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بمقاضاة   لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة المخكلةاألساسييمثؿ التكصؿ إلى النظاـ        

أف تككف الحرب   الدكلية ، فالعالـ كاف يأمؿ فيلألسرةالمرتكبيف لمجرائـ البشعة إنجازا بارزا 
قصيرة مف الزمف كجد العالـ   أنو بمركر فترةإال ىي المنيية لجميع الحركب، األكلىالعالمية 

نياية ىذه الحرب تعيد المجتمع  نفسو متكرطا في نزاع آخر بؿ أكبر مف سابقو، ك بعد
الذم األمـ المتحدة قرارىا  أصدرت 1948ففي عاـ ،  يتكرر ذلؾ مرة أخرلالالدكلي بأف 

 مييأة لطرح فكرة إنشاء ىيئة تضمف تكميؼ لجنة القانكف الدكلي بدراسة ما إذا كانت الظركؼ
منع ك قمع جريمة إبادة الجنس   مف اتفاقية6قضائية دكلية مستقمة، كما نصت المادة 

 .الجريمة أماـ محكمة جنائية دكلية  عمى معاقبة مرتكبي ىذه1948البشرم لعاـ 
مف جية أخرل، سعى المجتمع الدكلي إلى تطكير نظاـ جديد لحماية ضحايا       ك 

  التي أقرت لحماية الجرحى كالمرضى كاألربعالنزاعات المسمحة فكانت اتفاقيات جنيؼ 
 ك عمى كجو الخصكص حماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة، حماية األسرلالغرقى ك 
 المماثمة ثـ تبعتيا األفعاؿكغيرىا مف اإلنسانية،  ك التعذيب ك المعاممة االعتقاؿتشمؿ منع 

اتفاقية منع :  منيااالتفاقيات الثقافية، يضاؼ إلى ذلؾ مجمكعة مف األعيافىام  لحماية ال
عالف العالمي الخاص بحماية إل ك ا1948كقمع جريمة الفصؿ العنصرم التي أقرت عاـ 

 .1948 القسرم، الذم صدر عاـ االختفاء مف األشخاص
، فإف العالـ االتفاقياتك رغـ تكاصؿ المساعي ك كجكد ىذه الترسانة مف الصككؾ ك 

لـ يكف في حاؿ أفضؿ، فقد شيدت مناطؽ كثيرة نزاعات ترتب عنيا انتياكات بشعة كالذم 
 حدث في منطقة البمقاف عمى يد الصرب ضد المسمميف ك التصفيات العرقية في بعض

 األمفأستدعى تدخؿ مجمس   خاصة في ركاندا بيف التكنسي ك اليكتك، ممااالفريقيةالبمداف 
 االنتياكاتلمحاكمة المتيميف بارتكاب ىذه  1948لتشكيؿ محكمتيف دكليتيف ذات طابع عاـ 

 .في يكغسالفيا ك في ركاندا
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 نظاـ قضائي دكلي ك إليجادك مف ىنا كاف السعي حثيثا، مف دعاة إنقاذ العدالة، 
 ك جرائـ الحرب، لكف سيادة نظاـ اإلنسانيةىيئة دكلية دائمة لمحاكمة مرتكبي الجرائـ ضد 

المعسكريف المتحكمة ك أيضا مبدأ السيادة الكطنية المتحكـ بالدكؿ ساىـ بصكرة أساسية في 
تأخير عممية تجسيد تمؾ المساعي عمى أرض الكاقع، رغـ أف المجتمع الدكلي كاف في أمس 

 بصكرة دائمة عمى تحقيؽ العدالة الدكلية ك مسئكلةالحاجة إلى ىيئة قضائية دكلية تككف 
 .  التي جرمتيا مختمؼ الصككؾ الدكليةاالنتياكاتتكقيع العقاب عمى 

 عاما منذ قرار الجمعية العامة لعاـ 90كمف أجؿ كسر الجمكد الذم داـ قرابة 
، رأل المجتمع الدكلي، في ظؿ التغيرات التي حدثت عمى الساحة الدكلية خاصة 1948
  السكفياتي، أف ىناؾ حاجة ماسة لتفعيؿ فكرة العدالة الجنائية الدكلية بشكؿاإلتحادسقكط 

 لمحكمة جنائية األساسيفكاف تبنى الجمعية العامة أللمـ المتحدة فكرة اعتماد نظاـ : دائـ
 .1998  يكليك عاـ89دكلية دائمة في ركما 

كؿ ذلؾ مثؿ مف كجية نظرنا إنجازا مؤسسيا تاريخيا، لما شكمو مف أىمية استكجبتيا 
 اإلبادة، جرائـ الحرب ك أعماؿ اإلنسانيةمعطيات الحاضر، الذم باتت الجرائـ ضد 

، مجرمك اإلنسانيةالجماعية تمثؿ عنكانا بارزا لكثير مف أحداثو المؤسفة، التي يقترفيا أعداء 
الحرب ك صناع الدمار الشامؿ، كتدنيس كرامة أفراد ك شعكب بأكمميا دكف أف تقاـ حقيـ 

 .مساءلة قانكنية أم 
 ىي قضائية جنائية دكلية دائمة مستقمة األساسيالمحكمة الجنائية ك بحسب نظاميا 

القضائية عمى  كمكممة لمكالية القضائية الكطنية، أنشئت باتفاقية دكلية لتمارس سمطتو
 خطكرة ك المدرجة في األشد عف ارتكاب الجرائـ الدكلية المسئكليف الطبيعييف األشخاص
. األساسينظاميا 
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 :أهمية الدراسة
لقد كاف القرف العشريف أكثر القركف دمكية في التاريخ، حيث أنو خالؿ النصؼ 

 نزاعا مسمحا عمى مستكل العالـ، مما خمؼ المالييف مف 190الثاني منو فقط نشب أكثر مف 
، دكف أف ننسى األسرل ك األطفاؿالضحايا في صفكؼ المدنييف ك خاصة مف النساء ك 

 الضحايا تـ ك ببساطة نسيانيـ، ك قمة ىـ ىؤالءالدمار الذم لحؽ بالممتمكات، أغمب 
بعد الحرب   الضحايا، مثمكا أماـ العدالة،ىؤالء عف الجرائـ، التي ارتكبت في حؽ المسئكلكف

العالمية الثانية تفطف المجتمع الدكلي لخطكرة ىذه الجرائـ ك التـز بمعاقبة مرتكبييا، ك في 
 تـ إنشاء ما يسمى بالمحاكـ الحنائية المؤقتة ممثمة في محكمة نكرمبرغ العسكرية اإلطارىذا 

 . ك جرائـ الحرباإلنسانيةكمحكمة طككيك لمتابعة الجرائـ ضد السمـ ك ضد 
ثر الحكادث المأسكية التي شيدتيا كؿ مف يكغسالفيا السابقة ك رك ندا، قاـ مجمس اكا 

 يكغسالفيا بإنشاء محكمتيف دكليتيف مف أجؿ معاقبة مرتكبي جرائـ التطيير العرقي في األمف
 .ندا ا الجماعية في ركاإلبادةك جرائـ 
ف الطابع المؤقت ليذه المحاكـ، دفع المجتمع الدكلي نحك تنفيذ فكرة لطالما ركما إ

، ك التي دخمت حيز التنفيذ، كما أسمفنا، في الفاتح مف شير جكيمية عاـ 1948لعاـ 
 .، ك ىي سنة قرر فييا المجتمع الدكلي إعطاء دفعة جديدة لمعدالة الجنائية الدكلية2001

 :مما سبؽ فإف أىمية ىذا المكضكع بالنسبة لنا تقـك عمى
  لمعدالة الجنائية الدكلية األخيرة اآلكنة التي يكلييا المجتمع الدكلي في األىمية  -

 خاصة المحكمة الجنائية الدكلية ك الدكر المنتظر منيا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي 
  االنتياكات مف العقاب، بمعنى معاقبة مرتكبي اإلفالت منع خالؿ مف اإلنساني

. الجسيمة
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 العراقيؿ التي تكاجو المحكمة الجنائية الدكلية في أداء اختصاصيا، ك ىي نقطة  -
جكىرية أردنا إبرازىا لكي تمفت انتباه المجتمع الدكلي، بالرغـ مف أف إنشاء ىذه الييئة 

 . القادمةلألجياؿ بالنسبة األىميةاعتبره الكثيركف أمرا في غاية 

 ،راكدت الكثيريف قبؿ الحرب العالمية الثانية كالمتمثمة في إنشاء قضاء جنائي دكلي دائـ
 .ك بالفعؿ تجسدت ىذه الفكرة بإنشاء المحكمة الجنائية الدكلية بمكجب معاىدة

 :أسباب اختيار الموضوع
 : الذاتيةاألسباب -
  الجسيمة التي االنتياكات الرغبة الشخصية في البحث في مجاؿ متابعة مرتكبي 

 .راحت ضحيتيا شعكب كأكطاف
 جكانبيا ك   بكافةاإلحاطةلرغبة في التعمؽ في مكضكع المحكمة الجنائية الدكلية ك ا

 .اإلنسانيخاصة دكرىا في تنفيذ القانكف الدكلي 

 : الموضوعيةاألسباب- 
أىمية المكضكع المحكمة الجنائية الدكلية، بكصفيا ىيئة دكلية دائمة لمتابعة مرتكبي * 

 . الجسيمة لمقانكف الدكلي ، التي ىي مف دكف شؾ محؿ اختصاص ىذه المحكمةاالنتياكات
 تسميط الضكء عمى العكائؽ التي تكاجو المحكمة الجنائية الدكلية كالتي تشكؿ عائقا أماـ *

 .فاعميتيا
 ارتفاع حصيمة ضحايا النزاعات المسمحة خاصة بيف المدنييف ك بقاء مرتكبي خارج دائرة *

. العقاب
 :إشكالية الدراسة

 المطمكبة ألف إعماؿ أىدافيا اآللياتإف إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية يعد أبرز 
 كعميو ك في إطار الدكر المنتظر مف ىذه المحكمة كآلية ميمة في ،دكف تحيز أك تمييز

 المطركحة في الكقت الراىف تتمثؿ أساسا في محاكلة اإلشكاليةتنفيذ ىذه القكاعد، فإف 
 :معرفة
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 ما هو النظام القانوني الذي يحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية؟
تاريخي، تحدثنا عف بكادر نشأة كظيكر كلدراستنا ليذا المكضكع نعتمد عمى المنيج اؿ

 التحميمي مف خالؿ عرض كتحميؿ كتقييـ نصكص ككثائؽ نظاـ ركما األساسي، كالمنيج
 .ىيئة األمـ المتحدة ك األجيزة القضائية الدكلية 

: كقسمنا بحثنا إلى فصميف 
 اإلطار العام لمنظام القانوني لممحكمة الجنائية الدولية : الفصل األول
 فعالية المحكمة الجنائية الدولية في تطبيق القانون: الفصل الثاني
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 :تمهيد
لقد مر إنشاء قضاء دكلي جنائي دكلي بالعديد مف المراحؿ، مف أجؿ كضع حد 

لمجرائـ الدكلية، كذلؾ عف طريؽ إنشاء آليات دكلية مف أجؿ مقاضاة مرتكبي ىاتو الجرائـ، 
كمنيا ما تمثمت في جيكد الفقياء كجيكد المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية، كؿ مف أجؿ 

المناداة بتكقيع العقاب عمى المسئكليف عف ارتكاب الجرائـ الدكلية، خاصة بعدما زادت حدة 
الصراع في البعض مف مناطؽ العالـ، كبات مف الضركرم حماية حقكؽ األفراد مف 

االعتداءات كاالنتياكات الكاقعة عمييـ عف طريؽ إنشاء محاكـ جنائية دكلية بعد الحرب 
 .العالمية األكلى كالثانية

غير أف ىاتو المحاكالت كانت تنتابيا العديد مف النقائص كاالنتقادات، مما شجع دكؿ 
العالـ إلى اإلسراع مف أجؿ إنشاء جياز قضائي دائـ كمستقؿ، إذ مف خاللو يتـ المقاضاة  

عمى الجرائـ الدكلية التي ترتكب، كتتكحد األحكاـ التي تصدرىا في ىذا الشأف، كتككف بمثابة 
اآللية التي تردع كؿ مف تسكؿ لو نفسو ارتكاب ىذا النكع مف الجرائـ، فتـ إنشاء المحكمة 
الجنائية الدكلية كييئة دائمة كمستقمة، كال تربطيا أم عالقة بالدكؿ كال بالمنظمات الدكلية، 
تيدؼ إلى ممارسة عمميا بكؿ مكضكعية كنزاىة، ىذا مف جية كمف جية أخرل تربطيا 
عالقة تعاكف مع األمـ المتحدة، مع تمتعيا بالسمطة الكاممة لممارسة اختصاصيا عمى 

 .األشخاص إزاء أشد الجرائـ خطكرة
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تشكيل المحكمة الجنائية الدولية  : المبحث األول
ظرا لالنتقادات التي كجيت إلى محاكمات الحرب العالمية الثانية، كانت ىناؾ  رغبة ف

 المتيميف بارتكاب األشخاص، جياز قضائي دكلي دائـ، يتكلى ميمة محاكمة إلنشاءىامة 
الرغبة فيما قامت بو  ك تبمكرت ىذه  ،اإلنسانيانتياكات جسيمة لقكاعد القانكف الدكلي 

نكرمبكرغ ك طككيك،  محاكمات الجمعية العامة ألمـ المتحدة مف جيكد في الفترة التي أعقبت 
 مشركع مدكنة لمجرائـ المخمة  إلعداد، 1941حيث بادرت بدعكة لجنة القانكف الدكلي عاـ 
، بالنظر في مدل إمكانية إنشاء 1942سنة  بسمـ البشرية ك أمنيا، ثـ دعكتيا لمجنة نفسيا 

جياز قضائي دكلي دائـ يختص بمحاكـ المتيميف بارتكاب الجرائـ المخمة بسمـ ك أمف 
 .محكمة جنائية دكلية ضمف إطار محكمة العدؿ الدكلية البشرية، أك مدل إمكانية تأسيس

الجهود األممية إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية : المطمب األول
 البالغ في حركة تقنييف الجرائـ األثرلقد كاف لمحاكمات الحرب العالمية الثانية 

 المتحدة منذ إنشائيا في عممية تقنيف بعض ىذه الجرائـ ك األمـالدكلية، حيث باشرت ىيئة 
ك استمر ذلؾ،  السياسية حالت دكف االعتباراتدراسة فكرة إنشاء محكمة جنائية دكلية لكف 

 .األساسيالحاؿ عمى ذلؾ الكضع إلى أف تـ اعتماد النظاـ 
األعمال التمهيدية لممحكمة الجنائية الدولية : الفرع األول

دائمة، ك  دراسة مدل إمكانية إنشاء محكمة جنائية دكليةبكمفت لجنة القانكف الدكلي 
مف أجؿ ذلؾ بدأت المجنة دراستيا ك اجتماعاتيا ك تكجيت بتقديـ تقرير إلى الجمعية العامة 

 المتيميف بارتكاب األشخاصلغرض محاكمة  أكدت فيو بأف تأسيس محكمة جنائية دكلية، 
، ىك أمر مرغكب فيو ك يمكف تنفيذه، أما األخرل الجماعية، أك الجرائـ الدكلية اإلبادةجرائـ 

 الثاني، المتعمؽ بإمكانية تأسيس محكمة جنائية دكلية ضمف إطار باالقتراحفيما يتعمؽ 
 لمحكمة األساسيمحكمة العدؿ الدكلية، فقد أجابت بأنو ممكف ك لكف بعد تعديؿ النظاـ 

 دكلة، 71العدؿ الدكلية، ثـ شكمت الجمعية العامة لألمـ المتحدة لجنة خاصة تتككف مف 
 لممحكمة المقترحة، ك اجتمعت ىذه المجنة في جنيؼ األساسيميمتيا كضع مشركع النظاـ 
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 ك قدمتو إلى الجمعية العامة لغرض المناقشة األساسيحيث انتيت مف كضع مشركع النظاـ 
 األعضاءقدمت الدكؿ ، حيث،  حكلو، ك تـ ذلؾ في دكرتيا السابعةاالقتراحاتك تقديـ 

 1: حكؿ فكرة إنشاء المحكمة إلى اتجاىيفاآلراء، ك لكف انقسمت مالحظاتيااقتراحاتيا ك 
 : محكمة جنائية دكلية ك استند عمى الحجج التاليةإلنشاء المعارض االتجاه_ 

أف القضاء الجنائي الكطني يعد أىـ معالـ السيادة في الدكلة، ك أف إنشاء قضاء 
. جنائي دكلي معناه انتياؾ لمسيادة الكطنية لمدكؿ

أف   مبرر لو، ك الأف كجكد ىذه المحكمة متعمؽ بنشكب الحركب، ك أف استمرارىا 
 ك األمكرفي  المحاكـ التي تنشأ بسبب ظركؼ معينة ك ليدؼ محدد تككف عادة أكثر تعقيدا 

. أقؿ ىيبة
دور مجمس األمن في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الثاني

 الدكلي محاكـ جنائية دكلية خاصة ك مؤقتة استنادا إلى الفصؿ األمفأسس مجمس 
  فياإلنساني المتحدة لمنظر في انتياكات القانكف الجنائي الدكلي ك األمـالسابع مف ميثاؽ 

 2.نداارك يكغسالفيا ك
 
 فيا السابقةالالمحكمة الجنائية الدولية ليوغس: أوال

  اليكغسالفية عندما استكلى الصرب عمى شؤكف الحكـ في البالد، كاألزمةبدأت 
قامكا بعمميات إبادة ك تطيير عرقي بصكرة كبيرة ضد المسمميف ك الكركات ك أماـ ىذه 

 التي ارتكبت ضد المسمميف ك نتيجة لضغط الرأم العاـ الدكلي االعتداءات ك االنتياكات
 ال مف ممارسات ائؿ اإلعالـ العالميةتو ك تناقمتو ك سثالذم أصابو اليمع ك الذعر مما ب

 المتحدة نفسيا األمـىيئة   أخالقية بحؽ المسمميف في البكسنة ك اليرسؾ، كجدتالإنسانية 

                                                 
 .39، ص1971ضارم خميؿ محمكد، باسيؿ يكسؼ، المحكمة الجنائية الدكلية، بيت الحكمة، الطبعة األكلى، بغداد،، :  1
، األردف، 2009سػػػػييؿ حسػػػػيف الفػػػػتالكم، عماد محمد ربيع، القانكف الدكلي اإلنساني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، :  2
. 322ص
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 األمف مجمس خالؿمجبرة عمى التدخؿ في ىذا النزاع، كذلؾ بإصدار العديد مف القرارات مف 
 الدكلي، لمعمؿ عمى كقؼ األمف ىف حفظ النظاـ ك السالـ ك المسئكؿالدكلي باعتبار الجياز 

 1. المدنييف في البكسنة كاليرسؾىذه المجازر ضد السكاف
 قاضيا، يتكزعكف عمى 77فيا السابقة مف التتألؼ المحكمة الجنائية الدكلية ليكغس

دكائر المحكمة الثالث دائرتي محاكمة، دائرة استئناؼ، حيث يتـ انتخاب القضاة مف طرؼ 
، ك تمتد كاليتيـ ألربع سنكات، األمفالجمعية العامة أللمـ المتحدة مف قائمة يعدىا مجمس 

 االنتياكات عف األدلة عف التحقيقات ك جمع مسئكؿكما تتألؼ المحكمة مف مدعي عاـ 
 2.، الكاقعة في يكغسالفيا اإلنسانيالجسيمة لمقانكف الدكلي 

 :اختصاص المحكمة-ب
 الذيف ارتكبكا أك أمركا بارتكاب انتياكات األشخاصتختص المحكمة بمحاكمة 

 الذيف انتيككا األشخاص كما أف المحكمة تختص بمحاكمة األربعجسيمة االتفاقيات جنيؼ 
  اإلبادة الذيف ارتكبكا جريمةاألشخاصقكانيف ك عادات الحرب، ك كذلؾ تختص بمحاكمة 

 .األشخاص الذيف ارتكبكا جرائـ ضد اإلنسانية، كما أف لممحكمة سمطة محاكمة األجناس
 ندااالمحكمة الجنائية الدولية لرو: ثانيا

 سمطاتو المنصكص عمييا في الفصؿ السابع مرة أخرل في األمفلقد استخدـ مجمس 
ندا بيف قبيمتي التكست ك ا المأساكية التي دارت في ركاألحداث، حيث فرضت األفريقيةالقارة 

 أف يتدخؿ مف أجؿ إنياء ىذا الصراع، ك مف أكجو ىذا التدخؿ األمفاليكتك عمى مجمس 
ندا ك إقرار ا القاضي بإنشاء محكمة جنائية دكلية لرك433 قراره رقـ األمفإصدار مجمس 

فيا الندا كمحكمة يكغساكبسب الترابط كالتشابؾ بيف محكمة رك، نظاـ أساسي ليذه المحكمة
ىك نزاع داخمي ك ليس دكلي، فيما يتعمؽ بامتصاص المحكمة المكضكعي فإنو يشمؿ جرائـ 

                                                 
1 : -Photini PAZARTZIS . Tri banaux internationalises. Une nouvelle approche de la justice 

internationale. Annuaire Français de droit internationale. 2002 p16 
المحاكـ الدكلية الجنائية، منشكرات الحمبي : عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي أىـ الجرائـ الدكلية:  2

 .208، ص2002الحقكقية، الطبعة األكلى، بيركت، 
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 إلى مخالفة المادة الثالثة باإلضافة اإلنسانية، الجماعية، الجرائـ ضد اإلبادةجرائـ  ىي
 المسمحة غير كالبرتكككؿ الثاني الخاص بالمنازعاتاألربع، المشتركة في اتفاقيات جنيؼ 

ما فيما يتعمؽ عمى اعتبار أف النزاع في ركاندا ىك نزاع داخمي، 1977الدكلية لعاـ 
 الطبيعييف المتيميف بارتكاب إحدل الجرائـ باألشخاص الشخصي فإنو يتعمؽ باالختصاص

 باألشخاص ليا ال عالقةالداخمة في اختصاص المحكمة، كىكذا يالحظ أف المحكمة 
المسئكلية الجنائية تخفيفا أك  تؤثر الصفة الرسمية لممتيميف عمى الالمعنكييف، ك كذلؾ 

 .إعفاءا
مؤتمر روما الدبموماسي  : المطمب الثاني

تعد اتفاقية ركما المنشئة لممحكمة الجنائية الدكلية ك التي أقرت في مؤتمر ركما 
الدبمكماسي تحكال فريدا في عالـ االتفاقيات الدكلية سكء أكاف ذلؾ مف حيث المكضكع أك مف 

حيث الجدكؿ القانكني كالفكرم الذم أشارتو فيما بعد، فمف حيث المكضكع كاف لحساسية 
نشاء المحكمة إل أثر كبير في تبايف كجيات النظر خاصة ك أنيا تسعى االتفاقيةمضمكف 

 خطكرة التي شيدتيا األكثرالجنائية الدكلية دائمة مستقمة كفعالة مف أجؿ نظر الجرائـ 
 األكضاعالمفاىيـ الثقافية ك كذلؾ  ؼ الكبير بيف النظـ القانكنية كالختالالبشرية، كنظرا ؿ

 في فيـ ك تفسير العديد الخالفاتبعض   الدكلية مكاف مف الطبيعي كجكد لألسرةالتشريعية 
ختالفات ك المشاكرات ال فإف حجـ المناقشات ك ااآلخرمف قيكد االتفاقية ك عمى الجانب 
 لجانو انعقاد أثناء إعداده ك إقراره ك خالؿ األساسيغير الرسمية التي أحدثيا النظاـ 
 1 . قبؿالتحضيرية لـ تشيدىا اتفاقية مف

ميالد مؤتمر روما الدبموماسي : الفرع األول
غذية ك الزراعة في ركما،ك قد أل المتحدة ؿاألمـانعقد مؤتمر ركما في مقر منظمة 

 منظمة 331 منظمة دكلية بيف حككمات، ك70 دكلة ، ك 706شاركت في المؤتمر كفكد 
 كانبثؽ عف ىذا المؤتمر تنظيميا، مكتب المؤتمر الذم ضـ الرئيس كنكابو، ،غير حككمية

                                                 
 .13. ، ص2008عمي يكسؼ الشكرم، القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير، دار الثقافة، عماف، الطبعة األكلى، :  1
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 العاـ أللمـ المتحدة في المؤتمر ككيمو، ك األميفكالمجنة الجامعة، كلجنة الصياغة، كمثؿ 
في مشركع  "ىانز ككريؿ" عرض عمى المؤتمر نتائج أعماؿ المجنة التحضيرية المتمثمة السيد

 لممحكمة، كعيد المؤتمر إلى المجنة الجامعة النظر في مشركع النظاـ األساسيالنظاـ 
، كما كمؼ لجنة الصياغة القياـ مف دكف إعادة فتح باب المناقشة المكضكعية بشأف األساسي

 1.أية مسألة بتنسيؽ ك صياغة جميع النصكص المحالة إلييا دكف تعديؿ جكىرىا
كنتيجة لتعقد المشركع المطركح عمى الكفكد ك أىمية مكاضيع المؤتمر المستقبمية عمى 

 لتاريخ آخر، ك األساسيالدكؿ ك كذا طبيعة المناقشات التي يمكف أف تأجؿ اعتقاد النظاـ 
 المتعمؽ بتعريؼ الجرائـ ك اختصاص المحكمة ك األساسيسيما الجزء الثاني مف النظاـ ال

 الذم كاف يتطمب إرساء حمكؿ تكفيقية، فتدخؿ األمر األمفدكر المدعي العاـ ك مجمس 
 حيث تقدـ بنص مقترح، بشأف ، عمى الساعة الثانية" فميب كيرش" رئيس المجنة الجامعة السيد
بالرفض،  عمى صفقة تقرىا الكفكد إما بالقبكؿ أك باالعتماد األساسيالجزء الثاني مف النظاـ 

 .كىذا قصد االنتياء مف أعماؿ المؤتمر
، ك أدرجت  عقب ذلؾ، اجتمعت المجنة الجامعة، ك تبنت المقترح في مساء ذلؾ اليـك

 لمتصكيت عمى كامؿ المشركع في األساسينصكص الجزء الثاني مع باقي أحكاـ النظاـ 
 إجراء األمريكية لممؤتمر، طمبت الكاليات المتحدة األخيرة، ك عند عقد الجمسة األخيرةالجمسة 

 لممحكمة، في األساسي كفدا لصالح تبني النظاـ 736تصكيت عمى ىذا المشركع فصكت 
 كفدا عف التصكيت، ك بذلؾ تـ اعتماد 37:  كفكد ىذا المشركع، ك امتنع1حيف رفضت 
 73 لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة الذم تضمف ديباجة مشكمة مف األساسينظاـ ركما 
بابا، كما اتخذ، مؤتمر ركما، عدة قرارات بعد اعتماد 73 مادة مكزعة عمى 731فقرة تمييا 
 2 . الكثيقة الختامية لممؤتمر، أدرجت فياألساسيالنظاـ 

                                                 
 .18عمي يكسؼ الشكرم، القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير، المرجع السابؽ، ص:  1

2 : Cherif Bassiouni, Introduction au driot pénal international, Bruyiant, ،Bruxelles,2002 , 
p226. 
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نفاذ مؤتمر روما الدبموماسي : الفرع الثاني
 أماـ جميع الدكؿ في ركما، بمقر منظمة األساسيد فتح باب التكقيع عمى النظاـ لؽ

، ك ظؿ باب التكقيع مفتكحا بعد ذلؾ في 1998 جكيمية 11التغذية ك الزراعة الدكلية في 
 األمـ ك بعد ىذا التاريخ، بقي باب التكقيع مفتكحا في نيكيكرؾ، بمقر اإليطاليةكزارة الخارجية 
، ك تكدع صككؾ التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك 1998 ديسمبر 37المتحدة حتى 
 األساسي إلى النظاـ االنضماـمـ المتحدة، كما يفتح باب أل العاـ ؿاألميفاالنضماـ لدل 

 مف األكؿ منو، في اليـك 730 بمكجب المادة األساسيلنظاـ اأماـ جميع الدكؿ، ك يبدأ نفاذ 
الشير الذم يعقب اليـك الستيف مف تاريخ إيداع الصؾ الستيف لمتصديؽ أك القبكؿ أك 

 العاـ أللمـ المتحدة، ك بالنسبة لمدكؿ التي تصدؽ أك تقبؿ األميف لدل االنضماـالمكافقة أك 
 بعد إيداع الصؾ الستيف لمتصديؽ، يبدأ نفاذ النظاـ األساسيأك تكافؽ أك تنضـ إلى النظاـ 

 مف الشير الذم يمي اليـك الستيف مف تاريخ إيداع الدكلة لصؾ األكؿ في اليـك األساسي
 مف النظاـ 736 أف المادة اإلشارة، كما تجدر االنضماـالتصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك 

، تنص عمى عدـ جكاز إبداء أية تحفظات عمى ىذا النظاـ، ك لقد دخؿ نظاـ ركما األساسي
 المشار إلييا، بعد 730، بمكجب المادة 2000 مف جكيمية األكؿ حيز النفاذ في األساسي

، ك بمقتضي المعمكمات األساسيانقضاء الستيف يكما عمى انضماـ الدكلة الستيف إلى النظاـ 
المنشكرة في مكقع المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة عمى الشبكة الدكلية لممعمكمات في شير 

 1. دكلة108بمغ عدد الدكؿ األطراؼ في النظاـ األساسي ، فقد 2000جانفي 
 
 
 

                                                 
عصاـ عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدكلي مبادئ ك قكاعده المكضكعية ك اإلجرائية، دار الجامعية الجديدة، :  1

 .42، ص2008اإلسكندرية، 
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أجهزة المحكمة الجنائية الدولية : المبحث الثاني
سكؼ نحاكؿ مف خالؿ ىذا المبحث التطرؽ إلى األجيزة القضائية كاإلدارية لممحكمة 

جمعية الدكؿ األطراؼ في  ، في حيف نتطرؽ إلى(المطمب الثاني )الجنائية الدكلية مف خالؿ 
 .(المطمب الثاني)

األجهزة القضائية واإلدارية  : المطمب األول
األجهزة القضائية : الفرع األول

هيئة الرئاسة : أوال
 مكتب باستثناء عف إدارتيا كالمسئكلةتمثؿ ىيئة الرئاسة السمطة العميا لممحكمة 

 1. مف نظاـ ركما األساسي عمى تككينيا كمسؤكلياتيا38كلقد نصت المادة  المدعي العاـ،
 :أعضاء هيئة الرئاسة –1.

تمارس ىيئة الرئاسة مياميا بكاسطة جياز أساسي مؤلؼ مف ثالث قضاة رئيس ك 
كالثاني، كىـ منتخبكف باألغمبية المطمقة مف القضاة الثمانية عشر لكالية مدتيا  نائبيو األكؿ
قابمة لتجديد لمرة كاحدة، كيعممكف في ىيئة الرئاسة عمى أساس التفرغ طيمة  ثالث سنكات

إنتخاب أكؿ رئيس لممحكمة القاضي الكندم فيميب كيرش لمدة ثالث  كاليتيـ، كقد جرل
، كحؿ محمو 2009ابريؿ / كتـ تجديد لو لكالية ثانية انتيت في نيساف2003سنكات في
 : كيقـك النائب األكؿ لمرئيس بعممو في حالتيف 11القاضي

 .غياب الرئيس ألم سبب كاف – 1
 عدـ صالحية الرئيس كعدـ صالحيتو المينية، أك الطبية أك ألم أسباب أخرل كتنحية – 2

 .عف القضية المعركضة ألم أسباب تبرر ىذا التنحي
كيقـك النائب الثاني لمرئيس بمياـ الرئيس إدا أحالت بيف الرئيس أك نائبو األكؿ كبيف 

 قياميما

                                                 
دار الكتب  حيدر عبد الرزاؽ، تطكر القضاء الدكلي الجنائي مف المحاكـ المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة، :  1

. 131، ص2007القانكنية، دكف طبعة، مصر، 
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 .ةبالعمؿ أم مف األسباب السابؽ (1)
 1. مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية38كلقد نصت عمى ذلؾ المادة 

 :شروط إختيار أعضاء هيئة الرئاسة – 1
يعتبر منصب القاضي في غاية الحساسية، كمف أجؿ ىذا كضعت التشريعات 

 18يجب تكافرىا في القضاة، كبإعتبار قضاة ىيئة الرئاسة مف قضاة  الكطنية شركطا
 .فميـ نفس شركط المفركضة في غيرىـ مف قضاة المحكمة لممحكمة الجنائية الدكلية

 مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية 36ثة مف المادة ؿحيث حددت الفقرة الثا
 2:الدائمة الشركط الكاجب تكافرىا لمقضاة بنصيا عمى الدكلية

 يختار األشخاص مف بيف األشخاص الذيف يتحمكف باألخالؽ الرفيعة ك الحياد ك النزاىة –أ " 
 .كتتكافر فييـ المؤىالت المطمكبة في دكلة كؿ منيـ لتعييف في أعمى المناصب القضائية

 :يمي  كؿ مرشح لإلنتخابات لممحكمة ماميجب أف يتكافر ؼ– ب 
كفاءة ثابتة في مجاؿ القانكف الجنائي ك اإلجراءات الجنائية، ك الخبرة المناسبة  – 1

الالزمة،سكاء كقاض أك مدع عاـ أك محاـ، أك بصفة مماثمة أخرل، في مجاؿ الدعاكل 
 .الجنائية

 كفاءة ثابتة في مجاالت القانكف الدكلي ذات الصمة بالمكضكع، مثؿ القانكف اإلنساني –2
 في مجاؿ عمؿ قانكني ذم صمة بالعمؿ الدكلي كقانكف حقكؽ اإلنساف، كخبرة مينية كاسعة

 القضائي لممحكمة،
يجب أف يككف لدل كؿ مرشح لإلنتخاب بالمحكمة معرفة ممتازة ك طالقة في لغة – ج 

 ."عمى األقؿ مف لغات العمؿ بالمحكمة كاحدة

                                                 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 38المادة :  1

2002. 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في 36المادة :  2

2002. 
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ندا، تنبو كاضعك ا كعندما أنشأ مجمس األمف الدكلي محكمتي يكغسالفية السابقة ك رك
 لياتيف المحكمتيف عمى الشركط الكاجب تكافرىا األساسيلذلؾ النقص، فنص النظاـ  نظاميا

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 131 مف المادة 1القضاة، فالفقرة  في
 الكاجب تكافرىا في القضاة الدائميف ك األساسيةالسابقة أرسمت الشركط  ليكغكسالفية

ينبغي في القضاة الدائميف ك :" حيث نصت عمى أنو سكاء، المخصصيف، عمى حد
صفات التجرد ك النزاىة، كأف  المخصصيف، أف يككنكا عمى خمؽ رفيع، كأف تتكافر فييـ

. أرفع المناصب القضائية يككنكا حائزيف لممؤىالت التي تجعميا بمدانيـ شرطا لتعييف في
في مجاؿ القانكف   الكاجب في التشكيؿ العاـ لمدكائر ، لخبرات القضاةاالعتباركيكلي 

 2."الجنائي ك القانكف اإلنساني الدكلي كقانكف حقكؽ اإلنساف 
كمف مقارنة نصي محكمتي يكغسالفية السابقة مع النص المتقدـ لممحكمة الجنائية 

 الجنائي، بؿ فيالحظ بأف ىذا األخير لـ يكتفي بشرط الكفاية في مجاؿ القانك الدكلية،
 سميـ، حيث أف أم محكمة يرتكز في اتجاهفي اإلجراءات الجنائية، كىك  أضاؼ إلييا الكفاية
كمف . اإلجراءات الجنائية التي يتطمب أف يمـ بيا القاضي بصكرة جيدة جانب كبير منو عمى

 أف يككف القاضي ذك اشترطامحكمتي يكغسالفية السابقة ك ركاندا  ناحية أخرل فإف نصي
الجنائي ك القانكف الدكلي اإلنساني كقانكف حقكؽ اإلنساف، بينما جاء  خبرة في مجاؿ القانكف

الجنائية الدكلية متطمبا الكفاية في مجاؿ القانكف الجنائي ك القانكف  النص الخاص بالمحكمة
حقكؽ اإلنساف، بينما جاء النص الخاص بالمحكمة الجنائية الدكلية  الدكلي اإلنساني ك قانكف
لقانكف الجنائي ك اإلجراءات الجنائية أك في مجاالت القانكف الدكلّي  متطمبا الكفاية في مجاؿ

                                                 
حيدر عبد الرزاؽ، تطكر القضاء الدكلي الجنائي مف المحاكـ المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة، مرجع سبؽ :  1

 .333ذكره، ص
، كالذم دخؿ 1998 جكيمية 27 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في 13الفقرة األكلى مف المادة :  2

 .2002حيز النفاذ سنة 
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كىذا يعني أف تكفر الكفاءة في . اإلنساني ك قانكف حقكؽ اإلنساف  العالقة بالقانكف الدكليأك
 1. أحدىما كاؼ إلختيار قاضيا

كبالرجكع إلى الخمفية التاريخية ليدا النص، مف خال المشاريع التي أعدتيا لجنة 
نجد أف ىذه المسالة لـ تغب عف أذىاف أعضائيا، حيث أكجبت في البداية  القانكف الدكلي،

أف بعض األعضاء رأل إنو شرط متزمت جدا، إذ يكفي أف يتكافر في  تكافر الكفاءتيف، إال
لإلنتخاب إحداىما أك كالىما، مع ترؾ المسائؿ المتعمقة بتكازف مؤىالت  الشخص المرشح

 الذم أقرتو غالبية الدكؿ في مؤتمر ركما، االتجاهالدكؿ األطراؼ، كىك  القضاة لحسف اختيار
القضاة عمى دكائر المحكمة بيف طبيعة المياـ التي تؤدييا الدائرة  عمى أف يكائـ تكزيع

 2.المنتخبيف، بحيث تضـ تشكيمتيا مزيجا مف الخبرات كالمؤىالت كخبرات ك مؤىالت القضاة
 

 : القضاةاختيارأسموب  – 3
 القضاة باإلقتراع السرم في إجتماع لجمعية الدكؿ األطراؼ كيعتبر انتخابتتـ عممية 

الثمانية عشر الذيف يحصمكف عمى أغمبية ثمثي الدكؿ األطراؼ الحاضرة المصكتة  القضاة
ك المبدأ . القائميف لممرشحيف ىـ القضاة المنتخبكف الفائزكف لمعمؿ في المحكمة مف ضمف

ال أف ىناؾ إستثناءات مف إ ،القضاة لكالية مدتيا كال يجكز إعادة إنتخابيـ العاـ أف ينتخب
اإلستثناء األكؿ يعكد لسبب ظرفي حسابي ك في العممية اإلنتخابية األكلى فقط،  :المبدأ

يختار بالقرعة ثمث القضاة المنتخبيف لمعمؿ مدة ثالث سنكات، ك يختار بالقرعة " كمضمكنو
      3.المنتخبيف لمعمؿ مدة ست سنكات، كيعمؿ الباقكف لمدة تسع سنكات ثمث القضاة

كقد .  القاضي بتحديد الكالية كعدـ جكاز إنتخاب القاضيأكاإلستثناء الثاني يخالؼ المبد

                                                 
فتكح عبد اهلل الشاذلي، القانكف الدكلي الجنائي، دار المطبكعات الجامعية، دكف رقـ الطبعة، اإلسكندرية، مصر، :  1

 .153، ص2001
 .153المرجع نفسو، ص:  2
األساسي، دار  محمكد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، مدخؿ لدراسة أحكاـ ك آليات اإلنقاذ الكطني لمنظاـ :  3

. 731. ، ص2004الشركؽ، الطبعة األكلى، مصر، 
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 لمقضاة اليف خدمكا ثالث سنكات كأخرجكا بالقرعة 9/361مف المادة " ج"الفقرة  سمحت
كاإلستثناء الثالث يعكد لضركرات العمؿ، ت، لكالية كاممة أم تسع سنكا بإعادة إنتخابيـ

اإلستئنافية الذم ما زاؿ ينظر في  اإلبتدائية أك فالقاضي في أم مف الشعب التمييدية أك
المسكغ  (3)منيا  (10/36)قضية ما قد باشرىا سابقا تمدد كالية حكمو إلى حيف االنتياء 

 لألخد بيذا األسمكب، أف قضاة المحكمة يختمفكف عف قضاة محاكـ التحكيـ الدكلية ككف
كحريتيـ ك شرفيـ، لذلؾ فإف إمكانية تعرضيـ  أحكاميـ تتصؿ مباشرة بمصير األفراد

لمضغكط كاإلبتزاز ك التيديد كبيرة، كعميو فمف غير المعقكؿ أف يتـ تعيينيـ مف الحككمات ، 
أىمية إنتخابيـ بشكؿ محايد، كذلؾ إلبعادىـ عف مصادر الضغط كحتى تزاكؿ  مف ىنا تأتي

 2 . بإستقاللية تامةـ المحكمة عممو
 : مسؤوليات هيئة الرئاسة: ثانيا

مف نظاـ ركما  جاءت المسؤكليات المناطة بييئة الرئاسة مكزعة عمى عدة مكاد
 ك التي 3أ/3 فقرة 38الميمة الرئاسية المككمة ألييا في المادة   السميمة اإلدارةمف انطالقا

 تتجمى في األمكر ةساكمياـ ىيئة الرئ، "لممحكمة بإستثناء مكتب المدعي العاـ نصت عمى
 : التالية

 .رئيس المحكمة يبـر اإلتفاقية مع األمـ المتحدة المادة– أ 
ك بعد أف . زيادة عدد القضاة المحكمة إذا طمبت المحكمة ذلؾ ك إدا كاف ضركريا– ب 

جمعية الدكؿ األطراؼ اإلقتراح بزيادة، يتـ إنتخاب القضاة اإلضافييف خالؿ الدكرة  تعتمد
 .الدكؿ األطراؼ بنفس الطريقة السابقة التالية لجمعية 

                                                 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في   مف9/36المادة :  1

 .2002سنة 
 .732محمكد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص:  2
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  4 فقرة 38المادة : 3

2002. 
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كما يجكز لييئة الرئاسة أف تقترح بعد ذلؾ تخفيض عدد القضاة إذا كاف عبء العمؿ 
 جمعية اعتمدتا ذفإ،  قاض18ال ما دكف إال يخفض العدد إال يبرر ذلكف بشرط  بالمحكمة
إقتراح التخفيض، يتـ التخفيض تدريجيا كمما إنتيت مدة كالية ىؤالء القضاة إلى أف  األطراؼ
 .العدد الكاجب تكافره يصؿ إلى

لييئة الرئاسة أف تقـك مف كقت ألخر، في ضكء حجـ العمؿ بالمحكمة كبتشاكر في 
ا  أف يعممكاآلخريفبالبت في المدل الذم يككف مطمكبا في حدكده مف القضاة  أعضاءىا

 1. عمى أساس التفرغ
 إلى عالقة محدكدة بيف ىيئة الرئاسة كالمدعي 2 الفقرة السادسة35المادة تضمنت 

إلى 42كقد كردت إشارة كاحدة في الفقرة السادسة مف . العاـ أك الشخص مكضكع المقاضاة
: " محدكدة بيف ىيئة الرئاسة كالمدعي العاـ كنكابو في خصكص إعفائيـ حيث نصت عالقة
الرئاسة أف تعفى المدعي العاـ اك أحد نكاب المدعي العاـ بناء عمى طمبو مف العمؿ  لييئة

في قضية، بينما حرمت ىيئة الرئاسة مف النظر أك تمقي طمبات تنحية المدعي العاـ أك أحد 
 ."نكابو كمعينة

المقدمة مف الشخص المالحؽ أك مكضكع التحقيؽ، كأسندت الميمة لشعبة ك
عماؿ التنسيؽ ك التعاكف مع جمعية الدكؿ أتتكلى ىيئة الرئاسة  8/423 اإلستئناؼ المادة

التعاكف أك التبميغات الدكلية ك متابعة اإلجراءات مع الدكؿ  األطراؼ، ككذلؾ تقديـ طمبات
. ىا كنجاحياذالمعنية أك المنتظمات الدكلية، كالسير عمى تنفي

 
 

                                                 
دراسة تحميمية،  منتصر سعيد حمكدة، المحكمة الجنائية الدكلية النظرية العامة لمجريمة، أحكاـ القانكف الدكلي الجنائي :  1

. 77، ص2006دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ، 
، كالذم دخؿ حيز 1998 جكيمية 27 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في 6 الفقرة 35المادة :  2

 .2002النفاذ سنة 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ 1998 جكيمية 27 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في 8/42المادة :  3

 .2002سنة 
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لدوائر القضائية ا: ثانيا 

ف إجراءات الدعاكل إبتداء مف تحريكيا ك إنياءىا بصدكر حكـ بات فييا تمر أبما 
يضا، مراعاة لتخصص ك أماـ ىيئات مختمفة أمختمفة، فإف النظر فييا يككف عادة  بمراحؿ

 . لتنظيـ العمؿ
كالحكمة مف تعدد دكائر المحكمة، لكي ال تنظر الدعكل بمختمؼ تمؾ المراحؿ مف 

ف تعدد درجات ىيئات ك دكائر المحاكـ التي تنظر الدعكل، يعز مف أ كما ،أنفسيـ القضاة
التي تحفظ ألطراؼ الدعكل حقكقيـ في مراجعة حكـ الدائرة اإلبتدائية، مف  الضمانات

تقسيـ عمى ىذا النكع مكجكد في المحاكـ  بمزيد مف التمحيص الذم اؿك، محكمة أعمى درجة
الدكلية، كما ىك الحاؿ  يكشؼ كجو الحقيقةالكطنية، في حيف أغفمتو بعض المحاكـ الجنائية

ما المحكمة الجنائية ،  أك طككيك حيث تشكمتا مف دائرة كاحدة (4) بالنسبة لمحكمتي نكرمبرغ
المادة )الثالث  ك الدكائر ىي، الدكلية فتحتكم عمى دكائر تقـك بكظائؼ المحكمة القضائية

 األمر  أقتضى إذاقفأمع إمكانية تشكيؿ أكثر مف دائرة في  (األساسي مف نظاـ ركما 341
تضـ ستة  دائرة االستئناؼ التي تضـ رئيسا كأربعة قضاة، ك الشعبة اإلبتدائية التيك ، ذلؾ

التي  قضاة عمى األقؿ، يقـك ثالثة منيـ بمياـ الدائرة اإلبتدائية، ك شعبة ما قبؿ المحاكمة
 تضـ ستة قضاة عمى األقؿ، يقـك ثالثة قضاة منيـ أك قاض كاحد، بمياـ شعبة ما قبؿ

 .المحاكمة
كيككف تعييف القضاة بالشعب عمى أساس طبيعة المياـ التي ينبغي اف تؤدييا كؿ 

كمؤىالت كخبرات القضاة المنتخبيف في المحكمة بحيث تضـ كؿ شعبة مزيجا مالئما  شعبة
 2.الخبرات في القانكف ك اإلجراءات الجنائية ك القانكف الدكلي مف

                                                 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في   مف34المادة :  1

2002 . 
دراسة تحميمية،  منتصر سعيد حمكدة، المحكمة الجنائية الدكلية النظرية العامة لمجريمة، أحكاـ القانكف الدكلي الجنائي :  2

 .79مرجع سبؽ ذكره، ص
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 :الشعبة التمهيدية: والأ
جاء تنظيـ الشعبة التمييدية كصالحياتيا مكزعة عمى مكاد متعددة ضمف أبكاب 

كالتي سنستعرضيا عبر  ركما بشكؿ يتالءـ كالمياـ المككمة إلييا (3)ـ مختمفة مف نظا
.  تنظيـ الشعبة التمييدية، كمياميا :النقطتيف

 :تنظيم الشعبة التمهيدية –1
تتألؼ الشعبة التمييدية   مف نظاـ ركما تككيف الشعبة التمييدية39تضمنت المادة 

فييا أكثر مف دائرة   كيجكز أف تتشكؿ،(1/391المادة ) 6مف عدد مف القضاة ال يقؿ عف 
 . تمييدية إذا كاف حسف سير العمؿ بالمحكمة يقتضي ذلؾ

 كيتكلى ميمة إدارة التمييدية مف قاض إلى ثالثة قضاة مف قضاة الشعب التمييدية
 كيككف تعييف القضاة بالشعب عمى أساس طبيعة المياـ التي ينبغي أف 2(2/ب/39المادة)

كؿ  ؤىالت كخبرات القضاة المنتخبيف في المحكمة بحيث تضـ كؿ شعبة مزيجا مف ـتؤدييا
 لخبرات في القانكف الجنائي ك اإلجراءات الجنائية ك القانكف الدكلي (1)مزيجا مف شعبة 

كيتـ تعييف القضاة الستة في الشعبة التمييدية بعيد اإلنتياء مف عممية إنتخاب قضاة   
لكالية مدتيا ثالث سنكات، كتمدد كاليتيـ إستثنائيا إلى حيف إتماـ أم قضية يككنكا  المحكمة

كيتكزع القضاة المعنيكف في الشعبة التمييدية عمى دكائرىا  (أ-3/29المادة )فعميا قد باشركىا
الحقا كفؽ ضركرات العمؿ عمى أف يتكلى مياـ الدائرة التمييدية إما ثالث قضاة  التي تشكؿ
التمييدية أك قاض كاحد مف تمؾ الشعبة كفقا ليذا النظاـ األساسي ك لمقكاعد  مف الشعب

 .اإلثبات اإلجرائية كقكاعد
كتجدر اإلشارة إلى أف أحكاـ النظاـ األساسي قد أجاز إنتقاؿ قضاة الشعبتيف 

التمييدية مف شعبة إلى أخرل، إدا ما رأت ىيئة الرئاسة أف ذلؾ فيو حسف سير كاإلبتدائية 
                                                 

، كالذم دخؿ حيز النفاذ 1998 جكيمية 27 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في 1/39المادة :  1
 .2002سنة 

، كالذم دخؿ حيز النفاذ 1998 جكيمية 27 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في 2/ب/39المادة :  2
 .2002سنة 
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عمى عكس قضاة شعبة اإلستئناؼ، ك الذيف ال يجكز ليـ العمؿ إال داخؿ  لمعمؿ بالمحكمة، 
 .شعبتيـ

لكف السماح لقضاة الشعبتيف اإلبتدائية ك التمييدية باإلنتقاؿ، مشركط بككف القاضي 
ية دعكل أ في اف نظركإقميف مف الدائرة التمييدية إلى اإلبتدائية، لـ يسبؽ ليـ تالمف اك القضاة

ف أماـ الدائرة اإلبتدائية، ذلؾ أأماـ دائرتيـ ككانت ذاتيا ال تزاؿ معركضة  كانت مكجكدة
م في القضية، فال يجكز لو أف يفصؿ أيككف قد سبؽ لو تككيف ر القاضي في ىذه الحالة

 1. (39 مف المادة 4الفقرة ) فييا الحقا بككنو قاضي حكـ
شعبة  ككذا المؤىالت كالخبرة التي يتمتع بيا القضاة المنتخبكف، حيث تحكم كؿ  

 فييـ ف تتكافرأمجمكعة مف القضاة الذيف يتميزكف في فركع القانكف المختمفة، إذ يتحتـ 
خبرات ككفاءات ثابتة في مجاؿ القانكف الجنائي كاإلجراءات الجنائية كالقانكف الدكلي 

 2.( مف النظاـ36ب مف المادة /3الفقرة ) الدكلي كقانكف حقكؽ اإلنساف القانكف:مثؿ
 :مهام الشعبة التمهيدية – 2

منح نظاـ ركما الشعبة التمييدية دكرا مميزا يتالءـ كطبيعة مياميا، فكزع صالحياتيا 
 15 ك 18 ك 19)الخامس كالباب (المكاد :60 ،59 ،58 ،57، 56 ،54 ،53، عمى الباب

 : كيمكف تصنيؼ ىاتو المياـ في النقاط التالية، (المكاد :
  الشعبة جزء ال يتجزء مف سمطة:الشعبة التمهيدية أولى درجات التقاضي أمام المحكمة– أ 

 تمييدية كابتدائية كاستئناؼ، كتشكؿ بكابة: المقاضاة في المحكمة المؤلفة مف الشعب الثالث
 . العبكر إلى التقاضي أك عدمو عبر جمسات إعتماد التيـ التي يتقدـ بيا المدعي العاـ منيا

 : الشعبة التمهيدية ودورها مع مكتب المدعي العام–ب 

                                                 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في 4/39الفقرة :  1

2002. 
، كالذم دخؿ 1998 جكيمية 27 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في 36ب مف المادة /3الفقرة :  2

 .2002حيز النفاذ سنة 
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 1:تتمتع الشعبة التمييدية بسمطات ذات صمة بالمدعي العاـ
حيث تقـك بدكر تكاممي مع المدعي العاـ مف خالؿ التنسيؽ بينيما في مراحؿ 
 ذالمالحقة كالتحرم كالتحقيؽ كىي الجية الحصرية التي يتقدـ إلييا المدعي العاـ لتنفي

المادة )مثؿ حماية المجني عمييـ: اإلجراءات كالطمبات الالزمة لضماف سير أعمالو كفعاليتيا
 7/61 ،72 )كما ليا حؽ إصدار األكامر ك القرارات بمكجب المكاد، ( مف النظاـ56
النظاـ األساسي ك التي تتعمؽ بالسماح لممدعي العاـ، البدء  مف (15 ،18 ،19 ،2/54،

 2. بالتحقيؽ، أك اإلذف لو باتخاذ خطكات تحقيؽ معينةفذفي التحقيؽ أك رفض اإل
 :الشعبة اإلبتدائية– ثانيا 

تشكؿ الشعبة اإلبتدائية المرحمة الفعمية لبدء المقاضاة في نظاـ ركما، كالدرجة األكلى 
، كقد تصبح أحكاميا نيائية في حاؿ األشخاص بحؽ األحكاـالمحاكمات التي تصدر  مف

 الشعبة اإلبتدائية ممارسة أ تبداألصكؿ، كالمحكـك عميو إلى إستئنافيا كفؽ  عدـ عكدة
مياميا بعد إحالة، بعد أف تككف الشعبة التمييدية قد اعتمدت التيـ المكجية مف القضية إلييا 

تكزعت الكظائؼ المناطة بالشعبة . المدعي العاـ ضد الشخص المتيـ مف ىيئة الرئاسة
، ككضحت اإلجراءات الكاجب إتباعيا (64-87)مكاد نظاـ ركما االبتدائية عمى العديد مف
 3.القرارات أماميا ك كيفية إصدار

 :تنظيم الشعبة اإلبتدائية – 1
 مف نظاـ ركما األساسي 39سيسو القانكني في المادة أيجد تنظيـ الشعبة التمييدية ت

لؼ مف عدد ال يقؿ عف ستة قضاة كيقـك ثالث مف قضاة أ حيث تت،الجنائية الدكلية لممحكمة
 بمياـ الدائرة اإلبتدائية كليس ىناؾ ما يحكؿ دكف تشكيؿ أكثر مف دائرة إبتدائية، تمؾ الشعبة

حسف سير العمؿ في المحكمة، كيعمؿ القضاة المعينكف لمشعبة اإلبتدائية،  إذا إقتضى ذلؾ
                                                 

.  99، ص 2007سامح جابر البمتاجي، حماية المدنييف في زمف النزاعات المسمحة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، :  1
. 244، 1999إبراىيـ محمد العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، طبع بالييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية، القاىرة، :  2
براء منذر كماؿ عبد المطيؼ،النظاـ القانكني لممحكمة الجنائية الدكلية، دار حامد لمنشر ك التكزيع، الطبعة األكلى، :  3

. 82، ص2008األردف، 
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كتمتد ىاتو المدة إلى حيف إتماـ ام قضية يككف قد بدا النظر فييا فعال  لمدة ثالث سنكات،
كأجاز النظاـ األساسي إلحاؽ قضاة الدائرة اإلبتدائية لمعمؿ في الدائرة ، في الشعبة اإلبتدائية

يحقؽ حسف سير المحكمة، بشرط أال يشترؾ قاض في الدائرة  التمييدية إذا كاف ذلؾ
 .قضيةاؿاإلبتدائية في النظر في 

 :شعبة اإلستئناف: ثالثا
تشكؿ شعبة اإلستئناؼ قمة اليـر القضائي في المحكمة ك نياية التدرج القضائي 

المرجعية القضائية المناط بيا مسؤكليات الفصؿ في قرارات المدعي العاـ ك  فيي. فييا
عادة النظر في األحكاـ النيائية إلؾ ذحكاـ الشعبة اإلبتدائية، كؾأة كمالتمييدب قرارات الشعبة
 في نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية دكر المحاكـ االستئناؼيماثؿ دك  ك. الصادرة عنيا

القضائية الكطنية، فيي مف جية تكاثؿ محاكـ اإلستئناؼ،  القضائية العميا في األنظمة
النقض كما تسمى في غالبية الدكؿ العربية مف جية  كتماثؿ محكمة التمييز أك محكمة

 . ككظائؼ أخرل، نظرا لما أنيط بيا مف صالحيات
تكزعت المكاد المنظمة لشعبة اإلستئناؼ كصالحياتيا عمى أبكاب مختمفة مف نظاـ 

 1. كمسؤكلياتيا ك عالقاتيا ببقية أجيزة المحكمة ركما بما
 :تكوين شعبة اإلستئناف – 1

خريف، أتتألؼ شعبة اإلستئناؼ في المحكمة الجنائية الدكلية مف الرئيس كأربعة قضاة 
 الذيف يعممكف في دائرة اإلستئناؼ، ك يعمؿ ىؤالء القضاة في ىذه الشعبة طيمة كىـ ذاتيـ، 
. يعممكف إال في ىذه الشعبة مدة كاليتو
 

 مف النظاـ األساسي لقضاة الشعب 1(39)إستثناء أجازت الفقرة الرابعة مف المادة
ف أك بالعكس إذا رأت ىيئة الرئاسة أاإللتحاؽ بصكرة مؤقتة بالشعبة التمييدية  اإلستئنافية

                                                 
عمر محمكد المخزكمي، القانكف الدكلي اإلنساني في ضكء المحكمة الجنائية الدكلية، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، :  1

. 188، ص2008عماف ، الطبعة األكلى، 
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إال أف النظاـ االساسي كمراعات لحياد القضاة كنزاىتيـ، .يحقؽ سير العمؿ بالمحكمة ذلؾ
أم قاض اإلشتراؾ في الدائرة اإلبتدائية أثناء نظرىا في أم دعكل سبؽ لذات  حظر عمى

في  أك كاف يحمؿ جنسية الدكؿ الشاكية أك الدكؿ التي يككف المتيـ أحد القاضي أف اشترؾ
  .مراحميا التمييدية

تتميز تشكيمة شعبة اإلستئناؼ عف باقي الشعب األخرل عدـ كجكد القضاة المناكبيف 
تتألؼ دائرة اإلستئناؼ مف  قضاة شعبة اإلستئناؼ، كىك أمر منتقد مف الناحية العممية حيث
ألنو يشكؿ عائقا في نظر الدعاكل، فتعذر حضكر أحد األعضاء ألم طارئ، أك  جميع

شاغر في الدائرة، مف شأنو إيقاؼ العمؿ فييا، مما يقتضي تكفير البدالء  حدكث أم
 2. طريؽ نظاـ القضاة المقترحالجاىزيف لمعمؿ عف

األجهزة اإلدارية : الفرع الثاني
  :جهاز اإلدعاء العام: أوال

يتككف مكتب المدعي العاـ، مف المدعي العاـ رئيسا ك نائب أك عدد مف النكاب ك 
المكظفيف المؤىميف لمعمؿ في ىيئة اإلدعاء، يعينيـ المدعي العاـ لمعمؿ داخؿ  عدد مف
كالمرشح لكظيفة المدعي العاـ أك نكابو يككف مف ذكم أخالؽ رفيعة ككفاءة عالية ، المكتب

تتكافر لدييـ خبرة عممية كاسعة في مجاؿ اإلدعاء أك المحاكمة في القضايا  كيجب أف
ذكم المعرفة الممتازة ك طالقة في لغة كاحدة عمى األقؿ مف لغات  كيككف مف. الجنائية

تنتخب جمعية الدكؿ األطراؼ باألغمبية المطمقة في إقتراع سرم مدعي  العمؿ في المحكمة
مف طرؼ الجمعية بنفس الطريقة بناء عمى الئحة أسماح يرشحيا  عاـ كينتخب المساعدكف

جنسيات مختمفة، يعيف المدعي العاـ خبراء كمستشاريف ا المدعي العاـ عمى أف يحممك

                                                                                                                                                         
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في 39المادة :  1

2002. 
، 2002عادؿ عبد اهلل المسدم، المحكمة الجنائية الدكلية االختصاص ك قكاعد اإلحالة، دار النيضة العربية، القاىرة، :  2
. 145ص
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، مراعيا التمثيؿ آخريفالمختمفة، كمحققيف ك مكظفيف  قانكنييف متخصصيف بأشكاؿ العنؼ
 .في األنظمة القضائية عمى إختالفيا الجغرافي كالتكازف بيف الجنسيف، كالخبرة

كيجكز لييئة الرئاسة إعفاء المدعي العاـ، أك أحد نكابو، مف العمؿ في قضية معينة، 
ف يككف حيادىـ أ كال يشترؾ المدعي العاـ كال نكابو، في أم قضية يمكف ،طمبو بناء عمى

 كلمشخص محؿ التحقيؽ، أك المقاضاة، أف يطمب ،معقكؿ، ألم سبب كاف فييا مكضع شؾ
 المدعي العاـ، أك أحد نكابو، كتفصؿ في مسألة التنحية دائرة في أم كقتف تنحية

 1.االستئناؼ
 قمم المحكمة : ثانيا

يتككف قمـ كتابة المحكمة مف المسجؿ كنائبو ك المكظفيف إضافة إلى كحدة المجني 
 المسجؿ لضماف تدابير الحماية ك األمف لممجني عمييـ كالشيكد ينشئياكالشيكد كالتي  عمييـ
يمثمكف أماـ المحكمة، ككدا حماية الغير الذيف يمكف أف يتعرضكا لمخطر بسبب إدالء  الذيف

 2. بشيادتيـ، ك يتـ ذلؾ بتشاكر مع مكتب المدعي العاـ الشيكد
 اإلدارم الرئيس بيا، ك المسئكؿيتكلى سجؿ المحكمة رئاسة قمـ الكتاب، كيككف 

ما بنسبة لممكظفيف فقد أعطى النظاـ ، أيمارس عممو كسمطاتو تحت إشراؼ رئيس المحكمة
ف يعينا مكظفيف أالعاـ كالمسجؿ  األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الحؽ لكؿ مف المدعي

 المكظفيف ىؤالء، كيقترح المسجؿ  قف يتكفر فيأمؤىميف الزميف لمعمؿ في مكتبيما بشرط 
بمكافقة كؿ مف ىيئة الرئاسة  أعمى قدر مف الكفاءة ك النزاىة كالقدرة عمى أداء العمؿ

شركط ك أحكاـ تعيينيـ، ك  لممحكمة ك المدعي العاـ نظاما أساسيا لعمؿ المكظفيف، يتضمف
اإلقتراح، كيحؽ  مكافأتيـ ك فصميـ، بشرط أف تكافؽ جمعية الدكؿ األطراؼ عمى ىذا

تقدميـ ليا  لممحكمة في ظؿ ظركؼ غير عادية أف تستعيف بخبرات مكظفيف دكف مقابؿ

                                                 
 .146عادؿ عبد اهلل المسدم، المحكمة الجنائية الدكلية االختصاص ك قكاعد اإلحالة، المرجع السابؽ، ص:  1
سرائيؿ منيا، مجمة : 2 بارعة القدسي، المحكمة الجنائية الدكلية طبيعتيا كاختصاصاتيا مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية كا 

 .78، ص2009، العدد الثاني،20جامعة دمشؽ لمعمـك القانكنية كاالقتصادية، المجمد 
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المحكمة  الدكؿ األطراؼ أك المنظمات الدكلية الحككمية أك غير الحككمية، كذلؾ لمساعدة
 .في القياـ بعمميا في تمؾ الظركؼ اإلستثنائية

ككما ىك الحاؿ مع القضاة كالمدعي العاـ، فإنو يتطمب مف المسجؿ كنائبو، أف يككنا 
األشخاص أصحاب األخالؽ الرفيعة، ك الكفاءة العالية، كأف يككف عمى معرفة ممتازة  مف

 1. في لغة كاحدة عمى األقؿ مف لغات العمؿ في المحكمة كطالقة
كيتـ إختيار المسجؿ ك نائبو باألغمبية المطمقة لقضاة المحكمة بطريؽ اإلقتراع 

 .في اإلعتبار أية تكصية تقدـ مف جمعية الدكؿ األطراؼ في ىذا الشأفذ السرم، مع األخ
كيشغؿ المسجؿ منصبو لمدة خمس سنكات، كيجكز إعادة إنتخاب مف إنتيت كاليتو 
  لمدة كاحدة فقط، أما نائب المسجؿ فيشغؿ منصبو لمدة خمس سنكات أك لمدة أقصر كحسب

كيتـ عزؿ المسجؿ أك نائبو مف منصبو بصدكر قرار عف األغمبية ، األغمبية المطمقة لمقضاة
األسباب الشخصية لذلؾ كعدـ قدرتو عمى ممارسة المياـ  المطمقة لمقضاة، عند تكفر

 المتكاصؿ عف العمؿ، أك لألسباب االنقطاعأك  المطمكبة منو بسبب العجز أك المرض
 2. الرتكابو إخالال جسيما بكاجباتوالمكضكعية لسمككو سمككا سيئا جسيما أك

جمعية الدول األطراف : المطمب الثاني
صادقت  ، كيككف لكؿ دكلة اإلدارية ىي ىيئة التشريعية لمرقابة األطراؼجمعية الدكؿ 

 قيمكف أف يرافؽ  لممحكمة الجنائية الدكلية ممثؿ كاحد في الجمعية، األساسيعمى النظاـ 
، أك عمى األساسي المكقعة عمى النظاـ األخرلمناكبكف كمستشاركف، كيمكف أف تككف لمدكؿ 
، تمكنيا مف ممارسة األجيزة مجمكعة مف ، كلياالكثيقة الختامية، صفة المراقب في الجمعية

 العامة لجمعية األمانةمكتب الجمعية، :  ىياألجيزةك ىذه  المياـ الممقاة عمى عاتقيا، 
 نظاـ ركما األساسي  فياألطراؼ أصبح عدد الدكؿ ،، ك الييئات الفرعيةاألطراؼالدكؿ 

 . دكلة116لممحكمة الجنائية الدكلية 

                                                 
 .39، ص2007عمي ضياء حسيف الشمرم، القضاء الجنائي الدكلي، رسالة ماجيستير، جامعة بابؿ، العراؽ، :  1
 .المرجع نفسو، نفس الصفحة:  2
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 مكتب جمعية الدول األطراف واألمانة العامة : الفرع األول
  مكتب يتألؼ مف رئيس، ك نائبيف لمرئيس، كثمانية عشر األطراؼلجمعية الدكؿ 

 باالقتراععضكا، تنتخبيـ الجمعية لمدة ثالث سنكات، ك يككف انتخاب جميع مكتب الجمعية 
، فاؿ يجكز ترشيح سكاىـ ليذه المناصب، األطراؼالمرشحكف مف بيف ممثمي الدكؿ ، كالسرم

 . في المحكمةاألطراؼك إف كانكا يحممكف جنسية أحد الدكؿ 
حظ عدـ كجكد أم شركط تتعمؽ بكفاءة ك خبرة الشخص المرشح لعضكية المكتب، الم

كمكضكعي  أك لرئاسة، ك خصكصا بالنسبة لرئاسة المكتب، ككنو منصبا ذا طابع فني
 1. يتطمب فيمف يشغمو أف يككف مختصا ذا خبرة بالقانكف الجنائي الدكلي

كلممكتب صفة تمثيمية، فيجب أف يراعي التكزيع الجغرافي العادؿ، كالتمثيؿ المناسب 
لمنظـ القانكنية الرئيسية في العالـ، ك ىك الشرط ذاتو الكاجب مراعاتو عند انتخاب قضاة 

 .المحكمة
  الذم يقـك بو المكتب، ىك مساعدة الجمعية في القياـ  بمسؤكلياتيا،األساسيالدكر ك

 مرة كاحدة في السنة، كيتمتع رئيسو بمجمكعة مف الصالحيات التي األقؿك يجتمع عمى 
إدارة المناقشات، ك مراعاة كختتاـ تمؾ الجمسات، اتمكنو مف إدارة الجمسات، كإعالف افتتاح ك

ك مف أجؿ ، نقاط النظاـ، كما أف لو كامؿ السيطرة عمى سير كؿ جمسة كحفظ النظاـ فييا
لممكتب، كصفتو السياسية ككنو مف ممثمي أحد   كرئيساإلدارمعدـ التعارض بيف منصبو 

 التصكيت،  يشترؾ في عيف عضكا آخر مف أعضاء كفده لمتصكيت ال، فإنو األطراؼالدكؿ 
  2.ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لنائب الرئيس عندما يتكلى مياـ الرئاسة

، األطراؼ العامة فيديرىا مدير يختاره مكتب الجمعية، بالتشاكر مع الدكؿ األمانةأما 
كأف يممؾ ميارات  ك يشترط فيو، أف يككف متمتعا بمعرفة شاممة بأغراض كمبادئ المحكمة،

                                                 
، 2001أحمد محمد قاسـ الحميدم، المحكمة الجناية الدكلية، أطركحة دكتكراه، جامعة محمد الخامس، الرباط، :  1
 .65ص

 .66أحمد محمد قاسـ الحميدم، المرجع السابؽ، ص:  2
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 خالؿمياميا كجياز إدارم مركزم مف  عمى صعيد دكلي، كتتمثؿ تسييرية ك إدارية كاسعة
 عمى أجيزة المحكمة، كيعتبر ىذا الجياز ضركرم لعمؿ الجمعية، خصكصا ك أف اإلشراؼ
، قد أشارت إلى مجمكعة مف الكظائؼ األطراؼ مف النظاـ الداخمي لجمعية الدكؿ 31المادة 

 07، في الثاني ASP/2/RES. 3 ICC:-تقـك بيا، لذلؾ فقد أصدرت الجمعية قرارىا رقـ
، األساسي في نظاـ األطراؼ الدائمة لجمعية الدكؿ األمانة، الخاص بإنشاء 2005سبتمبر
 تحت السمطة الكاممة لمجمعية، ك تقدـ تقاريرىا بصفة مباشرة إلييا في المسائؿ التي  لتعمؿ 

 العامة ك مكظفكىا، بذات الحقكؽ ك الكاجبات كالمزايا ك األمانةكتتمتع . تخص أنشطتيا
السابؽ، تـ إسناد  الحصانات ك الفكائد التي يتمتع بيا مكظفك المحكمة، ك بمكجب القرار 

 مف النظاـ الداخمي لجمعية الدكؿ 21مياـ كاسعة ليا أكثر بكثير مما نصت عميو المادة 
، مف بينيا الكظائؼ القانكنية ك الفنية الرئيسية لمجمعية، ك الكظائؼ المالية األطراؼ
األمانة ، باشرت بالفعؿ 2002 مف جانفي سنة األكؿ ك في اإلدارية،، ك الكظائؼ األساسية

الىام اليكلندية لتحقيؽ الجمعية بذلؾ الخطكة الميمة الدائمة مياـ عمميا، في مقرىا بمدينة 
 1.عف طريؽ استقالليا

 الهيئات الفرعية: اثاني
 مف 9 الدائمة ليا، فإف الفقرة األمانة، ك األطراؼإلى جانب مكتب جمعية الدكؿ 

 خرت، قد خكلت الجمعية إنشاء الييئات الفرعية، التي س2األساسي مف النظاـ 777المادة 
لتقييـ ك التحقيؽ   كتقتضي الحاجة إلييا، بما في ذلؾ إنشاء آلية رقابة ما،التفتيشألغراض 

 مف إنشاء مثؿ ىذه الييئات ىك تعزيز كفاءة المحكمة األساسيةفي شؤكف المحكمة، ك الغاية 
 :ك بالفعؿ فقد تـ إنشاء البعض منيا، ك لعؿ مف أىميا، الجنائية الدكلية

 . الفريؽ العامؿ الخاص المعني بجريمة العدكاف -

                                                 
 .67أحمد محمد قاسـ الحميدم، المرجع السابؽ، ص:  1
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في 77المادة :  2

2002. 
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 . لجنة الميزانية ك المالية -
 . لجنة المراقبة لممقر الدائـ -
 .ستئماني لمضحاياال مجمس إدارة الصندكؽ ا -
 . آلية الرقابة المستقمة -

 
 

 اختصاصات جمعية الدول األطراف : الفرع الثاني
  التشريعيةاالختصاصات: الأو

لتمارس المحكمة عمميا، فيي تحتاج إلى مجمكعة أخرل مف التشريعات المستندة إلى 
، حيث منحت ىذه االختصاص، لذلؾ كجدت الحاجة إلى جية تتكلى ىذا األساسينظاميا 

، لكنو لـ 2002 قد أقر سنة األساسي، ك بما أف النظاـ األطراؼالميمة إلى جمعية الدكؿ 
دكلة إليو، لتتمكف جمعية  60يدخؿ حيز التنفيذ بشكؿ فكرم، ك إنما استمـز ذلؾ انضماـ 

 الذم استغرؽ نحك أربع سنكات ك مف األمر بعد ذلؾ مف ممارسة عمميا، األطراؼدكؿ 
 ك دخكلو حيز التنفيذ، نصت الكثيقة األساسي بيف إقرار النظاـ االتفاقية تمؾ الفترة استغالؿ

الختامية لمؤتمر ركما الدبمكماسي عمى إنشاء المجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية الدكلية، 
الغرض منيا إعداد كثائؽ مف شأنيا تيسير االنتقاؿ إلى العمؿ عند بدء نفاذ النظاـ 

 1.األساسي
 مجمكعة مف خالليا ك بالفعؿ فقد قامت تمؾ المجنة بعقد عشر دكرات، أنجزت 

 أف تمؾ الكثائؽ كانت الائؽ الميمة لعمؿ المحكمة، كما قدمت العديد مف التكصيات، إثالك
 باعتمادىا، ك األطراؼمجرد مشاريع تنتظر قياـ السمطة التشريعية، الممثمة في جمعية دكؿ 

  ك اإلجراءاتما إف باشرت الجمعية أعماليا، حتى اعتمدت البعض منيا، ك ىي قكاعد 

                                                 
 .91، ص 2006قيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدكلية، نحك العدالة، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف،  : 1
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 ، ك مدكنة أركاف الجرائـ، ك النظاـ الداخمي لمجمعية ذاتيا، كاتفاقية ك اإلثباتقكاعد 
 المتحدة، ك األمـ التفاكضي بشأف العالقة بيف المحكمة ك االتفاؽحصانات المحكمة، ك 

 1. التي أبرمتيا المحكمة مع الدكلة المضيفةاالتفاقية
  التشريعية لمجمعية لتشمؿ المكافقة عمى مجمكعة مف المشاريع االختصاصات ك تمتد 

مدكنة ، كمشركع 2003 لمكظفي المحكمة المعتمدة في ديسمبر اإلدارم، كالنظاـ األخرل
، يمكف لمجمعية أف تتكلى 2003السمكؾ الميني لممحاميف المعتمدة في الثاني ديسمبر 

بمكجب قرارات تصدرىا، إنشاء ىيئات تابعة لممحكمة، ك تتكلى بنفسيا العممية التشريعية 
 الخاصة بيا، ك منيا عمى سبيؿ المثاؿ إنشاء الصندكؽ األنظمةالكاممة لصياغة ك اعتماد 

. ستئماني لصالح الضحايااال
 في مؤتمر الدكؿ األساسي ك نشير إلى أنو يمكف اقتراح أم تعديؿ عمى النظاـ 

مـ المتحدة، ك يمكف أف يشمؿ التعديؿ قائمة الجرائـ التي أل العاـ ؿاألميف برئاسة األطراؼ
 حظرا زمنيا عمى جزء مف األساسيكقد فرض نظاـ ركما ، تدخؿ في اختصاص المحكمة

 مدة سبع سنكات، ابتداء مف دخكلو خالؿ اإللغاءيجكز أف يمسيا التعديؿ أك  النصكصو، ؼ
 األذىاف ليا، ك ليتيح ليا الفرصة بأف تترسخ في االستقراربغية تأميف الثبات ك ، حيز التنفيذ

 2.ك تستقر في العمؿ
  و الماليةاإلدارية االختصاصات: ثانيا

 ليست سمطة تشريعية فحسب، ك إنما تتمتع أيضا بمجمكعة األطراؼجمعية الدكؿ 
 ك إف كانت االختصاصات، غير أف تمؾ اإلدارم ذات الطابعيف المالي ك االختصاصاتمف 

إدارية بحتة، لكنيا ذات صمة كثيقة بالنظاـ القضائي لممحكمة الدكلية، بحيث تقـك الجمعية 
 إداريا مركزيا بالنسبة زا عمى ىيئة الرئاسة ك سجؿ، فالجمعية تمثؿ جيااإلداريةبتكفير الرقابة 

                                                 
عمر محمد المخزكمي، القانكف الدكلي اإلنساني في ضكء المحكمة الجنائية الدكلية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، :  1
 .187، ص2008، 1ط 
 .188محمد المخزكمي، القانكف الدكلي اإلنساني في ضكء المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص:  2
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، فيي التي تنتخب قضاة المحكمة ك المدعي العاـ ك نكابو ك ـ ـالمدعي العا لممحكمة
لمحكمة، ك ىي الجية الكحيدة التي تستطيع فرض الجزاءات التأديبية ك عزليـ، ك ىي التي 

 .ذا كاف ينبغي تعديؿ عدد القضاةتقرر ما إ
ك عمى صعيد تفعيؿ طمبات التعاكف ك تنفيذ أحكاـ ك قرارات المحكمة، فإف الجمعية، 

، أك التي عقدت مع المحكمة اتفاقية األطراؼتنظر في أية مسألة تتعمؽ بعدـ تعاكف الدكؿ 
، فيما يتعمؽ األطراؼأك ترتيبا بيذا الشأف، كما يقع عمى عاتقيا تسكية النزاعات بيف الدكؿ 

 1. الخاصة بعمؿ المحكمةباألمكر
 مف ناحية ثانية تتكلى الجمعية المسائؿ المالية الخاصة بالمحكمة، كىي مسائؿ شبية

إلى الطعف في مقاصد  ميمة، ألف تحديد مصادر التمكيؿ أمر ميـ في تمؾ المصادر ستؤدم
لجنائية الدكلية عنصر حيكم ك أىداؼ المحكمة، لذلؾ فإف االستقالؿ المالي لممحكمة 

كشرط ضركرم الستقالليتيا بصكرة عامة، ك بما أف جياز القضائي لممحكمة يجب أف يككف 
بعيدا عف أم شبية، فإف النظر في ميزانية المحكمة ك البت فييا مف طرؼ جمعية الدكؿ 

 بيذه المسألة فأفرد ليا الباب الثاني عشر منو، األساسي أمر أساسي، ك قد اىتـ األطراؼ
 ك ضع ميزانية المحكمة ك تدفع جميع نفقاتيا،أما األطراؼبحيث تتكلى جمعية الدكؿ 

، بما في ذلؾ األطراؼمصادر تمكيؿ الميزانية، التي تدفع نفقات المحكمة ك جمعية الدكؿ 
 :مكتبيا ك ىيئات الفرعية، ك تتمثؿ ىذه المصادر فيما يمي

ررة نصبة المؽأل، ك يتـ كفقا لجدكؿ متفؽ عميو ؿاألطراؼ المقررة لمدكؿ االشتراكات  -
 المتحدة لميزانيتيا العادية ك يعدؿ كفقا لممبادئ األمـيستند إلى الجدكؿ الذم تعتمده 

 .التي يستند إلييا ذلؾ الجدكؿ
  المتحدة، رىنا بمكافقة العامة، ك بخاصة فيما يتصؿ األمـ المقدمة مف األمكاؿ  -

 .األمفحاالت مف مجمس إلبالنفقات المتكبدة نتيجة ؿ

                                                 
 .101، ص1992، بيركت، دار األفاؽ الجديدة، 3ط – مدخؿ القانكف الدكلي العاـ - عباس العمر، القانكف بيف األمـ:  1
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 ك الشركات ك األفراد التبرعات المقدمة مف الحككمات ك المنظمات الدكلية ك  -
 ، كأمكاؿ إضافية، كفقا لممعايير ذات الصمة التي تعتمدىا جمعية األخرلالكيانات 

 1.األطراؼلدكؿ ا 

 آلية عمل جمعية الدول األطراف : ثانيا
في  يمكف لمجمعية أف تعقد اجتماعاتيا في مقر المحكمة مدينة الىام اليكلندية، أك

 السنة، كدكرات دكرات اعتيادية تعقد مرة في:  المتحدة، ك دكرتيا تنقسـ إلى نكعيفاألمـمقر 
 بمبادرة مف االستثنائيةلدكرات استثنائية تعقد عندما تقتضي الظركؼ ذلؾ، كيدعى إلى عقد 

 .األطراؼ، أك بناءا عمى طمب ثمث الدكؿ األطراؼمكتب جمعية الدكؿ 
كتككف جمسات الجمعية عمنية بصكرة عامة، ما لـ تقرر، لظركؼ خاصة، جعميا 

أما المغات الرسمية ك لغات العمؿ بالجمعية، فيي نفسيا المستخدمة في الجمعية ، سرية
 .، الفرنسية، الصينية، العربية، ك الركسيةاإلنجميزية، اإلسبانية: العامة أللمـ المتحدة ك ىي

 تأخذ الجمعية بنظاـ التصكيت المتساكم، إذ يككف لكؿ دكلة طرؼ صكت  كاحد،ك
، لذلؾ يتعيف بذؿ كؿ اآلراء لمتكصؿ إلى اتخاذ القرارات باتفاؽ اإلمكافكتعمؿ الجمعية قدر 

 2: بذؿ كؿ الجيكد لتحقيؽ التكافؽ المطمكب، فإذا تعذر التكصؿ إليو كجب القياـ بما يمي
 

اتخاذ القرارات المتعمقة بالمسائؿ المكضكعية، بأغمبية ثمثي الحاضريف المشتركيف - 
 .  النصاب القانكني لمتصكيتاألطراؼبالتصكيت، عمى أف يشكؿ كجكد أغمبية مطمقة لمدكؿ 

 األطراؼ البسيطة لمدكؿ باألغمبية، اإلجرائيةتخاذ القرارات المتعمقة بالمسائؿ    كا

                                                 
 .49، ص 2000صالح الديف أمد حمدم، دراسات في القانكف الدكلي العاـ، دار اليدل لمنشر كالتكزيع، الجزائر، :  1
بدر الديف محمد شبؿ، القانكف الدكلي الجنائي المكضكعي، الجريمة كالجزاء الدكلي الجنائي، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، : 2

 .222، ص2002، 1عماف، ط 
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 في مسألة غير األصكاتالحاضرة المشتركة بالتصكيت، مع مالحظة أنو في حالة تساكم 
 1. مرفكضاااللتماس أك االقتراح فيعتبر االنتخابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .223، المرجع السابؽ، صبدر الديف محمد شبؿ، القانكف الدكلي الجنائي المكضكعي، الجريمة كالجزاء الدكلي الجنائي:  1
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 :تمهيد
  ك ضماناتو المتمثمة في العمنية ك االتيامي بيف النظاـ األساسيجمع نظاـ ركما 

  القانكنية، األدلة أنو نظاـ األساسيةالشفكية ك الكجاىية ك النظاـ التحقيقي ك ميزتو 
 ك  اإلجراءات تتمتع بصالبة كاسعة لمتدخؿ في التياميفالمحكمة ك رغـ اعتمادىا النظاـ 

عدـ تأمينو الحماية  التحكـ بيا، ك بما أف النظاـ التحقيقي ينتقد عمى الصعيد الدكلي بسبب 
 .األدلة عمى مقابمة الشيكد ك الحصكؿ عمى األخيرالكاممة لمدفاع مف حيث قدرة ىذا 

 كيمعب لكؿ مف المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية ك غرفة ما قبؿ المحاكمة 
 في اإلسياـ ك اإلثباتدكرا ميما في ىذا المجاؿ، حيث تناط بيا مسؤكليات خاصة لنا فيو 

 .تحضير الدفاع
 حتى نتمكف مف دراسة إجراءات السير في الدعكل الكاجب إتباعيا أماـ المحكمة، 

المحكمة مف  يتكجب عمينا المركر بمختمؼ مراحؿ الدعكل الجنائية بدءا بتحريؾ اختصاص 
 .  المخكؿ إلييا رفع الدعاكم أماميا إلى التحقيؽ ثـ المحاكمةاألطراؼقبؿ أحد 
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القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية  : المبحث األول
بالرجكع إلى أعماؿ المجنة التحضيرية المنبثقة عف مؤتمر ركما، عند صياغة المادة 

 في تطبيؽ المصادر التي تعتمد عمييا األكلكية كالتي راعت ،1األساسي مف النظاـ 12
المحكمة، ذىب بعض أعضائيا إلى القكؿ بأف القانكف الكاجب التطبيؽ ينبغي فيمو عمى أنو 

نما يشمؿ كذلؾ مبادئ المسؤكلية الجنائية الفردية ال  يشمؿ الجرائـ ك العقكبات فحسب، كا 
 التي ستعالج في الئحة المحكمة، كاقترحت اإلثبات ك اإلجراءاتككسائؿ الدفاع ك قكاعد 
 ذاتو، يجب أف ينص عمى أف القانكف الكاجب التطبيؽ األساسيبعض الكفكد أف النظاـ 

 ك القكانيف العرفية ذات الصمة، كانتيى المؤتمركف إلى صياغة المادة االتفاقياتيتحدد بإدراج 
 التي تحدد القانكف الذم تطبقو المحكمة في النزاع المعركض أماميا األساسي مف النظاـ 12

: حسب الترتيب التالي
 المصادر الدولية : المطمب األول

 المحكمة الجنائية الدولية : الفرع األول
  ىذا النظاـ األكؿ عمى أف ىذه المحكمة تطبؽ في المقاـ 21/22نصت المادة 

، ك قكاعد اإلجرامية مف حيث أركاف الجرائـ ك القكاعد 2002 لممحكمة لعاـ األساسي
 الجماعية، اإلبادة الخاصة بالمحكمة أم إذا كانت المحكمة بصدد نظر جريمة اإلثبات

 األساسي مف ىذا النظاـ 6فعمييا أف تستعيف بأركاف ىذه الجريمة المكجكدة في نص المادة 
 المادية ليا، ك كذا ركنيا المعنكم المتمثؿ في القصد الجنائي العاـ ك األركافالتي تكضح 

 التي األخرل، ك كافة الظركؼ المحيطة اإلرادةالخاص الذم يقـك عمى عنصرم العمـ ك 
 جرائـ دكلية تقع بالمخالفة لقكاعد القانكف الدكلي العاـ ذات الصمة، األفعاؿتجعؿ مف ىذه 
 بقكاعد التحقيؽ، ك إجراءات التحريات، ك جمع المعمكمات ك االستعانةكعمييا كذلؾ 

                                                 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 12المادة :  1

2002. 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 21/2المادة :  2

 .2002سنة 
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 المنصكص عمييا في قانكف ىذه المحكمة الكارد اإلثباتاالستدالالت المختمفة، ك كافة طرؽ 
-77تطبؽ في النياية العقكبات الالزمة المنصكص عمييا في ، لكي األساسيفي نظاميا 

بالبراءة في حالة عدـ ثبكت التيمة في حؽ المتيـ في إطار محكمة  منو أك تقضي 1-2
 1.عادلة

 مبادئ القانون الدولي وقواعده والمعاهدات الدولية : الفرع الثاني
تأتي في المرتبة الثانية المعاىدات الكاجبة التطبيؽ ك مبادئ القانكف الدكلي ك قكاعده، 

، فبالنظر إلى ما تمتاز بو المعاىدات األساسيك كؿ ىذه المصادر غير متعمقة بالنظاـ 
 ذات الصمة بالمكضكع ك األحكاـ الستنباطالدكلية مف دقة ككضكح ك سيكلة الرجكع إلييا 

 في أعدادىا، كاف مف البدييي أف تكضع في المرتبة الثانية مف حيث الالمتناىي االرتفاع
، ك مف اإلثبات ك قكاعد اإلجرامية ك أركاف الجرائـ ك القكاعد األساسيالتطبيؽ بعد النظاـ 

 ، األربع ، ك اتفاقيات جنيؼ األجناس المتحدة لمنع إبادة األمـأمثمة تمؾ المعاىدات اتفاقية 
 أما مبادئ القانكف الدكلي فيي الركائز التي يستند إلييا ك التي اإلضافيافكالبركتكككالت 
 فيو، فيي تعطي لمقانكف الدكلي طابعا خاصا يجب مراعاتو عند األساسيتشكؿ الييكؿ 

 كمف أمثمتيا المبادئ المقررة في القانكف الدكلي لممنازعات المسمحة ،تفسير ك تطبيؽ القانكف
 تعذيبيـ كعدـ التعرض  كعدـاألسرل كحسف معاممة األربعكما ىك مقنف في اتفاقيات جنيؼ 

 2.لممدنييف
  (وطنيا)النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية :المطمب الثاني

مبادئ القانون الدولي المستمدة من القوانين الوطنية  : الفرع األول
 عمى المحكمة أف تطبؽ في حالة عدـ كجكد نص في النظاـ  ب12/2(نصت المادة 

 لممحكمة أك قكاعد القانكف الدكلي العاـ ك مبادئو المبادئ العامة لمقانكف المتفؽ األساسي
                                                 

، 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  في فقرتييا األكلى كالثانية مف 77المادة :  1
 .2002كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 

دكر القضاء الدكلي الجنائي في مكافحة الجريمة الدكلية ، رسالة دكتكراه ، تخصص قانكف الدكلي : ىشاـ محمد فريجة :  2
 .284، ص2012 الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،
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عمييا بيف مختمؼ النظـ القانكنية الكطنية في دكؿ العالـ، مع ضركرة تكافر شرط بدييي ك 
ىك عدـ مخالفة ىذه المبادئ العامة لقكاعد ك مبادئ القانكف الدكلي العاـ، ك ىذا الشرط 
 1.مفترض ألف اليدؼ مف تطبيؽ ىذه المبادئ سد العجز في بعض قكاعد القانكف الدكلي

 قد كضع أكلكية لترتيب القكاعد األساسي مف النظاـ 12/22 ك بذلؾ نرل نص المادة 
 ثـ كضع األكؿ، في المقاـ األساسيالقانكنية التي تطبقيا المحكمة، حيث كضع نظاميا 

قكاعد ك مبادئ القانكف الدكلي العاـ السيما المتعمقة بالمنازعات المسمحة في حالة كجكد 
، ككضع أخيرا المبادئ العامة لمقانكف المعترؼ بيا بيف األساسينقص يعترم ىذا النظاـ 

المختمفة لدكؿ العالـ كمصدر قانكني ثالث يطبؽ عمى الجرائـ التي  كافة النظـ القانكنية
 أشخاص محؿ اختصاص ىذه المبادئ ال تتعارض مع القانكف الدكلي ترتكب بكاسطة

 3.العاـ
االلتزام بمبدأ الحياد  : الفرع الثاني

 ك اإلنساف منكط بيا حماية األصؿيجب عمى المحكمة الجنائية الدكلية كىي بحسب 
 عمى اإلشارةحرياتو جنائيا عندما تككف بصدد تفسير أك تطبيؽ قانكف ما عمى النحك سالؼ 

 :أم مف القضايا المعركضة أماميا أف تمتـز بأمريف ىما
 المعترؼ بيا دكليا التي صاغتيا اإلنسافأف يككف التفسير أك التطبيؽ متفؽ مع حقكؽ . 2

، اإلنسافعالف العالمي لحقكؽ إلالعديد مف المكاثيؽ ك المعاىدات الدكلية المختمفة أىميا ا
، ة كالثقافياالقتصادية الدكلية لمحقكؽ االتفاقية الدكلية المدنية ك السياسية ، ككذا االتفاقيةك

 الرابعة الخاصة بحماية المدنييف كقت الحرب أك االتفاقيةسيما ال األربعةكاتفاقيات جنيؼ 
 .النزاعات المسمحة المختمفة سكاء ذات طابع دكلي أك غير ذات طابع دكلي

 أف يككف التطبيؽ أك التفسير خالييف تماما مف أم تمييز بيف المتيميف، سكاء . 1
                                                 

 .المرجع نفسو، نفس الصفحة:  1
، كالذم دخؿ حيز النفاذ 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 12/2المادة :  2

 .2002سنة 
 .285، مرجع سبؽ ذكره، صدكر القضاء الدكلي الجنائي في مكافحة الجريمة الدكلية:  ىشاـ محمد فريجة : 3
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 كاف ىذا التمييز يرجع ألسباب دينية، سياسية، عرفية، إثنية أك بسبب سف ك المغة ك 
 1.المكف ك المغة أك الثركة أك ألي سبب آخر

 
 

إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية  : المبحث الثاني
 التيـ مف قبؿ الدائرة التمييدية، تعمؿ ىيئة الرئاسية عمى تحديد الدائرة اعتمادمتى تـ 

التي تباشر إجراءات   ىذه األحكاـ،استئناؼإصدار األحكاـ، كمف ثـ تأتي مرحمة االبتدائية 
 النيائي منيا، كأثناء كؿ ذلؾ يتمتع المتيـ بمركز يخكلو مجمكعة مف ذكتنفي المحاكمة إلى

 2. عمى المحكمة احتراميا كتمكينو مف ممارستياالحقكؽ ك التي يجب
مرحمتي التحقيق والمحاكمة  : المطمب األول

 في الخصكمة الجنائية بالنسبة لمجرائـ التي تدخؿ في األكلىيعد التحقيؽ المرحمة 
 األساسياختصاص المحكمة الجنائية الدكلية، حسب نص المادة الخامسة مف نظاميا 

، ك ييدؼ التحقيؽ 20023جكيمية ك الذم دخؿ حيز النفاذ في 1999المكقع في ركما عاـ 
 مالئمة عقب كقكع الجرائـ الدكلية محؿ اختصاص ىذه المحكمة لبياف مدل األدلةإلى جمع 

تقديـ الجناة إلى العدالة مف عدمو، ك لممدعي العاـ ككنو ىك المختص بإجراء ىذا التحقيؽ 
اتخاذ كؿ كسائؿ التحقيؽ المختمفة مف جمع ك تمقي كثائؽ ك مستندات ك سماع شيكد ك 

 بالخبراء لمكشؼ عف التحقيؽ، ثـ يقـك بعرض ما تكصؿ إليو عمى دائرة ما قبؿ االستعانة
المحكمة التي ليا الحؽ في أف تقر ما تكصؿ إليو المدعي العاـ، أك أف تعدلو بما تراه 

 عمى إحالة المكضكع االثناف بيذه المحكمة، إذا اتفقا األساسيصحيحا ك منسقا مع النظاـ 

                                                 
، 2009/2010عالقات دكلية،  المحاكـ الجنائية الدكلية المختمطة، مذكرة ماجستير فرع قانكف دكلي ك،تريكي  شريفة: 1
 .321ص

 .151، ص2008عماف، 1، طيع، ، دار الثقافة كتكزير شكرم،القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغيكسؼ عمي : 2
 .2002، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27 النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في : 3
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 لممحكمة الجبائية الدكلية، انتقمنا مف مرحمة التحقيؽ إلى مرحمة االبتدائيةإلى الدائرة 
 1.المختمفة لممحاكمات الكطنية اإلجرائيةالمحاكمة التي تخضع النفس القكاعد المكضكعية ك 

مرحمة التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية : الفرع األول
يقصد بالتحقيؽ مجمكعة اإلجراءات اليادفة إلى البحث عف معمكمات ك أدلة قد تؤدم 

الحقيقة أك جمعيا، ك التي يترتب عمييا إحالة المتيـ إلى المحكمة المختصة  إلى معرفة
 الجريمة، أك اإلفراج عنو إف بارتكابوالمعمكمات تعزز الشككل  تغير لمقاضاتو، في حالة

سارت أغمب التشريعات الجنائية الكطنية عؿ عدـ جكاز تقديـ  كانت ال تكحي بذلؾ، كقد
المختصة قبؿ التأكد مف إتماـ التحقيؽ عمى أيدم سمطات  كـاالدعاكل الجنائية إلى المح

 اإلجراءات التي تؤدم في الكثير استعماؿكتقصر عمييا  مختصة تحددىا تمؾ التشريعات،
 األشخاص، كالمس بحقكقيـ، إذ يجب عدـ تقديـ الدعكل إلى مف األحياف إلى تحديد حريات
يقيف لألدلة، خشية إرباؾ المحاكـ في قضايا كيدية أك غير دؽص المحاـ إال بعد تدقيؽ كتمحي

 2.صحيحة
  األكليشرع المدعي العاـ بتحقيقو م، 3األساسي مف النظاـ 12يحؽ بمكجب المادة 

الغرض  بعد تقييـ المعمكمات الكاردة إليو فيقـك بتحميؿ المعمكمات المتمقاة، كيجكز لو ليذا 
مـ المتحدة أك ألالحصكؿ عمى معمكمات إضافية مف الدكؿ، أك مف الييئات التابعة ؿ

المنظمات الحككمة الدكلية أك المنظمات غير الحككمية أك أية مصادر أخرل مكثكؽ بيا 
. ، ك يجكز تمقي الشيادة التحريرية أك الشفكية في مقر المحكمةمالئمةيراىا 

 

                                                 
، 200 محمد عبد المنعـ عبد الغني، القانكف الدكلي الجنائي، النظرية العامة لمجريمة الدكلية،الدار الجامعية الجديدة، : 1
 .201ص

مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك  جراءات التحقيؽ كضماناتو أماـ المحكمة الجنائية الدكلية،إعمر خطاب،  : 2
 .75، ص2009 القانكنية، جامعة الجزائر،

، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 12المادة :  3
2002. 
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 كاحد مف القراريف التالييف األكليكيككف أماـ المدعي العاـ بعد مباشرتو التحقيؽ 

 : التاليةالحاالت في إجراءات التحقيؽ في الدعكل في االستمرار
 لالعتقاد بأف جريمة تدخؿ معقكالإذا كانت المعمكمات المتاحة لممدعي العاـ تكفر أساسا - 

 1.في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أك يجرم ارتكابيا
 .27 2إذا كانت القضية مقبكلة أك يمكف أف تككف مقبكلة بمكجب المادة - 

ذا كاف يرل أخذا في اعتباره خطكرة الجريمة كمصالح المجني عمييـ، أف ىناؾ       إ
فإذا انتيى المدعي   في إجراءات التحقيؽ،االستمرار بضركرة لالعتقادأسباب جكىرية تدعك 

 ك استنتج منيا كجكد أساس معقكؿ لمشركع في التحقيؽ، يقدـ إلى األكليةالعاـ مف تحقيقاتو 
 لو بإجراء تحقيؽ ابتدائي كأف يطمبكا مف الدائرة التمييدية سماع لإلذفالدائرة التمييدية طمبا 

، فإذا تبيف لمدائرة التمييدية بعد اإلثبات ك قكاعد اإلجراميةأقكاليـ في ىذا الشأف كفؽ لمقكاعد 
طمب المدعي العاـ ك المكاد المؤيدة، كجكد أساس معقكؿ لمشركع في إجراء تحقيؽ  دراسة

ابتدائي، ك أف الدعكل تدخؿ عمى ما يبدك في اختصاص المحكمة كاف عمييا أف تأذف بالبدء 
 ك قبكؿ االختصاصفي إجراء التحقيؽ كذلؾ دكف المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأف 

  بإجراء اإلذفالدعكل، بينما إذا تبيف لمدائرة التمييدية عدـ جدية طمب المدعي العاـ، رفضت 
 يحكؿ دكف تقدـ المدعي العاـ بطمب جديد يستند إلى ال ك لكف ىذا الرفض االبتدائيالتحقيؽ 

 3:أما القرار الثاني الذم يمكف أف يتخذه المدعي العاـ، كقائع جديدة تتعمؽ بالحالة ذاتيا
 يكجد أساس كاؼ اليقـك بتبميغ الدائرة التمييدية بأف إجراء التحقيؽ لف يخدـ العدالة أك أنو 

 :لممقاضاة بسبب
 عدـ كجكد أساس قانكني أك كاقعي كاؼ لطمب إصدار أمر القبض أك أمر - 

                                                 
 .76، المرجع السابؽ، صجراءات التحقيؽ كضماناتو أماـ المحكمة الجنائية الدكليةإعمر خطاب، :  1
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 27المادة :  2

2002. 
3 : 
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 11.1حضكر بمكجب المادة 
 .27ألف القضية غير مقبكلة بمكجب المادة - 
  رأل بعد مراعاة جميع الظركؼ بما فييا مدل خطكرة الجريمة، ك مصالح ألنو- 

 الشخص المنسكب إليو الجريمة أك دكره في الجريمة المدعاة اعتالؿالمجني عميو ك سف أك 
. أف المقاضاة لف تخدـ العدالة

 أك بمبادرة منيا األمفكلمدائرة التمييدية بناءا عمى طمب الدكلة الشاكية أك مجمس       
مراجعة قرار المدعي العاـ بعد مباشرة أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ أك المحاكمة ك الطمب 

 بعد إال يككف قرار المدعي العاـ نافذا ال ك،مف المدعي العاـ بإعادة النظر في ذلؾ القرار
اعتماد مف الدائرة التمييدية ك لممدعي العاـ في أم كقت أف ينظر مف جديد في اتخاذ قرار 

 2.استنادا إلى معمكمات جديدةما إذا كاف يجب الشركع في التحقيؽ أك المقاضاة 
: يقـك المدعي العاـ بما يمي

 
 
 :الواجبات- 1
بتقدير ما إذا   المتصمة األدلةإثباتا لمحقيقة، تكسيع نطاؽ التحقيؽ ليشمؿ جميع الكقائع ك- 

، كعميو، ىك يفعؿ ذلؾ، أف يحقؽ األساسيكانت ىناؾ مسؤكلية جنائية بمكجب ىذا النظاـ 
 .في ظركؼ التجريـ ك التبرئة عمى حد سكاء

اختصاص  اتخاذ التدابير المناسبة لضماف فعالية التحقيؽ في الجرائـ التي تدخؿ في- 
، ك ىك يفعؿ ذلؾ، مصالح المجني عمييـ ك الشيكد ك  المحكمة ك المقاضاة عمييا ك يحتـر

 مف 2ظركفيـ الشخصية، بما في ذلؾ السف، ك نكع الجنس عمى النحك المعرؼ في الفقرة 
                                                 

، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 11المادة :  1
2002. 

جراءات التقاضي أماـ المحكمة الجنائية الدكلية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك الجنائية إم محمد، غال:  2
 .139، ص2005 تممساف، ، جامعةاإلجراـكعمـ 
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 طبيعة الجريمة، ك بخاصة عندما تنطكم االعتبار، ك الصحة، ك يأخذ في 71المادة 
 .األطفاؿالجريمة عمى عنؼ بيف الجنسيف أك عنؼ ضد 

 2.األساسي الناشئة بمكجب ىذا النظاـ األشخاصيحتـر احتراما كامال حقكؽ - 
 الصالحياتالسمطات ك - 2
 يجكز لممدعي العاـ إجراء تحقيقات في إقميـ الدكلة عمى النحك الذم تأذف بو - 

 17.3 مف المادة د /2الدائرة التمييدية بمكجب الفقرة 
لتحقيؽ ك المجني   محؿاألشخاص كأف يفحصيا، كأف يطمب حضكر األدلةلو أف يجمع - 

عمييـ ك الشيكد كأف يستجكبيـ، كأف يمتمس تعاكف أية دكلة أك منظمة حككمية دكلية أك أم 
أك كالية كؿ منيا يتخذ ما يمـز مف ترتيبات أك /  كالختصاصترتيب حككمي دكلي، كفقا 
، تيسيرا لتعاكف إحدل الدكؿ أك األساسي تتعارض مع ىذا النظاـ اليعقد ما يمـز مف اتفاقات 

، كأف يكافؽ عمى الكشؼ، في أية األشخاصإحدل المنظمات الحككمية الدكلية أك أحد 
 أية مستندات أك معمكمات يحصؿ عمييا بشرط المحافظة جراءات، عفإلمرحمة مف مراحؿ ا

عمى سريتيا ك لغرض كاحد ىك استقاء أدلة جديدة، ما لـ يكافؽ مقدـ المعمكمات عمى 
 لكفالة سرية المعمكمات أك لحماية أم الالـزكشفيا، كما يتخذ أك يطمب اتخاذ التدابير 

 4.األدلةشخص أك لمحفاظ عمى 
 حالة وجود فرصة وحيدة لمتحقيق: ثالثا
 األغراض تتكافر فيما بعد العندما يرل المدعي العاـ أف التحقيؽ يتيح فرصة فريدة، قد      

، يخطر األدلة شيادة أك أقكاؿ مف شاىد ،أك لفحص أك جمع أك اختبار ألخذالمحاكمة، 

                                                 
 .140، المرجع السابؽ، صجراءات التقاضي أماـ المحكمة الجنائية الدكليةإم محمد، غال:  1
 .141المرجع نفسو، ص:  2
، كالذم دخؿ 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  17 مف  مف المادة د /2 الفقرة : 3

 .2002حيز النفاذ سنة 
جراءات سير الدعكل أماـ المحكمة الجنائية الدكلية ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف إكطبجة ريـ ، ب:  4

 .61، ص2007قسنطينة، العاـ،جامعة 
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المدعي العاـ الدائرة التمييدية بذلؾ، ك تقـك بإجراء مشاكرات دكف تأخير مع المدعي العاـ 
، مع الشخص الذم يمقى القبض عميو أك 116 مف المادة ج/2 بأحكاـ الفقرة ؿإلخالادكف 

يمثؿ أماـ المحكمة بمكجب أمر حضكر مع محاميو لتحديد التدابير الكاجب اتخاذىا ك 
 ب/2 بمكجب الفقرة االتصاؿطرائؽ تنفيذىا ك التي يمكف أف تشمؿ تدابير لكفالة حماية حؽ 

 67.2مف المادة 
 

 
 16 مف المادة 2كيجب أف يككف قرار الدائرة التمييدية باتخاذ تدابير عماؿ بالفقرة      

 خالؿبمكافقة أغمبية القضاة الدائرة بعد التشاكر مع المدعي العاـ، ك يجكر لممدعي العاـ 
مة سير الالمشاكرات أف يشير عمى الدائرة التمييدية بأف التدابير المزمع اتخاذىا قد تعرقؿ س

 3. التحقيؽ
 دور دائرة ما قبل المحكمة فيما يخص التحقيق:  رابعا
 ما لـ األساسي مف نظاـ ركما 417تمارس الدائرة التمييدية كظائفيا حسب المادة       

فيجب أف ا  أك القرارات التي تصدرهاألكامر عمى غير ذلؾ، أما األساسيينص ىذا النظاـ 
 إلى ىذه  باإلضافة قضائيا، كما يجكز ليذه الدائرة التمييدية أف تقـكاألغمبيةتناؿ مكافقة 

 5:الكظائؼ ما يمي
 . التحقيؽألغراض الالزمة األكامرإصدار بناء عمى طمب المدعي العاـ القرارات ك - 

                                                 
، كالذم دخؿ 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 16ج مف المادة /2الفقرة :  1

 .2002حيز النفاذ سنة 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 67المادة :  2

2002. 
 .62، مرجع سبؽ ذكره، ص جراءات سير الدعكل أماـ المحكمة الجنائية الدكليةإكطبجة ريـ ، ب:  3
 .143، مرجع سبؽ ذكره، صجراءات التقاضي أماـ المحكمة الجنائية الدكليةإم محمد، غال:  4
مخمد الطراكنة، القضاء الجنائي الدكلي، مجمة الحقكؽ تصدر عف جامعة الككيت، مجمة عممية لنشر الدراسات القانكنية :  5

 .11، ص2003 ك الشرعية، العدد الثالث،
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 إصدار بناء عمى طمب شخص ألقي القبض عميو أك مثؿ بناء عمى أمر - 
 ما يمـز مف أكامر أك تدابير تمثؿ تدابير المبنية في المادة 11بالحضكر بمكجب المادة 

 . أك تمتمس ما يمـز مف تعاكف مف أجؿ مساعدة الشخص في إعداد دفاعو16،1
اتخاذ عند الضركرة ترتيبات لحماية المجني عمييـ ك الشيكد ك خصكصياتيـ، كلممحافظة - 

مر بالحضكر  األ الذيف ألقي القبض عمييـ أك مثمكا استجابة األشخاص ك حماية األدلةعمى 
 . الكطنيباألمفك حماية المعمكمات المتعمقة 

 لممدعي العاـ باتخاذ خطكات تحقيؽ محددة داخؿ إقميـ دكلة طرؼ دكف  اإلذف- 
 أف يككف قد ضمف تعاكف تمؾ الدكلة كأف تككف غير قادرة عمى تنفيذ طمب التعاكف - 

يككف  بسبب عدـ كجكد أم سمطة أك أم عنصر مف عناصر نظاميا القضائي، يمكف أف 
 .قادرا عمى تنفيذ طمب التعاكف

  بخصكص اتخاذ تدابير حماية بغرض 2/422المطالبة بالتعاكف مع الدكؿ طبقا لممادة - 
 مف أجؿ المصمحة النيائية لممجني عمييـ، كذلؾ عندما يككف قد باألخص ك ،المصادرة

 الكاجب لقكة االىتماـ الء، ك بعد إم311صدر أمر القبض أك أمر بالحضكر بمكجب المادة 
 ك األساسي المعنية، كفقا لما ىك منصكص عميو في ىذا النظاـ األطراؼ ك لحقكؽ األدلة

.  اإلثبات ك قكاعد اإلجرائيةفي القكاعد 
 محؿ التحقيؽ في جرائـ تدخؿ في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية األشخاصيتمتع      

 :بالعديد مف الحقكؽ التي تمثؿ ركائز ممارستيـ لحؽ الدفاع منيا

                                                 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 16المادة :  1

2002. 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 2/42المادة :  2

 .2002سنة 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 11المادة :  3

2002. 
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 يجكز بمكجب ىذا ال:  بأنو مذنباالعتراؼعدـ إجبار ىذا الشخص عمى تجريـ نفسو أك -
 بأنو مذنب أك ارتكب االعتراؼ إكراه ىذا الشخص ماديا أك معنكيا عمى األساسيالنظاـ 

 يعتد بيذا الدليؿ ضده لعدـ الالجريمة أك جرائـ الدكلية محؿ التحقيؽ معو ك بمفيـك المخالفة 
ك لكف إذا اعترؼ " ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ"شرعية طريقة الحصكؿ عميو تطبيقا لقاعدة 

 االعتراؼىذا الشخص بمحض إرادتو دكف إكراه أك إجبار عمى نفسو أنو مذنب، فيعد بيذا 
 األخرلصحيحا ك منتجا لكافة آثاره القانكنية في القضية محؿ التحقيؽ أك في القضايا 

 .المرتبطة بيا
 بمترجم شفهي، و الحصول عمى الترجمة التحريرية االستعانةحق الشخص    - 1

    :الالزمة
حؽ أساسي لتمكينو مف الدفاع عف نفسو، ألنو إف لـ يكف يتقف المغة التي يجرم فييا       

 ىذا الحؽ في إقامة العدالة فقد نصت عميو ألىمية، ك نظرا األمرالتحقيؽ فربما يمتبس عميو 
، كما أف اإلقميمية لممحكمة ك كذلؾ مف المكاثيؽ الدكلية ك األساسي مف النظاـ 11المادة 

 ميثاؽ محكمة 22الحؽ سبؽ لممحاكـ الجنائية الدكلية أف أخذت بو فالفقرة ج مف المادة  ىذا
نكرمبكرغ نصت عمى كجكب إدارة التحقيقات التمييدية مع المتيـ ك بالمغة التي يفيميا أك أف 

 أثناء االتياـمف المادة ذاتيا أكجبت أف تككف كرقة 2يترجـ تمؾ المغة، كما أف الفقرة أ 
 بما ىك منسكب إليو بمغة يفيميا، كما نصت إبالغوبمترجـ، ك أف يتـ   باالستعانةالتحقيؽ 

 لكؿ مف محكمتي يكغسالفيا السابقة اإلثبات ك أدلة اإلجرائية مف القكاعد 3أ/21عميو القاعدة 
في  كركندا حيث نصت كؿ كاحدة منيا ك بصكرة متطابقة عمى حؽ المشتبو فيو ك المتيـ 

 يتكمـ بالمغة  ال يفيـ أك الالحصكؿ عمى مساعدة قانكنية مجانية مف مترجـ شفيي إذا كاف
 .المستخدمة في استجكابو

                                                 
مجمة جامعة  رضكاف العمار، أمؿ يازجي كآخركف، آلية تحريؾ الدعكل أماـ المحكمة الجنائية الدكلية كالتحقيؽ فييا،  : 1

 .98، ص2008، سكريا، 05، العدد 30تشريف لمبحكث كالدراسات العممية، سمسمة العمـك اإلقتصادية كالقانكنية، المجمد 
 .1945 أكت 08نظاـ المحكمة الجنائية العسكرية الدكلية نكرمبرغ، المعتمد بتاريخ  مف 22مف المادة / الفقرة أ :  2
 .1995 نكفمبر 08نظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لركاندا ، الصادر بتاريخ  مف 21/ المادة أ :  3
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 ألسباب إالعدـ حبس ىذا الشخص احتياطيا أك حجزه تعسفيا أك حرمانو مف حريتو -
 قبؿ الشركع في إبالغو لممحكمة، كاألساسي المنصكص عمييا في ىذا النظاـ كباإلجراءات
 كبأنو قد ارتكب جريمة تدخؿ في ، المكجكدة التي تدعك لمتحقيؽ معوباألسباباستجكابو 

 دليال كذلؾ بحقو في التزاـ الصمت دكف أف يعد ىذا الصمت إبالغواختصاص المحكمة، ك 
 بمساعدة قانكنية تكفر لو مجانا، ك يجب أف االستعانة أيضا بحقو في إبالغوضده أكلو ك 

يستجكب في حضكر محاميو ما لـ يتنازؿ طكاعية عف ذلؾ، كيمتـز بيذه الحقكؽ السمطات 
  1.الكطنية المختصة أك المدعي العاـ حسب مف يباشر منيما التحقيؽ مع ىذا الشخص

 أكردت اتفاقية مناىضة التعذيب تعريؼ :عدم التعرض لمتعذيب أو سوء المعاممة- 
لمصطمح التعذيب عمى المقصكد بو أم عمؿ ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد، جسديا كاف أـ 
عقميا، يمحؽ عمدا بشخص ما بقصد الحصكؿ عمى معمكمات أك عمى اعتراؼ، أك معاقبتو 
عمى عمؿ ارتكبو أك يشتبو في أنو ارتكبو، أك تخكيفو أك إرغامو أك عندما يمحؽ مثؿ ىذا 

أيا كاف نكعو أك يحرص عميو أك ، ، يقـك عمى التمييزاألسباب أك العذاب ألي سبب مف األلـ
  اليكافؽ عميو أك يسكت عنو مكظؼ رسمي أك أم شخص آخر يتصرؼ بصفتو الرسمية، ك

 ليذه العقكبات أك المالـز أك العذاب الناشئ فقط عف عقكبات قانكنية أك األلـيتضمف ذلؾ 
 2.الذم يككف عرضة ليا

 
 

 كمع ىذا، يتعيف أف تككف ىذه العقكبات مشركعة بمكجب المعايير الكطنية ك الدكلية       
 أف التعذيب يمثؿ شكال متفاقما كمتعمدا مف أشكاؿ االتفاقية كتضيؼ ،عمى حد سكاء

إنسانية أك المينية، كما تنص مجمكعة المبادئ المتعمقة لالالمعاممة أك العقكبة القاسية أك ا

                                                 
1  :Bazelaire (jp) et cretin(t) ‚ la justice penal international‚paris‚2000, p 235. 
2 : Cherif bassiouni‚introduction au droit penal international‚bruyant ‚bruxelles ‚ 2001, p 501. 
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 أك السجف عمى أنو، االحتجاز الذيف يكاجيكف أم شكؿ مف أشكاؿ األشخاصبحماية جميع 
تفسيرا يحقؽ تكفير " أك المينية إنسانيةلالالمعاممة أك العقكبة القاسية أك ا"ينبغي تفسير تعبير 

 البدنية أك العقمية، بما في ذلؾ إبقاء شخص محتجز أك اإلساءةأقصى قدر مف الحماية مف 
مسجكف في ظركؼ تحرمو بصفة مؤقتة أك دائمة، مف استخداـ أم مف حكاسو الطبيعية، 

 1.كالبصر أك السمع أك مف كعيو بالمكاف ك انقضاء الزماف
إف الحؽ في عدـ التعكيض لمتعذيب أك سكء المعاممة، ىك حؽ مطمؽ كغير قابؿ     

طالؽ تعميؽ العمؿ بو إل يجكز عمى اال منو، ك ىك ينطبؽ عمى كؿ إنساف، ك لالنتقاص
 يمكف ال الطكارئ، كحاالت أك االستقرارحتى في أكقات الحرب أك التيديد بالحرب أك عدـ 

. تبريره
بعد تقديـ الشخص إلى المحكمة، أك مثكؿ الشخص طكعا أماـ المحكمة أك بناء عمى      

أمر حضكر، يككف عمى الدائرة التمييدية أف تقتنع بأف الشخص قد بمغ بالجرائـ المدعي 
، بما في ذلؾ حقو في التماس إفراج األساسيالعاـ ارتكابو ليا ك بحقكقو بمكجب ىذا النظاـ 

 عنو اإلفراجمؤقت انتظارا لممحاكمة، ك لمشخص الخاضع ألمر بالقبض عميو أف يمتمس 
قتنعت الدائرة التمييدية بأف الشركط  ا إذا،مؤقتا انتظارا لممحاكمة، ك يستمر احتجاز الشخص

 ك إذا لـ تقتنع الدائرة التمييدية ، قد استكفيت11مف المادة 2 2المنصكص عمييا في الفقرة 
بذلؾ تفرج عف الشخص، بشركط أك دكف شركط، قد تراجع الدائرة التمييدية بصكرة دكريو 

 عف الشخص أك احتجازه، ك ليا أف تفعؿ ذلؾ في أم كقت بناء باإلفراجقرارىا فيما يتعمؽ 
. عمى طمب المدعي العاـ أك الشخص

 اإلفراج أك باالحتجاز كعمى أساس ىذه المرجعة، يجكز لمدائرة تعديؿ قرارىا فيما يتعمؽ     
 إذا اقتنعت بأف تغير الظركؼ يقتضي ذلؾ، ك تتأكد الدائرة التمييدية مف اإلفراجأك شركط 

                                                 
  لمنشر ك الطباعة، الجزائر،األمؿكلد يكسؼ مكلكد، المحكمة الجنائية الدكلية بيف قانكف القكة ك قكة القانكف، دار  : 1
 .76ص

، كالذم دخؿ 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 11 مف المادة 02الفقرة :  2
 ..2002حيز النفاذ سنة 
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 مبرر لو مف المدعي العدـ احتجاز الشخص لفترة غير معقكلة قبؿ المحاكمة بسبب تأخير 
ذا حدث ىذا التأخير، تنظر المحكمة في ،العاـ   عف الشخص، بشركط أك بدكفاإلفراج كا 

إصدار أمر بإلقاء القبض عمى شخص مفرج عنو شركط، ك لمدائرة التمييدية، عند الضركرة 
تعد الدائرة التمييدية، بمجرد كصكؿ الشخص إلى المحكمة، لضماف حضكره أماـ المحكمة، ك

 التيـ التي يعتـز المدعي االعتمادسكاء عف طريؽ تقديمو أك حضكره طكاعية أماميا، جمسة 
 العاـ طمب المحاكمة عمى أساسيا ك تعقد الجمسة بحضكر المدعي العاـ ك الشخص 
 المنسكب إليو التيـ ك محاميو، ك يمكف عقد ىذه الجمسة في غياب المتيـ بناء عمى 

 1: التاليةالحاالتطمب المدعي العاـ بمبادرة مف نفس الدائرة، في 
 .عندما يككف الشخص قد تنازؿ عف حقو في الحضكر- 
 عندما يككف الشخص قد فر أك لـ يمكف العثكر عميو ك تككف كؿ الخطكات - 

بالغو بالتيـ ك بأف جمسة ستعقد إلالمعقكلة لضماف حضكر الشخص أماـ المحكمة ك 
.  تمؾ التيـ، ك في ىذه الحالة الشخص بكاسطة محاـالعتماد

 
  يكما21يقدـ المدعي العاـ إلى الدائرة التمييدية ك إلى الشخص المعني، في مدة أقصاىا -

 التي ينكم باألدلة إلى قائمة باإلضافةقبؿ مكعد عقد جمسة إقرار التيـ، بيانا مفصال بالتيـ 
تقديميا في تمؾ الجمسة، ك قبؿ جمسة إقرار التيـ، يبقى لممدعي العاـ الحؽ في مكاصمة 

 كلو أف يعدؿ أك يسحب أيا مف التيـ، كعميو أف يخطر الدائرة التمييدية ك الشخص ،التحقيؽ
 عمى قائمة عالكةيكما بالتيـ المعدلة، 21المعني بذلؾ قبؿ عقد الجمسة في أجؿ أقصاه 

 كفي حالة سحب تيـ ما، يبمغ ، التي يعتـز تقديميا تدعيما لتمؾ التيـ في الجمسةباألدلة
 كأثناء الجمسة عمى المدعي العاـ، أف يدعـ بالدليؿ الكافي ،الدائرة التمييدية بأسباب السحب

 بأف الشخص قد ارتكب الجريمة لالعتقادكؿ تيمة مف التيـ كجكد أسباب جكىرية تدعك 
                                                 

مشركع العدالة  ، نشرة صادرة عف -مدخؿ إلى المحكمة الجنائية الدكلية - صحيفة الكقائع، المحكمة الجنائية الدكلية :  1
 .2000 أكت01:  ، الصادرة بتاريخIOR40 /02 /00: الدكلية، الكثيقة رقـ
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 كيجب عمى الشخص المعني إذا أراد تقديـ أدلة إلى الدائرة التمييدية أف ،المنسكبة إليو
  يكما قبؿ عقد الجمسة، ثـ تحيؿ الدائرة التمييدية تمؾ القائمة إلى المدعي 21يقدميا في أجؿ 

 1.العاـ دكف تأخير ليقدـ طمباتو
 يتجزأ ال ك الحقكؽ تعد جزء الصالحياتكلممتيـ أثناء جمسة اعتماد التيـ العديد مف       

 :مف حقو لمدفاع ك أىـ ىذه الحقكؽ
  عمى التيـ المكجية لواالعتراضحقو قي  .
  المقدمة مف جانب المدعي العاـاألدلةحقو في الطعف عمى . 
  تككف أدلة نفي األدلة حقو في أف يقدـ أدلة جديدة مف جانبو، ك بالطبع فإف ىذه  

 2. أدلة إثبات لوالاللتياـ 
 يحؽ لدائرة ما قبؿ المحكمة أف تصدر أم مف القرارات األدلةكفي ختاـ جمسة اعتماد      
: اآلتية

 ف تعتمد التيـ ضد الشخص ك تحيمو إلى دائرة ابتدائية لمحاكمتو عمى ىذه التيـ أ -

 .المعتمدة
 .األدلة أف ترفض اعتماد التيـ ضد الشخص لعدـ كفاءة   -
 . أف تؤجؿ جمسة اعتماد التيـ ك تطمب مف المدعي العاـ النظر في -
 . أك إجراء مزيد مف التحقيؽ في تيمة معينةاألدلة تقديـ مزيد مف  -
  المقدمة تبدك كأنيا تصمح أساسا لجريمة أخرل تدخؿ لكؿأل األف تعديؿ تيمة ما  -

 1.في اختصاص المحكمة

                                                 
الجنائي الدكلي،  ساشا ركلؼ لكدر، الطابع القانكني لممحكمة الجنائية الدكلية كنشك ء عناصر فكؽ كطنية في القضاء:  1

، تصدر عف  -اإلنسانيكالعمؿ  حكارت إنسانية في القانكف كالسياسات - األحمرمقاؿ منشكر بالمجمة الدكلية لمصميب 
 .224، ص2002 ، جنيؼ،األحمرالمجنة الدكلية لمصميب 

 .225المرجع نفسو، :  2
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مرحمة المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الثاني
عند مناقشة مشاريع النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، كانت التجارب السابقة 

الكفكد المشاركة، التي رأت أف يككف مكاف المحاكمات مف حيث األصؿ في مقر  ماثمة أماـ
 تقرر بأف يكف في مدينة الىام ،المحكمة، إال أنو يجكز إجراؤىا استثناء في مكاف أخر

ف ذلؾ في صالح تحقيؽ العدالة، كيككف ذلؾ بناء عمى طمب مف المدعي أإذا  اليمكندية
أغمبية قضاة المحاكمة يقدـ إلى ىيئة الرئاسة ىذه الدكلة  القضاء قرار العاـ، أك الدفاع، أك

 .فنعقاد المحكمة في ىذه الدكلة في جمسة عامة ك بأغمبية الثمثيذ اكبعد مكافقة األخيرة يتخ
 

نعقاد ىذه المحاكمات في دكؿ غير دكلة مقر اكىناؾ العديد مف األسباب التي تسمح ب
أجؿ صالح العدالة، مثؿ كجكد األدلة الكثيرة كشيادة الشيكد أك شيادة المجني  المحكمة مف

 ارتكابىذه الدكلة، أك كجكد العديد مف المقابر الجماعية بيا كدليؿ عمى  عمييـ داخؿ إقميـ
 ارتكابجماعية ضد طائفة مف طكائؼ شعب ىذه الدكلة أك كدليؿ عمى  المتيميف جرائـ إبادة
الشعب، كىناؾ أمثمة سابقة عمى إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية ثـ  جرائـ حرب ضد ىذا

 مف الجرائـ بارتكاب فييا المسئكلكفأراضي الدكؿ التي قاـ  إجراء المحاكمات فييا عمى
مثؿ المحكمة الدكلية الجنائية لمحاكمة  (جرائـ حرب–جرائـ إبادة جماعية  )الدكلية البشعة

ككذلؾ المحكمة الجنائية لمحاكمة مرتكبي ػة، مرتكبي جرائـ الحرب في يكغسالفيا السابؽ
جرائـ الحرب في ركندا كالتي عقدت جمساتيا فيتنزانيا لظركؼ ركندا الداخمية في ىذه الفترة 

نداؾ ليس في صالح أأرض ركاندا  حيث رأل مجمس األمف أف عقد ىذه المحاكمات عمى
عقب إحالة القضية كفقا لإلجراءات المشار إلييا أنفا، تبدأ .تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية

                                                                                                                                                         
، الجنائي الدكلي  ساشا ركلؼ لكدر، الطابع القانكني لممحكمة الجنائية الدكلية كنشك ء عناصر فكؽ كطنية في القضاء: 1

 .226المرجع السابؽ، ص
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الجنائية الدكلية بالنظر في القضية، حيث تبدأ كقائع   بالمحكمةاالبتدائيةكقائع الدائرة 
 1.المحاكمة بسؤاؿ المدعي العاـ ك الدفاع 

المادة ) بالذنب أك الدفع بالبراءة االعتراؼكالكاقع إف  يمي ذلؾ إعطاء المتيـ فرصة   
 كتككف أثاره ف كاف مألكفا في القانكف العرفي-  بالذنب في ىذا اإلطار االعتراؼ2(أ /8/64

 ليس ذنب كال يحتـ االعتراؼ بالذنب في القانكف الكضعي، بمعنى أقرب إلى االعتراؼ
 . بويؤخذ حتى االعتراؼإثبات مضمكف  اإلدانة، بؿ يجب

 
مقالة فرانؾ تيريير، عدـ   مف المساكئ كأكليا، كما جاء فياالعتراؼ كال يخمك ىذا 

ك . خر أماموأيار تإدراؾ المتيـ النتائج المترتبة عمى اإلعتراؼ بالتيمة، أك شعكره بأف الخ
 بالتيـ يحمؿ في طياتو خطر إخفاء بعض المعمكمات البالغةاألىمية عف العامة أك االعتراؼ

 3.الحكؿ دكف ىدؼ أساسي مف أىداؼ العدالة كىك سماع تظمـ الضحايا
قبؿ إطالعيا بكظائفيا كأثناء ذلؾ بحيث تقرر ضـ التيـ كلمدائرة اإلبتدائية عدة 

كتطمب، بمساعدة الدكؿ، حضكر الشيكد . المكجية إلى أكثر مف متيـ أك فصميا صالحيات
 لحماية الالزمة التدابير ذبشياداتيـ كتقديـ المستندات كغيرىا مف األدلة، كما تتخ ك أدالئيـ

كالشيكد ك المجني عمييـ، كتمارس أية كظيفة مف كظائؼ دائرة مف قبؿ المحاكمة  المتيـ
  الدعكلانتقاؿف  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، كأ61/411المادة  الكاردة في

بدائرة ما قبؿ المحاكمة بشكؿ كمي عنيا، إذ أنو لمدائرة  إلى الدائرة اإلبتدائية ال يقطع صمتيا

                                                 
متخصصة في الحقكؽ كالعمـك لة المفكر عممية  إلى المحكمة الجنائية الدكلية، مجاإلحالةحاـز محمد عتمـ، نظاـ :  1

 .71، ص 2007السياسية، العدد الثاني، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة، مارس 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في أ مف /8/64المادة :  2

 .2002سنة 
ماجستير في العمـك  ، مذكرة اإلنسانيكفاء دريدم، المحكمة الجنائية الدكلية كدكرىا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي :  3

 .37، ص2006 ، الجزائر- باتنة – القانكنية، تخصص قانكف دكلي إنساني، كمية الحقكؽ، جامعة لحاج لخضر 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 61/11المادة :  4

 ..2002سنة 
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 دائرة ما قبؿ المحاكمة لتسير العمؿ بيا بشكؿ عادؿ اإلبتدائية أف تحيؿ المسائؿ األكلية إلى
كفعاؿ، كتجرم المحاكمة بصكرة عمنية يحضرىا مف يشاء مف الناس، كذلؾ ضمانة لممدعي 

عميو، يعد النظر العمني لمقضايا ضماف أساسي لمعدالة كاستقاللية التقاضي، فالغاية مف 
عالنية الجمسات بث الطمأنينة في قمكب أطراؼ الدعكل، كعدـ انحراؼ اإلدعاء العاـ عما 
تقتضيو متطمبات العدالة، بسبب مراقبة الرأم العاـ لما يجرم في قاعات المحاكـ، كلذلؾ 
يجب أف تعقد المحاكـ جمساتيا، كتصدر أحكاميا في إطار مف العالنية، فيما عدا بعض 
الحاالت االستثنائية كالمحددة بدقة، كالحؽ في النظر العمني لمدعاكل الجنائية مكفكؿ في 

 1.المعايير الدكلية، كما أخذت بو المحاكـ الجنائية الدكلية
 2: الحكـإلصدار اآلتيةجب أف تتكفر الشركط كم
  ككؿ ، كؿ مرحمة مف مراحؿ المحكمةاالبتدائيةيجب أف يحضر كؿ قضاة الدائرة - 

حسب   ك لييئة الرئاسة أف تعيف في كؿ قضية عمى حدة قاضيا مناكبا أك أكثر المداكالت
الظركؼ لحضكر كؿ مرحمة مف مراحؿ المحاكمة حتى يحؿ محؿ أم قاضي مف الدائرة 

 . إذا تعذر عميو الحضكراالبتدائية
أف يككف قرار المحكمة مبني عمى أدلة ك الكقائع ك الظركؼ المكضحة في التيـ ك أية -

 . تـ مناقشتيا أماـ المحكمةاألدلة فييا ك أف تككف ىذه تعديالت
 فإذا تعذر ذلؾ يصدر القرار ، يستحب أف يصدر قرار الدائرة القضائية بإجماع القضاة- 

 . رجح الجانب الذم فيو صكت الرئيساألصكات البسيطة ك إذا تساكت باألغمبية
 . سريةاالبتدائية الدائرة مدكاالتيجب أف تككف - 
 عمى أسبابو ك حينما يككف ىناؾ إجماعا عميو يجب مشتماليصدر قرار الدائرة مكاتبة ك - 

.  ك تصدر القرار بالنطؽ في جمسة عمنيةاألقمية ك رأم األغمبيةأف يتـ تكضيح رأم 
 

                                                 
 .68اإلنساني، مرجع سبؽ ذكره، صكفاء دريدم، المحكمة الجنائية الدكلية كدكرىا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي :  1
 .69المرجع نفسو، ص:  2
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 يككف لممحكمة أف تكقع عمى الشخص المداف بارتكاب جريمة 221،1رىنا بأحكاـ المادة - 

 2: إحدل العقكبات التاليةاألساسي مف ىذا النظاـ 1في إطار المادة 
 . سنة21لسجف لعدد محدد مف السنكات لفترة أقصاىا ا

السجف المؤبد حيثما تككف ىذه العقكبة مبررة بالخطكرة البالغة لمجريمة ك بالظركؼ - 
 .الخاصة لمشخص المداف

 : إلى السجف، لممحكمة أف تأمر بما يميباإلضافة
 .اإلثبات ك قكاعد اإلجرائيةفرض غرامة بمكجب المعايير المنصكص عمييا في القكاعد - 
 المتأنية مباشرة أك غير مباشرة مف تمؾ الجريمة األصكؿمصادرة العائدات كالممتمكات ك- 

 . الثالثة الحسنة النيةاألطراؼدكف المساس بحقكؽ 
ك ،  يجب أف تتناسب العقكبة ك الجـر الذم ارتكبو المحكـك عميو773كبمكجب المادة 

 4:تراعي جميع العكامؿ ذات الصمة بما فييا ظركؼ تشديد ظركؼ تخفيؼ
  المسؤكلية الستبعاد تشكؿ أساسا كافيا التي البالنسبة ظركؼ التخفيؼ ىي تمؾ 

، اإلكراهالجنائية كقصكر القدرة العقمية أك  ، ك كذلؾ سمكؾ المحكـك عميو بعد ارتكاب الجـر
 .بما في ذلؾ أم جيكد بذليا لتعكيض الضحية أك أم تعاكف أبداه مع المحكمة

أما ظركؼ التشديد فيقصد بيا أم إدانات جنائية سابقة بجرائـ مف اختصاص 
المحكمة أك تماثميا، أك إساءة استعماؿ السمطة أك الصفة الرسمية، أك ارتكاب الجريمة إذا 

كاف الضحية مجردا عمى كجو الخصكص مف أم كسيمة لمدفاع عف النفس أك تعرض 
                                                 

، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 221المادة :  1
2002. 

، كالذم دخؿ حيز النفاذ 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في المادة األكلى مف :  2
 .2002سنة 

، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 77المادة :  3
2002. 

 .72اإلنساني، مرجع سبؽ ذكو، صكفاء دريدم، المحكمة الجنائية الدكلية كدكرىا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي :  4
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الضحية لقسكة زائدة نتيجة أك ارتكبت الجريمة بدفاع ينطكم عمى التمييز، كما يجكز إصدار 
حكـ بالسجف المؤبد حيثما تككف ىذه العقكبة مبررة بالخطكرة البالغة لمجـر ك بالظركؼ 

 1.مف ظرؼ التشديد الخاصة بالشخص المداف بكجكد ظرؼ أك أكثر
عند البت في أم تيمة، يككف لممتيـ الحؽ في أف يحاكـ محاكمة عمنية، مع مراعاة 

، ك في أف تككف المحاكمة منصفة ك تجرم عمى نحك نزيو، ك األساسيأحكاـ ىذا النظاـ 
 : يككف لو الحؽ في الضمانات الدنيا التالية

 بطبيعة التيمة المكجية إليو ك سببيا ك مضمكنيا، ك ذلؾ بمغة تفصيالأف يبمغ فكرا ك - 
 .يفيميا تماما  يتكمميا

  لتحضير دفاعو، ك لمتشاكر بحرية التسييالتأف يتاح لو ما يكفي مف الكقت ك - 
 .مع محاـ مف اختياره ك ذلؾ في جك مف السرية

 2. مكجب لوالأف يحاكـ دكف أم تأخير - 
، أف يككف حاضرا في أثناء المحاكمة، ك 362 مف المادة 1مع مراعاة أحكاـ الفقرة 
 .  بمساعدة قانكنية مف اختيارهباالستعانةأف يدافع عف نفسو بنفسو أك 

 ك أف يبمغ، إذا لـ يكف لديو المساعدة القانكنية، بحقو ىذا ك في أف تكفر لو المحكمة
المساعدة قانكنية كمما اقتضت ذلؾ مصمحة العدالة، ك دكف أف يدفع أية أتعاب لقاء ىذه 

 . الكافية لتحمميااإلمكانياتالمساعدة إذا لـ تكف لديو 
 بنفسو أك بكاسطة آخريف ك أف حضكر ك استجكاب شيكد اإلثباتأف يستجكب شيكد - 

، ك يككف لممتيـ أيضا الحؽ في إبداء أكجو اإلثباتالنفي بنفس الشركط المتعمقة بشيكد 
 1 .األساسيالدفاع ك تقديـ أدلة أخرل مقبكلة بمكجب ىذا النظاـ 

                                                 
 .73اإلنساني، مرجع سبؽ ذكره، صكفاء دريدم، المحكمة الجنائية الدكلية كدكرىا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي :  1
 .المرجع نفسو، نفس الصفحة:  2
، كالذم دخؿ حيز 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 63الفقرة األكلى مف :  3

 .2002النفاذ سنة 
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ف يستعيف مجانا بمترجـ شفكم كؼء ك بما يمـز مف الترجمات التحريرية الستيفاء أ- 
 إذا كاف ثمة إجراءات أماـ المحكمة أك مستندات معركضة عمييا بمغة اإلنصاؼمقتضيات 

. غير المغة التي يفيميا المتيـ فيما تاما كيتكمميا
، أف يككف حاضرا في أثناء المحاكمة، ك أف يدافع 622 مف المادة 1مع مراعاة أحكاـ الفقرة 

 .  بمساعدة قانكنية مف اختيارهباالستعانةعف نفسو بنفسو أك 
 .أف يدلي ببياف شفكم أك مكتكب، دكف أف يحمؼ اليميف، دفاعا عف نفسو- 
 .  أك كاجب الدحض عمى أم نحكاإلثباتأال يفرض عمى المتيـ عبء - 

، األساسي أخرل خاصة بالكشؼ منصكص عمييا في ىذا النظاـ حاالت إلى أية باإلضافة
 التي في حكزتو أك تحت سيطرتو ك األدلةيكشؼ المدعي العاـ الدفاع، في أقرب كقت ممكف 

التي يعتقد أنيا تظير أك تميؿ إلى إظيار براءة المتيـ أك تخفيؼ مف ذنبو أك التي قد تؤثر 
 3.األمر، ك عند الشؾ في تطبيؽ ىذه الفقرة تفصؿ المحكمة في اإلدعاءعمى مصداقية أدلة 

تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية  : المطمب الثاني
 األساسي لمسكدة النظاـ األكليةمنذ بدء لجنة القانكف الدكلي في إعداد المشاريع 

 المتحدة أنيا لف تستطيع التحكـ بقرارات األمريكيةلممحكمة الجنائية الدكلية، أدركت الكاليات 
المحكمة، بدأت في إصطناع العكائؽ كمعارضتيا إنشاء ىذه المحكمة حيث أدت مشاركتيا 

  كالعمؿ عمى إدخاؿ بعضاألساسيفي المفاكضات إلى التأثير عمى صياغة ىذا النظاـ 
 . تساعدىا عمى ضماف حصانة مكاطنييا مف العقاباألحكاـ

                                                                                                                                                         
 باسـ صبحي بني فضؿ، ضمانات المتيـ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية، مذكرة ماجستير في القانكف العاـ، كمية الءع : 1

 .101، ص2011 سات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف،االدر
، كالذم دخؿ حيز 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 62 مف المادة 1الفقرة :  2

 .2002النفاذ سنة 
 .104،المرجع السابؽ، ص باسـ صبحي بني فضؿ، ضمانات المتيـ أماـ المحكمة الجنائية الدكليةالء ع: 3
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يبدك أف القضاء الجنائي الدكلي الجنائي يختص بالنظر في الجرائـ الدكلية التي تقع 
ألمف  الكاليات المتحدة مف كراء مجمس اتدخالتداخؿ الدكؿ الضعيفة فقط ما لـ يحجـ 

 1.كتعطي تفعيالت مممكسة بيد ىذه الييئة القضائية
تحجيم دور المحكمة الجنائية الدولية  : الفرع األول

 قكاعده عمى المحكمة الجنائية الدكلية كخيكط العنكبكت حتى األمفلقد نسج مجمس 
 صار المجتمع الدكلي يخضع لقكاعد القكة ك ليس لقكاعد القانكف، كأضحت المحكمة الجنائية

 المحكمة كإلعطاءجمو، ألالدكلية في تبعية شبو تامة كابتعدت بذلؾ عف اليدؼ التي أنشأت 
 2: مالجنائية الدكلية دفعا أكبر كتفعيال أقكل يجب إتباع ما يؿ

 ال المحكمة الجنائية الدكلية حتى عالقتو في األمفالعمؿ عمى تحجيـ دكر مجمس  -
 السياسية عمى عمؿ المحكمة، خاصة في ظؿ تشكيمتو المعركفة، االعتباراتتطغى 

كالتي تعكس سيطرة ك ىيمنة الدكؿ الخمس دائمة العضكية بما تتمتع بو حؽ النقص، 
 ك حياد حتى تحقيؽ الغاية التي أنشأت باستقالليةفاؿ بد لممحكمة مف أف تعمؿ 

جمو، كما يجب اعتماد تعريؼ لجريمة العدكاف المنصكص عمييا بنص المادة أل
 تبقى الدكؿ الضعيفة في العالـ عرضة ال، لكي األساسيالخامسة مف نظاـ ركما 

االنتياكات ك اعتداءات الدكؿ الكبرل، ك بذلؾ يككف القضاء الدكلي الجنائي قد 
 .استجاب لتطمعات المجتمع الدكلي

                                                 
 محمد ىشاـ فريجو، دكر القضاء الجنائي الدكلي في مكافحة الجريمة الدكلية، أطركحة دكتكراه العمـك في الحقكؽ،:  1

، ، الجزائر-بسكرة  - تخصص قانكف دكلي جنائي، قسـ الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر
 .51، ص2014

 تخصص قانكف ، مذكرة ماجستير، اإلنسافعماد دماف ذبيح، دكر المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة في حماية حقكؽ :  2
 .55، ص2010 ، الجزائر،- أـ البكاقي-جنائي دكلي، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة العربي بف مييدم 
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 حكؿ تعميؽ اختصاص األساسي مف نظاـ ركما 2121 إلغاء نص المادة األجدرمف - 
 تشكؿ حكما انتقاليا كما استند النيا أل سنكات، 7المحكمة بالنظر في جرائـ الحرب لمدة 

 ت مف العقاب أماـ المحكمة الجنائية الدكلية مما سيؤدماللؼإلإليو البعض، بؿ يشكؿ ذريعة ؿ
 2. إلى تشكيؾ في مدل فعالية ىذه المحكمةاألطراؼبالدكؿ 

 بالمخدرات االتجار ك اإلرىابتكسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ليشمؿ جرائـ - 
التي أخذت طابع الجرائـ الدكلية، ك عمى المجتمع الدكلي أف أيا كاف مكاف ارتكابيا أك 

 بالمخدرات ك ما يترتب عنيا مف زعزعة االتجارشكميا أك أساليبيا كدكافعيا، كذلؾ جريمة 
 لمدكؿ، ك إدراجيا ضمف اختصاصات االقتصادم ك االجتماعي ك لمنظاـ اإلنسافلحقكؽ 

 3.المحكمة الجنائية الدكلية
تفعيل قواعد القضاء الجنائي الدولي  : الفرع الثاني

  كذلؾ بتظافراإلنساف،ف تفعيؿ قكاعد القضائي الجنائي الدكلي يخدـ حماية حقكؽ إ
الجيكد الدكؿ ك التعاكف مف أجؿ معاقبة مرتكبي الجرائـ الدكلية ك المتمثمة في الجرائـ الدكلية 

: ك ذلؾ بإتباع الخطكات التالية
تفعيؿ النشاط القضائي لممحكمة يجب أف يمتد التعاكف في إلى دكؿ الغير مرتبطة  -

 باألمـ في ىذه الحالة بإمكاف أف يمـز أم دكلة عضك األمفبالمحكمة ك مجمس 
المتحدة متى امتنعت عف التعاكف مع المحكمة بالتراجع عف مكقفيا ك بالتالي معالجة 

 مع المحكمة يككف عف طريؽ قرار مف المجمس متصرفا بمكجب االمتناعحالة 
يمكف التشكيؾ في قدراتو حيث أف ال الفصؿ السابع مف الميثاؽ، كبالتالي فإنو 

                                                 
، كالذم دخؿ حيز النفاذ سنة 1998 جكيمية 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، المؤرخ في  مف 212المادة :  1

2002. 
 .56المرجع نفسو، ص:  2
 .57اإلنساف، المرجع السابؽ، ص عماد دماف ذبيح، دكر المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة في حماية حقكؽ : 3
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إمكانياتو كفيمة بدعـ نشاط المدعي العاـ أثناء مرحمتي التحقيؽ ك المحاكمة باتخاذ 
 1.نصياع لطمبات القانكفالحياؿ الدكؿ الممتنعة تدابير قسرية تدفعيا ؿ

 بما يخدـ القانكف الدكلي الجنائي في اإلحالة تكظيؼ سمطتو في األمفيتعيف عمى مجمس - 
 في اإلسرائيمي، ك بناء عمى ذلؾ فإف عميو إحالة الجرائـ التي قاـ بيا المحتؿ األزماتكؿ 

 حيز النفاذ، إلى المحكمة الجنائية األساسي الفمسطينية منذ دخكؿ نظاـ ركما األراضي
 منتيكي أحكاـ القانكف الدكلي الجنائي، ك عميو أف يكظؼ اإلسرائيمييفالدكلية، لمعاقبة 

عيدا عف االزدكاجية مف أجؿ حماية حقكؽ  إلى المحكمة الجنائية الدكلية باإلحالةسمطتو في 
 2.اإلنساف في كؿ أقطار العالـ

                                                 
 .58المرجع نفسو، ص : 1
 .59اإلنساف، المرجع السابؽ، ص عماد دماف ذبيح، دكر المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة في حماية حقكؽ : 2
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تعد المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة كبحؽ قفزة نكعية في مجاؿ تحقيؽ العدالة 
عمى الصعيد الدكلي، حيث أنيا مختصة بمحاكمة كمعاقبة مرتكبي الجرائـ الدكلية  الجنائية

تعرض المجتمع الدكلي بأسره لمخطر، كلقد حاكؿ كاضعك نظاميا األساسي مف  الخطيرة التي
األخطاء كالسمبيات التي كقع فييا مؤسسي المحاكـ الجنائية الدكلية المؤقتة  تفادم جميع

إقرارىـ لمجمكعة مف المبادئ كاألسس تدعـ تحقيؽ المحكمة لميدؼ الذم  السابقة، مف خالؿ
تحقيؽ العدالة الدكلية، حيث أخد بمبدأ الشرعية ، ك مبدأ عدـ رجعية  مف أجمو أنشئت كىي
إختصاصو الزماني، كما أخد بمبدأ التقاضي عمى درجتيف ما يكفمو ىذا  القكانيف العقابية في

ق بمجمكعة مف ذمف تصحيح لما قد يعتريحكـ أكؿ درجة مف قصكر كأخطاء، إضافة ألخ
 .كالضحايا كالشيكد الضمانات لحماية المتيـ

كلكف رغـ ىذا فالنظاـ ال يخمك مف بعض العيكب كلعؿ أبرزىا في ما يخص 
 بجرائـ ذالمكضكعي فيك لـ يأخ  المحكمةاختصاصإضافة إلى تعميؽ سرياف  اختصاصيا

عمى جريمة العدكاف إلى أجؿ غير محدد بحجة عدـ تعريفيا، إضافة بعدما  اإلرىاب الدكلي،
 اختصاص مف النظاـ الحؽ بتعميؽ سرياف 124األطراؼ في المادة  منحت جمعية الدكؿ

كىي بيذا ابتعدت عف غاية إنشائيا كىي التصدم لمجرائـ  المحكمة عمى جرائـ الحرب،
جريمتيف ىما الجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ اإلبادة  األكثر خطكرة باكتفائيا فعميا عمى

 .الجماعية
كما ال بد مف اإلشارة إلى أف األسمكب الذم تعتمده المحكمة كىك سياسة الكيؿ       

تتحرؾ في حاالت محددة بالنسبة لدكؿ معينة كالسكداف ك الكنغك  بمكياليف، فيي
التحرؾ عندما يتعمؽ األمر بجرائـ ترتكب في دكلة أخرل كتمؾ  الديمقراطية، كلكنيا تمتنع عف
 .إسرائيؿ المرتكبة في فمسطيف مف قبؿ
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أيضا إمتناع الدكؿ مف بينيا الكاليات المتحدة األمريكية، كالدكؿ العربية ماعدا ك
اإلنضماـ يؤدم إلى عدـ إمكانية فرض إختصاص المحكمة عمى الجرائـ  األردف تكنس إلى

كالتي ترتكب في إقميميا كىذا ما يعرقؿ تحقيؽ العدالة الجنائية ؿ، التي ترتكبيا ىاتو الدك
 .الدكلية

فمتحقيؽ العدالة الدكلية يجب أف تتكافؿ جيكد كؿ الدكؿ التي تشكؿ المجتمع الدكلي 
معنية بالجرائـ الدكلية التي ترتكب أك ال، ذلؾ ألف تمؾ الجرائـ تمس بالسمـ  سكاء كانت

 .كمستقبؿ البشرية جمعاء كاألمف العالمييف
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 قائمة المصادر والمراجع 
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 الماستر   مــمخص مذكرة
يعتبر نظام روما األساسي القانون الذي يحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وقد 

كان مجرد فكرة ومشروع قبل أن يرى النور ويتم تدوينه والمصادقة عليه من قبل مختلف 

دول العالم التي رأت فيها الملجأ الوحيد إلقرار العدالة ومالحقة مرتكبي أكثر الجرائم 

 .بشاعة، ما أعاد للمجتمع الدولي األمن واالستقرار 
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Abstract of The master thesis 

 

The Rome Statute is considered the law that governs the work of 

the International Criminal Court. It was just an idea and a 

project before it saw the light. It was codified and ratified by the 

various countries of the world, which saw it as the only refuge 

for establishing justice and prosecuting the perpetrators of the 

most heinous crimes, which restored security and stability to the 

international community 
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