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 الإهــــــداء 

  

 

 أأيم..... اىل شعاع النور ودافعي يف احلياة اىل أأعظم الأهمات

 وادلي .... ياة وذررة لممياحل يف  طمويحاىل سبب 

 يتواأأخ ...................................اىل احلضن و الأمان

 أأصدقايئ و أأحبيت... ...................... دريباىل من شاركوين 

 . ا العملاىل لك هؤلء اهدي هر



 شكر وتقدير

 

 نعمه ،ومعال بس نة نبينا محمدفضهل و حنمد هللا ونشكره عىل 

 صىل هللا عميه وسمل وتبعا لهديه فشكر الناس من

 .شكر هللا تعاىل 

 " من مل يشكر الناس مل يشكر هللا " 

 :اىل  و الامتنان اخلالصابلشكر اجلزيل  أأتقدمهرا ل  

  حيىي عبد امحليد دلكتورا

 قبوهل الإرشاف عىل مركرة ختريج وعىل لك ما قدمه يل من عون  عىل

 أأساتريت بلكية احلقوق لك اىل و 

 من قريب او ذعيد ابلكثري او القميل  من مد يل يد العونولك 

 .اتقدم ابلشكر  



 

 

ةـدمـقــم
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 مقدمة

إن فيييييم كيييييي مهتميييييل معيييييين أنيييييا  مييييييال  ع ييييييا يهيييييب أن تييييييان    يتم يييييي 

أعضيييييائا  أأمهيييييا فيييييم ويييييمان أمنيييييا   اسيييييت رارال    الحفيييييا  ع يييييى كيا يييييا   سييييي مة 

 الوئيييييييا  سيييييييواو بيييييييين أفيييييييرادال أ  بينيييييييا   بيييييييين المهتمعيييييييا     تح ييييييييا ا  سيييييييها 

األخيييييير   أ ييييييا مييييييا دا    يمميييييين ألل د ليييييية العييييييي  بمنعيييييي   عيييييين الييييييد   األخيييييير  

فيييييم ع قيييييا  فيميييييا بينهيييييا   تنويمهيييييا بشيييييمي يضيييييمن   يييييييون المييييييال  األساسيييييية 

ا أن حييييييب لمييييييي منهييييييا    يحميهييييييا ميييييين تسيييييي      بيييييير   الييييييد   األخيييييير     بميييييي

الييييي ا    تا ييييييب الميييييي حة الةااييييية ع يييييى الميييييي حة العامييييية أميييييا الطيييييابل المميييييي  

الييييي ل ي يييييو  ع ييييييا المهتميييييل اليييييد لم بيييييا  مييييين  يييييير المممييييين تييييييور أييييي ا المهتميييييل 

بييييييد ن  قييييييوا خ فييييييا      اعييييييا  فيمييييييا بييييييين أعضييييييائا   ايييييي ت إلييييييى حيييييير   

حريتييييا  دامييييية   فتاكيييية   مييييا  ييييتم عنهييييا ميييين  ييييرائ  مسييييت ا  سييييان فييييم كرامتييييا  

 .  شةييتا

أييييييي ال الوييييييياأرة عه يييييييت ع يييييييى بييييييير   قيييييييي  إ سيييييييا ية مشيييييييتركة    مبييييييياد  

تسييييييتند ع ييييييى ويييييير رة حماييييييية ا  سييييييان   كرامتييييييا    العمييييييي ع ييييييى ت كيييييييد أمنييييييا   

اسيييييت رارال   مييييين أ يييييي كيييييي أييييي ا تب يييييور اأتميييييا  الهماعييييية الد ليييييية بممافحييييية الهيييييرائ  

المييييييية األ لييييييى    الد لييييييية   ذلييييييا فييييييم الفتييييييرة السيييييياب ة ع ييييييى  شييييييو  الحيييييير  الع

ذليييييا فيييييم ع يييييد ميييييوتمرا  د ليييييية منائيييييية   م ميييييية أ   ماعيييييية منهيييييا ميييييوتمر فينيييييا   

  التييييييم سيييييياأمت فيهييييييا سييييييبعة  9191   9911كيييييي ا اتفاقييييييية  أييييييال المنع ييييييدة سيييييينة 

 .   سبعون د لة

  أمنييييياو الحييييير  العالميييييية األ ليييييى  تييييي  المشيييييف عييييين التطيييييور الةطيييييير فيييييم 

   اد  الهيييييييرائ   إذ  ييييييييت الميييييييادة   ويييييييل الحييييييير  ف يييييييد تعيييييييدد  ا عتيييييييداوا 

مييييين معاأيييييدة فرسيييييال   المنع يييييدة بعيييييد  هايييييية الحييييير  العالميييييية األ ليييييى ع يييييى  221

أمييييييا  محمميييييية د لييييييية  رتمابييييييا "   يييييييو  ال ييييييا م"محاكميييييية ا مبرالييييييور األلمييييييا م 
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ا تهاكييييييا  اييييييارخة وييييييد مبيييييياد  األخيييييي ع الد لييييييية   لميييييين أولنييييييدا امتنعييييييت عيييييين 

 .  يسم  بالتس ي  فم الهرائ  السياسيةتس يما  باعتبار أن دستورأا 

 

بريطا يييييييييا  ا تحيييييييياد )ميييييييي  تحيييييييير  الح فيييييييياو أمنيييييييياو الحيييييييير  العالمييييييييية ال ا ييييييييية 

ويييييييد النيييييييا يون   أ ييييييي ر ا ( السيييييييوفياتم  الو ييييييييا  المتحيييييييدة األمريميييييييية  فر سيييييييا

ألما يييييييا ب  ييييييا سيييييييت  معاقبيييييية مرتمبييييييم  ييييييرائ  الحيييييير    التييييييم سييييييميت فيمييييييا بعييييييد 

أكتيييييييوبر  09   قيييييييل اتفييييييياع إعييييييي ن موسيييييييمو بتييييييياري   بيييييييالهرائ  ويييييييد ا  سيييييييا ية

 .لمعاقبة مهرمم الحر  9190

  بعيييييييد الحييييييير  العالميييييييية ال ا يييييييية تشيييييييم ت محممتيييييييان لمحاكمييييييية مهرميييييييم 

الحيييييير  محمميييييية  ورمبييييييورا   محمميييييية لوكيييييييو  كا ييييييت محمميييييية  ورمبييييييورا أييييييم 

أ   محمميييييية د لييييييية تحيييييياك  مهرمييييييم الحيييييير   ت ييييييرر الهييييييرائ  وييييييد ا  سييييييا ية   

   99/99/9191عيييييييييين  ييييييييييرائ  الحيييييييييير    كييييييييييان ذلييييييييييا بتيييييييييياري   اسييييييييييت  لها

 .ع ى التوالم 91/99/9191

  تمييييييرر  العم ييييييية بشييييييمي أك يييييير تنوييييييي  ب  شيييييياو المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية 

    المحممييييييييية الهنائيييييييييية الد ليييييييييية 09/91/9112الةااييييييييية ليو سييييييييي فيا بتييييييييياري  

 99/99/9119الةااة لر ا دا بتاري  

ل هيييييرائ  الد ليييييية   أميييييا  ميييييا تشيييييم ا مييييين تهدييييييد   يييييير أ يييييا ميييييل الت اييييييد الةطيييييير

خطيييييير ل مييييييال  الحيويييييية ل مهتميييييل اليييييد لم أد  إليييييى التفميييييير فيييييم إايييييباا الييييييفة 

الديمومييييية ع يييييى أياييييية ال ضييييياو الهنيييييائم اليييييد لم  فما يييييت أنيييييا   هيييييود مم فييييية مييييين 

 عييييييداد مشيييييير ا ( C.D.I)قبييييييي لهنيييييية ال ييييييا ون الييييييد لم التابعيييييية ل ميييييي  المتحييييييدة 

ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية   ذليييييا بتم ييييييف مييييين الهمعيييييية العامييييية  النويييييا  األساسيييييم

 99/09   21/99/9112بتيييييييييياري   01/00ل ميييييييييي  المتحييييييييييدة بم تضييييييييييى ال ييييييييييرارين 

 .91/92/9110بتاري  
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  بعييييييد اسييييييتمما  المشيييييير ا تيييييي  ع ييييييد مييييييوتمر دب وماسييييييم ل مفووييييييين تحييييييت 

إليييييييييى  91/91/9119رعايييييييييية األمييييييييي  المتحيييييييييدة خييييييييي   الفتيييييييييرة الممتيييييييييدة مييييييييين 

تمةييييييب عنييييييا بهيييييي ا التيييييياري  النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية  91/91/9119

الد ليييييييية الدائمييييييية  المعييييييير ف بالنويييييييا  األساسيييييييم لر ميييييييا  سيييييييبة إليييييييى العاايييييييمة 

ا يطالييييييييية التييييييييم احتضيييييييينت المييييييييوتمر    بالتييييييييالم  هيييييييير  ل و ييييييييود المحمميييييييية 

الهنائيييييييييية الد ليييييييييية الدائمييييييييية    التيييييييييم دخيييييييييي  وامهيييييييييا حيييييييييي  النفييييييييياذ بتييييييييياري  

  الييييييييي ل تضيييييييييمن  م ييييييييية مييييييييين ال واعيييييييييد   األحميييييييييا  الضيييييييييابطة  99/91/2992

ل محممييييييية حيييييييدد بمو بهيييييييا مرك أيييييييا ال يييييييا و م   المبييييييياد  األساسيييييييية التيييييييم ت يييييييو  

ع يهيييييييا  كميييييييا حيييييييدد  طييييييياع عم هيييييييا   قواعيييييييد ا  يييييييراوا  بالشيييييييمي الييييييي ل يح يييييييا 

اسييييييت  لية   حيادييييييية المحمميييييية    التييييييم يمميييييين ت سيييييييمها إلييييييى قواعييييييد مووييييييوعية   

 .ائيةقواعد إ ر

تيييييييييينف ال واعيييييييييد المتضيييييييييمنة ل هيييييييييرائ  الد ليييييييييية    قواعيييييييييد المسيييييييييو لية 

الهنائيييييييية ويييييييمن ال واعيييييييد الموويييييييوعية فيييييييم حيييييييين تيييييييينف ال واعيييييييد المتع  ييييييية 

بتسيييييييييير الييييييييدعو    شيييييييير ل قبولهييييييييا   قواعييييييييد ا ختيييييييييا  وييييييييمن ال واعييييييييد 

 .الشم ية أ  ما يعرف با  راوا  اله ائية الد لية

د لييييييية   دخييييييو   وامهييييييا حييييييي  النفيييييياذ بمييييييا   ب  شيييييياو المحمميييييية الهنائييييييية ال

تضيييييمنا مييييين أحميييييا  خااييييية ميييييا تع يييييا منهيييييا با ختييييييا  أايييييبحت تطييييير  بحيييييدة 

ع قييييية أيييييي ال الهياييييية ال ضييييييائية الهنائييييييية الد ليييييية الهديييييييدة بال ضييييياو الييييييولنم  ذلييييييا 

أ يييييا بمو ييييييب  ويييييا  ر مييييييا أاييييييبحت لائفييييية الهييييييرائ  الد ليييييية تةضييييييل   د ا ييييييية 

 .ختيا  ال ضائممن حيث النوا  ال ا و م   ا 

فميييييين  هيييييية تةضييييييل ألحمييييييا  ال ييييييا ون الهنييييييائم الييييييد لم    ميييييين ميييييي  يييييييو   

  إلييييييى المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية  (أل  ييييييرائ  الد لييييييية)اختيييييييا  النويييييير فيهييييييا  

  مييييين  هيييييية أخييييير  يمميييييين تييييييور أن تمييييييون الهريمييييية الد لييييييية ذاتهيييييا منيييييييو  

ئ  فيييييم ال يييييا ون ع يهيييييا فيييييم ال يييييا ون اليييييداخ م   تميييييون الوقيييييائل الممو ييييية لهيييييا  يييييرا
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الييييداخ م    فييييم أيييي ال الحاليييية تمييييون الهريميييية ذاتهييييا خاوييييعة فييييم  فيييي  الوقييييت ميييين 

حيييييييييث ا ختيييييييييا  بنورأييييييييا ل  ضيييييييياو الييييييييولنم اليييييييي ل يطبييييييييا ع يهييييييييا قييييييييا ون 

الع وبيييييا  اليييييولنم    أيييييو ميييييا ييييييودل إليييييى التنيييييا ا فيييييم ا ختييييييا  فيييييم الههتيييييين 

الييييي ل يطييييير  أيييييو ميييييا ال ضيييييائيتين   ال يييييا و ين ال ييييياب ين ل تطبييييييا   ع ييييييا فالسيييييوا  

ع قييييييية المحممييييييية الهنائيييييييية بالمحييييييياك  الولنيييييييية   ميييييييا أيييييييم الطبيعييييييية ال ا و يييييييية 

  المباد   ا ختيااا  التم ت و  ع يها المحممة 

 : ا  ابة عن أدا التساؤ  يحت  ع ينا دراسة الموووا  فا الةطة التالية

قضلللللللللللا كة  ولكلللللللللللةالمحكملللللللللللة الليا كلللللللللللة الدولكلللللللللللة   ك لللللللللللة :األول الفصللللللللللل  

الطبكعلللللللللة القانونكلللللللللة لدمحكملللللللللة الليا كلللللللللة الدولكلللللللللة و المبلللللللللا   : المبحلللللللل  األول

 التي تحكم ا



 

األولالفص    

المحكمة الليا كة 

الدولكة   ك ة 

 قضا كة  ولكة
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 المحكمة الليا كة الدولكة   ك ة قضا كة  ولكة: الفص  األول 

الد ليييييييية ح ميييييييا   يييييييي ييييييييرا د البشيييييييرية منييييييي  كا يييييييت المحممييييييية الهنائيييييييية 

 هايييييية ال يييييرن التاسيييييل عشييييير   حتيييييى  هايييييية ال يييييرن العشيييييرين  حييييييث  ييييياو ميييييوتمر 

  اليييييي ل أقيييييير النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية   9119ر مييييييا عييييييا  

فييييييت  بييييييا  التيييييييديا ع يهييييييا ميييييين قبييييييي الييييييد   التييييييم  قعييييييت ع يهييييييا بيييييياألحرف 

بييييييا  أمييييييا  سييييييريان أيييييي ا النوييييييا  عنييييييد األ لييييييى ع ييييييى  وييييييا  المحمميييييية فاتحييييييا ال

اكتميييييا  النيييييييا  ال يييييا و م لعييييييدد الييييييد   المييييييادقة   قييييييد بيييييدأ سييييييريان  وامهييييييا 

أل بعيييييد أربيييييل سييييينوا  مييييين اعتميييييادال    يعتبييييير  2992بالفعيييييي فيييييم يولييييييو عيييييا  

 ويييييا  أييييي ال المحممييييية  ويييييا  قضيييييائم  شييييي  بييييي رادة اليييييد      الح ي ييييية أن ا تهييييياال 

ن ا عماسيييييا لبيعييييييا لميييييا شيييييهدتا البشيييييرية  حيييييو إ شييييياو محممييييية  نائيييييية د ليييييية كيييييا

ميييييين  ييييييرائ   بييييييي مهييييييا ر بشييييييرية را  وييييييحيتها م يييييييين األبرييييييياو د ن ذ ييييييب 

 .سو  أ ه  محمومون بطااة متعطشين ل دماو

  سييييييييت  فيييييييم أييييييي ا الفييييييييي تسييييييي ي  الضيييييييوو ع يييييييى الطبيعييييييية ال ا و يييييييية 

ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية   المبيييييياد  التييييييم ت ييييييو  ع يهييييييا   أيييييي ا فييييييم المبحييييييث 

األ     اختييييييييا  المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية فيييييييم المبحيييييييث ال يييييييا م ع يييييييى 

 :النحو التالم
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 الطبكعة القانونكة لدمحكمة الليا كة الدولكة و المبا   التي تحكم ا: المبح  األول

إن فعالييييييية كييييييي  هييييييا  قضييييييائم توهيييييير ميييييين خيييييي   لبيعتييييييا ال ا و ييييييية    

ل ييييييد بييييييين محييييييرر  النوييييييا  كيييييي ا ميييييين خيييييي   المبيييييياد  التييييييم ت ييييييو  ع يهييييييا    

( المط ييييييييب األ  )األساسييييييييم ل محمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية الطبيعييييييييية ال ا و ييييييييية 

كمييييييا تم يييييي  ع ييييييى المبيييييياد  التييييييم تحميييييي  أ  المطب يييييية أمييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية 

 (.المط ب ال ا م)الد لية 

 الطبكعة القانونكة لدمحكمة الليا كة الدولكة : المطدب األول

الف ييييييرة األ لييييييى ميييييين النوييييييا  األساسييييييم  99ادة بييييييالر وا إلييييييى أحمييييييا  الميييييي

ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية ع يييييييى أن ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية الشةييييييييية 

ال ا و ييييييييية الد لييييييييية  كمييييييييا لهييييييييا األأ ييييييييية ال ا و ييييييييية التييييييييم تسييييييييتح ها لممارسيييييييية 

.  ائفها   أداو مهامها
1

    

معنيييييى أييييي ا أ يييييا يممييييين ل محممييييية ال ييييييا  بييييي ل إ يييييراو قيييييا و م مييييين ت  ييييياو 

 فسييييييها عنييييييدما ي تضييييييم الووييييييل الييييييد لم ذلييييييا  د ن ا توييييييار تييييييرخي  ميييييين أل 

ليييييرف كيييييان    يوكيييييد أييييي ا التييييييري  ميييييا  رد فيييييم الديبا ييييية
2
  الف يييييرة ال ا يييييية  

يمميييين "ميييين المييييادة الرابعيييية ميييين النوييييا  األساسييييم ل محمميييية التييييم  يييياو فيهييييا أ ييييا 

ل محمميييييية أداو   ائفهييييييا   سيييييي طاتها  ع ييييييى النحييييييو المنيييييييو  ع يييييييا فييييييم أيييييي ا 

نويييييا  األساسيييييم  فيييييم إق يييييي  أيييييية د لييييية ليييييرف    لهيييييا بمو يييييب اتفييييياع خيييييا  ال

 ".مل أية د لة أخر  أن تمارس فم إق ي  ت ا الد لة

أييييييي ال الم تضييييييييا  توكيييييييد أن ل محممييييييية الشةييييييييية ال ا و يييييييية الد ليييييييية    

األأ ييييييية ال ا و ييييييية ل تحيييييير     ايييييي حية ال يييييييا  بمهامهييييييا بمييييييي اسييييييت  لية   ييييييير 

                                                           

دار  2999سييييييماكم باييييييية  العداليييييية الهنائييييييية الد لييييييية   د رأييييييا فييييييم حماييييييية ح ييييييوع ا  سييييييان  الطبعيييييية  -  1

 .89أومة    

لتح يييييييا أيييييي ال الم ااييييييد   فييييييم ميييييييال  األ يييييييا  الحاوييييييرة   الم ب يييييية  تيييييي  ا تفيييييياع ع ييييييى إ شيييييياو  -  2

 .محممة  نائية د لية دائمة مست  ة   مرتبطة بنوا  األم  المتحدة
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نويييييييا   األساسيييييييم تييييييي تم كن ييييييييب لميييييييا  رد فيييييييم أن م تضييييييييا  أخييييييير  مييييييين ال

المييييييييادة الرابعيييييييية إذ أن الشةيييييييييية ال ا و ييييييييية ل محمميييييييية    السيييييييي طة ال ا و ييييييييية 

المسيييييييت  ة    تتماشيييييييى   وييييييير رة خضيييييييوا المحممييييييية ل بيييييييو  اييييييي حيتها مييييييين 

 .لرف الد لة أين ارتمب الفعي ا  رامم

 بييييييد    ميييييين المهيييييي  فهيييييي  الطبيعيييييية ال ا و ييييييية ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية

ميييييين التطييييييرع إلييييييى الةطييييييوتين التيييييياليتين تتم ييييييي أ  أييييييا فييييييم  وييييييل المحمميييييية 

  ( الفيييييييرا األ  )الهنائيييييييية الد ليييييييية بوايييييييفها موويييييييوا ال يييييييا ون اليييييييد لم فيييييييم 

فيييييم ال ا يييييية تتم يييييي فيييييم البحيييييث فيميييييا إذا كيييييان ينبايييييم تيييييينيف المحممييييية كمنومييييية 

 (.الفرا ال ا م)د لية فم 

 لكة  موضوع لدقانون الدوليالمحكمة الليا كة الدو: الفرع األول

تتمتيييييييل أل شةييييييييية قا و يييييييية د ليييييييية بح يييييييوع   ت يييييييل ع يهيييييييا  ا بيييييييا  

بمو ييييييب ال ييييييا ون الييييييد لم مباشييييييرة   لهييييييا أأ ييييييية عاميييييية ل عمييييييي ع ييييييى المسييييييتو  

 .الد لم    أم ا يستمد مفهو  الشةيية الد لية من ال ا ون الد لم

 لا   اليييييييييد   المسيييييييييت  ة ذا  السييييييييييادة أيييييييييم المواوييييييييييل الرئيسيييييييييية لييييييييي

ال يييييا ون
1

    ع يييييى خييييي ف ذليييييا  البيييييا ميييييا تعتبييييير المنوميييييا  الحموميييييية الد ليييييية 

مواوييييييييل ما ويييييييية ل  يييييييا ون اليييييييد لم  حييييييييث تسيييييييتمد شةيييييييييتها ال ا و يييييييية مييييييين 

اعتيييييراف اليييييد   األعضييييياو بهيييييا  ف يييييا لميييييا أيييييو منييييييو  ع ييييييا بمي ييييياع ت سيييييي  

.أ ال المنوما 
2

    

الف يييييرة األ لييييييى مييييين  وييييييا  ر ميييييا األساسييييييم ل محمميييييية  99  تبيييييين المييييييادة 

الهنائييييييييية الد لييييييييية  وييييييييل المحمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية كمووييييييييوا ل  ييييييييا ون 

                                                           

الطيييييابل ال يييييا و م ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية    شيييييوو عنااييييير فيييييوع  لنيييييية فيييييم : ساشيييييا ر ليييييا ليييييودر - 1

 .919   2992د لية ل ي يب األحمر  مةتارا  من أعداد ال ضاو الهنائم  المه ة ال

مبيييييييياد  ال ييييييييا ون الييييييييد لم العييييييييا   الطبعيييييييية الةامسيييييييية  مطبوعييييييييا   امعيييييييية أكسييييييييفورد : برا   ييييييييم. إ -  2

9119    11  19 
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الييييييد لم  حيييييييث تيييييين  المييييييادة ع ييييييى أ ييييييا تمييييييون ل محمميييييية شةيييييييية قا و ييييييية 

د ليييييية    أييييي ا التوويييييي  مفييييييد ل اايييييية   يييييير أ يييييا يهيييييب ا شيييييارة إليييييى أ يييييا حتيييييى 

اف اليييييييري  فيييييي ن الشةيييييييية ال ا و ييييييية الد لييييييية ل محمميييييية تنبييييييل بييييييد ن ا عتيييييير

مييييين تع ييييييي مماميييييي لميييييا لبيييييا ع يييييى األمييييي  المتحيييييدة    حييييييث أ يييييا ع يييييى خييييي ف 

النويييييييييا  األساسيييييييييم   يتضيييييييييمن مي ييييييييياع األمييييييييي  المتحيييييييييدة اعترافيييييييييا ايييييييييريحا 

بالشةيييييييية ال ا و ييييييية الد لييييييية ل منوميييييية فيييييي ن األميييييير اقتضييييييى ميييييين أ ييييييي تحديييييييد 

مميييييييية العييييييييد  الد لييييييييية إلييييييييى مبييييييييدأ الييييييييي حيا  أيييييييي ال اليييييييييفة أن تشييييييييير مح

الضيييييمنية    قيييييد ذكييييير  محممييييية العيييييد  الد ليييييية فيييييم رأيهيييييا ا ستشيييييارل بشييييي ن 

التعويضييييييييا  عيييييييين ا اييييييييابا  الناتهيييييييية عيييييييين خدميييييييية األميييييييي  المتحييييييييدة أ ييييييييا 

بم تضيييييييى ال يييييييا ون اليييييييد لم ينبايييييييم أن تتمتيييييييل المنومييييييية باليييييييي حيا  التيييييييم "

هييييييا وييييييمنيا بواييييييفها ويييييير رية ر يييييي  عييييييد  اليييييين  ع يهييييييا بالمي يييييياع  تسييييييتند إلي

"لتنفي   ا باتها
1

   . 

  عنيييييد تطبييييييا أييييي ا التع ييييييي ع يييييى المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية يتضييييي  أن 

أنيييييييا  عيييييييددا مييييييين األحميييييييا  فيييييييم النويييييييا  األساسيييييييم تفتييييييير  ويييييييمنيا أأ يييييييية 

مييييين النويييييا  األساسيييييم إليييييى  2تشيييييير الميييييادة : المحممييييية  بيييييرا  معاأيييييدا  د ليييييية

لمحمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية   األميييييييي  اتفيييييييياع ع قييييييييا  سييييييييوف يع ييييييييد بييييييييين ا

"المتحييييييدة
2
  الف ييييييرة 90  عيييييي  ة ع ييييييى ذلييييييا تفييييييو  المحمميييييية بمو ييييييب المييييييادة  

مييييين النويييييا  األساسيييييم  تفييييياع م ييييير ميييييل أولنيييييدا الد لييييية المضييييييفة ل محممييييية  92

الهنائييييييية الد لييييييية 
3
ميييييين ( أ) 1  الف ييييييرة 91با وييييييافة إلييييييى ذلييييييا تسييييييم  المييييييادة  

ا  مييييييل أييييييية د ليييييية ليسييييييت لرفييييييا فييييييم النوييييييا  النوييييييا  األساسييييييم بيييييي برا  اتفاقييييييي

.األساسم بشان التعا ن الد لم   المساعدة ال ا و ية
4

     

                                                           

التعويضيييييييا  عييييييين ا ايييييييابا  الناتهييييييية عييييييين خدمييييييية األمييييييي  المتحيييييييدة  اليييييييرأل ا ستشيييييييارل ت يييييييارير  - 1

 .912   9191محممة العد  الد لية 

اليييييييد رتان األ ليييييييى   ال ا يييييييية ل هنييييييية التحضييييييييرية ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية :" أ وييييييير    د رميييييييان - 2

 .290    9111  2 المه د 

 290  أ ور د رمان  المر ل السابا   -  3

 .من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 91أ ور المادة  - 4
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 المحكمة الليا كة  ميظمة  ولكة: الفرع الثاني

 أنييييييييا يطيييييييير  التسيييييييياؤ  أييييييييي أن المحمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية منوميييييييية 

د ليييييييية    لل ابييييييية ع يييييييى أييييييي ا السيييييييوا  ي تضيييييييم الر يييييييوا إليييييييى خييييييييائ  

 : لية   التم تتم ي فمالمنومة الد 

 .اتحاد دائ  بين الد   .9

 .أيمي تنويمم .2

 .تَمي   او  بيورة كافية بين المنومة   الد   األعضاو فيها .0

  يييييييييود اييييييييي حيا  قا و يييييييييية يممييييييييين ممارسيييييييييتها ع يييييييييى المسيييييييييتو   .9

 .الد لم

 . أ را  قا و ية .1

  مييييييين الواوييييييي  أن المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية  تسيييييييتوفم  مييييييييل أييييييي ال 

أ شييييييات بمو ييييييب معاأييييييدة بييييييين الييييييد     أييييييم تهييييييدف بم تضييييييى المعييييييايير  ف ييييييد 

الميييييادة األ ليييييى مييييين  وامهيييييا األساسيييييم إليييييى أن تميييييون بم ابييييية موسسييييية دائمييييية    

مييييين  ويييييا  ر ميييييا األساسيييييم  09تتييييي لف المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية  ف يييييا ل ميييييادة 

 :من مهموعة األ ه ة   التم تتم ي فم

 . أياة الرئاسة –أ  

 . ة ابتدائية   شعبة تمهيديةشعبة استاناف   شعب –  

 . ممتب المدعم العا  –ج 

 . ق   المحممة –د 

  قبييييييي التطييييييرع إلييييييى أيييييي ا التشييييييميي يهييييييب ا شييييييارة إلييييييى أن المحمميييييية 

قاويييييييا   يةتييييييار  ميييييييل ال ضيييييياة با  تةييييييا  ميييييين قبييييييي  معييييييية  99تتمييييييون ميييييين 

الييييد   األلييييراف فييييم  وييييا  ر مييييا    يهييييو  لمييييي د ليييية لييييرف فييييم أيييي ا النوييييا  

ترشيييييييحا  ل  تةييييييا  ل محمميييييية     يهييييييو  ل د ليييييية الطييييييرف أن ت ييييييد   أن ت ييييييد 
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سيييييو   احيييييد    يشيييييترل أن يميييييون مييييين أحيييييد رعاياأيييييا    لمييييين يهيييييب أن يميييييون 

ميييين رعايييييا إحييييد  الييييد   األلييييراف ع يييييى األقييييي    يشييييترل فييييم المرشيييي  الييييي ل 

يةتيييييار قاوييييييا مييييين بيييييين األشيييييةا  الييييي ين يتح يييييون بييييياألخ ع الرفيعييييية   الحيييييياد 

  تتييييييوافر فيييييييه  المييييييوأ   المط وبيييييية فيييييم د ليييييية كييييييي ميييييينه  ل تعيييييييين   الن اأييييية 

فيييييييم أع يييييييى المناايييييييب ال ضيييييييائية   أن يميييييييون مييييييين ذ ل المفييييييياوة فيييييييم مهيييييييا  

ال يييييا ون الهنيييييائم   ا  يييييراوا  اله ائيييييية إلييييييى  يييييير ذليييييا مييييين الشييييير ل التييييييم 

    تهيييييدر ا شيييييارة إليييييى أن أيييييو و ال ضييييياة يتو عيييييون 01 ييييييت ع يهيييييا الميييييادة 

 .سة   ُشعب المحممة ال  ث كما سي تم بيا ابين أياة الرئا

 :هك ة الر اسة -أ

يمييييييييون قضيييييييياة المحمميييييييية ال مييييييييا م عشيييييييير  معييييييييية عمومييييييييية تنتةييييييييب 

اليييييرئي     ائبييييياال األ     ال يييييا م باأل  بيييييية المط  ييييية لميييييدة مييييي ث سييييينوا  قاب يييييية 

ل تهدييييييييد ميييييييرة  احيييييييدة    تميييييييون أييييييي ال الهياييييييية مسيييييييو لة عييييييين ا دارة السييييييي مية 

ل محمميييييية 
1
كمييييييا يهييييييب ع يهييييييا التنسيييييييا مييييييل المييييييدعم العييييييا    ت ييييييتم  مواف تييييييا  

بشييييييي ن  مييييييييل المسيييييييائي موويييييييل ا أتميييييييا  المشيييييييتر     يحيييييييي النائيييييييب األ   

ل ييييييرئي  محييييييي الييييييرئي  فييييييم حاليييييية  يابييييييا أ  تنحيييييييا    يحييييييي النائييييييب ال ييييييا م 

ل ييييييرئي  محييييييي الييييييرئي  فييييييم حاليييييية  يييييييا  كييييييي ميييييين الييييييرئي  أ  النائييييييب األ   

.ل رئي  أ  تنحيتهما
2
   

 : وا ر المحكمة -ب

الشيييييييعبة التمهيديييييييية   الشيييييييعبة : فهيييييييم تتميييييييون مييييييين مييييييي ث ُشيييييييعب  أيييييييم

 .ا بتدائية   شعبة ا ستاناف

 

                                                           

ع ييييييم عبييييييد ال ييييييادر ال هييييييو م  ال ييييييا ون الييييييد لم الهبييييييائم  أأيييييي  الهييييييرائ  الد لييييييية  المحيييييياك  الد لييييييية  - 1

 .091    2999منشورا  الح بم الح وقية  الطبعة األ لى   -الهنائية

 .من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 01المادة   -  2
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 : الشعبة التم كدية - 1

  تتييييي لف مييييين عيييييدد   ي يييييي عييييين سيييييتة قضييييياة   يتيييييولى المهيييييا  التمهيديييييية 

إمييييييا ميييييي ث قضيييييياة أ  قييييييا   احييييييد ميييييين قضيييييياة ت ييييييا الشييييييعبة   يعمييييييي ال ضيييييياة 

ل شيييييعبة التمهيديييييية لميييييدة مييييي ث سييييينوا     تمتيييييد أييييي ال الميييييدة إليييييى حيييييين المعينيييييون 

 .إتما  أل قضية يمون قد بدأ بالفعي النور فيها بالشعبة التمهيدية

 : الشعبة االبتدا كة -2

  تتييييي لف مييييين عيييييدد   ي يييييي عييييين سيييييتة قضييييياة   ي يييييو  م مييييية قضييييياة ت يييييا 

تشييييييميي أك يييييير الشييييييعبة بمهييييييا  الييييييدائرة ا بتدائييييييية   لييييييي  أنييييييا  مييييييا يحييييييو  د ن 

مييييين دائيييييرة  إذا اقتضيييييى ذليييييا حسييييين سيييييير العميييييي بالمحممييييية     يعميييييي ال ضييييياة 

المعينيييييون ل شيييييعبة ا بتدائيييييية لميييييدة مييييي ث سييييينوا    تمتيييييد أييييي ال الميييييدة إليييييى حيييييين 

 .إتما  أل قضية يمون قد بدأ بالفعي النور فيها

 : شعبة االست ياف -3

رة   تتيييييييي لف ميييييييين الييييييييرئي    أربعيييييييية قضيييييييياة  خييييييييرين    تتيييييييي لف دائيييييييي

ا سييييييتاناف ميييييين  ميييييييل قضيييييياة شييييييعبة ا سييييييتاناف    يعمييييييي ب ييييييوة ال ضيييييياو فييييييم 

 .ت ا الشعبة لوا  مدة     يته       يعم ون إ  فم ت ا الشعبة

 : مكتب المدعي العام -ج

  ليييييا فيييييم ذليييييا كاميييييي السييييي طة " الميييييدعم العيييييا "بحييييييث يتيييييولى رئاسيييييتا 

أك يييييير  بحيييييييث فييييييم تنويمييييييا   إدارتييييييا   يسيييييياعدال  ائييييييب مييييييدعم عييييييا   احييييييد أ  

ينتةييييييييب المييييييييدعم العييييييييا     وابييييييييا بييييييييا قتراا السييييييييرل   باأل  بييييييييية المط  يييييييية 

ألعضييييياو  معيييييية اليييييد   األليييييراف لميييييدة سيييييبعة سييييينوا   يييييير قاب ييييية ل تهدييييييد    

يعتبييييير أييييي ا الههيييييا  مسيييييو   عييييين ت  يييييم ا حيييييا     المع وميييييا  الموم ييييية عييييين 

 ا الهيييييرائ  التيييييم تيييييدخي فيييييم اختييييييا  المحممييييية لدراسيييييتها باييييير  ا وييييييط

 .بمها  التح يا
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 : قدم المحكمة - 

يتييييييييولى رئاسييييييييتا مسييييييييهي المحمميييييييية   اليييييييي ل يعتبيييييييير المسييييييييو   ا دارل 

ل محمميييييية   مسييييييو   عيييييين الهوا ييييييب  ييييييير ال ضييييييائية يييييييت  ا تةييييييا  المسييييييهي   

 ائبيييييا باأل  بيييييية المط  ييييية ل  ضيييييياة بيييييا قتراا السيييييرل مييييييل األخييييي  فيييييم ا عتبييييييار 

يشييييييياي المسيييييييهي منييييييييبا  أل توايييييييية ت يييييييد  مييييييين  معيييييييية اليييييييد   األليييييييراف 

لةمييييي  سييييينوا  قاب ييييية ل تهدييييييد بالنسيييييبة ل مسيييييهي   لييييينف  الميييييدة أ  أقيييييي بالنسيييييبة 

 .لنائبا

    تةضيييييييل أييييييي ال األ هييييييي ة لتع يميييييييا  اليييييييد   األليييييييراف بيييييييي تعميييييييي 

بيييييييورة مسييييييت  ة فييييييم مهييييييا   اختيااييييييها    ميييييين أنييييييا يتضيييييي  أن المحمميييييية 

رار المحممتييييييين الهنائييييييية الد لييييييية فييييييم ذاتهييييييا منوميييييية د لييييييية   ليسييييييت ع ييييييى  يييييي

الهنييييييييائيتين الييييييييد ليتين ليو سيييييييي فيا السيييييييياب ة   ر ا ييييييييدا مهييييييييرد  هييييييييا  تييييييييابل 

.لمنومة د لية
1
 

 المبا   التي تحكم المحكمة الليا كة الدولكة : المطدب الثاني

ل يييييد تضيييييمن النويييييا  األساسيييييم لر ميييييا  م ييييية مييييين المبييييياد  المعميييييو  بهيييييا 

حمميييييية   أيييييي ا بمو ييييييب فييييييم مهييييييا  ال ييييييا ون الهنييييييائم الييييييد لم   التييييييم تحميييييي  الم

البيييييا  ال اليييييث   ذليييييا مييييين أ يييييي إعطييييياو فعاليييييية كبييييير  ل محممييييية   ذليييييا تهنبيييييا 

 فيييييي   مرتمبييييييم أخطيييييير الهييييييرائ  الد لييييييية ميييييين المسييييييو لية   الع ييييييا    كيييييي ا 

إعطييييياو الضيييييمان الييييي    لمحاكمييييية عادلييييية   حياديييييية    مييييين أأييييي  أييييي ال المبييييياد  

مييييييين  20 ا الميييييييادة   كييييييي 22مبيييييييدأ شيييييييرعية الهريمييييييية   الع وبييييييية  ف يييييييا ل ميييييييادة 

النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية   أييييي ا ميييييا سييييينتنا لا فيييييم الفيييييرا األ     مبيييييدأ عيييييد  

ر عيييييية األمييييير ع يييييى األشيييييةا  إويييييافة إليييييى مبيييييدأ عيييييد  ا عتيييييداد بالحييييييا ا  

 .  الت اد  عند تحريا الدعو  الهنائية فم الفرا ال ا م

                                                           

 199  119برا   م  المر ل السابا     -   1
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 األشخاصمبدأ الشرعكة ومبدأ عدم رجعكة األثر عدى : الفرع األول

مييييين المبييييياد  األساسيييييية الم يييييررة فييييييم التشيييييريعا  الهنائيييييية الحدي ييييية أ ييييييا 

   ريمييييييية     ع وبييييييية إ  ب يييييييا ون   كييييييي ا مبيييييييدأ عيييييييد  ر عيييييييية األمييييييير ع يييييييى 

األشييييييةا    أييييييو المسيييييي ا اليييييي ل تبنيييييياال محييييييرر  النوييييييا  عنييييييد ايييييييا ته  لييييييا   

 :أو ما سوف يت  تنا لا فم الن ال التالية

 : مبدأ الشرعكة: أوال

سييييييوف  تطييييييرع إلييييييى مبييييييدأين   أمييييييا مبييييييدأ شييييييرعية الهريميييييية   كيييييي ا   

 .مبدأ شرعية الع وبة

 : مبدأ شرعكة اللريمة  -أ

ت ييييييو  الهريميييييية سييييييواو كا ييييييت داخ ييييييية أ  د لييييييية ع ييييييى مبييييييدأ الشييييييرعية   

ذليييييا لميييييون ال يييييا ون الهنيييييائم عموميييييا مبنيييييم ع يييييى ا  ييييي ار   التحييييي ير   لتح يييييا 

مييييييادل متعاروييييييا مييييييل مييييييي حة الييييييركن الشييييييرعم يتط ييييييب أن يمييييييون الييييييركن ال

يحميهيييييا ال يييييا ون   ي ييييير  ييييييا تهريمييييييا   يوقيييييل ع ابيييييا  نائييييييا ع يييييى مرتمبيهيييييا 
1
 

فيييييييم ف رتهيييييييا األ ليييييييى مييييييين النويييييييا  األساسيييييييم تحيييييييت  22حيييييييث تييييييين  الميييييييادة 

  يسيييييييا  الشييييييية   نائييييييييا :" ع يييييييى ميييييييا ي يييييييم"    ريمييييييية إ  بييييييين "عنيييييييوان 

 قيييييت  قيييييوا  بمو يييييب أييييي ا النويييييا  األساسيييييم ميييييا لييييي  يشيييييمي السييييي و  المعنيييييم 

 ". ريمة تدخي فم اختيا  المحممة

مييييييين النويييييييا  األساسيييييييم فييييييي ن المحممييييييية الهنائيييييييية  91  حسيييييييب الميييييييادة 

الد ليييييييية تةيييييييت  بيييييييالهرائ  المحيييييييددة ع يييييييى سيييييييبيي الحيييييييير   أييييييي ال الهيييييييرائ  

 9  1  1معرفييييييية بمو يييييييب الميييييييواد 
2
مييييييين النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية   أيييييييم  

                                                           

    9111ميييييي مون محمييييييد سيييييي مة  قييييييا ون الع وبييييييا   ال سيييييي  العييييييا   دار الفميييييير العربييييييم ال يييييياأرة    -  1

99. 

 من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 9  1  1المواد  -  2
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  كييييي ا ميييييل مفهيييييو  قيييييا ون الشيييييعو  متواف ييييية ميييييل ال يييييا ون الهنيييييائم اليييييد لم ال يييييائ  

.الم    لهميل الد  
1
  

فيييييم ف رتهيييييا  22إويييييافة إليييييى كيييييي ميييييا سيييييبا ف  يييييا بيييييالر وا إليييييى الميييييادة 

ال ا ييييييية ميييييين النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية ف  هييييييا تشييييييير إلييييييى قاعييييييدتين أييييييامتين 

  أييييييم حضيييييير ال ييييييياس فييييييم تفسييييييير النيييييييو  الهنائييييييية فييييييم شيييييي ن : األ لييييييى

 .قاعدة الشا يُفسر ليال  المته تعريف الهريمة   ال ا ية   أم 

 :قاعدة حضر القكاس في تفسكر اليصوص الليا كة -1

يحضيييييييير النوييييييييا  األساسييييييييم  ال هييييييييوو إلييييييييى ال ييييييييياس كوسييييييييي ة لتفسييييييييير  

النيييييييو  الةاايييييية بتعريييييييف الهريميييييية   ي حيييييي  ع ييييييى أن أيييييي ا اليييييين  أ ييييييا 

 ييييييي  ايييييييراحة ع يييييييى حضييييييير ال يييييييياس  األمييييييير الييييييي ل يُعيييييييد تمريسيييييييا لمبيييييييدأ 

.ة حسب النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد ليةمشر عية الهريم
2
  

  ميييييييين  احييييييييية أخيييييييير  فيييييييي ن خطيييييييير ال ييييييييياس فيمييييييييا يتع ييييييييا بتعريييييييييف 

الهريمييييييية    بمفهيييييييو  المةالفييييييية ف  يييييييا يهيييييييو  ال هيييييييوو إليييييييى ال يييييييياس لتفسيييييييير 

 ييييييييو   نائيييييييية أخييييييير  فيييييييم النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية    السيييييييبب فيييييييم 

ميييييية أييييييو أن يا ييييييا البييييييا  حضيييييير ال هييييييوو إلييييييى ال ييييييياس كوسييييييي ة لتعريييييييف الهري

أميييييا  أيييييية محا ليييييية لة يييييا  ريميييييية  دييييييدة لييييي  يييييييرد الييييين  ع يهييييييا فيييييم النوييييييا  

 .األساسم له ال المحممة

ذلييييييييا ألن منطييييييييا ال ييييييييياس يفتيييييييير  أن ال اعييييييييدة الهنائييييييييية   تتضييييييييمن 

حممييييييا ل واقعيييييية المعر ويييييية   إ مييييييا تحميييييي   اقعيييييية أخيييييير  متشييييييابهة   متحييييييدة 

ا الفييييير  ييييييودل إليييييى تطبييييييا معهيييييا فيييييم الع ييييية   لييييي لا فييييي ن ال يييييياس فيييييم أييييي 

ال اعيييييدة الهنائيييييية ع يييييى  اقعييييية   تيييييدخي ايييييراحة تحيييييت  طاقهيييييا   إ ميييييا يممييييين 

                                                           

عبييييييد الفتييييييا  بيييييييومم حهييييييا ل  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية  دار الفميييييير الهييييييامعم ا سييييييمندرية  لبعيييييية  - 1
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بسيييييي   طيييييياع ال اعييييييدة ع ييييييى ت ييييييا الواقعيييييية لتشييييييابهها مييييييل الواقعيييييية المنيييييييو  

ع يهيييييا ايييييراحة   التيييييم تتحيييييد معهيييييا فيييييم الع ييييية
1
   ة ييييي  مييييين ذليييييا أن الع ييييية  

افوييييية ع يييييى مبيييييدأ مييييين حضييييير ال يييييياس فيييييم ميييييواد التهيييييري    الع يييييا  أيييييو المح

 .شرعية الهرائ    الع وبا  ذلا ألن ال ياس قد يُحد من فعالية أ ا المبدأ

 :قاعدة الشك يُفسر لصالح المت م -2

الف ييييييييرة ال ا ييييييييية ميييييييين النوييييييييا  األساسييييييييم ل محمميييييييية  22 يييييييييت المييييييييادة 

ايييييراحة ع يييييى أ يييييا فيييييم حالييييية الاميييييو  يفسييييير التعرييييييف أل تعرييييييف الهريمييييية 

 .محاكمتا أ  التح يا معا أ  تمت إدا تاليال  الشة  ال ل تهر  

 قاعيييييدة الشيييييا يفسييييير لييييييال  الميييييته   أيييييم مييييين ال واعيييييد السياسيييييية فيييييم 

ا مبيييييا  الهنيييييائم   تعيييييد ا عماسيييييا ل اعيييييدة أخييييير  تفييييييد أن األايييييي فيييييم ا  سيييييان 

البيييييراوة   مييييين  احيييييية أخييييير    حسيييييب النويييييا  األساسيييييم  فييييي ن تطبييييييا قاعيييييدة 

التح ييييييا معيييييا أ  محاكمتيييييا أيييييو أمييييير  الشيييييا يفسييييير لييييييال  الميييييته  الييييي ل يهيييييرل

م بيييييو   لمييييين تطبي هيييييا بالنسيييييبة لمييييين تميييييت إدا تيييييا أيييييو أمييييير  يييييير م بيييييو  إ  إذا 

 .ترتب ع ى تطبيا ال اعدة  قف تنفي  الع وبة التم قُضم بها ودال

 :مبدأ شرعكة العقوبة -ب

ميييييييين النوييييييييا  األساسييييييييم ل محمميييييييية الهنائييييييييية  20 ف ييييييييا ألحمييييييييا  المييييييييادة 

اقيييييييب أل شييييييية  أدا تيييييييا المحممييييييية إ   ف يييييييا لهييييييي ا النويييييييا  الد ليييييييية ف  يييييييا   يع

 .األساسم

   ف ييييييا لهيييييي ا اليييييين  ف  ييييييا   يهييييييو  معاقبيييييية أل شيييييية  اتهيييييي  بهريميييييية 

 ف يييييا ل نويييييا  األساسيييييم لهييييي ال المحممييييية
2
 حسيييييب تعرييييييف الهريمييييية اليييييوارد فيييييم  

                                                           

 .09م مون محمد س مة  المر ل السابا      -  1

مبيييييياد  ال ييييييا ون الهنييييييائم الييييييد لم  دار النهضيييييية العربييييييية ال يييييياأرة أشييييييرف توفيييييييا شييييييم  الييييييدين    -  2

 .  ما بعدأا 291    9111الطبعة ال ا ية 
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مييييييين أييييييي ا النويييييييا  إ  بالع وبيييييييا  اليييييييواردة حييييييييرا  المنييييييييو   22الميييييييادة 

 :ومن النوا    أ ال الع وبا  أم 99  11ع يها فم المواد 

 . سنة 09السهن لعدد محدد من السنوا  لفترة أقياأا . 9

السييييييييهن الموبييييييييد حينمييييييييا تمييييييييون أيييييييي ال الع وبيييييييية مبييييييييررة بييييييييالةطورة . 2

 .البالاة ل هريمة   بالور ف الةااة ل شة  المدان

 :با وافة إلى السهن  يهو  ل محممة أن ت مر بـ. 0

ب المعيييييييايير المنييييييييو  ع يهيييييييا فيييييييم فييييييير   رامييييييية ماليييييييية بمو ييييييي -أ

 .ال واعد ا  رائية   قواعد ا مبا 

مييييييييييادرة العائيييييييييدا    الممت ميييييييييا    األايييييييييو  الناتهييييييييية بييييييييييورة  - 

مباشييييييرة أ   ييييييير مباشييييييرة ميييييين ت ييييييا الهريميييييية  د ن المسيييييياس بح ييييييوع حسيييييينة 

 .النية

  ي حيييييي  أن المشييييييرا الييييييد لم قييييييد ليييييير  ع وبيييييية ا عييييييدا   ا بييييييا ميييييين 

وبييييييية ل هيييييييرائ  اليييييييواردة بيييييييا    ميييييييل ذليييييييا ي يييييييد  النويييييييا  النويييييييا  األساسيييييييم كع 

األساسييييييييم الضييييييييما ا  المافييييييييية ل ييييييييد   بيييييييي ن الع وبييييييييا  المنيييييييييو  ع يهييييييييا 

بالنويييييييا  األساسيييييييم لييييييين تيييييييومر ع يييييييى الع وبيييييييا  المنييييييييو  ع يهيييييييا بمو يييييييب 

قيييييوا ينه  الولنيييييية 
1
  مييييين مييييي  يهيييييو  ل يييييد   أن تطبيييييا الع وبيييييا  الةااييييية بهيييييا  

د مباشيييييييرتها ا ختييييييييا  اليييييييولنم   عنيييييييدما تحمييييييي  ع يييييييى أفيييييييراد ميييييييدا ين عنييييييي

 .ال ل قد يتضمن أ   ع وبة ا عدا 

  الم حيييييي  أن  اوييييييعم النوييييييا  األساسييييييم قييييييد تفيييييياد ا ا  ت ييييييادا  التييييييم 

  هييييييت إلييييييى محاكمييييييا  الحيييييير  العالمييييييية ال ا ييييييية خاايييييية محمميييييية  ورمبييييييورا 

                                                           

 .992محمود شريف بسيو م  المر ل السابا     -  1
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التيييييييم أأيييييييدر  الم يييييييير مييييييين المبييييييياد  األساسيييييييية الراسيييييييةة فيييييييم  9191عيييييييا  

.الد لم خااة إأدار مبدأ الشرعية ال ا ون الهنائم
1
   

 :مبدأ عدم رجعكة األثر عدى األشخاص : ثانكا

يعتبييييير أييييي ا المبيييييدأ  تيهييييية حتميييييية لمبيييييدأ الشيييييرعية  إذ يييييين  ع يييييى عيييييد  

 يييييييوا  سيييييييريان ال يييييييا ون ع يييييييى األفعيييييييا  التيييييييم سيييييييب ت   يييييييودال مييييييين حييييييييث 

التهيييييري  
2
معنيييييى أييييي ا أ يييييا يهيييييب تحدييييييد  مييييين ايييييد ر ال يييييا ون المهييييير  ل فعيييييي  

حتيييييى تسيييييتطيل تطبي يييييا    لتطبييييييا مبيييييدأ الشيييييرعية فيييييم ال يييييا ون الهنيييييائم اليييييد لم 

فييييي ن قاعيييييدة التهيييييري    الع يييييا  تسيييييرل بييييي مر فيييييورل     ترتيييييد إليييييى الة يييييف   

الف يييييرة األ ليييييى مييييين النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية ع يييييى  29لييييي لا  ييييييت الميييييادة 

 ".يس   الشة   نائيا عن أل س و  سابا لبدو  فاذ النوا   "أ ا 

  مييييييود  أيييييي ا اليييييين  أ ييييييا   يسيييييي   أل شيييييية   نائيييييييا عيييييين أل سيييييي و  

اقتيييييرف قبيييييي بيييييدأ العميييييي بنويييييا  المحممييييية  حتيييييى فيييييم حالييييية ميييييا إذا كيييييان السييييي و  

يشييييييمي  ريميييييية حسييييييب النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية   ال ييييييو  باييييييير ذلييييييا معنيييييياال 

  ذلييييييا ألن الهييييييا م سييييييوف يعاقييييييب ب ييييييا ون ليييييي   إأييييييدار مبييييييدأ شييييييرعية الهريميييييية

"يمن معمو  با  قت اقتراف  ريمتا
3
 . 

فال اعييييييدة العاميييييية أييييييم سييييييريان  يييييييو   وييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية بيييييي مر 

فيييييورل ع يييييى الهيييييرائ  التيييييم ترتميييييب بعيييييد ايييييد رال   السيييييوا  الييييي ل يطييييير  فيييييم 

فييييم  أيييي ا الم ييييا  فييييم حاليييية مييييا إذا لييييرأ تاييييير أ  تعييييديي فييييم ال ييييا ون المعمييييو  بييييا

ال ضييييييية فهييييييي يييييييت  تطبيييييييا ال ييييييا ون ال ييييييدي  أ  ال ييييييا ون الهديييييييد خيواييييييا   أن 

ال ضييييييية ليييييي  ييييييييدر بشيييييي  ها حميييييي  قضييييييائم   ل ييييييد  رد  ا  ابيييييية ع ييييييى أيييييي ا 

الف يييييرة ال ا يييييية مييييين النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية   أيييييي ا  29السيييييوا  فيييييم الميييييادة 

بحميييييي  عييييييا  بيييييي ن يطبييييييا ال ييييييا ون األايييييي   ل مييييييته  اليييييي ل اييييييدر قبييييييي اييييييد ر 

                                                           

 .29عبد الفتا  بيومم حها ل  المر ل السابا      -   1

 .09سماكم باية  المر ل السابا     -   2

 .19حها ل  المر ل السابا     عبد الفتا  بيومم  -   3
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ميييييييي  النهييييييييائم   ذلييييييييا بالنسييييييييبة ل شيييييييية  محييييييييي التح يييييييييا أ  الم اويييييييياة أ  الح

 :ا دا ة    عما  ال ا ون األا   ل مته   بد من توافر الشر ل التالية 

 :الشرط األول

يشييييييترل فييييييم اليييييين  الهديييييييد أن ييييييييدر قبييييييي أن ييييييييير الحميييييي   هائيييييييا  

  92  99)أل قبيييييييي أن يييييييييب  الحمييييييي  قييييييياب  ل نفييييييياذ    ذليييييييا حسيييييييب الميييييييواد 

90)
1
ميييييين النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية   ليييييي لا إذا اييييييدر ال ييييييا ون الهديييييييد قبييييييي  

أن يييييييير الحمييييي   هائييييييا فييييي ن ال اعيييييدة ال ا و يييييية الهدييييييدة األاييييي   ل ميييييته  أيييييم 

 .  التم ستطبا

 : الشرط الثاني

يهييييييييب أن يمييييييييون ال ييييييييا ون الهديييييييييد أايييييييي   ل مييييييييته    يمييييييييون ال ييييييييا ون 

ا أ   ويييييعا أفضيييييي مييييين ال يييييا ون الهدييييييد أاييييي   ل ميييييته  متيييييى أ شييييي  ل ميييييته  مركييييي 

ال يييييييدي  كييييييي ن ي ايييييييم بعيييييييب الهيييييييرائ  أ  بعيييييييب الع وبيييييييا  أ  خفَوهيييييييا أ  قيييييييرر 

.  ها للعفاو من المسو لية الهنائية د ن أن تُ اى الهريمة ذاتها
2

       

لميييييين السييييييوا  اليييييي ل يطيييييير  أييييييو ميييييياذا لييييييو اييييييدر ال ييييييا ون أ  التعييييييديي 

اسييييييتنفاذ لييييييرع الطعيييييين األايييييي   ل مييييييته  بعييييييد اييييييير رة الحميييييي  باتييييييا  أل عنييييييد 

          ليييييييرع الطعييييييين  يييييييير العاديييييييية  90  99العاديييييييية   أيييييييم ا سيييييييتاناف الميييييييواد 

 .من النوا   99  أم التماس إعادة النور المادة 

فيييييم الح ي ييييية لييييي  ييييييرد  ييييي  ايييييراحة فيييييم النويييييا  األساسيييييم ع يييييى إعميييييا  

قاعيييييييدة ال يييييييا ون األاييييييي   ل ميييييييته  ع يييييييب ايييييييد ر حمييييييي  بيييييييا  فيييييييم اليييييييدعو  

لييييييا خ فيييييييا لمييييييا أيييييييو منيييييييو  ع يييييييا فيييييييم ال ييييييوا ين الهنائيييييييية الهنائييييييية    ذ

ميييييين النوييييييا  األساسييييييم قييييييد  29الولنييييييية    السييييييبب فييييييم ذلييييييا أن  يييييي  المييييييادة 

حيييييير مبيييييدأ ر عيييييية ال يييييا ون األاييييي   ل ميييييته   فيييييم المرح ييييية السييييياب ة لييييييد ر 
                                                           

 .من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 90  92  99المواد  -  1

 999ع م عبد ال ادر ال هو م  المر ل السابا      -  2



24 
 

الحميييييي  النهييييييائم د ن  يرأييييييا    لعييييييي السييييييبب فييييييم ذلييييييا الةيييييي ف بييييييين لبيعيييييية 

لمحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية عييييييين الهريمييييييية الهنائيييييييية الهريمييييييية الهنائيييييييية أميييييييا  ا

حسييييييب ال ييييييا ون الهنييييييائم الييييييولنم فالهريميييييية الهنائييييييية األ لييييييى تتسيييييي  بالشييييييدة   

ال سييييييوة   الهسييييييامة ع ييييييى النحييييييو اليييييي ل يييييييودل إلييييييى مواخيييييي ة المحمييييييو  ع يييييييا   

إخضييييياعا ل تنفيييييي  الع يييييابم حتيييييى تتح يييييا اعتبيييييارا  اليييييردا العيييييا  اليييييد لم لميييييي 

تمييييييا  أيييييي ال الهييييييرائ  ع ييييييى خيييييي ف الهريميييييية حسييييييب ميييييين تسييييييو  لييييييا  فسييييييا ار

.ال ا ون الهنائم الولنم
1
   

   ة يييييي  ممييييييا سييييييبا أن  وييييييا  ر مييييييا األساسييييييم قييييييد أخيييييي  بمبييييييدأ األميييييير 

الفيييييييورل   المباشييييييير ل  اعيييييييدة الهنائيييييييية   التيييييييم   تطبيييييييا بييييييي مر ر عيييييييم إ  إذا 

كا يييييت أييييي ال ال اعيييييدة أاييييي   ل ميييييته  فيييييم مرح ييييية التح ييييييا ا بتيييييدائم أ  المحاكمييييية 

 .قبي اير رة الحم  باتا ود المحمو  ع يا  

 مبدأ عدم االعتدا  بالحصانات و التقا م  عيد تحريك الدعوى الليا كة: الفرع الثاني

ع يييييى خييييي ف ميييييا أيييييو معميييييو  بيييييا فيييييم ال يييييوا ين الداخ يييييية فيييييم تحرييييييا 

الييييدعو  الهنائييييية أ ييييا يشييييترل فيهييييا أ هييييا ليييي  تت يييياد    ذلييييا بميييير ر  ميييين معييييين 

المهيييييير     كيييييي ا أن   يمييييييون الشيييييية  محييييييي المتابعيييييية  عنييييييد اقتييييييراف الفعييييييي

يتمتييييييل بحيييييييا ة   إ  السييييييبيي الوحيييييييد ل متابعيييييية أييييييو إتبيييييياا إ ييييييراوا  معينيييييية  

 يييييير أن  ويييييا  ر ميييييا األساسيييييم  قيييييد  ييييياو بمبيييييدأين  دييييييدين أميييييا عيييييد  ا عتيييييداد 

أ  األخيييييي  بالحيييييييا ا    الت يييييياد  عنييييييد تحريييييييا الييييييدعو  الهنائييييييية   أيييييي ا ميييييييا 

 :لن طتين التاليتينسوف  تنا لا فم ا

 مبدأ عدم االعتدا  بالحصانات: أوال

يطبيييييييا أييييييي ا  9:" مييييييين النويييييييا  األساسيييييييم ع يييييييى أ يييييييا 21 ييييييييت الميييييييادة 

النويييييا  األساسيييييم ع يييييى  مييييييل األشيييييةا  بييييييورة متسيييييا ية د ن تميييييي  بسيييييبب 

                                                           

 .12عبد الفتا  بيومم حها ل  المر ل السابا      -   1
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اليييييييفة الرسييييييمية    بو ييييييا خييييييا  فيييييي ن اليييييييفة الرسييييييمية سييييييواو كييييييان رئيسييييييا 

أ  برلميييييييان أ  ممييييييي   منتةبيييييييا أ   لد لييييييية أ  حمومييييييية أ  عضيييييييوا فيييييييم حمومييييييية

مو فييييييا حموميييييييا    تعفيييييييا بيييييي ل حييييييا  ميييييين األحييييييوا  ميييييين المسييييييو لية الهنائييييييية 

بمو ييييب أيييي ا النوييييا  األساسييييم كمييييا أ هييييا   تشييييمي فييييم حييييد ذاتهييييا سييييببا لتةفيييييف 

 .الع وبة

  تحيييييييو  الحييييييييا ا  أ  ال واعيييييييد ا  رائيييييييية الةااييييييية التيييييييم قيييييييد تيييييييرتب  . 2

و كا يييييييت فيييييييم إليييييييار ال يييييييوا ين الولنيييييييية أ  بالييييييييفة الرسيييييييمية ل شييييييية   سيييييييوا

 "الد لية د ن ممارسة المحممة اختيااها ع ى أ ا الشة 

   ف ييييييا لهيييييي ا اليييييين   فهنييييييا  مبييييييد ن يحممييييييان عم ييييييية الت اوييييييم بالنسييييييبة 

 :ل مته  أما  المحممة الهنائية

أييييييو مسييييييا اة األشييييييةا  أمييييييا  أيييييي ال المحمميييييية بيييييييرف النويييييير : المبللللللدأ األول

هيييييا أييييييا مييييينه  حتيييييى ليييييو كا يييييت أييييي ال الييييييفة رسيييييمية  عييييين الييييييفة التيييييم يتمتيييييل ب

بمعنيييييى أن الييييييفة الرسيييييمية ليسيييييت سيييييببا لتميييييي  مييييين يتمتيييييل بهيييييا عييييين  خييييير   

 .يتمتل أ    يحمي اليفة الرسمية

  بةيييييييو  مبييييييدأ عييييييد  ا عتيييييييداد باليييييييفة الرسييييييمية ف  ييييييا يسيييييييتول أن 

تميييييون أييييي ال الييييييفة مسيييييتمدة مييييين كيييييون الميييييته  رئيسيييييا لد لييييية  كميييييا فيييييم حيييييا  

  با وشيييييم  حيييييياك  الشيييييي م األسيييييبا   المييييييته  بارتميييييا   يييييرائ  حيييييير    الهنيييييرا

كمييييييا أييييييو الحييييييا  بالنسييييييبة لسيييييي وفودان مي وسييييييوفيت  حيييييياك  يو سيييييي فيا السييييييابا  

  قييييد تسييييتمد اليييييفة ميييين كو ييييا رئيسييييا ل حموميييية أ  عضييييوا فيهييييا كمييييا أييييو الحييييا  

   ييييييير " كييييييرا  يييييييوت "بالنسييييييبة لييييييرئي  حموميييييية ايييييير  البوسيييييينة السييييييابا  

.م  ة المتعددةذلا من األ
1

    

                                                           

اليييييد لم  دراسييييية تح ي يييييية   أاييييي ية  عبيييييد الفتيييييا  محميييييد سيييييراج  مبيييييدأ التماميييييي فيييييم ال ضييييياو الهنيييييائم  - 1

 .11    2999دار النهضة  ال اأرة الطبعة األ لى عا  
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أيييييييو أن الحييييييييا ا : المبلللللللدأ الثلللللللاني
1
أ  ال واعيييييييد ا  رائيييييييية الم يييييييررة ل ميييييييته   

فيييييييييم إليييييييييار ال يييييييييوا ين الولنيييييييييية أ  الد ليييييييييية   تحيييييييييو  د ن قييييييييييا  المحممييييييييية 

 .     بممارسة اختيااها قبي ذلا الشة 

 عدم سقوط اللرا م الدولكة بالتقا م : ثانكا

اليييييييدعو  العموميييييييية بُمضيييييييم فتيييييييرة الت ييييييياد  أيييييييو أحيييييييد أسيييييييبا  ا  ضييييييياو 

 منييييييية معينيييييية محييييييددة كمييييييا أن ا لتيييييي ا  بتنفييييييي  الع وبيييييية المحمييييييو  بهييييييا تسيييييي   

أيضيييييييا بُمضيييييييم فتيييييييرة  منيييييييية محيييييييددة مييييييين تييييييياري  الحمييييييي  بهيييييييا د ن إمما يييييييية 

تنفيييييي أا    أيييييم قاعيييييدة متبعييييية فيييييم معوييييي  التشيييييريعا  الولنيييييية   تةت يييييف ميييييدة 

.   نحة أ   نايةالت اد  تبعا لما إذا كا ت الهريمة مةالفة
2

    

 يييييييير أن إخضييييييياا الهيييييييرائ  الد ليييييييية المنييييييييو  ع يهيييييييا فيييييييم النويييييييا  

األساسييييييييم ل محمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية ل  واعييييييييد المتع  يييييييية بالت يييييييياد  بالنسييييييييبة 

ل هييييييييرائ  العادييييييييية أميييييييير مسييييييييتبعد
3

ميييييييين النوييييييييا   21  حيييييييييث كرسييييييييت المييييييييادة 

األساسيييييييم ل محممييييييية مبيييييييدأ عيييييييد  سييييييي ول الهيييييييرائ  الداخ ييييييية فيييييييم اختييييييييا  

  تسيييييييي   الهييييييييرائ  التييييييييم تييييييييدخي فييييييييم :" لمحمميييييييية بالت يييييييياد  حيييييييييث  يييييييييتا

  أييييي ا ت كييييييدا ع يييييى معاقبييييية " اختييييييا  المحممييييية بالت ييييياد  أييييييا كا يييييت أحماميييييا

مرتمبييييييم الهييييييرائ  الد لييييييية   عييييييد  تممييييييينه  ميييييين ا فيييييي   ميييييين الع ييييييا   وييييييرا 

 .لوحشية ما ارتمبوال من أفعا  تم  المهتمل الد لم كمي

الييييييد لم الهنييييييائم  رد  عبييييييارة عييييييد  الت يييييياد    ع ييييييى اليييييييعيد ال ييييييا و م 

أل   مييييرة فييييم ال ييييا ون العاشيييير اليييييادر عيييين مه يييي  رقابيييية الح فيييياو فييييم المييييادة 

                                                           

تعيييييرف الحييييييا ة ب  هيييييا ت يييييا العيييييائا الييييي ل يحيييييو  د ن إمما يييييية تحرييييييا اليييييدعو  الهنائيييييية ويييييد مييييين  - 1

 يتمتيييييل بهيييييا   بالتيييييالم عيييييد  إمما يييييية تو ييييييا أل اتهيييييا   ف يييييا ألحميييييا  ال يييييا ون اليييييولنم الييييي ل ارتميييييب السييييي و 

محمييييييود  هيييييييب حسيييييينم  شيييييير  قييييييا ون الع وبييييييا   دار النهضيييييية /المةييييييالف ألحمامييييييا را ييييييل فييييييم ذلييييييا د

 .902    9190العربية ال اأرة  الطبعة 

عبييييييييد ، سيييييييي يمان  الم ييييييييدما  األساسييييييييية فييييييييم ال ييييييييا ون الييييييييد لم الهنييييييييائم  ديييييييييوان المطبوعييييييييا   -  2

 .19الهامعية بن عمنون    

ليييييية الهنائييييييية الد لييييييية  معاقبيييييية مرتمبييييييم  ييييييرائ  وييييييد ا  سييييييا ية ديييييييوان عبييييييد ال ييييييادر الب يييييييرا   العدا  -  3

 .919    2991المطبوعا  الهامعية بن عمنون  
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  يهييييييو  ل مييييييته  أن يييييييدفل بالت يييييياد  اليييييي ل :" ال ا ييييييية الف ييييييرة األخيييييييرة ع ييييييى أ ييييييا

    يهيييييييييو  اعتبيييييييييار أيييييييييية  99/91/9191   09/99/9100يمتميييييييييي ميييييييييا بيييييييييين 

"فم عهد الحم  النا لحيا ة أ  عفو خا  أ  عا  
1
. 

كمييييييا تيييييي  ت رييييييير اتفاقييييييية عييييييد  قبييييييو  ت يييييياد   ييييييرائ  الحيييييير     ييييييرائ  

المرتمبييييييية ويييييييد ا  سيييييييا ية التيييييييم اعتميييييييدتها الهمعيييييييية العامييييييية ل مييييييي  المتحيييييييدة 

  التيييييييم دخ يييييييت حيييييييي  النفييييييياذ فيييييييم  9119عيييييييا   9019بمو يييييييب ال يييييييرار رقييييييي  

ر بييييييييم با وييييييييافة إلييييييييى المعاأييييييييدة التييييييييم أقرأييييييييا المه يييييييي  األ  99/99/9110

بشييييييي ن عيييييييد   يييييييوا  تطبييييييييا قيييييييوا ين الت ييييييياد  ع يييييييى الهيييييييرائ  المرتمبييييييية ويييييييد 

.9119ا  سا ية    رائ  الحر  المعتمدة فم سنة 
2

    

  أميييييي ا  يييييياو النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية ليُفيييييييد ت كيييييييدال 

ع يييييى أييييي ال ال اعيييييدة لميييييم ييييييت  م ح ييييية مرتمبيييييم الهيييييرائ  الد ليييييية التيييييم تيييييدخي 

محمميييييية   معيييييياقبته  حتييييييى   يف تييييييوا ميييييين الع ييييييا    تفسييييييير وييييييمن اختيييييييا  ال

ذلييييييا دائمييييييا بهييييييوأر أيييييي ال الهييييييرائ    خطورتهييييييا الشييييييديدة ممييييييا يحييييييت  ويييييير رة 

.معاقبة مرتمبيها باب النور عن ممان ارتمابها
3
  

  فييييييم األخييييييير يمميييييين ال ييييييو  أن أيييييي ال المبيييييياد  المشييييييار إليهييييييا فييييييم أيييييي ا 

ل اليييييد لم متيييييى تييييي  تمريسيييييها المط يييييب فعالييييية   لهيييييا د ر مهييييي  فيييييم حمايييييية المهتمييييي

تمريسيييييييييا ح ي ييييييييييا   مييييييييييدا يا   ليييييييييي  مهيييييييييرد مبييييييييياد    تتعيييييييييد  حيييييييييد دأا 

 .اليفحا  الممتوبة ع يها فم النوا  األساسم ل محممة
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 اختصاص المحكمة الليا كة الدولكة: المبح  الثاني

ل يييييييد حيييييييدد النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية اختياايييييييا  

أسييييي  أربعييييية    أيييييم  يييييوا الهريمييييية   شييييية  مرتمبهيييييا أييييي ال المحممييييية ع يييييى 

   ميييييين ارتمابهييييييا  ممييييييان ارتمابهييييييا  بيييييي لا يمييييييون لييييييدينا اختيييييييا  شةيييييييم 

ل محمميييييييية   اختيييييييييا  ممييييييييا م    مييييييييا م  كيييييييي ا اختيييييييييا  مووييييييييوعم    

سييييينحا   فيييييم أييييي ا المبحيييييث مناقشييييية أييييي ال ا ختياايييييا    التيييييم  تنا لهيييييا فيييييم 

الموويييييييوعم أ  النيييييييوعم  مط بيييييييين  المط يييييييب األ    تنيييييييا   فييييييييا ا ختييييييييا 

ل محمميييييية   فييييييم المط ييييييب ال ييييييا م ا ختيييييييا  الشةيييييييم   الممييييييا م ل محمميييييية 

 .مل ا شارة ومن ذلا إلى ا ختيا  ال ما م

 (اليوعي)االختصاص الموضوعي : المطدب األول

ل يييييييد  ييييييياو الييييييين  ع يييييييى ا ختييييييييا  الموويييييييوعم ل محممييييييية الهنائيييييييية 

سييييييييم الد لييييييييية فييييييييم المييييييييادة الةامسيييييييية ميييييييين  وامهييييييييا األسا
1
  اقتييييييييير أيييييييي ا  

ا ختييييييييا  ع يييييييى أشيييييييد الهيييييييرائ  الد ليييييييية خطيييييييورة   التيييييييم تهييييييي  المهتميييييييل 

اليييييد لم 
2
كمييييييا أشييييييار  ديبا يييييية النوييييييا  إلييييييى أن اختيييييييا  المحمميييييية بييييييالهرائ   

األشيييييد خطيييييورة   التيييييم ت يييييير ق يييييا المهتميييييل اليييييد لم   ل محممييييية بمو يييييب أييييي ا 

 : النوا  األساسم اختيا  النور فم الهرائ  التالية

 . ا بادة الهماعية  ريمة -

 .الهرائ  ود ا  سا ية  -

 . رائ  الحر  -

 .          ريمة العد ان -

  سيييييوف  تنيييييا   دراسييييية كيييييي  يييييوا مييييين أييييي ال الهيييييرائ  فيييييم الفيييييرا ال يييييا م 

 .بعد التطرع إلى تحديد مفهو  الهريمة الد لية   أ ا فم الفرا األ  

                                                           

 من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 91المادة   -  1
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     مف وم اللريمة الدولكة                    : الفرع األول

إن تحديييييييد مفهييييييو  الهريميييييية الد لييييييية يمتسييييييم أأمييييييية بالايييييية فييييييم ال ييييييا ون 

الهنييييييائم الييييييد لم   كيييييي لا فييييييم فهيييييي  ا ختيييييييا  النييييييوعم ل محمميييييية الهنائييييييية 

الد ليييييية  لميييييون قاعيييييدة أييييي ا ا ختييييييا  مبنيييييية ع يييييى  وييييير الهيييييرائ  الد ليييييية    

 ع ييييييا سيييييوف  تطيييييرع إليييييى تحدييييييد تعرييييييف الهريمييييية الد ليييييية فيييييم الن طييييية األ ليييييى

 .  تحديد أركا ها فم الن طة ال ا ية

 تعريف اللريمة الدولكة : أوال

ل يييييييد أميييييييار تعرييييييييف الهريمييييييية الد ليييييييية الم يييييييير مييييييين الييييييييعوبا   ويييييييرا 

ليييييييفة الد لييييييية التييييييم تتمييييييي  بهييييييا حيييييييث أن  وييييييا  ر مييييييا ليييييي  يتطييييييرع لتعريييييييف 

الهريمييييية الد ليييييية   يييييير ا يييييا إذا ع منيييييا أن ال يييييا ون الهنيييييائم اليييييد لم يهيييييدف إليييييى 

المييييييييال    ال يييييييي  التيييييييم تهييييييي  الهماعييييييية الد ليييييييية   يتعيييييييين ايييييييو ها     حمايييييييية

التييييم عبييييير  عنهيييييا ديبا يييية  ويييييا  ر ميييييا بيييييالر اب  المشييييتركة التيييييم توحيييييد  مييييييل 

الشيييييييعو  أن أييييييي ا النسييييييييم يممييييييين أن يتمييييييي ع فيييييييم أل  قيييييييت   مييييييين مييييييي  أقييييييير 

.الحماية الهنائية لها    اعتبر ا تهاكها عم  معاقبا ع يا
1

      

يد الف هييييييم ف ييييييد تعييييييدد  التعريفييييييا  ل هريميييييية الد لييييييية أمييييييا ع ييييييى اليييييييع

ب  هيييييييا كيييييييي الفعيييييييي الييييييي ل يرتميييييييب :" عرفهيييييييا Glasserفنهيييييييد الف ييييييييا   سيييييييير 

إخييييي   ب واعيييييد ال يييييا ون اليييييد لم    يميييييون ويييييارا بالمييييييال  التيييييم يحميهيييييا ذليييييا 

"ال ييييييا ون مييييييل ا عتييييييراف لييييييا بيييييييفة الهريميييييية   اسييييييتح اع فاع ييييييا الع ييييييا 
2
    

ت ييييييا الهريميييييية التييييييم :" ييييييية لييييييد  الف ييييييا الفر سييييييم ب  هيييييياتعييييييرف الهريميييييية الد ل

"يترتب ع ى  قوعها إلحاع ورر ب ك ر من د لة
3
  

 

                                                           

 الف رة األ لى 1ديبا ة النوا  األساسم   المادة   - 1
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ب  هييييييا كييييييي سيييييي و  محوييييييور ي ييييييل تحييييييت  Pella  يعرفهييييييا الف يييييييا بييييييي  

لائ ييييية الهييييي او الهنيييييائم الييييي ل يطبيييييا   ينفييييي  باسييييي  الهماعييييية الد ليييييية    أنيييييا  

رأل  خييييير يعرفهيييييا ب  هيييييا سييييي و  إرادل  يييييير مشييييير ا يييييييدر عييييين فيييييرد باسييييي  

الد ليييييية أ  يشييييييهل أ  بروييييييا منهييييييا   يمييييييون منطويييييييا ع ييييييى المسيييييياس بمييييييي حة 

.محمية قا و ا
1
   

 ة يممييييين تعرييييييف الهريمييييية التيييييم تةيييييت    مييييين خييييي   التعييييياريف السييييياب

فعييييي أ  امتنييييياا عييييين فعيييييي  ينطبيييييا ع ييييييا :" بهييييا المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية ب  هيييييا

مييييييييين النويييييييييا  األساسيييييييييم  9  1  1 ايييييييييف الهريمييييييييية اليييييييييوارد فيييييييييم الميييييييييواد 

ل محمميييية  سييييواو كا ييييت أفعييييا  إبييييادة أ  أفعييييا  وييييد إ سييييا ية أ  ت ييييا  التييييم تم ييييي 

ة معتبيييييرة قا و يييييا   ذليييييا بييييي ن تميييييون  يييييرائ  حييييير   ع يييييى أن تييييييدر عييييين إراد

فيييييم إليييييار د ليييييم يبنيييييم الفعيييييي ويييييمن سياسييييية د لييييية أ  سياسييييية مييييين قبيييييي منومييييية 

 يييييييير حموميييييييية    ع يييييييى ذليييييييا فالفعيييييييي أ  ا متنييييييياا يسيييييييتمد عيييييييد  مشييييييير عيتا 

مييييييين  ويييييييا   9  1  1با طبييييييياع  ايييييييف  ميييييييوذج الهريمييييييية اليييييييوارد فيييييييم الميييييييواد 

ن مسييييييياولة اييييييياحبها المحممييييييية فضييييييي  عييييييين تيييييييوافر إرادة معتبيييييييرة قا و يييييييا يممييييييي

 . نائيا أما  أ ال المحممة

 أر ان اللريمة الدولكة : ثانكا

إن الهريميييييية الد لييييييية   ميييييين خيييييي   التعريييييييف اليييييي ل تطرقنييييييا إليييييييا ت ييييييو  

ع يييييى وييييير رة تيييييوافر أربعييييية أركيييييان   أيييييم اليييييركن الشيييييرعم أ  ركييييين ا تفييييياو 

ايييييييفة المشييييييير عية أ  عيييييييد  المشييييييير عية مييييييي  اليييييييركن الميييييييادل ي ييييييييا اليييييييركن 

 .  أخيرا الركن الد لم له ال الهريمةالمعنول 
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 :الر ن الشرعي  - 1

يحميييييي  أيييييي ا الييييييركن مبييييييدأ    ريميييييية     ع وبيييييية إ  بيييييين    أيييييي ا المبييييييدأ 

يشييييييييمي حهيييييييير ال ا ييييييييية لحماييييييييية ح ييييييييوع ا  سييييييييان   الحريييييييييا  الفردييييييييية    

ا أ  ييييييب التشييييييريعا  الداخ ييييييية   الم ييييييير ميييييين المواميييييييا الد لييييييية   ع ييييييى تتضييييييمن

فيييييييييم مادتيييييييييا  99/92/9199العيييييييييالمم لح يييييييييوع ا  سيييييييييان رأسيييييييييها ا عييييييييي ن 

.العاشرة
1

         

فيييييييالهرائ  التيييييييم تةيييييييت  بهيييييييا المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية   الهييييييي اوا  

.الم اب ة لها محددة بدقة فم  وا  ر ما ينبام الت يد بها
2
   

فالهريمييييييية   تنشييييييي  إ  بمو يييييييب  ييييييي  قيييييييا و م يبيييييييين أركا هيييييييا بدقييييييية   

مييييين النويييييا   22مةالفتهيييييا   قيييييد تضيييييمنت ذاليييييا الميييييادة بوويييييو    يحيييييدد  ييييي او 

.منيييييييا 20األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية   كييييييي ا الميييييييادة 
3
  مييييييين أميييييييار  

تطبييييييا أييييي ا المبيييييدأ عيييييد  ر عيييييية النييييييو  فييييي  تسيييييرل إ  ع يييييى المسيييييت بي   

 .ك ا التفسير الضيا لها  ك ا حضر ال ياس

 :الر ن الما ي. 2

المييييييييودل إلييييييييى تح ييييييييا ماديييييييييا   أييييييييو السيييييييي و  أ  النشييييييييال ا  رامييييييييم

الهريميييييية    تيهتهييييييا   الييييييركن المييييييادل ل هريميييييية الد لييييييية إمييييييا أن يمييييييون عميييييي  

إيهابيييييييا كاسييييييتعما  األسيييييي حة المحوييييييورة د ليييييييا فييييييم  ييييييرائ  الحيييييير  أ  سيييييي وكا 

سييييي بيا كعيييييد  قييييييا  قائيييييد الهيييييي  بمنيييييل  نيييييودال مييييين ارتميييييا   يييييرائ  خييييي   ع ميييييا 

 .ب لا

م الييييد لم يعيييييرف كمييييا أييييو الحيييييا  عيييي  ة ع ييييى ذلييييا فييييي ن ال ييييا ون الهنييييائ

ع يييييييا فييييييم ال ييييييا ون الييييييداخ م المسيييييياأمة الهنائييييييية أ  ا شييييييترا  فييييييم الهريميييييية 
                                                           

  ييييييدان الشييييية  مييييين  يييييراو فعيييييي أ  تييييير  إ  إذا كيييييان  رميييييا  ف يييييا ل  يييييا ون اليييييولنم أ  د ليييييم  قيييييت  - 1

 .ارتمابا

 .91عبد الفتا  بيومم حها ل  المر ل السابا     - 2

 .من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 20   22المواد   -  3
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كالمحروييييييين   م ييييييدمم المسيييييياعدا  ل هنيييييياة بتههييييييي أ  فهييييييو و يسيييييي لون عيييييين 

  مسييييييي لة "ال يييييييا ون الهنيييييييائم اليييييييد لم"األفعيييييييا  المرتمبييييييية  كميييييييا أ يييييييا يعيييييييرف 

ة تنفييييي  الفعيييييي   خيبيييية النتيهييييية الشيييير ا عيييي  ة عييييين الهريميييية التامييييية   أييييو بدايييييي

 .ألسبا    دخي  رادة الها م فيها   يعاقب ع ى الشر ا كهريمة تامة

 :الر ن المعيوي. 3

  يمفييييييم ل يييييييا  الهريميييييية الد لييييييية ارتمييييييا  عمييييييي مييييييادل ييييييين    يعاقييييييب 

ع ييييييييا ال يييييييا ون بييييييين  بيييييييي  بيييييييد أن يييييييييدر أييييييي ا العميييييييي الميييييييادل عييييييين إرادة 

.الها م
1
  

التييييييم تييييييرب  العمييييييي المييييييادل بالفاعييييييي بمييييييا يسييييييمى تشييييييمي أيييييي ال الع قيييييية 

الييييييركن المعنييييييول   قييييييد تطييييييرع النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية 

بييييييـ  ا   يسيييييي   الشيييييية   09ل ييييييركن المعنييييييول ل هريميييييية الد لييييييية فييييييم المييييييادة 

 نائيييييييا عيييييين ارتمييييييا   ريميييييية تييييييدخي فييييييم اختيييييييا  المحمميييييية إ  إذا تح  ييييييت 

  ُحييييييدد ذلييييييا بتعمييييييد إتيييييييان ..." د   الع يييييي األركييييييان المادييييييية مييييييل تييييييوافر ال ييييييي

السيييي و    تعمييييد تح ييييا النتيهيييية   يشييييترل ميييين أ ييييي ذلييييا عييييد  تييييوافر حاليييية ميييين 

حيييييييييييا   امتنييييييييييياا المسيييييييييييو لية الهنائيييييييييييية  كيييييييييييالمر  الع  يييييييييييم   الُسيييييييييييمر 

ا ويييييييطرارل   ا كيييييييراال المعنيييييييول حالييييييية الضييييييير رة   ايييييييار السييييييين أل هيييييييا 

 .تعد  الركن المعنول ل هريمة الد لية

 : ر ن الدوليال. 4

حتييييييى تتح ييييييا اليييييييفة الد لييييييية فييييييم الهريميييييية  ف بييييييد أن يمييييييون الفعييييييي أ  

ا متنيييييياا الميييييييودل إليهيييييييا يميييييي  مييييييييال  أ  قيييييييي  المهتمييييييل اليييييييد لم أ  مراف يييييييا 

الحيوييييييية أ  إذا كييييييان الهنيييييياة ينتمييييييون بهنسييييييياته  إلييييييى أك يييييير ميييييين د ليييييية  أ  إذا 

                                                           

أحسيييييين بوسييييييي يعة  اليييييييو ي  فيييييييم ال يييييييا ون اله ائييييييم العيييييييا    دار أومييييييية ل طباعييييييية  النشييييييير  الطبعييييييية   - 1

 .99ال امنة  
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بهييييييا  أيييييير  مرتمبييييييو الهريميييييية إلييييييى د ليييييية أخيييييير   ييييييير ت ييييييا التييييييم ارتمبييييييت

.الهريمة أ  إذا  قعت الهريمة ع ى أشةا  يتمتعون بالحماية الد لية
1

     

كمييييييا يتح ييييييا الييييييركن الييييييد لم كيييييي لا إذا  قعييييييت الهريميييييية الد لييييييية بنيييييياوا 

ع ييييى خطيييية مييييدبرة أ  تييييدبير د ليييية وييييد د ليييية أخيييير   كمييييا يتييييوافر أيييي ا الييييركن 

            وييييييييمن األفعييييييييا  ا  رامييييييييية التييييييييم ترتمبهييييييييا بعييييييييب المنومييييييييا  ا رأابييييييييية

أ  األفييييييراد إذا كا ييييييت مو هيييييية وييييييد د ليييييية أ  تضييييييمن ا عتييييييداو ع ييييييى الميييييييال  

 .أ  المرافا الد لية

  ع يييييييييا فييييييييالركن الييييييييد لم يسييييييييتمد   ييييييييودال ميييييييين  ييييييييوا الميييييييييال  أ  

 .الح وع التم ينالها ا عتداو

  الح ي ييييية أن  ويييييا  المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية قيييييد  ييييي  ايييييراحة ع يييييى 

الد لييييييييية بهييييييييرائ  الحيييييييير     ييييييييرائ  وييييييييد اختيييييييييا  المحمميييييييية الهنائييييييييية 

ا  سيييييييا ية    يييييييرائ  إبيييييييادة الهييييييين  البشيييييييرل بشيييييييمي يوهييييييير اليييييييركن اليييييييد لم 

مييييييين  9  1  1ل هريمييييييية الد ليييييييية بشيييييييمي  اوييييييي    ذليييييييا مييييييين خييييييي   الميييييييواد 

النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية   أيييييو ميييييا سيييييوف  تطيييييرع إلييييييا فيييييم 

 .الفرا ال ا م من أ ا المط ب

 اللرا م الداخدة في اختصاص المحكمة الليا كة الدولكة : الثانيالفرع 

ل يييييييد حيييييييدد  الميييييييادة الةامسييييييية مييييييين  ويييييييا  المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية 

الهيييييييرائ  الداخ ييييييية فيييييييم اختييييييييا  المحممييييييية   قيييييييد  ييييييياو فيهيييييييا أ يييييييا ي تيييييييير 

اختيييييييا  المحمميييييية ع ييييييى أشييييييد الهييييييرائ  خطييييييورة   التييييييم تمييييييون مووييييييوا 

                                                           

 .211عبد الفتا  بيومم حها ل  المر ل السابا      -   1
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ال اأتمييييييا  المهتمييييييل الييييييد لم ب سيييييير
1
  ل محمميييييية بمو ييييييب أيييييي ا النوييييييا  األساسييييييم  

 :اختيا  النور فم الهرائ  التالية

  ريمة ا بادة الهماعية  -

 الهرائ  ود ا  سا ية  -

  رائ  الحر  -

  ريمة العد ان    -

 :   سن و  بدراسة أاتا الهرائ  ع ى النحو التالم

 :جريمة اإلبا ة و اللرا م ضد اإلنسانكة: أوال

 اييييييفت  ريميييييية ا بييييييادة الهماعييييييية ع ييييييى أ هييييييا : اللماعكللللللةجريمللللللة اإلبللللللا ة  - 9

ميييييين أأيييييي  الهييييييرائ  خطييييييورة   التييييييم ترتمييييييب وييييييد ا  سييييييا ية  فهيييييي ال الهريميييييية 

تمميييييين فييييييم مهموعيييييية ميييييين أفعييييييا  ا بييييييادة   التييييييم تييييييييب  ماعيييييية بعينهييييييا   

لمهييييييرد كو هييييييا تتمييييييون ميييييين مهموعيييييية ميييييين األشييييييةا  تييييييرب  بييييييينه  ر ابيييييي  

....معينة إما دينية  عرقية  قومية
2

    

إليييييييييى خطيييييييييورة أييييييييي ال  Lemkin  أشيييييييييار الف ييييييييييا البوليييييييييو م  مميييييييييين 

إليييييى تهريمهيييييا كميييييا ير يييييل إلييييييا الفضيييييي فيييييم  9100األعميييييا    دعيييييا منييييي  عيييييا  

  أييييييي ال الم مييييييية أاييييييي ها يو يييييييا م   تعنيييييييم  Génocideتسيييييييميتها بهييييييي ا ا سييييييي  

Génoes     الهيييييينCide  ال تييييييي ميييييي   يييييياو تعريييييييف  ريميييييية ا بييييييادة الهماعيييييية

 هييييييا كييييييي ميييييين يشييييييتر  أ  يتيييييي مر ل  ضيييييياو ع ييييييى  ماعيييييية ب "ل هيييييين  البشييييييرل 

 لنييييييية بسييييييبب يتع ييييييا بييييييالهن  أ  ال ايييييية أ  الييييييدين أ  يعمييييييي ع ييييييى إلفائهييييييا أ  

                                                           

بييييييالهرائ  األشييييييد خطييييييورة التييييييم ت ييييييير   قييييييد أشييييييار  ديبا يييييية النوييييييا  إلييييييى أن اختيييييييا  المحمميييييية   -  1

 .ق ا المهتمل الد لم ب سرال

 .19عبد ال ادر الب يرا   المر ل السابا      -   2
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يتعييييييد  ع ييييييى حييييييياة أ  حرييييييية أ  م مييييييية أعضيييييياو ت ييييييا الهماعيييييية يعييييييد مرتمبييييييا 

.لهريمة ا بادة
1

    

   يييييييييت المييييييييادة السادسيييييييية ميييييييين  وييييييييا  األساسييييييييم ل محمميييييييية الهنائييييييييية 

تعنيييييييم ا بيييييييادة :" رييييييييف  ريمييييييية ا بيييييييادة الهماعيييييييية بييييييين الد ليييييييية ع يييييييى تع

الهماعيييييييية أل فعيييييييي مييييييين األفعيييييييا  التاليييييييية ب ييييييييد إأييييييي    ماعييييييية قوميييييييية أ  

 :عرقية أ  دينية بيفتها أ ال إأ كا ك يا أ    ئيا

 .قتي أفراد الهماعة  -أ

 .إلحاع ورر  سدل أ  ع  م  سي  ب فراد الهماعة  - 

 .معيشة ب يد إأ كها ك يا أ    ئياإخضاا الهماعة عمدا ألحوا   -ج

 .فر  تدابير تستهدف منل ا  ها  داخي الهماعة  -د

 .  ي األلفا  الهماعة عنوة إلى  ماعة أخر  -أـ

  الم حييييييي  أن معالهييييييية أييييييي ال الهريمييييييية فيييييييم  ويييييييا  المحممييييييية الهنائيييييييية 

الد لييييييية  يييييياو مواف ييييييا تمامييييييا لمييييييا  رد فييييييم اتفاقييييييية منييييييل  ريميييييية إبييييييادة الهيييييين  

  التيييييييييم دخ يييييييييت حيييييييييي   91/92/9199  المعاقيييييييييب ع يهيييييييييا بتييييييييياري   البشيييييييييرل

 .  92/99/9119النفاذ فم 

 :  ت و   ريمة ا بادة الهماعية ع ى األركان التالية

 : الر ن الما ي -أ

ي يييييييل اليييييييركن الميييييييادل لهريمييييييية ا بيييييييادة الهماعيييييييية ب حيييييييد األفعيييييييا  التيييييييم 

الد لييييييية    ميييييين النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية 1 يييييييت ع يهييييييا المييييييادة 

 :أم

                                                           

  9/2992محميييييييد ييييييييو   ع يييييييوان  اختييييييييا  المحممييييييية الهنائيييييييية  مه ييييييية األمييييييين   ال يييييييا ون  عيييييييدد  -  1

  991. 
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 قتي أفراد الهماعة  -أ

 إلحاع ورر  سدل أ  ع  م  سي  ب فراد الهماعة  - 

 إخضاا الهماعة عمدا ألحوا  معيشية ب يد إأ كها ك يا أ    ئيا -ج

 فر  تدابير تستهدف منل ا  ها  داخي الهماعة  -د

   ي األلفا  الهماعة عنوة إلى  ماعة أخر  -أـ

 : الر ن المعيوي -ب

  يتةييييييي  ايييييييورة ال ييييييييد الهنيييييييائم  إذ ي يييييييو  ع يييييييى عنييييييييرين الع ييييييي    

ا رادة إ  أن أيييييي ال الهريميييييية تسييييييتند كيييييي لا إلييييييى قيييييييد خييييييا 
1
  أييييييو ا بييييييادة  

 .أل التدمير الم م أ  اله ئم ل هماعة ذا  افا  أ  ع يدة معينة

  :الر ن الدولي -ج

يشييييييييترل لتح ييييييييا اليييييييييفة الد لييييييييية فييييييييم الهريميييييييية أن يمييييييييون الفعييييييييي أ  

 .ناا المودل إليها يم  ميال  أ  قي  المهتمل الد لما مت

  باسيييييييت راو اتفاقيييييييية ممافحييييييية  ريمييييييية إبيييييييادة الهييييييين  البشيييييييرل  يتضييييييي  

 :لنا أ ها

 ريميييييية ا بييييييادة الهماعييييييية  ريميييييية د لييييييية بطبيعتهييييييا   ميييييين ميييييي  فيييييي ن . 9

 .المسو لية المترتبة ع يها أم مسو لية م د  ة

    أ   من الحر  ريمة ا بادة قد ترتمب فم  من الس. 2

  ترتمييييييب عييييييادة بمعرفيييييية األفييييييراد العيييييياديين   إ مييييييا ي ييييييو  بارتمابهييييييا . 0

كبيييييار المسيييييو لين فيييييم حموميييييا  اليييييد    لهييييي ا فييييي ن تةوييييييي محييييياك   فييييي  الد لييييية 

                                                           

 .219عبد ، س يمان  المر ل السابا      -   1
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التيييييم ت يييييل ع يييييى إق يمهيييييا أييييي ال الهريمييييية ل  ييييييا  بييييي  راوا  المحاكمييييية   الع يييييا  

.أو إ راو عدي  الهد  
1
  

 : اإلنسانكةاللرا م ضد  - 2

بيييييييالر وا إليييييييى  ييييييي  الميييييييادة السيييييييابعة الف يييييييرة األ ليييييييى مييييييين النويييييييا  

لاييييير  أييييي ا النويييييا  األساسيييييم :" األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية  هيييييد أ يييييا

يشيييييمي أل فعيييييي مييييين األفعيييييا  التاليييييية  ريمييييية ويييييد ا  سيييييا ية  متيييييى ارتميييييب فيييييم 

 إلييييار أهيييييو   اسيييييل النطييييياع أ  منههيييييم مو ييييا ويييييد أيييييية مهموعييييية مييييين السيييييمان

  يتبيييييين لنييييييا ااتيييييم فييييييم شييييي ن الهييييييرائ  وييييييد " الميييييد يين   عيييييين ع ييييي  بييييييالههو 

 .ا  سا ية

أيييييي ال الهريميييييية  بييييييد   أن ترتمييييييب فييييييم أهييييييو   اسييييييل النطيييييياع أ  منههييييييم  . 9

بمعنييييييى أن أيييييي ال الهييييييرائ  بسييييييبب أهييييييو   طاقييييييا  اسييييييل    ميييييينو    لييييييا باعييييييث 

 .معين

ين   أيييييي ال الهريميييييية ترتمييييييب   تو ييييييا وييييييد مهموعيييييية ميييييين السييييييمان المييييييد ي. 2

بالتييييييالم فهييييييم   ت ييييييل ع ييييييى ال ييييييوا  المسيييييي حة العسييييييمرية فيييييياألخيرة لهييييييا تنوييييييي  

خيييييا  ويييييمن ميييييا يسيييييمى بهيييييرائ  الحييييير    أيييييم  يييييرائ  ت يييييل مييييين العسيييييمريين 

 .أ  ع ى العسمريين

أييييي ال الهريمييييية تم يييييي أهوميييييا مباشيييييرا ويييييد السيييييمان الميييييد يين ويييييمن سياسييييية . 0

 .تتبعها الد لة أ  إحد  المنوما  التابعة لها

ي حيييييييي  أن أيييييييي ال الهييييييييرائ  وييييييييد ا  سييييييييا ية    يشييييييييترل أن ت ييييييييل بييييييييي أن . 9

ترتمييييييب أمنيييييياو عم يييييييا  حربييييييية أ  عسييييييمرية بمعنييييييى أ هييييييا   ت ييييييل ف يييييي  أمنيييييياو 

                                                           

  ل   ريميييييية إبييييييادة الهيييييين  البشييييييرل  موسسيييييية شييييييبان الهامعيييييية  الطبعيييييية ال ا ييييييية محمييييييد سيييييي ي  عيييييي  - 1

 . 29    9192ا سمندرية  
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الحيييييير  بييييييي ت ييييييل أمنيييييياو السيييييي   
1
  قييييييد تيييييييور  أيييييي ال األفعييييييا  فييييييم أ مييييييال  

 :الس و  ااتية لب ا ل مادة السابعة من  وا  المحممة فم

 . ريمة ال تي العمد. 9

 . ريمة ا بادة. 2

 . ريمة ا سترقاع. 0

 .إبعاد السمان   الن ي ال سرل. 9

 .السهن   الحرمان من الحرية البد ية. 1

 .التع يب. 1

 . رائ  العنف الهنسم. 1

 . رائ  ا وطهاد . 9

 .ا خفاو ال سرل ل شةا . 1

 . ريمة الفيي العنيرل. 99

 .ألذ  بد م أ  ع  م  سي  ريمة األفعا  ال  إ سا ية المسببة . 99

  الميفيييييييية التيييييييم يهيييييييب التفسيييييييير بهيييييييا  ييييييي  الميييييييادة السيييييييابعة الةااييييييية 

بيييييي  واا   أركييييييان الهييييييرائ  وييييييد ا  سييييييا ية أن يمييييييون ذلييييييا ع ييييييى وييييييوو مبييييييدأ 

مييييييين  ويييييييا  المحممييييييية الهنائيييييييية  22الشيييييييرعية المنييييييييو  ع ييييييييا فيييييييم الميييييييادة 

 أن أل الد ليييييييية    كييييييي ا اليييييييركن المعنيييييييول   اليييييييد لم   يممييييييين ال يييييييو  إ ميييييييا 

 : ريمة من الهرائ  ود ا  سا ية  بد أن تتوافر فيها األركان التالية

 أن تمون أنا  سياسة د لة أ  سياسة منومة  ير حمومية . 9

                                                           

 .919عبد الفتا  بيومم حها ل  المر ل السابا      -  1
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أن تمييييييون الهريميييييية ميييييين الهييييييرائ  الميييييي كورة   التييييييم حييييييدد  حيييييييرا فييييييم . 2

 .من  وا  المحممة الهنائية الد لية   التم تم ي الركن المادل 91المادة 

أن ترتميييييب أيييييي ال الهريميييييية ع ييييييى  طييييياع  اسييييييل أ  أسيييييياس منههييييييم   الح ي يييييية . 0

فييييي ن ركييييين السياسييييية أيييييو المحمييييي  فيييييم ا ختييييييا  الييييي ل يعميييييي ع يييييى تحوييييييي 

الهيييييرائ  مييييين  ريمييييية  لنيييييية إليييييى  ريمييييية د ليييييية  لييييي لا فهيييييم ركييييين أساسيييييم   

.ور رل
1
 

 جرا م الحرب و جريمة العدوان  -ثانكا

 :جرا م الحرب -أ

ل امنيييييييية ميييييييين النوييييييييا  األساسييييييييم ل محمميييييييية الهنائييييييييية تضييييييييمنت المييييييييادة ا

الد ليييييية  يييييرائ  الحييييير   التيييييم أيييييم موويييييوا اأتميييييا  المهتميييييل اليييييد لم ب سيييييرال  

  التيييييم حيييييا   أييييي ا األخيييييير تحدييييييدأا منييييي   قيييييت مبمييييير   ذليييييا ا عت ييييياد السيييييائد 

  ييييي ا    أيييييو أن الحييييير  شييييير  بيييييد منيييييا    مييييين الحممييييية السيييييعم إليييييى التةفييييييف 

هييييييا قييييييدر ا ممييييييانميييييين  ي تهييييييا  حييييييير  تائه
2
  بييييييالر وا إلييييييى  يييييي  المييييييادة . 

ال امنيييييية ميييييين النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية   بم حويييييية ف راتهييييييا ال  ميييييية 
3
 هييييييد  

 .أ ها حير  األفعا  التم تعد  رائ  الحر  فم أربعة فاا 

 :الف ة األولى

  أييييييييم الهييييييييرائ  التييييييييم تم ييييييييي ا تهاكييييييييا   سيييييييييمة  تفاقيييييييييا   نيييييييييف  

 . 9191أ    92األربل المورخة فم 

 

 

                                                           

 .911  911محمد شريف بسيو م  المر ل السابا      -   1

 211عبد ، س يمان  المر ل السابا      -   2

 .من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 9المادة   -  3
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  :الف ة الثانكة

  أيييييييم الهيييييييرائ  التيييييييم تم يييييييي ا تهاكيييييييا  خطييييييييرة ل  يييييييوا ين   األعيييييييراف 

السيييييارية ع يييييى المنا عييييييا  الد ليييييية فييييييم النطييييياع ال ابيييييت ل  ييييييا ون اليييييد لم م ييييييي 

مييييييد يين أ  مواقييييييل مد ييييييية   كيييييي ا تعمييييييد تعمييييييد تو يييييييا أهمييييييا  وييييييد السييييييمان ال

شيييييين أهمييييييا  وييييييد مييييييوالنين مسييييييتةدمين أ  منشيييييي   أ   حييييييدا  أ  مركبييييييا  

 .فم مها  ل مساعدة ا  سا ية

 : الف ة الثالثة

  أيييييم الهيييييرائ  التيييييم ت يييييل فيييييم حالييييية  ييييي اا مسييييي    يييييير ذل ليييييابل د ليييييم 

  تم يييييي ا تهاكيييييا   سييييييمة   أيييييم أفعيييييا  ت يييييل ويييييد أشيييييةا   يييييير مشيييييتركين 

فع ييييييا فيييييم األعميييييا  الحربيييييية  بميييييا فيييييم ذليييييا أفيييييراد ال يييييوا  المسييييي حة  اشيييييتراكا

اليييييي ين أل ييييييوا سيييييي حه    أ لاييييييا اليييييي ين أاييييييبحوا عييييييا  ين عيييييين ال تييييييا  بسييييييبب 

 .المر  أ  ا اابة أ  ا حتها  أ  ألل سبب  خر

  :الف ة الرابعة

  أيييييم الهيييييرائ  التيييييم ت يييييل فيييييم  ييييي اا مسييييي    يييييير ذل ليييييابل د ليييييم ع يييييى 

منيييييييو  ع يهييييييا فييييييم الفايييييية ال ال يييييية   ذلييييييا فييييييم حاليييييية فاييييييا  م ييييييي الفاييييييا  ال

.ا وطرابا    التوترا  الداخ ية
1

      

با ويييييافة إليييييى ميييييا ت يييييد   بيييييد مييييين تيييييوافر ركنيييييين التييييياليين فيييييم  يييييرائ  

 :الحر 

الحيييييييير  فييييييييم سييييييييياع  يييييييي اا مسيييييييي    - ريميييييييية  –أن ييييييييييدر تيييييييييرف : األول

 .د لم   يمون م تر ا با

                                                           

 .111عبد الفتا  بيومم حها ل  المر ل السابا      -  1
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ى ع ييييي  بيييييالور ف الواقعيييييية التيييييم تبيييييث أن يميييييون مرتميييييب الهريمييييية ع ييييي: الثلللللاني

 .  ود   اا مس  

كميييييا  شيييييير إليييييى بعيييييب ايييييور السييييي و  المعتبييييير  يييييرائ  حييييير  حسيييييب 

كالتييييييدمير  اسييييييل النطيييييياع ل ممت مييييييا   اسييييييتةدا  السييييييمو  أ  األسيييييي حة  9المييييييادة 

السييييييامة  إسيييييياوة اسييييييتعما  ع ييييييُ  الهُد يييييية أ  الرايييييييا  الممييييييي ة لر ييييييا  ا سييييييعاف 

 .ألخر    يرأا من اور الس و  ا

  فيييييييم األخيييييييير ب يييييييم أن  شيييييييير إليييييييى أن  ويييييييا  ر ميييييييا  ييييييياو باسيييييييت ناو 

  أيييييو مييييين  الحيييييا ل د لييييية  929بةييييييو  أييييي ا النيييييوا مييييين الهيييييرائ  فيييييم مادتيييييا 

 91عنييييييدما تيييييينوُ  ل محمميييييية أن تع يييييين عييييييد  قبولهييييييا اختيييييييا  المحمميييييية لمييييييدة 

سيييييينوا  ميييييين بييييييدو سييييييريان أيييييي ا النوييييييا  ع يهييييييا فيمييييييا يةيييييي   ييييييرائ  الحيييييير  

 .                     يمها أ  من لرف رعاياأاالمرتمبة ع ى إق

 :جريمة العدوان/ 3

 ريميييييية العييييييد ان أييييييم الهريميييييية الرابعيييييية التييييييم تييييييدخي فييييييم اختيييييييا  

د مييييييين الميييييييادة /9المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية   قيييييييد تييييييي  ذكرأيييييييا فيييييييم الف يييييييرة 

الةامسيييييييييية ميييييييييين النوييييييييييا  األساسييييييييييم ل محمميييييييييية   الةاايييييييييية با ختيييييييييييا  

 .  الموووعم ل محممة

إ  أن  ريمييييييية العيييييييد ان  لييييييي  ييييييييت  تحدييييييييدأا   تعريفهيييييييا ويييييييمن النويييييييا  

األساسيييييم ع يييييى خييييي ف ميييييا أيييييو ع ييييييا األمييييير بالنسيييييبة ل هيييييرائ  السييييياب ة الييييي كر  

بييييييي  يييييياو فييييييم الف ييييييرة ال ا ييييييية ميييييين المييييييادة الةامسيييييية بيييييي ن المحمميييييية تمييييييارس 

ا ختيييييييا  ع ييييييى  ريميييييية العييييييد ان متييييييى اعتمييييييد حميييييي  بهيييييي ا الشيييييي ن  ف ييييييا 
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ميييييين النوييييييا  920  929ل مييييييادتين 
1
كمييييييا اشييييييترلت أيييييي ال الف ييييييرة   ييييييو  كييييييون  

.الحم  المتواي إليا منس ا مل أحما  األم  المتحدة
2

      

 99/92/9119  قيييييييد  اف يييييييت الهمعيييييييية العامييييييية ل مييييييي  المتحيييييييدة بتييييييياري  

ع يييييى تعرييييييف العيييييد ان  كميييييا عرفتيييييا ال هنييييية الةااييييية  0099فيييييم قرارأيييييا رقييييي  

 :ا التعريف ما ي مالتم ك فت بوول أ ا التعريف   تضمن أ 

ع يييييى أن العيييييد ان أيييييو اسيييييتعما  ال يييييوة المسييييي حة مييييين قبيييييي د لييييية : الملللللا ة األوللللللى

مييييييا وييييييد سيييييييادة د ليييييية أخيييييير  أ  سيييييي مة أراويييييييها أ  اسييييييت  لها السياسييييييم أ  

 .أية لري ة   تت و  مل شرعية األم  المتحدة

أن مبييييييييادرة د ليييييييية مييييييييا باسييييييييتعما  ال ييييييييوة المسيييييييي حة خ فييييييييا : المللللللللا ة الثانكللللللللة

 شيييييرعية تعتبييييير بحيييييد ذاتهيييييا ا مبيييييا  الميييييافم مييييين الوأ ييييية األ ليييييى ب  هيييييا توليييييف ل

 .عم  عد ا يا

  ميييييييل ذليييييييا يب يييييييى األميييييييي مع يييييييود فيييييييم قييييييير  اعتمييييييياد تعرييييييييف لهييييييي ال 

 .الهريمة   من م  إسناد ا ختيا  بها ل محممة الهنائية الد لية

إن ا ختييييييييييا  النيييييييييوعم ل محممييييييييية الهنائيييييييييية الد ليييييييييية كميييييييييا أسييييييييي فنا 

شييييييرحا محييييييدد بييييييالهرائ  األربييييييل المواييييييوفة ب  هييييييا أخطيييييير الهييييييرائ  الد لييييييية  

 يييييير أن  ويييييا  ر ميييييا تضيييييمن  ليييييية التعيييييديي فيييييم إليييييار  معيييييية اليييييد   األليييييراف 

  التييييييم بمو بهييييييا يمميييييين أن توسييييييل اختيااييييييها إلييييييى  ييييييرائ  أخيييييير   خاايييييية 

يييييييد ميييييين ا  ييييييرا  الييييييد لم اليييييي ل أاييييييب  يشييييييمي تهديييييييدا أمييييييا  تييييييياعد  ييييييوا  د

 .   خطيرا   ح ي يا ألمن المهتمل الد لم   است رارال

 

                                                           

حيييييييث تةييييييت  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية بهريميييييية العييييييد ان متييييييى عروييييييت أيييييي ال الهريميييييية    افييييييا  - 1

ليييييد   األليييييراف   بعيييييد ع يييييى أييييي ا التعرييييييف  معيييييية اليييييد   األليييييراف إميييييا با  مييييياا أ  ب   بيييييية م  يييييم ا

 .المواف ة ع ى التعريف ب  ا سيمون قاب  ل تطبيا

ايييييي   الييييييدين أحمييييييد حمييييييدل  العييييييد ان فييييييم  ييييييي ال ييييييا ون الييييييد لم  ديييييييوان المطبوعييييييا  الهامعييييييية  - 2

 .191الطبعة األ لى   
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 االختصاص الشخصي و المكاني: المطدب الثاني

ل يييييييد حيييييييدد النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية اختياايييييييا  

أييييي ال المحممييييية    بعيييييدما تييييي  التطيييييرع إليييييى ا ختييييييا  النيييييوعم فيييييم المط يييييب 

األ   سييييييوف  تطييييييرع إلييييييى اختيييييييا  المحمميييييية ميييييين حيييييييث الممييييييان   ال مييييييان 

 .  الشة  مرتمب الهريمة الد لية

  سيييييييينتنا   فييييييييم الفييييييييرا األ   ا ختيييييييييا  الشةيييييييييم   فييييييييم الفييييييييرا 

ال يييييا م ا ختييييييا  المميييييا م ميييييل ا شيييييارة إليييييى ا ختييييييا  ال ميييييا م   الييييي ل 

ويييييا  األساسيييييم لييييي   شييييي  أن  فيييييردال بعنيييييوان مميييييي   ويييييرا لوويييييو  أحماميييييا فيييييم الن

 .ل ا سنمتفم با شارة إلى أحماما فم خاتمة أ ا المبحث

 االختصاص الشخصي: الفرع األول

تةييييييييت  المحمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية بمحاكميييييييية األشييييييييةا  الطبيعيييييييييين 

ف ييييي   فييييي  يسييييي   عييييين الهيييييرائ  التيييييم تةيييييت  بنورأيييييا ت يييييا محممييييية األشيييييةا  

ائيييييييية ع يييييييى عييييييياتا اليييييييد   المعنويييييييية   ا عتباريييييييية  أل   ت يييييييل المسيييييييو لية الهن

 .أ  المنوما  أ  الهياا  التم تتمتل بالشةيية ا عتبارية

فالمسييييييو لية الهنائييييييية عيييييين الهييييييرائ  التييييييم تةييييييت  بهييييييا المحمميييييية   ت ييييييل 

إليييييى ع يييييى عييييياتا ا  سيييييان   ت يييييل ع ييييييا ت يييييا المسيييييو لية بييييييفة فرديييييية   أييييييا 

ا كيييييان فييييياع  رئيسيييييا أ  شيييييريم  كا يييييت در ييييية مسييييياأمتا فيييييم الهريمييييية سيييييواو

أ  محروييييييا   سييييييواو اتةيييييي  اييييييور األميييييير أ  ا  ييييييراو أ  الحييييييث أ  ( متييييييدخ )

التع يييييييي  أ  التحيييييييريب أ   يييييييير ذليييييييا مييييييين ايييييييور المسييييييياأمة   يسيييييييتول أن 

 .تمون الهريمة تامة أ  أ قفت عند حد الشر ا
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    اعتييييييداد باليييييييفة الرسييييييمية ل شيييييية      أميييييير لت ييييييا اليييييييفة ع ييييييى 

ي تطييييييورا متمييييييي ا ألحمييييييا  ال ييييييا ون قيييييييا  المسييييييو لية المباشييييييرة   أيييييي ا مييييييا يشييييييم

 : الهنائم الد لم   سوف  تنا   أ ال الن ال فيما ي م

  مساءلة األفرا  جزا كا و استبعا  مسألة الدول و األشخاص االعتبارية  :أوال

قييييييييد  يييييييياو اليييييييين  ع ييييييييى ا ختيييييييييا  الشةيييييييييم ل محمميييييييية الهنائييييييييية 

النويييييا  األساسيييييم  ميييييا ي يهيييييا مييييين البيييييا  ال اليييييث مييييين  21الد ليييييية فيييييم الميييييواد 
1
   

يفهييييييي  مييييييين أييييييي ال الميييييييواد معنيييييييى ا ختييييييييا  الشةييييييييم  الييييييي ل ي ييييييييد بيييييييا 

اختيييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية بمحاكميييييية األشييييييةا  الطبيعيييييييين ف يييييي   

بمعنييييييى أ ييييييا   يسيييييي   أمامهييييييا األشييييييةا  المعنوييييييية أ  ا عتبارييييييية أ  الييييييد   أ  

.المنوما  أ  الهياا  التم تتمتل بالشةيية ا عتبارية
2
  

  أيييييي ا المبييييييدأ أييييييو الهديييييييد اليييييي ل  يييييياو بييييييا النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية  

ذلييييييا أن الفييييييرد ليييييي  يميييييين سيييييياب ا   بمو ييييييب أحمييييييا  ال ييييييا ون الييييييد لم الت  يييييييدل 

مووييييييوا ال ييييييا ون الييييييد لم  ف يييييي  يهييييييت  ذلييييييا ال ييييييا ون بنشييييييالاتا     بتنويمهييييييا   

ح يييييوع لييييي  تمييييين لهييييي ا الفيييييرد الحمايييييية الد ليييييية المباشيييييرة    بالتيييييالم لييييي  تمييييين ليييييا 

 الت امييييا  د لييييية بييييي كا ييييت د ليييية الفييييرد أييييم التييييم تُيييينو  ت ييييا األمييييور لمييييا لهييييا 

 .من س طا    سيادة

ف يييييييي  يميييييييين ا ختيييييييييا  ال ضييييييييائم الييييييييد لم يشييييييييمي األفييييييييراد  إذ كييييييييان 

ميييييييين  وامهييييييييا  09ا ختيييييييييا  لمحمميييييييية العييييييييد  الد لييييييييية   بحميييييييي  المييييييييادة 

األساسيييييم
3
  ييييييدل الييييي ل يمتيييييد ليشيييييمي اليييييد   ف ييييي  متماشييييييا بييييي لا ميييييل الف يييييا الت 

تهييييييت  قواعييييييدال   بشييييييمي حيييييييرل بالع قييييييا  بييييييين الييييييد   ف يييييي   د ن إعطيييييياو 

 .  ن ل فرد ومن أ ال الع قا 

                                                           

  ما بعدأا من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية  21المواد  - 1

 .021ع م عبد ال ادر ال هو م  المر ل السابا     - 2

ميييييين النوييييييا  األساسييييييم لمحمميييييية العييييييد  الد لييييييية ع ييييييى مييييييا  09  تيييييين  الف ييييييرة األ لييييييى ميييييين المييييييادة   - 3

 " ل د    حدأا الحا فم أن تمون ألرافا فم الدعا   التم ترفل ل محممة:" ي م
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ليييييي لا قيييييييي عنييييييد إ شيييييياو المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية ب  هييييييا  يييييياو  لت ييييييو  

بيييييد ر تممي يييييم لو يييييائف محممييييية العيييييد  الد ليييييية    ذليييييا بتيييييوفير  ويييييير  نيييييائم 

ختيييييييا  ال ضييييييائم الييييييد لم بحيييييييث  ختيااييييييها المييييييد م   توسيييييييل  طيييييياع ا 

 .ييب  يشمي األفراد

إن مسييييييو لية األفييييييراد اله ائييييييية د ليييييييا ليييييي  تت ييييييرر فييييييم ال ييييييا ون الهنييييييائم 

  إن إقيييييييرار المسيييييييو لية .الييييييد لم إ  حيييييييدي ا   ذليييييييا ميييييييل محاكمييييييا   ورمبيييييييورا

اله ائييييييية الد لييييييية ألفييييييراد تعتبيييييير  لييييييية  ديييييييدة تسييييييم  بالوقاييييييية ميييييين الهييييييرائ  

 . ة م ترفيهاالد لية   ذلا بم ح

ل يييييييد  رد  أحميييييييا  المسيييييييو لية اله ائيييييييية الد ليييييييية ل فيييييييراد فيييييييم  ويييييييا  

ر ميييييييا   حيييييييدد  ذليييييييا   قييييييييرتا ع يييييييى األشيييييييةا  الطبيعييييييييين ف ييييييي  الييييييي ين 

سييييييينة مييييييين العمييييييير عنيييييييد تييييييياري  ارتميييييييابه  الهريمييييييية    يمو يييييييون  99يب ايييييييون 

مسييييييو لين عيييييين أيييييي ال الهييييييرائ  بيييييييفته  الشةيييييييية   لييييييي  كمتيييييييرفين باسيييييي  

لهياييييية التيييييم ينتميييييون إليهيييييا    مهميييييا كا يييييت ايييييفة الفاعيييييي حتيييييى ليييييو الد لييييية أ  ا

كيييييييان رئيييييييي  الد لييييييية أ  الحمومييييييية أ  أعضييييييياو الهمعييييييييا  الحموميييييييية مييييييين د ل 

الحييييييييا ا    ا متييييييييا ا  بمو يييييييب ال يييييييوا ين الداخ يييييييية أ  ال يييييييا ون اليييييييد لم أ  

قييييادة الهيييييو   بمعنيييييى  خيييير أن المسيييييو لية الد لييييية ل فيييييراد قييييد مبتيييييت فعيييي  بعيييييد 

بين العييييييالميتين   خاايييييية المسييييييو لية الهنائييييييية عمييييييا يمو ييييييوا قييييييد ارتمبييييييوال الحيييييير

مييييين  يييييرائ  د ليييييية    يعتبييييير أييييي ا مييييين األحميييييا  المتعيييييارف ع يهيييييا فيييييم ال يييييا ون 

اليييييييد لم المعااييييييير  حييييييييث بيييييييا  األشيييييييةا  الطبيعييييييييون المييييييي  بون بارتميييييييابه  

الهييييييييييرائ  وييييييييييد السيييييييييي   أ  ا  سييييييييييا ية أ   ييييييييييرائ  الحيييييييييير  أ  العييييييييييد ان أ  

ا  تنويمهيييييا لهيييييا يتحم يييييون مسيييييو لية عنهيييييا   قيييييد ا يييييدرج أييييي ا الحمييييي   التةطيييييي 

أل   ميييييرة   بوويييييو  فيييييم ا تفاقيييييية األ ر بيييييية حيييييو  م اوييييياة   معاقبييييية كبيييييار 

  المعر فييييييية بمعاأيييييييدة لنيييييييدن   أقييييييير  ( 99/99/9191)مهرميييييييم الحييييييير  فيييييييم 

فيييييم  ئحتهيييييا حتيييييى الهيييييرائ  ويييييد ا  سيييييا ية   ويييييد السييييي   تييييييرفا  ُ رميييييية 
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فيييييييم  9191لية الفردييييييية  حتيييييييى   إن سييييييب تها معاأيييييييدة فرسييييييال تُحيييييير  المسيييييييو 

التييييييييم أقيييييييير  المسييييييييو لية اله ائييييييييية  مبرالييييييييور ألما يييييييييا عيييييييين  221مادتهييييييييا 

 .  الهريمة العومى ود األخ ع الد لية

ل ييييييد كييييييان لمووييييييوا المسييييييو لية اله ائييييييية عيييييين الهييييييرائ  الد لييييييية التييييييم 

اليييييد لم  ف يييييد ترتميييييب باسييييي  الد لييييية  يييييييب  افييييير مييييين الن يييييا  ع يييييى المسيييييتو  

 وقشيييييت المسييييي لة فيييييم إليييييار الهمعيييييية العامييييية ل مييييي  المتحيييييدة خيوايييييا ال هنييييية 

السادسيييييية   ذلييييييا بمناسييييييبة ا قتييييييرا  اليييييي ل ت ييييييدمت بييييييا بريطا يييييييا حييييييو  تعييييييديي 

 .من مشر ا اتفاقية األ ناس 99  1  1المواد 

قييييييد سييييييا د بعييييييب الف هيييييياو أيييييي ا النييييييوا ميييييين المسييييييو لية   ميييييينه  الف يييييييا 

  حهيييييييته  فيييييييم ذليييييييا أن الد لييييييية " ك سيييييييين"  " سييييييييا أميييييييد ر ار"  " أ بنهييييييياي "

 حيييييييدأا أيييييييم اييييييياحبة الشةييييييييية الد ليييييييية   بالتيييييييالم يممييييييين توقييييييييل الع وبييييييية 

ع يهيييييا   أيييييم ع وبييييية مييييين  يييييوا خيييييا  كيييييالتعويب مييييي     مييييين بيييييين الرافضيييييين 

بحهيييييية عييييييد  ممام يييييية المسييييييو لية " تييييييوتمين"ل مسييييييو لية اله ائييييييية ل د ليييييية الف يييييييا 

لية اله ائيييييية ل د لييييية لمو هيييييا ت يييييو  ع يييييى أسييييياس الةطييييي  اله ائيييييية ل فيييييرد بالمسيييييو 

اليييييي ل يسييييييتند لبميييييي    أييييييو ايييييياحب ا رادة   أيييييي ال األخيييييييرة ليييييييي ة بالمييييييائن 

الطبيعييييييم    بالتييييييالم فالمسييييييو لية اله ائييييييية ل د ليييييية تب ييييييى مسييييييتبعدة     يو ييييييد 

ع يييييى األقيييييي فيييييم ال يييييا ون اليييييد لم المعااييييير ميييييا يعيييييرف بالمسيييييو لية اله ائيييييية 

.ل د لة
1
  

 

 

 

 

                                                           

 .210  299ع م عبد ال ادر ال هو م  المر ل السابا     -  1
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 سقوط الحصانة و عدم االعتدا  بالصفة الرسمكة:ثانكا

أ رد النويييييييا  األساسييييييييم ل محمميييييييية الهنائييييييييية الد ليييييييية مبييييييييدأ  اييييييييية فييييييييم 

األأمييييييية   أييييييو عييييييد  ا عتييييييداد باليييييييفة الرسييييييمية ل هييييييا م سييييييواو كييييييان رئييييييي  

الد لييييييية أ  حمومييييييية أ  عضيييييييوا فيييييييم حمومييييييية أ  برلميييييييان أ  مو فيييييييا حمومييييييييا أ  

.ا مسو  ا كان قائدا رسميا أ  عسمري
1

    

 :   بالتالم فهنا  مبد ن يحممان عم ية الت اوم أما  المحممة

 : المبدأ األول

  أييييييو مسييييييا اة األشييييييةا  أمييييييا  أيييييي ال المحمميييييية بيييييييرف النويييييير عيييييين 

الييييييفة التيييييم يتمتيييييل بهيييييا كيييييي شييييية    ليييييو كيييييان ايييييفة رسيييييمية كميييييا يسيييييتول 

 كيييييون أييييي ال الييييييفة مسيييييتمدة مييييين كيييييون الشييييية  رئيسيييييا ل د لييييية أ  ل حمومييييية أ 

عضيييييوا برلما ييييييا أ  مو فيييييا حمومييييييا  فالميييييي سيييييواو فيييييم عيييييد  ا عتيييييداد بييييييفتا
2
 

 . 21من المادة  9  أ ا ما  او  با الف رة 

  يسيييييي   ال ائييييييد العسييييييمرل   الييييييرئي  عيييييين الهييييييرائ  التييييييم يرتمبهييييييا ميييييين 

يةضييييييعون لسيييييي طته  ميييييين مرؤ سييييييين إذا كييييييان ال ائييييييد أ  الييييييرئي  قييييييد ع يييييي  أ  

مرؤ سيييييييييا ترتمييييييييب أ  ع ييييييييى  شييييييييا كييييييييان يفتيييييييير  أن يع يييييييي  أن قواتييييييييا أ  

ارتمييييييا  أيييييي ال الهييييييرائ   أ  إذا ليييييي  يتةيييييي   ميييييييل التييييييدابير ال  ميييييية   المع وليييييية 

فييييييم حييييييد د سيييييي طتا لمنييييييل أ  قمييييييل ارتمييييييا  أيييييي ال الهييييييرائ  أ  لعيييييير  المسيييييي لة 

 .ع ى الس طا  المةتية ل تح يا   الم اواة

و   أييييي 21ف يييييد  ييييياو  بيييييا الف يييييرة ال ا يييييية مييييين الميييييادة : المبلللللدأ الثلللللانيأميييييا 

أن الحيييييييييا ا  أ  ال واعييييييييد ا  رائييييييييية الم ييييييييررة ل مييييييييته    تحييييييييو  د ن قيييييييييا  
                                                           

 من النوا  األساسم الد لم 29  21المادتين  -  1

  م ييييييا  ذلييييييا مييييييا  سييييييب إلييييييى سيييييي و فييييييودان مي وسييييييوفيت   رئييييييي  يو سيييييي فيا األسييييييبا   عيييييين اييييييفة  - 2

رئيييييي  حمومييييية اييييير  البوسييييينة سييييياب ا ( كيييييار ايت )رئيييييي  الحمومييييية أ  العضيييييوية فيهيييييا يضييييير  الم يييييي 

ن الحييييي   النيييييا ل األلميييييا م فيييييم حمومييييية   الهيييييارل البحيييييث عنيييييا قييييييد محاكمتيييييا   عوقيييييب مهموعييييية مييييي

أت ييييير عييييين  يييييرائ  إبيييييادة الهييييين  البشيييييرل    يييييرائ  الحييييير     يييييرائ  ويييييد ا  سيييييا ية ويييييمن محاكميييييا  

 . ع ب الحر  العالمية ال ا ية 9191 ورمبورا عا  
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المحممييييييييية الد ليييييييييية لممارسييييييييية اختياايييييييييها قبيييييييييي ذليييييييييا الشييييييييية  
1
  ذا   

مييييين النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية  29المعنيييييى السيييييابا  ييييياو  بيييييا الميييييادة 

الد لييييييييية الةاايييييييية بمسييييييييو لية ال ييييييييادة   الرؤسيييييييياو العسييييييييمريين  حيييييييييث ت ييييييييو  

لية الهنائيييييية فيييييم ح هييييي  متيييييى ارتمبيييييوا الهيييييرائ  المنييييييو  ع يهيييييا فيييييم المسيييييو 

الميييييييادة الةامسييييييية مييييييين النويييييييا  األساسيييييييم د ن اعتيييييييداو بييييييييفته  الرسيييييييمية أ  

 .برتبته  العسمرية

  يط ييييييا الف ييييييا ع ييييييى التمتييييييل بممييييييي ا  اليييييييفة الرسييييييمية اسيييييي  الحيييييييا ة 

عو    التيييييم تعيييييرف ب  هيييييا ذليييييا العيييييائا الييييي ل يحيييييو  د ن إمما يييييية تحرييييييا اليييييد

الهنائيييييية ويييييد مييييين يتمتيييييل بهيييييا   بالتيييييالم عيييييد  إمما يييييية تو ييييييا أل اتهيييييا  إلييييييا 

. ف ا ألحما  ال ا ون الولنم التم كان الس و  المرتمب مةالفا لها
2

       

مييييييييين النويييييييييا  األساسيييييييييم  29   21  ت بيييييييييت الحممييييييييية مييييييييين الميييييييييادتين 

ل محمميييييية فييييييم أن المشييييييرا الييييييد لم حيييييير  ع ييييييى إ اليييييية أل أميييييير ل حيييييييا ا  

ن أايييييبحت عائ يييييا فيييييم المحاكمييييية أميييييا  ال ضييييياو اليييييولنم    ميييييل ذليييييا ف يييييد بعيييييد أ

ذأيييييب  ا يييييب مييييين الف يييييا
3
إليييييى ال يييييو  ب  يييييا فيميييييا يتع يييييا بحييييييا ة رؤسييييياو اليييييد    

  ميييييين فييييييم حممهيييييي     وييييييرا لمييييييا يتمتعييييييون بييييييا ميييييين حيييييييا ا  وييييييمنها لهيييييي  

مييييين النوييييا  األساسييييم ع يييييى  21العييييرف الييييد لم ف  ييييا يهيييييب تفسييييير  يييي  المييييادة 

أيييييي ا العييييييرف   بيييييي لا يهييييييب التميييييييي  بييييييين  ييييييوعين ميييييين  حييييييو يتماشييييييى مييييييل 

 .الحيا ة ا  رائية   الحيا ة الموووعية: الحيا ا    أما

فييييي  يهيييييو  اليييييدفل بهيييييا أميييييا  المحممييييية : ف ميييييا عييييين الحييييييا ة الموويييييوعية

الهنائيييييية الد ليييييية مييييين قبيييييي رئيييييي  الد لييييية إذا ميييييا ارتميييييب  ريمييييية مييييين الهيييييرائ  

 عفيييييييياو ميييييييين المسييييييييو لية التييييييييم تييييييييدخي فييييييييم اختيييييييييا  المحمميييييييية بهييييييييدف ا

 .الهنائية
                                                           

 .991  999عبد الفتا  بيومم حها ل  المر ل السابا     -  1

   دار النهضييييييية العربيييييييية  ال ييييييياأرة  د ن لبعييييييية محميييييييود  هييييييييب حسييييييينم  شييييييير  قيييييييا ون الع وبيييييييا  -  2

9190    902  . 

 .محمود شريف بسيو م/ د. ينسب أ ا الرأل إلى أ -  3
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ف  هييييييا تب ييييييى ليييييييي ة بييييييرئي  الد ليييييية لالمييييييا : أمييييييا الحيييييييا ة ا  رائييييييية

ب يييييييم فيييييييم منييييييييبا     تييييييي    عنيييييييا إ  بعيييييييد أن يتركيييييييا أ   ف يييييييا   يييييييراوا  

لمييييين . المنييييييو  ع يهيييييا فيييييم الدسيييييتور أ  الييييينو  الداخ يييييية لرفيييييل أييييي ال الحييييييا ة

لييييي  يفييييييي فيييييم مسييييي لة الحييييييا ة النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية  

 .  بالتالم فهو ل  ي خ  به ا الرأل

  يتضييييي  مميييييا سيييييبا أن النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية قيييييد 

رسييييييي  مبيييييييدأ قيييييييد تب يييييييور عييييييين محاكميييييييا   يييييييورمبرا   لوكييييييييو   يو سييييييي فيا 

السيييييياب ة   ر ا ييييييدا    أييييييو مبييييييدأ المسييييييو لية الهنائييييييية ل فييييييراد اليييييي ين ارتمبييييييوا 

د ليييييية    وييييير رة معييييياقبته  ع يييييى  يييييرائمه  د لييييييا    أيييييو أيييييدف قيييييد الهيييييرائ  ال

سييييييعى إليييييييا المهتمييييييل الييييييد لم منيييييي  مييييييدة لوي يييييية ميييييين اليييييي من إلييييييى أن تح ييييييا 

باعتمييييياد  ويييييا  ر ميييييا األساسيييييم إ  أ نيييييا لييييين  ةيييييت  أييييي ا الهييييي و إ  بعيييييد مناقشييييية 

 .مس لة  اية فم األأمية   أم موا ل المسو لية الهنائية

الهريميييييييية يعيييييييا م ميييييييين ميييييييير  أ  قيييييييييور   ع ييييييييا إذا كييييييييان مرتمييييييييب 

ع  يييييم يعيييييد  لدييييييا ال يييييدرة ع يييييى ا درا    التمييييييي  م يييييي الهنيييييون أ  إذا كيييييان فيييييم 

حاليييييية سييييييمر اوييييييطرارل أ  إذا كييييييان تحييييييت تيييييي مير إكييييييراال معنييييييول  يييييياتم عيييييين 

 .تهديد بالمو  الوشيا أ  بحد ث ورر بد م  سي  مستمر

هريميييييييية     يعفييييييييى الشيييييييية  ميييييييين المسييييييييو لية الهنائييييييييية إذا ارتمييييييييب ال

تنفييييييي ا ألميييييير الحموميييييية أ  رئيسييييييا عسييييييمريا كييييييان أ  مييييييد يا    لميييييين يعفييييييى أيييييي ا 

:الشة  من ت ا المسو لية فم الحا   ااتية
1

        

إذا كييييييان ع ييييييى الشيييييية  التيييييي ا  قييييييا و م ب لاعيييييية أ اميييييير الحموميييييية    .9

 الرئي  المعنم

 إذا ل  يمن الشة  ع ى ع   ب ن األمر  ير مشر ا  .2

 إذا ل  تمن عد  مشر عية األمر  اأرة  .0

                                                           

 .029ع م عبد ال ادر ال هو م  المر ل السابا    / د  1
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  تمييييييون عييييييد  مشيييييير عية األميييييير  يييييياأرة فييييييم حاليييييية أ اميييييير بارتمييييييا  

 ريميييييييييية ا بييييييييييادة الهماعييييييييييية أ  الهييييييييييرائ  وييييييييييد ا  سييييييييييا ية أ  الحيييييييييير  أ  

.العد ان
1
   

إن الم حيييييييي  بةييييييييييو  أييييييييي ال الموا يييييييييل أ هييييييييا تتشيييييييييابا ميييييييييل أحميييييييييا  

ليييييييا إذا ع منيييييييا بعالميييييييية المسيييييييو لية فيييييييم ال يييييييوا ين الداخ يييييييية      رابييييييية فيييييييم ذ

 .التشريل   اخت ف التطبيا حسب الطابل الد لم

 االختصاص المكاني: الفرع الثاني

ي ييييييييد با ختييييييييا  المميييييييا م ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية اييييييي حيتها 

ل نوييييير فيييييم الهيييييرائ  الد ليييييية المحيييييددة فيييييم  وامهيييييا فيييييم األقيييييالي    األمييييياكن التيييييم 

ا ق يميييييييم أيييييييو رابطييييييية مهمييييييية لتحدييييييييد ترتميييييييب فيهيييييييا   فالنطييييييياع المميييييييا م أ  

 .اختيا  المحممة الهنائية الد لية

  بيييييالر وا إليييييى أحميييييا   ويييييا  المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية  هيييييد أ يييييا قيييييد 

أ ليييييى عنايييييية كبييييييرة ألحميييييا  أييييي ا النيييييوا مييييين ا ختييييييا    ذليييييا بيييييالن  ع ييييييا 

ميييييييين النوييييييييا  األساسييييييييم ل محمميييييييية "  "  " أ" فييييييييم ف رتهييييييييا  92فييييييييم المييييييييادة 

الد لييييييييية   تتمحييييييييور أحمييييييييا  ا ختيييييييييا  الممييييييييا م فييييييييم   طتييييييييين الهنائييييييييية 

 : أامتين

  قوا الهريمة فم إق ي  د لة لرف. 9

 إقرار د لة  ير لرف ب بو  اختيا  المحممة. 2

 :وقوع اللريمة في إقدكم  ولة طرف :  أوال

إن المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية تةيييييييت  بيييييييالهرائ  التيييييييم ترتميييييييب فيييييييم 

مهيييييا  أميييييا إذا كا يييييت الد لييييية التيييييم  قعيييييت فيييييم إق يييييي  كيييييي د لييييية ليييييرف فيييييم  وا

                                                           

 . من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 1المادة  -  1
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إق يمهييييييييا الهريميييييييية ليسييييييييت لرفييييييييا فييييييييم المعاأييييييييدة فال اعييييييييدة أن   اختيييييييييا  

 .ل محممة بنورأا   يفسر ذلا  ف ا لمبدأ  سبية أمر المعاأدا 

  كييييييي لا إذا ارتمبيييييييت الهريمييييييية ع يييييييى ميييييييتن سيييييييفينة أ  ليييييييائرة فيشيييييييترل 

ة لرفييييييييا فييييييييم النوييييييييا  أن تمييييييييون د ليييييييية التسييييييييهيي لهيييييييي ال السييييييييفينة  أ  الطييييييييائر

 .األساسم ل محممة

  أيييييييو أن يميييييييون   -النويييييييا  األساسيييييييم  –كميييييييا أخييييييي  برابطييييييية الهنسيييييييية 

 92مرتمييييييب الهريميييييية ميييييين رعايييييييا الد ليييييية الطييييييرف    بييييييالر وا إلييييييى المييييييادة 

فيييييي ن ا ختيييييييا  ا ق يمييييييم أ  الممييييييا م يتحييييييدد ب اعييييييدة  قييييييوا الهريميييييية ع ييييييى 

يمييييية حيييييام  لهنسيييييية د لييييية إق يييييي  د لييييية ليييييرف    قاعيييييدة أن يميييييون مرتميييييب الهر

 .لرف

  أييييييو ( البيييييير)  أن ا ق ييييييي  كمييييييا أييييييو مع ييييييو  يشييييييمي ا ق ييييييي  األروييييييم 

الرقعييييية األرويييييية التيييييم تبسييييي  ع يهيييييا الد لييييية سييييييادتها    كييييي لا ا ق يييييي  الهيييييول 

 .  البحرل   أو المبرر ل كر السفينة   الطائرة فم الن 

 إقرار  ولة غكر طرف بقبول اختصاص المحكمة : ثانكا

  عيييييين ال اعييييييدة ا ق يمييييييية الييييييواردة أعيييييي ال   التييييييم تعتبيييييير األاييييييي فضيييييي

فيييييم أحميييييا  اختييييييا  المميييييا م  فييييي ن  ويييييا  ر ميييييا أدخيييييي مر  ييييية ع يييييى أييييي ال 

ال اعييييييدة ب وييييييافة إويييييياوة  ديييييييدة فييييييم أحمييييييا  ا ختيييييييا    ذلييييييا ميييييين أ ييييييي 

توسييييييل  شيييييال المحممييييية تتم يييييي فيييييم حالييييية عيييييد  تيييييوفر شييييير ل ا ق يييييي    شيييييرل 

ف شييييييرل إقييييييرار د ليييييية  ييييييير لييييييرف   إع  هييييييا الهنسييييييية فييييييم الد ليييييية الطيييييير

 .ب بو  اختيا  المحممة بنور فم  الهريمة المرتمبة

  ل ييييييد فسيييييير  أيييييي ال ال اعييييييدة بروييييييائية ا ختيييييييا    إعطيييييياو اعتبييييييار 

 .ل د    ير األلراف با حتما  بالمحممة   الت ر  منها
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كميييييا أن اعتمييييياد أييييي ال ال اعيييييدة  ييييياو تطبي يييييا لمبيييييدأ  سيييييبية أمييييير المعاأيييييدا  

المعيييييير ف  المطبييييييا فييييييم مهييييييا  ا لت امييييييا  الد لييييييية المتبادليييييية بييييييين الييييييد     

اليييي ل إن كييييان لييييا مييييا يبييييررال فييييم مهييييا  المعاأييييدا  الد لييييية إ  أ ييييا فييييم ال ييييا ون 

الهنييييييائم الييييييد لم يةشييييييى منييييييا أن يييييييودل إلييييييى عرق يييييية سييييييير العداليييييية الهنائييييييية 

.الد لية
1
 

إن ال يييييييييود المفر ويييييييية ع ييييييييى اختيييييييييا  المحمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية 

المميييييييا م قيييييييد تعرويييييييت إليييييييى   يييييييد شيييييييديد مييييييين ليييييييرف ذ ل ا ختييييييييا    

المنوميييييييا  الد ليييييييية ذا  اليييييييي ة بعميييييييي المحممييييييية  أل هيييييييا تعنيييييييم ببسيييييييالة أن 

المحممييييية   يممييييين أن تنع يييييد باسيييييت ناو الحالييييية الييييي ل يتيييييدخي فيهيييييا مه ييييي  األمييييين 

  بمو يييييب الفيييييي السيييييابل مييييين مي يييياع األمييييي  المتحيييييدة بمو ييييب قيييييرار منييييا متيييييدخ

مييييين النويييييا  فيييييم فييييير   ك ييييييرة   أامييييية ترتميييييب  91حسيييييب ميييييا بينتيييييا الميييييادة 

فيهييييييا ا تهاكييييييا  خطيييييييرة ميييييين لييييييرف د   ليسييييييوا ألييييييراف فييييييم النوييييييا  ع ييييييى 

 . رعاياأا   إق يمها   يمفم لتفادل تدخي المحممة أن   ينوموا إليها

ل محممييييييية ف  يييييييا ليييييييي  ل محممييييييية  أميييييييا بالنسيييييييبة ل ختييييييييا  ال ميييييييا م

اختيييييييييا  إ  فيمييييييييا يتع ييييييييا بييييييييالهرائ  التييييييييم ترتمييييييييب بعييييييييد  فيييييييياذ النوييييييييا  

األساسيييييم 
2
فييييي ذا أايييييبحت د لييييية مييييين اليييييد   لرفيييييا فيييييم أييييي ا النويييييا  بعيييييد بيييييدو  

 فيييييييياذال  ف  ييييييييا   يهييييييييو  ل محمميييييييية أن تمييييييييارس اختيااييييييييها إ  فيمييييييييا يتع ييييييييا 

بة لت يييييا الد لييييية  ال هييييي  بيييييالهرائ  التيييييم ترتميييييب بعيييييد بيييييدو  فييييياذ أييييي ا النويييييا  بالنسييييي

                                                           

 .021عبد ال ادر ال هو م  المر ل السابا     -  1

فيييييت  بيييييا  التوقييييييل ع يييييى  ويييييا  ر ميييييا أميييييا   مييييييل اليييييد   فيييييم ر ميييييا بم ييييير منومييييية األمييييي  المتحيييييدة  -  2

     يييييي بيييييا  التوقييييييل ع يييييى النويييييا  مفتوحيييييا بعيييييد ذليييييا فيييييم ر ميييييا 91/91/9119ل   يييييية   ال راعييييية فيييييم 

بعييييييد أيييييي ا التيييييياري   ييييييي بييييييا  التوقيييييييل مفتوحييييييا فييييييم    91/99/9119بييييييو ارة الةار ييييييية ا يطالييييييية حتييييييى 

  يفييييييت  بييييييا  ا  ضييييييما   إلييييييى أيييييي ا النوييييييا  أمييييييا   09/92/2999 يويييييييور  بم يييييير األميييييي  المتحييييييدة حتييييييى 

  يبيييييدأ  فييييياذ ( 921الميييييادة ) مييييييل اليييييد     تيييييودا ايييييمو  ا  ضيييييما  ليييييد  األميييييين العيييييا  ل مييييي  المتحيييييدة 

السيييينتين ميييين تيييياري  إيييييداا اليييييا السييييتين ل تيييييديا  أيييي ا النوييييا  فييييم اليييييو  األ   ميييين الشييييهر اليييي ل يع ييييب

أ  ال بييييييو  أ  المواف يييييية  أ  ا  ضييييييما  لييييييد  األمييييييين العييييييا  ل ميييييي  المتحييييييدة   بالنسييييييبة لمييييييي د ليييييية تيييييييدع 

ع ييييى النوييييا  أ  ت ب ييييا أ  توافييييا ع يييييا أ  تنضيييي  إليييييا بعييييد ذلييييا  يبييييدأ  فيييياذ النوييييا  بالنسييييبة لت ييييا الد ليييية ميييين 

يع يييييب الييييييو  السيييييتين مييييين تييييياري  إييييييداا ت يييييا الد لييييية لييييييا تييييييدي ها أ  الييييييو  األ   مييييين الشيييييهر الييييي ل 

 .  قبولها أ  مرافعتها أ  ا ضمامها
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إ  إذا كا يييييت قيييييد قب يييييت باختييييييا  المحممييييية ع يييييى الييييير   مييييين أ هيييييا لييييي  تمييييين 

 .   لرفا فم النوا 

  معنيييييى ميييييا ت يييييد   أ يييييا   يميييييون ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية مسييييياولة أل 

شيييييية  بمو ييييييب النوييييييا  األساسييييييم عيييييين أل سيييييي و  سييييييابا لبييييييدو أيييييي ا النوييييييا  

شيييييمي أييييي ا السييييي و   ريمييييية د ليييييية بالنسيييييبة لد لييييية أييييي ا الشييييية  حتيييييى   ليييييو 

 .حسب ما  رد فم المادة الةامسة من أ ا النوا 

فيييييم ف رتهيييييا ال ا يييييية مييييين النويييييا  ميييييل أ هيييييا  99  أيييييو ميييييا أقرتيييييا الميييييادة 

أ رد  اسيييييييت ناو  أيييييييو إمما يييييييية اختييييييييا  المحممييييييية بنوييييييير  يييييييرائ  ارتمبهيييييييا 

أفييييييراد د ليييييية ليسييييييت لرفييييييا فييييييم النوييييييا  إذا مييييييا أع نييييييت أيييييي ال األخيييييييرة قبولهييييييا 

.ختيا  المحممةبا
1
   

إذا يفهيييييييييي  ممييييييييييا سييييييييييبا  أن اختيييييييييييا  المحمميييييييييية أييييييييييو اختيييييييييييا  

مسييييييت ب م ف يييييي  فالمحمميييييية   تنويييييير فييييييم الهييييييرائ  التييييييم ارتمبييييييت قبييييييي سييييييريان 

 وامهييييييا األساسييييييم    بالتييييييالم فهييييييم   تم ييييييا اختيااييييييا ر عيييييييا  إ  إذا حييييييدث 

ا سييييييت ناو   مارسييييييت الد ليييييية ح هييييييا ب اييييييدار إعيييييي ن بمو ييييييب الف ييييييرة ال ال يييييية 

ميييييين النوييييييا    اليييييي ل ي بييييييي فيييييييا الد ليييييية بممارسيييييية المحمميييييية  92ن المييييييادة ميييييي

 ختياايييييها ع يييييى الهيييييرائ  التيييييم  قعيييييت قبيييييي بيييييدو سيييييريان النويييييا  األساسيييييم 

  الييييي ل أيييييو تييييياري  دخيييييو   99/91/2992بالنسيييييبة لهيييييا لمييييين دائميييييا بعيييييد تييييياري  

النويييييييييا  األساسيييييييييم حيييييييييي  التنفيييييييييي     الييييييييي ل   يهيييييييييو  ل محممييييييييية ممارسييييييييية 

ميييييا  قيييييل قب يييييا مييييين  يييييرائ     مييييين ا شيييييما   التيييييم لرحيييييت  اختياايييييها ع يييييى

حييييييو  النوييييييا  األساسييييييم   اختيييييييا  المحمميييييية ال منييييييم مييييييا  يييييياو بييييييا  يييييي  

مييييين النويييييا  األساسيييييم التيييييم أ يييييا   ل يييييد   التيييييم ت بيييييي ا  ضيييييما   929الميييييادة 

إلييييييى النوييييييا   أن تط ييييييب ت  يييييييي اختيييييييا  المحمميييييية بنويييييير  ييييييرائ  الحيييييير  

بيييييدو سيييييريان النويييييا  األساسيييييم ع يهيييييا    لميييييدة سيييييبل سييييينوا  تبيييييدأ مييييين تييييياري  

                                                           

 .من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 99/2المادة  -  1



54 
 

ذلييييا متييييى حيييييي إدعيييياو بيييي ن مييييوالنين ميييين ت ييييا الد ليييية قييييد ارتمبييييوا م ييييي أيييي ال 

الهييييييرائ  أ  أن الهريميييييية قييييييد  قعييييييت ع ييييييى إق يمهييييييا    فييييييم أيييييي ا فرايييييية ل ييييييد   

 .تُمَمن فيها موالنيها من ا ف   من الم و  أما  المحممة

أييييييم أ ييييييا عنييييييدما  929لميييييين ا شييييييمالية األكبيييييير التييييييم تطرحهييييييا المييييييادة 

 91تط يييييب الد لييييية عيييييد  قبيييييو  اختييييييا  المحممييييية ع يييييى  يييييرائ  الحييييير  ميييييدة 

سييييينوا  فهيييييي أييييي ا يعنيييييم عيييييد  قبولهيييييا أييييي ا ا ختييييييا  ع يييييى  يييييرائ  ترتمبهيييييا 

 خ   ت ا الفترة 

  أيييييو ميييييا ير حيييييا  ييييياأر الييييين  فهييييي ا يعنيييييم "  عييييي "فييييي ذا كا يييييت ا  ابييييية 

د ا  ضييييييياو ميييييييدة السيييييييبل أن النويييييييا  األساسيييييييم   يسيييييييرل ع يهيييييييا فع ييييييييا إ  بعييييييي

سييييييينوا     بميييييييا أن النويييييييا    تطبيييييييا أحماميييييييا إ  بعيييييييد  فييييييياذال ع يييييييى الد لييييييية 

الطييييييرف    يمييييييون ذلييييييا ع ييييييى الهييييييرائ  التييييييم ترتمييييييب بعييييييد أيييييي ا النفيييييياذ  إ  إذا 

قب يييييت الد لييييية بايييييير ذليييييا فييييي ن أييييي ا سييييييودل إليييييى إفييييي   مرتمبيييييم الهيييييرائ  التيييييم 

 .  حدمت قبي ذلا من العدالة

حيييييييي لهييييييي ا ا شيييييييما  إسيييييييناد ا ختييييييييا  بنوييييييير   إن كيييييييان يممييييييين   ك

أيييييي ال الهييييييرائ  إلييييييى المحمميييييية الهنائييييييية بم تضييييييى قييييييرار ييييييييدر ميييييين مه يييييي  

األمييييين   با سيييييتناد إليييييى الفييييييي السيييييابل مييييين مي ييييياع األمييييي  المتحيييييدة
1
أ  إ شييييياو  

محمميييية خاايييية موقتييييية بم تضييييى قييييرار مييييين مه يييي  األميييين أيضيييييا  م ييييي محممييييية 

ة التييييييم  قعييييييت الهريميييييية ع ييييييى إق يمهييييييا يو سيييييي فيا   ر ا ييييييدا أ  أن ت بييييييي الد ليييييي

أ  كان المته  أحد رعاياأا اختيا  المحممة
2
. 

  إن كا ييييييت  ميييييييل أيييييي ال الح ييييييو  اييييييعبة التنفييييييي  أ    وييييييرا لمييييييا يعييييييا م 

منيييييا مه ييييي  األمييييين الييييييو  مييييين وييييياولا  سياسيييييية مييييين اليييييد   الحام ييييية لحيييييا 

                                                           

 من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية  90المادة  -  1

 .009عبد ال ادر ال هو م  المر ل السابا     -  2
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الفيتيييييييو   ما ييييييييا أن الد لييييييية التيييييييم رفضيييييييت اختييييييييا  المحممييييييية لميييييييدة سيييييييبل 

 .  تستبعد أن ت بي اختيااها قبي ا تهاو أ ال المدةسنوا

 

 

 



 

الفص  الثاني 

عالقة المحكمة 

الليا كة الدولكة 

 بالمحا م الوطيكة
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 عالقة المحكمة الليا كة الدولكة فالمحا م الوطيكة: الفص  الثاني 

م  ميييييية المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية أييييييم موسسيييييية قائميييييية ع ييييييى معاأييييييدة 

ف ييييي  ل يييييد   األعضييييياو فيهيييييا   فهيييييم ليسيييييت كيا يييييا فيييييوع اليييييد     بيييييي أيييييم كييييييان 

مماميييييييي لايرأيييييييا مييييييين الميا يييييييا  ال ائمييييييية   فالمحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية ليسيييييييت 

بيييييدي  عييييين ال ضييييياو الهنيييييائم اليييييولنم   إ ميييييا أيييييم ممم ييييية ليييييا  يعتبييييير ال ضييييياو 

د لييييية اله ائيييييم بييييييفة خااييييية   المحييييياك  بييييييفة عامييييية ابييييير  موييييياأر سييييييادة ال

ع ييييى إق يمهييييا  ان سيييي ب أيييي ا ا ختيييييا  منهييييا أ  ت يييييد سيييي طتا فييييم النويييير فييييم 

الهييييييرائ  بمييييييا فيهييييييا الد لييييييية يعنييييييم ا  ت ييييييا  ميييييين أيييييي ال السيييييييادة إن ليييييي    ييييييي 

 .إعدامها

 اعتبييييييييير  مسييييييييي لة ا ختييييييييييا  ال ضيييييييييائم فيييييييييم السييييييييينوا  العشييييييييير  

الماوييييييية قضييييييية محورييييييية فييييييم ك ييييييير ميييييين  المناقشييييييا  خاايييييية حييييييو  ال ييييييا ون 

ا  سيييييا م  السيييييبب فيييييم ذليييييا ير يييييل إليييييى إيهييييياد كيفيييييية لتح ييييييا التوافيييييا  اليييييد لم

بييييييين ا ختيااييييييا  ال ضييييييائية الد لييييييية  اختيااييييييا  المحيييييياك  الولنييييييية فييييييم 

األحيييييوا  التيييييم يميييييون فيهيييييا لمييييي  ا ختياايييييين اييييي حية النوييييير فيييييم ال ضيييييية 

ذاتهييييييا  أييييييو األميييييير اليييييي ل حضييييييم بن ييييييا  كبييييييير  حيييييياد  عنييييييد مناقشيييييية النوييييييا  

مييييية الهنائيييييية الد ليييييية إليييييى أن تييييي  التوايييييي إليييييى إقيييييرار مبيييييدأ أيييييا  األساسيييييم ل محم

 اليييييي ل أل ييييييا ع يييييييا مبييييييدأ التمامييييييي  اليييييي ل يعتبيييييير ركييييييي ة محورييييييية   أساسييييييية  

التيييييم تحيييييدد الع قييييية بيييييين المحييييياك  الولنيييييية  المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية  كييييي ا 

فييييير  التييييي ا  ع يييييى عييييياتا اليييييد   بت يييييدي  العيييييون  المسييييياعدة ال ضيييييائية لتسيييييهيي 

ي المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية  لهييييي ا يطييييير  التسييييياؤ   فسيييييا فيييييم أييييي ا الم يييييا  عمييييي

أييييو مييييا الم يييييود بمبييييدأ التمامييييي اليييي ل  يييياو بييييا  وييييا  المحمميييية الهنائييييية الد لييييية 

  

  مييييييا أييييييم أسيييييي  التعييييييا ن ال ضييييييائم بييييييين ال ضيييييياو أ  المحيييييياك  الولنييييييية 

   المحممة الهنائية الد لية  
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مامييييييي فييييييم ا ختيااييييييا  بييييييين  ا ط قييييييا ميييييين أيييييي ا سيييييينتنا   مبييييييدأ الت

المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية   المحييييييياك  الولنيييييييية   أييييييي ا فيييييييم المبحيييييييث األ     

التعييييييا ن ال ضييييييائم   المسيييييياعدة ال ضييييييائية فييييييم تفعيييييييي عمييييييي المحمميييييية الهنييييييائم 

 .الد لية  أ ا فم المبحث ال ا م 

ة و المحا م مبدأ التكام  في االختصاصات بكن المحكمة الليا كة الدولك:  المبح  األول

 الوطيكة

إن لبيعيييييييية الو ييييييييية ال ضييييييييائية  ل محمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية ت ييييييييو               

ع ييييييييى أسيييييييياس أ هييييييييا ليسييييييييت بييييييييدي  ل محيييييييياك  الولنييييييييية فييييييييم حميييييييي  الهييييييييرائ  

المنيييييييو  ع يهييييييا فييييييم  وييييييا  ر مييييييا األساسييييييم  إ مييييييا  تيييييينهب أيييييي ال الو ييييييية 

سيييييييبب    عنيييييييدما   ينع يييييييد ا ختييييييييا  ال ضيييييييائم اليييييييولنم فيييييييم حممهيييييييا ألل

 ليييي لا فييييان مبييييدأ  التمامييييي أييييو  احييييد ميييين أأيييي  المبيييياد  التييييم ييييين  ع يهييييا  وييييا  

فيييييم الديبا ييييية -أل لهييييي ا المبيييييدأ -ر ميييييا األساسيييييم ف يييييد أشيييييار إلييييييا 
1
كميييييا أشيييييير   

إليييييييا اييييييراحة أيضييييييا بيييييين  الهم يييييية ال ا ييييييية ميييييين المييييييادة األ لييييييى
 

فضيييييي  عمييييييا 

أشار  إليا مواد قا و ية أخر  من النوا  األساسم
2
. 

 ع ييييييا فميييييا الم ييييييود بمبيييييدأ التماميييييي  ايييييورال    أييييي ا ميييييا سييييينتنا لا               

فييييييم المط ييييييب األ   تحييييييت عنييييييوان  مفهييييييو  مبييييييدأ التمامييييييي فييييييم ا ختيااييييييا  

بيييييييين المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية   المحييييييياك  الولنيييييييية     ميييييييا أيييييييم النتيييييييائم 

فيييييم  المترتبييييية عييييين أييييي ا المبيييييدأ  المشييييياكي التيييييم تعترويييييا   أيييييو ميييييا سييييينتنا لا

المط يييييب ال يييييا م تحيييييت عنيييييوان النتيييييائم المترتبييييية عييييين مبيييييدأ التماميييييي   المشييييياكي 

 .التم تعتروا

 

                                                           

 .ـ ديبا ة النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 1
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مف وم مبدأ التكام  في االختصاصات بكن المحكمة الليا كة الدولكة : المطدب األول

 والمحا م الوطيكة

اسيييييتنادا إليييييى الف يييييرة العاشيييييرة مييييين ديبا ييييية النويييييا  األساسيييييم  إليييييى الميييييادة 

اختييييييييا  المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية ممميييييييي ل و ييييييييا   األ ليييييييى منيييييييا فيييييييان

 . ال ضائية الهنائية الولنية

 أييييييي ا يعنيييييييم أن اليييييييد   ا ليييييييراف  أيييييييم د   ذا  سييييييييادة ينع يييييييد لهيييييييا 

ا ختييييييييا  أ   بيييييييالنور فيييييييم الهيييييييرائ  الد ليييييييية    تحيييييييي المحممييييييية الهنائيييييييية 

الد ليييييية بييييييفة مط  ييييية محيييييي ال ضييييياو اليييييولنم فيييييم أييييي ا الةييييييو  إ  حينميييييا 

  ت و  به ال المهمة المحاك  الولنية ل د   األلراف
1
 . 

 ليييييييي لا   ينع ييييييييد ا ختيييييييييا  ل محمميييييييية الد لييييييييية الهنائييييييييية إذا كييييييييان 

ال ضيييييياو الييييييداخ م الييييييولنم ايييييياحب الو ييييييية قييييييد  وييييييل يييييييدال ع ييييييى الييييييدعو  

ب ييييييرار أاييييييدرال فييييييم أيييييي ا الشيييييي ن أ  كا ييييييت الييييييدعو  محييييييي تح يييييييا فع ييييييم أ  

 .ةتية منوورة أما  المحممة الولنية الم

 لفهييييييي  مبيييييييدأ التماميييييييي  بيييييييد أن  عيييييييرج أ   إليييييييى تعرييييييييف أييييييي ا المبيييييييدأ 

مييييييي   عيييييييرج إليييييييى ( الفيييييييرا األ   )  د ر لهنييييييية ال يييييييا ون اليييييييد لم فيييييييم ب ورتيييييييا

 ( الفرا ال ا م )اور أ ا المبدأ 

 تعريف مبدأ التكام  وج و  للية القانون الدولي في بدورته: الفرع األول 

المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية تمميييييييي النشيييييييال ي ييييييييد بمبيييييييدأ التماميييييييي أن 

ال ضييييييائم الييييييولنم  بحيييييييث أ هييييييا   ت ييييييو  بييييييالنور فييييييم قضييييييية معينيييييية إ  فييييييم 

حالييييية عيييييد  قييييييا  ال ضييييياو اليييييولنم بييييي لا سيييييواو لعيييييد  قدرتيييييا الفع يييييية ع يييييى ذليييييا 

 .أ  لعد  ر بتا فم ال يا  ب لا

                                                           

 .009ـ ع م عبد ال ادر ال هو م  المر ل السابا   1
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 ل يييييييد  ييييييييت الميييييييادة األ ليييييييى   الف يييييييرة الرابعييييييية مييييييين ديبا ييييييية النويييييييا  

سيييييم ل محممييييية ع يييييى أن الهيييييدف مييييين إ شييييياو محممييييية  نائيييييية د ليييييية يتم يييييي األسا

فيييييم أن تميييييون ممم ييييية ل  ومييييية الهنائيييييية الولنيييييية فيييييم الحيييييا   التيييييم   تميييييون 

فيهييييييا إ ييييييراوا  المحاكميييييية  ف ييييييا ل  وميييييية الميييييي كورة متاحيييييية أ  تمييييييون عديميييييية 

الفعالية
1.
  

إذ ليييييييي  مييييييين اختياايييييييا  المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية أن تحيييييييي محيييييييي 

المحييييييياك  الولنيييييييية  ان تعفيييييييم اليييييييد   مييييييين المسيييييييو لية التيييييييم تتحم هيييييييا الييييييييو  

 تفييييير  ع يهييييييا أن تييييييردا أييييي ال الهييييييرائ  ع ييييييى الييييييعيد الييييييولنم   ف ييييييا لمبييييييدأ 

التمام ييييييية فييييييان المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية تركييييييت ل ييييييد   المسييييييو لية األ لييييييى 

ل تييييييييدخي  ليييييييين تتةيييييييي  إ ييييييييراوا  الم ح يييييييية إ  إذا أ ف ييييييييت المحيييييييياك  الولنييييييييية 

تةاذأييييييياا
2
 ع ييييييييا فيييييييان المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية ليسيييييييت منافسييييييية ل  ضييييييياو  

 .الولنم أ  ااحبة أ لوية ع يا  إ ما أم أياة احتيالية 

إن مبيييييييدأ ا ختييييييييا  التممي يييييييم يسيييييييت    أن تسيييييييتمر اليييييييد   فيييييييم ال ييييييييا  

باليييييد ر المركييييي ل    يييييير ا يييييا فيييييم حالييييية إخفييييياع الد لييييية فيييييم ا ويييييط ا بييييي لا 

ا بيييييا أ فيييييم حالييييية تيييييوافر سيييييوو النيييييية تتيييييدخي المحممييييية اليييييد ر أ  عيييييد  اكترامهييييي

 . الهنائية الد لية لضمان تح يا العدالة

با وييييييافة إلييييييى ذلييييييا فالمحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية   تسييييييتطيل ممارسيييييية 

  ائفهيييييييا إذا كا يييييييت  فييييييي  ال ضيييييييية محيييييييي تح ييييييييا   متابعييييييية مييييييين قبيييييييي د لييييييية 

متابعييييية أ  أ هيييييا مةتيييييية فيييييم ذليييييا إ  إذا تبيييييين لهيييييا أن ت يييييا الد لييييية كفيييييت عييييين ال

                                                           

 .299عبد ال ادر الب يرا  المر ل السابا     ـ  1
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  تسييييييتطيل إتمييييييا  سييييييير المتابعيييييية  التح يييييييا أ  أن ال ضييييييية اييييييدر فيهييييييا أميييييير 

با تفاو   ا الدعو  لمن شريطة أن   يمون ذلا قد ت رر عمدا
1
 . 

لمييييين مييييين أيييييم الد لييييية التيييييم سيييييت ر بييييي ن  ها أيييييا ال ضيييييائم  يييييير قيييييادر 

 ع ى ممارسة   ائفا سواو أمناو المتابعة أ  التح يا   

 مييييين  هييييية أخييييير  فا يييييا مييييين الييييييعب ع يييييى المحممييييية  أييييي ا مييييين  هييييية

إمبييييييا  أن الههييييييا  ال ضييييييائم الييييييولنم ل د ليييييية المعنييييييية قييييييد أعفييييييى المييييييته  ميييييين 

 .المتابعة ال ضائية عمدا

إن مبيييييييدأ التماميييييييي يتط يييييييب   يييييييود  هييييييية قضيييييييائية  نائيييييييية د ليييييييية ذا  

سييييييي طا   اختياايييييييا  سييييييييادية تمميييييييي بميييييييا ليييييييديها مييييييين  لييييييييا  ميييييييا أايييييييا  

 هييييييييار أ  عيييييييد  ا ختييييييييا  متيييييييى  يييييييا  مباشيييييييرة ال ضييييييياو اليييييييولنم مييييييين ا

اختياايييييييها بميييييييا   يةيييييييي ب واعيييييييد العدالييييييية الهنائيييييييية    يهيييييييدر قيييييييي  مبييييييياد  

 .  الشرعية 

 ير يييييل الفضيييييي إليييييى لهنييييية ال يييييا ون اليييييد لم التابعييييية ل مييييي  المتحيييييدة فيييييم 

ب يييييورة مفهيييييو  التماميييييي  توويييييي  الم ييييييود بيييييا   حييييييث ك فيييييت الهمعيييييية العامييييية 

ال يييييييا ون اليييييييد لم ب عيييييييداد مشييييييير ا ل نويييييييا  األساسيييييييم ل مييييييي  المتحيييييييدة لهنييييييية 

 قامييييييت  9119ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية  قييييييدمت أيييييي ال ال هنيييييية ت ريرأييييييا عييييييا  

لهنييييية مةييييييية أ شيييييات خييييييييا مييييين قبيييييي الهمعيييييية العامييييية بتح ييييييي مشييييير ا 

النوييييييييا  األساسييييييييم ل محمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية  ذلييييييييا بمرا عيييييييية المسييييييييائي 

الناشييييييييياة مييييييييين الييييييييين   أد  مناقشيييييييييا   الموويييييييييوعية   ا داريييييييييية الرئيسيييييييييية

 9111ال هنييييييية المةييييييييية  اسيييييييتنتا اتها إليييييييى إ شييييييياو لهنييييييية تحضييييييييرية عيييييييا  

لدراسييييية مشييييير ا النويييييا  األساسيييييم الييييي ل  ويييييعتا لهنييييية ال يييييا ون اليييييد لم عيييييا  

 أدر يييييت التممي ييييييية فييييييم الن ييييييا   اقترحييييييت فييييييم أيييييي ا الةيييييييو  لهنيييييية  9119

 : مة  أم ال ا ون الد لم م مة خيارا  ع ى الهمعية العا

                                                           

 .من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية  91المادة  ـ  1
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ـ المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية الدائمييييية ذا    يييييية قضيييييائية خااييييية بمو بهيييييا  9

ينبايييييييم ع يييييييى اليييييييد   أن تمتنيييييييل عييييييين ممارسييييييية ا ختييييييييا  ال ضيييييييائم فيييييييم 

 .الهرائ  الداخ ة  فم اختيا  المحممة 

 .ـ اختيا  مت امن ل محممة الهنائية الد لية  المحاك  الولنية  2

ليييييية ت تيييييير اييييي حياتها ع يييييى إعيييييادة النوييييير فيييييم ـ المحممييييية الهنائيييييية الد  0

ال ضيييييييايا مميييييييا يسيييييييم  لهيييييييا بدراسييييييية أحميييييييا  المحييييييياك  الولنيييييييية فيييييييم الهيييييييرائ  

 .1الد لية

فييييييييرأ  ال هنيييييييية أن الةيييييييييار األ   قاايييييييير  مةييييييييالف لتمييييييييافو التطبيييييييييا 

 . ك ا الش ن بالنسبة لم تر  ا ختيا  المت امن

ى مفهييييييو   فييييييم الواقييييييل ف ييييييد أ وييييييحت ال هنيييييية د ن إشييييييارة اييييييريحة إليييييي

ا ختيييييييا  التممي ييييييم اليييييي ل ي تضييييييم أن تمييييييون األسييييييب ية ل محيييييياك  الولنييييييية   

ي تيييييييير اختييييييييا  المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية ع يييييييى ال ضيييييييايا التيييييييم ت يييييييرر 

 .الد   المعنية عد  النور فيها

فييييييم حيييييييين اعتبيييييير اليييييييبعب أن أيييييي ا الحيييييييي قييييييد يميييييييون مييييييدعاة لتنيييييييا ا 

الييييية  الو ييييي    قيييييد اقتييييير  ا ختيييييا   الييييي ل ييييييودل إليييييى الشييييي ي فيييييم أيميييييي العد

اليييييبعب الو يييييية ال ضيييييائية الةااييييية التيييييم ت ضيييييم ع يييييى إمما يييييية التنيييييا ا بينهيييييا 

 . بين المحاك  الولنية 

كميييييا أكيييييد  ال هنييييية فيييييم شييييير حها أن مبيييييدأ السييييييادة لييييي  يعيييييد مط يييييا كميييييا 

أيييييو الحيييييا  فيييييم ال يييييا ون اليييييد لم الت  ييييييدل بيييييي أايييييب  ميييييرن  يتماشيييييى ميييييل ت ييييييد 

أحمييييييا  ال ييييييا ون الييييييد لم لح ييييييوع ا  سييييييان  قييييييي   الييييييد   با لت امييييييا  بمو ييييييب

 .العدالة ا  سا ية

                                                           

 911ـ ا سمار سوليرا المر ل السابا    1
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كميييييييا أكيييييييد  ال هنييييييية أن مبيييييييدأ التماميييييييي بيييييييين ا ختياايييييييين ال ضيييييييائيين 

اليييييييولنم   اليييييييد لم  ي عيييييييب د را  قائييييييييا  يعيييييييد حييييييياف  ل محييييييياك  الولنيييييييية كيييييييم 

 .      تمون أك ر حراا  دقة عند تطبيا ال ا ون   قواعد ال ا ون الد لم

 ييييييييوفمبر  21بتيييييييياري   01/00همعييييييييية العاميييييييية فييييييييم قرارأييييييييا  ل بييييييييت ال

ميييييين لهنيييييية ال ييييييا ون الييييييد لم ايييييييا ة مشيييييير ا  وييييييا  أساسييييييم ل محمميييييية  9112

 . الهنائية بوافها أياة قضائية دائمة

 قيييييد قيييييد  الفرييييييا العاميييييي الييييي ل ا شييييي  فيييييم إليييييار ال هنييييية لهييييي ا الاييييير  

  فييييييييم أيييييييي ا المشيييييييير ا الرسييييييييمم األ   اعتمييييييييد  91101ت ريييييييييرال األ   فييييييييم 

الفرييييييا العاميييييي مبيييييدأ ا ختييييييا  ال ضيييييائم التممي يييييم  ميييييل شيييييرل محيييييدد بييييي   

تمييييارس المحمميييية   يتهييييا ال ضييييائية مييييا ليييي  تبييييدل  ميييييل الييييد   التييييم قييييد تمييييون 

 .مةتية مواف تها

 اقتييييييييير  الفرييييييييييا العاميييييييييي أيضيييييييييا أن يميييييييييون ل محممييييييييية اختييييييييييا  

حينمييييييا يحيييييييي مه يييييي   –  ييييييية قضييييييائية خاايييييية فييييييم أيييييي ال المييييييرة  –قضييييييائم 

ن قضيييييية إليهيييييا    فيييييم أييييي ال الحالييييية   ييييييي  أن تيييييدعم أيييييية د لييييية أن يميييييون األمييييي

 .لها اختيا  قضائم يع و اختيا  المحممة 

 قييييييد أمييييييار ا ختيييييييا  ال ضييييييائم اليييييي ل اقترحييييييا الفريييييييا العامييييييي رد د 

فعييييييي فورييييييية ميييييين  ا ييييييب ال هنيييييية السادسيييييية التابعيييييية ل همعييييييية العاميييييية    ميييييين 

 ا يييييييب اليييييييد   التيييييييم اعتبييييييير  أن األحميييييييا  تنطيييييييول ع يييييييى قيييييييدر كبيييييييير مييييييين 

الاميييييييو     شيييييييرا الفرييييييييا العاميييييييي بالتيييييييالم فيييييييم إعيييييييادة دراسييييييية مشييييييير ا 

 هائييييييييية لمشيييييييير ا النوييييييييا  األساسييييييييم فييييييييم  النوييييييييا  األساسييييييييم  قييييييييد   سييييييييةة

 فييييييم أيييييي ال المييييييرة اعتبيييييير   لهنيييييية ال ييييييا ون الييييييد لم أن اييييييياة مشيييييير ا 9119

النوييييا   األساسييييم أخيييي   فييييم ا عتبييييار   ح ي يييية ا ييييا  بييييد ميييين النويييير إلييييى  وييييا  

المحممييييية بوايييييفا مممييييي  ل  ومييييية الولنيييييية التيييييم تعميييييي ع يييييى أسييييياس االييييييا  
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الييييييد لم    قييييييد تم ييييييي أييييييدف ال هنيييييية فييييييم ال ائميييييية ل تعييييييا ن   الييييييدع  ال ضييييييائم 

السيييييما  ل محممييييية بالتيييييدخي فيييييم ال ضيييييايا التيييييم   يتوقيييييل فيهيييييا أن يحييييياك  المهييييير  

 . فم المحاك  الولنية 

 بنيييييياوا ع ييييييى أيييييي ال ا عتبييييييارا  اقترحييييييت ال هنيييييية مهموعيييييية ميييييين المييييييواد 

لتحديييييييد  تووييييييي  الطييييييابل المممييييييي  ختيييييييا  المحمميييييية   بالتييييييالم ف ييييييد اقيييييير 

 وييييييييمن  يرأييييييييا ميييييييين المييييييييواد  01 09 21 21 29المشيييييييير ا فييييييييم المييييييييواد 

 .    الشر ل األساسية التم تمارس بمو بها المحممة اختيااها 

لتوافيييييييا بيييييييين ا ختييييييييا  المحيييييييدد  تييييييير  ال هنييييييية ا يييييييا مييييييين خييييييي   ا

 الشييييييير ل الواوييييييييحة ل بيييييييو  ذلييييييييا ا ختيييييييييا   الضيييييييواب  ال ائميييييييية ع ييييييييى 

المبيييييييياد  التييييييييم تحميييييييي  ممارسييييييييية ا ختيييييييييا  ال ضييييييييائم  يسييييييييعى النويييييييييا  

األساسيييييييم  ف يييييييا لييييييين  الديبا ييييييية إليييييييى ويييييييمان أن تميييييييون المحممييييييية ممم ييييييية 

أل وميييييييية ال ضيييييييياو الهنييييييييائم الولنييييييييية فييييييييم ال ضييييييييايا التييييييييم   تتييييييييوافر فيهييييييييا 

إ راوا  المحاكمة أ  تمون  ير فعالة
1
. 

 صور مبدأ التكام  : الفرع الثاني 

تضيييييييمن النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية مييييييي ث ايييييييور 

ل تمامييييييي  ف مييييييا أن يمييييييون التمامييييييي قا و يييييييا أ  تمامييييييي ا ختيييييييا  ال ضييييييائم أ  

 :التمامي التنفي ل  التم  تولى شرحها ب يها  فم الن ال التالية

 : التكام  القانوني: أوال

ي يييييييييد بالتمامييييييييي ال ييييييييا و م   ييييييييود قواعييييييييد قا و ييييييييية خييييييييارج األحمييييييييا  

ال ا و ييييييية المنيييييييو  ع يهييييييا فييييييم  وييييييا  ر مييييييا األساسييييييم  بحيييييييث تمم هييييييا فييييييم 

الحميييييييي  ال ضييييييييايا المعر ويييييييية ع ييييييييى المحمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية بال ييييييييا ون 
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الييييييولنم  ي يييييييد بهيييييي ال اليييييييورة ميييييين اييييييور التمامييييييي بيييييي ن ع ييييييى المحمميييييية 

هنائيييييييية الد ليييييييية  عنيييييييد النوييييييير فيييييييم ال ضيييييييايا المعر وييييييية أمامهيييييييا أن تطبيييييييا ال

 يييييو  النويييييا  األساسييييم   فييييي ن لييييي  تهييييد  ييييييا فييييييا فتطبييييا المعاأيييييدا   ا بييييية 

التطبييييييا  مبييييياد  ال يييييا ون اليييييد لم  قواعيييييدال  فييييي ن لييييي  تهيييييد  ييييييا فيهيييييا فتطبيييييا 

المبييييييياد  العامييييييية ل  يييييييا ون التيييييييم تستة ييييييييها مييييييين ال يييييييوا ين الولنيييييييية ل ييييييينو  

  ٱ     ج مييييييين النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية 29 و يييييييية فيييييييم العيييييييال    الميييييييادة ال ا

الهنائية الد لية
1 

 . 

الم يييييييييود بالمبيييييييياد  العاميييييييية  29ميييييييين المييييييييادة ( ج) قييييييييد بييييييييين البنييييييييد  

ل  ييييييييا ون الييييييييولنم ل ييييييييد   األلييييييييراف بواييييييييفها ميييييييييدرا قا و يييييييييا تسييييييييتطيل 

فيييييم المحممييييية الهنائيييييية تطبي يييييا عنيييييد عيييييد    يييييود  ييييي  فيييييم النويييييا  األساسيييييم  

المعاأييييييدا  الد لييييييية   ال ييييييا ون الييييييد لم
2
إلييييييى أن ينتهييييييم  يييييي  المييييييادة بحميييييي    

يتضيييييمن شيييييرلا يو يييييب أن تميييييون المبييييياد  العامييييية المييييي كورة التيييييم تستة ييييييها 

المحمميييييييية  ييييييييير متعارويييييييية مييييييييل النوييييييييا  األساسييييييييم أ  ال ييييييييا ون الييييييييد لم أ  

  .ال واعد  المعايير المعترف بها د ليا

مييييين النويييييا   99ا قررتيييييا أحميييييا  الميييييادة  مييييين أم  ييييية التماميييييي ال يييييا و م مييييي 

األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية  أيييييو قاعيييييدة عيييييد   يييييوا    يييييود تعيييييار  

بيييييييين النويييييييا  األساسيييييييم   بيييييييين ال يييييييا ون اليييييييولنم بالنسيييييييبة ل تطبييييييييا اليييييييولنم 

 .ل ع وبا 

 

 

                                                           

مه يييييية  –وييييييارل خ يييييييي محمييييييود  مبييييييدأ التمامييييييي فييييييم النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية  -1 

 29   9111 لى السنة األ –العدد األ    –الدراسا  ال ا و ية اليادرة من بيت الحممة 

المبييييياد  العامييييية ل  يييييا ون التيييييم تسيييييتنتهها المحممييييية مييييين ال يييييوا ين الولنيييييية ل ييييينو  ال ا و يييييية فيييييم العيييييال    - 2

  بميييييا فيييييم ذليييييا  حسيييييبما يميييييون مناسيييييب   ال يييييوا ين الولنيييييية ل يييييد   التيييييم مييييين عادتهيييييا أن تميييييارس   يتهيييييا 

ألساسيييييم    ميييييل ال يييييا ون اليييييد لم ع يييييى الهريمييييية   شيييييريطة أ  تتعيييييار  أييييي ال المبييييياد  ميييييل أييييي ا النويييييا  ا

 .أ  مل ال واعد  المعايير المعترف بها د ليا
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 : التكام  القضا ي: ثانكا

ل يييييييد  ييييييياو الييييييين  فيييييييم  ويييييييا  ر ميييييييا األساسيييييييم ع يييييييى مبيييييييدأ التماميييييييي 

بييييييين المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية   بييييييين ال ضيييييياو الهنييييييائم الييييييولنم ال ضييييييائم 

 .ل د   األلراف اريحا   اوحا

  ويييييرا ألأميييييية أييييي ال الييييييورة مييييين ايييييور مبيييييدأ التماميييييي اسيييييتهي ب وليييييا 

 (. تمون المحممة ممم ة ل و يا  ال ضائية الهنائية الولنية )....

 قييييييييد قييييييييرر أيييييييي ا الحميييييييي  قاعييييييييدة عاميييييييية م تضيييييييياأا أن اختيااييييييييا  

حمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية أييييييييم ممم يييييييية  ختيااييييييييا  ال ضيييييييياو الهنييييييييائم الم

الييييييولنم ل ييييييد   األلييييييراف  ان اختيااييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية ليسييييييت بييييييدي  

 .معد  أ  م ايا  ختيااا  المحاك  الهنائية الولنية ل د   األلراف

 ع ييييييى ذلييييييا فييييييان اختيييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية ييييييينهب  فييييييم 

  المنييييييو  ع يهيييييا فيييييم النويييييا  األساسيييييم  خضيييييوا حمييييي   ريمييييية مييييين الهيييييرائ

مرتمبهييييييا  ختيااييييييها ال ضييييييائم   عنييييييدما   ينع ييييييد  فيهييييييا اختيييييييا  ال ضيييييياو 

الهنييييييائم الييييييولنم ل د ليييييية الطييييييرف ذا  الييييييي ة  قييييييد اتةيييييي  مبييييييدأ التمامييييييي فييييييم  

ا ختييييييييا  ال ضيييييييائم بيييييييين المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية   ال ضييييييياو اليييييييولنم 

 : أا فم ل د   األلراف مواأر عدة  و 

 : عدم جواز انعقا  اختصاص المحكمة الليا كة الدولكة  -1

فييييييم ف رتهييييييا األ لييييييى ميييييين النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية  91 يييييييت المييييييادة 

الهنائييييييييية الد لييييييييية بييييييييان ل محمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية أن ت ييييييييرر أن الييييييييدعو  

 :المرفوعة إليها  ير م بولة فم الحا   ااتية

إذا كييييييييان ال ضيييييييياو الهنييييييييائم الييييييييولنم لد ليييييييية لييييييييرف يهييييييييرل تح يييييييييا أ    -   

محاكميييييية فييييييم الييييييدعو  شييييييرل أن تمييييييون   يتييييييا ع يهييييييا اييييييحيحة  ان   تمييييييون 
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الد لييييييية  يييييييير را بييييييية فيييييييم إ يييييييراو التح ييييييييا أ  المحاكمييييييية ا  ان تميييييييون  يييييييير 

 .قادرة ع ى ذلا 

إذا كييييييان ال ضيييييياو الهنييييييائم الييييييولنم لد ليييييية لييييييرف ايييييياحب   ييييييية ع ييييييى   -  

ريمييييية  لمييييين الد لييييية قيييييرر  عيييييد  محاكمييييية الميييييته  بشيييييرل أن   يميييييون أييييي ا اله

 .ال رار  اتها عن عد  ر بة الد   أ  عد  قدرتها ع ى إ راو المحاكمة

 .ج  ـ إذا كان المته  قد حوك  ع ى اتهاما بارتمابا الهريمة ذاتها 

 :ـ عدم جواز المحا مة عدى اللريمة ذات ا مرتكن 2

ويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية مييييييين الن 29 ييييييييت الميييييييادة 

ع ييييييى أيييييي ا المبييييييدأ المييييييا ل ميييييين ا ع يييييياد اختيييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية  

 : توهر أسبا  المنل فم م ث حا  

 أيييييييم عيييييييد  ا ع ييييييياد اختييييييييا  المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية  :الحاللللللللة األوللللللللى

ا بيييييي  راو المحاكميييييية بسييييييبب قيييييييا  أيييييي ال المحمميييييية بالفيييييييي فييييييم الييييييدعو  سيييييياب 

 . 1سواو بالبراوة أ  ا دا ة

فيييييييم ف رتهيييييييا ال ال ييييييية مييييييين النويييييييا   29 قيييييييد قررتهيييييييا الميييييييادة  :الحاللللللللة الثانكلللللللة

األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية  أييييييم عييييييد  ا ع يييييياد اختيييييييا  المحمميييييية 

الهنائيييييية الد ليييييية بييييي  راو المحاكمييييية أمامهيييييا بسيييييبب قييييييا  محممييييية  نائيييييية أخييييير  

بييييييي  راو محاكمييييييية الميييييييته   فسيييييييا عييييييين الهريمييييييية ذاتهيييييييا شيييييييرل أن   تميييييييون 

األخيييييير  قييييييد اتةيييييي   قراراتهييييييا باييييييية حماييييييية المييييييته  ميييييين المحمميييييية الهنائييييييية 

المسييييييو لية الهنائييييييية عيييييين الهييييييرائ  الداخ يييييية فييييييم اختيييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية 

الد ليييييية أ  أ هيييييا لييييي  تهيييييرل بييييييورة تتسييييي  با سيييييت    أ  الن اأييييية ع يييييى  فيييييا 

أاييييييو  المحاكمييييييا  المعتييييييرف بهييييييا بمو ييييييب ال ييييييا ون الييييييد لم أ   يييييير  فييييييم 

 .يتفا مل النية فم ت دي  المته  ل عدالة أ ال الور ف ع ى  حو   

                                                           

 .من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية  29ـ المادة  1
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مييييين  29 أيييييم التيييييم  ييييييت ع يهيييييا الف يييييرة ال ا يييييية مييييين الميييييادة  :الحاللللللة الثالثلللللة 

النويييييا  األساسيييييم  التيييييم قيييييرر  منيييييل المحييييياك  الهنائيييييية األخييييير  عييييين محاكمييييية 

شييييية  سيييييبا أن حيييييوك  أميييييا  المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية عييييين الهريمييييية ذاتهيييييا 

 . أ  براوتا منها أادر  قرارأا ب دا تا 

 : التكام  التيفكذي: ثالثا

ي يييييييد بالتمامييييييي التنفييييييي ل لمبييييييدأ التمامييييييي   الحييييييا   التييييييم يمييييييون تنفييييييي  

الع وبيييييا  التيييييم تييييييدرأا المحممييييية الهنائيييييية رأنيييييا ل ييييييا  الد لييييية الطيييييرف  ذليييييا 

 ن المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية تفت ييييييير إليييييييى  سيييييييائي مباشيييييييرة لتنفيييييييي  األحميييييييا  

عنهيييييا  أيييييم فيييييم سيييييبيي سيييييد أييييي ا الييييين   تتةييييي  مييييين الييييينو   ال ضيييييائية الييييييادرة

المعنيييييية  سيييييائي تنفي يييييية ل حميييييا   ال ا و يييييية التيييييم تييييين  ع يهيييييا اليييييد   األليييييراف

اليييييييادرة عنهييييييا  سييييييواو كا ييييييت سييييييالبة ل حرييييييية أ  مالييييييية كالاراميييييية   الميييييييادرة 

أ    برا  لضرر المهنم ع يا
1
 . 

 : ل تمامي التنفي ل عدة اور

 :السلن ـ تيفكذ أحكام  1

أ يييييا  النويييييا  األساسيييييم تنفيييييي  حمييييي  السيييييهن فيييييم د لييييية تحيييييددأا المحممييييية 

الهنائيييييية الد ليييييية مييييين اليييييد   التيييييم قيييييد أبيييييد  اسيييييتعدادأا ل بيييييو  المحميييييو  ع ييييييه  

لتنفي  ع وبة السهن اليادرة ع يه  فيها
2
. 

 لهييييييي ال الد ليييييييية التيييييييم تع يييييييين اسيييييييتعدادأا  سييييييييت با  المحميييييييو  ع يييييييييا أن 

ن توافيييييا ع يهيييييا المحممييييية  تتفيييييا ميييييل أحميييييا  تنفيييييي  ت يييييرر ذليييييا بشييييير ل ينبايييييم أ

الع وبيييييا  بمو يييييب أحميييييا  النويييييا  األساسيييييم  أييييي ا  ت تييييي   أييييي ال الد لييييية بتطبييييييا 

                                                           

 .09ـ وارل خ يي محمود ـ المر ل السابا    1

 الف رة   من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 990ـ المادة  2
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المعيييييييايير الد ليييييييية الةااييييييية بمعام ييييييية الميييييييدا ين الم يييييييررة بمو يييييييب المعاأيييييييدا  

الد لية الم بولة ع ى  طاع  اسل
1
 . 

ليييييييية فيييييييم أل  م  ميييييييا أ يييييييا  النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد 

 قييييت     ييييي المحمييييو  ع يييييا ميييين سييييهن د ليييية إلييييى سييييهن د ليييية أخيييير  ف ييييد أ ييييا  

فيييييم الوقيييييت ذاتيييييا ل محميييييو  ع ييييييا أن ي يييييد  ل محممييييية  متيييييى شييييياو ل بيييييا بن  يييييا مييييين 

د لة التنفي 
2
 . 

 :ـ قكام الدول بتيفكذ أحكام الغرامة والمصا رة  2

   ألييييييي   النويييييييا  األساسيييييييم اليييييييد   األليييييييراف بتنفيييييييي  ع وبييييييية الارامييييييية

الميييييييادرة التييييييم تيييييييدرأا المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية ع ييييييى المحمييييييو  ع يييييييا 

 فييييييا ا  ييييييراوا  المنيييييييو  ع يهييييييا فييييييم قا و هييييييا الييييييولنم بييييييد ن المسيييييياس 

بح وع األلرف حسنم النية
3.

  

 ت ييييييييييو  الييييييييييد   المنفيييييييييي ة ألحمييييييييييا  الاراميييييييييية  الميييييييييييادرة بتحويييييييييييي 

المحممييييييية الممت ميييييييا  أ  عائيييييييدا  بييييييييل الع يييييييارا  التيييييييم تحييييييييي ع يهيييييييا إليييييييى 

الهنائيييييييية الد ليييييييية  تييييييي مر أييييييي ال األخييييييييرة بتحوييييييييي األميييييييوا  المستحيييييييي ة فيييييييم 

ايييييورة  راميييييا   مييييييادرة إليييييى ايييييند ع اسيييييتاما م ييييييدار ع يييييى  فيييييا معيييييايير 

 .تحددأا  معية الد   األلراف

 : قكام الدول بتيفكذ أحكام جبر أضرار المليي عدكه  -3 

إايييييييدار الحمييييييي  أ يييييييا  النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية 

ع يييييى الميييييدان بهبييييير األويييييرار التيييييى أايييييابت المهنيييييم ع ييييييا بميييييا فيييييم ذليييييا رد 

الح ييييييوع  التعييييييويب  رد ا عتبييييييار  ذلييييييا بنيييييياوا ع ييييييى مييييييا يتييييييوافر لييييييديها ميييييين 

بيا يييييا  عييييين حالييييية الميييييدان الشةييييييية  الماليييييية  فيييييم حالييييية ايييييد ر م يييييي أييييي ال 

                                                           

 من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد ليةه الف رة    الف رة  990ـ  المادة  1

 من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 999ـ المادة  2

 من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 991المادة  ـ  3
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ذا  ال ييييييرارا  فييييييان المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية تط ييييييب ميييييين الد ليييييية الطييييييرف 

مييييين النويييييا   991اليييييي ة بييييي موا  الميييييدان بييييي ن تنفييييي  ع يهيييييا لب يييييا ألحميييييا  الميييييادة 

ت يييييييو  اليييييييد   األليييييييراف بتنفيييييييي  تيييييييدابير التايييييييري  أ  ) األساسيييييييم التيييييييم تييييييين  

المييييييييادرة التيييييييم تييييييي مر بهيييييييا المحممييييييية بمو يييييييب البيييييييا  السيييييييابل    ذليييييييا د ن 

هييييييا المسيييييياس بح ييييييوع األلييييييراف ال ال يييييية حسيييييينة النييييييية   ف ييييييا   ييييييراوا  قا و 

 .....(. الولنم 

 نتا ج مبدأ التكام  والمشا   التي تعترضه: المطدب الثاني 

لمبييييييدأ التمامييييييي  تييييييائم تترتييييييب عنييييييا  التييييييم سيييييين و  بتنا لهييييييا فييييييم الفييييييرا 

األ   ميييييين أيييييي ا المط ييييييب كمييييييا تعتروييييييا عييييييدة مشيييييياكي عنييييييد التطبيييييييا العم ييييييم 

 . أو  تنا لا فم الفرا ال ا م 

 :التكام  نتا ج مبدأ : الفرع األول 

إن مبييييييدأ التمامييييييي اليييييي ل يحميييييي  الع قيييييية بييييييين المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية 

 المحييييياك  الولنيييييية ع يييييى النحيييييو الييييي ل سيييييبا شيييييرحا يرتيييييب عيييييدة  تيييييائم  التيييييم 

 :من أأمها 

إن ا ختيييييييييا  ال ضييييييييائم ل محمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية يمييييييييون دائمييييييييا  :أوال 

ا  مبييييييييدأ ممميييييييي  ل ختيييييييييا  ال ضييييييييائم الهنييييييييائم الييييييييولنم  تيييييييينهب أحميييييييي

التماميييييييي ل تطبييييييييا  ينع يييييييد بمو بهيييييييا اختييييييييا  المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية 

عنييييييدما ي تييييييير ا ختيييييييا  ال ضييييييائم الييييييولنم ل د ليييييية المعنييييييية عيييييين شييييييمو  

احيييييد  الهيييييرائ  المنييييييو  ع يهيييييا فيييييم  ويييييا  ر ميييييا األساسيييييم بسيييييبب خييييير ج 

أييييي ال الهيييييرائ  عييييين اختياايييييا أ  عيييييد  إمميييييان محاكمييييية مرتمبهيييييا أميييييا  قضيييييائا 

 .   الد لة ذا  ا ختيا  عن ذلا ألل سبب من األسبا  أ  تنا
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عييييييد   ييييييوا  ا حتهيييييياج بمبييييييدأ التمامييييييي إ  ل ييييييد   األلييييييراف فييييييم  وييييييا  :ثانكللللللا

ر مييييييييا األساسييييييييم فميييييييين المع ييييييييو  أن كييييييييي اتفاقييييييييية د لييييييييية منائييييييييية أ  متعييييييييددة 

األليييييييراف تفييييييير  ع يييييييى اليييييييد   األليييييييراف فيهيييييييا الت اميييييييا  م  ميييييييا تمنحهيييييييا 

 –ع يييييييى اليييييييرأل اليييييييرا    – تعيييييييد أييييييي ال ا لت اميييييييا  ح وقيييييييا ت اب هيييييييا  لييييييي لا  

 ا ت ااا من سيادتها 

 لييييي لا اعتبييييير  عيييييدة أراو ف هيييييية بيييييان مبيييييدأ التماميييييي الييييي ل ي يييييو  ع ييييييا 

النوييييييييا  األساسييييييييم أييييييييو الحييييييييي العم ييييييييم لتح يييييييييا التييييييييوا ن المط ييييييييو  بييييييييين 

اعتبيييييييارا   وييييييير را  حمايييييييية السييييييييادة  بيييييييين وييييييير را  تطبييييييييا مبييييييياد  

ييييييية    ان دخييييييو  الييييييد   ب رادتهييييييا الحييييييرة لتمييييييون ألرافييييييا العداليييييية الهنائييييييية الد ل

فيييييييم معاأيييييييدة د ليييييييية تمنحهيييييييا ح وقيييييييا م  ميييييييا ترتيييييييب ع يهيييييييا الت اميييييييا    يعيييييييد 

مساسا بسيادتها الولنية
1
. 

 ع ييييى ذليييييا فيييييان أحميييييا  مبيييييدأ التماميييييي ع يييييى الو يييييا المت يييييد  بح يييييا يرتيييييب 

ح وقيييييييا  الت اميييييييا  متبادلييييييية بيييييييين المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية  بيييييييين اليييييييد   

 . األلراف فم النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية

 األاييييييييي أن الييييييييد   األلييييييييراف أييييييييم التييييييييم يممنهييييييييا أن تحييييييييتم بع ييييييييد 

ميييييية الهنائييييييية الد لييييييية بمو ييييييب مبييييييدأ التمامييييييي اختيااييييييها ال ضييييييائم إ او المحم

م  مييييييا يمييييييون األاييييييي فييييييم المحمميييييية أن   تحييييييتم ب حمييييييا  النوييييييا  األساسييييييم إ  

إ او اليييييد   األليييييراف   فييييي ذا حركيييييت دعيييييو  ويييييد شييييية  مييييين رعاييييييا د لييييية 

معينييييية أميييييا  المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية فيييييان أييييي ال الد لييييية إذا كا يييييت لرفيييييا فيييييم 

ا مييييييل المييييييته  أ  محاكمتييييييا  ييييييا  لهييييييا عييييييد  النوييييييا  األساسييييييم  أ يييييير  التح ييييييي

                                                           

ل محممييييية  يييييد   التييييييديا  ا ضيييييما  اليييييد   العربيييييية إليييييى النويييييا  األساسيييييم  –محميييييد ع يييييي  شيييييمرل  -1

بحييييييث م ييييييد  إلييييييى النييييييد ة ال ا و ييييييية العربييييييية حييييييو  أمييييييار التيييييييديا  ا  ضييييييما  إلييييييى  –الهنائييييييية الد لييييييية 

النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية ع يييييييى ا لت اميييييييا  ال ا و يييييييية  التشيييييييريعا  الولنيييييييية فيييييييم 

 91   2/2992/ 9ـ 0الد   العربية المع ودة فم الهامعة العربية ل فترة من 
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تسييييي ي  الميييييته  ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية ميييييادا  لهيييييا اختييييييا  قضيييييائم ع يييييى 

الهريميييييييية اسييييييييتنادا لمبييييييييدأ التمامييييييييي   ألن األاييييييييي فييييييييم اختيييييييييا  المحمميييييييية 

الهنائييييييية الد لييييييية أن يمييييييون ممميييييي  ل ختيييييييا  ال ضييييييائم لهيييييي ال الد ليييييية  لييييييي  

إذا لييييي  ينع يييييد ا ختييييييا  ال ضيييييائم لهييييي ال  بيييييدي  عنيييييا    يميييييون مممييييي  ليييييا إ 

 .الد لة لسبب من األسبا  

أمييييييا إذا حركييييييت دعييييييو  أمييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية وييييييد شيييييية  

ميييين رعايييييا د ليييية  ييييير لييييرف فييييم  وييييا  ر مييييا األساسييييم  امتنعييييت أيييي ال الد ليييية 

عيييين تسيييي ي  أيييي ا الشيييية  فييييان امتناعهييييا يسييييتند عيييين كو هييييا  ييييير م  ميييية بنوييييا  

تفاقيييييية د ليييييية  قيييييد يهيييييو  لهيييييا أن تحيييييتم ب اعيييييدة عيييييد   يييييوا  ر ميييييا األساسيييييم كا

 29محاكميييييية الشيييييية  مييييييرتين  رتمابييييييا  ريميييييية  احييييييدة عميييييي  ب حمييييييا  المييييييادة 

 .من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 

تمييييييف ال يييييا ون اليييييولنم بميييييا يسيييييتوعب الهيييييرائ  المنييييييو  ع يهيييييا فيييييم : ثالثلللللا 

دأ التماميييييي   يهعيييييي مييييين اختييييييا   ويييييا  ر ميييييا األساسيييييم ت يييييد  ال يييييو  بييييي ن مبييييي

المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية فييييييم حميييييي  الهييييييرائ  المنيييييييو  ع يهييييييا فييييييم النوييييييا  

األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية بيييييييدي  ل ختييييييييا  ال ضيييييييائم اليييييييولنم 

ل يييييد    إ ميييييا يعطيييييم األ لويييييية لتطبييييييا ا ختييييييا  ال ضيييييائم اليييييولنم فيييييان لييييي  

ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية ينع يييييييد ألل سيييييييبب يييييييينهب ا ختييييييييا  ال ضيييييييائم 

 .ليطبا

 ع يييييييى ذليييييييا فا يييييييا ي ييييييي   أن يميييييييون ا ختييييييييا  ال ضيييييييائم اليييييييولنم 

قيييييييادرا   ييييييياأ ا ل تطبييييييييا ع يييييييى الهيييييييرائ  الداخ ييييييية فيييييييم اختييييييييا  المحممييييييية 

الهنائييييييية الد لييييييية   المنيييييييو  ع يهييييييا فييييييم النوييييييا  األساسييييييم  ميييييين ميييييي  فييييييان 

و  أيييييي ال ا ختيييييييا  ال ضييييييائم الييييييولنم   يمييييييون لييييييا معنييييييى ميييييين د ن أن ت يييييي

الد ليييييية بتمييييييييف تشييييييريعاتها الداخ ييييييية بمييييييا يسييييييتوعب حميييييي  الهييييييرائ  المنيييييييو  

ع يهيييييا فيييييم النويييييا  األساسيييييم بيييييان تييييين  ع يييييى تهريمهيييييا  تحدييييييد الع وبيييييا  إ او 
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كييييي منهيييييا ع مييييا بيييييان التمييييييف التشيييييريعم أيييي ا   يعيييييد ف يييي  مهيييييرد التيييي ا  د ليييييم 

اسيييييم ل محممييييية ي ييييل ع يييييى عييييياتا الد ليييية التيييييم تييييييادع أ  تييييينو  إلييييى النويييييا  األس

الهنائييييييية الد لييييييية  إ مييييييا يعييييييد كيييييي لا  سييييييي ة قا و ييييييية ل د ليييييية الطييييييرف لممارسيييييية 

اختياايييييييها ال ضيييييييائم ع يييييييى أييييييي ال الهيييييييرائ   مرتمبيهيييييييا  إعميييييييا   ييييييييو  

 . قا و ها الداخ م ع يها 

 لعيييييييي مييييييين بيييييييين األسيييييييبا  الرئيسيييييييية التيييييييم تسيييييييت    تميييييييييف التشيييييييريل 

 ويييييا  ر ميييييا األساسيييييم  اليييييولنم بميييييا يسيييييتوعب الهيييييرائ  المنييييييو  ع يهيييييا فيييييم

حييييييث أن أييييي ا النويييييا  قيييييد تضيييييمن قواعيييييد  نائيييييية مسيييييتحدمة أ  حتيييييى متعاروييييية 

مييييييل األحمييييييا  العاميييييية ل تشييييييريل الهنييييييائم ع ييييييى النحييييييو اليييييي ل  رد  ع يييييييا فييييييم 

ال ييييييوا ين الداخ ييييييية ل ييييييد   ع ييييييى  حييييييو   يمفييييييم مهييييييرد التيييييييديا أ  ا  ضييييييما  

ة  لنيييييية تتيييييي  إليييييى  ويييييا  ر ميييييا األساسيييييم ميييييا لييييي  تعييييي   بييييي  راوا  تشيييييريعي

 .ع ى  حو فعا  استيعا  أحما  النوا  األساسم 

 : المشا   التي تعترض تطبكق مبدأ التكام :الفرع الثاني

أنيييييا  عيييييدة مشييييياكي ييييييير   أن توا يييييا مبيييييدأ التمامييييييي التيييييم قيييييد ي ررأييييييا 

التطبيييييييا العم ييييييم بداييييييية ميييييين سيييييي طة مه يييييي  األميييييين فييييييم التح يييييييا  المحاكميييييية 

 ة  األحمييييييا  الايابييييييية  اييييييو  إلييييييى مشييييييم ة  كيييييي ا المشيييييياكي المتع  يييييية بالحيييييييا

ميييييييييادر اختيييييييييا  المحمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية  سيييييييينتنا    م يييييييية أيييييييي ال 

 :المشاكي فم الن ال التالية 

 :  مشكدة سدطة ملدس األمن في التحقكق والمحا مة: أوال

ل يييييييد حيييييييا    اويييييييعو النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية أن 

 99/99ة  مسيييييت  ة عييييين أل منومييييية د ليييييية ـ الميييييادة يهع يييييوا لهيييييا اسيييييت  لية ذاتيييييي

ـيييييي  ييييييير ا ييييييا  بييييييالر وا إلييييييى أحمييييييا  المييييييادة ال ا ييييييية ميييييين النوييييييا  األساسييييييم 

ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية  هييييييد أن المحمميييييية مرتبطيييييية بمنوميييييية األميييييي  المتحييييييدة 
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باتفيييييييياع سيييييييييبر  بييييييييين الهمعييييييييية العاميييييييية  رئييييييييي  المحمميييييييية   د ن تحديييييييييدأا 

ا  أيييييي ا ع ييييييى عميييييي  مييييييا أييييييو ع يييييييا الحييييييا  لمحتييييييو  أيييييي ا ا تفيييييياع   رويييييي

بالنسيييييييبة ليييييييي حية المحممييييييية فيييييييم المتابعييييييية    يييييييير أن المحممييييييية   تسيييييييتطيل 

ال يييييييا  بيييييي ل تح يييييييا أ  متابعيييييية   إذا مييييييا اعتيييييير  ع ييييييى ذلييييييا مه يييييي  األميييييين 

 اسييييييتند فييييييم اعتراوييييييا أيييييي ا ع ييييييى ال ئحيييييية الميييييييادع ع يهييييييا  ف ييييييا ل فيييييييي 

سييييييت  لية المحمميييييية   تمنييييييل السييييييابل ميييييين مي يييييياع األميييييي  المتحييييييدة   إن كا ييييييت ا

مه ييييي  األمييييين مييييين إحالييييية أل حالييييية إليييييى المحممييييية متييييييرفا فيييييم ذليييييا بمو يييييب 

الفييييييييي السيييييييابل مييييييين المي ييييييياع  إ  أن النويييييييا  األساسيييييييم قيييييييد أعطيييييييى ل مه ييييييي  

أيضييييييييا سيييييييي طة إ ييييييييراو تح يييييييييا أ  م اويييييييياة بيييييييييفة مط  يييييييية  د ن أل قيييييييييود 

مةييييييت   يرتميييييي  مه يييييي  األميييييين فييييييم ذلييييييا كو ييييييا الههييييييا  األممييييييم الوحيييييييد ال

بحفيييييييي  السيييييييي     األميييييييين الييييييييد ليين  يضييييييييل لييييييييوائ  بمو بهييييييييا ت تيييييييي   الييييييييد   

ب حمامها  تطبي ها
1
. 

 كيييييي ا ايييييي حية قضييييييائية تتم ييييييي فييييييم إر يييييياو التح يييييييا  الم اويييييياة  ميييييين 

مييييييي  أايييييييب  مه ييييييي  األمييييييين ييييييييينل ال يييييييا ون  يفييييييير  ال يييييييا ون مييييييين  هييييييية 

 يعيييييار  تطبييييييا ال يييييا ون لميييييا يمييييي  بمييييييال  اليييييد   العوميييييى باسيييييتعما  حيييييا 

فيتو من  هة أخر ال
2
. 

منيييييييا  التيييييييم  91 بيييييييالر وا إليييييييى النويييييييا  األساسيييييييم   سييييييييما الميييييييادة 

  يهييييييو  البييييييدو أ  المضييييييم فييييييم تح يييييييا أ  م اويييييياة "  يييييياو  باليييييييياة ااتييييييية 

بمو ييييييب أيييييي ا النوييييييا  األساسييييييم لمييييييدة امنييييييم عشيييييير شييييييهرا بنيييييياوا ع ييييييى ل ييييييب 

مه ييييييي  األمييييييين إليييييييى المحممييييييية بهييييييي ا المعنيييييييى يتضيييييييمنا قيييييييرار يييييييييدر عييييييين 

 ييييييي  بمو يييييييب الفييييييييي السيييييييابل مييييييين مي ييييييياع األمييييييي  المتحيييييييدة    يهيييييييو  المه

 ."ل مه   تهديد أ ا الط ب بالشر ل ذاتها 

                                                           

يتعهيييييييد أعضييييييياو األمييييييي  المتحيييييييدة ب بيييييييو  " مييييييين مي ييييييياع األمييييييي  المتحيييييييدة ع يييييييى أن 21تييييييين  الميييييييادة   - 1

 "قرارا  مه   األمن  تنفي أا  فا أ ا المي اع
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 ي حيييييي  ع ييييييى أيييييي ا اليييييين  أ ييييييا أعطييييييى لمه يييييي  األميييييين الحييييييا فيييييييم 

ا ر يييييياو أل ل د ليييييية ع ييييييى عييييييد  قيييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية بالبييييييدو فييييييم 

قيييييد بيييييدأ  بالفعيييييي السيييييير إ يييييراوا  التح ييييييا أ  الم اوييييياة حتيييييى ليييييو أن المحممييييية 

 .فم التح ي ا  

أن ع ييييييى أسيييييياس "  ي ييييييو  األسييييييتاذ مييييييور  بييييييوليتم  فييييييم أيييييي ا اليييييييدد   

  أاييييييب   رادة مه يييييي  األميييييين قييييييدرة التيييييي مير  بيييييييفة  سيييييي بيا ع ييييييى  91المييييييادة 

"أداو المحممة لمهامها 
1
. 

 حيييييييا   اليييييييبعب الت  ييييييييي مييييييين خطيييييييورة السييييييي طا  الممنوحييييييية لمه ييييييي  

يم مهيييييا ف ييييي   فيييييم حالييييية تهدييييييد السييييي    األمييييين اليييييد ليين األمييييين   بيييييدعو  ا يييييا 

 بشييييييان الن اعييييييا  ذا  الطييييييابل الييييييد لم   خاايييييية  أن أيييييي ال الهييييييرائ   البييييييا مييييييا 

 .ترتمب فم  ي اراعا  د لية 

إن مه ييييي  األميييييين "  ت يييييو  األسيييييتاذة  بر ييييييت سيييييتارن فييييييم أييييي ا الشييييي ن 

  يباشييييييير اختيااييييييياتا ال ضيييييييائية لمو يييييييا  هيييييييا ا أساسييييييييا مم فيييييييا بحفييييييي  السييييييي 

 األمييييين اليييييد ليين  أيييييو الييييي ل يتةييييي  ا  يييييراوا  الردعيييييية الم يييييررة فيييييم الفييييييي 

كمييييييا أن ت رييييييير ....."  السييييييابل  التييييييم تمييييييون م  ميييييية ل د ليييييية  األفييييييراد بالتبعييييييية

  ييييييود  يييييي اا أميييييير متيييييير   ت ييييييديرال إلييييييى مه يييييي  األميييييين  اليييييي ل يحييييييا لييييييا أن 

يييييييييدر ال يييييييرار   يحيييييييدد فييييييييا ايييييييفة المسييييييي لة المعر وييييييية ع يهيييييييا  أل كو هيييييييا 

اا  يم يييييا مه ييييي  األمييييين فيييييم ذليييييا سييييي طا   اسيييييعة النطييييياع    ة ييييي  إليييييى  ييييي 

ال يييييييو  أن مه ييييييي  األمييييييين اسيييييييتمد اختيااييييييياتا ال ضيييييييائية مييييييين مي ييييييياع األمييييييي  

المتحيييييدة قبيييييي أن يمرسيييييها النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية  يييييير أن 

ميييييين النوييييييا  األساسييييييم تعطييييييم لمه يييييي  األميييييين ايييييي حيا  إر يييييياو  91المييييييادة 

  الم اوييييييياة د ن ت ييييييييدال ب يييييييية معيييييييايير موويييييييوعية أ  رقابييييييية مييييييين التح ي يييييييا  أ

                                                           

 maura politi « ….sur la base de l’article 16 , la volonté du conseil de sécurité est enـ  1

mesure d’influencer de façon négative l’exercice des fonction de la cour » revue générale 

de droit international public ; op .cit ; p 843. 
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 معييييييييية الييييييييد   األلييييييييراف  أييييييييو األميييييييير اليييييييي ل يةييييييييو  لمه يييييييي  األميييييييين   

ألعضيييييائا اليييييدائمين اسيييييتعما  حيييييا الفيتيييييو لمنيييييل ت يييييدي  ميييييوالنيه  إليييييى المحممييييية  

 . أو ما يم ي قيدا فم تح يا العدالة الهنائية 

األميييييين ال ييييييا ون  تمييييييييف   ة يييييي  ا ييييييا يرا د ييييييا الشييييييا أن ي ييييييود مه يييييي  

الووييييييل ا  رامييييييم عنييييييدما يحيييييييي ال ضييييييية ع ييييييى المحمميييييية   وييييييرا ل ة فيييييييا  

 . السياسية

 قييييييد أمييييييار  أيييييي ال المييييييادة   اشييييييا حييييييادا بييييييين المفمييييييرين فهنييييييا  ميييييين رأ  

بيييييي ن المهموعيييييية الد لييييييية ليييييي  ت يييييي  بشييييييمو سييييييو  أ هييييييا منحييييييت لمه يييييي  األميييييين 

 .إلارا قضائيا لتطبيا قراراتا

ا الييييييين  أأيييييييدر اختييييييييا   معيييييييية اليييييييد    أنيييييييا  مييييييين يييييييير  أن أييييييي 

األلييييييراف ع ييييييى اعتبييييييار أن إرادة الييييييد   أييييييم التييييييم أسييييييهمت فييييييم إ شيييييياو أيييييي ا 

النوييييييا  األساسييييييم  بحيييييييث  يييييياو  المييييييادة السييييييالفة اليييييي كر بحميييييي  يط ييييييا مييييييدة 

إر ييييياو التح ييييييا  الم اوييييياة بميييييا قيييييد ييييييودل إليييييى ا عيييييدامها ك يييييية  حييييييث يم يييييا 

دة أ  امنيييييييين  د ن الر يييييييوا المه ييييييي  أن يحيييييييدد ل يييييييب ا ر ييييييياو د ن ت ييييييييدال لمييييييي

إلييييييى  معييييييية الييييييد   األلييييييراف     ميييييين ميييييي  أاييييييب  مه يييييي  األميييييين كههييييييا  

سياسيييييييم  قضيييييييائم يراقيييييييب حسييييييين سيييييييير المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية بحهييييييية 

المحافوة ع ى األمن الد لم
1
. 

 : يوهر الت مير الس بم لمه   األمن ع ى مبدأ التمامي فم 

اوا  اتهييييييياال المتهميييييييين بارتميييييييا  ب  يييييييا لييييييين تميييييييون أنيييييييا  أيييييييية إ ييييييير           

الهييييييرائ  التييييييم تييييييدخي فييييييم اختيييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية متييييييى تييييييدخي 

ميييييييين النوييييييييا   91مه يييييييي  األميييييييين بسيييييييي طاتا الممنوحيييييييية لييييييييا بمو ييييييييب المييييييييادة 

األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية الد لية  أييييي ا ميييييا ييييييودل إليييييى ف يييييدان مبيييييدأ التماميييييي 
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األمييييير الييييي ل دعيييييا األميييييين العيييييا   لفعاليتيييييا فيييييم إقيييييرار العدالييييية الهنائيييييية    أيييييو

المهموعيييييية الد لييييييية ليييييي  تسييييييتطل " لمنوميييييية العفييييييو الد لييييييية إلييييييى التيييييييري  بيييييي ن 

فيييييير  شيييييير لها ميييييين ا ييييييي خ ييييييا محمميييييية ذا  اختيييييييا  عييييييالمم   مسييييييت  ة 

"  بعييييييدة عييييين الضييييياولا  الييييييادرة عييييين اليييييد   الدائمييييية فيييييم مه ييييي  األمييييين 

 مييييين  رييييييد أن يتيييييدخي  ل يييييد ر عنيييييا إليييييى   طييييية البدايييييية   إذ لييييي "  أوييييياف قيييييائ  

مه ييييييي  األمييييييين فيييييييم مهمييييييية المحممييييييية  التيييييييم يهيييييييب أن تميييييييون مسيييييييت  ة فيييييييم 

 "تح ي اتها  عم ها    لمن أ ا ل  يت  تح ي ا 

لييييييي ا كيييييييان مييييييين األفضيييييييي أن ت ييييييييد سييييييي طة مه ييييييي  األمييييييين فيييييييم أييييييي ا 

الةييييييو  متيييييى تييييييرف بمو يييييب الفييييييي السيييييابل مييييين المي ييييياع بييييي ن يعييييير  

يةيييييو  لهيييييا سييييي طة إ ابييييية مه ييييي  ل بيييييا ع يييييى  معيييييية اليييييد   األليييييراف التيييييم 

 .األمن إلى ل با من عدما

 :المشا   المتعدقة بالحصانة:ثانكا

مييييييين النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية  21إذا كا يييييييت ال اعيييييييدة حسيييييييب الميييييييادة   

الهنائيييييييية الد ليييييييية أيييييييم عيييييييد  ا عتيييييييداد بالييييييييفة الرسيييييييمية  كييييييي لا الحييييييييا ة 

هنائييييييية المسييييييتمدة ميييييين أيييييي ال اليييييييفة حتييييييى يحيييييياك  الشيييييية  أمييييييا  المحمميييييية ال

يتبيييييين أن أيييييي ا اليييييين  قييييييد يييييييودل  19/9الد ليييييية   لميييييين بمطالعيييييية  يييييي  المييييييادة 

  يهيييييو  " مييييين النويييييا  األساسيييييم إذ تييييين  ع يييييى ا يييييا  21إليييييى تعطييييييي الميييييادة 

ل محممييييية أن تو يييييا ل يييييب ت يييييدي  أ  مسييييياعدة ي تضيييييم مييييين الد لييييية المو يييييا إليهيييييا 

الط يييييييب أن تتييييييييرف ع يييييييى  حيييييييو يتنيييييييافى ميييييييل الت اماتهيييييييا بمو يييييييب ال يييييييا ون 

اليييييييد لم فيميييييييا يتع يييييييا بحييييييييا ة الد لييييييية أ  الحييييييييا ة الدب وماسيييييييية  لشييييييية  أ  

ممت مييييييا  تابعيييييية لد ليييييية مال يييييية مييييييا ليييييي  تسييييييتطل المحمميييييية أن تحيييييييي أ   ع ييييييى 

 " تعا ن ت ا الد لة ال ال ة من ا ي التنا   عن الحيا ة 

 حسيييييييييب أييييييييي ا الييييييييين  فا يييييييييا يفتييييييييير  أن أنيييييييييا  احيييييييييد األشيييييييييةا   

اليييييييييد   أ  م وكهيييييييييا أ  احيييييييييد ال يييييييييادة المشيييييييييمولين بالحييييييييييا ة م يييييييييي رؤسييييييييياو 
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العسيييييمريين أ  احيييييد الدب وماسييييييين   أ   ييييييرأ    ع يييييى إق يييييي  د لييييية  يييييير د لتيييييا 

التييييييم ينتمييييييم إليهييييييا بهنسيييييييتا     أيييييي ا الشيييييية  مييييييته  بارتمييييييا   ريميييييية ممييييييا 

يييييييدخي فييييييم اختيييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية     ط ييييييب المحمميييييية  أييييييم 

 .   ل محاكمة أمامها بالطبل ـ  ير د لتا  ـ تس ي  ذلا الشة

مييييييين النويييييييا  األساسيييييييم فييييييي ن حييييييييا ة ذليييييييا  21 حسيييييييب  ييييييي  الميييييييادة 

الشييييييية  أ  ايييييييفتا الرسيييييييمية ليسيييييييت عائ يييييييا فيييييييم محاكمتيييييييا أميييييييا  المحممييييييية 

ميييييين النوييييييا   19/9الميييييي كورة   لميييييين المشييييييم ة توهيييييير فييييييم ا ييييييا حسييييييب المييييييادة 

األساسيييييم   فا يييييا يهيييييب ع يييييى المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية أن ت هييييي  إليييييى الد ليييييية 

ال ال ييييية التيييييم يحميييييي الميييييته   نسييييييتها  تط يييييب منهيييييا التنيييييا   عييييين حييييييا ة ذليييييا 

 .الشة    المعترف لا بها بناوا ع ى تشريعا  د لتا أ  قوا ينها 

فييييي ذا ميييييا رفضيييييت الد لييييية ما حييييية الحييييييا ة مبيييييدأ التعيييييا ن ميييييل المحممييييية 

  يمميييييين ل محمميييييية أن ت هيييييي  ل د ليييييية التييييييم  19/9فميييييين الطبيعييييييم  حسييييييب المييييييادة 

ا الشييييية  ع يييييى إق يمهيييييا  أيييييو التةيييييوف الييييي ل أميييييارال اليييييبعب مييييين يو يييييد ذلييييي

ب ييييييياو الحييييييييا ة كمشيييييييم ة مييييييين  ا يييييييب بعيييييييب ال يييييييو  خااييييييية ت يييييييا التيييييييم 

 . اعتروت ع ى النوا  األساسم ل محممة  ل  تنو  إليا 

 19/9ميييييييل الميييييييادة  21 لييييييي لا يممييييييين ال يييييييو  أن تعيييييييار   ييييييي  الميييييييادة  

التشييييييريل ييييييينعم  ميييييين  وييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية  يعميييييي  وييييييعفا فييييييم 

سيييييي با ع ييييييى أداو المحمميييييية فيمييييييا بعييييييد   سيييييييما  ان المحمميييييية ليييييين يممنهييييييا   ييييييب 

الميييييييته  أ  المسيييييييتندا  المط وبييييييية  سيييييييو  بعيييييييد رفيييييييل الحييييييييا ة عييييييين الميييييييته  

 . الممت ما  من د لتا التم يحمي  نسيتها

 الم حييييييييي  كييييييييي لا أن المحممييييييييية   تم يييييييييا  سيييييييييي ة معينييييييييية  حضيييييييييار 

ون فيهييييييا   تيييييير  ذلييييييا األميييييير ل سيييييي طا  األشييييييةا  ميييييين الييييييد   التييييييم ي يميييييي

 .المح ية فم كي د لة
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 ييييييير   ا ييييييب ميييييين الف ييييييا أن أيييييي ال المشييييييم ة يمميييييين ح هييييييا   فييييييم وييييييوو 

اعتبييييار أن رفييييب الد ليييية التييييم ينتمييييم إليهييييا المييييته   بييييان ترفييييل الحيييييا ة عنييييا  

بم ابييييية حالييييية مييييين حيييييا   عيييييد  التعيييييا ن ميييييل المحممييييية    األمييييير الييييي ل يسيييييتدعم 

ث تعيييييير  ع يييييييا المسيييييي لة بالفعيييييييتييييييدخي مه يييييي  األميييييين حييييييي
1 
 ييييييير أن أنييييييا   

 .مشمي أخر ي ار أنا بالنسبة ل شةا  م د  م  عديمم الهنسية 

 :ا ـ حالة األشخاص مز وجي الليسكة من الحصانة أمام المحكمة

قييييييد يمييييييون أنييييييا  احييييييد األشييييييةا  ميييييي د ج الهنسييييييية   يحمييييييي  نسييييييية   

د لييييية  يتمتيييييل  ف يييييا لهييييي ال الهنسيييييية بحييييييا ة معينييييية    ي يييييي  ع يييييى ار  د لييييية 

أخيييير  يحمييييي  نسيييييتها  لمييييين د ن حيييييا ة فهييييي يمميييين ل د لييييية التييييم ي ييييي  ع يييييى 

أروييييييها   يحمييييييي  نسيييييييتها أن تسيييييي ما د ن تعييييييا ن ميييييين الد ليييييية األخيييييير  التييييييم 

 عطيا حيا ة معينة   يحمي  نسيتها  ت

مييييييين النويييييييا   19/9يييييييير   ا يييييييب مييييييين الف يييييييا أن اييييييييا ة  ييييييي  الميييييييادة 

األساسيييييييم لييييييي  يفيييييييرع بيييييييين م د  يييييييم الهنسيييييييية   ييييييييرأ     ان اييييييييا ة أييييييي ا 

الييييين  تهعيييييي عيييييبو الحييييييو  ع يييييى التعيييييا ن مييييين الد لييييية التيييييم تمييييين  الشييييية  

أيييييي ال الحيييييييا ة ع ييييييى المحمميييييية   لييييييي  ع ييييييى الد ليييييية المو ييييييا إليهييييييا الط ييييييب 

 ان الد لة التم ي ي  الشة  المط و  ع ى إق يمها  ع يا ف

لييييييين تيييييييتممن مييييييين ت ديميييييييا إليييييييى المحممييييييية قبيييييييي ( شييييييية  مييييييي د ج الهنسيييييييية) 

الحيييييييو  ع ييييييى التعييييييا ن الميييييي كور بييييييي أن الييييييييا ة  فسييييييها يمميييييين أن يسييييييتنم 

منهيييييا أن المحممييييية تم يييييا أن ت ييييي   الد لييييية التيييييم ي يييييي  الشييييية  ع يييييى إق يمهيييييا مييييين 

يييييييي ع ييييييى التعييييييا ن ميييييين الد ليييييية المعنييييييية التييييييم أن تتعييييييا ن معهييييييا  قبييييييي أن تح

تعطم ذلا الشة  المط و  تس يما ـ حيا ة معينة
2
    . 
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 :حالت األشخاص عديمي الليسكة من الحصانة أمام المحكمة - ب

بةيييييييو  عييييييديمم الهنسييييييية تيييييين  الف ييييييرة ال ا ييييييية ميييييين المييييييادة األ لييييييى 

الهنسييييييية ميييييين اتفاقييييييية األميييييي  المتحييييييدة  الةاايييييية بووييييييل األشييييييةا  عييييييديمم 

 .  تطبا أ ال ا تفاقية 1/1/9119 التم دخ ت حي  النفاذ  9119عا  

9.............................../ 

2.............................../ 

 :ع ى األشةا  ال ين تتوافر د اا  دية ل عت اد ب  ه /0

ارتمبيييييييييوا  ريمييييييييية ويييييييييد السييييييييي   أ   ريمييييييييية حييييييييير  أ   ريمييييييييية ويييييييييد  -أ

لمعنى اليييييي ل ت يييييييدال اليييييييمو  الد لييييييية المووييييييوعة ل يييييين  ع ييييييى ا  سييييييا ية با

 .أحما  بشان أ ال الهرائ 

 .  ـ ارتمبوا أفعا  مضادة لم ااد مباد  األم  المتحدة 

  ف ييييييا لهيييييي ا اليييييين  فييييييان عييييييدي  الهنسييييييية   يتمتييييييل ب ييييييية حماييييييية ميييييين أل 

ـيييي متييييى قامييييت د ئييييي  دييييية ع ييييى ا ييييا مييييته  فييييم  ييييرائ  وييييد   ييييوا ـ حيييييا ة

حيييييير  أ   ييييييرائ  وييييييد ا  سييييييا ية حسييييييب  يييييييو  ال ييييييا ون الييييييد لم السيييييي   أ  

التييييم يحتييييير  أيييي ال األفعيييييا     كيييي لا فيييييم حاليييية اتهاميييييا ب فعييييا    تتفيييييا  م اايييييد 

 . مباد  األم  المتحدة 

 أمييييييي ا فييييييي ن عيييييييدي  الهنسيييييييية فيييييييم حالييييييية اتهاميييييييا بهريمييييييية تيييييييدخي ويييييييمن  -

ي عم يييييية اختييييييا  المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية فا يييييا   يتمتيييييل ب يييييية حييييييا ة قبييييي

تسييييي يما إليييييى أييييي ال المحممييييية  ذليييييا حسيييييب النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية 

الد لية ـ  ك لا اتفاقية األم  المتحدة فم ش ن عديمم الهنسية
1

  . 
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 :مشكدة األحكام الغكابكة: ثالثا  

إن النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية   يعتيييييييرف ب مما يييييييية           

ه   يابيييييييا  ع ييييييى العميييييي  ميييييين ذلييييييا ف ييييييد اشييييييترلت محاكميييييية الشيييييية  المييييييت

فيييييييم ف رتهيييييييا األ ليييييييى مييييييين النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية  10الميييييييادة 

الد ليييييية أن يميييييون الميييييته  حاويييييرا أمنييييياو المحاكمييييية ع يييييى خييييي ف ميييييا كيييييان ع ييييييا 

األمييييير فيييييم محممييييية  ورمبيييييورا  التيييييم أ يييييا   بنييييياوا ع يييييى الميييييادة ال ا يييييية عشييييير 

 ي ييييييد بيييييالحم  الاييييييابم أيييييو . 1الميييييته   يابييييييامييييين  وامهيييييا األساسيييييم محاكمييييية 

مييييين 11/9ذليييييا الحمييييي  الييييي ل يييييييدر فيييييم  يبييييية الميييييته    كميييييا أ  بيييييت الميييييادة  

النويييييييا  األساسيييييييم ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية أن يميييييييون ايييييييد ر الحمييييييي  فيييييييم 

بهيييييوا  ع يييييد  19/2حضيييييور الميييييته  ك ميييييا أممييييين ذليييييا  يييييير ا يييييا قضيييييت الميييييادة

ه   أيييي ا ميييين ا ييييي اعتميييياد الييييته  التييييم   سيييية مييييا قبييييي المحاكميييية فييييم  يبيييية المييييت

 :يعت   المدعم العا  أن يو هها إليا  أ ا بشر ل 

 .ـ تنا   المته  عن ح ا فم الحضور 9

 . ـ فرار المته   عد  تممن الس طا  المةتية من الع ور ع يا2

ـيييييي إذا اتةيييييي   كييييييي الةطييييييوا  المفي يييييية بضييييييمان حضييييييور الشيييييية  المط ييييييو  0

 ب  يييييا بيييييالته  المو هييييية إلييييييا   حييييييث يهيييييو  فيييييم أميييييا  المحممييييية  ذليييييا تمهييييييدا 

أيييي ال الحاليييية األخيييييرة أن يم يييييي محييييا  أمييييا  المحمميييية  يابييييية عيييين الشيييية  الميييييته  

 2 ذلا لالما ارت   دائرة ما قبي المحاكمة أن فم ذلا تح ي ا ل عدالة

 : تممن أساسا مشم ة األحما  الايابية فم

لييييية الميييييته   فيييييم أييييي ال حالييييية ايييييد ر حمييييي   ييييييابم مييييين ال ضييييياو اليييييولنم لد / ا

الحاليييييييية يمييييييييون الشيييييييية  قييييييييد تمييييييييت محاكمتييييييييا بالفعييييييييي      يهييييييييو  إعييييييييادة 

                                                           

نائيييييية حييييييدر عبيييييد الييييير اع حمييييييد   تطيييييور ال ضييييياو الهنيييييائم مييييين المحييييياك  الموقتييييية إليييييى المحممييييية اله  -1

 . 910   2999دار المتب ال ا و ية ـ ميرـ لبعة ’ الدائمة 

 .الف رة ال ا ية من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 19المادة   ـ 2
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محاكمتيييييا عييييين  فييييي  الهريمييييية أميييييا  المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييية لب يييييا لمبيييييدأ عيييييد  

 ييييييوا  محاكميييييية الشيييييية  مييييييرتين ع ييييييى ذا  الفعييييييي    لميييييين أسيييييياس المشييييييم ة 

ييييير ت ييييا التييييم ينبييييل ميييين حاليييية مييييا إذا كييييان أيييي ا الشيييية  م ييييي  ع ييييى إق ييييي  د ليييية  

أايييييدر  الحمييييي  ويييييدال    ت يييييو  أييييي ال الد لييييية األخييييييرة بمو يييييب قواعيييييد التعيييييا ن 

مييييييل المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية بتسيييييي يما إليهييييييا   فهييييييي يتعييييييين ع ييييييى المحمميييييية 

الهنائييييييية الد لييييييية أن تعيييييييد أيييييي ا الشيييييية  إلييييييى الد ليييييية التييييييم أاييييييدر  الحميييييي  

 الايابم أ  تبدأ فم مباشرة التح ي ا  ودال   

" ج ميييييين النوييييييا  األساسييييييم / 9الف ييييييرة  91لييييييى أحمييييييا  المييييييادة بييييييالر وا إ

 ....ت رر المحممة أن الدعو   ير م بولة .....

إذا كييييييان الشيييييية  المعنييييييم قييييييد سييييييبا  ان حييييييوك  عيييييين سيييييي و  مووييييييوا   - ج.

 ..... "الشمو  

 ع ييييييا فبمو يييييب أييييي ا الييييين  فيييييم حالييييية ميييييا إذا سيييييبا محاكمييييية الشييييية   

ال ضييييييييائم ميييييييين المحمميييييييية عيييييييين ذا  الهريميييييييية ف  ييييييييا يسييييييييحب ا ختيييييييييا  

الهنائييييييية الد لييييييية  أيييييي ا تفاديييييييا  عييييييادة محاكميييييية الشيييييية  مييييييرتين ع ييييييى ذا  

مييييين النويييييا  األساسيييييم  ع ييييييا فيييييان فيييييم حالييييية  29الهريمييييية لب يييييا ألحميييييا  الميييييادة 

مييييييا إذا باشيييييير  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية أل إ ييييييراو قضييييييائم تهيييييياال المييييييته  

تطعييييين فيييييم أييييي ا ا  يييييراو  فا يييييا ل د لييييية التيييييم أايييييدر  ذليييييا الحمييييي  الاييييييابم أن

التم باشرتا المحممة الهنائية الد لية
1
. 

فيييييم ف رتهيييييا األ ليييييى مييييين النويييييا  األساسيييييم  99لييييي لا ف يييييد أ  بيييييت الميييييادة 

ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية ع يييييييى الميييييييدعم العيييييييا  ب خطيييييييار اليييييييد   األليييييييراف 

 اليييييد   التيييييم يييييير  أ هيييييا قيييييد تميييييارس   يتهيييييا ال ضيييييائية ع يييييى الهيييييرائ  محيييييي 

 يييييل التييييي ا  أخييييير ع يييييى اليييييد   التيييييم تميييييون  قيييييد أ ييييير  تح ي يييييا  أ  النوييييير    ي

بييييييدد إ يييييراو تح ي يييييا  أن تب يييييت المحممييييية بييييي لا حتيييييى يتنيييييا   الميييييدعم العيييييا  
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عيييين التح ي ييييا  التييييم يهريهييييا مييييا ليييي  تيييي ذن لييييا دائييييرة مييييا قبييييي المحاكميييية بالمضييييم 

فيييييييم ف رتهيييييييا 99تيييييييا الميييييييادة فييييييم إ يييييييراو التح ي يييييييا   أيييييييو ا لتييييييي ا  اليييييي ل أقر

 .ال ا ية

 خاتمييييييييية لهييييييييي ا الفيييييييييرا  شيييييييييير إليييييييييى أن تعيييييييييدد مييييييييييادر اختييييييييييا    

المحممييييية عييييي  ة ع يييييى النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية  هيييييد أيضيييييا 

المعاأيييييييدا  الد ليييييييية  ال يييييييوا ين الولنيييييييية  ح يييييييوع ا  سيييييييان قيييييييد تيييييييودل إليييييييى 

تعيييييار  أييييي ال النييييييو  مميييييا قيييييد ينيييييتم عنيييييا ف يييييدان مبيييييدأ التمام يييييية لفاع يتيييييا   

ى النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية فيييييان أييييي ا األخيييييير  بيييييالر وا إلييييي

يعتبيييييييير الميييييييييدر األايييييييي م اليييييييي ل ت تيييييييي   المحمميييييييية بتطبيييييييييا أحمامييييييييا ميييييييي  

المعاأييييييدا  الد لييييييية  مبيييييياد  ال ييييييا ون الييييييد لم بمييييييا فييييييم ذلييييييا أحمييييييا  ال ييييييا ون 

اليييييد لم ا  سيييييا م مييييي  تييييي تم المبييييياد  العامييييية ل  يييييا ون التيييييم تستة ييييييها المحممييييية 

 .عا  الولنية ل نو  ال ا و ية العالمية من التشري

 ع يييييييا فييييييم حاليييييية تعييييييار  النيييييييو  التشييييييريعية الولنييييييية مييييييل أحمييييييا  

النوييييييا  األساسييييييم فييييييان أيييييي ا األخييييييير أييييييو اليييييي ل يطبييييييا    ذلييييييا متييييييى كييييييان 

ا ختييييييييا  منع يييييييدا ل محممييييييية الهنائيييييييية    العمييييييي   يييييييير ايييييييحي  بحييييييييث   

ا ختييييييييا  ل  ضييييييياو ينفيييييييم أييييييي ا ا عتيييييييداد بال يييييييا ون اليييييييولنم متيييييييى ا ع يييييييد 

اليييييييولنم   حييييييييث يييييييييب  ل يييييييد   الحيييييييا فيييييييم تطبييييييييا الع وبيييييييا  المنييييييييو  

ع يهيييييا فيييييم تشيييييريعاتها حتيييييى  ليييييو كيييييان أنيييييا  تعيييييار  بينهيييييا  بيييييين الع وبيييييا  

 يوهيييييير األميييييير السيييييي بم لتعييييييار  النيييييييو   1الييييييواردة فييييييم النوييييييا  األساسييييييم

ع ييييييى مبييييييدأ التمامييييييي فييييييم ا ييييييا باعتبييييييار أن التشييييييريل الييييييولنم يعييييييد ميييييين أأيييييي  

اأر سيييييادة الد لييييية ع ييييى إق يمهيييييا  ذلييييا لمو يييييا يعبيييير عييييين إرادة الد ليييية  كييييي ا مويييي

يحيييييدد الع قيييييا  بيييييين مييييين ي يميييييون ع يييييى إق يمهيييييا  ع ييييييا فيييييان العبيييييرة فيييييم تحدييييييد 

ال ييييييا ون الوا ييييييب التطبيييييييا لييييييي  بالميييييييدر  لميييييين با ع يييييياد ا ختيييييييا    فيييييي ذا 
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كيييييييان ا ختييييييييا  منع يييييييدا ل  ضييييييياو اليييييييولنم كيييييييان التشيييييييريل اليييييييولنم أيييييييو 

 ييييييب التطبيييييييا  أمييييييا إذا كييييييان ا ختيييييييا  ل  ضيييييياو الهنييييييائم الييييييد لم فييييييان الوا

النويييييا  األساسيييييم  المييييييادر الممم ييييية ليييييا تميييييون  ا بييييية التطبييييييا أييييي ا مييييين  هييييية 

 مييييين  هييييية أخييييير  فيييييان مبيييييدأ التماميييييي ي يييييو  ع يييييى تحدييييييد ا ع ييييياد ا ختييييييا  

 ال ضائم ألل من الههتين  

نع ييييييييييد لييييييييييا فييييييييييان ال ابييييييييييت أن ال ضيييييييييياو   ي( الييييييييييولنم أ  الييييييييييد لم ) 

ا ختيييييييا  إ  بمو ييييييب تشييييييريل يعهييييييد إليييييييا بتطبي ييييييا   أييييييو مييييييا يعنييييييم عييييييد  

إمما ييييييية الفيييييييي بييييييين التشييييييريل  السيييييي طة ال ضييييييائية ايييييياحبة ا ختيييييييا  فييييييم 

التطبيييييييا  أييييييو مييييييا يرتييييييب  تيهيييييية أاميييييية مفادأييييييا ا ييييييا   قضيييييياو د ن تشييييييريل   

بالتييييييييالم فالتمامييييييييي ال ضييييييييائم ي يييييييي   لييييييييا تمامييييييييي تشييييييييريعم يوويييييييي   طيييييييياع 

 .    من الس طة ال ضائية الولنية   الد لية  اختيا  كي

التعاون القضا ي الدولي بكن القضاء الوطيي و المحكمة الليا كة : المبح  الثاني 

 الدولكة 

ل يييييد أ رد النويييييا  األساسيييييم فيييييم بابيييييا التاسيييييل  سيييييي ة لتفعييييييي اختييييييا  

المحمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية تحييييييييت عنييييييييوان التعييييييييا ن الييييييييد لم   المسيييييييياعدة 

ة   أيييييي ا بمةت ييييييف األ  ييييييا   عبيييييير  ميييييييل مراحييييييي سييييييير ا  ييييييراوا  ال ضييييييائي

 أيييييو ميييييا ( 1)ا ط قيييييا مييييين التح ي يييييا   ايييييو  إليييييى المحاكمييييية   تنفيييييي  األحميييييا  

تتعييييييييا ن الييييييييد   : " ميييييييين النوييييييييا  األساسييييييييم بيييييييي ن 91 يييييييييت ع يييييييييا المييييييييادة 

األلييييراف  ف ييييا ألحمييييا  أيييي ا النوييييا  األساسييييم تعا  ييييا تامييييا مييييل المحمميييية فييييم مييييا 

إليييييييار اختييييييييا  المحممييييييية مييييييين تح ي يييييييا  فيييييييم الهيييييييرائ    تهرييييييييا  فيييييييم  

 ".الم اواة ع يها

                                                           

المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية النوريييييييية العامييييييية ل هريمييييييية الد ليييييييية  أحميييييييا  . سيييييييعيد حميييييييودة منتيييييييير - 9

   2991ال يييييييييا ون اليييييييييد لم الهنيييييييييائم  دراسييييييييية تح ي يييييييييية  دار الهامعييييييييية الهدييييييييييدة ل نشييييييييير  ا سيييييييييمندرية 

    092اليفحة 
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فميييييا أيييييم موييييياأر أييييي ا التعيييييا ن    ميييييا أيييييو الهييييي او فيييييم حالييييية رفيييييب الد لييييية 

 التعا ن مل المحممة  

   أي يممن إل ا  الد لة ب لا  

  أيييييي ا مييييييا سييييييوف   ييييييو  با  ابيييييية ع يييييييا   ذلييييييا ميييييين خيييييي   المط بييييييين 

ل لتيييييييييي ا  العييييييييييا  بالتعييييييييييا ن   ت ييييييييييدي  المط ييييييييييب األ    ةييييييييييييا : التيييييييييياليين

المسيييييياعدة ال ضييييييائية ك لييييييية أ   سييييييي ة لتفعيييييييي عمييييييي المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية 

   مها تا 

ميييييي   لييييييية إليييييي ا  الد ليييييية بالتعييييييا ن ال ضييييييائم   ت ييييييدي  المسيييييياعدة ال ضييييييائية 

 .ل محممة   أ ا فم المط ب ال ا م

ساعدة القضا كة  آلكة لتفعك  عم  االلتزام العام بالتعاون و تقديم الم:المطدب األول

 المحكمة الليا كة 

بداييييييية يهييييييب التميييييييي  بييييييين التعييييييا ن ال ضييييييائم الييييييد لم  الد لييييييية  أشييييييمالا 

ميييييين  992  التعييييييا ن مييييييل المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية   بييييييالر وا إلييييييى المييييييادة 

النوييييييييا  األساسييييييييم ل محمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية  هييييييييد أن تسيييييييي ي  المهييييييييرمين 

  التعييييييا ن ال ضييييييائم   ينشيييييي  إ  بييييييين د لتييييييين أ  أك يييييير كيييييي  راو ميييييين إ ييييييراوا

أميييييا التعيييييا ن .  لييييي لا   يممييييين تييييييورال بيييييين د لييييية   إحيييييد  المنوميييييا  الد ليييييية

بيييييين المحممييييية   اليييييد   فهيييييو شيييييمي مةت يييييف حييييييث أ يييييا بمهيييييرد قبيييييو  الد لييييية 

 ختيييييييييا  المحمميييييييية سييييييييواو بالتيييييييييديا أ  ا  ضييييييييما  فيييييييي ن ذلييييييييا يعنييييييييم 

فميييييا أيييييم ال واعيييييد التيييييم تبنيييييم أييييي ا ا لتييييي ا    . ميييييةالت امهيييييا بالتعيييييا ن ميييييل المحم

 .ما أم اشما  التعا ن 

 

 



86 
 

 القواعد التي يبيى عدك ا مبدأ االلتزام العام بالتعاون القضا ي :  الفرع األول

إن تعييييييا ن الييييييد   األلييييييراف مييييييل المحمميييييية أييييييو أميييييير م يييييي   لهييييييا  ف ييييييا   

 :التم تن  ع ى ما ي م 91لن  المادة 

األليييييراف  ف يييييا ألحميييييا  أييييي ا النويييييا  تعا  يييييا تاميييييا فيييييم تتعيييييا ن اليييييد   "

   "إلييييييار اختيييييييا  المحمميييييية ميييييين تح ي ييييييا  فييييييم الهييييييرائ   الم اويييييياة ع يهييييييا

   1  يهيييييييو  ل يييييييد   أن تنفييييييييي عنيييييييا إ  ألسيييييييبا  تبيييييييديها   مبيييييييررا   اويييييييحة

  ي ييييييو  مبييييييدأ ا لتيييييي ا  العييييييا  بالتعييييييا ن الييييييد لم   ت ييييييدي  المسيييييياعدة ال ضييييييائية 

فميييييرة تمييييياتف  الد ليييييية الم  يييييى ع يييييى عييييياتا كيييييي د لييييية ع يييييىل محممييييية الهنائيييييية 

 (س  . حاك  ) ع ا  ع ى خ فية قاعدةالههود لمحاربة ال 

  يعتبييييييير التعيييييييا ن ميييييييل المحممييييييية أحيييييييد األسييييييي  الهامييييييية التيييييييم حييييييير  

 21ع يهيييييا النويييييا  األساسيييييم لمحممييييية يو وسييييي فيا السييييياب ة اسيييييتنادا إليييييى الميييييادة 

بضييييير رة التييييي ا  اليييييد   بالتعيييييا ن ميييييل مييييين  وامهيييييا األساسيييييم   التيييييم ت ضيييييم 

.المحممة لمساعدتها فم إعما  التح ي ا    المحاكمة   ت دي  األدلة
2
 

فمهميييييييا كا يييييييت  هيييييييود المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية فيييييييم قميييييييل ا تهاكيييييييا  

ال يييييييا ون اليييييييد لم ا  سيييييييا م   ويييييييمان تنفيييييييي    احتيييييييرا  أحماميييييييا  فييييييي ن أييييييي ال 

لتعييييييا ن اليييييي    ميييييين قبييييييي الههييييييود ليييييين تمييييييون م مييييييرة    ا حيييييية إن ليييييي  تهييييييد ا

تنفيييييييي   -المحاكمييييييية -التح ييييييييا)اليييييييد      ذليييييييا فيييييييم كيييييييي مراحيييييييي ا  يييييييراوا 

 (. األحما 

يعيييييييد ال يييييييبب ع يييييييى المشيييييييتبا فييييييييه    تسييييييي يمه  أ  السيييييييما  بمييييييير رأ  

خااييييية فيييييم  يييييي  ييييييا  البيييييولي  ال ضيييييائم الهنيييييائم الييييي ل يعتبييييير ع بييييية كبييييييرة 

ألساسييييييييم ميييييييين شيييييييي  ها أن تعرقييييييييي عمييييييييي المحمميييييييية خيواييييييييا أن النوييييييييا  ا

 .ل محممة الهنائية الد لية يحور المحاكمة الايابية
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كميييييييا أن ا لتييييييي ا  العيييييييا  بالتعيييييييا ن ميييييييل المحممييييييية   ي يييييييل ع يييييييى اليييييييد   

األليييييييراف فيييييييم النويييييييا  األساسيييييييم ف ييييييي    إ ميييييييا أيضيييييييا ع يييييييى اليييييييد    يييييييير 

 2الف ييييرة  9المييييادة . األلييييراف   ذلييييا بنيييياوا ع ييييى اتفيييياع خييييا  مييييل ت ييييا الييييد  

 لهيييييا أيضيييييا ل يييييب التعيييييا ن ميييييل اليييييد    يييييير األليييييراف مييييين النويييييا  األساسيييييم  

مييييين النويييييا   1الف يييييرة  19بعيييييد إبيييييرا  اتفاقييييييا  خااييييية ميييييل أييييي ال اليييييد    الميييييادة 

 .األساسم    ذلا بت دي  مع وما    مستندا  ل محممة

ييييييت  ت يييييدي  ل بيييييا  التعيييييا ن مييييين ليييييرف المحممييييية عييييين لرييييييا ال نيييييوا  

ناسييييييييبة عنييييييييد التيييييييييديا أ  الدب وماسييييييييية أ  أل قنيييييييياة أخيييييييير  تراأييييييييا الد ليييييييية م

 .ال بو  أ  ا  ضما 

 يييييير أ يييييا فيييييم حالييييية ميييييا إذا ليييييرأ أل تايييييير فيييييم أل مييييين قنيييييوا  ا تييييييا  

 .أ ال الد لة ع يها أن تب ت ب لا المحممة

  يعتبييييييير لرييييييييا المنومييييييية الد ليييييييية ل شيييييييرلة الهنائيييييييية إحيييييييد  ليييييييرع 

إحاليييييية أيييييي ال الط بييييييا    ع ييييييى الد ليييييية التييييييم ت  ييييييت الط ييييييب أن ت تيييييي   بالحفييييييا  

  حينايييييي  ت ييييييو  . ع ييييييى سييييييريتا   أن تضييييييمن سييييييرية أييييييية مسييييييتندا  مرف يييييية بييييييا

المحممييييييية ميييييييا ي ييييييي   مييييييين إ يييييييراوا    تيييييييدابير متيييييييي ة بحمايييييييية المع وميييييييا  

لضييييييييمان أميييييييين   سيييييييي مة المهنييييييييم ع يييييييييه    الشييييييييهود المحتم ييييييييين   أسييييييييرأ    

 تعتبييييير أييييي ال األخييييييرة قاعيييييدة مييييين قواعيييييد ا مبيييييا    ال واعيييييد ا  رائيييييية بشييييي ن 

 .ية الضحايا   الشهود   قواعد تنفي أاتدابير حما

  لضيييييييمان التعيييييييا ن تتمفيييييييي اليييييييد   بتعيييييييديي تشيييييييريعاتها بميييييييا يتماشيييييييى   

إتاحييييييية ا  يييييييراوا  ل تعيييييييا ن ميييييييل المحممييييييية   ذليييييييا ب دمييييييياج أحميييييييا  النويييييييا  

 .األساسم   إدخالها فم تشريعاتها الداخ ية

فنوييييييييييرا لةيواييييييييييية المتابعيييييييييية عيييييييييين الهييييييييييرائ  الد لييييييييييية المتمييييييييييي ة 

المبييييييرة  التيييييم تهيييييدد أمييييين  سييييي مة المهتميييييل اليييييد لم ب سيييييرال بيييييا   بةطورتهيييييا
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ميييييين الضيييييير رل تميييييياتف الههييييييود لموا هتهييييييا فيييييي ذا ليييييي  ي يييييي  النوييييييا  ال ضييييييائم 

اليييييولنم بمتابعييييية أييييي ال الهيييييرائ  فيييييم إليييييار مبيييييدأ ا ق يميييييية أ  مبيييييدأ ا ختييييييا  

فمييييين  ا بيييييا أن يميييييد العيييييون   المسييييياعدة ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية فيييييم إليييييار 

 . ن الد لمالتعا

حيييييييث أن ميييييين بعييييييب الف هيييييياو ميييييين يشييييييبا ا لتيييييي ا  العييييييا  بالتعييييييا ن فييييييم 

بعييييييب   ئياتييييييا ب حمييييييا  ا  ابيييييية ال ضييييييائية الد لييييييية   الممرسيييييية فييييييم  البييييييية إن 

 .ل    ي فم كي التشريعا  الداخ ية

 أشكال التعاون الدولي و المساعدة القضا كة و ملاالته: الفرع الثاني 

ى أشييييييييما  عييييييييدة ل تعييييييييا ن   المسيييييييياعدة أشييييييييار النوييييييييا  األساسييييييييم إليييييييي

ال ضيييييييائية   التيييييييم ينبايييييييم أن ت يييييييدمها أ هييييييي ة العدالييييييية المةتيييييييية فيييييييم اليييييييد   

ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية بايييييية إ فييييياذ قراراتهيييييا المتةييييي ة فيييييم قضيييييية معر وييييية 

أمامها   من أأ  أشما  التعا ن أ ال   كر
1
  : 

ة اييييي حية الط يييييب مييييين مييييين  اليييييدائرة التمهيديييييية فيييييم المحممييييية الهنائيييييية الد ليييييي -ا

اليييييد   التعيييييا ن معهيييييا باتةييييياذ تيييييدابير حهييييي  ع يييييى أميييييوا  الميييييته  بايييييية ويييييمان 

تنفيييييي  ع وبييييية المييييييادرة فيييييم حالييييية ايييييد رأا   ذليييييا لحمايييييية ميييييي حة المهنيييييم 

ع يييييييه  بييييييالتعويب أ  الييييييرد بشييييييرل أن يمييييييون قييييييد اييييييدر ع ييييييى المييييييته  أميييييير 

دلييييية   لح ييييييوع بيييييال بب أ  أمييييير با حضيييييار   إيييييي و ا أتمييييييا  الوا يييييب ل يييييوة األ

الف يييييرة ال ال ييييية فيييييم أييييي ا الةييييييو   11األليييييراف المعنيييييية حييييييث  ييييييت الميييييادة 

يهيييييييو  ل يييييييدائرة التمهيديييييييية أن ت يييييييو  با ويييييييافة إليييييييى     ائفهيييييييا :" ع يييييييى أ يييييييا 

 :األخر  بمو ب أ ا النوا  األساسم بما ي م 

                                                           

محمييييد عبيييييد الع ييييي   ييييياد الحييييا ـ أ  ييييا التعيييييا ن مييييل المحممييييية الهنائييييية الد ليييييية فييييم ويييييوو  وامهيييييا  -1

يييييية بشيييييان التييييييديا ع يييييى النويييييا  األساسيييييم األساسيييييم ـ  رقييييية عميييييي م دمييييية إليييييى النيييييد ة ال ا و يييييية العرب
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ميييييين (  ) 9أن تط يييييب ميييييين الييييييد   التعييييييا ن معهيييييا لب ييييييا ل ف ييييييرة الفرعييييييية 

  اتةيييييياذ تييييييدابير حماييييييية بايييييير  الميييييييادرة   بيييييياألخ  بةيييييييو 10المييييييادة 

مييييين أ يييييي الميييييي حة النهائيييييية ل مهنيييييم ع ييييييه    ذليييييا عنيييييدما يميييييون قيييييد ايييييدر 

  بعييييييد إييييييي و ا أتمييييييا   19أميييييير بييييييال بب أ  أميييييير با حضييييييار بمو ييييييب المييييييادة 

الوا ييييييب ل ييييييوة األدليييييية   لح ييييييوع األلييييييراف المعنييييييية  ف ييييييا لمييييييا أييييييو منيييييييو  

 ".م ال واعد ا  رائية   قواعد ا مبا  ع يا فم النوا  األساسم   ف

  ـ إليييي ا  الد ليييية الطييييرف التييييم تت  ييييى ل بييييا بييييال بب أ  التوقيييييف بحييييا مييييته   

معييييييين باييييييية ت ديمييييييا ل محمميييييية  أمييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية   بيييييي ن تتةيييييي  

ع يييييى الفيييييور الةطيييييوا  ال  مييييية لييييي لا ع يييييى  فيييييا أحميييييا  البيييييا  التاسيييييل مييييين 

النوييييييييا  األساسييييييييم ل محمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية الةييييييييا  بتنوييييييييي  إ ييييييييراوا  

ميييييين النوييييييا   11/9التعييييييا ن الييييييد لم  المسيييييياعدة ال ضييييييائية حيييييييث تيييييين  المييييييادة 

ت ييييييو  الد ليييييية الطييييييرف التييييييم تت  ييييييى ل بييييييا " األساسييييييم فييييييم أيييييي ا الةيييييييو   

بييييييييال بب ا حتيييييييييالم أ  ل بييييييييا بييييييييال بب   الت ييييييييدي    باتةيييييييياذ خطييييييييوا  ع ييييييييى 

 ".1ف ا ل وا ينها  ألحما  البا  الفور ل  بب ع ى الشة  المعنم  

لييييييى البييييييا  التاسييييييل ميييييين النوييييييا  األساسييييييم   سيييييييما المييييييادة  بييييييالر وا إ

يهييييييو  ل محمميييييية  فييييييم الحييييييا   العا  يييييية   أن تط ييييييب "  هييييييد أ هييييييا تيييييين   12/9

إل يييييياو ال ييييييبب احتياليييييييا ع ييييييى الشيييييية  المط ييييييو    ري مييييييا يييييييت  إبيييييي ا ل ييييييب 

   1"19الت دي     المستندا  المويدة ل ط ب ع ى النحو المحدد فم المادة 

مييييييين النويييييييا  األساسيييييييم  قيييييييد  11ع ميييييييا أن الف يييييييرة الرابعييييييية مييييييين الميييييييادة 

أ ييييييا   ل د ليييييية الطييييييرف أن ت ييييييرر إليييييي ع سييييييرا  المييييييته  موقتييييييا فييييييم حاليييييية 

  ييييييود  يييييير ف م حيييييية  اسييييييت نائية    ييييييود وييييييما ا  تمفييييييي لهييييييا ال ييييييدرة ع ييييييى 

 .الوفاو بوا بها بت ديما ل محاكمة 

                                                           

 .من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 19ـ المادة  1
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النوييييييييا   ميييييييين 11 فييييييييم الم ابييييييييي فييييييييان الف ييييييييرة السادسيييييييية ميييييييين المييييييييادة 

األساسييييييم أ ييييييا   ل ييييييدائرة التمهيدييييييية فييييييم أيييييي ال الحاليييييية أن تط ييييييب ميييييين الد ليييييية 

 .  الطرف موافاتها بت ارير د رية عن حالة إل ع سرا  المته 

 ييييـ ـ ميييين  الد ليييية الطييييرع المعنييييية بالتعييييا ن الييييد لم  المسيييياعدة ال ضييييائية مييييل 

و يييييييب المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية حريييييييية اتةييييييياذ إ يييييييراوا  التعيييييييا ن أييييييي ال بم

ميييييين النوييييييا  األساسييييييم فييييييم أيييييي ال الشيييييي ن  99قوا ينهييييييا الولنييييييية  تيييييين  المييييييادة 

"  التييييييم  يييييياو  تحييييييت عنييييييوان إتاحيييييية ا  ييييييراوا  بمو ييييييب ال ييييييوا ين الولنييييييية 

بيييييي ن تمفييييييي الييييييد   األلييييييراف إتاحيييييية ا  ييييييراوا  ال  ميييييية بمو ييييييب قوا ينهييييييا 

 ". الولنية لتح يا  ميل أشما  التعا ن المنيو  ع يها فم أ ا البا 

لهييييييا فييييييم سييييييبيي ذلييييييا أن تط ييييييب ت  يييييييي تنفييييييي  ل ييييييب إذ كييييييان التنفييييييي   

الفيييييورل ليييييا يتعيييييار  ميييييل تح ييييييا أ  محاكمييييية  اريييييية ل ميييييته  بمو يييييب دعيييييو  

تةت ييييييف عيييييين الييييييدعو  التييييييم ينيييييييب ع يهييييييا ل ييييييب المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية 

إذا كييييييان ميييييين شيييييي ن التنفييييييي  "ميييييين النوييييييا  األساسييييييم  19/9 ل ييييييد  يييييييت المييييييادة 

يتييييدخي فيييييم تح ييييييا  يييييار أ  م اويييياة  اريييييية عييييين دعيييييو   الفييييورل لط يييييب ميييييا أن

تةت يييييف عييييين اليييييدعو  التيييييم  يتع يييييا بهيييييا الط يييييب   يييييا  ل د لييييية المو يييييا إليهيييييا 

الط ييييييب أن تو ييييييي تنفييييييي ال لفتييييييرة  منييييييية يتفييييييا ع يهييييييا مييييييل المحمميييييية  ييييييير أن 

  الت  ييييييي يهيييييب أن   يطيييييو  ألك ييييير مميييييا ي ييييي    سيييييتمما  التح ييييييا ذل اليييييي ة

فيييييم الد لييييية المو يييييا إليهيييييا الط يييييب  قبيييييي اتةييييياذ قيييييرار أ  الم اوييييياة ذا  اليييييي ة 

بشييييي ن الت  ييييييي  ينبايييييم ل د لييييية المو يييييا إليهيييييا الط يييييب أن تنتوييييير فيميييييا إذا كيييييان 

مييييييل إممييييييان ل مييييييدعم " يمميييييين ت ييييييدي  المسيييييياعدة فييييييورا  رأنييييييا بشيييييير ل معينيييييية 

العييييييا  فييييييم المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية فييييييم حاليييييية الت  يييييييي أن ي ييييييتم  اتةيييييياذ 

من النوا  األساسم 19/2 ى أدلة الدعو  المادة تدابير ل محافوة ع
1
 . 

 : أشما  أخر  ل تعا ن منها 10 قد تضمنت المادة            

                                                           

 .من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 19المادة  - 1
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 . مل األدلة بما فيها الشهادة  إ راو الةبرا   -

 .استهوا  أل شة  محي التح يا  -

 .إب ا المستندا   تسهيي م و  األشةا  بما فيه  الشهود  الةبراو  -

 .أ امر التفتي   الحه  تنفي  -

 .حه    تع ب العائدا   األد ا  المتع  ة بالهريمة -

ميييييل ا شيييييارة إليييييى أ يييييا فيييييم حالييييية ميييييا إذا كيييييان محتيييييو  ل يييييب المسييييياعدة 

ال ضييييييائية يتعييييييار  مييييييل ال ييييييا ون الييييييداخ م ل د ليييييية  فيييييي ن قنيييييياة التشييييييا ر مييييييل 

المحمميييييية تفييييييت  لحييييييي المسيييييي لة فيييييي ن تعيييييي ر ذلييييييا فمييييييا ع ييييييى المحمميييييية الهنائييييييية 

الد لييييييية إ  أن ت ييييييو  بتعييييييديي الط ييييييب  كيييييي ن يمييييييون أيييييي ا الط ييييييب يتع ييييييا بت ييييييدي  

 مييييييائا تتيييييييي بيييييياألمن الييييييولنم  سييييييرية الييييييدفاا  ع ييييييى اليييييير   ميييييين تضييييييمن 

 . لية حماية مع وما  األمن الولنم 12المادة 

 يعتبييييير التنيييييا   عييييين الحييييييا ة مييييين بيييييين المهيييييا   الحساسييييية فيييييم  ليييييية 

 .المساعدة  التعا ن مل المحممة

 ة ع يييييى أ  يييييا التعيييييا ن السييييياب ة أنيييييا  مهيييييا  أخييييير مهييييي  يتم يييييي فيييييم عييييي 

تنفييييييي  أحمييييييا   قييييييرارا  المحمميييييية  خاايييييية ت ييييييا ال اوييييييية بسيييييي ب الحرييييييية ميييييين 

المحمييييييو  ع يييييييا  أل بسييييييهنا  ل ييييييد اعتنييييييى النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية 

الد لييييييية بمسيييييي لة تنفييييييي  أحمييييييا  المحمميييييية فييييييم البييييييا  العاشيييييير منييييييا    ال واعييييييد 

لهيييييي ا التنفييييييي   الييييييد ر اليييييي ل ت عبييييييا الييييييد   فييييييم ذلييييييا  كمييييييا أعطييييييى  الضييييييابطة

النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية الييييييد ر المامييييييي فييييييم تنفييييييي  أحمييييييا  

السييييييهن اليييييي ل يييييييت  فييييييم الموسسييييييا  الةاايييييية بيييييي لا  حييييييد  الييييييد   األعضيييييياو 

  التييييييم تمييييييون قييييييد أبييييييد  اسييييييتعدادأا ل بييييييو  المحمييييييو  ع يييييييه    التييييييم يممنهييييييا 

 . بو  بشر ل معينةقرن أ ا ال
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فتنفييييييي  أحمييييييا  السييييييهن يحممييييييا مبييييييدأ ت اسيييييي  الييييييد   األلييييييراف مسييييييو لية 

أييييي ا التنفيييييي  كميييييا أن تنفيييييي  أحميييييا  السيييييهن تةضيييييل ل يييييا ون د لييييية التنفيييييي  الةااييييية 

بمعام ييييييية السيييييييهناو شيييييييريطة أن   يميييييييون مةالفيييييييا ل  واعيييييييد الم يييييييررة بمو يييييييب 

 .المعاأدا  الد لية الم بولة الةااة بمعام ة السهناو

كمييييييا أن عم ييييييية التنفييييييي  تييييييت  تحييييييت إشييييييراف المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية 

 أياييييييا  ال ضيييييياو الييييييولنم  كمييييييا أ ييييييا يمميييييين ل ييييييا  ميييييين المحمميييييية الهنائييييييية  

 ييييييييارة المحميييييييو  ع ييييييييا  ا سيييييييتع   معيييييييا د ن حضيييييييور مم يييييييي عييييييين د لييييييية 

التنفييييييييي    التييييييييم   يممنهييييييييا أن تحتهيييييييي  مراسيييييييي   المسييييييييهون أ  تفتحهييييييييا إذا 

 .  محممة الهنائيةكا ت مو هة ل 

أمييييييا بالنسييييييبة لتنفييييييي  أحمييييييا  الدراسيييييية المالييييييية   اليييييييادرة ف  ييييييا يطبييييييا 

مييييين النويييييا  األساسيييييم قيييييا ون د لييييية التنفيييييي   تحيييييو   991ع يهيييييا حسيييييب الميييييادة 

العائدا  أ  األموا  الميادرة إلى المحممة الهنائية الد لية
1
. 

نفييييييي   أييييييو مييييييا  بيييييي لا ت عييييييب األلييييييراف   كامييييييي الييييييد ر فييييييم عم ييييييية الت         

 .يحت  ع يها تحيين  تعديي تشريعاتها بما يتماشى  الت اماتها الد لية

 بعيييييييد أن تييييييي  التطيييييييرف إليييييييى أشيييييييما  التعيييييييا ن   مها تيييييييا التيييييييم تعتبييييييير         

متعييييددة  متنوعيييية فالسيييييوا  اليييي ل يطييييير  فييييم أيييي ا الم يييييا  أييييو أيييييي يمميييين إلييييي ا  

اعدة ال ضيييييائية لهيييييا اليييييد   ع يييييى التعيييييا ن ميييييل المحممييييية الهنائيييييية  ت يييييدي  المسييييي

 .  أو ما سوف   و  با  ابة ع يا فم المط ب ال ا م

                                                           

 ة الهنائية الد ليةمن النوا  األساسم ل محمم 999المادة  - 1
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آلكة إلزام الدول بالتعاون مع المحكمة الليا كة الدولكة وتقديم المساعدة : المطدب الثاني

 القضا كة ل ا

إن اليييييييييد   سيييييييييواو كا يييييييييت أليييييييييراف أ   يييييييييير أليييييييييراف فيييييييييم النويييييييييا  

عات هييييييا التيييييي ا   أييييييو التعييييييا ن األساسيييييم ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية ي ييييييل ع يييييى 

مييييل المحمميييية الهنائييييية الد لييييية حييييا  ت  يهييييا ل بييييا بيييي لا لميييين األميييير قييييد   يسييييير 

ع ييييييى أيييييي ا النحييييييو     تسييييييتهيب أيييييي ال الييييييد   إلييييييى أيييييي ال الط بييييييا   ت ييييييد  فييييييم 

م ابيييييييي ذليييييييا حهيييييييم   تتييييييي را بمبيييييييررا  مةت فييييييية كضيييييييمان سيييييييرية اليييييييدفاا   

ا أيييييم الميفيييييية المتبعييييية فيييييم األمييييين اليييييولنم فهيييييي يممييييين إل امهيييييا بالتعيييييا ن   مييييي

 .ذلا  ع ى أل  أساس   لل ابة ع ى أ ا خيينا فرعين

األ   يتضييييييمن  لييييييية إليييييي ا  الييييييد   األلييييييراف بالتعييييييا ن مييييييل المحمميييييية الهنائييييييية 

 .ال ضائية لها الد لية  ت دي  المساعدة 

 ال ييييييا م يتضييييييمن  لييييييية إليييييي ا  الييييييد    ييييييير األلييييييراف بالتعييييييا ن مييييييل المحمميييييية 

 .ال ضائية لها الهنائية الد لية   ت دي  المساعدة 

آلكة إلزام الدول األطراف بالتعاون مع المحكمة الليا كة الدولكة وتقديم : الفرع األول

 :المساعدة القضا كة ل ا

ئييييييية الد لييييييية أييييييو أميييييير إن تعييييييا ن الييييييد   األلييييييراف مييييييل المحمميييييية الهنا

ميييييين النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية  91م يييييي   لهييييييا لب ييييييا ألحمييييييا  المييييييادة 

: حيييييييث تيييييين  ا لتيييييي ا  العييييييا  بالتعييييييا ن الد لييييييية  التييييييم  يييييياو  تحييييييت عنييييييوان

تتعيييييا ن اليييييد   األليييييراف   ف يييييا ألحميييييا  أييييي ا النويييييا  األساسيييييم  تعا  يييييا تاميييييا "

ممييييية مييييين تح ي يييييا  فيييييم ميييييل المحممييييية فيميييييا تهرييييييا  فيييييم إليييييار اختييييييا  المح

التعييييييا ن ( الييييييد   األلييييييراف) فييييييم حاليييييية رفييييييب " الهييييييرائ   الم اويييييياة ع يهييييييا 

أ  (  معيييييييية اليييييييد   األليييييييراف)ف  يييييييا ل محممييييييية أن تةطييييييير اليييييييد   األليييييييراف 

مه يييييي  األميييييين إذا كييييييان أييييييو اليييييي ل أحييييييا  الييييييدعو  إلييييييى المحاكميييييية إذ تيييييين  
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لييييييرف فييييييم حاليييييية عييييييد  امت ييييييا  د ليييييية : "ميييييين النوييييييا  األساسييييييم 91/1المييييييادة 

لط ييييب التعيييييا ن الم ييييد  مييييين المحمميييية بميييييا يتنييييافى  أحميييييا  أيييي ا النويييييا  األساسيييييم 

 يحيييييييو  د ن ممارسييييييية المحممييييييية   ائفهيييييييا  سييييييي طاتها بمو يييييييب أييييييي ا النويييييييا   

يهيييييو  ل محممييييية أن تتةييييي  قيييييرار بهييييي ا المعنيييييى  أن تحييييييي المسييييي لة إليييييى  معيييييية 

الييييييد   األلييييييراف أ  إلييييييى مه يييييي  األميييييين إذا كييييييان مه يييييي  األميييييين قييييييد أحييييييا  

المس لة إلى المحممة 
1
. 

 تووييييييحا لميييييا سيييييبا ف  يييييا  فيييييم حالييييية رفيييييب د لييييية ليييييرف فيييييم النويييييا           

ا سييييييتهابة لط ييييييب التعييييييا ن الم ييييييد  لهييييييا ميييييين قبييييييي المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية 

 أد  عيييييد  ا سيييييتهابة أييييي ال إليييييى إعاقييييية عميييييي المحممييييية ف  يييييا فيييييم أييييي ال الحالييييية 

 :ت و  المحممة الهنائية الد لية بـ 

ةيييياذ قييييرار بعييييد  ا سييييتهابة  تحيييييي المسيييي لة إلييييى  معييييية الييييد   األلييييراف اييييـ بات

إن كا ييييت الييييد   أييييم التيييييم أحالييييت ال ضييييية أ  أن المييييدعم العيييييا  أييييو ميييين باشييييير 

 .ا  راوا 

  ـ  إذا كييييييان مه يييييي  األميييييين الييييييد لم أييييييو اليييييي ل أحييييييا  ال ضييييييية  رفضييييييت 

الد ليييييية الطييييييرف التعييييييا ن فيييييي ن المحمميييييية  بمو ييييييب قييييييرار منهييييييا تحيييييييي ع يييييييا 

 .الة عد  التعا ن  ذلا من أ ي إ بار الد لة ع ى التعا نح

إن إحالييييييية النييييييي اا ع يييييييى  معيييييييية اليييييييد   األليييييييراف المنييييييييو  ع يهيييييييا 

ميييين النوييييا  األساسييييم الهييييدف منييييا حييييي النيييي اا بييييين د لتيييييين أ   992فييييم المييييادة 

أك ر من الد   األلراف  ذلا عن لريا المفا وا   التوفيا
2
. 

أن الد لييييييييية الطييييييييرف ليسيييييييييت م  مييييييييية دائميييييييييا   تهييييييييدر ا شيييييييييارة إليييييييييى         

با سييييييتهابة لط بييييييا  المحمميييييية بالتعييييييا ن إذا كا ييييييت فييييييم أيييييي ال ا سييييييتهابة عرق يييييية 

ل تح ييييييا أ  الم اوييييياة  كييييي ا إذا كيييييان التعيييييا ن ييييييودل إليييييى مةالفييييية ت يييييا الد لييييية 

                                                           

 من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 91المادة  - 1

 من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 992المادة  - 2
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 لت اماتهييييييا حيييييييا  د ليييييية أخيييييير  الم ييييييررة بمو ييييييب اتفاقييييييية منائييييييية خاايييييية مييييييا 

فييييييييييم أيييييييييي ال  19 وماسييييييييييية  تيييييييييين  المييييييييييادة تع ييييييييييا منهييييييييييا بالحيييييييييييا ة الدب

  يهيييييييييو  ل محممييييييييية أن تو يييييييييا ل يييييييييب ت يييييييييدي  أ  مسييييييييياعدة  -9:"الةييييييييييو 

ي تضيييييم مييييين الد لييييية  المو يييييا إليهيييييا الط يييييب أن تتييييييرف ع يييييى  حيييييو يتنيييييافى ميييييل 

الت اماتهييييييييا بمو ييييييييب ال ييييييييا ون الييييييييد لم فيمييييييييا يتع ييييييييا بحيييييييييا ا  الد ليييييييية أ  

مال ييييية ميييييا لييييي  تسيييييتطل  الحييييييا ة الدب وماسيييييية لشييييية  أ  ممت ميييييا  تابعييييية لد لييييية

 .أن تحيي ع ى تعا ن ت ا الد لة ال ال ة من أ ي التنا   عن الحيا ة

  يهيييييو  ل محممييييية أن تو يييييا ل يييييب ت يييييدي  يتط يييييب مييييين الد لييييية المو يييييا إليهيييييا  -2

الط يييييييب أن تتييييييييرف ع يييييييى  حيييييييو   يتفيييييييا ميييييييل الت اماتهيييييييا بمو يييييييب اتفاقيييييييا  

  تييييييابل لت ييييييا د لييييييية ت تضييييييم مواف يييييية الد ليييييية المرسيييييي ة كشييييييرل لت ييييييدي  شيييييية

الد ليييييية إلييييييى المحمميييييية  مييييييا ليييييي  يميييييين بوسييييييل المحمميييييية أن تحيييييييي أ   ع ييييييى 

 ."تعا ن الد لة المرس ة  عطاو مواف تها ع ى الت دي 

أميييييا فيييييم الحالييييية ال ا يييييية كيييييون ال ضيييييية محالييييية مييييين ليييييرف مه ييييي  األمييييين 

الييييد لم بمالييييا ميييين سيييي طة فييييم ذلييييا بنيييياوا ع ييييى الفيييييي السييييابل ميييين مي يييياع األميييي  

اليييييي ل لييييييا أن ييييييييدر قييييييرار يضييييييا  بمو بييييييا ع ييييييى الد ليييييية التييييييم  . المتحييييييدة

 .امتنعت عن التعا ن

آلكة إلزام الدول غكر األطراف بالتعاون مع المحكمة وتقديم المساعدة : الفرع الثاني

 :القضا كة ل ا

ال اعييييييدة العاميييييية أييييييم أن الييييييد    ييييييير األلييييييراف فييييييم ا تفاقييييييية   ي ييييييل 

فيييييم  91ائيييييية الد ليييييية  يييييير أن الميييييادة ع يهيييييا التييييي ا  التعيييييا ن ميييييل المحممييييية الهن

ل محممييييية أن تيييييدعو أل د لييييية  يييييير ليييييرف فيييييم : "ف رتهيييييا الةامسييييية  ييييييت  أ يييييا

أييييي ا النويييييا  األساسيييييم إليييييى ت يييييدي  المسييييياعدة المنييييييو  ع يهيييييا فيييييم أييييي ا البيييييا  
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ع ييييييى أسيييييياس ترتيييييييب خييييييا  أ  اتفيييييياع مييييييل أيييييي ال الد ليييييية أ  ع ييييييى أل أسيييييياس 

 ".مناسب  خر

مييييين مي ييييياع األمييييي  المتحيييييدة  19الميييييادة  لعيييييي ذليييييا ير يييييل إليييييى ا قتيييييداو ب

التيييييم تحيييييث ع يييييى ا لتييييي ا  بالتنفيييييي  ةألحميييييا  محممييييية العيييييد  الد ليييييية  عيييييد  قيييييير 

أيييييي ا ا لتيييييي ا  ع ييييييى الييييييد   األعضيييييياو فييييييم األميييييي  المتحييييييدة ف يييييي   بييييييي توسييييييعا 

 .ليشمي كي الد  

 يييييير أ يييييا فيييييم حالييييية امتنييييياا الد لييييية  يييييير ليييييرف فيييييم النويييييا  األساسيييييم 

تيييييين  فييييييم أيييييي ا  91/1هنائييييييية الد لييييييية  فيييييي ن المييييييادة التعييييييا ن مييييييل المحمميييييية ال

فيييييم حالييييية امتنييييياا د لييييية  يييييير ليييييرف فيييييم أييييي ا النويييييا  األساسيييييم  :"الةييييييو 

ع يييييييد  ترتيبيييييييا خاايييييييا أ  اتفاقيييييييا ميييييييل المحممييييييية  عييييييين التعيييييييا ن بةييييييييو  

الط بيييييا  الم دمييييية بم تضيييييى ترتييييييب أ  اتفييييياع مييييين أييييي ا ال بييييييي يهيييييو  ل محممييييية 

أ  مه يييييي  األميييييين إذا كييييييان مه يييييي  أن تةطيييييير بيييييي لا  معييييييية الييييييد   األلييييييراف 

 ."األمن قد أحا  المس لة إلى المحممة

 تووييييييحا لميييييا سيييييبا ف  يييييا فيييييم حالييييية امتنييييياا الد لييييية  يييييير ليييييرف فيييييم 

النوييييييا  األساسييييييم  التييييييم ع ييييييد  ترتيبييييييا أ  اتفاقييييييا خااييييييا مييييييل المحمميييييية عيييييين 

 إما  : التعا ن مل المحممة الهنائية الد لية ف ن أ ال األخيرة ت و  بـ

معييييييية الييييييد   األلييييييراف بامتنيييييياا ت ييييييا الد ليييييية  ييييييير الطييييييرف عيييييين إخطييييييار   -أ

 .التعا ن 

تةطييييير مه ييييي  األمييييين با متنييييياا ت يييييا الد لييييية  يييييير الطيييييرف عييييين التعيييييا ن  - 

 .إذا كان مه   األمن أو من أحا  المس لة إلى المحممة

 أييييي ا مييييين أ يييييي إلييييي ا  الد لييييية  يييييير الطيييييرف ع يييييى التعيييييا ن عييييين لرييييييا 

المفا وييييييييا  أ  التوفيييييييييا فييييييييم حاليييييييية إحاليييييييية النيييييييي اا ع ييييييييى  معييييييييية الييييييييد   

األليييييراف أ  عييييين لرييييييا قيييييرار يييييييدرال مه ييييي  األمييييين يضيييييا  بمو بيييييا ع يييييى 
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الد لييييية التيييييم امتنعيييييت عييييين التعيييييا ن  ذليييييا بميييييا ليييييا مييييين سييييي طة فيييييم ذليييييا بنييييياوا 

 .اع األم  المتحدة فم حالة إخبارال ب لاع ى الفيي السابل من مي 

 بد من توافر الشر ل التالية 1/ 91 ير أ ا لتطبيا    المادة 
1
: 

 . أن تمون الد لة  ير لرف ـ ف  ينطبا ع ى الد   األلراف -

أن تمييييييون أيييييي ال الد ليييييية قييييييد أبرمييييييت اتفيييييياع تعييييييا ن مييييييل المحمميييييية أ  ترتيييييييب  - 

 .خا  منائم

ت ميييييين لييييييرف مه يييييي  األميييييين متيييييييرفا بمو ييييييب أن المسيييييي لة تمييييييو  قييييييد أحي يييييي -

 .الفيي السابل من المي اع

فيييييي ذا تح  ييييييت أيييييي ال الشيييييير ل  ييييييا  حينايييييي  إعمييييييا  قاعييييييدة إل امهييييييا بمو ييييييب  -

 تدابير من لرف مه   األمن

 ييييير أ ييييا فييييم حاليييية عييييد  تح ييييا أيييي ال الشيييير ل  بيييي ن كا ييييت د ليييية  ييييير لييييرف *

تحيييييا  مييييين  لييييي  تبييييير  اتفييييياع أ  ترتييييييب خيييييا  ميييييل المحممييييية أ  أن ال ضيييييية لييييي 

ليييييرف مه ييييي  األمييييين فييييي  يو يييييد أل مهيييييا  أ  أيييييية  ليييييية  لييييي ا  أييييي ال الد لييييية 

بالتعيييييييا ن ميييييييل المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية    يب يييييييى أنيييييييا  سيييييييو  الطرييييييييا 

الدب وماسيييييييم   ا تييييييييا  أميييييييا السيييييييبي ين المتييييييياحين  قنييييييياا الد لييييييية بيييييييالع  ف 

ميييييية عيييييين موقفهييييييا   ميييييين مميييييية ت ييييييدي  يييييييد العييييييون  المسيييييياعدة ال ضييييييائية ل محم

 . الهنائية الد لية

                                                           

 من النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية 91المادة  - 1



 

 

 ةــمــاتــخ
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    خاتمة 

إن إقيييييييرار المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية سيشيييييييهل اليييييييد   ع يييييييى إاييييييي   

أ ومتهييييييا ال ا و ييييييية الداخ ييييييية بشييييييمي يتناسييييييب مييييييل اتفاقييييييية ر مييييييا    يتعييييييار  

ر ميييييا تسيييييعى إليييييى ميييييل قواعيييييد ال يييييا ون اليييييد لم ا  سيييييا م   إذا كا يييييت معاأيييييدة 

تمييييييري  المسييييييو لية الهنائييييييية الفردييييييية ع ييييييى المسييييييتو  الييييييد لم فيييييي ن أيييييي ا قييييييد 

ييييييودل إليييييى  تيييييائم عمسيييييية ع يييييى مسيييييتو  التطبييييييا  بحييييييث أن اليييييد   لييييين ت يييييو  

بمتابعيييييييا  ويييييييد موالنيهيييييييا المسيييييييو لين عييييييين  يييييييرائ  ويييييييد ا  سيييييييا ية   أنيييييييا 

سيييييييتوقف مه يييييي  األميييييين عيييييين إ شيييييياو محيييييياك  خاايييييية بن اعييييييا  معينيييييية  أيييييي ا 

 حت حهة   ود محممة  نائية د لية ستتمفي بمي شموت

 ع ييييييى الييييييير   ميييييين أييييييي ا فيييييي ن الفضيييييييي يعييييييود إليييييييى النوييييييا  األساسيييييييم 

ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية فيييييييم توحييييييييد مهميييييييي الهيييييييرائ  الد ليييييييية باسيييييييت ناو 

 ريمييييييية العيييييييد ان  ذليييييييا را يييييييل  عتبيييييييارا  سياسيييييييية  ب ييييييياو أيمنييييييية اليييييييد   

 .العومى ع ى س طة اتةاذ ال رار

اختيييييييييا  المحمميييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية لييييييييي  اختيااييييييييا عالميييييييييا إن 

حتييييى  إن رأ  اليييييبعب  ييييير ذليييييا كمييييا ليييييو أحييييا  مه ييييي  األميييين اليييييد لم قضيييييية 

مييييييا إلييييييى المحمميييييية متيييييييرفا بمو ييييييب الفيييييييي السييييييابل ميييييين المي يييييياع  بييييييي أييييييو 

اختيييييييا  م يييييييد مما يييييييا بارتمييييييا  الهريميييييية فييييييم إق ييييييي  د ليييييية لييييييرف   كيييييي لا 

بولهيييييا  ختييييييا  المحممييييية الهنائيييييية   لمنيييييا عنيييييدما تع ييييين د لييييية  يييييير ليييييرف ق

المحمميييييييية ) اختيييييييييا  يعمييييييييي فييييييييم إلييييييييار تفعيييييييييي ا ختيااييييييييا  ال  ميييييييية 

 (.الهنائية الد لية  ا ختيا  العالمم  اختيا  المحاك  الولنية

إن األ ومييييييييية ال  مييييييييية تعميييييييييي بتفاعيييييييييي فيميييييييييا بينهيييييييييا  تشيييييييييتر  فيييييييييم   

م اختيييييييييا   احييييييييد  أييييييييو ا ختيييييييييا  النييييييييوعم  الشةيييييييييم  تةت ييييييييف فيييييييي

ا ختييييييييا  ال ميييييييا م  المميييييييا م   عييييييين ع قييييييية المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية 

بالمحيييييياك  الولنييييييية فيييييي ن النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية يسييييييتند 
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ع ييييييى مبييييييدأ التمام ييييييية بييييييين النوييييييامين  اعتبييييييار اختيييييييا  المحمميييييية الهنائييييييية 

م الد لييييييية اختيااييييييا احتياليييييييا   حيييييييث أن المحيييييياك  الولنييييييية توييييييي دائمييييييا أيييييي

المةتيييييييية بيييييييالنور فيييييييم ت يييييييا الهيييييييرائ   يميييييييون لهيييييييا األ لويييييييية فيييييييم المتابعييييييية 

 الم اويييييياة ع يهييييييا   ليييييين تييييييتممن المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية ميييييين التييييييدخي فييييييم 

  ييييييية قضييييييائية موكييييييدة ل محيييييياك  الولنييييييية إ  إذا عهيييييي   أيييييي ال األخيييييييرة عيييييين 

ال يييييييا  بهيييييي ا الييييييد ر  أ  كا ييييييت  ييييييير را بيييييية فييييييم ذلييييييا كمييييييا لييييييو أن النوييييييا  

 .ائم قد ا هار  تيهة ليراا داخ م كما حدث فم ر ا داال ض

 قيييييد تضيييييمن  ويييييا  ر ميييييا مييييين المعيييييايير  الضيييييواب  ميييييا يممييييين اعتبارأيييييا 

بالمافيييييييييية  الدقي ييييييييية لتحدييييييييييد الحالييييييييية المو بييييييييية ل تيييييييييدخي فيييييييييم إليييييييييار مبيييييييييدأ 

ا ختيييييييا  التممي ييييييم  لميييييين كييييييي الةشييييييية تمميييييين فييييييم تايييييييب أيييييي ال المعييييييايير 

 اعتميييييييياد الحسييييييييابا  السياسييييييييية ع ييييييييى ع ييييييييى حسييييييييا  العداليييييييية  ا سييييييييت  لية 

 .حسا  العدالة الهنائية الد لية

 

 

 



 

 

 

 قائمة المرا ل
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 قا مة المراجع

 المراجع الفق كة: أوال 

سيييييماكم بايييييية  العدالييييية الهنائيييييية الد ليييييية   د رأيييييا فيييييم حمايييييية ح يييييوع / أ -9

 .دار أومة 2999ا  سان  الطبعة 

ال يييييادر ال هيييييو م  ال يييييا ون اليييييد لم الهبيييييائم  أأييييي  الهيييييرائ  ع يييييم عبيييييد / د -2

منشييييييييورا  الح بييييييييم الح وقييييييييية   -الد لييييييييية  المحيييييييياك  الد لييييييييية الهنائييييييييية

 .2999الطبعة األ لى  

ميييييي مون محمييييييد سيييييي مة  قييييييا ون الع وبييييييا   ال سيييييي  العييييييا   دار الفميييييير / د -0

 9111العربم ال اأرة  

ة الد لييييييية  دار الفميييييير الفتييييييا  بيييييييومم حهييييييا ل  المحمميييييية الهنائييييييي عبييييييد/ د -9

 .2991الهامعم ا سمندرية  لبعة 

الطيييييييابل ال يييييييا و م ل محممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية   : ليييييييودر فساشيييييييا ر لييييييي -1

 شييييييوو عناايييييير فييييييوع  لنييييييية فييييييم ال ضيييييياو الهنييييييائم  المه يييييية الد لييييييية 

 .2992ل ي يب األحمر  مةتارا  من أعداد 

سييييييييية  مبييييييييياد  ال يييييييييا ون اليييييييييد لم العيييييييييا   الطبعييييييييية الةام: برا   يييييييييم. أ -1

 .9119مطبوعا   امعة أكسفورد 

محمييييييود شييييييريف بسيييييييو م  المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية  لبعيييييية  ييييييادل / د -1

 .2999ال ضاة  مير 

أشييييييرف توفيييييييا شييييييم  الييييييدين  مبيييييياد  ال ييييييا ون الهنييييييائم الييييييد لم  دار / د -9

 .9111النهضة العربية ال اأرة الطبعة ال ا ية 

ال ضييييييياو الهنيييييييائم عبيييييييد الفتيييييييا  محميييييييد سيييييييراج  مبيييييييدأ التماميييييييي فيييييييم / د  -1

الييييييييد لم  دراسيييييييية تح ي ييييييييية   أايييييييي ية دار النهضيييييييية  ال يييييييياأرة الطبعيييييييية 

 .2999األ لى عا  
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عبيييييييد ، سييييييي يمان  الم يييييييدما  األساسيييييييية فيييييييم ال يييييييا ون اليييييييد لم / د  -99

 .الهنائم  ديوان المطبوعا  الهامعية بن عمنون

عبييييييييد ال ييييييييادر الب يييييييييرا   العداليييييييية الهنائييييييييية الد لييييييييية  معاقبيييييييية / د -99

ائ  وييييييييد ا  سيييييييا ية دييييييييوان المطبوعييييييييا  الهامعيييييييية بيييييييين مرتمبيييييييم  ييييييير

 .2991عمنون  

العرابيييييييييية   الفرقيييييييييية البيدا و ييييييييييية التابعيييييييييية لييييييييييا  ال اوييييييييييم / أ  -92

الييييييييداخ م   محاربيييييييية الهريميييييييية الد لييييييييية  ف ييييييييا ل ختيييييييييا  العييييييييالمم 

 .2991  مال "رؤساو الد  "

محيييييييييم اليييييييييدين عيييييييييو   دراسيييييييييا  فيييييييييم ال يييييييييا ون اليييييييييد لم / د  -90

 .ربم ال اأرة بد ن  شرالهنائم  دار الفمر الع

حسييييييييييين عبيييييييييييد  ال ضيييييييييياو الييييييييييد لم الهنييييييييييائم  دار النهضيييييييييية /د -99

 .9199العربية ال اأرة  الطبعة 

أحسيييييييين بوسيييييييي يعة  الييييييييو ي  فييييييييم ال ييييييييا ون اله ائييييييييم العييييييييا    / د  -91

 .دار أومة ل طباعة  النشر  الطبعة ال امنة

محميييييييد ييييييييو   ع يييييييوان  اختييييييييا  المحممييييييية الهنائيييييييية  مه ييييييية    -91

 .9/2992ال ا ون  عدد األمن   

محميييييييييد سييييييييي ي  عييييييييي  ل   ريمييييييييية إبيييييييييادة الهييييييييين  البشيييييييييرل  / د -91

 .9192موسسة شبان الهامعة  الطبعة ال ا ية ا سمندرية  

اييييييي   اليييييييدين أحميييييييد حميييييييدل  العيييييييد ان فيييييييم  يييييييي ال يييييييا ون / د  -99

 .الد لم  ديوان المطبوعا  الهامعية الطبعة األ لى

دار محمييييييييييود  هيييييييييييب حسيييييييييينم  شيييييييييير  قييييييييييا ون الع وبييييييييييا   / د  -91

 9190النهضة العربية  ال اأرة  د ن لبعة 

 

إ شييييييياو المحممييييييية الهنائيييييييية ) م الييييييية تحيييييييت عنيييييييوان  –ليييييييو م فييييييياي  / د -29

 (الد ليييييية ميييييوتمر ر ميييييا الدب وماسيييييم النتيييييائم التيييييم تترقبهيييييا ال هنييييية الد ليييييية

 المه ة الد لية  -
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وييييييارل خ يييييييي محمييييييود  مبييييييدأ التمامييييييي فييييييم النوييييييا  األساسييييييم / أ  -29

مه يييييية الدراسييييييا  ال ا و ييييييية اليييييييادرة ميييييين  –د لييييييية ل محمميييييية الهنائييييييية ال

  9111السنة األ لى  –العدد األ    –بيت الحممة 

 يييييييد   التييييييييديا  ا ضيييييييما  اليييييييد    –محميييييييد ع يييييييي  شيييييييمرل / أ  -22

بحيييييث م يييييد   –العربيييييية إليييييى النويييييا  األساسيييييم ل محممييييية الهنائيييييية الد ليييييية 

إلييييييى إلييييييى النييييييد ة ال ا و ييييييية العربييييييية حييييييو  أمييييييار التيييييييديا  ا  ضييييييما  

النوييييييا  األساسييييييم ل محمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية ع ييييييى ا لت امييييييا  ال ا و ييييييية 

 التشييييييييريعا  الولنييييييييية فييييييييم الييييييييد   العربييييييييية المع ييييييييودة فييييييييم الهامعيييييييية 

 .2/2992/ 9ـ 0العربية ل فترة من 

حييييييييدر عبيييييييد الييييييير اع حمييييييييد   تطيييييييور ال ضييييييياو الهنيييييييائم مييييييين / د  -20

ر المتييييييب ال ا و ييييييية دا’ المحيييييياك  الموقتيييييية إلييييييى المحمميييييية الهنائييييييية الدائميييييية 

 .2999ـ ميرـ لبعة 

المحممييييييية الهنائيييييييية الد ليييييييية النوريييييييية . سيييييييعيد حميييييييودة منتيييييييير/ أ  -29

العامييييييية ل هريمييييييية الد ليييييييية  أحميييييييا  ال يييييييا ون اليييييييد لم الهنيييييييائم  دراسييييييية 

 .2991تح ي ية  دار الهامعة الهديدة ل نشر  ا سمندرية 

أ  ييييييييا التعييييييييا ن مييييييييل   محمييييييييد عبييييييييد الع ييييييييي   يييييييياد الحييييييييا / أ  -21

 رقيييييية عمييييييي   المحمميييييية الهنائييييييية الد لييييييية فييييييم وييييييوو  وامهييييييا األساسييييييم

م دمييييييية إليييييييى النيييييييد ة ال ا و يييييييية العربيييييييية بشيييييييان التييييييييديا ع يييييييى النويييييييا  

 0الهامعييييييييية العربيييييييييية ل ميييييييييدة   األساسيييييييييم ل محممييييييييية الهنائيييييييييية الد ليييييييييية

 .النوا  األساسم ل محممة الهنائية الد لية9/2/2992 

د رتان األ لييييييييى   ال ا ييييييييية ل هنيييييييية التحضيييييييييرية اليييييييي:" د رمييييييييان/ أ  -21

 .9111  2ل محممة الهنائية الد لية  المه د 
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 اليصوص القانونكة: ثانكا 

  وا  ر ما األساسم ل محممة الهنائية الد لية -9

 مي اع األم  المتحدة -2

 .النوا  األساسم لمحممة العد  الد لية -0
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