جامعة منتوري قسنطينة  -الجزائر
كلية الحقوق
قسم القانون العام

دور ومكانة الدول في عمل المحكمة
الجنائية الدولية الدائمة
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام
تخصص :قانون جنائي دولي

من إعداد الطالبة :

إشراف األستاذ :

مقران ريمة

طاشور عبد الحفيظ

األستاذ

الرتبة العلمية

الجامعة األصلية

الصفة

أ.د مالكي محمد األخضر

أستاذ التعليم العالي

جامعة قسنطينة

رئيسا

أ.د طاشور عبد الحفيظ

أستاذ التعليم العالي

جامعة قسنطينة

مشرفا ومقر ار

أ.د منصور رحماني

أستاذ التعليم العالي

جامعة سكيكدة

عضوا مناقشا

أ.د رحاب شادية

أستاذ التعليم العالي

جامعة باتنة

عضوا مناقشا

د .خليفي عبد الرحمان

أستاذ محاضر -أ-

جامعة سوق أهراس

عضوا مناقشا

د .معلم يوسف

أستاذ محاضر -أ-

جامعة قسنطينة

عضوا مناقشا

السنة الجامعية 2016/2015 :

جامعة منتوري قسنطينة  -الجزائر
كلية الحقوق
قسم القانون العام

دور ومكانة الدول في عمل المحكمة
الجنائية الدولية الدائمة
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام
تخصص :قانون جنائي دولي

من إعداد الطالبة :

إشراف األستاذ :

مقران ريمة

طاشور عبد الحفيظ

األستاذ

الرتبة العلمية

الجامعة األصلية

الصفة

أ.د مالكي محمد األخضر

أستاذ التعليم العالي

جامعة قسنطينة

رئيسا

أ.د طاشور عبد الحفيظ

أستاذ التعليم العالي

جامعة قسنطينة

مشرفا ومقر ار

أ.د منصور رحماني

أستاذ التعليم العالي

جامعة سكيكدة

عضوا مناقشا

أ.د رحاب شادية

أستاذ التعليم العالي

جامعة باتنة

عضوا مناقشا

د .خايفي عبد الرحمان

أستاذ محاضر -أ-

جامعة سوق أهراس

عضوا مناقشا

د .معلم يوسف

أستاذ محاضر -أ-

جامعة قسنطينة

عضوا مناقشا

السنة الجامعية 2016/2015 :

إلى والديا حفظهما هللا و رعاهما بالصحة والعافية والخير
إلى أخي العزيز
إلى جداي وجدتاي رحمهم هللا
إلى كل أفراد أسرتي
إلى كل من كان له أثر في مسيرة حياتي
أهدي هذا الجهد المتواضع

الحمددد ع عددز وجددل علددى توفيقدده إيانددا فددي عملنددا وتيسدديره طريقنددا إلددى العلددم
والمعرفة ،فالحمد ع أوال والحمد ع آخر والحمد ع دوما.
وأنددا أقدددم هددذا العمددل المتواضددع ،يطي د

لددي وفنط قددا مددن العرفددان بالجميددل،

فإن دده لم ددن عظ دديم س ددعادتي أن أتق دددم بجزي ددل الش ددكر والعرف ددان واإلمتن ددان إل ددى
أس ددتاذي الفاض ددل البروفيس ددور طاش ددور عب ددد الحف دديظ ،ال ددذي رافقن ددي ووجهن ددي
وأشرف على هذا العمل إلى اللحظة التي أخرج فيها.
كمددا أتقدددم ب سددمى عبدداراو الشددكر والتقدددير لألسدداتذة األفاضددل أعضددا لجنددة
المناقشة ،بد ا بالبروفيسور مالكي محمد األخضر بصفته رئيسا للجنة ،وكذا
األس د دداتذة المحت د ددرمين ،البروفيس د ددور منص د ددور رحم د دداني ،البروفيس د ددور رح د دداب
شددادية ،الدددكتور خلفددي عبددد الرحمددان والدددكتور معلددم يوسددف ،أعضددا لجنددة
المناقشة ولمدا سديقدمونه مدن إرشداداو وم حظداو قيمدة مدن شد نها أن تعدز
من قيمة هذا البحث.
وفي األخير أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان لكل من ساعدني على إخدراج هدذا
العمددل ولددم ي ددخروا ب د ي جهددد أو وق د
العلم لنا من قري

أو من بعيد.

فددي سددبيل إيصددال

ددوو

مقدمة

مقدمة
بقدي حلددم إنشددا محكمددة جنائيددة عالميددة منددذ عقددود طويلددة ورةمددا عدددة قددرون،
يد دراود أذه ددان وعق ددول الس دداعين إل ددى إحد د ل السد د م ونش ددر الديمقراطي ددة وحماي ددة حق ددوق
اإلنسان في مختلدف أرجدا المعمدورة .وفدي القدرن العشدرين المنصدرم وةعدد إنشدا منظمدة
األمدم المتحدددة عدام  ،1945توجهد

جهدود لجنددة القدانون الدددولي التابعدة للجمعيددة العامددة

لألمددم المتحدددة نحددو إيجدداد وفنشددا مهددل هددذه المحكمددة ،وقددد تل د

ذلددش يهددور وتشددكيل

بعض المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة الخا ة بجرائم معينة وقعد

فدي منداطف وفتدراو

معينددة ،كمحكمتددي نددورمبر عددام  1945وطوكيددو عددام  1946لمحاكمددة كبددار مجرمددي
الحد ددرب العالمي د ددة الهاني د ددة ،وك د ددذلش المحكم د ددة الخا د ددة بمحاكم د ددة مجرم د ددي الح د ددرب ف د ددي
يوغسد فيا السددابقة عددام  1993والمحكمددة الخا ددة بمحاكمددة مجرمددي الحددرب فددي رواندددا
عام  ،1994كما يهرو أيضدا بعدض المحداكم الجنائيدة الدوليدة المختلطدة ،التدي أنشد و
لمعالجدة قضددايا معيندة بنددا اإ علدى إتفدداق ثندائي بددين بعدض الدددول ومنظمدة األمددم المتحدددة
(كاإلتفاقي دداو التد ددي أبرم د د

بد ددين هد ددذه المنظمد ددة وكد ددل مد ددن تيمد ددور الشد ددرقية عد ددام 1999

وسديراليون عدام  2002وكمبوديددا عدام  ،) 2003ومددع ذلدش فقدد كاند

هندداغ رغبدة ملحددة

للددول فددي إنشددا محكمددة جنائيدة دوليددة دائمددة .وةعددد جهدود مضددنية وشدداقة وطويلددة بددذل
في هذا اإلتجاه ،عقد مؤتمر روما الدبلوماسي لعام  1998وأقرو فيه اإلتفاقيدة الخا دة
بإنشا المحكمة الجنائية الدولية والنظام األساسي الخاص بها.
وفن السددرعة التددي دخددل بهددا النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة حيددز
النفاذ قد فاج و الكهير ،حيث أرةع سدنواو فقدك كفد

للو دول إلدى السدتين مدن

دكوغ

التصددديف .إال أندده يه درو العديددد مددن العقبدداو فيمددا بعددد والتددي ال تسددم بالعمددل الجيددد
للمحكمة ،من بينها ،وفن لم تكن أهمها هدو سدلوغ الددول تجداه المحكمدة .ذلدش أنده وعلدى
الرغم من أن موضوع المحكمة الجنائية الدوليدة مدن المواضديع القانونيدة إال أنده ال يمكدن
الم حظددة فددي العديددد مددن القضددايا إحج دام

إنكددار السددماو السياسددية فيدده ،ولألسددف تمد
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مقدمة
الدول على التعاون مدع المحداكم الجنائيدة الدوليدة .وعليده فمدا هدو مد مول هدو أن الوضدع
يتغير بشكل إيجابي ليكون للدول مكانة أكهدر أهميدة وأن يصدب الددور الدذي تضدطلع بده
أكهر حسما.
فلقددد أنشد و المحكمددة بموجد

معاهدددة دوليددة متعددددة األطدراف ،وعليدده فحسددن

سير عملها سوف يتوقف على سلوغ الدول ،خا ة األعضا فدي هدذه المعاهددة ،حيدث
يقتضي النظام األساسي مدن الددول "التعداون التدام مدع المحكمدة" .وعليده فمسد لة التعداون
والمسدداعدة القانونيددة مددع المحدداكم الدوليددة التددي كان د

وال ت دزال محددور إهتمددام فددي مجددال

القددانون الجنددائي الدددولي ،والمتجسدددة فددي العديدد مددن النصددوص ،علددى الصددعيدين الهنددائي
والمتع دددد األطد دراف  -وخا ددة م ددع المح دداكم الدولي ددة – تمه ددل الركيد دزة األساس ددية لنظ ددام
العدالة الجنائية الدولية.
ولكن الحلدول المتحصدل عليهدا فدي نظدام رومدا األساسدي السديما تلدش المتعلقدة
بإختصداص المحكمددة لددم تقددض علددى كددل العقبداو القائمددة ،فددالكهير مددن المقاومددة ال تدزال
سارية ،وهناغ من الدول من لم تقتنع بعد أو من ال تزال معارضة.
وغني عن القول أنه من و ار إنشا المحكمة ،فإن نشداطها وحسدن عملهدا فدي
الواقع أمر ضروري ،والمس لة الشائكة المتمهلدة فدي السديادة وآثارهدا العديددة ال تدزال تلقدي
بظ لهدا علددى األنشددطة التددي تضددطلع بهددا هددذه الهيوددة الدوليددة ،والتددي ال يمكددن أن تجددر
علددى نحددو فعددال دون مسدداعدة مددن الدددول المعنيددة فددي القضددايا المعروضددة عليهددا ،سدوا
كان

هذه المساعدة إلزامية وهذا بالنسدبة للددول المصدادقة علدى النظدام األساسدي ،أو ال

لغير األطراف.
ك ددل م ددن تل ددش ال دددول سد دوا األطد دراف أو غي ددر األطد دراف ق ددد تطلد د

المحكم ددة

مسدداعدتها فددي مختلددف القضددايا .ذلددش أن الدددول غيددر األط دراف قددد يكددون لهددم دور فددي

2

مقدمة
األمور التي تدخل ضمن المحكمة ألن الجريمدة التدي ارتكبد
األطراف وقع

مدن جاند

مدواطني الددول

على أراضيها ،أو ألنده علدى عكدل ذلدش ،قدد يكدون مواطنيهدا قدد ارتكبدوا

الجريمة على أراضي دولة طرف...
وفي مختلف م ارحدل نشداطها ،فدإن المحكمدة ال بدد أن تعمدل حتمدا فدي أ ارضدي
الدددول التددي تكددون بطريقددة أو بد خر مشدداركة فددي قضددية معينددة .فالدددول مكند

المحكمددة

الجنائيددة الدوليددة بددبعض الص د حياو التددي ال يمكددن أن تمددارس فددي إقل ديم كددل منهددا مددن
دون الموافق ددة عليه ددا .وينطب ددف ذل ددش بص ددفة خا ددة بالنس ددبة لل دددول غي ددر األطد دراف الت ددي
ليس

ملزمة تجاه المحكمة .وهكذا ،فإن الطريف ال ينتهي في رومدا ،ومسداعدة الددول ال

تنطددوي فقددك علددى التوقيددع أو التصددديف علددى المعاهدددة ،بددل علددى العكددل تمامددا فهددذا ال
يعد سو بداية.
وتظهدر أهميدة هدذا البحدث باعتبداره يتنداول موضدوعاإ مهمداإ يتعلدف بتسدليك
الضو على قضية ذاو مسداس بحمايدة البشدرية مدن االنتهاكداو الجسديمة التدي تمدارس
ض دددها ،ك ددون المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ه ددي فري دددة م ددن نوعه ددا ،فل دديل هن دداغ أي م ددن
المحداكم الجنائيددة التددي كاند

موجددودة أو التددي ال تدزال قائمددة تجمددع بدين الخا ددتين التددي

تتمتع بهما هذه المحكمة ،أال وهي الصفة الدولية والصفة الدائمة.
وةمدا أندده أنشددو

هدذه المحكمدة بموجد

معاهدددة دوليددة وأنده للو ددول إلددى ذلددش

ألددزم مصددادقة مددا ال يقددل عددن سددتين دولددة علددى هددذه المعاهدددة ،فددإن الدددول تعتبددر إحددد
الركائز األساسية في نشاطها ومشاركتها أمر ضروري فدي كدل مرحلدة ،وعليده فالمحكمدة
الجنائية الدولية الدائمة تحتاج إلى مساعدة الدول.
لكددن هددذه المسدداعدة ،ودور الدددول ال يدزال لحددد ا ن محددل جدددل حتددى بالنسددبة
للدددول األط دراف فددي نظددام رومددا األساسددي .ذلددش ارجددع أساسددا لع قدداو ال ددول والجان د
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مقدمة
السياسددي لهددذه الع قدداو ،حتددى أن
رغباو الدول التدي إشدترك

ددياغة النظددام األساسددي جددا و بصددفة توفيقيددة بددين
علدى

فدي مدؤتمر رومدا الدبلوماسدي ،وأن تلدش السدمة أضدف

الموضوع أهمية كبر وتعقيداو أشد ،مما يجعل الموضوع جدي ار بالبحث والتحليل.
وفن كان د

دواف دع البحددث الجددامعي قددد فرض د

بحهنددا هددذا ،فددإن مددن و ار تلكددم

الدواعي أسبابا أخر  ،فلم يكن اشدتغالي بهدذا الموضدوع وليدد الصددفة وفنمدا جدا مشدروع
العمل مدن خد ل جمعدي لمجموعدة مدن األبحداف واسدتفادتي منهدا ،وأيضدا اط عدي علدى
بعض الدراساو النقدية الدارسة لهذا الموضوع .فهو من بين المواضديع المهيدرة ل هتمدام
والتي جذبتني إلى التفكير فيه.
أمد ددا عد ددن أسد ددباب اختيد دداري لهد ددذا الموضد ددوع  ،فتعد ددود أوال إلد ددى إهتمد ددامي بهد ددذا
الميددان لمدا لدده مدن مكانددة عظيمدة فددي القدانون الجندائي الدددولي ورغبتدي فددي د ارسدته نظد ار
ألهميته التي سبف وأن ذكرتها ،ثم كهرة القضايا التي من الممكدن إحالتهدا علدى المحكمدة
ولكدن بسددب

سددكوو الدددول وعددم تحركهددا تجعلنددا نتسددا ل عدن دورهددا ،وثالهددا سددب

أخيددر

أرجعه إلى ما هو ذاتي وشخصي ،فلطالما يحلم المر ويتمنى أن يكون لده داخدل الحقدل
العلمددي أو داخددل نطدداق البحددث األكدداديمي و ن وقيمددة ،وأن تكددون د ارسدداته متمي دزة عددن
ا خ ددر ،وله ددذا اخت ددرو بال ددذاو ه ددذا الموض ددوع لم ددا آم ددل إلي دده م ددن حص ددول فائ دددة علمي ددة
وقانونية من خ ل البحث ،والكتابة فيه.
وعليه فيمكن تحديد األهداف المرجوة من الدراسة في النقاط ا تية :


تبيددان الع ق ددة بددين المحكم ددة الجنائي ددة الدوليددة وال دددول األطد دراف فددي نظ ددام روم ددا

األساسي ومعرفة الع قة التي ترةك المحكمة مع الدول غير األطراف في نظامها.


تحديددد أهددم الت ازمدداو الدددول تجدداه المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ومددد تطبيقهددا لنظددام

روما األساسي على أرض الواقع.
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مقدمة


تبيددان دور ومكانددة الدددول فددي عمددل المحكمددة الجنائيددة الدوليددة س دوا كان د

دول

أعضا أم ال في نظام روما األساسي.


تبيددان أهددم النتددائ وا ثددار المنج درة عددن عدددم تعدداون الدددول مددع المحكمددة الجنائيددة

الدولية الدائمة والمسائل أو المعوقاو التي تحول دون ذلش.


تقييم مد فاعلية النظدام األساسدي للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة فدي اإلرسدا الفعلدي

والجدي لقواعده من خ ل التعرض ألمهلة عن بعض القضايا التي مرو بها المحكمة.
فقدام المجتمدع الددولي بمحداوالو متعدددة إليجداد قضدا جندائي دولدي مهمتده
التصدي ل نتهاكاو الجسيمة لحقوق اإلنسان خصو اإ فدي أوقداو الحدروب والن ازعداو
المسدلحة ،وانتهدى األمدر إلدى إنشدا المحكمدة الجنائيدة الدوليدة الدائمدة .ولقدد جدا و هدذه
المحكمة لتعكل جدية الدول في سعيها إليجاد آلية ج از قضدائية تبتعدد عدن اإلعتبداراو
السياسية لتركز فقك على ما هو قانوني وجددير بدإحترام مبدادل العدالدة الجنائيدة الدوليدة.
وعليه وةعد مرور سنواو مدن إنشدا المحكمدة الجنائيدة الدوليدة الدائمدة فدإن السدؤال الدذي
يطرح نفسه هو:
فيم تتمهل ع قة المحكمة الجنائية الدولية بالددول األطدراف فدي نظامهدا ،وكدذا
ع قتهددا بالدددول غيددر األط دراف؟ وهددل أن لإلنضددمام مددن عدمدده لنظددام رومددا األساسددي
ت ثي ار على عمل المحكمة الجنائية الدولية؟
وفقتضد

اإلجابددة علددى هددذه اإلشددكالية اإلسددتعانة بددبعض المندداه  ،فيقددوم هددذا

البحد ددث أساسد ددا علد ددى المد ددنه الو د ددفي علد ددى ضد ددو التحليد ددل اعتمد دداداإ علد ددى المصد ددادر
واألبحدداف المتخصصددة فددي هددذا الموضددوع واإلتفاقيدداو الدوليددة والمعاهددداو المحيطددة بدده
باعتباره أنس

المناه وأكهره ت

ما مدع طبيعدة الموضدوع محدل الد ارسدة ،مدع االسدتعانة

5

مقدمة
بددالمنه التدداريخي فددي بعددض النقدداط ،السدديما مددا يتعلددف منهددا بتدداريل المحكمددة الجنائيددة
الدولية والوضع القانوني الذي نش و فيه.
وتبعا لما سبف ،فإننا سنعال الموضوع وفقا للخطة العامة التالية :
الباب األول  :مكانة الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية.
الفصل األول  :المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
الفصل الهاني  :ع قة الدول بالمحكمة الجنائية الدولية.
الباب الثاني  :تدخل الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية.
الفصل األول  :سبل تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية.
الفصل الهاني  :آثار عدم تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية.
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الباب األول
مكانة الدول في نظام

المحكمة الجنائية الدولية

االباب األول – مكانة الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية
علددى عكددل مددا يعتقددده الددبعض ،لددم تكددن فك درة القضددا الجنددائي الدددولي مددن
األفكددار الجديدددة ،بددل تمتددد بجددذورها إلددى قددرون بعيدددةل كمددا أن إنشددا المحدداكم الجنائيددة
الدولية ذاتها لم يتم فقك في القرن العشرين بإنشا محكمتي نورمبر وطوكيو ،بدل تجدد
أ ددولها فددي القددرون السددابقة علددى ذلددش .كددل ذلددش للو ددول إلددى هدددف وحيددد هددو العنددل
على تحقيف عدالة جنائية دولية فعالة.
وفن إنشددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة يعددد نقلددة نوعيددة هامددة شددهدها المجتمددع
الدولي ،ذلش أن التوقف في مضامين اإلعد ن العدالمي لحقدوق اإلنسدان وسدائر العهدود
والمواثيددف الدوليددة ال حقددة المتصددلة بحقددوق اإلنسددان والرغبددة فددي الحفدداا علددى األمددن
والسددلم الدددوليين ال تددؤمن بالضددرورة الحمايددة الفعليددة لتلددش الحقددوق وتفعيددل

دديانتها مددن

كل أشكال الخرق واإلنتهاغ.
لددذلش وج د

الوقددوف أوال علددى هددذه ا ليددة التددي أتددى بهددا المجتعم دع الدددولي

لضمان تطبيف العدالة الجنائية الدوليدة ،أال وهدي المحكمدة الجنائيدة الدوليدة ،مدن خد ل
معرفدة أ دول المحكمددة الجنائيدة الدوليدة ،تدداريل نشد تها وفختصا داتها (الفصددل األول)
للتعددرف بعدددها علددى موقددف الدددول المختلفددة منهددا س دوا كان د
وكذا الع قة التي ترةطها بهذه المحكمة (الفصل الهاني).
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االباب األول – مكانة الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية

الفصل األول

المحكمة الجنائية الدولية
تعتبر المحكمة الجنائية الدائمة والتي يحكمها نظام روما األساسي أول
محكمة دا ئمة أسس

بنا ا على معاهدة تم إنشاؤها لمحاسبة مرتكبي أكهر الجرائم

خطورة على المستو العالمي وقد جا إنشائها تتويجا للجهود التي بذلها المجتمع
الدولي في سبيل إيجاد آلية يمكن من خ لها م حقة األشخاص المسؤولين عن
االنتهاكاو الخطرة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي ،ومعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم.
وأثمرو جهود األمم إلى التوقيع على الوثيقة األساسية التي بموجبها أنشو
المحكمة الجنائية الدولية كان ذلش في العا مة اإليطالية روما عام  ،1998وهو ما
يمهل في بعده الدولي حدثا تاريخيا مهما ،حيث يهرو معالم إنشا مؤسسة قضائية
كفيلة في إقرار نظام قانوني قضائي متكامل ،يعز الحماية القانونية الفعلية لحقوق
اإلنسان ويضمن

يانتها ،وقد أسهم هذا التوجه إلى حد كبير في تطور القضا

الجنائي الدولي مع دخول النظام األساسي للمحكمة حيز التنفيذ عام .2002

()1

وةالتالي سوف نقسم هذا الفصل إلى ث ف مباحث ندرس من خ لها نش ة
المحكمة الجنائية الدولية لنتعرف على الجهود المبذولة للو ول إليها (المبحث
األول) ،وكذا طبيعتها القانونية (المبحث الهاني) لننتهي باالختصا او المسندة إليها
وفقا لنظام روما األساسي (المبحث الهالث)

 -1أنظ ددر  :خيد دداطي (مختد ددار) ،دور القضد ددا الجند ددائي الد دددولي فد ددي حمايد ددة حقد ددوق اإلنسد ددان ،مد ددذكرة لنيد ددل شد ددهادة
الماجستير ،جامعة تيزي و و ،سنة  ،2011ص .113
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المبحث األول

أصول المحكمة الجنائية الدولية
حاول

المحاكم الجنائية الدولية سوا التي تشكل

بموج

إرادة الدولة

المنتصرة كمحكمتي نورمبر وطوكيو أو تلش المحاكم المؤقتة كمحكمتي يوغس فيا
سابقا وروندا أن تواجه بعض أنماط الجرائم الدولية ،إال أن نطاقها الموضوعي
والزمني قد حاال دون إمكان الحد من خطر تلش الجرائم.

()1

لذلش فقد يهر اتجاه دولي معا ر ينادي بتوحيد العقوةاو الدولية والسعي
إلى

ياغة قواعد للعدالة الجنائية الدولية التي تساير االتجاه العالمي لمكافحة

ور

اإلجرام الدولي الحالي ،كذلش يهرو الحاجة الملحة للخروج من الشرعية االنتقائية
التي يعتمد عليها في إنشا محكمة جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية
الخضوع ألهوا سياسية ،وتسعى نحو

لألخذ بشرعية واحدة عامة مجردة تتجن

محكمة جنائية دولية دائمة تستند إلى الشرعية الدولية القائمة على مبادل العدل
()2

والمساواة.

وعليه سوف نتناول في هذا المبحث لمحة تاريخية في التاريل الجنائي الدولي
والتعرف على خلفية وكيفية اإلعداد إلنشا المحكمة الجنائية الدولية (المطل
وتعريفها مع التطرق لخصائصها( .المطل

 -1فهددي كاند

منها.

األول)

الهاني)

فقددك منشد ة لمعاقبددة مرتكبددي أندواع معينددة مددن الجدرائم ،دون أن تبحددث عددن طريقددة لمواجهتهددا والحددد

 -2أنظر  :الشين (أشرف محمد) ،النظرية العامة للجريمة الدولية "دراسة تحليلية ت
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المطلب األول

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
لقد كان لمعاهدة فرساي الفضل الكبير في بلورة فكرة إنشا قضا جنائي
دولي وذلش من خ ل ما تضمنته نصوص المواد 227د 229 ،228 ،والتي أنه
الحرب العالمية األولى ،وقد تضمن

هذه المواد في نصو ها إلزاما للحكومة

األلمانية بتسليم كل شخص من ضباط الجيش األلماني اتهم بارتكاب جريمة ما ،بما
في ذلش اإلمبراطور "غليوم" الهاني ،وهو ما اعتبر توجها إلقرار المسؤولية الجنائية
الدولية الفردية عن تصرفاو الجميع ،وتقييد مبدأ الحصانة.

()1

ولكن رغم ذلش فقد فشل المجتمع الدولي في ترسيل هذه المبادل وجا و
بعدها الحرب العالمية الهانية ونش جيل جديد من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية وهو ما بدوره جدد الحاجة إلى إنشا محكمة يمكنها أن تردع مرتكبي
الجرائم الدولية.

() 2

تمهل

في محكمتي تورمبر لمحاكمة قادة النا ية ثم طوكيو

لمحاكمة القادة اليابانيين ولقد كان لهاتين المحكمتين دور عظيم في تقنين القانون
الجنائي الدولي رغم ما وجه لها من انتقاداو.
وعق

محاكماو نورمبر وطوكيو ،توا ل

الجهود السياسية والفقهية،

السيما جهود هيوة األمم المتحدة (الفرع األول) في مجال تقنين الجرائم الدولية،

 -1أنظر  :خياطي (مختار) ،المرجع السابف ،ص .115

 -2أنظ ددر  :ميخائي ددل (مد د غ ت ددامر)  :إجد د ار او الق ددبض والتق ددديم أم ددام المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة (د ارس ددة تحليلي ددة
مقارنة) ،األكاديمية العرةية المفتوحة بالدنمارغ ،2013/2014 ،ص .26
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االباب األول – مكانة الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية
وفنشا قضا جنائي دولي دائم (الفرع الهاني) للتخلص من االنتقاداو التي وجه
إلى هذه المحاكماو ب نها محاكماو المنتصرين ل نتقام من المنهزمين.

()1

الفرع األول
جهود األمم المتحدة إلنشاء المحكمة الجنائية الدائمة
بدأو األمم المتحدة في ممارسة نشاطها عام  1945حيث كان من ضمن
أول أعمالها تكليف الجمعية العامة لجنة القانون الدولي عام  1947إلعداد مشروع
إنشا محكمة جنائية دولية وذلش من خ ل

ياغة مبادل القانون الدولي المقترن بها

في النظام األساسي لمحكمة نورمبر وفي الحكم الذي أ درته بهذه المحكمة ،وفعداد
مشروع مدونة للجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها ،وذلش بموج
تح

رقم(177 :د)2-
وكان

دع

()2

القرار الصادر

المؤرخ في 21 :نوفمبر .1947

قد أقرو االتفاقية الدولية لمنع إبادة الجنل البشري سنة  ،1948ثم

الجمعية العامة من خ ل قرارها رقم/260 :ب 35بتاريل  9ديسمبر 1948

()3

لجنة القانون الدولي لدراسة إمكانية إنشا جها قضائي دولي من أجل محاكمة
األشخاص المتهمين باإلبادة الجماعية أو غيرها من الجرائم التي تسند والية النظر

 -1أنظر  :بوهراوة (رفيف) ،اختصاص المحكمة الدولية الدائمة ،مذكرة ماجسدتير ،كليدة الحقدوق ،جامعدة قسدنطينة،
 ،2009/2010ص .24
 -2أنظر  :المنشوراو الرسمية لق ارراو الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  1947على الموقع:
www.un.org/documents/ga/res/2/ares2.htm

 -3أنظر  :المنشوراو الرسمية لق ارراو الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  1947على الموقع:
www.un.org/documents/ga/res/3/ares3.htm
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فيها إلى ذلش الجها بمقتضى اتفاقية دولية وأن تولي اهتمامها إلمكانية إنشا غرفة
()1

جنائية في محكمة العدل الدولية.

وفعماال للدعوة األخيرة باشرو لجنة القانون الدولي إج ار الدراساو المتعلقة
بإنشا محكمة جنائية دولية دائمة ،وقررو عام  1950أن إنشا مهل هذه المحكمة
هو أمر مستح

وممكن تنفيذه أيضا ،كما قررو اللجنة أنها أول

اهتمامها إلمكانية

إنشا غرفة دولية في محكمة العدل الدولية ،وأنه رغم إمكانية تحقيف ذلش عن طريف
تعديل النظام األساسي فإن اللجنة ال تو ي به.

()2

وةعد أن نظرو الجمعية العامة في تقرير لجنة القانون الدولي عن دورتها
الهانية أ درو قرارها رقم/489 :د 50بتاريل  12ديسمبر 1950

() 3

لغرض إعداد

مقترحاو عملية إنشا محكمة جنائية دولية بنظامها األساسي.
وفي عام  1952درس

الجمعية العامة مسودة المشروع وقررو إنشا

لجنة إلج ار المزيد من الدراسة وذلش راجع أساس لعدم وضع تعريف للعدوان في
مشروع تقنين الجرائم الماسة بسلم وأمن البشرية ،وفي عام  1953قدم

اللجنة

الجديدة تقري ار يتضمن مسودة جديدة لنظام المحكمة وةذلش جهودا أخر إلقرار
المسودة وأجري

()4

العديد من التعدي و.

 -1أنظددر  :عيتدداني ( يدداد) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وتطددور القددانون الدددولي الجنددائي ،الطبعددة األولددى ،بيددروو،
منشوراو الحلبي الحقوقية ،2009 ،ص .147

 -2أنظر  :بوهراوة (رفيف) ،اختصاص المحكمة الدولية الدائمة ،المرجع السابف ،ص .25
 -3أنظر  :المنشوراو الرسمية لق ارراو الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  1947على الموقع:
www.un.org/documents/ga/res/5/ares5.htm

 -4أنظر خياطي (مختار) ،دور القضا الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنسان ،المرجع الساب ،ص .117
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وةعد أن قدم

لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة المعقودة عام

 1954مشروعا لمدونة الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها مصحوةا بتعليقاتها إلى
الجمعية ال عامة ،قررو الجمعية العامة أن المشروع كما
ذاو

اغته اللجنة يهير مشاكل

لة وثيقة بالمشاكل التي يهيرها تعريف العدوان ،وقررو إرجا النظر في

المشروع إلى أن تقدم اللجنة الخا ة تقريرها.

()1

واستمرو لجنة القانون الدولي في جهودها إلنشا محكمة جنائية دولية
تنفيذا لق ارراو الجمعة العامة لألمم المتحدة ،وفي عام  1990أنه
شاملة عن

اللجنة دراسة

إنشا المحكمة الجنائية الدولية وأنش و لذلش فريف عمل والذي استمر

في العمل حتى أنجز عام  1994مشروع المحكمة الجنائية الدولية ،وةداية من 9
ديسمبر  1994أنش و الجمعية العامة لألمم المتحدة لجنة متخصصة تقوم
باستعراض القضايا الرئيسية الفنية واإلدارية ومناقشة جملة الترتيباو التي من ش نها
إقرار اتفاقية إلنشا محكمة جنائية دولية.

()2

وةتاريل  11ديسمبر  1995أ درو الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها
رقم  46/50والقاضي بإنشا اللجنة التحضيرية ،مفتوحة العضوية كافة الدول في
األمم المتحدة وذلش من أجل بحث المسائل الموضوعية واإلدارية واإلجرائية الناشوة
عن مشروع النظام األساسي للمحكمة المقدم من طرف لجنة القانون الدولي ،وذلش
بهدف إعداد نص موحد على نطاق واسع التفاقية بش ن محكمة جنائية دولية تمهيدا
لبحهه في مؤتمر المفوضين.

()3

 -1أنظر  :عيتاني ( ياد) ،المحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ،ص 149

أنظددر أيضددا  :مطددر (عصددام عبددد الفتدداح) ،القضددا الجنددائي الدددولي ،مبادئدده ،قواعددده الموضددوعية واإلجرائيددة ،دون

طبعة ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،2008 ،ص  67ومابعدها.
 -2أنظر  :خياطي (مختار) ،المرجع السابف ،ص .118
 -3بوهراوة رفيف :المرجع السابف ،ص .26
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الفرع الثاني

مؤتمر روما وإقرار النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
قررو الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  1996عقد مؤتمر دبلوماسي
لمفوضي الدول المشاركة في عام  1998بغرض إنجا واعتماد اتفاقية دولية بش ن
()1

إنشا المحكمة الجنائية الدولية.

وانتهى مؤتمر األمم المتحدة إلنشا محكمة جنائية

دولية الذي عقد في مدينة روما عام  1998وةمشاركة  160دولة و 17منظمة دولية
بين الحكوماو و 238منظمة غير حكومية ،بإقرار النظام األساسي للمحكمة بموافقة
()2

 120دولة وامتناع  21ومعارضة .07

وأقر النظام بصيغة المعاهدة الدولية التي تترغ للدول حرية االختيار في
االنضمام ويعتبر هذا اإلقرار العلني للنظام إنجا ا دوليا وخطوة متقدمة على طريف
قيام محكمة جنائية دولية ،رغم الشوائ

القانونية التي تضمنها النظام األساسي،

و عوةة الحصول على التصديقاو الستين ( )60من الدول لإلع ن عن بد نفاذه
في المجتمع الدولي( ،)3وذلش بعد فت باب التوقيع عليه حتى أكتوةر  1998في و ارة
الخارجية اإليطالية وةعد ذلش حتى ديسمبر  2000في مقر األمم المتحدة في
نيويورغ.
وتجدر اإلشارة إلى أن المؤتمر قد أ در العديد من الق ارراو أرفق

بالوثيقة

الختامية الصادرة عنه لعل من أهمها قرار بش ن الجرائم المشمولة بمعاهداو وفنشا

 -1أنظر  :الشين (أشرف محمد) ،المرجع السابف ،ص .682
 -2الدول المعارضة هي  :الوالياو المتحدة األمريكية ،إسرائيل ،الهند ،الصين ،ليبيا ،العراق ،قطر.

 -3أنظر  :حرب (علي جميل) ،المحكمة الجنائية الدولية في الميزان ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة

بيروو العرةية ،2002 ،ص 38
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لجنة تحضيرية تتكون من ممهلي الدول التي وقع

على الوثيقة الختامية لمؤتمر

روما والدول األخر المدعوة للمؤتمر.
فيتعلف األمر فيم يخص القرار األول بجريمتي اإلرهاب واالتجار غير
المشروع بالمخدراو ،حيث لم يتمكن المؤتمر من االتفاق على تعريف مقبول بصفة
عامة لهاتين الجريمتين من أجل إدراجها ضمن اختصاص المحكمة ،وقد أو ى
المؤتمر بالعمل على التو ل لتعريف مقبول لهما توطوة إلدخالهما في قائمة الجرائم
التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية )1(.أما بالنسبة للقرار الهاني فقد
من المؤتمر اللجنة التحضيرية والية إعداد مقترحاو بش ن الترتيباو العملية إلنشا
المحكمة ودخولها حيز النفاذ.

()2

وعليه فإن واضعي نظام روما األساسي كانوا حريصين على أن ال يدخل
في إختصاص المحكمة إال أشد الجرائم خطورة والتي تكون محل اهتمام المجتمع
الدولية ،وذلش لتحقيف غايتين ،األولى حتى ال يتسع نطاق اختصاص المحكمة على
نحو ال يتفف وال يتماشى مع اإلمكاناو المتاحة لعملها ،والهانية فهي تحقيف مبدأ
التكامل بين هذه المحكمة واختصاص القضا الجنائي الوطني ،بحيث يظل هو
األخير

اح

الوالية األ لية والعامة وال يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية

الدولية إال الجرائم التي يتعذر عرضها على القضا الوطني ،إما لخروجها عن
اختصا ه أو لعدم إمكان م حقتها أمامه وفف للشروط واألوضاع التي حددها
()3

وفصلها النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 -1أنظر  :الشين (أشرف محمد) ،المرجع السابف ،ص .684

 -2أنظر  :بوهراوة (رفيف) ،المرجع السابف ،ص .27

للمزيد من التفصيل ،راجع  :مطر (عصام عبد الفتاح) ،المرجع السابف ،ص  67وما بعدها.

 -3أنظر  :عيتاني ( ياد) ،المرجع السابف ،ص .160
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المطلب الثاني

ماهية المحكمة الجنائية الدولية
تعد المحكمة الجنائية الدولية إنجا ا تاريخيا لإلنسانية ،فهي أول محكمة
دولية دائمة ذاو اختصاص لم حقة األفراد المرتكبين انتهاكاو إجرامية للقانون
الدولية اإلنساني ،فخ فا لمحكمة العدل الدولية التي تحصر الدعاو أمامها بالدول،
تنظر المحكمة الجنائية الدولية في شكاو

األفراد وتبني أحكامها على أساس

المسؤولية الفردية ،وخ فا لمحكمتي يوغس فيا السابقة وروندا ،يبقى اختصاص
المحكمة الجنائية الدولية غير محددا ال جغرافيا وال منيا.
وقد كان

()1

هناغ حاجة إلنشا هذه المحكمة ،ذلش أنه بالرغم من إنشا

المجتمع الدولي ألنظمة دولية وفقليمية من أجل حماية حقوق اإلنسان على امتداد
القرن الماضي ،إال أن الجرائم الدولية استمرو في الوقوع على م يين البشر ولم يقدم
للمحاكمة الوطنية سو عدد قليل من مرتكبي تلش الجرائم.

()2

وعليه فسون نتطرق إلى أهم التعريفاو التي وضع

للمحكمة الجنائية

الدولية (الفرع األول) وكذا الخصائص التي تتميز بها (الفرع الهاني).

 -1أنظر  :قيدا (نجي

أحمد) ،المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية ،الطبغة األولى ،بيروو ،منشوراو

الحلبي الحقوقية ،2006 ،ص .33
 -2أنظر  :بيسوني (محمود شريف) ،المحكمة الجنائية الدولية ،نش تها ونظامها األساسي مع دراسة لتاريل لجان

التحقيف الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة ،دون طبعة ،مصر ،مطابع رو اليوسف الجديدة ،2002 ،ص

.138
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الفرع األول

التعريفات المختلفة للمحكمة
إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيوة قضائية جنائية دائمة مستقلة،
أوجدها المجتمع الدولي لمقاضاة مرتكبي أشد الجرائم المحتملة جسامة بمقتضى
القانون الدولي ،بحيث تتولى إج ار او التحقيف والمحاكمة في جريمة اإلبادة
الجماعية ،الجرائم ضد اإلنسانية ،جرائم الحرب ،وجريمة العدوان ،عندما تكون
السلطاو المحلية على المستو الوطني عاجزة أو عا فة عن القيام بذلش.

()1

وورد في ديباجة نظام روما األساسي عام  1998أن األمم المتحدة قصدو
العزم من أجل بلو الغاياو لصال

األجيال الحالية والمقبلة على إنشا محكمة

جنائية دولية دائمة مستقلة ذاو ع قة بمنظمة األمم المتحدة وذاو اختصاص على
الجرائم أشد خطورة على المجتمع الدولي.

()2

كما تعرف المحكمة الجنائية الدولية ب نها عبارة عن ت سيل أو إنشا دائم
أو مؤسسة جنائية دائمة مستقلة مخصصة بشخصياو قضائية لها القدرة القضائية
الضرورية التي تمكنها من ممارسة وويائفها وتكملة مهمتها في رفع وترقية أسبقية
القانون ومكافحة ال عقاب في الجرائم الجنائية الخطيرة كجريمة اإلبادة والجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم الحرب.

()3

 -1أنظر  :الوعري (فدو الذوي ) ،المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة ماجستير ،جامعة بير ي  ،2014 ،ص

.07

 -2أنظر  :خياطي (مختار) ،المرجع السابف ،ص .121
3
- Voir : FOFE DJOFIA MALEWA (J.P), La cour pénale internationale, Institution
nécessaire aux pays des grands lacs Africains, Ed L’Harmattan, Paris, 2006, Page
136.
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وتعرف أيضا ب نها مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقك للدول األعضا
فيها ،فهي ليس
ليس

كيانا فوق الدول بل هو كيان مماثل لغيره من الكياناو القائمة وهي

بدي عن القضا الجنائي الوطني بل مكم له ،وةنا على هذا فإن المحكمة

ال تتعد على السيادة الوطنية أو تجتا الخطوط التي رسمها القضا الوطني طالما
كان هذا األخير قاد ار أو راغبا في ممارسة التزاماته القانونية والدولية ،وهو ما يؤكد
الرأي القائل ب ن المحكمة يؤول لها اختصاص القضا الوطني في حال عدم قدرة هذا
األخير لممارسة ما أسند له قانونا.
ويذه

مجموعة من الفقها ورجال القانون في و ف النظام األساسي

للمحكمة الجنائية الدولية على أنه مجموعة من المبادل التي تتضمن تقنين لنصوص
القانون الدولي الجنائي.
وعرف

المحكمة الجنائية الدولية ب نها وسيلة المجتمع الدولي إلقرار العدالة

الجنائية ،وهي أحد وريهة المحاكم الخا ة ،وذلش من أجل محاكمة كبار المسؤولين
المدنيين والعسكريين على ارتكاب أبشع الجرائم الخطرة والمهددة للسلم واألمن
العالميين والضارة ب من واستقرار البشرية جمعا .

()1

الفرع الثاني
خصائص المحكمة الجنائية الدولية
نص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه تنش بهذا محكمة
جنائية دولية "المحكمة" وتكون المحكمة هيوة دائمة لها السلطة لممارسة اختصا ها
على األشخاص إ ا أشد الجرائم خطورة موضع االهتمام الدولية ،وذلش على النحو
 -1أنظر  :خياطي (مختار) ،المرجع السابف ،ص .122
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المشار إليه في هذا النظام األساسي ،وتكون المحكمة مكملة للوالياو القضائية
الجنائية الوطنية ،ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها ألحكام هذا النظام
()1

األساسي.

ومن منطوق هذا النص يتض أن هناغ جملة من السماو والتي تشكل
تعريفا لهذه المحكمة ،تتمهل في أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة دائمة ،أي
أن المحكمة تتسم بصفة الدوام وليس

منش ة لغرض خاص لفترة منية محددة ،كما

هو الحال في المحاكماو الجنائية الدولية التي سبق
يوغس فيا وروندا،

() 2

كمحاكماو نرومبر وطوكيو أو

كون هذه المحاكم ينتهي وجودها بتحقف الغرض من إنشائها.

أما المحكمة الجنائية الدولية التي قرر نظام روما إنشائها ،فتتميز بكونها جها
قضائي دولي منتظم التشكيل ،ينعقد له االختصاص في أي وق

بعد بد سريان

نظامه األساسي ،حين تتوافر الشروط الشكلية والموضوعية لذلش حس

هذا

()3

النظام.

وثاني خا ية تتميز بها المحكمة هي أنها هيئة قضائية جنائية ،فجوهر
عمل المحكمة الجنائية الدولية قضائي ،بل جنائي وهو ما يؤكد التناقض كليا في
جوهرة مع عمل كافة المنظماو السياسية واالقتصادية ،ويضاف إلى وييفته هاته
الصفة الجنائية والتي تخول لهذا األخير اختصاص النظر في أشد الجرائم خطورة
على البشرية.

()4

 -1وذلش وفقا لنص المادة األولى من النظام األساسي للمجكمة الجنائية الدولية الدائمة.
 -2أنظر  :الشين (أشرف محمد) ،المرجع السابف ،ص .685
للمزيد من التفصيل أنظر أيضا  :بيسوني (محمود شريف) ،المحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ،ص .143

 -3أنظددر  :العندداني (إب دراهيم محمددد) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،الطبعددة األولددى ،القدداهرة ،الهيوددة العامددة لشددؤون
لمطابع األميرية ،المجلل األعلى للهقافة ،2006 ،ص .24

 -4أنظر  :خياطي (مختار) ،المرجع السابف ،ص .123
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كما أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة أنشأت بموجب معاهدة
مستقلة ،فهي أنش و تبعا لترتيباو قانونية من طرف مجلل األمن استنادا إلى
الفصل السابع لألمم المتحدة ،وعليه فإنها لم تستند في نش تها لظروف معينة أو من
معين ،ولم تكن مرتبطة ب ي جهة سوا منظمة األمم المتحدة ،ف تخضع إلرادة أي
دولة مهما كان مركزها أو خلف مهما كان

قوته واقتصرو ع قتها بمجلل األمن

وفقا لما حددته المادة  13من نظام روما األساسي في اعتباره جهة لها الحف في
()1

إحالة الجرائم التي تختص بها المحكمة إلى المدعي العام الدولي.

وةما أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة أنش و بموج

معاهدة فإنها

تعتبر هيئة دولية ذاو اختصاص عالمي ،ال يعتد بالصفاو والمراكز القانونية
لألشخاص .بل ولها سلطة ممارسة اختصاصها على األشخاص ،وذلش حس

ما

قرره نظام روما األساسي ،وينصرف مصطل األشخاص إلى األشخاص الطبيعيين
وهو ما أوضحته المادة  25من النظام األساسي ،وعليه ف يمتد اختصاص المحكمة
إلى األشخاص المعنويين ،أي ال يمكن أن تخضع دولة ما إلى اختصاص المحكمة.
ولكن إختصاص المحكمة ليل مطلف فمن بين خصائصها أيضا أن
المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة يتحدد اختصاصها بنوع معين من الجرائم .وهي
جرائم ذاو خطورة إجرامية شديدة ،وورد حصرها في النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية وهي جريمة اإلبادة الجماعية ،الج ارئم ضد اإلنسانية ،جرائم الحرب
وجرائم العدوان.

()2

 -1أنظر  :خياطي (مختار) ،المرجعالسابف ،ص .123

أنظر أيضا  :بيسوني (محمود شريف) ،المحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ،ص .143
 -2أنظر  :الشين (أشرف محمد) ،المرجع السابف ،ص .685
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ضف إلى ذلش أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر هيئة مكملة للواليات
القضائية الوطنية ،ومفاد ذلش عدم استبدال القضا الجنائي الوطني بالقضا الدولية
وعدم حلول المحكمة الجنائية الدولية محل المحاكم الوطنية.

() 1

إذ أن االختصاص

الجنائي الوطني دائما يكون له األولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأن
تلش المحكمة تستطيع ممارسة اختصا ها في حالتين فقك ،األولى في حالة انهيار
النظام القضائي الوطني ،والهانية في حالة رفض أو فشل النظام القضائي الوطني في
القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيف ومحاكمة األشخاص المشتبه في ارتكابهم إحد
الجرائم الدولية ( ،)2ولقد وضع هذا المبدأ – مبدأ التكامل -تجنبا لتنا ع االختصاص
من جهة ،ولعدم استهارة حساسياو السيادة الوطنية وحتى ال يعاق عمل المحكمة
الجنائية الدولية من جهة أخر .

()3

أما عن الخا ية األخيرة التي تتسم بها المحكمة الجنائية الدولية فهي أن
نظامها األساسي هو دستور عملها ،وهو ما نص عليه نظامها األساسي بالقول
()4

"يخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها ألحكام هذا النظام األساسي".

فالنظام األساسي للمحكمة هو الوثيقة المؤسسة لها التي اتفق
وأقرتها الدول األطراف ،وهي التي أعط

عليها

للمحكمة شهادة مولدها ،وحددو طبيعتها

القانونية وكيفية تشكيلها واختصا اتها وفدارتها وفج ار اتها ،وحجية ما تصدره من
أحكام ،ويعتبر النظام أيضا هو القانون األسمى لألطراف فيما يتصل بالمبادل التي
يتع ين على األطراف العمل وفقا لها حتى تحقف المحكمة الغاية من و ار إنشائها،
 -1أنظر  :خياطي (مختار) ،المرجع السابف ،ص .123
 -2أنظر  :الشين (أشرف محمد) ،المرجع السابف ،ص .685

 -3أنظر  :العناني (إبراهيم محمد) ،المرجع السابف ،ص .31

 -4أنظر  :المادة األولى من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
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وهو وضع حد للهغراو التي تتي فرص اإلف و لمرتكبي الجرائم الخطيرة والمهددة
للسلم واألمن الدوليين ،وضمان مهولهم أمام المحكمة إلج ار محاكمة فعالة من خ ل
تدابير قضائية دولية قوامها التعاون الدولي إلى ان
الوطني.

ما يتخذ من تدابير على الصعيد

()1

المبحث الثاني

الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية التي أنشو

بمقتضى نظام روما األساسي

مؤسسة دولية دائمة قائمة على معاهدة ملزمة للدول األعضا فيها فقك ،وةالتالي
فهي ليس

كيانا فوق الدول بل هي كيان يماثل غيره من الكياناو القائمة حاليا.
كما تعتبر المحكمة بما تملش من

حياو كيانا مكم للقضا الجنائي

الوطني وهي تعبر عن عمل مجمع للدول األعضا في معاهدة أنشو

بمقتضاها

مؤسسة لمباشرة مجمع لجرائم دولية محددة ،وعليه فهي امتداد ل ختصاص الجنائي
الوطني وعند التصديف عليها من قبل السلطة البرلمانية الوطنية تصب جز ا من
القانون الوطني.

()2

ولفهم كيفية عمل المحكمة الجنائية الدولية يج
كمؤسسة دولية نش و بموج

توضي طابعها القانوني

معاهدة دولية متعددة األطراف "نظام روما األساسي"

وهو ما سنتناوله من خ ل التطرق للمحكمة كموضوع للقانون الدولي(المطل
وكذلش كونها منظمة دولية (المطل

الهاني).

 -1أنظر  :العناني (إبراهيم محمد) ،المرجع السابف ،ص .33
 -2أنظر  :البخي

األول)

(عبد العزيز عبكل) ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية

المؤقتة ،مذكرة ماجستير ،جامعة عمان العرةية للدراساو العليا ،2003 ،ص .123
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المطلب األول

المحكمة الجنائية الدولية كموضوع للقانون الدولي
تتمتع أي شخصية قانونية دولية بحقوق تقع عليها واجباو بموج

القانون

الدولي مباشرة ،ولهذا أهلية عامة للعمل على المستو الدولي ،وهكذا يستمد مفهوم
الشخصية الدولية من القانون الدولي ،والدول المستقلة ذاو السيادة هي المواضيع
الرئيسية للقانون الدولي ،وعلى خ ف ذلش غالبا ما تعتبر المنظماو الحكومية الدولية
مواضيع ثانوية للقانون الدولي ،حيث تستمد شخصيتها القانونية من اعتراف الدول
األعضا بها لما هو منصوص عليه بميهاق ت سيل هذه المنظمة.

()1

ولقد أثار موضوع االعتراف بالشخصية القانونية للهيواو الدولية خ فا
فقهيا واسع المد

بين مؤيدي ومعارضي هذا المبدأ ،ولكن ورغم ذلش فإنه يمكن

القول أنه بموج

القانون الدولي فإن هناغ جملة من المعايير المميزة للشخصية

القانونية للمنظماو الدولية ،أولها أن يكون للمنظمة الحف في تكوين إرادة ذاتية
مستقلة عن إرادة الدول التي أنش تها ،ثم أن يعترف للمنظمة بالشخصية القانونية من
جان

الدول سوا كان هذا االعتراف

ريحا في وثيقة إنشائها من جان

الدول

األطراف ،أو ضمنيا من الدول األخر غير األطراف عن طريف الدخول مع المنظمة
في ع قاو دولية ال تتم إال بين أشخاص القانون الدولي ،وأخي ار أن يكون للمنظمة
()2

حياو يمكن ممارستها على المستو الدولي.

 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المحكمة الجنائية الدولية ،دراسة لتطور نظام القضا الدولي الجنائي
والنظام األساسي للمحكمة في ضو القانون الدولي المعا ر ،الطبعة األولى ،القاهرة ،نار النهضة العرةية،

 ،2010ص .404

 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،نفل المرجع ،ص .406
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واسترشادا بما يقدم يمكن القول أن الشخصية القانونية الدولية تكمن في
القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل االلتزاماو وكذا القدرة على التعبير عن إرادة ذاتية
مستقلة في مجال الع قاو الدولية ومن ثم على المساهمة في إنشا قواعد القانون
الدولي العام .ويفهم من هذا أن المحكمة الجنائية الدولية تستوفي جميع هذه المعايير
الموجبة للشخصية القانونية الدولية.

الفرع األول

تمتع المحكمة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية
يقصد بشخص القانون في أي نظام قانوني كل من تخاطبه قواعد ذلش
القانون لتمنحه حقوق أو لتفرض علية التزاماو ،وفي النظام القانوني الدولي يتمتع
بهذه الشخصية المنظماو الدولية باالضافة إلى االشخاص الدولية االخر  ،ولقد تم
اإلعتراف للمحكمة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية

راحة وةصورة ضمنية.

فتم االعتراف الصري بالشخصية القانونية في النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية بالنص على أن تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية ،كما تكون لها
األهلية القانونية ال مة لممارسة ويائفها وتحقيف مقا دها .وأن لها أن تمارس
ويائفها وسلطاتها على النحو المنصوص عليه في هذا النظام األساسي في إقليم أية
دولة طرف ،ولها وةموج

اتفاق خاص مع أية دولة أخر أن تمارسها في إقليم تلش

()1

الدولة.

 -1أنظر  :المادة  4من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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أي أن المحكمة تتمتع بالشخصية القانونية المعترف بها وعلى الصعيد
الدولي ،وكذا أهلية تكسبها حقوق وتحملها التزاماو ،ولها بموج

هذه األهلية أن تبرم
()1

االتفاقياو الخا ة مع أي شخص آخر من أشخاص القانون الدولي.

وجا هذا االعتراف الضمني بالشخصية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية
في العديد من أحكام نظام روما األساسي والتي تعترض ضمنا أهلية المحكمة في
إبرام المعاهداو الدولية نذكر منها ما تشير المادة  02من النظام األساسي ،حيث
تنص على أنه تنظم الع قة بين المحكمة واألمم المتحدة بموج

اتفاق تعتمده جمعية

الدول األطراف في هذا النظام األساسي ويبرمه بعد ذلش رئيل المحكمة نيابة عنها.
وهو ما يؤكد أيضا أن المحكمة الجنائية الدولية نش و لمؤسسة دولية دائمة
مستقلة ،ذاو ع قة باألمم المتحدة ولكن ال تعد فرعا من فروعها أو جها ا من
أجهزته الرئيسية كما هو الش ن بالنسبة لمحكمة العدل الدولية.

()2

كما أنه بالرجوع لنص المادة  03فقرة  02من نظام روما األساسي نجده
ينص على أنه تعقد المحكمة مع الدول المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول
األطراف ويبرمه بعد ذلش رئيل المحكمة نيابة عنها.
وحس

مشروع اإلتفاق بين المحكمة الجنائية الدولية والدولة المضيفة

(هولندا) المعتمد من طرف جمعية الدول األطراف ،يج

مراعاة مجموعة من

المبادل أو النقاط أهمها :أن يوضع االتفاق المقر على أساس احترام نظام روما

 -1أنظر  :يوسف (حسن يوسف) ،القانون الجنائي الدولي ،الطبعة األولى ،اإلسكندرية ،مكتبة الوفا القانونية،
 ،2011ص .148

 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المحكمة الجنائية الدولية  -شرح إتفاقية روما مادة بمادة ،الجز األول،

الجزائر ،دار هومه للنشر والطباعة والتو يع ،2008 ،ص .12
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األساسي والقواعد اإلجرائية وأدلة االثباو واالتفاق الخاص بامتيا او وحصاناو
المحكمة ،وأن يحدد اتفاق المقر الطابع الخاص للع قة بين المحكمة والدولة
المضيفة .وأن يعال اتفاق المقر المسائل التي لم تحدد بدقة في النظام األساسي
والتي تعد ضرورية لتنفيذ أحكامه .وأن يوفر اتفاق المقر للمحكمة الضماناو الكافية
ألدا ويائفها وتحقيف أهدافها .وأخي ار أن يؤكد استق لية المحكمة وديمومتها على
()1

األمد الطويل.

كما تعطي المادة  87من النظام األساسي في فقرتها الخامسة الحف في
إبرام اتفاقاو مع أي دولة ليس

طرف في النظام األساسي بش ن التعاون والمساعدة

القانونية .وةالتالي فإن الشخصية القانونية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية كان
()2

ستت كد حتى في عدم وجود المادة  04من النظام األساسي.

الفرع الثاني
حدود الشخصية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية
لم تتضمن المادة  04من النظام األساسي للمحكمة أي شرط يحد من
الشخصية القانونية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية بحكم طبيعتها ،ومع ذلش ال يمكن
أن يقصد بذلش أن تتمتع المحكمة بشخصية قانونية دولية غير محدودة ،حيث تتمتع
بالشخصية القانونية العامة ودون حدود الدول ذاو السيادة فقك بو فها المواضيع
الرئيسية للقانون الدولي والشخصية الدولية فيما عدا تلش هي شخصية جزئية وفقا
للص حياو التي تخول للشخص القانوني المعني.
1

- Voir : Assemblée des états parties au statut de Rome de la compénole internationale
première session, New york 3-10 Septembre 2002, documents officiels (ICC)ASP/183
 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .407
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فالمحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية دائمة ،أنشو

بموج

معاهدة

لفرض التحقيف ومحاكمة األشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة موضع
االهتمام الدولي وهي اإلبادة الجماعية ،الجرائم ضد اإلنسانية ،جرائم الحرب وجرائم
العدوان.

() 1

وهو ما أكدته المادة  02من اتفاق بش ن امتيا او المحكمة الجنائية

الدولية وحصاناتها ،الصادر عن األمم المتحدة عام  2002والتي نص

على أن

تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية ،كما تكون لها األهلية القانونية ال مة
لممارسة ويائفها وتحقيف مقا دها ،وتكون لها على وجه الخصوص أهلية التعاقد،
وأهلية حيا ة العقار والمنقول والتصرف فيها ،وأهلية التقاضي.

الفرع الثالث
نتائج تمتع المحكمة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية
يؤدي تمتع المحكمة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية الدولية إلى ترتي
كافة النتائ الناجمة عن إضفا هذه الصفة عليها ،وكل ما تكتسبه المحكمة من
حقوق وما تتحصل به من التزاماو ك ثر لذلش يكون بالقدر ال م فقك لقيامها
ب عمالها ومزاولة نشاطها ( ،)2ونذكر هذه النتائ فيما يلي:

 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .412
 -2أنظد ددر  :مد ددانع (جمد ددال عبد ددد النا د در) ،التنظد دديم الد دددولي  -النظريد ددة العامد ددة والمنظمد دداو العالميد ددة واإلقليميد ددة

والمتخصصة) ،دون طبعة ،عنابة ،دار العلوم للنشر والتو يع ،2006 ،ص .102

للمزيد من التفصيل ،أنظر  :عبد الس م (جعفر) ،المنظماو الدولية ،دراسة فقهية وت

يلية للنظرية العامة للتنظيم الدولي

ولألمم المتحدة والوكاالو المتخصصة والمنظماو اإلقليمية ،الطبعة السادسة ،القاهرة ،دار النهضة العرةية ،ص 34
ومابعدها
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 حف إبرام االتفاقياو والمعاهداو الدولية لتحقيف أهدافها :وهذه االتفاقياو قد تبرممع دول أعضا في نظام روما األساسي أو دول غير أعضا فيه ،كما قد تبرم أيضا
مع منظماو دولية أخر .
 المساهمة في إنشا قواعد القانون الدولي :وذلش باالشتراغ في تكوين قواعد القانونالدولي ،أو عن طريف ما تصدره من أحكام وق ارراو تحمل الطابع التشريعي.
 حف التمتع بالحصاناو واالمتيا او في مواجهة الدول األعضا  :وهو ما يعد نتيجةطبيعية لتمتع المحكمة بالشخصية القانونية ،أكد عليه اتفاق امتيا او المحكمة
الجنائية الدولية وحصاناتها ()APIC

() 1

والذي عاين حصاناو وامتيا او النظام

القانوني للمحكمة في المواد من  2إلى  12وامتيا او وحصاناو األشخاص في
المواد من  13إلى  23وعاين
المختلفة.

بقية المواد مجموعة من االمتيا او والحصاناو

()2

 للمحكمة الجنائية الدولية الحف في التعاقد( ،)3وتملش األموال المنقولة والهابتة وحفالتصرف فيها والتقاضي أمام المحاكم الوطنية.

 -1حرص مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي المعني بإنشا المحكمة الجنائية الدولية سنة  1998على تضمين
الوثي قة الختامية ق ار ار بإنشا لجنة تحضيرية تت لف من ممهلي الدول التي وقع

على الوثيقة الختامية للمؤتمر

تعنى بإعداد "مقترحاو بش ن الترتيباو العملية إلنشا المحكمة ودخولها مرحلة العمل" وأهمها إعداد اتفاق بش ن
امتيا او المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها.

 -2أنظر  :العبيدي (مراد) ،امتيا او المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها ،دون طبعة ،القاهرة ،دار الكت

القانونية ،2010 ،ص .162
 -3استعمل

المحكمة الجنائية الدولية ألول مرة أهلية التعاقد من أجل إبرام اتفاق جول المقر االجتماعي مع

الدولة المضيفة.
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المطلب الثاني

المحكمة الجنائية الدولية كمنظمة دولية
من المهم لفهم كيفية عمل المحكمة الجنائية الدولية توضي

طابعها

القانوني كمؤسسة ،حيث تتميز المحكمة بطبيعة خا ة تميزها عن كافة المحاكم
الدولية األخر باعتبارها أول محكمة جنائية دولية دائمة ،والسؤال الذي يطرح نفسه
هنا هو ،هل المحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية ؟ ولإلجابة على هذا التساؤل
يج

التطرق أوال للمنظماو الدولية لمعرفة المعايير التي تقوم عليها (الفرع األول)

وفن كان

هذه المعايير متوفرة في المحكمة الجنائية الدولية (الفرع الهاني) وموقع

المحكمة الجنائية الدولية كمنظمة دولية في النظام القانوني الدولي (الفرع الهالث)

الفرع األول

الخصائص المشتركة للمنظمات الدولية
بالرغم من أن بعض الفقها ير أن نظرية المنظماو الدولية محدودة ،بل
وغير موجودة إال أن هناغ خصائص وقواعد مشتركة بين جميع المنظماو الدولية
يمكن أن تكون نظرية عامة مستقلة ،وقبل التكلم عن خصائص المنظماو الدولية
يج

عرض بعض تعريفاو المنظماو الدولية ،وذلش بغرض استخ ص هذه

الخصائص.
وفي بداية األمر

ع

وضع تعريف للمنظمة الدولية ككائن جديد يشارغ

في التعامل على مستو الع قاو الدولية ،خا ة وأن الدول رغم كونها
الكائن الجديد كان

انعة هذا

دائما على حذر فيما يخص مزاحمته لها ،فهي التي تنفرد
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بالسيادة واإلقليم ومن
القانونية.

الجنسية وكل ما ينجر عن ذلش من نتائ

كالشخصية

()1

وركزو التعاريف معظمها على عنصر الديمومة للمنظمة الدولية ،وذلش
عن طريف هيواو وأجهزة دائمة ،وكذا اإلرادة المستقلة والحرة والمختلفة عن إرادة
أعضائها ،هذا بالنسبة للمنظمة ذاتها ،أما إعطا الطابع الدولي فيستلزم أن تتكون
أساسا من الدول.

()2

وتم تعريف المنظمة الدولية على أنها هيوة تشترغ فيها مجموعة من الدول
تسعى إلى تنمية بعض مصالحها المشتركة ببذل مجهود تعاوني تتعهد بسببه أن
تخضع لبعض القواعد القانونية لتحقيف هذه المصال .
والمنظمة الدولية هي كل تجمع لعدد من الدول في كيان متميز ودائم يتمتع
باإلرادة الذاتية والشخصية القانونية الدولية ،تتفف هذه الدول على إنشائه كوسيلة من
وسائل التعاون االختياري بينها وفي مجال أو مجاالو معينة يحددها االتفاق المنشئ
للمنظمة.

()3

كما تعرف المنظمة الدولية ب نها تنظيم دولي تتفف مجموعة من الدول
بموج

ميهاق أو معاهدة على إنشائه ومنحه الص حياو ال مة (المطلقة والمقيدة)

لإلشراف جزئيا أو كليا على بعض شؤونها المشتركة ،والعمل على توثيف أوامر
 -1أنظر  :غضبان (مبروغ) ،التنظيم الدولي والمنظماو الدولية ،دراسة تاريخية تحليلية وتقييمية لتطور التنظيم

الدولي ومنظماته (مع التركيز على عصبة األمم ونمظمة األمم المتحدة) ،ديوان المطبوعاو الجامعية،1994 ،
ص .19

 -2أنظر  :بوسلطان (محمد) ،مبادل القانون الدولي العام ،الجز الهاني ،وهران ،دار الغرب للنشر والتو يع ،دون

سنة نشر ،ص .15

 -3أنظر  :لحرش (عبد الرحمان) ،المجتمع الدولي – التطور واألشخاص ،دون طبعة ،الجزائر ،دار العلوم للنشر

والتو يع ،2007 ،ص .95
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التعاون والتقارب فيما بينها والقيام بتمهيلها والتعبير عن موقفها ووجهاو نظرها في
المجتمع الدولي.

()1

وقد عرف

المادة الهالهة من مشروع اتفاقية قانون المعاهداو لعام 1956

المنظمة الدولية ب نها" :جمعية من الدول مكونة بواسطة معاهدة ،تتمتع بدستور وفروع
()2

مشتركة ،ولها شخصية قانونية متميزة عن شخصية الدول األعضا ".

ورغم أن اتفاقية قانون المعاهداو لعام  1969لم ت خذ به ،إال أنه جا و
اتفاقية فيينا حول تمهيل الدول في ع قاتها مع المنظماو الحكومية في  14مارس
 1975لتتبنى هذا التعريف بدون أي تغيير وذلش في الفقرة "أ" من مادتها األولى.

()3

هناغ عدة تعريفاو متعددة للمنظمة الدولية ال تخرج في معناها عن
التعاريف التي ذكرناها.
ومن استعراض التعاريف السابقة للمنظمة الدولية ،يمكن القول ب ن
المنظماو الدولية على اخت ف أنواعها تشترغ بصفة عامة في عدة نا ر هي :أن
المنظمة ال تنش إال برضا الدول الكاملة السيادة ،وأنها تتمتع بصفة االستم اررية
والدوام ،كما تتمتع بالشخصية القانونية الخا ة بها والتي تمكنها من القيام بمهامها،
ضف إلى ذلش أن المنظمة لها إرادة مستقلة عن إراداو الدول المشترغ ،وأنها تنش
بمقتضى اتفاقية بين الدول ،ولها هيكل تنظيمي خاص بها ،وأخي ار فإن المنظمة

 -1مانع (جمال عبد النا ر) ،المرجع السابف ،ص .62

 -2ورد هذا التعريف في المشروع الذي حضره مقرر لجنة القانون الدولي السيد جرالد فيتل موريل " Gerald

 "Fitz Mouriceوالذي حظي بموافقة غالبية الفقها .

 -3أنظر  :بوسلطان (محمد) ،مبادل القانون الدولي العام ،ج  ،2المرج السابف ،ص .16
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الدولية تنش أساسامن أجل رعاية المصال المشتركة للدول األعضا  ،وهو ما يمهل
األهداف أو األغراض القانونية للمنظمة.

()1

الفرع الثاني
تصنيف المحكمة الجنائية الدولية
وفذا حاولنا تصنيف هذه المعايير على المحكمة الجنائية الدولية نجد أنها
تستوفي جميع هذه المعايير ،فهي أسس
حيث

وت

طبقا التفاقية روما في  17جويلية 1998

 120دولة بنعم على النظام األساسي مقابل  7دول

وت

ب

وامتناع  21دولة.
وقد أنشو

لتكون مؤسسة دائمة ، ،ومستقلة مختصة بالمتابعة على أخطر

()2

الجرائم الدولية.

وتت لف وفقا لنص المادة  34من نفل النظام من مجموعة من األجهزة،
الرئاسة ،شعبة االستوناف ،شعبة ابتدائية ،شعبة تمهيدية ،مكت

المدعي العام ،وقلم

كتاب المحكمة ،وأن هذه األجهزة ال تخضع لتعليماو الدول األعضا  ،بل تعمل
بصورة مستقلة في مجاالو اختصا ها.
وة ددالرجوع ل ددنص الم ددادة  04م ددن النظ ددام األساس ددي كم ددا س ددبف ذكد دره ،نج ددده
تضمن

راحة تمتدع المحكمدة الجنائيدة الدوليدة بالشخصدية القانونيدة الدوليدة ،حتدى وفن

كان هناغ نصوص أخر تضمن

هذا اإلعتراف ضمنبيا كا سبف ذكره.

 -1أنظر  :غضبان (مبروغ) ،المرجع السابف ،ص  20ومابعدها.

للمزيد من التفصيل ،راجع  :عبد الس م (جعفر) ،المرجع السابف ،ص  7ومابعدها.
 -2وذلش بمقتضى نص المادة  01من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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ومددن المهددم اإلشددارة إلددى أندده حتددى فددي حالددة عدددم وجددود النصددوص المشددار
إليه ددا والت ددي تعت ددرف بالشخص ددية القانوني ددة للحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة سد دوا

د دراحة أو

ضددمنيا ،فددإن هددذه الشخصددية ثابتددة فددي نطدداق القددانون الدددولي بدددليل ال درأي اإلستشدداري
الصددادر عددن محكمددة العدددل الدوليددة بشددان التعددويض عددن األضدرار الناجمددة عددن خدمددة
األمددم المتحدددة ،بقولهددا أن الدددول ليس د

وحدددها أشددخاص القددانون الدددولي العددام ،إذ قددد

تتمتع بالشخصية القانونية كياناو دولية أخر  ،إذا ما إقتض

يروف نشد نها وطبيعدة

األهد ددداف المند ددوط بهد ددا تحقيقهد ددا اإلعت د دراف لهد ددا بالشخصد ددية ،ومد ددن هند ددا يتض د د تمتد ددع
المنظماو الدولية بالشخصية القانونية ،ومنها المحكمة الجنائية الدولية.

()1

وعليه نستنت أن المحكمة الجنائية الدولية في ذاتها منظمة دولية وليس
على غرار المحكمتين الدوليتين ليوغس فيا سابقا وروندا مجرد جها تابع لمنظمة
دولية.

الفرع الثالث
موقع المحكمة الجنائية الدولية في النظام القانوني الدولي
كان الهدف من إنشا المحكمة الجنائية الدولية هو سد الف ار البار في
النظام القانوني الدولي المعا ر ،حيث أن إختصا ها يشمل األفراد الطبيعيين
بخ ف محكمة العدل الدولية التي تعني بمسائل تتعلف بالمسؤولية الدولية للدول.
ضف إلى ذلش أن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،بخ ف المحاكم
التي سبقتها أنشوها مجلل األمن لتحقيف غرض خاص محدود مهل المحكمتين
الدوليتين الخا ة بيوغس فيا سابقا وةرواندا لن يقتصر على التعامل مع الجرائم التي
 -1إال أن شخصيتها القانونية واستنادا الى الرأي األستشاري السابف الذكر ليس

مطلقه وفنما هي محدودة بطبيعدة

األهداف والغاياو التي تسعى المنظمة الى تحقيقها وةالتالي فهي شخصية من نوع خاص وذاو طبيعة وييفية.
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جر إرتكابها في

راع معين أو نظام حكم معين وخ ل فترة منية محددة ،بل أن

إختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة يمن لها القدرة على التصرف بصورة
أسرع بعد إرتكاب نوع معين من الجرائم بمجرد إحالة الدعو إليها.

()1

ويظهددر موقددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددي النظددام القددانوني الدددولي خا ددة
من خ ل ع قتها كمنظمة دولية بهيوة األمم المتحدة وةمجلل األمن الدولي.
فتنظم الع قة بين المحكمدة الجنائيدة الدوليدة وهيودة األمدم المتحددة مدن خد ل
اتفاقية تعتمددها جمعيدة الددول األطدراف حسد

مانصد

عليده المدادة الهانيدة مدن النظدام

األساسي لمعاهدة روما لعام  1998المحدثدة لهدذه المحكمدة .وتكدون الع قدة هدي نفدل
الع قة بالهيواو األخر المنش ة بموج

إتفاقية ،والتي تكون أهدافها قريبة مدن أهدداف

األمددم المتحدددة ،وعليدده فتتفددف األمددم المتحدددة والمحكمددة الجنائيددة الدوليددة علددى التعدداون
على نحو وثيف فيما بينهما ،حيهما إقتضى األمر ذلش ،كما تتفقان على التشداور بشد ن
المسددائل ذاو اإلهتمددام المتبددادل ،وفقددا ألحكددام اإلتفاقيددة المبرمددة بينهمددا ،وطبقددا ألحكددام
()2

كل من ميهاق األمم المتحدة ونظام روما األساسي.

أمددا فيمددا يتعلددف بالع قددة بددين المحكمددة الجنائيددة الدوليددة و مجلددل األمددن كمددا
ه ددي مح ددددة ف ددي ميه دداق األم ددم المتح دددة ،والس دديما الفص ددل الس ددابع من دده ،ال ددذي يعط ددي
للمجلددل سياسددة مطلقددة فيمددا يتعلددف بدداألمور التددي تنطددوي علددى حفددظ واسددتعادة وةقددا
السد م ،كددذا فددرض العقوةدداو لحفددظ وةقددا السد م( ،)3فلمددا كددان األمددر كددذلش ،فإندده مددن
المنطق ددي والض ددروري أن توج ددد ع ق ددة تع دداون ف ددي ه ددذا المج ددال بين دده وة ددين المحكم ددة
 -1أنظر :سكاكني (بايدة) ،العدالدة الجنائيدة الدوليدة ودورهدا فدي حمايدة حقدوق اإلنسدان ،دون طبعدة ،الج ازئدر ،دار
هومة للطباعة والنشر والتو يع ،2004 ،ص  84وما بعدها.

 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .425
3
- Voir : LARGO (D), Justice ou injustice international ?, Ed L’Harmattan, Paris, 2009, page 43.
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الجنائيددة الدوليددة .حيددث أن نظددام رومددا األساسددي حدددد مظدداهر هددذه الع قددة فددي حددف
اإلدعا وسلطة إرجا التحقيقاو باإلضافة إلى حث الدول على التعاون مع المحكمة،
()1

والنظر في حاالو عدم التعاون معها.

ووفقددا للفصددل  16مددن ميهدداق األمددم المتحدددة يجددو لمجلددل األمددن أن يطلد
وق ددف اإلجد د ار او أم ددام المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة لم دددة  12ش ددهرا ،وذل ددش إذا م ددا أر
مجلل األمن أن الحالة التي رفع بموجبها المدعي العام للمحكمة تشكل تهديددا للسد م
واألمددن وفقددا لمددا نددص عليدده فددي ميهدداق األمددم المتحدددة و بموجد

السددلطاو المبينددة قددي

الميهاق من أن لمجلل األمن الحف في إ دار ق ارراو ملزمة لكل الدول األعضا قدي
األمم المتحدة .وهكذا فإن لمجلدل األمدن الحدف فدي إيقداف التحقيقداو كمدا هدو وارد فدي
النظددام األساسددي ووفقددا لسددلطاته المحددددة فددي ميهدداق األمددم المتحدددة .ومددن تددم فالنظددام
األساس ددي ال يقد ددر لمجلد ددل األمد ددن إال بص د د حياته المشد ددار إليهد ددا فد ددي الميهد دداق .وعليد دده
فسددلطاو مجلددل األمددن فددي ع قتدده بالمحكمددة الجنائيددة الدوليددة تبقددى ضدديقة ومحدددودة
ولدديل مددن شددانها الت د ثير علددى االختصا دداو الواسددعة للمحكمددة التددي حددددها نظامهددا
()2

األساسي.

 -1أنظر  :عبد ال ار ق (هاني سمير) ،نطاق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية "دراسة في ضدو األحكدام العامدة
للنظام األساسي وتطبيقاتها" ،الطبعة الهانية ،القاهرة ،دار النهضة العرةية ،2010 ،ص .101

 -2أنظر  :السدموني (خالدد الشدرقاوي) ،ع قدة المحكمدة الجنائيدة الدوليدة بهيودة األمدم المتحددة ،الخمديل  09أفريدل
 22:50 - 2015على الموقع :
http://www.hespress.com/writers/260497.html
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المبحث الثالث

الوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
إن اإلختصاص هدو أحدد األسدباب التدي تؤكدد حدف المحكمدة الجنائيدة الدوليدة
في نظر الدعو فدي الجريمدة الدوليدة ،ويسدمى مدد واليدة المحكمدة فدي نظدر الددعو ،
وهذه الواليدة يحدددا النظدام األساسدي لهدا ،وأشدار هدذا النظدام إلدى اختصداص المحكمدة
يتحد دددد مد ددن عد دددة جوان د د  ،موضد ددوعية ،مكانيد ددة ،منيد ددة وشخصد ددية ،كمد ددا حد دددد النظد ددام
األساسي شروطا لممارسة المحكمدة الختصا دها فدي نقطتدين  :إمدا أن تكدون الجريمدة
الدوليددة محددل االتهددام قددد ارتكبد
توافف دولدة ليسد

فددي إقلدديم دولددة طددرف أو بمعرفددة أحددد رعاياهددا ،أو أن

طرفدا علدى االختصداص وتكدون الجريمدة قدد ارتكبد

علدى إقلديم هدذه

الدولة أو أن يكون المتهم أحد رعاياها.
وعلي د دده فس د ددوف نع د ددال قواع د ددد اختص د دداص المحكمد د دة م د ددن التط د ددرق أوال إل د ددى
اإلختصدداص الموضددوعي أو النددوعي الددذي يتعلددف لتددي تدددخل فددي اختصدداص المحكمددة
(المطل د د د

األول) ثد د ددم اإلختصد د دداص الشخصد د ددي للمحكمد د ددة (المطل د د د

الهد د دداني) وأخي د د د ار

اإلختصاص المكاني والزماني والذي يتحدد من خ له إختصاص المحكمدة خد ل فتدرة
منية محددة أو في مكان معين (المطل

الهالث).

المطلب األول

االختصاص الموضوعي للمحكمة
يقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أشد الجرائم خطورة
موضوع اهتمام المجتمع الدولي وقد حددها النظام األساسي للمحكمة في أرةع ()04
جرائم علي سبيل الحصر وهي :الجرائم ضد اإلنسانية جرائم الحرب ،جرائم اإلبادة
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وجرائم العدوان .وعليه فيقوم هذا االختصاص وفقا لنظام روما األساسي على نوع
الجريمة التي نص على اختصا ه بالتحقيف فيها ،وم حقة فاعليها والحكم عليهم.
ويج

أن تكون تلش الجرائم على درجة عالية من الخطورة تبرر تدخل

المحكمة الجنائية الدولية ،فقد ترتك

تلش الجرائم ومع ذلش تقدر المحكمة عدم نظر

الدعاو المتعلقة بها ألنها على درجة غير كافية ن الخطورة ،مهلما حدف بالنسبة
لحالتي فنزوي والعراق.

()1

وجدير بالذكر أن اختصاص المحكمة يمكن أن يشمل جرائم أخر وفقا
لآللية المذكورة في المادة  121من النظام األساسي كجرائم المخدراو واإلرهاب...
باإلضافة الختصاص المحكمة بالجرائم المذكورة أع ه هناغ اختصا او
أخر  ،حيث تختص المحكمة أيضا بالجرائم التي ترتك

ضد إقامة العدالة أي

األفعال الجرمية المخلة بمهمة المحكمة وكذلش سو السلوغ أمام المحكمة وذلش وفقا
لنصي المادتين  71 ،70من النظام األساسي.

()2

وعليه ينقسم اختصاص المحكمة من حيث الموضوع إلى إختصا ها في نظر
جريمة اإلبادة الجماعية (الفرع األول) وقدرتها على نظر الجرائم ضد اإلنسانية (الفرع
الهاني) وكذا بالنسبة لجرائم الحرب (الفرع الهالث) وأخي ار إختصاص المحكمة في نظر
جرائم العدوان (الفرع الرابع).

 -1أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،إج ار او القبض والتقدديم للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة ،الطبعدة األولدى ،القداهرة،
دار النهضة العرةية ،2011 ،ص .21

 -2أنظر  :عطية (حمدي رج ) المحكمة الجنائية الدولية وع قاتها بالقضا الوطني ،دون طبعة ،مطدابع جامعدة
المنوفية ،2009 ،ص .46
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الفرع األول
جرائم اإلبادة الجماعية
مصطل اإلبادة الجماعية حديث نسبيا ،فلم يكن موجودا قبل عام ،1944
هذا المصطل له مدلول خاص جدا ،حيث يشير إلى جرائم القتل الجماعي المرتكبة
بحف مجموعاو معينة من البشر بقصد تدمير وجودهم كليا.

()1

وفذا ما نظرنا إلى جرائم اإلبادة الجماعية في المادة  06من نظام روما
األساسي لوجدناها أوردو في تعريفها للجريمة التعريف ذاته الوارد في اتفاقية إبادة
الجنل البشري لعام  ،1948حيث عرفتها هذه االتفاقية التي تشكل أحد اتفاقياو
القانون الدولي اإلنساني ب نها أي فعل من األفعال التي ترتك

قصد إه غ جماعة

قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إه كا كليا أو جزئيا،

()2

وقد حصر

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية األفعال التي يعد ارتكابها جريمة إبادة
جماعية وتشمل :قتل أفراد الجماعة ،إلحاق ضرر جسدي أو عقلي ب فراد الجماعة،
إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بها إه كها الفعلي كليا أو جزئيا،
فرض تدابير تستهدف منه األجان
إلى جماعة أخر .

داخل الجماعة ،وأخي ار ،نقل أطفال الجماعة عنوة

()3

وةغض النظر عن معنى هذه الجريمة ،فقد بلغ

من االستقرار حدا ارتق

معه إلى مرتبة المبادل القانونية المستقرة والمعترف بها على الصعيد القانوني الدولي،

 -1أنظ ددر  :س ددعد هللا (عم ددر) ،القض ددا ال دددولي الجن ددائي ،الج ددز األول ،الج ازئ ددر ،مفه ددوم الح دددود الدولي ددة ،ديد دوان
المطبوعاو الجامعية ،2003 ،ص .314

 -2أنظر المادة  2من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة االبادة الجماعية (إبادة الجنل البشري) لسنة .1948
 -3أنظر المادة  6من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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وكذا القانون الدولي اإلنساني والقانوني الجنائي الدولي من خ ل نظام روما
األساسي.
ومن التعريف السابف تم تحديد الجماعاو الواقعة تح

الحماية الدولية،

وذلش به ف جماعاو" :الجماعاو الوطنية ،العرقية والدينية" وهذا التحديد يستبعد
الجماعاو السياسية واالجتماعية ،وهذا االستبعاد لم يكن مصادفة ،ففي عام 1948
تم تطوير اتفاقية منع اإلبادة الجماعية ،ولم يكن االتحاد السوفيتي آنذاغ راغبا في أن
تشمل الحماية الجماعاو السياسية واالجتماعية ،ألن ستالين ونظامه كان قد بد ا
بالفعل في عملية تطهير استهدف

()1

هذه الجماعاو.

كما أغفل التعريف أفعال اإلبادة الهقافية ،أي األفعال التي يقصد بها
القضا على دين أو لغة إحد

الجماعاو البشرية إلى الحد الذي يؤدي إلى نسيان
()2

هويتهم ويطمل كل معالم تاريخهم.

وكان من نتائ إغفال للجماعاو السياسية واالجتماعية واالقتصادية أن قتل
الم يين من البشر لهذه األسباب ولكن تلش المجموعاو لم تكن مشمولة بتعريف
الجريمة وعلى الرغم من أن هذه الهغرة معروفة جدا إال أنه لم يبذل أي جهد لمعالجتها
سوا في النظام األساسي لمحكمة يوغس فيا أو في نظام محكمة روندا وال حتى في
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

()3

 -1أنظر  :مطر (عصام عبد الفتاح) ،المرجع السابف ،ص  129وما بعدها.
 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المحالمرجع السابف ،ص .542
 -3أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .543
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الفقرة األولى
الركن المادي لجريمة اإلبادة الجماعية
أما عن األفعال المادية التي تقوم عليها جريمة اإلبادة الجماعية فهي  :قتل
أفراد الجماعة ،والمقصود بقتل أفراد الجماعة ،عملياو القتل الموجهة للقضا على
مجموعة ما سوا بصفة كلية أو جزئية ،دون اشتراط عدد معين من القتلى ،أي يكفي
أن ينذر األمر عن وقوع إبادة ولو جزئية لجماعة ما مهما كان عرقها أو جنسها أو
قوميتها أو ديانتها.

()1

من بين اإلفعال المادية أيضا إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد
الجماعة ،وقد أثار هذا الفعل بعض اإلشكاالو في معرفة مد
للجريمة وقد اتفف على كون الفعل ينطوي على كافة

توفر الركن المادي

ور الضرر المادي أو

المعنوي التي يمكن أن تؤثر وةشكل خطير على س مة البدن والعقل ،مما يهدد
تدمير الجماعة ،ومن أمهلة هذه األفعال استخدام وسائل التعذي

التي قد يترت

عليها

إحداف عاهة مستديمة كبتر األطراف أو التشويه أو اإل ابة الجنون أو األمراض
العصبية بشكل قد يؤثر على استمرار الجماعة ،وهو ما يعرف باإلبادة البطيوة نظ ار
لعدم يهور نتائجها حاال كالقتل.

()2

كما يعتبر إخضاع الجماعة لظروف وأحوال معيشية قاسية من ش نها أن
تؤدي إلى القضا على أفراد تلش الجماعة كليا أو جزئيا وسيلة أخر من وسائل
ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية ،حيث تتسم هذه الوسيلة اإلجرامية ب نها تؤدي إلى
اإلبادة البطيوة ،حيث تهدف إلى إخضاع أفراد الجماعة لظروف معيشية قاسية
 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص .25

 -2أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصا ها ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الهقافة
للنشر والتو يع ،2008 ،ص .188
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تنطوي على مخاطر من ش نها فرض يروف معيشية جد

عبة على جماعة معينة

مهل :فرض اإلقامة في مكان خال من الزرع والما  ،أو ذي مناخ قاس يجل
األمراض مع عدم تقديم الع ج ،ومن ش ن ذلش أن يفضي إلى القضا عليهم بصفة
()1

كلية أو جزئية.

أما عن األحوال المعيشية القاسية فيمكن ذكر حرمان الجماعة من الموارد
التي ال غنى عنها للبقا على قيد الحياة مهل األغذية أو الخدماو الطبية ،أو الطرد
أو التهجير من المساكن ،األمر الذي يعرض أفراد الجماعة لله غ كليا أو جزئيا.

()2

أما عن فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة تندرج ضمنها
الممارساو التي تهدف إلى منع التكاثر أو تحديد المواليد داخل الجماعة والتي تؤدي
إلى حرمان أعضا الجماعة من أي ذرية ،ولقد بين االجتهاد القضائي الجنائي
الدولي أن المقصود بفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل
الجماعة هو حرمان أفراد الجماعة من االستمرار في التوالد عن طريف اتخاذ تدابير
على سبيل المهال :بتر األعضا الجنسية ،التعقيم الجنسي ،تحديد النسل القسري
بإجبار األفراد على استعمال وسائل منع الحمل الفصل الجنسي القسري ،حظر
()3

الزواج...

وفلى جان

التدابير المادية المذكورة والتي تهدف إلى الحؤول دون اإلنجاب

داخل الجماعية ،أكدو االجتهاداو القضائية الجنائية الدولية على إمكانية أن تكون
هذه التدابير ذاو طابع نفسي أو عقلي.
 -1أنظر  :مطر (عصام عبد الفتاح) ،المرجع السابف ،ص .137
 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .554

 -3أنظر  :عوينة (سميرة) ،جريمة اإلبادة الجماعية في االجتهاد القضائي الدولي ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة باتنة ،سنة  ،2013/2012ص .71
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وآخر األفعال المادية التي تقوم عليها جريمة اإلبادة الجمائية هي نقل
األطفال من الجماعة قسرا ،ألن ذلش يعتبر من قبيل اإلبادة الهقافية ،حيث تؤدي إلى
القضا

على ياهرة تعاق

األجيال والحيلولة دون اكتساب األبنا

للغة ا با

وعاداتهم أو شعائرهم الدينية ،بحيث ينش هؤال األطفال نش ة أخر منقطعة الصلة
بجذورهم ،وال يقلل من جرم هذا الفعل أن ينقل األطفال إلى جماعة تكفل لهم الرعاية
الصحية ،الهقافية أو االجتماعية.

()1

وما ي حظ على جريمة اإلبادة أنها مرتبطة باإله غ "الكلي أو الجزئي"
للجماعة ،وهذه عبارة ليل هناغ أي معيار لتحديد معناها ،إذ ال يوجد عدد ضحايا
معين يج

إثباته لهبوو اإلبادة ،ولذلش كان من اإلشكالياو التي

ادف

وضع مادة

اإلبادة الجماعية في نظام روما هو تحديد معنى عبارة "الجزئي" حيث اقترح رأي
استبدالها بعبارة "جز كبير" حتى ال يكون مجرد وقوع عدد
ضمن جريمة اإلبادة الجماعية ،إال أن العبارة بقي

غير من الضحايا داخ

كما هي في نظام روما األساسي.

وةذلش يبقى التساؤل مطروحا حول مفهوم اإلبادة الجزئية ،وتبقى في ذلش سلطة
تقديرية واسعة للمحكمة في تقييمها.

()2

وال يكفي لقيام الجريمة ومن ثم استحقاق العقاب عليها مجرد توافر كيانها
المادي المتمهل في السلوغ اإلجرامي وآثاره ،وفنما يلزم فوق ذلش أن تتعا ر مع هذا
الكيان المادي كيانا نفسيا يتمهل في اإلرادة اإلجرامية والتي يعبر عنها بالركن المعنوي
لجريمة اإلبادة الجماعية.

 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .190
 -2أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص .190
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الفقرة الثانية

الركن المعنوي لجريمة اإلبادة الجماعية
يتحقف الركن المعنوي بوجود قصد خاص وهو نية تدمير الجماعة بصفة
كلية أو جزئية ،بحيث ال يكفي إثباو قيام المتهم بارتكاب أي من األفعال المشار
إليها سابقا ،وفنما يشترط أيضا إثباو نيته في القضا على الجماعة بصفة كلية أو
جزئية كما هو مبين في الفقرة األولى من المادة  06من النظام األساسي.
وةالتالي فيج

()1

أن يعلم الجاني أو الجناة بماهية فعله أو أفعالهم اإلجرامية،

وة ن هذه األفعال كالقتل أو األذ

البدني أو العقلي الجسيم ...هي أفعال تنص

على شخص أو أشخاص ينتمون إلى جماعة قومية ،أثينية ،عرقية أو دينية معينة،
وليل بصفتهم الفردية ،وأن من ش ن تلش األفعال اإلجرامية إبادة أعضا الجماعة
كليا أو جزئيا ،كما يتعين أن تتجه إلرادة الجاني أو الجناة إلى هذه العنا ر.

()2

الفرع الثاني

الجرائم ضد اإلنسانية
تعد الجريمة ضد اإلنسانية من الجرائم المستحدثة في القانون الجنائي
الدولي ،فلطالما يل مفهوم "اإلنسانية" حبيل األطر الدينية والفلسفية واألخ قية ،ولم
يرتقي إليها الفكر القانوني إال حديها عندما إلتج ته إليها الفظائع المرتبكة في حروب

 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص .27

للمزيد من التفصيل ،راجع  :مطر (عصام عبد الفتاح) ،المرجع السابف ،ص .139

 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .560
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و ف الجرائم المخالفة ألعراف ومبادل

وفي أماكن كهيرة ،والتي لم تكن تندرج تح

الحروب باعتبارها الجرائم الوحيدة المقننة آنذاغ.

()1

فتعتبر الجرائم ضد اإلنسانية من أكهر الجرائم ارتباطا بحقوق اإلنسان ،ذلش
أنها تمل الصفة اإلنسانية في اإلنسان ،وحماية هذه الصفة تقتضي حماية الحقوق
اإلنسانية التي تستلزم إسبا هذه الصفة على الكائن الحي الذي يتمتع بتلش الصفة،
وأهم هذه الحقوق حقه في الحياة وفي س مة جسمه وفي حريته وفي عرضه وشرفه
واعتباره ،حيث يصي

االعتدا على هذه الحقوق

يحك من قيمتها اإلنسانية حس

فة اإلنسانية فيهدرها كليا أو
()2

درجة هذا االعتدا .

وكما تم ذكره فإن مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية هو مفهوم حديث النش ة،
حث استحدثه ميهاق نورمبر للمحكمة العسكرية الدولية الذي أبرمه الحلفا عام
()3

 1945لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب في دول المحور األوروةي.

وةالرجوع إلى ميهاق نورمبر يمكن تقسيم األفعال التي حددها النص كج ارئم
ضد اإلنسانية إلى أفعال قتل العمد واإلبادة واالسترقاق واإلبعاد واالضطهاد المبني
على أسباب سياسية أو عنصرية أو دينية.
ثم توال

()4

بعد ذلش المواثيف والمعاهداو والقدراو الدولية التي تدعو إلى نبذ

هذه األعمال وفدانتها والمعاقبة عليها من بينها قراراو الجمعية العامة لألمم المتحدة
 -1أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،إج ار القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ،ص .37
 -2أنظر  :القهوجي (علي عبد القادر) ،القانوني الجنائي الددولي (أهدم الجدرائم الدوليدة ،المحداكم الدوليدة الجنائيدة)،
الطبعة األولى ،بيروو ،منشوراو الحلبي الحقوقية ،2001 ،ص .113
 -3أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .563

 -4أنظددر  :روان (محمددد الصددال ) ،الجريمددة الدوليددة فددي القددانون الدددولي الجنددائي ،رسددالة دكتددوراه ،كليددة الحقددوق،
جامعة قسنطينة ،2009/2008 ،ص .204
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في  ،1946/12/11معاهداو الصل التي عقدو عام  1947بين الوالياو المتحدة
األمريكية واالتحاد السوفياتي ،اإلع ن العالمي لحقوق اإلنسان في ،1948/12/10
أعمال لجنة القانون الدولي التي كلف

بصياغة مبادل نورمبر سنة  ،1950مشروع

تقنين الجرائم ضد س م أو أمن البشرية سنة  ،1954النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ليوغس فيا سابقا سنة .1993
الدولية لرواندا سنة .1994

() 2

()1

النظام األساسي للمحكمة الجنائية

مسودة الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها لعام

 ،1996وأخي ار نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لسنة .1998
وعليه فمع نظام روما األساسي لعام  1998أسفرو الجهود الدولية السابقة
عن نتائجها ،حيث جر وألول مرة تعريف الجرائم ضد اإلنسانية في معاهدة دولية
اعتمدتها أغل

دول العالم.

وتعني الجريمة ضد اإلنسانية أي فعل من األفعال المحظورة والمحددة في
المادة  07من نظام روما األساسي ،متى ارتكب

في إطار هجوم واسع النطاق أو

منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مهل هذه األفعال،
القتل العمد ،اإلبادة ،االسترقاق ،إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ،السجن أو
الحرمان من الحرية البدنية ،بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي ،التعذي ،
االغتصاب ،االستعباد الجنسي ،الحمل القسري ،التعقيم القسري أو أي شكل من
أشكال العنف الجنسي ،اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان
ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو متعلقة بنوع

 -1أنظر  :قرار مجلل األمن رقم 808 :و 827لسنة .1993
 -2أنظر  :قرار مجلل األمن رقم 955 :سنة .1994
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الجنل ،االختفا القسري لألشخاص ،الفصل العنصري ،كل األفعال ال إنسانسية
األخر ذاو الطابع المماثل التي تتسب

عمدا في أذ خطير.

()1

وعليه فإذا رأينا إلى الجرائم ضد اإلنسانية من خ ل النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية ،ن حظ ب نه قد أخذ بما هو مستقر عليه في إتفاقياو
القانون الدولي اإلنساني التي عالج
يستنت

منه أن التفصيل الذي وردو به هذه الجريمة في إطار النظام األساسي

للمحكمة يجعلها أكهر دقة من غيرها.
كما يستنت
الجماعية ،يمكن أن ترتك
ترتك

هذه الجرائم مع شي من التوسع ،والذي

()2

أن الجرائم ضد اإلنسانية ،ش نها ش ن جريمة اإلبادة
في من الحرب و من السلم على حد سوا  ،كما يمكن أن

من ممهلي الدولة أو من أي شخص آخر.
ووفقا لنص المادة  7من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه

البد من توافر األركان التالية  :أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة
حص ار في المادة ( 1/7الركن المادي) .أن ترتك

هذه الجرائم في إطار هجوم واسع

النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ،وأن يتوافر القصد الجنائي.

 -1أنظر  :سكاكني( باية) ،المرجع السابف ،ص 34

أنظر أيضا  :مطر (عصام عبد الفتاح) ،المرجع السابف ،ص .143/142

 -2أنظر  :سعد هللا (عمر) ،المرجع السابف ،ص 317
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الفقرة األولى
الركن المادي للجريمة ضد اإلنسانية
يلزم لقيام الجرائم ضد اإلنسانية توافر ركنين أولهما مادي ،واألفعال المادية
التي تقوم عليها الجريمة ضد اإلنسانية

() 1

هي  :القتل العمد ،ويقصد بهذه الحالة

إ هاق روح اإلنسان عمدا في إطار هجوم منهجي واسع النطاق ،سوا بشكل مباشر
أو غير مباشر ،ومهما كان

الوسيلة المستخدمة لتحقيف تلش النتيجة.

()2

وفعل اإلبادة ،الذي يعتبر هي عملية قتل متعددة واسعة النطاق تستهدف
أفراد مجموعاو معينة عن طريف إخضاعهم لظروف معيشية

عبة ،تؤدي حتما إلى

إه كهم ،وفعل اإلبادة ال يعتبر جريمة ضد اإلنسانية إال إذا إنتفى عنصر "نية
اإلبادة" الذي يميز إبادة الجنل البشري.

()3

باإلضافة إلى االسترقاق والذي يعني ممارسة أي من السلطاو المترتبة
على حف الملكية ،أو هذه السلطاو جميعها على شخص ما ،بما في ذلش ممارسة
هذه السلطاو في سبيل االتجار باألشخاص والسيما النسا واألطفال .أي أن
االسترقاق الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية يمارس فيه مرتك

الجريمة إحد

أو

جميع السلطاو المتصلة بالحف في ملكية شخص أو أشخاص ك ن يشتريهم أو

 -1بالرغم من أن هذه األفعال تعتبر جدرائم فدي كافدة التشدريعاو الجنائيدة الداخليدة ،إال أنهدا تشدكل فدي نفدل الوقد
جريمة ضد اإلنسانية إذا كان القصد من إرتكابها هو القضا على جماعاو بشرية معينة.

 -2يج دددر ال ددذكر أن القت ددل العم دددي المقص ددود ف ددي الم ددادة  07يختل ددف ع ددن ال ددذي يعتب ددر ركن ددا ف ددي جريم ددة اإلب ددادة
الجماعية ،كون األخيدر يجد

أن يرتكد

بندا ا علدى نيدة اإلبدادة العرقيدة ،اإلثنيدة ،الدينيدة أو العنصدرية ،بينمدا القتدل

فددي الجريمددة ضددد اإلنسددانية يكفددي فيدده قتددل مجموعددة مددن األشددخاص إعتدددا ا علددى حقهددم فددي الحيدداة دون إشددتراط
إتصافهم بصفة معينة أو إشتراكهم في سماو خا ة.

 -3أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص 200
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يبيعهم أو يعيرهم أو يقاضيهم ،أو أن يفرض عليهم ما يماثل ذلش من معاملة سالبة
للحرية.

()1

أما بالنسبة لفعل إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان فتتعلف هذه الحالة
بترحيل السكان أو نقلهم قس ار إلى إقليم دولة أخر أو أي مكان آخر دون رغبتهم ،أي
اللجو إلى طردهم أو ارتكاب أفعال قسرية كاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو
بث الرع

في نفوسهم إلرغامهم على مغادرة أماكن يوجدون فيها بصفة مشروعة

ألسباب ال يقرها القانون الدولي ،ويستهنى من ذلش عملياو النقل المبررة طبقا لنص
المادة  49من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  1949كعملية اإلخ
تهدد حياة األشخاص.

لضرورة أو كارثة

()2

يذكر نظام روما األساسي أيضا السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو
آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي ،ولكن لم يتم
تعريف الفعل بصفة محددة كون كل دولة تطبف عقوةة السجن في نظمها الداخلية
واكتف النظام بإضافة عبارة "الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية"،
وعليه فيتشرط ل قيام هذه الجريمة توافر أركانها الواردة بوثيقة أركان الجرائم والمتمهلة
في قيام مرتكبيها بسجن شخص أو أكهر وحرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي ،بالشكل
الذي يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي مع العلم بالظروف التي تهب

جسامة الفعل

وعدم قانونيته ومع ضرورة ارتكابه كجز من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد
مجموعة من السكان.

()3

 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .575
 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص .33

 -3أنظر  :بوهراوة (رفيف) ،المرجع السابف ،ص .50
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ويعتبر التعذيب أيضا من األفعال المادية التي تقوم عليها الجريمة ضد
اإلنسانية ،ويقصد به تعمد إلحاق ألم شديد ومعاناة شديدة سوا أكان بدنيا أو عقليا،
بشخص موجود تح

سيطرة المتهم وفشرافه .وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يشترط إثباو

أي هدف محدد من هذه الجريمة.

()1

وما يسجل للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه تضمن أيضا
اإلغتصاب أو اإلستعباد الجنسي ،أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري أو
التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرة من
الخطورة ،وسع في مفاهيم هذه األفعال ،وجعلها على إط قها ودون إشتراط كونها،
ك ما جرو عليه العادة في القوانين الوطنية ،على المرأة وحدها ،بل يفهم من إط ق
النص أن ممارسة أي فعل من األفعال الجنسية المنصوص عليها يعتبر جريمة ضد
اإلنسانية سوا إرتك

على رجل أو إمرأة على حد سوا  ،طالما توافر فيه شرطا

الهجوم الواسع النطاق والعلم يكون الفعل جز ا من هذا الهجوم.

()2

ويتحقف اإلغتصاب بإرتكاب أي سلوغ ينت عنه إي ج عضو جنسي في
الجريمة ،ذك ار كان أم أنهى أو إي ج أي

أي جز من جسد الضحية أو جسد مرتك

جسم أو عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جها ها التناسلي مهما
كان

درجة اإلي ج ،دون رضا الضحية ،بإستعمال القوة أو التهديد يإستعمالها أو

بالقسر.
وتكون الضحية عرضة لإلستبعاد الجنسي من قبل شخص يمارس عليها
جميع السلطاو المتصلة بحف الملكية لغرض ممارسة فعل أو أكهر من األفعال ذاو
 -1أنظر  :مطر (عصام عبد الفتاح) ،المرجع السابف ،ص .157
 -2أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص .202
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الطابع الجنسي .أما اإلكراه على البغا فيتم بإرغام الضحية على ممارسة فعل أو
أكهر من األفعال ذاو الطابع الجنسي ،بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها أو
بالقسر.

()1

من بين األفعال المادية أيضا ،إضطهاد أية جماعة محدة أو مجموع
محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية
أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة  3أو ألسباب أخر من المسلم
عالميا ب ن القانون الدولي ال يجيزها ،وذلش فيما يتصل ب ي فعل مشار إليه في هذه
الفقرة أو ب ية جريمة تدخل في إختصاص المحكمة.
يتمهل اإلضطهاد في تعمد حرمان شخص أو مجموعة من األشخاص
حرمانا شديدا من حقوقهم األساسية بما يتعارض مع القانون الدولي ،وأن يكون هذا
الحرمان قائما على أساس اإلنتما السياسي أو العرقي أو الوطني أو اإلثني أو
الديني أو الهقافي أو لنوع النجل أو على أي أساس آخر يحظره القانون الدولي وأن
يكون له

لة باألفعال األخر المشكلة لجريمة ضد اإلنسانية.

()2

وتعتبر جريمة اإلضطهاد هي الوحيدة من بين الجرائم ضد اإلنسانية التي
تعتمد على أساس تمييزي حيث ترتك
األساسي.

ضد مجموعاو معينة نص عليها في النظام

()3

أما بالنسبة لإلختفاء القسري لألشخاص كفعل كادي للجيمة ضد اإلنسانية
فيتمهل في قيام الجريمة بإلقا القبض على شخص أو أكهر أو إحتجا هم أو
 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص 34
 -2أنظر :بوسماحة (نصر الدين) ،نفل المرجع ،ص 35

 -3أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص 203
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إختطافهم ،وأن يرفض اإلقرار بحرمان هؤال األشخاص من حريتهم أو إعطا أية
معلوماو عن مصيرهم ،كما يشترط أن تتم هذه التصرفاو بإسم دولة أو منظمة
سياسية أو بإذن أو بدعم منها.

()1

كما تعتبر الفصل العنصري من األفعال ال إنسانية التي تماثل في طابعها
األفعال المشار إليها في الفقرة  1في سياق نظام مؤسل قوامه اإلضطهاد المنهجي
والسيطرة المنهجية من جان
أخر وترتك

جماعة عرقية واحدة إ ا أية جماعة أو جماعاو عرقية

بنية اإلبقا على ذلش النظام.

ولم يكتفي نظام روما األساسي بتعداد مجموعة من األفعال التي تذكر على
سبيل الحصر ،بل أضاف مصطل

"كل األفعال الالإنسانية األخرى" ويعتبر ذلش

تطو ار هاما في إطار الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان بشكل عام ،حيث يمكن
للمحكمة إدخال أفعال على نفل الدرجة من الخطورة ضمن نظام الجرائم ضد
اإلنسانية.

()2

ولقد اشترط

المادة  1/07أن ترتك

األفعال المكونة للجرائم ضد

اإلنسانية والمذكورة أع ه في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية
مجموعة من السكان المدنيين" .فالجريمة ضد اإلنسانية هي نوع من الجرائم الجماعية
التي تستهدف عددا كبي ار من الضحايا ،فاالعتدا على ضحية واحدة ال يترت

على

 -1أنظر  :بوهراوة (رفيف) ،المرجع السابف  ،ص .53

 -2أنظدر  :علدي شدعبان (محمدد حسدني) ،القضدا الددولي الجندائي مدع د ارسدة تطبيقيدة ومعا درة للمحكمدة الجنائيدة
الدولية (التطور التاريخي – النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليدة ودورهدا فدي يدل التحددياو المعا درة) ،دون

طبعة ،القاهرة ،دار النهضة العرةية ،2010 ،ص .226
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مرتكبها مسؤولية جنائية دولية بموج
اعتدا او متكررة واسعة النطاق.

النظام األساسي للمحكمة إال إذا كان جز ا من

()1

وقد جا في الفقرة  1/2من المادة " :07تعني عبارة هجوم موجه ضد أية
مجموعة من السكان المدنيين ،نهجا سلوكيا يتضمن االرتكاب المتكرر لألفعال
المذكورة سابقا عم

بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزي از

لهذه السياسة" .ولما تم ذكر مصطل

"المدنيين" ذلش أن الجرائم جرم

بالصفة اإلنسانية نفسها ال الرتباطها بفوة معينة ذاو

فة مميزة.

لمساسها

()2

الفقرة الثانية

الركن المعنوي للجريمة ضد اإلنسانية
إضافة إلى مجموعة األفعال التي جا و في نص المادة  07من النظام
األساسي للمحكمة فإنه ليزم لقيام هذه الجرائم ودخولها في اختصاص المحكمة
الجنائية الدولية أن يتوافر كذلش الركن المعنوي المتمهل في القصد الجنائي.
والجرائم ضد اإلنسانية هي جرائم عمدية وةالتالي يج
الجنائي فيج

توافر القصد

أن يعلم الجاني بعنا ر الجريمة وأن تتجه إرادته لتحقيقها ،ولكن

القصد العام ال يكفي ،وفنما يج

توافر القصد الخاص ومؤداه علم المتهم لحظة

ارتكاب الفعل اإلجرامي ب نه يرتكبه في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد
مجموعة من السكان المدنيين.

()3

 -1أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص .197

 -2أنظر  :عطية (حمدي رج ) ،المرجع السابف ،ص .60

 -3أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص .230
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أما بالنسبة لجريمة الفصل العنصري ،فإن القصد الخاص فيها يتطل

أن

()1

يتم ارتكابها بنية اإلبقا على نظام الحكم العنصري.

وعليه وتبعا لما ورد أع ه ،فإن الجرائم ضد اإلنسانية بات

واضحة

ومحددة حص ار سوا في نظام روما األساسي أو من حيث تحديد أركان كل نوع ،منعا
ألي اجتهاد أو ت ويل ،كما ورد في مشروع أركان الجرائم الذي أقرته جمعية الدول
األطراف في دورتها .2002

الفرع الثالث
جرائم الحرب
إضافة إلى اختصاص المحكمة بنظر جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد
اإلنسانية ،يختص كذلش بنظر جرائم الحرب ومعاقبة مرتكبيها ،وتعتبر جرائم الحرب
من أقد م فواو الجرائم الدولية ،ذلش أنها جرائم مرتبطة بالحرب التي تعد من أقدم
تر فيها الجماعاو وسيلة لحل نزاعاتها مع الغير وةقي

الظواهر االجتماعية ،وكان

مستمرة كوسيلة مشروعة ،بل كان

تعتبر ًّ
فنا يمكن من خ له ممارسته بالوسائل

العسكرية المحددة ،النيل من العدو ،وفن كان

في معظم األحيان تتخذ أشكاال برةرية

()2

تكون نتيجتها التدمير الكلي.

ولقد حاول وسعى المجتمع الدولي إلى إيجاد حد أدنى لمراعاة هذه الجرائم
و ذلش من خ ل عدة مواثيف ،والسيما بعد وي و الحرب العالمية الهانية ،حيث تم
للمرة األولى تخصيص الحماية لمجموعاو مختلفة من األشخاص ،بدال من االكتفا
بما سبف من

كوغ تنظم طرق القتال ووسائله .ففي سنة  1949اعتمدو اتفاقياو

 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .583
 -2أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص.206
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االباب األول – مكانة الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية
جنيف األرةع والتي ركزو جميعها على حماية المجموعاو المختلفة من األشخاص
الذين يعانون وي و الحرب.
فتناول
البري ،وخص

()1

االتفاقية األولى تحسين مركز المرضى والجرحى في ميدان القتال
الهانية جرحى ومرضى وغرقى القواو المسلحة في البحار ،أما

االتفاقية الهالهة فتعلق

بمعاملة أسر الحرب والرابعة بحماية المدنيين في وق

الحرب.
وكان

النزاعاو المسلحة الدولية محور هذه االتفاقياو ،إال أنه في العام

 1977تم إلحاق برتوكولين إضافيين إلى اتفاقية جنيف ،أوض األول القواعد الواج
تطبيقها في النزاعاو المسلحة الدولية ،وحدد الهاني القواعد المطبقة في النزاعاو
المسلحة الداخلية أي تلش المطوية على إقليم دولة معينة في محاولة للتوفيف بين
القواعد المتعلقة ب سالي

القتال ووسائله (قانون الهاي  )1907ومن جهة القواعد التي
()2

تؤمن الحماية ألشد الفواو معاناة في النزاعاو المسلحة (جنيف .)1949

ويمكن تعريف جرائم الحرب بصفة عامة ،ب نها كل االنتهاكاو التي
ترتكبها األطراف المتحارةة لقوانين وأعراف أو االتفاقياو الدولية والقوانين الجنائية
الداخلية والمبادل العامة للقانون الجنائي المعترف به في كل الدول المتحضرة.
ولقد جا في نص المادة  08فقرة  01من نظام روما األساسي أنه يكون
للمحكمة االختصاص فيما يتعلف بجرائم الحرب والسيما عندما ترتك

في إطار خطة

سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسع النطاق لهذه الجرائم ،وعددو الفقرة
الهانية من هذه المادة جرائم الحرب الخاضعة الختصاص المحكمة وهي  :االنتهاكاو
 -1أنظر  :قيدا (نجي

أحمد) ،المرجع السابف ،ص .153

 -2أنظر  :عيتاني ( ياد) ،المرجع السابف ،ص .211
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الجسيمة التفاقياو جنيف األرةع لسنة  .1949االنتهاكاو الخطيرة األخر للقوانين
واألعراف السارية على المنا عاو الدولية المسلحة في النطاق الهاب

للقانون الدولي.

االنتهاكاو الجسيمة للمادة الهالهة المشتركة بين اتفاقياو جنيف األرةع لعام 1949
في حالة النزاعاو المسلحة غير ذاو الطابع الدولي .واالنتهاكاو الخطيرة األخر
للقوانين واألعراف السارية على المنا عاو المسلحة غير ذاو الطابع الدولي في
النطاق الهاب

للقانون الدولي.

ومنه نستنت

()1

أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بنظر جرائم الحرب

الناتجة عن االنتهاكاو الجسيمة للقواعد المنظمة لسير العملياو الحرةية ،سوا كان
هذه القواعد مكتوةة أو عرفية ،وسوا كان النزاع المسل

دولي أو داخلي .وجرائم

الحرب كغيرها من الجرائم يلزم لقيامها توافر ركنين أساسيين هما :الركن المادي
(الفقرة األولى) والركن المعنوي (الفقرة الهانية).

()2

الفقرة األولى
الركن المادي لجرائم الحرب
يتمهل الركن المادي في جرائم الحرب ،في السلوغ أو الفعل الذي يشكل
انتهاكا أو خرقا للقواعد المنظمة لسلوغ األطراف المتحارةة .إليضاحه سوف نتطرق
للصور المكونة لها كما جا و في نظام روما األساسي حيث تقسم جرائم الحرب التي
تخضع الختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنص المادة  08من النظام

 -1أنظر  :بوهراوة (رفيقالمرجع السابف ،ص .57

 -2يضاف إليهما – كما هو الحال في الجرائم الدولية بشكل عام -الركن أو العنصر الدولي ،إال أننا سنقتصر
على دراسة الركنين المادي والمعنوي نظ ار ألهميتها بالنسبة لموضوع الدراسة.
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االباب األول – مكانة الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية
األساسي إلى جرائم حرب مرتكبة أثنا نزاع دولي مسل  ،جرائم حرب تقع أثنا
النزاعاو المسلحة غير ذاو طابع دولي.
ويكون النزاع المسل

()1

الدولي بقيام مواجهة بين القواو المسلحة لدول

مختلفة ،ولم تعرف المادة  08من النظام األساسي للمحكمة النزاع الدولي المسل ،
غير أن بعض فقها القانون الدولي ورجال القانون والقضا ارت وا أن باإلمكان اعتبار
النزاع المسل

راعا دوليا في الحاالو التالية :نزاع مسل بين الدول ،نزاع مسل

داخلي اعترف ب نه حالة حرب ،نزاع مسل داخلي منطو على تدخل من جان
المتحدة ،حرب التحرير الوطني ،وحروب االنفصال .ونص

األمم

المادة  2/8أ و ب على

أن جرائم الحرب تعني االنتهاكاو الجسيمة التفاقياو جنيف لسنة  ،1949وكذلش
االنتهاكاو الخطيرة للقوانين واألعراف السارية على المنا عاو الدولية في النطاق
الهاب

()2

للقانون الدولي.

كما جرم نظام روما األساسي انتهاكاو خطيرة معينة لقوانين الحرب التي
ترتك

أثنا النزاعاو المسلحة الداخلية ،وفن القول بوجود نزاع مسل غير دولي حاليا

يتطل

توافر عدة شروط موضوعية منها :أن األعمال العسكرية تظل لدرجة معينة

من الجسامة واالستم اررية ،أن المتمردون يسيطرون عمليا على جز من اإلقليم ،وأن
المتمردون يملكون نوعا من التنظيم المتقدم.

 -1أنظر :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،ج  ،1ص .46

 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .590
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وفي جميع الحاالو فإن تعريف النزاع المسل الداخلي كما يذكره نظام روما
وأعمال

األساسي ال يشمل حاالو االضطراباو ،والتوتراو الداخلية ،وأعمال الشغ

()1

العنف المنفردة أو المنقطعة أو المنعزلة أو أي عمل آخر ذي طبيعة مماثلة.
الفقرة الثانية

الركن المعنوي لجرائم الحرب
يلزم لقيام جرائم الحرب أن يتوافر لد القائم بها الركن المعنوي المتمهل في
العلم والقصد ،أي أن يعلم مرتك

الجريمة بطبيعة سلوكه ،وأن من ش نه ان يحدف

النتيجة التي يريدها من و ار سلوكه هذا ،وأن يكون على علم أيضا ب ن الشخص أو
األشخاص المعتد

عليهم هم من األشخاص المحميين بإتفاقية أو أكهر من إتفاقية

جنيف لعام  ،1949أو أن سلوكه يشكل إنتهاكا خطي ار للقوانين واألعراف السارية
على المنا عاو المسلحة الدولية أو غير الدولية ،وأن يمتد علمه كذلش إلى الظروف
الواقعية التي تهب

وجود نزاع مسل دولي أو غير دولي حس

الظروف التي يرتك

فيها سلوكه هذا .وأن يعتمد إرتكاب هذا السلوغ وأن من و ار سلوكه هذا يرمي إلى
تحقيف النتيجة المترتبة على هذا السلوغ.

()2

الفرع الرابع
جرائم العدوان
ال شش أن جريمة العدوان تشكل أقصى وأفضع الجرائم في حدف البشدرية لمدا
يصددحبه مددن ارتكدداب انتهاكدداو خطيدرة أخددر للقددانون الدددولي لحقددوق اإلنسددان والقددانون
الددولي لإلنسددان ،وو ددفنا هددذه الجدرائم ب نهددا "أم الجدرائم" إذ كهيد ار مدا تكددون هددي السددب
 -1وهو ما تم ت كيده في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في المادة " 2/8د".

 -2أنظددر  :المسدددي (عددادل عبددد هللا) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة (االختصدداص وقواعددد اإلحالددة) ،الطبعددة الهانيددة،
القاهرة ،دار النهضة العرةية ،2014 ،ص 153
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األ ددلي الرتكدداب الج درائم األخددر  ،واالعتدددا علددى حقددوق اإلنسددان والج درائم األخددر
(الجدرائم ضددد اإلنسددانية) غالبددا مددا تكددون فرعيددة لجريمددة العدددوان ونظد ار لخطورتهددا فهددي
يج

()1

أال تترغ دون عقاب لتحقيف العدالة الجنائية الدولية في المجتمع الدولي.

والمقصود بجريمة العدوان شن الحدرب العدوانيدة مدن دولدة ضدد دولدة أخدر ،
ولقد عانى المجتمع الدولي لفترة منيدة طويلدة مدن آثدار وكدوارف الحدرب العدوانيدة التدي
قام

بها الدول القوية ضد الدول الضعيفة ،ورغدم ذلدش لدم يحداكم المسدؤولون عدن هدذه

الحروب جنائيا ،ولم توقع عليهم العقوةداو المناسدبة الرادعدة ،وذلدش لعددم وجدود تعريدف
واض د ومحدددد للعدددوان آنددذاغ ،علددى الددرغم مددن أن مفهومدده ثاب د

ومسددتقر فددي وجدددان

المجتمددع الدددولي منددذ بدايددة القددرن العش درين ،وجرمتدده العديددد مددن المواثيددف واالتفاقيدداو
الدولية دون أن تضع تعريف له.

()2

ومددا إن بدددأو الجهددود الدوليددة إلنشددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة حتددى تولددد
لد غالبة أعضا المجتمدع الددولي ا مدل فدي إدراج الجريمدة ضدمن الجدرائم الخاضدعة
الختصاص المحكمة والعقداب عليهدا ،فد توجدد عدالدة جنائيدة دوليدة دون العقداب علدى
جريمددة العدددوان ،لددذلش كددان هندداغ شددبه إجمدداع علددى ضددرورة إدراج الجريمددة فددي النظددام
األساسي ،وهذا األمر لم يكن بالسهولة التي كان

تتوقعها الددول ،إذ يهدرو معارضدة

 -1أنظددر  :عبددد سددلطان (عبددد هللا) ،القددانون الدددولي الجنددائي فددي حمايددة حقددوق اإلنسددان ،دون طبعددة ،عمددان ،دار
دحلة ،2010 ،ص 127

 -2أنظددر  :حمددودة (منتص ددر سددعيد) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،دون طبعددة ،اإلسددكندرية ،دار الجامعددة الجديدددة
للنشر ،2006 ،ص 153
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ش د ددديدة م د ددن ال د دددول الت د ددي تتض د ددرر مص د ددالحها القومي د ددة ب د ددإدراج الجريم د ددة ف د ددي النظ د ددام
()1

األساسي.

وسنتطرق لموقف كل منهدا بشدي مدن التفصديل مدن خد ل التعدرض لموقدف
ال دددول المعارض ددة إلختص دداص المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ف ددي نظ ددر الجريم ددة ،وال دددول
المؤيدة له.
فبالنسبة للدول المعارضدة الختصداص المحكمدة الجنائيدة الدوليدة بدالنظر فدي
جريمد دة الع دددوان ،فق ددد عارضد د

قل ددة م ددن ال دددول اختص دداص المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة

بددالنظر فددي جريمددة العدددوان وطالب د

باسددتبعاد العدددوان مددن اختصدداص المحكمددة وعددم

خضوعه لها ،متذرعة بعراقيل شتى قانونية وساسيو ،كاند

الواليداو المتحددة األمريكيدة

في مقدمة هدذه الددول المعارضدة ،حيدث أكدد منددوةها فدي الجلسدة السادسدة إلجتماعداو
اللجنة أن إثارة جريمة العدوان يهير مشكل التعريف ،ومشكلة لدور مجلدل األمدن وأنهدا
متشددكلة فيهددا إذا كددان المددؤتمر سددوف يسددتطيع أن يعتمددد تعريفددا مرضدديا مددن أجددل إقددرار
المس ددؤولية الجنائي ددة قب ددل الغي ددر ،وأن قد درار الجمعي ددة العام ددة " "3314اليح دداول تعري ددف
العدوان كجريمة فرديدة ومدا يفعلده هدو مجدرد تكدرار

ديغة ميهداق "ندورمبر " ،ولهدذا فدإن

الواليد د دداو المتحد د دددة األمريكيد د ددة تعد د ددارض إدراج جريمد د ددة العد د دددوان ضد د ددمن االختصد د دداص
الموضوعي للمحكمة (.)2
وهددذا مددا أيددده المندددوب االس درائيلي الددذي أشددار إلددى أندده غيددر مقتنددع بوجددوب
إدراج جريم ددة الع دددوان ف ددي اختص دداص المحكم ددة ،وق ددال " :إن النظ ددام األساس ددي له ددذه
 -1أنظر  :حماد (كمال)  ،جريمة العدوان إحد الجرائم الخطيرة فدي إختصداص المحكمدة الجنائيدة الدوليدة ،ضدمن
الندددوة العلميددة (المحكمددة الجنائيددة الدوليددة تحدددي الحصددانة) ،كليددة الحقددوق ،جامعددة دمشددف مددن  3إلددى  4تش درين

األول ،2001 ،ص 276 - 270

 -2أنظر  :الوثيقة رقم A/CONF/183.C1/SR.6.ARABIC.P.16 :
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المحكمددة يددنص علددى ج د از او عقابددا علددى األفعددال االجراميددة أو االمتندداع ،ويتعددين أن
يستند إلى تعريف دقيف و مقبول عالميدا ،وال يلدوح فدي األفدف حتدى ا ن يهدور تعريدف
لجريمة العدوان بهذا الشدكل ،وقدد يدؤدي عددم وجدوده إلدى اسدتعمال تعريدف و ار ه دوافدع
سياسية قد يؤثر على استق ل المحكمة وطابعها غير السياسي(.)1
وحجد د الوالي دداو المتح دددة األمريكي ددة وفسد درائيل الموض ددحة أعد د ه ليسد د
الد دددافع الرئيسد ددي لوقوفهمد ددا ضد ددد إدراج العن د دوان ،فإسد ددرائيل كان د د

ه ددي

تد دددرغ أنهد ددا سد ددتكون

مقصد درة ،ووج ددود جه ددا قض ددائي ع ددادل يعن ددي تجد دريم األفع ددال الت ددي ترتكبه ددا ،ومعاقب ددة
مسدؤوليها ،وهدذا يعتبدر تهديددا لمشداريعها التوسدعية أمدا الواليداو المتحددة األمريكيدة فددإن
معارضتها لم تكن تتعلف بعدم وجدود تعريدف لجريمدة العددوان وفنمدا تنصد
العددوان بشددكل نهددائي فددي اختصدداص المحكمددة ،فضد عددن أنهددا كاند

حدول إدراج

تريددد أن يحددتفظ

مجلددل األمددن بسددلطته المطلقددة فددي تحديددد وقددوع العدددوان ،وةددذلش تددتحكم هددي فددي هددذه
المسددائلة وفد ارجدده يعنددي فددرض قيددد علددى قدددرتها فددي اسددتخدام القددوة ،تحقيقددا لمصددالحها
القومي د ددة بص د ددورة منف د ددردة دون الرج د ددوع إل د ددى مجل د ددل األم د ددن كم د ددا فعلد د د
وأفغانس ددتان( .)2كم ددا مسد د

ف د ددي العد د دراق

هت دده المعارض ددة آ ار حت ددى ال دددول النامي ددة مه ددل باكس ددتان،

المكسيش ،المغرب(.)3
أما عدن موقدف الددول المؤيددة إلختصداص المحكمدة الجنائيدة الدوليدة بدالنظر
ف ددي جريم ددة الع دددوان ،فيب دددو واض ددحا أثن ددا انعق دداد م ددؤتمر األم ددم المتح دددة الدبلوماس ددي
المعنددي بإنشددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وجددود إرادة قويددة لددد غالبيددة الدددول فددي أن
يشددمل اإلختصدداص الموضددوعي للمحكمددة جريمددة العدددوان وهددو مددا عبددرو عندده الدددول
 -1أنظر  :الوثيقة رقم A/CONF/183.C1/SR.6.ARABIC.P.9 :
 -2أنظر  :عبو سلطان (عبد هللا) ،المرجع السابف ،ص 134

 -3أنظ ددر  :ال دددراجي (إبد دراهيم) ،جريم ددة الع دددوان وم ددد المس ددؤولية القانوني ددة الدولي ددة عنه ددا ،دون طبع ددة ،بي ددروو،
منشوراو الحلبي الحقوقية ،2005 ،ص 960
61

االباب األول – مكانة الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية
بصورة واضحة و ريحة ،سدوا فدي الكلمداو الرسدمية أمدام المدؤتمر أو فدي المناقشداو
المنفصلة التي تم

في اجتماعاو اللجان المتخصصة.

وكددان مددن الطبيعددي أن تكددون الدددول العرةيددة فددي مقدمددة هددذه الدددول المؤيدددة
الختص دداص المحكم ددة ب ددالنظر ف ددي جريم ددة الع دددوان ،وه ددو م ددا عب ددرو عن دده مص ددر ف ددي
كلمتهددا أمددا المددؤتمر والتددي جددا فيهددا أندده ":بالنسددبة للجددرائم التددي تدددخل فددي اختصدداص
المحكمة ،فقد أبدو مصر دائما إد ارج العددوان ضدمن هدذه الجدرائم ألنهدا تشدكل أقصدى
وأفضع الجرائم في حف البشدرية ،وال يمكدن أن تتدرغ بد عقداب مدن نظدام قضدائي جدا
ليدعم العدالة في المجتمدع الددولي – وأنده علدى الدرغم مدن – الصدعوةاو التدي تعتدرض
إدراج هد ددذه الجريمد ددة إال أن تلد ددش الصد ددعوةاو يمكد ددن التغل د د
ال مة لذلش "...وهو ما أيده وتبناه وفد سوريا أيضا.

عليهد ددا إذا ت د دوافرو اإلرادة

()1

أمددا عددن مواقددف الدددول الكبددر والتددي أيدددو إدراج العدددوان ضددمن اختصدداص
المحكمددة ،فقددد اجتمع د

كددل مددن فرنسددا وةريطانيددا علددى نفددل ال درأي ،فقددد أعددرب ممه دل

الوفدين عن قبول إدراج جريمة والعدوان فدي اختصداص المحكمدة علدى أسداس شدرطين
األول  :أندده ينبغ ددي أن يكددون باالمك ددان الموافق ددة علددى تعري ددف دقي ددف وواض د بم ددا في دده
الكفايدة ،أمدا الهدداني :فهدو ضددرورة اإلبقدا علددى الصدلة المناسددبة مدع مجلددل األمدن ،فد
يمك ددن للمحكم ددة أن تتن دداول أي قض ددية إل ددى بع ددد أن يق ددرر مجل ددل األم ددن ف ددي أن فعد د
()2

عدوانيا قد وقع.

وأبدددو كددل مددن سددلوفينيا ،بلجيكددا ،إيدران ،اإلتحدداد السددوفياتي ،الهنددد ،جنددوب
إفريقي ددا ،ال دددانمارغ ،اليون ددان ،ألماني ددا ،كوس ددتاريكا ،الس ددنغال ،تاي ن دددا ،مبي ددا ،إيطالي ددا
 -1أنظر  :العليماو (ندايف حامدد) ،جريمدة العددوان فدي يدل نظدام المحكمدة الجنائيدة الدوليدة ،دون طبعدة ،عمدان،
دار الهقافة للنشر والتو يع ،2010 ،ص 294

 -2أنظر  :الدراجي (إبراهيم) ،المرجع السابف ،ص 955
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وغيرهددا موقفددا مؤيدددا إلدارج جريمددة العدددوان فددي اختصدداص المحكمددة الجنائيددة الدوليددة
الدائمة.
ومددع إ درار غالبيددة الدددول وحركددة عدددم االنحيددا وةعددض الدددول االوروةيددة،
ورغددم المعارضددة األمريكيددة واإلسدرائيلية وةعددض الدددول األخددر فددإن جريمددة العدددوان قددد
أدرجة ضمن المادة ( )5من النظام األساسي لكي تكون ضمن الجرائم األخدر (جدرائم
الحددرب ،الج درائم ضددد اإلنسددانية ،جريمددة اإلبددادة) التددي تخضددع الختصدداص المحكمددة
ورغددم أن ادراجهددا فددي النظددام األساسددي يعتبددر انجددا ا كبيد ار إال أن نتددائ االدراج جددا و
بالشددكل الددذي يرضددي الواليدداو المتحدددة األمريكيددة وفس درائيل ،فددالفقرة الهانيددة مددن المددادة
الخامسة أجل

ممارسة المحكمدة الختصا دها بنظدر جريمدة العددوان إلدى حدين اعتمداد

حكم يعرف الجريمة ،ويضع الشروط واألركان ال مة لقيامها ودخولهدا فدي اختصداص
المحكمة (.)1
وةالرجوع إلى أحكام المادتين ( )121و ( )123من نظام روما نجدد أنهدا قدد
عالجد

المسددائل المتعلقددة بكيفيددة إيجدداد تعريددف العدددوان ،واألغلبيددة المطلوةددة لددذلش فددي

جمعيد ددة ال د ددول األط د دراف واالسد ددتهنا او بالنسد ددبة للد دددول التد ددي تد ددرفض الموافقد ددة غلد ددى
التعري ددف ،وةالت ددالي واس ددتنادا ل ددذلش فإن دده يل ددزم العتم دداد التعري ددف ،وم ددن ث ددم دخ ددول ه ددذه
الجريمددة فددي اختصدداص المحكمددة بعددد انقضددا مدددة سددبع سددنواو علددى بددد نفدداذ نظددام
رومددا األساسددي ،وأن يددتم ذلددش فددي مددؤتمر إستع ارضددي لجمعيددة الدددول األطدراف ،وقبددول
تعريددف الع دددوان بإجم دداع دول جمعي ددة ال دددول األطد دراف ،أو ب غلبي ددة ثله ددي ه ددذه ال دددول،
وفرجا ممارسة المحكمدة الجنائيدة الدوليدة اختصداص النظدر فدي جدرائم العددوان إلدى مدا
بعد مضي سنة واحدة من تاريل إيدداع وثدائف التصدديف أو الموافقدة بالنسدبة للددول التدي
وافق

عليه ،وأخي ار عدم جوا ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظدر فدي

 -1أنظر  :عبو سلطان (عبد هللا) ،المرجع السابف ،ص 136
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العدددوان فيمددا يتعلددف فددي الدددول التددي تددرفض التعريددف وذلددش عندددما يرتكد
إقليمها ،أو يتهم بارتكابه أحد رعاياها.

العدددوان فددي

()1

أما عن جريمة العدوان في نظدام رومدا حسد

المدؤتمر االستع ارضدي لكمبداال

الذي عقد في الفترة الممتدة ما بدين  31مداي و 11جويليدة  2010ب وغنددا والدذي جدا
تطبيقددا للمددادة  123مددن النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة التددي تطل د

مددن

األمددين العددام لألمددم المتحدددة بعقددد مددؤتمر استع ارضددي للنظددر فددي أي تعدددي و للنظ دام
األساسددي بعددد نفدداذه بسددبع سددنواو ،قددد تضددمن تعدددي و هامددة علددى النظددام األساسددي
خا ددة فيم ددا يتعل ددف بجريم ددة الع دددوان وأهمه ددا  :م ددا يتعل ددف بتعري ددف الجريم ددة و كيفي ددة
ممارسة المحكمة إختصا ها فيما يتعلف بالجريمة وتعديل أركان الجريمة أيضا.
ولقد عرف

المدؤتمر االستع ارضدي لعدام  2010بدنص

جريمة العددوان حسد

()2

القرار  RC/Rec 6على حذف الفقرة  2من المادة  05من النظام األساسدي.

حيدث

تضد ددمن الق د درار علد ددى إدراج المد ددادة  08مكد ددرر بعد ددد المد ددادة  08مد ددن النظد ددام األساسد ددي
األغ دراض هددذا النظددام األساسددي ،تعنددي جريمددة العدددوان "قيددام شددخص مددا ،لدده وضددع
يمكندده فع د مددن ال ددتحكم فددي العمددل السياسددي أو العسد دكري للدولددة أو مددن توجيدده ه ددذا
العم د ددل ،بتخط د دديك أو إع د ددداد أو ب د ددد أو تنفي د ددذ فع د ددل ع د دددواني بش د ددكل يحك د ددم طابع د دده و
خطورته ،انتهاكا واضحا لميهاق األمم المتحدة.
ألغ دراض الفق درة  1يعنددي فعددل "العدددوان" اسددتعمال القددوة المسددلحة مددن جان د
دولة ما ضد سيادة دولة أخر أو س متها اإلقليمية أو استق لها السياسي ،أو بطريقدة
 -1أنظددر  :ضدداري (خليددل محمددود) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة – هيمنددة القددانون أم قددانون الهيمنددة ،دون طبعددة،
اإلسكندرية ،منش ة المعارف ،2008 ،ص 147

 -2أنظر  :شبل (بدر الدين محمد) ،القانون الدولي الجنائي الموضوعي ،دراسة في بنيدة القاعددة الدوليدة الجنائيدة،
الجريمة الدولية والج از الدولي الجنائي ،دار الهقافة للنشر والتو يع ،األردن ،2011 ،ص 307
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أخددر تتعددارض مددع ميهدداق األمددم المتحدددة ،وتنطبددف

ددفة فعددل العدددوان علددى أي فعددل

من األفعال التالية سوا بإع ن حرب أو بدونه وذلش وفقا لقرار الجمعيدة العامدة لألمدم
المتحدة  ( 3314د ) 29-المؤرخ في  14كانون األول  /ديسمبر 1974

()1

:

 قيددام القد دواو المس ددلحة لدول ددة م ددا بغددزو إقل دديم دول ددة أخ ددر  ،أو الهج ددوم علي دده ،أو أياحددت ل عسددكري و لددو كددان مؤقتددا يددنجم عددن مهددل هددذا الغددزو ،أو الهجددوم ،أو أي ضددم
إلقليم دولة أخر  ،أو لجز منه باستعمال القوة.
 قيام القواو المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخر بالقنابل أو استعمال دولدة مداأية أسلحة ضد إقليم دولة أخر .
 -ضددرب حصددار علددى مدوانئ دولددة مددا ،أو علددى سدواحلها مددن جاند

القدواو المسددلحة

لدولة أخر .
 قي ددام القد دواو المس ددلحة لدول ددة م ددا بمهاجم ددة القد دواو المس ددلحة البري ددة أو البحري ددة ،أوالجوية أو األسطولين البحري و الجوي لدولة أخر .
 قيددام دولددة مددا باسددتعمال قواتهددا المسددلحة الموجددودة داخددل إقلدديم دولددة أخددر بموافقددةالدولددة المضدديفة علددى وجدده يتعددارض مددع الشددروط التددي يددنص عليهددا االتفدداق ،أو أي
تمديد لوجودها في اإلقليم المذكور إلى ما بعد نهاية االتفاق.
 -سماح دولة ما وضع

إقليمهدا تحد

تصدرف دولدة أخدر بد ن تسدتخدمه هدذه الدولدة

األخر الرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالهة.

 -1أنظددر  :شددبل (بدددر ال دددين محم ددد)،الحمايددة الدولي ددة الجنائيددة لحقددوق اإلنسددان وحرياتدده األساسددية ،د ارسددة ف ددي
المصادر وا لياو النظرية والممارسة العملية ،دار الهقافة للنشر والتو يع ،األردن ،2011 ،ص 405 – 403
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 إرسددال عصدداباو أو جماعدداو مسددلحة أو ق دواو غيددر نظاميددة أو مرتزقددة مددن جان ددولة مدا أو باسدمها تقدوم ضدد دولدة أخدر ب عمدال مدن أعمدال القدوة المسدلحة تكدون مدن
الخطورة بحيث تعادل األعمال المعددة أع ه أو اشتراغ الدولة بدور ملموس في ذلش.
ويتبين من نص المادة  08مكدرر أنهدا اسدتندو إلدى تعريدف الجمعيدة العامدة
لجريمددة العدددوان فددي قرارهددا رقددم  3314لسددنة  1974والددذي كددان وسددطا بددين التعريددف
العام للعدوان والتعريف الحصري لده ،أي أخدذو بدالتعريف المخدتلك االسترشدادي الدذي
يعطي تعريفا عاما للعدوان ثم يحدد األعمال العدوانية.

المطلب الثاني

االختصاص الشخصي للمحكمة
ت ددم التع ددرض ل ختص دداص الموض ددوعي للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة والمح دددد
علددى سددبيل الحصددر فددي الجدرائم الداخليددة فددي اختصا ددها ،فددإن تحديددد المسددؤولية عددن
ارتكاب هذه الجرائم ،وهو ما يدخل تح

()1

إطار االختصاص الشخصي للمحكمة.

ويقتض ددي أن نتع ددرض أوال لم ددن تهبد د

عل دديهم المس ددؤولية ع ددن ارتك دداب ه ددذه

الج د درائم ،فهد ددل تس د د ل الدولد ددة ومؤسسد دداتها عد ددن ارتكد دداب أي مد ددن الج د درائم الداخليد ددة فد ددي
اختصد دداص المحكمد ددة؟ أم يقتصد ددر األمد ددر علد ددى مسد ددا لة األشد ددخاص الطبيعيد ددين دون
سواهم؟ (الفرع األول والهاني) وهل يمكنهم االستفادة من أسباب اإلعفدا مدن المسدؤولية
أو تخفيف العقاب؟ (الفرع الهالث)

 -1أنظر  :المسدي (عادل عبد هللا) ،المحكمة الجنائية الدولية ،ص .249
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كمددا يقتضددي األمددر التعددرض لمددد إمكانيددة مسددائلة القددادة والرؤسددا الددذين
يعطددون األوامددر لمرؤوسدديهم بارتكدداب أفع ددال وتصددرفاو محظددورة والتددي تشددكل إح ددد
الجرائم الداخلية في اختصاص المحكمة (الفرع الرابع والخامل).

الفرع األول
اختصاص المحكمة بمسائلة األشخاص الطبيعيين
إن المسؤولية الجنائية الدولية لألشخاص الطبيعية أو لألفراد عن الجرائم
الدولية هي فكرة جديدة تم تقديمها في النظام القانوني الدولي في القرن العشرين،
حيث يهرو ك داة رد فعل المجتمع الدولي النتهاكاو خطيرة من القيم األساسية
للنظام القانوني الدولي وحقوق اإلنسان.

()1

وعليه تقع المسؤولية الجنائية الدولية على األشخاص الطبيعيين الذين
يرتكبون فع

معرفا تحديدا في القانون الدولي ب نه جريمة ،وهذا هو مجال القانون

الدولي الذي يشير إلى الفرد بو فه هكذا والذي يمكن بالتالي تشبيهه بقواعد قانون
حقوق اإلنسان الدولي ،حيث أن اإلنسان هو الموضوع المباشر ك

الفرعين من

()2

القانون رغم اخت ف المضمون والغرض.

وعليه فتمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصا ها على األشخاص
الطبيعيين على خ ف األشخاص االعتبارية كالدول والمنظماو الدولية...فالشخص
الذي يرتك

جريمة دولية يكون مسؤوال عنها بصفته الفردية ،وهو ما جا في نص

المادة  25من النظام األساسي للمحكمة ،على أال يؤثر هذا االختصاص على

- Voir : ZAPPALA (S), La justice pénale internationale, Ed. Montchrestien, Paris, 2007, Page 13, 14.

 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .655
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مسؤولية الدولية وفقا للقانون الدولي( ،)1حيث ال ال
بحتة على األقل حتى وقتنا الحالي.

تلش المسؤولية مسؤولية مدنية

()2

وما تجدر اإلشارة إليه أن المسؤولية الجنائية للفرد أمام المحكمة الجنائية
الدولية ال تقتصر فقك على حالة قيام هذا الشخص بارتكاب هذه الجريمة ،ب ية

ورة

من

ور المساهمة ،وهذا ما تضمنته المادة  25من نظام روما األساسي( ،)3حيث

نص

الفقرة  03من المادة  25من النظام على أن" :يس ل الشخص جنائيا ويكون

عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ،إذا ارتكاب هذه
الجريمة ،سوا كان ذلش بصفته الفردية ،أو باالشتراغ مع غيره أو عن طريف شخص
آخر ،وةصرف النظر عما إذا كان الشخص ا خر مسؤوال جنائيا أم ال .إذا أمر أو
حث على إرتكاب الجريمة ،إذا تم تقديم المساعدة أو التحريض أو المساعدة ب ي
شكل آخر بهدف تسهيل ارتك

جريمة دولية ،والمساهمة ب ية طريقة أخر في قيام

مجموعة من األشخاص ،يعملون بقصد مشترغ بارتكاب الجريمة الدولية أو الشروع
في ارتكابها ،بشرط أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن يكون الهدف من تقديمها إما
تعزي از للنشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للجماعة ،إذا كان هذا النشاط أو ذلش
الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ،أو أن تقدم هذه
المساهمة مع العلم بنية ارتكاب هذه الجريمة لد أفراد هذه المجموعة.
كما يسائل الشخص في حالة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب
جريمة اإلبادة الجماعية أو الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريف اتخاذ إج ار يبدأ
 -1وهو ما أكدته المادة  25/4من النظام األساسي للمحكمة أنه ال يؤثر أي حكم في هذا النظام على مسؤولية
الدول بموج

القانون الدولي.

 -2أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص .209
 -3أنظر  :المسدي (عادل عبد هللا) ،المرجع السابف ،ص .253
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به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة ،ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذاو

لة بنوايا

الشخص ،ومع ذلش فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد الرتكاب الجريمة أو
يحول بوسيلة أخر دون إتمام الجريمة ال يكون عرضة للعقاب بموج

هذا النظام

األساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وةمحض إرادته عن
الغرض اإلجرامي.

()1

ويتض أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس إختصا ها على األشخاص
الطبيعيين على خ ف األشخاص اإلعتبارية وأن الشخص الذي يرتك

جريمة تدخل

في إختصاص المحكمة يكون مسؤوال عنها بصفته ،حيث يتض أن المحكمة الجنائية
الدولية تمارس إختصا ها على األشخاص الطبييعيين على خ ف األشخاص
اإلعتباريين ،وأن الشخص الذي يرتك

جريمة تدخل في إختصاص المحكمة يكون

مسؤوال عنها بصفته الفردية .وال يقتصر مفهوم "إرتكاب الجريمة" كما يرد بيانه في
الفقرة  3على اإلقتراف الفعلي للفعل المجرم.
وتورد الفقرة قائمة أشكال عديدة إلرتكاب الجريمة سوا إرتكبها الشخص
بصفته الفردية أو باإلشتراغ مع ا خرين ،واإلسهام فيها وتقديم العون في إرتكابها أو
تسهيل إرتكابها.

()2

وقيد أضاف

الفقرة  3مكرر من المادة  25حكما خا ا بجريمة العدوان،

جا به أنه فيما يتعلف بجريمة العدوان ،ال تنطبف أحكام هذه المادة إال على
األشخاص الذين يكونون في وضع يمكنهم من التحكم فع

 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،ج  ،1ص 104

 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص 659
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العسكري للدولة أو من توجيهه ،وذلش بعد التعديل الذي أدخل على النظام األساسي
في .2010

()1

الفرع الثاني
ال إختصاص للمحكمة على األشخاص أقل من  18سنة
حيث تنص المادة  26من نظام روما األساسي على أن ال يكون للمحكمة
إختصاص على أي شخص يقل عمره عن  18سنة وق

إرتكاب الجريمة المنسوةة

إليه .وعليه فطبقا ألحكام هذه المادة تنعدم جميع أشكال المسؤولية بموج
األساسي بالنسبة لكل شخص يقل عمره عن  18سنة وق
قد تجاو ذلش السن بكهير وق

هذا النظام

إرتكاب الجريمة ،وفن كان

إلقا القبض عليه ،ممهما كان

درجة خطورة

األفعال المنسوةة إليه ،ومهما كان الدور الذي قام به بإلعتباره فاع أ ليا أو شريكا
أو في إطار المساهمة الجنائية.

()2

وقد حدف جدل حول هذه المادة أثنا مؤتمر روما الدبلوماسي ،حيث
ذهب

بعض الدول ومنها السويد ،الب ار يل ،وةريطانيا إلى القول بعدم مسؤولية

األشخاص ممن هم دون سن الهامنة عشر ،وهو ما يتفف مع إتفاقية حمائية حقوق
الطفل ،في حين رأو دول أخر ومنها الوالياو المتحدة األمريكية عدم إستبعاد
المسؤولية الجنائية عن هؤال  ،وفستقر المؤتمر في األخير على الرأي األول وفستبعد
المسؤولية عن األحداف دون  18سنة.

()3

 -1أنظر  :المسدي (عادل عبد هللا) ،المرجع السابف ،ص 255

 -2أنظر بوسماحة (نصر الدين) ،المحكمة الجنائية الدولية( ،شرح إتفاقية روما مادة بمادة) ،الجدز  ،02الج ازئدر،
دار هومة للطباعة والنشر والتو يع ،ص 106

 -3أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص 159
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وهذا األمر في نظرنا أمر خطير خا ة بالنظر إلى المستقبل ،كون
األطفال دون  18سنة كهر تجنيدهم وفستخدامهم في أغل
حيث أثبت

النزاعاو المسلحة الدولية،

تقارير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان أن عدد األطفال قد قدر بمواو

ا الف ،وأن ما يقارب  60حكومة تستمر في تعيين األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما
بين  17 ،16عاما في الجيوش أو القواو الخا ة ومن بينها الوالياو المتحدة
األمريكية ،بريطانيا ،أستراليا ،النمسا ،ألمانيا...
وعليه فإن كان هؤال

()1

يعينون في الجيوش فبإمكانهم تنفيذ الجرائم

المنصوص عليها في نظام روما األساسي .فمن األجدر ألن يتم األخذ بالرأي القائل
بمتابعتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية مع األخذ بعين اإلعتبار أنهم أحداف وعليه
وضع إج ار او وقواعد خا ة بهم.

الفرع الثالث

أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي
وفقا لنظام روما األساسي ،ال يس ل الشخص جنائيا إذا كان وق

إرتكاب

السلوغ يعاني مرضا أو قصو ار عقليا يعدم قدرته على إدراغ عدم مشروعية أو طبيعة
سلوكه ،أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضياو القانون .أو في
حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراغ عدم مشروعية أو طبيعو سلوكه أو قدرته على
التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضياو القانون ،ما لم يكن الشخص قد سكر
بإختياره في يل يروف كان يعلم فيها انه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوغ

 -1وفقا للبروتوكوالو اإلختيارية الملحقة بإتفاقية حقوق الطفل دون  18سنة.
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يشكل جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو تجاهل فيها هذا
()1

اإلحتمال.

كما ال يس ل إذا كان يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن
شخص آخر أو يدافع ،في حالة جرائم الحرب ،عن ممتلكاو ال غنى عنها لبقا
الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكاو ال غنى عنها إلنجا مهمة عسكرية ،ضد
إستخدام وشيش وغير مشروع للقوة ،وذلش بطريقة تتناس

مع درجة الخطر الذي يهدد

هذا الشخص أو الشخص ا خر أو الممتلكاو المقصود حمايتها .وفشتراغ الشخص
في عملية دفاعية تقوم بها قواو ال يشكل في حد ذاته سببا إلمتناع المسؤولية
الجنائية الدولية بموج

()2

هذه الفقرة الفرعية.

وأخي ار ال يس ل إذا كان السلوغ المدعي يشكل جريمة تدخل في إختصاص
المحكمة قد حدف تح

ت ثير إكراه نات عن تهديد بالموو الوشيش أو بحدوف ضرر

بدني جسيم مستمر أو وشيش ضد ذلش الشخص أو شخص آخر ،يتصرف الشخص
تصرفا ال ما ومعقوال لتجن

هذا التهديد شريطة أن ال يقصد الشخص أن يتسب

ضرر أكبر من الضرر المراد تجنه ويكون ذلش التهديد

اد ار عن أشخاص آخرين

أو تشكل بفعل يروف أخر خارجة عن إرادة ذلش الشخص.

()3

 -1أنظر  :المادة " 1/31أ،ب" من النظام األساسي للمحكمة الجناية الدولية الدائمة.
 -2أنظر  :المادة" 1/31ج" من النظام األساسي للمحكمة الجناية الدولية الدائمة.

 -3أنظر  :المادة" 1/31د" من النظام األساسي للمحكمة الجناية الدولية الدائمة.
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أما المادة  32من النظام فقد أوردو هي األخر الغلطة في الوقائع أو
القانون كسب

من أسباب إمتناع المسؤولية ولكن بشرط أن يكون هذاا الغلك قد أد

إلى إنتفا الركن المعنوي المطلوب إلرتكاب الجريمة.
وجائ

()1

المادة  33بنص يفيد أنه في حالة إرتكاب أي شخص لجريمة من

الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،ال يعفى الشخص من
المسؤولية إال إذا كان على الشخص اإللتزام القانوني بطاعة أوامر الحكومة أو
الرئيل المعني ،أو إذا لم يكن الشخص على علم ب ن األمر غير مشروع أو لم تكن
عدم مشروعية األمر ياهرة.

()2

وتجدر اإلشارة إلى أن نظام روما األساسي لم يفرق بين أسباب اإلباحة
وأسباب إمتناع المسؤولية الجنائية الدولية وفنما وضعها جميعا تح

بند "أسباب

إمتناع المسؤولية الجنائية رغم الفرق بينهما .ف سباب اإلباحة هي ذاو طبيعة
موضوعية يستفيد منها كل من ساهم في الجريمة التي توافر فيها سب

من أسباب

اإلباحة ،أما أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية فهي أسباب شخصية ال تفيد إال من
توافرو فيه.

 -1ي قصددد بددالغلك العلددم بواقعددة معينددة علددى نحددو يخددالف الحقيقددة ،والقاعدددة فددي هددذا الشد ن ،هددو أندده إذا كددان الغلددك
منصبا على واقعة تعد عنص ار من عنا ر الجريمة فهذا من ش نه نفدي القصدد الجرمدي ،ألن الغلدك هندا يعدد غلطدا
جوهريا ينتفي به الركن المعنويل

 -2ألغدراض هددذه المددادة ،تكددون عدددم مشددروعية األمددر يدداهرة فددي حالددة أوامددر إرتكدداب جريمددة اإلبددادة الجماعيددة أو
الجرائم ضد اإلنسانية.
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الفرع الرابع

عدم اإلعتداد بالصفة الرسمية
أورد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مبدأ غاية في األهمية وهو
عدم اإلعتداد بالصفة الرسمية لمرتك
برلمانيا أو قائدا عسكريا.

الجرائم الدولية سوا كان رئيسا أو و ي ار أو

()1

وعليه فلم يعترف النظام األساسي للمحكمة بالحصاناو واإلمتيا او
في إطار القانون الوطني

الديبلوماسية المرتبطة بالصفة الرسمية للمتهم سوا كان
والقانون الدولي حيث قرر محاكمة كل شخص يهب

إرتكابه جريمة من الجرائم التي

تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بغض النظر عن الصفة الرسمية لذلش
هذه الصفة ال يعفى من

الشخص ،أي أن من يتمتع بالصفة الرسمية أيا كان

المسؤولية الجنائية كما ال تشكل هذه الصفة سببا لإلعفا أو التخفيف من العقوةة بل
هناغ جان

من الفقه ورجال القانون الدولي من ير أنه يج

أسباب تشديد العقوةة.

أن تكون سببا من

()2

وةالتالي فهناغ مبدآن يحكمان عملية التقاضي امام المحكمة الجنائية
الدولية ،األول مساواة األشخاص أمام هذه المحكمة بصرف النظر عن الصفة التي
يتمتع بها كل شخص ،ولو كان

فة رسمية ،والهاني أن الحصاناو أو القواعد

اإلجرائية المقررة للمتهم في إطار القوانين الوطنية ال تحول دون قيام المحكمة
()3

الجنائية الدولية بممارسة إختصا ها قبل ذلش الشخص.

 -1أنظر :المادتين  28 ،27من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 -2أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص 211

 -3أنظددر  :حجددا ي (عبددد الفتدداح بيددومي) ،قواعددد أساسددية فددي نظددام محكمددة الج د از الدوليددة ،الطبعددة األولددى،

اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،2006 ،ص  141/140وص 147/148
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فمسو عدم اإلعتداد بالصفة الرسمية التي ت مر بوقوع جريمة دولية أو
تتسب

فيها هو وضع حاليها أي ذوي الصفة الرسمية في منزلة المجرم ذاته.

()1

الفرع الخامس
مسؤولية القادة والرؤساء
ال يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عن الجرائم التي من الممكدن أن تهددد
أمندده وس د مة كياندده أيددا كددان المسددؤول عنهددا لددذلش عمددل علددى تك دريل فك درة المسددؤولية
الجنائية الدولية ،وتحميلها لكل من إرتك
تناولد د

تلش الجدرائم ولدو كدانوا قدادة أو رؤسدا  ،ولقدد

الم ددادة  28م ددن النظ ددام األساس ددي للحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة المسد د لة المتعلق ددة

بمسددؤولية ه دؤال القددادة والرؤسددا  ،فتفددرق بددين القددادة والعسددكريين أو األشددخاص الددذين
يقومون فع ب عمال القائد العسكري والع قاو بين الرئيل والمرؤوس.
باإلضافة إلى فوة المنفذين يكدون القائدد العسدكري أو أي رئديل آخدر مسدؤوال
مسددؤولية جنائيددة مباشدرة عددن ارتكدداب جدرائم تدددخل فددي اختصدداص المحكمددة ،والمرتكبددة
مددن قبددل قدواو تخضددع إلمرتدده وسدديطرته الفعليتددين خا ددة أن الجدرائم المشددار إليهددا فددي
المددادة  05مددن النظددام تفتددرض عددادة ارتكابهددا فددي إطددار منظمددة سياسددية أو عسددكرية
تخضددع لسددلطة هرميددة محددددة ،ممددا يقتضددي قيددام مسددؤولية القددادة والرؤسددا إلددى جاند
()2

مسؤولية المنفذين في حال ارتكابها.

فيما يتعلف بالقائد العسدكري أو الدذي يقدوم فعد بعمدل القائدد العسدكري تدنص
الفقدرة (أ) أن هددذا الشددخص يكدون مسددؤوال مسددؤولية جنائيددة الجدرائم المرتكبددة مددن جاند
ق د دواو تخضد ددع إلمرتد دده وسد دديطرته الفعليتد ددين نتيجد ددة لعد دددم ممارسد ددة القائد ددد العسد ددكري أو
 -1أنظر  :قيدا (نجي

أحمد) ،المرجع السابف

 -2أنظر  :عطية (حمدي رج ) ،المرجع السابف ،ص 44
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الشد ددخص سد دديطرته علد ددى هد ددذه الق د دواو ممارسد ددة سد ددليمة إذا كد ددان القائد ددد العسد ددكري أو
الشخص قد علم أو يفترض أنه يكدون قدد علدم بسدب
بد د ن القد دواو ترتكد د

الظدروف السدائدة فدي ذلدش الحدين

أو عل ددى وش ددش ارتك دداب ه ددذه الجد درائم ،وفذا ل ددم يتخ ددذ ذل ددش القائ ددد

العسددكري أو التخصددص جميددع التدددابير ال مددة والمعقولددة فددي حدددود سددلطته لمنددع أو
قمد ددع ارتكد دداب هد ددذه الج د درائم أو لعد ددرض المس د د لة علد ددى السد ددلطاو المختصد ددة للتحقيد ددف
والمقاضاة.
أما فيما يتعلف بالع قاو األخر "بين الرئيل والمرؤوس" تنص الفقرة (ب)
من المادة  28حكما مماث  ،لكن على خ ف للقاعدة العريضة التي توردها الفقرة
الفرعية أ ،ب بش ن المعلوماو ،فإن القاعدة هي أن يكون الرئيل قد علم أو تجاهل
عن وعي أية معلوماو تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشش أن يرتكبوا
هذه الجرائم ،كما أن هناغ شرط آخر وهو أن تتعلف الجرائم ب نشطة تندرج في إطار
المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيل ،وهو شرط لم تكن هناغ ضرورة إلدراجه فيما
يتعلف بالقائد العسكري.

()1

ومن األمور المهمة أن القواعد القانونية المتعلقة بد "مسؤولية القادة" تسري
كاملة على النزاعاو المسلحة الدولية على حد سوا  ،وهو ما يعني في النزاعاو
المسلحة الداخلية بوجه خاص أن يخضع القادة السياسيون أو العسكريون للجماعاو
المسلحة المعارضة ألحكام هذه المادة.

 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .664
76

االباب األول – مكانة الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية

المطلب الثالث

اإلختصاص المكاني والزماني للمحكمة
يرتكز اإلختصاص المكداني والزمداني للمجكمدة الجنائيدة الدوليدة علدى مبدادل
وقواعددد عامددة ارسددخة فددي الق دوانين الداخليددة والدوليددة ،فبالنسددبة لإلختصدداص المطدداني
فيرتكددز علددى مبدددأ سدديادة الدولددة علددى ا ارضدديها ،ويقددف اإلختصدداص االقليمددي مسددتق
نافددذا أمددام اإلختصدداص الشخصددي ،لتكددون المحكمددة الصددالحة لنظددر فددي قضددايا جدرائم
المادة  5من النظام األساسي عند وقوعها في إقليم إحد الدول األطراف ،سدوا أكدان
المعتدي تابعا للدولة طرف أم لدولة ثالهة( .الفرع األول)
كمد د

أخ ددذ النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة بالقاع دددة العام ددة المطبق ددة ف ددي جمي ددع

األنظمددة القانونيددة فددي العددالم والتددي تقضددي بعدددم ج دوا تطبيددف الق دوانين الجنائيددة ب د ثر
رجعددي ،أي أن القددانون يطبددف ب د ثر فددوري ومباشددر وال يرتددد إلددى الماضددي لكددي يطبددف
على الجرائم التي وقع

قبل نفاذه( .الفرع الهاني)

الفرع األول

اإلختصاص المكاني للمحكمة
تتمتد ددع الدولد ددة باختصد دداص سد ددكاني علد ددى الج د درائم التد ددي ترتك د د

فد ددي داخد ددل

حدودها اإلقليمية كما تتمتع ايضا المحاكم الجنائية الدولية بذاو االختصاص المكاتد
وفقددا مددا يحدددده نظامهددا األساسددي وةصدددد مناقشدداو النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة
الدولية طرو عدة آ ار بش ن تحديد الواليدة اإلقليميدة للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة الدائمدة،
فقددد ذهب د

بعددض الوفددود ،تجنبددا إلخضدداع المحكمددة لقيددود ال داع لهددا ،إلددى أن يقتصددر

شددرط القبددول علددى الدولددة التددي وقددع فيهددا الفعددل والتددي لهددا مصددلحة خا ددة فددي اج د ار
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الم حقدداو ال مددة فددي القضددية ،أو الدولددة المتحفظددة اذ يتعددين الحصددول علددى قبولهددا
كي تتمكن المحكمة من احتجا المتهم.

()1

ولك ددن رأو وفد ددود أخد ددر وج ددوب توسد دديع نطد دداق ش ددروط القبد ددول لتشد ددمل دول
إضافية قد تكون لها مصلحة كبيرة في القضية بمدا فدي ذلدش دولدة جنسدية الضدحية فدي
الجريمددة .وشددددو عدددة وفددود علددى أندده لدددواع عمليددة ال يلددزم إال موافقددة إمددا الدولددة التددي
ارتكب د

علددى أ ارضدديها الجريمددة أو الدولددة المتحفظددة ،وحبددذو ذلددش الوفددود التقليل دة الددى

أدنددى حددد ممكددن مددن الدددول التددي تلددزم موافقتهددا كددي تمددارس المحكمددة الجنائيددة الدوليددة
إجر م حقدة قانونيدة
إختصا ها ،وأشارو إلى أنه ال يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ا
فعالددة بدددون تعدداون الدددول التددي وقددع فيهددا الفعددل ،وال يمكددن كددذلش إج د ار أي م حقددة
قانونية ما لم تقم الدولة المتحفظة بتسليم المجرم المزعوم الى المحكمة.
واعتبرو بعض الوفود شدرط موافقدة دولدة جنسدية دولدة المدتهم ضدروريا وذلدش
لدديل ألن دسدداتير بعددض الدددول تمنعهددا مددن تسددليم رعاياهددا ولكددن بسددب

الحالددة الشدداذة

الت ددي ق ددد تنشد د إذا ج ددا ع ددرض ال دددعو عل ددى المحكم ددة باإلس ددتناد حصد د ار إل ددى قب ددول
الدولة التي وقع فيهدا الفعدل والدولدة المتحفظدة فدي حدين

إختصاص المحكمة من جان

ال يشددرط قبددول اختصدداص المحكمددة مددن جاند
ومشهودا بواليتها القضائية.

الدولددة التددي يكددون المددتهم مددن رعاياهددا

()2

ورأو وفددود أخددر أن إشددترط موافقددة دولددة جنسددية المددتهم مددن ش د نه أن يعقددد
ممارسددة اإلختصدداص مددن جان د

المحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددي حالددة تعدددد المتهمددين،

 -1أنظر  :الشكري (علدي يوسدف) ،القضدا الجندائي الددولي فدي عدالم متغيدر ،الطبعدة األولدى ،عمدان ،دار الهقافدة
للنشر والتو يع ،2011 ،ص .238

 -2أنظر  :الشكري (علي يوسف) ،نفل المرجع ،ص238
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وفنتهددى المددؤتمرون الددى تحديددد الواليددة اإلقليميددة للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة علددى نحددو تددم
()1

ياغته في نص المادة  12من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ونصد

هددذه المددادة علددى أن الدولددة التددي تصددب طرفددا فددي النظددام األساسددي

تقبددل بددذلش اختصدداص المحكمددة فيمددا يتعلددف بددالجرائم المشددار اليهددا فددي المددادة  ،5وأندده
في حالة الفقدرة (أ) أو (ج) مدن المدادة  13يجدو للمحكمدة أن تمدارس اختصا دين إذا
كاند د

واح دددة أو أكه ددر م ددن ال دددول التالي ددة طرف ددا ف ددي ه ددذا النظ ددام األساس ددي ،أو قبلد د

بإختصاص المحكمة وفقدا للفقدرة  3الدولدة التدي وقدع فدي اقليمهدا السدلوغ قيدد البحدث أو
دول ددة تس ددجيل الس ددفينة او الط ددائرة اذا كاند د

الجريم ددة قد دد ارتكبد د

عل ددى م ددتن س ددفينة أو

طائرة أو الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام األساسدي ال مدا بموجد
 ،2جددا لتلددش الدولددة ،بموج د

الفقدرة

إع د ن يددودع لددد مجلددل المحكمددة أن تقبددل ممارسددة

المحكمددة اختصا ددين فيمددا يتعلددف بالجريمددة قيددد البحددث .وتتعدداون الدولددة القابلددة مددع
المحكمة دون أي ت خير او استناد وفقا للبداب '' ''9ولقدد اشدارو المدادة  13مدن النظدام
األساس ددي ال ددى كيفي ددة ممارس ددة االختص دداص وم ددن يق ددوم بمباشد درة التحقي ددف ،ولق ددد آث ددار
االختصاص المكاني للمحكمدة آ ار الفقهدا حدول تكيفيده وعمدا اذا كدان يقدوم علدى مبددا
اإلقليمية أم العالمية.
وةاسدتق ار نصددوص النظدام االساسدي للمحكمددة الجنائيددة الدوليدة الدائمددة نجددد
أندده أخددذ بكليهمددا إذا أخددذ باإلختصدداص الجنددائي اإلقليمددي ( ،)2وذلددش مددن خد ل حصددر
اختصاص المحكمة فدي النظدر فدي الجدرائم واإلنتهاكداو المرتكبدة فدي اقلديم الدولدة التدي
 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) بو سماحة ،ج  ،1ص58

 -2أنظ ددر  :ح ددرب (عل ددي جمي ددل) ،منظوم ددة القض ددا الج ازئ ددي ال دددولي ،الطبع ددة األول ددى ،بي ددروو ،منش ددوراو حلب ددي
الحقوقية ،2013 ،ص 484
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وقع د

فيهددا الج درائم بغددض النظددر عددن جنسددية مرتكبهددا اذ انهددا محددددة بنطدداق اإلقلدديم

الذي وقع

فيه وهذا مدا أشدارو اليده الفقدرة'' 2أ'' مدن المدادة أنفدة الدذكر وذلدش بقولهدا :

''الدولد ددة التد ددي وقد ددع فد ددي اقليمهد ددا السد ددلوغ قيد ددد البحد ددث ...كمد ددا أخد ددذ النظد ددام األساسد ددي
باالختصدداص الجنددائي العددالمي وذلددش مددن خ د ل السددلطاو التددي منحهددا مجلددل األمددن
والتي تخوله إلى احالة الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والتي تهددد أساسدا
السددلم واألمددن الدددوليين والمجلددل هددو الددذي يحدددد كددل مددا مددن شد نه تهديددد السددلم واألمددن
الدوليين.
ومفاد ما سدبف ان المحكمدة تتخصدص بنظدر الجدرائم التدي تقدع فدي اقلديم كدل
دولة طرف أو قد تصب طرفدا فدي نظدام رومدا ،او دولدة تسدجيل السدفينة او الطدائرة اذا
وقعد

الجريمددة علددى متنهمددا وكاند

الدولددة طرفددا او كاند

الدولددة التددي يحمددل جنسدديتها

الشخص المتهم طرفا في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أما اذا كان

الدولة وقعد

علدى اقليمهدا الجريمدة ليسد

فالقاعدددة ان المحكمددة ال تخددتص بنظددر تلددش الجريمددة إال اذا قبل د

طرفدا فدي النظدام

()1

الدولددة باختصدداص

المحكمددة فددي نظددر الجريمددة ،كمددا للمحكمددة الصد حية فددي نظددر اي قضددية تحددال اليهددا
مددن قبددل مجلددل األمددن وةغددض النظددر عمددا كان د

الدول دة المعنيددة طرفددا فددي النظددام أم

()2

ال.

كم د ددا تج د دددر اإلش د ددارة ال د ددى ان اإلختص د دداص المك د دداني للمحكم د ددة الجنائي د ددة ال
يتعددارض مددع األولويددة فددي االختصدداص للقضددا الددوطني حيددث ان المحكمددة الجنائيددة
الدولي د ددة مكمل د ددة ل ختصا د دداو القض د ددائية والوطني د ددة ،بمعن د ددى ان األولوي د ددة واألس د ددبقية
 -1أنظر  :لندة معمر يشوي ،المرجع السابف ،ص 178

 -2أنظد ددر  :فهمد ددي (خالد ددد مصد ددطفى) ،المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة ،الطبعد ددة األولد ددى( ،النظد ددام القد ددانوني للمحكمد ددة
والمحاكماو السابقة والجرائم التي تختص المحكمة بنظرها) ،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،2011 ،ص 90
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للقضددا الددوطني فالقضددا الددوطني هددو األول فددي باتخدداذ اج د ار او التحقيددف والمحاكمددة
داخل النطاق االقليمي والمكان للدولة سوا في حدودها البرية او البحرية أو الجوية.

الفرع الثاني
االختصاص الزماني للمحكمة
يقصدد باالختصداص الزمداني ب نده اختصدداص المحكمدة بنظدر الجدرائم الداخلددة
ضمن إختصا ها الموضوعي خ ل فترة منية محدودة ،بحيث ال يمكدن للمحكمدة ان
تنظددر اي ج درائم تخددرج عددن تلددش الفت درة ومددن ثددم ئفددن المحكمددة الجنائيددة الدوليددة تخددتص
()1

منيا بالجرائم التي تحدف اعتبا ار من .2002/07/01

وعلي دده فق ددد أخ ددذ النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة بالمب دددأ الع ددام
المعمول به في جميع األنظمدة القانونيدة الجنائيدة فدي العدالم ،والدذي يقضدي بعددم جدوا
تطبي ددف الق ددانون الجن ددائي ألث ددر رجع ددي ،ومقتض ددى ذل ددش ان نص ددوص النظ ددام األساس ددي
تسري ب ثر فوي او مباشر وال تطبف اال على الوقائع والع قاو التدي تقدع مندذ نفداذه وال
تسري أحكامه  2على الوقائع التي حدث
 11ق 1يقولهددا :

()2

قبل هذا التاريل وهذا مدا نصد

عليده المدادة

"لدديل للمحكمددة اختصدداص إال فيمددا يتعلددف بددالجرائم التددي ترتك د
()3

بعد بد نفاذ هذا النظام األساسي".

ومن هنا ليل للمحكمدة جنائيدة الدوليدة النظدر فدي الجدرائم المنصدوص عليهدا
في المادة  5من النظام األساسي متى وقع

قبل تاريل نفاذ النظام األساسي.

 -1أنظر  :فهمي (خالد مصطفى) ،المرجع السابف ،ص 82
 -2أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص 239

 -3أنظر  :بوسماحى (نصر الدين) ،المرجع السابف ،ج  ،1ص 54
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ولقد نصد

المدادة  126علدى دخدول النظدام األساسدي حيدز التطبيدف او بدد

النفدداذ يكددون فددي األول مددن الشددهر الددذي يعق د

مددرور  60يددوم مددن تدداريل بلددو الحددد

األدنى من ايداع الصكوغ المعبرة عن االلتزام النهائي للدولدة فدي هدذا النظدام األساسدي
سوا عن طريف التصديف او القبول او الموافقدة او االنضدمام لدد األمدين العدام لألمدم
المتحدة باستهنا التوقيع الذي ال يترت

عنه التدزام الدولدة لهدذا النظدام األساسدي حسد

ما هو مبين في المادة  125ق .1
()1

اذ يعددد بلددو النصدداب المحدددد فددي الفق درة  1مددن المددادة 126
لتفعيل النظام األساسي في حد ذاتده بالنسدبة للددول التدي أقددم

مرحلددة أولددى

علدى احدد الخطدواو

المبنية في تلش الفقرة وقد تم ذلدش فدي تداريل  2002/07/01بعدد ان اودعد

 10دول

ددكوغ التصددديف لددد األمددين العددام لددد األمددم المتحدددة فددي  11أفريددل  ،أمددا المرحلددة
الهالنيد د ددة وهد د ددي التد د ددي نص د د د

عليهد د ددا الفق د د درة  2مد د ددن المد د ددادة  126تبد د دددأ مد د ددن تد د دداريل

01جويلي ددة 2002بالنس ددبة لك ددل دول ددة ترغد د

فد ددي أن تص ددب طرف ددا ف ددي ه ددذا النظد ددام

األساسي  ،حيث يكون نافذا بالنسدبة لهدا فدي اليدوم األول مدن الشدهر الدذي يعقد
السد د ددتين مد د ددن تد د دداريل ايد د ددداع تلد د ددش الدولد د ددة
()2

إنض دمامها

اليدوم

د د ددش تصد د ددديقها أو قبولهد د ددا او موافقتهد د ددا أو

وةالنسددبة لهاتدده األخي درة اي الدولددة التددي تددنظم الددى النظددام األساسددي بعددد

دخولدده حيددز النفدداذ فددإن اختصدداص المحكمددة الجنائيددة سدديطبف بالنسددبة اليهددا فقددك بعددد
انضمامها الى النظدام  ،ويكدون التداريل الفعلدي لنفداذه هدو اليدوم األول مدن الشدهر الدذي
يلي اليوم الستين من تاريل ايداعها وثائف االنضمام.
ومفد دداد ذلد ددش أند دده ال يكد ددون للمحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة مسد ددا لة أي شد ددخص
بموجد

النظددام األساسدي عددن أي سدلوغ سددابف لبددد نفداذه بالنسددبة لدولدة هددذا الشددخص

 -1أنظر  :المادة  126من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،ج  ،2ص 260
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حت ددى ل ددو ك ددون ه ددذا الس ددلوغ جريم ددة دولي ددة حسد د

م ددا ورد ف ددي الم ددادة  5م ددن النظ ددام

األساسي للمحكمة الجنائيدة الدوليدة وهدذا مدا أقرتده الفقدرة  2مدن المدادة  11بقولهدا'' :إذا
أ ددبح

دول ددة م ددن ال دددول طرف ددا ف ددي ه ددذا النظ ددام األساس ددي بع ددد ب ددد نف دداذه ،ال يج ددو

للمحكمة أن تمارس اختصصها اال فيما يتعلدف بدالجرائم التدي ترتكد
النظام بالنسبة لتلش الدولة ،مالم تكن الدولة قد أ درو إع ندا بموجد

بعدد بدد نفداذ هدذا
الفقدرة '' ''3مدن

المادة .''12
وعليدده فقددد أوردو هددذه الفق درة إسددتهنا يتمهددل فددي إمكانيددة إختصدداص المحكمددة
بنظددر جدرائم إرتكبهددا أفدراد دولددة ليسد

طرفددا فددي النظددام إذا مددا أعلند

هددذه األخيدرة قبولهددا

بإختصاص المحكمة وذلش عن طرق تقيمها إع نا يودع لد مسجل المحكمدة ،ومدن هندا

فإن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية له أثر فوري ال رجعي إال ما تم إستهنائه.

()1

وم ددن اإلش ددكالياو الت ددي تمد د

إثارته ددا ن ددص الم ددادة  124م ددن النظ ددام األساس ددي

للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة والددذي يتعلددف بطل د

ت جيددل اإلختصدداص ،إذ نص د

علددى أندده

بالرغم من أحكام الفقرة  1من المادة  12يجو للدولة عندما تصب طرفدا فدي هدذا النظدام
األساسددي أن تعلددن عدددم قبولهددا إخصدداص المحكمددة لمدددة  7سددنواو مددن بددد س دريان هددذا
النظددام األساسددي عليهددا وذلددش فيمددا يتعلددف بفوددة الج درائم المشددار إليهددا فددي المددادة  8لددد
حصول إدعا ب ن مواطني تلدش الدولدة قدد إرتكبدوا جريمدة مدن تلدش الجدرائم أو أن الجريمدة
قد إرتكب

في إقليمها ،ويمكن في أي وق

سدح

اإلعد ن الصدادؤ بموجد

هدذه المدادة،

ويعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر اإلستع ارضدي الدذي يعقدد وفقدا للفقدرة  1مدن
()2

المادة .123

 -1أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص 170

 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 257
لمزيد من التفا يل راجع  :حرب (علي جميل) ،المرجع السابف ص  478وما بعدها.
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ألغراض هذه المادة تصدر الدولة إع نها بعدم قبول إختصاص المحكمة لمددة
 7سنواو فيما يتعلف بجرائم الحرب ،أثنا بدد سدريان هدذا النظدام األساسدي عليهدا ،وذلدش
لمرة واحدة غير قابلة للتجديد ،وفي الحالة الوحيدة التي يكون فيها المتهم من رعاياها.
فإن لم تصدر الدولة ذلش اإلع ن عند بد سريان النظام األساسي عليهدا ،فد
يجو لها القيام بذلش الحقا ،وفن كان

قد أ درو إع ندا طبقدا لمدا هدو منصدوص عليده،

لكن التهم ليل من رعاياها ،فإن هذا األمر ال يعطي الدولة الحدف فدي رفدض التعداون مدع
المحكمددة إذا وجه د

إليهددا طلبدداو لددذلش الغددرض وفقددف للبدداب التاسددع ويكددون بوسددع هددذه

الدولة أن تضع حدا لدذلش اإلعد ن بسدحبهفي أي وقد

قبدل إنتهدا فتدرة  7سدنواو المبيندة

في الفقرة .1
ولقد نص

المادة  24من النظدام األساسدي للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة علدى أنده

ال يس ل الشخص جنائيا بموج

هذا النظام األساسي على سلوغ سدابف لبدد نفداذ النظدام

فددي حالددة تغييددر فددي القددانون المعمددول بدده فددي قضددية معينددة قبددل

()1

دددور الحكددم النهددائي،

حيدث يطبددف فددي هدذه الحالددة يطبددف القدانون األ ددل للشددخص محدل التحقيددف أو المقاضدداة
أو اإلدانة.
تعد هذه القاعددة نتيجدة منطقيدة لمبددأ الشدرعية ،ومفادهدا أنده ال يجدو أن تطبدف
القوانين الجنائية من حيث الزمان والمكان ب ثر رجعي ،فيس ل على إثرها السدخص جنائيدا
عن سلوغ سابف لنفاذ النص المجرم له ،وةالتالي توقع العقوةة على فعل كان مباحا وقد
إرتكابدده أو ب د ن توقددع عقوةددة أشددد مددن تلددش المحددددة بددالنص سدداري المفعددول وق د
السلوغ اإلجرامي ،وفي كلتا الحالتين تكون أمام مخالفة لمبدأ الشرعية.

* راجع أيضا  :الشكري (علي سويف) ،المرجع السابف ص 241/240

 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص 99
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ولتطبيف هذه القاعدة ينبغدي تحديدد تداريل لبدد نفداذ القدانون والدذي حددد بالنسدبة
للنظام األساسي إبتدا ا من أول يوم من الشهر الذي يعقد

اليدوم السدتين مدن تداريل إيدداع

الصد ددش السد ددتين للتصد ددديف أو قبد ددول أو الموافقد ددة أو اإلنضد ددمام لد ددد األمد ددين العد ددام لألمد ددم
المتحدة ،وةنا ا على ذلش أ ب نظام روما األساسي ساري المفعول إبتدا ا مدن تداريل 1
جويلية .2002
أمددا بالنسددبة لكددل دولددة تصدددق علددى النظددام األساسددي سدداري المفعددول أو توافددف
عليدده أو تنضددم إليدده بعددد التدداريل المددذكور أع د ه فإندده وكمددا سددبف الددذكر بددد نفدداذ النظددام
األساسدي فدل مواجهتهدا يكددون فدي اليدوم األول مددن الشدهر الدذي يعقد
تاريل إيداع تلش الدولة

اليدوم السدتين مددن

ش تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو إنضمامها.

وينبغي اإلشارة إلى أنه وةخصوص تطبيف هذه القاعددة إلدى أن واضدعي نظدام
رومددا األساسددي وةددالنظر إلددى الطددابع االئددم للمحكمددة قددد سددلكوا نهجددا مغدداي ار كمددا سددبف وأن
إعتمدد فددي إطددار المحداكم الجنائيددة الدوليددة الخا دة وقددد أمشد و كدل مددن محكمتددي نددورمر
وطوكيددو ليمتددد إختصا ددها ب د ثر رجعددي إلددى محاكمددة كبددار مجرمددي الحددرب عددن الج درائم
التي قاموا بها.
كما أنش و محكمة يوغس فيا لمحاكمة األشخاص المتهمين بإرتكداب إنتهاكداو
جسدديمة للقددانون الدددولي اإلنسدداني فددي إقلدديم يوغس د فيا إنط قددا مددن سددنة  1991ةوأنش د و
محكمددة رواندددا لمحاكمددة األشددخاص السددؤولين عددن اإلنتهاكدداو الجسدديمة للقددانون الدددولي
()1

اإلنساني في إقليم رواندا وأراضي الدةل المجاورة.

1

أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص 99

* ولمزيد من التفا يل راجع فهمي (خالد مصطفى) ،المرجع السابف ،ص  82وما بعدها.
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ويسددتهنى مددن قاعدددة عدددم الرجعيدة كمددا نصد

الفقدرة  2مددن المددادة  124سددابقة

اإلشددارة تطبيددف القددانون األ ددل للمددتهم ويطبددف هددذا اإلسددتهنا بتدوافر شددرطين  :أن يكددون

القانون األ دل للمدتهم مرتبطدا بالجريمدة التدي يحداكم عليهدا المدتهم ،وأن يقدع التعدديل قبدل
()1

دور حكم نهائي في القضية.

 -1أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ص 173
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خالصة الفصل األول
إن إنشددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة الدائمددة قددد شددكل نهايددة لم ارحددل عديدددة
وطويلة من التطور التاريخي الذي شهده القضا الجنائي الدولي ،حيث حسدم

الددول

موقفها تجداه مرتكبدي الجدرائم الدوليدة وقدررو معداقبتهم وعددم السدماح لهدم بداإلف و مدن
العقاب ،فإتفف العالم على إنشا آلية قضائية يتساو أمامها الجميع.
وحتددى وفن كان د

هددذه ا ليددة تتمتددع باإلسددتق لية إال أنهددا تفتقددر إلددى أجه دزة

فعالدة تسداعدها فددي عملهدا ،فإنهددا تحتداج وةصدورة مسددتمرة ومكهفدة لتعدداون الددول معهددا.
وعليه فيج

أن تكون لهذه المحكمدة ع قدة وطيددة مدع كدل دول العدالم ،إبتددا ا بالددول

األطراف فيها ،دون أن ننسى الدول غير األطراف.
ذلددش أن إنشددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة لددم يكددن متفددف عليدده مددن كافددة دول
العددالم وأندده توجددد دول معارضددة لحددد ا ن مهددل الواليدداو المتحدددة األمريكيددة أو غالبيددة
الدول العرةية.
وعليده فكددان البددد قبددل التطددرق لدددور تلددش الدددول فددي عمددل المحكمددة الجنائيددة
الدولية أن نلقي الضو على هويدة هدذه المحكمدة وكيفيدة إنشدائها وفختصا دها بمدا فيده
الموضددوعي ،الشخصددي ،المكدداني والزم دداني .لنددتمكن مددن معرف ددة الدددور الددذي س ددتلعبه
وكيف يمكن للدول أن تؤثر سلبا أو إيجابا عليه.
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الفصل الثاني

عالقة الدول بالمحكمة الجنائية الدولية
لقد أكدو ديباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على
أن" :هذه المحكمة تكون مكملة للنظم القضائية الوطنية في الحاالو التي قد ال تكون
إج ار او المحاكمة على الصعيد الوطني متاحة أو عديمة الفعالية" ،كما تضمن
النظام األساسي للمحكمة عددا من الفصول التي تكرس هذا اإلج ار التكميلي
للمحكمة.
وعليه فإن إنعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتفعيل مبدأ التكامل
بين اختصا ها واختصاص المحاكم الوطنية على مستو مختلف الدول ال يمكن
عمليا تطبيقه إال بتعاون الدول األعضا في المجتمع الدولي ( ،) 1سوا كان

هذه

الدول أطرافا في نظام روما األساسي أم غير أطراف.
وتعتبر مس لة آلياو تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
عنص ار أساسيا في تحديد مكانة هذه األخيرة في المجتمع الدولي ،إذ يدعو نظامها
األساسي للتعاون معها في شتى المجاالو.

()2

وةالتالي ف تقتصر المحكمة الجنائية الدولية في ع قتها مع الدول بالدول
األطراف في نظام روما فقك وفنما تمتد لتشمل كافة دول العالم األخر  ،باإلضافة
إلى جمعية الدول األطراف التي أسسها نظامها األساسي.

()3

 -1أنظددر  :دحم دداني (عب ددد السد د م) ،التح دددياو الراهن ددة للمحكم ددة الجنائيددة الدولي ددة ف ددي ي ددل هيمنددة مجل ددل األم ددن
الدولي ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي و و ،2012 ،ص .39

 -2أنظر  :القهوجي (عبد القادر) ،المرجع السابف ،ص .286

 -3أنظر  :يوسف (حسن يوسف) ،المرجع السابف ،ص .239
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وللوقوف على طبيعة هذه الع قة تم التطرق في األول الع قة مع الدول
األطراف (المبحث األول) ،وفي الهاني الع قة مع الدول غير األطراف (المبحث
الهالث) وفي األخير موقف بعض الدول من المحكمة الجنائية الدولية (المبحث
الهالث).

المبحث األول

عالقة الدول األطراف بالمحكمة الجنائية الدولية
إذا رجعنا إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة نجده يؤكد
على ضرورة قيام الدول األطراف فيه باتخاذ كل ما يلزم من إج ار او في تشريعاتها
الوطنية لكفالة كل
منه تح

ور التعاون المنصوص عليهما فيه والواردة في الباب التاسع

عنوان" :التعاون الدولي والمساعدة القضائية".
وعليه يج

على الدول األطراف وقضائها الوطني أن تتعاون مع المحكمة

الجنائية الدولية بتقديم المساعداو القضائية ال مة ،طبقا لمبدأ اإللتزام العام بالتعاون
(المطل

األول) وتقوم ع قة تعاون بين الدول األطراف والمحكمة الجنائية الدولية

بإقرارها في التشريع الداخلي للعمل به في القضا الوطني.

()1

(المبحث الهاني)

المطلب األول

االلتزام بالتعاون مع المحكمة
أقر النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما الدبلوماسي،
لذلش فهو مدي بوجوده إلى اتفاقية دولية وافق

عليها  122دولة ،وةلغ عدد الدول

التي وقعتها  139حتى إغ ق باب التوقيع عليه في الحادي واله ثون ديسمبر من

سنة  ،2000ودخل حيز التنفيذ بموج

المادة  126منه والتي تنص على أنه يبدأ

 -1أنظر  :عطية (حمدي رج ) ،المرجع السابف ،ص .131
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نفاذ هذا النظام األساسي من اليوم األول من الشهر الذي يعق

اليوم الستين من

تاريل إيداع الصش الستين للتصديف أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لد

األمين

العام لألمم المتحدة.
فالمجتمع الدولي هو الذي أوجد المحكمة من خ ل إقرار الدول لنظامها
األساسي ومن ثم التصديف عليه ،وةما أن الفضل في وجود النظام األساسي ومن ثم
اإلع ن عن إنشا المحكمة الجنائية الدولية هو إرادة الدول األطراف فيه ،فمن
()1

الطبيعي أن تكون للمحكمة ع قة وثيقة مع تلش الدول.

وعليه ف شش أن نجاح المحكمة الجنائية الدولية في القيام بالدور الموكل
إليها يعتمد إلى حد كبير على تعاون الدول أعضا الجماعة الدولية ،خا ة منهم
الدول األطراف في نظام روما األساسي في تمكين المحكمة من القيام بالدور الذي
أنشو

من أجله.

()2

الفرع األول

األساس القانوني لاللتزام بالتعاون
إن التزام الدول األطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ذو طبيعة
تقليدية ،أي أنه ينبهف من القواعد المطبقة على المعاهداو بصفة عامة ( ،)3وةالتالي
فااللتزام في هذه الحالة يرجع لما جا به نظام روما األساسي من بنود والتي يج
على الدول األطراف االمتهال لها ،حيث يستند فيه االلتزام بالتعاون مع المحكمة إلى
 -1أنظر  :عبد اللطيف (ب ار منذر كمال) ،ع قاو المحكمة الجنائية الدولية "دراسة مقارنة" ،منشورة على الموقع
التالي  www.startimes.com :تاريل الزيارة  ،2013/11/14ص .31-30
 -2أنظر  :عمرو (محمد سام ) ،ع قة مجلل األمن بالمحكمة الجنائية الدولية (دراسة ت

للممارساو العلمية) ،دون طبعة ،القاهرة ،دار النهضة العرةية ،2008 ،ص .208

 -3هذه القواعد هي أساسا تلش الواردة في اتفاقية فيينا لعام  1969بش ن قانون المعاهداو.
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أحكام المواد  86وما بعدها من النظام األساسي ،باإلضافة إلى االلتزاماو والواجباو
الواردة في القانون الدولي العام وكذا ق ارراو مجلل األمن لهيوة األمم المتحدة،
بموج

الفصل السابع من ميهاق األمم المتحدة ،وعليه فيتفف فقها القانون الدولي

على التزام الدول األطراف بنظام روما األساسي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
وتنفيذ كافة الق ارراو الصادرة عنها ،ويستند هؤال الفقها في هذا الش ن على ما جا
به نظام روما األساسي ( ،) 1والذي يعترف ب همية تعاون الدول في العمل الفعال
للمحكمة ،حيث أن جز كبي ار من النظام يكرس مسائل التعاون والمساعدة القضائية،
كما تم ذكره سابقا ،حيث ال تملش المحكمة الجنائية الدولية على عكل المحاكم
الوطنية – سلطاو إنقاذ مباشرة للقانون فيما عدا سلطاو التحقيف المحدودة التي
تمارسها في حالة استهنائية واحدة ،وهي أن يتقوض نظام العدالة الجنائية في الدولة
 فهي ال تستطي ع أن تنفذ أم ار بالقبض على أي شخص أو تفتيش منزل أو منشآوأو إجبار الشهود على المهول أمامها ،وستعتمد على السلطاو الوطنية في تنفيذ ذلش،
ما لم توافف الدول على أن تقوم بذلش.

()2

ومن ثم باو من المهم لفعالية أدا المحكمة لواجباتها أن تتعاون معها
الدول ا لتي

ادق

حتى تنفيذ الحكم

على نظام روما األساسي تعاونا كام
()3

وواج

منذ فت باب التحقيف

التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الذي فرضه نظام

 -1أنظر  :عمرو (محمد سام ) ،المرجع السابف ،ص .209
 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص 446
 -3منظمة العفو الدولية ،المحكمة الجنائية الدولية:

حيفة الوقائع  ،10تعاون الدول مع المحكمة الجنائية

الدولية ،"1الوثيقة رقم 1 ،IOR00/10/40 :أوو  ،2000ص .1
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روما األساسي على الدول األطراف ذو شقين ،أولهما االلتزام العام بالتعاون والهاني
االلتزام بتعديل قوانينها الداخلية لت كيد التعاون الفعال مع المحكمة.

()1

الفقرة األولى

االلتزام العام بالتعاون
جا و المادة  86من النظام األساسي لتنص على تعاون الدول األطراف
وفقا ألحكام هذا النظام تعاونا كام

وتاما مع المحكمة فيما تجريه في إطار

اختصا ها من تحقيقاو في الجرائم والمقاضاة عليها.
حيث تلتزم الدول األطراف في النظام األساسي بالتعاون وفف هذه المادة
تعاونا تاما ،وي تي هذا االلتزام متماشيا مع االلتزام العام بالتعاون بين أطراف أي
وثيقة اتفاقية دولية أو أي نظام دولي غايته تحقيف مصال مشتركة ألعضائه أو
للمجتمع الدولي ككل ،وأن يكون هذا التعاون كام بحسن نية ،وهو التزام ببذل عناية
يختلف مقدارها حس

قدراو الدولة وفمكاناتها الموضوعية.

()2

وعليه فالغرض من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية هو ضمان فعالية
المحكمة في االضط ع بمهمتها األساسية المتمهلة في ضمان االحترام الدائم لتحقيف
العدالة الجنائية الدولية.
وليل من الغري
الجنائية الدولية بموج

أن الجهة المعنية بااللتزام العام بالتعاون مع المحكمة

هذه المادة هي الدول األطراف دون بقية الدول غير األطراف
1

- Voir : OOSTERVELD (V), PERRY (M), MCMANUS (J) : The cooperation of states

with the international criminal court, Fordham International Law Journal, Volume 25,
Issue 3 2001 , page 767/768.
 -2أنظر  :العناني (إبراهيم محمد) ،المرجع السابف ،ص .258
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والمنظماو الدولية والحكومية وغير الحكومية ،وهذا راجع إلى الطريقة التي اعتمدو
في إنشا المحكمة ،وهي معاهدة دولية ترت

من حيث المبدأ التزاماو على عاتف

الدول األطراف فقك ،في حين نجد اللغة المستعملة في مضمون المادتين 29 ،28
من محكمتي يوغس فيا ورواندا أكهر شمولية حيث تنص على جميع الدول األعضا
في هيوة األمم المتحدة.

()1

وةنا ا على هذه المادة وةاإلضافة إلى التزام العام الملقى على عاتف كل
دولة طرف في نظام روما األساسي في أن تمارس واليتها القضائية الجنائية على
أولوش المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية عم
للمحكمة.

بمبدأ االختصاص التكميلي

()2

يتعين عل يها أن تبدي تعاونا تاما مع المحكمة في التحقيقاو التي تجريها،
فيما يتعلف بمسائل مختلفة كالبحث عن األشخاص واألدلة ،وتسليم األشخاص
المقبوض عليهم إلى المحكمة ،تقديم األدلة والوثائف وغيرها من األمور الضرورية
ألغراض التحقيف والمحاكمة ،متى قررو المحكمة تجاو القضا الوطني وممارسة
اختصا ها على الجرائم المرتكبة إذا تبين لها أن الدولية غير راغبة بالفعل في
()3

االضط ع بالتحقيف أو المقاضاة أو أنها غير قادرة على ذلش.

1

- Voir : PELLET (A), ASCENSIOL (H), DECAUX (E) : droit international pénal,
Deuxième édition, Paris, Edition A. Pedone, 2012, P : 114.
 -2اتضد مبددأ التكامددل فدي الفقدرة  10مدن ديباجدة النظدام األساسددي والمدادة  01مددن النظدام واللتددان بينتدا أن الدددول
األطراف في هذا النظام تؤكد على أن المحكمة منش ة بموج

الوطنية.

هذا النظدام سدتكون مكملدة ل ختصا داو القضدائية

 -3أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص .147
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الفقرة الثانية

االلتزام بتعديل القوانين
حيث تنص المادة  88من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على
أنه" :تكفل الدول األطراف إتاحة اإلج ار او ال مة بموج

قوانينها الوطنية لتحقيف

جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا الباب".
وهذا يعتبر نتيجة منطقية ليل فقك بالنظر إلى االلتزام العام بالتعاون
المنصوص عليه في المادة  86وفنما بالنظر إلى أسل أخر أعم من ذلش أهمها أن
المبدأ فيما يتعلف بمكافحة وقمع الجرائم الدولية هو اختصاص القضا الوطني
واستهنائيا اختصاص القضا الدولي ،وهو ما تم التعبير عنه في هذا النظام األساسي
بمبدأ االختصاص التكميلي .وأن هذا االلتزام هو جز من التزام آخر أعم والقاضي
بتنفيذ االلتزاماو التعاهدية بحسن نية عم بنص المادة  26من اتفاقية فيينا لقانون
المعاهداو لعام  ،1969وعليه بمجرد أن تصب الدولة طرفا في هذا النظام األساسي
عن طريف التصديف أو القبول أو الموافقة أو االنضمام ،تلتزم بتنفيذ تعهداتها وفقا
لنظام روما األساسي بما في ذلش إتاحة اإلج ار او بموج

قوانينها الوطنية.

()1

فلقد فرض النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على كل دولة أن
تتخذ تدابير على الصعيد الوطني لمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا
النظام ،بل نص عن واج

كل دولة في ممارسة واليتها القضائية الجنائية على أولوش

المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية ،حيث ت كد ذلش بمبدأ االختصاص التكميلي لهذه
المحكمة الختصاص القضا الوطني ،هذا باإلضافة إلى ما نص

عليه المادة 88

المذكورة سابقا من أن تكفل الدول األطراف إتاحة التدابير ال مة بموج
 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص .154
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الوطنية لتحقيف جميع أشكال التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية ،وعلى هذا
النحو تلتزم الدول األطراف في تشريعاتها الوطنية بتجريم األفعال التي تدخل في
اختصاص المحكمة الجنائية الولية حتى تمارس واليتها القضائية األ لية على هذه
األفعال وحتى تستطيع االمتهال ألشكال التعاون الدولي بش ن هذه الجرائم.
وال يكفي في هذا الصدد التصديف على االتفاقياو التي تمهل انتهاكا بعض
ور جريمة اإلبادة الجماعية أو جرائم االعتدا على اإلنسانية أو جرائم الحرب أو
جرائم العدوان ،ما لم يتضمن التشريع الوطني في حد ذاته تحديدا كافيا للجرائم
والعقوةاو المترتبة على مخالفة هذه االتفاقياو ،ألنها في حد ذاتها ال تكفل تحديد
الجرائم والعقوةاو تحديدا كافيا وفقا لما يتطلبه احترام مبدأ الشرعية الجنائية.
وفي ذاو الوق

ال يكفي مصادقة الدولة على إتفاقية إنشا المحكمة

الجنائية الدولية ونظامها األساسي حتى ينعقد االختصاص للقضا الجنائي الوطني
بالنسبة إلى ما تضمنه هذا النظام من جرائم وعقوةاو ،ألنه وفن كان هذا التصديف
يجعلها في قوة القانون جز ا من النظام القانوني الداخلي ،إال أن الجرائم والعقوةاو
المنصوص عليها في هذا النظام األساسي ال تنفصل وال تتج أز عن اختصاص
المحكمة الجنائية الدولية ،فالتحريم والعقاب المنصوص عليه في نظام روما األساسي
ال ينطبف إال إذا قض

به المحكمة الجنائية الدولية ،فهذا النظام األساسي كيان

متكامل يجمع بين بعدين أحدهما عقابي ويتناول تحديد الجرائم والعقوةاو وا خر
إجرائي يحدد قواعد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

1

 --1أنظر  :سرور (أحمد فتحي) ،المحكمة الجنائية الدولية والتشريعاو الوطنية ،الخميل  19شوال 3 1422
يناير  2002الستة  126العدد www.ahram.org.eg .42031
95

االباب األول – مكانة الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية
ومن هنا ،ف يمكن اعتبار البعد العقابي للنظام األساسي جز ا ال يتج أز من
التشريع الوطني يفتي بذاته إ دار تشريع وطني يعاق

على ما يتضمنه من جرائم.

فهذا البعد القانوني ال ير إال من خ ل قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
()1

محاكمة ما تضمنه من جرائم دولية وتقدير ما نص عليه من عقوةاو بش نها.
وعليه وةنا على ما تقدم يتض

بج

التزام الدول األطراف في نظام

روما األساسي بالتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ،وال يمكن ألية دولة أن
تستهني نفسها من هذا االلتزام على أساس أن النظام ال يسم بإبدا التحفظاو على
أحكامه ،وعلى هذا األساس فقد أ درو جمعية الدول األطراف بنظام روما األساسي
خ ل اجتماع دورتها السادسة في الفترة الممتدة من  30نوفمبر إلى  14ديسمبر
 2007عددا من التو ياو التي تهدف إلى إعمال التزام الدول األطراف بالتعاون مع
المحكمة الجنائية الدولية

()2

كان

أهمها :سن تشريعاو تتماشى والنظام األساسي -

إنشا آلية تقاسم المعلوماو بين الدول األطراف في مجال

ياغة التشريعاو الجديدة

 تنظيم حلقاو دراسية لفائدة الخب ار الوطنين وجهاو التنسيف المعنية بصياغة وفنفاذالتشريعاو التنفيذية  -الت كد من وجود اإلج ار او الم ئمة لمعالجة الطلباو
القضائية...حيث بلغ عدد هذه التو ياو ستا وستين تو ية.

()3

 -1أنظر  :سرور (أحمد فتحي) ،المرجع السابف.
 -2أنظر  :عمرو (محمد سام ) ،المرجع السابف ،ص .211/210

 -3أنظر  :الوثائف الرسمية الخا ة بالدورة السادسة لجمعية الدول األطراف المنعقدة بنيويورغ في الفترة من 30
نوفمبر –  14ديسمبر  ،2007المجلد األول ،الملحف الهاني ،الوثيقة رقمICC-ASP/20/06 :
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المطلب الثاني

المسائل العامة التي تثيرها العالقة بين الدول والمحكمة الجنائية الدولية
يترت

على الع قة بين الدول األطراف والمحكمة الجنائية الدولية ث ثة

أمور أساسية معروفة في القانون الدولي ،هي :الع قة بين القانون الداخلي والقانون
الوطني (الفرع األول) ،الوفا بااللتزاماو الدولية اتجاه المحكمة الجنائية الدولية
(الفرع الهاني) و سمو نظام روما األساسي على القوانين الداخلية (الفرع الهالث)

الفرع األول

العالقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي
حيث أن الدولة هي شخص من أشخاص القانون الدولي العام وفي ذاو
الوق

هي الجهة التي تقوم بخلف القانون الداخلي من خ ل سلطتها التشريعية .فإن

القضية تطرح الع قة بين تواج د الدولة في المجال الخارجي وتواجدها في مجالها
الوطني ،وةعبارة أخر فإن القضية تطرح بش ن الع قة بين القانون الدولي الذي
يحكم سلوغ الدولة الخارجي في إطار الع قاو الدولية وةين القانون الداخلي الذي
ينظم الشؤون الداخلية للدولة.
هذه القضية في إطار نظريتين تعرف

وفي إطار الفقه الدولي تعال

إحداهما بنظرية ثنائية القانون (( )le duolismeالفقرة األولى) والهانية بنظرية وحدة
القانون (( )le monismeالفقرة الهانية).
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الفقرة األولى

نظرية ثنائية القانون
ير أنصار هذه النظرية أن ك

من القانون الداخلي والقانون الدولي

تعتبران نظامين مستقلين ومتساويين ومنفصلين أحدهما عن ا خر ،وعلى ذلش ف
يجو دم إحداهما في ا خر أو إقامة نوع من ع قاو الخضوع بينهما .ويستند
أ حاب هذه النظرية إلى أمور عدة من بينها  :أن مصادر القانون الدولي والقانون
الداخلي مختلفة ،حيث أن القانون الداخلي مصدره اإلرادة المنفردة للدولة ،بينما يتكون
القانون الدولي باإلرادة المشتركة لعدد من الدول .وأن القانون الداخلي ينظم ع قاو
األفراد بعضهم البعض أو ع قاو األفراد بالدولة بينما ينظم القانون الدولي الع قاو
بين األشخاص الدولية سوا في وق
ويترت

السلم أو في وق

الحرب.

()1

عن ثنائية القانون عدم خضوع أحد القوانين لآلخر ،ويترجم هذا

موضوعيا بكون الدولة كشخص في القانون الدولي ومن جهة أخر فهي

انعة

القانون الوطني ،وعليه فمن واجبها أن تجعل هذا األخير يحترم ويتماشى والتزاماتها
الدولية .باإلضافة إلى القول ب نه ال يص أن نتحدف عن تنا ع القانونيين بل تحويل
()2

ل ختصاص من أحدهما لآلخر فقك (.)Renvoi

الفقرة الثانية

نظرية وحدة القانون
تقوم هذه النظرية بحس

ما يظهر من تسميتها على أساس وحدة كل من

القانونين الدولي والداخلي وتكوينها لنظام قانوني واحد يقوم على أساس تدرج هرمي
 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .453
 -2أنظر  :بوسلطان (محمد) ،المرجع السابف ،الجز  ، 2ص .40
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في القواعد بحيث تخضع القاعدة األدنى إلى القاعدة األعلى منها ،وقد اختلف أنصار
هذه النظرية حول إعطا األولوية ألي من القانونين على ا خر إلى اتجاهين ،األول
وحدة القانون مع األولوية للقانون الداخلي والهاني وحدة القانون مع األولوية
للقانون الدولي
فبالنسبة لإلتجاه األول يذه

إلى القول ب سبقية القانون الوطني في الظهور

تاريخيا وعليه ال يمكن إال أن يكون األسمى وله األولوية في إطار التسلسل
الهرمي( ،)1ويستند أنصار هذا الرأي على مقومين أساسيين هما :عدم وجود سلطة
عليا فوق س لطة الدولة ،وهذا ما يمنحها السلطة الكاملة في تحديد التزاماتها الدولية.
وأن تستمد الدولة حريتها من خ ل سند دستوري وهو ذو طابع داخلي يسم لها
بتحديد السلطاو المختصة بإبرام االتفاقياو الدولية باسم الدولة ،وةالتبعية التزاماتها
في المجال الدولي( ،)2أي أن االتفاقياو الدولية تستمد قوتها اإللزامية من الدستور
وعليه فإذا تعارض

قاعدة دولية مع أخر داخلية كان على القاضي الداخلي تغلي

القاعدة الداخلية واستبعاد القاعدة الدولية.
أما بالنسبة لإلتجاه الهاني القائل بوحدة القانون مع األولوية للقانون الدولي
فير أنصار هذا الرأي أن القانون الدولي هو األساسي واأل ل ،ذلش أن الدولة
وجدو في مجتمع عرفي ووج

عليها احترام األعراف السابقة ،وتكوين التشريعاو ال

يمكن أن يكون مخالفا لمبادل هذه األعراف.
وما يمكن أن نستنتجه من التطبيقاو العملية أنه هناغ إجماع على ت ييد
وت كيد الرأي الهاني أال وهو سمو القانون الدولي على القانون الداخلي الوطني ،وهو
 -1أنظر  :بوسلطان (محمد) ،المرجع السابف ،ج  ، 2ص .36

 -2أنظر  :شارون (حسنة) ،مقال بعنوان :ع قة القانون الدولي بالقانون الداخلي ،مجلة الباحث ،عدد ،5/2007
ص .162
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ما تبين وت كد من أحكام المحاكم الدولية وأحكام المحاكم الخارجية في الكهير من
الدول.

الفرع الثاني
التشريع الوطني والوفاء بااللتزامات الدولية اتجاه المحكمة الجنائية الدولية
إن التشريع الوطني الداخلي ملتزم بمراعاة أمرين ،األمر األول هو
االلتزاماو الدولية التي تقع على الدولة بحكم تصديقها على نظام روما األساسي،
والهاني إحترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوةاو بو فه مبدأ دستوريا.
ولقد أكد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ضرورة قيام الدول
األطراف باتخاذ ما يرونه ال ما من اإلج ار او في تشريعاتها الوطنية لكفالة كل

ور

التعاون المنصوص عليها فيه ( ،) 1كما يفترض ذلش قيام الدول بإدخال تعدي و
قانونية حتى تتوافف قوانينها من الناحية الموضوعية مع ما جا في نظام روما
()2

األساسي.
ولقد كان

أستراليا أول دولة توقع اتفاقية لتنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية لتليها

بعد ذلش عدد كبير من الدول األخر .
ويمكن للتشريع الوطني الوفا بااللتزاماو الدولية اتجاه المحكمة الجنائية
الدولية ب حد األسلوةين :التكيف باإلدماج والتكيف باإلحالة.
بإعتماد األسلوب األول المتمهل في التكيف باإلدماج فإن السلطة التشريعية
الوطنية تتبنى تعريف الجريمة الدولية الذي أوردته االتفاقية الدولية في نص التشريع
 -1راجع نص المادة  68من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
2
- Voir : BOUDON (W), DUVERGER (E), La cour pénale internationale, le statut de
Rome, Paris, Points Essais, 2000, P: 247.
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الوطني ،وتدمجه في بنيانها التشريعي ،وهنا يكون النص الداخلي هو مصدر التجريم
والعقاب ويكون أساسا لمباشرة اإلج ار او الجنائية بواسطة السلطة الوطنية.
أما األسلوب الهاني ،فيتمهل في أن تحيل السلطة التشريعية الوطنية بنص
ري

النصوص المذكورة في نظام روما األساسي والمحددة للجرائم والعقوةاو

المتعلقة بها.
وعندما يزاول المشرع الوطني اختصا ه التشريعي فإنه يمارس سلطته
التقديرية في هذا الش ن من حيث التجريم والعقاب في حدود التوا ن بين االلتزام
الدولي واحترام مبدأ الشرعية واحترام السيادة الوطنية .فمن حيث التجريم يكفي مجرد
إضفا و ف التجريم على أنواع السلوغ المجرمة وفقا لنظام روما األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية بمختلف عنا ره ،بغض النظر عن الو ف الذي يطلف على هذا
التجريم.
ومن حيث العقاب يملش المشرع الوطني سلطة تقديرية في تحديد العقوةاو
وفقا لمبدأ التناس

الذي يقيد المشرع في العقاب( ،)1فإذا جا و هذه العقوةاو أشد

من العقوة او المنصوص عليها في نظام روما األساسي ،امتنع على المتهم التمسش
بالنصوص الواردة في هذا النظام باعتبارها قانونا أ ل للمتهم ،ألن هذه النصوص
ال يعمل بها إال حين تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصا ها ،ال عند ممارسة
القضا الوطني اختصا ه ،كما يمكن للمشيع الموطني أن يمارس سلطته التقديرية
في تحديد نطاق تطبيف النصوص الوطنية ،حيث يمكنه أن يمدد هذا النطاق إلى
خارج التراب الوطني متى كان المتهم وطنيا وارتك
 -1يهر هذا المبدأ جليا في تقسيم الجرائم حس
يشدد في العقاب إال إذا نص القانون

جرائم في الخارج أو كان المجني

خطورتها إلى جنحاو ،جن ومخالفاو ولكل فرع عقوةة ،ف

راحة على ذلش مهما كان
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عليه وطنيا أيا كان مكان وقوع الجريمة أو كان
كان م كان وقوعها وفذا كان

الجريمة تمل بمصال الدولية أيا

الجريمة دولية فينعقد االختصاص للقضا الوطني مهما

كان مكان وقوعها عم بمبدأ االختصاص العالمي.

()1

الفرع الثالث
سمو نظام روما األساسي على القوانين الداخلية
لما كان القانون الجنائي الدولي فرعا حديها من فروع القانون الدولي العام،
فهذا يعني أن مبدأ سيادة القانون الدولي على القانون الداخلي المعمول به في العديد
من الدول يمكن تطبيقه ويكون بذلش نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
يسمو على القانون الجنائي الوطني.
وتتجلى مظاهر هذا السمة (أو هذه السيادة) من خ ل يهور عنا ر فوق
الوطنية من خ ل بعض اإلج ار او المنصوص عليها في النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية.
يقصد بالسلطة فوق الوطنية وجود ت ثير مباشر للقوانين التي تضعها
المنظماو الدولية داخل نطاق إقليم الدول األطراف وعلى األفراد ،ويؤدي األثر
القانوني الذي يمكن أن ينش بالتبعية عن أي إج ار تشريعي أو تنفيذي أو قضائي
إلى إلزام الرعايا من األفراد داخل أي دولة بدون أي تدخل من جان

تلش الدولة من

 -1يعد مبدأ االختصاص الجنائي العالمي آلية من آلياو التعاون الجنائي الدولي الفعالة ،إذ على أساسه يمكن

للمحاكم الوطنية متابعة ومعاقبة ومحاكمة مرتكبي أنواع معينة من الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكاب تلش

الجرائم أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها.
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خ ل أي إج ار تحويلي أو قضائي أو تنفيذي ،ومن ثم تؤدي السلطة فوق الوطنية
()1

من وجهة نظر الفرد إلى اإلح ل الجزئي للسيادة.

والبد من اإلشارة إلى أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقوم
على مبدأ التكاملية ،حيث بموج

هذا النظام ال يجو أن تمارس المحكمة الجنائية

الدولية اختصا ها إال على أساس تبعي ،ومع ذلش ال يمنع أي من مفهوم السلطة
فوق الوطنية ومفهوم التبعية المفهوم ا خر.
ووفقا للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ال يجو أن يتخذ المدعي
العام خطواو ميدانية محددة في التحقيف ،حيث تخول له الفقرة  04من المادة 99
من النظام األساسي الحف في اتخاذ خطواو غير إجبارية في التحقيف داخل إقليم
الدولة التي يطل

منها تقديم المساعدة ،واإلط ع بذلش في غياب سلطاو تلش

الدولة ،كما تمن الفقرة ( 3د) من المادة  57من نفل النظام

حية واسعة النظام

عند التحري في الحالة الخا ة لتفكش الدولة.
وتتضمن الفقرة  07من المادة  58من النظام عنص ار مهي ار آخرا ،وةمقتضى
هذا ا لحكم يفوض المدعي باستدعا أي شخص مباشرة إذا كان هناغ سب

منطقي

يدل على ارتكاب ذلش الشخص الجريمة المزعومة ويكون هذا االستدعا كافيا
لضمان مهول ذلش الشخص أمام المحكمة.
كما يكون ألمر االعتقال الصادر بموج

الفقرة  01من المادة  58من

النظام األساسي أثر مباشر داخل إطار النظام القانوني الوطني ،ويحسم أمر االعتقال
على وجه الخصوص وةصورة ملزمة – بما ال يدع مجاال للشش واالعتراض من
 -1أنظر  :رولف لودر (ساشا) ،الطابع القانون للمحكمة الجنائية الدولية ونشو عنصر فوق الوطنية في القضا
الجنائي الدولي ،المجلة الدولية للصلي

األحمر ،مختاراو من عدد  ،2002ص .159
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جان

السلطاو الوطنية -خ ل إج ار او االعتقال – الوفا ب حكام الفقرة  01من

المادة  58من النظام األساسي ،ونتيجة لذلش يكون للشخص المعني الحف في الطعن
في االعتقال على المستو الدولي مباشرة.
وةمجرد اعتقال الشخص البد أن تطبف الدولة التي تنفذ أمر االعتقال الفقرة
 04من المادة  59من النظام األساسي بدال من قانونها الوطني لتقرير ما إذا كان
ينبغي إط ق سراحه بصورة مؤقتة.
وأخي ار فإن تلش ا ثار المباشرة ال تنتهي بتسليم الشخص إلى المحكمة
الجنائية الدولية بل تستمر في الظهور من خ ل الص حياو القضائية المنقولة على
امتداد الدعو القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلش الحكم الصادر
ضد ذلش الشخص ،ويمهل الحكم ب شش أقصى أثر لقرار تصدره منظمة دولية في
حف أي شخص.

()1

المبحث الثاني
عالقة الدول غير األطراف مع المحكمة الجنائية الدولية
األ ل العام أن الدول غير األطراف في أي معاهدة دولية ال تلتزم
ب حكامها تطبيقا لمبدأ نسبية المعاهداو 2الذي أكدته المادة  34من اتفاقية فيينا
لقانون المعاهداو لعام  ،1969حيث تنص على أنه ال تنش المعاهدة التزاماو أو
حقوق للدولة الغير بدون رضاها.

 -1رولف لودر (ساشا) ،المرجع السابف ،ص .162-161
2
- Voir : WENQI (Z), on cooperation by states not party on the international criminal
cout, international review of the red coss, volume 88, nember 861 march 2006, page
89.
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وعليه ف يخفى

عوةة تطبيف مبدأ االلتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية

الدولية بخصوص الق ارراو التي تتخذها عند مخاطبة الدول غير األطراف في نظام
روما األساسي باعتبارهم غير ملزمين بتنفيذ هذه الق ارراو ،حيث يمكن للدول غير
األطراف بنظام روما األساسي أن تتمسش بنص المادة  86من النظام والذي يجبر
الدول األطراف على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية .وةالتالي فلها أن تعلن
عدم التزامها بالتعاون للمحكمة.
ذلش واشتمل

()1

المادة  5/87من النظام األساسي للمحكمة على آلية إللزام

الدول غير األطراف فيه بالتعاون مع المحكمة وتقديم المساعدة القضائية لها
(المطل

األول) ،حيث نص

على أنه للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في

هذا النظام األساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها على أساس ترتي

خاص

أو إتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس آخر مناس .
وفي حالة انتما دولة غير طرف في هذا النظام عقدو ترتيبا خا ا أو
إتفاقية مع المحكمة عن التعاون معها (المطل

الهاني) ،يجو لهذه األخيرة أن تخطر

بذلش جمعية الدول األطراف أو مجلل األمن قد أحال المس لة إلى المحكمة.

 -1أنظر  :عمرو (محمد سام ) ،المرجع السابف ،ص .213
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المطلب األول

مدى إلتزام الدول غير األطراف بالتعاون
قب ددل إس ددتحداف المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ،ك ددان الد درأي الع ددام الع ددالمي يه ددتم
بقضددايا مهددل مددد أهميددة المحكمددة وأهميددة إنشددائها ،ومددد أهميددة تنفيددذ العدالددة الجنائيددة
الدوليددة ألحكامهددا ،وةعددد دخددول نظددام رومددا األساسددي حيددز التنفيددذ وتنصددي

المحكمددة

الجنائيددة الدوليددة ،تحددول االهتمددام إلددى مسددائل عمليددة مهددل قدددرة المحكمددة علددى العمددل

وت ديددة مهامهددا بفعاليددة ،وهددو مددا قددد يعتمددد إلددى حددد كبيددر علددى مددد درجددة التعدداون مددع
()1

هذه المحكمة.

وفن كددان االلت دزام العددام بالتعدداون مقتص د ار علددى الدددول األط دراف عم د بددنص
المادة  86من النظام األساسي ،نظ ار العتماده في شكل اتفاقية دوليدة ال يمكدن لهدا أن
تلددزم إال الدددول األط دراف ،حددددو الفق درة  05مددن المددادة  87مددن نفددل النظددام طريقددة
التعدداون مددع الدددول غيددر األطدراف والتددي تددتم علددى أسدداس ترتيد
مباشرة مع الدولة أو علي أي أساس مناس

خدداص أو اتفدداق يعقددد

آخر.

ولقددد اشددتد الخد ف بددين فقهددا القددانون الدددولي حددول مددد إلتدزام الدددول غيددر
األطد دراف بالتع دداون م ددع المحكم ددة وتق ددديم المس دداعدة القض ددائية له ددا ب ددين مؤي ددد إلمكاني ددة
امتداد ذلش االلتزام حتى بالنسدبة للددول غيدر األطدراف فدي نظدام رومدا األساسدي (الفدرع
األول) خا ددة عندددما تكددون اإلحالددة
باستهنائها نص

ددادرة مددن مجلددل األمددن ،وةددين معددارض لددذلش

عليه مواد ونصوص النظام األساسي للمحكمة (الفرع الهاني).

- Voir : WENQI (Z), Op.Cit, page 88.
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الفرع األول
الرأي المؤيد المتداد واجب التعاون مع المحكمة
يتدزعم هدذا االتجداه مجموعدة مدن الفقهدا علدى أرسدهم األسددتاذGiuseppe" :
 "Nesiالددذي يددر ب د ن هندداغ عدداملين يدددالن علددى أندده تح د

شددروط معينددة فددإن الدددول

غيددر األط دراف فددي النظددام األساسددي ولددو لددم تبددرم أي اتفدداق تعدداون هددي أيضددا ملزمددة
بالتع دداون م ددع المحكم ددة ،وذل ددش اس ددتهنا ا م ددن القاع دددة العام ددة المتعلق ددة ب دداألثر النس ددبي
للمعاه دددة ،كمد ددا نص د د

عليه ددا المد ددادة  34مد ددن اتفاقيد ددة فيين ددا لقد ددانون المعاهد ددداو لعد ددام

 ،)1(1969ويسدتند " "Giuseppe Nesiفدي أريده هدذا علدى شدكل إحالدة إلدى المحكمدة
مددن ناحيددة ،وعلددى طبيعددة الج درائم الواقعددة فددي إطددار اختصدداص المحكمددة مددن ناحيددة
أخر .
في خصوص األمر األول وهو شكل اإلحالة إلى المحكمدة الجنائيدة الدوليدة،
حي ددث أن الح ددف ف ددي تحري ددش ممارس ددة المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة الختصا ددها معه ددود
لجهاو محددة ومعينة فيمكن إحالة حالدة مدن قبدل دولدة طدرف ،كمدا يمكدن اإلحالدة مدن
مجلل األمن ،أو أن المدعي العام يباشر التحقيقاو من تلقا نفسه.
ومددا يهمنددا فددي هددذه الحالددة هددو اإلحالددة مددن طددرف مجلددل األمددن لقضددية مددا
إلى المحكمة ،حيث أنه وفقا للفصل السابع من ميهاق األمدم المتحددة فهدذا واضد تمدام
الوضوح ب ن جميع الدول األعضا فدي األمدم المتحددة ملزمدة بالتعداون ،وفدي مهدل هدذه

 -1أي أن المعاهدة الدولية تنت آثارها بين أطرافها ،فهذا األثر نسبيا ليل مطلقا.
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الحالة فإن قرار اإلحالة من طرف مجلل األمن يصب مصدر التزام لجميع الدول فدي
()1

األمم المتحدة مع ما يلزم من التغيير والتبديل.

وه د ددو م د ددا حص د ددل عن د دددما تبن د ددى المجل د ددل قد د درار إنش د ددا المحكم د ددة الخا د ددة
بيوغس د فيا السددابقة وروان دددا وعليدده فإن دده ال يمكددن فددي ه ددذه الحالددة إجب ددار الدددول غي ددر
األطراف على التعاون على أساس نظامها األساسي ،بل إن التزامها بالتعداون فدي هدذه
الحالددة ينشد مددن ميهدداق األمددم المتحدددة ،أي أن واحددد التعدداون يرجددع أساسددا إلددى الع قددة
بين مجلل األمن والمحكمة الجنائية الدولية.
ضددف إلددى ذلددش أن مجلددل األمددن غالبددا مددا سددوف يميددل إلددى إحالددة الحدداالو
التي تقدع فدي الددول غيدر األطدراف فدي نظدام رومدا األساسدي أو بواسدطة مدواطني دولدة
غي ددر الط ددرف إل ددى المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ،ذل ددش أن س ددلطة اإلحال ددة إل ددى المحكم ددة
مخولددة أساسددا للدددول األط دراف فددي النظددام ويعنددي ذلددش بالضددرورة لتوسدديع اختصدداص
()2

المحكمة ليشمل حاالو لم يكن ليشملها لوال إقرار سلطة اإلحالة لمجلل األمن.
ويددذه

الددبعض أيضددا إلددى القددول بد ن الدددول غيددر األطدراف فددي نظددام رومددا

األساسددي يمكددن أن تكددون ملزمددة بالتعدداون مددع المحكمددة فددي بعددض الحدداالو الخا ددة،
ويستند أنصار هذا الرأي إلى نفل الفقرة الهالهدة مدن المدادة  12التدي تجيدز للددول غيدر
األطراف في نظام روما األساسي قبول اختصاص المحكمة على أساس مؤقد  ،حيدث
تددنص المددادة علددى أندده" :إذا كددان قبددول الدولددة غيددر الطددرف فددي هددذا النظددام األساسددي
ال مدا بموجد

الفقدرة  2جدا لتلدش الدولدة ،بموجد

إعد ن يدودع لدد مجلدل المحكمدة،

 -1أنظر  :لعبيدي (األ هر) ،حدود سلطاو مجلل األمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية ،دون طبعة،
القاهرة ،دار النهضة العرةية ،2010 ،ص .155

 -2أنظر المهتدي باع (أحمد محمد) ،النظرية العامة للقضا الدولي الجنائي ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار

النهضة العرةية ،2010 ،ص .574
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أن تقب ددل ممارس ددة المحكم ددة اختصا ددها فيم ددا يتعل ددف بالجريم ددة قي ددد البح ددث ،وتتع دداون
الدول ددة القابل ددة م ددع المحكم ددة دون أي تد د خير أو اس ددتهنا وفق ددا للب دداب  ."9وعلي دده ف ددإن
اإلع ن الصادر عن الدولة غير الطرف بقبول اختصاص المحكمة بعد استهنا لمبددأ
()1

نسبية المعاهداو.

فالدول ددة تص ددب ملزم ددة بالتع دداون م ددع المحكم ددة طبق ددا لنظ ددام روم ددا األساس ددي
بالرغم من أنها ليس

قدد عبدرو

طرفا فيده مادامد

دراحة عدن إرادتده بتسدجيل إعد ن

لددد مجلددل المحكمددة ،وةالتددالي تكددون تصددرف الدولددة فددي هددذه الحالددة مطابقددة لددنص
المادة  35من اتفاقية فيينا الذي ينص على إمكانية ترتيد
ليس

المعاهددة الت ازمدا علدى دولدة

طرفا فيها ،إذا تبين من أحكام المعاهددة أن نيدة الددول األطدراف منبهدة إلدى ذلدش

وأن الدولة غير الطرف قبل

االلتزام

()2

راحة وةصورة خطية.

ولكددن نددر أن هددذا ال درأي غيددر

ددائ

كوندده يعتمددد علددى التعبيددر عددن قبددول

االختصاص كتابة وذلش بإيداع إع ن عن هذا التعبير لد مجلدل المحكمدة ،وةالتدالي
ف يمكن التكلم عن استهنا لمبدأ نسدبية المعاهدداو الدذي جدا و بده اتفاقيدة فييندا لعدام
 1969ألنه لما أ ب التعبير مكتوةا ف

دبحنا ندتكلم عدن اتفداق بدين الدولدة والمحكمدة

وأن هذا االتفاق هو الذي أ ب يحكم الع قة بين االثنين.
كمددا يددذه

الددبعض ا خددر مددن مؤيدددي وجددوب الت دزام الدددول غيددر األط دراف

عل ددى التع دداون إل ددى أن مجل ددل األم ددن باس ددتطاعته أن يل ددزم أي دول ددة عض ددو ف ددي األم ددم
المتحدة بالتعاون مع المحكمة ،خا ة أن لهدذه األخيدرة أن تددعو أي دولدة غيدر طدرف
لتقديم مساعدتها وفقا للمادة  87في فقرتها الخامسدة مدن النظدام األساسدي وذلدش بشدكل
 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص .59
 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،نفل المرجع ،ص .59
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ضددمني ،حيددث ورد بهددذه المددادة عبددارة "أو علددى أي أسدداس مناسد
ال يمكن أن تكون إال علدى أسداس قدرار

آخددر" وهددذه األخيدرة

دادر عدن مجلدل األمدن وفقدا للفصدل السدابع
()1

الذي يلزم هذه الدول بالتعاون مع المحكمة.

أمددا فيمددا يخددص طبيعددة الجريمددة المرتكبددة و الواقعددة فددي إطددار اختصدداص
المحكمددة الجنائيددة الدوليددة بموج د

نددص المددادة  05مددن النظددام األساسددي والتددي تتمهددل

فددي جدرائم اإلبددادة الجماعيددة ،جدرائم ضددد البشدرية ،ج درائم الحددرب وجدرائم العدددوان ،فإندده
باإلشارة إلى جرائم الحرب مه فهدي الجدرائم التدي تعهددو الددول األطدراف فدي معاهددة
جنيف لعام  1949بالتزام ب ن تحترم وان تكفدل احتدرام القدانون الددولي اإلنسداني وةدذلش
فإن جميع الدول األعضا في معاهدة جنيف ولديل بالضدروري أن يكوندوا أعضدا فدي
نظد ددام رومد ددا األساسد ددي جد دداهزون للتعد دداون وفقد ددا للمد ددادة  01/88مد ددن االتفاقيد ددة الدوليد ددة
اإلضددافية األولددى لعددام  1977لمكافحددة هددذه الج درائم ،وةالتددالي فددإن التعدداون فددي قمددع
الجرائم والمعدلة في نظام روما األساسي سيكون بالت كيد أحد الوسائل التي من خ لها
"يحتددرم ويكفددل احت درام القددانون الدددولي اإلنسدداني مددن قبددل الدددول األعضددا فددي معاهدددة
جنيف لعام  1949واالتفاقية الدولية األولى".
أي أن االلت دزام بالتعدداون بالنسددبة للدددول غيددر األط دراف فددي النظددام األساسددي
ق ددائم وموج ددود ول ددو ل ددم يوقعد دوا أي اتفاقي ددة تع دداون ،إذ يمك ددن االس ددتدالل عل ددى ذل ددش م ددن
وسائل أخدر غيدر النظدام األساسدي وةهدذه الطريقدة يمكدن سدد الهغدرة فدي مبدادل النظدام
()2

األساسي الخا ة بااللتزام بالتعاون.

 -1أنظر  :لعبيدي (األ هر) ،المرجع السابف ،ص .156
 -2أنظر  :عمرو (محمد سام ) ،المرجع السابف ،ص .216
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الفرع الثاني

الرأي المعارض المتداد واجب التعاون مع المحكمة
حيددث يددر أنصددار هددذا الدرأي أندده لدديل للمحكمددة أيددة آليددة إللدزام الدددول غيددر
األط دراف بالتعدداون معهددا ،كددون ع قددة مجلددل األمددن بالمحكمددة تنتهددي بمجددرد إحالددة
القضية إليهدا ،وتبقدى إجد ار او المتابعدة والم حقدة فدي إطدار السدلطة التقديريدة للمددعي
العام للمحكمة ،وفي هذا يقول الدكتور "أحمد أبو الوفا " ب نه مدن غيدر المنطقدي القدول
بامتددداد واج د

التعدداون بالنسددبة للدددول غيددر األط دراف فددي النظددام األساسددي للمحكمددة،

ذلش أننا في إطار معاهداو متتالية منصبة على ذاو الموضوع ،وهو ما تؤكدده المدادة
 34مددن اتفاقيددة فيينددا لقددانون المعاهددداو  1969والمتعلقددة بدداألثر النسددبي للمعاهددداو،
فإذا اختلف األطراف في معاهدتين منصدبتين علدى نفدل الموضدوع فدإن المعاهددة التدي
يكوندان طدرف فيهدا فقددك هدي التدي تحكددم ع قتهمدا المتبادلدة ،ففددي هدذه الحالدة ال يمكددن
أن يسري االلتزام بالتعاون علدى الددول غيدر األطدراف ،وفال فمدا الفدرق بدين دولدة طدرف
()1

في بروتوكول  1977ونظام روما األساسي ودولة طرف في واحدة منهما فقك.

وهد ددذا الوضد ددع اسد ددتقر أيضد ددا فد ددي إطد ددار القواعد ددد العامد ددة ،وةمد ددا أن النظد ددام
األساسي للمحكمة يعد من المعاهداو الشارعة ،فإنه ال يرتد

هدذا النظدام أي الت ازمداو

على دولة غير طدرف دون رضداها ،كمدا يدر معظدم الفقهدا أن مدن شد ن مدن مجلدل
األمددن

د حية اإلخطددار يعددد مساسددا بمبدددأ السدديادة المكددرس فددي ميهدداق األمددم المتحدددة

بي ددد أن ال دددول غي ددر األطد دراف ل ددم تب دددي موافقته ددا عل ددى اختص دداص المحكم ددة الجنائي ددة
الدولية األمر الذي يمكن تو يفه على أنه انتهاكا
 -1أنظر  :لعبيدي (األ هر) ،المرجع السابف ،ص .160
 -2أنظر  :دالع (الجوهر) ،مد

()2

ارخا لسيادتها.

تفعيل منظمة األمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ،رسالة ماجستير ،كلية

الحقوق ،جامعة بن عكنون ،الجزائر ،سنة  ،2012/2011ص .93
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المطلب الثاني
آليات إلزام الدول غير األطراف بالتعاون مع المحكمة
رغم الجدل الفقهي الكبير حول امتداد واج

التعاون إلى الدول غير

األطراف في النظام األساسي للمحكمة ،إال أن هذا األخير حدد آلياو معينة إللزام
تلش الدول بالتعاون مع المحكمة.
وتختلف هذه ا لياو إللزام الدول غير األطراف بالتعاون مع المحكمة
بحس

ما إذا كان

هذه الدول قد عقدو ترتيباو خا ة أو اتفاقياو مع المحكمة

(الفرع األول) ،أم لم تفعل ذلش( .الفرع الهاني)

الفرع األول
بالنسبة للدول التي عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقية مع المحكمة
تددنص المددادة  87فددي فقرتهددا الخامسددة ( )05مددن نظددام رومددا األساسددي علددى
أن دده "للمحكم ددة أن ت دددعو أي دول ددة غي ددر ط ددرف ف ددي ه ددذا النظ ددام األساس ددي إل ددى تق ددديم
المسدداعدة المنصددوص عليهددا علددى أسدداس ترتي د
علددى أي أسدداس مناس د

خدداص أو اتفدداق مددع هددذه الدولددة أو

آخددر ،وفددي حالددة امتندداع دولددة غيددر طددرف فددي هددذا النظددام

األساسي ،عقدو ترتيبا خا ا أو اتفاقا مع المحكمة ،عن التعاون بخصوص الطلبداو
المقدمددة بمقتضددى ترتي د

أو اتفدداق مددن هددذا القبيددل ،يجددو للمحكمددة أن تخطددر بددذلش

جمعيددة الدددول األطدراف أو مجلددل األمددن إذا كددان مجلددل األمددن قددد أحددال المسد لة إلددى
المحكمة".
ويستنت مما تقدم أن الدول غير األطراف في نظدام رومدا األساسدي وضدعها
يماثل نوعا ما وضع الدول األطراف بالمحكمدة حسد
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رومددا ،ويتمهددل هددذا التماثددل فددي وسدديلة إلدزام الدددول غيددر األطدراف فددي النظددام األساسددي
الخضوع ألوجه التعداون القضدائي المقدررة بالنظدام المدذكور أعد ه إال أن هدذا اإللدزام ال
يعنددي بد ي حددال مددن األحدوال أن هددذه الدددول التددي وقعد

ترتيبددا أو اتفدداق سددوف تصددب

طرفا في النظام األساسي ل لمحكمة ،كما ال تعتبر هذه الددول ك نهدا قبلد

اختصداص

المحكمة الجنائية الدولية على أساس خداص بدل هدي نتداج إرادة هدذه األخيدرة فدي إطدار
()1

التعاون المقرر وفف هذه اإلرادة فحس .

وةالتددالي فددإن دورهددا يتوقددف عنددد هددذا الحددد وال يعنددي ذلددش ب د ي حددال امتددداد
اختصاص المحكمة للنظر في الجرائم التي تددخل فدي اختصا دها والتدي وقعد
إقلدديم هددذه الدولددة ،بددل وتكتفددي المحكمددة بطل د
()2

الدددول فقددك.

فدوق

التعدداون والمسدداعدة القضددائية مددن هددذه

وتتمهددل القواعددد التددي تخددص الدددول غيددر األطدراف فددي النظددام األساسددي

للمحكمة الجنائية الدولية في ا تي:
أوال :يمكددن للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة أن تمددارس سددلطاتها فددوق أ ارضددي كددل
دولة طرف وكذلش وفقا التفداق يبدرم لهدذا الغدرض ،فدوق أ ارضدي أيدة دولدة أخدر  ،وهدذا
حس

المادة  4فقرة  02من النظام األساسي.
ثانيااا :ال اختصدداص للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة بالنسددبة للج درائم التددي ترتك د

قبددل دخددول نظامهددا األساسددي حيددز النفدداذ بالنسددبة للدولددة التددي عقدددو اتفدداق أو ترتي د
خاص معها.
وهو نتيجة منطقية لقواعد القانون الدولي في هذا المجدال ،وةداألخص اتفاقيدة
فيين ددا لق ددانون المعاه ددداو لع ددام  ،1969الت ددي نصد د
 -1أنظر  :دالع (الجوهر) ،المرجع السابف ،ص .153
 -2أنظر  :لعبيدي (األ هر) ،المرجع السباق ،ص .163
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رجعية المعاهداو الدولية والتي تكدون ملزمدة فقدك ألطرافهدا مدن تداريل بدد نفاذهدا 1.مدا
لدم تعلددن الدولددة المتعاقدددة عددن موافقتهددا علدى ممارسددة المحكمددة الختصا ددها علددى تلددش
الجريمة وفقا لنص المادة  11من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

2

وعلي دده فبع دددما ت ك ددد ف ددي البداي ددة مب دددأ ع دددم الرجعي ددة ،ت ددم ف ددت المج ددال أم ددام
إمكانية إعطا االتفاق أو الترتي

تطبيقا رجعيا إذا تضمن أحددهما نصدا خا دا بدذلش،

وهو ما يطابف االستهنا الوارد في نص المادة  28من اتفاقيدة فييندا لقدانون المعاهدداو
في عبارة "ما لم يتبين من المعاهدة أو يهب

بطريقة أخر قصد مغاير لذلش".

وفمكانيددة ت دوافر القصددد المغدداير لمبدددأ عدددم الرجعيددة واردة فددي الفق درة  02مددن
المادة  11من النظام األساسي ،حيث بعدد أن أكددو مبددأ عددم الرجعيدة بالنسدبة للددول
األطراف في االتفاقية ،نص

على استهنا مدن القاعددة وذلدش فدي حالدة إ ددار الدولدة

التددي لددم تددنظم لنظددام رومددا األساسددي إع نددا بموج د

الفق درة  03مددن المددادة  12يددودع

لد المحكمة ،تقبل فيه اختصاص المحكمة بالنظر في الجريمة قيد البحدث ،ومدن هندا
إمكانية تطبيف االتفاقية بد ثر رجعدي علدى أفعدال سدابقة لمبددأ نفداذ النظدام األساسدي فدي
()3

مواجهة تلش الدولة.

وفددي حددال امتندداع دولددة غيددر طددرف عقدددو ترتيبدداو أو اتفدداق خدداص علددى
تقددديم المسدداعدة والتعدداون مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة فقددد نصد

المددادة  05/87مددن

النظام األساسي على آليداو جدا للمحكمدة أن تتخدذ أحدد اإلجدرائين ،األول هدو إخطاار
جمعية الدول األطراف عن حالة الالتعاون من قبل هذه الدولة ،ولكن لم تحددد المدادة
نوعية اإلج ار او أو التدابير التي تتخذها جمعية الدول األطراف فدي مهدل هدذه الحالدة،
 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص .54

 -2أنظر  :دحماني (عبد الس م) ،المرجع السابف ،ص .150

 -3أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص .55
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مددع العلددم أنهددا غي در مخولددة بموج د

هددذا النظددام األساسددي والقواعددد اإلجرائيددة وقواعددد

اإلثباو لتوقيع عقوةاو على الدول غيدر األطدراف ممدا قدد يدؤدي إلدى االكتفدا بمطالبدة
الدولدة بتنفيدذ التزاماتهدا وفقددا ألحكدام القدانون الددولي المطبقددة فدي هدذا المجدال ،باسددتهنا
حالة وضع أحكام خا ة في الترتي
()1

األحوال.

أو االتفاق المبرم مع الدولدة تطبدف فدي مهدل تلدش

وهو األمر الذي يحد من فعالية نشاط المحكمدة ،وتمكدين الددول المناهضدة

إلنشائها من تحقيف آمالها المتمهلة في تحجيم دورها.
وعليدده فكددان بإمكددان النظددام األساسددي أن يددنص بوضددوح أن لجمعيددة الدددول
األطراف االتفاق علدى اتخداذ إجد ار او مضدادة ،وأن يسدم للددول األطدراف اتخداذ مهدل
هذه اإلج ار او المضادة وفي حالدة عددم حصدول اتفداق بدين الددول األطدراف أن يسدم
لكل دولة باتخاذ مهل هذه اإلج ار او غير أنه كما تم ذكدره سدابقا فدإن النظدام األساسدي
لددم يحدددد أي نددوع مددن اإلج د ار او التددي يمكددن أن تتخددذ ،وتددرغ المجددال مفتوحددا لجمعيددة
الدول األطراف لتقرر حدول ردود الفعدل الممكندة فدي حالدة رفدض التعداون مدع المحكمدة
الجنائية الدولية ،كما أنه ال يوجدد مدا يبدين مدد إلزاميدة هدذه اإلجد ار او التدي يمكدن أن
تتخذ.
وفي كل األحوال فإن المحكمة الجنائيدة الدوليدة ال تملدش

د حية التدرخيص

مباشدرة لدولددة طددرف باسددتعمال القددوة ضددد دولددة أخددر مددن أجددل الحصددول علددى تعدداون
هددذه األخي درة معهددا ،حيددث أن إمكانيددة اللجددو واالسددتعمال الجمدداعي للقددوة ضددد الدولددة
التي ترفض التعاون يتوقف على قدرار مدن مجلدل األمدن الددولي بموجد
()2

الفصل السابع من الميهاق.

 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص .152

 -2أنظر المواد  45 ،44 ،43من ميهاق هيوة األمم المتحدة.
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ولهددذا السددب

يددنص النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة عددن إج د ار

ثدداني كآليددة مددن آليدداو إل دزام الدددول غيددر األط دراف بالتعدداون مددع المحكمددة هددو إمكانيددة
إخطااار المحكمااة لمجلااس األماان إذا كااان هااذا األخياار هااو الااذي أحااال المسااألة إليهااا
وذلش عم بالفقرة "ب" من المادة  13من هذا النظام.
وةما أن مجلل األمن يتصرف في مهل هذه األحوال بموج

الفصل السدابع

من الميهاق ،فإنه يمكن له أن يتخذ كل اإلج ار او التي يراها مناسدبة ويمكدن أن يشدمل
على هذه اإلج ار او عقوةاو اقتصادية ،وقد تصل إلى استعمال القوة ضد الدولة التي
ت ددرفض التع دداون إذا ك ددان م ددن شد د ن ه ددذا ال ددرفض أن يش ددكل تهدي دددا أو إخد د ال بالس ددلم
()1

الدولي.

أي أن ميهدداق األمددم المتحدددة خددول مجلددل األمددن الدددولي

د حياو واسددعة

بمددا فيهددا التصددرف مددن تلقددا ذاتدده ،بإخضدداع هددذه الدولددة غيددر الطددرف المتعاقدددة مددع
المحكم د ددة الجنائي د ددة الدولي د ددة والممتنع د ددة ع د ددن واجد د د

التع د دداون الع د دددول ع د ددن امتناعه د ددا،

بالحصددول علددى طلبدداو المحكمددة علددى أسدداس ذلددش الترتي د

أو االتفدداق الددذي ألزم د

نفسها به من المحكمة.
وه ددذا اإللد دزام يع ددد ت دددعيما لنش دداط المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ويب ددين بوض ددوح
مظاهر ترقية المجلل لنشاط المحكمة الجنائية الدولية من خ ل تمكينهدا تخطدي عقبدة
()2

ال تعاون ،بيد أن استمرار عملها متوقف على مد تنفيذ هذه الدول اللتزاماتها.

 -1أنظ ددر  :مح ددزم س ددايغي (وداد) ،مب دددأ التكام ددل فدددي ي ددل النظدددام األساسد ددي للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ،مد ددذكرة

ماجستير ،جامعة قسنطينة ،2007/2006 ،ص .83

 -2أنظر  :دالع (الجوهر) ،المرجع السابف ،ص .155
116

االباب األول – مكانة الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية

الفرع الثاني

بالنسبة للدول التي لم تعقد ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع المحكمة
الواقددع أن تعدداون الدددول غيددر األط دراف فددي النظددام األساسددي مددع المحكمددة
الجنائيددة الدوليددة لدده طددابع اختيدداري وطددوعي ولدديل إجبدداري ،وهددو مددا يمكددن استخ

دده

مدن خد ل ندص المددادة  87فدي فقرتدده الخامسددة ( )05مدن نظددام رومدا األساسددي ،حيددث
اشدتمل

هددذه األخيدرة عبددارة "للمحكمدة أن تدددعو دولدة غيددر طدرف" والقددول بخد ف ذلددش
()1

يعتبر مخالفا للمادة  34من اتفاقية فيينا لقانون المعاهداو لعام .1969

غي ددر أن الت ددذرع به ددذه القاع دددة ال يب دددو أن دده ذو ج دددو عن دددما يتعل ددف األم ددر
بمجلدل األمدن الدددولي والدذي لدده سدلطة إجبدار أي دولددة علدى تقددديم المسداعدة للمحكمددة
الجنائية الدولية طالما أن هذه األخيرة لها القدرة على دعوة أي دولة غيدر طدرف "علدى
أي أسدداس مناس د
لطل

آخددر" وةهددذه العبددارة فقددد تددم فددت المجددال للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة

المساعدة حتى من الدول التي لم تكن أطرافا في نظام رومدا األساسدي ولدم تعقدد

ترتيبددا خا ددا أو إتفاقددا معهددا ،وهددذا يتجلددى مدده فددي اإلع د ن مددن جان د

واحددد تلتددزم

بموجبدده الدولددة التعدداون مددع المحكمددة أو أن يكددون التعدداون مددن قبيددل قواعددد المجاملددة
الدولي ددة حسد د

()2

ن ددص الم ددادة  56م ددن مش ددروع لجن ددة الق ددانون ال دددولي

أو ف ددي إط ددار

األحكام الواردة في اتفاقياو جنيف والتي تفرض على الددول أن تحتدرم وتضدمن احتدرام
()3

القانون الدولي اإلنساني.

وفددي هددذه الحالددة فددإن دور مجلددل األمددن سدديكون حاسددما فددي هددذا المجددال،
األمددر الددذي مددن ش د نه أن يمددن للمحكمددة سددلطاو أوسددع مددن تلددش التددي خولهددا إياهددا
 -1األثر النسبي للمعاهداو.
 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص .151
3
- Voir : WENQI (Z), Op.Cit, page 90.
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النظام األساسي ،وذلش بإخطار مجلل األمن بعدم تعاون دولة غير طدرف فدي النظدام
األساسي رغم أنها لم تعقد ترتيبا خا ا أو اتفاقا مع المحكمة.
ومهمددا كددان األمددر فددإن السددلطة التقديريددة الواسددعة لمجلددل األمددن فددي اتخدداذ
التعدداون مددع المحكمددة ،خا ددة تلددش المتعلقددة بالتدددابير

التدددابير المناسددبة لفددرض واج د

العسكرية ستسم للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بمهامها على أكمل وجه.
غير أن النتائ العملية المحققة في هدذا المجدال ال تددعو إلدى التفداؤل ،وهدي
محددودة جددا ،ذلددش أنده مدن الصددع

أن يتو دل األعضدا الدددائمون فدي مجلدل األمددن

إلى اتفاق على تبني قرار يسم باللجو إلى القوة فدي مواجهدة أي إحجدام عدن التعداون
مع المحكمة من جان

()1

الدول.

وفي رأينا أنه عجز المحكمة الجنائيدة الدوليدة عدن إخطدار مجلدل األمدن فدي
حالدة عددم تعداون الدولددة معهدا ال يحدول دون تطبيدف هددذا األخيدر للسدلطاو المخولدة لدده
فددي اتخدداذ مددا يدراه مناسددبا لتفعيددل التعدداون مددع المحكمددة ،حيددث بإمكاندده دفددع الدددول غيددر
األطراف من تلقا نفسه إلى مساعدة المحكمة ،حيث أن عدم التعاون يقف كعائف فدي
سبيل تحقيف العدالة الدولية التي تعد مناخا لتوتر األوضاع وتفاقمها أحيانا.
هذا باإلضافة إلى نص المادة  87فقرة  05لما نص
مجلددل األمددن ،تطرق د

علدى إمكانيدة إخطدار

فقددك للحدداالو التددي تكددون فيهددا الدولددة غيددر طددرف قددد أبرم د

ترتيبددا خا ددا أو اتفاقددا مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ولددم تددنص عددن الحدداالو األخددر
التددي تناولتهددا المددادة فددي عبددارة "أو علددي أي أسدداس مناسد

آخددر" وهددو مددا يسددتنت مندده

مجلددل األمددن يمكددن أن يتحددرغ إلل دزام الدولددة بتنفيددذ التزاماتهددا بالتعدداون مددع المحكمددة
الجنائية الدولية حتى وفن لم يخطر من طرف المحكمة.
 -1أنظر  :لعبيدي (األ هر) ،المرجع السابف ،ص .166
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وعليدده وممددا سددبف يمكددن القددول أندده ال يمكددن إجبددار الدددول غيددر األط دراف كقاعدددة
عامة على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية على أساس نظامها األساسدي ،بدل إن
التزامهددا بالتعدداون مددع المحكمددة قددد ينشد مددن خددارج ذلددش النظددام بموجد

القددانون الدددولي

العام والقانون الدولي اإلنساني.

المبحث الثالث

موقف بعض الدول من المحكمة الجنائية الدولية
دخل النظام األساسدي للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة حيدز التنفيدذ فدي جويليدة مدن
س ددنة  2002أي بع ددد حد دوالي  04س ددنواو م ددن م ددؤتمر الدبلوماس ددي لس ددنة  .1998وال

يمكن لهذا النظدام األساسدي الدذي أنشد المحكمدة الجنائيدة الدوليدة أن يكدون لده دور فدي
المجتمع الدولي إال في يل التعريف على كيفيدة اسدتقبال المجتمدع الددولي لهدن خا دة
أن المحكمة أنشو

بموج

اتفاقية دولية ،وهدي وفن كاند

فقددك فإنهددا تعتمددد فددي نفددل الوق د
()1

ملزمدة للددول األطدراف فيهدا

علددى التعدداون الفعلددي للدددول التددي اختلف د

مواقفهددا

الرسمية من المحكمة.

وسددوف نبحددث فددي هددذا المبحددث موضددوع موقددف الدددول العرةيددة مددن النظددام
األساسددي واالنضددمام إلددى المحكمددة (المطلد
المحكمة (المطل

األول) وكددذا موقددف الدددول األوروةيددة مددن

الهاني) وموقف الوالياو المتحدة األمريكية( .المطل

 -1أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص .359
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المطلب األول

موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية
أول د د
وتح

الد دددول العرةيد ددة أهميد ددة قصد ددو لموضد ددوع المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة،

مظلة جامعة الدول العرةية ومجلل و ار العدل العدرب ،وانكد

الخبد ار العدرب

علددى د ارسددة نصددوص مشددروع النظددام األساسددي للمحكمددة مددع التركيددز علددى المواضدديع
الت د ددي ق د ددد تنط د ددوي عل د ددى المس د دداس بمص د ددالحها القومي د ددة وس د دديادتها الوطني د ددة التشد د دريعية
والقضائية ،ونظمها االجتماعية واألسرية المبنية على مبادئها الدينية وقيمها الحضدارية
وسع

الدول العرةية إلى توحيد جهودها وتنسديف مواقفهدا أثندا

دياغة مشدروع النظدام

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية سوا في اجتماعاو اللجنة التحضيرية في نيويدورغ
قبددل مددؤتمر رومددا والتددي أعقبتهددا اجتماعدداو تحضدديرية عرةيددة للمددؤتمر فددي القدداهرة أو
خ د ل جلسدداو مددؤتمر رومددا أو علددى هددامش اجتماعدداو اللجنددة التحضدديرية للمحكمددة
()1

الجنائية الدولية التي عقدو بعد مؤتمر روما.

وهد ددو مد ددا أد إلد ددى اتسد ددام الموقد ددف العرةد ددي مد ددن المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة
بالغ اربددة لمددا يهددر مددن تبدداين بددين الجهددود التددي بددذلتها المجموعددة العرةيددة والدددول الددذي
لعبته في ت سديل المحكمدة مدن جهدة وةدين قلدة انضدمام الددول العرةيدة للنظدام مدن جهدة
أخ ددر  ،حي ددث يع ددد الع ددالم العرة ددي م ددن المن دداطف األق ددل تمه ددي ف ددي المحكم ددة الجنائي ددة
الدولي ددة ،ك ددون هن دداغ  05دول فق ددك أطد دراف ف ددي نظ ددام روم ددا األساس ددي وه ددي :األردن،
جيبددوتي ،وجددزر القمددر ،تددونل ،فلسددطين( ،)2فددي حددين أندده يمكددن انضددمام ( )22اثنددان
وعشددرون دولددة هددذا باإلضددافة إلددى العشددر دول الموقعددة علددى النظددام وهددي :الج ازئددر،
 -1أنظر  :عيتاني ( ياد) ،المرجع السابف ،ص .397

 -2األردن 11 :أفريددل  ،2002جيبددوتي 5 :نددوفمبر  ،2002جددزر القمددر 1 :نددوفمبر  ،2006تددونل 24 :ج دوان
 ،2011فلسطين 2 :جانفي .2015
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مصددر ،البح درين ،إي دران ،الكوي د  ،المغددرب ،عمددان ،سددوريا ،اإلمدداراو العرةيددة المتحدددة
وال دديمن .وكاند د

جمي ددع ال دددول العرةي ددة حاضد درة ع ددن

ددياغة نظ ددام روم ددا األساس ددي،

المعاهدة المؤسسة للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة فدي مدؤتمر رومدا لسدنة  ،1998باإلضدافة
إلدى بعهدداو المراقبدة الممهلددة لكدل مددن فلسدطين وجامعددة الددول العرةيددة ومنظمدة المددؤتمر
اإلس د مي ،وعليدده فلقددد أثددارو مس د لة االنضددمام إلددى النظددام األساسددي للمحكمددة العديددد
مددن التسدداؤالو واالعتبدداراو القانونيددة والسياسددية مددن قبددل رجددال القددانون والسياسددة فددي
العددالم العرةددي ،وفن كاند

تلددش االعتبدداراو ال تخددرج عددن إطددار االعتبدداراو التددي أثيددرو

في جميع دول العالم.

الفرع األول
إعتبارات تخوف الدول العربية من اإلنضمام للمحكمة الجنائية الدولية
تخااوف الاادول ماان اسااتخدام المحكمااة كوساايلة ضااغظ ماان الاادول العظمااى
علااااى الاااادول العربيااااة  :ولك ددن م ددا يمك ددن م حظت دده ه ددو أن غالبي ددة ال دددول المنض ددمة
للمحكمددة ليس د

مددن الدددول العظمددى بددل إن مددن بددين تلددش الدددول مددن تعددارض إنشددا

المحكمدة الجنائيدة الدوليدة كالواليداو المتحددة األمريكيدة ،وأن عددم قددرتها علدى السدديطرة
علددى المحكمددة مددن أسددباب عددزوف الدددول الكبددر عددن االنضددمام للمحكمددة وخا ددة أن
السلطة المخولة بتسديير أعمدال المحكمدة هدي لجمعيدة الددول األطدراف والتدي تتمتدع كدل
()1

دول ددة ط ددرف فيه ددا بص ددوو واح ددد

وعلي دده ف ددإن المحكم ددة ل ددم تق ددرر أي امتي ددا لل دددول

()2

الكبر .

 -1وحس

نص المادة  112/07مدن النظدام األساسدي فإنده يكدون لكدل دولدة

دوو واحدد فقدك وأنده تتخدذ القد ارراو

المتعلقددة بالمسددائل الموضددوعية ب غلبيددة ثلددث الحاض درين المصددوتين ،وتتخددذ الق د ارراو المتعلقددة بالمسددائل اإلجرائيددة

باألغلبية البسيطة للدول الحاضرة المصوتة.

 -2أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص .421
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التخوف من تادخل المحكماة باالنظر فاي إحادى الوقاائع التاي تادخل ضامن
اختصااص القضاااء الاوطني إلحاادى الادول  :إن اختصدداص المحكمدة الجنائيدة الدوليددة
ه ددو اختص دداص مس ددتقبلي فق ددك أي يخ ددص الجد درائم الت ددي ترتكد د
األساسي( ،)1حيث ال يس ل الشخص جنائيا بموج

بع ددد ب ددد نف دداذ النظ ددام

هذا النظام عدن سدلوغ سدابف لبدد

()2

نفاذ النظام.

ولقد ددد أكد دددو األحد ددداف العالميد ددة أن المنطقد ددة العرةيد ددة هد ددي الضد ددحية دائمد ددا
للصراعاو الدوليدة والنفدوذ االسدتعماري للددول األخدر  ،وذلدش باسدتهنا بعدض األحدداف
األخيدرة مهدل غدزو العدراق للكويد

وحرةهدا مددع إيدران ،أمدا بعدد سدقوط بغدداد فقددد ا دادو

مآسددي الع ددالم العرة ددي مددن ممارس دداو اإلدارة األمريكي ددة واالسددتعمال المف ددرط للق ددوة ض ددد
الشددع

الع ارقددي ،وعدددم قيددام الواليدداو المتحدددة بمسددؤوليتها بصددفتها دولددة احددت ل تكددون

مسؤولة عن حفظ األمن والنظام.
وما تقوم به إسدرائيل مدن مجدا ر وانتهاكداو جسديمة لحقدوق اإلنسدان فدي كدل
مددن لبنددان وفلسددطين والجدوالن ومددا يشددكله انضددمام الدددول العرةيددة للنظددام األساسددي مددن
انعقد دداد االختصد دداص للمحكمد ددة فد ددي النظد ددر فد ددي القضد ددايا التد ددي تقد ددع فد ددي أقد دداليم الد دددول
األطراف.
ومن ناحية أخر فإن اختصاص المحكمة ال ينعقدد إذا أجدرو الدولدة تحقيقدا
أو مقاضدداة فددي الدددعو يتسددم بالحيدداد واالسددتق ل ،فللدولددة أن تدددفع بعدددم اختصدداص

 -1أنظر  :المادة  11/01من نظام روما األساسي.

 -2وفددي حالددة حدددوف تغييددر فددي القددانون المعمددول بدده فددي قضددية معينددة قبددل
األ ل للشخص محل التحقيف أو المقاضاة أو اإلدانة ،وهو ما نص
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دددور الحكددم النهددائي ،يطبددف القددانون

عليه المادة  24من النظام.
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المحكمددة لكونهددا تحقددف أو تباشددر المقاضدداة فددي الدددعو أو لكونهددا حقق د

أو باشددرو

()1

المقاضاة في الدعو .

الخوف من احتمالية استبداد المدعي العاام بسالطات  ،وقدد بدين نظدام رومدا
مطلقة ولكنها مقيدة بضدوابك قانونيدة متعدددة

األساسي أن سلطاو المدعي العام ليس

ابتدددا مددن ضددرورة عددرض الوقددائع علددى القضددا الددوطني أوال ،وفددي حالددة عدددم إمكانيددة
القض د ددا ال د ددوطني أو انهي د دداره ،أو ف د ددي حال د ددة رف د ددض الدول د ددة لمباشد د درة القض د ددية ،ف د ددإن
االختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية ،ولكن مدع ضدرورة تقدديم قدرار االتهدام إلدى
دائرة المحكمة مكونة من  03قضاة تقوم بإقرار االتهام باألغلبية.
كمددا وضددع نظددام رومددا األساسددي عددددا كبي د ار مددن الض دوابك اإلجرائيددة التددي
ينبغددي للمدددعي العددام المددرور بهددا قبددل أن يمكددن للمحكمددة إ دددار طلد
إليها( ،)2لذلش فإن طل

بتقددديم شددخص

التقديم للمحكمة الصادر من المحكمة الجنائيدة الدوليدة يسدتلزم

الت كددد مددن رجحددان أن جريمددة تدددخل ضددمن اختصدداص المحكمددة قددد جددر أو يجددري
()3

ارتكابها وأن المقاضاة تخدم مصال العدالة.

التخااوف ماان المساااس بالساايادة الوطنيااة ،حيااث إن دسدداتير معظددم الدددول
تعطددي السدديادة لألمددة ومؤسسدداتها علددى كددل مددا يقددع ضددمن إقليمهددا مددن جهددة ومددن جهددة
أخددر ي د تي نظددام رومددا األساسددي ويعطددي المدددعي العددام

د حية النظددر فددي الج درائم

التي تصنف من تلش الخاضعة الختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أ ارضدي أي
()4

دولة عضو أو غير عضو في بعض الحاالو.

 -1أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص .423
 -2أنظر  :المواد  58 ،54 ،53من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 -3أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .501
 -4أنظر  :المادتين  13 ،12من نظام روما األساسي.
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ولكن حاول نظام رومدا األساسدي التصددي لهدذا اإلشدكال مدن خد ل اعتمداده
مبدأ التكامل ،وهو مبدأ يقدوم علدى فكدرة أن العدالدة الجنائيدة الدوليدة لدم توجدد لكدي تحدل
محددل العدال ددة الوطني ددة وفنمددا لتكمله ددا( ،)1وعلي دده ف ددإن العدالددة الجنائي ددة الدولي ددة ال تعل ددن
اختصا ها إال إذا ثب

أن المحاكم الوطنيدة غيدر قدادرة علدى محاكمدة مرتكبدي الجدرائم

الدوليددة ،إمددا ألن النظددام القضددائي بكاملدده قددد انهددار كليددا أو جوهريددا ،أو أساسددا لددم يكددن
موجود أو ألنه تم اتخاذ قدرار وفجد ار او لحمايدة الشدخص المدتهم ،أو فدي حدال ثبد
ورية ولم تدل على نية

اإلج ار او المتخذة كان

ريحة بالمحاكمة ،أو بسدب

أن
أنهدا

لدم تكدن فددي إطدار نزيدده ومسدتقل ،أو بطبيعدة األحدوال بوشدرو أو تجددري مباشدرتها علددى
نحو يتعدارض ونيدة تقدديم الشدخص للعدالدة ،ويفهدم مدن حرفيدة المدادة أن كدل ذلدش يعدود
حصد ار لسددلطة المدددعي العددام والدددائرة التمهيديددة ،وهنددا تكمددن مشددكلة الدددول العرةيددة فيمددا
()2

يتعلف بمبدأ السيادة.

التخوف من تسليم مواطني الدول العربياة إلاى المحكماة الجنائياة الدولياة،
حيث عمدو الكهير من الدول للنص على حظر تسليم مواطنيها ألية دولة أجنبيدة ،بدل
ذهب د

الق دوانين إلددى حظددر إك دراه مواطنيهددا علددى مغددادرة ت دراب الددوطن ،ولكددن بانضددمام

الدول د ددة إل د ددى النظ د ددام األساس د ددي للمحكم د ددة والتص د ددديف علي د دده تص د ددب المحكم د ددة امت د دددادا
()3

ل ختصاص الوطني للدول.

 -1أنظر  :المادة  01من نظام روما األساسي.
 -2أنظر  :الحاج سليمان (أحمد
مصر) العواق

بوح) ،المحكمة الجنائية الدولية والدول العرةية (لبندان ،المغدرب ،الديمن ،قطدر،

الدستورية والقانونية والسياسية أمام مصادقة هذه الدول على نظام روما الساسدي للمحكمدة الجنائيدة

الدولة ،بيروو ،2011 ،ص .34

 -3أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص .427
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ويددر الددبعض أن التسددليم إلددى دولددة أخددر يختلددف تمامددا عددن اإلحالددة إلددى
المحكمة الجنائية الدولية كهيودة دوليدة أنشدو

بموجد

القدانون الددولي وةمشداركة الددول

المعنيددة وموافقتهددا ،كمددا أن المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ليس د

محكمددة أجنبيددة أو واليددة

لقضا أجنبي.
وه ددذه اإلش ددكالية يب دددو أنه ددا محس ددومة ف ددي النظ ددام األساس ددي إذ فرقد د

الم ددادة

 102من النظام بين تقديم المتهم وتسدليمه ،حيدث أن التقدديم يعندي نقدل الدولدة شدخص
إلى المحكمة عم بهذا النظام األساسي ،بينما يعني التسليم نقل دولة مدا شخصدا إلدى
دولة أخر بموج

معاهدة أو اتفاقيدة أو تشدريع وطندي ،إذ همدا أمدران مختلفدان تمامدا،

فالتقد ددديم هند ددا لد دديل بالتسد ددليم بد ددالمعنى المسد ددتخدم فد ددي االتفاقيد دداو الهنائيد ددة أو المتعد ددددة
األط دراف والددذي بموجبدده تسددلم الدولددة شخصددا إلددى دولددة أخددر  ،وعليدده فاإلحالددة إلددى
المحكمة في هذه الحالة ال يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية كدون المحكمدة تعتبدر امتددادا
للقضا الوطني وليس

()1

قضا أجنبي.

مدى اإلخالل بالحصانات القانونياة لرؤسااء الادول ،وقدد أبدر و المدادة 27
مددن نظددام رومددا األساسددي جدددل كبيددر لمددا أثارتدده مددن مس د لة بالغددة الحساسددية لمعظددم
الدددول والحكومدداو وهددي مس د لة الحصددانة ،حيددث وسددع

نطدداق اختصدداص المحكمددة

ليشمل جميع األشخاص الذين يرتكبدون الجدرائم الدوليدة بغدض النظدر عدن منا دبهم أو
م اركد د ددزهم ،فالحصد د ددانة الممنوحد د ددة لرؤسد د ددا الد د دددول ال تحد د ددول دون ممارسد د ددة المحكمد د ددة
()2

اختصا ها.

 -1أنظر  :مانع (جمال عبد النا ر) آفاق انضمام الدول العرةية إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

مقال منشور في .2012

 -2مانع جمال عبد النا ر :نفل المرجع.
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وهذا قد أضاف نص المادة  28من نفل النظام إلى قائمة األشخاص
المتمين بارتكاب جرائم دولية فوة أخر  ،وهي فوة القادة والرؤسا ا خرين ،وقد
حرص النظام على النص على تلش القواعد نظ ار لطبيعة الجرائم الدولية وهي جرائم
غالبا يرتكبها الرؤسا

والقادة وتح

مسؤوليتهم ،وهو بالطبع ما يتعارض مع

الحصاناو التي يتمتع بها رؤسا وملوغ الدول على وجه الخصوص والتي ت خذ
أشكاال مختلفة مهل الحصاناو المطلقة أو إقامة محاكم خا ة لمحاكمتهم ،وهو ما
يستلزم قيام الدول بمراجعة دساتيرها لتتوافف مع أحكام النظام األساسي ،وهو ما
يشكل السب
المحكمة.

الحقيقي في عزوف العديد من الدول العرةية عن االنضمام إلى

()1

المطلب الثاني
موقف الدول األوروبية من المحكمة الجنائية الدولية
يمكن القول أنه حاليا تقود المسيرة الدولية العتماد نظام روما األساسي
الدول األوروةية وذلش ل نضمام للمحكمة الجنائية الدولية ،بما في ذلش فرنسا وهي
تعد من أكبر الدول الداعمين لها ،معتبرة أن إنشا المحكمة الجنائية الدولية يعد
"طفرة تاريخية" بالنسبة للبشرية في كل مكان ،خا ة أن المحكمة الجنائية الدولية
مسؤولة ومختصة في أخطر وأبشع الجرائم أال وهي الجرائم ضد اإلنسانية ،جرائم
الحرب جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم العدوان ،والتي يج

أن ال تبقى دون عقاب.

حيث عقدو هذه الدول والمنظماو التابعة لها على وضع حد لإلف و من
العقاب من هذه الجرائم الدولية واإلسهام في منع ارتكابها.

 -1شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص .428
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ومن أهم وأكبر المنظماو األوروةية المصممة على قمع ومكافحة الجرائم
الدولية بمختلف أنواعها "االتحاد األوروةي" والذي يعد دعما قويا للمحكمة الجنائية
الدولية ويمهل في الوق

الراهن نموذجا للتعاون فوق الوطني.

وقد أكد مجلل االتحاد األوروةي بش ن المحكمة الجنائية الدولية على أن
االتحاد األوروةي ملتزم بشكل قاطع بموقف االتحاد المشترغ بش ن تدعيم المحكمة
الجنائية الدولية واضط عها بويائفها بصورة فعالة في أسرع وق  ،وكذلش بحماية
كاملة لنظام روما األساسي.
كما يؤكد االتحاد األوروةي على عزمه على تشجيع أوسع قدر المستطاع
من الد عم الدولي للمحكمة الجنائية الدولية من خ ل التصديف على نظامها األساسي
والدخول فيه ،فض على التزامها بتدعيم المحكمة بصفتها أداة قيمة في يد المجتمع
الدولي لمكافحة اإلف و من العقاب بش ن أكهر الجرائم الدولية خطورة ،وأكد االتحاد
األوروةي أيضا على أنه سوف يسعى من أجل ضمان اتصاف المحكمة ب رةع
()1

مستوياو ومعايير الكفا ة والعدالة.

حيث أنه ومنذ عام  ،2000نظم المجلل األوروةي العديد من جلساو
التشاور واالنفتاح مع الدول األعضا في االتحاد األوروةي وكذا الدول المراقبة
والمنظماو الحكومية الدولية وذلش لتسهيل تبادل وجهاو النظر حول المشاكل
القانونية التي تحول دون المصادقة على نظام روما األساسي وعلى الحلول التي
اعتمدتها بعض الدول للتعامل مع هذه الصعوةاو وهذه المشاكل القانونية ،ولقد اعتمد
المشاركون جملة من االستنتاجاو تم إرسالها إلى حكوماتها.

 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .490
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الفرع األول
النتائج التي توصل إليها المجلس األوروبي بشأن المحكمة الجنائية الدولية
آخر قرار في مجال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية هو القرار
 PESC/2011/168المؤرخ في  21مارس  2011والذي يلغي ويعدل الق ارراو
السابقة للمجلل األوروةي في هذا المجال ،حيث تضمن العديد من النتائ أهمها:
االلتزام بس مة نظام روما األساسي حيث أن المحكمة الجنائية الدولية أنشو

من

أجل قمع ومكافحة الجرائم الخطيرة التي تدخل في اختصا ها ،وعليه فهي أداة
لتعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان ،مساهمة بهذا الشكل في
الحفاا على الحرية والسلم واألمن الدوليين والعدالة في العام ،فهذا القرار يرمي إلى
تقديم الدعم العالمي لنظام روما األساسي من خ ل تشجيع المشاركة بشكل أوسع في
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وضمان استق ليتها والقيام بويائفها بصورة
)1(.

فعالة ،وكذا التعاون مع المحكمة والت كيد على تنفيذ وتطبيف مبدأ التكامل

والعمل

على تشجيع التصديف ،القبول ،الموافقة واالنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية من أكبر عدد ممكن من الدول سوا كان
للنظام أم دول أخر .

دول أوروةية لم تنظم بعد

()2

كما قدم االتحاد األوروةي الخطوط العريضة التي ينبغي أن تحكم

ياغة

االتفاقياو الهانية حتى ت تي متفقة مع االلتزاماو القانونية الواقعة على الدول األطراف
في المحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في الباب التاسع من نظام روما
()3

األساسي والمتعلقة بالتعاون والمساعدة القضائية.
 -1أنظر  :المادة األولى من القرار .PESC/168/2011
 -2أنظر  :المادة الهانية من القرار .PESC/168/2011

 -3أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .492
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كما نجد أنه ليل المجلل األوروةي فقك من يؤكد على التعاون حيث نجد
أن البرلمان األوروةي هو ا خر أ در ق ارراو يدعو من خ لها الدول األعضا في
االتحاد األوروةي إلى التعاون بشكل اتساق مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلف
بتسليم األشخاص المطلوةين من قبل المحكمة على الخصوص وةالتعاون مع
المحكمة عموما.
كما طل

البرلمان األوروةي من الدول األوروةية عدم التواطؤ في انتهاكاو

حقوق اإلنسان التي تحدف في العالم ،خا ة من خ ل قد وفبرام اتفاقياو مع دول قد
تصع

من عمل المحكمة الجنائية الدولية.

الفرع الثاني

المسائل التي تحول دون انضمام بعض الدول األوروبية لنظام روما األساسي
في ندوة عقدو بتاريل  26جوان  2007وافق

لجنة المسائل القانونية

وحقوق اإلنسان في البرلمان األوروةي على عدد من األسولة وجه إلى الدول (أوروةية
أو غيرها) التي لم تنضم بعد لنظام روما األساسي وذلش لمعرفة األسباب التي تحول
دون ذلش ،حيث كان

أهم األسباب :التخوف من الحصانة وقدسية الحكام ،كون

الدول المتبقية والتي لم تنضم إلى النظام األساسي تمن

الحصانة لرؤسائها وكذا

قضاتها والبرلمانيين وال تريد التنا ل عن هذا المبدأ ،حجية امتياز منح العفو والتي
تعتبر إحد

المآخذ القانونية التي تحملها الدول المتبقية على نظام روما األساسي،

وهي مشكلة عدم االعتراف بالعفو الذي يصدر بحف أي من المجرمين مهما كان
مصدره سوا كان عفو خاص أو عفو عام (شامل) ،ونجد أن نظام روما لم يذكر
العفو على اإلط ق ولكن يستفاد من نص المادة  110من النظام على رفضه لكافة
أشكال اإلف و من العقاب .التخوف من تسليم الدول لمواطنيها ،حيث معظمها
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ينص على المبدأ في دساتير الدولة وفي هذا تتفف مع الدول العرةية ،وصعوبة وتعقيد
إجراءات تعديل الدساتير في بعض الدول ،خا ة التي تتمتع بدساتير جامدة.
ويمكن تلخيص موقف الدول األوروةية من خ ل موقف االتحاد األوروةي
من المحكمة الجنائية الدولية على النحو التالي:
 اإلع ن عن موقف موحد من المحكمة الجنائية الدولية ،وذلش بت ييدهاوالتنويه للدول األعضا بضرورة التصديف على نظام روما األساسي.
 الت كيد على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في عدة موضوعاومن بينها العمل على يادة عدد الدول المصادقة على نظام روما ودعم ذلش بكافة
الطرق ،من خ ل المفاوضاو أو المناقشاو السياسية مع الدول األخر

غير

األعضا باالتحاد ومجموعاو الدول والمنظماو اإلقليمية المعنية.
 -دعوة الدول األعضا

إلى تقديم الضماناو ال مة لتيسير عمل

المحكمة الجنائية الدولية ،وعدم القيام ب ي عمل قد يمل أو ينال من هيبة المحكمة.
 رفض عقد اتفاقياو ثنائية تحد من سلطة المحكمة الجنائية الدولية ،وكذارفع عقد اتفاقياو ثنائية مع الوالياو المتحدة األمريكية بالشكل الذي يؤثر ويعرقل
سير عمل المحكمة.

()1

 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .498
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المطلب الثالث

موقف الواليات المتحدة األمريكية من المحكمة
كان

الوالياو المتحدة األمريكية

احبة المبادرة والمتحمل األكبر لقيام

بقوة في اجتماعاو لجنة القانون الدولي لوضع

قضا دولي جنائي مقنن فساهم

نظام حول المحكمة الجنائية الدولية ،حيث وضع

مفرداتها القانونية وتفسيراتها

الخا ة لبعض الجرائم تماشيا مع معتقداتها وأفكارها ،كما ساهم

في اجتماعاو

اللجنة التحضيرية المتعددة ألجل وضع عدة اتفاقياو تؤسل لمحكمة تسود من
()1

خ لها العدالة الجنائية في العالم.

ولما بدأو اللجان التي عينتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بوضع
المشاريع األولية للنظام الجنائي الدولية ،أدرك

الوالياو المتحدة األمريكية أنها لن

تستطيع التحكم بق ارراو المحكمة إذا ما أرادو إدانة أي طرف ،كما أنها ال تستطيع
استعمال امتيا او "الفيتو" أمام هذه المحكمة مما سيجعلها على قدم المساواة مع
غيرها من الدول وهو ما ال تقبله ،وهنا بدأ رحلة معارضة هذا النظام الجديد ابتدا
()2

برفض توقيع معاهدة روما ،استنادا إلى حجة أن المعاهدة "غير متوا نة".

ومن ثم بدأ هدف الوالياو المتحدة األمريكية يتحدد أكهر ف كهر نحو تقييد
اختصاص المحكمة وهو ما سنتناوله من خ ل التطرق إلى المبرراو القانونية لرفض
الوالياو المتحدة األمريكية لنظام روما األساسي( ،الفرع األول) وجهود الوالياو
المتحدة األمريكية في إضعاف وعرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية( .الفرع الهاني)

 -1أنظر  :عيتاني ( ياد) ،المرجع السابف ،ص .425

 -2أنظر  ::معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص .276
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الفرع األول

المبررات القانونية لرفض الواليات المتحدة األمريكية لنظام روما األساسي
بررو الوالياو المتحدة األمريكية عدم انضمامها للنظام األساسي للوالياو
المتحدة األمريكية ب نه ال يزال يعاني من مجموعة من الهغراو التي لم يتم ت فيها،
منها:
أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بل والمحكمة في حد ذاتها
تشكل مساسا مباش ار باألمن الوطني األمريكي وةالمصال

الوطنية ،حيث قررو

الوالياو المتحدة األمريكية واستنادا إلى ذلش أن وجود هذه المحكمة له نتائ غير
مقبولة على السيادة ا لوطنية خا ة وأن مبادل المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع
المفاهيم األمريكية األساسية لفكرة السيادة ،االستق ل الوطني ،وتعتبر المعاهدة
()1

المنشوة لها ضارة بالمصال الوطنية األمريكية وةالوجود األمريكي في العالم.

أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ال يضع في اعتباره التدابير
األمنية والهيكل األمني القائم في إطار نظام األمم المتحدة ب ن يكون لمجلل األمن
()2

اليد العليا في األمور ذاو الع قة بالسلم واألمن الدوليين

أي أن الوالياو المتحدة

األمريكية تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية تعيف دور مجلل األمن لد

األمم

المتحدة المسؤول بشكل أساسي عن تحقيف السلم واألمن في العالم.
مس لة توسيع نطاق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية :فتر الوالياو
المتحدة األمريكية أنه ل لتزام بإتفاقية دولية وةآثارها يج

أن تكون طرفا فيها لتسري

عليها ،ولكن المحكمة الجنائية الدولية تعطي االختصاص على أشخاص ومواطنين
 -1أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص .277
 -2أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص .382
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ليسوا من دولة مصادقة على نظام روما األساسي
للسيادة

()2

() 1

وهو ما يشكل بنظرها خرق

وذلش على الرغم من االعتراف األمريكي ب ن العديد من المعاهداو الدولية

مهل المعاهدة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب والمخدراو وخطف الطائ ارو ذاو اختصاص
عالمي ،إال أنها تر أن ممارسة االختصاص بموج
بين الدول األعضا أمام محاكمها.

تلش المعاهداو يتم عادة فقك

()3

إدراج جريمة العدوان كإحد الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية
بالنظر فيها ،حيث تر الوالياو المتحدة األمريكية أن مجلل األمن لد
المتحدة له وحده

األمم

حية النظر في مس لة العدوان.

عدم وجود آليا و تنفيذ األحكام التي قد تصدر على المحكمة الجنائية
الدولية ،وهو ما أثبتته التجارب السابقة في كل من محكمتي يوغس فيا السابقة
ورواندا والتمهيل لفرض عقوةاو سياسية واقتصادية مما يؤكد هيمنة مجلل األمن
وكونه المؤسسة الدولية الوحيدة التي تملش فرض عقوةاو من أي نوع على الدول.

()4

وأخي ار إمكانية محاكمة األمريكيين الموجودين على أراض دولة طرف
بالمحكمة أو دولة قبل

اختصاص المحكمة ،خصو ا بجهة العسكريين األمريكيين،

أو عندما تحول الجريمة إلى المحكمة بواسطة مجلل األمن في األمم المتحدة.
حيث ال ترغ

الحكومة األمريكية في رؤية جنودها ودبلوماسييها العاملين

ببعهاو حفظ الس م في جميع أنحا العالم محالين على المحكمة الجنائية الدولية،
 -1وهو ما يعرف باالختصاص العالمي للمحكمة وهو أن يكون لكل دولة والية القضا في أية جريمة بصرف
النظر على مكان وقوعها أو مساسها بمصال أو جنسية مرتكبيها أو جنسية المجني عليه.
 -2أنظر  :عيتاني ( ياد) ،المرجع السابف ،ص .431

 -3أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص .383
 -4أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،نفل المرجع ،ص .383
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وهذا السب

يعتبر السب

األساسي في تخوف الوالياو المتحدة األمريكية من

االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ،خا ة في يل تواجدها المستمر منذ الحرب
العالمية الهانية في العديد من الدول والقاراو.
كما أن المادة  28من النظام األساسي التي تنص على مسؤولية القائد
العسكري تطرح إشكال ،حيث تر الوالياو المتحدة األمريكية أن المادة تعتريها
الغموض كون مصطل

"القائد العسكري" هو مصطل

واسع ويشمل العديد من

العسكريين ،وتمل أيضا بمبدأ أساسي في القضا الجنائي أال وهو شخصية المتابعة
وشخصية العقاب.

()1

وفيما يتعلف باحتماالو التعامل مع القضايا التي يتورط فيها رعايا أمريكيين
بمنطف سياسي فقد رد عليه أنه :تضمن نظام روما األساسي العديد من الضماناو
التي تحول دون ت ثر المحكمة باالعتباراو السياسية والحيلولة دون تسييل دور
المدعي العام منها :اشتراط حصول المدعي العام على موافقة من دائرة ما قبل
المحاكمة قبل البد في التحقيف.

()2

وفشراف دائرة ما قبل المحاكمة على اإلج ار او

التي يقوم بها المدعي العام لجمع األدلة .وفشراف دائرة ما قبل المحاكمة على تدابير
حماية المجني عليهم والشهود.

()3

كما أن اختصاص المحكمة لن يمتد إلى الجرائم التي تقع على األراضي
األمريكية إال إذا

ادق

الوالياو المتحدة األمريكية على النظام األساسي للمحكمة.

1

- Voir : TOMACROCHIO (A), les états unis et la cour pénale internationale, les
fondements du refus, Institut d’Etudes Politiques de Lyon, Université Lumière Lyon
II, 2003, Page 43.
 -2أنظر  :المادة  15/3من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 -3أنظر :المادة  57/3من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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إن اختصاص المحكمة مكمل للوالياو القضائية الجنائية الوطنية ،ف يمتد
إال عند رفض دولة ما أو عدم قدرتها أو عجز نظامها القضائي عن القيام بدوره وفال
تقرر عدم مقبولية الدعو .
ويكفي الستبعاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مجرد قيام الدولة
بتقديم الشخص المعني للتحقيف والمقاضاة أمام نظامها الوطني ،ف يجو للمحكمة
محاكمته مرة أخر بموج
إذا كان

مبدأ "عدم جوا المحاكمة على الجريمة ذاتها مرتين" إال

تلش اإلج ار او اتخذو لغرض حماية الشخص المعنوي من اختصاص
()1

المحكمة الجنائية الدولية أو لم تجر بصورة تتسم باالستق ل والنزاهة.

الفرع الثاني
جهود الواليات المتحدة األمريكية في عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية
قبل تحقف الحد األدنى المطلوب من الدول المصادقة على النظام األساسي
ل لمحكمة الجنائية الدولية تدخل حيز النفاذ ،عمدو الوالياو المتحدة األمريكية إلى
ممارسة ضغوط كبيرة اتجاه الدول التي تهي و للتصديف على هذا النظام األساسي،
وتعددو أشكال هذه الضغوطاو من قطع المساعداو االقتصادية ،إنها المزايا
الجمركية...وغيرها من وسائل الترهي .

()2

وةالتالي فنفرق بين مرحلتين فيما يخص بمواجهة الوالياو المتحدة لنظام
روما األساسي وللمحكمة الجنائية الدولية ،فكان

المرحلة األولى أثنا التحضير إلى

إنشا المحكمة حيث أن الوفد األمريكي و ل إلى روما محم به ثة أهداف محددة:

 -1أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص .385
 -2أنظر  :دحماني (عبد الس م) ،المرجع السابف ،ص .3
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يتمهل الهدف األول في أن الوالياو المتحدة األمريكية تريد العمل من أجل
الو ول إلى تحقيف مؤتمر ناج ينتهي بمعاهدة .أما الهدف الهاني فيتمهل في أن
المسؤولة األمريكية عن الس م العالمي والتي تتقاسمها أمريكا مع ا خرين يج
تكون عام

أن

مهما في عمل المحكمة .وأخي ار فإن الوالياو المتحدة األمريكية مقتنعة

ب ن المحكمة لن تكون ناجحة بوجد مدع عام يملش سلطة ابتدا التحقي في الجرائم
دون إذن المحكمة أو الطل

()1

من إحد الدول األطراف أو مجلل األمن.

ولكن هذه األهداف لم تتحقف وهو ما نت عنه عدم التصديف على معاهدة
روما وسح

توقيعها من نظام روما األساسي.
وهنا تبدأ المرحلة الهانية في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية ،حيث عمل

الوالياو المتحدة األمريكية ومنذ الساعاو األولى من إع نها سح

توقيعها من

النظام األساسي إلى خوض عدة مفاوضاو عبر دبلوماسيتها في الخارج لحماية
رعاياها وجنودها المنتشرين في أكهر من  100دولة في العالم ،ولقد دع

الوالياو

المتحدة األمريكية

راحة إلى إنزال العقوةاو بالدول التي تصادق على نظام روما

األساسي ،واستعمل

الوالياو المتحدة األمريكية التهديد والوعيد وسيلة لمحارةة

المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة إضعافها ومن ذلش مشروع القانون المقدم في
الكونغرس والمتضمن عدم تقديم أية مساعدة اقتصادية ألية دولة من الدول التي
تصادق على النظام األساسي للمحكمة

() 2

وقانون حماية الجنود األمريكيين في

الخارج.

 -1أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص .275
2
- Voir : SUR (S), DECAUX (E), La Politique Juridique extérieure Des USA à l'égard
de la cour pénale internationale, Edition A. Pedone, Paris, 2010, page 408.
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الفقرة األولى
قانون لحماية أعضاء القوات المسلحة األمريكية ()ASPA
في إطار اإلج ار او التشريعية المتخذة لزيادة موارد الميزانية ردا على
االعتدا او اإلرهابية التي تعرض

لها الوالياو المتحدة األمريكية تم اقتراح هذا

القانون الذي يمهل الموقف الرسمي للوالياو المتحدة األمريكية إ ا المحكمة الجنائية
الدولية ،حيث يتلخص جوهر هذا القانون في حظره كافة أشكال التعاون والمساعدة
مع المحكمة الجنائية الدولية والحد من إمكاناو مشاركة الوالياو المتحدة األمريكية
وقواتها المسلحة في بعض عملياو حفظ الس م التابعة لألمم المتحدة .كما حظر
إحالة أية وثائف إلى المحكمة تتعلف باألمن الوطني و كذا تقديم أية مساعدة عسكرية
إلعانة الدول التي

ادق

على نظام روما األساسي ،وأخي ار رخص هذا القانون

للرئيل استخدام كافة السبل الضرورية والم ئمة لتحرير أي مواطن أمريكي تعتقله
()1

المحكمة الجنائية الدولية.

ولقد استخدم هذا القانون لترهي

الحلفا

ولحههم على التعاون مع

األمريكيين لتوقيع اتفاقياو ثنائية تمنه اعتقال رعايا الوالياو المتحدة األمريكية بنا ا
على طل

من المحكمة الجنائية الدولية ،إذ ال يعقل أن تلج الوالياو المتحدة

األمريكية إلى استخدام القوة لتحرير شخص معتقل في دولة حليفة وعضو في حلف
شمال األطلسي كالبلد الذي يحتضن المحكمة ،بل إن حل هذه المشكلة يكون
()2

بمفاوضاو دبلوماسية مع الدول األخر لتسليم هذا الشخص.

 -1أنظر  :دحماني (عبد الس م) ،المرجع السابف ،ص .219
 -2أنظر  :عيتاني ( ياد) ،المرجع السابف ،ص .438-437
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الفقرة الثانية
استغالل الواليات المتحدة المادة  98من النظام لتحقيق اإلفالت من العقاب
وفقا لنص المادة  98من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه ال
يجو للمحكمة أن توجه طل
الطل

تقديم أو مساعدة يقتضي من الدول الموجه إليها

أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموج

القانون الدولي فيما يتعلف

بحصاناو الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكاو تابعة لدولة ثالهة ،ما
لم تستطع المحكمة أن تحصل أوال على تعاون تلش الدولة الهالهة من أجل التنا ل عن
الحصانة".
كما ال يجو للمحكمة أن توجه طل
إليها الطل

تقديم يتطل

من الدولة الموجهة

أن تتصرف على نحو ال يتفف مع التزاماتها بموج

اتفاقاو دولية

تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلش الدولة إلى المحكمة ،ما
لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أوال على تعاون الدولة المرسلة إلعطا موافقتها
على التقديم.
ولقد عمدو الوالياو المتحدة األمريكية إلى استغ ل نص هذه المادة
للحصول على حصانة لرعاياها عبر دفع دبلوماسيها في العالم لخوض مفاوضاو مع
حكوماو الدول للتوقيع على اتفاقياو تعفي رعاياها من تسليمهم للمحكمة الجنائية
الدولية وتطل
جرائم دولية.

فيها الموافقة المسبقة على أي عملية تقديم ألحد رعاياها متهم بارتكاب
()1

وعليه فإن الوالياو المتحدة األمريكية عمل

على تفسير المادة 2/98

تفسير "تعسفيا" يخدم مصالحها وتوجهها ،ذلش أن هذه المادة تتحدف عن االتفاقياو
 -1أنظر  :عيتاني ( ياد) ،المرجع السابف ،ص .445
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السابقة والتي التزم

بها الدول قبل توقيعها أو تصديقها على النظام األساسي ،وال

تقصد اتفاقياو جديدة يمكن الدخول فيها لتوفير الحصاناو لمواطني الدول التي
تعقدها ،وهذا هو التفسير الذي اعتمدته الوالياو المتحدة األمريكية والذي على أساسه
بدأو تدخل في اتفاقياو ثنائية تضمن حصانة مواطنيها ،األمر الذي يتعارض أساسا
والهدف الذي من أجله أنشو

المحكمة الجنائية الدولية.

()1

وعليه فإن الوالياو المتحدة األمريكية قد خالف
المعاهداو وهي قاعدة التفسير بحسن نية.

القاعدة األساسية لتفسير

()2

الفقرة الثالثة
مدى التجاوب الدولي مع الواليات المتحدة األمريكية
لقد تجاوة

دول كهيرة مع الوالياو المتحدة األمريكية ،سوا

مصادقة أو موقعة أو لم تكن طرفا في نظام روما األساسي ،حيث دخل

أكان
معها في

اتفاقياو ثنائية ودون مراعاة أحيانا اللتزاماتها الدولية والمتمهلة في كون الدولة الطرف
في معاهدة ولو عن طريف التوقيع عليها االمتناع عن القيام ب ي عمل من ش نه
الت ثير على المعاهدة والهدف منها ،كما نص
لقانون المعاهداو لعام .1969

على ذلش المادة  18من اتفاقية فيينا

()3

 -1أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص .281

 -2أنظر  :المادة ( )31/01من معاهدة فيينا لقانون المعاهداو على أن المعاهداو يج
ووفقا للمعنى الطبيعي أللفايها وفي ضو الغاية أو الهدف منها.

 -3أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص .282
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ولقد أقرو الحكومة األمريكية أنه ما بين  2002إلى غاية  2008تم إبرام
أكهر من  103اتفاقية ثنائية لحماية الرعايا األمريكيين من التسليم إلى المحكمة
الجنائية الدولية ،من بينها  99اتفاقية دخل

حيز التنفيذ.

ورغم ذلش فتوجد دول أخر قد رفض
األمريكية ،كما تعال

()1

إبرام اتفاقياو مع الوالياو المتحدة

أ واو الخب ار القانونيين من مختلف أنحا العالم ترفض هذا

التوجه األمريكي مستندة في ذلش إلى أحكام القانون الدولي وقواعده المستقرة ،كما
توجد هناغ حملة عالمية رامية إلى وقف االتفاقياو األمريكية لإلف و من العقاب،
حيث يقوم حاليا أعضا منظمة العفو الدولية المنتشرون في العالم فض عن أعضا
االئت ف المعني بالمحكمة الجنائية الدولية بحملة لمنع كافة الدول من التوقيع على
اتفاقية ثنائية مع الوالياو المتحدة األمريكية تسعى للحيلولة دون القبض على
األشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظام روما
()2

األساسي.

- Voir SUR (S), DECAUX (E), Op.cit, page 523.
 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص .488
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خالصة الفصل الثاني
وعليده يمكدن أن نسدتنت مدن خد ل مددا تدم إستع ارضده فدي هدذا الفصدل أن للمحكمددة
الجنائية الدولية ع قة بكل دول العالم ،سوا كاند

أطرفدا فدي
دول مصدادقة عليهدا وةالتدالي ا

نظامهددا األساسددي أو دول غيددر أط دراف ولكددن يمكددن أن ترةطهددا بالمحكمددة ع قددة تددنجم عددن
تطبيف مبادي القانون الددولي العدام والقدانون الددولي اإلنسداني .ولكدن رأيندا مدن خد ل د ارسدتنا
در
أن هندداغ بعددض الدددول التددي تعددارض لحددد ا ن المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وفختصا ددها نظد ا
لعدة إعتباراو أغلبيتها سياسية.
ورغددم ذلددش يمكددن القددول أن طبيعددة الع قددة بددين الدددول والمحكمددة الجنائيددة الدوليددة
الدائم ددة ،تك ددرس تف ددوق أو س ددمو المح دداكم الجنائي ددة الوطني ددة عل ددى ه ددذه األخيد درة ،ب ددد ا م ددن
تضد ددمينن قوانينهد ددا الجزائيد ددة واإلجرائيد ددة إلختصد دداص المحكمد ددة الد دددولي فيمد ددا يخد ددص الج د درائم
الدوليددة ،إلددى الددنص علددى هددذه الج درائم فددي ق دوانين العقوةدداو الداخليددة ،وةمعنددى آخددر يمكددن
للدول اإلستغنا عن المحكمدة والنظدر فدي هدذه الجدرائم فدي محاكمهدا الوطنيدة ،مدا دام النظدام
األساسي يعطيها فر ة قانونية في هذا المجال.
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خالصة الباب األول
كاند

الحدروب التدي شدن

فدي التسدعيناو مدن القدرن الماضدي قدد اقنعد

المجتمدع

الددولي بالحاجدة الملحدة إلنشدا المحكمدة الجنائيدة الدوليدة ،فقدد تجداو و الجدرائم المنظمدة
والخطيرة التي مورس

في هدذه الحدروب كدل الحددود المرسدومة فدي القدانون الددولي االنسداني

دتنادا الدى قد ارراو مجلدل
وكدان االمدر فدي حينهدا ينتهدي الدى إنشدا محداكم جنائيدة مؤقتدة اس إ
األمن الدولي كمدا حصدل عدام  1993وعدام  1994حيدث قضد

بمحاكمدة مجرمدي الحدرب

فدي روانددا ويوغسد فيا وفلدى أن تدم ت سديل المحكمدة الجنائيدة الدوليدة فدي عدام  2002التدي
تستند في أحكامها على المعاهداو والمواثيف الدولية المعمدول بهدا والقواعدد العامدة واألحكدام
القضدائية وتعداليم جد از القدانون الددولي والعدرف الددولي كمصدادر اضدافية ومدن بدين
اختصا او المحكمة الجنائية الدولية  :الجرائم ضد اإلنسانية ،جرائم الحدرب ،جدرائم اإلبدادة
الجماعية وجريمة العدوان.
وعلي دده فق ددد م ددألو المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ف ارغ ددا واض ددحا ف ددي النظ ددام الق ددانوني
الددولي الجنددائي المعا ددر ،وعاجلد

خلد كبيد ار أعتددور نظددام العدالددة الجنائيددة الدوليددة ،حيددث

يش ددمل إختصا ددها األفد دراد ،وذل ددش عل ددى خد د ف محكم ددة الع دددل الدولي ددة ،وق ددد جائد د

ه ددذه

المحكمة مكملة ألنظمة القضا الجنائي للددول ،ال أن تكدون بددي عنده ،حيدث يتضدمن مبددأ
التكامدل أال تتدددخل المحكمددة الجنائيددة الدوليددة إال فدي الحدداالو التددي ال تسددتطيع فيهددا المحدداكم
الوطنية للدول أو ال ترغ

في المبادرة أو ممارسة إج ار اتها القانونية الخا ة.
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الباب الثاني

تدخل الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية
يتطلد د د

إجد د د ار تحري د ددش الد د ددعاو أم د ددام المحكم د ددة الجنائي د ددة الدولي د ددة وفجد د د ار

التحقيقاو والمحاكماو أمامها تعاون حكوماو الدول المعنية مدع المحكمدة ،والتعداوم هدو
ذلش الواجد

أو اإللتدزام الدذي جدا الدنص عليده مفصد فدي نظدام رومدا األساسدي والدذي

يتضمن إلتزاماو وواجباو الددول األطدراف أساسدا مدع المحكمدة الجنائيدة الدوليدة فدي كدل
مجاالو عملها.
ومددن أهددم الصددعوةاو التددي تواجدده إنشددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وفسددتمرارها
في أدا عملها ما يتعلف بشكل أساسي بعدم رغبدة بعدض الددول ،سدوا ألسدباب سياسدية
أو لوجستية ،في التعاون معها.
وعليه سوف نتناول في هذا الباب أوجه التعاون مع المحكمدة الجنائيدة الدوليدة
وكذا الصعوةاو أو المعوقاو التي تحول دون وفا الدول بإلتزاماتها أمام المحكمة.
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الفصل األول

سبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
بيند د

الم ددادة  86م ددن النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة وج ددوب

تعاون الدول األطراف مع المحكمة الجنائية الدولية وعدته أمد ار ملزمدا ال يجدو للددول
أن تتنصددل عندده ،إال ألسددباب تبددديها ومسددوغاو واضددحة سددوف نتناولهددا فددي د ارسددتنا
هذه.
وفن ه ددذا التع دداون يعتب ددر أح ددد األس ددل الهام ددة الت ددي ح ددرص عليه ددا النظ ددام
األساسي ،حيث يتعلدف بمجداالو متعدددة بدايدة بالعمدل علدى موائمدة الددول لتشدريعاتها
إلبعاد كل مدا يمكدن أن يعيدف عمدل المحكمدة الجنائيدة الدوليدة مدن الجاند

التشدريعي،

ومددرو ار بالتعدداون القضددائي س دوا قبددل نظددر الدددعو (المبحددث األول) وذلددش بضددرورة
قب ددول إختصد دداص المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة وكد ددذلش إمكانيد ددة تحريد ددش الد دددعو أمد ددام
المحكمة سوا من الدول األطراف في النظام األساسي أم غير األطراف فدي أوضداع
معينة ،لنصل إلدى التعداون عندد نظدر الددعو (المبحدث الهداني) فدي كامدل مراحلهدا –
تحقيددف أم محاكمددة – وذلددش بموج د

إج د ار او المسدداعدة القضددائية واإلنابددة القضددائية

وأيضا إج ار القبض وتقدديم المجدرمين أمدام المحكمدة ،والدذي يعدد مدن أهدم اإلجد ار او
كون أندع دون تعداون الددول علدى ذلدش ال يمكدن محاكمدة مرتكبدي الجدرائم أو معداقبتهم
عددن الج درائم الدوليددة المرتكبددة .لننتهددي فددي األخيددر بالتعدداون فددي تنفيددذ أحكددام وق د ارراو
المحكمة الجنائية الدولية بمختلف أنواعها( .المبحث الهالث)
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المبحث األول

تعاون الدول مع المحكمة قبل نظرها الدعوى
يختل ددف األم ددر ف ددي المح دداكم الجنائي ددة الدولي ددة المؤقت ددة كم ددا ه ددو الح ددال ف ددي
المحكمة الجنائية الدولية ليوغس فية السابقة ورونددا .فالتعداون واجد

بدين تلدش الددول

وتل ددش المحكم ددة ،وذل ددش اس ددتنادا إل ددى قد د ارراو مجل ددل األم ددن المتض ددمنة إنش ددا ه دداتين
المحكمتد ددين وتحد دددد المد ددادة ( )29مد ددن النظد ددام األساسد ددي للمحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة
ليوغس د فية السددابقة ،والمددادة ( )28مددن النظددام األساسددي لروندددا أوجدده هددذا التعدداون،
ومنه ددا التع دداون الع ددام ف ددي تنفي ددذ والي ددة المحكم ددة ،فله دداتين المحكمت ددين األس ددبقية عل ددى
المحد دداكم الوطني د ددة وفقد ددا للم د ددادة ( )04النظد ددام األساس د ددي للمحكمد ددة الجنائي د ددة الدولي د ددة
ليوغسد د فية الس ددابقة ،والم ددادة ( )05م ددن النظ ددام األساس ددي لرون دددا .إذ يج ددو له دداتين
المحكمتددين أن تطلد د

رسددميا إل ددى المحدداكم الوطني ددة التنددا ل ع ددن اختصا ددها ،لك ددي

تتمكن من االضط ع بمهامها وال يجو لتلش المحداكم أن تدرفض ذلدش الطلد  ،لدذلش
فددإن الدددول ملزمددة بالتعدداون مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة بهددذا الجان د  ،ولدديل لهددا
الخيار في قبول أو رفض ممارسة أي من هاتين المحكمتين الختصا ها(.)1
أم ددا المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ،فق ددد أوض ددح
األساسي ،أحكام هذا الندوع مدن التعداون ،التدي جدا و تحد

الم ددادة (  ) 12م ددن النظ ددام
عندوان "الشدروط المسدبقة

لممارسدة االختصدداص" ويعددد مددن أهددم أوجدده التعداون الددذي يمكددن أن تقدمدده الدددول إلددى
المحكمة الجنائية الدولية لتمكينها من ممارسة اختصا ها( .المطل

األول)

ووج د ددود المحكم د ددة كمنظم د ددة دولي د ددة قائم د ددةل وع د دددم تمكنه د ددا م د ددن ممارس د ددتها
االختصاص يجعل منها منظمة عديمدة الجددو  .وأمدا مدن الشدكل األخدر مدن التعداون
 -1أنظددر  :محمددد عبددد الس د م ( ين د ) ،مقدمددة فددي القضددا الدددولي بددين الق دوانين والش دريعة ،الطبعددة األولددى،
القاهرة ،المركز القومي لإل داراو القانونية ،2014 ،ص .84
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فيتمهدل فددي حالددة تحريددش الددعو (المطلد

الهدداني) سدوا كدان هددذا التحريددش مددن دولددة
()1

أو من المدعي العام أو من طرف مجلل األمن على مستو األمم المتحدة.

المطلب األول
الشروط المسبقة لممارسة االختصاص
ت ددنص الم ددادة  12م ددن النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة تحد د
عنوان الشدروط المسدبقة لممارسدة االختصداص علدى أن الدولدة التدي تصدب طرفدا فدي
هذا النظام األساسي تقبل بذلش إختصاص المحكمة فيما يتعلف بالجرائم المشدار إليهدا
ف ددي الم ددادة  .05و فد ددي حال ددة الفق د درة "أ" و "ج" م ددن المد ددادة  ،13يج ددو للمحكمد ددة أن
تمدارس اختصا دها إذا كاند
األساسددي أو قبل د

واحددة أو أكهدر مدن الددول التاليدة طرفدا فدي هدذا النظددام

باختصدداص المحكمددة وفقددا لددنص المددادة  .03وأندده إذا كددان قبددول

دولة غير طرف فدي هدذا النظدام األساسدي ال مدا بموجد
،بموجد

الفقدرة  02جدا لتلدش الدولدة

إعد ن يددودع لددد مجلددل المحكمددة أن تقبددل ممارسددة المحكمددة اختصا ددها

فيما يتعلف بالجريمة قيد البحث  ،وتتعاون الدولة القابلدة مدع المحكمدة دون أي تد خير
()2

أو استهنا وفقا للباب .09

وعليده فددان ممارسدة المحكمددة الختصا ددها ،محددد شددروط البدد مددن توافرهددا
قبددل ممارسددة االختصدداص ،بمددا أن هندداغ  5حدداالو لتحريددش الدددعو  ،و ذلددش وفددف
آلياو معينة بموج

النظام األساسي للمحكمة.

 -1أنظر  :محمد عبد الس م ( ين ) ،المرجع السابف ،ص .85

 -2أنظر  :بيسوني (محمود شريف) ،المحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ،ص .150
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ولقد أوردو المادة  12المذكور أع ه شروط ممارسة االختصاص الواج
توافرها مسبقا ،و تتحد هذه الشروط استنادا إلدى المركدز القدانوني للدولدة و محلهدا مدن
()1

النظام األساسي ،إذ تختلف من دولة إلى أخر .

فبالنس ددبة للااادول األطاااراف ف ددي النظ ددام األساس ددي ،ف ددإن مج ددرد ال دددخول ف ددي
المعاهدة و المصادقة على نظام روما األساسي أو االنضمام إليده أو قبولده فدإن ذلدش
يخضعها الختصاص المحكمة ،ويعني قبولها بذلش االختصداص فيمدا يتعلدف بدالجرائم
مح ددل اختص دداص المحكم ددة )2(.وه ددو م ددا يع ددد نتيج ددة منطقي ددة لتبن ددي النظ ددام األساس ددي
للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددي شددكل اتفاقيددة دوليددة ،إذ أن المبدددأ العددام أن التعاقددد ال
()3

يمكن أن يفيد أو يضر الغير وهذا ما نعبر عنه بمبدأ نسبية المعاهداو.
كمددا يجدددد للمحكمددة أن تمددارس اختصا ددها فيمددا إذا كان د
األطدراف فددي النظددام األساسددي أو قبلد

إحددد الدددول

باختصدداص المحكمددة وذلددش فددي حددالتين ،إمددا

أن الدولة التي وقع في إقليمها السلوغ قيد البحث أو دولة تسجيل السدفينة أو الطدائرة
إذا كان د

الجريمددة ق دد ارتكب د

علددى مددتن سددفينة أو طددائرة ،أو أن الدولددة الت دي يكددون
()4

الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.

أما بالنسدبة للدول غير األطاراف فدي النظدام األساسدي ،فسدبف الحدديث عدن
كددون نظددام رومددا يعددد معاهدددة دوليددة ،وةالتددالي فددإن آثددار المعاهدددة ال تتعددد الدددول

 -1أنظر :الشرعة (علي خلف) ،مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية ،دار حامدد للنشدر والتو يدع،2012 ،
ص .131

 -2أنظر :الشرعة (علي خلف) ،المرجع السابف ،ص .131

 -3أنظر  :بوسماحة (نصر الدين)،المرجع السابف ،الجز  ،1ص .56/57
 -4أنظر  :محمد عبد الس م ( ين ) ،المرجع السابف ،ص .85
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األط د دراف اسد ددتنادا إلد ددى مبد دددأ األثد ددر النسد ددبي للمعاهد دددة و المسد ددتقدم بموج د د

أحكد ددام

()1

ومصادر القانون الدولي المختلفة ك ساس ألثار المعاهداو.

ولكدن نجدد أندده نظد ار للطددابع االسدتهنائي للجدرائم الدوليدة ،كونهددا جدرائم بشددعة
تهز الضمير اإلنساني وتشكل خطدورة عاليدة يدؤثر علدى المجتمدع الددولي برمتده ،فإنده
تم إقرار إمكانية امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى الدول غير األطدراف
كإستهنا على األ ل.
وعليدده ففددي بدايددة األمددر يجد

القددول بد ن هددذا االمتددداد لدديل جزائيددا ،إذ أندده

مقددرون بددبعض الحدداالو وضددمن ض دوابك معينددة ال يمكددن تجاهلهددا ،إذ يبقددى القددانون
الدددولي محا د ار ب ددبعض المسددائل التقليدي ددة التددي ال يمكددن تجاهله ددا كمبددادل الس دديادة
الوطنية و األمن القومي للدول.
فهذه األمور يج

مراعاتهدا قبدل القدول بامتدداد اختصداص المحكمدة ليشدمل

دوال غيددر أطدراف ،وذلددش للحصددول علددى تعدداون تلددش الدددول مددع المحكمددة فيمددا تجريدده
()2

من تحقيقاو و مقاضاة في ارتكاب جرائم دولية.

وةتتبد ددع نظد ددام رومد ددا األساسد ددي يمكد ددن التو د ددل و القد ددول باحتمد ددال امتد ددداد
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى دول ليس

أطرافا فدي نظامهدا األساسدي فدي

حالتين  :حالة الرضائية وحالة القسرية.
فبالنس ددبة للحال ددة األول ددة ،فه ددي تد درتبك برض ددا الدول ددة لممارس ددة اختصد دداص
المحكمددة بمواجهتهددا ،ويع ددد ذلددش نتيج ددة طبيعيددة للم ددادة  34مددن اتفاقي ددة فيينددا لق ددانون
 -1راجع  :اتفاقية فينا في قانون المعاهداو لسنة .1969

 -2أنظددر  :العت ددوم (محم ددد الش ددبلي) ،تع دداون الدددول م ددع المحكم ددة الجنائيددة الدولي ددة ،وأثد دره فددي فعاليته ددا ،الطبع ددة
األولى ،عمان ،دار وائل للنشر والتو يع ،2015 ،ص .99
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المعاهد ددداو لسد ددنة  .1969وتعد ددد اسد ددتهنا ا طبيعيد ددا ل لت ازمد دداو المترتبد ددة علد ددى عد دداتف
أطراف أيدة معاهددة التدي تشدمل فقدك الددول التدي رضد

باالنضدمام للمعاهددة أو التدي

ترتضددي بس دريان آثددار أو الت ازمدداو المعاهدددة بمواجهتهددا كلهددا أو بعضددها بددإع ن مددن
جانبهددا ،وهددو مددا أكدتدده المددادة  35مددن اتفاقيددة فيينددا لقددانون المعاهددداو بقولهددا " ينش د
التزام على الدولة الغير من نص فدي المعاهددة إذا قصدد األطدراف فيهدا أن يكدون هدذا
النص وسيلة إلنشا االلتزام وقبل
وعليد دده يج د د

الدولة الغير ذلش

()1

راحة وكتابة".

علد ددى الدولد ددة غيد ددر الطد ددرف أن تصد ددرح بقبد ددول االختصد دداص

للمحكمة الجنائية الدولية بموج

إع ن يودع لد مجلل المحكمة ،ويفيد ب نهدا تقبدل

ممارسددة اختصا ددها فيمددا يتعلددف بالجريمددة قيددد البحددث ،ويلددزم هددذا اإلع د ن الدول ددة
بالتعدداون مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة دون ت د خير أو اسددتهنا وفقددا للبدداب  09مددن
النظام األساسي( .)2ذلش أن قبدول الدولدة غيدر الطدرف لديل مفتدرض بحقهدا ،بدل البدد
من أن يكون ذلش القبول بوسيلة تعبر.
أمدا عدن الحالدة الهانيدة فتمدارس فيهدا المحكمدة الجنائيدة الدوليدة اختصا ددها
قسريا علدى الددول غيدر األطدراف ،أي بغيدر إرادتهدا ،وذلدش فدي الحداالو التاليدة :قدرار
مد ددن مجلد ددل األمد ددن ،حالد ددة ج د درائم الحد ددرب وند ددص المد ددادة  12مد ددن النظد ددام األساسد ددي
للمحكمة.

 -1أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،مرجع سابف ،ص .105

 -2أنظر  :الشرعة (علي خلف) ،المرجع السابف ،ص .132
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فبإعتماد الحالة األولى وهي قرار مان مجلاس األمان ،تصدب هندا ال أهميدة
للقبول ،فالمحكمة سيكون بإمكانها ممارسة اختصا ها ،وفن كاند

جميدع تلدش الددول
()1

غير أطراف في النظام وحتى ولو لم يوافف أي منها على ممارستها الختصا ها.

أما إذا تدم إرتكاب جارائم الحارب فيدر الدبعض أن الددول أساسدا قدد تعهددو
مسددبقا فددي إتفاقيددة جنيددف لعددام  1949بددإحترام وكفالددة إحترامهددا حس د

المددادة األولددى

منهددا وهددي ج درائم ذاو طبيعددة يسددود معهددا اإلعتقدداد ب د ن كددل الدددول ملزمددة بالتعدداون
لمكافحته ددا ( .)2إال أن هن دداغ جان د د

م ددن الفقد دده م ددن ي ددر ويجد ددادل ف ددي أن المحكمد ددة

الجنائيددة الدوليددة لددم تنش د علددى أسدداس االختصدداص العددالمي ولددم تكرسدده أيضددا ،وفنمددا
تقد ددوم علد ددى أسد دداس مبد دددأ اإلقليميد ددة ،كمد ددا هد ددو وارد فد ددي المد ددادة  12مد ددن نظد ددام رومد ددا
()3

األساسي.

وأخي ار بخصوص نص المادة  12من النظام األساسي للمحكمة الجنائياة
الدوليد ددة ،فقد ددد أقد ددام ممارسد ددة المحكمد ددة الختصا د ددها علد ددى مفهد ددومين همد ددا  :إقليميد ددة
االختصدداص وشخصددية االختصدداص ،و الددذين يهمنددا هنددا هددو المبدددأ األول حيددث أندده
بإمعددان النظددر فددي مفهددوم المبدددأ يتبددين أن المحددور اإلقليمددي ال يتطلد
الجريمدة متمتعدا بجنسددية دولدة طددرف فدي النظدام عندددما ترتكد

يكددون مرتكد

الجريمددة علدى إقلدديم أو

سددفينة أو طددائرة دولددة طددرف فددي النظددام ،فجددا الددنص عامددا ومفتوحددا ال يحدددد جنسددية
مرتك

الجريمة ،وال يشترط فيها أمر ما لممارسة اختصاص المحكمة ،فيستوي بدذلش

أن يكون مرتك

الجريمة متمتعا بجنسية دولة طدرف فدي النظدام أو غيدر الطدرف فيده

 -1أنظر  :محمد عبد الس م ( ين ) ،المرجع السابف ،ص .86
 -2وهو ما يسمى باالختصاص العالمي.

 -3أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف ،ص .108
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ولكن المهم أن تقع الجريمة على أرض دولة طرف في النظام األساسدي لكدي تمدارس
()1

المحكمة اختصا ها.
ومن الهاب

في القانون الدولي أنه عنددما ترتكد

فإنه يمكن محاكمدة مرتكد

جريمدة فدي إقلديم دولدة مدا

الجريمدة وفن لدم يكدن رعايدا تلدش الدولدة ،وعليده فإنده يكدون

ألية دولة أن تقدوم بتسدليم شدخص لديل مدن رعاياهدا إلدى دولدة أخدر لمحاكمتده ويدر
ال ددبعض ف ددي التحلي ددل الس ددابف للم ددادة  12م ددن نظ ددام روم ددا أن دده قل ددل م ددن الحاج ددة إل ددى
التصدديف عليده مددن قبدل كددل الددول ،إذ أنده مددن الممكدن أن يمتددد اختصداص المحكمددة
إلددى هددذه الدددول غيددر المصددادقة دون الحاجددة إلددى تصددديقها ،فيبقددى هنددا احتمددال ألن
تبسددك المحكم ددة اختصا ددها عل ددى أق دداليم أو م دواطني دول ليسد د

أطد دراف ف ددي نظ ددام

()2

روما.

الفرع األول

حاالت عدم إنعقاد االختصاص للمحكمة
وفقددا للمددادة  17مددن النظددام األساسددي للمحكمددة تقددرر المحكمددة أن الدددعو
غير مقبولة في الحاالو التالية

()3

إذا كان

تجري التحقيف أو المقاضاة فدي الددعو

دولددة لهددا واليددة عليهددا مددا لددم تكددن الدولددة حقددا غيددر راغبددة فددي االضددط ع بددالتحقيف أو
المقاضاة أو غير قادرة على ذلش .وفذا كان

قد أجرو التحقيف في الدعو دولدة لهدا

والية وقررو الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني ،ما لدم يكدن القدرار ناتجدا عدن عددم
رغبددة الدولددة أو عدددم قدددرتها حقددا علددى المقاضدداة .كمددا تكددون الدددعو غيددر مقبولددة إذا
كان الشخص المعني قدد سدبف أن حدوكم علدى السدلوغ موضدع الشدكو وال يكدون مدن
 -1أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف ،ص .111
 -2أنظر  :نفل المرجع ،ص .113

 -3أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،مرجع سابف ،ص .340
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الجائز للمحكمة إج ار محاكمة طبقا للفقدرة  3مدن المدادة  ،20أو إذا لدم تكدن الددعو
على درجة كافية مدن الخطدورة تبدرر اتخداذ المحكمدة إجد ار آخدر ولتحديدد عددم الرغبدة
فددي دعددو معينددة ،تنظددر المحكمددة فددي مددد ت دوافر واحددد أو أكهددر مددن األمددور التاليددة
حسد

الحالددة مددع م ارعدداة أ ددول المحاكمدداو التددي يعتددرف بهددا القددانون الدددولي :حيددث

جر االضط ع باإلج ار او أو يجري االضط ع بها أو جر اتخداذ القدرار الدوطني
بغد ددرض حمايد ددة الشد ددخص المعند ددي مد ددن المسد ددؤولية الجنائيد ددة عد ددن ج د درائم داخلد ددة فد ددي
اختصاص المحكمة علدى النحدو المشدار إليده فدي المدادة  .05ثانيدا ،حددوف تد خير ال
مب ددرر ل دده ف ددي اإلجد د ار او بم ددا يتع ددارض ف ددي ه ددذه الظ ددروف م ددع ني ددة تق ددديم الش ددخص
المعنددي للعدالددة .وأخيد ار إذا لددم تباشددر اإلجد ار او أو ال تجددري مباشدرتها بشددكل مسددتقل
أو نزيدده أو بوشددرو أو تجددري مباشدرتها علددى نحددو ال يتفددف فددي هددذه الظددروف مددع نيددة
تقديم الشخص المعني للعدالة.
ولق ددد نصد د

الم ددادة  17م ددن النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة

الدائمددة علددى معطيدداو لتحديددد عدددم القدددرة فددي دعددو معينددة لتنظددر الدولددة فيهددا كونهددا
غيددر قددادرة بسددب

انهيددار كلددي أو جددوهري لنظامهددا القضددائي الددوطني أو بسددب

عدددم

تدوافره علددى إحضددار المددتهم أو الحصددول علددى األدلددة أو الشددهادة الضددرورية أو غيددر
قادرة لسب

آخر على االضط ع بإج ار اتها.
يمكن للمحكمدة مدن تلقدا ذاتهدا أن تبدث فدي اختصا دها بموضدوع الددعو

المعروض عليها( .)1وقد أعطي الحف بالطعن باختصاص المحكمدة لكدل مدن المدتهم
أو الشخص الذي يكون قد

در بحقه أمدر بإلقدا القدبض أو أمدر بالحضدور .الدولدة

التي لها اختصاص النظر في الدعو لكونها تحقف أو تباشر المقاضاة في الددعو ،
والدولة التي تطل

قبولها باالختصاص عم بالمادة .12

 -1أنظر  :عيتاني ( ياد) ،المرجع السابف ،ص .326
153

الباب الهاني – تدخل الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية
كمددا أندده يحددف للمدددعي العددام أن يطل د

مددن المحكمددة إ دددار ق درار بش د ن

مس لة االختصاص أو المقبولية وفي االجد ار او المتعلقدة باالختصداص أو المقبوليدة،
وال يمكددن الطعددن فددي اختص داص المحكمددة إال م درة واحدددة ويج د

تقددديم الطعددن قبددل

()1

الشروع في المحاكمة أو عند البد فيها.

ولكن يمكن للمحكمدة فدي يدروف اسدتهنائية أن تد ذن بدالطعن أكهدر مدن مدرة
واحدددة أو بعددد بددد المحاكمددة ،وال يجددو أن تسددتند الطعددون فددي مقبوليددة الدددعو عنددد
بد المحاكمدة أو فدي وقد

الحدف بندا ا علدى إذن مدن المحكمدة إال إذا كدان الشدخص

المعني قد سبف أن حوكم على السلوغ موضوع الشدكو وكاند

الددعو غيدر مقبولدة

فددي هددذه الحالددة ،وفذا مددا قددررو المحكمددة عدددم قبددول الدددعو جددا للمدددعي أن يقدددم
طلبددا إلعددادة النظددر فددي الق درار عندددما يكددون علددى اقتندداع تددام ب د ن وقددائع جديدددة قددد
نش و.

()2

المطلب الثاني

تحريك الدعوى أما المحكمة الجنائية الدولية
تحريددش الدددعو هددو مفتدداح بدداب التحقيددف و الخطددوة األولددى للبددد بالمسددائلة
الجزائية في القانونين الداخلي و الدولي ،لذلش تحريش الدعو و مباشرة التحقيف فيهدا
أمدران مختلفددان ،ألن تحريددش الدددعو قددد ال تكددون مددن المجنددي عليدده ،بددل مددن مخبرهددا
كطددرف ثالددث ،وأن مباش درة التحقيددف يدددخل ضددمن ممارسددة السددلطة مددن قبددل الجهددا
التحقيددف المخددتص ،أو إضددفا

ددفة التكيددف القضددائي فددي تطبيددف القددانون ومباش درة

التحقيف يتوقف على تحريش الدعو .
 -1أنظر  :عيتاني ( ياد) ،المرجع السابف ،ص .327

 -2أنظر  :المادة  19من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
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وفددي الق ددانون الجن ددائي ال دددولي ،نج ددد ف ددي تحري ددش ال دددعو الدولي ددة الجنائي ددة
بص دددد المسد ددؤولية الشخصد ددية الجنائي ددة الدوليد ددة ،اخت فد ددا وخصو ددية تعد ددود لطبيعد ددة
جرائمه ددا ووقد د

ارتكابهد دا والنظ ددام التحقي ددف المتبن ددى فيه ددا ،ولتحدي ددد ه ددذه الخصو ددية

وةيددان االخددت ف نبدددأ ب د ولى المحدداكم الدوليددة إلددى مددا اسددتقر عليدده القضددا الجنددائي
الدولي في نظام المحكمة الجنائية الدولية.

()1

فبالنس ددبة لتحريد ددش الد دددعو أم ددا محكمد ددة ند ددومبر العس ددكرية ،ف د د نجد ددد فد ددي
نظامه ددا إجد د ار او تحري ددش ال دددعو الجنائي ددة الدولي ددة ،وأن عم ددوم نظامه ددا مبن ددي عل ددى
اتفاق دول التحالف ( )2في محاكمة كبدار مجرمدي الحدرب فدي بد د المحدور األوروةيدة
وةصورة عادلة و عاجلة ،ولذلش فقد بدأو إج ار او جمدع األدلدة و الم حقدة المباشدرة
()3

من قبل النيابة العامة المتكونة من ممهلي دول التحالف.

أمدا بخصددوص محكمددة طوكيددو العسددكرية التددي أنشد و فددي  9يندداير 1946
فرغم أنها لدم تتشدكل بموجد

إتفاقيدة إال أن نظامهدا لدم يخدرج عمدا مدورس فدي محكمدة

نورمبر  .فقد سبقتها أيضا تشكيل لجندة الشدرق األقصدى  FECالتدي أ ددرو قد ارراو
ب ددالقبض عل ددى المتهم ددين و مح دداكمتهم و تنفي ددذ العقوة دداو عل ددى مجرم ددي الح ددرب ف ددي
الش ددرق األقص ددى  ،وق ددد خولد د

الجند درال "دوكد د س م ددارغ آرث ددر" القائ ددد الع ددام لقد دواو

التحددالف بإنشددا إدارة تحقيقيدة تعمددل تحد

قيادتدده لجمددع األدلددة وتمحيصددحها والقددبض

على المجرمين والمشتبه بهدم ،وحتدى أن إنشدا محكمدة طوكيدو كدان بمقتضدى سدلطته

 -1أنظر  :درويش (وريا حمو) ،مسؤولية الدولة الجنائية ،إج ار اتها والقضا المختص ،قانونية انتقادية ت

مقارنة ،دون طبعة ،دون سنة ،ص .361
 -2والتي كان

ديلية

كل من الحكومة المؤقتة الفرنسدية وحكومدة الواليداو المتحددة األمريكيدة وةريطانيدا وفرلنددا الشدمالية

وفتحاد الجمهورياو االشتراكية السوفياتية.

 -3أنظر  :المادتين  15و  14من نظام محكمة نورمبور .
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حيددث نددص نظامهددا علددى أن القائددد العددام يقددوم بتعي دين نائ د

عددام للقيددام بالتحقيقدداو

ومباشرة الدعاوي ضد المجرمين الخاضعين الختصاص المحكمة.

()1

وةالنس د د ددبة لمحكمت د د ددي يوغسد د د د فيا وروان د د دددا ،فيختل د د ددف األس د د دداس الق د د ددانوني
للمحكمت ددين ع ددن محكمت ددي ن ددورمبر و طوكي ددو ف ددي ك ددون أنهم ددا انشد د تا بموجد د

قد درار

مجل ددل األم ددن ال دددولي ولك ددن تعتبد دران رغ ددم ذل ددش م ددن المح دداكم المؤقت ددة و المختص ددة
ب حداف معينة تعد انتهاكاو القانون الدولي اإلنساني.

()2

وأخي د ار فيمددا يتعلددف بالمحكمددة الجنائيددة الدوليددة الدائمددة ،فقددد عددال نظامهددا
األساس ددي آلي ددة تحدي ددد اختصا ددها إذ حص ددر ذل ددش وةموجد د

ن ددص الم ددادة  13م ددن

نظامهددا األساسددي ،مجلددل األمددن والمدددعي العددام لددد المحكمددة الجنائيددة الدوليددة،

()3

كما يضاف إلى ذلش الدول غير األطراف في النظام وذلدش باسدتعمالها حقهدا المخدول
إليها بنص المادة  12فقرة  03من نفدل النظدام،

()4

وفدي د ارسدتنا هدذه سدوف نتطدرق

فقك لما له ع قة بالدول في مجال االحالة.

 -1أنظر  :المادة  08من قانون محكمة طوكيو.

 -2أنظددر  :كوسددة (فضدديل) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة لرون دددا ،الج ازئ ددر دار هومددة للطباعددة والنش ددر والتو ي ددع،
 ،2007ص .19

 -3أنظر  :فهمي (خالد مصطفى) ،المرجع السابف ،ص .72
 -4أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،مرجع سابف ،ص .234
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الفرع األول

دور الدول في إحالة القضية إلى المحكمة.
باعتبار أن الدول هي األطراف الرئيسية في المحكمة الجنائية الدوليدة فإنده
م ددن الب ددديهي أن يض ددمن له ددا ،أوال اإلدع ددا أم ددام المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة قب ددل أي

جهدا آخددر ،وال يشددترط أن تكدون للدولددة الطددرف مصدلحة فددي اإلحالددة أو ذاو ع قددة
()1

بالحالة المحالة ،ةي حظ أن ذلش حف حصري للدول األطراف فقك.

ومددن هنددا فإندده يحددف ألي دولددة طددرف فددي نظددام رومددا األساسددي أن تحيددل
على المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن الجريمة مدن الجدرائم المنصدوص عليهدا فدي
المدادة  05مددن النظدام قددد ارتكبد

()2

وهددو نتيجدة منطقيددة لتبندي هددذا النظدام األساسددي

في شكل اتفاقية دولية كما هو مبين في نص المادة . 12
إذ أن ك د ددل اتفاقي د ددة دولي د ددة تم د ددن أطرافه د ددا حقوقه د ددا معين د ددة حسد د د
موضوعها مقابل تحملها اللتزاماو معينة  ،ومن هدذا المطلدف منحد

طبيع د ددة

الددول األطدراف

فددي اتفاقيددة رومددا الحددف فددي إحالددة أي موضددوع علددى المدددعي العددام بغيددة التحقيددف فيدده
واتخدداذ االج د ار او المناسددبة بمددا فيهددل إج د ار او المتابعددة  ،شددريطة االلت دزام بالشددروط
()3

المسبقة لممارسة االختصاص التي ورد النص عليها في المادة  12من النظام.

ووفقددا لددنص المددادة  14مددن النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددإن
إحالددة أي موضددوع علددى المدددعي العددام مددن قبددل أي دولددة طددرف ،يعددد مجددرد طل د
يخضع للسلطة التقديرية لهذا األخير من أجل تحديد ما إذا كان هنداغ أسداس معقدول
 -1أنظددر  :يوسددف األكيددابي (سددلو ) ،اإلحالددة إلددى المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،الطبعددة األولددى ،القدداهرة ،دار
النهضة العرةية ،2011 ،ص .9

 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص .64
 -3أنظر  :نفل المرجع ،ص .64
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للشددروع فددي إج د ار او المتابعددة علددى إحدددال الج درائم الداخلددة فددي اختصدداص المحكمددة
الجنائيددة الدوليددة ( ،)1ويج د

علددى الدولددة الطددرف فددي هددذه الحالددة أن تددزود الم ددعي

العام بكل الوثائف ال مة والمتوافرة لديها والتي تسند الحالة التي أحالهدا وذلدش حسد
مددا ورد فددي نددص المددادة  14مددن النظددام األساسددي ،كمددا يج د

علددى الدولددة الطددرف

تقديم كل الطلباو خطيا.
هذا ويلزم المدعي العام مقابل ذلش بإخطار جميع الددول األطدراف بالطلد
المقدددم لهددا وذلددش حتددى تددتمكن كددل دولددة تكددون مختصددة طبقددا لقواعددد القددانون الدددولي
ونظد ددام رومد ددا األساسد ددي ممارسد ددة حقهد ددا فد ددي متابعد ددة م محاكمد ددة المد ددتهم عم د د بمبد دددأ
االختصدداص التكميلددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة أو تقددديم أيددة مسددتنداو أو أدلددة لهددا
()2

ع قة بالحالة المعروضة عليها للمدعي العام.

فالنسددبة للدددول غيددر األطدراف فددي النظددام األساسددي وكمددا أعطددي الحددف فددي
اإلحال ددة إل ددى ال دددول األطد دراف بموجد د
للدولددة غيددر الطددرف وذلددش بموج د

الم ددادة  13م ددن النظ ددام األساس ددي م ددن أيض ددا
الفق درة  3مددن المددادة  12مددن نفددل النظددام حيددث

يكون للدولة غير الطرف القبول باختصداص المحكمدة الجنائيدة الدوليدة فيمدا يكدون قدد
وقع على اقليمها من جرائم أو كدان أحدد رعاياهدا متهمدا بتلدش الجدرائم متدى وقعد

بعدد

نفدداذ النظددام األساسددي للمحكمددة أي بعددد تدداريل  01جويليددة  .2002وتمهددل الفقدرة 03
من المادة  12توسعا محمودا في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليدة حيدث ضدمن
()3

أكبر قدر من اإلحاطة بالجرائم الدولية و عقاب مرتكبيها.

 -1أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص .234

 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،1ص .65
 -3أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف  ،ص .235
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الفرع الثاني

دور مجلس األمن في إحالة القضية إلى المحكمة
إضافة إلدى حدف الددول سدوا كاند

دول أطدراف أو غيدر أطدراف فدي نظدام

رومددا للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددي اإلحالددة ،قددد أجددا و المددادة "13ج" مددن النظ ددام
األساسددي للمحكمددة إعطددا هددذا الحددف إلددى المجلددل األمددن الدددولي( ،)1وذلددش إعتم دادا
علددى مسددؤوليته فددي حفددظ األمددن والسددلم الدددوليين فددي الفصددل السددابع مددن ميهدداق األمددم
المتحدة الذي ينص على اإلج ار او التي يتخذها في حالة تهديد السلم و االخ ل بده
()2

ووقوع العدوان.

كمددا تددنص المددادة  41مددن الميهدداق علددى أندده " :لمجلددل األمددن أن يقددرر مددا
يجد

إتخدداذه مددن التدددابير التددي ال تتطلد

أن يطل

إسددتخدام القدواو المسددلحة لتنفيددذ ق ار ارتدده واه

إلى أعضا األمم المتحدة تطبيف هذه التددابير ،ويجدو أن يكدون مدن بينهدا

وفدف الصد و االقتصدادية والموا د و الحديديدة والبحريددة والجويدة والبريديددة والبرقيددة
وال سد ددلكية وغيرهد ددا مد ددن وسد ددائل الموا د د و وقفد ددا كليد ددا أو جزئيد ددا وقطد ددع الع قد دداو
()3

الدبلوماسية.

ونظ د ار للقددوة السياسددية التددي يتمتددع بهددا مجلددل األمددن

()4

داخددل هيوددة األمددم

المتحدددة فقددد اتخددذ النظددام األساسددي حكمددا احتياطيددا يمنددع المجلددل مددن تحجدديم دور
المحكمددة ومنعهددا مددن النظددر فددي قضددية معينددة ،قددد تكددون معروضددة أمامدده ،بموج د
 -1أنظر  :فهمي (خالد مصطفى) ،المرجع السابف ،ص.72
 -2يتطل

ذلش موافقة  9أعضا من مجلل االمن وعدم اعتراض إحد الدول الخمل الكبر وفقا لنص المدادة

 27/3من ميهاق المنظمة.

 -3أنظر  :فهمي (خالد مصطفى) ،المرجع السابف ،ص .73

 -4أنظددر :بددن عددامر (التونسددي) ،الع قدداو بددين المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ومجلددل األمددن ،مجلددة القددانون العددام
والعلوم السياسة ،ط  ،4مجلة القانون العام ، 2006 ،ص .1158
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الفص ددل الس ددابع م ددن الميه دداق ،طالم ددا أنه ددا ت دددخل ف ددي اختص دداص المحكم ددة الجنائي ددة
الدولي ددة وك ددذلش تغل ددف الطري ددف عل ددى المجل ددل وأعض ددائه ال دددائمين ف ددي اس ددتخدام ح ددف
النقض ضدد أي قدرار يفدوض المحكمدة نظد ار دعدو ضدد مدواطني تلدش الددول ومدن ثدم
()1

اسبا نوع من الحصانة عليهم.

ويتمه ددل ه ددذا الحك ددم ف ددي ن ددص الم ددادة  16م ددن النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة
الجنائيددة الدوليددة والتددي نصد د
مقاضدداة بموج د

علددى أندده ،ال يجددو الب ددد أو المضددي فددي تحقي ددف أو

هددذا النظددام األساسددي لمدددة اثنددى عش د ار شدده ار بنددا ا علددى طل د

مددن

مجلددل األمددن إلددى المحكمددة بهددذا المعنددى يتضددمنه قدرار يصدددر مددن المجلددل بموجد
الفصل السابع من ميهاق األمم المتحدة ،ويجو للمجلل تحديدد هدذا الطلد

بالشدروط

ذاتها.
حيث أجا و هذه المادة لمجلل األمدن طلد
معروفة أما المحكمة ،حيث قض
هددذا الحددف ،أن يقددوم بتقددديم طل د

ت جيدل أو تعليدف نظدر قضدية

هذه المادة أنه على المجلل إذا ما أرادا اسدتعمال
رسددمي يتضددمن ق د ار ار مددن المجلددل يصدددر بموج د

الفصددل السددابع مددن الميهدداق وةددذلش فددإن دور مجلددل األمددن يقتصددر فددي هددذه الحالددة
علدى تفعيددل اختصدداص المحكمدة عددن طريددف إحالدة حدداالو إليهددا ،إذا تبدين أنهددا تمددل
()2

باألمن و السلم الدوليين.

ويبدوا مستبعدا أن يعطل مجلل األمدن عمدل المحكمدة ،طالمدا أنده هدو مدن
طلبدده ويفهددم مددن هددذه السددلطة المخولددة لمجلددل األمددن أن اإلحالددة إلددى المحكمددة قددد
تتعلددف بحالددة أحددد أطرافهددا دولددة فددي النظددام .كمددا قددد تتعلددف بدولددة ليس د

 -1أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف.241 ،

 -2أنظر  :عبد ال ار ق (هاني سمير) ،المرجع السابف ،ص .102
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النظام ويج

أن تكون هذه اإلحالة مستندة إلدى قدرار مدن المجلدل قدد اسدتكمل جميدع
()1

اإلج ار او ال مة بصدوره وفقا لميهاق األمم المتحدة.

وهددو مددا تت كددد منده المحكمددة قبددل قبولهددا اإلحالددة ،وتكددوين قناعتهددا عمددا إذا
كان

()2

تستطيع ممارسة اختصا ها أم ال.

أمددا مددن اإلج د ار او التددي يتبعهددا مجلددل األمددن عنددد اتخدداذه لق درار اإلحالددة،
فت ددتم وف ددف لإلجد د ار او الت ددي ح ددددها ميه دداق األم ددم المتح دددة.

()3

إذ ل ددم يتط ددرق النظ ددام

األساسي للمحكمة الجنائية الدوليدة لمهدل هدذه اإلجد ار او .كمدا لدم يتنداول كيفيدة إحالدة
مجلددل األمددن الدددولي لمهددل هددذه القد ارراو بعددد اتخاذهددا إلددى المحكمددة الجنائيددة الدوليددة
وتج دددر اإلش ددارة إل ددى أن دده ل ددم يك ددن تبن ددي ه ددذه اإللي ددة ف ددي النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة
الجنائية الدولية أم ار سه  .فقد تعددو االقتراحاو التي رح

في أثندا انعقداد مدؤتمر

روما من أجل من مجلل األمدن الددولي سدلطة إحالدة القضدية إلدى المحكمدة الجنائيدة
الدولية وفقا للفصل  07من ميهاق المنظمة.
أما البعض األخدر فقدد اقتدرح مدن هدذه السدلطة لتشدمل الفصدل السدادس مدن
الميهاق وهناغ من اقترحوا مدن هدذه السدلطة لتشدمل بقيدة أجهدزة منظمدة األمدم المتحددة
كالجمعية الدولية ووكالتها المخصصة.

()4

 -1تصدددر ق د ارراو مجلددل األمددن الدددولي فددي المسددائل اإلجرائيددة لموافقددة  9أعضددا مددن األعضددا  15فددي حددين
تصدددر ق د ارراو هددذا المجلددل فددي المسددائل الموضددوعية لموافقددة  9أعضددا أيضددا لكددن يج د

أن يكددون مددن بيددنهم

أ واو األعضا الدائمين متفقة.

 -2أنظر  :معمر يشوي (لندة) ،المرجع السابف ،ص .242

 -3أنظر  :بن عامر (التونسي) ،المرجع السابف ،ص .1155

 -4أنظددر  :رشدديدي (مدددوس فد ح) ،آليددة تحديددد االختصدداص و انعقدداده فددي نظددر الجدرائم الدوليددة وفقددا التفاقيددة

روما لعام  ،1998مجلة الحقوق  ،العدد الهاني  ،السنة  ، 27مجلة النشر العلمية ،جامعة الكوي  ،ص.14
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وعلددى الددرغم مددن االنتقدداداو فقددد سدداد الدرأي الغالد

ونجد فددي وضددع نددص

الم ددادة  13م ددن النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة إذ تش ددترط ه ددذه األخيد درة
وةغددرض ممارسددة مجلددل األمددن لص د حياته جملددة مددن الشددروط ،الشددرط األول ه ددو
ضرورة أن تكون اإلحالة من مجلل األمن ،والشرط الهاني أن تدرتبك الحالدة بمدا جدا
النص عليه من مواذ الفصل السابع مدن الميهداق و هدذا مدا سدبف اإلشدارة إليده ،وأخيد ار
أن يب ددد لمجل ددل األم ددن ارتك دداب جريم ددة أو أكه ددر م ددن الجد درائم المنص ددوص عليه ددا ف ددي
()1

المادة  05من النظام األساسي.

المبحث الثاني

تعاون الدول مع المحكمة عند نظرها الدعوى
إن قيد د ددام المحكمد د ددة الجنائيد د ددة الدوليد د ددة بممارسد د ددة اإلختصا د د دداو المحد د ددددة
والمخولد ددة لهد ددا مد ددن أجد ددل محاكمد ددة والمجد ددرمين الم د درتكبين إلحد ددد الج د درائم الدوليد ددة،
بإعتبارها جها ا قضائيا دوليا ،يتطل

في المقام األول إتمام إج ار او التحقيدف لحسدن

سير عمل المحكمدة ،ونظد ار لعددم تدوافر المحكمدة الجنائيدة الدوليدة عدن جهدا أو هيودة
خا ددة للقيددام بهددذه المهمددة ،فقددد أجددا نظددام رومددا األساسددي أن تتعدداون المحكمددة مددع
()2

الدول في مجال التحقيقاو والمحاكماو التي تختص بالنظر فيها.

وأهددم أشددكال هددذا التعدداون القضددائي عنددد نظددر المحكمددة للقضددية المطروحددة
أمامها القبض والتقديم كآلية تعاون مع المحكمة (المطل
حة هذا اإلج ار ( .المطل

األول) مع التطرق لشدروط

الهاني) وفج ار او القيام به (المطل

الهالث)

 -1أنظددر  :بددن عددامر (التونسددي) ،ت د ثير مجلددل األمددن علددى المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،مجلددة جزائريددة للعلددوم
القانونية و االقتصادية و السياسية  ،العدد  4الجزائر ،2008 ،ص .234

 -2بو يدددي (خالددد) ،آليددة التعدداون القانونيددة والقضددائية بددين الدددول والمحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددي مجددال متابعددة
ومعاقبة منتهكي قواعد القانون الدولي اإلنساني (الدول العرةية نموذجا) ،مجلة المنهل – مجلة إلكترونية
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=36671
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المطلب األول

القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية
يج ددو للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة أن تق دددم طلبد داإ إل ددى أي دول ددة ط ددرف ف ددي
نظامهددا األساسددي أو إعترف د
تطلد د

بإختصدداص المحكمددة فددي نظددر جريمددة دوليددة معينددة،

في دده تع دداون تل ددش الدول ددة للق ددبض عل ددى أي ش ددخص م ددتهم بجريم ددة ت دددخل ف ددي

اختصا ددها إذا كددان موجددوداإ علددى إقليمهددا وتقديمدده لهددا ،وعلددى تلددش الدولددة أن تمتهددل
لذلش .وعليه فسوف نتطرق إلى تعريف كل من القدبض (الفدرع األول) والتقدديم (الفدرع
الهدداني) والفددرق بددين إج د ار التقددديم والتسددليم كآليددة مددن آليددة التعدداون الدددولي القضددائي
(الفرع الهالث).

الفرع األول

مفهوم القبض
يعددد القددبض ف دي كهيددر مددن األحيددان إج د ار ا هامددا وض دروريا للوفددا بعمليددة
التقددديم إذ يعتبددر هددذا األخيددر مرتبطددا إرتباطددا وثيقددا بددالقبض بحيددث يتعددذر فددي بعددض
األحيددان علددى الدولددة تقددديم شددخص مددا للمحكمددة دون القددبض عليدده ،فددإذا مددا قام د
المحكم ددة بتق ددديم ك دداة المس ددتنداو ال م ددة للق ددبض والتق ددديم ك ددان الق ددبض ف ددي

ددورته

العاديددة (الفق درة األولددى) وفذا لددم تت دوافر كافددة المسددتنداو ال مددة للتقددديم كددان القددبض
إحتياطيددا (الفق درة الهانيددة) ،وهددو مددا يختلددف عددن القددبض الفددوري (الفق درة الهالهددة) الددذي
()1

توقعه المحكمة إ ا إرتكاب أحد األفعال الجرمية المخلة بإقامة العدالة.

 -1لقد حدد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

وره على سبيل الحصر.
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الفقرة األولى
القبض العادي
ولقددد نددص عليدده النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الوليددة فددي المدواد ،58
 91 ،60 ،59وذلددش تح د

مسددمياو عدددة،

()1

وقددد تعددرض النظددام األساسددي لماهيددة

هذه الصورة من القبض دون أن يضع له تسمية كما فعل بالنسبة للقدبض اإلحتيداطي
والقبض الفوري وعلى أسداس أنهدا قدبض فدي
العادي تمي از عن غيره من

دورته العاديدة إرت يندا تسدميته بدالقبض
()2

ور القبض األخر .

إذ يصددر القدبض العدادي بندا علدى طلد
لدائرة ما قبل المحاكمة وفذا مدا إقتنعد

كتدابي مقددم مدن المددعي العددام،

بضدرورة إ ددار أمدر بدالقبض علدى الشدخص

الددذي أشددار إليدده المدددعي العددام فددي طلبدده ،أ دددرو طلبددا كتابيددا بددالقبض ،يقدددم للدولددة
()3

الموجود على إقليمها الشخص المراد القبض عليه.
الفقرة الثانية

القبض اإلحتياطي
()4

عددال النظددام األساسددي للمحكمددة مس د لة القددبض اإلحتيدداطي

فددنص فددي

المددادة  92مددن النظددام األساسددي علددى أندده يجددو للمحكمددة فددي الحدداالو العاجلددة أن
تطلد د

إلغ ددا الق ددبض إحتياط ددا عل ددى الش ددخص المطل ددوب لح ددين إبد د

طلد د

التق ددديم

والمستنداو المؤيدة على النحو المحدد فدي المدادة  )5( 91ويسدتفاد مدن الدنص السدابف
 -1أنظر  :المادتين  57و  59من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 -2أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ،ص 97
 -3يشترغ هذا النوع من القبض مع التقديم في أن ك هما إج ار سال

للحرية.

 -4الشكري (علي يوسف) ،القضدا الجندائي الددولي فدي عدالم متغيدر ،الطبعدة األولدى ،عمدان ،دار الهقافدة للنشدر
والتو يع ،2011 ،ص 221

 -5أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 170
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أن القبض اإلحتياطي ال يقع إال في الحاالو العاجلدة التدي تقددرها المحكمدة ،وةدالرغم
مددن أن النظددام األساسددي لددم يتضددمن قائمددة بددالظروف العاجلددة ،فددإن أكهرهددا شدديوعا:
ضمان وجود الشخص لتنفيذ أمر التقديم ،أو أن الشخص المطلوب يمهل خطد ار علدى
المجتمع ،أو أنه قدد إتخدذ خطدواو فدي سدبيل تغييدر محدل إقامتده أو هويتده أو إمكانيدة
هروةه.
كم ددا يس ددتفاد م ددن ال ددنص أن الق ددبض اإلحتي دداطي إجد د ار وقت ددي ألن دده مره ددون
دائمد ددا بد ددإب

طد دداب التقد ددديم والمسد ددتنداو المؤيد دددة للطل د د

الدولد ددة المعنيد ددة  ،بحس د د

المس ددتفاد م ددن ن ددص القاع دددة  188م ددن قواع ددد األإجد د ار وال دددليل الد دوارد تحد د

عند دوان

"المهلة الزمنية لتقديم الوثائف بعد القبض اإلحتياطي" التدي حدددو مهلدة إبد

لطلد

التقدديم والوثددائف المؤيددة لدده للدولدة الموجدده إليهدا طلد

القدبض اإلحتيدداطي ب د  60يومددا

من تاريل القبض اإلحتياطي.
()1

ويجددو اإلفدراج عددن الشددخص المقبددوض عليدده إحتياطيددا فددي حددالتين:
لددم تقدددم المحكمددة الوثددائف والمسددتنداو المؤيدددة لطل د

إذا

القددبض أو إذا وافددف الشددخص

المطلوب تقديمه على المهول أمام المحكمة.
ف ما بالنسبة للحالة األولى ،مقتضاها أن المحكمدة الجنائيدة الدوليدة لدم تقددم
الوثددائف والمسددتنداو المؤيدددة لطلد

القددبض فددي غضددون  60يومددا حيددث يبدددو فددي أندده

من غير المعقدول أن يبقدى الشدخص تحد

اإلحجدا لمدا ال نهايدة ،علدى أنده ال يحدول

اإلفراج دون توقيع القبض مرة أخر علدى المدتهم وتقديمده فدي وقد
تاريل الحف طل

آخدر إذا ورد فدي

التقديم والمستنداو المؤيدة له.

 -1أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ،ص 99/100
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أما بخصوص الحالة الهانية ،فهي تتشابه مع مدا ورد بالمدادة  6مدن إتفاقيدة
األمدم المتحددة النموذجيددة للتسدليم ،وفددي هدذه الحالددة ال تكدون المحكمددة مطالبدة بتقددديم
الوثائف المبينة في المادة  2/91وعلى الدولة الموجه إليها الطل
الش ددخص للمحاكم ددة ف ددي أق ددرب وقد د

أن تشرع فدي تقدديم

ممك ددن ويتف دداد ه ددذا الخي ددار مش ددكلة إحتج ددا

الشخص المطلوب فترة من الزمن لضمان تقديمه.
الفقرة الثالثة

القبض الفوري
وهذا ما تضمنته القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباو للمحكمة الجنائيدة الدوليدة
()1

ف د ددي القاع د دددة 169

إذ نصد د د

عل د ددى أن د دده " ف د ددي حال د ددة االدع د ددا بإرتك د دداب جريم د ددة

منصوص عليها في المادة  70أمام الدائرة يجو للمدعي العام أن يطلد

شدفويا إلدى

الدائرة أن ت مر بإلقا القبض فو ار على الشخص المعني" ويتميدز القدبض الفدوري ب نده
ال يدرد إال علددى مرتكبددي األفعددال الجرميددة المخلدة بإقامددة العدالددة ،والمرتكبددة عمدددا وقددد
ح ددددتها الم ددادة  70م ددن النظ ددام األساس ددي

()2

وه ددي اإلدال بش ددهادة ور بع ددد التعه ددد

بددإلتزام الصدددق ،تقددديم أدلددة يعددرف الطددرف أنهددا ائفددة ،ممارسددة ت د ثير علددى شدداهد أو
تعطيددل مهددول شدداهد أو إدالئدده بشددهادته ،أو اإلنتقددام مددن شدداهد إلدالئدده بشددهادته ،أو
تدددمير األدلددة أو العبددث بهددا أو التد ثير علددى جمعهددا ،إعاقددة أحددد مسددوولي المحكمددة أو
ترهيبه أو ممارسة ت ثير مفسد عليه بغرض إجباره على عددم القيدام بواجباتده أو القيدام
بها بصورة غير سليمة أو إلقناعه ب ن يفعل ذلش ،اإلنتقام من أحدد مسدوولي المحكمدة

 -1أنظددر  :يوسددف (حسددن يوسددف) ،المحكمددة الدوليددة ،الطبعددة األولددى ،دون بلددد ،المركددز القددومي لإل ددداراو
القانونية ،2011 ،ص 171

 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 89
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بسب

الواجباو التي يقوم بها وقيام أحد مسوولي المحكمة يطلد

أو قبدول رشدوة فيمدا

يتصل بواجباته الرسمية.
كمددا يتميددز القددبض الفددوري بج دوا

دددوره بصدديغة شددفوية وهددذا مددا نص د
()1

عليه القاعدة  169من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباو للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة.

أما بالنسبة للخا ية األخير كما أن أمدر القدبض الفدوري لديل مرهدون بدإرادة المددعي
العام وحده بل أنه يخضع في ذلش لرقابدة الددائرة فقدد نصد
أن يتقدم المدعي العام بطل

القاعدة  169علدى جدوا

شفهي للدائرة ،والتي لها أن ت مر بالقبض الفدوري أو ال

ت مر به.
الفرع الثاني
مفهوم التقديم
نص نظام روما األساسي على أن التقديم يعني "نقدل دولدة مدا شدخص إلدى
المحكمة عم هذا النظام" )2(.وةالرجوع إلة نفل النظام نستن أنه عمل مركد
إل ددى إجد درائين أح دددهما مترتد د

عل ددى ا خ ددر ،اإلجد د ار األول ه ددو طلد د

يحتداج

المحكم ددة م ددن

الدولددة مددا أن تقدددم شخصددا موجددودا علددى إقليمهددا ،وال جدددال فددي أن هددذا اإلج د ار ذو
طبيعة قضدائية قانونيدة بحتدة ،أمدا اإلجد ار الهداني ،وهدو مترتد
فددي هددذا الطل د

علدى األول فهدو البد

بددالقبول أو بددالرفض ،وهددذا اإلج د ار قددد يكددون ذا طبيعددة قضددائية أو
()3

سياسية أو مختلطة.

 -1أنظر  :يوسف (حسن يوسف) ،المرجع السابف ،ص .171

 -2أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،إج ار القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ،ص 59
 -3أنظر  :عطية (حمدي رجب) ،المرجع السابق ،ص .157
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الفقرة األولى
الطبيعة القانونية لطلب التقديم المقدم من المحكمة
تتكون عملية التقديم كما سدبق

اإلشدارة مدن شدقين ،الشدف األول هدو إجد ار

التقددديم مددن طددرف المحكمددة الجنائيددة الدوليددة والمتمهددل فددي تحديددد الشددخص المطلددوب
تقديمه ،،وذلدش لكدي يدتم إ ددار طلبداو للددول المحتمدل تواجدده علدى أ ارضديها ،لتقدوم
تلددش الدددول بدددورها بقبددول أو رفددض ذلددش وهددو الشددف الهدداني لتلددش العمليددة ،وةالنسددبة
للش ددف األول فل دده طبيع ددة مختلط ددة ،قض ددائية قانوني ددة ،حي ددث يص دددر بن ددا ا عل ددى أم ددر
قضددائي ،كمددا أن إج ار اتده تقددوم علددى أسدداس مبددادل قانونيددة متعددارف عليهددا ،فبالنسددبة
للطبيعة القضائية فإن الشخص المطلوب تقديمده ،إمدا أن يكدون قدد

ددر ضدده حكدم

باإلدانددة ومطلددوب تقديمدده لتوقيددع العقوةددة عليدده ،أو يكددون متمددا ب شددد وأخطددر الج درائم
وةالتددالي مطلددوب تقديمدده لغددرض محاكمتدده أمددام المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،وفددي هددذه
الحالددة فددإن طل د
التي تضدمن
()1

السياسد ددية،

التقددديم المقدددم مددن المحكمددة للدددول يمددر بمجموعددة مددن اإلج د ار او
ددوره فدي حددود النظدام األساسدي وكدذلش بعيددا عدن األهدوا والتد ثيراو

فللمد دددعي العد ددام أوال أن يبحد ددث فيمد ددا إذا كان د د

الج د درائم التد ددي إرتكبهد ددا

الشخص المطلوب تقديمه تدخل في والية المحكمة الجنائية الدولية أم ال.

()2

فإذا ما ت كد مدن ذلدش رفدع األمدر للددائرة التمهيديدة التدي ترجدع بددورها طلد
المددعي العددام بضددرورة إ دددار طلد
م ددا إطم ند د

القدبض علددى الشددخص المطلددوب وتقديمدده .فددإذا

ال دددائرة التمهيدي ددة لألس ددباب الت ددي ذكره ددا الم دددعي الع ددام لض ددرورة تق ددديم

الشخص للمحكمة ،أ درو بذلش ق ار ار ليصدر بموجبه طل

التقديم للدول.

()3

 -1أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،إج ار القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ،ص 80
 -2أنظر  :المادة  53من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

 -3أنظر  :المادة  57من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
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وسد دوا أك ددان الش ددخص المطل ددوب تقديم دده متهم ددا ب ش ددد الجد درائم خط ددورة أو
مطلوةا لتنفيذ حكم المحكمة عليه فإن إج ار التقديم يتميدز فدي جملتده بطبيعدة قضدائية
لدة أسباب .أولها أن الدائرة التمهيدية مؤلفة من عدد ال يقل على  6قضاة ذوي خبدرة
()1

بالقددانون الجنددائي واإلجد ار او الجنائيددة والقددانون الدددولي.

ثانيددا أن النظددام األساسددي

للمحكمددة قددد إشددترط فددي مددن يتددولى وييفددة قدداض بالمحكمددة لجنائيددة الدوليددة شددروطا
ومددؤه و تضددمن ن دزاهتهم بالقددانون )2(.و أخي د ار فددإن الق درار الصددادر عددن تلددش الدددائرة
جلس ددة ،كم ددا أن إستص دددار ه ددذا القد درار ي ددتم وفق ددا للنظ ددام األساسد ددي

يص دددر بموجد د

للمحكمددة والددذي أستسددقى أحكامدده فددي هددذا الخصددوص مددن القددانون الدددولي الجنددائي
واإلج ار او الجنائية في المحاكم الجنائية الدولية ذاو الصلة.
الفقرة الثانية
الطبيعة القانونية للتقديم من دولة طرف
في إطار عملية تسليم المجرمين من دولة إلى دولة أخر فدإن التسدليم قدد
يكون ذا طبيعة قضائية ،إذا ما تم وقا ألحكام المساعدة القضائية الدولية فدي المجدال
الجنددائي وكان د

فددي طل د

السددلطة المنددوط بهددا الب د

التسددليم هددي السددلطة القضددائية.

وقددد يكددون التسددليم ذا طبيعددة سياسددية إذا مددا تددم وفقددا إلعتبدداراو المصددال السياسددية
العليا للدولة وكان

السلطة المنوط بها الب

في طل

التسليم هي األجهدزة الحكوميدة

والتنفيذية للدولة وذلش بغض النظر عن إلتزاماتها الدولية .وال يختلف األمر عدن ذلدش
في إطار عملية التقديم للمحكمة الجنائية الدولية.

 -1أنظر  :المادة  39من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

 -2أنظر  :الموادة  41،40،39،36من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
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الفقرة الثالثة
اإللتزام القانوني بتنفيذ طلبات التقديم
وةعد بيان مفهدوم التقدديم وجد

بيدان وتوضدي مدد اإللتدزام القدانوني بتنفيدذ

طلباو التقديم من طرف الدول األطراف وغير األطراف.
فبالنسبة لإللتزام القانوني للدول األطراف بتنفيذ طلباو التقدديم ،فتمد

إثدارة

هددذه المس د لة خ د ل المددؤتمراو التحضدديرية إلنشددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وكددان
التددرجي بددين خيددارين  :إمددا الددنص علددى ضددرورة اإلمتهددال لطلبدداو التقددديم بحيددث ال
تملددش الدددول رفضدده أو تددرغ تقدددير طلد

التقددديم إلددى الدددول بحيددث تقددرر بنفسددها وفقددا

لظروفهددا ويددروف كددل حالددة مددا إذا كاند

الوفددود

ستسددتجي

لطلد

التقددديم .وفنقسددم

بددين مؤيددد للخيددار األول حيددث تددر ضددرورة الددنص علددى إلت دزام واض د علددى الدددول
األطراف بالوفا بعملية التقديم والتغبير عن ذلش بكلمة "تمتهل" ،في حدين أبددو وفدود
أخددر الخيددار الهدداني ورأو ضددرورة إدراج كلمددة "تعدداون" لت كيددد التعدداون كددإلتزام عددام
تلتددزم بددع الدددول فددي تقددديرها لطلبدداو المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وتددرغ البدداب مفتوحددا
()1

للدول لتقدير ما تراه وفقا لظروفها.

وم ددع ذل ددش فق ددد ت ددم اإلتف دداق عل ددى وض ددع إلتد دزام ع ددام عل ددى ال دددول األطد دراف
بالتع دداون م ددع المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ،إال أن ذل ددش أث ددار إس ددتيا مجموع ددة Link
 Mindedالتي أعرة

من خد ل مدؤتمر رومدا عدن تفضديلها خيدار اإلمتهدال لطلبداو

وأوام ددر المحكم ددة ،وأن دده ال يجد د

تض ددييع الوقد د

ف ددي إيد دراد أحك ددام عام ددة ،واألفض ددل

التركيدز علدى إلتدزام الددول األطدراف بالتعداون التدام مدع المحكمدة خا دة فدي إجد ار او
التحقيف والمقاضاة .وهذا ما نص عليه النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فدي
 -1أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،إج ار القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ،ص 80
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المدادة  89والتدي نصد
والتقديم"...

علددى أنده " :علدى الددول األطدراف أن تمتهدل لطلبداو القددبض

()1

أما بالنبسة لإللتزام القانوني للدول غير األطراف بتنفيذ طلباو التقديم ،فقدد
يبدو للوهلة األولى أن هذه الدول غير ملتزمدة بالتعداون مدع المحكمدة الجنائيدة الدوليدة
وعلي د دده فاه د ددا أن تقب د ددل أن ت د ددرفض طلب د دداو التق د ددديم حس د ددبما يتد د د ار له د ددا وفق د ددا لق د ددانون
المعاهددداو ،بإعتبددار أن المعاهدددة ال تلددزم غيددر أطرافهددا ،لكددن علددى األقددل يج د
تحتدرم هددذه الدددول طلد

التقددديم المقدددم مددن المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وأن توليدده كامددل

إعتبارها وذلش لجملة من األسباب.
يتمهل السب

أن

()2

األول في حال مدا إذا أحدال مجلدل األمدن الددولي حالدة دولدة

غيددر طددرف فددي نظددام رومددا األساسددي فددإن علددى تلددش الدولددة أن تتعدداون مددع المحكمددة
وتمته ددل لطلباته ددا ،حي ددث يك ددون مص دددر إلتد دزام الدول ددة ب ددذلش ه ددو قد درار مجل ددل األم ددن
القاضي بإحالة المس لة للمحكمة الجنائية الدولية ،وفلتزام جميدع الددول األعضدا فدي
األمم المتحدة بإحترام ق ارراته.
ثاني سب

هو أن الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة هي جدرائم واردة

في معاهدة جنيف لعام  1949والتي تلتزم بموجبها كافة الدول المصدادقة عليهدا بد ن
"تحترم وأن تكفل إحترام تطبيقها" وعليده فدإن كافدة الددول األطدراف فدي معاهددة جنيدف
لعام  1949وفن لم يكونوا أطرافا في نظام رومدا األساسدي إال أنهدم ملزمدون بالتعداون
لمكافحة هذه الجرائم ومن ثم فدإن التعداون مدع المحكمدة الجنائيدة الدوليدة يعتبدر إحدد

 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين)،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 156 :

 -2أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،إج ار القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ،ص 92
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الوسددائل التددي تمكددن الدددول المصددادقة علددى معاهدددة جنيددف لعددام  1949مددن إحت درام
القواعد الواردة في معاهدة جنيف لعام .1949
كما أن هناغ العديدد مدن قد ارراو الجمعيدة العامدة لألمدم المتحددة التدي تشدير
إلى اإلعتقاد الددولي بد ن تقدوم الددول بمقاضداة المتهمدين بإرتكداب جدرائم حدرب وجدرائم
ضددد اإلنس ددانية .كمددا أك دددو الجمعيددة العام ددة لألم ددم المتحدددة ف ددي العديددد م ددن ق ارراته ددا
األخددر علددى فك درة أن رفددض التعدداون فددي إعتقددال وتس دليم ومحاكمددة ومعاقبددة أولوددش
األشددخاص يتندداقض وميهدداق األمددم المتحدددة وأع دراف القددانون الدددولي المسددتقرة بشددكل
عام.
وأخي ار فإن للمحكمة أن تعقد إتفاقياو تعاون مع دول غيدر الددول األطدراف
فددي نظامهددا األساسددي ،تقبددل بموجبدده تلددش الدددول أن تمتهددل لطلبدداو المحكمددة بصددفة
عامة.
وفددي حالددة إمتندداع أيددة دولددة غيددر طددرف عددن التعدداون مددع المحكمددة يجددو
حينوذ للمحكمة أن تخطر بذلش جمعية الددول األطدراف أو مجلدل األمدن إن كدان هدو
مددن أحددال القضددية علددى المحكمددة الجنائيددة الدوليددة )1(.وعليدده فددإن اإلمتهددال لطلبدداو
التقديم من طرف المحكمدة الجنائيدة الدوليدة هدو إلتدزام لكافدة الددول سدوا دول أطدراف
()2

في نظام روما األساسي أو دول غير أطراف.

 -1أنظر  :المادة  87من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

 -2أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،إج ار القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ،ص 95
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الفرع الثالث
مفهوم التسليم والفرق بين وبين التقديم
يعددد إجد ار تسددليم المجددرمين مددن أبددر

ددور التعدداون القضددائي بددين الدددول،

نظد د ار لم ددا أثبتت دده الممارس ددة العملي ددة من ددذ م ددن بعي ددد ك ددم لجد دو ال دددول إلي دده إلس ددترداد
المتهمددين الهددارةين إسددتنادا إلددى المعاهددداو أو الع قدداو الوديددة التددي أ ددبح

تعددرف

فيما بعد بمبدأ المعاملة بالمهل.
ويعتبد ددر إج د د ار التسد ددليم واحد دددا مد ددن اإلج د د ار او الموا يد ددة لصد ددور التعد دداون
القضدائي المتنوعدة والدذي يمهدل القضدا الجنددائي الددولي بصدوره المتعدددة أحدد م مد
هددذا النظددام القضددائي والددذي يشددكل جددز ا مهمددا مددن النظددام الدددولي المعا ددر ،ويعددد
تس ددليم المج ددرمين م ددن اإلجد د ار او الت ددي ال تعت ددرف بظ ددروف معين ددة إذ أن دده نشد د وف ددف
مصال وع قاو الدول ومد نموها وفستعدادها إلج ار التسليم حتى في حالة غياب
()1

المعاهداو والتشريعاو الوطنية.

وفذا كد ددان إج د د ار التسد ددليم

()2

يعد ددد إحد ددد

د ددور التعد دداون الد دددولي ،إال أند دده

ي ح ددظ أن هن دداغ ثم ددة لبس ددا يح دديك بالتفرق ددة ب ددين ه ددذا الجد د ار والتع دداون م ددع المح دداكم
الجنائيددة الدوليددة ،ممددا أد بالعديددد مددن الد ارسدداو إلددى تندداول تقددديم المتهمددين للمهددول
أمددام هددذه المحدداكم علددى أندده نددوع مددن إجد ار تسددليم المجددرمين وةددالرجوع إلددى المحكمددة
الجنائية الدولية نجد أنها أكدو من خ ل نظامها األساسي علدى فكدرة وجدوب التفرقدة
بد ددين مصد ددطل التسد ددليم والتقد ددديم وهد ددذا مد ددن خ د د ل ند ددص المد ددادة  102مد ددن نظامهد ددا
األساسيوالتي نص

على أنه" :يعني التقديم نقل دولة ما شخصا إلدى المحكمدة عمد

 -1أنظر  :الشين (أشرف محمد) ،المرجع السابف ،ص 700

 -2للتسددليم العديددد مددن المصددادر أبر هددا المعاهددداو واإلتفاقيدداو الدوليددة والقددانون الددوطني والقد ار ارو الصددادرة عددن
المنظماو الدولية واإلقليمية.
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بهذا النظام األساسي .و يعني التسدليم نقدل دولدة مدا شخصدا إلدى دولدة أخدر بموجد
معاهدة أو إتفاقية أو تشريع وطني".

()1

ولقد كشف بوضوح هذا النص الفارق بين كل مدن التقدديم والتسدليم وأهدم مدا
يمي ددز هد ددذا األخي ددر أند دده ال يكد ددون إال ب ددين الد دددول بي ددد أ التقد ددديم قد ددد يك ددون بد ددين دولد ددة
والمحكمة والدول والمنظماو واألفراد.
كمددا أن لكددل منهمددا شددروطه الخا ددة فالتسددليم إ ار يتطل د

شددرط التج دريم

المزدوج والدذي سنفسدره الحقدا ،أمدا التقدديم للمحكمدة فهدو يخصدع بالمقدام األول للنظدام
األساسي الذي ينظم عمدل المحكمدة وفن كدان هدذا ال يمندع مدن وجدود شدروط مشدتركة
بددين ك د اإلج درائين مهددل شددرط عدددم ج دوا محاكمددة الشددخص عددن الفعددل الواحددد ذاتدده
مرتين.
أمددا عددن األسدداس التعاهدددي لإللتدزام بتسددليم المتهمددين بإرتكدداب جدرائم دوليددة
فند أن األمم المتحدة إهتم

بإ دار عدد من المعاهدداو التدي تلدزم األطدراف بتسدليم

المتهمددين بإرتكدداب جدرائم دوليددة ،ولعددل أهددم هددذه المعاهددداو التدي يشددار إليهددا فددي هددذا
الصدددد ،إتفاقيددة األمددم المتحدددة الخا ددة بمبددادل التعدداون الدددولي فددي تعق د

وفعتقددال

وتس ددليم ومعاقب ددة األش ددخاص الم ددذنبين بإرتك دداب جد درائم ح ددرب وجد درائم ض ددد اإلنس ددانية
.1973

()2

وك ددذلش إتفاقي ددة األم ددم المتح دددة الخا ددة بمن ددع جريم ددة اإلب ددادة الجماعي ددة

والمعاقب ددة عليه ددا.

()3

أو اإلتفاقي ددة الدولي ددة لقم ددع جريم ددة الفص ددل العنص ددري والمعاقب ددة

 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 201

 -2أقرو الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلتفاقية بقرارها رقم ( 3074د )28-في األول من ديسمبر عام 1973
 -3أقرو الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلتفاقية بق اررها رقم  260أ (د )3-في األول من ديسمبر عام 1948
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()1

عليها.

كذا إتفاقية مناهضة التعذي

من ضدروب المعاملدة أو العقوةداو القاسدية أو

()2

اإلنسانية أو المهنية.

وتمهد ددل هد ددذه المعاهد ددداو األسد دداس القد ددانوني الد ددذي يد ددتم بند ددا ا عليد دده تسد ددليم
()3

المتهمين بإرتكاب جرائم دولية.

ويهيددر التسددليم مددن هددذه الزاويددة العديددد مددن اإلشددكاالو مددن بينهددا حالددة تعدددد
طلباو التسليم إذ أه قد يهدور ثمدة تعددد فدي الطلبداو الدواردة إلدى دولدة مدا بشد ن طلد
تسددليم شددخص إلددى دولددة تطلبدده ،وفددي الوق د
تطل د

ذات ده تكددون المحكمددة الجنائيددة الدوليددة

هددذا الشددخص لتحاكمدده ،فددي مهددل هددذه الحدداالو يج د

أن تحدددد الطل د

الددذي

سيكون له األولوية من بين الطلبين.
وقددد أجابد

المددادة  90مددن النظددام األساسددي علددى ذلددش ،فوفقددا لهددذا الددنص

إذا تعدددو الطلبدداو ال دواردة إلددى دولددة مددا  ،وكان د

الدولددة الطالبددة طرفددا فددي النظددام

األساسي فإنه يتعين أن تعطي الدولة الطالبة أولوية الطل
كان

المقدم من المحكمة ،وفذا

الجريمة المطلوب التسليم من أجلها واحدة فدي كد الطلبدين ،علدى المحكمدة أن

ت ارعددي كافددة الشددروط التددي يح د

توافرهددا لقبددول الدددعو مهددل إختصا ددها بالمحاكمددة

وعدددم وجدود ثمددة حصددانة قائمددة ،وعدددم سددابقة محاكمددة الشددخص عددن الجريمددة نفسددها
المطلوب التسليم من أجلها.
أمددا إذا كان د

المحكمددة لددم تقددرر بعددد قبددول إختصا ددها فإندده يتعددين علددى

الدولددة المطلددوب إليهددا التسددليم أن تنظددر فددي الطلد

المقدددم مددن الدولددة الطالبددة ،وتقددوم

 -1أقرو الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلتفاقية بقرارها رقم ( 3068د )28-في الهاني من نوفمبر عام 1973
 -2أقرو الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلتفاقية بقرارها رقم  4636في األول من فيفري عام 1984
 -3أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 162
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بفحصد دده علد ددى أال تسد ددلم الشد ددخص المطلد ددوب قبد ددل أن تتخد ددذ المحكمد ددة قرارهد ددا بعد دددم
المقبولية ويصدر قرار المحكمة في ذه الحالة بصورة مستعجلة.
أمددا إذا كان د

الدولددة الطالبددة غيددر طددرف فددي هددذا النظددام األساسددي فإندده

يتعد ددين علد ددى الدولد ددة المطلد ددوب إليهد ددا التسد ددليم أن تعطد ددي أولويد ددة للطل د د

المقد دددم مد ددن

المحكمد ددة شد ددريطة أال يكد ددون علد ددى الدولد ددة المطلد ددوب إليهد ددا أي إلت د دزام دولد ددي بتسد ددليم
الشخص إل الدول التي تطلبه.
وللدولة الموجه إليها الطل
طل

أن تضع في إعتبارها وهي تنظر لك الطلبدين

المحكمة والدولة غير الطرف العديد من الضوابك التي حددتها المادة
أما في حالة تلقي دولة طرف لطل

من المحكمدة بتقدديم شدخص أو تلقيهدا

طلبددا آخددر مددن أي دولددة بتسددليم الشددخص نفسدده عددن سددلوغ إج ارمددي آخددر غيددر الددذي
طلبته المحكمة فإنه يكون على الدولة الموجه إليها الطل

أن تعطي األولويدة للطلد

المقدددم مددن المحكمددة إذا لددم تكددن مقيدددة بددإلتزام دولددي قددائم بتسددليم الش دخص إل الدولددة
الطالبددة وفذا قددررو المحكمددة عدددم قبددول الدددعو  ،وكان د
التسددليم قددد رفض د
الطل

الدولددة الموجدده إليهددا طل د

تسددليم الشددخص المطلددوب ،فإندده يتعددين علددى الدولددة الموجدده إليهددا
()1

أن تخطر المحكمة بذلش.

 -1أنظر  :المادة  90من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
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المطلب الثاني
شروط صحة القبض والتقديم
يفترض لتقديم متهم ما للمحكمة الجنائية الدولية توافر عدة شدروط منهدا مدا
يتطلبه النظام األساسي في ذاته (الفدرع األول) ،كد ن يكدون القدبض قدد وقدع

دحيحا،

وأن حقددوق المددتهم قددد إحترم د  ،ومنهددا مددا تتطلبدده التش دريعاو الوطنيددة كشددرط كفايددة
األدلد ددة ،وشد ددرط التج د دريم المد ددزدوج ،وشد ددرط الجنسد ددية (الفد ددرع الهد دداني) وتلد ددش الشد ددروط
تشددترطها التشدريعاو الوطنيددة أو معاهددداو التسددلي بددين الدددول ،فهددي شددروط متعددارف
عليها ويج

توافرها في أية عملية تسدليم بدين الددول ،وقياسدا علدى ذلدش فيجد

توارهدا

في أية عملية تقديم ،على أساس أن فحو التقديم والتسليم واحد من جهة الدول.
أما الشروط األخر التي تطلبها النظام األساسدي فهدي مسدتمدة مدن مبدادل
القددانون الدددولي والس دوابف القضددائية بالمح داكم الجنائيددة الدوليددة الخا ددة يددتم التطددرق
إليهددا مددن خد ل النظددر فددي شددروط
(الف ددرع األول) وش ددروط

ددحة القددبض والتقددديم وفقددا لنظددام رومددا األساسددي

ددحة الق ددبض والتق ددديم وفق ددا للتشد دريعاو الوطني ددة ومعاه ددداو

التسليم (الفرع الهاني).
الفرع األول
شروط صحة القبض والتقديم وفقا لنظام روما األساسي
لقددد نددص النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة الدائمددة علددى شددروط
ددحة القددبض والتقددديم بعضددها يتعلددف بالشددكل (الفقدرة األولددى) والددبعض ا خددر يتعلددف
بالموضوع( .الفقرة الهانية)

()1

 -1أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،إج ار القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ،ص121
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الفقرة األولى
الشروط الشكلية لصحة القبض والتقديم
تتعلددف الشددروط الشددكلية بالش دكل الددذي يفددرع فيدده القددديم ،فيفددر أمددر تقددديم
شخص مدا إلدى المحكمدة فدي

بدالقبض ويقددم إلدى الجهداو المختصدة فدي

دورة طلد

ال دددول الت ددي يش ددتبه وج ددود الش ددخص المطل ددوب عل ددى إقليمه ددا ،وةالت ددالي ف ددإن الش ددروط
الشكلية للتقديم تتعلف بشكله الصادر من المحكمة وهو طل
طل

اقبض ،أوال أن يصدر طل

القبض ويشدترط لصدحة

القبض من و إلى الجهدة المختصدة ،ثانيدا الكتابدة،

وثالها وأخي ار التسبي .
ف م ددا بالنس ددبة للش ددرط األول المتعل ددف بض ددرورة صااادور الطلاااب مااان جهاااة
مختصاااة ،فيقصددد بدده أن يصدددر بإسددم المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وذلددش بمددا له دا مددن
شخصية قانونة دولية ويقدم عن طريف القنواو المناسدبة إلدى الجهداو المختصدة فدي
الدول التي يحتمل وجود الشخص الم ارد القبض عليه علدى إقليمهدا ،وعليده فد يجدو
لغير المحكمدة أن تصددر طلد

القدبض وال يجدو لغيدر الجهداو المختصدة فدي الددول

أن تنفذ أمر القبض.
حيث يعد

دور طل

القبض من العملياو القانونية المركبة إذ يمر بعددد

مددن اإلجد ار او تشددارغ جهدداو عدددة فددي إتخاذهددا أو علددى م ارحددل متعاقبددة ففددي البدايددة
يتعين تقديم طل

القبض من المدعي العام إلى دائرة ما قبدل المحكمدة ،وفدي المرحلدة

التاليدة يجددري إ دددار أمددر القددبض علددى الشددخص المطلددوب مددن الدددائرة المددذكورة وفقددا
لمددا تدراه وتقدددره ،ويمكددن حصددر الهيوداو التددي تشددترغ ف دي إ ددار طل د
المدعي العام ،دائرة ما قبل المحاكمدة،

()1

القددبض ف دي:

ويتعدين علدى المحكمدة الجنائيدة الدوليدة أن

 -1أنظر  :المادة  57من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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تقوم بتقدديم طلد

القدبض عدن طريدف القندواو المختصدة المنصدوص عليهدا فدي البداب

التاسع من النظام األساسي للجهاو المختصة.
أما بالنسدبة لشدكل طلد
حتى يكتسد

القدبض ،فيجد

أن يقددم إلدى الدولدة المعنيدة كتاباة

قوتده القانونيدة وتعدد هدذه الخا دية مدن أهدم مدا يميدز إجد ار او التحقيدف،

وهذا ما أكده النظام األساسي من خ ل المادة  91منه.
أمددا عددن لغددة طل د

القددبض فقددد وضددح

ذلددش القاعدددة  187مددن القواعددد

اإلجرائيدة وقواعددد اإلثبدداو للمحكمدة الجنائيددة الدوليددة ،إذ تددر أنده يحددرر الطلد

باللغددة

الفرنسية أو األنجليزيدة ،لكدن فدي حالدة مدا إذا قددم إلدى دولدة ال تعدد لغدة المحكمدة لغدة
أساسية بها وج

ترجمته.

وآخددر شددرط يتطل د

فددي طل د

القددبض أن يكددون مساااببا

النظام األساسدي للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة لدم يد تي

()1

بددالرغم مددن أن

دراحة علدى ذكدر السدب

كشدرط

()2

لصحة القبض إال نه يمكن إعتباره شرطا لصحة القبض والتقديم.
الفقرة الثانية

الشروط الموضوعية لصحة القبض والتقديم
ال يكفددي لصددحة طلد

القددبض تدوافر الشددروط الشددكلية فحسد

بددل البددد مددن

ت دوافر شددروط موضددوعية كددذلش ،وهددي  :وجاااوب إنطبااااق أمااار القااابض علاااى نفاااس
الشااخص ،وأن يااتم القاابض علااى الشااخص وفقااا لألصااول المرعيااة ،وأخي د ار إحت ارام
حقوق المقبوض علي .

 -1يقصد بالتسبي

بيان األسباب التي تقنع بتوافر الدالئل الكافية والمبررة إل دار طل

القبض

 -2أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،إج ار القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ص 125
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ويتمهددل أول شددرط موضددوعي فددي وجددوب ت كددد السددلطاو المعنيددة فددي الدددول
من أن الشخص المقبوض عليه هو ذاته الشخص المحدد بالطلد  ،ويعدد هدذا الشدرط
أساسدديا وفال وقددع القددبض بدداط  ،إذ يمكددن للشددخص المقبددوض عليدده خط د فددي هددذه
الحالة أن يطال

()1

بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذا القبض.

ونظ د ار ألهميددة تنفيددذ أمددر الق دبض علددى الشددخص المحدددد بالطل د  ،فقددد قيددد
النظددام األساسددي هددذا األمددر بشددرطين لضددمان حسددن تنفيددذه .األول يتمهددل فددي و ددف
الشددخص وةيددان أيددة معلومدداو ذاو
يجد د

ددلة بددالتعرف عليدده ،وهددذه البياندداو تعددد أساسددية

توافره ددا ف ددي ك ددل طلب دداو الق ددبض .أم ددا اله دداني فيتمه ددل ف ددي إلد دزام الم دددعي الع ددام

بتحديد شخصية الشخص المطلوب والبحث عن أية معلومداو تفيدد فدي التعدرف عليده
ومكان تواجده.
كما وج

لصحة القبض أن يتم إلقا القبض عليه وفقا لأل دول المرعيدة،

إال أنه لم يحدد النظام األساسي تلش األ ول بل ترغ تحديدها إلى القوانين الوطنيدة،
والمقصد ددود باأل د ددول المرعيد ددة المبد ددادل العامد ددة المتعد ددارف عليهد ددا بد ددين دول الواج د د
مراعاتها عند القبض على األشدخاص والمنصدوص عليهدا فدي القدوانين الوطنيدة للددول
ومددن أمهلهددا :عدددم ج د از إلقددا القددبض إال علددى يددد م دواطنين مختصددين أو أشددخاص
مددرخص لهددم بددذلش وهددم فددي العددادة الضددبك القضددائي فددي الدددول المقدددم إليهددا طل د
القدبض ،أو الضدبك القضدائي التدابع للمكتد
يجد د

اإلقليمددي ل نترةدول فدي تلدش الدولدة ،كمددا

إعد د م المقب ددوض علي دده ف ددو ار ب س ددباب الق ددبض ،حي ددث ن ددص النظ ددام األساس ددي

للمحكمددة علددى هددذا المبدددأ،

()2

ويهدددف هددذا المبدددأ إلددى تمكددين المقبددوض عليدده مددن

 -1أنظر  :المادة  85من النظام األساسي للمحكمة .الجنائية الدولية.

 -2ارجددع  :المددادة  55مددن النظددام األساسددي للمحكمددة وكددذا المددادتين  9و 14مددن العهددد الدددولي للحقددوق المدنيددة
والسياسية والمادتين  7و 8من اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان.
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تحضد ددير دفاع د ده ضد ددد أسد ددباب احتجد ددا ه ،وضد ددرورة عد دددم احتجد ددا ه إال فد ددي األمد دداكن
المخصصددة لددذلش ،وةددالطبع بعددض اإلج د ار او األخددر كتحريددر وق د

القددبض ووق د

اقتيداد الشددخص المقبدوض عليدده لمكددان الحجدز ،هويددة مددويفي إنفداذ القدوانين المعينددين
والمعلوماو الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز...
أما عن آخر شرط يتطل
علياا قااد احترمااا

لصحة القدبض هدو أن تكاون حقاوق المقباوض

مثاال الحددف فددي عدددم التعددرض للقددبض أو االحتجددا العش دوائي،

حيث نص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليدة أنده ال يجدو إخضداع الشدخص
للقد ددبض أو ل حتجد ددا التعسد ددفي ،وال يجد ددو حرماند دده مد ددن حريد ددة إال لألسد ددباب ووفقد ددا
لإلج ار او المقصوص عليهدا فدي النظدام األساسدي( ،)1وهدذا الدنص مد خوذ مدن الدنص
الم د ددادة  9م د ددن اإلعد د د ن الع د ددالمي لحق د ددوق اإلنس د ددان ويقص د ددد ب د ددالقبض أو االحتج د ددا
العشد دوائي ،ذل ددش ال ددذي ينف ددذ بالمخالف ددة ألحك ددام الق ددانون ،ك ددان ي ددتم الق ددبض ف ددي غي ددر
الحاالو التي حددها القانون ،أو أن يتم دون مراعاة اإلج ار او التي حددها القانون.
وكددذلش الحددف فددي المعاملددة التددي تحفددظ كرامتدده
اإلنسددانية ع دددم تعذيب دده أو إك اره دده عل ددى اإلدال بد د قوال تهبد د

()2

حيددث تقتضددي المعاملددة
التهم ددة ض ددده ،أو حت ددى

اقتيدداده مددن مكددان القددبض معصددوب العينددين .كمددا قددد نددص النظددام األساسددي للمحكمددة
الجنائيدة الدوليددة فددي المددادة /1/55ب علددى ذلددش إذ نددص علددى أن :ال يجددو إخضدداع

 -1كذلش فإن ذاو الحف مستفاد ضمنيا من نصوص المواد  58،59،60من النظام األساسي للمحكمدة الجنائيدة
الدولية والقواعد  118،119من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباو للمحكمة.

 -2ترجددع جددذور هددذا الحددف إلددى وثيقددة الحقددوق األنجليزيددة لعددام  1688والتددي حظددرو العقوةددة القاسددية أو المبددالغ
فيهددا ،إال أن هددذا الحددف تطددور فددي العصددر الحددديث ولددم يعددد مقتص د ار علددى العقوةددة بددل إمتددد ليشددمل كددل

ددور

المعاملدة القاسددية أو المهينددة لإلنسدانية .ونددص علددى هددذا الحدف أيضددا المددادة  7مددن العهدد الدددولي للحقددوق المدنيددة

والسياسية والمادة  5من اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان.
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الش ددخص ألي ش ددكل م ددن إش ددكال العش ددر أو اإلكد دراه أو التهدي ددد ،وال يج ددو إخض دداعه
لتعذي

أو ألي شكل من أشكال المعاملة أو العقوةة اإلنسانية أو المهنية.
كمددا للشددخص المقبددوض عليدده الحددف فددي اإلسددتفادة مددن قرينددة البد ار ة ،ويعددد

هددذا الحددف مددن المبددادل المسددلم بهددا فددي العديددد مددن الوثددائف الدوليددة كالعهددد الدددولي
للحقددوق المدنيددة والسياسددية ،إع د ن بددانجول ،واالتفاقيددة األمريكيددة لحقددوق اإلنسددان...
ويرت د

حددف المددتهم فددي اعتبدداره بريوددا حقوقددا أخددر كحقدده فددي اإلف دراج المؤق د  ،وأن

يجري احتجا ه في أماكن منفصلة عن المدانين وحقده فدي السدكوو خد ل التحقيدف أو
المحاكمة دون أن يعد ذلش عام في تقدير الذن

أو نفيه.

كمددا يعتبددر حددف المددتهم فددي اإلف دراج المؤق د

مددن بددين الحق دوق التددي يج د

مراعاته ددا وفحترامه ددا ،وه ددو ح ددف الم ددتهم ف ددي إطد د ق سد دراحه بش ددروط أو ب دددون ش ددروط
الحددين تقديمدده للمحاكمددة ،ويهدددف هددذا النظددام لصددون الحريددة الشخصددية لألشددخاص
وض ددمان ع دددم احتج ددا ه لفتد درة غي ددر معقول ددة دون مب ددرر كم ددا ن ددص النظ ددام األساس ددي
المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة عل ددى ه ددذا الح ددف وذل ددش ف ددي ن ددص الم ددادة  59ف 3والت ددي
نص د

علددى اندده :كددل شددخص يقددبض عليدده أو يحددبل مددن حقدده أن يحدداكم فددي مدددة
()1

معقولة أو يفرج عنه أثنا اإلج ار او.
ويتم اإلفراج المؤق

في الدولة المتحفظة وفقا لقانونها ،بالتوافف مدع النظدام

رومددا األساسددي والمبددادل المتعددارف عليهددا فددي القددانون الدولي.ونجددد اإلشددارة فددي هددذا
الصدر إال أنه في أثنا المحادثاو التي جرو خ ل اجتماعاو لجنة القدانون الددولي
لوضددع مسددودة للنظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة كددان االتفدداق علددى أن يعددد
للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة وح دددها بم ددن اإلفد دراج المؤقد د  ،وتطبيق ددا ل ددذلش فق ددد نصد د
 -1نص على هذا الحف المادة  1/5من اإلتفاقية األوروةية لحقوق اإلنسان.
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المددادة  29مددن المسددودة علددى أن المحكمددة ممهلددة فددي الرئاسددة لهددا الحددف فددي تقدددير
اإلف دراج المؤق د

للشددخص المقبددوض عليدده ،وفددي اجتماعدداو اللجنددة التحضدديرية رأو

الوف ددود أن تح ددل غرف ددة م ددا قب ددل المحكم ددة أو غرف ددة االته ددام مح ددل الرئاس ددة ف ددي ه ددذه
الوييفددة ،إال أن الموافقددة علددى النظددام رومددا األساسددي تضددمن

تح دوال جددذريا فددي هددذا

السددياق ،فقددد تضددمن الددنص علددى الحددف السددلطاو الوطنيددة فددي الدولددة المتحفظددة فددي
من اإلفراج المؤق

وفقا لقانونها الوطني.
الفرع الثاني

شروط صحة القبض والتقديم وفقا للتشريعات الوطنية ومعاهدات التسليم
عندددما تتسددلم دولددة طلبددا بددالقبض والتقددديم مددن المحكمددة الجنائيددة الدوليددة،
فإنها تنظر فيها وفقا لقانونهدا ووفدف لشدروط وفجد ار او تسدليم أي مدتهم لقضدا أجنبدي
مسددتجينة فددي ذلددش ب حكددام معاهددداو التسددليم المبرمددة بينهددا وةددين دولددة أخددر  ،كددذلش
تشد دريعاتها الداخلي ددة ث ددم الع ددرف ال دددولي ،وذل ددش كمص ددادر أ ددلية التس ددليم ،باإلض ددافة
لألحكام ذاو الصلة بنظام روما األساسي باعتباره معاهدة دولية ،بالتالي فغن التقديم
في التشريعاو الوطنية مرادفا للتسليم وهذا ما سنتولى توضيحه من خ ل هذا الفرع.
الفقرة األولى
شرط كفاية األدلة
يقصد باألدلة الكافية كل ما يستخلص مدن دالالو تؤكدد وجدود

دلة أكيددة

بددين الشددخص المطلددوب تقديمدده والجددرم المسددتند إليدده( ،)1هددذا بصددفة عامددة أمددا علددى
عيد نظام رومدا األساسدي فقدد ارعدى متطلبداو الددول للوفدا بعمليدة التقدديم  ،ف جدا
لهددا أن يتطلد

مددن المحكمددة إمدددادها بالمسددتنداو للوفددا بعمليددة التقددديم ،ويهددر ذلددش
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في موضوعية ( ،)1األول بالمادة  4/91حيث نصتعلى أن تتشاور الدولة الطرف مدع
المحكمةل سوا بصورة عامة أو بخصدوص مسد لة محدددةل

المحكمة ،بنا إ على طل
فيمدا يتعلدف ب يدة متطلبداو يقضدي بهدا قانونهدا الدوطني وتكدون واجبدة التطبيدف ،ويكدون
علددى الدولددة الطددرف أن توض د للمحكمددة خ د ل هددذه المشدداوراو المتطلبدداو المحددددة
في قانونها الوطني.
واله دداني ف ددي الم ددادة  2/91حي ددث نصد د

عل ددى أن يتض ددمن طلد د

الق ددبض

والتق ددديم المحكم ددة المس ددتنداو أو البيان دداو أو المعلوم دداو ال م ددة للوف ددا بمتطلب دداو
عمليددة التقددديم فددي الدولددة الموجدده إليهددا لطل د

فيمددا عدددا أندده ال يجددو أن تكددون تلددش

المتطلباو أتقل وط ة من المتطلباو أتقل وط ة من المتطلبداو الواجبدة التطبيدف علدى
طلباو التسليم التي تقدم عمد بالمعاهدداو أو الترتيبداو المعقدودة بدين الدولدة الموجده
إليهددا الطلد

مرعدداة الطبيعددة
ودول أخددر  ،ويتخددذ مددا أمكددن أن تكددون أقددل وطد ة مددع ا

المتميزة للمحكمة.
الفقرة الثانية

شرط التجريم المزدوج
يقصددد بددذلش أن يكددون الجددرم محددل التسددليم يمهددل جريمددة او يخضددع للعقدداب
فددي كلتددا الدددولتين (طالبددة التسددليم ،والمطالبددة بالتسددليم) ،وال يشددترط تطددابف التكييددف
القددانوني لددذاو الواقعددة الجرميددة فددي كلتددا الدددولتين وكددذلش األمددر بالنسددبة للعقوةددة ف د
يشددترط تطابقهم ددا ف ددي تشد دريع ال دددولتين بددل يكف ددي أن يش ددكل الفع ددل جريم ددة وأن يك ددون
معافيا عليه في تشريع كلتا الدولتين.

 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 162
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ويتحقددف شددرط التج دريم المددزدوج مددع مبدددأ شددرعية الج درائم والعقوةدداو الددذي
يقضددي ب ندده ال جريمددة وال عقوةددة إال بددنص فد يتصددور أن تقددوم دولددة بتسددليم شددخص
لمحاكمته عن فعل ال تر أنه يشكل جريمة أو غير معاقد

عليده فدي تشدريعاتها كمدا

اندده مددن غيددر المنطقددي أيجددد الشددخص نفسدده مطلوةددا للمحاكمددة أمددام جهددة أجنبيددة عددن
فعل لم يكن يعرف انه مجرم ومعاق

عليه.

أم ددا بالنس ددبة للح ددال أم ددام المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ،فد د يمك ددن أن تتعل ددل
()1

بمسالة التجريم المزدوج لعدم تقديم الشخص المطلوب للمحكمة وذلش عددة أسدباب،
كددون النظددام األساسددي ال يتطل د

مددن الدددول أن تعتبددر جميددع الج درائم الداخليددة ضددمن

إختصدداص المحكمددة الجنائيددة الدوليددة جدرائم فددي تشدريعاتها الوطنيددة ،حتددى تلددش الدولددة
قادرة على تقديم األشخاص للمحكمة.
إذا ك ددان الغ ددرض م ددن التمس ددش بمبد ددأ التجد دريم الم ددزدوج كش ددرط للتس ددليم ه ددو
حماي ددة الشد ددخص المطل ددوب وفقد ددا لمب دددأ شد ددرعية الجد درائم والعقوةد دداو ف ددإن اختصد دداص
المحكمة يسري من حيث الزمان علدى الجدرائم المرتكبدة بعدد  30جويليدة  2002وفلدى
غاية التاريل،

ادق

العديد من الددول علدى االتفاقيداو المنظمدة لمعظدم الجدرائم فدي

اختصاص المحكمة ف مجال النتقا مبدأ شرعية الجرائم والعقوةاو.
كما أن على الدول األطراف أن تلتزم ب حكام النظام األساسي ،وقد يتطلد
هددذا النظددام مددن الدددول أن ت ارعددي فددي متطلباتهددا للوفددا بعمليددة التقددديم أال تكددون تلددش
المتطلباو أثقل وط ة من المتطلباو التقليدية للتسليم.
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الفقرة الثالثة

جنسية الشخص المراد تسليم
تعد مسالة الجنسية في كهيدر مدن األحدوال عقبدة أمدام تسدليم المجدرمين ففدي
كهير من األحوال ال تسدم التشدريعاو الوطنيدة بتسدليم المدواطنين ،وقدد تضدع شدروطا
معينة لتسليم األجان

المقيمين بها ،ولدذلش وجد

التفريدف بدين فوتدين :تسدليم األجاند

(أوال) وتسليم المواطنين (ثانيا)
بالنسدبة للفوددة األولددى الخا ددة تسددليم غيددر المدواطنين (األجاند ) ،ففددي هددذه
الحالة يكون الشخص المطلوب تسدليمه ،مدن غيدر رعايدا الدولدة المطلدوب منهدا تسدليم
وتفترض في هذه الحالة ث ثة فروض.
يتمهل الفرض األول في كون الشدخص المطلدوب تسدليمه مدن رعايدة الدولدة
طالب ددة التس ددليم وفد دي ه ددذه الحال ددة ال يعتب ددر التس ددليم أي مش ددك و ،حي ددث تتف ددف أكه ددر
االتجاهاو الدولية على جوا تسليم رعايا الدولة الطالبة إليها.
أمددا الفددرض الهدداني ،يكددون فيدده الشددخص المطلددوب تسددليمه مددن رعايددا دولددة
ثالهة ،بخ ف طالبة التسليم والدولدة المطلدوب منهدا التسدليم .والقاعددة فدي هدذه الحالدة
أن أمددر التسددليم هنددا يخضددع لمبددادل المعاملددة بالمهددل ،قواعددد المجددام و واألخ د ق
الدوليددة وفعمدداال لتلددش المبددادل فعلددى الدولددة المطلددوب منهددا التسددليم أن تقددوم بإستشددارة
الدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب بجنسيته.
أمددا بالنسددبة لتقددديم شددخص مددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة مددن رعايددا أخددر
غير الدولة المطلوب منهدا التقدديم ،فدإن األمدر مختلدف ،فدإذا كدان الشدخص المطلدوب
من رعايا ثالهة طرق في نظام روما ،األساسي وفنده فدي هدذه ال يلدزم استشدارتها حيدث
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أن رضدداها مفت ددرض فددإذا ك ددان المددتهم عل ددى إقليمهددا لوجد د

عليهددا تقديم دده المحكم ددة،

ويكفي في هذا الغرض إخطار الدولة الهالهة بذلش.
وذا كددان الشددخص المطلددوب مددن رعايددا دولددة ثالهددة غيددر طددرف فددي نظددام
روم ددا األساس ددي فق ددد تعرضد د
نص

الم ددادة  2/98م ددن نظ ددام روم ددا األساس ددي ل ددذلش

على أنه'' :ال يجدو المحكمدة أن توجده طلد

إليهددا الطلد

تقدديم يتطلد

()1

إذا

مدن الدولدة الموجده

أن نتصددرف علددى نحددو ال يتفددف مددع الت ازمددا نحددو بموجد

اتفاقيدداو دوليددة

تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلش الدولدة للمحكمدة ،مدا لدم
يكددن بوسددع المحكمددة أن تحصددل أوال علددى تعدداون الدولددة المرسددلة إلعطددا موافقتهددا
على التقديم''.
ومفاد المادة السابقة أنده فدي حالدة وجدود اتفاقيدة دوليدة تقتضدي موافقدة دولدة
ثالهددة لتقددديم شددخص مددا للمحكمددة ،فددإن المحكمددة يكددون أمامهددا خيدداراو إمددا أن تمتنددع
بدددا ة عددن توجدده طل د

التقددديم لتلددش الدولددة ،أو تتفدداوض مددع الدولددة الهالهددة ،إلج د ار

تعاون معها بشان موافقتها على التقديم.
والفرضددية األخيدرة تخددص حالددة تعدددد الجنسددياو أو انعدددامها ،فددإذا ثبد

أن

الشخص يتبع بجنسيته لعدة دول غير الدول المطلوب منهدا التقدديم ،فد يخدرج األمدر
عددن فرضدديتين األول :أن تكددون إحددد تلددش الدددول دولددة يرفددا ،وفددي هددذه الحالددة يعددد
رض ددا تل ددش الدول ددة مفترض ددا .وفم ددا أن تك ددون الدول ددة الت ددي يحم ددل جنس دديتها دوال غي ددر
أطدراف ،وفددي هددذه الحالدة يطبددف معيدار الجنسددية الفعليدة ،فعلددى المحكمددة أن تتفدداوض
مددع دولددة واحدددة وهددي

دداحبة الجنسددية الفعليددة للشددخص المطلددوب للحصددول علددى

موافقتها.
 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 190
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أمددا عددن عددديم الجنسددية فهددو الشددخص الددذي ال ينتمددي أليددة دولددة مددن هنددا
يجو تسليمه دون أية قيود أو عوائف.
وةالنسبة الفوة الهانية الخا دة بدالمواطنين وفمكانيدة تسدليمهم ،فيدذه

الدرأي

السددائد فددي هددذا الصدددد إلددى مبدددأ مهددم وهددو عدددم ج دوا تسددليم الرعايددة بصددفة مطلقددة
ويسددتند هددذا المبدددأ إلددى واج د

تدداريخي علددى الدددول بحاميددة رعاياهددا وسدديادتها وعدددم

الهقددة فددي القضددا األجنبددي وذلددش لعدددة اعتبدداراو منهددا عدددم ج دوا مخاطبددة الجان د
ب حك ددام قانوني ددة ونظ ددم إجرائي ددة يجعله ددا وفق ددا لمب دددأ الش ددرعية ومخاطب ددة الجاند د

بلغ ددة

أجنبية ال يفهمها بعدية عن دولته.
وعلددى

ددعيد المددؤتمراو التحضدديرية للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة فقددد أشددارو

كهير من الوفدود خا دة مدن القدارة األورةيدة وأمريكدا ال تينيدة والددول العرةيدة إلدى مبددأ
حظي درة تسددليم الرعايددة ال دواردة بدسدداتيرها ،ورأو أندده مددن الصددع
حتددى بالنسددبة للنظددام رومددا األساسددي ،وأعرة د

تخطددي هددذه العقبددة

عددن شددكلها فددي قدددرة نظامهددا الددوطني

على تقبل التعاون في تسليم الرعايا.
وفي النهايدة تدم االتفداق علدى أن مفهدوم التقدديم يختلدف عدن التسدليم ،وعليده
فددإن الت دزام الدددول بتقددديم رعاياهددا للمحاكمددة لددن يخددل بمبدددأ عدددم ج دوا تسددليم الرعايددا،
ويمكددن الدددلو مددن االحتجدداج بهددذا المبدددأ أمددام أيددة دولددة أخددر  ،ألن التقددديم يختلددف
()1

التسليم.

 -1أنظددر  :يوسددف األكيددابي (سددلو ) ،إج د ار القددبض والتقددديم للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،المرجددع السددابف ،ص
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المطلب الثالث

إجراءات القبض والتقديم
مددن حددف المحكمددة الجنائيددة الدوليددة أن تتقدددم بطل د

إلددى أي دولددة للقددبض

علد د ددى شد د ددخص وتقديمد د دده أمامهد د ددا لمتابعتد د دده ومحاكمتد د دده علد د ددى الج د د درائم الداخلد د ددة فد د ددي
إختصا ددها والتددي يددوكن قددد إرتكبهددا .حيددث يمددر هددذا اإلج د ار بم ارحددل العدددة ،منهددا
أستصدددار طل د

القددبض والتقددديم (الفددرع األول) وتقددديم طل د

القددبض (الفددرع الهدداني)

وتنفيذه (الفرع الهالث).

الفرع األول

استصدار طلب القبض والتقديم
يقدددر المدددعي العددام ضددرورة استصدددار أمددر القددبض والتقددديم ،وتراقب ده فددي
ذل ددش دائد درة قب ددل المحاكم ددة ،ويض ددطلع الم دددعي الع ددام ،به ددذه المهم ددة ب دددا م ددن تلقي دده
المعلومدداو (الفق درة األولددى) و دوال الستصدددار أمددر القددبض والتقددديم (الفق درة الهانيددة)
لننتهددي بسددلطة تعددديل هددذا األمددر (الفقدرة الهالهددة) واإلشددكاالو التددي يمكددن أن تعتددرض
هذا اإلج ار كتعارض طل
على طل

التقديم مع التزام دولدي آخدر (الفقدرة الرابعدة) ،وأثدار العفدو

القبض والتقديم (الفقرة الخامسة).

الفقرة األولى

تلقي اإلحاالت والمعلومات عن الجرائم
يكون المدعي العام تلقدى اإلحداالو مدن أيدة دولدة طدرف مدن مجلدل األمدن
كذلش لده تلقدي معلومداو عدن أيدة جدرائم تددخل فدي اختصداص المحكمدة مدن أيدة جهدة
سدوا مددن أفدراد أو ضددحايا أو منظمدداو دوليددة أو إقليميددة ويقددع عليدده عبددئ الت كددد مددن
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ددحتها وكددذلش د ارسددتها ،كمددا تقددع عليدده مسددؤولية االحتفدداا بتلددش المعلومدداو واألدلددة
()1

وتخزينها وت مينها.

وال يقتصددر نشدداط المدددعي العددام علددى مجددرد دوره السددلبي باالنتظددار لتلقددي
المعلومدداو واإلحدداالو ،بددل يمددارس بنفسدده دو ار إيجابيددا فددي تددوفير المعلومدداو ال مددة
إل دددار أمددر القددبض فقددد أبددرم المدددعي العددام عددددا مددن االتفاقيدداو مددع دول أط دراف
بعينها لتقديم مختلف أنواع المساعدة القضائية ،بما فدي ذلدش القدبض علدى األشدخاص
وتسددليمهم منهددا اتفاقيدداو تتعلددف بطددرق تنفيددذ العمليدداو فددي األ ارضددي التددي يجددري فيهددا
المكتد د د

تحقيقات د دده وك د ددذلش ترتيب د دداو تتص د ددل بتق د ددديم معلوم د دداو سد د درية عمد د د بالم د ددادة

/3/54ه من نظام روما األساسي.

()2

الفقرة الثانية

سلطة تقدير مدى ضرورة استصدار أمر القبض
هناغ وسيلتين يمكن من خ لهما إحضار مدتهم بارتكداب جريمدة تددخل فدي
اختصدداص المحكمددة للمهددول أمامهددا وهددي :إمددا مددن خد ل إ دددار أمددر قددبض أو مددن
خ ل إ دار أمر بالحضور.
فددإن دائدرة مددا قبددل المحكمددة هددي المختصددة بددذلش فددي كلتددا الحددالتين بيددد أن
سددلطة االختيددار بددين الموافقددة علددى طلد

المدددعي العددام باستصدددار أمددر الحضددور أو

أمددر القددبض ،لكددن سددلطة المدددعي العددام فددي االختيددار ليس د

مطلقددة فلقددد قيددد النظددام

األساس ددي الم دددعي الع ددام بح دداالو معين ددة ح ددددها ف ددي ن ددص الم ددادة  58الفقد درة  1م ددن

 -1أنظر  :المادة  42من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

 -2أنظددر  :يوسددف األكيددابي (سددلو ) ،إج د ار القددبض والتقددديم للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،المرجددع السددابف ،ص
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النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
بددااللتزام بقيدددين عددن تقددديم طلد

()1

كما قيد النظام الد ساسي المدعي العدام

بددالقبض ،القيددد األول  :وجددود أسددباب معقولددة تدددعو

ل عتقدداداو ب د ن الشددخص قددد ارتك د

جريم دة تدددخل فددي اختصدداص المحكمددة والقيددد

الهاني :أن الجريمة التي ارتكبها الشخص تدخل في اختصاص المحكمة.

()2

الفقرة الثالثة

سلطة تعديل أمر القبض
خول النظدام األساسدي للمددعي العدام سدلطة تعدديل أمدرر القدبض ف جدا لده
أن يطلد

مددن دائدرة مددا قبددل المحكمددة تعددديل أمددر القددبض ،أذا اسددتدعى األمددر تعددديل

و ددف الجريمددة المنسددوةة للمددتهم أو اإلضددافة إليهددا ،ويكددون لألخي درة إذا مددا اقتنع د
بوجود أسباب معقولدة ل عتقداد بد ن الشدخص قدد ارتكد
أن تقوم بتعديل أمر القبض على النحو المطلوب.

تلدش الجدرائم بوضدعها الجديدد

()3

وي حددظ أن سددلطة المدددعي العددام وع قتدده بددالقبض ال تنتهددي بمجددرد تقددديم
طل

القبض لدائرة ما قبل المحاكمة ،لتتولى تلش األخيرة بداقي المهدام ،بدل أن ع قدة

المدعي العام بالقبض تظل مسدتمرة وال تنقطدع بمجدرد دائدرة مدا قبدل المحاكمدة ،لطلد
القبض وتمتد حتى بعد إ دار أمر القبض.
ك ددذلش ف ددإن ع ق ددة الم دددعي الع ددام ب دددائرة م ددا قب ددل المحاكم ددة ع ق ددة مرن ددة
وليس د

جامدددة بمعنددى أن المدددعي العددام يظددل علددى اتصددال مسددتمر ونقدداش دائددم مددع

دائ درة مددا قبددل المحاكمددة بخصددوص أي طل د

يقدمدده لهددا ،ولدده أن يراجعهددا فددي أمددر

القددبض الددذي تصدددره إذا مددا اسددتدع األمددر ذلددش ،كمددا أن تلددش الع قددة تبادليددة أيضددا،
 -1أنظر  :الشكري (علي يوسف) ،المرجع السابف  ،ص .270

 -2أنظر  :المادة  5من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 -3أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص  329وما بعدها.
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فدددائرة مددا قبددل المحاكمددة لهددا أن تندداقش المدددعي العددام فددي طلباتدده لتقتنددع بوجهددة نظدره
حي ددال أمد ددر مد ددا ،وتظ ددل علد ددى اتصد ددال دائ ددم معد دده ل ستفسد ددار بشد د ن أي أمد ددر يتعلد ددف
بالقبض.
تقوم دائرة ما قبدل المحاكمدة بفحدص طلد
بوجددود أسدداس معقددول ل عتقدداد ب د ن المددتهم قددد ارتك د

تعدديل أمدر القدبض فدإذا اقتنعد
الجريمددة بالو ددف المعدددل أو

الجديددد ،فتقددوم بتعددديل أمددر القددبض وتطبددف فددي ذلددش المعددايير واإلجد ار او ذاتهددا التددي
نطبقها حيال إ دار أمر القبض ذاته.

()1

الفقرة الرابعة

مدى تعارض طلب التقديم مع التزام دولي آخر
األ ددل أن دده ل دديل هن دداغ م ددا يمن ددع المحكم ددة م ددن التع دداون م ددع ال دددول غي ددر
األطراف ،أو إ دار طل

تقديم للدول األطراف ،من أجدل مهدول الشدخص المطلدوب

أمامهددا إال أن النظددام األساسددي قددد أورد اسددتهنا ا محدددود النطدداق ،يقيددد المحكمددة ف د
تسد ددتطيع بدايد ددة تقد ددديم طل د د
االستهنا حالتين:

التعد دداون أو بتقد ددديم الشد ددخص المطلد ددوب ،يتضد ددمن هد ددذا

()2

األولددى ،إذا كددان مددن شد ن تنفيددذ طلد
الموجه إليها الطلد

التعدداون أو التقددديم أن يجعددل الدولددة

تتصدرف علدى نحدو يتندافى مدع التزاماتهدا بموجد

القدانون الددولي

فيما يتعلف بحصانة الدولة أو الحصانة الدبلوماسية أو ممتلكاو تابعة لدولة ثالهة.
فالمقصددود به ددذه الحال ددة أن تج ددد دول ددة طددرف ف ددي النظ ددام األساس ددي نفس ددها
ملزمة بنا ا على طل
1

من المقدمة باعتقال شخص معين ،ولكنها ال تسدتطيع الندزول

أنظر  :المادة  58فقرة  2من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 -2أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،إج ار القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف ص 167
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دون اإلخد ل بدالتزام آخدر بقدع علدى عاتقهدا بموجد

عند هذا الطلد
كواج

القدانون الددولي،

()1

احترام حصانة المكان الذي يتواجد فيه الشخص المعني.
والهانيددة ،إذا كددان مددن شد ن تنفيددذ طلد

الموجهة إليها الطل

التعدداون أو التقددديم أن يجعددل الدولددة

تتصرف على نحو يتنافل مع التزاماتهدا بموجد

اتفاقيداو دولدة

تقضى موافقة الدولة التابع لها الشخص المطلوب تقديمه ،والمقصود فدي هدذا المقدام،
االتفاقيدداو الهنائيددة أو الجماعيددة التددي تكددون بددين دول غيددر أط دراف و دول أط دراف،
ألن الدول د د ددة غي د د ددر الط د د ددرف ه د د ددي الت د د ددي يتطلد د د د

رض د د دداها حت د د ددى تق د د ددوم المحكمد د د ددة

()2

باختصا ها.

الفقرة الخامسة

أثر العفو على طلب القبض و التقديم
أوال  :العفو في التشريعاو الداخلية :
عددادة مددا تددنص الدسدداتير علددى أي رئدديل دولددة أن يعفددو بقدرار عددن العفويددة
أو يخفضها و ذلش عن الجرائم المقترفة قبل إ دار العفو.
وتفددرق التشدريعاو الداخليددة بددين العفددو العددام وهددو إسددقاط الجريمددة وسددقوط
ح ددف الدول ددة ف ددي معاقب ددة مرتكبيه ددا وال يك ددون ه ددذا العف ددو إال بالق ددانون  ،وة ددين العض ددو
الخاص وهو تنفذ العقوةدة إ ا شدخص

ددر ضدده حكدم بداو وذلدش بقدرار مدن رئديل

الدولة  ،فبالنسبة للعفو العام فيقتصر أثره على الجرائم الدواردة بده دون غيرهدا ،عكدل

1

 -المادة  98من نظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

* للمزيد من التفصيل راجع  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص . 190
 -2لمزيد من التفصيل حول الصفة الرسمية راجع المادة  27من نظام روما األساسي .
193

الباب الهاني – تدخل الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية
العفددو الخدداص الددذي ينسددح

أثدره فقددك علددى العقوةددة ليلغيهددا أو يخفضددها أو يسددتبدلها

ب خر .
ثانيا  :العفو في القانون الدولي :
يهددرو فكدرة العفددو فددي الجدرائم الدوليددة  ،عندددما كاند

الدددول تمددر بفتدراو انتقددال

مددن الحددرب إلددى الس د م ومددن أنظمددة عسددكرية إلددى حكومدداو مدنيددة بددل أن العفددو فددي
العديد من الحاالو كان شوطا و أداة لمنع الحروب األهلية.
إال أن القددانون الدددولي للمعاهددداو قددد أتددى علددى خد ف ذلددش فقددد أوردو بالعديددد
مددن االتفاقيدداو الدوليددة الددنص علددى ضددرورة الت دزام الدددول األط دراف بمعاقبددة منتهكددي
القددانون الدددولي اإلنسدداني  ،وأبر هددا اتفاقيددة منددع جريمددة اإلبددادة الجماعيددة و المعاقبددة
عليها لعام  1948واتفاقياو جنيف االرةع لعام  ،1949أما بالنسبة للنظدام األساسدي
فيعهددد للمحكمددة بالمعاقبددة عددن المخالفدداو الجسدديمة التفاقيدداو جنيددف لعددام  1949و
البروتوك دول اإلضددافي األول الملحددف بهددا  ،وتلتددزم الدددول بموج د

االتفاقيدداو السددابقة

بمحاكم ددة الش ددخص المس ددؤول ع ددن تل ددش المخالف دداو أو تس ددليمه ،وه ددو م ددا يعن ددي ع دددم
إمكانيد ددة التسد ددليم بمد ددن عفد ددو يشد ددمل المسد ددؤولين عد ددن تلد ددش المخالفد دداو وكد ددذلش عد دددم
االعت ارف بالعفو إذا ما تم منعه من أية دولة أخر .
لددذلش قددد دعم د

األمددم المتحدددة اتفاقيدداو العفددو عددن الج درائم الدوليددة إلنهددا

التكددت و العسددكرية فعلددى سددبيل المهددال قدددم

األمددم المتحدددة دعمهددا الكامددل التفدداق

"جوفر تريجدر إي ندد" عدام  1993الدذي مدن عفدوا كدام ألعضدا النظدام العسدكري
للجن درال سيدارسددي والعميددد بيددامي المتهمددين بالمحكمددة عددن ج درائم ضددد اإلنسددانية فددي
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هد ددايتي خ د د ل الفت د درة مد ددن  1994-1990كمد ددا و د ددف مجلد ددل األمد ددن هد ددذا االتفد دداق
باعتباره اإلطار الوحيد لحل األ مة في هايتي.

()1

ثالها  :العغو في نظام روما األساسي :
لددم يقددرر واضددعو نظددام رومددا األساسددي أيددة أحكددام بشد ن العفددو وقددد اختلفد
آ ار الوفددود بش د ن ذلددش  ،بددين مؤيددد و معددارض ولكددل مددنهم حججدده )2( .وعنددد إق درار
نظدام رومدا األساسددي فقدد تددم التغاضدي عددن الخدوض فددي موضدوع العفدو تحد
الحكومداو غيددر الحكوميددة ،التدي ناضددل

ضددغك

لوضددع حددد لمسد لة الحصددانة مددن المحاكمددة

عن انتهاكاو القانون الدولي اإلنساني ،وعليه فقد جا النظام األساسي خاليا من أيدة
إشارة

ريحة ألثر العفو.
ويجد

()3

التمييددز فددي إطددار حجيددة العفددو أمددام المحكمددة الجنائيددة الدوليددة بددين

حالتين ،الحالة األولى  :العفو عن عقوبة قض بها المحكمة الجنائية الدولي وفقاا
لمبااااادأ التكميلياااااة وتفتد ددرض هد ددذه الحالد ددة أن المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة قد ددد قام د د
باختصا ها وفقا لمبدأ التكميلية ينتظر دعدو مدا ،وأ ددرو حكدم إداندة شدخص مدا،
فإن هذا الشخص سوف ينفذ عقوةته في سجون إلحد الدول ،وعليه فهل تملدش تلدش
الدول الحف في من العفو لهذا الشخص عن العقوةة التي قض

بها المحكمة ؟

 -1أنظددر  :يوسددف األكيددابي (سددلو ) ،إج د ار القددبض والتقددديم للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،المرجددع السددابف ،ص
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 -2أنظددر  :يوسددف األكيددابي (سددلو ) ،إج د ار القددبض والتقددديم للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،المرجددع السددابف ،ص
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 -3إال أن النظددام األساسددي ق تضددمن نصو ددا تسددم بامكانيددة األخددذ بدده كمددانع مددن التحقيددف و المحاكمددة أمددام
المحكمة الجنائية الدولية ومن تلش النصوص :المادة /17/1 ،21ب/53/2 ،ج من نظام روما األساسي .ومفداد
هاته النصوص أنه ليل فدي النظدام األساسدي مدا يمندع المددعي العدام أن ي خدذ باتفاقيداو العفدو وفقدا لظدروف كدل

حالة ووفقا لمصلحة العدالة.
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لقد تنداول النظدام األساسدي هدذه النقطدة بدالتنظيم  ،وجدا الحكدم فيهدا قاطعدا
وحاس ددما وذل ددش بموجد د
والهانية  ،ف 1نص

ن ددص الم ددادة  110م ددن النظ ددام األساس ددي ف ددي الفقد درة األول ددى
()1

على أنه " ال يجو لدولة التنفيدذ أن تفدرج عدن الشدخص قبدل

انقضددا مدددة العقوةددة التددي قضد

بهددا المحكمددة " ونصد

ف 2مددن ذاو المددادة علددى

"للمحكمة وحدها حف البث في أي في أي تحقيف للعقوةة ".
والحالة الهانيدة ،صادور قارار واتفااق عفاو عان الجارائم المرتكباة أو العفاو
عاان عقوبااة قض ا بهااا المحاااكم الوطنيااة وفقااا لمباادأ األساابقية كد ن تكددون المحدداكم
الوطنية قد قام

باختصا ها وفقا لمبدأ األسدبقية بنظدر دعدو مدا ،و أ ددرو حكدم

إدانة ضد بعض األشخاص إال أن هذا الحكم تبيعه عفو عن العقوةة المقضي به.
أمددا بالنسددبة لحالددة

دددور قدرار أو اتفدداق عفددو فتشددير السدوابف الدوليددة إلددى

نوعين ،األول اتفاقياو العفو في مقابل الس م واسدتقرار األوضداع ومهالهدا االتفاقيداو
الت ددي عق دددتها لجن ددة المص ددال الوطني ددة بجن ددوب إفريقي ددا .واله دداني العف ددو ال ددذي تمنح دده
الحكوم دداو ألنفس ددها عقد د

الح ددروب األهلي ددة ومه ددال ذل ددش العف ددو ال ددذي منح دده رئ دديل

التش دديلي الس ددابف لنفس دده ولق ددادة القد دواو المس ددلحة ع ددن الجد درائم الت ددي ارتكبد د
.1978-1973

 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،ااجزء  ،2ص 223
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الفرع الثاني

تقديم طلب القبض
يصدددر طل د
المعني ددة ويجد د

القددبض بإسددم المحكمددة ويسددلم للجهدداو المختصددة فددي الدددول

أن يش ددتمل طلد د

الق ددبض والتق ددديم عل ددى البيان دداو ا تي ددة :معلوم دداو

تصددف الشددخص المطلددوب وتكددون كافيددة لتحديددد هويتدده ومعلومدداو عددن المكددان الددذي
يحتمد ددل وجد ددوده فيد دده ،نسد ددخة مد ددن أمد ددر القد ددبض و أخي د د ار المسد ددتنداو أو البياند دداو أو
المعلوماو ال مة للوفا بمتطلباو عملية التقديم في الدولة الموجه إليها الطل ،

()1

مددع العلددم أندده ال يجددو أن تكددون تلددش المتطلبدداو أكهددر وط د ة مددن متطلبدداو الواجبددة
التطبيف على طلباو التسدليم التدي تقددم عمد بالمعاهدداو أو الترتيبداو المعقدودة بدين
الدولددة الموجدده إليهددا الطل د

ودول أخددر  ،وينبغددي مددا أمكددن أن تكددون أقددل وط د ة مددع

مراعاة الطبيعة المتميزة للمحكمة(.)2
ويددتم إرسددال طل د
()3

والدددول األط دراف

التقددديم عددن طريددف القن دواو المتفددف عليهددا بددين المحكمددة

ولقددد ثددار جدددل كبيددر خ د ل االجتماعدداو التحضدديرية حددول هاتدده

النقطددة لكددن فددي النهايددة تددم االتفدداق علددى الددنص علددى تقددديم طلبدداو التعدداون وطلبدداو
القددبض والتقددديم عددن طريددف القندواو الدبلوماسددية التقليديددة للتسددليم ،مددع السددماح للدددول
األط د دراف بد د د ن تح د دددد أيد ددة قند د دواو أخ د ددر عند ددد التص د ددديف أو القب د ددول أو الموافق د ددة أو
االنضمام لنظام روما.

 -1أنظر  :عطية (حمدي رج ) ،المرجع السابف ،ص 158

 -2أنظر  :المادة  91/2من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

للمزيد من التفاضيل راجع  :اللمساوي (األشرف) ،المحكمة الجنائيدة الدوليدة ،الطبعدة  ،1القداهرة ،المركدز القدومي

لإل داراو القانونية ،ص . 222

 -3أنظر  :المادة  1/87من نظام روما األساسي .
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أمددا فددي حالددة إرسددال طل د

التسددليم لدولددة غيددر طددرف فتقددوم المحكمددة أوال

بعقد ددد اتفاقيد ددة للتعد دداون معهد ددا يحد دددد مد ددن خ لهد ددا قن د دواو االتصد ددال بد ددين تلد ددش الدولد ددة
والمحكمة ،وكذلش موضوعاو التعاون على وجه التحديد وذلش على النحو التالي :
أوال  :القنواو الدبلوماسية والقنواو التي تعينها الدولة :
تعد القنواو الدبلوماسية من أقدم الطرق التي اعتمدتها الدول للتخاط
بعضددها بش د ن القددبض علددى المجددرمين وتسددليمهم ،حتددى أ ددبح

مدع

بمهابددة أ ددل عددام

يرسل من خ له طلباو القبض و التسليم وأضدحى االسدتهنا هدو تقدديم تلدش الطلبداو
من خ ل و اراو العدل(.)1
ثانيا  :المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو المنظماو اإلقليمية :
إذ تعد المنظمة الدوليدة للشدرطة الدوليدة ( أنترةدول ) منظمدة دوليدة حكوميدة
تهددف إلدى ضدمان المسدداعدة المشدتركة لسدلطاو الشددرطة الجنائيدة وتنميتهدا وتطويرهددا
ف ددي إط ددار قد دوانين ال دددول المختلف ددة ووف ددف م ددا ي ددنص عليد ده اإلعد د ن الع ددالمي لحق ددوق
اإلنس ددان ،والمس دداهمة ف ددي إقام ددة وتنمي ددة نظ ددم وت دددابير مكافح ددة ومن ددع الجد درائم وتتب ددع
موكليهددا دون تدددخل أي نشدداط لدده بصددفة عسددكرية أو دينيددة أو عنص درية .وممددا هددو
جدير بالذكر في هذا الصدد أن سلطاو االنترةدول قدد أبددو اهتمامهدا البدالغ بالتعداون

 -1أنظر  :المادة  2/87من نظام روما األساسدي و القاعددتين  5/176و  /180مدن القواعدد اإلجرائيدة و قواعدد
االثباو للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

أنظددر أيضددا  :س دراج (عبددد الفتدداح محمددد) ،النظريددة العامددة لتسددليم المجددرمين ،دون طبعددة ،القدداهرة ،دار النهضددة
العرةية 1999 ،د ص 369
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م ددع المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة وفس ددتعدادها الت ددام لتو دديل طلب دداو التع دداون والق ددبض
()1

والتقديم للدول والمساعدة في تنفيذها.

ثالها  :الجهاو المختصة بتلقي طلباو التقديم وتنفيدها في الدول المختلفة :
ويمك ددن م ددن خد د ل تل ددش القند دواو أن ي ددتم تق ددديم طلد د

الق ددبض إل ددى الجه ددة

المختصددة فددي الدددول التددي يحتمددل وج دود الشددخص المشددتبه بدده علددى إقليمهددا ،إال أن
تحديد الجهة المختصة باست م طلد

القدبض و فحصده ليسد

واحددة فدي كدل الددول،

ويختلف باخت ف التشريعاو ويمكن تقسيم اتجداه الددول فدي ذلدش إلدى ثد ف أنظمدة :
النظام اإلداري ،النظام القضائي والنظام المختلك.
فالنظددام اإلداري ،والددذي تعددد السددلطة التنفيذيددة فيدده هددي المختصددة باسددت م
وفحددص طلبدداو القددبض والتقددديم وتخددول التش دريعاو لددو ير العدددل ،أو و يددر الداخليددة
الحف في است م وفحص تلش الطلباو.
أمددا النظددام القضددائي ،حيددث تخددتص السددلطاو القضددائية فيده بفحددص طلد
القددبض والتقددديم ،ويسددود هددذا النظددام فددي الدددول األنجلددو أمريكيددة ،ويجعددل هددذا النظددام
طل

القبض والتقديم دعو قضدائية كاملدة يمتلدش فيهدا الشدخص المطلدوب الحدف فدي

االستعانة بمحام.
وأخي د ار النظددام المخددتلك ،الددذي بمقتض د اه تقددوم السددلطاو القضددائية بفحددص
طل د

القددبض والتقددديم عددن طريددف مهددول المددتهم أمامهددا ،إلددى أن قرارهددا بقبددول طل د

القددبض و التسددليم استشدداري قبددل للتعددديل وفقددا لموائمددة السددلطة السياسددية والمصددال
 -1مددن أجددل تحقيددف تعدداون فعددال ،أبرمدد

المحكمددة الجنائيددة الدوليددة مددع منظمددة األنترةددول إتفاقيددة بتدداريل 22

ديسمبر 2004

للمزيددد م ددن التفا دديل ارج ددع  :غ ددا ي (فدداروق) ،التع دداون ال دددولي فددي مج ددال الوييف ددة القمعيددة للمحكم ددة الجنائي ددة
الدولية ،مجلة التوا ل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون ،عدد  ،38جوان  ،2014ص .182
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العليددا ف ددي الدول ددة ،ف ددي ح ددين أن قراره ددا بددرفض التس ددليم مل ددزم للس ددلطة التنفيذي ددة عل ددى
أساس الحفاا على الضماناو القضائية المقررة لحماية الشخص المطلوب.
وسوا تم إعمال النظام اإلداري ،القضدائي أو المخدتلك ،فإنده ال يمكدن بد ي
حال من األحوال إغفال وعدم تطبيف قاعدة الخصو دية ،والتدي بهدا فدي مجدال تسدليم
المجددرمين أندده ال يجددو محاكمددة الشددخص المطلددوب تقديمدده أمددام المحكمددة أو تنفيددذ
العقوةددة عليدده ،إال عددن الجريمددة التددي مددن أجلهددا تددم التسددليم ،ف د يجددو محاكمتدده أو
معاقبتدده عددن جريمددة بديلددة أو إضددافة لتلددش ال دواردة فددي طل د
يوجد د

التسددليم و ذلددش مددا لددم

اتف دداق أو معاه دددة ت ددنص خد د ف ذل ددش ،وعلي دده فاله دددف م ددن ه ددذه القاع دددة ه ددو

حمايددة حقددوق الشددخص المطلددوب ،ومنهددا حقدده فددي محاكمتدده عادلددة ،كمددا تتوافددف هددذه
القاعدة مع مقتضياو السيادة (.)1
ولقددد نظددم النظددام األساسددي قاعدددة الخصو ددية فددي نددص المددادة  101مددن
نفددل النظددام و الددذي نددص علددى أندده ال تتخددذ إجد ار او ضددد الشددخص الددذي يقدددم إلددى
المحكمة بموج

هدذا الشدخص أو يحتجدز بسدب

هذا النظام األساسدي وال يعاقد

أي

س ددلوغ ارتكب دده قب ددل تقديم دده يخ ددالف الس ددلوغ أو ال ددنه الس ددلوكي ال ددذي يش ددكل أس دداس
الجرائم التي تم بسببها تقديمه(.)2
كمددا أندده يجددو للمحكمددة أن تطل د

مددن الدولددة التددي قدددم

الشددخص إلددى

المحكم ددة أن تتن ددا ل ع ددن المتطلب دداو المنص ددوص عليه ددا ف ددي الفقد درة  ،1ويك ددون عل ددى
المحكمة تقديم ما يقتضيه األمر من معلوماو إضافية وفقا للمادة  ،91وتكون للددول
األطراف

حية تقديم تنا ل إلى المحكمة و ينبغي لها أن تسعى إلى ذلش.

 -1أنظر  :يوسف األكيابي (سلو ) ،إج ار القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابف  ،ص

. 194

 -2أنظر  :اللمساوي (أشرف) ،المرجع السابف  ،ص . 233
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ويقابددل هددذه المددادة نددص المددادة  55مددن مشددروع لجنددة القددانون الدددولي  ،و
تعد هذه القاعدة بمهابة حلقة و ل بين إج ار تقديم محاكمة الشخص الدذي يقددم إلدى
المحكمدة ،إذ تمندع المحكمددة مدن معاقبدة الشددخص أو احتجدا ه عدن أفعددال ارتكبهدا قبددل
تقديمه ،وتخالف األفعال المشار إليها فدي طلد
اإلطددار يج د

التقدديم المسدلم إلدى الدولدة ،وفدي هدذا

أن يمتددد المنددع أيضددا إلددى اسددتخدام األدلددة و الوثددائف التددي تسددلمها لهددا

الدولددة ألغدراض غيددر تلددش المبنيددة فددي طلد
أفعال لم ينشر إليها في طل
وفذا قام د د

التعدداون المسددلم لدده ،بمددا فددي ذلددش إثبدداو

القبض.

المحكمد ددة باحتجد ددا الشد ددخص المقد دددم إليهد ددا أو معاقبتد دده بسد ددب

أفعددال غيددر تلددش التددي قدددم بشد نها ،فيكددون مددن حقدده أن إبدددا آ ارئدده بشد ن مددا يدراه مددن
انتهاكاو ألحكام الفقرة  1من هذه المادة (.)1
فددإذا قدددم الشددخص للمحكمددة و تبددين مددن التحقيقدداو التددي يجريهددا المدددعي
العددام أو مددن إج د ار او المحاكمددة أمددام الدددائرة التددي تشددرف علددى المحاكمددة  ،وجددود
أفع ددال جدي دددة أرتكبه ددا الش ددخص المعن ددي و تش ددكل جريم ددة م ددن الجد درائم الداخل ددة ف ددي
اختصدداص المحكمددة ،فعليهددا أن تقدددم طلبددا إلددى الدولددة التددي قدددم

الشددخص بالتنددا ل

عدن متطلبداو الفقدرة  1مدن هدذه المدادة ،مدع تقدديم االمدر مدن معلومداو اضدافية وفقدا
للمادة .91
ويجو للدولدة الموجده إليهدا الطلد

أن تطلد

مدن المحكمدة الحصدول علدى

آ ار الشخص المقدم إلى المحكمة وتزويد الدولة المذكورة بها (.)2

 -1أنظر  :القاعدة  196من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثباو للمحكمة الجنائية الدولية
 -2أنظر  :القاعدة  197من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثباو .

* أنظر أيضا  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،ج  ،2ص .200-199
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الفرع الثالث

تنفيذ أمر القبض
يعددد تقددديم طلد

التقددديم ملزمددا للسددلطاو المعنيددة فددي الدولددة المختصددة ،فد

يكون لتلش السلطاو إال اإلمتهال لطل

()1

المحكمدة وتقدديم الشدخص المطلدوب إليهدا،

ويهور اإلشكال في هذا الصدد إذا تعدددو الطلبداو كد ن تقدوم المحكمدة بإرسدال طلد
بتقددديم شددخص مددا إليهددا ،وقامد

فددي ذاو الوقد

دول أخددر بتقددديم طلد

تسددليم عددن

نفل الشخص فلمن يكون التقديم؟
وفي هذا المقدام فدرق النظدام األساسدي للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة بدين ثد ف
فرضياو ،الفرض األول  :اتفاق طلبداو التسدليم فدي الشدخص المدتهم و اخت فهدا فدي
شددكل الجريمددة ،والفرض دالهاني  :اتفدداق طلبدداو التسددليم فددي الشددخص المددتهم و شددكل
الجريمد ددة ،والف د ددرض الهالد ددث واألخي د ددر  :اتفد دداق طلب د دداو التقد ددديم ف د ددي شد ددخص الم د ددتهم
واخت فها في شكل الجريمة.
وةدالرجوع إلدى الفددرض األول فقدد فددرض النظدام األساسددي للمحكمدة الجنائيددة
الدولية الدائمة بين حالتين :الحالة األولى ،أن تكون الدولة الموجده إليهدا الطلد

غيدر

مقيدة ب ي التزام دولي قائم يقتضي بتسليم الشخص للدولة األخر طالبة التسدليم.

()2

فيكددون علددى الدولددة المطلددوب منهددا التسددليم فددي هددذه الحالددة أن تعطددي األولويددة لطلد
المحكمة.
والحال دة الهانيددة هددي حالددة مددا إذا كددان علددى الدولددة المطلددوب منهددا التسددليم
التدزام دولددي قددائم بتسددليم الشددخص للدولددة طالبددة التسددليم .يكددون للدولددة المطلددوب منهددا
 -1أنظر  :غا ي (فاروق) ،المرجع السابف ،ص 184

 -2أنظر  :المادة /90/7أ من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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التسددليم فددي هددذه الحالددة سددلطة تقديريددة فددي اختيددار الجهددة التددي ستسددلم إليهددا الشددخص
()1

المطلوب.

أما بخصوص الفرض الهاني فقد فرق النظام األساسدي بدين ثد ف حداالو،

تتمهددل األولددى فددي كددون الدولددة الطالبددة دولددة طددرف فددي الظددام األساسددي ،وفددي هددذه
الحالة فعلى الدولة المطلوب منها التقديم ،أن ت خذ في اعتبارها عند الب
التسليم ما إذا كان قد
()2

في طلبداو

در من المحكمة قدرار بمقبوليدة الددعو لموضدوع التقدديم مدن

عدمه.

ويصد دددر ق د درار بمقبوليد ددة الد دددعو مد ددن المحكمد ددة بعد دددة طد ددرق ،فقد ددد تصد دددر
المحكم ددة قد درار بمقبولي ددة ال دددعو م ددن تلق ددا نفس ددها ،بن ددا ا عل ددى اختصا ددها بتحدي ددد
إختصا ددها وف ددف النظ ددام األساس ددي بد د ن "تتحق ددف المحكم ددة م ددن أن له ددا اختص دداص
بالنظر في الدعو المعروضة عليها وللمحكمة ،من تلقا نفسها أن ثب

فدي مقبوليدة

ال دددعو وفق ددا للم ددادة  ")3( 17وق ددد تص دددر المحكم ددة قد درار المقبولي ددة بن ددا ا عل ددى دف ددع

مط ددروح أمامه ددا بع دددم قب ددول ال دددعو ( .)4كم ددا يج ددو للم دددعي الع ددام أن يطلد د

م ددن

المحكمددة أن تصدددر قد ار ار بشد ن مقبوليددة الدددعو وأن يقدددم م حظاتدده للمحكمددة  ،وقددد

يكون هذا الطل

بنا ا على إخطار بمس لة تعدد الطلباو (.)5

ولقد ألزم النظام األساسدي الدولدة المقددم إليهدا طلبداو التقدديم و التسدليم فدي
حالددة

دددور ق درار بمقبوليددة الدددعو مددن المحكمددة أن تعطددي األولويددة لطل د

المقدددم مددن المحكمددة فددي حددالتين( :)6األولددى إذا

التقددديم

دددر مددن المحكمددة ق درار بالمقبوليددة

بنددا ا علددى إخطددار الدولددة المطلددوب منهددا التسددليم بحالددة تعدددد الطلبدداو لددديها ،والهانيددة
 -1أنظر  :المادة /90/7ب من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 -2أنظر  :غا ي (فاروق) ،المرجع السابف ،ص 184/183

 -3أنظر  :المادة /19ف 1من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية..
 -4أنظر  :المادة /19ف 2من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية..
 -5أنظر  :المادة /90ف 1من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية..
 -6أنظر  :المادة /90ف2من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية..
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إذا كاند

المحكمددة قددد أ دددرو قرارهددا بالمقبوليددة بنددا ا علددى إخطددار الدولددة المطلددوب

منها التسليم بحالة تعدد الطلباو لديها.
وفن لددم يصدددر مددن المحكمددة قدرار يبد
للدولددة الموجدده إليهددا الطل د

بحس د

فددي مسد لة مقبوليددة الدددعو  ،يجددو

تقددديرها أن تنظددر فددي طل د

التسددليم المقدددم مددن

الدولددة الطالبددة علددى أال تلتددزم معهددا بتسددليم الشددخص المطلددوب قبددل أن يصدددر مددن
المحكمددة ق درار بعدددم مقبوليددة الدددعو  ،وتصدددر المحكمددة قرارهددا فددي هددذه الحالددة علددى
أساس مستعجل (.)1
أم ددا ع ددن الحال ددة الهاني ددة فتلت ددزم فيه ددا الدول ددة المطالب ددة بالتق دددير بد د ن تعط ددي
التقددديم المق دددم م ددن المحكمددة إذا

األولويددة لطلد د

الدددعو ولددم تكددن الدولددة الموجدده إليهددا الطل د

دددر قد درار مددن المحكم ددة بمقبولي ددة

مقيدددة بددالتزام دولددي بتسددليم الشددخص

للدولة الطالبة (.)2
والحالددة األخي درة هددي وجددود إج د ار او متخددذة ضددد الشددخص المطلددوب فددي
الدولددة المطلددوب منهددا التقددديم ( .)3حيددث ألددزم النظددام األساسددي الدددول فددي هددذه الحالددة
بد ن تتشدداور مددع المحكمددة فددي هددذا الخصددوص ويجددو لهددا بنددا علددى تلددش المنشددوراو
أن تتفددف مددع المحكمددة علددى تقددديم الشددخص المطلددوب إليهددا وفقددا لشددروط يتفددف عليهددا
()4

وةصفة مؤقتة.

 -1أنظر  :المادة /90ف 3من نظام روما األساسي
 -2أنظر  :المادة  90من النظام األساسي للمحكمة
 -3أنظر  :المادة  89من النظام األساسي للمحكمة

 -4أنظر  :عطية (حمدي رج ) ،المرجع السابف ،ص 157
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المبحث الثالث

التعاون في تنفيذ أحكام المحكمة
يتوقددف نجدداح المحكددة الجنائيددة الدوليددة فددي تحقيددف غايتهددا فددي عدددم إق د و
مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب على مى مصداقية الدول في تفعيل قواعد التعداون
الدددولي و المسددائل القضددائية التددي تقدددمها الدددول فددي مجددال التحقيقدداو تنفيددذ األحكددام
الت ددي تصد دددر م ددن المحكمد ددة الجنائي ددة الدوليد ددة ،ويمه ددل هد ددذا التح دددي وةحد ددف المحد ددش
الرئيسي لمد مصداقية أي نظام قضائي دولي (.)1
وفن الس ددمة المشد ددتركة بد ددين كافد ددة المحد دداكم الجنائيد ددة الدوليد ددة أنهد ددا ال تملد ددش
سد دجونا خا ددة به ددا لتنفي ددذ العقوة دداو المحك ددوم به ددا عل ددى الم دددانين بارتك دداب الجد درائم
الجنائية الدولية ،لذلش تلج المحاكم الجنائية الدولية إلى الدول لكي تتعاون معهدا مدن
أجل تنفيذ العقوةاو المحكوم بها (.)2
ولددم تكددن مسد لة التعدداون الدددولي فددي تنفيددذ العقوةدداو محددل نقدداش كبيددر فددي
محاكماو الحرب العالمية الهانية ،خا ة أن مجرمدي الحدرب آندذاغ قدد تدم محداكمتهم
بواسد ددطة دول الحلفد ددا المنتص د درين فد ددي الحد ددرب .أمد ددا بالنسد ددبة إلد ددى احكد ددام المحكمد ددة
الجنائية الدولية فهي تهيدر عددد مدن المسدائل تتعلدف بع قدة الدولدة المعنيدة بالتنفيدذ مدع
المحكمة ،ومن ابر ها تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ العقوةة وكيفيته(.)3
وعلي دده فس ددوف نتط ددرق ف ددي ه ددذا المبح ددث إل ددى العقوة دداو الت ددي تحك ددم به ددا
المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة (المطلد د

األول) ،وم ددد حجيته ددا وك ددذا آلي ددة تنفي ددذ هد ددذه

 -1أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص 329
 -2أنظر  :المهتدي باع (أحمد محمد) ،المرجع السابف ،ص 805

 -3أنظر  :يوسدف (حسدن يوسدف) ،المحداكم الدوليدة وخصائصدها ،الطبعدة األولدى ،المركدز القدومي لإل دداراو

القانونية ،القاهرة ،مصر ،2011 ،ص 287
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العقوةدداو علددى النحددو الددذي يظهددر تعدداون الدددول المختلفددة فددي هددذا التنفيددذ( .المطل د
الهاني)

المطلب األول
العقوبات المطبقة في المحكمة الجنائية الدولية
تختلدف الكيفيدة التددي يدتم بهددا تنفيدذ أحكددام المحكمدة الجنائيددة الدوليدة ،ومددد
إلت دزام ال دددول بتفي ددذها بحسد د

ن ددوع العقوة ددة حي ددث يك ددون تقس دديم العقوة دداو الت ددي يج ددو

للمحكمددة تطبيقهددا إلددى عقوةدداو أ ددلية (الفددرع األول) تتمهددل فددي السددجن و عقوةدداو
تكميلية (الفرع الهاني) تتمهل في الفراض ومصادرة العائداو والممتلكاو.

الفرع األول
العقوبات األصلية التي تحكم بها المحكمة
بدالرجوع إلددى ندص المددادة  77مددن نظدام رومددا األساسددي نجددها تددنص علددى
أنه :رهنا على أحكام المادة 110

()1

يكدون للمحكمدة أن توقدع علدى الشدخص المددان

بارتك دداب جريم ددة ف ددي اط ددار الم ددادة  05م ددن ه ددذا النظ ددام االساس ددي اح ددد العقوة دداو
التاليددة :السددجن لعدددد محدددد مددن السددنواو لفت درة أقصدداها  30سددنة أو السددجن المؤةددد
حيهم ددا تك ددون ه ددذه العقوة ددة مب ددررة ب ددالخطورة البالغ ددة للجريم ددة و ب ددالظروف الخا ددة
للشخص المدان.
وتمهددل هددذه المددادة الصددورة التطبيقيددة للشددطر الهدداني مددن مبدددأ الشددرعية ال
عقوةة اال بنص المنصوص عليه في المادة  23من النظدام االساسدي للمحكمدة الدذي
يفت ددرض تحدي دددا مس ددبقا للعقوة دداو المقابل ددة للجد درائم المنص ددوص عليه ددا تحدي دددا دقيق ددا،

 -1بخصوص قيام المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في ش ن تخفيض العقوةة.
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بحيددث تعددرف نوعيتهددا ومدددتها ومقدددارها .وهددذا المبدددأ وان كددان يحظددى بددنفل االهميددة
في القانون الدولي الجنائي مقارنة بالقوانين الوطنيدة ،أال انده لدم يصدل بعدد إلدى درجدة
الدقة المعمول بها في القوانين الوطنية ،أين نجد لكل جريمة العقوةة المقابلة لها(.)1
ويع ددود ه ددذا االخ ددت ف لتط ددور العقوة ددة فد دي ي ددل الق ددانون ال دددولي الجن ددائي،
حيددث تميددز هددذا التطددور بددبك شددديد بددالرغم مددن أن النصددوص التجريميددة يهددرو فددي
النصف الهاني مدن القدرن  19م ،إال أن العقوةداو المطبقدة علدى مرتكبيهدا يلد
واضحة ومرتبطة في الغال

غيدر

بإرادة الطرف المنتصر(.)2

الفرع الثاني

العقوبات التكميلية التي تحكم بها المحكمة
إلددى جان د

عقوةددة السددجن يمكددن للمحكمددة وفقددا للفق درة  02مددن المددادة 77

مدن النظدام االساسدي أن تد مر بفدرض غ ارمدة بموجد

المعدايير المنصدوص عليهدا فدي

القواعد ددد االجرائيد ددة و قواعد ددد االثبد دداو ،أو مصد ددادرة العائد ددداو والممتلكد دداو واأل د ددول
المت تي ددة بص ددورة مباشد درة أو غي ددر مباشد درة م ددن تل ددش الجريم ددة ،دون المس دداس بحق ددوق
األطراف الهالهة الحسنة النية.
وقد تم اعتماد هذه العقوةاو من بين أنواع أخدر اقترحتهدا الوفدود المشداركة
فددي مفاوضدداو رومددا ،مهددل عقوةددة االعدددام التددي لددم تددرد فددي نظددام المحكمددة الجنائيددة

 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 113

 -2أنظددر  :سددليمان (عبددد هللا) ،المقدددماو األساسددية فددي القددانون الدددولي الجنددائي ،الطبعددة  ،12الج ازئددر ،دي دوان
المطبوعاو الجامعية ،1992 ،ص 106
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الدوليددة ( )1وهددو أمددر يشددوةه التندداقض وعدددم الواقعيددة .إذ أن هندداغ ندددا مددن المجتمددع
الدددولي لإلقد ع عددن عقوةددة االعدددام والتخلدي عنهددا ،كمددا أن شددرعية العقوةدداو تضددفي
علددى هددذا ضددمانة تددوحي الددنص شددكل

دري علددى هددذه العقوةددة ولددم يددرد مهددل هددذا

الددنص فددي نظددام رومددا االساسددي وهددو مددا يعنددي عدددم توقيددع عقوةددة االعدددام نظد ار لعدددم
وجود نص خاص يقررها (.)2
وم د ددن ب د ددين العقوة د دداو االخ د ددر المس د ددتبعدة مه د ددل م د ددن ممارس د ددة الوي د ددائف
العموميدة ،كمددا اقترحد

بعددض الوفدود بددإدراج عقوةداو خا ددة تتعلدف بغ ارمدداو تفددرض

علددى الشددخص المعنددوي ،و لكنهددا اسددتبعدو بدددورها لكددون المحكمددة تنظددر فقددك فددي
القضايا المتعلقة باألشخاص الطبيعية وفف لنص المادة  25من النظام االساسي(.)3
وةالتالي يمكن القول أن عدم إدراج عقوةة االعدام ضمن الج از او المقررة
في نظام روما االساسي يعتبدر أهدم الم خدذ علدى هدذا النظدام ،و لكدن بغيدة فدي تقريد
مواقف الدول و ا ار المتعارضة في هذا الش ن ،فقد تقدرر إيدراد حكدم جدا فدي ندص
المادة  80من النظام االساسي للمحكمة حيدث نصد

علدى أنده :لديل فدي هدذا البداب

مدن النظدام االساسدي مدا يمندع الددول مدن تدو العقوةداو المنصدوص عليهدا فدي قوانينهددا
الوطنيد ددة ،أو يحد ددول مد ددن دون تطبيد ددف ق د دوانين الد دددول التد ددي ال تد ددنص علد ددى العقوةد دداو
المحدد في هذا الباب(.)4
 -1حيث إستبعدو عقوةة اإلعدام ،رغم كونها العقوةة األنس

لتحقيف الردع على مرتكبي الجدرائم الدوليدة ،وذلدش

لصال سياسة األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان الرامية إلى إلغا تطبيف عقوةدة اإلعددام حتدى مدن القدوانين

الوطنية.

 -2أنظددر  :جعفددر (عل ددي محم ددد) ،اإلتجاهدداو الحديه ددة فددي الق ددانون الدددولي الجنددائي ،الطبع ددة األولددى ،بي ددروو،
المؤسساو الجامعية للدراساو والنشر والتو يع ،2007 ،ص 69
KOVACS (P) « Prononcé de la peine » Hervé Ascencio, Emmanuel Decaux, Alain
Pellet PELLET (A), ASCENSIOL (H), DECAUX (E), Op cit, Page 974
 -4أنظر  :بوهراوة (رفيف) ،المرجع السابف ،ص 105
3-
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وعليه فإن المندع بالنسدبة للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة ال يمندع الددول المتخلفدة
االعضددا أن النظددام االساسددي للمحكمددة والتددي توجددد فددي تش دريعاتها عقوةدداو االعدددام
أو االش ددغال الش دداقة م ددن أن تطيقه ددا عل ددى جد درائم الح ددرب أو االب ددادة أو الجد درائم ض ددد
االنسانية أو العدوان المنصوص عليهدا فدي تشدريعاتها .فالنظدام االساسدي للمحكمدة ال
يبقددي علددى هددذه العقوةدداو ولكددن الدددول لهددا الحريددة فددي هددذا الش د ن وفقددا لتش دريعاتها
الوطنية (.)1
وم ددن الواضد د أن النظ ددام االساس ددي للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ل ددم يعت ددرف
بنظام التدابير اإلحت ار ية كج از يمكن ان يطبف على مرتكبي الجرائم الدوليدة ،و رةمدا
كان السب

و ار ذلدش عددم فاعليتهدا فدي هدذا النطداق ،خا دة أن عقوةدة السدجن التدي

يمكن ان تنطف بها هو عقوةاو طويلة المدة.
كمد ددا أن الغ ارمد دداو و المصد ددادرة ليسد ددتا مد ددن العقوةد دداو اال د ددلية ،حيد ددث أن
العقوةددة اال ددلية الوحي دددة ه ددي الس ددجن أم ددا الغ ارم ددة و المص ددادرة فيه ددا م ددن العقوة دداو
التكميلية اللتين قد تضافان معا أو على انفصال إلى عقوةة السجن.

الفرع الثالث
الطبيعة القانونية لألحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
السدؤال المطددروح هنددا هددو هددل أن العقوةدداو سدوا كاند

أ ددلية أم تكميليددة

التددي تحكددم بهددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة تعتبددر مددن قبيددل االحكددام االجنبيددة ،أم أنهددا
امتداد للقضا الجنائي الوطني وعليه تعتبر أحكام وطنية ؟ وفي هدذا الصددد نجدد أن
هن دداغ ع دددة اتجاه دداو ،إتج دداه يعتب ددر أن قض ددا ه ددذه المحكم ددة قض ددا ا أجنيب ددا ،سد دوا
 -1أنظ ددر  :ف ددارس (جم ددال س دديف) ،التع دداون ال دددولي ف ددي تنفي ددذ األحك ددام الجنائي ددة األجنبي ددة (د ارس ددة ب ددين القد دوانين
الوضعية والقانون الدولي الجنائي) ،دون طبعة ،القاهرة ،دار النهضة العرةية ،2007 ،ص 419
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بالنسبة للدول األطراف في نظامها االساسي أم الدول غير األطدراف .وأتجداه يعداكل
تمامد ددا االتجد دداه األول ،ويعتب د در أن المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة ليس د د

جهد ددا ا قضد ددائيا

أجنبيا ،إنمدا هدي جهدة تعبدر عدن عمدل جمداعي أنتجتده مجموعدة الددول األعضدا فدي
المعاهدة التي أنشداتها لمقاضداة مرتكبدي الجدرائم الدوليدة ،وةالتدالي فإنده نتيجدة للددخول
ف ددي المعاه دددة المنش ددوة ومص ددادقتها عله ددا تعتب ددر المحكم ددة إمت دددادا للقض ددا الجن ددائي
ال ددوطني له ددذه الدول ددة المص ددادقة وم ددن ث ددم تنفي ددذ أحك ددام المحكم ددة م ددن خد د ل القد دوانين
الوطنيددة .وأخي د ار إتجدداه يددر أن األحكددام الصددادرة عددن المحكمددة الجنائيددة الدوليددة هددي
أحك د ددام أجنبي د ددة ذاو طبيع د ددة خا د ددة أملته د ددا الطبيع د ددة الخا د ددة للمحكم د ددة الجنائي د ددة
الدولية(.)1

الفرع الرابع

تقرير العقوبات
تددنص المددادة  78مددن النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة علددى أندده
تراعي المحكمة عندد تقريدر العقوةدة عوامدل مهدل خطدورة الجريمدة و الظدروف الخا دة
للشددخص المدددان ،وذلددش وفقددا للقواعددد االجرائيددة وقواعددد االثبدداو .وتخصددم عنددد توقيددع
عقوةددة السددجن أي وق د  ،إن وجددد يكددون قددد قضددي سياسددة فددي االحتجددا وفقددا ألمددر
ددادر مددن المحكمددة ،كمددا لهددا أن تخصددم أي وق د

آخددر قضددي فددي االحتجددا فيمددا

يتص ددل بس ددلوغ يكم ددن جد د ار الجريم ددة ،وأن دده عن دددما ي دددان ش ددخص بد د كهر م ددن جريم ددة
واحدددة ،فإندده يددتم إ دددار حكمددا فددي كددل جريمددة ،و حكمددا مشددتركا يحدددد مدددة السددجن
االجمالية .وال تقل هذه المدة عدن مددة أقصدى كدل حكدم علدى حددة وال تتجداو السدجن

 -1أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف ،ص 71/72
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()1

لفترة  30سنة أو عقوةة السجن المؤةد.

وتهدف هذه المادة إلى السعي نحو تحقيف عقوةدة علدى المدتهم تتناسد

مدع

درجة خطورة االفعال المنسوةة اليده بندا ا علدى عوامدل ويدروف محدددة ،تسداعد علدى
تفددادي توقيددع عقوةددة أشددد مددن العقوةددة المناسددبة للج درائم المحدداكم عليهددا ممددا قددد يضددر
بمصددلحة المددتهم ،أو بتوقيددع عقوةددة أخددف بكهيددر مددن العقوةددة المناسددبة لتلددش الج درائم.
مما قد يشكش بدره اض ار ار بمصال المجني عليهم(.)2
كمدا أكدددو المددادة  145مددن نظددام رومددا أن المحكمددة ت خددذ بعيددين اإلعتبددار
عنددد تقريددر العقوةددة ع د وة علددى العوامددل المددذكورة سددابقا وحس د

اإلقتضددا يددروف

التخفيف ويروف التشديد ،حيث تتمهل يروف التخفيف فدي الظدروف التدي ال تشدكل
أساسددا كافيددا السددتبعاد المسددؤولية الجنائيددة كقصددور القدددرة العقليددة و اإلك دراه ،أوسددلوغ
المحكددوم عليدده بعدددم ارتكدداب الجددرم ،بمددا فددي ذلددش أي جهددود بددذلها لتعددويض المجنددي
عليه أو أي تعاون أبداه مع المحكمة.
أم د دا يد ددروف التش د دديد فتتمهد ددل فد ددي أي إداند دداو جنائيد ددة سد ددابقة بج د درائم مد ددن
اختصاص المحكمة الجنائيدة الدوليدة أو تماثلهدا ،أوفسدا ة اسدتعمال السدلطة أو الصدفة
الرسمية ،أو ارتكاب الجريمة إذا كان المجني عليده مجدردا علدى وجده الخصدوص مدن
أي وسدديلة للدددفاع عددن الددنفل ،وكددذا ارتكدداب الجريمددة بقسددوة ائدددة أو تعدددد المجنددي
عليهم ،أو ارتكداب الجريمدة بددافع ينطدوي علدى التمييدز وفقدا الي مدن االسدل المشدار
إليها في الفقرة  07من المادة  ،21وأية يروف لدم تدذكر و لكنهدا تعدد بحكدم طبيعتهدا

 -1أنظر  :االفقرة  1ب من المادة  77من نظام روما األساسي.

 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 119
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مماثلة لتللش المذكورة سابقا (.)1

الفرع الخامس
حجية أحكام المحكمة
بالنسبة للدول األطراف فإن األحكام تسري وتحترم من قبل كل الددول التدي
وقع

و دق

على نظامها االساسي لذلش تسلم بحجية األحكدام التدي تصددر عنهدا.

وهو ما عبرو عنه المادة  2/20مدن النظدام االساسدي بقولهدا" :ال يجدو محاكمدة أي
شخص أمام محكمة أخر عن جريمة من تلش المشار اليها في المدادة الخامسدة كدان
قددد سددبف لددذلش الشددخص أن ادانتدده بهددا المحكمددة أو ب أرتدده منهددا" وهددو مددا يؤكددد إحت درام
المحاكم الوطنية للدول األطراف في اإلتفاقيدة التدي بموجبهدا أبرمد

وأنشد و المحكمدة

الجنائية الدولية (.)2
أما عن مد حجية األحكام التدي تصددرها المحكمدة الجنائيدة الدوليدة بشد ن
دولددة غيددر طددرف ،ف ندده يج د

التفرقددة بددين إمتهددال الدددول غيددر األط دراف الختصدداص

المحكمددة الجنائيددة الدوليددة يرشددا منهددا وةددين الس دريان القسددري لهددذا االختصدداص ففددي
الحالد ددة األولد ددى  -أي فد ددي حالد ددة قبد ددول الدولد ددة غيد ددر الطد ددرف الختصد دداص المحكمد ددة
الجنائية الدولية -يمكن لهذه االخيدرة أن تمدارس وييفتهدا فدوق إقلديم هدذه الدولدة وذلدش
بموجد

إتفدداق وترتيد

خدداص معهددا أو علددى أسدداس سددب

آخددر وذلددش بموجد

إعد ن

يددودع لددد مجلددل المحكمددة .وفددي هددذه الحالددة تكددون ألحكددام المحكمددة نفددل الحجيددة
التي تتمتع بها هاته األحكام تجاه الدول األطراف (.)3
 -1أنظدر  :بيسدوني (محمدود شدريف) ،وثدائف المحكمدة الجنائيدة الدوليدة ،الطبعدة األولدى ،مصدر ،دار الشدروق،
 ،2005ص 206

 -2أنظر  :عطية (حمدي رج ) ،المرجع السابف ،ص 168

 -3أنظر  :بيسوني (محمود شريف) ،المرجع السابف ،ص 165
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أما بالنسبة للددول التدي لدم تعتدرف باختصداص المحكمدة ،فنجدد هدذه الحالدة
فددي حالددة مددا أعلمد

القضددية للمحكمددة مددن طددرف مجلددل األمددن وكاند

للس ددلم واألم ددن ال دددوليين ،أي ف ددي حال ددة م ددا إذا كاند د

تمهددل تهديدددا

المحكم ددة ال تحت دداج إل ددى التقي ددد

بالشددروط المددذكورة فددي المددادة  12مددن النظددام األساسددي .كددون الجريمددة ارتكبهددا أحددد
م دواطني الدددول األط دراف ،أو كونهددا إرتكب د

علددى أ ارضددي دولددة طددرف طالمددا كان د

()1

الجريمة تهدد السلم و األمن الدوليين.

كمد ددا يمكد ددن للمحكمد ددة أن تمد ددارس اختصا د ددها علد ددى م د دواطني دول غيد ددر
أط دراف إذا ارتك د
قبلد د

ه دؤال الج درائم الدوليددة فددي اقدداليم دول أط دراف أو دول اعترف د

و

باختص دداص المحكم ددة وف ددي ه ددذه الحال ددة تك ددون هات دده ال دددول ملتزم ددة باألحك ددام

الصادرة على المحكمة وتسري حجية أحكامها على تلش الدول.

المطلب الثاني
آلية تنفيذ األحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية
تعدد مسد لة تنفيددذ العقوةداو الدوليددة الجنائيدة علدى االفدراد ذاو أهميدة كبددر ،
كمددا أن تنظدديم تنفيددذ هددذه العقوةدداو بد دواو وشددروط واضددحة يسدداهم فددي اقدرار العدالددة
()2

الجنائية الدولية ،وةالتالي توفير الحماية للمصلحة القانونية.

وفددي هددذا اإلطددار تندداول البدداب العاشددر فددي نظددام رومددا األساسددي القواعددد
المتعلق ددة بتنفي ددذ األحك ددام و العقوة دداو الت ددي تص دددرها المحك ددة الجنائي ددة الدولي ددة ،فيم ددا
يتعلف بعقوةة السجن واالشراف علدى تنفيدذها و أيضدا تنفيدذ الحكدام المتعلقدة بالغ ارمدة
و المصادر وجيد اضرار المجني عليهم.
 -1أنظر  :عطية (حمدي رج ) ،المرجع السابف ،ص 170
 -2أنظر  :بوهراوة (رفيف) ،المرجع السابف ،ص 107
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وحددرص النظددام األساسددي للمحكمددة علددى ت كيددد مبدددأ التدزام الدددول باألحكددام
التي تصددرها المحكمدة الجنائيدة الدوليدة و ان تتخدذ جميدع التددابير ال مدة لتنفيدذ هدذا
االلتد دزام .1مؤك ددد ب ددذلش مد درة اخ ددر ال دددور الفع ددال لل دددول ف ددي عم ددل المحكم ددة الجنائي ددة
الدولي ددة .وعلي دده س ددوف ن دددرس آلي دداو تنفي ددذ االحك ددام الص ددادرة م ددن المحكم ددة الجنائي ددة
الدولية سوا كان

عقوةة السجن (الفرع األول) أو عقوةتي الغرامة والمصدادرة (الفدرع

الهاني)

الفرع األول
تنفيذ عقوبة السجن
وةصدددد الحددديث علددى أحكددام و آليدداو تنفيددذ عقوةددة السددجن التددي تحكددم بهددا
المحكمة الجنائية الدولية تجدر االشارة أوال إلى مكان هذه العقوةة (الفقرة األولى) ،ثم
االشراف على تنفيذ األحكام المتعلقة بتنفيذها(.الفقرة الهانية)

الفقرة األولى

مكان تنفيذ عقوبة السجن
من المقرر أن المحكمة الجنائية الدولية لديل لهدا مؤسسداو عقابيدة خا دة
بها  ،ومن هنا جا و الحاجة إلى ضرورة تعاون دولي فدي تنفيدذ عقوةدة السدجن التدي
تحكددم بهددا هددذه المحكمددة وهددذه ا ليددة تجددد محورهددا األساسددي فددي أن الدددول األعضددا
يلتزمون بشروط معيندة باسدتقبال المحكدوم علديهم بهدذه العقوةداو بحيدث يقومدون بتنفيدذ
العقوة ددة ف ددي مؤسس دداتهم العقابي ددة ،وم ددا تج دددر اإلش ددارة إلي دده ه ددو أن دده ف ددي حال ددة الحك ددم
الصددادر مددن المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ال يشددترط فددي تنفيددذه أن يددتم فددي الدولددة التددي
ينتم ددي إليه ددا المحك ددوم علي دده  ،وأن الحك ددم كم ددا س ددبف ذكد دره ال يع ددد حكم ددا
 -1الباب العاشر من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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قضددا أجنبددي بددالمعنى الدددقيف خا ددة أن قيددام الدولددة بتحويددل الجندداة للمحكمددة ال يعددد
)(1

نوعا من التسليم ،ومن هنا ال تهور مشكلة عدم جوا تسليم المواطنين.

وعليه فدور الدول هنا في التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليدة يتجلدى فدي
إبدائها الستعدادها لقبول األشخاص المحكوم عليهم و ذلش بإيهدار رغبتهدا فدي ذلدش،
حي ددث تع ددد قائم ددة بك ددل ال دددول الراغب ددة بالتع دداون ف ددي تنفي ددذ األحك ددام الص ددادرة و تق ددوم
المحكمدة بدددورها فددي تعيددين الدولددة التددي ينفددذ فيهددا الحكددم فددي السددجن مددن قائمددة الدددول
التي استعدادها بالخصوص،

)(2

مع الم حظة أن الدولة التي تبدي استعدادها لقبول

األشددخاص المحكددوم علدديهم يجددو لهددا إبدددا أيددة شددروط ت ارهددا عنددد اسددتقبالها ألولوددش
األشخاص توافف عليها المحكمة وتكون موافقة للنظام األساسي.

)(3

وال شددش أن الدددول التددي أبدددو اسددتعدادها الستضددافة المحكددوم عليدده تكددون
على قدم المساواة بحيث تستطيع المحكمة أن تختار من تشا من هذه الدول.

)(4

وعليد دده فيد ددتم إعد ددداد قائمد ددة بالد دددول التد ددي لد ددديها اسد ددتعداد لقبد ددول األشد ددخاص
المحكوم عليهم بعقوةة السدجن مدن قبدل المحكمدة الجنائيدة الدوليدة ،حيدث ينشدئ سدجل
المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة قائمد ددة بالد دددول التد ددي تبد دددي اسد ددتعدادها لقبد ددول األشد ددخاص
المحكددوم علدديهم و يتددولى أمددر هددذه القائم ددة ،ولكددن ال تدددرج هيوددة الرئاسددة دولددة م ددن
الدددول فددي القائمددة فددي حالددة عدددم موافقتهددا علددى الشددروط التددي تقددرن بهددا هددذه الدولددة
قبولها ويجو لهيوة الرئاسة قبل الب

في األمدر أن تطلد

تلش الدولة.
 –1أنظر  :فارس (جمال سيف) ،المرجع السابف  ،ص . 421

 –2راجع نص المادة  103من نظام روما األساسي

 -3أنظر  :عيتاني ( ياد) ،المرجع السابف  ،ص . 384

 -4أنظر  :فارس (جمال سيف) ،المرجع السابف  ،ص . 422
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ويجددو للدولددة التددي تقددرن قبولهددا بشددروط أن تسددح
وقد د

هددذه الشددروط فددي أي

وتخض ددع أي ددة تع دددي و عل ددى ه ددذه الش ددروط وأي إض ددافاو إليه ددا إلقد درار هيو ددة

الرئاسددة .كمددا يجددو لهددا أن تخط در المسددجل فددي أي وق د

بانسددحابها مددن القائمددة وال

يددؤثر هددذا االنسددحاب علددى تنفيددذ األحكددام المتعلقددة باألشددخاص الددذين تكددون الدددول قددد
قبلتهم بالفعل.
وأخيد د ار فللمحكم ددة الجنائيد دة الدولي ددة ال دددخول ف ددي ترتيب دداو ثنائي ددة م ددع ال دددول
بهدددف تحديددد إطددار لقبددول السددجنا الصددادر علدديهم أحكددام مددن المحكمددة ،وتكددون هددذه
الترتيباو متماشية مع نظام روما األساسي.
وفن كان د

)(1

للمحكمددة حريددة االختيددار مددن القائمددة إال أن هددذه السددلطة ال بددد

أن ي ارع ددى فيه ددا مجموع ددة م ددن االعتب دداراو الت ددي ح ددددتها القواع ددد اإلجرائيد دة للمنظم ددة
)(2

لتطبيددف النظددام األساسددي.

وهددي  :وجااوب تقاساام الاادول األط اراف مسااؤولية تنفيااذ

أحكااام السددجن وفقددا لمبددادل التو يددع العددادل علددى النحددو المنصددوص عليدده فددي القواعددد
اإلجرائيد ددة و قواعد ددد اإلثبد دداو  ،وةالتد ددالي فعليهد ددا أن ت ارعد ددي ألجد ددل ذل د دش مبد دددأ التو يد ددع
الجغرافي العادل ،وضرورة أن تتاح لكدل دولدة مدرجدة فدي القائمدة فر دة إيدوا بعدض
األش ددخاص المحك ددوم عل دديهم ،وك ددذلش ع دددد األش ددخاص المحك ددوم عل دديهم ال ددذين آوته ددم
بالفعل تلش الدولة و سائر دول التنفيذ ،وأية عوامل أخر ذاو
وم ددن ب ددين اإلعتب دداراو الواجد د

()13

لة.

مراعاته ددا أيض ددا وجاااوب تطبياااق المعااااايير

السارية على معاملاة الساجناء و المقدررة بمعاهدداو دوليدة مقبولدة علدى نطداق واسدع
كمؤتمر األمم المتحدة األول للوقاية من الجريمة و معاملدة المجدرمين المنعقدد بجنيدف
 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص . 767 :
 -2أنظر  :العنوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف ،ص . 73

 -3أنظر  :القاعدة  201من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثباو.
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عام  ،1955وتخضع يروف التنفيذ لرقابدة المحكمدة التدي تظدل علدى اتصدال مباشدر
مع الشخص المحكوم عليه وفي جو من السرية وفقا للمادة  3/106من النظام.
يجد د

()1

إيض ددا مراعااااة آراء الشاااخص المحكاااوم عليااا  ،حي ددث تق ددوم هيو ددة

الرئاسة بإخطاره خطيا ب نها تنظر فدي تعيدين دولدة للتنفيدذ ليقددم آ ار ه كتابدة إلدى هيودة
الرئاس ددة وش ددفاهيا إن أذند د

ل دده ذل ددش.

()2

ويجد د

أيض ددا مراعاااااة جنسااااية الشااااخص

المحكوم علي  ،فالدولة التابع لها المحكوم عليه بجنسيته هي األولدى فدي تنفيدذ الحكدم
علي دده .كم ددا يجد د

م ارع دداة آي ددة عوام ددل أخ ددر تتعل ددف بظ ددروف الجريم ددة أو الش ددخص

المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم حيهما يكون مناسبا لد تعيين دولة التنفيذ.
وهددذه المعددايير هددي التددي جعل د

الددبعض ينظددر إلددى األحكددام الصددادرة فددي

المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة عل ددى أنه ددا أحك ددام أجنبي ددة ،فه ددي ال تص دددر ع ددن القض ددا
الجنددائي الددوطني للدولددة ،وتخضددع فددي تنفيددذها إلددى قواعددد وفجد ار او تختلددف عددن تلددش
التي تخضع إليها األحكام الوطنية.

()3

وةعددد م ارعدداة اإلعتبدداراو المشددار إليهددا سددابقا ،ولددد إخطددار هيوددة الرئاسددة
الدولة المعنية للتنفيدذ بقرارهدا تنقدل إليهدا المعلومداو والوثدائف والمعلومداو التاليدة :إسدم
الشخص المحكوم عليه و جنسيته و تاريل و مكان مي ده ،نسخة من الحكدم النهدائي
باإلداندة و العقوةددة المفروضددة ،مددة العقوةددة و التدداريل الددذي تبددأ فيدده و المدددة المتبقددي

 -1أنظر  :بوساحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص .207
 -2أنظر  :القاعدة  203من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثباو
 -3أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف  ،ص .73
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تنفيذها منها ،أية معلوماو ال مة عن الحالدة الصدحية للشدخص المحكدوم عليده  ،بمدا
في ذلش كل ما يتلقاه من ع ج طبي  ،و ذلش بعد االستماع إلى آرائه.

)(1

وفذا حدددف و لددم تقدددم آيددة دولددة بإيدددا اسددتعدادها باستضددافة المحكددوم عليدده
في إحد مؤسساتها ،أو أن المحكمة لم تحدد الدولة التي يمكن أن يقوم بالتنفيذ ففدي
هددذه الحالددة تنفيددذ العقوةددة يكددون فددي إحددد المؤسسدداو العقابيددة فددي الدولددة المضدديفة
للمحكمة أال وهي دولة هولندا.

)(2

وفن التكاليف في حينها الناشوة عدن حكدم السدجن و تنفيدذه تقدع علدى عداتف
المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة و للمحكم ددة وح دددها اإلشد دراف عل ددى التنفي ددذ وفق ددا للمع ددايير
معاهدداو دوليدة مقبولدة علدى نطداق واسدع،

المنظمة لمعاملة السجنا المقدررة بموجد

بينما القانون الذي يحكم أوضاع السجن هو قانون دولة التنفيذ.

)(3

وفد ددي كد ددل األح د دوال تخطد ددر مسد ددجل المحكمد ددة المد دددعي العد ددام والشد ددخص
المحكددوم عليدده بالدولددة المعينددة لتنفيددذ الحكددم ،ويددتم تسددليم الشددخص المحكددوم عليدده فددي
أس ددرع وقد د

ممك ددن إل ددى دول ددة التنفي ددذ بع ددد إي دددا قبوله ددا ،ويكف ددل حس ددن إجد د ار عملي ددة

التسليم بالتنسيف مع السلطاو في دولة التنفيذ والدولة المضيفة.

)(4

ووفقددا لددنص المددادة  104مددن نظددام رومددا األساسددي فددي القواعددد اإلجرائيددة
وقواعددد اإلثب دداو وةعددد م ارع دداة هيو ددة الرئاس دة ل عتب دداراو المش ددار إليهددا س ددابقا ،تتخ ددذ
قرارها بخصوص طل

الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام  ،إما بالموافقة علدى

 -1أنظر  :المادة  204من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثباو.

 -2أنظر  :فارس (جمال سيف) ،المرجع السابف  ،ص . 422
 -3أنظر  :العيتاني ( ياد) ،المرجع السابف  ،ص 386

 -4أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف  ،ص . 768
218

الباب الهاني – تدخل الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية
الطلد

المقددم إليهدا بتغييدر دولدة التنفيدذ و إمدا بدالرفض و ذلدش فدي أي وقد  .وعليهدا

أن تقددوم مهمددا كددان قرارهددا وفددي أسددرع وقد

بددإب

العدام ،والمسدجل مدع ذكدر األسدباب التدي دعد
التنفيذ أيضا.

الشددخص المحكددوم عليدده والمدددعي
إليده ،كمدا عليهدا أن تقدوم بدإب

دولدة

)(1

الفقرة الثانية
اإلشراف على تنفيذ عقوبة السجن
ت دنص المددادة  105مددن القواعددد اإلجرائيددة و قواعددد اإلثبدداو علددى أندده رهنددا
بالشددروط التددي تكددون الدولددة قددد حددددتها وفقددا للفقدرة  01مددن المددادة  ،103يكددون حكددم
السددجن ملزمددا للدددول واألطدراف وال يجددو لهددذه الدولددة تعديلدده بد ي حددال مددن األحدوال.
كما يكون للمحكمة وحدها الحف فدي البد

فدي أي طلد

اسدتوناف أو إعدادة نظدر ،وال

يجددو لدولددة التنفيددذ أن تعددوق الشددخص المحكددوم علي ده عددن تقددديم أي طل د

مددن هددذا

القبيل.
علمددا أن تسددليم الشددخص المحكددوم عليدده مددن المحكمددة الجنائيددة الدوليددة إلددى
الدولددة المعينددة للتنفيددذ ،ال يددتم مددا لددم يكتس د

الق درار المتعلددف باإلدانددة والق درار المتعلددف

بالعقوةة الدرجة القطعية وذلش وفقا للمادة  220من القواعدد اإلجرائيدة وقواعدد اإلثبداو
لنظام روما األساسي

)(2

ضف إلى ذلدش أنده ال يجدو للددول األطدراف أن تعددل حكدم

السجن ب ي حال مدن األحدوال وأن هدذا االلتدزام بحدد ذاتده يعدد جدز ا مدن االلتدزام العدام
بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

)(3

 -1أنظر  :القاعدة  210من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثباو.
 -2أنظر  :بوهراوة (رفيف) ،المرجع السابف ،ص .108

 -3أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ، 2ص . 211
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أمددا فيمددا يتعلددف باإلش دراف علددى تنفيددذ األحكددام و أوضدداع السددجون توض د
المددادة  106مددن نظددام رومددا األساسددي أن ذلددش يعددود إلددى المحكمددة الجنائيددة الدوليددة
بالدرج ددة األول ددى وأن المحكم ددة ه ددي الجه ددة المخول ددة باتخ دداذ أي ددة قد د ارراو هام ددة ينبغ ددي
اتخاذها في تنفيذ الحكم.

)(1

وت ارعددي المحكمددة فددي إش درافها علددى تنفيددذ حكددم السددجن ،الت دزام الدولددة ب د ن
تكددون أوضدداع السددجن الددذي يددتم التنفيددذ فيدده متفقددة مددع المعددايير الدوليددة التددي تددنظم
السددجنا والمقددررة بمعاهددداو دوليددة مقبولددة علددى نطدداق واسددع ،ومنهددا  :أن ال يددؤدي
نظددام السددجن إلددى يددادة معاندداة السددجين المد م للحرمددان مددن الحريددة ،عدددم اسددتخدام
الحد ددبل االنف د درادي لفت د دراو طويلد ددة ،الحد ددد مد ددن وسد ددائل التكبيد ددل مهد ددل تغليد ددل األيد دددي
باأل د دفاد ،واألرجد ددل باألثقد ددال الحديديد ددة ،مند ددع اسد ددتخدام المد ددويفين المكفلد ددين بإنفد دداذ
القوانين للقوة ،ومنع استخدام التعذي

و األسالي

المهينة لكرامة السجين...

)(2

ولكددي تمددارس المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وييفتهددا فددي اإلش دراف علددى تنفيددذ
األحكام ،تكفل هيوة الرئاسة بالتشاور مدع دولدة التنفيدذ الترتيبداو ال مدة لكدي يمدارس
المحكوم عليه حقده فدي االتصدال بالمحكمدة بشد ن ،أوضداع السدجن ،كمدا يجدو لهيودة
الرئاسددة  ،بعددد إخطددار دولددة التنفيددذ ،تفددويض قدداض مددن المحكمددة أو أحددد مويفيهددا
مسددؤولية اإلجتمدداع بددالمحكوم عليدده واالسددتماع ارئدده فددي غيدداب السددلطاو الوطنيددة،
وفددي الحالددة التددي يكددون فيهددا المحكددوم عليدده مددؤه

ل سددتفادة مددن أحددد البدرام التددي

يقدمها للسجن أو لتمتع بحف ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ على نحو يسدتتبع
قيامه ببعض النشاط الخارجي ،يتعين على دولة التنفيدذ أن تخطدر هيودة الرئاسدة بهدذا

 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف  ،ص .770

 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص . 215
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األمددر متضددمنا أيددة معلومدداو أو م حظدداو ذاو

ددلة ،حتددى تددتمكن المحكمددة مددن

)(1

ممارسة مهمتها اإلشرافية.

ويشدمل التعداون مدع المحكمدة الجنائيدة الدوليدة فدي هدذا المجدال أيضدا التدزام
الدول ددة الت ددي نف ددذ لحك ددم به ددا بنق ددل الس ددجين عن ددد انته ددا م دددة س ددجنه ،إن ل ددم يك ددن م ددن
رعاياها ،عند إتمام مدة الحكم وفقا لقانون تلش الدولة ،إلى دولة يكون عليهدا اسدتقباله
أو دولة أخر توافف على استقباله ،مدع م ارعداة رغبداو الشدخص المدراد نقلده إلدى تلدش
الدولة ،ما لم ت ذن دولة لتنفيذ للشخص بالبقا في إقليمها.
كمددا يجددو لدولددة التنفيددذ أن تقددوم بموجد
أو تقديمه إلى الدولة التي طلبد
ادر بحقه

)(3

)(2

قانونهددا الددوطني بتسددليم الشددخص

تسدليمه ،أو تقديمده بغدرض محاكمتده ،أو تنفيدذ حكدم

لكن ذلش يخضع إلى موافقة المحكمة الجنائية الدولية.

ومن حاالو التعاون أيضا تعاون الدول حال هدروب و فدرار السدجين ،فدإذا
فددر السددجين مددن دولددة التنفيددذ ،جددا بهددذه األخيدرة يعددد التشدداور مددع المحكمددة الجنائيددة
الدولية ،أن تطل

من الدولة الموجود فيها الشخص تقديمه بموج

أو المتع ددددة األطد دراف القائم ددة ،ويج ددو به ددا أن تطلد د
تقديم ذلش الشخص.

)(4

 -1أنظر  :المهتدي باع (أحمد مهدي) ،المرجع السابف  ،ص . 813

 -2أنظر  :المادة  107من نظام روما األساسي في فقرتها األولى.
 -3أنظر  :المادة  107من نظام روما األساسي في فقرتها الهالهة.
 -4أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف  ،ص . 74
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الترتيبداو الهنائيدة

م ددن المحكم ددة أن تعم ددل عل ددى

الباب الهاني – تدخل الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية

الفرع الثاني

تنفيذ عقوبتي الغرامة و المصادرة
لقد تبين أن العقوةاو المالية التي تحكدم بهدا المحكمدة الجنائيدة الدوليدة هدي
الغ ارم ددة والمص ددادرة وفق ددا ل ددنص الم ددادة  77م ددن نظ ددام رومد دا األساس ددي ،وةاعتب ددار أن
قضددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة لدديل قضددا ا وطنيددا محضددا ،وال يملددش سددلطانا إال
على الشخص الذي يحاكم أمامه ،وأمدوال هدذا الشدخص عدادة تكدون فدي دولدة أخدر
قد تكون الدولة التي تحمل جنسايتها أو التي فيها مركز أعماله أو حساباته البنكية.
ل ددذلش فد د إمكاني ددة م ددن تنفي ددذ األحك ددام الص ددادرة بالغ ارم ددة أو المص ددادرة إال
بالتعاون من طرف الدول التي توجد في أقاليمها األموال.

)(1

وما تجدر اإلشارة إليده أوال هدو أن االلت ازمداو التدي يرتبهدا النظدام األساسدي
بخصوص تنفيذ الغراماو و إجد ار او المصدادرة تنطبدف علدى جميدع الددول األطدراف،
ولدديل فقددك الدددول ألطدراف المعينددة بتنفيددذ عقوةددة السددجن فددي أقاليمهددا كمددا هددو الحددال
في تنفيذ عقوةة السجن.

)(2

وعليد دده ففد ددور إداند ددة شد ددخص مد ددن جان د د
للمحكم ددة توجي دده طلد د

المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة ،فد ددإن

إل ددى دول ددة ط ددرف م ددن أج ددل تحدي ددد وتعقد د

وتجمي ددد أو حج ددز

العائددداو والممتلكدداو واألدواو المرتبطددة بددالجرائم بغددرض مصددادرتها فددي النهايددة إذا
تبين أن هذا األمر ضروري.

)(3

 -1أنظر  :فارس (جمال سيف) ،المرجع السابف ،ص . 424
 -2أنظر  :بوهراوة (رفيف) ،المرجع السابف  ،ص .111

 -3أنظر  :المادتين  93/1 ، 75/4من نظام روما األساسي .
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وتددنص المددادة  109مددن نظددام رومددا األساسددي علددى تنفيددذ عقوةدداو الغ ارمددة
والمصددادرة بددالقول أندده تقددوم الدددول األطدراف فددي نظددام رومددا األساسددي بتنفيددذ عقوةدداو
الغ ارمد ددة أو المصد ددادرة التد ددي ت د د مر بهد ددا المحكمد ددة بموج د د

البد دداب السد ددابع وذلد ددش دون

المساس بحقوق األطرف الهالهة حسنة النيدة وفقدا إلجد ار او قانونهدا الدوطني .وأنده إذا
كان

الدولة الطرف في نظام روما األساسي غير قادة علدى إنقداذ أمدر مصدادرة كدان

عليها أن تتخذ تددابير السدترداد قيمدة العائدداو أو الممتلكداو أو األ دول التدي أمدرو
المحكمة بمصادرتها  ،و ذلش دون المساس بحقوق األطراف الهالهة حسنة النية.
ضددف ألددى ذلددش أندده تحددول إلددى المحكمددة الجنائيددة الدوليددة الممتلكدداو ،أو
عائ ددداو بي ددع العق دداراو  -أو حيهم ددا يك ددون مناس ددبا  -بي ددع الممتلك دداو األخ ددر الت ددي
تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكما أ درته المحكمة الجنائية الدولية.
وعليه فألغراض تنفيذ عقوةة الغ ارمدة و المصدادرة تطلد

هيودة الرئاسدة مدن

الدولد ددة عند ددد االقتضد ددا التعد دداون واتخد دداذ التد دددابير ال مد ددة ألجد ددل تنفيد ددذ العقوةد ددة )،(1
ولتس ددهيل مهم ددة الدول ددة الط ددرف الت ددي يوج دده إليهد دا طلد د
المعلومدداو التاليددة  :هويددة الشددخص الددذي

التنفي ددذ ،يجد د

أن يتض ددمن

دددر األمددر ضددده ،العائددداو والممتلكدداو

واأل د ددول التد ددي أمد ددرو المحكمد ددة بمص د دادرتها ،وفذا تعد ددذر علد ددى الدولد ددة تنفيد ددذ أمد ددر
المصددادرة فيمددا يتعلددف بالعائددداو والممتلكدداو أو األ ددول المحددددة ،فإنهددا تتخددذ تدددابير
للحصول على قيمتها على النحو المشار إليه في الفقرة  02من المادة .109
أم ددا فيم ددا يتعلد دف بطلد د

التع دداون و ت دددابير التنفي ددذ ،ت ددوفر المحكم ددة أيض ددا

المعلومدداو المتاحددة بش د ن مكددان وجددود العائددداو والممتلكدداو واأل ددول التددي يشددملها
أمر المصادرة.
 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص . 219
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ولتمك ددين ال دددول م ددن تنفي ددذ أم ددر م ددن أوام ددر التع ددويض يح دددد األم ددر هوي ددة
الشخص الذي

در ضده األمر ،هوية الضحايا الذي تقرر مدنهم تعويضداو فرديدة،

نط دداق وطبيع ددة التعويض دداو الت ددي حكمد د

به ددا المحكم ددة ،بم ددا ف ددي ذل ددش الممتلك دداو

واأل ول المحكوم بالتعويض عنها ،حيهما ذلش.

)(1

وتقدوم هيودة الرئاسدة للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة بدإب

الددول األطدراف حددين

تحيددل إليهددا نسددل مددن الحكددم ب ندده ال يجددو للسددلطاو الوطنيددة لتددش الدددول عنددد تنفيددذها
للعقوةاو أن تعدلها.
وفددي كددل األحدوال عندددما تبد

هيوددة الرئاسددة فددي التصددرف تو يددع ممتلكدداو

المحك ددوم علي دده أو أ ددوله أو تو يعه ددا فإنه ددا تعط ددي األولي ددة لتنفي ددذ الت دددابير المتعلق ددة
بتعويض الضحايا.

)(2

 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 220

 -2أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف  ،ص .777
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خالصة الفصل األول
إن دور الدددول فددي عمددل المحكمددة الجنائيددة الدوليددة يتجسددد خصو ددا مددن
خد ل التعدداون مددع هددذه األخيدرة فددي كددل مجدداالو عملهددا ،وعليدده فإستعرضددنا فددي هددذا
الفصل سبل تعاون الدول مع المحكمة وذلش سوا كان

دول أطراف فدي نظدام رومدا

األساسددي أم غيددر أط دراف ،حيددث أندده فددي الحالددة األخي درة وخا ددة إذا لددم تقبددل الدددول
غي ددر األطد دراف بإختص دداص المحكم ددة ف دديمكن طلد د

المس دداعدة م ددن طرفه ددا بموجد د

مبادل القانون الدولي العام.
وتم التطرق بداية إلى دور الدول قبدل نظدر المحكمدة الجنائيدة الددعو ألنده
إن لددم تعتددرف الدددول بإختصدداص المحكمددة إلندده ال يمكددن لهددا القيددام بمهامهددا ،خا ددة
أون للدول الحف و

حية إحالة القضايا عليها في حال إرتكاب جرائم وأفعال تدخل

في إختصاص المحكمة ،وهو ما يعتبر تعاونا مع المحكمة.
وال يتوق ددف دور ال دددول إل ددى مج ددرد القب ددول بإختص دداص المحكم ددة الجنائي ددة
الدولية أو مجرذ إحالة القضايا عليها ،ذلش أنه إذا كان التعاون يعد مدن أهدم مقومداو
النظددام الدددولي العددان حيددث توجددد لدده فددي هددذا اإلطددار مظدداهر متعددددة ،فددإن التعدداون
القضائي والمساعدة القضدائية أثندا نظدر المحكمدة للقضدايا المحالدة إليهدا يلعبدان دو ار
جوهريا وهامدا ك حدد الددعائم التدي يرتكدز عليهدا النظدام القدانون الجندائي الددولي بصدفة
خا دة .وترتكددز أحكدام التعدداون القضدائي فددي عدددة نقداط أهمهددا  :التعداون فددي القددبض
علددى األشددخاص وتقددديمهم للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،السدداعدة فيمددا يتصددل بددالتحقيف
والمقاضاة ،المساعدة فيما يتعلف بالتنا ل على الحصاناو...
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لنص ددل ف ددي األخي ددر إل ددى تنفي ددذ ال دددول ألحك ددام المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة،
والمبددرر لددذاغ أن المحكمددة ال تتدوافر علددى آليددة أو جهددا منددوط بهددذه الوييفددة ،وعليدده
تددم إسددتعراض مفهددوم األحكددام الجنائيددة الدوليددة وكددذا حجيتهددا فددي مواجهددة كددل الدددول
والمشك و التي تهار بش ن تنفيذ الدول لهذه األحكام.
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الفصل الثاني

آثار عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
إن المب دددأ الع ددام أن ال دددول األطد دراف أو الت ددي قبلد د

إختص دداص المحكم ددة

الجنائيددة الدوليددة ملزمددة بالتعدداون معهددا والسدديما أن المددادة  86مددن النظددام األساس دي
للمحكمددة فرض د

علددى الدددول التعدداون التددام فددي إطددار التحقيقدداو والم حقدداو علددى

الجرائم الدولية الداخلة في إختصاص المحكم.
وفددي حالددة عجددز أو رفددض الدددول التعدداون فالمحكمددة الجنائيددة الدوليددة أن
تحيددل القضددية لجمعيددة الدددول األط دراف أو لمجلددل األمددن الدددولي إذا كددان قددد أحددال
القضية على المحكمة ،ذلش أن الدول الرافضة التعاون تكوم قدد خالفد

إلت ازمدا دوليدا

واقعا عليها ،وهذا الرفض أو عدم التعاون مع المحكمة نات عن العديد مدن األسدباب
منهددا مددا هددو قددانوني ارجددع إلددى الهغدراو المتواجدددة بالنظددام األساسددي للمحكمددة فددي حددد
ذاتدده ،ومنهددا مددا هددو موضددوعي وسياسددي ارجددع للع قدداو الدوليددة وفلددى تمسددكها بمبدددأ
الس د دديادة الوطني د ددة المطلق د ددة ومب د دددأ الحص د ددانة للمس د ددؤولين الكب د ددار والق د ددادة العس د ددكريين
والمدددنيين وكددذلش رغبددة بغددض الدددول فددي عرقلددة عمددل المحكمددة الجنائيددة الدوليددة عددن
طريف إبرام إتفاقياو لعدم تقديم رعاياها للمحكمة أمامها.
فهل هدذه الددول الرافضدة للتعداون تتحمدل المسدؤولية عدن هدذه األفعدال التدي
تعي ددف عم ددل المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ؟ وه ددو م ددا س ددنتناولهمن خد د ل التط ددرق إل ددى
معوقاو عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليدة (المبحدث األول) والنتدائ المترتبدة
عن عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (المبحث الهاني)
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المبحث األول
معوقات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
رغم ا مال المصاحبة لقيام المحكمة الجنائية الدولية  ،التي يعتبدر إنشدائها
حدثا تاريخيا مهما يدعو للتفداؤل تجداه تعزيدز الضدماناو ال مدة لكفالدة احتدرام حقدوق
اإلنس ددان وحريات دده األساس ددية ،للتص دددي لإلنتهاك دداو الجس دديمة له ددذه الحق ددوق والحري ددة
خا ة في أوقاو النزاعاو المسلحة الدوليدة منهدا و الداخليدة ،إال أن الت مدل فدي واقدع
هذه المحكمة قد تخالجده الشدكوغ حدول مدد فعاليتهدا كآليدة تمتلدش القددرة علدى فدرض
االحترام الواج

لحقوق اإلنسان بصفة عامة والحماية الجنائية الدوليدة بصدفة خا دة

كددل ذلددش إمددا ناشددئ عددن الطبيعددة التعاهديددة لنظددام رومددا األساسددي ومددا نددت عندده مددن
نقاش وثغراو قانونية أو ناشئ عن المواقف السلبية لبعض الدول.
وهددي كلهددا شددكوغ تحددد مددن فعاليددة المحكمددة  ،ممددا يطددرح إشددكالية قدددرتها
على القيام بمهمتهدا علدى أحسدن وجده ،وعليده فسدوف نقسدم هدذا المبحدث إلدى مطلبدين
األول يتضددمن المعوقدداو الموضددوعية الناتجددة عددن طبيعددة النظددام الدددولي ومددا يكتنفدده
مددن اعتبدداراو سياسددية(المطل

األول) ،والهدداني يتضددمن المعوقدداو القانونيددة الناتجددة

عن الطبيعة التعاهدية لنصوص النظام األساسي للمحكمة( .المطل
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المطلب األول

المعوقات الموضوعية لتعاون الدول مع المحكمة
إذا كاند د

س ددبل التع دداون ال دددولي القض ددائي ف ددي المس ددائل الجنائي ددة متع ددددة

وتشددمل العديددد مددن الوسددائل ،إال أن العديددد مددن األسددباب والمعوقدداو خا ددة منهددا مددا
يتعلددف باإلعتبدداراو السياسددية والع قدداو الدوليددة والتددي أدو أو تسددبب

وال تدزال تسددب

في عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من بينها مس لة التذرع بالسيدة الوطنيدة
(الفرع األول) و مس لة التذرع بالحصاناو (الفرع الهاني) ،وانعدام آلية التنفيدذ الجبدري
للمحكمة( .الفرع الهالث)

الفرع األول
التذرع بالسيادة الوطنية
أد االهتمام بحقوق اإلنسان منذ إنتها الحرب العالمية الهانية إلى اهتد از
المبادل التقليدية األساسية للقانون الدولي لكون هذا القانون الذي ينظم الع قاو بدين
الدددول ال يددت

م مددع التطددوراو الجديدددة التددي أ ددب فيهددا الفددرد يتمتددع بحمايددة النظددام

الددولي ومدن أهدم المبددادل التقليديدة التددي تعرضد

لإلهتد از  ،مبددأ السدديادة

)(1

المطلقددة

للدولة ،ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ويمكددن تعريددف السدديادة ب نهددا " تلددش السددلطة السياسددية التددي تملكهددا الدولددة
ممهلددة فددي هيواتهددا العامددة فددي مواجهددة أشددخاص القددانون الدددولي األخددر  ،وهددي التددي
تميددز الدولددة كوحدددة سياسددية قانونيددة علددى الصددعيد الدددولي عددن غيرهددا مددن الكياندداو
 -1لقد ارتبك يهور مبدأ السيادة بظهور الدولة الحديهدة التدي يرجعهدا الدبعض إلدى معاهددة وسدتفاليا  1648وهدذه
المعاهدة تعد اإلطار المدشن لمي د القانون الدولي.

للمزيددد مددن التفصدديل ارجددع  :الخزومددي (عمددر محمددود) ،القددانون الدددولي اإلنسدداني فددي ضددو المحكمددة الجنائيددة

الدولية ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الهقافة للنشر والتو يع ،2009 ،ص . 85
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كداألمم و القبائدل و عدن غيرهدا مددن أشدخاص القدانون الددولي كالمنظمداو الدوليددة  ،و
هددي انفدراد الدولددة بممددارس االختصدداص فددي إقليمهددا الددوطني واإلسددتق ل فددي مواجهددة
الدول األخر .

)(1

ورغددم تعددرض نظريددة السدديادة منددذ يهورهددا إلنتقدداداو عنيفددة مددن قبددل بعددض
الفقهددا سدوا فقهددا القددانون الدددولي أو فقهددا القددانون الددداخلي ،تظددل مددن أهددم المبددادل
األساسية للقانون الدولي العا ر

)(2

وما يؤكد تلدش أن ميهداق األمدم المتحددة قدد ندص

راحة على هذا المبددأ فدي المدادة  )1( 2ودعدم ذلدش المبددأ بعددم التددخل فدي شدؤون
)(3

الداخلية للدول الوارد في المادة  )7( 2من الميهاق.

وال شددش أن مددن أهددم مظدداهر سدديادة الدولددة الوطنيددة هددو واليتهددا القضددائية
علددى مددا يرتك د

فددي إقليمهددا مددن ج درائم ،واالختصدداص اإلقليمددي يعددد مددن أهددم ركددائز

االختصاص الجندائي فدي جميدع األنظمدة الجنائيدة ،وأن مدؤد مبددأ السديادة القضدائية
للدول ددة عل ددى إقليمه ددا ه ددو تطبي ددف قوانينه ددا الوطني ددة عل ددى إقليمه ددا واس ددتبعاد أي ق ددانون
أجنبي آخر.

 -1أنظ ددر  :الغام دددي ( خال ددد ب ددن عب دددهللا آل خلي ددف) ،معوق دداو تطبي ددف الق ددانون ال دددولي الجن ددائي أم ددام المحكم ددة
الجنائية الدولية ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة نايف العرةية للعلوم األمنية  ،الرياض  ، 2013 ،ص . 139

 -2أنظددر  :لحددرش (عبددد الرحمددان) المجتمددع الدددولي ،التطددور و األشددخاص ،دون طبعددة ،الج ازئددر ،دار العلددوم
للنشر والتو يع ،2007 ،ص .60

ارجددع أيضددا  :س دعد هللا (عمددر) ،القددانون الدددولي للحدددود ،الجددز األول ،مفهددوم الحدددود الدوليددة ،الج ازئددر ،ديددوان
المطبوعاو الجامعية ،2003 ،ص . 197

 -3أنظر  :تونسي (بن عدامر) ،أساسدي المسدؤولية الدوليدة فدي ضدو القدانون الددولي المعا در ،الطبعدة األولدى،
منشوراو حل  ،1995 ،ص . 11
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ولما كان إنشا المحكمة الجنائية الدولية يعني وجدود سدلطة قضدائية دوليدة
يفترض أنها أعلى من السيادة الوطنية فقد خشي
سيادتها الوطنية.

الدول أن تنتزع منهدا تلدش المحكمدة

)(1

وعليدده فمددن بددين االهتد از او التددي تعددرض لهددا مبدددأ السدديادة هددو تجسدديد مبدددأ
المس ددؤولية الجنائي ددة الدولي ددة لق ددادة ال دددول ،حي ددث ج ددا ف ددي نظ ددام روم ددا األساس ددي أن
المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بتعويض لممارسة سدلطتها القضدائية علدى األشدخاص
المسدؤولين عددن الجدرائم الخطيدرة التددي تهدددد المجتمددع الدددولي ،وأندده يمكددن للمحكمددة أن
تمددارس ويائفهددا وسددلطاتها علددى أ ارضددي أي دولددة أخددر  ،بموجد

اتفاقيددة تعقدددها مددع

الدولة المعينة و ذلش تكرسيا لمبدأ عدم اإلف و من العقاب.
وم ددن ض ددمن أه ددم الموض ددوعاو الت ددي ته ددار به ددذا الشد د ن ه ددو م ددد ت دددخل
المحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددي السدديادة الوطنيددة للدولددة والمتمهددل فددي تخطيددا للقضددا
الوطني.
وتختل ددف األ ار به ددذا الص دددد ،ف ددالبعض ي ددر أن إنش ددا المحكم ددة الجنائي ددة
الدوليد ددة هد ددو أمد ددر يتعد ددارض مد ددع مبد دددأ االختصد دداص اإلقليمد ددي ،أي إقليميد ددة القد ددانون
الجندائي ،وهددو مدن أهددم مظدداهر سديادة الدولددة الوطنيدة ،والددبعض ا خددر يدر أندده لدديل
هندداغ تدددخل فددي هددذه السدديادة ،مسددتندين فددي ذلددش إلددى أن المحكمددة قائمددة علددى مبدددأ
االختصدداص التكميلددي ،ويعنددي ذلددش أن اختصدداص المحكمددة الجنائيددة الدوليددة سددوف
يك ددون مكمد د ب دددور الس ددلطاو الوطني ددة كم ددا أن دده ال ي ددؤثر وج ددود المحكم ددة عل ددى فكد درة
االختصدداص اإلقليمددي ،ألن الج درائم التددي تدددخل فددي اختصدداص المحكمددة ال يعاق د

 -1أنظر  :الغامدي (خالد بن عبد هللا آل خليف) ،المرجع السابف ،ص .140
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عليهددا االختصدداص الددوطني للدددول عدداد وةالتددالي فددإن المحكددم تتمتددع بصددفة تكميليددة
ل ختصاص الوطني.

)(1

والجدددير بالددذكر بش د ن مددد ت د ثير المحكمددة الجنائيددة الدوليددة علددى سدديادة
الدددول و التدددخل فددي شددؤونها الداخليددة هددو أن المحكمددة الجنائيددة الدوليددة قددد أنش د و
اتفاقية دولية تراض

بموج

بموجبها الدول على وضع النظام األساسدي للمحكمدة و

ذلش بمحض إراداو هذه الدول ودون جبر على الدخول فيها أو االرتباط بها .فكونهدا
وقعد د

و دددق

عل ددى النظ ددام األساسد دي له ددذه المحكم ددة وةمح ددض إرادته ددا وارتضد د

اإللتزام ب حكامها ومنها مدا يفيدد سديدتها ،فد يمكدن القدول بد ن هنداغ إخد ل بالسديادة،
ف ددإذا ارتضد د
للسيادة وليس

دول ددة المص ددادقة عل ددى معاه دددة أو اتفاقي ددة دولي ددة فه ددذا يش ددكل ممارس ددة
هج ار لهذه السيادة.

)(2

وعليدده فددإن المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ال تمهددل سدديادة أجنبيددة مسددتقلة عددن
إرادة الدول ،بدل أن الددول األطدراف التدي أنشد تها بإرادتهدا بموجد
فيهددا

اتفاقيدة دوليدة ندص

دراحة علددى أن المحكمددة ذاو اختصدداص تكميلددي ولدديل سدديادي علددى القضددا

الوطني.

)(3

ومد ددن المسد ددلم بد دده أن أ د ددب مد ددن المعتد ددرف بد دده دوليد ددا أن ممارسد ددة الدولد ددة
لس دديادتها يجد د

أن تك ددون متفق ددة م ددع التط ددور الح ددديث للمجتم ددع ال دددولي ،وت ددت ئم م ددع

القواعددد الدوليددة التددي تسددتهدف تج دريم األفعددال الضددارة بددالقيم والمصددال الدوليددة ،وال
جدددال فددي أي فددرض الجماعددة الدوليددة للعديددد مددن القيددود علددى سدديادة الدددول كتج دريم
أفعال اإلبادة الجماعيدة واإلنجدا الددولي بالمخددراو ،وغيرهدا مدن األفعدال التدي تددخل
 -1أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف ،ص .233

 -2أنظر  :عطية (حمدي رج ) ،المرجع السابف ،ص . 140

 -3أنظر  :المادة األولى من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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فددي نطدداق الج درائم الدوليددة ،إنمددا تهدددف مددن الجماعددة الدوليددة وضددع إطددار لقمددع تلددش
األفعددال مددن خ د ل تضددمين الدددول لتلددش القواعددد الدوليددة فددي قوانينهددا الداخليددة ،وفيدده
تتند ددا ل الدولد ددة عد ددن جد ددز مد ددن سد دديادتها بمقتضد ددى إرادتهد ددا وذلد ددش لص د دال الجماعد ددة
)(1

الدولية.

وعليه فد مفدر مدن التقيدد بقواعدد القدانون الجندائي الددولي ،فالسديادة بعدد أن
مطلقة أ بح

كان

مقيددة ونسدبية بوضدع الدولدة كعضدو فدي المجتمدع الددولي ،ومدا

يقتضيه ذلش من ضرورة التعاون الدولي ،ومدا يقتضديه هدذا التعداون مدن ضدرورة تقبدل
الدول للعديد من القيود على سيادتها.

)(2

الفرع الثاني
التذرع واإلحتجاج بالحصانات
كهي د ار مددا تهددار مس د لة الحصددانة عنددد رفددع الدددعو علددى مرتك د

أي جريمددة

مددن الج درائم التددي تمددل حقددوق اإلنسددان ،فقددد يدددفع المددتهم بالحصددانة التددي يتمتدده بهددا
باعتبدداره مددن المسددؤولين حاليددا ،أو مددن المسددؤولين العمددوميين ،أو باعتبدداره دبلوماسدديا،
أو باعتبددار رئدديل حاليددا أو سددابقا للدولددة ،لكددن الحصددانة حينمددا تمنحهددا الدددول لددبعض
مويفيه ددا أو مس ددؤوليها ذل ددش يك ددون م ددن قبي ددل م ددنحهم ق ددد ار م ددن الحري ددة للتص ددرف ف ددي
شدؤون الددول بمدا يجندبهم المسدؤولية

)(3

وفذا مدا تجداو المسدؤول حددود سدلوكه وترتد

 -1أنظر  :الشين (أشرف محمد) ،المرجع السابف ،ص . 608

 -2أنظر  :تونسي (بن عامر) ،أساسي المسدؤولية الدوليدة علدى ضدو القدانون الددولي المعا در ،الطبعدة األولدى
،منشوراو حل  ،1995 ،ص . 12

 -3نص د
ليس

ديباجددة اتفاقيددة قينددا لسددنة  1961المتعلقددة بالع قدداو الدبلوماسددية أن أهددداف الحصددانة و االمتيددا او

تمييز بعدض األفدراد عدن الدبعض ا خدر و لكدن ضدمان ممارسدة فعالدة للمهدام الدبلوماسدية بصدفتهم ممهلدين

للدولة .
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علددى ذلددش فعددل بعددد جريمددة دوليددة ،فمصددلحة المجتمددع الدددولي تطغددى علددى مصددلحة
هد ددذه المصد ددلحة الجماعيد ددة علد ددى

الد دددول منفد ددردة ويبقد ددى علد ددى هد ددذه الد دددول أن تغل د د

الفعل المجرم.

المصلحة الفردية وتبادر بمحاكمة الشخص الذي ارتك

وتعد ددرف الحصد ددانة ب نهد ددا إعفد ددا بعد ددض األجان د د

)(1

مد ددن الخضد ددوع للقضد ددا

الجنددائي اإلقليمددي أو هددي إعفددا بعددض األشددخاص مددن الخضددوع للقضددا المحلددي لمددا
في هذا الخضوع من مساس بسيادة دولهم.

)(2

كم ددا تع ددرف ب نه ددا ذل ددش الع ددائف ال ددذي يح ددول دون إمكاني ددة تحري ددش ال دددعو
الجنائية ضد من يتمتدع بهدا و بالتدالي عددم إمكانيدة توجيده أي اتهدام إليده وفقدا ألحكدام
القانون الوطني الذي ارتك

السلوغ المحالف ألحكامه.

)(3

غير أن الدفع بالحصانة وفن كان يمكن اإلحتجداج بده فدي القدانون الدداخلي
حتدى ا ن ،فدإن مدن األمدور غيدر المعتدد بهدا فدي مجدال القدانون الددولي الجندائي ،وقدد
تددم الت كيددد علددى مبدددأ عدددم اإلعتددداد بالحصددانة كسد
عن الجرائم الدولية في مختلف المواثيف الدولية.

لإلفد و مددن المسددا لة الجنائيددة

)(4

وحددول مسددائل الحصددانة ،نجددد أن قيمتهددا فددي يددل أي معاهدددة تدرتبك بمددد
تط ددور الق ددانون ال دددولي ف ددي مج ددال التحقي ددف و المقاض دداة و إجد د ار المحاكم دداو ،وألن
المعاهددداو ال تلددزم سددو الددول األطدراف فيهددا بالتددالي فددإن مسددؤولية األشددخاص عددن
 -1أنظر  :دحماني (عبد الس م)  ،المرجع السابف ،ص . 106
 -2أنظددر  :أمجددد (أنددور) ،الحصددانة أحددد التحدددياو التددي تواجدده المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،مجلددة مركددز بحددوف
الشرطة ،العدد  ،27يناير  ، 2005ص . 465

 –3أنظر  :حسني (محمد نجي ) ،شرح قانون العقوةاو ،القاهرة ،دار النهضة العرةية ،1983 ،ص  132ومدا

بعدها .

 -4أشرف محمد الشين  :المرجع السابف  ،ص 739
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الجرائم الدولية ترتبك بمد استقرار مفهوم الحصانة لد تلش الدول ،بحيث يجد
ال تخالف محاكمة أي شدخص بموجد

القدوانين الوطنيدة و أمدام المحداكم الوطنيدة أيدة

مبادل يستقر عليها القانون الدولي ،أو أية نصوص في معاهداو دولية.
ويؤك ددد ذل ددش م ددا تو ددل

أن

)(1

إلي دده محكم ددة الع دددل الدولي ددة ف ددي قض ددية بيرودي ددا،

قض ددية جمهوري ددة الكونج ددو الديمقراطي ددة ض ددد بلجيك ددا ،إذا ل ددم تتو ددل المحكم ددة إل ددى
إمكانيددة مقاضدداة أ ددحاب منصد

و يددر الخارجيددة ،إن كدانوا متهمددين بارتكدداب ج درائم

ح ددرب وجد درائم ض ددد اإلنس ددانية ،إال أنه ددا تو ددل

إل ددى التميي ددز ب ددين الحص ددانة وة ددين

المسددؤولية الجزائيددة واعتبددرو أن الحصددانة تعتبددر مس د لة إجراميددة قددد تمنددع المقاضدداة
لفت درة معينددة ولكددن ال تعفددي الشددخص مددن المسددؤولية الجزائيددة التددي تبقددى قائمددة بحقدده
()1

بحين وال الحصانة عنه.

وقددد تددم الت كيددد علددى مبدددأ عدددم االعتددداد بالحصددانة كسددب

لإلف د و مددن

المسائلة عن الجرائم الدولية في نظام روما األساسدي مدن خد ل ندص المدادة  27مدن
()2

النظام ولكن تطبيف هذا النص يهير عدة إشكاالو.

أوله ددا أن دده ب ددالرجوع للنظ ددام األساس ددي للمحكم ددة الدولي ددة نج ددد ثم ددة نص ددوص
تعكددل بوضددوح هددذه المس د لة حيددث تمكددن هددذه النصددوص الرؤسددا مددن اإلف د و مددن
المسؤولية والعقاب متى كانوا موضوع إتهام الرتكابهم جرائم دولية.

 -1أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف ،ص .250
 -2محكمة العدل الدولية (())www.ICJ-CIJ.org
 -3أنظر  :العبودي (عمار طال

محمود) ،عدم اإلعتداد بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،القاهرة ،دار

النهضة العرةية ،2014 ،ص  147وما بعدها.
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إذ يقتضد ددي ند ددص المد ددادة  1/98مد ددن النظد ددام األساسد ددي للمحكمد ددة الجنائيد ددة
الدولي ددة الدائم ددة وذل ددش تحد د

عند دوان " التع دداون فيم ددا يتعل ددف بالتن ددا ل ع ددن الحص ددانة

والموافق ددة عل ددى التق ددديم ألن دده "ال يج ددو للمحكم ددة أن توج دده طلد د
بمقتضى من الدولة الموجه إليهدا الطلد
بموج د د

تق ددديم أو مس دداعدة

أن تتصدرف علدى نحدو يتندافى مدع التزاماتهدا

القد ددانون الد دددولي فيمد ددا يتعلد ددف بحصد دداناو الدولد ددة أو الحصد ددانة الدبلوماسد ددية

لشخص أو ممتلكاو تابعدة لدولدة ثالهدة ،مدا لدم تسدتطع المحكمدة أن تحصدل أوال علدى
تعاون تلش الدولة الهالهة من أجل التنا ل عن الحصانة".
فددنص المددادة أعد ه يفتددرض أن يتواجددد المشددمولون بالحصددانة مددن رؤسددا
أو ق د ددادة عس د ددكريين أو غي د ددرهم عل د ددى إقل د دديم دول د ددة غي د ددر دول د ددتهم الت د ددي ينتم د ددون إليه د ددا
بجنسيتهم ،وتطل

المحكمة من الدولة التي يتواجدون فيها تسليم هؤال إياها.

وعليه فإذا فشل
فددي

)(1

المحكمة في الحصدول علدى هدذا التعداون ،والدذي سديكون

ددورة تنددا ل علددى الحصددانة فلددن تسددتطيع المحكمددة أن تواجدده الطلد

إلددى الدولددة

التي يتواجد بها المتهم وةالتالي سيمتع عليها إج ار التحقيف أو مقاضاته.
ويعتبر رفض الدولة التي ينتمي إليها الشدخص الدذي يتمتدع بهدذه الحصدانة
بمهابة حالة من حاالو عدم التعاون مع المحكمة التدي ينبغدي أن يعدرض أمرهدا علدى
جمعيدة الدددول األطدراف ،أو علددى مجلددل األمددن إذا كاند

المسد لة قددد تددم إحالتهددا إلددى

المحكمددة مددن هددذا األخيددر ،إن كددان هددذا األمددر كددذلش يخضددع للضددغوط واالمتيددا او

 -1خليل حسين  :حصانة الرؤسا أمام المحكمة الجنائية الدولية ،على الموقع :
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/04/blog-post2309.html
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السياس ددية بحسد د

الكي ددان السياس ددي لك ددل دول ددة ،وه ددذا ي ددؤدي إل ددى التخ ددوف م ددن ع دددم

ضمان حيادية المحكمة في مواجهة بعض الدول.

)(1

وعليدده فيبدددو مددن الددنص أن المحكمددة ال تملددش وسدديلة مددؤثرة أو ناجحددة فددي
إحضار المسؤولين عن الجرائم التدي تددخل ضدمن اختصا دها للمهدول أمامهدا ،وذلدش
أن الضغوطاو تعتبر عقبة في سبيل تحقيف العدالة الجنائية الدولية.
مددن أهددم المشدداكل األخددر التددي تجابدده المحكمددة فددي موضددوع الحصددانة هددو
اتفاقياو اإلف و من العقاب التدي تسدعى الواليداو المتحددة األمريكيدة إلدى إبرامهدا مدع
حكومدداو العديددد مددن الدددول.

)(2

والتددي تددنص علددى أن الحكومددة المعينددة لددن تسددلم أو

تنقدل مدواطني الواليدداو المتحددة المنضددمين بارتكداب اإلبدادة الجماعيددة أو الجدرائم ضددد
اإلنسددانية أو ج درائم الحددرب إلددى المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،إذا طلب د

منهددا المحكمددة

ذلددش ،واالتفاقيدداو مددن الواليدداو المتحدددة األمريكيددة أو الدددول األخددر المعينددة إج د ار
تحقيف وحتى إذا توافرو أذلة كافية ،مقاضاة مهل هؤال األشخاص.
ففد ددي  01يوليد ددو  2003أعلن د د

الواليد دداو المتحد دددة األمريكيد ددة عد ددن سد ددح

المعون دداو العس ددكرية الت ددي تق دددمها إل ددى  35دول ددة عض ددو ف ددي ق ددانون روم ددا األساس ددي
رفض

التوقيع على اتفاقية الحصانة من العقاب مع الوالياو المتحددة ،وفدي ديسدمبر

 -1أنظدر  :سدراج (عبدد الفتدداح محمددد) ،مبددأ التكامددل فددي القضدا الجنددائي الدددولي ،الطبعدة األولددى ،القدداهرة ،دار
النهضة العرةية ،2001 ،ص .97 / 96

 -2أنظر  :فرج يوسف (أمير) ،المحكمة الجنائية الدولية والطابع القانوني لها و نشو عنا ر فوق الوطنيدة فدي

القضا الجنائي الدولي طبقا لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،اإلسكندرية ،منش ة المعارف ،جد ل

حزي وشركاه ،2008 ،ص  794و ما بعدها.
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الواليدداو المتحدددة سددحبها المعوندداو االقتصددادية عددن الدددول التددي أبقد

 2004أعلند

)(1

على رفضها التوقيع على االتفاقية فع .

رغددم ذلددش فددإن المجتمددع الدددولي ال ي دزال يسددعى إلددى الت كيددد علددى ضددرورة
جددر مرتكبددي الج درائم الدوليددة مددن خ د ل الت كيددد علددى اسددتبعاد كددل مددا مددن ش د نه أن
يحول دون إتمام التتبع ومعاقبة هؤال نظ ار لخطورة أفعالهم.
والملف

)(2

لإلنتباه أن األمور تتطور بسرعة حيث أن العديد من الددول ومنهدا

بريطدداني ،إفريقيددا الجنوةيددة ،أسددتراليا ،نيو لندددا تعمددل حاليددا علددى تقنددين الج درائم ضددد
اإلنسد ددانية فد ددي تش د دريعاتها الداخليد ددة وهد ددذا لضد ددمان التوافد ددف بد ددين التش د دريعاو الوطنيد ددة
والقانون األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي ستكون لها االختصاص علدى جدرائم
ضد اإلنسانية.

)(3

وهن دداغ إش ددكالية أخ ددر تح دددف عنه ددا ال دددكتور خلي ددل حس ددين ،وه ددي م ددد
إمكانيددة تقددديم ال جددئ إلددى المحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددي ضددو االعت دراف لدده بحددف
اللجو السياسي الذي يعد من الحقوق السيادية التي تنفرد الدولة بتنظيمها ،وفدي يدل
نظددام تسددليم المجددرمين ال يجددو تسددليم مددن حصددل علددى حددف ال جددئ إال إلعتبدداراو
معينة نصد

عليهدا اتفاقيدة األمدم المتحددة الخا دة بوضدع ال جودين لعدام  1951فدي

الفق درة األولددى مددن المددادة  33منهددا ،وهددي اعتبدداراو األمددن الددوطني و النظددام العددام،

 -1أنظر  :خليل (حسين) ،المرجع السابف.

 -2أنظددر  :البقيددراو (عب ددد القددادر) العدالددة الجنائيددة الدولي ددة  ،معاقبددة مرتكب ددي الجد درائم ض ددد اإلنسددانية ،الطبع ددة
الهانية ،الجزائر ،ديوان المطبوعاو الجامعية  ، 2007 ،ص . 121
TREAM (C) - Le premier tribunal international permanant à compétence
universelle - le monde - 30 juin - 1 juillet 2002 page 02
)(3
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وعددم جدوا طدرده أو رده ب يدة

دورة إذا كاند

أو جنسية أو دينية أو آ ار سياسية.

حياتده مهدددة بدالخطر ألسدباب عرقيددة

)(1

وهذا األمر يقوم في حالدة الجدرائم العاديدة فقدك أو التدي تحدددها المعاهدداو
الدوليددة التددي يخضددع إليهددا نظددام تسددليم المجددرمين ،ألن اتفاقيددة ال جوددين نفسددها أكدددو
علددى عدددم انطباقهددا علددى مددن يرتك د

ج درائم ضددد الس د م أو ج درائم الحددرب أو ج درائم

ضد اإلنسانية كما تعرفها الوثائف الدولية معينة بها

)(2

كمدا اسدتهنى اإلعد ن العدالمي

لحقوق اإلنسان لعام  1948من حف اللجو من يخل بميهاق األمم المتحدة.
وعلي دده فيب دددو أن نظد درة المجتم ددع ال دددولي لمسد د لة ع دددم اإلعت ددداد بالحص ددانة
للمسددؤولين المتهمددين بارتكدداب ج درائم دوليددة قددد اختلف د
الماضددي ،وهدددف

عمددا كددان عليدده الوضددع فددي

هددذه الحصددانة فددي األسدداس إلددى تسددهيل الع قدداو بددين الدددول مددن

خد ل حمايددة ممهليهددا مددن الم حقدداو التددي قددد تددؤثر علددى عملهددم ،إال أندده شدديوا فشدديوا
بدأو النصوص الدوليدة وخصو دا نظدام المحكمدة الجنائيدة الدوليدة تلغدي الحصداناو
ف ددي حال ددة الجد درائم الت ددي ت دددخل ف ددي نط دداق اختصا ددها ،ه ددذا م ددا يش ددكل عام ددل ردع
للمجددرمين ،ألن رؤسددا الدددول والقددادة لددم يعددودوا فددي م د من مددن الم حقدداو القانونيددة
الدولية.

)(3

 -1أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف  ،ص . 253

 -2أنظر  :المادة األولى من اتفاقية األمم المتحدة خا ة بوضع ال جوين.
 -3أنظر  :دحماني (عبد الس م) ،المرجع السابف  ،ص . 114
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الفرع الثالث
عدم وجود جهاز تنفيذي للمحكمة
تتميددز الق دوانين الوطنيددة للدددول بمددا فيهددا الق دوانين الجبائيددة الوطنيددة مقارنددة
بالقددانون الدددولي ب د ن األولددى تمتلددش غالبددا ا ليددة اإلجباريددة لتنفيددذ األحكددام الجزائيددة ،
فعلددى مسددتو القددانون الجنددائي الددوطني إذا

دددر فددي الدددعو حكددم نهددائي اكتس د

الصددفة القطعيددة بد ن أ ددب غيددر قابددل للطعددن بكددل طددرق فإندده يصددب واجد
وفددي هددذه الحالددة ترسددل المحكمددة الحكددم الج ازئددي الواج د
ترسل المحكمة الحكم الجزائي الواج

التنفيددذ،

التنفيددذ ،وفددي هددذه الحالددة

التنفيذ إلى السلطة التنفيذيدة التخداذ اإلجد ار او

ال مة لتنفيذ الحكم وةشكل فوري ،سير الدعو بهذا الشكل ال ينطبف علدى الددعاوي
()1

الجنائية الدولية على مستو المحكمة الجنائية الدولية.

وعليد دده ف د د توجد ددد جهد ددة أو سد ددلطة أو جهد ددا تنفيد ددذي فد ددي نظد ددام المحكمد ددة
الجنائي ددة الدولي ددة يعل ددو عل ددى ال دددول و أجهزته ددا ،األم ددر ال ددذي يش ددير مش ددكلة تطبي ددف
العقوةاو والق ارراو التي قد تصددر عدن المحداكم الدوليدة مهدل القدبض علدى المتهمدين،
حيث تمهل الدول إلى عملية التعاون في يل غياب هذه السلطة .
وفذا مد ددا ذهبند ددا بإتجد دداه النظد ددام القد ددانوني الد دددولي ككد ددل ،نجد ددد أن مهد ددل هد ددذه
السددلطة تتمهددل فددي مجلددل األمددن رغددم أنهددا ليسد

سددلطة تنفيذيددة ،إال أنهددا تعلددو علددى

الدددول وتمتلددش العديددد مددن ا ليدداو التنفيذيددة فددي يددل نظددام األمددم المتحدددة إال أن هددذه

 -1أنظر  :الغامدي (خالد بن عبد هللا آل خليف) ،المرجع السابف  ،ص . 168
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الجهددة بسددب

مددا يهي دره واقددع عملهددا الددذي تتدددخل فيدده االعتبدداراو السياسددية ال تصددل

ألن تكون ذلش الجها الذي تحتاج إليه المحكمة.

)(1

المطلب الثاني
المعوقات القانونية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
سبف وأن تم التطرق إلى الخ ف الدذي دار بدين األوسداط الدوليدة المختلفدة
أثن ددا مناقشد دداو النظد ددام األساسد ددي للمحكمد ددة ال ددذي ند ددت عند دده وضد ددع

د دديغة توفيقيد ددة

لمختلددف وجهداو النظددر األيدولوجيددة و السياسددية ،وقددد انعكددل هددذا األمددر علددى مددد
فاعليد ددة المحكمد ددة ،إذا أن نظامهد ددا األساسد ددي جد ددا ملبيد ددا لمطال د د

ورؤ واتجاهد دداو

متعددة ،لذلش إحتو على العديد من النقائص والهغراو ،ومدن الطبيعدي أن ينشد عنده
العديد من المعوقاو لتطبيف القانون الدولي الجنائي أمام هذه المحكمة.

الفرع األول
األطرف
ا
إمكانية رفض اإللتزام بطلب التعاون من قبل الدول
بد د دداخت ف معظد د ددم ترتيبد د دداو المسد د دداعدة القانونيد د ددة المتبادلد د ددة أو االتفاقيد د دداو
الخا ددة بالتعدداون فيمددا بددين الدددول ،فددإن الئحددة رومددا األساسددية نص د
أسل رفض اإللتزام بطل
)(2

أيضددا علددى

التعاون أو المساعدة المقدم من المحكمة الجنائية الدولية

تتمهددل فيمددايلي  :حالددة حمايددة األمددن الدددولي وكددون الدولددة محظددور عليهددا التعدداون

طبقا لقانونها الوطني.

 -1أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف  ،ص . 256

 -2أنظر  :سيد أحمد (إبراهيم) ،نظدرة فدي بعدض آليداو عمدل المحكمدة الجنائيدة الدوليدة الطبعدة األولدى ،القداهرة،
المركز القومي لإل داراو القانونية ،2011 ،ص . 216
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أما بالنسبة للسدب
القااومي ،فنصد

األول لدرفض التعداون ،والقدائم علدى حالدة حماياة األمان

عليدده المددادتين  72و  4/93مددن النظددام األساسددي للمحكمددة .فغالبددا

مددا تددرفض الدددول وفعطددا المعلومدداو المتعلقددة بدداألمن القددومي إلددى المحدداكم الجنائيددة
الدولية نظ ار لما يمكن أن يترت

على ذلش من أضرار للمصال العليا للدولة.

)(1

حيث حددو المادة  72القواعد و اإلج ار او التي تدنظم حالدة إنكدار الدولدة
للطل د

علددى األسدداس التددي يددتم تغطيتدده بالمددادة  ، 4/94ورغددم أن الدولددة قددد تتدددخل

حين تر أن أمنها القومي سيتم اإلفتواو عليه ،فإنهدا تكدون ملتزمدة أيضدا باتخداذ كدل
الخط د دواو المعقولد ددة للتعد دداون مد ددع المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة إليجد دداد طريقد ددة لتقد ددديم
المعلوماو دون المساس بمصال أمنها الوطني.

)(2

وعليدده فقددد يصددطدم أي إج د ار قضددا تقددوم بدده المحكمددة عم د بهددذا النظددام
األساس ددي بمسد د لة حماي ددة المعلوم دداو المتص ددلة ب دداألمن ال ددوطني للدول ددة ،سد دوا أثن ددا
التحقيددف أو المقاضدداة ،ومددع ذلددش أورد نفددل النظددام حل دوال لهددذه اإلشددكالية ،كإمكانيددة
تعديل الطل

أو توضيحه على نحدو يمكدن معده تجند

الكشدف عدن المعلومداو التدي

تتعلد ددف بد دداألمن القد ددومي ،أوالحصد ددول علد ددى ق د درار مد ددن المحكمد ددة يوض د د مد ددد

د ددلة

المعلوماو أو األدلة المطلوةدة بالددعو الجنائيدة التدي تنظرهدا المحكمدة ،أو الحصدول
على قرار منها يبين أن األدلة على الرغم من

لتها بالددعو الجنائيدة الدوليدة يمكدن

مع ذلش الحصول عليها من مصدر آخر غيدر الدولدة المطلدوب منهدا تقدديمها .وأخيد ار
اإلتف دداق عل ددى الش ددروط التد دي يمك ددن ف ددي يله ددا تق ددديم المس دداعدة ويش ددمل ذل ددش تق ددديم
ملخصدداو أو

دديغ منقحددة ،أو وضددع حدددود بالنسددبة للمعلومدداو التددي يمكددن الكشددف

عنهددا أو عقددد جلسدداو مغلقددة أو مباش درة اإلجد ار او مددن جان د
 -(1أنظر  :المهتدي باع (أحمد محمد) ،المرجع السابف  ،ص . 633
 -(2أنظر  :سيد أحمد (إبراهيم) ،المرجع السابف  ،ص . 217
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أي اج د ار او أو تدددابير أخددر للحمايددة علددى النحددو الددذي يسددمع بدده النظددام األساسددي
)(1

وقواعد اإلج ار واإلثباو.

وفي جميع الحاالو التي قد تطدرح فيهدا مسد لة حمايدة المعلومداو المتصدلة
بد دداألمن الد ددوطني ،يتعد ددين علد ددى الدولد ددة الشد ددروع ف د دي مشد دداوراو مد ددع المحكمد ددة بقصد ددد
التوا ل إلى حل المس لة عن طريف اتخاذ تدابير المناسبة كتلش المشار إليها سدابقا،
وفي حالة غرض التو ل إلى اتفاق بش ن المس لة ،تلج المحكمة إلى اتخاذ اإلجد ار
المناس

حس

الحالة فإذا تبين للمحكمة أن رفض الدولدة يتعلدف بد مور تكدون الدولدة

ملزمددة بالتعدداون بش د نها م ددع المحكمددة ،وةعددد عقددد مش دداوراو إضددافية ،يجددو له ددا أن
تسددتنت رفددض التعدداون و تحيددل المس د لة إلددى جمعيددة الدددول إال أط دراف أمددا إذا كددان
الرفض خارج اإللتزام العام بالتعاون (2)،وكان

الوثائف بحدو ة المحكمدة يجدو لهاا إمدا

أن تقددرر الكشددف عنهددا أو أن تددرفض الكشددف عنهددا وتسددتعملها فددي اسددتنتاج وجددود أو
)(3

عدم وجود واقعة ما.

وةالت ددالي ف ددإن اإللتد دزام األس دداس طبق ددا لنظ ددام روم ددا األساس ددي بالتع دداون م ددع
المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة و مسد دداعدتها حد ددين يطل د د

ذلد ددش يج د د

أن يرشد ددد الد دددول

األط دراف فددي كددل مددداخ تها مددع المحكمددة ،وهكددذا فددإن اسددتهنا األمددن القددومي مددن
قاعدددة التعدداون يج د

أن سددتخدم فقددك كملج د أخيددر وعندددما تفشددل كددل الجهددود بحددل
)(4

المس لة تعاونيا طبقا لنص المادة  72من النظام األساسي.

 -1أنظر  :المهتدي باع (أحمد مهدي) ،المرجع السابف ،ص . 636
 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص . 99
 -3أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،نفل المرجع ،الجز  ،2ص . 100
 -4أنظر  :إبراهيم سيد أحمد ،المرجع السابف ،ص . 218
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وةخصددوص السددب

الهدداني لددرفض التعدداون ،والددذي جددا و بدده المددادة 93

فقدرة  01فددإن الدولددة المطلددوب منهددا التعدداون قددد تددرفض طلد

المسدداعدة فددي نددوع مددن

أندواع المسدداعدة غيددر المحددددة فددي نظددام رومددا األساسددي ولكندده مشددار إليهددا فددي المددادة
المذكورة سالفا وذلش إذا كان تقاديم المسااعدة المطلوباة يعاد محظاو ار طبقاا للقاانون
الوطني للدولة المطلوب منها التعاون.
حيث نذكر المادة  93فقرة  01أنده تمهدل الددول األطدراف وفقدا لنظدام رومدا
األساسددي وةموج د

إجد ار او قوانينهددا الوطنيددة للطلبدداو الموجهددة مددن المحكمددة لتقددديم

المسدداعدة فددي كددل مددا يتعلددف بددالتحقيف والمقاضدداة بشددرط أن ال يحض دره قددانون الدولددة
الموجه إليها الطل .
ورغددم ذلددش فإندده قبددل رفددض الطل د

علددى هددذا األسدداس ،فإندده يج د

علددى

الدولة أن تحاول تقديم المساعدة المطلوةة في أسلوب بديل أو طبقا لشدروط ،وهدو مدا
نص

عليه المادة  93فقرة (.)05

)(1

وهددو مددا يعددز وجددوب موائمددة الدددول لتش دريعها بعددد المصددادقة علددى نظددام
رومددا األساسددي حتددى تضددمن أن اإلج د ار او الوطنيددة للتعدداون مددع المحكمددة الجنائيددة
موجودة وسارية ،وأنده يوجدد اإلجد ار او ال مدة للتشداور مدع المحكمدة دون أي تد خير
إذا نش و أي

عوةة في تنفيذ طل

التعاون.

 -1إبراهيم سيد أحمد ،المرجع السابف ،ص . 219
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الفرع الثاني
طلب إرجاء ممارسة المحكمة اختصاصها لمدة سبع سنوات بالنسبة
لجرائم الحرب
مددن اإلشددكالياو التددي يهيرهددا نظددام رومددا األساسددي ذاتدده والتددي تسددب

إعاقددة

التعاون بين المحكمة سماح النظام للدول األطدراف أن تعلدن عددم قبولهدا الختصداص
المحكمة لمدة سبع سنواو من بد سريان نظام روما األساسي بمواجهتها فيمدا يتعلدف
بجدرائم الحددرب ،إذ إدعددي ضددد أحددد مدواطني تلددش الدولددة بارتكابدده جريمددة حددرب أو أن
الجريمة قد ارتكب

)(1

في إقليمها وهذا وفقا لنص المادة  124من النظام.

ولددم يكددن نددص هددذه المددادة واردا فددي المشددروع الددذي قدمتدده اللجنددة للوفددود
المشاركة في مفاوضاو روما  ،حيث أضيف فدي آخدر اللحظداو التدي سدبق

اعتمداد

النظددام السياسددي ،وذلددش بنددا ا علددى اقت دراح الوفددد الفرنسددي كحددل وسددك بددين المخدداوف
التد ددي أبد دددتها بعد ددض الد دددول ،ومجموعد ددة مد ددن الد دددول التد ددي رفض د د
اسددتهنا او يكددون مددن ش د نها عرقلددة دور المحكمددة

)(2

أي امتيد ددا او أو

وةالمقابددل يمكددن أن يكددون هددذا

السددماح مددن األسددباب التددي أدو وقددد تددؤدي أيضددا بددبعض الدددول إلددى االنضددمام إلددى
نظ ددام روم ددا .وتتش ددابه ه ددذه الفكد درة ف ددي إط ددار الق ددانون ال دددولي م ددع فكد درة المعاه ددداو
اإلطاريددة فددي القددانون الدددولي البيوددي ،والتددي تعددرف ب نهددا تلددش المعاهددداو التددي تعلددن
مب ددادل لحماي ددة البيو ددة تس ددتخدم ك س دداس ومرتك ددز للتع دداون ب ددين ال دددول األطد دراف ف ددي

 -1أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف ،ص . 255

 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص . 256
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المعاهدة في مجال محددد ،مدع إعطدائهم الحريدة لوضدع إجد ار او مفصدلة للتعداون فدي
معاهدة الحقة.

)(1

الفرع الثالث
استبعاد مبدأ عدم اإلعتداد بالحصانات
المادة  98من النظام األساسي لقيددها مدن أهدم القيدود التدي تعرقدل

عرض

المحكمددة عددن ممارسددة دورهددا الحقيقددي وهددو المتعلددف بمحاكمددة األشددخاص المتمتعددين
)(2

بالحصددانة الدوليددة.

ولقددد أدرجد

هددذه المددادة فددي النظددام األساسددي لغددرض التوقيددف

بددين االلت دزام العددام بالتعدداون مددع المحكمددة و نددص المددادة  27القاضددي بعددد اإلعتددداد
بالصفة الرسمية لألشخاص المتهمين بارتكاب إحد الجرائم الداخليدة فدي اختصداص
المحكمددة ،حيددث أكدددو المددادة  27فقدرة  02علددى عدددم حيلولددة الحصدداناو أو القواعددد
اإلجرائيددة الخا ددة التددي قددد تدرتبك بالصددفة الرسددمية للشددخص ،سدوا كاند

فددي إطددار

الق د د ددانون ال د د ددوطني أو ال د د دددولي ،دون ممارس د د ددة المحكم د د ددة اختصا د د ددها عل د د ددى ه د د ددذا
)(3

الشخص.

فإذا كان األمر ال يطرح إشدكالية بالنسدبة للرسدميين مدن رعايدا الموجده إليهدا
الطل

فإن األمر يختلف إذا كان الشدخص المعندي مدن رعايدا دولدة ثالهدة ،فقدد يترتد

عن تنفيذ الطل

إخ ل الدولدة بالتزاماتهدا القائمدة بموجد

القدانون الددولي ،وةداألخص

اتفاقيددة فيينددا للع قدداو الدبلوماسددية لعددام  ،1961وهددو مددا حدداول واضددعو اتفاقيددة رومددا
تفاديه في الفقرة  1من المادة .98
 -1أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف  ،ص . 256

 -2أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،المرجع السابف ،ص . 496

 -3أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 190
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وةددالرجوع إلددى نددص المددادة المددذكور أعد ه تجددده تضددمن قيدددا ال يجددو بمقتضدداه
أن تتقدم المحكمدة بطلد

التصدرف

" تقدديم " يقتضدي مدن الدولدة الموجده إليهدا الطلد

الق ددانون ال دددولي فيم ددا يتعل ددف بالحص دداناو

عل ددى نح ددو يتن ددافر م ددع التزاماته ددا بموجد د

الدبلوماسية لشخص أو ممتلكاو تابعة لدولة ثالهة ما لم تحصل أوال على تعاون تلدش
الدول من أجل التنا ل عن الحصانة.

)(1

الحصدول

وهكذا فقدد التدزم النظدام األساسدي المحكمدة أن تتحمدل هدي عد

على تعاون الدولدة المانحدة للحصدانة ،وتطبيدف تلدش المدادة سديؤدي عمليدا إلدى تعطيدل
اختصاص المحكمة فيما يتعلف بمحاكمة رؤسا الدول والقدادة واألشدخاص المتمتعدين
بالحصدداناو الدوليددة ،وهددو مددا يتعددارض مددع ت كيددد النظددام علددى تطبيددف أحكامدده علددى
جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسب

الصفة الرسمية.

)(2

وي ددر بع ددض الفقه ددا أن ه ددذه المش ددكلة يمك ددن حله ددا ف ددي ض ددو اعتب ددار أن
رفض الدولة التي ينتمي إليها المتهم رفع الحصدانة عنده ك نهدا حالدة فدي حداالو عددم
التعاون مع المحكمة وهو األمر الذي يسدتدعي تددخل مجلدل األمدن ال سديما لدو كدان
هو الذي أحال القضية لد المحكمة الجنائية الدولية.
ولكددن تعددرض هددذا ال درأي ل نتقدداد علددى أسدداس أن ذلددش سددوف يددؤثر حتمددا
على مصداقية المحكمة  ،بحيث تصب عرضدة للضدغك السياسدي ،ويمكدن األعضدا
الدائمين في األمم المتحدة من جعل المحكمة أداة ضغك على باقي الدول.

 –1أنظر  :شعبان (محمد حسني على) ،المرجع السابف ،ص .496
 -2أنظر  :شعبان (محمد حسني علي) ،نفل المرجع ،ص .497
 -3أنظر  :العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف  ،ص .242
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المبحث الثاني
النتائج المترتبة عن عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
إن مسؤولية الددول سدوا كاند
أطراف ولكن قبل

أطدراف فدي نظدام رومدا األساسدي أو غيدر

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أساس ترتي

اتفدداق أي علددى أي أسدداس مناسد

خاص أو

آخددر ،تتجلددى فددي االلتدزام العددام بالتعدداون مددع هددذه

المحكمة وذلش وفقا لنظام روما األساسي.
وعليدده فيكددون علددى عدداتف هددذه الدددول المصددادقة علددى النظددام العمددل علددى
ت كي د ددد وتعزي د ددز حس د ددن س د ددير اإلجد د د ار او أم د ددام المحكم د ددة واالبتع د دداد ع د ددن االعتب د دداراو
الدبلوماسددية والسياسددية التددي تش ددكل عددائف فددي الو ددول لأله ددداف التددي انشدداو م ددن
اجلها المحكمدة وعليده فسدوف نتطدرق فدي هدذا المبحدث إلدى مسدؤولية الددول عدن عددم
التعدداون وعدددم االلت دزام بالمسدداعدة القضددائية مددع المحكمددة (المطل د

األول) وكددذا إلددى

التد دددابير أو الج د د از او التد ددي قد ددد تتخد ددذ فد ددي مواجهد ددة هد ددذه الد دددول المخلد ددة بالتزاماتهد ددا.
(المطل

الهاني)

المطلب األول
مسؤولية الدول عن عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
الهاب د

أن أحكددام القددانون الدددولي تقددرر مبددادل أساسددية بش د ن الت دزام الدددول

باالتفاقياو والمواثيف الدولية ،والمبدأ األساسدي فدي هدذا الصددد هدو مبددأ ارض الددول
باالتفاقيددة أو الميهدداق .ذلددش أن التعبيددر عددن الرضددا بددااللتزام ب حكددام المعاهدددة الدوليددة
هو الذي ينشئ إلتزام الدولة ،وهذا هو ما قررته اتفاقيتدا فييندا لقدانون المعاهدداو لسدنة
 1969وسنة .1986
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وال شددش أن المعاهدددة تقيددد أطرافهددا وتلددزمهم بهددا علددى أسدداس قاعدددة الت دزام
الدددول بددالعهود ،وأن الملتددزم أسددير الت ازمدده ،وهددو مددا أكدتدده اتفاقيددة فيينددا فددي المددادة 26
علددى أن كددل معاهدددة ناقدددة ملزمددة ألطرافهددا وعلدديهم تنفيددذها بحسددن نيددة

حيددث نص د

وه ددي قاع دددة ومب دددأ يطب ددف عل ددى نظ ددام روم ددا األساس ددي وال ددذي تتحم ددل بموجب دده ال دددول
المصددادقة عليدده أو القابلددة بدده المسددؤولية عددن حسددن تطبيقدده ،بمددا فددي ذلددش التزامهددا
بالتعاون التام والكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وفن واحدددة مددن أكهددر مسددائل القددانون الدددولي

ددعوةة وحساسددية هددي مددد

تحميل الدول المسؤولية عن خرقها اللتزاماتها القانونيدة الدوليدة ،حيدث يعتبدر موضدوع
المسؤولية الدولية من أكهر المواضيع تعقيدا وتشدعبا ،وتكمدن هدذه الموا دفاو خا دة
فددي طبيع ددة ه ددذا الق ددانون وم ارحددل تط ددوره وقل ددة تنظ دديم المجتمددع ال دددولي ف ددي ح ددد ذات دده
،وافتقدداره للمؤسسدداو القضددائية التددي تعطددي المسددؤولية الدوليددة كددل أبعادهددا ،كمددا أن
االسددتعانة بمبدداد
الحدداالو لتشددع

القددانون الددوطني فددي هددذا الشد ن قددد تكددون غيددر ناجعددة فددي بعددض
المسددؤولية فددي القددانون الددوطني وخضددوعها ألحكددام متفرقددة حس د

أنواعها.
ولقددد تعددددو المحدداوالو لتقنيددين قواعددد المسددؤولية الدوليددة ،مددرو ار بقد د ارراو
الجمعيدة العامدة لألمدم المتحدددة إلدى لجندة القدانون الدددولي التدي عكفد

علدى الموضددوع

منددذ  .)1(1969وعليدده فددإن الحددديث علددى أحكددام المسددؤولية الدوليددة يتجدده أكهددر نحددو
اعتبارها مباد

عامة وليل على أساس قواعد قانونية دقيقة.

 -1أنظر  :بوسلطان (محمد) ،مبادل القانون الدولي العام ،الجدز األول ،الج ازئدر ،ديدوان المطبوعداو الجامعيدة،
 ،2008ص .145
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الفرع األول
تعريف المسؤولية الدولية
يفهددم مددن المسددؤولية القانونيددة الدوليددة النتددائ الحقوقيددة المترتبددة علددى عدداتف
دولة نتيجة النتهاكهدا أو خرقهدا الت ازمدا قانونيدا دوليدا سدوا كدان ذلدش بعمدل أو بامتنداع
عددن عمددل معددين .وتددتلخص أهميددة هددذه المسددؤولية باعتبارهددا وسدديلة قانونيددة ضددرورية
للحفد دداا علد ددى قاع د ددد القد ددانون ال د دددولي .ومسد ددؤولية الد دددول مرتبطد د دة بالتمسد ددش ال د دددقيف
بالمشددروعية الدوليددة والعمددل مددن أجددل حمايددة وتعزيددز السد م وضددمان التعدداون الدددولي
القائم على أساس المصال المشتركة للشعوب الممهلة في دولها.
وتمهددل القواعددد المتعلقددة بمسددؤولية الدولددة فددي القددانون الدددولي العددام نظامددا
قانونيددا أساسدديا نظ د ار لمددل تقددرره مددن ضددماناو تكفددل احت درام االلت ازمدداو التددي يفرضددها
القانون الدولي على الدول وما ترتبه مدن جد از او علدى مخالفدة هدذه االلت ازمداو وعددم
الوف ددا به ددا ،وة ددذلش تس دداهم أحك ددام المس ددؤولية الدولي ددة غل ددى ح ددد كبي ددر ف ددي اس ددتقرار
األوضاع الدولية.

()1

وعليه فإن المسؤولية الدولية التي تهم دراستنا هدي المسدؤولية عدن االمتنداع
ع ددن عم ددل أال وه ددو التع دداون م ددع المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ال ددذي اقد دره نظ ددام روم ددا
األساسددي والددذي

ددادق

عليدده الدددول األط دراف أو قبلتدده بصددورة خا ددة الدددول غيددر

األطراف.

 -1بن عامر تونسي ،أساس المسؤولية الدولية في ضو القانون الدولي المعا ر ،المرجع السابف ،ص 7
* Voir aussi, MEDON (A.O), The basis of International Responsability and its
principales towards illegal actions in international law, International Journal of West
Asian Studies, Volume 5, 2013, Page 77 and after.
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وفي هدذا الصددد تجددر اإلشدارة إلدى أنده ال يوجدد التدزام عدام بالتعداون بددون
وج ددود اتفاقي ددة أو معاه دددة ت ددنص علي دده ،وعلي دده ف ددإن انته دداغ الق ددانون الجن ددائي ال دددولي
المتمهددل هنددا فددي انتهدداغ نظددام رومددا األساسددي يكددون بعدددم مطابقددة الدولددة اللتزاماتهددا
الدوليددة -أال وهددي االلتدزام العددام بالتعدداون مددع المحكمددة التددي قبلد

بهددا الدولددة بصددورة

رضائية عند قبولها االنضمام لنظام روما.
فبد ددالرجوع إلد ددى مبد ددادل القد ددانون الد دددولي المسد ددؤولية الدوليد ددة للدولد ددة ارفضد ددة
التعدداون مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة تقددوم علددى مبدددأ عددام مطابقددة الدولددة اللتزاماتهددا
()1

التعاهدية الدولية

حيدث أن هدذه االلت ازمداو تهددف إلدى حمايدة مصدال معيندة والحدد

من الجرائم الخطيرة التي تعاق

عليها المحكمدة الجنائيدة الدوليدة والتدي أنفدف المجتمدع

الدددولي علددى ضددرورة مكافحتهددا ومعاقبددة مرتكبيهددا وعدددم السددماح لهددم بدداإلف و مددن
العقاب ،وانط قا من هذا األساس فإن الدولة تصب مسؤولة عن خرقها اللتزام دولي
بمج د ددرد امتناعه د ددا وتخلفه د ددا ع د ددن االعم د ددال المص د ددادقة عليه د ددا خا د ددة تل د ددش المتعلق د ددة
بالمساعدة القضائية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (.)2
ويقول في ذلش الدكتور عبدد العزيدز العيشداوي انده :يكدون فعدل الدولدة الدذي
يشكل انتهاكا اللتزام دولي فعد غيدر مشدروع دوليدا أيدا كدان موضدوع االلتدزام المنتهدش
ويشكل الفعل غير المشروع دوليا جريمة دوليدة ،حدين يدنجم عدن انتهداغ الدولدة الت ازمدا

 -1العيشاوي (عبد العزيز) محاضراو في المسؤولية الدولية ،الطبعة الهانية ،الجزائر ،دار هومة للنشر والتو يع،
 ،2009ص 27

 -2عميمر (نعيمة) ،النظرية العامة لمسؤولية الدولة الدولية في ضو التقنين الجديد ،الجزائر ،ديوان المطبوعاو
الجامعية ،2010 ،ص 109
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دوليددا هددو مددن علددو األهميددة بالنسددبة لصدديانة مصددال أساسددية للمجتمددع بحيددث يعتددرف
هذا المجتمع كله ب ن انتهاكه يشكل جريمة.

()1

الفرع الثاني
الدول التي تتحمل المسؤولية عن عدم التعاون
وهنا تتم التفرقة بين الددول األطدراف فدي نظدام رومدا األساسدي والددول غيدر
األط دراف ،بالنسددبة للدددول األط دراف تددنص المددادة  86مددن النظددام األساسددي للمحكمددة
علددى أن تتعدداون هددذه الدددول ،وفقددا ألحكددام هددذا النظددام ،تعاونددا تامددا مددع المحكمددة فيمددا
تجريه ،في إطار إختصا ها من تحقيقاو في الجرائم والمقاضاة عليها.
والغددرض مددن هددذا التعدداون الدددولي والمسدداعدة القضددائية وكددذا االلتدزام العددام
بالتعداون هددو ضددمان فعاليددة المحكمددة فدي االضددط ع بمهمتهددا األساسددية المتمهلددة فددي
ضمان االحترام الدائم لتحقيف العدالة الدولية بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية.
ولديل مددن الغريد

أن الجهددة المعنيددة بددااللتزام العددام بالتعدداون مددع المحكمددة

هي الدول األطراف دون بقيدة الددول ،حيدث أن هدذا ارجدع إلدى الطريقدة التدي إعتمددو
فددي إنشددا المحكمددة ،وهددي معاهدددة دوليددة ترتد

إلت ازمدداو علددى عدداتف الدددول االطدراف

فقك (.)2
ونجددد أن مجلددل األمددن قددد اسددتبف دخددول اتفاقيددة رومددا حيددز النفدداذ ف

دددر

قرار ( )2002/1422في يوليدو  ،2002ممدا يعندي أن مجلدل األمدن قدد قبدل النظدام
 -1العيشاوي (عبد العزيز) ،أبحاف في القدانون الددولي الجندائي ،الجدز  ،1دار هومدة للطباعدة والنشدر والتو يدع،
الجزائر ،2007 ،ص 27

للمزيددد مددن التفصدديل ارجددع  :ساسددولي (مدداركو) ،مسددؤولية الدددول عددن إنتهاكدداو القددانون الدددولي اإلنسدداني ،المجلددة
الدولية للصلي

األحمر ،مختاراو من أعداد  ،2002ص  236وما بعدها.

 -2بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 147
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األساسددي للمحكمددة والددنص الددذي يخددول اإلحالددة بموجبدده ،والم حددظ أن ق درار مجلددل
األمددن باإلضددافة إلددى أندده قبددول بددالحف المعطددى لدده مددن قبددل النظددام األساسددي فددإن لدده
آثار قانونية منهدا أنده أكدد فدي ديباجتده أن مجلدل األمدن الحدظ أن الددول ليسد

كلهدا

أطرافا في نظام رومدا االساسدي ،وفعتدرف أن الددول األطدراف فدي النظدام قدررو قبدول
اختصدداص المحكمددة والسدديما مبدددأ التكامددل ،وأن ه دذا المبدددأ يطبددف فقددك علددى الدددول
األطدراف ،كمددا أعلددن المجلددل

دراحة أن الدددول التددي ليسد

أطدراف فددي نظددام رومددا

األساسي ستوا ل االضط ع بمسدؤولياتها ضدمن اختصا داتها الوطنيدة فيمدا يتعلدف
ب ددالجرائم الدولي ددة ،مؤك دددا ب ددذلش القاع دددة القانوني ددة وف ددف الق ددانون ال دددولي وفتفاقي ددة فيين ددا
لقانون المعاهداو أن االتفاقياو الدولية ال تلزم غير االطراف(.)1
أم ددا بالنس ددبة لل دددول غي ددر األطد دراف ف ددي نظ ددام روم ددا األساس ددي ،فد دإذا ك ددان
اإللت دزام العددام بالتعدداون مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة مقتص د ار علددى الدددول األط دراف
عم بنص المادة  86من النظام األساسي ،نظ ار العتماده في شكل إتفاقية دوليدة ال
يمكن أن تلزم إال الدول األطراف ،حدددو الفقدرة  05مدن المدادة  87مدن نفدل النظدام
طريقة التعاون مع الدول غير األطراف والتي تتم على اساس ترتي
يعقد مباشرة مع الدولة أو على أي أساس مناس
وعليدده فددإذا قبل د

خداص أو اتفداق

()2

آخر.

دولددة غيددر طددرف فددي نظددام رومددا األساسددي اختصدداص

المحكمة الجنائية الدولية فإنها تصب ملتزمة بالتعاون معهدا بموجد

النظدام
نصدوص م

وتتحمل هي األخر المسؤولية عن عدم التعاون في حالة ما إذا رفض

 -1قرار هيوة األمم المتحدة ()1422/2002

 -2نصر الدين بوسماحة ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 151
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الفرع الثالث
شروط تطبيق المسؤولية الدولية عن عدم التعاون مع المحكمة
يتطل د

القددانون الدددولي ت دوافر شددروط معينددة لترت د

المسددؤولية الدوليددة

()1

وهددي :وقددوع إخ د ال بددالتزام دولددي ،إسددناد اإلخ د ل بددااللتزام الدددولي إلددى دولددة معينددة،
وحدوف ضرر غير مشروع يلحف بشخص دولي أو برعاياه.
ف مددا بالنسددبة للشددرط األول ،فتترت د

المسددؤولية الدوليددة علددى عدداتف الدولددة

نتيجة إخاللها بالتزام دولي ملقى على عاتقها بموج

أحكام القدانون الددولي .ويشدمل

اإلخ د ل بددااللتزام الدددولي القيددام بعمددل أو االمتندداع عددن القيددام بعمددل يفرضدده القددانون
الدولي ،وتعتبر حالدة عددم االسدتجابة لطلد

المحكمدة الجنائيدة الدوليدة بالتعداون معهدا

بخص ددوص قض ددية داخل ددة ف ددي اختصا ددها إخد د ل ب ددالتزام دول ددي إذا ل ددم يك ددن للدول ددة
المعنية بالطل

عذ ار قانونيا لعدم تعاونها مع المحكمة.

()2

وتجدددر اإلشددارة هنددا إلددى أهميددة التفرقددة بددين حالددة عدددم التعدداون مددن طددرف
الدولة بمحض إرادتها وحالة عدم التعاون لظروف خارجة عدن إرادة الدولدة ،حيدث أن
المسؤولية الدولية تقع هنا إال بالنسبة للحالة األولى فقك.
كم دا أن دده يجد د

إساااناد اإلخاااالل باااااللتزام إلاااى دول ددة معين ددة ،واإلس ددناد ف ددي

المسددؤولية الدوليددة يعنددي رد المخالفددة التددي يرتكبهددا الشددخص الطبيعددي إلددى الشددخص
الدولي ذاته ،ويعدد القدانون الددولي الفعدل منسدوةا للدولدة إذا كدان

داد ار عدن سدلطاتها

المختلفة الشريعية ،القضائية أو التنفيذية وسوا كان الفعل تصرفا إيجابيا أو سلبيا.
 -1ساسولي ماركو  :المرجع السابف ،ص .236

 -2مهددل مددا جددا فددي نددص المددادة  72مددن النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،فددي حالددة مددا إذا كان د
المعلوماو المطلوةة تمل باألمن القومي الوطني.
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ثم بالنسبة خر شرط فيتمهل في حدوف ضرر غير مشروع ،والضرر فدي
حالة عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يكمن أوال في ت خير وعرقلة إجد ار او
التحقيف أو المحاكمة أمام المحكمة ،بل هناغ جان

من الفقه يدر أنده بمجدرد رفدض

التع داون فددإن ذلددش يعتبددر ضددرر غيددر مشددروع ،كددون ذلددش سددوف يمنددع المحكمددة مددن
القيام بمهامها وةاألهداف التي أنش و من أجلهم.
ضف إلى ذلش أن ضحايا الجرائم الدولية ال تسدتطيع المطالبدة بحقوقهدا إذا
لم تتعاون الدول مع المحكمة ،وهذا فيه مساس بالعدالة الجنائية الدولية ككل.

المطلب الثاني
التدابير والجزاءات المتخذة في حالة عدم التعاون
يترت د

علددى عدددم التعدداون مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة فيمددا تجريدده مددن

تحقيقدداو أو يصدددر عنهددا مددن أحكددام ،عدددم تطبيددف القددانون الدددولي علددى مددن يخددالف
أحكامهددا وعدددم تنفيددذ العقدداب ال د م بحددف مرتكبددي الج درائم الدوليددة ،وةالتددالي القضددا
على األثر الوقائي لتجريم أفعال الجرائم الدولية و عدم تحقيف الردع الخاص و العدام
المرجو من العقوةة وقد عان المجتمع الدولي الكهير نتيجة تهاونه فدي عقداب العدابهين
بمصد ددير اإلنسد ددانية مد ددن مرتكبد ددي الج د درائم الدوليد ددة و االعتد دددا علد ددى القد دديم و الك ارمد ددة
اإلنسانية للمجتمع الدولي وهذا كلده يسدتند بشدكل أساسدي علدى مقددرة الجامعدة الدوليدة
و رغبتها فدي التعداون فدي مقاضداه مرتكبدي الجدرائم الدوليدة وفدي عقداب وتنفيدذ العقداب
()1

على مرتكبيها والتعاون فيما بينها بالقيام بذلش وتسهليه.
عليه فيترت

على عدم التعداون مدع المحكمدة إذا ا خلد

بالتعاون وعدم االمتهدال لطلبداو المحكمدة الجنائيدة الدوليدة سدو كاند
 -1العتوم (محمد الشبلي) ،المرجع السابف ،ص 258
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غيددر طددرف فددي نظددام رومددا األساسددي إن تتخددذ المحكمددة فددي مواجهتهددا ق د ار ار بإحالددة
األمر إلى جمعية دول األطراف أو إلى مجلل االمن إذا كان

الدعوة قد أحيل

مدن

()1

المجلل.

وهو ما جا في نص المادة  87مدن النظدام األساسدي للمحكمدة فدي الفقدرة
 5علددى أن للمحكمددة أن تدددعو أي دولددة غيددر طددرف فددي ه دذا النظددام األساسددي إلددى
تقديم المساعدة المنصوص عليها على أساس ترتي
أو علددى أس دداس مناسد د

خاص أو اتفداق مدع هدذه الدولدة

أخ ددر وف ددي حال ددة امتندداع دول ددة غي ددر ط ددرف ف ددي ه ددذا النظ ددام

األساسي عقدو ترتيبا خا ا أو اتفاقا مع المحكمة عن التعاون بخصوص الطالبداو
المقدمددة بمقتضددى ترتي د

أو اتفدداق مددن هددذا القبيددل ،يجددو للمحكمددة أن تخطددر بددذلش

جمعيددة الدددول األط دراف أو مجلددل األمددن إذا كددان مدداس األمددن قددد أحددل األمددر إلددى
المحكمددة .كمددا تددنص الفقدرة  7مددن نفددل المددادة علددى أندده فددي حالددة عدددم امتهددال دولددة
طددرف لطل د

تعدداون مقدددم مددن المحكمددة بمددا يتنددافى و أحكددام هددذا النظددام األساسددي

ويحد ددول دون ممارسد ددة المحكمد ددة ويائفهد ددا و سد ددلطاتها بموج د د

هد ددذا النظد ددام ،يجد ددو

للمحكمة أن تتخذ قدرار بهدذا المعندى و أن تحيدل المسد لة إلدى جمعيدة الددول األطدراف
(الف د ددرع األول) أو إل د ددى مجل د ددل األم د ددن إذا ك د ددان مجل د ددل األم د ددن ق د ددد أح د ددال المسد د د لة
للمحكمة(.الفرع الهاني)

 -1عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص 747
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الفرع األول
التدابير المتخذة من طرف جمعية الدول األطراف
تفتقددر المحكمددة الجنائيددة الدوليددة مهلهددا مهددل المحدداكم الجنائيددة الخا ددة إلددى
قدواو خا ددة بهددا تضددمن تنفيددذ ق ارراتهددا فددي مواجهددة الدددول ،وةالتددالي فد ن حسددن سددير
إج ار اتها متوقف إلى حد كبير علدى إرادة الددول وفدي هدذه الحالدة فدإن التعداون الددول
عامل أساسي وحاسم في م حقة المشدتبه فديهم وكدذا تنفيدذ قد ارراو المحكمدة الجنائيدة
الدولية فشروط عمل هذه األداة تخضع من حيث جوهرها إلى درجة تعاون الدول.

1

كمددا سددبف ذكدره ف ندده فددي حالددة عدددم االسددتجابة لطلبدداو المسدداعدة القضددائية
والتعداون مدن طددرف المحكمدة الجنائيددة الدوليدة ووفقددا لدنص المددادة  87فدي الفقدرتين 5
و  7ف ندده يمكددن للمحكمددة أن تحيددل المسد لة سدوا تعلددف األمددر بدددول األعضددا أو ال
في نظام روما إلى جمعية الدول األطراف للنظر فيها.
أي أن المادة  87تمن المحكمدة عندد أحجدام الددول عدن التعداون معهدا فدي
قض ددية ت دددخل ض ددمن اختصا ددها س ددلطة إتخ دداذ القد درار بإحالته ددا إل ددى جمعي ددة ال دددول
األطراف في النظام األساسي 2،والسؤال المطروح هنا هو ما مد فاعلية إلزام الددول
بالتعاون مع المحكمة عن طريف جمعية الدول األطراف ؟

 -2أنظر  :لعبيدي (األ هر) ،المرجع السابف ،ص .147
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الفقرة األولى

التعريف بجمعية الدول األطراف
تكون الدول األطراف في نظام روما األساسي والتي

دادق

عليده جمعيدة

الد ددول األطد دراف ،حي ددث تخ ددتص ب ددالكهير م ددن المه ددام المتعلق ددة بكاف ددة جواند د

عم ددل

()1

المحكمة وأجهزتها.

وتع ددد ه ددذه الجمعي ددة الهيو ددة الس ددامية واألساس ددية م ددن ب ددين هيو دداو المحكم ددة
وتض ددم ن ددوعين م ددن األعض ددا الن ددوع األول ،ال دددول األطد دراف المص ددادقة عل ددى اتفاقي ددة
روما أو وافق

عليها أو قبلتها أو انضم

إليها ،وتعد كدل دولدة طدرف عضدوا كدام

الحقددوق فددي جمعيددة الدددول األط دراف ،أمددا النددوع الهدداني فهددي دول لهددا
الم ارقد  ،وهددي الدددول التددي وقعد

ددفة العضددو

علددى النظددام أو الوثيقددة الختاميددة لمددؤتمر رومددا ولددم

تنظم له بعد حيث ال يتمتع هذا االخير بحف التصوي (.)2
وتخددتص جمعيددة ال ددول االط دراف فددي نظددام رومددا األساس دي بنظددر وفعتمدداد
تو ددياو اللجنددة التحضدديرية  -تددوفير الرقابددة اإلداريددة علددى هيوددة الرئاسددة والمدددعي
العددام والمسددجل فيمددا يتعلددف بددإدارة المحكمددة  -النظددر فددي تقددارير وأنشددطة المكت د ،
واتخدداذ االجد ار او المناسددبة فيمدا يتعلددف بهددذه التقددارير واألنشددطة  -النظددر فددي ميزانيددة
المحكمة و البث فيها  -تقدير مل إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقدا للمدادة 36
م ددن ق ددانون روم ددا األساس ددي  -القي ددام بالمه ددام األخ ددر الت ددي تنس ددف م ددع نظ ددام روم ددا
()3

األساسددي ومددع القواعددد االجرائيددة وقواعددد االثبدداو

 -تبنددي و اعتمدداد أركددان الج درائم

 -1أنظر  :عبد الحميد (محمد عبد الحميد) ،المرجع السابف ،ص 353

 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص .230
 -3أنظر  :المادة  112من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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()1

الدوليددة

()2

 تبنددي و اعتمدداد القواعددد االجرائيددة وقواعددد االثبدداو()3

أعضد ددا المحكمد ددة

 انتخدداب القضدداة()4

المد دددعي العد ددام

 -إتنخد دداب المد دددعي العد ددام ونائ د د

 -وضد ددع

المبد د ددادل التوجيهيد د ددة للموضد د ددفين الد د ددذين تقد د دددمهم دون مقابد د ددل الد د دددول األط د د دراف ،أو
المنظماو الحكوميدة الدوليدة ،أو المنظمداو غيدر الحكوميدة ،للمسداعدة فدي أعمدال أي
()5

جها من أجهزة المحكمة

 -تعتمد الجمعيدة أو مدؤتمر استع ارضدي  -ب غلبيدة ثلهدي

الدول األطراف – التعدي و على نظام روما األساسي المقترحة عمد بدالفقرة األولدى
من المادة  121والفقرة األولى من المادة  122من النظام والتدي يتعدذر التو دل إلدى
()6

تواف ددف ل ددآل ار بشد د نها

 -لجمعي ددة ال دددول األطد دراف

د د حية إنش ددا هيو دداو فرعيد دة

تقتضدديها الحاجددة بمددا فددي ذلددش آليددة رقابددة مسددتقلة ألغدراض التفتدديش والتقيدديم والتحقيددف
()7

في شدؤون المحكمدة

 -إقدرار الجمعيدة لإلتفاقيداو التدي ينبغدي إبرامهدا بدين المحكمدة

واألمددم المتحدددة والدولددة المضدديفة( - )8تتخددذ الجمعيددة ق د ارراو بعددزل القضدداة والمدددعين
العد ددامين إذا اقتضد ددى األمد ددر ،كمد ددا تحد دددد روات د د

جميد ددع مد ددويفي المحكمد ددة الجنائيد ددة

الدوليددة( - )9يجددو أن يكددون للمحكمددة ت ديبيددا إذا اقتضددى األمددر ذلددش  ،وتددنص المددادة
 07/87على أنه إذا استنتج

المحكمة أن إحدد الددول األطدراف تتصدرف ب سدلوب

ال يتماشى والتزاما المنصوص على في النظدام األساسدي ،فإنده يجدو للمحكمدة إحالدة
المس د لة علددى جمعيددة الدددول األط دراف  -للجمعيددة إنشددا و إدارة
 -1أنظر  :المادة  09من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 -2أنظر  :المادة  51من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 -3أنظر  :المادة  36من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 -4أنظر  :المادة  42من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 -5أنظر  :المادة  44من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 -6أنظر  :المادة  76من النظام الداخلي لجمعية الدول األطراف.

 -7أنظر  :المادة  112من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 -8أنظر  :المادتين  2و  3من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 -9أنظر  :المادة  36من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
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لصال المجني عليهم في الجدرائم التدي تددخل فدي اختصداص المحكمدة ولصدال أسدر
()1

المجنددي علدديهم

 للجمعيددة دور فددي تسددوية أيددة ن ازعدداو بي د()2

نظ ددام روم ددا األساس ددي

الدددول األط دراف فددي

 -وأخيد د ار وه ددو م ددا يه ددم د ارس ددتنا النظ ددر  -عمد د ب ددالفقرتين

 07/05م ددن الم ددادة  87م ددن نظ ددام روم ددا األساس ددي – ف ددي أي مسد د لة تتعل ددف بع دددم
التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

الفقرة الثانية

ضعف آلية إلزام الدول عن طريق جمعية الدول األطراف
إن إحالددة قضددية معينددة مددن المحكمددة الجنائيددة الدوليددة إلددى جمعيددة الدددول
األطد دراف عن ددد إحج ددام دول ددة ع ددن التع دداون م ددع ه ددذه األخيد درة ال يعن ددي بد د ي ح ددال م ددن
األحوال أن جمعيدة الددول األطدراف تمهدل سدلطة عليدا فدوق سدلطة المحكمدة ،إذ تتمتدع
هذه األخيرة باستق لية تامة في ممارسة اختصا ها و دور أحكامها.
ورغم ذلش فدإن األحكدام الدواردة فدي البداب التاسدع مدن نظدام رومدا األساسدي
والمتعلقددة بالتعدداون مددع المحكمددة ال تحمددل ضددماناو كافيددة إلبعدداد كددل العوائددف التددي
يمكن أن تحول دون ممارسة المحكمة لمهامها بشكل جيد(.)3
ورغم غمدوض ندص المدادة  87مدن نظدام رومدا األساسدي فدإن المدادة 112
التددي تددنص علددى جمعيددة الدددول األط دراف لددم تددزل أي مددن هددذا الغمددوض ،وعليدده فلددم
تحد دددد المد ددادتين نوعيد ددة االج د د ار او والتد دددابير التد ددي يمكد ددن أن تتخد ددذها جمعيد ددة الد دددول
األط دراف فددي حالددة عدددم التعدداون مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة مددع العلددم أنهددا غيددر

 -1أنظر  :المادة  79من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 -2أنظر  :المادة  119من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 -3أنظر  :لعبيدي (األ هر) ،المرجع السابف ،ص 148
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مخولددة بموج د

هددذا النظددام والقواعددد االجرائيددة وقواعددد اإلثبدداو لتوقيددع عقوةدداو علددى

()1

الدول.

وأمام هذا الغموض فقد اختلف
ذهد

التفاسير الفقهية في هذا الش ن ،فمدنهم مدن

إلددى القددول بعدددم إمكانيددة إتخدداذ جمعيددة الدددول تدددابير ردعيددة فددي مواجهددة الدددول

الرافضة ،أو المقصرة في واج

التعاون ،وفن تم التسليم بغير ذلش فدإن القد ارراو هدذه
جان د

الجمعيددة غيددر ملزمددة بالنسددبة للدددول ،فددي حددين ذه د

آخددر مددن الفقدده إلددى أن

جمعيددة دول األط دراف كهيوددة ذاو طبيعددة خا ددة  ،حيددث يمكددن لهددا علددى األقددل أن
تتخدذ قد ار ار بإسددم المحكمددة تلدوم مددن خ لدده الدددول المقصدرة فددي التعدداون و تطلد
تحمل مسؤوليتها.

منهددا

()2

بددل إن هندداغ مددن نصد

إلددى القددول بإمكانيددة إتخدداذ تدددابير عقابيددة فددي حددف

ال دددول الممتنع ددة ع ددن التع دداون م ددع المحكم ددة ،وه ددذا بالس ددماح لل دددول األطد دراف باتخ دداذ
تدابير واج ار او مضادة.
وعليدده فد يوجددد مددا يضددمن مددن الناحيددة النظريددة أن تتو ددل جمعيددة الدددول
األط دراف إلددى اتخدداذ أي ق درار مهمددا كان د

طبيعتدده فددي مواجهددة فددي مواجهددة رفددض

التعاون مع المحكمة نظ ار لطريقة سير هذه الجمعية ،ويبقى بالتالي الممارسدة العمليدة
وحدددها كفيلددة بتوضددي هددذه التدددابير التددي يمكددن أن تتخددذ جمعيددة الدددول األطدراف فددي
حالددة عدددم التعدداون( .)3باسددتهنا حالددة وضددع أحكددام خا ددة فددي الترتي د

أو االتفدداق

()4

المبرم مع الدولة والتي تطبف في مهل هذه الحاالو.

 -1أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 152
2
- Voir : ZHU (W), Op.cit, page 102
 -3أنظر  :األ هر لعبيدي ،المرجع السابف ،ص 151
 -4أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 152
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الفرع الثاني
التدابير المتخذة من طرف مجلس األمن الدولي
شد ددغل موضد ددوع الع قد ددة بد ددين منظمد ددة األمد ددم والسد دديما مجلد ددل األمد ددن فيهد ددا
والمحكمة الجنائية الدولية حي از واسعا مدن المناقشداو والمدداوالو ،سدوا داخدل اللجدان
القانوني دة الدوليددة أو فددي المددؤتمراو الدوليددة التحضدديرية المعنيددة بإنشددا قضددا جنددائي
دولي ،فإيجاد تلش الع قة بيد

األجهدزة الدوليدة تمليده ضدروراو دوليدة محكومدة بمبددأ

التكامددل فيمددا بينهددا ،إضددافة إلددى الحاجددة الدوليددة لقيددام هيودداو دوليددة متخصصددة مددن
أجل إستكمال البنية التنظيمية السائدة في المجتمع الدولي مندذ انهدا الحدرب العالميدة
()1

الهانية خا ة بعد تعذر إسا المحكمة كفرع من فروع األمم المتحدة.
وكان
التدي واجهد

المدادة الهانيدة مدن نظدام رومدا األساسدي قدد عكسد

إنشددا المحكمددة ،حيددث نصد

المتح دددة بموجد د

تلدش الصدعوةاو

علدى تنظدديم الع فددة بددين المحكمددة واألمددم

اتف دداق تعتم ددده جمعي ددة ال دددول األطد دراف ف ددي ه ددذا النظ ددام األساس ددي،

ويبرمه بعد ذلش رئيل المحكمة نيابة عنها ،وذلش يعني أن إرجا تحديدد تلدش الع قدة
يتسم بصفة آنية تاركا الفر ة للدول التدي ستنضدم الحقدا لكدي تدنظم تلدش الع قدة مدن
خ ل جمعية دول األطراف.
وم ددن ب ددين أوج دده الع ق ددة ب ددين المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة و مجل ددل األم ددن
إمكانية المحكمة في حالة عدم التعاون معها في حالة المس لة إلى المجلل ليتخدذ مدا
ي دراه مناسددبا مددن اج د ار او وذلددش وفقددا لددنص المددادة  87فددي فقرتيدده  05و 07إذا كددان
المجلل هو الذي أحال القضية للمحكمة.
 -1أنظر  :حرب (علي جميل) ،المحكمة الجنائية الدولية في الميزان ،رسالة ماجستير ،بيروو ،2002 ،ص
220
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فددإذا قددررو المحكمددة أن تبلددغ مجلددل األمددن الدددولي بامتندداع دولددة مددا عددن
التعاون المطلوب وأحال

المسد لة إليده ،عندئدذ يرسدل مجلدل المحكمدة قدرار المحكمدة

هددذا إلددى المجلددل عددن طريددف األمددين العددام لألمددم المتحدددة ،مرفوقددا بالمعلومدداو ذاو
الصلة بالقضية ،ليتولى المجلل إتخاذ االجد ار المناسد  ،ومدن ثدم يبلدغ المجلدل عدن
طريددف األمددين العددام لألمددم المتحدددة ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وعددن طريددف المسددجل
()1

أيضا بما اتخذه من اج ار او في يل تلش الظروف.

وعلددى خد ف اإلحالددة علددى جمعيددة الدددول األطدراف حيددث لددم يحدددد النظددام
األساسددي االجد ار او أو التدددابير التدي يمكددن أن تتخددذها فددي مهددل هددذه األحدوال ،فإندده
وعمد د ب ددالفقرة "ب" م ددن الم ددادة  13م ددن نظ ددام روم ددا األساس ددي الت ددي ت ددنص عل ددى أن
الفصدل السدابع مدن ميهداق األمدم المتحددة،

مجلل األمن في اإلحالة يتصدرف بموجد

فإندده سددوف يعتمددد فددي النظددر فددي اإلحالددة لدده لعدددم التعدداون علددى أحكددام هددذا الفصددل
إلتخاذ االج ار المناس

إلرغام الدولة رافضة الطل

على تنفيذ إلتزامها بالتعداون مدع

()2

المحكمة.

ومهمددا يكددن مددن أمددر فددإن المحكمددة سددوف تتعدداون مددع الدولددة الطددرف وفقددا
لنصوص النظام األساسدي ،إذ لدن تكدون هدذه األخيدرة ملزمدة بمدا اتخدذه مجلدل األمدن
مددن تدددابير إلج د ار الدولددة الطددرف بالتعدداون مددع المحكمددة إذا كان د

هددذه التدددابير ال

تتفددف و نظامهددا األساسددي ،ولكددن مجلددل األمددن أيضددا أن يجبددر الدولددة الطددرف علددى
()3

التعاون مع المحكمة سوا كان هو من أحال القضية إلى المحكمة أم ال.

 -1أنظر  :محمد عبد الس م ( ين ) ،المرجع السابف ،ص 78

 -2أنظر  :بوسماحة (نصر الدين) ،المرجع السابف ،الجز  ،2ص 152
 -3أنظر  :لعبيدي (األ هر) ،المرجع السابف ،ص 152
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ويمكددن التمييددز فددي هددذا الشد ن بددين مددا إذا كاند

اإلحالددة غيددر

ددادرة مددن

مجلددل األمددن وةالتددالي ال يمكددن للمحكمددة إخطدداره بعدددم التعدداون ،وةددين مددا إذا كان د
غير

إجبدار الدولدة

ادرة منه أيضدا ،لكدن مدع إمكانيدة هدذا المجلدل فدي نفدل الوقد

علددى التعدداون مددع المحكمددة ،خا ددة إذا كددان عدددم التعدداون مددن ش د نه أن يهدددد السددلم
واألمن الددوليين وذلدش مدن الناحيدة النظريدة( ،)1أمدا مدن الناحيدة العمليدة فإنده مدن غيدر
المتوقع أن يقوم مجلل األمن بالتدخل في اج ار لم يقم بتفعيله أ

.

الفقرة األولى
طبيعة التدابير التي قد يتخذها مجلس األمن
إن الهدددف م ددن إحال ددة المسد د لة ف ددي حالددة ع دددم التع دداون م ددع المحكم ددة إلد دى
مجلددل األمددن هددو تمكددين هددذا األخيددر مددن ممارسددة دوره الرقددابي الددذي يخولدده فددرض
تدابير عقابية على الدولة الممتنعة عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ،وتسدتند
ممارس ددة مجل ددل األم ددن له ددذا ال دددور إل ددى الفص ددل الس ددابع م ددن ميه دداق األم ددم المتح دددة،
السدديما المددادة  39التددي تخددول المجلددل سددلطة فددرض العقوةدداو لحفددظ السد م واألمددن
الدددوليين ،وغنددي عددن البيددان أن عدددم امتهددال دولددة مددا لطلبدداو التعدداون المقدمددة مددن
المحكمددة الجنائيددة الدوليددة مددن ش د نه أن يشددكل تهديدددا للسددلم واألمددن الدددوليين ،وذلددش
بددالنظر إلددى الج درائم الداخلددة فددي اختصدداص المحكمددة والتددي تعددد مددن أخطددر الج درائم
()2

التي تهير قلف المجتمع الدولي وتهدد سلمه.

وفيمددا يتعلددف بالتدددابير العقابيددة التددي يجددو للمجلددل فرضددها فددي حالددة عدددم
التعدداون مددن جان د

الدددول األط دراف أو غيددر األط دراف فددي نظددام رومددا األساسددي مددع

 -1وفقا لنصوص المادتين  39و  49من الفصل السابع لميهاق هيوة األمم المتحدة.

 -2أنظددر  :عبددد الظدداهر (أحمددد) ،دور مجلددل األمددن فددي النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،الطبعددة

األولى ،القاهرة ،دار النهضة العرةية ،2012 ،ص 113
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المحكم ددة ،ي ح ددظ أن النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة ل ددم يتض ددمن نص ددا خا ددا ف ددي ه ددذا
الش ن وعليه ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة ،وةاألخص نص المادة  39مدن ميهداق
األمددم المتحدددة التددي تددنص علددى التدددابير الوقائيددة التددي يحددو للمجلددل فرضددها لحفددظ
السلم واألمن الدوليين.
ولقددد أقددر لعددرف الدددولي بالعقوةدداو التددي تحولد

إلددى قاعدددة قانونيددة مكتوةددة

فددي عهددد عصددبة األمددم بدايددة ،ثددم ف دي ميهدداق األمددم المتحدددة الحقددا ،وهددي تندددرج فددي
سدياق اإلجد ار او الخاليددة مدن الجد از او العسددكرية كمدا وردو بموجد

المددادة  41مددن

جهة ،وفدي سدياق اإلجد ار او ذاو الصدفة العسدكرية المنصدوص عنهدا فدي المدادة 42
()1

أي إتخاذ إج ار او القمع من جهة أخر .

وفددي كددل األح دوال ت خددذ هددذه التدددابير عددادة شددكل أحكددام القمددع ،إ ا كددل
إنتهدداغ للقددانون أو إخ د ل بددالتزام دولددي ،فدداللجو إلددى اإلك دراه أمددر ضددروري لضددمان
حفددظ القددانون وفددي هددذه الحالددة عدددم تعدداون الدددول لضددمان تطبيددف العدالددة الجنائيددة
الدولية.
وفن ميهدداق األمددم المتحدددة وحر ددا مندده علددى إرسددا فعاليددة معينددة مجلددل
األمم أخذ باإلعتبار حالة الفشل الوسائل السليمة في التو ل إلى حل الندزاع ،الدواردة
فددي الفص ددل الس ددادس ،ل ددذلش وف ددي ه ددذه الحال ددة لمجل ددل األم ددن وس ددائل فعال ددة لتحقي ددف
إختصا دده المتعل ددف بالمحافظددة عل ددى الس ددلم واألمددن ال دددوليين ،التددي ت ددنص عل ددى أن
المجلددل يسددتطيع أن يو ددي ويقددرر نددوعين مددن اإلجد ار او  -1 :اإلجد ار او الخاليددة
م د ددن الجد د د از او العس د ددكرية  :تش د ددمل تطبي د ددف الجد د د از او االقتص د ددادية ووق د ددف وس د ددائل

 -1أنظدر  :إيليددا أبدي خليدل (رودريددش) :العقوةداو اإلقتصدادية الدوليددة فدي القدانون الدددولي ،بدين الفعاليدة وحقددوق
اإلنسان ،الطبعة األولى ،بيروو ،منشوراو الحلبي الحقوقية ،2009 ،ص .48
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الموا

و و قطع الع قاو الدبلوماسية -2 )1(.اإلج ار او ذاو الصدفة العسدكرية :

تعنددي إمكانيددة المجلددل فددي اتخدداذ إج د ار او القمددع و التددي تتضددمن أن دواع مختلفددة مددن
()2

العملياو العسكرية التي يعتقد ب نها ضرورية لحفظ السلم و األمن الدوليين.

وفذا أر مجلددل األمددن أن التدددابير األولددى ال تفددي بددالغرض ،جددا لدده أن
يتخ ددذ بطري ددف القد دواو الجوي ددة والبحري ددة والبري ددة م ددن األعم ددال م ددا يل ددزم لحف ددظ السد د م
وفجبددار الدددول علددى الوفددا بإلتزاماتهددا الدوليددة .وفددي كددل األح دوال فددإن هددذه التدددابير
يجد

أن تتخدذ مدن طدرف مجلدل األمدن الددولي واليحدف ألي دولدة أن تطبقهدا بصددورة
()3

فردي ددة أو جماعي ددة خ ددارج نط دداق هيو ددة األم ددم المتح دددة.

وعلي دده فوج دده الع ق ددة ب ددين

المحكمة الجنائية الدولية ومجلدل األمدن الددولي فدي حالدة عددم التعداون تكمدن فدي أن
المحكمد ددة تسد ددتعين بد ددالمجلل بمد ددا لد دده مد ددن سد ددلطاو واسد ددعة لضد ددمان إسد ددتجابة الد دددول
لطلباتها ،سوا كان

()4

دول أطراف أم غير أطراف في نظام روما األساسي.

ومع ذلش ي حظ أن مجلل األمن أم يلج قك إل اتخداذ تددابير عقابيدة إ ا
الدددول الممتنعددة عددن التعدداون مددع المحكمددة فددي تنفيددذ الق د ارراو الصددادرة عددن مجلددل
()5

األمن بإحالة بعض الحاالو إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 -1أنظر  :المادة  41من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 -2أنظر  :المادة  42من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 -3أنظر  :إيليا أبي خليل (رودريش) ،المرجع السابف ،ص 54

 -4أنظر  :محمد عبد الس م ( ين ) ،المرجع السابف ،ص 78
 -5أنظر  :عبد الظاهر (أحمد) ،المرجع السابف ،ص 114
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خالصة الفصل الثاني
إن فعاليدة المحكمددة الجنائيددة الدوليدة الدائمددة تدرتبك بشدكل أساسددي بالشددروط
المسبقة لممارسة إختصا ها من جهة ومد التعاون الدولي من جهة أخر وهو مدا
تم التطرق إليه في الفصل األول من هذا الباب.
ويترتد د

عل ددى ع دددم التع دداون م ددع المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ع دددم تطبي ددف

القانون الجنائي الدولي على من يخالف أحكامه ويرتكد
إيقدداع العقدداب الد م والمناس د

عليدده ،وهددو مددا يرت د

الجدرائم الدوليدة ،وعليده عددم

عدددم تحقيددف الغايددة مددن العقدداب

وعدم تحقيف الردع ال م عن إرتكاب أبشع وأخطدر الجدرائم علدى الخصدوص وعرقلدة
العدالددة الجنائيددة الدوليددة عمومددا .وهددو مددا يددؤثر سددلبا علددى فعاليددة المحكمددة الجنائيددة
الدولية الدائمة.
وحتددى وفن وجدددو إج د ار او فددي حالددة عدددم تعدداون الدددول مددع المحكمددة إال
أنهددا تتسددم بددالغموض وففتقارهددا لصددفة اإللزاميددة ،وةالتددالي ال تشددكل آليددة فعالددة إلل دزام
الدول على التعاون.
ومددا تو ددلنا إليدده هددو أن نظددام رومددا األساسددي سددعى إلددى إقامددة نددوع مددن
التدوا ن بددين

د حياو المحكمددة الجنائيددة الدوليددة مددن جهددة وةددين مصددال الدددول مددن

جهددة أخددر  ،وهددو مددا يشددكل العددائف األول واألسدداس لعمددل المحكمددة الجنائيددة الدوليددة،
حيددث أندده ال طالمددا كان د

المصددال السياسددية والدبلوماسددية للدددول ت د تي فددي المرتبددة

األولددى فددإن التهدداون مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة لددن يكددون وهددو مددا يجد

أن يتغيددر

حت ددى تك ددون المحكم ددة هيو ددة قض ددائية وقانوني ددة بحت ددة مس ددتقلة ع ددن كد دل الض ددغوطاو
السياسية.
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خالصة الباب الثاني
ال شش أن إنشا محكمة جنائية دولية ذاو إختصداص عدام يغطدي المجتدع
الدددولي ب كملدده يمهددل خطددوة تقديميددة هامددة فددي طريددف اإلهتمددام الدددولي بت د مين الحيدداة
البشدرية ووضددع حددد ألبشددع وأخطددر الجدرائم التددي ترتك د

فددي حقهددا ،كمددا تمهددل خطددوة

هامة في تفعيلل آلياو المنع والمكافجة للجرائم الدولي.
وفذا كددان هددذا هددو األمددل المنشددود فددإن التحقيددف المتكامددل لدده يتوقددف علددى
إتسدداع القبددول للنظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة والرغبددة الصددادقة فددي تنفيددذ
اإللت ازم دداو وةحسد د

ني ددة ،ول دديل فق ددك مج ددرد اإلعد د ن ع ددن قبوله ددا ،وك ددذلش التع دداون

الفعد ددال والكامد ددل مد ددع المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة وتد ددذليل معوقد دداو عملهد ددا علد ددى كد ددل
المسددتوياو ،القانونيددة منهددا أو الموضددوعية السياسددية ،وخا ددة منهددا علددى المسددتوياو
الوطنية ،وتلبية طلباو التعاون معها على مختلف أشكالها والتنفيذ الفدوري ألحكامهدا،
وفج د ار مددا يقتضدديه الو ددول إلددى ذلددش مددن تعدددي و فددي الق دوانين الوطنيددة ،أخددذا فددي
اإلعتبددارأن إنشددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة مكمد لإلختصا دداو القضددائية الوطنيددة
وليل متعارضا معها.
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خاتمة
إن الفضددل فددي إنشددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة هددو إرادة المجتمددع الدددولي
بصفة عامة والدول األطدراف بصدفة خا دة وةالتدالي فمدن الطبيعدي أن تكدون للمحكمدة
الجنائي ددة الدولي ددة ع ق ددة وثيق ددة م ددع تل ددش ال دددول .وحي ددث أن للمحكم ددة شخص ددية قانوني ددة
دوليددة ولهددا مددن األهليددة القانونيددة مددا يؤهلهددا لممارسددة ويائفهددا وتحقيددف مقا دددها ،فددإن
ممارسددة المحكمددة الجنائي ددة الدوليددة ألعمالهددا يتطلد د

منهددا إقامددة ع ق دداو أكهددر س ددعة

لتش د د ددمل دول الع د د ددالم األخ د د ددر وله د د ددا أن تعق د د ددد إتفاقي د د دداو معه د د ددا ،بم د د ددا يمكنه د د ددا م د د ددن
ممارسددة ويائفهددا وفختصا دداتها فددي إلقلدديم تلددش الدددول وكددذا طلد

التعدداون والمسدداعدة

القضددائية منهددا فددي القضددايا التددي تنظددر فيهددا .ذلددش ألن خدمددة العدالددة الجنائيددة الدوليددة
تكددون بقبددول جميدع الدددول دون إسددتهنا إلختصدداص المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،خا ددة
وأن إختصا د ددها ال يسد ددمو وال يعلد ددو عد ددن اإلختصد دداص القضد ددائي الد ددوطني وفنمد ددا يعد ددد
مكم له.
وفن فعاليددة العدالددة الجنائيددة الدوليددة تكمددن فددي توحيددد وفلزاميددة قواعددد القددانون
الجنددائي الدددولي وةدداألخص نظددام رومددا األساسددي ،وذلددش بإش دراغ كددل الدددول فددي عمددل
على ترسيل هذا الفكر وجعل قواعده واجبة التطبيف على كافة مقترفدي الجدرائم الدوليدة،
وذلش بغض النظر عن

فتهم ومركزهم في الدولة.

لكددن وةددالرغم مددن التسددليم بد ن إنضددمام الدددول إلددى النظددام األساسددي للمحكمددة
الجنائية الدولية يحقف منافع عديدة ،وأنه حس

ديباجة النظام األساسي للمحكمة ،فدإن

الدددول ملزمددة بالتعدداون مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة تعاونددا تامددا فيمددا يخددص الج درائم
الخطيرة وعلى إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم لمحاكمتهم وعقابهم.
فإن هذا اإلنضمام وذا اإللزام ال يخلوان من وجود عقبداو كهيدرة تقدف حداج از
أمددام المحكمددة الجنائيددة الدوليددة واألهددداف التددي أنشد و مددن أجلهددا ،منهددا مددا هددو قددانوني

269

خاتمة
كاإل ددطدام والتعددارض بددين أحكددام النظددام األساسددي لهددذه المحكمددة وكددل مددن مفهددوم
السدديادة الوطنيددة ،وحصددانة رؤسددا الدددول والملددوغ وكبددار القددادة العسددكريين والمدددنيين
ضددد أي ن ددوع م ددن أند دواع المحاكم ددة ،ونظ ددام العف ددو الع ددام أو الش ددامل ال ددذي ت ددنص علي دده
الكهير من دساتير الدول ،األمر الذي يستلزم من الددول الراغبدة باالنضدمام الدى النظدام
األساسدي للمحكمددة أن تبددادر الددى تغييددر وتعددديل قوانينهدا التددي تتعددارض مددع أحكددام هددذا
النظ ددام ،دون أن ننس ددى اإلتفاقي دداو الدولي ددة الت ددي تبرمه ددا ال دددول الكب ددر خا ددة منه ددا
الواليدداو المتحدددة األمريكيددة لمنددع تقددديم رعاياهددا أمددام المحكددم ،كمددا أن النظددام فددي حددد
ذاته يتضمن نقائص وثغراو تحول دون تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية.
ك ددل ه ددذه النق دداط ال تح ددول دون إعتب ددار النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة الجنائي ددة
الدولية الدائمة خطوة كبر نحو إرسا عدالة جنائية دولية فعالة ،وتطدو ار ملموسدا نحدو
قمد ددع مس د ددؤولي الجد د درائم الدولي د ددة بعي د دددا عد ددن اإلعتب د دداراو السياس د ددية المتعلق د ددة بالس د دديادة
والمصال الوطنية ما دام أن هناغ إعترافا دوليدا بمبددأ عولمدة القدانون الجندائي الددولي.
فالقول إن المحكمة الجنائية الدولية الدائمدة هدي مدرآة العدالدة هدو قدول سدابف ونده ،مدا
دام أن خضوعها وتطبيقها للقانون مرهون بمد خضوعها للسياسة الدولية.
لكن رغم تضدمين المحكمدة الجنائيدة الدوليدة الدائمدة لنقدائص عددة تشدكش فدي
مد فعاليتها ،فإنه يج

أن ال يي س المجتمع الددولي مدن السدعي إلدى إ د حها عدن

طريدف مشداركة أكهدر فعاليددة للددول فدي عملهددا ،وذلدش لخلدف نظددام قضدائي جندائي دولددي
يطبف فع ويحقف العدل للجميع.
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وفددي ضددو مددا تقدددم يمكددن إسددتخ ص بعددض النتااائج النددي تددم التو ددل إليهددا
من خ ل البحث.
أولهددا أندده يرتكددز عمددل المحكمددة الجنائيددة الدوليددة الدائمددة علددى مبدددأ اإللت دزام
العددام بالتعدداون الددذي يرت د

مجموعددة مددن اإللت ازمدداو المهمددة علددى الدددول األطدراف فددي

النظددام األساس دي للمحكمددة وكددذلش الدددول غيددر األط دراف فددي حالددة قبولهددا إلختصدداص
المحكمة الجنائية الدوليدة .والغدرض مدن تطبيدف مبددأ التعداون الددولي هدو الحيلولدة دون
إفد و مرتكبددي الجدرائم الخطدرة علدى االنسددانية مدن تنفيددذ العقداب العددادل بحقهدم .فكيددف
للمحكمة الجنائية الدولية أن تؤدي دورهدا كمحكمدة دوليدة مسدتقلة دون مسداعدة وتعداون
المجتم ددع ال دددولي كك ددل؟ ولك ددن الم ح ددظ والمتو ددل إلي دده ه ددو أن دده ليسد د

ك ددل ال دددول

و ادقة ومعترفة بنظدام رومدا األساسدي ،بمدا فيهدا القدو الكبدر علدى المسدتو الددولي
والتددي ال تدزال غيددر أعضددا فيده ،مهددل روسدديا والواليدداو المتحدددة والهنددد والصددين ،علددى
وجه الخصوص.
كما تلتزم كل دولة طرف في نظام روما األساسدي بموائمدة تشدريعاتها للنظدام
األساسي للمحكمة ذلش بإدخال ما هو ضدروري مدن تغييدراو وتعددي و علدى دسداتيرها
وتشد دريعاتها الوطني ددة ،بغي ددة ض ددمان تغطي ددة وتجد دريم االفع ددال الداخل ددة ف ددي إختص دداص
المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،وكددذا التدزام كددل دولددة طددرف برفددع القيددود االجرائيددة والرسددمية
والشددكلية الت ددي تددنص عليه ددا التشد دريعاو الداخليددة ،والت ددي تحددول دون م حق ددة مرتكب ددي
االفعال المجرمة في النظام االساسي لمحكمة.
وتددم الت كيددد بالنسددبة للدددول األط دراف وفقددا للمددادة  86مددن النظددام االساسددي
للمحكمددة ،علددى أهميددة التعدداون بشددكل وثيددف مددع هددذه المحكمددة بخصددوص التحقيقدداو
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والمحاكماو التدي تجريهدا عندد إرتكداب إحدد الجدرائم الداخلدة ضدمن اختصا دها ،وأن
تستجي

لطلباو المحكمة.
أما فيما يخص باإللتزاماو واقعة علدى عداتف دول ليسد

أطدراف فدي النظدام

األساس دي للمحكمددة ،فددإن إختصدداص المحكمددة الجنائيددة الدوليددة يمكددن أن يمتددد ليشددمل
رعايا دول ليس

أطراف في هذا النظام وفقا للمادة (12/2ب) منه ،وذلدش فدي حداالو

معيندة منهددا ارتكددابهم ألحددد الجدرائم الداخلددة فددي اختصدداص المحكمددة علددى إقلدديم دولددة
طددرف أو علددى مددتن طددائرة أو سددفينة مسددجلة فيهددا أو تابعددة لهددا ففددي مهددل هددذه الحالددة،
ويتعين على الدولة غير الطدرف أن تتعداون تعاونداإ تامداإ مدع المحكمدة الجنائيدة الدوليدة،
وأن تقدم طبقا لذلش كل ما يلزم من مساعدة وتسهي و.
فمددد فاعليددة المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ونجاحهددا فددي تحقيددف األهددداف التددي
أنش و من أجلها يتوقف بشكل أساس على تعاون الدول التدام معهدا فدي شدتى الميدادين
والمسددتوياو ،وتنفيددذ اإللت ازمدداو المفروضددة عليهددا تجاههددا بصدددق وةحسددن نيددة ،وةمددا
يكفل التطبيف العملي والفعلي والناج ألحكام هذا النظام.
وفد ددي حالد ددة إمتند دداع الد دددول عد ددن المشد دداركة والمسد دداهمة فد ددي عمد ددل المحكمد ددة
الجنائية الدولية يمكن للمحكمة أن تطرح المس لة على جمعية الددول األطدراف أو علدى
مجلل األمن الدولي فدي حالدة مدا إذا كاند

القضدية محالدة للمحكمدة مدن طرفده ،ولكدن

النظام األساسي لم ينص على محتو اإلج ار او التي يمكدن أن تتخدذها جمعيدة الددول
األطراف وال على ما إذا كان

هذه اإلج ار او إجبارية أم ال.

وعليدده مددن بددين النتددائ التددي تددم التو ددل إليهددا أيضددا تحمددل الدددول رافضددة
التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليدة المسدؤولية عدن هدذا اإلمتنداع وفقدا للقدانون الددولي
العام بما أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يتناول هذه المس لة.
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وأخيد د ار فد دإن مجل ددل األم ددن بإعتب دداره جه ددا سياس ددي ،ف ددإن إرتب دداط المحكم ددة
الجنائي ددة ب دده م ددن خد د ل إعطائ دده س ددلطة اإلحال ددة وس ددلطة وق ددف اإلجد د ار او ق ددد تحد دول
المحكمددة إلددى سدداحة سياسددية بدددال مددن الغددرض الددذي أنش د و مددن أجلدده ،وهددو مددا يعددد
عائقا في بعض األحيان أكهر منه جهاو مساعد لعمل المحكمة.
وعليه نصل في آخر المطاف إلى جملة من التوصيات :
-

الت كيد على الدور الفعال الذي تلعبه الددول فدي عمدل المحكمدة الجنائيدة الدوليدة

م ددن خد د ل حهه ددا عل ددى المزي ددد م ددن التع دداون م ددع المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ف ددي جمي ددع
القضددايا التددي تنظرهددا ،وهددو أمددر طبيعددي ومنطقددي كددون الدددول وتعاونهددا مددع المحكمددة
الجنائيددة الدوليددة يمهددل الركي دزة األساسددية لتحقيددف العدالددة الجنائيددة الدوليددة .ولكددن علددى
الددرغم مددن األهميددة المت ازيدددة لعمددل المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ونظامهددا األساسددي علددى
السدداحة الدوليددة ،إال أن هندداغ تحدددياو كبي درة ال ت دزال تواجههددا مددن ج د ار عدددم التعدداون
معهددا ،ذلددش أن مصددداقيتها تعتمددد علددى قدددرتهاعلى التكيددف مددع البيوددة الدوليددة والتعامددل
مددع الدددول دون أن تكددون جهددة أو أداة مراقبددة لددبعض الدددول دون األخددر  .ألن دخددول
االعتبدداراو السياسددية فددي إجد ار او التقاضددي يددؤدي الددي توجيههددا أهددداف التتماشددي مددع
إستق لية القضا وةالتالي إستق لية المحكمة الجنائية الدولية وحيادها.
-

مراجعة نظام رومدا األساسدي والتخفيدف أو التقلديص  -إذا لدم يكدن هنداغ مجدال

لحددذفها كليددة – مددن سددلطاو مجلددل األمددن الدددولي خا ددة منهددا مددا تددنص عليدده المددادة
 16مددن النظددام األساسددي فيمددا يتعلددف بحددف وقددف اإلج د ار او والمقاضدداة فددي الدددعو ،
حتددى ترجددع للمحكمددة

ددفتها القضددائية والقانونيددة وكددذا

ددفة اإلسددتق لية التددي ينتقدددها

الكهير ب نها منعدمة نظ ار للع قة التي ترةطها مع مجلل األمن الدولي.
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-

مراجع دة نظددام رومددا األساسددي والتخفيددف مددن حدددة الحدداالو التددي تجيددز للدددول

رفض طلباو التعداون مدن طدرف المحكمدة ،والمنصدوص عليهدا فدي أحكدام المدواد 72
و 4/93و 93فقد درة  01م ددن النظ ددام األساس ددي والمتعلق ددة بحال ددة حماي ددة األم ددن ال دددولي
وكون الدولة محظور عليها التعاون طبقا لقانونها الوطني.
-

تعديل نص المادتين  27و  98من النظدام األساسدي للمحكمدة إل الدة التعدارض

الموج ددود بينهم ددا ف ددي أن األول ددى تس ددتبعد اإلعت ددداد بالص ددفة الرس ددمية لمرتكب ددي الجد درائم
الدولية والهانية تسم العمل بها .حيث يشكل هذا التنداقض أحدد الهغدراو التدي وردو
في نظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ممدا يدؤثر عليهدا سدلبا فدي المسدتقبل ،وممدا
ت ددؤثر س ددلبا عل ددى إمكاني ددة التع دداون م ددع المحكم ددة ويح ددول دون تحقي ددف العدال ددة الدنائي ددة
الدولية.
-

مراجعددة النظددام األساسددي وحددذف نددص المددادة  124الددذي يمددن للدولددة عضددو

جديدة إمكانية استبعاد اختصاص المحكمة في جدرائم حدرب ارتكبد

مدن قبدل مواطنيهدا

أو على أراضيها لمدة سبع سنواو.
-

توضددي وف ال ددة غم ددوض الم ددادتين  87و  112م ددن النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة

الجنائية الدولية في حالة عدم تعاون الدول مع المحكمة وذلش فدي حالدة إحالدة المسد لة
علددى جمعيددة الدددول األط دراف أو مجلددل األمددن إن كددان هددو مددن أحددال القضددية علددى
المحكم ددة .ذلد دش أن دده ل ددم ي ددتم ذك ددر أي إجد د ار

د دري ع ددن نوعي ددة الت دددابير الت ددي يمك ددن

إتخاذها من كلتا الجهتين في حالة عدم التعاون.
-

اإلمتناع عن عقد إتفاقياو ثنائية من ش نها اإلعفا من الم حقدة الجنائيدة أمدام

المحكمة الجنائية الدولية .أو على األقل تفسير هذه اإلتفاقياو تفسي ار ضيقا ،وفخضداع
رفددض التعدداون مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة لشددروط أكهددر
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خاتمة
منها بضمان متابعة ومحاكمة األشخاص المشتبه فدي إرتكدابهم جدرائم دوليدة مدن طدرف
الدولة المنتمين إليها.
وفددي األخيددر ورغددم كددل مددا سددبف قولدده فإننددا نعلددم أن عمددل المحكمددة الجنائيددة
الدولية وفمكانية مراجعة نضامها األساسي ليل بالسهل وفنمدا يخضدع إلجد ار او تمتدا
بالتعقيد وطول المدة ،كما تحتداج إلدى الجهدود المشدتركة للعديدد مدن الددول حتدى تصدب
أحكام هذا النظام أكهر فعالية وفلزاما على

275

عيد الممارسة العملية.

ق ائمة المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
المراجع باللغة العربية
 .1اإلتفاقيات الدولة :
 ميثاااق هيئااة األماام المتحاادة لسددنة الموقددع فددي  26حزي دران/يونيدده  1945فددي سددانفرانسيسددكو فددي ختددام مددؤتمر األمددم المتحدددة الخدداص بنظددام الهيوددة الدوليددة
وأ ب نافذا في  24أكتوةر .1945
 اتفاقية مناع ومعاقباة جريماة االباادة الجماعياة ( ابدادة الجدنل البشدري ) بتداريل 9ديسمبر .1948
 -إتفاقيااة جنيااف الرابعااة بشد ن حمايددة األشددخاص المدددنيين فددي وقد

الحددرب المؤرخددة

في 12آب/أغسطل .1949
 إتفاقية فيينا لقانون المعاهداو لسنة 1969 نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في  17جويلية 1998 النظام الداخلي لجمعية الدول األط ارف في نظام روما األساسي. القواعااد اإلجرائيااة وقواعااد اإلثبااات للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة المعتمدددة مددن قبددلجمعيدة الددول األطدراف فدي نظددام رومدا األساسدي للمحكمدة الجنائيدة الدوليددة
فد ددي دورتهد ددا األولد ددى المنعقد دددة فد ددي نيويد ددورغ خ د د ل الفت د درة مد ددن  3إلد ددى 10
سبتمبر .2002
 .2الكتب:
إيلياااا أباااي خليااال (رودريددش) ،العقوةدداو اإلقتصددادية الدوليددة فددي القددانون الدددولي ،بددين
الفعالية وحقوق اإلنسان ،الطبعة األولى ،بيروو ،منشوراو الحلبي الحقوقية.2009 ،
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بسيوني (محمود شريف) ،وثدائف المحكمدة الجنائيدة الدوليدة ، ،الطبعدة األولدى ،مصدر،
دار الشروق .2005 ،
البقيرات (عبد القادر) ،العدالة الجنائية الدولية ،معاقبة مرتكبي الجرائم ضدد اإلنسدانية،
الطبعة الهانية ،الجزائر ،ديوان المطبوعاو الجامعية.2007 ،
بوسااااالطان (محمد ددد) ،مبد ددادل القد ددانون الد دددولي العد ددام ،الجد ددز األول ،الج ازئد ددر ،دي د دوان
المطبوعاو الجامعية.2008 ،
بوسااالطان (محمددد) ،مبددادل القددانون الدددولي العددام ،الجددز الهدداني ،وه دران ،دار الغددرب
للنشر والتو يع ،دون سنة.
بوسااماحة (نصددر الدددين) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة (شددرح إتفاقيددة رومددا مددادة بمددادة)،
الجز األول ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتو يع.2008 ،
بوسااماحة (نصددر الدددين) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة (شددرح إتفاقيددة رومددا مددادة بمددادة)،
الجز الهاني ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتو يع.2008 ،
بيسااوني (محمددود ش دريف) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،نش د تها ونظامهددا األساسددي مددع
دراسة لتاريل لجان التحقيف الدولية والمحاكم الجنائية الدوليدة السدابقة ،دون
طبعة ،مصر ،مطابع رو اليوسف الجديدة.2002 ،
جعفر (علي محمد) ،اإلتجاهداو الحديهدة فدي القدانون الددولي الجندائي ،الطبعدة األولدى،
بيروو ،المؤسساو الجامعية للدراساو والنشر والتو يع.2007 ،
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الحااااج ساااليمان (أحم ددد

ددبوح) ،المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة وال دددول العرةي ددة (لبن ددان،

المغرب ،اليمن ،قطر ،مصر) العواق

الدستورية والقانونية والسياسدية أمدام

مصددادقة هددذه الدددول علددى نظددام رومددا الساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدولددة،
بيروو ،لبنان2011 ،
حجازي (عبد الفتاح بيومي)  ،قواعدد أساسدية فدي نظدام محكمدة الجد از الدوليدة ،الطبعدة
األولى ،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي2006 ،
حاااارب (علد ددي جميد ددل) ،منظومد ددة القضد ددا الج ازئد ددي الد دددولي ،الطبعد ددة األولد ددى ،بيد ددروو
منشوراو حلبي الحقوقية.2013 ،
حسااااني (محم ددد نجيد د ) ،ش ددرح ق ددانون العقوة دداو ،دون طبع ددة ،الق دداهرة ،دار النهض ددة
العرةية.1983 ،
حمااااودة (منتص ددر س ددعيد) ،المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ،دون طبع ددة ،اإلس ددكندرية ،دار
الجامعة الجديدة للنشر،2006 ،
الخزومااااي (عم ددر محمد ددود) ،الق ددانون ال دددولي اإلنسد دداني ف ددي ضد ددو المحكم ددة الجنائيد ددة
الدولية ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الهقافة للنشر والتو يع.2009 ،
الدراجي (إبراهيم) ،جريمة العدوان ومد المسؤولية القانونية الدولية عنها ،دون طبعدة،
بيروو ،منشوراو الحلبي الحقوقية.2005 ،

279

قائمة المصادر والمراجع
درويا

(وريددا حمددو) ،مسددؤولية الدولددة الجنائيددة ،إج ار اتهددا والقضددا المخددتص ،قانونيددة
انتقادية ت

يلية مقارنة ،دون طبعة ،دون سنة.

سراج (عبد الفتاح محمد) ،النظرية العامدة لتسدليم المجدرمين ،دون طبعدة ،القداهرة ،دار
النهضة العرةية.1999 ،
سراج (عبد الفتاح محمد) ،مبددأ التكامدل فدي القضدا الجندائي الددولي ،الطبعدة األولدى،
القاهرة ،دار النهضة العرةية.2001 ،
ساااااعد ه (عمد ددر) ،القد ددانون الد دددولي للحد دددود ،مفهد ددوم الحد دددود الدوليد ددة ،الجد ددز األول،
الجزائر ،ديوان المطبوعاو الجامعية.2003 ،
سااااكاكني (باي ددة) ،العدال ددة الجنائي ددة الدولي ددة ودوره ددا ف ددي حماي ددة حق ددوق اإلنس ددان ،دون
طبعة ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتو يع2004 ،
ساااليمان (عب ددد هللا) ،المق دددماو األساس ددية ف ددي الق ددانون ال دددولي الجن ددائي ،الطبع ددة ،12
الجزائر ،ديوان المطبوعاو الجامعية.1992 ،
ساايد أحمااد (إب دراهيم) نظ درة فددي بعددض آلي داو عمددل المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،الطبعددة
األولى ،القاهرة ،المركز القومي لإل داراو القانونية.2011 ،
شبل (بدر الددين محمدد) ،الحمايدة الدوليدة الجنائيدة لحقدوق اإلنسدان وحرياتده األساسدية،
د ارس ددة ف ددي المص ددادر وا لي دداو النظري ددة والممارس ددة العملي ددة ،دون طبع ددة،
األردن ،دار الهقافة للنشر والتو يع.2011 ،
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شبل (بدر الدين محمد) ،القانون الددولي الجندائي الموضدوعي ،د ارسدة فدي بنيدة القاعددة
الدولي ددة الجنائي ددة ،الجريم ددة الدولي ددة والجد د از ال دددولي الجن ددائي ،دون طبع ددة،
األردن ،دار الهقافة للنشر والتو يع.2011 ،
الشرعة (علي خلف) ،مبدأ التكامل في المحكمة الجنائيدة الدوليدة ،دون طبعدة ،عمدان،
دار الحامد للنشر والتو يع.2012 ،
شااعبان (محمددد حسددني علددي) ،القضددا الدددولي الجنددائي مددع د ارسددة تطبيقيددة ومعا درة
للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة (التطددور التدداريخي – النظددام األساسددي للمحكمددة
الجنائية الدولية ودورها في يل التحدياو المعا رة) ،دون طبعدة ،القداهرة،
دار النهضة العرةية.2010 ،
الشاااكري (علددي يوسددف) ،القضددا الجنددائي الدددولي فددي عددالم متغيددر ،الطبعددة األولددى،
عمان ،دار الهقافة للنشر والتو يع.2011 ،
ضاااري (خليددل محمددود) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة – هيمنددة القددانون أم قددانون الهيمنددة،
دون طبعة ،اإلسكندرية ،منش ة المعارف.2008 ،
عبد الحميد (محمد عبد الحميد) المحكمة الجنائية الدولية ،دراسة لتطور نظام القضدا
الد دددولي الجند ددائي والنظد ددام األساسد ددي للمحكمد ددة فد ددي ضد ددو القد ددانون الد دددولي
المعا ر ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار النهضة العرةية.2010 ،
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عبااد ال ارازق (هدداني سددمير) ،نطدداق إختصدداص المحكمددة الجنائيددة الدوليددة "د ارسددة فددي
ضو األحكام العامة للنظام األساسي وتطبيقاتها" ،الطبعدة الهانيدة ،القداهرة،
دار النهضة العرةية.2010 ،
عبااااد السااااالم (جعف ددر) ،المنظم دداو الدولي ددة ،د ارس ددة فقهي ددة وت

دديلية للنظري ددة العام ددة

للتنظد د دديم الد د دددولي ولألمد د ددم المتحد د دددة والوكد د دداالو المتخصصد د ددة والمنظمد د دداو
اإلقليمية ،الطبعة السادسة ،القاهرة ،دار النهضة العرةية.
عبااااد الظاااااهر (أحم ددد) ،دور مجل ددل األم ددن ف ددي النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة الجنائي ددة
الدولية ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار النهضة العرةية.2012 ،
عباااو سااالطان (عب ددد هللا) ،الق ددانون ال دددولي الجن ددائي ف ددي حماي ددة حقد دوق اإلنس ددان ،دون
طبعة ،عمان ،دار دجلة للنشر والتو يع.2010 ،
العباااودي (عم ددار طالد د

محم ددود) ،ع دددم اإلعت ددداد بالحص ددانة أم ددام المحكم ددة الجنائي ددة

الدولية ،دون طبعة ،القاهرة ،دار النهضة العرةية2014 ،
العبياادي (مدراد) ،امتيددا او المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وحصدداناتها ،دون طبعددة ،القدداهرة،
دار الكت

القانونية.2010 ،

العتوم (محمد الشدبلي) ،تعداون الددول مدع المحكمدة الجنائيدة الدوليدة وأثدره فدي فعاليتهدا،
الطبعة األولى ،عمان ،دار وائل للنشر والتو يع.2015 ،
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عطياااة (حمدددي رج د ) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وع قاتهددا بالقضددا الددوطني ،دون
طبعة ،مصر ،مطابع جامعة المنوفية.2009 ،
العليمات (نايف حامد) ،جريمة العددوان فدي يدل نظدام المحكمدة الجنائيدة الدوليدة ،دون
طبعة ،عمان ،دار الهقافة للنشر والتو يع2010 ،
عمرو (محمد سام ) ،ع قة مجلل األمن بالمحكمة الجنائية الدولية (د ارسدة ت

ديلية

وتحليليددة للممارسدداو العلميددة) ،دون طبعددة ،القدداهرة ،دار النهضددة العرةيددة،
.2008
عميماار (نعيمددة) ،النظريددة العامددة لمسددؤولية الدولددة الدوليددة فددي ضددو التقنددين الجديددد،
دون طبعة ،الجزائر ،ديوان المطبوعاو الجامعية.2010 ،
العنااااني (إبد دراهيم محم ددد) المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ،الطبع ددة األول ددى ،الق دداهرة ،الهيو ددة
العامة لشؤون المطابع األميرية ،المجلل األعلى للهقافة.2006 ،
عيتااااني ( ي دداد) ،المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة وتط ددور الق ددانون ال دددولي الجن ددائي ،الطبع ددة
األولى ،بيروو ،منشوراو الحلبي الحقوقية.2009 ،
العيشاااوي (عبددد العزيددز) أبحدداف فددي القددانون الدددولي الجنددائي ،الجددز األول ،الج ازئددر،
دار هومة للطباعة والنشر والتو يع.2007 ،
العيشاااوي (عبددد العزيددز) ،محاضدراو فددي المسددؤولية الدوليددة ،الطبعددة الهانيددة ،الج ازئددر،
دار هومة للنشر والتو يع.2009 ،
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غضبان (مبروغ) ،التنظيم الدولي والمنظماو الدولية ،د ارسدة تاريخيدة تحليليدة وتقييميدة
لتطددور التنظدديم الدددولي ومنظماتدده (مددع التركيددز علددى عصددبة األمددم ونمظمددة
األمم المتحدة) ،ديوان المطبوعاو الجامعية.1994 ،
فارس (جمال سيف) ،التعداون الددولي فدي تنفيدذ األحكدام الجنائيدة األجنبيدة (د ارسدة بدين
الق د دوانين الوضد ددعية والقد ددانون الد دددولي الجند ددائي) ،دون طبعد ددة ،القد دداهرة ،دار
النهضة العرةية.2007 ،
فهماااااي (خال د ددد مص د ددطفى) ،المحكم د ددة الجنائي د ددة الدولي د ددة( ،النظ د ددام الق د ددانوني للمحكم د ددة
والمحاكمد دداو السد ددابقة والج د درائم التد ددي تخد ددتص المحكمد ددة بنظرهد ددا) ،الطبعد ددة
األولى ،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي2011 ،
القهااوجي (علددي عبددد القددادر) ،القددانوني الجنددائي الدددولي (أهددم الجدرائم الدوليددة ،المحدداكم
الدوليد ددة الجنائيد ددة) ،الطبعد ددة األولد ددى ،بيد ددروو منشد ددوراو الحلبد ددي الحقوقيد ددة،
.2001
قياادا (نجي د

أحمددد) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة نحددو العدالددة الدوليددة ،الطبعددة األولددى،
بيروو ،منشوراو الحلبي الحقوقية.2006 ،

كوسااة (فضدديل) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة لروندددا ،دون طبعددة ،الج ازئددر ،دار هومددة
للطباعة والنشر والتو يع.2007 ،
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الشين (أشدرف محمدد) النظريدة العامدة للجريمدة الدوليدة "د ارسدة تحليليدة ت

ديلية" ،دون

طبعة ،دون مكان نشر.2012 ،
لحرش (عبدد الرحمدان) ،المجتمدع الددولي (التطدور واألشدخاص) ،دون طبعدة ،الج ازئدر،
دار العلوم للنشر والتو يع.2007 ،
لعبياادي (األ هددر) ،حدددود سددلطاو مجلددل األمددن فددي عمددل المحكمددة الجنائيددة الدوليددة،
دون طبعة ،القاهرة ،دار النهضة العرةية.2010 ،
اللمساوي (أشرف) ،المحكمة الجنائية الدولية ،الطبعة األولى ،القاهرة ،المركز القدومي
ل

داراو القانونية.2007 ،

مااااانع (جم ددال عب ددد النا ددر) ،التنظ دديم ال دددولي (النظري ددة العام ددة والمنظم دداو العالمي ددة
والإلفليمية والمتخصصية) ،دون طبعة ،عنابة ،دار العلوم للنشدر والتو يدع،
.2006
محمد عبد السالم ( يند ) ،مقدمدة فدي القضدا الددولي بدين القدوانين والشدريعة ،الطبعدة
األولى ،القاهرة ،المركز القومي لإل داراو القانونية.2014 ،
المساادي (عددادل عبددد هللا) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة (االختصدداص وقواعددد اإلحالددة)،
الطبعة الهانية ،القاهرة ،دار النهضة العرةية.2014 ،
مطااار (عص ددام عب ددد الفت دداح) ،القض ددا الجن ددائي ال دددولي ،مبادئ دده ،قواع ددده الموض ددوعية
واإلجرائية ،دون طبعة ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر.2008 ،
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معمار يشااوي (لندددة) ،المحكمدة الجنائيددة الدوليدة الدائمددة واختصا دها ،الطبعددة األولددى،
عمان ،دار الهقافة للنشر والتو يع.2008 ،
المهتدي باهلل (أحمد محمد) ،النظرية العامة للقضا الددولي الجندائي ،الطبعدة األولدى،
القاهرة ،دار النهضة العرةية.2010 ،
يوسااف (أميددر فددرج) :المحكمددة الجنائيددة الدوليددة والطددابع القددانوني لهددا ونشددو عنا ددر
ف ددوق الوطني ددة ف ددي القض ددا الجن ددائي ال دددولي طبق ددا لنظ ددام روم ددا األساس ددي
للمحكمة الجنائية الدولية ،دون طبعة ،اإلسكندرية ،منشد ة المعدارف ،جد ل
حزي وشركاه.2008 ،
يوسااف (حسددن يوسددف) ،القددانون الجنددائي الدددولي ،الطبعددة األولددى ،اإلسددكندرية ،مكتبددة
الوفا القانونية.2011 ،
يوسف (حسن يوسف) ،المحاكم الدولية وخصائصها ،الطبعة األولدى ،القداهرة ،المركدز
القومي لإل داراو القانونية.2011 ،
يوساااف (حسددن يوسددف) ،المحكمددة الدوليددة ،الطبعددة األولددى ،القدداهرة ،المركددز القددومي
لإل داراو القانونية.2011 ،
يوسااف األ كيااابي (سددلو ) ،إج د ار القددبض والتقددديم للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،الطبعددة
األولى ،القاهرة ،دار النهضة العرةية.2011 ،
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يوساااف األكياااابي (سددلو ) ،اإلحال ددة إلددى المحكمددة الجنائي ددة الدوليددة ،الطبعددة األول ددى،
القاهرة ،دار النهضة العرةية.2011 ،
 .3األطروحات والمذكرات
أطروحات الدكتوراه :
دحمااااني (عبددد الس د م) ،التحدددياو الراهنددة للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددي يددل هيمنددة
مجل ددل األم ددن ال دددولي ،رس ددالة دكت ددوراه ،كلي ددة الحق ددوق والعل ددوم السياس ددية،
جامعة تيزي و و ،الجزائر ،سنة 2012
روان (محمددد الصددال ) ،الجريمددة الدوليددة فددي القددانون الدددولي الجنددائي ،رسددالة دكت دوراه،
كلية الحقوق ،جامعة قسنطينة ،سنة .2009/2008
الغاماادي (خالددد بددن عبددد هللا آل خليددف) ،معوقدداو تطبيددف القددانون الدددولي الجنددائي أمددام
المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،أطروحددة دكتددوراه ،جامعددة نددايف العرةيددة للعلددوم
األمنية ،الرياض2013 ،
رسائل الماجستير :
البخياااا (عبد ددد العزي ددز عبكد ددل) ،المحكم ددة الجنائيد ددة الدولي ددة الدائمد ددة مقارن ددة بالمحد دداكم
الجنائيددة الدوليددة المؤقتددة ،مددذكرة ماجسددتير ،كليددة الد ارسدداو القانونيددة العليددا،
جامعة عمان العرةية للدراساو العليا2004 ،
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بااوهراوة (رفيددف) ،اختصدداص المحكمددة الدوليددة الدائمددة ،مددذكرة ماجسددتير ،كليددة الحقددوق
والعلوم السياسية ،جامعة قسنطينة ،سنة .2010/2009
حااارب (علددي جميددل) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددي المي دزان ،مددذكرة ماجسددتير ،كليددة
الحقوق ،جامعة بيروو العرةية ،سنة .2002
خياطي (مختار) ،دور القضا الجنائي الدولي فدي حمايدة حقدوق اإلنسدان ،مدذكرة لنيدل
شهادة الماجستير ،جامعة تيزي و و ،الجزائر ،سنة .2011
دالااع (الجددوهر) ،مددد تفعيددل منظمددة األمددم المتحدددة للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة (ع قددة
مجلل األمدن بالمحكمدة الجنائيدة الدوليدة) ،مدذكرة ماجسدتير ،كليدة الحقدوق،
جامعة بن عكنون ،الجزائر ،سنة .2012/2011
عوينااااة (سد ددميرة) ،جريمد ددة اإلبد ددادة الجماعيد ددة فد ددي االجتهد دداد القضد ددائي الد دددولي ،مد ددذكرة
ماجسد د د ددتير ،كليد د د ددة الحقد د د ددوق والعلد د د ددوم السياسد د د ددية ،جامعد د د ددة باتند د د ددة ،سد د د ددنة
.2013/2012
محزم سايغي (وداد) ،مبدأ التكامل في يل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليدة،
مددذكرة ماجسددتير ،كليددة الحقددوق والعلددوم السياسددية ،جامعددة قسددنطينة ،سددنة
.2007/2006
الااوعري (فدددو الددذوي ) ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،مددذكرة ماجسددتير ،كليددة الد ارسدداو
العليا ،جامعة بير ي .2014 ،
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 .4المقاالت والبحوث العلمية :
أمجااد (أنددور) ،الحصددانة أحددد التحدددياو التددي تواجدده المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،مجلددة
مركز بحوف الشرطة  ،العدد  ،27يناير .2005
تونسااي (بددن عددامر) ،الع قدداو بددين المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ومجلددل األمددن ،مجلددة
القانون العام وعلوم السياسة ،الطبعة الرابعة ،م ق ع.2006 ،
تونسي (بن عامر) ،ت ثير مجلل األمن على المحكمة الجنائية الدولية ،مجلدة جزائريدة
للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،العدد الرابع ،الجزائر.2008 ،
مانع (جمال عبد النا ر) ،آفاق انضمام الدول العرةية إلى النظدام األساسدي للمحكمدة
الجنائية الدولية.2012 ،
شاااارون (حسد ددنة) ،ع قد ددة القد ددانون الد دددولي بالقد ددانون الد ددداخلي ،مجلد ددة الباحد ددث ،العد دددد
الخامل.2007 ،
غازي (فاروق) ،التعداون الددولي فدي مجدال الوييفدة القمعيدة للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة،
مجلة التوا ل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون ،عدد  ،38جوان .2014
رولااف لااودر (ساشددا) ،الطددابع القددانون للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة ونشددو عنصددر فددوق
الوطني ددة ف ددي القض ددا الجن ددائي ال دددولي ،المجل ددة الدولي ددة للص ددلي
مختاراو من عدد .2002
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حماد (كمال) ،جريمة العدوان إحد الجرائم الخطيرة في إختصداص المحكمدة الجنائيدة
الدوليددة ،ضددمن الندددوة العلميددة (المحكمددة الجنائيددة الدوليددة تحدددي الحصددانة)
كلية الحقوق ،جامعة دمشف من  3إلى  4تشرين األول.2001 ،
ساسااولي (مدداركو) ،مسددؤولية الدددول عددن إنتهاكدداو القددانون الدددولي اإلنسدداني ،المجلددة
الدولية للصلي

األحمر ،مختاراو من أعداد .2002

رشاايدي (مدددوس ف د ح) ،آليددة تحديددد االختصدداص و انعقدداده فددي نظددر الج درائم الدوليددة
وفقا التفاقية روما لعدام  ،1998مجلدة الحقدوق  ،العددد الهداني ،السدنة ،27
مجلة النشر العلمي،د جامعة الكوي .
ميخائيل (م غ تامر) ،إج ار او القبض والتقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية (د ارسدة
تحليلية مقارنة) ،األكاديمية العرةية المفتوحة بالدنمارغ.2013/2014 ،
منظمددة العفددو الدوليددة ،المحكمددة الجنائيددة الدوليددة :

ددحيفة الوقددائع  ،10تعدداون الدددول

مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،"1الوثيقددة رقددم 1 ،IOR00/10/40 :أوو
.2000
الوثددائف الرسددمية الخا ددة بالدددورة السادسددة لجمعيددة الدددول األط دراف المنعقدددة بنيويددورغ
فددي الفت درة مددن  30نددوفمبر  14 -ديسددمبر  ،2007المجلددد األول ،الملحددف
الهاني ،الوثيقة رقمICC-ASP/20/06 :
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 .5المواقع اإللكترونية

:

سرور (أحمد فتحي) ،المحكمة الجنائية الدولية والتشريعاو الوطنية ،الخميل  3ينداير
 2002الستة  126العدد www.ahram.org.eg .42031

عبااد اللطيااف (بد ار منددذر كمددال) ،ع قدداو المحكمددة الجنائيددة الدوليددة (د ارسددة مقارنددة)،
منشد د ددورة علد د ددى الموقد د ددع التد د ددالي  www.startimes.com :تد د دداريل الزيد د ددارة
.14/11/2013
بوزيدي (خالد) ،آلية التعاون القانونية والقضائية بين الددول والمحكمدة الجنائيدة الدوليدة
فددي مجددال متابعددة ومعاقبددة منتهكددي قواعددد القددانون الدددولي اإلنسدداني (الدددول
العرةية نموذجا) ،مجلة المنهل  -مجلة إلكترونية.
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=36671

الساااموني (خالددد الشددرقاوي) ،ع قددة المحكمددة الجنائيددة الدوليددة بهيوددة األمددم المتحدددة،
الخم د د د د د د د د د د د دديل  09أفري د د د د د د د د د د د ددل :22:50 - 2015
http://www.hespress.com/writers/260497.html

خليااااال (حسد ددين) ،حصد ددانة الرؤسد ددا أمد ددام المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة ،موقد ددع خد دداص
للدراساو واألبحاف اإلستراتيجية:2009/4/7 ،
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/04/blog-post_2309.html

محكمة العدل الدولية

www.ICJ-CIJ.org

منشد د ددوراو رسد د ددمية لق د د د ارراو الجمعيد د ددة العامد د ددة لألمد د ددم المتحد د دددة فد د ددي دورتهد د ددا :1947
www.un.org/documents/ga/res/2/ares2.htm
www.un.org/documents/ga/res/3/ares3.htm
www.un.org/documents/ga/res/5/ares5.htm

291

قائمة المصادر والمراجع
OUVRAGES EN LANGUES ETRANGERES :

1. LIVRES :
ASCENCIO (H), DECAUX (E), PELLET (A), Droit International
Pénal, Edition A. Pedone, Deuxième édition, Paris, 2012.
BOUDON (W), DUVERGER (E), La cour pénale internationale, le
statut de Rome, Points Essais, 2000.
FOFE DJOFIA MALEWA (J.P), la cour pénale internationale,
Institution nécessaire aux pays des grands lacs Africains,
(Justice pour la paix et la stabilité du R-D Congo en Ouganda
au Rwanda et au Burundi) L’Harmattan, Paris, 2006.
LARGO (D), Justice ou injustice international ?, Ed L’Harmattan, Paris,
2009.
SUR (S), DECAUX (E), La Politique Juridique extérieure Des USA à
l'égard de la cour pénale internationale, Edition A. Pedone,
Paris, 2010.
ZAPPALA (S), La justice pénale internationale, Ed. Montchrestien, Paris,
2007.

2. ARTICLES ET PUBLICATIONS :
Medon (A.O), The basis of International Responsability and its
principales towards illegal actions in international law,
International Journal of West Asian Studies, Volume 5, 2013
OOSTERVELD (V), PERRY (M), MCMANUS (J), The cooperation of
states

with

the

international

criminal

court,

International Law Journal, Volume 25, Issue 3 2001

292

Fordham

قائمة المصادر والمراجع
ZHU (W), On Cooperation by states not party on the International
Criminal Court, international review of the red coss, volume 88,
nember 861 march 2006.

293

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات
المقدمة 01 ..........................................................................
الباب األول  :مكانة الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية 08 .....................
الفصل األول  :المحكمة الجنائية الدولية 09 ........................................
المبحث األول  :أ ول المحكمة الجنائية الدولية 10 ...............................
المطل

األول  :إنشا المحكمة الجنائية الدولية 11 ..............................

الفرع األول  :جهود األمم المتحدة إلنشا المحكمة الجنائية الدائمة 12 ..........
الفرع الهاني  :مؤتمر روما وفقرار النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 15 ..
المطل

الهاني  :ماهية المحكمة الجنائية الدولية 17 .............................

الفرع األول  :التعريفاو المختلفة للمحكمة الجنائية الدولية 18 ..................
الفرع الهاني  :خصائص المحكمة الجنائية الدولية 19 ..........................
المبحث الهاني  :الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية 23 ......................
المطل

األول  :المحكمة الجنائية الدولية كموضوع للقانون الدولي 24 ............

الفرع األول  :تمتع المحكمة بالشخصية القانونية 25 ...........................
الفرع الهاني  :حدود الشخصية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية 27 ............
الفرع الهالث  :نتائ تمتع المحكمة بالشخصية القانونية 28 .....................
المطل

الهاني  :المحكمة الجنائية الدولية كمنظمة دولية 30 ......................

295

فهرس المحتويات
الفرع األول  :الخصائص المشتركة للمنظماو الدولية 30 .......................
الفرع الهاني  :تصنيف المحكمة الجنائية الدولية 33 ............................
الفرع الهالث  :موقع المحكمة في النظام القانوني الدولي 34 .....................
المبحث الهالث  :الوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية 37 ......................
المطل

األول  :اإلختصاص الموضوعي للمحكمة 37 ...........................

الفرع األول  :جرائم اإلبادة الجماعية 39 .......................................
الفرع الهاني  :الجرائم ضد اإلنسانية 44 ........................................
الفرع الهالث  :جرائم الحرب 54 ................................................
الفرع الرابع  :جرائم العدوان 58 ................................................
المطل

الهاني  :اإلختصاص الشخصي للمحكمة 66 .............................

الفرع األول  :إختصاص المحكمة بمس لة األشخاص الطبيعيين 67 .............
الفرع الهاني  :ال إختصا للمحكمة على األشخاص أقل من  18سنة 70 .......
الفرع الهالث  :أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي 71 ..........
الفرع الرابع  :عدم اإلعتداد بالصفة الرسمية 74 ................................
الفرع الخامل  :مسؤولية القادة والرؤسا 75 ...................................
المطل

الهالث  :اإلختصاص المكاني والزماني للمحكمة 77 ......................

الفرع األول  :اإلختصاص المكاني للمحكمة 77 ................................

296

فهرس المحتويات
الفرع الهاني  :اإلختصاص الزماني للمحكمة 81 ................................
خ

ة الفصل األول 87 ...................................................

الفصل الثاني  :عالقة الدول بالمحكمة الجنائية الدولية 88 ..........................
المبحث األول  :ع قة الدول األطراف بالمحكمة الجنائية الدولية 89 ................
المطل

األول  :اإللتزام بالتعاون مع المحكمة 89 ................................

الفرع األول  :األساس القانوني لإللتزام بالتعاون 90 .............................
المطل

الهاني  :المسائل العامة التي تهيرها الع قة بين الدول والمحكمة 97 .......

الفرع األول  :الع قة بين القانون الداخلي والقانون الدولي 97 ...................
الفرع الهاني  :التشريع الوطني والوفا باإللتزاماو الدولية تجاه المحكمة100 .....
الفرع الهالث  :سمو نظام روما األساسي على القوانين الداخلية 102 ............
المبحث الهاني  :ع قة الدول غير األطراف في نظام روما األساسي 104 ............
المطل

األول  :مد إلتزام الدول غير األطراف بالتعاون 106 .....................

الفرع األول  :الرأي المؤيد إلمتداد واج

لتعاون مع المحكمة 107 ................

الفرع الهاني  :الرأي المعارض إلمتداد واج
المطل

التعاون مع المحكمة 111 ...........

الهاني  :آلياو إلزام الدول غير األطراف بالتعاون مع المحكمة 112 ........

الفرع األول  :بالنسبة للدول التي عقدو ترتيبا خا ا أو إتفاقية مع المحكمة 112 ..
الفرع الهاني  :بالنسبة للدول التي ام تعقد ترتيبا خا ا أو إتفاقية مع المحكمة117 .

297

فهرس المحتويات
المبحث الهالث  :موقف بعض الدول من المحكمة الجنائية الدولية 119 .............
األول  :موقف الدول العرةية من المحكمة الجنائية الدولية 120 ...........

المطل

الفرع األول  :إعتباراو تخوف الدول العرةية من اإلنضمام للمحكمة121 .........
الهاني  :موقف الدول األوروةية من المحكمة الجنائية الدولية 126 .......

المطل

الفرع األول  :النتائ التي تو ل إليها المجلل األوروةي بش ن المحكمة 128 ...
الفرع الهاني  :المسائل التي تحول دون إنضمام بعض الدول األوريوةية 129 ....
الهالث  :موقف الوالياو المتحدة األمريكية 131 .........................

المطل

الفرع األول  :المبرراو القانونية لرفض الوالياو المتحدة األمريكية للمحكمة 132
الفرع الهاني  :جهود الوالياو المتحدة األمريكية في عرقلة عمل المحكمة135 ...
ة الفصل الهاني 141 ................................................

خ
خ

ة الباب األول 142 ................................................

الباب الثاني  :تدخل الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية 144 ...................
الفصل األول  :سبل تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية 145 ................
المبحث األول  :تعاون الدول مع المحكمة قبل نظرها الدعو 146 .................
المطل

األول  :الشروط المسبقة لممارسة اإلختصاص 147 .....................

الفرع األول  :حاالو عدم إنعقاد اإلختصاص للمحكمة 152 ...................
المطل

الهاني  :تحريش الدعو أمام المحكمة الجنائية الدولية 154 ...............

298

فهرس المحتويات
الفرع األول  :دور الدول في إحالة القضية إلى المحكمة 157 ...................
الفرع الهاني  :دور مجلل األمن في إحالة القضية إلى المحكمة 159 ...........
المبحث الهاني  :تعاون الدول مع المحكمة عند نظرها الدعو 162 .................
المطل

األول  :القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية 163 ....................

الفرع األول  :مفهوم القبض 163 .............................................
الفرع الهاني  :مفهوم التقديم 167 ..............................................
الفرع الهالث  :مفهوم التسليم والفرق بينه وةين التقديم 173 ......................
المطل

الهاني  :شروط

الفرع األول  :شروط
الفرع الهاني  :شروط

حة القبض والتقديم 177 ..............................
حة القبض والتقديم وفقا لنظام روما األساسي 177 ......
حة القبض والتقديم وفقا للتشريعاو الوطنية ومعاهداو

التسيلم183 ................................................... ..
المطل

الهالث  :إج ار او القبض والتقديم 189 ..................................

الفرع األول  :إستصدار طل
الفرع الهاني  :تقديم طل

القبض والتقديم 189 .............................

القبض 197 .........................................

الفرع الهالث  :تنفيذ أمر القبض 202 ........................................ :
المبحث الهالث  :التعاون في تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية 205 .............
المطل

األول  :العقوةاو المطبقة في المحكمة الجنائية الدولية 206 ..............

299

فهرس المحتويات
الفرع األول  :العقوةاو األ لية التي تحكم بها المحكمة 206 ...................
الفرع الهاني  :العقوةاو التكميلية التي تحكم بها المحكمة 207 ..................
الفرع الهالث  :الطبيعة القانونية لألحكام الصادرة عن المحكمة 209 .............
الفرع الرابع  :تقرير العقوةاو 210 .............................................
الفرع الخامل  :حجية أحكام المحكمة 212 ....................................
المطل

الهاني  :آلية تنفيذ األحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية 213 .....

الفرع األول  :تنفيذ عقوةة السجن 214 .........................................
الفرع الهاني  :تنفيذ عقوةتي الغرامة والمصادرة 222 ............................
خ

ة الفصل األول 225 .............................................. ...

الفصل الثاني  :آثار عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 227 ................
المبحث األول  :معوقاو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 228 .................
المطل

األول  :المعوقاو الموضوعية لتعاون الدول مع المحكمة 229 ............

الفرع األول  :التذرع بالسيادة الوطنية 229 .....................................
الفرع الهاني  :التذرع واإلحتجاج بالحصاناو 233 ..............................
الفرع الهالث  :عدم وجود جها تنفيذي للمحكمة 240 ..........................
المطل

الهاني  :المعوقاو القانونية لتعاون الدول مع المحكمة 241 ..............

الفرع األول  :إمكانية رفض اإللتزام بطل

300

التعاون من قبل الدول األطراف241 ..

فهرس المحتويات
الفرع الهاني  :طل

إرجا ممارسة المحكمة إختصا ها لمدة سبع سنواو بالنسبة

لجرائم الحرب 245 .....................................................
الفرع الهالث  :إستبعاد مبدأ عدم اإلعتداد بالحصاناو 246 .....................
المبحث الهاني  :النتائ المترتبة عن عدم تعاون الدول مع المحكمة 248 ...........
األول  :مسؤولية الدول عن عدم التعاون مع المحكمة 248 ...............

المطل

الفرع األول  :تعريف المسؤولية الدولية 250 ...................................
الفرع الهاني  :الدول التي تتحمل المسؤولية عن عدم التعاون 252 ..............
الفرع الهالث  :شروط تطبيف المسؤولية الدولية عن عدم التعاون مع المحكمة 254
الهاني  :التدابير والج از او المتخذة في حالة عدم التعاون 255 ...........

المطل

الفرع األول  :التدابير المتخذة من طرف جمعية الدول األطراف 257 ...........
الفرع الهاني  :التدابير المتخدة من طر مجلل األمن الدولي 262 ..............
ة الفصل الهاني 267 .................................................

خ
خ

ة الباب الهاني 268 ............................................. ...

خاتمة 269 ...................................................................... ...
قائمة المصادر والمراجع 277 .........................................................
فهرس المحتوياو 295 .............................................................. ..

301

فهرس المحتويات
ملخص األطروحة :
لقددد كددان للدددول الدددور األساسددي فددي إنشددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ،و اد
دوره ددا أهمي ددة بع ددد دخ ددول نظ ددام روم ددا األساس ددي حي ددز النف دداذ ،كد دون تع دداون ال دددول م ددع
المحكم ددة يعتب ددر الركيد دزة األساس ددية لنظ ددام روم ددا األساس ددي ،ألن ه ددذا التع دداون ه ددو آلي ددة
ضددرورية س دوا بالنسددبة لحسددن عمددل المحكمددة أو فعاليتهددا وحتددى شددرعيتها ،ذلددش ألن
المحكمدة الجنائيدة الدوليدة تفتقدر إلددى كدل مدا تتمتدع بدده الددول فهدي ال تمتلدش ال إقلدديم وال
جيش وال شرطة ،وعليه تعتمد كلية على الدول "حسنة النية" لددعم نشداطها وعملهدا فدي
إج ار التحقيقاو وتنفيذ ق ارراتها .وهكذا ،فإن المادة  86من نظام روما األساسدي تدنص
على أن تعاون الددول ضدروري لحسدن سدير عمدل المحكمدة الجنائيدة الدوليدة ،وأن علدى
كل دولة من الدول األطراف اإللتزام بوضع نظام للتعاون مع المحكمة الجنائية الدوليدة
وفقا للنظام األساسي لهذه األخيرة.
ومن ناحية أخر  ،فدإن سدلطاو المحكمدة الجنائيدة الدوليدة محددودة فدي حالدة
عدددم التعدداون معهددا ،حيددث ال تمتلددش قددوة قس درية أو آليددة للعقدداب عددن ذلددش ،وفددي هددذا
السياق ،فإن اإلرادة السياسية للدول تشكل عام أساسيا ،خا ة وأن األحكام المتعلقدة
بالتعدداون مددع المحكمددة تعكددل الت دوا ن بددين الحاجددة إلددى محكمددة فعالددة وةددين إمتيددا او
الدددول ذاو السدديادة ،والتددي يعددد دعمهددا للمحكمددة ووييفتهددا فددي تطبيددف العدالددة الجنائيددة
الدولي ددة العام ددل األس دداس لنجاحه ددا بم ددا أنه ددا تمتل ددش الس ددلطة ف ددي تنفي ددذ أحك ددام وقد د ارراو
المحكمة وفقا ألحكام التعاون الواردة في نظلمها األساسي.
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Résumé de la thèse :
Le rôle des états a été plus que déterminant dans la création de la
Cour Pénale Internationale, et il revêt également une grande importance
dans son travail. En effet en se référant au statut de Rome, nous pouvons
constater que La coopération des Etats est un pilier fondateur du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale (CPI), un terme-clé, récurrent, de
son vocabulaire, un mécanisme essentiel à la fois pour son
fonctionnement, son efficacité et sa légitimité, étant donné que la Cour ne
dispose ni de territoire, ni d’armée, ni de police, elle est entièrement
dépendante des Etats, de leur « bon vouloir », de leur soutien actif, dans
la conduite de ses enquêtes et l’exécution de ses décisions. Ainsi, l’article
86 du Statut de Rome stipule que La coopération internationale est
essentielle pour le bon fonctionnement de la Cour Pénale Internationale, et
que tout État adhérent a donc l'obligation de mettre en place un système
de coopération conformément au Statut de la Cour.
D’un autre côté, La Cour reste limitée dans l’éventail des réponses
dont elle dispose pour répondre à des constatations de non coopération,
elle ne dispose d’aucun pouvoir coercitif ni de sanction, et dans ce
contexte, la volonté politique des Etats représente donc un facteur
essentiel. Les dispositions relatives à la coopération reflètent ainsi un
équilibre entre le besoin d’une Cour efficace et les prérogatives d’Etats
souverains dont le soutien conditionne le succès de celle-ci puisqu’entre
leurs mains demeure le pouvoir ultime d’exécuter les actes de coopération
et de mettre en œuvre les dispositions du Statut de Rome en la matière.
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Abstract of the thesis :
The states had an essential role in the establishment of the
International Criminal Court, and this role has importantly increased after
the entry of the Rome Statute into force, the fact that the cooperation of
States with is the basic foundation of the Rome Statute, because this
cooperation is a necessary mechanism for the good work of the Court or
for its effectiveness and even its legitimacy, so because the international
Criminal Court lacks everything enjoyed by the states, thus, it has neither
territory, nor army and police, it depends entirely on the goodwill of the
states to support its activities and its work in conducting investigations
and the implementation of its decisions. Thus, Article 86 of Rome Statute
provides that the cooperation of States is essential to the proper
functioning of the International Criminal Court, and each of the States
parties has an obligation to establish a system of cooperation with the
International Criminal Court in accordance with the Statute of the latter.
On the other hand, the International Criminal Court's powers are
limited in the case of non-cooperation with it, thus it do not possess a
coercive power or a mechanism for punishment for that, and in this
context, the political will of States consists a key factor, especially since
the provisions regarding cooperation with the Court reflect the balance
between the need to an effective court and the privileges of sovereign
states whose their support for the court and its function in the application
of international criminal justice consists a key factor for its success as
they have the authority to implement the provisions and decisions of the
Court in accordance with the cooperation provisions set out in its statute.
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