم ل مجل ا تمث ة   التزام ام بالمحكم دعى الع ى الم  عل

ة فقط       . إجراءات المحاآمة  لمباشرةالجنائية الدولية    ة لإلحال وهذه المصادر الثالث
ام تلفت انتباه المدعى     تلزم إجراء                 الع د تس ائع ق ى وق ة إل ة الدولي ة الجنائي  للمحكم

ا يشكل                     .تحقيقال ة هو م ة آافي ك التحقيق من أدل ه ذل والً   "وما يقدم ًا معق  "أساس
ق   ك التحقي ه ذل فر عن ا يس ى م ا يتوقف عل و م ة وه ادة [للمحاآم انظر  (].61م

 .)3الجدول رقم 

                                                                                                                                            
ة،      ى األمر الذ) 2القسم ى لم ترجع إليه النصوص  ف   ه الصياغة المالئم آان ينبغى أن تكون علي

ى      ت إل د اتجه ة ق ال أن الني ن واالحتم ى الظ رب إل ة"واألق دخل ضمن   " حال ة ت دث جريم تح
ة نص، ومن .االختصاص القضائى للمحكم ات عن ال ذه الكلم م ه د غابت معظ ك  فق م ذل  ورغ

ل    ــ ر ــتفسير آخى  تفسر على ذلك النحو، وسيؤدى أ  المؤآد أنها  اير للعق ـ على نحو مغ ى أن  ـ  إل
ار أ        ى اختي درة عل ر األطراف ق دول غي دى ال ا ال   = =من الجرائم  ى تكون ل ا وأيه يجب تحقيقه

در ضمنًا أ ا، ويق ادئ  ى يجب تحقيقه ع المب ذه جمي ة آه تتحدى حال التحقيق، وس يقوم ب طرف س
 .يها نظام المحكمة الجنائية الدوليةتأسس على األساسية الت
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 اإلحالة إلى المحكمة) 3الجدول رقم (

س  ن مجل ة م ة الُمحال الواقع
 األمن

 
 
 ) فقرة ب13المادة (

ة الُمحال  ة طرف  الواقع ة من دول
 إلى المدعى العام

 
 ) فقرة أ13المادة (

دأ    ى يب ة الت الواقع
رة    ام مباش دعى الع الم

 التحقيق فيها 
 ) فقرة أ13المادة (

ة       بناء على الصالحيات المخول
ل  ًا للفص ن وفق س األم لمجل
دة        م المتح السابع من ميثاق األم

 ) فقرة ب13المادة (

ة   مل اإلحال ب أن تش يج
ا     المالبسات الم  ة بم حيطة بالواقع

ى  ة عل ائق الدال ك الوث ى ذل ف
ا ادة ( وقوعه رتين 14الم  ،1 الفق

2( 

دعى  ر الم وف يباش س
ًا   ق وفق ام التحقي الع
وعة   وابط الموض للض

 15بالمادة 

ة     ة دول ر موافق ب األم ال يتطل
 معينة

روط المسبق ـالش ة االختصاص  ـ ادة (ة لممارس د 12الم  بن
2(. 

ارس اختصا      دة أو        يجوز للمحكمة أن تم صها إذا آانت واح
ى أو     ام األساس ذا النظ ى ه ا ف ة طرف دول التالي ن ال ر م أآث

 :قبلت باختصاص المحكمة
ة  .  د البحث أو دول لوك قي ا الس ى إقليمه ع ف ى وق ة الت الدول

ت     د ارتكب ة ق ت الجريم ائرة إذا آان فينة أو الط جيل الس تس
 .على متن سفينة أو طائرة 

 .هم بالجريمة أحد رعاياهاالدولة التى يكون الشخص المت. 
ذا النظام األساسى             : ملحوظة ق أو مقاضاة بموجب ه ال يجوز البدء أو المضى فى تحقي

ة          إذا طلب  لمدة اثنى عشر شهرا      ى المحكم ى      مجلس األمن إل اء عل ك بن رار يصدر عن       ذل  ق
ذا الطلب                      د ه دة؛ ويجوز للمجلس تجدي م المتح اق األم المجلس بموجب الفصل السابع من ميث

 ).16المادة(بالشروط ذاتها 
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 ىــث الثانـبحـمـال

 تحريك الدعوى بقرار من المدعى العام للمحكمة
 

ادة  . 43 ًا للم ه ) 15(وفق اء نفس ن تلق ام م دعى الع وم الم د يق رة )66(ق  بمباش
ن  ة م ق دون اإلحال لالتحقي راف قب دول األط دى ال ادة ( إح أو ) 14،) أ(13م

ه       ،])3(12مادة  [ة غير طرف     أو دول  ])ب(13مادة  [مجلس األمن    ك فإن  ومع ذل
دعم بالمستندات               قبل البدء فى إجراءات التحقيق يقوم المدعى العام بتقديم طلب م

ا       ))2(15مادة   (التمهيديةدائرة  لالمادية ل  ى موافقته ادة   ( والحصول عل  ))4(15م
 ). أصوات3 من واقع 2 (عنل التى ال تقبأغلبية األصوات 

د ج. 44 تنداعن ع المس ة م دير مالءت المدعم ةوتق وم  م ب يق ذا الطل ديم ه تق
ام  دعى الع عالم وق بجم ق مصادر موث ن طري ات ع ا، المعلوم دول،  به ل ال  مث

ة   المنظمات   الحكومية و  تأو الجها  ،األجهزة التابعة لألمم المتحدة    ر الحكومي  ،غي
ة    بتلقى  ويقوم المدعى العام أيضًا      فهية أو تحريري ة أو فى    بشهادة ش ر المحكم مق

يهم   ويجوز أيضا للمجنى      ))1(15مادة  ( جهة أخرى    ىأ ة عل ام    المرافع رة   أم دائ
 .الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة

ة   . 45 ة الدولي ة الجنائي ام للمحكم دعى الع وم الم رةال يق ق إال بمباش  التحقي
ة      بعد قيام    ل المحاآم ا قب رة الشؤون الخاصة بم إقرار  دائ ول   وجود   ب أساس معق
روع ى التحقللش ق و ف ةن أي ة  الحال اص المحكم رة اختص ى دائ ع ف ادة ( تق م

ة          تأذن وإذا لم    ))4(15 ل المحاآم ا قب إجراء  دائرة الشؤون الخاصة بم  التحقيق   ب
از ل ات ج ديم طلب ام تق دعى الع ور أخرىلم د ظه ائع عن د وق ل جدي ادة ( أو دلي م

 ).4انظر الجدول رقم  (.))5(15

                                                            
(66  ) See generally Silvia A. Fernandez de Gurmendi, The Role of the International 

Prosecutor, in MAKING OF THE ROME STATUTE,  supra note 13, at 175-188.  For 
additional commentary on Proprio motu, see Morten Bergsmo and Jelena Pejic, Article 
15: Prosecutor, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 359-373. 

صياغة النظام ى  فى،العام الدولى دى جرمندى، دور المدع انظر، عمومًا، سيلفيا فيرنانديز
لقاء العام من تى حول تحقيق المدعى  ولتفسير إضاف.188-175ى  ف13لروما هامش ى األساس

التعليق على النظام ى العام، فى المدع: 15نفسه انظر، مورتين برجسمو وجيلينا بيجيك، المادة 
 .373-359ى  ف13لروما هامش ى األساس
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 )15المادة (ن قبل المدعى العام تحريك الدعوى الجنائية م) 4الجدول رقم (

 البدء فى التحقيق
للمدعى العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة * 

 0بجرائم تدخل فى اختصاص المحكمة 
ات  *  ة المعلوم ل جدي ام بتحلي دعى الع وم الم ايق غ عنه ذا 0 المبل ه ، له وز ل  ويج

افي  ات إض اس معلوم رض ، التم دة ، أو   الغ م المتح زة األم دول ، أو أجه ن ال ة م
ا    ىالمنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية ، أو أ   وق به  مصادر أخرى موث

 . ويجوز له تلقى الشهادة التحريرية أو الشفوية فى مقر المحكمة0يراها مالئمة 
وال          إ*  دء ذا استنتج المدعى العام أن هناك أساسا معق ق ،         للب ى إجراء تحقي دم   ف يق

ا   ىإلى الدائرة التمهيدية طلبا لإلذن بإجراء تحقيق ، مشفوعا بأ           مواد مؤيدة يجمعه
د      0 ا للقواع ة وفق دائرة التمهيدي دى ال ات ل راء مرافع يهم إج ى عل وز للمجن  ويج

 0ثباتإلاإلجرائية وقواعد ا
 )8(تقييم المدعى العام لألسباب المعقولة

باب  وافر األس ة ت ى حال ف
 المعقولة

ة ى حال ة ف باب المعقول وافر األس دم ت دعى   ع غ الم يبل
ى  دم المضى ف ة بع ذين أخطروا بالواقع ك ال ام أولئ الع
إجراءات التحقيق، بيد أن له الحق فى فتح باب التحقيق     

 .مرة أخرى إذا ما توافرت وقائع أو أدلة جديدة
     الدائرة التمهيدية

ام طلب     *  ات        ايقدم المدعى الع دء التحقيق ه بب فوعًا        بالسماح ل ة، مش دائرة التمهيدي  لل
 .باألدلة التى فى حوزته

 يجوز للضحايا التقدم للدائرة وفقًا لقواعد اإلجراء والدليل     * 
ى   ة للمضى ف باب معقول اك أس ان هن ا إذا آ د م ى تحدي ة الحق ف دائرة التمهيدي لل
أن          د بش ا بع ة فيم رره المحكم ا تق اس بم ك دون المس ه وذل ن عدم ات م التحقيق

 .صاص أو قبول الدعوىاالخت
 قرار الدائرة التمهيدية فيما يتعلق باألسباب المعقولة 

باب  وافر األس ة ت ى حال ف
 المعقولة

ى  *  دء ف ى الب ة عل الموافق
 .إجراءات التحقيق

القرار الصادر من الدائرة    * 
ل    ر قاب ة غي التمهيدي
ام    ا ألحك تئناف وفق لالس

 المعقولةفى حالة عدم توافر األسباب 
دعى             *  د أن للم ق، بي عدم المضى فى إجراءات التحقي

العام الحق فى التقدم بطلب جديد لفتح باب التحقيق مرة 
 .أخرى إذا ما توافرت وقائع أو أدلة جديدة

                                                            
، 105، 104 وآذا قواعد اإلجراء والدليل أرقام 53المادة ى  راجع األسباب المعقولة المذآورة ف)8(

106 ،107 ،108 ،109 ،110. 
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 .النظام األساسى
 ثــث الثالـبحـمـال

 قواعد قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
 

ل   .46 ق وقباقب اذ أى من إجراءات التحقي رارات تخ ل إصدار أى من الق
بض     أمر الق ين آ ات المتهم وق و حري ة بحق ى ،)67(الماس ام عل دعى الع   الم

ة،           موافقة   الحصول على  ابقة للمحاآم الغرفة المختصة بالمحكمة عن األمور الس
ة          ادة   (أى دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآم رر . )68()58م دائرة     وتق ك ال  تل

د            لال  هناك أسس معقولة   تما إذا آان   ه ق وب القبض علي عتقاد بأن الشخص المطل
ليم        .  فى اختصاص المحكمة    تدخل قام بارتكاب جريمة   د تس ك عن وعالوة على ذل

ه                     تهم الموجه إلي د من ال تم التأآ الشخص إلى المحكمة الجنائية الدولية يجب أن ي
ادة   [دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة       عن طريق    ذلك  . ]61،) 2(60م وب

إن  ق ف وم بتأى تحقي دى طلبق اته إح ثالث الجه ا ال وط له ةالمن ة [  باإلحال الدول
ادة  ر الطرف ) أ(13الطرف الم ة غي ادة (أو الدول  أو مجلس األمن ))3  (12م

اء نفسه             ])ب(13مادة  ( ام من تلق دعى الع ادة    [ أو عن طريق الم ن  ال يمك   ]15م
ة     تم     ،أن ينشأ عن هذا التحقيق محاآم م ي ا ل ته  م اد ال أمر    اعتم واردة ب ة ال م الجنائي

                                                            
(67  ) See generally Fabricio Guariglia, Investigation and Prosecution, in MAKING OF THE 

ROME STATUTE,  supra note 13, at 227-237.  For additional commentary on admissibility 
of a case, see Williams, Article 17, supra note 22; Christopher K. Hall, Article 19: 
Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of a case, in 
COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at  405-419. 

صياغة نظام روما ى وس الجنائية، فطقانظر، عمومًا، فابريتشيو جواريجليا التحقيق ومباشرة ال
عن قبول الدعوى، انظر  ويليامز ى اف، ولتعليق إض237-227ى  ف13الهامش رقم ى األساس
التحديات الموجهة لالختصاص : 19هول والمادة   آريستوفر22 والهامش رقم 17المادة 

ى  ف13هامش ى التعليق على نظام روما األساسى القضائى للمحكمة أو عدم قبول الدعوى، ف
405 - 419 . 

(68  ) For additional commentary on the Pre-Trial Chamber and arrest warrants, see Angelika 
Schlunk, Article 58: Issuance by the Pre-trial Chamber of a Warrant of Arrest or a 
Summons to Appear, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 753-764. 

امر الحجز، انظر أنجيليكا على دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة وأوى لتعليق إضاف
الصادر من قبل دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة ألمر حبس أو : 58شالنك، المادة 

 .764 - 753ى  ف13هامش ى التعليق على نظام روما األساسى التكليف بالحضور ف
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رة الشؤون الخاصة           )69(]61مادة[ المدعى العام    الصادر من  اإلحالة ل دائ  من قب
 .بما قبل المحاآمة

 :باب اآلتيةـ غير مقبولة ألحد األسالدعوىتقرر المحكمة أن  قد . 47

ة   المقاضاة تقوم به    التحقيق أو  إذا آان  )أ( ا   دول دعوى      اختصاص   له ى ال   عل
د  طبقًا   الوطنيةألنظمة القانونية   األولوية ل ( ة         ،مل   ا التك إلمب م تكن  الدول ا ل ا   م   حق

ة       اغير راغبة أو غير قادرة على تنفيذ         ادة   [لتزاماتها فى التحقيق والمحاآم    17م
 ؛]،أ)1(

 الدعوىالتحقيق فى    قد أجرت    ختصاصاال ذات إذا آانت إحدى الدول   ) ب(
ذه القضية           م فى ه م يك       ، وقررت عدم الحك ا ل رار ناتج     م ة  عن عدم    ًان الق  رغب

 ؛]ب ،) أ(17مادة ([أو عدم قدرتها على المقاضاة الدولة 

ان)ج( د   إذا آ بق الشخص ق ه س لوك ى اللع محاآمت كوى ا موضوعس لش
  ؛])ج) (1(17مادة [

اذ         الدعوىتكن  لم   إذا) د( رر اتخ ة   على درجة آافية من الخطورة تب  المحكم
ادة   [ خر آإجراء   در    ت الحاجة    ض اقت وإذا   ].)د()أ(17م ام     أن يق عدم  المدعى الع
راء ءمال ة إج ق م ه أن  التحقي از ل ن    ج د م داده بالمزي ة إم ن الدول ب م  يطل

 .])11(19مادة [تتعلق باإلجراءات المحلية التى المعلومات 

 التحقيق أو  حقًا فى غير راغبة تقوم المحكمة بتحديد ما إذا آانت الدولة       .48
 :ةاألحوال التاليفى ، المقاضاة

ة   )  أ (  ام الدول اذ قي راءات  باتخ أنها   إج ن ش ة  م خص  حماي ه الش  و تجنيب
 .]أ) 2(17مادة [لمحكمة الجنائية الدولية ااختصاص 

رر  )ب( ل ال مب اك تأجي ون هن ة    أن يك راءات المحاآم ير إج ى س ه ف ا ل بم
 .]ب) 2(17مادة [ الشخص أمام العدالة يتعارض مع نية مثول

                                                            
(69  ) For additional commentary on the Pre-Trial Chamber and prosecution, see Kuniji 

Shibahara, Article 61: Confirmation of the charges before trial, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE,  supra note 13, at 783-792. = 
اف =  ق إض ر        ى لتعلي ائى، انظ اء الجن ة واإلدع ل المحاآم ا قب ة بم ؤون الخاص رة الش ى دائ عل

ادة    يباهار، الم ونيجى ش ات ق 61آ د االتهام ة ف   لتأآي ل المحاآم ا    ى ب ام روم ى نظ ق عل التعلي
 . 792-783ص  ،13هامش ى األساس
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راء) ج( ر اإلج م ُتباش ز اتإذا ل تقلة أو دون تحي ادة [ بصورة مس ) 2(17م
  ].ج

ة  درة الدول دم ق ىوع ى مقاضاة عل وى شخص ف ةدع ى  معين ع إل د يرج  ق
وطنى  نظامها القضائ   آلى أو جوهرى ل    انهيار د      وه  ،ى ال ا ق ة      و م ك الدول ع تل يمن

 .])3(17مادة [ المتهم إحضارأو  دليل ضرورى من الحصول على

ًا من        تتحقق .49 دعوى        هااختصاص  المحكمة دائم المعروضة   للنظر فى ال
دعوى             ،عليها ذه ال ة ه ا أن تبت فى مقبولي ادة   [ وله ك       ،]19م ى ذل  وباإلضافة إل
د   لدعوىاعدم قبول   ب الدفعفإن   ل     ى   قد يب تهم   ) أ(من قب ة  ) ب (؛الشخص الم الدول

ا     (جهة االختصاص    ة بواجباته ام الدول ة   أوالتحقيق ب  الخاصة على أساس قي إحال
ة الدعوى للمح  ة التى     ) ج(؛  )اآم ا    رتكب ُاالدول ة   السلوك المُ   فيه ؛ ستوجب للعقوب

 .])2(19مادة [الدولة التى يحمل الشخص المتهم جنسيتها ) د(

رار. 50 ة ق ول المحكم دم قب ول أو ع دعاوى بقب وز ال ه يج ن في رة ل الطع م
اً     فقط  واحدة   ذآورين آنف ة من الم ذا الطعن بصفة    .من قبل أى شخص أو دول  وه

ة يجب د  عام ل أو عن تم قب د أن ي ة ب ادة [ء المحاآم وت ])5(-)4(19م ل ثب  وقب
ة     الطعن إلى    قدموُي. االتهام م دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآم ى  ث ة   إل  غرف

ة   ادة  [المحاآم رارات الخاصة ب  ])6(19م ذلك تكون الق رفتين اختصاص  وب  الغ
 .)5انظر الجدول رقم  (.]82،) 6 (19المواد [قابلة لالستئناف 

ق      . 51 اء التحقي ام بإرج دعى الع وم الم الطعن يق دول ب دى ال ت إح إذا قام
ا       ادة   [حتى تصدر المحكمة قراره الرغم من      ].)7 (19م ك و حتى ُتصدر      وب ذل

 له باالستمرار فى      ذناإل من المحكمة  أن يلتمس    لمدعى العام فل المحكمة قرارها، 
 :التحقيق

ان من ) أ (  ىإذا آ ممل  دليالضرورى المحافظة عل و يخشى من  ه
 .تلفه

  . أقوال الشهودالستكمال) ب(

القبض    بالفعل إصدار أمر    قد طلب  العام يكون المدعى    من  هرب لمنع) ج(  ب
 .])8 (19مادة [ عليه
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 بإعادة النظر    لمحكمةل أن يقدم طلبا   العاملمدعى  ل جاز وفى جميع األحوال ،   
دعوى        ول ال د  فى قرار عدم قب د         عن ل جدي ائع أو دلي ادة    [ ظهور وق  .])10(19م

 ).6انظر الجدول رقم (
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 )5الجدول رقم (
 )19المادة ( االختصاص الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى أو عدم

 الذى له الحق فى إبداء الدفوع؟ من
ق *  تتحق

ة  )9(المحكم
ا  ن أن له م
ا  اختصاص
ى   ر ف للنظ
دعوى  ال
ة  المعروض

 .عليها
ة*  ، للمحكم

اء  ن تلق م
ها  أن  نفس

 بت تتصدى لل 
ى موضو  عف

قبول الدعوى  
ا  وفق

 ).17(للمادة
د *  ال يوج

ى  د أقص ح
داء  إلب

 .الدفوع

تهم *  الم
أو 

خص  الش
الذى يكون   
در  د ص ق
ر  ه أم بحق
اء  بإلق
بض  الق

ه  أو علي
ر  أم
ور  بالحض
ال  عم

ادة   85بالم
. 

 
 

ة *  الدول
ا   ى له الت
اص  اختص
ى   ر ف النظ
دعوى  ال

ا  ونلك ه
ق أو  تحق
ر  تباش
اة  المقاض
دعوى    فى ال

ا أو لكو نه
قد حققت أو   
رت  باش
اة  المقاض
دعوى    فى ال

. 

ى *  ة الت الدول
ا  ب قبوله يطل
ال  لالختصاص عم

 0 12بالمادة 
 

للمدعى العام أن يطلب     * 
من المحكمة إصدار قرار    
ألة االختصاص      بشأن مس

 .)10( الدعوىأو قبول

ى      ير ف ف الس وف يوق ام س دعى الع الم
ن   ة م ى المحكم ى تنته ق حت راءات التحقي إج

ادة           الفصل   ًا للم ارة وفق دفوع المث فى موضوع ال
17. 

ى   ة ف ر المحكم اء نظ أثن
دعى    وز للم دعوى، يج لل
ه     ريح ل ب التص ام طل الع
راءات   اذ اإلج باتخ
ة     الالزمة والمعقولة لحماي
رار    ع ف ة و لمن األدل

 .األشخاص
 حكم المحكمة

ن  ادر م م الص الحك

خص      ة و الش ى الدول رد عل ى ت ود الت القي
 :المتهم فى إبداء الدفوع أمام المحكمة

 يحق للدولة إبداء الدفع فى أقرب فرصة
ا          يحق لكل طرف إبداء الدفع لمرة واحدة م

 .لم تأذن  المحكمة بخالف ذلك
دء       ل ب ة قب ط للمحكم رد فق دفوع ت ال

الف      ة بخ أذن  المحكم م ت ا ل ة م ك المحاآم  ذل
دع               دم جواز نظر ال دفع بع ة ال ى حال وى وفقط ف

 عدم جواز محاآمة    إلسابقة الفصل فيها وفقًا لمبد    
                                                            

 . من قواعد اإلجراء والدليل133 و 58ى  انظر القاعدتين رقم)9(
 . من قواعد اإلجراء والدليل60 و 59ى  انظر القاعدتين رقم)10(
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المحكمة قابل للطعن عليه    
دائرة  ام ال تئنافية  أم االس

 .بل جميع األطرافمن ق

ادة             وارد بالم رتين ال الشخص عن ذات الجرم م
20  . 
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 )11(األحكام التمهيدية المتعلقة بقبول الدعوى) 6الجدول رقم (
 

اك  ان هن ا إذا آ د م وللتحدي اس معق ق، أو  أس دء تحقي رم لب ام  الةباش دعى الع م
 .15و ) ج (13التحقيق عمال بالمادتين 

رى فى ضوء               ى ي دول الت دول األطراف وال ع ال ام بإشعار جمي يقوم المدعى الع
ة أن  ات المتاح ها  المعلوم ارس اختصاص د تم ور ق ادى لألم رى الع ًا للمج ى ه وفق  عل

 0 النظرمحلالجرائم 

  سرى،  نحو هذه الدول علىيخطروللمدعى العام أن * 

ا                وي*  جوز له أن يحد من نطاق المعلومات التى تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك الزم
 .األدلة أو لمنع فرار األشخاص  لحماية األشخاص أو لمنع إتالف 

، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها اإلخطارفى غضون شهر واحد من تلقى ذلك 
 .فى الواقعةتجرى أو بأنها أجرت تحقيقا 

ة   ام الدول ة قي ى حال ف
 .بمباشرة التحقيق

 .فى حالة عدم قيام الدولة بمباشرة التحقيق

 .تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالبدء فى التحقيق 

ق   ام الح دعى الع للم
ق       فى طلب البدء فى التحقي

 .من الغرفة التمهيدية

ابال         ة ق ق للدول يكون تنازل المدعى العام عن التحقي
تة       د س ه بع اريخ    إلعادة نظر المدعى العام في  أشهر من ت

ى  وس ف ر ملم ه تغي رأ في ت يط ى أى وق ازل أو ف التن
ة             ر راغب ا غي الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حق

 0فى االضطالع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك

ة   إذا صرحت المحكم
ى   دء ف ام بالب دعى الع للم
ة   وز للدول ق، يج التحقي

 .استئناف هذا الحكم

دعى     ة للم رح المحكم م تص ى   إذا ل دء ف ام بالب  الع
 .له استئناف هذا الحكمفإن التحقيق، 

                                                            
وآذا " قة بالمقبوليةالقرارات األولية المتعل"ـ المعنونة بى  من النظام األساس18 راجع المادة )11(

 . من قواعد اإلجراء والدليل57، 56، 55، 54، 52،53القواعد أرقام 
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 )70( مرتينهاعدم جواز المحاآمة عن الجريمة ذات

ة ذات  يتسق.52 ة عن الجريم واز المحاآم دم ج دأ ع ا مب رتيه دن م ع مب  إ م
ادة     ى الم ذآور ف ل الم رة   ،17التكام ول دون مباش ذى يح ةال ة  المحكم  الجنائي

ة ه الدولي د قي االختصاص ام ال امعن وطنى النظ انونى ال تصالق ة مخ  بممارس
 ).17دراسة مادة عند  58-57انظر الفقرة ( فعًال االختصاص

دأ . 53 ى مب ة ذات   يحم ن الجريم ة ع واز المحاآم دم ج اع رتيه  ن م
رتين ول م ن المث خاص م ام األش اب  أم ام بارتك بب القي اآم بس لالمح د فع  ق

بق  ه س ة علي ت    المحاآم ه أو تم ت براءت واء ثبت هس ادة [  إدانت  ].)1 (20م
ذلك  د وآ ذا المب إن ه ن    أف رف م ة الط وطنى للدول ائى ال ام القض ع النظ  يمن

ة       ت المحكم ة آان كل جريم ذى يش لوك ال ن ذات الس خص ع ة ش محاآم
خص  ك الش ة ذل ة أو تبرئ ا إدان بق له د س ة ق ة الدولي ادة [ ا عنهالجنائي م

خص   .])2(21 ى أن الش افة إل م   باإلض در حك د ص ون ق ذى يك ه ال  علي
راءة   ة أو الب واء باإلدان ة  س ن محكم ة م لوك وطني ا  لس كل أساس ريش م ائ ج

ى   ام األساس ًا للنظ ووفق امزال يج ه أم ة محاآمت ة المحكم ة الدولي   الجنائي
 ].)3(20مادة [

راءة                    ة أو الب وطنى سواء باإلدان ومع ذلك فإن الحكم الصادر من القضاء ال
 : إذا آانتفى حالة ما ائية الدوليةلن يحول دون المحاآمة أمام المحكمة الجن

راءات  ) أ (  ة إج ا الدول ى أقامت عليه داف الت ةاأله ا حماي  التقاضى غايته
 ؛ أو ]أ)3(21مادة [الشخص المعنى من المسؤولية الجنائية 

م)ب( راءات   ل ن إج ة  تك ة الوطني ت  المحاآم ة مس ت بطريق د تم لة ودون ق ق
 .]ب )3(21مادة [تحيز

إن مب     .54 ذا ف ة ذات    دأ وهك ن الجريم ة ع واز المحاآم دم ج اع  ه
رتي عم ةن يمن ن محاآم ط م ى  ا فق ة ف رة الثاني تهم للم التينلم دما ) 1 (:ح عن
ون ام تك ى أم ة األول ا المحاالمحاآم ة أم ة الدولي ة الجنائي ة آم المحكم ة الثاني

                                                            
(70  ) See generally Immi Tallgren, Article 20: Ne bis in idem, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE,  supra note 13, at 419-434. 

التعليق على نظام ى دة المحاآمة فعدم جواز إعا: 20انظر، عمومًا، إيمى تولجرين، المادة 
 .434 - 419ى  ف13هامشى روما األساس
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ة       ة الدولي ة الجنائي رف أو المحكم ة ط ن دول ون م افتك دما ) 2( أو  ذاته عن
ون  ة تك ى المحاآم اماألول انونى أم ام ق ى  نظ ع (وطن راضم  أن افت

د   تقلة، محاي ت مس ى آان ة األول روب  ةالمحاآم هيل ه دف تس ت به  وليس
ة   ؤولية الجنائي ن المس تهم م ادة  [)الم ة  ]ب-أ )3(21م ون المحاآم  وتك

ة   ق المحكم ن طري ة ع ة الثاني ة الدولي ابق  .  الجنائي دأ الس ذا المب أى أن ه
ق ة ط فقيطب ون المحكم دما تك ذلك    عن ترآة وآ ة مش ة الدولي ون ت الجنائي ك
ة راءة  أو اإلدان ام   الب ق نظ ن طري ى،  ع ائى وطن دوث    قض ن ح ع  م ا يمن  فيم

ة   ة الدولي ة الجنائي ن المحكم ة م ة ثاني ذا  ،محاآم دو ه ا يب ن عال يمن وفيم  م
 .وطنى أخر اختصاص من قبلمحاآمة تالية 
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 عــالرابل ـصـالف

 يةتشكيل هيئة المحكمة الجنائية الدول

 وعالقاتها باألمم المتحدة ومجلس األمن
 

ادة   [ أجهزة رئيسية    أربعةتتألف المحكمة الجنائية الدولية من      .  55 : ]34الم
ة)أ( تئناف )ب( الرئاسة،  هيئ ة شعبةو ،شعبة االس ة،و ابتدائي ) ج (شعبة تمهيدي

ب  دعى مكت ام، و الم م ) د(الع ةقل راف   . المحكم دول األط ة ال وم جمعي وتق
رافب ى اإلش ذ عل ائف  تنفي ةوظ ةالسياس ى . العام الوة عل الرغم أع ه ب ن ن أن م

ة  ين     المحكم ه يتع دة فإن م المتح زة األم ازًا من أجه ا  ليست جه ة عالعليه ة قإقام
ذ ة هخاصة به ك ) 71(المنظم زة وذل ذه األجه ل من ه ى نعرض دور آ ا يل ، وفيم

 .بشكل مختصر

 
 ث األولـحـمبـال

 )72(ةــــــــالرئاسة ــــهيئ

رئيس والنائب األول         . 56 انى   يتم اختيار ال ة      والث ة المطلق للرؤساء باألغلبي
دة ثالث سنوات           ون لم ادة   [للقضاة ويعمل ة  وتتكون . ])1(38م  الرئاسة من      هيئ

                                                            
(71)  For additional commentary on the Organs of the Court, see Karim A.A. Khan, Article 34: 

Organs of the Court, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 589-594. 

ادة              لمزيد من التعليقا   ريم خان، الم ة، انظر آ ة، ف     :  34ت حول أجهزة المحكم زة المحكم ى أجه
 . 594 – 589 سابقًا ص 13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساس

(72)  See generally Medard R. Rwelamira, Composition and Administration of the Court, in 
MAKING OF THE ROME STATUTE,  supra note 13, at 153-174.  For additional commentary 
on The Presidency, see Jules Deschenes, Article 38: The Presidency, in COMMENTARY 

ON ROME STATUTE,  supra note 13, at  611-615. 

 ى،صياغة نظام روما األساسى انظر بصفة عامة ميدراد رويلميرا، تكوين المحكمة وإدارتها، ف
للمزيد من التعليقات حول هيئة الرئاسة، انظر جوليس . 174 – 153ى  سابقًا ف13مش ها

ى  سابقًا ف13 هامش .ىالتعليق على نظام روما األساسى هيئة الرئاسة، ف: 38ديشنس، مادة 
611 – 615. 
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ؤولي ون مس ة ويكون ؤالء الثالث تثناء ) أ( عن نه ة باس اإلدارة الصحيحة للمحكم
ًا للنظام       الوظائف األخرى      غيرها من  )ب(و العام؛مكتب المدعى    الممنوحة طبق

 ).10انظر الجدول رقم  (.])3(38ادة م[األساسى 

 هيكل المحكمة الجنائية الدولية) 10الجدول رقم (

المادة (رئاسى  )37 – 35المواد (قضائى  
38( 

ة *  ىعمل قضائ الغرض ا (إدارة المحكم فيم
دعى    ب الم دا مكت ع

 ).العام
رى *  ال األخ األعم

ام    ى النظ ذآورة ف الم
ك األ ى ذل ا ف ى بم ساس

ل   االت عم د ح تحدي
اس   ى أس اة عل القض

رغ   ادة  (التف رة 35الم  فق
3.( 

نهم          يا قاض 18 التشكيل ابهم  وتعيي تم انتخ  سوف ي
 :على النحو التالى

 قضاة على   6: شعبة المحاآمة التمهيدية  ـ  
 األقل؛

  قضاة على األقل؛6: شعبة المحاآمةـ 
ك         5: شعبة االستئناف ـ   ى ذل ا ف  قضاة بم
 .رئيسال

كيل   ول التش رح ح ن الش د م لمزي
 .3القضائى، انظر النموذج 

 رئيس* 
 النائب األول للرئيس* 
 النائب الثانى للرئيس* 

فترة زمنية واحدة ال تجدد لمدة تسع        المدة
 .سنوات عمل

نوات أو   الث س ث
ه  رة عمل اء فت انته
ى  ا ينته اء أيهم بالقض

 أوًال؛
ادة  ل إلع قاب

 .االنتخاب لمرة واحدة
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المادة (رئاسى  )37 – 35المواد (قضائى  
38( 

 
ى   -النتخاباتا ة ثلث رى بأغلبي االقتراع الس ب

ل، والتصويت         ى األق الدول الحاضرة عل
 .فى جمعية الدول األطراف

وف     - اة، س اب القض د انتخ عن
ة   راف الحاج دول األط ة ال تراعى جمعي

 :إلى
ى     .  ية ف ة الرئيس نظم القانوني ل ال تمثي

 العالم؛
 التمثيل الجغرافى العادل؛. 
ن .  اة م ادل للقض ل الع ذآور التمثي ال

 .واإلناث

ة   ة المطلق باألغلبي
 .للقضاة

ب أن  - المؤهالت اب األول، يج ى االنتخ ف
ل       ى األق اة عل ن القض عة م ز تس يتمي
انون    االت  الق ى مج رة ف ود خب بوج
ة    ة، وخمس راءات الجنائي ائى واإلج الجن
انون   ى الق رة ف ديهم الخب اة ل ن القض م
ة     ور المتعلق ن األم ا م دولى وغيره ال

ائى،  ل القض ب   بالعم ب يج ذا التناس  وه
  فى االنتخابات المقبلة،هالمحافظة علي

دة  - دة، الحي الق الحمي األخ
ى   تالء أعل رط اع ع ش ة م والنزاه
توى   ى المس ائية عل ب القض المناص
ل       ات عم دى لغ ادة إح ع إج وطنى، م ال

 .المحكمة على األقل

ؤهالت   د م ال يوج
ف  رى تختل افية أخ إض
وعة   ك الموض ن تل ع

 .للقضاة بصفة عامة

ين   ور أخرىأم ع ب وز الجم ن اال يج ين م ثن
 القضاة من رعايا دولة واحدة
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 ىــث الثانـحـمبـال

 )73(ودائرة ما قبل المحاآمة  والدائرة االبتدائية االستئنافدوائر
 

ة من    . 57 دول األطراف18تتكون المحكم ارهم ال ون  ، قاضيًا تخت  يكون
ة ات حائزين على مؤهالت عالية بما يتسق مع المستوي       ة   الرفيع ة القانوني  لألنظم

يتكون من   والقسم األول   . ]36مادة  [متكافئ  جغرافى  وذلك وفق توزيع    . العالمية
اة  تة قض د ،س و التمهي تصيى  وه ة   خ فة خاص اته بص ة ب قض األمور التمهيدي
 .واالتهام

ل  يتكون من ستة قضاة  الثانى  والقسم   ى األق ة  شكلو وي ،عل ر المحاآم  .ن دوائ
رة  ،كون من أربعة قضاة والرئيس   والقسم الثالث يت   ادة  [ االستئناف  ويتولون دائ م

ى . ]39 ين  ولك ز ب تم التميي ة ودوائر الي تئنافية االبتدائي دوائر االس تطيع ال ال يس
ى     م ف ة وال زمالؤه تئناف الخمس اة االس ة دوائر القض ين  االبتدائي ادلوا ب أن يتب

 والحصانات   اتباالمتياز ينالموظفوجميع    القضاة   ويتمتع .]39مادة  [الدائرتين  
 ).11انظر الجدول رقم  (.]48مادة [الممنوحة للدبلوماسيين 

انون  . 58 وفر الق مانات  وي ة الض اد آاف ة  لحي اة المحكم تقالل قض واس
ادة  [الجنائية الدولية    ة وفى  ]. 40م اد   ال حال   يجوز للقاضى   القاضى، شك فى حي

ى طلب من       عن المشارآة   يمكن إبعاده    أن يطلب إعفاءه أو      ذاته اء عل  المدعى   بن
 .)74(]41 مادة[العام أو طرف التحقيق 

                                                            
(73)  See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on The Judges, 

see Zhu Wen-qi, Article 36: Qualifications, nomination and election of judges, in 
COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 599-608. 

لمزيد من التعليقات حول القضاة ، انظر زهو .  سابقًا106نظر بصفة عامة رويلميرا، هامش ا
التعليق على نظام روما ى  وترشيحهم وانتخابهم ، فمؤهالت القضاة:  36 المادة ى،وين آ
 .608 – 599ى  سابقًا ف13 هامش ى،األساس

(74)  For additional commentary regarding the immunity of judges, see Jules Deschenes, 
Article 40: Independence of the judges, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 
13, at 619-624; Jules Deschenes, Article 41: Excusing and disqualification of judges, 
in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 625-627. 

استقالل القضاة، : 40لمزيد من التعليقات حول حصانة القضاة، انظر جوليوس ديشنيس، المادة 
؛ جوليوس ديشنيس، 624 – 619ى  سابقًا ف13 هامش ى،ساسالتعليق على نظام روما األى ف
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 لعزل  اإلجراءات الالزمة يرسم  األساسى  باإلضافة إلى ذلك فإن النظام      . 59
ة ألسباب    ة موظف من المحكم درة  سوء السلوك أو  ب  متعلق دم الق اء  ع ى الوف  عل

 ).12انظر الجدول رقم  (.]46مادة [ ةفيلوظلالضرورية بالمقتضيات 
 

 ىالتنظيم القضائ) 11الجدول رقم (
 

 )درجات التقاضي(الشعب القضائية  
 شعبة االستئناف 

يس   " قضاة   5 + رئ
 " قضاة4
)1 فقرة 39المادة (

 شعبة المحاآمة
ة( اة 6) خاص  قض

 على األقل
ادة ( رة 39الم  فق
1( 

 شعبة تمهيدية
ة( ى 6) خاص اة عل  قض

 األقل
 )1 فقرة 39المادة (

ائية  المدة رة قض فت
آاملة، وإذا اقتضى    
األمر فعلى القضاة     
االستمرار فى نظر   
ورة  ايا المنظ القض
تم  ى ي امهم حت أم

 .الفصل فيها

نوات، أو   الث س ث
حتى يتم الفصل فى    
ورة   ايا المنظ القض

 .أمامهم

تم   ى ي نوات، أو حت الث س ث
ايا   ى القض ل ف الفص

 .المنظورة أمامهم

رة  الدوائر ألف دائ تت
ن   تئناف م االس

اة ش  ع قض عبة جمي
 0االستئناف 

ألف د ر وتت ائ
ة  من   المحاآمة  ثالث
اة  ن قض عبة م ش
 0 المحاآمة

ة ائر  ودالتتألف     من  التمهيدي
اض أو ة ق اة ثالث ن  قض م

 0 التمهيديةشعبة ال

ى     المؤهالت سوف ينعكس عل
 .أداء الدائرة

كل  وف تش س
ن  ًا م دوائر غالب ال
رة   اة ذوى خب قض
اء   ى القض ف

 .الجنائى

دوائر غالب   كل ال وف تش ًا س
ى   رة ف اة ذوى خب ن قض م

 .القضاء الجنائى

األحكام 
 والقرارات

در ـ  م يص الحك
ى جلسة      باألغلبية ف

ة أراء . علني

م  ـ  د يصدر الحك ق
باإلجماع بيد أنه قد    

 . ألغلبيةيصدر با

ة اآلراء      م بأغلبي يصدر الحك
ة من         دائرة مكون إذا آانت ال

اة  ة قض ادة (ثالث ر الم انظ

                                                                                                                                            
ى  سابقًا ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساسى إعفاء القضاة وتنحيتهم، ف:  41المادة 
625 – 627. 
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 )درجات التقاضي(الشعب القضائية  
ة   ة واألقلي األغلبي

ت  م  ُتثب ا ل ن يم ك
م  ادرالحك  ًاص
 .باإلجماع

ة أو ـ  اآلراء الفردي
 حالمعارضة مصر  

دود  ى ح ا ف به
 .القانون

ـ  م ـ در الحك يص
ًا  ببًا ومكتوب مس
منًا أراء  متض
األغلبية واألقلية ما   
ادرة    ن ص م تك ل

 .باإلجماع
ة ـ   ون المداول تك

 )74المادة (سرية 

 )2 فقرة 57

أمور 
 أخرى

عبة  اء ش أعض
االستئناف يخدمون   
ا   ى دوائره ط ف فق
ن   ا م دون غيره
رى   عب األخ الش

 .بالمحكمة

ف ـ  وز تكلي يج
دالء  اة ب قض
ة  ة الرئاس بمعرف
ة  لحضور المحاآم
اء  فتهم أعض بص
اة    ة وف ى حال ا ف به
دم     أحد القضاة أو ع

 .وجوده
عبة ـ  اة ش قض

ن   ة يمك المحكم
فة   يفهم بص تكل
ل  ة للعم مؤقت
عبة   دوائر الش ب

 .التمهيدية

ام قب   ـ  وت االته ب ثب ل يج
عبة     ى ش ية إل ة القض إحال

 .المحاآمة
يجوز تكليف قضاة الشعبة     ـ  

دوائر   ل ب ة للعم التمهيدي
فة  ة بص عبة المحاآم ش
ى   دا القاض ا ع ة، فيم مؤقت
ى      ارك ف د ش ون ق ذى يك ال
عبة     ام الش وى أم ر دع نظ
ه     وز ل ال يج ة ف التمهيدي
ر ذات    ى نظ تراك ف االش
عبة   رة ش ام دائ دعوى أم ال

 .المحاآمة

 

 )46المادة (العزل من المنصب ) 12الجدول رقم (

 ؟ من الذى يجوز عزله
 ىالقاض .
 المدعى العام .
 نائب المدعى العام . 
 المسجل . 
 نائب المسجل  .
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 ما هى أسباب العزل؟

ـ  ه        ـ يات وظيفت ديد لمقتض ه الش ة أو لخرق خص لمخالف اب الش وت ارتك ة ثب ى حال ف
 عد اإلجراء والدليل؛ أوالمذآورة فى النظام األساسى أو حسبما وردت فى قوا

 .فى حالة عجز الشخص عن القيام بأعباء الوظيفة حسبما وردت بالنظام األساسىــ 
 

 
 

 ما هى إجراءات العزل؟
نائب المدعى  المدعى العام القضاة

 العام
 نائب المسجل المسجل

ة  بأغلبي
دول  ى ال ثلث
اء   اء بن األعض
ية  ى توص عل
اة  ن القض م
 بأغلبية الثلثين

ة  باألغلبي
دول  ة لل المطلق

 .األعضاء

ة  باألغلبي
دول  ة لل المطلق

اء اء .األعض بن
على توصية من    

 .المدعى العام

ة  باألغلبي
ة  المطلق

 للقضاة

ة  باألغلبي
ة  المطلق

 للقضاة

 

ام، أو المسجل،     : ملحوظة دعى الع آل من القاضى، أو المدعى العام، أو نائب الم
ذى     لوآه أو أدا  أو نائب المسجل ال وظ ؤيكون س ام النظام      ه ال ًا ألحك يفى محل شك وفق

 وإيداعها وفقًا لقواعد     يها والحصول عل   أدلة األساسى، سوف يكون لديه الحق فى تقديم      
رار                     اذ الق ى إجراءات اتخ ى االشتراك ف ه الحق ف ن يكون ل دليل، ولكن ل اإلجراء وال

 .بشأن هذا الموضوع
 

 ثــث الثالـحـمبـال

 )75(العام ومكتب المدعى العامالمدعى 
 

                                                            
(75) See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on The Prosecutor, 

see Morten Bergsmo and Frederik Harhoff, Article 42: The Office of the Prosecutor, 
in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 627-636. 

دع  .  سابقًا106نظر بصفة عامة رويلميرا، هامش  ا ام ، انظر   ى لمزيد من التعليقات حول الم الع
ادة       ارهوف، الم دريك ه ون بيرجسمو و فري دع :  42مورت ام، ف  ى مكتب الم ى  ى الع ق عل التعلي

 .636 – 627ى  سابقًا ف13 هامش ى،نظام روما األساس
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ة       .60 ن المحكم ل ع تقل ومنفص از مس ام آجه دعى الع ب الم ل مكت   يعم
ة        المدعى العام ويكون   هرأست وي ])1(42مادة  [ . الدولية الجنائية ه السلطة الكامل ل

ب     ى المكت راف عل ى اإلدارة واإلش ادة [عل دعى  ]. )2(42م اعد الم امويس  الع
ة       جميعا وآالؤه ويكونون  ادة   [ من جنسيات مختلف ويجب أن يكون    . ])2(   42م

دعى  امالم دعى الع الء الم ام ووآ ى  ذوى شخصياتالع اءة قلخ عل ع وآف  رفي
ة واسعة  رة عملي ة وخب ة عالي ة إحدى لغات العمل فى المحكم  ويتكلمون بطالق

ة  ة الدولي ادة [ .الجنائي دعى  وُي. ])3(42م ب الم ام نتخ ق  الع ن طري راعع  االقت
ة  باألغلبية المطلقة   السرى   د  ألعضاء جمعي ادة   [  األطراف  ول ال تم  . ])4(42م وي
ة من المرشحين               انتخاب ة عن طريق قائم  ويعمل   ، وآالء المدعى بنفس الطريق

نوات وال   ع س دة تس دعى لم واب الم دعى ون وزالم ابيج ادة انتخ ادة [ هم إع م
دعى . ])4(42 إن الم ذلك ف افة ل اموباإلض وزالع ارين   يج ين مستش ه أن يع ل

ى  األساسى  ويحرص النظام   . ])9(42دة  ما[صوص قضايا معينة    خقانونيين ب  عل
ة ضمان  دة حماي د   الحي دعى عن واب الم دعى أو ن ى الم اء أو تنح مح بإعف   فيس

ا موضع          "أحوال  طلبهم أو عند طلب المتهم فى        ادهم فيه  شك   يمكن أن يكون حي
 ).13انظر الجدول رقم  (.])8(22مادة " [معقول ألى سبب آان

 

 لجنائية الدوليةأجهزة المحكمة ا) 13الجدول رقم (
مكتب المدعى العام  

 )42المادة(
 )43المادة (قلم المحكمة 

ة     الغرض فة دائم ل بص از يعم جه
ق         ه، والتحقي الستقبال ما يحال إلي
دعوى     رة ال كاوى ومباش ى الش ف

 .الجنائية

ى       جهاز يعمل بصفة دائمة ف
ا     ائى، آم ر قض ل إدارى غي عم
داع    ة إي فه جه ًا بوص ل أيض يعم

ا   ات وقن ع   لإلعالن ة لالتصاالت م
 .الدول األخرى

ام،  التشكيل دعى الع ه الم يرأس
ائبى          ر من ن ويساعده واحد أو أآث

ام  دعى الع ام  . الم دعى الع وللم
ؤهلين  ن الم ر م اقم أخ ين ط تعي
ع     وف يخض ة، وس ب الحاج حس
ى          املين الت وائح الع طاقم العمل لل

 .يضعها المسجل

جل  م(المس يس القل ، )رئ
جل   ب المس يس  (ونائ ب رئ نائ

م ى  )القل هود والمجن دة الش ، ووح
ين       . عليهم وللرئاسة الحق فى تعي

ين      ى تعي م ف أو تفويض رئيس القل
طاقم أخر حسب الحاجة، وسوف     
وائح    ل لل اقم العم ع ط يخض
.العاملين التى يضعها رئيس القلم

دتها     المدة دد م دة ال تج رة واح فت
رة      دد فت م تح ا ل نوات، م ع س تس

 .أقصر عند االنتخاب

جل ل  5: المس نوات؛ قاب  س
 .إلعادة انتخابه

 سنوات أو    5: نائب المسجل 
 . أقل حسبما يتقرر



71 

مكتب المدعى العام  
 )42المادة(

 )43المادة (قلم المحكمة 

ة     االنتخاب باالقتراع السرى وباألغلبي
 .المطلقة لجمعية الدول األطراف

جل رى  : المس االقتراع الس ب
 .وباألغلبية المطلقة للقضاة

جل ب المس االقتراع : نائ ب
ة ال  رى وباألغلبي ة الس مطلق

يح     ى ترش اء عل اة، بن للقض
 .المسجل
 

دة، والك  مؤهالت الق الحمي اءاألخ ة ف
ى        رة والتخصص ف العالية، والخب
اء    ة أو القض ة العام ل النياب عم
ة     ادة و بطالق ع إج ائى م الجن
ى        ة عل إلحدى لغات عمل المحكم

 األقل

دة، والكف   الق الحمي ة اءاألخ
ة     ادة و بطالق ع إج ة، م العالي

ى   إلحدى لغات عمل   ة عل المحكم
 .األقل

ى : المسجل سوف يعمل عل
 .أساس التفرغ

جل  ب المس ى : نائ ينبغ
اس االضطالع    ى أس ه عل انتخاب

 0 مهام تقتضيها الحاجةىبأ
 

يجوز للرئاسة إعفاء المدعى     أمور أخرى
ن    ام م دعى الع ب الم ام أو نائ الع
ى  اء عل ة بن ية معين ر قض نظ

ا  ا، ويمكن تنحيتهم ا "طلبهم إذا م
ى      طعن أحد فى   تندًا ف  حيادهما مس

ول  اس معق ى أى أس ك عل " ذل
وسوف تنظر دائرة االستئناف فى   

 .القضايا التنحية المذآورة
دعى      المدعى العام ونائب الم
يتين         العام يجب أن يكونا من جنس

 .مختلفتين
 

يهم    ى عل نح المجن وف يم س
ة،    ائل حماي هود وس والش
ائل    ة، ووس راءات أمني وإج

ة  استشارة ومساعدة أخرى مالئ    م
ى  يهم، وللمجن هود عل الش

هم  ة تعرض د مغب رين عن واآلخ
م  د إدالئه غط عن آلى ض

 .بشهاداتهم
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 عــث الرابـحـبـمـال

 )76(قلم آتاب المحكمة
 

ون . 61 ة يك م المحكم ن ؤ مسقل بوًال ع ر الجوان ائية غي ن إدارة القض  م
دة      فى ذ لك   ، بما وتزويدها بالخدمات المحكمة   يهم والشه   المجنى    إنشاء وح ود عل

ادة [ رأس ] )6( ،)1(43م ةوي م المحكم ذى  المسجل قل ه تحت ال ارس وظائف يم
األغلبية المطلقة للقضاة    بنتخب المسجل   ُيو. ])2(43مادة  [سلطة رئيس المحكمة    

ة  توصية من    الحسبان أى  مع األخذ فى     .السرى عن طريق االقتراع   دول   جمعي  ال
ادة [ األطراف دة خم. ])4(43م سنوات ويجوز  سويشغل المسجل منصبه لم

ادة  هإع ادة [ انتخاب وز     . ])5(43م جل يج ن المس اقتراح م رورة وب د الض وعن
 ).13انظر الجدول رقم (].)4 (43مادة [ نائب مسجل انتخابللقضاة 

 

 سـث الخامـبحـمـال

 )77( الدول األطراف جمعية

والمدعى   القضاة    انتخاب  الدول األطراف بحق امتياز      جمعيةختص  تو. 62
ام جل  والمالع ادة [س ى ،]112م دق عل ع وتص ا تراج ك فإنه ن ذل ًال ع  وفض

دول              للمحكمةالميزانية وتمنح الدعم     ى التعامل مع ال درة عل  بما يشمل توفير المق
اء بالتزاماته       التى ت األطراف   ة . افشل فى الوف  قواعد   فى إنشاء    السلطة    وللجمعي

                                                            
(76)  See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on The Registry, 

see David Tolbert, Article 43: The Registry, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra 
note 13, at 637-646. 

ابقاً  106انظر بصفة عامة رويلميرا، هامش       ة، انظر              .  س م المحكم ات حول قل د من التعليق لمزي
ادة  ولبيرت، الم د ت ة، ف:  43ديفي م المحكم ا األساسى قل ام روم ى نظ ق عل امش ى،التعلي  13 ه

 .646 – 637سابقًا ص 
(77)  See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on the Assembly 

of States Parties, see S. Rama Rao, Article 112: Assembly of States Parties, in 
COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 1201-1214. 

لمزيد من التعليقات حول جمعية الدول .  سابقًا106انظر بصفة عامة رويلميرا، هامش 
التعليق على نظام روما ى جمعية الدول األطراف، ف:  112ألطراف، انظر راما راو، المادة ا

 .1214 – 1201 سابقًا ص 13ى، هامش األساس
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ة ووضع قواعد اإلجراءات وا           دليل للعمل الداخلى للمحكم ا يتف    ل ق مع النظام      بم
  .صوت واحدولكل دولة طرف . األساسى

ن    و. 63 ر م اتآثي بأالمنش المنظم ىة بموج نص عل ة ت ل اتفاقي ذا  مث  ه
ال    (يحكمها   الذى   النظام ى سبيل المث ة   ،عل ة التجارة العالمي ذا النظام   ). منظم  وه

ه إر            ا اتجهت إلي ا يتفق مع م دول األطراف   اديضمن أن يعمل هذا الجهاز بم ة ال
 ).14انظر الجدول رقم  (.يةاالتفاقأحكام تطبيق والوفاء بفى 

 

 )112المادة (جمعية الدول األطراف ) 14الجدول رقم (

 التشكيل
 )1رةفق112المادة (

 .مندوب لكل دولة عضو
ى   ام األساسى الحق ف ى النظ ى وقعت عل دول األخرى الت ولل

 .صفة مراقب
 لااألعم

 )2فقرة112المادة(
اد توصيات نظر   ) 1( ة التحضيرية واعتم ب اللجن ون ام، حس  يك

 0مناسبا
ام               ) 2( ة الرئاسة والمدعى الع ى هيئ توفير الرقابة اإلدارية  عل

 0 المحكمة بإدارةوالمسجل فيما يتعلق 
اذ     ) 3( ب ، واتخ طة المكت ارير وأنش ى تق ر ف راءاتالنظ  اإلج

 0المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير واألنشطة 
 0يها النظر فى ميزانية المحكمة  والبت ف ) 4(
  36تقرير ما إذا آان ينبغى تعديل عدد القضاة وفقا للمادة  ) 5(
الفقرتين    ) 6( ال ب ر ، عم ادة  7 و 5النظ ن الم ى  87 م  ىأ ، ف

 0مسألة تتعلق بعدم التعاون 
القيام بالمهام األخرى وفقًا لما هو وارد بالنظام األساسى )  7(

 .وقواعد اإلجراء والدليل
 ).9دة الما(تبنى عناصر الجريمة ) 7(
 ).51المادة (تبنى قواعد اإلجراء والدليل ) 8(
رة  36المادة (انتخاب القضاة أعضاء المحكمة    ) 9(  فق
6.( 
ام   ) 10( دعى الع ب الم ام ونائ دعى الع اب الم انتخ
 ).42المادة (
ذين   موظفين  للتوجيهية  المبادئ  وضع ال )  11( دمهم ، دون    ال تق

ل ات الحكومي  مقاب راف أو المنظم دول األط ة ، أو ة الد، ال ولي
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ة    از من            المنظمات غير الحكومي ال أى جه ى أعم اعدة ف ، للمس
 0)44المادة(أجهزة المحكمة 

 
 اإلدارة

 )3فقرة112المادة (
 ؛ ونائبين للرئيس؛رئيس: يكون للجمعية مكتب يتألف من* 
  عضوا18و

 0تنتخبهم الجمعية لمدة ثالث سنوات أعضاء المكتب سوف * 
، على أن يراعى بصفة خاصة يليةتكون للمكتب صفة تمث* 

التوزيع الجغرافى العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية 
  .الرئيسية فى العالم

 التصويت
 فقرتى 112المادة (
7 ،8( 

 . لكل دولة طرف صوت واحدــ
ـ ذل سوف تـ ة و ب ذاالجمعي د للتوصل آ ل جه ب  آ ى المكت  إل

اع القرارات   ذر     باإلجم إذا تع ك  ف اً   ا ، وجب  ذل رار وفق اذ الق  تخ
 :، ما لم ينص النظام األساسى على غير ذلك ىما يلل
 بأغلبية ثلثى الحاضرين ،لمسائل الموضوعيةلنسبة لبا ــ

 0مطلقة للدول األطرافالغلبية األ تكونالمصوتين على أن 
ـ بة لبا ـ ةلنس ائل اإلجرائي ي،لمس ة البس دول  باألغلبي طة لل

 0ةاألطراف الحاضرة المصوت
االشتراآات المستحقة  تأخر الدولة الطرف عن سداد  عندــ

 حق التصويت فى لها ال يكون أآثر،أو   سنتينلمدةعليها 
سمح لهذه الدولة ي قدفى المكتب، مع ذلك ،  وأالجمعية 

 ناشئ السداد عدم آانبالتصويت فى الجمعية وفى المكتب إذا 
 0عن أسباب ال قبل للدول الطرف بها 

 

 دساـث السـحـمبـال

 )78(مجلس األمن و المحكمة الجنائية الدوليةنـ بيعالقةال
 

                                                            
(78)  See generally Yee, supra note 63.  For additional commentary on the Security Council, 

see Morten Bergsmo and Jelena Pejic, Article 16: Deferral of investigation or 
prosecution, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 373-382. 

لمزيد من التعليقات حول مجلس األمن، انظر مورتين .  سابقًا63 هامش ى،انظر بصفة عامة ي
التعليق على نظام  ىإرجاء التحقيق أو المقاضاة، ف:  16بيرجيسمو و جيلينا بيجيتش، المادة 

 .382 – 373ى  سابقًا ف13 هامش ى،روما األساس
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ا      . 64 ن م س األم ة ومجل ة الدولي ة الجنائي ين المحكم ة ب ى إن العالق إال ه
ا    منألاتطبيق لسلطة مجلس     م المتحدة     فى   محددة   هى    آم اق األم خاصة  ب و ،ميث

األ       يلمجلس سلطة سياس     ى ل يعطوالذى   السابع،الفصل   ق ب ا يتعل ة فيم مور ة مطلق
ادة   السابع ويعطى أيضًا الفصل     ،على حفظ واستعادة وبقاء السالم    التى تنطوى     م

لطة  39 س س رض للمجل الم   ف اء الس ظ وبق ات لحف إن   ، العقوب ذلك ف ة ل  ونتيج
ل أن  فى  لمجلس األمن الحق     ة  يحي ة        حال ة للتحقيق وإقام ة الدولي ة الجنائي  للمحكم

 .النهائىدعاء الا

م       السابع س بموجب الفصل      مفهوم سلطات المجل    ففى    .65 اق األم  من ميث
دة  ادة المتح ا للم ه 16ووفق نيجوز لمجلس  من  أن يطلب وقف اإلجراءات األم

وذلك إذا ما رأى مجلس األمن أن  ،  شهرًا   12أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة      
ة  ى  الحال ا االت ع بموجبه دتدعاء  الرف ا لسالم ل"ا شكل تهدي ا لم  نص واألمن وفق

ه ف  ب   علي دة وبموج م المتح اق األم لطاتالى ميث ى  س ة ف اق  المبين ن الميث ن أم
رار إصدار    الحق فى  األمن   مجلسل م             اتق دول األعضاء فى األم ة لكل ال  ملزم

إن      ا هو وارد        مجلس األمن     لالمتحدة وهكذا ف ات آم اف التحقيق  فى  الحق فى إيق
ام  االنظ لطاتل األساسى ووفق ةس اقب ه المبين دةميث م المتح م . األم ن ث ام ف وم النظ

ة    بصالحياته المبينة بالميثاق،  إال  األمن  مجلس  ل األساسى ال يقر     األمر   وفى حقيق
 .األساسى يقيد هذه السلطاتأن النظام 

 

 عــث السابـبحـمـال

 )79(األمم المتحدةوالجنائية الدولية ن المحكمة ـبيالعالقة 
 

ين    العالقة   ُتنظم  .66 ة       ب ة الدولي ة الجنائي م واألالمحكم  المتحدة من خالل       م
ة  دهااتفاقي ة تعتم دول جمعي راف ال ادة [ األط وف  و].2م وم س ةتق  اللجن

يرية روع  التحض داد مش ة  بإع ذه االتفاقي ة  . له ون العالق ى نوتك ة  ه س العالق ف
                                                            

(79)  See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on The United 
Nations, see Antonio Marchesi, Article 2: Relationship of the Court with the United 
Nations, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 65-71. 

م المتحدة، انظر            .  سابقاً 106انظر بصفة عامة رويلميرا، هامش       ات حول األم لمزيد من التعليق
و مارشيس ادة ى،أنطوني دة، ف :  2 الم األمم المتح ة ب ة المحكم ا  ى عالق ام روم ى نظ ق عل التعلي

 .71 – 65ى  سابقًا ف13 هامش ى،األساس
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ة من أهداف         والتى ت  ،اتفاقيةة بموجب   أالمنشاألخرى   هيئاتالب دافها قريب كون أه
م دةاألم م الم، المتح ى أن األم دة  بمعن رىتح ات  ت ذه الهيئ ل ه ة عم ا إمكاني  معه

  .)80(هاآجزء من نظام

                                                            
(80)  Other treaty based organizations that have a relationship with the United Nations are: 

Committee against Torture;  Committee on Economic, Social and Cultural Rights; 
Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Committee on = 
=the Elimination of Discrimination against Women; Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination; Committee on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families; Committee on the Rights of the Child. 

أة بمو ات األخرى المنش دة والتالمنظم دة هيى جب معاه األمم المتح ة ب ى عالق ع : عل ة من لجن
كال         ع أش ى جمي اء عل ة القض ة؛ لجن ة والثقافي ادية واالجتماعي وق االقتص ة الحق ذيب؛ لجن التع
ة العنصرية؛                التفرقة العنصرية؛ لجنة القضاء على التفرقة ضد المرأة؛ لجنة القضاء على التفرق

 . وأعضاء عائالتهم؛ لجنة حقوق الطفللجنة حماية حقوق العمال المهاجرين 
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 نــث الثامـحـبـمـال

 )81(ةة الجنائية الدولي المحكممقر وإدارة
 

دا أو فى    بى  ايكون مقر المحكمة الجنائية الدولية فى اله       . 67 ان أى هولن  مك
ة    . ]3مادة  [ عندما ترى ذلك مناسباً    خرآ   شخصية  ويكون للمحكمة الجنائية الدولي

ة ة دولي ون قانوني ا تك ا نفس  آم ةله ة األهلي ة القانوني ة وظائفالالزم ا لممارس  ه
 .]4مادة  [وتحقيق أهدافها

ة، الصينية،           .68 ة هى العربي تكون اللغات الرسمية للمحكمة الجنائية الدولي
ام   وسوف تنشر   ]. )1 (50مادة  [األسبانية   و ليزية، الفرنسية، الروسية،  كاإلن  أحك

ة  رارات األخرى المحكم ى الق ائلباإلضافة إل ة لمس ية المنهي ات ب أساس ست لغ
مية  ادة [رس ى     ])1(50م ة ه ة الدولي ة الجنائي ل للمحكم ات العم ون لغ  وتك

ية   ة والفرنس ادة [اإلنجليزي ك ])2(50م ع ذل ى وم اء عل  طلب أى طرف فى فبن
دعوى دخل فى    لها بالت سمح  ي أو دولة    الدعوى ة ال       ال ة الجنائي ة   يجوز للمحكم دولي

أذن باستخدام  أن  ة   ت ة      بخالف  لغ ك فى حال رر آاف     لغات العمل وذل وجود مب
 .  )82(])3(50مادة [ لذلك

                                                            
(81)  See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on the Operation 

of the Court, see Gerhard A.M. Strijards, Article 3: Seat of the Court,  in COMMENTARY 

ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 71-88; Wiebke Ruckert, Article 4: Legal status 
and powers of the Court, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 89-96. 

ة، انظر          .  سابقاً 117انظر بصفة عامة رويلميرا، هامش       لمزيد من التعليقات حول عمل المحكم
ة ، ف     :  3جيرهارد ستراجادز، المادة     ا األساس         التعلى  مقر المحكم ى نظام روم ق عل  هامش   ى،ي

ادة         88 – 71ى   سابقًا ف  13 رت، م انون   : 4؛  ويبيك روآي لطاتها، ف   ى المرآز الق ة و س ى للمحكم
 .96 – 89ى  سابقًا ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساس

(82)  For additional commentary on the Languages of the Court, see David Tolbert, Article 50: 
Official and working languages, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 
675-679. 

اللغات الرسمية : 50للمزيد من التعليقات حول لغات المحكمة، انظر دافيد تولبيرت، المادة 
 .  679 – 675ى  سابقًا ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساسى ولغات العمل، ف
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 عــث التاسـحـبـمـال

 ىاألساستعديل النظام آليات 
 

ادة   لل وفقا. 69 راح        121م تم  اقت ديل   أى   ال ي د  تع  مرور سبع سنوات       إال بع
دءمن ام  ب رر و ت. األساسى سريان النظ ةق دول األطراف  اجمعي ال  ت إذا آانم
ة تتناولس ذ تصويت أغلبي د أخ راح أم ال ، بع د  ينرحاض الاالقت ك فى موع وذل

د دأ بع اريخ يب ن ت هر م ة أش رور ثالث ة م ديم الدول ديلل  تق اقتراح التع ار ب  إلخط
ادة [ ك،  ].)2 (121م ع ذل إن وم ادة ال ف راف    122م دول األط ة لل دم فرص  تق

ام ذات   تعلق  التى ت خاصة  بوقت و ى أى   األساسى ف لنظام  التعديل نصوص    باألحك
ت   ى البح ابع المؤسس واد [ الط ل ]49-47-46-44-42 -39 -35م ل مث  عم

ادة   [عزلهم   وآذلك  القضاة، الرئيس، المدعى، هيئة العاملين،       ر   .])1(122م وتق
وافر   التعديالت باإلجماع وفى حالة عدم      جمعية الدول األطراف هذه    اع   ت  ، اإلجم

 .)83 (])2 (121مادة [ثلثين الوات تكون بأغلبية أص

ى      للدول األطراف األساسى  ال يسمح النظام    . 70 د التصديق عل ة    عن  االتفاقي
 .)84(]120مادة [ مأو مفاهي ات أو إعالناتحفظت هبإبداء أي

 

                                                            
(83)  See generally Tuiloma Neroni Slade and Roger S. Clark, Preamble and Final Clauses, in 

MAKING OF THE ROME STATUTE, supra note 13, at 421-450.  For additional commentary 
on Amendments, see Clark, Article 121, supra note 32; Roger S. Clark, Article 122: 
Amendments to provisions of an institutional nature, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, at 1273-1277. 

عمل ى سالد و روجير آالرك، األحكام التمهيدية والنهائية، فى انظر بصفة عامة تويلمو نيرون
زيد من التعليقات حول التعديالت ، للم. 450 – 421ى  سابقًا ف13 هامش ى،نظام روما األساس

التعليق على نظام ى  فى،التعديالت على األحكام ذات الطابع المؤسس: 122انظر آالرك، مادة 
 .  1277 – 1273ى  سابقًا ف13 هامش .ىروما األساس

(84)  See generally Slade and Clark, supra note 117, at 431-432.  For additional commentary 
on Reservations, see Gerhard Hafner, Article 120: Reservations, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE, supra note 13, at 1251-1264.   

ة سالد و آالرك، هامش        ابقًا ف  128انظر بصفة عام ات    ل. 432 – 431ى  س د من التعليق لمزي
ادة      حول التحفظات   افنر، م ارد ه ا     ى ت ، ف التحفظا : 120، انظر جيره ى نظام روم التعليق عل

 .1264 – 1251ى  سابقًا ف13 هامش .ىاألساس
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 سـل الخامـصـالف

 قواعد وأحكام النظام اإلجرائى أمام المحكمة الجنائية الدولية
 

ة           يقتضى إلقاء الضوء ع   . 71 ام المحكم ع أم لى أحكام النظام اإلجرائى المتب
دعوى الجن         دءًا من التحقيق        الجنائية الدولية التعرض إلى مختلف مراحل ال ة ب ائي

ام             والمحاآمة ذ األحك اء بتنفي ا، وانته ، مرورًا بإصدار األحكام وطرق الطعن فيه
ة مباحث   ى خمس ه ف ا نعرض ل و م ذا الصدد وه ى ه دولى ف اون ال ات التع وآلي

ة أن                م ى حقيق دخول فى تفصيالتها عل ل ال وفر  األساسى   النظام   تتالية، نؤآد قب ي
ة    جراضمانات إ  اذج      )85(ئية وموضوعية للعدال م النم ايير و تالئ ا     المع  المعمول به

ق بالت          واردة الحقوق   وهذه. )86(دوليا ود النظام األساسى المتعل ات،  ح ضمن بن قيق
ة و ؤولية الجنائي تئناف والمس ة، االس اتق المحاآم ى ع ع عل ؤون يق رة الش دائ

ة     ا فى               الخاصة بما قبل المحاآم تهم المنصوص عليه وق الم ة حق  مسؤولية حماي
 ).1(67المادة

دليل  وعال راءات وال د اإلج إن قواع ك ف ى ذل م ة عل ق اتطويرهت  عن طري
يرية  ة التحض ام األساس )87(اللجن ًا للنظ ى ى  وفق نص عل ذى ي مان  ال وب ض  وج

                                                            
(85)  See generally Hakan Friman, Rights of Persons Suspected or Accused of a Crime, in 

MAKING OF THE ROME STATUTE,  supra note 13, at 247-261. 

صياغة ى مشتبه فيهم أو المتهمين بجريمة، فانظر، عمومًا، هاآان فريمان، حقوق األشخاص ال
 . 261-247ى  ف13 هامش ى،نظام روما األساس

(86) See ICC Statute, supra note 13, Parts. 4-7. See also THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN 

THE ADMINISTRATION OF JUSTICE: A COMPENDIUM OF UNITED  NATIONS NORMS AND 

STANDARDS (M. Cherif Bassiouni ed., 1994).  See generally  LES DROITS DE L’HOMME A 

L’AUBE DU XXIe SIECLE (Karel Vasak ed., 1999). 

 وانظر أيضًا حماية 7-4 أجزاء 13للمحكمة الجنائية الدولية هامش ى انظر النظام األساس
محمود شريف بسيونى (لمتحدة خالصة قيم ومعايير األمم ا: إدارة العدالةى حقوق اإلنسان ف

آاريل فاساك طبعة (مطلع القرن العشرين ى ، انظر، عمومًا، حقوق اإلنسان ف)1994طبعة 
1999.( 

(87) The Preparatory Commission began its work in 1999 concerning the “Rules of Procedure 
and Evidence,” and they were completed in June 2000.  They supplement the provisions 
of the Statute. 
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ة  تهم باألاعمحاآم ة للم ة الدول دل ايير القانوني ى بالمع ذى يف لوب ال ةس  الخاصة ي
مانات ة بالض ة  اإلجرائي ام    .)88(للعدال د واألحك ك القواع رض لتل ى نع ا يل  وفيم

 .خالل المراحل اإلجرائية للدعوى أمام المحكمة فى ستة مباحث متتالية
 

 األولث ـحـبـمـال

 التحقيققواعد النظام األساسى فى مرحلة 
 

رع الم    .72 ات    يش يم المعلوم د تقي ق بع ى التحقي ام، ف دعى الع
ة والمتاح دم ت رر ع م يق ا ل ول ا، م اس معق رة فر أس راءاتاإللمباش ادة [ ج م

ة أم ال    .)89(])1(53 ة للمحاآم اك إمكاني ان هن ا إذا آ د م ى ولتحدي ى ينبغ  عل

                                                                                                                                            
 فيما يتعلق بقواعد اإلجراءات واإلثبات، واآتملت 1999سنة ى بدأت اللجنة التحضيرية عملها ف

 .ىمكمل نصوص النظام األساسى ، وه2000يونيو سنة ى ف
(88) For additional commentary on Rules of Procedure and Evidence, see Bruce Broomhall, 

Rules of Procedure and Evidence, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, 
at 679-694.  

ى على قواعد اإلجراءات انظر، بروس برومهول، قواعد اإلجراءات واإلثبات، فى لتعليق إضاف
 .694 - 679 ص 13هامش ى التعليق على نظام روما األساس

(89) See generally Guariglia, Investigation and Prosecution, supra note 43.  For additional 
commentary on the Investigation Process, see Morton Bergsmo and Pieter Kruger, 
Article 53: Initiation of an investigation, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra 
note 13, at 701-714; Morten Bergsmo and Pieter Kruger, Article 54: Duties and powers 
of the Prosecutor with respect to investigations, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  
supra note 13, at 715-726; Christopher K. Hall, Article 55: Rights of persons during an 
investigation, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 727-734; Fabricio 
Guariglia, Article 56: Role of the Pre-Trial Chamber in relation to a unique 
investigative opportunity, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 735-
742; Fabricio Guariglia and Kenneth Harris, Article 57: Functions and powers of the 
Pre-Trial Chamber, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 743-752; 
Angelika Schlunk, Article 58, supra note 68. 

على إجراءات ى  ولتعليق إضاف43دعاء الجنائى هامش الانظر، عمومًا، جريجليا، التحقيق وا
التعليق على ى التحقيق وفى البدء ف: 53تحقيق انظر مورتون برجتمو وبيتر آرنجير المادة ال

 : 54 موزتون برجسمو وبيتر آرجو والمادة 714 – 701ى  ف13هامش ى نظام روما األساس
ى التعليق على نظام روما األساسى العام الخاصة بالتحقيقات فى التزامات وسلطات المدع

حقوق األشخاص أثناء التحقيق، : 55المادة . هول.  وآريستوفور ك726 - 715ى  ف13هامش 
 وفابريشيو جوازيجيليا وآينيث 742 -735ى  ف13هامش ى التعليق على نظام روما األساسى ف
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وًال         ) أ( فيما إذا آانت     أن ينظر المدعى العام    ًا معق وفر أساس المعلومات المتاحة ت
يتم  ) ب( ؛المحكمة الجنائية الدولية  اختصاص   فى    الجريمة   تمال دخول الح هل س

لى سبيل    وهو ما قد نحتاج إليه ع       (17 لمادة    ألحكام ا  اعتبار القضية مقبولة وفقاً   
ال  امالمث ة قي ى حال ة  ف اذ اإلجراءات الجنائي ة أخرى  ذات اختصاص باتخ  دول

اك أسباب     ) ج(؛  )غير قادرة لتحديد ما إذا آانت هذه الدولة غير راغبة أو           هل هن
ة  اجوهري د من خالله ةُيعتق ق الغاي ق ال يحق أن التحقي ار   ب ى االعتب ذ ف ع األخ م

يهم   ى عل الح المجن ة ومص ورة الجريم وال فإ  .خط ع األح ى جمي رر  وف ه إذا ق ن
ة،   ى المحاآم دء ف دم الب ام ع دعى الع ن إعالن فالم د م ذ الب ؤون حينئ رة الش دائ

ل        كل من   ل وبذلك يجوز    .اآمةالخاصة بما قبل المح    ا قب دائرة الشؤون الخاصة بم
ام               المحاآمة  والدولة التى تقوم باإلحالة أو مجلس األمن أن تطلب من المدعى الع

 .بحفظ الدعوىإعادة النظر فى قراره 

ى     .73 ام ليغط دعى الع ق الم د تحقي ب أن يمت عيج ة جمي ائع واألدل  الوق
ة        مسؤولية، ومن ثم  الالمتعلقة بتحديد    ى  الثبوت والنفى      فإن التحقيق يشمل أدل عل

واء  ادة [الس ى  ])1(54م رورة أن يراع ع ض الّ م ق آ ن  التحقي الح ال م مص
 .])1(54مادة [ المتهمين  الشخصية للمجنى عليهم و حقوقوالظروف

ًا  . 74 نصوفق ادة ل ى أرض    ) 2(54 الم ق عل راء التحقي تم إج وز أن ي يج
ر  ة الط اء ب   فالدول ا ج ًا لم عء جزال طبق ذى  التاس اون  ال تص بالتع دولى يخ ال

ادة      والمساعدة القضائية أو   دائرة الشؤون   ول  تخ  التى د   )3(57 طبقًا ألحكام الم ل
ة  ل المحاآم ا قب م   الخاصة بم و ل ات ول إجراء التحقيق ام ب دعى الع مح للم  أن تس

ة    ادرة      يضمن تعاون تلك الدول ر ق ة غي دما تكون الدول ذ    " ةصراح "عن ى تنفي عل
ب التع وطل دم ت بب ع لطة أو أى فر ااون بس رس ن عناص ر م ا عنص  نظامه
اون       القضائى   ذ الطلب الخاص بالتع ا  .  القادر على تنفي ات    أم ا يخص التحقيق فيم

ة    لمدعى العام   ل يخول ،تقع على أرض الدولة غير الطرف     التى   ة الجنائي بالمحكم
ات خاصة        الدولية د اتفاقي ذلك      ل عق ذا الغرض وآ ات ه ا  ترتيب ون مع   لتسهيل التع
  .])د)(3(54مادة  [الدولة

                                                                                                                                            
التعليق على ى وظائف وسلطات دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة، ف: 57هاريس المادة 

  68 هامش 58 وأنجليكا شلنك المادة 752-743ى  ف13هامش ى نظام روما األساس
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ام   . 75 دعى الع وز للم ق، يج راء التحقي د إج ة ) أ(وعن ع وفحص األدل جم
ق والشهود محل اطلب حضور وسؤال األشخاص ) ب( ى لتحقي يهم والمجن عل
ة       ) ج( اون الدول ة أو الشخص        أو إجراء اتفاقيات لتسهيل تع ة  ) د( المنظم الموافق

دم  ى ع نعل اح ع ات اإلفص د   المعلوم ى تع ام والت دعى الع ا الم ى يتلقاه الت
ات  ريةمعلوم ـ (س ات     ) ه رية المعلوم أمين س رورية لت راءات الض اذ اإلج اتخ

 .])3(54مادة [وحماية األشخاص وحفظ األدلة 

و   . 76 د ظه ات"ر عن ق بالتحقيق دة تتعل د الضرورة  أى ،"فرصة فري عن
ة    طلب المدعى العام يمكن      علىوبناء   دائرة التمهيدي  تفوض مكتب المدعى        أن لل

اذ  ام التخ راءاتالع ة المت اإلج ى األدل ةا  الخاصة بالحصول عل د ال ح ى ق  والت
وم  و].56مادة  [ المحاآمة فيما بعد لغرض     فراتتو الفرصة   "ُيرجع فى تحديد مفه

دة  ى الفري اتالت ق بالتحقيق انون "تتعل وم الق ى مفه ام ل  إل رالتصرفات"ـالع   غي
ا يشمل      وه . )90("يط جمع األدلة  تنش"أو  "  والفاصلة متكررةال ى  صول   الحو م عل

ذين   )  فعًال"المزدوجة"مناقشة التضمن التى  (اإلفادات المتعلقة بالدولة     للشهود ال
رة    وجود  يتعذر اء فت ة هم أثن ة   ملوتش . )91( المحاآم د    أيضًا األدل ال يمكن  التى  ق

ا ة الحصول عليه اء المحاآم ك أثن ا وذل ا الخاصة به ى ( بسبب طبيعته بيل عل س
ث    ريح الجث تخراج وتش ال اس يلة   ) المث دوينًا للوس ب ت ى وتتطل ا  الت أتى معه يت
 .)92(غير العادية األخرى للحفاظ عليها الحصول على الدليل أو اإلجراءات

ادة        لالستجواب نوالخاضعألشخاص  ا حيمن . 77 ًا لم . 55 حقوقًا عديدة طبق
ى   رين عل ر مجب م غي تهم فه ل إدان ديم دلي كال  ى أل أو الخضوع تق ن أش كل م ش

غط اإلآراه الض ذيب أو  آ د أو التع رجم   . التهدي اعدة مت تجوابهم بمس تم اس وي
ى باإلضافة  . مختص عند الضرورة   التهم      إل ين ب تم إعالن المتهم ك ي  المنسوبة  ذل

 .)93(صمتبال فى االلتزام همحقوضمان  المساعدة القضائية مع منحهمإليهم 

                                                            
(90) See Fabricio Guariglia, Role of the Pre-Trial Chamber in Relation to a Unique 

Investigative Opportunity, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 737-
738. 

ون الخاصة بما قبل المحاآمة بما يتعلق  انظر وفابريشيو جواريجيليا، وظائف دائرة الشؤ)91(
 .738-737ى ، ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساسى  تحقيق فريدة، فةبفرص

(92)  Id.   المرجع السابق.  
(93)  Id.    المرجع السابق.  
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ام    تحريك عند  . 78 دعوى   المدعى الع ة   جوز    ي  لل دائرة التمهيدي  أن تصدر    لل
ة      بوج  اقتنعت أمر قبض إذا     ى ود أسباب معقول ة      ارتكاب  عل رد لجريم  دخلت  الف

من ة  اختصاصض ادة [ المحكم ى  و]58م رف  عل ة الط ى الدول ا  الت د به يوج
تهم أن  ًا       "الم تجوابه طبق خص واس ى الش بض عل ة للق وات عاجل ذ خط تتخ
اون  ب النظام األساسى الخاص   اسع من      الت بالباب وفقا لما هو وارد    "لقوانينها التع
 .]59مادة  [والمساعدة القضائيةالدولى 

 أن تعقد جلسات دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمةوعلى . 79
 وعند االقتضاء يمكن ،])1(61مادة [ التهم فى حضور الشخص المتهم العتماد
 .)94(])2(61مادة [ التهم فى غياب المتهم اعتماد

 

 ىــالثانث ـحبـمـال

 المحاآمةقواعد النظام اإلجرائى فى مرحلة 
 

 حقوق المتهم فى المحاآمة : أوًال 

                                                            
(94) For additional commentary on the confirmation of charges, see Shibahara, supra note 69. 

 .  آنفًا69 انظر شيباهارا، هامش للمزيد من التعليقات على اعتماد التهم،
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د أن تكون فى حضور          المحكمة الجنائية الدولية   أمام   )95(المحاآمة . 80  الب
ه       الذى ينبغى أن يكون على     ]63مادة  [المتهم   أتى فى     ت وال وعى آامل بحقوق ى ي
دمتها راض  مق ة ال  افت وافر قرين راءةت ادة [ ب ى   ]66م ه ف ة  ) أ(وحق ة عام جلس

التهم المنسوبة       مإعال) ب(دون تأجيل   و ة محايدة وعادلة تتم بصور   ورًا ب  المتهم ف
ه ا . إلي دث به ا ويتح ى يفهمه ة الت ك باللغ اف ) ج(وذل ت آ ه وق ون لدي أن يك
داد يالتوتسه ة أ إلع اء المحاآم ل وأثن دفاع واستجواب الشهود ضده قب وجه ال

ضرورية  ال ةترجم  وال صص ختمترجم م ب  اللغوية باالستعانة  مساعدةالر  يتوف) د(
 ].67مادة [ بذنب االعترافعدم إجباره على اإلدالء بالشهادة أو ) هـ(مجانا 

 
 المحاآمةأثناء مرحلة فى عليهم والشهود المجنى حماية : ثانيًا

ة         حمايةباإلضافة إلى    . 81 ة حماي ى المحكم المجنى   حقوق المتهم يجب عل
ى      ]68مادة  [ليهم والشهود المشترآين فى اإلجراءات      ع ذا عل تثناء    ويشتمل ه  اس

ة    غرفة  فى   حيث يمكن اإلدالء بالشهادة     عالنية المحاآمة  إلمبد اميرات مغلق  بها آ
إن وجهات نظر   ف  إضافة إلى ذلك .سائل اإللكترونية أو بأى وسيلة أخرى     وأو بال 

                                                            
(95)  See generally Hans-Jorg Behrens, The Trial Proceedings, in MAKING OF THE ROME 

STATUTE,  supra note 13, at 238-246.  For additional commentary on the Trial, see 
William A. Schabas, Article 63: Trial in the presence of the accused, in COMMENTARY 

ON ROME STATUTE, supra note 13, at 803-809; William A. Schabas, Article 66: 
Presumption of innocence, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 833-
844; William A. Schabas, Article 67: Rights of the accused, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, at 845-868; David Donat-Cattin, Article 68: Protection of the 
victims and witnesses and their participation in the proceedings, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE, supra note 13, at 869-888; Harris, supra note 37; Rodney Dixon and 
Helen Duffy, Article 72: Protection of national security information, in COMMENTARY 

ON ROME STATUTE, supra note 13, at 937-946 

هامش ى صياغة نظام روما األساسى انظر، عمومًا، هانز جورج بهرنز، إجراءات المحاآمة، ف
: 63عن المحاآمة، انظر، ويليام شاباس المادة ى ولتعليق إضاف.  246 – 238ى  ف13

 – 803ى  ف13هامش ى التعليق على نظام روما األساسى حضور المتهم، فى المحاآمة ف
 ى،التعليق على نظام روما األساسى افتراض البراءة، ف:  66، وويليام شاباس المادة 809

حماية المجنى عليهم والشهود : 68ونات آاتن، المادة ، وديفيد د868 – 845ى  ف13مالحظة 
، ورودنى 37هامش ى التعليق على نظام روما األساسى إجراءات المحاآمة، فى ومشارآتهم ف

التعليق على نظام روما ى حماية معلومات األمن القومى، ف: 72 المادة ى،ديكسون وهيلين دوف
 .946-937 ص 13هامش ى األساس
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ات  ى واهتمام ى مراحل المجن وز عرضها ف يهم يج بة عل ن مناس راءات م  اإلج
 .])3(68مادة [ذلك مناسبا  المحكمة حيثما ترى

 
 ىالقوم مناألوحماية الموضوعى الدليل  :ثالثًا

ة   فى ضوء     فى مدى قبول الدليل الموضوعى    تفصل المحكمة    . 82  المقارن
ين حجم          ات وب د يحول دون تحقيق      بين أهميته وجدواه فى اإلثب ذى ق الضرر ال

ا           )96(]69المادة  [المحاآمة العادلة    ك وفق  اإلجراءات  لقواعد  والبد من إجراء ذل
 .والدليل

ى  ويتضمن  . 83 ام األساس دة النظ ماناتع اعدم لض دول ةس راف ال  األط
دلي       التى    الحساسة   الوطنيةمنية  ألحماية المعلومات ا  ى  لع د تستخدم مستقبال آ  لق

ة ى المحاآم دول  . ف ق ال ن ح ات أنوم ى المعلوم ة تحم ةالوطن األمني د ي ى ق  الت
ا   ادة [تطلب منه ا    أو ]72الم ة غيره ازة دول د تكون فى حي ادة[ ق  عالوة ]73الم

ا          أندولة  ألى   زعلى ذلك يجو   ة معلوماته ة  تتدخل فى أى قضية لحماي  من   األمني
 .])4(72المادة[ اإلفشاء

ا    .84 د م رك تحدي ان إذاويت اء آ أنه  إفش ن ش ات م ى أن المعلوم ؤثر عل  ي
ين  ومع]. 72المادة [ما لتلك الدولة نفسها فى النهاية  القومى لدولة    األمن  ذلك يتع

ة  ى الدول ة لحل  ت أنعل اذ خطوات معقول ة واتخ ع المحكم الة م اول حل المس ح
ة    ت الحماي ى تح ات الت ان المعلوم زاع بش االن تخدام أم ق اس ن طري ) أ (: ع

ة المشورة                ملخصات أو تنقيحات     ) ب(اإلجراءات من جانب واحد أو فى غرف
 .)72المادة(غير ذلك من اإلجراءات الوقائية ) ج(شاء المعلومات أو إلف
 

 لجرائم المرتكبة ضد إدارة العدالة ا:رابعًا

د        . 85 رائم ض ى الج ائية عل ة القض ا الوالي ة أيض ة إوللمحكم دارة العدال
ة      ) ب(الشهادة الزور   ) أ(وتشمل   ة زائف دخل فى شهادة الشهود        ) ج(تقديم أدل الت

ة بسبب        نتقاماال) ـه( العاملين بالمحكمة    هابوإرتهديد  ) د( املين بالمحكم  من الع
                                                            

(96) For additional commentary on Evidence, see Hans-Jorg Behrens and Donald K. Piragoff, 
Article 69: Evidence, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 889-916.   

: 69عن اإلثبات، انظر، هانز جورج بهرنز ودودنالد بيرا جوف، المادة ى لتعليق إضاف
 . 916 – 889ى  ف13هامش ى  نظام روما األساسالتعليق علىى اإلثبات، ف
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قبول أو التحريض على الرشوة من جانب موظف         ) و(أدائهم واجباتهم الوظيفية    
 . تكون هذه الجرائم قد ارتكبت عمداأنومن الضرورى . ]70المادة[بالمحكمة 

 

 واألحكامقرارات التدوين وتسبيب  :خامسًا

ان             تكون  أنيجب    .86 ى بي وى عل ة ويجب أن تحت ة آتابي رارات المحكم  ق
ل  ببآام أن  ومس ة بش اء المحاآم ا تكشف أثن ائج بم ة والنت ادة[ األدل  )97(]74الم

ا منسوف و ل غيره ا مث ة مثله ام المحكم راراتتنشر أحك ى  الق ى تفصل ف  الت
ة والصينية واإلن                ة باللغات الست الرسمية وهى العربي ة  كالمسائل الجوهري ليزي

 ].)1(50المادة [فرنسية والروسية واألسبانية وال

ى          .87 ا يل ة م ائل الجوهري ى المس لة ف ر فاص ى تعتب رارات الت ن الق  وم
ة [ رارات ) أ(: )98(])1(40الالئح عبةق تئناف ش أن ) ب( االس رارات بش الق

ية  ول أى قض ة قب ة وإمكاني اص المحكم ة ) ج(اختص ة المحكم رارات غرف ق
ذى تمنحه   ) د(ير العقوبة وتعويض الضحايا     البراءة وتقر ب أو   باإلدانة التفويض ال

ة ل المحاآم ا قب رة الشؤون الخاصة بم ى دائ ات ف اء إلجراء تحقيق ل االدع  لممث
دول        ذ طلب                  اطر األإقليم أى من ال ى تنفي ادرة عل ر ق ة غي ك الدول ف إذا آانت تل

ائى        ا القض ل نظامه ة داخ ة مختص ود هيئ دم وج بب ع ادة [بس  ])د)(3(57الم
ة              نشر ويجوز ررت رئاسة المحكم غير ذلك من القرارات باللغات الرسمية إذا ق

ة أو  ائل الجوهري ى المس ا تفصل ف الة أنه ية ذات صبغة تخص مس ة  رئيس عام
  .)99(])3(40الئحة[

                                                            
(97) For additional commentary on the Court's decisions, see Otto Triffterer, Article 74: 

Requirements for the decision, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 
953-964. 

الشروط األساسية : 74ر أوتو تريفيرير، المادة عن قرارات المحكمة، انظى لتعليق إضاف
 . 964 – 953ى  ف13هامش ى التعليق على نظام روما األساسى للقرار، ف

(98)  Report of the Preparatory Commission for the International Criminal Court, Finalized 
Draft Text of the Rules of Procedure and Evidence, U.N. Doc. 
PCNICC/2000/INF/3/Add.1 (12 July 2000). = 

ال التحضيرية لقواعد      = تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، النص النهائى لألعم
نة   ة س ة الدولي ة الجنائي ة التحضيرية للمحكم ائق اللجن دة، وث م المتح ات، األم اإلجراءات واإلثب

2000 Inf /3/Add.1) 12 2000 يوليو .( 
(99  ) Id.   المرجع السابق.  
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 ثــالثالث ـحـبـمـال

 إصدار األحكام والعقوبات
 

ة        .88 ة الدولي ة الجنائي ادة       يجوز للمحكم ًا للم ا األ    77 وفق  ساسى من نظامه
ى ارتكاب جرائم داخل نطاق اختصاصها                ات عل ، وبوجه   )100(أن تفرض عقوب

ًا آحد أقصى                   ين عام ة ثالث رة العقوب ادة   [عام ال يجب أن تتعدى فت  ]أ)1 (70الم
رره من شدة الجرم       أنومع ذلك يجوز فرض عقوبة مدى الحياة        ا يب ذا م  آان له

ك يجوز        ]ب) ا (70المادة  [دان  والظروف الفردية للشخص المُ      وعالوة على ذل
ات      ول أو الممتلك ادرة األص م بمص ات أو تحك ة غرام رض المحكم أن تف

 ].)2(70المادة [ من ارتكاب الجريمة المتحصلة
ين              .89 ة ويتع تقوم المحكمة بتحديد العقوبة وفقًا للوائح واإلجراءات واألدل

ة لل     روف الفردي رم والظ دة الج ار ش ى االعتب ذ ف ة أن تأخ ى المحكم شخص عل
 ].71المادة[ دانالُم

دام  . 74 ة اإلع ت عقوب د طرح ةولق رائم ل آعقوب ىلج واردة ف ام ال  النظ
أن           النظام ومع ذلك يقدم    . للمحكمةاألساسى   دول ب ة لل  األساسى الضمانات الكافي

ه    العقوبات المنصوص عليها     ا         في ات المنصوص عليه ى العقوب ؤثر عل ن ت  فى ل
وانينهم  ةق دالوطني وز لل م يج ن ث دما  وم ا عن ات الخاصة به ق العقوب ول أن تطب

ها  ر اختصاص وطنى   تباش دام   ال ة اإلع من عقوب من أو ال يتض د يتض ذى ق وال
 ].80المادة [

ة                    . 90 ة من قائم ا المحكم دول التى تختاره ة الحبس فى ال يتم قضاء عقوب
يهم                     وم عل ول األشخاص المحك ا فى قب الدول األعضاء التى أعربت عن رغبته

                                                            
(100) See generally Rolf Einar Fife, Penalties, in MAKING OF THE ROME STATUTE, supra note 

13, at 319-344.  For additional commentary on penalties, see Harris, supra note 37; 
Triffterer, Article 71, supra note 37; Rolf Einar Fife, Article 80: Non-prejudice to 
national application of penalties and national laws, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, 1009-1014. 

ات، ف           ايف، العقوب ز ف ا األساس       ى  انظر، عمومًا، رولف إين  ص  13هامش   ى  صياغة نظام روم
اف 344 – 319 ق إض ات  ى  ولتعلي ى العقوب امش  عل اريس ه ر، ه ايف،  37انظ ف إيزف ، ورول

ة، ف            : 80المادة   وانين الوطني ات والق وطنى للعقوب ى نظام      ى  عدم اإلخالل بالتطبيق ال التعليق عل
 1014 – 1009، 13 هامش ى،روما األساس
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ا  ى   وعند اختيار الدولة التى سوف يقض      )101(])1(103المادة  [بعقوبة الحبس    فيه
ة فى         الشخص المُ  بان دان العقوبة تأخذ المحكم ا      حس دة عوامل من ضمنها م ها ع

 :يلى
دول األطراف           ) أ ( ين ال  تطبيق   )ب (.مبدأ التوزيع العادل للمسؤولية فيما ب

أن معا     ة بش دات المبرم ى المعاه ًا ف ة عموم ايير المقبول جناء المع ة الس  )ج (.مل
يهم  وم عل ات األشخاص المحك ه )د. (رغب وم علي ية الشخص المحك ـ. ( جنس  )ه

وم                 ة وظروف الشخص المحك غير ذلك من العوامل المتصلة بمالبسات الجريم
ة        ال للجريم ادة   [عليه والتنفيذ الفع ة           ]. )3 (103الم م المحكم م تق ة إذا ل وفى حال

ة فى           ا       باختيار أى دولة يتم قضاء العقوب ة التى توفره أى من المؤسسات العقابي
ة         ])4(103 المادة   [الدولة المضيفة    ذ العقوب ولى تنفي  ويحكم قانون الدولة التى تت

ا تتواف                  ذ لضمان أنه ى أوضاع التنفي  قفترة الحبس ومع ذلك تشرف المحكمة عل
 )102(]106المادة [مع المعايير الدولية 

وز إال  و  .91 لف ال يج ا س ى م افة إل ف  باإلض م بتخفي ة أن تحك للمحكم
دة    ى م د قضاء الشخص ثلث ف إال بع ذا التخفي ل ه م بمث وز الحك ة وال يج العقوب

دة   ائه م ة أو لقض اة    25العقوب دى الحي بس م ة الح ة عقوب ى حال ًا ف ادة [ عام الم
110.[ 

 
 عــث الرابـحـبـمـال

 إجراءات الطعن فى األحكام

                                                            
(101) For additional commentary on Sentences, see Gerhard A.M. Strijards, Article 103: Role 

of States in enforcement of sentences of imprisonment, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, at 1159-1170.  

ى دور الدول ف: 103على األحكام بالعقوبة، انظر جيرهارد ستريجارد، المادة ى لتعليق إضاف
 ى،لى نظام روما األساسالتعليق عى سريان ونفاذ األحكام الجنائية الصادرة بعقوبة السجن، ف

 .  1170 – 1159 ص 13هامش 
(102)  For additional commentary on Enforcement of Sentences, see Roger S. Clark, Article 

106: Supervision of enforcement of sentences and conditions of imprisonment, in 
COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 1177-1180. 

انظر روجر آالرك، سريان ونفاذ األحكام الصادرة بالعقوبات وشروط السجن، ى لتعليق إضاف
 . 1180 - 1177 ص 13هامش ى التعليق على نظام روما األساسى ف
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ة    . 92 ة المحاآم رارات هيئ تئناف ق ور اس ل   )103(يج ق ممث ن طري ا ع  إم
اء تهم اإلدع ادة [ أو الم اس أى م ] 81 الم ى أس تئناف عل ع االس وز رف ـ ويج ن ـ

أ  ) ج(الخطأ فى الوقائع    ) ب(الخطأ فى اإلجراءات    )أ ( :ةـــاآلتيباب  ـــاألس الخط
ؤثر عل  بناًء على أى أساس  آخر من شأنه أن          ) د(فى تنفيذ القانون      اإلنصاف  ىي

راءات   ى اإلج ادة[ف تئناف     . )]1 (81الم ع اس ن رف ك يمك ى ذل افة إل باإلض
رارات     .])2 (81المادة[بخصوص مدة العقوبة     ويجوز استئناف غير ذلك من الق

 :ىما يلومن ضمنها 

 سراح   إطالق  القرار الذى يمنح أو يمنع       )ب(ية؛  قبولم االختصاص وال  ) أ (
ق أو      أنه التحقي م بش ذى ت خص ال ن؛ الش ذى  )ج(ُأدي رار ال درتهت الق رة  ص دائ

ا      جراءات حفظ   إ التخاذ   الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة     ى رأيه  األدلة بناء عل
ة          )د( ى العدال ح عل كل واض ؤثر بش أنها أن ت ن ش ألة م من مس رار يتض  أى ق

 ].82مادة [والسرعة فى سير اإلجراءات أو نتيجة المحاآمة 

                                                            
(103) See generally Helen Brady and Mark Jennings, Appeal and Revision, in MAKING OF THE 

ROME STATUTE, supra note 13, at 294-304.  For additional commentary on Appeals, see 
Christopher Staker, Article 81: Appeal against decision of acquittal or conviction or 
against sentence, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 1015-1028; 
Christopher Staker, Article 82: Appeal against other decisions, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE, supra note 13, at 1029-1033. 

صياغة نظام روما ى ومارك جينينجز، االستئناف والمراجعة، فى انظر ، عمومًا ، هيلين براد
فر ستاآر، عن االستئناف انظر آريستوى  ولتعليق إضاف304 – 294ى  ف13 هامش ى،األساس
التعليق على نظام روما ى استئناف قرار البراءة أو اإلدانة أو الحكم بالعقوبة ، ف: 81المادة 
استئناف القرارات : 82 وآريستوفر ستاآر ، المادة 1028 – 1015ى  ف13هامش ى األساس

 .1033 – 1029 ص 13هامش ى التعليق على نظام روما األساسى األخرى، ف
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 ســالخامث ـبحـمـال

 )104(المجنى عليهتعويض 
 

 : على أنهمالمجنى عليهم )105(الدليل اإلجراء وعرف قواعدُت  .93

ة          و األشخاص الطبيعي  -أ   ن الذين  تعرضوا لضرر نتيجة الرتكاب أى جريم
 .فى نطاق اختصاص المحكمة

ن م  -ب أى م ر ب ى لحق ضرر مباش ات الت ات أو المؤسس ا، الكمتالمنظم ته
يم   أو التى تعتبر مخصصة للدين    وم أو األغراض           أو  التعل ن أو العل ة،    الف  الخيري

ياء ذات      اآن واألش ن األم ا م فيات وغيره ة ومستش ار تاريخي ن آث ديها م ا ل وبم
 .]85مادة    [األغراض اإلنسانية

بة    . 94 ات مناس دفع تعويض ر ب دار أم ى إص لطة ف ة الس ون للمحكم يك
ديم طلب أو       )106(]75المادة  [للمتضررين    ، ويجوز للمحكمة سواء من خالل تق

تثنائية بن      دار أى ضرر        فى ظروف اس د نطاق ومق ا الخاص، تحدي ى طلبه اء عل
بة   ارة وأذى بالنس حاياوخس م   للض ق به ا يتعل ادة [ أو فيم وز . ])1(75الم ويج

التعويض ذ إصدار أمر ب ة حينئ ل ()107(للمحكم ادة تأهي ويض، رد وإع ى ) تع عل

                                                            
(104)See generally Christopher Muttukumaru, Reparation to Victims, in MAKING OF THE ROME 

STATUTE, supra note 13, at 262-269.  For additional commentary on Victims' and 
Witness' Rights, Donat-Cattin, Article 68, supra note 60; Donat-Cattin, Article 75, supra 
note 63. 

صياغة نظام روما ى عليهم، فى صفة عامة آريستوفر موتوآومارو، تعويض المجنانظر ب
عليهم و ى للمزيد من التعليقات حول حقوق المجن. 269 – 262 سابقًا ص 13 هامش ى،األساس

 . سابقًا63 هامش 75آاتين، مادة - سابقًا؛ دونات60، هامش 68آاتين، مادة -الشهود، دونات
(105) Rules of Procedure and Evidence, supra note 83. 

 .83قواعد اإلجراء و الدليل، سابقًا هامش 
(106) For additional commentary on Reparations, see David Donat-Cattin, Article 75: 

Reparations to victims, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 965-978. 

عليهم، ى تعويض المجن: 75آاتين، مادة - حول التعويضات، انظر دوناتللمزيد من التعليقات
 . 978 – 965 سابقًا، ص 13هامش ى التعليق على نظام روما األساسى ف

(107) For a description of the various modalities of reparation, see Basic Principles and 
Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of 
International Human Rights and Humanitarian Law,, U.N. Doc. E/CN.4/62 (18 = 
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دان           ادة   [نحو مباشر ضد الشخص الم ر، يجوز        . ])2(75الم ل إصدار األم وقب
ة أن  ى  للمحكم دخل ف ب وت بانتطل اتالحس ة  بيان ن حال دان   ع  أو الشخص الُم

واهم يهم أو س ى عل ن  المجن يناألشخاصم دول  المعني ة أو ال ادة [ المعني   75الم
ة من األشخاص    فى الخاص  الرأى  ومن خالل طلب إبداء     . ])3( ين الواقع  المعني

يهم   يجوز للمحكمة أن تضع فى الحسبان احتياجات           ذين   واآلخرين ا   المجنى عل ل
رة     ل أس القرار مث أثروا ب د ت وا ق ا يكون دانربم ة أو  الُم ن الني ترى حس  أو المش

ولكى يتم تيسير تنفيذ القرارات، يفوض النظام         . صاحب الملكية التى يجب ردها    
ى    راف ف دول األط ة وال ة الدولي ة الجنائي ةاألساسى للمحكم ة االتفاقي ل آاف  لجع

 .])5(75المادة  [القرارات المدرجة ذات فعالية

اء صندوق  . 95 ة إنش ة الدولي ة الجنائي ام األساسى للمحكم ًا النظ رى أيض ي
ويجوز أن يكون مصدر       . )108(]79المادة  [ وأسرهم   المجنى عليهم تأمين لصالح   

ات أو   ق الغرام ة المحصلة عن طري وال أو الملكي أمين األم أصول صندوق الت
ادة [المصادرة  ر . ])2(79الم ة إصدار أم وز للمحكم ذا ويج ن ه بتعويضات م
 .])2(75المادة [للمجنى عليهمالصندوق 

ال يكون للمحكمة سلطة إصدار أمر بتعويضات من أى شخص آخر                  . 96
ذنب              ى،وبالتال. سوى الشخص المذنب   ال الم ناد أفع  فحتى لو آان من الممكن إس

ة            ى الدول ك، ال    م و. الفردى للدولة، فإنه ال يمكن فرض أمر بالتعويضات عل ع ذل

                                                                                                                                            
=January 2000)(Annex).  See Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 
Crime and Abuse of Power, G.A. Res. 40/34, U.N. GAOR, 7th Sess. (1985).  See 
International Criminal Tribunal for Yugoslavia, S.C. Res. 808, U.N. SCOR, 48th Sess., 
3217th mtg., U.N. Doc. S/RES/808 (1993). 

لتوضيح النماذج المختلفة للتعويضات، انظر المبادئ األساسية و الخطوط العريضة لتعويض 
 .U.Nحقوق اإلنسان،ى والدولى تهاآات القانون اإلنسانانى عليهم فى وتأهيل المجن

Doc.E/CN.4/62 (18 January2000)(Annex). .  انظر المبادئ األساسية للعدالة لضحايا
 الجريمة و إساءة استغالل السلطة، 

 .S.C. Res. U.N. SCOR, 48th Sess., mtg U.Nانظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا    
Doc. S/RES/808 (1993).     G.A. Res. 40/34, U.N. GAOR, 7th Sess.(1985).    

(108) For additional commentary on Payment of Awards, see Mark Jennings, Article 79: Trust 
Fund, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 1005-1008. 

صندوق االئتمان، : 79ويضات، انظر مارك جينينجز، مادة للمزيد من التعليقات حول دفع التع
 . 1008 – 1005، ص 13 سابقًا هامش ى،تعليق على نظام روما األساسى ف
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ىىءش  ادة  ف وق 75 الم ه يخل بحق ى أن يره عل تم تفس يهم ي ى عل  بمقتضى المجن
وطن انون ال دولى، ى الق مأو ال ن ث ه ،وم وق   فإن ذه الحق ة ه تطاع مالحق ن المس م

 .])6( 75المادة [االدعائية فى محاآم أخرى 

ورًا           . 97 تعنى  باإلضافة إلى إمكانية التعويض، يتضمن النظام األساسى أم
دة          المجنى عليهم  بشؤون وعلى وجه التحديد، يرى النظام األساسى استحداث وح

يهم    وعالوة على ذلك، يسمح      ])6(43المادة  [ والشهود   المجنى عليهم   للمجنى عل
دة        ا فى            من اإل  بالمشارآة فى مراحل عدي ة، بم راءى للمحكم جراءات حسبما يت

ك  رار ) أ(ذل ة الق ةغرف التحقيق التمهيدي ادة [ للتصريح ب ر إصدا) ب ( ،]57الم
 .   ]75المادة [قرار بالتعويض 

 
 دسث الساـبحـمـال

 )109( التنفيذ والمساعدة القضائيةصور

 : التنفيذ صور: أوًال

تم يجب أن   . 98 ة              ي ة الوطني زة القانوني ذ من خالل األجه ى     التنفي ة عل القائم
ذ ة    تنفي ة الدولي ة الجنائي ام المحكم ر وأحك زاء ( أوام ذا  ). 10-9األج زز ه ويع

نهج  ةحقيالم ر    ق ة ال تعتب ة الدولي ة الجنائي ة  أن المحكم وقمحكم ة ف ل وطني  ب
ة( وطنى) تكميلي ائى ال بة لالختصاص الجن ك أيضًا. بالنس د ذل ة  أن  يؤآ المحكم

الجنائية الدولية ال تعتبر جهازًا قانونيًا أجنبيًا فبعد التصديق على المعاهدة تصبح             
ة   د      المحكم دولى وتع ائى ال اص الجن دادًا لالختص اء    اامت زة القض دادًا ألجه مت

                                                            
(109) See generally Trevor Pascal Chimimba, Establishing an Enforcement Regime, in 

MAKING OF THE ROME STATUTE, supra note 13, at  345-356; see generally Phakiso 
Mochochoko, International Cooperation and Judicial Assistance, in MAKING OF THE 

ROME STATUTE,  supra note 13, at  305-318.  See generally 2 INTERNATIONAL CRIMINAL 

LAW: PROCEDURAL AND ENFORCEMENT MECHANISMS (M. Cherif Bassiouni ed., 1999) 
[“2 ICL”]. 

 ى،عمل نظام روما األساسى  فى،انظر بصفة عامة، تريفور باسكال تشيميمبا، إنشاء نظام تنفيذ
ى انظر بصفة عامة،فاآيسو موشوشوآو، التعاون الدول. 356 – 345ى ، ف13سابقًا هامش 

انظر . 318 – 305ى ، ف13 سابقًا هامش ى،عمل نظام روما األساسى المساعدة القضائية، فو
طبعة ى محمود شريف بسيون(آليات التنفيذ و اإلجراء : الدوليى  القانون الجنائ2بصفة عامة، 

1999.( 



93 

ذه ى  الجنائى الوطنى أقرته المعاهدة ويقوم التشريع الوطن       اس األقرب    . بتنفي والقي
ة       ة         وحيث . )110(هو ذلك المتعلق بنقل اإلجراءات الجنائي رد للمحكم ليم الف تم تس  ي

ه       ى حكومت ليمه إل ا يحول دون     ،الجنائية الدولية وال يتم تس ذرع   وهو م ة ت إمكاني
ا   )للمحكمة الجنائية الدولية(اف، اعتراضًا على التسليم    الدول األطر  أن قوانينه ، ب
 .)111(مواطنيهاتمنع تسليم 

ه و. 99 تم توجي ن خالل   صوري وات م ى قن دول ف ين ال اون ب ذ والتع  التنفي
راف،       دول األط ة لل ة الوطني زة القانوني ر     و األجه ة غي دول المتعاون ذلك ال آ

ذا النحو ال تن. األطراف ى ه ديها الصفة وهى عل يس ل ة ول يادة الوطني تهك الس
 .الوطنية فوق

ة، . 100 ة الدولي ة الجنائي وز للمحكم تفادةيج ن  االس راءات م ة اإلج  المعجل
دول      رورة لل ة بالض ر المتاح ائية غي دابير القض رىوالت ياق   األخ اق س ى نط  ف

ة   ات الثنائي واد (العالق ة       ). 99-86الم دى المحكم ان ل و آ ى ل ك، فحت ع ذل وم
إنالجنائ ة، ف دابير القضائية الوطني ى الت ا ف ة م ة أولوي ة الدولي ة ال  ي ذه األولوي ه

 ).7انظر الجدول رقم  (.القضائى اإلجراءتغير من طبيعة 
 

 التعاون الدولى والمساعدة القضائية) 7الجدول رقم (

 إصدار المحكمة لطلب التعاون
ة  الدول غير األطراف الدول األطراف ات الحكومي المنظم

 يةالدول
اون   *  ام بالتع زام الع االلت

 عيتطلالتام مع المحكمة فيما     
ادة  (بالتحقيق والمقاضاة     الم

86.( 
دول  *  من ال وف تض س

ة  ريعات الوطني وافر التش ت

ة   *  ال يوجد أى التزام بتلبي
بض أو   اء الق ات إلق طلب

 .التسليم أو النقل
ى   *  اعدة  عل ديم المس تق

اص أو    ب خ اس ترتي أس
ة ع الدول اق م ادة  (اتف الم

ب *  نتطل ة م  أى منظم
ديم  ة تق ة دولي حكومي
تندات ات أو مس  0معلوم

وللمحكمة أيضا أن تطلب     
اون      أشكاال من أشكال التع
ع      والمساعدة يتفق عليها م

                                                            
(110) 2 ICL, supra note 94.     2 سابقًا94 القانون الجنائى الدولى، هامش .  
(111) See BASSIOUNI, INTERNATIONAL EXTRADITION, supra note 22, at 588-595.  

 .595 – 588 سابقًا ص 22 هامش ى،التسليم الدول ى،انظر بسيون 
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 إصدار المحكمة لطلب التعاون
ة  الدول غير األطراف الدول األطراف ات الحكومي المنظم

 يةالدول
راءات   منة إلج المتض
كاله  ع أش اون بجمي التع
ى    ام األساس واردة بالنظ ال

 ).88المادة (
ات ع  *  ال الطلب ن وتح

اة الدبلوماسية أو       طريق القن
بة  ىأ رى مناس اة أخ قن

د       تحددها آل دولة طرف عن
ول أو   ديق أو القب التص
مام  ة أو االنض  الموافق

ادة ( رة 87الم د 1 الفق  بن
 .)12()أ

ن    *  ز ع ة العج ى حال وف
وز    ات، يج اء بااللتزام الوف
م  ر ث ى األم ة تقص للمحكم
ة      إحالة الموضوع إلى جمعي

دول األطراف   لمجلس أوال
دعوى   ا آانت ال األمن إذا م

 .ة من المجلسمحال

 ).5 فقرة 87
ن *  ز ع ة العج ى حال وف

ات، يجوز      الوفاء بااللتزام
للمحكمة  إحالة الموضوع     
دول   ة ال ى جمعي إل

األمن  لمجلس   أواألطراف  
إذا ما آانت الدعوى محالة     

 .من المجلس
 

ة ادة  (المنظم  87الم
 ).6فقرة 

 

  والمساعدة القضائية األفرادتسليم : ثانيًا

ون ع .101 ع     يك اون م ام بالتع زام ع ام، الت ه ع راف، بوج دول األط ى ال ل
ة       ادة  [التحقيق واإلجراءات الجنائية بالمحكمة الجنائية الدولي زم    ]86الم وهى تلت

ك بضمان ى ذل اء عل راءات ُمبن ود إج ة   وج وطنى لكاف انون ال ة بموجب الق تاح
ًا         اون المحددة وفق اب أشكال التع ادة    [9 للب ان ذ . )112(]88الم ك ال يحول   وإن آ ل

                                                                                                                                            
 

 . من قواعد اإلجراء والدليل180، 179، 177،178 انظر القواعد أرقام )12(

(112)  For additional commentary on Cooperation, see Claus Kress, Article 86: General 
obligations to cooperate, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 1051-
1055.  For additional commentary on National Procedures, see Kimberly Prost, Article 
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ق             دون حق الدول   ا يتعل  األطراف رفض الطلب الخاص بالمساعدة القضائية فيم
ن          الح األم رض مص ن أن تع ة يمك اد الدول ى اعتق ى ف تندات، الت اء  المس بإفش

وم ر ى الق ادة [للخط ذ ])4 (93 ، 72الم ة يتخ ك الحال ى تل دعى  وف ام الم الع
دول وتق         اإلجراءات داد          الضرورية للتعاون مع مصالح ال ك بإم د ذل ة بع وم الدول

دعى  اعدة  الم ددة الخاصة برفضها للمس باب المح ام باألس ادة [الع ، ) 5 (72الم
)6([)113(. 

د التصديق ع. 102 ول أو ن ة أو  أوالقب ى االنضمام الموافق دول إل ير ال  تش
ة   اة واللغ ى القن ات       الت ديم الطلب ا بتق ن خالله ة م ة الدولي ة الجنائي وم المحكم تق
اعدة الخاصة با ادة [لمس راف أى   . ])1(87الم ر األط دول غي دى ال ون ل وال يك

زام ةالت ب المحكم ع طل اون م ة .  بالتع ة الجنائي ة، يجوز للمحكم ة ثاني ن ناحي وم
دول           ذه ال ادة  [الدولية إبرام اتفاقيات خاصة مع ه ة أى   . ])5(87الم ويجوز إحال

ة                    ة طرف أو دول ة من جانب أى دول ر طرف    تقصير فى تنفيذ طلب المحكم غي
س      ى مجل راف أو إل دول األط ة ال ى جمعي ة إل ع المحكم ًا م ًا خاص ت اتفاق أبرم

 .)114(])7(87المادة [األمن إذا آانت المسألة أحيلت عن طريقه 

                                                                                                                                            
88: Availability of procedures under national law, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, 
supra note 13, at 1069-1071. 

االلتزامات العامة  : 86ر آالوس آريس، المادة للمزيد من التعليقات حول التعاون، انظ
للمزيد . 1055 – 1051ى  سابقًا ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساسى للتعاون، ف

إتاحة اإلجراءات  : 88بروست، المادة ى من التعليقات حول اإلجراءات الوطنية، انظر آيمبيرل
 – 1069 سابقًا ص 13 هامش ى،ما األساسالتعليق على نظام روى بموجب القوانين الوطنية، ف

1071. 
(113) See generally Donald K. Piragoff, Protection of National Security Interests, in MAKING 

OF THE ROME STATUTE, supra note 13, at 270-293.  For additional commentary on 
national security protections, see Dixon and Duffy, Article 72, supra note 80. 

عمل نظام روما ى  فى،انظر بصفة عامة دونالد بيرجوف، حماية مصالح األمن الوطن
للمزيد من التعليقات حول حماية مصالح األمن . 293 – 270ى  سابقًا ف13 هامش ى،األساس
 . سابقًا80، فقرة 72 مادة ى، انظر ديكسون ودوفى،الوطن

(114) For additional commentary on Cooperation, see Claus Kress and Kimberly Prost, Article 
87: Requests for cooperation: general provisions, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  
supra note 13, at 1055-1069. 

 : 87لمادة بروست، اى للمزيد من التعليقات حول التعاون، انظر آالوس آريس و آيمبيرل
 سابقًا ص 13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساسى النصوص العامة، ف: طلبات التعاون

1055 – 1069 . 
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اء يجب أن يكون الطلب الخاص         . 103 ليمه          بإلق رد وتس ى أى ف  القبض عل
دة    ادة مؤي بض وم أمر ق واد [مصحوبًا ب ادة  ويجب أن تتضمن ال ])1(89الم م

ل       ه المحتم وب ومكان خص المطل ف الش بض وتص ر الق دة أم ادة [المؤي الم
ب أن  . ]ب أ،)2(91 ك يج ى ذل الوة عل ات  يوع تندات أو معلوم مل أى مس ش

ا           وب منه ة المطل وانين الدول ادة   [تتطلبها ق ك، ال يجب أن    ]. ج)2(91الم ومع ذل
ات              ك التى تقتضيها الطلب دة     تكون هذه المتطلبات أآثر إرهاقًا عن تل ًا للمعاه  وفق

رى    دول األخ ع ال اق م ل     . أو االتف ون أق ب أن تك ان، يج د اإلمك ل، وعن وبالفع
 .)115(]ج) 2(91المادة [إرهاقًا 

ن   .104 راد الطع وز لألف ى يج بعل ليمطل بض أو التس اآمهم  الق ام مح  أم
دم   اس ع ى أس ة عل رتين الوطني رم م ن ذات الج ة ع واز المحاآم ادة [ ج الم

ة          ضطر ال ت  ى ذلك وعالوة عل . ])2(89 رد للمحكم ليم الف ى تس ة إل ان     الدول  إذا آ
رى   ى  يمضالشخص ة أخ ن جريم ا ع وم به ة محك ادة [عقوب . )116(])4(89الم

د وجود             ة عن رد للمحكم دد فى   وفضًال عن ذلك، ال تحتاج الدولة إلى تسليم الف تع
ليم ات التس الفرد طلب ادة [ خاص ب ة إذا. ]90الم ة األولوي ب المحكم ون لطل  ويك

ادتين   ًا للم القبول وفق رارًا ب ة ق ادة [19 ،18أصدرت المحكم ع ])2 (90الم  وم
ا                    وب منه ة المطل القبول، يجوز للدول ًا ب ة حكم ليم  ذلك، إذا لم تصدر المحكم التس

ب   ول، بحث الطل ر القب اء تقري ا، أثن راءى له بما يت راآلحس ليم  خ ادة ([بالتس الم
 ).8انظر الجدول رقم  (.])3(90

 

                                                            
(115) For additional commentary on Requests for Arrest and Surrender, see Kimberly Prost,= 

=Article 91: Contents of request for arrest and surrender, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE,  supra note 13, at 1091-1097. 

 : 91بروست، المادة ى لمزيد من التعليقات حول طلبات القبض و التسليم، انظر آيمبيرل
 سابقًا ص 13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساسى مضمون طلب القبض و التسليم ، ف

1091 – 1097 . 
(116) For additional commentary on Surrender, see Claus Kress and Kimberly Prost, Article 

89: Surrender of persons to the Court, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 
13, at 1071-1081.  

ليم، انظر آالوس آريس و آيمبيرل  ات حول التس د من التعليق ادة ى للمزي  : 89بروست ، الم
ديم ا ة، ف تق ى المحكم ا األساس ى ألشخاص إل ام روم ى نظ ق عل امش ى،التعلي ابقًا ص 13 ه  س
1071 – 1081. 
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 القبض والتقديم التعاون الدولى والمساعدة القضائية) 8م الجدول رق(

 إصدار المحكمة ألمر قبض أو تقديم
 

 يقتضى األمر إصدار طلب قبض  وتقديم •
يجب أن يكون الطلب آتابة وفى شكل يتوافر فيه البيانات الالزمة للتقديم من قبل 

خالل دولة وسيطة طلب العبور لمصاحبة المتحفظ عليه من  الدولة المطلوب منها ذلك
 )3 فقرة 89المادة (

 
 العقبات التى تواجه طلبات التنفيذ الفورية

وب  • خص المطل ع الش إذا رف
ى         ة عل تقديمه طعنا أمام محكمة وطني
ة عن          أساس مبدأ عدم جواز المحاآم
و     ى النح رتين عل رم م ذات الج

ادة     ى الم ه ف وص علي  20المنص
 )13 ()2 فقرة 89المادة(

را     • ة   إذا آان ثمة إج ءات جاري
ب ضد   ا الطل ه إليه ة الموج ى الدول ف
ذا   ان ه وب أو آ خص المطل الش
ة     ك الدول ى تل ا ف ذ حكم الشخص ينف
ى تطلب         عن جريمة غير الجريمة الت

ة  ل يجوز المحكمة تقديمه بسببها،     لدول
ب ا الطل ه إليه ق أو الموج  أن تواف

ب  رفض الطل ادة(ت رة 89الم  فق
4()14(. 

ات   • ة المعلوم دم آفاي ع
 فقرة  97المادة   (تنفيذ الطلب الالزمة ل 

ليم      • ات التس دد طلب ة تع ى حال ادة (ف الم
90( 

ال يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم  •
أو مساعدة يقتضى من الدولة الموجه إليها 

 يتنافى مع الطلب أن تتصرف على نحو
التزاماتها بموجب القانون الدولى فيما يتعلق 
بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية 

 ما لم 0لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة
 نتستطع المحكمة أن تحصل أوال على تعاو

تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن 
 )1 فقرة 98المادة  (الحصانة
جه طلب تقديم ال يجوز للمحكمة أن تو   •

ب أن   ا الطل ه إليه ة الموج ن الدول ب م يتطل
ا   ع التزاماته ق م و ال يتف ى نح رف عل تتص
ة            ة الدول ة تقتضى موافق ات دولي بموجب اتفاق
المرسلة آشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة       

 المحكمة ، ما لم يكن بوسع المحكمة أن         اءأجر

                                                            
 . من قواعد اإلجراء والدليل181 انظر القاعدة )13(
 . من قواعد اإلجراء والدليل183 انظر القاعدة )14(
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 0)أ
ديم   • ب بتق ة طل ى حال ف

ذل قصارى         الشخص، يتعذر، رغم ب
ان وجود الشخص       , الجهود تحديد مك

ذى    ق ال ون التحقي وب، أو يك المطل
د بوضوح أن الشخص   د أآ رى ق أج
يس     ة ل ة المتحفظ ى الدول ود ف الموج

ر ى األم ادة (0الشخص المسمى ف الم
  0) فقرة ب97

ب ف   • ذ الطل كله أن تنفي ى ش
الحالى يتطلب أن تخل الدولة الموجه       
ابق      دى س التزام تعاه ب ب ا الطل إليه
ة   ا إزاء دول ن جانبه ائم م ق

 0) فقرة ج97المادة (أخرى

لة   ة المرس اون الدول ى تع ل أوال عل تحص
دي    إلعطاء مواف  ى التق ادة    (.)15(مقتها عل  98الم

 ).2فقرة 

 
دم ف  .105 ليمإذا ق ب التس رآلا طل ة  خ ت الدول ر طرف وآان ة غي ن دول  م

زام       ى   المطلوب منها خاضعة اللت ة         دول ليم الشخص للدول ائم بتس ة الطلب   ق مقدم
د  خراآل ليم بع ا بالتس ا إصدار قراره وب منه ة المطل ى الدول ين عل م يتع ، فمن ث

ات    ) أ(لعوامل وثيقة الصلة بذلك، مثل      دراسة آافة ا   ددة، تواريخ الطلب ) ب (المتع
ية الشخص     ة وجنس اب الجريم ان ارتك ك مك مل ذل ة ويش ة الطالب مصالح الدول

ادة   [التسليم الالحق المحتمل    ) ج(،  والمجنى عليهم المطلوب   وحيث  . ])6(90الم
ب  ون الطل رآلايك ر الطرف خاصّ خ ة غي ن الدول ن ذ م ف ع لوك مختل ك ا بس ل

لوك  ى الس ه، فح   الت ليم بخصوص ة التس ب المحكم ة    يتطل ى الدول ين عل ذ يتع نئ
المطلوب منها أن تقوم آذلك بدراسة الطبيعة وثيقة الصلة بذلك وخطورة سلوك              

 .)117(]ب) 7(90المادة [الفرد 

                                                                                                                                            
 . من قواعد اإلجراء والدليل195 انظر القاعدة )15(

(117) For additional commentary on Competing requests, see Kimberly Prost, Article 90: 
Competing Requests, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 1081-1091. 

ات المتنافسة،   90بروست، المادة ى لمزيد من التعليقات حول تعدد الطلبات، انظر آيمبيرل   الطلب
 .1091 – 1081ى  سابقًا ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساسى ف
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ادة                 . 106 ًا للم اون وفق ) 1(93يجوز للمحكمة طلب أشكال أخرى من التع
ك أوجه المساعدة ا ةويشمل ذل ان األشخاص أو ) أ(: )118(لتالي ة ومك د هوي تحدي

ع  ياءمواق هادة وت ) ب (األش ى الش ارير وآراء  قالحصول عل ل التق دليل مث ديم ال
راء  اآمتهم  ) ج(الخب م أو مح ق معه تم التحقي ذين ي تجواب األشخاص ال ) د( اس

تندات  ـ(إعالن المس ة  ) ه ام المحكم ول التطوعى لألشخاص أم ير المث ) و(تيس

                                                            
(118)See generally Dionysios D. Spinellis, Securing Evidence Abroad: A European 

Perspective, in 2  ICL, supra note 4, at 359-380; Bruce Zagaris, Gathering Evidence 
from and for the United States, in 2  ICL, supra note 4, at 457-472; Edward M. Wise, 
Aut Dedere Aut Judicare, in 2 ICL, supra note 4, at 15-32; Ekkehart Muller-Rappard, 
Inter-State Cooperation in Penal Matters within the Council of Europe Framework, in 2 

ICL, supra note 4, at 331-358; Alan Ellis, Robert L. Pisani and David S. Gualtieri, The 
United States Treaties on Mutual Assistance in Criminal Matters, in 2 ICL, supra note 4, 
supra note 22, at 403-444; Mohamed Abdul-Aziz, International Perspective, in 2 ICL, 
supra note 4, at 487-504; M. Cherif Bassiouni and Grace M.W. Gallagher, Policies and 
Practices of the United States, in 2 ICL, supra note 4, at 505-544; Helmut Epp, The 
European Convention, 2 ICL, supra note 4, at 563-586; M. Cherif Bassiouni and David 
S. Gualtieri, International and National Responses to the Globalization of Money 
Laundering, in 2 ICL, supra note 4, at 675-736; Kimberly Prost and Angelika Schlunk, 
Article 93: Other forms of cooperation, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 
13, at 1101-1118; M. Cherif Bassiouni, Policy Considerations on Inter-State 
Cooperation in Criminal Matters, in 2 ICL, supra note 4, at 3-14. 

ى  القانون الجنائ2ى منظور أوروبى، ف: انظر ديونسيوس سبينيلليس، حماية الدليل بالخارج
؛ بروس زاجاريس، جمع الدليل من وإلى الواليات 380 – 359ى  سابقًا، ف4 هامش ى،الدول

ويز، . إدوارد م. 472 – 457ى  سابقًا، ف4 هامش ى،الدولى انون الجنائ الق2ى المتحدة، ف
، 32 – 15ى  سابقا، ف4 هامش ى،الدولى  القانون الجنائ2ى واجب التسليم أو المحاآمة، ف

المسائل الجنائية من خالل إطار مجلس أوروبا، ى فى إيكهارد موللر رابارد، التعاون عبر الدول
. ، أالن أليس، روبيرت ل358 – 331ى  سابقا، ف4 هامش ى،دولالى  القانون الجنائ2ى ف

المسائل ى المساعدة المشترآة فى  معاهدات الواليات المتحدة فى،جولتير. و دافيد سى بيسان
، محمد عبد العزيز، 444 – 403ى  سابقا، ف22 هامش ى،الدولى  القانون الجنائ2ى الجنائية، ف

شريف . ، م504 – 487= =ى سابقا، ف4 هامش ى،الدول ى القانون الجنائ2ى رؤية دولية، ف
ى  القانون الجنائ2ى و جريس جاالهار،  سياسات وتطبيقات الواليات المتحدة، فى بسيون
 القانون 2ى ، هيلموت إيب، المعاهدة األوروبية، ف544 – 504ى  سابقا، ف4 هامش ى،الدول
 ردود ى،ودافيد جولتيرى يف بسيونشر. ، م586 – 563ى  سابقا، ف4 هامش ى،الدولى الجنائ

 سابقا، 4 هامش ى،الدولى  القانون الجنائ2ى األفعال المحلية والدولية لعولمة غسيل األموال، ف
ى وسائل أخرى للتعاون، ف: 93بروست وأنجيليكا شالنك، مادة ى ، آيمبيرل736 – 675ى ف

 ى،شريف بسيون.، م1118 – 1101ى  سابقا، ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما األساس
ى  القانون الجنائ2ى المسائل الجنائية، فى فى التعاون عبر الدولى االعتبارات السياسية ف

 .14 – 3ى  سابقا، ف4 هامش ى،الدول
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تنفيذ )ح (إخراج الجثث فحص األماآن بما فى ذلك      ) ز(لمؤقت لألشخاص   النقل ا 
وزات   يش والحج راءات التفت تندات   ) ط( إج جالت والمس ديم الس ة ) ك(تق حماي

يهم ى عل هود المجن د ) ل( والش عأو تحدي د أو ضبط الم أوتتب   أوحصالتت تجمي
واع ا         ) م( الجريمة   وأدوات األصول   الممتلكات أو  وع آخر من أن لمساعدة  وأى ن

 .التى ال تعتبر محظورة طبقا لقانون الدولة المطلوب منها

تناداً   . 107 اعدة اس ة بالمس ات الخاص وز رفض الطلب د يج ود مب ى وج  إ إل
ا             وب منه ة المطل ادة   [قانونى أساسى للتطبيق العام فى الدول  وعالوة   ])3(93الم

وم    ن الق ة األم ات لحماي ض الطلب وز رف ك يج ى ذل ادة ى عل ا للم  72طبق
ادة[ ا    . ])5(،)4(93الم ب منه ى تتطل اعدة الت ة رفض المس ذلك للدول وز آ ويج

ية       انة الدبلوماس ق بالحص دولى المتعل انون ال ى الق ا بمقتض اك التزاماته انته
ك    ازل عن تل ن التن ة أوال م ق المحكم م تتحق ا ل ة م ة ثالث ة دول للشخص أو ملكي

 . )119(])1(98المادة[الحصانة من الدولة الثالثة 
ل    .108 ا تأجي وز أيض ذ يج ار أو   تنفي ق ج ع تحقي داخلها م د ت ات عن الطلب

ة لقضية أخرى         ادة [إجراءات جنائي ك يجوز       . ])1(94الم ام  للمدعى   ومع ذل الع
ذ بعض    ى   اإل طلب تنفي اظ عل دليل جراءات للحف ة   ال ل  ال فى حال ادة [تأجي    94الم

الن . ])2( ة ب ام المحكم د قي ات عن ذ الطلب ل تنفي دول تأجي ول ويجوز لل ى قب ظر ف
لم  م يتس ا ل دعى القضية، م ادالم ًا للم رًا خاصًا وفق ام أم اظ 19، 18تين الع  للحف

 ).9انظر الجدول رقم  (.]65المادة [ دليل معينعلى 
 

 التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة: ثالثًا

اون مع         االلتزاماإلعفاء من   ) 2(98توضح المادة   . 109 ق بالتع ام المتعل  الع
ى المحكم رة عل ا مجب وب منه ة المطل ه ال تكون الدول ة وبموجب ة الدولي ة الجنائي

ا                 ة تتطلب موافقته ة دولي ا بموجب اتفاقي العمل على نحو يتعارض مع التزاماته
ة         ذه الموافق ى ه ول عل ن الحص ة م تمكن المحكم م ت ا ل واطن، م ليم م ى تس عل

                                                            
(119) For additional commentary on Immunity, see Kimberly Prost and Angelika Schlunk, 

Article 98: Cooperation with respect to waiver of immunity and consent to surrender, in 
COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 1131-1134. 

 98بروست وأنجيليكا شالنك، المادة ى لمزيد من التعليقات حول الحصانة، انظر آيمبيرل
التعليق على نظام روما ى التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة و الموافقة على التقديم ، ف

 . 1134 – 1131ى  سابقًا ف13 هامش ى،األساس
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ة   ويجوز السماح لبعض االتفاقيات بأن يكون لها أولوية أآثر من        ات المقدم الطلب
دًال من                     دة ب ة الموف ى الدول رد إل ادة الف من المحكمة الجنائية الدولية إلى درجة إع

 .المحكمة الجنائية الدولية

ى           لكى  تم التوصل إلى حل وسط        .110 ؤدى إل اع ي ى إجم يتم الحصول عل
ذه القاعدة تفسر اآلن      9.19تفهم للقاعدة   دم             وه ة أن تتق ه ال يجوز للمحكم ى أن عل

ك الطلب يتعارض مع التزامات                 98)2(ضى المادة بمقت ان ذل ليم إذا آ  بطلب تس
دة       ة الموف ة الدول ًا بموافق ى تفويض ة تعط ى اتفاقي ة ف ة مبين اهم  . دولي ين التف وب

دة ذلك أن القاع ق ب ات   9.19المتعل ك االتفاقي ام تل أن أحك اوض بش ب التف ال تتطل
 . الدولية

 
 ة القضائيةالتعاون الدولى والمساعد) 9الجدول رقم (

 تعدد طلبات التسليم
 تصدر المحكمة طلب قبض وتقديم

ك     عن ذات الجريمة التى تقدمت المحكمة بطلب تقديم له ر تل رى غي ة أخ ن جريم ع
ب     ة بطل دمت المحكم ى تق الت

 تقديم له
 

تعدد طلبات التسليم   
 من دولة طرف

ر          ة غي تعدد طلبات التسليم من دول
 طرف

 

ى   وف تعط س
ة ة األولوي  الدول
لطلب التقديم المقدم   
دما     من المحكمة عن
تقرر األخيرة قبول   

 الدعوى؛ 
 أو

دم    ة ع ى حال ف
صدور قرار بقبول   

دعوى،  وز ال يج
ا     للدولة الموجه إليه
ب  ب، بحس الطل
تقديرها، أن تتناول   

ب أن   عل ا الطل ه إليه ة الموج ى الدول
ديم الموجه         تعطى األولوية لطلب التق

 :من المحكمة إذا
ررت  *  د ق ة ق ت المحكم ولآان  قب

 ؛الدعوى
التزام  *  دة ب ة مقي ذه الدول ن ه م تك ول

ر  ليم الشخص أج ى بتس ة اءدول  الدول
 .الطالبة

بإذا آانت ا الطل ه إليه ة الموج   الدول
 الشخص   التزام دولى قائم بتسليم    لديها
ى ى  إل ر الطرف ف ة غي ة الطالب  الدول

ى     ون عل ى، يك ام األساس ذا النظ ه
رر  ةالدول ب أن تق ا الطل ه إليه  الموج

ة  • ى الدول ون عل يك
ا الطلب أن تعطى       الموجه إل  يه

ن     دم م ب المق ة للطل األولوي
دة    ن مقي م تك ة إذا ل المحكم
ليم  ائم بتس ى ق التزام دول ب

ر  خص أج ة اءالش  الدول
 0الطالبة
ة  • ى الدول ون عل يك

رر،         ا الطلب أن تق الموجه إليه
ائم        إذا آان عليها التزام دولى ق

ر ليم الشخص أج ة اءبتس  الدول
ا إذ ة، م تقدم االطالب ت س  آان

لمحكمة أم ستسلمه إلى     ا اءأجر
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طلب التسليم المقدم   
ة،      ة الطالب من الدول
لم  ى أال تس عل
اذ     الشخص قبل اتخ
رارا  ة ق المحكم

 .القبولبعدم 

ر    خص أج تقدم الش ت س ا إذا آان  اءم
ر   لمه أج ة أم ستس ة اءالمحكم  الدول

ة ا    . الطالب ه إليه ة الموج ى الدول وعل
د      ار، عن ى االعتب ع ف ب أن تض الطل
ل ذات    ع العوام ا جمي اذ قراره  اتخ
ر     ك دون حص ى ذل ا ف لة بم  :الص

 .تاريخ آل طلب
ك   ى ذل ا ف ة، بم ة الطالب مصالح الدول
ة           ا إذا آانت الجريم عند االقتضاء، م
ية  ا، وجنس ى إقليمه ت ف د ارتكب ق
خص  ية الش يهم وجنس ـنى عل المج

 .المطلوب
ا ديم الحق راء التق ة إج ين  إمكاني ب

 0المحكمة والدولة الطالبة

ةةالدول ة 0 الطالب ى الدول  وعل
ب أن   ا الطل ه إليه الموج
ا،  اذ قراره د اتخ ى، عن تراع
جميع العوامل ذات الصلة، بما     
ر ،   ك، دون حص ى ذل ف
ى       ا ف العوامل المنصوص عليه

ادة  رة 90الم ى أن 6 الفق ، عل
ى  ا إل ارا خاص ولى اعتب ت

بيتين   ةالطبيع ورة النس والخط
 .ىللسلوك المعن
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  الباب األولخاتمة

 
ة،        .111 ادة الجماعي اه اإلب ة تج ؤولية الدولي ر المس إن تقري ك ف دون ش   ب

رائمو رائم  ج رب، والج د الح انية ضرور ض ة ى اإلنس ق العدال الم ا  و لتحقي لس
اطق  ى المن ين الشعوب ف ى والتصالح ب زاعالت ا الن ه .مزقه م فإن انومن ث   إذا آ

ة وتوقعاته   الحقيقى  ياج  ليس آافيًا االعتماد على االحت      المجرمين  ردع فى    اللعدال
تقبال ب أن مس أن  ن فيج ر ب دولى، الاق اء ال ة   آ دع ائل المختلف د الوس ر أح لتقري

ؤولية ا ن أن يلمس هم يمك ى س تعادف المةاس ظ الس ى  . وحف ن  آبمعن م تك ر إذا ل خ
ل         ن أج ة م تكن العدال حايا فل ل الض ن أج ة م ة أو العدال ل العدال ن أج ة م العدال

ل .المالس وق آ ك وف دما نستعرض ف ذل ه الضحاياعن ا تعرض ل ى الماضى  م ف
انية  بروابط بإيمانه المجتمع الدولى حنثوآيف   دان  فس  اإلنس رار أسو  بوف ن  إتك
 . التاريخءأخطا

ة وسواء آانت العدالة      .112 ة     وطني أتى   ال  فهى    أو دولي دون     ت بسهولة أو ب
زم     ال ،االمستقل سياسيّ القضائى  نظام  الن  إ .مشاق محايد تجاه آل األشخاص والملت

تهم   اه الم ة تج ى بالعدال هوالمجن ة ذا  و،علي ه الفاعلي ى عمل فافية ف ى  والش ف
تقبل فى   اءعتداالتسول لهم أنفسهم     لمن   له بعض الردع   يكونساإلجراءات    .المس

ن  و ام  لك ذا النظ ب أن ه نيج ويض يم حاياح التع دف  . للض ا ته ذا م ًا ه  وأيض
ة     ،لية لتحقيقه المحكمة الجنائية الدو   ة الجنائي  وإذا ما تم فعله فسوف تسهم المحكم

ا           .السالمفى  الدولية   ل نظائره ة مث  من   ،وفى الحقيقة فإن المحكمة الجنائية الدولي
دافها      القضاء الوطنى، أنظمة   ل       وإن لم تحقق أه ى الوجه األمث خطوة  تكون    ،عل

 . فى سبيل تحقيق العدالة والسالم معًاهمةم
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