
األغواط بجامعة عمار ثليجي 

وق والعلوم السياسية قكلية احل

 قسم احلقوق

 

 

 

 

 

مذكرة يف إطار مقتضيات نيل شهادة املاسرت يف القانون الدويل والعالقات الدولية 

: إشراف األستاذ :                                                              من إعداد الطالب 

  بومقواس أحمد                                                                     قريبيز مراد 

: جلنة املناقشة 

النحـــــــــوي سليمــــــــــان   رئيســــــــــــــــــــــــــــــــــا :    الدكتور- 

قريبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــــراد  مشرفا ومقررا : األستاذ - 

 مليـــــــــــــاين عبد الوهـــــــــاب  عضوا مناقشا: األستاذ - 

  

 

 2012/2013:السنة الجامعية 

المعوقات التي تواجه فعالية المحكمة 
 الجنائية الدولية الدائمة



 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 " ْ َبِر َلَع َُّهْم يَ ْرِجُعونَ ألَ َعَذاِب االَعَذاِب اأَلْدَنى ُدوَن الَوَلُنِذيَقن َُّهْم ِمَن " 

 

 صدق اهلل العظيم

 السجدة من سورة 21 اآلية

 

 

 

 

 



 تشكـــــــــــــــــــــــــــــــــر

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين وصلِّ الميّم عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم وعمى آلو 

  إلى يوم الدينوصحبو

الحمــد هلل الـذي أنار لنا درب العمــم والمعرفــة وأعــاننا عمى أداء ىذا العمـــل الــذي كان 

 األستاذ الفاضل قريبيز مرادنتيجة تظافر جيود مجموعــة من األشخاص وعمى رأسيم 

 أغمى وبصدر رحب اإلشراف عمى ىذه الرسالة كما نقدم لو هالذي نشكره عمى تقبل

 التشكرات لعدم بخمو عمينا بالمعمومات والتوجييات والنصائح التي كانت عونا لنا وأحمى

في اتمام ىذا الموضوع كما نتوجو بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا في انجاز ىذا 

  إضافة إلى موظفي المكتبة الجامعيةيحياوي حمزةالعمل وعمى رأسيم 

  األولى ابتداءا من السنة أيدييم الذين تتممذت عمى األساتذةكما ال يفوتني بتشكر جميع 

الدولية   تخصص القانون الدولي والعالقاتأساتذة الماستر وخاصة أساتذة إلىابتدائي 

كما نشكر جميع من ساىم في انجاز ىذا الموضوع 

مع احتراماتي وتقديري ليم 

 وجزاىم اهلل كل خير



 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــداء

لهي ال يطيب الميل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب المحظات إال بذكرك إ

 برؤيتك  إالوال تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة 

         إلى من بمغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين 

سيدنا محمد صمى اهلل عميه وسمم 

حمل اسمه أإلى من كممه اهلل بالهيبة والوقار إلى من عممني العطاء بدون انتظار إلى من 

د حان قطافها بعد طول انتظار ق ا في عمرك لترى ثماردبكل افتخار أرجو من اهلل أن يمد

والدي العزيز الحاج امعمر 

لى معنى الحنان والتفاني إلى بسمة الحياة وسر إإلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب و

        ها سر نجاحي وحنانها بمسم جراحي إلى أغمى الحبايب ؤالوجود إلى من كان دعا

أمي الحبيبة الحاجة فريحة 

إلى من بهم كبرت إلى من بوجودهم اكتسب القوة والمحبة إلى من ال أكون بدونهم أخواتي 

خوتي وزوجاتهم وأبنائهم  نور الهدى   مصطفى وونخص بالذكروا 

 إلى من بهم عرفت كيف أجدهم وعمموني أن ال ،سعدأإلى من بهم ،إلى من تميزوا بالوفاء 

  ، أصدقائي خاصة العبي مولودية عين ماضي إلى اإلخوة الذين لم تنجبهم أمي،أضيعهم

 إلى كل من حممهم قمبي ولم يكتبهم قممي
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  :المقدمة

      لقد شيد العالم الكثير من الحروب والنزاعات ومازالت إلى يومنا ىذا ، حتى وان 
اختمفت التسميات حوليا إال أنيا تؤدي إلى مصير واحد وىو انتياك ابسط الحقوق لئلنسان 

 .مثل الحق في الحياة أو الحق في العيش الكريم وفي سبلم وىناء 

      وأمام ىذه االنتياكات الشنيعة ولمحد من الويبلت التي تعاني منيا األمم والشعوب في 
دول العالم أراد البعض من رجال السبلم في العالم إيجاد آليات وأجيزة ربما تكون رادعة 

 .لمنتيكي القواعد الدولية الجنائية واإلنسانية 

      وبعد ما أفرزتو الحرب العالمية األولى برزت فكرة إنشاء محكمتين األولى ىي مشروع 
محكمة عدل دولية دائمة والثانية محكمة جنائية دولية في ظل عصبة األمم وىذا لمحاكمة 

 1920مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة وىي فكرة اقترحيا البارون ديسكامب من بمجيكا سنة 
ميمتيا النظر في الجرائم التي تكون ضد النظام العام العالمي وقانون الشعوب العالمي 

ومعاقبة المجرمين الدوليين وبعد عرض المشروع عمى عصبة األمم وبعدىا عمى حكومات 
الدول األعضاء إلبداء مبلحظات واستفسارات ، كما أضيف مشروع ثالث يقضي بإنشاء 

دائرة جنائية ضمن محكمة العدل الدولية لمحاكمة المتيمين بالجرائم الدولية ، إال أن كبل من 
المشروعين األخيرين لم يكتب ليما النجاح في حين وافقت الجمعية العامة لعصبة األمم عمى 

المشروع األول وىو إنشاء محكمة العدل الدولية ، ومن بين األسباب التي أدت إلى رفض 
الدولية ىو عدم وجود قانون دولي جنائي ، وان فكرة الجريمة  مشروع المحكمة الجنائية

الدولية ليست واضحة المعالم بما فيو الكفاية وان االختصاص لمثل ىذه الجرائم ىو لممحاكم 
 .الوطنية 

      وبعد ذلك تتالت المشاريع واآلراء الفقيية إلى غاية اندالع الحرب العالمية الثانية وما 
صاحبيا من انتياكات جسيمة في حق البشرية والتي فاقت كل التصورات ، فقد كانت بحق 
تجربة إنسانية قاسية ومريرة بالنظر لما خمفتو من خسائر بشرية ومادية فادحة فرضت عمى 

المجتمع الدولي التوجو نحو إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة تحاكم مرتكبي الجرائم في 
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الحرب العالمية الثانية وىذا ليكونوا عبرة لمن يريد إطبلق شرارة حرب أخرى أو ارتكاب جرائم 
دولية أخرى ، حيث تتمثل ىذه المحاكم في محكمتي نورمبورغ وطوكيو المؤقتتين ، وبالرغم 
من اآلراء المتباينة حول شرعيتيما بين منتقد ليما ومؤيد إال أنيا اعتبرتا سابقة دولية ونقطة 

تحول فاصمة في تطور القانون الدولي الجنائي كونيما أرستا مبدأ ميم وىو المسؤولية 
 .الجنائية الشخصية وعدم إفبلت المجرمين من العقاب 

      وبالرغم من العقوبات التي نطقت بيما المحكمتين السالفتي الذكر فإنيما لم تنييا ولم 
تحدا من وقوع جرائم يندى ليما الجبين ، إال أن الجيود لم تمل ولم تكل فاتجيت بطريق 
نشاء قضاء دولي جنائي دائم ، ففي  آخر وىو نحو تقنين قواعد القانون الدولي الجنائي وا 

 دعت الجمعية 1948وقبل ذلك وفي سنة ( 1) أبرمت اتفاقيات جنيف األربع 1949عام 
العامة لؤلمم المتحدة لجنة القانون الدولي لدراسة إمكانية تأسيس محكمة جنائية دولية 

لمحاكمة المتيمين في الجرائم الدولية الشنيعة وفي نفس الوقت طمبت الجمعية العامة من 
ىذه المجنة دراسة إمكانية تأسيس محكمة جنائية دولية ضمن إطار محكمة العدل الدولية ، 

 وعند تقديميا لتقريرىا أكدت أن االقتراح األول مرغوب فيو 1950وبدأت المجنة عمميا عام 
ويمكن تنفيذه أما االقتراح الثاني فيمكن األخذ بو بعد تعديل النظام األساسي لمحكمة العدل 

 .الدولية ، إال أن المجنة لم توص ولم تحبذ ىذا المشروع 

 

 

 

 
االتفاقية األولً  تتعلق بحماية وتحسيه أحىال المرضً والجرحً  مه أفراد القىات المسلحة واالتفاقية الثاوية تتعلق  (1

بتحسيه أحىال المرضً والجرحً والغرقً  مه أفراد القىات المسلحة في البحار و االتفاقية الثالثة تتعلق بمعاملة أسري 

الحرب  و االتفاقية الرابعة تتعلق بحماية األشخاص المذوييه والمىشات المذوية في زمه الحرب  وقذ أُلحق بهم  بروتىكىالن  

  األول يتعلق بحماية ضحايا الىساعات المسلحة الذولية والثاوي يتعلق بحماية ضحايا الىساعات المسلحة 1977 جىان 10في 

 .الغير الذولية 
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 شكمت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة لجنة جديدة لدراسة المقترح من 1953      وفي عام 
، إال أن معارضة بعض الدول حال دون إنشائيا لعدم  جديد وبدأت العمل في نفس السنة

جدواىا قبل اتفاق الدول عمى تعريف العدوان ، فجمد موضوع إنشاء المحكمة واتجو نحو 
 إال أن المجنة المعنية 3314 بالقرار رقم 1974تعريف العدوان وتم التوصل لذلك سنة 

بدراسة مقترح المحكمة لم يتم دعوتيا بالرغم من وجود العديد من النزاعات والحروب التي 
انتيكت فييا جميع األعراف الدولية واستبيحت فييا جميع القواعد الجنائية الدولية واالتفاقيات 

 .الدولية ، إال أن أجواء الحرب الباردة طغت عمى الساحة العالمية 

      ونظرا لمصمت الدولي عممت مجموعة من الدول المحبة لمسبلم عمى توسيع نطاق 
اختصاصيا القضائي والتوجو نحو االختصاص العالمي ليشمل بعض الجرائم الدولية ُبغية 
تفعيل القواعد الدولية الجنائية وعدم إفبلت مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب ، وىو ما 

إال أن اقتصاره عمى عدد معين من .... ذىبت إليو كبل من بمجيكا ، سويسرا ، استراليا 
الدول جعل منو عديم الفعالية ، حيث أفمت العديد من المجرمين من العقاب ، إضافة لتغميب 
المصالح السياسية عمى إرساء العدالة الدولية،وبالتالي أدى في النياية إلى إفبلت العديد من 

المجرمين من العقاب ومثال ما حدث ذلك مع اوغستو بينوشيو مع قضاء بريطانيا وارييل 
 شارون مع القضاء البمجيكي وغيرىا من القضايا التي عرضت عمى العديد من محاكم الدول         

     وعمى إثر المجازر الشنيعة المرتكبة ضد المسممين التي  نفذىا مجرمو الصرب والجرائم 
المرتكبة في رواندا ، قام مجمس األمن الدولي بإنشاء محكمتين جنائيتين مؤقتتين لمحاكمة 
المجرمين فييما ، فكانت ىذه المحكمتين بداية لتأسيس محكمة جنائية دولية دائمة تتولى 
محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وتطوير النظام القضائي الجنائي الدولي ، وىذا باالستفادة 
من إيجابيات وسمبيات ىاتين المحكمتين المؤقتتين ، وبالموازاة كانت األمم المتحدة ُتكّثف 
جيودىا إلنشاء المحكمة ، حيث استكممت لجنة القانون الدولي صياغة مشروع النظام 

 وبموجبو شكمت 1994األساسي لممحكمة وقدمتو لمجمعية العامة لؤلمم المتحدة عام 
 لجنة تحضيرية خاصة إلنشاء المحكمة الجنائية 1995الجمعية العامة لؤلمم المتحدة عام 

  . 1998الدولية حيث أنيت عمميا عام 
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      وفي نفس السنة دعت األمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لمبحث في إنشاء المحكمة 
 بروما االيطالية بحضور 1998 جويمية من عام 17 جوان و15والذي انعقد فعبل ما بين 

 منظمة غير 238 وكاالت متخصصة و 5 منظمة دولية و 16 دولة و 160مندوبي 
 . شخص 5000حكومية حيث بمغ عدد المشاركين بحدود 

      وافتتح المؤتمر بكممة من الرئيس االيطالي تبله األمين العام لؤلمم المتحدة كوفي عنان 
 أدركت األمانة العامة منذ حوالي نصف قرن أي منذ وقت إنشاء "ومما قالو األمين العام 

األمم المتحدة مدى االحتياج إلنشاء محكمة من أجل محاكمة ومعاقبة األشخاص المسؤولين 
عن ارتكاب جرائم كجرائم اإلبادة الجماعية ، فقد اعتبر الكثيرون أن أىوال الحرب العالمية 
بادة  لن تتكرر مرة ثانية ، لكن كل  الثانية وما أسفرت عنو من مجازر وحشية ومحارق وا 

ىذا قد تكرر في كمبوديا والبوسنة واليرسك ورواندا ، وفي وقتنا ىذا أظير ىذا العقد أن قدرة 
اإلنسان عمى فعل الشر ليس ليا حدود ، لقد أصبحت اإلبادة البشرية كممة الوقت الذي 

    ."نعيش فيو ، فتمك الحقيقة الشائنة تتطمب استجابة تاريخية 

      وبعد مناقشات حادة تمخض عن ىذا المؤتمر اعتماد النظام األساسي لممحكمة 
 دولة عن التصويت 21 دول وامتناع 7 دولة ومعارضة 120الجنائية الدولية الدائمة بموافقة 

 من 120، وبعد ذلك وفي اليوم الموالي تم فتح باب التصديق لمدول مع العمم أن المادة 
 .النظام األساسي ال تجيز إبداء التحفظات 

   دخل النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة2002      وفي األول من جويمية 
حيز النفاذ كونو اليوم األول من الشير الذي أعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع التصديق 

 من النظام األساسي 126الستين لدى األمين العام لؤلمم المتحدة وىذا ما نصت عميو المادة 
، فأصبح ذلك اليوم يوما تاريخيا لمبشرية حيث أصبح لممجتمع الدولي ىيئة قضائية دولية 

جنائية ومستقمة مكممة لموالية القضائية الوطنية تختص بمحاكمة األشخاص الطبيعيين دون 
األشخاص االعتبارية تختص بأشد الجرائم خطورة وىي جرائم الحرب ، جرائم ضد اإلنسانية 
، جرائم اإلبادة الجماعية إضافة لجريمة العدوان ، واتفق واضعو النظام عمى سريان المحكمة 
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مستقببل فقط حيث أن المحكمة ال تنظر في الجرائم ولو كانت ضمن اختصاصيا قبل نفاذ 
 .  النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 

ومنذ بدأ المحكمة الجنائية الدولية عمميا بدأت تظير لمعيان بعض المعوقات التي       
سوف تعيق عمل المحكمة ، وىذا من خبلل آراء وانتقادات فقياء القانون الدولي التي كانت 
بعد دراسات معمقة حول نصوص النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، وىو ما يظير 

جميا في بعض من مواده والتي سوف تؤثر عمى فعالية المحكمة الجنائية الدولية في 
 05ممارستيا الختصاصيا ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم الدولية المنصوص عمييا في المادة 

من النظام األساسي ، والتي ىي المنتقدة أيضا الحتوائيا عمى عدة نقائص وثغرات ، والتي 
من خبلليا سوف يستغميا أكبر المجرمين لئلفبلت من العقاب ، إضافة ليذا اقتصار النظام 

األساسي عمى أربعة جرائم فقط وىي جريمة اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 
وجريمة العدوان ، حيث لم يشتمل عمى عدة جرائم ال تقل خطورة عن ىذه الجرائم مثل 

اإلرىاب الذي ىو من أكبر الجرائم التي يواجييا العالم حاليا والذي انتشر في جميع بقاع 
العالم والذي ال يحترم ال قانون إنسانية وال اتفاقيات دولية ، كما ال يفرق بين مدني وعسكري 

كما لم يجرم النظام األساسي ....، وال مناطق مدنية أو عسكرية ، وال مناطق أثرية أو دينية 
بعض األسمحة أيضا التي ىي أكثر فتكا وقتبل مثل أسمحة الدمار الشامل واألسمحة 

 .....الكيميائية 

      كما أن العوائق لم تكن في النظام األساسي فحسب ، بل كانت ىناك عوائق أخرى من 
خارج النظام والمتمثمة في العوائق التي تفتعميا الدول وخاصة من الواليات المتحدة األمريكية 
لكي ال تقوم المحكمة الجنائية الدولية بمبلحقة المجرمين األمريكيين أماميا ، والتي فعمت ما 
لم تفعمو أي دولة أخرى من تفسير تعسفي وخاطئ لنصوص المواد وغير موافق لتعيداتيا 
الدولية ، وبيذا تكون قد أخمت بالتزاماتيا الدولية والتي تعيدت بيا خاصة في اتفاقية فيينا 

 ، إضافة لمعارضتيا داخل مجمس األمن ، واستغبلل حق 1969لقانون المعاىدات لسنة 
في غير محمو وفي غير موضعو الذي جعل من أجمو ، أما الدول  (الفيتو  )االعتراض 

األخرى فقد ساىمت في إعاقة المحكمة وىذا من خبلل عدم االنضمام وعدم التعاون مع 
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المحكمة الجنائية مع إعطاء تبريرات ال محل ليا ، أي أنيا تشجع اإلجرام الدولي بطريقة 
 .غير مباشرة وىذا في مقابل السبلم العالمي 

      مع العمم أن االنضمام المحكمة الجنائية الدولية لو فوائد عدة عمى الدول وعمى شعوبيا 
من خبلل التقميل من الحروب وعدم اإلفبلت من العقاب بالنسبة لمرتكبييا وعدم خوض 

ما بالنسبة لئلفبلت من العقاب والذي ىو من  التجارب السابقة األليمة إما بالنسبة لمحروب وا 
 من إجراميم أو دافع اأكثر مسببات اإلجرام ألنو عدم معاقبتيم ىو دافع لممجرمين كي يزيدو

 . لآلخرين الرتكاب جرائم 

      وتكمن أىمية دراسة موضوع المحكمة الجنائية وبالتحديد المعوقات التي تواجو فعاليتيا 
في أنو من المواضيع الحديثة ألن المحكمة الجنائية لم يمض عمى إنشائيا سوى إحدى عشرة 
سنة فقط ، بينما نجد أن اإلجرام في تزايد مستمر والمجرمين الدوليين في راحة وىناء ودون 
متابعات قضائية وال عقاب ، كما تبرز األىمية في المجتمع الدولي الذي يولي أىمية كبرى 
ليا ، بسبب االنتياكات الموجودة وبسبب القمع الذي تواجيو الشعوب ، إضافة لما تعيشو 

األمة العربية من ثورات وما تخمفو من انتياكات من الجانبين سواءا من األنظمة أو 
 .المعارضة وىو ما نراه من خبلل اإلعبلم ، ىذا من الناحية العامة

      أما من الناحية المتخصصة حول موضوعنا ىذا بالتحديد ىو محاولتنا إبراز النقائص 
ظيار العوائق ، إما لتصحيحيا في جمعية دول األطراف ، أو سدىا أمام  وتحديد الثغرات وا 

من يريد استغبلليا واإلفبلت من العقاب أو إعطاء الجانب القانوني وتفسير بعض النصوص 
 .تفسيرا صحيحا لكي ال تستغل النصوص في غير مكانيا واالنحراف بيا إلى غير مقصدىا 

      ىذه األىمية أعطتني دافعا ذاتيا وأخر موضوعيا لكي أقوم باختيار الموضوع ويكون 
موضوع رسالة تخرجي، فمن األسباب الذاتية ىو  الرغبة في التعمق في مثل ىذه المواضيع 
نيا كانت موضوعا لمدراسة والذي كان بحق شيقا ، إضافة إلى رغبتي في إعطاء  خاصة وا 
السبل لمحاكمة المجرمين ، الذين ِبُجرميم فاقوا كل التصورات في ارتكابيم لمجرائم ، أما 
الدافع الموضوعي الختيار ىذا الموضوع ىو األحداث التي يعيشيا العالم وخاصة عالمنا 
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العربي الذي ننتمي إليو باندالع ثورات وما خمفتو ومازالت من جرائم بشعة وصمت لحد 
أو انقبلبات عمى الشرعية وقمع المواطنين وقتميم وترويعيم ... استخدام األسمحة الكيميائية 

بحجج واىية ال مجال ليا في القانون الدولي اإلنساني محاولين من خبلل ىذا إبراز ... 
الطرق البديمة لمحاكمتيم وعدم اإلفبلت بأفعاليم ، مع تسميط الضوء عمى العوائق التي 

تواجييا المحكمة عند قياميا بمياميا إضافة لكل ىذا ومن األسباب ىو كثرة النزاعات التي 
 .تؤدي إلى إبادة اآلالف في العالم 

      وعند قيامنا بيذه الدراسة اعترضتنا صعوبات جمة خاصة نقص الكتب المتخصصة 
ن كانت الكتب التي تتكمم حول المحكمة الجنائية  والتي تكون دراساتيا تحميمية ونقدية ألنو وا 
كثيرة إال أنيا تكون دراسة وصفية فقط ، تيتم بالنصوص دون تحميميا ، ومما اعترضنا ىو 
صعوبة تقسيم وصعوبة ضبط الخطة لتشابك عناصرىا وتداخميا وترابطيا إضافة لمصعوبة 

التي وجدناىا في ايجاد مراجع حول بعض العناوين والتي قد تكون منعدمة في بعض 
 .األحيان 

      ومن خبلل ما سبق من تقديم لمموضوع نجد أن ظيور المحكمة الجنائية الدولية لو 
فوائد كبيرة عمى شعوب دول العالم وتعتبر من أحد أىم اإلنجازات التي قام بيا المجتمع 
الدولي في العصر الحديث ، والتي سوف تقيو شر الحروب وبشاعتيا لكن ظيورىا كان 

 : عسيرا ، لكن سرعان ما ظيرت لمعيان بعض العوائق ومن ىذا المنطمق 

فيماذا تتمثل أهم العوائق التي تحول دون ممارسة المحكمة الجنائية الختصاصاتها 
 المنوطة بها والتي تجعمها غير فعالة في عدم إفالت المجرمين من العقاب ؟

 : تساؤالت فرعية تساعدنا عمى دراسة الموضوع ةوتتفرع عمى ىذه اإلشكالية الرئيسي

ما ىي أىم النقائص التي احتواىا النظام األساسي لممحكمة الجنائية ؟ وما دورىا في إعاقة 
 عمل المحكمة ؟
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ىل اتصال المحكمة الجنائية الدولية بمجمس األمن يزيد أو يضعف من دور المحكمة في 
 مبلحقة مرتكبي الجرائم الدولية ؟ 

فشال عمل المحكمة الجنائية ؟                   كيف حاولت الواليات المتحدة األمريكية إضعاف وا 
 ما أسباب عدم انضمام الدول ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى المحكمة الجنائية لمقيام بعمميا ؟

ولدراسة ىذه اإلشكاليات و اإلجابة عمييا اتبعنا المنيج التحميمي لنصوص النظام األساسي 
والتعميق عمييا ، وفي بعض األحيان تفسيرىا وفق اتفاقية فيينا لموصول لمحقيقة ، مع 

االعتماد في بعض األحيان عمى المنيج المقارن من خبلل مقارنة نصوص نظام روما مع 
النظم األساسية لممحاكم الدولية المؤقتة إلبراز النقائص ، كما اعتمدنا عمى المنيج التاريخي 

 .خاصة في المقدمة وىذا إلبراز مسار إنشاء المحكمة 

      ولمعالجة اإلشكالية قمنا بتقسيم ىذا الموضوع إلى فصمين األول يتناول اإلشكاالت 
والنقائص الموجودة في النظام األساسي حيث قمنا فيو بدراسة مبدأ التكامل الذي من أجمو 

قامت المحكمة الجنائية ،إضافة لتحميل بعض النصوص النظام األساسي إلظيار المعوقات 
خاصة دراسة اختصاصات المحكمة سواءا كان موضوعيا أو اختصاص زمني أو 

االختصاص الشخصي ىذا في المبحث األول أما المبحث الثاني فتكممنا عن دور مجمس 
األمن وسمطتو في اإلحالة إضافة آلثار ىذه السمطة عمى المحكمة الجنائية مع تحميل نص 

 . التي أثير حوليما الكثير 16 و 13المادتين 

      أما الفصل الثاني فخصصناه إلى العوائق التي تؤدي إلى الحد من فاعمية المحكمة من 
خارج النظام حيث قمنا بإبراز جيود أمريكا داخميا وخارجيا من أجل إعاقة عمل المحكمة 

ألن ليا الدور الفّعال في مثل ىذه المواضيع إضافة لقيمتيا عمى المستوى الدولي إما 
باإليجاب أو السمب في المبحث األول أما المبحث الثاني تكممنا فيو عن العوائق األخرى 
والتي كانت من طرف الدول األخرى خاصة بعدم االنضمام وما يترتب عن ذلك من آثار 

 .سمبية عمى المحكمة الجنائية في أداء ميمتيا التي ُأنشات من أجميا 
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 المعوقات التي تواجه فعالية المحكمة الجنائية"       ومن ىذا سوف نقوم بدراسة موضوع 
 :عمى النحو التالي  " الدولية الدائمة

  المعوقات المتصمة بالنظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية : الفصل األول .

  معوقات خارج النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ال: الفصل الثاني .
 



 
 

 :الفصل األول
 

المعوقات المتصمة بالنظام األساسي لممحكمة الجنائية 
 الدولية
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 :تمييد

      تتمثؿ العكائؽ الداخمية في مجمكعة القيكد كاإلشكاالت التي يثيرىا النظاـ األساسي 
كالتي تحكؿ دكف ممارسة المحكمة الجنائية الختصاصاتيا عمى أكمؿ كجو ، حيث القت 
الكثير مف االنتقادات حيث أنيا ستترؾ مجاال لمرتكبي الجرائـ الدكلية مف اإلفالت مف 

العقاب بكجكد ىذه العكائؽ كالتي ستحكؿ بدكف شؾ دكف ممارسة المحكمة الختصاصاتيا 
كالغرض الذم أنشئت مف اجمو كىذه العكائؽ تنقسـ ما بيف المجاالت التي تختص بيا حيث 

أنيا قيدت بعدد قميؿ مف الجرائـ كىي أربعة التي تختص بيا إضافة االختصاص الزمني 
كالمكاني كالشخصي ، كما بيف الدكر السمبي لمجمس األمف الذم يعيؽ عمميا ألنو تكجد 

 :عالقة بينيما  كسكؼ نحاكؿ دراسة ىذه العناصر مف خالؿ المبحثيف التالييف 

  ات المحكمة الجنائية الدكلية اختصاصب المتصمةمعكقات اؿ : األكؿالمبحث 

  الدكر السمبي لمجمس األمف : المبحث الثاني 
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 ات المحكمة الجنائية الدوليةمتصمة باختصاصالمعوقات ال: المبحث األول

 جكيمية   اذ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     منذ دخكؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية حيز النؼ
  تباينت مكاقؼ المحمميف في قراءاتيـ المبدئية لنصكص النظاـ األساسي لممحكمة2002

الجنائية الدكلية مف جية كبدأت تظير لمعياف بعض المعكقات كاإلشكاالت التي تكاجو 
مف مكاد نظاميا األساسي ،حيث تتمثؿ في مجمكعة المحكمة في ممارستيا الختصاصاتيا 

القيكد التي كردت في نصكص النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كاختصاصيا 
 كىك ما سكؼ يؤدم إلى إفالت الكثير مف ....الشخصي ككذلؾ الجرائـ المنصكص عمييا 
 ك يككف لممحكمة الجنائية الدكلية دكر غير  ،المجرميف مف العقاب بسبب ىذه المعكقات

 ، كىذا ما سكؼ نقـك بدراستو في ىذا المبحث مف خالؿ المطمبيف فعاؿ اتجاه ما تختص بو
 :التالييف 

 
  معكقات مبدأ التكامؿ: المطمب األكؿ 
  معكقات متصمة بمسائؿ المقبكلية: المطمب الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 



المعوقات المتصلة بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية                                 الفصل األول     

13 

 

معوقات مبدأ التكامل  : المطمب األول 
المحكمة الجنائية ىك عدـ ممارسة القضاء       مف أكثر األمكر أىمية النعقاد اختصاص

 لذا  الجنائية،الكطني اختصاصو إزاء الجرائـ المنصكص عمييا في النظاـ األساسي لممحكمة
قـك عمى أساس أنيا ليست بديال ت  الدكليةفإف طبيعة الكالية القضائية لممحكمة الجنائية
نمالممحاكـ الكطنية في ممارستيا إلختصاصيا   تقـك كاليتيا عندما ال ينعقد اإلختصاص كا 
كمنو فإف مبدأ التكامؿ مف أىـ المبادئ التي تقـك ، القضائي الكطني ألم سبب مف األسباب 

كتككف  ".... المادة األكلى مف النظاـ األساسيعمييا المحكمة الجنائية كىك ما نصت عميو
 . (1)  مف النظاـ17كالمادة ..." المحكمة مكممة لمكاليات القضائية الجنائية الكطنية 

ـ إلييا عدد ضكلكي يف،       ككما نعمـ فإف إنشاء المحكمة الجنائية تـ بمكجب معاىدة 
 عمى إقامة نكع جديد مف كؿ كاضعكا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائيةا ح،كبير مف الدكؿ

تككف مقبكلة  كاختصاص المحاكـ الكطنية القكاعد التي تحكـ العالقة بيف المحكمة الجنائية 
لذلؾ ، ألف ىذه األخيرة دائما ما كانت تنظر عمى أنيا تمس بسيادتيا ، عمى مستكل الدكؿ 

دكف أف يمس اليدؼ الرئيسي مف إنشاء ، ككضع ىذا المبدأ فمف جية يصكف سيادة الدكؿ 
 (3). في النظر في الجرائـ لذلؾ فإف األكلكية لمقضاء الكطني،  (2)  مف جية أخرلالمحكمة

 :كسكؼ نبرز فيما يمي اإلشكاالت التي يثيرىا مبدأ التكامؿ مف خالؿ
  مف حيث التكامؿ القضائي: الفرع األكؿ   
  قرارات العفك في الدكؿ : الفرع الثاني 
  مف حيث عدـ جكاز محاكمة المتيـ مرتيف عف جـر كاحد: الفرع الثالث     

من حيث التكامل القضائي  : الفرع األول
 مبدأ التكامؿ رراؽ     لـ يكف باإلمكاف إعتماد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية إال بعد إ

 ، فالنظاـ األساسي لـ يعّرؼ مبدأ التكامؿ بؿ كضع معايير   الدكؿالكثير مفكىذا لتعنت 
 

، ، ِٕشأح اٌّؼبسف  (١ّٕ٘خ اٌمبْٔٛ أَ لبْٔٛ ا١ٌّٕٙخ ) اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ اٌّذىّخ  : ثبع١ً ٠ٛعف-ػبسٞ خ١ًٍ ِذّٛد ( 1

.  149، ص  2008 اإلعىٕذس٠خ ،

 ، سدْ األ،  ػّبْ ،1 ؽ ، شش ٚاٌزٛص٠غْداس اٌذبِذ ًٌ ،  إٌظبَ اٌمؼبئٟ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئ١خ :ثشاء ِٕزس وّبي ػجذ اٌٍط١ف .(2

.  227 – 226 ص ، 2008

ٚاٌزٟ وّشط ف١ٙب ِجذأ أ٠ٌٛٚخ رطج١ك  ، سٚٔذا ٠ٛغغالف١ب ، ، ؽٛو١ٛ ،ٔٛسِجٛسؽ ،اٌّإلزخ  ػىظ اٌّذبوُ اٌذ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ( 3

. ػٍٝ اٌمؼبء اٌٛؽٕٟاٌجٕبئٟ اٌمؼبء اٌذٌٟٚ 
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: لذلؾ تستند إلييا المحكمة في ممارسة ىذا المبدأ كىذه المعايير ىي  
  تحديد مدل قدرة الدكلة عمى محاكمة المتيميف. 
 (1 )مدل رغبتيا في محاكمة المتيميف . 

 ىذه المعايير فضفاضة كمرنة كغير كذىب الكثير إلى أف  ،17 المادة كىك ما ذىبت إليو 
 تصاص القضائي الكطنيخألف المحكمة ليا القدرة أف تطعف في سالمة اإل، مضبكطة 

أك كانت قد أجرتو ، كذلؾ بشتى الطعكف المفتعمة بدعكل أف ىذا  ، التي تجرم التحقيؽلمدكلة
  . أداء ميامو القضائية كأنو غير مستقؿ فيغير راغب أك غير قادرالقضاء 

نظر لمظركؼ الحالية كما يعيشو العالـ ، كتطبيؽ فكرة ازدكاجية باؿ   كالكاقع العممي ك
 (2)المعايير بكؿ ما تحممو الكممة مف معنى فإف ىذه الفكرة سكؼ تطبؽ عمى الدكؿ النامية 

كالتي بدكف شؾ سكؼ تككف الضحية الكحيدة مف خالؿ تطبيؽ ىذه المادة كىك ما سيؤدم 
كالمحكمة الجنائية الدكلية كيطغى عمى ليذه الدكؿ  بيف المحاكـ الكطنية تنازعإلى ظيكر 

 . (3)التكامؿ المراد تحقيقو 
 المحاكمة كانت غير نزيية كغير عادلة صعبة جدا إجراءاتكما أف تحديد ما إذا كانت       

 كما يتطمب اإللماـ بالمغة المحمية التي  ، معرفة مدل مكافقتيا لمقانكف الكطنييتطمبحيث 
 إمكانية التمكيو التي تممكيا كما أف األدلة كاردة فييا كدكنت بيا ،  كتككف إجراءات الدعكل

 . (4 )ا كانت تريد حماية المتيـذاألنظمة الكطنية كبيرة خاصة إ
كمف األمثمة عمى ذلؾ قرارات العفك التي تصدرىا الدكؿ بعد الحركب التي تككف ىدفيا إعادة 

يقاؼ الحركب  كالتي تعتبرىا المحكمة الجنائية سببا في ممارستيا .... األمف لمبالد كا 
 مف النظاـ األساسي كىك ما سكؼ نحاكؿ دراستو مف خالؿ 17الختصاصيا حسب المادة 

 .الفرع الثاني 
 

اْ ، ــــــــــــ اٌذائّخ ٚاخزظبطبرٙب ، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ػُاٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ :١ٌٕذح ِؼّش ٠شٛٞ ( 1

.  130 –  129 ، ص 2010 األسدْ ،

 لؼ١خ ع١ف اإلعالَ اٌمزافٟ ػٕذِب ؽٍجذ اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ِٓ ١ٌج١ب رغ١ٍّٗ ٌّذبوّزٗ ٚ٘زا ػٍٝؽجك ْٚ٘ٛ ِب ٞ( 2

 رغزط١غ ِذبوّزٗ أٔٙبسفؼزٗ ١ٌج١ب ألٔٙب ثذجخ ا ثغجت ئ١ٙٔبس إٌظبَ اٌمؼبئٟ ا١ٌٍجٟ ٚأٗ غ١ش لبدس ػٍٝ ِذبوّزٗ ٚ٘ٛ َ

. ئْ لؼبء٘ب لبدس ػٍٝ رغ١١ش ِضً ٘زٖ اٌّذبوّبدِٚذبوّخ ػبدٌخ 

.   235 ِشجغ عبثك ، ص :ثبع١ً ٠ٛعف - ػبسٞ خ١ًٍ ِذّٛد( 3

.  237 ، ص   ِشجغ عبثك : ثشاء ِٕزس وّبي ػجذ اٌٍط١ف  ( 4
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قرارات العفو في الدول  :    الفرع الثاني
 إصدارىا لقكانيف تمنح ، النزاعات المسمحةأنيكتيا جرت العادة كفي أغمب الدكؿ التي       

كمف ىذه الجرائـ مف تدخؿ ضمف إختصاص المحكمة الجنائية ، العفك لمرتكبي الجرائـ 
 لعدة أسباب داخمية منيا استعادة األمف كتكقيؼ النزاعات المسمحة  العفك يمنح كىذا،الدكلية

 .كتجاكز مرحمة دامية ارتكبت فييا مختمؼ الجرائـ 

 مثؿ ىذه القكانيف ألنيا تكرس فكرة اإلفالت مف العقاب إال أف العديد ةكبالرغـ مف عدـ شرعي
ا ذ الكطني كبالرغـ مف خطكرة قكاألمفمف الدكؿ تمجأ لمثؿ ىذه القكانيف كىذا لتحقيؽ السالـ 

اإلجراء كالذم يعتبر تكريسا كاضحا لسياسة اإلفالت مف العقاب فإف أغمب اإلتفاقيات الدكلية 
الخاصة بالقانكف الدكلي اإلنساني لـ تتطرؽ إلى ىذا المكضكع سكاء بشرعيتو أك عدـ 
شرعيتو بالرغـ مف تأكيدىا عمى كجكب محاكمة مرتكبي الجرائـ أك تسميميـ لمجيات 

 .(  1) المختصة بمحاكمتيـ

         أما بالنسبة لمقضاء الجنائي الدكلي فإنو ىك كذلؾ لـ يتضمف مكقفا صريحا مف 
 لمجمس 10لة كمثاؿ ذلؾ القانكف رقـ أ إال أنو يستشؼ منو إستبعاد ىذه المس،مسألة العفك

الرقابة عمى ألمانيا الذم استبعد القكانيف الخاصة بالعفك كتمت محاكمة جميع مرتكبي الجرائـ 
.  في الحرب العالمية الثانية ت ارتكبالتيالدكلية 

" دايتف لمسالـ "  فإننا نجد مثال إتفاقية األمف        أما المحاكـ المؤقتة التي أنشاىا مجمس 
 كاليرسؾ فنجدىا قد منحت عفكا ة بيف جميكرية البكسف1995 ديسمبر 14المكقعة في 

 جميع الجرائـ العادية المرتكبة فشامال لجميع األشخاص الذيف تـ تيجيرىـ مف أراضييـ ع
 سابقا باستثناء الجرائـ الداخمة ضمف اختصاص محكمة امنذ بدء النزاع في يكغسالفي

 . ( 2)إلستبعاد المطمؽ ألم نكع مف قرارات العفك ايكغسالفيا ك ىذا ما يفيـ عنو 
 

 
 ِزوشح رخشط ١ًٌٕ شٙبدح ،اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ٚدٚس٘ب فٟ رٕف١ز لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ :  دس٠ذٞ ٚفبء (1

 ، 2009 / 2008 اٌغٕــــخ ،  جبِؼخ اٌذبط ٌخؼش ثبرٕخ ، ،اٌّبجغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ  رخظض لبْٔٛ دٌٟٚ ئٔغبٟٔ 

.  141ص 

 . 104 ص ،2007 ،  دمٛق ػذب٠ب اٌجشائُ اٌذ١ٌٚخ ، داس اٌفىش اٌجبِؼٟ ، اإلعىٕذس٠خ  : ٔظش اٌذ٠ٓ ثٛعّبدخ ( 2
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 مف عفك عف الجرائـ العادية 1995" دايتف"    كنشير في ىذا الشأف أف ما أكردتو إتفاقية 
حيث أقر ىذا ،  2005يشابو كثيرا مشركع السمـ ك المصالحة الكطنية في الجزائر لسنة 

 األفراد الذيف لـ تكف ليـ يد في المجازر حؽالمشركع إبطاؿ المتابعات القضائية في 
ؼ ػػػػػػػػػػػكىذا ما تؽ، الجماعية أك إنتياؾ الحرمات أك إستعماؿ المتفجرات في األماكف العمكمية 

 كىك ما ، (1)البالد في  مف ىذا المشركع الذم ييدؼ إلى استتباب األمف 02 المادةعميو 
ؽ مع العمؿ الدكلي بإستبعاد الجرائـ الدكلية الخطيرة كتفعيمو في الجرائـ األقؿ خطكرة باتطم

. مف أجؿ تحقيؽ السمـ ك األمف داخؿ الدكؿ كتسكية النزاعات الخطيرة
المتعمؽ بحماية   األربعكككؿ اإلضافي الثاني إلتفاقيات جنيؼت      كىك ما ذىب إليو البرك

:"  ك التي تنػػص عمى 6/5 في مادتو 1977لسنة ضحايا النزاعات المسمحة الغير دكلية 
تسعى السمطات الحاكمة لدل إنتياء األعماؿ العدائية لمنح العفك الشامؿ عمى أكسع نطاؽ 

أك الذيف قيدت حريتيـ ألسباب تتعمؽ ، ممكف لألشخاص الذيف شارككا في النزاع المسمح 
  . (2)" بالنزاع المسمح سكاء كانكا معتقميف أـ محتجزيف

 
. 2005 أٚد 14ِٓ ِششٚع ا١ٌّضبق ِٓ أجً اٌغٍُ ٚ اٌّظبٌذخ اٌٛؽ١ٕخ اٌّذشس ٠َٛ  : 2 اٌّبدح (1

: اإلجشاءاد اٌشا١ِخ ئٌٝ اعززجبة األِٓ  : 02رٕض اٌّبدح  

، ربس٠خ 2000  جبٔفٟ 13ئثطبي اٌـّزبثؼبد اٌمؼبئ١خ فٟ دـك األفشاد اٌز٠ـٓ عٍّٛا أٔفغُٙ ٌٍغٍطبد ئػزجبسا ِٓ :  أٚال -

. ئٔمؼبء ِفؼـٛي اٌمـبْٔٛ اٌـّزؼّٓ  اٌٛئبَ اٌـّذٟٔ 

ئثطبي اٌـّزبثـؼبد اٌمؼبئـ١ـخ فٟ دـك ج١ّـغ األفشاد اٌز٠ـٓ ٠ىفْٛ ػٓ ٔشبؽُٙ اٌـّغٍخ ٚ ٠غٍـّــْٛ ِب ٌذ٠ـُٙ ِٓ : صب١ٔب - 

ٚ ال ٠ـٕـطجـك ئثطـبي ٘زٖ اٌـّزبثؼبد ػٍٝ األفـشاد اٌز٠ـٓ وبٔذ ٌُٙ ٠ذ فٟ اٌـّجبصس اٌـجّـبػ١خ أٚ ئٔزٙبن اٌـذشِبد . عـالح 

 .أٚ ئعزؼّبي اٌـّزـفجشاد فٟ اإلػزذاءاد ػٍٝ األِـبوٓ اٌـؼ١ِّٛخ 

ضٍُُْٛ ؽـٛػب أِبَ ا١ٌٙئبد :  صبٌضب - ّْ ئثطبي اٌـّزبثؼبد اٌمؼبئ١خ فٟ دك األفشاد اٌـّطٍٛث١ـٓ داخً اٌـٛؽٓ ٚ خبسجٗ اٌز٠ـٓ ٠َـ

ٚ ال ٠ـٕطجك ئثطبي ٘زٖ اٌـّزبثؼبد ػٍٝ األفشاد اٌز٠ـٓ وبٔذ ٌُٙ ٠ذ فٟ اٌـّجبصس اٌـجّبػ١خ أٚ ئٔزـٙـبن . اٌـجضائش٠خ اٌـّخزظخ

 .اٌـذشِبد أٚ ئعزؼّبي اٌـّزفجشاد فٟ اإلػـزـذاءاد ػٍٝ األِـبوٓ اٌـؼـّـِٛـ١خ 

ئثطبي اٌـّزبثؼبد اٌمؼبئ١خ فٟ دـك ج١ّغ األفشاد اٌـّٕؼ٠ٛـٓ فٟ شجىبد دػُ اإلس٘بة اٌز٠ـٓ ٠ظشدْٛ :  ساثؼب -

 .ثٕشبؽبرُٙ ٌذٜ اٌغٍطبد اٌـجضائش٠خ اٌـّخزظخ 

ئثطبي اٌـّزبثؼبد اٌمؼبئ١خ فٟ دك األفشاد اٌـّذىَٛ ػ١ٍُٙ غ١بث١ـب ثبعزضٕبء أٌٚئه اٌز٠ـٓ وبٔذ ٌُٙ ٠ذ فٟ اٌـّجبصس : خبِغب - 

 .اٌـجّبػ١خ أٚ ئٔزٙبن اٌـذشِبد أٚ ئعزؼّبي اٌـّزفجشاد فٟ اإلػزذاءاد ػٍٝ األِبوٓ اٌـؼ١ِّٛخ 

 .اٌؼفٛ ٌظبٌخ األفشاد اٌـّذىَٛ ػ١ٍُٙ ٚاٌـّٛجٛد٠ـٓ س٘ٓ اٌـذجظ ػمبثب ػٍٝ الزشافُٙ ٔشبؽبد داػـّخ ٌإلس٘بة :  عبدعب -

اٌؼفـٛ ٌظبٌخ األفشاد اٌـّذىـَٛ ػ١ٍُٙ ٚ اٌـّٛجٛد٠ـٓ س٘ٓ اٌـذجظ ػمبثب ػٍٝ ئلزشافُٙ أػّبي ػـٕـف ِٓ غ١ش :  عبثؼب -

  .اٌـّجـبصس اٌـجّبػ١خ أٚ ئٔزٙبن اٌـذشِبد أٚ ئعزؼّبي اٌـّزفجشاد فٟ اإلػزذاءاد ػٍٝ األِبوٓ اٌـؼـّـِٛـ١ـخ

ئثذاي اٌؼمٛثبد أٚ اإلػفبء ِٓ جضء ِٕٙب ٌظبٌخ ج١ّــغ األفـشاد اٌـز٠ـٓ طـذسد فٟ دمـُٙ أدىـبَ ٔٙـبئ١ــخ أٚ : صبِٕب - 

. اٌـّطٍٛثــ١ـٓ اٌز٠ـــٓ ال رشٍُّٙ ئجشاءاد ئثطبي اٌـّزبثؼبد أٚ ئجشاءاد اٌؼـفـٛ اٌغبٌفخ اٌزوش 

 

.  اٌّزؼٍك ثذّب٠خ ػذب٠ب إٌضاػبد اٌّغٍذخ اٌغ١ش اٌذ١ٌٚخ  1977 اٌجشٚرٛوٛي اإلػبفٟ اٌضبٟٔ الرفبل١بد ج١ٕف ٌغٕخ (2
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كىذه دعكة صريحة لمدكؿ إلى منح العفك الشامؿ لألفراد الذيف شارككا في النزاعات المسمحة 
فسر ىذه المادة عمى نطاؽ كاسع في منح مرتكبي الجرائـ الدكلية الجسيمة تغير أنو ال ، 

ألنو سكؼ يظير لنا تعارضا بيف نصكص البركتكككؿ اإلضافي الثاني إلتفاقيات جنيؼ 
 كاتفاقيات جنيؼ األربع 1977لسنة المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الغير دكلية 

 في ؼزاـ بكجكب متابعة أك تسميـ مرتكبي اإلنتياكات الجسمية ألم طرتمف إؿ 1949لسنة 
 . (1) ىؤالء األشخاص نةىذه اإلتفاقيات تتكفر لديو األدلة الكافية إلدا

ما موقف النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية من :   لكن السؤال المطروح     
إجراءات العفو التي تقرها الدول ؟ 

حيث أنو  ،   أثناء صياغة النظاـ األساسي ظيرت بكادر خالؼ كبيرة حكؿ ىذه النقطة 
منح العفك أف يككف دليؿ المحكمة الجنائية الدكلية عمى أف الدكلة ال ترغب في اعتبار يمكف 

 مف النظاـ األساسي كساندت العديد مف الدكؿ 17 المادةمحاكمة ىؤالء المجرميف كفؽ 
 . (2)مكقؼ جنكب إفريقيا التي كاف ليا ىذا المطمب 

ىذا  أغمب دساتير العالـ تنص عمى حؽ العفك سكاء كاف أف    كما يجدر اإلشارة إلى 
 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية 110 كعند النظر إلى  المادة (3)خاصا أـ عاما العفك 

: كالتي تنص عمى 
    ال يجكز لدكلة التنفيذ أف تفرج عف الشخص قبؿ إنقضاء العقكبة التي قضت بيا 

 .المحكمة
    لممحكمة كحدىا حؽ البث في أم تحقيؽ لمعقكبة كتثبيت األمر بعد اإلستماع إلى 

 .الشخص
  
 
.  141ِشجغ عبثك ، ص : دس٠ذٞ ٚفبء  (1

.  141ِشجغ ، ص اي ٔفظ( 2

اٌؼفٛ اٌخبص ٘ٛ اٌؼفٛ اٌّخٛي ٌشئ١ظ اٌجّٙٛس٠خ ٚ٘زا اٌؼفٛ ال ٠شًّ عٜٛ أشخبص ِؼ١١ٕٓ أٚ جّبػخ ٚال ٠ٍذك  (3

ٚئّٔب . فٙٛ اٌزٞ ٠زؼٍك ثبٌجش٠ّخ ٔفغٙب ٚال ٠ٙزُ ثبألشخبص اٌز٠ٓ لبِٛا ثبٌجش٠ّخ  (اٌشبًِ)ػشسا ثبٌغ١ش أِب اٌؼفٛ اٌؼبَ 

اي رٌه ِب ٠ٕض ػ١ٍٗ اٌذعزٛس سَٚ. ٠ٕض ػٍٝ أفؼبي ِؼ١ٕخ ئِب ِٓ د١ش اٌضِبْ أٚ اٌّىبْ ف١ّذٛ٘ب ِٓ دائشح اٌزجش٠ُ 

.  9 / 77 اٌّبدح اٌجضائشٞ فٟ 
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    تقيد المحكمة في النظر في حكـ العقكبة لتقرير ما إذا ينبغي تحقيقو كذلؾ عندما يككف
الشخص قد قضى ثمثي مدة العقكبة أك خمس كعشركف سنة في حالة السجف المؤبد كال يجب 

 .أكال أال تعيد المحكمة في النظر في الحكـ قبؿ إنقضاء المدة المذككرة 
    أف تخفؼ حكـ العقكبة إذا ثبت لدييا 03يجكز لممحكمة إعادة النظر بمكجب الفقرة 

.   ( 1)..... " تكافر عامؿ أك أكثر مف العكامؿ التالية
ىذه المادة أنيا تنص عمى حالة تخفيؼ العقكبة بينما نجد النصكص نص كيتبيف مف    

الدستكرية الكطنية تنص عمى حالة العفك عف العقكبة أك تخفيفيا باإلضافة إلى حالة العفك 
. الشامؿ

 كمف ىنا يمكف تصكر التعارض الذم سكؼ يحدث كما ينجـ عنو مف إشكاالت بيف    
 بحقيا في محاكمة الشخص ثالنظاـ األساسي لممحكمة كالقانكف الكطني فالمحكمة تتشب

  .(2 )كالدكلة تتمسؾ سيادتيا في سف قكانينيا
 22 الصادر بتاريخ 408/98 كما إنتيى المجمس الدستكرم الفرنسي بمكجب القرار رقـ     

 إلى أنو ينعقد اإلختصاص لممحكمة الجنائية الدكلية في حالة إصدار 1999جانفي 
السمطات الكطنية لقانكف عفك أك قكانيف حكؿ سقكط الجرائـ بالتقادـ محؿ إختصاص 

ادـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أم دكلة يمكف ليا تكقيؼ أك تقديـ الشخص المشمكؿ بالعفك أك تؽكأالمحكمة 
، كمف ىنا يمكف أف يحاكـ شخص عمى جـر كاحد ( 4) إلى المحكمة الجنائية (3)الجريمة 

مرتيف األكلى أماـ القضاء الكطني كالثاني أماـ المحكمة الجنائية كسكؼ نقـك بدراسة ىذه 
 الحالة في الفرع الثالث 

من حيث عدم جواز محاكمة المتهم مرتين عن جريمة واحدة : الفرع الثالث 
  عمى أنو ال يجكز محاكمة الشخص عمى جريمة كاحدة كانت المحكمة 20 المادة     تنص 

 
.  ِٓ ٔظبَ سِٚب األعبعٟ 110اٌّبدح ( 1

اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌذعزٛس اٌجضائشٞ ،  ِجٍخ اٌّفىش ، و١ٍخ اٌذمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، جبِؼخ  : فؼ١ً خبْ   (2

.  08ِذّذ خ١ؼش ثغىشح ،  اٌؼذد اٌشاثغ ، ثغىشح، ص 

.   عٕخ30ِؼٟ ةسة حاٌمبْٔٛ اٌفشٔغٟ ٠ٕض ػٍٝ رمبدَ جشائُ اي (3
4) Bérangère TAXIL: La Cour pénale internationale et la Constitution française, Actualité et Droit International 

, 25Février 1999, in www.ridi.org/adi.  

     

http://www.ridi.org/adi
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:  الكطنية قد فصمت فييا سكاء باإلدانة أك البراءة إال في حالتيف 
 كالمحاكمة قد اتخذت لغرض حماية المتيـ  اإلجراءات . 
   لـ تكف المحاكمة مستقمة نزيية كفقا ألصكؿ المحاكمات. 

 تحاكـ شخصا قد حككـ في محكمة مف فك ىذا يعني انو يمكف لممحكمة الجنائية الدكلية إ
ف ىذا القضاء في الدكلة أإذا لـ تقتنع المحكمة الجنائية الدكلية ب، محاكـ الدكؿ األطراؼ 

  .(1)الطرؼ كاف نزييا كجديا كعادال  
حد المبادئ األساسية الدكلية أ    كعدـ جكاز محاكمة الشخص مرتيف عمى جـر كاحد ىك 

ال يجكز عمى أنو نصت عمييا العديد مف المكاثيؽ الدكلية حيث التي ال يجكز مخالفتيا ، 
تعريض أحد مجددا لممحاكمة أك العقاب عمى جريمة سبؽ أف أديف بيا أك ُبّرئ منيا بحكـ 

  .(2 )نيائي كفقا لمقانكف ك اإلجراءات الجنائية في كؿ بمد
 تشير إلى 20/3 المادة إال أف  ،غمب المكاثيؽ الدكلية اليامة تنص عمى ىذاأ   كبالرغـ مف 

أنو ال قيمة لممحاكمة ككذلؾ الحكـ الصادر في ىذه الدعكل كعمى الميتـ نفسو إذا كانت ىذه 
المسؤكلية أك أف ىذه مف اإلجراءات التي اتخذىا ىذا القضاء تيدؼ إلى حماية الميتـ 

  .(3)اإلجراءات لـ تتسـ باإلستقاللية كالنزاىة 
 بإمكانيا أف تقـك بمحاكمة شخص سبؽ كاف الجنائية الدكليةكىذا يعني أف المحكمة      

 بأف الحكـ الكطني كاف جديا كعادال الجنائية الدكليةحككـ في بمده إذا لـ تقتنع المحكمة 
 ليست في الجنائيةكفي ىذا كالية أخرل لنظاـ ركما األساسي بأف المحكمة الجنائية ، كنزييا 

نماكاقع الحاؿ مكممة لكالية القضاء لمدكؿ اإلطراؼ   ىي أعمى منيا ككنيا تممؾ سمطة كا 
 . (4 )الرقابة عمييا خاصة في الدكؿ النامية

 
.  

 . 237 ِشجغ عبثك ، ص :ثشاء ِٕزس وّبي ػجذ اٌٍط١ف  (1

    ٕٚ٘بن اٌىض١ش ِٓ اٌذٚي رزخٛف ِٓ اٌغٍطخ اٌزمذ٠ش٠خ ٌٍّذىّخ ٌّب ٌٙب ِٓ عٍطبد ٚاعؼخ ئرجبٖ إٌظش فٟ ٚػغ 

اٌّذبوّبد فٟ اٌذٚي األؽشاف ٚرمذ٠ش٘ب ػٍٝ أٔٙب ِذبوّبد ع١ٍّخ أَ طٛس٠خ ٌزا ٠مٛي اٌجؼغ أْ ِضً ٘زٖ اٌزذخالد لذ 

. (اٌؼذي)رّظ ثاعزمالي اٌمؼبء ٚرشىه ثٕضا٘زٗ ٠ٚؼذ ٘زا ِٓ لج١ً رذخً فٟ أِٛس ع١بد٠خ 

 . 1966اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخبص ثبٌذمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ ٌغٕخ  ِٓ 14/7اٌّبدح ( 2

.   236 ِشجغ عبثك ، ص :  ثبع١ً ٠ٛعف - ػبسٞ خ١ًٍ ِذّٛد  (3

.   237 ٔفظ اٌّشجغ ، ص  (4
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 العوائق المتصمة بمسائل المقبولية: المطمب الثاني 
      انتقد الكثير مف فقياء القانكف الدكلي نظاـ ركما المؤسس لممحكمة الجنائية الدكلية 
خاصة في مسائؿ قبكلو لالختصاص في الجرائـ الدكلية كالتي ييتز ليا العالـ ، حيث أنو 
احتكل عمى العديد مف النقائص كالثغرات التي سكؼ تؤدم إلى إفالت العديد مف مرتكبي 

 :الجرائـ الدكلية مف العقاب ، كىك ما سكؼ نقـك بدراستو مف خالؿ الفركع التالية 
  الجنائية الدكلية باإلختصاص الزمني لممحكمة  المتعمقةالعكائؽ: الفرع األكؿ  
 الجنائيةات متصمة باإلختصاص النكعي لممحكمةؽمعك : الفرع الثاني  
  لممحكمة  الجنائيةالعكائؽ المتصمة باالختصاص المكاني: الفرع الثالث  
  العكائؽ المتصمة باالختصاص الشخصي لممحكمة الجنائية الدكلية : الرابعالفرع 

 
  الجنائية الدولية باإلختصاص الزمني لممحكمة  المتعمقةالعوائق:الفرع األول 

 الكثير مف الفقياء نظاـ ركما األساسي ككنو لـ يجعؿ آلية تمكنو مف معاقبة انتقد     
اعتبركه نقصا  كىذا ما(1)مرتكبي الجرائـ الدكلية التي ُأرتكبت قبؿ دخكؿ نظاـ ركما حيز النفاذ

 ليس لممحكمة بنصو عمى أنوفي النظاـ كمعكقا إلفالت العديد مف األشخاص مف العقاب 
 كىذا ،(2 ) نفاذ ىذا النظاـ األساسيءإختصاص إال فيما يتعمؽ بالجرائـ التي ُترتكب بعد بد

عكس القضاء الجنائي المؤقت الذم كاف إختصاصو الزماني ذا أثر رجعي كالمتمثمة في 
 الحرب العالمية الثانيةرمبكرغ التي كاف إختصاصيا في الجرائـ المرتكبة خالؿ نكمحكمة 

كمحكمة يكغسالفيا فيي إختصت بالجرائـ الكاقعة عمى األقميـ اليكغسالفي في الفترة ما بيف 
 محكمة ركاندا فيي مختصة أما ،حتى التاريخ التي سكؼ يحدده مجمس األمف ك جانفي 01

 . (3 )1994 كحتى ديسمبر 1994   جانفي01بالجرائـ المرتكبة في الفترة الممتدة مف 
ال تسقط الجرائـ التي تدخؿ  :"  انو عمىنجده ينصنظاـ ركما األساسي ؿ     كعند الرجكع 

  .(4 )"في إختصاص المحكمة بالتقادـ أيا كانت أحكامو
.  156 ِشجغ عبثك ، ص  : دس٠ذٞ ٚفبء (1

.  األعبعٟ ٔظبَ سِٚبِٓ  11/1 اٌّبدح (2

، و١ٍخ   اٌخظبئض اٌّشزشوخ ٌٍّذبوُ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ اٌّإلزخ  ، ِجٍخ اٌّخزبس ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ : ػٍٟ ٠ٛعف اٌشىشٞ( 3

.   28 ، 27ص  ،2006 ، 3اٌؼذد ، اٌمبْٔٛ جبِؼخ ػّش اٌّخزبس 

 . األعبعٟ ٔظبَ ٚسِب ِٓ 29اٌّبدح  (4
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 مع 11 المادةؿ حكؿ تناسب مبدأ عدـ الرجعية المعتمدة في ؤاس         حيث يثكر ىنا الت
 الجنائية الدكلية مف النظاـ األساسي لممحكمة 05 المادةطبيعة الجرائـ المنصكص عمييا 

.  29 المادةالتي ال تخضع لمتقادـ حسب 
كىذا يعتبر فشال ألنو مف المفركض جرائـ مثؿ اإلبادة كجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب  

 Herve" كبأثر رجعي كىك ما ذىب إليو األستاذ الجنائية تختص بيا المحكمة أف يجب 
Casson"  عتبر ا حيث 10/12/1999في مداخمتو أماـ مجمس الشيكخ الفرنسي بتاريخ

 (1). عتراؼ ضمني بالفشؿا 05 ـعدـ رجعية نظاـ ركما عمى جرائـ المنصكص عمييا في 
كقد يثكر مسألة عجز اإلختصاص الزمني لممحكمة بدخكؿ النظاـ األساسي حيز النفاذ       

مع التعامؿ مع الجرائـ المستمرة كىي التي تستمـز مف مرتكب الجريمة نشاطا يستغرؽ فترة 
مف الزمف ك تككف غالبا طكيمة فمثال تككف جريمة السجف أك الحمؿ القسرم أك اإلختفاء 

 المادة فكؿ ىذه األنكاع ىي قبيؿ الجرائـ ضد اإلنسانية معاقب عمييا بمكجب ....القسرم
 النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ، فممكف أف يختفي شخص قبؿ  مف07

 النفاذ كيستمر ىذا اإلختفاء بعد سريانيا كمنو يصبح عمى المحكمة دخػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ االتفاقية حيز
. لزاما عمييا أف تبيف كيفية التعامؿ مع ىذا النكع مف الجرائـ أم الجرائـ المستمرة

     إضافة إلى الجرائـ المستمرة ىناؾ ما يسمى بالجرائـ المتراخية كىي جرائـ خطيرة 
بينما نتائج ىذه الجرائـ تككف بعد ، فممكف أف ترتكب قبؿ دخكؿ النظاـ األساسي حيز النفاذ 

اؿ ذلؾ إستخداـ األسمحة البيكلكجية أك الكيماكية التي تككف ثدخكؿ نظاـ ركما حيز النفاذ ـك
دا زمنيا مف كقت إرتكابيا حيث يؤدم بإبادة الكثير مف الناس بعد مركر فترة زمنية مأثرىا بع
سرائي، معينة   ؿكىناؾ أمثمة كثيرة عف ىذا المكضكع مثؿ ما قامت بو فرنسا في الجزائر كا 

  أف تؤدم إلى قتؿ الشخص فكرا أك تؤدم لكؿ مف تعرض ليا مفإماكأمريكا فيذه األسمحة 
قريب بأثر متراخي يتمثؿ بإصابتيـ بأمراض مزمنة جراء إستنشاقيـ لدخانيا أك اإلصابة 

. بسرطاف األنسجة باإلضافة إلى ما تقـك بو مف تدمير لمبيئة
 
.  157 صِشجغ عبثك ،  :  دس٠ذٞ ٚفبء(1

    



المعوقات المتصلة بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية                                 الفصل األول     

22 

 

 ممارسة إختصاصيا عمييا كىي جرائـ المحكمة الجنائية الدكلية    كؿ ىذا لف يككف بإمكاف 
  .(1)ركما حيز النفاذ  نظاـ خطيرة إرتكبت قبؿ دخكؿ 

  الجنائيةات متصمة باإلختصاص النوعي لممحكمةقمعو : الفرع الثاني
 بأربعة جرائـ ىي جريمة اإلبادة ، الجرائـ ضد المحكمة الجنائية الدكلية      تختص 

اإلنسانية جرائـ الحرب ، جريمة العدكاف كىذه األخيرة لف تتمكف المحكمة مف النظر فييا إال 
عتماد تعريؼ ليذه الجريمة 7بعد مركر   سنكات مف دخكؿ النظاـ األساسي حيز النفاذ كا 

. كفيما يمي سكؼ نتطرؽ إلى المعكقات التي تكاجو المحكمة بخصكص كؿ جريمة
جريمة اإلبادة الجماعية    :أوال 

       رغـ أف نص المادة السادسة مف النظاـ األساسي تـ إعتماده في مؤتمر ركما بتأييد 
كاسع النطاؽ ألنو سبؽ النص عميو في إتفاقية منع كقمع جريمة اإلبادة الجنس البشرم لسنة 

  .(2) مف ىذه اإلتفاقية 02 إال أف ذلؾ لـ يمنع مف تكجيو نفس اإلنتقاد المكجو لممادة 1948
رض ىذا النظاـ األساسي تعني اإلبادة غؿ:"  مف نظاـ ركما عمى 06 المادة     حيث تنص 

أم فعؿ مف األفعاؿ التالية يرتكب بقصد أىالؾ جماعة قكمية أك أثنية أك عرقية " الجماعية 
.  كميا أك جزئياإىالكاأك دينية بصفتيا ىذه 

 .قتؿ أفراد الجماعة- أ 
 .إلحاؽ ضرر جسدم أك عقمي جسيـ بأفراد الجماعة- ب 
.  الفعمي كميا أك جزئياإىالكيااعة عمدا ألحكاؿ معيشية يقصد بيا ـإخضاع الج - ج
. فرض تدابير تستيدؼ منع اإلنجاب داخؿ الجماعة - د
  .(3)نقؿ أطفاؿ الجماعة عنكة إلى جماعة أخرل  - ق
 

 

 

. 157 ص ِشجغ عبثك ، : دس٠ذٞ ٚفبء( 1

 اٌجشائُ اٌزٟ رخض ثبٌٕظش ف١ٙب اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ، ِزوشح رخشط ،  :  ثٓ ١ّ٠ٕخ أِبي ا١ٌبع١ّٓ-ٌٛط١ف عٙبَ ( 2

.  18، ص 2008 - 2005 ، 16اٌّذسعخ اٌؼ١ٍب ٌٍمؼبء، اٌذفؼخ 

.  ِٓ ٔظبَ سِٚب6اٌّبدح  (3
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نو لدل  دراسة ىذه الجريمة فإنيا حصرت األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ اإلبادة أ     كالمالحظ 
 أثنية أك عرقية أك دينية ، أكاعية كاشترطت أف تكجو أفعاؿ اإلبادة ضد جماعة كطنية ـالج

مما يصعب معو تطبيؽ كصؼ جريمة اإلبادة عمى عدد كبير مف حاالت القتؿ الجماعي 
كمف ىذه الحاالت عدـ إدماج الجماعات اإلجتماعية كالسياسية في تبياف عناصر اإلبادة 

   .(1)الجماعية كما تـ إقتراحو مف قبؿ  
 كال مف محكمتي يكغسالفيا كركندا أجرتيانعكس ىذا االنتقاد في المحاكمات التي ا     كلقد 

حيث ظير أف ىناؾ تطكر في تحديد الجماعات كفي تحديد اإلنتماء عمييا فقد ظير في 
الجماعات " سي ال ينطبؽ عمييا تعريؼ ت جماعة التك أفمحكمة ركاندا في قضية أكايسك

ريؼ سكؼ تدخؿ جماعة اليكتك ضمف ىذه الجماعة إضافة إلى عألنو في ذلؾ الت" الكطنية 
. 1948 سنة ذتغير مف" الجماعات العرقية "أف تعريؼ 

ريؼ الذم تـ إعتماده في ع        أما بالنسبة لتعريؼ الجماعات األثنية كالدينية فإف الت
مما ترتب عمى ذلؾ ، محكمة ركاندا بيف جماعتي التكتسي كاليكتك أكضح تداخال بينيا 

ديد حإعتماد المحكمة لممعيار الشخصي عكض المعيار المكضكعي الذم إعتمد في األكؿ لت
  .(2 )جماعة التكتسي كىذا لتكيؼ جرائـ اإلبادة المرتكبة ضدىا

        كؿ ىذا سكؼ يثير مخاكؼ القضاة كسكؼ تعترضيـ صعكبات في تحديد الجرائـ 
. تحديدا دقيقا

الجرائم ضد اإلنسانية   : ثانيا
       ذىب الكثير إلى أف نظاـ ركما حقؽ قفزة نكعية بتعريفو الجرائـ ضد اإلنسانية 

 إال أف ىذا التعريؼ تعرض لمنقد كىذا مف خالؿ  العرفي،كمساىمتو في تقنيف القانكف الدكلي
 ـ األفعاؿ المشكمة ليذه الجريمة في إطار ىجكارتكاب  أف عمى7/1 المادةالتعريؼ بإشتراط 

 كىك المعيار الذم تـ التكصؿ إليو بعد الخالؼ الذم ثار بيف  ،كاسع النطاؽ أك منيجي
الكفكد المشاركة كالذم كاف محؿ معارضة شديدة مف طرؼ المنظمات الغير حككمية عمى 

  .(3)أساس أنو يحتكم عمى شركط تضعؼ إمكانية متابعة ىذه الجرائـ 
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 عندما عرفت اليجـك المكجو ضد 02     كيعتبر مف أىـ شركط التعريؼ ما أكردتو الفقرة 
 عمال لسياسة دكلة 01أية مجمكعة مف السكاف المدنييف يتضمف األفعاؿ المذككرة في الفقرة 

. أك منظمة
     إف إدراج ىذا الشرط مف شأنو تطبيؽ نطاؽ إختصاص المحكمة بالنظر في ىذه الجرائـ 
كما أنو سيؤدم إلى صعكبة إثبات عمـ المتيـ بأف ىذه األفعاؿ تشكؿ جزءا مف سياسة عامة 

 قصد كعمـ المتيـ بسياسة اليجـك الذم تندرج تحتو إثباتيضاؼ إلى ذلؾ أنو يشترط 
. األفعاؿ المنسكبة إليو

      كتطرح عبارة اليجـك الكاسع النطاؽ تساؤال ىاما حكؿ ما إذا كاف يقصد بيا اتساع 
لمجريمة ضد اإلنسانية أك اتساع نطاؽ الضحايا، كاألخذ بمعيار   المشكمةنطاؽ األفعاؿ

بشكؿ يعتبر بشكؿ عاـ معيارا نسبيا يشير العديد مف الصعكبات سكاء اتساع النطاؽ يعتبر 
  .( 1)كاف تعني األخذ بأحد المفيكميف أك كمييما 

 جرائم الحرب :ثالثا
 الجنائية الدكلية مف النظاـ األساسي لممحكمة 08     بالرغـ مف التفصيؿ الكبير لممادة 

ف في تكـكبالرغـ مف طكليا إال أنيا تسمـ مف تكجيو اإلنتقادات ليا ، ألف الصعكبات ال 
نما يؾ  . ف في الممارسةـتنظيـ كترتيب األفعاؿ كا 

     كمف بيف ما تطرحو ىذه المادة مف إشكاالت عدـ تجريـ تجكيع السكاف كأسمكب مف 
ستغناء عنيا الاد األساسية التي ال يستطيع اإلنساف اك كحرمانيـ مف الـ ،أساليب الحرب

ة ؽات مف حصار لممناطؽ التي تسيطر عمييا القكات المنشـككح مثؿ ما تقـك بو اؿ،لبقائيـ
 ىـ ضحية الخكؼ ك اإلكراه مف قبؿ ىذه فحتكائيا عمى عدد كبير مف المدنييف الذمارغـ 

الجماعات ، فضال عف تكجيو اليجمات ضد المنشآت اليندسية كالمنشآت التي تحتكم عمى 
  .(2 )تضر بالبيئةك األمدمكاد خطرة كالتي تسبب أضرارا كاسعة النطاؽ كطكيمة 
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 في تعريفيا لجرائـ 08 المادة     إضافة ليذا فإنو يكجد تناقض بيف ما جاء في نص 
 مف النظاـ 22  كبيف ما جاء في نص المادة "مخالفات كأعراؼ الحرب" الحرب إنيا تشمؿ 

ال جريمة كال عقكبة إال بنص لمتطبيؽ الذم يتناقض بدكره مع نص " أنو األساسي التي تقرر 
 التي تسمح بالرجكع إلى المصادر القانكنية البديمة لمقانكف الدكلي كالتي مف 21 المادة

  .(1)ضمنيا العرؼ فيذا التناقض بيف المكاد يخمؽ بدكره مشاكؿ في التطبيؽ 
كما تـ إنتقاد البنكد الكاردة في الفقرة ب مف ىذه المادة المتعمقة باألسمحة المتطكرة التي      
خطر السمـك أك األسمحة المسممة ، " ىا إلى الحد األدنى إضافة لذلؾ كجكد نص ضؼختـ 

ؿ أك المكاد كالرصاص الممتد ئاككجميع ما حكميا مف الس.... الغازات الخانقة أك السامة 
تجاكزه الزمف بفعؿ تطكر األسمحة كظيكر أسمحة أكثر فتكا منيا  قد بسيكلة في جسـ البشرم

 كاألسمحة النككية كالبيكلكجية كالكيميائية كاأللغاـ ضد كأكثر تطكرا مثؿ أسمحة الدمار الشامؿ
 كأسمحة الميزر فالدكؿ النككية الكبرل ال تعترؼ بكجكد قاعدة دكلية تحظر األشخاص

.  إستخداـ مثؿ ىذه األسمحة

 الذم 13/  التفرع ب 2 في الفقرة       كمف النقائص األخرل حيث اعتبرت ىذا المادة
 عمييا ما لـ يكف تحتمو ضركرات الحرب فيذه العبارة كاالستيالءيعتبر تدمير ممتمكات العدك 

 كالتي  تجريـ بعض األعماؿباستبعادلـ تحدد بشكؿ دقيؽ مما قد يسمح  (ضركرات الحرب)
.  عمى ما يسمى بالضركراتالرتكابيا تكييفيا بأنيا جرائـ حرب يتـ

 األلفاظ ىي الضركرة العسكرية دكف استخداـ     كما يعاب أيضا عمى النظاـ في مسألة 
  .(2)كضع معايير تحكميا 

كمف بيف اإلشكاالت قصكر النظاـ األساسي عف شمكؿ جميع الجرائـ حيث لـ يتضمف      
أم حكـ يجـر التأخير الغير مبرر في نقؿ األسرل الحرب أك المدنييف إلى أكطانيـ ككذلؾ 

 .( 3)اليجكمات العشكائية التي تصيب المدنييف 
 

 اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌمبْٔٛ ٚاٌمؼبء اٌذ١١ٌٚٓ اٌجٕبئ١١ٓ ، ِزوشح رخشط أِبَجشائُ اٌذشة : خٍف هللا طش٠ٕخ ( 1

.   198  ، ص2007 –  2006 ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبجغز١ش ،جبِؼخ ِٕشٛسٞ لغٕط١ٕخ،
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 عمى أكبر عائؽ كأكبر قيد لممحكمة الجنائية الدكلية ربماحتكل النظاـ األساسي اكما     
 كالذم بمحتكاه أنو 124 المادة كالمتمثؿ في نص الختصاصيايكاجو المحكمة في أدائيا 

 تعميؽ إختصاص المحكمة بالنظر في جرائـ الحرب التي قد ترتكب ؼيجكز ألم دكلة طر
 سنكات بمقتضى إعالف تكدعو لدل المحكمة ، 7عمى أراضييا أك مف طرؼ مكاطنييا لمدة 

ففي ىذا الحالة يككف لمدكلة مف كاف في صالحيا منع المحكمة مف ممارستيا إختصاصيا 
. ىذه الجريمة كىذا بإعالنيا تعميؽ إختصاص المحكمة حكؿ ىذه الجريمة

   كلقد جاءت ىذه المادة بناءا عمى إقتراح مف الكفد الفرنسي في اليـك األخير مف مؤتمر 
المحكمة أف مكقؼ فرنسا إزاء  (Hebert Vedrine)ركما جاء في تصريح كزير خارجيتيا 

.  المادةىذه  كاف مرىكنا بإدراج الجنائية الدكلية
يبة أمؿ لمعديد مف الجيات خ مف النظاـ األساسي لممحكمة 124المادة    كقد تشكؿ إدراج 

 بأنيا االنطباعفي مؤتمر ركما ، حيث أف كضع مثؿ ىذه المادة حكؿ جرائـ الحرب يعطي 
في ، ليست عمى قدر الجسامة مع الجرائـ األخرل التي تدخؿ ضمف إختصاص المحكمة 

الكقت التي تمـز فيو مختمؼ اإلتفاقيات في القانكف الدكلي اإلنساني بمتابعة مجرمي الحرب 
  .  ( 1) ليذه الجرائـ ارتكابيـاتيـ أك مكاف سيميما كانت جف

الجنائية  دكلة مصادقة عمى النظاـ األساسي لممحكمة 108نو مف بيف أ     كيجدر بالذكر 
حيث بررت فرنسا إتخاذىا ىذه ،  124 المادة لـ تقـ سكل فرنسا كككلكمبيا بتطبيؽ الدكلية

 تمثؿ إجراءا إنتقاليا يسمح ليا مف التحقؽ مف مدل فاعمية الضمانات التي بأنياالخطكة 
. ينص عنيا النظاـ األساسي لتفادم الدعاكل المغرضة بخصكص ىذا النكع مف الجرائـ 

 تمجأ إليو الدكؿ التي ، نشات عدالة جنائية حسب الطمبأ قد 124 المادة     كمف ىذا فإف 
 لمنع المحكمة مف متابعتيـ كما أف 08 المادةكب مكاطنكىا إحدل األفعاؿ المذككرة في تير

 المادةىا القاعدة القانكنية كمنو فإف نص  بىذا اإلجراء مف شأنو أف يمس بالكحدة التي تتميز
 .( 2) لف يسرل عمى الدكؿ التي أعمنت تعميؽ إختصاص المحكمة08
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جريمة العدوان  : رابعا 
 لجريمة العدكاف حيث أدخمتيا ضمف الجرائـ شديدة الجنائية الدكلية       تصدت المحكمة 

الخطكرة تخضع إلختصاصيا لككنيا إحدل الجرائـ مكضع إىتماـ المجتمع الدكلي بأسره 
 مف النظاـ األساسي إلى أف 5/2 المادة ، كقد أشارت د في البند أ/5 المادةحيث تناكلتيا 

 بيذا الشأف كفقا لممادتيف حكـ تى اعتمد ـالمحكمة تمارس إختصاصيا عمى جريمة العدكاف 
121 ، 123  .

ف كانت قد أدرجت ضمف طائفة الجرائـ        كتجدر اإلشارة إلى أف جريمة العدكاف كا 
 دكف التكصؿ إلى تعريؼ ليا في ىذا الشأف المحكمة الجنائية الدكليةالداخمة في إختصاص 

بما في ذلؾ كضع الشركط التي تمارس المحكمة بمكجبيا إختصاصاتيا فيما يتعمؽ بيذه 
  .(1)الجريمة 

 تـ إعتماد تعريؼ لجريمة العدكاف كىذا 2010 جكاف 11      كفي جمستيا العامة  بتاريخ 
غراض ىذا النظاـ األساسي ، تعني جريمة العدكاف قياـ أل : مكرر التي تنص 8بالمادة 

شخص ما لو كضع يمكنو فعال مف التحكـ في العمؿ السياسي أك العسكرم لمدكلة أك مف 
تكجيو ىذا العمؿ بتخطيط أك إعداد أك بدء أك تنفيذ عمؿ عدكاني بشكؿ يحكـ طابعو 

  .(2 )كخطكرتو كنطاقو إنتياكا كاضحا لميثاؽ األمـ المتحدة
     كربط ممارسة اإلختصاص مف المحكمة بجريمة العدكاف مع مجمس األمف مسألة في 

الخطكرة ذلؾ أف مجمس األمف ىيئة تكلي اإلعتبارات السياسية عمى ما غيرىا مف في غاية 
األمكر كما أف ىذه الييئة غالبا ما تككف عاجزة عف التصرؼ في حاؿ تعارض المياـ 

  .(1 ) مع مصالح الدكؿ الكبرل، كاألمثمة كثيرة عمى ذلؾ لياالمخكلة
 

 

  ، 2009دس٠خ ، ـــ، داس اٌفىش اٌجبِؼٟ ، اإلعىٓ (دساعخ رذ١ٍٍخ)ح  ـــ اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٟٚ: ِٕزظش عؼ١ذ دّٛدح   (1

 . 142ص 

َ اٌٛص١مخ ــــــسق،  2010 جٛاْ 11  ٚ  ِب31ٞإٌّؼمذ ِب ث١ٓ س اإلعزؼشاػٟ ٌٕظبَ سِٚب ـــــح اٌّإرُـــح اٌخزبِٟـــٞق اٌٛس (2

RC/WGCA/1/REV.1 .
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تمارس المحكمة اختصاصيا عمى جريمة العدكاف رىننا بأحكاـ ىذه المادة، كبمكجب      
قرار ُيتخذ بأغمبية دكؿ أطراؼ تساكم األغمبية المطمكبة العتماد تعديالت عمى النظاـ 

. 2017 جانفياألساسي، كذلؾ بعد األكؿ مف 

 في مجاؿ الجنائية الدكلية كبالرغـ مف التقدـ المسجؿ في النظاـ األساسي لممحكمة     
إستخداماتو لبعض الجرائـ الدكلية ، إال أنو لـ يتضمف تجريـ أسمحة الدمار الشامؿ ك 

األسمحة الجديدة التي تستعمميا اليـك الدكؿ الكبرل في حركبيا مثؿ قنابؿ الفكسفكر األبيض 
 ة كالعدكاف عمى غز2006كاليكرانيـك التي إستعممتيا إسرائيؿ في حربيا عمى لبناف في 

2009. 
       كما يعتبر عدـ إدراج جريمة اإلرىاب ضمف إختصاص المحكمة مف العكائؽ التي 

 في حممتيا عمى اإلرىاب الكاليات المتحدة األمريكيةكخاصة في ظؿ ما تدعيو ، ستكاجييا 
تامية لمؤتمر ركما أصدر المؤتمر قرار يتضمف اإلعتراؼ بجريمة خفعند إعتماد الكثيقة اؿ

اإلرىاب كجريمة اإلتجار الغير المشركع لممخدرات بإعتبارىما مف الجرائـ األشد خطكرة 
دراجوـلة تعريفوأ المجتمع الدكلي كما تضمف إحالة مساىتماـكمكضع  ا ضمف قائمة ـا كا 

  .( 1 )الجرائـ التي تختص بيا المحكمة إلى المؤتمر اإلستعراضي
 المتصمة باالختصاص المكاني لممحكمة الجنائية العوائق  : الفرع الثالث
 ،(2) ُأنشأت بمكجب معاىدة دكلية ال تمـز إال أطرافيا  المحكمة الجنائية الدكلية      بما أف 

 تختص إال بالجرائـ المرتكبة عمى أراضي دكلة طرؼ أك الجنائية الدكليةكمنو فالمحكمة 
 كما يجكز ليا أف تختص بالجرائـ المرتكبة مف (3)جرائـ مرتكبة عمى أراضي دكلة طرؼ 

طرؼ مكاطني دكؿ غير أطراؼ في نظاميا األساسي إذا ما أقرت الدكلة الغير طرؼ قبكؿ 
 ـقؿ أماـ قعد بمكجب إعالف قبكؿ تك،إختصاص المحكمة في الجرائـ المرتكبة عمى أراضييا

أك بناءا عمى إحالة مف طرؼ مجمس األمف متصرفا بمكجب الفصؿ السابع ، (4)المحكمة 
 . (5 )مف ميثاؽ األمـ المتحدة

.  155، ص ِشجغ عبثك : دس٠ذٞ ٚفبء  (1

 .1969ٔب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد ٌغٕخ ِٞٓ ِؼب٘ذح فٟ 26اٌّبدح   (2

 . ٔظبَ سِٚب األعبعٟ 12/3اٌّبدح   (3

 . ِٓ ٔظبَ سِٚب األعبعٟ 12/3اٌّبدح   (4

 . ِٓ ٔظبَ سِٚب األعبعٟ 13/2اٌّبدح   (5



المعوقات المتصلة بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية                                 الفصل األول     

29 

 

     كممكف أف تظير عكائؽ في ىذا الشأف خاصة فيما يتعمؽ باألشخاص عديمي الجنسية 
ك الالجئيف أك األشخاص الذيف غيركا جنسياتيـ فبالنسبة لعديمي الجنسية نجد أف بعض 
التشريعات تعاممو معاممة المكاطف في حالة حصكلو عمى اإلقامة الدائمة بينما نجد بعض 

 . (1)التشريعات الكطنية تعاممو معاممة األجنبي 
 جنسياتيـ أك بالنسبة لالجئيف الذيف ا      كذلؾ يظير التساؤؿ حكؿ األشخاص الذيف غيرك

ـ يرتكبكف جريمة في إقميـ دكلة غير طرؼ في النظاـ األساسي أك قد تجد المحكمة نفسيا أما
جريمة يرتكبيا مجمكعة مف األشخاص عمى أراضي دكلة غير طرؼ يحمؿ بعضيـ جنسية 

 المحكمة بينما ال يحمؿ البعض اآلخر جنسية دكلة اختصاصات دكلة قبمت أك  ، طرؼدكلة
 فيككف لممحكمة إختصاص عمى الفئة األكلى  الدكليةال تقبؿ إختصاص المحكمة الجنائية
 (2)ية كىذا أمر غير منطقي مف ناحية تحقيؽ العدالة ثافبينما ال يككف ليا ذلؾ عمى الفئة اؿ

  الجنائية الدولية الشخصي لممحكمة باالختصاصة لالعوائق المتص: الفرع الرابع 
الجنائية اإلختصاص الشخصي لممحكمة الجنائية الدكلية ىك القدرة المخكلة لممحكمة       
 بمعنى أنو ال تسأؿ أماميا األشخاص المعنكية  ،ف فقطم بمحاكمة األشخاص الطبيعيالدكلية

مف دكؿ كمنظمات أك ىيئات ، كلذلؾ قيؿ منذ نشأتيا بأنيا جاءت لتقـك بدكر تكميمي 
كذلؾ بإيجاد نظير جنائي إلختصاصيا ك تكسيع نطاؽ ،  الدكلية محكمة العدؿلكظائؼ 

 : كسكؼ نبرز ىذه العكائؽ في  (3)اإلختصاص القضائي الدكلي بحيث يشمؿ األفراد 
. عامل السن  : أوال

 عاما 18 بمحاكمة األشخاص الذيف ال يقؿ عمرىـ عف المحكمة الجنائية الدكلية    تختص 
 18بمعنى أف األشخاص الذيف تقؿ أعمارىـ عف   ، (4) ـكقت إرتكاب الجريمة المنسكبة إليو

.  أف تقـك بمحاكمتيـالدكليةسنة ال يمكف لممحكمة الجنائية 
 
 
 .159 - 158 ِشجغ عبثك ، ص : دس٠ذٞ ٚفبء  (1

.  155، ص  2005اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ  ، داس اٌفىش اٌجبِؼٟ ، اإلعىٕذس٠خ ، : ػجذ اٌفزبح ث١ِٟٛ دجبصٞ  (2

  .159 ، ص ِشجغ عبثك: ١ٌٕذح ِؼّش ٠شٛٞ ( 3

 . اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ  ِٓ إٌظبَ األعبعٟ ٌٍّذىّخ 26 اٌّبدح (4
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ذىبت بعض الدكؿ كمنيا حيث   كقد حدث جدؿ حكؿ ىذه المادة أثناء مؤتمر ركما     
ما يتفؽ  كىك،  ( عاما18أقؿ مف )السكيد كبريطانيا كالبرازيؿ إلى عدـ مسؤكلية ىذه الفئة 

 عدـ الكاليات المتحدة األمريكيةمع إتفاقية حقكؽ الطفؿ في حيف رأت دكال أخرل كمف بينيػػػا 
 كاستبعدت األكؿعاد المسؤكلية الجنائية ليذه الفئة كاستقر المؤتمر في النياية عمى الرأم بإست

  . عاما 18المسؤكلية عف األشخاص الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
ختصاصيا خاصة ا المحكمة لممارسة ـ  كذىب البعض إلى أف ىذا سيككف عائقا أما    

غمب النزاعات المسمحة أ عاما يستخدمكف كمجنديف في 18 األطفاؿ األقؿ مف أفّ إذا عرفنا 
  كقد أثبتت تقارير منظمة مراقبة حقكؽ اإلنساف ،  مف طرؼ الحككمات أك الميميشات اسكاء
 (Human Rigths Watch)  أف عدد ىؤالء األطفاؿ قد قدر بمئات اآلالؼ كىـ يستغمكف

يجبركف عمى إستخداـ األسمحة كالمتفجرات كتمارس ضدىـ مختمؼ أنكاع ك  ،بطريقة بشعة
  .(1 )العنؼ
. المسؤولية الجنائية موانع  : ثانيا

     أقرت لجنة القانكف الدكلي التابعة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة ضمف المبادئ القانكنية 
مبدأ سيادة الضمير عمى كاجب الطاعة ألكامر ، التي أرستيا عمى ضكء محاكمات نكرمبكرغ 

كبيذا أخذ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الذم نص عمى عدـ ،  (2)الرؤساء 
إعفاء الشخص مف المسؤكلية الجنائية عف إرتكابو ليذه الجرائـ تنفيذا ألمر حككمتو أك رئيس 

:  مدنيا ما عدا الحاالت التالية أكعسكريا 
.  الرئيس األعمى أك الحككمة أكامرإذا كاف عمى ىذا الشخص إلتزاـ قانكني بطاعة  -
. إذا لـ يكف ىذا الشخص عمى عمـ بأف ىذا األمر غير مشركع -
  .(3 ) إذا لـ تكف عدـ المشركعية ظاىرة -
 
 
.  159 ص ِشجغ عبثك ،  : ١ٌٕذح ِؼّش ٠شٛٞ ( 1

.  1947 ٔٛفّجش 21 اٌظبدس فٟ 177لشاس اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزذذح سلُ  (2

.  ِٓ إٌظبَ األعبعٟ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ 33اٌّبدح  (3

 



المعوقات المتصلة بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية                                 الفصل األول     

31 

 

 يناقض المبادئ األساسية التي كضعتيا لجنة أ البند 33/1  المادة    كالكاضح مف نص
 كالذم بمكجبو يعفى الشخص مف المسؤكلية الجنائية إذا ارتكب جريمة 1974القانكف الدكلي 

 الحككمة كاجب الطاعة أك عمى أمر الرئيس امف الجرائـ التي تختص بيا المحكمة بناء
 . (1) بمكجب القانكف

     إضافة لذلؾ ىناؾ حاالت أخرل إلمتناع المسؤكلية عف إرتكاب الجرائـ الداخمة في 
 كىي حالة المرض ، القصكر العقمي ، السكر الغير المحكمة الجنائية الدكليةإختصاص 

. (3) كالذم يعتبره البعض مف الحاالت التي يشكبيا الكثير مف الغمكض (2) .....إختيارم
       كمف ىذا نستنتج أنو كبالرغـ مف إقرار مبدأ التكامؿ الذم لكاله لما ظيرت المحكمة 
الجنائية الدكلية لمكجكد إال أنو ظيرت ىناؾ إشكاالت في تطبيقو كىذا لتعنت الدكؿ بداعي 

حماية سيادتيا ، إضافة ليذا حاالت القصكر التي شابت اختصاص المحكمة الجنائية 
 ..الزمني ، المكضكعي ، المكاني ، الشخصي  

      كمف بيف العكائؽ التي يطرحيا النظاـ كالتي قيؿ عنيا الكثير ىك عالقة المحكمة 
 .الجنائية بمجمس األمف كالتي سكؼ نتكمـ عنيا في المبحث الثاني  

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 206 ِشجغ عبثك  ، ص :ِٕزظش عؼ١ذ دّٛدح  (1

  . ِٓ إٌظبَ األعبعٟ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ31اٌّبدح  (2

.  161ص   ِشجغ عبثك  ،:دس٠ذٞ ٚفبء  (3
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الدور السمبي لمجمس األمن  : المبحث الثاني 
      مف المعمـك أف مجمس األمف الدكلي مكمؼ بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة بحفظ السمـ ك 

، كمجمس األمف يتصرؼ إلنجاز ميمتو ىذه نيابة عف المجتمع الدكلي ، األمف الدكلييف 
 المادةكيتخذ في سبيؿ ذلؾ كؿ ما يراه مناسبا لذلؾ كفقا لمقاصد األمـ المتحدة كىذا ما أكدتو 

  .(1) مف ميثاؽ األمـ المتحدة 24
 ميمتيا مالحقة مرتكبي الجرائـ الدكلية كالمنصكص الجنائية الدكلية       كبما أف المحكمة 

. ىي مف الجرائـ الميددة لمسمـ ك األمف الدكلييفكالتي عمييا في النظاـ األساسي لممحكمة 
      كبما أنيا تقـك بيذا الدكر شأنيا شأف مجمس األمف فيجب أف تككف ىناؾ عالقة بينيما 

كمف ىذا المنطمؽ فإنو مف ، لمقياـ بيذا الدكر كىك الحفاظ عمى السمـ ك األمف الدكلييف 
الضركرم كالمنطقي أف تككف ىناؾ عالقة تعاكف في ىذا الشأف بالرغـ مف أف مجمس األمف 

. جياز سياسي ك المحكمة الجنائية جياز قضائي
 النظاـ 16 ك 13بنصي المادتيف  ترتبط المحكمة الجنائية الدكلية بمجمس األمف ك     

 اإلرتباطات التي منح فييا نظاـ ركما األساسي فمف  لممحكمة الجنائية الدكلية،األساسي
لمجمس األمف سمطة إحالة قضية ما عمى المحكمة إلجراء التحقيؽ مف قبؿ المدعي العاـ ثـ 

 إضافة إلى إختصاص آخر كىك سمطة مجمس األمف في كقؼ سير  ،محاكمة ىذا الشخص
. محاكمة أك كقؼ سير إجراءات دعكل معينة لمدة معينة

 القكة لكقؼ  فإذا كاف مجمس األمف يتمتع بصالحية إستعماؿ :     كذىب البعض إلى القكؿ
 إتخاذ إجراءات قانكنية لمحاكمة المسؤكليف الحركب فانو مف الطبيعي أف يككف باستطاعتو

عف تمؾ الحركب كما يرتكب خالليا مف جرائـ كذلؾ بيدؼ معاقبة الفاعميف كردع مف تسكؿ 
كفي ىذا قاـ بإنشاء عدة محاكـ دكلية مؤقتة في ، لو نفسو اإلخالؿ بالسمـ العالمي مستقبال 

.  سبيؿ ذلؾ
 

 

 

  .١ِضبق األُِ اٌّزذذح  ِٓ 24اٌّبدح  (1
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المحكمة  بيفكفي ىذا السياؽ قسـ رئيس كفد المممكة المتحدة أثناء مؤتمر ركما العالقة      
 أسس األكؿ كىك إيجابي كالمتمثؿ في إحالة القضايا 3 كمجمس األمف إلى الجنائية الدكلية

 كاألساس الثاني كىك سمبي المتمثؿ في إرجاء التحقيؽ ك المحكمة الجنائية الدكليةأماـ 
 كىك األساس الضمني ك الممثؿ في لث كاألساس الثاالجنائية الدكليةالمتابعة أماـ المحكمة 

، كسكؼ ندرس اإلشكاالت التي تقدير الحالة المعركضة عمى المحكمة بأنيا جريمة عدكاف
 :تظير في عالقة المحكمة الجنائية بمجمس األمف مف خالؿ المطمبيف  التالييف 

  سمطة مجمس األمف في اإلحالة  :  المطمب األكؿ
   المحاكمة أك في كقؼ التحقيؽ األمفسمطة مجمس : المطمب الثاني 
 

. سمطة مجمس األمن في اإلحالة : المطمب األول 
 :يشترط نظاـ ركما لممارسة المحكمة اختصاصيا في الجرائـ اإلحالة مف      

                        .  يبدك فييا ارتكاب جريمة  حالة14 ـإذا أحالت دكلة طرؼ إلى المدعي العاـ كفقا  - 1
إذا أحاؿ مجمس األمف متصرفا بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة حالة  - 2

.  رتكبتاإلى المدعي العاـ يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد 
  . (1) 15ا لممادة ػػػػػػػػػػػػ كفؽفي جريمةإذا كاف المدعي العاـ قد بدأ بمباشرة تحقيؽ  - 3

منيا التي أعطت لمجمس األمف بمكجب الفصؿ " ب"    كما ييمنا في ىذه المادة ىك الفقرة 
 ما إلى المدعي العاـ لممحكمة الجنائية  حالةالسابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة سمطة إحالة
 أف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في األمفالدكلية كذلؾ في حالة ما إذا تبيف لمجمس 

ف ىذه الجريمة ُتعد تيديدا لمسمـ ك أك ،  مف النظاـ األساسي لممحكمة قد ارتكبت 05 المادة
األمف الدكلييف ، فإنو بإمكانو في ىذا الحالة أف يحيؿ القضية إلى المدعي العاـ لممحكمة 

ب مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية كيقـك بذلؾ األميف العاـ لألمـ /13عمال بالمادة 
المتحدة حيث يحيؿ عمى الفكر قرار مجمس األمف الخطي إلى المدعي العاـ المدعـك 

  .(2)بالمستندات ك المكاد األخرل 
 . ِٓ ٔظبَ سِٚب األعبعٟ 13اٌّبدح  (1

 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ دٚس ِجٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ فٟ رٕف١ز لٛاػذ ١ًٌٕ اٌّبجغز١ش ثؼٕٛاْ ِزوشح رخشط  :  ٌؼّبِشح ١ٌٕذح(2

 . 128 ، ص 2012،  ،ر١ضٞ ٚصٚجبِؼخ ٌِٛٛد اِؼّشٞ  (فشع رذٛالد اٌذٌٚخ)
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ثناء إنعقاد مؤتمر ركما فيما يخص منح مجمس األمف سمطة أ     كقد تعددت اإلقتراحات 
 فئات 3اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدكلية مف طرؼ الدكؿ المشاركة في المؤتمر إلى 

 سمطة اإلحالة إلى األمفحيث إقترحت الفئة األكلى كىي الغالبية العظمى منح مجمس 
أما الفئة الثانية فقد إقترحت ، قا لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ؼالمحكمة الجنائية ك

 الفئة الثالثة فقد اقترحت مد ، أمامد ىذه السمطة لتشمؿ أيضا الفصؿ السادس مف الميثاؽ 
 كتـ األكلىىذه السمطة إلى أجيزة منظمة األمـ المتحدة ، لكف الرأم الغالب كاف في الفئة 

  .( 1 )ب عمى ىذه الشاكمة/13 المادةكضع 
كال يطرح النص محؿ الدراسة إشكاال حكؿ تمؾ القضايا التي يككف أحد أطرافيا دكلة      

طرؼ في النظاـ األساسي بركما كالتي أحاليا مجمس األمف ، فمثؿ ىذه القضايا تخضع 
نما يككف ىناؾ إشكاال بالنسبة 12 المادةإلختصاص   مف نظاـ ركما في فقرتيا األكلى ، كا 

مف دكلة غير طرؼ في النظاـ األساسي  (المتيـ)لمحالة التي يككف فييا المدعي عميو 
. عضك في ىيئة األمـ المتحدةدكلة لممحكمة الجنائية الدكلية كتككف 

 قد حددت حالتيف يمكف فييما أف أنيا مف النظاـ األساسي نجد 12/2 المادة     مف خالؿ 
عندما ال تككف الدكلة الطرؼ في القضية طرفا في ، يككف لممحكمة إختصاص بنظرىا 

 كعندما تككف اإلحالة إلى المحكمة قد تمت إما مف الجنائية الدكلية لممحكمة األساسيالنظاـ 
دكلة طرؼ أك مف طرؼ المدعي العاـ ، دكف إشتراط ذلؾ في حالة القضايا التي تحاؿ مف 

  .(2)طرؼ مجمس األمف 
    

 
 
 
  

 ِجٍظ ) 1998 سِٚب ٌؼبَ آ١ٌخ رذذ٠ذ االخزظبص ٚأؼمبدٖ فٟ ٔظش اٌجشائُ اٌذ١ٌٚخ ٚفمب الرفبق : ِذٚط فالح اٌشش١ذٞ  (1

، 2003 ، جٛاْ 2 ، اٌؼذد 27ِجٍخ اٌذمٛق اٌى٠ٛز١خ ، اٌغٕخ (  ٚ اٌّذبوُ اٌٛؽ١ٕخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخاألِٓ اٌذٌٟٚ ، اٌّذىّخ 

.  63ص 

آ١ٌبد ِجٍظ األِٓ فٟ رٕف١ز لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ، ِزوشح رخشط ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبجغز١ش فٟ :  ئخالص ثٓ ػج١ذ (2

 . 201  ، ص 2009 /  2008 ٔغبٟٔ ، جبِؼخ اٌذبط ٌخؼش ، ثبرٕخ  ،ئاٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ رخظض لبْٔٛ دٌٟٚ 
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 مجمس األمف الدكلي يختص بإحالة القضايا التي يككف أحد  أف   كذىب الكثير إلى   
 أك قبمت ىذه األطراؼ  ،دكؿ أطراؼ في نظاـ ركما األساسيمف أطرافيا أك جميعيـ 

رؼ بصإختصاص المحكمة كما تختص بإحالة أم قضية بشأف مرتكب أم جريمة دكلية ما 
 ارتكبت الجريمة عمى إقميميا ، أك جنسية المتيـ ، أك الدكلة النظر عما إذا كانت الدكلة التي

 .( 1)تيا طرفا في النظاـ األساسي أـ ال بض ؽالتي يكجد المتيـ تحت 
     كمف ىذا فإف اإلحالة مف طرؼ مجمس األمف ال تعيقيا ال شركط مسبقة كال حدكد 

 فينعقد ليا اإلختصاص (2) القضائية اجغرافية إلختصاص المحكمة أك ممارستيا لسمطتو
كمما يثير  (3) المحاكـ الكطنية ـكيككف إختصاصيا في ىذه الحالة إختصاص أصيال أما

اإلشكاؿ ماذا لك أف مجمس األمف أحاؿ كاقعة معينة يغمب عمييا الطابع السياسي أكثر مف 
ة ؟ م السياستو بحسب طبيعمالقانكف

ُكِجدت باألساس مكمِّمة لممحاكـ الكطنية الجنائية الدكلية  إضافة ليذا فإف المحكمة    
 إلختصاص المحاكـ األكلكيةكبالتالي فيي ممزمة بإحتراـ مبدأ التكامؿ عف طريؽ إعطاء 

الكطنية صاحبة اإلختصاص األصيؿ ، غير أف مجمس األمف أثناء إحالتو حالة إلى المدعي 
العاـ قد ينطمؽ مف إحالتو عمى أسباب سياسية كىك خالؿ كؿ ذلؾ قد ال يحتـر مبدأ التكامؿ 

نو قد ُيحيؿ أأم  ، بكصفيا  محكمة المالذ األخيرالمحكمة الجنائية الدكليةالذم ُبِنيت عميو 
 بعد إجراءات ؼكتحالة ال زالت المحاكـ الكطنية لمدكلة التي ُأرتكبت فييا الجريمة لـ تس

التحقيؽ أك المحاكمة ، كلك تـ قبكؿ ىذه اإلحالة الصادرة عف مجمس األمف إلى المدعي 
 تعطيؿ أك حتى إلغاء العمؿ بمبدأ اإلختصاص إلىالعاـ في مثؿ ىذه الظركؼ سكؼ يؤدم 

  .(4 )تمؾ الجرائـفي نظر في اؿ األصيؿ قالتكميمي كبالتالي سمب القضاء الكطني إختصاص
 . 22-  21 ِشجغ عبثك ، ص  :ِذٚط فالح اٌششذٞ  (1

ٌزٌه فاْ إٌظبَ األعبعٟ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ  عٛف ٠ٍمٟ ثؼالٌٗ دزٝ ػٍٝ دٚي اٌغ١ش أؽشاف فٟ إٌظبَ األعبعٟ  (2

ٌٍّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ٠ٚظٙش ٘زا ِٓ خالي دك اإلدبٌخ إٌّّٛدخ ٌّجٍظ األِٓ فٟ ئدبٌخ أٞ دبٌخ ٠جذٚ ف١ٙب ٚلٛع جش٠ّخ 

رخزض ثٙب اٌّذىّخ ثظشف إٌظش ػٓ ِىبْ ٚجٕغ١خ ِشرىت اٌجش٠ّخ ٚ ٌٙزا فاْ اٌذٚي اٌزٟ ٌُ رٕؼُ ئٌٝ اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ 

اٌذ١ٌٚخ  عززأصش ثبٌٕظبَ األعبعٟ ٌٙزٖ اٌّذىّخ  ثبٌشغُ ِٓ ػذَ أؼّبِٙب ئ١ٌٙب ٚ٘ٛ ِب دذس فٟ لؼ١خ اٌشئ١ظ اٌغٛدأٟ 

. ػّش اٌجش١ش 

3 Flavia LATTANZI   : Compétence de la cour pénal internationale et consentement des états ,  revue générale 

de droit international public, 1999 in www.ridi.org/adi/rgdip/som1999.htm 

اٌؼاللخ ث١ٓ ِجٍظ األِٓ ٚاٌّذىّخ  اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ  ، ٔذٚح ػ١ٍّخ دٛي اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ : اٌّخزبس ػّش عؼ١ذ شٕبْ   (4

١ِخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ؽشاثٍظ ، ٞ أوبد2007 ٠ٕب٠ش 11-10اٌّمبَ فٟ اٌفزشح ِٓ "  اٌّغزمجً آفبقاٌطّٛح ، اٌٛالغ ،" اٌذ١ٌٚخ  

. ١ٌ07ج١ب، ص 
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     كلقد أثارت سمطة مجمس األمف باإلحالة عمى المحكمة الجنائية الدكلية كثيرا مف النقاش 
في المجنة التحضيرية في ركما السيما بالنسبة إلى مسألتيف األكلى تتعمؽ بآثار سمطة مجمس 

 تتعمؽ بآثار سمطة مجمس األمف بإحالة إحدل الثانيةاألمف بإحالة حالة مف حاالت العدكاف ك
  .(1 )الجرائـ األخرل الداخمة في إختصاص المحكمة الجنائية الدكلية

 تصرفا معمى المحكمة الجنائية الدوليةإحالة مجمس األمن حالة عدوان : الفرع األول 
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة 

 ، مجمس األمف سمطة تحديد كقكع حالة عدكاف مف عدموؿ     لقد أناط ميثاؽ األمـ المتحدة 
،  المعتدم ؼاألمر الذم يستتبع بطبيعة الحاؿ أف تمتد سمطة مجمس األمف لتحدد الطر

 تخص جريمة العدكاف  حالةكلذلؾ يذىب الرأم الراجح إلى أنو إذا قاـ مجمس األمف بإحالة
عمى المحكمة الجنائية الدكلية فإف ىذه اإلحالة تغؿ يد اإلختصاص القضائي الكطني مف 

 المحكمة يدؿ غكما كت،  إلى تعطيؿ مبدأ التكامؿ مديؤالنظر في ىذه الجريمة األمر الذم 
الجنائية الدكلية ذاتيا في البحث عف كجكد حالة العدكاف كعف تحديد المعتدم ألف حالة 

حيث يككف الجنائية  باإلحالة عمى المحكمة سمفاالجريمة كطرفيا يككف حدده مجمس األمف 
مكجب النظاـ األساسي كمع ذلؾ ال يكجد ما يحكؿ دكف بأماميا سكل تقدير العقكبة المقررة 

ا بإحالة حالة العدكاف دكف تحديد ذقياـ مجمس األمف بممارسة صالحياتو في إطار ضيؽ كه
 .(  2) المعتدم  ؼمسبؽ لمطر

  
 
 

 
 
 

  .08 اٌّشجغ اٌغبثك ، ص :اٌّخزبس ػّش عؼ١ذ شٕبْ   (1

.  241  - 240 ِشجغ عبثك ، ص : ثبعً ٠ٛعف -ػبسٞ خ١ًٍ ِذّٛد  (2
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 الجرائم غير جريمة العدوان  مجمس األمنإحالة : الفرع الثاني
كىذه الجرائـ ىي جرائـ اإلبادة الجماعية كجرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية كىي       

الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ ركما األساسي كىي جرائـ خاصة بالسمـ كاألمف الدكلييف 
 مف النظاـ األساسي ، كمجمس 5المنصكص عميو في المادة لذا تدخؿ في نظاـ اإلحالة 

ال يحدد الطبيعة القانكنية لالنتياكات ككذلؾ ال يحدد الطرؼ الذم األمف في ىذه الحالة 
.  اإلنتياؾ سمفا إلقتصار تمؾ الصالحية عمى جريمة العدكاف فقطارتكب

ب تمنح لمجمس األمف سمطة اإلحالة بمكجب الفصؿ /13 المادة     ككما قمنا سابقا أف 
شترط أف تككف ىذا الجرائـ كاقعة عمى أراضي دكلة طرؼ أف تالسابع عمى جميع الدكؿ دكف 

نا لقانكف م مف إتفاقية في34 كىذا ما يشكؿ تناقضا مع المادة (1)في النظاـ األساسي 
 حقكؽ لمدكؿ الغير أكال تنشئ المعاىدات إلتزامات : "  كالتي تنص1969المعاىدات لعاـ 
  .(2)بدكف مكافقتيا 

     مما يتيح لمجمس األمف كمف خالؿ ىذا الدكر ك بمكجب الفصؿ السابع إحالة أم قضية 
 بإحالة قضاياىا إلى المحكمة الجنائية ؼ ،كفي أم دكلة كانت حتى كلك كانت غير طر
 عكضا عف القضاء الكطني الجنائية الدكليةالدكلية كمف ىذا ينعقد اإلختصاص لممحكمة 

  .(3 )كبالتالي تقييد كمي لمبدأ التكامؿ ك إفراغو مف مضمكنو كسمبو إختصاصو
 

 

 

 

 

 

 
 . 241 ِشجغ عبثك  ، ص  :ي ٠ٛعف ٞاطة -ػبسٞ خ١ًٍ ِذّٛد  (1

  . 1969 ِٓ ارفبل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد 34اٌّبدح  (2

   .242-  241 ِشجغ عبثك   ، ص :ي ٠ٛعف ٞطثب -ػبسٞ خ١ًٍ ِذّٛد   (3
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 وقف التحقيق أو المحاكمة األمنسمطة مجمس : المطمب الثاني 
ال يجكز البدء أك المضي في تحقيؽ أك مقاضاة بمكجب ىذا ينص  نظاـ ركما عمى أنو  

 عمى طمب مف مجمس األمف إلى المحكمة بيذا المعنى ا شيرا بناء12النظاـ األساسي لمدة 
يتضمنو قرار يصدر عف المجمس بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ، كيجكز 

  .(1)ديد ىذا الطمب بالشركط ذاتيا  جلممجمس ت
المحكمة الجنائية      إف مف الكاضح بأف أحكاـ ىذه المادة تشكؿ قيدا أشد عمى إختصاص 

 ىذا القيد الذم ال يترؾ لممحكمة سمطة اإلستمرار في ممارسة إختصاصيا في أم الدكلية
قضية كفي أية مرحمة كانت عمييا إبتداءا مف طمب مف مجمس األمف صادر بمكجب الفصؿ 

  .( 2)السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة لمدة سنة كاممة قابمة لمتجديد لمرات غير محدكدة 
م مثار خالؼ شديد بيف الكفكد المشاركة في مؤتمر ركما ب      كقد كاف ىذا الدكر السؿ

كعمى رأسيا المنظمات  الدكلية الحقكقية التي أبدت تخكفيا الشديد مف مبدأ سياسة القكة التي 
. قد تحكـ نظاـ عمؿ المحكمة الجنائية الدكلية 

     كما حاكلت الحد مف أثار ىذه السمطة بإقتراح عدـ تجديد مدة اإلرجاء أك تحديدىا لمرة 
 عمى صياغتو 16كاحدة فقط كلكنو لـ يتـ األخذ برأييا كصدر في النياية نص المادة 

   .(3)ة ػػػالحالي
 

 

 

 

 

 

 . األعبعٟ ِٓ ٔظبَ سِٚب 16اٌّبدح  (1

.  243 ِشجغ عبثك ، ص  :اع١ً ٠ٛعف ة -ػبسٞ خ١ًٍ ِذّٛد ( 2

. 146 ِشجغ عبثك ، ص :دس٠ذٞ ٚفبء  (3

عٍطخ ِجٍظ األِٓ فٟ اغز١بي اإلدػبءاد اٌّشفٛػخ ئٌٝ : ثؼغ األعبرزح أؽٍك ػٍٝ عٍطخ ِجٍظ األِٓ فٟ ئسجبء اٌفظً ثـ 

. اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ 
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    كعند التعمؽ في مضمكف ىذا النص يتضح أف ىذه الصالحية التي ُأعطيت لمجمس 
 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية تعد مف أىـ كأخطر 16 المادةاألمف بمكجب 

كسكؼ يؤدم إلى نتائج خطيرة كسمبية مف شأنيا أف تؤدم إلى ، الصالحيات عمى اإلطالؽ 
 فعالية المحكمة الجنائية الدكلية في أداء مياميا كمحاكمة مرتكبي الجرائـ الدكلية كالحد ـعد

ؿ غ أم أف مجمس األمف بتفعيمو ىذه الصالحية سكؼ يعيؽ كمُ ،مف اإلفالت مف العقاب
 خطكرة السمطة الممنكحة ل كأف أكبر دليؿ عؿ(1)رة مف قكاعد القانكف الدكلي ـتطبيؽ قاعدة آ

لمجمس األمف بمكجب ىذه المادة ىك عدـ تكاني ىذه الييئة عف إستخداميا خارج أطرىا 
سخرىا لخدمة األغراض السياسية كذلؾ لصالح الدكؿ العظمى بحيث م بحيث ( 2)القانكنية 

 كبعد مضي بضعة أياـ فقط 2002 في جكيمية 16 المادةنجد أنو لـ يتردد في المجكء إلى 
 مجمس األمف الكاليات المتحدة األمريكيةمف دخكؿ معاىدة ركما حيز التنفيذ ، حيث ىددت 

 القاضي بمنح حصانة 27/06/2002بعد أف ُرِفض مشركعيا الذم تقدمت بو كاشنطف في 
كقائية دائمة كشاممة ، ىددىا بأنو إذا لـ تمنح الحصانة السابقة فإنيا ستسحب كؿ بعثاتيا 

في  (الفيتك )ض ؽالتي تعمؿ في مجاؿ حفظ السالـ ، حيث عممت فعال إلى إستعماؿ حؽ الف
.  ضد التجديد لقكات حفظ السالـ في البكسنة30/06/2002
 

     
  

.  13ِشجغ عبثك ، ص : اٌّخزبس ػّش عؼ١ذ شٕبْ  (1

:  ششٚؽ اٌٛاجت اعز١فبؤ٘ب  فٟ لشاس اٌزأج١ً   (2

ة ِٓ ٔظبَ سِٚب اٌخبطخ ثغٍطخ ِجٍظ األِٓ فٟ اإلسجبء  ٠جت رٛفش ثؼغ اٌششٚؽ ف١ٗ ٚ٘ٛ ِب ر٘ت ئ١ٌٗ /13ٌزطج١ك َ 

:  اٌىض١ش ٚعٛف ٔٛجض ٘زٖ اٌششٚؽ فٟ 

٠مشس ِجٍظ األِٓ ِب "  ِٓ اٌفظً اٌغبثغ 39ٚلٛع اٌجش٠ّخ فؼال  ٚٔجذ أعبط ٘زا اٌششؽ فٟ اٌّبدح  :         الشرط األول 

ئرا وبْ لذ ٚلغ رٙذ٠ذ ٌٍغٍُ ٚ ئخالي ثٗ أٚ وبْ ِب ٚلغ     

. ئػبفخ ئٌٝ أْ ٘زا اٌؼًّ ٠ؼذ جش٠ّخ ِٓ اٌجشائُ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٔظبَ سِٚب "         ِٓ أػّبي اٌؼذٚاْ

ٔبجّخ ػٓ رطج١ك ِجٍظ األِٓ ٌّٙبِٗ ٚفمب  ٚجٛة رأج١ً اٌزذم١ك أٚ اٌّذبوّخ ثٕبءا ػٍٝ ػشٚساد:         الشرط الثاني 

. ٌٍفظً اٌغبثغ ِٓ ا١ٌّضبق

أْ ٠ىْٛ ؽٍت اٌزؼ١ٍك فٟ طٛسح لشاس ٠ظذس ػٓ ِجٍظ األِٓ ١ٌٚظ فٟ طٛسح رظش٠خ ػٓ سئ١ظ :       الشرط الثالث 

اٌّجٍظ ٚرجشص أ١ّ٘خ ٘ذا اٌششؽ فٟ أٗ ٠مًٍ ِٓ ادزّبالد    

       اٌزؼ١ٍك دْٚ ِجشس رٌه أْ اٌمشاس ٠جت أْ ٠ظذس ثاجّبع أساء األػؼبء اٌذائ١ّٓ فٟ ِجٍظ األِٓ ِّب ٠ؼٕٟ أْ 

.  االػزشاع أٞ اٌف١زٛ ِٓ لجً أدذ ٘إالء ٠إدٞ   ئٌٝ ػذَ ئطذاس ٘زا اٌمشاس دكاعزخذاَ 

أْ ٠زُ رجٕٟ لشاس ِجٍظ األِٓ اٌمبػٟ ثبإلسجبء ٚفمب ٌإلجشاءاد اٌظذ١ذخ ٠ٚأرٟ ٘زا وٕز١جخ ٌٍششؽ  : الشرط الرابع       

. اٌضبٌش

أْ ٠ؼجش اٌمشاس اٌظبدس ػٓ ِجٍظ األِٓ ٚاٌمبػٟ ثبإلسجبء رؼج١شا طش٠ذب ػٓ ؽٍت ٘زا اٌجٙبص  :        الشرط الخامس

.  ِٓ إٌظبَ األعبعٟ 16ِٓ اٌّذىّخ أْ رإجً إٌظش فٟ اٌمؼ١خ اٌّؼشٚػخ أِب ٚفمب ٌٍّبدح 
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 عمى إعفاء 12/07/2002    كأماـ ىذا الكضع كافؽ مجمس األمف باإلجماع في 
 كذلؾ بمكجب القرار المحكمة الجنائية الدكلية ـاألمريكييف لمدة عاـ مف محاكمتيـ أما

 لما المحكمة ؾـ مع نية كاضحة كفقا لمفقرة الثانية منو في تجديد إرجاء المالحقة أما1422
الكاليات  كلعؿ أنسب تفسير ليذه العبارة ىك تجديد اإلرجاء كمما ىددت ، دعت الحاجة لذلؾ
 بإستخداـ الفيتك في مجمس األمف عند طرح مكضكع إستمرار قكات حفظ المتحدة األمريكية

. ( 2)بالرغـ مف عدـ مشركعيتو (  1)السالـ 
 1487ككذلؾ كافؽ مجمس األمف عمى تمديد ىذه الحصانة مدة سنة أخرل بالقرار رقـ 

  .(3)  2003 جكاف  12بتاريخ 
 يجدر ذكره في ىذا الصدد إجتياد الفقياء كالمحاميف كالقضاة الدكلييف كالمنظمات ا   ـك

 ق كتطبيقيا في ضكء نية كاضعييا كمف بيف ىذ16 المادةاإلنسانية مف أجؿ إيضاح حدكد 
 كمحدكديتيا مف حيث 16 ثنائية المادةاإلجتيادات سعي منظمة العفك الدكلية إلى شرح إست

: المحكمة الجنائية الدكلية " الزماف كالمضمكف كذلؾ مف خالؿ دراسة مفصمة ليا بعنكاف 
 حصانة الكاليات المتحدة األمريكيةغير قانكنية في منح مكاطني اؿمحاكلة مجمس األمف 

". دائمة مف العدالة الدكلية
 ذات طبيعة إستثنائية ك أف مجاؿ 16 المادة     فمف حيث المضمكف تكصمكا إلى أف 

تطبيقيا ضيؽ فيك يتناسب مع ركح معاىدة ركما كأىدافيا كما يجب أف يتـ تفسيرىا تفسيرا 
  ضكءضيقا يحقؽ إرادة األطراؼ كيضمف إستقاللية المحكمة كقد تـ تأسيس ىذه النتائج عمى

 المتعمقة بتفسير المعاىدات 1969 لعاـ  لقانكف المعاىدات فيينااتفاقية مف 31/1 المادة 
حيث تنص ىذه المادة عمى أنو يتعيف تفسير المعاىدات بحسف نية بالتكافؽ مع مضمكف 

 .المعاىدة كذلؾ بحسب أىدافيا كالغاية مف كضعيا 
 
  .229  - 228ِشجغ عبثك  ، : ئخالص ثٓ ػج١ذ( 1

.  غ١ش ِششٚع ٔظشا ٌؼذَ رٛفش أٚي ششؽ ٚ٘ٛ ػذَ ٚلٛع اٌجش٠ّخ٠1422ؼزجش لشاس ِجٍظ األِٓ سلُ ( 2

ٌخ جبِؼخ دِشك طِششٚػ١خ اٌمشاساد اٌظبدسح ػٓ ِجٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ٚآ١ٌخ اٌشلبثخ ػ١ٍٙب ، َ: سِضٞ ٔغ١ُ دغٛٔخ( 3

.  2011،اٌؼذد األٚي ،27 ٚاٌمب١ٔٛٔخ ، اٌّجٍذ االلزظبد٠خٌٍؼٍَٛ 
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 المحكمة الجنائية الدكليةكبتطبيؽ ىذه المادة عمى إتفاقية ركما نجد أف الغاية مف إقامة     
 مف العقاب ، كمنو فمف غير المعقكؿ تضميف معاىدة ركما بندا يمنع لإلفالتىك كضع حد 

  .(1) المالحقة القضائية قؼالتحقيؽ في جريمة  دكلية أك يك
النتائج عمى صعيد التحقيق : الفرع األول 

كؿ السمطات مع نافية مت مف النظاـ األساسي جاءت متناقضة ك16 المادةإف نص  :أوال 
التي منحيا نظاـ ركما لممدعي العاـ عند البدء أك المضي في التحقيؽ بإعتبارىا تحجب 

كتصادر كافة سمطاتو كذلؾ عف طريؽ التضييؽ عميو مف قبؿ مجمس األمف بكاسطة قرار 
 شيرا كتككف ىذه المدة قابمة لمتجديد لعدة 12بمكجب الفصؿ السابع يمنعو مف التحقيؽ لمدة 

  .(2)مرات كغير محددة 
 مف النظاـ األساسي جاء مخالفا لمفيـك العالقة التي تربط مجمس 16إف نص المادة  :ثانيا 

، ( 3)ا البعض ػػػػػػاألمف كالمحكمة الجنائية الدكلية بإعتبارىما جيازيف مستقميف يكمالف بعضيـ
الجنائية كفي إنعداـ ىذا التكازف يعبر بكضكح عمى خضكع الجياز القضائي ك ىك المحكمة 

.  لمصمحة جياز سياسي كىك مجمس األمفالدكلية
 قياميا تعطيؿ عمؿ المحكمة ك فيح لمجمس األمف الحؽصب    فبمكجب ىذه المادة أ
  .(4) محاكمة كمعاقبة مرتكبي الجرائـ الدكلية مجميا كهأبميمتيا التي أنشات مف 

 
 

 

 

 

 

 
.  212ِشجغ عبثك ، ص : ئخالص ثٓ ػج١ذ ( 1

.  13ِشجغ عبثك ،  ص : اٌّخزبس ػّش عؼ١ذ شٕبْ   (2

 .   227 ، ص2001 ، 1اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ   ٚلٛاػذ اإلدبٌخ ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، ؽ : ػبدي ػجذ هللا اٌّغذٞ  (3

  .13اٌّشجغ اٌغبثك ، ص : اٌّخزبس ػّش عؼ١ذ شٕبْ  (4
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 المادةبناءا عمى نص كإرجاء التحقيؽ مف طرؼ مجمس األمف بمكجب الفصؿ السابع  :ثالثا 
  ،  الدكلييفاألمفحفظ السمـ ك م بزعمو الجنائية الدكلية مف النظاـ األساسي لممحكمة 16

فيك بالعكس مف ذلؾ فيذا اإلرجاء يؤدم إلى زعزعة السمـ كاألمف الدكلييف كىذا تناقض 
. غريب 

عدـ محاكمة المجرميف كتفعيؿ مبدأ إلى    ألف المضي في التحقيؽ سكؼ يؤدم في النياية 
 كمعاقبة الجاني الذم المحكمة الجنائية الدكليةاإلفالت مف العقاب التي جاءت مف أجمو 

أخؿ بالسمـ كاألمف الدكلييف نتيجة إرتكابو جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ 
  .(1) كمف ىذا يجب أف يدعـ ىذا الجيد دعما إيجابيا كليس عف طريؽ اإلرجاء ،ركما
 مف النظاـ األساسي لمجمس األمف متصرفا بمكجب الفصؿ السابع 16 المادةتحكؿ  :رابعا 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة صالحية تقرير إرجاء النظر في مجمؿ اإلدعاءات المرفكعة أماـ 
يدة بأم قيد ؽالمحكمة مف قبؿ الدكؿ كالمدعي العاـ عمى حد سكاء كىذه الصالحية غير ـ

  .(2 ) مادم في كمتا الحالتيف مف مراحؿ التحقيؽأكزماني 
يستطيع مجمس األمف بمكجب ىذه المادة أف يمنع المدعي العاـ : حالة بدء التحقيق ( 1

حتى مف إثارة المكضكع كذلؾ بمنعو مف البدء في التحقيؽ عمى الرغـ مف أف المدعي العاـ 
. في بعض األحياف تككف لو أدلة كافية تمكنو مف تحريؾ الدعكل كمف ثـ البدء في التحقيؽ 

فتككف ىنا المسألة أكثر تعقيدا كممكف أف يتـ القبض عمى : حالة المضي في التحقيق ( 2
سيحؿ بالمتيـ الذم ماذا ا ق فيأتي قرار مجمس األمف ليكقؼ ىذا التحقيؽ ، عند،المتيـ 

قيدت حريتو؟ ىؿ سيخمي سبيمو؟ 
 األمف زعزعة الثقة بالمحكمة كيجعميا تابعة لمجمس إلىكمف ىذه العكائؽ المثارة سكؼ تؤدم 

  .(3 )كخاضعة لإلمالءات السياسية
 

 

 

.  13صِشجغ عبثك  ، : اٌّخزبس ػّش شٕبْ  (1

.  244ِشجغ عبثك ، ص :  ثبع١ً ٠ٛعف -ػبسٞ خ١ًٍ ِذّٛد  (2

. 14ِشجغ عبثك ، ص : اٌّخزبس ػّش عؼ١ذ شٕبْ ( 3
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النتائج المترتبة عمى إرجاء الفصل أثناء المحاكمة : الفرع الثاني
 الجنائية الدكليةبالرجكع إلى مسار التحقيؽ كالمحاكمة في النظاـ األساسي لممحكمة      
الحظ أنو بمجرد إعتماد التيـ مف قبؿ الدائرة التمييدية يعني أف الدعكل قد دخمت مرحمة ف

نتقؿ اقد  (المحاكمة)في غاية األىمية ألف إختصاص النظر في الدعكل أثناء ىذه المرحمة 
إلى الدائرة اإلبتدائية حيث يقع عمى ىذه األخيرة كحدىا عبء كفالة المحاكمة كفي ىذه 

المرحمة أك أثناء المحاكمة يظير لنا قرار مجمس األمف بإرجاء ىذه المحاكمة تحت مبرر 
.  شيرا قابمة لمتجديد12حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كبمكجب الفصؿ السابع لمدة 

      كىنا يؤدم ىذا القرار إلى مستكل أعمؽ عمى أساس أف إعتماد التيـ مف قبؿ الدائرة 
نتقاليا إلى  التمييدية يكحي مف الكىمة األكلى كجاىة األدلة المتكفرة لدييا بحؽ المتيـ كا 

:  الدائرة اإلبتدائية لتفصؿ فييا كعند ىذه الحالة 
 العدالة أف يبقى المتيـ مكقكفا عمى ذمة القضية لمدة سنة أك أكثر ؟  مفىؿ      - 
 مكقع المبادئ العالمية في المحاكمة العادلة كالسريعة؟  ىيكأيف      - 
كما ىي اآلثار المترتبة عمى معالـ كمسرح الجريمة؟        - 

رجاء الفصؿ في القضية لمدة غير محددة سكؼ يؤدم إلى ضياع معالـ افال شؾ أف 
الجريمة أك ربما تالشييا نيائيا كممكف يؤدم إلى إفالت الجناة مف العقاب جّراء ىذا اإلرجاء 
، كما قد يتراجع الشيكد عف اإلدالء بشياداتيـ أصال أماـ المحكمة أك قد تغيب الذاكرة لدييـ 

. مةؾحاـعف كصؼ ما سيشيدكف عميو بسبب طكؿ فترة ارجاء اؿ
     كما التبرير القانكني لضحايا ىذه الجرائـ ؟ أليس مف حقيـ سرعة الفصؿ في القضية 

( 1)كبالتالي القصاص مف الجاني الذم أرعب كقتؿ ذكييـ؟ 

 
 
 
 

. 15ِشجغ عبثك ، ص : عؼ١ذ شٕبْ ػّش ِخزبس ( 1
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     كمف ىذا فإف سمطة مجمس األمف في إرجاء التحقيؽ أك المحاكمة تفتقر إلى السند 
يزىا أك يبررىا بالرغـ مف تسميمنا بحقيقة المياـ المكمؼ بيا جالقانكني الصحيح الذم م

بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة ألف اإلستمرار في التحقيؽ كالمقاضاة ىك بالضركرة يخدـ كيمبي 
 ، مف أجميا مجمس األمف كالتي ىي تحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف  يسعىغاية الغاية التي

كبالتالي تنتفي ىذه العمة في كثير مف األحياف لممارسة مجمس األمف ىذه السمطة في إرجاء 
  .(1)التحقيؽ كالمحاكمة 

 

إف التسميـ بتحقيؽ الصالحيات الممنكحة لمجمس األمف بمكجب الفصؿ السابع مف       
فيا كىك الحفاظ عمى السمـ كاألمف اميثاؽ األمـ المتحدة ينبغي أف يككف في إطار تحقيؽ أىد

الدكلييف كىك نفس ىدؼ المحكمة الجنائية الدكلية كمساعدتيا في قضايا ال تستطيع المحكمة 
. تحريكيا لعدـ مصادقة الدكؿ مثال 

      كما أف إعطاء ىذه الصالحية لمجمس األمف مف شأنو أف يؤدم إلى التقميؿ مف إنشاء 
محاكـ مؤقتة مستقبال عمى أساس أف الحاجة أك المبرر لتمؾ المحاكـ قد انتفى بكجكد 

 مف 5 المادةالمحكمة الجنائية الدكلية حينما يتعمؽ األمر بالجرائـ المنصكص عمييا في 
. لممحكمة الجنائية الدكلية النظاـ األساسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 16ِشجغ عبثك ،  ص : ِخزبس ػّش عؼ١ذ شٕبْ  (1
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 :     خالصة 

       كفي آخر ىذا الفصؿ نستنتج أنو مف شأف ىذه المعكقات كاإلشكاالت المكجكدة 
داخؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية أف تحد مف فعالية المحكمة لما ليا مف أىمية 
كبيرة في إجراءات الحد مف اإلفالت مف العقاب الذم مف أجمو ُأنشات المحكمة كالتي 
كاف مف الممكف تفادييا لكال استيتار بعض الدكؿ بالجرائـ التي ترتكب عمى المكاطنيف 

األبرياء كالذيف ال ذنب ليـ ، حيث تنتيؾ أبسط حقكقيـ ، إضافة إلى انتياؾ أغمب 
المكاثيؽ الدكلية سكاءا مف الدكؿ أك مف طرؼ مجمس األمف الذم ُأنشا لكي يحافظ 
عمى السمـ كاألمف الدكلييف إال انو أصبح في يد ثمة مف الدكؿ تستغمو لمصالحيا 

 .الكطنية دكف مراعاة لمصالح المجتمع الدكلي 

      كليست النقائص كاإلشكاالت  المكجكدة ضمف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية 
ىي الكحيدة التي تحكؿ دكف ممارسة المحكمة الجنائية الدكلية لمياميا ، بؿ ىناؾ 
معكقات خارج النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية  كتساىـ في عرقمة عمؿ المحكمة 

 .كالتي سكؼ نتطرؽ ليا في الفصؿ الثاني 

 



 
 

 :الفصل الثاني
األساســـــي لممحكمة الجنائية ام ـــوقات خارج النظـــــــــمعال

 الدولية
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 :      تمييد 
      ىي مجمكعة العكامؿ التي تعيؽ المحكمة الجنائية الدكلية في ممارستيا لمياميا كالغير 
مكجكدة في النظاـ األساسي لممحكمة ، كمف أكبر العكائؽ التي تحكؿ بيف المحكمة الجنائية 
الدكلية كبيف تحقيؽ ىدفيا المتمثؿ مقاضاة مرتكبي الجرائـ الدكلية كعدـ إفالت المجرميف مف 

العقاب ىك مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية منيا ، التي كانت تعمؿ كمازالت في عرقمة 
المحكمة الجنائية في ممارستيا الختصاصيا بشتى الطرؽ المفتعمة ، حيث قامت في سبيؿ 
تحقيؽ ىدفيا بخرؽ إلتزاماتيا الدكلية كتحكيؿ عمؿ األجيزة عف غير غرضيا كالتي أنشئت 

 مف أجمو ، كلـ تكتفي بؿ قامت بعقد اتفاقيات مخالفة لقكاعد قانكنية آمرة في القانكف الدكلي ، 
كلـ تكف الكاليات المتحدة األمريكية كحدىا مف عرقمت عمؿ المحكمة بؿ تبعتيا بعض الدكؿ 

في ذلؾ ، حتى كاف اختمفت الطرؽ إال أف النتيجة كاحدة كىي عرقمة المحكمة الجنائية 
الدكلية عف تحقيؽ اليدؼ الذم أنشئت مف أجمو كىك مالحقة مرتكبي الجرائـ الدكلية كعدـ 

 :إفالتيـ مف العقاب كىك ما سنحاكؿ إبرازه في ىذا الفصؿ مف خالؿ المبحثيف التالييف 
 

  المعارضة األمريكية: المبحث األكؿ 

  عدـ انضماـ الدكؿ لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية : المبحث الثاني 
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 المعارضة األمريكية : المبحث األول 

      مخافة مف أف تقـك المحكمة الجنائية الدكلية بمالحقة كمعاقبة مجرمي  الكاليات 
المتحدة األمريكية في العالـ قامت ىذه األخيرة بشف حممة كاسعة النطاؽ عمى المحكمة 

الجنائية الدكلية كبكؿ السبؿ المتاحة سكاءا كانت قانكنية أـ غير قانكنية في سبيؿ تحقيؽ 
ىدفيا كىك عدـ ممارسة المحكمة الجنائية الدكلية اختصاصيا عمى مكاطني الكاليات المتحدة 
األمريكية ككانت حممتيا عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي ، فعمى المستكل الداخمي قامت 

بسف قكانيف داخمية ضد النظاـ األساسي أما عمى الصعيد الدكلي انتيجت أمريكا سبيميف 
األكؿ داخؿ مجمس األمف كالثاني عقد اتفاقيات مع العديد مف الدكؿ تحكؿ بمكجبيا دكف 
ممارسة المحكمة الجنائية الدكلية اختصاصيا عمى مكاطنييا كىك ما سنقـك بدراستو مف 

 : خالؿ المطالب الثالثة اآلتية 
  قانكف حماية القكات المسمحة األمريكية   :المطمب األكؿ(ASPA  )  

 مجمس األمف   مف استصدار قرارات  : المطمب الثاني

  اتفاقيات الحصانة   :المطمب الثالث  
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  ( ASPA)قانون حماية القوات المسمحة األمريكية  : المطمب األول

لجنة الشؤكف الخارجية  قترح مف رئيسأُأ  قانكف أمريكا سنت 2002 سبتمبر 30في        
 االلتزامات مف بو أمريكاصؿ ففي مجمس الشيكخ األمريكي، ك يحتكم ىذا القانكف عمى بند تت

 عمى دكلة ليست إلتزاماتال يجكز لعيد دكلي أف يفرض أية ":الدكلية ك الذم ينص عمى 
 ترفض رفضا قاطعا تطبيؽ أحكاـ النظاـ الكاليات المتحدة األمريكيةكمنو فإف  ،"طرفا فيو 

مف "كقد جاء أيضا في نص القانكف ىذا  األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى رعاياىا ،
شأف األفراد المشاركيف في قكات حفظ السالـ المتعددة الجنسيات كالتي تعمؿ في بمد انضـ 

أف يخضعكا لمكالية القضائية لممحكمة حتى  [المؤسسة لممحكمة الجنائية الدكلية]إلى المعاىدة 
ف كانكا مف رعايا دكلة لـ تنضـ  إلى المعاىدة  أم أف المعاىدة يترتب عمييا كضع يتيح ، كا 

لممحكمة الجنائية الدكلية  إمكانية مقاضاة القكات المسمحة األمريكية في الخارج ،عمى الرغـ 
ف ذلؾ ال يتنافى مع أىـ المبادئ   بتمؾ المعاىدة ، الكاليات المتحدة االلتزاـمف عدـ قبكؿ كا 

 الكاليات المتحدة بؿ مف شأنو أف يعيؽ قدرة استخداـ األساسية لقانكف المعاىدات فحسب ،
لتزاماتيا إزاء حمفائيا كأف يحكؿ أيضا دكف مشاركتيا في إقكاتيا العسكرية لمكفاء بؿ  األمريكية

العمميات المتعددة الجنسيات بما في ذلؾ عمميات التدخؿ اإلنسانية اليادفة إلى إنقاذ أركاح 
كيحتكم ىذا  "المدنييف،كقد يؤثر ذلؾ أيضا عمى المساىميف اآلخريف في عمميات حفظ السالـ

ينبغي أال يككف أعضاء القكات المسمحة األمريكية عرضة لممقاضاة " : القانكف أيضا عمى 
ىـ أك نشرىـ حكؿ العالـ حشدمف جانب المحكمة الجنائية كال سيما عندما يككف اليدؼ مف 

 الحككمة األمريكية أف تكفر كاجب ك يعد مف ألمريكاىك حماية المصالح القكمية الحيكية 
الحماية ألعضاء قكاتيا المسمحة قدر المستطاع لكقايتيـ مف المالحقات الجنائية مف جانب 

  .(1)المحكمة الجنائية 

 

 
دساعخ لب١ٔٛٔخ    ٌزؼط١ً اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ،األِش٠ى١خجٙٛد اٌٛال٠بد اٌّزذذح : دّذ س٠بع ِذّٛد خؼٛسَ( 1

  .15  ، ص   2006رذ١ٍ١ٍخ ،
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راح س القكة إلطالؽ استخداـ  لمكاليات المتحدة األمريكيةإضافة لذلؾ فإف ىذا القانكف يجيز
كما يتضمف ىذا القانكف النص عمى منع المساعدات  المكاطنيف األمريكييف المحتجزيف ،

مة الجنائية ؾالنظاـ األساسي لممحفي األمريكية اإلقتصادية ك العسكرية عف الدكؿ األطراؼ 
 المكاطنيف األمريكييف المحكمة الجنائية الدكلية بعةاتكعدـ صحة ك جكاز ـ، الدكلية 

  .(1)  لتعارض أحكاميا مع الدستكر األمريكي

كيعد قانكف حماية أفراد القكات المسمحة األمريكية أحد أخطر التيديدات التي كاجيت       
 ك أعاقتيا لمعب دكرىا في المجاؿ الدكلي كلمحد مف اإلفالت مف المحكمة الجنائية الدكلية

: العقاب حيث يرتكز ىذا القانكف عمى ركيزتيف ىما 

تتمثؿ في ضركرة إبقاء أفراد القكات المسمحة األمريكية بمأمف عف أية سمطة   :األولى 
ف قبؿ بيا العالـ بأجمعو ، قضائية حتى إف كانت دكلية حيث تجد ىذه الركيزة ،  كحتى كا 

فييا  انتيكت الحرب عمى اإلرىاب كالتي الكاليات المتحدة األمريكيةمجاليا فيما  تسميو 
 عدـ تعريؼ اإلرىاب الذم تجرم إشكاالتيا كأكؿ  ،جميع المعايير ك الضكابط الدكلية

 .محاربتو 

 عمى العالـ كدكلة تمثؿ الكاليات المتحدة األمريكيةفيي إبراز ىيمنة  :الثانيةأما الركيزة     
القطب الكاحد المييمف عالميا ك قدرتيا عمى التأثير عمى قرارات الدكؿ مف خالؿ الضغط 

ك حث الدكؿ ، عمى الدكؿ سياسيا ك إقتصاديا التي تصادؽ عمى النظاـ األساسي لركما 
األخيرة المكجكديف ىذه عمى تكقيع اتفاقيات مع الحككمة األمريكية تحكؿ دكف تسميـ رعايا 

  .(2)المحكمة الجنائية الدكلية عمى أراضي ىذه الدكؿ لمحاكمتيـ أماـ 
 

 

 . 167ِشجغ عبثك ، ص: دس٠ذٞ ٚفبء  (1

  .16، ص ِشجغ عبثك:  ِذّذ س٠بع ِذّٛد خؼٛس( 2
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المكقع في    ( ASPA )القكؿ أف قانكف حماية القكات المسمحة  األمريكية كما يسعنا      
 بعد أف كاف المحافظكف في مجمس الشيكخ قد ش مف قبؿ الرئيس األمريكي جكرج بك2002

المحكمة اتخذكا مبادرة سنو في ظؿ إدارة كمينتكف ،الذم يجسد المذىب األمريكي إزاء 
كيحدد ىذا القانكف معالـ اليدؼ المشار إليو   في القانكف الداخمي األمريكي ،الجنائية الدكلية

 .المحكمة الجنائية الدكلية  التعاكف مع  الكاليات المتحدة األمريكيةفيما سبؽ ،إذ يؤكد رفض

كىذا القانكف الذم يدحض األسس القانكنية التي أنشأت عمييا المحكمة ،يضرب       
ـ عف الميؿ األمريكي إلى التفرد بالتصرؼ عمى الساحة فبالقانكف الدكلي عرض الحائط ،كم

 عمى المحكمة الجنائية الدكليةالدكلية مف خالؿ السعي إلى فرض الرأم األمريكي بشأف 
الكاليات المتحدة  ك ذلؾ باستخداـ كسائؿ الضغط المستمدة مف تفكؽ  ،الدكؿ األخرل

.  عسكريا اقتصاديا كسياسيا كعمى غيرىا  األمريكية

كعمى الرغـ مف الدكر الذم يمعبو ىذا القانكف في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ األمريكية  إال       
 ظمت بحاجة إلى التأكد مف أف المحكمة لف تطاؿ أم مف الكاليات المتحدة األمريكيةأف 

الرعايا األمريكييف المتكاجديف خارج األراضي األمريكية سكاء كانكا مف المدنييف أك 
تـ إبراـ اتفاقيات ثنائية بغرض منع تسميـ المكاطنيف  ؼالدبمكماسييف أك العسكرييف ،

  األمريكييف لممحكمة الجنائية الدكلية ،كىذا تكميال لقانكف حماية القكات المسمحة األمريكية 
(ASPA ) (1)  عمى الصعيد الدكلي ك ىك ما سنعالجو الحقا . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .21ِشجغ  عبثك ، ص: ِذّذ س٠بع ِذّذ خؼٛس ( 1

 



  المعوقات خارج النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية                                   الفصل الثاني

52 

 

مجمس األمن   من استصدار قرارات  : المطمب الثاني
تعرقؿ عمؿ  الكاليات المتحدة األمريكيةظمت  بالرغـ مما فعمتو في السياسة الداخمية ،      

المحكمة الجنائية الدكلية عمى الصعيد الدكلي مف خالؿ جعؿ مجمس األمف أداة لمسيطرة 
  .(1)عمى عمؿ المحكمة ك ممارستيا الختصاصاتيا 

 النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية قد كضع دكرا لمجمس األمف في  أف ككما نعمـ    
كالتي تتيح لمجمس األساسي  مف النظاـ 16 المادةك ذلؾ حسب نص الجنائية المحكمة 

األمف إمكانية التدخؿ مف أجؿ تأجيؿ التحقيؽ في قضية معركضة أماـ المحكمة ، كما منح 
 مف النظاـ 13 المادة بنص إلى المحكمة لة ماالنظاـ األساسي لمجمس األمف حؽ إحالة حا

 فإف مجمس األمف يخضع أحيانا لسيطرة قرارات الدكؿ الكبرل ك كأيضا ،األساسي لممحكمة 
فقد حاكلت ىذه   ىذه األخيرة لممحكمة الجنائية الدكلية ،ةكلذلؾ كبسبب معاداأمريكا ، خاصة 

األخيرة استخداـ مجمس األمف لتحقيؽ مصمحتيا في الحصكؿ عمى حصانات لجنكدىا ك 
 ك القرار 1422  رقـ يفكىك األمر الذم حققتو باستصدار القرار مكاطنييا عبر بقاع العالـ ،

1487( 2) . 

   2002 / 1422م قرار مجمس األمن رق : الفرع األول
 تقامت بالتكقيع عمى نظاـ ركما ثـ سحب الكاليات المتحدة األمريكيةبالرغـ مف أف       
 ك ىذا بالرغـ مف أنو يدخؿ ضمف سيادة أم دكلة عند ممارستيا الختصاصاتيا ،تكقيعيا

إال أف ، باالنضماـ إلى االتفاقيات الدكلية مف عدمو كال يمكف أف يكجو ليا أم انتقاد قانكني 
األحداث التالية لسحب التكقيع أفرزت ممارسات ذات داللة مستقبمية سمبية عمى عمؿ 

بقرار  المحكمة ك استقالليتيا في ظؿ منح مجمس األمف سمطة كقؼ التحقيؽ أك المقاضاة
 مف النظاـ 16 المادةميثاؽ باالستناد إلى نص اؿيصدر عنو بمكجب الفصؿ السابع مف 

 . (3)األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 
 
 . 22ِشجغ  عبثك ، ص   : ِذّذ س٠بع ِذّذ خؼٛس (1

   . 287ِشجغ عبثك ، ص: ٠شٛٞ ١ٌٍٝ ِؼّش   (2

 . 261ِشجغ  عبثك ، ص : ثبعً ٠ٛعف - ػبسٜ خ١ًٍ ِذّٛد  (3
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 المادة فمقد شيد مجمس األمف أكؿ إحتكاؾ عممي مع المحكمة الجنائية الدكلية لتطبيؽ       
 مف النظاـ األساسي ليس ضمف مناقشة حالة معينة معركضة أماـ المحكمة ك إنما 16

 مجمس األمف تدابير مف مجمس األمف لمنح حصانة مستقبمية لألفراد المشاركيف في التخاذ
 .(1) قكات دكلية تابعيف لدكلة ليست طرؼ في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية

 األمـ المتحدة في البكسنة ك اليرسؾ ك يجب بعثة انتيت ميمة 2002 جكاف 30 ففي      
ديد ميمتيا بقرار مف مجمس األمف الذم أكفد ىذه البعثة في إطار حفظ السالـ ،كبعد جت

عرض تقرير األميف العاـ ك قبؿ التصكيت عمى مشركع القرار أعمف المندكب األمريكي لدل 
 ممتزمة بإرساء السمـ ك لمتحدة األمريكيةاالكاليات  بأف (2)" جكف نيفرك بكنتي"األمـ المتحدة 

 شكاغؿ أخرل فيما يتعمؽ بالمحكمة الجنائية الدكلية ك لدييااالستقرار في ىذه المنطقة ك أف 
ال سيما الحاجة إلى ضماف اإلختصاص القضائي الكطني عمى مكظفينا ك مسؤكلينا 

ك إنو ىناؾ مخاطر ممكف أف تنطكم ، المشاركيف في عمميات األمـ المتحدة لحفظ السالـ 
 المشاركيف في ىذه العممية فال يمكف قبكؿ مخاطر أمريكاعمى مشاركة أفراد ك مكظفي 

 كاليتيا الكاليات المتحدة األمريكيةأخرل بتعريضيـ إلى المقاضاة أماـ محكمة ال تقبؿ حككمة 
. القضائية عمى رعاياىا 

  ك أضاؼ المندكب األمريكي أف اقتراحنا يدعكا إلى إنشاء حصانة لقكات حفظ السالـ   
ىذه  األمـ المتحدة كىك مبني عمى حصانات معترؼ بيا مف قبؿ في ةنظـ ـالتي تقـك بيا

 ككاردة في االتفاقيات الدكلية المتعمقة بكضع القكات ك إف الحصانة معترؼ بيا المنظمة
فإذا قرر مجمس األمف أف قدرتو عمى صكف السمـ ك األمف الدكلييف  أيضا في نظاـ ركما ،

 . (3) سكؼ يعززىا بتمؾ الحصانة

 

 
   . 262 ص ،ِشجغ  عبثك : ي ٠ٛعف ٞثبط- ػبسٜ خ١ًٍ ِذّٛد ( 1

   .288ص ، عبثك ِشجغ  : شٛٞٞٔذح ِؼّش ٞي( 2

  .  263 ِشجغ  عبثك ،:  ثبع١ً ٠ٛعف   -  خ١ًٍ ِذّٛدٞػبس( 3
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 استخدمت حؽ الفيتك في جمسة مجمس األمف رقـ الكاليات المتحدة األمريكيةفإف لذلؾ       
 ال ك لف تقبؿ بكالية أمريكا كحيث قاؿ المندكب األمريكي أف 30/06/2002 بتاريخ 4563

المحكمة الجنائية الدكلية عمى أشخاص حفظ السالـ الذيف تساىـ بيـ في العمميات المنطكية 
بؿ أف المندكب األمريكي ىّدد أيضا بعرقمة عمميات األمـ المتحدة تحت مظمة األمـ المتحدة 

بالده سكؼ تسحب قكاتيا المشاركيف ىناؾ ،حيث القت   ك إفاألخرل في البكسنة كاليرسؾ
                                                                                              (1 )ىذه التيديدات معارضة مف قبؿ فرنسا كبريطانيا

حيث أعمف الرئيس عدـ اعتماد مشركع القرار بسبب التصكيت السمبي لعضك دائـ في مجمس 
. األمف 

 كتـ التصكيت 30/06/2002كعقد مجمس األمف جمسة ثانية في نفس اليـك أم    
 ميمة بعثة األمـ المتحدة في بتمديد ك ىذا 1420/2002باإلجماع عمى مشركع القرار رقـ 

  .(2)البكسنة ك اليرسؾ 

ك طالبت كندا مف رئيس مجمس األمف عقد جمسة عامة لمناقشة مسألة تطبيؽ أحكاـ     
 أمريكاالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى قكات حفظ السالـ الدكلية ك ما طرحتو 

 4568 في الجمسة رقـ االجتماع كعقد المجمس ىذا 30/06/2002مف آراء في جمسة 
 ال الكاليات المتحدة األمريكية حيث أعمف المندكب األمريكي عمى أف 10/07/2002بتاريخ 

حيث أجمعت جميع  يد تعريض قكاتيا في الخارج إلى مخاطر قانكنية ال داعي منيا ،رت
الكفكد عمى رفض المقترحات األمريكية لمنح الحصانة لمقكات الدكلية كالقت معارضة شديدة 

 مف النظاـ األساسي لممحكمة 16 مف قبؿ أعضاء مجمس األمف كرفض استخداـ المادة
الجنائية الدكلية الخاص بصالحية مجمس األمف في إرجاء التحقيؽ في قضية مطركحة أماـ 

  .(3) شيرا 12المحكمة ك لمدة 

 
   اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ؽج١ؼزٙب ٚ اخزظبطبرٙب ٚ ِٛلف اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ ٚ إعشائ١ً ِٕٙب : ثبسػخ اٌمذعٟ  (1

   .49، ص2004 ،02 ، اٌؼذد20،جبِؼخ دِشك ٌٍؼٍَٛ اإللزظبد٠خ ٚ اٌمب١ٔٛٔخ ، و١ٍخ اٌذمٛق، اٌّجٍذ   

   .263ِشجغ  عبثك ، ص: ثبع١ً ٠ٛعف -   خ١ًٍ ِذّٛدػبسٞ( 2

  . 288ِشجغ عبثك ، ص: ١ٌٍٝ  ِؼّش ٠شٛٞ  (3
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 عقد مجمس األمف الجمسة رقـ 10/07/2002ك بعد انتياء مناقشات المجمس بتاريخ     
 . 1422 كاعتمد باإلجماع القرار رقـ 07/2002 /12 بتاريخ 4572

: كما جاء فيو 

 مف نظاـ ركما األساسي أف تمتنع المحكمة الجنائية 16المادة اقا مع أحكاـ س يطمب ات(1"
 أك مباشرة أية إجراءات لمتحقيؽ أك أ عف بد01/07/2002 شيرا ابتداءا مف 12الدكلية لمدة 

في حالة إثارة أية قضية تشمؿ مسؤكليف أك مكظفيف حالييف أك سابقيف تابعيف  ، المقاضاة
فيما يتصؿ بأم عمؿ أك إغفاؿ يتعمؽ  لدكلة مساىمة ليست طرؼ في النظاـ األساسي ،

 .ىا األمـ المتحدة أك تأذف بيا ،إال إذا قرر مجمس األمف ما يخالؼ ذلؾ ئبالعمميات التي تنش

 يعرب عف إلتزامو تمديد الطمب المبيف في الفقرة األكلى أعاله بالشركط نفسيا ك ذلؾ في (2
 . شيرا طالما استدعت الحاجة لذلؾ 12 جكيمية مف كؿ سنة لمدة 01
 يقرر أنو عمى الدكؿ األعضاء أال تتخذ أية إجراءات تتنافى مع الفقرة األكلى ،كمع (3

. التزاماتيا الدكلية 

 كىذا كاف محؿ انتقاد كثير مف الدكؿ ك كذلؾ الخبراء في القانكف الدكلي إذ يرل ىؤالء      
  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،27 ك16أف القرار يتعارض مع المادتيف 

ّسرتيا بطريقة تعسفية تخدـ مصالحيا ػ ؼالكاليات المتحدة األمريكية فإف 16فبالنسبة لممادة 
 ك ىك 16 المادة الذم تضمنتو االستثناءكقد تبعيا مجمس األمف في ذلؾ ، حيث جعؿ ىذا 

 شيرا بناءا عمى طمب مجمس 12تأجيؿ التحقيؽ في قضية مطركحة أماـ المحكمة لمدة 
 كىك مبدأ حصانة المسؤكليف ك المكظفيف الذيف يعممكف 1422مبدأ تضمنو القرار  األمف ،

بعمميات تأذف بيا األمـ المتحدة  في مجاؿ حفظ السمـ ك األمف العالمييف طالما األمر يتعمؽ 
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 مف النظاـ األساسي بؿ ىك تخطي لمجمس األمف 16  كىك تفسير غير صحيح لممادة 
  :لصالحياتو ك ىذا مف خالؿ 

 سكل السماح لمجمس األمف بالطمب مف المحكمة الجنائية 16أنو لـ يُأقصد بالمادة  :أوال
الدكلية منح تأجيؿ مؤقت لمتحقيؽ ك المقاضاة في قضية تخضع لظركؼ استثنائية كمف 

 تتطمب مف مجمس األمف أف يدرس أمر 16تاريخ الصياغة أف المادة الكاضح مف خالؿ 
تقديـ طمب التأجيؿ عمى أساس كؿ حالة عمى حالتيا مقررا في كؿ حالة إف كاف طمب 

لكف   الدكلييف أك الحفاظ عمييما ،األمفاإلرجاء ضركرم لممساعدة في استعادة السمـ ك 
بؿ أكثر مف ذلؾ فيك ينص عمى استثناء   استنادا إلى مثؿ ىكذا كقائع ،اتخذ 1422القرار 

   .(1)عاـ لمجمكعة مف األشخاص قبؿ نشكء أم قضية 

ضى الشركط تال نياية كبمؽ تجديد القرار إلى ما يمكف لمجمس األمف أف يقرر مسبقا ال :ثانيا
 ك يكشؼ عف عدـ 16أمر يتناقض مع المادة فيذا   ، مف كؿ سنة01/07نفسيا كؿ يـك 

اكتراث المجمس بالغرض الحقيقي ليا كنيتو تكفير الحصانة الدائمة ضد المحكمة الجنائية 
 .(2)الـ األممية ػػالدكلية لمكاطني الدكؿ الغير أطراؼ المشاركيف في عمميات حفظ الس

 مف النظاـ األساسي إذ أنيا تؤكد عمى 27 مع المادة 1422كذلؾ ىناؾ تعارض القرار     
عدـ اإلعتداد بالحصانة ك إف ال أحد فكؽ القانكف حتى كلك كانت لو صفة رسمية لمف 

 منح مجمكعة مف األشخاص حؽ 1422يرتكب جريمة مف اختصاصيا ،كلكف القرار 
 27الحماية ،كما يمكنيـ اإلفالت مف العقاب في حالة ارتكابيـ جرائـ ،كفي ىذا خرؽ لممادة 

 .(3)مف النظاـ األساسي 
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 1487/2003قرار مجمس األمن رقم  : الفرع الثاني
الكاليات المتحدة  كانت 1422/2002قبيؿ انتياء فترة السنة لقرار مجمس األمف        

 سنة 1422/2002جديد لتمديد الحصانة ك تمديد القرار   قد أعدت مشركع قراراألمريكية
. أخرل ككزعت مشركع القرار عمى الدكؿ األعضاء في مجمس األمف 

 الدكؿ األعضاء في مجمس اكنظرا لتنامي االعتراض عمى تمديد القرار فقد طمب ممثمك      
تايف ك نيكزيمندا في مذكرة إلى رئيس مجمس األمف نشخماألمف لألردف ك كندا ك سكيسرا ك ؿ

كعقدت ىذه  أف يعقد المجمس جمسة عامة لمناقشة المكضكع ،  ،06/06/2003بتاريخ 
 ترأسيا مندكب ركسيا ك حضرىا باإلضافة لمندكبي الدكؿ 12/06/2003الجمسة في 

.  دكلة عضك في األمـ المتحدة 18األعضاء في مجمس األمف مندكبك 
الذم  داخمو ميمة األميف العاـ لألمـ المتحدة السيد ككفي عناف ،ـ كافتتحت الجمسة ب     

 1422/2002رقـ  كاف مجمس األمف قد طمب في العاـ الماضي بقراره "قاؿ ما خالصتو 
 المحكمة الجنائية الدكلية أال تبدأ أك تباشر أية إجراءات لمتحقيؽ أك المقاضاة لمدة اثنتي مف

 حياؿ أية قضية تشمؿ مسؤكليف أك مكظفيف 2002شيرا، اعتبارا مف جكيمية  (12)عشرة
حالييف أك سابقيف تابعيف لدكلة مساىمة ليست طرفا في نظاـ ركما األساسي فيما يتصؿ بأم 

. ىا األمـ المتحدة أك تأذف بيا ئعمؿ أك إغفاؿ يتعمؽ بالعمميات التي تنش

 تجديد ذلؾ الطمب في األكؿ مف جكيمية مف كؿ إمكانية ك أعرب المجمس أيضا عف     
سنة طالما استمرت الحاجة لذلؾ ،كىك ما يكشؾ المجمس عمى القياـ بو ،كيستند في ذلؾ إلى 

 مف نظاـ ركما األساسي ك اعتقد أف تمؾ المادة لـ يكف القصد منيا شمكؿ 16نص المادة 
نما طمب محدد بعينو يتعمؽ بحالة معينة   . (1)ىذا الطمب بصكرة عامة ،كا 

نني أكد أف أسجؿ أنو إضافة إلى القمؽ الذم أشعر بو إزاء تكافؽ الطمب مع المادة       كا 
م تاريخ  ؼففي المقاـ األكؿ يمكنني القكؿ بثقة أنو   ،ال أعتقد أف ذلؾ الطمب ضركرم ،16
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األمـ المتحدة لـ يقترب أحد مف حفظة السالـ أك أم فرد مف أفراد البعثات مف ارتكاب         
 كلذلؾ فإف طمب المجمس ال ة الدكلية الجنائيالمحكمةالجرائـ التي تقع في إطار اختصاص 

 ، فحسب ك إنما بقضية بعيدة اإلحتماؿ إلى حد كبير االفتراضيتعمؽ  بقضية قائمة عمى 
لذلؾ عمينا جميعا أف نأمؿ أف يككف ىذا القرار غير ذم تأثير ألف الكضع الذم يرمي إلى 

. اتقائو لف يحدث أبدا
 كاسمحكا لي بأف أعرب عف األمؿ في أف ال يتكرر ىذا األمر سنكيا ، كلك حدث ذلؾ،      

أخشى أف يفسره العالـ بأنو يعني أف المجمس يرغب في المطالبة بحصانة مطمقة كدائمة 
فمف شأنو أف  لمذيف يخدمكف في العمميات التي ينشئيا أك يأذف بيا كما كاف ليذا أف يحدث ،

. (1)"ّكض سمطة المجمس أيضا ك مشركعية حفظ السالـ الذم تقـك بو األمـ المتحدة ؽال م
  كذىب كثير مف مندكبي الدكؿ األعضاء إلى أف  القرار غير ضركرم ك أنو ينتقص مف 

 المبادئ األساسية ك قكضأىمية العدالة ك المساءلة بالنسبة لمضحايا ك أنو ىذا القرار م
الكاليات ، كذىب مندكب كندا إلى أكثر مف ذلؾ حينما قاؿ أف إدعاءات  القانكف الدكلي

 بشأف استصدار مثؿ ىذا القرار ليا ضمانات في النظاـ األساسي لممحكمة المتحدة األمريكية
مف الجنائية الدكلية ،اقترحت مف قبميا أم أنيا مكجكدة في النظاـ األساسي ك كانت بطمب 

  .(2) أمريكا نفسيا
 (3)  دكؿ3اع ػػػ صكتا ك امتف12  ثـ جرل التصكيت عمى مشركع القرار فاعتمد بأكثرية    

نو  كالقى استصدار مجمس األمف لمثؿ ىذه القرارات ردكد فعؿ دكلية منتقدة لو خاصة كا 
صدر بعد ضغكطات أمريكية ك الذم كانت غايتو تكفير الحصانة لمقكات العاممة في حفظ 
السالـ عبر العالـ مف المثكؿ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية ،فأصدرت لجنة تنمية ك حماية 

  عبرت فيو عف أسفيا13/08/2003حقكؽ اإلنساف لدل األمـ المتحدة قرارا بتاريخ 
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 كقالت أنو مف شأف ىذه 1487/2003 ك تجديده بالقرار1422/2002إلصدار القرار 
كما ندد   مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،16طبيعة المادة تغيير القرارات 

 الذم أكرد فيو أنو ال 449/2002بي بكضعية مجمس األمف بالقرار رقـ كالبرلماف األكر
يجكز ألم إتفاؽ حصانة أف يسمح لمرتكب جرائـ ضد اإلنسانية أك جرائـ حرب أك جرائـ 

 يفمت مف العقاب ،كما نددت العديد مف المنظمات الدكلية بالقرار فإبادة مف أ
  .(1) 1487/2002 كتجديده بالقرار1422/2002

 ىذيف القراريف الصادريف مف مجمس األمف أف ىذا األخير قد تجاكز كنالحظ مف     
 105السمطات الممنكحة لو بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة ،حيث منح الميثاؽ بمكجب المادة

االمتيازات لمندكبي ك لمجمعية العامة الحؽ في عقد االتفاقيات المتعمقة بمنح الحصانات ك 
عمى منح أعضاء كمكظفي األمـ  " 2" مكظفي ىيئو األمـ المتحدة ،حيث تنص الفقرة

المتحدة الحصانات ك االمتيازات الالزمة لضماف استقالليـ في القياـ بكظائفيـ المتصمة 
بالييئة،كتحقيقا لذلؾ نصت الفقرة الثالثة عمى منح الجمعية العامة سمطة عقد اتفاقيات مع 

أعضاء األمـ المتحدة قصد منح مكظفييا الحصانات الالزمة لتأدية مياميـ المكمفيف بيا مف 
ا بمكجب المادة مقبؿ األمـ المتحدة كبناءا عمى ىذا فإف الجمعية العامة ىي المخكلة قانكف

  .(2) ىذا الشأف مع المحكمة الجنائية الدكلية مف مف ميثاقيا عمى عقد اتفاقية 105
 لمسمـ ا  كما يالحظ أف مجمس األمف لـ يحدد في ىذيف القراريف أم حالة يعتبرىا تيديد    

ك األمف الدكلييف حتى يككف تصرفو بمكجب الفصؿ السابع صحيحا كىذا ما تمسؾ بو 
 مف النظاـ 16المندكب األلماني عند تحفظو عمى ىذيف القراريف إضافة ليذا فإف المادة 

 التحقيؽ ك المقاضاة في جريمة معينة مف أاألساسي لممحكمة الجنائية الدكلية تمـز بد
 ك ليس العكس مثمما فعمو ةتدخؿ مجمس األمف بإيقاؼ التحقيؽ أك المقاضاماختصاصيا ؿ

   .(3 )مجمس األمف في ىذيف القراريف حيث أنو استبؽ حدكث الجريمة كمنح حصانة مستقبمية
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 مف النظاـ األساسي ك أفرغ النظاـ 16لؼ ركح المادة اذا يككف  قد خػػػػػػكبو          
األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية مف محتكاه القانكني بؿ إنو انتيؾ قاعدة آمرة مف قكاعد 
القانكف الدكلي العاـ كىي عدـ جكاز الدفع بالحصانة لمحيمكلة دكف محاكمة مرتكبي الجرائـ 

 . (1)الدكلية 
 ك ذىب البعض إلى أف ىذيف القراريف غير مشركعيف كيجكز لمدكؿ عدـ االلتزاـ      

بتنفيذىما ألف مجمس األمف بيذا قد خالؼ االختصاصات المخكلة لو بمكجب الميثاؽ كمف 
أىـ حاالت عدـ المشركعية ىك مخالفتو لمعاىدة دكلية ليا صفة التشريع الممـز بالنسبة 

لمجمس األمف كحالة النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كالتي ال يمكف تعديميا إال 
 مف النظاـ األساسي ،  123، 122 ، 121 بإتباع إجراءات معقدة نصت عمييا المكاد 

  .(2)حيث أنو ال يتضمف أم تفكيض لمجمس األمف بأف يقـك منفردا بتعديمو 
 كبالرغـ مف ىذه االنتقادات المكجية ليذيف القراريف إال أف اإلدارة األمريكية قد أعدت     

 إال أف 30/06/2004 الذم ينتيي في 1487/2003مشركع قرار آخر لتمديد القرار 
 حيث قامت مجمة نيكيكرؾ ماقازيف 2004األحداث جرت بما ال تشتييو اإلدارة األمريكية في 

مف "  أبك غريب " الممارسات الغير قانكنية بحؽ السجناء في سجف بفضح 2004 افريؿفي 
. ات األمريكية كقبؿ الؽ

 التكقؼ عمى منح  لى مجمس األمف عبحثث قاـ األميف العاـ لألمـ المتحدة م  ح   
األمريكييف االستثناء مف المالحقة عف جرائـ الحرب لمسنة الثالثة عمى التكالي كما عبرت 

المنظمات الدكلية الحقكقية عف تنديدىا لمشركع القرار ك اعتبرتو غير مبرر في ظؿ 
، قدمت مشركع قرارىا فالكاليات المتحدة األمريكية انتياكات سجف أبك غريب ، كمع ذلؾ 

رت فرنسا ك ألمانيا ك إيطاليا ك اسبانيا ك البرازيؿ عف تكجييـ عف عبلمجمس األمف ؼ
اإلمتناع عف التصكيت كما عبرت الصيف ك ركمانيا ك الشيمي ك البنيف عف تبنييا االنضماـ 

سحب قراراىا ب المتحدة األمريكيػةمما دفع بالكاليات  لقائمة الدكؿ التي تمتنع عف التصكيت ،
  .(3) دائميف 5 منيـ  أصكات9، كىي  ألنو سكؼ لف يحصؿ عمى األصكات المطمكبة لذلؾ
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  اتفاقيات الحصانة :المطمب الثالث   
     تشعر معظـ الدكؿ بقمؽ شديد جراء الحممة التي تشنيا الكاليات المتحدة األمريكية عمى 
دكؿ العالـ إلقناعيا بالدخكؿ معيا في اتفاقيات لإلفالت مف العقاب ، التي تيدؼ إلى عدـ 

 مف نظاـ 5تسميـ الرعايا األمريكييف المتيميف بإحدل الجرائـ المنصكص عمييا في المادة 
 .ركما األساسي إلى المحكمة الجنائية الدكلية 

        فعندما فشمت مساعي الكاليات المتحدة األمريكية لعرقمة إنشاء المحكمة الجنائية 
الدكلية قامت بحممة عالمية لحث دكؿ العالـ عمى تكقيع اتفاقيات ثنائية لمحصانة كاإلفالت 
مف العقاب ، تتعيد بمكجبيا الدكؿ بعدـ إجراء أم متابعة قضائية كطنية ضد المكاطنيف 

األمريكييف ، ككذلؾ عدـ تسميـ الذيف يتيمكف بارتكاب جرائـ حرب أك إبادة جماعية أك جرائـ 
ضد اإلنسانية، كال تنقميـ إلى المحكمة الجنائية إذا طمبت منيا ىذه األخيرة ذلؾ ، كما ال 
تنص ىذه االتفاقيات مف الكاليات المتحدة األمريكية كالدكلة المعنية عدـ إجراء أم تحقيؽ 

  .(1)حتى ما إذا تكافرت أدلة  كافية لمقاضاة مثؿ ىؤالء أماـ المحاكـ األمريكية  
      كتزعـ الكاليات المتحدة األمريكية أف ىذه اإلتفاقيات قانكنية تتماشى كمضمكف المادة 

 مف نظاـ ركما األساسي ، غير أف ىذا فندتو العديد مف الدراسات القانكنية ، فمثال 98
منظمة العفك الدكلية أنجزت تحميال قانكنيا يبيف أف إتفاقيات الحصانة التي تقـك أمريكا 

 ،كأف  الكاليات المتحدة األمريكية 98بتكقيعيا مع الدكؿ ال تندرج ضمف ما جاء في المادة  
 53ك الدكؿ المكقعة معيا ىذه اإلتفاقيات ىي تنتيؾ اإللتزامات المترتبة عمييا بمكجب المادة 

 .1969مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لسنة 
 
 
 
 
 
 
 .    32ِشجغ عبثك  ، ص : ِذّذ س٠بع ِذّٛد خؼٛس  (1

 

 



  المعوقات خارج النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية                                   الفصل الثاني

62 

 

   من نظام روما98اآللية القانونية التي تنطوي عميها المادة  :الفرع األول 
 :  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى 98      تنص المادة 

ال يجكز لممحكمة أف تكجو طمب تقديـ أك مساعدة يقتضي مف الدكلة المكجو إلييا الطمب  (1
أف تتصرؼ عمى نحك يتنافى مع إلتزاماتيا بمكجب القانكف الدكلي فيما يتعمؽ  بحصانات 

الدكلة أك الحصانة الديبمكماسية لشخص أك ممتمكات تابعة لدكلة ثالثة ما لـ تستطع المحكمة 
 .أف تحصؿ أكال عمى تعاكف تمؾ الدكلة الثالثة مف أجؿ التنازؿ عف الحصانة

ال يجكز لممحكمة أف تكجو طمب تقديـ يتطمب مف الدكلة المكجو إلييا الطمب أف  (2
تتصرؼ عمى نحك ال يتفؽ مع التزاماتيا بمكجب إتفاقيات دكلية تقتضي مكافقة الدكلة 

المرسمة كشرط لتقديـ شخص تابع لتمؾ الدكلة إلى المحكمة ، ما لـ يكف بكسع المحكمة أف 
 " .تحصؿ أكال عمى تعاكف الدكلة المرسمة إلعطاء مكافقتيا عمى التقديـ

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية أكجو التضارب بيف 98     تتناكؿ المادة 
اإللتزامات في إطار آليات التعاكف الدكلي الكاردة في النظاـ األساسي ، فمف شأف بعض 

الحاالت أف تؤدم إلى تكتر العالقات بيف الدكؿ فمثال قد تجد دكلة طرؼ في النظاـ 
األساسي نفسيا ممزمة بناءا عمى طمب مف المحكمة الجنائية الدكلة بإعتقاؿ شخص معيف ، 
كلكنيا ال تستطيع النزكؿ عند ىذا الطمب دكف اإلخالؿ بإلتزاـ آخر يقع عمى عاتقيا بمكجب 
القانكف الدكلي ككاجب إحتراـ حصانة الشخص المعني مثال ، كبالتالي فإذا ثبت كجكد حكـ 
مف أحكاـ القانكف الدكلي يجعؿ بمدا ما يرتكب عمال غير شرعي إذا قاـ بتمبية طمب التعاكف 

  .( 1 )المكجو إليو مف المحكمة فإف المحكمة ستمتنع أكليا عف تكجيو الطمب 
      لكف إذا قامت الدكلة المعنية برفع حصانتيا فإنيا عندئذ لف تضع نفسيا في مكقؼ 
غير شرعي باإلمتثاؿ لطمب التعاكف المكجو إلييا مف المحكمة ، بمكجب الفقرة األكلى مف 

 . يمكف لممحكمة أف تتفاكض مع دكلة ثالثة لتجعميا تتنازؿ عف حقكقيا 98المادة 
 
 . 33ِشجغ عبثك ، ص : ِذّذ س٠بع ِذّٛد خؼٛس  (1
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 كفيما يخص تحديد ما إذا كاف اإلمتثاؿ لطمب التعاكف يشكؿ إنتياكا لحكـ آخر مف أحكاـ 
القانكف الدكلي فإف مسؤكلية القياـ بذلؾ ليست منكطة بالدكلة ، بؿ تقع عمى عاتؽ المحكمة 

 مف القكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات يجكز ألم دكلة  تالحظ 195غير أنو بمكجب القاعدة 
ف تقدـ ليا ما يمـز مف 98كجكد مشكمة تندرج في إطار المادة   أف تخطر المحكمة بذلؾ ، كا 

معمكمات في ىذا الصدد ، كيحؽ كذلؾ لجميع الدكؿ الثالثة المعنية بالمكضكع أف تقدـ 
بدكرىا ما لدييا مف معمكمات كبذلؾ تتككف لدل المحكمة قاعدة مف الكقائع تتيح ليا البث في 

 .( 1)المسألة عمى نحك مالئـ 
كعندما تتكاجد قكات أجنبية عمى أراضي دكلة ما بمكافقة الدكلة المضيفة فإف الكضع      

، SOFA "(2 )"القانكني ليذه القكات غالبا ما تحدده  اإلتفاقيات الخاصة بكضع  القكات 
، حيث أف  كخير مثاؿ عمى ذلؾ ىي إتفاقية حمؼ شماؿ األطمسي الخاصة بكضع القكات 

ىذه اإلتفاقية ال تنص عمى أم حصانة بالمعنى الحقيقي ليذه الكممة كلكنيا ترسي إختصاصا 
منافسا الختصاص المحكمة ، إذ تمنح الدكلة المرسمة أك الدكلة المضيفة حؽ األسبقية 

فيما يخص بعض الجرائـ ، كبمعنى   (الكالية القضائية )لممارسة االختصاص القضائي 
آخر فبدال مف أف تقـك الدكلة الطرؼ المعنية بتسميـ المكاطف لممحكمة الجنائية الدكلية كفاءا 
بإلتزاماتيا فإنيا ستحيؿ المكاطف المعني لمييئات القضائية لمدكلة المرسمة بمكجب اإلتفاقيات 

 .المشار إلييا لمحاكمتو 
 
 . 34ِشجغ عبثك ، ص  : ِذّذ س٠بع ِذّٛد خؼٛس  (1

رشىً إرفبل١خ ٚػغ اٌمٛاد إؽبسا لب١ٔٛٔب ٠ذذد   ( SOFA : Status Of Forces Agreement)إرفبل١خ ٚػغ اٌمٛاد  (2

ٚػغ اٌمٛاد اٌؼغىش٠خ  األجٕج١خ اٌؼبٍِخ فٟ إل١ٍُ اٌذٌٚخ اٌّؼ١فخ ٚؽش٠مخ ػٍّٙب ف١ٗ ، ٚغبٌجب ِب رىْٛ ٘زٖ اإلرفبل١بد صٕبئ١خ 

غ١ش أٔٗ ٠ّىٓ إثشاِٙب ث١ٓ ػذدا ِٓ اٌذٚي وّب ٘ٛ اٌذبي ثبٌٕغجخ إلرفبل١بد ٚػغ اٌمٛاد اٌّؼمٛدح ث١ٓ ج١ّغ اٌذٚي األػؼبء 

١ٌٚظ ٕ٘بن ط١غخ ِذذدح أٚ ِؼ١ٕخ أٚ ِؼ١بس٠خ ٌٛص١مخ ارفبل١خ ٚػغ اٌمٛاد ٚلذ رزفبٚد فٟ  (إٌبرٛ)فٟ دٍف شّبي األؽٍغٟ 

 ثٕٛد فمؾ 05اي رزأٌف ارفبل١خ ٚػغ اٌمٛاد اٌّجشِخ ث١ٓ اٌٛال٠بد اٌّزذذح  األِش٠ى١خ ٚثٕغالدػ ِٓ سؽٌٛٙب فؼٍٝ عج١ً اٌُ

. رشىً فٟ ِجّٛػزٙب طفذخ ٚادذح ٕٚ٘بن إرفبلبد أخشٜ رزأٌف ِٓ ػششاد اٌظفذبد

٠ٚغزخذَ ٘زا إٌٛع ِٓ اإلرفبل١بد ٌزذذ٠ذ اٌذمٛق اٌزٟ رزّزغ ثٙب اٌمٛاد اٌؼغىش٠خ اٌزٟ رؼًّ فٟ األلب١ٌُ األجٕج١خ 

ٚاالٌزضاِبد اٌٛالؼخ ػ١ٍٙب ِٚذٜ خؼٛع  أفشاد٘ب ٌٍمٛا١ٔٓ اٌّذ١ٍخ أٚ طالد١خ اٌّغؤ١ٌٚٓ  اٌّذ١١ٍٓ ، ٚلذ رشًّ ٘زٖ 

اإلرفبل١بد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ِضً ؽش٠مخ إسرذاء اٌضٞ اٌؼغىشٞ ٚدًّ األعٍذخ ، إعزخذاَ رشدداد  اإلرظبالد اٌالعٍى١خ 

إٌخ  إػبفخ ٌٙزا ٕ٘بن ِغبئً أوضش أ١ّ٘خ رزّضً فٟ اإلخزظبص اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌمؼبئٟ ػٍٝ اٌمٛاد األجٕج١خ ٚأفشاد٘ب ... 

ٚاألشخبص ٚرٕظ١ّٗ إٌٝ رٛػ١خ  اإلجشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رغشٞ ػٍٝ أفشاد اٌمٛاد األجٕج١خ ٚاٌٛؽ١ٕخ ٚػٍٝ ِٛاؽٕٟ 

.    اٌذٌٚخ اٌّؼ١فخ
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 مف نظاـ ركما األساسي إلى منع المحكمة مف 98      كفي جميع األحكاؿ لـ تيدؼ المادة 
  .(1)المطالبة بالتعاكف أك التقديـ إال في حاالت نادرة كمحدكدة النطاؽ 

 مف نظاـ ركما األساسي كخاصة الفقرة الثانية منيا مف 98       لذلؾ فقد كضعت المادة 
أجؿ تفادم أم تعارض قد يحدث نتيجة مثؿ ىذه اإلتفاقيات ، فنجدىا تنص عمى أنو ال 

يجكز لممحكمة الجنائية الدكلية مطالبة دكلة بتسميـ أشخاص  متكاجديف عمى إقميميا طالما 
كاف ىذا الطمب يتعارض مع إلتزامات الدكلة السابقة عمى تصديقيا عمى نظاـ  ركما 

 .األساسي
 عمى أنيا تسمح لدكلة غير طرؼ في 98/2       كبالتالي فإنو ال يمكف قراءة المادة 

النظاـ كخاصة دكلة ترفضو كميا بأف تستفيد مف إبعاد مكاطنييا عف طائمة المحكمة الجنائية 
إذا ما ارتكبكا جرائـ تدخؿ في إختصاصيا ، ألف ذلؾ مف شأنو التأثير عمى التكامؿ القانكني 
لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية كبالتالي فالمحكمة ال تستطيع بسط نفكذىا القانكني عمى 

  .(2)جميع األشخاص في الكقت الذم يجب عمييا ذلؾ 
 مف إتفاقية فيينا لقانكف 31/1     كما أنو ك بمكجب القانكف الدكلي ك بحسب المادة 

 فإنو ينبغي تأكيؿ أم معاىدة بحسف نية كفقا لما يعطي معنى عادم 1969المعاىدات لسنة 
 مف 31/2لمتعابير المستخدمة في المعاىدة كفي ضكء ىدفيا كغرضيا ، كما تكضح المادة 
 كجكب 31/3نفس اإلتفاقية أف سياؽ التعابير يشمؿ نص المعاىدة كديباجتيا كتشترط المادة 

أف تأخذ في الحسباف اإلتفاقيات الالحقة لألطراؼ كممارساتيا ككذلؾ القكاعد القانكنية  ذات 
العالقة التي تنطبؽ عمى العالقات بيف األطراؼ، كمف ىذا فاف تردد الدكؿ األطراؼ في 

نظاـ ركما في أف تدخؿ في إتفاقيات إفالت مف العقاب مع الكاليات المتحدة األمريكية ىك 
   .(3)دليؿ إضافي يؤكد عمى تعارضيا مع نظاـ ركما األساسي 

 
 

  

.  34ِشجغ عبثك ،ص : ِذّذ س٠بع ِذّٛد خؼٛس  (1

.  280ِشجغ عبثك ،ص : ١ٌٕذح ِؼّش ٠شٛٞ   (2

. 35ِشجغ عبثك ، ص : ِذّذ س٠بع ِذّٛد خؼٛس  (3
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     إضافة ليذا يجكز المجكء إلى كسائؿ تكميمية لتفسير نصكص المعاىدات حيث يمكف 
الرجكع لألعماؿ التحضيرية لممعاىدة كمالبسات عقد نصكصيا كىذا لمتأكد مف المعنى 

 السابقة الذكر، أك تحديد معنى نص في حالة إذا كاف 31الصحيح الناتج عف تطبيؽ المادة 
المعنى غامضا أك غير كاضح أك في حالة أف التغيير أدل إلى نتيجة غير منطقية أك غير 

  .(1)مقبكلة 
    إف اليدؼ كالغرض مف قانكف ركما األساسي ىك ضماف تقديـ المسؤكليف عف أسكأ 

الجرائـ الدكلية التي تدخؿ في إختصاصيا إلى العدالة في جميع الحاالت كعدـ إفالتيـ مف 
ذا ما ثبت  العقاب ، كفي األساس مف قبؿ الدكؿ كلكنو كبمكجب المبدأ األساسي لمتكامؿ ، كا 
أف ىذه الدكؿ غير قادرة عمى ذلؾ أك غير راغبة فيو فإف عمى المحكمة الجنائية الدكلية  

 ، كمف ىنا فإف أم إتفاقية لـ ينص عمييا قانكف ركما األساسي ( 2)القياـ بذلؾ كمالذ أخير 
كتحكؿ دكف مباشرة المحكمة الجنائية كظيفتيا ، مف شأنيا أف تحبط ىدؼ ىذه اإلتفاقية 

األساسي كغرضيا ، كأحد المقكمات الرئيسية ليدؼ القانكف األساسي كغرضو ىك تضميف 
 لممبدأ األساسي القاضي بأنو ليس ثمة أحد يتمتع بالحصانة عف جرائـ يعتبرىا 27المادة 

 مف قبيؿ اإلبادة 05القانكف الدكلي كذلؾ ، كخاصة أشد الجرائـ المنصكص عمييا في المادة 
الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب ، كمنو فإف نظاـ ركما قد ألغى جميع 
الحصانات الممنكحة لمرتكبي الجرائـ الدكلية سكاء بمكجب القانكف الكطني أك بمكجب 

القانكف الدكلي لكي ال تحكؿ ىذه الحصانة دكف ممارسة المحكمة الختصاصيا ككاليتيا 
القضائية عمى مثؿ ىؤالء األشخاص كيتسع نطاؽ ىذه الكالية فضال عف إحالة حالة ما طبقا 

 مف قانكف ركما األساسي 12لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ليشمؿ بمكجب المادة 
بغض النظر عف  (18)الجرائـ المرتكبة مف قبؿ أم شخص تجاكز سف الثامنة عشرة 

 .جنسيتو فكؽ أراضي دكلة طرؼ
.  1969 ِٓ إرفبل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد 32اٌّبدح   (1

ٔٗ ٠جت أْ ال رّش أشذ اٌجشائُ أإر رؤوذ ػٍٝ ) ٠زذذد ٘ذف ٔظبَ سِٚب األعبعٟ ٚغشػٗ فٟ اٌذ٠جبجخ ٚخبطخ فٟ اٌفمشاد اٌزب١ٌخ  (2

خطٛسح ، اٌزٟ رؼٕٟ اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ثأعشٖ ، دْٚ ػمبة ٚأٔٗ ٠جت ِمبػبح اٌفؼبٌخ ػٓ ٘زٖ اٌجشائُ ػٓ ؽش٠ك إرخبر اٌزذاث١ش ػٍٝ 

.  اٌّغزٜٛ اٌٛؽٕٟ ٚػجش ص٠بدح اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ 

. إر رؼشة ػٓ رظ١ّّٙب ػٍٝ ٚػغ دذ إفالد ِشرىجٟ ٘زٖ اٌجشائُ ِٓ اٌؼمبة ٚثبٌزبٌٟ اإلعٙبَ فٟ ِٕغ ٚلٛع ِضً ٘زٖ اٌجشائُ

..  رؼ١ذ إٌٝ األر٘بْ أْ ِٓ ٚاجت وً دٌٚخ ِّبسعخ ٚال٠زٙب اٌمب١ٔٛٔخ اٌجٕبئ١خ ػٍٝ األشخبص اٌّغؤ١ٌٚٓ ػٓ جشائُ د١ٌٚخإر

إر رؤوذ ػٍٝ أْ اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رٕشأ ثّٛجت ٘زا اٌمبْٔٛ األعبعٟ رىًّ اٌٛال٠خ اٌمؼبئ١خ اٌجٕبئ١خ اٌٛؽ١ٕخ إر رؼشة ػٓ 

. (ػضِٙب األو١ذ ثبْ رىفً اإلدزشاَ اٌذائُ ٌٍؼذاٌخ اٌذ١ٌٚخ ، ٚ أْ رؼؼٙب ِٛػغ اٌزٕف١ز 
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 إستثناءات ظاىرة تقيد ممارسة المحكمة لكاليتيا القضائية األكلى نصت 3    إال أنو ىناؾ 
 حيث يسمح لمدكؿ األطراؼ بإعطاء األكلكية لطمبات تسميـ منافسة 90/6عمييا المادة 

مقدمة مف دكؿ غير أطراؼ تسعى إلى أف يسمـ إلييا أشخاص مف رعاياىا بمكجب إتفاقية 
إلى أف اإلمتثاؿ لطمب   ،كتشير ىذه العكامؿ(1)قائمة لمتسميـ كذلؾ عند تكافر عكامؿ بعينيا  

التسميـ لف يؤدم إلى إفالت الشخص مف العقاب أما اإلستثناء الثاني كىك الحصانات 
 أما 98/1الديبمكماسية كحصانات الدكلة الخاصة كالمحدكدة كالمؤقتة بمكجب المادة 

  .  ( 2)98/2اإلستثناء الثالث فيك اإلتفاقيات القائمة الخاصة بكضع القكات الكاردة في المادة 
 عمى إتفاقيات كضع القكات القائمة كليس إتفاقيات كضع القكات التي 98/2كتنطبؽ المادة 

دخمت الدكلة فييا بعد أف أصبحت طرفا في نظاـ ركما األساسي بيد أنو كحتى إذا ما قضت 
المحكمة الجنائية بأف ىذا النص ينطبؽ أيضا عمى إتفاقيات كضع القكات التي يتـ تحديدىا 
أك الجديدة فإف عمى ىذه اإلتفاقيات يجب أف تتماشى مع قانكف ركما األساسي كسكاه مف 

القكانيف الدكلية باإلضافة إلى ذلؾ فإف الدكلة التي تدخؿ في إتفاقية لإلفالت مف العقاب مع 
أمريكا بعد تكقيعيا عمى نظاـ ركما األساسي ، تككف قد تصرفت بطريقة مف شأنيا إحباط 
ىدؼ القانكف األساسي كغرضو كتككف قد خرقت إلتزاماتيا بمكجب القانكف الدكلي العرفي 

  .(3)الذم يحكـ المعاىدات 
 

 
 
: أُ٘ ػٛاًِ اٌزغ١ٍُ ٟ٘  (1

. ربس٠خ اٌطٍت ( أ     

ِظبٌخ اٌذٌٚخ اٌطبٌجخ ، ثّب فٟ رٌه ػٕذ اإللزؼبء ِب إرا وبٔذ اٌجش٠ّخ لذ اسرىجذ  فٟ إل١ٍّٙب ٚجٕغ١خ اٌشخض ( ة     

اٌّطٍٛة  

. (إِىب١ٔخ إجشاء اٌزمذ٠ُ الدمب ث١ٓ اٌّذىّخ ٚاٌذٌٚخ اٌطبٌجخ( ط     

ِغبػٟ اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ إلدشاص اإلفالد : رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ػٓ اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ثؼٕٛاْ  (2

 2002  أٚد R10ٌٌ/2002/025س ــــِٓ اٌؼمبة ػٓ اإلثبدح اٌجّبػ١خ ٚاٌجشائُ ػذ اإلٔغب١ٔخ ٚجشائُ اٌذشة ، سلُ اٌزمشٞ

  .5ص

 . 1969 ِٓ ارفبل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ ٌٍّؼب٘ذاد ٌغٕخ 18 اٌّبدحٔض ( 3

: رٍزضَ  اٌذٌٚخ ثبإلِزٕبع ػٓ األػّبي اٌزٟ رؼطً ِٛػٛع اٌّؼب٘ذح أٚ غشػٙب ِٕٙب 

إرا وبٔذ لذ ٚلؼذ اٌّؼب٘ذح أٚ رجبدٌذ اٌٛلبئغ إٌّشئخ إِب ثششؽ اٌزظذ٠ك أٚ اٌمجٛي أٚ اٌّٛافمخ إٌٝ أْ رظٙش ثٛػٛح ( أ    

. ١ٔزٙب فٟ أْ ال رظجخ ؽشفب فٟ اٌّؼب٘ذح

إرا وبٔذ لذ ػجشد ػٓ سػب٘ب اٌزبَ اإلٌزضاَ ثبٌّؼب٘ذح دزٝ دخٌٛٙب د١ض اٌزٕف١ز ػٍٝ أْ ال ٠زأخش ٘زا اٌزٕف١ز ثغ١ش ( ة    

. ِجشس 
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 في نظاـ ركما كاف مف أجؿ معالجة العالقة بيف إلتزامات 98    كمنو فإف ظيكر المادة 
الدكؿ األطراؼ بمكجب قانكف ركما األساسي كاإللتزامات القائمة لمدكؿ األطراؼ بمكجب 

 معالجة لمكضكع ضيؽ المتمثؿ في 98القانكف الدكلي ، فكانت الفقرة األكلى مف المادة 
العالقة بيف إلتزامات الدكؿ بمكجب القانكف الدكلي العرفي أك العادم بالنسبة لما يتعمؽ 
بالحصانات الديبمكماسية كحصانات الدكلة كخاصة تمؾ المتضمنة في إتفاقية فيينا بشأف 

 فقد عالجت مشكمة 98 ، أما الفقرة الثانية مف المادة 1961العالقات الديبمكماسية لسنة 
األثر الذم يترتب عمى معاىدة تالية متعددة األطراؼ أم قانكف ركما األساسي عمى 

اإلتفاقيات القائمة أم إتفاقيات كضع القكات ، كفي كمتا الحالتيف فقد تبنت لجاف الصياغة 
نصكصا صيغت بعناية تشتمؿ عمى إستثناءات محدكدة لمغاية كمف اليدؼ كالغرض العاميف 

  .(1)لنظاـ ركما األساسي 
 أف تشمؿ ىذه المادة االتفاقيات مف قبيؿ 98كمف ىذا فإننا نجد أنو لـ يقصد كاضعكا المادة 

اتفاقيات الكاليات المتحدة األمريكية لإلفالت مف العقاب ، كفي حقيقة األمر فإف أم تأكيؿ 
 النتيجة ل تغطي فعال مثؿ ىذه االتفاقيات مف شأنو أف يؤدم بصكرة كاضحة إؿ98بأف المادة

المنافية لمعقؿ كالغير منطقية المتمثمة في أنو يمكف لمدكلة طرؼ ىدـ المبدأ األساسي في 
قانكف ركما كىك الحد مف اإلفالت مف العقاب ، كأف أم شخص بغض النظر عف جنسيتو 
يرتكب جريمة اإلبادة الجماعية أك جرائـ ضد اإلنسانية أك جرائـ الحرب فكؽ أراضي دكلة 
طرؼ يخضع لمكالية القضائية لممحكمة الجنائية الدكلية عندما تككف الدكلة غير قادرة عمى 

،  لؾ ذلؾ في حاؿ تكفر األدلة الكافية ؿذ في ةأك غير راغب ،التحقيؽ معو أك مقاضاتو
 86تيا بمقتضى المادة اكيككف مف شأف ىذا التأكيؿ أف يتيح لكؿ دكلة التنصؿ مف مسؤكلي

مف نظاـ ركما األساسي بالقبض عمى األشخاص مف رعايا الدكؿ الغير أطراؼ المتيميف 
في أك  مف نظاـ ركما فكؽ أراضييا 5بارتكاب إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في المادة 

  .(2) أرض دكلة أخرل طرؼ كتسميميـ 
 
      .06 ِشجغ عبثك ، ص: رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ  (1

  .35ِذّذ س٠بع ِذّٛد خؼٛس ، ِشجغ عبثك ، ص  (2
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 عندما قامكا بصياغتيا لـ يكف ليـ أف يتكقعكا أف تككف 98إذف فإف كاضعكا المادة      
دكلة ىي في األصؿ رافضة لمنظاـ أك التعاكف مع المحكمة تعمؿ عمى تحقيؽ اتفاقيات ثنائية 

أم بطريقة أخرل ، جنائية الدكلية اؿتضمف لمكاطنييا االستثناء مف المثكؿ أماـ المحكمة 
 كالتي كاف ليا الكاليات المتحدة األمريكيةكيض عمؿ المحكمة كىذه الدكلة ىي ؽتعمؿ عمى ت

 .كىك ما سنتناكلو في الفرع الثاني ،  (1) مف نظاـ ركما األساسي98تفسيرىا الخاص لممادة 
 من نظام روما األساسي 98التفسير األمريكي لممادة : الفرع الثاني 

 األساسي ا مف نظاـ رـك2 /98لمادة ؿ األمريكية تفسيرىا الخاص المتحدةكاف لمكاليات      
 ، إذ المحكمة الجنائيةتيا كتكجياتيا الرافضة إلنشاء احيث يتماشى ىذا التفسير مع سياس

 98 المادة عبر دكؿ العالـ لمحصكؿ عمى ما سمكه باتفاقيات الكاليات المتحدة  ايسعى ممثمك
، حيث كبمكجب ىذا النكع الدكلية  المحكمة الجنائيةيف مف مبيدؼ حماية المكاطنيف األمريؾ

مف االتفاقيات لف يقـك أم طرؼ مف األطراؼ المصادقة عمى نظاـ ركما األساسي بتقديـ 
 قصد محاكمتيـ عمى المحكمة الجنائيةمسؤكليف حالييف أك سابقيف عسكرييف أك مدنييف إلى 

 مف 05نصكص عمييا في المادة ـما ارتكبكه مف جرائـ تدخؿ  ضمف اختصاص المحكمة اؿ
 .األساسي النظاـ 
،  تفسيرا تعسفيا يخدـ مصالحيا 98 قد قامت بتفسير المادة المتحدةككانت الكاليات      

ذلؾ أف المادة تتحدث عف االتفاقيات السابقة كالتي كانت الدكؿ قد التزمت بيا سابقا كقبؿ 
 كليست اتفاقيات جديدة يمكف الدخكؿ فييا ،التصديؽ النيائي عمى نظاـ ركما األساسي

 كىذا ىك التفسير ،لتكفير الحصانة لمكاطني الدكؿ المصادقة عمى ىذه االتفاقية الجديدة 
 كالذم عمى أساسو بدأت تدخؿ في اتفاقيات ثنائية مع العديد مف الدكؿ أمريكا،الذم اعتمدتو 

  .(2 )تضمف بمكجبيا الحصانة لمكاطنييا
 

 

 
 . ١ٌ280ٕذح ِؼّش ٠شٛٞ ، ِشجغ عبثك ، ص ( 1

  .282  ٔفظ اٌّشجغ ، ص (2
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 األمر الذم يتعارض أساسا مع جكىر كىدؼ نظاـ ركما كمبادئ تفسير المعاىدات     

خاصة التفسير بحسف ،  1969ا لقانكف المعاىدات لسنة فالمنصكص عمييا في اتفاقية فيي
معاىدة أم  تأكيؿ كالتي تؤكد عمىمف ىذه االتفاقية  31/1 المادةنية المنصكص عمييا في 

في صياغتيا بنية حسنة كفقا لما يعطي مف معنى عادم لمتعابير المستخدمة في المعاىدة 
   .(1)عمى ضكء ىدفيا كغرضيا 

 تحاكؿ الحصكؿ عمى حصانات لمكاطنييا الجنائية لكجكد المحكمة األمريكيرفض اؿكبسبب 
بأم طريقة كانت كتستعمؿ في ذلؾ شتى السبؿ لعقد اتفاقيات اإلفالت مف العقاب مع دكؿ 

كذلؾ بسبب تخكفيا مف أف تتمكف ، أـ ال  ركماالعالـ سكاء كانت مصادقة عمى نظاـ
 مف محاكمة مكاطنييا كالعسكرييف األمريكييف بسبب ارتكابيـ  جرائـ دكلية الجنائيةالمحكمة 

  .(2) رج أراضيياا خالكاليات المتحدةفي العمميات التي تشارؾ فييا 
حيث أكضحت الكاليات المتحدة األمريكية عند تكقيعيا عمى قانكف ركما األساسي بأنيا 

بصدد شف حممة عمى نطاؽ العالـ بأسره لتقكيض قدرة المحكمة الجنائية عمى ممارسة كاليتيا 
القضائية عمى مكاطني الدكؿ غير األطراؼ المتيميف بالجرائـ التي تختص بيا المحكمة، 

ككيؿ كزارة الخارجية األمريكية لشؤكف الرقابة عمى " جكف بكلتكف"حيث يقكد ىذا الجيد 
الذم أضاؼ " فميب ريكار"األسمحة كاألمف الدكلي كفقا لما قالو الناطؽ باسـ كزارة الخارجية 

مضيفا أف إتفاقيات اإلفالت مف " سنعمؿ مع عدد مف البمداف لعقد إتفاقيات مماثمة: قائال 
العقاب تعطينا الضمانات التي سعينا مف أجميا  ، كقد اتخذت ىذه الحممة عمى نطاؽ العالـ 

 في سنة 1422نيجيف أكليما الحصكؿ عمى قرارات مف مجمس األمف إبتداءا مف القرار 
 مف قانكف ركما األساسي التي 16 كما درسنا سابقا ىذا في سعييا لتفعيؿ المادة 2002

الدكؿ غير األطراؼ بشأف أفعاؿ  تقضي بتأجيؿ أم تحقيؽ مف جانب المحكمة مع رعايا
  .(3)ارتكبكىا 

 
  .281-280ِشجغ عبثك ، ص : ١ٌٕذح ِؼّش ٠شٛٞ ( 1

  .282سجغ ، ص  أٌُفظ ( 2

  .282ٔفظ اٌّشجغ ، ص   (3      
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        أما النيج الثاني ىك إقناع الدكؿ بالدخكؿ معيا في إتفاقيات لإلفالت مف العقاب في 
مسعى لمنع الدكؿ مف تسميـ مكاطنيف أمريكييف متيميف باإلبادة الجماعية أك بجرائـ ضد 

 .(1)اإلنسانية أك جرائـ الحرب إلى المحكمة الجنائية 
        كقد تجاكبت دكؿ كثيرة مع الكاليات المتحدة سكاء كانت مصادقة أك مكقعة أك لـ 
تكف طرفا في نظاـ ركما، حيث دخمت معيا في إتفاقيات ثنائية دكف مراعاة لاللتزامات 

الدكلية المتمثمة في ككف الدكلة الطرؼ في معاىدة كلك عف طريؽ التكقيع عمييا االمتناع مف 
القياـ بعمؿ مف شأنو التأثير عمى المعاىدة كالغرض منيا مثؿ ما ىك منصكص عمييا في 

 ، ككانت أكؿ إتفاقية تبرميا الكاليات المتحدة األمريكية 1969إتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات 
 كبعدىا إسرائيؿ الحميؼ اإلستراتيجي 01/08/2002ىي تمؾ المكقعة مع ركمانيا في 

لمكاليات المتحدة األمريكية، كقد بمغ عدد الدكؿ المكقعيف عمى ىذا النكع مف اإلتفاقيات حتى 
دكلة مف بينيا عشركف دكلة إفريقية كتسع دكؿ أمريكية  (60) ىك ستكف 14/10/2003

كستة دكؿ مف الشرؽ األكسط كالشرؽ األدنى كثالث عشرة دكلة مف الشرؽ األقصى كخمس 
 90 إلى 16/12/2004دكؿ أكركبية كسبع دكؿ مف اقيانكسيا كارتفع ىذا العدد حتى تاريخ 

   .   (2)دكلة كانت قد كقعت عمى ىذا النكع مف اإلتفاقيات 
    كاستعممت  الكاليات المتحدة األمريكية في سبيؿ تكقيع إتفاقيات اإلفالت مف العقاب كؿ 

  .(3 )أنكاع التيديد بما في ذلؾ قطع المعكنات العسكرية كاإلقتصادية 
    ككانت الكاليات المتحدة األمريكية قد اتصمت بمعظـ الدكؿ األعضاء في اإلتحاد 

 أكت 16األكركبي طالبة منيا الدخكؿ في اتفاقيات لإلفالت مف العقاب ،حيث كبتاريخ 
 قاـ كزير الخارجية األمريكي ككلف باكؿ ببعث رسائؿ إلى الحككمات األكركبية يطمب 2002

فييا تجاىؿ طمب اإلتحاد األكربي اإلنتظار حتى يتبيف مكقفا مكحدا مف إتفاقيات الكاليات 
 . المتحدة لإلفالت مف العقاب 

 
  .11 ِشجغ عبثك ، ص: رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ (1

 . 282ِشجغ عبثك ، ص: ١ٌٕذح ِؼّش ٠شٛٞ  (2

   ٚ٘ٛ ِب ٠فغش ػذد اٌذٚي اإلفش٠م١خ اٌىض١شح اٌّٛلؼخ ػٍٝ ٘زا إٌٛع ِٓ اإلرفبل١بد وّب ٔالدع أْ أغٍت اٌذٚي اٌّٛلؼخ ػٍٝ  (3

   إرفبل١بد اإلفالد ِٓ اٌؼمبة ٟ٘ دٚي فم١شح د١ش أْ اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ رّٕذٙب ِغبػذاد وج١شح عٛاء وبٔذ    

  إلزظبد٠خ أٚ ػغىش٠خ ، ٌزا  وبْ ٌزٙذ٠ذ٘ب ٚاٌؼغٛؽبد اٌّّبسعخ ػٍٝ ٘زٖ اٌذٚي اٌذٚس اٌىج١ش ٌزٛل١غ ٘زٖ اٌذٚي ػٍٝ    

. إرفبل١بد اإلفالد ِٓ اٌؼمبة ِغ أِش٠ىب    
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كيحثيا عمى الدخكؿ في مثؿ ىذه اإلتفاقيات في أقرب فرصة ممكنة ، حيث مف المقرر أف 
يتناقش كزراء خارجية اإلتحاد األكركبي المحكمة الجنائية الدكلية في إجتماع غير رسمي في 

 كما يناقش المستشاركف القانكنيكف لكزارات ، 2002 أكت 31-30الدنمارؾ في الفترة ما بيف 
الخارجية في دكؿ اإلتحاد اإلتفاقيات األمريكية لإلفالت مف العقاب في إجتماع ببرككسؿ في 

 كمف المتكقع أف يرسؿ التقرير الصادر عف ىذا اإلجتماع إلى لجنة 2002 سبتمبر 4
 كذلؾ 2002 سبتمبر 6اإلتحاد األكركبي لمسياسات كاألمف لمناقشتو في إجتماع يعقد بتاريخ 

، كقد تـ إعداد رأم قانكني مف قبؿ الخبراء 2002بغرض إتخاذ مكقؼ مكحد نياية سبتمبر 
 خمص إلى نتيجة مفادىا أف مف شأف الدكؿ األطراؼ أف (1)القانكنييف لإلتحاد األكركبي 

تخرؽ إلتزاماتيا بمكجب قانكف ركما األساسي إذا ما دخمت في إتفاقيات إفالت مف العقاب 
   . (2)مع الكاليات المتحدة األمريكية 

    كلـ يكف رد اإلتحاد األكركبي بذات الصرامة مثؿ الييئات السابقة الذكر في اإلتحاد 
كذلؾ بسبب العالقات القائمة بيف دكؿ اإلتحاد كالكاليات المتحدة األمريكية كلذلؾ فقد أراد 

المجمس كضع صيغة مرنة تحكـ ىذه اإلتفاقيات حيث رأل أف إنعقاد اإلتفاؽ بالطريقة التي 
تريدىا الكاليات المتحدة األمريكية ىك أمر يتنافى مع اإللتزامات الدكلية لمدكؿ األطراؼ في 
ف دكؿ اإلتحاد األكركبي ىي أكثر دكؿ العالـ مصادقة عمى  المحكمة الجنائية، خاصة كا 
النظاـ ، كما يمكف أف يتعارض مع بعض اإلتفاقيات الدكلية األخرل التي قد تككف الدكلة 

طرفا فييا ، كعميو فإف مجمس اإلتحاد األكركبي مكافؽ عمى ىذه اإلتفاقيات لكف بعد إحداث 
  .(3)بعض التعديالت عمييا  

     أما الدكؿ العربية مثؿ غيرىا مف دكؿ العالـ الثالث فإف مكقفيا يعد كاضحا كىناؾ دكال 
 . قد دخمت في إتفاقيات اإلفالت مف العقاب مثؿ األردف كالعراؽ

 

 

ػمذ دٌٚخ ِزؼبلذح ِغ اٌمبْٔٛ األعبعٟ إرفبل١خ ِٓ ٘زا اٌمج١ً ِغ اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ :" ٔخٍض اٌشأٞ اٌمبٟٔٛٔ إٌٝ  (1

٠شىً فؼال ػذ ٘ذف اٌمبْٔٛ األعبعٟ ٌشِٚب ٚغشػٗ ، ٚثزٌه ٠شىً خشلب ٌزؼٙذ٘ب اٌؼبَ ثزٕف١ز االٌزضاِبد اٌّزشر١خ ػٍٝ 

ِٚٓ غ١ش اٌّّىٓ أْ ٠مَٛ اٌطشف اٌّزؼبلذ ثزؼذ٠ً إٌزضاِٗ اٌمبٟٔٛٔ إصاء األؽشاف :" ٠ٚؼ١ف اٌزمش٠ش " اٌمبْٔٛ األعبعٟ 

اٌّزؼبلذح اٌشش٠ىخ ٚاٌّذىّخ ، ثزغ١ٍُ شخض ِب إٌٝ اٌّذىّخ ػٕذ ؽٍت رٌه ػٓ ؽش٠ك ػمذ إرفبل١خ ِٓ إٌٛع اٌزٞ رمزشدٗ 

. اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ

  .17رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ، ِشجغ عبثك ، ص (2

.   284ِشجغ عبثك ، ص : ١ٌٕذح ِؼّش ٠شٛٞ  (3
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 .إتفاقية أمريكا النموذجية لإلفالت من العقاب :  أوال 
      تتخذ اإلتفاقية النمكذجية لمكاليات المتحدة األمريكية لإلفالت مف العقاب كالتي ال تشبو 

 ثالث أشكاؿ 98بأم صكرة مف الصكر إتفاقية كضع القكات المنصكص عمييا في المادة 
عمى األقؿ كتيدؼ كؿ منيا إلى إنياء الحؽ السيادم لمدكلة األخرل بأف تقرر محاكميا 

التحقيؽ في الجرائـ التي ترتكب فكؽ أراضييا أك مف قبؿ أشخاص مكجكديف فكؽ أراضييا 
كمقاضاة ىؤالء األشخاص ، كيتطمب كؿ شكؿ مف ىذه اإلتفاقيات أف تتفاكض الدكؿ مجددا 

 .بشأف األحكاـ المتعمقة بإعادة تسميـ المطمكبيف في جميع إتفاقيات التسميـ الراىنة
    كتنص الصيغة األكلى إلتفاقية الكاليات المتحدة األمريكية لإلفالت مف العقاب مع الدكؿ 
المكقعة عمى نظاـ ركما األساسي عمى أف الطرفيف يتفقاف عمى عدـ تسميـ طيؼ كاسع مف 
مكاطني كؿ مف الدكلتيف كال تخص األشخاص الذيف يخدمكف في عممية حفظ السالـ التابعة 

  . (1)لألمـ المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدكلية مف دكف مكافقػػػة الطرؼ اآلخر 
 
 
   .12ِشجغ عبثك ، ص : رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ (1

 

: ٔض االرفبل١خ إٌّٛرج١خ ٌإلفالد ِٓ اٌؼمبة ثذغت ِب دظٍذ ػ١ٍٗ ٌجٕخ اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ

: إْ اٌطشف١ٓ اٌّٛلؼ١ٓ ػٍٝ ٘زٖ االرفبل١خ

 إر ٠ؤوذاْ ِجذداً ػٍٝ أ١ّ٘خ رمذ٠ُ ِشرىجٟ اإلثبدح اٌجّبػ١خ ٚجشائُ ػذ اإلٔغب١ٔخ ٚجشائُ اٌذشة إٌٝ اٌؼذاٌخ، ( أ     

، ِٓ لجً ِؤرّش األُِ 1998رّٛص / 17ٛ١ٌٛ٠ إر ٠ؼ١ذاْ إٌٝ األر٘بْ أْ لبْٔٛ سِٚب األعبعٟ اٌزٞ ٚػغ فٟ سِٚب، فٟ ( ة     

اٌّزذذح اٌذثٍِٛبعٟ ٌٍغفشاء فٛق اٌؼبدح، ثشأْ إٔشبء ِذىّخ جٕبئ١خ د١ٌٚخ، ٠مظذ ثٗ رى١ًّ اٌٛال٠خ اٌمؼبئ١خ اٌجٕبئ١خ اٌٛؽ١ٕخ، 

١ٌٚظ اٌذٍٛي ِىبٔٙب، 

 إر ٠أخزاْ ثؼ١ٓ االػزجبس أْ دىِٛخ اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ لذ أػشثذ ػٓ ١ٔزٙب فٟ أْ رذمك، د١ضّب وبْ رٌه ِٕبعجبً، ( ط    

فٟ أفؼبي رشٍّٙب اٌٛال٠خ اٌمؼبئ١خ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ٠ضػُ أٔٙب لذ اسرىجذ ِٓ لجً ِغؤ١ٌٚٙب أٚ ِٛظف١ٙب أٚ أفشاد لٛارٙب ِٓ 

اٌؼغىش١٠ٓ، أٚ عٛاُ٘ ِٓ ِٛاؽ١ٕٙب، ٚفٟ أْ رمبػٟ ِشرىج١ٙب، 

 ِٓ لبْٔٛ سِٚب األعبعٟ،  98 إر ٠أخزاْ فٟ اٌذغجبْ اٌّبدح (د    

:  ٠زفمبْ، ثٕبء ػٍٝ رٌه ػٍٝ ِب ٠ٍٟ( ٘ـ    

أٚ إٌّزغجْٛ  (ثّٓ ف١ُٙ اٌّزؼبلذْٚ)اٌّغؤ١ٌٚٓ اٌذى١١ِٛٓ أٚ اٌّٛظف١ٓ " األشخبص" ألغشاع ٘زٖ االرفبل١خ، رؼٕٟ ( 1

.  اٌؼغىش١٠ٓ أٚ اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌزبثؼ١ٓ ألدذ اٌطشف١ٓ اٌذب١١ٌٓ ٚاٌغبثم١ٓ

 ال ٠جٛص ٌألشخبص اٌزبثؼ١ٓ ألدذ اٌطشف١ٓ اٌّٛجٛد٠ٓ فٛق أساػٟ اٌطشف ا٢خش، فٟ غ١بة اٌّٛافمخ اٌظش٠ذخ ٌٍطشف ( 2

األٚي، 

ٛا أٚ ٠ٕمٍٛا، ثأٞ ٚع١ٍخ ِٓ اٌٛعبئً، إٌٝ اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ألٞ غشع ِٓ األغشاع، ( أ      أْ ٠ُغٍَّّ

ٛا أٚ ٠ٕمٍٛا، ثأٞ ٚع١ٍخ ِٓ اٌٛعبئً، إٌٝ أٞ و١بْ آخش أٚ ثٍذ صبٌش، أٚ ٠طشدٚا إٌٝ ثٍذ صبٌش ٌغشع رغ١ٍُّٙ أٚ ( ة       أْ ٠ُغٍَّّ

.  ٔمٍُٙ إٌٝ اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ

 ػٕذِب رغٍُ اٌٛال٠بد اٌّزذذح شخظبً ِطٍٛثبً ربثؼبً ٌٍطشف ا٢خش أٚ رذفغ ثٗ أٚ رٕمٍٗ إٌٝ ثٍذ صبٌش، فئْ دىِٛخ اٌٛال٠بد ( 3

اٌّزذذح ٌٓ رٛافك ػٍٝ رغ١ٍُ ٘زا اٌشخض أٚ ٔمٍٗ إٌٝ اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ِٓ لجً اٌجٍذ اٌضبٌش، فٟ غ١بة اٌّٛافمخ اٌظش٠ذخ 

.  Xٌذىِٛخ 

 X شخظبً ِطٍٛثبً ربثؼبً ٌٍٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ أٚ رذفؼٗ أٚ رٕمٍٗ إٌٝ ثٍذ صبٌش، ٌٓ رٛافك دىِٛخ X ػٕذِب رغٍُ دىِٛخ ( 4

ػٍٝ رغ١ٍُ ران اٌشخض أٚ ٔمٍٗ إٌٝ ِذىّخ اٌجٕب٠بد اٌذ١ٌٚخ ِٓ لجً ثٍذ صبٌش، فٟ غ١بة اٌّٛافمخ اٌظش٠ذخ ٌذىِٛخ اٌٛال٠بد 

.  اٌّزذذح

 رظجخ ٘زٖ االرفبل١خ عبس٠خ اٌّفؼٛي ػٕذ رجبدي اٌطشف١ٓ ِزوشر١ٓ رؤوذاْ ػٍٝ أْ وً ؽشف لذ اعزىًّ اٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ ( 5

ٚرظً عبس٠خ اٌّفؼٛي دزٝ ِشٚس ػبَ وبًِ ػٍٝ إخطبس أدذ اٌطشف١ٓ اٌطشف ا٢خش ث١ٕزٗ إٔٙبء . اٌٛؽ١ٕخ اٌالصِخ إلٔفبر االرفبل١خ

". ٠ٚغزّش أطجبق أدىبَ ٘زٖ االرفبل١خ فٟ ِب ٠زؼٍك ثأٞ فؼً ٠مغ، أٚ أٞ ِضاػُ رظٙش، لجً اٌّٛػذ اٌفؼٍٟ الٔزٙبئٙب. ٘زٖ االرفبل١خ
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     أما الصيغة الثانية كالتي تككف مع الدكؿ المصادقة عمى نظاـ ركما األساسي كىـ 
أطراؼ فييا فيي مماثمة لمصيغة األكلى بإستثناء أنيا ال تمنع الكاليات المتحدة األمريكية مف 
تسميـ مكاطني الدكلة الثانية إلى المحكمة الجنائية ، كتشمؿ الصيغة الثالثة كالتي يقصد بيا 

الدكؿ لـ تكقع كلـ تصادؽ عمى نظاـ ركما األساسي كتحتكم عمى فقرة تتطمب مف ىذه 
  مف أجؿ تسميـ أشخاص إلى المحكمة (1)الدكؿ عدـ التعاكف مع مساعي الدكؿ الثالثة 

 .(2)الجنائية الدكلية 
 تقييم اتفاقيات اإلفالت من العقاب : ثانيا 

    عند دراسة اتفاقيات اإلفالت مف العقاب التي أبرمتيا الكاليات المتحدة األمريكية تظير 
 :لنا العديد مف النقاط كالسمات التي تميز ىذه االتفاقيات مع غيرىا كالتي نجمميا في مايمي

أف الحككمة األمريكية قد أعربت عف نيتيا في أف تحقؽ حيث ما كاف :  تعمف االتفاقية  (1
مكاتيا في أفعاؿ تشمميا الكالية القضائية لممحكمة الجنائية الدكلية يزعـ أنيا قد ارتكبت مف 

قبؿ مسؤكلييا أك مكظفييا أك أفراد قكاتيا العسكرييف أك سكاىـ مف مكاطنييا ، ك في أف 
تقاضي مرتكبييا غير أف الكاليات المتحدة ال تستطيع التحقيؽ مع جميع ىؤالء األشخاص 
بشأف جميع الجرائـ التي تشمميا الكالية القضائية لقانكف ركما األساسي أك تقاضييـ بشأنيا 

ألنو ليس لدل أمريكا  كالية قضائية عمى جميع الجرائـ التي ينص عمييا نظاـ ركما 
 . (3)األساسي

كحتى الجرائـ التي تتمتع " التحقيقات كالمحاكمات عندما يككف ذلؾ مكاتيا فقط   " (2
الكاليات المتحدة بكاليتيا القضائية فإنيا تعرب عف نيتيا في التحقيؽ كالمقاضاة فقط عندما 

يككف ذلؾ مكاتيا ، مشيرة بذلؾ إلى أف قرار إجراء التحقيؽ كالمقاضاة ليس أمرا يحكمو 
 .(4)القانكف إنما قرار تحكمو اإلرادة األمريكية كاجتيادىا 

 

 

 

 

 

٠ٛافك وً ؽشف ِغ ِشاػبح : "  ػٍٝ ِب٠ٍٟ اٌّجىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخرٕض اٌفمشح اإلػبف١خ ثذغت ِب دظٍذ ػ١ٍٗ ٌجٕخ  (1

 ٠زؼبْٚ أٚٞ ع ٠ٛافك ػٍٝ ٘زٖ اٌّغبأٚ ثٍذ صبٌش أٚ ال ٠غًٙ ثّؼشفخ ِغجمخ ِغبػٟ أٞ ؽشف أْإٌزضاِبرٗ اٌذ١ٌٚخ ، ػٍٝ 

" .  ٔمٍٗ إ١ٌٙبأٚ دفؼٗ أٚ اٌذ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خِؼٙب ٌزغ١ٍُ شخض ِطٍٛة اٌطشف ا٢خش إٌٝ اٌّذىّخ 

.  38ِشجغ عبثك ، ص : ِذّذ خؼٛس ِذّٛد س٠بع  (2

  .12 ، ص  ِشجغ عبثك:رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ( 3

  .13، ص  ٔفظ اٌّشجغ ( 4
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 مف قانكف ركما 98عمى الرغـ مف اإلشارة في الفقرة الرابعة مف ديباجتيا إلى المادة  (3
األساسي ىك النقيض التاـ لغرض إتفاقيات كضع القكات القائمة فعال كالتي تشكؿ مكضكع 

 ،أما اإلتفاقية القائمة بشأف كضع القكات ىك تحديد المسؤكلية عف 98الفقرة الثانية مف المادة 
التحقيؽ في الجرائـ التي ترتكبيا القكات المسمحة لدكلة مرسمة المكجكدة فكؽ أراضي دكلة 
مستقبمة ،كمقاضاة مرتكبيا طبقا لإلتفاقية كليس تكفير اإلفالت مف العقاب لقكات الدكؿ 

المرسمة عف الجرائـ التي ترتكب فكؽ أراضي الدكلة المستقبمة ،كعمى الرغـ مف النية التي 
أعربت عنيا الكاليات المتحدة في الفقرة الثالثة مف الديباجة في أف تحقؽ مع األشخاص ك 
تقاضييـ عندما يككف ذلؾ مكاتيا فحسب عف الجرائـ المرتكبة كالتي تشمميا الكالية القضائية 
لممحكمة لمجنائية الدكلية كتأكيدىا في الفقرة األكلى مف الديباجة عمى أىمية تقديـ مرتكب 

اإلبادة الجماعية كجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب إلى العدالة، فإف االتفاقية ال تنص عمى 
نما تنص عمى أنو ال يجكز لمدكلة الثانية تسميـ أشخاص إلى المحكمة  كالية قضائية أكلية كا 

  .(1)الجنائية أك نقميـ إلييا 
ف أف تقـك الدكلة الثانية بالتحقيؽ كػأ مف العقاب باإلفالت ال يكجد شرط في اتفاقيات (4

 كافية لذلؾ ، فالفقرة الثانية مف ديباجة أدلة ما تكفرت إذاتقاضي الشخص المشتبو بو ، 
 الذم  التكامؿمبدأ األذىاف إلى مف العقاب تعيد ببساطة لإلفالتاتفاقيات الكاليات المتحدة 

 االتفاقية ال تحؿ محمو أفلمحكمة الجنائية الدكلية كاليتيا القضائية ، بيد ؿ تؤكؿ بمكجبو
 األمريكية تمارسو الدكلة الثانية كليس ىناؾ مف نص يطمب مف الكاليات المتحدة أفقياتكامال 

 ما إذا كمقاضاتو ، إلييا تنقمو أك أمريكا إلى شخص تسممو الدكؿ الثانية أمالتحقيؽ مع 
 لـ يحدث ذلؾ ، إذا الدكلة الثانية إلى ىذا الشخص إعادة أكمقبكلة ك كافية أدلةتكافرت 

 أمريكا تككف تمؾ الدكلة تحت ضغط سياسي شديد مف أفكزيادة عمى ذلؾ فمف المحتمؿ 
 كبالتالي ىي اتفاقيات  ،حتى ال تقـك بالتحقيؽ مع ىذا الشخص الذم تغطيو ىذه االتفاقية

 . مف العقاب كليس اتفاقيات لتحديد المسؤكليات إفالت
 
 . 39ِشجغ عبثك ، ص : ِذّذ س٠بع ِذّٛد خؼٛس ( 1
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كات ، ػ الذيف تشمميـ اتفاقيات كضع الؽاألشخاص مف أكسع  طيفا أمريكا تغطي اتفاقيات (5
 مف العقاب ىـ المسؤكلكف كالمكظفكف لإلفالت أمريكا الذيف تغطييـ اتفاقيات فاألشخاص

حد الطرفيف الحاليكف أ ا مكاطنكأك القكات العسكرية أفراد أكالحككميكف بمف فييـ المتعاقدكف 
 مف نظاـ ركما 98كالسابقكف كفي ىذا تناقض صارخ مع اتفاقيات كضع القكات كالمادة 

. األساسي

ال يقتصر األشخاص الذيف تغطييـ اتفاقيات الكاليات المتحدة لإلفالت مف العقاب عمى  (6
ىمة غير طرؼ في قانكف ركما األساسي االمسؤكليف الحالييف أك السابقيف التابعيف لدكلة مس"

عف أفعاؿ أك تقصير يتعمؽ بعمميات أنشأتيا أك أجازتيا الكاليات المتحدة، كما ىك الحاؿ في 
نما يشمؿ ىؤالء أيضان المكظفيف، بمف فييـ المدنيكف 1422قرار مجمس األمف  ، كا 

كيشمؿ ىذا افتراضان، أم شخص يعمؿ ككيالن عف طرؼ في اتفاقية الكاليات )المتعاقدكف 
المتحدة لإلفالت مف العقاب ضمف عالقة تعاقدية ما مع الكاليات المتحدة األمريكية، مف 

، بغض النظر عف جنسيتيـ، كبصرؼ النظر عف ما إذا كاف (يةتقبيؿ المصادر االستخبار
 كباإلضافة ،الشخص مف مكاطني دكلة طرؼ في قانكف ركما األساسي، أك دكلة مكقعة عميو

إلى ذلؾ، فاألشخاص المشمكليف باتفاقية الكاليات المتحدة لإلفالت مف العقاب ليسكا 
مقصكريف عمى األشخاص الذيف تربطيـ صمة ما بعممية أنشأتيا األمـ المتحدة أك أجازتيا، 

  .(1) 1422كما ىك الحاؿ بالنسبة لقرار مجمس األمف 
 فأمريكا فعمت المستحيؿ مف أجؿ إبعاد سمطة المحكمة عف مكاطنييا كحّصنت       كمنو

نفسيا مف كؿ الطرؽ التي يمكف لممحكمة الجنائية ممارسة اختصاصيا عمى مكاطنييا ، 
سكاءا بتشريع داخمي أك فيتك مف مجمس األمف عمى إحالة حالة طرفيا مجـر أمريكي أك مف 

جبار الدكؿ عمى التصديؽ عمييا ألنيا  خالؿ اتفاقيات الحصانة التي تزعـ أنيا قانكنية كا 
الدكلة العظمى األكحد في العالـ التي تفعؿ ما تشاء بدكف محاسبة دكلية ، إضافة ليذا 

ساعدت الدكؿ أمريكا مف جية كعرقمت عمؿ المحكمة مف جية أخرل كىذا مف خالؿ عدـ 
 . االنضماـ كما يترتب عنو 

  .42ِشجغ عبثك ، ص : ِذّذ س٠بع ِذّٛد خؼٛس  (1
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عدم مصادقة الدول عمى النظام األساسي : المبحث الثاني 

 كىك اليـك البارز في تاريخ 1998 جكيمية 17      يعد إقرار نظاـ ركما األساسي بتاريخ 
الميتميف بالقانكف الدكلي العاـ حيث شيد اتفاؽ الدكؿ بمختمؼ ثقافاتيا كأنظمتيا القانكنية 

 جكيمية مف نفس السنة 18عمى إنشاء محكمة جنائية دكلية دائمة ، كفي اليـك التالي كىك 
 دكلة 26فتح باب التكقيع عمى المعاىدة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية حيث سارعت 

لمتكقيع في اليـك األكؿ ، كتتالت التكقيعات حتى بمغت في اليـك األخير ليذه العممية بتاريخ 
.  دكلة139 لعممية التكقيع 31/12/2000

 ليست ممزمة بأكثر مف عدـ 1969        كبمكجب إتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لعاـ 
تياف بعمؿ مف شأنو إحباط القصد مف نظاـ ركما األساسي ، ما لـ تعمف صراحة عدـ اإل

رغبتيا في التصديؽ عمى النظاـ أك المكافقة عميو أك اإلنضماـ إليو كىذا ما نصت عميو 
 ، كلإلشارة فإف التكقيع في ىذه الحالة ما ىك 18إتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات في المادة 

إال مؤشر عمى نية الدكلة عمى التصديؽ عمى النظاـ  بينما التصديؽ ىك التعبير الصريح 
 لمطبيعة الخاصة لنظاـ ركما ا، كنظر مف الدكلة عمى اإللتزاـ بنصكص المعاىدة دكف تحفظ

األساسي ، تبنت الكثير مف الدكؿ تشريعات كطنية  خاصة تسمح بالتصديؽ عميو كعميو فإف 
. عدد الدكؿ المصدقة عمى نظاـ ركما في تزايد مستمر

     كرغـ كثرة التصديقات إال أنو ما زالت المحكمة بحاجة إلى التصديقات أك ربما إلى 
. تصديؽ جميع دكؿ العالـ كىذا لمقياـ بميمتيا عمى أكمؿ كجو

    إضافة لذلؾ كبحكـ انتمائنا لمعالـ العربي كبالرغـ مف مشاركة معظـ الدكؿ العربية بنشاط 
كفاعمية كتنسيؽ معقكؿ في مؤتمر ركما كما حققتو مف إيجابيات فيو إال أنيا لـ تصادؽ عمى 

عربية  دكلة 13 بعد تكقيع  نظاـ ركما إال ثالث دكؿ ىي األردف ، جيبكتي ، جزر القمر
الجزائر كالتي كقعت بتاريخ : ىي كىذه الدكؿ عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 

 ، جيبكتي ككقعت 2000 ديسمبر  11، البحريف كالتي كقعت بتاريخ 2000 ديسمبر 28
 ، األردف ككقعت 2000 ديسمبر 26 ،  مصر ككقعت بتاريخ 1998 أكتكبر 7بتاريخ 
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 ، المغرب ككقعت بتاريخ 2000 سبتمبر 8، الككيت ككقعت بتاريخ 1998أكتكبر 7بتاريخ 
 ، السكداف ككقعت 2000 ديسمبر  20 ، سمطنة عماف ككقعت بتاريخ 2000 سبتمبر 8

 ، 2000 نكفمبر 27 ، اإلمارات العربية المتحدة  ككقعت بتاريخ 2000 سبتمبر 8بتاريخ 
  ، كأخيران اليمف 2000 سبتمبر 22 ، كجزر القمر بتاريخ 2000 نكفمبر  29سكريا بتاريخ 

  .2000 ديسمبر 28كالتي كقعت بتاريخ 

كمف ىذا فإف عدـ تصديؽ الدكؿ سكؼ يؤدم إلى إعاقة عمؿ المحكمة في كثير مف 
األحياف ، كىك يعتبر مف أىـ المعكقات التي تكاجييا المحكمة خاصة مف الدكؿ الكبرل مثؿ 

.  أمريكا التي كقعت عمى النظاـ ثـ سحبت تكقيعيا إضافة إلى دكؿ أخرل

 :      كمف خالؿ ىذا سكؼ ندرس أسباب عدـ االنضماـ كآثار ذلؾ في المطمبيف التالييف 

  أسباب عدـ انضماـ الدكؿ   :المطمب األكؿ

  آثار عدـ انضماـ الدكؿ إلى المحكمة الجنائية الدكلية : المطمب الثاني 
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أسباب عدم انضمام الدول   :المطمب األول 
     بالرغـ مف أف الكثير مف الدكؿ في العالـ بأجمعو ذىبت إلى التكقيع في البداية عمى 

 دكلة في 139نظاـ ركما األساسي المنشئ لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة كىك ما بمغ 
آخر يـك مف التكقيع ، إال أف كثير مف الدكؿ تقاعست في التصديؽ كذىبت إلى أف أسباب 
عدـ التصديؽ ىك كجكد مخاكؼ كأسباب عديدة تمنعيا مف التصديؽ كمف بيف ىذه األسباب 
التي أدت إلى عدـ التصديؽ ما يتعمؽ بالمكاءمة الدستكرية المترتبة عمى التصديؽ إضافة 
إلى اإلخالؿ بالحصانة الدستكرية خاصة بالنسبة لمرئيس أك الممكؾ مثؿ ما ىك مكجكد في 

 :كسكؼ نعالج أىـ اإلشكاليات مف خالؿ الفركع ... .  الدكؿ العربية خاصة الخميجية منيا

  المكاءمة الدستكرية المترتبة عمى التصديؽ : الفرع األكؿ
  اإلخالؿ بالحصانات القانكنية لرئيس الدكلة  : الفرع الثاني
  االعتراض المتعمؽ بتعريؼ بعض الجرائـ  : الفرع الثالث
  إشكالية السيادة  : الفرع الرابع
  إشكالية تعريؼ العدكاف  : الفرع الخامس

 المواءمة الدستورية المترتبة عمى التصديق: الفرع األول 
 التصديؽ  عميياكجبيجب عمى الدكلة التي تريد االنضماـ لممحكمة م     مف المسمـ بو أنو 

 تصبح عضكا فييا ، كىذا ما يفرض ضركرة التكافؽ كالتطابؽ بيف أحكاـ النظاـ حتى
األساسي لممحكمة الجنائية كبيف دساتير الدكؿ المصدقة عمييا كتشريعاتيا الكطنية لذلؾ عمى 
الدكؿ التي تريد االنضماـ تكييؼ دستكرىا كفؽ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ، 

ف تحدد بدقة مكاطف التعارض بيف دساتيرىا كتشريعيا الكطني كبيف النظاـ األسا م سكا 
لممحكمة الجنائية الدكلية حتى ينفذ النظاـ األساسي داخؿ ىذه الدكلة كأف تعمؿ عمى سف 

تشريعات كطنية تشمؿ جميع األفعاؿ المجرمة في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 
لتتفادل سمب المحكمة اإلختصاص القضائي عمى الكقائع التي ليذه الدكلة كالية عمييا ، كما 

 . (1)يتعيف عمييا أف تطكر تشريعاتيا الكطنية لتتماشى كالمعايير الدكلية لممحاكمة العادلة 
 أؼّبَ اٌذٚي اٌؼشث١خ إٌٝ إٌظبَ األعبعٟ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ،ػٍٝ اٌّٛلغ آفبق:  ِبٔغ جّبي ػجذ إٌبطش( 1

legalarabforum.com/ar/node/287  َٛ18:30 ػٍٝ اٌغبػخ 17/08/2013 ، ربس٠خ اٌض٠بسح  2012 /06 /04 ، ِٕشٛس ٠ 

  .07، ص 
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   كىناؾ كانت الصعكبة لمدكؿ ، نظرا لكجكد تعقيدات كصعكبات في تعديؿ الدستكر 
الكطني كاإلجراءات المعقدة كصعكبة تعديؿ الدستكر في بعض الدكؿ خاصة بالنسبة 

لمحصانات الممنكحة لمرؤساء ككبار الدكلة كالتي ال يعتد بيا نظاـ ركما األساسي في مادتو 
 ، كىك ما عطؿ مف تصديؽ بعض الدكؿ عميو ككذلؾ نظاـ العقكبات الذم يعتبر عمال 27

  .( 1)سياديا إضافة إلى مسائؿ أخرل 

        كلكػف في الكاقع أف ىذا العائؽ غير مكجكد كتبدد لدل العديد مف الدكؿ التي 
 ، حيث أصبحت ىناؾ طرؽ بديمة الجنائية الدكليةصادقت عمى النظاـ األساسي لممحكمة 

. ( 2)لتجنب ىذا العائؽ الذم تحججت بو الكثير مف الدكؿ الغير المصدقة عمى النظاـ  
فيناؾ دكؿ مف استعممت طريقة تفسير دستكرىا بما يتماشى مع أحكاـ النظاـ األساسي 
كىناؾ مف حسمت أمرىا بإجراء تعديؿ دستكرم عندما لـ يكف ىناؾ مجاؿ لكجكد تفسير 

كرية لمرحمة ػػػألة التعديالت الدستػػتكافقي كىناؾ مف الدكؿ مف صادقت أكال ثـ تركت مس
 مادة 53/02 المادة فمثال فرنسا قامت بتعديؿ دستكرىا حيث أضافت بمكجب ،( 3 )الحقة

أما  ..." المحكمة الجنائية الدكليةيجكز لمجميكرية أف تقر إختصاص " تنص عمى أنو 
إيطاليا كألمانيا كغيرىـ مف بعض الدكؿ قامت بالتصديؽ عمى نظاـ ركما األساسي بمكجب 

 الجنائية الدكليةقانكف يتبعو تشريع كطني خاص يصدر قبؿ دخكؿ النظاـ األساسي لممحكمة 
 ممكةحيز النفاذ كمنيـ مف دمج اإلجراءيف في إجراء تشريعي كاحد كما ىك الحاؿ بالنسبة لمـ

. المتحدة ككندا

       كمنو فإف ىذا العائؽ المترتب عمى ضركرة إجراء تعديالت دستكرية كما يصاحبيا مف 
 إجراءات صعبة اتخاذإجراءات قد تبدد بحكـ تعدد الطرؽ المؤدية إلى تمؾ المكاءمة دكف 

. (4 )كبالغة التعقيد
 .137ِشجغ عبثك  ، ص : ١ٌٕذح ِؼّش ثششٞ  (1

.  08ِشجغ عبثك  ، ص : ِبٔغ  جّبي ػجذ إٌبطش  (2

  .137ِشجغ عبثك  ، ص : ١ٌٕذح ِؼّش ٠شٛٞ  (3

 اػزشاع ثؼغ اٌذٚي ػٍٝ ٔظبَ سِٚب األعبعٟ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ، ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ أعجبة : أ١ِٓٔبطش  (4

 ،02.ص10:30علىالساعة،:18/08/2013تاريخالزيارةwww.acicc.org/ar/nasser%20amin.asاٌّٛلغ 
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. اإلخالل بالحصانات القانونية لرئيس الدولة : الفرع الثاني 

 الجنائية بالنسبة ةتنص العديد مف الدساتير الكطنية عمى نكع مف الحصانة ضد المقاضا    
لرئيس الدكلة كالمسؤكليف الحككمييف في الدكلة ، كلقد أثارت مسألة عدـ اإلعتداد بالحصانة 

كالصفة الرسمية في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلة إشكالية كبرل حيث نصت 
 مف النظاـ األساسي عمى أنو ال يجكز اإلعتداد بالصفة الرسمية بأم حاؿ مف 27 المادة

  .(1 ) العقكبةخفيؼاألحكاؿ لإلعفاء مف المسؤكلية الجنائية أك جعميا سببا في ت

 مف النظاـ األساسي أبرزت جدال كبير لما أثارتو مف مسألة بالغة 27      إف المادة 
الحساسية لمعظـ الدكؿ ، حيث ألغت الحصانة التقميدية الممنكحة لرئيس الدكلة أك أعضاء 

الحككمة ككسعت إختصاص المحكمة ليشمؿ جميع مف ارتكب جريمة دكلية مف إختصاصيا 
بغض النظر عف منصبو أك مركزه داخؿ الدكلة ، فالحصانة إذف الممنكحة لرئيس الدكلة ال 

 ، كيمكف القكؿ أف اتحكؿ دكف أف تقـك المحكمة بممارسة إختصاصيا التي أنشأت مف أجمو
المعايير غير قابمة لمتقييد لمجرائـ الدكلية المركعة مف قبيؿ اإلبادة الجماعية ك الجرائـ ضد 
اإلنسانية كجرائـ الحرب ىي قكاعد آمرة كال يعقؿ أف تعتبر داخمة في نطاؽ ممارسة الدكلة 

  .(2 )لميماتيا المشركعة لتبرير الحماية عف طريؽ الحصانة

الجنائية        كرغـ أف العديد مف الدكؿ التي صادقت عمى النظاـ األساسي لممحكمة 
 تجاكزت دساتيرىا مسألة الحصانة بقبكليا كعدـ اإلعتداد بالصفة الرسمية ، في الدكلية 

جد صعكبة في تقبؿ ىذا األمر ، تالكقت الذم ال زالت بعض الدكؿ خاصة العربية منيا 
كتختمؼ درجة التقبؿ لممبدأ باختالؼ نكعية الحصانة الممنكحة لمرؤساء في الدساتير ، ففي 

مكانيةحالة تقؿ كطأة المبدأ     . تطبيقو في الدكؿ التي تمنح حصانة إجرائية فقط كا 

 
دٚس اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذائّخ فٟ دّب٠خ دمٛق اإلٔغبْ ، ثذ١ش ِمذَ إعزىّبال : ثٕذس ثٓ رشوٟ ثٓ اٌذ١ّذ اٌؼز١جٟ  (1

 ، 2008ٌّزطٍجبد اٌذظٛي ػٍٝ دسجخ اٌّبجغز١ش ، لغُ اٌؼذاٌخ اٌجٕبئ١خ ، جبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ ، اٌش٠بع ،

 .177ص 

 ِظبدلخ اٌذٚي ػٍٝ ٔظبَ سِٚب األعبعٟ َاٌؼٛالت اٌذعزٛس٠خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ أِب: ٚح اٌذبط ع١ٍّبْ ةأدّذ ص (2

  . 22  ، ص 2011ٌٍّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ، جبِؼخ اٌّذىّخ ، ث١شٚد ، 
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عية كالمسألة بالغة التعقيد في الدكؿ التي تمنح دساتير حصانة إجرائية كمكض تبقى    ك
لرؤسائيا تحمييـ مف المسألة ، كما يمـز ذلؾ مف ضركرة إلجراء تعديؿ دستكرم يكقؼ العمؿ 

 مف 27حكاـ المادة أبالمكاد الدستكرية التي تعطي الحصانة لمرؤساء كالتي تتناقض مع 
 .( 1)النظاـ األساسي 

  : مف النظاـ األساسي فيما يتعمؽ بمسؤكلية القادة كالرؤساء 28 المادة     كجاء أيضا في 
 بأعماؿ القائد العسكرم مسؤكال مسؤكلية الالعسكرم أك الشخص القائـ فع يككف القائد " .....

جنائية عف الجرائـ التي تدخؿ في إختصاص المحكمة كالمرتكبة مف جانب قكات تخضع 
ألمره كسيطرتو الفعمييف حسب الحالة نتيجة لعدـ ممارسة القائد العسكرم أك الشخص القائـ 

 .مقامو ، سيطرتو عمى ىذه القكات ممارسة سميمة

 مف النظاـ األساسي كانت مف بيف األسباب التي 28 ، 27إف مقتضيات المادتيف       
لنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية ؿ  االنضماـدفعت بالعديد مف الدكؿ لعدـ المصادقة أك

 قكانينيا تنطكم عمى الكثير مف مقتضيات القكانيف التي تسيؿ أفالدكلية خصكصا ك 
كتضع العديد مف العراقيؿ القانكنية ، باإلضافة إلى العراقيؿ العممية (  2 )اإلفالت مف العقاب

التي تحكؿ دكف الكصكؿ إلى مساءلة قادة األنظمة كأعكانيـ األساسييف في تنفيذ تكجيياتيـ 
كخططيـ كبرامجيـ بما في ذلؾ خطط تصفية المعارضيف السياسييف بكسائؿ متعددة منيا 
تمؾ التي يحّرميا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ، كما يحدث في الدكؿ العربية 

  .(3)اآلف خير دليؿ عمى ذلؾ 
 

 

 

 . 09ِشجغ عبثك  ، ص : ِبٔغ  جّبي ػذ إٌبطش  (1

ٕ٘بن ثؼغ اٌذٚي رّٕخ دظبٔخ ِطٍمخ خبطخ فٟ اٌذٚي اٌٍّى١خ ففٟ اٌّغشة ِضال فبٌٍّه ال ٠ّىٓ ِغبءٌزٗ ألٔٗ شخض  (2

 شىً ِٓ األشىبي إػبفخ إٌٝ ػذَ ٚجٛد ِب ٠غّخ ثّمبػبح ثأِٞمذط ال رٕزٙه دشِزٗ ٌٗ دظبٔزٗ ِطٍمخ ٚال ٠ّىٓ ِالدمزٗ 

اٌٍّه ػٓ أخطبئٗ اٌّذ١ٔخ ٚاٌجضائ١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّغشثٟ ثً ٠ٕض اٌمبْٔٛ اٌّغشثٟ ػٍٝ أٔٗ ٠ؼبلت وً ِٓ ٠ّظ ثذشِخ 

   . فٟ لطش فئْ دشِخ األ١ِش ِظبٔخ أِباٌٍّه ، 

 .03ِشجغ عبثك ، ص  : أ١ِٓ ٔبطش ( 3
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.   المتعمق بتعريف بعض الجرائماالعتراض: الفرع الثالث 
ف تعريؼ الجرائـ التي تدخؿ في إختصاص المحكمة ، أ كبير بشاعتراض        لقد حدث 

كلـ تكف ىناؾ إشكالية فيما يخص تعريؼ جريمة اإلبادة ألف المندكبيف قد إستقركا عمى 
 كلذلؾ فإف نفس الثغرات 1948التعريؼ المكجكد في إتفاقية منع اإلبادة الجماعية لعاـ 

المكجكدة في اإلتفاقية كالمتعمقة بتعريؼ فئات الضحايا المشمكلة بالحماية مكجكدة أيضا في 
.  النظاـ األساسي 

 مف النظاـ األساسي كىي المتعمقة بالجرائـ ضد اإلنسانية قد 07       كلما كانت المادة 
 05ج مف ميثاؽ نكرمبكرغ ككذا المادة /6جاءت مكسعة لمتعريؼ األصمي الكارد في المادة 

 مف النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا فقد 03م لمحكمة يكغسالفيا كالمادة سمف النظاـ األسا
 . ( 1)كانت معظـ اإلعتراضات عمييا 

حيث أف جميع التعاريؼ مستكحاة مف المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف مثؿ اإلعالف       
 لحقكؽ اإلنساف كالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية كاتفاقية مناىضة التعذيب العالمي

كالتي لـ تراعي بعض الخصكصيات الثقافية كالدينية كاالجتماعية لبعض البمداف مثؿ ما ... 
ؾ مف األفعاؿ المجرمة كالتي تسبب ضررا بالصحة العقمية  / 01 / 07نصت عميو المادة 

أك البدنية كىك ما يمكف استخدامو ضد بعض النظـ القضائية التي تشرع عقكبة الجمد أك 
قطع اليد في جرائـ السرقة كما شابو ذلؾ مف عقكبات تستند لمشريعة اإلسالمية في بعض 

 .البمداف 

السجف أك الحرماف : ق كالتي تنص عمى  /01 / 07    ككذلؾ ما نصت عميو المادة 
الشديد عمى أم نحك أخر مف الحرية البدنية بما يخالؼ القكاعد األساسية لمقانكف الدكلي ، 

كىذا ما اعترضت عميو بعض الدكؿ إلمكاف إقحاـ بعض األفعاؿ التي تقـك بيا بعض الدكؿ 
  .(2)كاالعتقاؿ اإلدارم الطكيؿ تحت طائمة التجريـ  

  .10مرجع سابق ، ص : مانع جمال عبد الناصر ( 1
  .03مرجع سابق ، ص : أمين ناصر  (2
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 إشكالية السيادة : الفرع الرابع 

      مف الثابت أف مبدأ السيادة يشكؿ أحد الركائز األساسية لمنظاـ القانكني الدكلي كىك ما 
تـ التأكيد عميو في المكاثيؽ الدكلية ، كالذم مفاده عدـ خضكع الدكلة في تصرفاتيا إلرادة 

غير إرادتيا ، كعميو ال تقبؿ الدكؿ بأف تخضع ما يدخؿ تحت سيادتيا لنظاـ غير نظاميا ، 
كمف الطبيعي فإف الجرائـ المرتكبة داخؿ إقميميا تخضع لتشريعاتيا الكطنية ، كىذا يعد مف 
أبرز مظاىر السيادة ، كمد أم اختصاص لجية غير محاكميا كالمحكمة الجنائية الدكلية 

 ، كبالتالي فإف (1)في الجرائـ التي تقع عمى إقميميا يعد مظير مف مظاىر انتقاص السيادة  
ىذه الدكؿ كعمال بمبدأ السيادة تعتبر أنو مف حقيا أف تقـك بما يمـز مف إجراءات تتعمؽ 
  . (2)بمالحقة مف يقـك بارتكاب الجرائـ عمال بما يعرؼ في القانكف الجنائي بالنطاؽ اإلقميمي

    لكف بالرجكع لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية نجد أف االختصاص المككؿ ليا 
ال يمكف اعتباره أنو مساس بالسيادة كىك األمر الذم عبرت عنو الفقرة العاشرة مف النظاـ 
األساسي حيث تؤكد عمى أف المحكمة الجنائية الدكلية ىي محكمة مكممة لمكالية القضائية 
الجنائية الكطنية ، كعميو فال يتصكر حدكث مساس بالسيادة الكطنية لمدكؿ ، فكؿ ما ىناؾ 

أنو ككفقا لمبدأ التكامؿ المنصكص عميو في أحكاـ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 
حيث سيككف لممحكمة األكلكية اإلدارية  في األمكر الخاصة بالتعاكف الدكلي ، كباستقراء 

نصكص النظاـ األساسي نجد أنو يراعي دائما السيادة الكطنية لمدكؿ األطراؼ ، كعمى سبيؿ 
 مف النظاـ األساسي الدكؿ بضركرة االمتثاؿ ألم طمبات 93المثاؿ ما نصت عميو المادة 

ذا كانت القاعدة العامة ىي ضركرة  تُأقدـ مف المحكمة الجنائية بشأف أنكاع المساعدة ، كا 
اإلمتثاؿ فإف ىناؾ استثناءيف عمى ىذه القاعدة ، إذا تعمؽ األمر برفض طمب المساعدة 

  .(3)حفاظا عمى األمف الكطني أك كاف يتعارض مع قكاعد القانكف الدكلي

 
  .21مرجع سابق ، ص : مانع جمال عبد الناصر ( 1
 . 33مرجع سابق ، ص : احمد صبوح الحاج سليمان ( 2

  .21مرجع سابق ، ص : مانع جمال عبد الناصر ( 3
 



  المعوقات خارج النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية                                   الفصل الثاني

84 

 

 إشكالية تعريف العدوان : الفرع الخامس 

      مف أىـ االعتراضات المسجمة ىك عدـ تعريؼ جريمة العدكاف لما ليا مف أىمية بالغة 
لدل دكؿ العالـ باعتبارىا مف الجرائـ التي تختص بيا المحكمة الجنائية الدكلية ، كىذا ما 
أثار جدال كنقاشا قانكنيا كسياسيا كاسع النطاؽ سكاءا في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر 

ركما أك أثناء انعقاده ، حيث انقسمت الدكؿ بيف مؤيد إلى إدراج ىذه الجريمة ضمف 
اختصاص المحكمة الجنائية كمعارض لذلؾ ككاف الرأم الغالب ىك إدراج جريمة العدكاف 

ضمف الجرائـ التي تختص بيا المحكمة الجنائية ، كبكجكد ضغكطات تـ إدراج جريمة 
 لكف إدراج تعريؼ ليا كتحديد شركطيا كأركانيا يتأجؿ إلى كقت 05العدكاف ضمف المادة 

 .( 1)الحؽ تعتمده جمعية الدكؿ األطراؼ لمتكصؿ إلى تعريؼ تكافقي حكؿ جريمة العدكاف 

      كبالفعؿ تـ التأجيؿ كتغميب الحمكؿ السياسية عمى حساب العدالة القانكنية حيث كاف 
ىذا الحؿ محؿ انتقاد كبير خاصة مف الدكؿ العربية كالذم كاف مف بيف أىـ األسباب التي 

  .(2)أدت إلى إحجاـ الدكؿ العربية عف االنضماـ إلى المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة

      كظؿ مكضكع تعريؼ جريمة العدكاف يشمميا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية محؿ 
أخذ كرد حتى انعقاد المؤتمر االستعراضي لممحكمة الجنائية الدكلية المنعقد في كمباال 

 ، كالذم اعتمد قرار ادخؿ 2010 جكاف 11 مام ك 31بأكغندا في الفترة الممتدة ما بيف 
بمكجبو تعديؿ عمى نظاـ ركما ، حيث أصبح يتضمف تعريفا لجريمة العدكاف ككضع الشركط 

التي بمكجبيا يمكف لممحكمة أف تمارس اختصاصيا فيما يتعمؽ بيذه الجريمة ، كتبقى 
 / 01الممارسة الفعمية ليذا االختصاص في مفيكمو الجديد خاضع لمقرار الذم سيتخذ في 

 مف قبؿ األغمبية نفسيا لمدكؿ األطراؼ المطمكبة العتماد أم تعديؿ حسب ما 2017 / 01
 مف النظاـ األساسي لممحكمػػػة الجنائية 122 ك 121ىك منصكص عميو في المادتيف 

 .( 3)الدكلية 
 . 12ِشجغ عبثك ، ص : ١ٌٕذح ِؼّش ٠شٛٞ  (1

  .12ِشجغ عبثك ، ص : ِبٔغ جّبي ػجذ إٌبطش  (2

  .13ٔفظ اٌّشجغ ، ص ( 3
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 آثار عدم انضمام الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية : المطمب الثاني 

     إف العبر األليمة التي عاشيا العالـ كمازاؿ يعيشيا كخاصة في منطقتنا العربية تزيد مف 
أىمية التصديؽ عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،  كيمكف أف يككف ذا فائدة 

عمى دكؿ العالـ مف خالؿ جعميا آلية ردع كتكفير مالذ قانكني في حاؿ تعرض الدكؿ 
لعدكاف مف جانب دكلة أخرل ، كمف بيف أمثمة ذلؾ ىك عدكاف إسرائيؿ عمى لبناف سنة 

 كاألمثمة كثيرة عمى ذلؾ ، كمنو يمكف لممحكمة الجنائية حماية الدكؿ مف التيديدات 2006
 .الخارجية التي يمكف أف تيددىا 

    فالدكؿ عندما تصبح طرفا في المحكمة الجنائية الدكلية ستسيؿ عمى المحكمة ممارسة 
اختصاصيا عمى الجرائـ التي يشمميا النظاـ األساسي كالتي ترتكبيا قكة عسكرية أجنبية أك 

 .جماعات مسمحة في إقميميا حتى كاف لـ يكف المعتدم مف مكاطني دكلة طرؼ 

كمف ىذا فاف عدـ انضماـ الدكؿ كخاصة الدكؿ العربية إلى المحكمة الجنائية سكؼ لف 
تتمتع بكؿ المزايا التي يمنحيا النظاـ األساسي كالتي تككف إال لمدكؿ المصادقة عمى نظاـ 

ركما كحتى الدكؿ المكقعة لف تستطيع التمتع بيذه المزايا ، كما أنيـ سيفقدكف حماية 
المحكمة مف الدكؿ التي تحاكؿ شف حرب عمى الدكؿ المصادقة خكفا مف متابعتيـ أماـ 

 . مف النظاـ األساسي  05المحكمة الجنائية خاصة في الجرائـ المنصكص عمييا في المادة 

      كما أف الدكؿ الغير مصادقة عمى نظاـ ركما سكؼ لف تتمتع بمزايا أخرل كالتي 
 :يمنحيا النظاـ األساسي كالتي تككف ليا أىمية كبيرة كسكؼ نبرزىا مف خالؿ الفركع التالية 

  العضكية في جمعية الدكؿ األطراؼ  عدـ التمتع ب: الفرع األكؿ
  المشاركة في انتخاب القضاة عدـ : الفرع الثاني
  اختيار المدعي العاـ لممحكمة انعداـ الحؽ في : الفرع الثالث
  األساسي لممحكمة النظاـ تعديؿ مكاد عدـ المشاركة في : الفرع الرابع 
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 عدم التمتع بالعضوية في جمعية الدول األطراف : الفرع األول 

     تعتبر جمعية الدكؿ األطراؼ بمثابة الييئة التشريعية لممحكمة الجنائية الدكلية حيث 
تتككف ىذه الجمعية مف ممثمي الدكؿ األطراؼ في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 

ذا ( 1)حيث يككف لكؿ دكلة طرؼ ممثؿ كاحد يمكنو االستعانة بمناكبيف أك مستشاريف  ، كا 
كانت العضكية في جمعية الدكؿ األطراؼ مقتصرة عمى الدكؿ األعضاء في النظاـ األساسي 
فاف ىذا األخير قد أجاز منح صفة مراقب لمدكؿ المكقعة عمى النظاـ األساسي أك المكقعة 

 ، كمف ىذا 112/1عمى الكثيقة الختامية لممؤتمر حتى كلك لـ تصادؽ عميو بمكجب المادة 
فاف الدكؿ الغير مصادقة عمى نظاـ ركما سكؼ تحـر مف ىذه العضكية بمكجب نظاـ ركما 

كتحـر بذلؾ الدكلة الغير عضك مف كؿ المزايا الممنكحة لمدكلة العضك في جمعية دكؿ 
 .األطراؼ التي تككف ليا مياـ كثيرة كفؽ اعتبارات عمى حسب الدكلة المصادقة فقط 

     حيث ينشأ مكتب لمساعدة الجمعية في االضطالع بمياميا ، يتككف مف رئيس كنائبيف 
 عضك تنتخبيـ الجمعية لمدة ثالث سنكات مع األخذ بعيف االعتبار التكزيع 18لو ك 

الجغرافي العادؿ كالتمثيؿ المالئـ لألنظمة القانكنية الرئيسية في العالـ كفؽ ما تنص عميو 
 مف النظاـ األساسي ، باإلضافة إلى المكتب يجكز لمجمعية إنشاء ىيئات 112/3المادة 

أخرل ثانكية أك فرعية كمما دعت الحاجة لذلؾ تعزيزا لكفاءة المحكمة  كفؽ ما نصت عمييا 
 . مف نظاـ المحكمة 112/4المادة 

     كمما ينبغي ذكره في ىذا الصدد انو بمناسبة انعقاد الدكرة الثانية لمجمعية في سبتمبر 
 .( 2) ، أصدرت الجمعية قرارا بإنشاء أمانة عامة 2003

 

 

  .231ِشجغ عبثك ، ص  : ١ٌٕذح ِؼّش ٠شٛٞ ( 1

 . 102ِشجغ عبثك ، ص : دس٠ذٞ ٚفبء ( 2
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     كلمجمعية سمطة إنشاء قكاعد لمعمؿ الداخمي لممحكمة ككضع قكاعد اإلجراءات بما يتفؽ 
مع النظاـ األساسي ، كما أنيا تختص بامتياز انتخاب القضاة ،كالمدعي العاـ كالمسجؿ ، 

 .كما أنيا تراجع الميزانية كتصادؽ عمييا 

لذلؾ فالجمعية تنظر كتعتمد تكصيات المجنة التحضيرية بما يتناسب كالنظاـ       إضافة
األساسي ، كتكفر الرقابة اإلدارية عمى ىيئة الرئاسة كالمدعي العاـ كالمسجؿ فيما يتعمؽ 

 ، كأيضا تبت في مسألة تعديؿ عدد القضاة بالزيادة أك النقصاف كفقا (1)بإدارة المحكمة 
 ، كما تعتمد االتفاقية التي تحدد العالقة بيف المحكمة الجنائية كاألمـ المتحدة ، 36لممادة 

كما تختص بالنظر في أم مسالة مف المسائؿ التي تتعمؽ بعدـ التعاكف القضائي ، كتختص 
باتخاذ القرارات المتعمقة بعزؿ القضاة مف مناصبيـ بنظاـ االقتراع السرم كبأغمبية ثمثي 
الدكؿ األطراؼ ، كبناءا عمى تكصية مف القضاة بأغمبية الثمثيف ، ككذلؾ القرار المتعمؽ 

بعزؿ المدعي العاـ أك نائبو حيث يتخذ القرار باألغمبية المطمقة لمدكؿ األطراؼ كبتكصية مف 
المدعي العاـ بالنسبة لمقرار المتخذ ضد النائب، كفي حالة المسجؿ أك نائبو فيتخذ باألغمبية 

 .المطمقة لمقضاة 

    كتعتمد جمعية الدكؿ األطراؼ دكرات عادية كأخرل استثنائية ، حيث تجتمع الجمعية 
العامة في دكرة عادية كاحدة عمى األقؿ في السنة في مقر المحكمة أك في مقر األمـ 

المتحدة بنيكيكرؾ ، كما يمكنيا عقد دكرات استثنائية كمما دعت الحاجة لذلؾ كفؽ نص 
  .(2) 112/6المادة 
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      كما اشترط النظاـ األساسي لممحكمة أف تتخذ قرارات الجمعية في المسائؿ المكضكعية 
بمكافقة أغمبية ثمثي الدكؿ األطراؼ ، أما بالنسبة لممسائؿ اإلجرائية فإف قرارات الجمعية تتخذ 

 .باألغمبية البسيطة لمدكؿ الحاضرة كالمصكتة 

كفي حالة قياـ نزاع بيف الدكؿ األطراؼ في النظاـ األساسي بشأف تفسير أك تطبيؽ       
إحدل أحكامو ، كالذم لـ تتـ تسكيتو عف طريؽ المفاكضات خالؿ مدة ثالثة أشير ، يحاؿ 

إلى جمعية الدكؿ األطراؼ التي تنظر في سبؿ حؿ ىذا النزاع بما في ذلؾ إحالتو إلى 
يحاؿ إلى جمعية الدكؿ األطراؼ : محكمة العدؿ  الدكلية كىك ما أكدتو نظاـ ركما األساسي 

أم نزاع آخر بيف دكلتيف أك أكثر مف الدكؿ األطراؼ بشأف تفسير أك تطبيؽ ىذا النظاـ 
 أشير مف بدايتو ، كيجكز لمجمعية 3األساسي ال يسكل عف طريؽ المفاكضات في غضكف 

أف تسعى ىي ذاتيا إلى تسكية النزاع كأف تتخذ تكصيات بشأف أية كسائؿ أخرل لتسكية 
   .(1)النزاع بما في ذلؾ إحالتو إلى محكمة العدؿ الدكلية كفقا لمنظاـ األساسي لتمؾ المحكمة 

المشاركة في انتخاب القضاة عدم : الفرع الثاني 

تصبح مف جمعية الدكؿ سكؼ لف إلى النظاـ األساسي ،      إف عدـ انضماـ أم دكلة 
 ككذلؾ إعادة انتخابيـ عػػػػند ،ة  القضاانتخاب يككف ليا الحؽ في  لفاألطراؼ، كبالتالي

 .(2)شغػػػػػػػػػػػػػػػػكر المنصب 

 

 

 

 

 

 

 . ِٓ ٔظبَ سِٚب 119اٌّبدح ( 1
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كبالنظر إلى آلية انتخاب قضاة المحكمة     كبمفيـك المخالفة لعدـ انضماـ الدكؿ العربية 
الجنائية الدكلية يمكف لمدكؿ العربية لك انضمت إلى المحكمة الجنائية التأثير في انتخاب 

القضاة كذلؾ بحكـ عدد الدكؿ العربية الكبير ككجكد أعداد كبيرة مف بينيـ تممؾ المؤىالت 
الالزمة لشغؿ ىذا المنصب مما يعد أمران ايجابيان لقضايا الدكؿ العربية، كما يمكف التركيز 

 .( 1) لمحصكؿ عمى دعـ أكبر مف الدكؿ اإلفريقية كالدكؿ اإلسالمية

اختيار المدعي العام لممحكمة انعدام الحق في : الفرع الثالث 
 جمعية الدكؿ االطراؼ  لفمشاركة الدكؿ العربية كمساىمتيـ كدكؿ أطراؼ في عدـ إف      
، كلنا في المدعي العربية في اختيار مدعي عاـ لممحكمة يحفظ حقكؽ الشعكب ىـيساعد
عداد السابؽالعاـ   لممحكمة خير دليؿ في ذلؾ، ففي حيف أنو يسرع في تكجيو االتيامات كا 

كليف العرب إال أنو يقؼ مكتكؼ األيدم في تحريؾ دعكل ؤمذكرات بحؽ العديد مف المس
ضد مجرمي الحرب اإلسرائيمييف رغـ إمكانيتو مباشرة التحقيؽ في ارتكاب الجرائـ التي 

الدائرة ) كف الخاصة بالمحكمةؤيحددىا النظاـ األساسي بعد الحصكؿ عمى مكافقة دائرة الش
إذا ما ارتكبت دكلة إحدل الجرائـ الخطيرة حتى لك لـ تكف عضكان في المحكمة  (التمييدية

 (2).الجنائية الدكلية
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 األساسي لممحكمة نظامتعديل مواد العدم المشاركة في  :الفرع الرابع 

عمى الرغـ مف أىمية المحكمة الجنائية الدكلية إال أف بعض مكادىا تثير إمكانية خمؽ       
ما يتعمؽ بالدكؿ في السيما  ،فرص لييمنة الدكؿ الكبرل عمى القضايا التي تتناكليا المحكمة

كالتي يمكف عف طريؽ مجمس األمف تحريؾ الدعكل ضد مف ،  االتفاقية إلىمة ضغير المف
يكصفو مجمس األمف بجرائـ تستحؽ اإلحالة إلى المدعي العاـ لممحكمة، كما ىك الحاؿ 

.  مف النظاـ األساسي لممحكمة16ك13بالنسبة لممادتيف 

إف آلية التصكيت في المحكمة الجنائية الدكلية تساىـ في تقميص اليكة بيف الدكؿ       
 مما يساىـ في خمؽ نكع مف األخرلالكبرل صاحبة السيطرة السياسية كبيف باقي الدكؿ 

 . المساكاة بيف ىذه الدكؿ

 يساعد في أف كحميفتيا الكاليات المتحدة األمريكية يمكف إسرائيؿ غياب إفالشؾ       ك
 اإلسرائيميةاتخاذ قرارات لصالح الحؽ العربي كربما الحقا تكجيو الئحة اتياـ لمحاكمة القيادة 
 ىذه أحكاـعمى ما ارتكبتو مف جرائـ ضد الشعب العربي الفمسطيني حاليا كبخاصة بعد نفاذ 

  .االتفاقية كبما تكفره آليات عمؿ المحكمة
إف بقاء الدكؿ العربية خارج إطار المحكمة الجنائية الدكلية ليس في صالحيا، ذلؾ أف       

غياب أم دكلة عف اإلنضماـ إلييا لف يحكؿ دكف سرياف أحكاميا عمييا كما ىك الشأف في 
. قضية دارفكر

نظرنا ألىمية المؤتمر االستعراضي لمراجعة اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية، ك       
الذم حضرتو الدكؿ العربية كممثميف كليسكا كأعضاء منظميف لممحكمة، مما يحرميا مف 

المشاركة في صياغة أك تعديؿ أك المحافظة عمى المكاسب المتحققة في صياغة مكاد النظاـ 
 .األساسي لممحكمة 
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نو مف الممكف أف يُأسَتغّؿ عدـ قدرة الدكؿ العربية عمى إدراج تعديالت عمى أ كما      
النظاـ األساسي لممحكمة يضّر بيا مستقبالن أك يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية، إذ أف 

أم دكلة ليست طرفان في النظاـ األساسي لف يككف ليا حؽ التصكيت أك المشاركة كعضك 
في تعديؿ أك إعادة صياغة مكاده أك المحافظة عمى المكاسب المحققة مف قبميا في صياغة 

 .النظاـ األساسي لممحكمة

بيذا ّفّكتت الدكؿ العربية فرصة اإلنضماـ لمنظاـ األساسي لممحكمة قبؿ مكعد إنعقاد      ك
المؤتمر االستعراضي فكاف ليـ حضكر كلـ يككف ليـ صكت في مناقشات المؤتمر، ماعدا 
 األردف، جيبكتي التي كانت مف الدكؿ الستكف التي صادقت عمى النظاـ األساسي لممحكمة 

، كيككف ليا بالتالي ميزة العضكية في جمعية الدكؿ األطراؼ، كىذه (1)الدكلية الجنائية 
الجمعية ليا في إنتخاب القضاة، المدعي العاـ، إضافة لمحؽ في المصادقة عمى ميزانية 

. المحكمة كتكفير الدعـ ليا كفي إنشاء قكاعد لمعمؿ الداخمي ككضع قكاعد اإلجراءات

 درجة كبيرة مف األىمية، بينما ماالستعراضحيث بمغت المكاضيع التي ناقشيا المؤتمر      
 في المحكمة لممشاركة في اتخاذ القرارات كتسيير األعضاءكانت الفرصة لجمعية الدكؿ 

 شيدت مناقشة قكاعد األعضاء لجمعية الدكؿ األكلىعمؿ المحكمة خاصة كاف الجمسات 
 الخاصة بالمحكمة كأركاف الجرائـ المختمفة الداخمة في نطاؽ كاإلثباتات اإلجراءات

 .(2) اختصاصاتيا كتعريؼ ليذه الجرائـ كعمى رأسيا جريمة العدكاف
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 :خاتمة 

      حاول واضعو نظام روما األساسي وضع حمول جذرية لتحقيق اليدف األساسي من 
إنشاء المحكمة الجنائية وىو وضع حد لإلفالت من العقاب الذي مّيز فترة ما قبل ظيورىا ، 
والتي تم إنشاؤىا بموجب معاىدة دولية ، حيث لم يكن باإلمكان إنشاؤىا كجياز من أجيزة 

األمم المتحدة مثل ما ىي عميو محكمة العدل الدولية ، وقّمل البعض من ىذه األىمية وأكدوا 
 .عمى أن إنشاؤىا عن طريق معاىدة  ممكن لكن باتصال وتعاون مع األمم المتحدة 

وبالرغم من أن اختصاصيا يشتمل عمى أربعة جرائم األخطر واألكثر بشاعة إال أنيا       
تعتبر بداية إلضافة جرائم أخرى في المستقبل عن طريق جمعية الدول األطراف حيث يمكن 

ضافة جرائم أخرى في المستقبل ، كما يمكن ليا أن تعدل  ليا أن تعدل النظام األساسي وا 
اختصاصيا الزماني والمكاني حيث ال تترك مجال لمرتكبي الجرائم الدولية من اإلفالت من 

 من 16 و 13العقاب وىذا مع التعاون مع مجمس األمن الذي ترتبط معو بواسطة المادتين 
النظام األساسي ، حيث يمكن أن تجعل من الترابط ىذا ذي فائدة وتحويل اختصاصيا إلى 

اختصاص عالمي شرط أن يكون مجمس األمن مستقال ومحايدا ويعمل من أجل الميمة التي 
ُأنشأ من أجميا مع عدم تغميب الطابع السياسي عمى الطابع القانوني ألن في ذلك ضررا 

 .لمجمس األمن والدول جميعا 

      حيث يمكن لمجمس األمن إحالة الجرائم المرتكبة من بعض المجرمين والذين تكون 
دوليم غير مصادقة عمى النظام األساسي لممحكمة الجنائية  الدولية ، وىذا لو فائدة كبيرة 

عمى المجتمع الدولي ، فال يترك لممجرمين سبيل لميروب من العقاب ، إال أن ىذا الدور لو 
جانب سمبي حيث يمكن أن يطبق عمى الدول الصغيرة دون الدول الكبيرة ، وخاصة إذا 
كانت ىذه الدولة عضو دائم في مجمس األمن حيث أنيا تمتمك حق النقض ، فال يمكن 
متابعة مواطنييا ألن دوليم سوف تعترض عمى ذلك وبالتالي عدم صدور قرار اإلحالة ، 

 وىو حق إرجاء 16إضافة ليذا يرتبط مجمس األمن بالمحكمة الجنائية الدولية بالمادة 
 2003 / 1487 و 2002 / 1422الفصل الذي ُفعِّل مرتين عمى قضايا مستقبمية بالقرارين
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بمناسبة منح الحصانة لقوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة والذي قيل عنو أنو غير 
 شرعي ، حيث صدر ىذين القرارين بضغط أمريكي عمى الدول األعضاء في  مجمس األمن 

   وتشكل الواليات المتحدة األمريكية العائق األكبر أمام المحكمة الجنائية الدولية وعمى 
الدوام ، حيث أنيا تقف في وجو العدالة الجنائية الدولية ، ىذا الحمم الذي يراود دعاة السالم 
منذ عشرات السنين ، وكانت ليذه المعارضة المستمرة تجميات عدة عمى الصعيدين الداخمي 
أو الخارجي ، فعمى الصعيد الداخمي تجّسدت المعارضة األمريكية لممحكمة الجنائية الدولية  

بسن تشريعات من شأنيا أن تحد من نطاق والية المحكمة  مثل قانون حماية أفراد القوات 
والذي جاء ليمّيد الطريق أمام خطوات تصعيدية الحقة   ( ASPA )المسمحة  األمريكية 

 .التي انتيجتيا الواليات المتحدة األمريكية في حممتيا ضد المحكمة الجنائية الدولية  

    بعد ذلك تابعت  الواليات المتحدة تحدييا لمعدالة الدولية والمحكمة الجنائية بشكل خاص 
ولمبدأ عدم اإلفالت من العقاب الذي كرسو نظام روما ، لكن ىذه المرة داخل أروقة مجمس 

 الذي بموجبو تم منح الحصانة 2002 / 1422األمن حيث نجحت في استصدار القرار رقم 
والتي ال طائل منيا ، وتم تفعيل مادة في غير موضعيا ضاربة عرض الحائط القواعد 

الدولية اآلمرة في القانون الدولي ، ثم تجديد ىذا القرار في السنة التي تمتيا بقرار آخر يحمل 
 ليعيد الحياة لمقرار السابق الذي انتيت  صالحيتو بمرور السنة ، وكان 2003 / 1487رقم 

 ، لكنو سحب بعد فضح الممارسات الغير أخالقية 2004من المنتظر أن يجدد القرار سنة 
والمشينة ضد السجناء العراقيين خاصة في سجن أبو غريب وىو ما تناولتو جميع وسائل 

وبعد فضح ىذه ..... اإلعالم ، والقت استنكارا واسعا من الدول والمنظمات بأنواعيا 
الممارسات عبرت الدول األعضاء في مجمس األمن أنيا سوف تصوت ضد تجديد القرار 

 .مرة ثالثة وبذلك سحبت أمريكا مشروع القرار 

     وبالتوازي مع ذلك لجأت الواليات المتحدة األمريكية إلى عقد اتفاقيات لمحصانة مع 
العديد من الدول مفسرة نصوص مواد النظام األساسي وفقا إلرادتيا ووفقا لمصالحيا ، 

مخالفة بذلك جميع قواعد التفسير المنصوص عمييا في اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات لسنة 
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 ، واستعممت في سبيل تحقيق ذلك كل أنواع التيديد والوعيد لحث الدول عمى 1969
 .المصادقة عمى اتفاقية مخالفة لقواعد آمرة في القانون الدولي  

     وبذلك تكون الواليات المتحدة األمريكية قد حصنت مواطنييا من جميع السبل التي من 
خالليا يمكن لممحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم مواطنييا والتي تم النص عمييا في المادة 

 . من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 13

      أما من جانب الدول وخاصة الدول العربية فإن تخوفاتيا من اإلنضمام ليس في محمو 
ألن عدم االنضمام ال يعني أن المحكمة ال تستطيع ممارسة اختصاصيا عمى مواطنييا ، 

ألنو يمكن لممحكمة الجنائية ممارسة واليتيا القضائية عمييا بواسطة إحالة من مجمس األمن 
، لذا ومن األفضل ليا االنضمام وتعديل أنظمتيا التشريعية لكي تصبح دولة القانون 

وممارسة لقواعد القانون الدولي اإلنساني باإلضافة إلى مزايا أخرى تستفيد منيا الدول عند 
التصديق عمى نظام روما األساسي ، كما أنيا  تحافظ عمى سيادتيا وتمتنع الدول األخرى 

 .عن االعتداء عمييا خوفا من ممارسة المحكمة الجنائية الدولية واليتيا القضائية عمييا 

المعوقات التي تواجه فعالية       وعند نياية دراستنا وبعد العرض والتفصيل لموضوع    
والذي حاولنا فيو اإلجابة عمى كل اإلشكاالت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة     

ظيار المعوقات التي تواجييا المحكمة الجنائية نحاول في ىذه  والتساؤالت  المطروحة وا 
ذالل بعـــــــــــض  الخاتمة إعطاء بعض التوصيات التي من شأنيا أن تصحح بعض األخطاء وا 

 :العراقيل التي تواجييا المحكمة في النقاط التالية 

ضافة جرائم أخرى مثل جرائم  (1 ضرورة تعديل نصوص النظام األساسي لممحكمة الجنائية وا 
اإلرىاب و استعمال أسمحة الدمار الشامل وكذلك األسمحة الكيميائية ِلم ليم من قوة إبادة 

وتفعمو ما ال تفعمو القوات المسمـحة في مدة طويمـــة من الزمن وىو ما رأيناه في األيام السابقــة 
 . شخص في مدة قصيرة من الزمن 1400في سوريا حيث أبادت أكثر من 
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 جعل آليات لممحكمة من شانيا ممارسة اختصاصيا عمى كل األشخاص وفي كل األزمنة  (2
وىذا لتحقيق ىدفيا الذي ُأنشئ من أجميا وىو محاربة اإلفالت من العقاب الذي أصبح 

 .ظاىرة دولية 
ربط اإلحالة  من مجمس األمن من شأنو أن ينتقي من تمارس عميو العدالة بسبب سيطرة  (3

الدول الكبرى عميو و لتحقيق مصالحيا دون مراعاة لمعدالة الدولية ، لذا من األحسن  أن 
 .تكون اإلحالة من الجمعية العامة في الحاالت التي تيدد السمم واألمن الدوليين 

منح مجمس األمن سمطة إرجاء الفصل والمقاضاة في القضايا التي تنظر فييا المحكمة  (4
الجنائية الدولية ىي سمطة ال فائدة منيا حيث تكون آثارىا السمبية أكثر من االيجابية ، وىي 
تستغل لصالح الدول العظمى فقط ، وىذا يعتبر عائقا أمام المحكمة الجنائية لتحقيق ىدفيا 

 .وكذلك توفير محاكمات سريعة التي تنص عمييا أغمب المواثيق الدولية 
عدم مصادقة الدول عمى االتفاقيات التي تكون ضد ىدف وغرض المحكمة الجنائية الدولية  (5

 من النظام 98والتي تدعي أنيا موافقة لنص المادة  مثل اتفاقيات الواليات المتحدة األمريكية
األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لكن كل التقارير وجميع فقياء القانون الدولي يؤكدون 

 .عمى أنيا مخالفة تماما ليا 
ضرورة تعديل النصوص التشريعية الوطنية وفق مقتضيات النظام األساسي لممحكمة الجنائية  (6

الدولية ، خاصة بالنسبة لمدول العربية ثم التصديق عميو حتى تتمكن من متابعة ومالحقة 
مرتكبي الجرائم الدولية أمام محاكميا الوطنية كي ال تكون ضحية لقرارات مجمس األمن مثل 

 .ما حدث لمرئيس السوداني عمر البشير 
 من النظام األساسي الخاصة بتعميق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 124إلغاء المادة  (7

 سنوات ، ألن ىذه المادة تعطي االنطباع أنيا ليست خطيرة 7بالنظر في جرائم الحرب لمدة 
وليست ليا أىمية لدى المحكمة خصوصا وأن تفعيميا كان من طرف دولتين فقط وىما فرنسا 

 .التي ضغطت إلدراجيا إضافة لكولومبيا 
ضرورة التعاون الدولي مع المحكمة وفي شتى النواحي وىذا إلعطاءىا دور كبير في الحياة  (8

الدولية وتفعيميا بشكل يتناسب مع غرضيا وىذا لعدم إعطاء أي مجال لمرتكبي الجرائم 
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الدولية فرصة لإلفالت من العقاب إال في سجون المحكمة الجنائية ، ولكي يكونوا عبرة لمن 
ل لو نفسو ارتكاب جرائم مستقبال ثم اإلفالت من العقاب  .تسوِّ

إيجاد آلية تمكن حركات التحرر في العالم تمكنيم من رفع الدعاوى أمام المحكمة الجنائية  (9
وىذا قصد محاربة الدول االستعمارية قانونيا وقضائيا، وما نراه من جرائم في فمسطين ىو 

 . مثال حي عن ارتكاب الجرائم من طرف الدول االستعمارية 
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